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Çarşamba . Cumaertesi günleri çıkar - TRABZON \.... 15 ncü yıl ..) 

J On bOZkU m ? f Trabzon Kız San'at 
• • Mektebinde 

Mühim japon kuvvetleri imha ediliyor, , ~:::~:.~·~bo· •• ~~~~g~~·~: 
Çinliler yeniden muvaffakiyetler kazanıyo . . ;~~::,~~'.·~~!~~!·~::~·~:lı~~r~~:: 

birer p rça idiJer. EomOzeç , 
şah sar, cbefd'oeuues.... Diye. 
mlyeceğim, ncak cıektebio pek 
kısa olan me al t ribi , 
genç kızlarımızın bundan evvel 
hemen hiç görmedik! ri m tod
lara \"e modellere tabi olarak 
ç.alı, mnlnrmın dııba dUn kadar 
yııkın oluşu göz öot:.ne geliri· 
Jirıse, bu ur:urctn talısi edil n 
paro, emek, gayret ve ihtlmıı

nıın k liyen boşa gitmediği 
görOlllyor ve bu itibarin içim· 

snsın kUçllk bir antre . . Bana 

n ar müşkül vaziyete düştüler.. Bel.ed. iy.e :el~!e~:d~;l~uı~,~~~d:ak;~lto~~ 
R çılrnrc'lım .. mıçrık olınıynn hol 

Ankara 7 ( A. A. ) - etmektt oldujanu burada eı~ımız do zuır döşeami~ti. Bizi pek Ankara 8 ( A. A. ) -
Royter ajansı Taıersvangin 

şimalinde son 24 saat zar

fında bin Japon askerinin 
imha edilnijini hoz.ıun ha

linde rical eden iki Japon 
fukasınıntla tamamil• imha 

Şa11glıagdaki bir Ameri- geri lcıtaatla muvastleleri Dr. Cemal T urfan bOyOk bir nezııkclle ve derhal 
Jc ·ı · / j l kt1bul lıul urRn Dlreklur Bny n 

/can kllmpangası Çin hüku tsı mı~ o an tıpo11 arın yerirıde kaldılar 
• •

1 
ç· . .~ . mühimmat nalclı için tagg•- MeltHı nrı çalışma ode ıoa gir· 

metıne aı ın scgrıstı•ın Belediye R lılmiz Cemnl dik ... Yozı m a ı bir ço 
kumpanyasından lcırlc dört rtlerinin yardımını htkle- Turfanıo bir mllcldet evvel Bi evrak lle dolu olan bu ço kıy
ticaret gemisi i/ı b• /cum. Jile/erini oe Çinlilerin silah rl ci Umuml MOfetlişllk Sıhlıat metli b~yı;.nı razı me~gul et
panganın muhtılif çin li- ve mühimnuıt yüklü gü% MUşav,r munvinjlğl için me~KOr medea ms d.n ub ultlcü 
manlannrlalci bütün tezgah ]6p•n /eriusu elt1 geçirdik- morettlşllk kıaııltadıın vaki Is beklerk n getirilen nefis kHbve· 

d z /erini '1e nakliye koluna tloııac muvatak t cc'labı ver- lorı içtık . . Ve çok t}lll tli. 

, d n gelen heyec nın ta m ıoa 
m Dl olamadım : Harikulade 
dedim .. 

Bu tertemiz mnes esede bu 
ioce, nefis işler Ozerind çnlışao 
ve gördllğümüz l>ıJ f>serleri ba
şaran g •. nç kız rnOsl ık bel yuvu. 
sı 'lın her d.ılına kim bilir ne 
kıymetli sırnnt iuclteri osnçak .• 
Ne çok reııklcrı bırblrlne nı
dlrerek im bilir ne nkla gel
mlyen bir (t biat) y r tacak • 

edilmek üzre bulunduiunu, 

Çinlilerin ayni zamanda mü

him mikdarda tank, zırhlı, 
otomobil. makineliliifenk 11e 

diğer muhtelıf harp levaıımı 

igtinam ettiklerini bildirmek-

{it depolarını a satın • - dikleri ve bu va:ıiyetin sehrl meharetli ev idsresi öirretmeni · B 1·ı · A rtf okat eden üçgüz }apoıa · 6 
mışıır. a gem erzn me- mlzde teos Urle karşılandığı Bo. Solmnmn ( tendi tablrlle) 

le t ·ı· · bl csktrini eıir tttiklerini v• ri cı namına e•cz ını a O· '"' malumdur. Mevsukan haber nl· çO<!uklara yı.ıptırdığı enku Jl'.!S· 

ka dıvleti olan}oponyanın askeri ekispırlerinjapoların dı2ımızı göre Sıhtıat Yektiletince tıılan ~edik •. Du arada .. (~(;:n 
lcabal edecejine ihtimal ve- 8 ttmm•z 937 dın m•rl 38 k.eyrlyel Dahiliye Vektllellnden bir tı yli önlemi otan Dırektor 
rilmektctlir. Dün Çin tı/g. • kadar olan %agialını üç- lilUmzac edilmiş, f kat Dahiliye yağa kalktı ve bizi .<fe orta 
raf ajansı Taucanıan doğ• yiizbintlen fazla tahmin et- Vekaleti muvafakat etmiş ol- mıı ısı Ozerlne gelişi gUzel Gelen oe illerin Türk k dıar 

teclirler. #malinde muharebe dıtJam tiklerini bildirmektıdir. duauodao Şarb yımızm movki· serpişllrilmtş bir çok işlerin 
=--::=->===-"", lerlndeo ayrılmaması utık kaıi· yakınıoa davet etti.. Şlındi biz. 

, 
e •loia va hııy tıoın batna vası
talarını, tabiatın gUzel ve eşsiz 
:•arattığı varltklar mOtenıızır 

ve bUtQn mua ır kudınhk ve 
ynpıcılık. kudretlerinin fevkinde 
uir iklidur ve ibllıinsı y pacak ... 
Bu yapıcıl.kları, biç şOpho yok, 
yıılnıı. kendi bayatlıırı lçia de-
2il, bUtnu yurt ve yurtlaşlnr 

adma çok kıymetli ve kutsal 
bir iştir. 

R 
•• •• A A t • d z • f t yet kesbettnlş va zaten Leklo· zat birer birer pıık bn Ok. bir 

uş t u r asa ı na a ı ya e ıı:ı.·~~~ .~1:.~!~~~:ı1 ~~ .. ·~;~~~ ~~k~::b~·;;!;~~:0~:~~:·~~ 
stlrleriııılı mamnuaiyete lknılllb gücde itmam eltiler •.. Model 

Mısır Gazeteleri karşılama yolunda 1•tmiş:, s A c A-

1 

:~:~~~r~k~:~tıa1~::ıt.:~~i~R~:!':;r 
bu örlllye 100 liri kıymet kou-

h ara retl I• neşrı·yat yapıyorlar. 1 Kırmız 1 du. Bu meki• oya~ı,bukUçOk 
Ankara 8 ( A, A. ) H~rici9e 'Otk.i/i Rtiştü Aras Jün akşam Pireden lslc~n

derigeye hareket etnuştir. Yunan Başvekili Vekilimizin hareketinden evoıl şer.e/ine 
bzr ögle zıyo/eti fJermı#ir. Mısır Rtızttttl•ri büyüle misafir h11şlığı ile ntşrettilcleri 
yazılarda Turk milletinin Mısır milletine selô.rnlarını ıe:iren Aras fle arlcatlaılarını 
karşıl nmağa gençliği 11e halkı davd etmelctetlirler, 

-=a=======c==~"'=="==--=====-=----=--==============-=======--,._~ 

Görüşler, Duyuşlar 

Tatlı bir ruyadan acı bir husrana .. 
Bir kaç kadeteo onra başım havada, kollarımı sallıyı 11lla71t 

başı dumanlı daaıar 2\bl du. bntün piyuıda rahat ve 1er
manınnmıştı ; ıçim engin deniz- beıt dolaşmak saadıUni ıld• 
ler gibi eneinleumiştl.. Sıgorı- ediyorum. 
ıı:un mavi dumaolarııııD helezon- 2 - Yıllarca kalebent kal· 
ları r ında hOlyalarımla pupa dıaım bu şehirden kendimi aıat 
Jelken uçuyordum.. Bu dem, ederek yıllarca hasretini ç9kti· 
keodl ce'I vımde kendim tıirım.. ğim mukaddeA aaadolumuıuo 

Ö d d t Yyare blltnn kasabı, şehirlerini dolaş. 
yleki, bu m a . d 

pi l>DyUk. ikramı waıı., Atatnrk dtıoyasın a yara-

' 

Ynııgu~ujounl 1 rlJ b nl bu tılan ve anlatmuı blllrHemeyen 
esını wu ao es erw t ""' 

lıtllı 1 ngrıığımdan aymunuzlaraı. oio bir vuilkları görmek ~·~ Oç 
Ne borcu, uv barcı i ne geçıaıi; •Yhk bir Anııdo u aeyı a ına 
Dec1ü bcıyollll ya~ayı;ııuıD &ırul • "1'1) Orum. 
bacıım du~QnUyorauw .. biu oir a - Bıt bin llra&lDI aüo 
eıneı, blablr tıırs, olu bir uuuya görmQş dU~knoıere yardım içi~ 
onıurumdan azade ıaim.. .Heu· ayırıyorum. Bu ıur1ttlo tnaau.lı~ 
liğlm yalnız iki tesirin meuiftt· 'i :uremi ifa etmiş oluyorum. 
ııuine kopılmı~ n .. Hırı musuu, .Mojaıye. 1>orca •yırdıaım mıktar 
blrl de ne) zeo 1'üvf ıgia uz ı illaııremaır 1 . 
Dıukadd 8 et aıgı uKı.. MıJı:.lıı..ı 4 - DUzeoe muhtaç geçı:ıı 
takıyı, r kı ınllıılliıyı ıu.ıwçııı,...ır; ı9ım ıçıo 10 otıı ııra ayırıyorum. 
ben bu kamçı ıunda lıiBtboş- 6 - ş bsl zevkim için 3 
luğa do~ru ıwşuyorum.. Uzuu bıo ura masraf AJUl)Orura. 
etıoellyım .. bir 29 ıull az11oı mu IJUoya malı aooyadı kııllr, De 
kudde ıe nrbuş oı<ıum, başım yaıpıırliın onunla kalm•ıo dll~tln· 
boş oıımık uyuy kolwışım....... cesi e k na kan& doyu doya 

K pu çalınıyor l316J No lu zevk amellerimi tatwhı edl· 
bll lıwe 2uo bıo uranın l:sM bet yorum. 
ettığıul nıojdeıeyen teı2raf mu 20 bin Hraoın mabolllne .mu· 
'Veııhuı uoı vaallıı yoı ettı lan ıur bir bıO.uvosunu çbip bttır-
80nra bOtUo ev b Jkı başıma dlilm zaman ieııiş blr huıuru 
llşuşuyor, lınuıa 1 pl) neo ık- lr.alble uyanıyorum. GôzOmtı 
ra.ınıyesıue b k 0 eksili rlıı açar açmu . bizim küıdOkeD 
artık 11ııcı cıığı çoluk çoca~ı bayıın : 
\t t ve tıawıu edıldıkten soora - Yabu bu ne uyku böyle .. 
On ikl yıldıın beri ge!Jr pınouıı Çocuklnr mektebe 1:idece, çısy 
bnıırlndıgım 2U bıa liranın mili· bazır fakat Ş ker yok. zeytin 
trakbel m srBf pUlnını çizmeye yok, ' u yok, bu yok di1ea bir 
başlıyorum : aurn wasrır Ustesile kartılışınca 

ı - llk öuce bana yol de· içlıcden : A2la Közllw ı1a1ı hic
tlştiroo, günlerce beni geçir- ran yıarışır, böyle tatlı ruyaya 
lllekten ıılikoyan sok k, cadde, bOyle busrıa yaraşır .. Diyerek 
köşe b ularındııki maaaza, dUk· 71takl1D fırla7orum •• 11 

kaq borçlarını Odlyor, alana Cıocld Alt1f 

• 
icra vekilleri 
heyetinde ... 

Ankar• 8 ( A. A. ) -
Jcra Velcilleri lt•gıti tliin 

B•ıfltlcil Cıl<il Bog•rın rı 
isli;intl• toplanmış mulıtelif 
işler halekınd• ıörüşmılırJı 
hulunmuı. ba işlırı rl11ir 
k11r11rl•r vırmiştir. 

Balkan 
ekonomik konseyi 

açıldı .• 
Ankara 8 ( A. A. } -
Hariciye oıkcilcti "elcili 

Şükrü Saraça;la tlün lstan
hıılda bttlkart •ntantı eko-
11•mik konseginin altıncı 

içtim• detJreıini açmıştır. 
Balkan matiuat 6irliji11in 

üçüncü kon/transından dün 
lstanbulrla toplannıııtır. 

Denizbank 
Şef ve Müfettişi 
Denizbank umum mtıdQrlQk 

şeflerladen lsmıil Ranml ve 
mofettlşl rindeD Vedıd bir hafta 
evvel 9ebrlmlze 1:elmiş ve De
niıbınkııı Trabzon teşkilatı içla 
Uman işletme idaresinde tetkl· 
kat yapmışlardır. Şef lsmall 
Rahmi dOnkQ posta ile latan· 
bula dönmUştQr. 

TERFi 
Oçnncn Umumi MOfettişlik 

Adliye Müşnlri Bay Selami 
Hehacıoğlunun kadro maaşı 

olan yetmiş beş liraya terfi ey
ltdiji memnuıılyetle haber alan 
mıştır. Deterll blr hukukcumuz 
olan Helncıoaıuuy tebrll' 17le
rtı. 

b\r tepsi örtn.sO., bunlar bebeler 
s e r p u ş 1 için muhteur roplar.. Bu halı 
Dört beş giiDdür Uzunsokak taklidi bir yer f!Shğı •• 

cıddcsiQde kırmızı scrpuşlu bır Ankara Scrgiev!!ldG Mayi 
xabıtai belediye memuru gözükü- nyı içinde Tllrldya Cumburlye 
yor . Onun bu ı:-örüoOşüyle ma tinde m vcut bOtQn EaslitQ 
bud bisikletler ıörüo.:nez oldular ve San'al mekteplerinin iştir -

Bu monevver ve kıymet 
tıiçllm z mile seseden ayrılırkın 
bir yurttaş sıfatlle Direktöre 
oasıl teşek.kQr ed&c ğiml bile· 
medlm ... Kadınlık aıeminl ya
ratmaaa ve yaşatmağa eo kıy

metli blr va ı ta olan bu mek· 
tebla açıhşmda ve bu hnvlyetl 
ik:Usabmda en mühim yardım
ları gösteren Tahsin Uıer'io 
Trabwnlular tarafından Deden 
bu kadar içtttıı ve candan sevil
dl~inl şimdi daha iyi anladım. 

artık . . • k.Ue açılacak olan eergly Trab 
Dört beş rtıodeo beıi Uzun- ZOD EaitilO ve Akşam Kıı san'at 

ıolı:altda biaiklet çarpma ve ezme ı mekteblnd~n de altı parça muh
tchlikeai kalmadı. Kalkan bu teblıko telif ( iş ) ıstemlşler.. Direktör 
il• çalca aatma haahlığı da bera- Ankaraya on parça hazırlandı· 
bor lcalltb. ğını ıöylOyor Ye bunları birer 

Şarbaya teşekkürlerimizi arz. birer bize göaterJyordu... Hiç 
ederken kırmızı aerpuılu memuru şUpbe JOk., Hunlar sao'ıttau S. Helvacıoğlu 
da vuifeaiue batlılı~ındao ötürü ===-====================== 
takdir ediyoı uz . , 

Doğuda 

kültür 
hareketleri 

Trıbıon knltnr ailesi tarı: 
fındao ayda bir oeşredllmesl 
tekarrür eden bu kıymetli mes
lek mecmuasımn ilk nUshası 
çok ıeogln yazılarla lkl Uç gQne 
kadar intişar edecekdlr. Bu 
mecmua Doğu bölgeslnlıı kültllr 
hareketlerini ilk, orta öğretim 
mUe eselerloi elAkadar kılno 
terbiJe ve tedrlse alt yazıları 
kendlıindo toplamakdadır «lNAN• 
mecmuasından sonra bu meslek 
mecmua ının da neşri kOltQr 
saha ındı geniş ölçUde yapılan 
hareketlere veciz bir lşıuetdir. 

..Sayın Umumi Mor etılşimlz 
Tah&ln Uzerlıı himayeleri ve 
sayın Vallmiz Sezai Uıayıo ve 
sayın DJğu Valllerlmizln ela
kalarlyle neşriynhna devam 
edecek olan bu goznl ve çok 
faydalı meomuı bir iddiacı ol
mayıb sayfnlarmı Trabwn ve 
Dogu bölgesini teı.;kll eden 
Erzurum, Kars, Rize, Ç Jrub, 
ODmllşane, Ağrı viUlyetlerlmlı
dekl feyizli kUltOr hareketlerioe 
açmış, ilk ve orta okul öğret· 
menlerine faydolı olmayı vaıtre 
kabul etmiş bulunan bir mec 
muadır. 

•Dogucla k1lltllr hareketlnri• 
Doğunun kUltUrel kalkınması 
yolunda dinamik ve ldeallıt 
bir nefer olarak çalışecııkdır. 
Bu mecmµayı hararetle ta· ·ve 
ederlı. 

Kamalı haçlı tayyare Çekoslovakya 

. toprağı üzerinde dolaşıyor 1 
Ankara 6 ( A. A. ) - Bir Çelcosla!lalc ı•r.ıtcıi 

dün kamalı haçli hc:mil bir tayyarenin dün Çtkedat1ak,a 
arazisinin üstünde görüldüi ünü ve Bohemgadaki ho.v11 
meydanı üzerinde pelc alçaktan bir lcaç kerr~ geçtijini 
yazmaktadır. 

Görgüler 

Şefin afiyeti 
Dıhl Şef Atntllrknn geçlrdiAt kfi~Qk 1'ir rab tsızlığı mnte

akıp son gUolerde tamamen iyile., me i hepimizi haklı bir se,ıuce 
tavuşturdu. Şefin ralıntsızlıiJndan doloyi teessOrUmUz n kııdnr 
ağır ve tahammlllsoz olmuşsa; sevincimiz de o oisbette taşkın vo 
beyecaolı olmuştur ... 

Bazı köşelerimizden tıışan ; ve ayni z manda içimize sap
lnnıp kalan bu heyecan ve alakayı cihan etkllrı umumlyeside 
hııssasiyet ve tecessUsle snyretmektedlr 1 ••• 

Yalnız milli ve beşeri refuhıu zevk ve heyecantle 
çarpan bir kalbin darabınınıu değişmesi sade bizi de4U tekmil 
insanlığı ağır bir bUzUn ve molAle snrDklemeye elverir ı 

Ç!lnkU Abıtürk bu gUn maddeten tnmamen l.ılzim olmakla 
berııber ; manen ve dtıha ziyad& yarattığı eseri bir tarihin ve 
beşeriyetin malıdır ! ••. 

Binaenaleyh muhtelif comacıtlıır lira ındnn yOk el n dua 
s aleri ; ve bir çok köşelerden akseden minnet v b!f:hlık 
sadııbtrı k&rşı~ındn kendilerini ted~ vl eden muhterem proferorun 
kabrnmaa ~~re gö terilen bu br.ğlıhğm fevkelfıuc olduğunu ima 
etmesi ve bun ... imrenmesi pek t bıldır! ... 

Buna n do' yldlr kl son günl rde bntnn mu evi lb det 
evlerinde y pılan ctu lnnn, Uursada, lzrnlrda v lstnnbuldakl 
toplantılarla Gire un ve diğer vılUyctıerden merkeze ysğan 
tolgrnfların karşısında bu beğlı ı .,a iuırcnenleri biz içimizi doldu 
rllıı sUkOnet 'e te,·ıızul seyrediyoruz •.. 

Zira en koyu vu k trııcrıl so.nılmlyetln yeri ktı.lblD derin· 
llklerldir ı .. , 



--~6~~N~r~·s~an~...!.:19~ıJ8:!..~~~~,__-----·-------------------·------~~·~~~en~i~qo_l __ ~----------~ 

Bir arp 
vuku unda 
Şimal devletleri 

karışmıyacaklar 1 

Tr b on 
223 - Tehhkelı binn. t ht perde, ocak bacas1, 

Çöken m hııller ve malll 1nhi.iıım-dtv rl r ··rnııınce 

kaza vuku bulmıınıasıoı temlaen or 1 ra bir adam 
dikilir. Ve t<:'hllkcoio gidArllmosi içtn derh l ait 
olduğu dairdere h her v rillı·. 

5 - Sular içinde ( hnuz, laklar ) taş vesaire 
atarak bunları bulandırmak ve ya kirletmek, bura
lardıı ~ ıkanmak, kar atmak köpek yUzdQrmek veya 
köpeklerin girmesine mUır.ıade etmek, insanlara B l diye Za a ~ı T~ im' tnaı~esi 

L.; rıu i MaG~~eler -
224 - BUyUk cad :telord ve gelip geçen çok 

olan yerlerde gUndllz h f iy t ynpma yıasaktır. 

• ınah us olan mahallerden, çeşmelerden hayvanlara 
köpeklere su içirmek. 

• .. \PD 
'> - Çamı,ır aşmak veya sermek, hertOrlQ 

eşya temizlemek bllbıuısa balı silkmek . 

An/car• 7 ( A. A. ) 
OslonJa toplan•" Nor• f 

/sflcç, Do1tım'1rko ve F n

lanrli111 lıariciye nazırforı 

konf•ransınJa b11 de'flletlc~in 
A.vrupada karulal,ilecelc d v 

İ#llttr g•rupları dııında kıl· 

111 forına. ue bu guruplar 

arcsındt1 bir harp ihuma 
lindı 6a harea tirmım"k 
girrnemık için mümkün o.1 n 
htr ~eyi yapmalrırına karar 
'l.ıtr i imiştir. 

.u t ht p rd ter ıı,ına moloz dök· 

225 - Sok klorda fnş nt s bebiyle açılmış 

çu' urlara gUndOz bir işaret ve gece kapatılama

mı~sa aydınlığı kafi bir veya birkaç rener konula
caktır. 

7 - Beyanname veya Uao yapıştırmak. 
8 - Umumi seyrQsefere açık buluamıyaa 

irıı tı 

226 A~zı açık ku u ve çuknrl:uın k p ttı ıl
ın ı için sahiple ine i ıl r ynpı1 ır. S bibi yapılın 

ihtarı dinlemez J lıu iş p,f e i C9 yaptı ıl ;rnk 
masrıtft sahiJin en tnlı~ll olun ınkln berab ; ayrıca 
yUzde lO da ceza rılıaır. 

--- Umumi bahçeler ve parklar -
227 - Umumi bahç ve p rkLrda yap lmnsı 

ıasak olan şııyler aşağıda göaterllmlşt!r : 
1 - Çiçekler tızerind yOrllrnek, çiçek t ırh

larma girmek, yol hudud\ımua tecavuz etrn k, 
dıvarlard:m, parmaklı lard n, çitlerden etlamak, 
yol haricinde gezmek. 

yollardan gPçmek 

9 - Kuş tutın::ık, tuzak kıırmar, tüfek ve 
s:ıpan ile kuş vurmok ucılık yapmak, bahk tutmak 

l O - Fişek veya emsali şeyler yakmak 
ı l - Çalı veya odun toplamak 
12 - Sergi kurmak veya her ne oluıu olsua 

eşya ve ~iy .cek: ve fçeoek satmak, içtima etmek, 
h1yvan sUrUieri heçlrmek veya otlatmak. 

13 - Araba ile veya el arabası, bisiklt!t 
motosiklet ile veya haynola girmek, dolavıııak, 
beyanname datıtmak, nutuk söylemek. 

s >k klar Oıcrinde bu'unım 2 - Ağaçlıua, ç lılıklnra zuar vermek tığııç, 
dal v ya çlç k ke mek veya kopıırnrak ve.va kö
kOnd n çıkarmak veyulıut toplamak ve bunlara 
zıırar vermek. 

14 - Ç Jcuk araba lan, yalnı~ bu arabalara 
talı is edilmiş ulao mahallerde durabilirler. yıJ..ılm Sl C)'ll yıkıUıWflSı 

İspanyanın 
muracaatı 

Ankara 6 ( A. A. ) 

de ı'ınm sı lılzı dır. 
ıs - Seyyar satıcılar umumt bahçelerde 'f8 

buolurın melballerinde satış yııpamazlar. • 

C'urnhuriyetçl fspaaya hU O 

nıetl 1ogiltere ve Franaayıı b r 
•ota vererek silah aatıa a~.na 

hakkı ve rilııuuıiol iste iştir. 

Hususi muhas benin ta 
eksiltm • s 

Vilayet Daimi Encü eniııd n : 
Uzu11sokaktJJki llusuçi m lı ,.b 

(69) ku1U lak tamir~ ı 26 4 93 ~ t ç t 

:-aet 7 5 dı! vila·1et makam fı,, h 
rnc ·;mmd ihrılesi yapıfmalc üzra ll 
e 11s 'itmeye I o•m;muş 1ur. 1~1cwakk t l 

kuruşlar. Keşif evrak.ile şa tnamss 'm gö . 
hrr gün enrüm"n kalemine ve tabp I l r n 
teminrıt makbu? veıa lun~a rn kt p' ı'e 
muTGC'JGtlar • 

Ga"'ipaş o 'U u 
inşası e siltmesi 

Vilayet [)aimi ERcümenin en : 

'rot 

4 

Merkez Gazi ptJşa ilk okulunun ikmali irş 'lSl {O f06) 'ira 
(70) kuruşluk bedeli keşfi üurind n 21 gün müddetle 
cçılc eksi 'fmeğe konulmuştu,.. Muvakk t t mi tı ( 480) 
lir:ı (50) kuruştur. 26-4 938 tarihine çd an salı gıınii 

şsat 15 Je 'Oilagıt m kamında toplonac k olen daimi 
encümende ihalesi yopılacaktır. Keşif evrak.ile ~artname· 

sini göım~k is!igenler lı r gün er.cümen k Pmine e ta /ip 
olanların r.mvakkat teminat makbuz vcg banka mektup-
larile encümene muracaatları. 1 4 

Menfez eksiltm si 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Trtıbzon - Alcçaab~t yolunun 9-600 inci ki ometre-
1indtJ gapılacttk ( 332) lira ( 17) karuş lcrşıf bedelli menfez 
21 1ü11 müddetle elcsiltm11je konulmuştur, Muvakk-.t te
minatı 24 Ura 92 kuruıtur, 26 4 9J8 tariline ç<.lan salı 
grimi saat 15 de v! 7ayet mnkammda top or.ccak olan 
daimi encümınde ihalesi gopd caktır. lsteklılerin kanuni 

taminatlarile encümene mılTac t arı. 1 - 4 

Tamir t eksiltm si 
Vılayet Daimi Encü nirıden: 

Husui muhasebenin A{ ç :ı bat kaz s, i lı · ç rl r 
id.ıresinin işg•lırıda bulunan binasının 13tl li ! 6 kuruş 
luk tam:ratı 19-4-938 tarihine çılan s lı g ı ı sa t 15 
de 'lıiliiyst makamında l ıplunacak ol n d ımi cim nde 

p7.z:ırfıkla ilı2lesi yrprlac~ktır. isteklilerin yıizd y di buçuk 
muvakkat teminat/eri e encü nene murac ati ı ı 1 - 2 

Şosa ta niratl temdidi 
Vilayet Daimi E elim ni den : 

Ti h.ıon - S ırmr.n ahil go ·u u 12 500 • 14 500 
i.ır.' kilametrele i tiirasm1a (4128) lir (60) kuru~ keşif 
/ıPrlt!/i şosa tamiHıiımn cks 'it 11e müdd li 011 g ın temdit 
r{,/miştir. Muvakkat fer; inatı 30!) lira 61 k ruş'ur. 

15 4 938 fa,ih · .e çatan cuma giinü sact 15 de 'CJi!iiget 
makammda fop'anacak olan daimi tncüm nde ihale i lJa 
pılacakttr. lsteklileei" muvaklc ıt teminat mak.buı 'tltga 
/it nk11 mektup!ori!e ıncün·ene murac4otları. 

iki n tre ~ üks • 

• 
f) 

E .... 
·-V> 
~ 

Q) 

-en o 
c ·-

3 - Bi al rı, nbid l rl, heykcll" i v ı·e ,l 11-

leri. havuzlan. köprü ve g çiUerl, kn ıapeleri: ihtar 
lcvlı larmı ve bu k8bil şe~ 1 ri kirletmek veya 
bunl ro zarar vermek, Uzcrlerine r sim yrpm:ık 

ve yazı ynz'rlıtk. 
4 - Yollan kiri tmek, lı.iiğı~, yemek kı tJlm 

ve sUprüntU atmak. 
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16 - !>örk ve bahçelerin umuma arık bulun
duğu zawarılar haricinde buraw.rd1 bulunulamız. 

17 - Bu m h Herin muhat azası hususunda 
l'e' diye Z!ibıi.t mernurlarmıo veya mubafızlarıo 
tenblbatma riayet mecburidir. 
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Vakfikebir , Tonya Maçka , Hamsiköy yayla ineklerinin 
mahsulü olub dünyaca da meşhur bulunan yağlarımız , müşteri

lerimizin günügününe ihtiyaçlarıni temin için her giln istihsal edi· 
lerek buz dolaplarında muhafaza olunmaktadır. -

Bütün bu vasıflarına rağmen piyasadaki yağlardan çok daha ·- c.;ı...,_c:: .... c: > ..:ıc :::S CI " 
~~~"t~E a e •:::ı ..... .... u 

ekorromikdir. Paketler 500 - 1000 gramlıkdar. 

Açık eksil me ile parke 

yol döşenecek 
Vilayet Daimi EeYicümeninden: 

Mar"ş raddesinin 589 metrelik kısmı parke ile döşe· 
ecektir. 9989 lira 9 kuruşluk hedefi keşfi üzerinden 21 
giin m 1dd t e açık eksiltmPğe kunalrr.uştar. Muvakkat 
teminat 749 lira 18 kuruştur. 79 4-938 tarihine çatan 
salı gürü saat 15 de ııilc'iget makamında toplan ~eak olan 
drıimf encümende ihalesi yapılacaktır. Keşif 1.wrakile 
ş~rtnam ini görmek isteyenlerin her gıin da;mi encümen 
kale nine ve talip olanların mufJalckat t•minat makbuz 
vet;a banka mektuplarilc encümene murac atları. 3 - 4 

Pazarlık suretile parmaklık inşaatı 

DEFTERDARLIKTAN: 
Haldı n t konağı 6oduru'11 katına inen merd'venc y('p'r 

rı 1acalı 56 lira 05 lcuruş bedeli keşifli demir psrmaklığ n 
inş~atı p:ızarlık suretile 25 4-938 tarihine rartlag n pa
zartesi giin•i saat 14 de !Jfilli Emldlc miidiırltiğünde top. 

•/anacak k1Jmisgond11 isl lisine ihale ~dilecektir. Ba işı 
c:it evrtıkı k~ıfige Milli Emlak müdürlüiünde görülebi ir. 

lst~'/clilerin t;caret odası f1Hilcası ve bedeli lceı/in • 7,5 nis· 
belindeki muvolckat tımlnıtilı ve'Dmi mıılctlrtlı komisgo
n4 m11ract1ıdJ11r,, 

Pazarlıkla demir satılacak 
Belediye Encümeninden: 

B~ledige ambarındtı mt'Ocut eslci demir uc parmolclı/c .. 
lar pazarlıkla S'ltılacağından i:sttlclilerin alı,,, CU'ftfl gtla. 
feri s a o t 14 de encümtne mar•caatları ittin olrımıi' , 

El yüz yikama yeri eksiltmesi. 
Erzincan As. Sa. Al. Ke. Başkanlığından: 

1 - Eraincan siiel ort11 okul• n 11 El g üs •ılcu.•• geri 
yspılac•ğından açık •lcsiltmeje lton•l11taşlur. 

2 - lcışi/ bedeli 2731 ilci/,in ı•"igüz otıız Jokaz. lir•tlır. 
-~ - llk temiutttı 205 ikiıriz. bış lira 4.'J lcırlc ıiç lc•r•ıtur. 
4 - Şart11am• pi/tın ve lc.•şi/n•mHi•i fÖ'1ntt istegt11ler 

har tün Erzincantla Tüm lceroga/1111"•/ci Aılceri satın al 
ma komisyonunda parasız ıörebilirlır. 

5 - Açık eksiltmesi 11. Nisan· 938 Pazartesi ıiinii saat 
7 5 de Erzincan Tümen lcararı11lıındalci As. .>a. Al. Ko. 
da gapılllc{Jktır. 

6 - Şeraitini ıuılemak istıgenler her iÜn lfııvlci tksilt
rneye iştirelc eclccılclerind•11 belli giJn •e •aatt• illı temi••t 
mako•zıı ve te~im odasında lcagıtlı b•l•11tlalclann11 ılai' 
vesikıılcrile birlilc.ıh komlııonum11•11 1•l111•l•ri ildrı olanarr 

4-4 


