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Trabzon Lisesinin temelatma töreni • • 
Yarın üç;. Um. Müfettişimiz Sayın Tahsin Uzerin huzurile yapılacaktır. 

Kız Enstitüsü Sergisinde Hatay davamız milletler cemiyetinde 
K a Saaat E81tlttıantıa 

bir Jılhk 9&h1ma11nı ıoa
terea sa..ı •rgl ; •1le11lsl 
Sarıa Ulll'ID ellle ıoıldı. Çlattl 
bu onurlu ıı u tok onun .bak
tırdı. 

Gllslde bir fllnh OalDd• 
tıfTnk ulou ıtr• Umuml Mil· 
f•ttltlmlı mektep mlltlllr •• 
Gtret•ıalerlaı llUfatlarcla ba
luadakdaa 10ara 1.c>1nca llU-

rabat Al-'•••• ge9C1Uer. Bir kaç 
dakika sonra bQyOk salonda. 
hep blrllkde lstltlAl mırşmı 
dinl..Ut. lıllteatlbea DlrıktC>r 
Ba1aıa MelAJıat Tıraak91 dHet· 
Were : EullUl namaaı kın bir 
aatukla tetekkQrJerlni be1aa 
ettL Bundan IOnra Enatlta lbsarı 
kıımmdaa Baran Meliha Ural 
a1ne• aşajıJa aaklettitimtz 
autkuau Irat etU Ye alltıılandı. 

Sayın Umumı 
ve davetliJerimis 1 

Müf ettiıimiz 

Ttırk kısının bu rüa aile ,,-e 
kadına verilen btıynt ehemmiyete 
Jiyık ve onu hakiki bir aemboli 
olarak yetiıme1i için iakılibcı 

Tür~ milletinin yilrüdiltll yolJanla 
souuzlukları röıteren rejimin 
parJak meıaleaiııJ tqıyan .Anıtın 

bir ay11da Trabzona abldı. 
Evet: okulumuz burada pçen 

Kız Enstitüsü sergisinden bir köşe 
yıt açılmıfb. E.aıtltll ~.... ela ba mis ve davetlilerimiz 1 ı IUllla bGyillderi için kalbiaizde 
ııene benilz U~tedriat devreıini Göreoefiıliz yapılar bu kay. •be.il minnet ve tllkran biıleri 
Ylf•m. Bukaclar k11a bir -·• Hktu aldıtıaıs kudretia birer Jafabyerus. 
içinde yapdıtımız Ye en mukul ntıa.....ıdir. Yalaas fQDU arzet Bu yollarda bize en rehak.lr 
deı bir illllO ile batla bulaaclup medea pçmiyaOetia : Yoloulafa yarcbmlan her ıaaılll alathrmık· 
au.z bu nur ve kudret kayna· muraa h•b k.. bir •eılı.aJe. dan zevk alaa Sayın Tmumi Mü
lulda benlitimiaia miltebuaır ol- ıindeyis. S. pateriler .tdere fettifi•lı husarunda bu ıOkran· 
dafu aycbnlık ve ihtimama ka· yalını: kilçGk bir fikir verebilir lanmısa •••t••Y• lıreat buldu. 

nl.d-'-yea birer lfılt ola- famus için çok bilyOk aevlnç \'Uflat ve hepimis ayri ayri ve yanaı • ll:SW. içindeyiz. 
( ld bilirH •• mutlu bıze. BiltOa ) Oa bayatuu Uba rea i, k Bilyilk huzurunuzda olmak 
aulp ve daha Mfeli ve oulı Emin oluauzki ba •t• yarın veıtlesinden istifade ederek •Ö 

JIPllÜ; aına ekoaomik dlltilnilf· bir alev bir gilneı olacak ve Türk züme ( Yaıasıa Tilrk: gençliğinin 
ler ve kaideleriai reali1e etmek kacbaıaıa muuır bütün . . kadın~ı~ en büyük ülküc1sQ ve yapıc.sı 
Joluda mevout eaerjU.We çabf. alemi fevkinde olaa kabıbyetlerını Atatürk diyerek son veririm ) 
••t• bqlacbk... röatereeektir: Biu bu maoedi Şimdi Ssyın Tahsio Uzeri 

Çok Sayua Uaaml Mlfettifi- karan elimize ba çarara veren u dinliyoruz ı 

Düşünceler .. Gerek Direktörün, gerek 
talebe Bayanın ıözlerinden çok 

iki mezarhk memnun oldum. Son Avrupa ae· 
yahatam eınaauıda, Paris ve bil-

bl k ld · laaua Londrada Tilrk kadınlığının r pc;:1r o u 1 
• iakişafı h:ıklunda çok ıitayiıkir 

İlmıtpap ( ılkl İllant ) .. hallulala OrtallDU bir cadde ıöder itittim. Herecan ve gurur 

•e bir IObkla Q99 b6lbea, ttırlll yabanı otlarla, dikenlerle duvdam. Türk kadınlığı hakkında 
OrtQlQ plllf ••arlık birkaç ay lçlade ilambaıka bir ıeklı lakı· ra;bcla beslenen kauaatların ne 
Ltp etdL DDa rahlara buet TellD bu karmakal'lflk oUu, dikull kadar yerinde oldutuna 1erginiz 
laba, daba ıtmdldea pal bir .. kil aldı. Yana, fDpbellz etrafa kıymetli bir delildir.,. 
lllhk, ruhlara ferabhk AOaJI ıoul Ye çok ınzel bir park olacak.. •• Kı1a bir zaman içinde mil· 

Y ıpmllk lltıdlkdıa IODra 7apılm1711oak ve 1apılım17acak eueaenin röıterditi inkişaf seyri 
hiç bir it 7okdar. Daha fimdldıa, tuOaQ parka dlJHlm gelın , ati için umutlarla doludur . ,, 
bu 1Hr, 7apmak lltlJea bir belldl7e lola 1D11l bir- it miyarıdır '· Türk kadını , aemiy~tteki 
itte . . vazife ve mevkiine azamla aarıl· 

Blrka9 aflık faal17et, ttlrltl 7abaa1 otlarla, dikenlerle mıı ve çok Jaıayacak olan Ata· 
OrWu karmakanfık Jb Jıllık muarblı 11hrla autına bir Hm· tilrkGD nurlu izinde onu muhafaza 
U..a vı koca ~ maballenia ortauadaa kaldırma7a k4fi geldi. ederek ileri hamlelerine devam •ki lllaret meurlalı gelip ıeçen dirilere kanet veıiyorda, edeoektir. Sizleri mesainizden do
lıtat o perlflll llalllı9 OUlledlllu tlı Jaflk detlW flpbellı... layı kendim ve aayın Killtür Ba· 

BabualJe Ol•llnia mJtmarl kıraeU ancak me1daaa çık- kanımız Saffet Arıkan namına 
llaat bulaaaror. ÔAladekl eat1 aedrıH ankuı Jıkdmca bu kıJ· tebrik ederim ,, diyerek ıözlerinl ••tll TQık ••rl bGtlla lacelljl " lhtlpmlrlı keatllal ıoıter• bitirdi. 
aetdlr. Sıra sergi aaloolarını do-

Saflll Tahlla Userla, Parlat• amell71t olduk.lan haatıne- Iaımara gelmltdl. BOJDk aalon· 
clta ıoaQl a..tlatbta buret mearbklarıoın temllleame ı~. dan baılınarık ııra ile her Qç 
"1ba1ıa ıtoell 11at1blD 9alıı.. YI çalıf'ır•alarlle bugQkO ulon dolıtıldı. Talebeler Ol· 
lekll al4b. Şlmtll b.ır tefdH IYYel &Ollerl YI gOnDlleri tırmah7an retm:ealer istenilen izahatı veri· 
~twdre amil Oalndekt ılkl medrell aıakı11dır. Umu1oruz ki, yorlartlL 
.-. IDMllD te•ımıa ortadaüa ulkma• da artık bir ıtın mutt-.. Sergide teıhltedllen berşey 
Mil olmuf'IU' r ltlnab bir emek taşıjordu. Eş7ıt 

yen 1 1 iDl•l taınlf edllmıı, ....ıara _.....__ .. y.,.o_ rtbbtrltnlt koaUllDPMU. it-

Murahhasımız Necmeddin Sadık, seçim komisyo
nunun hareketini şiddetle tenkid etti .• 

" Eğer bu tahrikat yüzilnden Türk kanı dökülürse Tür Cumhuriyeti 
bunun mesullerini bulmakta bir lahza tereddüt etmiyecektir ... ,, 

Cenene 12 (A.A.) - HataJ da1anao bu komisyon tarafındın 
lntibabatına memur kooıe7 ko- tutulmuş olan harekat tarzıeın 
•ilesi dQo tekrar toplanmıştır. Türkiye •e Fransa aras111da te
Mo~ıbh11ımıı Necmettln Sadık esstıse bışlıJ•D hayırlı dostluğu 
Hataydaki iatlhıbıtı komla1onun boucak Ye halkı TOrkler aley
bareketlol şiddetle tenk.ld etmiş ' hine tahrik edecek mahlJette 
Ye milleUer ceml1eti otoritesine. oldutunu ıOyleyerek demiftlrki: 

Dikkat edioil1d bu vahim 
meaullyet milletler cemiyetine 
kadar sıçramasın. Eğer Halayda 
bu tahrikat ytızQnden Türk kanı 
dökUinrse TOrkiye cumhuriyeti 
bunun mesullarıoı bulmakla bir 
lAhza tered•t edemez. 

ErkBni harbiye heyetimiz Antakyada 
büyük fezahüratla karşılandı .. 

Antakya 13 ( A. A ) - Bügilc eduftlİ lıarbige ilcinci reisi general Asım 
Gi1ntlüzün boşlcanlıiıntlolci lı11getimis tl•n 6rıraga v•rmıı V! çok heyecanlı tez•lıriratltı 
lrarşılanmıştır. Asım Giinılü~ti /ılcenderun istrısgonuntla general Mon~ lcarşılamış ve 
'CJ8 Antalcgaga iliTlilıte ,el111iılertlir. 

Üç. Um. Müfettişimizin 
teşekkürleri 

Üçüncü U. Ma/ettişliğin 10-6- 938 tıırih 
ve 2123 - 316 ıaqı/ı qozısı örne;i: 

Karnutayda 
Ankara 13 ( A. A.) -
Büyüle Millet Meclisi ba

gün malırulcat /canana ile 
orman ka11unana ele kcn•n 
ldgıhHını Vt ulusal llagTtım 
'18 ıenel tatil _1.İİt,llleTI•• ait 
üıiuact. tadi 1tJt gllfJılm,•ına 

TRABZON VJLAYHTINE . 
A'llallyathn ıoara Traltzona bilatiye Hdetimden dolafl 

başda zan Alileri olduto halde~- ark.adaşlAAı•MIA" 
Şarb11ylardao, Parti Baıkanlıldaruıdan, ltıtkev~ey--- •
diğer idari ve içtimıl teşelıtk1lllerden •e ba11 ze•aftae 
lltlfatkılr ve nDnllşkAr telgraflar Ye yazılar aldım. 

·ı ligıla•gı lcahul etmiıtiT. 
sonanca ~ JI• 19 

'Msgıs ıençlil 1'ipdmı ıiinü 
olaralc lcahal etli lmelctetlfr. 
Ve tatil g!nlu irain .sona Hakkımda gOsterlleo bu çok aamlml, içil sevgi Ye dUJ· 

gu11 karşı ıoa derece mQtebll!lııı Ye m4teşekklr kdldığımı 
arzederim. CQaıleyo derin 11ygılanmı ıuaınm. 

cıım•ga tesadüf lttiii tclc
dirde müteakip c•lftt'1tt1Sl 
,ınade tatil edilecılctiT. OçOnco umumi Müfettiş 

T. UZER . 

ispanyada 
S•lmanlca 1 ıl ( A. A. ) 
Frank.o lcıttıatı dün a/c. 

şam K.stellonu zabtetmiı
l•rdir. Şehirde lcalmıı olan 
cumhurigetci liıtaat ev/1rin 
damlcrına mitralgozlar ger
lelfirere/c mulcaoemtt teıe6 1 

6iiıünde bıılunmu,lartlır. 

loalardı kadlo ruhunun lacelltf; 
sanatkar ellerden muhtelif eşya 
üzerine aluettlrilmlşdi. 

Her salonda a1rı bir reşol, 
ayrı bir gUzeUık vardı. Hentız 

başlangıo devresinde vncuda 
g~lirllen bu ferııblayıcı varlık ; 
istikbal için b!lyOk umudlar 
taşımamızı mDsalttlr. ~ 

Türk kadaoı iokılapdakl 
rolUnQ hazmetmiş bulunuyor. , 
lnaoarak gittik. Görerek inandık. 

Ev bakımı salonunda ecza · 
dolabı ea lnzumlu bir nrlık 
olarak göze çarpıyordu. Bu sa-
lonu gelecek yıllardı daha 
olgun ve dolıuo görmek isteriz. 

Hami diye 
lskenfferiyede 

JJceııtlerig• 1ıl ( A.A.) -
Hamitlige melctıp gemiii 

l>urcga ,~imiş v• sanıi•l 
tezalırıratla lcarıılanmııtır. 

Çin - Japon 
Pelcin 14 ( A. .A. ) -
Japon men6aı11dan alınan 

haberlere göre Japon ortlu · 
sanan St1n6100 üzerine ileri 
giirügiişü Sarı nehir 6111t 
lerinin Çinliler tarafıntltın 
gılcılması •e 6u gd%den f eg-

zanlar olması neticesi durmuş 

Trabzon sevinç içinde 
Saylll Üçtlnctl Umumi MüfetUşlml.z Bay Tahain Uzerln 

teşrifleri münaıebetile 

Bayram ;rap neşelen Trabzon bugtın 

Dolll lllerlnln ıaldl güneşi 
Htıznoler içinde atlıyordun dDa 
Yakmışdı batrını imar ateıl 

Kalmasın kalblade arbk biç .acı 
Glydlrdl b11şına alt•adaa · tacı 
GQJdQrdQ yllz011Q iş yaratıcı 
Bir yıratacıkl buluumaı eşi 

DQn bir oın gibi duru şu Ular 
Bu gQıı baaıanada Oter btılbüUer 

Sevlafll vulınle bQtQ11 ~onller 
Ey çok bQyQk insan •1 nurlu kiti 
Uyurken bizleri hep uyandırdın 
Dotu illerini da1galındudın 

Ha1taaeler J&pdın suya kandırdın 
Yapamazdı kimse yapdıtın işi 

Müesseae11ln Eıııtltu kıs· Ey Şarkın ufkunda btllrea yıldız 
mında talebe kadrosu arzu Hasretle gelmeol bekliyorduk biz I 
edilen hadde çıkmamlftar. Bu Sana dDecıdır kıdlD, erkek, kız I 
gQzel serıı1ı gOrdOk.den iOnra S Afly~tle yap. Yaz ile Kıp 1 
gelecek ders 1ıllnda bu k111m f Sayende kalmadı bizlerde darlı 1 
talebeslninde arzuoua tıstnn•a Y .rattın bizlere r eni bir varlık ~ 
bir Jekdn arzedecfğlal ıopbe DQoya1a nam verdi asri mezar:ık 1 
slz gOrDyoruz. Hem bizi ıad etti• bem de geçmşı 1 

Sergide metod ve disf plinll Geçmiş ola diyor Trabz'ln btıtno ı 
çalışaanıo, bilgi ve feragatın Matemler içinde bekllyordok dDD 
canlı örnekhrile karşılaşdık. Bıba da duaoı ömrone her gQn ı 

Dlrektor Ye ötretmenierlo TDrkOn blJOk otlu os Morettt9l 
bu meaıllerlol takdirle a1ar, Baba Salım CQütcen 
;Jendllerlııt f•Di bapnlaıcUltdl •-------- • 



·--------~~y;_e~n~iq~o_l __ ~~~~~~--~ ~~~~~~~~~~!!'!!~~~~~~~~~~~----~·~~o!/.J..aeJ 

da ciddi tedbirler • 

Kayit büroları tekrar faaliyete baş a ı 
çok eşhas tevkif edildi bir 

uçlu 

• • 
Ant ky 12 ( A. A. ) -
Btıt n ·nyıd bllro. rı tekrar 

l.ı lıy t b 1 m ~ardır. Delege 
hu and n Ko P il v•li Abdur. 
rahman Melek ıuılıiyoleıi do 
laşmak asa ı ve k yit serbtst 

li~i için ahoan tedbirlerin tat. 
bikini teftiş etmişlerdir . .Boğd · 
diye köyllnda vııhşiyano bir u 
rette OldUrUtmnş olan Bey r:ıde 
Alımetle anaı:ının kttlllnden 
suçlu olarak bir çok kimseler 

----~~----------_;_ ____ ___ 
Zıraat Bankası Trabzon Şu besin 

Bank_a ızzn ba tabu mütasarrif olduğu Kohalı 
qozılı beş parça gayri menkuller satılıja çıkarılmı#ır. 
mize muracaatları ilan oluRu.r. 

CiD ı Tapu kaydine gOre 
me ahası M. murabbai 

köyünden 
Taliplerin 

Hududu 

n: 
had tları aş ğıda 

lıer iş g nu ube-

iy meydanının parke 
eksiltme ilônı 

Trabzon Belediye Riyasetinden : 
J - Belediye önündeki mıgdan, p11rkeye tohoil edile

cektir. lşin miktarını ·ı1e muhtelif aksamın vahidi f iat
arım ve şeklini gö:;teren evrak, her gJ n Beledi gede bili 

be ~ı gô'rülebilir. Keşif miktları 9093 lira 23 kuruştur. 
2 - Mtına~ aso, açık eksilime sureti le 21·6.938 salı 

g nü saat 15 de Be 'edige Daimi Encümtninde gapılacaktır. 
3 MafJakkat teminat: 682 liradır. 
4 Taliplerin. Belediye Fen müdurlüğündett. "e*a 

Nafıa. teşkil ·ıından alınmış o lap parke inşaatını yoptılc
larına dair ehlig ti fenniye vesikalarını ibraz etmeleri 
şarttır. 3- '-

Alkollerin siparişleri 
hakkında 

Trabzon İnhisarlar 
Baımüdürlüğ"ünden : 

Etil sınırına dahil ol ayaa 
alkol metilik, problllk ve sair• 
gibi alkollerin siparişinden e -
vel lob.lsarlar idaresinden me
zuniyet istihsal edilmesi !Azım· 
ittldil\ alAkadarlarıo mahlmu 
olmak Uzeıre ilan o!uııur. 2-3 

Sathk hane 
Yealcumal zir mahallesindtı 

ku1u ıokağıı:ıda i 23 metrOke 
No. lu 4 oda bir mut bağı tııvi 
hıne ıatlıktır. 

Poz rlıkla nakliyat eksiltmesi m•d~ö::~~ı1~~:~:::;a y:~~~: 
· d c11t edebilirler. 2 ~ .-

Erzurum inhisarlar Başmü ürlüğünden : Zayi tastikname 
Şarkın Hmak garben tariktam şimalen sahibi senet fındıktıeı Erzursmdon Ağrı, Beyazıt, Aleşlcirt, Diyadın, Tutuk Trabzon Lisesinden 1928 
cınuben lskender oğlu kerimesi fındıklığı. Tercan, Oitu Hınıs, HaJankale, Tortum, Aıkale, ispir, l ld 

Tarla 5514 

Tarlı 7352 Şarkın sahibi senet fındıklıtı ve hanesi ve ır ak g rben 1enesi11de • mış o ıığum 
aabibi ıenet hanesi ve tındılthtı ve kısmen ırmak şiınalen Van ve Bitlise yapılacak .rıakligat için ıoalci t•klifler iti- tıutikn•memi zayi ettim. 

Fıand1khk 18380 

bırık oğulları tarlası, cenubea camı şerıf vakfı lıahç bil dal haddinde görülmediğinden 2 6 938 ıününden itibar~n Yenillni alacağımdan eski· 
Şarkuı sahitıl Hnet tarlası ve kısmen Ilırık O ,in tarlası bir ay müddetle pazar/ık srıretile mümı/crsagtı kona/duia nnin hü/cmü yoktur. 
garben tariklam, şlmalen sahibi senetlerin mnşt r k ç lılığı, ilan olunur. 3-3 Murat Nemli 

Tarla 3676 
kısmea ırmak, cenuben sahlbl senet t rlası. ı·k SıcıUi tıcaretden : 
Şarkaa tarlklıım, garben s ılılbl senet fnıdıklığt, Cenuben İ Ot SOtlnahnOCOk Hali tasfiyede bulunan 

Fındıklık: 14505,85 
11bibl senet hanesi ve fı~dıklıtı. B I d' E . d varadtniz limited şirketi· 
Şarkan tarilds•, gıırben ıahibi senet tarlası \8 hendek ve e e ıye ncümenın en : ~I 
kısmen Alemdar oğlu Mehmet ııea fındıklı ı. imal n Ar~lıın Belediye Tanzifat hizmetinde çalıştırılmak üzer• pa- 11in 17 Mayıs 938 ttırihli 

--------------.:0.:t.:u:.:ll:;ar:.;.ı tındıklıtı ve aruisi, cenub n tarik!an_ı. ____ ,_ 

1 
zer/ıkla iki at mubayatl olanaeaktır. i,timaında tas/ ige me· 

P k k d l
· ı a.- lsteklilerin Belediytye muracaatları il cin olunur. murl11rigle murakiplerin iı· 

ar ~n üst ısmın a tif•sına binaen, tasfıye me· b h T'8b on ,., ... m mu.lu ••• ,.. Köprü inşaat eksiltmesi mıırluğunc Stil•gman Nah· 
OŞ sa a kiraya verilecek r.ıe;~!~ ;~~~::enıı~;em Pn•av: duçıi;: VHayet Daimi Encümeninden: o;ıa "e tasfiye murakiplik· 

Belediye Encümeninden : Beş dönüm rmdıkl ğın 1 O T. abzon Akçabat yolunun 9X -100 inci kilometre- lerine Sülegman Çak•r 0
' 

B l d . b h · · le hisse itibarile 6J lıiss si sındekı' S•ra 1 a··pru·sunu~n ı'kı" tarafının t•svı"ye.; turabı"g•sı' Selalaadditı Özmesci intihap e e ıqe a çesının irag• t1erilmigen iist lcısmının "' ı; ... ~ 
t d k. b h Gayri menkııl!l 1 t..uluıırlogu mevki ve şosa inşssr 1770 lira 94 fcuruş'ulc bedeli /uı: 1i üze- eJilmiş olduğu 2 6 938 tu· 

or asın a l oş sn a gaz mü1t•sehetil• s11.ı ç•ldırılmak rnhaallesi wkağı ıı ıııı rıı ı r/ 
1 lal l h .. k ı · 

uzue üç ay için ıec~lik olarak artırma il• icua Yomranı Ar n lJ,tl kö· rind n 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmu,ta,. ri i as iye tıc.Jret a im ı· 
verilecektir. yUuden kilin t punun m yı Muv kkat teminatı 132 lirız 82 kuruşt•r. 22-6-938 iinden havalei istida üze· 

I t kl ·ı . h b 341 tarih ve 167 num rasınd tarz"ht'n• çatan çar~amba tünü •aat 15 de vilayet malca- ri"e keyfiyetin t~sçil edil 
s e l erzn mu smmın edel üzerin J•n 3" lı'r,,. 12 ı.. tl ... r J l a.. ., • aıyı ı •ili i cin o.unnr. _.,,. 

kuruşluk teminatı mu•akkata makhuzlaril• birli/et• artır- takdir olun 11 kıym l : mında f oplanacak öllln daimi encümende ihalısi gapıla-
ma~ın icra edileceği 24 6 9.J8 cuma günü .sa•t 15 d• •ramamıo 3 o lir c 1ktır . ./( şif eıırakile ıartnamesini ıörmek 1stegenlerin Belediye Encümenindeıı: 
encıımene muracaatları ilin olunur. 1 _ ~ takdir edilmi~tir. her gıin daimi encümen kalemine ve talip ola•ların mu- Belediye öniitJdeki meg· 

S 
Artırmanın yapıacıı ' 1 yer • v kk.at teminat malt.bu:. 'fJtNa banlca melctaplruile encii- tltınlı;ın tlrafında 11aptırı• 

aydiye resmi artırması 15-7~J~b~~~l!\ l~~DU ~ \ ıln~I mene muracaotları. j - .f. /aco/c 968 /ırtt 71 karU 

DEFTERDARLIKTAN: ı. t~bu ga)ılıneıııcuıuc ırtırm Köprü inşaat eksiltmesi bedeli 1ceşifu beton lcaldırı~ 
T. h ŞarlnRnıesi ıv 6 38 tarihind n iti i1tıaatı onsekiz ıun mütF 

ra zon l~erln kaz ısile Valcfilceh;,, Akçaabat, Sıirtntnı bareıı 937-f.53 No. ile ViJ"' yet Daimi Encümeninden; 
e of kazalan salırllerinzn stıydige resmi iki sene.lilc b,.tleli memorlugnının mu neıı'nunıııraıı ~ Jetle eksiltmeğ~ lıonulmaı· 

h l 
6
9 

2 
berkeııln gureullmeei fı; ıı açıktır Trabzon - Vakfı/cebir sahil go/unfllt 16X 730 İllCİ tur. 

mu am n n o '1n I lira bedellı 1 haziran 938 tarilaimlen. ıuncıa yıı:GJlı o1A11lıu •n faua m lcilornctresinde 5595 lira 54 k•r•ı beıleli lceıi/li Aha11.M Ei.ıiltme 28 6 938 s•I' 
J/ . . N s 910 t rı_.hine lc•dcr iki senelig"i 6 h•ziran 9'':18 Idmat almak isleyenler, ltbn şarl • _, b 

5 
_ı, 9" o " d si köprüiü inşaatı açılc elcsilt11tege konulmu,tar. 22-6-9~• ıu·,..- ıaot 15 J.e icr• ıdile-

uen .zlc r n 1 gun müddeti• müzayedeye konulmuştur. aa1mıy• ve ..,, J;J oıyn ııumara JG 
Ih l . 

21 
lı ••muriyetiınıu ıııuracaııt etıııeUdlr çarşflmha günü saat 15 de vilcig.t daimi e,.ctimeninJı ilıalHi ce;intlen istılc/ilerin temin•tı 

a sı aziran 9J8 t•rihine müıaJi/ ıalı günü 2. Artırmaya lşU Ak ı.,,ın yukarıda 1 / le B . . · k ·ı d' - lı Aı f ••••L'-et• malcıu .. ~ları, ·hli· t /6 i l k Ş yasılı kıymetin ynzde yedibuı;uk yapı accı tır. a ışe aıt pro;e, eıı ve ııer .,,,. ,.,. uı "~ • u ,.. ... 
saa t a yapı oca tır. arfnarııegi ıörmelc isteyenler alıbetinde pey veya m.ıııt bır Hakanın 1 Mıülürlüğüntl.e fÖrülehilir. Ekıiltmııe eirıcılc.l•rin "''' ıeti fenııige vısikaları ııı: 
lıer gün v ridat idare!Iİne neartıcııat ederek göıebilirler. teminat mektubu. ltı\di e'11lecektir{l.ıı f l' 66 k l le klc. . . J_ ıaı'r eflr•lcile birlikte 11u,.ı 

1,t · t l. l l h b 
8 1 t k 1 "bi 1 ki 1 1 dl,. ıra uruş u muua at temıno t ve (!cflret ... sı flC· , 

ızama a ıp o an ar mu •mmen edelin yüzde 7.5 . po e aıı ıı a ııca ı ur ıı "er I 52 ılAkdarların n irtifak hakin ııa ip silcası ve nafi• mdtlarliğdnJen alecelclGrı ehli!Jel oeıilca- fÜll .,. sııetta enı:ü.mıne mıı· 
ğu o an O lira 65 kuru~u havi teminat melctup ve lerınut gayrim.:nkul 11.ierindekı alda larigle yuk•rJ• yazılı Hatta enadm•n• m•rcc••tları. 3 - 4 r•c••tltırı ilan olunu. 1-' 
akç11sını hamil •arf ile i•lc.lif mılctubana havi zar#ı bir rını lınıurlle lal% Ye maıırafa dair ------------------/' olaD iddfalarıııı işbu ılAn tarilıınden 
üçünrü zar/ içersine koyup kaptılı 'ne mühürlü t1eıa imzalı thUbaren yirmi gün içinde eYrakı 
oldu · .;z halde en geç 2 l h'lziTan 938 tarihin• müsadi/ mOıbıtelerUe birlıı.to me.aınrıyetıwi 

sa!ı günü saat 15 e le.ad•· Defterdarlıkta waüteşelc.lcil ko :: ~~:~~1:ı6ı~~u1r'!İcıı~cr.,a~~8~ı~~ Kapah zarf usulile ankaz satışı 
Tahmini Tahmin ol•ıa•n lııımeti Teminatı mrşgona maracaat etmeleri ild11 olunur. 3 _ 4 dıkça ntış bedelinin puylaşwuındaıı 

.laariç k:ahrlar. Ankazın cinsi 

B • k" .,. 1 k 4 Göşterilen gllnde artır a 
Mile.tarı lira Kr. Lir• J(ı. 

=--= .. =--- r- _____.., - 'C = ·= = ~ enzın I ma ln8 yagı Q ınaCQ ittirak edenler artırma ~artH ni 

B J d
. E okumuş ve lQ:ımmlu malOoınt a1Iuış 

e e ıye ncümeninden : ve bunları temam kabul ehııii 
B.zlıtligege ait motörlü •esaitin bir 11ne sar~ırultı ad ve ihtibar oiunurl r. 

f 
J' 6 Tayin edilen umanda ga) ri 

sar ve istihlak eeleceji 275 t1111lcd benzin ile 10 tı11eke menkul tıç defa bağırdı.klan ıt0nra 
k • J en ço.k artıraDa ihale eclH1r ancak 

ma rne yaııının toptan ptız•rlı/c/a muba1a•11 lcar•r altın• artırma bedeli muharneo kıym ·Un 

lınclıirndan isteklilırin salı oe cumt1 tünltri E11cü.mıne y1lzde yetmıe beşini bulmaz ' y11 
murac"latları r itin ol•nur. utış ieteyeııln alacağına ructıuı oıan 

diğer alacaklııar \Julunup h.bedol 

.istinat dıvar1 yaptınlacak 
Vılayet daimi Encümeninden : 

Trabz~n - Soğu bu yo!a başlangıcında istim 'alc edilen 
finaların hulancluklarz yerlerde 2200 lira 01 kuruş keşif 
bedelli istincd dıgarz g p l caktır. Muv ;/c.fcat teminatı 
165 lira.d~r. 2'J 6 938 tarıh:ne çatan çarş Jmba günü saat 
15 de vı ayet makamında toplanacak olan daimi encü
mende ihalesi yapılmak üzre 21 gün müddetle açık ele. 
sillmeye konulmuştur. Keşif eurakile şartnamesini 'görmek 
istegı:nlerin her gün encümen kalemine fit! talip olanların 
muvakkat teminat makbuz ve ya 6anlca mektaplarile 
encümene murac:ıctları 2 _ 4 

Arpa, saman eksiltmesi 
Belediye Encümeninden : 

Belediye tanzifat hagfJonlarınırı bir s.nılilc ilıtigacı 
ulan (14600) kilo arpa (14600) kilo ıamanın mübag11ası 
on sekiz giin lftüddet 'e ve musatldalc ıortnam,si ıJaire· 
sinde açık eksiltm~ğe lcon•lmaşfur. • 

isteklilerin muhammen hetleli olan 1022 lira iizerinJen 
verecekleri teminatı m•'Clalclcattı maicbaılorilı elcıiltmınirt 

icr.:z olunacağı 28 ' 938 ••lı ıünü ıaat f 5 'e e11çü"''"' 
nt:lracaotları ilin olunur, 1 ..... ~ 

bunların o gayri cnJml .le teı ı o 
ed.ilwlş ale«t4lınııı m ttıuun dan 
fulay& ı,;ıkm.uaa tın r;ok a tırruııo 

tahUdQ bakı kıılmulr. ttzıır rLır a 
on beş unu d11ha lemdil ve on b~inct 
gQ.aüıı acnu oıau 

30 7 938 cumıırh: 1 günQ aat !Oda 
lacak artırınada, bedoli satış i&teye 
n!.n alacağına rl1ı;hanı olan eli er 
alaea.klılarııı o jayri m11akul Ue t ını 

edilmiş alacakları mecmuw:.Jan laıı:la 
ya çıkmak şıırlıle, eıı çok ar ana 
lhale edlllr. Bö} le bir bede! elde 
edilmezse ihale yapılmaz. ve aabfıı 
talebi dOşer. 

6 Gayri nıenkul kendi e ihale 
olunan kinı•e derhal vı1a Yerileln 
111ftblet içinde parayı vermue lhal 

kararı fe11hol un arak Kendınden en-elen 
1ak11k tok ifto bulanan kımse arxebnlt 
uld u~u bedelle alwaga raıı cı.waz veya 

bulunmana hemen onbcış güıı m11.ddet 
le artırmaya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihal11 arasındaki fark 
ve geçen günler içi.ıı.de y11zbeş ten 
huap olunacak faiz ve diğer zarar 
lar ayrıca lıllmı hacet kıılmakzıeın 
mfllmuriyetimiıce ahcıdl.D tahlil olwıv.r 
madde (331) 

Gayrimııııkuller yukarda gö terileaı 
lö i 988 tarihinde trabırn icra 

memurluiu odatıda lıbu ve.ırOl1.11rJJe.a 
artırma 1&rbıam11Uıde aalılacajı 
llfn oluıaur, 

-
Keresteler { Kirişler ) 
Döşeme 11e taT1an tahtaları 
Kiremitler ( Marsilga) 
( B her adedi 7 kuruş heı•bile 
'fJe yzi~de 5 kırık dahil) 

510.684 ~ 
38./.241 ~ 
20{)00 adet 

Defterd(lrlıktan : 

2603 
13"4 
1400 

195 26 
roo a1 
105 oO 

1 - Yukarıda cins ve miktarları yaıılı Trabson Kav•lc meydanındaki eski /isi 
binası enkazı 11yri agri ve 6•tleli peşin tetliıe etlilıaelc 1•rtile ••tılacaktır. 

2 - lhaıe 23 Haziran jJ8 tarihiTH rastlıgon pırı•m6e ıii•ü sa•t 16 da Tr•/J' 
Ton Defterdarlıiında gapılacaktır. 

3 - :Satış kapalı zarf usulile gopılac•;ından ıüztle 7,5 t•minatı da ilıtfoa etli' 
cek olan telclif mıktupltırının artır•tının tı,ılm• ıaat111Jan bir saat eoveline (saat J5}' 

kadt1r Defterdarlıkta müttşekkil komisyon r•i.sine makb•~ mıılcabilinrJ.e verilecektir. 
Posta ile ıöntlerilenlerde a!Jni stıatte lcomiıgonda hul•nJuralacaktır. Gırej 

postada fit: gerek sair suretlerle vaki gecilcmıler lc"ôul ellilllligıcelı.tir. 
4 - F 11zla izıılaat alm•k ve şartnam•gi görmrlc iıtegınlerin 111illi Emlak middf' 

lüğüne murac•at etmeleri ilan o.'ıınur. 2 - 4 

Gayrimenkul artırması 
Mahallesi Sokoğı 

lskenderpaşa Güzellıisar Üstte bir salon 
altında ma;az• 

Defterdarhktan : 

M.N. 

224 
z 

Kıymeti 
lir• Kr. 

1000 oo 

Temirı•t• 
Lira 3. 
75 ~ 

Yukarıda l!flsafı yazılı ftıgrimenlcul p~ıin becl•llc atlırmQgtı çılcarılmıştır. fi' 
lip olanların yüzde 7,5 Cipozitolarile 28 h•ziratı 938 ıalı fÜri aa•t 14 d• DefurJll' 
lılcta toplanacak lcomisgen• m11r•c:q•tl11rı. 1 .- / 


