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9 3 8 1 Kahraman askerimiz İskenderunda 
lzmir Enternasyo- bir geçit resmi yaptı .. 

nal F u a r ı H lk .. d' -. h t 'f d'f . k 
20 

Ağustos_ 20 Eylul a ın goster ıgı eyecan arı e ı em•yece 

T arkan oıme1. eeıts kıbl 
llyetlerlaln Garp Knıtnr 

bir monzara arzetmekte idi .. 

Fiati 1) 
ilan satı11 5 l<u 

11giliz Basını : 

Uzunsokak ; Ş3 · '55 67 

15 in i qı/ 

( Londrada çıkl!D " C~urcl-ı of E 1gl od • 'ev 
ziran taribll nnı:ıbıssııd!l B şmakele: ) 

Türkiyeye açılan kr 
fürlc.ler 191~ de rrufcatl alacaklıların 

d~s c had bayrağını aç.ırak 
lnıilı ~re aleglıine harbe gir· 
dıkleri 2aman pek büyuk 
bir hı ta i,Lemiş bulunuyor
lardı. 

ve medıolyetlne arz ve lrae 
eclllebllmesl lçln; lıUklAl mQca
deleslnden l()Dra blr knl ve 
IUllçe ballne gP.lmlş olan harap 
ve pE>rlşan bogQokQ lzmlr Fu
arı uba11adan d11ba mQoaılp ve 
bu mskNtla uyQun b\r aha ola· 

Antalcga 7 ( A. A. ) -
Kıtaatımızın dün hudut

tan iti6aren lılc.ende1ont1 
lcadaT ol•n gürügüşü esna
ıııada hallc.ın göstermiş ol-

cuğu he11ecrın tarif edı/e,,.; 
gecele bir m11nzara ornt
mekte idi. kıtaatımrz isken-
deronrJa Başlcorıso 'osu muz 
kumandan Kale fJe Hatay 

Valisinin önüttde Jıi,. geçit 
reımi gapm·~tır. Kıtaatımız 
ba sabahtan itbaren Antalc- 19 ... 0 - 22 de J,,gi/tere 
qaga dojru yürüyüşrint tle- Mustafa Kemal <111urı nas
vam etmiştir. 

ih'Tlnl etmek izin, 
i'e /ngiltere ara ın 
istilcamett de fi nr 
imkan/ rı lıaz11 
lnı;/terenin y n· n 
lanmo program 
silah endustr i 

DlasdL 

. 
Türkiye - Süriye iyi komşuluk 'A'luahedesi 

An/ca,• 8 ( A. A ) - Tarlcige Sürige dostlulc iyi komşa 1ulc mu'Jhedesi müza· 
lc•rele1ine dün başlanmıştır. 

Fransız heyeti Fransız s,/uinin rigasetind• olup Süriye fevlc-ılô.de lcomserliği 
lars/ıntlan ıönderilen deltge]erden m relclc.eptir. 

Alman Hariciye Nozınnın murahhasımıza ziyafeti 
Berlin 8 ( A. A. ) - Alman Hariciye Nıızırı Rıbbentrop Sonneberg delci ma-

Kurtulat uvaşıodan pn •• 
terene hırata 1enl dotın TOrk 
llllletlni J&Dl bir eldıl bekle· 
rordu Bu mukadddr akıbeti en 
evvel sezen ve gOreD bDyOt 
Şeflo tarlb.l emir •• dlretllf· 
lerlle bu reol mQoadelenla ma
hl1et ve oeldl a111ll111de mlllete 
aoıterllcil ve bnktımet bir çok lilcinesintl• Hariciye lcô.tibi umumisi M~nemenc; ojluı~u öğle 11emejine dar.ıet etmiı f.le 
ılllell umanlar lçlnde en mn altı•m ıeç oolcta lcadar alılc.oqaralc lc.tndiıilc .samimi bir gö,.üşmede bulanmuıtur. 

yona ist kuvvetlerine karşı 

ıalta·•at oe hi afete muza
heret kararını verdiği za 

nıan ise lnıiiizler hügük 
bir lı Jtay• lcapılmış oluuor
lardı Türkler bizım 'duş-

oğ'r yuk gôz o u 
lunc~ Türkiye e 
den si ah vem h 

yapıla '1 ikraza tın 1 
/ahlanma progr 
dikçe arada h 

mani .ırımu iken bile daima 
"slce1 i lc.ıtala11 mızın takdir
lerini lcasanmı,Lardı. Türle. 
htr ı.ımcın lam asker ve 
dü.rüı;t bir muharip olduju
nu ı 'ster111i1tir. Fakat u
mumi harb a%ıın zaman-
dcnbui tloıt olt1n ikı mem hoşlukla,, do du 

blm ve bafatt oıao bu fent ı A k d f 1 1 
lanfda mlllete rehber olaaık nta ya a rnuazzam ener o ay arı .. 
lkUdlr ve dQfQnceslnl blr an Antalcva 8 ( A A ) - Darı lcıtaatunrzın büvülc tezalıu at içinde 

~~!.~t=:a·ııİıarbı~:::. :~;,~~ ıirlıinl müteakip gece nıqazıam bir fener alagı yapılmıştır. 
Antaıgoga /~/cet arasında bır lcüskan- rüliir. F"kat 

lük doğartlu. .1-1 brı lcrizi •alier hatırımız 

dltı 1eneıert1• ( 928 • 929 > bta- Fransa parlamentosunda dostluk sesleri 
dede bunun reMkıiyoou gOrOl· 
11a dl d au fakat adeta merkes Pari• 8 ( A A. ) F •rııa p ırlomıntosund~ki Turk - p,•n•ı• ganıba Tür-
vee ae:teİ memlekeUmlsdea kig• •firl11• pntl•rtliji bir melclupta Türle - fronsı~ do•tlult maalaed~sinin ilci mem 
kllometrelerce uakta buhınan /ekd ara11nda dalta sılcı mii,.atebt:J/-.,e 110! uç'ftalcta otduguıu bildirerek ıurubun Tür
blr yer deıpreameal ıtbl çok lige C•mlıuriyetine lcarıı olan dost ak hislerinin teminatının At•tü.•lce ihlajını rica 
laJrl mabıuı olarak &•çdl gltti .. t · t · 

l b e mrş ır. 
Bu meJanda v11ku bu ao azı 

Çinliler Japonlara bir baskın yaptılar .. 

ilci W?emlelc~ti birbirine gok da getirebil r ı ı 
laıtı,,ıuılc lı•ı••antlu fagdıılı ola re.ık bu h r 
hir ô rıil old• ve o zaman 
danh ri miltn}(ı/iyen art 
makt .ı olan bir işbirliği be 
lirdi. Aorupanın k.ötıi va-
ziyeti Türkigegi eski düş. 
neanl.Jrigle itti/aklar akdine 
sevlc.rtti ve Balkan Polctı 

talihsrz.liğ ne u r 
ıitterer/e Tur g 
inşa lı<i.'inde b 
harp g misi 
harp ma zeme 
alabılec2k 'l1 • 111.eull ve ferdi lobllaller gole

otk ıanlııtrlo f eJll ve lekamOle 
1111 olaa preallplerlllia llbl
IDını babş etmtı ve bu ıuratle 
cb,lete tarettnb eden JOkHk 
'' çok ebemml1etu blr nzlfe
•la me cQdlYettnl gOltermlı 

Ş.J11ıhra.11 8 ( A. A. ) - Çin alcı11cı lca11t111tl•ri Ş nglıag2 lcırlc kilometre 
Jar ıolcalar•lc Japonlara 6ir haslcın gapmııfa,dır. 

lca- Romunga, Yugoılaoga ve 

Oldu : Devletcllllln lkUsadi a 
bada ınratle reallM edilmesi... 

Belediye 
otobüsleri 

1 Fındık Sat.ş 
Kooperatifi 

Şebrlmlzde teıls edlldlllol 
yasdıaımız Fındık Satış Koope
ratlfl ortaklar .. ym gOnden 
gDne artmaktadır. 

~anı niıtanı Türkiye ile 

Gardenparti 
hirli/.. te bir müd'J.jaa anlaş- "etlendirmem z 
mo.sı ;,inde topladı. Bundun 
baılc 1111'11, Irak oe A"aa- muciptir. Cenu 

Muhterem miıa/irlerimis 'l • d k 
niı'an dm Tii.rlcige ile bir- rupasının ış 

dost 'Ve k•rd,.. lran lıtg•tc" ' t 1• '[ d ., "' lılcte hir muahede kurda/ar rını eş"ı e n 
Şf!Tefine bu alcıam So;ulc Bin J • n a le g h biri staratrjık bakı Teıbll edilen plan dablllnde 

hrQtQlea bu lflD teferrQatıo· 
Claı blrl olarak dotan lsmlr 
"teroaıyoul Fuan yalnıs la 
latrto delil btıtQn memleketln 
lllah olmaıtur. B• pına)'lr •• 
•tı bug1lok11 lkUucll lcep •e 
"-retetlerln bellledl&lmls faalcle· 
il IOolanna trl.fmlt olmamakla 
\er.ber ber .. a• blraı d•ba 
'-kemmole dolfU ileri bir baalt 
ll.1tnt1a b\al Ql&Qmlze ula~llar· 
-.ktadır, 

AJlardaaberl beklenllea •• 
dO•ls dolayıalJlo temin edlJ• 
mtıyen BeledlJe otobQalerlntleo 
arıcık blrl tedırlk edllmlf Y•· 
nakl Eie vapura lle llmam· 
mua .reltceat baber ahomıştır. 
Tı1hml1 •• taail1e ltleriDde bir 
anu1a me1daa verllmedll\Ad• 
Pdlrt•l ıOobden lllbareu ı .. 
k,ı. ve soaukaa ara11Ddl mun
taıam ll'f "rierine baılayacall.dır. 
oıaer otobQı de on gQoe kadar 
gelecekdlr. ın:abare tbtiyıca te 
ubQl '9d+>cek miktardı peyder· 
ptoJ otobQı mQbayaa edilmesi 
dQfQoQlmek.tedlr. Muntazam 
ı tarlar yapacak bu otobüsle
rin munkkıt hareket Te 11eret 
tarifeıl ata&ıda oldu&u gibidir: 

iki Qç gQ rı l9lode yarılan 
ortaklana 11y111 aao zu bul· 
muştur. 

Kf'Japeratltl kurmata gelen 
beJelteo bay Orhan Dllmer ile 
heJete Ziraat Bankası tuafın· 
dan terfik edilmiş olaa baJ 
ŞQkrQ Uluı1 1ukarı wınuka 

&1lıt kooperatifleri noklalındııo 
fındık durumunu tetkik etmek 
ozere Hopeye kadar gitmişler
dir. 

ıudalci Atatürk Köşkünde A'OrUpJda ve dığeıi d• As. 6ir mevkı işg l tm kt 

Vali Vekilimi% tarafından yada olan ilci kur:ıp ara- Almanyanın s nl 
6ir ıardenparti tertip tJile- 1 .•ındcı Bo;aslar 1111/cılct bir 17 ürkiyedeki mev ıini du t 
celttir. bağ vazifesini görmelc- mele oe tarsin etm le hu u 

Mareşalın t•ttiı •• 11g11i sa111anda Ruı- sund • gı11şti1i g yr tl r 

M.nof eılb va bQtQa be~erl 
lktlctardaD mahrum ka•mıt bu
~n koıkoca btr lmparatorluk 
~.tı .. ı ıoıııdı dlpdlrl tertaıe 
"1 ıne Jiye ıablp ıaıetecezu 
l, laye'llul yekpare bir DeTlet 
"-ctıde ıeldL Bunu faf8tmaıt Ye 

"'4ııeecıırmek lçln d8'fleUo 
lllltı mer •• tam yerinde olan 
'-tlclahflletlledlrkl bugQa her 
~· gOrtılu w.ubtı11 -.11baaıa 
L~U..dl bQayeıd gQ11 ıeocııtoe 
"1aaetıenmektedlr. 

Faan11 bu batımtlaa manı· 
"8.nı dlter bir 1aı•mda izaha 
~caaım 
"- s. Helvacıoğlu 

Filistinde 
rnüsademeler 

lf, ICrı-1111 7 ( A. A.) - Dün 
!'. ltaibatlemetle ,,ı.ler •irr 
a;;'-ta ıı;ramıılardır. Bir 

Pelrel 6ı>TIUUJta la/erip 
~I! iıtegen tetllıi1Çilöden 
~ öltlürdl1r1aıtar. //c.i 
:;;_~ilce Yafada ıelair iılntle 

...,. 6orıtb'1tlıın ö'enle1in 
;:c11 tl8rt •• ıaralcnan
'"' ıtrml dlrlt4f, 

lıkele • Tak&lm, Takılm • 
Zıtflôı, Zııtooı • Erdotdu, Er
dractu - narolz!JI, Oarnlson -
aoaukıa olmak bere bet lutaya 
tef ti& edilmiştir. Her ku'a 1nı 
para olup badl.11 ugad bet &u
rutdur. K.uoataak.l çoouklırdaa 
aeret alıa•aracakdır. 

iş ınnlerl NMt 6, 7, 8, 9, 
12. 18 ::so. 16 80, 17 •5, 18.'6, 
90, ~ de, p .. zar ve rtııml tadil 
&Onlerlode 7 30. SIO, lO, 11, 13, 
14, 1), 16. l7, 18, 20, 24 de 
llkeieclell baıe&et edecei.dir, 

OtobOlier (Durak) mahılll• 
rlode iııeoek ve binecek olma· 
dık.ca durma1aaakdır. ilunun 
ıçlıı 11uıa11tt• Olan llHb'lıda 
atdlleoek llUkametln 1111ğa0Gald 
duraklarda lo Uzar edllmesı ıa 

ıımdır. 1'.IL'a mabaUerlude lıe 

auml liJfer lllakika kaJabil• 
oekdlr. 

OtobDılere ıtır, fena kotar. 
bolıııll:, tehllk•ll maddelerle 
canlı baJYanat ve 0,75 unum 
UIUDlUIUDdl, 1 o kllodall ıaır 

1f1• kabul tdllme1eockdll. 

1111nın lcepuı olan bu llijın ha laalulc.atı p le c 
teıekltOı leri sahihi Turlcige birçok bakım- ıelcilde teyit ti k 

l•1rl ıı ha/cim /,;, vazıgette lcilcaten Turlc.ıye ı 
ha/ur.malı.tadır. Bütan bu arasında da g 

Heyetten bemşerlmlz lkthat 
V'9k4lell MQfeltlfl Bay Nabi 
Ataç Trabzoo Fındık Koopera
tUlolo işlerini lotaç etmek. O· 
ıare ;ekrlmiıde kaJmıştır. 

MezkQr Hey'~t yakında tek
rar O~du ve Oireııuna giderek 

Ankcı,a 7 ( A. A. ) -
Genel KuTm•g 8111/canı 

Mareıcıl Ç"lcmalc lcıtaatımı· 
•ın Hataya ıiriıi münaıe
bttigle aldılcla11 tebriklere 

1 
lcarıı lılc teıeklciırl•rinin io 
ldiıntı Anadolu ajansını tav
ıit ttmiıl•rdır. 

F rankistler 
teşkiullı tefli, edıceklercılr. püskü t .. 1 il 

Fındık Satış Kooperatifine 1 r U m Ş 
ortak yaaı.mık l11te1enlerlo KOO J Madrit 7 ( A. A. ) -
peratlf DlrtiltlOrQ Bly All Becll 1 Franlco lcuovetl•Tinin 1111/c 
Bulat ile Ticaret odası BaşkAtlbl 1 cepla~sindelci taaeru%1arı gtri 
BıJ Hallt KAmlye murac1111Uıı ı l _ _ 
)Azım aetmeı.tedlr. pus/curtülmü~lÜT. 

Düşünceler 

Fındık rekolt9miz ! · 
Borçlulara ve bOl'Ç QıtQne borclsnmık lsteyenlf\re göre 

mahsul OJklur, alacaklılara göre Is~ yok gibidir. Hııklkat, lklncl
lerln lfadelerlott deha Jakmdır. Yeni IDıbsul rekoltemiz 100.120 
blD kantar tabmlo edllmektf•dlr ki, Arıcak bu rakam Qzerlcde 
durmak ve beeaplarımızı ooa göre b11ğlıımık ıazımgelır ı 

Rekolte dOşllklQfQ mevzii değll umumidir. Bu vaziyet kar
ş111odı alınmuı ıereken ttıdblr şu olmalııtır : Ara capbealnl IJI 
tutmak •e h"rbangl bir sarsıntıya meydan vermlyerek flıllarm 
tıılm ve teeaıOıQnde Amil olmak. 

Burada. lbracalcdarımıza da <.ÜŞf'D •HltP, ırz cephe&fol 
yararak taleblD ıyai'ına dQşllrmt-k ve doomık delll, tılıbt aJI· 
aıllllll setlrmtktlr. l1Ltl11ad1 zafer budur ı 

veni yol 

murt ılcctler lngıltere ile ret ımkci ları yok 
dosic:ne münasebcttedir '18 Bu anlaşma[ d 
sulhu bütün samimigetlerilt1 
idigvtı bu mılletler çok mü
him bir grup teılcil etme/c. 
ttdirler. lnıilt•11 ıld Tür
lcig• arasıtad.ı ıeçenlerde 

alctetlilen anlaşma herilci 
taraf için de faydalı olll
calctır Türlc.igerıin bugunlcü 
tJoı:igeti içinde yegane ralı11e 
Hatag meıılcıitlir /ci bunun 

da 'evamlı bir hal suretine calc netice er n 
ba;lanacoğını ıöıterın kav 
oıtli delilleT fJardır. 

( 4 Hasiran 1938 tarihli 

tin 111t nasma 
huna yardım 
hak.kaktır. 

• Tlıe Econorniıt. mtcrnua- •-----
•ııulan:) 

Bu m cmua Türlciye ile 
/nıilter• aras nda yapılan 
16 milyon lntili% liralık 
lcredi anlaşmasının telcnık 
şaTtları lıaklcın 1a taf silôt 
verdildtn Jonra m kalenin 

Çankays k 

sonunda şö11le diyor : 

Bu anla1m11lar muht~lif 

Sonuna k 
harbe d 
e d i y o 

Hank o 

6alcımlardan memmırı;yeti J ponla ın, Ç n 
mmciptir. llctiıaclt v• ticari nı tersctm · 
balcımdan /ng' 1iz - Tütk 1 cege ka r 
ınloımoları. mı•,ul lnıiliı . edilıcıı nl 

r 

mu 
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2. No. lu sefer 
Pa:a,tesi, Perşembe 
Ca'n.artesi günleri 
Varış Kalkış 

Müdürlüğünden : 

• • 
1 1 

12 No. lu s,f r 
Cuma günleri 

Varcş K,,lkrş 

!LAN 
T a'l · n fora mHnurlu undan : 
Aı.. ı tırma ile paraya çrvrae. 

cı>k •aytımenklüu ne oi uhı 
G:ıvri m ukuliin bıılundugıı mevkı, 

ınaha
0

lle i, sok. g•, nıını rnsı : 
Tokdir olunun kıym~t : 

Yenlcumai Zir Cılt 98, Si\ 
bire 180, sirll No 20, Şuhut 930 

Şır · 11 l( r AY'>' z Oğlu , 
lsmaıl ve KUrt oğlu tf'mel h"
nelerl ve kı ıneo KO~'.'lik Mıh· 
met oğlu h ınPsi, Şıuı 1 n H el 
Ahme::t oğlu S'llcym. n vo Kıl· 
zhn, HPdlyf', BRhriy<', N· cıve 

Sosa ve menfez eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Trabzon 
Gümüşhane 
Bayburt 
Aşkale 
Er%urum 

12 "'3 

15 25 
18 37 
21 20 

7 30 
12 53 
15 35 
18 57 

13 03 
15 52 
19 01 
21 35 

8 15 
13 o 
76 00 
19 72 

• ve Ayşe ııetic~ h s el rin kal l 
l up alıirerı C v t Ali oğlu Mıı 
taf y saıtı~ıarı müfrPL tndn ' 

Trabıorı- Rize 5ahil yolunun 18XOOO - 20XOOO inci 
kilometresinde (5220) lira 47 kuruş keşif bt'delli 2000 
metrelik şosa tamiratı ~sasirJesile 0,60 lık dört dane h 0 -

tonarme tabliyeli menfez inşlatı 2 7-938 güı iinden iti
baren 18 gün müddttle acık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
20 7 938 çarşamba giinü saat 1 l de Trabzon vilayet ma
kam•nda toplanacak daimi encümen huzurunda yapıla
caktır. /haleye girecekler 45 f lira 7 3 kuruşluk temmat 
mektup veya makbuz, ticaret cdusı vesikası, 3000 liralık 
is yapdığına dair ehliyeti fenniye fJ'!sikasını ihraz 

Erzurum 
Aşkale 
B _ burt 

Gümüşhane 
Trabzon 

Erzu,.um 
H sankale 

1 No. lu sefer 
Pazartesi. Çarşamba 
Cumarttsi gün/eri 
Varış Ktıllcıı 

9 17 
12 JO 
75 22 
ıo 20 

7 
9 22 

12 50 
15 32 

4 No. la sefer 
Cuma, Pazar günleri 

Varış Kalkış 
10 

Ar s Tellalhan 
Karaköse 

11 20 
73 52 
17 36 

11 30 
14 16 

6 No. lu sel er 
Cu rnarteJi 6Ünleri 

Ilı rış Kallc.ıı 

Karakôse 
Diyadin 8 41 
Kızı/dize 10 
Surbah n 11 31 
} u 12 30 

6 
8 50 

10 15 
11 40 

Karaköse 
Aras 
Haçankale 
Erzurum 

Hutiut 
S1.1rbahan 
Kı:ıldize 

Dit.Jadın 
Karaköse --------------- --

• 1 şosa inşaat eks"itm ... si 
lılayet D imi Encümeninde~: .. _ _ _ 

T. a zım - Of şosası iizerinde E;ıdere I op-usunun 
tam·, ve t hkimıle 200 mf!trelik şosanın inrı ve tamiri 
L47 2 /ıra 54 kuruşluk bedeli keşfi üzerinden 15 gün müd· 
d tle açık ek iltmeye konulmuştur. Muvakk t teminotl 
186 lira 43 kurı..ştur. 21-7-938 tarihine çatan perşembe 
g ınü saat 11 de Vılliyd makamında toplanacak olan 
D imi encün ende ihalesi gapılacaktır. Keşfrni göımek 
ı te eni rin her gün encümen kalemine ve istekli/erinde 
mu kk t teminatile mezkur gün ve saatta Encümene 

muracaatları. I - 4 

i ul ar için sıra inşaat eksiltmesi 
Vila}i t Daimi Encümeninden : 

1 k oka' ar için hPheri 480 kf.!ruş muhammen bedel 
uzerinden 400 adet sıra yapfırıla.;aktır. Muvakkat temi· 
nntı 144 liradır. 21 7-938 tarihine çatc.n perşı mbe gunu 
sa t 11 de Vilayet makamrnda toplanacak olan Daimi 
Encumende ihalesi gapılmak üsre 15 giin müddetle açık 
eksiltmeye konulm ş~ r. Narnunı ve şartnameaini görmek 
i~t g nlerin her gün Daimi Encümen kalemine ve talip 
olanl rın muvakk t teminatil mezkur gün {it ıaatta 

encum ne muraca tf a.rı. 1 - 4 

•• o rü tamirat eksiltme i 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

11 lVo. lu srf er 
Solı ıir·loi 

Varış 

8 11 
11 17 
14 07 
19 00 

Kalkış 
6 
7 20 

11 35 
14 15 

3 No. lu sel er 
Salı, Pazar gtinleri 
Varış Kalkış 

12 20 
15 07 
16 35 

9 
12 45 
15 75 

5 No. lu sefer 
Cumartesi günleri 
Varış /(alkış 

14 20 
15 41 
17 00 
19 45 

iLAN 

13 30 
14 25 
15 50 
17 05 

rrab:ıon icra memnrl ııgundan : 
Yeminli üç ehli vukuf tarafıııdıuı 
'l'"maımna 20 lira kıymd 

tekdir edileı:ı 
1' arös ınııhaliPsi incirlik sokııaı 

'I'tıpunun 323 tsrih 57 ve 
58 oumarnl ırınd11 kayitll mün-
bedlm hnne arsmıı. 
Açık arlırnıığa çıkarılnıış olduğundan 

d • 8 • 9~8 tar1hlntı mfisaım 
Pazartesi ıünfl ınat 1 l re kııdar 

Trabtou icra dairesi önünde birinci 
artırması y•pılııcakhr. 

Arhrıno bed li kıymeti mulııım 

manenin ytı:ıd 76 ini buhlut• takdir· 
de mllşterili fl:aerln aır•kılaetıkbr. 

Aksi ıakdır~• ensen utıranıa taaab
Odü bakı kalaak 11zere artırma on 
beş g11n mO.ddetle tewdH edileaek 
ve onbeoineı gıı.ıı.tı. 28 S-988 sali 
g!1nl ıaal 11 de dalred11 yapılacak 

ikinci artırmuında artırma bedeli 
kıycnU muhamınenin yüzde 75 iııl 

bulmudıaı tııkdırde aatış 2280 nol u 
kanun ahkdıuına tıvfıkaa geri bı· 
ralı:ıtır. 

Satış peşindir. Artırmnğa iştirak 

etmek iııteyeul rin iı:ıym11U mu • 
bnmm n nin ytızde yedıbuçuğu ııbbe
tlnde pey akçesi ve~ıı milli bir 
bıı '<a ın t •inat makbuuııu had 
bulunıual.rı l zım•ır. Halkları fııpu 

~icllile 11 bit ulanmayan diğer lpo 
o.idi alıı klı.lar dıı diğur aıaıuı.dar· 

iııJn ve lrUfakhaklu eahı.plerinia 

bu akları ve hu u lyle faiz ve ma rafa 
dair olan iddialcrını evrakı mil.:. ıtı .. 
Ierile birlikte UA.a tarUündeıı 
1ııbıırcn y rmi ğün uırhn 
da da r"ınizo bllwrıneuıri U.zimdir. 
Aksi tukdirdo hakları tapu 11!cill1e 
!!&bit eııııo)ODlıır ı;ıılış lıı:.deHnin puy 

ve Gıırbeo aşçı ·rursua oğlu Tuf n 
agaçlan ve dere. Cenuben Hacl ı 
Metınıet oğlu Mahmut efendi 1 

etmelidırler. · 
Keşıf dosyasını gö,melc isteyenler - Trabzon Nafia 

kfıidürlüğün• marucuat edtbilirler. 2 - 4 

Okul tamirat eksiltmesi 
lıtssesine kalan mnfrez tarla 
Ue mahdut arezit mllliyeden 
müfrf"z bir kıta t11rla 853 arşın. 

Yeoicuınai Zlr mahallesinden Vıiayet Daimi Encümeninden : 
'> c.ut e~. sablfe 180, sıra No. , Merkez Tev/ikbev ilk olı:ulunun 638 lira 33 kuruşluk 

2 ... , ş,ıbat 930 
1 1 

H t h tamiratı 18 gün muddetle a,ılc eksiltmege konulmuştur. 
Şarkım on cema 8 un a . 7 · 87 '-

nesi, şımalon H el Abmet oğlu Mavalc.lcat temınatı 4 lıra. "u1uştl6r. 
Mehmet bisse ine kal~n mnfrez 20-7-938 tarihine çatan ,arşıımba günü saat 11 ae 
tarla, Garben Tufan 11Raçları ve Vilüget malcamınd.ı toplanacak olan Daimi Encümende 
d re, CeDub~n lsmf!U ve 'rııh~r ihalesi yapılacaktır. • 
tıırlalarilc mahdut eruzıl mtııı. ,. . k,_ . l ·ı . 

r bl k t tarla lstelc~ılerın muva K.at temınat a11 e encumene mura-
yPden roO rez r 1 ıt caatları. 2 - 4 
llS8 rşın . 

Artırmanın yopılncağı yer, gü~, saaf; Okul tamirat eksiltmesi 
Tcöbzcn lcra dalre~ıade 

8 8-938 Pazıırtesi gllnU ııııt 11 c±e 
ı . İşbu gnyrimenkulOn artırma 

şarlnıııuesi tl·l 1188 tlırihinden ll~ba· 
re 0 9 6-f.91 1\o. ile 'J rabzon ıora 
nı ınurluğnnun ınuryycn nn~ınra· 
ıındıı heı k iu görtıbı1 ıııe i i,.ıo a· 
ıktır. lıil.nda yazılı olandun fazla 

~ıuıQmııl almak 1st y<'nler. işbu şart· 
nameye ll36 591 dosya numarası lle 
memurıyeUmiw ıuuracuat eJwelldir. 
2 • Artırmaya !şUrllk için y1;1korda 
azılı kıymetin ytızde yedıbuc.;uk 

Y1 t.clinde pdy veva mıııt bir buu
~anın teminat mektubunu tcvdı Ldc· 
cektır· \1~4) 

8 • ipotek suhibi ıılocaklılnrla diğer 
aliikııdllrlarm vo irtıtuk lınkkı sanıp 
1 1010 gayriwukuı üzenndeki hok
J er nı }ıuı;.ıı.Hu faiz ve ınusrııfa dnir 

0~:~ id iialarını ielıu 1.lfıu tarihiııGcı~ 
i tılıaren yirmi gün ıçındo e«rııkı 
müsbHelcrıle bırıiKto momurıveti 
mizo bi!dirmefori ıcap t~cr. Akı;l 
halde hllklttrı tapu .ıicılıle Sllblt 
olmadıkça ı;alış bcaeliniu paylaşma· 
&uıdıın lııır1ç kalırlar. 

4 • Göst<1r1h n br1l11d11 ulumaya iş-
tirAk edenler oı lırına şadranı .. s ııi 
ckumuş ve lüzumlu mıufiınnt aını~ş 
ve bunları temaıuıın kııbui etmış 
ad ye itibar oıwıurlar. 

5 _ Tuyln edilen zıtnıonda gayri 
menkul llı,.ı jicfa la~rılliı~tıın eoıırn 
en cok utırana lhnıo caıh. Aucak 
urtrrma bedeli muhamml!n kJymetıu 
yüzde yetmiş tıeıŞluı bıılma:ı. voya 
satış lsleycnın a ucağma ruclıııni olun 
d!ğer ulocakJUıır b;.uıınup da bııdel 
bunların o gayri ıncu1'.uı ıle temin 
edilmiş nıacakıorıLıu mecwuundan 
fazlaya ı;ıkmn:tsa en çok artıı arun 
taabhtıdO baki kalmak üzere artırma 
en beş g11n dııhn temdit ve oa. beşlnci 

28 8 938 ııulı gUn11 saııt 11 de 
günün wnu olan 
yapılacak artırmada, bedeli satış il!te
ycnin olacnğıua ril\haııı ula~ uığer 
n ıacııkıııarın o gtı) ıı mcnk Ll.1 ıle temin 
edilmiş nlllcak1arı mucnıuundau 1ıız.n 
ya çıkmak ~arlile,, en ı;ok aı tıı una 
ibnle cdllir. .Höy hı bır bedel tılde 
edllmezae ihllle yllpılnnıaz. Vo satışın 
talebi düşur. 
6 • Ga} ri nı nkul k11ndislne 11 nle 
olunıın kimse derhal veyn veriıcn 
nıühlet içhıd;ı parayı vurmcue innlo 
karorı f~ lıoluoıırnk keııdıııınden on el 
yük l' k t kıl ıto bulunan kıwıoe urzetmı~ 
{ Jdugu bed.,ue ıwugn razı o.wıı:ı:. 
veya oulunmoz ıı he ııı.-n o.ıt; ş gtln 
müdd tle arlırma)ıı ı,;ıktı ılıp en çok 
rtırnna 1h ıo caıılr. iki ııınte arn 

sıudııAl furk ve G"~n g0Jı1tır ı.ıLO.tl 
) uyde beşden hesap olunarak 1a1Z 
"' d r zu tı ı r nyrıcıı hükmo 
hacet kalmnl\ ı.ı:ın ın m1..ı1)tl1wi:ı:.oo 

11ııeıdı tahtil o.ıuuur. madde 11111) 

Vılayet Daimi Encün:eninden : 
Merkez lskenderpaşa ilk okulunun 1432 liralık tami

ratı 18 giin müddetle açık elcsıJtmege konulmuştur. Mu· 
~alc.kat teminotı 107 lira 40 lt.uruıtur. 20-7 - 938 tari
hine çataA çarşamba günu .saat J 1 de Vıtayet makamında 
toplanac11.k o!an Daimi Encümende ihalesi gapıLacalctır. 

1 tek/ilerin muvolclcat teminatLarile encume mura-
caati1ırı. 2 - 4 

0 

Evrakı m_tbua eksiltmesi 
Vi1ayet Daimi Encümeninden: 

/tk okullar için bastırılacak 39 lcalem evralcı matbua• 
nın muhammen hıdeii 4li8 liradır. 20-'1-938 tarihtne 
çatan çurşamba tünü .aat 11 de Vılaget makamında 
toplanacak olan Daimi Enciimenıle ihalesi yapılacaktır. 

ı\'ümune t.ı• ıQrtnamesini görmılc isteyenler her gün 
Encümen kalemine oe t12lip otı;n arın 11uzae gedı buçuk 
muv11k.kat ttmınatile Encümen• muracaatıarı. 2 - 4 

inşaat eksiltmesi 
Belediye Encümeniodell : 

Çörnlelcçı ıahii JIOL•ndalci a.a L11jııı11n 1075 lira 6t 
kuraş hıd•li kt#f li 24 metrelilc kısmının beton arme lca
pakia "e 6 ,,deı laiımın 0,40 ıuntimetre ıenışlijindt: 
J() metre/ile lcıımının adi lr.•pa/cala lcapatılmrı.sı f 5 gün 
ınüdd•tiı açık ıksilllftt:jı lconulmuıtur. 

Elcıi/tme 15 Temmuz 93(1 günu saat 15 de icra olıı
naca;ından lc•nuni evsı.fı haız taiiplerin muvalckat temi· 
nat ma.kbuzlariie '1/esııir vt11ilcalarıle birlikte ay nr gün 
vı ayni ıaatta ıncümentı muracaatLarı ittin olunur. "L-4 _____________ _... ________________ ._. _________ _ 

Nağaza icar artırması 
Vilayet Daimi encümeninden: 

Husuji muhasebınin malı olan Uzunsokaktaki 151 
tvo: ıu mıığa%asının ıabılc icar bıdeli oları 45 lira üze· 
rindr:n 18 gan müddetLı aıtlfmızga çılcarılmııtır. Muvok· 
kat teminatı 33li kuruıtur. 20-7-938 tarihine çatan 
çarşamba günü saat 11 de Vılaget mak~mında toplana· 
cuk olan daiml Encümende ihalesi gapzlacaktır. 

lıteklilerirı muvclc.lc.at teminatıle encümene muracarıtları. 
2-4 

Trabzo'l - Sürm 0 ne yolunun 40XOOO inci ki'o netre-
:ndeki Humurgan köp,.üsüntln tamiratı 2780 lira 47 ku- j 

1uşluk. bedeli keşfi üzerınden 75 gün muddetle elcsiltmeğe 
konulmuştur. Muru:ıkkat teminatı 208 lira 5J kııruşfu ... 
21-'i-938 tarihine ç tan P"'$embe günü $aat 11 de vi/a. 
yet makamında toplanacak olan Daimi Encümende ih:ılesi 
gapılacı.ktır. Keşfini görmek isteyenlerin her gün encü
men k :Jlemine ve isteklilerindB muvakkat teminatlarile 
mezkur gün ve sautta encümene murocaatları. 1 - 4 

, 1~moı:.mdıuı .b.ııriı; kalırlar. ülerakinı 

G1tyr1m..ınkul. r yu11ııı-da göı;teri 
ıeu 8 8 ı}38 tııut..ıncle l uıbı.oıı ıı~ra 
memurluğu oduınuc.n işou 'c •Js 
terilen nrtırnın şartuıımı:sılıs au\l.ı.uccı ı 
HA • olunur, 

Pazarhkla saydiye resmi artırması 
Defterdarhktan : 

Er ğli Havzoi Fahmiyesi Baş Mü
hendisliği ve Müdürlüğünden : 

vergi ve Beıetlıyo ruswu artırma 
bedelinden trnzll ol un ur. 

ı>ıılıa fazla mul mut ıılıuuk iste 
yenler 9.;.oatı tnrihlndcn itibaren 
herkesin görclıilruesi .ı;ıu dairede 
nçık bulundurulacak artırma şart
naıneııl 086 lle No HiS dosyııyu 

muracııatla mevcut vcıw.lkı &Orebil· 
eceklcrl 11Iııı oınur -------

Zayi şehadetname 
928 9'.29 ı:ıeaes\nde Sürmene 

ilk okuluad n almış oldu· 
tum şehadetuaıneı.oı zayi ettim 
Yenl11Uıl al cııgımdııo eskl,loin 
hnkmQ yoktur. 

Sl\rmene orta mahıılleden 
r ikrl Kalııf l Havzai Fahmigenin Kilimli 1nevkiinde kdin Bı numa· 

ralı A!ülô.:ımbey ocağında Musa çavuş ve ıeriki Emin 
tarolmdan çaıışt rılup da paralarını ·alamamış ve icra dai- Zayı terhis vesikası 
sine ae müracaat etmemiş o'an amelı ve i~çiluin Eylül • 202 lacı nlaydao ıaldı~ ııı ltn lıls 
938 sonuna kadar Masa çavuş ve Eminin vekilleri Zon- vesikamı zayı ettim. Yeı.ıislal 
guldakta avukat Bekir Sıtkı Gökçene mü" caat ederek 81110m1f!1ımdJa~ zayıil~eslkuwı 1ı.1ı hUk-

. m o ma J6 1n1 an ey er i.ll. 
"loca~/arını tesbıt_ ettirmeleri ve bu müddetten sonra M 9kanm LlmJI köyllndcn 

u h · k m rr:caal!arm kabul olunomıyacoğı ilan Çulak oıunarmdan S25 doQ'umlu 

l S<ıUb Çolak 

Trabzon Noterliğinden: 
2 11-93) turlbli rt tiWi };! zı;. 

ted~ ne~redıleu 28J4 ım)'ı ı ve 
2ü 1 l 9lı6 l!tribll .lı.UL UlU1 göre 
baw·ınunuş ve ·ı . J\136 s~yı 21 
t 937 taı itıll vekiller llt'yt:ıtı 

k rıırile tıısclık ve ~ine veıüı er 
beycliala 2 - U~ö sayı lo 4 \JJ7 
tarlhU karurHe ınuı.d •1 a •. ııwu· 

ktıvelcn we iie we1ke;;:it1 tab 
zordıt 01mok Qzre at:Ul ır K pı 

tolll, de~i~ir oıtaklı ve u .. n .... u 
sornvlı Trabıoa (1.<'rndıl\) lf.llıJJ 

8 tış .kooperatıfi ku.u1..ı..lı;ıu1-. 

Kooperıılifüı noteıce ruu::ıııu •ak 
annmukavelE:-si lttiH t V eı .. ULt:· 

tloco onuylı.ırıaış vo te. cıl lll~l'-
c1; ce 859 oumarıı ile tl'ı;.cil edil iş 
<ılJuğund ıı .. ırkcli leşe kül at. 
mlş olauğu lifin olunur ... rıabzou 
( fıodık) tarım sıı ı~ koopeıa
Uflnlo ,, iş bölgesi 'fnıbzon V! .. 
hı)'?ll ıner~~~ kazı.ıs.il Maçka 

Jk.i .seneliği 6942 lira bıdell mahammtne i'e 6 6 938 
tgrzhuıdc.n itıbon:n kapalı zarf usali ile müzagedeqe ko· 
r.u an Trabzon merkez kaztuile Vakfilcebir Akç bal 
.Sürmen~ f18 Of k"'z~t~rı nva.hilinin Sllydiye' reımi aaiçin 
2 I Ha~ıran 938 tor1hınde t~şekkül eden komisyona t /ip 
zuhur dmedııınden ihalenin pazarlık .suretile "e bira o!J 
zarfında gopı 1maııntı lcarar ·Verilmiı olduğundan talip 
ofonl~r~nA bu rnüddtt içinde De/terdarlıja muracaat eyle-
melerı ılan oLanıır. 5 _ 5 

%%! := 

kuZ:iSI ve bu kaıalara batlı 
l>lluruun uatılye Ye .kôylerdit. 

Trabzon ( .Fıı:ıdık. ) tınm 

aut~ koopttcatifioiu satı~ile meş
gul oıacagı bıış run fı'ldıktır. 

Trı.bwn (Fındık.) tarım 

tı tış kooperııtıfüıln mO ssls 
ortıık. ad~dı alo yUk eııilen ilk 
aermaıesi 67(ı0 llradır. 

Kooperstifıq Uk iş yılı 1 
masıs 9ıJ8 tıırlbladeo 80 NleaD 
91l9 tıu 11ıiııu k.a.daı\Ur. 

TASRiH 
2 7 938 tarih ve 2503 S&yıll 

ouıbammn lkhıcl SL"htr"strıfd 
durdQactl iOluouoda intişar IY 
dt:!n 938 · 128 dosya ile satııa-
Cdk Farus maballflslodPkl mBtt 
936 tarah ve 182 No. da yazıll 
lpotek.Jl evll!l açık 11rtırmnırl 
2-8 ~38 salı gUnQ sttat ıı de yf 

yUzde 75 ini bulmadığı ta.kdJrctl 
17 8·9J8 çar~ıtınba gUaO saat ıı 
de 'l'ı11bzon icra dtilreBlnde 1" 
pılacaklar. TtıtQlh J J~· 
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