
r ":\ 
DtrektOrtl, Baoyazıcıa ; BEK1R :iOKO't. K.Uı.AKSIZOOLU 

Cumartesi 
19 

ŞUBAT 
1938 

Fiati 1 QO Para 

ilan satırı 5 lcuru,tur 

Uzuuokak · 63 • 65 • 67 • • 

s l/l : 2465 ~ 
----~~~~·-------~ 

Çarşamba Cumaertesi günleri çıkar - f~ABZON 

-
Yarın 

Halkevleri 
yıldönümü 

Avusturyada • • Kan Davası 
Kan Gütme ltiyach 

Anka r 18 ( A A. ) -
Yirmi Şubatta Dabıli} ~ V"eki~i 

ve parti genel sekreterı Şukru 
Kııya Ankara Halkevind~ on be1ş 
otuzda bir söylevle yemden kırK 
iki Halkevini aç c.:ık ve bu suretle 
sayıları 209 u bı lan HaJkevlerinin 
altıncı yıl dönümunun kutlama 
töreni yapılacaktır. Geçen bir yıl 
içinde Halkevlerinden foydelansn 
~ urttaşlann sayı.:ı allı milyonun 
üstündedir. Müsbct ve şumullü 
yıırarlıklar gösteren H:ılkevlerinin 
başında Ankara, Arbiin, Bdıkesir, 
Bursa, Beyoğlu, Deni:rli, Dıyarı· 
bakır, Eminoı:ü, Elazız, lzm t, 
hmir, Gaziantep, Maaisa, İnegöl, 
Uşak, Zonguldak, Halk ev 1 eri 

vardır. 

MEDİNE DİLENCİSİ 
ve 

EN KUVVETLİ BESİ 
Başlıklı yazı'arın izahi 

Bundan vrn ki Y e a i yol 
gazeted rı Cumhuriyet MUddei 
umurnilieioin bir yazısı vardır. 
hu y&zı bealn yine bu gazetede 
evvelce yazdığım iki makalenin 
te zlhlol istemektedir. 

HOsnOnlyelle ve vatan ve 
ınfllete olan ıışkımla yazılmış 
olan bu ynzıhırm bir kısınma 

yanlış Vf' çiıkin şel\illerde mn
nal ar verildiğini bende teessürle 
gurn yordum ı u hususta ara.
dı~un fır ah, beri stze çağır. 
mekla veren, Cumhuriyet Müd
ddumumillğiııe teşekkUr eder'm 

Evvela şunu söyleyeyim ki 
y .. zılarım siyaı;i değil ilmidir. 
.l\fohazlcrı mutelıer ve m~zbut 
tur Ar!ilıistar ın kurak ve çorak 
ve lkdlss.di r f ha kı: biliyetli 

olma)'an muhitinden şlmllle doğru 
y okseleo istiladan ve sebPple
rinden bahs ~derken bunua 
neda)ocirs da tf'mes etmiştim. 

Sı.ımi bir ı,rkın Ariyen bir mu
hiti lsll'A etmeı.i ve lran gibi 
fl~ki bir medeı iy te sahip bir 
nıllletin blltllıı mrızhıia yok edil
mesi bu hıvali muk dderatı 
tlzerİnd~ elb~tte mflblm netayli 
husule ge'ırec l\di. 

Bu mevzu temas ederken 
hiç bir mmet için kötQ fikir 
ııklıma gelmedi. Neden gelslnkl? 

Auk .ra 18 (AA) - Berlhıde ıcrnr ile dön.ın :,lA)ıalara gö•e Avust~rya ile . Almanya 
arasındaki 11llmrükler tedricen knlrı-t 1 flC ık. iki m~mleket lçlo mUşt rekeo bır para ıhdr.s ve 
Almanyad k1 bUyük n11fıa işleı i Avusturyaya trş11 il edl:ecek, AvuFltırY~ kabinesi mü~lm neza. 
retlere nnsy mal sosy\llistler gı>tirllecek, A vustur;,'n Almanya siy ·setıı:ıe uygun bır siyaset 

takip edecektir. 

·Avusturya istiklali filen kalmanuş ... 
İstikamet artık Çekoslovakya imişi 

Arıknrıı 17 (.\ A) - fir Vaşiagt m telgr ... fınn gürr, AmE>rikn Lariciye NnııreU Avusturya 
istiklAlir;io Iıukukan ıner-cut ve fa kal filen ortı.ıdan kıılkmıo; oJ.iuÇ ı~ _fikrin~ldir. Almanyaoın 
önlimiizdeki mrın vr,·"ıLlı ı Çekoslovak~ a istlkaml'tindc C('VI fübilec f.mı tahmın etmtklf dlr. 

Avusturyanın 
Alman zaferi ... 

Almanyaya ilhakı! 
Lehistanda endişeler 11 

Ankara 17 ( \.A.} - Dntnn Ptıl mya g8Z 'el ·ri Avusturya hadiselerinin Polony8da uyandır
dı&ı endişe!, re t ıc ı nıın olm ktadır !HlkQmot gaz tı:ısi Alman ırecişleme siyaseti Avusturyeda 
mrthlm lıir z fer kazaı ımştı~t Avu~t rya· ı' f lJ1 ryayu il'ıdlı l ıı dökülmeksbin başarılmıştır. 
demektir. 

q rahzoo vilayeti dahillode 
~ m f\cut krn ru ne illya· 

danda olanlar erasıada devamı 

görQlen an'anelerden b\rioin 
geç~n nDshaya derc~dilmemiş 

olduğu::ıu bibbııre gördnm, bu 
kötü iııanış' do1 kaydf diyorum : 

13U senesinde T1.1nya .G•hl
Yt>t.inin Sayraç köyünde h.i 
aile arasıada vuku bıılan bir 
b \Ş rnma meselesinden k a t i l 
vuku bulmuş ve z ıman zaruan 
ve kıırşılıkh olmak Uzere bir 
Hileden Uç ve diğı rinden ild 
kişt katledilmiştir. Bunlardıtn 

birinin oğlu l 1 - 12 sene ev
vel vumldu~u hdde b!lbıısı f'bn 
mrz·ırını ziyarete gitmemiş, ne 
zam:rn lntikıırnı,u ~lırsıt o z~m·rn 

\ gid··c~kınlş, güya şimdi gld •rse 
1 ( Babq. benim intikamımı neden l almadıo?. ) diye bir feryat işi. 
tec?ğinl zannetmekte imiş . . . 
l~te bu zehap Arapların (Hame) 

Ş e h i. r i ş 1 e r i 
TEŞEKKÜR 1 sine çok mQşab~htlr. 

•• Yangının fabrikama ve civa-

Bir sene içinde yapılan işler rımdaki dig-er binalara sirayetile n u yazıma kadar dlui hü-
vukuu muhtemel büyü~ bir fel·- ~ kUmleri tatbike gösterilen 

Trabzoil bele Jiyesinin 937 
. . 

s~aesı mes ıı raporu ketin önünü almak bu<Junda ver- h ılı:ı ve sul istimaller yUzUoden 
dikleri isabetli emirlerlerle büyük itiyadın gQoümllz~ nasıl inlik.al 

Hescp iş "e i oUer idari kıtrllr Adedicıiııde bir alaka gösteren VEiimiz Yahya etmlş Olduauou izaha çalıştım .. 
ı _ Bu şuh rt ki mesııinio 76) olup bu rakk:aml •r g~çen Sezai Uzay'a aleni teşekkürümün 1 Kısasa mUteallik hllkmü 

ancak altı aylığı y ıai 937 Hazl- sene işlenen iş a.dtdinln iki iblağına muteber gazetenizin ta- diol ve bilahare buna mllt~ferri 
· misli kadarmı bulmaktadır. 

raoından 'l't ş inis ı ı .3'>nuna vusut etmes;ni saygılarımla rrc:ı pek çok. lçtitıadatb; zamanın 
kadar olan kısn ı Cl:.'m ve t~lhid Fen Mıidürlüğü ederim. ı v~ halkın yürüyen ve bUyQyea 
edilmiştir. 8 - 9J6 senesi ldncl Kanun Mehmet Hazar 

1 
ihtiyaçlırıoı kıır~ılamağa çalışan 

Hazirandan evvelki, i$\erin birinci gllrıU·ıden 937 senesi .. kadılardan mtlbim bl kısım des 
ithal edllınesijıin s ibe:li 936 lct Kılrıun 23 t ırlhine kadar TEŞEKKUR l su r_uhla·lle ördQklerl ağlara 
maıı· yılı ıtesabi k tı~ının ha~- yapılım r'en ve lınsr işleri : h tt k tli Afi ı 

6 Yanıın mahalline pek yakın mu ı e uvve vı Da ı O an 
lanmış olmasıdır. 937 S'-'nesi ilk 1 - Yollar : 1170 metre b ,, ı· ..._ ..._ olan fahrik.ama yangının siraye- • ey, lali Vtl eınaa l efuall u. 
altı ay zıırfmdıı muhtelif vari murabbaı mUceddet parke kal- tine mani olmnk. ve dolayısile itblll ederek vOcada getirdikleri 
dattan talıakkukııt ye k a o u dırım müteahhidine ilı9le edi De~irmenderedeki bütün varlığı kombinelerle halkı cansıı, ruh-
115118 lira 43 kuruş olup bun- lerek inşaatına boşlanmış ve kurtarmak bı,ısusund..-ı gösterdikleri suz bir meterlyel haline koy
dan 83531 Ura 75 kuruş tahsil 7521 metre murabbaı adi kal· can•iparane gayret ve faaliyetten muşlar ve çok ıuzua dren bu 
e-dilmiştlr. S ıbıko tahakkukatı dırım yeptırılm11 ve 860 metre dolayı deferJi Belediye Reisimiz istismar devri esnasında Tllrk 
olan 114741 Ura 114 kuruş mu· mükllp şosa ttlmlraliyle muhtelif Bay Cemal ıle Müddeiumumi Mu- ırkının necabetl ablAkiye \'e 

kabili ıde 8147 lira 61 kuru~ mahallerde 900 metre mu"abbaı avinine ve Komser Şevket ve Rıci maoevlyeslnl. uz iyetindekl Jll'k· 
tahsil edilmi~tirki c mao ha!iye Adi kaldı:-ım tamir edilmiştir ye ve ateşin tamamile söndürül- sek .metaneti ifsada çalışmış
ve s3bıkada t~b~i alı umumiye 2 - Sular: ŞPhlrde akıtılan mesi için büyük bir fedakarlıkla !ardır. BUillD gerek udalar 

91729 lira 36 kuruştan ibarettir. iki meı:ı ba ve lk l dere suyu O· dört gün dört gec • çalııan .sahta ve gerek beyler. aQ'ılar artı" 
Tahsi\Atta göz;Uken bu d~ zerinde ve muhtelif kısımlsrmda ve Etfaiyeye aleni tqekkD !erimin tarih oldular • • CumbarlJetlo 

şOklUk BUt.;enin tılstik i~inlo 8113 metre tulunda tamirat iblitına gu:etenizia t.vau11t et- halka da1auao lmaoa ; bak ve 
sene bsşıodıtn yspılmaması ve ve yeniden 800 metre tulunda me•ini ••1ı-ılanmla f't ca ederim. bsk.lkat olan sönmez nuru, 
iki üç ay teahhurle aacak lastik. ye11iden bo:u ferolyatlyle 75 Mehmet Hazar feyz ve kemalatını taşıyan bQ-
edilmeil ile beraber hl'lpls te metre mnkap moceddet bark -1------------- kUlmez, yenilmez gUcU var .. 
olan memurlnrla yeniden ihdas ve blr adet moceddet su dt-posu Tören ve müsamere Bu gOç, devlet bakıınıadtQ da 
edilen Muhasebe memurlarlle Japdrnıştır. Yarın saat 1J te Halkevinde ferdi haklar ve hUrlfetler bakı-
bllabara sboan tahslldarların 3 _ Lağımlar: 133 metre yıldönümü töreni yapılacak, ak mından da çok büyük bazur 
müptedlldlgl den t1&hıllatan tam tulunda mtıceddet lağım yolu ıam sinemada bir müsamere veri· ve inşirah verici bir teminattır. 
bir kuvvetle yurntalememesln- ile 9 adet menf Pz yaptırılmış lt:cektir. 
dan ileri g imiştir. Seoei hali- ve 1225 melre tulunda muhtelif 
yede muhtelif vergilerden 4c52 mahallerde lağım yolu tamir 
)iralı borçlunun baczeo tahsiline edilmiştir. 

Hal inşaası 
* * • 

n an gntme itiyadı devamının 
m diğer saikleri : 

A · Arazlnlo tabil ve coarafl 
duıunu 

gidilerek 659 lirası tahsil edil 4 - iskeleler : bir 1tdet 
miş ve diğt:rleılııin tahslllne yeni koyun iskelesi yaptırılmış 

isi miy tle başl11ysn bu devam edilwekde bulunulmak- ve bir adet l8k*'le tl:!mlr ettlrU. 
l tilAuın ta ihte birinci olmadığı t ~dır. mlştir. 

Sakız meydanında belediye 
tnrafınden 14-16 bln lira sarfe· 
dilmek suretile bir hal inşa etti· 
rilecektir. Halın projesi yapılmtf• 

tır. yakında inşııata ~aşlanaeaktır. 

B · Ekilecek, arazinin tlırlıtı 
ve verim kııbillyetloin 11z1ıaı. 

0 kurak muhitten t rihinden iste bu tak.ibat nellcesldir 5 _ Helalar : Üç adet mU-
evvel!tl z:ımanlıırda da yiue bu kl tahsilAt servisinde gevşekliği ceddet hela ioşa ettirilmiş ve 
ı disacıı sebeple şimale lstilıHar g~rOlenler yUk.;lk Vi llyet ma. Uç ııdette müteahhidine ihale 
yaptığı ı ve semi ırkım şırnal· kamının muvafıı.katınıı iktiran edilmiştir. 
den d@ğil c ımptan ve bu a ı ın· eylemek ve birinci defoya mah 6 - Mezarlık: Bir adet asri 
brdan geldiğini iddia t d "'D 

6 
olmıık üzre ihtar c2zaslyle 

d 1 su . mu1alık tesis edilmiştir. 
tetkik erbabı var ır. tecziye edilmişterdır. 7 _ Bina tamiri: Belediye 

. . .. S9nei mal!yeniıı altı ayı }Aki d 4 d t bi t ıni 
Ea nihayet ıçınde bulu... . muhtelif fasıl ve me· em a n en a e na a t 

dukları 111 uhit ve ikltmln mil- 1 içer.sinde k sarfiyatı umumiye edllIDi}tlr. 
Jetler mikdarıaı Uaerinde~ 1 da- vaddan ve. 6~7 ira 33 kuruştan 8 - Malll inhldnmlar: Şeb.
un tesirleri sabit d ğllmi? yekünu 59 b 'meyanda muhta- rin muhtelif mııha\ıerlnde sc k-

ibaret olup u b td bl 
1 

d 
350 

hustaya ilaç bedeli sen eş 8det maili lnh ıın na Ben s&dt ce bu sebepleri 
ve nerceleri hQ asa etınek iste
cıl m. D"ğer cihetten dünyanın 

bir nıuhim kıt sını cehaletten 
kurtararak ve binlerce s 0 n den 
bori üç yUz milyondan fazla 
insanın vicdanını tatmin ve 
ımanıoı t~şkil ederek iı:ısnniyet 
ve medeniyete biz.met Betmiş 
bir dm ve onun peygamberi 
için nasıl fona dOş nur ve fena 
l'azarını. Bu samimi hislerle 
ytızılmış yaıılann ba ka tUrlQ 
manalara maruz k lmr:sını talih
ıiz ik ı.ddedel m 

Al' B=cil Bu/ad 

cin ekn go·>' lira ve oakdi yardım ve dıvar yıktmlmış ve yeoidı>n 
o lrıt '"' 69 ki · 1028 metre mnkap dıvar yaptı. 
Suretialede her ay_ ilşı~e 1 

J 1 1 rı ınıştır, 
187 Uradau 1583 ıra ver m ş 

1 keslmevl için 675 liraya 9 - Tesvlyel tura biye: Şeb ;?. a:~sklll ve 2270 liraya bir et rin muhteHf mahdleri::;de 2114 
nrkliyesi kamyoneti ı.ılınmıştır. metre mUkap tesvlyei turatıiye 

yapılmıştır· 
Yazı işleri dairesi ıo - Şehir dahlllr.de 350 

?. _ 936 Kanunusani başın· adetm aceddet inşaat v*' tamirata 
dan 937 Kanunusani başrna ka· ruhsBt varllmiştır. 
d varide 4600 sadıre 1100, 11 - Yeni loşaat: Yolcu 
~:c'ls zaptı 31 muhtelit suç 

1 is''~leslne yenide& bir cadda 
la d A ceza kararı 672 eınaaet açılrnış~ı". Burada bQyUk bir 
ver ı:aıe karararı 213 dalıni en· tenlyel turablye ve lml4 J'I• 
cPm :ı loUmıılanuôa Yerilen palmıı meuı tçlunda ve 

metre arzıoda yeni bir cadde 
açılmıştır. Takslmda bir mezar. 
lık. kıldırılmış kezalik bu ma· 
halde metre murabbaı kadar 
bir meydan yabılmıştir. 

12 - Belediyeye alt Maşat
lıkda dört kamyon lstiabıııda 
bir garr j ve bu mahıdde ayrıca 
Tanzifat teıkil4t amele ve hay
vanlarına koğuş ve ahır y1ıpta 
rı\mıştır. Molozda bir ha)·van 
pazarı açılmıştır. 

13 - Bir alarm dUd!'ğO a
lınmış ve Boztep~de blt kule 
yaptırılarak. burayı yer.id n e
lektrik te~lsatı yaptırılmı~lır 

Yolcu iskelesini ten vlr l~iı.ı 
buraya üç lamba yeold~a t "Is 
edilmiştir. Mezbahanın Qç n 1• sı 
tamir ve labrRtuvar tesis edHmlş 
ve binada esas1 ı tadilat ve içlııd 
üç hela yaptırılmıştır. O -ızhanedı 
blr lehim yeri yaptırılmıştır. 
Tat iskelede Umanı tenvir eden 
bir pr<lj&ktOr yapılmıştır. 

Yeniden bir klmyabane ta
slı edilmiştir. Kindhıar >olu 
tefti ve ıeı\il• ıdUmlftJ.r. 

C - Nııfus kesafeti 
Ç - iktisadi düzeaılzllk 
D - Fert ve cemiy9t terbiye 

ve seviyesi 

E · lezlbatl k u v ve tl er lo 
ke:nmi ve keyfi adeıni klfayesl 

F - Suçun bilıakkia haz:r
lanmıunna mflesslr bazı menfi 
amill9r 

O · Sattanat ve meşrull hll· 
kQmetler tarafından sık sık 114a 
edilen ıf lar vesaire ... 

Arezlalo tabll ve coğrafi 
durumu : Denlıe inen vilayet 
hudutlarını kemen amuden kıt 
ve denize aşıQı yukai'I muvazi 
olarak lmtldıt edip vtıa1et1 bir 
baştao bir başa kateden İııbll 
daaıan hemen umumiyetle dik. 
sert ve yalçm sathı malller, te 
pecikler ve yamaçlardan mnte
şekklldlr .. Bu dik sathı mailler 
arasında denize mnotebl bir çok 
dere ve derectkler .ardır ve 
hemen umumiyetle kOyler bu 
dereleri takiben mıD1ıptaa men 

bu dotru uıp 1•Jlllfllr O• 

rioe dlzilmiştlr. Ar.azlalıa fGrO
ntışO.nde tabii bir ll11ŞPnet 'f8 

gllzellik ve b11 dekor ~e 
köylerin duruşunda; azlet lb
tlyar .. edenlerin ve . çemlyetla 
hem hlmaf esinden hem fa1cla
larındao hi11e almak tateı:aı,.a
lerin gıtrlp •e melıll hail. '}fır 
gibidir .. 

Köyler blrbiriae oldukça 
1akın1 köy içinde Hler blrbl
rind!m oldukça uzaktır. KOJler 
arasındaki yollıır hemen birer 
ince şerit halittda uza.aır. ~k 
ormıın çok aaaç ve çok ramaç 
ve kır~çtııu mQteşekldl b~ ara
ziniu Vd tul :ıaasıt arızi darlıtına 
ragm~a ç ,,ıı;, uuıanııı:.aımnaaae· 
baliodea -'otaa bir •ublik. 
ruhları tabiatın her me.valade 
tt9Celll edea bQ7Qk (Onlotışlertle 
konuşturur ve onları tablate 
meftıın ve •slr bırakır. Tattlatıe, 
..arazinin :alelumum suç J!Jle1ıa
ler üzerinde tealrl Wtıdır. Bu 
tabll varlık lçlade J•1&1aa lD
saıılar ; inzivanın ve haşmetin 
rutılarıoa, henHk.lerloe ılaen 
CJk kOklQ ve derio teılratı al· 
tıoda Jaşariar. bualar mtstlk, 
mu'te.klt, hurafelereJaauu tltlı, 
tetik. müvesvis blrer merCMdi
yettlrler, yekdfğuiae.latAm•lan 
azdır .. Mııblt ve yaşaJJ.f lca
bıtı haf.alı fazlı -kıJtDet Ttr• 
meıler ve m••dınada $.-t 
mefhumunun yeri 1Qktur. 

Bu Yltayetla JDffibal utbl· 
1esl 463 bin "hektar, erma11 
mevcudu 100 Mu llektar. • ve 
kabili zer' arızi sahıu dı 22 
blıı hektardır. ŞQpbellz ba.-kıJ• 
metler takrfbldfr. Şu balda"~ 
yukarı 250 bin hektar unl de 
kıbill zer' Ol1J11yaa topıeklardır. 
Atettabmba ~-lllil lazua 
'»lan 22 bin hektar ..kabfll ser' 
..uolota terlll -tEi MH1ettala de 
pek az oldutil mıt...,...nacı 
so1ıen:1or. KablU zer' ..a •· 
h111nı genişletmek, bir .JttıtQo 
1eae1e yetmeyen h1&1lat .ık· 
dHmı ~taltmıt endlfeılle tllk 
Jamaçlar•da.tdlrmalarla ~lıfan 
e.kael!i k6JIO ıbdıoierıdti'."bttb
ıal miktarı u o14utUDdarı 1azdı 
W kö7l~ mQbadele ve tarşı
lml..ı almak '41Jl"et1Je ınaınt 
ıa•dasını ı&DflOk.le temin etmek
ııtedll'. 

tŞOplıeliı ki bu fQçlQjl 
doturao bu kadar. dar ve urtm
siz bir ekim 'labasıoda ısttb1al1 
pa1Iaşan ID&anlırın çotlutadar. 
Vlllyette (1) kllomtttre murab
baı sııhaya cın,eıı nOf~ı miktarı 
77,7 dlr. . Bu keıılet •ltft 
vilayetlerimize n ı z a r a a • 
yllksek bir baddl r&41tetmek· 
tedir. 

- Devam edecek -
s. Helvacıoç:,ıu 

Kaybolan 
maslahatgUzar 

nereeJe,buluncdul 
Ankara 17 ( A. ) -

Bülcreıte lcagbol•tı Sooget 
1r1aslaht1ttibtırı Romatlll 6a· 
lunmalctadır. M aslahetıü••r 
italg• Hariciye Nıuıril• •• 
Dahilig• mlshŞMil• ıl,üı· 
müı •• bir ııuetecige ölüm 
telılilcedrıtle11 korlıaralc Ro· 
m111d. lc•ftıjlnı ı&§l ... i,t;,. 
Rom1J1'!Jtitl• ilalıilt flO•i11et 
lıalcltıına laegıcan "'' ici 
lao/,,,./erht neırile aftllt•tl•r 
tlört ecn•6i malıe•irl tli 

•oniu16e1 ıorpp ''"''· ,,.,,,,,, 
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Lise binasının eksiltmesi 
TRABZON NAFİA MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Kı~ılay 
Başk nliğından 

Eksiltmeye konan iş : Gemigftimizin senelik 
Trabzonda yapılacak ( 35356i) lira ( 89) l:u"UŞ kongresi 21 2-938 s~li günü 

keşif bedelli Lise binası inşac.tı kapalı zarf u.'>ulile ek- saat 20 dt! Kızılay binasında 
siltmeje kunulmaştar. gapıl!1.cağmdan sayın üye. 

Eksiltme 11-3 938 cuma günü sa'1f orır.'ötlte Trabz m lerimizin mezkur giin ve 
Nafıa Madürlüğünd11 toplar.acak komisyon tarafır.da1! saatta teşrifleri rica olunur. 
y•pılacaktır. JLA!v' 

Bu işe ait evraki keşfige ve şartnameler 17 lira 68 Trui>zon icra dair<!sinden : 

kuruş mukabilinde Trabzon Nafıa Miidiirlüğünd.en alına· Aı,ik artırma ile paraya çev -
riiccek geyrimenkuıün ne oiduğu : 

bilir. isteyenler bu evrakı Nııfıa Veka 'eti yapı işleri j Gayri m<1uh.ulün tıuluııduğa mavki 

rımum Müdürlüğünde ve lstanbul Nafıa Müdürlüğünde mukaıle::;i sokağı nanıarası: 
tııkdir oi uııan b.ıymei : 

Kızılayın 

tesekkürü , 

ı~ss,~, ~ 

1~ş· · askül 
Cemiyetimizin verdiği balo · l~~E'·~~.111~"4 Kantar,! işinde maddeten ve manen ça- [~ ~ 

lışmak suretile kız!layı citten 
minnettar bırakan Naime Uzaya, 
doktor Bay Talz:ıtın 3ayaaına, 

Alman Konsklosuoun Bayanına. ~=:-·f."~~.!Te ra z ,. Alay komutanı Bay Hüsnilye, ~"~ 
Iş Bank<ısı Dlrektörü Bay Şem-

~ imalathanesi 
görebilirler. 260 lira borç mukabilinde 

Eksiltmegt1 girebilmek için isteklilerin ( 17892) lira I ipotekgostcrilmi; olan Boztepd teşekkür!eı i 'lıizi takoi n ede;iz. 
(52) lcuruşlak muvakkat teminat vumesi, Ticue.t odası b,Ua ınatıalıesi.ıde vaki tapunun Kızılay merk< z heyeti 

sellin Zenc·r kıraı:ıa posta teJg. 
r11f direktörU ltısııu RUştü Kar . 
tala, noter bay Seyfelline, avu
kat bay Kaid Mesut Bvrene, 
doklor Kı1zıı:ı G .. lere tıleuen 

i+JŞarlulaki imalathanemiz Uzunsokak caddesinde Şehir 
(•jKulu6ü yanındaki Yenisokak içine n•lclcdilmiştir. 

t3 Her çesit yeni paskül, kantar 
•Hsikası t1e Nafıa eekiledn:Jen alınmış yr:pı müteah'ıit- ağustos 9i>ö tarih ve d.3 numa· 

liii tJısikası göstumesi t'e gl!.pfığı iş;n e11 hügüg•inün rfü:ıındJ ·ay!llı ve d?rtyüz lira 
· - .. h "d' ıuunamıneıı kıy metiı dt katta 

hedefi (150000) lırads" c•şe.g: olr.cam-:.sı fle mut:c.h ı tn tJir a11l,1, bir hela, bir uduoluk. 
aiplomalı müht.<liis 'ı.' ·;,·r,. r.1:..-,,..r ol 1!GS: fi rU' bunlardan l!.SL ka.LU bir ~ofı.ı, Olr mutlJal;: 

biri le mr1ştereken fe:<li/ ı p.p m:ır< .. veleyi biruk.i~ i nzc,; Vcl tıir udu)ı muştenıil bir bap 
la.ması şarttır. Miişfo • .. · ıf rıaprınlailr.. i er ikisi de baueniıı nıınemile ayrıi u:evıd 
mdte3hhitlik. vesilcası ,, i. .-; o.;;ıc ık 716 teminat müşterek j de ve tapunurı J3 ırnı1111ra81r d1ı 

l kt ı liiUKatyeL vu )''Ut. lira ınuham-o aca ır, ı . 
1 m~u kıyı11etlı ve 81 metra ı:r.u-

Teklif mektapları y11k~ıd.tı ııuılı scıetlen bir saat rutıb~ıuda uır hane al's tı sıorn 
ev'Oeline kadar !Özü t~t;en komiJgon rıiJliğins ma.kbuz 7 ~O hi3st de :ll9 hissesi. 
mukabi/int/t f1t!ri/e.;~ktir. A•tırruacuı )apıacugı yer, gün, 

saat: 
Pasta il~ göıuJerilecek ma.1.:.tuplt1rı1t nih get saat 14 'l'rutzon icra dairesi önüııde 

• kndar gılm.iı olması tJe tl.ıı uır/111 mihür mumu ile 7.3 - & .. fö p ızıırteci günü saat 
igice kapatılmıı olması lazımdır. 14 deu 16 sa kudar 

Postada huıl oltıcıık gtcikmeler k•bul edilmez. 1-4 ı- hlm gııyrimeııkulü.lıD: dartırm.a 
Şaı·tnıuıı..:sı .ı .!-V;.l::> tr.ıı ın en ıtı· 

znz-. s .. · r ra0c n re 

1 nşaat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Trabzon - M •rPş caddesi üzerinde HusrISı Muhase 
niR malı olan binasının önünde yaptırılacak mağazaya 
ait 1212 lira 61 krıruşlalc lceıif h•deli dzninde11 21 gün 
müddetle açık eksiltme;e le.ona/muştur. Muvukkat temi-
1111tı j) lir• 95 lc•rrııtar. 

baren >:ı:ll !i:>O No. ile trab:z:on 
fora duıreıııııin muayyen ırnmarasında 
.lıt.rli:cbUl gon:oılıncsı ı.,;ın aı,;ıktır 

lland.:ı yr.:z:ılı oıaulurdun fazla rua
ı umut ıuwak ısteytıııer, ı~t>u ı;art 

nameye ve !Ji:l 7 (foO aosyanunıarasile 

lllumu11yetirnıze wurucaat t::tmelidir 
2- Artırmaya ışti-ılk için yukarıda 

ya:ı;ılı kıymetın yü.zde yedibuçuk 
ııısbdinde pey \·eya ı.ıill i bir Bakanın 
teminat mel;.hıba tevdi edilecektir. 

9-3-938 tarihin! r.stan farşamba 
fJilô.get makamında toplanacalc. olan 
ihalesi yapılacaktır. 

1 
(!42) 

3. İpotek sahibi alacaklı larla diğ~r 

günü saat 15 de olilkdar!arııı \'e irtifak hakkı sahıp 
lorının gayrimenkul 112erindeki hıık~a 

daimi encüm~nde lıubı,:i.i!e fai.z ve masrafa . da.ı.r 
~~~~ iddi.alarıııı işbu ilan tarılıınd~.ıı 
ihtibarcn yirmi gün içinde . evr~k~ 
müstıitelerile bir!ıkle ınerunrıyetımı 
ze bildirmeleri icap ~der. aksi lınl 
de hakları tapu sicilile babı t olma 
dıkça salış b~deliııiu paylaşnıasmdıın 

isteklilerden luşif evrakila şartnamesini görmek iste
yenler her · gün encüme.n kalemine ve talip olanlar mu 
flalclcat itmin•flarile encümene mrıracardları. 1 - 4 

Pazarhkla tamirat eksiltmesi 
hariç kalırlar. 

4 Gösterilen giinde artmnııy~ 
iştirak edenler artırma şartııamebllll 

Vl·ıa"yet Daı'm"ı Encu··menı'nden .. okumuş ve 111zumıu maıiimal alınış 
1 ve bunları tcmameıı kabul elmiş 

ad ve ib.Ubar olunurlar. 
Merkea Camhuriget ille ok•fanrla yapılacak bazı ta- 1 5 Tayin edilen zamanda gayri 

mirat için 168 lira ' 1 O karuşlrık beJeli keş/ i üzerinden ı menlml üç defa bağırdık Lan sonra 
en çok artırana ihaltı e.:ııllr anca~ 

21 fÜ1t müddetle 'V• pazarlıkla eksiltmeğe kor ulmuştur. I artırma bedeli mulıamen kıymetin 
ıı /c/c t t • l 12 /' 60 k t 9 3 938 t 'h • yüzde yetmiş beşini bulma:ı; veya mtJfJll • emına ı ıra uruş ur. · arr ene 1 satış isteyenin alacıiğına rnclıanı 01a11 

çatan çarş11mba ıunü saat 15 de ihaleıi yapılacağından ' diğer nlacakıılar bulunup tı..bedel 
isteklildrin encümene maracaatlıırı. T _ 4 bunların ° gr.yri .:ııc:nkul ile teıııın 

edilmiş alcalı1rıııın m«.nıuun dan 
------~ - • ---·-··-~------·""'·------ fazl~ya ı;1kmazsıl .:n çok artıranıu 

ı 
tab.htıdü bakı kalmalı. . ü.ı:ere artı~m17 
on bd;; Oı.;.u daha temdit v~ on beşıncı Görele hükumet konağının 

Eksiltmesi 
gimün scnu oıau 

j 22 3.933 Stılı gtinCaynı saatta 

l 
l~cak artı.rmada,, b:.ıdeli s:.ıhş ist~ye 
ııiıı al:ıcagına rüçhanı ollll_l dıger 

G 1 M 1 d l d alacaklıların o gayui menkul ıle temın 
öre e a mü ür üğün en : edilmiş alacakları rııecmuundan fazla 

,,. .. . • k . . . , la çıkmak şartile, en 1ıok artırana 
uorel• hukumet OıJagının bedelı keş/ıne nazaran 3J00 ihale Eırtılir. Böyle bir bedel elde 

liralık kısmının tamiri 7 Şubat 938 tllrihindcn flib~ren ı edilmezse ihale yaııılmaz. ve satış 
b J! "d' J l '- k ·tı '- • • j' • talebi düşer. 

------------· 
İlan 

Tr .. bzon fora dairesinden: 
Kozin oğlu Kclşifiıı Zağoos 

wahul ıesinde Tuzcu oglu hacı 

Afil geJiui Hicabe ile ayni 
mab.all'!de Kalci oğlu Melıwet 

Çerke~i Mehmet Neşetten mart 
ô20 tarihinde ahz ve .ırnbz ey 
ledlğt Cim'an 4480 kuruşa mu 
kflbil .Eksoth~ ınatıal1esinde 

'•l , 
!~1 Yapılır. 
[~l-
,.lOlçü!er kanununa ve nizamnamesine 
~lAlı • k'" ı t . k t . r•111er nevı pas u ' erazı. an ar vesaır 

:..tJaletleri tamir edilir. 
:t t k . t . l . . ı ·th . l•lT • • .IJap ırma ıs ıgen erın ıma 11 anemz~e 11 emız iŞ m•raco.at etmeleri menfo:atl•rı ikti%a• 
:t} sındandır. 
)] Demir üzerine her ne'Di malci11e vı otomobil 
[+j tamir ve blflkon, kepenk imal olunur. 1 

f!lMustafa ve Ali Demirel kardeşleri 
- a2ss2essshiSSIEi J 

atlık Evler 

kfü!l gıtyrımenkullerici ip~tek 

eylemiş ve bugüne knd ır ıpo .. 
tek bedeli atıııarak retıın . k.al
dırıımamış olduğundan icra ve 
ıtırs k'llıununuu üiS Uııcü ınad
desi hükmüne tevf1kı:ın mtblağt 
mezbur icra ve:..:l.!esine yatırııa 
cagıtd!ln rehitıi 1 kıtıuırılm11sı 

talep edilmıştir. Alucııklı Hıca 
be ve Mehmet Ne~ettn ma!ıaHi Cihan oteli arkasındaki sokakta hemen çar~inın ganı-
ik.~melh.m mevııaı lıuhrnduğu başında 2 Ng lu üç oda, sofaları.mutfak, avlu, içinde 
ırnlaşı,d.gıadnu i:;bu i1Aoıu neşri akar sulu çeşmeyi havi bir e'fJ ile Baztepeibala mahalle
t11rıhı.odd.a itibuen 15 gün içrn sinde ehievrendi sokağında 38 - 40 N,q lu elujJ biri ıiç 
d~ icraya murac:.ı!tla mebıa~ı katlı üç 0 ,fa ve sofaları. mutfak, kiler, çamafırhk, ahır 
mezourı alt.ıra~ retıüıi kaldır- Ö!lde avlrıs:ı, arkası11da bahçesi, nezareti f e'Dkalrıtlegi ha.iz 
m&du.ıarı takdırde nıaddeı ınt:z- . . . . . . • 
kllre ahkamına tıııvı'ikan pera- ve ıçınde ıçılır temız menba $Ugu 'lJe sahrıncı ha'Oı fJfl 

ı(lu ic..:ıwa ıııtzo1uııar~k bu pü· ı rl(~~;~ ~ine. ~n~n ~itişi~i~~e altLı üstlü iki ~d<ı 'lle müştı: 
r .. yrs lliukı-bil konulmuş oıan mzfotr ıuıvı ık& t~ !chzbının lstanbula naklı lı•ne etmeıı 

ı 

ipotegi.ı K.:ıldırılr.cııgl \e i~tu ; cf.olagıdle satılacağırulr.m görmek için i,in.Jd:ilere ve lco-
i.anıu Hıoaruıilne mak.amıua \ r.'ıfmak iç;n dehi iskı!le caddesinde barut acentası Dag 
k.ııım lutu acu21 ııAu omnur. h' .. · M t l 5 D • !l!>t:grne 11mracaa o u.1'Trı+Jsı - tJ 

-Beıed;~E:~:enind;~I~ . - Mağaza icar arttırması 
Eksiitme müddeti ı.m gün D E d 

uzatılan l 023 lıra 16 kurJ.?ş Vilayet aimi ncümenin en : 
bedeli keşi/Li Uzunso'<.ak Hu~usz M'u!ıaselnnin /ı,fültittin mafut.llesi gt!Rİ ıok•lctald 

35 N.<? lu nıcğ."luısının sabik icar bedeli ol•n 50 lira 
go ıı heton kaldırım inşa 

üzerinden bir senelilc. kirası 21 gün müddetle arttırmai• ) 
atına ihale gıfoü gine /cimse /onulmu~tur. 
talip olmadığından eksilt- Mat1alckat teminıdı 375 ku,.aıtur. 2-3-938 tarihine f"· 
meden sarfı nazQ.rla işin tan ç4rşamba günıJ saat 15 tle ihaleli gepıl•••lclır. lstelr.• ~ 
bir ay müddetle pa.z.arlıja /ilerin muvakkat teminatlarilı encümene 1'1Brae•aıla,,. 
bzrakıldzğı iliin olunur. 2 - '1-

200 çift içi keçeli lastik çizme 
Eksiltmesi 

Devlet Demiryollan 10 cu İşletme Müdürlüğünden: 
aııı t!Ş fun mu at!t6 açı"'~ sı me.Je Çl"Carz·mıştı"'. tı~le 1 6 Guyri nıenkulkendisiaeihıı.le 
2r ~abat 938 aürü sQat 14 de Ka9mahımlık mak·ı'Tlında olunan .ınmse derhal veya v?rıleln ! ~' . ı. 6 , , • , • • 1 mühlet içinde parayı verm:ı:se ıhale Muhammen dedeli ( 1800) lira olan ( 200) çift içi keçeli lastik 

çizme idaremizdeki nümunesi evsafına uygun alarak 22-2-938 salı günü muteştkkıl KOmısyon manft!tıle yopıtacagında n ..ileklı - kararı feslıolunarak kendsiden cvvelen 

lcrin gefJmi mez.kü.rd• ihale sastmdan t.vıı ,l 262 iira 50 yüksek teklifte bulunan kimse arzetmi9 
.. oldut;u bedeli" alnıaga razı olmaz veya 

karuı maflaklc.at teminat akça/arını malsandıiına gcfırmış bul~ınmıızsa humeıı onb~~ giın müddet 
• ' ' [ • J h/" / · b f d • · b t l e artırmaya ı,;ıkurılıp en çok arhrana fle ınıa ~e tcımır ış erınqe e zget erı u u . ugumz ıs a ihale edilir. iki ihal~ arasındaki fark 

eiecelc. flttsikai /ıamil bulundukları halde eksiltmeye işti- ve geçen günler i~iude Y~~beş ten 

ki · l ' b -1 /' k b · 1 • d k hesap olunacak faız ve digcr zarar ra arı t1e pro1~ ve şar na'!lenın eae ı mu a uın e aza lar ayrıca lıüme hacet kaımalu.ışın 
mal müdürlüğünden ve Gıresun Nafıa Müdürlüğünden mPnıuriyetiıniıce alıcıdan tahsil olu.nur 

alabilecekleri ilan olunur. 2 - 4 madde (331) 

• c== , -

Maaş cüzdanları değiştirilecek 
Defterdarlıktan: 

Ga; r :m enku ler y ukaıda gösterilen 
7 3 938 tarihinde trabzon icra 

memurluğu odasıda işbn ve göslerilen 
artırma şartuıımeı;inde ~atılacağı 
iUnolunur. 

ilôn Sandığımızdan maaş almckta olan müt~lc. .. it,eytam ve 
era .. ilin maaş cü%d11nları11.ı tleiitirr.ıek üzere 23 2 938 I 

lı k J J • • l '! J 2 3 fer .ı memurfrıg· undan : tari ine l2tıtlr aaıremızc mu. rac"iat C?rı ı an o rınur. - 1 
· · Bir borçtan dolayı mah-

. - - - ~ - --=----- - --- ~ -1 cuz ve satışı mukarrer bu-

y ag"" murlard-;; c: ~ovar üdüğü ! lrman 75~686 num~ralı bir 
- . l adet on lzralık yıızde beş 

ÜÇ def · ÖttÜ:"Ülec k faizli hazine tahvili 23 2 938 
. . . çarşamba gilnü saat 14 de 

BELEDiYE RIY P~SETINDEN: icra dairesinde açık artırma 
H•ea hücüınlerindt!n ve gangmlardan ha/km habttr· sureiile par· ga çevrilecektir. 

dar edilmesi için !Jelcdigtce satın tl!ınan f.le Bozttpedeki 1 Taliblerİn mezkar günde 
eski manastır üzerine konulan canavar düdüğürıün her 937-174 dosya numarası 

11angzn vukaunda birer dakika fasıla ile üç defa öttü- hamilen ic1.a,.. dairesine mı:ı 
rfılmek suretile halkın haberdar edilecPji ilan o:unur, r~caatları ılcm olunur. 

saat 15 de Erzuı·umda 10. cu İşletme binasında İşletme Komisyonu tara
fından açık eksiltme usulü ile ve Erzurumda teslim edilmek üzre mubayaa 
edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanuni vesikalarile birlikte ve yüzde 
7.5 nisbetinde pey akçalarile komisyona muracaatlan ilan olunur. 

Şartnameler parasız olarak Erzurum da işletme Komisyonundan, 
T rabzonda Devlet Otobüs durağından ve 1-Iaydarpaşa da Devlet De~ 
miryolları satınalma Komisyonundan tedarik edilebilir • 4 - 4 

Satlık yapı ankozı artırması 
Mevkii Cinsi No. Adet Salıi bi HJ'Veli Lir• 

Gcd:le üzerinde altı adet Hane 8 
sıra evlerin baştan birincisi 
Cadde üzerinde diğer 
evlerden beş adedi 

.. 
,, Tütün damı 

!'ol üzerinde Hane 
,, Pavyon şeklinde hane 
Defterdarlıktan: 

1 

5 

T 
1 
1 

Hamamı ıo:ıle Ihsan 78 

.. ,. •• 300 

.. .. " 25 
Kalafat oğlu Alulullah 100 

•• .. " 50 

Kavak meydanında yeni yapılacak hastane binası ıçın istimlak edilın arsada 
kain evsafı yukarıda yazılı g11pıların ankazl topdan veya ayrı ayrı 23- 2-938 tari
hine tesadiif eden çarşamba gıinü saat 14 den 16 ya kadar açık arttırma 51lretile 
mahallen satılacağından talip olcmların mezkur gii,,dı kanunt teminatlarile birlikdt 

.. komiı!Jorıa muraeçqatforı ilan ofonur. -4 


