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BiR. TEŞRiN 1938 
Çarşamba • r.uma~teal gGnleri çıka: 

Sagı : 1528 _; SiY ASI GAZETE · TRABZON 

r ' Dfrekt8rtl, !laQ'Uıcım 

BEKiR ~OKO-ı. KUı..AKSIZ~Ul 

Fiati 100 Para 

ilan 1atzrı 5 Jcaruştıır 

Uzuasok.ak. ; 63 • 66 • 67 

15 inci gıl .) 

elediye intihabı 
mü asebetiyle 

içme suyu hakkında 
Üç. Um. Müfetfişimizin 

verdikleri güzel bir haber 

Doğuda 

Kültür 
Hareketleri 

T 
rabzon ıfakıodu Dota ıf•· 
bna f eyia ve :aiyı aepedeıa, 
Do~uda kültürü yayın, Do

tuyu kültürleıtirmiye koyulan 
• Dotuda Kllltür Hareketleri. ıdh 
mfcauanan ikinci a&JlllDI öaü•• 
aldım. Her biri deterli kalel'll aa· 
IUplerinin iatif ıdeli yasdı,ile clolu 
yapraklan dlkkıüe ok111or, ber 
yazıdan ediaditim iabbeaa teairl 
ile bu mecmuayı dair birkaç ... 
br yumak iıtiyorum. 

Valimiz Refik Kora.itanın 
Trabzon halkına teşekkürleri Trabzon Vilôyetine 

Beyoğl~ 

TEL 

Asll Ye mahterem Trabzon Halkını : 
Afla blrloal gllaQ Belediye 

ıaılanoın latlbabıaa başladık. 

Bu maoasebetle muhterem hal· 
kı tunlam s07lem(ftlm : 

Bir aıllleUa en bDJllk kuv. 
•eti keatllılae, teıkUatıoa olan 
ROteo ve bı&lılıtıdır. Ve rl•• 
~lr milletin en J llkıek vuıı •• 
ku•reU medeni H ılyaıl bat· 
llrını llullanaıkta goıterecııı 
lçcsaD alaka 'fi 1»11 medeal nr
btıa mQteu7lt bir ıu ette ıo
l'1llecek tekl•GlDtllr. 

M lletlerta ltu 11hı•a gl>lt• 
ı.eeaı oııualuk ODUD lçUaıaı, 
•l1aaı, lllU..dl •eı llnl ub.Ukl 
JQkHlt kudret H kablllyeUul• 
1ta4ae OlçbtıllQr, d••lt:ttm. 

l•dbap mua11•• KODde T
'•bıon H Trabsoohılar lçla 
bet bılultdaa ıurur tablusu 
Olacak blı ,.&ilde Ye tam alr 
-.ıer balla•• netlce!eadL 

laılbaauı b flınaııcı olu 
l TetrlaieYYel 9Jd ... 5 Tlf' 
tlaı.nel 9a8 ıuaa ~ 
~ TnNOll ........ Hk•klan, 
ttleıt ea blJOk •Wl MJNll· 
l._. blılal J•flJONL 

iter tarar ıudt, sllilıa.aılitL 
U.,r ••Jtlaau ,. her IOkıtı., 
battıa eotk• Hl'eal Ye baMo 
lı:ıu rı _...... 

BQtQa llalk bu qk.11• net'ı 
'- üeıedt1e1e n~ ba~na 
~leriai ~uilaam•t• ~Of•JOnl•. 
... ttpıer •e1uaıaı•a, üalk•YI 
~ıOrlenade yurd lçıa l•J· 
'1ı koauımaıanaı llınm •cd· 
~~u S.nkl bQtQa Tı.U0.1• 
~ •Ucut H tek ft&lr laallade 
~.~_lr bedefe fllli •• ıo.aı 
........,, Jl.OfDJO?d&L 

O tek tıeaef mllll ı.aealdL 
:-----_ 

~öruşıer. Duyuşlar 

BQJOk AtıtOrt reJl•lnlo 
kurtarıcı, 1akseltlcl 1olu itil. 

Şeflae laaamış, davasıaa 

lnan11u9, 1•n•ın ff'J'JH ufuk
larını ıozlerlal teflr•it bir 
~alkın. bir millalla IH'd111 idi. 

Aıll va muhterem Tra~ 
soalular 

Vllaretla Valisi ve Parti 
Reisi ııfı lll' le h piJllzl le brlk 
•• goııterllen bu yerlode Ye de· 
aeriade yGkıek aJlka1a .kıl'fı 
şOkra.ularıan ıuauım. 

BOyQ.k AtatDı k, Tlrk kadı· 
oıaa lçtlmıt, ılyısl ve mtdeol 
haklanaı ver .. k H Tnrk lokl· 
lılp aarakelierl arısında bu 1111 
davarı da tauk uk .atUrmek 
ısueUyle mMea1 4l••o bu ba 
Kı.ulıa taı rortoa ku<ket ve 
oeca&etlal g6ıter aif ll. 

Bu b'1J t ln1.n bet ıoadea 
berl TDrk .kMlıa ııwa terel ı. 
tıallellı bir cQaQ 1.1ı.. Traa..a 
a.auıamaa. •ah~ nütle 
Ye ll.,..U.Wda ,.tıel..U,Me ~•· 
t11k bqula kotmalanllı dQar•k. 
bilerek, oaua ia~Uapçı paruaı, 

Cu•kurt1et Halk Partili Bele
dijı 11a~1eıluv r•J ver•ek 
lçlD adeta blrblrtıdJltt •Dsa· 
...... edereılla• PJNUBlal 
IOrM ICI, laeACbta Ye IMlldllJ 
tçlD tle ba tereru, •illi •• •• 
deDl nzlfelere lAJlk g0111UQQ 
1 Qrk kıdıııoı, Trabzonlu talide 
ve aa .. tlrelere 10ttercllklerl 
Jllbek Ye fulleUl allkadaa 
doları tl•blilr ne kadu Yen 
kadar ..... elacaktı 

Mubter•• nlldeler, ve 
aıllflıeler, TraiNMua PJHtll. 
folletll uuarlan : Slu ltlf lk 
turtancı uaıaa tebrlkMrlml, 

Hale, istikbale dair • a 

......_ Davuluyla, &uı11&1171a, otoaobili71e. otobüıüylı, rıdyoıiyle ve 
~. \'aJiaıyla lr.aduı, erkek be.t.diyeye ıkıa edca ~ bin kıaaı.ar halk 
~ JNetiyle parti MmUtleriai Hçıp tebri• aukadderıbaı 29 
..,_._ eliae tulia etti. 

Sayı• Valimi& bu muvaffakiyetli neticeyi radroda keaüeriae 
llkMlr. W.lup Ye beyMla Ulka bildirdi. 
~ Artık rmaoa 1Wedi1eei 7epy•i ·•·a.Jula w ukalanadı 
~ yMekleriy&e iN 191111 ...... ı. .çeftneek faali7ete ~ 
~. Ha1arlıaa ••• 

• • 
Cualluriyet bay,._ fevkalide a.11rbk ""· 

~L Vüiyet IWOMI UIAÜ roril•eait bir clu...de olaaak. Ba 
~· bv et.Yetil it~ike mecburdu. Y cai be!Miye azıı&arı 9İÜaula 

.._._te Iraklı ıcabet ed•oek •• 
~- ı:s.. paruaa :ıwaaaımda iyi ki 7edekte buluaau4um. Alellde 
~ JıpLıramukea yetalt aekaea liralık fr.kı ıaad tedarik ede
~ ? •• Bem , .... ayarutar bu oibeti tAUfÜamüı oJnlar r•rek.. 

• • 
1-.. fıb9ta• ban. w aç 'fÖZlWr. Aaal uüt• liaebeW•iD

'.; ~me .,v.uah tlemeylp te ıımdı de E.acumue ıyrtlaak 
"la ae&a bat YUrauk lateyulen ne ... u ? 

• • 
t, auı rıldı .. um1 •eclia ualıtau.. Atlı r6zl• atla 

~)11 ...... ~D 11balen buaıu yaraflr •• Şiadıdea ba ite kimltilir 
'-i-11 veya llautlidir. Kim oJuaa elawa.. Umurumda detil •• 

--.:. IÖda •• ıtıhkta, ae paplaklıdır .. Aac:ak mecliaı meb'uaaaa 
~r. 

U, olaız, bu olaoda ııyet pıyaaroan bO,.iik ib .. iyui tle 
~ fse!ectıye yetieJ. aaalıtı oluryı ••• Hayat •u, herkeı DUibiai 
~ '' • Bu ıun .... biaı& yedekte 11taek.. Yarın kiabilır beW 
~ ll'-ek .ıur. Hayat ltlr ..;,.tta yirlmu ••• Na.iki fedek· 

-. öadekiler ,. ....... .,,,,.. •• 

Cevdet Alop 

ıntrıularımı ıu uyoru'D. 
Sizler bu yQksek şert"f e lıl· 

yıtııoıL Sisler yurd i ·lodı:>, O· 

luı içinde bayDk Oöhi lns1 ın 
ıosterditl mıa ve saadet y ı 
Janodı, ılzdeo bekleneıı bu tıo 
JDk blzmtıtlerl y11p c ksıı ıı. 

Bunı, aosterdltl iz şerefli Hla. 
kalarla bir kat d ha Jııı:ınınış 

bulunuyoruz. Var oluouı 

Yuvasında k.uvvellt, ' r
daadı kundtli. mıl ı ve ın d oi 
vaztreleriol yapa .keu kııvH tlı 
TUrk .k1adıo1, Türk iuiı.ı Bp 
fUUWJ, bQJDk Ata.tUrk rı j i 
nia en 11t am kuvvetidir. S z 
b11u blbskkın ıa ık t ... ız 

!ııbıbte·em Trabıo ılu u : 
aotoıı vnıre s bip f'rt ıo 

ve be bıi s Cum ıurıyet H k 
P11rtlai u.n rtyl., N bi e, 11 ıı 

bailtl oc lf. rela v~ zalui m 
•• bQ\Aa al41'adsr ark•daf a ıo 
bet f'Otldeoberl 1oru mad•n, 
dlatenm9deu denm ed o lçdeo 
aıatalı blsmetlerfoıo, T ıbz~ 
DUD ILIJ'lll•lii " AUıtrr, at.-şlo 
batlplerinla m•al vo g yret· 
lerilli .P•ulı Reliı sıf•li · ıc blr 
tlefa dalıa fQkrao v.a tJ.kd.r1e 
tekrarWlll. 

Re1lerln mltt rı ve Cum. 
hurl1et Halk P.arlisl oamaet 
lerladea, ifd•a g ... len nmlml 
bir iltek H alaka ı.e 1eçllen· 
lerta lllmleıl gazetelMde Ye 

radJO ile liaD ecıılecii.tir. 
Y •al beye&e yurda, Tre b 

zona keaüeıladeo beklenen 
bOJlk hil•etlerdtt muvaffak. 
oı .. ıarıaı caaun dlleılm. 

Vali C. H. P. ll70nlı:arol Bqlı:uı 
IIBFİK KORALT.ı.N 

Liman 

. Hohtif ıirketile S·: mulctafleleıi Traizonda im
zalanacaktır. 

Almangadan ıelın Hohti/ Utnam MüJüri ile fÖ· 
rüıtüm. işin ııJratle hitiri mesi için Türlcigedılci tc,lcil•· 
tına kat'i emirler vermesini sö,ledim. lmlcirun mi••it ol
duju bütün çabukluğa ve kolaglıjı "aat etti. Bu meşe/e 
hallrrJilmiı demektir. Trabzonlulara tı/iyet dilerim. Ata
türlcun 6u ligemat ıui• eseri Trabzon hernıelıriltrimiz 
için d•ima sıhhat ~e afiyet ve saadet fJerıin . 

4-10-938 ve seyahat 181 sayı. 

% 

ÜÇÜNCÜ UMUM/ MÜFE7 TIŞ 
T. UZER 

( Belediye meclislerinin çahşma 
usulleri; vazife ve selahiyetl ... ri) 
8e edlJe )'Hl ı~lerl mQdUrQ Ô.ner Kazıtnçello OçllncQ konteıaoaı 

ı - Kaouaen beledl1e1e Belediyeciliğimizin ge
verU vnlftt ve aelAblJeller 
dınlll de oh••k prtlle reis ta· çirdiği telcimOI safhaları 
ralıou o le•dl H ıudaa bir 
veıa ırtaçı tarafı•daa tekllt ve Cumhuriyet devrinde 
edile mevaddı ulre. 

B ı6 flkradı toplanan be- Belediye faaliyetleri. 
letllf IDfCll•l vasife Te aela· 
bi19Uı n ne derece ehemmiyeti 
halı o , uğuau sayın hem,ehrl-
1 rlo .. uıı toc bırakıyoruz. 

Cl .lburlyet idare11inlo, vı 

tanı ıı r ve lbJ• buıuauada 
bel'3Clı verdili bu •111 
ıe14bl ' p rouıs H moiem
mel b .. • lle lltlmal etaıttk 
için ber ~· ,ıdea ev,el belediye 
Hııuua m 1i atlı ferateUe bel· 
df" lflerl n uml•l ve elddl 
alaka ııoat rmeal l411mdır. 

Btı tekil all.ıtadır kl UDUD· 

dam alacak luı 1eltlıiJ~ll• •• 
mt.tterek m1bmlr meaal ile 
ıetıılrl~rinl baıretle beklenen 
imar olmeUoe knuştarabillrler 
Ve d >lı1lalle temıU eltlklerı 
bıllt kDlleelae •e aıeasup ltu 
lundukları mUletlD medea!Jet 
t11rlbtoe kert• mlllı nzlf elerlal 
ifa etmiş olarlar. 

Ss11a dloleJlcller ; 

BugQnk.Q konferanaııı ızlı, 

Cumburlretin lHloından eıvel\ti 
YHlJetilı ilAodaıı ıQnra Jtlli 
•etedlye kaauuunua tatbik meY· 
tUae konuldulu 1930 tarllılae 

Ye ata tarlktea 937 .. 11 yıh 

•lhıJetlne k&dsr ıeçea 1e'kls 
Mae zarfmdalll beledlJ• faal'
retlarlııla lDllkaJ&Hll Olarak 

lzalı edeceaıı : 

Saltanat ldareılala mtıır9· 
Uyete l•kll&la ettlll 1293-1871 
tar lhiıde •eorohıaaa YllaJel 
beledlfe kaauou, beledlJelerl· 
1Dlsla vaaUe ve aeWıiyetlerlal 

kendi devrlalo lbll119 •• teıat
klalae a•r• tubtt •• taolhD 
ıl•ltlir. 

- DftNUft etltc le -

Onl.eı kuroı fiatla aablaa ba 
3'2 1ayf alık mecmu1Dıa ba uya· 
11nda 14 mevzu llzeriade 14 ka
lem iılemiı. Meomuaam kıpatı 
çok minıb ... 

Yeniyol Bıaımeviade budu 
bu meomaı tarın tertip Ye ltab 
itibarile cidden aefiatir, deailebi
lir. Harfler rüıeJ, okuaakb, ter· 
tıp itinala, tekil muteu ••• 

• • • 
hk. Hyfıda Rıfat Necdet Ev

rimer'ıo • Çoautı Yibelmek • 
baılaklı yua11adı •Çocuk taıa 
manuıle mudıl bir mevau, mii
kemmel bir muammıd1r. diyen 
mubuıir ÖfTelmenler kadar, an
nıleııa de birer au'atkir olauı 
ıoap eder, diyerek çocuta bır 
aao'alkir kudreti bakımı ile ba
ıulınaaını herkeaia dikkatine ar& • 
oıyor. Bu yazı iiserande çok 
durmak ve kafaları yormak re· 
rektir. 

Üçüncil aayfada çok bymetli 
Kultür MilpYirıai& Rlfit Tarak
çıothıuua ·Çocuk kütüphuelıri9 
b11şhkh yax1aıadı •Çocuk kütilp 
h•Deleri delecliyeler tarafıadaa 
t..- vo oDlar tuafındaa idare 
oJuurlar. Bisde de lielediyemi& 
bu aabade it rörebilır. diyerek 
c;ocuk kütiiphınelerinia ae de .. k 

ve aeye yarar oldutu88 tebarh 
ottiren rüael fikirleri ihtiva edea 
aabrlardaa eoarı belediyemisdea 
b• iti istiyor. Y eai Belediye he
yetimizin bu yazıya dilkatial çe
kerim. 

ve iktisadi 
kalkınma 

Ayni maharririD buadaa aoa 
rı •Muhtar Ahmet aiçia çocutuna 
okutmak iatiyor. ltathlrh yuwa
da •Oçüacii Umm1I Mlfettiılilr. 
b61,..mdo topratı. ••'ıb, hay•b 
6fnaea, memu ot.akta IMtka 
~aye ı...Jemif mıe..... yok. A· 
UliıliDi• 70&de dobaa Mtiadea 

,,.SS.SSIRWWW..-W~•-ra&ırı ........ WWWICSl ... F":ııW~ ..... :114DWSS:l••·~-ill fuJUI teprak ve hayvandaa ra&• 

1 Kahraman Alaylm lZO bm ve 1ervetioi tedirik. edea ita 

İktisat Vekilimizin 
bir telgrafı . . 

BeledlJ• Rlillltioe 
Trabıon 

Tıabzoıula lalr Liman in ... 
1111a kuar .. rilmeai mQoaHbe· 1 
tlle llhar bayurulaa iyi duııu· 
laıa tefek.kir etlerim. 

Ltmaala beraber dOrt uaı
llk plbımma Tr:ıbzoo bOlinl 
lçia llıUta etutt teıebbDılerla 
a.tiatll kalk ... aıo bayırlı • 
aerlerl olmaıını temenni •Jlerlm. 

1kt11at Vekili 
ş. Ktleblr 

Vekiller 
Heyetinde 

A11k.re 7 ( A. A. ) ~ 
Velclll•r Ja.ıeti tlün Baı- i 

w/dl C•llil Bogarın Rei•li· 
li-'• topl•11•11, Harici ee 
D•lıilı .ı,asniml~ lıalclcınJ. 
minlcereleri• 6alanmu,tar. 
r.,ı.ntı ,.~ t1alıta icatlar 

• • bölrede toprıt1, teprak aıbawi-

Haini vatıoı tamım ders verdin 
Ey çelik peaçel\ k.ıtırıman Alay 
Darılm dallarıııa bttQa teı ver•l• 
Arılanlardaa ınlaa çok ramaa Alar 

DQ~man nlımıya kurdu• atları 
Y arttın dereleri, Jlkha dalları 
Parça 'arça etlla mataraları 
Siperler Jlprataa, can ılH AlaJ 

Blalerce 1a .. ııa mert Ka•aodaoıa 
Her blrl aralaadır KomutıalıPla 
GttaOn ılperldlı topua, bombanın 

Şerefler buaao, flD ala• AlaJ. 

Qellklea kaledir ber bir aererla 
Aoattan ketıraı11, ol••• ılperlD 
Seala Jerler d~l. ıoklerdlr 7erln 
Yurt 1910 ber uman çarpıoam Allf. 

Trablon ılılere o<>k se•ıt beıler 
Bin J•fl dl1er•k ytıklellr ıeıler 
lftibarla ılıl ltalrıod• bealer 
Uautmas ıblerl her ıımaa Alıy. 

SangOnts oaı••e dlımaalar donar 
S•zlnle oarpıt•• mab•olar, yaaar 
Şair BabaDll dı hDr••tl•r IUDU 

Oeoı ıandQı ılze dnalun AlıJ ... 

. Baba Salim OQütcen 

DÜ, hayvanı ve laı1vıa mabawa. 
nll ötretea mlieanıe olmıyıaea 

muhtar Ahmedia kafaaaaclaki me
mur olmak dbalyetiai .U..k 
ailak&a olabilir •i? • cbyea 
cleria ve ıılöiyeUi tetkiklen ve 
bllriye uyuaa bu yllkaek kil· 
tlrclnb aorruuaa vwileoek .... 
vıbı aalihiyetlilere b.raka1ora-. 

Cevdet Alap 
( Sona Yll' ) 

isabetli 
bir tayin 

11uıı maeaal• •lflar 
•••lıd••.O,. ........... p 
•ı lfjlal• le1planaa ae .... . 
anu• •• ••ftffakl1etıe ıa1aaa 
lıl•••l •e 1•1retl .. bak 4e
prll •e kutlreW hukakoalan
mııdıa buo lklDcl relıl •YUbt 
Hımdl BrKl••JlD Vlllfet B•· 
ausl Mubuebe l4areel ankat· 
htına tayla Mlldltlal memaual-
7eU1 haber aldat. Buadl ErıG· 
neye yeol •nllelerlDde •• ita· 
prılar dllerlı. 

Benesin istifasi 
Ani.ra 7 ( A. A ) -
<;.lcoılave/cp Reiıit111,,._ 

"'""' dllliftir. '!llıw.tilU••-•·•-W••rıun .. ••SJl•r;.ı-•a••••m- ,..,,, S.11n 1111/11 """"''· 
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opa ı zarfl~ inşaat eksiltmesi 
Tr.ibzon S. ve 1. rvt Müdürlüfıünden : o 

1 - Ehi"lmet;P konulan iş Trabzo 'f1 du N ,imune h -ısta· 
nesi ikin ·i kıum i şaalı il elektrik. kılori/er, s.hhf 1ıe 
aiğer tes;sattır. 

Bu işin mu~"lm. ~on bedeli (7 37.041) lira (88) lrnruştur. 
2 - Bu i e oil ş rinameler ve e1Hak şunlardır: 
A - Ek,.iftme ş ırtnamesi 
B - MukavJlt projesi 
C- Bagı ıc..,r 'ık ışleı i genci şartnamesi 
D - Yop• iş' ·~i u u71f şartnamesi 
E - Vahidi f t .ı lesi ıoe hfisusi şartname lahigesi, 

k"şif lıülasası c. t eli. 
F - Proje er : 

lsteqenler be ı;f\rtname fle evrakı ( 36~6) /.. uruş 
hP.del mukabilinde Nc.fio Vekaleti qopz işleri Umum 
Müd:irliiğü ile lstanhul, Trabzon Nafia Miidürlükle,in
den alabilirler. 

3 - Eb:ltme 20-10-938 tarilı;nde pe rşembe günıl 
s:ıat (15) de Trabzon j,izh Mııdiirlüğii d tiresinde 
gapılocaktzr. 

4 - Eksi'tme ~opalı zarf usu/ile .urpılaca~ fı7'. 
5 - Ek i'im>!r e gireMlmek için i:ıteklilerfo (33232) 

iira mr.• ''• '·/,. t cm ,()f ,., ktup T1euc1 makluzu ve bu'ldl"•.n 
başka C'~af! J l i v ç 'k 1/arını knpalı zarfına usuli veçhile 
korıması !az mrlcr: 

A) Evvc.lce a'u'ım ş daimi ve muvakkat •w-.ikalar 
İ 'ga kılrr.m1ş o 'dı ·ıır..d n Nafia Vekaletinin 12- 8 938 
ftl rilı 'lıe 67-11650 . ..ayılı tam nıleri mucibince Trabzon 
Vılô.yetinden a 1ın c k ehliyet vesikası. 

B) 1938 ma 1i senesine ait tfcarEt odası vesikcsı. 
6 - Ehliyet 'O sikaları talebinde bu 'unrınlar 20 10 9 8· 

farihinden enaz (8) gün evvJ! istida ile Trahzo ·ı Vilaqetine 
murac.ıat edecekler 'l'e bu z r:man z,,rfında vf'sika tu.Lebindt> 
bu/unmallanlanlar t!ksi itmeye giremiy~cekle•d r. 

Gayri mübadillere 
DEFTERDARLIKTAN: 

Gayri m ]l1cdillik sıfatı, m•i71g 1 muhtelit mübadele 
komisyonunc ı t.n~ik ·di 'mij o 1'l'l h'lk s1hip 1erinden Yunc.c
n;standa b, r ı. kt.kları gtı'JTI menkul mallara kıymet tak 
diri için ev ·dce ( gaqrtmiibarliller takdiri kıgml!t komis-
yonuna) ve.; oı 71 10 -· 9 .. A tarihli kararname daire•indc 
11- 10-93/:t larihine kadar mü 'g,., gagri mübadiller ko
m;s•ıonuna r'1urac'10t ,-tm 'ş 1ıe 

AJ Gayri,.1ub:ıdtllik vesik-uuu ve tasarruf ettrakını 
ibroz q:ıe ter•rfi etmemiş o 'malan, 

B) Bu 'l.H ,rkal rm komistı onca nof.:s •n vego. muallel 
l!ÔrülPrrk '· uıdilerindtn istt-rıilen m-ıliımatı {}ermemiş 
b3lunmalarr. 

H.ısebile mal/arma kıymet ~akdir edilmemiş o 1anlarlo 
t'llcdir edilm ş olan ko;metlere karşı femgiz komisyonunctı 
f.leya Şurayı D v'ete it iraz edip'e henüz bu itirazları 
netiaelum miş bu!unanl:ırın ist .nbrılda Galatada B11hti
.lJar h:ınınd ı if .. ı:ıJı tl.Jzift! eden ( G ıgrimibadil işleri tas· 
/iye bürosu) ndr1 miif.Fş •lcl:il gatJrİm'ih~diller takdiri kıy
met kowtisywıunrı. 15 T"şrin;evvel 9.J8 tarihine lcadar 
muroc ıal/a 'kerıdi 'erirıden istem·cek tJr.sika. malümıı~ fle 
izah:.. tt ve• ıe.'e y i vı! mura'-a'!tları m·ıkabilinde fJesika 
olmaları ilci ı olur.ur. 2 - 2 

===-- ~--=· --~-=-=-=-=-========== 

Ktsilmiş odun eksiltme5i 
inhisa • Jar BaşmüdCrlüğünden : 

82şmüdürlüğı'imüz kışlık ihtigt.ci için pazarlıkla satın 
nlrn nası ge ı eken otuz bin ki.'o kts!.lmiş sobalık odunu 
satmak isteyenle•e: 

10-10- 9 18 g·irı ünde ih l~si y• pilmak üzre 26 - 9 - 938 
güm!nden it;f:ıaren J S' giitı müddetle eksiJtme.qe kona 'muştur. 

Erzak eksiltme ilônı 
Lise Direktörlüğünden : 

Trabzon L;sesi pansiqonu için alınmasına lüziim gö
rülen 2700 liralık ve 202 lira 50 kuruş muvakkat te
minatlı 3000 kilo V akfikebir tue yajı, 240 liralık 18 
lira muvakkat temirurtlı 3000 kilo kuru sojıın, 300 liralık 
22 lira 50 kuruş teminatı muv•lc!cafolı 300 kilo fındık 
içi. 99 liralık 7 lira 43 kuruş teminatı muııakkatolı 300 
kilo birinci nevi tahan hefr.ıası j0-9-938 tnr.hinden 
itibaren 15 gıln müddetle açık eksiltmeC/e konulmu.,,tur. 
Ş.ırtnomeleri hergün mektep idaresinden ögrPnilehilir. 
lst~klilerin teminat mektup veya makbuzları ve lico.ret 
odasınca mukayyet olduklarına dair belge/erile birlikte 
ihale günü olan 14-10-938 cuma g nü saat 14 de 
Hükumet lconojrnda Kültür Direktiirlügü. dairesinde mü
teşekkil komisyuna başvurmaları ilan olunr.ır. 3 - 4 

Kopala zarf usulil~ arpa eksiltmesi 
Erzurum Levazım Amirliği Satın Alma 

J(omisyc;nundan : 
1 - Hayvanların yıllık ihtig11ci için kapalı zarf u .u. 

/ile (350.0UO) üçgüzellibin kilo arpa satın alınacaktır. 

Tahmin bedeli ( 10500) onbinbe$yÜz lira ve ilk teminatı 
(787) yediyüzseksengedi lira (50) elli kuruştur. 

2 - Arpa evsafı şrzrtnomede yazılıdır. Teslim yeri 
Erıurumda lefJazim amirliği anbandır Şartname Erzu
rumda Levaıim Arnirliğinde scfın alna komisyonunda 
görülebilir. 

3 - Eksiltme 14-10-938 cuma gıfoü saat 11 de Er
zu -umda satın elma ko nisgonunda yoprlacakt r. 

4 - Teklif mektupları ihale giinü fle saatındı:ın bir saat 
evvel komisyon başkanlığına verilmiş o/ocaktır. 

5 - lstelc.lilerin Kanunda goıılı vesikalarla fit! ilk 
temİ!'ıatlarile birlikte kgmisyona mu.rccaatları . 3 _ ıf. 7 - Teklif mektupları gukurıda üçüncü m ddede ya 

zılı saatten bir saat evveline lcndar _,ıhhat Mt.i.dürlüğü 
dairesine g~tirilerek eksiltme komisyonu rtis igınine mak 
l.uz mukabilinde verilece~tir. 

Bu ;ş {P. o 1ak dıır olanların şartnnP;egi hergün saat. 
dokuzdan ) :kıye k ad ır levar.;m büromuzda zörebilirlu ' 

Afu.,alc.k t tl'ırıinot 3J lira 75 ku a5t11r. 3 - 3 ====================--====-= 

Ders levazimi eksiltmesi 
Po~ta ile gö'nderilecek mektup'arın nih HJPt .1 üncü 

maddede yazılı saı..ta lcadar gelmiş o 'malan ''~ d•ş zarf 
/,ırzn mühür mumu ile iqice kapatılmış o'm·;sı uıımdrr. 

Postada olacak f!PcikmP.ln lmhul ,d;J,,. ,,z 2 - 4 

Trabzon Mallkt•ıne .-sıışkit11 ta •ııo ~ırnbında Dakzi nkıa 
belinden : uyularak icra kılııaıı mahk:eme 

Müddei O•manlı bıınkı-ıııı netlce.ıiııdd davaya karşı mU'1· 
Trııbz )n şuhPsı vddli ,\ vukat deiai< yb'orin mukflblt davasmın 

mururu müddetten dolayı mild· 
S ltıı Z"ki Tu,~t.,kicıin tmr rırdan dei vı-kilioio talebi ozerioe 
mOdı1PıılPyh wn Y ıH• Us "ğlu mf'n kuz l!aın zabıtnnmeslain 
Ş fik verPSAI <> f k n ri~i S rııye li.-7-%4 tarihli celsesinde 
kızı Edlbf' Vt· e tJ T .. vfik Vf' . ld ğ d 
thsan vekll!e . i /<' ik .\ h nı~·t Vt" rPdd ... dı ! uıiş o u un un tekrar 

lttıha7i karara mahal olmadı-
üıü Ş •ffk o~lıı MJ...;t -. f,ı 1ıl•,. h ğına, rnuris tevtikin imz'lsun 
lerirıe ikııme d fl• diği wO<ldc>11 tıa vl 27-2-934: tarlb\l tabut 
leyhlerlo mu ··isi zimmt->tiııdP m.:,ktui>u veresedeo ltıaaııdan 
C ,k badeilndea ,,ı c , ıtı olım 50 m •ad ı sı ikrar et mit olmalarına 
loglllz lir11st nn mUtes~lsilen , e ttısan hıkkmda tıyaben 
t ıtıslıi.ıi ve ınü 1die11 1evhle.. de tetkikata tabut mektubundaki 
8 ı sandık Al••ı" kool~mer:ılo·u tmzırnın marlslerlne alt oı-
merbut ve ci ro 11 O~"duğu h ·1lı1e duğu muhakemeten kıraat O· 
Şlihsi nhar ttw fır <lan koııuıecı lunan d )~ya meyanında mevcut 
fuwll h <ıcuı tı.·w k ıııı ı :.ılılk <hır 22-1-9:~8 tıırlbli ehli vukuf 
olm ısı d ıJlıtvuiylfı za '"ımı düç.ıı· rııpO .. ilt'! ttolıışıldıQından nermu· 
• llduklamıdıtn bnbı;il~ hı•klVf' cit>i ikrar •e tatbıkat raporu 
185 llra ulacakl rının hOkOm mucibince motevertenın borçla· 
11 lt11a ıılırımnrnıı hilcmıloıtıı-!f\ ru dan d ıtayı verese mtltesel· 
istHilınf'si Uz• rır,,. loıt;unn uy si e o nwrnl olmaları ahkamı 
gtlr1 Olınıtyıın nıukı-ıbil dı:tvııı ın k .-ır. uniyeden bulıındu~u cihetle 
l'edrtiıJe ve ik •a · veçhil (• kar.od kar.uui medenloın :>39 •e horç-

Vilayet Daimi Encümeninden: 
/lk okullar için satın alınocı:k 14 kalem ders levazi . 

minin muhamml!n bedeli olon ( 822) lira üzerindr:n 21 gün 
müddetle eksiltmeqe konu 1muşfur. Muuakk.ot teminatı 61 
lira 65 kurı;ştur. 12 .. 10 -938 ittrihine çatrın çarşamba giinii. 
saat 15 Je vilaqet m ıkamında toplaı.ccak ohm datmi 
encümende ihalesi yop1/acaktır. isteklilerin şıırtnamesile 
sair evrakını h~r. giin encümen kaleminde gô'rmeleri fJe 
muvaklcat teminatlarile mezkur gürı ve saotta rncümenı 
mrıractıatları. 4 - 4 

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Hususi muhasebenin Muhittin mahallesindt':ki 25 No.lu 
mağoza.ııının sabik icar bedeli olan 45 lira iizerİndP.n 21 
tün müddeti• arttırmaya çıkarılmıştır. Mu~..'akicat teminatı 
j38 ka,uşlur. 12-10-938 tarihine çat ... n çc.rşamba günü 
s-ıtıt 15 ds tJilag~t molcamında .toplanacak olan daimi 
rncümende ihalr:.si yapılacaktır. isteklilerin mU'1Jakkat te· 
Minatlarile encümene muracaotları. 4 - 4 

rned~rıinln 539 Vt-' tvırçlAr kn l ır kanu ıuoun 83 ve hukuk 
narıunurı 83 tı cli VI' hukul. usul ıısulU mı-ı bkf'meleri kanuruoun M v • t 
mahhmeleri kwunııı tın 2.,() 2:~6-301:) icci m~ddeleri muci- ogoza ıcor ar ırması 
mcı nı ıdJelcrııw t ... \ifikau meb bi•.c~ nıeuıetı me~k.i!r Tllık ev- Belediye Encümeninden : 
l'"gi mP-zkılr 'rnrk e\'rBl.ı Dl:lk rakı r akdiyeı;l 300 lirayı teca. 

l - K'lpalı zarf usrı'ile (60.000) altm şbirı k ilo bulğw ıHyPı:ıiniıı 3CO lı ra.ı tı c11vı~1 f"Y'. vıız Pfl'"'ciiği anleşllma~ını bi- Kurıduracılar caddesinde Ticnret odası hirıası ultındtJ 
.-:atın l k 1 h . b .c 

1 

ıecıl~ anıa ı ınıı~ına meut;ı bl ııı nııı•n hı: i ltth!li iodA 50 ister- kain Belediyeye ait 28 numaralı mağazanın r.ısfının bif 
. a .ınaca ttr. a 7 un "Jeli ( uOOO) oltıbin lira ve tabsı iade 50. is e rHo lcı rayiı· O linin 1. ylç nzerl JdPn ve d•vn 6 dd [ k ılk temı t (450) d" t - ıı· ı· d Y " "' senelik icarı 1 gün mü ete açı ·artırmaya çıkarılmı~tıf• na 1 o' yuze ı ıra ır. ıerınden ve dav1ı tııribiı dt>H tar ihi: O ·o itibaren yüzde beş Y' 

2 B 1· f · T. ·t-b od r f ı ı b b d Artırma 14-10-938 cuma giznü saat Ti Je z'crd - u gn .. evsa ı şarfnamt!de uazı 1,./1,., i'Slim tJeri ı ı sren y z e hÇ,Q 11 i zı,. h(J.fll · ı. e • rd tr verese _.n müte. "' 
F.rıurumda l':.t•flıım amirliği anba,-ıdır. Şırtnanıe Erzu he · mü·i~eiııle~h Ye ı .1 .... ıı tııh selsitE>n tabsilirı~ •e 250 kuruş olunacaktır Muhamm~n bedeli 60 Lil'adır. 
rumda Lv A'Tlir/; "in.d .. -ı ~T sil n~ dııır s dı · 1 n 5 -2 - 935 i ' ılrn tuıricile 39~0 kuruş mBB&· /steklileritı muvakkat teminut makbuılarile aqnı giif' 

3 Ek ., g e goru e ı ır. ve t9 auınaraıı il~rn ird.-ttenı· r ı fi m··hkemenin mnddelaleyb ve .">aatta encümene rnuracaatları ilan olunur. 3 - 4 
- .sı.tme 1~_ 10 - 938 perşer.be günü saat 11 de yiz dıJ~yada mevcut tevrık iın lPrderı kezalik mUteselailen •· ı-----------------------·--------"" 

E,zrırumr/a s,.tm alma komisyonunda ycpdacnktrr. zasıoı hıvl 27-2 - 9M t>ırıb ti lıam><f:tna ve takdir edilen ıs 
4 - Teklif mekt11p'arı ilıa'e günü ve saatından bir tahut mı>kubu milnd · rP.c.-ılı•ht lira ü !rı>tl vekaletinde kezı1. 

scat evvel komisyon başkanlığına verilmiş ,/r...caktır. f~~~~r~~ mc?h~7eyymızıı ~u ır'.ldod t>aioHlt->ı· yıı~ ~~ı~~~~l~!~i~r~:l~hmZ~t:;Ye!s~~:~ 
5 1 ki - Erzurum As. Satın Alma Komisyonundan: 
. - .ste .i'e,:in kar.unda yazılı vesikalarla fle iJ/c. te. razlım varit c'e,t ;J l ..!d~ mCc!dei· ~ m te11yizi kııbil olmak üzre 

rwnatlanle bır tk.te komisuona murncllotl " · 3 _ 4 aleyhle ·den lhsıının m>tnk~uınye Mu"t·ıfııdan .nadasuıın vekl!l 1 - Açık eksiltme ile (25,000) yirmibeşhin kilo met• 
= = - - G - -~ · - gf' lmemP,si ve di~<>r ı;oOd ıeı· ~'nik Ah'llfit ile müddeinin vica- imek satın ·alınacaktır. Tohmin btdeli ( 1700) bin qeJJ 

0yri m~ibadı"llere aleyhlerio hadise~i ikr::ır eyle hı ıd1 va müı.ldeisl~yh Musta- gcüz lira fJe ille temintttı (731) lira (25) kuıuşıu, . 
u melerl mumalleyhıa J ı zami icia t ı rı ın ı?ıvabıoda verilen 20 9-93$ 

DEFTERDARLIKTAN : kafi olmayup İhs"n bak kında t11ribll hQkQrn müddeialeyblerde:ı 2 - Mercimek evsafı şttrtnamede yazılıdır. Teslifl 

1 3'52,, N J k b da subut delili e'dA edilmP.k Mustaf-1mo ikAmetgAbıoıo meç· ,ueri Er%urıımdtı letJasrm Amirliği anharıdır. Şartna"" 
- J ' u ar u un irinci mrıddPsi mucibince bul bulunması hasebll• tarihi E J l [ ,. 

h 1.... • ~ ı lazım g lirkP.n blıa ddil mt.ıh ., rzurumaa Leoaum amir iği satın tı masında gô'tiilebiıtf• 
istilıkok a1eıgesme "u u:ui/ hazine t .. hvili alacak olanlar kilmip~ti cihetloe gi<1ilmf>si ve tıanıho itibaren onbeş gUn zu. t:., 
rnahallin t'n hriuiik m '111' m•ırlarına, davııcı b~oka vekillniıı itlnızı tıad-t temyizi dava etmesi, et- 3 - Eksiltme 14-10-938 cam• gürııi saat 16 da ı:l 

2 - Ellerindeki hc..n ı "ukabi/inde talıvil alacak olan- üzPrloe mOtE:'ksbll dıwac;ı rı wlid ım>diğt takdirde mumaileyh 

1 

zurumda Satın Alma lcomisyonand• yapılacaktır 
1 lı il · b ~ 1. l l d i hnkkırıd>1ki hUkUm katlleşmiş 4 lllc . 'h l - - J b' 111 arın ma :z erı e11 u JU"' ma memur orma muracaat et n mururundıın soortt ıkume olrcıığı tebliğ makam!na kaim - temınatın ı a e g"ınu 'Ve saatınasn ır sfl" 
etmeleri lôzımdP'. edild•ğinden dolayı rE>ddi karar- olmıık Uz e gazete Uede nan evvel muhauheciliğe m::ıkbaz mukabilinde yatırılnıa11 

3 - Hale s'llıipleri tarafından do 1du1ulrnak u-z·r• '~e- gir oldutu halde hUkilrn fıkra- ol a•·r l" d 3 ' 
k z h ı "' ~ v' sında bu dHanın esu nolitn· tJ "' • • azım ır. - Y 
a ete~ m-ılmemurlann~ eyanname er gö"rule ·ilm;şfir. Bu sından redjloe kt:ırar verilfl1ed G • k ı İ t 

be.1.1arınrı.me/er hak sahiplerile bono hamiile·i f.ırofındı n ve. mUdd •11biblg mütes"IE:i lı n l ayrı men U sa iŞ ar ırması 
1oldurularak TT'U'"Jcoat vesikası mukabilinde malmemu1 mırascılardao latısıu falpp olun· 116 b JI 
Jujuna tJ~ga tasf iye bürosuna verile.cektir. dugu Ye mntevetrınıo burçla u h il . muhammen e 

4 K 
J 11 d ma n t>Sl Solc.aiı Cinsi Kapı No M N _Lir•~ .,, 

- ur. wı, 15 -7-1938 tarihinae ne~ret i miştir. Bu · rıo an dolayı mirııscılıırın mlH~ - .... · · ~ 
farihtt!11 itibar n bir sene z'1.r/mda murucaat etrnil}en/erin se.ıllen ıoeı\ul olmaları hükmü . Esvak Sırama;azalar tahtani ilc.i mağastı 65- 67 142-143 2500 
h 1-/ k l ı~ 2 2 kanun iktizasıodan bulundu"'. u 1 

OK. an :t~ !t ~ ar.!lKiır. !ilbı olunur. - halde karar maballlode tea~ı:uı 1 • . ,, 6i1 • 69 144 1250 

T · • t k • r • kaydloto gOaterlhıeıi yolsuz ,, ,. ,, • ,, 11 1 t/5 1250 
a r e 1 tmesı ve tarafların temyiz fllr,zlaı ı il ,, • • ,, 73 1'6 1250 

M
Vilayet Daimi Encümeninden: ~~n~~~·~~~':nfıe~~=:a~~uı~~: J • • ,, ilci • 75-77 147-148 1800 
"'mle~et lıc;st n sinin ( 494) lira (62) krıruş'uk tami- zulmasıaa 19-3_937 tufh ~·e t NOT: lşbtı mağazaların ü&t lcuımları ldtırıi hususiveve aittir. 

rafı on g·ın mudd >le ve pozarltkla eks;/tmege korıul- f 53-:-3614 esas 782 kr.r .. r r uma. 1 O f d 1 k 
, .ııı;'ar. Afı.. v-ık~a.t Teminatı ( 37) lira (10) kuruştur. ı ralı t'.)my~lz _mahkemt>ı.I liCf ret ı e ter ar 1 tan : . 
8-10-9_8 tanhıne çatan Cumartesi saat 10 d.ı fJi!dgti• d ıılresl llamıle iade oıunnı·ıkla Yuktırıda cinsi fi• efJsa/ı sairesi yazılı mağa•alar 26-9-938 tarilıinden itİ~ 

k ./ 1 k I . daVliCl vekili ııvukat Salih Zf"'1ti b W 
rqa amm a top anaca o an daımi ~nciimende s!ltııı ya - ile mUddeiaJeyhlerde M t t ren on tı tin müddetle fJe ptŞin bedelle açık artırma suretiyle satılığa çıkarılm•!.-1.1 
pılocaktır. l~t~k. 'ilerin muvcklcat temina!larile mezl ur gün dm maadasıo ın veklll Fııl~s ~ha Talip olanlıırın yüzde 7,5 tiipozitoltıriglı hirlilcte ihale tünü olan ll-ı0-938 tarıfl'!'~ 
ye sa atta encum~ne mu"ıcaQ tları. 2 ,_ 1 medlo Yicablarıoda v~ Muııı· ; miiıadi/ ıalı 1i11fi s.ot 14 dı Dı/t1r,•rlıkttJ taplantıt:tılc lcflmiııena m•r•oaatlorı· 

Açık usulle mercimek eksiltmesi 
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