
marte ~ 

23 
TEMMUZ 1938 

Çar~amba • Cu.martesi gtınieri çıkar 

SİYASI GAZETE - TRABZON 

r • a ••• t ı 2!Z VE " 

~ Dtr ktt:rl1 B.qyl!.ZtCJın 
BEKİR .::.l:KO'ı . KULAKSIZOOLU 

ı:Z~tı 1 QQ Para 

İiô.il !:Z:~ -ı 5 kuruştur 

U; ul!!otn\:. ; 63 • 66 - 67 

15 inci gıl 1 "-------.......... --~----/ 

Kültür Bakammız Saffet Ankan 
evvelki akşam şehrimizden aynldı. 

Halayda seçim işlerine 
süklln içinde başlandı .. 

Sayın Vekil İskelede ve vapurda 
samimi tezahuratla uğurlandı 

.Aııkara 22 ( A. A. J - H•t•gJ• sılciz sekim tJ.airesindı buıti rı yapılmamış 
v•,altut ı•rıi• lc•l•ıı intil.a6•t• telcrar ic,Ianmı#ır. Maamelô.t ta• bir sükun içinde 
c•rg•n ıltR•lc.t•Jir. 011 gün İfinrl• biteeeklir. H a.tagda /eıli hemen hem~n hiç kr:ılmamrştı r. 

~ 

iki gün ıehrimizde misafir olan ve Sojulcsudalci AtQtürk Köıkü.nde lconalclıy•n S•ıın 
Kültür Bakanımız Saf /et Arıkan efJvellc.i alc1am Günıgsıı 'Dapurile lstan6ult1 h•rtlc.t •tmiı, 
13/celede kalabalık bir halk lcütlesi, as/cer, jandarma, polis kıtaları •• s.ıedi!I• •• ,.. 
dosu tflra/ından t~zahurtıt "e merasimle u;urlanmıştır. Sflf fıt Arıkan va,arJ11 Üı. 
Um. MüfetUşimiı Stıgın Tahsin Uıcr, V,,fimiı Refik Kora/tan, B•ımüıtı•irimiz Niza
nıi Atak•r, Belediye Reisi Cemal Tur/an , piyade "e jandarma komııta,.f•rı, . 111iillci t1• 

askeri erkan, şehrimiz kültür ailesi •• teıeklcüller tarafındtın teşyi edilmiıtir. 

Rus - Japon gerginliği şiddetlen • 
1 

Japon elçisi silôha muracaat edeceklerini 
litvanof korkulan olmadığını söylüyor .. 

Kültür Bakanımız Saffet Arıkan şerefine Belediye tarafından 
verilen ziyafette söylenen nutuklar 

Belediye reisinin nutku Tahsin Uzerin nutku M•la"!ut .. Mucmmer~ ctv•p 
8 3Jlll Bakan hOf geldlolz. Sıvıılll Tr11bzonlular : ver•ıı : Mekttpl•ri11 ,., •• 

Do2u diyaraoa verdil:inlz ıbem· Bu llJahıtımdaa çok mem- J/CI taallük ıdın lc111ml•rı 

Anar• 22 ( A. A. ) - }upoJ&gtınzn Moskoua bügiilc elçisi. litvano/ nezdinrfe 
1•11iJın pretısto •ıl.,clc Sovgıt •sk•rlırinin Hassan gölü ciflarındalci dftğdrın çekilme
si11i t11lıp •tmi,tiT. Lit•a.n•f 'urasım ma11hedc mucibince Soay«tlere ait •lduğunu bildir
miı •• ]•p•n •lıiıl b•11•11 azırintl~ Sovget •skerleri çıkmaz ise }aponganın kuvvete 
m•r•c•at •ıl!g•cıjlni ıö11lımiıtir. Llt•ano/ cevaien MHko111ının t•hditluden kork· 
m•dı;ı11ı llilJirmiıtiT. 

llllJet ve kıymet ve bundan uuoum : llıı:l bin kilometrelik la•mın gopı/11/,ilir, /•le.et 
başka da babşettitkiı kOltQr bir HJahat yıptıın. Ve hıktka- ılı111an gıtiımeJilcçe 611 t •• 
:•betlerlndoıı 'olayı ılı& ne· te11 çok ,en v11 ıatır "' geef ıeiiıisl•r mchlr.iımu alc.,nel-
•dar teşekk. Ur etsek &ene az- olırık dOndUın. t' lt.°1<. A t' t • • ı ı 

dır. Kalplırlmlzde 7a~uıyan snil hlT,llc u ~mı ıkn l•P ııı •ı '' 
•onıuıclur. Trabzon Li111i blıe Çok memnun oldum, çünkü • . ın •fs~e l•m••i lizım-
•n kıymetli bir bediyeoair. her 7erde TllrkUn kelimeyi t•lır .. tlıdılct•11 ~011r•: "Bis. 
TenıeUerlai en ktıçn4uodeo e• şehadeti AtılUrknn adaoı duy- bise tıvtli ıJi/111 t1tııif ıgi 
bQ dum. 

JO.ğUne kadar büyük bir b•· Utradıtımız her yer.-e kah- hüJni tatbike ıalııııoru•. 
1ecın T8 minnet blslert lçiade ramao ordumuzun birer ateş- Biz v11sıt•ıı•. •ser Atatjr. 
llhk . J 1c- d- J • L /r. D ,, k.l h klk.i bn pare11 ce tdetlao ruladım . Böyl~ un ur. .ıg•re~ nat •il• 

Oaunuu yarın 8 · ~lr orduya l&tlnat ettikçe her bitirmi..:tir. 
111k Kt\nışlerl bu mabetlerdea r 
cto~acık.tır. Baş1m tzda bulunan ıou ~Dyük: bir davanın halline Kültilr Bakanımızın 
Unıum l Mnfettişimlz Sısyııı u. gldtıcıtlmizden emhı oldutu- 'ht' I 
z.,rle çok işler görmeye ve çok muzııfla tebtlr ederim. ı ısas arı 
Çthşm.a~a devam edECe~iz. Styallatımtluı çok memnun Kültür Bakanımız Saffet 

Cumburlyelia bu feyyaz 9•· oldu•, çUokQ çok sevditim ve Arıkanı Atatürk: köşkilade ~iyaret 
lış l · b ,... öteclta beri Hkll 'fe irtanıoı eden Başmuharririmize uyıa ·v •. 
ı... ı:aaıuı ve nimet erı er evue; Jd b- ··k b. l 
'4tır gnu, ber 11tıt konuşuluyor, hayran olduğum b.Ormıtkar bir 1 uyu ır tevazu a : "YHiyol,, 
•ıılıtılıyor. lbliyarlnr, iıti.k.bal. ark.adaşı ııfatlle SHf!ete k.avu,. !ıakkı•da çok büyllt iltifat rö•-

tertli, •İz halkta te1cumu11aıauı, 
11erı emin ve m!llterib i•DÇlır tum. Onuala Dotu diyarının par· bu itibarla ••lıterem Trae•o• 
••linç içinde çıhflJUrlar. 9alanaı gnerk.eu yer 7er gDsel halkına şükr.a ve minHtlorimi 

Hepimiz blrimlı için, biri- m llesHHler açılmı11.oı lAbik " Yeni yol ,, la Jiitfea iblit edi· 
.. ,, hepimiz lçla dusturu umdı· emlrlırlol tellkld etti•. aiz, damişlar ve Y•p•rda dı ay· 
'-lıdlr. Bili iyi ınnler, Kille r Sıyıhıtımdın ~llhHH ooi. rılırlcHı ıoa ilatiaatlırıaı •oran 
)lb:l•r 2öıterea bUyük tuitı memnua oldum. Doktor Abdul- Baımuharririmize yine aayıa v .. 
4tılttırke mionıt, Onun kıymetli kı.&irden Belıdl7e Mecllıl Relıl kil çolc aami•i bir eda ile : 
lll'kadışlıırı ıtl Sıyıa Bai:Ha aılaUle bir t•liraf aldu•. - Ne diyeyim, miqaet n b' ıngUl Şeflmll Sıyıa Tahıla Ba teliratta beni lütfen T· .fükran .. " Oü:ı:el Trabzoadıa iıte 
L ltre teşttl.k.llr ve 11111. Sili bu ban içi11ti~ ıyr.:ıyorum 
~lllbimladH kopup gelıa bQ. rabzonun clvaaaert .lr.ırdeflerl ıö.zlerile aukaı.elıdo bulun•~: 
7a~l ıngi H befeCliD Ilı il· UHIDI IOkhıtUDUI mOjd•leal· !ardır. 
'lllllarım. 1or. Bell bu ndla71 mukadde- Ardohanda 
}\ "l L 11hm ar11ındı OlQ11oe11 kadar 

U tür Bakanının nut~u muhafaza edecetim. Vı Hltd 
n ıhfıdım bu tevcihi ncUı Ilı yağ V8 bal l( Sayın Şarbay, Sayın Uınu•l 

Üfttllş ve Sayın Vall 'H çok 
~Ygıh ve 11vd1aım muhtırem 
'l•aaaşlar : 

ltUbır edıceklır. 

Ötıdıa bırl ındltl• " 
~•Gtlerd"o beri m Uleba1sir ol
.~tuın Trabıonun sıaak, 11mim11 

v~ı muhiUude buıuııuyoru.m. 

b 8uaun l\:ln talıaaııllıllm ve 
eıecınım hak.lir.aten büyUk.tOr. 

Çok ••••un oldum; Dotu 
4f 111İııda çok feyizU eaırler 
rördlm. Bllba111 Saffet Art'l;!· 
nın himmetlla bir çok iller ve 
Hırler bıraktık. Karıtı, Serı

kımııtı, K,gızaıan.-ı içme ıu • 
ları bayok aakdl "• madd1 re
clakarhklarla getlrllıD ifmı ıu. 
JU da nları halledlldi. IQ'dırdı 
bl!:' orta mektep eusı kuruldu. 
Hemen hımııı her yerde &nıaa 
mum11ll eHrler 7Qkıelrnek
tedlr. 

Ardallıo - ( ff 1111111 ) Bu 
aeae Artiabıu ltlıtll1elfal•. 
matf uş olauıa "IJ• ta•ı•l•· 
dıtı , .. ~ blr mU1011 tllOJU inil· 
mat tur. Bu ltlbırla y11ln11 '1•1· 
dan Ardalaıa mıatakuıH b•f1111 
bla lira &lrmlş demekttı. 

Bal ihracatı 200 bla kU0•1ı1r. 

Kon!I• 22 ( A. A. ) -
Akıarcgıntla "' Çankı 

ruJa ditt flCI 011 iİcitJe tt•· 
lcııa telen fi• Anlc•ratlaJa 
hinediltn ztlzele •ın•ıına• 
hiç bir zar•r of,,,.,,.,,:ır. 

Cenevrede 
konferans 

Profesör Af et 
i~inci reis . . 

Anlı•r• 11 ( A. A.) 
Kırlc ü, laülcum•ti• i,tir•· 

lcilu Cınıwretlı topl•n•11 tala 
sil 6üroJu lctuıf •1•11sında 
T•iılijı Fr,,tuı• tl•lıfHİ .e
filmiıtir. Üa ilciacl ,.;,ulc-
t•n iiri11eu pro/esör ••••n 
Af et i•tilaap •flibniıtir. Bil· 
ı•n Af •ti• intila••ı lco11/•
rcns m•lıiti11tl• g•ı•t İJli 
taıirl.r /ırualı ı•tirmiıtJr. 

lnıiltere Krala 
Anlc•r• 22 ( A. A. ) -
lnıilt•rt lt:re/ı 6ugiin F

ranıeJa d/111 Av•ıtarıalı· 

,,.,, .. ,.,,., .. "''"'' "' '• 
tör••"• ıu•ll Fraaıı~ R•iıi-

ıam••r• JHtl•lc if •'• '"'" 
utalclar ıöılı•illir. Kr•I 
alı•• lnıilt•Tll• Jönm•lı 
dHr• h•r•lc•t •lmiıtir. 

İtalya - Macar 
anlaşmaıı 

A•k•r• 21 ( A, A.) -
/Jıi ıintlür Ro••"• i•1•· 

laıuıa " 6uıi• h•rtitl •-

"'" M•c•, ••ı••lıili •• 
H ariciıı murrının ziı•rtti 
ı•n•ni• n•ır•tlilın tc6lii 
ll•lı• Ilı M•n,i1t•11111 Ro. 
,,.. - ••rli• milı•triain 

- ı•v•l11ll• •h•nitI.r i;, •i· 
J•lll t•/cib •ttlld.rini '71 

H••• hıtlif inia ırılh •• c

'•'•' oiJ•l•nıı bgaflree/c.. 
t•Jlrlır. 

ıu biı sld~r glbl hepimiz Ata-
4 rk. evlatlarıyız. AtatUrk rıjlal 
~:t ferda vazif4t nrmlttir. liU· 
'-il ben de bu memlek.e1lll 
~ '~~t ve refı:1bı için AtatQrk 
Q[~tındaa vazife almış bir fer
~ll\ · E2er ben, benim başuıda 
lr uıuıu~um KUltUr BakHlığı 
q~~bıonun hak.ikateu layık ol
,, u bir küıtnr mtıeHf'IH&lııl 
)~~lı ise bunu Atatürke me<!
b~ uı. Eğer KültUr liakaolığı 

Erzurumda hakikaten blt 
hareket, faaliyet TO ba7at mıı. 
t•hede olunuyor. Bu 111e1aada 
idare ark.ıdıtlırımıo bQyUk 
himmetlerini de buzuruouıd11 

anarım. Bu arkadaşları vuite 
haUode görmedim, bir ibadeti 
vataniye hallnd.e iOrdüm. 

lngiliz hükumdarlarının Paris 
ziyaretleri ... 

b,1:lbt mUe1&es11h k.abramao 
' Yerebllirse bahtiyardır. 

ı,ltı. lilze tlüşen vazıfe her oeyi 
btt, 'nıııda ve llyık olduğu mU-

tn:d edebilmektir. 
'q ~ııer biz bıı nılfeml.ıde 
\ıt.•'tfak olab111reek bıı.btlyarlık 

~~~ll)uı Şubaydın şunu rica 
''~ ~Qlm : Bu iUD muhterem 
Qıb lQ naçiz bakkıında gOıter· 
l~lll''ttıinıi alakaya tııtekknr
~ l l:ıllkı u~ıaa buyurma11nı 

•ct~rlm. 
~~ı. llnruk Şeflmiı& AtıUlrktıu 
~., ''nılınl lıavı veren mubl
~~bt topıaomı~ olan ılıl " 
1"t :rem Trıbıoululırı bQr. 

e ıaygı lle ııl4mlıum. 

Adll dlter ;ıuabatı idare· 
mlzde de adalete dotru memle· 
katla refah Te saadetine doQ'ru 
arkadaşlarımıııo kıakanç bir 
'fazl7ettı çalıttıklarını ke1111U 
memnunl7etle mOfabede ettim. 
t>otudan bu hiılerle dOnerkeu 
çok seVditlm '8 şlıııdl anla· 
dımkl ıevildJflm bu 111cak mil 
hlte kalbimde ketmedllmiyecek 
bir ınlnç duydum. Ve ıiıe rı. 
yaınıcı uzederlmkl kendi evf· 
me kendi Oı kıtdefledm.ı ka· 
vuımut ilbl HYlamekte7lm. 

B"ntlon ıonra, Sagm Ve
kil, B•lıtli'!c aşaımd,,. 

Bu 2iyaret iki hnkllmet arasıadaki sıkı 
anlaşmayı resmen teyit etti f 

Ankara 21 ( A. A. ) - lt•lg• il• •ilu"'" iıl•rl· 
Parist• hultın111t lnıili• ral11 tetlllci ıurctt,l• 611 "'" 

hükfımdt11rları ıerefitt• b•· l•ımaıı t11lt.wiııetmiılcriiT. 
gü11 Vırıagda m•lı.tııım iir ilci Hariı:iı• ,..,,,, ora. 
•igaf et t1erilmiı ttı tarihi •rna/ci ıördımıl•' ıon•11Je 
sara!Jd" .,1c; ,.,,..,. ılbiHli ,.,,,.au.,. le6lli 6u anlaı-
lcimseler to.ro/ıntlG• lsiımet 111011 •• uı• la /ı 
d·ı · ti ı n•n •• a oıaıı e ı mıı r. 

B 1 r il golıuacl• maıt1rılc ı•ır•t· 
U ıegonal r r1111ı• • 

t 'lt J ,_1 L lırin lılfllltli ethcı;ini lc11gtl. 
1.nıı ere ııraJına11~ ''"' 1111· 
laımogı reımı11 t•l!id 14,,. •t1Rılctı Ot ilci lıülı6mıli11 
lt.ın ilr.i mımlıket '•«'l•I ,,.. Aıtlıf O• lac1•lcttl.,laiı 111dt 

~ı'"l11rıtla ıınan mt1tlclırl ııltl' 611l11raJulılarııu •ılf'I· 
0!4n Çekoslaoolt.ıe, lsf>f1'111, it.el• ııt'"''"'•diı, 

= 
Türkiye, garp Asyasını idare 

altına alıyor 
Aktımları çıkın .,. Bulga

rlıtanda Fraaııı polltikuıaıo 

J•Jll•HıH hizmet eden solcu 
(N; Kııabaaa) ta1etesl İstanbul 
mektupları mamı altında bazı 

fazıltr nefretmıye baııamıştır. 

aagQakO ııyııındı imzasız 

olarak çıkH H « Tilrk.lye, rarp 
Aıyasıaı ldırı•I aHısıı alıyor • 
bafbjuu taıı1aa bir .mektubun
da lılırlctye Hklli•lı RUşdQ 

Araı'ı• dit politlka.mıı haklma. 
da aıolilte Hrdlfl beyanat 
hOltH etülclktea ıoara auhır
rlr, 1010 Hıtar lşuı• ı•tirmıktı 

vı Fraa11 ile bQktlm•tlmiı 
ar111atlakl anlo•a11 • 1'' rao11 
Hıta7tlakl Tllrklerla huıuıl 

haklarıaı tanıaıfı ; TtırkiJ• de 
dı 11a1l ldtllalarıaclııa nz ıt:ç 
mer• ••o~ur kıhlılar • cU•l•· 
ltrlrle kırakttr111 et•ektedlr-
Y 111yı ıore TOrkiJ• ile PranH 
ar11mcla UH• •llddett111ll11i 
ıQrQb ıtde• lbtllaf, TUrllYtJl 
taıktakt aHldlal k•netleadlr. 

••1• HYketmlttlr. Dlter taraf. 
tan Aakara Ut Loadrı illııdea 
au.. 7akı11laımaktıdır ,., .cıı# 

teki• ıoo ıamanlardı Loadrı 
hlkO.metl TQrtfye1e bQ7 Dk bir 
•ıU kredi nrmlştlr. Bunun 
Hbıtd ıoı umanlardı TQrkt. 

SAZ ŞAKALARI : 

yenin garp Asyrmnda ve Akde 
oizde çok mntılm ve bUyUk
roller oynıyaca~ı k:ıına1ttim::ı 

hasıl olmasıdır. TUrkiyeoin şrı ı k· 
tı gQndeo gnne btıyUyen mı. 

tuzu, bllyük. Britanyaca nazarı 

ili bara alıamaktod ır. Böyle oı. 
makls berrber loglltere bu ha
valida koudt~lue deniz O:tleri 
yıı.pmı11 d11 ihmal etmemekto
dir. Meael:l. Bnhriahmerde A
kaba ; Hind d niziade Aden · 

' Kudüste Hayfa ile Kıbrıs adası .. 

- TUrkiyenia Arab dünyası 
hakkındaki .kanaati, tamam 11 

Sadıbıt pak.tiyl e anlaşılmakta
•tır. Jrakın 811 aza bulua.iuQ'u 
bu pakt, dlj'er .Arab mımleket

lerlaı dı açıktır. TQrkl1e11hl 
dlf polittkım btla kıydOşart 

Hlbperverllktir. Fıket Tttrklye 
bUk.Ometi keadi cenub hudud
larl7le &arp Aa7asındı her han· 
gl blr büylk dnletiıı aüf11ıu
auo yQkaelmtsl arzuıuada dı

tlhllr. 
TQrklye ile Af1a11iıteıı ar!!· 

ıındakl •ı.lahedenın l llldlki ile 
lslr.eadenn me1eleslnde elde 
edile• netice, Fran11. ve lnıll· 
tere7e day11ı1an TQrk nUfuz\i· 
aua garp Asyıuııodll euadea 
gUae bUyUmektı H 1tıllişle

mukte oldutuııu gösteraııktıdir. 

8ıl•• : Bakıfı, dura9u, tıtlıra vuru~u l . . Bir bafk i 
t•Jl. Dikkatle t.akaaazt1a , aaaul1a çi9eaiuı.. morartmak 
••4lteılae lt•azl7ea ~tı bllle l9la ıır.lar 1 .. 

§ 
K••Hhl : Çıhr•, kımanı• s11l kadar t4tlı. Göaln 

ya11, 1a1 l9lae takılı ıtlli. Yalaız blraı ıpor yıp, blru ıocel. 
V•Jıllut ~lr adım. 11ta •art! Yok11 "Qolı• etma ba~k.ı ihaıaıı 
lıt••••• darl•, tarılır111 ! 

§ 
Baatrıt : Bir mell7ettlr. 

liılll oll•• ... 
§ 

Bımlml 

~ P. ) : Atııt tletiU• •••• atladım işte ı 

tık.dlrlerimlz 

( P. ) : Gıaç kalmak lHHlD ollndedlr. Görünen köy 
tılat111 latemez •.. 

§ 
COn~QfçQ : CUnbO§ konseri, cUmbOşll oluyor doQ-rusu. 

Yılııı Jlf dellştirdlkçe işin cQmbOşU biraz kaçıyor. Zeklohı 
nkAııad§a 10phe1• mı daıeıtm ? · 

Nadir : Heparlör mucidine rahmet okumak gerek. 
Yokla Nıdlrl mlıma'lal dhaUncekttkı 

§ 
( - ) : Yapmadıtım gOnltı 1ıkm11am da olur 1 
§ • 

( - ) : Dokuz ntamı 'fllrk ıtnıneılnde uğurlu olduğu 
lçla ıdıııa bağışladım Bu lyllJQi unutmıı ı Yalnıı "' lstaniul da 
K11tan2ulua denıodıır emme ' Kuadeııiz hnaııruıda bayımın 
•dlll blraı kubattur 1 .•. • 

§ 
( - ) : lkl lıthaa öteki numaralar ıeklzlnclden 

ııkırıt ı 
§ 

, ruıafter : Adı C9tQo~e r 

lt•ll~ ; Ar•pya l>Vlr -'ftla, u7dur u7dıır ıöyle .,, 
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s 
ha 

kıymetini 
kın da 

koruma 

12 num ralı kararname 
l u karıırna- kambiyo murakabe mercilerl 

tarafından taııhhüdname sahibine 
tebliğ olunur. 

Bu tebliğ tarihinden on beş 
gün geçlik te.u sonra p ranın 
Cumhuriyet Merkez Banka<:ıaa 

yatmlması halinde laahbüdnsme 
sahibi hakkında kanuni takibata 
tevessül ohınmnk üzere keyfi
yet Cumhuriyet Müddeiumumi
liğine bHdirilir. 

Ancak tanhbUdaame mt~dde
Uııin uz lılması veya tııkeit n:;ik

m ine M ıhk m •le cu kerar tırının azaltılması alacaklı fir
v~ri dı t irc:l rrU d re irıe maoın tahriri rnuvnfokntınn isti
k ar vE>ri eı para esham ve ı naden borçlu tarofmdaıı tfileb 
tahvllht J<ı tl rindPn, aze:°11 e~Jldiği takdirde bu citıet kam
nısfıea k dar olan k•smım, ık- bıyo murakııbe mercilerince 
ramiye ol r k n.uhbirlerine nazarı dikkate aimır ve keyfi
vermeğe :M rye Vekili mezun- yet CumbnriyP.t Merkez I3anka-
dur. sma tebiiğ olunur. 

M dd 50 - 1 ll kiye ile Madde 51 - Cumhuriyet 
kliring u'· vel si akdetmiş Merkez Bankası Mııliye Vekc1-
memleketlrırd ·n deli v yd leti ile bililtilnf Türkiye iln 
ı konsi y syon g en mnllar münasebetleri olan ecnebi d0 v 
lçhı idh l t t c· e;i tarJfından tellerin selfihiyettar ihraç ban
Cur heri t .Ml"'rk z B nkasına kahırı ve diğer mali müessese

taahbüdn m l rın 
tAmlıı v infazı içla p'lranın 

Tllrkiy Cu illburiy t Merkez 
B nk ı a y fı ı ması IUzumu 

lerile iki memleket arasındaki 
tediye muameltıtını kliring u 
sulü ile tıınzim edecek itilılflau 
lcra Vekilleri Heyetinin tasdi 
kıaa arz eylemek Uzere akdet
meğe mezundur. 

Yukarki fıkra mucibince 
bir memleketle kıiring itilafı 

yapıldığı takdirde itiHlfoıırue 
hükümlerinin tesbit ettiği tedi
yat itilfiraamenia bu hükümle· 
rine gore yapıhr. 

- Devam f decek -

Ok 1 ta irat eksiltme temdidi 
Vilay t Dai i Encümeninden: 
Merkez lskcnder paşa ilk okulunun 1432 liralık 

tamiratına "Cit eksiltme müddeti on giın temdit edilmiştir. 
Muv::ıkknt teminatı !07 lira 40 'kuruştur. 30 - 7-938 ta
rihine çatan cumartesi saat 11 de tJilô.get makamında 

top' n cak o1an daimi encümende ihalesi yapılacaktır. 
J~t klilerin muvakkat teminat/arife encümene muracaatları. 

Şos tamir eksiltme temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
Tra zorı - Rıze sahil golunun JlJXOUO • 20XOOO 

inci kilometresinde 5210 lira 47 kuruş hedefi kfşi/ii 2000 
met elik şosa tamiratı esasigesile 802 lira 73 kuruş keşif 
ha el ı 0,60 lık dört dane 1-etonarme tabligeli menfez 
ınşa tı cem'an 6023 lir1ı 20 kuruş üzerinden eksiltme 
m-d eti o g-n temdıt edtlmiştir. Muvakkat teminatı 
451 tira 73 lw uştur. 30-7-938 tarihır.de saat N de 
fJilô.yet m k m nda toplanacak olan er.cüm•nde ihalesi 
yapılacaktır. lstcklilerın muvakkat teminatlariLe encıimıne 
mrıracaatları. 

Evr 1 o bua artırma temdidi 
Vılayet Daimi Encümeninden : 
l k o{utlar' iç"n bastırılacak 39 kalem e1Jrakı mat

buanın muhammen bedeli 488 liradır. 30-7 - 938 tari
hine ç f"n cumartesi saat il de vilaget makamında top
/ o daimi encümende ihalesi yapılmak üzre on 

t edilm 'ştir. isteklilerin yüzde gedı buçuk ,,;u . 
· tlarıfe encümene muracaattarı. 

a icar artırma temdidi 
Vı ayet Dainıi Enc··meninden: 
l-lususi muhasebenin malı olan Uzunsokakdalci 

151 No: lu mağazasının sabık ico.r bedeli olan 45 lira 
ıizerinden arttırma müdd ti on tün temdit dilmiştir. 
Muva1<kat temirctı 338 kuruştur. 30-7-938 tarihine 
ç tan cumartesi sa t 11 de tJılaget makamında toplana
cak o an daimi encuı ıt.ude h.Jlesi gapzlacc:kıır. Jstılcli
Lerir. muv kkat t n m ıı c encu ıı • • e mu acaaı arı. ----

Açı usu ; abun ksiltmesi 
Erzincan As. Sa. A . Kom. Baş. lığından : 

1 - (2000) ıki bin kilo sabun açık eksiltmeye konu/. 
mu_ştur. 

2 - Tahmini bedeli ( 4800) dörthin sekizyüz liradır. 
3 - ilk teminatı ( 360) üçyüz alt mı:. liradır. 
4 - Eksiitmesı 4 Ağustos 938 perşembtı tünü saat 

11 d Erzincandn T~me11 korargahındaki Askeri Sa. Al. 
Kom. nunda H pı acaktır. 

5 S rt~ ini ıcirmek isteuenler lıer ıün komi . 
yond n 6r i ırlef. 

6 - Eksiltm~ye ;ştirô.k edeceklerin helli günde tecim 
oJaıında kagıtli bulunduklarına doir fJtsilcalarile birlikte 
jnmJıı,,ndu hulun ~ Rfl il !lf l nur, ti .,.,, f. 

Trabz n içme s 
eksi 1 t m esi· __ 

Nafıa Vekal tinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trnhzon içme su tesisatı. 

keşif bedeli (5i7.999) lira ( 83) ku•uştur. 
2 - Eksiltme 1 8 938 tarihine rastla.lJan P zarfesi. gü 

nü saat 12 de No/ıa Vekcileti .}ular Unum lllftidirlciğü 
su eksiltme komisyonu odasmda . kc.palı zarf cısa/ile 
yapıiacaktrr. 

3 - istekliler : Eksiltme Ştırlnam~si, mukavele projPsi, 
Bayındırlık işleri Genel şartnamesi. fenni şartname ve 
pnjeleri (25) lira (90) kuruş mukabilinde Sular Umum 
Müdiirliiğünden alabilirler. Eksiltmeye girebilmek iç;n 
isteklilerin { 24470) liralık n uvakkat teminat v •rmeçi, 
(200) bin liralık içme su işleritıi taalıhfit edip muvroffa 
kiyetle bitirdiği ve hu katJU su işforini baş1Jrmakta f ennf 
k biliyeti oldu{!una dair Nafıa Vekaletinden alı 1acak 
fenni ehliyet ve miiteahhitlik 7.•esikası ibraz etme~i. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplr. rını ikinci maddede 
yazdı saatten bir saat evı eline kadar uular Umum Mıi 
dürlüğüne makbuz mukabilinde verm<;feri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 4 -- 4 

Nakliye eksiltmesi 
Artvin inhisarlar Müstakil Müdürlüğünden : 

Hopadan, Borçku, Artvin, Maçahil, Ard r.zıç. Şa'lşet 
ve Yıısu/t>/İye gönderilecek bilumum inhisarlar mallarile 
bu idarelerden Hopaya göndeıilecf:k boş koplar ve sairr.
nin nakliyesi 7 2-7-9. 8 giinünden itibaren l 5 gün rr-üd· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. Teminatı lvluvakkata 
383 lira 25 kuruştur 

Tı.1.liplerden şartnameyi görmek isteyenler Trabzon 
inhisarlar Buşm· dürlü sallş şubesi nakliyat kısmına 
muracaatları 3 - 3 

Şoso, köprü tamir eksiltme t mdi 1 
Vilayet Daimi Encümeninden i 
Trabzon - Uf şosası üzerinde Egiderc köp,üsünün 

tamir ve tahkimile 200 metrelik şosanın inrı ve t miri 

Yük v yolcu posta s ferleri 
Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden : 

1 - Trabzondan itibaren Maçka, Torul. Gümüş. 
hane, Bayburt, Erzurum ve Erzincana her on günde bir 
oto ile nakliyat yapılması meşrut denk potası 16 Tem
muz 938 den itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konu 'muştur. 

2 denk postasından 225 lira muvakkat teminat 
al n c kltr. 

3 Son. bedeller !azık gö"rii/ürse 29 Temmuz 938 
cuma gümi, sa t 13 de ihale olunrcaktır. 

4 - Ş(lrtname/1.;rİ, Trabzon P. T. T. bina<>ındaki ek-
s 'ltm komisyonundadır. 3 - 4 
=-~~--~~------------------~----~-------

Ok 1 tamir ksil ... me temdidi 
Vilayet Drıimi Encümeninden: 
M rkez Tevfık hey ilk okulunun 638 lira 33 {uruş

iuk t miratrna ait eksiltme müddeti on giin" temdit edil
miştir. Mur okkat teminatı 47 lira 87 kuruştur. 30 7 938 
iorilzıne çatan cumartesi saat 1 ! de ·vilti.qet mQkamrnda 
t_opla oc k olan daimf encüm•nde ihalesi yapılacaktır. 
isteklilerin muvakkat teminat/arife encümene muracaa_tları. 

Köprü tamir eksiltme t mdidi 
Vilayet Daimi Encümcnindeı : 
7 r .. bzorı - Sürm n .. yo 1unurı 4uXOOO inci kilo. 
siı el..ı Hu r u ga ı k.öp üsünün tamiratı 2780 lira 

47 kuru..,wk hede i keşfi üzerinden arttırma müddeti on 
gün temdit tdılmiştir. lt1uvakkat teminatı 208 lira 53 
kuruştur J. 8 9:18 tarı hine çatan pozartesı günü l /de vila.l}et 
m kamında toplanacak olc..n daimf encümende ihalesi 
yap;[ ~c; ktır. isteklilerin muvakkat teminatlarile encü
mene muracaatlan. 

Okul sıra eksiltme temdidi 
Vıiayet Daimi Encümeninden: 
İlk oku '.ar içbı beheri 480 ~uruş muhammen be 

del üzerinden yaptırılacak 400 adet sıralJrı art eksiltme 
muideti on gan temdit edilmiştir. .!..11.1ucıkkat teminatı 
İ 14 liradır. 1-8 ~38 tarihine çatan pazartesi saat 17 
de vilayet makamında top!anc.cak o 'an daımi enciımmde 
ihalesi yapılacaktır. isteklilerin muvakkat teminatlarile 
encümene mu acaatları. 

2472 lira 54 kuruşluk bedeli keşfi üzerinden arttırma müd ı---~----~-----------~----
deti on gün temdit edilmiştir. Muvakkat teminatı 186 Yük ve yolcu posta seferleri 
lira 43 kuruştur. 1-8 938 tarıhine çatan pnarfesi 
saat 11 de vilayet makamında toplanacak olan daimi Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden : 
encümende ihalesi yapılacaktır. isteklilerin muvakkat te- 1 - Yuk 'Ve yolcu iaşımakda mutaahhit subes olmak 
minatlarile encümene muracaatları. üzere haftada karşılıklı üç sefer yapılması ıve gitme gel

me 4()0 kilo yük taşınması meşrut Trabzon-Rize ve T
rabzon - Gi:>"refe arası postafu,ı l 5 Temmuz 938 tari
hinden İllhaten. 15 tün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

. 
Kapalı zarfla pirinç eksiltmies 
Erzincan As. Satınalma komisyonundan: 

1 - (27000) Yirmi yedi bin kllo pirinç kapalı zaıfla 
•ksiltmege ko1ıulmuştur. · 

2 - Her iki postadan da elli dörder lira murıakkat 
teminat almucakdır. 

2 - !'ahmini bedeli (8100) ·sekiz bin" yüz lıradzr. 
.3 - ilk teminat (607) altı yüz yedi lira ( 50) elli 

kuruştu;. 

4 -.- Eksiltmesr 10-8-938 çarşamba günü saat 11 
de Erzincan tümen karargahmdalci askeri satın alma 

3 - Son bed~ller layık ıörülürse 28 Temmu:ı 938 
perşembe gıinü. Rtz~ postası saat I I de ve Görele pos
tası ~aut I .J de ihale olunacakdır. 

4 - Şartnameleri Trabzon P. T. T. binasındaki ek-

komisyonunda yapılacaktır. . 
siltme komisyonundadır. 3 - 4 

5 - Şartnumelini görmek isteyenler her gün komis
yonda parasız alıp görebilirler. 

6 - lstekıiler tek 1if mektuplarını belli gün ve saatten 
oir saat evveline kadar Erzincan Tünıen Ka-
r1ır1ahındaki As. Sa. Al. Kom Başkanlığına vermiş fJega 
posta ile ıöndermiş oLacaküırdır. _ 2 - 4 

11 an 
Erzmcan ~fopçu alay 

K. lığından : 
J:..ı "'ıncan topçu alayın

dan ekmek. ve erzak için 

Yeni Mahızlle !vf rdivenli 60 1 Üstiınde bir oda bir 
sofa,· o,rtata bir od.ı 

Defterdorhktan : 

bır sofa, nltta bodu um 
avlu ve çeşme ( harıp ) 
ve sokak duvarı mailt 
ınhidam. 

' Yakanda cins ve evsafı yazılı bir hap hane peşin bedelle art~ırmaya çıkarıl
mıştır. Tıllip olanların.yüzde 7,5 temınat eıkçu.ları ı 8-8 938 pazart si günü saat 
11 de Defterdarlık.ta toplanacak komisyona n_ıurac,ıat 'arı I - 4 

Gayrimenkul icar temdidi 
Mahallesi Sokağı Nt>v'i M N. Kapı ı\'o Mııhammen ıcar bedelr L•ra 

Esvak Semerci er Kaıir·majaza 104 80 302 

Defterdarlıktan.: 
Yukarda cins ve evsafı yazılı mağazanın bir !Jetıelik zc~afl 18-7-938 tari

hinden itıhuren orı gün muddet e temdit eqiimiştir. Tulip olanLarın yüıde 7,5 teminat 
r.kçalartle birlıkte ıhuLe ıünü olan ,1,8-7-93(} perşı:mbe tünü saat 11 de Defterdar
lılıta toptanucak ı .. omisgonfıi mura~a11.t/aT1 .. 

--=-=- -

yevmiytı veri/mele.de olan 

agnigatlardan 88~998 nama-,, 
ralı levazım tJgtıigatının 

birinci niıshosı zayi olmuş
tur. Bulunursa kıgmdi yoktur 

Dükkôn icar art
tırma temdidi 

Belediye Encümeninden: 
Me!Jdanda gençler birliği 

binasının altında kain olup 
boyacı dükkanı halıne ko· 
nulan 190 numaralı mağa· 
zanın bir senelik icar artır
ması mı gün müddetle tem
dit edilmiştir. 

Artırma 29-7-938 cu· 
ma. giıniı icra edileceğinden 
isteklilerin aynı günde vtJ 
Stil.at l 2 de muvakkat temi· 
nat malcbuz.larile encümens 
muracaatlo.ll ilan olunur. 

Satltk ev 
Boztepe okulu karşısında 

cadde üzerinde 570 arşırı 
bahçesi ve dô"ı t etrafı dı · 
'tlarla çevrilmiş iki odalı 
bir ev ıatlık.tır. 

Tuiip olanların megclan 
da çiiıngir Feyzullal: u~ta 
karşuı nda tenekeci baf.! 
r,m~tı mur'1,tJlltl11n '1 ı 


