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938 I ğdırdayerleşen 
göçmenler 

Kültür Bakanımız Satış Kooperati 
71 

lzmir 
Enternasyonal 

Fuarı 

lğriır - ( Hususi ) Iğdıra 

Varnadan getirilmiş olan g0ç. 
menlerin evlerini, topraklarını, 

çift bıyvannlı nnir maddi lbli
yaçlarıoı, sıhhi ve içtimai du
rumbrlle lkllsedi ve refah ve 

mılşetlerlni temin etmiş bulun. 
mıktadırlsr. Geçen soobabarda 
gOçmenlere tevzi edilen toprak
lardan bir kı~mı lşlPnmemi~. 
çorak olduğu anlaşıl.nış, bıınlıı

rın yerine yeniden altı bin dO
nOme yakın verimli toprıklar 
vnilmiştlr. Bu sene gOçmenlere 
tevzi edilen iyi clos topraklara 
1641 dekar pumuk, 9tiO dekor 
buğday ve arpa ve bunlardan 
başk5 yOnC11, kavun karpuz. 
soğun, f•sulya, patatP, ayçlçPği, 
ŞPkerkamışı ekilmiştir Çiftçi 
gôçmf'nlere 143 çift ökOz, 82 
pulluk, yetecek kadu tohumluk 
ve yemeklik buğday ve en ela 
e•muk lvhumları verilmiştir. 
OoOmQzd~ki mabsul senesinde 
göçmenlere vPrlleo tnprakl•rıo 
kaffesi zeredilecek, ekilmemiş 
bir karış yer kalmıyacaktır. 
Côçmenlerln rPfaba kavuşturul· 
muı için eıbbat vekaleti ber 
torlu sebep ve vıeıt•ları meb 
zulen ihzar etmiş bulunmakta
dır. lodırdakl goçmeoler iklime 
alışmışlardır. Boyo~ kOçDk hiç. 
birinde iklim değiştirmekten 

mütevellit hastalık l{örUlmemlş
tlr. Sıhhatleri ve tegıd~ilerl iyi, 
tevellQdıt veflyaltan çok fazla
dır. 

Saffet Arıkan üç dört güne kadar 
şehrimizi şereflendirecek 

Kurulurken 
Yazan : S. 

30 Ağustos • 20 Eylül 

U
•• çUocn Umumi MOfetılşlllı goçmenlrr için 937 yılındı Y•· 

roıntakssında ilk df'fft pıhp bitirilmesi ıazımgelP11 250 
teşkil rrl\lt·n 'ı'l:dn panıulı evin iıışa~ıoı 937 ~ılmda bitlre

utışı koopnatifi lıu ~Pr.e mah mPmlştır. bu~da amil olen elbet 
sulunO Alm•n•arls ltely•nlara mntubbidin lşktırar olır•ıışıdır. 
tamamen Mlmll'ğa muvaffak oldu Yapıcı ğı evlPrdeıı arc•k nate
'Ve bu I~ hemen heıııen fa7.l• mım olarak 97 adedini bitirmiş 
bir propsgudııyı IDzıım ve geriye kalan 153 evin Ioşasıoda 
lbllyaç 11ostfrıredl. Temiz bir •czl 1eblt oldutundan mukave
lstlbFal yapıp göstrı ilen clrs n lesi feshPdllmlşlir. 

G eçen sene nıresonda sulOnU Satış Kooper•tıflııe 
münteşir "Yfşil Glresoa. !im edince, o seneaıa 
gazete•lolo aynı •Otun- taoda~ıoa lstloadeıı BI 

larında fındık mevzuu Uzeriode tesbit edilmiş of•n bıreaı 
çeşitli yftzıl ır yazını~tık. Bu rioden Kooperatiften derb 
aradı S ıtı~ Ko:1pAratlrlerlne avans alır. 
de mnstakil bir yazı tahsis et- Satış Koop• r.tırı rln 
mlşlik. O zamanl~r S ılış Koo. layup sevk ettljtl mkbı 
peratırlerioin lesi~ edilmesi hu- bir'ikçe satıllwca ortak! 
susuoılft locelemder yaµsn hPY· kat'ı hP•aP gOrQJUr. Ve e 
et çalışma baHode idi. IJuNlln fdllecek satış tl'fatına gşre 
şu satırl•rı yazerk•n yine bir tum fdil~ctık miktar ortak! 
heyet geçen yıl lt·tklkatını yap- tevzl rlur. Bu nl'vl kooııera 
tığı Fıotlık Satış KoJp~ralif. !erin çalı, ma esııslıırı bnn 
leriol bu yıl filı>n çalıştırma ~n- iboretlir. şunu da 1111vP etm 
bas11a yerleştiımektfdır. J;lil. ı icap Pdt>rki: Bir Satış Koopg 
bas<a bu m~ksa!la bir iki se· ı tiri, ortağınııı ınıbsulQn~ de 
nedeober\ l{arndeniz bölge~lode ı fiyatla eotı~ıca laV8Ptu, ed_.... 
mOteaddlt S!'yyatıBllu yap•n ken zıral Iş!EIDJt.alDln V&rllllllJ 
TOrk K·>operfttırclliğlr. i çok hı ve istlbsaliolo k•lllPslııt Jai..' 
beolınsemiş ŞUkrn uıuay bu 1 seltmek uğrundılıl lbtlJ•çlarım 
gOolerde Setış K·ıop~ruliflerfoi da temin eder. Şu Y•ılJette 
kurmaktadır. !lh bu vesi!" I\e satış trşekkOlierl bir kıııtı,. tılıa 
!"ç~n nu~~blarımııda vadetti- Işl<ırile de işlli•'' edelfllırıv. 
sim z Vf'Ç e T•rı 11 Satış kredi Satış kooperatifleri J'Mdl1~ 
kooperatifleri ve bunlarıo ba"lı 1 m8hsıı1Qlılllı " arı~ıa T 
bulunduğu Sntış Kooperatifleri meşgul olurlar. AıJCI~ at~ 

Jı.alite nOwur>eslnfl göre 8ipırlş 153 göçmen evini bAleıı l'.1-
kabııtn ve t"IJ'laınen u guc mal ğtr yeni btr muteabbil Ozerlne 
1H;iim flUlf t;P atUV.ffok Olan elmış, kısa b[r Z8D18n f zarfında 
bu teşı kk1!1Uo etiye rnllzaf 65 adedinin kerplcleıre işini 
baret ve bn.,ket katilly•tl el- yP.rıya verdırdığı gibi mOlebalıı 
bette ki çrık artmıştır. l~te bu, evlerin de bOttın kerpiçlerini 
devlet idaresinin yaralt •j"!ı ferdt lbzar ettirerek temellerini ta
falde ve Pndlşelerlo çok fev- mamlamık Ozere bulunmuştur. 
kinde OIHJ bir vniyettir ve Goçmen eYleri Iğdır ka88bnına 
biç şOphe ynklur ki bundan giren dôrl mOblm şosenin iki 
lıOyle Jtdır pamuğu gerek tarafını sOılemekledlr. Bu evler 

iç ve gerek dış plyasadıı daha ı •ıhb•I vek4letloce intihap edllea 
mAkul ve daha yQkıek ve e•jt şaıka mahsul tlplerı!e olup ber 
lam mOşterlyl d~lma mQşklUil- mevsim için sıhhi şeraiti halE
sız bulııc.ktır. dlr. Bu eTlerln berblrlsl en 

B il bOyle olmakla beraber; 
fazla mOşlt'rl, f&zla talep 

eekli ihdas etmek ve bu suretle 
lı:arşılaşılıcaıc YazlyeltPn aZdml 
fıldeyl seçmek ... IIPr balde daha 
karlı drğil midir ? 

1. şte fuar; hl!'r sPııe biraz 
daha !PkfmlT't.\ Pd!'rek ftlem-

fazlısı iki dekarlık arazi Oze
rlndedlr. Cepheleri şosalara mu· 
vaııl, Onlerlolle çiçek, arkelarıoda 
sebze bahçeleri vudır. GOçmen
lerl hepsi de yn kendilerine 
verilen araziyi işlemek veyahut 
lcrayl sanal etmek suretile 

Göçmenler bu yıldan itibaren 
kredi ve pamuk satış koopera
tiflerinin nası nlmakhdırlıır. 
içlerinde bey<'ller arasını :girip 
azalık edl'çek elemaolor vardır. . " 

Doğuda Mr tetkilc seq,.. 
lıatine ~ılcan Kıiltür Balca 
nımı:ı Snffet Arılcnn Erzo
ramda parlak tezahürle 
karşılanmıştır. Yakında şrhri
mizi de ş~·,.flendirecek olan 
Saffet Arıkon için zengin 

blrllğlne temas ed~CPğiz. hariç piyısıl>r4't (icabı atw~ 
Satış Kooperatırı; mnsteb. glrdiıti taahbOıi\Jll •ııl' ·~ 

bir karşı/ ıma programı ha- silinin mabsulQnO mllmkn mer. ltıtiyacı olan .,!Ubl 'tlıl'llli 
zırlanmakt ·ırl.ır. !ebe mutavossıt ellerden geçir- bazı esbap t•hlllP 6rta1tıe 

meden doğrudan doğruya mUı- litlbsalatlle Iı:ı~" 1 0-
Erzuru .,.da bulunan U. tebllk plyasolurda değer riya- !ursa . bu gibi nıtıttlft- kalJı. 

mu mi Miif•ttişimiz, Kültür tına satmak, isllb•all verlmleo- sıoda 'dıığrud•D ıl-Y• ~ 
dlrmek, kıymellecdirmek ve plyasa'-rd~n da fiil f(a J,J 

Bakanile buaber phrimize ı "' ..ı.ı .... tıraç emtaasıı.ı nınstehhk plya- luo•bi:lr. şubdt..,. "" ba 
geleukludir. ealarda tıpize ederek revac•nı tarıds mal satanla l't 18\!f - --~--~- ı arttırmak gibi ana bir g~ya ta- muamrleshıe IAbl' Qrla • 

IJUIDUI bir mahiyet iktisap edecek 
bu sergi dr, dUnyPda eşi olmı· 
:yen Kercdrr,fze mr.hrns tını!ık, 
Ege mır.ııktsı nzom incir ve 
'Malatyomn kuru kayısı... !Ildır 
:pamukları gibi l•bii imtiyazlara 
uhlp aıellanmızı ttşblr ve 
tıt'ğendlrerek çok mnştEII cel
bine Ye dolma karlı salış tt>ml 
ıııılue muvaffak olacağız ... 

Ekor:crni vekili 
tetkikte 

Zorıguldck 14 (A . .A) 
Kömür lıoozasında bir 

tedkik ıezisi gapmolc üzre 
bur•ga ıelen lktiHt Vekili 
zo,,gald.kdcki muhtelif mii
t'SStSl'lni ocokl•rı oe tesisatı 
tı:tlcik rttikteıt sonra Kozu-

B u •f'ne 20 Aj!u&tosta açı. luga gitmiştir. Şakir Kesebir 
lacak ve 20 Eylüle kadar burada m•htelif müessese

~evam edecek olan bu mlllet- lere nit ocalcları ıezmiştir. 
1"raresı P•nRyıra Doj!u namıoa Tayyare ile 
Umumi MOfettlşllk mıntak8sında 
lıulunan •illiyetler . Bir ikisi dünya turu 

1110steena • lşllrAk edeceklerdir. Ne~gork l 4 ( A. A. ) -

B u iştirakin azami rnodı- Pazar tünü gecesi tayya-
man temin etmesi için resile bir dünya turu11a çrk

blr ihzar komitesi teşkil olun- mış olan to!lyareci Hupes 
llıuştur. Bu sergide Dntuoun Paris, Moslcooa. Omsk "" 
iktisadi nrlığırı gOsterftoken. Yakutskta benzin almak 
•ynl zamanda Doğunun verimli 
•e her sııbıda mevcut olan ka· için yaptığı lcua teottklca/-
biliyetlerlnln kuvvetle tezahür laraan sonra yo 1un11 Je.,am 
'\le loklşaf etmekte olduğu ve ederek Jün gue yarısı Foir· 
'•kın bir gelec'>k gDnde bunuıı 

1 

bar11lu, AlaskaJa gere in. 
lörOIPbilFCPj!I bakkmda ş•yanı miştir. Huguns buradan 
emniyet malOmat d~ verilecektir. Nroyorka olan mesafeyi 

İspanyada vaziy~ -
Gönüllülerin geri çekilme meselesi, 
.. Frankocular yeniden ilerl~rnişler. 

Madrid 14 ( A.A.)- ispanyadaki rruharip kuooetler 
arasında bulanan yabancı gönüllülerin geri çelcilmesi 
hususunda ademi müdahale komitesi tarafından gapılaıt 
tekliflrri Jspanqol Cumhuriyet hükiı'11t!tİ kabul etmiştir. 

Cephelerde vaziyet ef.ra/rnda alınan hoberler, Fran
lr.a kıttaatının yeniden ba:ıı mevziler elegrçirdijini bil
dirme/etedir. 

Viraj 

tehlikesi 
imaret p.rkını (!"eçer geç 

meıı Soğuksu yolenun ilk vlrajt 
B~ledlye Reisimizin blmmellle 
yakında kaldırılacaktır. Hele 
otobos servisleri başladıktan 

ıoara bu korkunç .viraj büyük 
bir tehlike arzetmektedlr. 

SOğuksuda ayni korkunç 
mahiyette birkaç vlr>j dab'1 

vardır ki onlarındı keldırılması 
çok yerinde bir iş olacaktır. 

Otobüs • • 
ışı 

İkinci Otobüs de 
ayın 25 inde geliyor 

He!Pdlye OtııbO•lerlndeo bi· 
rlnı:lsl geldi, Soğuksu eatArl.._ 
rlne b•şlndı Altı Ostıı ıtibarlle 
uydurma bir şey otmaklo bera
ber yine mOblm bir ihtiyacı 
karşılamıktadır. 

D oıtuya glrle kapısı Treb- iki etapta almasinı nıalıte· 
z'.>adur. Karadeolzlrı in- mel olduğunu bildirmiştir. 

~l•I. gOzel ve yeşil Trabzon~ .. !~~~~~·~~="==============='°""==== 
lııtanbuldrn vea•lr yerlerden 
lıer ıeoe mutıd bir gezinti ya
l>ıp bu şirin yurt parçasııııo 
~De can katan Allah vergisi 
~zelllklerile hayal ve karlbıı
lQrıoı zeoglnlPştlrPn, ruhlarını •e uzvlyetletlol cazip bir huşu 
içinde dinlendiren gezginler 

Yalnız tek olduğu, tılf'p pAk 
fazla, arz çok mabdul bulundu· 
ğu içindir ki sabaht11a g1>ce 
Yıtrı•ınıt kadu 16 srfer . yaptııtı 
baldo lzdlb•mın önOoe blr tOrlU 
geçilememektedir. 

iki ıcl otrıbDsDn n11 v11kıt 
gPlec1>ğlnl BPIPdiye Relslınlzden 

-4Jnrduk, ayın 2) lııde gelec0ğlnl 
söylediln. DPmı>k oluvor ki 
-bugllokıı lzjiham •e rahol@ızlı < 
~n gQn YOora zail olacaktı. 

•ar ... 

Y alnız bu maksatla de~il 
meıelll Iğdır pamuklarıo; 

•l~n şirketin dlrektörile tanı~
ltııı. ticari bir maksatla burayı 
ltadar gelmiş bu meyanda şeb
tlo dört bir bucağını gOrOlecek 
>~rlerlol de gezmiş... Umuml
)etıe bu ıılyaretçiter bu şehirde 
~Uz. temiz Ye konforlu bir 
ı.'Y•t yışıyamıyorlır ... Y•şatı· 
()~ltıyor... Yazımın haricinde 

n bu mevzua b•şka bir ya
~llıda temas Pdt'ceğım yalnız 
~ k.dn dlyeylm ki... Bilhassa 
~ llsı;di mıke•lla buraya iş 
... ~aını celbetmek için ayol za-

01•tıda şehrimizin çok gazel 
b •o t•bi! bllnyeslnl biraz dı 
lııQRUnkQ lcııphra gOre bilgili 
tııt ınetoıı~ daha gUzPl goster· 
Q;ııe muvaffak olmdıyız .•• 
~ ıeı bir kızı gelin ettiğimiz 
lıııllt•n oou nı>lerle sOsl~mt>ylz?, 
\enı bir aile baka VA saadelloi 
t 11k

10 ı.cın yapılrnaktadır. H•I· 
t. 1 bır şehri bir memlekf'ti 
1ı~6lldlrmek ood•n çok rınemli 
"-nı ideale beğlıdır. T~ •!hin k&· 
lııııı:~lıınndon fı~kıran Trahzonu 
llıt ll&ıı tlmal, kOllDrPI, elrn. 

'• med~ -ıerler ~akımın· 

Fransız bayramı münasebetile 
Antakyado do merc;sım 

Antakya 14 ( A. A i - 14 Temmuz Fransız bay
ramı bugün harada bir T.ürk - Fransız dostluk tezaharu 
mahiyetinde icat/anmıştır. Fransız ve Tür/o. lcıtaları ya 
nında albag Fl!'flzi Mengüc •eiki genel kurmay subayı 
olduğu halde tribüıtde yer almış bulanan delege albay 
Koltnin önünden g11çmişlerdir. 

Olimpiyattan 
vazgeçilmiş 

Tokyo 15 ( A. A. ) 
Japonya i940 da bu•ada 

açıfocak olan olimpyad o 
yunları ile beqnelmilel ser

.. giden oo:ıg"ç~iştir. 

Htıllr. ilci memleket milli marn/arını alkış!arla ve 
gaıa ses/erile lr.arşılanmıştır. 

gornon de hmlr Enternasyonal 
Fuarı gOtürllp yllz binlerce 

halka göstermek ... . Buraya ka· 

dar gtlemiyen veya gfllp de 
biraz mnokeıir ayrılan ziyaret

çilere yarıoı mOj Jel1>yln. Trab
zonlunun çok yUksek mevcu· 
dlyetloden bir parça oraya gö

tOrmek .... DO.oya piyasalarında 

revaç bulmuş ol•o bir çok mab

Pııl4ttao bBşke Tork yurdunda 
belki Avrupade eşine rastlana
mıyaC1k olen yorgan işi yaloı:ı; 

Trabzon• baslır. GOmOşO bir 
oya &lbl lşllyen sanatkarıo rub 
vp zel: .sır.ı Trıhon hO'lesı bes~ 
!emiştir. 

B u ve momaslll vnksek 
kabiliyetleri teşhir ıçln 

tur.dan iyi tırsnt olamaz ve 
her fınal bizi Olknmnze t;Iraz 

Şehir mütehassısı Lomber 
Ağustos başında geliyor. 

Şehir planını yapmak üzere l'hziron sonlarında 
ıehrimize gelrcejini evoelce haber ~erdiğimiz şelıircilik 
müttlıassısı Lamberin niçin geciktiğini ve ne :ıaman gele 
ceğini dün B«lediye Reisimizden sordu le. Mas•5tn n üı
tündelr.i melctupla tercüme edilmiş suretini uzatarak : 

- Vku11acanuz oe olcuyucularınıza da okuianuz, dedi 
oe ilüoe elti : 

- Biraz gecilctiler ama. geliqor işte . 
lamberin refikasından Be1ediye R~isimize geni[/"

len bu mektu~urı suretini aynen derc~diyoruz : 
ze.,clm bu gllnlPrde Parlse 

gelec~ğiudeo 5. 7 1938 lııribli 

telırafıoızın cevobını daha zı. 

yade geciktlımfk lstemEdlm. 

Vı>nPzDellada lhtes Pdi!en şPbir
clllk l~lf'riııe Karokaeta mOdllr 
tayin edllml~ olması basPb 
bu ite ilk hamleyi Terebl 

Arzusu bllııtın11 vaki oı.n 
"u t~111hhnr rnOn,.9ıahPtll"' hf~

s11ttlğl uim tePs~Orü buıııt bir
çok defalar y•zmıştır. Kendisi 
birkaç gOnP kadar avdet edecek 
v"' Tahsin Uzer Cl'naplanoı lf'Jg. 
roflıı ıwvelcı> dt! arz~tllklerl 

ihl Aıtustos bld•yPtlnde or~ıl• 
ılac~klr.rdır. ol bulunacııjı 
l'lhl, kat'! k telıtl'alla 

blldlr•• 8f:~t ... 
ıJ: ri!zel işlerd 

hesiz 1 

I 
Türkiyede hayat klb edPr. ven\ rlsturuola aJ~ka dPAtl 

. 
seviyesi yükseldi . Satış KooperAtirlerl, sutı-ı 1 dirler \ 

Btılgrod 7 1 ( A . A. ) _ ile mrş~ul nl•c·ıktaıı mohsl,IOn 1 2834 5,,11111 k•O atı, 

. Samupra"a Cela-ı Buy-· lstlh!Ak plyı~~l11111~. dRhil VP. l K 1.11• ri Birlilclerıne 
••• b · t ı j (•op•ra ı e 

ış başında Boşoelcili boş- arıç 0 l• •· uğuırn gOro ma~re- . f · d /ı# taluoıl et 
.11azı ... nda Ge/ıi/ Bayar hü rldea •ynl ınahsuluo s"tı,'ı Ce bı~ ~azı e 

0
• Selifif, : 

hükumetinin bir seneden az meşgul olrn mnteaddit koııµer•-ı mıştır O do· ~ 
bir mıiddtt zorfırıda 1ür. tiflerin bir Birlik etr.tfıoda bir. gul buforıdukl•TI -A•alıut 
k lewerek, Birlik mnı Ireli1e satı• piyosolard.ı ,..eım 9lüıı.t 

iyede hayat seoigesini hiı- ' c- v 
d 1. J lşlerlle uğraşırlar. Mevıuu ihraç ı'fa etm~k. bir "'''' n.oope.. e ı ır uerrcede yiilcselttijini .t... 

sarf,ttigi ga11retleri11 mu- emtıuısım teş~ll eden S•tış ı rdif Birliği .,. ,_ P F. 
oaffakiyetle t.teorıuc rgle- Kooperatıflerlnıo salı~ işleri, 1 dılc Satı Kcopcra f. ı 
diğiui yazmaktadır. bebemebi!l kurac•kları lllrllk . . • . fş Jıl: "pifaHs 

larefıodao idare nluour Bu va- Bırlıt'• 111 
L 

N . "d 15 ( ~ A ) . k · · it: a • ı d• ![f e '"'· - vaziyette S•l!ş Koopııratitlerinin tutma ıçın • l, 
Mıntaka ilctisadigatınııt vazlfeııl; mabsuıa orhklarından fiili elıonomilc ıtı11tlfl ıaleler~ 

cıe zeriyatının ink;şafında toplamak Ye Birliğin dlrektlflrri de selahiyettarıJır. 
büyük Mr amit olacak olan dablllode lşleytip, yine blrllğia B k ydı parlb e tllLtea 
gebere baro jı11.ın i"şaatı gOstereceği yerl,.re sevk et- u a nkta•ı 1111 dik"-

- k le k · sonra ~ u o • ,.. 
muna _asa11a onmuştar. me ten ibaret kalır. Ortak mah· etmek ıaıım gelir : Bu mQbl 

Bulgar Basını : vezifenlo ır.sı u 'llJBdı tabıFBll 

( DnPs · Sof ya ) Bulgar Matbuat Umum MlldllrlOğnnnn gazelt!sl. 
29 Haziran 19l8 

Ankara 
Yozan: Os. P. ( Dnes'in lıususi muha/,iri) 

Filhakika ıoıozııra, cenret 1 edllmlştlr. ÇOnkU; bugOn An · 
.verici bir şekilde değildi. Ve- karada jbQtQo yollarıo bQtQ 
k~letıer lçlo all'lacele yarı abşap asfalt c•d"elPrln kenarl~rı 88~ 
bırt•kım konaklar ve hususi kım a~oçlarlyle sUslenmlştlr 
AVlPr lşgal edildi Umum Mn- ( Ankarada başka •a·~ yaşıma~ 
dUrlOklE>r, bank11Jar ve diaer dığı için salkım Pkllmektedlr ) 
resmi ~Desseseln de ka88banın Buradıı yaprlan mOcadelenlo iki 
muhtelıf yArlerlndrkl evlere cep'ıeıl vardır: Şelılrln ırzettlğl 
d•ğılmışludı 81r çok bOyDk eskiliği kaldırarak ııamanıo lhtl 

. nıemurlnr f"Skl, kOboe birtakım yaçların& u•gun •e modPrn bir 
evleı de yaş•yıırlardı ~'ak at bO- şekle sokmak ve sathı bahirden 
ton bunlaro rağmPn bOyOk bir 900 mrlre yllksekliğlndekl Ao. 
st>rPf bisıivle çalışıfOrlardı. kara yavlası Ikllmlyıe mocıdel"' 
Mrsken buhranıoıo ne elim etmek,. · 
blrşey olduil'unu biz bulgnrlar BugUn eu 15 senelik mDca
da P,.k iyi biliriz. Bu vnlyel dele zarfında Ankara tanınmı. 
,ok•rada mesken kiralarını, yacak bir bale gelmiştir. Eski 

Dftv•ya yllkıeleo balnnlar gibi, Ankara, bugDo camllerl, Tlmura 
bird.,oblre efıı•nevt bir şeklide aid kal'l•l "e tAp,.lerlyle sadec"' 
yQkselirr·işll. Punlarl~ muHzl bir turlaııı şehridir. Y~ni Anks
olarek yiyecek de mlldblş de- raya gellttcl', ~izl doha şehlre 
rPC"d!' yokseıiyor ve asıl tecil, glrmPzden evvp) CP1bı>diyor . 
lbthecı kMI gPlmlyordu ROtOn ilk önce numune çıftıljtiol go: 
buol•ra h•st•h•""· mek!Pp, g•- rOy'>reunu~. Rıır•sı Atatllrk'ündü, 
zi~ı1. tlvaırn, sl~ema. k_ahveh,ne, Rund•n bir mOddet evvel dev. 
puk, b.nhçe v. ~ .. ! glbı lhtıynç- lete tı•ğışl•dı. Orman çlftlij!I 
Iar11 kıf•yetslzlığ ve yoksuz- odını taşıva b n u mu~ız•m ve 
Ju~u lı:zlmı m edince 1923 mı>- mndeırn nOmune Cirtllğinla gO
dPll Ankara bıkkınde bir fikir zel l~lasynn bı"a••ı y n d . 

d. k U kU d . n .. ın a yıoe 
e ınme m m o Or. m bl f b lk u•zzam ra ~ r nsı gOze 

O tarlht•>nbf'rl uadan 15 
Ç•rpıyor. Bu-ıl•rı gördllkçA 81Pp 

sene gPçmlş bulunuyor. Bu, blr ıerl~ yPknPs•k ve çıplıık de. 
şehrin veya tılr uevlella h•y8tı korıınd•n vnrulan gOzlArlolzln 
için fPvka14de uzun bir devir dlnJonrf;ı!'loi hls•Prliynısıınuz. 
d~ğildir. l<IA yt'nl, oOyOlr, şık ve i lıava-

Ve, gııoç TUrk Cumburlye- dor şeltlr lstasy<'nu.. TrendPn 
tioln kıılkııımaslyle ve kuvvet- lılfoc,., kPndinlzl yPpvent, mo. 
lenmPııiyle muvazi ol•r•k yeni dern bir şPlıire gı>lmlş gOrllyor 
TOrkiveı h•şe~hıinio de moder- sunuz Jgt.eynn ark•sındo şık 
Dize edildıil'ini ııornyoruz. Bu vıııaıarı ye gflzel bohçell e .. ıe 

edecek kAr ve sararlar ıı.ı ... 
ıldtlr ? Bu t•rzd• .ınObaJullaa 
doğacak neticeler Ye •'l'•kibl 
biç pir zaoun "rtıklara labıwll 
edllmn. (Ne kAr Ye ne de ,.. 
rar) bu gibi vadJ•lleM k'tr 
olursa mQtpeklP mOda!hıı.-. 
vukuu mutıttomel Zilrar t.1'1-
lığı olarak &Yn lılr heıap ta 
tutulıır. Zarar olurP; bQ keı ... 
lık olan rooları daa kıpatıllf'. 
Bu fonlar ihtlJıt eeroıayed ... 
kA•lardan ve bDkO .. elln verdltl 
paralHrdan tPrakıım eder 1 • 

Ü o yede• H1JpaY• lıadar olaa 
Karadeniz fıodık bOlgeal91a 
tam,men Tnrım Salış Konııer• 
titlerile teşkllAtlaodırılıııaıı ta
karrar etmlş bulunmaktadır. 
Ancak bu seııe gerpk vakii• 
darlığı ve gprek kredi Koope. 
ratlfleri t~~kllAI 'cPpbeslnd• 
alıomış ol8n !edblr!Pr oldu 
l~in, bu se"e y~lnız kredi K 
peratlflerlııio m01Pk4aif bal 
duğll yrrlPrde ..,tışl~r Jı. 
muştur. Orduda, Keşafta, e 
cakta, Giresonda vıı Trab 
bir•r adet olmak Ozere ce 
bu yıl beş adet S•l•ş K 
mı kurulıı.ıuştur. KıMı b\ 
man sonra bQlQn kadr 
fı'len işe baŞlemış Olecal 
Bu beş Koopnat!flıı ı,: 

bu sene Glresnnda Fı 

rım Salış Kn<'perautıe 

kurulac•ktır. ÔuOmQıd 
!erde tedricen fıııdılı: 
bOlgesloln diğer kı•I 
Satış Kooperalirtl'rlla 
nk TUrk MOebhsl 
tın h•cı • ve tPf Pclnl 
kurtararak o~u mil 
manen ve madde! 
rarlı bir h•le gPll 
•Ozln ııra11nda T 
lifçillğlolo ıulıu 

ka nımış ve koo 
ter ve kDllOrlloll 

rlylo ye~iş-hlr ;.OrOcOyor. So 
koklar tenılz, yollar a~falt ve 
caddeler SPrep• yf'şllllklPr içinde, 
Cumhurreldlrıln kOşkll Çııvksya 

denilen tPprcikl~dlr. Buruı Y•· 
~illiklPr içine gOmQlmOştflr. 
Ça.;.kayaJa gQzel hlr asfalt yolla 
kılır • Çlkıb da bu2Dokn 

mlş olan kab lly 
ukodaşımız şn 

şekkOrlerlmizl 

"'• ıtyıı ... kRr~~~~ 
•ı.tt ı.ı . " 
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• r zonıçm s 
eksiltmesi 

Nafıa Vekôletinden: 

u İnşaat eksiltmesi 
Belediye Encümeninden : Trabzon Askeri Sa tınalma Komisyor. undan: 

1 - 9500 dokuz bin bpş guz kilo s•ıde yağ kapalı 
zarf la ekti/fmt>ge konmuştur 

2 - Tahmirı bedeli 9975 dokuz hin dokuz yüz yetmiş 
beş liradır. 

dd 40 - Rt>smi eya 
ı 1 devaır ve mtlessesııtt 
ıp Türk parasile aylık VPY 

cret l rıl~rdan hariçte laşfl
ılle mDk IJ,,r buluııduklıırı Pf

f' dı Hl Pi lr e pımı flÖOdermPk 

Çömlekçi sahil yolundaki ona loğımın 7075 lira 6"1 
ku,,uş hedeli keşifli 24 metrelik l(./smtnın heton arme ka
pakla !le 6 udet lağımın 0,40 santimetre genişliğinde 
30 md•elik kısmının adi kopakala kapatılması 15 gün 

1 - Eksiltmeye konulaıı iş : Trebzon içme su tesisatı. müddetle açık eksiltmeğe konulmuştur. 
keşif bedeli (577.99!:1) lira (83) kuruştur. Eksiltme 15 Temmuz 938 günü saat 75 de icra olu-

3 - ilk teminat 748 yedi yüz kırk st.kiz lira 12.5 
kuruştur. 

2 _ Eluiltme J.8 938 tarihine rast/oyan p, 7,ırtni gü. nacajından kanuni tvsofı haiz taliplerin muvakkat temi-
12 J 111 .; r F k r r Mı d l nat mnkbuzlnr;f,. 'l'P."•>ir v·.~i kolarile birlikı,. nyni giin 

4 - Eksiltme 25 temmuz 938 pazar(fsi günü saat 15 
de m'!vki K. lığı binasındaki satınalma komisyonunda g!l-nfi S•Of Ut! IYllJlQ ye u/efi .}u{ar umum Ü ÜT ÜğÜ 1 / 

ve aqni sanfta encü nene mu~ocaat arı ilôn olunu_r. 4-4 
su ttlcsiltmeı komisyona odasında kopalı zarf usu/ile ' -'-'=-----------==~-==---------'---=-~-=-=------==;;;.....~ pılocaktır. . . 

tf!V ol r m bılli lstihdamlıırilP. 
ş h l Der Uerioi nııtık elreıık 
OzPrA lsrıim t'dPcekleri ve mt\3. 
tıbd_ rn bulundukları rnQPsseyA 

ta dılt Pltlrecek lMl beyıırırısrneyi 
urakabe mercilerine tevdi 
deeıaklndfr. 

Tnrkly~de kendi bı>sabırıa 
lıŞan ecıJPbih~rdPn hıırlçte 

1 1 rııı:ı mQ!ı;ı>l!Pf bulunduklıırı 
fradı nilelerlr.e P'lra gördermek 
t Y nler ~ehri kazırnçııırtoı 
Oheyyfo olınek tıırı:ıılm VA a
ıJIJ vergi ldıırelerircı:ı ta di 

edile k bir beyannıımeyi kıt • 
biyo oıurııkalıe mercilerine tevdi 

ec~ !erdir. 

lııdde 41 - Ecnebi SPfııret 
k'ltSt l sluklıırı lltt mPmuı ıan· 

gapılacalctır. 

3 - istekliler : Eksiltme şartnamesi. muka'Oele projesi. 
Bayındırlık iş/l'Ti Genel şartnamesi. fenni şartname l(}e 
pnjeleri (25) lira (90) kuruş mukabilinde Sular Umum 
Müdürlüğünden olabilirler. Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerfo (2.f4i0) lircılık muvakkat teminat 'lJermesi, 
(200) bin liralık içme su işlerini taahhüt edip muv•f /a
kiyrtle bitirdivi 'fJe bu lcaoil su işlerini boş::ırmakta fenni 
krı6iligeti ofdu~rına dair N.ıfıa Vekaletinden alınacak 
f,nni ehliyet ve miitfolılı.itlik t1esilcası ibraz etmesi. 

4 - isteklilerin telefi/ mektuplarını ikinci maddede 
yazılı saatten bir saat e'Dveline kadar ~ular Umum Mü· 
dürlüpüne makbuz mulcahilinde vermeleri luzund,,.. 

Postada ol11n gecikmeler kabul edilmez. 2 - 4 

Sosa ve menfez eksiltmesi 

KİRALIK BOY ACI DÜKKANI 
Belediye Encümeninden : 

Meyd~n cmırında llPlPdiyPyA ait G0 nçln birliği işgıılinde bu
lun~n binanın altında kılio bovııcı dUkkaoi h11line ifıağ edilen 
ı 9ü nt1mrolu ma~ ızrı bttzlran 1939 lplid:ıı-ına kadar açık: artırma 
lle ki rıı yıı verllecAk tir 

Muhıımmf'n henı>l 120 liradır. 
Artırrn>ı 1::1 7 938 sııh gOnü ııaııt 12 de lcrıı olunııc~ğından ls

ttıklllP.rlo y07.de yedi hcçuk teminııtı muvııkkııtıı mııkbuzlari'e 

5 - Ş ılnamesi her gün komisyonumuzda ıslckblr.re 
gösterilecektir. 

6 - isteklilerin verecekleri teklif mektupları 25 Tem. 
muz 938 pazartesi günü saat 14 de kadar komisqon boş· 
ltanlığına !!erilmiş 'l'eua posta ile gönduilmiş olacaktır. 
Postanın ttelıhürü kabul edilmez, 

7 _ istekliler belli gün 'lJe saatte komisı•on başkan
lığına ,ticaret odasında k'yit!i olduklarına drrir geni 
ene vesikalarını göstumeğe mecEurdurlar. 3 - 4 
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Açık usulle sabun eksiltmesi 
ı d E · d Erzincan As. Sa. Al Kom. Baş. lığından : Be e iye ncümenın en : 

Sllltlklü mevkllııde kain asri mezHlığın 1286 lira 46 kuruş 1 - (2000) iki bitı kilo sabun açık ebiltme;ıe konul· 
bf>deli keşifli r1ıvar lrışıteh 15 gfin mtlddPtle açık eksiltmeye ko- muştur. 
nulmuştur. E'~ittıne 22 7 938 cuma gUoU sııat l 2 de icra ed.le- 2 - Tahmini bedeli ( 4800) dörtbi11 Sl!kizyüz liratlır. 

1 k ınhiyo murakııbe mt>rcl· 
lerhıln me2uı•heli o.imalı ııızın 
h r i çılı:ıırııbileC1>klerl döviz 
na larına gelen ve bankalara 
letdi olunan döl'i~ ınıkteuoı 

1 
ceğlodım kıınu•ıi evs1fi bıtlz bteklilerln yUzd~ yertl buçuk. m11· 3 _ /'le. teminatı ( 360) iiçgüz altmr~ liradır. 
vak.k~i teminat mıtkbuzları Vc>salr evrıı.klı.ı.rlle ayni gno v" saalta 4 '- Elı:siltmesi 4 Ağustos 938 perşembe gıinii saat 

Vilavet Daı·m"ı Encu"meninden .· encnmeoe muracsatlıtrı nan olunur. 2-s S Al 
J 71 de Erzincanda Tümım k:arargahındaki Askeri a. • 

Trabzon-Rize salıil yolunan 18XOOO - 20XOOO inci k S Ko'TI. nurıda yapı ac.3ktır. 
1cuomeıresinde (5220; lira 47 1curaş 1ceşif brdelli 2000 Sathk boş tene e atltk ev 5 _ s ırtnarn .. sini görmek ısteyenıer her gün komis· 
metre/ile şo~o tamiratı uasi11esile 802 lira 73/curaş bedeli T . İ J M""d" Boz.tepe ukulu karşısında yandan görebilirler. fP~mez. 

Bu dövlılerden 1"1nkllıın 
a.1tıın kısmıma bazı istisnai 
•b•ald trkrar mQbfıyııası • Ma
liye VekAletloin mtısaıdeslııe 

lceşifli 0,60 lık dört danebetonarme tahliyeli menfez ransıt ş etme u ur- cadd~ üz«rinde 570 arşın 6 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin belli ründe tecim 
inşaatı 2 7-938 gür.ünden itibaren 18 tün müddetle acık lüğünden : bahçesi ve dö ·t etrafı dı odasında kagitli bu 'unduklorıraa dair '1esilcalarile birlikt• 
eksiltmeye fık•rılmııtır.20-7-938 farf(lmbQ günü saat 11 (6000) adet lıoş mazut te- earla çevrilmiş iki odalı lcornis.qondu bulunmaları ilanalunur. 2 - 4 
de Trabzon t1ilaget malcomında toplanacak daimi encii- nekesi ıı.çık artırmıı ile 28 7 938 0;,. l!f.\ satlılc.tır. ı_::.:.::.::~:.:::.:::..:==.:=:.:.:.:..:....:.-~.:....------------

1'1Dtevııfıktır. 

Madde j2 - Yolcuların :ııati 
@şye ı bu ka arname abk&mı.a11 

men huzurunda yapılacaktır. Jhalege gir~eekler 451 lira perşemb~ gono işletme komis. T~ ip olen/arın meydan Okul tamirat eksiltmesi 
73 kuruclalr. teminat mektup t1e.no maklla•, ticaret odt1sı yonunca SBtılacağındsn tııllp <>- d l c:- il h 

r "' laoları::ı yevmi mezkOrda işlet Q çi ingir reyzu a usta 
labl değildir. tJ~•;/rosı, 3ClJO liralık iı 6•pt1ıjı,.• dair elıligeti fenniye meye muracaııUarı il!lo olunur. karşısında terutlcıci hu u Vilayet Daimi Encümeninden : 

vesikasını ibraz etmelidirler. ı - 2 Temele mur ca.atları. 2-7 Merkez TefJ/ilcbev ilk okulunun 638 lira 33 kuruşluk 
Mııd e 43 - TGrkiyl'd'lki 

ika et mtlddetlnt ne olursa 
Ol un h.ulçteo Tllrklyeve gelen 

Keşif dosyasını görmelı isteyenler Trabzon Nafia - ~ tamiratı 78 gün müddetle a~ık eksiltmege konulmu1fur. 
MütLiirlüğüne marocant edebilir/,.,. 3 - 4 Nakliye eksiltnıesi 1 Mavolckot tem;natı 47 lirn 87 kuruştur. - -

c l s~ yab lar la eeııe bi iş 
•d larının Te ecr ebl memle
k ti r e mllesses TOrklerh hıı-

K k ·ı 1 

• 20-7-938 torihine çatan çarşamba gunu saat 11 de öprü ve şosa inşaat e Si tmesı Artvin inhisarlar Mü.scakıl Müdürlüğünden: Vi/iıqet makamınd.;ı toplanacak olan Daimi Encümende 

Ji;t rııb •rlerfnde Ptirip itk Trabzon - Of şosasr üzerinde E':Jidere köprüsünün 
Vilayet Daimi EncÜmeninden : Hopadan, Borçlc", A·foin. Maçahil. Ardar.uç. Şa1.Jşet ihaJ,,si 11npılocoktır. 

'11f Yusu/dige gönderilecek bilumum /nlıisarlcr mcıllorile /:;tek~ilerin muvakkat teminatlarile encümene mura· 
'J O UmrOk m rhaleslnde gU - taınir "e taiıkimile 200 metrelik şosanın inşrı ve tamiri 

murlnrına p1111ııportlaflnll 
j aret ettirdikleri p ra- 2472 lira 54 kuruşluk bedeli keşfi üur;nden 15 gün müd-
'l'Orkiy de sarf.ıdeme- tletle açık eksiltmeye konulmuştur. Muoaklcat teminatı 

di ·J rJ kısımlarını ndetlerlne 186 lira 43 lı.urLşfur. 21-7.938 tarihine çatan perşembe 
b YO murakabe mercllerluia günü saat 11 de Vilayet malcamıntla toplanocalc olan 

Yfz ine hscet olmııtsızıo barice Daimi ttncümende ihalesi yapılacGktır. Keşfini görmek 
~ karablllrler. 

isteyenlerin her gün encümen kalemine ve istekli/erinde 
Madde 44 - Türk par sıoıo muoaklt.ot teminatile mezkur gün 'lJe saatta Encümene 

id al ve ihracına mntealliK ta-
l 1 r yalnız merkezce ltıdkik .,::m:.:a::.r.:o.::.c.:.a.:.a:.:tl;_"'_,.:.:ı. ________________ 3_-:_4_ 

• 1n
1119 01

u
001

• Okul tamirat eksiltmesi Yolcular zarurı lbtiya~ııı ıoa 

kar ıl:k olıırak 25 liraya kadar Vilayet Daimi Encümeninden : 
(:ahrlll)ITdQrkidJ>l.b '

1
811

"
1 serbestçe 1 Merkez lslcenderpoşa ille okulunun 1432 liralılc tomi-

er o e a •e ibra~ ede- 11 
bUtrlf'r, ratı 18 ,an müddetle açılc eluiltmeye konulmuştur. ına• 

Madde 45 _ Merkez Ban- fJa/clcat teminatı 107 lira 40 kuruştur. 20-7 938 tari
laaa tararındaa ldbat Ye ibra~ hine çat•1ı çarşamba günü. saat 11 de Vilayet makamında 
Olnııııcak eıham •e tıhvilııt toplanocolc olan Daimi Encümende ihalesi yapılacaktır. 
lbQ teana olmak O:ıere- alelQmum /stelclilerin muvakkat teminatlarile encüme mura-

bırıı ve tııhvilat ile lcupoe- caatlnrı. 4 - 4 
~rın TQrtlyeye ldbaU -reya TQr. KİRALIK MEZBAHA BAHÇESi 

IJeden ihracı kambiyo mura-
ltatıe mercllertnla me:ıuotyetih• Belediye Encümeninden: 
•Otevııfıktır. MF!bııha clvırırıda Beledlyeee tesis edilen bahçe ve bQfe 

Torklyeye ldhallne m~zunl- senevi 45 Ura mubıımmen 't'e ııçık arbrmıı Ue kiraya verilecektir. 
Jet Yerilen eabaa Ye tahYilU Artırma 19 7.938 salı gQoQ saat 12 de icra olıınacıığından 
111•kııbil111de döviz verilmez. lsteklllerln mu•akkıt teminat makbualarlle &yr.ıi gnn ve seatta 

---..=:. Devam edecek - EncOınene muracııatları llAn olunur. 2 - 2 

Trabzon - Hudut Otobüs Servisi 
vakfı hareket cetveli 

Transit İşletme Müdürlüğünden : 
2. No. la sefer 

Pazartesi. Perıembl! 
Cu wıır lesi günleri 
Varış Kallcış 

12 23 
15 25 
18 .17 
21 20 

7 .iO 
12 53 
15 35 
18 57 

1 No. lu sefer 
Pazartesi. Çarşamba 
Cumartesi ~ünleri 
Varış Kallcış 

7 
9 17 

12 20 
75 22 
20 20 

9 22 
12 50 
15 32 

Erzuru,,, 
Hosankale 
Aras· Tellalh•ra 
Karaköse 

.( No. la sefer 
Cuma, Pazar g·ünleri 

Varış /(alkış 

11 20 
13 5~ 
17 .16 

70 
11 30 
14 16 

6 No. lu sefer 
Cumartesi günleri 
Vanş Kalkış 

6 
8 50 

Karakös~ 

Aras 
Hasankaie 
Erzar•m 

Hutlat 

12 No. lu se/er 
Cama ginleri 

13 03 
15 51 
19 01 
21 35 

11 

Varış 

8 11 
11 17 
14 07 
19 00 

K-.llcr~ 
8 15 

13 20 
16 00 
19 1'f 

N<>. la s./er 
.Selı giirılui 

Kalkış 
6 
7 20 

11 35 
14 15 

3 No. la sefer 
Salı, Pazar Kii.nl,.ri • 
Varış Kallcış 

11 20 
15 07 
16 35 

9 
12 45 
15 15 

5 No. im sefer 
Cumartesi günleri 
il' arış Kalkrş 

13 30 
14 25 
15 50 
17 05 

bu idarelerden Hopayr;_ gönderilecek boş kop/ar VP. saire- coatlnn 4 - 4 _.; 
nin nakliyesi 12-7-938 giinıinden itibaren 15 gün müd· 
detle açık elcsiltmeye lcorıulmuştur. Teminatı lvfuutıkicata 
383 lira 25 kuruştur 

Tı.1.liplerden şartnameyi görmek isteyenler Trabzon 
inhisarlar Boşmudürlü satış şubesi nakliyat kısmına 
maracaatlari 1 ~ 3 

Yük ve yolcu posta seferleri 
Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden : 

1 - frabzondan itibaren Maçka, Toru!, Gümüş 
hane. Bayburt, Erzurum ve Erzinc'lna her on günde bir 
oto ile nakliyat yapılması meşrut denle potası 16 Tem
muz 938 den itibaren 15 gün müddetle açılc elcsiltmege 
lconu 'muştur. 

2 - denk postasından 225 lira muT1aklcat tem/ngt 
alınac~lctır. 

3 - Son bedeller lazık gilrülii rse 29 Temmuz 938 
cama günü, saat 13 d« ihale olunocalctır. 

-' - Ş(Jrtnameleri. Trabzon P. T. T. binasındaki ek-
siltme komisqonqndadır. 1 - 4 

Yük ve yolcu posta seferleri 
Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden : 

1 - Yülc oe yolcu toşımalcd ı mataolıhit serbes olmak 
üıere haftada lcarşılılclı üç sefer yaoılması 'De gitme gel
me 400 /cilo qü/c taşınması meşrut Trabzon-Rize ve T
rabzorı - Görele arası p()strılu rı 15 Temmuz 938 tari
lıinden itibaren 15 gün müddetle açık elcsiltmege konul
muştur. 

2 - Her iki postadan dı elli dö·der lira mu!!alclcot 
teminat alınocalcdır. 

3 - Son bedelier liigılc görü/tirse 28 Temmuz 938 
perşembe günü. Rizt! postası saat 11 de 'lJe Görele pos
tası saat 1 :J de ihale o(anac,,kdır. 

4 - Şartnameleri Trabzon P T. T. bbıasınclalci elc-
sillme ltomİslJOnundadır. 1 - 4 

İl~n Zayi 
l l-'1-938 p'lzutesl gllotl 

içinde p~ra ve yOzOk buluıan 
urıık bir c:.zdan kaybnldu . 

G~lirene pua 't'0 cOzdıından 
başka ayrıca ytlzOgOn dPj2'Pri 
kadar~da para verilPeeti ilan 
olunur. 

Evrakı m _tbua eksiltmesi 
Vi ayet Daimi Encümeninden : 

ilk okullar için bastırılacak 39 kalem evrakı matbua' 
nın muhammen btdPli 488 !iradı". 20-1-938 tarihini 
çatan çarşamba günü saat 11 de Vilciqet makamındll 
top'anocak olan D-ıimi Enciimende ;halesi yapılacaktır: 

ıVümune ue şartnamesini görmek isteyenler her grıfl 

Enciimen kalemine ve lt11ip olan arın yüzde yedi buçuk 
muvakkat teminatiltı Encümen,. muracn,.tları. 4 - 4 / 

İlk okullar için sıra inşaat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Jile okul/or içinb"heri 480 kuruş muhammen bede! 
üz~rinden 400 adet sıra vaptırılaı:alctır. Muvakkat temı: 
natı 144 liradır. 21-7-938 tarihine çatan per~,.mbe güntl 
saat 11 de l.'.ila11e! makamınd~ toplon ;~ole o_lan Daif11: 
E11cümende ıhalesı yapılmak uzre 15 gan muddetle açı 
eksiltmeqe konulmuş~ar. Nri.tr.urıe ve şartname•ini görnı~~ 
istegenlerin her gün Daimi ErıcümtJn kalemine oe ıalıP 
olanların muvakkat teminctile mezkur gün '1e saatti 
encümene muracaotları. 3 - 4 

Köprü tamirat eksiltmesi 
Vilayet Da.imi Encümeninden : 

Trabzon - Sürmene yolunun 40XOOO inci ki!o.,.rtrl' 
sindelci Humurgıi.n köpriisünü.n tamiratı 2780 lira. 47 le~; 
ruşlufc bedeli lo•şfi üzerinden 7 5 giin müddetle eksıftmel,. 
konalmvşfur. M :ıoalclcat teminatı 2~8 .. lira )j kııruş'tJ· 
11-7-938 tarih.ine çatan pt!rşemhe eanu saat 11 de "' i 
yet makamındtr toplanacak olan Daimi Enciimende ihale~. 
gapılacvktır. Kt!şfini görmek isteyenlerin her gri11 en'.~ı 
men k"lemine oe istekliler!nde muvakkat temfoatla; 
mezkü:ı• ıün 'lJe saatta encumene muracaatları. 3 - ./ 

Nağaza icar artırması 
Vilayet Daimi encümeninden : 

1JI 
Hususi muhasebenin malı olan Uzunsofcaktalci f 

No· lu mrıjazasrnın sflbık icar bedeli oltın 45 lira ii:~' 
rinden 78 gün müddetle artırmaga çılc'lrılmıştır. Ma11 ~ 
le.at teminotı 338 kuruştur. 20-7-938 tarihine çal~, 
ça,ş'lmba günü saat 11 de Vıluq~t .mak,,mmda toplafl 
cak olrın dnimi Encıirnende ihıılesı yopılacaktcr. ,1, 

k.lc . t 'l - ~ a-.tltJ lstelclilerin muvc at temına ı e encarnene mu oc ,/ 
4-


