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Mayıs! Hava Şehitl ri
i z i anma giiniidiir ... 

v Hariciye Vekillerimiz 
··'--

1-da nasıl karştlanddar .. 
Dönüşte sofyada da kalacaklar~ 
~fı• 9 ( A A ) _ &lır•• ,Umdt• olan Cel~l 

;,::11~··:111.a9ar ee Tıv/ıi Rdştii Ara hl .. ..S1/g"1tın ftJÇlllll· 

.,.,,.._~~ıBr. B"lflllcil il• Harici•• .,JdlimlJ lstaıontla Balıar 
t li!!tft!Mi,li kralın •ifllfllrl fiti .. ,,,, 111aıiri taro/ınien 
~~11111&1..ıumıı .,, trMI• '"""' uot siren t--:ılclca/a esna· 

ili ladldinwt ricali s11mimi bir hoa ıçind• ı~çtJn 
ta,,,.ıulı hlan11U11lardır. Belıretltlan JönüıüntltJ -.......... •ı• il• T•fılc R•,tii Ar•• So/g•tltı /uıl•celc-

~~·· ..... Bayar ve R. Aras 
slav hududundan itibaren 

zahürlerle kar~llanddar 
Belıret 10 ( .A. A. ) - .,.eldi Cı1dl Bngar il. 
rldı• wcldJ. R.'ffti Ar•s " W111i1etkri dün alc111111 

M ~ .. ı.;,lu • ldeıgonJa Yaıoslavge 
... *'u. S~ w Y•ıoJn devlet adamları 
ıııuaıw.ıa ..,,.,,.,.,,,.,. Yaıoıln laatladantla.n iti6aren 
~ ütagotıl11rtl. Tirlı miı•/irlıri ıere/ine bü.....,,1,e, gapılmııtır. 

fltl.ıll..,. '""'''" Türlcige tlnlıt ricalinl11 Belırat 
'-"' W1ifl.n tJ.riıl tlodla;a w 11/a 

r 
n 

dı 

Atatürk 
Ankara 8 ( A. A. ) _ 
Relıicelflhar Atefiri ,,.,. 

Ç•bıılc b•rejınia bir ıı•intl 
gtıpmııler, 6erajdeii m ••
ziı•ti ilı tesisler lıdluntl. 
izahat elmıılar •• 6a /.,, 
,..,. mrılcti/l•r oırmlılırdlr 

Kamutay da 

kanunlar 
An.tara 9 ( A. A. ) 
Büyüle Millet llıcliıl 6a. 

ginlui toplantısınlilı /Jazı 
ihracat emtaemı.ı i~in ltalge 
t11ra/ıntlan Nrilen llllllUGnt 

iontaıajoruı mam6il ltelga. 
nın ,.,..ı ldltaltU rejl111/a
tlea lsti/tulaiae •it /can•• 
il• sııl>11g rathı iıimleri11tle 
bazı tl.iiıllclilıler gopılmaıı 
halıiındaii bnaura 6irl11ei ,,,. •• 1c.,,. ,.,,,,,..,,,,. 

Veni 10 
lirahklar 

iki şarbonlu 
zavalh hasta 
Feci ıztırablar içinde 
hastanede öldn . . 
Şulonla lcogıuıltutlan 
ıeiınnuıi lazımdır .. 
Pulataaadaa memleket bas. 

taae.ıne getirilen prboalu blr 
tuıatam• ltl Oç gQa etvel pek 
feci 11braplar 191ode oa \ki 
uat urhn•, J•palaa batan 
tedavilere rataıea OldOtD ha
ber ahomııtır, Pulatana beledi· 
ıfllnla bir mubaba11 olmadı 
t .. claa bu ıtbl mObllk hastalık 
lana oatme ııçllememektedir. 

Bu itibarla. 1111 ıllalerl 
11rf r•ek makudlle ucuı ol 
ıu dlJe Palataua pazar 1e.rlade 
laal'WI tedarik ettftl toatrolıuı 
Te aaJeDelb ellerin aetaclar 
feel aklbetlere meydin verdJtl 
avat ve acı blr hakikat olarak 
bir tere daha aaı aplmıı ol
maktadır. 

HııtaDMI OldDIQall yazdı

IJIDll tarbonlulırdaa blrlnılsl de 
on bet Jlrml ıno enel Oftan 
ıelen blr hastadır. Meıelenlo 
ebemmiyeU aflkAcdır. Kualardı 
biJfll baJfllllmD ~ ton-

19 MAYi 
Atatürk'ün Anadoluya 

ayak bastığı gün. 
Bu büyük bayramın 19 uncu 
yddönümüne hazırlanınız 1 

Atamız bu uğurlu gQnde Anadoluya kQftu ve 
milletinin bağrında kurtuluşumuzu hazırladı •• 

Bund.. on dokua yd hol. 
büyiik cihu uvqıadı O..uh 
devleti. keadi birleıık devletlerile 
birlikt~ bll'pta yeadiaoe, dGıma ... 
lar TGrk yardunua ber tlrafıaa 
ıirdiler. Memleketiaıa'a bql cı 
blytlk ıehirler ... , clemıryollua 
merkuleriae aıkerlerial oturttu
lar. OrdumPUD bitin lillbltnnı, 
top, mtkineli tCifek ne vınt alıp 
keadi aemleketleriae padenaek 
bere depollra yatdal1r, bua yer• 
&.rcle bulan deDialere attalar. 
8aa yerlerde l..ılu1DW döYmıye 

blkblar, meaurlanmau, bikiale
ruaiz,, jaudanu ve polialerimize 
laakuet ettiler. Tilrke. kendi 
yurdunda ve kendi evınde .öa 
ıoyletmea eldalar, iltiklilimuı:i 
blltalacblar, ~ize brtı keacli 
memleketimiade efelik tuladalar. 

Fakat, Ttırk mWeti, UfÔ ola 
rak yqamıyı ılıt•lf bir millet 
detildir. l.taabuldaki paftah htl
u .. ti düımanlırm keyiflenai 
yeriM rem.ek içia om.ra b .. 

I_.. ba,.....dar. Bq..._ Tirit· 
ler, tehirlerde, kuaWanLa, w,. 
lerde toplaaank milll ...... " 
etlentiler J•pl~-· Glnf 
yapaolkJar, f1itbal oymyıcakltr, 
kayık, yüzme ,.......,, yapaoak. 
llrdar. 

Bu ... ,...... k•tlmut ifla 
tehirlerde ve kuaballrda yapda
uk iflerdu banda balaeebliye 
lam. rör•iyoru. Fakat ur 
köyde bu bayramm aual kutıa. 
DaClfl bakkıDcla, kutluu tlli-
•ataımulain Wr lalllhlllDI ••· 
rili köylil karciqlerilli&e IMnda 
YUlllJI lizwala r6rilrlL 

Eneli. baynm btia.aJ'I 
ber nahiye veya köyde idan " 
tazim etmek lure : 

1 -ı- Her nahiye ..U ... 
Bqkaa nahiye mldiirl, lyel• • 
putl bqkaat, obl .... ISft ...... 
vana 1JNW ltwftl 11-.k• " 
Belediye Rei ...... 1c..., .. 
koaiayoa. 

Her k61• .W ı Bıtk•ı 

.,.... ~ Jlı "' .... . 
:ftl!td.'1!t 

....... ,. •••• p 

.._ .,.Bl"l•uıı " 
k6Jla..-.~nlJijl..., ........ ~ ............ ,.., ....... 
... .. .... lt1ntlllllllllllll~---r-_ . ........... ,.....,...-.... 
kiUr 0..- ...... lf ..,.. ,.. 
.. M ... tir, .,. .... ...,. 
clir; .. itila ,.,....., fi ..,. -
ıibi dlflaceı.ı. ye~, 
1:.naa bakkancla bir eöyln ..._ 
lir. Soma ok.l taıew.-.. 
vayı ıporalanlaa bir IU9 Ubi 
ayai ıareUe bir IÖylıv wrir. 8-N......._......, 
aektepliln,,..,......,,..._, 
ılkulik Dit ,ı..,, t.u... 
ko•llJOllU •fkımaıa YI WJm 
&ahclea reııınk bir ,.. r..ı 
yaparlar. 

4 - Ôlldlll IOllN, •• ...,.. 
tara,.... ,.,._. Wr ,,..,_ 
la bltla 111 .. Wv ••d t1r ft 
Ulk k6f :1111ıt,.lal m• Oltlm n .......................... 
talle'eri, atb Girit .,....._ atJe. 
U- •llablıkı••n (vm ..... 
,.... ........ .,..,. a.m-> 
J1t1 n kor- •laklti ölaa •l-
1alııablar .,........,. a. ...... 
bluda w.- ........ •lkl
fatlar nrtlir. 

~ - IC6ylu uyıaklarla_.. 
leDir. 
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I Nafıa Vekcil t" .5u1ar Umu'7l Mudür/·ğ ı - t V. la eti Celilenin 

t sdikine iktiran eden 518.f03,83 lir bedeli keşif/ Trabzon içm u u şı Fen Müdur
lı"ğümüzde bulunan evrakı keş/iyesi mucibince me ıkii mz.. akasaya 1'onulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrakı keş/iye : 
A - Trabzon şehri içme suyuna ait muk 11elename 
B - Su işleri fenni şartnamesi 
C - Trabzon şehri içme suyuna ait vahi li fiyat listesi 
D - Bayındırlık genel şartnamesi 
E - Knpalı zrrf usu/ile eksiltme şartnamesi 
F - Trabzon şehri içme su tes;satına ait birinci keşif hülasasz 
G - Trabzon şehrinin isale ve tevzi edilecek içme SU!JUna ait hususi fenni 

şartnamesi 

H - Çelik borular hakkında talim tnamt! 
/ - 76 parçadan mürekkep p10je dos!JaS ndan mürekkep olvp her gun Fen 

Müdürlüğümüzde giı'rüleceği gibi 25. 92 /ıra mukabilinde dairemizden alınabilir. 
.J - Eksiltme 30 5 938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 7 5 de Trabzon Bele-

diyesi Daimi Encümeni de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kap1lı ~ar/ usu/ile yapzlacakttr 
5 - Muvakkat teminat 24 486, 15 liradır 
6 - Münakas11ya iştirak şartları : 

A - Muvakkat teminatı flermek 
B - Ticaret odası vesikasını ibraz etmek 
C - Bayındırlık iş/eri dergisinin Mayıs 936 ve '"~mi gazetenin 3297 nuslıa

larznda çıkan talimatnameye tt:.fJ/ikan alınacak 50 OO(J lirrılık içme su işlerini teahhüt 
edip muva//akiyetlo bitirdiği ve bu kabil su işlerini başarmrıkda fenni kabiliyeti oldu
ğuna dair Nafıa Vekaletinden alınacak fenni ehliyet vesıkasını haiz o 7mak ve müte
ahhidin diplomalı Mühendis olması vega banfardan bile müştereken teklif yapıp mu
kaveleyi birlikte imzalaması v~ teminatın müşterek olması. 

7 - Teklif mıktupları yukarıda üçüncü maddt de yazılı günde saat 14 de mute• 
ahhit tarafından bizzat veya posta ile Belediye riyasetine tevdi rdılmi~ olac ktır, 3 • 4 

Sade yağı eksiltmesi 
Bayburt As. Sa. Al. Kom. Başkanlığından : 

1 - (3.000) üç bin kilo sade yağı açık eksiltmeye 
kvnmuştur. Tahmin bedeli (2400) liradır. 

2 - ilk teminat ( 80) s~ksen J; ı adır. 

Kamyon imalôt
hanel i hakkında 

Bel iye 
Riyas ti nd n · 3 - Şartnamesi Bayburt askeri Sa. Al. Komisyonunda 

görülebilir. 
4 - Eksiltmesi 24 mogis 938 salı günü saat 70 da Şehir d ılıilindeki imalat. 

garnizon K. Binaeında gapı 'ocaktır. hanelerde kamyon şaseleri 

5 - isteklilerin belli giin ve saatte Bayburt g rnizorı üzerine yapılmakta olan ka
K. lığmda askeri sat;n a'ma lcomi>yonuna maracaatları. 2 4 roserlerin muayyen fabrika 

K 1 fi d k 1 tipinden pek f arl.lı bir ge-
OpO 1 zar a O un e Sİ tmesi nişlik "e büyüklükte yapı 

Bayburt As. Sa. AL Kom. Başkanlığından : /arak istiab derecelerinin 
1 - (650,000) altıyüz bin lcilo odan kop ılı :ar/la bililtizam artırıldrğı görül

l'ksiltmeye lr.or.ulmu~fıır. Tahm ·n bedeli. (8125) sekiz bin mektedir. 
yüz yirmi beş liradır. Karosarlerin bu şekilde 

2 - Jile teminat (609) altıyüz dokuz lira ( 40) kırk inşa olunmal•rı komgonla-
kumştur, rın fazla ~şya almalarına 

3 - Şartnamesi Bayburt a~keri Sa. Al. Komisyonunda yol açtığı gibi şoförlerin 
görülebilir. sağ ve sol tarafları a dört 

.4 - Eksi_ltm~si 24 mayıs 938 salı günü saat .14 de gar beş yo'cu almaları dolayı
nt:ıon K. lzgı bınasında aıkert Sa, Al. Komısgonunda sile de manevra yapmadık-
gopzlacaktır. f l b 'lh l · arz 'lJe ı assa gece erz 

5 - isteklilerin belli gün ve saatte Bayburt garnizon k 1 .. d klerı·n Jen ., ar a arını gorme ı aı 

K. lığında askeri So. Al. Kom. nuna muracaatları. ~-4 " l d e 
5
,·f ka•a 

Sabuun eksiltmesi 
Bayburt As. Sa. Al: Kom. Başkanlığından 1 

1 - (4200) dörtbin ikigüz kilo sabun açık eksiltmeğe 
konulmuştur. Tahmin bedeli (1596) bin beş yüz doksan 
oltı liradır. 

urun se1 er er e mu s .. 

2 - ilk teminaıı 
kuruştur. 

ve hadiselerin bu sebep/el
den ileri geldiii anlaşıl
dığından Beledigı kanu
nunun 15 ci maddesinin 9 
cu fırkasına istinaden ba
dema, yapılacak kamyon 

(119,70) güz on dokuz lira yetmiş lcaroıerlerinin genişliği arka 

3 - Şartnamısi 
görülebilir. 

tekerleklerin hizasını geç 
Bayburt As. Sa. Al. Komisgonunda migecefc ve karoserinin u-

4 - Eksiltmesi 23 ııf oy ıs 938 pazartesi günü saat 11 
ı.·e garnizon komutanlığı bir.asında Sa. Al. Komisgonund., 
y pılacaktır. 

5 - isteklilerin bel i gün ve saatte Bayburt garnizon 
K. lığmda askeri Sa. Al. Korn nana muraca:ıtları. 2- 4 

Sevk olunacak eşya eksiltmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

1 - Trabzondan Erzurum, Erzincan, Baghurt. Tercan 
A~kale. Gıimüşane. /psir. Kellc.t, Şıran. Torul ve Maçkaga 
hir yıl za,fında sevk o 'unrıcak inhisarlar idaresine ait 
bilcümle emval ve eşya /.5 938 gtinünden itibaren yirmi 
g•in müddetle 'lif! kapalı zarf usu/ile eksiltmeye 
konulac!lktır. 

2 - Zarflar 20-5-938 tarihine müsadif cuma günü 
,'1,,at onbeşde açılacakdır. istekliler mezkur günde saat on 
dö de kadar teklif mektuplarını komisyon riyasetine imıa 
mukabilinde vermiş ve teminat akçelerini idare 'l!eznesine 
yatırmış olmalıdırlar. 

3 - Muvakkat teminat üçbin /iratlır. 
4 - Talihler bu işe ait şartnameyi satış şubesinin 

naklipat kısmında her vakit ıörebilirler. J - 4 

zunluğu arka ıaseden 
ozami of uz santim büyük· 
lüğünde olacak, şof ô·r ma
hallerinin genişliğide marş
piyerlerin üstüne gelmiyecck 
ve marşpigerlerin üzerını 

kapatmıyacak şekilde f•e 

normal tipte imsledilecektir, 

Bu su·et 'e yapılacak kam 
yon karoser/erinin imalat
hane/erce ikmalinde seyri 
sefere müsait olduklarına 
dair Belediye heyeti /enni

yesindm 11esilca almadıkça 
işlemelerine ve işletilmelerine 
müsaade olunmıyccağı ve 
hilô/ında hareketleri görüle
ceklerin şiddetle te.;zige o 'a
nacakları Belediye ::.ncü
meninin 3 5 938 tarihli 
kararına ttv/ikan i I a n 
olanur. 

Sayfa 2 

i L A N 
Sathı mesnhası 

mahallesi hektar ar metre konulan kıy . 
İhbarnıımenin 

tahrir No. varnk cild cinsi 

" ,, ,, ,, 
Dlabaı oğ. Mehmet 
Simen ,, Y kup 
Genç ali,, SUloyman 
Çiz eci oğ. Ahmet 
Sofu oğ Nizam ddln ve 
Selılh ddin 
Ernir oğ. H kkı 
Celep Oğ Yakup 
Alemdar og-. H mdi 
oj'?lu Şakir 
Dllsiz oğul. Ibrahim oğ. 
HQsnü Nihad 
Müezzin oğ. SUleym n 
Devriş oğ J.\li Eşref 
Kakıcı oğ. Hulu l 
Uzun Süleyman oğlu 
lbr him 
Doktor Gazoz oğ. Hıfzı 
Sarı H an oğ. ZUhtU 
İmam oğlu Şerif 
Kal ~cı Oğ. Ali 
ÜçtlncU oğ. 1 smnll 
Baytar ZOhtQl 
Bnrutçu oğ Osmdn 
Danışman H Use~ ia 
Oğlu P şu 
Osmnn oğ. Hosan 
U ci Hüseyin Oğ. Hamdi 
Kozin ğ. Tevfik 
Hacl Ab et oğ. Aziz 
ö il berber Mustaf. 
karısı '!'ahire 

Eksotha 50 70 
Musopaşa 150 120 

.. 150 100 
Saraya tik 80 oO 

.. 80 50 

.. 40 150 300 
Tekke 700 

~ 35 90 
" 80 80 
,, '-300 250 

iç kale 150 60 

" Ay vasıl 
1'abnr.n1 

.. 
Çar şu 

" .. 
" 
,. 

1 kenderpnşa 

" 
" .. 
,. 
it 

Kemerkaya 

'l\ızlu çeşme .. 
Frenkhisar .. 
Ayafilboy 

23 

150 
180 
125 

200 

100 
1000 

ıs 
350 

15 
80 

400 
100 

70 
100 
30J 

ıco 
iiUO 
70 

250 
70 

45 
275 
50 

100 

300 
350 
65 

250 

75 
250 
800 
200 
500 

70 
175 
300 

200 
400 
60 

175 
110 

Han oğ. Mflh et oğ. Hayri 
Kllmll oğ lbrahi ,, 

,. 150 
120 
800 

120 

Kürt oğ. Ahın t Mağlıra 
Memlş oğ. Mustafa ve s'llib ,, 
Kelle Vezir oğ. SUleyın a Bozetepei zir 
Haci pir oğ. murad avoi 
Hacl şeyh oğ HUsnn 
Osman Numan, Kasım 

,, ,, ,, " 
Genç Ali oğ Mehmet sallh 
M uhÇu oğ. Ali 
NokılıUleşrııf oğ. Kem • 
leddın oğlu Niyazi 
Ey p oğ İbra hım oğ. Ali 
1skender o~. Has n 
Kokor oğ, Abdullah 
ye en Asım 
Kavurmacı oğ. Mehmet 
Bekir oğ. Ahmet 
Cırdul Oğ. Hüseyin 
Vezir oğ. Ali Rlza Huhi 
Haci sflleyman oğ. memiş 
Usta oğul. öm r oğlu Arif 
Yakup oğulu Hnsnll 
oğlu ahmet 
Rei& oğulu emin oğ. hUsnn 
Emin 
Esir oğ. Ah met 
E:ılr oğ. nlımet 
Nizamıddin 
Köle oğ. Osman 
GUrcQ oğ. • ıustafa 
S ) fı Oğul. Mustnfa oğlu 
So:ayfl 
Hacı Salih oğ. Şemsi 
Bekir oğul. Mehmet 
oğlu 1 ma1l 

" " ,, 
M >lla ali oğ. Yunus 
H cı p şn damadı 
HUsnn oğ. Sabri ve 
Ahmet oğ. Znbtn kızı hacı 
Lütfullah Oğlu Oluv 
Abdullah oğ. Ahmet 

., " " " " ,, Yusuf Oğul. o~man Clğlu 
Hamdi Asım 
Umuma mahsus 

,, ,, 
Dtill :Mehmet oğ. Ahmet 
Su başı ot. .Fuad 

,, 
" 

' imaret 

" 
" Yenicumcibul4 
,, 

Boztepel zir 
,, bnla 
,, ,, 

Pazarkapu 
,, 
,, 

Molla siyah 

,, 
" Saçlıhoca 

•• 
" ,, 

Hocahalil 
Hasaaıaı 

.. 
Tekfurçayır 

" ,, 
" 

" 
" 
" 
" 
,, 
" Kindi o ar 

" 

3 
3 

40 
50 
30 

70 
30 
15 

15 
250 
80 

1500 

2300 
70 

200 
70 

100 
30 
80 

125 
1000 
400 
800 
210 
400 
100 

100 
20 

150 
2CO 
10 

100 
60 
6 

ıoo 
15 

16 

150 

200 

ilôyet Makamından : 

50 
350 
15 

100 
40 

750 

1000 
70 
80 
60 

80 
25 
60 

wo 
250 
300 
450 
300 
700 

60 

65 
15 

120 
150 
20 
ıoo 
40 
60 

60 
110 

150 
30 

1000 

80 
225 
60 
50 

135 
100 

-=--=-=--==--"-
1130 
1783 
1784 
1750 
1757 
1758 
2573 
2574 
2587 
2604 
3054 

30G6 
2351 
2095 

2161 

2228 
2236 
2251 
2291 

2229 
2445 
24:46 
2466 
2524 
25% 
2581 
~32'l 

2390 
2388 
2438 
2440 
2633 

2664 
2701 
1257 
1258 
2924 
2917 
2949 

2950 
2939 
1046 
1098 

1104 
1829 
1834 

2951 
3021 
3000 
1707 
1703 
1687 
lö30 

1632 
1620 
1727 
1720 
1734 
1744 
1647 
1609 

1612 
984 

985 
892 

1004 

539 
540 
541 
856 

930 
876 

1340 
1413 

12 
58 
59 
26 
33 
H3 
65 
66 
77 
94 

10 nrsa 
15 
15 
ıs 
15 
16 

" 
" 
" 
" ,. 

22 bahçe 

8 

22 
22 
22 
27 

19 27 
61 20 
15 18 

79 18 

49 19 
52 19 
66 rn 

5 20 

20 
21 
21 

arsa .. 
., 

" 
,, 
" ,, 

•• 

.. 
,, 
., 

" 
" ,. 

9 
49 
50 
69 
24 
43 
31 
3i 

21 .. 
22 bahçe 
22 
22 
20 

100 20 
96 20 
42 21 
44 21 
25 23 

23 

arsa 

" 
" 

" .. 
•ı 

,, 
., 

,, 52 
86 
32 
33 
~3 
86 
18 

23 " 
11 bahçe 
11 arsa 
25 
'.l5 
26 

18 26 
8 26 

37 ij 
83 9 

88 9 
88 15 
93 15 

19 26 
87 26 
67 26 
84 14 
o 14 

64 14 
8 14 

10 14: 
4 ıs 

15 4 
6 15 

11 15 
21 15 
25 14 
87 13 

" .. 
" 
,. 
" 
" 
" 
ti 

,. 
" 
., 

baııçe 
arsa 

ti 

" .. ,, 
,, 
,, 
,, 
,. 
" 

" ,, 

90 13 " 
83 8 tırl• 

83 8 babçt 
100 7 • ., 
100 s otıık. 

71 5 otla~ 
71 5 tarla 
71 5 otl•~ 
75 7 ar8' 

36 s tarl•d 
84 7 mat•' 
91 11 tarı•, 
37 12 bıbÇ 

Kanuni ikametgahları meçhul olma~ından dolayı teblltat yapılamıynn isimleri 
yukarda yazılı mtl ellefl r, tahrir arazi kanununun ııekizlodcl maddeıılnd tevfikan ill\n taribladell 
itibaren bir ny z rfında bir arzuhnlla mahallin en bllyQk mülkiye memuru nezdinde itiraz seıa
hlyt:tıoi b iz bulu duklarıadan bu muddet hitau;ında tahrir kıymetlerloln kesbi kat'ıyet edeceal 
tebllğat mnk mına kaim olmak nzre iıthıı keyfiyet olunur· ./ 

Arsa arttırması 
Belediye encümeninden: 

Gazipeş caddesinde Bele-
diyeye ait eski tiyatro blnnsı 
arsasının haritasında gösterilen 
85,29 metre murabbalık kısmı 
213 lira 23 kuruş muh.ımmen 
bedelle ve açık. rttırma ucıullle 
on sekiz gOn müddetle satlığa 
çıknnlmıştır. 

İsleklilerin yUzde yedi buçuk 
teminatı muvakkata makbuzla· 
rlle ıırttırmaoın icra edileceği 
17 mayıs 938 salı gOnQ saat 
14 de encnmene muracaatları 

il4D Olunur. 8 - • 

Pirinç eksiltmesi 
Bayburt As. Sa. Al. Kom. Başkaalığından : 

1 - (7 500) yedi 6in bBş yüz lcilo pirinç açık eksil!' 
mtge konulmuştur. Tahmin bedeli (1875) bin sekiz giJ1 

yetmiş lirad.r. 

2 - ilk teminat (140) güz lcırlc lira ('5) atmış jel 
kuruştur. 

3 - Şartnamesi Bayburt askeri Sa. Al. Komisgonufl.I' 
görü&ebUir. ı 

4 - Eksiltmesi 23 magis 938 pazartesi günün sı', 
74 de garnizon K. lıjı binasında Sa. Al. Kom. Baık#~ 
lıjında yapılacaktır. -

5 ...:. /stılcJilerin belli gün fit! saatte 8119/,.,t ga.rn,!10/ 
K. iıiında askeri Sa Al. ko1J1i111011•n• muraıaatlcrı. •""' 



.. 

T. C. Ziraat Bankası Trabzon Şubesinden • • 

Bankamızın tapulu mutasarrıf olduğu aşağıda yazılı gayrimenkuller satılacak veyahut icara verilecektir. 
Taliplerin şubemiz Muhasebeciliğine muracaatları ilôn olunur. 

Tapu kaydına göre H d d 
Sıra •esaha11 metre U U U Tapu leDeli 
No. M L•• cı·nıi murabba. No. Tarihi 
----------~e~v~~~ıı----~------~------------------------·-----------------------------------~~----~,-----------------------------------------------------------

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

83 

83 
34 

37 

48 

Divranos köyü 

• 
• 

Detinnendere 

Kireçhane 

Divranoa 

Divranoa 

.. 

• 

• 
.. 
• 

• 

• 
.. 

imli 

• 

• 

Kuhali 

.. 

• 

• 

• 
Latomukebir 

.. 

• 

• 

• 

• 
• 

" 
,, 

" 
Kuhali 

Civera 

" 
,, 

,, 

Kuhali 

Tarla 

Tarla (nıaıf) 

• 
• 

• 

Çalılık 

Tarla 

• 

• 

• 
1 aeraader 

Bir bap hane 

Tarla 

Samanlık vı yıri 

Çayırın ('24 aisaedo 
9,5 hisaeıi) 

Tarla (3 hiuede 
2 hiueai) 
Tarla (3 hiuede 
2 hiueai) 

Çalılık (3 hi ... d. 
2 bi11eai) 

Tarla (40 biuede 
24 hiuui) 

Tarla ( 40 billede 
24 bilM8i) 

Fıachldık (3840 bia
Hde 3280 hillMI) 

Fmdakhk 

Fındaldak 

Tarla 

Tarla 

Fıadaklık 

Tarla 

F ıadıkhk awı 

Tarla 

Tarla 

Fıadıklak 

Fındıklık 

Fandakhk 

Tarla 

Fan11klık 

Tarla 

fındıklık 

Fıadıldık 

Fmdıklak 

Fıadaldak 

4592 

14694 
14694 

2755 

2755 

2755 

9184 

918 

7347 

9184 

7347 

57 

57 
13776 

7847 

28 

4592 

36760 

4S95 

8676 

5514 

12866 

SS14 

11028 

5514 

4595 

4135,5 

1838 

4135,5 

3676 

1838 

1838 

~76 

1838 

6'3S 

4595 

18:~8 

8676 

6433 

651'4 

64530 

1 

Şarkı Murathan oğlu Oıman ve Hasan tarlası, şimali tütun damı bazan H11an tarlası, rarb Murat
han otlu kerimesi Az.ime tarlası, cenubu tarıki im baz.an mumaileyh Hasan tarlasile mahdut. 

Şarkı, şimali ve garbı Murathan otlu Hayrettin ve Osman, cenubi ıahibi senet tarlasile mahdut. 

Şarkı Oımanın Me11rya kariyeıindeki çayırlığı baz.an Murathan oğlu kerimesi Mevhit taralaa, 
şimali Nesimenin tarlaaı baz.an Ziya ve küçült Hüseyin O. ve yine Haaan tarlaaı, garbı Hasan 
tarlasile mahdut. 

Şarkı ırmakt rarbı sahibisenet mataza11 ve kısmen pıpas Kostantin matazuı ve ar11sı. şimali ve 
cenubu tarikiam ile mahdut. 

Şarkı tarikihas, şimali Makrı otlu Haralınbonun tarlası, garbı Barişkiva otulları tarlaaı, baz.an iıken
der oğullarının tarlası, cınuben Demeli z.ade Hüseyın ve Nuri ağaların tarlasıle mahdut. 

Şarkı Murathan zade Ziya tarlası, Şimali Murathan zade kerimesi Nesime taı lası, ıarbı 
Murathan zade Hasan tarlaaı, CHabu mumaileyh HaHn tarlaıı bazan ıu yolu ve baz.an Efref 
hududu ile mahdut. 

Şarkı Murathan otlu kerimeai Aziu.• tarlası, Şimali sabibiıenetlerin tarlası, rarbı Murathan 
zade müteveffa Şapur verııeıi tarlası bazaa Hacıderviş ata zade Eşref tarlaaı, ceaubu mumaileyh 
Azime tarlası ile mahdut. 

Şarkı Murathan satie Ziya, garbı aabibiaeoellerin tarlası, şimalı 
cenubu Azım• tarlaaile mahdut • 

yine aahibiıeaetleria tarlası, 

Şarkı Murathan ıı:ade kerimesi Mehveş tarlası, buan Nesime tarlası_, şimali mumaileyh 
ve Şapur vereıeıi, rarbı tarikibaa ve ıu yolu ve bazan müteveffa Şapur vereHleri , 
Hasaa tarlası ve tarıkihas ile mahdut. 

Mehveş 
cenubu 

Şarkı Murathan zade kerimeai Neaime tarlası bazan Alaybey zadeler Naci ve Tahsıa tarlası, 
ıımali mumaileyh Naci ve 'fahsia tarlası, rarbı tariltıam vo cenubu Murathan zade kerimeai 
Neaime tarlası ılo mahd11t. 

Şarkı ve şimali ve cenubu Murathan zade ÜJman ve Hasan tarlası, cenubu Murathan zade 
L.iya tarlası bazan küçük Hüseyin oğlu Mehmet tarlaaile mahdut . 

Dört tarafı Hbibiıen6l arazisile mahdut. 

Dört tarafı aahibiıenet araziai ile ma.ndul 

Şarkı ana hendek bazın Oımaa ve Hasanın miiıterek çayırlığı bazın Ziya tarl111, timali 
mumaileyh Osman ve Hasan Hayrettin ve Oıman çayırlıtı ıle mahdut • 

Şarkı Murathan zade mütenıffa Şapur vereıeleri tarlası, ıimalı müteveffa Şapur vere1eıi tarlası 
baz.an Ziya tarlası, cenubu Hacıdervış ağa zade Şeref tarlasile mahdut, 

Dört tarafı sabibiıenet ile mahdut. 

Şarkı ve rarben n cenubu Muralnan zade müteveffa Şapur vereıesi tarlası, şimali 
zade Zıya tarlaaile mahdut . 

Tarafları Mutafa ve Haralanbo ve Dimitri ile mahdut. 

Tarafları Alekaandri ve Ahmet ve Oıman ile mahdut. 

' 

Murathan 

Şarkı Çamur otlu Petro fındaldıfı, ıarbı tarıkiam, Şımall Sınyon otlu Y orko ve Nikola tarluı 
cenubu tariltia• ılı mahdut. 

Şarkı tarikiam, ıimali headek, ıarbı Eama vereaeleri olaa nhıbiaenetleria faadakbfı, oeaabu 
l:Sayra~tar otlu Oımaa ver.-eleri tandıklıtı ıle mahdut. 

Şarkı tarikiam, ılmali Maçkalı otulları Yorika tarlaaı, rarbı ve cenubu Eama ver ... leri olaa 
Nbibi Haetleran tıacWdatı ile mahdut. 

Şarkı tarikiam, ıimali ., .. k. rarbe Yılancı otullar1 mülkO, cenubu Ale•dar otla 01man 
çaJdıtı ile mahdut. 

Şarkı tarikiam, ıiaaall Bayraktar otlu O•man fındıkbtı ve kısmen haroa • .>, aarbı aabibiHaet 
çalıhtı vo k.atmen &yraktar otla Oımaa mu~u, cenubu aabibisenet çabhtı alo mahdut. 

Şarki tariki••, ıimali Maçk•b otlu Yani tarlası ve Bayraktar otlu Mehmet tarlua, ıarlıtı 
ubibiHaet çalılıta, cenubu aabibıHaet hndıkbtı beynıadeki hendek ıJe mahdut. 

Şarkı Alemdar otlu haneai, fimali ve rarbı ve cenuben sahibiıenet fıDdıklıtı ile mahdut. 

Şarkı Hallaç otlu Yuıuf faadılıtlıtı ve tarik.ihu, ıımali sabibiıenct tarlası, rarbı tarilıtiam, 
ceaubu Hallaç otlu yetimleri tarJui!o mahdut. 

Şarkı dere, timali farit hacı Alıain hndıklıta ile Hasan f ıadıklıtı, rarbı Huaa a~aya ferat 
olunan çalılık, Cenubu 1-iaJlaç etlu Yuauf ve .Solak otlu veruelerı!e mahdut. 

Şarkı Haaana Ferağ" olunan fındıklık, şimali Haaan tarluı, rarbı sahibiıenet haneıi, cenubu 
HaHa ataya ferat oluaaa fındıklık ıle mahdut. 

Şarkı dere, timali lbrahime ferat olunan fındıklık ile kendi çahhfı, rarbı 1-\paaa ferat olunan 
tındıklık, cenubu Süleyman fındık.1121 ıle mabdut 

Şarkı aahibiaeaet çablıtı arumdalıti tarikihaı, timali aahıbiıenet hanui, rarbı tarikiam, oenuba 
uaibiaeaet tarluil• mahdut. 

Şarkı ıahibiseDet tarlaaı, ıimali sahıbiaenet Iaadıklıtı, rarbı tarildam, cenubu tarihas ile mahdut. 

Şarkı Hhıbiıenetler tarlası k11mH Huza oilu hı cı Ahmet çalılıtı, şimali h& cı otlu bıcı Ahmet 
tındaklıtı, rarbı tarikiam, cenubu sallibıaenet haneli ve tarlaaıle mahdut. 

Şarkı ırmak fındıklıfı, şimali Kara Muıtaf a otlu çalılığı, rarbı kendi tarlası, cenubu ırmak 
ıle mahdut. 

Şarkı aahibiıenet haneıi, şimali tarikiam ve kısmen Kara Mustafa otlu tarlası, rarbı kapı 
önünde olan fındıklık k11mea tarikıam, cenubu Su!eymın otlu Mustafa fındıldıtı ile mahdut. 

Şarkı kır tarla, şimali Kara Mustafa otlu taı lası, Garbı sahıbisenet haneai ve fındıklıtı, 
cenubu Silleymaa otlu Muatafa tarlaaile mahdut. 

Şarkı Murat otl• Huan tarluı, ıarbı Hamza otlu Hü!ieyin fındıklıtı. şimali tarikiam, cenubu 
Pehlivan otlu Suleyman fındıklıtı ve Hasaa hanesi ve zirai ıerander ile mahdut. 

Ş .. rkı sahibiıenet fındıklıta, şimali Sağır otlu Mehmet Ali fındıklığı, rarbı sahibisenet haneaı, 
ceaubu aahibiaenet fındakhtı de mahdut. 

Şarkı armak, şimali Sağır otlu Mehmet Ali fındıklığı. garbı saaııbisenet tarlası, cenubu ıahibi 
aenet f ındıldıtı ile malldut. 

Şarkı ırmak, ıimali ıabibiıeaet fındıklı~ ve \ariası ve hanesi, garbı tarıkiam, cenubu ırmak 
ile mahdut. 

Şarkı Ali atanın Temel fındıklı~ı, ıimali Pehlivan otlu Süleyman fındıklığı, garbı Alı atanın 
Huan tarl!llı, ceaubu tarikihaa ile mahdut. 

Şarkı Dirmit otlu vere1eler:nin tarlası ve f ındıklıtı kısmen Ahmet atanın çalılığı, rarbı Deliyar 

otlu vereaeleri tarluı, ıimali hasraki kadının fıadıldıg-ı, cenubu Garip otlu fıadıklıtı luımea 
iımail ataaın fındıkhtı ve çalalıfı ile mahdut. 

123-45 

123-43 

123-•4 

123-58 

123-57 

123-42 

123-56 

123-~6 

123-53 

123-M 

123-52 

123-51 

123-50 

123-48 

l'..!3-49 

123-47 

113-46 

177 

176 

179 

139 

140 

141 

142 

144 

152 

153 

24 

2S 

154 

155 
156 

149 

150 

161 

us 

135 

136 

137 

1S8 

157 

Şubat 934 

Şubat 934 

Şuoat 934 

Şubat 934 

Şubat 914 

Şu'lat 934 

Şubat 934 

Şubat 934 

Şubat 934 

Şubat 984 

Şubat 934 

Şubat 934 

Şuht 984 

Şubat 934 

Şubat 934 

Şubat 984 

Mart 937 

Mart 987 

Mart 937 

May11937 

Mayaa9S7 

Mayaa937 

Mayaa987 

Mayaa9K1 

May11931 

Mayaa937 

Mayaı987 

Haziru 987 

Haziru 937 

Mayıı937 

Mayaa937 

Mayaa987 

Mayaı937 

May11937 

Mayıı937 

Mayıı937 

May11937 

Mayıı937 

MıJll 937 

Mayıt937 

May11937 

• 



11 Magis 1938 

iLAN 
Trabzon ir.r& dııireılnden: 

Açik artırma ile paraya çev • 
rilecek gayrlmenkuiilo ne oiduğu : 

Tapunun 936 s!c1llinlo 69 
sıra oumaruıoda kayıtlı alt 
katta bir mutbak ve kOçtik bir 
sofa ve Oç oda tılr bela Ost 
katta bir tavaoerası zemla ka
tıotla bir oda bir mutbaki mQş. 
to.nil bir bap bıınealn temauıi 
21 bi•sede 14 bbsesl 96 hls&e 
Uibsr olunaruk on iki hissesi 
borçlu Zişan ve otuz dört hf 11. 

s•si otlu F•Jzirıio oldutu. 
Gayri menkulün bnlnııdoğn mevki 

mhaallesi sokağı numarası: 

Iğdır Ovası sulama tesisatı 
ve kanal inşaat eksiltmesi 

NAFIA VEKALETİNDEN : 

Yenigol 

1 - Elcsiltmeyt>. lconulan iş : Iğdır Ovası sulama 
tesisatına ait mrhaz tertib fı 560 metreltk tünel 'lJe 1200 
m •trelilc kanal inşa ıtı. keş:/ bedeli (560 000) liradır. 

2 - Elcsift,,,e 21 May,.; 1938 t 1rihine rastlıgan pa
zor~esi günü saat 15 de l\Jofıa Vekaleti :,ular Umum 
Müdürlüğü su eksill'Tle Ko7lisgonu odasında k'1palı zarf 
usulile yapılacaktır. , 

3 - iste/eliler : Elui.tme şırtn"mesi; muka'Dele 

Sayfa 4 

Tekke mahallesi 
takdir olunan kıymet : 

1200 lira . 
Artırmanın yapıacağı yer,güo,ıaat: 

Trabzon icra dairesi önünde 
10-6-938 Guma gQaQ saat 
14 den 16 kadar 

proj~si. Bayındırlık işleri genel şarftıam ·si, fenni şart. 
nt1me 'Ve p·ojeleri ( 28) Ura mukabilinde Sular Umum 
Müdürlüğünden alabflirier. Elcsiltmege girebilmek için 
isteklilerin ( 26150) liralı le muvakkat teminat oermeşi, 
(100.000) liralık No/ıa Su işlerini ve~a buna muadil 
Nafıa işlerini taahlıüt edip muva/ /alciyetle bitirJiği ııe 
bu /cahil Nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti olduğt,ma 
dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteohhitlilc vesilctısı 

MUSTAFA DiLEK 
1· l~bıı ııayrimenkulOn artırma 

Şartnamesi 11 'i-938 tarihinden iti
baren 1*35-84 7 No. ile trabzon icra 
nıemurJugu muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi lçln açıktır 

SEl'1ERCİLERBAŞI POSTANE KARŞISI 

İIAnda yazılı olanlardan fazlıı ma
lOmat almak isteyenler, işl>ıı şart 

nameye ve 93) tı47 dosya nu narasi 

il-raz etmesi. 
4 - isteklilerin telciif mektuplarını ikinci maddede 

yazılı şaatten bir s' at evveline kadar Sular Umum Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde "ermeleri lazımdır. 

Postada alan gıcikmeler kabul edilmez. (1218) 

Sabahhk ve Yemeklik için 
Temiz ve Daima Taze ... 

memurlyetimize muracuat etmelidir 
2- Artırmaya lşti•Ak i\in yuknnda 

yazılı kıymetin yflzde yedibuçuk 
niebetinde pey veya millt bir Bakanın 

teminat mektubu tevdi edilecektir{142 
3- ipotek sAhibi alacakhlarl:ı diger 

ı!Akdarların ve irtifak hakkı sahip 
lerının ga~ rimenkul tlzerindeki bakla 
rını huı ı~ile faiz ve lllJl&rafa dair 
olan iddialarını işbu il4n tarihinden 

4- 7-.. 11-18 

Gaz yağı eksiltmesi 
Bayburt A'J. Sa. Al. Kom. Başkanlığından : 

Vakfikebir, Tonya, Maçka, Haınsiköy yayla ineklerinin 
mahsulü olub dünyaca da meşhur bulunan yağlarımız, müşteri 
lerimizin günügününe ihtiyaçlarını temin için hergün·İstihsal edi
lerek buz dolaplarında muhafaza olunmaktadır. 

llıf.ibaren yirmi gön içlnA evrakı 

müıbltelerile birlikte memnriyetimi 
ze bildirmeleri ic:ıp eder. aksi hal 
de hakları tapu slcillle sabit olma 
dılı:ça satış bedellnln paylaımaaından 
hariç kalırlar. 

1 - Altıbin (6.000) kilo gaz yağı açık eksiltmeye 
lconulmuştar. Talımi 1 edilen bedel (1320) bin üçgüz yirmi 
liradır. 

Bütün bu vasıflarına rağmen piyasadaki yağlardan çok daha 

2 - ilk teminatı (9J) dvksan dokuz liradır. 
ekGnomikdir. Paketler 500 - 1000 gramltkdır. 

4 Göıterilen günde artırmaya 
ııtırak edenler artırma eartnameeini 
okumuı ve uızumlu pıal1lmat almıı 
ve bımları temamen kabul etmiş 
ad ve ihUbar eluourlar. 

5 Tayln edilen zamanda gayri 
menkul tlç defa bağınhklan sonra 
en çok artırana ihale eclllir ancak 
artırma bedeli muhamen kıymetin 

3 - Ş'lrtna nesi Bayburt As. Sa. Al. Komisgonunda 
görülebilir. 

4 - EksiltmPsi 23 mayıs 938 puartesi günü s"at 16 
da garnizon Ko-nutonlığı binturnda gopılaıcalc.tır. 

S - isteklilerin belli gün O!! s ıatte Bay6url garnizon 
K.da As. ~a. A . Komisgoıuna muracaotları. 2 - 4 

icar arttırması 
Belediye Riyasetinden: 
Mezbaha civarında tesis edilen bahçenin büf esile 

birlikte bir senelik icarı 120 lira muhammen bedt!lle ve 
011 yedi gün müddetle açılc artırmaya lconalmuştur. 

Artırma 20 5 938 cuma günü saat 14 de icra edilı
cejinarn i•teklilerin teminatı muvalclcsta molcbu%larilı 
encümene mueccaatları ilin olunur. . 1 - 4 

Zayii ar 
Trabzon beledlyeshıdea al

mış o!duğum 31 - 2ı.1.933 ta· 
rlbll sinema makinist •eslkamı 

zayi eyledim. Yenlılnl alacııtımdıa 
ka1bolanıo hQkmn olmadığuıı 
itan e1lerlm. 

Far'Jz mahalleaioden 
Kama1 otlu 
Oım'lD Söıea 

yüzde yelmlı beşini bnlma.ı veya 
1&tış isteyenin alacağına rnchanı olan 
diğer alacaklılar bulunup h.bedel 
bunlann o gayri !Deo.kul ile temin 

edilmit alcalarınıa nuıomumı elan 
fazlaya çıkmaua - çok artırllDlu 
tahh1ldll bakı kallDak bere arbrma 
on beş Otın daha temdit Ve OD befincl 
gflofln ıcnn olan 

Kiralık müşteri kasalar1 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

T robıon şubesinden: P 1 k 1 t · t Trabıon Beledlyesiodea al-az ar 1 a amira mış Olduğum 125 numaralı fO• 
f Or v.islkamı ıayl ettim. Ye-

25 6 9.38 cumattesi saat 10-12 yapı 
lacak artırmada, bedell •lıt laleye 
oin alacağına rilçh&ııı olan diğer 

Kiralılc müşteri lcasa!arımız her iş günü sllgın müşte
rilerimizin emirlerine htuır 6ulundarulur. 

Lise Direktörlüğünden : n••'•' aı.e1aımdan eskısıoıo 
hllkan yoktur. 

lüçülc bir kasanın !Jıllılc. lcirası 3 lir•dan ibarettir. 
Biiıün lcaularımız lcıgmttJi e•rııJc oe ziynet eşg'lnızın 

endiıuizce oe emnigtile tr1ahaftızaşına pelc elfJerişlidir. 2· 2 

Okulumuzda yapılaca le 40 I lira 3 lcurıış keşif hıtlelll Pıılathaae DQrbloar •ahalleslnden 
ve 30 iira 10 lcuruş muvalclcat teminatlı muhtelif tami- Ahmet otuliırıodao alacaklıların o gayal menkul ile lemin 

edilmit alacakları meemuond&D fazla 
ya çıkmak eartue, en çok artırana 

ihale edilir. BOyle blr bedel elde 
edllmeue ihale yapılmaz. ve ulıt 

ratın 12 5 938 pe1şembe günü saoat 15 de Kültür Direlc· Mehmet otlu 
törlüiü tl.airesinde teşeTclcül etltcelc lcomisgontltı ptua1lılda Oım.aıı Sumer 

Webl dG .. r. , Patates eksiltmesi 
ihalesi gapılaca;udan iste/eli/erin teminat melctübltırı ile Trabzr•o beledlyeslndea al· 
birli/ete mezlciir komisgorıa boş_'V_u_,._m_a_l_a_r_ı _i_li_11_o_fu_n_a_1_. -ı IBlf olduğum 396 No. lu 09fOr 6 Gayri ıııenkul kandiline ihale 

olunu ldmae derhal veya verileln 
mtıhlet içinde parayı verDU1e ihale 

kararı feııholunarak kendıılden evvelen 
J!1k1ek teklifte bulunan kimse arzetmiı 
oıduğo bedelle almağa razı olmaz veya 

Bayburt As. Sa. Al. Kom. Başkanlığından: 
1 - (30.000) olu= bin kilo patatıs açılc ekıiltmege 

lconıılmuıtur. Tahmin bedeli (1200) bin ilcigüz liradır. 

Defterdarlıktan : 
bulunmaua hemen onbef gfln mflddet 
le artırmaya çıkanhp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale aruındakl fark 
ve geçen gtlnler içinde ytlzbeş ten 
hesap olunacak faiz ve diter zarar 
lar ayrıca höme hacet kalmakupıı 
m111mıırlyetimizee alıcıdan taıı.ıı olunu 
madde (331) 

Gayrimenkuller yuka.rda gıı.terilen 

2 - Jile. teminat (90) doksan liradır. 
3 - Şrırtnamtsi Bayburt ..4s . .)~tın alma lcomisgonunda 

görülebilir. · 
4 - Eluiltmesi 23 magis 938 p1%arttsi tünü saat 

10 da ıarnizon K. lı;ı binasında gapılacalctır. 

Agafilbog mahallesinin Erzarum caddesi üz11rintle 144 
num••lı fırında icrayı sanat etm~lcte ile.en terki sanat 
eılerelc halen mahalli ikameti mtçhal bulun:1n Halil o;lu 
Rasım namına 7 - 71 111ı1maralz ihbarname ilı 934 sinısi 
için 21 lira 60 kuruş kazanç "' 4 lira 32 lcurıış buhran 
oerıisi tarh edilmfştir. 

1 O 6 988 tarihinde trabzc n icra 
memurluju oduıda lfba n toat-11• 
artırma tarlnameGııde •tılaall 
Ulııol un ur • 

5 - lstelclilerin belli gün fit saatte B•ghart garnizon 
K. lıjında aslceri satm alma lcomisgonun• muracaatları. 

1 2 - 4 

işbu ilan tarihinden itibaren bir ag zarfında itiraz 
eJilmediii takdirde matruh verıinin lcatiget lc.esbetlec•li 
ilan olıı~ur. 

~=·=~==~~~~-.,._.,..,·..,,,...,.~~=-==~=-=~~-

Kuru fasulye eksiltm.psi Pazar yerlerinin faaliyette 
Bayburt As. Sa. Al. Kom. Başkanlığından: bulunacağı günler. 

1 - (15.000) onhtı 6in /cila ka~rı fasulga açık e/cı;i/t 
meye lconulmuıtar. Tahmin bedeli (1350) bin üçgüz elli Belediye Riyasetinden : 
liradır. Ş~hir dahilinde tesis edilen açılc '" serbest pazar ger-

2 - Jile teminat (101) yüı/Jir lira (25) girml btş lcaruşfar /eri oşajıdtJ yazılı günlerde faaliyette bulunacaklardır. 
3 - Şartnameıi B gtıı•t Sa. Al. Komisyonunda 1 Şehir lculu6ü arlcasıntl•lci pazar geri: Cu,,,artesi, 

görülebilir. Stılı. ıiinleri. 
4 - Eluiltmni ]j mayis 9.38 pozartHı günü ıaat 2 - imaret megdanındalci pazar geri: Çarşamba Cuma 

15 de garnizon K. aa Sa Al. Ko71. da gapılucakıır. günü. 
5 - Jsttlclilerin belli gün ve ıaotte Bayburt garnizon 3 - Haci lcasın Ntmli solcajı. çocuk bahçesi a;zıntlalci 

K. lığında Sa. Al. Kom, r.u1a ma1acaatları. 2 - 4 pa•ar yerleri Ca111a ıiinü. 

Maşothğın temdidi 
Belediye· Riyasetinden : 
Ayofibodaki eslci ram m•ş!ltlı;1111n gazino şelclintle 

işl~tilmesi için açılan_ açılc 01tırmaga ihale güflü /cimse 
tal;p çılc.madığınclan artrrn:c 11 ra 1.3 5 938 cuma ıününe 
kadar on gün müddet 'e temdıt edildiii ilan olunur. 

Sathk ev 

Ba mı.;hcıllerde. t11gin ıdiltn ıanlertlen gayri za11111nlar
aa p~zar lcarulamagacalc.tır. Hallcın malumu ol111ak ü:ıere 
illin olunur. 1 - 2 

izmir fuarına iştirak etmek isteyenlere 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından: 

lzmir E,,te1nasi.qo1111.l Fu•rını bu ıene bir milgo• k şi 
nin zigaret edec•ji ümit edilmelcdedir. Fuara hulcümetı;e 
her sene deha fa~la bir alalca oe ehtımiget verilerek iş-

Çö ?1lelcci mıh:Jllulnin O/ela dere solcağındıı üç lc•tlı •e tirdfc edtcıklere her tü'1ü lcolaglılcl11r temin edilme/etle 
kargir, nezareti mülcemmel, fislcigeli bir çiçelc 6ahpsinl ·ve pGvigofl ldralo.rı 'Ve nalclig• tarifeleri haddiasja1iga 

m ıtl,:ılcd4'1 baş/cı se/ciz od l!Jl, 62ngo fH da1 hrtib tini, eletirifc int/iri/me/cdedir. 
tesilatini lıoi. bütün alıı•p lcııımlarıgenidengajlı boya ile Fuarda satııtl• 1apıl~ca;ınd•11, gırık teıhir fltJ satış 
Ô•ganmış 20 numaralı tfl ıatlıktır. gopmalc üzere ve ,,,Jue ziyaret m•lcsatile iştiralc edtnl•rin 
içintlıld uhih '~·ile arafıl6,dtı 6~/clcal Ralım: llıtlı görü ha fazla m•lfirnat almalc üzere Tifıard v• Sonagı odosına 
ıülıbilir, I - ~ mıı,cçıatl•rı •• lılmlırinl Mil ıttir1111l1rl tldn ol1111ar. 

Mevaddi inhisariye 

Nakliyat 

eksiltmesi 
Erzurum inhisarlar 

Başmüdürlüğünden: 
Erzurumdan Ağrı, Baga

~it, Aleşlcirt. Digrıtlin. Tatalr. 

Tercan, Oltu, Hınu. Hasan 
lcale Tortum, Aıl•le /sfllr, 
Van oe Bitlis idarelerine 
1938 ma fi gılı içinde ıe•lc 

edil~celc bilumum mevatldı 
inM sarig enin nalcligısi 25-4-
1938 günürıtlen iübaren gir· 
mi giin middetle 1Je /c,,p:ılı 

zarf usuli'e münalcasaga 
/c.onulmııştur. Mu'Dalkat l•· 

mimıt 600 liradır. Şartna

mıgi ıörmelc iıtegenlerin 

Trabzon lnlıüarlar ıatış şu

/Jesi na lclig•t kısmına mü· 
raccatları ildn o!anur. 

~-~ 

etnlyet vesikamı zayi ettım. 

Yeoislol alacağımdaq eıklıiala 

hllkmn yoktur. 
Ahmet Çelik Kartal 

931 - 932 ders yılında 
Arhavi merkez ilk okulundan 
almış oldutum şehadetoameml 
ZHJI ettim. Yenisini alacatım· 
uo eıklılnlo hDkmQ yoktur. 

Arbul nabi1eslnin 
Loma köyQoden Hıcl 
Yakup oğullarıado 

Ali oğlu Osmaa 

Satlık fındık 

çuvalları 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat bankası Trabzon 
Şubeıinden: 

Ba11/camıı deposun meocul 

363 add lcullanmıı fındık. 
cuvalı pa•atlılcla satılacalc· 

ır. /stılclilerin 16 Magis 938 
111uarteli günü saat ontld 
lan/camız mah11şebtciüjlnl 

müracatıtları ilan ol•nur. 

Nöbetçi 

eczahane 

Ş 1 FA 
Eczahane idir 


