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• 
SİYASI GAZETE 1 ı ~ABZOr-..ı 

Dırekttlrtı, Ban'Uıeııu 
___!l:KfR SÜKÔ't, RULAKSlZOGLU - ~~ 

Fiati 1 QQ Para 

İlan satırı 5 kuruştur 

Uzwısokalt ; 63 • 65 - 67 : 
l 5 inci gıl _J 

---~------

Fransanın israrı iizerine ingiliz Baş
vekili tayyare ile Hitlere gitti ! 

69 yaşında olan c~mberlayn ilk defa ç ekosz..~;akyad~-kanl l had iseler 
olarak tayyareye binmiş oluyor.. oldu, örfi idare if 8.n edildi. .. 

A.ıkara 15 ( A A. ) - Fransız BaJoek.ili düra akşam mah ıı lli müzakttrtılerı 

fefJkalôde güçleştiren Çekoslavakya h :ı diselerinin seri c~ryanı karşıstnda ş lısen lngiliı su·· detler hu·· ku"' .m. ete u·· ıtı·matom verdı· -
Başuelcilinı mur1Jcarıt ederek Prag hiilciımetigle Südetler uras.ndaki ihti ôft müslrhan' -
6ir t ırzda halletmek ve dolagtSile Avrupa su'hünü ko ·u71afc için en miieHİr çart./eri 

Almanya ile birlikte QT(tşfırmrık üzre fevk1llide usulleri? ff·Ve'isül edilip ed./miqfCt'ğini ler ve hükumet~e müzakereyi kestiler! 
rnevzu•ı/Jahis etrn;ş ,,e Jngiliz Brışvekili Hit ere gönd,.rdiğ bir te ·~,.of ta kerıd•sile iste 
dijl gerde müstacelen ıörüş7telc arzusunu iıhar 'imiş ve bu subuh sa< t sekiz otuıb şt, 
fQrıyare ile ButchtHgadıı hc r.~ket etmişlir. /ngiliz 8 ŞV "ki li 6f! yaşındadır. Ve ile 
tl•f a llll/!Jare11e binmektedir. 

·~------------------------------~-------

Harp mı, sulh mu?! 
Hitler beklenen nutkun_u söylediler: 

.. Dünyanın en muazzam istihkômlorını yaptık .. 

Ankara 14 ( A. A. ) -
Çt4.oslaotılcgada .Sri. id 

ler mmt•lcasındtt Hıtlerin 
11u tku isg•ni ht1tırlctıın hir 
tesir /nralcmış JJ.n birbirini 
ftılcillın le " n l ı h~d;,,. 

~ 

l•1 ofmaıtur. Hiildırnıtin 

U!TUrni ni~•m f11 GS9,lJlşinin 

ihlal •dildiği mmt ... kalartltı 
örfi idtır• ilti11 etmeçi azı· 

rir.e Südıt p"rtiıi divcni 
diira okş'Jrn O'! dokuıdd hl
kıi. ?idi hir oltam•torı fJBr•· 
rek ö :•fi iJerenin kaltlırıl• 
m•ıını tlttf1!et politilc.as1111n 
efuerigtJli Alman •lan top 
r•lc.l•rtlart ı•ri 11lımnosını 

bdeJiye rris?erinirı sakan 
ee ni~•mi teminle milkılief 
olmalarını j•nJarme il• 
ior•İ lc.uvwetleri11 .... Jijer mü
mHsilleriniıt •lıl11Je lıism'!t
l•ri ıönaelıri bütün fftlc•rl 
tışık ~ülleri• lc•r•r ıtthl•· 
rınJ.ı •• lcıil11larıntia lcal
m•l•rı•ı ıl~ıll h11lUa iut••t 
a "t1srntl11. Jı19r lı11.111i /,ir I•· 
m• ttc 6al•n111•m•l11rını is 
t•miş •• luilcum•tln alı11an 
1111ni9et 't•rtibatının iir t11-

lcım itirtlZl•ra ıe6"p olJa;u 
t•lcJi ·tlı hukiimdin Pr111• 
gılecelc. Südct Jılrg' '•ril• 
müz.•lcerege h•zır olt/uf11n• 

oe Siulıt partisinin le.endi 
mınsablarına hitabın bit b•-
g•nname neırtulertslc onlen 
kanuna fJt niz•m• ri•yd• 

tl11t1di lı•lindı •u istisn•i 
tıtiiirl erin lco.lJırılae•jın• 

d•ir v drtlijl c•11116a ·eHıap 
••Tm•miı v• l11r lrirlü 111ri
ztıkırıfıri lıt11miş olJujanu 

/,i/tlirmiştir. Çılc polisi Sü
Jd p•rtisi mitlt1/11a nn.ıi-

ıin• gömlıri/miı W6 devlet 
mıimıssillerina taarrıu içi11 

hır ı~gin yapılmasını iUJi
'"' bir t•miml ıle ,,,;,. 
miıtir. 

------~.,...,....---- - --- -- ------

Bu çelik cephenin arkasında silôh elinde bütün 
bir millet bekliyor. Südet almanlan adalet 
ve yardınıı Almonyadan göreceklerdir .... 

Aak•r• l:J ( .A . .A. ) - Ji;ini ,,. gdrp hul.udanda gollonnın f.u m' ks.Jla her Hitler 'ın Belediye intihabı dolayis ı. 
Hitlcr d•• •lcş•m Nu z#mtuıın cın ma•ıı•mtchlcl- tin sıks!n~irı vagon 'u~ (Belediye yazı işleri müdürü Ömer Kazançel 

'•1t6.rıtl• '•/elene• llutkan• m•tımn i1tıa ltali11J• •l'ui•na k•tarl•r tışkilint! mtcbar tk 
.. ,""' .. f•lc•t ,.,a1 •ir ,., ilciıü~ ı•t•iı stlciz6in iıçi lcalJıgı '"' hu çelik b~ton n u u tarafından verilen konferans) 
'''•11• •l,,..•ııtır. D•-.lt.- il• Hlc••aJö,t6b.J•n f•sla Cdpheni1' •rka$tndcı ıildlı. e- - Geçen eayıdıuı arlan - l MUlklıa meruuruda tHllne it . . f 

1
. vatan~e9lann yekdlprl hai.kuı- 1 ile tctlb•p keytlycthsl lntlbap 

'•~"·''! ,.,,,,. çele .,,, ~· 111iile ... ,~,,. ,.,. iı ""' lllCI lintlı •lJu;ıı: 1 halde bütün ngilterede dl\ ta {dfr Ye Uyıkat dıırauLuıoı 1 olunan azalara •e De1e•ll7e Re-""+'" lı~c••I•''- ,,.ı~n· men~~· ~iiz6in lci,lnin mute. bir milletin he/elenmekte fe k I !~:~'~1!ı:~e1~r 8~~~;1~~ç~lı~:~1~· ' lsinicı~:~~~ir.mazbat1&uma bir 
~ Ja1r ~·l '.I •••ifl~tı 11JJ1t lıtı~i~lll ttı6~Tl11rını• 6u/.nJ8jang ıQ;Jlemiı UI na Q İS er mlıin ferdl ve toplu hayatında sureti meclis OUHIH Hıllt 
-..,.•J••• •Jil#.,k. iıtı•il•• ,,. ''••"• f.,kal•r11un ~r/11. Siic•t almonler11ıa lıalcl•rı t ~e,~t~i·k Yetlkfuliflet tglb~ '.uht ve Az.!!lık inbil4llode re.rek Ha 
,.,_ . ı l .... 6 I I J•. l l '- ·ı l .J l I yap 1 • • • •' • ı '1 ıı~ ş emıoıoe ve ıırasiht 8eletllye Relıt tarefıa 
-~ -•11 mın,,.a•f •Tt • fi•· lı ı •'6" f1•ııta •r • ""'". 'HTI mene on "' 014• e •• • ·lıylsile demokratik ldta4llerla dao ızalığa dnet oJunur. Du•: 
"t~R•4ı •rJ~ttff• •• lı•o• •ai'•n nı•lnm• lı•rlç ol!"alc. ı•rrlımı Alm•lfg•d•11 ı<Jre- A1'1r.rrtı 1.J ( A. A. ) tatııkkokun.a mıtuf çok ylkaek ıar mutebakl mllddetl ikm11 ı - ı '- ı JJI j / Al .J • ki J· J_ • i Ro11t•r · · bir mAoa lfade eder. ederler . .;r•f •Tlıal~ t•_•« .,. ••ı · . ~r# ,. '!IS . m•.. •lmır C• •ruır . .-mııt T, •J•n•ı n~ırettıji 
~ - lir te6lijrle l11glliz k·~ bin~- Bu lttbarla hemıırller par- Balediyo iDtibabıadı bl'atl 

V 1 ' ı k ti• b' k f sinin h111dnltü toplentuında ttrnlz tırafındea iO•tulleoek kaauo rey vereal•r bir lıuıftdıın ' a lmı• n ıyme 1 ır on eransı aamz · llar aruıadan her bıogl ' •••lı nlmımak Qzre bıplıle ce-- ~ . . _ ha nutkun /,ütün wtçhııleri- 1 blrlai ıeçmekte mutlak bir ıer· ztlındmlırlar. 
11it1 etraf;ı, tltlcilr. ~Jilttc,ğini beatlye ••Ilkdlrler. Belediye kaıunu, mD11teblp-

Trab. ZAnda Lurulacak olan fabrı·ka lcagtleltilct r .. I d 1 BPledlye lntitıalHn•• re1hır leri tebdlt edHlerle, iıtlhap 
. y it en son "şoı e ~- 1 hımunlla ahı:ıdıkdll!l .,. naclı ll işlerini ••• edH, bozan, lntl· 

f b k 1 k 11tıdctıJiT Bu n•iulc hundan 1 s~ ıt•ıkten soorı reyJerl11 ae ffı· babı lf~afıl .,. bltarıfhtı thlat 
nasıl bir Q ri a O QCQ tır • • on ••va IİTmİ 111111 Hmel 1 kllde HJılıcııtını Ye latibap e~~D ki•Hlerlo Ve iI?tihap fş. 

IS aıvver, ıoılde evlAtlırun, m11h· 916 HJıbabadı buını Cum· •• •ıle ile söglınmiş olsıwJı ·ı mnb.-tıısı1ın uaaıl tıoılm olu· lıa~~ndlı 1Dtltuıa lıe•arlJethal 
~\ Ortaktı teplaatıaı:ııa le• 4- J L- • . • I D.tcatııu dıı lz,.h ed~lla. 8U .lfl.t ma edeoleria IJfi IJri 
~, ~ 'l'rabıoaan tktlaadl, içtimaı terem arkadaşları•ı aeYgi 18Jiı hurlyf't HttkO.mıtlalR t•r•fll 'fft un11• u.ı,~et ı~ıntle le.alırdı . ' İ . .., c~znıenaı trryhı etmiştir. 
~.!.~tlJetlae heplatzt• Yt ller- ue ael8mlıyorum. ku•retU mevkilnl fşl•l ~de• ve An~a4 ''!'g_ıi•iıuin müş ., /ıit ntıhap sandıgı açıldık- (Beledi e intihab l 
~ dtlaclltl. um•o2u gibi en Trabzoa VihlyetiDI t17la O zaman İktisat Veklli bulanan lc11 ••sının tl•lıa terbit1eli 1 tan sonra : . r } } l nası 
hl.... bir samında Ye en iyi bir edlldltl• 11attaa bı9lıyarık Sayın CelAI Bayar Trıizoadan nHillerinin Jc.ullanmadıiı 1 1 _ En~JA ray puıulalerı ıp a O unur) 
~· ıtır'at ve ıatısam nre. Karıdealzla kıyılarıaı Ye bil· geomlş .,. Çoruhı atrımaştı "'' •tl•ı• ş. 4. 1 uyılanlt detter1erdekl imuh Belediyo intib.abıadı kanuıı 
\f\_._llla JOllarır.n btııp beraber busı Karadealzlıı t.elıl olan Oofa VUAJetlerlne geldltl gOa- herkesi fitti~; ıl ı:tamdo~ın işaretli mQntehlpler eı•meıl :~f~~~~J~~ı~u,.,.tay~r bir hare· 

\: Te ara9tırmıktır. Trab:ı.oaa, tarihla bla~lr ,.etla· deaberl bQtOa Do"'u VUaJetierl l • 'I ır tgını yektl•u ile makayııe •dı'llr • " ç ay zer· a .,. • t~s ım •«igo'l•r Alman a " · fıoda ya teftiş yapılırken anır. 
oı-. '•n lçla sllılere kolaylık llklerl arasıada TQrk cımıaıı bal.lmun refah 'f8 saadetini {)Ok . tl:lc: · !/ 2 - Yazu;ı o.ima mayan puıu şılt1ıgı nya bltıımmdae iliNıre• 
-._,~ Oıere bazırlaaan tez Ye itinde lnkll8p Ye Cu•h11rl7etin dtrla bir ıortlşle tahakkuk et· I';" 1 1 lo~rını dı;iştirmı- lalarla seçilenin kim olduğu aynı mnddet zufındn herhıngt 
4-11 flklrler deftrll ttlr arkı· tırefil varbtına blzmet ede• tlrmtğe 9ıhtao çok ~muhterem dz./cçe realıte/e,i ıören hiç belli olma1an p1111dıılar bir ta- bir müuteh!p tuefındıın iddia 
bllı:lı terafıadaa tlmdl yOklet çok clT1amerd ve temlı Ttab· Uaumi MDfettlt Tahıla Uzer lıımu Aorapa salltwaan tch - rf\fa ıyrıh:-. edlldia-1 takdirde tnhkikat yapılır. 
h)f lltaıat1a okuaacıttır. Hır zoa halkı•• ea ıenlf •laıdı de beraber lmlunu1orlardı. Me•· lilc•Jen k•rt ldı - . · a - Aıahk enatıuı halı Tahkikat aellcesl hıtlh11bın mu-
bıt .. ,'• eneı bu ıaoaa11betle biz.met etm•k d•JIHU, beadea leketl• eıaalı l•lerl koaafulnr· 11am•• u ~ıwuı ına- olmıyaa lıtmler n11ara Ulbare allel buluodu4u m!leyJlt tse 
•• ııt ~ "' • ılınmaz. tahkikat Şürayı devlete veriJ!l'. 
"''- ı. ttlr ao~tayl tebarDz •l· ene\ gıJealerla •tmatını işgal kea ayaı11manda Trabıonuu ı------------ şa ı d ı t iki ı d ~l ,, ite t 1 1 .. l ~ 1 tll ba1atı Yt Trıb'7oaun kıl .. ın' ma'sı 4 - Adedi mOrettepten •k· ray ev e ay ıar ııt " t" n m 'a ••f ı aıına eden bu ehem• 1• menu «! a ~· Do& d sik eHaeyl ibllva eden pvııru- bir k!lrar •erir. Bu karar fntl-
~~\l-•k Te vnlfe ol.Su. Trı~· benim de dlmıtım•ı Jtr bı.1- merıaları dı kon"ıulmıta a,aş- - ._ U • lalarda mtınderlç tılmler he1aba babın lµt.P.U merk.P.ılnde lt:e Je-
~)'ll '• ~olaylılJle Dota V~- muŞtu. lınmıştı. · KültOr hareketleri katılır. Adedi maretteptH talla alden lntı~ap yapılır. Bu takdirde 
Nıt11•1ı 'f8 hlo şDpb11(1 Cu•burlyet reojlmialn, btt70k ~ıyıa Celal Bayar, Çmumi olan tılmler sondan itibaren ı.1 yeni meclıs lptıl edilen rueclfs. 

~-- - Tllrk Yar1.gı•u n•~·µ1•· loklltp bıı\DI, Jaratıc~ bımle~l•l Mtlfıttı, ~aJID Tabıl• l]zttrln mec•~ası .. hakkında linir. ~~~r~akiye kahın müddeti lknu.ı 
~~b:eııır olı~k bu aev~uu Trıbıoacta tlı mmı }\ıyatı, ıaUll ~bılll tetkik .,. mGtahell• 09ıaeQ Umum MQfettltUk tada~ ;; f::~~~P b!:~~~~~:rı~~~ işte Belediye intihabı tıu 
t:.""tı.~'1•l liİlk ~ırtlılaln varhQa fıt~~ll et•e•l• JOlUDU lerloe ~ayınn tlklrlerlnl dinil· aıatık111aıa K.OltQr orgaol ol- mıl oluaduktın sonı a en ziyode ı:ıeroit altıodıı icra ve ikmal f'l

~ 'otl •n flkaD ve T~rk k•· kıtı bir auaanda tabıkkuk et· yorlardı. Trabıoııa hlr Uman lllttk lıere l•tltarına haşlanıtıll rey kazıınaodan itibaren sırıı&lle l.ı~dukt.uı so:ıra HcledJye mtc
~ f •aı,eaı.e kOUlr aabı- tlrmtk, -.ati• allkadaılar ai~l ve '-lr Hastane lazımdı. V• bll· ( Dotuda l.UltQr Har•ı.e!lerı·) h~r mımı~dirı kaç rey tlmış ıısı toşekkUl etmiş olur. 

~'-t llt•adaa •e1:ı.Uer Ye ta1· .... . '[J ...... ~ bealm ... kafamı ltl•ld•• ıerl b11aa Trabaon hılkıaa barat MtOlllDHI E7IQl•e• ltibııren her olduğu tı>shit E>dl 1ir. oU 8Ur('tle teşkil edilen 
ı.. a•·L'redtoık olaa Halketl· ı. mrc\is adi ı t' ı · i 
,._, qıııı. la kılmı•ıttar. ve refah Yerecek mevzulann •1 blı aaıba olmak lztre mun- 6 - EJçok r~'f ır.ftzııraa. . ç ıma oı teşr ni saol 
'"' llYa11, toplayıcı lltt.&cı b b•şında orada bir Fabrika ~u. t ııamıa. d lardao itibaren ad• dl mtlrı-ttı p ıptldasında ıktoderek ketıdi nrn-

\ \\ r•ııada Tra~zon bayatı Tra zeou görmeye, uıua 0 
• 

1 evam edecektir. ldare m•Uıırı isim naır,ı-- ve bunun sından iki reis vakili ve ıazumn 
1~GtlQClkıek eektllerlnl çek u1adı7a tetkik etmeye beace ruıoıuı I01p eder. Fakat Deri hıaeal Trabsea Halk Partisi bir mlı · i de yedek rzıhğ ~ k"d"r klltlp intihap eder. Reis 
·""'lt Ye oot iyi dD,Onea ıoıu• 7okta. QOakD ı Trabzoııu Fabrltaaı .,, Çimeato Fabrika· dablllalietllr. Buadan ıoarı meo- a7rılır. bulunmnzsa birinci rrls vekili, 
:- .:• bir ıamreala kartı ta lçlndeD, kılbladen .,. yıkl- ıı aıı. kurmak ltzım1ell1ordu. mua ile J•pılacak muhaberatın TaHlf bu ıurelle ikmrl 0 bıtda bulunmazsa ikinci rPis ve

'ıı.!clt Qlum HYk ve bııe· nl11den tanıyın ~abhyarlarden Fabrikanı• oe Faltrlk111 oı. ba atlrth ıOaderllmeıinl oku· lundaktan ıoura 1 l ibap ence- kili mecHse riyaset ~der. 
&tı f •a1ac1ur. 1tuluau7or••m. Bu ltlbırla An· dutu hususu aıQnıkıfı edll•e· JDOU •Hlekdafları•ıZ1 arz- meni tarahadaa intihap maıbı- Belediye Mıcllslnln cıalışm111-

l\t'lı: ~J'ıu ll• dıntlmlıe karada •.rhal t• tıklhle çahf- •ifti. e•erlz. tası tanzla oluaırak mıhallln ları ve nıısanın vazJf'l VA 111eıa. 
'Of•n •••lekıtiu mtı. en büyQk mülkiye memuruna hlyetl hıkkıada ayrıca malOmet 

mağa karar Terdim : - Devamı ıelecek sayıda - D. K. H. DlrektOrü tevdi olunur. verecetiz. 

Kale Parkında : Yar1nki Pazar günü (büyük .sünnet düğünü) ne devam edilecek 
ve birçok eğlenceler yapılacak milli ~aaftftaaL•---------------



• 

Saııfa 

st nesi'nşa- \Hamam, kah ehanevelokantalarda 
z r usuli e 1 fıdık kabuğu yakılmıyacak .. 

itan 
Emir flğiu O:>man ver< se!!l

uirı teuciliııi itı:tc>dikleıi Yomra 
nahiyeı:i . irı Kocııbıı köyllcde 
Şark.tın Çötek<i oğ:u Mahmut 
fındıklığı ve kt9IDl.'ıll Hsci Hatun 
çıhlı41, Şimal~n Çörekçi C'lğhı 

Ma.hmat frndık lığı G ubl'n dero, 
Ceuuben S..,tit Ali otıu Halil 

· ı t m e i 1 a n ı Belediye Riyasetinden : 
1 r;_:f.:.dİ ıe szlıhı zabıta ta."imatmımesinin 17 ir:ci madtlıtsi miicibince fu ·unlarda 

Trabzon _ıh ha üdürl .. ğünden : o'.Ju;u g:b· bund<ın sorun hımam, ko.hr.ır-hane tı• lolıantalards da m:ıhrukat olarak 
İ fı .ıdılr. ka-~ -Tcı gakılması Beledı9e Eflcii raminin 11-9-9J8 tarihli karoril~ men .Ja. 

1 karısı Rııtnanın fıudıkhğ• ile 
1 m•hdüt rn D19 ::n~tro murabbeı 

Ye Şukırn Kenan otlu Abdul
lah kızı H~cı Hatun çalılığı •i· 
m.ıl&.n Seyit Ali oğlu Hslil kıı

rısı R.bı.ı r odıklığı G-uben ve 
Canubfn dem ile ADıhdut 919 
.Metre murBbbaı fındıklıkla11n 

tııpuca kayıtla o!madıtrndıın teı 

bllı için mah~llinde tahkikat 
yapıl.-c.,ğındım bu gayri men
kullerle tıuıarruf iddiasınd4 bıı· 
luoaolar varsıt ve natılc tasar
rutlyeleri ile birlikte Tt>ş. evvel 
938 ııyınan birinci Cumartesi g11· 
oUne kadar Mııhefızlığımız ve 
keşif gUuü sııat ı.ı de yerir.da 
bulunacık memur1:1 muraoaat 
etııwl· ri il 1 olunur. 

; - E si ·fmeqe l onu lan iş : Trabzond 1. Niimıme has· e 
tanesi ikinci kısım inşa~tı ile elektrik, kalorifer. ıhlıf. miş oldujuıd(M bu karar hilafına hr:rekrtlt-ri gö iilte,,.kltrirı (1608) s~gılı lcanun hü-

11ıe diğer lesi sattı r. 
lctiml11ri d .ir~~inde tec:iye of, >1•1cakJ rı ilan Jlı.:rH,V. 1 - 2 

Bıı işin muhamm n kFş/ bedeli 737,014 lira 88krıru:;'ur. 
2 - Bu i<;e cıt şartnameler v • rrı·ak şun!ard-r. 
/l - Eksiltme şartnamesi 
B - Muka le proj si 

T robzon Belediye t elisin~ 
29 h d 

1 k Aı;ı k arlırmıı ile pa: aya çev -aza inti ap iıece tlccecek gııyrio.ıt\nkultuı ne old~u: 
1 Nds'i Pulotbaoe M Vakl 

Belediye İntihap Encümeninden : 1 bir bap haı.enLı temamı ile 

iLAN 
Akçaabat İcra memurluğuodaıı: 

C - B ym i rlık iş 'eri g ne! şa foarnesi 
D - Yaµı işl · c .urr.i fenni ş .r!n rr.esi 
€ - Vahidi Jı t 't si ve hususi şı.ı tname . İwm~i 

şar~name lahikası. ke,,.:f hulasası c!duel ve malı ı.l İİ l !si, 

fJ~'.,aiııe Kmununun (151) irıcı f11''dd 1 sine t vfika. ı b .bçesl. 
iiçiincü J, v: ı: B~ledil}e nt'clisi eza miktarı .!O'l tc 1ırb i \ Gayri menkulün l>ulUiıduğu mevki 

· d . , 1 mbaalleııi sokağı numarası: 

F - Proj le : 
rıii.fuc; es: r;ı ıüerindnı h •sop t lm ş olduğmıd<ın 1c ar;.ır.un Nef ii Pulattıını~ mah ılle-
2 İ i~cf ma·-~ I · ind~~i ta.rıf •re c.ö Trabto'l ~ele~~~e ııiLde vcıkl tıpunua Mayıı. 931 
m,=c iS'''e (c' t} yırmı dok· 7 'za ır.tıh p vlım ... c:1g ı ılaı'J t11 rıtı ıe.. NJ. 40, <.;. 109, s 48 istey nlc 

bt !el mukabilind 
Miidürl ~ ğii il lst 
den alabilirler. 

... ı..k.ı 36f\6 le:ı uş 
i ycpı iş eri U'1tum 
Nafia Müdür h!k efin-

,; - Eksiltme 22 9 938 tarihin le p ışembe f! .nı1 
saat (15) d Tı bzon Sıhhat .Miidıir.uğü co.fre!irıd~ 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kap'llı zarf usu 'il~ yopdocalct '" 

o un•ı,., 1 de 55 ıırfm mik. 

A k 1 
! k - -- =-= 1 tik<Ur olunan kıymet : 

ç• . artırma sur.-;. he an az satışı 6ov ura. . _ . 

EFTE
PDARLIK'f AN . l Artıımanın yapı_lıı.cağı )&r,gün,ııaat: O 4'\. ,. • • Akçaabat ıc ra daırt:&inde 

Trabzon T. cim o~ulcınc 7 istimlak edilerı Agrursil ma 17 Teşrini evvel 9-18 taritıir. ue 
hailesi 1de 7 3. 7 3-1 kapı num::ırc.lt hunu. in ankazı 15 s:ıııt 13- 14 <lt>. 

J 
ı. ı k 11 h l- lı;.bu :,.o.) .ını.oıık• l n artırma 

gln müd · tle açı"' artırma. ~urcti.e sutıfoca tır. lnu am- Şa· t.naınt•l 17-9 9iııs tarllıiı.«kın lti 

men b •d,. /i 30.'J liTa olan m·zkur ank. zo. talip olan'"'' baron 37-165loio.lle Akı;aal:at icra 
k l · r 2 9 dairesinin 111ua~yen numaraııında 

arhrnııı ı)(d i muhanıen kıyuıetiıı 
yflzclt ) drıı :;- lıc~ni bulmaz veya 
ııt•lı:;; istııyeuaı alıtoo.ğına ruchani olan 
diğer aJacaklııar bulunup tı.bedel 
bunların o gayri "IJenknl ile temin 
edilmiş alcal.n.nııı mt:0m.uun dan 
fazlaya çıkma&sa l!n çok artıraıııu 
tahh!ldü l>akı kalmak. üıere artırma 

5 -- Eksiltmeye eirebilm,.k içirı isfrklilerin 31232 
lira muvakk t teminat mektub 'lıequ makhu m 'Clc! lıarıdan 
başka aşağıdaki vtsikalarını kap:ılı zarfların; cıwlii v~ç 
hile kogm sı lazımdır. 

yüz f .. 7 5 lemi 11af o Çfl Orlıe -.9-9.JB perşemlı~ günü herk.ıeln görebilmeııi Jçln a~ktır 
saat 15 de 0l'f terdar/ıkta topfonrıc.ık. komisyon~ muracaatları lıandıı yazılı olanlardıı.n fazla uıa-

ı lQ.ıw\t all!lıı.k iıteyenler, i~bu illt'l 

on beş Gün da.ha temdit ve on bef;inci 
günün Bonu oınn 
22-10-938 Cumartesi günü ayni saatta 
lacalc artırmada, bedeli 11&.tlf i.lteye 
Din alacağına rüçhanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul ile tttnı 
edilmiş alacakıarı mecmuundan fazla 

A) Ef)vr.lce alınrnrş dairr. i ve muııok 1<.at v sikular 
ilga kılınmış olduf!undan Nr f ıa Vekaletinin l ?-8-Ç38 
to.>ilı 'De 67-!!650 sayılı tamimleıi mı:cibı• c~ eh'iget 

1 .1 -- 4 tnam&ye ve 93i lf\5 doııya numarasile 

K 1 f 1 d k 1 
we;nurlyetimizıs muıacaat etmelidir 

apo 1 zor a Q un e Sİ tmesi 2- ArtırmııyaişU ı1k1ç.i.nyukarıda 

'lıes•kasz. · 
B) 7938 mail senesine ait Ticaret od,,s• 11 s; 1·as1. 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde bubınarılur 22 9-93() 
tarihinden en aı 8 gün evııel istida ile 1., / , Ve~ ate. 
tine muracaal ed ct!kler ve bu zaman za1 jH· lıı vı s krı 
ta 1ebinde bu1unmryanlar eksiltmeye g·remiuı CP~ludlr. 

7 - Teklif mektub 'arı yuhaıda j ti· c 1 m ıddede 
ya•rlı Htitan bir saat evueline kadu Sılıfıal i'r'1:1Jür 1ü 
ğü da resine gllirilerek ek.iltmı komis!'O '!/ reis 'iğ ine 
mıkb z mukabilinde veriluektir. 

Posta ile gönderilecek mek!ublarırı. n h 1 1 e' 3 
rincü maddede yazdı saata kadar g~ 'miş olm İıtrı ue dış 
zarf Zarın mühür murru ile iyice kop~tılmış olması 
lcizımdır. 

Postada olacak gtci~meler kaba' e1ı 'e ""PZ. 

1- 7-10 -17 
== 

vra ı matbua eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

ilk oku lar için fabettirilecek (31) kalem er•"akı mrıt 
buanm muhammen ht.deli olcın (450) İbo (;efİ1 der· plzarhkia' 
ihale edılmsk üzre on ğiin müddetle eksillrnP.'/e konulrrc~~tur. 

;.4 -9-938 tarihine çatan cumı::rtesi gıımi sad 1 ! d e 
'Viİayet makamında toplanacak olaft dt imi F.ncümend· 
satışı gapılac :ktır. isteklilerin encümene muracaG t arı 1- 2 

1 
yazılı kıymetin ytlzde yedibuçnk 

Bayburt As. Sa. Al. Kom. B~k. lıoından : ııisbctinde pey veya milli bir Bakanın 
6 • tewinı..t mektubu tevdi ediJeC9ktl.T(142 

T - Bayb, ı t g:ırni,;onu ihtiqacı {400000) dört güz ~· . lpotııkıahlblalacaklılarladiğer 
b ·n kil"> m·şe odunu k p'!lı Z'ırfla eksi.tmeye konutmu,mr elA.b..c.lıırların ve irtifak hakkı sahip 

b d l 6 O 
Jerının gayrimenkul tt;ı;erlnôc;ld bakla 

2 - Tulımin eltlen P e ( U O} a 'fı hin lira. rını huıustle faiz ve masrafa dair 
3 - Jile temirwt (450} dô.·t yüz elli lira. olan iddialarını işbu i!Aıı tarihinden 

iht.ibaren yirmi gıln lçind.. evrakı 

4 - El< si 'trrıe ve rh..ı le 27 E'/ tui 938 salı günü saat mdsbitelerile birlikte memnriyetimi 

onda Buulıu ·t As şubesi binasında As Sa. Al. K Jmisgo ze bildirmeleri icap eder. aksi hal 
nurıd,1 yopıl c, k tır. do hakları tapu slcilile sabit olma 

1. J l dıkc;a ııatı.ş lx.-d.eli.niıı paylaşmasından 
5 - Ş rtn m,.si ist~"' ı t re komisgan reisliğince her hariç kalırlar. 

g •in göst~ıilt c.ldir. 4 Gösterilen günde arlıNDttya 
iştirak edenler artırma şartnameııiol 

6 - Tek •/ mt ktüplarzmn 27 Eylul 938 5a/ı günü saat vkumuş ve lft:ı:umlu mkjtlınat almış 
" k d ı, b ' e bllllları tema111cn kabul etmiş 

< o-.::uz a ... r 1':omisyon t~k.e:nlı ğına verilmiş vr.yo postaı ad ve ihllbar olunurlar. 

ile gö "l derilm•ş olması la ımdır. Postanın gıt-ilcmesi 5 Tayin edlien zamanda gayYI 
lcabut edi/m:>Z, menkul Oç defa bağırdıklau SOIU'a 

en çok artırana ihale edilir ancak 

ya c.;ıkmak şarlile, en çok artırana 
ihale edilir. Aöy le bir bedel elde 
edllmeue ihale ya(Jılmaz. ve utış 
talebt d1lşer. 

6 Gayri menkul kendiıı.tııe ihale 
olun.an kimse derhal veya verilen 
mtlhlet lçiııde parayı nrll1%ile iliA.le 

lrnnrı fMholunarak kendaJden evvelen 
yt1kllf'k tek ifte buluD.All kimse arr:etmif 
'oldıığ'U bfdeHe a.lmağa razı olmıız veya 

bulunme;1;sa heruen onbeş A1tn m11.ddet 
le arlırmuya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. l.ki ihale arasındaki fıuk 
ve geçen günler lc;inde yQzb&ş ten 
hesap olunacak faiz ve diğer zarar 
lar ayrıca hüme hacet k&lmalaışın 
m.ımııriyetlmizre alıcıdan tahaiJ ohıov.r 
nıaddtı (381) 

Hane ve bahçe yukarda göderilea 
17 10 ~18 tarihinde Akçaabat icra 
başkitabati od.Mıda i~u ve gGıınerlJ~ 
artııma şarln.ameııinde aatal&Mtı 
ilArı olunur. 

'i - istekli ler belli giin ve saaita komisyon haşkt111 
!ığtn'l tic ·:rtt odnsındrı kayıtlı oldulclerına doir veni 
sene ·v sik••lnr nı göstermeğ1' mrcburdıırla r. 2 - 4 

Lise Direktörlüğünden : 

kapah zarf usulile yapı 
inşası eksiltmesi 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
1 - 1 rabzon Vild.yt!l m~rkezinde (55991) lira 56 kuru1 

~ışif bedelli Karadeniz iık okulu binasının inşası kapalı 
zarf usrılile eksiltmeye konulmuştur. · 

2 - Mıwakkat teminatı (4 .. 00) liradır. 

1 silmiş odun ekstltm&si 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Trabzon lrse$i için gapt1Tıl~cak olan 900 liralık 75 
adet 67 lira 50 ~ uruş muvakkat teminatlı sıra ile 760 
liı2'1k 8 add T 2 lira n,urıckkat teminatlı öğretmen kür. 
5Üs•;nüu 6-9 - 938 t arihinden itibaren an lu'ş fÜn mid
dt.t 'e cks.iltm"ue konulduğundzn 21-9-938 çarı .. mba 
grin[; sa .. t l O da lıüküm,.t konağında. Kültür Direk.tör

! liiğii d:ıiresindı! müt~şekkil komis yonca ihal~leri yapıla
' cağından isteklilerin sanatkar olduklılrma dair helge we 

t-?mİrlat mektub veya makbuzları ile birlikte agni g1in vı 

3 - ltiira müddeti: 25-8-938 den 2 !-9-· 938 tari
hine k-..dar 28 gündür. 

4 - ihalesi : 27-9-938 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat onbirde vilayet makamında toplana :alc. olan 
daimi encümende gopılacaktır. lvlerktJ: ilk okulları için beher kilo ıu l ku ruş 45 ·S.Jn 

iinıden (45) btn kilo kesilmiş kızıloğ ... ç. gürgm. ü.ti .. ;ç, 
l u u odunu mektepler teslimi satırı alınr. c ılctu·. Muvakkat 
temınatı (48) lira (35) kuruştı;r. 5-!{.;-938 tarihine ça 1 

fan çarşamba günü saat 15 de 'llila ıet mrıkam;nda topla 
nac k olan ela imi enciımende ihalesi ye pılacaktır. istekli
lerin muv kkat teminatlar ile encümeni! maracaotları. J -4 

il 

o mirat eksiltmesi 
Vilayet D ·mı Encümeninden: 

1 T bzon - Rize s Ml yo!unurı 65>< 000 inci k.ilomef. 
r '?.el kı Solaklı köp i~ıı rin (494) lira (65) kuru~luk 
t ;, t o ,;fin m u t P .. zar/ıkla r:ksiltmeye le.onul 
muştur. 24 - -938 t ffıi r çatan cum..ırt,ıi saat 11 de 
v'/tiyet makamında l plo c 1k oları d ı imi eı.c!imende 
s t şı ı pı c ktır isteklilerin o gürı rnczmene murr.caatları 

1 - 2 
... k gı ın 

emdidi 

4999 lira b .. dı i ' : / z /?,~ h .tl n t kon j nın tJmiratt 

İ 2-9-938 tarihin t,.n ilib..ıre l ~l -9-938 perşembe 
iınu sa'lt 1 !de i .alesz Y. pzlm ... üwere on gıin m·idd~t ·e 

açı1<: ebi tm.o k .. nulmSl t:ır. r,,.ı-p o an'afln izde 7,5 
t mı ıat a ç lar ile Rize D~ft rd rlığınn. muracaatları. 

ir kasa ahnacok 
BELEDİYE ENCÜMENİNDEN : 

B l d. Tahs' at d uesi için p zrırltkla bir kasa mu. 
b • (1 o 

1
un cağ ndan isffklrltrin cuma tıe salı günleri 

saat 74 de e cum?n'! muracaatla.~ı ilan o!unıır. 

sar.ita mt>:zkü~ komisrıo "0 b?ş vurmaları. 4 - 4 

Kapalı zarfla yemeni eksiltmesi 
Erzurum Levazim Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - (! :oOO) onb~şı:."1 çift yemeni k()palı Z"' /la ek-

siltmeye konulmuştur. 
2 - 1 ahmin bedeli (2 000) yirmi y1'dı bin lfradır. 
3 - J k teminat (20J5) ikibin yirm,.beı liradır. 
4 - Eksilt1reıi 21 Eıdfı.l y]8 çarşamba g ·inü saat ond11 

Erzu•urnda As So. Al Komitgorıtmda Y•pılocaktır. 
5 - Ş·ırlntJmui her gün komhyo~da görülebilir. 
6 - Tekli/ melctuplurı belli tiir. 't'C 5 attan Mr soot 

tvvtl komisyon Ba1k>lnltğın.a verilmiş veya pıuta il~ 
gönderilıriş olacaktır. 4 - 1/. ---

Münhal Orman murluklan 
1 - Mti.r.ha.l Orman ,AJe/jaha men ıırlulc.!c.rı için müwı

bakc ile memur a!ınacak~ır. 
2 -- lise mezrınlıırı imtilı:ınsrz, Orta mektrp mrzun

lorile es'<i muke.flele "'rmc;n 'arı fen mem·ır mı.zt:.'l.ı.n feri 
müııtbakcı ıl ~ dınacçktır. 

3 ...- T,,/iplerin ş r iti anl m k üzere Orman B::$n ii 
her.disligbır. nzuraceotl ... , ilan olun r. 2 - 3 

Trııt:zJrı !cru M ... !!lurıu,uadftn: 
M çkanın K'!lpl i:öyUDcie ikil· 

met etwekde ilu n h -ı :eıı ik•· 
m~tg hl mec:hul buluı.<ln Alı ıed 
oğlu Aliye: 

Kadı Oğlu M lımet Dlrola 
30Q 11 ra ve mıı;c11h borç!u yo 11-

ralı cığı.:llaruıdtın Hesan oğlu 
Reşnd tarafındın Jpotek g~ste. 

1ilen ilcztepe wuh:ılleainı:le vakl 

• ._. ..9:2W .... idi ... _ 

b!rbııp h neuln 4800 hiss dt1 
4695 his e• ntu satılmcsın:ı kıı 
rar verilmiv v birADcl :ırtlı ma 
gDntı e 1--10-938 cuınartuJ 
~nal JO a toı:slp edilmiş oldu 
ğuad ıu tıl1ıted r t uluc.duğuııuı 
işıJu ha~ n 1a a;ı tışı.ca dılr ltlra. 
zınu varu birinci artar ıa ınnüne 
kadar tatııir"n ve ru şifebeo 
icra dal esine yap'ilakhi!DJZ 
uaıı o!uaur. 

5 - istekliler: Şartname, Resim, tahli!i/fot, ~ilsilei
fiat bordrosv. kt!şif ve buna bi!nur sair ev, akı 280 ka 
ruş mukabilinde Trabzon Vilayeti Nafia d,ıiresindtn 
aloca.klordı r 

6 - isteklilerin : Ticaret oda5ı 'fltsikasını ve öne•· 
alınmış olan daimi 9/t muvakkat miiteah ilik vesikaları 
ilğa krlır.m11 oldupndan Nafia vekaletinin T 2.8-938tarih 
ve 67 - J 1650 sayılı tamim/eri mucibince Nafia fJelc.ale· 
tirıdtn auclakları ehliyet vesikasını mektuplarına koyması 
Ş 'J. tt r 

7 - Eh'iytt vesikası talibinde bulunanlar 21-9-938 tarihin· 
den en cı% ( 8} ıün ıvvel bir istida ile Nafia vekalı
tine muracaat edecekler ve vesikalarını alacalclardı r . aksi 
takdird~ eluiıtmtye girmeyec eklerdir. 

8 - /şbu tele.lif mektuplorı c'ördüncü maddede tayin oluna1' 
gündt1 sant ona kadar encümen riyasttine makbuz malca· 
bilinde vermeleri lô.zımdir. pE>sfa ile gönderilen mektuplcltıf 
kabul olunursa da vakı o/an tehirde11 do/ayı talipler bit 
hak talibinde ba/unamıyacak/arı. 4-4 · · 

Tarla ve çayırlık icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

. Hususi muhaseb•nin Çukuıçt!.yır kögünün Değirmen· 

dere mevkiinde 27 dönümlük farla ve çayırlzğının M 
senelik ıahilc kira bedeli o'an 213 lira 34 kurul 
üzerinden 21 gün müddd/~ artt 1 rm11ya çıkarılmıştır. 

MutJflkko.t teminatı 16 liradır. 21-9 - 938 tari/ı/fll 
çctan çarşamba günü saat 15 de flilaytt makamımla tor 
lancu;ak olan daimt ıncümende ihalesi yapılacaktlr. 
bteklilt:riıı muvakkat teminotll rile encif mene muraca.tldf1• 

4-4 

de<?ı 

@dil 
ler 
hali 

dile 
elet! 
olclu 


