
,--------""\ r·---- -, 
Çarşamba 

21 
EYLÜL 1938 

Dtre-ktıırtı, 8atyuıe111ı 
BEKiR ~ÜKO'l ı KlJLAKSJZoGLU 

Fia.lf 1QQ Para 
• 

ilan satı, ı 5 /c.uruştur 
~====================== 
Çarşl\mba. Cumartesi günleri çıka: 

.")'aqı 2524 
\....--------~-

SİYASI 
U-nııaok"k ; 6' ,,15 • 1)7 

GAZETE ..... ~-____ !!_;:_l~·-'-l-~- ) 
~~~~' ~-.:::,:r. .. ı~,._.,.,u-.•·g::: .. ~K:<-·E'i:ı 

~ At t·~ k·· t:ı L·; .a ur u,ı ~~J· 
' .~ Olgun ı.-ıırlıklnr hııh tenkit- bir vatan~sf, hayatında duyma 
~ te~~:!kkıürl~:~rİ ~i lere dımtnıızlar. Birçok defa dıtıknt•ı.ıerl, hayvani nıulırın, 
:! T ~~j tekrar!a:hRımız !' lbl tenkit be- şobveUn 1t1!y11sı olan ıöıleri 

Başvekilin beyanatı: 
Dört senelik iktisadi plan .. 
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Nezih Gençlik 

'!~ AtstOrk., '~: fl.::ıil'l t~s'ıdl ~ şe~t t ıpluluklar/, kolaylık sa· işitir. Yanıınzdı bulunan ludın, 
~·~ mn ~'seb"tı !1 ,. ll!-ük Ö.ıder ~~jı hilıiı:ılii tehlikeyi işaret eden bicabıc~aı: ter döker, r~akten 80 milyon lira ile yapılacak işler c rasında T robzon ~ A• c lrke ı;ekllen tıızimnt g dealz fenerleri gibi rehbtırllk l l'CDie girer. Burada kııdınhk 
:+! telg fmn gel •rı cev !)t nP." ~jı yapar. Ytw.:ıa bttşlark n fi: mal kUçOIOr, beş"'rl~ et kllçUlQr. Sab.-Ll' m anı ve Et Sanayi Fabrikası da vardır . . t! edi~oruz !11 etmed·ııııniı 0u aaşhıngıç, hem- osde c•plılt vncudutıuş•kllden 
~·l Doktor Cam,I Tur f ın ~~ ~ lıri ik gayretUe hakikatten şeklltt ıııokaa ~ldlD, bu kara 

mür ve Demir limanı agric11 
1 Kütalıf}a (12! Zorıgrıldckta '1 Bdt'dİyf• H '~i :1 k c0ca~~lo.I"a tehmln ettiğim ruhlu "0:JÇleri gıdıkfodıkra, ku-Ankara 19 ( A. A. ) -

Btrş"ekil C•fdl Bagt1r hü
kumetin lıuırladığı dörtse
nelik geni iktisadi plô.n h k 
lcınJa Ana!lolrı ajansı1t.a 
ıu ma 1ıl'11atı vermişlerdir. 

Proğrtımrn tatbik.ine N ı. 
/icı, /lc.tiHt, Zirant Veka 
letleri we banltJra bağ 'ı o 
lttn şahsigl'ti hükmiyeyi h"''z 
de•ıld müesHseieri tavzif 
•dilmiş/erdir. Yopılat:ak iş 

ı,,. selcHA milgorı liraya 
6ali; oloc•ktır. Mttli kre
dile,. hariçten o'I Stıne müd
detle tamamen temin edilmiş 
•lclujuntlan heme11 f aaligete 
ııçmelc imktirı dahilindedir. 

Tr.ıbzorı limanı, Sirlceci, bayiik mıntalca elelr.trilc S'itn · ~!! fr, llz :n ~' khmı ı~rr 'çi dir. I lakları~ıım, hernşelırlllk..şuuru. 
HrJQdarpaşo arasında bir tırallar1, ~u m lı ui:atı sa- ~!J DJJmaho~.;a - C l'uıa ~~1 l'rcıbm : ou yaz neş.e iç!~rto i nuzuo,mllli \tJcdıcJımnızuı rea· 

mw;i tı/gon s•ınag;; ıızot ~ brı; gö~lımlo1ı te- .,. ı1u:v ,. fikırdıyor t f rlly"'n ve ıler ıve l elde ol1.1aır.asımn tmktoı yoktur. FeribıJt serrlisi muhtaç ol· . . s t ·b. . ~:j gl1!a a tt'l~ekkt~r ed: dm. a c· k ol:rn n.ıJlleH r, memleketler . N~ztt balk ll?l!llr.a ~d"'ıl"·· 
J • • d -f k l a sanayıı "" ıvas ıı ır çı- t+· K At t.. k • i l b ı ., k • ik l a """ <1ugu ~ımen ° er na 

1 
'l1 • ç b "k K~ r!;. . · (°'1 ur '•)ı C rı ''eŞf'. en 1 .ı • eş• me· bu eıie 1 puıtob11uırno cebinde S'·ta/Nrı mubayaası Ankara- menlo ,11. ' 1 asr , ufo.hyarla .=--:~".D .... ·~'3::....-~.~~.,:·~ ..... "D":•·•~-·~~ diri 'ı) ıvı c s .ret ~rı>nııAcdır. ~' • ' 

... 1·1c. h • • · · · · -·- -·-----...... - ~ 6 evızlım l;itıtvet ve k!lfür dolu d~ m • m u r l a r için sen.e ı enzın ıstılıı ;;/ı 1pn R' d Bu itilistlıı yn~ı ı ı,:Ule~ yü:zJ. g:nçl!3. l el MrUji yapıp ftn-
dö tgüz elliüç binalı ilci tesısot, Iğdır pamllHarını ıze e ın~zu' klŞ!D ~a ;.cuhte ıf fı~~IH· ı ımı~ım •ızal•laehr•alı, yıbt:t 

. iı:letrmdc için Errıırumda hr!~ gUlmcı::illı ~. t..l ı gnnlor vc1ara a.ığrıı yolu aöst:Jrmeiiyiz. Yeni mahalle Arıtolgada /IJt y mra ı rnl i dl rlz A c k • 
iplik fa~rikosı. Mr ,, fil 1 u. n g•'<} :· .e . ~ ıe ·. . n H ' Sab::ıenln karşı:ma isubet eden 

san yli kurulccak ;p 'ile. ka- f g~c. iNi ıkı bahçedekı lı ılk top - yerd kJ taı•bı1'•t ıw nada nl 
1 nav;çe ta: çuv:ı/lık dokuna m'lden alı~rningorı mjre.k/ce hareketleri.. a luli.ı.k.bnrı t~tklk ~dnkrn bczı kad:n yok i B~·ııa k·~ı.•U kea~~ 

bayı f<J hrıkasr tiç ~·enı ş11- E JCrek ııızlatıcı hallere terndOt i 
1 

V 
1 1 calc. A,.k<Jrada b•r zira< t · Rl (H i) ' S . 

1 
ı. m ze sorı ım. e!'eceğ re ı en·ap 

it.er fabrikası bunl~rdan hıri _.ze - u;;ıu;ı ~ '~ ı~ .. rdtyoruı. flhac vuıyeı hlfa..· b hırk uursuıu· ı-t f k 
tilttleri f ıbrik.ns·. Tro.bzond' B l k . vlrhnıı Nizami Atak. .. , l · bir kında uôz söyliyecl>k de•llliz. u ç ş il ç .. e O· 
et sanayii fa. brilcaları mem :ı 1 esır/e bandırmq anı- Pikte şehrimizi ıiyHf'l ı•tn•iş 1 ~~ik! bunun :9iu de ayrı"' l>lr kau a~ızlarıdı'·. M.;uetıu •b.lak-

lelcetin muhtelif sahalarında sında olecalctır. tulıırııtn b0vneıır.ilei ş~hi ·cılik J ·y.:ıı YliZ&rız. Halk arasır G.-ı ne- ~~::~ ~e:dl~erı 
1 
.ısfiyo •der. 

· süt Muhtelif to1da yenidten mntetıı-asısı M. L ımlıt:rc Riz..,nin zr.ıbet muhitinto kanmı emen . 1 zg 8 0 ~lJ!5D cuııa-
megv• do notis usaresı tabii gnzelliklerırıA hnyran kal geaçll:'rdea bahsedeceğiz. du nın. ıatlkbııli karannklı~. Bum. 
o• P"gnir sanayii muhte lif inşa. eftir~lece~ yi~~;~eki~ mı,ıaıdır. Dört sene zaıfrnde haşerderf, zabıteom bu mUhHttjr b~rıa her ft"rd, hae11s oınıabd7r. 
sebzı fH meyvelerin las,,if gernı Halıçtelcı ve ıstınye- 1 fü·ledlyomJı tarafından meydaoe k'lpc.rıp uıı:ıkle.ştırınarnusrndtıkl ' Kemıtizme, şaurhı gençUk hı• 
amba'OA'J• ... e muh ı~ıızası te deki havus!ar "~ tersaneler ! g»llrilm1~ olaıı f'~tırleri yerinde sebebi antıyaruıyoruz. l verecektir. El ele ve

1

rfp, Dl!'za. Yapılaca le işler şunlardır: " I' h ti ı bf k r k ı 
'/ ·ı f ı'laAhi 1 bulıt .a k Helediyeyi tak tir et- Htılk .ımısına g!rJp oturav, a m ze rer . 8 a e tJ O an " J • J J bı'r ko'" sisat ve S·ınaqi yeşı sı 0 ar, · !... t t d ı ı i · l\.tırarıenızrae moaern - - - ·- - mt~ıordlr bi'h~ssa son iki S~IJa yahut önde loca diye ayrılmış uu ııay1 ra e ı er ttlııHUr&Jım. 

Val•ım== ·ızı•n kıymetli bir konferansı 1:~~~d:.:ı~;,~d;,h~:ı~r~::: .. /·~~~~1: oı .. yerd• çk•k'""' g•çs:.d--=dHayrettin Ziya 
tQrk Ci\ddesioirı bu gOokQ Hzi e - U et QVQS~ 

k 1 f b k ytııtlol pek eotere11ao bolmuş 

T rabzonda kurulaca o an a ri a ıud18'1 11 11 8 1 
dl 

1 
anlaşma ile bitecek 1 

1 k l r VE'S e eı e e yen o 
nasıl bir fabrika o aco tır . . nı~hondısı oımadığını oıırenen Lehlerle Macarlar da pay istiyor 

bıtssa Devldtçe bı~hyao bUyQk kirli, duy11n. gö:-'1n, dUşüoı>a nıutıtr•rem Lambeıt bu işlE'rl Ankara 20 ( A. A. ) - Roytar ej\osı da Çekoılıvık - Ge~•n st11ıd11• devam -
Aokara41aa ayrılmazdan ev· 

\'el aıubterem Başvekil Celal 
Bı11n huıust k.Oşklerlnde ıl· 
1ıret etti•. BOJlk bir ttlmad 
'• tevecoDh uerl •!arak Trab· 
'<>n gUal tarihi ve ınlbim bir 
lllt1ette baaı nılf e nrdioll 
811 v&zif eyl milleti• ve ıizlo 
Rteninlze IAJik bir ŞEıkilde 
lctıre edebilmek l9ln ılıden 
1'rıbzonlulan fHıb•.aadar•ık 
tı.r• ıalıia eıtzı Jııdun dClş011-
•tıklcrhdzl l11ttmet H elsi bir 
'1erı daha dlııliyeı•k hediyenizi 
''•bzona ıottırmek v. Trıbzona 
.. '1 '•dı vermek. kasdiJle .zı1a· 
tttı ıeletm, tladlm. Derhal ce
•abı şa oldu : 

Yurdun tlOrt ~11oat111da 
Cııınıuırlyetin 1nce almetlerl•i 
~'11 halkı• hayatına yıymık 
•rarındı taek 7ordan en gft. 
~l '• ıtrla bir parçaaı olan 
"bıonı dı (;u111burl7etia al
~tlertnl götUrmek kararımız 
~~ldtr ) o zımaa Loadradı 
~hJıa kredi •lsakerttıl aetl
~••aıe.-ııtı. Mnı ıkerenlo a• 
~liode devletçe çlsUe11 ına 
~""lnlnno laaı~natla Çatılıtzı ve 
tat.aoa ll•ıoı liluluomakta idi. 

l\ı...~oa11aan kapaın oıaa T
tı:-U•oiia da yap:ıCdtımız bir 
._~•• oranın umumi lııyatıaı 
"a "8.tr oh•o!lk ve ıııizlo çalış
() •ııı ko!ayllıttıracak.tır demişti. 
11ı:••ra beo; ılmtlidın gider 
ıı...~eı lau mQjcleJI Trıbıoa 
(il'- Yereblllrml1im) tledlm. 
tıı...'•tıa kal'l olarak ıôyliyo . 
~ ki, kr.scü mıatae•esl ta· 
~r etler etmu Devlette 
'ba 1Uea itleri• batında Çatıl· 
-~le Trab1011 Umanı Tardır. 
ttt-. r ..... ı.t raaltyetl aıaı;ına 
'~lir ) eledi Ye teşekkDr 

sanayi hareketleri ve işleri &· 'e dUşUndiliUnfl tnıyata t« ·bil\: ' ne.yr n rti,mlş otan Belt diye Fransız SıışvekHi ilo Hal'i· hO'u1metiuin harbm önüne geç-
ra11oda Trabzona da De ilbl bir kıtbillyeti olan bir 11d ımrn o ı F!ı:lshnf z Mucip Kftın3lyerlnl clre rrnzırı dQn Londrııdıın Pa- mek için togiilz, Frosıı tekm
Fabrika ayrıldığını ınlımık. mUeaseaenia başınd:.ı r.ldu~urıu hsraıvtlı: tebrik ve taktir et· rise g• lmişi.lr. ı lerlol esas ltfoarUe lubul AtDtfi. 
istedim. Sa11• Baıvekilla lıaret gördnm . içeri . girdi~lm ıı:a 1 ~ltl~r vu bu gUne kadar olriu· lngill:a devlet adamlarila Yalmz bir cnab vereMhnek 
etlltl Limandan babseltller. mın okumu,. işıude kınvem 1 1!11 gıbl bundan böyl.-de şehir y. ptıklara müzakerolerd~ Çe! .. oa· için tekliflerin d:ıha etraflı b!r 

Bnyuk sanayi plAaı ıaemla· ve ceı.ur bir memleket cocu~uuu I işle.l~i ~~niyetli:! tedvir edebi· lavak meseıeshı-da nıüsılhaao surette keadıst .. o bildirllaeslnl 
ketia dört baçağıada yer 1er kar,ımaa buldum. Ke&fU ışi lecek,~m.ı ~öyl4ılmi,h.u~lr. bir tsrzl bn!le nrılmr.sı lı~in tıı- Jıtemiştl:.'. luglliz Başveldllniıı 
tatbik edilirkea 'frabzo•u• da atakkındı beni h,.ıvit etmealal HLH:O!!!et koııaeı öuDndakl kip edilecek politika hakkı <ita 1uı!\ Hltlerlt tıörllşaoc~I ıOJ· 
~OJl• bir fabrikaya ihtiyacı ol- söyledim. MUe111Feyl Desıl bul 1trml ıııeklz rlttl:kAo ve snlrenln tarn:ını~·n mm::ılıık kr.lmışlardı .. lenmektedir. 
duauodaa bısh1ettia. E~u ~ti dutuou, aaııı1 işe bafhdı{ltııı ve Belediyemiz tarafıadan yıkdırı Arıhış.nr. dOır Ç1:.1kvf!nvak HYtt Dig.,r tllrııfhuı PolO•J~ ve 
bari7le bu ıekUde taıanur uuıu1ak.Q iti• icap H iEıtıkamet· tarak me!dana getirile~ Hiıııya 1 t tıvd ı edllmiştır. Eyl mıı!Öm~t Mıcsrhtım ırkdaflaruun bulun
nrdır. Aacı1k 'frabsonda •D ~ok lerini ıöyledi. Meauıuntyetlm (Cuınhurıy~t Mttvdaot) ısın! ve- J alun ?rı lr.s!Jld~n ôğrec~ldi~i e d:.ıkluı aırntakaıarın heaıdll.,rlı:ıe 
bank.i iti• kQmblno e41llmeıt artlı KHaalJm lialla tok k.uv- rilmlştlr. Burasının yeni al;>c it• ı ntrea Çt>kml~ vnkyedıı plcbis! · it111olerloi i1'temekt!dirler. Mıcar 
buıuıuodık.l tetkikler kAfi de- v&tleome1e batlıdı. Vazit._, hiHI voziyett gösteren kr<>ki !loledis e yapılmasından vaz c-eçildiği p. \ ar.lbi Gori•iln dnetl tııerlee 
rece4le ilerleaı,ur. Si• orada ıle, 1.rcA IHgiıl ile çaı111tığıoı Reisimiz terafıodan M. L-lllıbere 1 rag b!ikOBlttlor. ynp·lıın lokllfte ş. rk! J:'rU1Jıya gUmektı Vll 

•t:s'Oll1et alılllf bil arkadaş aıordUQUm ~u arkadı1t111 \Silk takd,m ve M. Lımbert ~u plllm 
1 
hudutların t•aMtıhıi eııu tuta). · Royt~~ ıJ>tnıı aalbln O:ıce Hıt • 

buluaoyorıuouz. Oid~C4ılkıiiniz, l.Ultlll8Ull oldum. Şimdi tıuzuru- bera1i letkık beriibt:rlrıdtı Trıtb· : •Juğ~ Luı:arnı '-ıu bildlrhm€kteoir ler!e görllşecej'lol bildirmektedir 
Tral>zonıu .arı dloliyeeeklinla, uuzda ok.11yıcı:21 'fezı He 111ub- zona götQrece~ioJ Te muvafık J·=; . = =. ~-=-
alakadarları di•li1ecek.slalz. Kıaa terem beyılioızı de nvindire- gOrdUtU tı:kllrde aynen veya Göruşleı , Duyuşl::ır 
bir 11mıada lak.ifafa mQsalt oek, memaua •dtcektiı'. tadlleo iade e41rcetlal nit bu 

0
--d--

1 
-- --

olacak itleri bUJrlıyıcaklınıı. Ark.adaşlar: Eıaah itleri· 111rmuşlardır. İ 9 er ruşen : 
1"Hkaltde bir ma•l çıi.mrassa miıde11 biri de Şeare yeai bir T. G D f t ~ 1 • 
J• Atuıtoa V8JI EylQl l&llUllGI liitllr.:aınet vermek, Şehri &llzel· --- ere er em•tt enıyor r. 
TrabıJııdı ltulu111catım. Oıtldl· lett1rmek H ıtmar et•ektir. y ag .... mur Beyhude J~re mflııakışn!IDI yapı ?IUDUZ, beyhude yere 
jlmde ba auıuıu .berater mu- .Muhterem MUftttUwlmlı ve u. ç~ne çııhyorsunn, iş ::ıo ıi\:nln, ne orrnn kııruıl\dau çıkh. Eger 
tala• etlecetlz) b•rurmuılurdu. •uııa1 MUfettişlik teık.HAt.wdı Aylardan beri devam resika lAıtllllia açın Yonl7olun k0Uakr.ıi7oncııu, hu Onemlf ve 11e-

lşte arkadıtlaı: Aakıraıılıo bulunan gUzlcıe Ya k.ıymeUi eden kuralclıA .soNa err.li. rdll iş 1ıne bu IJ&Qlıln görilşOnden, du.-• 111 .. .,..,,_ GOt•m. Bu fa. 
ayrılırken Trabzo11 vııa1eUae ari:ıui11ştar1o.ııı ıaten bu it• bat· Birlcf..ç g·iit ılür f::uda 11 w kiri pQrtakılr bu tezi ortaya k'1ydu .. Yekıı !!Onr11ı!A1t lıtei!lldl 
vazife 11111'Ullyetial, meı'uJiye- iamıi buliıauyorlu . .ı..ııi.i ıeu{1den rette yağmur ga;mrzktadır. kt, Dlba&haoe Ta Zatııoa dereJerl birer KQğ.ı~hanıı ve alomi tıy. 
ua yQluıek 11uuaasıoı her bal\le bari Erzuruoıua, 'l'rabz )~Un Dün tıce 

1
iddetli _qaı· mur buyıs blreır sljhne olsun · • 

her ıey1D ttıtUode dDşOnea 111r yell.i çwhreaioi tHbi& edecek - Şu halda hatızuu ku11vetl' olanlıtr nahrl•rl ... r, ohnıyanl11r 
J urd ,.0cuıu 111taUyle gönlUm bir taa&lıot mttV&uu llHrlııde yağmıştır, Hava birdenbiTe Yealyohnı kollekıiyonun:ı bılıarl"na rmlıırlurkl bu tikrl t!erfefdan 

y • l · t · M. ./ ·· - ouce ort171 atu bellim .. mouıerUı ve ceaaretlm daha çıd1tıhyor. DUııJaaıa otoriter sı11n emı~ ır. ~m~1 ı o, !'l 
l - J l L h Bendeniz bir kııç defa bt sUtun1!irda şö;le JaJ?Juştım, nok olarıdt 'l'rabZO.lil ge mif bir aa1Utttar1, ttt7aelmUel bir mazutJ tat ı s o 11 ., a r.-t r 

y i ib Dibathane vıı Zatnoı dı;,relerl plfılik içiıı.le, mikrop yu•aeı, h11· b•luaurorum. O gQadttn t HH ıotıreli ve kıyaetl olıo Proro- anları vard
0
1 S1gfiue!erin 

' " talak. aaşlrldirler. Bu llti dere temiJlenmeeıik9e bu şehire temfı hır fırsattan lstıfa6ie ec&erek •öi' Mcıa1u Lı&mber fiauU mah ve bıllıasıa Sojıılcsa sagfl~ 11eblr ve sıbhi ıetılr deilemez .. 
arkadaşlarımla bu mt..vzuu k.o terem he7.,Uuiı arasuıda bulu· gesmin en güzel ntP.fJsimi Yloe benim dodliim dikk6te l!lın .. Elk başl&rın«!a gıyyur 
nuıt••· Oarlade palıııcak bir nuyoı. Ke11d1ıin1 Trtı.bıoa haltı /Hından soradır. tıınzirat amiri olarak bir çok ımele taraf ;,ıd:ıo ~'t~ iki derenin 
aevıu geUrmeleriai ıö1ledlm. oamıua hürmetle, ıev.ıi He il· ·------ l~llllılendiğloi 2Gr1lnce içim kıTnrıç111 doldu .. Mamafih btn ôlDne
Hlç fQpheıiz ltu mevzuda bılDa 14lilılı)lorı.ım . .Bu daaeril ın111n, Alınan İktisat nazırı Cilk d~lillm. ôlu nhmet bulsun da kimin taratıudıa buluna 
mobıtap oıau bıa yurtl 9ocuk· ba 1111'at aşıkı uaak Jerlerdeıı bul&uD .•. Yahıız ıuau dı .kayıd ve ila~e edeyim ki Eon mnnı. 
l•rı •Jtl ıyrı ba11r1ıuuaış ola· para7a Dık.madaa, paraıı dil· Aukarı 19 (A.A.) - Alrrnn kafalar olııuımış olıfiJdı belki de sa7ıa Belediye Rı.'.slmiz bonca 
oak.lırdır. burada tçler~de kav- 11uumeden Amed.kaıııa ea gQ. iktl11t nazırı hUIJ..t'\mıtimlzl ıt- ıemarat fasll;~ll ar111Ddı bu ön:'lmll iti soaraya Ghakııbillrdi. 
vetll uHadıar buluDllD, talışan &el 1eri11l Ttt milJc.>Dluk iti.Dl yare~ ı~tmek nzre Berlicdrn Kabuk, Odun . • • • • 
Ticaret odHı tefkt1atl7lı kar•ı bır&karak sOzQn .. "abı·p ı..1ıaıl; hare ·et etmiştir. 

1 
, h • 

v "' " .. a. Frndık kahul{u ııe 1:10 ne . .a su o!madığl, kabak. ltZ laştıaa. M.tml•k•tia bu Hbıtla ıçla bDJUk blı asa ile M~ml•· oldutu ıcııı iıtı1kı.ı f ,,kH' ~~smı :Jı., yıl f•nd ;{ Kabtığu Jıt.kmırııcık .. 
fikir aaaJbl olaalarlyle, Tlccar kettmlıe gelmiştir. GİDENLER f.'ıkat odun rut selesı c!daı n V(~ hııK knten ~ >k ehemady~tll bir l''"~Ubtırea \'8 kı1•etll Bıt· 1rkadatlarlı gornıtum. Bana bir _ Devamı gelecek aayıdı _ meııeledir. Beıucd balkın_ brdfl! rlnıekt~ o,• L kı~ lbtlyır.un on:e-

bta"""'llllıe, 'frıl>IOD balkının fikir i•tlrlolı, dedim. Çok OmU Belediye Reisi Dok.t~r Ce- mtk Ioln şimJiden t{ldhır alı .:ı rn~ıodır. 
~.,.~Utıde ka7aıtına 'blraaenel ederlmkf, o arkıdatlar da ba:ıırJaa. SALİH ALPEREN mal fotfaa, Şehir Mlttılıasıısı Kar kapıya d ... yrı!i.d.khırı s ~ıarıı alıt.nc:ılc teti~lriıı tay ••2 
Lıt~""'-k tol• tedlt bir 1at1ur mıkta•ırler. Bu arıda Belt411ye. Lamb~r, Baro R slil A ,,.uht pek az olur. 
t~ bııuadak.larıoı arı ede· nln iyi l9lerluden birini bıber bil' tfdan beri iılall olarak Folk Ah7-et 3arııı.ı:u, Ali Becl1 Şu Vct1lk:ı usulO!l.• bir ç \.i du~en vedhıe, her keq şlr: • 
1'tt.'Jl'lltlı•. Bir gQa ıoara al4Jm. O da Mezbaha itidir. De· lstanbaldı bulanın değerli Cunt Bulat, TGccardırn T~rıı~l Nücut. i -i'den bol bel şehre odun lncilrt>.J vegHıtiyaçlar önleDı:;o kna mı 
,,~,tt Vetm a-klr KeHblıl zi. terli arkadaf Doktor Cemalle ourtyet Mntldelumumtmlı &ay Oökıe1 , Alt ve Iamaıl ..\t .. ıoctr.r olur ? Bir ay Bl')nrıı .. lkl :ay ~01 rı. kömılr, oduo, h'!>uk ııt!'ş P•· 

~ yw 1 on il f t t 1 haaınadır. l1'tkıt ıaıtcın, dondu. ur! ._ •ttıa. Ooa da Tr4bzoıı M~ıb11h11ya gittim. Ufak, mUte- Sallb A peren ıeçeo poıtı ile ae1s• vııpur e s •ı u a 
••lır dOfQallOtOnQ '' bil· yazı bir blaa. 110(1110. , 111 tJ. fthrtmfH av~ıt ıtaııttr. gltralfltrdlr, Cevdet Alap 



21 Ellliıl 1938 

Kapah zarf usulile Menfez inşaası 
eksiltmesi 

Vilayet daimi encümeninden : 
1 - 21-9-938 tarilıiRde çarıamba günü ıaal 11 de Trab 

ro11 Vildgeti ~ncü111Jen orlasmrla ( 15039) lira 71 kura~ keşif 
beclcılli otuz altı me11/ez. inıaıı kap-:ılı sarf U"U U 'e elcıilt
mıj~ konulmrışfl~r. Ş. rtnaml!, resim, tahliliflat ıil,,iltifiat 
bortiurosrı lcışij cı hu'la mfite/erri evralcı saire hır tün 
Trabzon Nafıa mütlürlüjüncle görülehılir. 
2 - Mat1alclc1it t•minatı (1128) liradır. 
3 -- /st•klilt1rin : Ticaret odtısı flHilcıııını "• Hıvelce a

lınmış . olan Daimi ve muıoalclcat müteahhit file vesile .lerı 
ilğa kdınmıı o!duğundan Nafıtı v•ka:etintien 12-8-938 
t ırih 'DB 11650- 67 •ayılı tamim/eri mucibince N;ıı/ıa t1elcd
leti11tlen tıl•c:akları ehli,ıt •eıilcalarını mektubur:a kogmtısı 
ıarttır. 

4 - Elıliget vısikası t•leôi11dı hu/ananlar 21-9- 938 
tarihinden en a.ı (8) tün tfloı/ istiJa ile nafıa vekdl~tinc 
maractıal ıdeceklcr fit vesilcalarıru alacaklardır. Aksi 
t11/cJirtiı •lcıiltmejı tire111ig11ı:•lc.lertlir. 

5 - lşiıı t•klif mektupları 6irinci maacledt1 tagirı olıın•n 
günJ• 8tıtlt orı11 kadar encümtn rigasetine makbuz mulca
biliadı fJermelıri ld%ımdır. Posta ile gönderilu~ m ktııp!aı 
kaflul olunursa da ~alı olan telıirden do 1ayı t•lip 1er iir 
hak taldindı hıılu.nmıyacakları. 4 - 4 

usulle maden kömürü 
eksiltmesi 

Trabzon Orta okullar Komisyonun 3.an : 
l - (42) ton kok matlın lc.ömürü li.e, Kı= orta, Er 

kek •rta "' Orta Tecim olcu/11 için ıatın alın c1Jlctır. 
2 - llk teminat (97) lira (65) lcaruıt•'· 
3 - (18) torı taş mulen kömürü Kız En titüsü için 

satın aluın~a!:tır. 

4 - İlle teminat (~7) liradır. 
5 - Ekıiltmı 1-70-1938 cumartHi günü .a.1t ! / tle 

Orta okult r komisıonunds gt1pılacalctır. 
6 - Şartn mHinl görmtlc isteyenler her g:in Kii. 't!ir 

Direlctör 'iiğıiıade müteıekkil komisyona mu raca(J: Farı 1 - 4 
6C -

YEN/YOL 

Hamam, kahvehane ve lokantalarda 
fıdık kabuğu yakılmıyacak .. 

Belediye Riyasetinden : 
B J di ıe sıhhı zabıto. talimatnamesir.fn 11 inci macltlesi mücibince farunlarda 

oldui,u gibi bundan sonra hammm, kahvduı.ne ve lo'-.anta/ardtı da mahrukat olarcık 
fırıdrk ka'>:Jğu yakılması Belediqe Encii neninin 1.1- 9-9J8 tarihli kararils men edil
miş olduğa.'lda11 bu karar hilafına harek~t!eri gö·iileceklerirı (1608) sayılı kanun hü-
küml-!Ti d1iresinde tec~iye ol11nacalcları ilan Jlunur. 2 - 2 

S•g/11 1 

ilan 
rrabzoıı. icra memurluğundan : 

Yemlall üç ehli vukuf tarafındaa 
Tamımma muhammen kıy

•etl •oo Jlra ızeriodea 89 Ilı a 
kıJaıet taktir edilen 

BoıtepelbalA mahalleıl 

Mayıs gs2 tıulh ve ıoıs 110-

111arada şaıknn ve gıırbeu arazll 
ball1• flmalen işbu mah11ldeo 
Uraz olunaa tnrla ceouben tnş· 
baae lle mahdut motrez trndık
htıo 9 bi11ede 2 hlHeıi 

May11 932 taıltı ve 106 rrn-

A k t .. r.otı'le 0 k sat şı ı• ıaA n marada şark&D Ye i&rbeo araztJ çı ar ırma su ~ n az ( halife cenuben itb• müfrez tın-
DEFTERDARLil(T AN: dıkhk ,ımalea yine araail ballye 

Trabz.an Ttcim olculan.ca istimlak edilen Agt1asil ma- Tıabzon fora memurluğundan ile mahdut tarla 6hlıHfle bir tılı
Açık artırma ile paraya çevrile· IHİ kısmı azamı yine fıodıkhk 

hallesirıde 7 3. 7 3-1 kapı numa,.alı han~nin on/cazı 15 cek gayrime.kıtbı ne oltu~u : muhammen kıymeti temamı 
g~n müddttle açık artırm• suretile 1(.tf!lacalctır. Muh•m· 1'apudo Sıırayatık, nrıide 600 lira Clzerioden tOc) Ura 
men bedeli 300 lira olan mukur cnk~ztı ttılip •lanl•r 1 Paıarkıspu mahalleli Açık artırmağa çıkarıl•ıt olduı}uadan 
uıl~de 7,5 teminat •kçalarile 29-9-9.ı8 ptrş-ımbı? giin~ J . Gayri menkul11n bulunduğu mevki, 21 • 10 • 988 tarihine m11•1Hf 
':? l le le l k ~ Cuma (l.n11 ıaat 11 re kadar saat 15 de De/tttrJarlıktfl top anaca omiıgonrı mııracaet arı.· mahalleli, so a ı, numarası : Trabzon icra daire.t önllndı birinci 

3 - ./. t S!!f tıırttfı kale buı eu, ıol artırmaıı yapılacaktır. 

1 
tıratı validesi hırnımıa hiHe&loe Artırma bıdıli kıymıU muhaa 

Kapalı zarfla odun eksiltmesi kılıın hırne, ark881 Moloıa DIZlf :,•n:ı~~e~~~d~!:r1:1~.b~ı~:~~a~~~~~~: 
1 kııle dıvuı ve ct-ıpbesi tariki 

Al K B k I d 1 
Aksi takdırdo ıatoa artıranı• taalalt-Bayburt As. Sa. . om. ' . ığın an : "ı:ı1 ile m~bdut bir dOk.kau ve tı.dü bıı.kı lrnlıuk tızerı artırma .. 

1 - Bayburt gtJrnizonrı ihtit1acı (100000) dört gaz ı bır miktar arsayı mnşteml\aıl· ~ş 0~~:,1:~~:!~' 7-~~~; P::;:: 
bi11 kil'> mişe odıınu kapalı •ar/ la eksiltmeye konulmuş'ur bant hanı gtnt ıaat ıı de dairede ya,ılaeak 

2 _ Tclımin eJilen beti.el (6000) altı bin lira. 250 erşuıı M•,rt 930 - 933 llıincl artırma11ada artırma bHeli 
. ( 50' l dört ~ il' ı· uamara 58, 30 cilt 99, .14-2 kıymti mulııammınln yQzde 75 ini 

3 - ilk temınat 4 ı yuı e ı ıra. ·r 28 ı ~kı 226 110 12 bulmadıtı takdırdı aaht 2280 nolu 
27 E l • t 938 l " " sahı e , , etı J'en , , 

~ _ Ehiltrne ~e ihale 1 u sa ı gunu saat 10 )(aauıı ahkAmına tevtıkaw. gırt ltı-
.,. ., rakıhr. 

onda 8:.ı.ybu;t As. şabesi binasındıı As. Sa. Al. Komisgo- Takdir olunan kıymet: Satıt peşindir. Arhrmata lttlra.k 
ıtmık lıtıyenlırin ktymeU mu -

nuntıla yapılocu.lctır. Muhammen kıymeti 600 Urı hamaınenin y11zdı yedibuçuğu nlıbe-
5 - Şartnc mtsi istelclilrre lcomisgon f'tisli;ince lıer Artırmanın yapılacağı yer, gün, saal tlndı pe7 akçeııl veya •illi blr 

baalc-ın tl•inat makbwznan ba'ri 
tiin ıöst<!rilecelctir. Trabzon lcra ıblreıinde bulunmaları lAzım•ır. Hal.lı::lan tapn 

6 - Tclciif m,k.tiiplarının 27 Eglfzl j38 $alı günü $DOt 21 Ta,rialenel 938 cuma .Jcillle •blt bulua.mayan. dlier ipo 
ekli alauklılar da dlğer allkadar-

doJcıu :ı kadar komisyon baılı.enlığıntı verilmiş t.ıtya posta gUnn nal 10 tnhı ve trUfaklaakkı •hlpleriala 
i'• 1öndt1rilm?~ olması 14.ıımdır. Postanın ıec;kmtsi ı - lşbn gayrimenkuHln artırma bu llalı:ları ve huııuılyle faiz n •urafa 

v tarlnıımeııi 21·9 988 tarihlndea Utba- dair elan iddlalarını evrakı m1lıMl4'-
k•/Ju/ edilmez. ren 938·471 No, ile Trabzoa icra lerile blrUkte ilb tarllli•clea 

'i - Jst,ic/i/er belli grin ve ssatta komisyon başkan- m•murluğnnun muayyen numara- itıbaren yirmi lb zarhn 
aında her keıln gOrebllıoesl lı;ln a- da dairemize blldlrmeleri lUlm~r. 

lığrna tic ıret odös:rda. lcagıtlı o/Jızlr.larltla dair geni çıkhr. İlllnda yazılı olandan fazla Akel takdirde hakları tapu ıiıtlile 
sene 'lJ'!silc.alarını göderme;e mtchurdurlar. 3 -- 4 maltlmal almak lııteyenler. işbu şart- ııabit elmayanJar 1atış bedellaia pay 

nameye 938 471 doeya numarası ile la~masından llariç kalırlar. Müterakim 

A k ·ı d'd• nıemurlyııtimiH muracaat elmelld1r. vergi ve Belediye rus•u artıraa 
rpa saman e Si tme tem l 1 2 - Artırmaya lştirlk için yukarda be~~~~de::.z::n~~l~~=f'~1mak iste 

Evrakı matb a ek 'it 1 B } d E ' d yazılı kıymetin y11zde yedibuçuk yenler 21-9-938 tarihinden ltibaren u Si mesı e e iye ncümenın en : nJı•·~Linde pey veva m\ll1 bir bllJl· _, herkesin görebilmesi içiu. dairede 
V "} D E E'- '[ d'J · - l {l.J6ı001l /c'/ kanın teıninat mektubunutevdiede- 1 k t rt l ayet aİffil IlCÖffienİnden ·. ıur tme mti geff en fUn uzalı an .,. / l O arpa aektlr· (124) açı)( bulunduru a~a ar ırma fil · 

938 namesi 936 • 656 No doııyaya ilk olc.ull r için tabeitirilecek (31) lcalem e11r•lcı mat il• (1.f.600) k:/o aam•ne ih•l• grinri olan 1~ _!J- CUlll• S · ipotek ıahlbi alacaklılarla diğer muracaaUa mevcut veııaikı eıJrebll· 
ıüns tttlifl çılta11la.rın fltr4ilr.lert fiyatlar Haddi laıilc ıö- alAkadarlann ve irtifak hıkkı sahıp ceklerl Ulll olunur 

h'.lamn muhızmmen bıcitli olan (.f50) lira üzerir.den pazarlıklfl k l lerini• gayrtm~kul ttzorlncleki hak· •-------------
ihale edifme/c Üzre on jün miiJdet/e •/csi/t11uge /co ıufmustur. ,,/meJiğin 1en İl bir O!J müıJdfıft pazt1rJı;a hıra 1 mıştır. larını hususile faiz ve 111aerafa dair •ı ıa~ n 

24-9-938 tarihine tı'tftan cumartesi günü sa"'I 1 ı J~ Taliplerin Salı tJe cama 1i11leri s.at 13 ti• encümen• olan iddtalarmı i•bu Ulu tarihin ... 
r fi• itibarea yirmi g11n içinde ınakl 

vilayet malcammdtı toplt1n•c;a/c. •la• J•imi cncü7ıende nıaTccaatları ilôn olanur. m1lsbitılerilı birllkto aemuıtnU· Trrbıoo Sulh b:uk.uk Hı-
satışı gapılo.t:•ktır. isteklilerin encıimıne marecalltları. 1-'2 === .-= - mlze bildirmeleri leap eder. .Akat kimlitladea: 

K 1 d k 1 
imtihanla sta1·iyer oh nacak :~~~ı:ç-:1:~1, :=:11::1!~~1a;:ı~~ aııddeı Trabzeou• A,.r11bo1 

Si• m'ı(. Q Un e Sf
1 

tmLSI• mahılletiode DOomell Olllu Tur· 
"I ,_ P. T. T. Mu··du··rıu··ğu"'nden·. ıından hariç kalırlar. H t t d 

4 _ Göehrllen gdnde ultrma1a iş· llıtDUB Olla &rUD ara ID a• 
Vilayet Daimi Encümeninden : Jda,.emizin /üzüm •östereceg·i vi:aytt, kaza ue nahiye tırak edenler artırma p.rtramelini mDdclealeyll ayal mıtullede otu-

., ckumne ve lllz'lllDlu maHlmat a!mıı T k 
Merke• ilk okulları için beher kiliHU 1 lcu uş 45 san me kezfe,inJe ÇQ./ışma!c üzere imtihanla stcji9Pr olınacak- ve bunları temamen kabul etmiş ran dOnmelioaıu arıuoua 181 ve 

timden (45) bin kilo kesilmiş lcızıl..ıaaç. gürg.•n. isti .. iç. fır. lmtihrm, 10-10-938 Je Trabzon P. T. T. Müdürlü- ad n itibar olunurlar. Baho tlu IUmll karilll Uakıt H 
6 5 - Tayin edilen zamanda gayri dlıer kızı Emine ve Beelre He· 

kuru odunu me' tepfl!r t slimi setırı alın ·c'41ctır. Muvaklcıt jünd~ yopılacrıkdır. Talipler, aranıl~cak şartlar, vtsika- menkul 11ç tlefa bağrıldıktaa eonra dlJe ,.. lkaaetgAbl meçhul Rl• 
t~minatı (48) lira (~5) kuruştur. 5-10-938 tarihine ça. , /,, · '1Je ueriltcek ücret miktari hakkında Trabzon Müdür- en cok artırana ihaıe •dihr. Ancak zeli o"'lu lbrıblm aleyblerlae 

arlrrma bedeli muhammen klymetin a 
tan çe.rşnm/Ja günü saat 15 de vi1i.uet m-ıkam:nda topla lüğ~ndm mala.mat alabilirler. EVJraki!~ beraber son mu- yüzde yetmiı betini bulmaz ve1a nçdıQ'a ilıleyl •UJU daYHIBIB 

nac.ak ola dain i encümende ihalesi '/Opılacaktır. lsteklı' '"C tflf 5-10-9°0 • k111Jnr yapılmalıdır. ııatış iste1ealn alacatına ruchanl olan cari mulıakeınHl 6ıııasıada mtıd 
-.. .JO .., .. a~ diğer alacaklUar bulunup da bedel l 

ı~ zn muvakkat temlnatlurile encümme muracao.t/arı J.4 -- .,__ -=~ bunların ' 0 gayri menkul ue temin dealeyblerden brahime lünea 

Köp ü tamı"rot eks~ltmesı· Pazarhkla süt ve yoğurt e.ksiltmesi ;:ı11ı;;~ş ç10~:::1a;: ç:e~r~:r:~: ~a;:!~e:a~·:;'~.~:~:·:~r:c~:~. 
1 Al K taa.lah11dG baki kalmak Q:ı:ere artırma VilayeL D . " E .. . d T rabıon Askeri Satın ma omısyonundan: on beş ıü• daha temdit vı o:ıbeşiacl lt•lunmadıgı clb•tl• bak.kınd• 

l. ımı ncumenın en : T b A le h . . ''k "ht' . . l gQnftn ııonıı o;an glJ•P .... rarıoıa Ut••• tablllla.• 7 b R · . ı ra zon s eri astanesının seneıı ı ıgc:cı o an .. 
. ra ~ n - - ız: s~hıl yo 1unun 65><000 irci kilomet ( lOOOO) nbin k;lo süt, (SOOO) beşbitı ki'o yoğurta birinci 7 ıı 938 Pazartesi gttnlluat 10 de ve mubak.emenlnde 1-10-938 

resı. tl~kı S?la"klı lc~dpti~us1ünün (494) lipa (65) kuru1/8 1c ?Je ile.inci ihale ıünlırinde tal'r çıkmadığınd,zn 2490 sayılı ;:::~a~:C:;~::~~iı!:~e~1::~:~- pazarte1l ıaat ona talikıoa karar 
tam11atı on gun mu et e pazarlıkla eksdtmege le.onul- le •

1 
"h k , 43 . . d-' . alacaklıların o gayri menkul llotemlo. verilmiştir. Mumalleyb lbrablmlD 

24 9 938 t "h. artırm._, e .~ı tme 'lle ı a e arıununu, rncı ma •ıcsıne edllmiş alaııak!~:ı mecmııundanfazia JBVllll mezkürde muhakemeye 
m~ştar. -. - "-Tl zne çatan cumar~ts~ saat_ 11 dtı tevfikan bir CllJ içinde pazarlığa konulmuşfur. ya çıkmak şartile,, e11. çok artırana gelmedlQl ve uıuleu blr Tekli 
fJıltiqet makamında topl~na~alc olem daımı erıcıımendt Evsfı/ ve Ş'!raiti ııruıidrr. /sLkliler h"'r g ın komisyon Uıalı edilir . .Böyi• bir bedel elde 

satışı yapılacaktır. /st~klılerın o gü11 encümene mul!l~atı'"" da görebilirler Her iki erzakın ihal~si ',~ 1. Te~~in b 9.18 ::i~::e~~~el~ale yapılamaz. Ve .. tııın ~anhd::::;~·~!;~~l~~=B~~;:: 
Pazartesi güuii. saot 15 e kadardır. istek ıhr belıı gun ve 6 - Gayri menkul kendlli11.e ihale -"ından keyfiyet IJ&n •lonur. 

l l · · b / l olunan klmse derhal ve7a Terllon 5 • • f Q f • 1 s-::nfn k ıd,1r komisyona muracaat a P"Zt:ır ıga gıre İ ır er. nıiihh:l içlad~ parayı vermezae inal• un O man memur Uk arı - ----- ---=---1 kararı ıeshoıunarak kend.Lei.ndenevveı 
1 - Münhal O,m:ın M aha memurlu~fa,ı ifin müsa

baka ile memur /ınacakt r. 
2 - lise mezunları iml ·hansız, Ortc melct,p muıı11• 

larile eski mulı,Jfnıle ormr nları fen memur maavinleri 
müsabak« il' alınacaktır. 

3 - Taliplerin şeraiti sn/amale üztr• Ot 7ttt11 Baımü. 
lı.encfisliğine m•rBctui.tlart ilan olıınar. 3 - 3 

İskele insaat eksiltmesi 
BELEDİYE ENCÜMENİNDEN : 

Menderekte kciin lcogun i~kelHi11in (161) lira 11 kurııı 
h•tleli lc~şif li IJ•kigei in,atıtı pazarlı/ela ilı•l• olunncajın
dan isteldilerin muvakkat temin_..t •a ehligıt flr.sikalo.rile 
.\ lı ..,o cum.1 günleri encümene marac:ııatla.rı illin ol11nur. 

Gaz satılacak 
BELEDİYE ENCÜMENiNDEN 

Belediyece musaJere edilen 4 iliigiilc "• 12 lcüçülc t•
neke ga~ p2zarlıkla satıl,zt:Pğındsn taliplırin ıalı •• cu111e 

ginlıri saat Jtf de encümını muracaetl•rı ll•ıt •lıın•r. 

Mag .. aza satış arttırması yllksekteklift, bulunan kimıearzetmiş 
olduğu btdolJe almağa razı olmaz 

Muhammen be ic ll veya bulunmazsa h~we.ıı o•bef gttn 
N ınfiddetle artırmaya çıkarılıp ın çok 

Mııholleııi S >ka~ı Chlfi Kııpı. M. N. Lira artırana ih~le edillr. İki ihale ara 
Es vak. SırdWBl?cı:r.alar tahtanı kar- 49 135 960 sındaki 1ark ve geçen gtınler içinde 

&fr m&ğllZft yüyde beşden hesap olunacak faiı 
Ye diğer zararlar ayrıca h&kme 
hactt kalmaksızın menıuriJ•Umizoe 

alıcıdan tahıil olunur. madde (381) 

,, .. . , 13G 1200 
merbut 

Gayrimenkuller yukarda gösteri 
ler; 21 10 938 tarihinde Trabzon icra 
memurluğu eclaııı.ııcla işb• ve göı 

Yukerdıı evsafı yazılı lkl bap uuğnza 2-9-938 hritıirden terllen artırma şarlnamesilı saulaca~ı 
UAo olnaur. 

NJt: Bu mağıızaların UıJtllndekl har.o ayrıca İiipuya 
olup hntnc. uhdesindedir. 

DEFTERDARLIKTAN : 

ltlba!en b1r ay içinden pe9ln bedelle p:.:zıırhk suretUe ı:ıntıla- '""""============~ 
caktır. Tellp olanların yOzde 7,5 temlkınt ak~aiarilo biı lik te 
3-10-938 tarihine tadar DdterdHlıkta toplaEıı08k komi~yın•a 
muracutıarı 2 - 4 

Zayı şahadetname 
32} ders yılında Viılc./ılcellirin Şarlı Rüştiye mektebin

den aldıiınt ıehatlc n lmegi zayi ettim yenisini alacağım 
tları esk "sinin lcülcmü olmaılığını ilan eglerirn. 

Şarlının Kudıla kögünJın 
Kara Muıt,o/a ojla 

Şı•kıt K•r•'•niJ 

Sathk tarla 
Karlı le Şomcriga köyün· 

de 15 dönüm milcdarında 
ilci kıta tarl• ııcuı fiatla 
acele sotılocalc.tır. Almak 
isteyenlerin Muhittin mohal 
lesintle Nemliojla selctı;ında 
13 namauılı nı stıh.ibine 

,,.ar••••I ılmıl1rl. 

Açık 
Orman mesaha 
memurlukları 

1 - Orman Umum Mrf· 
Jirliilc tıı lci!~ınJa mann.l 
bi,inci, ilci11ci, ıiçincd sınıf 
nıeıaha memurlalcl•rı iıita 
mıbı:ıhat• il• 111emar •lıtı•• 
calctır. ( Diıe mez•m•rı ,.,,,.. 
tilıan• tehi tııt•lmaıacaldtf~ 

2 - /mtihtın 26 - 9 - 9J 
t•rihintl• gapılaco.lctır. 

3 - Orta mektep we Li•' 

mezanl•rıntl•n elanl•r 2~ 
9-938 tünü alcşamına lı 
iıtitla •• evrakı mis6ll'lr 
rilı 6irlilct• 6iz:ıat Ur-'ilfl 
B•ımühındisltjin• nuıro~ 
•tlor1 11411 •luniır. 1,,.,,.~ 


