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'-----·-- / SiY ASI GAZETE TRABZO"'-ı 

Her zamankinden 
daha çok 
uyanığız 1 

Reisicızmhur ı~~met Jnönü 
Seyahate Çıktılar . .. 

Bir dnha tekrar etmek 
isteriz k;, Atatılrk Tü.rfdye
sinin hir sesi vardır : 

Anknrrı 5 ( A. A. ) - Rei'iicnmhur İsmet /nÖ'lt'i bu akşam sa11t onsekizdP
trenle Kastomon;ye ;.,,üleveccihen hareket hayurmvşlardır. 

hurn~f 

O ses inkılabın sesidir ... 

Birkaç gllndeo beri, yer yer, 
dolaşan oğızdrrn, ağıza, kulak. 
tun kulağa fısıldanan i(!renç .şa
yıahırı ıız çok hepiniz i_,itmış 

veya diolemi\slnlzdir. Gizli ve 
~iosi maksatlar tnşıdıı?ıoa hiç 
ştlphe edilmemf'k liizımgt:".len 

bu propagandalar oldukça ma
hirane bir sur ette tertip Pdil
miş bulunmııktadır .• ~e olmuş, 

şu, ou onbpş gün içinde npier 
olmuş bitmiş te biz hala duy
mamışız J 

İsmet inönü yolda ve Kastamonida 
Coşkun tezahuratla karşılandılar. 

Aukara 6 ( A A. ) - Anadolu Ajrnsı hususi muhııbiri bildirivor. Reisit'umhıır sıuıt sf'klzdp 
Çıınkmya çıkmış ve istasyonda toplamın Çankırı:ıın muhterem halkını selfluılıyıırnk bir mtlddf"t 
aralarında kaldıkt ırı sonra dönüşte d<ıha kıılacağıaı vadederek bareket etmi~tir. Yolda Tosyıılılar 
ve Ilgazılılarla görüşmüş vP. saat 13 te Kııst11monuya gelmiştir. Kastamonudıt bütün halkın coşkun 
mubtıbbrti ile karşılanmıştır. 

Mi1li teşekküller Partide 
toplanıyor 

Belediye 
Reisimiz 

Üçüncü Umumi Müfet
tişlik SıhLat Müşavir 

muavini o;du 

1'elgrnfüır fşlil or, rı dyolnr 
söylüyor, her gün, her akşam 
dünyıının dört buc ğıuda olup 
bittın şeyleri sıcıığı sın ğına 

duyup öğreniy< ruz d , şur da 
burnumuzun dlbiı de hu un n 
Anlrnr d olup hıt n i le i du· 

Şehrimiı .. deki milli teşf'kkül

lı•rin icnre hı-ıyetlPri Part.de 
Vı· . .li ve Parti BEşl<~ırıımız Refik 
K( rıılttırıın ıiyı H ti altmdıı top
ler;ıırnk devıı.mlı L>ir ısurett<' çıı

lışnrnları için yerıi ve f'~aslı 
mC>sııi prııgramı teısbit etnıek- Mansup olarnk şehrimiz 
tedlrleı . Belediı e Re;s/iğine tayin 

yamıyoruz ! 
Ank r d 

bi e~ 

non s nt 6 da rokir ~·ocuk- ~dildiği günden lugüne ko
ları hlrr, ye Cen iyetf nz, hırı dar geçen iki yıla yakrn 
Portiae Refik Korı Hanın riya- az hır zaman znrfında şeh 
seli ııltmda toplıını ış ve f r;ash rin her bakımdan umranı 
görü me t>rdP _bu ııı u ıı:uşh r. l için g c Ji gündüz/ti çaltş-

ı ı g n do ~ r,e Pnrhr'ı> saat masıı;la bir ,ok e erler meg-
R fik KM 1 ın ıiv seti . lı k dana getıren, er ese me· 

a n ış, ö 
çnmuru b t ı , h 
nıış ... mı ..• 

ltrnda Kızılay ve ç cuk f i.·. saisini takdir ~ttiren '1JP her
kt>ı c J{urun u id re heyı:tleri 
içtnıin edecektir. kesce sevilmiş olan B ledi-

D b sı \ı r : k d n r, artı 

dairelerde devJ t ve millet iş

lerinde ku lanılm1ıyac kmış, kız· 
J r ılk t h illeriCii bitırdıkt n 

Muhtarlar dün 
Halkevinde 

sonra d.., b okutulmıy cakmış. t 1 d 1 
Mantolar yerlerini yine çarşaf Op On 1 Or 
ve peçeye terkedecekmlf, ba- Diiu Halkevinde Valhıiz Re 
1;11J, yok şöyla olacakmıf, fik. Koraltanın riyaseti altııada 
fok böyle olacakmış ka- muhtarlar toplanmış ve köylünün 
billoden bir sUrü mlş ... miş... kalkınması ve muhtaç olduğu hu-

UtaDmesalar, sıkılmasalar, suaat hakkında çok mühim ve 
ilerdeyse şunları da söyUye- istifadeli bir hasbıhal yapıimıştır. 

ceıcıer : yııkrnda tekkeler açı- Vali Refik Koraltan bu top· 
lacek, medreseler açılacak, ve lantıda muhtarlara; geçen sene 
kimbillr, klmblllr deha neler havaların kurak &"itmesinden dolayi 
Ve neler olacak l mahsulün az oıduğ'unu ve köylü· 

Zavalh gafiller, Türk lnkıla- nün refahını ııılaima düşünen bü
lıınıo, lokıl11p T .. rkiyeeinin bAia knmetimizia Ziraat Bankası vası· 
ne oıflıı~ııuu ı.ıi.lamamışlar mı tasiyle yapılmakta olan yardım
dersiniz 'l Jarın bu defa çoğaltıldığını ve 

ue Reisimiz doktor Cemal 
0

Turfanın 3 üncü Um. Mü 
f eftişlik sıhhat Muşaıcıir mu· 

avinliğine t yin edildıği te
essürle haber alınmıştır. 

Doktor Gemal Tur/•mn 1 
Belediye Reisliğinden ayrıl
ması. temamen manş. ücret 
ve nihayet her memurun 
düşünmek mecburiyetinden 
uzak lcalamzg,.cağı tekaüt-
lük meselesinden münbaistir. 
Cemal Tur/anın nihayet ar
zu.mnun isaf edilmiı olmosı 
le.endi hesabına bir kazanç· 
tır. Fakat Beleıiige Reisli-
ğinden ayrılışı. hiç şüphe 
gok ki, şehir için bir zıya, 
bir kag1ptır. 

Başvekil 
Ankaraya döndü 

Arıkara 5 ( A. A ) 
Başvekil Celal Ba.rıar bu 
sabah İst nbuld n Ankara· 
ya d6nmüştür. 

İngilterenin 
Romodaki 
teşebbr sr ri 1 
Ankara 5 ( A . A.) 

İngilterenin /; o"" büyük 
eiç "sı dzin Jto qa haric "qe 
nezaretim• ıkinct bir mula 
katla lulunnıuş ve /ta/yan 
mehusan meclisinde yapılan 
tezahurat ve Faşist matlu 
atı fart'! /ından ynpılan 11eş-
1iyc1iı mt'lJzuuhohsttmiştir. 

Almanyada 

Yahudilere eğlence 
yerleri yasak! 

Ankara 4 { A. A . )
Almanyado Yahudilerin oto
mobil lcullonmaları. tiyat
rolara, sinemalara, konser 
salonlarına, müzelere, stad
yuma, spor evlerine, umumi 
hususi bütün banyo oe plaj 
yerlerine girmeleri gasok 
,.dilmiştir. 

Dırektörft , Başyuıcısı 
RFKlR ~tKO'ı. KUı.AKSlzonv1 

Fiati 4 h. ·rış 

İlan rnftn 5 A.uruşltır 

16 tncı y!f 

Oluşlar 

Hicran, Acı 
gil n il sııh •lıtıın 

mııllııı11d11 idiııı. Aj IIIS geldi; 
okıındıı: 

"Atatürk \ .. n hastıılı~t vıılııt 

ıuete doğru seyrelm1oktl ı1iı » de 
niyordu. HirdPn yıldırımlu vu 
rulmuşn döncHlm. Eve çok k~ 

derli gitmiştim; kapı} ı nçaı.1 sev
gili :rnrem heni Ö.)'IP. görUnce: 
Ertesi glln kendisine de ı ı ğla

man mukaddermiş, rıe yazık! · 
- i\e var, neden tıöylesio ? 

Korktum 1 ciedi 
- Atatürk ıığırm ş dedim. 

O d Rğhuıııya başladı. O güo 
ö~leden sonra okul!! gittim, i
çim p ~ri~aadı; dı>rslere gö'g~ 

gihi giriyordum. Anlatırken bıt
zan kcmdimi tutamıyor. kiirstl· 
ye oturup tıışmnmıya çalışıyor
dum. ikinci dersten çıktıktıın 
sonra hUkürnetteki Bayrıığın 

yarıya indiğini gördUk.. O an
da benim içimde de bir bayr~k 
yıırıyn irdi '"e kahrlırtelk p 
tu. Huud n sonra dert;lere nn"l 
yirdlğimi i)iC bil rni~orum. O 
kul din•ktör 1 i 
tı : K rc1 
ÇOCUK\ r. 
tik. 

~Uocem 'e şuu u dur u tu 
sanki! Zil Fl ı b eıi be}r im 
tutup dış fi çıkarı r ; hen, b n 

değilim g ib ; h ırek tl riıııe ciış 

il lem h kim . Tt k k e lime söy
liyşmed n dl\c;Ocıl\y mm, ben
liğinde bir k yn. m hh:sedlyo. 
rum. Şimdi son derse surnkle
niyorum. Karşımda altmıştan çok 
flliz halinde insan var. Onlar da 
birşey hissetmişler gibi sessiz 
duru yorlar .Fakat resmen bir
şeyden haberleri yok. 

Dışarda htuşey yssıt bürün
müş . • gökten melal ve 
matem ya~ıyor gibi.. Elimde 
hlr mecmuli . . Kap1ğrnda Onun 
Mareşal llaif0rmalı fotoğrııfı 

var. Benliğimde duyduğum kay· 
nama yıtvaş yıtvaş akmağa baş

ladı; söylüyorum : 
- Sevgili çocuklarım! Bu 

alev yllzlU kumandanı, bu gil-

neş baş'ı. gök go1.'ü ad ıını gö
rnvnr musuz '? 

8ircferı hir volkan p tlur 
gihi i,:lıı ho~ıır<lı.. Hl\·kırık
hır .. Güzyıışları . . lçimdı> sanki 
u~ultulu bir deai·l vnr; Vesan
ki bu deniz göılerimden bo~an
mak istiyor Ah, ağlamak, dur
madıın ağlııınıtk istiyorum. Ağ
lamak ovıe t ıth ki ah! .. Yll· 
nan kalbimi, tutuşan ba~ımı 
göıyAşı serin letıı bili yor biraz .• 
Ü mitsiz dPğlllm; fakat bOtuu 
Umitlerim birer hançer olup 
baftrıma sııphınıyl>r; içim ysoı

yor, yilreğiın kanı vor ve ben 
kan ağlıyorum! .. Yuşlnrım akı
yor, dud:ıklarım tıtrlyor.. Di
lim kırık bir yrı.y gilıl kıılbimf n 
kırık tellerine ddkuaup sesl~r 

çıkarıyo .. : 

- Çoeııklarım, bu glineş yUz
lü :ıdam şimdi bizim gibi de
ğil.. Nefes :ılınıyor; dünyama 
bUrOndtlğil melali görmüyor, et
r f ınrla yOkselen lııçkırıklorı 
duymuyor .. 

:O 

b ~ ı 

n 
od n ç k 

ara ızj dır; Siz y ş mı or ı ı

nız "? Siz bir ·r fo fa KPmaJ, 
siz At tUrkteo birer p rça de
ğil misiniz ? O. hep bö Je so •
lerdi .. 1'Urklnk yaşadıkça 0 
ölmiyecektir. Onun eserini ya
tırı. tscıığımız11, yükselteceğimiza 

andiçelim 1 

- Andolsun, Hyısız kere 
andolsuo; Atatürk Ulknsunn 
ebede kadar yaşatacağız. 

Ç<)çukları evlerine yolhdık ., 

Sokakta yürUyoroı; Halkevlae 
Oı:ıun Eviae gldlyoruz . •Her 
yer karanlık . . .. Ah 1 O'nun 
başı "pür nur .. ydlnız.. Ve biz 
O nurla yUrUyebiliyoruz. O nur 
içinde gözlerimizi kurutuyoruz. 

HAKKI TUNC AY 
Hayır, bin kere hayır, bizim köylünün Ziraat Bankasına olan 

r·bı ve bizim kadar onlar da borçlarının teeili keyfiyetinin Vila 
bunu anlamamış deı?illerdir, an- yetçe karar altına alındığını ve 
lanıışlar ve çok iyi anlamışlar- lıer sene Martta Ziraat Banka
dır ama, ne yapsınlar ki, içle- sınca köylüye tevzi edilen mı.!!ırın 

Cemal Tur/an. geldiği 
günden heri geceyi gündü· 
ze katmak surttile hiç dur· 

madan ve istirahat nedir ' 
bilmeden vazifesine sarıl-

Bekçi teşkilatında yenilik 
' tiolo, m11ksntlarının icabı böy. bu seneki kuraklık haeeHyle şim-

le olmak ve böyle görmek ıa. diden veri!ece~ini, köylüyü faiz 
lltndar t bağlantılarından kurtarmak ve 

Gizli ve sinsi mak1atlar ta- mütezerrır olmamalarını temin et· 
tıyan bu iğrenç propagandalar mek makHdile köylülerimize Hü · 
llıak, yakm köylere varıacıya ltümet tarafından sun'i gübre ve· 

ltadar uzanmaktadır. Nere41en, rileceğini ve Cumhuriyet rejimi 
llasıı, niçin ve ne maksatla çı- ve onun köylüye temin edegeldiği 
ltarılıyor bu sözler ? her şey- faydaları, eslı:i devlet sisteminin 
elen evvel, şunu sOyliyellm ki, içtimai bünyemize olan fenalıklarını 
•nı faslı olnnyan ve olmıyscak. .köylülerimizin eskidenberi demok
Olao bu yalanların mOrettiplerJ rat ve tabiata karşı mücadeleyi 
bil kadınla yaptıklarını, tarihi baya-llleUdirler ki, bUt011 emek-
lerı beyhudedir, ve köyde, şe tının şehirlilerden daha üstün bir 
b· derfcede serbest geçtiğini, bu-
l 

ttde, kasabada hu kttbil söz-
ere kulak 11880 tek ins&o kal· günki içtimai hayatta köylü ve 

'-ııtrnıştır, köylü çiftinin çubu- şehirlinin bir sistem üzerinde ha
tıı yat mücadelesine devam ettikle-cıun haşındf., kasa bnlı alış ve-
li · rıni söylemişlerdir. 
l .~loin peşinde, şehirli münevver Refık Korııltırnın bu mevzular 
~tip •. vaziff SİIP. ha~l>r.şa, fakat 

1 
t k 

.; üzerinde mu ltıırl ria yap ığı ço 
epsı lıirden gözü arık, kıılıığı istıfadelı hasbıhal saathrc 1 cevam 

:elik olrıruk iok ıHlbın ynmırn etmiş ve Refık Korallan. k5ylü 
~ltçi~idlrler. 
l vatandaşlarına sevınc,.li lıaberler 

" nkılil ba dil uzıılanlar. onun 
"il göt:irmek saııdetinı elde ed'!n 
it Sekiz mllyıJn bekçisinin göz muhtarln:ın siireklı nlkışla•ı ara 
tı lill:ıaştıron birli~indea nfila ŞÜJi sında !iÖzlerine mhııyet vermi~lerdir 
()~Ye düşen gF.filler vursa, emin ı--------~----
lı 8Uııler ki, şu. ve bu jOldaki ve hPr zamankinden C>K d1ı ba 
, llfekelleri dfğtl, fıdece bu uyAoığız · · • 
.. e.

11
kll_deki şObheleri d thl kı-n- Son söz olıtrak bir kne da-

~ e ha tekrar etmek isteriz ki, Ahı· t tını en ucı husranlRra uğ· 
.,'ltınaj!"a kafi gelecek tir. Ve turk Tür kiyPsinio bir Sesi vsr-
~n dır : O Ses lokdabın sesidir ! te:tıııasıolar ki, tak kalplJ, 

cepheli ons~klz ı.Dilyonuz Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

mış, o gün bugün büyük bir 
aşlc ve iymanla çalışm_ış 

~e muvaffak 0 1muştar. Is. 
lcele yola, iskele - Dejir· 
mende re yolu, Uzunsokalc. 
caddesinin po.rlc.eleşme fit 

betonlaştırrlmosı, Asri me
zarlık, Mezbaha. Mezat sa-
lonu, mühim İr•t getiren 
büqük garaj, iftihar edile· 
cek bir K i m y a h a n e, 
Kunduracılar oe Çarşı 
caddelerinin parke/eşme
leri. Be/PdiyP. meydonımn 

boşfanboşn parke/eşmesi, 
hal, G JZİ paşa caddesinin 
bugünkü şekle gelmesi.fı· 
rınlnrm nihal/"'t 'fliistai şe 

İôllerden ç1ka,,/m1ş olması . 
Otohüs. Atnpark ve dana 
birden lıat1Ta f!elmiqen işler 
h t> p onurı zrımnnındo, onun 
usnnm11k bilmiyen g •liret 
/erile başarılmış işlerdir. 

Ankarada bulun~n Um. 
Müfettiş;miz Mu~terem Tah 
sin Uzer taraJ mdan tauin 
kegf igeti telıraf la kendisi
ne bildirilmişdir. 

Belediye Rtisliğine kimin 
tagin t!dildiği belli değildir. 

Şehrimiz bekçi taşlı:il.5.tı kad
rosunun genişletilditini ve b<ıaa 
ait nıcamelaiın da iyi bir düzen 
aldıtmı memnuniyetle görmekteyiz. 

Bekçi teşkilatının bütün yurd
da memleket aaayişine temin et· 
nıelı:te olduğu faydalar büyülı:1ür. 

Eaıniyet kadrolarının ayrı bir mua· 
vin teşkilata ihtiyaç gösterdi~i 

zamanlarda kurulan bekçi teşkilatı 
vatandaş hukukunu muhafazada 
yine tekrar edelim ki büyük rol 
oynamış ve oynamaktadır. 

Trabzon bekçi teşkilatı kad
rosunun genişletilmesinde ve yeni 
bir değişıkl ı k almasında sebepler 
ve isabetli düşüııoeler Vardır. 

Evvelc e bekçiler sabahlara 
kadar ıı:ahallatla gezer, uyku vo 
i~tirahatını tıım olarak alm11ğa va 
kit kalmadan t.ılısilat yapmeğa 

Y t ni Emniyet 
Müdürümüz 

Vı/ayetimiz Emniqet Mii
diirlüğüne tayin edifdi~ini 

evuelce haber vermiş oldu
ğumuz İhsan Güven Eloz rğ 
dan şeh1 imize gelmrş. TJozi
f elerine başlam1ştır . 

Hoşlar, muvof fakıyctler 
dileriz. 

mecbur olurdu. Tahsilat şekline kendisine terettüp ecl"n vazife ile 
gelince ; Bu da üzerinde kontrcl m e ş ğ u 1 olacaktır. Sabahlara 
kabiliyeti olmayan bir usul tahtında k a d a r mıntakası d a h i

yapılmakta idi. Elde yalnız eıııa. Hede mütemadiyen gez< cek ve 
miyi havi kuru defterden ibaret en küçük bi r hadiseye dahi mey. 
bir cedvel vaıdı. Bekçiler sabaha dan verdirmiyecek, ~n küçük bir 
kadar devam ~den mühim vazife- hadisede emniyet teşkilatıaı haber
lerinden baıka kapu kapu dol:.ışa- dar edecektir. 
rak defterdeki isimlercien muayyen 

miktardaki parayı toplar ve aylık 
ücretini bu ıuretle tshsil ederdi. 
Bekçinin aylık ücreti muayyendi 

fakat taayyun etmiş olan aylık 

ücret mikdarı bazı Zl'manlar mü
him farklarla tenezzül ederdi. Va-

zifenin kabul ettıği sut!udaki 
devıımh mesainin ml·kabili böylece 
net ic elendikten sonra c iddiyet 
ve aliikııda gösterilt c •k noks:ın. 

lan ve hunıiıın do.raca~ infrr.11ın 

sızlığı gavet t::ıbii karşılrırn; İt hi 
:ıımgelir. Bütün hu hallere rıığmen 
Trabzon b"kçi tPşk liitının dune ka 
da,. takdirler· layik bir feı ıı~ııti 
nefs içınde çıılışt.ğını inkar ede-

meyiz. 

Vali Refık Koralta nın tetkik 
ve d irektifleriyle vP emniyet mü
dür vekili Kem 11J Kııvanın gayre 
ti yie bekçi t~şk !atında yeni bir 
kadro ve sistemli bir çalışma tarzı 
vücuda getirilmiştir. 

Yeni teşkilatta itekçi, yalnız 

Evvelki teşkilatta kadro dar
lı~ı yüzünden mıntakalar genişti. 

Şimdi kadro genişletilmiş ve mın
takalar daraltılarak :da e daha e-
saslı bir surette kolaylaştı ılmış, 

vatandaşların ev, ma~aza, dükkan
larının daha fazla bır em niyet 
iç•nde muhafazası temin edilmiştir. 

Bekçilerin vazitelerini kon lr0l 
ve tahsilat işlerini idare edf'cek 
ayr c1 hir teşkilat tn vi:c ıdn ge
tir.lnıiştır. 

~lı <buzlar inıalıyt' ile muha
sebei 1 ususiycdPn nlınııc • ve 
he.sn Jat muh1seoeı husıısiyt!ce kont
:ro! ediltc~k ve tahsılat bankııya 
yatırıl:.c 1 k tır. 

Bekçiler maaşlarını m.ınta:ra

man alac.ıklardır. 

Bekçi teşkilatına verilen bu 
nizam ve yeni şek il, Trabzonun 

ıon aylar zarfında kuvuştu_tu sa
yılır eserlerden biridir, 

Cemal Rıza Çınar 
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Gayrimenkul satış artlrması 
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Vi ayet Daimi Encümenmden : 
Huiı tlnrı k im Jp:-lrıc1~ ,;" n ı>'ki ı ı )t,kwıdn ~ıı:n 1 1 hıı 

su i rruh "fPPrio A\H ıtr.t k 11 .. ırd hl Lt-ı;; p r~ gııvrı ren
kulıın 1 Ol h.-t rı k·ıı.,ılıııı dn ö t i ı r u uhan nen bede.Ilı ılle 

tlığ:ı çı ır l nı tır 
11 ı ... -;) t rlhlnı ç ı.n ç ıQ rrhı ~nıns ıt lSde ,iJA· 

yet makHmaoda toplı nı:;c k ol n d irr ı e11cümec de itıcıleleleri 
yRpılnc: ktır lsteklıl ıin muvakkat temiııııtl. rile mezl\Or gün ve 

attn encllmene muracırntıorı 2 - 4 
~~~~~~~~~-· 

Dıvcr ksiltmesi 
Vilayet Daiır.I Encümeninden: 
Merkez Cumhuriyet okulunun bahçesile arkasına yap

tırılacak ıhoia dıvarının (2404) lira (6) ~ VTUşluk tanzim 
kılınan luşfi üzerinden 27 gün müddetle açık tksiltme
ğe konulmuştur. 

Muvakkc-t teminatı ( 1 iO ) lira (34) kurnştur. 7 - 7 2 - 938 
tarihine çatan Çarşamba günii 5aat onbeşde Viliiytt ma
lcamında toplanacak olan daimi encümende ihalesi yopı
lacaktır. Keşif ve şartnamesini görmek isteyenlerin her 
gün encümen kalemine ve talip olanların de mrıvakkc t te-
minat makhuz yega hanka mektvplaıile mn~ ur gün ve 
saatt.ı encümene miiracaatlaTI. 4 4 

Açı usu fe pa o es eksiltmesi 
Tıatzon As. ~at. AL Kem. Bşk.lığından: 
I - (25 OlO) y rmıhfş b n k o pat 1es aç k u5ıı/le 

tmvelce t ip çıkmad ğ nd n r eniden eksı tmeğe korıul"uş
tur 

2 
3 

Mt.'lk 
5 

el i lir d 

('" "J yİlrr. beş 

- 7 2 • ô s ı g ıi şaat 15. de 
n komsi onunda cpıloc tir. 

rg n ko sı onumuz a istekluer 

u ~ e ac t k ms on 

ğma lic r t od. s nda kc11ıtlz ol uklonna dı ır 
vesikalaruıı go t rmeğe "mechurdurlar. 

Brş a lı. 

yrni sene 
4 /. 

Aç us ile Kuru so - an • 
esı s'lt 

Trabzon As. Sat. Alma. Kom. Bşk.lığından 
1 - ( l(J800) onhin sekiz yziz kilo kuru soğan açık U• 

su/le egvelce tabp çıkmadığından yeniden eksiltmeğ • ko
nulmuştur. 

2 - Tahmr'n bed11li (864) sekizyüzaltmış dört liradır. 
3 - 1 k te 'mi not ( 64) oltmışaöı t lira ( 80; kuruştur. 
4 - Eksiltme 73 - 72 . 938 salı günü saat 74 de 

Mtvki K. lrğmdaki satınalma komsiyonunda uapzlacaktlT. 
.. 5 -: ':Yoı fr.< m<Sİ l:n gün kcmsiyonumuzda iste kitlere i 

( YENJYOL) 

Zanos Köprüsünün tevsii 

eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden 
l - Trabzon Vila11-t m"rkt>zinde ( T .'004 ) lira (09) 

kuru~ keş / b,.rfe li Z ıno) ~ Öp·ris'lnun tevç;İ knp'1l: zarf 
usu tile , k-iltmeie korıulmuştw · 

2 - Muııakkc.t t•mı•ır tı { 825) /ıra ( 31 } krıruşfrır. 
~ - / 1ôn müddPfi ! 6 · l I 918 t 1rihinden ilıbarenl 

14 _ 7 2 - 918 torılıine karar 28 f,: 1ındıır. ı 
4 /ha/P.st /J - 12 9~8 llr lı t1.>rı<>'111a'1 Çırs m 

l u gıinıı ~aat 7 5 de uılci.Je• m k.c.mrrıda toplanac ık. ol n 
Daimi J:..,cümende uopıl c; ıkl r. 

5 - İstek/ile:in: şufnnm , re<;im, p 1
Ô'I, tnhli ifi t . . ı 

sileijiat bordurosu ktş f ve bu ı b r.zer s ıir P.Vr 'kı Trab 
zon Nafia dairesine müracaatla tetkik eder ve Mr sure
tini parasız alabilirler. 

6 - İsteklile1in 938 yılına ait ticaret odası vesikası 
ile bu işi .il" pılabiltcejine ait Vi/Ugeiten alacakları ehli 
yet "'esikasını ibraz etmeleri şarttır. Ehliyd vesikası 
talebinde bulunacakların ihale tarif inden en az sekiz gün 
evv~l Trabzon Vilul}ttine müroceot ttmeleTi lazımdır. Ak
si takdirde eksilt ml'ğe iştirck edemezlr:.r. 

7 - 4 üncü maddede tayin olunan gıin saat on dördP. 
kadar teklif m1-k!uplannı Da;mi Encümen riyoseti;u mok
buz mukabilfrıde vermeleri icahed,.r. Po-;ftı ile gö"nderilen 
mekıuplar kabul o!unursn d.ı realcı olacr,k tehirden dolayi 
talipler bir hak idd;a'irnr/a hulunamazfo, 4 4 

l amirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
.5el<imet oteli altında llususi muh-ıs b"'l/e ait /urunda 

yoprlacak ( 499 ) lira ( 83 ) kuruşuk tamirat 14 gün 
muddetle ve pozarlricla ekeiltmeğc konulmuş/ur. Muvak. 
kat ttmin tı ( 37) lira ( 48) kuruştur 7 - 7 2 - 938 tari
hıne çaıan çarşamba gunu s at 15 de Vıla f ,, kamrn 
da toplanacak ol n Dafo ı ene mende ıhal~ ı 'apıl cak-
tır, Kfş f v şarteam sini görm k i t q n r gun en-
cüm n kalern n ve ta ip o n ar n kat temin t 
mckhuz veq bcrka m ktup a ı m zkur g ı 'le s a t 
Encüm ne mu ca tlttn. 2 - 2 

İnşaat eksıltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
M rk z G ı p şa ilk okulunda ı plırılac k ( 1104 ) 

lıra ( 44 ) kum uk ı ŞGat 2 ı gun m dd t e <-ksiltm e 

konulmuştur. Mu vakk t f e'Tl 'n tı ]J l a (l 3} kuru ur 

21 - 7 2 - 938 tarihine çata ı çarşamba gunu saat 15 
de Vilayet makamında toplanacak olan daimi enc-m n 
de ihalesi qopılacaktrr. Keşif ve şartnamesini görmek is
teyenlerin her gun ene-men kalemine ve talip olanların 

muvakkat temınatlarıle mtzldır gün ı'a saatta encümene 
murocaatlarr. 7 4 

Pazarlıkla palto mu~ayaası 
Belediye Encümeninden : 
Belediye Şc/orları için iki adet palto pazarlıkla mu

bayaa ola ne. coğındcın ;sıekli/uin Salı ve Cuma günleri 
saat 14 de encümene mıiracaatları ilan olunur. 

Sayfa 2 

Kapa!ı z rfla sade yağ eksiltmesi 
Erz..ırum Askeri satmalma Komsiyonundan : 

7 E,.zunım Garnizorıı..11u'> ( 26. 000 ) Yirmi altıbin 
ki 1n 11e vrınkom., f{nrnrznruıun ( 28 ()0()) uirmisef<iz iıin 
ki/o rnJp uoğ/c nna ;s/pJ</j çıkm d ğtnd'ln UPniden kaprr
fı :;ıırf n <'lsrltmeirP konu 1 muştur. 

2 E'Ztı'tırn S 1de ı7ajın1'1 t lı nir i hPd li ( 23725 ) 
Yirm 'i"ç /ıın .w·d uz u;,mi bPŞ ıirrı ilk tp'minafı fi 779) 
b n UP-iıurız ıı tmiş dok11z lir.rı ( 17. 5 ) of ur qer/ı buçulc 
k11111şfı r 

..) r /..om s 5 d U(lf!ının t Jımın bede/' ( 2 '). 500 ) l/İr
mff. ş tin doLuz ıuz fıra , i k te'" i11 tı ( /<; 2 ) b1ndo
kur 1.,ıiz k,,k iki fra ( 50 ) ellı ku u~tur. 

:; Ehı tme eri 7 9 !. Kcinun 938 p zarlesi gt1ı.ü Er-
ıu1u,., d ı sk ri sctınalma ko 1 sigonunda yapı ac.ktır. 

Erzurum sad"ycğının eksiltmesi saat 7() da Sarıkamış 
sade ya~ınm eksiltmesi saat l T. dedir. 

4 - Teklif mektupları belli saatlerden birer S'1al ev
'l•el komsiqon başkanlığına verilmiş •ueya posta ile gun
derilm ·ş hulunacalctır. 

5 - Şartnameleri hergıin komshıonda gö,.tilebilir 2-4 

Mağaza icar artırması 
Vilayei: Daimi Encümeninden : 

No: Cinsi Sabik b,,deli mahalli mutJakkat teminatı 
lira lira K. -----

31 moğazu 

41-43 
45 muhittin yeni sok.:ık $ 38 
90 6 75 

Yukraıda numaraları 'IU! sabik bedelleri qazılı bulu
nan Hosusf muh-ısebeqe ait mağazalar 21 gün müddetle 

açık artırmağa ,çzkarılmıştır. 

21 . 12 . 938 trırihine çrdrın ç rş mba gü ti s1at 15 
de Vilaqet mrıkamında topl n c k o n d imı encumende 
ihalelni uopıl<.c ktır. lst k i · uv kk t t minatl rile 

B 

l 

p 

. ··men"nden : 

7 4 

yaa ı 

didi 

rlık

g ın-

ıy 

e ediq aka at r.d n Çöm/ kçi yoku u kain 16 nu 
maralı dııkkarun ilı lesi 13 - 12 - Y38 salı gunıine ka
dar on gün mıiddttle temdit edildiğinden talıplerin aqn 
g n saat 14 de teminntı mııuakkata makbuzlari:e encu

mene mzirocoatlorı ilan o7unur. 

y rttaş 

Kızı laya 

İlan 
l'rabzon l lukuk H kimll~indPn 

Trnhzon hninci maliye~i tam· 
ftod'lD Mürtdaleyh i taohulda 
CskOdarda ·0 rn 1 pa a tulunda 

gosterılecektir. r 
6 - istekliler belli gün ve soc.dta komsiyon Başkm· -----------------------~ 

lığına ticaret odas nda kayıtlı olduklarına dair yeni se- Açık usulle Süt ve Yoğurt 
Yardım 

okağmda oturan l'rabz )O Pskl 
I>eftNdarı Niııımeltin ve Mu
d ınya kayıııal{aıni S·'lılhetlio 

ve Trabzondu Mul~ı.n , 'uh oğ'u 
Arif ve Trabz ın e ·kl t pu Mn
dnro Nuri ve K sim G:laP.n 
dromnn caddPıı;İ 86 nıım~r da 
t•ski enılı1kt ıııilli Mlldn·o öl ı 

l-Jııı:>ıırı vnri leri::ıdPn llü niye 
Vö rufakn ı aleyhine açıl n 
8'ı75 lira z.ırar 'e ziyan da~ıı

ne 7.ıesikala.Jrnı göstermeğe mecburdurlar. 4 - 4 

Hopada borutdeposu yaptırıloc k ksiltmesi etmeyi 
Trabzon askfrİ satına ima K omsiyonundan 

Artvin İnhisarlar müstakil Müdürlüğünden: l - ( 4, 000) Kilo Süt '{Je ( 2500) kilo Yoğurt açık utma 
Hcpcda ycptırı!Gcok olan 3773 lira bedel keşifli bn- usulle yeniden eksiltmeğe konulmuştur. 

rut de po<u Ari?: ın Jnh1 arlonnca 18 · 17 · 9.J8 t rrlıin- } 2 1 ahmıni bedelleri Sütıin ( 400 ) Yoğurdun (230) •-------------
den itıbcıren 20 gun muddetle o çık münakas<. ya k<'nul- liradır. 
muştur. iştirak etmek ve şcrlnc mesini ckuyvp ve proıe- 3 ilkte 'mirıotları: Sütün ( 30 ) lira Yoğurdun (18) 
sinı gö'ımek 1sfe9enlerın Trabzon inhisarlar Başmüdürlü 
ğiı :.otrş şubesir.e 7 eya Artdn lnlıisarlar müstakil mü· onsıkız !ira ( i5) ytlmişbeş /iuıuşlur. 
dürliığzine mürocootlarr ilôn olunur. 4 _ 4 4 - Eksiıtmeleri 17 - 7. Konun 938 Cumartesi günü 

~ saot 74 de kaledeki ga1ni2on binasında sotmulma kc.m 
Glıct:2~~~ıct::ıı~~ :&::.t:akt:aa::t::m~~kı 
,. " siyonunda yopıfocaktır. 
n K l ~ı s - Şaıtnomesi hngiin isteklilere komsigonum·ızda 

.~ 121 ay eşya piyankosu ~/ gösterilecektir. 
i ~ 6 - /siekli/erin belli gün ve saatte komsiyon başkan-

Bu gece 
o betçi 

Eczahane 

HALK 
! 

3 - 12 - 938 Tarihinde çekilecek olan ~ lığrna j cr>1tf nda5 ında kayıtlı lulıır:duklanna dair yeni 

L O~ N 1· •• 
1 d ı 2 4 Eczehanesidir Kınlay eşya Piyankosu u u DER ~st_n_e~'-'t_s_~_o_ıt_.,_ı_n_'_R_o_s_ıe_r_m_e_i_e_m~rc_•_ll_r~u-r_o_r~~~~~~~~~~~~~~~~-

Erzak ve yem eksiltmesi 

ının nakız Uz rine c ıri durt. 
rnıısınd MOddaleyhlerdeıı lka• 
ınetkl:llıl mPÇhul hulunırn lstıın· 

hulrln cnmhurir(lt romurkör 
knpteni ö'ıl il san vaıislerin 
deıı Abrtulh:ımlt ve Abdulhnınit 

i ATA TÜRKÜN Vefatında doğan teessür ~ 
~ dolayısile 939 yılı ktırban Bayramırnn ~I 
~ üçlıncü günü çekilecektir . 1 -- 6 ~ 

ne zdind(• olll H:ı · n o~lıı lbra
hiınio dllrm;ı:ııa gıınü ol ırak. 
tııyiıı kılırıon 10 . ıo . ~38 tn· 
rilıine nıüsı dif dawrtt>si gooC 
saut ondu malıkenıcve gelıne

l"ri tı·ıkkrnc1a l'rııhzonrlıı çıkan 
Yenivı>l gAzeıe iulııi '.25 AğııS· 

tos 9:~~ tarın vcı •>518 uumııraJı 
nıı~lı<ıSİIP rlıtVPtivesi fl,ıııPn tl"b· 
lig ı <1ildi:'.'!ı hııld • '.\l ı ıvy •n g rı 

de 111 ıtıkt>lllAY<' g~lıııt <1il{krİCl' 

Bayburi. As. Sat. Alma Komsiyon Başkanlığından den lıııklıırı ı<1 ı v ·ril ııis (.ı 0 

gıyH~I kıır ırırıı l İlill!Pll tf ::ııigi
/ - Baqhurttaki kıfonın ihtiııacı İçin aşağıda cins ve miktarı lJf zılr riirt kalem 

~s:amr~-~~~"3~~~-::s~w::::-~ır·~..---. .,,!J 

151 
301 

01 
5 1 

Maaş tediye günleri 
Muhasebe t~üdürlüğünden . 
1 'umandıın 150 nuıııııray:ı kııdc1r 5 l\iin ıı 1111ev\'e1 P,ız rte~i 

.iOO 
" 

(i Salı 
1 o " 7 Ç:ırşamba 

5 o 
" Perşembe 

ı ı. !j <'uma 

ve k ırıır veril mi~ vı• durn~-ı.· -
erzuk ve lJPm satrn alınacaktır. Erzakın fol mınr bedelıJe Pksilfmesinin şekN, /ik te'mi- :sı 1:~ . ı . u:\-J tıııılıirıP ı 
natı ve ihalesinin yapılacogı yerinin tanh ve gıın , snaileri .1Jaz1'lllır. dLH <• lı>u \. uııı ı gDrın nııt d 

Erzakın Miktoı ı 7 ahmin Bd. /ık Teminat Eksiltme ;hale Gün saat kuz 1 tııvırı kı 111111 ı;; O dıığ ·ı· 
K l 

dıın nwzknr ~Un ve s ıııttıı · 
Cinsi rlo Lr . Kr" · ;ra Kr., ,. 1 1,· ·r~rı"lıı' 

'" " ~ -'-, •• ________ 
1 
dullı ımıt ve lt>ruhiuıiu l'r11bı< 11 

KUTıı Ot 40.UOO 1200 90 Açık ek.sıltmP 2/. ll .J'? Çırşom!Ja 9 llukuk mohkeınP ioe, •ırmlı j. 

60, 000 3000 225 21-12.938 9 g<>lıııedikleri lııkdirde l11klıır•0• 
75.oOO 2250 170 ,, ıı.T:.t. 9J8 14 dnki :\lulıııkt•rııt:>rıirı givnlıent • 

8 kılııcığı tebliğ nııık:ıırıııın kt ıı:ı 
35.000 1750 " .. 2f.J2938 74 " olrıııık il zere g .z\!lc i.t ıl 

2 - 4 olıınur. 

A'P ı 
Bulgur 
Saman 

r 


