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2455 • Çarşamba , Cumaertesi günlen çıkar - TRABZ ı::>N 5 cıi yıl ~ 

L :ıs 2L! !E 

Varlığımızm ölmeyen 
Cevheri 

olyo u s ne 
hı ı de M . 

seri vbası altan4 edi e 
makaleyi o.kwlum. AU Becll 
Bulat bu yazıs oda b e ıslam 
dl lain tntıprıa~ eve ki Ara
blstaula iııt anod bu bölg de 
husule getlrd At, daha doğ u 
blr tabirle getl emedlgl faydalı 
tesirlerden ba.bs edıyor. Sli;'lD 

muharrir, bu y z da peygambe 
rio dio D şlri 1 aktan zı~de 
Hllkdm t t t i i ü k edinmiş 
oldatunu, Muı. aitıoin e s 
lanndan ma h m ol rık ve on 
lara bazı hususi bUktl ler vaz 
Ye ilave ederek gtıya yeni bir 
din yaratmış o dujunu, asıl 
maksadına lr)l,bllmek lçla arap
lıno ganimet lbliraslanoı kam
çıladıtını ve bu da istila gOrea 
medeniyet ve mWetierlD dE'ie
aere olmasını lntac ettf ğıni 
izah ediyor. : .• 

Bunların ne der ceye kadu 
hakikate uyar oldukl rını her 
okuyaa tayin ed r. ŞQph yok· 
ki bugQn bir 1s am oi l Hlrıs
Uyaıı dlnl, Musevı dınl vardır 
ve bu dw saUlt mi yo ıarca 
iosalll{lr ub 1f Dev eti rtn 
taltiiJJ ta 
Nl~ 

Ben bu yazımda ; bic etten 
1355 ilene soııra lsl m diuluıo • 
ve larlblnıo, geçlrdıgl lstlbllel 
rla sebeplerbll ta1ılll ve m1laa 
kaşa edecK cNJ • • esaHD 
buna mukt dlr detWm ••• An
Cdk. halkın ( Medine dl elsi ) 
demekle kast ettiği ; mubarririu 
tavsar ettıat şeklide al7aset ve 
ihttraslamı cı• ~ ve geri 
bırakbll araplU IDldlt Bir de, 
(Arap arın d 1 Der• ~ed 
mUleUer ) içiıle v ba • ba· 
pna TQrk mUletl geçırllmJştlr .. 
ııu aok.talar üzerinde durac gım.. 

Beaı ( Hacı ) deauım. Hicaza 
da gltmedfm, bOyle olmakla 
beraber Medloe ve M kkenln 
kemiyet ve keyfiyet itibarile 
dilencilerioJB fOk ve ıırnaşık 
oldu&uou lşl Um. Hu elablllr bu 
bauıit ; ü 1 u t 1az1S1ııda 
Atabistanıa ıutsul ve çO olan 
tablatu\J gQ~el ao,l.atıyoı lar. Bina 
enaleJll g~lerl azdır. Jaıamt. 
ıetla lDtipnndaa aoara hac 
merulmi ve bacı oi1Bak lçlıı 
varını yojueu feda ..aea ve 
binlerce k.Uometreden MekkeJ., 
aldea lal&Dlar • • • Melle Ye 
Medlneda karşılarına çlltaa 
arapları btul dffıle lııe uy ak ; 
Peyga•llerin ev d ,ya.IU la ıdır 
diyerek onlara pek c6 ert 
hareket ediyorlar h r aeo yQz 
blnl rce lo D ta~mdan aeU
rlleD b dlyel , saçılım paralar 
orada k ı o . . un arap rın 

g6sterdikleri p bir k.Ql 
fete karşılık teşkil ecl mez, 
adeta blr ilevl hibedir ve Arap. 
ların da mlz çlan ikt z ıı bu 
ıermayeslz kazamlaa pttrayı faz 
lalaıtırmaıa ve ellerine dllşeo 
ve e ı clbe •valil olan ha 
c~atıJmare kalkıtmalan p k 
tabllllr. Bu ıuretle teakup e
den birçok 1nz 1ıllar ora ınk 
\anma kartı ı ı ı zauma 
itiyadını ve miı1 l bi r . • 1t e 
balkıo, ~a dQI Uıltl Hiaaza 
lldQp gelen ak ı biraz erer 
Olaıılenıpa uıdan kalma 
Olaa ba vecız,.ııı ıııaaa •e med.
~bı bu oıu rer•ttıt ... 

lldQcl badll8ye aeUace; 
beıı» TDrk mUleU hlO bir ta
ıllafi'~ ._ 

Jetin yaş mağa mecbur ve mısb· 
kılm olduğu n istik, atıl, bat l 
hayatı doğuran yayan ve bu 
tesi lerl idamede b şt ca amil 
o an şUphesizki. mil etia, TOrk 
mllletioiıı cehaleti ve bunu 
lstısmar eden motegallibel rle 
bunl..ıra fırsat ve imk:aa veren 
ve dini ihtiraslarına alet eden 
blr takım softaların mevcudi
yetidir, her 1enllıte karşı zeb 
rinl botaltmak isteyen ve dış 
lerlai varıaaımıza, ta can eıi
mlze kadar aokmaktan da tekln
meyecek olan bu JJ\anlann za. 
man zaman başları ezllmlt diş
leri sOk.OlmQş re faalliyetlerl 
öol nmiştir .. Evet buDlar, bl-
liyo uzk.ı Türk mlll inin baya
tıyetini, ruhuada ve varhgıoda 

aak ı olan en kıymet 1 c vheri 
6J.dQ emedıler ve kı, metten dQ
~medl r .. En bOyogıı Uıüo, 
millet vekllleri o Qude irat et· 
tıat kı1metll ( Nutk) unda, mıl 
letln bu Olmeyen, O dllrülemeyen 
ve kıymetlen dllşfirlllemeyen 

varlığı en ıssll ve en ulvi bir 
tarzı lisanla \ezk4r ve apla!a 
inllkal .eltiıllmiştlr .• Evet çok 
tOkDr milletimiz dej nere olma 
mıştır, d j~oere deylldlr ve 
bundan böylede olamaz . . Bir 
mllletin bir zam n içı durg n
ıuau onun hık.iki karakte ini 
deaı~tırditlne delalet etmez ve 
her aılllet çlnde, h rbangl bır 

teake t baan Qç beş yobaz çı 
ka lllr • • Ve herhangi blr 
hareket 161terebill ler bunu 
tekm 1 mlll te tetmll etmete 
uızum J'Oktur • • Bualar arz et· 
ttalm gtbl bu1a menfuttan 
ve dQaJa.lıklu.._ lf,IH.e l•fa 
dıldarı blr ta.lwa sa..ııtıanıı 
gafil a11larındaa llttfade ederek 
dojrultıan ve yaşaıaa ıeraerl 
ruhlu ve bizzat d jıııere o muı 
tuta)' .üıeıdıı. 

Sayın mubarrirln yazılarını 
bir çok. o.ıtuıucuıarıo da benim 
atbı anlamauarı ve dllşQameleri 
wıasıuda kawak bu tavzihi 

rapıyo um. 
s. Helvacıoğlu 

1 
Kalemin 

ucundan 

Cesaret los oda sevilen 
aranan bi hassadır. ve en temiz 
en kuvvetli c attret r zı et v~ 
vazife hislerinden ilham al8Jldır. 

8 Et lea b şın k sllmeyişi , 
etilmeslyle kıy et d rec siuia 
anlaşılmasıoın mabsuludur. 

e insanlara fen alık dUşQ 
nen insanlar, hayvanlara baka· 
rak bir çok lyi llt dersleri ala
ıblllrJar. 

e Yurtsever lk, hayırper
verlik, mevki ve menfaat pe
şinde koşm.-kla değil zamanında 
kendini göstermekle olur r 

e Msddl zenginlik gelip 
geçici nrlıklardandu ; asıl zen 
giolltl kafada ve vicdanda ara 
malıyız 1 

e Sahte durumlardan bıze 
etmelldlı ; faıllet faztletUr ve 
albayet rezlletla llt1lode '' 
~e»p111Dflt41ı l 

Y 9ni halkevleri 
Bu yıl açılacak olan 

Halkevlerinin sayısı 
206 yı bulacak 

Ank ra 13 ( A. A )
C H. P. G n on lcuru 

ruluuca 1-l lke'V erinin açıl
ma yıl onümü kut u ama 

törenı b r ber 20 Şa atta 

çılm sı a k rar verilen 
y n ·Ha k y eri in açllaca~ ı 
!-jerle şunlardır: Adıyanan, 

Ahlat. Ar p · . B kırkö , 
811 o, B gra ·ç Bayınd r, 
Bıga, Boıuguk, B dan, Cizre, 

Çt:~ e, Dem rci. Çine, Di 
kili, D '"' gı. Eregli, Kigi, 
Kemop paşa, Siflrilıisar, Sın 
dırgı, ~ungurlu, Şarlcıkaraaç, 
Uluk ş a, Varta, Vezi; köprü 
Vize meflcut 167 olduğuna 

göre bu gıl oçılacalclarla 
birlikte Hallcevlerinin sayısı 
206 ya çılcmış bulunmak. 
tadır. 

Uzak şark işi 
A le ra 13 ( A. A ) _ 

Japon imp to lık lco /e 
ransının M raş l Çanlcag
seke J pon teklifi erınin ka
bulu içın son ol•rak geni 
bir m hlet verdiji söylen
mektedir. 

lngiliz deniz 
filosu 

ra 73 ( A. A.) 
ı d 'z filosu Ce

be t11 k ge m 'stir. 

Asi tayyareler 
A icara 13 ( A. A. ) -

/span ada sf au r !er 
mem e · şcı k sahıl erin 
d ki 
0111~ardı n 

Ha ·c y 

az. lar. t_, 1 ndı 
An ra 13 A A ) 

Budopeştede ltalgan, Avus· 
turga ve M cari~tan Hari
ciye Nazırları toplantısı 
dün bitmiştir. Tebliğe noztı 
ran Avustu,ga ve Macar 
müdsseseleri komonizime 
karıı sarih mu~al~fetlerini 
tegid etmişler fit /talga, Al 
man, Japon antilcominter 
paktını sempati ile lcarşıla
mışlardır. 

Fransa hükumeti 
Ankara 13 { A. A ) 

General F10nko hükumet ·nı 
ispanyanın ve butün ispan 
gol m stemlilc.el rinin meşru 
lıülcarneti olarak kati surette 
tanıdıklarını lt /gaga bil
dirm ·şlerdir. 

ROMEN B ı\SINI · 

Trabzon ile Köstence ve 
Tuna limanları arasmda 
Yapıla bağlantılar Transit işlerinin 

inkişat. b ··yük bir kazanç ol cak 

• U. iv~ sulnA i ( l-1-7938)Roman Turkige 
a nd lcı t carı m nase t başlığı altında bir maka· 
lede eze m e ş ·· e d. : 

Esasen Türkiye ile ara ızda mevcud lan z ttc reti 
b ğlantılarıoı takviye edecek olan Bay m in c vezaJfin-
den biri de, Türkiyenln şimal s hilleri ile Köstence arasında 
l ni bağ uıtıları yapmaktır. 

Trabzon ile Kosten e v~ Tuna limanı ı a ı d y pılacat 
olan bu yeni b ğlantıl r, transit i lerı in iakf afı iç n b lylk bir 
k11zanç olacaktır. ÇQnk.Q Jranın, Efg n"st Dl!l h tta rıırkistanın 
garp memleketlerine ve Amerikaya y ptıklaı ı ihrac t dQoe kadar 
Akdeniz tarikiyle yapı ı dı. Bu memlek llerio, lsveç, Norveç, 
Finlandiya, Dstanya, Letonya, Polonya, Almanya gibi şimal mem· 
leketlere yaptıkları lhracııtıa ayni yolu taktµ ederdi. Bittabi ba
b!llıya mal olurdu. Yakınlarda Türkiye, l bu memleketlerle ula
şarak Iranın merkezinden Karadenizdeki Türk limanlarına kadar 
demiryolu yaptı. işbu deniz bailantısı ta iye edlldlkt n soera 
m zkQr memleketlerin tekmil lhr t m ları Türk limanlarıadın 
Kösteoceye ve oradan da garbi ve imalı A vrupaya seYkedile 
c k.tir. Uu yeni bağlar.tının memleketimize gelir eti falteler 
ç ık. tJnynktllr. irloci .. l, transit işleri çoğalacaktır ikincisi d9, 
hususı Romen vapur kumpanyaları tesisi suretiyle denlı tlcare· 
tinin inkişafına lmkAn hasıl olacaktır. 

iyi 01. 
Oflrı111a - 14 

Buda bir hasta,dt. Bu da 
ne mikrobu belll olan ne de 
aşısı Ua ı bulunan bır llastabktır .• 
Doktı>rl r bu aastalıtı da anla
mazı r ona m lhem veremes
ler. elkl onun dilloclen rubt. 
y tcı aı: anlayorlu &kat c>nla· 
notla g cD ye mlyor tettavl,. .. 

Eks rlyet ka 11 r bu has
talıktan. Blllyor ba h.atalıtın 
fena olduğunu, lnaanlıta yaraş .. 
madığını • • • batı bulu118.llll1or 
oua • • ÇOokQ o da macWenlıı 

de il ruhun h a & t a l ı t t. 
m nevl1atın butabtıc:lll'. 

Bu hastalık : Onura b •011 

aleyhlnde söyleme hastalığı, 
şah i mentaatı dOştınerek bış
kalarrnın arasını bozma hastalığı 
blr kimseyi, nlr başkası aleyhine 
tahrik etme hastalıtJ, insanlık 
tan bir parça bile olsa arl'lla•
ların hastalığı nihayet rubua~ 
ahlakın bayatıbğıdır. 

Bu hastalık mQtemadlyen 
dllrter kendine yer verealerl .• 
Telef onlarını bile çok kere 1• 
karda ıoylıdltlm fltle•et, tah
rik etmek l\'lD kullanırlar bu 
hastalıta t•tulanlar . • 

itte otlum bir ba ık dab• 
ötr adla. SO terimi i l llnle 
•• oaun sak n, kaçın. Daima 
nezih, t ız, dQrDst ft iyi 
oL Uoutm ki birl•l lttr başkan 
aleyhine t etm 
insan olanı na baatabtl d tfldlr 

• 



/ apah zarf us iyle 
T raverslik ça tom-

r ğu eksiltmesi 
D. Demiryollan onuncu işletme 
üdürlüğünden : 
6-1-918 gününde eksiltmeğe konulan 2500met 

icar artt r nası 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Hususi Mu has ?benin tuz u ç ş d h c 
ğmdaki 2 No lu mağazas nın b ·r se i k 
hinderı 'tibaren sabik icar b de i o n 36 i 
26 7 938 tarihine çatan çaTş t 
ll giin müddetle c.ırttırmafia 

teminatı 270 kurr r;.fur Vi 'ci f 

cağından istekli 1e in muv I ' l~ 
muracnatlon . 

le r ar 

s ka 
4, lırıle tari

u~ rin 

e c ,, e 
2-4 

15 //cinci Klinün 1937 

Tütün bakımevi 
inşaat eksiltmesi 
İnhisarlar Başırıüdürlüğünden : 

1 - İdaremizin Trabzon Baımiidiirlüğüne h:Jğlı Pula· 
tanede şartname 'fle projf!si mucibince yapdıracağı tütün 
bok m vı inşaatı kapnlı zarf usuliyle eksiltmeye lcon· 
rr u, t. r. 

2 !<.eşi/ bedeli 145611 !ira 30 kuru~ t1e muvakkat 
t m 'n iz 8530.57 liradır, 

3 - Eksiltme 25 1-938 tarihine rastlaıon 
aa t 15 d • Kabataşta levtız m "e mubayaat 
a ı komisyonunda yopılacalctır. 

salı günü 
şub~sindelci 

re mik'abi traverstlik çam tomru u nörülen lüzüm 
üzerine yaniden ve kapalı za;f usulile eksilt-
ıneğe konulmuştur. mevlciinde 

1 M 1 b d 1 1 deli olan 45 lira ü rind n 

4 -- Şa 4n1me ve projeler 7.28 liTahedel mulcabilinde 
Jnhisar'ar um ım Müdürlüğü inşaat ıuhssil• Ankara, 
Tr bıo boşmii Jürliilc.lepinden ve Pala tene mütlürliiğ•nden 
a ınabidr. 

- . u~~m?1en . e e tomruI,..larm beher 26 1.938 ta 
metre mık kabı 14 hradan . . 35000 liradır. 

5 - Eksiltmeye iştiıdk etmek istigenlerin /ennf evrak ve 
"' !ôaikini inhirnrlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca 
lı ; t •vesikası alm farz lazımdır. 2- Muvakkat teminat 2625 Jir, lır, 

3 - T rav rslik çam tomruklar Kars Orman 
M d~rlüğiince Oltu ormanlarından Devlet De
miryolları idar si 'ç'n tahs's edil cek makta ar

n tedarik edil cek i · · 
4 - Teslim yeri Kars istas1 onunda vagon 

üzerindedir. 
5 - Taliplerin 2490 No lu kant.n hükümleri 

ge.reğince icap eden vesaiki i.aiz bulunmaları 
JazııMdır. 

6 - 1-2-938 Salı g''nü öğleden sonra saat 
1? de Erzurumda G?Jb .. şında işletmen üdürlüğü 
bınasında müteşekkıl komisyonaa ihalesi yapı
lacağınden taliplerin 2490 Nolu kanurun 32inci 
maddesi ınucibinde teklif mek:h plcnnı saat 14 e 
kadar komisyon başkanlığına vermeleri. 

7 - Şartnameler 17 5 kuruş mukabilinde ida
re veznesindenden tedarik edil bilir. 2 - 4 

Adi ve fevkelade içtimaa davet 
Trabzon Limitet şirketinden. 

Trahzorı lmittt ıirlceti hegdi umurniyyesi aşağıdaki 
ruzna.melerde .1Ja1dli hususati müzakere etmek üzere 28 
ikinci Katıun 1938 tarihiye müs'J.dif Cuma giinü saat 14 
d~ ş·r' etin Anado 'u hamnduki 5 numralı yczıho.nesind11 

Adi ır.;e /. vkelade olarak iclim• edeceğ.nde bilumum şürelcci 
mn gelmeleri reca olunur. 

Adi ictima ruzna-n si 
l - Şirketin 937 hes p senesi hakkında miidürler fle 

mure&kipl r rnpo unun okanmasi 
2 - Pd nçonun t dkık ve tasdiki " m idıirlerin ibrası 
3 - Yeni müdurler intihabi sabık mıid vlerin ücretleri 

nin yeniden tayini. 
4 938 seıcsi mürakiplerinin seçilm si. 

Fevkelade ictma ruzn.r m si 
1 - Şirkbt ·n /eshile tas/ıyesi hakkınd karar ittihazı 
2 Tı sfiy~ memurlarının seçilmesi ve ücre~lerinin ta 

Ki a arttırması 
V ila) et Daimi Encümeninden: 

2-3 

li«Isu i },f uh seb nin Muhittin mahllllesi g111i &ekalcttıki 
"9 No lu moğa&mm bir senelik s«hilc. kira bedeli olan 
50 lirs. üzerinden 21 zün m 'iddetle orltırmağa ~ıkarıl
mıştzr. Muvakkat ternlna(ı 375 kuruş! ır. 2-2 938tarihine 
ç t '"' Çar m a gun saat 14 de Vilciget makamında 
topl nac k ol n Daz i e cümende ihalesi gopılacalctır. 
ı tek ıler in mavaklcat temınatlı:ırile encümene mrıracaatları. 

1 -- 4 

icar ar· tırmas..._...,,ı--·--·-
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Husıui Mulwsebtnin tuzlu ,•ıme Haci /lyas sok'1jın 
daki 2 J\g la mc.jazasının bir senelik kirası ihale tari 
lıinde11 ıtıo ırl!n sobik icar bedeli olan 45 lira 50 kuruş 
urind n 2 2 938 tarihi11e çatan çnrşcımha. günii ıaat 

14 d« kodı:ır 2 I gün muddetle arltırm:;ğs çılcarzlmıştzr 
'il ı11akkat ... ,, in tı .34 2 karu~t""· lst~lclilerirı muvakkat 
e inatlr.rile er..e .. ;:o..!'ne muracaatları. 1 - 4 

T rabz nun Kavakmeydaı. .ı.ah.allesineen Kamil 
oğull rı d n f\1ehn1et oğlu İbrahime 

c a m rnurlu n 
~ og-lu ı ıy ... ziye olan 300 .ır3 bor ,unu:zdan dolayı ipotek 

.... n ı Kııva meyd n mahııllesir:de vaki tapunun mayıs 
v .. ... - .. ::;-29 numar:ılarında kayıtlı dört parça gayri 

enkulıı z n p .a a ç vrilmesine karıır verilmiştir. Bu borc•nuzu 
17-1-9.38 tari ı ne kadar ic a dairesıne öde~edi~iniz taktirde mezkur 
e valıQ aynı tarihte birir:ci art1rm111 ve t-2-938 ııılı ıilnü saat 
14 deo 16 rp kadar da 'er• dai ••'nde ik'r~i artıraı11ının yapılıcatı 

1 OllılJUlrı 

iLAN 
Trabzon krn dııires nd n · 
Açik ııı Lr:na ile paraya çr.v • ~ 

riiecek gııyrlnıeııktıiün ue oidn u : f 

'= l mo a ç 

v i 2 2 9.38 
as tı oc 

İlan 

G Fi ın ııkıılıln bult ndı ğıı llltı\ki S 
mu kail si sokağı uumaraı.ı; t pu U U .; t ..ı 

6 - lvlıhıirlii teklif mektubu. kanuni vesailci fit! ek
si t nerıe iştircik ves kcı.siyle yüzde 7,5 g·ivenrr-e parasını 
1 h iva edec k o n kl pıılt zarflar eksiltme günü en geç 
s t 1./ de kl dor gı k~pdr, adı f!ı·çetı nlım lcomis11onu 
b ş nlığın mo.kbr1Z mukabilinc'e vni niş olmalıdır. 2- 4 

Pazarlıkla kazan satılacak 
Vıiayet Daimi Encümeninden: 

M rkez Boztt'pe okulutJ.da balurıan 5 adet tölune ka
zam 26. /. 958 tarihine lcedar pazarlıkla sotılacalc.tır. 

isteklilerin mahalline giJerek. görmeleri ve almalc 
ıçm daimi enciimene mrırc.caatlart. 2 - 4 .. 

z;; r ı :mrr· n== =z: F 

Belediye Encümeninden: 
takdir olunan kı)ıııet: ı ı u 1,1 su rb kavı .ı t n duııilm 

• 2 ) Çömltkcide telli tabya ile rihtim nrasında yoldan Knlciya mamalavıta köyiınde 1 f ndı ıgın ı h e1 1 hı <: i 
tapunun k.anunisani 918 ta•ih ve t mnmı 5 O lir . I ·da kıımluktan Jo 1tlurulmt1ş olan 1662 mttre murbf>aı 
139 numarasında kayıtlı tarlanın , Yir t pu u ı ı i \• s hat l bir $tm.e ik icari 15 gürı müddetle açık artırmaya 
nısfı ne haziran 340 tarih ve 55 f 1!)7 num _ındu L ılı .N c1ö konulmuştur Art.rma 14 I jJ8 Salı güt1ri $Gllt 14 de İC· 
numarada kayıtlı hane He 5ı nu· nüm fıd 1 n 4 lı -; de i ·ı ra dil ceğinden isteklilerin mrıvalclcat teminat makhuzla-
marada kayıtlı fındıklı~ın nısıf hıs1;ı> 1 t u 1113 ·> lJ liro. r 'le cncıimene muracaatlvrı ilin olunur. 3-4 
hisseleri. ' Yıne tapunu ayrıı tarih ve ~:a::ı:::ı = 

135 numaralı tarlanın tama· ' H)S 1 
UiDllr l da ku~ıllı 6 ~Ö tlerin üzerindeki damgalara dair 

mına 900 ve ; 5 ııumaratlaki hane· J nüm fındı1 lığı 1 4 hıs ede ıkl 
nin t.mamuıa 200 ve 57 numa- I hiss si t. ııunrna GSOO lira. B 1 d• R• • d • 
rad•ki fındıklıiın tamamına 250 Aı;ık artırnıaga çıkarılmış olduğuadan e e ıye ıyasetın en a 

lira. 1 14 1 88 tarıhinu n tııdif KHal' dıilclctinltırı11dtı mevc&t t1ll•1 irı iizerlcri11deki 
Ar tıın anın )ııpıuıığı )t'r, gtın, dpaı:a fi sı iııiQ ,ıııtdl~ d~n IÖG~n·e dka· sıhhf fflllfl!Jtne J4mğaları iki Te11/cterJfr 
t ar ra ızou c ·a aıresı ıı ıı e · 

8118
: b . d . 1 . ü d , biriıı-1 aı tırınası yapı ı c hlır. Kırmızı olan/er geçi f11 mor rcnktle olanl•rd~ lcorıantlur 'l'ra zoa ıcra aıı e o.. n e ~ · 

1 J_ 2. 9::S8 pazıutesı ~ürıil saat 1 Ar ırmR hed li kı:; netı mu '11· Agria. müselles iıııreti taıı*•n etleri11 lt.•t1o•i 'itJ.. 
-t: ~ men nln ythde ı 5 ıni hu duğu l11kJ1r-

14 den lö ya kadar de ııın .eml tız rhıe bırnkı n"aktır. iyesi 11ok,an falcat elcli11Jc R1ahz•r ıoktar Fi,atı ılalıa 
1· t~bu gayrlıııcnkulOn ıırlırma AkıJ takdı de c on ı tıraınn taıalı.h· ucszdur. //cin o/anar. / - 2 

Şartnaı~ıesl J.ı 1 9o1:S tarihluden ıll· tldll bakı ka wa, U:ı:ı.:rtı artıı ıııa on 

haren 1\o. ile trab:ı:on beş gliıı ı ıı.ld tle , u dı l ll•a•k Menfez inşaat eksiltmes·ı 
lera da.ircsiniu nıua) y n ııuıııaru rndu \'e oııJ ncı gil J 1 3 lf ti salı 

lıerkesiu glırebılnıesi ll{ın ao;ıklır gttıın tiB t 15 d cJ.aır do yapılarak v·'" t D . ... Ed .. . d 
lilntlll yazılı ?iım ardım fazla illa• ikıııci •ll' ı u sında BI tı lll l bedeli uayc aımı cumenın en : 
ltlıllat uı mak ıstcyeııler, ışlııı ~arl kıyınt' Traeıon - Sürmene !fO 1u nun 2' X 960 lcilomıtreıinJe 
nameye ve dosyanu nnralille b ılmadığı 
menıuriyetımize ruuracaat clıııclidir 2252 lira 60 lc.•ruş keşif hsdelti Kal~cilc 6eto!lllrme 111en-

2· Art~rınıı.ya i~li ık iı:iıı yukarıda /ezi inşlatı açık elcsiıtmege lconulmu,tar. 
yazılı kıyıııeıın yflzde :;ııdibıı~u · 8 Ç b 
nislı~tincJe pey \'eya milli b.r li11kı111ın Eksiltme l 2 93 arştım tJ günü Sttet 14 u Vildget 
teminat mektubu te~dı edılecektır. Daimi Erıc~meninde yapzl11calc.tır. 
(12•) 

3. ipotek sahibi ulm:nklılarln dığer Mavalclcat teminar 168 lira 97 le• "UŞtar. 
ılAkdarlıı.rın vtt irtifak bakk1 saJıip [ /c f k / fc / 
lerının gaynmeııkul iiı;eriadold hak.a isteyen er. eşi , mıı ave e, e ri tme şartnam•si fle 
rını huııwil.ı faiz ve nıamıfu dıur diğer earakı NG/İ• MüJürli;a11tle ~öre/,ilirl•r. 
olu iddıalannı işbu ilılıı tarilıınden fc l Nı .~ M Jı l ~ J l /el 
i.AUbaren yirmi gflıı içinde evrakı !sttJ li erin aı iti Ü ür iiiun ın a aca •rı ılı.ti gel 
mtııblt.elerile bırlıktı.ı ıneı.anriyetımi ııııuıpleriııia vesilcasz ıve mu 'fJaklcat temin•t mtılcll•• fJega melctaplt1rı 
ZI biltlirmeleti icap eder. akai hal lı11 uııkln ı ''o hu iylt1 faiz ve mamırn 
ııle hakları tapu ııicillle hab.t oıma dalr olıııı ı dialar.ııı tıHıtkı müsbıt ve ticaret otlası vesilc.alarile muaggBn saatte Enca111ınc 
dık~ aatıı bedwunın payla~u.a1ın.dan Plerilcn lııııiktı,; ııan tarıWnden mııracaatltırı. 1 - 4 
barit kalırlar. ıt bııı.:u 

<i Göıterilen günde arhrıı aya K • • • • • t k • ı 1 

ittirak edenler artırma iBrlHD 1lli opru ınşaa e s 1 tmesı 
okumuş ve l1lzum u uıalılwat aımış 
Te bllllları temamen kabul eımiş 
adlar ve ıhtibar olunur. 

5 Tayin edılen zamanda gayrı 
menkul uı; defa bağırıldıklan soı ra 
en çok arlıraıııı ılııııc cdııır aııc:ık 
artırma bedelı muhammen kı;> ruet.ıı 
rüı.de yetıniş be~ini uuımıız "~il 
a!tış i1>ceyemıı aıacağıııa ruclıanı 
ıoJan diger alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların o gayrı menkul ile 

temin etlil wiş alaı:al>!arının nı en ur 
daa fazı ya çıkmaz.sa tın \OK artırt 
anın tliılıüdü lıaln kı uıak tizrw uı 
tırmıı ou he,.. Gün daha temdid 
ve on be.fjııcı ıı;üııüıı sonu olan 

1.3 938 salı günUaynı saatta 
lacak artırmada, bedeli satış ıste;> e 

. alacııgına rttçhaDı olun dlgcr 
~~:cakııtaıııı 0 gayai menkul ıle ltıwın 
edilmiş ıı.lııcakları mecmuundan fazla 
ya çıkmak şartile, en çok artırana 
ihale edilir. Bö:; le bir bedel eıde 
edilmezse ih.ııltı yavıııııuz. ve illlhŞ 
talebi döşer· 

6 Gayrı nıenkul kendisine ihale 
olunan kime derhsl ve,>a \erileln 
mühlet i~inde varayı 'ermzse ılıale 

ımrarı fesbdlillaıak ·end;:ı;.deıı cvv 1 ıı 
yllkse.k t k ifte bulunan ı,ıı aız tıııış 
olduğu lıcıl ıı l!lıı aga razı o m z 'i ya 

bulunmazsa lıeııı n onbt.§ g ıu ıııilull ı 
le ıı. tı nı.ı:; ıı çık.uılıp ı:n ı a 1 • a 
ilıule edıııı. ikl lhalc ur .. ~ 1 kı • 
,.6 geçen günler .~inde . L • en 
hesap oruııacak faiz ve .. par 
Jar ayrıca hüme hacet J,,ı ı ıo.. 1\olll 
m .. nıuriyeUını7.ce ahcıdun talı Jl ulunur 
madde (331) 

Gayrimenkuller} ukaJda gJs ıjleıı 
14 2 938 tarihinde trabıon lcra 

memurlutu oduıda itbn ve götlerilen 
artırma p.rtnameııiııde .. tııacajı 
uuoıuw. 

dosynyıı 

gorebil· 

Zayi 
Vı fıkcbır B :.ik u:ıu 

nahiges ln kş k ı köJiın· 
den Mut OA;U a ırd n 316 
lı /Just fa oglu Ş ikr i as 
keı t vesi asını z yi et i ır. 
}"'. 
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VılAyet Daimi Encümeninden: 
Trabzon - Valc/ilcebir sahil yolunun 9x-IOO lci!o. 

metresinde yopılucak 174i0 1.İra 89 karaş keli/ bedelli 
3 10 metre/ık Sera betonarme lcöprüsii inşaatı kapalı 
zarf usu u ıle elcsiltmeğe kcnulmuştar. 

Eksiltme 2 2 938 tarihine çatan Çarşamia günü saat 
1 de Vi cigti Daimi Encimeni odasında gapılacalctır, 

l trkiilerin teklif mektvp/•;rını 1310.32 /curu,lulc temi· 
nal mektulu veya mc. lcbuıu tıe 937 yılına ait No/ı• 
Vekaletinden aldılclarr müleaahitlilc t1esikası tJe ticaret 

olası ır1esikaız i e birlikte saat 14de kadar Daimi encümen 
riyasetine vermiş olmaları. 

ıstekliler keşif, şartname "' Jijer eoralcı lıer gün 
Trabzon ı ... afra Müdürlüğü11de görebilirler. 1 - 4 

™Sa7ı.k H::I 
Boztepe.bala mahallesinde Kırk Bat

tal sokağında 44 numaralı hane satılık-

tır. Taliplerin mütekait Fen memuru Bay 
Saliha muracaatları. 
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