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Damh bir Pazar Yeri isteriz ki~. 
Köylerden gelen satı c ı 1 ar. altına 
sığınacak yazın güneşten. kışın 
kardan Ve yağmurdan korunabilsin .. 

Ingiliz Başvekili Basınların 
havası Cemberlayn tehdidkar Bugünkü Türkiye 

Hemen Jlrmt yıl evveline bir misatirper.,er1ik ae11ketl 
~ar, Mumhane ontı deditfmlz ~ bil• ouu, vele• basit olsııa, bir 
•çıklakda direkler üitQ e ııtıl- r..:.aaı altında kırşılımata kati 
aıt kr,emldll bir dam vardı rı.i, gelir ı G Urdlği :ratı erlmeclen, 
biz ona dımınaltı derdik. ' u 1 peyoirl, frsulyası, ouıu busu 
raaı damlı bir pazardı işte . . çamura bulanmadan satılır ılı
Iadın, erkek. kllçQk müstab- nı sa elbetteki onu11 içla ti• 
•Wer, uzak ve yıkın kOylerin- ıyıdir blıim için de · · TerJlye 
4ea arkalarile. bayvanlarlle ge- terllJe, ıslaBft 11laaa saıtlarca 
tlrdikleri her çeııd mahsullerini yol yftrOyen ve meydanı ıetlr
lauraya nkır, bayvaolarun ban- dijl her ıe1lu en lyiıini seçe
lara çeker, iıter ıoneş olsun, rek bize gıUren bu Tefakar 
ister yağmur yatııa, kendileri yurddaıJarımızı aatlarca burada 
4e •ıbsullerl de mQteeıslr ol· da gQaet •• J•lmur ıltmda 
llladao, bunalmadan. erimeden, tutmak ren1l hat mıdır sanki?! 
ısı.aıb çamurlanmaclau, gealş Dallllı pazar, baıit, çok baılt 
ıenış alıcılarla karşılaşır, uta- ve hemen hemen parasıı Japı
C&klartm utar, lflerlue, ıoc- labUecek bir lşdlr. Ve bunun 
lerıae dOoer glderlerdL Ne 1eri, J• eıki damuıaltı olaıı 
ınza1 dQfDDOlerek, ne ı1ı kBY· M1111bane oan açık.Jıjı ••1ahud 
llJUlmıı 01ar1ıık mıJdaD• geti· daba lylal, ıtmdtkl p&IU' 1erl 
l'l411lle bir ttıerdl o ••• Damı•· olan Sakızme1,daıııclar. Keıll•iş 
lltaaı biz 90CııkJutumusda oyle- bet on seni lle birkaç bba kire
ce bulmllfduuk. YapılcblJ. sa- mld, işte otadar ! 

b• t k •• 1 d• ( · Etuos,, - 10·3 1938) ga-1 r n U U soy e 1 • • zetesinden : Malllm oldueu veç. 
hile, TUrkiye Cumhurrelsi tarihe 

ilanı bllml1oru1, belki kırt, Memlekete oa ktıaQr bla 
beıtı elli aeae eYYel ve belki Jlrahk bir hal bzudırmat te
daba uzakdu onu• J•Pı1ıt tarlbi.. şebblllbde olu ulı şnbıy, 

gel bu para11 as, b11rı çok 
iş de, lııtta halden daha ev'fel, 
sealıı blr eseri11 olıua ı 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Ankczra 25 ( A. A. ) _ 
ı11gilia Baı•elcili ov11m ks · 

111artııında lngilterettin ha.· 
rici siy•setini ıögle izah 
,.tmiştir. Sal hun mohaf aza 
ve idamısi harici sig11seti · 
mi%i11 tem•lidir. F11/uıt l:a· 
gali menf aatlarımız tehtlitl 
etlilirı• ltarb eieriz tealıhüt
leri111izde 6i%i h-:ırie siiralc-
legebilir. lngilterenitt llugin 
tıtt/Jıitlcri lıer şeyden eeeel 
Fr•nsa B•lçilcag• se6ehiget 
veTilmiı bir taarraz lcrırıı
sıntl.a gartlım ve onları mü
daf 11adır. Ktfztı Portelcize, 
lralca •e Mısıra karşıda 
teahhütlerimiz flardır. Ç• 
lcoslov•/ıı• bir Alman ta· 
•rr•zıın11 ağr•r ve F r•Nıotla 
bu hilcametle olan maalaıtle 
m•cibince Çe/co$lavalcgaga 
lcarşı ol•n te11/ah.ıitlerini ye
rin• ıetirmelc islerse bdtiin 
askeri /cu11vetlerimide der· 
h•l F ransaga yardıma• hu-

lan1'1slc wegahutÇekoslavakqa 
zz 

nın istiklal ve tamamiyetine ve bilb.asıa Tnrk ve .. o\sya mil
letleri tuiblne iptila ile merak

/caovetle müdt1hale edi'me· lıtlır. Bu mevzulara d11ir dUn· 
sine .'carşı durmak için le.atı yanıo ber tarafında çıkan eser
ile' tealılıüd altuıa ıfreme- leri mutlakı okur. .Bllmffiğt 
gi~, f alc.at bir harp mevzu- dillerde ya:nlm1ş olanlarının 

enteresan noktalarını tercnmı 
uba/ı.$ oldoğa flalcit muhase- ettirir. Bu aayede mQthiş tarihi 
matın galnız ahtlı llir şe ve Uoll •altlmat sahibi olauş
/ciltk alilcatlaTlera inhisar tur. Bilhassa eski fiillere ılt 
eicce;ini asi• iddia eJe· kokler, isttlAbJar 'f. L ile hafı· 
meyiz So11yetleri11 lelclif i zası dolmuş oldut&andan, hiç 
milletler arasıntltt ,arui- durmadan 24 saat ilmi lstllAblar 
ları11 teıelckülüne ıı.eıdtın 88Jablllr. GörQşmelerl esnasında 

ıözQ bu mevzulara nakletmeyi 
oereceii için A"ruptı sallıu- unntmaz. Tllrk bakanları, siya· 
nan ne/ine 6ir hare/cet ıa ıileri genarallerl •• malyJetl 
yılmaz lspang11 mH•lesintle erkAaı hergün AtattirkQn dtl'I• 
•tle•i miidalırılege tlevam 1erfnl, konferanslarını dlollye. 
edeceii•. ltalg• ile mıiıcı rek, dil, mltahassısını, Allm ve 
lcereler n•ticeleri çolc c•s•ret müsteşrik olmuşlardır. Bu gibi 

dersler her ıoruomede11 sonra 
verici mahigrtteliiT. Rogter mutl:ıka yapılmaktadır. Yukarı. 
ajansı bu .natlca11 Berlinde baki zev~ttao birk.ısmı bu gibi 
resmi 'ir sükunet Psrist• mevz~lar hı-tkkında. görllşebil
bügii/c bir sevinç Roma "e ~ek ıçtn tetkikat yapmakta vı 
n • J • b. kıtapla: okumaktadırlar. 
r~aguıı ıessız ır .me1!1nu i Türk dostlarıınızı hakiki bir 
'!ıgtt oe cene'Dretl~ !~kısar 1 tnrth ve dıl tpti.aı f stlld etmiş 
ıl~ . karşılandı lııldırılmek bulunu7or. Yalaız fen salıi;>leri 
tedır. ve muallimleri delil. &a)lavları. 
=- ~=:ar r -

Afatı 1ukan farım ısır 
önce daınaalmGt ve yapılmış 
Oleıta damla pazar. hakikaten çok 
Yerinde bir ihtiyacın karşılıtı 
idi. Otuz 48De, belki daha uzun 
zımao bu lhtll'• ~ 
o ...... .,, ltllilmlt ıobtdltl 
çok teJler araaında oau da or
tadan kaldmlmışdı. lıte o gQn 

Ji1faia tHladlr ki. 

Çekoslovakya 
ile ticaretimiz 

Şehircilik Mütehassısı Mimar J. H. 
laDıbert tarafından ovan 

gazeteclled, subayları velhuıl 
biraı tabsil görmüş buluıııuı 

nar Ttırk'I, bu lşt11ık zsplet
mlşUr. 

T kabul reaımleri de 

httOD ...... Mı lla• 
ko ............ , ...... mı,, 

Tüccarlanmızıa 
tlikkatine •man 1111ııuı babrlltanlan da, 

Oöyle bir umuı lllterek 1avaak- Anlcora 25 ( A. A. ) -
lamıt. K" çmiflz. Ç•/ıo$la•alı•• ile •r•,.,•· 

projesinde tek1if 
T rabzoa meselesi ve plan haraklb üzeriııe 

ipdidai rapor, 

..,_ hetbu lr arkada.o& 

l löıtllme 811181Ja4l• aGs tarihe 
latlkal eder •• liH Ttırklerl11 
Bldtlerlll torulllan oldllklanm. 
X1l91k Aayadaa geldlkleılnl, 
dlllerlnl tellli&leml1• oaJqtlk· 
lanm. derla bir heyecula Bil· 

KOylQ efendimizdir, derken, ,J_ L.ı t · - ' --
bq tavltfi biç ştıpbe JOt ki ona ""'" ıcaret •maınM ıöriı
ll melerine dün Anluı.ralla. Jık. oldqu kıymeU vererek 

( 28 Atustos .. 8 EylQJ 937 ) 
ESBABI MUCiBE 

OOk Jeı1Dde yapdık. Onun veli- baılanmııtır. Ba m•mlelcetl• N.ao. 
ldtllleUltl mevıuumıızııa lçlade ald/calı tüccarlarınu•ıl•n Bir f8b1r n ..... 
de kendlai &Olterllllf blllun- lı•nii• t•11Nnnilerini 6Ö1'tl•,.. tea.ı ubulma fMlllftl• 
lllatdadJr : Ekdlllal , blOdiliAi , memif olanla,.n J.rMl eski iktıladl f8rtlln 
lautıaı •• flmal etdltl Japı, ,...,...... 
Ptıalrlal arkımu Jlklene.ret. Türlcefiı ı•6elerlu w A11· Tefkllltlaadll'llu ......... 
~,,.ama ,akll,.rek "' IUtht ura Tiirlıofiıi1'• llllU•t:a· etllld ..... ., dlblHIMlt, Mtaa 
--.ıec1ea ••daha alaklardu atları Jlcti•t V.Mldill"-. kunetll• me.ıeketla ba~b U· 

latıror, blllere ıetlfc>r. Alelade 6iltliriltMldetlir. •ualrell•• tama... •r•ak 
~-----==---1!1!""""'---..----------ı aeoı.urtretlnüdlr. B11111m ta. 
Görüşler, Duyuşlar laakkaku içla lH ıtır ,ıaa da-

bllla4e pbfllat •• lweket 
Bir mektup, bir cevap . . .ıa-. matwı •• ,er1.11 bir 

19 
Mart 

1938 
sGa1A ,.. 2'7' •Jlh ,._tabla gOrQfler pı,... llateıal tabal etmek 

yc1 t Ali' lmuh 111a • prektlr. B• itibarla Cumhurl-
'' duyuşlar ıatonuudı Ce 8 P ra • ı•t Hlt1llleU.la keadllhıe ver-

Oh il• bafhıa• yuaaa lfl11 Oh ae 111181 1•11 ? demttlf 
tat.il betlemeulaiz ! . İflahı eri olu otelci ve1ahut kahveci , met lltedlll •lı•mmlrıte kubl 
lllQetedJ• ıore lııcellllıll goaterlr. MG1terllerl11 telli fıllllerlD• isUbkak lota oaa gOre m11ceh· 
bllJurun deaillpte kazanılmış mQfterllere aldmı edllmedltlnden hu olmam sullfldlr. 
ili, 8ele4lı .. tı b11 yerladekl karan 'fermtetlr? ... Buldupauz Yeal li,,..n • Aıı• ıolu 
•ucap 111Mtpler bu kabllde•midlr baJ Cevdet • · • Bu lllbarla Trabzonaa f8llll 

Kahveclaia llUfab kimlerden ealrgt•lr ODU deill kahve· tabıdJeUerl, bu tthrla pltaıaın 
eller mtıştttrllerlde blllrler dettımi ? • · ben tarlslerfalldeo ille taıızlmlDl bir 11n evvel bir ele 
IGre: blH alt kısmına lllşlrtea şuna da söylemek isteri& tevdi etmel•rl üzımtlır. 

Blz kahveciler kırık d6k1lk blaalarda çalıpr ve birlik Bu maJuadla (60.000 atıfualu 
11Yaf1Da elimlzdeaı geldill kadir kanşırız. Silde 0 teıkta kale- Trabzon şehılnla plADınıa ihtiva 
lldalzle 

1
n1 metre muaabbıu blr ahıJaı tekiz 011 lokanta Ye 

bl!veıl mkıştmp mimarı bir barlka mı yap.mat iitediniz, bay edecett k.ısıraları zlkred'yoruı : 
Cev .. -t Alap lstınbul otelclsl 1 - Esas pJ.40, ameaejman 
~ ' • • ' • K.AMlL ESNAF ve temdit. 

CEVAP : :.e - Resmi meydan pJ.401 
Kahvecilere vekA eten, fak t veklletnameilz vekil misüllll ve şark • garp tulani yolun 

)ıptıauıız mukabelenlz bende biç bir tesir yapmadı.. Tatlı tatlı teslll (poatabanealo OnOode ya· 
Okudum .. Bea hc1dlte ve v zı)e i edıodigim lntibala hikaye .ıttm. pılıeak m17dan lle ~tattırk 
8tz alçla •luıdulll 1 1 •• v ~zıy t yazdığım gtbı dejll mi ? Ben me7danı aruıodakl sah ar 11 
liltlfterilerle ubat ederim .. Yilz metreden evvel •bir kaç• mali etttdQ, htıkO.met ve bele
~ •• tablrl tertip tıatua 91kmadı.. Y«111mdo kutkulaallllllfduPI, dlJe bloaian). 
taba eJl ldL. DarılmaJIDIZ dostluk baki ı . . 8 - Y enl meydanların pıao. 

Cl'Ddtt AI. 1-rJ, Tırıcı. mefdaDlar, ıpor 

ubılan, mahallelerde kOltDr 
aerkezleri teıtıl. 

' - Yeal Tnb10nu11 planı: 
Yut 19hrla satı1111aın taJlal 
bafbca oa•delerla şeldllerlaln 
taJIDI, ~QyQt ııbll yolaaun 
projesi, Ayuofya, incirlik par
tlamua ve plajları• avın pro
jeleri.' 

5 - Yol Jıtaıyoauaua .,. 
aatemmlml olu blnalana avan 
projesi, llma8111 yollarla olaıa 
sıkı lrtlbatıaı tesblt eden etQllQ 
hı'fl ıarktaki 11Dal mahallenlıı 
plbl. 

6 - Açılmaıı teklif edilen 
btıtb reni rollano profil ve 
şekilleriala taylnl 

7 - Hldematı amumiyı lota 
teldir ve progra• taalial : Sıı 
J•llaruua birlettlrllmesJ, kana-
1llu1on tesisatı, teaıvlr, moşte
rek ukltyat llAh ... 

8 - Gtızelbisar banyo yer. 
lerlaln projesi, bu raporda tek· 
ur edile11 amuai ballçelerln 
amenajmanı, bilhasaa imaret 
aabdleslniaki içla. 

9 - Turuk ve moıblr tali· 
mıboın projesi, ebnlye talimat. 
namesi mGkelleflyetlerlıı tesbiti 
prc.'jesi. 

10 "'- Ptao lşlerinla icran 
icln program tanzimi, ınzum 
görtUdutu takdirde maıt işlerin 
etQ. r:l, Tllrk mütabassıslar ile 
birlikte 'belediyede imar ve 
plAa.n tatbiki için komisyonun 
tefkllL 

SON 

latırlarkea, keadlDizl berhaagl 
bir dil eutltlllQ veya akademi 
de zuneflerstalz Boctıatı Tllr
klı• dlrlj alan• devııı temtlla 
gayretleri arasına banu da 
zikretmek lamadır. 

Atatlrk kotttıııde yapılaa 
kabul töreal••• bermutatl 1111 
aema da açılmıttu. AttıttırkQa 
bu huaustakl aazarlıeıl malO.a· 
tlur. Yeıü aeılla lnclllıü t1tkU 
eclea ve mekteplerde taletaere 
ok11tulmaka ohm teorlJe gore, 
Ttırkler, Blzuı i111para!orlupa11 
7ıkmat ve \nupa •ed•Di.f•Ulll 
mahvetmek lçla Anadolu lçle
rlndea kalkıp gelea •r•rl 
lıtllacılar detwercUr. Bualar 
lçbln yıld'laberl Aaadoluaıa 
ıerll ıballaldlrler. 

BotazkOydı birçok Hitit 
alOkD.manlın bulun••ftur. Ata· 
ttırk aiyor ki : c Boadaa D.Qbla 
111 e·neı Ttırk paytıhtlan Jf•• 
Ankara clvarıada idL Bll'\X>k 
ecaettl tarlbtıll•rl•la teorimi 
dotru balaadıklanııı Mlirla. 
Ben haklı olduğuma lspal et
tiğim• kullm. • 

Derhal birçok kitaplar i•· 
dlrttl. Metaksu, Sto1ıdln0Yiç 
ve Komaea Jau kitaptan tllk· 
katle tettlk.e koyuldalar. Koa. 
feraaa nşlamıotı. Kemalla at· 
zınu11 dOklmaıalar sel gibi 
1kı1ordu. 

Ha71bm oftlugAlllaria. urp 
maydaalarıada geçlrea ~. allıa 
flmdl de derla ilim tııuı111 
mışgııl olarak, milletbala 1enl 
dotuıuu 11-.mıa11111a Olillı· 
yordu. Onu lçl imanla llolu 
llil. V • bu imanım, , .. ,.._ 
vaftls ohln TOrk mıııı vle4a•ıom 
tıaeltqı J•Pllllftı. 

Ap. V. Dıaılıldl 
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•~ilmezse ihale yapılmaz. ve sıı.lış 1 Trabzon tapu sicil muhafız- Alcc&:h•ı v,,,., . l Trabzon icra ~lresinden : ...... n!... ... 
tahıl>i düşer. ) a d . b ' [ 

Vil~" t 
·rı {. rr·su;i mu. 
rı ,. "'C' • ıcar be

~-. ,.,.. dcl[e artırmağa 
ı 75 k u-,fur. 29 3 938 

'roccudan Ali azmiye 22~ 6 Gayri menk~l keudi~ne _ihale ~ ı.,ıo 4n · hase enın ml l 
liraya torçln Erzurum bPledı· olunan kimse dP.r.ııal vc1y.l .,;crlleln Kayderı soğaksu mahallen deli olan 70 lir.:ı 

VHl sır.ı roeg~ztıl,.rıncia Htıci , roilhl;t ~ı;~n~:r:ı;r~;~d~~:.1:~~~.~~1; Tırzık köy!\ huC:udu dahilinde çikarı 1m1ştır. Muv ~ ı · 
.ı.I U"t• f,, o~lıı H ı)>ıJllO işbu bor· 1 kukarık ~s k~i~~e bulunan kimse ı.ı.r:ı:euuiş dört tarofı sahibi senet il~ mah çatan sal; gütıiı. 5~ /.'> 

trı 

iha • · " · b \uoan :yü ııe e (1 t 1 · d' -
c ~n nıuıuıt>H IDdhccz u , . • old\lğ\I lxıtcıı 1 ulll'l'Ka ra1.ı olmnz veya u : cvve co ev şırr, ı hene rin encümene nıu,ac c.tl rz. 

si gt'lpı/acaktir. İsfeklile-
4- .f. hf lH r kıyyesi fiO kuruş t• ıın:ııı 1 ııulunmı zsa lıemLll oıııır.., .,uıı ıııuddı.,t 

1 
nra:ıs1 tasdiksız 102 senesi yok r-------·-----~~~ 

kıyınetıi m::ı<ı dara 3Sl klıu t lo artırınaya51k ... rıhı:ı c~ ··okdnrkit~rt·uıkıı lama Gl'tiC'rinde mıahıır vö-ulla· ,-CQ ~, 0rt1· rmOSI 
·ı s\n~ ka· ih·ılc ~dıhr 1 l 1 'ih: .unnn l :u "' ... 

uı·gııLı ı ı ~ \l Çt-\ bı S!'e ·ı c::atı" : n' g \en ır _. ılt'r i inde ~ il7..xış trn rından Ahmed oğlu Mehmed 
raı vı:>rı mı" ve ırıoc ~ · l k · · T • 11- • ı · • ..- , < 38 z>ı.r- n snp o~unııc.ı t ız " 6 uı;er zarar ıle Osman oğlu Mohrnet namla V 1 d · · d 
gı.a.u OltıJUl{ ı nisan .J ';'. p Jıı.r ııywa l.uıruo ııucct JrnJmııkzışm T • - ijayet aımi encünıenın en: 
t~::sl guuu saut 14 cı .lu e k ı· nı nw ;yotl.ı.izco a!ıc;d:uı talısil altı.nur rma j rızılı ,ıken Ahmed oğlu • , , . h ll . . k k k. 
daı t .. yın eaıl 11 ,. oıt.!uguod.ın madde (.,31, Menmedio iJU8 senesinde vefa- Huwsı muh scbcnı ~.ıun tim ma. a esı yem. <o a . ta ~ 
i teklııe in mezkı1r ,...~ırıoe ıcı-a Guynmcnaııller n•~nJd:ı gö,;toıil<'n ti\~ vtmıs~tinin amcnı Osmaınn 37 No: ·z rrıe> 1cztıs rıl"ı bır ser.ı'lılc kırası $ahık ıc::ır beJelı 
uairtı..:i ı; ııonurtcıa yapluc11k olan 25 4 • ·:i tarihinde trabz n icra o"lu Mel~mede ~İebmediu de olan ( 60) tira z rınden 20 gıin müddetle nrtırmağa 
i 1 tl "k ·"in ınu- l ·u c;da9ıılıı işbn v~ gösler!lrn 6 • · kk · 450 k t 29 3 l'ıJ8 Şlh.l artırmaya ş ro ı, . ,., ~ r ı-mur ug tu"mesinde ımtılaeağı 313 seoeainde vefatile veraseti- çıkarılmrştı~. mnva r:ı.t t ·m.natı aruş ur. . .7 
hamıııerı kıyın~tıo yüzde ,,:> aıtırıııa şar . • • · ~ 15 d · ~ k d 
kuruş ui,;betinde pey nkçelerile m.noıunur. nie evlatları ali ve h3sao ve tarılırne çata" Salt grzt •ı s .. at e. Vl!U!J.et ma amın il 

birJ .. ...te sutış memuruna mura· IE kamiıe sonra hüseyioiıı ~326 toplanacak olan da·mf emcumerıde ıhalesı yapılacaktır 
caııtıarı ve bu artırmadıı hhmi~ Trnhzrm t11pıı sicil ı:ıuhafız· lilenesiııde vefatile verasttinio i$teklilerin muvakkat teminatlarile enc!imene mur11caatları 
oıunırn kıyurntio yt\ıde '1) 1 Iığındın : _ . .. evlatları Temel ve Hanife ve 4 - 4 
nisbetl..ıdı:ı tal~p zuhur etmediği Samarul{s:!J kebır kuyUnde Nazire Ye Sehere ve kil.milin 1------------
tukdirde artırma 4 gUJ temdit ş•rkan !!Olo oğlu ism:ımn oğul· H 1 "' t ~ t ksı" ltmes·ı edılmek surelile 8 nisao 938 .. ~· 337 seuesinde vefa tile veraseti- e o a m 1 ra e 
cuma güoU ayni sııalta ikinci ıııı ömer ve sli ve mcnmet ve nlıı evlatları Ltltfiye Ye Gıınç 
urtırma yapıiucağı illln oıuaur. bekir fıadıklıklım şimBlen ır- eğa ve pnşa ve Mehmede ve 

a malt a6rben ırmak ccnuben 88 aliain 333 senesinde vefatlle 
bibi s~net çalılığı ile mahdut ,verasetioio evlatları Osman ve 'rra ııon ir.ra ılalreıılod •n il k 1 

Ao; •• artırma ııe paruya ı;e\·. • bir kıta fındıklık 9 av3 a Mehmede l'e Temelin 334 selle 
riı "C.li gnyrımenkuıün ue oıdugu · köyUnde ıarkın uzun ahmet sinde vefatiie venselioin kar-

Gayrı ıncnknitin bu!undngu mevld O"'°lU halil ve ibrabim tarlası lf 
lllUkıı.ıtc:si sokugı numaranı: & l t h . deşleri baD e Ve Seher V8 08· 

tıı.kdir oiıuııu.ı kıyauıt : ııtmaleD s.ııbib seua anesı gar- zire ve ölü amcası Kamilin ev-
'l'rabzon icra memurluğunda?: ben golo oğlu lsmail •tarını latları Mellmed ve paşa ve genç 

Vilayet daimi encümeninden 
. Jdarei Hususigf':ye ait Selamet Otelinin helalarında 

gaplırılscak tamiratın ( 536) lira ( 9) kuruşluk b~deli 
luşfi iiurinden 20 gün müddetle eksıltmeğe konulmuştur. 
muvakkat teminatı ( 40) lira (27) kuruştur. 29 - 3- 'J38 
tarihine çatan Salı giinri saat 15 de fJiltiget m11kamında 
toplanacak olan daimi encümende ihalesi yapılacalctır. 
keşif efJralcıle şartnam,.sini görmek istegenletin her gün 
encümen kalemine ve talip olanların muvakkat temiııat-
larile encümene muracaatları. 4 - 4 

Uir borçtan dolayı ipı>le~li cenubea sublbi senet otlağı ile ata ve diğer ölU amcası alinin 
bulunan ve temımına 400 ııra ıııalıdı.ıt ; bir fındıklık ve şar- evlatlan M.ebmed ve Osman ve 
kıymet takdir edilen KemerkttYft kan celAp oaıu bek.ir vereseleri Oıuıç 1:1~81UD .337 ıeneslode ve-
llılınanesiode vaki tııpt.ınYD 8 fıodık.ıığı şimıtlen celllp oğlu fatlle vefıtile verasetinin karısı T k · ı • 
k<louı.:ıuevvel &37 tarih ve 9 sıra ali ve izzd verl':selerl flildıklığı Leyla ve evlatları Emiae ve ay- amirart e Si tmesı 
nurıumı8ınd11 kayitli sağı kiJisj garben celap oğlu ibrablm Ve· şe ve kardeşleri paşa ve Meh- V l d · · d 

Olu lab· . tl l't b i ayet aımi encümenın en: avıuım ve tıırıki bas, s 1 rHelerı o a6ı cenu en uzun mede ve Hauifeoin 4e 931 se-
suaanırrıu kAtibt valldesı ba~.ç~s alımet o"lu h"rr.dullah tarhlslle uususi muhasebeye uit Halkevi karş.•sındakı' kı·z,·s· ı:. h sı çı~ • ,....., nesinde vefatile verasetinin rıı .. 
:::818~~u~u~::aı~~~dut:ıt su~ wıthduc tarla Vtt şar~ao ~~u: kocası Temel ve evlattan sakibe dahilinde yapılacak ( 732) lira ( 22) kuruşluk tamirat 
blt:ıtre mur1tbbaı saab.• ozerln~e ıtbmet oğlu halil lbnıhım 0 8ı;1 ve batune inhisar eylediğiı:ıden 20 gün müddetle eksiltmeğe koı,ulmuştur. muvakkat te
ağaçtan art bahçe ile saaırıa şiwalen 8"hibi senet fındıklıaı bahsile lntiltalen teselli istenil- minatı ( 42 ) lira ( 92 ) kuruştur. 29 ~ 3 - 938 terihine 
UUşen her iki tarefı yıırnmış g ıı bttrı. golo oğlu isnıail verese m~ktedir. i~bu gııyri menkulün çatan .Jalı giınü s~at 15 de vilayet makamında. topla· 
Yılluız Ust Kattuk.i Uç oauuıu ltı i tarh.sı ceııuben dere ile yn.zılı buluı:.duğu fiefterin tustik- nacak olan daimf encünıen de ihalesi yapılacaktır. keşif 
itekar rıuşeuıe Vt} kHpılarının mahdut>; otlak Vt:ı dürt tar~fı sız olması lıe3abile tasarruftmun e'l.ır.ıkıle şartnamesini görmek isti!Jenlerın her gü~ encü· 
lll1.:'tcut o.up per.ce~ı:ı CJllld·ı v_~ ı sahir-i ~enet arazisile lllalıdut : 938 . k l 
buıuLouQu ve 1>aııçeniu ıMuna bır bap hat&e ceddladea ıntık.a- cıınıuteıi gü11Q bir memur la- encümene muracaatları. 4 - 4 
cıı.ınevıerinın tııbı ıp e ı mış . . tt-sbiti için 9 nisan ıacı 1 men kalemine ve talip olanların muvak a.t teminatlari ~ 

dLşe1' ~" hudut d•biliade bulu ian uzuıa ahmiıt~ 01auııa0rın10daQn raafıodan yerinde tahkikat yapı. 
nan aıaer banenın de aıt111da ahmet oaıu amışıa ıc.en m ııca~ıadae bu yer hakkında ta- Hususı muhasebe binası eksiltmesi 
me\cul mutbak ve ahırla üst Ue e•latları yak.up ve ahmet 'fe sarruf lddlaıında bulunanlar 
.ıs. .. ttıı uuıunau bir oaanıu p~n- ayşe ve bavvaya ve yak.ubuıa varsa vesalld tısarrufiJelerile Vilayet daimi encümeninden: 
cere ve kupılımoın çıkarılmış 331 sene&inde ölmeslle ,kızı birlikte bu glloe kadar .-ıuha Maçka ktıztıııntla 1698 lira 28 lcrıTllf. luşif IHtleli üze-
oıauğu \ tı Ust höla çıkaca& asiye ve .kardeşleri ahmet ve f zı ,. ve tıbkikat gilaU ,

1
·n -'•n 11--nı· -'•n yaptırılacak Has•sf mahaseL- binası 20 meraıvenleıi temanıile kaldı· • b dl 332. ı ı_.ımıza cıı.. ,.c u.. ve: 

rııınış lıu.uuım ve halen heyeti ayşe v• bavvıya vea me D yerbıd• bulunacak memura • 0· gün müddttle eksiltmeğe konulmuştur. Mu.valclc11.t teminGtı 
uuı.umı ·esi itibarUe kablll lslr.b de Olmeılle kanıı ~emine ve racaat etmeleri Uan olunur. T 27 lira 37 lcuruştıır. 2!!-3-938 tarihine ıatan salı günü 
Oltiıaya~ işbu harap iki b.•D• aaıu bQ&e7la Vfıt kızı zebraya r saat , 5 de Vittiget makamında toplanacak olan daimi 
il'5 elli lir& 1uymeU11Cle.ILl uk.a; inhlıar e1ledlllod_.D Yereıe ta- encümende ihalesi g•pılaeaktır, isteklilerin keşif ev,alcile 
zıııın açık arttırma suretlle rttfıodan namıaruıa teıcllt isle- Zayı vesika ıartnames;ni görmlk isteyenler ht!r gün encümen kalemine 
P il..-.esloe karar ve- oilmektedir. Tapu kMJUtatı nze ve talip olanlar muvakkat teminatlariie encümene mrı-llraya çevr ,.. · _, ~ 6zon 
.tllmtş oıdu~odaD. rinde yapılaa tetklbtta bu gıy l 929 sınısına.e 6 '" rllcaatları. 4- 4 

Artum.aalll yapıacağ1 yer,itın,.aaat: rimea.kulleı la mU"eccel oimıdı B•letligeıinden dlmış ·oldu-
'l'rii bzon icra& dairesınde 'aı aolaııldıjıodaD taurruf sebep ;um 13 ltUnt•T•lı şoför eh- Pazcrhkla Okul tamirat eksiltmesi 

25- 4 • 9~ pazartesi iUnU saat leri bak.kında 7eriode tabldk.at liyıt flHİkamı z•gı ettim. 
14 den 16 "I ~adar yapılmak Qzere Nisan 938 8JI· v·ıa"' t d "m" .. . d 

J ku111n artırma t 1 tı u ma Yenisini alacağımdan zogı ı ye aı ı encumenın en: 
ı. lşbu iayrimen t uuoden itı· nın 9 uncu cumar eı g n u k b lk k k 

~artııaıneei ~ö,a·ıı~. 1 ·~rabzen ıcra b Uine memur gideceglndeD bu t1esilcamın hükmi olmadığı- ırıer ttz oztepe z o ulun da rıapll•' co tamirat 57 lira 
aren No. 

1 8 rasınaa 8 'dd' d bu ı"l.ı:n••l•rı'm. 51 kuşuluk bea'elı keşfi i·;u. uıc!en 20 g.i.n müddt.!e ve ıneınurhığu nıua~yen ııuma açıktır yerlere tasırrut ,ı ıaııın a • nı " ~~ .. l kl k ·ı k , !ıf 
rerkel!lll gorebUınesi itıD fa~ıı. ıua· l nlar V&ril elleriBEieki Vesikll pazar l .. a e 51 tmeğe 011Ulmuştur. V U'lla'<kat teminatı 332 
ıh~!f ;~:~1~ f;:ı;:ıer, ifbıı ~ lluenabirlikte mubıfızlığımıza ve Kemekaıa çarşisokağı kuruıtur. 29-3 93b tarihine ç hn s~li gii.niı. saat 15 şe 
~ doııyıuıuma · 1 ..ı buta No 3 Emin Yılmaz le.o.dar dimf encümen kalemıne mıı1 .. c .at an 4 - tf. 

meye ve . racaat etmelidir t bkikat gtııaQ yer Dw8 - • ...... -===--=-o:::ııc:=====::1====::.,- --llleınuriyetimıze mu i ukarııla a t tmılerl .-
2. Artırmaya işti ak iç n !cuooçuk cak memura moracaa e ş h t 1 1 h i Yazılı kıymetııı yüZde y BakalllD e 8 t e 8 er• e ~ A i .. 

~~~ıı.::ırı.;b~e;;v:u.!!11~c:ekür{l•' iltla obısur • • 1 y 1 m 1 arp rTl a i u 1er1 ne 
S 1 t k &&hllıi alacaklılarla di~er i il h f i-

l . poe i ilk bakkı ııaıııp Trabzon tapu ıc mu a 1 T b A k ı·k b D n 
~a!~~:~m::.ıc:1\1~1udekı hak~~ ııgıoctun; fO ZOn S er 1 ŞU esınOfHl : 
"l11ı huııutıil• faız b ''61 :::e:=:~ıun~en Yo nra nııhlyeıiala 1'ıroa Trabzan bölğe1in de nekadar şehit yetimi ve harp ınalulı W'ars..ı nş:ı~ıda ':'' ; c' .e1.1 madd •ler dahilinde 0 

an iddıaıarıaı it u kı kövtınde iki tarafl:1• ırmak V8 askerlik ıubesine iıi.enen veaikalarile birlikde hizaat gelerek yoklı.nn.c.ırını yapdırac .Icrdır lhtıbaren "'irmi gttn 1çin'1.ı evra . 
tnGabıteıeriİa birlikte menııırly~.,.:~ bi; tara!lan karıye ıne~'tlil ve Bu yoklama•ını yapdırmayanlar 938 yılına ait beyiye iırn~miyesi damıyaca1·ladır. 
te hıldirme.l:eri icap eder. aksı bır tarı..ftıın 8ılrIDt=!l011 oglu 
de h:ıkıarı Uı.pu sicilile lillbitıno!: M tal, tarl;.si e II'alıdut tıuoık 
dılcı;a E.ahş bedeliniu paylllflDal US .. kd. 
"- ı babçe"iniu !iar1göz oğlu ma ıs 'lllrıı,; kalır ar. t maya "' l 

4 Göııteı·ilen günde ar ır .. -... ·,.ten •>:; • fil f •r· '..d8 brıü l 
lmraıc edenler artırma ,artnam_..... sergla -v .. ' 

Okuınu ve ıüzunııu Wll•umat aım~ş meyane senedile •~tın almaK 
Ve b~nlaıx tcmaoıeıı luıı:ıuı etull!I et'le snrmeneli Ze)it oglll 

d urlar sur ı • • 
' ve ihU ar o.u.ıı • . h 

01 
i&msiliıı iken 314 de v~ı:ı-

r; T l edilen zamanda gayrı 8 11 V8 
a~ u ı>lau nonra tile Vdrese&i ~ı'lr&Sl ınJımye 

lnenkuı ti<,; dda. bngıraııııı.tr ancuk · M b 
~ çok amraua ıııaıtı e ıı kı)metlıı evlatları Osınılıı l'etımı ve tt 

hrma bedeli mulıuıu.: • met Hamdi ve Şı1Kriye ve Hana 
tliıue yetmiş bı..şini. tıuıınc~ıın~~"i:n la na 
•atış iııttıyeu. u ıııu~guıa ı u \'C' Zehra tcrafandau nam rı 
lli~er alııcnklııar ııuıunup t:.bedel teselli istenilmektedir . Bu . yer 
bunıaruı o gayrı '1.oııkuı lltı tc.ııı.n . . l ''ı DİStiD lbti cum:ırtesı gQ 
~lnuş alcııı .. rınıu mecnıuun . d:uı ıçıa , • l ITın 
1•ı.ıııya çıkmazsa en ı,;ok artuawu U yerinde tahkiı..hL YliP• aca. 
'-lıhudn bakı katwu üzere art.ıı~ma u k ld t uf 
0ıı. beş Gün duha temdit Vtı on lıeşıncı dan bu guyri me::ı u e asarı 

1 R11n11n acnu 011111 .ddhiıDdıı bu~uııı:ı.nl&r v .. rsıı ve-
O 5 938 saıi güoli uynı saatla ~siki tassrruri)~!~ril~ bmikde 
~ arhrmada, bedeli ı;atış ıııte:ye u kudar mubı· 
llln alacağına rtt\;lıanı olıw d1ğer tahkikat gün ne 
•lactldıların 0 gayaı menkul Ue temın f lığımıza ve tahkikat gUoQ 
'cliı11ı1ş aıacakıarı mecmuuadan ia.ıla 

81

1Zahalltnde memurıt Jllürılcaat 
h t;ıkınak şarille, en ı;ok artırana 
~. edilir. BOJle bir bedel elcie ft°'eltrl il41l ilUDUl'r. 

1 - Harp malüllerinden ara
nac. it şeyler. 

A - yeni derec'.! üzerinden ma 
aş b!lğl:Jnanl1r. 

B - Dereceleri de~lşenler 
vey..ıbut krıldırılaolar 

bunlardan ölenlerle başka 
beye bildireceklerdir. 

, 2 - Şehit yetimlerinden arana 
nacak: ftqler. 

A - Yealden şehit maaşı 
bıtlananlır. 

B - Eakiden maaı al:ınlar. 

C - Erkeklerden yaşıtlanaı 
doldurmayanlar 

D - Kızlar ve dullar 

Getirecekleri vesikalar. 
Şarbaylıklan tar,dikli fotograflı ve sağlık: ilmuhaberiyfe birlikde . 

raporları ve maaş ı csmi ııendleri. 
Şarbay!ıkdan tasdilcıi fot .. ~raflı sağlık ilmihaberile birlik:de rapor 

ları ve maaş reımi senetleri. 
~·eıe ııald edenlerın vukuaıtlarını ihLiyar bey'etleri mazbata ile şu 

getirecekleri vesikalar. 
On seneli~ini alanlar bll maaşl,mm nldıL.larına dair maliyeden maaş 

byt sııretleri ve sağ o'Juklarına dair fotuğraflı şarbayhkdan lastikli 
salık ilmuhabcri. 

Elyevm sag ol<luU ırın:ı d. ir şıırbeylıkdan taslikli fotugraflı sağlık. 
ilmıhaberi aiınakda olduk.lan maaşlarına ait ellerindeki resmi maaş 

senetleri. 

birer fotuğraflı ~·rhnvlıkdrı:ı tastildı sağlık ilmihaberi bunda elyem 
y. ;l<ı ını doldu~madıklnrı yaz lacakdi. 

E.lyevm belcar olduklanna ve sağ olduklarına dair 4arbaayhkdaa 
taı;tildi fotuğraflı birer sağlık ilmihaberi. 

bunlardan baıka yere aaaı ve ikramiyelerini nakl edenldri ihtiysr hey'etleri şubeye mazbata ile bil 
dirıaeklerdir. a - Yoklama 20· uıırt 938 den 20 nisan 938 rürıü ak91gıına kadar devııa e«eoektir 
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105 - Kum, topral<, kömür ve bunlara b t-nzer 
eşya çuval içiııde taşıom~dıkları takdirde hflr tarnft 
kapalı Te bunların dökülüp F-1"1<'.lldara yayılmasını 

men edecek arabalarla ts.ışınmalım lazıındır. 

- Arabacılar -
106 - Arabacılıeı eyi bilıneyenler veyahut 

"Vucutça nya akılca bu sanatı icraya kabiliyeti 
olmayanlar, iÇl1:iYi adet edenler ve 18 yaşım bitir. 
memiş olanlar arabftcılık edem,zler. 

107 - Arabacılar arııbalarını 18 yaşını bitirmemiş 
olan 'fe ehliyeti cezııiyeyet haiz olmayaı:ılara sur. 
dQrUlemezler. 

108 - Her arabııcınm arabasını Belediyeye 
kaydettirerek birer numero \'e vesika almaları 

mecburidir. 
109 Ehliyetnamesi olmıyan arabs (!tlar sanatı. 

yapmakdan men olunurhr. 
110 - Belediyıc ·~ gııçilme~i yassk edilen 

cadde ve sokaklardan geçemezler. 
111 - Dlkkıttsızlık ive niz ·mata rlayeMzlik 

yapar11k müsademeye sebebiyet ' ermek yasaktır 

112 - Şehir dahilinde yllk arabalarını sür'utle 
sürmek memnudur. 

113 - Haynnlara karşı insafsızca hareket 
etmek, dövmek veyahut aşikar ~ urette haıtdinden 
fazla yorulacak derecede zorlamak, yaralı ve zayif 
hayvan kullaomak, tek atlı arııbalara · yüklü ol 
dukları halde blnere-k sürmek, ~yaktıı araba kul-
lanmak, kamçı ve değnek taşımak yasaktır. 

114 - At ve arabaları başı boş olarak sokak 

Ye11iuol 

115 - Koşulu arabalara koş olmamış arn ba 
bağlıyar11k çekmek yasatır. 

116 - Suhoş olarak araba kullanmak y;ı sı::ıktır. 

- Otomobiller --
ı 17 - Otomobillerin makine, firen ve karo. 

serisi vesair kısımları sıığlam ve iyi bir halde 
bulunacaktır. 

118 - Otomobiller hiçbir s~bep ve rnret e 
numerosuz sevkedilem~z. Mineled (emayesi) çatfo. 
mış ve dOşmüş olmasından vesair hu~us tt,iu do!ayi 
numııraluı okunamıyacak dereceye gelı.rn plakt.l!! l l 
kullanmak yasaktır. 

119 - Tecrlibe için gezdirikct'k otomobillı:ı iu 
ön ve ı:rkatarına Belediyedeın altaan tecrUbe 
pila.kaları konulacaktır. Şoförlarln tecrübe plh1kıı

lı::riyle mnşteri taşımaları y&saktır. 

120 - Otomobil, otobUs ve kamyonlmın ön 
ve arkalarında birer numara levhası bulunacık v~ 

numa:.7a levh~ları olmıyanlar seyrüsefer edemiye
ceklerdir. 

Ön levha radiyatör nltına veya tercihan iki 
fener 11.r.usındaki çubuğun ortasına ve arka levha 
sol çamurluk hizasına ve çamurluğun üst kısmı 

seviyesine ve fakat otomobilin arka 1ııuttıınd11 eu 
az on scıntimdre taşkın olar11k konuluçııktır. 

Resmi dııirelerle hususi otomobı lerirı pilil. 
kaları beyaz zemin tızerine kırmızı, diğer tdkı:.i 

otomobilleri ile kamyonlar kırwızı ze min üz~rirıe 

beyaz renkde numaraları muhtevi olacaktır. Hı:ışka 
cins ve renkde pilAka taşımak yasaktır. 

121 - Her otomobi in önü::ıde iki be :Y uz ve 
arkasında bir kırmızı fenflr bulunıc.ık ve g ... edleri 
bunlar tevekkuf halinde ik.en dahi yakıuwaktır. 
Aradaki kırmızı fener ayni zamanda numara ieYhıı
sıoı da tenvir için k.ullanıfacilk olursa levhaya 
müteveccih cPphesiude numarı:ıyı yUı metre uzak. 
dan okutacak kudrette beyaz ziya ile tenvir edil
meıi hlziıııdır, Otomobiiin ön tarafıada renkli 
lamba bulundurmak yasaktır. 

.Sc.rl/a 4 
-- ô ... --....._ ______ ...:::..___.. 

Şayet kırmızı fenerin numarayı göstermek 
için beyaz ziya neşreden camı yoks, numara 
levhusıoı tenvir 1çia bir beyaz fener konacaktır. 
Aflcak bu fenerin hmbası otomobilin arkasından 

görlllmiyecektir. Duraklarda arka orkaya durun 
otomobillerden birinci ve sonuncudan başk8sı bu 
kayıttan vareste kalabiHrler. 

122 - Belediyece yaptırılıp µP.kliye vasıtaları 

sahiplerine vP.rilen numarınflrı yapmak ve bu su
retle yapılan numuııları nıezkı1r vasLtalara takınalt 

ve kullaom:ık yasaktır. 

123 - Projektör lıımhaların şehirln kalabalık 

yerleriade veyahut kHşıdan herhangi bil' nakliye 
vasıtası gelirken yıkılmala~ı yas:.ıktır. 

124 - Motörlerin susturucusu bulunacak ve 
mcıturler ött~ı:Ulmi,ecektir. E.kzöz borularının toz 
ksldırrnıyacak şekilde tertip tdUmesi mecburidir. 

125 - Mı>törün iştial eden gazleriyle işleyen 

keskin sesa cibozltır veya bisikletlerde kullanılan 
foce p~rda!i k.o:-neler otomoblllHde kullanılamazlar. 

12 - Kiraya çalışan ber otomobilin bir yedek 
istepnesi bulunacaktır. 

127 - Binek nıtkliye vasıtafariyle cenaze 
taşımak yasaktır. 

128 - Yolculaıın çanta, bavul, bohça ve pa 
ket gıbi elde taşınan eşyas\nı şoförler habul ede
ceklerdir. Buodan dolayi tarifeııin gösterdiğinden 

fazl1:1 Ucret istt:neınez. 

1W - Ylik tıışı.nağa m:.ılısJs kıı myonlar içine 
müteharrik sıra ve swd,ıiiyeler konuıurak gerek 
bwraın ve ğeziı.ıli güulerinde ve gerek adi gün
e.de kii~ük ve l.üyUt.. insan t•ışın1ak yasııktır. 

130 Alelumuaı otomobilier itfaiye renginde 
kırmızıya boyanamazlar. 

131 - Bilumum nakliye vrı.sıiı:ılan anc.ık Be
lejiyece gösterilecek duraklarda durabilirler. Bunun 
haricinde herhangi bir sokak ve yerde etomobil 
durması yasaktır. ve aralıklara bırakmak yasaktır. 

---==-=-~-;~========~~~~~.~~~~-"--""---=='-'-.:'-=-~-=~==== 

Etlere vurulan damgalara dikkat 
Belediye Riyasetinden: 

llezbalıada kesilen hayvanlara vurulan damga/ar aşagıdo 
ıösterilmiştir. Halkın malumu olmak üzere ilan olunur 

Fenni mua!Jeneleri yapı/on ve yFnil~bilerı etlere mrılısus 

- ,._ 
Yenilebilir fakat. kigmeti gidoiyesi noksa.n 

olan etlere. mahsus 

Bila kagtlü şart 'l}ınilıbilir etlere mahsuı 

~eni/emilecek olan ve imhası ldzımgelen etlen mahsus 
~-~ -- - - --

Holkevi Başkanlığından: 
Halkevi içtimai yardım komitası Nisan . 938 

ayına ait parasız muayene günleri 
Bay Ahdufko.dir 1/ciz Kulak, boğaz, buTun i.8 : .938 
Bay Cemil Hulusı Balak Diş hasfo!ı .Harı 30 4-938 
Bay Refet Gökmora.n iç hastalıkları 2 4-938 
Bay Cevdtt Göz h;ıstalıkları 4·4-938 
Bay Osman Kdmil Galatalı Cilt hastalıkları 6 4-938 
Bag Hayrettin AttJkol Diş hı:ıstalıkları ! 1 -4-938 
Bag Saat Gö;üs hastalıkları 13.4 938 
Bag M. Besim iç lıatalıkları 76-4-938 
Bag Kazım Griler Cilt hutalılcları 18 4 938 
Bay Kemal Sar•hrın Diş hastalıkları 20-4-938 
B•J Turıut Turgay • lç lıastclılcları 23-4.938 
8119 Necati Çocuk hastalıkları 25-4 938 
Bay Süleyman Hatip Diş haıtalıkla.rı 27-4-938 
Bc11 Hilmi Tuna /f h11ıtalıkları 30.4·938 

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 , n1üşteri

lerimizin giinügününe ihtiyaçJarıni temin için her gün istihsal edi .. 
lerek buz dolaplarında muhafaza olunmaktadır. 

Bütün bu vasıflarına rağmen piyasadaki yağlardan çok daha 

ekonomikdir. Paketler 500 - 1000 gramltkdır. 

16 adet silindirin tamirat eksiltmesi 
TRABZON - 1Rı:\N TRANSİT YOLU BİRİNCİ 

MİNT AK,l\ BAŞMÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Gıimüşane vildgeti dcıh:linde Trabzon - lran transit yolunun Zığana dı.ğı ile 

Kop dağı arasında muhtelif mevkilerd~ bulunan 7 6 adet silindirin tamiri 12-3-938 
gününden itibaren onb.;ş gün mii ddttle açık ek.r;i/tmegıe çıkarılmıştır. 

l - Silindirlerin keş1f bedı-:lı 7 ı 21 lira 10 kuruştur. 
2 - Keşifte gösterilen noksan p~rçaların her silindirin kendi fabrikasının malı 

ve hiç kullanılmamış geni olac:ılc.tır. 

3 - Silindirleri11 tamiri ve p~rçaların takılması Nafıa makinistinin huzurile 
yapılacaktır. 

4 - Her silindi in iamiri bittikçe en aşağı iki sııat çalışmak suretile tecriıbesi 
yapıldıktan sonra iej iim duuı.caktır. 

5 - ihale 28 3 938 p:.!zartesi günü saat onbeştı lVafıa müdürlüğü hinasındll 
yapılacaktır. 

6 - /şbu tamir ta ·ştiuik edt:cek müfeahiıit ve makinistlerin yütde 7,5(} yüzde 
yedibuçak ilk tem fr:.a t o!arak 580 lira ile silindir ve makine iş/t1rinde ehliyet gös· 
terdiğini isbat eder eh1iget vesikası" ıöstermesi şarttır. 4 - 4 


