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Fiati 1 QO Para 

ilan satırı 5 kuruştar 

Uzuaaokak ; 63 • 66 • 67 

15 inci gıl ı 

Yakacak 
meselesi .. 

Odun kö ı•ür işinde başka 
6ithııssa fındık kabuğa üre 
rinde ihtikll.ra rnegdan 
vermiyecek cıcıl tedbirle 
rin alınması çok lazımdı . 

Çek hükOmeti teklifleri büyük bu 1 

ile e mecbur olduğunu söy 'yo 
Ankam 22 ( A. A. ) -
Çekoslavakga dün F ran

sız lngiliz teklıf /erini kahu 
~tmiştir. Hükumet neşrett•ği 

tebliğde şöyle dtJme~d,,.dır. 

nin reddedildiğini ve lngiliz 
Franr;ız hiikü~et erinin bir 

izaha karar 'V rm; t "'. trı 
gili% Başv k 'li H r f o 

h ,.,/nn mesuliyctini ii.zerle rüşmef gıt 11 ~tir. 

Po o 

• 

~--------' 

Atatürk Günü 
IV1ünasebetile çekilen tazimat telgrafları 

ve gelen cevaplar .. 
Reisicumhur KAr\iAL ATATOR~ 

fltanbnl 

Kış geliyor. Odun kömür 
tneselesl mal Om: D ıba şl dl 
ttın e11 adi kömürlerin kilosun& 
geu.-ıcller dört kuruş istlyorı r 
Odun 011 oua göre . . Bı• vazi· 
Yet karşısında bu iş, - odun 
k.ömnr işi - tlzerlnde hrı~ s 
davranmamız ve tedbirli bulun
lllamız icap elBıektedlr. 

Lond a tıs Paris;n mulc.av .. mct 
'1dilmez tazyikları altmd 
kalınmı~ ~•e hu teklif /eri bii
yük bir aci ile kabala mec 
buri9et hasıl olmuştur: 

rine a maqacakl 'lrrnı kat'i 
sur, ite bi dirme eri neticesi 
tekliflerin k bıı! edi diğini 
sô ıle'Tliştır 

Dün gece P <'gdo ndma 
gb~ler yapıl'1ır$ hiıkiı.'Tl tin 
değişrnesi 'fJct k i h .. d·k 
taiör üğiin /m,,. l'1! .,, is en-

~rr n 

dai; n 
elti /; 
le. u t 

Mc 

i; 

i 

t n 

n 
c k 'lUi 

i t ıştır. 

YtıksPlc kudret ve varlığınızlıı Trıbıoaa ıeref Terdlliulz 
ilk z'yıır tlerinlzic: J4 Urıc!l y;l dOntıllllatı bue811 Trıb1011. Ulkı 
d •ri bir coş ·u ıluk lçfodc utl dı . ScYlmll H kudret ta1aatı 
yacrı varlı~ınııın bDt \n k iple d yorııtlltı aeYıt bu tarUıt ıtıaCe 
CJ ·u lt zııtıur ta ve ile oltilu. Seni aevea, HDI• nrlıtıadaa 

kodr t nlnn Tr hzo lul r t .. r bir k~lp •halinde yCce ıdıaıa 'Ye 
btı }' Ul\. bışınır. rlal vo daima başlarında olması •ll•tlal oHdaa 
tııkr rl dı lar T ıi l aneder llorfalzden öperim. 

ŞÜKRG KAYA 

Vıli C. H. P. ll7öok11ralu Bışkaaı 
REL•lK KOR.ALTAN 

BurııdJ, bir vesika usulıle 

karşılanmış bulunuyoruz ki, i~te 
bunun azamı dikkat \'e itin ıle 
tatbiki cihetlc.ıe gidilmek, Dcv
letıo zar.1.m:ıo. olmamak şıırtlla 
ınatıup ve milmkUn ol ıll bütün 
kolaylİk yollaıını ayan ve be· 
Jan tesbit ve ta)'lD ederek işi 
11lDnbasıran en kolay yoldun 
ınrtuaıek, varil veya muhtemel 
~ttouk ve a.ıılaşımamazlıkhmn 
lt111umen ortıdıu kalkmış bu
luıutul}unlıl alQkadıırlıırına anlat
llltk ve bu suretle iyi n~tıce aln 
btırııık imkaa ve f ırsdleri ıl 
Ort,,a koymak Ulzıwdır. G lc
U.. f10dık: kabuğu meıelesıne: 

Fındık kabutu işi öteden beıi 
'-tıkar lçlode 7Urllyen bir ii tir. 
litıe~IJe &f:ÇeD seue, doldur
"••• da dahU oldaaıı halde tlD
~k. kabuauoun çuvalıua on beş 
llruı narh k.oyuı•şlu. Fak.at. 

•oaruauou söylemek lizım re
Ur,, ileledi7eıain ko1dugu ftat 
llıerlııden gefeD kış kabuk ela
~llenıer 70zde beşi bulmamı~tır. 
1Gdık kıbuau 16 deau. c:ayır 

C.Jıı 3~ kuruşa utılmıetar 1 
ır _ Bu ıseae ... ruulık çok azdır. 
~bık aztrloae daha bir ay 
~~•Uadeıı ihtikar hare.ketleri 
i"lımııtır. Şimdiden ia0-40 
~1'1ta mloaetle satılan kabuk 

60 ıo, fUpheslz bi• mlnııetle 
kurışa satılıcakhr. Yakacak 'l ibllJaçıar.&aallır • .bilhaasa 
~ k kıbutu Qıerinde çok acil 

birler ahGmak eerektir. 

btr Sadece earb koymenm kAfi 
~t lt oııaedığını geçen sene 

1 r,ldik. K'lnunuu vtırdlğl seıa 
tı~'ll•r tatbik s h snuı da ia· 
~l ettirilm~k sur lUe bekle-
il llelicı istibs l olun bilir 
tlenıa rubu buradadır ! 

YENlYOL 

s()l) haber 

Çek kabinesi 

isti u ~tti ... 
londrada ntimayış l 
~lhn 2:l ( A A. ) -
~koılıı v11k) u kuın uıi it.ufa 

, •• Ç~kluln miıll kahrtı· 
~, tıh ırn<tıklaıı ordu umumi 
ti\ ltııl Gttııertıl ~ırovinıo reıs. 
~~' Yeuı kabiue teşekk.Ql 
)"1llt, Eıti Baf \'ekll Hodzaaı 

Prag radwosuda keu/igeti 
bildırirken Spilr. r lıük(ımnfin 
meseleyi berrnelrrı.ilcl hake>:ie 
'8!rmel: h ıkkm aki t k'ifi 

mi tir. H 1 kfı.rıG t mi /f, c d fJ ' t 
bsi iop1fımağrı ve t •klil/ ri P şt j 

kah ı 1c seof. tmi.. s !J p ri mışi 

Valimizin kıymetli bir konfe ansı 
Trabzonda kurulacak olan fabrika 

nasıl bir fabrika olacaktır .. 

n ,. 

- Geçen sayıdan devam - bir yekıloa çıkııc~ktır. Bt>le11ye bilUtiz ş mdi~e kednr bildir· 
Arkadaşlı:ır; boyl6 lnsonb r n.ia bugünkü bütçesi t•u bnyllk mıdl~ bu i:;I t'>ll iyi bfr fş, 

ner memlekotte, düoyııoın her iı;;l oariıl bsşarııcak ? Peki . bu kııblli h sıı l ol c en kolay bir 
yerinde sevilir. BUtun millet- pımıyı hulomvyır:ea bu gnzel is o l r ı. t lılkki ctmf lrteyim. 
leriı.ı gönül vervi~l bu SOL'ut l;ıi ysp11mıyı:c1km1yız '?. Tü k lş 11 uJ r muğ• k de~il
k<lrlar ştlphP&IZ b htlyar ir.ısıın· azınu lrı.desi bu işi de en kı ,n dlr. Y tf'rki, ele ahnaıı bu mev
Lnrdlt, beyı.eınıi el adımı olmuş- bir z lmand il hulledec.· ktlr. Ele zu meml~keıt münevverleri, vo-
1 rdı ve lıer hırı fLa sevilw~hte- elc1ığm ız bu iş ~·urnyectıktır. zire s bipleri tarıırından esaslı 
dirler. Parıı hlı; ... irıden zıyade Cıunlıurlyet oa kıs'.l bir zamrrnda ve yorulmu. bir surette millt 
lnsanııa11, sııı.ı'ıı.ta, 1Le,,leğe ıışık: bu gUzel planın tatblkmı da bu _bı r fkthıııt mev~uu otarak takip 
olan bu deterli lasıın. G<:çen nesle gösterecektir. Bu, bize fldılsln. 
senıden beri bildiğimı<ı vc~lılltıı dOşen en ynksek bir vazifedir. Ke!aplık hayvaRlnrın Trab· 
Trabzon - El'zurum plllnını hızar Bu v .. zlfeyi tnhllkkuk "tllrdıği- zo::ıds kes lerAk ıoğukbava teş. 
lıyor. 'frabzona yeni bir çehre miz zaman ~n lıfiyük zevki lıı- Kilatı ~j eıilldeı, vapurlarda da 
v rmck Usere çalışıyor. A vao c ~ız, wm tt', it! at yapılmak suıetiyla 

lste arkEichşl ır ; Boleilıye 1 l 

Dıılııliye Vekili 'Ye C. B. P. Geaıl Sekreteri 
Aak.ıra 

T ı ihin blUila dOnya mflletlerlaı nasip etoıedijl blr H· 

fı rde·1 bllyUk hlr millet yaratmak hemlealal yl1kHk tahıiJttlıı•• 
toplıy ın Uıu Ösderln vo Ulu Gezael Rılılmlzl• Trabzoaa llt te1-
rHlerl gün a olan ı 4 Eylül 924 azlı llıtıraaı b•&D• coşkun ~lr 

teıabnrntla kutlanmıştır. Ba yeksek batıra mirasıaa nılll1ettea 
ülürü Trabzonur, büyük mllletia büJOk bıttıeı karfı lçtlıa a.aııı
Jı',{ vo ıevglleriofa hı.ıduhıuz gOıterHtrl içinde Ollun aulu J•l•· 
uun tecelllg4hı olıa Partimizin 7Ucılmestnı H •••eltrlallla 
kökleşmesine yılmaz bir lymanla den• edllnekte el•u ... •• en 
derin ssyğıl mnia arsıder taıimledoal ıunara•. 

Vali C H. P. ll1ookurulu Bııkaın 
REFİK KORALTAN 

KAMAL ATATORK 
lstaubııl 

Trabzonlular bugnn Atı:larıD!a ilk: teşrlfıert.la oa tlördQnıo. 
yıl ciöntımtıuü içten gelen coşkun bir teaabOrl• kııtıula7orlar. 
Ondört yıl enel Ata&ıuıa dolafarak nurlıuadırdıkları 1erl91d1 lia 
gDn htıtno Trat.zo.o halkı oıı11a yOksek hııtmıhırıaı 1ıcletlerkı• 
yurdumıo ti>tıvflk kartaracısıoa ıorısuı 111lnnet ve ,ukrın tıor~
hmnı bir kere dıha ıuomıtı ve&ile buldular. Trıbıoıı cotku 
bir beyecanlu eıı bllyOk aıillt Bayramlırıu.fılıua '-irini 1ııı1or. 
Kültür Jl!nsuım dOoyad1ı eşalı datllshıe ~len bathhaıaı tllerlalal 
tıızimle öperek arzedtırim. 

REf 1K KORAL TAN 

Hılkovl lıııtını 
Dr. Ab,ulkıullr lldı 

proje bitmiştir. lh& sene de Da • ıs anou il sevki temin edlldibi 
zun plao denilen 'H bi~m lçha Baytarı ve Mezbaha MUdUrU ~ıı- gün Doğunun belki aurlıuda

0

n 
istikamet taylıı edeeek oıao llşkao arkadaşıwız J3ay BUrhııınn beJi en büyük: bir derdi olıın 
ikinci bir plAa baıırlıımaktı.ı dır. bıızırlaaıaı Etüd şehir planının 1-:tılObula kasapıık canh hııyvnn 
Bu kıymetli iesanıu proğramıaı tıtbıkı aruında mut&taç oidu snklyatmdakl mUşkoıat ve tarın, 
elimize aldıktın ıonra ne ola- j'umuı para menbalarııu da te- yolıuz1uklıır bertaraf edilmi~, 1 

cnktır. Hepımizln blld:gi gibi mln edeceaı lçlıı çok kıymet. Trabzon Beledi5 Hl ve hıılkı da 
lidlr. Hu ırkadış 111ukoi rak· · b' 

Vıul G. H . P. İl7önkurulu Bııkaaı 
Trıbao• 

Dolaıobahı:t: 20-9-938 
C. Bana karıı gOsıterilen ,duytulara teııtktır e.dtrla. 

. ATATÜRI: 

Vali n C. H. P. BıtkHhlJnı 
'l'rabıeu 

C. B&yok gUnnnnıı k•tlar HTgl ve ıaytllaı ıuaarıa. 
Nap.ılyonuı:ı meşbur bir ıoznna k.amlara ve beupları dayalllrak en g@ıuş •ır pııra menb.unı, iş 
burada tekrarlayacağım. Nıpol- fuliyotini elde etalş olııc•ktır. 

Doğu vll8yeUerlullen Karadeniı B 1 1 bl Dı·. Abdulkadiı lkiı 

Dahiliye Vekili H C. H. P. Gıael Sekreteri 
Ş. KAYA 

yona sormuılarki, harp için ne iskeleleri Ye bilhaslia Trabzolil u f • r yurd, memlekd da-
ıazımdır. Napolyon bu ıuale oe- iskeleıinden lstırnbula sevk.cdi- vası olarl!lk huıenınuza yayar HalkHi Bııkaa~rra)ıoa 
vaben: Para, pıra, ylae para, len k111aplı1' l>üyUk ve küçOk ve Doğunun 1 Hdeti namına DolmabahQe: 20-9-938 
de111lf. bayvaıuatuı Trabzondı kesilerek hepiAalıkl "dcızlteyo davet ederim. Bana karşı gOıterilta temlı dayııılara teıekkllr .. .,la. 

Arkadaşlar: Türk az mu sevkinden doğecıık fıtydaları r c aşlar: B~plulz va:dfe- K:. ATATORK 
irndeıi çok bUyUk işlen başar- şlmdl yttkaek tıuıurunuzda iz1h <!arsınız, heplıılı bu büyük vazı- 1'-9-938 gOalü tel~ karfıltkhr. ATATORKON Tralt10aa 
maQn kati g lmlştır. Cumhurı· edec.,klti. l:iu iş !:turada en ge- fe~l rapıcaksınıı. Bu u ısh:den 1 lll{ teşrifleri al t~slt eden bayrımuu11 caatlın katl•l11 TıabH••• 
yetın bUJUk esı:rleılolJl goQOs ı.ıif blr faaliyet ::eminloi barır· lstı7oruz. A1rıcı bu •rez nıe- 1 kıymdtli idera Amlrlrıl çok s.avea Traltwa clnaaert taılkmın 
kabıutıcı vıırlıQı lçlııde bu!unu· hyacak, biulerce kişlııln refobım, rtoda çalı~ıp blll t n,·Jr ederse. · dııi111a bahtiyar olmalarıaı tlllearim. 
l Oruz. hi.at birtakım iş.erde geçiwial kolaylailır&cak, hıtJVID • .ı!ll elmdldıa onkraolnrımı IU· ÜçQwcQ Umaml M&ftttif 
mutlak ve mutlak. paraya itıtı· wuıtabsillerhıl, Doğu kOylasnnn Mrlm. Soı •rime ı:ih&yd ver ir- _ · ___ _ TAHSIN UZER 
yııç ururi"ır. Ezc!lwle elıwiz· kurtarucak ve her seue mllli ken LUyOk. Ttırk .~lllfetınia ta- . GÖrüşler, Duyuşlar 
d hı p.aa dahluude ve m.,aehl senelteıı havaya akıp gidea rlbte natnne ç:ık.ırn.r..dığı uzııf- ı-----------
Mt:rn1ı4 c ddesiuoe 20-ttu füelr" wohmı bır paranın m111 &abibl· fer_ olamadı{{ı ve .aşa omrc!ıgı Dilekçe 
gentşııg1Lıde bir ctı<ltl"' ııçwıık nıo cebinde kalarnsıı:n temin e· çetıu bir dava yoı~tur. 1 Urkiln . • • • 
içi!l ytıpH eıtl ıısuuuilıt ışıcrı cııcektır. lstanbul b.alkma ucuz rubunda, •rnrk v~ıhğıı.nıı, Cuı '· ı Bay Dıroktor, Bnyan Öjretmen, "' BıJ Ôfretmea 1 
rn ~ıne pltlu dslreııııt.dü ukı et teınlnios de nlıwet edecektir. hurift t evladıum 1 u hun d ı Artık yeni ders yılına ıJralı buluaay•rHauı. Bu ılrlttıa 
l!I lıırcle ytıpU cık ta:1ııa[, taı:;bı tiu İf, lılllUo Tr"bzona, bQtUn ATATÜHK r 5ilı ıi , rnh , ' ö nrt\ ıizlerl V6' talebelerhılıl tebrik eder, aeplnlH muvıff•kl-
lı t rn hılillı11t ltıll.rlııu.ı ıc p ~t Do~u dıyarma saadıt verecektir. bu kudret VtırJır H pi ' 1 tler tımeırnl edQrken benimle berıber bGUla tıle'e bıbalın-
t rtce.!l p .. ıa lı ın .. ıde llU·ük. Au:ınn bu mevzu D"'dir? Bt1nu IRlerlnde bUyük b. , z . ur nrn çt>k mUhlm •1~•6flal da açık:eı laihUrmırı gerekli lauldD•· 

~ " -----"...--..~,,._;.,__._ '" şım ı {' ~ M<ıJQı;nualltıız hu yıl kurııkt1&, tıbll aebeplerden fıatbk .,, 

( B 1 1 1 1 il dlj}~r nıcllsuı olmadı, bor fey plyHacla ıtef ba.b11ıaa•ıı. Çocuk 
e ediye meC İS erinin ÇQ _IŞM0 USU eri ; okulaııluın hayli sıkıatm vardır. Keteler l>tıglakl ııçl•e klfı-

) 
y hılıdir. YGal demek isterim ki dar n ııkıatılı blı yıl ltf•••1l•. 

Vazife Ve Selôhiyetlvrİ in vaziyeti siz de blltrsinlz, ov halli hep blr b.alllJlı.. Yaal 
Belediye ~aJ:1 ışleri mlldUrll Ömer Kazımçelin UçUncO koııfercrsı demok hıteırlmkl fuztıı t, 111rf gö:tterlş, lilrf ltıOzarlık, ııif llJrtt• 

Bundın eneıki basbiball- Teşriuiııanl aylarında olmak ıannbllirlcr. Bu gibi f vk hldf' keşlik saikile çocuklıırı icbar ve ebev.ynlerlJll aıcbur latrıkıp 
d. · b u ı ti l d gö~Osltıtn varkfn, elt11de don VQHiti aıeTC&ıtkea JHl ~ııtıa 

mlzde liele ıye n.tına ımn Le· zre ıeaede Uç defa adlyen l~· ç ma ar a daveh St>bı p olan _gö!lUslUk, kuaket. kitap, kalem ve t.Ubaaıa doıfa ••rık.lıaı oıret-
şckllde icra oıunı.:cıığuıı kaıiuai Hma eder. liUtçe içlimaına teu· msddeden hoşku biçbtr iş mO menlerin yepttğı gibi durmadan dosya tedariki ltln berk.eti, lQ-l.ı ltoll1tte rea1sıii1ni 1ılruış u. 

~' tllız bıı9vekil1 dUn Httlerle 
'llıtur. lk.lDcı ınUl4kutla 

mUeyyeaelere lsfüııadeo iub aur edea NiaaR lçtlmaioiıı mOd- zakere edil mez. zUmıoz masraflara boQ'mamam:r.1, h;I •asraflız tarafıı•ıa bıtar· 
etwıştık. deli E:U çok otuz &üa olup, dl- Kanu 'Un gösterdiği zamaa- manızı hıli111ne rica eeerlm. Z te~ gQnde 1arıra ıoa tıhılldıa 

BugUn de bu ıuretle intinap aer lçllmııiarın mQddellerl en lardrı içti !la dtlvet tdll"n B tahsilleri yarım kalno, Hle.u dü'?8 kalka yılları birblrhıe ltatlıfaa 
1:) U!Gcı.k.lar. 

'- lııı Looradıı Çek mesele
~ '-ı prnjesl alo) lılı:.d9 oU-
\ hpı111uş ve Çeklere yar· 
~lıllt!iil Çemb.,riayuıo ıstı
~ llflliştir. 
~1ll telıırat loglliz Hariciye 

il ç.11l Pui011ya ve Mııcarlsta· 
' '-~•lıavakyadaıtı lıtekle· 
~~U cenp Virdlgi ve bn 
'la ıonra ieUı.l ruüaıkth.ı 
' ,, lbUtaıauıLda buıuı:cnı

' ' 11alak t'1uar. 

olunaıı Beledıye mecıislerıoin çok oııbtış~r gtlndür. lju mnd ı. di m c i ir I!' llz· k CI e- f b 
çau~w~ usuuerıle vıazlfe ve selft dellt;.rdell E v.rel vazif bıt d c ğt ış rfr ll 

1 
mt e 

1 
bugünkO çocuklara fuzuli masr • f&pan abaları bir 11 olıun 

tııyetıeriuta uelerdeıı ıoaret 01· 
1 

di R . 
1 

r kurt rı samt ç<ık büyük: eılit yep ış elm:5w~11. Aaaa dlye~ek-
. . onbE.:ş gua e.ı f z a uı m e t> ı n ı-ı ı a o e .ez l lr siniz ki (.\l~t i ~ olur kl!mR!ıH) h kkınız ur. Bee tle karııhk 

:fr~:ğ0 •;:ı~:a!g~zş~hrılere bu· şsrtııe muz'"'kere ı.:ıUdd tl rı naft neı u um B 1 diye •• d~rlmki vatlıkla oıur tedrle:at . M· sr~fla olaa tellrlsatta k••altt 

Y i d B l d• \Tali larafındun llZ..ı.tı.ıırıık se- US r Hı Ş lıırdeki dre&fne görı - mutlak dcğlldir. Hlz VO biziru ııesild r. Ol!IB ılı I SJID öiretat.ll• 
eıı ve mo ~rıı e e ıye beplerl Dıilılllye Veklil tine bU- d rıUr "e h lil t ı ı 1r aııı bl i 1 ' ki lt l d i 1 kanunu şehir ve kasabalarımızı 0 ın a gez e eı c ler per. rs nıı su ı.rı .er ~. d~df enle ok11•rıau•a& r:a-

dırilir. VASll r mnnaslp va ıtılarla d" man babalarımız bize hı:rçlık olarak on pnrn, rtr&ıi parırı IOrla 
ıcmar içlıı Beledı9elere bir çok Mühim ie mOitace ahvalde i14n •ahir, MQstacı.:l ebvald& , verirlertll. 
vazıfe tııbruil etmıı v11 bu vazı. F k t ~-ı l1l d 
reıerıa su rıın.tıımleriniBeletdıye .Beledıye Relsldin y:zılı daveti 

1 

bu ı: i.lddet nç güne kt1du ln· · n a ı g ve eb,6tll otoriter 6ğretaealerlmlıhı eyl 
ıdaruınla on büyük mercii 0_ veya azadao nçte birınin esb .. bi dir\k bılir. tEdrlslerl 11171slnde bizlrıı a11il buenıkn mltbtt •11rdlar ıı o. 
lan meclıse te?dı eyiemişUr. uıoclbell tulep ve teklifı Uıodne Y~nİ BeledlJt kımunu Be· kuyan n~slld111 ~ok dabı natlln ltir biJgl elde etmlflertllr .. Buna 

Meclili kendisine mevdtı bu veyshul Valinin resen davetile · meolislerioln içtima şekillerlle blleUmkl ölçekten sonra bana da lııklısın deralılalı ? ı .. 
nsaifl ifM ıçia Şubat, Nlııau ve mecllıler fevkalade olarak top- - Devam edecek - \ Çevdet Alap 

• 
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YEN/YOL Sayfa 1 

sulile koyun, keçi, 

ksiltmesi 1 Orma 
çık 

m s 

u lukl 
ha 

zarh da yol tamiri ksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümenind n: 

T bzo"l. - Soğuks qol nıuı r:ızun sok11k mnılciintl• ,arli bin sı önl11d• gıç111 "' 

lmarıt p kı c 'l! rı a ar olan şoHJUll t• iri 2790 liT• 51 lcuruşlulc kııfi muc~bi 
p z rlıkl e c l m ğe •on it: ılfur. Mufl•klt. t lımireatı 209 lira 29 kuru,tur. 1-10 930 

t@rilıi r en Cum 1rtesi saat and il•yd Mtılca ınJa toplan11caJı oltı_n tlaimi n-

zım Amirliği Satın A.lma 

n zon ihtigaci için (! 50000) güzelli 
keçi eti kapr.lı zarf usu 

( 5000 j kırkbeşhin liradtr. 
75) üçbinüçgüı getmişbeş liradır. 
urumda Lv. Amirliği Satın Alma 

1. Teşrin 938 pazartesi günü saat 
st. Mv. 6inasında Erzurum Lv. 
orrıisyonunda yapılacaktır. 

ı ihale saotır..dan bir saat erıvel 
Başkanlz -ıntt verilmiş olmalıdır. 

dinci maddesinde ister.ilen vesi
i e birlikte komisyona irae edilmiş 

.' - 4 

pirinç eksiltmesi 
Amirliği Satın Alma 

kıtaatmın ihtiygcı olan 30000 
pılı zarf usu/ile satın o.lınacaktır. 

l (6750) altıbınyedigüzelli liradır. 
06) beşyüzaltı lira (25) kuruştur. 

E zurumda Levazım Am;rJiği Satın 
öru bilir. 

1. 1 şrin 938 cumartesi ?,iinü saat 
MJ t. Mv binasında H•ıurum LfJ. 

Ko isgonunda yapılac ... ktır. 
ı ih l saatından bir s:lat evvel 

on B şkanlığma verilmiş ..ı!malıdır. 
dmci maddesind~ isteni en vesi

irlikle komisyona ir ~e edilmiş 
7 - 4 

f usulile kuru 

m 
l - Orman Umum Mü

dürlük i"'iHl&tınd münhal 
birinci, ikinci, üçiinciı sımf 
mesaha me71urlukları iç'n 
müsabaka ile memur lın -
caktır. (Lise mezunl rı im
tihana tabi tutulmay caktır.) 

e m nd s; t şı p I c ıktır. fst lelilerin şif ıorclcını tör mele izlfe eneüme • km/emi-

ne 11e t m · t m k.tup ve mQkbı ı:l ril J~imt e c mtmt m•r•c••ll•rı. I - 2 

yol tamiri eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 2 - İmtihan 26 9 938 

tarih 'ndc yapılacaktır. 

3 Orta mektep fJe Lis 
mezunlarından 9/anlr:r 24-
9 938 giinii kşamıncı kad r 
istida ve ev,akı musbitele 
rile birlikte bizzat Vrman 
Başmühendis tğine murac -
atları ilan olunur. 2-2 

Tr zon - Gtr'1s n yolunun OX598 - TX228 inci lcllom~treleri arasınd 

şe lİr it.ili e tcsad-f eden !vfuaş c d 'eıinin tJltlslı tamiri (2910) lira (89) ku uş 

kc if muc i paz rlıkla el-si 'tmeye kon /muştu". Mu•akkal teminatı (220) lir• (56) 

kuruştur. 1 -1 O -938 tari ~ineı r stlı.1Jan Cumar teıi ı.ıat ond• Vil4get makeamında 
toplanac k. ol '1 d 'mi encıirnend sı:ıtışı yopılncaktır. 1ıttklil•rin fc.,şif eTJralcını 
görmek üzere encümen kal.: mine ve teminat mıktup 11egt1 malcbuslarilo daimi 

encci.mer.e muraca•tları. 1 - 2 

Lise Dir k ö-lüğü • 
Trabzon Lisesi için eksi ime e ko cm 9(J0 lira 1ık 67 

lira 50 kuruş teminat muvakk tlı 75 cdet sıra zlc 160 
liralık 12 lira teminot muvakkata ı 8 adet kur eqe t lip 
zuhur etmediğinden eksiltmesinin 10 gun mü ad e temdi· 
dine karar vuilmiştir. 

l - I O 538 cumartesi gii11,ü saat l O da ihales ·ya ıla
cağ mdan ideklilerin teminct muv kkata ektu lcırile bir
li/et! Hükii net lconağınfia Kültür Dırektörlüğu d ire inde 
teşekkül edecek komisyona muraca tları i an olunur. 

Açık usu il ad 
siltm • 

1 
Trabzon Orta okull r Ko isyonurıdan : 

T - ( 42) ton kok adan kömürü Us , Kız orta, Er 
kek orta Vt? Orta Tecim okulu i9in B t n alın caktır. 

2 - ilk teminat (97) lir (65) karuştar. 
3 - (78) ton taş maden kö'mürü Kız Enstitüsü için 

Kapalı zarfla odun eksiltmesi 
Bayburt As. Sa. Al. Kom. Bşk. lıtından : 

1 - Baı6urt g•rnizon• ihtiyacı ( 4000(10) dört giı: 
bin kil., miş' odsnu lcapalı sar/la elcsilt ... ıgı konrılm•ıtur. 

2 - Tahmin eJil~n beJel (6000) altı bin lfr•. 
3 - llk temi11at ( 450) llört ıüs elli lira. 
4 - Elcıilınte e• ilı•l• 27 EılUI 938 Hlı günü Htlt 

onda Bag,bıırt Aı. ıahcıi /Jlnaıınıl• A.s. Sa. Al. Komiıgo· 
nune fttpıl11e11lctır. 

5 - Ş•rtnomui istıklilırı lcomiıge11 r1islijince her 
giın ıösteriltc•lctir. 

6 - Teldi/ mtktüplarııun 27 EılBl jJ8 ıalı gü11i ... t 
dokuza kad•r komisyon baılca11lıjın• 'Clcrilmiı veg• pesta 
ile gönd•rilmiı elm•sı l46ımJır. Podenın 1ıçilcm11i 
kabul •dilmu. 

7 - lsteicliler belli tü.n ve saatte lc.omiıgon haıluııı
lığına licerd oJaıını/e lc•gıtlı eld•lcltırın• dair ge11i 
sen• vnilca/11.rını ıösttrm•i• mee•arcl•rlar. 4 - .ıf. 

1 •J satın alınrıcak.tır. y Si tmesi 4 - i k te niuat ( -'7) liradır. Açık artırma suretile ankaz satışı 
DEFTERDARLIKTAN : n Alma Komisyonundan : 5 -· Eksiltme 1-70- 1938 cumartesi günü sa~t ll de 

:z ı .... o u ihtiyacı ıçın ( 42000) kıriki Ort:ı okullar komisJ1onunda gapılacakt r. Tr•llson Tıcim olculıınc• istim/tile ıdilen Ageasil m•· 
luıllesindı 73, 73-7 lca11ı n•m•r•lı htınınift an/cazı 15 
gan müdddlı '1çık artırm11 ıuretile ı.tılacalctır. Muh•m
men bıdıli 30() lira olan mulcur •nk•za talip el•nl•r 
yüz:dtt 7.5 tımİl••t •lcÇ4/•rile 29-9-9J8 pırşt111he gjnis 

lı zarf sulile satın vlınacuktır. 6 - Şartnamuini görmek ist1111 nl her 
( 620) dörtbin altıgüzgirmi iiradzr ;.:D=iı __ e_k_to __ ··,,_ıu __ ··g_·,.;;..ın.-...d .... ~=m""-"'ii'-t-ş_k _ _ i_.l=!r'"-'o~m--is_gon 

n Kri 'tür 
2-4 

( 3 5) üçgüzonheş liradır. 
r E zu umda Lv. Amiri ğı S 1tın alma 

" l ilir. 
. T. ş in 938 cuma günü s 1at un birde 

zn sında Erzurum Lv Arnirliği 
t r. 

ihale saafından bir saat evuel 
b ş anlığına verilmiş olacıktır. 

i ci maddesinden istenen v~sika
b "rlikde komis9 ona ibraz edilmiş 

J - 4 

sulile koyun eti 
siltm si 

Alma Komisyonundan : 
ızonu ıhtiyacı içm (16000) onaltı 
p l z rf usulile satın alınacakt r. 
i (4800) dörtbin sekiı:güz liradır. 
Erz rumda L11. Amfrliği S•tm Alma 

ir 
) üç~üz altmış liradır. 

Tı ı in ~38 perşembe günü saat 
Mv. binasında Erzurum lv . .A 

ac ktır. 

'hale sac.tından bir saat evvel 
nlığınu verilm1ş olacaktır. 

i maddesinden istenen vesika

K silmi 
saat 15 de Dı/tırtiarlılc.ta toplanac•lc lcomiıgona muracaatl•rl• 

3 - ~ 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Münhal Daktilografllk 

Merkez ilk okull rı içir: beh r kilosu l kuruş 45 san
timden (45) bın kilo kHilmiş kzzılc ç. giı g n. istiTiç, 
ku u odunu m"~t pler t slimi s tın alınac ktır. Mavakkat 
teminatı ( 48) Lira ( 35) kııruıtur. 5- l(.,-9J8 ta ihine ça-
tan çarşamba günü saat 15 de vi ay l m k mında topla- Trabzon Gurubu Tapu Sicil Müdürlüğünden: 
nacak olan daimi enciim nde ihalesi 1Gpılaco.klır. İsteklı- Grup Müdürlii.jüntle münhal etıız iıı lira iicrttli Jak-
lerin muv kkat teminatlarile encume tları 2-4 tilograflık içın Ort• mıktepten mu•n ol11nlllr a.rasıntla bi· 

E k b O ksilt • rirlci Tepin agınzn iiıiin~ tesaJiif ıJın pazartesi giinİ 
. V ra 1 ma U . 1 saat on b ştı müs bilk• imtihanı 1apıl"ct1ktır. Talrp oları· 

Vilayet Daimi Encilmenınde : il /arın nü/us hfi.11i1t.t •üzdtını ile mtkt p Jipleması, hiisnii· 
/lk okuilar için tabettirılecek ( J 1) kal m evrakı mat- h-al şehadetmHi t1• 11/alıat rtıporile birlikte fJI bir istidd 

buAnın muhammen bedeli olan (450) fıra ıizerinden pa~arlılda ile müraıaat elmıleri. 
ihale edilmek iızre on ~an miiddetle eksıltmeye kGnulmuştur. ı--===--= ~-='=-----=-....... =--="""""--1 ;,4-9-938 tarihine atan cumartesı ganu sa t 11 de 

1
.
1 

A. 11ndan hariç kalırlar. 

l k d ' ~ d an 4ı - Gllııltrllen g1lııcle arhrma1a i~; viiiiyet makamında top anaca 0 ? #: 111 encumen e ıarlk edeaJer a.rurma pt·tram•-'11' 

satışı yaprlacaktır. latekltlerın encumen mur caatları. 2-2 Of icra mo urluğuudan : ~:U:.~~11~8 ~!:::.1~ 0\~~~~t1 ::~ 
Açık nrtırıcll Ue puaya c;e"rile- ad. "e ltlbar oıunurlar. Kö rü t 1 cen: l,{uyrınıeııklt1.ıı. mı ol&1'ltu : 6 - Tay1ıı edlleıı zanııı.nda ga11; 

l' rlıının 236 İlitde 72 hİS · menkul· iç tlefa bağrıldıktaıı 900.t~ 
SGiii l'e ~ t hissesi •n cok artıraaa 1haıe ••ilır. AnCJI 

srtrrma be••li muhammen .k:lyınetl! 
Gııyri menL.ultın buluııd~u mevki, JÖZd• 1etwif beftnı bulmar. .,tı'I ~ 

ınulııulcırl, sokagı, nuaaraıı : aatıv iıst117cn1n al11aı.ı~ına ruchaı.ıi 0;1 
Ofun Vo~lut köyUndı tapa d1gtır aıaeakUlar bıtıunup <!a tıtd ~ 

oun ~isan 938 t rin ve 15 No bunların v ga1rı menkul Ha tewl~ 
M!ıalş aıaoakıarıa mecın u.ı.Ddtl ~ 

1!: ir ol n luymet : faUayll çıeıaıa:ua en çok artırııll11 
:...4 hl s~ıi l O Ura Laakth1ldQ baki .1talaıı.k tı;ı;enı 11ror~aı 

on. be, ı:ü.a daha temdit n ontıe~1 

gUnt1n 8011 il o,a.ıı 41 

k.de komisyona ibraz edtlmiş 1------------
7 - 1 fv'iağaza s ış ar ası 

Artımııu ın yapılacağı yeı, gün., 1&at 

Of lem d&lr tinde 2'-ı0. 988 
p::ızarL~ i güııU ınat 1•) 
1 - lşbu g yrim -.lııul!ın artırma 
f11rlnameırl ı l 9 1111!1 larllı.lndell 1Uba· 

8 11 ~38 :::ialı günü aaat ıo 
1
, 

yapılacak artırmada, bedeli 111tıŞ 1ğeı 
1enuı aıaca;ıaa ı l!ı,;.bauı olaa ıi1 ;Jt 

' 
atates, sabun 

• 
esı 

r! Satın Alma Komisyonundan: 
n s nelık ihtiyacı olan (J./000) 

, (6 OU) altıbin kilo sabu'I, 11400 
u u so;i mna 6irinci ilanda teklif 
ğ ndt""n ve ıkinci ilanda da is
ay ıçinde pazarlıja konulmuştur. 

' ir. İstekliler hu gıi.rı komisyonda 
k n ıhnlesi nihaytt 77 T. Teşrin• 

u s t • 15 e kadardır. istekliler belli 
dar komisyona mur~caatla pasarlığa 

Muh'lmmen bedeli reıı. 037.ıor) ı-.o. ile Of iora 

J~·Iııhallesi Sokağı Cinsi K pı. N 1\ • N. Ltra m . wurıuganuıı ıııuaıyyen. numara-
;v 411 l3,) 960 11ndll her.ıı:uiıı gt;rowıaeıi içl11 a-

Esvıık Sırawağa:ıılar taht nl k:lr- çUthr. iıauda ,uılı eılandllll faz.la 
glr muğuZ uııılO.mnt almak lıtoyen.ler. i9bu şart-

,. ,, ,, ,, 61 136 1200 ıuıweie 9Jı·1Uo aoııya uuıııaraı;ı 1.le 

NJt: Bu mı ğ zaların üstUodck b e uyılc ... t pu~a lllörbut ll!eil.iurıyeUıı.ir.e mııracııat elu.ıeııdiı. 
olup hrızrne uhdesindedir. N 2 • Artırmoya lştiı"Ak içta yu}farda 

ARLIKTA 
yal'.ılı .ıtı5 m .. tın yt1zde yeltibuçuJl 

DEFTERD : nı~ titıcle P•Y nva ıııUll bir b:w-
Yukerda evs fı )azılı ı i bap lD g, Z 2--9-ıH3 t ı ı kuuııı tou.1µ t Jlleklubuııu tevdi ede· 

itiba"eu bir ay içinde ve pe~in lıcddl p~z. lı 11 tı e E- ooı.tlr· U.~~) 
t t ı. a - lpohık ııahibl alacuklılarla diğer 

caktır. ralip Olunluın yUzde 7,5 0fill ll h ittrll lnı 1 le atııktıd.,rların ·-.tı ırt1tıtk hakkı ı;ahıp 
'.:i-10-938 tarihine b.ıdnı Ddtc .. darlık n top aı rn ... k ~oır.ı&}'OLa t1:>ru.ı.1n gııyıı.uıı:~q! ıızerindekl hak-

muracautlan _ ..> - 4 1 ı..rını lıusuHi.•u faııı; vııı ıııaıma.fn dair -z- . t k Asker terhıs tes ·eremı % yi ettım. o tın idd1a1urıı;.ı ~·bu ilAu tarihlnoo~ 
ayı ez ere Ytmuinı lac gınıdr,n eskı. nin iUlıue.ıı. yuwi gün ıı,;ıııdtı evuk.i 

T ,r k . .. 
1 

nıtlıbH ler11 l;lrlilrt• weınurlnU-
hükmü olmadığını ilô.n eylerim. v_a ıkebıruı bozlu ~O· uuı;.ı iuıcıırn.ıeleri 1wp tdtr, Akııı 

yünden Bal oıuUarından 319 dogumluf baidıı haklan tapu jiciHle ııa~t 
tlhmet oğlu Has n olıııadkıça sahj tıou.U.Aw )>•7la9ı:ua· 

alaeaklılaruı o ııayri ıucnkul ilıı trl~ı' 
edumiş aıacaluarı .ıııecnıuuııpıtll tıı ~ı 
ya ı,;ıkııııllı: ~arUle,, en çok artır~6' 
ıJıaıe ed.!llr. ilöy ııı bır bedel ',~ 
edillllezıc ıaal• yapılamıu:. Ve sili' 
talebi dtı04ır. ~ı 
6 - Gayri meı:ı.kul kııncUıiae ilı11 
uluau lilmııe •ıırhal nya .,ıır1 ,ıı 
atUı.ıet 11i11ıde parayı vornieue i- (, 
kararı ftıııhornnarak kendJıladeJ1 ":il 
7Uk101ı: te~utte bwunan lı.ıw•e •1""ıt 
olcılu~u bede.ile a.Jmı~a r~ı ~ gD: 
vay• buluıurıazaa heıı:ıtı.11. oıı.beş 'yli 
müdd.etltı artırma7a ııkarılıp ~ i 
rtırana 1a.ıle Hl.Ur. İkı ib•l~/ 

sı.ıdıı.ki fark ve ~e~ea gdııJ•r i ıl. 
ytı.yde ı..şdıın hesap olunaea~ ıı•~~ 
\oe uığer zıı•arlu ayrıca iJlll'-' 
lıao t .kalnııı.luıı.zın nıemurıyıt ~I 
alıcıd•rı tap.~u oluııur. wad411 dÔ,ıf 

Gayrimenkuller yukarda " l 
J11n ~4 10 938 tarihinde ol f 
ıııeJI!uduğu odal'uıtlJ. işbu 1~ 
terileıı arhrma tarlUl.moıı.Ue ,_ 
U4" oJııaw, 
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