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Valimizin 
el koyduğu bir iş : Valimizin Nutku 
Modern 
rnekteb .. 

HaJkevlerinin yıkiönümü münasebetiie Valimizin 
söyledigi nutku dercediyoruz. 

c ilugilcı Halk.evleri kurulu· 
ş11rıun altı.1cı yll döo ü ıno, yeni 

45 - 50 bin lira sarf· eçılııı:ı hvlerin açılma töreni Ilı 

l d birlikte kutlanıyor. Hıti kevlerfoin edilmek smeti e m 0 y antJ 

de forğat ederler. UüyUk da
vıımızı, inkılfı'hımızı yürUtınek 

içill C'lnla b!işla ç ılışan bütün 
arkıı.daşlsrı tebrik ederim, teb
cil ederim. gel•cek olan btJ. me'·teh e ilk çılışı 937 senesinde olmuştu 

Trabzon Halkevinln de be Bir millefia varlığı, büyük. 
Trabzorıun en mülıim arır şinci yıl dö'JümUdür. BugO.n lOğil ydmı maddi menfaat ve 
iht:gaçlarmdan birine d ha. ttçılıın evlerle beraber Helkev- kıymetleri korumBkl:ı de tJ i ı. 
cev:ıb verilmiş o!ac~kdır .. · 1 leriJıin sayrn 21_0.a baliğ oıu~or manevi kıymet ve vıırlık.ları 

- ~..v"""' - Halkevi deaılı nce bir kültUr, y!1kseltmekle kalır.dir. Fazilt•t 
"'l( lk okullarımız. okum ı ihti· bı· r 1· rf~::ı yıırd u ao!a; ı"ır. Bu d 

neşre en, iı fan d ığıt.rn 1 h.lkev 
-. yacınt kıtr;ılnyıtbllrnekdea sevimli bu sıc ık rol\het, çatısı· !erinin Ç<t'ı~muları i~te bu ülvi 

çok uz1lt hıılunmaktadır. Bu nın ııltına eıı g-rızidP, en rem gayeye müteveccihtir. Bu yük· 
noksan, talim ve terbiye bakı· ğııt!i, en h11miyetli evlattarı11 

sek, bu kudsi çalı"?mıılann e.ltrnrı Dlından değil, bina itibarllt>d\r. toplamış ve topl>.tmakta bulun. 
yıl dönümUaü s zlere c ından 

Her sene, okuma çabına gelmiş muştur. 
ık 1 · t kutlarken her ~eyde oldu;•u bulunan c;0cııklarlmızi'\D mfıhim Evet, 11 ı ev erı ÇM. ısının ır. 

bir kısmı bu yüzdım me!deb altıuda zevklE'. şevkle çalışrln ~1bi bu husu ta da bize bu nurııı 
dışınd 1 ka rnakda ve bu suretle tar ve vatanıfoşl ıı rnı ten vire. yolu uçan, gös.tereıı ve d ıima 
tahsili mecbur kı 9n kanunun iriod,, uğıaşaalt•r en fen:ğatli retıb?r olan bilyllk kurlarn·ı 
htlkUmleri dabi teınamen yerine en hamiyetli ze\'ttt ır. Çunklı Ata!U .. kün bOrUk udıoı sousuz 
ge!ırii.ememiş bııluo.cnakd..adır. uuısda kPrıdiieriniu ınaddi bir hürrııf't ve minnetle yad va 

.Mekteblerlmlz, terbiye fe3 menfıiııtleri olmadığı gibi bu lehe'! Ptm(;ği ve Jlıılkevlerioe 
llialn gö:ıterdi6İ ve istedfl?'i ~l' rad ı çılı~mak için l.ı:ızıın ker dı ıuuzı:ılıir olan Cuıııhuriyet llulk 
k.llde değil, aldud0 bttab ha maddı m •nfaatlPrini de terk partimize şükranlar sunruağı 
cimlerıno de çok dııll"ı revkilide ederler, ş·ıhsi menf atlerinden vazife bilirim.» 
çocuklarla dolmuş ve doldu· =-'==---~ 

ru1muş ( ım ıhırıııa rağmeo. he· Teşekkür Faşistlik 
men her ttdı is ::seae:;i bıışıt da 

Vuku bulan mUrbCa':ltlaıın mil Telgrafları A 'k 
him b'ı· kısmıaı gerlletwe~{ ve ve mert a 
bu sure le kimtilir nice ils!iio 
ve müstesna ı ~kaltu ı köreltmek 
nıecl>uriyetieıde kalıt> gitmek· 
dP)liZ ! .. 

* * 
Yakın zamanlımı k a d a r 

Vıhlyt•t L:m Mtf'!isinin açı\. 
mnsı muaaı;ebetil~ Helsicuruhur 
Atatürke. b • ..'\1 ~l. Heisioe, Baş 
vekile, D:ıtıiliye \.ekili ve C. 11 P. 
Genel Sekreteıine ÇPkiten t:ızim 
ve bOrmPl telgrdfları 111 gelen 
cevabları derc~aıyuruz : 

HAY Y. ~.UZAY 
VALl VE PAHTl B..\ŞKA~l 

l'rabznıı 

Arık ırıı :.!2 ( A . .A. ) 
Va~ ı ıglonda siyasi ın u~atıii. 

lerin kaydettikleriı:ıe gure, Hoz. 
vdtin şiaıdiye kı:tdıır takibettıği 
şiyaset f i~Bt devletlerle demnk
rat aras•;ıda kah bir fark g(,s· 
termek olmuştur. E~f'r logi tere 
l ışistlerle anlıışar.ak olursa Hoz 
\·eıt artık böyle sarih bir ark 
göz~ı meyrr:ek tir. 

Atatürkün 
T esekkürleri • 
Ankara ~2 ( A . .-\. ) 

Riyasetieumhur umumi kA 
tip' lğinden : il ilke 11lf>flnJn y1l 
d;nnmıı mllnasebetile be.len 
mevcud o un ve yeri a{·ılan 

IIalkevleri 1den Atatürk~ v·ıtan. 
ıfaşltırırı s ımimi \'e yıik:.sek his
lerini ve Kil 1 tıir c·ıhşmt l ırırd ıki 

şuurlu cız uioi \1i1diren ı l { ttflnr 
gelmektedir Bund·ın çqk dur 
guhnan At>ılürk IPşekkürleı·ir.in 
ve başıırı dile~deritıh iletilme 
sine anadolu P j ınsı memur 
edilmiştir. 

Kan Davası 

en ~~~}~~9..~~~ .. l~i~~'!~ ... 
~ saikleri meyanında Ikti- arıt11oda görtllea f4fk, (M•'Mf 

sa1i dUıensizli~l de kaydet- mQnıkaşı mtnlu.~mu~ llarleJŞ. 
miştim . . Bunu izah ederken dedir) mOıtıbıtl içi•, bllllı• 
vi Ayetin i k ti sa d 1 durnmuou k.OJIO içta çoll •Oata•tr. G, ~ 
te~rih ve ikli~adi hııreketlerlcı farkın ıebebl husu1Qa11 ""'14• 
m.ına ve kıymetleri üz~riade tıyio edemlyeceti &lbl ıı IQla 
durııcak de~iliın .. Mevzuumuza olduQ'unu da ke1Uremt1 •• Yal~ 
ulım tesir derecesi hrıkkında aız mabsulUodeD 100 Jlrı •Jf· 
tfr. fikir verilebile~ek kad:tr cağını tahmin ederkıa SO 11• 
hadıseler kaydedeceğım. Bu ha- alır . . Biraz dıhı nnnr JI 
dı3eleri çoğ_..ıltmak ve kendi geydltl elblıeye blrbç J'811A 
k .falarındııkı sennryohırda canlı daha ilave eder. AUeılnla ıa 
tablolar yar~tmıt~ sııyın okuyu iptidai dileklerini ,.,rıae at-

ven il yu"" z lı'ralar cula~ı3m6ın alıa·d~dıır . • tiremeditiue mııt .. m111 olur ,e 
. u• ::.~~esı •• ayıs ayında bit: hayata biraz daha k.11aer .• ( ı .. 

Ankara 22 ( A. A. ) -- • 
Haber aldığınıız<t göre 'l'Dr· 

kiye Cuoıburiyeti merkez Ban. 
kası t11rafından 1 Mart 938 ttt 
rihinden itibaren yeni yüz lira. 
lıralık k upurlerde tedavüle çı 
karılmeğa beşlanr.c.ıık ve bt>ş 

Jık gibi çıkaıılac\k mık . 
darlar mukabilinde m litedavil 
hankoootlardııa ayai mikdar 
t<>d11vUlden çekilecektir. Yeni 

gıi~ ... su~meae kuzıısına ttıbı mirde bir Oznm Kurumu tırdıt. 
l Bıfera ) köy~ hanJarıadııyım.. Burada da bJr Fuıdık: .ı:uru•u 
Etrttfı~da .s~kıı on . köy m~tı· tesisile bu dUıenıhlllı bir al' 
tı rı bır taıısıldar, bır m uıı11ıın, bay t 11 ...,

1 . e ver ece. ae şüphe etml- ~ 
hRn~ı ve bır kıı9 . kövJO _var . • yelim. ) • 
Konuşuyoruz. SözümU;r. zırnte. ÜçUocll b dl . Bi ""'"' .. 
. t•b l k'· j l . a se. tvuaaQf-
N 1 sa ~· oy ş cnne, yaşayış ınnun ( maalesef bölge hıkt 
\.e geoıii tıırzlarma dokunuyor.. daki ihs 1 ıu t .,,_ 
H h . . b. 

1
. ı mı mı ımıza ~ 

~rnen epsının ır ıkte oıe- ol ı. hl bl l> . ki . . acaa. ç r meu ı yok.tur) 
rı_ııde d~rdu. ~rı ve bırleştıkleri kendi malı topragı yok.tur. To 
bır mesele~ı ş?y_ıece anlattılar: rak. 11hiblnin yanında orta~ 

( l:;ıte şımdı ıstlhsal ettf"'l · olarak ( maraba) ç 1 T yüz lirıı ı arının a slmı göı ID(-'k . b. • ıı ışır. op. 
i~teyenler C. ~L Bankasına di rr.ıı mıdsırımıtz· ıtti, SQrmene ratı. &ilrer, eker, biçer, mıhıulll 

k ı k l d k1 çarşısın ao, üccardao akredi mu'"ıftı'"'ı . eder n. ı .u..a-
ııer ban ·ı; ara ve aza ar a a .. • t'-ıaN Duanr 

l kl . t a. lmağa başladık .. Peşin para ve Ntır Ye pır111 torv1ıık --mal m!ldU il "rı ne mOrac:ıe y•.. ~-
~debileceklerdir. ıle alınırsa mısır fiatı 6 ku.ruı- hibile P•Jl•tlt'. Toprak 11btbl 

• tur veresiye 12 buçuk kuruşa taloıı bLI lflırila dOıe.,ade ıtt· 
f ngiltere alıyoruz Toccara olan bu bar. meslae ıle ıeıu •ahlultt• 

cumuıu Eyltllde !tndık mab.. birtıangt bir ıebeple •klll•• 
Faşist bloğu önünde sulü ııatıştle ~1ieriz · · · ) meıtae dikkİt edtı. Toprak·•· 

1. · l ? 1 B~ havalıde köylUoOn es11 hlbf; dltar ~it oc>k: işler J'•pd 
tes ım mı O uyor · · yedlğı mtsır ekmeaictir. Ek.dili n .as çok ıeçta 11l'I,... diba 
Ank~r.a 22 ( A A. ) ~ muurdao ıldıj'ı ınahsuI pek çok:- mnıatt bir 9'a•dır . • Vedlll 

. A~erıka gazeteleri. lngıJıı ı mnın ( miktarıaı tayine hiç 11 bJr topnta lııatl•dtll •ftlll 
~ıvası buhranı şMdP-tlenıyrı r. ta. bir kıataa bulamıdıtımdan ba ortak~ q .u..a IH .U.e te
gllit.ler fu~lst bloğu önQnde tes- Ubiri kullan17•)rum. Maaaaafıll ...._ b'-1 *>Jutaata ••h
liın. oiuyor. İngiliz hUktlmetl 1 asgari ytızde 50 kabul edertek ' kaadt\r, flllll bu aWlfle ...... 
t ı lıkede ba\ lıkhırı altuıdı.' Uf Ş· her halde hatasız Olur) 6 111 mtıtbl,Jlt karal •O.nıhratdhr .. 

mabmel ve aksak bir dururn 
aneden kUltQr işlerimlı, geçen 
seoedea beri yeni bir hız ve 
yeni bir lııtmle He bekled•ğimiz 
ra ı dıınanı vermf g;;} b .ışlamıştır. 

İyi gurUşUn, iyi çal!şroanın va 
rııc:ıgı netlca dahi elballe ki 
iyi ulec&ktır. Bu bız ve bu 

Vihlyet Uaıuıni ~ltcl.siuin 
~Çıl'llası ınüaasel>etile hııkknnda 

go~terilen tenı ıı duygulıııa te-
7ekkUr ederim, 

l'iyalht bulunmakta~ 9 ay iaşelerini temin etmek- ( liu dll•nalllltf COrH ..W.Ma S tedlr. Altı veya üç ay evlat re BUyük Ataa kOJlD7a toprak 

. e h i r i s. 1 e r i ayallerlle yiyecekleri ve tobum- sabibi yapmak lblmdır baNrl 
luk E>dacokleri mısırlıtrı yoktur. beşaretini verdiler. Bu dıua ... 

h ıcnle ile elde edtccğııniz ran· 
dııııım, biç şüphe yok ki alr'ı

ğımmn çok daha f evklndt· o'a· 
cıtktır. Uir, bir buçuk )ıllık mesai 
nin bug Uok U neticeler inden biz 
ali için büytlk miıjdeler sez· 

Bir sene içinde yapılan işler hte ~~mini zaruri olan hu .ma- eiıliıtin de ,.tındı OMJ ....... 
§ sırı .:-\ısım. ~~yis ve Haıır•n cıtk toprak kaııullllt etD.b Mt 
Vilayet Um ~Jecfü.iolo top· Trabzon belediy·esinin 937 senesi mesai raporu aylarından ıtıbaren tl!ocıtrdaa surette onaı:ıe geçllecellal ıD,. 

4 ~Y s~>nrıı fıadıkla ödemek: be etmiyellm ) • 
lantısı mllnaseuetiıe gustt-rilen Tababet, Kimyahan~. sevk edilen cenıız0ler 3~. irnha şartıle l-:,S kuruşa yani yüzde DördQa Q badlN. B 
duygulurn te.ekkUr eder, saygı Tehhirhane edilfın rarel~r 5000, lmh ı edilen 300 taiz ıle temfo ediliyor de- c • u. ..... 
larımı sunttrı ıı. köp~kler 3.56, Evle:ıme repJru nıektir. Bu derece ihtikar bu takada abftll tabliye ~ ıraıd 

B, M. M. R . 1 Kanunisani 937 tarihinden 555. Tahlil edl eı gıdu madde· dJrece soygunculuk dUnyaıııq tetektaıatı Ye belki de Yerim· 

K. Atatürk 

1\.1 A. • e:.nGa 31 Kflm::ıuevvel 937 ta •·ltılne leri 17, •ttridd 365 sndıre 200, hiç bir tarafında görülmemiş.Ur. aizllk dolaJUlle merkep, katır. 
* *• § kadar bir senelik mes!liyi e3aar mu:ıyenesi 2 WB, yenilecek \ e tabii köylü dıtimi surette at ve katµıı ılbl nıkll •aaıta. 

1'ff ekteb binalarının ihtiyacı 
1 

Villlyel Uın. MeC"'isi ·11 duy bildirir rap >rdJr: içilecek madd6 terden menedilen tiiccıu·a borçl\tdur ve fındığını Jarı pek azdır. KOylQ tarlaun-

Dıekdeyiz. 

~ ~ arşılamakdan çok uzak gul ~t 'l .. teş~ kkUr eder bnş rılar ı - ~foııyeneye tabi eşlns 75, tathtr ermen hane w, tPphir a lışver~ş. ôUlği toccarB borcuo.ı t dıkl mıbıulQ kaldıracak, kuru-
buıuom u ;ı olması, dahn ilk güa- dıl0rı n. , I 1<137, teftişe t'l.bi dUı.tk.arı 552. efüdn e~ya 35Sl, tep'ıir edil~n mukabil v~rmek mecburlyE'tln- 1 tacığı ve muhafaza eclecetl yere 
den ilıbaıen Vıı i nlzuı diKktıt C 81!ş1 V8EK L tenbihat -t5G2, muva!ık görülen kırpı ıtı ve kölıae t'şya 9267 dedir. Halbuki bu mu teber tile- getirecektir. Mıaırınıdellnaue 
naıiJrlıırıuı ı,.:ek.11ıiş bulunuııık- ,;:. e cı a ı ar 76J, cez'i z ıbtı 515, muayeneye kilodur. cular bu fıadığın piyasa fiya- ve uauau erine ••klecleceldlr. 

b k 11 gelen hR::,talar 823, parasız ua.ç E 1 l d 1111 d:lymıyaq ilı.ti~ulımoın şu- Pazarı utmık ·~ı· mahlul ..... 
dadır. tiina noksaoı~gıua n a;; a 1 ll ıkk•ındıt gö;terllen hi.:ılııre, veril~n 696 p ır:ısız reçet~ ve- 'V.ınm~ iş eri airesi urlarıoa olan tesırı derecesine dlrecek, paardaa 9'fl i(ıla aldıp 
ıne•cud n.ıekLeblerıaıız de bu- t~sekkür eC.:er \'e hepinize 1 - 937 iki 1ci ki'lnun ipti tebean ve ellerinden ııeldl"'ı· zarurl -·deelerı· ........ 111ü.ıı.. 

bl 1 ı i'le . ril~o f)7, l~tlnbul lıastanelrıi e ~ & uaa ~ ıwa gUokü taH 11 ve ter yen 1 ~ • memleket ·iu hayırlı baş rılar dası d ın 9 l7 birind kA ıun ni- kadJr dll~Urıneğe çalışmakta- 1 ötQ k.f '·t b ok 
aıaı şırtlıırı ve vtı:sıflıırı ceuıtt.ııl~ dileri 1ı. g >rd ~rilen 11, M~mı ,ket h11sl1· tıayetine kactar bir s~ne it;inde dırlar. ( ı\.öylt\yi'l bu muhtekirler 

1 
Y
1
.0 at g ı r

1
eck& ır.k.1:9dt u • 

d T b. fen[t.1.Jin J) \Ill.' IYI<', \'I {iLi hanesine gc·'1derı·ıen 1" ı>oü m d · ı· d . . ıya l a e e Hr • ıa 11ı-r. 
t!QiUerPir. eı ıye C ıı. P. ,~ SE\:\.Ht: l'Erd ' '• .,u atrerniz1e aktt!arı ynpılaıı çift e ın en k.u~t~rmak ıçıcı iki se- kactuı ailede hır ıeJdlr,. tarla 

latedığı ve ğusteroiğ\ mekteb v 32, ülUm 3·' diğ~r ktız..ıl.ıra terin adedi 1 HJ ve isted!klerl nedenberl Ztraat 8ankas~ '\".ast· U k b. ... ... ' ' 
'· b. . ın k'eb h ld lı:ıs·ııe ·ıııtı· l l s rer, e er, ıçu. m-..,.tı 

Şudur : ~ıe~tcb ıaa.llrı • e • T . k k t' . ma ıı e akıllarını yRptırmak . yatı . Qau ıerı ucuz ıatar ve arıeltltim gibi b'tlt.4ıil 
Olarak yapılır 1 Ve lrnkıkıılea u· r parası ıyme ını Uzre çiftlere verilım iıiunııroe fıtttle mısır \'.enlmektedir Hu· 
uydurma çatılar altı od ı nekadıır j adedi 6 ve n!\fuslerı burada te~et;,bQıİQo, arzettlğim dUz.eosiz nakliyat ubtealndedir. Çoc~ 
ça'.ı.şıırsa çulı~ılsını istenıleo ta· ı koruma hakkında buluıı!111k itib:ırille ilı\a, ınua \aılyeti ne dereceislAh ettiğloi evla. bakar .• Erkete ta•t• 
lim ve t~rbiye es slarını tema· melelerl da~rem•4fr.e ikmal edl· veya ede bileceğ i ol bilmiyoru.o,q Jl&pacak it bırıkmas, •rkN.lerl., 
ınen yerleştlrmeğe irnkau yok tur. 1 n N 1 ka lerek ıkıtleri muhtelif mılısl- lklnct hıtdise : Bu. ~ ~au tenbtldlr kallYed• kit 
Hatla otuz kırk. senA evvel ~ • u rarnarne !erde yapılmış olan çiftlerin ketin para eden. lllefü batlı oda~arıada .şureda baraö ... 
Yapılmış buluuıuı mekl<1b bica· Sıhhi sebeplerle seyabat ve taraf~adsn verilecek karara V"' adedi ı 06, dır. mahsulatınçl.a.n hirioelsi fındık geçırlrler : • ' 

k t~r • · nQd•Qıo geçen seot Te • lıUbııaldı luaa 1bld8 
!arımız dahi uu bakımdan blrço ikamet edenlerin d l.il olduk- bu karıırırı lkti~ad Vekdlehnce 

1 
___ -__ ı_e_v_Rm __ ed_e_c_e_k~!'!!t'-•I nnlevveıto ıık haftasında 18~ş bi.t t!ymetl vardır. E~k•k ı• 

nakııseler arzetuıekt9di•; nerede l ıarı bastnhıtne veya:-. ma~o?om tasdıkiaa bağlıdır. _;;es rıatı ( 35) kuru~ \di Pu • enntın ataleti YI ıumıtl IHlf 
kıldı kl ev boz~nt4ları ı 1 mud ıırıerlocteo ~ep tauıbı mu MHdde 35 _ Meınaliki ec- Otobüs İŞİ ne ayul zaman içinde ~~tt'Şı tT:) k.17meti k.QçQltmektldlr. 

* * daviler uıan proıe örden masa. oeblyede ihtilM veya dflva!armı --- - --- S, HelvacıoQIU 
şte sayın VaJimlzio g tc·ği rHi şehriyeri mübey~iıı olarak takib için veya bu k·tbil ıarurl hazırlık • 

1 
yeni hastane ~ Deva• edetl9k -

gUaden beri yakıudao t~O· I ••lacakları tııtura veya rn. po_ıı" .. r blr sebeple seyahat ede<'eklerle 1 r 0 b t . . 1 t• d t 
" B~ı dl . d.lik g l . d ınune Hi ıınesının temel ç ımaa ave 

kils. eltlklerı ve i rarl& a:ı:. nı Oı! oıerirıe murakııbe nıere1le~ıoın bunların gönderPcekleri vekil· e ye, şım 1 ,e ıır e ve toprak t i ,· · . 
durdultlaı ı modern tıir Hk ıw.. ~- j viı~s!le kambiyıl mo~aadesı ve- lerin şahsl seyRh1t ve ikamet ve şehirla Soğuksu savfiyest başhınmıştır e;v :e~ı ı~leı:me · Şehir Kalü6ii amaınt Ü• 
tep inşası bu Hıtiyacı kurş,ltı Li k rilir. revsik edilen ba~klic;ı le- masr9flarile bunlar haricinde arasındıı i}letmek ve b.u ~uretle lbaşlano<'ak 

0

ve '~~o b~n ı~i~~:: tipiiiinclen: 
içindir. l\leydıındıı, l:.kead rp;.ışa davi ve opernsyon mas.rufJarı ihtivarrna mecbur kalacakları ::~~:~ ÇI)~ ?\Uhl·~· bl; 

1:1~ıysc:aı uışa.at •)a, may1sl1t t.itam bulmuş 20 Şukt 938 ıal M6""" 
ınahallesiocıe Husu:ü ldan.'ye var.-ıa a.vrıcı nazarı aıkkate m:ısrafiarı veya mahalleı·inde ama ıç n 1 1 0 0 s s>ı ın v~ tes •. o t>r!Lıııi~ olacaktır icrası mııkarrıra..,,.. lııııt 

~ a~mak üzeredir. Ol<'bUsler b.ele. p 1 • • 
1 

• ictimai elcıcri et luııil oı.. 
ait geni;;; bahçe l~"İude ou sene alınır. tayin edeC'ekleri vekillerin mas- dıye tarafından işlet\irilece~in- rojektor d • J g l 
lo~usıoa bıışlım:ıcak vo 45 - 50 B. Tic-ıı ı maksııtlnrla yııpı· raf ve UcrPtleri gibi hususattan den şimalden hazırlıklara baş- . ma ıgınuen !J•pı ""'""~" 
biıı liraya çıkacak oıım bu ınek· 1 cJk selabatlıır için döviz nıU· mUtevellid kambiyo ihtiyaçları ı~nmış. otobUs şoförleri ve Taş ı~keıe iil 0 rinde Belediye nizamının onaltıncı 1"1ııirtfll 
teb .ay~l ~amanda ~~brio en s:uccsl \erLebilmesi maksaıiı bu bnhdıı alakarlar taraflnd:ın masrafı yeni bUtç~ye konmuş, ( tR~lfında~ d

1
ok.ux ı~etre irtifa. mucibince 2 m•1t 918 ,.,. 

gU71el bınalarıud11n bıı ı ohıcıık 1 t licuı bir zarurt>le verilecek beyanname ve işin garr.j l arı ha.,•rlan~ıstır. Sehlr mt\ııt · yatb> .. ın .ıı1 nti prOJ ·klör kule~i şamba ıanü •ilam H•t ._ı,. 
u b · kllltU lı ı seya 18 m · 1 b ö ""' . ') ' m ıım tr ı ı yacı karsılamak. · J • L- ı .ı '-ve ş p esız r aya ırnıza ü t oid bulunduğunun maballı C!l ıaa g re taleb olunacak nallu muntazam bır otobüs ser· itilı<ırile çok yerinde bi~ iş ol- mıae ıerası ""''"''•rı1'ıunıı_ 

yepye~l bir istikamet d:ıbl :a~;l ve ticaret od~ları idare evrakı müsbite Ozerine kam.tııvo vlslae kıvuştutu gün :!>lhhat ınu~tur. 'l olcular kayık eller oldu;and11n HfllL ._,..., iı.-= 
verUmış bulunecakdır. heyetleıi ve bu teşkilatın. bu· 1 murakabe mercllerloce veıııJr. ve istirahatini de kazanmış c la- motorcular tıu aydınhktao Pi~ tim•i ••ma11ı11• lcalqh tı~ 
Bekir SükCti Kuloksızoğlu Jutiduau odıılada rlyııset dıvını - JJevam ed~oe~ - 0•ktır. ıl1ı.de memnun kalmı,lardır_ rif/.,i rfta •l•1t•'· 

--~ .. 'd!ctl('T" ttı'aılr&ıı1n.~ • ..... '\. r:.LnLDJyt..,r:-" -nrnrırtnn---x\-nt~ ttrn•v -,uv••_,,.T- l 
Ol Ve a ·ok et yemek. az veya ço' 

Uyaçlardaudır. Ucuz oiw·ııa istihl!k ıcvki at uıte ıı Jıırdanb ıi 
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L ~.~ abdlı~~~ 

şö' ret kazanmış ~ 

varın n en son keşfi 

üTOrR 

~ 
~ 

• Gen _ra1 - ektirik Radyolarında vardır ~ 
...., l. l . . t ~ 
i~~aı?Lııe eı,.L acan ası .tl Trabzon ve 

havalisi resmi ...=-...-s .... · 

· acentesi ve KE AL NALBANTLAR ~ 
·'~~ ~ ~7~~'U1'7~·.. p,r~p~\!{P'JJ 
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Lise binasının eksiltrr:e :;i Şehir haritası eksiltmesi i 
TRABZO~ NAFlA MÜDÜRLÜGÜ DEN: TRABZONBELEDİYEE RİYASETİNDEN: 1 

Mağaza icar arttırmas, 
Vilayet Daim! Encümeninden : 

Eksiitmeye konan iş : 1 - Trabzo., şehrinin nı;h dirrde mevcut usadd,,k Hususı ı'l,!uha~elıınin Müh.ittirı mahallesi yeni sokc.ktaki 
35 Np lu m .., ğazasının sahik icrı.r bedeli olan 50 lira . Trohzprıda y~pılifcak ,( 35356, ) li·a ( S?} k ı•uş 

kPş;f bedelli Lise binası inş ıait" kop ılt zarf u vılıle ek 
slltrri~g0 kunu/mvştur~ >. · 

/.2000 ve 7-500 lik ha: it ı i'e bun.farın Lnzim ve tersi
mine esas olan hernbota rrii teniderı Bef Pdi1.1e yapı v • r;ol
lar k nu "lun·ın 7 mı{frsi ahkAn•na tevfikrı, 7-1000 lık 

üıerindr:-n bir senelik kirası 21 gıln müdddle artttrm'lğa 
konulmu;fur. 

lv!avakkot teminatı 375 kuruştur. 2-3 938 tarihine ça
lcn çr..rşamha günii saat 75 de ihalesi yopılacJktır. lstek· 
!ilerin muvakkat teminatforile encümene muracaatları. 

3-- 4 

1 Ek.si!tme 17-3 938 çumı _g inü .mat o •rö u.:r,, hz '" hr:ı rit,u.ı unptırıJc:c,ıkt r. Muh m:nen bed.:ll 7 5CO lirııfır. 
Nafıa Mii.dürlüğündı! t'!p~anacak kom:s.1 01 arafından 
y pılacak-tır. · 

2 - Bu ;ş~ ait şrırlnam", B ded:!je fen müd!ir!ügiinden 
bila bedel u 'ınabili ·. 

Bu· işe··:ait e·ornki krşfiue ve ,şflrf!lamele" 17 İi•a 68 
1'..u-ruş ·'mukabilinde Trobzorı Nrıfm Mı!dıirlütünd,.n cdına· 

· bt'ir.' bUye.-{r :er bu · evrakı Nafıa Veka etı urpı işleri 

u"1U'11. Müddrliığünde ve l~tunbu/ · Nufıa M:.ıd:irffiğ 7.nde 
göre61lirler. 

3 - Hrn le, ııçık eksi t nP ,uretile 8 J-1938 tarihine~ mri
sadif nli giitıii saat 74 d 0 • Beledige daimi e~c '.imenfode 
yapı ı, cokfır. 

iLAN lerınıo gayrimenkul üzerindeki hakia· 
Tralı;:c.n Mı hkeme Bı;~\;italıdindPn· rını lıueusile faiz ve masrafa dair 

A~·ik arlırıııa ile p:ıruyıı \'llV. olan iddialarını işbu ılilıı tarihinden 
rih:cck g .. yri,nenkuiüu ne oidıığu : ılıtibaren yirmi gün içinde evrakı 4 - Muv ~k/...ı t f.>mfout ! ! 2. 50 İiral r. 

Gııyri ıııeukulün l.Hılunduğu nı.ıvki müsbitelerile birlikte ıııemnriyetiıııi 

~ ,r Eksf,'trrıe§e girebilmek için istekliltrin ( J i892) lira 
(52) Jcuruş 1uk. muvcklwt teminat tırrmPsi. 7 ic ret o'1.rısı 

5 Tal•p'erin, elı iı;rti /enniqe'eıi. Nr.ıfıa 11Pkaletince nıukaı!.,ı;i sokagı ııuıııarusı: ze bildirmeleri icap Eder. aksi hal 
tııkdır oı unan kıyrud : de htıkıarı tapu sici Jile sııbit olma 

musadd·k n.üh ndi;; 7.l<'l1a lopoffrnf o/mqx; S'l~rtt". l - 4 T r 1bzon şirinhatun manallesinde dıkça satış bedelinin paylaşwasından 

'J•c...cıkcsı ve !Vafıa vekô./esinderı almmıs Q< p r· ııfeah'ııt --------------·----·-- içkale so~ağında tapunun kanun barıç kalırlar. 

Poza lıkla t drat ::;anı 'ıfl.7 mayıs 9Jb tanhlı ve 6J 4 Göı;terilen günde artırmaya 
i~tiıak edenler ııdırıua ~artnııınesiııi ligi ·wsikası göstermesi 1ıe yapt·ğı işin e:ı hı":yri~·foün 

/ıe.deli (/500UU) liradan cşağr olmam1sı 1ıe TriilPahhi.Jin 
.diplomafı nıithend:s 1 eQa mimar o'm"Hl -ır·rn / urılardan 
t>iti/e müştereken teklif gopıp mukc.ve 'ecı; birlikt.~ İm"a· 
laması şarltır. Müşterek teklif yapanların her ikisi d,, 
mütea hh;tlik vesikasını haiz o 1ac~k ve temind müşterek 
o!acclt:tır, 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
39 rıuınarasına mukayıt tıışla dolu okumuş ve lüzumlu rua.umat almış 
kuyuyu havı 7 7 metre murabbai ve bunları tcıııaıııen kabul etmiş 
.J:U lır::a oegeıinde münheı.tıw lıarıe ad ve ilıtibar oıuııurlar. 

Teklif mektupları ıuk0 ··da yazdı swften bir saat 
evveline kadar sözü g çrn komis5on reislrğine ma/,buz 
m.drnbilirıde verile :ektir. 

Merkez Currılıuri ;et d' oku 'unda [jOf. l 1acok bczı ta 
mirat için 768 lirt.ı 70 lwruş 1uk bed .. ii keşfi ı]ıerinden 

21 grin miiddı tle ve pazarlıkla eksiitmeRe kor ulmuş!ur. 
Mav ·kk:ıt feminc..tı 7 2 lira 60 kuru{tur. 9 3 938 tarihine 
ç11frın ça"'Ştımb ı günü s~ot J5 de ilıale•i yapı c.c ·ğ;ndon 

ars<.sı ve musapaşa mahaı1esinc!~ 5 Tayin t:dilrn zamanda gayri 
ve ıçka1e sokagıı.da kanin tapunun rutııkul üç defa bağırdıklaıı sonra 
kanunsanı 9!.7 ve ınayis Y3o en çok arıırana ihaıe ed1ıır ancak 
tarih ve 64.Jl:i numarasında kayıtlı artırma bedeli nıulıamen kıymetin 
muattal çeşmeyi muhtevi 2:.:! l metre yüzde yetmiş beşini buJınaı. veya 

ııutış üıtcycııın uıacıığına ruclıunı oıau 
n.urabbagı ~lJO !ıra değerınde mün- diğer alacak ıııar lrnlunup h.bedel 
hadım U.ınc arıu.aı buııJann o gayri -ı;eııku1 ııtı teııı n 

i.<tek'ılnin ercürt ene mur cac.tlan. 2 - 4 Artıı OJanuı yapıacağı yer,güıı,saat: eaiııııi~ a 1caı .. nıııu ııı.:cmuun ctaıı 

Posta il'? gönderilece!t mektuplonn rıih?yd s ıat 14 
-e ktıdar gelmiş olması ve d:ş zarfın m ıh'ir mumu ile 
iyice · kapatılımş ofmasz lazımdır. 

Post:ıd" hasıl olac.:ık gecikmi!ler k ahul edilm<>z. :.:~4 

İlan 
Al. çaabat huı u ~ hakimli 

ğinden: 

M ,kanın Soldou kÖ:.J•"in· 
... İnsaat eksiltmesi den Kanıi oğlu M h•nul 

' 'l eresleri vef.:.z[lui a~· 'at 
Vılayet Daiıni Encümeninden : Vesi'1Z Eyubo;ı 'u l7 

Tr:3bzon - M r ş caddesi ıize • ind:! Hu .usz Mu.lwse ra/ınd n O' ı;u 1 O' ii d n 
ni3 mnlı olan binaszr;zn ör-.ünd .. f10p'11ıloc .k. mağazagtJ Salih oğlu Vahıd 11 lıızı F~t 
ait' ,1212 lira 67 kuruş 1uk keşif bedeli üz rin'°'en 21 gün ma 71e arkadışlrı .. z a'e,_,h/e 
müclde!le aç;k eksilt?ı,..~e konulmuş'u". Mrıxıkk1t t mi- rine açılan la•frrd v ros t 
n.ıtı ·99 f{rcı 95 kuruştur. davas run icrrı kılı·ırırı .-'u 

9r3~938 tarihine '".tnn çarşamba gıl.ıü saat 15 dl! ruşnasındu : O:ıbb .. lrı.H in· 
'l.ilii!•el md.':.trtıında fop 'ar ocak olan d imf e;.cüm 0 nde fi kal 'lJe t pu ka11ıtlarının 

r namzetlikleri 

·h l · ' . ·klır ipt-ı ile his .• e ni lu.tınde ve 
ı a es ı q ,. p l ..:l..V • • • d . , · f l r 0 s .. n m rına kau ı t •çıun 

]"'teklilerden keşi ,~vra .... e Ş?rtnamrsin: gö mek ıste 6, 70 9f7 t h rl 763 ' · k / · 1 l l l · tın r P num. qtmler ner gün encümrn '-' emıne ve taıip o an ur mu 1 ·ı t • · k ')/ l k 
~nlc.lcat if!mintılfari!e :e,,cümene muracae>tları. 2 - 4 ' .. ara ı.e .. fedm ı :ıl ah r ~ "'a 

__ uıere mu· e:ı a e a re lm7. 
--ı nın gu.;r bmdn k rar -ııen mi• 

Belediye Riyasetinden: 
Şehri kırk er lira ücretli iki belediye zabıta m mıuı na

muzetlikleri nçıktır. 

tir. Mezbu eniı ıkarnetiôhi 
meçhul bulunduğu cıhaf e. 
tcırihi ilandan itiba,.en 1 j 
giin zr rfında temvizi do1.ırı 
elrnediği takdırde hukkında 
ki hükmün iktisnbz kat'icıet 
Fd c11ğini bilmesi lüztimü 
;! Ô. '1 () 111 r tl"''. 

Talip o!acaklarm,· 
A - lı/i ahlak sahibi olduk!arı. 
B··- Yü:ı /C1:ıorlrCl SL{C veya rgtr lıapt 11eı;a O derecede 

crr~. l/İ m:.i-stezim bir fıil ile mahkum olrruş bu 'unmamalarr,ı 
· C ~ lôôlc.al orta mektep mewrıu nlm2lorz 

Ç ....:.t·. Euf-c şrc hasta'ıklarla malül bu'unmamalarz, 1 
Zayı şahadetname 
jd ~ ... ,Jn p:ışa ilk· olw 1un

an 1329 senesinde al r ı ol
duğum şt h ıdetnamem. h çret 
dolaı ı ile zoyı eti.im. yeni 

D· _. Anskerliklerir.i ııc pwş buunmalarl şı•tllr. 
Ba vasıfları h1Jiz olan 1ann vilayete muracaatlarr ilô.rı 

..ı..-0 'unu,. · 

Kxzılay başkanl·~indan: remi·in J.J.938 !ıali akşam 
22·2-938 S .. lı t.l<şa'mı !·a- s::: ·f. 20 d:: ak.tedi!eceğlni sa 

pz/fÇOK o;an $~r.efik Jccmgı l JJl? a:.aJ~"mlZC:. illi" ed~riz. 

s;n•; nloc ğ nırlon 7"oc.;inin 
hük nii olmadığı i'iin o'uru., 

J 
Kürt oğu '!arın lan M .. lı 

mut j 'u A!ıdii 'k . Jir 

İlan 
'l'nı bzun Mk. La~li.ıtt:IJellııdd tazıııya çıkmazsa cıı ı,-ok artırnnıu 

25 . i3 . !J '..ı8 Cuıı:a gtluU ımıtt 'tıılılıudü lıakı kalmak ü;ı;ere artırma 
14 deli 1 ö .)-ll knd..ı.i.' on beş liüu daha temdıt Ye oıı beşinci 

günün scııu oıan 
T, · 'l ~" h j · l· İşbu gayıimenk•:liin artırma 9 upu SlCl mu rı z ıgın Şartnhınttu ~ij ~ 113.i ıar.ıırnden iti· 11 4 38pıızttrtesi gUoUaynısaatta 

dan: barım :No.ile trabzou M.libŞ lacak artırmada, bedoli satış ısteye 
}~ h hitcbcıiııin muan·en uunıaraı;ındıı nin aıııcağıııa rüçhanı olan diğer 

o-nra nn i esinin l\."aron herkeı;ın göretıılnıtsi içın aliıktır aJacakıılaıınogayaiwenkuıiletenıin 
lö'.lünJe il:i l r ft 11 Tnnak. Uıiıı<la ya;ı;ııı oıanıardıııı fnzıu ıııu- ediJmi~ alucakıarı mecıııuuııuanfazla 

J ' Jılnıut uııuıık isteyenler, iı;;bu şart ya liıkınak şarlile, t:n ~ok artırana 
•e bir lıı• /lı'! kı iy~n er nameye vo do:ıyaunmaımüle ihale edilir. Böylo bir bedel elde 
a<;• 7,, ! t . // / ıııcmun.1-utinıiı" muracaut ctıııdıdir ediJımzsc ilııue yayuuıuı ve ııatı.ş 

)ı •r.ı l ';I Sumen" :.!- Artırmaya i~ti ıik ıı;in yuı,anda talebi düşer. ' 
ô'g· u .tfu j f f ·•/ h. yıı:ı;dı kıyıııeuıı yUzchı ::rellıtıuı,:uk 6 '"· . J· . . . • 

l ar GS e m l LUsb tinde pey veya ıııı.ll b.r Hakanın uayn nıen ,uJ heudısıne ıhale 
dul / nd k. J / , • • k ı·eıninal mcı..tubu Levd.ı edııecektıı(l4~) ol.~ııau ~ı. mso dtırlıaı veya verilelu .. _ • o ıç sının ıra . . . . . . muhıtıt l\mde pMayı vcıınzseılıale 
goıouun- k'i.,. .~ t· 2i 3. lpotı:ksahıb.ıa~acaklılarlıtdıgcr kararıfcslıoıunarnkhcııılsıden l · 

o 1 • - se g S n J!llkdanarııı Vd ırtıfalı: iıukkı ı;auıp . . . evve "n 
5 1 r .2 '<8 L · • • _ ::rük~tk tü .. ııte buıuuau ıı:ımso arzetmiş 

J u Q'lfl ı me;nne J mart 938 inci cuma t' . o.ıduğu lıtdeııuaınwgnrıızı oıınazveya 
-;erıeiıtc safıno!mak.surdi'e' . . r •Sl burnıımazsalıemenoubt~güııwilc!det 
Sürmen"!ı Z. 't - ı iz gamı yerınde tah.kıkat ya le artırmaya çıkanlıp en ı;ok artırana 
! ·ı· 'k eyı 24og.u acı pılucagından bu gagıi men- ı.hald t:diıır. ikı ıhaıc araııındaki fark 
S naz ln l en 3 , de V?fu k d t j dd" d ve gcı,;tın, günler ıı;inde yüıbeş ten 

tı 1e veres sik nsı Hrı•nime a e asc.sanu 1 ı.:;sın ~ hesap olunacak faiz ve diger zarar 
l A , • • bu un un/ur vu.rs..ı vesaı kı ıur uyrıcu hüıne hacet kıııınak.:ıaşıu 

11e ev ata ı Osnu.rı Fetı'71ı tuscır. u/cyelerite bır:ikte t ,h ıuııııuri)~lİnuzceaucıctaıı t111ıij:101unur 
ve Mı:J,m •t llıımdi ve Sık kik at giiniirıe kadur muhı:ı.· ıııaG~dı:ı \i:l.ilJ k 

11 · • f-1 z h . ayrım 11 u er) ul,aJda göı.teri l en 
ru9e rııe , avu l 'lJe ~ ra /ıztıgımıza ve talıkıkat günu :t ı ~ v;Jo tarilırnde traozon M.B.Kti. 

farafınd .n namlıırmrı fesç:li ı yerinde memur<ı müıacaat m.ınıurluğu odasıda işbn ve gösterilen 
. l . 1 kt i. 8 . . L . 'L ~ l artırma şartnume~ıııdtı satılaca"ı u enıLm ' e ır. u l/I!"' ıç•n Ltme erı ı an o urı u. i!iı.uo1unur. • 

Sc. tllk yapı an kazı artırması 
Mevkii 

Gad le üzerinde altı r d ' 
s1ra nılerin baştrın fıi,,, ci)j 
C dd~ üzerinde diger 
ev.lerd~n beş adedı 

Cin:.i 
Hane 

,, 

•• Tütün damı 
v 1 .• 'd • vı ıızerm .: Hane 

No. 
8 

" Paı.ıyo'l şeklinde hane 
Defterdarlıktan: 

Adet 
1 

5 

1 
1 
7 

Sahi ~i evveli 
Hamamı zade ihsan 

" " 
,, 

.. . ,, 
Kala/ at oğ 'u Abdullah 

ı• .. ,, 

Lira 
78 

300 

25 
l(JU 
50 

A• Kav~k meydanında yrni gapılflcak hastane binası ıçzn isUmliik edilen arsada 
k~zn t!i.Hnf, .. ~ıukrırı ..la uazılz yopılann ank.nzı topdon vega ayrı ayrı 23-2-938 tari
hın' lt>sa laf eden ç ,, ş ı mba günü SG.<ıt l 4 den 16 ya kad"r açı le arttırma sureti le 
maha it! 1 scdıh.c:ığından talip olanların mtz~ur günde kanuni teminrdLarile birli/ede 
komisgong murRccaatları ilan Dlunur. -1-4 


