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1-lariciye 
nazırları 
toplandı .. 

Ankara 2 { A. A. ) 
Macar-Çek anlaşm~z ı

ğını uzlaştırma. ve yahut 
tahkim suretiyle h•lletrn<:K. 
için müzalc.enderdt: bı; lunnıak 
üzre Viganaga gelm 's olan 
Alman, ita/yan, Çek • e M~ 
car Hariciye N.ı::.ırl, '"' hu
gün toplanmışlardır. 

Joponycıd 
itt;faıda ver ilen 
karar! 
Anl:ara 2 ( tl. A. } 
}ııp n impara oru n lı ı

zuru ile ropla an 71ec )İ 

has .fopr>ı yanın m 'lletl ı 
cemry tinin büti n te elc.kü.1. 
/erile teşri. :i mesaisi ıc nilıa 
yet v.•rmes hakkındıki ku
rr.ırı i.rfukla ka~ul etmıştır. 

İngiliz hava 
kc·dr<)SU 

Valimizin tebriklerine 
gelen cevaplar .. 

HE! lK KORALTAN 
Vali ve C. H. P Başkanı 

C. Siza d~ kullu olsun. 
K. ATATÜHK 

Q·o~:>ÜJS 
faciası 

1 Kisi i5ldü • 

~o kişi ağır 

Oluşlar, Buluşlar 

Tü , ve tur 

T 

RgFlK KORAL r AN 1 
Vttll ve c. H. P Başkırnı ' yara i • • • ı acısı onun sa-

Traozon Ivıelki gün Trabzon.Jan viımi lt. dl) le de l tFı iyor .. 
Cumh urlyetlmtzlu 15 lncl Jıi döotlmO münesebı tt <ı vu • u iki ·rı.cu ile E.r:ıurumR bart:ket yarrık, haı<sıı o nı· l t, ~u ! El as, Y k ()mı-

bulan .ebriklerıniıe teşekkflr eder büyük milli bayramlarıaızın ed"!r ve şehrimiz J en çık- yaşa·n ık. Vfl a ms 1-.:ın d yııc k, olnm z: Ç ğaendiKçe YU· 
ıi:ı:ede lrntlu uiz milletimiz lçto refah ve saadetle dolu olmıısırı h~t.n sona yolc:ıııunu :~6 ya çı mu~tuı·: Ö ü ı n• ınl t k ııı ç.kıyoı· · 
ılilerhr. k rnığı söylenen Erzincanlı Se- Öl rru .,, L u v tın f ı ııntıhı:ıl ö so de lı:.ıttfl, 

nAŞVEt<tL l.ımh otobüsü Maçka Meksilasırda ÇekWPZ kürenin sırtl o tabutu c simi . 
<.:. BAYAR şofırüo direksiyonu başka bir 1 Fnkııt VAtun inliyor! 

şoh•e terketmesini müteakip sağıı Vatanın buğrıaa dl'ı~m~ıı dayumış bantıerlni; C. il. P Başkıınl ğına 
so.lı yalpalar yaptıktan sonra Ev~t 1 Fakat: 

Yok.imiş, kur.t:mıeak bı.ıhtı siyah mad.:rini ı 
TQr - lnkı ~ 1 ve ~tlklt. linin ve blltlln başarıların yJrı1~ c sı selst'n metrelik bir uçuruma yu-

b k De~il: 
ytlk Ş fü; n yQ {Sek dnres · nltıııda birbiri ardı sırtı oıı 'ş ıl· va !anmış ve ır taşa çarpar~ . Bulur.ur kurtaracak lı l tı siy h madeıioi ! .. 

11 ı ~ , lı 11 le V( refa ı devresini 1dre~ edeu hüytık 1 tırk pa·çalanruış, yc.ıculıır~an .yedısı - Atatü.rk, N"lmuk Keaıal1H ölmedi. Anafıırtalardı serseri 
il h in t lk ) dıığ.ı ve Y&"ııltığı Cumhuriyet b<ıy•umuıı crn<l o l öloii~, onu ağyır, :>ak•zı hahfı~ ~a- n:ısr..ıını böyle dOuıltmi~ti. - bir kurşun kalbini parçalamak 

r .,ı 10: ım \ ral'.n~ıştır. aralılar şe rımız: Heın bu aannıı:ı b<1htl siyah istedı: Blr &1&t, kulkan oldu, 
Daniliye Vekl i ve C. H. P Geıtl S~kret >ıi ı gelırıl k. Memleke_t ve As1'edrı ta dPğildir; slytıhlntılmuk tsten· kendi sıhhatini parçaladı, Onu 

ş. KA y A bJ 3ta.nelerınde tedavıye alınmışlar ır. mitıtir.. kurtardı Onu ı• lllsttn ceheonoml 
Hadisenin taşıdığı fecaat mey· ı Akdeniz( n f,k bahıt:ı Ş6hrl de y kamadı. 'l'rnbzorı \ illlyetioe 

dudadır. Ne divelim ! S91Aoikte 1881 yılında do~ırn O, b!ltUa bn yerlerde mJl-Erzurum 
MUrerret AtatUr nmoz \o HHrn eseri olarak Tr&tız •l· civnu- biri vatam ve milleti ku. tura. lelinla kurtulmak lçla göster-

merd h lk uın va:.rın bir atide kavuşacakları gUz •l lem su) un· OLUŞLAR caktır korkmayıol. Must fa Ke- digl bOtnn ~ırpımşlorı datıa ya. 

S 
malin aklı, kalbi ve kıhcı yük· kınd n gOrmek fırsatını buldu. cıen dolııyi gu.ster kn kallJi ve samimi du,·gu ve !.leviuç!Ne hcnı- u selmels.tedi.r, korkııııyalıml. Elmas tıırpalanıyordu; knı\mı. şehri sıfatiy e beu de c ndan iştirak ed2r cllmleye sıhhat ve 

Taarı, TOrke kaybetth lleo 1ordu, canlı ı~ıltılarla parlıyordu, 
Ankara 2 ( .1. A. ) Cıflyet dilerim. Ilııy,\t ıudao çıkmııtır. Su botun gOçleri snk.lnmış. Mustofa gördü ... 
A le J ÜrJı::cü Umumi Müf ~ttiş lU ı b t maddelerle 1 

'Dl.il-. amarı ıın ;ıfl sorıt en zum u aya • Kemalln bUik.lerlne vermiştir. Bunu ·urtıırmak ıaıım, fıı-
lı:ı.n bir su&l~ cı•JJabın 1 - TAHSİN UZER dendir Hu unsurun biz TUrk- TUrkUo şıışırhlon eklı yol·oımo. kol gllç.. ÖlUmtı göze ıtlmak 

h _ lerln hııyat ve tarihimizdeki yeri mıştu; Onun yüce bıışmd top. 
gi!iz Dahi/i1Je mustwıcrı auo Denı·zban kın sehrı·mı·zd.::..kı· ok bnynktDr . Atalanmı... su gı>rek; ıımo ölmemek şart.. Şlm-

d /ı le ·ı A • le d - ç . I; lanmıştır. Ve Türk nu Çı kll~l diye kadar bundııu batka tnrıu 
mü a aa teı ı rıtı " '>· , aramak için ane yurtlarından a»Utün çile Onua kalbinde n mu yapıuıştı? 
sunun bir •ilgon ldşid~n ayrılrnrşlar ve dUnyaoıo dört · t vlcdııoıııde birikmiştir. O. bn Volan, batmak nzera .. Vur-faıla n/Juğunu Ei/g[ımtŞlir. 1 n ş Q a 1 • • ı b\r ~ar>ıfına akınlar yapmışlardır. kadar güçlU, bu kadar akıllı V sın 0 da batsın dediler; AuadO· 

Filistinde ard.p grevi Trabzon lim n işlerioin nıtabteıır tesisatile şehirde ve Su ıçlrı ohm bu akıoların YN· bu k11ynaklıırdan harcamak i~ln ıunun doiu d .. ğlıklannda da-
.Ankara ;, ( A A. J - Soğuknıda lam koafU!'lU birer otel io~ası lçln Drnlıha1Jk umnm ytlzfln Ui e 1enlyet saçh~ını u bu kadar sebepler var ... O Tn k ğılsırı gilıla d. diler. 
Bütun Fil:sım arapları mQdQr'OğUndeo TrııbzJn şube ılne 870 bla Ura Körıderlldiıtt nutliit nak lazlmdır. Atatürk, ıoaoe mltırakıdır. . A d "' k 

1 ~lJedi olar,,.~ k°u'"tardıgı yurdu. o Oı:ıu dııha mnkt p Rır lı· D o d051Da umaaclıı.o. a,ev ilan ıtmic/erdir. h•bM nhıı ıııştır. ô J . • t r K ı k. 
.... • _____ r -------- - nstüo( su u~tu.oden. Huedemı rtnda lkeD hotnıak i.;tediler: er .ıus r.ı a eı;na arar 
Görüşler 1 Duyuşlar den ,~ ğmrıdı mı? lstik 1 aı sava- - Herşeye raawen, 60.Dll veraf; Kıır denize açtl!lı Oou, 

şımızı. askeri brdetl Akdeniz: tadar devam dedi. Ka denıı de çıı ıştı, karartamadı. 
Memle~<el işlerinde matbuatın rolü su df'{(il miydi? ÖJıQo d ye isyan eden DUr- Ve nihayet Uç ı 9 : 19 mayıs 

A ırlar b!zl knrııclık içinde ıDleri:ı Ozerlne f'iOrdüler. Bitli e 191D. Ve S msuıı dsQ'ları şar. 
Allah rahmet eylesin .. Mn-

teveffa Vali Rıfdt Danışman Zil· 

Inanıoda bu gQzel fublI 01 bucivırn 

liıert muhitte E•sen br:.vr şu idi: lu:r 
kes yarııtmaı , m~vkl temAa o • 
lemek .. Nae 1 yannmak, na ıl 
llevk\ temin etmok?.. Fil& ca 
1'öyle dedi, folenca bu t kirde, 
filanca lehte veya al yRtedtr, 
f'Uanca şu ı.. l'ntta ou b. !ac 
f lanca şöyle yapı ı k i&teyc r, 
ı;u mafhudı t ııyoı .. Zeki adaı".I, 
böyle bir hın J yıırıottık! o ve 
bu tıynette nciııml, ı· peydnlılao
dıktao sonra, o ndotı ııld , ben e 
aldı ıHml bırna beal s~na dUşUrü,ı> 

bntun şehri avcu un içme al.ıp 
hn geldi, ke}·fine t • h. Tam bir 
K.n.dri bey vnri şu gUıel şelıı de 
Uzu o yıllar hUk.Um sOrıiG.. T e 
hır taş bir yere k. 1yrturttu, ue 
bir çivi bir yero çaktırdı, ne 
bir eser bıraktı .. ı'rabzonu yıl 
hrca geriletip, 'Irabzonu y ı. 
larc?ı ilerlemekten alık.oyup, nı 
ltıılch ajlıahğı, dere beylığhli de 
lhya edecekken goçOp tlti.. Bu 
YaııJık.tımmın d'ihA kıp.dıcaımrnı 
O Jıllardak.i Yenlyol sutunla· 
tında .cıe acı, ne 91plalt olarıık 
)azıtmış oldufıunu okU:,'Abllir· 
•lotz .. 13u ıebebtııı de Sıyırı U
ll:ıumt Mnfettt,imido. hı ır glbi 
bu şehire ayak b .. sışrnı kalln· 
luyomru. o kudreti~. beyırk, r, 
'l'ahaia Uzer gelir ııelmez Trab· 
t~n derin bir oh ç 1ker J • eer.lş 
tlef es aldı. 

o uerbat hava gQnoş gör
llıUş bir bunal' gibi bll ı;elırln 
llötstınden dağılıp gitti Yer· 11 

sar, tawız, oeyylt olr b ıhıır h . 
'tası ge dl.. o. bu ahtsi T~ b· 
toa, bı ht, o, vlraıılti~ ı hi e 
~'llraıı getlrôtği iş ııdir l o u ( 
1r•at buld11~ cu ttılcildea ke -

d mi alamı~ ). um.. Ölü, hayır 
il" yad (')lunrualı'l Eyi amm& lıer 
ölO de hayır ile yad olununca 
dırilerdeki eyiliğe, .Bııyra oıao 

nr?.u; i ıi:ıi:nAk:, neytJ ya ar ıd .... 
r rih; ylyi 1.töt .yü ııyı~t etmez, 
y d ve ka~ıt e mezge ue kıy. 
m ti k llrld .. 

Bu at.r arı bıırıA ılbam e
d -ı buJil.Dk s be b de şudu1· ? 

s rb st c:.uşn eblllyoruz, ı:oer 
ıst EıO 1 yebuı.s onız, scrb et 

vaz bi ıyoruz .. Hatta serbedt 
~öl lem~k, yozmok lçlo, yani tııoı 
Cumbuııyot d11nıı gibi, tam 
Cumburi) et mUteı.ekkıri gibi, 
tam Cuınhuri)et muharriri gilıl, 
, ır.. C ınhuriyctp ·ıver gibi ıa

reket tmt.:K içın batımızdıı bL\· 
l Ok id , ecı, Cuml!uriyetçl, kud
re 1i Tahsla Uzer glbı.bir umumt 
MO etli.,, fü:fık Koraltan gibi 
bır vtılı var .Matbuata bu derece 
kıymet. bu cterece serbeıni ve
rou bu iki saym taş, ba~nwızda 
buiuad .ıkoa •Jnlıuclan yolunda, 
yerinde, degorlnde yazmak şar· 
tilo ö2ııt, teşvlk gördükce olaıu, 
biteni fll.tUrsnzoe yazmak, aulat
wak butiusunda büyUk bir zevk 
ve heyecan du1uyoruz, balkın 
dlil, hakkın dilidir. Htkkıa dlltae 
terctımaalık ta ma\ buatuı Ode· 
vldir .• Bu. ödttvi be9araD kıvanç, 
b· şuamayao uhnç duyar .. Şimdi 
tıusözt ırden ıonrı maksadı .ıtri 

yapıldığını hayretle sorJıırecıık 
bil çeşlt, çeşit ve ber biri .;e· 
bire umrao, ref dh ve sııttdet 

veren işler eserler, varlıkları 

sıralayıp uzun uzun tal~dil'lerle 
yazmak şUplıeaiz ki motbuRtın 
vnzitesidlr •. ilu vaziteyl ;:ıııçiz ıne 
ifa ediyoruz, Nasılki b!.l varlık
ları, iuyretlerl, faaliy(!tlf'ri ya 
;,;ıyor, yazmak mı1 cburiyetiııde 
kalıyo:Rak aksak'ığı durnklığı 

gayreMz\lğ' de teııkıt clınek ve 
batır ve gönUle bakmfüiaa y z 
makta bir vazifedir. Bııtta meııı· 
leketia selıuntJtl, hayraı , f yrla 
lıınmtışı DEımıoa bi: borçtur 
da . . Sayın V a l i m i z her 
toplantıda çok beliğ, çok 
\azıh, çok votaape:verııne, 

hitabelerle bu şehrin hPr teşek 
kıllUnden, her mUnevverinden, 
her iş bsşmda olanından es r 
7ım\tmak, ciddi, f e•ng<.tlı, feda
k4rca çalışmayı, memlekete hiz
met stmenlu Atıı l llrk rı j imiıııo 
birinci dileti oldu~uuu ögOtle· 
mık.tir. 

Şu halde f.ıaliyetleı i wiıl, 
vıızirelerlmizl bu dileğe ve lıu 

oıntıero uydurmalı, ald•ğımız 

vıızltelerde, mevkilerde bu di 
!ekler, bu oaııtıer dairesinde 
lllzlaomılıyız. Makaat ve ga· 
1emlı mevki tutınak, aldığımız 
mevkileri daha yUkseklerl l~ı.u 

basamak halinde ddd tutmak 
olmamalı ..• 

yurum : B11 yaııntn arkaıunda balkevl 
Trubı.onchl belediye işleri işleri, spor işleri, sosyal ışler, 

cep lı e ı:ı 1 n de o p1rtJ işleri ekonocaik işler, ıira1tt Meıi, 
: ~plıe::;lnden v ı la y e t işleri kOy işleri, elhasıh sırt T1·abı.o. u 

c pbestaden şu bır ıkı yıl içinde ilgileyeıı ve çeki duz~n veril· 
ınsımın ba~ın~ dör.dO.ıt>celr, yure· mesi elzem işler üzeri. de gö 
~ ı kırnnç v 3 meIDnuuiyet iç.n· rOşlerlmi, duyuş'amrı, gördü· 

bırn .ııc ... k vulls1ne, boledlye ınmu~. duyduğumuz gibi yaz 
ısıae de (v .. r o UHJ dt:ıdlrtecek, 11 ak tıkrlndeylm .... 
ugı f ııw ı e, bau~. bntçe ile 1 Cevdet Alap 

vu t;ıı ııız bmıkmışlardı . Hasrrt· yolladılar, Trabluu tıçırdı ar, kıhı ·ı lıyor: 

leıiuı ~den biri de su lö. Buruıı GUm•ş ufnktııu şlrndi d ğ r ürUyelım arkadaşlar .. 
lı;lu 117Un ~n b lŞlı bir yu~t GU"eş, ke.ndl ke dı 1 j bl ir mi? SOndUrUlebilfr 
rlsva!.ı olnıasıııdan t<thii ne d!lllJOI duyduouı mu'? . AtatJ. k, mi? 
t)labillr. yurdu• içl&o dOğ"u ilerler n S v s. " I'Qrk Yatanı bölOD· 

Kı fnmızın t~I(!ı, göul'lmQzfln arkadaşlarına bu f&rkıyı ıiet DtilodUr; hı:ıki•lyet 
liltü :)fi giui kar.;ırnızııı s·Jyunu rniştl • şa f:)ız miHetinalr ı .. 
dıı Cnı 1lıuri~~t verdl G zetelere Eızurum. Sıray adımlı rl · · 
bakır : H0 r gün, yurdun lıer d ın flıyrıhi, mlll t f rdı 0. r . lç rdcn ve dışındın 
yaum ı vurdd ışların lf'nıiz st,ya Hakik~tta "Milletles Hklei', Yine hepsini 
kn\'u~ı uf,.ıo J, uır !ıU melesenin o:uş. Onu, bat ın diye çtıirlue yenllmeyiş .. 
k:1lloJ nd• gııou okursunuz. Ka yonl!ir, l1Sh1 çıkışı ~o a !er, ı ıkl euun !aöolerindE' 
rrnlla iJa "11 j nr, ve ot veni :'lU b11trılıirnn auhıd1' nr; tutmak is V ynkış: .. 
yolları Cuınlıuriyetin rn arııi. tedi!M .. xa bB , 11 lı m iş! Haki<! Tuncay 
landır 

GOnC;ı;ı doğdu b r kere! G ş . 
31 ltkteşrio pıızarlesi gOnü 

Trtıbı lida nıı tıoyie bir f\mtrn Yeni Belec iye Meclisi 
t~me atı~dı. Adık suyu gibi 
hımi 'e sUlüksOz olııcık o a:ı içtima lan 0 ba ladı 
Sülük llde n Glevnzı t, :.. knla- J T · · J ,, il g n 
lııılığıı ı lınUt11ie Rt lan lı11 t(\rıJı>I, • eorınıevve ·~ J 

tıiç ı,ıll• lieslz mı ı.ırı Vl3 ııA~illPri ı yem heledlyc mcclfsı b edıye 
· · •elsi doktor < amal Tur ı serıol i ıçmde · ıışutıH ık a· ·1.. • 

bl " ı1 rlyesotınde bırıncı t ıp tıntı. HH 
r es r olacaktır ı vnpnııştıl'. LHl'ind r is v hilli-

Tı ıbz.)rılulıır ki kCHfl kut · giue emekli tılbııy şevı~t Sav ... ~cı, 
Judur: Aziz suya l ıt•·u rakl· "• ikinci reisli{tlne Muo• ın r Ya 
bu orı 'ita p tatilr1.'ila ~lıl~ v,,. ıı nbıyık, kctıplilil re Tevfik. 
rildi. ucun için btıyı .. iki lıa- Yu 1tıwglu, burhan Oğı z u, 
yd v~ lı4uıın seri ılet .. tıPğl ruh- Lut:u Puıatıu:ıo •, Tomel Ü er 
lara t ka:iar imr~ı.ilsf yeridlr. eeçııml;ı _ bundau sonra e en 
D "' · v 11 i · t 1 b d nıenıeı ıntıhııbı yapıl ırak bütçe 
~e;er 1 8 m zm eme aşın 9 encümenine Hü:·eyin Avni S ğı 

s_oyledlkleri sözün sonuodA be- oglu. M. Muammer Yarımt ltl , 

lırttiklerl gibi: "H .. r f Prde VP , Ali Riz0 l:;;ıl, ı:su1·na11 Oğuz u. 
ber ŞPyde st>n 1 Seı l çok yış1 i Cevdet Akçay, U<:ıılm Ço'akoğlu 
Türkan bUytlk ve sevgili Atası!. ! Cemil Scrd'lr; idı.ıre P.r.cümeni e 

M ti b' d h emekli yıırbtıv 7.Ublü Evr 
U U ır eser a a Temel NJcumi Gu s 1. tn.uk 1 

Piizartesi günfl flkfemı Halk Ruğıp ÖltUrk e al Öın rb , 
P.utislı:ıde gnzı:•l bir eserin ö Seyit GJodOz, LO fü Pulat n ı. 
nünde daha bıtş f'ğdik: Trabzon İbrahim Ertekin, i\'a ia e· cU r: i 
"D büyU~Une şnkranlarını onla· ne emekli allJay Ş vti St!Vfı.,cı, 
tacağı nnıun makPti ile, sanat- emekli Ytırbay ZUtlln Evren, it: 
kArları ile karşılaştık. Nemli, Ahmet Trakya, O man 

Ktılcı, lbrehim Sürel, 'l't~fılc 
Tunç Yunusoğlu, sılıhat eacümeolrıe 

- Denaı gelecek sa11da - doktor Turgut Targay, dl' tabibi 

sayıda -



5 ikinci Teşrin 1938 

Kapalı zarfla inşaat eksiltnı osi 
Trabzon S. ve M İ.Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Trabzonda Nümar.e h H· 

tanesi ikinci kıstm inşaatı ile elektrik kalori/er, sıhhi 
ve diğer tesisattır. ' 

Bu işin muhammen bedeli (737.044) lira (8) kuruştur. 
2 - Ba işe ait şartnameler ve evre k şunlardır : 
A ~ Eksiltme şartnamesi 
B - Mukaııele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Yapı işleri umumi şartnamesi 
E - Vahidi fiat liıtesi fJe hususi şartn<ıme lahiyPsi, 

keşif hiildsası ceifJeli. 
F - Projeler: 

lsteg~n.'er bu ş~rtname ve evrakı (3686) /wruş 
hedd muluıbılınde No./ıa Vekaleti yapı işleri Umum Mü-
diirl~~ü ile lstanhul, Trabzon Nafia Müdürlüklerinde1 
alahılırler. 

1
3 - ~lcsiltme 1.'"-11-938 tarihind• salı giinü saat 

f ~de Tra~zon Sıhhat Miiailrlüğii ti11ileslntle Y"pılac.ıktır. 
- Eks~ltme kapalı zarf usu/ile g pılttcaktı ·. 

. 5 - Eksıit'11e~e girebilmek için isteklilerin ( 33232 ) 
t~a muva_kkat ~emin_at mektup veya makbuzu v? hundan 

k 
şka aşıgadak.ı vesıkalarını kapalı zarfına usuli 'Vf'çlıile 
oyması ltizımdır. 

(: 
1
A) Evvelce alınmış daimi fJe muva 1<.kat fJesiı a!ar ilgfJ 

1 ınmış olduğundan /\ afia Vektiletin;n l 2 -8-938 tarih 
ve .67-71650 sayılt tamim/eri mucibince Trabzon Vılii 
getmden alınacak ehliyet vesikası. 

B) 1938 mali senesine ait ticaret odası vesih sı 
6 - Ehlige: 11uikoları t11lıhinde hulu anlar 15-11-938 

f~rilıinden enaz (8) gün nJVel istida ile Trnbzon vilaye
tıne '!'aracaat edeceklu fJB hu zaman zar/ındn vesika 
ta/ebınde hu!unmaganlar eksiltmeye g !remiyecı klerdir. 

7 - Teklif mektupları 11uk11rıda üçüncü maddule ya
zıl~ saatten bir scat evvılir.e kad r Sıhhat Müd~rl ğü 
daıreslne getirilerek eksiltme lcomisg 1nu reislıgine mak
buz mufc.abilin.de verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektaprarın nil10yet 3 üncü 
maddede yazılı saata kadar tılmiş o'malan ve d•ş zarf 
./arın "71Ühür tr.umu ile iyice kapatılm!Ş olması ldzımdır. 

Postada olacak gıcikmeler k ıbul edilm •z 2-4 

YEN/YOL 

n'a P~za~ 1 lı 
DEFTERD RLIKT At~ . 

satışı 

Bı'deli J ş ,· m k f iı Tr bıon Orta fecim 
okulunca i~tın ô dı en A ıas l m'lh1llesinde 73, 73-1 
kapı No lu ve 1 ç uz lira n u m, en bedelli hane anka
zına 29-9 -!/}8 trrhirde t lrp çıl. n adrğı için artırma 
on gün uz tılr,rak O 10 .1 8 t r'li de y pılan ikinci 
artrrmnsınd ı yırıe w~teri ,ı/...ma-irtrndarı 10-11-938 
tarihine lu dar bir f./ z11f d p z rl.k suretiyle satışa 
çıkar 1masına 1. a 1 1ıerilm ş'ir. 

istek/il, ·in yı.z i 7 5 l • iı at akçrılarigle birlikte ve 
bu mtiddet içinde ufterd l kta fop'anacak lwmisyona 
muracaat/an. 4 - 4 

·Kap r z a ·nş. a ~si mesi 
TRABZO,\J vlLA YETİN O N : 

1 - Ebilt. ye kını a'I 'J: Gıircıibulakta yapılacak 
gümrük bi sı i ş ıdı 

Bu ş'n ' lı n e~if b dp ı 20068·1.4 / lirad:r . 
2 - Bu iş~ oıt , r ·• 
A - Ele ilt71" Şt.lf narnoı 

B -· M111<. ır•el,. p~<j si 

' '{ıe v· k şunlardır: 

C - Eaı;ındı·lık il ri g •n l şart n ,.; 

D - Y p iş 1eri utıw .i, 'e11ni şarf~amcsi 
E - Valıidi fı l lı.tesi re l.um•İ şartnamesi, keşif 

hülô.s-ı cetııP/i ve m ,fal /isi si. 
F - Projeler 

istevenle· hu ;ırt1 n• ve rf'kı 100.Jkuruşbedel 

mubıbilind• Tıalzorı ~ Jterd rlığır:dı ve !Vafia Veka 
/eti yapı iş 'eri u ıw '71 nıu iti luğiind··n alabilirler. 

3 E~Jiltme 30 '1 9 JB lıınhınde çarşamba gunu 
saat 15 de Trabzon D fterd rlığın fan müteşekkil komis
yonda yapıluc ~tır. 

4 Eksiltme kı p:ıh vu f ı sulile yapılacaktır. 
5 - Eksi 1lmcr;e gireb in ele. için isteklilerin 11284.27 

lira muvakkat ternir.nt mek up veya makbuzu ve bundan 
başka aşağıdaki vesıkalarını kr p lı zarf/arma usulü veç
hile koqma ;;ı l<iıımdtr 

M 
v A - 30-/1-938 t.,rı/ıi.ıd n en az sekiz gün evoel 

OQOZO icar OrtırmOSI Trabzon Vi 'ci9etine murccaat ederek bu işe girebilmek 

Belediye Encümeninden : için ehliyet vesikası olm sı 
· B - 7 9 ?8 m ıİf senesi te it dcareL odası vesikası 

f skenderpaşa mahallesi meydan c ıddP-sin -le teledivege 6 ,,.. ki f k f ' 

l 
- ı e ı me tup an !fU;(~nda 3 üncü maddede ya-

n.it ge
9
n

3
ç

9
er_ k~dlubu alktındaki 21 num:: ralı mağazanın hrı- zılı saatten bir S'1al evaelirle kadar Trabzon Defterdor-

zıran ıptı asına adar olen ic n edi gün müd d tle le. t • k l arı 0 !I lığına gdiri 1erek ek iltmJ komisyon reisliğine makbuz 
e açı ar ırmmga onu muıtur. mııkubilinde vuilec.,ktir. 

. Artırman~n 11 Teşrini sanı 938 cuma günü ıwt 14 de Posla ile gönde,iltcek mektuplar n nihayet 3 üncıi 
ıcra o~unacagrnd~n isteklilerin mufJal.kot teminat mak- ı m :dd"d" gaeılı sa• l lı..adur gelmiş olmaları ve dış zarı· 
luzlarıle aynı gan ve sarıtta enci: mene "uracaatları lann mühür mumu ile iyice k(Jpatdmış olması laz·mdır. 
ilan o'unur. 5 - 4 Po 'lloda o 1acnk g~cikmeler kabul edilmtz. 1-4 

Saufa 2 

Hal' da ki dükkanların icar artırması 

Belediye Encümeninden : 
Mumhane Önünde y~ni yaptırılan Hal binası dahilinde 

halen boş bulunan 6,7,8,9,10.17,18 "e 21 numaralı dük
kanların haziran 939 ipti dasına kadar olan icarları yeni. 
den ve onyedi gün mii.tltiet/e açık artzrm ğa çıkarılmıştır. 

isteklilerin muvakkat teminat makhuzlarile artırmanın 
icra edileceği 17 1 eşrinisani 938 cuma günii saat 14 de 
Belediye Encümenine murar.:a0ıtları ilan olunur. 3-4 

118.n 
Tapu Sicil MUdUrlUğUnden: 

Hoskirasyı köyUnde şıırkan 
ırmak, gıırbeıı tarikiam. ;şima

len Abdullah oğlu emıın vere
sesinden Asly~ çalılı~ı. CE'tıubeo 
Ahlet oglu Mustıtfadan teferruııo 
sahibi senet A Hlullah o~ulları 

Şevki ve Sabri hissedarları tar
Jasile mah·1ut iki hin yedi yüz 
elli yedi metre murnbbeı mey
velik maa çalılııhn Abdulhılı O· 

ğull:modar Esı t oğlu M uıtda 
tarafmdsll 1288 tarihinden mu
kaddem ahtırdıın teferruğ etmek 

sureUle tıısarrufundn olduğundan 
bııhtslı namıaa te cill tıdı g çec 
ihtiyar heyetinden tasdikli iluı o 
haborle tııleb edilmiştir. 

Tapuca kayıtlı o mıyan bu 
yer h kında 2 inci teşrin e. rnın 
19 ncu Oumıırtest gUnft s~at 

o l ide yerlcde toh lkct :va· 
pılacjğaodan gayrime ul tı • 
kında blr trıı!larrur fddia~ında 
bulunanlar varsa ve ıtlkl taırnr· 
rutJyelerile birlikte t ıh ikr.t 
ınnııne kııdıır mutınfızlığımıza 

ve7a ketit gtıntl mah&llinde bu· 
lunııc memura rnumcant et· 

Nt t ''" ol ·u . 

Kapalt zarfla sad yağ el sil • 
Si 

Erzurum Asl .. eri Satınalma Komisyonundan ; 
I - S ırıkamışın (28.00G) yirmis kiz b 'n kı 'o, Erzu· 

rumun (26,00fJ) yirmialtı bin kilo s .de yağlar k. rı /ı 
zarf la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - St1.rıkamış için alınacak sade yağın tahmıni be· 
deli (24,500) yirmidört bin beşyüz lira ilk teminatı 
(1837) binsekizgüz otuz yedi lira (50) elli lcuruşfu,. Erzu· 
ram için alın-:ı;ak Jağın tahmini bedeli (22100) yirmi 
iki bin güz lira ille teminatı ( 1657) hin altı güz elli yedi 
lira (50) eli kuruştur. 

3 - Eksiltme1eri Sarıkam.ışın 27 2. Teş 938 paz:ırtcsi 
günü saat 11 onbirde, Eavlrum gağımn ayni günde saat 
7 5 onbeşte Erıurumda askeri satınalma lcomisgonunda 
gapzlacalctır. 

4 - Teklif 'melr.tu,ları ılcıiltme saotlcrinden birer 
saat evvel komiıyo11 i•ılc"nbğın11 •ırilmiş vega posta 
ile ıönderilmiş bulanacalıtır. 

5 - ŞtırtntJmeleri her tün lcomiıgonda görülebilir. 1 - 4 

Yurttaş 

yardımı 
Kızıla ya 

unutma 

Gayri menkul satış artırma ı Boyb rt Alayı Satmolmo Komisyon Başkonlığından7' 
Mahcllesi Sokağı Cinsi Kapı No. Metrüke N. Mu f-. .• mmen bedı:li 1 T - Bayburttaki kıfaatın ihtiyacı için aşajıda cins ve mikdarı yazılı on iki 

lskenderpaşa Çömlekçi FefJkani otel 60 30../ 1450 lira J kale'!' .erzak, ~em ve yakacak satın alınacaktır. Erzakın tuhmini bede/ile eksiltmesinifl 
tnlıtani kal, ve hane 60 1 şek '· ılk temınat.ı ve ihdesinin yapılacağı gerleri11 tarih, gün ve S'lafieri yazılıdır. 

Kasım ağa Kahga ham. k<irgir mıı[aza 22 139 750 lira Cınsi Mt~1arı Tıla':nıin bKedeli lll~ Tem. Eksiltme İhale İhale ihale 

.. • • • ,, ,. 24 140 700 .. ı 0 
_ ı~a _ ___!:. ~ ~ şekli Turihi günü saati 

,, ,, .. • ,, 20 738 700 ,, ~ng·ır eti IL5,00U 15625 UO 11~2 10 Kopalı zarf 9- ll -Y.:Jli çarşamba~ 
,, .. .. .. ,, ,, 26 1 :/T 37 5 3:>,000 4900 00 367 50 açık usulle 9. 11 • 938 ] 7 
Esvak Golu oğlu Mağa :a 21 4j 450 ,, .)oğan 25,000 1750 00 131 50 ,, 9- li -93li " 14 

.. Eski demirciler tahlani ka gir mağaza 33- 35 78-79 J 100 Z"/nç ~.UOO 1350 00 10i 25 .. .. 9.1 / -938 " 16 
.fevkanı' k ı·ıgı'r a.rdt'ye ., .f u gllrk l2.>,000 TJOO OO 735 00 • ,, 10 . 11-5138 Perş,,enfıe 9 
J' ,asuya uru 1 .000 1310 00 9900 ,, 10-11-938 Tı1 

kdrgir mağaz.ı 14 82 670.)~00 Sabun 2.000 760 00 51 00 • " 10. 1f.938 " 14 
fevkani t ... ni .rJekdige 26 A !:O ., 1~~:n 60,000 2400 00 780 00 ., : 10. 11. 938 " 76 

rine müttes;/ ikibop moğaz 26 8 ,j
5,ooo 525 00 39 50 .. 11. 11. 938 c" 9 

hanenin 8 hi).;ede bir his. 179 700 ,, Ot 40.00(J 1000 00 75 00 • " 77. 11. 938 uma f1 

.. Alaca han 

., .. .. 
Soğuksu Çataldaş 

Defterdarhktan : 
Yukarıda cinsi ve t.V!a/i sai esi yazılı gt.yrimenkuller 24-10-938 tarihinden 

itibaren onbeş gün müddetle ve pe~in bedelle c-çık arfumo snrrlile satir ğa çık1rrlrnş 
trr. Talip olanların rüzde 7,5 dipo· ·'o/r21ile birlikt" ihale günu olan 8- 17 938 ta 
rihine müsadif salı günü saat 14 d Defterdarlıkta top/.?nacc;k 1. omisyona muroca ifan 

: -· 4 

Akar at icar artırma ı 
1 - Sinema arkasında 275 r.umaralı dükkan 

2- ,, 273 ,, ,, 

J- iskenderpaşa Uzunsokak 277-219 numaralı dükkan 

4 - .. ., 271 .. ,. 
5 - .. Es vak 191, 191-1 .. .. 
6 - .. Meydan c 19 .. 
7- .. 17 .. .. , 
8 - Ag~fi/bo Eızu•um c •d ·iesincle k<irgir oda 

Belediye EncOmeninden : 

Muhammen hmrı 

ıOO 

700 
190 
700 
75 
50 
50 
45 

Yulcanda m v 'feri yazı 'ı he 'ediye akaratının haziran 939 iptida sına lcadar 
o 'an ic:ır 1arı onyedi gün m iddetle qeniden artırmaya kcn'.llmpşlur. 

Arfp m ı 11 Teşrini,an · 938 cuma günü saat 14 de de icra olunac ğzndan İs· 
f 11klilcrirı mu :ıJk ~at teminat mokbuıl·ırile aynı gün ve sa atta encümene muracaatları 
cl&n o 'u.ıur. 3 - 4 

Gzyağı ~6.0UO 1200 00 9000 " 11.11.9:8 " 1J 
Putute.. .jo.ooo 1200 oo 90 oo : : 71 • 11 . 938 ,, 16 .. 

TER 
• • an urı Sezmen Mü ss esı 

Modern Terzilik 
Yeni sanatkar - en yeni desenler .. 

Kışlık büt~n. çeşitlerimir gelmiş, modern tırziliji temin 'Oe sayın miişterilerirniıitı 
ı ukı selımıe•ini tatmin ir,in ticarethanemize lst1ınbuldan geni sanatkar celbedilmiştir • 

Ucuz ve güzel giyinmek için lüt/ en te~rif edini%, Bayan 'ite Baglera mahsus 
şık ve kibar kumaşların en yeni dı.-nlerini lütfen g r·inüz . 

Ha 1 el is çeşitlerimiz· Ba11anlara mantolar, ispor manialar, pard sii "'"; 
• şarnba çocak mantolar- . yağmurluklar: 'De kamcıftıf 

Baylara pardesüler, palto ve kgJtümler, ya · murluklar, Çocuklar için 

elbise, yağmurluk,· p•lto, pardesü ııe kumoşlar. 

VSİmlik En son. moda Trt~lı.ot. p11r~ııül"!imi~ :•ıın mü,terileri 
ucuı /ıatlarla temin edılmiıtır. Lut/ er; goriiniiz, tecriibı e 

Kunduracılar caddesi - NO. 23 - 25 

1 
ler t 

2 
şidd 

nahı 

bu s 
get 
ne// 

A 
YUk 
tCJpla 
rıı m 
'I'üR~ 
Rend ı 
Ç· ğı 
Boyu' 

tor b 

hırakt 

Purun 


