
e-

ıin 

ı. t:r 

o;~ 

.lıe 

len 
ate 
\"tıl 
tın\~ 

ına~ 

cii'' 
çok 
a rll 
ııd0 

fal~ 

kınJ 

it.O ~ 

~n 

i[eıl 

I' 

Çarşamba 

30 
2. TEŞRİN 1938 

,,- ----------, 
DtreklOrtt, Ba5yazıcı111 

BEKiR ;:,Ü KÜ'J , K!ı ı .r;KSJZOc"rLU 1 

Fiofi 4 kt.'UŞ 

İlan sntırı 5 k.rıruştur 

Çarşıımha. l'u nı arteHi günleri ı; ı ka:- Uzııcsoltalc : f\3 • 'i5 - 67 

E!! 

Sayı 2541 ....._ __ _ 

Umumi Meclis 
intihabı 
münasebetiyle 
Muhterem Vali Refik Ko

raltan müddeti hitam bulan 
umumi meclis azalarını seçmek 
tlzere ikinci müntehipleri yarın 
saat 14 de puti binasına dnvcı t 

ediyor. 
Bu davetin bütün vatandaş 

ları alakalendireceğine şOpha 

edilmeyen manası büyllktur. 
Umumi meclislerin bUtün yurtta 
her bakımdan yüklendiği vazi· 
feler, bilhassa iokılapta.a sonra 
geniş mikyasta ehemmiyet al
mış olmasından dolayidir ki, 
ifade eylemekte olduğu büyük 
manası kadar mesullyetlidir. 

Mahalli iş ve ihtiyaçlar kar
şısında işleri sıralamaya. hususi 
blltçeyi hesahbmaya ve tanzime 
salahiyettar olan umumi mec· 
liOJ azalarımo, vazife başında, 

vazifeye bütün bir ciddiyetle 
sarılmakta ve vilayetin menfaat
lerini istilzam eden bütOn bu 
noktalarda hassas ve titizce 
harekeli icap ettiren mUhim 1 
rolleri vardır. 

Evvela memleketi iyi te tkik 
etmek. memleketin her köşesini 
bUmek ve görme~. birbirinden 
daha az veya daha ço k der~

cede şiddet arz eden ihtiyaçları 
iyı tertiplemek. salAhlyeti ve· 
renler ve mesuliyetl yüklene· 
cekler için başlıca bir dOşUnce 
mevzundur. 

Cemiyeti Heri göUlrme sa· 
Yaşındı herhaoki bir davaoıo 
tam manada idrak edilmiş ol
ması maksadı temine kftfl gel-

, .mez. Vo mutlak surette bir mu
vaftıkiyet doğacağı kanaatı lda 
hasıl olamazı 

Hayatın lnsan faallyetine 
yol açtığı her dürln sahada ba
şarılması, matlup olan ber nevi 
davaların muhtaç olduğu umıur
brın idrakten sonraki diğer 
tamamlayıcı bir kuvveti de onu 
takip ve tetvic edecek al ·ka 
ve rabıtadır. Yine memleketin 
kalkınma da vau:.ıa mnteallik 
bntna bus~ıata bir müzakere 
Ve istişare muhiti teşkil eden 
Umumi meclislerde dertleri , 
ınan tıka ve nuıkul ft te müstenit 
i fade ye m utalealnrla aksettlr
ıııeğe muvaffak olmuş llyakatler, 
s çicileri huzurunda vlc1a ı 

ınesuliyet -ve muahıızelerdPn 
daima var~ste kalmak mevkiini 
elde eden vataodıışlardır. 

Kan unlarla idare edilen 
YUkselmeye daima namzet cemi· 
Yetıerin yığınlarca davaları ara
itnda fertler, umumi düşliooe· 
lerıe mukayyettirler. :Bu kaylt
ler ; cemiyete karşı olan sağlam 
CiU9Unce, iyi takip ve anlayıcı 
~e başarıcı rabıtanın vicdau-
•rda aldığı yer, manevi mesu
ll1et 11oktasının liliklet mer.ke
Ziut teşkil eder. RHmi ve hu
•ı.ı . aı teşkfütt içinde temsill va-
'•ft&rı haiz vataodışlarda bu 
"lcdan mesuliyetl daha çok his· 
:~dilen bir yoktur. işte lm mes-

iYetU manevi yükü omuzla
!1llda tutmağa heveskar olan 
ıı ııt•ndaşların vazife yi bene m
ıtcne ve başarabilme babsiodeki 
a )skatım, sandalyııya Dşık ve 
~~ıı:ıa değil, h•msili yasıf ları ta
llt11lllen haiz olmuş bulunmasıoüa 

11nıak h1zııngeltr. 
l:loıt fiatırıatılmı sı uereken bir 
lııın ta . d 1, mem lel et i leriai 
lıık. bır vukuf ve eid i}ell 
lııı ıp edecek unsurların yevmı 
\ı/ııtının mutlaka bır rıahiJ 
•ı~ı'1 hs11b da geçmesini ve bu 

ttı{lil 1~Y_akatlerln oralardan el 
nı ıcap ettirmez. Bu dıioe 
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Atatürkün Vasiyetnamesi Atatürk gecesi 
Ankara ~8 { A. A. ) -
Atatürkün bugün açılan 

vasiyetnam ~si aşağıdadır: 
Dalmobahçe 5 -9-938 

pazartesi - Malik olduğum 

bütün nukut ve hisse senet
lerile Çankoyado.ki menkul 
ue gayrimenkul em'lJal1mı 
Cumhuriyet Halk Partüine 
atiaeki şartlarla terk (le 
vasiyet ediyorum. 

1 - Nukut fle hisse se
netleri şimdiki gibi iş Ban· 

kası tarafından nemalandı
rılacaktır. 

2 - Her seneki nP-ma.fan 
eana nisbetleri şerefi mah . 
/uz kaldıkça yaşadıkları 
müddetçe Malc.hulege ayda 
1000. Afete 800. Sabiha 
Gökçene 600. Ülküye 200 
lira ve Rukiye ile Nebileye 
şimdiki yüzer lira verile
cektir. 

3 - Sabiha Gö'lcçene bir 
ev de alınabilecek ayrica pa-

1 
ra verileuktir. 

4 - Makbulenin qoşadığı 
müddetçe Çankagada otur
duğu ev de emrinde kala-
caktır. 

5 - ismet lnönünün ço
cuklarına yüksek tahsillerini 
ikmal için muhtaç oldukları 
yardim papılacaktır. 

6 - Her sene nemadan 
mütebaki mıktar .uan yarrya 
f ürk Tarih ve Dil Kurum· 
la·rına tohsis edilecektir. 

K. ATATÜRK 

Ha/~anın her perşembe 
günü akşamı, Atatürk gecesi 
olarak tesbit edilmiştir. Re· 
fik Korcıltanın minnetle kar
şılanan hu teklifi çok ist:ı
bttli oldu. 

Atatürk iymaniqle lca_qna-
yan Trabzon genJ: l ii her hajto 

Halk.efJi Jalonunda topla
nıyor, Atatü,kün kalpleri
mizdeki büyük 'Varlığı ateşin 
hitabe/erle izoh ediliyor. 

sü ı;ünden onarı büyüle var
lrğın'I hitap edenler Ona 
nelcadar ailasalar göz yaş
larını dindiremezler. Onu 
anlatmakla. bıtiremezler. 1/ a
de Ona karşı if adesizliktir. 
Lisan o büyük varlığın kud
retler saçan huzurunda bir 
vasıtcıi acizdir. 

Atatürkün ölümü dolayısile 
Matemimize iştirak eden 

Milletlere Kamutayın 
Teşekkürü .. 

Atatürk bütii11 cihanın 
deha ô.lemindt> bir ummandır. 
O bir fevkaddehadır. Onun 
zaferler yaratan her savlet 
damlasına dut/aklarını uza
tanlar bfr ummanla karşı

laşır ; O ufukları aşılama

yan nomütenalzi bir engindir. 
Her hafta Halkevi kür· 

Perşembe günü akşamı, 
bütün şehir halkucca molum 
olan bir gecedir. DaTJete, 
haparlörle ilana lüzum gole .. 
Vaktin daha erken olma
sına rağmen Halkevi salo
nu ııa girince çolclarını yer 
almış gördüm Merdivenler
den avak sesleri işitilen 
sayısız bir kalabalık solonu 
doldurda. Ayakta kalanlar 
şehrin mvht•lif semtlerine 

ı-------------1 kuru/tın hoparlör başların · 
Cemberlayn deki halk yığınlarına ilti-
Roma ya gidiyor hak ettiler . . Saot 6 .. Hatip 

Re/ile Koraltan l.ürsıide .• 
Ankara 28 ( A. A. ) Hoparlör başlarında bekle
Daily Mail gazetesi Cha· yen /,inl,.rce halk salondaki 

ber/ainin Akdenigdeki ita/-

Ankara 2~ ( A . A.) -
Kamutayın bugünkü top 

lantısında celsenin açılma

sını müteakip Atatürkiin 
ölümü dolayısiyle Belçika 
fJe Macar parlamentolarında 
Bügük Şef hakkında gapıl
m 15 olan tezalıuratı bildiren 
t•lgra/lor ve hu arada her 
iki parlemento reisleri tara
fından ırad edi/m;ş olan 
nutuklar okunmuş ve alkış-

Şehir Haberleri J j 
~-

VALİMİZ 
TEFTİŞTE 
TefUş ve tetkik için Of ve 

SUrmenedeo sonrü Vakfik:ebire 
giden Valimiz Refik Koraltan dltn 

akşam geç vakit şehrimize dön· 
aitşlerdir. 

Parti 
Kongreleri 
Pa1ti Ocak ve Nahiye 

Kongreleri bitmiş hugün de 

Kaza korıgrelni Vilôµetin 
her taro/mdayopılmaktadır. 
Vilayet k ongresinin de bi

rinci kanun içinde yapılacağı 
lıaber alınmıştır. 

Meclisi Umumi 
İntihabı 

Meclisi Umumi intihabı 

yarınki perşenbe günü saat 
14 de Parti binasında yapı. 

lacaktır. 

Zanus Köprü.sil 
Cenişletiliyor 

Zonus Kö'prüsü her iki 
taraf tan genişletilecekti1. 

Vi ayet Encümeni tarafın 
dan on hin küsür liraya ek· 
siltmeye çıkarılmıştır , 

ait, mııntıkl n uz k ve itibardan 
"akıt bir zihniyettir. 

Valimiz Refik Koraltnnm 
ihat ılı görüşünden doğacak iyi 
neticelere ~imdiden tereddülsUz 
intizar edebiliriz. 

ihsan /\f, z:/ 

lanmıştır. Müteakiben sö'z 
alan Refik Şevket İnce ve 
Muhittin Baha Pars Ai!ltür
kün ölümü do'ayısile Türk 
milletinin dugduğu derin 
acıya ve büyük Ölümüzün 
cenuze alayınd hoyetler fle 
asker gô'ndermek suretiyle 
iştirak edilmiş olan millet . 
lerin bu insani ve yüksek 
alikalarından tlol•gı Türk 
milletinin fit! onun mumes-

sili Büyük Mil/ti Meclisinin 
şükran hislerine tercem'ln 

olmuşlardır. Reis meclisin 
gösterdiği hissiyatın alaka

dar milletlere bildirileceğini 
kaydetmiştir. Birinci lcanun 
1937 ve Şubat 1938 dıvanı 
muhasebet raporu tavsip e-
dildikten sonra c:ıma günü 
lop/anmak üzre içtimaa ni

hayet (lerilmiştir. 

Fethi Okyara dair haberler 
Tekzip ediliyor 

Ankara 29 ( A. A . ) - Bazı lstan6ul gazete/erin· 
Londr,: hüyük Eıçisi Fethi Okyar hakkında flerilen ha· 
her/erin doğru olmadığım hildirmeğe Anadolu Ajansıl 
mezundur. 

Tiyatro 
Kış Mevsimine girmiş bu · ı ruret haline gelir; Tiyatronıın 

Iunmaklıı:tımız dolayısıle, T 1bi- bir fikri t9rbiy0 müessesesi ol· 1 

atın hiç bir gUzelliği esirgemt>- duğunu da ima göz önünde bu. 
den ihsan ettiği bu şirin belde· l undurmak lllzımgeldiğl gibi 
nin sevimli ve ruha sükıloet 
veı en kırlarmın, yeşıl tepeleri· 
nin ve beğlarınıu ybvıış yavaş 

sessfzliğe bUründüğll görülmek· 
tedır. Gllzel bır yaz mevsimının 
gitnıesıle yerine gelen Kış mev
siminde, insanların hoş vakit 

geçırmek için en çok rağbet 
kösterdikleri eğlence mahalie
rioin başlıcası, şüphesiz ki. ti· 
yatro ve sinemalardır. Kültür 

Bekımrndan halka bf zmet eden 
bu iki etlence yerinin bilhaslill 
Ktş mevsiminde lüzumu pek 
fazladır. 

Bir takım maddi imkansız

lıklar içinde yoktılll var olup, 
şehir şehir dolaşarak kaJdıkları 
yerde temsiller veren tiyatro 

teşekküllerine memleketimizde 
tesadüf edildiği gibi; aşağı yu· 
karı Uç aydan beri şehrimizde 

bulunBn bir tiyatro trupıl görül· 
mek tedir. 

~ u leşPkkOllerin bıışlıca he· 
defleıi kız oç gu~eslnı islihdd 
etmekle beıııblr, uhdelerıı:e 
düşen vazife dP, bulunduklıırı 
şehırin b ... lk tabakıısına tiyatro· 
nun bedii zevkıoi ve san'ııt mEf· 
humunu.aşılamflk hususunda el· 
den gelen her :;;eyi yapmaktır. 

Bilhassa, münevver bir Jıalk 
zümresinin rağbeti de tezahür 

u vazife mutlak bir za· 

gerek ilim ve gerek san'at bakı
!lllndan bu kadar snrfeclilen gay. 
ret ve himmelleria karşısında 

san'ut erb bınm bu busu~u ta
manıile müdrik bulunmaları ica- il 
beuer. ~ 

Halbuki, üç aydan beri şeh· 
r imizde temsiller ve ren tiyatro 
trupu kendisinden beklenilen 
san'at e serle rinden ancak bir 
keçmı verebildikten sonra işi 

tamamile tuluata dökmüş n san' 
atla hiç bir liluretla alakası Ol· 

mayan bir takım tekerlemeler-
1 e halkm bedii zevklerini kör
Jetmek yoluna &apmıştır. 

Her sabada inkişaf etmeğe 
az me1miş oJBD uyanık bir mil-
le tio, bodii zevk kayneklarmr, 
heyecanlarını, bundaa elli sene 
evvelki tarilıe karışmış o rta O· 

YUnlarile, çıplak kadmların SO· 

~uk kan tohrile kurutmak, bil · 
mpm ki, ne dereceye kadar doğ
rudur. 

Maksadımız açıktır.: evvela 
Nezahat ve dolavıslle ciddi eı;;er
lerin temsilini ısliyoruz. Gilnliik 
mesaimizin bl.llün yorguulukla 
rını dinlendirmek, Kı aecel rio
dt> hoş v11killer aecirmek is
lerkea, fikri terblvemizin sui 
istimal ecılmesine musaade ede
meyiz ve bö} ı~ bir şeyi müsa
maha ile kar~ılaynmnl ız. 

Ferid Namık 

derin sükut havasını aynen gan men/aatları ve Avru-
podaki umumi 'Vaziyet üze- yaşıyor · · 
rinde ikinci kanun son/o· Saz telinin hafif bir te· 

masla 'fJerdiği inilti mmliim
rında Romaya gidsceğini 
yazmak.tadır. dur. ( Atatürk ) adı 01td11, 

onun lisanında aynı tesir 
Romanya ve ihtizaz.i yapıyor , Söı-
Kıralı da !erini zaptetmiye imkan yok .• 
Romaya gidiyor Hegt>cana lcapdaralc mesfeği 

de unutmak ayrı bir r iş ..• 
Anke1ra 28 ( A. A. ) Bir ara hafızamda kal•n 
Romanya kıralı yanında canlı ifadelerinden birini 

Veliahd olduğ1ı haltle garbi hemen tesbit ettim. 
ee merkezi Avrupa ziyaret- ( Soljun tabiat güneşten 
lerindt.n sonra Bükreşe dön- hergün nasıl renk, ziya ve 
müştür. Kıralın yakında hayat alıyorsa. biz de On
Romaya gidece;i söylen. dan Onun ebedi ışığından, 
mektedir. dehasından hergün daima 

Balkan Antanti renk, ziya fJe hayat alacak 
fle daima taze ııe zinde ka-

Genel Kurmay lacağız) 
Reislerile tohlandı Atatürkiin ale'V halinde 

Ankara 29 ( A . A. ) - bütün kalpleri saran muhab. 
Balkan Bntantı genel kur- 1 betini ifadeye çalışanları 
mag Reisleri konferansı 1 dinlemek kadar daha üstün 
dün Atinada mesaisine baş· bir hazzi m neııi tasavvur 
lamıştlT. edilemez. Brlhassa uzun za-

C. H. Partisi 
Kaza heyeti 

seçildi 
Bugün şehrimiz C. H. P. 

Binasında Ocak mümessil
leri merkez nahiye heye 
ti Rdsi B. Hamdi Dursa
nun . başkanlığında toplana 
rak 11ş•ğıcla adları yazılı 
ze11atı merkez kaza heyeti
ne seçmişlerdir. 

B. Hamdi Dursun 
,, Cemal Rıza Çınar 
,, Cevdet A fap 
Hadi Başman 

,, Cemil Bulak 
Şükrü Uqğu.~ 
,, ibrahim Ozel 

Yeni Heyete mııuo/ fa~ 
kiyet dileriz. 

f(ars Valisi 
Kars Valisi Akif tyi

t/oğan Karstan şehrimize 

gelmiş, bir gun :kalarak e· 
'lltlki gün avdet etmiştir. 

manlar yakininde bulunup 
ta Onun mubarek kc.kusunu 
üzerinde taşı yanlan ve i/ ade 
k udretini haiz olanlar ı din
lersek .. 

Refik Kerultan kürsüden 
indi. Gençler birer birer 
kürsüye çıkıyor . . O büyük
ten bahsediyor. O umman· 
dan acı fJe ateş dolu lcalp
lerimize damla damla mu

habbet/er sunuyorlar. liseli 
bir genç heyecandan buğu
/ur gibi bir hali p~rişani 

alarak tırnaklarını göğsüne 
saplıyor ! Öf/. .. Yarabbı l .. 

Eq Biiqük v e ebedi varlık! 
Kalk ! Maddf uf ulünle ar
k andan ağlıqr.ın öbıiz nes· 
line bir dakika için gözle
rini aç. bak.' Yıldırımlar 
söndürerek ana/ arta/ardım 
gelen Türk inkılab·nın ba
nisi nasıl seviliqor gô'zleri
nin değdiği eşga nasd öpü
lüyor, yüzüne surulen rüz
garlar nasıl koklanıyor. 

ÇINAR 
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İlan ı 
( f r\~ iye Mııhb..eme ınd n: 1 
( r Orman ldıırP i \ Pkl i ,\. 

71Z Be <'n tımıfınd ın mOddPl den 
nlPyh orun ııo 8} :l Bıılts ılar 
köyO •• dı>n tık ı <>'1'ıılhırıot1 n 
Ümı>ı < ~lu llkt \ ıılı>\ lıinP ıkıı
mE> lunan znıin t d ıv ı ılı k-

md Ç rı muh kc>medf\ moa. 
f'hl elP hin ın h ılı ıkıu 11lı 

rnPchul t ılundu(!ıı 
ı en 

Of A llye 1~b m 

un h çOkh l o d n . 
ralı oğlu <; er ıl m ddeialeyh 
Jğdır fapu memuru l met ı aşa
ron arelarınd Çarı lec k da-

ı hakkmdtt y pıl ktıı ola 
ubu em d mUdd 1 aleyh 

lğdıra t blığat intidıııye icra kı
bnmı ve aııır n gö derlle gf. 
y J> ur rı üzerin muma ileyhtn 
Elaziz nııkledlldlğlnd n bıhı l• 
gıyap k r rı bıla tebli eri 
\tıvirilmiş v mCddeı Ç t rda 

Odd t al ybın a ker gittiğini 

e fa at kıta mı v m Ykıoı bl· 
lemedi~inı VH kerıdisıne ılanen 
tehğ t ıc:r ıoı t ıep etmıı;; ve 
lale ı v kı ınuv fıkı u ul ve 
·enun bulunmuş olduğundan 
H·U·M· K- nısdctei mah usesi 
mucıbııı<"e hskkmda ·ı gıyap 
·urıırı ın ilanen tebliö,ne mnh-

kemere knrnr verılmış.,. ve muhR· 
ke enııı 24 · 1 - 939 alı oQnU 

b 

ıant onr. hır kılını. CJlduğundnn 
mezkur gOnde mUddel aleyhin 
bizzrıt1 ve yııhod u ulun tevfi
kan musaddak bir vekil gön
derme i aksi takdirde hakkın. 
dakı w11hakoınenin giyaben in
taç dileeeei tebliğ mııkamına 
knı olmak üzre ııan olu ur. 

Of f\sliye Mabke sinden : 
Of Orman ld re i Vekili A. 

z!z Bölen tarnfından Odd ı 

le~ h Ofun Şer h köyOuden K11• 

vat cğullarıı dan lsmnll o~lu 
Ömer aleyhin • ı ııme luırna toz 
mımıt davası h kkındJ Çan mu
h kemed : müdd i le) hln m -
halı ikıımell meçhul bulunduğu 
davetiye i zirine mııb ~ ır t11ra
fınd ın verilen şer hd n nnloşıl

mı~ ve ıııevl eden m ılddei veki· 
linin tulebi vecbile ilaoeu t b-
liğa t icra ına mahkemecP karıır 
verilerek mııh kemenln 11.1.939 
snlı günü ı.ıat On!l bırııkıloıı:-; 
olduğundAn nıezknrgUnde müd
dei ıııeyhıtı bizzat vey::bud usu
l üne tevflkın musaddak bir v • 
kil gönderme i aksi takdirde 
giyaben muhakemesinin yapı
lacağı tebliğ n1akamına kaim 
olmıık ilzre ilan olunur. 

( YENıYOl) 

• nkul satış a, r 

MP\'kll 
. 
p~·· 

Dilrbiu r m h'llle ; Kirt>çhrne lıtrla 

.. 
... ., 

.,, \ l' 

ar ırması 
Muhammen muvnk 

metre hed •li kat T. 
n ı rııhbııf lmı il rR 

5700 l .l Ü "Ü 

:l9tıi NıO 4) 
rnH !50 11,20 
18.tO 600 .ı ') 
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Sayfa 2 

Zanos Köprüsünü tevsii 
eksiltmesi 

.. Vilayet Daimi Encümeninden 
l - Trabzo, Vıl<iqet merkezinde ( 1 :004 lira OÇ 

ku·u~ kes f bedeli Z ıno köprıiS'lnıın tez• ii kop1h zuf 
usulile .-ksiltmeğe korıulmu~tur. 

2 - Muıı"kl:.at t •mi nalı f 825 ) lira ( 31 kuruştur . 
3 /l<in müddeti 16 · 71 · 91S tarihinden c ibare 

~ız lı ıı 14 - 72. 9-18 t"rihirıP karar )g gıinr/ır 

T abzon Bele 

n m v 
ak$ıımları 

karar alt na 
c ki rm teczı 

1 2 

• 
Si 

1 - M ıl ınh d m sı 

kar r td n e At u 
Bele ·y ye ait bi anm 
artı Ti aya konutmuiltı.r 

2 - Binanın lıedmi ve ank z il n alın rak zemininin 
tanzrm ve t"sviı;esi. azami b r haftad olacaktır. 

~ Temınatı muv kkat : 25 lir dır, 
- Artırma 2 - 12 - 19 8 tarıhıne müsaduf Cuma 

ı; s a 14 d.e el dıy D ımı Ene menrrıde ola ktır 

Açı ar ırma 
Beledıy Encumeninden · 

4-

Ç mlekçı g kuşunda e edı 1./ a ( 6 ) numara[ 
dıkk n onqedi un mudd t e açık artırmaga konulmuştur. 

A 1 - 938 Guma unu a l d icra edı-
lec ı mu lckala makbuzlarile 

e Eucum ne muracaatları iltin 
3 4 

Dıvar eksiltmesi 
Vılayet Daim] Encümeninden: 
Af er kez Cumhu.,iqet okulunun bahçe sile ar kasma yap

tırtla ak ıhata dı ı nnrn ( 2401 ) lira (6) kvruşluk tanzim 
kılınan keşfi uzerinden 27 gün muddetle çık eksiltme-

" ğe konulmuştur. 
Muvakkat teminatı ( 170 ) lira (f4} kuruştur, 7 - 12- 938 

tarihine çatan Çarşamba günü saat onbeşde Vilayet m -
kamında toplanacak olan daimi encumende ihalesi yapı
lacaktır. Keşif ve şartnamesini gdrmek isteyenlerin her 
gün enctimen kalemine ve t /ip olanların de mnvakkot te-
minat makbuz qelJa banka mektuplarile mezkur gun ve 
saatta encumen~ muracaatlarr. 2 - 4 

ç~k usulle patates e siltmesi 
Trabzon As. Sat. AI. Kom. Bşk.lığmdan: 
I - (25 000) yirmib,ş bin kilo pato1es açrk usulle 

euvelce ta/ip çıkmadığrndan yeniden eksi tmeğe konulmuş
tur. 

2 - Tahmın bedeli (i750) hin yediyriz elli liradır. 
3 - ilk te'minat (73!) yüzot11zbir lira (25)yirmibeş 

kuruştur. 

4 - Eksiltme 7 3 - 7 2 • !J3ô salı güniı şaat 15. de 
Mevki K. liğındaki satınalma komsi9onunda yapılacakllr. 

.5 - Şartnamesi hergun komsiyonamuzda istekliiere 
gösterilecektir. 

6 - istekliler belli gun t.ıe saatta komsiyon Brşkanlı. 
ğına ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair geni sene 
'llesikalarrnı goıtermeje" mecburdurlar. 2-4 

4 lıale<>ı 74 - 1- · fi .h 
5 d 

o. 
v·ıa 'et Dai i Encü 

Kemeriye i1e 

• 

i 

ıi-

<'i•md o eli oltında Hum mııhas 
19) ) lira { 83 ) ku ı 

p-ı.,,arlıkla eks · n > lJ. mu> u . ıt v '< · 

tı 7) ira ( ) :J 12 - 9J8 tııri-
ıın ç a ı çarşcımb gamı a . Vıliiqe t malcamıtt· 

da t p anacak olan d ımi ncum de ihalesi qapılacaktır. 
Ke ıf v şartnamesrni fIÔrmek ı teqenlerin her gıin encü
men kalemine ve taltp olanların dı muvakkat lemimıl 
makbıı.z veya banka mtktup arı e m •zkiir gün ve eaalt<J 
Ençümen muracaatları 2 2 

Açı usulle Kuru soğan eksil 
• 

Si 

Trabzon As. Sat. Al Kom. R k.lıgından 
1 - (1080 gan t çık u 

u e e v e k ıltm • ko 
n !muştur 

2 Tı h in 
3 İ k t 'mmat 
4 Eksı tm 3 a 

Mevkı K lı mdakı satın lma kom İl/ nund yaptla~akt . 
ist kirler S Şartncmesi hergrin kom 'qonu 

gosterilecektir 
6 - lsteklı er bellı gun t.ıe sac. ta ·om ı, un B şk n 

lığına ticaret da nd kayıt ı olduk[ rına d ır geni se 
ne vesikalarını g 'stermeğe mecburdurlar. 2 4 

H pada barut deposu ya 
Aı tvin İnhisarlar müstakil Müdürlüğünden: 
Hopada yaptırılacak olan 3773 liM bedel keşifli ba

rut deposu Artuin inhisar/arınca 18 - 11 - 918 tar "hin
den itibaren 20 gün müddetle açık munaka aga konul 
muştur. iştirak etmek ve şartnamesini okuyup 'lJ proııt 
sini görmek isteyenlerin Trabzon !nhis rlar BaşmudJ, H 
ğü ~atış şubesine vega Artvin inhisarlar m11stakil md-
dürlüğtine müracaatları ilan olunur. - '!.__.. 

ilan l up,u ıd ıı 
"ııi, flle)b 

Of AsllyP- Malık mt>~indeo: 

Of ormıın idaresi v kilı Aziz 
Bölen tnrafındnn m Uddri al ey 
hiın Ohrn Şı>rah kövünden kPs· 
kia oğlu S'ılih ve 1ehınel oğlu 

liRmit ve S ileyman uğlu 'azim 
aleyhlerine ıkam eylediği taz. 
minrıt d vnsı hakkındll y pıl

mnkda oh n mııhakernede üd· • 
del aleybimden S Heyman oıf u 

azimin m:-.halı ıkameti mcchul 
bulunduğu daveliyesi zirine 
verilen şerhden anlaşılmış y J 

ebkeden mUddeı VPkilinin ta
lehi vechile ilanen tebliğat ic
rıısınıı kıırar vtırilerl?k mu bak . 
menin 17 • 1 . H39 salı gUnO ıa· 

uı:;u ll ı.ı t .,. 
v t ... rı 

rn:..ı rnk ·, 
iec 

1111 
1 

ere 
Bayburt ~ U! la 11r 3, 

holrık 70 tJ(jı al ır ı t rlıt 
tezkt remi .. af ı ..ttım Yerıt· 
sini alacai. n don za9ı teı· 

kerenin hu,, ır.ıaJ! 1ifl1 

ilan cyluım 
lskendtrpa 

ıı:inden Mt.~a 
Yusuf cı 
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