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Valimiz Refik Koraltarı 
Maçka da 

İngiliz--Alman re abeti 
Ucuz mal satarak Cenup ve şarki Avrupayı istila 

ederı Alman hareketi avam kamarasında 
asabi endişelerle karşılandı "Bu memleketin saadetile oynama

ğa hiç bir kimsenin hakkı yoktur ... ,, 
Ankara 2 ( A. A. ) durmalırpz. Ve Almanyaya 

İngiı terenin ticaret Parle hu çeşit rekabete bir nihayet 
mento müsteşarı at1am ka- 'fJermediği ta lcdirde size kar· 
marasında Almanf}anın mer şı ayni usulu tatbik edeceğiz. 
kezi ve cenubu şarki Av- diyebilecek s!lrette endüstü · 
rupadaki bütün piga .. aları rimfai teşkilatlandırmalıyız. 
maliyet figatlarından daha Mali vazi11etimiz kıqas ka
aşağı bir fi1Jatla mal sürmek bul etme.11ecek derecede Al
suretiyle istila. etmiş olduğu- mangadan kuvvetlidir. 

Bir haftadan he r i 
kazalarda tetkik 
~e teftişlerde bulunan Vali
miz Refik kora/tan dün öğ
leden sonra Jandarma alag 
komutanı Tahir baykalla 
birlikte Maçkaya gitmiştir· 

Valimiz Maçlc.ada tetkik 
fJe teftişlerini bitirdikten 

· sonra avdet etmek üıere 

teftişlerini haber alan Maç· 
ka haJkı Hüldımet önündeki 
meydanlığa toplanmış hu 
lurıu!J orla1dı. Refik Koral 
tan, hoşgeldiniz. diyen Maç
lto lıol'loyle bircz hosbılıol 
yapmak için müsaid bir 

yer olup olmadığını sormuş 
ve halkla birlikte büyük bir 
lcohvege toplanılm1ştır. 

Bu toplantıda Mat.;kadaki 

bütün mFmurlar da hazır bu
lurıuyorlardı. 

Refik Kora/tan, Trabzon 
çocuklarının bütün çetin 
işlerden muvof fak çıkmış, 
iyi not almış olup lıöyle 
hir halkın içinde çalışmanın 
hir mazharigrt olduğunu, 

Atatürk.ün en küçüğünden 

en büyüğüne kadar bütün 
Türle flarlığını birleştirerek 
milli vahdet ve igmanla 
bugünkü inkılabı flÜcude 
getirdiğini, t:Jilcigetin dört 
yüz bin nü/usu içinde bu
f Üne kadar 300 bin nü/asile 
lcorşı karşıya görüşüp ko 
nuştuğunu t1e bu meyanda 
Maçfcada daha büyiik dert
ler kaydt.t;iğini, fJe devam/o: 
toprak yok, koztınf kıt, yo
~amok imkanları güç, en 
büyük dert Maçkanındır. 
Yumruğu kuvvetli olanların 
elinde kalmış olan topraktan 
fakir köylüye bir şey bıra
lcıtmamış ve fakat bu mik
ropların temizlendiğini 'Ve 
artık şu ajanın. bu ağarım, 

11lütegallebenin hükmü kal
madığını söylemiş t:Je sürekli 
bir surette alkışlanmıştır 

Refik Koraltrın gine de
""'amla: Maçka toprak işleri
tıin temomen halledileceği 
6;,. sırada büyük ccının 
doğduğuna, Atatürkün maddi 
'agbubetinin neşe/erimize 
lehir kuttığma teessürler 
içinde tamas etmiş ve Ata
tiirkün bütün Türk milleti ta
'afından niçin sevildiği mev

lflunQ geçmişlerdir. 

Kahvenin büyük salonu 

tıe umumi caddegt. açılan 

znpuları halkla dolmuş . 
e!Jecanlı bir altika i 'e 

d' 111ligorlardı. 

k,Refik Kora/tan, _Atotür-
<ı1ı büyük inkilap zofer ve 

eserlerinden bahsettikten 
~011ra osayış işlerindeki yük
ıelc 
ect rnuvaf fakiget/ere temas 

erek: 

5.şkıgalıktan, zorbalıktan 

yol kesmekten •. mala, cana, 

şöhrete musallat olan tu/ ey
/ilerden uzunuzadıya bah· 
setmiş ve bunları sıralayarak 
ezcümle demişlerdir ki: bun-

lar dağlarda f(Jatandaşların 
hukukuna tecavüz eden zor· 
bolardır. Şehirdeki zorba-

lara gelince : Bunlar da 
kafaya, maneviyata kurşun 
sıkmak isfiyen fodla zihni

yetindeki zorbalar olduğunu, 
kırk hin türlü ahlaksızlığı 

yop1p ( settarüluyup) diyerek 
halkın içine dolan bu habis 

nu kaydettikten sonra de· Hükümt>t lngilterege karşı 
miştirki: biz bu usule mü- alehte hareket eden memle
racaot etmek istemiyoru%. Fa- ketleri cıv ırlarını sılcıştır

kat bu çeşit rekabete karşı makta tereddüt etmiyecektir. 

İtalyada tezahuratçılar bağır1yor: 
Korsika ve Tun usu isleriz ! 

ı uhlu kimselerin tekke feza
hatmın memleketin başma, 
ahlakına, vicdanına musal
lat olan bir takım tuf e.IJU· 
lerin mahvedildiğini ve m"!m
leketin huzur ve sükü.ne ka· 
vu~tuğunu ve bunun bügük 
Atanın en büyük eserlerin
den biri bulunduğunu kav· 
!Jetle ifade eden Valimiz 
Refik Kora/tan. en niaayet 
sarığı, cübbeyi atanlaTın 

Faşist meclisinde Tunus Tunus bağıadılar 1 
Ankara l ( A A . ) - Matin gazetesinin Roma mu

habirinin bildirdiğine ve H -:ıvas o jansınzn rıeşrettiğine 

göre diin akşam toplanan Faşist meclisinin ;tçtimaından 
sonra tezah.ınatçtlar şehir sokaklarında dolaşmışlar ve 
Korsika9ı '!un uça ister iz diye bağ rmışlardır. Meclisin 
zabıtlarının sonunda mebuslar o_qağa kalkmışlar Tun,ıs 
Tunus di11e bağırarak duceyi ~ışlamış.'ardır. 

Trabzon Vilôyetine 
c. 2 - 1 · 938 tele 

silahını bir tora fa saı uran 
eşkıyaların bugün aramızda 
işçi, çiftçi t:Je muhtPlif sa
natlara süluk ederek meşr~ 
kazançlar arkasından koş

ma ğa mecbur kaldıklarını, 
tam manosile bir adam of
duklorını, medeni iş haya. 
tına karıştıklarını söylemiş
lerdir. 

Ankaroya gelişimde son büyük vazifenin eda edildiğine 
dair mufassal telgrafınızı okudum. Gösterilen çok kudsf 
fJe ilahi tahassüs ~e heyecandan ben de en derinlikleri 
me kadar halecana kapıldım. Kendi işontile kim bilir ne 
gibi bir ilham ile imaret ebedigetgahına yine kendi adı
nın korıulmosı çok J;kkate şoyan bir tesadüf ve Trab
zonlular için de çok kıymetli bir tarih fJe talihdir. Buna 
bilhassa teşekkür ederim . 

Bu hakikatleri derin bir 
sükun 'lJe memnuniyet içinde 
tJe sık sılc alkış/oyarak din
leyen Maçka halkına muh
terem Valimiz Refik Kora/
tan devamla : Halkı tehdit 

Seyahat 405 s'Dyılıdır. 

Um. Meclis 
intihabı 

Evvelki gün vilayetin 
her tarafında yapıldı 

Umumi meclis intihabı ev
velki gUo vilayetin her tara
fıodıı yapılmış' Parti oamzPtlerl 
seçilmiştir. 

Merkez kRza intihabı Pdrti 
salonunda, V sli, Vilayet idare 
heyeti, BPledi,Y'e mPcllsi aza
ları buzuri!e yapılmıştır. 

eden, hDlk arasına sinsi bir 
ruhla sokulan, salohiyetli 
memurlara sığın•rak. salahi
yetli memurlarla temas ede
rek " ben bugün Vali ile 
görüştüm, ben Vali ile ah, 

Evvela, gelen muntehibi 
habım, senin iş oldu. digen saoilerde ekseriyet olup olma-
diğer bir takım tufeyli/erin dığı anlaşılmak. üzere Parti 
hu toprakta yeri kalmadığını sekreteri (;amal Rizıı tarafından 
f(Je halk sırtından geçinmek ikinci müntehiplPrin i~lmlerl 

d okuomu~, eksNiyet tolduğu 80~ 
ıihnigetini gii en ve böyle laşıldıktııo s n1rn Vııli ve Partı 
habisane hal ve hareketlerle Başkanımız mııhlPrem Refik 

clevlet hü.nyesini zaman za- Koraltan tarafından memleket 
man oymak, yaralamak is· davasında fazilete dayanan f~r!1· 

gatli, iymanh bir iş hiril~mın 
teyen tek bir az.ılının, tor- kıvmer ve ehemmiyeti tebaruz 
banın, varsa hemen hükumete ettirilmiş, " vııtnni olr vıızifenin 
haber .,,erilmesini i 'ave et ifası için mı:>mlPketA refah ve 

sırnd. t getlrPn CumhuriyPt Halk. 
mişlerdir. 

P.-ırtisirıio sekııfı altında top'an-
Gtç 'l.ıakte kadar devam dığını ıı ., i:;;ınpt edıldikteo sonra 

eden bu .lıasbihal sonunda intihaba gPçıln iş, rey pusulaları 
Valimiz Refik Kora/tan tek- sandığa atılan;;. tıısnif oetice-

sıden S'lli tıt ikiz. K~mil Dede· 
rar lıaıko hitaben. çok acı oğlu, Bekir ~üktHi Kulnksızoğlu, 
dakikalar yaş~dık, çok miit osmım Turrnnoıtıu, Cemal Riza 
hiş imtihanlar verdik. Bu çımırın Rs'i uzılı~ıı ve avukat 
memlektlin saadetile oyna- Ali Riza, Nacı baı:;rnııo, Harun Ha
mağa hiçbir kimsenin hakkı rıınoğlu, lsmı:ıil P<'.hlavan, Hal_it 
oktur d •miş ve halkın şid- K~ndupun da yedek azalığa seçıl-

y . ' .. . 1 dıklen anlaşılınışlır. 
detlı ve sureklı alkışları ara- L li.ıaptan sonra haztruna 

sında Maçkadan agrılmış· ı çay ve pasta ikram edl.l~iş ve 

lardır. toplantıya aitam vertlmıştır. 

Üçüncü Umumi Mü/ ettiş 
T. Uzer 

Köylüye 

suni gübre 

ve mısır 

verilecek • • • 

Valimiz Re(ik Korsltamn 

teşebbüsü ve Ziraat bankasHe 
teması neticesi olarak köylüye, 
pek ziyade ihtiyacı olciuğu suoi 
gUbreyi, Zireat Bankası tarafın· 
dan nakteo veya malen verilmesi 

kararlaştırılmıştır. 

Şekli şudur: lhtiydCJ olan 
köylülerimiz bankaya mUracrıat 
edecek müteselsil kefaletle ih
tiyacı nisbetinde bankadan ala
cağı para ile dışardan muhtaç 
Olduklara gübreyi tedarik ede
ceklerdir. 

Pcıra tılmak isteroiyenll-'rP, 

banka tarafından gübre sa lıo 
alımp verilec~ktir. 

Şimdiye k'tdıır Zirıwt Han
kıısı tıınıftnd>tn kövllJye Mert 
ayında ypınel\.lik mısır veril
mekteydi. 81ı sene hı.ıdis oları 

şiddetli kurakhk vüzllnden rrıı 

sır mehsulU olrnudı~mdan, Vııli
miz, bu ciheti de nı.ız•ırı dikkate 

alarak köy ili ye verileeek mı

sırın bu ııylarda tevzii teşeb hli 
sü.ode bulunmuş, bunun üzel'ine 
Baoka tarafırıdan hariçten piya
sadım yapılacak mıı bayııalarla 

köylUnUn acil olan yemeklik 
mısır ibtiyacuııa de karşılanması 

karsrlaştırıl en ıştır. 

DtrektOrü, Raşynzırı"ı 

BEKİR ~ÜK Ü'ı , KlJLti.l<SW>(;{,!1 

... . 
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ilan çaf1rr 5 "uruşfrır 
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öylünün ekmeği f 
KöylümUzıın kı-ılk111m11~1 yo 

l ıodıt C zllo>rı progrımrn zıımırn 
z ıman tatbikıodıtu dıJğ"<1c11k ue 
ticeler ştlphe yok ki, memnuni
yet bahşnhcaktır. 

lyi tetkik edilirse, bilhassa 
Vilayetimiz mıotakasıada köy
lünün sırt, yol. hatta KUllür gi
bi ibtiyaçlarındırn daha evvel 
ve en başta geleni ekmek ihti

yacı oldu~u görü\Or. 
Trabzon mıotııkası köylüte. 

rinin öteden beri mısır unu ile 
sofra kurduğu ve ekmek cıla

rak onunla tegııddl ettiği ma
lam olan bir haklkattır. Sonra 
istihsal olunıın mısır mıktan da 
çok azdır. S eııenin alb aylık 

mısır ihtiyemoı 1ığır faiz bağ

lantıları altında tışııırd!m teda. 
rike mPcbıır kRhm kövlü gPçi-

Macarlar 
T ran~ilvanyayı 
istiyorlarmış 1 
Romen hariciye nazırı 
buna karşı ne diyor ... 

Ankara 2 ( A. A ) -
Rom12nya hariciye Nazırı 

bir İngiliz gazetesine Ma· 
carların 1 'ransdvany :m ın 
iadesini istediklerini, hurıa 

hiçbir Romen devlet ad.:ımı
nın yanaşamayacağını, Ma· 
car Romen hududunda ae
ğişiklik olma9acağın•, iki 
memleket arasındaki müna
sebetin her ilci tara/taki 
ekalliyetlerin mübadelesi 
suretiglt! iyileşebileceğini 

söylemiştir. 

Yugoslavya 
Tesanüdünün 
Yıldönümü 
Ankara 2 ( A. A. } 

Yugoslavyanın tesanüdünün 
yirminci yıl dönümü dün 
bütün Yugosla'lJg11..Ja tes it 
edilmiştir. Yalnız hırvat 
muhalefet lideri Macek ta
raftarlarına hu bayram1 iş

tirak etmelerini yasak et
miştir. 

Atatürk 
Gecesi .. 
Perşembe günü akşamı 

Haıkev:nde Atatürk g"cesi 
tertip edılmiş, her hafta ol
duğu gibi bu hafta dahi ko · 
ea salon hincahinç dormuştur. 

Vali 'fJe Parti Başkanımız 
Refik Koraltamn. Ebedi Şe
fin hatıralarına ait kıymet

li Hitabesinden sonra sırı 
ile Ortaokul Direk.törü M:ıh 
mat Yanbet1 . T~vfik. Vural, 
ihsan Gü ftekin tarafından 
hitabeler 5(} ılenrni$, heyecan
lı bir g ce gaşomıştrr. 

Halkevinde 

Namık Kemal 

minP ait di~~r nı ıh~ullfri ıdncı 

alc1ı~ı parayı lüblr b ırcun 1 ya

tırır. 

Diğer hayali aksiklerinin te
minine imkan verecek madde
ler bu yClzden mutavassitler 
eliode heba olur gider. 

Dar ve arızah bir arsztde 
iıtihsal olunan mısır miktarının 
köylü geçimine kitayetslzliği 
mevzuu üzerinde durmak ve 
muhtelif imkanlara haş vurarak 
mutlak surette hurnt bir çare 
bulmak inkılap TUrklyesi içlo 
başlıca vazifelerdendir· 

Muhterem İsmet loönü ıoo 
Şark Seyabatıoda Trabzonu da 

Şereflendlrdlk.lerı zaman bu mü
him davayı ele almış ve Zira
at Bankası vesıta0iyle mAllyet 
fiyatına köylü ye mısır te-vzlini 
temin etmişlerdir. Hundan baş
ka mahlllli istihselat He bu ge
ı,!im vasıtasmı mısır değil, buğ

day unu ile ve daha ücuzrt mal 
etmenin yolları:ıı araı;;tırmayı 

dıı alakadarlara lıf.lvale buyur
mıısl rdı . 

llli t dbir ve teşebbns ola
r k ( hirı t irıe ) teblr e'1llen 
ltalyan huğday lobumlarının 
tuprıtkhmmrzda verim tecrO.be
sioi yapmak olmuştur. Fakat 
iyi neticeler verf'n bu tecrübe
nin hütUn vilAyet mıotanasıo
da ~~ümulln mahiyette tatbik. 
ediirnemesiudeo doluyi çJk za
man kaybedildiği esefle kay. 
doluaRcak bir h disedir. 

Bugün memnuniyetle görn
yoruz ki, Vilayetin el atlıkı yı
ğınlarca iş arasmr1a bu d11va da 
ön sıraya almmış ve mustace
liyetle halli kap eden mülılaı 

meyzulardan biri olmuştur. 
Mısırla buğday arasındft ki gı 

da farklıtrrnı esasen zikre lü
zu rn yoktur. Bundan başka bir 
dönüm araziden mesela 40 kilo 
mısır aJmıyorsa aynı salı11dan 

bir kaç misli buğday lstilısal 

edileceği gayet tabii olduguoa 
göre buğday ekimi fı.ıaliyetlni 
hızlandırın ık, tevsi etmek ar
tık zıtrureı halinde hissedilen 
en doğru ve en mantıki bk 
yoldur. · 

Snnra elde bire bin veren 
bir tonumun ısındığı bir trıprak 
mevcuttur. Bundan en kese 
yollı:ırı takip ederek hamle ha
linde bir atılganlıkla derhlll 
daha geniş mikyasta istif .~deler 
teminine çalışmak ve köylUyü 
en esaslı bir gıdııya kavuştur

ma k, mısır beUlsıada.:ı ku "İar
m&k ihmali bir dııklka için cı
iz oimayan bir vuzitedlr. 

Bu çok mühim mevzu Uza. 
rinde işli yen Valimiz tetkikle
rini bitirmh; ve bu dııfa bu tl)
humdan onbeş ton g.->tirtmh;tlr. 
D~htı Uç, battıt Oıl üç, 15 tııa 

getirtmek imkılu dahilindedir. 
Ancak ziraat dairesinin bu hu-. 
sustRki irşad!l. hail hazır kad. 
rosu kafi gPfmpz Bu gPniş !ol~· 

h ıys kolu yP.lişııı~ z vı• yı·Uşe

mez l::Surıua için her d11rlü fe. 
drıkar:ı!'.{1 kııtla nar:..k lıizıın ~elen 
p·op ığandayı yapmak, kuyıüy ti 
iklız etmek, birn hin veren hu 
hıığcby tohumlımr ın ~·ok isti 
fadeli olduğ•rnu kö) lü'erlmize 
anlııtmak ic<ıp edPr. 

Hulkevioin bıışlıcı vazifele 
riııden biri d • irşııt kollarivle 

• en uz·ık köylı>re kııdıır s )kul-
Q e c e s ı mak Ve bil Ceµl)p<Jpn zirııttl daj. 

nııo ı.ıkşaın Halkeeinde resiyl~ birlikte ç ılışmıık lır. 
Nam1k KPmnl gPcesl yapılmış lokıliibın üzerlaB rehükılr fili· 
bllyllk edibin hususi ve müca- ni uzatmıık sevdıısiyle çırpıodı
delı:ı hayata'ldao, nesirde ve ğı bu mübim dııVıt} ı bıışıırma 
ı:ıazıınd ı :-ıçtı({ı c;ı~ırdıın, *"!serle- nok tasmıı getiren Vali H~fik 
rindeo bııtısf' dılmi'l ve mClntetıııp Koraltııoı Cıından Alkışlarız. 
şiirleri ioşat edilmiştir. 1 CEMAL RJZ .\ ÇIN1-\f{ 
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Dükkanların açılıp kapanma saatları hakkında 
Belediye Riyasetinden : 
E"vtlce ilan olunan kararda :zikredilen dükkan fJe mtı· 

ğazaların hundan böyle Tışrinisani iptidasından Nisan 
iptidasına kadar olan Kış mevsimi için sabahları 7,30 
da açılarak akşamları saat 9 da kapnnmaları fJe Nisan 
iptidasından Te~rınisani iptidasına kadar olan ya:z mefl• 
siminde de sabahları saat 7 de açılarak alcıamları saat 
6.30 da /c,.,panmaları Belediye meclisince karar altına 
alındığı "e hilafında hareketleri görültcelcltrin tecziye 

olunacak/arı ilan o 1unur. 2 - 2 

Açık artırma 
Belediye Encümeninden : 
Çömlekçi yokuşunda Belediyeye ait { 16 ) numaralı 

dükkan onyedf gün müddetle açık artırmağa konulmuştur. 
Artırma 2. 7 2 . 938 Cuma günü saat 14 de icra edi 

ltceğinden taliplerin teminatı muvakkata makbuzlarile 
birlikte aynı gün ve soatta Eucümene mürocaatları ilan 
olunur. 4 - 4 

Dıvar eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 
Merkez Cumhuriyet okurunun bahçesile arkasına y ap · 

tırılacak ihata dıvarının (2404) lira (6) kvruşluk tanzim 
kılınan keşfi üzerinden 21 gün müddetle açık eksiltme-

ğe konulmuştur. 
Muvakkat teminatı ( 170 ) lira (:<4) kuruştur. 7 • 12 · 938 

tarihine çatan Çarşamba günii saat onbeşde Vilti.qet ma
lctımında toplanacak olan daimi encümende ihalesi yapı
lacaktır. Keşif fit şartnamesini görmek isteyenlerin her 
gün encümen kalemine ve t•lip olanların de mnvakkc>t te
minat makbuz qeya banka mekt uplarile mezkur gün ve 
!laatta encümene müracaatlar'· 3 4 

Açık usulle patates eksiltmesi 
Trabzon As. Sat. Al. Kom. Bşk.lığından : 
I - (25.000) yirmibış bin kilo pata1es aç1k usulle 

~vvelce talip çıkmadığından yeniden eksiltmeğe konulmuş
tur. 

2 - Tahmin bedeli (1750) bin yediyüz elli liradır. 
3 - ilk te'minat (131) yüz ot11z bir lira (2'i) yirmibeş 

kuruştur. 
4 - Eksiltme 13 • 12 . 93ô salı günü şaat 15. de 

M evki K liğındaki satınalma komsiqonunda qopılacaktlr. 
5 Şartnamesi hergün komsiyonumvzda istek liiere 

gösterilecektir. 
6 - 1 teldi/er belli gün "'e saatta komsiuon Brşkanlı. 

g· ın tic r t odasında kaf.l ıtlı olduklarına dair geni S"ne 
=< .:/. ves kal wı go termeğe mecburdurlar. J 

çı usu le Kuru soğan eksiltmesi 
Trabzon As. Sat. A lma. Kom. Bşk.lığından 
1 - ( 10800) onb;n sekiz y üz ki o k uru soğan açtk u 

.su lle e nıelc t lıp çıkmadığından yeniden eksiltmeğ • ko

nulmuştur 
2 _ Tı h 'n bed 'i (864) sek1z11üzaltm1ş dört liradır. 
3 j . t ( 6J) o tmışdii t /i,a (E:Oı ktınıştur. 
4 E l 2 QJ s z gurııi s t 7 t de 

Mevki K. hf!ınd kı satın ima kom onund uap•laMktır. 
j h rgün kom igonumuzd ı isf k 1 re 

s it ı kom'ii nn B şl< n 
ol u rına da r YP l -;e. 

urlar. 3 4 

Akşam z Sa 
Dire 'törlü - ·· 

o okul 

den: 
Oklıl muzun 1937 - 1938 ders yılı mezunla

rına ait diplomalar Kültür Bal'etnlıgından gel
miştir. Üçer adet fotoğrafla birlikte Pazartesi, 
Perşembe günleri öğleden sonra müracaat et. 
meleri 3 ·- 3 

( YEN/YOL) 

Zanos Köprüsünün tevsii 
eksiltmesi 

Vilayet Daimi Encümeninden 
1 - Trabzon Vilayet mnkezinde ( 1 .'004 ) lira (09) 

ku'U$ keş f bı!de li Z ıno;; köprüs ·J.niın tevsii knp:ı.l: zarf 
usulile 4~!iltme~e konulmuştur . 

2 - Muvakkat t ~minntı ( 825 ) lira ( .31 ) kuruştur. 
3 - / lan müdd-ti J 6 · 17 938 tarihinden itibaren 

74 - 12 · 938 tarihine karar 28 gıindür. 
4 - lhalesı 14 - 12 · 9J8 fo.rih ı n ~ rnçlaqan Çarşa.m

bu günü 5aat l 5 de yil<iget makamında toplanacak olan 
Daimi Encümende yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin : şartname, resim, plan, tahlili/iot. sil
sileijiat bordurosu keşif ve huna benzer sair evrakı Trab . 
zon Nafia dairesine müracaatla tetkik eder ve b;r sure
tini parasız alabilirler. 

6 - isteklilerin 938 yılına ait ticaret odası vesikası 
ile bu işi yapılabileceğine ait Vilayetten alacakları ehli
yet vesikasını ibra% etmeleri şarttır. Ehliyet vesikası 
talebinde bulunacakların ihale tarilıinden en az sekiz giin 
evv~l Trabzon Vilaqetin« mürac•at etmeleri lazımdır. Ak
si takdirde eksiltmeğe iştir< le. edemezler. 

7 - 4 üncü maddede tayin olunan gün saat on dörde 
kadar teklif melctuplarznı Daimi Erıcümm rit1asetine mak
buz mukabilinde vermeleri icabeder. Posta ile gönderilen 
mek.ıuplar kabul olunursa da realcı olacak tehirden dolayi 
talipler bir hak iddiasında bulunamazlar 3 4 

1 amirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
.5el<imet oteli altında Hususi muh:ısebeye ait /urunda 

yapılacak ( 499 ) lira ( 83 ) kuruşluk tam;rnt 14 gün 
müddetle v e pazarlıkla ekeiltmeğe konulmuş'u ' . Muvak
kat temina tı ( 37; lira ( 48) ku,uşfur 7 - 12 - 938 tQrİ
h ine çaıan çarşamba günü s<Jat T 5 de Vilaq.:>t makamın 
da toplanacak olan D aimi encümende iha/t;si aapılocak
tır, Keşi/ v e şarteamesini görmek istegerılerin her gün en· 
cüm en k alemine ve talip o lanların da muvakkat teminat 
makbuz veµa banka mektup/arife mezkur gün ve saatta 
Encümene mıiracorfları. l - 2 

Pazarlıkla icar artırması 
Belediye Encümeninden : 
Belediqe akaratından aşrğıda nevileri yazılı olanla

rın icarları bir ay müddetle pazarlığa bırakıldığından 

taliplerin Salı ve Cuma gı; n/eri saat 14 de Encümen~ 
müracr.atları itan p unur. 

1 - Sinema arkasınd<ılci 275 /\"umaralı Dükkan 
2 - .. • 273 .. ,. 
3 - lskender Paşa esfJakta 197: 797 Numaralı Dükkan 
4 " Meqdan cflddesinde 19 nurnaralı drikk<in 

Kok Maden kömürü temdidi 
Lise Direktörlüğünden : 
Talip zuhur etmedijinden elcsiltmesinin 10 gün müd

detle t~mdidine karar fJeril« n krible ve Kok maden kö 
mürünün 8 - 7 2 - 938 Perşembe günü saat 14 de Kül
tür Direktör/ütü dairesinde ihalesi yapılacağından i!tek· 
/ilerin 136 liralık teminatı muvakkata mektubu ve bel 
gelerile. birlikte komçformn hns vurma/an iları olunur. 

Açık usulle Süt ve Yoğurt 
ksiltmesi 

Trabzon ask~ri satınalma Komsiyonundan 
; - ( 4, 000 ) Kilo S üt 'lle ( 2500 ) k ilo Yoğurt açık 

usulle yeniden eksıltm,.ğe konulmuştur. 
2 Tahmini bedelleri Sütün ( 400 ) Yoğurdun (2.50) 

liradır. 
3 ilk te'minatları: S ütün { 30 ) lira Yoğurdun (18) 

onçf'krz lira ( 75·) f./Ptm;şl eş ku ,uşfur. 
4 - Eksiltme/eri 17 - l. Kanun 938 Cumaıfesi günü 

saat T 4 r k ı le.le ki garnizon binasında sa tınulma kc,m 
siyorııın pıl cakt~r. 

5 Ş rt amesi hergü ı isteklilere komsigonum•ızd 
göstn ilecektır . 

n I . ' il r;n ht> i g Tl V" saat e komsiqorı başk 
lığma 1 c ret odaqnda k. rıqıtlı bu rınd~ farına 
SP,,P <tı s le nnı f!ÖSleıme~P m churdu lr r 

Sa11/• 2 

Mağaza, oda icar temdid; · 
B""'lediye Encümeninden : 
l'vlt!qd.ı nda Kanlı Gazino binaçz affı ndaki ( 204 ) nu. 

mara/, m?raıa ;/,. Hrd binası üs'11ndeki ıiç odarıın iha
leleri 6 - 12 - 93-< Salı gün ine kadar on gün mü idetle 
temtfit e.dı lmişdir . 

Taliplerin tem :ncıt ı muvakkat.ı m .d.:.buz 1cırile Salı ve 
Cuma günleri l:. rı cumene mi11acaatları ilan olunur. 

Pazarlıkla Ser ve Kameriye inşaatı 
Belediye Encümeninden : 
imaret Parkında yapılacak ( 4!35 ) lira bedeli keşifli 

ser ve Kameriye pazarlıkla inşa ettirilecektir. Taliplerin 
Salı ve Cuma günleri Soat 14 de Encümene müracaat
ları ilan olurıur. 

Belediye Encümeninden : 
Belediye Akaratından Meydan caddesinde 21 numaralı 

Dükkan. Değirmenduede eski Duhuliye kulubtSi, Mu1t1-
hane örıünde Hal binasi dahilindeki 78,17,8.9. 10,21, 7 •• 
6 numaralı mağazalar icarları bir ay müddette pazarlıja 
oırakıldığından talipleri salı ve cuma günleri saat 14 tle 
Encümene müracaatları iliiu olunur. 

Eski kiremit satılacak 
Denizbank Trabzon Şubesinden: 
Şubemizin anbarında 3TOO adet eski yerli kiremit mev

cut olup sotlığ-ı çıkarılmıştır. 
Bunları görmek ve pazarlık etmek üzere isteklilerin Şu

bemiz lerr1az1m amirlijine müracaatları ilan olunur 

Kapalı zarfla sade yağ eksiltmesi 
Erzurum Askeri satmalma Komsiyonundan : 

l Erzurum Garnizonı...ı"1U'l ( 26 . 000 ) r İrmi altı bin 
kilo ve .Jarıkamış garnizonunun ( 28.000) yirmisekiz öin 
kilo :satle yoğlanna istekli çıkmadığmdan ye_niden kapa
lı zarfla eksiltmeje konul,,,uştur. 

2 - Erzu,.Llm S ı de yağınırı tahmini bedeli ( 23725) 
Yirmiüç bin yediyüz yirmi beş lira . ilk te'minatı (1779) 

bin yedigüz yetmiş dokuz lira ( 37, 5 ) ofuı yedi huç11k 
kuruştur. 

Sarıkamış sade yağının tahmin bedeli ( 25. 500 ) gir
mibeş bin dolcuzqüz Lira . ilk te'miuatı ( 1942 ) bindo
kuz güz kırk iki lira ( 50 ) elli kuruştur. 

3 - Eksiltme/eri 19 · 1. Kanun 938 pazartesi gib.ü Er
zurumda oskeri satınalma komsigonunda yapılacaktır. 

Erzurum sad'!yağının eksiltmesi saat 10 da Sarıkamıı 
sade yaiının eksiltmesi saat J l. dedir. 

4 - Teklif mektupları belli saatlerden birer s1Jat ev· 
vel komsigon başka1ılıgına verilmiş veya posta ile gön
derilmiş bulunacalctır. 

5 -:- Şartnameleri her gün komsigonda görülebilir 1-4 
= 

Maaş tediye günleri 

Muhasebe Müdürlüğünden · 
1 Nu naradan 150 numaraya kRd a r 5 Künunuevve l 

151 .. 300 .. 6 
301 ~00 " 7 ,, 
401 ~ 500 " 8 
501 il ilıi " 9 

İlan 
T nln:on ırrn ın ıııır ı' n • '1 : 

ta ,dııd ı 

Pazartesi 
8ıı lı 

Ç:ırşambıt 

Perşembe 

Cuma 

ı i lıira ılır 

1 ir.ılC 

Erzak ve ye ,ksil mesi 
Baybvri.. As. Sat. Alma Komsiyon Başkanlığ ndan 

il • 

1 - Bauhurttaki kıtanın ihtiq' Cl ıçin oşa{!ıda cins 71e miktn'r qazılı dö•l kalem 
erzak ve qem satın alınacaktır. Erzakm tal.mini bede/i/e ek.ı::iltmeçin 'n şek f. / k te'mi· 

ı .. d 

) 1) 

notı ve ihalesinin ynpı/aca ğı y erlerin tadh ve gtin . saailni qazılıdır. 1 H rıı 
Erzakın Mikta tı 1 ohmin Bd. l k Teminat Eksilt~e ıhale Gün saat lıinı \e ı ' il d'' · rıı 11111 nrtırı1111 

C l
• Kiln L vrş l ;,0 K , lıııdeliı::deıı t ıız' ı o ııııır. 

cns T • "' • TŞ .. ıeli Tnr ;h; 

K Ot 40 000 7200 
- 9lJ - __________ , L>:ılıu r .. la ııı. ıu.ıı t ,ıJıııııJ, ı~· 

w u • Açık eksı·ıtme 2 1 7 1 
...... ç·arşamba 9 ~ ..,,o ti~ t ı !er 8· 12 038 taı ılıınden 1til111 

A rp•'I 60 ,000 3000 225 ,, 21- ! 2. 938 ,. 9 nn lıt>rk<lngıırelıilıııı-ıi\indıird~ 
f? ı!,. ·ır 15.oOO 2250 170 ,, 2f-1L-9'J8 ,, 14 ııç ıkhu luudıırnlııc:ıkarlırıııa .. 11 rı1:ı· 

S 
3 S 000 l 7 50 88 llll l"i !188 :ı:w •. o d:h) ııyıı 

aman · · .. •. 21-J2.93J .. 14 i nıU reraatla nı e\·cut \'.:,,alkı g rclı 
ler.rk leri i lan olunur. 1 4 
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l.ı 

• 
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