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Trabzonun hayat ve sağlığınd başlı
başına bir amil olan · çme suyumuz da 
eksiltmeye çıkarıldı ... Oluşlar 

•• 

Bütün Trabzon halkı Ulu Onder Atatürk' e sonsuz 
Bir Toplantı 

Çocup kim dcımlf lıQ tllr .. ydlr 
Blr çocuk belki en btlJtlk ,.,dfr A. HAMiT 

Ç ocut baftaaaıa 23 Rlaa•· dıttaa 10ara bepl•l:a birer taH 
aleb• ; hea tarllal bit ,aaaa 

minnet ve şükran duygularını yükseltmektedir ... 
•ıa IOUa ea IJI flııltrl. 

fDpneıi1, cuma n cumırtnl 
olmuıtur. 

Culllıt gllıQ ıkflDll Halk· 

AHaCIH ubJp ol•ut b•• de 
Kuruaa Jardıa •tmlt oluns. 
Baau şimdide• babrlatmaJı 
borç blllıorm •• lls1r/11rdanberi ihmal edilip 

tl!den Trabzonun en hayati me
ı/elerinm en başında mevki 

"'lln ıcme suyumuz. nihayet 
Cumhut1yet Jd. resmin başardığı 
ler ara ma katıldı. 

o 

n n bu hayatı ıh ı 

ek k va takd r 

e 'n n br on ~v 

,...,._ ... nıı:ar !ah ısatın n 

/unda da em rler 

hile ıcap etkn tahsisat dahi fev· 
kalad~ butçeden ayrılmıştu'. 

Son defa Nafıa Veka/etinder. 
gelen emir üzerine Trabzonun 
içme suyu Trabzon Belediyesi 
tarafmdan eksıltmeye çıkarılmış 

tır. Eksil me ilam bugun kısmı 

mahsusum da m nderıç bulun
mak adır Bu ıtıbarl g lecek sene 
Trabzon h 'la emız, bol ve ucuz 
ıçme suyun kavu muş olacak. 
şehrin he rafınd en uzak ve 
kenar yerlere kadar uzanacak 

olan mükemmel tesisatlı içme 
suyu Trabzon halkmm hayat ve 
sağhğmda başhbaşma bir am / 
olacaktır lJutün Trabzon h lkmm 
kalbinden uı Onder llTllTÜR/fe 

--~~~~~M,~~ .w lan IUllMi yük
~Jr ••• 

evlode Ç k Eılrıeme Kuru-
mucua ı k kongr.,ıl yıpı dL 
Cumarte1Jl QnO Oğleden aoora 
l k.otullırı yok ul çoc&ıklarıoa 
bir mn ım • v rl dL S.ıym 
Va 1 lı Se al UzaJ kıymetli 
b ızurl rlle her lk.l toplıntı1a 
f ret verdller. 

Ko grP, d r l I\U tar l 1 
raktorllıoQ" R f t N,cdtıthı 
b ş' aoh ı tında blrç lk faydalı 
iş er k > u tu, kar rlar YE rdl Vt!ı 
r 1 e k z b yet l s çtl. 

Ç nk E i Kuru U· 

n o bir sen lik ç ışm ıu h pi· 
m zln ~ il l riıı.ılzl k bu t c k 

1 d dir. Ku um b r gll 55) 
kin ç cuaa Oğle yem ği 

ıişt r. lr ç k öksDzQ g y 
dlr iştir v daha b şk rardım 
lard bulunmu tur O ,,gec 
Oğr ndiğlmize gOre rarduaa 
muht ç çocuk r yuka ıdı bil
dir lea rakam ık· d r delildir ; 
bu sayıya belki yınaındaa ço 
auau d4 il&•• ecltnek blklkl 
mlktan ehle ....... KD-

Bu ün aoan se,lm yapa\. ••o Ye Jelli merku b•J•tl 
belli edllmlıttr. S~l111L ... zet 
gOstermek ıureUle 111puk ühı 
iyi olıcath ıaaı ız Gef9l •991· 
leolerlo h~p l d•ğ•rll •• r•ht
kan yurdd•otardır. Fıkıt bir 
kısmınm bışkı Jerlerde tle 'uaı 
benzer vazlf elerl Yartlu. Refet 
lçlnde t:ıtr doktor ve ''r •lhk 
memuru buluaıı ae tadar iyi 
olurdu. 

Burada şekle alt bit dil• 
gimlll llerl ınreoottı : Yaularda 
" lblaı ., v ı. glbl eski kelimeler 
kullanılıyor ; bunlan imam~ 
olmaz mı? 

O g ce re7lerla 11n,. ba
mın uıuoca ıOrclD, blru 9fka· 
1111 kıldık fil•• ... 
ae ebemmfyett tu p ..,.. 
bir t ıo tUlk 11 ı , YIU.l 
balkıaızm o ı ot ıoatnfll 
ıllka kal'fUUda dap.._. 
ıoallfenlt,,.. •Jlllm• .. 
edlJonL;. ,.. ........ ~ ...... ,. ..... ,.... •••cet tialde ........ ,.... llll•rdlll ..... 

........,. Bllb l8JlrbJllMJul nlaıdan ..,. flnktell k.au. 

R C 
' ................... blrleı ,... ..., ........ ,. 

o ad birinciliği kazandık Başvekil ı4f yar :.-:=-:- ... ,..... .. .... ~.:=:..-.;: :._ 
B. Musolini birinci gelen eki- Atatürk• taz1mlerlnl arz tt1 .,<~1001:.> ~;_; &~ ·~ ..,. 

b• 1 k d NQI ---... oWa K.,.._ • ........,, ,. lmize Q tın upayl Y8r i • • AnUr. 4 ( A. A.) - Doat wmitt./llı Yaunlıtw IOJledl; tıvuoıa •lklflMwk. Yl.aller •• ÇocakTara .a .. t 
.,;4nlcar• 4 ( A A. J - Ro,,.-.,. bl/tliriltllll• 1_ör• 1•pıla11 ••ı•liMI•• 'ö~ oZ.11 S.,Wlıll Cel•l S.,~ ... , ;:;t.~':1:11 ~-=->•:: = ~~'~:•:=.. " .. -.:: 

Ro,..tlıı .. pılu 6inidlilı ınil•'"-ı111lıı Tr1rlı ~ld61 il• Haric#P .Jı1B Rlftıl Ar• lnıı•n Anurag• ı•lmlı· Jarduada bulaucatıaruu bil· ao•oJotlu, orualu •• lllrlll• 
~el ı•hıtiı •• llu.llnl t.,.fı""-a u11.ı.. &p.,ı lertllr. C'1'1 .,.., 1•1'11i•I müt•aldp Ç•nluıga köılclıte dlrdL Onu da altlfladıt. Bu Ullrlu O Klgll Kar-a 
...,,.,,,.,. M ... ııaı Tarlı Miiln• ellı• a,,.,. iiaal ıüluJc Atatlra taltnlerinl .,zıtmiıtir. lıımlJeW toflal11klan•, Maser- .. OMr" .......... ,.o. .. 
-.,,,,. lerlae •• bQtQa he....,. r1,.t Okal••aa ._,. ~..._ 

Oraet olmaJanaı dllub.. plJ..a.I blo •at_,....._ 
B. Hitler Romoyo yollandı • Asri okul Kaçık itilaf )[ora•. uı. Ônderla Trab- Yeni ıellfMler ~ 

A ) Hı. ı t. ı i t d /ı topJanıyer IOb aa IOD ferefleadltltlerlal8 OtDatllecek Ye fareolleeet ... 
Alihr• 4 ( A. - ilıu ılatgegı • ı•r• me OJE NAFIA VE- arıtuı olmak Q:aere çıtanlaaak rumdadırlar .. Otleceatmm Si-

tare R,...,. Jı.rclut .tmiıtir. PR ~11/cer• 4 ( A. A. ) dllJOk Tarih Trabzoadl• lalmll Yenle bakıblletet 111 bir kere 
KALETİNDEN GELDi Kdpj/c ltildr tlnletleri kitabı• bastırılmııını Oıerlae daha tekrar ffellm. 

Oşunceler L ' .!~ıtır. Bu ıu1mem e1er baaıı. H T 

1 
inşaata •akında ır.011/u•11•ı ı•rın Romanı•· ı--~---~~~~~=~-==ı;;ı--~:.;.· _:.:u~n~c~a~y 

Kamyon kaza arı ,~ "• .:,ı, .. , •• toplanacalctır. Sovyet Baş ve Hariciye 

B 1 d. · ._ J başlanacak.. Avam kamarası v ___ , V k ·u . . idil 8 8 ly&ntn KOrar Qrl SaJJD Valiais S.sai Usa1'aa .ı&11haç cemiyeti e 1 erımız ge er 
ıklapn kamyoa kazaları karı111nda Tra~• Belecliyui ~ Tn~a ... ilk reldıkleri rtı..._ anlaşmayı tastikledi feJAkebeaeJere 10000 A .. iera 2 - S.,.ıldl 

S allai• kararlar vereli. Veril~• bu ka~arlar de..UI tatbik ben, ilk mektep ve ilk tem.at ......... ,. 4 ( A A. ) _ d J Celil &gar, H11rlclg• Ve• 
•buaD• da r•vti. Etyı ve ıuan nakliyabaıD ayn araba- yuiyetiai tetkik ..... ibtiy... A .. m •• ,,.,,,... 1111ili• o ar gönderdi.. iill Rrı,ı• At•• .. ,., •. 

a.ı.ı. pıt.... oa Hkis kitidea fulı iDlu tqımmımı•, toför farı karpJamat bere oa denba· ltal11en •nl.,,,..•ını t.stlilc A11ke,. 1 - So•gd Kı· luıtlerlraıldl NNI 6- .NA 
"tbyetnI.:eleraDı~ daima ıılı:ı lı:ontrol altmda ~lundarulatak ınpheli aeli ve t.itln modera teliub .tmiıtir. sılhcç Hmigıti Kırııhlr AtincJ.n Jn.nHI• tlö .. 
'llWIDAnleriD imtihaadaD reçiriJm"i, nizami 1eklınde olmlJlll kal'OIÖr• UYI miikemmel llir ilk.okul yap- le/alcefzeie/eri i"t'n 0nLill maılcrtl/r . 
..... J•llWI ef1• ukliae tahail edil•ui ve ıı.waa mllmud brarlu tınuk tepbbWae ıiriftikleriai r--1!8=~-------ı I' " " iz 
,...._ ook ,.n.cleclir. Alıamlf olaD tHbirleriD ba~ar• bdaı olan- te 0 ...... haber vel'llİftik. 1 1 Aıurilcan dol•rı te61rnıd. mirde yatmur ve sel a.n: beddl satınca çok dılı:kat ye allka MIJ• .. lfl arblı:. bqıbot· Mıktebıa projeli Naha v.uı.. K 1 s A c A 6rı1U'ltllllftar. Anbra 1 - s. MN/a 
llktua kurtarmlf olıaakbr. Aııcak bu kararlar aruaeda bir taneai tinde tauim edilirkıa parua da H d k • /•mirde llıi Mal /ui,/er ,ole 
~ki, t "tetkik haddeıiıtdea pçirilmtıi çok faydalt olacalı:br. burada buarlama11tı. Yiae ıvnl· BAHALILIK . . atay • ı ıltltletU """"' •• ,. .,,.,. 
ı.... -L•-..L..- bal ... t 24 e kadar 1eyrOaeferleriae ce bıber verditiaai& ıııribi ba Et 50, tkaek ıı, •ıa ss. '° F ra11sız mOmessili ' ... ı.:..._ ........... ara ana re• L d ·ı, lı: ia •· ,, marı•ııcın ıonrc ... , ıa• 
... •tele eclllmllli kazalan, feca.Jarı önliyeeek Wr "arar et• ı . . mektep lakenciırpqadalı:i ldani tııru.. Balık 20 •en 60 1e kdar. Aakaraya geldi feri s•ll11 ,,.,..,,,. u ••· 
.___ L-.ı. ol k b' karardır. Bunu• da ta1bıh ve aslibde Huıasi•• arNllllda va ... •1--1., bir Bu dOrt kalımla dOrdQ de za. 
~L!9... ray vere•• ar -•--- ıa_.ı_ " " .....- An'-•ra ., u t -'-Ll i l '1 • ~llD temamea ortdaa kaldmlllllf uaua-• -uıır. . oephui deniu, bir oepbell ele nrl Uat11ıo aadd lerlala en ".. ~ - na aı-" r•r "" ... n ,. vn•ne ı•· 

Bir tiri laaam bayatma ... olan IOll faCJa, toförDn. malı:iu Gasipqa aadclı&lae .ıteveeoila b•flllda mevki alır. oon geçml- Fr•n•ız müntenlll laa/ca. plllli,tir . 
...... ~ .. ileri phniıür. GGadl• yorru~ olu töfor, rece ola•ıkbr. Proje ikmal ...... yor ki lauDlardaD biri •• bir- met ukarail• tım••t• 641lan Mu··samer 
.,...... alaoalttar. Nıbayet eda iuaJtdar. Uyumak, daaleamelı: 00~ Nıfaa V•iletiada ,.ı.iftir. kaçı hatluada 01U1et dlale- ,..ı iizı,.. lıı sal•/a ıelari· 

Wbd.r. MakiM ubipleri, ıoförleft ak.- c:leaeyip, poe cleme~p Altaut biD lira •rfile meyclalla •••it olalıa. mize ıelmiıtir. Tnbsoatpor tma• tlıa· 
,.. ... .,.... yola Hvlı:ediyorlar. Bu avallalar da aınlarmdab ~ bezt· 'ci: pltaelı: olu ba killtlr ıbiMmi· EW tn-- et 1emek h•r fıadaa mmart.t lbQ ıktamı 

..... --· .. L! • --'-leriae boyaD etmek aea unye ·~ sİD İ--•tıaa da 7Wada ..__,__ -..,- Mevıu·t Yılm llaemuuıda bir ... 
- mplerİIÜll -ır LU d k d ,. ._-- ........ rltltfa bafCI Olmadıfl ... bf, 

~,...~ kll.rortar a..., makiae bquıda uyama" D • u ı naoakbr. bu -•llmtle b11 flat da DO~al mera verlleeek4lr. Zıp Mı 
~'-ı•llr ı rdd bir n1..aı. ........ Babam ı merhum ttı1 Sabri proğramla teıtlb ......_ bil •D-
~ri bir adamın ilt karQfiult meafuti •tr~da . ya f'" • ..., •vaudlr. Balık. Jlf, Nemllotluaun ruhuna ltbafen uave ~ ..,.... 

ı-.ı __ ..ı_ • Y -•-L'--- uykunduktaa rozler1 kıp•na• Türkiye • İtalya etmek ,.. eauall lbUyaç mad cumartesi ıtı•ll akpmı rattu Mutfada 
&WQ8 ....... il!~ orfUUJU..-Ut _ .. _ b'I" ? 1 •l•rl ... _bl .. _. kal 

.. t Jirmlcla ... kadar aa111 aıkine lı:uawaa 1 ır 'd' - ame ve eme um11101 ısOteaklb Tavanh oıml 
kualan-, faoıalarua aıal en milhim 11bebi rece seferlerı ır A1ti.ra 4 ( A. A. ) ahaaak leıekdlr. ..rlflnde mevlOdD aeH•l kanat zelzele oldu 

........... ki, BeWiJeaİS bu kararını da, rece 11ferleriDi teaalDCD /taife Jaii/camd/ ... ,,,10 BababJJiıa •beb Y8 tmu. etilrllecell ffD ana bll,.,.. 
~ ,.&ilde tubih ve ılllh etmek ıuetila yarlDID en , ,,.,,.laıftdnl fa'itJlj dtl""lll lerl lltcUr, • &l:b1 ted~ 11u1r t.alll••larl • ...._ ........ ua. oikaJ ooktir J ••' ılıamlık .......,, ll'lfdlCll••• 

......- • " 
1
' • v enıyoı. !ad°"""""'' 611"'"""''· laerbalclt faJdlb o1-ktlr ı 



4 N. san 19:J8 

: 

mevki m 

gun, s t: 
Of i r d ir inde 

3 6 18 cam gü ü saat 
14 den ona iı k d 

l - iş ıı g y imen~ılun 
artırm ş rina esı 4 j 938 
t rihind n ıtıb ren 937 218 
No. ıle Of ıcra m ur
luğu muayy n num r sında 
herkesın gönbı me z ıçın 

~rktı . I a a yazılı o a -
ardan fazla mal'u ta mak 

isteyenler. ışbu şartnameye 
ve 937 - 218 dosya numara
sı m mııriyetimi:ıe muraca t 
etmelidir. 

2- Artırmaya iştirak i 
çin yakarıda yazılı kıymetin 
yuzde yedibuçuk nisbetinde 
pey veya mil i bir bankanın 
temin t mele.tabu tevdi edi
lecektir. 142 

3 - ipotek sahibi alacak
lılarla diğer alakadarların 
ve irtıf ak hakkı sahiplerinin 
gayrim~nkul üzerindeki ha
klarını hususile fa z ve mas 
r fa daır olan iddialarını 
ışbu i ti tarihınden itibaren 
yırmi gun ıçinde evrakı 
müsbıte erile bırlikle m mu
riyetimiz.e bzldirmeleri ıcap 
eder. Aksi ha de hakları topu 
sici/ile sabit olmadıkca satış 
bedelinin paglaşm sından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde ar
tırmaya işirak edenler artır
ma şar'tnamesini okumuş ve 
lüzumlu malumat almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve ıhtibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen .ıaman
da gayrimenkul üç defa ba
ğırdıktan sonra ençok ar
tırr.a ihale edilir ancak ar
tırma bedeli muhamen kıy
metin guzde yetmişbeşini bul

maz veya s t ş isteyenin ala 
cogına ruchanı olan diğer 
af.,.caklılar bulunup tohedel 
bunların o gayrimenkul ı/e 
temin edilmış slacakldurın 
mecmuund n J azlayt1 çık 
mazsa ençok artıranın tah 
hüdü bakı kalmak iızere 
artırma onbeş gün daha 
temdıt ve onbtşınci günün 
sonu olan 18-6 938 
cumartesi sac.t 10 12 kadar 
yapılacak artırmac/a, bıdeli 
satış ist genın al c ğına 
ruch ni o/.:ın aığer alaca/e-

l arın o g yrımenkul ıle temin 
lmış a c .. k ı mecmu 

nd n f zl "'!:i çıkn ak şar
t r n ıh le e 
bir bede elde 
Le y pılmGz ve 
u er. 

venl''Ol Sayfa 2 -----~l;..,,;,;.'~~.;___,_,, _________ _.... ..... -"".,.,... ________________ , .... ____ ....., ............. ~----~~~~~---

c o 
rl şmü lüğ'' 

1 
Aka 

E,,, u ı. E .. · n, B 
n İpç r K kıt, S ra 

b 'r IJl z r n 

bi c mle v 
ı s k o u t cak !nhis r/ r ıdares' • 

n müd 

ve ena 1 93~ in n-l n itibaren yiı mi 
v • knp lı zarf ıı<ıu ile eksiltmeye 

ko u c k ır. 
1- Zarf r 2 .593Btarih'ne mic; f cu:n gü u 

s at onbeşle çıfoc kdır. 1 tek/il .r m z ur •ır.de saat on 
dö dı k .ır klif meklcıplarını komis. orı riyasetine imza 
mukabilınde 'l.•ermiş 'Ve te~ 'na f akçe/erini i are veznesıne 
yatırmış olm l dır/ r. 

3 Muvakkut teminat üçbin Vradır. 
4 - Tı lib r bu işe ait şartnameyi satış şubesir.in 

nakliyat /; ı mın<!q /; r vakit görebilirler. 1 - 4 

1 ... dır O sı sulama tesis t 
an al i şa t eksil mesi 

NAFIA VEKALETİNDEN ~ 
1 - J:.'ksiltme e konulan iş : lğd:r Ovası su 1ama 

tesis tı a ait m lı z te t b tı 560 metr l•k tuncl ve 1200 
metre/ık k n-ıl ınşa tı. keş/ bnde i (560 000) liradır. 

2 Eksilt c 23 fl.'1, gıs 1938 tarihine rastlıyan p:ı-
n ı s at 15 de /\ fıa Vekaleti uular Umum 
ü cu e sı tme Ko71'syonu odas nda kopalı zarf 

usu/ile y p1 1acaktır. 
3 - lst k iler : Eksiltme ş1rt,1 "esi, mukavele 

p oj i. B r ndırlık işleri genP/ ş rtn m si, /, 
nam ve p oj e,i (28) lira mulc.;ıbi/inde Sal r 
M · ' rl gunde nlab 'lirler. E ·silt 1e c g~r bı 
i t klılnın 126, sn 1 lfrnlık muvakkrıt temınat n '· 
( 100 O O) lı'r A• fıa Su iş 1eri i veya buna u dl 
Nafıa işlerini t..ı hh ıt edip muva//aki etle bitird ve 
bu k bil Nofı işlerini başarmakta kabiliyeti oldulfuna 
dair Nafıa V: kaletinden alınmış müteahhitlik vesık sı 
ibraz etmesi. 

4 - lsteklıler;n teklif mektuplarını ikinci maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum M11-
dürlüğüne malc.buı mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Posıada olan gecikmeler kabul edilmez. (1218) 

Mevaddi inh'sariye 

Nakliyat 

eksiltm si 
Erzurum İnhisarlar 
BaşmüdürlüğüDden: 
Erzu umd n Agrı, Baya 

zit A ş · t. Di d'n, Tutak, 
Tercan. O'ta Hmıı;, Hasarı 
kale Turlu n, Aş 1fe Jçpir 
Van ve B t 1is idarelerıne 
1938 mail yılı içinde sevk 
edilecek bilumum mev ddı 
inhisarige irı n7kligesi 25 4 
1938 günıinden itibaren gir 
mi gün müddetle ve kopalı 
zarf usu1i'e mtinakasayo 
konulmuştur. Muva!J kat ts· 
minat 600 liradır. Şartna 
meyi görm k isteyenlerin 
Trabzon lnlr.isarlar satış şu 
besi nakliyat kısmına mü 

racaatları i an olunur. 
2-4 

6 - Gayri menkul kendi 
'>İne ihale olan1n kimse derhrıl 
veya verilen mühlet içinde 
p1rayı verm 0 zse ihale kara 
rı f e'>holunarak lcend sinden 
evvelen yüksek teklifte bu 
lı ndon kimse a1zetmiş olduğa 
bedelle almağa razi of maz 
veya bulunmazsa hemım on 
beş gün müddetle artırmağa 
çıkarılıp en "'çolc artırana 

ihııle edilir. Jlc.i ilı le orcsınd:ı
ki fark ve g çen günler içinde 
yüzde beşten hes 1p o 'u11acak 
faiz ve diğer z'ZTarlar ayrı
ca hükme hacet le.almaksızın 
memuriyetımizce al ıc ıd an 
t hsil olunur. 
madde ( 331) 

Gayrimenkuller yakarıda 
gösterilen 3-6 938 t rihind 
Of icra memurluğu o 
dasında ;şbu ve gösterilen 
artırma şartnam sinde s lı· 
l ~ajı ilan olun11r, 

4-7-11-78 

Akçaabnt Asliye Hukuk 
Hakimliğinden : 

Akça batın sıt rı köyllnden aydin 
oğlu Has1a karı ı Ayşe tara
fından koc1sı mumaileyh Hn
s n a eyhin çıl n boşnnmn 

dnvnsıad ı üdd al yhla lk met 
gaııı meçhul bulunmuş e mu-
h kemec d il9.o n t b i'>" t ya 
pılma ıon kırar veril iş oldu· 
ğundan dı..ruşma günü olan 
23 5 938 ç rşamb gUoU aat 
9,30da Akçaabt1t Asliye Hukuk 
mahkemesinde isbnli vücut 
etmesi tebliğ m kamına kaim 
olmak nzre keyfiyet lllln olunur 

Arsa ar tırması 
Belediye encümeninden: 

O zipaşa c ddesin e B le-
dlyeye nit eski tiyutro bin sı 
rsasının haritasında gösterilen 

85,29 metre murabbahk kı mı 

213 Ura 23 kuruş muham en 
oedelle ve açık rltırma usum 
on sekiz gDn mUddetl tlığa 

çıkarılmıştır. 

İsteklilerin yüzde yedi buçuk 
temin tı muvnkkota makbuzln· 
rlle arttı manın icra edilcce i 
ı 7 m yıs- 938 ~alı gUnU s:ıat 
14 d encfimene muruc atları 
llıln olunur. 1 - 4 

Zayi şehadetname 
SOrmcı in Mahna okuluod:rn 

aldığım f h detunmemi zayi 
ettim. Yeıılsini alacıığımd n 
eskisinin hUkmU yoktur. 

Ömer M lımutoğlu 

Zayi vesika 
Tr ... bzon Belediyesinden al· 

mış oldt ğ 120 nuırnralı şo-

för Vtsi ı za}i etti'll. Yeni· 
sini alııc ğımd n e kıt>ir.in hUk· 
mn yoktur. 

Vakfikebirin Mudura koyllLde!J 
ç kır otullarından 
lzzet oeıu rsmell 

BA Yİİ İSTENİYOR 
·şı tmeleri kurumu 

A B RAF ABRİKASI TRABZON MINTIKASI Bayiliğinden: 

• 

• 
ır 

f r bıoP, ırum, I "ars, Çoruh, Rize, Giresun, Gümüşhane, Karaköse 
Vilayet erkez ve kazalarında bira bayilerine lüzum vardır. 
Tal'ple ·in s~r 'ti anlamak üzre bir hafta zarfında Trabzon 

mınt kası bayii Mahmut Tahsin Sayıla muracaatl rı. 

ira ın b er şişesi mıntıkanın her 

r f da 30 <ur şa satılacaktır. 

T rabzo içme suyu eksiltmesi 
Trabzon Bel diye Riyasetinden : 

/ - Noft"- Vekaleti .5u'ar Umum Müdürlüğünce tanzim edilip Vekaleti Celilenin 
tasdikine iktir n eden 518403,83 lira bedeli ktşifli Trabzon içme :ıuyu işi Fen Müdür
liiğümüzd bu u an evrakı kPşfigesi mucibince mevkii münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işe ai' evrakı keşfige : ~ 
A - Trabzon şehri içme suyuna ait mukavelename 
B - Su ış 1eri fenni şartnamesi 
C Tretb..,orı şehri içme suguna ait vahidi fiyat listesi 
D - B.ı1:1ındırl k ge11el şartnamesi 
E - K p lı z rf u ulile eksiltme şartnamesi 
F - Trab on ş hri içme su tes 'satma ait birinci keşif hülasası 
O - Trabzon ş hrinin isale ve tevzi edilecek içme suyuna ait hususi fenni 

şartnamesi 

H - Ç lık bo ular hak mda talim tname 
J - 16 p rçadan mürekkep p10je dos asından mürekkep •lup her gün Fen 

Müdrirlriğiımuzde gö'ru eıeği gibi 25, 92 /ıra mukabilinde Nafıa Vekaleti sular Um•m 
MıJdürlügunden a ınabılır. 

3 - E/r.sıltme O 5 9 8 tarih ne müsadif pazartesi günü saat 15 de Trabzon Bel•-
diyesi Daımı E cumenltl e y pılacaktır. 

4 - Eksiltme kap1lı zarf u u ile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 24 486, 15 liradır 
6 - lı1ünakasaya iştirak şartları : 

A - Muvakkat teminatı vermek 
B - Tıcaret odası vesikasını ibraz etmek 
C - Bayındırlık iş eri dergisinin Mayıs 936 ve resmi gazetenin 3297 nuslıa

larında çıkan talimatnameye tevfikan alınacak 50 000 lirt.!.lık içme su işlerini teahhüt 
edip muvaf /akiyetle bitirdigi ve bu kabil su işlerini başarmakda fenni kabiliyeti olda
ğuna dair Nafıa Vekaletinden alınacak fenni ehliyet vesikasını haiz olmak ve müle
ahhıdin diplomalı Muhendis olması ve9a bunlardan bile müştereken teklif yapıp mu
kaveleyi birlikte imzalaması ve teminatın müşterek olması. 

7 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı günde saat 14 de mütı
ahhit tarafından bizzat veya posta ile Belediye riyasetine tevdi tdilmi: olacaktır, 1 - 4 

K arf usulile Anadolu hanı 
il 

yed ye 
Mahall si Sokcğz Nuı'i Varidat kapı No. 

lskender P. Meydan C. mağaza 67 - 69 

,, 
" 

,, 71 - 73 
.. .. han 75 

" • mağaza 77 
.. ,, ,, 79 
,, ,, ., 87 
,, ,, ,, 83 
.. Es vak .. 264 

,, .. " ~66 
,, ,, 268 

u ,, 270 

" ,, ,, 272 
,, 

" .. 274 
,, 

" 
,, 278 - 280 

" ,, " ~82 
,, .. ,, 284 
.. " 

,, 276 

D fte darhktan: 

çıkanldı 
'! apunun Ta. No. hududu hazırası 
Ma11ıs 937 161 Üç tarafı yol 6ir 

tarafı Nemli o;al· 
farının Cihan ötdi 
ilı mahrlut 

,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
.. 
,, 
,, 
,, 
., 
.. 
,, 

162 
178 Esvak caddesinJ• 

276 No. medhalli 
163 
764 
765 
166 
167 kıymeti mulıam-

menesi 250()0 L. 
168 
169 
170 
172 
171 

174 - 175 
176 
177 
173 

1 - Trabzon Belediye dairesi karşısında kain Anadolu lıanı namile maruf gu· 
karıda müfredat ve evsafı yazılı taht ni 18 mala•• fevkani 16 ode. maa ardiyeyi 
müştemil ehniye hede i peşin n tediye edılm~k şartile satılacaktır, 

2 - Jlıale 24 mayis 9S8 tarihine müsadi/ salı günü saat 16 da Trabzon Defter~ 
darlığında yapılacaktır. 

3 - Satış kapalı z rf 11suli e yapılacağından yüzde 7,5 teminat akçası olan 1875 
liralık teminat mektubite tek i/ mektupları arttırm nın açılma saatinden bir satıt 
evv /ine saat 15 e kadır De/Lrdarlıkta müteşekkil komisyon reisine makbuz muka· 
bilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilen/erde ayni saatte komisyonda bulundurulacaktır. Gerek postad• 
ve gerek sair suretlerle vaki gecikmeler kabul edilmigecektir. 

4 - Fazla izahat almak ve şarinome!ti ~örmek isteyenlerin Defterciarlı;a martı• 
caat etmeleri ilan olurıur. 7 - 11 - 18 - 21 

Sır 
N 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

5 

6 

7 



T. C. Ziraat Bankası Trabzon Şubesinden • 
• 

Bankamızın tapulu mutasarrıf olduğu aşağıda yazılı gayrimenkuller satılacak veyahut icara verilecektir. 
Taliplerin şubemiz Muhasebeciliği ne muracaatlar1 ilôn olunurft 

Sara 

~ 
1 

2 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

24 

31 

Mevkii 
------~~~--~ 

Divranos köyü 

• 
• 

Detirmenclere 

Kireçhıae 

Divra.aos 

Divranos 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

.. 
• 

• 

• 

Kuhali 

• 

• 

.. 

.. 

• 
Latoaukebir 

• 

" 

.. 

• 

• 
• 

., 

" 
,, 

Kuhali 

Civen 

" 

" 
" 

Kubali 

. 

Cinıi 

Tapu kaydına röre 
mesahaaı metre 

murabbaı 

Tarla 

Tarla (naaıf) 

• 

• 

Çaldık 

Tarla 

• 

• 

1 serıader 

Bir bap haae 

Tarla 

r .. r1. 

Samanbk ve yeri 

Çayma (~4 hi11ede 
9,5 hissesi) 

Tarla (3 biuede 
2 biuesi) 
Tarla (S hlMede 
2 hluesl) 
Çaldık (3 hissede 
2 tpuesi) 

Tarla (40 hissede 
24 bi .... i) 

Tarla ( 40 hissede 
24 hiueai) 

Fıncbkhk (3840 his· 
Hele 3280 hiuesi) 

Fmcbklık 

Faachklık 

Tarla 

Tarla 

Fıadıklık 

Tarlı 

Fıadlkhk nas& 

Tarla 

Tarla 

Fıachklık 

Fıadıkbk 

Tarla 

Fme.ldık 

Tarla 

Faaclıkbk 

Fıatlıkbk 

Fmdıklık 

Faadlkhk 

4592 

14694 

1469-4 

2755 

2755 

2755 

9184 

918 

7347 

9184 

7347 

57 
67 

13776 

7147 

28 

4592 

36760 

459& 

16'76 

5514 

12866 

5514 

11028 

5514 
4595 

4135,5 

1838 

4185,5 

8676 

1838 

1838 

3676 

1838 

-1595 

18:\8 

8676 

6433 

6514 

• 

H u d u d u 

Şarkı Murathan oğlu Osman ve Hasan tarlaaı, şimal i tülün damı bl!'znn Hasan tarlası, garbı Murat
han 02lu kerimesi Azime tarlası, cenubu tar kı am bazaJ. mumaileyh Hasan tarlasile mahdut. 

Şarkı, şimali ve garbı Murathan oğlu H yreltın ve Osman, c nubi s hıbi senet tarlasile mahdut. 

Şarkı Oımanın Mesarya k riyesindekı çayırlıg-ı baıan .Murathan o~lu kerimeıı Mevhiı taralsı, 
şımalı Nesimenin tarlası bu.an Ziya ve kuçük Hüs yin O. ve vıne H san tarlaaı, rarbı Haaan 
tarlasile mahdut. · 

Şarkı ırmak, garbı sahibisenet mağa .... ası ve kısmen papas Kostantın mağazası ve araası, şimali ve 
cenubu tarikiam ile mahdut. 

Şarkı tarikihaa, şimali Maim oflu Haralanbonun tarlası, garbı Barişkıva oğulları tarlaaı, hazan isken
der oğullarının tarlası, canuben Demeli zade Huseyin ve Nuri ağaların tarlaaile mahdut . 

Şarkı Murathan zade Ziya tarlası, 'Şimali Murathan zade kerimesi Nesime tarlaaı, garbı 
Murathan zade Hasan tarlası, cenubu mumaileyh Hasan tarlaaı bazın su yolu ve bazan [Jref 
hududu ile mahdut. 

Şarkı Murathan oflu kerimeıi Aziuıe tarlası, Şimali sahibisenotlerin tarlası, garbı 
zade müteveffa Şapur vereıesi tarlası bazaa Hacıderviş afa zade Eşref tarlası, cenubu 
Azime tarlası ile mahdut. 

Murathan 
mumaileyh 

Şarkı Murathan Htie Ziya, garbı sabihiaenellerin tarlası, şimalı 
cenubu Azıme tarlasile mahdut. 

yine sahibiıeaetleria tarlası, 

Şarkı Murathan zade kerimesi Mehveş taılası, ba:1an Nesime tarlası, şimıli mumaileyh Mehveş 
ve Şapur veresesi, rarbı tarikıhas ve su yolu ve bazan mıitevefla Şapur vereseleri , cen•bu 
Hasaa tarlası ve tarıkihas ile mahdut. 

Şarkı Murathan zade kerimesı Neıime tarlaaı bazan Alaybey zadeler Naci ve Tahaıa tarlası, 
şımali mumaıleyh Naci ve 'l'ahsia tarlası, rarbı tariltiam ve cenubu Murathan zade k.erimeıi 
Ne.ime tarlası ıle mahdut. 

Şarkı ve şimali ve cenubu Murathan zade O lman ve Haaan tarlaaı, cenubu Murathan zade 
L.iya tarlası bazan lr.uçuk Huseyın oğ u Mehmet tarlaııile mahdut . 

Dört tarafı aabıbisenct arazisıle mahdut. 

Dört tarafı sahibisenet araziaı ile m udut. 

Şarkı ana hendek hazan Osman ve Hasanın muşterek çayırlığı bazan Ziya tarla11, fİmali 
mumaıleyh Osman ve Hasan Hayretlın ve Osman çayırlığı ıle mahdut . 

Şarkı Murathan zade muteneffa Ş pur vereıeleri ta1lası, şimali mıiteveffa Şapur veresesl tarlası 
bazın Ziya tarlası, cenubu Hacıdervış ağa zade Şeref tarlasile mahdut . 

Dört tarafı sahıbisenet ile mahdut. 

Şarkı ve ıarben ve cenubu Murat .an zade müteveffa Şapur veresesi tarla11, şimali 
zade Ziya tarlasile mahdut . 

Tarafları Mustafa ve Haralanbo ve Dımitri ile mahdut. 

Taraflar1 A1eksandn ve Ahmet ve Osman ile mahdut. 

Murathan 

Şarkı Çamur otlu Petro f ındıkJıtı, a-arbı tarikıam, Şimali Sin yon otlu Y orko ve Nikola tarluı 
cenubu tarikiam ıle mahdut. 

Şarkı tarikiam, şimali beadek, l'arbı Esma vereıeleri olan sahıbiaenetleria fındıkhfı, cenubu 
tiayraktar oğlu Osman vereselerı hndıklıtı ıle mahdut. 

Şarkı tarıkiam, şimali Maçkah oğulları Y orika tarla11, rırbı ve cenubu Esma vereseleri olaa 
sahıbi seaetJerın tıadıklıtı ıle mahdut. 

Şarkı tarikiam, şimali ırmak. rarbı Y ıJancı otulları mülkü, cenuba Ale•dar otlu Osman 
çahlıtı ile mahdut. 

Şarki tarikiam, ıimalı Bayraktar otlu Oıııman fındıklığı ve kıımen harman, rarbı sahibiaeaet 
çahbtı ve kısmen Bayraktar otlu Osman muUr.ü, cenubu aabibısenet çalılığı ile mahdut . 

Şarkı tarikiam, şimali Maçkalı otlu Yanı tarlası ve Bayraktar otlu Mehmet tarluı, rarltı 
sahibiaeaet çalılıtı, cenubu sahibıHnet fındıkhğı beynıadeki hendek ile mahdut. 

Şarkı Alemdar otlu hanesi, fİmalı ve garbı ve cenuben sahibısenet fındıklıtı ile mahdut. 

Şarkı Hallaç otlu Yusuf fıadıklıtı ve tarikıhu, şimali aabibııenct tarlası, rarbı tariltiam, 
cenubu Hallaç otlu yetimleri tarlasile mahdut. 

Şarkı dere, ıimali farıt bacı AJınin fındık.lığı ıle Haaau fındıklığı, garbı Hasan ağaya ferat 
olunan çalılık, Cenubu Hallaç etlu Yuıııuf ve :Solak oğlu vereieleı ıle mahdut. 

Şarkı Hasına Ferağ' olunan fındıklık, şimalı Hasan tarla.ıı, rarbı sabibisenet hanesi, cenubu 
Huan ataya ferağ olunan fındıldık ıle mahdut. 

Şarkı dere, ıimali lbrahime ferağ ~lunan fındıklık ile kendi çalılıtı, f81'bı Haaana ferağ olunan 
tmdıklık, cenubu Süleyman f ındıklıtı ıle mal&dut 

Şarkı sahibisenet çalılıtı arasındaki tarıkıhas, şimalı sabibisenet hanesi, rarbı tarikiam, cenubu 
aalıibiseaet tarluile mahdut. 

Şarkı sahibi senet tarlası, fimali sahıbısenet fındıklıtı, rarbı tarikiam, cenubu tarihas ile mahdut. 

Şarkı sahibiaenetler tarlası kıımen Huza otlu hacı Ahmet çalılıfı, şimali bt.cı otlu bacı Ahmet 
hndıkbtı, rarbı tarıkıam, cenubu aahıbiıenet hanesi ve tarlaaıle mahdut. 

Şarkı ırmak fındıklıfı, şımali Kara Mustafa otlu çalalığı, rarbı kendi tarluı, oenubu ırmak 
ile bıahdut. 

Şarkı sahibiıenet hanesi, şimali . tarikiam ve kısmen Kara Mustafa oğlu tarlası, garbı kapı 
önDnde olan fındıklık lusmea tarıkıam, cenubu Sıileyman oğlu Mustafa fmdıklıtı ile mahdut. 

Şarkı kır tarla, ıimali Kara Mustafa otlu taı laaı, Garbı sahıbisenet hanesi ve fıadılclıfı, 
cenubu Süleyman oğlu Mustafa tarlası le mahdut. 

Şarkı Murat oğlu Hasan tarlası, garbı Hamza oğlu Huseyin fıadıklıfı, şimali tarikiam, cenubu 
Pehlivan otlu Süleyman fındıldıtı ve Hasan hanesi ve zırai serandcr ile mahdut. 

ş .. rkı sahibiıenet f ındılclıtı, ıimali SaA-ır otlu Mehmet Alı fındıklıfı, rarbı sahibiıenet hanesi, 
ceaubu aahibisenet fındılclıfı ıle mahdut. 

Şarkı ırmak, şimali Sağır otlu Mehmet Alı fındık.lı~ı, rarbı salaibiıenet tarlası, cenubu sahibi 
senet fındıklığı ile mabdut. 

Şarkı ırmak, şimali Hhibiseaet fındıklıtı ve brlaaı ve hanesi, iarbı tarıkiam, cenubu ırmak 
ile mahdut. 

Şarkı Ali af anın Temel fındıldı~ı, timali Pehlivan oğlu Süleyman fındıklığı, rırb: Ali atanın 
Haaan tarluı, ceaubu tarikihaı ile mahdut. 

Şarkı Dirmit otlu vereseler'nia tarlası ve fındıklıfı kısmen Ahmet af aaın çahhğı, rarbı Deliyar 

otlu vereseleri tarlası, şimali haaraki kadının fıadıklığı, cenubu Garıp otlu hnchklıtı luımeD 
iımail ataaıa hadıklıtı vı çıhhtı ile mahdut, ' 

Tapu ıeDeıi 
No. Tarihi 

123-45 

123-43 

123-•4 

123-58 

123-57 

123-42 

123-56 

123-!5 

123-53 

123-M 

123-52 

123-51 

123-50 

123-48 

l'..!S-49 

123-'47 
113-46 

177 

176 

179 

139 

140 

141 

142 

144 

152 

153 

24 

25 

154 

165 
166 

149 

1so 

151 

us 

135 

186 

137 

118 

157 

Şubat 934 

Şubat 934 

Şubat 934 

Şubat 934 

Şubat 914 

Şubat 934 

Şubat 934 

Şubat 934 

Şubat 934 

Şubat 934 

Şubat 9~4 

Şubat 934 

Şubat 934 

Şubat 984 

Şubat 934 

Şubat 934 

Şubat 984 

Mart 937 

Mart 917 

Mart 981 

Map937 

Mayıa937 

M .. y .. 937 

Mayıa987 

May•987 

Mayıı 987 

Msyıs937 

Mayıı937 

Haıiraa 981 

Haairaa 937 

Mayıs937 

Mayıa937 

May119a7 

Mayıs987 

Mayıs937 

Mayıa987 

Mıyas931 

Mayıs937 

Mayı1937 

May11937 

May11937 

May11937 



Yeniuol Saq/a 4 

iLAN ır\.'{p 

Sathı meaıhası llıbaroımenin 
Esamli mnkell~fln 

'~ 
mahalleıl hektar u metre kouulan kıy. tahrir No. varak clld cinsi 

1 

1=13=0=====1=2==--1~0_,.==ar_s_a 'ı~ 
Kara İsmail o~. Hüseyin 
B ~kir oğ. ııu~eyiıı 

Eksotha 
Muilpışa 

50 
150 
151 
80 
80 

150 

70 
120 
100 
50 
50 

300 

1783 58 15 arsı , bul f iatına satış 
,, ., tevlik refik 

Çizmeci oğ. Basan 
Haci Arif oğ. Avni 
" ,, ,, ,, 

.. 
S11rayatik 

.. .. 

1784 59 15 il 

1750 26 15 ,, 
1757 33 15 .. 

Rubu asırdan beri Lüks ve Ucuzlnğu ile şöhretşıar 

1758 33 15 ,, 
Din bn oğ. Mehmet 
Slmen ,, Yıkup 
G:mç ali ,, Silleyman 
Çizmeci ,, Ahmet 
SJru ot. Nfzımıddln 
ve Selahaddle 

Tekke 40 700 
90 
80 

250 

2573 65 22 bahçe A ni atura Mağazası 
., 35 

80 
300 
150 

2574 66 22 arsa • Bu kerre flvrupadan getirttiği tuhafıye ve manifatura eşyas1nı 
•• .. 

lçkale 

,, Emir oe. Hakkı 
Celep oğ. Yakup 
Alemdar oQ. Hamdi 
O,ğlu Şakir 

Ayv11ıl 

Tabına 

Dlbiz o~. İbrahim oğ 
H!lsnn Nihad 
MUezzln o~. Snle7man Çarııı 
Deniş oğ. Ali Eırer 
K11lucı o~. Hulusi 
Uzun Snleymaa otlu 
İbrahim 

" , 
, 

Doktor Gıızn ot. Hıfıı ,, 
Sarı Hesan otlu Znhtn lıkeııderpBşa 
imam o~. Şerit .. 
Kulsycı o~. Ali ,, 
OçüncQ oğ. lsmdl ,, 
D ytar ZUbtO ,. 

B rutçu ot. Osnınu " 
Danışman HO&eyin Kemerkaya 
oğlu pa,a 
Osman Q!S'. Hasan Tuzlu Çeşme 
H;ıcl HO cyio o~. Hamdi ,, 
K lzin oğ. Tovfik l<~renkhlsar 

H el Ahmet Ol!. Aıiı ,, 
öıo berber Mu~tarıı Ayıfilboy 
kıırı ı Tehire 
Han oğ Mehmet ot. hayrl .. 
Kılrnil oğ. lbrııhim ,. 
Kürt oğ. Ahmet Mağara 
M ~mfş oıt . .Mu tara ve sallh ,, 
Kelle Vezir oğ. Snleymllll Boztepei zir 
n el pir oğ. murad avni ,, 
Hacı şeyh og HUsnQ ,, 
Osman Nuruna, Kasım 
,, 

" " 
,, 

Genç Ali oğ Mehmet sallh 
Muhçu Oğ. Ali 
NakıbUleşrat oğ. Kema
l ddin oğlu Niyazi 

,, 
,, 

İmaret 
.. 
" EyOp oğ İbrahim Ol Alt 

t~kender oğ". H san 
Krkor oğ. Abdullah 
YPğ nl Asım 

Yeolcumalbala 

•• 
Kavurnıocı oğ. Mehmet Boıttpel zir 
Bektr o~. Ahmet ,, bala 
CirdRl oğ. Haseyin ,, ., 
Vezir oğ. Ali Rln Ruhi Pazarkapu 
Heci sOleyman oğ. memiş ,, 
Usta oğul. ömer otlu Arıt ,, 
Yakup oğul. Hnsnn Mollulyıh 

oğlu ahmet 
Reis oauı, emiıı ot, hQaaQ 
Emin 

.. 
" Esir oğ. Ahmet 

E31r oğ. ahmet 
Nlzamfddlo 

Saçhhoca 

Köle o~. Osman 
GOrcU oğ. Mustafa 
Seyfi oğul. Mustafa 
oğlu s yfl 

,, 

" Hocaballl 
Hasanaga 

Hacl Stıllh oğ. Şemsi ,, 
Bekir oğul. Mehmet Tekfurçayır 
oğlu lsm :ı 

" " 
,, ,, 

MJlla Bil oğ. Yunus ., 
Hııcı pnşı d ımRdı tekfur.;ayır 

H'l~Dü oğ. Sabri ve 
Ahmet Oğ. ZOhtQ kızı hECI 

Llltfullab oğlu Oıt:ve 
Abdullah oğ. Ahmet .. ,, ,, 

" ,, ,, 
Yusuf (ığul. 03man oğlu 
Hamdi A ım 
Umuma mahsus 

,, ,, 

,, 
,, 

" 
" 

Dt-ıli M hmet oğ Ahmet Klndlnar 
Su başı o~. Fuad ,, 
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Kuttunt lkamergAhlart meçhul olmasından dolayı tebli~ı.ıt yapılamıyın isimleri 
yukarda yazılı mükellefler, tahrir arazi kaoun\loun seklzhıcl 'Uladdeslne tevfikan Uan tıırlbhıden 
itibaren bir ay zarfıacıı bir arzuballa mahallly en bflyQk mOlklye memuru nezdiııde iliraz seta
hiyetloi haiz buluaduklımodırn bu müddet hltammda tahrir kıymetlerinin kesbi kat'iyet edeceği 
tebllğat makamına kd:n olmak azre llbı keytlyıt olunur. 

lstanb 1 fiattna satnıaktadır4 
Bu itibarla Şark vilayetlerinin ar!Jk lstanbula kadar ihtiyari zahmet ve 

masraf etmenize /üzüm kalmamıştir. Teşrif buyuracak halkımızm 
bu hakikatı anlamakda güçlük çekmiyeceği şübhesizdir. 

Her çeşit Lüks harciôlem eşya 
Andelib ucuzluk ve Tilrk Şenpazarıada bulurlar, 

İstanbulda 10 liraya satılan mevsimlik 
son moda buluzlar, mağazamızda 6 - 7,5 lira 

arasındadır, Sayın müşterilerimize bir hizmet olmak üzre 

Hızırilyaz ve Yaz için 
Bilumum eşyı:t getirilmiştir. l1unl rdRn h'lşkıı beyaz yrız'ık keten Hlstlk aynkkabılıırdan 

Kary<>la ve tııkımlırıou k1:1dıır h r şey aJll m!l•tljıilerimizln emirlerine 
ıımadt· olduğunu EH1 l! hıı i lıflrmeth1rirulzi sunarak arlederiz 

Köylü halkımızın muhtaç olduğu mallarda da 
Ayrıca ikram ve tenzilat yapmakta haz du} arız. 

o • KP 

= 

Pazarltkla tamirat eksiltmesi 
Vılayet Daimi Encümeninden : 

Merk z Cu 7lhuriget ilk okulunda yaptuılacak 332 
lira 70 kuruşluk tamirat pazarlıkla ihale edılmek üzre 
4 5-938 tarihine çatan çarşamba günü saat 7 5 e kadar 
bir hafta müddetle eksiltmeje konulmuştur. Muvakkat 
teminatı 24 lira 95 kuruştur. isteklilerin encümene 
muracaat !arı. 2-2 

inşaat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Eacümeninden: 

z 

• 
1 

Başkanlığından: 
ErJstitü öğretmem bayan 

Selma Atakol tarafından 
Ev idaresi. Orta okul Direk· 
törü hay Nigazı Öncela!} 
tarafından tahiiye, Diı ta· 
bibi bay Süleyman Hatip 
tarafından musiki lcursları 
açılmı,tır. lstiyenler iıgar· 
lığımız• maracaatla kayıt· 
/arını yaptırabilirler . 

Merkez Gazipaşa ilk okulunun ikmali inşasına ait (7848) lira 6 
kuruşlult keşif bedeli üzerinden 15 gün müddetle açık eksiltmeğe ı------------~ 
konulmuştur. Muvakkat teminatı (588) lira (60) kuruştur. 11·5 938 İnhisar maddeleri 
tarihine çatan çarşamba günü saat 15 de vilayet makamında topla. kl' k l 
nacak olan daiıri encümende ihalesi yapılacaktır. Keşif evrl!kile şart· na ıyat e si tmesi 
namesini görmek isteyenler her gün encilmeu kalemine ve talip olan ErzİnMn İnhisarlar 
ların •uvak.kat teminat makbuz veya banka mektuplarile encümene 
auracaatları. 3 - 4 Müdüı lüğünden : 

lLAN 
Trabzon lr.ra dairesinden 

Açik arlırma ile paraya çev • 
rilecek gayrimenkulün ne oiduğu : 

Gayri monkultın bulundıığu mevki 
mhaalleai 10kaiJ. numarası: 

takdir olunan kıymtot : 
Kalctya köyü. 
'fapunun haziran 340 tarih 

Ye 60 numaragında kayıtlı 
Şıırkan Atıdioğlu ve ~Kulak

sızoğlu lı.ırlası, şimal n S niye, 
Şaziye ve Asiye tarlım, garben 
Tosuooğlu Must fa ve Emanet 
oğlu tarlası, cenuben tarikiam 
ile mahdut tarlanın nısıf hisse
sı tarlanın tamamı 800 lira 
muhammen kıy etli. 

ArtırmanıJl yapıacağı yer,güu,ıul: 

Trabzon icra dafr si öoUnde 
S-6-938 Guma gQnQ saat 
14 den 16 kadar 

1- İşbu gayriınenku!On artırma 
Şartnamesi 4 r,.933 tarihinden iti
baren 937·~85 Ko. ile tralızon lcru 
memurluğu muayyen ııunıarnsında 

herkesin görebilmesi için açıktır 

11Anda yazılı olanlnrdan fazla ma
l dmal almak isteyonlcr, işbu şart 

Rameye ve 937-285 doııya numaram 
memuriyetinıize muracaat etme lidlr 

2· Artırmaya işli•ak için yukarıda 
yazılı kıymetin yüzde yedlbu<;uk 
nlebctlnde pey veya mili? bir Bıık.ıının 

teminat mektubu tevdi edilecekfü(142 
8- İpotek sahibi nlncaklılarla ı.liğer 

dAkdarJarın ve irtifak hakkı &nhip 
lerının gnyrimenknl 11zerindeki halda 
rını huıusile faiz ve ma rafa dair 
olan iddlalannı işbu illln tarihinden 
lhtibaren yirmi gün içinde evrakı 
m1iabitelerile birlikte menınrlyeUnıi 
ır;ı bildirmeleri icap eder. aksi hal 

de hakları tnpu ıılcillle sabit olma 
dıkça u.tıf lıedelinln paylafmaaından 
hariç kalırlar . 

4 Gösterilen gtınde artırm•ya 
iştirak edenler ıı.rlırma (:arlnaıneeiııl 

okumuş ve lfi:ı:umlu maldmat almış 
ve hunları temame1ı kabul etm!o 
ad ve ıhtibar olunurlar. 

5 Tayin edilen :taınnnda gayri 
menkul fi~~ defa bağırdı klan sonra 
en çok artırana ihale edilir ancak 
artırına bedeli ınulıaınen kıymetin 

yllzde yetmiş beşini bulmaz veya 
satış isteyenin alacağına ruchanı olan 
diğer alarııklılar bulunup U..bodel 
bunJıınn o guyri menkul Ue temin 
edilmiş alcal•rının ıııoomuwı dan 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranıu 

tnlıhüdll bakı kalmak nzere artırma 
on beş Gfln dalıa temdit ve on beşinci 
gfiniln sonu olan 

18 6 9~8 cumıı, tesl saat 011 da yapı 
lacak artırmada, bedeli aatıı laleye 
nin alacağına rüçhanı olan diğer 

alacaklıJarm o gayai menkul ile temin 
edilmiş alacakları ınccmuunılan fazla 
yıı çıkmak şartile, en çok artırana 

ih&lıı edilir. Böyle bir bedel elde 
edlJ~e,uo ihale yapılmaz. ve satış 
tııJebı dttşer. 

6 Gayri nıenkul keı:dlsinıı ihale 
olunan kimse derhal Yeya verlleln 
mühlet içinde parayı verınzse ihale 

kararı feıholunarak kondsiden evveJen 
yüksek tok'ifte bulunan kimse ar.zetmiş 
olduğu bedell& nlnınğa razı olmaz veya 
bulunmıız'a hemen onbc~ gün mtiddet 
le artırmnyn çıkanhp on çok arhraııa 
ihale edilir. iki ihale nraııuıda.ki far.k 
ve geçen gtlnler içinde ytızl>E',ş teJl 
hesap olunacak foi:r. ve diğer zarar 
lar ayrıca hilme hacet kalmakı.ışuı 
m>'nıuriyctiınizoo ahcıdnn tahsil el unu 
me.ddıs (331) 

Gııyrim nkuller yukaJda gösteriltn 
8 6 038 tarihinde trabz n fora 
memurluğu odrunda işbn ve göslerllen 
artırma şartnamesinde ııalılacaıfı 
UlııoJunur. 

938 Mtzli gılı iç;nde Er
zincan mcrke~inden Trtd· 
zon, Kııı. Kemah ve Pal· 
Ömer inhisarlarına tönde· 
rilec•lc bilurıeum inhiıaf 
maddeleri v• hoş zuru/ 
nakliyatı 25 4-,,38 tünüm/etl 
itibaren 15 gün müddetli 
açzlc •lcsiltmene konulmuıtııf· 
Taliplerin Trabzon Baş· 
müdürlüjü sat'ş şubesinde 

nakliyat kısmına maracatlı 
şartnameyi gö'rmegi ve ek· 
siltmıge iştinik için 555 
lira muvalclcet teminat akçe· 
sini f1e•nego yatırmaları 

ilan olunur. 1 - 2 

Nöbetci 
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eczahane 

İstanbul 
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