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Kahraman Ordumuz 
büyük geçit resmini yaptı 

Belediye İntihap Encümeninden : 
1 - 1938 gılı i ı i'il ayı içinde IJOpılacıı/.: iicüncü tlevre Belediye intihabına ~s.:ıs 

olmt:.k üzre hazırlart .•ı münteMp d~fttrleri ı·r c ım nce tasdık edi'm:ş vı teksir olunan 
nushalarından b 'ri Fii v fı 'V'lel konağı kaprrun ı. dı ğui ~eledige kapusuna, üçüncüsü de 

1 Diş röntgerileri 
Diş doktorlarımız 

röntgen getirttiler. 
Tab:ıhetin her eabHlnde en Ankara 1 ( A. A. ) - Dün Elazijde büyük bir 

askeri geıit resmi yapılmı~tır. Genel Kurmay Başlr.dnı 
Maraşal F~rni Çalc.malc geçit resminden önce Halkevinde 
atışmiliterleri krıbal etmiştir. 

her mahallenin cami krıpulanna v,.ga halkı ı:ı op u hu ıınduğu mahallere asılmıştır. mühim teshlı nutrm ohın 
2 - Defterler 4 E·ı 'u' 938 pazar gıinün l ı ~ ıtıb 1~n tatil günleri hariç olmak röotgeo, diş hbsbatt fçln de 

üzre altı gün müddefe a"•kıda kalacaktır. çok mühim H çok lftzumln bir 
3 - Defterler 10 Eg lii.l 918 cumrırtesi g i dcsrt "Pfı a<:.kıd m kaldırılacağından bu 1 teşhis f elem::ı.:nı lkön şim.tl:re 

müddet içinde de/te,/,.,.de isimleri olmaucın ·ı 'ış "'"Ufl mü '<err~r 9azılm1ş o 'an· l kadar bYndım mahrumduk. Bu 
ların son aıkr gı:inü o an 1 O Egf-fı.I y38 cumı:; te ~; g · nii s at 7 8 e kadar her gün en 1 sefer diş tsbiplerloin QçO ııyrı Hatay millet meclisi 

·coşkun tezahüratla açıldı 
· · l lı kl ld "h ı. l k ayrı yaptıkları fedsktlrlık neti· 

cümenımı%e muracaat r. itiraz etmeğe n erı o 1ıiu 'l•e forz ftn sonra va1e.ı o aca cesi olarak uç diş röntıeo citıa· 
itirazların dinltmmi_uecrgi sogın hemsehrUnın mn 1iim11 ? 1mak üzre ilan olunu'. zrnıa şehrimizde tıuıUyete geo-

s P O R -- Dairelerde 
tiğinl görmek.le memr.nn olu· 
yoruz. Ankara ~ibl en mote-

Devlet reisliğine Tayfur Sökmen, meclis 
reisliğine Abdülgani Türkmen ittifakla 

intihap olundular ... 

Bafraspor 4, ldmangücü 1 
Bafra sporlular iki ıcl o.açı 1 Oyundan ıonra görUşdO~Um 

30 Ağustoi salt günü Trab:oo misafir bkım oyuncuları bu a· 
şampiyonu İdman Gücü ile ytp· kitıetin tabii olduğunu, esaııen 
mışlardır. Oyun suıt 17 de ir.- GüclOl"rl &iti!lcilık maçlarıod.ı 
kem antrenör llıs.)du. rn ldıue- ranıdıklarrnı H oradı:ıa oyun
slade başlamıştır. ne~1 cı dııitı ıarunn tanun bildik.leriui aOyte
k.eya kadar oyı.ıo h11Dl. & ır:kii,l,f aıler. Şu Bale ıaazarıua bıtincilik 
etınemişti kl lıwıı.u Gt..cu .ıl~J· wüsatJ&kölarıoa iştırak. ed~n 
hlne pı:ına1tı cezn.:ıı \~riuat~, 'fruoon Şe.uıpiyonu, Samiiund& 
sırntrator tar:ıfındı1m çeklH o L l' da aynı düopUa vu ıubiil oyun 
a21ara ttık.ıiıuıı;;ur . .öU v11zı3 t~erı 1uznuaeo mağlup OHllUfhıraır. 

g11-yrete gdl!ı.ı Guc ü.wı1 u'- ye N~fes &.abıli7etlerln$ çuk. gü
dincı dakiuaa u.ıuı abıl bL bJy1 vendlgiaıiz OUcJOlHiD bu c1h11te 
yaparak beıaDerHQi teı.ııll' ~l· azami eııemmiyet veı meısi lı:ızın.ıdır 

. l knmu bir şehirde bile adedi 
JŞ saat arı ~ birkaçı geçmlyen bu mükemmel 
1 Eylül 938 tarilıicd •n ikınci' teşbls vesıtasının Trabzona 11~ 

teşrin soGun~ kıdttr devlet da- ı nanesinin birden g•lmtş elmıFı 
irP.lerinde ç lışma ınntları eş memleket saQ''ıı?ı lebloe mOblm 
ğ~da .vu_zılı clduğu •eçbUe de- hır tekamüldür. Bu fedakArlı~ 

Antakya 2 ( A. A . ) - Anadolu Aiansı has::.si 
muhabiri bildiriyor : 

ğışmıştı r. vBpı:ın kıymetll diş heklmlerlmlzl Hatay millet meclisi ha sobalı sa•t onda coşkun, 
uoinçli tezahürat içinde yaşlı reisi M•hmet Adalının 
nutku ile açılmıştır Kapının önünde Türle ve FrQnsız 
askerleri Türk oe ·Fransız hükumet mümtssilleri ve 
askıri lcumandımlarznı selômlamıştır. 

9 dan 12 yo Ttıı ik~ saut tııkdir ve tebrik t:derlz. 
yemek. tatilinde :ı sonra 14 den 
18 e kadar .. 

Şehrimizde Tiyatro 
hareketleri 

Vncut ba.dnlıklttrmıo yOzde 
y1:ıtmiş beşinin d1ş mlbrakJa. 
rıG<hn huıullj lleldlği bogOn 
taınamlle anlt.şılll"ı~ bir keytf. 
yfıttir. Bilnmum mııımln vo te~
blsi m Uşk'Ol hastalıkların mfln-

Abdülgani Türkmen ittif alcla tıe alkışlar ara
sında mtJClis reisliğine seçi/dileten sonra reis 'Dtkilleri 'tltl 

divani riyaset intihabatı 'Oe resmi tah 'if yapılmış ve 
banu müteakip Tayfur Sökmen ittifakla ve olkışlar 
arasmda devlet reisUğine fotıhop ediım;şfir. Bay Tayfur 
Sökmen yarın merasimi mohsusa ile meclise gidecek. 
and iç,cek va bir nutuk ·d;j!f/İyecektir. 

ınışıerdir. Bırwci DvllıwdE t .. ra. § 
feynın gayretleri, nak.ilulyeti Tfirklye mlUi kümeler htuıe' 
tıiç birlnın temioıne iınka ı bı futbol şampi}Oou bn!ra •POr· 
r<:ı.kmımışlır. l~i t&r11t Jıi ıtsıue ıuları 1.>ir_kıç ıun .rui~tttJr et
yııpuao httcumıar, bnıto O)un mekteu öUlrü 11u1dutuıau~ ııe
narici olu7or, baztın da tu teyo vinç tarıf eaı.e.wtyıcttk kauıtr 
mltdat•asınıo J•rindd mttdı ııııle- i1Dl!il ötçüdedir. 8p1>r .bıtr•k.tJt· 
sile erl7ordu Bafra ıpl ·c ı arı- ıeılne .,.şı.ı_yau pe.lt H bır zaı. 
nın gUzel ttlr aJunıodıu.ı ı-;onra mu gefliği D.1hd111, TUrtl7e IJl· 
orta mubHclm ikinci t lr goJ rinclıi uımak furtflnı .kHIDllD 

atmak ıuretile birinci o n n:de Hııfrupor kulQil gıt.ıçltrl, spurt 
Bafralıların ıal1biyetia1 temin uıenliain ıcaplannı temameıı 
etmiş, GUclüler btHQn :ı.tyret· ..>.1tvrawı; hıık.ılll ve c~nlilllleG 
lerine raj'meo bu aldbetı!I dene sporcu alduklamıı, Trabzoı.ıaa 

Pauoramı aile babç ~inde ŞP.i olarak enelemlrde diş eklı 
tel\)slllerke den• f!dc o An. golınekte n bu sebeplen müte 
kara Tiyatrosu enelki gfc, h .. ssıs hekimler diş cUmleıı>inda 
sanatkar ıukadaşlırl Hayn Ak- mikMp merkezlerlnia mevcut 
soy şerefine tertip ettikleri i olup olmadığına tetkik ettirmek 
müsamerede (TimurlMk:} HtHiuıf nz re hastalarım diş hekimle-. 

Ha tayda 
Halk partisinin 
beyannamesi 

Ankara 1 ( A A. ) 

Gelenler 

iki Meb'usumuz 
geldi .. 

Muhterem meb'uslıırımızdan 
Seniha Hııal, Mith11t Aydın JD· 

Hatay luılk pil rtiıi bir tihep daireleriol ziyaret etmek 
l>eganname neıretmiş fJe Ha- ve tetkiklerde bulunmak tlure 
tago. yalnu fit anc k saadtt . şehrimize gelmişlerdir. 
ve refah vadedtn bir emin 1 § 

tarlht k ' ıtom n clekorlle vel U ük: rioe sevketınektt>dlrler. l~te 
Mr mu uftaklyetle temıll et- böyle t:Jr m uıye neyi yap11rak 
n:ıişlerdir. 20 ıenellk St'!brrn e- y1triode teşbiıı k:oyı.hilmık içiD 
mekdarl Hayrı Aksoya glı~ter- röutgea maklne-s•ııe katlyetle 
dlkleıi bu kadrişinaslıkter d() lllzum ve ihtiyaç nrıh. Bugtıo 
Jayı &anatk.arları v çeTirk(lnleri bu ihtiyaç so:ı siıtem röatgea 
Şevki Şenerl takdir f.!d0rk .. n cihnziuUı:ıı k rşılınmış bulunu. 
değerli sanıtkl\ra daha uıun ycı . Diş heklmlırirniz' munt-
sanat yılları temenni ederiz fıtiyetler dileriz. 
~-- ---=--

nihayetine kalnr detlı;uuıılne yaptıkları tenıaslarlı çııık gazel ç:iörüşler. Duyuşlar 

ve gi'iztl iıtikbalc kavuşmak ; buid!lrb::::::t~ee~ bJierl 1sktan-
r 5el avu at. 

teair edemeaifle!Gır. lıa bö· aDlalmıf ve 2oıtvraaı, olawlar. 
lQmde lk.1 taraf mO•kOo C•Jdugu llk. maflaruu NecııılaU k.ultlbü 
kudar aaJatarak, ıa1ıetl~ Qfoa· Ue yapın ve 1-0 matlup olan 
m1şludır. TQrkiye famplyo•u Bafraspoı 

Projeye şuna buna dair 1 • 

için t::kibedeceği mesai prog lıırımızdau hazine •ekili Ali 
nımı1un ana hatlarcnı bütün f Riza Ye izinli bulunan Belediye 
Hatcr.glt~arın tanıibir.e arz- Muhasebe Mndorn kıymetli ma

etmi~tir. 

30 AQustosuo büyük zafe· 
rlnden konuşurken, •özlerin 
kQçUle"ealol, tıklrlerlo bodur
laşacajını dUşUomek, bbi 1111-

duramayaeaktır. 

30 AQuııtoı zaferi, ralnız 
18 mtlygouo malı detlldir, ta
ribio, asırlaruı, r_.kımların top
lıyamayacaaı Tnrk vuhamıo 
ıaferidir. bu zafer Ol•nsaydı 

esir edllecek, yok edilecek on. 
beş m11yoo 'fOrk ile Aotdolu 
Jaruaatıa&ldltJdı 'l .. Ha1ır: me· 
larlarıa en korJmı.ıcu oıaa uilyana 
gömülecek, fUri.Un, 'fUrk aUa· 
Jaaınııı mazlıl, atlıııiyd1 ..• 

Kurtuluş HY.ıtfllll JIPU 

TQrkUn dUşwanı, 1'.ıııhraman de
delerinin tarihde karşıiaşruaı 

dUtmaolara bi9 de beıı11mea ... 
1ıtikl8.l lçın aav.şao Ana. 

doiu TUıkUoUa yurdu, parça. 
l•amış, kurbau payına çevrll· 
ÇevrUmişdi, ılh\bi bırak.hrılmış, 

1 • • 

<1Uşmanu.ıa aıdımmışdı. Kocaman 
emperıaUst dUoyıu.ıoın arka. 
laııması yetmıyormuı gıbi, kur
&ağıaa balllı aaray da dılk.avuk
luııe k.or11a.cuuıa dOşmana 
Jİrdımciy91. BÜnua içinai.ıu: Kur
tµıuı~• yaraUc!ıı, bUJlk dahi 
~taturk, 2? Ağuıtoı ~40 Dumıu. 
lluıar &ılf-.riuJ teıit DUtk.ı,ındll : 
• Arkadaşlar; Sa.rayluuua içlnde 
'l'Urkdın gayrı ua.suılara ııtı.oat 
•dere.it, auşmanlarJa ittUak. e
•erek, Anadulunun, ·ruri.iUiUn, 
tleyblne yUroyeo, çU1 uo..ıuş goıg. 
tdamlarınıa TUrk. vatauıı.ıdıııı. 

\ardı, dUşmıuııa tleoiıe dökül· 

liyecilerlmlzd•a Bı1 Hakkı •eh 
rlmize döı•Otlerdll". 

lldncl bafta1ıada o~ eliler guçlerl, bu nıatlubl7•U ıpoiUI& EJ nlu Tıtnrım J Biz yaudık diyoruz, HD atef, aln· gO•· 
ti i 

... ..ı.J 1 derlyorsun .•• 
galibiyeti tımlo etmek lçiıı aaba tabll ıae cıl•.r Ddll ••utıtm f ·ve 

Kimseyi tayip etmemoU ; bu 11cakta isteı caketıiı, fıter Uk dakikalardan Itlbaren onurjl· mağlubiyet acıırna s111lz v~ k t k 
~ rava s•z, şap asız, Jster ~orapıız gezsinler, şilkret111el1 ki do•, 

!erini Hrf etmi~lane dfıl b8Uln 11•11ıı kat1111ıauştır. Bu maçlu gömlek geıilmiyor •.• 
gayretleri şabsl malllyer ıırz et ild taraba gO••erditi temlı ve 1,,1 Be • gürıde sekli> on kişi: Gazeteye şunu y11, bonu 'J&1 .• mit •e neticeyi leblırln_. ·~evi- mertçe hareketler Trabı:oa ıpor dl b 1 r ye anı soy er durnrJar. Bu ıehtr balkının meaer ne çok 
reıumiştir. Buna makıbl mi- tarihind• daıaa ttınl•atı ıazu;ı • 

dileği varmış ? .•. Onu yazsam b11ıta, buau Jasıam sakalı do-
l d d 

safir tıkım ıhtımli l•)'nunu gelea snıl teu .. Qıleıhuleadlr. k .. 1 i 
mea n en aha reh ka b' b unnr ""1e fazam yorum. J\f buyununlar ı . 

. • 
1 

r ır a- ehlen bırıt.k.mamıttır. Ço tıırıı lklqcl JIDl T_Qrk'•e falllpl70. Bl k · d 
rekettır demekle o, ıoysuzia- baklınlyetlırlne ratmu iOl ~ r roıe en sık: ıık babscdih11ekt!dir. Bu; proje defll, 
rın hıyanetteki üstunıutonn en çıkartamıyllll GtıclUl . . nn ile Trab~oa şampiyonu arısıad" dııhlyane btr buluş, dOşQnOş, duyuf ve görftştar. 8ahUt1nl Allıb 
yüksek belagatlle anlatmışdı tt.r, uuem yıpılaa maç ııetıcuı, Trabıoıuuı dflha ç'Jk muammer etsin amma ....• 

EYet, i~lt rrıı k d ··· sert başlayan OJU•laruıı dob• &Por sevealtııl ilıerlnlie iyi Mimar Lambert Dabağhane, Zıtaos dereltrlııl İltlllitul 1 6 ,..r : llşmao- ziyaqe artıraııtarcl s 
larıoıo yurduna, StJldır<tıaıoıçok kalarda mleatirl . ır: •u_, tu•· tesir b ı r at m tl m ı f t ı r. ; K.Oğıdhaoe, Göksü derelerine çevirecek bir fikre, bir proJeye 
görm Oştur. Her saldırana aslınca ları daha ·zıy d e.rı~ız~ıı lıu ;um- Matlup Hztyete dl••n ldaan OUcU sıJ.blp olamamışsa, böyle biı fikre, proieye bıJık altı ba'Jrıt et. 
karşı durmuş, savaşmış, çupış termlştb BU: e Hırhı1 ~rt>~· geoçleriı:.io 11man. ıamaa katı memlşse onun mimarlık. ustadJı:ıoa ha lel gelme1, beJkl bl>Jle 
nıış, fakat öz yurdunda erendl· hinin ikt ıkıo~·:~:trtleç .~ ıırl~~: bakeınlo Uh oyı.ıncularla mQ- bir mıımureye çevrilecek bit şehirde öy!e bir tlkir ve projtnill 
llğlnl kabul d h ~ ... · -..c oakaşa}a kalkışı .111 n b1lhıs11 muammer Olamayışına kani olduğu hatıra gelir .•• 
olmasrnı bil;l :n asmiie dost iki gole mal olmuttur. b.ı ı 'C· son dnl.ik.tı.larda çuk muıkil Her ne is.e işin bo ~safhası ıı bırakalım da . . bedtl'Jah•ı, 

A b kş lrde · · . lubl7et, çok ümit be•le ıı •11 iı ra ın anlı kut b 1 GQ lül 
1 

" b' anlar y ışayıa GtclUlerln yine edebiyatıı:u, şairıtne tar11 tını arııştırahm •. Mesel! : Tnbzoıa Be· 

k
Boykebndl, Taf.kTendi, 80°:ar:~İ re:eu::e ye:!~~:t~~t~) "'o ;lu•

11
• tıakeme ltlruı • k.l hakem leuiyesi kasasından Roçildio serveti var diyelim • MeHld: Deaiıt 

ana oyamış Orkun 0 d v • Trabzon gençlerinı ıpor dersi Dsbağbane ve Zağnos derelerinden baş yukıırı dotrn t~ralae 1.._ 
niyet Jtınlımnda taş , tme Q e- 4·~ ı B~rra ıpo~luların g ılwıyt· ver~ek. tçha &öaaerllmlştir. • kıtalım .. Bu iki dere de KAğıthene ve Goksn alemlerlat lbJ• 
a ta d ı, k ' aş •· tı • uetıcıleomışUr. MJs fır ta. Bu nfç bir zamrıa spor disip- edellm.. N~ öınUr olur de~U mi? Böyle lılr fikir, t•sa•vur 
T~ kn 8 b ıra mamışdı ···Fakat kımdan bl!huaa kal .. cl ıJe •nQ. .. y ur e oy "di • - linine, yakışmayttll bir ha- cezlp olmaz da ne oluc?! 
T " kO buJn de~ rememişti. dsfiler fnkalade oynamı..ıııırd.r k Sa d ur n ara a ırdaş Olabil S ~ k ., · re ett~r. Ttırk Cuoıtımi) et bO- . yıu yur dttş '· Belıdiy ıntıhabı arafesinde fehrla bu gibi 
meal dostlukla baolamı dL . a5açı va~ICeıiol çok gfiıdi kOıııetı, sporu lok .. aµ '"ı milı~ • gClzelhklere olan lhtıyaçlanm da heıap ve kltabo. kat, faydalı 

TarJbln, en QstOn tt!hrım yapmıftır. Bırlacl 1118\lla iyi o1un bir mesele hillindtı udlhıJAa ~t- olur elbet ..... 
tanıdıtı TUrkOn, Dumlupıa:~ gOsterea .11ntrtor •OllQ re 1ı11ntr· mekte buouıı ıcı.~ at:ı uumt fp. Diyorlar ki; bu sene kuraktan ne yer. oe afaç mahuıJQ 
zaferioi kazanan sUngUsünün haf lklocı maçta pek de •u ti<Ak4rlıktan çekluaıen:ıoktedir. ıı.l/lmıyaa, eli böğründo dQşQaenler sayın Vallmlzl cl~IAletlJle 
reıi4l, birinci fnöotıode ocak- ~:ıf~ak. olmuş sıtyılamu Gl1e Sporculorımnnn bu ha r kdleri hem yemeklik, hem toham.luk. mım olacak . . Bn, çak Jeriade 
dıs.ydı, ikinci tnontı zaferini Ors J takımı umumiyetle pık bü!Uli • Bu teveccObll ıJuiıJJtfmılı , ve değerinde yardımı egtu vergllarln tecili, .hıynnları da 11 .. 
üzerinde yakaladı, Sakaryııdan g~1ret aarftttmlflerdlr. lıllhıtss:ı ediyor ı~1 r., dt•melkteo bu~ktt na ııe yeoek temini çareleri arnştmhr ve temin edillrao . . Şlmdldenı 
ıuyu veıilın bu sQogO· Dum- Nıhat, :Fuat ve Sırrının gıyrt>t irade t:'dilebilir Trnbıon sporunu dQştlne düşOne perişan vaziyette olanlar öyle sevlnecekl$r Oyl 
lupıoardıı •asker hedetivlz leri şa7aıu takdirdir. Ya!aız ooç, kurtarmak ve h11tttı bütUo TUr- ı miuoe! ve şükran duyacaklsr k:l . . ' e 
Akdeniz 1 .. • diyen mncizelt takım halinde değil şalısl OY· kiye sporuna bir nllmune olmak Fındık: kabuğu. mo.noö~l ~lmuş diye teltış~ Hlznm yot .. 
parmakla zııg'lanmış bir ksçgUn namak~ uabiyet Ye dlttlplioılzlik !lz~e, alalrnduı hrın,n l.ıir hal ça. Monopol olan iş l.Jmıtedın hır Lık l bin çuvıü kıı buğuda V 
b.::>z kırlardan blrikdirdl~l kızıl ytıına~en b,aklmlyatıerln~ ut resi bulm~laı:ı tılzı111uır. şi :ndlden tlat kırktır . . . r. e 
pasını ~gede yıkamışdı l , . . mı• mathıp olmut .. ardır. Bu yıl dınhk yılı olncd&l'a hPnziyor . . Belediye imar gay. 

~ııferfa bOyük, yır-atanı bO· ·----- SETİRCt retl arasın~a bahı.tlıl~.kla mocadf e' 1 de unutmıyııeak elbtt ... 

yDk, kuanaoı bOyOlr, bu 09 T'ekau'•t maaslorının 1 Bu .,.Onlerdt' oğretmerlerrlekl tPl8Şll dikkat eder misinfı? 
buutlu kurtuluş bayramın ne gün eri Acebi n~reye tn~lo Olundu~ end ~ si .. 
azametli.,. Buna eklenen tay. DEFTERDA. LIKT AN : Dıkk'ıt ett1m; bır ki~ide bu tcli-f~ı göremedim. Usemfzf 
yare bayramın da ne güzel... l Numaradan idarede k.!lvvetU otoılte tPsfs rdf'ıı, bedPmesiı cen r11~ dlreklO· 
Söz JOk b~yramlerııı kutludur, 161 1:>0 .rnmıı,.ayı kndar 5 Eyial 938 P11zartesl rtlne kadar fda~·e uusurlrl'f ı lılr mı kıne gibi bıırekı: t ettiren 
S"vincia yerinde. Ne mutlu 301 " 300 • • 6 .. 11 S.dı direktöründe .•• 
sııoa Türk OQ'lu • . • 4o1 • 4oo " " 7 " " Çarşamba ~endi yerf "den k15Jık od ııa temini içio şu ve.slkrı uulU· 
Mustafa CansızOc;ııu 501 ,, ~ı~o " • 8 • .. Perşembe hiç yerıode bir usul değil dı·m•·k tenkid s.ıyıhr mı, bihıem? ı 

• ~ " 
9 

" ,, çu_.. Cevdet Alap· 

• 



, 
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rf usulle Menf çı usulle süt eksiltmesi Kap .. h ı • z ınşaası i 1 
...... 
a r n 

Trabzon As. Sa. Al. Komisyonundan e.'rsı'ltr~""es~,· Trab:.rnn lem. IDfülllrluğundaıı 3 - İpotek sahibi alr.eaklılarladiğet 
. ı ~ A•:ık artırma ile parııy çevrUe- alil.kaduların ve irtifalı: hakkı sabıp 

1 - Trabzon flst .. sinin senelik ihtiy. cı o 'up açık cek gayıimeckltin ne olduğu : lerinin guyrlm•kul üzerindeki hak· 

eksiltmeye konulan ( 10000) on bin ki'o siit. belli vakıitQ Vilayet d.J.im1 encürııeninrlen: Tapullun hnirım 926 tıırih !arını hususile faiz ve nıa11rafa datr 

ıstekli çıkmadıg·ından münakasa on 0<rın azotılmı~tır. 1 1 21-9 938 tarihinde çcrş. ııa günü sıot ilde Trab ve 43 nuoı rıısrnda turun olup olıın id·Jialarını iıbuiUutarihindell 
itibaren yirmi gtın içinde evra1'i 

2 - TalımiR bıdtli (900) dokuzyüz liradır. zo t Vilaucti lncıimen odasında ( !>C39) lira 74 kuruş ke if halen tiç lrnp dllk.kftn ve 44 nu mttsbilelerile birlikte memuriveU· 

1 k (6 l (50) k f la l 1 I k ·ı maradıt kayltli yedi oda ve bir · b'ld' ı · · d Ak ı 3 - l teminat 7) altmışgedi ira . unıştur. ' be /elli otuz altı men es inş,.ası pa ı zarf usu İ e e sz f. mıze 1 ırme en ıcap e er. s 
kııtıvetıen< den ibrırl't kahvehane lıalde hakları tııpu .>icilile sabit 

4 - Ekıiltmt1 iO Eylfil 938 cumflrlesi gıinü saat 1 O de meğe konulrrıu ·fur. Ş riname. r.· im, i ıhlili./iat si "sileifiat ve 45 numarııda kayitli ve ta olrnıtdık<;a satış btdtılinin psy!aşmıı· 
Mevki K. lığı binasındaii As. Sa. Al. komisyonunda J bordurosu keşif ııe luna m ıtef rri e"J akı saire lıer gün puda lıir di.!kknıı olup ar,ıd:ın sından lıariQ kıı.lır ar. 

ç 

l /et 

1 

T b r.. r f · J l · ·· d :.~ ~z b z · 4 - Uöst •riJen güııdtı artumııya iş· yapı c;ca ır. ra zon ıva z r.tu'L ııgurı <' guu t. ı ır. talltil llo bö.ünt rek lısleu iki 
"' tiriik tcdı:nler aı lııma şaı trıımts;ni 

5 - Şırtnamesi her gün komisyor.urnuzda isteklilere 2 - Mrl'(Jckkat teminatı (172t} lira"Jzr. dü\\kfın v,. ·!6 rumar::ıdıt keyitll c,kuwu9 ve 1ttzwnlu malumat aıwış 
gösterilt;cektir. 3 - istekli/erir: Tıcaret udas ve'>ikcsrnı ır• 0 P.vveice O· dU'·k.ila \' 47 uum:m:d kayitli ve bnnları kmımen l.:ııbu1 etmiş R 

6 - İstekli/ rin h•lli gün f!e sac ita komisyon Baş f lınmış olan D tirr. i 11 • muv 'k t mülfc.hlı t ile 'l'"~ikt Zarı berber dGkkfı.nının 48 hisse ad ve ilihar olun.ırlar. 
d d ı_ [ f J ki i 5 - Tayiu edilen zamanda gayri 

kan lığına ticaret o asın a lf.agıt ı o uu arına dair yeni ilğa kılınmış o 1du u •dm N fı 'l'e ··aletinden 12 · 8 938 iti J'.ıı-i e 14 his.,cs menkul üç ıtera Lnğrıldıktan 10nra 

sene 'Dt:.Sikalarınr gô'stermeğe mecburdurlar. ı tro ih e 77 650. 67 sa 1 ıl tarr inferi mucil,ir.ce Nafıa vekti. 1 G:ıy•·i .ıuc.ııku ün .. mhrnduğu ıncvkı, ı:ın cok w:tırana ihaıe e<Hhr. Alica1' 
'U ma!ınllcı:ı, sokaı'.tı, numarası : ıı.rtrrnıu Ledeıi wulıuıumen .klynıttııı 

Açık Usulle Yog .... urt eks·ııtmesı· /etinden alacakları eh 'iyll ve..,:/u arını mektubuna lcoyınnsı I Meydıırı c..:ddesınde Clhıırı yü.ı..d;) yctıniv bl!Jli1U1 bulmllz \C}ll 

şa!lt1 r · oh :irJe multııail satış lSİC)CDin a acağına ruclıani o.I 

T b A S Al K · d El ·ı [ b. d b [ · 2199,:;.o uıgı:ır a ucakıilar bu,uuup da 01.del ra ZOn S. a. , Omısyonun an : :f. - ~ il l i •1 et l' .<ıııı:ası tc t m e U ananlar _.o 1 Tııkdır o.anan kıyıııt::l : 1 I buııların o gayri n.ı:ırnuı ıle teıııııı 
1 - Trabzon As. As. Hst. sinin senci k ıhtıyacl o'up açık tr·rih:ndm ~12 .-ız ('ı) g i "l.'rıd frl dıı ile nafıa ve~aleiin ! K' ·k üı,: ~ıını.anda koyitli e..ıııınış aıııcaK.aruı nıecwuıuu..ıaıı Aok 

devlet r 
llebellyl 
lQrke, S 
•an Rel 
tönder 
dlfl tel 
( Eksela 
kire R 

eksiltmeye kona/on (5000) beşbin kilo gogu ta belli va- rr:uMca t er. ce r v 71 s"k L. 1 ,1[ cakl-ırdır. A k s i ve l l f.iuk.ıf a tınd lrnlunaıı fallaya ı;ıomazbu (;il \Cık lll'tıranııı 
1 Ü d l "' l ı t n ... Ü bı'n laaaıı:.lc.!u lıakı ktı1ll!.ak üı::ere arluıııa kıtta istekli çıkmadıg·ından münakasa on gün uzatclmıştır. tukdtrde ehi m ~ • g:rvniut ,.ık er dır. t; 14 "" ı:ı. 1 n ı-ıma uu.. ı; 

2 ,,.. . . f"f , . . . . d ı d l 1 vµ 4-i DUuttııuda ka1ltll kahve- oıı Leş güı.ı <.talıa reuıdit vtı onuc~ıucl 
- ı ahmin bedeli (500) beşgüz liradır. 5 - Jşbu ltk ı m ·tup arı w ıncı ma tte e la 7ın o unon i ~ k t b" ~ilnıın sonu o.aıı 

. . , h1netıın "Z.ft ern:rnıuıa tlç ıa 8 b 
3 - llk teminat (37) otuzyedi lira (50) ~ili kuruıtur. gı'inde saat on ı k •dor ercürı•n rıu•ısetm., makbuz mu •a- ve 

45 
"· uuıar .. da k '"'illi dtlkk" l\J 10 u" ~ 111 ~am a günUı;aat ı.ı: 
.~ .. J a )-3pllı..cu...: aıurwaua, LtUull .. aııı;; ııııe· 

4 - Eksiltmtsi 10 Eglfzl 9.J8 cumartesi günü s:ıat 10 bilinde 11errrelcri itiz m1.. ır. Fosl ı ile gô'rıd.-rilt.11 mPkftıp/ı uıu teınaILınıt iki bi!ı •e 46 )tuın ıı..acagwa ıu,ııaıı. uıau uıgcr 
de Mevki K. lığı binosımiGlci As. ja. Al. /\.omisgonunda kabul 0 'llnursa da 'l.Jakz olt tehriden dol ayı ta ipler bir ıJU attruda kıı' itll al.kkllı.ın ite uw.caıiluaı ın o ga)ıı nıcwrnı ıltı ltıuııı 

" cdı.ruı>;> uım:a1-ıarı ıutıcıuı.ıuu<l<ıu ıııı •• ıı yapılacaktır. hak talebinde bulrmn ıyacak arı. 3 - 4 nıoı· •ınıı s~kiz yüz ve 4'ı ı u ya \ıhıııak ~arıııc,, eıı \ol• 11ıtınınıı 
5 - ŞartnamHi her gün komisyonumuzda isldclilere f 

1 1 
mıırııda ktıyitlı dükkılımı tema ı.ıı. ı., tı..1.lu. 1>öyıtı bır lıt:dcı 1ı11de 

gösterilecektir. kapalı zar usu i e yapı mınrı dı bin beşyüz Ura kıymet d •• ml1.ı.'5U lL;.ıo )Upllııruuz. Ve ı;atıı;;ıJJ 
6 - Jstılclil~rin bılli tün 11e saatta komisyon başkan- takdir edildıği 1 t~ .. ~tı~~;

1

;~
1

~1"uknı k~udlslııe iLalıı 

Hat 
lıodıtn 

lığına ticaret odasında kagitli olduklarına d.alr yenı sıne i nşas eJ' Si tr-n esi ,\rhrnıanın yu;;ıla~;ığı yer. gün snııt uJUiliUI .h.11.U•o <ld·lıaı .eyu Vt;rl<t:ı.1 
fltsilc.alarını ıöstermeğe mecburtlurlar. TrubtL .1 h:ra. d Hr~ ı .de mücııel içiudb parayı ·;ermene i,ıaıe 

1'91ldlğ 
btŞıadıt 
1l'ı ylf' 

Açık 
Trabzon 

1 ( 100{)()) 
Jc.onulm•ştur. 

usulle Nohut eksiltmesi 
As. Sa. Al. Komisyonundan 

onbin kilo nohut açık usulle ek. .... iltmege 

2 - Tahmin bedeli ( 1000 } bin liradir 
3 - ilk teminat ( 75 ) §emişbeş liradir 
4 - Eksiltme 9 - EHliiL - 9.J8 Cuma günü saat• 10,30 

de mekı K. lıiı binasindoki As. Sa. Al. komisyurıunda 
yapılacaktır 

Vilayet Daimi Encümeninden : 3 1o 9;ı 8 p<ıza• ll•sı gULtU sa:»t 14 de knıarı fl!tiholLıııarak kendtsınuen tntıl 
1 - l Ta~ zen Vıltitjet mr rkrzinde (55991) lira )6 ku· us 1 . İşbu gayrinıeukııJO.n artırma )ÜkS"K tLk•;ft~ bıııunıın kılııııearzduıl 

olduğu tı.,d.,.ııtı ıılınaı;a razı oıwııS 
J b k l şarlnıımeı;i a u !J3~ httibiııden itiba-

krşi/ bedelli Ka·a lfntZ i k nk.u'zz intısznın inşısı apa ı rf:u !J37-ft:H No ile Trabzon :cra v")" ouıunruıızı;ıı. u<ıı.ı...:n o .. ut'i gnıı 
zarf usul ile eks.,'f,n"ı..c e konu 1muştur. m: murıuğuııuıı nıuı yyen numara· ıııuddetic urtırıııaya çııı.arılıp tın çol> 

2 Mıwokkat teminotı (l .. 00) liradır. sıııda heıkeı>iu görebHınesi için ıı· :;~~~a~ıı. t~~~tı v:d~:~~u ı:~u~~:~:i:~: 
çık tır. Lıiuda :ı- azılı olandan fazla 

3 - lıa·.. m·ıddeti : 25-3- 938 den 21-- 9-· 938 tari- yü;>de lıe~<len htısap -olunacıık falJ 
.• ma.O.mat alınnk !sttytııler. işbu şart- vu dıgn zu arlar 11.yrıca lıttknı" 

hine kc.ıdar 28 g•ind" r. nameye 937 531 dosyıı. numıı.rası ile hııcöt kalmaksızın wunuriytıliwizo9 
4 - Jhalesi: 27-9-938 tarihine rastlay:ın çarşamba memuriyetiu.izı:: nıuracaat elnıel'dir. ıılıcıdan tahııil oıunw·. madde ,331} 

2 - Artırmaya i!itil'ilk için yukarda Gayrimenkutıer j ukıu-da gösteri 
günü saat on birde v(<iıut m kamında toplana :ak o 1cn yazılı kıymdin y!l.zde ytıd1bm:uk ltn b 10 IJ3ll larıbınde 'frabzoni 

d.dmf encümende Y' pılccak.tır. nıslıt.lınde P<Y nva mUJl bir ban- memurluğu odaRında işbu ve gö• 

~ra 

5 - Şartnamesi her gün 
gösterilecektir. 

5 - Jstek iler : Ş rlrı'1.me, R -'Srm, tahlilifiot, s.ilsilei- kanın teminat mektubunu te\•di ede- tı::ril n utırwa şartnaıneMile satıla 
komisyor.umuzda i 'tekli/ere fiat bordrosu, keşıf v ! buna benzer sair ev akı 280 ku cektir- <124) ila ~ ~ıu.ııur.-=- ~ toraal 

ruş mukabilinde Tr !bzon Vi 'ay.ti Nafia dıiresinden Açık usulle kuru fasulye esiltmesi ""' işi 6 _ isteklilerin lıelli gün fle saatta komİSJ,l)fi ba~k<ın· 

lığına ticaret odasinda kayıtlı olduklarına d.:ıir yeni 
sene fJesıkalarını ıöstermege mtcburdurlar. ~f ~ 4 

Açık usulle 
T rab2on As. Sa. 

l - ( 7 2000 ) onıkibin 

Pirinç eksiltmesi 
AL Komisyonundan 
kilo Pirınç açık usaıie eksilt 

meye ko:ıulmuştur. 
2 - Tah~in bedeli ( 3240 ) üçbinikigüzkırk liradır. 
3 - İlk temı";ıal ( 243 ) ikıyüzkırküç liradir. 
4 - Eksiltme 9., EgliL • 938 cumll gunu saat 10 de 

mevkı K. lığı hinasi1tdaki As. Sa. Al. komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi hertün komisgoı.umuzda isteklilere 
gösterilecektir. 

6 - bteklilerin belli gün fJe $aafta ko 7i "syorı bCJ~kan 
iıgına ticaret odasında kt1gltll olduklarına dair geni 

.sene f.Jesikalarım tô'ıtermege mecburdurlar, 4 - 4 

Kapah zarfla odun eksiltmesi 
Trabzon As. Sa. AL Komisyonundan 

1 - ( 575000 ) beş ıüz yetmiş beş hin kile odun /c,palı 
zarf la eksıltmeye konulmuştur. 

2 - T•hmin 6ıddi { 8625 ) selcizbinaltigüzgetmişbeş 
lirodir. · 
3 - ilk teminat ( 647) altıgüzkzrkyedi liradir 
4 _ Eksiltmısi 8 - E!/lül - 9J8 Perşenhe günü ıarıt on 
10 ile mevkı K. lığı binasi11daki As Sa. Al. lcomisgo· 
nund<ı yapılacllk.tır. 

5 - ,Şartnamesi her gün komİS!:J oruımuzda isteklilere 
töstıritecekdir. 

6 - İsteklilerin verecekleri teklif mektupları 8 . Eylül 
938 Pdrşenbe günii saat 9 r.akadar lc.omisgon haşkonlljına 
verilmiı 'Veya pusta ile çönderilmiı olaca/..tir. Postanın 
teehhü.rü kabul -edilmez . 

7 - isteklilerin bellı gün oı saotta komisyon boşlca11-
lığına ticaret odasında ka!J·ıt ı olduklarına dair yeni sene 
vesikalarını gösiermege m' cburdurl'-r. 3 •• 4 

Açık usulle B ğur eks:ltmesi 
Trabon As. Sa. Al. Komisyonundan 

T - ( 31000 ) otüzbirbin kilo hulğur açık usul!e 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin bedeli ( 3100 ) üçbinyüz liradır. 
3 - ille teminat { 233 ) ikigüzütüıüç liradir 
4 - Eksiltme 9 - Eylül • 93ô cuma günü saat 11 de 
mevkı K. 'lığı binasindaki As. Sa. Af. KoT>isgonunda 
ycpılacakfır. 

5 - Şartnamesi hu gün komisyonumuzda isteklilere 
gösteri lec;ekdir. 

6 - isteklilerin belli gün ve saatto komisyon baş/carı· 
lığına ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair geni sene 
11t1ıkalarını ıöıtcrmııı mecburdurlar. 3 ' 

alacaklard r 1"1azı 
6 _ İsteklilerin : f ic rrt o iası ves:kasını ve ô',ıce· Trabzon As. Sa. AL Komisyonundan llıet tr 

alınmış o'an dimi w~mur•a1'.kat mriteah't!ik ııe.~ikaları l - ( LlOOO) gimihırbınlc.ilo kuruftuulıaoçılcusullı 8Qaar 
jl ğa kılır.mrş olduğur dan Nu/ irr ıı kô 'etinfo 12-8. 938tarih eksiltmege konuLmu#ur. ltaevcü 
ue 67 -11650 saydı iımimleri mucib,11ce Nafia fJekale 2 Tahmin bt.deii ( 1680) binaltıgüzseksen lıadir Aftıun 
tinden alcıcak 1arı th 'iget vesikasını mektuplarına koyması 3 - Jile. teminat ( 116) güz_Nirmialtı /iradir. 'irı; al 
ş-.,ttır 4 - Eksiltme 8 - Eg iil - j38 P•rıtmbe ziinü saat T 1 Jı 
7 -- E!ıliytl vesikası ta1ilıinde bulun'1n 1ar 21-9-938 tarihin- mevkı K. lığı binaaindaki As. Sa. Al. komisgonund• 
den en liZ ( 8) gün vvel bir istida ile Ntıfia 'Vel«i 'e. yapılacaktır. 

tine muracaat edecekler ve vesikalormı alacaklardır. aksi 5 - Ş:Jrnomesi her gün lcomisgonumuzda isteklileri 
takdirde eks; llmege gir meyttekl erdir. gösterııecekdir. • 
8 _ İ~bu teklif mektup1

a11 <!ördüncü mQddede tayin olurıan 6 - lstelcliierin belli gün fit 1 -.8 tta lcomisgon hoılcafl' 
günde saot ona kadar encümen riyasetine mnkhur. mulca lıiın• ticaret odGsınJ11. k.•gıtlı o/tlalclarına dair geni seni 
bilinde vermeleri lar.ımdir. posta ile gönderilen mtktuplclar vesikalarını göıtermeıe mecburlar. 4 _ 4 

Al 
k 

kabul olurursa da 71akı o/an tarihden da/dUl tafp/er bir Açık usulle Mercı·mek eksı·ıtmes·ı 
hak talibinde bu/unamu;acakl·.rı. 3-4 

P - k • · .... • · · --- =k-' I ===-==. Trabzon As. Sa. AL Komisyonundan An 
eton arma opru ınşaat e Si trnesı ı - ( ıuuoo J onbın k.ıto mercımek •fık usutLe eksilt· tlı En 
Vilayet Daimi Encümeninden: mege konulma~tı..r. 01Qgı 

Trabzon. Vakfıkebir.4o'unun 18X'f4'0inçi kilometresinde ı - 1'alımın bedeli ( 900) Dokur.güz liradir. fi'>lql; 
2705 Lira J 7 kuruş keşif he.delb 6,00 metrelik beton agaklı 3 - liJc. teminat ( 68 ) ııltmiıselciz iiradir. "'••aı 
beton arrn ı tnbliyeliköprü inşaııtı 24 

1
8 9J8 ç rşamba gii.1ün· 4 - Elcsiitme_ 8 : Egiül - .938 Ptırşın6~ tünii sa11t tJ lı,.iıa 

den itibaren 21 gün müddetle açık eksiltmeue çikarılrmşt r. dd mevkı K. lıKı bınasıntlalcı As. Sa. Al. lcomiıgonunJI '»le"cu 
/hal~: 7 ı.9 938 çarşamba günü saat Jl ele Trabon VtJôyeti yopılacaktır. ~i 
makamında tolarıacak daimi encümen huzurunda yapılacafc. 5 - Şartnamesi lı•r tün kornisgun•muzda istt1lclilıt ,,,. ~es 

gô'steriLecelctir. ı. , G 
tır. isteklilerin 203 liralık frm:nClt mektup V"'IJa makbuzu, 1 k. l b ll "'°111 
ticaret odası vesikası 1500 li alık iş qop'ığırro dair. N fıa- 6_ - ~te li erirı e i tiin "'' ••atta lc.omisgon 611şlcafl '-~: 
dan alacag·ı ehliyet oesiknsını ib,.az etm~k medızril}etinde. lızına tıcaret o:ivsındtı lcııııtlı olduklarına dair geni ,,,nı 

'l'fsilcalarını göstermeg• m~côurd.url•r. 4 _ 4 
dir. Ke1if dQsgası Trabıora Nvfıa müdiırlüğünde her gün 

göriilel>ilir. _ 
3 4 Okul tamirat eksiltmesi 

Rize hükumet . konoğın~n Vilayet Daim! Encümeninden : 

k 1 
f'vfeıkez .Pumlupınar ılk ok.ulunun (814) lir• 61 /ctJ' 

tamirat e Sİ tm Sİ ıuşıuk tamır<ıtı 21 ıün müddt:tLe açılc ekstltmege konal· 

DEFTERDARLIY f'AN : muşıur. MuvfJ.~kat teminatı 62 liradır. /-9-!;38 tari• 
hıne çatan çaı·ıamb~ günü saat 11 de Vilayet maktl' 

4::199 lira bedeli krşifli Rizt? lfükumet konatznzn ta· mmda toplaru .. cak olan daimi Encümende ihalesi yapılı• 
miratı 27-8-938 d n itibaren 12 -!l-938 pazartesi c ktrı. l.t1:.kıılerın mııvakkat teminatlorile encümıfl 

giinü s~d 11 de ihoiesi !Japılmr k üı c 15 giin müddetle ,.._"_1u_:_~-c~':::_·_, ______________ 4 __ "'..,..--
açık eksiltme.§e konu'muştur. Talip olanların ynıde 7,5 K 1 fi d k 
teminat akç ıforile Rı.ıe ıJ.;/terdarlığına muracııatlarz. 2-4 OpO I zar a 0 Un e SİftmeSİ 

::ııı111.-. --- .-....-. ~ _,____., ... _ 

Arpa s man eksiltmesi 
Belediye Encümeninden : 

Bayburt As. Sa. AL Kom. Baş. lığından: 
1 - 8syburt Uarnizonunucı .itıtiyfici içto 400000 dörtyQzblD 1' 
meşe oduuu ka pıtlı zıu fı11 ekıw tmeye k.oıı ulmuştur. 
2 - tahmin edilen bedeli 6000 altı bin liradır. 
3 - !ık teminat 450 döt yoz elli liradır. 1 ı.nzi/at hayvanlarının s!?nelik ihtiyaçları olan 146'00 

kilo c rpa ile ( 14600) kilo saman mab:ı.yaüsı bır müle 
anhide ih.ıle edilmış ise de kanuni müddeti zarfnda 
mulwvelesini tanzim ttmediğinden ihalesi feshedilmiş ve 
işbu mivatidin şartnamesi tlahilinde yeniden ve 17 giin 
müdde.tle eksiltmeye ko-nlması kararlo~!ırıtmııtJr, 

4 - Ett:,lltmeai 12 eylül 938 pazartesi günO saat onda B9yblJ 
As. şuoesi lJinaı;anda As. Sa. Al. komisyonunda yapılııoakhr. -.; it 
5 - Şartnamesi kowisyoa rei~liğiııce her gün isteklilere gostl' 

rilecelrnır. 

Muhammen bed 'i ( 1022) liradır. 
ElcsiltmG 6-9-938 salı gür.Ü saat 12 de icra oluna

cajından istelc.lilerin muflııfclcat teminc.t makbuzlarile agnı 
gün "" suatta ençürnene muracaatları il<Jn olunur. 4 - 4 

6 - Taklit m~ktuplarıoın 12 EylUl 938 pazartesi gOnQ saatdokut' l 
~a<br ıwo:ıısyon Ba~kunlığıns. veriıruiş veya poshı tıe gönderilotlf ~' 
olm1tsı 1 lhımqlr. pustıınıu gecıkwrsi kabul edUmez lld'' ' 
7 - ısteklilerfo bellı gqıı ve Sttatta k o mi 11 y o n BHkaalı..-

tlcaret odasıada kayıtlı olduklarına dair 1 e 4 l İene yuiP1',.,, 
gOıteruuıae mecburdurlar, ' *' , 

' ' 


