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Lise binasının tem a ma töre 
Saym Tahsin Uzerin huzuriyle pazartesi günü saat (10) da yapılacak ... 

Um. Müfettişimiz Saym Tahsin Uzer Süvarilerimiz Kültür .. Ba.k~n.ımızla Üç. Um. 

h · ık k . "' İstanbulda Mufettışımız arasında 
a ın ÇQ samımı ve coşgun Çok parlak Bay Saffet Arİkan 

karşılandılar =ayın Marif Vekıli 

tezahuratlarl•ıe karşılandı Ankara IO f A A.) Yfıksek eeerJeriaizden olan Trabzon Lisesinin t, ~NKARAt, n·nı 
• • At1rapar.ın muhtelif m r· yıp~ak .,.o Kız En titnsn ser iı.dni açmak için n paza nU 

k. .. b 1 S kez/erinde gapz an beyne/ T :ıb~ona lınr k t cd c iim. Pariıte r•çlrditi: mtbim 
•meliyatta111 ıoara Aaka
raya ridip oı aclaa l.taa
bala .&6a•a Oç. 11'11. Mil
fettiıimlz Sayıa Tabaia 
Uzer Ça....-barG•I Tarı 
••puril• ıebriaiai t .. rif 
•tıalıltrJır. 
Sayıa Mllfettlıi•im t..

rifl'eri baberiai .ı.. halk, 
daha va par Y oroz nat
leriadeykea ı.Jı:ele ve kale · 
parkiaa akıa •tmiı bula· 
•uyorda. 

Mulatelif teıekknllere ait 
heyetler motorlarla Akça· 
abat 6aleriae dotra ııra
luaıı kartılamıya ridi
JOrlardı. 

Hic; bir reımi kayıt ve 
protrama tibi olaayaa 
b11 tuabQr Sayıa Umam 
MnfettiıimiH karıı la11dı
lt11aıı 11yrı11111 tam bir 
ÖlçbQ olda. 
lake.lede NeoMt Atalr•· 

DID rtızel Ye JerİIMle fİİrİlll 

talr u.t. ... ~··" .... 
&.diL Sayua yoleu, yol-

8 1P soze aş ayan ayın nıiıl rl iı.i telakki etmek için Trab oııdnn ne \, c ınizi ... e)a· 
Uzer mieaettarlarını ıeviİ milel binicilik müsahcka- hut r;rıuru~11 ne vnkıl gelec ğlnfai hildirmeni i diler m. 
ile ıelimladı. ve: farında parlak muve//aki- 3-6 938 gfin ve sey:ıhnt 121 sayılıdır. 

Üçüncü U umı uf ttiş 
TAHSlN UZER 

Sayın Bay Tahsin Uzer 

" Uzun bir yolculuk getler kazanmış o 1an suvari 
ve atır bir ameliyat ge- sabitlerinin dün lstanbula 
çirdim. E.yileıip siır:lere dönmüşler 'Ue parlak bir 
kavuşmayı hHretle gö7 1i- şeki/Je· istikbal t!dilmişlerdır. 
yordum. Baaa karşı gös 

BaşttJ vali olmrık üzre lc.o.
bırdi~foiz içli alakadan 
ıon derece mOteha1&iaim. laha!ılc bir h lk 11htımı 
Size kavuşmak ic;in taşıdl- doldurmuş bulurıugordu: 
ğım baaretin ne kadar Atatürk namına kendi 
yeri•de olduğuna bir daha lırini karşılamış olan ls
şahit oldum. ,, tanbul K•ımandanı General 

•• Giderken yine bu bina- Halis Bıgıktag zabitle,;mize 
da limanımızı vadetmişdim şuıaları söylem 'ştir : 
Şimdi müjde ediyorum ki Bagülc R,.isi Cumhurumuz 

üçüncü Unıuml Müfet iş 
1 • Yurda çok k•~ m~li it gliren, talebe yelişdiı ici Tr ı Lı 'ıt n t mc>I 

alnııı. merasl. ılııln çok feyizli elinizle açılmnşmı, tu L.s ıiıı \'( riıı ıude nlın 
ç k volı1d olacığına heıııırct ad tertıyorum. 

Escıriniz olan bu Lisenin Tralızona kutlu 'e mut u nı ıı ı <lı rlm. 
2 • •rrabzonıı layık olarak bil tün kl11fet ve vecayibl ıl :>.ıpıl rn ı ı I'ültilr 

Bakanlığına taalıhüd buyurdutwıu:ıı Kız Enslil~sü binasin ı \i i 1 y d k 
bu haylrlı ve kültürel mııeue11ede calıoacaklara bıışarı diler b, ,da ti devlet
Jer1 olmak Qzore cllmleye saygılar sunarım. 

Kültür Bakanı Saffot A ılıtan 
-========"=======-"'====-====--====== 

Fransız donanması berutta .. 
Limanımızın projeleri ha· 
aırdar. Atatürk ve Celal baıarılarınızlian memrıan Berutla 9 { A, A. ) - Fransanm Alcdeniz filosu 
Bayar hOkQmeti Limaaı- oldalcltırını sizlere müjdele- buraya ğelmiştir. Donanma Berutta bir hafta kalacak ve 
mızı yapdıracıUar. Ootu- melctıtlir. qeni limanın açılış resminde balunactıktır. 

~::~~~H~a=t=a=y~m~e~s~e~l~e~s~i~k~a-r-ş=ıs=ı=n=d~a~ 
11 Yine burada söylenıiş

tim Halkevinizi de yaptı
raeatı•. Plinı hızırdır.,, 

Başvekil Celôl Bayann Guruptaki beyanati .• 

lana dökülu Trabzon 
ÇGnklaruu .. fkatla ael&a

Sayın Tahsin Uzer 

Sayın Mllfettişimiz bütün 
memleket itlerini kendine 
haa tok ıözlerile ıırala
dıkdansonra 

Anlc11r• 8 { A. A. ) - C. H. Partisi K amatag 6•Tubanun dünkü top 'antı
sı ndtı Boıoekil Celal Boqar Hatay meule.sinin tariltıesini gepmıı ve bu iş üzerinde 
Paris büyüle Elçimizle Fransız Haricige Nasırı arasında geçen müzakereler neticesini 
anlatarak hadiseltır ha müsait seyri takip ıttiii takdirde bir anlaımaga varmak ümüdi
nin beslenmesine im/can hasıl olacajını ıöglentiştir. layarak •• bekleyen otomo1'iline binmeyerek Kale 

Pıırluaa kadar alkıflar arasıada yllrilyen.k &'eldiler. 
MOjdeler Hkleyea r6aler ona döDmüıdn. I• arzuyi 
keadiıide biuederek ve berkeain iıitebil•eti için 
belediyede bobarl~r &ailnde konuım•11 muvafık 
bnlda. Halkla beraber belediyeye pldiler. Fakat 
beparlör çalıımıdı. Sinemama önilnde toplandık. 
Knıt~r DirektörilmlzCa irat eylediti 11utka milte-

" Doğunun yültselmeıi için hep beraber çalı· 

ıacıtız. Gösterdiğiniz tncccilbe layık olmak iı.;iD 

sıhhatimi düşünmiyerek, hayatımı istikrar ederek 
çalııacağım. 11 dediler. 

Liman müjdesi haikı coşdurdu. Sürekli aUuılar 

araı,nda otomabillerine binerek Soaklu Köşkilne 
hareket ettiler. 

Alayda 
Tören .. 

Tahsin Uzer için •.• 
f'Hepimizin ağzından,, 

1 

Hakkıdır 
Balta•11 
Dalıalar, 
Babamll 

beldembln etH '1GIDD ı 

• Tahıln Uur • ıeldl bugQa .•• 
uhlll aet'•Jl• doaan: 
c Tahlla U11r • ıeıcU burna • . . 

Paris büyük Elçimizle Fransız Hr. nazırı arasındaki 
m ü z a k e r e 1 e r iyi netice ile bitti . 

Paris 8 ( A. A. ) - Hatag halclcınd.ı Türlcige 6ıigülc elçisi ile luıricig• na
sırı. Bone arası11da on günderıbcri geçmekte olan müHkereler memnaniget• şayan 
6ir ••rette 6itmiıtir. 

--==::m===~====--====----=::===============-===*===~=======-

Firari Piri teslim oldu lngiliz Basını 

Türkiyede Söz Hürriyeti 
( 19 Mayıs 1638 tarihli Gre· 

rıt Britain and the Ea~t mec 
muasına İstanbul muhabiri bil· 
diriyor : ) 

Son asrın başl:ıngıcıııdanberi 
Tılrklyenia en lyl gszetecisl O· 
larak. tıınıemıı olan HtıseyiD 
Cahid Yalçın, siyası aaatepler 
dolayıslyle uıuıı mQddet snren 
bir fasıladan sonra. yeniden 
gazeteclllk faallyetlna başlamış. 
tır. 

Bir siyaset adamı olarak 
Hüseyin C!lbid ittilıad ve terakki 
partısinin lttriblode ve bilhassa 
umumi harpte mebusan mec.i
siae reis olarak belll başlı litr 
rol oynamıştır. Kendisinin 1nk.., 
sok cesareti, vataoperverliQ'l ve 
ıstldadı herkesce mıılılm idiyse 
de teokidcl yazıcıların, memle· 
kettv ne kadar tanınmış olur-

hrsıı olsunlar milli m nf ,u re 
hadim olamıyacakları ve yahud 
millettrı tenkld ve münakaşa 

neşr1yatııa girişmeden evvel 
politik. ve ekonomik sahada 
kafi derecede kuvvet ve sala
bet tesis etmeııioio lazım oldu. 
ğu kanaatine varılmıştır. işte 

son bir kııç sene içinde bir 
haylı hafifletilmiş olan bu po. 

lltikarıın esas prensipleri saye. 
sindedir ki bugllokU TUrklyede 
efkarı umumiye bir çok Avrupa 
memleketleı i e n s p olmıyan 

bir serbesliye m i olmak 
bahtiyarlığıoa erişml bulunuyor. 
c Yeni s b h & z te nln ilk 
nüshasında HU eyin C hit Yal-
çıo Kom 1Jst rPjinıin bağ ılığrnı 

kuvvetle teyid diyor ve hll· 
kılmetln t kip tmek olduğu 
politikaya kar ı beslediği tam 
itimadı bi.di iyor. 

Mu arr d m tbu t 
alemine glrm ·i in bir muhal • 

f et baıası y t 
olduğunu z • 
bir fi .!n 

• evet ef diın • 
bUsbUtUn b .. bir f d rak 
lçlimıti ve mllıi n!:>ks r l • ı bU-
9Qk blr casıır tle teş tr ed ce• 
ğlol ve h r t rlQ c 1 ve 
gerlllklere kar ı harp ç c tı 
ltl>arll ettUrlyor, 



11 l-laziran 938 

Saydiye resmi artırması 
DEFTERDARLIKTAN : 

Tr•bzon Merkeı kazasilı V•lcfilc•hir, .Alcç•a6•t, Srlrlftene 
'e of k< zalarz sahillerini11 stı•tli•• resmi ilıi Hnelilc 6,.Jeli 
muhamınen ol n 6942 lira l11clıll• 1 laasirara 938 tarihinden 
31 111agu 910 t•rihinı lcctl•r ilci ••ra•liji 6 lauiran 938 
de11 ilih•ren 15 1ü11 müddeti• müaag•tl.IJı lco•ulnıaştar. 

ihale i 21 latıairon 938 l•rilaira• müıtıtli/ .alı ıüraü 
sost 16 .la gapılocelıtır. Ş•rtn•••ıi ıörmılı istııenler 
hu gün tJaritlal itl•r••in• m•r•c••t ctl•rclc ıö,.6ilirlır. 

Jltizam• t•liP ol•nlar malıcm1111n ietl•lin ıüzde 7,5 
ğu olan 520 lir• 65 lc•raıa lıcvi t.ntinct 11t•lrtup •• 
kçasını hamil •ar/ ile tılcli/ m•lct•b•n• lıc'Vİ •a'"/ı bir 
içürıcıi ser/ iç1rJinc lcogap k•p•lı •• neülaürlıi ••ı• imıalı 
olduta lıaltle ın ıeç 21 lıazir•11 938 terilain• müsatli/ 
salı ıüni saat 15 e lcaJ•r Dı/tcrJarlılı.t• •riteıeklcil lco 
mlııona naar11caat et1Jtelerl i1•11 elı11ı•r. 2 - 5 

istinat dıvar1 yaptırılacak 
Vilayet daimi Enc<ı meninden : 

Trabzon - Soğuluu go/11 6aılanııcın1l11 istim 'ak edilen 
Hraaların bulantl•kları J•rlırtle 2200 lila 01 lcaruı lctşi/ 
bttlelli istiıtatl dıgarı g•pıloc•lct". Maflalcluıt teminatı 
1 Gl lir•dır. 29 6 938 tarilıi11e çatan ~rıam6a 1ü11ii ıa•t 
15 't/ı vi'ugd •o/camında loplaraecclc olan tl•inti ••cıi-
mıntle ihaltsi J•pılmalc Ü%r• 21 tün 111üdtletl• açılr tlı.
silt11tege lconulm•şlur. Kııif evr•lcilı ı•rtnomesirai ıörmelc. 
iıtcıenlırin )a,, ıün ıncüm111 lcelılflin• •• talip ola11larııı 
mnclckat :ıminat malcbua vı ga 6cnlca •tlctaplarile 
ırrcimtne mur11cactları 1 - 4 

Erzak eksiltrne temdidi 
Lise Direktörlüğünden : 

On tün mü,Jd.tlc temdit/he lc11.rar tJerilen leregoi. 
pirinç. ktsme şeker, Horos ve şı/c•r le.ur• /csulga, ıo;•n 
tel lcadarpfı. limon, Fındık ;,ı •• çam/ııtı;ının 16 6 9!8 
p r~em~t günü •oo.t 14 de laülcülftet iinasınJtı Kiiltdr 
Direktörlüğü dairesinde müteıelclcil lcomiıgonca ihalel11i 
gopılaca;ındtın istelc.lileri11 temiaatı 111af1alclcata 111•/cta6 
veya makbuzları ile 6irliktı •ıni ıiin "" ıaatt• mıslciir 
lcomiJyona brşvurm•ları. 

Belediye meydanının parke 
eksiltme ilanı 

Trabzon Belediye Riyasetinden : 
1 - Belediye öniindtlci mıgurı. par'lctge tahvil ıdile

celctir. işin miktarını oe m•latıli/ •ICscmın fltıhidi fiat
/arını tJe ııldini ıöstırcn eoralc, laer ıan B•l•tligıdı bila 
beJel görülebilir. Ktıi/ milctl•rı 9093 lira 23 lcuruştar. 

ilan 
T "I 1ZOD Tapu si il muha

fızh·~ını !tn : 
Ahill{açtı oğlu Abdolg•fuı 

verns si ıla intiknloo tesçlllni 
iıtedıkl l Tr bz >oun Boztep i 
zir mr.tı ll sinde iki t rafı ta. 
rikiam \ e bir tArafı tarikibas 
ve bir t ırıafı Berber oğlu Hn 
aeylo nanPsile mahdut. Edn 
kayıtlı bulunduğu LJOS seneıl 
yoklama dt fterioin ta1dikslz 
Olmasından tasarrufunun teıbiti 
lçin hazirau ayrnın 25 lnci cu
martesi gUnU yerlode tahkikat 
yapılııcıığındıın bu gayri men
kule tasarruf iddiasında bulu· 
aanlar varsa bu baptaki vesaiki 
tasarrufiyelerile birlikte tarihi 
mezkllre kadar dairemize •e 
keşif gOoU yerlı de bulunacak 
memura muracaat etmeleri ilı\a 
olunur. 

-==-"'=-===-=-=== - -= 

ilan 
A\cçaabad H iye bukuk ha· 

kimliğinden : 
Akça.ıbadın s ıtarı köyünden 

Aydtn o~lu Haa•m karısı Arşe 
tarafından koca'H mumaileyh 
Hasan aleyhine ikame olunan 
boşanma davasının cari duruş 
muıoda : MUddealeyb hakkın 
dakl duvetlye ilAnen tebli~ kı 
lınd1ğı hdda duruşmaya gel· 

' memiş ve hakkında gıyab ka 
rarı verllArek muhakeme11 7·93t 
pazıırtesi gnnn 11ııat il e bırı· 
kılmıştır. Binaen leyh mOdde. 
aleyh Haaa( ın yevm ve vakti 
mnkOrda mahkemede bizzat 
veya 'lil veknıe bszır bulunmaQı 
ak.si takdhde muhakemoye ka 
bul olunmayııc"ğt gıyab kuarı 
makamıaa k im olmak üzere 
nan oluaur, 
·-~~~~~~~~~~ 

Zqyi şehadetname 
933 dn lskenderpaşa ilk 

okuluad}P almış oldutıım şe· 
laadetD&11Jeml aaJl ettim. Y enl 
atal alacalJmdaa eeldılaln hOk· 
mn yoktur. 

Yusuf Bsyrak 

Jandarma erat 
nakliyatı 

T rabzoo Jandarma ko
nak Komutanlığındaa: 

Haziran 938 11gındara 31 
M•gıs 939 gününe icatlar 
malt bir sene madtldlı T
rabzonJan Maçka, Gimıişane 
Bagb•rt, Er%urum '"~ Erzin
cana s•wlcedilıcck jandarma 
eratının kamyonla nalcligatı 

f. 6· 93& ıününtlın iti6arl!n 
15 gan mütldell• açılc ılc· 
siltmege lıonalmuıtur. Talip 

lttrl11 şartnamegi ıörmelc ıi

zere lconalc lcomataralı;ıraa 
lftr. racaatları 'll! 16 - 6. 938 
perıembe ıanü sa•t 10 tla 
ih•l• .c1a~c•ii11Jı11 304 ı;,. 
31 lcar•ı '•le teminatı ma
'Valclcate ma/ciasu ile iera/Jer 
lcanunC ilt.amctıilıl•rına 'Ve 

ticar.t odasına lcegıtlı 6a 
la11dulclarına dair t1Hailcle 

birlikte kona;a gılme'ıri 

i d,. ol•nar. 4-4 

-·-· ,_ 
Evraki matbua eksiltmesi 

Vilayet Daimi Enctımenibden: 
Huı•sf m•hHe6ı tl•lrni içi11 t•b •illıcelc 46 lcolem 

•vralıı metiua11ın m11/a•111111•11 6.J•li olan 125j lira 90 
lcurııı ünrintlen a~ılc ~ltılltllNI• kdııtılmaştar. Mao•lclcot 
tımin•tı 95 lir• 50 lc•r•ıtat'ı 15· 6.9J8 tarilainı çalan 
çarşamba ıünj ı•at 15 ti• •iliııt malı•mınJa topl•na
calc olan daimi Encimentie ilaal•ıi ••pıl•calctır. Nüm•n• 
"' şartnameıini ıörm•lc iıtcge11lffi11 l lı•r tdn •ncümın 
lcaleminc 'Ve t•lip •ltınlann ı•-* ,.di brıp/c muvalclc11t 
teminat malch~ 'V6ga Nnb •91cftıpl•rilı encümen• 
maracautları. 4-4 

iki at satılacak 
Beledize Encümeninden : 

Belctlig• l•••if •t anıllaliırıtaı. f'l/ı'ftırıla 1 çtl lcırı vı 
tlımir lcırı re11/ctclcl ilcl ltagv•• p••rlılcl• satlıi• çılc•
rıltlıjınJan i•t•lclilcri11 ••lı '" ar.a 1ü11lerl encıimcn• 
m•Ncoıatları il•• ola•a,., 1-2 

-
Zayi şehadetname 

984 ıenellnde Yomn merk 
ilk okuhındao aldıjım şehadet 
11ameyl zayi ettim. Yenltllfl 
alaoatımdıo zayı şehadetnım•· 

ala bllkmQ olmadılJuı ııan ef• 
lerlm. 

Alkollerin siparişleri 
hakkında 

Trabzon inhisarlar 
Başmüdnrlilğllnden : 

Etil sınıfına dahli olmayan 
alko~ metilik, problllk ve Hlre 
glbl al'k.ollt> rln ıfpulşlndeo ev-

y nl lohı.Brlar ldareılodea me-
omnnın Kan kGJGDd.. suatyet tttlbı•l edilmen lhım· 

GnmrUkcD otullamıd~• ıeldlll allkadarlaraa malQmU 
Reıtt oflu Raif olmak Oıere UAn o'aııur. ı-.1 

---------------------------------- -----------------------~-----
Belediye akaratının icar artırması 

1 - lslcenderpaşa Uzunsolcalc 277 • 279 namnr11lı tlrflclt11ı 
2 - • .. 271 • • 
3 - • Evsalc 200 - 202 nallltlr•lı ilct f'Ö• tldlckdn 
4 - .. • 197 - ~ • tl4/dc4n 
5 - .. Megtlan caddesi 19 namaralı dlilıkdit 
6 - • • • 17· • fnhııi 6ina 
7 - Aya/ilho Erzrırrım cadtlesi,· mentler•lct• lufr,tr · oıliı 
8 - Dibajhane lcöprıi barınd~ 9 na•aralı Jlilcltdrt 

Belediye Encümeninden : 

190 
100 
180 
75 
50 
50 

"'' 25 

Y alc•rıda n~iZ.rl w mala.1n•u iCflr 6eıl.lı.PI lı bel•tlige •luıratınlll #Hf ••i:" :c•~l "1'7t"1M•ı11ın o11 6iin temtlit edilmişti,. tdtl!lil•rin lllllWAtk.I illfflin•t. 
ma uz arı• 6.9J8 cama tıinii saat 15 dı Encümerae mıır11m•tl•rı. 

Pazarlık suretile ankaz satışı 
Kıımetl Tııtarı Tıml11•tı 

Anlc••ın ciMi Milct•Tı lira Kr. LiN K,. Lir• 

Pence11 Çırçıf1el1Ti 685 aJıt JO 342 SO ıs 2 - Mün kasa, cçık ılcsililflt ı•rdile 21·6 938 ıalı 
günü saat 15 de Be'eılig• Dcimi Encü111111indı g•pıltıclllctır. 

3 - Muvakkat tımintd: 681 lir•tlır. 
4 - Talipltrin, Beletliıe Fen müwlü.ğü111l•'ll fl•ftJ 

Nofı• tışkildtından 11lınır111 ol•, parlc• inı••lını g11ptılc
larına dair elıliy.ti f ınnig• f1,.llc•l•rı11ı 16T•• dmeleri 

Eşya nakliyatı 
eksiltmesi 

Trabzon Jandama Ko· 
nak Kumandanlıtından: 

Ht1zirGn 938 ayınclan 31 
Mayıs 939 ıinünı icatlar 
m•lt bir 11n• müddeti• Trab· 
~ondan Qıimiiıane, Er~uram. 
Erzincan. lcars, A;rı, Erciş. 
vı Vana ıöntlıriltcek jan
cl•rma tşyaıının 1· 6 .. 938 tü· 
nünien itilnırcn on beş gii.n 
mütldetlt! açık eksıltmege 
lıenulmuştur. lsttk ilerın 

K•pıl•r 194 • ; 50 48S 00 Eılct.~911/c ve •aolıılcları Finlce 1 jO /ıilo 1 O 1 S 00 36-
Su tleposıı 4 atlet toptan ~ 00 ~ 

70 
40 
13 
90 
90 

şarttır. 2-" 
Paz ... rhkla nakliyat eksiltmesi 
Erzurum İnhisarlar BaşmildilrlOtonden : 

Erzur•mtl•n A;rı, Bıga•ıt. Al•ıldrt. Dig•tlı11, Tat11k 
Tcrı•n. Oitu, H11us, H•••nlcal•, Tort•m, Aılcale, l•pir, 
Viın "• auı;,, ı•pılecalc 11•/cli••t i9i1t ••lci tdli/ler iti
"•l laatitJi•tl• ıöriilm•diiind.11 ı. 6 938 ıünaıulaa itiw•11 
bir ., 111dtltletlı ,aztırlılc •• ,.til• manaltrı•ı• 1c .... ıtlıı;a 
il•n el•11•r. 2-3 

. 
Köprü inşaat eksiltmesi 

VHayet Daimi Eucilmeninden : 

şartname9i ıormek iızt.rı 
lcorıtık kemutanlı;ına murtı· 

csatları ve 16 · 6 938 per· 
şembe gü ü •cat 14 tle ihale 
edileceğinden 361 lira 50 
kuruşluk muvokkat teminot 
malcbuzile beraber ka11unf 
ilcamttgdhltuına fit tic'lrtt 
odJıında lccgıtlı bulunJak· 
larınrı dttir v saiki~ birldctc 
lcara11;a gelmeleri ilan olunur. 

4 -4 --------------

Tr14Ôıon - .Alc,abat ıolan•n jX 400 inci lcilometre. 
sintltki Sera köp11isündn ilci t11ra/ının teıvigei tar11higesi 
tt! ıoJfl inşcJı 1770 lira 9" lcarııılulı 6eJeli /ı.,ıfi ÜH· 

rindt!n 20 ıün miitldıtle oçılc elcıiltnt'f' lcoıa•lmıııtar. 
Mııvtiikkat ttminatı 132 li'a 82 lcar•ıt•r. 22-6-938 
ıarihiJtt çatan ç•rıam6• ıüıui ... , ıs "' "ıı.,., ma1c.. Sathk hane 
mındc toplanacrılc ölan d•imt •1tc•111ınJ• ilaaltıi g11pıl•· Yeolcumııl ılr mahalleslnllt' 
calctır Keşif evrakilt1 ıart11t1meıiıti ıör11tılc iıt•gcnl1rirı kuyu svk ıgındııkl 23 metrOke 
her ıün tlai mi e1ıciimtn le.lemin• •• t•lip ola11ların mıı· No. lu 4 od ı bir mutbağı tıavl 
fi J/clcat tıminat ,,,,d.6u~ fJll• 6a11ie 111ılctaplt1rilı ıncii· b!ne aathHır. 
mene mur1ıcaatlt1rı. J _ 4 Gürmek lıle)eoler Yeuicu-

Köprü inıaat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Enctımenindea: 

------------------------1 mada bakknl Mu!tlıfara mura-
caat edebi irler. 1-6 

Trabzon - Valcfılc•iir ••4il golana11 16X 750 İ•t:İ 
lci/ownıtrısindı 5595 lirıı 54 lcarfJI htlıli luıi/li Alı11ntla 
köprüıŞ.. inşaatı açılı ılcsilt1111gı lcoulmııtar. 22-6-931 
carıamba lfÜ1'Ü saat 15 tl• •ilaı•t tlaintl ıncl••rtinJı ilı11.lHi 
yapılaca ~tır. Ba Işı •İl projı, lc.eıi/ vı diler eor•lı Na/ı• 
MütlürlüjündfJ ıörülıillir. Elcıilt111•1• ıirıcılclıdn 416 
lire 66 kara~ 'ulc mııv:ılclat t1111İ111 t •• ticartt etlaıı ••· 
ıilcası "' nafi• midürlilirtan elac•lcları elallg•t v11ilc11-
lt1riıle 1111kari:ı 11aızlı ııattc 11N•m•ı mllflCHllcrı. Z. 4 

Zayi teskere 
339 seoealnde dokuzuncu 

topcçu alayanıo ikinci tabur, 
ikinci böU.ılUo41en almış o1du· 
ıum askerlik tezkeremi zayi 
ettim· Yenisini alıcath d o e• 
kisinin hQkmQ JOktur. 

Erzurum ,uayetlnio lıplr 
kazcısıoıo Gtndehrek kOJtlodeıı 

Kıt bak otı.ıllarından OamaD 
oaıu Yuauf nm~ · 119 

Poı,.ı 4 • • ıs Ol 1 

Defterdarhktan : 
Ya/carı.ta cirıı ,,, milctarl•rı gezılı Tra6zon Ka•a'lı· _,.,,,_./d eılcl Ilı•,,,. •• 

sı ınlc•zı auri g · i J ı · · J• • 

1 
l ~ ca 11 "' eae ı peıın teaıg• etlılmelc 111rtile paarlılcltı •tılacaitır Talip 

~ an tırın ıüz_tl• 7,5 .tipozitolarilc 16-6.938 l"rı.-, ııinii ••"' 14 u ...Jaallind~ t•,. 
aııacai lcomıııona m•rac11.11tl11rı. 

Kapah zarf usulile ankaz satışı 
A k . . Tahmini T •nmi11 ol•..,. 1a1.,.ı; r,,,,,;,,.tı 

n ••ın cınsı Milct•rı Lı,. Kt. Ltra Kr 
Kı!eıteler ( Kiri,Ler ) 520.684 .: 2603 115 26 
D~ıem~ •e tapan tahtaları 384.241 J 1J44 Btl 100 81 
Kıre•ıtlır ( Ma.rıiıga ) 20000 •det 1400 00 ()/) 
(Beher 11dıdi 7 lcuraı lae•6ilı 105 
,,. giiztlı 5 lcırılc dtalıil) 

Defterdarlıktan : 
. 1 - Y•lctırıtia cins •t milctarlerı g•aılı Traizon Kavalc ,..1aaıntlalci Jc • 

bıntısı eniazı •ıri •gri ve i•ali P•ıin tetlige ıdil1Htlc ı•rtile ıatıl•c•lctır. es ı 
2 - lhcl• 23 Haziran 938 tarihin• rtıatlıgon ,,.,,.,,.,,. IMii ,.., 16 a Trfll• 

zon Dc/terdarlıjın.ta g•pıtactılctır. 
3 - Sa~ıı kapalı sarf •111lile gapılacc;ıntl.n ıiide 1.5 t••lnatı Jıı ilati•• Jr 

celc olen telcli/ mcktupl~rının ~rtır•anın •Fılm• ,..,.,..,, •ir ,..t ıewliae ( •••t 15) 
lcad•r Deft•rtl•rlıktG mutııclcJcıl lcomisgon r•iıill• m•• wı1•_J_ 'l /et' Pı 

1 
'l - J 'l i J - nıw 9eTI ece ır. 

os • ı c ı0~•'" ın " 11• •11ni ••attı lcemlııo,.. lalanur•lacalctır. G~ 
postadtı ve gerelc. ~aır ıurdlırle ""lr.i gecilcmel•r Jcokl lflilmlgccdtiT. 

_." 4 - Fazla ızaluıt ~l~~lc ~· ıertnamegi ıörnulc lıttjenlui11, .ıllt Emldlc mitllP. 
luıane mııractJat ctmclcrı ı/a,, o anar. 1 _ 1 

Satlık v 
b. . ı PostJ,. mahalleıindı Çalıir sö1ca;ındm bir n satlılctır. Evin ııstıatınılıı iAI 
ır soı a ve alt icatta bir oda w hir matbalt. oe ••/• ,,. ön tarafı ntla Ja l le 

ılıktirikli bir ev ıatlılctır. Alı,ılar PoıtıHtle 6alcal Zauiı• •• ,,.,~,..tları~ 
1 


