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Çarşamba RF.rr-IR ,:,0K0ı. KUL KSIZOÖUl 

5 Fiati 100 Para 

BİR. TEŞRİN 1938 İlan satırı 5 kuruştur 

Orduya 
muhabbet .. 

Bütün Traluon latıllcının cua· 
fie/11; iolduraralc ş6hir dışı
lla alcışı Urduga candan 
"•ilı lıiın en güztl bir 
i f a d e s i J i r .. 

C umartesl gunu rrabzoa 
halkı, nadir görQlen be

Jecaoıı gQıılerJodH bir ol dıba 
111•11h · Doğu manenasııodaa 
dönen kahraman Alayım11 o 
kilo sut 14 de' Değlrmendereye 
~11 ıl olmuş bulunacaktı. Bu 
~ber Cumı tı'1aD şebrio her 

01 
r•fıaa 1&Jılmışh. Sıbı~ elur 

C1 11112 her tarafta bir feYka18-
tltk göze çarpmı~ı bı,lıdı, 

:•:ır bişlan ba~a dllHDllllŞ, 
'k <lelerdea inıaa sel eri 6'k.· 11 illa" çok ~• başlamıştı. Vaslt drba 

d h erkendi. .A.la111a ı• lmesioe 
b a il n, dört laat Tardı ber1ı.es 
dunu biliyor, fakaıt ilısaı:ı sıtl 
Uroıııdan akıp gldlyon u ... 

Evll'r boşaomış, kadıo erkek 
~edideo Jetıılte herkea s k•k-

l ra dök.UlmUşto caddeler ou •a , 
raıı:o kalalta..ııaile tlolw Uf taş. 
et ll. Batıdan DoguJ• dotru 
~rlllıdan akıp giden tı11 sel 

0 flece saatıarca dev .m etti. 
S etlraıeodere rıbtım bOyuodao 
ltıQIQkıu bo~azıua ve liacımeb· 

'<le doQru bUl&D 7ollaı Ye 
;•rtıar on binlerce insan tara· 
llldaa dolmu" tutulwuftu. Kab-

ra01 "' •o .\layımıı SUlDklU boğa- · 
ıında 
d a lç.rj ıtrt7ordu. Birden 

11~l r •-Sıl<t • .. ,ıer kaynaştı ve s r-
d. ıı. '· Yıhuz kadınlar Ye Jafhlar 
egu, b11 ua..ı ma11un kartı· 

11
GCl4 ıoa J•tlanaı durdurama

~~~ (leDÇler de HJllll deD~t 
~ar çoktu. 

Ordu mtlletlo, millet Ordu· 
Quıa keodlıldir: Bu cuşu huu
tuo, bu akıp dalgıl11nwaoıo ma
'••ı lete bu itli. Paıaı ınao 
:\taau Belediye tarıfıodıo 
t •braaıan Alayımızıa ıa1aı de. 
er •ubıyları şttrefioe tertip 

ecıu,, CIJtla muhter..m Vali 
llerııt Keraltaola tıymelll K<r 
:utan Huaau Alga• bu caatlıo 
'h•tınan111 mıDISIOI çok gl

~· bir eda ile tebıruı etllr•if. 

0"'cl.lr: Orau millıtla. mlllıt 
,::uauu ktmdisidir. . Kadı• 
l'ra eıt 1edldtıa yet•lşe bOt011 
~u bzoıı bal ıaıo caddeleri dol
,1,'•o bir ıel bıllade şehir •il· 
lıt1~ •kışı, Orduya caatlaa bat· 
lfı11....~ en ıuzeı n en caolı bır 

,.fdtr. 

e~Orctuya muhıbbd eıell ve 
•a~,! basıetımııcUr : Dotarten 
)1,, ~•tar, Jaşarkea asker 

raı heı 

~k~ı: Kuloksızoğlu 
NQrnıeıer 

.A. vru 'lt• ata Pa ve Amerlkaya tt1b· ''•ç ltı'0 Jlraı kadar Af eanlı 
IGoctQr 'f rıbıondaaır. 

''ta:~cıtklerıaı du7dum. Dolış
'-ıtord tt ferde ı&:ı.lerlm oolan 
~ilk•. llba1wt clbaa oteUacte 
'1at b blr ıurupla karııtafdım. 

"f. &ı lıta 'rark9971 bilmlyor
\ııt~ Oı•ınıacaelaa o .il.adar 
~ ~1 •k kl Oalırıa OımıDll· 
• -a.k Ca kQUaaılaD ıoılerial 

.\. cuau. aolıyord .tm. 

~'b1a~ '1•oı:ıı, ,. t•J••ı •• çok 
~ ~lltı •lctq üte; bırimtıae J•· 
~Clt, :~:logeıaııaı 1•ktu. DaJd· 
a )'•ttı)( •vıa Çucukları 11111 
il~. • Ne ııcak kaD1a 9°'" 

llepıl 'llat.ı, 
-" heJIG ıpuiı, 

ıkn::- Uzunsokak ; 63 • 66 - 67 

_I 
SİYASI GAZETE TRABZON 15 inci gıl 

Alman kıtaatı Südetler 
mmtakasmı işgal ediYo . 

Mümtaz Çek şahsiyetlerinin ;kararı : 
Fransız İngiliz nişanlarını iade edi) orlar! 
Ankarcı 3 ( A. A. ) - Alman kıtaatı bugun üçirc~ 

S .. d t mır.ta/cat:ı11ı işıal etmiştir. 
u 

1 
Çelcosla•alcgadalci siyaset, ilim fJe guzcl sa~utlor 

l · n~up mümtaz ıahsigetler França 'V"' lngılterea emın11 me ~ 

· 'h t · 1• protısto için memltketlerden ıılmış o 'duklan nın ı anı ın . . 
. -a,algaları iadeye karar vermışlerdır. 

nışan vı ~" 

ATATÜRK Ha tayda 
Yeni mekte 
Arıkara 4 ( A. A ) 
H<il11g Devlet Re .sı il 

Çay ziyafeti 
Do6 ı rn!lnevrahırıudan döner 

kahr ın Al yımızm Komt t cı 
r fine P.ızn'" gün 
e ta Mı d Ş 

r u 

r 
\ a l iZ 

tıe} c n ı hlt 
e, Or u mıl eti , ıııi 1 t 

\.. ..,/ 

Belediye intihabı 
Bugün akşama kadar 

vam de ek .. 
C·: aıtesi cünü baş! ıan Belediıe intih•bı iüı•Jc 

laka ile devamıetmelcttdi . lntıhap müidetince şıhir C•· 
nanmış. halk gece i güad ' lu tezaharat yapmıştır. Ur.t:k 
mahallelerden kaJm erkek otobüslerle do.u h•lk k•ç ıurı
dur re leıini istimal için 8! ig•g• sandık bıışına koı 
m kı d r. D k r r y eunLeTLn s gısz gtdi 

m p r P rtı n•mztt erine re11-

le.atlar det1am ıdıcılc. yarın 
• c :.nıf edıl~cılc.tir. 

Baş vekilimizi 
kabul buyurdu 

Ank•r• 3 ( A. A. ) -
Baıun /slanluıldan Anka

r•ıa 09Je edec~k olan Beış· 

U u e a ıdır, h k.ikatit ı 
taydı lci tıtkilc.lerine d v n ı n rllz cttırnıl~tır. Hitler 

İşgal mmtakasını teftiş ediyor 
Ankara 'I ( A. A. ) - Hıt er ışgal ıdilmektle 

Südct mınt lcasuıı tef tiı etmelcttdır. 
lcil Celal Boyar Dolma

'11e le R .. 
h•hçe s•r111ıntı zidertt eısı 
cumhur Atı. tür,c teru/ından 
le1ı•a• llugrulmı;..ş oe ta•imle
rlni 11.rsd-.iştir. 

Başvekil 
An karada 

Anlca111 4 ( A. A. ) 
B•şflekif Cılii. B ayar be

ra6erin"t Harıcige va D 
lıilige Vekilleri oldrığu halde 
bugün lstanbuldan Ankaraga 
gelmiıtir. 

Çeliker 
Lisesi ... 

Anar• 4 ( A. A. ) 
Zo111•ldalcta Mıhmet Çelilc 
tarafından yaptırılan va 
Kültür BakanLı;ınca Meh
met Çelilcar aJı t1erilın Lise 
diin töreni• 111ılmıştır. 

Mektep 
kitapları 

Kültür Bakanlığının 
bir tebliii 

A•lcar• 3 ( A. A. ) -
Kültir Jlalcanıı,ınd•n : 

T•rlıç• t•rimlerl• gazılo11 
,ı,.1J.t Jcıtapl11rı b•ıu• gur
tılu••sıın lacr bölgeııntle sa 

tış• ••1tulm•ıt11r. . 
Orta ve lise 11nıf lorı ifın 

aslı lcıtop oluralc ı•lnız hu 
kıt•plar olcut•lcıcalıtır. liu 
kılopl•rın hanı' sınıfl•r~• 
o/cat•l•calciarı lciıopiarııı il· 
~ı:rinde f igatloril• birlılcte 
gazıtıdır. 

Afganlı gençler 
bcpsı centilmen, ~ea · · · 

Sözle tılııJerlwııl .anlatımı· 
dı&ımıı zamanlar hemen birer 
resim yaparak kolayca ın1a91· 
yorduK.. 

HeD bir ııt•ç 71pdun. Dal
Jarıada mubteııt TUrk kollarıuı 
Jazdıl.dau ıozua .kO.k. kıımıoaa• 
.. i'Urtt ,. '11J• yıldım. 00ı1er1 
parlaaı, ve derhal kalemi • 
Umden alarıi., aaU11r uaııadakl 
meııfeıerı, uıuutnıu bır rub 
içlade bıtlarld twMretledlkde~ 
ıoara ea Ostle bir .kalp reımı 
~uıcU ,., ~au oklarla beaim 
uaıcıumı dallarllll bıatı~ı. 

Öyl• hıyraa duydu• ki 
71rlmde otııramıy~rdum. Dabı 
neler, aelır lLoauıduk, eaları 

etmıJ:t•tiir. Dun Kınkh'lnc 1 z} ret çok s ıminıi bir bııvıı 
teşrif etR1l5tir. I ki ıd bır buçu" sııut d .. vam 

Hfi.tayrla Türle ve Arop etwı tir 
olan 

eake k liHlıri tslciden ol 
da;u gibi lcalmalcriad r. Tarlc 
Orta mıktebi L 1sege çev•il. 
miştir. Şimdige lcı. dar O ta 
melctebi olmayan lskerıde
runda B,.g/an fle Kırıkhand:ı 

bu 'us yılından ıtıb•ren 
birer o ta mektep açılması 
k•rari111tırılmı#ır. 

Alman İktisat 
Nazırı Ankarada 

Ankara 4 ( A. A ) -
Alman iktisat Nazırı Bel

grtıttan dün Arılcttra;1'ı ha 
r•kıt etmilfir. 

İhtikara karşı 
tedbir Jazım 1 

r ıaelık kabugu satı~lıt· 
rıadaJU UıllkAr aı;,vaw ec.ııp 

ıtaıyur. H•bar aılaıalwı:ııt 
1ıOr• öe!ed•Y• DU tlt1lA6 içio, 
uaer• kao11auo çuvttiıoa :,ı, 
k•"Df aar.b .1Lo1wuş. FaKıH, 
JLaDuıt utaaıaı ın aıaıraş ~t 
menıeıeıioe ba.ıuııraıı, uaı 11 
aı .. rtu~ea lllll~ yav.uu 
mecb•r17etiade ouluoduk
ları k.e7fi7eti beoOz 1'eoc:U-
1eriae tebill öOUwttwltıllr. 
Gerçi ll4a Ye tt:tıug l!Oll· 
dUUttD ıaoara dıt nıu ~ıı.cl· 
lerioi deaııtirece.llltri şOp 
belıdlr. öU Hıtuarla yıtiuu 
nal .o1ld1rmek katı dt"gll, 
kıtruı tatbik yoluncu auU 
eyyıdesıaı da lıııııruı ruk 
cıoıaur•a31 da Clahil ulınııK 
eo kısa ve e,,o kesklu ) ol· 
dıtn yornmek 14zıındır. 

Halk oıuztuip Vioı wQş. 
tekıaır • .MttHle:ııo etıeıu. 
miytttl de keodtliil'1dl!D 
aşik.ardar. lbttKılrtt .karşı 
ıuuacak tedbiılı.ori turun 
eneJ alalım ı 

gezdirdik, geç vuk il öleilcri e 
götOrdUk oradadu saatler wı.ım 
gıbl eriyordu. 

Bir lUrHl uıralamıyord~ık, 

ayrılmak istemiyuıduk. Oolar 
bizimle daha candan uglll .... 

Bu gençlerde Miramanud 
din BakUri7olejl, Abdussetar, 
Hukuld idare. Abdulkoyum, 
Heykeltrıf, Fıkır Munı;wmet 

de emniyet tabslilne ve Ame 
dk.aya ıtdlyorıar. 

içlerinde Gazoelı Ab 
ea gençleri fakat en y 
gllleriode istikbal, alev L 

tewessnm etmlf. Uu rııe' lı "u · 
tırio öDilDdl9o uzakhışuke il•· 
rl• bir hicran duyduw. ~ıır 
ııldım. 

Ihsan Gültekin 

----~--~~~---------

( Belediye meclislerinin çalışma usulleri ; 
vazife ve selôhiyetl-.ri) 

B ledlye yazı işleri nıOdUrU Ö.neı KaZllllÇ llu UçDncU kootaransı 
vilily tler için D hlıiye Yt:kAle
l llüc • ve k z ı r ıçlo nH ol 
duğu vllılyetlerc' Dıtısp ve ızl 

olunabilir er 
Yı • bu gibi yerlerde bele 

dire reis iklerı Oııhtlıye Vekft 
Jelinin fubısı ve Hefs cuml uru 
tasdiki ile Vali veya koymak ın 
l rın u ll ı e do tevdi oluna 
bılı . O t kdirde edemi k ft1yet 
k ra ı u l r hat.lund ı tatbik 

Bel dıye m~cli leıl fşlerlol 

kolrıylaştırmak ve ç buk Jş çı . 
karnı k maksadlle her Içtiws 
mOddt!li ıçin ruzoamedeki mad 
deleri mQzııkere etmek llzre 
mutıt lif elicUmerderler lt şkil 
edebilirler. 

B lt::dıye k11ouıııı, ınecllslo 
balcdıye ıdııresıoi blzıat mura. 
kabı edilmeslul de oıı:s::rı ltlbare 
11hmştır. Bu IUbarla mecliı1 ıu. 

ıa n görUrse içlod •o bir ~kı!Ç 
nayı besısbat \0 wuarueHllı t€f 
llşe memur edebilir. bu teftiş 
heyeti lıaı ıcclekl watelıasıslar
dıın da i:ıtıfade etmtık seJılblye 
tini hu zdır. 

I eftış DeticeJerl JJibtıyet 
crtesı ıçtımııoıo bıd ycıtode be 
ledıye relsınlıı de wlltalı1ııJarı 
alıudıktao ıunr11 ruecılse •rz. 
oluaurt 

Diğer tarurıan belediye rei':li 
beleliıyeye ait ışlcrden meclise 
ıazımgeleo lz lı tı ve sorul o 
suall rın c.vep urıuı verm ğe 
mecLu dur. 

H is bu sua leria cevı:pla 
rını v rmege m cUrut-n ııztı ıoı 
veya d~voır ru otısuıı.ı da me. 

mur edeblılr. \erilen izahlar 2 - Kal'i hes"p 
ve C"'Vtır> nr k fı görülme i i 3 - 15 inci maddeulc iO, 
takdirde meclis, reşcn eucUınen 31, :32 incl fıkrolarır.da gOsterllea 
az "ıadao da sü~l ornlıilir. mesui proQramı. 

Meclis reiı:ıi mec.isln rıizaın 4 - I'absisata muo:ıam•e 
ve iulızamlnt l mlo ıle ınokel- veya buıçede tadtJılt veya faaıl-
lettir. üıtıi i uzaw ıı11we lıU dan fosııa 11.1uoakale 
kfimleriul bozcu &ıa hali.ktud ~ - licrazlu btlkrular. 
bu nızamname} e ııör aıu nıelo 6 - Seoesl içinde Otle•ık 
yap r. şıırtlle avuslar, 

Mnınkereyi dluleuıeye ge. 7 - Kınunlıırlıı va11dllal1 
leulerdeo &uınııyı, ve 2UrOllO olan belediye ver&l '' rella· 
yapanııtr lçtlwıı saloauodıa ~ı lerioe ııil tartfelu. 
karılır. Heis bu bwsusta bele- 8 - 8eledl1e Yer(l r..ı.. 
dlya zabltumı tdvzlf eder. lerJalo te.UUk ettıaı aıuıu11t 

:trıeclls 1tı:ası mukavelename l1arlılucıı belediye daireıl tara. 
ile ıılAkıdar olc.1uQ'u aususaıta rıodaa ita olunaoak atamıtlere 
kendlslulo veyu kendizUe bir mukabil alınacak Ucret larlfelerL 
meclbte içtimai cııfz eJmıyaa 9 - lieldenüı •Dıtıkbel 
akral>nıııoıu l11ht1 laSttrrufuada şekli, umumi ltmar protramlart. 
tı .. luoı10 emıaıuo, lstimla&; faU- •ecarı, bava ıaıı, 111, elektrik. 
car ve mubayauında ıuuıake- teaviraıt te11lsau •eı:ıaUJ., 
raıtııı 11,>Urak edewez. 10 - 09 HDedea tula •Gtl-

lie1edıye Wl'cliıiloia mDıa- detle vera ootıla Urıclaa falia 
kere eyledıti wevaadı havi za. bedeli seaevı ile aktlecllleeek 
uitnaıwe mt:cılı reisi ile dlvıaı icar ve 1•tıcar mukneleterL 
rlyuet tat pl~ri ıarafınd1n imza 11 - Menıtu umum J7e 
olunur. mıbıuı beledi7e ıa1u •ea&•l 

.M~cııs içtimalarında ekse- eıanllala bir hizmete tahıtaı. 
riyeı olmaz a ru s mecılsl tatU ciheti tıbıısıoın tebdill YIJ& 
eder 1uoc1 lçlimlida kaç aza akar hıılioe itr•ğı 
bulunursa buluulıiuo wllzakt!re 12 - haz mukablUaclı v11-
yapılır ve karar ~eılU.r. kubulacıak tıberruıtıQ tabıtu. 

8ele<tiye wı en ıaıu bir bi· ıs - MUddeıblhl bla Ura· 
rint wü~~uklp tıç Jçtlmulae ma. den fazla olan d4vılıırın ıuHıea 
zeretsiz i;.tiı ilk ermeyen oıa t~sviyesi 

meclis karımle btıfo etmjş H - !ıienııfıl 11muml7e ait 
saymr. oını..... ftare beledl7e nımıaı 

Belediye kanununun 70 inct Yc:~llt!oek imtiyazat mukuıle1er1 
maddeı;ıade wecltslu xısııf elerJ 

1 

15 - Belediye zabıta lall
şu suretle tesbll oluoıuuşhır, A malaame&inln tetkik ve taadlld. 

1 - BUtı.;e - Devam edecek -

Belediye ·ntihabı 1 Teşrinevvelde 
başla teşrinievvelde bitecek 

B 1 diye lntıhap Encümeninden : 
B:te~l~ ı 1tıha ı rn ya nız bir şubede icrası münasehetile hu/kın kolaylıkla 

'~9 verme erını tem n m ksadı e Beledige Mtcluinin 6-9-938 tarihli kararına tevfı· 
kan rey alınması ıçın bt>ş g •n mülı et verilmışt r . 

l - tJu 1<arar mucıo11 cc: I 7 tşr nzevvel 938 cumaTtesi günü saat 9 dan itıb rerı 
.ntıhaba başlanarak 5 Te1rı ıeııveı 9.J8 ç rşan ba gunıi clc;amı saat /8 e kadar deuamı. 

2 - fr.t hep ~ondıgınzn IJ Lt>dtge M~cı sı .) l/oıuna J onu im Jı. 
. ~ - l ! eşrl'ıtevvei cum .. rtesı ıunu,· Kem rk J!Jf!., Çu nlekçr, lslunderpa~a, 2 T. ş 
ıevvel p ı ... aı gunrı,· uazıpıı, Yenzcuma, Boztepe. 3 Teşr nievvei p:ı%aıtesi günıi,· Çor~u. 

( ır.: lıurıyet, ,1 rnetpoşa, Puzarlcopu, 4 I eşrınıı:vvel satı gunü, Bajçecik, Erdojdu, Eskr 
' ~ v.c: 5 1 eşrmıtvuel çarıambtı gunti de /(, fJakmegda ı, yalı 'Ve Hızırbey m holle 

" ı muntelııpl.erının reg vermeje ıemu.ieri lcarar o/tına alındıiımian lıtmıelari/ırin tu 
gın a/unan DU f UnlerrJ. intthGba lftıra!c/•ri tlo11d 111 i/ôn o/un11r, 



5 Bir. Teşrin 1938 YEN/YOL Sa.ufa 1 

~~~~ Tüccar Terzi ~~~~'kc pah zarf usulile koyu neti eksiltmesi' 
! OSMAN NURİ SEZMEN MÜESSESESİ ~ı Erzurum Satın Alma Konisyonundan: n 1 ~ J - E•zurı:m ga,,ıizonu :lıtiuncı için (16000) onaltı 

Erzak eksiltme ilanı 
Lise Direktörlüğünden : 

Trabzon lisesi pansi,qona için alınmasına /üzüm gö
rülen 2700 liralık ve 202 lira 50 kuruş muvakkat te· 
minatlı 3000 kilo V11k/ilcebir tue yajı, 240 liralık T 8 
lira mtzvalclcat teminatlı 3000 kilo !turu sojan, 300 liralık 
22 lir• 50 kuruş teminatı muvaklcatalı 300 kilo fındık 
içi. 99 liralık 7 lirtı .f.3 kuruş teminatı muvalc.lc.atalı 300 
kilo birinci nevi tahan helvası :J0-9- 938 tarihinden 
itibaren J 5 g•in müddetle açık eksiltmeqe konulmu~tur. 
Ş utnameleri hergün mektep idaresinden öğrenilebılir. 
İsteklilerin teminat mektup veya makbuzları ve ticaret 
odasınca mukayyet olduklarına dair belge/erile birlikte 

~ Modern t.erzilik, geni scnatk~r t.n .yeni dt~e~ler ~ birı kdo l<oqu11 eti kııpılr z ~j rısıılile s.ıtrn alınacakt r. 
ft Mevslmlık yeni kuma!1 çeş1tleıım1z gelmı~tır. 2 - Tahmin bedeli (4800) dö'•tbin sekizgüz liradır. 
~ Hazır mantolar, 8pO! manloior, pardesO ıru.;ımbalı r, polto, ~ j - Ş 1 rtnameler E zuru nda l-o. A.rnirliği Satın Alma n pardesQ ve kostumlar, çocuklar İ{'İD f•lbi~e Ye~ ~nıur'uklar. ~ Komisyonunda g(jrü'ebilir 

iır-t:SEi:&;;t::;;S Kundurocılar caddl'si · No: ;;3 25 ~-.-.-~~ 4 - jik tern =nrd (. 60) iiç11üz altmış liradır. 
- 5 - Eksiltme 6 1 Teş'1n ~38 perşembe günü saf1_.t 

Kapah zarfla inşaat e siltmesi oıbirde E'ZUTU 71d' A1ııs /ıJ11. binosrndı.ı E1zurum lv. A 

t mirliği S ,ftrı Al nada yapıl(. c'lktır. 
Tr .:tbzon S. ve · M. Müdürlüğünden : 6 - T~k/;f m ktup 'arı zha fp sn tmdan bir saat "vvel 

1 - Eksiltmeye ko ulan İş Trabzonda Nıimune h.Hta- S'itm almrı K ımisyo'l B şl.:.·ınlığına verilmiş olacr>ktır. 
nesi i/c.i1t;i kısım inşaatı ile elektrik, ka!od/er, sıhl.i ve 7 Şırlnamorıin qed;nci mrıdder;inden istenen vesika-
ai;er tesisattır. lar teklif mektup 1 rile birlik de komisyona ibraz edilmiş 

Ba işin muhamm n bedeli (737.044) lira (88) k.uruJtur. 0 racakt1,.. 4 - 4 
2 - Bu işe ait ş rtnameler ve e'f!rak şr;nla·dır: ~- - -- -=======-

A - Eksiltme şartnamesi Kapalı zarf usulile koyun, keçi, 
B - Mukavele proj si 
C- Bagındzrbk şleri genel şartnamesi sığır eti eksil meSİ 
D - Yapı ışleri uınurni şartnamesi ,.. 
E - Vahidi fiut 'istesi ve hu!lusi şartname lahigesi, Erzurum Levazım Amirliği Satın Alma 

kışif hültisası cetveli. Y omisyo:-- undan : 
F- Projeler : T - E'zarurn garnizon ihtiqaci iç"n (150000) güzelli 

isteyenler bu şartname ~e rvrakı { 36t6) t uıuş hin ki'o ko urı 11eııc szğır 'f'eya krçi eli kap lı zarf usu-
bedd mukabilinde Nafia Vekaleti r.;opı işleri Umum li l s<Jtm alı ne c /dır. · 
Midürlüğü ile lstanlu 1, Trabzon Nafia Müdıirliikktin 2 _ Tohmin bcd:di (450l'Oj lnrkbFşbin liradır. 
derı alabilirler. 3 - İ!k tı>minotı (l:75j tiçbinüçuiiı: gt!lm;şbeş liradır. 

3 - E4.siltmt 20-70-938 tarih"nde perşembe günü 4 _ Şarlnamosi E'7U•um la Lv. A.'flir/iği Satın Alma 
saat (15) de Trabzon ~·iıhrı Müdürlüğü duiresinde k omis'lonunda göriilebilir. 

yopzlacaktır. 5 _ Ebiltmesi JO 7. Trş in 938 p?.zartesi günü saat 
4 - Eksiltme kopalı zarf usu/ile gapı 1acakfı"". (l'f'lbirde E zmumda Mıi t Mıı. binasında Erzurum lv. 
5 - Eluiltmege girebilmek için isteklilerin (35232) A.m;rli~i S ıt:n A ·m • Komiır;gon.unda yapılc.ıcaktı.r. 

lira mu1Jaklc<1.t teminat mektup 'f•ega m.ıktu:.u ru bu 1dan 6 -- 1 ek.';/ mekf p, r~ı lı le s wtmdan bir saat ev'llel 
başka aş.ığıdaki vesikalarını kapalı zarfına ıımli veçhi e Satın A lma Komİs!fD'' Bıı~ka •lığ.na verilmiş olmalıdır. 
koyması lazımdır: 7 _ Şpfn'IrnP,.; ... ;n o,.di· ci mnddt>sfode istenilen vesi-

A) Evvelce alınmış daimi 7ıe mııvaık t 71 ... ika/ar kalarda teklif mektaplarile birlikte komisyona irae edilmiş 
ilıa lcılınmıı olduğund3n Nafia Vekaletinin 12 - 8 93~ 0 'malıdır. 4 - ıf. 
tarih (le 67- ll 650 ~ayılı tarnımleri mucibir c ! Trab-ron 
Vi/dgttinden alınccak ehliytt vesikasz. Kapalı zarfla bulğur eksiltmesi 

B) 1938 mali senuine ait t icartt odası 'Cr\·il()sı Erzurum Levazım Amirlicri Satın Alnıa Kom. 
6 - Ehligtt fJesikaları talebinde bu 'unn'! ar 20 ıo 9~8 o 

tarihinden enllz (8) gün evvel istida iı'e Trabzo • Vilii 'Jetine Başkanlığından : 
rnuracao.t edecdcler ve hu %12man zarfında 7'""' ka taiebind1 7 Krıpalı zarf u;u 1ile (60.000) altmışbin kilo bulğur 
balunmaganlanlar eksiltmeye giremigutk e d r. satın abnacaktır. 1 ahmin ı e fı>[i (6000) altıbin lira ıve 

7 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü m ddedP ya- ;Jfc. te.7ıinat: (45.J) dö t 1ü~elli liradır. 
~ılı saatten 6lr ıaat evveline kadar .Jıhh .t M idürliiğü 2 - Buliu evs1fı şartnamede yazılıdır. Teslim geri 
dairesine gttirilerelc eksiltme komisyonu rtis igınine mak Er1u umda /.,wıtım amirliii anbarıdır. Şrırtn•me Erzu-
t uz makabilindı fJerilece1'tir. rumda Lv A nirliğfoaP gör "il~bilir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nih ıyet 3 üncii 3 _ E"-siltme 13 10 938 p"rşenbe günü saat 17 de 
m•'tlede gaz ılı saı.ıta kadar gelmiş o 'mrıları ır•e d•ş zMf E zı.ırumda s t11ı af.1.a kvm · s ıorırındc~ yapılacaktır. 
ların müh•r mumu ile iyice kapatılm1ş o 'm sı 'aılmdır. d hı'r 4 ·- Teki/ mFkfı plwı ilwle günü ve saatrn an 

Poıtada olucak ıecikmeler kabul f:dılmez. I - 4 sacıt tvvel komiı;ı•on b ~anlığına verilr.ıiş ?lı.caktır. 

Açık usuUe nohut eks\ltmesi 
Erzurum As. Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Açık eksiltme ile (15,000) orıhFş '1in ki'o nolıut 
satın alınacaktır. T1Jhmin bedeli ( l 27:J) bin ikiuüz qefmiş 
b~ı liradır. j,/c temı11atı (25) girmibeş lira (62) altmış 
ilci kuruştur. 

2 - Nolıut evı:ıfı şultıamede gazı 11dır. 'i'r:s im rıeri 
Erzatuında lt!'IJaZım amirliği anbarıdır. ,ŞPtnamt. E'ZU· 
rumda levazım amirliği satın almusınd, görtilebilir. 

3 - Eksiltme 7 5 -10 538 cumartesi g lnü srıat 1 l de 
Erzurumda s.tıra alma komisyonunda y,.,pıfr.ca!..tır.' ı 

4 - Jlk teminatın ihale günü ve Sfl tınd n bır sant 
ero•el muhasebeciliğe makbuz muk.Jbi inde yatırılması 
Lazımdır. 2 - 4 

Kapalı zarf usulile kuru 
fasulya eksiltmesi 

Erzurum Satın Alma Komisyonundan : 

5 - /sft>kli/eri.~ kanunda q•ızzlı Vf's;kalarla t1e ilk te-
mı'natlarile birlikte komis11orw murac'latl rı. 2 - .f. 

Kopa it zarfla p!rinç eksiltmesi 
Erzurum Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
7 - Erzurum garnizon kıtaatının ilıtiggcı olan 30000 

otuzbin kilo p;,;,..ç kt p,./, zarf usu/ile satın alınacaktır. 
2 - Tahrnin b"df'li (6750) ıltıbınq,.diqüıelli liradır. 
3 - ltk teminatı ( 506) heşr.Jiizultı lira f 25) kuruştur. 
4 - ŞırtnomPsİ E·ru·um·iı:ı lettQzım Am;,liği Satın 

Alma Komis11or U"lda gii ·iilebilir. 
5 - Ebi!tmPf;i 8 1. 7 eşrin 938 cumartesi günü saat 

O"'birdtı E•:u •umda Mıi t. Mv hinrı!ında E,.zurum lv. 
Arni;liği Satm Alma Komi~uorurıdrı yapılacaktır. 

6 - Tekff meklup'an ih le saatından bir saat efJvtl 
S,,t n Alma Ko.,,is:;orı 8nşkanhğ111a verilmiş olmalıdır. 

7 - Ş1rtnaml'.ı;İnin qnlır.c; maddısinde istenilen vtsi
kalar teklif mektuplru i·e birlı '·lt! lcorr.isyona irae edilmiş 
o/mal.dır. 4 - 4 

ihale günü olan 14- 10-938 cuma g ıınü saat 14 de 
Hükumet lconağmda Kültür Direktörlüğü dairesinde mü
teşekkil ko'11isgona başvurmaları ilan olunur. 2 - 4 

Kapah zarf usulil~ arpa eksiltmesi 
Erzurum Levazım Amirliği Satın Alma 

f(omisyonundan : 
1 - Hayvanların yıllık ihtig•ci için ktlpalı zarf u .. u

lile (350.000) üçyüzellibin kilo arpa satın alınacaktır. 

Tahmin bedeli (10500) onbinbeşgiiz lira ve ilk teminotı 
(787) gediyüzseksenyedi lira ( 50). elli kuruştur. 

2 - Arp'1 evsafı şartnamede yazılıdır. Teslim geri 
Erzurumda levazim amirliği anbarıdır Şartname Erzu
mmda levazim Arnirliğinde s tLrı c.lına komisyonunda 
görülebilir. 

3 - Eksiltme i4-10- 938 cuma giinü saat 71 de Er
zu umda satın alma ko71isyonanda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları ihale günü ve saatından bir sa11t 
ev ve/ komisyon başkanlığına 'Clerilmiş ol rıcaktır. 

5 - isteklilerin Kanunda yazılı vesikalarla ıve ilk 
teminatlarile birlikte komisyona muracaatları. 2 _ 4 

Ders levazimi eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

/ k okullar için satın alınacak 14 kalem ders levazi· 
minin muhammen bedeli ol on ( 822) lira üzerınden 21 gıin 
müddetle eksiltmege lconulmuştur. Muvakkat temınotı 61 
lira 65 kuruştıır. 12 - 10 -938 tarıhine çatan çarşamba günii 
saat 15 de vilag~t m-ılco.mında toplaı.acalc olan daımi 
encümende ihalesi gopı/acaktır. isttklilerin şıırtnamesile 
mir evrakını her giin encümen kalemınde görmeleri fJI 

muvakkat teminatiarile mezlc.ii.r gün ve ıaatta encümeni 
mııracaatları. 3 - 4 

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Hususi mıılıasebenin Muhittin mahallesindeki 25 Na.la 
majazasının ıabilc icar b11leli olan ~5 lira üzerinden 21 
gün müddetle arttırmagtl çılcarılmıştır. Muvakkat teminlltı 
338 kuıuıtur. 12-10-938 tarihin• çatan çarşamba günii 
saat 15 d~ vilô.get makamında _toplanacak olan daimi 
encümende ihalesi yapılacaktır. isteklilerin muvakkat te· 
minatlarile encümene muracaatları. 3 - 4 

Trubzon Sulh Hukuk Hakimliğinden ı 

Trabzon un Bozt~pei bala mahalleRinde 38 No. iti hanede mu· 
kim iken lstanbulda vefat eden tski Tubıou btırut wenıuıu N 
ziz uğrancmın terekesine matkf mtıce el konmuş ve tııhı ir "' 
tesbic edllen 547 kaalem eşyuının müzayede suntile sstı masıo• 
ve satışın 12-10-938 çarşamba saat 10 da müteveffanın ı:sos· 

tepei bela mah111lesiDdeki e•inde icra edilmesine k8far verilııılf 
01auğundrn isteklilerin mahallınde baıır bulurımah.111 ilan olunur• 

";,,/ 

Acele sathk iki ev 
'!.'rabzoaun Boztepei bala mahallesicde biri, Uı:.t katta t ıt 

saloıı Uzeriode iki oaa bir came.k411lı kııpalı bat.kon v, alt katti 
taşlık üzerinde bir yemek odasıt çamaşırlık mulbak ayrı 8 yrl 
U~ meyva ağaçlı bahçe içinde menba suyu çeşme \e ahır, tumel 
ve sı.tireyl havi bir hane ve dlgeri ayni çata altında IL u~tllkil i~l 
oda ve sili.reyi havi her iklıl tur t:puyı merbut oeııize 1ıazu· ııJ 
eY ehven fiatle ve acele 11tlıkdır. Görmek isteyenlerin içindi' 
kilere ve satış ve pıızarhk için İstanbul ötelinde bakim !saı•~ 

1 - Erzurum goz!'iz~nu ihtiyacı içm ( 12000) kır iki 
bin kilo kurıı. fasalya k"P·""lı ~arf usuiile s t,rı a~ım .. c~lctır 

2 - Tahmin bedeli (4620) dörtbin a/tıyüz9zrmı lıradır 

dönmeze murac!athırı ihln olunur. 
Hane anka:ıı artırma temdidi · 

DEFTERDARLIKTAN: Mağaza icar artırması 
J - ilk üminat ( 315) üçyüzo'f1bfş Jiradır. 
4 - Şartnameler Erzu umda lv. A.Tıirl ji S .. tın almıı 

Komisyonunda göriilı.bilir. 
5 - Eksiltme 7 1. Trşrin °938 cama giin ii s1Jal <ınbirde 

Er~urumda Mst. Mu. brn sı ıda E zu•um lv. Amirliği 
Satın Alma.fa yopılacaJ..lır. 

6 - Teklif meklqpfarı ilıa 'e saolınclan bir saat Hıvel 
Satın Alma Komi ııon bC'ş"-anbğıntı rııuiln iş o'acakt." 

7 - Şartn· m nin u dinci madde inden i iPnen vnııka
lar teklif mukluplarile bir/ikde komisyona ıbraz edilmiş 
olacektir. 4 - 4 

Tamir t eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

M~mleket h'!stanesinin (491) lira (62) kuruş'uk tami-
711tı on gün muddetle ve porarlılcla eksiltmeye lconul
,,..u,tar. Muv~klc.flt Teminatı (37) lira ( 10) kuruşt11r. 
8-10-938 tarihine çatan Cumartesi saat 10 d.ı t1iliiget 
makamında toplonacak olan daimt encümende srJtışr ya 
ılacaktır. f,teklilrrin muvokltat teminotlarile mezkur pün :e 12attll encümene murocaat 1arı. 1 - ı 

• g3:; seneıiııde Zftoos Ortı okıılu üçüncü 1101f ndan aldığım tastık
Zayı uııe\'l z;n~ i etUm. Ydnislol alordımuuo zşylı1 ıı hükmü olma. 

n ·Jcrİm Ayıtfilboy m lınll s!nde r,ı mi &okağında lii 
Jjt uu l 11 ~) • ı 1 mtt : cll\ 1111 ·lıw~lu ~ ıllt UPr~ ren 

B deli p,.ş;,. ödenmtk ş1rtiqle Trabıon Orta Tecim Beledıye J::ncümeninden ; 
okulunr:a islimfafc edilen Ayvn.~rl mahallesinde 73, 7 3-7 Kunduracılar caddesinde Ticaret odası binası altına' b,

1 kapu ı\'o lu ııe iiçqrlz lira muhammen bedelli hane anlca- kô.in Belediyeye ait 28 numaralı majazanın nıs/ının IJİf bil 
zınm 29-9-938 tarihirıde yapılan açık artırmasınJa senelik icarı 16 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştıf· 
talip zuhur efml!.d;y;nden r.rf1'ma on gün müddetle uza· Artırma 14-10-938 cuma günü saat 1 f. de ;eri ~o, 
tılarak. f 0 10 938 pazefiesi saat •na hırakılmı#ır. olunacaktır. Muhommen bedeli 6U liradır. ~~ 
Taf;p ofarılarzn ıJüzde 7.5 temin"At rı kçasigle muayyen gün isteklilerin muvakkat teminat makbuzlariie aynı gafl 
ve sarı tte D ~fterd· rltktn top/anr cak k >misyona murocaat_la_r_,_v_e_s_~atta encümene '11Uracaatları ilan olunur. 2 - ~ 

Gayri menkul satış artırması Tta~~~i'l'.cc~z~,~~1 0,,,. 
. • Muhammen bedeli kasından ıldığım 198 numarsl' 

Mahalle1l Sokaiı_ _ Cınsı K_ pı _No. M. N lira tHarrut cüzdanını zayi eyledllll' 

Esoalc Sıramaja:.alar tahtarıi iki ma;aJ• 65 - 67 142-143 2500 Yenisini ulacağımdan eık.Jsi~ 
., • bir • 69 144 1250 ~U.~ümsoz otduaunu U4o eder 

71 145 1150 lt'aros mııballeslodıG 1 
• " • 7 3 Molla fusuf otuUarıııd' -
" ,, ,, 716 1250 Hamdi .karısı GUJ~ 
" ilci • 75- 77 147-148 7800 z . il 

m'"'tazaların üst kısımları fdarei hususiytge aittir. ayı t' •ı .. 

• 
• ,, 

• 
H H 

NOT: işbu 

Defterdarlıktan : 
Yukarıda cinsi ve evsafı sairesi yazılı maja•alar 26-9-9.18 tarihinden itiba

ren orıbeı tün müddetle ve P' ş;n bedelle açılt artırma suretigle ıatzlıja çzkarılmııtır. 
Tolip o'anlarrn güıde 7,5 d;poıitolariglı birlikte ihale ıünii olan ll-ı0-938 tarihine 
m1iıadif 111/ı ıanü uot 14 de /)ı/tırriarlıkta toplanoçak. lcomiıp•rıtı m•r-oaotl•rı. J~ 

937 senesinde Yenlokul d~ cı, 
dtlncu sınıfmdan aldığım 1111 ol' t,~ 
kagıdımı zayi ettim. Huıtoıil 
mawaıuı uaa eylerim. -

Ayatubo7 mıhalle1Jıad• 
Dilber ojlu Tabir 1'dJ 
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