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SEKİZ VilA YETTE BiRA BA Yil iSTENiYOR Trabzon Elektrik 
Şirketinden : 

Yakudc teoettar 11• 11, ha- Devlet Ziraat İşletmeleri kurumu Ankara bira 
T. arihi bir tefrika , vaisi üze inde Y•P1'•c•1c fabrikası Trabzon mıntıkası bayiliğinden : 

. (Bırlin lll'"t'l'l• Z•il11•1) lırindınberi - högle miithiı işler J~'a~ısilı 8 nıagis Trabzon, Erzurum, Kars, Çoruh, Rize, Giresun, GomOşhane, Karaköse 
mecmuHı 14 Nlıara 1938 iir tahrib.fcdrlık eseri gör p:zzar g ınu saııs~ 7 tlın 17 V la ti k ka al b b 
ta,ih/i naıh•smtl. Alfırtl mı,,.iıti,, v_.;,; a.ııMı ıeı ,e kadar umumı cereganın i "ye eri mer ez ve z armda ira l\Yilerine lizum vardır. 
c~,inle'in t•rilat bir tefri- tilctı• sonra iütlin fcögler lcısilc balan•cajı •111ın Taliplerin şeraiti anlamak üzre bir hafta zarfında Trabzon 
lcası•ı 1111r• kıl•••llır. "' lc.s116al•r gakıl'tlOlr.t•, müşterilerilfliH ildn olan•r. mıntıkası bayii Mahmut Tahsin Sayıla •uracaatlan. 

::a: ::;::: v,;.;.:lıl:; ~::~::::: :!ı7,:.~:a a;::. 1 Mevaddi inhisariye Biranın b. her şişesi mıntıkanın her 
';f=,::: :~=--·~;.: ~= .. ~:ı. 'A!~Z7: • :an;,• Nakliyat tarafında 30 kuruşa satılacaktır. 
illa.m alı1111ralc •• ,. iki sırtla/el esir pazarların• eksiltmesi ·--------
11Nmlılııtia Hitl1ri•: ·A···· ııvlcetlilmekt•tlir. ı Trab on ı·çme s k ·ıt . t•rı1J11ın tali "' ••'"''"'· Onbinlerce lciıi esirlik Erzurum nhisarlar z uyu e Si mesı 
retı 61it•11 Al .. ıelığı11 luı- /ıagatı gqamalcta ve esir Başmlldürlll~ünden: T b B 1 d R d 
gat w inlıiı•fı il• o tlerec• patırl•rında insan hayatı . ErzııramJan A;rı. Btıga- fO ZOn 8 • İye iyasetin en : 
aılcı 6ir ııuette iajlıtlır İci nın lcıgmeti bıı dcrtctı lcül· •it, Aleşlcirt. Di~adin, Tııt•lr, I - Nafıa Vekaleti J°•'•r U111a111 MüJürllğa11a l•ul• 11/lli~ Vddldi c.Jllı 
ilu la.l t•rilıl• A•ıııf•rı• ligdi bir ar• lr.arşısındG Tercan, Olta, Hınıs, Haı•n · tasdikine ilctiran •dın 518403,83 lir• 6ıtleli hıi/ll 1i-.6.so11 ipn1 •ııı '" Fa Mı 
tarilai •• Az,..,. t•rilai tliı• ,ole düşlcün görinme 't•tlir. kale Tortum, Aşlcale ispir. lüiümüzdı /Jala11an •vr11/cı lc•ıfigesi m•cilli11ce mı'Dlcii llliuU..ı• lconal""'ltıır. 
ilci6• agrıu .. ,.,.. imlc•n P•pa• Ulirclı '" ••ltırın- Viın ve Bitlis iJereleriıte 2 - Bu iıı •it ıora/cı lcışfi•• : 
wr .... söııiıt. förtaülı et- ""- birini• larallca lıit•6e~: 1938 malt gılı içinde H•lc A - Tra6zo11 ıelıri içme ••••n• ait mıılcev•Üna1n1 
fiil ltııli ve .. lcaJtler•t • Jçilliztlın Nsılon Aıgalı ıJilıcelc bil•mıım mnaJtlı B - Su iılui /ınni ııırtnıımesi 
6irliıi tarihi l111lcımınılan Tllt•r •e BarlMr 7 iirlclcrin lnlaiıarig•nin nalcllgesi 25 4- C - Trtı6.soıa ıılari ;,,,.e sugana ait Nlaitli /ipt li•t••İ • 
mn.sıuıla/aı etlilerelc ga•ıl- gtılııı.s isimleTini iı 'tmelcle 1938 ıününden itibar1n gir- D - Bagıntlırlılc ıenıl ıcrttuımal 
mı•• IM,ı.,..,, brı C•f rilctıı- 111,arıp sarsı lıgorlar. Hal mi gün mldutle ve k•palı E - Kopalı z ~rf as11lile ehiltme ıulrı•meıi 
tl• 6jtıia Alnuualılı l•rilai- ialci 6ıı tl.erece lcorkıı ger- s•rf aıali'e münalcıı&•g• F - Trabzon şelıri içme sıı teıiulına ali birinci ltepf lıil ... ır 
11i11 /cat'i ,,../aifet •netim si•tlir. Cuard 14• ""'"· Va- lcon•lmtJ1tur. MawıAkat l•· G - Trabzen şılarinin iıale "' tnııi •tliÜc•lc içme ıapu ait 
ı•çmi,tclli pnl•rlntlın bazı Jııa Tü,/cluüı igi ve t•cTü minat 600 lir•Jır. Şartu- ıart1111meıi 
lariltt ıa/Jı.lar tes'rlir ctlil· 6fli ,../,.,;p!er ol•J• in megi ıörmılc iıtıgenlerin H - C•lilc 6oralar ha/Jcı11tl• t•limıatume 
malcu ve b•nıınl• Avmt•r· icar etlillnıes. F.ı"•t onlar 1 Tra6son lnlaiıarlar ı•tıı ııı- / - ,, p11rç•tl11n l'llire/dcıp proje tloıı•ımıla11 ,,..,--,, .Z.p la.r fia 
1011ın uinte Alman llilıiin- tltı ıidn gı6i insandır, on• '••I nalclig~t lcıımına ••· llNürliijiimj.stlı ıörilecı;i ıiii 25, 92 lir• mıılctıbilinll• Mir....,, .ıur.6illr. 
ce•igl• t/ıqitudı •• iil l•rın ellerinde fazla par- ı racaetları ıldn olan3r:__ 

4 
3 - Elcıiltme 30 5-9J8 tarihine ,. .. dil paz•rtal ,uü ı•et 1S • r,. •• ,. 

m••lılcıtln agnı ıriten O· m•i •• tiif cnlcleri11tle 6•.U ----------• tligui Daimi Enciime11intle gapılec.ıctır. 
lan luıliı araııntldl f6lrlli luuı•n ıolctar. Ce1ur ola- lohisar maddeleri 4 - Elullt,,.. /uıpalı ••rf usulile g•pılacaldır. · 
'" 6er•6erlilc ,..,onu • ... ı. nakliırat ekıiltmeıi 5 - Mıı11•/clc.t t•minat 24 486, 1 S lireflır 
•ırl.rm llllieuir 01111111 el- Tefriluıtl.lci tos'lJlrlerılı 7 6 - Ma,.elcasaı• iıtirdlc ı•rll•rı : 
afa w ılmtli • 6a ,_ ili egJ11•6eri Vıgan• ıar Erzinean inhisarlar A - Mut1elcluıt t•lflinatı .,,,,..1c 
nn biigalc 'Almııng• m•f ları tlzııtlfla lıa u1an Tılrlc Moda IOtOnden : B - Ticaret otllısı 'Dtsilc•1111ı i6ra.s et111elc 
lıamıı içitule lf•Mılni /Nıl. mııluııer• ortlasu,,ara Juıre 938 Malt ıılı lıintlı Er- C - &gıniı1lılc iş[eri Je11iıinin Meıı• 9J6 • r....ı ,_.,.. 1297 •lhl 
•;rı tf6arü ıtUriı..lde- ~t ee f •aligeti lad.lcıntla. slncan merlcesintlen Trel- larıntlı ~ılcon taliRıatıu11n•1• te"/iluı• •l111ecalc SO IJOfl lirelılc lÇ11M ,. lıleriıtl ... ,.. 
tlü. a, ~ tiafı-..~ ' , ~•• g,.,, Kı,..Jı w Pal- ef/; •. ~ /IUlrılli!ı .,. ~ ~l • l,t.rini 6'ı•rmtWl. ,.,,,., ı.•lli,.s 
ctı11 T.,fı'h* 6 l •.-'.,,.ıa.:.ır.ı ..r'64Ml'dillr.; n•~ran,.. ~ M---~~41.l(;_v.llUli •• 11••+ 1..., ~ w.IU.nı ,.,,,. 01-d w .a 
pa11t1gı 111alı••r•l•rı teılcil g•tin igi ollflodı;ı. Yeniçe- rilecelc blla•um inlılıtır aAMtlin tlip/omolı Milamtli• oltllflıı wı• #JıinlİIİtl.ra 6lle lrliiflu"'- ı.ldif ..,.1 
ttmeltı oe lla 1a.,,/ceti11 rilırin isyan ttlilc 'eri '" maddeleri ,,. fJoı zuru/ lcet1ılegi birlikte i111a11la111•ıı v• t•lftillfllı• ••,ı.ru •lwa. 
6ıitün Alntan lıüllürü aj- Kar•nı• lıilcmüne atfaı bir nalcligotı ıs 4 ;.38 ıiniintlen 7 - Tılclif melctupları ıalc•rıfla •~ci """"'-"' palı flbuÜ •at 14 • ~ 
1JU1a miJflerı/ı 6/r tllÜCll• ,.lırin 40 tt\ ıtl111 f aa/tı iti6aren 15 fdn tnatltJıtfe elılılt tara/ınan 6/%.SOt Nf/G post• Qe •letllg• ,....,,,.. tftHli ft/lÜıtlf olt,c.Jlctır., 2 • 
ekle i9'n IHrleıtirtllli t11s6il ,,.,,,,.,,,,. edil ••I ıer'1111 11c:ı/c JuilfmeıN konrtlmuıtıır 
ola11maldlıllır. cals olmatlıjıtu ileri ııir- T11liple,in Tra6zon Baş 

Ba tnrıluıs•'• samanıntltı Mlt.leıi. 6öglece Türle !"• llliitlurliljii ıatıı şulHW.tl# 
lci 6•gnel•ll•l ouiN'1• ,,, lıarip 111/larınd• lcarııılclılc •ilig•t kıınuruı 111•r•c•tl• 
/uuMlten Almen 1111,.lelı:•t oltlajrı oe nilaagıt lflütt•lıit ıartnamegi ıör111•1i v• ,le. 
leriain alı'Dellu •• .-..... Al•an H,,istigan lulcamıı llt,,..•• tııt,,ılc için $55 

• ,. ..,_ vı,....... lıori,, wıı11ntl. ra ,,.,,. feci 11,.. mavelcüı t•nıiut tılıp 
""" ec pırl,.n ludla• N /lir rlcet "' firara 6aılı111· •illi •••ta•g• ı•tırmol•rı 
•ıılıasara11ın 6aııntla tnıı... rd h laicufll"4n onüç •••1 ilda olıınıır. 2 - 2 
•n wzlri •sam K•r• Maı· 101110 Tıiılclerin 'iitiin 0 , . 

,.,. p.,_ o,..,,..,. 1c.t1. •1•1ı•n•11 1aı,;"'"°" 0r•- Arsa arttırması 
rd w 111twtlne alr ar•f· iare tar•fıtulan upttdiltli;l, 

~1ra t p 15 u J L Belediye e cilme-=-.ıen 
lıc11 ta•oirlu • .,.,.,,.. ~. " • • '"" ' 11

""· "'' ~ 6ia tJn.., on/Jln manda, on Gazlpıp ~ Bele-
TıJr/du al•,.,,,.. ıö,~li- iüa lcoıu. 1 S lllilgon ,,..,.. dl1e1e ait •ki tt1atro blauı 
111ri• /lldr w 111/Jtal•lar L. Mı ı.. aruım•• bırltamada gGlterllea 
fatı/oriır: (lıl 611Jılıır Tdli • 

11111 
Wt 0

'- :r-ı. 86,29 11etre •urabbabt kll• 
,,..111ııatıntltı •iisla ag•• Tdrlc H,hblcı..-..nı ..,.. tıs un 25 kunq 1111tımm• 

c•I• ,,. erzalc ıılı11ları il Well• •• itik arttırma umlll• 
dırmıı •• h.sı ••ırigata tlu111 ıtlilıli;i o• böılee. om Hklı ı•• •D.dd•Pe ..uıaa 
"1/iq om.,ı.r) o -"" Af11a,2nrn Tarlı tılalilcısin çıkınlmıştır. 
Ulrielı Mııert. i..,,.. 6ir tlen lcu'ltll'ıldı;ı N cenaia lıtekJllerta JDlde tecil bllf'lk 
papa Alnıanları Tar/eler• ,.,lcig• tlo;,a ilerlın•nlc temlaıb •antbta makbulla· 
lctırıı iirlıımige ıa turıtl• 6a lufig• tUMli,..ılnı ,u. rlle ırttır•aam len edllecetl 
_,___ .,_ ..... ..,- 17 •• , .. 938 ah atntı ... t 
.,..,., o• ''""" ••1ı•r: • .,. ol•Nlııjrı l•i'Dir etlil- 14 de encfl••H murecutları 

• Al,,,_,.,; 6lrlqiniz, tM/ıte~lr. llb oluaur. 2 - 4 
T•rlc lııdtılalılı•ı11 alze re ___ ,......._ _____ ,;..:;=...:.::.:.:::.....---:...;;...::-

w ""'a;a 1ıa1uu., .. • u Sevk ol k k ·ıt . 
,,,,,. 1rati""1tını alın••' Dii- unaca eşya e sı mesı 
ıüniinl• /el Ansıcırıaıun 
Huıül4 miitn•//1.4 Kogur 
/nfln,ci Ka1.l - ,..a F, ••. 
• loolı önilH ~ miı 
o rı,iı .. Tılrfclul fo"•• 
~tl4n lcor1•rlli111 •· 
mllfl,. 

f~ "'ulıo•r• orilıııa 
W••ı1a; 

•Bil llatlııtları ı~· 
ti;inan&oi urı. ilr ta/a. 
ribata ıtp /d Av 

i'Optı "'' .,, ,.,"'°""'. •· 
11U111tlonl#r ,.,.,. 
ta Vi1•n11•.~•4rlı&J 

·~,<~.,.,...r.· 

inhisar far 8"mtttlOrlOtonden : 
1 - TrJJzontlan Eı..,rım, E,.sincan, &ılHut. Tırca11 

Aıiale. Güınüıanı, lpsir. K,llılt, Ş r•n. T•nıl •• Jla~ı• 
6ir gıl uırfında """ 0

1•111U:ai /nhisarl;u larıslu alt 
6tlcıJmle Mfflt1l oe •ıı• 1 S IJ8 ıilnütlu itluru ıtrml 
lin miltltldle oe /ıqelı ..,, •sıılih ıiıllltn11• 
ie••loc•lctır. 

2 - Zorflu 20.s. 938 tari41. .._., cıun• ,..ii 
. .. at oralieı• •çılaealctlır. /slelıliler mez~ ,a.tle ıut 011 

tl6rd. lı•tlar teldi/ mılfmplarını lc...,on tlı•eti11aimu 
""""'6illlU/I WTmlf N t..Utuıf ··~ıd lt/lı,,etMU[IN 
plırmıı P"-'ıtlul.,. • 

J - Ma....U. ,._,.., açt,ı,. '''""'· ' ..... r. • -~' . ,.,,,,.,_,, ,.,,, fÜ.ulnla .,_, 1ı,... ,., '*' ,,,,ıuı,r.. z·- 4 

Kapah zarf usulile Anadolu ha 
müzayedeye çıkaralda 

MJitıll•li Sdoiı Nı•'i Van~ol lc.,,ı No. 1a,uaDll Te. N9. ,..,,,. 'llıftlfMI 
lılcen"-r P. Meıtlan C • .. ;... 67 - 69 M • ., 911 111 Ü9 ttineftM 

l•r-fı Nntli'oJ 
ları11t11 Clltuöı 

• • • 
• • ho11 

• • 
• • • 
• • • 
• • ,, 

• EıwJc " 

• • • 
• " • 
• ,, • 
• " • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

71 - 13 
1S 

266 
268 
270 
272 
214 
218 - 280 
:t82 
284 
216 

• 
• 

• 
• . 
• 
• 
• 

• 
• ,, 
• 
• 
• 
• 
• ,., 

Ilı -.lulııt 
162 
111 E...Jc_._ 

163 
1M 
165 
166 
1f7 

168 
169 
110 
171 
171 

Z'l6No ..... 

114-11J 
176 
111 
11J 

1 - r,. • ...,. &Wiı• .u• ._,,,,.,,. Mm •••1a 1-J ....u. -.r 
lfma m•Jr.•ı • , ••• ,. ,.,.1ı ,.,,,.,., 18 ,,.,_,, ,, f'!ll- ... ~ 
mdıtımtl •ınlgı htl.eli f1nl11Cn tıtlige •"'lmelc ,,.,._ . .... _..~flrr 

2 - Jule 24 m•gi• "988 t•rllıbae m6sdlf' •h 
tlarlılınü ••pıl•c•ktır. 

3 - Satrı Dpelı sa1/ uııılllc ı•pıl.quulan ._.Ü 1.S ı • .-.ı ·~ ol• 1 
lirelilc t•ml1111t .. tmlJile tıili/ ...,,,,.,.. entı,....a •tı'- ••tlntld llr 
ftlfl.Jiae wt 1 S • lca"4r Defü1'4a~lllllia ..,.,_,. ..,,.... nW. ••'-
6ilintle wril~ir. 

Poıta.- il. 18118,tlı11lcrd• •pi Nııttı b~ M'ıtllM'*"••ıtı: lJ...,.P'llıtlll 
•• ıad ~ ar.ılule wtCf ıed/i,,..lcr ftdal e~r. 

4 - F..ı.b.-. aı .. lı w ,.,t••••ıi Ji11a/C üttfııallilıa 0.lt.r~ 
Cftt natlıtf illa o/.,,w. 1 - 11 ....,: •fi 
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T. C. Ziraat Bankası Trabzon Şubesinden : 

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

t 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

18 

20 
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24 
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30 

Divranoa köyl 

Kireçlıaee 

Divraaoe 

Divruot 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

btili 

• 

• 

Kubali 

• 

• 

• 

• 

• 
Latomukebir 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

,, 

., 

" 
Kuhali 

Civera 

" 

" 
.. 

Kubali 

Tarlı 

Tarla (aıaıf) 

Çalılık 

Tarla 

• 

• 
t ıırudır 

Bir bap bue 

Tarla 

T.rla 

Samanlık vı yeri 

Çayma (24 hiuedı 
9,S bi11e1i) 

Tarla (3 bluedı 
21ııieMei) 

Tarla (3 br111M 
2 lai1118i) 

Çabbk (3 hillMı 
~ biueai) 

Tarla (40 h ..... 
24 biuui) 

Tarla (40 hiuede 
2' biuui) 

Fıadılr.lık (3840 bia
..de 3280 biueei) 

Fıadıklık 

Fuadalr.lık 

Tarla 

Tarla 

F ıadılr.lık 

Tarla 

FılMhkbk n.ı. 

Tarla 

Tarla 

Fmdaklık 

Fıaclıklık 

Tarla 

F .... kbk 

Tarla 

Fıadıklak 

fıadıkbk 

Fmmkı.k 

Fmdaklık 

4592 

14694 

1469'4 

2755 

2755 

2755 

9184 

918 

7347 

9184 

7347 

157 

57 
13776 

7847 

28 
4592 

36760 

•S9& 

1676 

S514 

12866 

5514 

11028 

5514 
4595 

4135,5 

1838 

4185,S 

8676 

1838 

1888 

3676 

1838 

4595 

ıs.~ 

8676 

6514 

d u d u 

Şarkı Murathan oflu Oıman ve H11an tarlaaı, şimali tütün damı bazan H11an tarlası, rarbı Murat. 
han otlu kerimesi Azime tarluı, cenubu tariki im bazen mumaileyh Hasan tarlaaile mahdut. 

Şarkı, şimali ~e ıarbı Murathan otlu H yrettin ve Osman, cenubi sahibi senet tarlaaile •ahdut. 

Şarkı Oımaaın Mesarya kariyesindeki çayırlığı bazaa ~urathan o~!u kerimeai Mevhıt taral11, 
fİmali Nesimeain tarlası baz.an Ziya ve küçük Hüseyin O. ve yine Huaa tarlası, garbı Haaan 
tarlasile mahdut. 

Şarkı ırmak, ıarbı sahibiıenet matna11 ve kısmen papas Koııtantin matazuı ve anası, şimali ve 
ceaubu tarikiam ile mahdut. 

Şarkı tarikihas, şimali Makrı otlu Haralanbonun tarlası, garbı Barişkiva otulları tarlası, bazan iıken· 
der otullarının tarlası, cınubea Demeli zade Hüseyin ve Nuri ataların tarlaaile mahdut. 

Şarkı Murathan zade Ziya tarlası, Şimali Murathan zade kerimesi Nesime tarlaaı, garbı 
Murathan zade Huan tarlaaı, Hnubu mumaileyh Hasan tarlaaı bazan su yolu ve hazan Efrof 
hududu ile mahdut. 

Şarkı Murathan otlu kerimoıi Aziu.o tarlası, Şimali· aahibiıenetlerin tarlaaı, rarbı 
zado müteveffa Şapur varaıaai tarluı bazaa Hacıderviı ata zade Eşref tarlaeı, ceaubu 
Azime tarluı ila mahdut. 

Murathan 
mumaileyh 

Şarkı Murathan aatle Ziya, garbı aabit>iaeneUerin tarlası, şimali 
cenubu Azıma tarl11ile mahdut. 

yine aahibiıeaatleria tarlası, 

Şarkı Murathan aade kerimesi Mehveı taılası, ba11n Neıime tarl111, timali mumaileyh Mehveş 
ve Şapur vereaesi, rarbı tarikibu ve su yolu ve basan mtltaveff a Şapur verucleri , ceaabu 
Haaaa tarlası ve tarikihaı ile mahdut. 

Şarkı Murathan zade kerimesi Nesime tarlası bazan Alaybey zadeler Naci ve Tahsın tarlası, 
ıı•ali mumaileyh Naci ve Tahsia tarlası, rarbı tarik.iam ve cenubu Murathan zade kerimeıi 
Nesime tarlaaı ıle mahdut. 

Şarkı va şimali vo oenub11 Murathan zade Q3:nan ve Hssan tarla11, cenubu Murathan zade 
:liya tarlaıı bazaıı küçiik Hüseyin otlu Mehmet tarlasile mahdut. 

Dört tarafı ıahibiaenat aruisile mahdut. 

Dört tarafı sahibiıenet arazisi ile mahdut. 

Şarkı aaa hendek baıı:aa Osmaa ve Hasanın miiıterek çayırlığı bazan Ziya tarluı, timali 
•umaileyh Oıman ve Haaaa Hayrattıa ve Oımaa çayırlıtı ıle mahdut. 

Şarkı Murathan ıı:ade müteaeffa Ş.pur vereaeleri tarlası, ıimali müteveffa Şapur veresesi tarlası 
bazın Ziya tarl111, cenubu HıCJderviş ağa zsde Şeref tarl11ile mahdut . 

Dört tarafı aahibiaenet ile mahdut. 

Şarlu ve rarben n cenubu Murıtl.an zade müteveffa Şapur vereıeıi tarlası şimali Murathan 
zade Zıya tarlaaile mahdut. ' 

Tarafları Mutafa ve Harılanbo ve Oimitri ile mabdut. 

Taraflan Aleklandri vı Ahmet ve O.man ile mahdut. 

Şarkı Çamur otlu Patro fıadalr..lıfı, ıarbı tarikiam, Şımali Sinyon otlu Y orko ve Nikola tarluı 
ouabu tarikiam ila mahdut. 

Şarkı tarikiam, ıimali badek, prbı Eama vereaeleri olan ıabibiaeaatleria hadılr..lıfı, oeaaba 
tiayraktar otlu O..an vereaelıri fladıkhtı ila mahdut. , 

Şarka tarilı:iam, ılmali Maçkab oj'ullan Yorika tarlaaı, rarbı ve oeaubu Eama ver .. aleri olu 
aabibi ... etlerin tıadıldaf1 ile mahdut. 

Şarkı tarikiam, ıimali armalı:. ıarbı Yılancı ojulları mülki, ceaubtl Aleadar otla O.... 
çalıbfı ile mahdut. .-

Şarkı tarikiam, fİDaa1İ Bayraktar otlu Oımaa fındıkbtı ve kıamen harman, ıarbı aabibiaeaet 
çaldatı ve kıamın Bayraktar otl• O•an mülkü, cenubu nbibisenot çahlıfı ile mahdut. 

Şarkı tarikiaa, ıimali Maçk•b otlu Y aai tarluı ve Btyraktar otlu Mehmet tarluı, &'•rltı 
aabibİHllet çalıhta, .. aub• ıabibiMnet hndıklltı beyniadoki beadek Ue mahdut. 

Şarkı Aleadar otlu haaui, timali ve rarbı ve cenubea Hhibiıeııet fmdılı:lıtı ile mahdal 

Şarkı Hallaç otlu Yuuf fmdalr.lıtı ve tarikihu, timali sabibiaenet tarluı, rarbı tarikiaa, 
ceaubu Hallaç otlu yetimleri tarluile mahdut. 

Şarkı dere, ıimali farit bacı Alinin fındıklıta ile Hasaa fıadıklıtı, a-arbı Haaıa aj'aya ferat 
olunu çalılık, Cenubu Hallaç etlu Yuauf ve Solak otlu vereaelerile mahdul 

Şarkı Haaana Ferat olunaa hndıklık, ıimali Huan tarluı, rarbı aabibisenet hueai, cenubu 
Huan ataya ferat olunan fmdaklık ile mahdut. 

Şarkı dere, tiaıli lbrabimı ferat ~luaan fındıklık ile kendi çalılıfı, f&rbı Haaana feraf oluDU 
tuadıkbk, ceaubu Sülıyaan fandalr.lıtı ile maladut 

Şa kı aabibiaeDet çalıbtı arumdalı:i tarikihu, ıimali aabibiaeaet haneai, r•rba tarikiaa, ceauba 
.. ~ibiHaet tarluile mahdut. 

Şarkı aabibiıeaıt tarla11, timali aahibiıeaet fmdılr.bfı, rarbı tarikiam, ceaubu taribaı ilı mahdut. 

Şarkı Abibiıenetler tarlua lr.ıamea Huza otlu hacı Ahmet çalıllJ1, ıimali htcı otlu lu:cı Ahmet 
hadıkbtı, rarbı tarilı:iam, cenubu aahibiaenet baneai ve tarluile mahdut 

Şarkı ırmak fıadJdıta, ıimali Kara Muatafa otlu çahbfı, rarbı kendi tarluı, cenubu ırmak 
ile mahdut. 

Şarkı aabibiıeaet baneaİ, timali. . larikiam ve kıımen Kara Mustafa otlu tarlası, garbı kapı 
ön&ade olan fındıklık kıımeD tarıkıem, cenubu Süleyman otlu Mustafa fındıklıtı ile mahdut 

Ş kı kır tarla, ıimali Kara Mutaf• otlu tar luı , Garbı aahibiıenet haneaı ve fındlkhfı, 
c:~ub• Süleyman otlu Muatafı tarlaıile mahdut. 

Şarkı Murat otla Haaan tarluı, ır•rbı Hamza otlu Hüseyin futdddıfı, ıimali larikiam, cenubu 
Pehlivan otlu Süleymaa fıadakhJ1 ve Hasan haneai ve zirai ıerander ile mahdut. 

Şarkı aabibiaenet fındılr.lıfl, ~imali Sa~ır otlu Mehmet Ali fındıklıtı. rarbı aahibisenet hanesi, 
cenubu ıahibiaeaet fındılr.lıtı ıle mahdut. 

Şarkı ırmak, şimali Sat1r otlu Mehmet Ali fındıklığı, r11bı aaaibiıenet tarluı, cen~bu ıahibi 
aenet fmdılr.btı ile mahdut. 

Şarkı ırmak, ıimali aabibilenet fındıklıtı ve tarlası ve hanesi, rarbı tarilr.iam, Cenubu ırmak 
ile mahdut. 

Şarkı Ali atanm Temel fındıklı}'ı, timali Pehlivan otlu Süleyman fındıltlıt1 1 rarbı Ali •tanın 
Huaa tarluı, cenubu tarikihu ile mahdut. 

Şarkı Oirmit otlu vereaeler'DİD tarl111 ve fındıklıtı kıımen Ahmet atuın çalıhfı, prbı Dellyar 

otlu verenleri tarluı, ıimali buraki kadının fındıkbfı, cenubu Garip otlu fmdaklıtı kılaleD 
ilmail atum fuadıklıtı ve çalılıtı ile ıaaladut. 
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7 Mayis 1938 

Iğd ı r Ovası sulama tesi3atı 
e kentli inşaat eksiltmesi 

I'~AFJA VEKALETİNDEN : 
} - Eksiltmeye lconulcn iş : Iğdır Ov.ısı su 1

'1 -na 
te. isr/t ,.a ait m"haz tertibctı 560 metr.0 lik tii.rıel •oe L.00 
met ı lik k anal inşa'ltı. keşif bedeli (560.000) liradır. 

2 - E/.:.siltnıe 21 /.lfayıs 1938 fo.rilzine rastlı urın p 1-
z , r~e i günü saat 15 de iV •fza Vekiileti .:>ular Um•ım 
Müdrirlii.ğü su eksiltme Komisyonu odasında k 1p ılı z ırf 
usulıle yopılacaktır. 

3 - istekliler : Elcsi,'tme ş utnamesi, mukav,.fe 
p roj ·si, Bayındırlık işleri Rdnel şa.rtrıam~si, fenni şc·t. 
name 11e p ojeleri (28) lira mukabilinde Sızlar U,n ım 
M.ı r.'iirlüğü r. den alabilirier. Eksiltmeye gire.bilmek için 
isteklilerin ( 2615()) liralık muvakkat temi11ııt 'lıerm si. 
(TOU.OJO) liralık ı'\.1afta Su iş 1erini veya buna mrıa .:;/ 
Nafıa işinini taahhiit edip muvaf /akigetle bilird·!ği ve 
hu kobil Nafta işlerini boşt.lrmakta kabiliqeti olduğ·ı. 1a 

dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası 

if az etmesi. 
4 - isteklilerin teklif mektuplarrrıı ikinci madJ ·1e 

yazılı şaatten bir saat evve!ine kadar Sular Umum ı~:ii 
dü r/iiğüne makbuz mulqıbil n.Je vermeleri lazımdır. · 

Postada alan gecikmeler kabul edilmez. ( 12 I 8) 
4-7-11-78 

lnsaat eksiltmesi 
' 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Merkez Gazipaşa ilk okulunun ikmali inşasına ait (7848) lirr 6 

kuruşluk keşif bedeli üzerinden 15 gün müddetle a.;ık ek.iltm< jte 
konulmuştur. Muvakkat teminatı (588) l ira (60) kuruştur. 11· 5 ~ :38 
tarihine çatan çarşamba günü saat 15 de vilayet makammd'l topla-
nacak: olan daimi encümende ihalesi yapılc c ıktır. Keşif evrr kile şa t
namesini görmek istey~nler her gün er.c ·;meu kıdemine ve tııl ı p ol n 
ların muvakkat teminat makbuz veya banka mektuplar ile 'ncümene 
murr c1atları. 3 - 4 

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

1 - Altıbin (6,000) kilo gaz gsğı açık eksi ıtmege 
konulmuştur. Tahmin edilen bedel (1320) bin üçgiiz girmi 

liradır. 
2 - İlk teminatı (99) doksan dokuz liradır. • 

3 -- Şrırtna7tesi Bayburt As. Sa. Al. Komisyorurıda 

gö ü 'ebilir. 
4 - Eksiltmesi 23 m_agı~ 938 p1zartesi günü s at 16 1 

da garnizon K omutanlıgı bın '1Srnd ı gapılücJktır. 
5 - isteklilerin belli gün •ı s ı at '• B:ıyb1rl g.ırnizo'J 

K.d• A.r. ~a. Al. Komisyonuna muracaotları. l - 4 

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

1 - (4200) dörtbin ikiy~ z kilo sabun açık eksiltmeğe 
konulmuştur. Tahmin bedeli (1596) bin beş y:iz doksan 
altı lira'.fır. • 

2 - j[k teminaıı (119,70) yüz on dokuz lira yetmiş 

kuruşlar. 
3 - Şartnamesi Bayburt As. s~. Al. Kornisyonund11 

görülebilir. 
4 - Eksiltmesi 23 Mayıs 918 pazartesi gı'inii saat 11 

rle garnizon komutanlığı hil •sında Sa. Al. Komisyonunda 

gopılacaktır. 
5 - isteklilerin belli gün ve •tıatte B.ıgburt garnizon 

K. lığında askeri Sa. Al. Kom. n•na mrıraca 1tları. 1--4 

Kopah zarfla odun eksiltmesi 
Bayburt As. Sa. Al. Kom. Başkanlığından: 

1 - (650,000) o.ltıgiiz bin lcilo odun k. -pılı zarfla 
eksiltmeye lco'lulmrıştur. Tahmin bedeli. (8 ! 25) sekiz bin 
g ü z yirmi b~ş liradır. 

2 - Jlk teminat (609) altı yüz dokuz lira ( 40) kırk 

kuruştur. 
3 - Şrırtrıamui Bagbu ·l a<kHt Sa. Al. Komisgonurıda 

gpriilebifir. 
4 - EbilfmPsi 24 m'lgts 939 s ılı gür.Ü saat 14 de gır 

nito'l K. lığı binasında askeıi S'l, Al. Komlsgonurıd;J 

Y" pı lacaktı r. 
5 - /.steklilerin belli gıfo ve saatte Bııghurt g .rnizoı 

K. lığında askeri s.,, A 1• Kom. nuna muracaatları. 1-4 

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

1 - (3.000) üç bin ·kilo sade gagı açık eksiltmeye 
kvrımuştur. Tahmin bedeli ( 2400) liradır. 

2 - ille teminat ( 80) seksen li ı :ı dır. 
3 - Ş:ırtnamesi Bagbutt askeri Sa. Al. Ko'nisgonanda 

göriılebilir. 
4 - Eksiltmesi 24 moyis 938 salı günü saat 10 d<J 

garnizan K. Binaeında 11apılac:zktır. 
5 - -i steklilerin belli gün ve s:ıatte B:ıyburt g ırniıorı 

K. lığında askeri satın almtl komi .gonıına muracaatları. T-4 

Ycni_qol 

Ba 
v 
a 1 

TRABZON ELEKTRİK ŞİRKETİNDEN : 
Çocu k.'aı- t r / zndan mah -: ile <ı"~•la'!'ınd • 'l'e e'·trik 

t.,f erinfrı g "ç.lı,!i .lJerlerde uçurtm 1 UyU u!m 1<d .,,, t~' re 
tak. /ıp k lan c• urtmaları tekrar alm' k m k u / • \". p n 
krı 1/anm k . d•r0 k lere fır-nıınmak gib · ç ıreler b s u ut 
m · kdadır H u z~man öıüm tehik si t,ô'steren bu hır 

ket 1erin CJ!lp ıl Tt m ıs ı ve uçur m llar tel'e .,. takı (ı l·ça lıil 

h tırs1 nrftıl, !ili 7Je y :wurlu h. valrırd cer. _1an tevzii 
üze ~fode f e rn t sirl"!r icr ı ettiğin l n d 'Jl ı 'F m 'lhalle 
ara la rın la rı ç:ırtm!l uça u:MJm ısr için ço; k ra kat 'i 
t ~ /;ihlerde ./ıi u n•mı çocuk v dile inin n ızarı b.ılunr I n(isı 
d k~atin ~ ar~ o 1a'iur. 

Patates eksiltmesi 
Ba yb'urt As. Sa. Al. Kom. Başkanlığından : 

1 - ( 30.000) otuz bin kilo p doles açık e.ksilt.nege 
korıulmuşlur. Tı.ılımin bedeli (1200) bin ik'yüz liradır. 

2 - 1 'k teminat (90) doksrın liradır. 
3 - Şartnamesi Bayburt As . .)a tın alm'l ko rr.isgor.unda 

gö ii lebilır. 

4 ·- Ek ·c "t rnesi 23 ma!JİS 938 p u tPs' gü ü s t 

iC da gam:zor, K. lığı binası nda !ıop ı la c(I~ i.zT. 1 
5 İ~tck!.le• in beli gün 'lıe scc.ftt Be.! hurt g m'zon 

K. '1ğıTı ,fa askeri sat ı n alma komisyo .. na murc;cat.d ••. 

7 -· 4 'ı 

Sayfa 4 

Çünkü ASPİRiN seneler

denderi her türlü soğukal~ 
' ağrılara karşt gınlıklarına ve 

tesiri şaşmaz bir 
isbat etmiştir. 

ilaç olduğunu 

AS PİRİ Nin 

emin olmak için lütfen 

kasına dikkat ediniz. 

tesicinden. 
4 

mar~ 

. Trabzon Tapu Eicil muha-
fızlığıodan : 

Anifa köyünden Şukan Su
vıılı oğlu Mustafa fındıklığı 
Gurben usla Ali oğlu Yakubun 
hane ve fındıklığı Şimalen yol 
Cenuben Suvatı oğlu Mustafa 
fıadıkJıgı ile ma tıdut: Bir dö
nüm iki e vlek. fındıklık ile Şar
kan Suvalı oğ , u Mazlum otıagı 

Şimoleı.ı kuş Gıırben Suvatı 
oğlu Mazıum fındıklığı' Cenu-
ben yol ile mahdut Uç dönUlll 
tarhı ctıddi11den inti~tıl suretıle 
Suvıılı oQullarındaıı Mebmet 
oğlu hUsnüaUn senetsiz olarak 
ta~arrufunda iken 332 seııesınde 
ötnıesi ıe verasetinin karısı ı..yşe 
ve evJAtiarı Asım ve Rasiru ve 
Gı.i.Uer ve N:ızıniye ve Hanife 
ve H 1siıneye ve Nazmiyeuıu de 
338 d~ öımesile verasetinın 

kocası usta Ali oaıu Atımet ve 
anası Al ş~ v~ kıırdeşlerı Asım 
ve Rasim ve GUlier ve Hıınıfe 
v~ H.ıısıoıeye so:Jra Hamfemn 
3':10 seuesıude .ıwcasız ve ÇO· 
cuksuz vef atUe verasetınin 

Vakfikebir, Tonya, Maçka, Hamsiköy yayla ineklerinin 
mahsulü olub dünyaca da meşhur bulunan yağlarımız, müşteri 
lerim~zin güniigününe ihtiyaçlarını temin için hergün istihsal edi
lerek buz d0Japlar1nda muhafaza olunmaktadır. 

ıınası Ayşe ve kardeşleri Asım 
ve Guuer ve Hasim v~ Rıunme
yı.; ıunısı:ır eyıecıigiudeu bahsıle 
namlanaa ttısçıu ısteoitwek.te 

olan bu gayri menkullerin ta
puca kayım oımıunası nıısebile 
esbabı tıuıarrufu haK..lrn.u.la 21 
mayhı 938 cumartuı yeıin<ttı 

t ıhkikıt yapı1ııcagıudan bu yer. 
ıerle aıaıu11 tıu;ıu·.rurıyesi u.lauhı.r 
vıırsa vesaiki tasıı.rrufıyeierne 
birlikte keşif gunüne kıı.aıır 
muhatızlığı•uzıa ve ke~if gllnU 
yerinde t11UKllu1t yöpııcuk me-

Bütün bu vasıflarına rağmen piyasadaki yağlardan çok daha 

ekonomikdir. Paketler 500 - 1000 gromhkdır. 

Kiralık müşteri kasaları 
Türkiye Cuınhuriyeti Ziraat Bankası 

Trabzon şubesinden: 
Kiralık müşteri kasalarımız her iş günü sayın müşte

rilerimizin emirlerine hazır bulundurulur. 
Lüçük bir kasanın yıllık kirası 3 liradan ibarettir. 
B1ıürı kas ı larımız kzgmetii evrak ve z iynet eşg'lnızın 

eııdişesizce ve emniyetle muhafazasına pek elverişlidir. /.2 

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

1 - (i 500) yedi bin beş yüz kilo pirinç açık eksilt 
mege konulmuştur. Tahmin bedeli (1875) bin sekiz güz 

getmiı lirad.r. 
2 - ilk teminat (140) güz kırk lira (65) atmış bEş 

kuıuştur. 

murıı murrıcııat etmeleri ilan 
olunur. 

--öiÇüıe; hakkında 
J3elediye Riyasetinden: 

O lçü ve tartı uletlerinin senelik muayene ve damğa 
müddeti l 5 4 938 icırihine kador uztıtılmıştır. Bu müddet 
içinde ö' 'ç:ilerini dcımğalatmiganların şiddetle ct!zalandı· 
rılacağı iLrin olunur. 

Kuru fasulye eksiltmesi 
Bay hurt As. Sa: AI. Kom. Başkanlığından : 

1 - ( 15,000) on beş bin kilo le uru f asulya açık eksilt 
m eye konufmuştur. Tahmin bedeli (1350) bin üçyüz elli 
Liradır. 

2 - l ik teminat (101) yüzbir lira (25) yirmi beş kuruştur 
3 - Şartnamesi B ayburt Sa. Al. Komisyonunda 

görülebılir. 

4 - Eksiltmesi 23 magis 938 pazartesı günü saat 
15 de garnizon K. da Sa. Al. Kom. da yopılucaktır. 

5 - i steklilerin belli gün ve saatte Bagbu!l garnizon 
K. lığında S a. Al. Kom, T. urıa muracaatlarl. 1- 4 

3 - Şartnamesi Bayburt askeri Sa. Al. Komisyonunda -ı------------------------...-
ıörü'ebi'ir. Nöbetçi eczahane 

4 - Eksiltmesi 23 m ·ıyis 938 ·pazartesi gür.ün saat 

14 de garnizon K. lıjı binasında Sa. Al. Kom. Başkan· ş ı• F A 
lığında yapılacaktır. 

5 - fstekli ,.erin belli gün ve saatte Bagburt g11rnizon E 
K ujmda aşlceri ,Şa Al. komisyonuna muracaatları. 1--4 CZehanesidir 


