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• 
lğmarkomisyonu 

• • • 
mesaısını 

sona erdirdi .. 
M. Lambert, bir, bir 
buçuk ay so•ra 
şehrimize geliyor. 

Valimiz Hay Sezai Uzayın 
reisliği altında yirmi ganden 
beri Belediyede fıısılah bir ıu· 
rette toplanmakta olan iğmar 

r Direlı:t5rll., Başy&ZIOl9l "\ 

BEKİR ~ÜKO'.I; KULAKSIZOÖLU 

Çarşamba . Curnaertesi günleri çıkar - TRABZON 

Fiati 100 Para 

İlan satırı 5 kuruştur 

Uzutısok:ak ; 63 • 65 _ 67 

15 neti yıl 
~------J 

Kamutayda 
askeri - mülki 
tekaüt kanunu 

Ankara 21 ( A. A. ) -
Kamutay bugün askeri 

ve m1ilki tekaut lcanununun 
kırk sekizinci maddesinin 
değiştirilınesine devlet, mü· 
ess'!selerinin Türkler <r.ıeya 
Tirk sermayesıle müteşekkil 
şirketler tarafından sat111 
alınan buhariı gemilerle 
memlekette yapılan mama· 
sil/eri için getirilecek eşya 
nın tümrük resminden istis 
nasına ait kanunlar kabul 
enilmiştir. 

İngilterede b 1 n 
vergilerin tenz' ine 

1 

ar 
İstanbul gazetelerinin bu iki bahis hakkındaki 

neşriyatı hakikate uyğun değildir ... 
Ankar• ~ 1 ( A. A. J - lngilterede bulun.an banletıcıltırımısın ya,mtıkta 

~ldu~l•rı temaslar ve ba.nlara iltihak etmek üzre gönderilen maliye vekaleti n•lcıt 
ışlcrı ~mum m~Jürüniin harele.eti münasebetiyle lstanbul gazetelerinde neşrolunan 
h!lv~tl.ısler 'V~ if aJ~. olunan rakamh:ır hrkikata ugmamaktatiır. Yine lstanb•l ı•ze-

tel~~~nde t1erıı tenzıl:ne ait çı~an hr.ıvJ.dlsler.de bu cümledendir. Her şıJin •lJajrı 
gıt>ı .z~manınd" e/k~rı •mun11geye arzını şıar edinen hükii.metimiz hrı neşdgatın 
tashıhıne anadolu a1ansını mf!mar eılemiştir. 

komisyonu evvelki gece saat 
l2 fe .kadur süren SOll içtima· 
tnda, M. Lambertio yapacağı 
Şehir plılnıuda esas tutulacak 
noktalar uzeriadeki mesaisini 
bitiraıış, Nııfıa VekAletine tetkik 
Ve tıstık için gidecek: olan Aı Öz 
raporunu hazırlawıştır. B A s 1 N LA R 1 N H s Şimdi Pariste bulunan M. AVA 1 Laaıbertten Belediyeye gelen __ . Sinema işi 
~c~t~p:;ns~::adis~:~:i!~~e ;~ Balkan antantı karşısında-.-.-·-r S~m:nnı,tiyatrobirlbtiyıçtır. 
eceg-i aniaşıımıştır. Adı sıncma olıın şu bizim parkıa 
NİZAMİ AT AKER kenarındaki şekilsiz ve temamıa. 

A 
Muhtelif Fransız gazetelerinin neşriyatına ğöre Balkan antantini gayri sıhhı bina, bu ihtiyaçlara 

nkaraya gittiler t k ·ı d . dk d l cevab verebilecek durumdaa 
üçuncu umumi Mnftıttiş eş ı e en miıtesanı rt ev et muvacehesinde çok uzRkdır. Ona sinema bieaıı 

Yeklli BaşmOşavir Nizami Ataker Bulgaristan, İtalya, Almanya, Fransa. . adım 'Yererek kendimizi ıltlat~ 
.Mnt ettlşliJt ve VilAyetler işleri kd hakkında a'akadar vekaletlerle ("La ~ Ropub~ique ... Parl~, kil.rk. suizanlar dahi bertaraf ve Fransız hUkO.metini, zevahir ma ansa yıkıb ortadan ka.ldır-
tem.H etmek. üzere pazar gıınü 1-3 1938) ~azetesınde Edıt Brı- edılmış oldu. ile realiteleri birb' 'd k t mak elbetdeki çok tlaba taydı-k • (j lrl e flfJS 11'- ht111' 'iıtlhl 9artlar4iDD Uhlı. vl•Ut 

Aukaraya hareket etmişlerdir. on ıt g re : Fakat bu, bazı gCçlüklerhı mağa sevketmelidir. sıhtıati ihlal eden bir yırde 
Aokara vapuru paıor güofl Balkan antantı konseyi, ta- çıkmnsıı;ıa sebep oldu ve diğer (" Tribune des Nations ,, sinema ve eıuıat HYki tatmaya 

llmunımıza utrama.kı;ızın aoıı- ziyetl uınumiyeyi, yani daha az üç şerik devlet başka kimse- Paris , 3 3 1938 ) gazeteslade uğraşmak gUlUoç olduğu ka
r~cıı. Pulatanad<1o hareket et· diplomatik bir tabirle. bUyilit lerin bu barışma aleyhindeki Serj Sabatye,ye göre : dar da hazindir ı Belediye reiıl 
tığtnden 8ay Nizami otomobille devletleri ayıran ibtilAfhmn kU- sözlerini, IJalkaıı tesaaUdUnün Hulgar bükO.meti, Ankara doktor Cemalta, hemea gel41ik
Oıresuoa gitmış ve oradan va. çük devletler içine sUrükleoik- ıevahiriai kurtarmak. için pro· m?zakeratıadao haberdu edil· Jeri gflndea beri bu zavaUı 111• 

Pur~ yeti.ştıniştir. Başmüşıvi- leri tehlikelerden kaçınmak ça- testo etmekle beraber Yuaos- mıştlr. Bundan başka, Bulgar · kazi ortadan kaldırmak. ausu
r~uııı SaD.lııiiUD JOıHe Aok.ıırısya reledui mUıaktıro Qt11&ek için hıvyanın biraz keyfi 

1 

~ar;ket Yugoslav muahedesinin rulıuna ıundakl azmi, adı slaema olaa 
&ulecek ı ıt · · · tevfikan, M. St'Jyadlno•iç Bul- b bı· ve ş tıiımıze göre on toplanmış b.ulunmakt~dır. etmekte olduğunu dftştı~?1'ek · garistandan geçmekte olduğu u naoıo, sanat zevk.iae cevab 
beş gQo Ankarıuta K.al!ıcaK.lardır Balkan . devletlerı, Balkan ten hali kalmıysrlardı. hkat esnada M. Köse hanof'a Ankara vermekten ziyade halkın ııhha-
İspanyada . aııtontıaa teşkil etmekle, keadi· bundan birkaç ay sonra Belgrad mukarr~ratı Hakkında uzun U· tini gemirdlQ'laden OtOrDdtır. 

, lerinı rekabetle1 iue uıun zaman ile Roma arasında moahedenin zadlye izahat verm.i~tlr. Bu itibarla ODU ortadaa kal41ır-

h b f 
• r alet yıapmış olnn devletlere kar..,ı ikad edince, ademi memnunl· Bulgaristar.ın, bir gün gelip, mat dahi bir eaeı me1tb•• 

mu are 8 8CI ttısrıuüd ve istildAl iradelerini yetler fazlalaştı. BugOo Balkan kendi emniyeti için munzam getirmek kadar bayırlı bir it olur ı 

k•ı ld izuar etw(jk istıyorlıırdı. birim- koasAyialn aza devletlerle ta teminat ve menfaatleri için de Şe 1 Q 1 a • • lerlne öld'1re:.lye dU~mısu olan bsşlaugıçtanberi üç bUyllk sa- himayeler bu1aCDğl Balkan an. Uzunsokak.da idareyi husıa-
1
'Ur.itiye tle Yunanistan birden- hildar d_.vıet olan Fransa, ltalya tantına iltihak etmesi muhte- siyeye alt geniş arıa lçlade.kl 

AnKcıra 21 ( A. A. ) - t kili , bire barı~ıyorlardı. Ve bu barış- ve İngiltere ile dostane bir meldir. na eman se yerinde bura.ata 
Barsclo .. an 4ecı ôir sa ihtiyaçları ..... ı k ,. 1' ma gerek l'Urkiye ve "erek teşriki meszıfyi derpiş etmiş ( Balkan antantının ittlhaz a.arşı ayıca &11retde 

rette llombardımanından do Yun•ul~tan He bir dostluk. paktı olduğunu beyan etmesine rağ· Pttiği mukarrer1tt arasında: gQzel bir sinema Y•pdırmat 
lagı lngiltere "'' Fıansa imzaladık.tan soarıı, Ege deni· mea, işbu Roma . Belgrad mu- " Balkan devletlerinin, dahili teşebbUstı kuvHtlıamiftlr. Sayıa 
fencra' Fı-3.nlıogu pretesto ziode ve Hoğazl.uda milntehap karenetioin, .Antautın doaumuna işlerine hiçbir müd:ıhııleye ta- Valimizin hlmmetlerile ba tı-
et,.iıterdir. tıır mevki ıuraı edebilmek için, sebep olan siyasete mtıhıtlif hammUl etmlyecekleri,. kara- şebbUsilıa yakında rtll llalt.ı 

N 1 
bu uu ıııewıeirnt ımısıad11 .n11- olduğu bedihi idi. rıoı mevzuubahs eden muharrir gelmiş ol&catına şüphe yoktur. 

işan Qn ma kemlik rolünü oyaamıtk dava· Fakat ltalya Habeşistanda bu kararın OogB bükllmetiyle p k 
ilimiz J•odarma Koınutaoı sıoı g~deo ltalyaoın urkaııada 1 t . f kal diplomasınıo Mllletler ?•mlyetl arasında, Ro- Qr işi • • 

binbıışı B. Tahir Bay kalın kızı br. yapııdı. h.nraıienıı v~ gge denizi tevliJ :tti~i 
1

~ena Delicilerden ~a~~adakı ekalltyetler mese- Koca şehirde, dioleaeeet 
Nerıman ilayluslla füze Jao sııhildar d~vletıeri ıtrıtı:;ıada im- . b' · t esı· es n e zuhur eden ilılilaf dola- b k , 

d f l t l 
., yenı ır an . y sl't."le k 1 1 

ava alaca iki yer \'ardır .. 
ıırm11 ul. 1{. 1'e.tuıen tj. Hamdi zııltrnacak ıcu aK ara pa ron un. _ ,. 1, J a eme a ıadığıoı yaz. Al .. tuı ... k, lc'uıycı ıı~ııı ou illeı:ielecı~ Bır çok hıtler leybdarcılı- duden sonra, 1:111.yıe d""vam edi· Belediye parkı, kale parkı .• 
~ kanın nişan töreııi Cumartesi .... .. r v

11 

"' k &Unü İdman Ocağı satonunda en t;;ilyük. gııye ldi. çnnki.1 bu rımız bu mueıısif mukarreratı, yor : ~. Fa at dikkat edırseniı görQr-
davetıi güzide aileler huzuruyla takdirde kUçOk. antant boğu- miiddtaları uğauoda istimal et- Buylece, Mill~tler Cemiye- ıü!lilz ki Belediye parkı tlı, 
Parlak surette yapılmıştır. lordu. Fttkat ltalyauın bu pl4n· meğe çalışacaklardır. BuoJar : tinin himayesinde olan ınushe· Kale parkıda birer park Ol•ak .. 

Nişan nutkunu J. Mot. K. lan bozuldu ve Bıslkıuı devlet- « .Fransa, bu dost veya müttefik delerin ekalliyetlere "müteallik dso dahil evv.:ıl ve ziyade yan 
\' arbay H. H. Noyaugll irad lert oı.ıa ~ıır:;ıı bir :ststem içiude memleketleri imtisal etmek abkaanuın, Antant hllkOmetleri hususi birer babçedlr,Kanepasız 
etaıış yOzUkleıl Sayıa Valimi~ birle'meye muvurrak. oldular .ki, için ne bekliyor ? Fransa, bu tarafından feshedildiğini zan- saııdaliyeli paralı blre.r !tabçe ı' 
Sezıi Uz11y ve Başmllşaviriwiz bu sf :stern, kOçUk. ıolııntı yık- devletlerin ferdik:leri siyasi net~ete mntemıyllız. Eğer Cebinde beş oekwruiu olmıyı~ 
Niıami Ataker takwışlardır. mok şöyle dürsün, bunuD bir " realizm,, dersinden ıstifade vazıyet .btıyle ise, ekalliyetlere buralardan hemen hem istifade 

Genç çifti tebrik ederiz. imtldadı mai:ıiyetlni tıışıybrdu. etmek. için ne bekliyor ? • di- mllteallık muah&delerin zttmini edemez • · 
Heyeti umumiye 8ununla beraber Halkan yeceklerdir. olan Fraıum ile lnııiltere RO· Yaz geliyor, sayfiye yapa. 

ı d tesıınüdünde bır gedik vardı : Bu şekilde muhakeme yU· manyaya yapmış oldukl~rı. gi~i mıyaıı kaduı erkek, çolukçecuk 
top antısına avet Arazisinio bıı.zı k11:11uılanoa te rUteoler, Balkan Avrupaııınd1 Balkar: antantı devletlerını, g~ bir yığın insan aedea bu iki 
NecmUHi Spor Kulılbüeden: sahUP etwiQ olun devletlerle mütecavizle mttzuk.erata crir'ş· rişmiş oldukları to.ahhUlere rı- yerden istifade edemesin? 1 Pa-
14 Mart 938 tarihinde top " . . : b 

1 ayete dav t t l"d" ı r ı:;ı oJan s ndallyeli yerde 
lanan heyeti umumlyemizde ayni davayı gütmekten ı.;tınab w.ek caıibesınin, Fransız ftiplo- lspan t! de me ı kır er. d" ~ otur~bi'ır, fııkut olınıy·ınJ .. r.-ı ... 

d Buırrartstua barl1·te kalı- masıoıe beynelmilel t üd . ya a, Fran O nez ıoıae • .. ' 
ekserJwet hasıl • olmadıaındao e en t.1 ' l' esaD ıı11n gö d k ı · H rh de ouları d dO 
bermu"cibi nizamn'"ame ekseriyet yordu. işte böylecedir k.l, bu siyasetini ınüdafııadari ibmali r n erme mese " ıne bol bol k a şnnmek, hteıl olsun olmasın ikinci top- moiyel sistewi, ilulgarisiaoı ni11betinde tezayüd etmiş oldu· ge ınce, Balkan de~letlerl bu 1 nep::ı buhıııdurmak ı e ... , . . kararı vermekle lngılt"re bükü- hızıındır. B1lh s-a yoksul halkı 
llotmuı 26 Mut 9J8 cumartesi boamaya mat~f b~ sı:scem ze- ğu~u görmemezlıkteo. ielmek· meti tarafından EJÇılan yolu tn· ı sıhhat ve istirahati bs!nmınaa: 
:k.şamı iaat 20 de yapacaQın- zehabını verdı. ~ak.at Yugos- tedırler. kip etmekten başka bir"&Y yap· bu teıföıri almak ... 11 
•Q bUlUn ızaıaıa belli olan ıavya ile Bulgarıstauıa ebedi Balkn antantıaın mukarrı· mıyorıar, ~' ıı olacaktır . • . y,. nde blıı 

:-
1 
atcıa kultlptı bulunmaları ~ ot ıJlQDUt. bir doıtıuk ak.detaeleri7lı ID.11· ratı, bize, bir Uatar tıfkil etmeli .Arkası 2 ıao K. Oı 
tnuş-ı:eruerıe ısuaL eu nın I uı lllt:Hıuu~n evveı • oır K!!~~ , \ ~·u "b~uu~, ı.ı ıu4w~\ v" uc1ö· tıırilKte Deıeaıyeae ımar \'e ı "~- ---- :• ----·- _., ... • · l d diye ıaaum) . rn t t"'. . ldı. Ve bu ınıanını, yeniden 
k.ellı:ne tabiri tertip tıat1:1sı çık nadı .. Y t1zımdaa kuşku anmııssy uıı:ıı:, p ın~n .a uıki içın komisyonun vaftis OlAn 'fUrk milli vicdanının• 
daha eyi idi.. Darılmayınız dostluk baki ! · · 3 - Yeni meydanların plan teşkıll temeltaeı yapmıştı. 

Cevdet Alap l~rı, Taneli ıneydıiolar, ıtpor so. T Ap. V. Dukılaklı 
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Şehircilik Mütehassısı Mimar J. H. \ 
Lambert tarafından ovan 1 

projesinde teklif edilen 
Trabzon n1esele.s1 ve plan harakatı üzerıne 

__ i p d_i d a i r a p o r , 

( 2Ş~ğ·1stos - 8 Eyl~!_2~7 ) 
ESBABI MUCİBE 

Yeni şehre bir hususiyet rınd'ln es~sı teşkil eden bu 
verebilmek için, oğaçlı yoi şebe· ameli velerd·-~n sonra Trabz0u 
keleri ve çiçeklendirilmiı;ı cört pHloı~da mütalea ve tetkik 
yol ağızları, deniz kenrn·ıJdaki edece~i niz iki mühim mesele 
ve lncirllkte tesisi teklif edilen daha vardır. 
yeni parktan Ayasofyaya doğru Mezn1 lıklcır 
uz'lnıın sı.ha imtidadındaki kı- Şehrin içinde bulunan eski 
sımda yapılarak yolıın, amudi mezarlıkların tı.ımamen terkedi
inen yollarla iltisakındzt ağaçlı leceğioe göre, De~irmenderede 

tesisi tahtı karara alman yeni meydanlar tesisini, Ayasofya 
ve resmi mezarlıktan bsşka , parkından geç€cek olan bu 

Yolun, geniş pıaı·ıarı ve tanzim bu işe elverişli bir veya ıki sıı. 
h•rnın tefrikı:ıi de dOşilomelt 

edilen banyo yerlerile, çizecek Hizırndır. Buı:ıhıı·dan birirıio biz3 
olduğu yeşil kavsın ta Polrı- göre, Ayasofya yolunun üenu· 
taneye kadar temdidioi muva- bunda, ve Belediye hudutları 
fık buluyoruz. haricinde kıılao 30 ve 40 ra. 

Cenub merkezde - yukarıda kanılı sahalar arasıdır. 
izah ettiğimiz şekilde - Imııret Hidemtı umumiye beledf işler 
mahallesinin asırdide kalesini Teklif eJilen pl<l.nımızla 
ve etrafındaki bahçeleri, bir ber" ber veni yapılacak yollara 
asarı atika sabası şeklindn mu- göre, planın çizdiği esaslar da
hııfazasını teklif etmiştik. biliode su taksimi ve kamıll-

Şetıir gesafetinin şark mUn- zasyon işiniu de ~buna muvazı 
tehasında Mezarlık arazbi d~ olarak yapıiması raporu ola
sed kısmında çocuk bahçeleri caktır. 
alt tarafında· da yUzme havuz. Eı;asen bizim plfinda teklif 
larını havi bir umuml bahçe ettiğimiz işler, kısmen bu esasa 
yapılacaktır. Şarka ve Cenuba istinat ederek, ve daima bun
dogrU imtldııt da haklı oyala- tarı göz önünde bulundurarak 
yacak ve ~ğ!endirecek, manej müstakbel kanaliz·ışyonu fiüşü-
o .. hooı., oo>lrnt">~ •, tnp nv111111 nArPk .VOl Şebekesini Çizdik. 
ve snireyi havi bir umuruı iııı)k ÇUnkU bize göre kanalizasyon 
parkı şekli:ıi ı;lacaktır. Bu u- meselesi bize göre düşün Ulecek 
mumi bahçelerde, esasen şim· en esaslı bir şeydir ... 
didPn teŞÇ!rine başlanan ve bü· Bizim Trabzon plcinımız bu 
yük bir Belediye bahçesi ve hususta bir kısmı ihtiva ede-
Trabzonun (Olel·Palas) ı bulu- cektir. 
nacak ola:ı zirveye, kayalık Eğlence ve sayfiye yerleri.. 
kısmında yapılacak bir eleva- Ufak ve kısmi amen~jroan· 
törle Boztepı:.ıye bıığlanacaktır. !arla, Zt>fonos sırtlarında (Yatla 

Planımızda teklif edeceği• l m.evki nde - Golf sahaları) ~e 
nıiz ve şehirdik noktai uaza- • Kısaroa-da ( mnd~n suyu yerı ) 
~===========::::;-' gllzel birer eğience ve sayfiye 

irtihal 
Duyunu umumiye memur

larından merhum Humdl 
Gürsuyun oğlu, Ziraat ban
kası Pulutlı silosu muhase
becisi Hayati GürsUyun kar
deş!, Maltye müfettişlerinden 
Hayri Gllrm ile şehrimiz 

Ziraat bankası Ticari krediler 
şefi llrızim G'..irsuyun ııınca

zadesi Necati GUrsu hat.kın 

rahmetine kavuşmuştur. 
Cenazesi pazar gOnU banka 

memurlarından, eş ve dost
larından mürekkep knlatıalık 
bir cemaııtla lskenderpasa 
mahallesindeki evinden k.:1l
dır1Jarak namazı meydan ca
mliı:ıd~ kılındıktan sonra yeni 
mezarlıkta hazırlanan Ebedi 
medfeaiııe tevdi edHmi~tir. 

Ailesi erkanına ve bay 
Hazime. beyanı taziyet eyloriz. 

1 
mahalleleri haline ifrağ edile-
bilir. Burası yaloız 'frabzon 
ah1lisini değil, şehrin yabenc 
hrı tarafından da rağbetini 

çekebilir. Planımız buı:ıuola 
meşgul ulmııktadır. 

Teşekkür 
Nemli zade ailesi erkanın

dan muhterem zevcim ve aziz 
babam;z Sabri Nemlioğlunun 

vukuu vefatı hasebile btitüu 
1 ailemizin derin teessUrlerine 
iştirsk ile gerek aziz ölünün 
cenaze mer&siminrie ve gerek 
taziyed~ bulunmak lUtüfkılr· 

lığıaı gösteren muhterem z~va
tın ner birerlerini ayrı ayri 
zi~aretle edayi ş!lkrım iınkAa
sızlığına binaen cllml€slne sile-
mlz namına alenen teşekkür· 
lnimlzln tavassut buyurmasını 
rica ederiz. 

Refikası Asiye N~mlioğlu 
ve oğullRrı 

Halis, Mııhır N'Pınlioğlu 
. - .. -... 

Mağaza temdidi 
Vilayet Daimi Eenbümeninden: 
Hususı muh!tselunin tuzlu çeşme haci Aahmet sokağm

daki 2 No: lu mağazanın sabik icar bedeli t1lan 36 lira 
üzerinden bir senelik kira artırma müddeti 7 O g;;n temdit 
edi!miştir. MiJ.vakkat teminatı 260 kuruştur. 26 3 938 ta 
rihine çatan cumartesi ıaac 11 de Vilciget makamında 
toplanacak olan daimi encümende ih'!!esi yapılacaktı. is
teklilerin encümen,. marrıcaatları. 

- - ~~ - ... -.... wıuıG..,u,., ır. 

• ans a 
İngiltere ile ticaret müzakerele·~im'z 

faal bir safhaya girmiş i .... 
Ankara 20 ( A . .4. ) - Bir miiddettenberi Londrada İngilizlerle ycıpmak.fo. 

olduğumuz ticaret ve finar.s müzakereleri /aal bir sahaya girmiştir. Avust11ry nzn 
ortadan kalkması milletler cemiyeti nezdinde ilk olarak Meksika protesto ed ln1İş 'er. 

Ankara 19 ( A. A. ) -- ingilllre ile italga arasında bir /deri ~g anlaşması 
ve ticaret mulzadesi il'l'Qzalanmıştır. Ticaret anlaşması İngilterenin İtalyan kömiir 
ve mensucat ihracatrnz f evkaliide artırmakta buna muhıbtl İtCJlga mallarına koıır.ılun 
kontenjanlarda .Yüzde girm' yedihuçuk nisbetinde nrtırılr.wktadır. Ktering tmlaşması 
ise şimdiye kadar eski borçların tatfigesine giden mühim meblağları serbest bıra
kacaktır. 

İspanya harbi şiddetleniyor : 
yüzlerce olü, binlerce yaralı va ! 1 

Ankara 20 ( A. A. ) - Frankist tayyarelerin b1ı2rselonu bombardıman neti
cesinde yediyüz k;şf ölmüş hin ikiyüz kişi garalrmmrştır. 

Alman rayiştağ meclisi fesi e 
Auk:;ra 79 ( A A ) - - Ra4•işlağ mrclisi dii:ı feslı edilmişii-r. AYusturganuı 

plebist y11pılacağı on nisanda Almanyada umumi sfçim yapılacaktır. 

Alananyaya çok muğber olan Amerika, 
çıkacak harbe kar1şacağım diyor 1 

Ankara 79 ( A. A. ) - Amerikanın yeni Lon.dra l!İçisi urnumu bi,. harp 
takdirinde Amerikanın mutlak ve herne bahasrna olursa olsun bitaraf 

1 
kolacagını 

zannedenlerin hata t!ylomiş olduklarını söylemiştir. Arcıusfury'I. hcdis"sinden sonra 
hiç kimse bizden Almanya ile müzaker11 siyasetine devam etnıemızi isteyemez. 
Ahlak kaideleri kuvvetten başka hiç bir şeıı tanımayan bir rej:nıin çizmf'lerini 
altında çegnenıiştir. 

Çekoslav~kyada Alman memudar arttl 1 
Ankara 20 ( A. A. ) - Çtkoslavakya devlet idaresinde Alman memur· 

larznın nisbetini yüzde yirmi ikiye çıkarmıştır. 

Lehistan oltimatonundaki şart ar ! ! 
Ankare 19 ( A. A. ) litvanga Polongamn o!timatonunda dermeyan ettiği 

şartları kabul etmiştir. 

BASINLARIN HAVASI 
--------------------~-----~--·---

Türkiye hakkında 
Bıış tuafı birde 

galip gelip, şarki Akdenizde 
nüfuz tesis etmek istemeğe 

başl~ytncs, Hatıeşlstan harbi es

nasında sıınksiyorılara iştirak 
etmiş ve hatta bahri üslerini 
lngiltereoin emrine vermiş olırn 
Akdeniz devletleri için, lngil
terenin emrine vermiş olan 
Akdeniz devletleri içio, İogil. 
terenin dostluğunu muhafaza 
etmekle beraber, ltalyanın da 
dostıueunu aramaktan başka 
çare kalmıyoıdu. 

Balkan dt:.vletlerinln Hııbe· 
şistan f etblni tanım1ş olmalarına 
rağmen. « Giornale d'ltalle > ya 
inanm:ık Hzım gelirse, Roınaı 
Sovyet hırp gemilerinin Akde
nize geçmesine müsaade eden 
bir munhedeye :şurake pek 
müsaraatkar gözükmüyor. 

Ankara kulislerinde, M. 
Çem berlayn'ln girmiş olduğu 
teşebbUsUn muvatfakiyetle ne
ticelenmesi hakkında temen
niler izbar edllmekte olduQ-unu 
~annetmek dotru olur. 

( "L'Oeuvre ,, Parls, 1 3 1938) 
gazetesinde Tabouis'e göre : 

Bu deklsrasyon, işlerin ma
hiyetini dPğiştirmiyecektir, fakat 
bıızı ıneoıit1ketler ilzeıfode bir 
tesir yapmııktım !ia hali kalmt
yac·ıktır. Mesela, böylecedir ki, 
bazı diplomatik mı.ıhfiller, Bal 
kan antantının bu taııccllb ve 
hayret verici tebHğirıi, İtalyan 

Alman Askeri ittif!lkıaın bu 
d 0 vletlerde basıl ettiği korkuya 
atretmektedir. 

M, Stoyadinoviç.io muha. 
kemesi şudur ki, bu deklaras
yon, bir kıymeti haizdir ve ez. 
elimle, iki memleketin bundan 
böyle. dUnyaoın neresinde olur
sa olsun, biribirlninin yardı-

mma geleceklerini anlatmaktadır 
Ve bu keyfiyet, miişarnileyhi 
Franko ve Habeşistanı tanımaya 
Roma ve Berline karşı çok 
mültefit ve Paris ve Londraya 
karşı çok munteriz bir vaziyet 
almaya sevk etti. 

Mustafa Kemal'iıı siyasetinin 

daima biraz kap Lli oluşuna 
ragmen, Aııkarıtnın uuruınuou 

anlamak dııh<.ı güçtür. Bu tebliğ, 
Sancak nıe.oelesiniu son şe.Klioi 
hazırluyun ve durmJksızın top
lanmayc:1 mecbur Ol:ıc;ak olan 
Fransız - TUrk müzakere~ileri
niu çok hoşuna gıtmeyecektir. 

Bundau başka, siyasi mah
fillerde, lden'in istifusiyJe Viena 
hadiselerinde Fransız - İngiliz 
hareketsizHğl bu garip teb iği 
tevlid elmiş olan esbab olarıık 
göstemmektecHr. 

( 1< Pupulaireıı Paris. 1 3.1938) 
gazetesinden : 

Ankıırnda topl nmış olan 
Balkan antantı konseyi, 

M. Stoyadiaoviç'in me~'um 
nUfuzuııuJ kendi~ i i hissettirmiş 
olduğu blr çık can sıkıcı kurar
lar vermiştir. 

Bu moseleye tekrar avdet 
edeceğiz. 

"Humanite,, Faris, 1-2·1938 
gazetesinde Cı briel Peri'yen 
Köre ; 

alesi gcptırılacaktır. 
isteyenlerin her gün 

~ortnamesini ve 
tncümen kale-

1 - 2 

1'aliplerin 29 Mart 938 Salı gunu saat 15 de yiizde 
7.5 temin of c;kcalorile E12urıırrda jşletme komis!J01 una 

muracaotlan. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Af er kez boıt pe illr okulund yoptırll. c k tamirui 57 lira 

51 kuşuluk bedeli kf fi ·;urinden 20 gün müddele "lJ • 

pazarlıkla ksiltm • ko. . muştur. ı'v!tıv_ak~a~. teminatı 332 
kuru~tur . .29-3 938 t !lhzrıe ç tan salı gunu saat l S şe 

belediyesindl:'n aldıJ:ım 2J·'i· 930 l:ırl h 117 
rür ehliyet VPSikarımı kaybettim yenisini ala-
zoyiDİD hUkm tı yoktur. .. 

Transittu şoför fzzet Ülf.iÖZ 

Şartnameler parasız olarak Erzurumda iş/teme komis~o
nundan. Aars 'ta istasyon şef/iliğinden, Trabzonda tronsıt 
yolları Otobüs t.'U1oğınclan tcdo.T ik edilebilir. 2 - 3 kadar dimf encümen kalemine muracaatları. 2 - 4 



3 Sau/a 

Tarla icar arti(ması 
Vilayet daimi encümeninden: 

Akcaba Kazas11 ın D ürbiir.ar mahallesinde H ususi mu 
hasebenin malı olan J ,5 döniim tarlasının sabik icar be
deli olan 70 lira ıize·inden 20 gün müa'detle artırmağa 
çikarılmışlır. Mu'Vakkat tem inatı 75 kuruştur. 29 3 938 
çcıian sali günü t:aai 7 5 de ihalesi yopclacaktir. bteklile-
rin encümene muracaatlan 3- 4 

icar artırması 
Vilayet daimi encümeninden: 

Hususi muha$ebenin Muhittin mahallesi yeni sokaktaki 
37 No: h majcızasınzn bir senelik kirası sabık ic:zr bedeli 
of an ( 60) lira üzerinden 20 gün müddetle artzrmağG 
çıkarılmıştır. muvtlkkat teminatı 450 kuruştur. 29 3 938 
tarihine çatan Salı günü saat 15 de. viliig_tt makamında 
toplanacak olan daimi encümende ıhalesı gopılacaktlr 
i$teklilerin muvakkat teminatlarile encümene muracaatları 

3 _ 4 

Hela tamirat eksiltmesi 
Vilayet daimi encümeninden 

ltlarei Hususiyege ait Seltim_et Otelinin helalarında_ 
!Joptırılacak tamiratın ( 536) /ıra ( 9) kuruşluk bedelı 
keşfi üzerirıden 20 gün müddetle eksiltmeğe konulmuştur. 
muvakkat teminatı ( 40) lira (27) kuruştur. 29 - 3- 'j38 
tarihine çatan Salı günu saat 15 de vıLaget makamında 
lop/anacak olan daimi encümende ihalesi gapıltıcaktır. 
keşif evrakıls şartnamesini görmek isteyenlerin her gün 
encümen le.alemine ve talip olanların muvakkat temiru:ıt-

..!e,ile encümer.e muracaatları. ~-"---::..-"! ·---
T amirart eksiltmesi 

Vilayet daimi encümeAinden: 
Hus•si muhtısebege ait Halkevi karşısındaki kilise 

dahilinde gapılecak ( 7 32 ) lira ( 22) kuruşluk tamirat 
20 gün müddetle elcsiltmeğe konulmuştur. muvakkat te
minatı ( 42 ) lira ( 92 ) kuruştur. 29 • 3 • 938 tarihine 
çatan ,.,,alı günü satıl 15 de vilô.get makamında topla-
nacak olan daimi encümende ihalesi yapılacaktır. keşif 
evralc.ıltt şartnamesini görmek istiyenlerın lıer gün encü 
men kalemine 'ile talip olunlorın muvakkat teminat/arife 
encümene muracaatları. 3 - 4 

Hususı muhasebe binası eksiltmesi 
Vilayet daimi encümeninden: 

. Maçka kazasında 7698 lira 28 kurur keşif bedeli üze
rırıden yeniden !J ptırılc. cak Hususi muhasebe binası 20 
gün müddttie ek.stıtmc-~r konulmuştur. Mut:akkut temınatı 
127 lira .i'/ kurııştur. 2J 3-938 tarihıne çatan salı ıünü 
saat 15 de Vi agc.t ma mında toplanacak olan aazmi 
encümende ıha esı yop..ı~ ~aktır, istekliterm keşif evralcile 
şartnamesını görmek ı::. fryen1.er her gun encümeıı kalemine 
'Ve talip olanlar n:uvo.kk.ut temmatt~rile encümene mu-
racaatları. 3- 4 
~- "='----""== 

Şose tamiratı eksiltmesi 
Vilayet Danni Encümeninden : 

Trabzon - Surmene suhil yoı.unun J2 X500 · 14X50(J 
inci lcilometteleri arasında 4128 lira 60 kuruş keşif be
delli şoe11 tamiratı ~-4· 938 tarihine çatan .:>c.ılı tünü 
saat 15 de viuigtt makamında topümacak olan daimi 
encüm~nde ih"lesi yapılmak iızre .Ll gün mıidaetle ek-
siitmeğe lconalmuştur. Muvakkat teminatı 309 Lira ~4 
kuıuştur. Keşi/ evrakiie şartndmcsıni görmek ı~tegenierın 
her gün encümen kalemine ve talip oianLarın mu'Oakkgt 
temınotlarile encümene rnuracaatiarı. 2- 4 

Lastik çizme eksiltmesi 
Devlet DemiryoHarı 1 O.cu işletme müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 1600 lira olan 200 çift Cıslavet 
maı ka ia~tik çi.ıme Erzuramda işletme komisyonu tarajıdan 
QÇık eksiltme usu/ile ve Er~urunıda teslim ıartile satın 

alınacaktır. • 
Taliplerin 29 Mart 938 Salı gıinü saat 15 de güzde 

7,5 teminat akcalarile Erzurumda i#etme komisyonuna 

muracaotları. 
Şartnam•ler parasız olarak l:.rzurumda işlteme komis~o· 

nundan, Aars'ta i~tasgon şef/iliğinden, Tra6zonda tron~ıt 
11olları Otobüs a'urajındon iediırik edilebilir. 3- J 

/Y!AlYOl 1 2J MAR.T 1938 
.. w .... .. =- ---"!!"-----""!--~-~~;..;;_~_.;;.::;.::,;~-

Belediye 
R ~isliğ inden : 

A skerlik da resi namma 
İ '>limlakina k rar verilen 
Teı-f ur çayır mr.ı: ı~alleszrıde 
isker.deroğlu Osman kerimesi 
Teşrife ile müievt!f/a A li Os 
man mahdum/on Temel ıve 
lıaci lvf eh met ile kerimesi 
ô"ğretmen Halil Nihat refi· 
kası Hani/eye ait emlak ııe 
arazege kıgmP.f takdiri için 
Belediye encümenince teşkil 
olunan heyeti mulıammine-
nin malalli11tie yaptığı tet
kikat neticesinJe; İskender
oğlu Osman kerimesi Teş
rif ege ay it alt kıltta bir oda 
bir mutbak, üst katta ilci ada, 

ve bir levilhaneden iburet ho 
neye 400 liradörtgüz ltra,eskı 

fJe küçüle mıkgastaki tütün 
damı ve vağonlarma 100 Lira 
yüz lira ve 4466.50 metre 
murabbaı tütün tarlasına 
beher metre murabbaı 27 
kuruştan J 205 lira pini/ci. 
yazbeş lira 95 lcuaruşki ca
man 1705 lira 95 kuruı, t1e 
müte1.1ef fa Ali Usman m11.lı
duumları TeRtıei ue haci Meh 
met ile kerimesi öjertmenHa 
lil Nihat re/ikası HaRif e.CJe 
ait. ıist icatta natemam Fi. 
random orta kat düşemesi 
varsada, t a 11 a n ve bölme 
dıvarının dolması , merdi. 
fJeni ve pençereleri olmogan 
ve alt katta ıki ger odası 
ıve düşemesiz bir yer e71ini 
havi üstü svrupa kiremidigle 
örtülü haneye 850 lira sekiz 
gazelli lira eski tJe harap 
tütün damına 40 lira harap 
ve eski dükkan ve lcalıveha
hanege 150 lira 'De 4340 met
re mrzrabhamdan ibtıret tü~ 
tün tarlasına beher mt!tre 
murabl •ı 27 kuruştan 1771 
Lira bfogüzgetmişbir lira 80 
lcuruşki ' caman 2211 lira 
ikibinikiyüzonbir lira 80 ku 
ruş kıymet takdir etiiltliği 
istimlak karanamesinin 8 ci 
maddesine istinaden sekiz 
gün müddetle iliirı olu.nur. 

iLAN • 
Sümene icra memurluğundan: 
Sürm•nenin soğuksu mahal

lesinden bügük iimflnlı oğla 
Ali lcızı Emrige ile müdde 
aleyh soğuk sıı mehallesinden 
hügük Lımt11nlı oğullarından 
Ali oğlu Emin, çehrıli oğlu 
Cemo./, 11/crah• oğlu Recep 
ve r.:cebin oğ•lları Mustafa, 
Mekmet 'De Ahmet, ve hon. 
Jor oğlu ~illegman, Şülcrii. 
ge, Fatma, Zehra vı Asiye 
beginlerinıle müte'1elckin so
ğuksu mahallesinde ,, a k ı 
tgraf farı şarkan, manlcal o-
ğla Mehmet tarlası, şimaleR 
hendek, garben dere cenuben 
amcası haci cefJahir ile mah· 
dut lctinunrı. sani 936 tarih 
tapunun 77 numarasmda ka
gıtli 200 lira kıymetli tarla. 

Trabzon U • anından yüklenecek 
hayva İan komisyonculuk işi 
Denizbank Ista bul Lin1an işletmesi Trabzon 

Şubesi I\ı1üdürlüğünder : 
lv!Jessesendz iv'1bzorı limanından y üklenecelc. hagv•n

larm rıül:. em komi"go cu uğu işlerini gopmaga kt1rar 
verm iştır. 

7 - Şubert "z na 
bartf n itil, ,ı /.<;f 

v e masr f l r ap 

k her partı mal için Bay-
' bilumum muameleler 

her suıetle teshiliit 
göst rilecekt" • 

2 - Bu l:o i ', b .yük lı aqvan 
ıçın şimdı v.. us e e I U xuruş. k açuk hay-
van ve yc11 u rı : m de 5 kuruş !; erine 2,5 kuruş lco. 
misyon clınacaktır. 

3 - Bilumum m sraf l r ve komisyon i stanbulda tah
sil edilıcek.tir. 

Ke.11/iuet nia'iaıda,/orrn naza'! isti/adeluine ko11rılur. --
Sebze hal ı inşaat eksiltmesi 
T radzon Belediye Riyasetinden : 

1 - Fen Müdtirlriğiimüzde bulunan 12.020 lira bıdel 
keş;f li sebze halı inşaatı rminakasMga vazedilmiştir. 
~ ::-- _l!,~ işe ait şa.~tnQr;ıe. hulô.sai keşif, ve proje, Fen 

Mutlurlugımde her g11n bıla bedel "örülebilir. 
3 - Münakasa , / .4. J 938 cııma günü sa•t 15 tle Bele-

diye daimi ezcıimeninde yapılacaktır. ' 

4 - Mı!n kasa kap:ı.lı zarf usıılile Y"Pıl«caktır. 
5 - Muvakkat teminat : 901,50 liradır. 
? - T ?lip!trin . Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına. 

daır . ve. şımdıye kadar gaf z. işler ile uğraştıklarına dair 
vesaık ıbraz ed~rek, ba ışı qnpabilect!alt!rinc dair hir 
ehliyeti f en~iye vesikasını . Belediye Fen M ıidiirlü iünde1t 
alarak. teklıf m7ktubuna koym~f arı ve diplomttlı veya Na
/ıada çalışmış bır f en adamı gostermeleri şarttır. 

7 - Teklif mektupları, J.4-1938 cumtı gürıü saat 14 
de ihale komisy onu riyasetine tevdi olunmaı olacaktır. 

2-4 
----------~----.... .__~·-----------------------

Pazar it kla Okul tamirat eksiltmesi 
Vilayet daimi encümeninden: 

Merkez boztepe ilk okulunda :gaptırlacak tamirat 57 lira 
51 kuşuluk bedeli keşfi üzerinden 20 giin mütldele 'lle 
pazarlıkla eksiltmeğe konulmuştur. Muvakkat teminatı 332 
kuru,tur. 29-3 938 tarihine çatan sali günü saat 15 ıe 
kadar dimi encümen kalemine muracaatları. 3 - t/. 

Açık eksilme'ile el yüz yıkama 
yeri yapılacak~ 

Erzincan As. Sa. Al. Ko. Başkanlığından: 
1 - Erzincan Süel orta ukul11nJtı El, Yüz ıılc•m• geri 

yaptıra/ocağından açık eksiltmsge lconm•ştar. 
2 - Keıif bedeli ( 2739} ilcibingediyüz otuz dokuz liradır. 
3 - ilk teminatı ( 205) ikiyiiz beş lira 43 kırk ıiç lcuraştar. 
4 - Şartname, Pilan ve keşif Ram11Sini görmek istegen· 

lerr her gün Erzincanda tüm garargehındalc.i •skeri salın 
alma k 'Jmisyonunda parasız göre bilirler. 

5 - Açık eksiltmerri 28- Mart -938 pazartesi güni saat 
15 de Erzincanda tümen lcararıahmlialc.i As. Sa. Al. 
Ko. da yaılacaktır. 

6 - Şeraitini anlamak istcgenler her 1ü11 neevlci elcsilt
meye iştirak edeceklerinden belli gün 'Ue saatte ilk teminat 
makbuzu ve tecim odasında kayıtlı hulurrduklarıno tl•ir 
flcsikalarile birlikde komisyor.•muza g~lmeleri ilin olrın•r. 

4- ~ 

Pazarhkfa yazıhane ile 
kütüphane yaptırılacak 

Viıayet Daimi Encümeninden: 
Maarif dairesi için bir gazihana ile 2 ad~t kütüphane 

pazarlıkla qaptırılacakt.r. 29.3.938 tarihine çatan salı 
günü saat l 5 de vila t mcık.o.mında. toplıtruzcak olan 
dain.i encü7te1Zde ihal si yaptırılacaktır. Şartnamesini ve 
re~imler,"ni gö~mek istey nlerin her gün encümen lcale-
mıne ge le. r. 2 - 2 

satılarak tut ı 
lar arasında t le • ık 
bulunduğund'"'n k r r 

Lle keza soğulc su mahallesinde 
sağ tarafı hendek sol arkası 
ve öni sahibi senet il• mah
dut olup tapunun kanunu s•ni 
936 tarih ve 76 sayısında 
kagitli 2(J0 lira değerli ha
nenin i~alei şııııuıı ı ö r e 

30 m art 938 ç rş m ı g niı 
saat 14de aleni mu:a ed~ ilı \ ~ 

ac ğı /ı zla ma umat al
m kit eni r938 56num•· 
ra ile açık bulunan ,..artna~ 
m ey i görmelıri Ucirı olıznur. 



Trabzon 
Belediye Zabıtası Talimatnamesi 

- Umumi Maddeler 
MADDE .. 
83 - Binek arabalımna afobilec~ğiııden çok 

yolcu almak ve eşya yüklemek yasaktır. 
84 - Binek arabalarıoın v~ otomobillerin 

ve mahalli imal!Uıaoelerde ydpılan otobtislarin döşe 
meleri muuken veyahut mnruken taklidi muşamb'l 
olacaktır. Temiz tutulmak şnrtlyle kuma~tan da 
olabilir. Bu kumaşlar köhne bir hal aldığı takdirde 
maruken veya maruken taklidi muşaırı ba ile 
tecdidi nyahut da daima temiz bulundurulmak 
Qzre gayrı sabit beyaz keten örtüler konması 

caizdir. Pek eski ve kirli döşemeli araba kullan
mak yasaktır. 

85 - Binek arabarlyle arabanın içini ve 
tışını kirletecek eşya taşınamaz. 

86 - Binek arabalarında parlak yanan ve 
arabanın dairesini ve kendi numerosoau gös
teren iki ft'ner bulunacaktır. Diğer arabaları• 

ziyası ileriden ve arabaların sol cihetinden görünen 
en az bir parlak fe ·eri olmalıdır. 

Fenerden başka tenvir tertibatı yasAkhr. 
87 - Bilumum yük ve binek arabalarıorn 

sllr'at ve emniyetle işleyen bir firen tertibatı 

b11luoınuı lazımdır. Bu firenler daima çubuk ve 
kohylıkla işleyecek tarzda bulunacaktır. 

88 - M!yıat taşıyacik arabalar mayiatın 

dökülmesi veya fışkırması mümkün olmıyacak. 

surette yapılmış olmalıdır. 
89 - Yük arabaları numerolarını iki küç!lk 

levha ile arabanın her iki tarafıotl.a bulundurur. 
Numerosuz aralnhr seferden men edilirler . 

- Koşum hayvanları -
90 - Bulaşıcı hastalıklarla mal'Cll, topal, yaralı 

veya çok zayif hayvaolıır kullonmıığa elverişli 

olduklarına dair b~ytardan (Veterioerdeo) vesika 
almadıkça koşumda kullanılamttzlar. 

91 - Hayvan koşumları sıığlam ve eyi bir 
halde bulunacaktır. 

92 - Koşumlarda cer kayışı yerinde hayvan
ları yaralayacak surette ip kullanılamaz. 

93 - Çift hayvanların kuvvet ve boyca eş 

olmaları lazımdır. 
94 - Acemi hayvanlar arabalara koşulamaz. 

Cadde, sokak ve kalabalık yerlerde talim ettiri
lemezler. 

95 - Böliiomiyecek eşyanın taşırması gibi 
müstesna bir bal olmadıkça yük arabalarına ikiden 
fazla hayvan koşulamaz. 

96 - Yüklerin genişliği iki otuz ve yOkst>k
liği yerden itibaren üç yetmiş metreyi geçemez. 

97 - Hayvan sırtmdıı et, bosteki, kereste, 
~~-=--'-=-"===~""'====x-rr~===....: = 

tı:ış, tuğla ve demir gibi halka ve sokaklara zarar 
verebilecek ve Belediyece gösteril~cek yerlerden 
bnı;ıka yerlerde eşya taşınamaz. 

98 - Hayvanlarla katar halinde eşya taşınnmaz 
9~- Yük arabalarına aşttğıdaki hesaba göre 

yük yOldenir : 

Tek beygirli arabalar (yerli hııyvan:ar) 
Çift ,, 
Rey gir 
'Merkep 

,, 
.. .. 

~ Yükletme ve boşaltma 
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100 - Yükletme, yük!ln knmen veya tema. 
men dökOlmesini veya arabaom devrilmesini mucip 
olrnıyacak bir surette yapılmalıdır. 

101 - Tuğla ve kiremit taşıyan arabalara 
en az 80 santimetre irlifamda sağlam kenar tahta
lıtrı ko.acısktlr. 

102 - Çok toz yapan yllkler için gerek 
ta~ındığı sırada gerek yükletme ve boşaltma zaman 
larında toz çıkm .. sını men edecek tedbirler ittihaz 
olunac5ktır. 

103 - Yüklerin kısmen veya kamiilen yerden 
sUrUklenrnesi yasaktır. 

104 - Yükletme ve boşaltma esnasında etrafı 
rahatsız edecek surette gürllltU yapılamaz. 

- -·~-

Etlere vurular. damgalara dikkat 
Belediye Riyasetinden : 

16 adet silindirin tamirat eksiltmesi 
TRABZON - İRAN TRANSİT YOLU BİRİNCİ 

MİNTAKA BAŞMÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Uezbahada kesilen hayvanlara vurulan damga/ar aşag ıdo 

ıösterilmiştir. Halkın m "' lumu olmak üzere ilan olunur 

Yenilebilir fakat, lc.igmeti gidaigesi nolcson 
olan etlere mahsus 

Bila kaydü şart venilebi/ir etlere mahsus 

"':'ımilemileuk oları ve imhası lô.zımgelen etler.' mahsus 

Pazarlıkla harita tersimi eksitmesi. 
Belediye Encümeninden: 

8-3-938 tarih ve 253 sayılı lcararla ihale müddeti on 
gün uzatılan 1 .1000 mikgasındaki tesviye münhali1ti ha
rıta tersimatına ;hale günü kimsı talip çılcmadığınadan 
•rtırma eksiltme vı ih•lefpr kanununa tevfik~n için bir ay 
içiııde pa~•rlılda intacına kara verilmiştir. 

Ehligeti f ennige t1e lcanunigeyi haiz ist~klilerin $a/ı ve 
Cama tünleri sa•t 14 d• encümen• müracaatları ilan olu 
nnr. 

Zayi teskere 
Askerlikten almış olduğam terhiz ı1esikamı zay etti111. 

Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Vtılcfikıbirin mosop!iga lcö. Cab;ı Qğ/u Mehmet 

oglu 302 Dojumlu Raif Cfl6rf 

Gimüşane vilayeti d•hilinde Trabzon - lran transit yolunan Zığana dağı ile 
Kop dağı arasında muhtelif me'Vkilerde bıılanan 16 adet silindirin tamiri 12. 3-938 
gününden itibaren onbeş gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Silindirlerin keşif bedeli 7121 lira 70 kuruştur. 
2 - Keşifte gösterilen noksan parçaların her silindirin kendi fabrikasının malı 

ve hiç kal/anılmamış geni olac•ktır. 
3 - Silindirlerin tamiri ve p:ırçaların takılması Nflfıa mcılcinistinin huzurile 

yapılacaktrr. 
4 - Her silindirin İa'1liri bittikçe en tışağı iki saat çalışmak suretile tecrübesi 

yapıldıktan sonra teslim a/ıTaacaktır. 

5 - ihale 28-3 938 pazartesi günü saat onbeşle Nafıa müdürlüğü binasrndıı 
yapılacaktır. 

6 - işbu tamirata işfir<ilc ed•cık müteQhİıit ve makinistlerin yüzde 7,50 yüzde 
yedibuçuk ilk teminat olanık 580 lira ile silindir ve makine işlerinde ehliyet gös-
terdiğini isbat e fer ehli gel vesikası ıöstermesi şarttır. 1 4 

MUSTAFA DiLEK 
SEMERCİLERBAŞI POSTANE KARŞISI 

Sabahhk ve Yemeklik için 
Temiz ve Daima Taze ... 

Vakfikebir • Tonya Maçka • Hamsiköy yayla ineklerinin 
Mahsulü olub dünyaca da meşhur bulunan yağlarımız , müşteri
mizin ginügününe ihtiyaçlarıni temin için her gün istihsal edi .. 
lecek buz dolaplarında muhafaza olunmaktadır. 

Biltün bu vazıflarına rağmen piyasadaki yağların çok daha 
ekonomikdir. Paketler 500 • 1000 gramllkdır. 


