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rın hava şehitlerimizi anacağız ••. 
Çifteçamlık 
istimlôk 
•dilmel"idir .. 

ul ma
i 1, 41iğer 

bip l ı ar d rec 11inde 
&OzetUm k lmkanJarı da elde 
tdllımemı lir. 
eıı Çift camlık, artık eşhMs 

ne bil k vaziyetten 
Çtk ı dır. uod n nras, onlara 
lablb olmak emelini tqıJablle

k Olaolar ancak OkOp tın
ık h llne ı mak arzusunda 

'-- Danı r o ab lr ki artık bu 
~bil do o c ı rln tatbik sa
~a g çmeslne en _ufak bir 

il lle dahi imk.an kalma. 
dırı 

, Ç rt çamlık, bir teneıınb, 
) e la lrab t mabıllhlir ve şehlre 
.:elı l A'ı d la ı ile bir eğl nce 

rt ele olabl lr. I:< ak t b raı 
f;!1dflıen Yerilmek, lıtlrıbat 
t lll olın s beb ve şartlan 

la Jl mrk suret le bu neti
: 1e Y11rılabi11r. Çift <"aml ğın 
ıt kıa ı Çat t brlbe u~ramış. 
~k açı llllşdır. Bu açıkhk, şose 
1 ~•dıkı c mlıkdan mevsiminde 
~ ıb dl il k b yüyec k ti 
k •nlırJı az zamand tema en 
k •Pan blllr. F k t bu da ncak 

ruy u v y pı ı bir ele 
Ktot;aıı, olma il mUmkUndDr. 

, Ç fteç mlık, rtık bulunduğu ::1 lden kurtulmalı belediye
la • ine g ç ildir. S ğuksuya 
ıııe': Olduğu ehemmiyeti ver
bu • ba ladıQımız şu umanda 

iti de başarmıı olmalı111 
ot lıQın yauıbı ında, 

l'Qla u U n gQzel menb t,:1Ddau M ı vardır ki, çok 
bir nı r na g tlrllerek blı 

ç m y pılablllr. 
bir gaıioo ve 

im ucuz y zlık bir 
l dly oln uotaı:am 
rv s e 1 de b şlamak 
U11 .uıun güre yapı 

k bir iş de değildir 

5 

Belgratta Başvekilimizin şerefine 
büyük bir ziyafet verildi 

Kral Aleksandır1n ve Yugoslav meçhul askerinin 
mezarlarına çelenkler konuldu 

rmmmmmmmmmmmm~ 

i Atatürkün teberrulan 1 
~ Ankara 12 { A. A ) - Atotü,/c dün Marm ıra 
tt köşküne gelerek burada D:ıhiligı Vekili Şükrü Kaya 
~ ile Ztraat Veki i Fc.ik Kurtoj'una, Vali Nevzat 

An/cara 11 ( AA. ) -
Dün akşam Belgratta Yu 
gosl2flga Başvekili StorJadi 
noviç Celal Bagor şerefine 
llügdlc bir ıig•fel flermişiir. 
Zıgo.f tite karşılzj lı söylenen 
nutuklarda iki mıl et arasın 

1 
Tandoğanı lcabal etm;ş fit s.11 937 tarıh ı; Baş 
tJekdlete yazdıkları melcfopla hazineye hedig~ ıttilc· 
luini bi!dırmiş olduklfl:rı çiftliklerle müesseselerin 

tlalc.i· yakın fU sılcı dostlalc f Ha,.:cigı Velcilimiı hugünO 1f n uamelesi biten ıfJralcı u imzalamışlardır. 
hisleri ifade edtlmiş ,,. Tür plonaza giderek kral Alek ~ Arık:ıra D fterda'ı ve Tapu Müdürü de kanunun 
kige Yugoslavya oe Balkan sandırın mtzarm11 hir çelenk~ tarifeleri J hilinde teberru talcririni tıltilclci etmiı· 
antantına giren tlijer devlet koymuş'ardır. Buradan A fertler. 

le1in barış yolundaki fJerirnlı valaga dağına gidil~r~k Yu ! Bil güle Önderim ·ı listesi evvelce ili/dirilen fle 

iş birliği bir defa daha tegit ıoslav meçhul aJlcerının me- ! hazineye tebırm buyurmuş oldukları gayri mtnfcul
tdı m.:ştir. Csldl B11var ile zarına bir çe1enk kogmuşt 'i lertlın başlca U us matbaıını bütün demirbaş eıgası 

Japon 

askerleri .. 

B 1 d d ! dvarındalci o'salarile beraber Cumhuriyet Halk Başvekilimiz e grad ra yosun a ! P~rtisine ipdorm ve stadgum cioarındalci arsolarilt1 

b • k d 1 il f"rşı içerisindeki bir otel ve altındaki dülc.lcanları İr meSOJ O U U ar . . n Ankara belediyesine terlcetnıişlerdır. Bu te6erruun 

Ankara 12 ( A A ) 
Hon. Konı · Arr.oy adı

sın• ila,aç o u n J p;ın 
aslcırleri adanın işgalini 

bıtirmişlerdır. Bu adadaAi 
tcnebileri himaye için ln 
gıliz 'lif! Amerikan deniz 
/cuvvetlerine mensup bir 
le.ısım gemiler Amoga g'l· 
melctedirler. 

Belgrad 12 ( A. A } - BaıfJelcil Celal Bagar dun i resmi mwımelesitle ingun yapılmıştır. 
gece Belgrad rad:ıosunda Yuıoslav milletine hıtaben bir ~_.,."S:t:ama;+:;sa;+:;sa;+:;s.._a;+:;s~a:.t;:a~~ 
mHaj okumuştur . Celal hagar lu mesojındtı Yugoslau 1 s u·· u M ••f t•• . . 
milletine Türle milleti11:n sela111 t•e maha6b t'erini ıetir.

1 
ayın Ç. m. U e llŞlmıze 

Ji;ini sö lem~~ fJt ~ürk Y~g~sla.:1 !ş birliğinin su 'h 'll! Trabzon halkın~n teşekkürleri 
sa ıdet kaynagı o lduıunu bıldırmıştır. 

Başflelcil Celal Boyar ile Hariciye Vikili Ruştiı Aras l~me suyumuzun bllllln rnuamelealaın lkmılile ekslltdlefı 
ı · .. ·ı J .. St .J• • 'l b · .. - J çıkarılmış olm sı mQ asebe i c S1yııı TAlı hı Uzerden geleo tebşir cugun oı eaen oncı oga.ınoflıç ı f! uzun ır goruşrneae k ki 
B ık · d l · f' b ,_ b. ı·1c h ve tebrık telgrbfına arşı çe len teşekk Ur trlırı:fıoı da ı.tf· a urımuştur. ı ev et rıca ı u mcşam ır ı te 'Vt u rediyoruz : 

susi olarak yımelc yigecekltrdir. Celal Bagar ve Tevfik ı Üç. Um. Müfettiş Sayın Tahsin Uzer 
Rüştü brı gece yarısı Belgratldan ayrı 'acalclardır. Şiıllpıt118 - Pın&altı 

Belgrat görüşmeleri çok saınimi Haf ayda 
bir hava içinde olmuştur. Memurlar arasında 

Be grctl 13 ( A A. ) - BttşfJelcil Celal Bagar 'D• büyük deA-işikJikler 
Hariciye Velcili Tev/ılc Riiştii dün Belg,atltlon agrılmtı· yapıl ı y o r •. 
dan önce Yuıoslav Baş'Vtlcili ile birli/et• Yuı•sla• radi- Arakora lcararlarının 
lcal hirlcezini zigazet etmiı f1f! bar11tl• birlii• dalıil ••• tatbilcin• ia,!anıgor. 
il• hirlilc ıençlıri t•rofından gdise/c tı•tılıur11tla luırıılan 

~"s/cend.rızn 12 ( A.A) -
mııtır. Baroda "' KıTZlclı•n mın-

Raclilc•I iirliji malıalli lcomitııi reisi •ılcili Yanlcooiç tılcaltıTında tescil mu:ımelesi 
• letiıı· l 6ir nııtalıta ilci meml•lcıtin Bal/un birlijin• •• 

soy L l 6 • ı ı ıı müsait ıelcilde Jıv:ım etlıger. lcındi aralarındold •ılcı doıtlap111t ~•rıı o on °1 1 1 • • 

J • 1 C ı·~ı B ar ce•a6ınJo /cımdisine fJe mesaı Fransız delegtsı Bagruttan ifaae drnıı ır. ı 11 eıg 

arlcııdoıı Rüıtü Arasa lcarıı ıösterilmiı olan dostlulc l 6u,aga dönrnü,tiir. Anlcar• 
t ahuratına teıelclcar etlerelc Yagoslavgatla baıarılmıı ' lcararlarının tatbifatına baı
oel:n biigülc iı ere lca1ıı olrm laGyra11lıiını izhar etmiştir. la11T1111/ı üzretlirL Bu'la na-

Belgratl ziyareti münase6etigle neşredilen .resmi te~l~;tle zaran ilan ediltc le olan 
'le. tlefJlet ricali araılltda fJf! çok samimf bır hafla ıçıntle amııml affın askeri cüTüm
ı 

1 

.. melırde ilci mımlılceti o/Juğıı icatlar Bal/can lırıtle teşmili P"risten iste
ıeçentROt~ş aıiJ• oldag·a ti61 bütün Ballca11 dıvletleri- At~elc Hasan Cebhare ile 
antan ınıaa m .. 'h •J • • Al · · · · 

. en/ıaotlarının 11e umumı su. un ıcıamesını adtın ışten el çektırılı-nın mtŞ u m 'k /ı ı· . . le h 
d 'kk tı alarak po'itilc fJf! elconomı aa ıgetını rt er ikisinin 'Vlui/esi. 

n %arı ı a ki 'la J·ı le • u 
. k · f tt · ·g· e le.arar vermiş olJa arı t•ırı •aı mı · ganı natag lcatibi amumiın ııa e ırm .. 
t J liii ile D lıılige oe Maliye 

•''· . l 
-=-==ıı= Zelzele feıa· ketzedelerine HTfllS •ri ş f ijine müllcige 

mezura/arından Etern tayin 

d d 1 etlıltcektir. T e t la i s 
y o r 1 m e e n e r ,11ele,; ort11tlan lıalJırıla 

Ura Kr. calctır, Nahıg11 MaJürleri 
- 20- oo Deolzbaok Trabzon şubesinden aros nd ı büyüle degişilclılc 

22 25 Emniyet MOdUrlüğQnden I '" gopılacalc ve Antalcga 
30 00 Ho,traser tlcuetbaneslnden /cayma/camı Se6ahettiıı dtği 

5 00 Dumlupınar okulundan cıcektir. 
Yardım yekQnu 742 lira 38 k.;u~ru~ş;a,,;;b;,;a~ll~ğo~l=m..;u,;şt..;u~r.=-"""""''="'~!!!lOr~==~"""""==~~~--

Baş ve Dış Vekillerimiz Sofyada .. 

Belediye mPc\i ioln 10 5 938 tarihli toplaotısıodı mecllı 
aı1ia ı vak.t t bşlrat va tabrlkierlnlıe ebedi mJanet Ye şDkrıD 
duygulanoı yDksok huzurlarınıza anını karar altını aldıldınnı 

arzederlm. BELEDiYE. REl:il 
Dr. Cemal Turtan 

LONDRA. MEKTUPLARI 

Müttehit sulh ittifakı 1 
Blrook loıillz ıo yall t or 

lı DlHSJODları. rrıde Uolon'lar 
ve kooperatif parti paskalJa es 
nasında senelik. koogrşlerial 

akdetmlşlerdlr. Bu kongrelerde 
uınumi siyaset meııe.elerl ıorı 
wnımnş ve kararJaşlınlmıttır. 
Bu sene kooperıtll parti .kong 
resinde mnaa1'oşı edilen birçok 
mühim meseleler ar111ında bir 
• müttehit sulh ıttıtıllu • kurul
ması hekkında llerl sUrDltn 
t kllf 4 2~0.000 muhıtllf reye 
k rşı 396.000 rey fazlaslyle ka
bul edileni tir. Hıtk1katl h,lde 
• mUtteblt sulh ltlifakı ,, , aol 

ceaaa. trrtf tarlmaın ıoa yıllar 
lçlade mubtellt veıllelerle llerl 
ıDrdOtlerl • halk cepheel • De 
Yerllmlı bir dlter lımllldro 
başta blrıey deatldlr. 

Halk ceph•l tarattarlan 
bugOokO milli bOtQmete muba· 
lif olan liberal, Laboor, soıya
llıt, kooperatif vesalr sol oe
aab leşekkOllerlnhı blrleşmtslnl 
talep etmektedir. Bu znmrenlo 
kanaatince sol cenah teşek.kD•· 
lerl blrlettllderl takdirde hD· 
kameti kısa bir zaman içinde 
mığl up edebil ceklerldlr, dlj'er 
taraftan b•gDnkd gibi inkısam 
b4Uode Jaşadıkça daha uıua 

Y Ostav zaqıan iktidara geçmek Gmlt-
U Q lerinl beallyeml7eceklerdl ... Ko· 

Harbiye ve bahriye operam partinin mOtt•fikl bu· 

nazarları memleke- lunıan Lsbour parU b&t tttlbat 
fikrine muhıllftlr. PaskaJ1a art. 

timize geliyorlar . . fesinde ıktedtlen bir içtimada 
Ankara l l ( A A. ) _ ı..b >ur pıutloio mllll idare il~ 

yeti son sen,ut parti .koagre
Yugoslavga halırigı ve sinde • mntteblt cephe. Tef• 

/ıa,bige nazuı gonında hava. • h11lk cephesi ,. fikrini partlala 
deniz va icara zabitl•rinden şlı:ldelle reddettltlnl azalarına 
murelci<ep 6ir lıeget olduju hatırlatmıştır, Vıbour p:srtl tu
lıaltle bu agın oragedisinde rulurken partlnlıı ı ayallıt poll. 

tlka&ıoı tamamısıe kabul etml
memltlcetitnfai ıivaret ede yen hiç bir organizasyon ile 

T rabzonspor 
idare heyetinin 
istifası 

Şimdiye kadar ıiıteml ~~ 
takdıre liyık m .. aiıile çok ıyı 

celcti,. Ht.get AnlcaraJan fiutak ve batta tetılkl meaaı 
sonra ba%ı flilagetlerimızide yspıı:ııyac ğı tasrih edllmletl. 

g zecektir. • muttehlt sulh ittifakı • ve7ahut 
Sofga 13 ( A. A. ) - Bılgrr.ddan tlönmelcte olan K d diğer adliye ,, halk cepbeıı. 

Celal Bayar ve Teo/ilc Rüştü Ar•.s Bulgar laulcümttm 'n Omu tay O fikrini llerı 11nrenler ve bunun 

t ·c ler alan Trabzoaspor ku ubü 
ne ı . ld ~ 
idare heyetini• iıtif • etmıt o ıJg u 
ruetemize rönder len ılanından 
aalaşılmııbr. Senelerden beri lcu 
lilbüa bat uda buluaaa ve kul?b 
h~yeti umumiye11nce olduğu gıbı 
şüphesiz bütün memleketce de ıe 
vll Dİi bulunan kulüb reiıi avukat 
Faık Somrli yoni ae9imden ıonra 
da yine kuJObilD l>ıtıDda rörmık 
ilt• is, 

tlavttlisi o'•ralc buraya ıtlmişlertlir. Hutlu'1da Bulgar Arı/car 11 ( A. A. ) tes~ ine çalışao ar bugnoko va. 

teşrifat umum müdürü ilı Türlcige tleolet adamlarının Büqiılc Millet mec 'isi bu ılyet içinde, hiç olmusa timdi· 

J l · l g:ı·nkü topl~ntuında /,,Mser ilk, bazı prensiplerden teuaUr-mılaTJ1antlarlılclaT1na tayin eui mış o an zevat hudutta hlt etmenin yerinde ve deterJI 
lcındilerini lcarıılamı,lardır. idaresinin 1938 maii yılı bir hareket olacatını bllıJlrl-

/c l bütçesini lcahul etmiıtir. JOrlar. So/ga istaıgona ilci mımlı et mi it renkle,ile süs· l·=----~=-=-=---=--..rr....,.~ .... s -r-....:... ....... ......,nr=.._..,......_.._. ___ _ 

lenmiş bulıınugordu. Baıta Bulgar Baıv•lcili Köseiuano/ T rabzonspor kulübünden : 
ile lcralıa mumessillıri lcum2 ndanlar deolet ricali Celdl Heyeti ldareolo •ukuu lstU•sıaa bloaeo 7enl idare h yeti 
811.garla Tn•filı Ruıtü Araıı 11/dmlamıı "'bir lcıta askır 1eçılmek nıere 17 r> 988 11Jı gllllQ ıqamı aıt Jlımlde kuJAN 
rııml ııUm ifa ttmiıtlr, men1up 111laraa tttrlfleıl rloa olwaur • 
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14 Magis 1938 Yenigol 

fcar arttırnıası 
Berediye Riyasetinden : 

Kapalı zarf usulile Anadolu hanı 
müzayedeye çıkanldı M~zb ha civarında te is edile.n b llçtn·n ile 

birlikte bir sene/ile ica ı 120 lira mrıhammen he 4-l e ,. 
011 yedi giin müıltletle açık artırm'1ga korıulrnuşfr "· 1 ı 

Sokağı NeTJ't Varidat kap No ·r a ur.un Ta. No 'hududu hazırası 

Meydan C. mağaıa 67 l9 Mayıs 917 161 Üç tar fı y l bir 
Artırma 20 5 938 cuma tünü saat 14 de ic,. ~d le ı 

r-ğind~n istelclilerin t .. mina'ı muvalckata mJkbrıılarıle 
,ncü111ene mae caatları ilin •lar.u'. 2 - 4 

Kuru fasulye eksiltmesi 
Bayburt As. Sa. Al. Kom. Başkanhğından : 

.. • • 71 - 73 

1 - ( J 5.000) onhtş bin lcilo /<uru f asulqa açık eksilt 
mer Aonaltruştur. Tahmin bedeli ( 1350) bin üçgii:ı elli 
lir•dır. 

2 - Jile teminat (101) gü:ıbir lira (25) yirmi b~ş karaştıı r 
3 - Şartnamesi B 1 yba1t Sa. Al. Kom's onunda 

görülebilir. 
4 - Elcsiltme~i }j m:ıyis 9>8 pozartHı gıinü saat 

15 de garnizo'I K da Sa. Al Kom. da gopılacaktzr 
J - Jstıklılerin belli gün ve saatte Bayburt g.,rnizcn 

K. lığında Sa. Al. Kom 7 urıa muracaotları, 3 4 ' 
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75 

77 
79 
81 
83 

264 

;.66 
268 
270 
272 

Sevk olunacak eşy-J eksiltmesi : : : ~;~ 
inhisarlar BaşnıüdOrlü~ilnden: • .. • · 82 

1 - Tr•l•onc'u E zurı;111, E·ı:nc n, 8a9la,.t, Te•ra1 • • • 284 

280 

Aık•le, Giimüıtır• /psir. Kıllı ı, Ş :•n. Torul ve !..1açlcoga • • • 276 
b:, ,,, •• ,ı.n.ı1- •• ,1c o·u,.ar•lc ın1risfJrı,., iaare>·,.e ait Defterdarhktan · 

,. 

" 

,, 

.. 
,, 

• 
.. 

.. 
,, 
., 

• 
• 
• 
• 
,, 

tar fı N mlz o ·af 
/arı ızn C h n öteli 
ile m hdut 

162 
178 E 'll k cadtlt'sirıd 

276 No. medhalıi 
3 

164 
165 
766 
167 

168 
169 
T7a. 
172 
171 

174 
176 
177 
173 

kr m t" TTlılıJham· 
men i 25000 L 

175 

/Jilcümle enn11ıl -ee eşya 1-S 938 6İ.İnündt'!n itibarrn gfrmi 1 • • • •• 
• -' • JJ_t' '-- l f 1.1 

k .
1 

1 1 - Tra6ron BeledıJe ddire~ı le rşısında lcaı rı A 1.1.do u h n nam maruf ya. 
ıan 1nua~ ıe "" 1«1ptı ı sar usu ı e e sı tmeye • . . . lconulacalttı,, krarula müfrıtiot 'Ve cosa/ı gaztlı tahtanı 18 m ıaıa ftvbr.t 6 odr1 ma:ı ardıgegı 

2 _ Zarflar 20.S-938 tarilıine müsatli/ CUf71!1 günü l miiştemil ebniyı bıtlıli peıinen tttli'le ~dtlm k şartı[ satılacalctır. 
ıdtlt onbeıtle açılactılcdır. lsttlcliler mt"zl-ıir gu"de saat 011 2. - lh2le 2l magis 988 tarihine miisadif salı günü suat 16 da Trabzon Defter,. 

J d '- J ı.ı~ı L , le • . • • , dar'1tınd(I y,._,,ılacalctır. 
0 '/c ~ .. ':'1i"•~r tı,.miıı meıı.t1•':_.:rıru lcomlıs~o~ ~~u.,~etıne '"'.za 3 - Satrı lc•palı sarf usallle .11op lotoğından güzde 7.5 t min t okç sı o 'on 1875 

ma auı ııue fit!' ş ve emına t a çe trını ıac:re ıounuını . • ., • l . . 
!Jlılı,mıı olinalıdır!.r. lıro'ılc ttrrıruıt melcta6ııe teldi/ melctup a ı orftı,m nrn oçdma saatınd!n. bır saat 

J _ Maoallutt t•mlnat aç/Jin l'tadıı. eJJv 1line saat 15 e lcadnr Cıftırdarlıl<ta miiteşeklcil lcomiıgon re"sine makbuz mu/ca. 
4 - Tallifer la iıı •'t şutnanıey( · sat11 şa~esinirı bilinde 'Verilec~lctir. 

ntılcllgat lcısmıni• iter t1alcit görebilirltr. 4 _ 4 Poır.ta ile gönrl11rile11/1Tde a~ni saatte komis orıda bu'ı 11 urıı'ac ktır. Ger le postatla 
'Ve guelc sair suretlerle tJalci g~cilcmeler kabul edilmiy~celctir. 

4 - Fazla iıolıat almalc fJe şa1fncmtgi göımtlc İsityenl rin Dt/terdarlığa muta· 
c ıct t ~el~ri ilan ola nur. 7 - 14 - 18 - 21 

Mağaza icar arttırması 
. 

Arsa arttırması 
Belediye encllmenindeo 

Gazipaşa caddesinde aeıe. 

diyey.e alt esk l tiyatro bina ı 
arusmın haritasında gösterile 
85,29 metre murabbalık kısmı 
213 lira 23 kuruş muhammen 
bedelle ve açık artıırma uıull e 
on sekiz gftn mQddeUe s tlığa 
çıkanlm171ı.r. 

t tekJUerln yDzde y dl b~ uk 
teminatı muukkata nıııkbuı a 
rile arttı manın icra edilec ~ 
17 mayıs 938 salı gllnQ sa t 
14 de enollmene muraoaat ı 
nan olunur. 4 - 4 

Hopa salh hulcai mahke
mesinden: 

Hopa inhisarlar idaresi 
ile maçlca eski ınhbarlar 
memuru Hasan J~/ıtni araf1ı1 
d"lci t"sminattan alllc•lc d 
vasının g•pıl•akto olalf da· 
ruımada ilcametıahınJn b .. 
lli olmanıaşından i I d n en 
tebli;at gopılmasına lcrar r 
"e' i miştır. 6a f ehminin IS-
6 938 ıü ü S 9 dan eowl 
la<Jpa sath maltlcsm.nine ıcl. 
m~si ;,in te6 ti malcamunı 
lc.aı111 l anen teblığ olanar. 

Askeri hastanesi b 
tabipliğinden: 

Hataaemh: ııblıtfe arulJıt~ 
mabsuı A serili 15651 N. lı 
a1niyat makbazuodaa IOnra ıe• 
len aıtbusmı aamaraaı 14652 
olaoak it•• 1~5S bürak zuhat 
etllilıtlr. Bu •umaranm matbn 
da ıellYH allanmasr mQmkoa 
oldutaa llbl anda• PJI> olllie· 
11 da aelllazdar. Mevcut lkeil 
garp olınuı ıtıu .. lhae ıtlaan 

bu A Hrldadea 14552 ııJrti 
ayol7at makbusa tlıala ellade 
s1,1tlu eder• etela bQkmO ol· 
;1m11J11 IJU olaluaur. 

Gaz yağı eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

.ff. Md •hlttİ.(t: mahal esi gt n 1 

falcl Si o a m lrıı~~~'!:~~!~rf~~-fıtl· 
Pirinç eksiltmeSi 

bedeli ol11n 60 lira ihcrind 11 16 ıan m idl.ı 
f11aja ıılcarılmııtrr. MuPakk1t teminatı 450 kuruştur 
2S j 938 tarihine çala• çarşamba günü saat 15 dıt tJild 
get mtıi~mına fopblra11c.ılc oton d12i111i er.cümsnde ihalrsi 
gopılactılctır. JıtJilil•rin muv•lclcat temi11atlarile encü-

~·~~• Jllltll_._,~-~~1.Qr.i._l_.~~-l)AılkıKo B.,kaalı~mdae ~ 
1 ın · J 1 0 gaz gagı açı e sı meqe 1 - (7 500) gıuJi bin beı yüs lcilo pirin9 ,,,.ı eifilı 

lconulmuştur. Tahmin ıdilın bedel ( 1320) hin üçgıiz gir mi mıg• lconrılmuşıta~ Talıltlin 6ed•lt ( Tlf/5) bill ıılds giJ 
liratlı,. yetmiş lirai.r. 

2 - iLie teoainatı (99) de lcsan Jolcuz liradır. 2 _ /ile teminat (140) gii• lcırlc lir• (•J) dlfnış NI 
.. '5".- .~ıttnameıi Bagl•rt Aı. Sa. Al. Komisgonu11Ja 1ca,aıtur . 

.,,.. 11111r11caatları. 1 - 4 
ıo,ulebılır. 3 r- 3_amıameal BtqlHırl nlc.,t Sa. Al. Komiıgo.,,Ja 

4 Elcıiltmes# 23 mqıs 918 pazottt.si günü s at 16 ıörüle6ıfir. Tarla ioar arttırması 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

da ga1niıon ~o~utanlı~ı ~inaıırtrllı gapılııc lctır. . 1 4 - Elcsiltmesi 23 maıiı 938 p11sa1tesi günün •.t 
S - lstıklıle1ın bellı ıan o uatfe Bayburt garnııon 14 dı garnizon K. lığı binasında Sa Al. Kom. Biıılıaıa-

Alcç4ahat ibii~nın Dürblnar maho 'ltsinie Husuıı 
M•lı•s•llı•in m•'• ol•rı bir 6açulc dônıJ,.,./,1/c tar •as nın 
sotilc ~a,. be<leii olan on lira iiurfnilf!n 16 ıiJn müddetle 
"' tiı,m•I• çtlcvr.lmııtır. Muv•İlc11i teminatı 75 lcu,.uşfar 
25 5-~31 rllalne fel•n Ç•rşım6cı günü saat 15 d~ 'Vild 
gtt m'.llcamınd• toplntıca~ olan daimi rncıim nde ihalesi 
g•pıl11calctır. lıtıllllerln ""1f12liot temin t/tırile encü 

K d~ A, ..>a. AJ. Komlsgorauna mrıracaotları. 3 - 4 lığında yapılacaktır. 
Sabuun eksiltmesi 5 :- f,tek i erin belli gun VI stıalt• Bagbıı,t garnitoıı 

A S Al K 8 k ı d 
' 

K lıgında askeri Sa Al. lcomisgonıına ntaracaatZ.rı. J. 4 
Bayi u ,.t s. a. : om. aş an ığm an 

ilan 1 - (42()()) tlörtbin ilciyüz lcilo saban a~ılc tlcsiltmtğe 
konulmuştu,.. Talımin b~deli (1596) 6111 6eş güz doksan 
altı "liradır. Trııb n i~ra d lr lnd il 

A ik arLırma ile pa aya çev -
rllecek gayrJmenkottıa ne oldotu. m..W muro.c•dld11. 1 - 4 2 - /tk teminaıı (119,70) güz on dokuz lira getmiı 

-....o.ı--,,....~-_..--._.._...,_ .... .._..._ ..... ......,_..._.._._.._, lcaruştu,., 

Pdt tes e1Csiltme i 3 - ŞJrtnamesi 8ag6att A.s. s,,. Al. Komisgonanda 
fÖ rülebllir. 

Bayburt As. Sa. Al. Kom. BaşkanlltJndatı : 4 Efcsiltm,.i 2.t Mayıs 938 paza1tesi g int1 saat 11 
1 ..- (30.000) etu.ı. hin kilo p1tatıs açılc elcsiltmege Je ıarnison lcoımutanlılı 6i11osında Sa. Al Komisgonund-:ı 

Aorıalmaştur. ru,,,;. 6-ltıli (1200) bin ilctgüz liradır. yapılac l<tır. 
2 - J i teminat (90) ic/t.11n liradır. 5 - lstelclilırln belli ıüta 'Ve sealte Bagbart garnizon 
J - Ş:ırtnomtıi 8'g6ıııt A1s • .>alın alm ı lcomisgo~unda K /ıfim J ı asluti Sa. Al. Kom nıına marac•atları. 3- 4 

görü ebilır. K 1 rf I d k 1 • 
4 - Etnltmın 21 magis ~:;a p:>j111ttsi gürıü "";t OpO I ZC 0 0 Un e Sİ tmeSI 

10 tla ftıinı~o" K. lı;ı binaııntla gopılacalıı,,. Bayburt As. Sa. Af. Kom. Başkanlığından: 
5 - /d•ltlihrin belli gün ve ıaot~ Bayburt ıarnizon 1 - (650,000) altıgtiz bin lcilo et/an le ptıl• • rfla 

K. bğınJa aJcuı ıalın •ima komiıgorıurt2 mar4caatları. tlcs /t,,,~ue fto,,almuşfar. Talımin bıd.li. (8125) seTciz hin 
4 - 4 güz qfr,,,i /Jıı Ji,atlır. ______ d _____ ..._ _____ .... .._..._.. 2 - J k tıminat (609) altıyü• Jolcas lira (40) lcırk 

a e yagt eksiltmesi lcııruşfu, 
Bayburt As. Sa. Al. Kon. Başkanlığından: 3 - Şı,tnamesl Bagl>urt o~lcerl Sa. Al. Komisyonunda 

görü/rbt if'. 

1 - (J,000) uç bin i fo sade gagı açılc elcsiltmege 4 _ Eluiltm,.si 24 mayıs 938 5alı g mu saat 1'4 d~ 'I r-
k1>nm11şlar. Talarnin 6etlı11 (1400) liradır. ni%o, K lı;ı binaılntla aıkerf Sa, Al. Komisgona'ldrJ 

2 l k teminat (80) ulcıen llıadır. , g11p_Jlacalttır. 
3 - Şırtnamısi Bag6art aıterf S•. A '· Ko niıgonunJ2 , 5 - f telclile,in belli ıan oe saatte Bayhurt ı rniıd11 

fh,.iJ/e6itir. · /(. /1iındı as/cırt s,, Al. Kom. )JU.114 muracaatloTz 3 4 

' - Eluillm•Ji 2./ mogiı 938 salı firtrJ ıaat 10 J4 Sattık ev 
;arnl:ıan K. Bi11atınrla gapı 'ac lctır. 

S - /ıtelclil.,ln 1111// giin o• ıcıatl• Bagbart ı•rniıon Çö,,.ft~ci mııla~tl(fililn Olc'adı, ıılcıiıflflauçlcat!· ,,, 
K. hfıttt!o •ıint ıatın alma /rami ·J~norıa maraeaatlan. 3 4 lctf r ,-,, ntıaretl ntülcırnmel, fiıliigeli bir çlçt!lc balıç11 n , 

• Trelnon kb•diyııindm alı.~,,. 16 6 ,32 ,,. ım th ılcda 6aılc-ıHlciı od •i/ı. lungluJttlaıt,,tlh tini, ıleti,ilt 
rlfa o' 189 num1ralı l'/6, •lıliı•I e11ilu111u ı lesfıatini lael, 6ıJlün olı,op lıııımları g111itl•ngallı hoga. il• 

ı•ıl ıt im; "ndllnl a'4eııımtlan 11111 011llamı• Aaimll boqanm'ı 20 nama111lı u1 ıatlıitıı. 
'O 1Mtlı1t111 lld 9,ftrlm. lo/rtilı fi a"lullf,,llı or.•/l:bı@ 61:/clcal Ralim' llıJı J ı1 

' Hü111ln Cbııı /şbıl/1. '1 

liir bap hane ar1111 
Gayri menkolfln bulOildop mevki 

ınhaa ili 10katı nıımaraaı: 

Pazarlupu kananuevvel 311 
tulh ve 36 numarada karıtlı 

takdir oluna\ kıymet : 
120 lira 

Artırmanın Y8ıPıacalJ Jer,gtln,eaat: 
Trabz o ic a dairesi öoQnde 

10-6 938 poıartesi gnnn saat 
14 d 

1· 1 bu gayrlmenkııllo artırma 
Şa t 14 988 tarlb nd&n iU-
b D -ı-23 No. le tratızon Jcra 
m ıur uııu mua r n nomaruında 
h k n r bil için açıktır 
ll.tııda yazılı olanlardan fazla ma· 
lQmat almak lıtey nl r, ifba f&l'l 

nameye ve 9l!7 289 dosya numard 
mem iye mıze muracaat ıtm ,tldlr 

2- ya ııtı ak içiıı yWdnda 

Mevaddı inhisariye naWiyat eksiltmesi 
Erzincan lahisarlar ~8 takil Madörllftüıı 
E1ılncan •etle ıin'1111 r'*''°'' Kıfı, Kı•A * 

ılmfe ınıc o.'tH•c 4 bl rı-nıırn t111t1tıidı IWlalıtırlfi na 
ekılltm11i 20 S 9JS 14,,lln• ı .. 111 '"''"'' ll4n ola11 


