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Bir ihtifal Yapıldı 1 Ş~h~imizde bu ay içinde bir pasif 
Ebedi Şef IJÇatürk'ün 

ölümünOn yıl dönümü olan 
10 ikinci teşrin Cuma günü 
Halkevinde muazzam bir 
ihtifal toplantısı yapı/mıştu. 

Valimiz Osman Sabri 
lldal. Parti Müfettişimiz 
lstanbul meb'usu Sadettin 
Uraz. il/ay Kuf!landam ve 
askeri erkan. Uçüncü Umu 
111; Müfettişlik müş'lvirleri. 
bütün daire reisleri. teşek· 
küller mümessilleri. Parti 
idare heyetleri. Belediye 
meclisi azaları. tücc•rlar ve 
~ehrimiz münevverleri ve 
halle saat 9 da Halkevi s•· 
/onunda hazır bulunmuş ve 
oturacak yer kalmadığrndan 
Çok/arı ihtifal programım 

•rakta takip etmiş/erdır. 
ebedi Şefin büstü bir kö
~ede Türk ve parti bayrak-
'•ri/e ve çiçeklerle mükellef 
bir surette süslenmişti. 

Baştanbaşa dolan Hal
~evi salonunda !Jtatürk'ün 
•liz hatlfasma hürmeten 
rferin ve hüzünlü bir sükut 
~•kim o/muş ve saat tam 
9,s te Halkevi reisi Ruhi 
(Jr•fln sessiz işareti/e ihti-
1•1 proğramrnrn t•tbikine 
btşJanmış ve ilk olarak ta 
~r;, heyetimizden Şevket 
ÇIJ/ha kürsüye çıkmıştır. 
~tvket Çulha /ltatürkün ma. 
~,..,i huzur ·ve istirahatına 
to1r derin bir hürmet hissi 
'•de eden sakin ve müte-
~li171 bir sesle Ebedi Şefin 
lo11 dakikalar içindeki ta . 

Atatürk 
ihtifalı 

hammülsüz iztırabını ve 
büyük Türk milletinin bü
yük matemini tebaruz et
tirmiş ve ihtifalde hazlf 
bulanan/afi ayakta beş da
kika saygı susmasına davet 
etmiştir. 

Bundan sonra lise m ü
dürü Sami flkyol Kürsüye 
gelerek Ebedi Şefin haya
trndan, millet ve memleke· 
te yaptığı büyük hiz metler
d•n ve Kemalizm rejiminin 
dünya durdukça yaşayaca
ğından beliğ bir ifade ile 
bahsetmiş ve müteakiben 
Milli Şef ismet İnönünün 
Atatürk hakkındaki millete 
beyannamesini okumuştur. 

Halkevi salonundaki ih
tifal toplantısına ait prog
ram bu suretle neticelen
dikten sonra !Jtatürk büs
tünün bulunduiju Kışla 

meydanrna f.areket edildi. 
Kafile deri11 bir sessiz

lik ve huşuğ içinde. ağ1r, 

ağır yürüyerek meydandaki 
Atatürk flnıtı etrafındayer 
aldı. Bir bölük asker. j•n· 
darwıa ve polis kıta/arı ih · 
ti ram resmini ifa ediyordll. 
Vilayet. Parti, Belediye. 
Komutanlrk teşEkküller ve 
halk tarafından getirilmiş 
çelenkler flnrta konuldu. 
Belediye evlenme memuru 
B. Sadının okuduğu bir 
şiirle ihtifal sona erdi. Halk 
aTni sessiz/ık ve teessür 
içinde şehre döndü. 

B. Reşat Taşer 

korunma tatbikah yapılacak Milli Setin , 

Teşekkürleri 
flnkara 12 (il. 11) -

Riyaseticumhur umumi 
katipliğinden : Reisiçum 
hur Milli Şefimiz ismet 
lnönü. Büyük yasımızm 
yıldönümünde necip duy
gulannr b.ldiren saym 
yurddaş/11ra teşekkürleri · 
nin iblağına flnadolu 
1Jjansın1 memur etmiş

lerdir. 

Sadettin Uraz 
Cumh/..ıriyat Halk Partisi 

Giresun bölgesi Müfettişi 
ve İstanbul mebusu Sadet 
tin Uraz dün öğleden son 
ra idarehanemizi ziyaret 
etmiş gazete ve matbaamız 
hakkmda izahat alara'< mu 
harrirlerimize iltifatta bu
hınmuştur. 

Holanda 

Şehrimizde hu ay içinde 
bir hav a taarruzlarına kar
şı korunma tatbikatı yapı
lacaktır . Ba tatbikatta ho.lkın 
nı suretle hareket edeceji 
aşajı d a gaz.ılı dır. _ 

1 - TAYYARE HU· 
CUMU HABER! : Boztepe 
canavar düdüğü. üç defa ve 
polis karakoUarındo.lci bü
yük çanlar üç dakika de. 
varn t.decek suu.tte çalın
mak suretiglt haLka bildi
rilecektir· 

2 - TAYYARE HÜ
CUMU GEÇTjC/ HABEkl: 
Şehir dahıünde çalınacak 
dafJu l ve po lıs tlevrigeleri 
tarafmdrı.n çalınacak dü.dıilc 
sesLerigLe bıLdırilecıktir. 

3 - EVLERDE : Ca-
na'1ar dudağü ve çan ses
lerı işitıldijı za?ıa111 derhal 
açı le kapılar 'U e pencereler 
kop2tılacak ve içeride bulu
nanlar evlerin üıt le.atları-

B dl . t i J nı terkederek sıgnalc vega 
en er1 aç 1 • 1 s;p!!r yerleri olanl4r ba ger-

flnkara 72 ( il. il. ) - \ /eri olmiyanlor e'f1in alt 'Ve-
Hollanda hükumeti. su bend· ya bodrum katlarına sı;ı
lerini açmıştır. Bütün müs nacaklar t1e tayyare hü.cu
tahkem mrntakalardaki mü- mu geçti kaberi yı:ani dafJul 
daf aa tesisatı su altrnda tıe polis düdrilcler.inin sısle-
bırakilmaktadır. ri duyuluncaya kadar bura. 

? 
=ı ı tarda sülcünı tle bekligecek- 1 

1 l lerdi' . 
Bilumum resmi daireler, 

• miiesseıeler, Hallr.r:fli lculup
lar, sm11malar, Kıraathane, 

Günde birkaç r,dam kah ve. h fln, otel, lokanta 
ezilmemesi tesadüfün ,,1e diğer bütün umuma oçı lc 

eseri dehi( de nedir? ! olan yerlerde de bu siırttle 
~ hareket olunocakttT. 

Bu hüküm, dün bir Pencere "e ballc.onl11rdan 
defa daha kafamızın için· dışarı bakmak ve dişardan 
de kendini tekrar/atmış oldu: işitilecek katlar gürültü ve 
iki motorsiklet arka arkaya ses çıkarmak .lJasaktır. 

megdanındalc.i lıaıtane bina
sının alt kcı tı sığnalc yerleri 
olarak tösterilmiıtir. 
sığnaklarda gürültü. etmek 
siğara içmek yasaktır. 

Dışarıda, sokaklarda 
to,lanmalc, dolaşmak yasak
tır. D ·ş arıda dolaşanlar 
görülürse polis de11rigeleri 
tarafından yakalanacaktır. 

5 - NAKiL V ASiT A
L ARI: 

gece fltrilirse 3.4,5 inci 
maddede yazılı işlerden 
baş.'ca ışıkların da söndü
rülmesi ve karartılması ili· 
zımdır. Bunan için elektrik 
cereyanı kesilıc ek evlerde 
t1e d ğer bütüfl ger/erde ve 
binalarda gaa lambaları 

gakılacalc ve dışarıya ışık 
ııçmemesi için lamba yakı· 
lııcrık yerlerin d~ pencere 
ve delilclerı dışarıya asla 
ışık sızmıgacak şekilde lco-

A) Ha9van koşulu nrı- h 
gu renkli perdeler, ta ta 

kıl vasıtaları : Tayyare 
kapak vega sair bir vasıta 

hücumu haberi işitildiğinde ile kapatılflcaktır. Her han-
vah;p~eri tarafından derhal ti bir ışık hüz.mesinin dı 
gol üzer/erini ve gol k1Jvu- şarıJJa ıeçmesine temamerrı 
şulclarını lcapatmıgac.ılc. şe - mani tedbirler alınmadılcça 
/cilde durdaralarak vega her ne suretle olursa olsun 
varsa yakında münasip ışılı hulandarulması y asak· 
bir yere çekilerek hayvan tır. Ve hücum ge~ti haberi 
çözülecek ve yanında boğ- vırilincege kadar dış kapı· 
lanac11/c bir ger gole.sa ara- /ar ve pencereler açılıp 
banın yan tarafına sağlam- lcapanmııacalc.tır. Açılıp ka
c• 6ajlanarak t1arsa gem pt11tmtısı zaruri olan yerler 
torbaları oe miimlcünse iıi- açılıp kapanırken dışarıya 
11e ulalc ıaman vı ot dol- ııık ıeçmigecek şelc.iltie ter· 
daralmak sııretigle sıkça ti6at alacaklardır. 
a;ıslarına ftç iri/dilcten son- Motö'rlü 11akıl vasıtaları 
ra salıi11leri '1- üncü madde- eıasen bu sır9da faaliyette 
de yazılı en yakın sığnak h•lıınmıgacaklardır. Faali· 
mahallerine gitit!c~lclerdir . gettı bulunacak olanların 

B) Motorlu nakıl t1ası . tiış ışıkları ön ve arka lam
taları : Tayyare hücumu baları kılıf la veya lc•yu 
işaretini duqar duymaz gol- mavi lcalın kağıtla maske-
calarını yakarıda gozılı lenmis olaca~~"· 
sıjnalc yerlerinden birine \ 7 - HUCUM BiTTl 
en yalcın yol ıizerinde in- HABERiNDE : Davul ve 
direrelc kendi daralc yerle- polis düdük sesleri işitilince 
rine, duralc yerleri uzaksa tayyare hücumu geçtiii an· 
yolıı kapatmrg:ıcak şekilde laıılacak ,,e tabii hala 
gol lcennrlarında durdura· ııçilecektir. 

,. 
Hatayda derin 

Trabzonmuzda bir kaç 
yıldır takdirle karşılanan 

resmi hizmetlerinden başka 
şahsen de her mehaf ilce 
sempati kazanmış olan 
Defterdarrmız B. Reşat Ta· 
şerin Bali kesir def terdar/r
ğına ve Niğde Defterdarı 
B. flhmet flzizin de Trab· 
zon Defterdarhğına tayin 
edildikleri haber alınmıştır. 

Maraş caddesinden yıldırım 4 - DİŞARDA BU-

laralc. idııre etlen/eri de en 8 - Yulcarıda yazılı 
yalcın sıjnalr. yerlerine vega i,Zere oglcırı harekette bula
galcınsa evlerine gidecelcler· 11anlora 3502 sagı lı kanu
dir. Yolcul,'Jrda en yalcın nun 20 inci maddesi muci
sıjnağa tidecelclerdir. bince 5 liradan 25 liraya 

teessür içinde 

1 yapıldı .. 
t~enderun - J1 (Hususi) 

ebedi Şef lltatürk'ün 
't>ünün yıldönümü ihtifali 
tayda derin bir teessür 

\,ele ihtiramla yapılmıştır. 
\ ~a/k, her t•raf ta taze 

1Cden gelen minnet ve 
lı/ık duygularrnın en gü 
0rneklerini vermiştir. 

~~YRAMLAŞMA 
&aYramlaşma bugün 
t dokuzdan on bire ka 
ltaıtevinde yapılacaktır. 

Belediye diAimi 
encümen intihabı 
içtima halinde bulunan 

Beledige meclisi müddeti 
bitmiı olmasından dolagı 
perşembe ıünlcii teplantısıntla 
daimi encimen az'llarını 
l'Çmiştir. Bii.rlıan O;rıd•. 
Tevfilc. Yunus o;la, Halim 
Çolalc ılcserigetle Bıtedige 
daimi encüm,.n asalılclarına 
seçilmf ştir. Tebrik fit m•· 
~of fakigetler dileriz. 

Mısır Kralına süikast mı ? 
lfnkara 12 ( /1. il. ) - Dün sabah Kral Faruk 

\~ 1J11mazından av~eti . esn3~1~da ma/!ye. nezare~i 
"rJ11rrndan Fariğ ısmınde bm Kra/in üstüne gemı· 

~ir mayi dolu bir şişe ~tmıştır. Şişe arabanrn ar. 
~ • düşmüş ve hiç bir zıyan vermemiştir. Suikastçi 

\ ~".mış ve neşredilen resmi tebliğde yapılan muaye· 
tıceıindı F•r111n deli olduğu ınla~ılmııdlf. 

süratile geçmiş.gelip geçen- LUNANLAR : Tayyare ha 
fer, oldukları yerde. bu aş· cumu habırinde dışarıda bu. 
kın ve taşkın cür'et karşı- /ananlar telaş ve he:1cct1n 
sında hayret kesilmişlerdi. gösterilmeden hemen galcın· 
Neydi, ne oluyordu. imdadı sa ev!erint. e'llleri yakın tie
sıhhi otomobillerinde bile jilse ·en yakın sıjraak ger· 
bu ezici sür'at görülmemiş- terine gid~ceklerdir. Halk 
tir. lki motosikletin üstünde için umıı", i sığnalc yerleri 
ikişerden dört kişi var. belli henüz gopılm"'mış olduiu11-
ki, keyif için yarış yapıyor· dan ho.llcın halcilci tehlilc.t1 
/ar! iyi ki o esnada ara ~amanınd:ı gösterilecek laa
sokaklardan kimse çıkma· J kiki sı;nakla.r" gitm~ğe •
dı, f alcat bu cur'et, bu taş- l lııtırunaları ve dışorıdtı 
krnlık. bu sellt.mehüsselam lctılmamaları i,in bu tatbi
harelcetler niçin ? icat zamanına mahsus olmalc 

Hergün $ahahtan akşa üzre /s'fct1ledelci Gümriilc ida. 
ma kadar Uzunsok11k cad- rasinin büyük s2lona, Halk 
d~si bisiklet yanşlarrna eoi sinama binası. Moloz'd•
sahne olmaktadır, son lci sebze hanı. Hacilcasım, 
zamanlarda motosiklet ya- Orıohisar camileri, Kavak 

Parti nahiye 

6 - GECE OLURSA: lcadır para cezası hiikmo
Tagqare hücurnu haberi lanacalctır. 

lyıye, güzele, doğruya. 

inci arar gibi 
/şi zamaJtında görmt: Taba· gerden geçenler oracıklarda 

kane yokuşunun şosesi yapılalı kimse bulunmadığtnı da görürler! 
altı ay oldu mu, bilmiyorum ? Bu düşüncelerle yolumda 
Tamire lüzum gösterecek oega ilerleJim: golun Maraş c~ddesi

genid~n gapılacak kadar bozal· nı ayrılan ciltçi dükkunı~zn bu. 
muş olmalı ki, şimdi adı ıeçen /urıduğu yere gelmiştim Onümde 
yerti• bir hazırlık var. Yolun bir bayın gidiyor, Birdenbire 
Jört ganına ipler g•rildi, sular yolun ortasında ayağı tökeletli. 
dökülüyor filan.. Bu kısmın V• yolun üzerindeki koca taşla. 
asfaltlaştırılacağını ıögligenl•r ra bakıp kendi kudine söylen· 
de var. Belki de ögletiir.. mesinden anladım ki, bir hayli 

rrşlarr da bunlara inzimam 
etti. Bu dar caddelerde. 
günde birkaç adam ezilmi
yorsa bu, sırf tesadüfün 
eseridir, başka hiç bir şey 
değil I 

Üç gün önce, her iÜnkü canı da acıdı. Bu taşlar nak li 
gibi, saat 17,30 a doğru buradan oasıtalarına yolun kap -:lı oldu. 
ıeçigordam. Karanlık oldukça }unu anlatmak için oraya kon· 
koyu olmasına raimen, ilci kişi 1 muştu. Haydi bı6 ayağı çarpan 
tarafından yolu11 bir 11anından bir bayandı, gö~lerin~e ~özlük 
diğ•r ıanına uzatılan şerit met- ı fJardı - kuoetlı goremıyordu 

r•gi seçebildim .. insanın aklına : -. günün geç saatlerine kadar 
şöyle birşeg geliyor: & ölçü 

1 

çocuklarla uiraşmı$lı. Fakat her 
ıündüzler getmıdiğ; için mi şevd'n Önce şehrin bir sakini 

Kongreleri bögle ge~e ~luııgor? Yoksa ya- ya! Bir s~ !ıp? koymak m_ıimkıin 
. H ile P. pılan işın gıztl arzusu mu var ? 1 fJ P. meden ı hır usuıken hog " ko 

Baka/im bu korkusuz 
hareket d•ha nezamana 
kıdır devım edip ıidı,elttir~I 

. . Cum/ıurıg~t a ar. Birincı ihtirn~l i;in ç'Jklıığuııa 1 r n korıı ta~ lorla J!f'ıip g çt'ni~ 
tııı lconırılerı 'ev•m etme/c. zamanın dar gelişi b1k11ıındun aya~ın ı almak doğru mu ? ~qı 
tetlir. Cıımartııi ııinıi Aralc- igi. Fıı.kat, ya g!ce alınart 01,a 1 ue güıel mi ? H erkes yolda 
li nahigı /co11ıreıi ıolc. ald- yanlış olursa! BındM b.Jşka inci arar gibfmi 9ı1ruyecek? 
kalı 6ir ııkllfiı g•pılm. ıtır. l ı.ı11<iıhJ11 ouı •ıı•tleriıt'• O. 1 Unç 
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Fındık Miista 
Fmdık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden: 
Birliğimiz Ünyeden Hopag11. kadar Tarım Satış Kooperatif/erile teşkilatlandırılmış olan fındıic bölgesinde ayni zamanda fındık fiyatları üzerinde nazim rolti 

ifıuilıiı tavzıf edilmiş balunmolctadır. Ba malcsatla mubaf}aa ~lciplerimiz daima hu gerin pazarlarında birliğimiz namına mubaqaatta bulunmaktadırlar. Birliğimizin mo· 
ll•g•• barem fiyatı kura değirmenlik ve güle.sek randımanlı turnbul fındık on dii .. t buçuk ktıruş, kuru d!ğirmenlik sivri fındık ora üç buçuk kuruştur. Müstahsilin her stı· 
••11 6irliğe t1e o·du oe Trahzondalc.i hirlilr. nıümessillilclerine, pazar mahallarındaki ekiplerimize mü·acaatla bedelini derh ti ve nakten almak süretile brı fiyatlar eıusı11• 
tl.•11 •allarıın satabileceklerini ilin eieriz. . 

Kapah zarf usulile eksiltrne ilanı 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

1 - Elcsiltmeqe konulan iş Trabzon - R:ze sahil 
!lol•nu.n 14+850- 27+ 000 lcilometreleri11Je haz, lcorlca· 
fule. inşaatı 'f1e şose esnslı tamiri köpriı 11ges;ı tahkimi. 

Keşif hıdeli (27274} lirtı (34) kıırıı,t•r. 
2 ·- Bu işe ait şartnamılır vı ewralc ı•nlartlır. 
A) Eksiltme şartnameıi 
B) MalcafJele projesi 
C) Ntıfı• işleri ıenel şartnamesi 
D) Tesvigei tii.•Gbige, şose "'' korıir inıaata •it 

fenni şartname. 
E) Huasi şartname 
F) Silsi/ei fiat cetveli, hrıliı•i lce,if cıt111li 
G) Grafilc 
lstıgualer genel şartname 9e şose ve lcöprii.ler şart

na lflui hariç elmak üzere diğ ?r ewrakı ( 150) kuraı bedel 
mukabilinde Najıadan alabilirler. isteyenler genel ıartmı· 
ille 111 ıose köprüler şartnamesini 6edtlsiz törebilirler. 

J - Eksiltme 30- 17- 939 tarihinde puşem6ı 
tüna saat (15) de Trabzonda Vilayet malcamında to11la
nacalc D11imi Encümende g11pılacıılctır. 

4 - Eksiltme lcapo.lı ıarf rıı•lile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek iıin isteklilerin (2046) 
lira m•oalckot teminat vermesi, hııntlan 6oşlct1 aıaiıd11ki 
vesilcaları haiz olap ıöstermesi lazımdır. 

Ticaret odası ve~ikası, teminat mekt•p vegcı malc
puıu ve Trabzon Vilayetinden alaca;ı ehliyet 'f1esilcası. 

6 - Teklif mektuplo.rı yalcarJa 3 ncü madtlede 
yazılı saatten bir saat eve/ine le.atlar Viliqet Daimt En. 
cümenine getirilerek eksiltme komisyonu R•isliğine malc.
puı mulcabilintle verilecektir. Posta ile ıönderileeelc 
melctapların nihayet 3 ncü matldetl.e gcızılı saate lcedar 
ıelmiı olması ve dış zarfın mühür m•ma ile iıice lca· 
patılmıı olması lazımdır. 

Postada olocnlc. g,ciJcmıler lcail•l edilm«z. 2-4 

Dükkôn icar artırması 
Belediye Encümeninden : 

Hal binası dahilindılc.i 6 numaralı dalclcanın ,,.,,/i 
seJH ftıyısine katlar olan icarı 18 tün maJdet/e Gfı/c 
artırma;a lconulmaştur. 

ihalesi 21 - Jl-939 Salı günü 1r1at 14 de icra 
edilect;intl.en taliplerin aynı tün ve ıaatta Encümene 
müracaatları i!cirı olunur. 2 _4 

Açık zabıt katipliği 
Trabzon Adliye Encümen Riyasetinden 

Münhal hulıınarı on lira tııli maoşlı Sürmene 
mahkemesi zabıt katipliğine talip olanların imtihanları 
18-11-919 cumart~si giinii. saat 9 da icrtı lc.ılıntıca;ın· 
dan o gün we saatta dilelcçelerile, melctep ıahadetnamui 
aslcerlilc flesilc.ası, sıhhat raporu ltüsnü hal masôataıı, 
laıifliget cavianı t1e fJarsa memuriyeti ıa6ılca mtıs611taıile 
~i~likte Trabzon Adliye encümeninde hazır 6•l•nmaları 
1la11 ol•na,.. 

Pazarlıkla tamirat eksiltmesi 
Trabzon Defterdarlığından : 

! -:- Elcıiltmege korıulan (1225) lira 63 lcar•ı 6etlıli . 
keJi/lt Trabzon hüldırnet lcona;ının tamiri 6-11-939 
tarihindt;:,. _itibaren bir ag içinde "' p::ızcrlık surttile iha
le olunacaktır. 

2 - Ra işe ait şartname '" ıvrak ıunlardır: 
A - Elcsiltme şartnamesi 
B - Mukaocle projesi 
C - Yapı ı#eri umumi fJe fenni ıartntımı 

F
D - Bag~ndırlılc işleri genel ıartnamesi 

- Pro1e 

lstıklilır bu iıe ait ewralcı Tro.6ao" Defterd•rlıjın
Jan •lıp ıörebilir/er. 

3 - Eksiltme 7-12-jJ9 Rerşem6e KÜlllİ ıaat 14 ie 
kadar Trabzon defterdarlı;ında gapıl•c•ktır. 

4 - Elcsiltrnegı girmek için iıteldileri11 91 lir• 92 
lc.umJ mowa.klcat teminat melct•bu v•g• .. alc6uzu ,,, 11.,.. 
da11 ht1.şlc.t1 aşağıdaki tJesilcalo.rı ibraza mıc6urdar. 

N•fı• miidürlüjünden bu iı için alınnuı ehliyet 
vısika11 •• 1939 malt senııinı alt tlcard •i•ıı ••ıllcaıı 
iôrtıı ıtmılıri ilin o(anur. , _ 4 

Gayrimenkul Satış ar~ırması 
Muham•ea kıy••li 

_M_a_ha_ll_e_si _____ S_ok._:ı_~_ı _________ N_e_v_'i __ ~_e_a_i _lupı_ ~ Metrük:_ N_. ~--------Lira ____ _ ..--"' 
Eıvak sır11 mağazalar Bir sakaf altıada birbiriae 139 165 ) 

" .. " 

,, •• " 
Tualu çeıme Dede otla 

Eıvak : Sıra Matazalar 

,, .. .. " .. 
., " " 

•• " .. .. " " 
•• ,, " 
" " .. 

" 
Golu otlu 

,, Çalcmalı:cılar 

•• Kazancılar 

,, Saraf otlu 
., Alaca Hamam 

,. Cami aralıfı 
Sotha Kayalık çıkmazı 

,. Kilise (Yene) Çulha 
Polita lr.öyü Kiliıe C ivarı 

Arralya ,. Zozola 

,, ,, " 

,, " 
,. 

" 
,, Haae altı 

muttaııı ! iıç bap ma~ızanıa 141 166) 
(120) hi11ede (15) hissesi H3 167 ) 

Bir bap mağazanın (96) hiue 145 
ele (58) hiuesi 
Bir bıp mağ"a:zanın (96) hiaaec:Je ] 47 
(9,5) !ıiasesi 

maa müştemilat bir ban hane 2 
nin (120) hissede (15) hisıeai 
MatazanıR nısıf hissesinin 246 
(72) hissede (21) hi11eai 

" " 
,, .. 

.. ,.. ,, " 
Fevk anı .. Ardiyenin ımf., 
his. 72 His, 21 Hiaaesi 

l\lafazaaıo " .. " 
,. " ,, " ,, ,, 

248 
250 
252 

254 
256 
258 

Maa müıtemiJat bir bııp hane 
oin (3) biısede (1) hissesi 

48 

Bir sakaf altınaa üç ~özlü 

bir b&p mag-aza ve fevkaaı 
Ardiye 
Dük kin 
Harap matıza 
Harap mafu:a 
Düklcaıı arHsı 

ı...!.. 
1 

3 
5 
3 
6 
4 
8 1 

liaf aza 1 
Harap bne ıa 

Köhne talıtaai bir odalı Haae 7.9 
Aakaz halinde hane 43 
13725 metre murabbaı 
Tarlama aısıf hissesi 
Tarla ve otlağı• (120ı 
Hissede (98} biaaeai 

Maa müştemilat bir bap 
Hanenin {14.976000) bi11ede 
{11 i87960) Hiasesi 

54 UM. 
2695 •• 
2697 

63 

Maa müştemilat bir bap maraba 64 
haae ve samanlı~ıa (ı4g76000) 
hissede (11487960) HiuHi 

Tarla 2767 Um. 

168 

169 

125 

271 

272 
27.i 
27! 

275 
276 
277 
212 

a.ı ) 
35 ) 
36 ) 
37 ) 
18 
85 
3 

299 

7 
156 
111 

3 

138 

139 
140 

112 

67. 45 M2 

13785 M 2 

15550.5. M.2 

459,öO M.2 

384 

1087 

11s, 5o 

112, 50 

114 

114 
174 

114: 

114 
114 
250 
500 

1000 

180 
500 
500 
40 

170 
100 
86 
so 

135 
410 

768 

207 

40 

R 

" 

,, 

•• 

)ı{ 

•• 
" 
" 
,, 
" 
" R 

"' 
•• ,, 
" 
E 

)ı( 

.. 
)ı{ 

M 

ti 
M 

" 
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Defterdarhktan : 
Yukarda cins ve evıafı ıarlnamelerine ilişik evrak.ta hudut ve Hireleri yazılı ~ayri meırkullorin bedelleri pışia ödeame~ ıartll• 

11-11- 939 taribindt'ln itibaren 15 rün müddetle V• açık artırma auretilo mülltiyetleri satlıfa çıkarılmıştır. Talip olaalıırın yüzde 7,5 dipO~ 
zitoakcalarile birlikte ibale rünü olu 27-11-g;s9 pnarteai rilnü saat 15 de Defterdarlılııta toplansc1k komisyona mürrcııatları ilin olu•U'• •-

----------------------~·-----------------------------------~------------------------~ 
Çam tahtası eksiltmesi 

İnhisarlar · Başmüdürlüğünden 
Palatane iTthisarlar Miidiirlüiü anbtırına teslim 

ctl.ilmelc ıizre 156 metre mikabı kuru bıgaz çam tahtası 
m•611ga• ıdilmek üıre açık eksiltmeye konulmuştur. 

Tahtaforın elladı 2,50X25X ~00 santimetre olacalc.tır 
Elcsilt•ege iıtirak edebilmılc için muhammen 6ıdel 

inrinden 386 lira 10 kuru1 muvJkkat teminat akçasının 
Hndıja gatırılmaıı Lazımdır. 

lh•le 16 2 inci teşrin ıününe müsadif Perş1mbe
ıanıi saat •ntla icra lcıiınacalctır. 

Tılclifler mutedil ve lagilc had görülüpte ihalesi 
lertı lcılıntiılctla11 bir ag sonra tahta/arm mahollinde t11· 
/imi icra kılınmıı o/acGlcdır . 4-4 

İlaa 
Akçaabat Sulla hukuk hakiaaliti•dea: 

Dirbiaar maballeıiadea Tur
sua Ôztürk tarafıadaa o mahalle
de• Mumcu otlu 1 Mehmet kıı:ı 
Kadıa Ye rufai.aıı aleyhlerine 
açılan taksim davaaıaıa cari mu· 
hakemHiatle; MHbure kadının 
ika•etribiaia meçbul bulRDmaaı 
dolayısile iliDH davet elııadutu 
halde •uhakemeye ielmamiı el · 
dufuadaıı laakkında rıyap kararı 
verilerek •ubakeme 18 .Kiauau
ıvvel ~39 puartesi riinii aaat 
U • bmılı:ıl•ııtır. Mü~dea alev ha 
Kaclıaıa o rii• ve •aat\a biz.ıat 
veya bilvekile aahkeıuemizde 
hazır buluamaeı aluı takdirde 
mulaakı•Hİa rıyabıada icra olu· 

aaoaaı tıblit •akamıaa kai• ol· 

••k Oırı "'' elın•r· 

Açık Tapu 
Memurluğu 

Gurup T epu Sicil 
MüGiürlüğünden : 

Kelkit kazası M erke
dnde açık bıı .unan : 5 lira 
aılı maaşlı bir tapu Sıcil 

lcatipliii için ikinci Teşrin 

ayının on altıncı ptrşembe 
ıa11ü ö;Leden sonra sa{;t 

15 tlt1 Tapu Sicil Grup 
Mütlürlüiünün bulunduju 
merkez Pastahanesi gan .n· 
daki binada 6ir müsabalca 
ıapılacalctır. Miiıabtılca ıu. 

Pazarhkla inşaat eksiltmesi 
Trabzon Defterdarlı~ıadan : 

T - Eksiltmeye konulan ( 4999) lira (36) kıtfl~ 
bedeli keşi/li Yomra nahiyesi hükumet k•najının ik"'Jı 
inşaatı 24 -10-939 tarihinden itibaren bir ag ifİll 1 

•e pazarlık suretile ihale olrınacalctır. 

2 · - Bu işe ait şartname ,,, evrak şunlardır. 
A) Eksiltme ıartrıamesi. 
B) Malcavele projesi. 
CJ Yopı işleri umumi fenni ıartnamesi 
D) Bagındırlılc iıleri g!nel şa1tnamısi p 
J:..) Valıidifiat listesi; hususi şartname lctıil /ıüf4SI 
FJ Proje 

iste/diler bu işe ait eTJrakı Trabzon Defterdarlıl'~· 
da~ alıp ıörebilirle~. JI 

3 - Eksıltme 24-r7-9_j9 Cuma ıünü saat '' 

"'''' kadar Trabzon Dlfterdıırlığı odasında gopıloc• 
4 - Bu iş açık eksiltme suretile yopı/a'calctır. ı 1 
5 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin (375) ~-

muvakkat teminat mektubu fJeya malciuzu "' j11t1 

baıka aşajıdalci fJesikaları ibraza mecburdur. l 
Nafıa müdürlüiünden hu iı iç;• alınmıı ıh/igıt ."~; 

kası V! 1939 mıali yılınt.ı ait ticaret odt1sı 'DHik•ıı ıbf 
etmeleri ilan olunur. 4:-4 ~ - ~-
a ll cr i tap•ga mütıallilc ola cüztl.anlarını Vilayet 11•

1 
rl 

calctır. mından htHJtıl• ettirecık 'I p 
iştirak etmek isteyenler istidalarilı 6irlilctı 1~,, 

talt.sil derecelerini sıhhat • 
vı laaıniilıal/,,;,.; ıöıterir Müdürlüjüne mür•c••

1 ,,,.1 
v11ikalaril• Nü/ uı hütJigtt lemıltri il•11 •l•tt•'• 1 

IJe1ı 
liı 

~.p 

tın 
re/c, 

i~elı 
1'11a 
Oza 
ber 
ber 
lt>a 
1ek 


