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Fındık satış 
kooperatifi 
kurulurken .. 

B iricik mabsulUrnUz olan 
fıod•lıu hifhP.ssa ve bil-

hıı»~ll datıili sııtış ve ibr11cat 
bakımıaıındırn arzedegelwekte 
olduQu zavıdıılıgı zamıın nman 
bu ııi.lluoluda ız.ııha çalışını~, 
tewkUatıttz ı.k ynzundto mOstıh· 
BUleriruızio uaraıdlitl lfŞlrl Zımır· 
laruı göz öoUude tulul•rak. ımtış 
işlel"lude nnımlak roınun yapa
bUtcek bir birlllıt vucude gett
rilmt!ıli 1Uz11munda lımır ~yle 

ID!şlii. : fi,tıtklk.a Mlhsal sa 
ha1ı11ad110 ıhnç ve i'titıU\k pazar· 
1-tına VillıDCtıYll k.adur türl U 
eUtırden ve turlu depolardısu 

k•·ceu ve geçırhen fııJdık. mıth· 
ıııu111 g1:ıilşigılzel bl\ıp giltlği 
ıçıuuır aı.i wu11t•Dslle alt olması 
lhıwgelen wentaallerln moniw 
bir kıswı da dıtba nıUstahsuin 

eltııe girmeden ınntevassıtumn 
~Plt!riııe akıp durayar, ve ıonra 
Çok k.ere dahl wntevassıtıo fı:ız· 
llldan temin eylediğl Uç kuruş 
kara mukabil, beri tarııfla ht:r 
U~rlU d.alaveradııu twwaıı.eu bi· 
haber olan zavallı mllliltılısil 
belki on 09 kuruv içeri girmiş 
huıunu)Or vıt )iaıe çok kere 
ırzu talep kaillttluı l dabl bu 
OJuolar yOzUadeo alt Uat edil· 
llllş ohıyo.ı:du. ôyıe aamtıultır 
Olmuştu ki, tıtekli t~lepltır kar· 
~aıı~dıı arz, yerlere t:ğillyor, 
ltlepler arttıkca ti11tı11r dU~Q
)orau ı Hu l&aller, birer wüt&· 
vıaut oyuuu dt!lıl de ne idı'l 

MQstabıll. her bakımdaı. ve 
h~r husust11 zavıllU lal. M11hsu
l0no. toplatmak 1çln p11rı&J• mub· 
lattı, buodaıll »uora d.a bllrlllaD, 
Ç\lvaı 'Ve ı:aıtkU işlen geliyordu, 
lşte btltüo bu acH ınttyaıçıarı 
karşllayabhmek lçio kmcıhmu 
tQca~ıoa atılıyur, c Ne v~rseler 
"1t şııklr, ne k.usıılar ana şad• 
Oluık. en ıtır tek11flere ey. 
'•llah dem~.ILten ba~kli çı:re 
bıı\ıılllyOr, bu suretle ~o yiğtl 
lllahsuınnıcz. dıbı lopUınw11dı10 
Ptrtşıın blr nzlyete girtyo, arz 
CtıPhesl daha teeaijuı ~lw~<tıHı 
hkıhı:u~ cıuyôıctu .Mtı1Jt11bsıı ıçla, 
-.,,lllleket içto çok. a~uarıı oıan 
b, oyuotar yıllaıcll böylece 
O)Qadı durdu. G~ryı bır 1ı HIW 
~ltıcı ve tnraoatcılarımıı bu 
'•aa oiyetıl oyuohu'111u bt:rı 
le nı Uoezzehtiıtır. Auca1'. ouııı
tan lyl niyet ve oUrUst lıue 
~•Uerı bloı.ı~uc~ ~·ıamuduu 
911ı:tnış' buluuan işi dUzeltwegt:ı 
qfl gelmeluen eU.ıelte ki aaıw11 
~'ak kalıyoıdu. 
l Tarım kredi kooperatlfJ9rl 
~l kurulamamış, aaale11ef tar
~ llt varılmıyarak şunu11, bunun 
, 6)lf ve auularrna tabaııu ttlel· 
.,~ıe ve ııelhl gUzel bir nz1· 
~tıe kurulup gltmiş oldu2uo
~ Q beklenen faydalar yertoe 
~ttı .. um z"ıarhır dııbi meş 
~t Olmuş, ve b1011etlce uıl 
'- 1tanmaya mgbtaç olan mus 
~~•lt kOyltlnUn kalkınmuım 
~htar eden bıı teşkllAt datıi, 
Qı~hcıı..ıt bir kuıım e9haa111 iste· 
'- lerı glbl atlayıp ııçramılan 
'ti,"' ve be111bına moııtabslli 
t ' kırıc1 'fe aotevaasıllıno 
llıa~lırıodın kurtaramamıştı. 
t,1~11araı artık teşbll edllmi,, 
.. l& l edllmflkte bulunan fıodılt 
.._ş koopeHllflerlle yarısnın 

Oıttıne oeşter vur11lmuştur. 
bıı lluıtahslllerloılzle beraber, 
-,._hayırlı leşk.114U k.urma7a 
••teı~' df'ğerll bankacı •e lkti 
•rk ... ~rı1nzdan Ş lkrU Uluıyı ve 
B'lırını dı tebrlk ederiz .. 

ekır Sükuti Kulaksızoğlu 

Hatay için .. 
Atatürkün 
cevaplan 

Kıta af ı mi z en coşkun f ~l...,,.-==""""'~...,,,.-=-~=.,,,ıc=,,,_1 
tezahnratla karşılandı .. ~ ,· ?

1
me· suyum z ~ 

lısltıntıul 6 (.\ A) - Alıt· 
türk Hııtsyd<Jn ttldıkhırı t111i n 
ve ltışekk Qr tt- !gnıflııı ına 11 

şa~ıdoki cevı:ıbı 'e ·miı;lerdir: 

Antnkua 6 ( A A. ) - Dun sab h s~nt h•şl·n ıti i e KSI tmeye konu uyor ~ 
bar~n H ılalja gırm1ş olan lc1 1a1t1rn1z f!!Pçf·ği hüttl?. l/Ollnr ~ Trabzonun içme suyu ile nümune hasldnesinın n 

Sıziu için art~u ım det ve 
retıılı dut:ııiın. 

ş'"lıtr 'TJe kasabalarda en coşlc·ırı tuahurat ile knrş lan- ~~ bu sene içinde yapılacak olan kısımlann /'/ r.· U 
rmştır B .. r H ı ı d m ala ~ u urı a a'ı sev n:: içfo,,e ir Ve ·:a!etince eksiltmeye konulmak üzere /,d • .. o uguna 

Oto bu
l 1 su·· H ~ da.r Uç. un:. MüfettışımiL.den Beledıye Riyasetme ~ 

İıı;tı.ıabuı 6 ( A. A. ) -
Rt:ılsıcuwhur .tt.lültlı k >ur· 

dun her tımıfıudıw geıeo ve 
vliluud&şJarıu aeviuç v~ neye. 
canını bUou eu tt:ı~r1ı1fı11ru 11-
~ııauıııki '·ev:ıtııu Aauduıu 
Hj ıoı.ı vıtı:nta~i.} le ıbh1gıuı t:ıwır 
l>U) U! lliUŞıııHllf : 

at ayda ~ geion lebşır telgrafını aynen dercediyoruz. ~ 

bu Sefer de Türk - Frans z erkftni i Belediye Reisliğin~ !~ 
har~iye heyetlerı' m· e- ~ I - Trabzon içme suyu tesisatı eksiltmeye ko-n nvlmak üzeredir. 

H11tısy rutliı weselemıziu 

dost Fr11nı:m.ıı11 la ınUslıd .ue
ticeye u a~tıu was11.;a1:1u cıu
yulııu b~VlUy }eJIUUt:Uıi' 

Türk - Fransız 
dostluk 

muohedesi 

• 

1

vapurun vın-

çi çekmemiş 
1 Belı diye tarafı don S oıl.\. 
oğluntt thtılı> ~ c1l'fln ve> ş,ırlrıHm~ 
mucilıi ce ~O 11-ızirıu dıt Trı b-
z ınd t bu u ıınu ı 1:4ıı ngı•lı>n iki 
otobiisn11 fshu bul gUmrüğUr dı>n 
çıkaı ı 10tımesı yUzUoden taııh-

Ankara 5 ( A. A ) hurıt u~radı~ı mnlılrnfluıl 

Dün Hu.ricige Vıdcaleti d 1 A.nerikHdıın muhayn Pdil-
Türk-Fransız dostlu/c m:a~ miş o\rta bu iki mekı.ıa çıkıırı 
hedesıle merbutu beyann m lırıcıfıı kadıır .. bf'kl_PrnPmt k U 

a e z,•rti botşkıı b•r ŞPkll ııranmış. 

ııe protoku un imu:.sını mü Jstıınbulr1on ft ııı cık baı;;ka nıa 
tea/c.ip 1'eujık Ruş ü Aras klnıthırlıt bu ilhlvı:cın karşılan

iLe FHınsa s fiı i imzıı edı- maıı dıı::;tlnlllmU•·, Bt•lflrtiye de 
len vesilcalan ı ı/ıd mel/et a hu t •k!l kabul f:tn:ıi-;;ti. bu su 
rasındııki nıün:ısebetlerd~ bııhıt k ıdıır d ı.aşnıı ş ıyıelımı. 

verilen. alınan tıııherlern göre 
geni bır do!t.'uk dt'Wf!s,.ne iki otohl\stf>n Mri düok!i sıılı 
bir harek., t noktası tl'ılcıl gilııil lstarıbuld n hareket ede-
eglediğini sÖ!:Jlemi~!uclir. cek o\lln vı.ıpurn yUl\leueceği 

F 
merltrzirıde idl Sııdık ığıu JHZl· 

ransız gazeteleri hııaPsioin, lstaobul ytızlb oslnöfD 

ne d.yor . . al lığı hab~r bu imiş ı 

P · 5 ( Maamaf1 bu babere loanmı-
rıs AA.) - Gazete. 

/er dün imza erii/m;ş olan ynahır. \nananlıtrd.10 daha ç\ık 1 
tu. Nitekim bu Si.Jbuh yayılan 

'Vesikaların elıemmiyeUni fe btr habPr, imuımıyıınlaru hak 
harüz ettirmek için sayf'ı- Terdirmiş oldu. Bu ssbııh İs· 
kırında geniş !ıUtunlar ayır- tııabuldao şöyle bir telgrııf gel· 
maktadırlar, miş : J)Un lstanbuldıto h>ııek.d 

eden f.rzurum vupuruna yükle 
necek olan otobUs, vapurun 
vlnçinm kaldırıp alamaması JÜ 
zJodea yGk.leuınemlş, müteakip 
vapura yUkhmip pı:ızısr güoU 
Trabzooa çıkac,ıkmış ... İşle son 
vaziyet budur. 

Bütün Türk 
dostlan da 
memnun: 
Yugoslav gazeteleri 

bizi tebrik ediyor .. 
Belgrad 5 ( A A) - Ttirk 

Fransız muahedesine tahsis 
ettiği yazısında· Samuprvıt 
bu netıcederı dolayı .11alnız 
ilci memlek~ti dejil Türki
g~nin bütün do tlarını fJe 
su 'lıperverleri tebrik dmek 
azımdır diyor Ve i'aoe 

ediyor. T ü r k i 11 e n i n 
meşru emelleri tahakkuk et 
tiği 1u ırrada Yugoslavl!a 
Ttirlciyeye tebrik/etini gön 
derme'.tediT. 

Belediye bu işe vak.tinde 
lııızırlanmış, Eıoğuluıu ve şehir 
içi servislerine ait buton hazır 
hkltırını ve tertibatıuı alwı~ttr. 
l~in bu u -ouıınlyan ve beklen· 
m 'yen şekılltre giı ınesinden 
ve taahtıurdan taahhurıı uğra· 

masınJaı1 en çok mUteessir oıısn 
da belAdiye Relı;i Cemal l'ur· 
tandır. Ne yapıtlım bu taUıısiz 
ilkte mUştereAlz ı 

•remenol edelim ki, Erzu 
ru m V-ı puruodau sonra lstıın· 
bu'dım ilk. hareket edecek ulan 
vııpurun viaçl~r, de yine naza 
lstlgna göstermiş olmasın ı O 
luryıt, yUzıerCI:! olowolıil kaOl· 
yoıı yUkteı.ir ı,!dırkeo vloçler 
tah'tmwlll ediyor da bizim, bU· 
tun blr şehir tı ılkınıa dört gözle 
beklPdiğlmiı bir urnkiaa yük.l~· 
nlrken vinçler 11c z kulıvor ne 
diyelim Allah bize scısın l 

Türk - lngiliz 

anlaşması 
Neti el· : Yapılı: cak ıon iş 

lonra j ( A.A.) - A ·ıam 
kamarası Türk-lnıiliı mali ~u olmalıdır. 
anloımssının ikinci müıa- Her ne sPbt!p ve bahane 

ile olarsa ohun i k vtıpura da 
lc#resini ynpmıştır. ~u mü yUkleomez, veya kobahııt yine 
nas~oetle söz söyleyen J.m. bu vapurun dıt. vinçlerlnde o 
ıimon mali anlaımalan m İ· lursa () derlul ihıtleyi fesh&>t· 

da/aa t.tmiştir Diğer hatıplerdej meli ve henıe11 beceıikll bir 
Türlciyeqe ha su,etle Jc.1 ıdı I ttdam göoderip lstırnbuldan iki 

l l . k l otobns 11 tınalmahdır 28ten Be· 
1'' mıı 0 masını tgı arıı •mıı tediye H.eislmiz de iki Qç batta 
Itır ve lcanun r•gı mttracast f enelkl fikri ve Jr.ııarı da bu 
ı1dilmeden tanıip r.dilmiıtir. 1 idi ... 

sailerini bitirdiler. ~~ 2 - Trabzon hastahanesi proj lerı temamen biU- 1 
Antç,kya 3 ( A A. ) ril ~iş. keşifleri bitirilmek üzeredir. Bir haftaya kadar 
,,. k F ek J/tmeye konmak ü.:eredir. 
ı ıiı - nnsıı erluini ~ 

garbiye heyetleri mesaisini ~ Nafia Vekaletinden gelen iki teli balaya i 
tntirrmş ve hazırlanan iti n çıt. Jrarak Trabzonun sevg'li halkma tebşir derim. 

ôf bu sabc.h saat 7.30 da ~ - 2 ~ ~ - 938 seydhat 
imztı edilmiştir. İtila/name ~ Oçuncu Umumı Müfettiş ~ 
sancağın müLki tamamiye- w Trll/S/Y UZER ij 
. ~~~~~~~~~~~~-w 

tıni V? ~iga~i statusunu -..-~ 
temin etmek üzre iki ordu
nun teriki mesaini istihdaf 
etmektedır. 

Antakya 4 ( A. A. ) -
.!J Temmuz tarılıinde imza 

eaılen eenel kurmaylar a1ı
lı. şmalarına tev/ıkan San
cakta Fransız kuvvctlerue 
teşriki mesai edecek. olan T ıirk 
kuvvetlerinin kendılerintJ 

tohsıs edı en menatıka konuş 
yerl•ri nı ıntılıap etmek üzre 
konuş mu/ rezeleri bu alc.ıam 
4 Temmuz 9J8 de Hataya 
ıireceklerdır. Turk kuvvet~ 
ıtri yarın 5 Temmuz 9.38 
de ıündüz girecelcl.erdir. 

Fındık satış 

kooperatifi 

kuruluyor 
<Jlre~un v~ Orduda fındık 

&atış L\.uvp~ratın~d .. llu tı:şıs.H 0. 
ıuodu~uuu 'e te~kiJııtı yapau 
heyelıu ~etu imırıae de uyui teş
Kiiali yııpwıık. ilzere ııeıdUu~rı
ui yıazıuıiilı1'. tllr.luç gllo&eubeı1 
şearlwıT.de tetıukuta, ltızui 
f:ıitliyete geçmış tmlunırn b.eytt. 
ı.ııtıayt-t Wtınsuı oıwııwoısıoaı rttg 
men ve 'l'ıAbzouuu zır .. i kreuı 

ıwupt>rutıfı~rue uıau va'°ıyett 
aık.k.ute ahntırnk burada da bu 
seneneu fıu'1ık liıtlış koupeıa 
uftnıu Kuruııuusıuda WUil«llısıl 
lelıiu~ lli.tısuaı L>ü) U1' Lyua 0111• 

eıığı kauaatlltı l0fi.llıluı başhan· 
ınıısıa1t k.ııı·tır v1.1ı ılwi~ ve frndık 
mUsltth iıleıi d vet oluawuştur. 
Evvelki güu U:.ılıs.ev·nda topla· 
nan fındık. mllst lısillerlue ou. 
mUşane Mel.ıuıu Hay 1-Lısnn 

Fehıniuin oğlu ve 'frnbzonun 
feyiz veı·dıaı il{tis ıdcı g mçleri
wizden Hay N lli trırtıfft.ıdan 
stttış koopenı tıfierinln ik tisadl 
büyUk kıymet Vd fttyd11tu 17.ab 
edilmiş ve bundan sotlru göi• 
terii~Q umumi aızu üzerine he
men fa llyete gt•çilıııl~ \le trş 
kllAtıı haşlanmıştır. 

Bir lamba 

~an ..• ıyor 
lskenderpaşa mahallesinden 

blr okuyucumuzun haber ver
dıtlne göre mezkOr malıallenln 
Kalhane iOkaQ'ıadaki 274 numa
ralı lan:ıba yanmıyor ve o civar 
karanlık içiade kalıyormuş. A
Hlk.adırlammı dlklutlnl çek~riı. 

it 

iskenderun 
meselesi 

- Geçen sayıdan kalan -
zincir mı0 olarak birtılrlol taklb 
etti V'' her biri Su iyenlo r Ü· 

rusuou bıılttıltuü. Suılye'liO dıı

h ill l~ erini bntüa iyi bilenler 
Suriyı1 rlcıılhıiıı gUç!DklPr ve 
d<'sise er karşısında mUttlf.k bir 

1 
vaziyt t arıımııdıklarıcı tHsdik 
ederlH. Taı ih onl rı bir gUn 
h11k:h Jösterse de kenailerlnin 
hUsnO ılyet ııalııplerl olduklBrı, 

fıtk.at kısa görüşlü bir lınreket 

gultüb.leri mubakkskhr. biz Su· 
rıyeni 1 geçirdiği güç devreden 
bahseı1erkeu d11bUi vıtzıyeli ın

celen. ,yeceğiz, mevzuumuz h
keodHundıı olan badlselerdeo 
EO'lrıı l'Orkiye ve Suriye ııra. 

sandal i mUnasebattır. Bu nok. 
tada l rarla kaydederiz ki; Su
riyeni ı menfaııti perde arka
sında durmak değildir. Suriye 
haşkalirrna güveııwe slyasAtiol 
hıralu ıalı ve kemil işini ken
disi h ılletmelldlr. İki komşu 
aruı ıa anlsşma ve uzlaşmn 

k.~plill lupısnmamıştır. Her ne ka 
dttr b r çok gUctUkler varsa da 
tfHDiz niyetli oldu.ıctarı v~ kalp 
lerde uostl:ık ve hullls bulun-
duktı:.ı !Oora neticenin hayıra 
b ğla ması nıllwkUodUr. Hiç bır 
kuvvf t Suriye ile Türkiye ara
Sl!Jda Jo tlu~ busulUırn ve iki 
kom., mewlekelin bırbırlne 
bağlanmasıra mılnl ollimnz Bu 
gUn !i:Urlyeuio şimal hududu 
kıtranlık ise Akdeni:ı:de ve orta 
şarkta mtıhlm bir slyesı mevki 
tutııo bir mllletle dol)t olma~ı 

bu kıırım\ığı yok eder. Türkıye 
de Suriye kadıır bıı d )St\uğa 
muhtaçtır. Çnnkll 'I'UrkıyP. bilir 
kl Ş11m hnknınetlylA anlaşııak 
ona bOtı.n Arap srıa sevglıiini 

ve dl)s~luğn"'u temia PdecPktlr. 
Surlyeye fenalık etmek blltüo 
ar .plııra fenalık etmt-k deme.k· 
Ur. Tnrk dosllıırunız bu haki 
kall bilmez değHdirler. Mubak· 
kaktır kl 1'Ur.{lye suriyeyl bir 
koloni haline s'lkmnklll kar 
etmPz Dost ve mOitııkll bir A· 
rnb devletinin komı,m bulunması 
(Jnuo için dnhe hı:ıyırlıdır Orııda 
koloni. bır:;iylP. verleş~n dl~n 
blr devı ... t" bı1 uonııı~ı d ın hu 
dectljtlmfz ş kil o .. na hn ırlıdır. 
Şu ıamammızda ş ırk mili• tleri 
hııdiselere karşı hirleşmP.11 ve 
aralarındaki gOçlUkleri dostluk. 
ve insaf kaideleıine göre hnl
letmelidlrler. 

• 16 Haziraa 1938 hırihJI 

El • Alem El · Arabi Bağdod 
gazet~$luden 1 

Yahudi devleti 

teşkili ve Türkiye 
C ıı Prııvda 11 - n l"r d 21 

6 1•\;)8) f<lhst ııdP hır Yahuril 
devı ... tı l ~inli h kkıı lıO vtızdığı 
hir m k tlt>d 1 iltısti nl t ksinıe 
memur ol n kowıs\O un hOvUk 
bır g yr t1 ç hşnıa 1 o duğunu 
son pla ı a ın tarızl n f'di.dlğmi 
y1:1zd1k ltıa sı> ra bir y budi dev
teşkııi we. ele. i WtjV ceh si de 
'rurkiyt>uiıı vuziyctiua dönerek 
diyı.>r ki : 

" Fılıstlnln yealden taksimi 
ile meşgul hulu n komi yonun 
mesalsı 1firklye1e ttzami dık

kntıe tıtkip olu'lm ktııdır. An
karad , 20 senı d 1.ıb ri yabudl· 
leri de, Tur l} ı: yi d mntev8 Jl. 
yen rntı lblZ d lii ı lııo btı senu 
sulu yohyi~ Vd bırbıriyle çar
pışan lıtr iki tar fı memnun 
eClecek tarzd balltdıl ceğı zan
noıuum ktadır. 

Ayol zıımanda Suriye ve 
Lübuando dabi bazı degişlklik

ler olwtısınıı lutızar eail ek.te
oir. H:ırpten evvelki gnz .. ı ve 
b_ugOu oldukçıs iuliişı:ıC etn iş 
bır tıalde t.ıuıunıın yerleri bala 
uautınaı:nış olan 1 nrkiye bu 
sabada dııtıl ortay çıkmış bu· 
luomab.lttdır. M· deru 'l'Urkiyc 
arttpları h gemonsuyl altına al· 
mat g4yesı1.1l t ktp etmek.d 
d ğlloır..; fakat u .uuıni h::ı:pteo 
svnrM lıu .ı.ıı vatıd"' vıııkua gelen 
d.eğl~ııı:lidı;,r yuzUudeıı Yakın 
Şuktııkı zel! gıa petrol kıı.ynak.· 
iıu:ıua gtden youım t~ı ketwek 
mecburıyetıncıe ka1mış olmaktıo 

müteı;ısirdır. 

Bugünkü modern v mtltP· 
rakkı ltlte.ıy"' Cuml.ıuılyt3U l'· 
ransa ve Bcıynk b ltaoya fle 
gııy t sıkı mUuusebet erde bu
lunw11h tudıt. Bunun lcin blız t 
rorkıye mtl t kil yahudl dev· 
leti teşkil oluno:u.sı 1 tnrll ct
rue ... teaıı. LUbnan uzua zamlln· 
d1:1nberı l• rırnsa ııe sıkı cınoa
sebellerde ouluı:ıdugundao, y • 
hudller dıılıl lngtltt'r i e bu 8 
b nzer mlluaı;ebet er idame et
tığinden bır Tur K - LUbnan -
Yabudl ittıhkı ıılı.udmek TQr
kiye ivin dııhl uvafık blrş y 
olur. Bu blok hUkbalde Akdtt 
nızln btHUo r;. ı sabiılertne 

haklın Oı bl ir. 



Hariciye Vekilimizle Fransız 
büyük Elçisi arasında 

An/cer• 4 ( A A. ) -
M•ıü11 .. ,,, 18 tle H11ri- s•l•11an hütürı flesilcaların 

Jostlalc maaht!Jeıi, rnü~ter1Jc 

İnşaat eksiltmesi 
Belediye EncQmeniodea : 

Çö Tiltlcçi salt.il 9t1l11ntlelci ana lağımın 107 5 lirtı 6-1 
kuruş bt!d•li keıif li 24 llfttr1lilc lcısmının bda,. tırmı lc•
p1Jlcla •e 6 ude-t l•jımı11 0,40 ıantimıtrı ı•nişlijindı 
30 m!trelifc lcıımının adi lcflpJlc1{,, lc.ıp.ıtıhı ısı 15 tr111 
mütldetle açık elcsiltmtjı lcanu1muştar. 

Şose ve menfez eksiltmesi 
Villyet Dai•i Eacfimeninden : 

ı:ivı "'kili Jolctor Ar•• il• 
Fr•n$ız 6ügülc. elçisi Mos,,, 
~hınri Poruot a.r;.ıııntl• tlirı 
3 temmuz 938 üı1rltri11de 

6tg•nnamı '" merbut pro· 
telc.olu11 tlerhal ildnı lc. ırar 

mat•balcat hasıl olan t111i- l•ştırJlmıştır. 
~-ıcm 

Elc.siltm! 15 TtlflmUz 938 gıintJ saat T 5 de icre olu. 
n•c•;111dan k•nuni ws•fı ho}z t•lipferin •uvalclcot temi· 
1tat m Jlc.!Juzlaril~ fJ61ı1İr v•sikalariltl birlikte agni t•in i 

Tr•l1ıo11-Rizı ıahil gela•rıra 18XOOO • 20XOOO inci 
lcilomttr1ıintlı (5220) lira 47 lcur•ı lceı;f ~Jelli 2000 
mtlr1lilc ıoı• t• .. ir•tı tsHl11esilı 0,60 lılc Jört tlanı ie
to11arm• t11iliııli 111111/ez inı••tı 2 7-931 tünürttlen iti. 
earen 18 tün müddttlı •cılc •lcıUtme111 fılcarıltr11ştır. 
20 7 !138 çarı•nıi • tünü s••t 11 Jı Tr•b~ott wilayct ma
lc•mınrl11 topltınanlc. Jeimi 111cümın lauzuranda g•pıla
calctır. lhaJıgı girecılcıtr 151 lira 7 J kur•ıl•lc teminat 
mıktup tng• m"k6u~. tie~''t •tl•sı •••ilcası, 30•0 /ir11lılc 
iı go,dıjuı• da İT ıhligcti f ınniıı '>Hilcasını ibraz 
tlmeiıdirlır. 

Trabzon fındık f ar~m 
satış kooperatifi 
ortaklarına 

V! agni ıaatttı e1ıcıitJ1•11• mu,.acaatları ilan olurıur. 1-/ 1 

1 

Pazorhkla inşaat eksiltmesi 
Belediye EncOmeninden : Tr•bzon Nafia 

Kurulaşu iktisat Velcaldinin tasdikine iktiran •J:tmiş 
ee kural•ş Jo~malittıi tek~mmül ttmiı bulunan ( Trabzon 
fındılc tarım ıatış kooptr•tifini11 } ille um•mf lteytli 22 

Alatürlc cadtltsi miinteluuındı S 19 lira 91 lcuruı bıdell 
lce$ifli pflzarlıkla bir isti11at tiıv11rı g•ptırı/aca;ınclan le• 
nani şeraite h ıia taliplerin teminatı muv•lcota maklıuz 

;ıarile fJt •t!silc11lariyle ıalı "' cuma ıünleri sıHt 15 tle 
enclİmtn• murocaotları i'dn elanur. 

Ktı;f dos,nsını gönnılı istıgınler 
Mtidürilijiiı,. ma,.•c"at •dcbilirl1r. 1 - 4 

Okul tamirat eksiltmesi 
Vıiayet Daimi Encümeninden : 

M•rlc.u T••filcb•ı ille olı.ulu11•n 638 lira 33 lcar•ıl•lc 

Temmuz 1938 s.at 10 dtr Tnı6zontl11 Hallctvi sa/orala. 
rınJ• ictim• ıtlıcelcti,, 

Pazarhkla saydiye resmi artırması 
Defterdarlıktan : 

tamiratı 18 gün müddıtle a,ılc ılcıiltmıı• lconul•uıtul'. 
1 M•v•lclc.•t teminatı 47 Lir• 87 lc.uraıtur. 

1 Ruzn•me •ı•iıJa dtrctdilmi#i,, 
Mtieuiı ortalclarıra tıdi*• ettilcl•ri pay tealıleütleri i9in 

Türlc.i_1ıt Cu•huriyeti Zir••t Banluııı Trabıo11 ıuheıindın 
al11cGlcl•rı m•lc6aı fltga bertlro ile birli/et• mulciır tün 

1 
20-7-938 t•rihine F•t•11 fll.'I•"''• ılinü ıa•t 11 tie 

Vilüııt nı•lcanund"' topianacalc olan Daimi Encümındı 
ılı•l••i N•pıl•c•lc.tır. ilci stneliii 6942 lira btd~'; muhammerae i e 6 6 938 ' 

t11rilaintlın itibaren lcapalı zarf usuli ile miizagedege lco j 
11u!an Trabsım merku lc.azasile Valc/ilc.ebir, Akçaabat 
Sürlfleıte ve Of le. 1zaları no11hilinin S'lgdiye resmi iç•n \ 
21 H,.ziran 938 torilıindt tışrlclcül tden lcomisqona talip 
zula•r tlmetliiinJtn iholtnin pa%arlılc. sur,tiLe ''e 6ir oy 
zarfında gopı'masma karar vtrilmiı oldujundan talip 
ole•ların bu ma,idtt içinde De/t1rdarlıja muracoat egle-

lstılcUL1rin muvalclcat tıminatlArilc ınciimını mıırtı-

topl•ntıya gılm11leri ilan o '•nar. 
Anamulcıwılına111tnin 19 cu .,11JJ11si macibill.c11 lıeı 

ortak mHeretinı bin11111 toplarttula asa/den hHır l>ulu
ntımagacalı tlijır bir ort•iı Jazılı 11tlcdldlt ıınıl lca 
rıılda t•lflsil ıdıbilir. (Bircınfa~la •lmamalc ş;;ırtil~) ga~ılı mıleri ildn olu11ur. 4 - 5 
wılcil.t1111m• örnelcl,,ini ort•lclar Trabzon T iirlcigı Cu•- .................. =-~-=-========-=-========-==_,..===-

lıarigeti Ziraat B..1nlc11ı~radan, lcilg ilıtiJar lıag.tlcrinJen Kopalı zarfla sade yoğ eksiltmesi 
=-

•• 1 numarclı ortall Ali Bıcil Bulad'tle11 tı111in ıde6i. S 
lirlır. T rabzoa Askeri atınalma Komisyonundan: 

imza 1 - 9500 Jo/c•% hin "'' güz lcilo aade ga; lc11palı 
Mii111iı ortalcıar 11amıne ıar/la elcsiltmegı lcon1'fuştur. 

I No. Ali Becil Balotl 2 - Tahmirı 6tdttli 9975 dolcaı hin dokuz yaz gt1111lş 
6ıı liratlır. R U Z N A M E J - Jile. tımlnat 748 gtdi güz lcırlc ıelciı lira 12,5 

1 - /J.,, mıcliıi11i11 •• gıde'/c igılırin illt.habı lc.arustur. 
2 - Ko,.trol lcurulu,le la8 /ce111 lı•gtlinin seçimi 4 - Elcıiltme 25 ltmmur 938 p~zartesi fü11j ıııot 15 
3 - K•r•tleıala iölıul Fı11tlılc T8rım S:Jtıı Koopıra- Je mnılci K. lıjı 6inasınd11lci ıatın11.lma lcomiı,011u1tJa ••-

tifl11rl llirliğinin tııkill la•lclcıntla miz•lcere ve lcarer pıl•e,.Jıtı,., 
ittilaası. J - ş..,rtnont11i lıer tün kolftiıgo11umuzJ• islel/I/.,, 

4 - Xanu11. 11n•mulcawel111•mıgı ,,, şirlcıtin tıştlclcül röıtırilıcıktir. 
malc.ıatl11rı1111 •• 1•1Hin• •• 1/ıtiı•I Vılcal•tini11 direlı.ti/- 6 - lıttlclilırin ""tcelclıri t•lclif mılr.t•pları 15 Tı,,., 
leriraı 1191an ıılciltle lcoopır•tifin iı ıi,aıa•ını ı11bit, 11, •rr• 938 paıartes,i ııinü H•t 1.f. tlı lcetl•r le.,,.;.,.,. '•ı 

tiso.t Vtlcilrti11c• tasvip ıtlilmılc ıartile lcoope,atift11 mıur•fı ianltj11ıt1 veril'!'iş tJega pH~• ilı ıöntl.,ilmiı olac"lctır. 
6ötç11ini. memur icadı ol11rı11ı tlftip vı t•nzim il• elci•- Pest•nı11 t11lıhrıra /c•6al etlılmes, 
parl1ri•İ ıt,mılı. vı icrıtl•rİ•I l•§in ıglımılc la•ı•ıantl. 7 - lstılc.lilır •ılli ıiin '" saatte lcomisıo11 ia1lce11-
id•11 mtcliıin• 11/alai•ll ita.sı. ' lıjına ,ticarel odasınds lcagitli oldulc.lartn• tl•ir ıe11i 

5 - Anama/c••ılen••ıtlı .,•••rrola seldlıiget/e,/e hı ,.,., e.ıikalaruu ıöst.rm~;e m~c6urtlarler. 1 - 4 
,.,., loop•r11ti~in teı6it ıtlile le • • - fı'L -~- ·-- - • · " ··· - - -

/ i • • • cı . ,, ııgaıası~a gorı il Trabzoıı İcra m•murluğundan : " • OO&t •rllen gdııde arhrmaya iş-
tiıat VıkU/ıtinin tlırı/ı.ti/lırı/• ul11r1 mtcluını tırettlp Açık artırma ııe paraya çevrHe· tirllk fldenler artırma prtrame .. nl 

• etlıcılı tliltr flHifı fJI ıeldlaigıtleri11 i~ll '" istim•li ;,.;,.dı ~- cek gayrimeak11la ne olllu~u: eıkumu, Te ltl:ı:11mıu maıQmat a~mıı 
l'~h • 'I . 1 ' r Hoı dııoaaya kOylod• ve bıınlar.ı temamen kabuJ etlllif 

IJÖnıtim lc•r•lu1111 it u ıg•t ıırı mHI. 
0 

rl k ltln b 1 d :t. kı ad ve ihbar <>lwıurlar. 
6 tJ / L • • • • ay mea u n wı. u5 u. mev ' 6 • Tayin edUen zamanda a rJ 

- ıG•TI lfllC lsl111, ıcoopırati/111 ltshıt eJıleeık iı mahalleli, sokağı, numaraıı . mımkul tıç defa ı·ağrıldıldaa :O:ra 

•iıı:ısaıına '11 tııılclc.a/ m•lıı•tları11• ıöre icahııatia /c.e11ar1 Takdir ohuı.an kıymet : en cok artıraaa lhaıe Hıh. Ancak 

lr. l J / 11-ı· V Ld( • J KftouoaevTel 934 tarih ve artrrma bedeli muhammen kl'fnıetıu 
"' anumu aoı ın•m••• gazı ı •• ıııt ısat •"' ıtıne• •• 22 numarada muk•JJ•t baoeoto J11zde yetmtt beflal bulma~ nu 
t11ai11 •• t116it ol•nacalc mdHHH o• 8011/calar~ın 1•1ı1·L. .. ıc. bl l 457 .ıo aatış lıteyenin aıaeatına ruchani o!au ' "' " 10 bllle•• " llf'I -, diğer alacaltJHıır buıwıup da tıed ı 
~•zti• 6ıılanm•i• •• ortalcl•r• •••il• fllrllfejı 11/•lıiııt metre. Alt kat'a bodrum, tldocl bunların o gayrı m1:1Uluı ile teın~n 
ıtt111. kıttı aatema&a lkl odı ıe bir ıdll•i• alacakıarıoıu nıecm1111ndan 

kDçQk ıttfa. QçQocQ kıttı blr fazlaya çıkmaua en çok artıranın 

ilan 
frab&oa icra memarluğundaa : 

YeaiaU O.ç ehli Ynkul tarafıııdaa 

Tamamına 20 Ura kıymıt 
••kdlr edllea 
F.roı m11hıll11l laclrllk lôkıtfı 

Tapunun şubat 322 hrlh ve 
~6U Ye 351 oum1raaıoda kaJltll 
mQobedlm hane aru ı 
Açık artırmığa ~ıkarılaıe oldu~adarı 

6 • 8 • 938 tarthino mtıaaım 
cumartul ıtntı eaat 11 re kadar 
Tıabıoa icra daireat Ontlnde birinci 
artırmuı yapılacaklır. 

kaaun allklmına t.Tfıku ı.n ı. ıofa lkl t ııao araaı, kapa, Çil- taallhO.da baki .kal..U bere artırma 
rakılır, • ÇtVe, 0 UİllVlerf tıtJlll!US T0 en bef g1ln daha temdit Ye OD beflncl 

Satıt pefia4llr. Artırm ... 1•tlrak 1ı1rl k"bltl l ıao bir baldı 22 8 938 pazarteıl anaıı aaat 11 d• .., • gft.oQn eon u o aıı 
ıtmık iatey .. ıerın kıymıtt aa • Teınaml kıJmf!tl 15tıO Ura 7apılacak artırnıada, btdeH aatış iıte. 
baameııııUn y1lzdı yedibuçutu ıllat.- Kaounu~vvel 934 tarih ve yenin aıacatıııa rtı~hanı olu diğer 
Undı per akçelll nya ai!U bir 23 na1ıarad11 mukayyet rı-fllJ· nlaca~lılarıu o gayr.i mtıukuı ile h~min 
baa~aaın tımtnat maltbuuaıı han Teli~lo 16 hi1Sede 15 b lsiell ı:d.Umış aıaeaıuarı m<:cmuundan fazıa 
bulanmaları lbım4ır. Halkları tapu 2.'/S . "O mıtre tema mi ırıJ· ya çıkmak oartile.. en çok aı tırana 

eloilll bit t, 1 cU 6 • 1bahı edilir. liöy !• b1r bedel "'d 
e .. u uamayan ter tpo 1 metl 100 llta. edilme:&H ihalv yapılamu. Vtı slltıfe 

ekil alaukhlar da cUter alakadar· ı tılebi düşer. w 
la.Jtı •e lrWalrllakkı .u&pleriala Kanunuevvel 934 tırlh ve 6 . Gayri rnenkut k~udiaiue ihale 

bu laakları Ti huau;iyle fai& Ye aa•afa 24 DUIDlfldll kıtyllll ft8dlk1ıttn m\in&D kimse derhıtl Vl!.)'11. Vt:r1lt:n 
dair elaıı iddialannı evrakı mtııWlıo· 18 lltHflde 15 bllle 8673 · 80 mühlet lçind., parayı veı·ıııeue iuaJı 
lerll• bir ilkte illa tut:.ıta•ea metre tem11al 11.ıyaıell l ~50 Ura kararı ıeshoıunarak kendıııiııden enel 
ıtıbaren Jirmt ıw<- ·-·tın KArıuoueVVf!I 934 tarih ve ytıkııek teklıft, bulunan kimse arzet j 

aouo - olduğu hedtıUe umata r z m t 
da dalreml.r:e bildirmeleri JblmcUr. 25 numarada rrıukay1et fındık· l'eya bulonmazaa lıe.uen 

0 

11~ olmaz 
Akli takdirde hakları tapu .SıUUe h~ın 16 h" sııf!de 1~ blASfll 1836 · mQddetle artırmaya çıkarı;ı ! gün 
aablt elmayaular ıatış bedellaJ.a J.>8'/ 80 motre tema 1 l!.11mell 400 arhranıı lh ııe edUlr iki iph 

1
° çok 

d ki f k · ıı. ı ara · .,maundan hariç kalırlar. Müterakim lira. ınn 8 ar ve geçen ııunıer içinde 
vergi ve Retediye ruıımu artırma Artırın&11ıa yapılacaiı yer. iQn, ytırde beşden heıııı.p oluna<'ak faJz 
bedellnden lentil olunur, ıaaat • ·ıre dlğn za arlar ayrıca hık 

T •ıthınn icra dairesinde hacet kalmalmzın nıemurt:r•tlmi::: 
6 8 9SS cu•ıutHl gQnQ ıaat 1 lde alıcıdıo tahıU olunur. madde 8lH> 

Gayrimenkuller yukarda gOsl~rl 
1 . işbu gayrimellkullln artırma len R 8 9Sti lartblnde 'frab· 
prlaametl i . 7 -9Sıi tarihinden itiba· ınemurluğu Odaııında işı ıon ıcra 
ren No. Ue Trabzoa icra terilen artırma ll&rtıuuu.ıııl;: ,:~ıı:~:,.1 m murluğtınun mu8yyen ııumara- HA olunıır. -. 

caeı/11.rı. I - 4 

Okul tamirat eksiltmesi 
Vılayet Daimi EncOıaeninden: 

Merlc•z lılcınderpaı• iUı olcul•nur1 1412 liralılc tami
ratı 18 ı•n lftü~dıtt• •fılr eJulttm•11• lcoııalmu,tıu. M•· 
•alclı.t t•lllinatı 107 lira 40 lcur•ıtar. 20-7 . 938 tut-
lıinı ftıl•,. ffl'fam•• günü •.ı•• J I ,U Vıltiı•t ma"4•ınd.ı 
topl•n•ı•lı. ol•11 Daimi Encümenu ilt~l11i ı•pdacelt.tır. 

/ıtılcı il•ri1t ••f1alıJı.at t11111it1atleril• •ncılm• lflllr•-
caaı.erı. 1 - 4 

Kuru odun ve maden kömürü 
eksiltmesi 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Jılc olcailar içi• bılıeı kilosunun muha•mın bttl~li 50 

paraden 58 6in lcito lı.uilmiı lcızd•i•f tiirıen, istiriç 
lc•nı oda11itı 6ılı1r ton•nu 11 muh•mnw11 6ıdıli $3 liratla11 
2 to11 sımilcelc mat/ıra lcömarü ıartn•IMıinde gazılı mel<tıp· 

/ere ttılimi ıartil• "'''" alınacalctır. / 3. 7. !JjlJ tarıhin• Fedan 

çorıamb• ıüıtli •••t 15 tlı wiltJgd 111alcatr1ındo topl•nactılc 
oLaıa daimı ıncümuadı ila11l11i g.,ıl•caktır. Daha zigadı 
malumat 11/,,../c iıtıJ1ı11l•1in •11cilnıı11 icale•inı '" İ•te/cti. 
l•rin 11ü•ti• gıtii 6•,ulc. muw•lı.lcat tıminatlaril• gulcerdtı 
g••ılı gün tı• s11•tt• tiaimt 111eüm1111 m•,•c••tl•n 4- 4 

Nağaza icar artırması 
Vilayet Daimi encümeninden : 

Hususi mulaa116ınin melı olaıt Uzu11solıalct11lci 151 
No: lıı mal•••ıının •ciıi İ~•r 611tiıli •lon .f.5 lira üu· 
''""'" 18 ı•• mütlcıtle •rtırllf•ll• çılcerılııaııtır. Mu.,,ok· 
Jaat ttneira•tı 3JIJ lıur•ıtur. 20-7-938 turilain• '"'"" 
f•'I"'""• tiina seet 11 tiı Vılaııt malc.mında t•plantı· 
c•k ol•• ti•İ•l Enciimıntl• ila11l11i g•~ıl•colctır. 

lıtılc.lilırin m•eclc.lcat tımin•lilı ıncÜ••nı mur•c•at/a,,. 
1 - 4 

Evrakı m.;.tbua eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

/ile ok.ulier i1i11 6aıtırılac•lı .39 lı•lı111 '""'le' m•tbua• 
••~ 11uılı•mm•11 6ıJ.Li "IJS liradır. 10-'l- 938 tarihi11I 
ç•t•• çarşam6a ııiıui ••cıt 11 tlı Vildget tr1alcamınJ• 
top 'a11•cak olan D•iml E,.eim~,.Jı i/a•lcıi y•ptlscalctır. 

Nüm•Jtr •• f Grt111111Hıini ıörmılc lıtıgınlır lıer giin 
Encümen luılımirat "' t111ip •I• 11 arı11 gü~Jı yıdi baçuk 
n.Uu•Akut tımi1'etiiı Encüme111 111uraeaatl""· 1 - 4 

Pazarhkla erzak olanacak 
Lise DirektörlüğOndcn : 

O u 'µmuan t~" ıa;ı. pifinç kesme ıelrer, horoz "' 
I' le r /anJg.,ı. •o;an. tıl lcatl.i/i, limo11. /1111/ılc. içi fJI 

~·'" fıstı;1nın 8 7-938 c•mtı gü11ii Hat '" cı possrlıkl• 
•h ıl•Leri 11oprlvcujıntlan İt•g• talip ofenl•rın Hüi1J111ıl 
lcon1;ıntla Kdltür Jirelctö,/iijü '•iTlıintl• •iltııılclcil /el" 

Artırma bed11ll kıymeU mn1 am 
men•nin ytııd• 7!'J i ni lıuldutu takdir· 
de mtlşterlıi O.ıerlne lnrakılae•klır. 
Akıl takdır .. eaaoa artıranı• taallll· 
O.dil bakı kalmak Q.zere artırma oa 
bet gfln mHcıtlı temdit edilıMlr 
ve onbefin81 gflatl 22 -~38 l'azarteil 
gllnl eaat 11 de dairedı yapılauk 

ikinci artırmaaında artırma bsdell 
kıymti mulıammenln yllzde i5 in.I 
hul111adıtı takdırde aahf 2:lMO nolıı 

Daha fazla nıalllmat almak iate 
yenler i·7·938 tarihinden itibaren 
herkesin görebllnıeel ic,in dairede 
açık lıulunc.Jurulıı.cak artırma rt
namesi 936 He No 153 doı::'fa 
muracaatla uıt. vcut vcııailu ıarebU
"ceklerl Ula oınur 

eında her keılıı gOrebihaeal için •· 
çılttır. tılnda yazılı olandan fazla 
maU\ıaal almak lıteyenltır. lfbu prl· 
nameye doıra numaraııı He 
memuriyetimi• maracaat eJmel1dir. 
2 • Artırmaya ı,ttrlk lçla Jukarda 
1uılı kıymetin yftlde ye41buç\lk 
nlebellnde pey nva mUJJ bir ban
kanın temJnat mekt'llbıınu tevdi ede· 

...-======-=-=-~==~ 
miıy•1t• "urocaotl•rı i/4.n olu11ar. 

Gişe sa af leri 
T. C. Ziraat Bankası Trabzon Şube•inden: ıe 

y,, ... Hıılıai ılolıııııilı 1iıılıri111iı 7-7-9J8 
larlJıinılın itibarın 

S••t 9 • 11 30 lcaJs1 
• 9 - 11,JO lc11J11, (Cum•,t11I 1ii11l1tl) 

ma(ttml1ın açtlc tu 'uttoc,.;ını Banlcamrıın ıttıt11 
müıtırileri11t! fJ'l«Jtriı · 

c' -

•ktır· (12') 
1 • İpotek ıahlbl alaeaklllarlı 41ler 
a!Akıdnların ve lrUlak lı•kkı ıı&uıp 
JttiıUa R•Frlmekul bmftdtlrl h il· 
laruı.ı huıudlı falı ve nıarral• dfllr 
blid idrtiılarl.Jlı ltbn illa tarihındea 
l tibarea rtrttıi atuı. içlııtle tYraki 
tttdıbltelerllı blrlUıte aelllnrt\'eU 
Jlıf.ıe l.iildU'ııteleti icap eder, A!ııl 
halde hakları tapu ılitUUe .. bil 
olll.edıkoa 1a•ıt bedellıu11 ,.,,,, .. ,. 
lllÜI barı9 llıhrlU'· 

Kdrıir ma;ze 

• 
• 
• 

Malaallesi 
icar artırması 

Sr1lca;ı 

Est1alı .Sira ma;ı.lıır 
• • 
• • 

M.N BılıJiı• NO.· 

220 
221 
212 
10~ 

6f 
66 
68 
80 li Semtrıilır 

Defterdarlıktan· 
Yıılctırıda Di11ı fit tfJh/ı ı•trll tıkdtlat blrıtltl miiJJetlı •ı •ıılc arlırma aıalilı it-11 

tiulle~elttir Talip olaıaların u••d. 7.5 tıminat alcç~l•rilı 18.1.938 tıııileinı r••tl•I'~ 
p.ııartııi ıJnfi ıoot il ık 4•/t1rtltırlı•ta tol'""•"•" "••i•ı•,.. mıraçcAller• J 1 

; 


