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izmir Fuarı 
Yazan · S. B. 

lımir Fuan, milli zaruret-
t lertn bir icabı olmak ozere 
••1dı•1 ieldl Fuarın kısa bir 
lllaılıl olmın1tı rağ••n eko
ıonıtt h11ıtımıı oıerlnde çok '•rt•ll neticeler ,.aratmıştır. 
Bllhuıı lzmlr Eıatern11yonal 
Pıanıı goıterll•• alaka ve 
Fuına bzanllıaı rajbet ve io
klttr milli mabı•ll•rlm~ıi işle-
1taıırı llılaıı bOylk bir tışvlk 
•tatı .. ı olmaktıdır. Bu lllbarla 
Fuar ıoı)'ıl lcapları içlae alarak 
~QtQn aıllcU ve ıaıntvl buıuıl 
le •lllı menfaatlırı okt•Y•• 
bir tırlıktır. Bu mıkıatlıdır ki 
lae.ıetet lktltalliyıtı iti••• tı
•~tı •hımmlyetll mevkll tak
~r idea Sa)'ıı B111vıtll CılAl 

hr, F11ana her 711 aıtaa bu 
•ıtırııaııoaal rajltttlnl aaıırı 
IUbare ılrrak her 11•1 dabı 
'•rt1111 olmaaııı ve lıtlk.bıl 
ltla dl.hı ıınlt alkJ•tt• nmlt 
ltrtcı bıılı Uırlemeal lmk4a-
1'rıaı hı11rla111ış ve verilen bu 
11rladt tı,.met Ti ıJıımmiyıt 
111'11lıde, Fuar ıuratlı tektm1ll 
'' lakitaf etımlf ve etmektedir. 

'"- ıoııı varbtımııın esaılı 
"9J'laklarındaa en mühimmi 
~nı.a ııaıl 9ellf malarımızıı 
ea~fletüji ana ı•J'•f l toplu ve 
~ bir ıekUd., eeaebl ve J'trll 
ı:~~•bları her J'ıl ıöıteren 
;:: E•tera111oaal Fuan, bll
b bı bakımclıa da boyok 
a!ı,~J•ıt n e~emmtyıtl hı-

b11ır Fuarma her sıaai 
•lıı ... , •atlıka ltllrAk et" 
~U.U. BQtla .... ulatw iç 
.. , ... ela ataa bir maeaese 
~ Faara ı,uraktaa uzak kıl
~ıı.ır. Milli zaruretlerin 

~·· dotan sanaylimlzio tekA· 
.., Q le lltikbali için mühim 

l1rlıt oı.11 1''&,una, her zi:'t le aanıt mneaseHlerloln 
._ le ıoanı birllallı ııurak et
~rt Jılaız yurll aeverlfk ba
~ do.o detll, ayDi zamanda 
CltllaQaı IDtafaatlar lcabatrndıd1r 

1, 

rı lı11a1r Enternasyonal Fua-
lat hır yıl daha fazla bir 
:• le ehemmiyet verilmekte 
~ltUrtk edenlere bet tnrıu 
~..:hklır temin edilmektedir. 
~ lllOııa1tbelile bu yıl da 
-...~~ tarifeleri bıddl!sgariye 
~tcektlr. F111rdıki pav
bı .... ~rıa kiraları çok ucuzla· 
~tır. Ticaret Od1111ııa orada 
~t bir pnyonu Y~rdır. 
.._ ft lfH edenler Odanın 
~•'1ndaa baıtı ayrı pavyon 

a-....-;Jarak. burada ıatıı ta ya-
lı,, 

''l'trtıyeal• yegbe Eater
ıı-. 011tl Fuarı olaa lzmır Faa
~ leçe• ıe11e yanm milyonu 
'- tctttı loua ziyaret etmiştir. 
ııı..... ltoe zl7ıretci &1J'l&ıoın bir 
•'!!"- lıı1101 apcatı tahmin 
~ktectir. 

'- ?Grktın harlk.ulıde sınat 
~kaaınıa yarattıtı ııoai eS cihana tefhlr eden, Jzmir 
~.q ••ı1onıl Fllırını ıormek 
'ti L lllUU ruhun bizi ıtırOkle· 

•l111k bir he1ecın'8ır ! . 

'-..... S. B. 

Zelzeleler 
~A:•rcı 1 ( A. A. ) -

~ rit1 •lcıa,,. 8 t1e 9 - 15 
-t, .. '•da ilci ger ıarıınlııı ç:-.t.,., Kaıtamonu ve 

~ıd• tla f •ıılalarla 
!iti- •lmıııt.,. Nü/ıuc• 
""'' ,,,fuw, 

SiY ASI GAZETE - TRABZON 

Halayda yeni tedbirler alındı .. 
------

Delege Garo Konsoloshanemiz: Jandarma ve polis 
kuvvetleri selôhiyeti kômileli yeni Dahiliye 
Müdürü Abdurrahmanın emrine verildi , 

arablarla ermeniler geri çevrildi .. 
Antalcga 2 ( A. A. J - Delece garo FrtJnsamn AnkC'ra sefareti ateşmiliteri 

ve Begriıttalc.i Fr11nsız iıtilıbarat zal.itıile birli/ete Jün baı lc.onsrJlosumuzu zi:;are.t ederek 
rızan middet ıörüşmüıl11r oe hllzı kararlar almışlardır. Bu lcararlara nazaran halk 
partisi 1J1Üessislerintlen dolctor Abdurrahman Melaç tam selô.higetle Sancak D.ıhilige 
Miidürlü;ün• tagira ol•n•calc jaradarm-ı ve polis lcu'llvetleridı emrine verilecektir. Hatay 

tlııından ıetirilecelı ermeni ve araplar ıeri çı11rilecktir. Tescil işlerinin emniyetini temin 
için tescil bürol11rı hakkında bıuı lcararlar alm(ıfır. 

Kamutayda 

Türk - Yunan 
dostluğu .. 

Ankara 1 { A. A. ) 
K11m•t11gın huıinlcü top

lantısıntla Türlcigı Yuna 
nist•• ant11nt lcordigal maeı. 
hıdeıine mıın%cım mulcave· 
lı t111dilc edilmiıtir. Bıı mii
naıebetle hariciye fJelcili iki 
mımlılcet arasındaki sıkı 
lloıtl•i• 11e su 1 lıp~rverane 
iı birlijini oir d fa daha 
tebarüz etti ren beyanatta 
bulrınmuştur. Yine bu miina
ıebetle sô":ı almrş olan haHp
ler Türle we Yunan millet
l•rinin tecrübeden ıeçmiı 
dostluğu t1zerintlt1 Jarmaş
lar •e bu dostluğu bir icat 
daha teyit eden m1ınzam 
muahedeyi hazırlamıı olan 
ları seldmlamışlarclır. M. 
lcavele lcamutagın itti/akile 
icaba/ elanmuştar . 

Valimizden 
oyrıhyoruz 

Yaralanan T ü r k 1 e r 
Yarahlara karşı da tinetlerinin bo
zukluğunu göstermekten sıkılmadılar 

Adana T ( A. A. ) - Hettıyda un hadiselerde gara
laraan Türle/er; Fransızların emrinde! bu'uraan Hatay has· 
t11neıi kabul ~tmediiinder: yaralılru Dörtgola ve oratland11 
Adana memleket hastanesine nalcledilerelc tedavi eltına 
alınmıştır. 

H tayda g ç 1m•lcte olan faciaları bizzat hidcümetı bil
dirmek için Eti Türklerinden Abdulhamit Heygatın riya
setinde beş lcililifc bir heget Atzkarcrga gitmek üzre Ada
nadat1 geçmişlerdir. 

Kanh muharebeler 
Japcnlor bozguna uğramış 

bir fırka tamamen imha edilmişi 
l-lanlceo 1 ( A A } - Çi11lilerin mühim muza//e

riyetler lta%andılc.ları bildiriliyor. Yensikan ile l fmtıgan 
arasın.la 26 bin mevcütlü 14 nci Japon fırkasını tama· 
men imha et/ilmiştir. Suıovadan Tang;ang _istilcametintle 
ilerleme/ete olan }opon lcııvvıtleri kanlı bir muharebe 
son•nda tla;ıtılmıılartlır. 

Varşova 
yarışları 

f FRANSIZ BASINI : 

Atattırlc Kızı Balkanlarda 
uçmaya hazırlanıyor. 

Petit Parlsien gnzeteginden: 
c Ankara, 27 Mayıı. (radyo 

sj"IDS!) TUrkiyenin meşhur 
kadın tayyareci.si " Kemal Ata

\... 
15 inci yıl J 

Hatay için: 
• 

Ne söz, ne senet, yalnız birşey 
istiyoruz : F İ L İ V A T ... 

H l:tdiseler elem ve ızhra
bımm mu~tasıl artırıyor. 

H.ıtay; bir diyarın değil, din 
meyen ıztırabıınızm adı oldu 
artık ... 

Ajaoslar, lslanbul matbua 
tmm netrlyata baştan başa clna. 
yetlerle dolu. Ayluea seyredip 
durduğumuz bu kanlı ınhoeler, 
bu s 1na ermeyen enklzlslyon mıı
cerası bize : Mazi um mllletlere 
bir daha öraek olmak vaılftsinl 
yllklemek:de ve hHtt4 bu Yazı 

rıdo istical emretrnekdedir. 

Kana sus:uuıi bir canavar 
ittib<tçile, Hataya muaalint ol· 
muş, aç ve ayni zamanda bir 
adun llerisloi göremiyeeek kııdsr 
göıleri kararmış blr sömllrge 
dOşgüoü ile karşılJşmış bulu 
ouyoruz. 

lnsa.ıılık, insan o'aolara, sulh 
severlik, nihayet ayni ali his
lerle mOtehasslı bulunanlara 
kartı kıymet ve ınına ifade 
eder .. 

Dllşma ~; kullandığı silı1hla 
mukabele etıllek zamanı çolttıın 
gelmiş bulunuyor ... 

Kimden, neyi lstiyoruı;? kim 
ve eeyi vermek istemiyor? Bizi• 
olan bir ülkenin biz 1ea ıyrl 
kalmasını kabul ellikten ıoora 
manda b~şı by f e"ıkarlık ve 
asalet Ooünde nıırmetle eğil
meye mecburdur. 

17 milyonun alevli saybelım 
gökleri kara bulutlarla dolduru
yor. Bu bulutların 1'oraları, 
tayfonları vardır. VeyJ. .. O, 
tayfonlara tutulacakların kor
koaç aklbetlerine . . . . 

Parisln c Marlaaae • meo
mua11 muharriri alttanı1or. O, 
bilsin ki : Biz; er me1danlarıada 
zorlu tleaemeler geçlrmı, bir 
soyun çocuklar11ız . damarı~ırı
mızdı cevelan eden kan ; bu 
zorlu denemellerle beslenmiş 
kızıl bir sey1ıledir. Şimşek 
gibi akan yıldırım gibi yakan 
bir ıeyyale ... 

kacak kadar sez içinde mntalea 
eden bP,dbahta ne diyebiliriz. 
Bu pespayenfo, gözUnde bQyU
yen 35 biollk Ç!tpulcu ktıruhunı, 
.35 mehmet•iil bile razla bwlan 
bir milletiz. 

Korku Qetsine llimadı olma· 
y:ınların Yehruine konaa addır. 
AtıtlGrk dHiliace gözlerde aefse 
ili Dadın, kahramanlıtın tl1111all 
OHlanır Oa•n Oı ~oouldımıdı 
nhim ve korku ıramak aacak 
korkak ve mlltereddi yırıdılıı· 
la"IO safsatasıiır. 

Yirmi yılda, clhaı.ıla lkl 
derl!I brşılıtdıi. DOf 'tuuumıı 
cihım, dOşan clbaa, kılk.aa 1alaız 
bizdik O ~Ua oldu~u gibi bu
günde dimdik. ayakta duru1oruı .• 
Marlanae muhırrlrloin bunu 
hllmemcdae imkao varmı? 

Çıoakkale4e ıat kılmışıa 
hatyıtıoı toralıtonı borçlu olan
lar, Antepde dahana kuvvet 
kaçdlar, bu mns1onua ıoy••t· 
lan deQUmi ? 

Kır~ıllltla bir kuş ~tylall 
zubbe gl~i canlaaaa H bir fraak 
değer ttışımıyın, bu tıldıiaa ; 
35 bin r•pulcu palıvraılle kimi 
tehdit ettiğinin farkıadı biletle· 
ğlldlr . . . Zerre kıclar lclrak ve 
muhakerse sablbl ol••J•• bu 
aanlhya kendi ecdıdıDıa ıllDlf 
oldutu acı dersler tarı gelmı. 
yoraı, tarih boyuncı klfkırtıp 
11tır ıttırdıklın betUtabtlarıa 

almıt old•tu derslerde tarih 
sıhifeleriade Jazılıdır. Tatlı dilli 
ıtıları11tız 1. b19ık yarası unu
tulur lla dil yarası uautulm11 • 
demlıler. Çıaakkalenlı. Aatebla, 
Urfaaıa uautulutu buaclaa 0111 
ıerek. ..•• 

it olacatıaa yıkıadır. lan
tlıa ıoarı Hatay için ıöz, ıeaet, 
aht, ve vatd denilen aeınelere 
kıymet izafe etıDl)'oruz 'fi et
memekde dı mazuruz .. 

Hataydı yahııı bir t•J ve 
tek t•Y lıtiyoruz. Filiyat • lıtlk-
141 ••• 

Geldik.leci gnnden beri mem 
tekel işlerini ele ve Ooe alarak 
başarmsğ'l aavaşan ve her ıa· 
hada gösterdiği muvaffaklyet
lerle t;.erkeıln ıuuhabbet ve 
bQrmetioi kazanmış olan valimiz 
ve c. H. Partlti Ba~kuı Sezal 
Uz1y Eskişehir valilia"lne tayin 
olunmuştur. 

Varşowa 2 ( A. A. İ 
Begnelmilıl bini~ilik mü• 

ıabolcalarının Varşova be
lediye rtisi mükafatı yarıştla 
birinciliği bir Polan11alı 
zabit ilcinciliğicle yüzbaşı 
Saim Gür/ah almıştır. 

P. 
tnrkQn manevi kızı bayan Sabiha ----------------------

Bizi SS bin çapulcudan kor-

Trabz"n V alillğine Artvin 
Vallıl Refik Koraltan atanmışi.ır. 

An tak yada 
delege değişiklikleri 

Antakya 3 ( A. A. ) -
~ivil malc11mlar selıfhiget

lerini buıünden itiiaren 
aslcer i makam larc Jevret-
111işlırtlir. Deltf ı g11ro11an 
!Jeri11.e bi11611ıı Kale t11gin 
~dilmiştir. 

İzmirde yer depremi 
lzmir 3 ( A. A. ) - Bu 

ıab11h 5.10 tl• kısa fakat 
ıiddetli bir ger dtpremi 
olmuıtıır. Haıar ve zaııat 
golctur. 

Giresun 
Yeşiltepe 
klb. u geldi .. 
Şehrimiz ldmaoocatı kulubO 

ile bir maç rapmq,k Qzere Gi· 
reıua Yeflltıpe kulubQ dnn 
ıeoe otot>\lıle pebrl~ıe ıeı
Pllf tlr. 

GJk.çen, H'lziran başlangıcında 
bir rııonun başında olmak nzere 
Balkanlarda yapacağı uçuşı 

Fransanın mnte•lllk plan nzerinde son 

ki f 
tetkik.atını 1 k m a ı etmek bir te İ İ ozeredı~. 

. llerıde bayan Gökten mer-
Parıs 2 (AA) - Fransa 1 kezt Avrupa payıtahtıarı nıe-

hükurneti açı/c lspangol şe rinde de uçuşlar yapacaktır. 
/ıirlerinin Frank.oya taroftar 
taggareler t~rafın_tl~n ~om- Atatürkün 
bardıman edılmesını onlı 
mtk için lngUte!e lıükume Sıhhati için 
tine müştırelc 1c"ı'·ı' hare~et~e YUNAN BASJNI . 
bu/1111mayı te ı etmıştır. ~-- · 

Sovyet filosu Vradlni : TOrkiye Cumhur-
reisi Kemal AtatUrkün gt.lya 

Paris 3 ( A.A.) - liberte ağır hasta olduğuna dair, bir 
gazetesi bir So•gtt filosrı- Franııız gazetesinin verdiği ha
nun bu gıl içinclı Jstanbulu, beri Anadolu Ajrınsı yalanlamış
B•rıe/on, Velansigaıı dy•- tır. 
ret edectiini haber vermek- Hıtmdolsun AtııtUrkün sih-
tetlir. bati çok iyidir. Yuaan milleti 

Ölüm 
Pulatana ileri gelenlerinden 

ve eski Trabzon İdadisi Ut 
devre mezuohmndao Kamil 
ÇolakoQ'lu rahmeti rııhmaaa 
kavuşmuş ve cenazesi evvelki 
no Pulııtaaada eş ve dostıarıuduı 
mürekkPp kalabalık bir cema· 
atla kaldırılarak ebedi medfe· 
nine tevdi edilmiştir. 

Kardeft Halim Çoh~otluoa 
Yf. _ allttJ trk41JJDI ll•fHllıJı ,..,,, .. 

bu haberi memnuotyetle haber 
alarak, g~rıiş bir nefes ı lrnıştır. 
BUtlln Yunanlılar muazzam iş· 
le tol başırmık Uze"e, Atatürke 
uzun ömürler temenni ederh•r. 

Umum gazeteler : 
Londradan bildiriliyor : TOr

kiyenin bura piyasıısıoda lap 
makta c lduğıı 16.ooo.l)OO ı.;te-
llrıklik istlkrnııa bir kısmı mn
tlafaa işlerlcde ve mUtebaklıl 
lldlaadl sabada kullanılacaktır, 
~rejll kömtlf oc~kları de bu 
Pi" Ut kk,111 ldlkotkUr, 

Türkiye ile 
Afganistan 

Ankara 3 ( A. A. ) -
Bügüfc Millet meclisi 6ıı

günlcü toplantısındtt ruz
nam~Je bul11nan madde/,,; 
müzakere ttmiş ııe bu ara
da Afıanistan ile olan ma-
hadenet '" teırilci mtsai 
muahedesinin temdidine 11it 
lcanun ldgıhasının birinci 
müzakeresini g~pmıştır. 

Görüşler, Duyuşlar 

Çinin 

protestosu ! 
lontlra 2 ( A. A. } 
Çi11 ıef iri Kt1nton•n }•· 

port t•ggareleri tarof ınd•n 
6om6arJıman etli.lmiı el111•
sına lntiliz hilcumeti11i• n•
zarı dilck•tini celp etmiıtir. 
Aıni mısele halclcınt/11 Çin 
hülciımeti milletl~r cımiı•· 
tin• birde nota vermiıtir. 

Bizim Hatayımıza 
onların hatasına dair .. 

Fransa, Hatay için fahlş bir batı işlediğini anlayacak, an
layııcak amma, atı alan lskendernnu geçlikden sonra., . 

Suriye, martel badesiyle sermestllktea ayılacak:., amma 
Türk ordusunun şakırtısını l~ltlnce .. 

MHtelln, garonun lşlPdikJPri ve işlettikleri cinıyetlerdeo 
ne yc;zık ki kendıleri değil - çUokU kendileri Ç'1ktan cehennem 
olJp savuşacaklar - körkör!lae onlara tabi ve oyuncak olsnlır 
1. eyvah bu bazlçfdı.> bizler yire yandık, zira kl ıiyan ortada 
bil nem ne kazaocfı'< ? 1 ıı diye dövOof:'cekler amma hakkıa ve 
hak sahibinin blr kere dıına Çf'lilt sill~sid tattıktan s1nra •• 

BUtlln Türkiye yı lnız l lr kumandaya göıUnü dlkmiı bek
li yor. Ok yaydan faıhmak Qzuedlr. Tnrkllo slnlrlt>nmesl lav 
saçmeğa bazırlaoao bit' Yolkın gibidir. Fransa aklını be§ıaa alsın, 
rokı~ lav 11tnıı eltıadı kal•caktır 1 



4 1-laziran 938 

Gürütr· yapan küçük esnaf v..: 
imolôthanel r tayin olunan 13ni 

mınta aya nakledecekler 
BELEDİYE RİY ASETlNDEN: 

-ŞY 
r sil . 

Trabzon J n ' Ko-
na!· I(umand 1.nlı ... nd 

Haı;ran 938 n 31 
Şehir dahilinde mefıcud nteşle iş gören demi•ci. ka-

laycı, motörle mritehırrik marankoıh;ıne. mo1ör lııtııir ~ rr'sbı3:.n!. r t 
ve lcaröseri imalath nele ile. çilingir, sob cı. bisiklet zo'ld n G i üş 11 • E 
tamirdileri ve emsali küçük sanat müesseselerinin şf!/dr E k A z 're n, cıı s, 
ortasında icrayı faalilıel ttg '•meleri murıafık gö iilmilJe ve V.ına gô"rıd i c 
r~k bunlar için muagge1 bir mınt 1ka it/ riki İcab •ylemiş 

1 

d ırma rş ıa-;ın , 7 6 
V? şehircilik mil hu si Lım~erin yaptığı şehir efÜ· nürı1•n itibır ~ 
diinde. Ş2rk'm Curn~u ·iget c zddesi, G rben R ~şadige I müddetle vç 
caddle .. i, Ce mben M 0 r ş c.:ıddesi ve şimalen deniz{,,. mu· lıonulmuşfu .... 
hat ve esasen şehrin fo ih•n de küçük sr:nayi mıntclcnsı ı şutnameJi g 
o Tarı babrcılar, ku ;umcular, demirciler içi ile yalı 1zarıı konak komut 
Alaca h~n 'lH Molo:a kadar uzanan sah-z s11n ıy: m nta- c nt ıın v' 16 
kası ad v~ itib::ır ed•lmi~ oldıığurıdan ş,.Jı,irı mıı'·'elif. 1 şrımbe gıi ü s1 t l 
kısımlarına gayri muntazam bir şeki'de gelişi gtiıel da- ediüc ğind n 36! 
ğılmış olan yukarıda nevileri yazılı müesseseler çık tr- kuruşluk nnv k t 
dıkları gürüftülerle halkı izaç etme/ele beraber bv 'unduk· makbuzile her b r 
lari yerlerde /aaligtıtlerinin temadisi şehircilik bnk1 '11ın· ikam tgahl rı rz 

dan mahzıirlü törüldı.. ğü cihetle hu müesseselerin hazir'ln od .. sında k µı ı 
1938 gayuine kadar b "r ay zarfında tejrik edilen mm- ların'1 dair v 
taka tlalıiline nakledilmelerine ve hilô./ınd.ı. har kr't eri konPğa gelme.P 
görüleceklerin şiddetle tecziyelerine k:ırar verildiği ala-
kadarların malumu olmak üzre ilô.n olunur. 2 -2 

Kayık ve harnaliye eksiltmesi 
İnhisarlar Basmüdürlüğünden : 

1938 mnli yılı içinde Çom.ıltı fuzlasır:d. ?i g« 'ecek k K t ~ 
Yomraga 350. Araklıya 500. Sürmencge 5r0, Ofa 800, n . omu 1 o 
Be~ikdüzüne 400. Vak/ikebire 450 ton tu:uıı ko.yık 'l.IC 

1 

H ııran 9 
lıammaliycsi /.6 1938 gününden itibaren 20 gü'l miiddd/e M ~ıs .939 gu .i e 
açık eksiltmeye çıkarılmıdl{. m.ılı hır sene m d 

Şartnameyi görmek v• pey sürmek isteyenlerin yüzde 7,5 r/J bz
6
ondanEMaçlc · G 

- T ·ı ·z l . - - l 20 6 1938 . ag ızrt, rzu u ,. gııvenme erı e ırıa enın so~ gunu o an pazarlesı k d" 
- - k d ., h. l B -d- z-. - h llA cana s o e ı c gunune a ar ın ısar ar aşmu ur ugune v.:ya ma a ı k 

eratın n cımw' 
idare memurlufiuna muracaotiarı ilan olunu . 2 - 2 

==,....._:-.:==-- 1.6-938 günün 

Belediye Bahçesinin "-rtınnosı 
Blediye Encümeninden: 

Bttlıdige Bahçesinin Yeşil b urt tarafındal<i şimal kıs 

mının bir senelik icarı onsekiz gün müddetle açık mtzr
maga konubruş'ur. muhammen kıymeti 600 lzradır. 

istekli erin mu'Vakkat teminat makbuz.la>ile n:;ni gıin 
ve saatle Encümene mumccaatları ilan olu w ~. 4 - 4 

Evra ki matbua eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encüm ninden: 

Hususf muhasebe daire5i için tab edilecek 46 k lem 
evrakı m tbuanm muhammen bedeli olan 1159 lira 90 
kuruş üzerinden açık eksiltmeye kur:ufnwş'ur. Muvakkat 
teminatı 95 lira 50 kuruştur. 15 6 938 tarih;ne çat.ın 
çarşamba günü saat 15 de vilô.ytt ma ·amında top!ana 
cak olan daimi Encümende ihalesi yap lacaktcr. Nümune 
'fJe şartnamesini gô'rmek isteyenlerin 1 h-r gün encümen 
kalemine ve talip olanların güzde yedi buçuk muvakkat 
teminat makbuz 'ııega banka mektup 1arile encümene 
muracautları. 2 -4 

Mevaddı inhisariye nakliyat 
eksiltmesi 

lnhisarJar Kars M. Müdürlüğünden : 
938 M• 1i yılı içinde Hüpe veya Trabıondan Karsıve 

kaza la •rna se11~o'ınıacak iilurr.um mcvaddı innisııriye 
nakliyatı 27-S-938 gönünde'! itıbaren J5 g·in müddetle 
açık eksiltm•ge konulmu1fur. S•rtnam gi gö"mtk iste 
••nler Trabzon Başmü /ürlüğü ıatış şubesi naklig-:t kıs-
mına murrcaatları i 'an o 'unıır. 1-2 

Pazarlıkla el i,. w yapttr ıl cak 
Belediye Riyaseti 1uen : 

Jtfaige efraılı için vuilecek nümane V"çhile p zar"ıkla 
ilci lr.at elbise yoptırılacağındm istEk 1i/erin p z lT 'V'! salı 
günleri encümene rrurt caatları iftirı olunur. 

Nakliyat eksiltme terndidi 
Trabzon İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Pulat.:ı a /nhüa ·'ar id-ıreshıe ait tuz hamrn ılige ve 
kayık eksiltm 0 si h ddi'ti} kd: gö ü 1m~diği dm 30.5-938 
gününden itibaıen on g in t m t edildiği ılan o 'unu,., 1-2 

Kayık ve hammaliye temdidi 
.. nhisarlar haşrnüdürlüğünd.-n: 
Pula tana mMOrlt ğllnUo 9~\8 sı:ın i ma 110\ ve gayri marn Ol tu

tun amb Hl ves lr 1 lVazl nirıia 3 l 5 938 G loll de alııun kıyık 
ve b mm ll:e ~ksU n 1 ıe talip ıutıur et•n d ğl d n itııılenl 1ı 
9 6 938 Perşeo;ıbe KUtıUne bı tıbıldığt ll4a oluuur. 

75 gün müdd t 
siltmege konu r ı 
/erin şartnam 9ı go 
z.ere konak k o t 
rnt1 rac at arı ve 16 
puş~m~c gün ı sr- t 
ihale edileccğ ıa n J ,. 

31 ~urıış uk l ıd 

v kkate 7ıakbuzu ı • 
k nuni ik mtlgahları 
ti car t odasm kr. yıt ı 
lunduklurzna d ir 'l s.ı k 
6irlıkta konağa g ime e ı 
i ar.ı olunur. 2-4 
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Belediye E cümeninden: 
A r tı r 'l•ı. 
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kadar ihtlyrrı olen ve ıışrğııia 

d o it•bf rrın on beş g!lu nıOd-
Tut rı Muvakkat Teminatı 

Kr. Lira Kr. 
36) 
270 

56 
9) 

2ıO 202 5o 
. s ) 41 :.15 
11 ı 5ı 8 81 
6?) 46 5o 
~ ln 63 
l>D il 25 
7 ıo il '15 
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t 9 da hUkOmet binasında KUltQr 

Muhammtn icarı liN 

·öz dük/can 

ci gı trl ncü kulubesi . 
n.:ır lı d kkan 
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da 12 num ralı magaza 
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r iı l12 birt, 

110 
50 
45 
50 
50 

100 
90 

180 
96 
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sene 'ik icarları on sekiz gün müd· 

'{ ce; "nden i t le.lif erin muvakkat 
'' iliin o 1unur. 4 - 4 

ç D ünler ıçlnde yftzbeş t n 
b np olunul'ak faiz ve diğer zarar 
lar n) pıcn bilme hacet kn nıakzışın 
u • ·)et' mlzce alıcıdan h heli ol unut 
rr d ı 1;:$ 1) 

<>n) lmtnku l<'r yuk:ırda gOsterileJI 
4 7 938 tarihinde trabz ıı icra 
mtmurluğu oduıda iebu ve iGtlerlleO 
artırm.ı şartname1lndı .. tıııcajl 
llan olunur. 


