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Uç. Um. Müfettişimiz bugü geliyor. 
Yeni Bütçe 

Yazan: S. B. 

B lr memleketin lkllndi. 
..slyııl •• lçtlmıl baya 

tan,n barometr•lal bOtçe tıtkll 
etler. Bir Detletln bOtçeıiol 
tetkik etmekle, o ; De•letla ıo 
'• dıt •OnuebeUerl mlbterlıln 
latınad ettltl buları ıalam.ak 
kabildir. Bu itibarlıdır kl •u· 
lltr •allyeclllk e11ıh bilet ve 
ieortıbe lıte1en 90k lace bir 
ltnat ballne gelmlftlr. 
L. BOtçe ; Maliye ilminin bir 
~e&Uclu ; varidat kayaaklarıaı 
llqrıt kanıllle denklettlrmek 
10lundı yOkaek lhtlu11 şld· 
4ltue lott1aç bluettlren blr 
llbedtr. 

Bu bakımd111dır ki içinde 
''fldatımız yıllarda aedenl 
l>etıetıerla MaJ11ere •erdikleri 
ebeınmı1et retkalatl• genişlemiş 
'• urın dlumlzmuını kendini 
lJda.rabllmık lçla eski nesclnl 
~~tarak çetreılnl geolfletmlştir. 
UUIQD kıtı netıteli olarık bOt
~~ ~ rtna111 llmlodea a7rılma 
-uaa1ııa gOBtermektedlr. 

Buıtın ; ber DeYlet mOt• 
'-ıta bir bQtçe 7apmak lçiD 
.... h IHqlara atrifalftlr- G•· 
~GI IWerlne UJdllrmak ıure
-. baılt mlutla m0t8'HID 
~ batoe Jıpmak fOphe JOk· 
: kl tok kolJJdar. Fakat mO· 

'&lla .Mr batoe 7apmak esas ::atla bıtraber, maarafları 
L. llllk •• llWual m .. balar1aı 
~Grlttaemek te Mrlaol flrtbr. 
~~Jet bll .. kit ıtrtncecür ki 
.... eh••alr•t n gaçıoaa 
"-ıı1r eder. BlDaeaaleJh bu
n. Uerl 111lay11lara uyan blr 
l>etıet ; lbll7ıç1Annı kısarak 
~~•l gldedae uydll?mık su· 
-... aatetaala bir ~Otçe 7a
~L Bu tekilde lh11r oluna· 
~ 41eokll blr bOtçe devrlo 
'ko11oatk Te IOIJal alhnlyetlae 
"'1aa detUdlr. ÇQakQ De•leUer 
-..ıı bir lbtlJ•Ç kadron t•bll 
~er. lçlade J•ta•lltımız 
~ detll DevJeUa lertlerlo 
-.. lbU1191an umoteathi ırl· 
~lattır. Hele Devlet gibi yOk· 

4,.,.~ YarblJa 1ı.-m111, her 
~ artan 111ws lbtl7ıçlınnı 
~•ille kabildir. Fert gtbl 
~lr. Bir ferdin nlbı1et bir 

""''' ana •• IDIUklJttl itade 
~ lbtlyacını ka11ılıyamı1ışı 
~.~D bNkl bir lstlrıp te•lit 
~r. 1''akıt yirminci yOıyalıa 
"'-at ltu ırıa bu ıılırap çokop göç 
"t Ur, Blaaeaalef h eOÇntemek 
~llh1111 bakim •• nıfiı me
~ bir DtTlet olmak tola. ar
•• lbt17•çları kıımak ıur•tıle 
~tazın bir bOtçe y•pmık 
' lt1anur içinde bulun~n 
.::•çları bile itine alan •e 
,• blr bit lıtlbaal organını 
ı.._:n destekleyQp iten mQ. 
.... n bir LOtçe yapmak ıaru 

'Ildır ı. 

~ Culllburiyet HQkı1mellmlz ; 
' lene bu mak&atlara uygun 
~~ntÇe yapmıaı muvaffak 
~ur. Bllh!S&a bu yıl; urkuD 
~ da saklı en zaır farazi
~ daranao JbtlmalJerl bile 
S bir OlçQ lçiude tekllleş. 
... 8QyQk Batnkll Ctl81 Bı
--.l~aa Jı'ı bGtçeslnl ( 25) ) 
~ lira olarak muvertıkl· 

r tanzım etti. 
!'tak lrnııocl yOıyıha karma ka. 
btt1eq 1171~ badllelerl içinde 
laQ"k •tla mltemadl1en artın S .. ırat 1ekQalerlal kar-

' •urıw. yapdıklan lf, 
-~ Fıl&l•••kllı 

Büyük Elçimizle Fransız Hr. n~zın 
Hatay için bir mülakat daha yaptılar .. 

Paris 7 ( A. A. ) - Hariciye nazırı Borıe dün Türkiye Biiyülc. Elçisini ka. 
6ul etm1ıtif. Mülalctıt Hataydalci vaziyet üzerinde gtçrniştir. 

Hatay da 
örfi idare .. 
Garonun vazifesine 
nihayet verilai 

~ntalcga 5 ( A. A. j -
Orfi idarenin ilanından 

IHıi ftçın ilci gün sülciın 
içi"'' ııçm;ştir. Vazife· 
lerine nih•gıt fJerilen dıleıı 
ıoro Hatagdan agrılmışt1T. 

Türkiye - Fransa 
münasebeti 

Pari• 5 ( A.A) - Hatay 
iıi üıırindt T ürlcige ile F
r•n•• artısında ııçen mıiza. 
urelerini mımnllnigd verici 
mahigetini lcoydelmtlc.t~ ve 
ilci ttıra/ ara~ınti"lci müna 
.elHtlerin her zamanlc.iradtn 
'aha fazla folcvigesi luzu
muna iıartt eyleme/etedir/er. 

Mahsur 
kalan Japon 
kuvvetleri 1 

Hanlcov j ( A.A ) - len
f ıng de mahsur bulunmakta 
olan Japon ku•vttleri ken 
dilerini saran çenbulerden 
lcurtulmalc için ümitsizce ta
arrazda oulunmalı.taılırlar. 

Buralara gardım i~in ıöntle· 
ri en )•,on luıvntleri goltl. 
imha edilmiıle11lir. 

Fransız bataryaları da faaliyette! 
Pıreingan 7 { A. A ) - Dün İ(panya üurindetı 

ıelın üç taggare Fransı~ topraklarına girmeleri üzerine 
Fransız müdafaa bataryaları derlul lıarelcete geçmişlerdir. 

Frank o teklifleri reddetti! 
Salamanlco 7 ( A. A. ) - Franko kuvvetleri magıs 

agı içintlı 45009 lciloml!lre murabhai toprak elt geçir
mişlerdir. 70 şehir fi• l<ô.IJ almışlardır. Fıanko lıülciırneti 
lnıiltere '" Fransa tarofından yapılan ta'Oassllt teklif
lerini reddetmiştir. 

~~liil'@l!!i11ma@tf .... ~ 
Uç. Um. Müfettişimiz 
bugün Tan ile geliyor. 
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Sayın Tahsin U ·e · 1 
~~~~~-~~ti 

Kamutayda 

kanunlar 
Ankara 6 ( A A. ) 
Kamutagır. bug:inkü top 

lantısında muhtelif kanunlar 

Amerikada 
b Jhrana karşı 
tedhirler .. , 
Vaşington - ( A A. ) 
Rt"s'cumhu1 Ruıvelt A 
e1İkorıın geç ıdıği korıo 

ibarettir. Halbuki vergi olıbet· 
lerlnl ılablldlgiııe arttırmak, aaa 
istihsal menbalarını k.örletQp 
mabvedebllecejl gibi ferdin. 
iştira k.abillyetiol de zayıflatup, 
oou cıhı ve cemiyet içinde çok 
zararlı bir hale sokıblllr. Bu 
ltlbarladır ki; Cumhuriyet HU· 
kQmı tlrr ıılıı gııye&i matvıızlo 

bir bOtçe yap mıkla beraber 
yurdun istıh'ial kayoakl ranıo 
dabı feyizli bir tekilde oeşvıı
oQmA bulması ve eeçım vası
tıluının ucuzlatılması işlerioide 

a1ot e11111 lrcıt etmiştir. Bu 
dQşOoce tanına uygun olıırıık 

1938 yıh l>Dt~es:. ,nyok Mec· 
listen geçli2i bu sıralaıdıı: Ha· 
zlrındın itibaren memıu maaş· 
lırıodlD tnkif olunan vergi •e hıı mı ıanda YuıoJlavga· 

mile huhrarıdan • mesul tn· 
tliistiri v• ıuc/i tmistlerha/c.. 
kın-la C"n;ş tahlcikai yapma!c 
aıre bir parlamtnlo ht ıe 
t;nin teşkilini teklif imiştir. 

nlsbetlode JDzde 2 tenilAt Yll· can alınan 400 lcüsür bin 

lfranm Kuılag1t verilmesine 

ait lcaniın kabul edilmiştir. 

Çekoslavakyada 

tezahurat ! 
Praı 6 ( A. A. ) - Çık 

pılıyor. Ve ayrıcıt tedakarlJAa 
varao, fakat oellc d anili eko· 
oomik bil ye tlzeri d dnba "" 
rlmll neticeleri görO cek vergi 
t ı llerı de yapılmı:;; ır 11b1:1s 5 

De letin biyat şart r g l ık

ler ol yenerek yaşım kolay. 
laştırma m ks dil ff'r ndf ısl
dıQı tedMr ve kararlarla mem· 
lek~tımlılo bayat ıtaudart s vl
yeslnln yUkselmeil eses!andı. soıgal demokrat pulisinin 
rılmış olu1or. 60. nci gıl dönümü mün•· 

Cumburlyet Hnkamellırıizln sebttigl• huradrı 160 hin 
muuır Mali '1 e c l l i k gibi İ lcişinirı iJtiıti.lc. ettiji tügülc 
yOktek bilgi n tecrDbe hteyen I: hir t~zahur y l t 

bl ıb . I . d k' •pı mıı ır. 
bOJOk r tısaı ~ıo ~ ı bu Adi' ·· l d' .. ı. · 
muvaff11kl7et1. her yıl daha mD ıge nazırı sog ı ıgı oır 
tek.Amil bir mahiyet iktlaap et nutukt11 Slovakların Çek
aektedlr ı . lırle olan sarsılmaz ba;lı-

St1itl BIUl Çtıltır•ll• lıl• ,,, •• ,,,.. •"""1"''· 

P. T. T. , e i 
Fen M"f ti~i 

P. T. T. Ferı mOfı>tt!şl Ab. 
d ılkıırt!r 1~taob·Jldan gPlerek 
1~01 v~ııfesloe bıı~lan ı~tır 
Mu•afraklyetl@r te-nennl ederiz. 

· P o r k 
ihale edildi 

Parkın alt kBnıı dUo Bele
diye eocUmeniode 17o5 llrava 
Muharrem Oiullarana ihale e
dllml$tlr. Haber aldı~ımaıı gOre 
bo km uda llkor, bira nevinden 
11Dltlrıt 11111 ıblleoekllr. 

SPOR 

Ocak 18 yaşını bitirirken 
~alkevi - Giresun Y eşiltepe, Galatasaray -

idman Ocağı tekaüt takımları, Halkevi -
Ayakkabıcılar takımı maçları 

İdman Ocatıoın on sekizinci tılar. Oyun başlamıştı. On beş 
yı\döoQmQ mQnasebetlle davet dıldkılık birinci devre golsuı 
edlltta Giresun Yeşlltepe kulübü bitti İkinci devrede her fki 
takımı bu harta şehrimize ge- takım penaltıdan birer sayı ya. 
lerek <! - 5 bnlran günleri parak ı . ı berabere kaldılar 
Halkevl talumile birer maç yap- ve yine sUrekll alkışlar arasmd ı 
mışhr. Her l :1 oyunu d& 2 • 3 iahadan çıktalar. 
ve 1 - 2 Halkevi kazandı. Cu
martesi gOnQ hakemin ber fkl 
takımdan ikişer ki~i dışarı çı. 
kuması oyunun feoalağana ve 
sertliğine dellldir. lldncl oyun 
pızar gQnQ yapıldı. lhva gllzPI, 
saba çok kalabalıktı Saat iki 1e 
Halkevl B tokımıle yeni tf>şek 
kul edea Ayakkab:crl 11 cemf. 
yeti futbol takımı 11rasıoda ya. 
pılao maç 1 - o H11lkevi tıkımı 
aıo ıaliblyetile oeUceleodi. 
.Buodıo aonra gllnll 1 en enle· 
reua maçı Tr•bzondaki Gtıl!lta
saray tekınt oyuocularlle ldmıın 
Ocağı tekant oyuncuları ue
sıoda yapıldı. Her iki takım 
sQrekli alluşlarla sııb:ıya çakta 
lar ve tıalkı sel4mlııdıktan ıonra 
Galıtlasaıayhlar kendi aoaoe
ıerine göre seremonilerini yap 

Japonya 
Ecneci devletlere 
ne diyor 1 

Tokgo 6 ( A.A.) Yeni 
Japon Hariciye nazırı ge
neral Ugalci yaptığı bir be
yanatta ecnebi dtfllt.tleri Çıne 
gardım etmemeğe lcati ola
ralc. davet etmiştir. 

.Serbest güreş 
mOsab kası 

Arı/cara 6 ( A. A ) 
Turlc.ige serbest gürtş mü· 

sabakaları neticesinde An 
knrr.ı birinci.'iii. lstanbul 
ikinciliği, Konya üçüncüliıiü 
almıştır. 

F rans1z topraklarını 
bombardıman! 

Paris 6 ( A A) - Pirent 
civarında milliyeti mıçl u 1 9 
tayyare tarafından Fransız 
toprakları bombardıman e 
dilmiştir. Fr•nsız hükumeti 
hanun tekerrürüne mani ola· 
cak şiddetli tedbirler almrş 

'"· 

Saat beşte Hılkevl. Yeşil
tepe takımlara ara~ında oyun 
başlam15tı. Oyun çok seri oyna· 
nıyordu. 28 loci dekıkada Yeşil· 
tepe aleyhine penaltı verlldi. 
itiraz ettiler. Buoıın üzerine 
Halkevi takımı topu kasten dı
şarı attı ve devre mUtevazin 
devam ederek golsuz bitti. İkinci 
devrede HalkeYl takımı ik l sayı, 
Yeşlltepe de bir sayı kazandılar. 
Oyun 2 · ı l:lıtlkevl tıkımıoan 
gallblyetlle bitti. BugUoku oyun· 
da her iki takım dıı iyi oyna· 
dalar. T t•brik ederiz. 

Memleket sporuna çJk bn. 
yllll nizmetleı görmUş ol n 
1dm~n OcaaııJıo on sekiziP.ci 
yıldönQınUucı kutlarken daha 
bUyllk h lŞarılar dileriz. 

Fılistinde 
öldüren öldürene 1 

K•ıdus 7 < A. A. ) 
Tulukerime ıitmelcte olan 

bir kamyonda bomba patla
mmış b11 lngiliz ne/eri ya
ralanmı1fır. Bır ne/ erde öl
müıtür. Yıne bu cioardu 
bir ,ete eşraftan bırini ojlu 
ile birlikte öldürmüştür. 

İspanyada • 
neler oluyor f 

Alic ınte 5 ( A. A. ) 
ispanya asi tayyareleri 

limanı fit burada bu anan 
bir lngiliz gemısini bo,,,ba
fomışlardır. Bir lngılız mü
hendısi ile bır çok tayf tı 
ölmüşi .r. 

V arşovadaki 
müsabakalar 

Var, ova 5 { A.A.) - Bu
rada yapılan h !i !milel 
binicilik mrisab katarının 
umumi tasnifı n tıcesiqde 
Polonyalılar birınciliği Al
manlar iki ne ·ı ji Türle/er de 
üçüncülüju almışlardır. 

-=-~~-~~~------~~.;.__--___;;...... __ ~ ____ .,,... 

Düşünc01er ------
Soran sorana : 

Otobüsler, otobüsler 1 
- Hani müjieniz, s viı;cimizi k rnı ızdamı bır k ksınız 

yoksa ? 
- Ne olmuş, h lediyenln otobu Işı geri mi k tını ? 
- Bekll/e tıekllye gözUmUıU!l kl)kU ağardı y z g dl eridi· 

yor. gelmlyecekse b•ş•mızın car sine bekJSlııD b ri . 
- Aolsşıldı bu işin olacağı .fOk galiba ı 

Hn1,cn her gUo hPr saut hu çeşit suallerle karşılaşıyoruz. 

Biz :ııııy1ruz ki ve dlğlıniz mf j le c sılsız bir h bPr d ildir. 
Sayın Ş l'"l.>'tl dan :ıld ~muz töz zerıne biz do söylcdıklerinılzl 
burada tE>k r rlı) o ruz : 

Okurhmmızm sevinçleri yerladedir ve yerinde olacaktır. 
Belediyeoio otobüs işi geri k"lmış değildir. 

Soğuk u yolcuları u ııudlarını kesmesin va bu iş n <ıl ce ı 
da yok demesinler. Otobnıler hazll'Mllo onunda geJece il i ndı 
aldıtımız Ye verdltlmlı 9.'.)18 eöre de onunda dej'll soound.ıı ! 

Yeniyol 



Trabz) lcM r11emurJuğundan: 
Yeminli üç ehli vu··ufla 

t m mına ıooo lira kıymet 

t dir edilen Yomra nahiyesinin 
H • onayi zir köyOode kain 
' ' tııpu'lun kfıouol ı:ıani 323 
t rib ve 125 - J27 . 133 nurun· 
ı sı'lda k yıtlı ve Knlııfka kö 
} nılen a ·i oğlu o muı ın ala
c ğınd&n d~l yl llC dönUm fın. 
(iı lı ıa n his ede Uç hissesi 
ı ez t!dL ip r.çık nrtırnıayn vaz 
ı dılen m zkt1r frndı ·lı[:l!l 9 
ı · ede oç bi ee i rtırma be
ri il muh ınmrn kıymetin yüzds 
ıs ini bulmarnış olduğundan 
2_8 ı nu ıarelı icra Vt:: irlAs 
hanuauoun lıOkOml rlne göre 

tıı;ı geri tır kılmış ve Lıorı; 

hf' seae madd tle 20 4 9.37 lıı· 
ı ihi nde tecil edilmiştir. 

lık tek lt öd~nmemi~ oldu
ğund alacak muaccellyet k~sb 
t der"k umumi lıUkOmler daire· 
l'ilade işbu fındıklığın 9 hissede 
üç lıi se i yenidea açık artır
maya çıkarılmış olduğundan 

tı 7 938 cumn gUoU aat 14 
kadar fer dalresind birinci 
ı rtırması icra dilecektir. 

Artırımı bedeli kıymeti 

muhummeaenin yüzde yetmiş 

lıE>şinl bulduğu takdirde müşte-
1 i:sI O zerine bmıkılıwak tır. 

Aksi takdirde en son artı. 

uanın teabblldll baki kal . ak 
uzere artırma 15 glln mllddetl<t 
temdıt edil ce-k ve oobeşlnc\ 
cum rt0si gllnti saat lo de ya. 
ı. ıl c.ık ikinci artırml son uda 
en çok artırana ihalE'si yapıla· 

aktır. 

S tış peşindir. Aı tırmaya 

ştirll. tmek ısteyenl rin kıy. 

illeti muhc1mmenenln yllzde 
Fdi buı,:nğu nisbetlade pey 
ftlççesi veyn milU bir bankaoın 
t rninat mnkbuıuau hamil bulun
r al m laıımdır. Hakları tapu 
s cllf ile sııblt buluamiyan fpo
t kli fil c k ı t1rdu diğer aJaka
d ranıo ve irtlfıtk h kkı sahip. 
l r nin bu hakları v hususi ıle 
ı ıı; ve m suıf d ıir olan ldda-
J rını ev nki mnst.itcleriyle bir-
ıl t Hun tarihinden itlb ren 

rrnl g n zırfıad d lremize 
t ıldlrruele l IAzıındı . A si tak
dirde h kl!irı tapu iclllyle sabit 
olm y ular s tış bed lioia pay. 
i. ıışm ftndau hariç k lırlnr. MU 
t .,,rakirıı vergi ve belediye ru 
sumu ıu tırmıı bedelinden tenzil 
vlunur. 

D h f zl m lamat alın k 
1 teyenler 8-6 938 tarihiad ~n 
ı:tbaren berk sin görebilmesi 
l~ln dairede rıçık buludurulııcak 
·rtırms şartname l ile 933 - 41 
rıolu do yay muracantlıı mevcut 
v aiki görebl'mel eri nan oıu
ı: ur. 

, ya na liyatı 
ksiltmesi 

Trabzon Jandaına Ko
nak Kumaodan1ığından· 

Hazi an 938 ogınd rı 31 
Al ıgıs 939 giiniine krırl r 

mali bir sme müddete T ab 
zond n Oumüşan". Erw'U71, 
Erzinc-m kan;, Ağrr, Erciş, 
'lle Veın z gönderilt:cek j m 

darma < şgasının 1 6 938 gü 
nünden itibaren on beş g ~n 
müddetle açlk eksiltmeye 
konulmuştur. istekli 1erin 
şartnamegi görmek üzere 
koııak komutarılığına mura
caatları ve 16. 6 938 per
şembe günü saat 14 de ihale 
edilec·Pğinden 361 lira 50 
kuruşluk muvakkat temine! 
Makbuzile her b~r kanuni 

Oyun o ederi hakkında 
DETEDARLIKT AN: 

3330 numa alı k1nrınun I tıe 2: zd maddtlerinde ka 
lüb. kahrıeh 'lne ve. ga~irolnrla kır balıçelerind n TJe em 
sofi eğlence maluıllerini işletenler her sene haziran uyı 
içinde bu y 0 rlerde mevcı_,( r ne f ii.~i o mn aletlerinin 
cins ve miktarlarını giis ~rir bir begann ın;eyi makhuz mu 
kabilinde b::ığlı bulu ıdukları 1J.1rid ıt d ıire ine vormeye 
ve tah~lckuk edilecek rc-;rnirı ma 1sanrlrğrna yatırılarak 
her ogun aleti için alacağı lıwho.ları ogun aletinin mü
nasip bir gerine tJo.ze9 ·emeye mecbur bulumlujıı yazılı 

olmnsına binaen bu gibi ye.deri işletenler ogun aletleri 
için haziran 938 ayı za fında talwkkuk : sube şefliğine 

muracaatla matbu begennnamelerini alarak makbuı mu· 
kabilinde vermeleri ııe tahakkuk edtcek rusumu tahsil 
şubesine yatırarak afoc 1k!a rı levhaları oyun aletine 
uazeglemeleri ilô.n olu •, ur . 

İLAN 
Trabzon icra memurluğundan : 
Açik arlırma ile paraya çev • 

rllccecek gayrimenkuit1n ne olduğu : 
Tapu koydında 12 dönüm 

mik.tarıod11 9ir kıla tarla olup 
balen kısmen çalılık vs kısmen 
tarla ve kısmen yeni dikilmiş 

fındıklığın nı::;ıf hissesi. 
Gayri menkulün hulwıdnğu mevki 

ııılıa11Hesi sokağı ııuıııarnsı: 

Trabıo un Çukurçayır kö 
yQadc kain tepıınua ıığu tos 
3o2 daimi ve 13 numarasında 
kııyltli. 

takdir olunan kıymet : 

Merhum msıf hisseye 2500 
li rR kıymet takdir edilmiitir. 

Artırmanın yapıacağı yer,gtın,Kat: 

Trabzon icra dairesinde 
8 7 938 günü saat 14 de 

1· !~bu gayrinıenkulön ertırma 
Şartnamesi 8 6 938 tariLlııden iti 

Belediye meydanının parke 
eksiltme ilônı 

Trabzon Belediye Riyasetinden : 
l - Belediye önündeki megılon, parkeye tahflil edile

cektir. işin mikt11rını e1e muhtelif aksamın vrılıidi jiat
larını {}e ~eklini tö ~teren evrak, her g ı n Belediyede bila 
beiel görülebilir. Keşif miluları 9093 lira 23 ku , uşlur. 

2 - Münakasa, açık elcsilime suretile 21-6 938 sa:ı 
günü saat 15 de Be 'ediye Duimi Encümtnindtı yapıı'acaktır. 

3 - Muoalckat teminat: 681 liradır. 
4 - Taliplerin. Beledige Fen müdürlüğünden v~§a 

Nafuı teşkilatından alınmış olap parke inşaatını yaptık· 
lar1na Jair ehliyeti fenniye vtsikaları1ıı ibraz etmeleri 
şarttır. 1-1 

Paz.rlıkla nakliyat eksiltmesi 

S d 
bareıı 937-!"ı32 No. ile trabzon icra 

ay iye resmi artırması mcnıurlıığnnun muayyennumaraııında 
htırkesin görebilmesi için açıktır 

Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Erzuramdan Ağrı. Btıgazıt, Aleşlcirt. Digadın, Tutuk 

Tercan, Oı'tu, Hınıs. Hasankal•, Tortum, A~kal~. ispir, 
Van v~ Bitlisı gapılocak .'f'lakligat için 'Vaki t•lclifler iti
dal haddind• ıörülmediğinde11 2 6 938 tününden itibaren 
bir ag müddetle pazarlık saretile münalcrsaga lconulclu;u 

DEFTERDARLIKTAN. 1Htnda yuzılı olanlardıı.n fazla ma· 
• lüınnt almak isteyenler, işbu fart 

Trabro,. Merkez kazasile Vak/ikcbir, Akçaabat, Sıirmene :ıan.eye ve 937 532 doıya numarui 

ııe of kozaları sah 1 !lc-..inin saydige r~smi iki senelik b,,Jeli 
mu ham nen olan 694 2 lira bedelle 1 haziran 938 tarihinden 
31 mayıs 910 tıırilıine ke:dcır iki ıtnıliği 6 h ıziran 938 
den itibaren 15 gün m•iddt~le müz.ıgedeye konulmuştur. 

lhaleıi 21 haziran 9;8 tarihintJ müıadı/ salı ıünii 
saat 16 ılu. gapıloc:ılctır, Ş rrfnamegi görmelc. isteyenler 
her gün varidat idare ... inf! nıurac rot ederek gö,ebilirler. 

iltizama t11lip olanlar muhamm.-n bedelin yüzde 7.5 
ğu olan 520 lira 65 lcuruşrı havi teminat mektup '1e 
akçasını hamil %r:ı1.f ile teklif mektubunu h 1vi z ar /ı bir 
üçüncii Zdr/ iç rsine koyup kaprJlı tıe mühürlü veya im%alı 
oldu;u htılde en geç 2 I haziran 938 tarihine mrisadif 
salı günü saat 15 e lcalar De/terdurlıkttı müteşekkil ko 
miıgona muracaat etm?leri ilan olunur. 1 - 5 

Köprü. inşaat eksiltmesi 
VHayet Daimi Encümeninden : 

Trabıon - Akçabot go 1unun .9X -100 inci k ilometre
sindelci Srra kö,r,,ıisünün iki t rafının tes.vİ_gfi turabil!esi 
f.le sos:ı inştrsc 17 70 lira 94 kuruşlu le bedeli kf'ş/i üze. 
rinden 20 gün mi"zdd.tle açık elc:siltm,.ye l:orıulmuşftır. 
Muvalc.kat teminatı 132 lira 82 lcuroştur. 22-6-- 938 
tarihine çatan çarşamba günü •aat 7 5 de 'lıiliigtl maka
mınd toplanacak ô'fan daimi encamtnde ihalesi yflpılo
cnlctır Keşif evrakil~ şartnamesini ıö·rmtlc isteyenlerin 
her gün daimi encümen kalem;ne ve talip olanların mu 
v ıklcat teminat makbuz veya banka melctuplarile enr.Ü· 
mene muraca()tları. 1 - 4 

Evra ki m tbua ksilt lesi 
Vilayet Daimi Encüm ninden : 

Hususi muhasebe dairesi için tab ediltcek 46 k l~m 
evrakı m thuanın muhammen bedeli olan 1259 lira 90 
kuruş üzerinden açık eksiltmeye kunulmuş'ur. Muvakkat 
teminatı 95 lira 50 kuruştur. 7 5 6 938 tarihine çatan 
çarşamba günü saat 15 de vilayet m .kamında toplana· 
cak olan daimi Encümende ih 1lesi yapılcc l<iır. Nümune 
11e şartnamesini gö'rmek isteyenlerin f her tün tuıc:imen 
kulemine 't•e talip olanların güzde yedi buçuk muvl'klrat 
teminat makbuz veya banka mektuplarile encümene 
muracautları. 3-4 

_;; 

Köprü _in~aat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encünıeninden : 

Trabzon - Valc/ılcebir sahil yo 1u1111n 16X 750 iıci 
kilornetresind~ 5595 lira 54 kuruş bedeli keşifli Ahwnda 
köprüsıi f•ış ıalı açık ksiltm.2g~ ko·ıulmıışltır. 22-6-935 
ç rşamba git.Ü sa ıt 15 dı vila ıel daimi ene 'imeninde ihalesi 
1./ pı 'acelctır. Bu işd ait pToje, k"$İf ve diğer evrak Nafıa 
Müdürlüğünde gö~ülebilir. Eksiltmeye ginceklerfo 416 
lira 66 kuruş 'uk muv ık-..cıt t~ in t ııe tic ırrf odası fJe 
sile.ası 11ıc nafıa rn 11 fıırltiğiimlen. alac kları elıiiget vesilctı
larigle yuk!lrda gozrlı santta ~norirnene mrırl9Caatları. 1 - 4 

.evaddı inhisariye nakliyat 
eksiltmesi 

İnhisarlar Kars M. Müdürlüğünden : 
938 Mali yılı içinde Hope veya Trabzonda11 Ka1s {}e 

k.ızalarına sevko 'unacak hi!u'llum mtvaddı inlıisarige 
nakliyatı 27-5 938 gününden itibaren !5 tün müddetle 
açık elcsiltmıge konulmu,tur. Şartnameyi törmek istı 
c enler Trabzon. Başmüdürlüjü satış şubesi nakliyat kıs-
mına mıırcc~atları ilan o 'un.ur. 2-2 

Nakliyat eksiltme terndidi . . 

memuriyetimize nıuracnat etmelidir 
2· Arlırmaya işti !k iı;in yukarıda 

yazılı kıymetin yO.zde yedibuçuk 
nisbetlnde pey veya nıllll bir Bakanın ilan olunur. 1-3 teminat mektubu tevdi edilecektir(142 

3· Jpohık sahibi alncaklılarla diğer ı--------------------------
elllkdnrların ve irtifak hakkı sahip Eks' it t d "d • lerınm gayrimenkul i1..z.~rindeki hakia 1 me em 1 1 
rını huıusile faiz ve masrafa dair V } D E 
Ollill iddialarını işim m.n tarihinden i a yat Aİffil QCÜffieninden : 
lhtibnren yirmi gün itinde evrakı 
mUabllelerile birlikte nıemnriyetinıJ Memleket hastanesi için 7500 kilo koyun di satın 
ze bildirmeleri icap eder. aksi hal alınacaktır. Muhammen bedeli 35 kuruştur. 1 T-6-938 
de hakları tupu sicillJe sabit olma 
dıltça satış bedelinin payla~wasından tarihine çatan cumartesi günü saat 11 d~ flilagtt Daimi 
hariç kalırlar. encümeninde iht1lesi yırpılacaktır. lstıklilerin yüzd~ gedi 

4 Gösterilen günde artırmaya ı. le kk l / iştirak edenler artırma şartnameaini ouçu muva at temin.ıtlari • encümene muracaat arı. 
okumuş ve lüzumlu malünıat almış 

ve bunları tenıawen kabul etmiş 
ad ve ihtibar olunurlar. 

5 Tayin edilen zamanda gayri 
menkul fi<; defa bağırdıktan sonra 
en çok artırana ihnle edilir ancak 
artırma hldeli mulıamcn kıymetin 
ytızde yetmiş beşini bulmaz. veya 
satış i teycnlıı alacağına ruchnnı olan 
diğer alacaklılar bulunup tı.bedel 

bunların o gayri -ııenlml ile temin 
edilmiş alcalarının me<'.muun dan 
fazlaya çıkmazsa en ı;ok artıranıu 

talıhüdü bııkı kalmak üzere artırma 
on l.ıcş Gün daha temdit \'e on beşinci 
gQnüıı sonu olan 

25 7-938 pazartesi gUoQ ayni saatte 
lacak artırmada, bedeli satış ısteye 

nin alacağıua rüçhanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul ile temı 
edilmiş alacakları mecmuunJan fazla 
ya çıkmak şartile, en çok artırana 

lb.ale edilir. Söyle bir bedel elde 
edilmezııe ihale ) aııılmaz. ve aabşn 
talebi dtışer. 

6 Gayri nıenkul kendisiJJ.e ihale 
olunan .kimse deılıal veya verileln 
nıühlel iı;ınde parı.ıyı verwzııe ihale 

,luırarı fesholunarak kendsideu evvelen 
yttksek tuk ifte bulunan kinıMı arzetmif 
oıduğu bedelle alıııağa razı olmaz veya 

bulunııııı:ı:sa lıeıııen on beş g'lln nıttdfil.et 
le artırmaya çıkarılıp en ı;ok artırana 
ihale edilir. iki ihale araıındaki lark 

ve geçen günler içi.ilde yüzbeş ten 
hesap olunacak faiz ve diğer zarar 
Jar nyrıca bilme hacet kalma.kzıtın 
mt\nıuri;ı ııtinıiLce alıcıdan tahıil olwıur 
madde (.331) 

GayrinıcnkuUer yukarda gösterilen 
8 7 938 tarihinde lrubzi ıı icra 
meuııırluğu odaıııda i~b11 ve gösterilen 
artırma şartnameııinde ıatılacatı 
lifin ol un ur. 

Zayi şoför vesikas: 
'l'ru bzoa Belttdiyesinc.ıen al· 

ııuş olduğum 9 8 930 tarih vtt 
2 i8 numaralı şoför nsikamı 

Z'lYİ ettim. Y enh;lnl alaca~ımdan 
eskisinin hUkmn olrnadıgıoı Uaa 
eylerim All Abonoz 

iki at satılacak 
Beledize Encümeninden : 

Belediye tanzif llt arabalarınd• çalışlırı la 1 çd kırı ve 
tlrmir lc.ırı renlctelci iki hagva1t paz•rlılcla $atlığ• çıka- · 
rıltlıjınc•n isteklilerin salı ~• c•lfta günleri encümene 
muracaatl•rı ilin olu1tur. 1-2 

Jandarma erat 

nakliyatı 
Trabzon Jandarma ko

nak Komutanlığındaa : 
H•siran 938 ayınden 31 

Mtıgıs 939 tünün• lu1.dar 
1Jt.ıU bir Hnı midcetle T
raôzondan Ma,ko, Gümişanı 
Bagbart, Er~urum "• Erzin
ce11cı sn1'ce4iiecek j11111/arma 
ırııtının kamyonla nakligatı 
1-6-938 tiinünden iti6ar11n 
15 tiin müJdetl• açık •k· 
siltmege lconutmuştur. T•lip 
i•rin şartnamıgi ıörmılc li
Hr• k.onak komata11lıjına 
mı. rııceattarı ve 16 · ' -938 
perı•ml1• ıünü ıaat 10 da 
iltate t1diiıcejinıiı11 .304 iirtı 
31 kurıııtuk teminatı mu. 
vale.kate makbu~u iiı llıra/Jer 
lctınuni ikcmetgihl•rın11 'Vt 

ticaret odasına lcayıtlı hu 
lunduklarına d•ir t111aikle 
birLikt• kona;a ıclmı 1tri 
ilan olunar. 3-4 

Zayi 
19-12 936 tarınli olarak Bi

lecik. vilayetinin Boıuk kazıısı 

nlUuı dairesinden aldıaım ve 
aakeıl terhis tezkeremi dahi 
ihtiva edeıı nurus cUzdanımı 

zayi etlim. Yenish~i alıc11~1ından 
zayi cazdan ve terhfı tl'zkere
slnlo hül(mU olmadığuıı ibtn 
eylerim. 

Yolllraoın Dirona köylnden 
~ dogumlu Mehmet Oilu 

Hllseylo Gezer 

Zayi 
Zoaguldak Halk mektebin

de11 sekiz sen• evvel almıı 
oldutum şehadetnamemi zayi 
ettim. Y eniaiol alac.atıından zayi 
şehadetnamenin hUk.mU olma
dı~aı ııaı.ı eylerim. 

· ıa.keaderpaşa maballe&iotieo 
Maıa otu1larıodao Yusuf oaıu 

M.evltlt Er.kol 

Nöbetçi 
eczahane 
ŞİFA 
Eczanesidir 

Gayri menkul artırması 
Na.su 

7 
27 
25 

149 
15.1 
200 

2 
38.39 

00 
27 

Lira 
10 
45 
45 
45 
45 
45 
36 
45 
-15 

132 

Kuruş Me"lcii 
Yeni cuma 

Muhittin yeni sokak 
.. ,, .. 

Uıunıelcak 
,. 
,, 

Nev'i 
Mektep binası 

Majııza 

• 
Dük/can 

" 
K<lhveha.ne 

Tuıluçeşme Ma;aza 

Su,~liii 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Çukurçagır Kaymaklı to:rla, etlak, if terilik, çalılık 3 

.. .. • .. .. .. 3 
,, .. .. ,, .. .. 11e hane 3 

Daimi Vilôyet Encümeninden : 
kametgahlt>rına ırıe ticaret 

odJsznda kayıtlı hu 'undak
ıarına d ir vesaikle birlikte 
konoğa gelme/eli ilan olunur. 

Trabzon inhisarlar Başmüdürlüğünden : Hususi muhasebenin m 1lı olan yukarıda yazılı majaza, kohfJthane 111 ara:ılof 
karşısında yazılı müddet fle ıabilc bt1dıllerile lciral11rı artırmaya çıkarılmıştır. 1 /-6.,~8 
tarihine ~atan cumartesi günii ıaat 11 e kadar on ıün temdit edilmiştir. lstelc.li/erıfl 
güzdtJ yedi iuçulc muvakkat teMinatlaril• encümene muracaatları. 3 - 4 

Pulatara inhisarlar idaresine ait tuz hammaliye ve 
kayık eksiltmt'si haddi'<i.yıkd1 görülmediğinden 30-5-938 · 
günü_ndr:n itibaıen on tün tımdıt edildiji itan olunur. 2.:._ı 


