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UÇAKLARDIR 

Ekonomik 
Durum .. 

Geniş hinterlantı olan Oll 

/ran tran•itinin her bakım· 
dan en normal iskeleai bula· 
nan Trabzon , yanlıı görüı 
ler oe yü(üyiışler yiızünden 
aalt tran•itini deail ... ı hinte•'-
lantini de kaybW!tmiş gibidir. 
Öyle t;ağlar ve günler oldu ~i 
hic gereti olmadan gö&terı· 

le~ türlü zorluklar ve <;etin· 
liklerle transıt ışleri ba'talun 
dığL gtbı , ''i oe arka ılleri· 
mizls yapılan ( ithalat ) ve 
( ihracat) ;,ıeride ıaga sola 
kaprılciı .• 

Hic düşünülmedi ve düfü· 
' nülmiyor ki, hıntcrlantını ve 

tranaitini kaybetecP.k Trab· 
zon ekorıomi varlığını oe aon 
ra bayındırlığını da kaybet· 
miı olacak ıJe gitgide büyük 
bir köy halini olmış buluna· 
cakdır ! Nı'iin böyle olmuı · 
dur , ni<;in böyle oluyor , ba 
•ebeb ve illetleri bugün bura 
da tekrarlama~a yerimiz ve 
ıuJ.ktimiz yetmez. Ancak za· 
rarın neresinden dönülürae 
yine kardır : 

Yanlıı yürüyüşlerden ve 
il~isczliklerden ötürü Trab.z· 
orı, Ekonomık varlıtını hemen 
hemen kaybetmişdir . Bunu 
böylece görmek ve gôrdükten 
•onrada böyl !Ce göatermeh 

11erekdir, Ve ekonomi~ diri· 
me kaııaşulacaksa, kı, mut· 
la.kd,r, böylece ıJe ancak bu 
yoldan bulunacak ııe kavuşa· 
lacakdır .• 

Tecim oe el.onomi işleri 
yıldan yıla oe gunden güne 
geri gidıyor, kazanç darlığı, 
geçim darlığı yüz.ündmdir ki 
koca Şehir her 11ün biraz 
daha tenhalaııyor • ithalat 
eıyası Pulatanaya pkılıyşr, 

kamyonetler burad n oraya 
iiderek bu eşyayı alryor V.t 

ıonra ıehrin it;inden ge f'!rek 
arka oılô.yetleı e taşıyorlar • 
N.cın? 1 rabz.ona 'i'kma ma•· 
ro.İılePulatanaya 'i'karma ma 
•rafı araıında dailar kadar 
fark ııar da onun ıçın ! Te• 
fim ışleri okadar darlaımıı 
ve okadar incelığe yüz tut. 
muıdur ki, da; farkları delil 
•antim farkları dahi aran· 
mak 11erekdir. Ayni aebeb ve 
iLlelden ötürüdür ki, Tral,. 
.zona f ıkacak ' ve Trabzon· 
dan arka iline taıınacalı eı· 
yanın mühım bır kı•mı da 
Sür men eye pkarılmaR.tadır • 

Bir kaf ıle aidecelı eıya· 

r.ın bir kı•ml T rabz.o.ıa t;ık· 
mazda Pulatanaya ve Sürme 
neye pkaucı hunda Trabzo 
nun · koybi •anki ne olur mu 
diyeceai.z , işte böyle dediii· 
miz it;indir kr, tecim oe eko· 
nomi ıılerıni bugünkü kerteye 
dek düşürduk! ekonomik i,ler 
öyle •anıldıgı gıbi zotuna 
)Ürüyen k~yfın arkaaından 
•ürüklenib 6elen iıler detiidir. 
Tecim ir.celemi,, kazam; t;e· 
tinleımiıdir • lranda ki teci· 
ınen , Trab:z.Onda nıoırofa 
b9;ulurıa elb~tt• ki, baıının 
saroin• bakacak, daha maıt• 

Birbirinden altı yüz yil uzak kalan illerimizi 
Demiryollarla birbirine bağhyan Sevgili 

Başbakan Hoş geldin ! 

HarJa işleri 
• 
ınan 
Ve 

ey carı .. 
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Do.ğu illerimizi gezmeğe, görmeğe, ihti 
yaçları yerinde incelemiy~ çık=\n saygı dıeier ı 

Hava tehlikesini karııla· 
mu yolunda yurdun her yö • 
nünde ilgili ve izerli calışma 
lar olduğunu bilivor .;e duyu Başbakanımız General Iımet jnönü bugün 

deniz yoJuyle şehrimizi şerefJend.riyor .. Sev • 
g iH İnönünün bu itlişı, kaç gündür ıçdeQ 
gelen bir ılgiyle bekienmekdeydL Töreu, 
donam, tezahur isteme:mesine rağmen kadın 
erkek , köylü, kentli, şebirli bı nlerce halk 
daha sab.ahdan sokakJarı, c.addelerı, meydan-
ları doldurmuf, ıskeleye kadar dızıimiş ve 
uzaom ış, sevgıh Başbakanı karşılamağa yelten· 
mişdir. Başbakanımız bu akşamı, yarını, ve 
yarın geceyi şarımızda geçirecek, cumarttsi 
günü otomobille Gümüşaoeye gidecekdir. 

Başbakanımızın beraberlerinde Dış bakanım,2 
T. Rüştü Aras ve Jandarma genel Kamutanı 
General Kazım bulunmakdadırlar. lımet lnöl'ü 
il konağında konuldayacak ve yarın ziyaretleri 

) ?ruz , bi.zim bu bakımdan 

da bugüne degin yapdıfımız 
ve meydana koyduğumuz 

izer , •evinde ortaya atı· . 
lacak bir durumda degildir! 
Geçen sayılarımızda da •Öy-
l~ciiğımi;c gibi , biz.e asıl do. 
ku ıtan ş0y , toplanan paranın 
a ltıyedi b ın lira olufu degil, 
i9 de ve gıdııde heyecanın 
)Ok o luşudur. 

~abul edecekdir. _ 
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Acı olmakla beraber itiraf 
etmek lazımdır ki, isıenilen 
heyecan > okdur, uyumakda • 
dır, uyumuşdur, uyutulmuı , 
dur. her şeyden önce onu 
uyandırmak gerekdir. Yar • 

italya ve 
habeş işi 
Londra - londrada umu· 

miyetle teJiaki ita)yil habd 
hakem komisyonu mu.t&vassit 
hak t>min seçminde anlaşsa 
bile uluslar ıosyeteıi k ouse 
yinin bariş tehdhıin ortaya 
koydufıu meaeleria heyeti 
umumiyesinin iucelenmeai li 
zım geleceii merkezindedir 
J~ nci maddeyi italyanın gen 
dilıiiaden ileri sürmesi temen 
ni edilmektedir l>u madde uluı 
lar ıoıyetesi üyesi arastnda 
münasebette kisilmesini mucil 
olabilecek anlaşmazhk halinde 
hakem veya koaıeye bat vu· 
ru)m21ani deıpiş etmekte ve 
bi°'Ç olmazsa .hakt!m kararı ve 
ya konsey raporundan ıonra 
üç ay :ıarfınde harbe muraca· 
at edilmeıini menetmektedır 
bu aule bıtş 'vurulmadığınde 

aza olan devletin ve yahut biz 
zat; uluılar ıosyetesinin mes~le 
yi konseye vermesi lüzumu 
londrada kabul edılmektedar • 

= 
raf•ız yol oe yer bulmu, 
olacakdır. lra!}l' tecimen böy 
le oLduğu 11ibi Vc.ındaki, Er· 
zuramdaki · ı ürk tecimenler 
de kendi a•ıilarını ayır< C- k. 
oe bulacaklar,iır • Dediğimiz 
ıibi teci '11 ı;e ~konomi iıleri 

cok inceleımiıdir . Zorla de. 
İil tedbirle yürütülmek 11erek 
dir, an ufak •arııntı büyük 
küıkanlük ve yıkım yapar. 
Yapmadan önce yıkmak, bu 
ıpde h f 11erekmez 

Sözıdimi , Şehrin kıyı 
bucatındır duran katırcı ve 
arabacı hanlarmı bird~n ka· 

atmadan ö.1ce zarar rJe ha. 
p . ~ı "b b" · ceden ıııc~ye o cu ''i rını ın • 

ek ka ., üstcinıe yıne yakı 
m ' . k ·1 
ıık tedoirleri alma suretı. e 
üz.erinde >ürümek 11erekdır. 
Bir ıey degil gibi görüne11 bu 
hadi•e, arabacı ve katırcı/arla 
alı' oeri,i olan bir çok e.na 
fın iılerini dardurmuı, haUa 
çar'' P'·:ıı:.ırdaki durıunlu;ı. 

Atatürkün 
telğrafı 

ve karşılığı 
Ankara - Fran11z uluı

lar bayramı münaaebetile 
cumhur başkanımızla Fran•a 
cumur başkanı ara•ıı1da fU 
telgraflar cekılmiıdir, 

Ekulanıız M. Albert leb 
ran cumar bsşkanı P.ari• 

Ulu.far bayram münase· 
betile ekı'!lana•nıza en ı•ı 
t ~briklerl.mi aunar oe aııl 
Franıız ulusunun gönent; ve 
genliği İfin bulediğim dilek· 
ı~rin kabulunu rica ederim. 

Karna[ Atatürk 
Ekaelans Karnal Atatürk 

Türkiye cumur baıkanı 
Ankara 

Ekıelan•mızrn tebrik rJe 
dileklerinden ziyade.i ile ta · 
hauıı olarak bütün te,ekkiır 
/erimle bırlikde kendilerinin 
gönenci oe Tü"kiyenin genli· 
gi İ<;in be.Ledıgirn ipien dil11· 
klerirnin ko.bul11rıu rica ede· 
r ım . Albert Lebrun 

birr.z. dahtt artırrn~ıdır. Fay• 
daıı neydi, ıö.r.de temizlik rJe 
uenlik mi , haibuki hanlar 
ya•ak edildıkcien •onra iç 
•okoklar ve iç meydanlar bi· 
rer han haline gelmişdır. De. 
mek ki , temızlik ve uenlık 
adına ileri detil geri gitdık. 
Ü.telik yüzlerce ) urdcıcşın 
ıet;imıne de Hbeb olduk f 

* . "' 
Tabaklar ııı de böyle ol· 

madı mı, ta degermenderede 
ıehrin bir ıaat dııında Aa-
rulmuı fabrikaları,, çalııma 
farını yasak ettık, oıoıı yu-
karı beş yüz kiıinin ,.kmek 
yedigi o canım •anatc hic 
açlmadan öldürdük • T baak~ 
lık deyib de fleçmiyelim , 
Tr-ab.zonun öteden beri ,>ÜZ 

ağartan , gonua kabartan 
verimli bir •anatıdır, görmek 
İ•terıek önemi de meydanda 

Bekir Sü'uiti BEKER 
- Arkaaı c>ö;dü.ııcö nyfaJa 

Gr len Giden 

Saylavlarım'z 
Saylavlarımız seniha hızal, 

Hasan Saka, Halıl NibAt , 
Daniş eyuboğ lu Pazartesi gü· 
nü aukara vapuruyla şehıimi· 

1 
ze geJmişlerdır . 

Saylavlarımız vapurd~ ve 
iskelede birçok kimseler t ra 
fıudan karşılanmışlardır . 

Yeni gelen saylavlarımJzla 
birkaç gündür şehrimizde hu· 
lunan aaylavımız Mıt.at Ay· 
dın salı günü otomobılle vak-
fikebire iıdib döomüşlerdir . 
o günün akşamı saylavımız 

Ha1an aaka soKuksuda avu 
kat ali kemaho evınde şehri 
mızde bulunan saylavlara bır 

şo!en vermişdir saylavlaıımız 

dün aabab otomobıUe sürme· 
ne ve ofa gı tmıılerdir . 

:,ay1av1ar 
Gümüşana saylavı Edıb 

Servet, Eı zıncao saylav 
Abdulbak ıkı gün şarımızda 
kaldıkdao aoora dün sıbah 

iotihab dairelerine iİtmişler. 
dir. 

Habeş elçisi 
Cenevre - Ha beş steDln 

pariı orta eç:ıi memleketin 
27 7.935 tarih ınde cenevrede 
akdedılmiş ve barbde yarala 
nanıara hastalara b:ıkıhv sıoe 
da r olan arai ulusal mukave 
leye iltibat ettiiini isvıçre fe 
deral kooseyi11e bıldirrı.. ı ,..tır . 

dun korunma işi kudaal he· 
yecanlarla baıarılır. Bu he • 
yccanı duymak oe duyarak 
yaymak i,in hem ba,ıdır 

hem •ona •. 
Halkımııın yurdseoerliii 

çokdur, yardım iıine atılacak 
ve katılacak maddıf varlığı 
da yok değildir. Yalnız orta 
da sinirleri geoişeten bir uy· 
ku havaıı vardrr ki1 dağilma 

ar, dağıtılması gerekli olan 
budur ışte, 

Alman yada 
Çarpışmalar 

Karlarnbci - havas al-
111an iç bakanı DR Frik genç 
kuvvet ismindeki katolik jku· 
rumu ile biıtün kurullarını ka 
pAmıştu kurumun bütüa mal· 
lan müsadere edilmişdir kolon 
ya ıle rem v•disioın birçok 
mahaUelerınde Hıtlerc! genç 
likltrle genç kuvvet mııyon· 
Jarı aı ası da saf halinde mü· 
sademeler olmuştur • 

ecım 

ve endüstri 
Sergisi 

Başbakan mıza ılimizia 
ütünleınu, Şd balkının Tecim 
ve en'"üstrı yoıundaki ka-
bas.tesmı, ızeılerıııi göstermek 
üzeı e lıa!ke vi karşısındaki 
yapı scılonunda çok güzel bir 
Segı hazırlnnmJşdır. 

~~.!..-------~~~~~~---~~~ 

GEREKEN İŞLER; 
Bayındırlık ve eseıılık bakımından • • • 

Yerinde saymak , herşeyi olduğu g ibi ( Muhafaza ) etmek 
değil, geri hatta geri kalmakda değıl gitmekti· ! 

Devrimin iıtediii ileri gidi şdir, bemde bızla ileri gidiş •. 
Aın yıla sı&-dırmak, asırlar }lllara s ğmak iç in gereği budur 

bu yolun .. Atatürk Türkiye:si böyle kalkınıyor ve boylece 
y ükselecekdir .. 

Trabzouı. ayak basan anlzyışh yurddaşl ar soruyor : Niçin 
duruyorsunuz, Ka:adenizin incisine bu bakımsı zlık günah d • ·ı 
mi ? ıerçekden nıç in duruyoruı, b iç olmi< zsa bunu bile bil e~ı 
. k A • ' d. l se.c, yuıe ar sayacagız • ıye im ki, bayınc'ınlk ve e.senhk · 1 · 

. . d . t• l f k ış erı 
ıçın e par.oı '' ıyen er var, a -1.t unutmiyalam ki para · t · d h 1. • ıı eaııycn. ler a aço11;aur 1 bındırlak ve es~olik işleri böyle, soyul b•kım. 
df.n du:-umm::uz da, 1ıidııimizde meydanda itte 

1
,, 

• 
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Sayfa 2 

Bir Hastahk ! 
Biz insanlar cidden anla • 

tılaaı, ıarip baletler taııyan 
mahluklarızdır. Öyleki : Pek 
çoklarımız kötülüğünü, aykırı 
ijını bildiiimiz, ani~ dığım ız 

llalde pek kötü teceısüsleti, 
iaıanhia hiç de uymayan ha 
reketlcri ; ne bileyim dab 
bir çok kötü huyları adda 
pek centilmence, pek uygun 
ıeyleımiı gibi bil an olsun 
yanım11daıı ayırmaz, onlara 
özene bezeae tarardı>n çekia· 
aeyiı.. Hayır insaa denile 
meYcuduD top••da en yolıuı 
•• fena haller bir yığan, bir 
kollekıiyon ribi yıfılmıı, iıtif 
edilmittiir dcmeyorum. Yaln1ı 
ılylemek iıteyorum ki kuıur· 
ıaı ıüıel olmaz dedikleri gi· 
İli küçücük olu bile ayıunsaz 
bir hiı, 9ir hareket, bir tar f 
taıımıyan insan da k naatım· 
ca hemen hemen yok gibidir ... 
Oh bayir .. Burada bütün bu 
kuıurlar1 Hymağa kalkmak 
ribi iriıilmez, başar1lmaz bir 
iıe bat yur•cak değilim . Söy· 
lemek, çiımel(ist~diğım i11aen 
kuıurlartnıa billaı11a ve diye 
biliri•ki munbuıra• kadrnl r 
da toplanan Ye 
luııarlarıDID CD 

yine İH&D 

azılılarından 

biri•i, 1':adın tece11isünün ay· 
kmlliı•ı anlatmağa çalııa • 
caiı•: 

Sanırım bir kaç gün eYvel· 
di. Bir arkadaıla konuioyor . 
dak . Llf a raaında nuılaa 

adınların pek çoğu ay· 
karı kertede mütece11iıdirler 

climlui fırlayınrdi ağzımdan 
Belki bu yolda bir kaç ıözde 
ıöyleyrcekdim. Fakat arkada 
ı•• ıöıümii aizımda bırakaa 
bir çabuklalda ıorma birader 
eledi. Yüıü birdenbire ıoo • 
ıuı bir nefret hı11ile karışı • 
yermitdi . Ye :devam etti : 
Bundan iki gün e'tvel ıkindi 

ile akıam araıı kap' çalınmış 
ye ıöyle tahmınen ondan fa~· 
la deaılebilecek bir kadın ka 
filesi o an için kadın namına 
bizmctciden başka lı.imıe bu 
lunmay•n bizim vir n eve ; 
hiımetciuin kimse yok deme· 
ıine raimen bir u dınlenel m 
111.akdın Keldik dıyeıek iİr · 
mitler • Bu tabıi bir hal 
fakat daha ıki dakika otur • 
madan A göuncmişdık hay 
ei ieıehm cuyerek bütüa evi 
batta e• iÖıülmiyccek yerle 
riae kadar ıeımişler dedi 
ıoara hdıiyeaıoın bıtımuıe ağır 

aiır ııraladıiı ber kelimeyi 
Jüıüadeki mithiı içkilc bula· 
yıp buna ae dcraın dıye bir 
ıual kondurdu .. Salt aykm 
tecc11üı deiil, dedim muaıe· 
ret adabıaa da zıd ! Sonra 
illve etti• : Hayır bayır, eo 
Golü ıairlere mcvıu olan ka -
d'n hı11iyatine uymaz Ye sığ· 

mar; bu anlatdıklarınJt . 

HALlT MUZAFFER 

ele geçen 
kaçakcılar 

Ankara - geçen bir haftn 
İÇİllde ıümrük muhafaza ör 
ııütü 42 kaçakcı 775 kilo güm 
riik kaçağı 67 kilo ckit inbi· 
ıar kıçaiı 1017 ıümüı med· 
dbe altın iki tabanca 12 k~
' ıkcl lıayf&ıu ele ıctmiıdir • 

,C a.ı yar 
Leningrad · ~ Türkiye E · 

konomi bakana b y Bayu 
ile yanındakiler şehri ve en • 
düıtriel g'rişileri gezm şlcrciir 
Lcningr d Sovyet b şkanı 
Türk konuklan şerefine bir 
kşam yemeği ver işdir. ---
İkinci hisiklatciler 
Muğla - Fethiyeli üç bisik 

fetci Aakara, 1 t nbul, lzmir 
yolu ile şebrirııize gelmişler 

Ye bugün Fethiyeyi geçmi9ler 
dir. Bisildetciler şimdiye kad r 
2000 K.m. Jik yol almışlardır. 
Gençleri sıhb b çok iyidir. 

y 
bağ dda 

i yol 
Bağdad Dün Irak hü · 

kum ti ile bratıch oil develp 
ııPeacoı:ııpaıy admdaki sosyete 
direktorları arasınd öaemlı 

bir muk vele imz edılmişdir. 

bn mukaveleye göre dı ge· 
çen sosyete iraki avrupaya 
bağl yan yeni bir demir yolu 
yapacak dır. bu sosyetedeki 
sermaye paylarının )Üzde 40 
Almanlara yüzde 36 sı İtalyan 
hıra yüzde 24 ü de ing'I z 
fransız e İsviçrelilere a i d dır 
yeni demiryolu ile imtiyazi 
ruıyanıb elinde buluna mu -
sal güneyindeki petrolu ayoı 

güneyondeki pctrollar deni-
ze taşınDcakdır bii demiryolu 
ayol zamGııda Bağdı:ıd mu ul 
demir 1olunu toros hattına Ye 
anadolu yolu ile ia!aobula bağ 
lay•c:akdır . 

Bayındırlık 

bakımından : 

ir em ak 
bankasi .. 

Trabzon, b&yJndulık bakı· 
mıod n hıç ılerı gıdemiyor 
Bır emli bankamız oJH, özel 
b yındu hk işı çok güzel yol 
ahb gıdccek, çıl cık bölüm, 
h lk ıçin de , kendı ı ıç n de 
çok aaığh iti r görecekdır.Dün 
birıı.i nl tıyorcıu, üç beş yüı 
hra saıfederek, y s ğ ugr .. tı· 
1 D hanını ganj yapdırmı§, üı 
tünü de otel bahne so muf, 
p r ıı bıt ı , ıkı iÜDdür yüz 
hra bulam mış, bugün de 
bulam ısa y rın uıtalara yol 
ve. ecekmış... Halbuki dıyoıdu 
gelflik i!eldikde deniıia kıyt · 
ııoda boauh•cağız. Yüz lir m 
daha 0111 d .ıtımi bitıraem, 

bitirdiğım günden b tlamak 
üzere ber2un en .,ağı beş 

hra kaz ncı oı cak. Ne olur 
emlak b'1okası, bu çok ıllerı • 
miı.de aç.dıgı gıbı Tr bzonda 
da bır böiiım çaa, sözgelimi, 
itte ben h men on ba vuıur 
temınat verır eı z f ııla para 
bulur, işimi bnu mış olurdum 
ve bea:mgıbi dah oıce yurd· 
dat bu kolayh • ı görmüş olur 
du Koc m n evim var, mül -
küm yar, akarım v r, böyley 
keo en gett: lı bır z m oda 
İite yiiz hra bul mıyoıuz 

Gercekden bir emlak • 
bankası Tr bzon içia çok eeığ 
Jı olur. faydala11 , ölçülüb 
biçil iyecek kadar çokdur bu 
i9in , 

• • 
1 

Anku - ğuatosda len n 
gradda topla arak l8 ağu • 
toşta mo kovad işle 'ni bıti

receh ol n 5 nci fu~oloğl r 
arsı u ustl kurulh yır• hüku-
metım ı: adına delcg. o r k 
s glık ve sosrl y rdım b -
k niığından hayatı işleri ist tis 
tik uzmanı doktor remzi gö· 
nenç •e kültür bak nhğından 
is tan bul univcrsitesi profcıoı u 
DR. Kemnl cenap iştirıık ede 
celderdir. ·-

Bayındırhk 
b anı 

Afyon - Sayındı h ba • 
karı Ah Çetıckaya Antalya 
hatti geçeğıni e şchirdoeki 

bayındırlık ç lı~m lsrını i~ce 

ledıkdcn sonra sabah e at 4 
de lzmıre do ru y l çıkm tdır. 

Afyon - Bıyınd rlık ba 
anı Alı Ç tın K ya Izmir 

Ekspresı e şehr'mıze gelmiştir 
bakan ııbısyon a bır Süeı 

lııta halk ve ışy rl r t ı .. fın • 
dan karşılandı Ali Ç. Kaya 
şebirdckı bayıodırh ışlerinİ 
tetki~e b şladı. 

P a t•topla ı ı 
An ara cumhuriyet h lk 

partı i genyonkurulu son top 
lantısında partinic iş\eri üze 
rinde görüşmeler y pmış ve 
kar r vermiştır . illerden ge· 
len baıı öneıgel rın de tüze· 
ye uygan ol olarını onamiştir· 

. 
ır y gın 

Zile - Dün gc>ce saat 23 
de nir r b imaiith nesın· 
den çıkan ani bir y2ogı0Ja 
imalathane ıle üzerind kı bir 
ev t mc.1men y nl rınt' i ıki 
t:v de ısmen y udıkdan ıon 
r öndüıüuııuşdür. İnsanca 
ı.nr r yok dur. 

Ye ın a 

3 
• 
1 

o 
ly-n 

• 
ın 

K bire - gerçekden gü · 
v ne bılecek bı~ kaynaktan 
ha':>er veril.iığine göre şimdi • 
ye kader süveya kanahndın 
120000 italynı gtcmişdir loooo 
it lyondw yold bulunmakt 
dır • 

ral ığ 
ar arı 

BeJgrad Birle iki de. 
mehrıad ve ayrışl partiler 
başkam bay Liyuba Davido • 
ıc hır at m~selesile devletin 

diızenı uıes.!lesini büyük bir 
siya al toplrıuh e&o sınd in 
ederken demiidır ki demok 
ratlar birvatlarJa claşmak 

dıLğia.{edirler zir hirvatlaun 
Yugoslavya deTI tine ve kraj 
lığa candan yand (tar fd r) 
olduklau kan ~ tUJa varmış 

lardıı .• 

i i cıler 
Ankaraya döndüler 
Afyon - Mc leket içinde 

büyük bir türne y.apmakda 
oh n Ankara bisikle•cilerinden 
bef kişilik bir gurup dün ıeb 
rimize gelmışterdir. Biıikletci 
Jer h lkevmın konuğu olduhıır 
gurup Akş,.hır Kony yolu ile 
Ankaraya döomekdedir. türne 
bitince bısikletciler 3300 kilo· 
metre yol almış ol caklardır. 

·r heyet 
Tekirdağ - Trakya mü -

fettişi vekili Vehbi nüfoı ge 
nel direktörü Fu t, Bü~ref 
elçimiı H mdullab Suphi 
Tanri ver, iskan danışmanı 
Huıu i, mülkiye müfettişi Şe

fık, Edirne ılbayı Osman, kark 
lar eli ı bayı F ik dün mnrat· 
bdan iehrimize gelmişlerdir. 

Heyet bugün ıç iilerioin rand 
meoını incelemiş ilbaylar bir· 
hkde iskan bölgesini gezmiıtir. 

aştırma 

Üç bin 8ene evvel bır n1edentyetın ya:ıamış oldu -
ğun u göı:stcreıı mühım eserler bulunmuş •. 

Paris - Fransız. eıkı es-
erler mütehanı11 andrc per-
rot Surıye de abukemal ya· 
kınlarında telharır• de toprak 
altında yapmıı olduğu araş 

tırmaların ıunuflarını bıldır· 

mekte..dır perı oı ı ad on Üf 
bin sene cvel burdda cok • 
parlak bır medcnıyetın ya,a.. 
m~ı olcıugunu gösteren mühim 
eserler bulmuşdur • 

Hıyeı oglıf yazılardan bu. 
rada etıierın ya,adı ı ve bu· 
nlorın mı.ıra ue babıle karşı 
<;ok cetın savaılar yapmıf 

oldugu anla9ılmaktadır • 

Perratnun bulduğu ıey •ur 
[arının cevresı kılom trcce 
uzayıp gıden ve hucum iz.le· 
ri ta,ıyan büyük bır aaray· 
dır. bul'ada kral oturmakta 
ıcit hı, hatk duıman ,ıaldırııı 
k .. rfıaınaa buralara &lfltnmak 
ta ıdı . /)evletin endüıtriael 

merkcz:.::e burada bularıiyor
du fOk fdtn bir •r:vgaycı 

Jağmen b.:ıbil kro ı oe aavef 
l çı li..,lmıırgbı •atcı)'ı ele se-

) 

cır mıı ve yakmııdır telhurırı 
•ara) mda bır c;ok siız.ellıkler 

atcıden kur tutmuş bulunıyor 
bunların arasında mıhi bm-
leı ce tablet vardtrkı bunların 
açılma ı bir çok yeni şeyler 
ogrt!tecekdtr bu tabletlerden 
baıka devleti kuron kralın 

olması mühtemel bır heykel 
de ge'imıçdır bu heykelin 
ü.:;erınae mıhi )'GZ.ı vardır en 
:r.iy acıe KÖZe car pan bir ıey 
var•a oda genı;lerin o zaman 
gelüp okudukle" bir deraha· 
nedır dP.,.hanedc tııralar ve 
küuüler olduau gibi kalmı,. 
dır saraın mimarinde auru. 
panm kurununuıtada. bılt! 

tanımadığı kon( or vardır za· 
viyei kimclı sokuklar 10ara· 
yın ıçınde genıı merdiuenler 
ıehirdc yiyecek siloları ve 
pı~ ıuları şehirden diıarı 

akıtacak mukemmel bir ka· 
nalızasyon aebcke.i vardır • 

Evlerin fOğunda banyo 
odaları v pi miı topraktan 
ban)'olar pardır • 

r · --.....----- --..--, 
~~Ga=eteler t>?>. 
~'!>' ..A.:rası:r:ı..d.a~~ 
\._ -- - - _..,, ....___) 
Akıam- Belediye fınnları 

sıfır kontro'a başladı .. 
Yeniyol - Bizimki de kont 

rola karar verdi : ya cılımoz • 
ayın başındtJ , ya otuz §Ubat 
dcı yapacak bu işt ! 

A- Ruh•aıiyHİz çalışan· 
lar takib ediliyorlar . . 

Y-- T alcibden kurtulmak 
için bizim zavallı ıoförler de 
dün /cendi k~ntiilerine tatil 
etdUer ! 

A- Bir hamal kayaya 
dii fen francalaları cıkarmak . 
isterken.. hava•ız.lıktan öldü .. 

Y- Ne benzeyiı bizde de 
Uıay maydanının öte baıın 
da mezbele kuyusuna düşen 
biı, tavutu beş kuruş muka-
biı'incie cıkormak ıcın ipli • • 
sandıkla ineı ken RU) unun 
neşrettidi pia kokusundan on 
•ekiz yrımda kelkitli bir 
babayıgıt boğuldu ! 

A· · Terkos •oyu temizle· 
niyor, iki ay sonra korkusu .z; 

icilebilecek .. • 
Y- Demekki aslında te-

mizlenme 1 kapasiteai varmıı 
yine : gel de ıu bizim ıarda 
bir damlusında bir milyon 
mikrop olmaaına rağmen ıa· 
rıl şarıl akan oe zavallı halk 
tarafından içilen ve kullant· 
lan degermendere miıleouıdllİni 
temiz.le bakayım , alimalta 
aka derim sana ! 

Cumhuriyet - Biraz. ciddi 
ol•ak .. 

Yeniyol- Çok iyi olar 
ama, işte ol•alı ! 

C- Muıolini Afrikaya gi· 
diyor •• 

Y- Ha.beş imparatoru ds 
bekliyorum diror ! 

Kurun- Musolini bir mey 
dan muhar~be'i yapmalı isti. 
yor •• 

Y - Olur y.ı , ht.r yigitin 
bir yogurı yıyışı vardır derl!r! 

( İŞLEK J 
Ucuz ekmek 

Trabzon da değtl 

Konyadadır bu .. 

Konya arayının halkı ko· 
runma•ı için yapdırdıgı ucuz 
ekrr.ek fOR ıyı karıdandı • 

Buıün , onbeı furun bu 
ekme6l ııley;,riar .. Ekmek yı· 
yım bakımından oıduıu gibi 
•allık bakımından da fOk 
ıyıdlr • 

Ekmeftİn kaz.andı;ı rol· 
b!ti gören luru.ncular da bu· 
nu ııLıyorlar. Bu halin ıeli,. 
mesı 1 bc;:r.de ekmek fıyatmı 
ındırecekdır ,ıamrız . 

Şarbaylılc, en büyük önem 
le tutulan örneıın bozulma· 
ma•ını korumaktadır. J:..kme 
ıe çok 11tek vardır • F urun· 
tarın önünde çalı kalabalık 

ıörünmekt~dır. 

/dek daha ıeni,le,.e, fu .. 
nın sayı•ını da fOfaltacatını 
öfrcmdık • 

J:.konomaal durumu yakın 
dan bılcn Uray ( belediye ) 
halkın korunma11 ıçin aldı~ı 
bu tedbir çok yerindedir • 

En önae •a)'dıfımı::ı iı, 

f uruncuların tutular ôrne:i 
bazulmama•uiır • Buna da 
inanf ıetirebiliri ki, örnek iıi 
önemle koualanmaktadır • 

Ekekon -Kon1a 



İNŞ~AT 
EKSiL. '1''ME 
UZATIL ASI 
Evkaf 
idaresinden : 

KAŞE 

Pazarkapu mevkin· 
de evkafa aıt fırının yf'· 
n ·den inşas1na aıt eksi it 
me n1üddet ·nin bir hat 
ta uzatılarak ilıalesin~n 
26 temmuz- 935 cuma 
günü öğleden sonra ~v
kaf idaresinde ) apıiaca· 
ğı ilan olunur 

NEDKALMiNA 
~-------------------·-
inşaat 
eksiltmesi 
Süel ~atın alma ko 

mi~yonluğundan : 
E zuruıDda yeni askeri hu 

tane bınasıntn arka kıımıada 
p•V) on ıle hama• ve mutuak 
ye korderu kapah aarf usulile 
yeniden ınşıı edıleccktır • 

Ekııltmuı 3 ağustoı 935 
tarıhine müaadif cuMartesi 
iÜDÜ ıaat 10 dadır . 

Taliplerin keııhıame Ye ıa· 

raıtini kol ordu iuıaat komiı· 
yanunda gönderilecek il" te· 
mınatı bin yedi yüz yirmi beı 
liradır. 

İstf!yenlerin muayyen günde 
ih lcdea bir Hat evvel temi-
aat ve teklıf m ktuplarile Ye 

ioşaı.t yapmıı oJduklarıoa da 
ir n:uaaddak eh ·yelaômelerHe 
birlikte Erzurum sabo alma 
komisyouuna muracatları ili11 
olunur . 1- 4 

iskele inşası 
eksiltmesi 

Şart>ayllktan : 
Moloz mevkiinde yapılacak 

60Z6 lıra 19 kuruş bedeli ke-
şifli yük iskelesinin inşaata 16 
gün müddetle açlk eksiltmeye 
konulmuştur. 

inşaata ait resim ve şart 

name örnekleri parasız alarak 
beledıye mühendisliğiodeu alı· 
nabilir . 

Eksil· me 26 temmuz 935 
tarihiae ınüsadit cumıa günü 
saat on dörtde bel~diye encü 
meninJe yapıla~aktır . 

Muvakkat teminat parası 

452 liradır. taliplerin ayııi gün 
ye aaatta teminat makbuzlarile 
iıkele ioşas1cda ebiıyetlerioi · 
gösterir vuikalarile birlıkte 

1:-eJediye encümenine murac~at 
lan ilin olunur . 4 - 4 

Pelit odunu 
eksiltmesi 
Askeri Satınalma 
Komıs, onund n : 

Erzurum" kıtaat ve müesse 
ut ibtıyacı için kapalı zarfla 
bır milyon bcşyüz bin kiJo pe 
ht odunu munakasaya rapt 
edilecektir. taliplerin şartna 
meaini görmek üzre her gün 
ve münakasaya iştira edecek-
lerin :lS-7 935 perşembe güııü 
saat ondıt 1688 füa teminatla 
rile birlikte crzuıum 9. kol 
ordu satırralma komiıyonuna 
muracaatları Han olunur 4 - 4 

·\itik şahadetname 
Sürme ne merkez mekte~in 1 

den 928--929 ders senesinde 
n1eıua oldum mezuniyet şaha 
detnamemi ıonradan kaybet· 
t' m yenisini alac• ğımdan kay· 
boluaan muhteber olmadığı 
ilan olunur. 

Siirı::ıenenin orta mıbaHeıin · 
den Kalafat oğlu 

Mehmet Fıkri 
--- -~ ~~ 

Gayri menkullerin artırma ilanı 
Mahallui 

Kemerlıaya 

" iakender P. 

boz.tebei z.ir 

çukur çayır 
haaonak 

" masonai bala 

Sokağı 

ayaıotiri 

kdhuda o. 

ıancakyan 

kapalı kran 

konak 
,, 

Neoi 

3 8 metre murabbai 
4 duvar kiliu yeri 
harap ahıap hane 
190 metre murabbai 
araanın nııfı 
yüz yirmi iki metre 
murabbai araa 
emlak arazı 
çalılık 
emlak oe arazı 

• 
n 

DEFTERDARLıKDAN : 

M N9 

47 

18 

48 
32 
24 

,39 

R, K, M, Lira k, 

7 

18 

4i 

20 

400 

95 15 
61 

310 
.. 14 
225 

30 
295 

T 

m 

m 

E. 
" 

" m 
m 
m 
m 

Yukarıda cins ve cvsafi yazılı g~yri menkulatr_n miilkiyeleri peıin para ile on beı gün 
müddetle arttrmaya cıkardmışdır. talıp olanların yaz.de ~ buçuk dipoı;itolar ile birlikde ihale 
tarihi olan 8-8-935 perıembe 6ÜnÜ St. on dört de beFterdaılıkda toplanacak komiayono 
muroco.atları • 1-1 V 

Gayri menkullerin satış ilani 
mab11lleıi sokaiı nevi m.no . R km.Lira T. 

. 
Fireuk hiaar Lezar oğlu 
ayafıU:o Erzurum 
Tuzlu çeşme metropolit 
Muhittin kayalık 
sotba babçivan 

,. aotha 
,. kuyumcu o. 

Mosonai bala köyü 
boskonak 
varvara 
moıoaai zir 

yo'kenan 
laaka 

kiiiıe yeri 
üç bap mağaza arsası 34 

maamüştemi lat harap hane 1 ~2 
284 mefre murabbai arsil 22-23.24 

544 metro murabbai arsa 12 
:22 metre mu. arsa 53 
23 metre mu. aı u 127 

9190 metre mu: fındıklık 7 
emlak arazı 43 
Fındıklık 24 

.. 1 
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224 2')7 ·229 
4 

6 8 ıo 
12 

179 
53 

17 
·14 

300 
400 
4QO 
143 
108 

15 
10 

140 
150 
35 

9 

M. 
R. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
~ı. 
M. 
M. 

Y k d • · ıafı ya•ılı gavri meokuJatıa mülkiyetleri ptşin pua ile 0'1 b"' aüa 
u ara a cını ve s ır ev "' 7 5 d'b 'f 1 ·ı b' l'k 'b 'b 6 8 • -dd l k J *"ar talip olanlEr n Si , ı ozı o ırı e ıl' ı te ı ale tarı 935 sah mu ete artarmaya çı ar; mış - kk'I k · ı 4 

Ü - -t ı 4 d d ft darlıkta toplanacak muteşe __ ı ___ o_m_ıs_yo_n_a_m_u_ra_caat arı . ı -g nu sa. .. e e er _ 

? ? ? • 

Gayri menkul icar a.rtrrnıası 
Köyü 

Samaruk· 
saı kebir 

,. 
il 

" 
il 

n 

" 
" ., 
" 
" , , ,, 
'' ., 
" 
t' ,, 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 

mevkii 

iısfya 
,, 
" küney 

minasli 
n 

" ktn\:oı 

" cami 

" ,, 
dere 
kan boz 
cami 
istifa11os 
kumru 
cami 

" 
n 

gorgurİ 

" 
" er.mi 
n 
n 
,, il 

nevi 

E . arazi 

,, 
" F. çalılık 

f111dıldık 
E. arazi 

)) 

)) 

)) 

» 
» 
)) 

)) 

• 
)) 

)) 

Çalıllk 
E arazi 

» 
müf eı F. 
E arazi 

» 
serander T. 
E arazi 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

11ra 110 kiymeti tabası 
lira ku. 

52 elli E 

63 
69 

1n6 
148 
165 
174 
i75 
177 
rı~ 
185 
187 
186 
uoo 
au6 
Dll9 

3 
119 
193 
196 
n3~ 
a49 
340 
7o 
78 

lt6 
190 
l 9 J 
19n 
f 94 

yirmi bet 5o 
OD ÜÇ 
yirmi 

> 

elli beş 
kırk 
sltmış 
virnai 
y rn i üç 
eHi iki 
yüzyirmiaeş 
elli dört 
dört 
yetmışyedi 
seksen 
yüz on dokuz 
on beş 
yetmış sekiz -
seksen 
yetmiş R 
on iki 
yüzyirmi bir -
dört E 
otuzaltı 
doksan dört -
kırk beş R 
altmışüç 5o 
altmış alb 
ıeksen 

DEFTE.RDARLIKTAN ! 
ı Yukarıdn cins ve sair evsafı yazılı gayri meolrn'it•n birer 
nenelik icarı oa beş gün müddetle artırmaya çıkarılmıştır talip 
olanların " 7,5 dıbozitolariJe birıikte ihale tarıbi olan 29·7-935 
pazartesi günü sut I 4 dt>1 defterdarlıkta tophnacak kom ıs) o 
ta muracaatları .S-4 

;~ır<=rt~~!ıcK~: ~ı,:-en cv=n,: o ~11111 
ı~ ,., mı 
i ~ Erdoğdu camii kar§ısmda denize ve !!.Ilı 
o •• k .. k ı b' k. un 8 g guneşe - aı ş1 uç a: ı ır ev "" ıraya r.:!I 

I• !!..JI verilece kdir . Görmek ve kiralamak !!..JJ § !B is~iyenler Har~? l a r tırarethanesine lfij j I& müracaat etmehdırler . 1-5 _ Jinl 
~~"]!~ ~~~~ ~ 
Gayri menkul icar müzayedesi 
l{öyll 

Toı 

mevkii nevi ıırano kiymeti tabaa1 

••a>vara 
çukurçayir 

aufla 

komera 

kaıafka 

l.oı kiraaya 

-

yükıek m. 
baltacı o. 

baltacı , 

yüksek 
abostol 
kocmali 
mel:ıiye 
rahoz 

kumli 

kalecik 
kumlar 
kondi 
batmanli 

ıamcra 

armutluk 
sa mera 

armutluk 

ban o 

ortaaırt 

karşı sırt 

E. arazı 
)) 
T. çalılık 
E. arazi 
T. çayir 
E. arazi 
)) 
fındıkhk 
çalılık t. 
)) otlak 
E. arazı 
)) 
)) 
)) 
müfrez fın.dıkbk 
E. arazı 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
ar.azi 
E ara ı i 
müfrez F. 
)) 
E arazi 
)) 
)) 
F. 
E. araıi 
)) 
deicrmtn 

2 
21 

1 
15 
16 
13 
7 

2~ 
33 
13 
5 
3 
6 
7 

)9 
22 
42 
'.26 
3o 

437 
3 

39 
4o 
fı8 

11 
lo7 
loS 
54 
55 
56 
99 
31 
29 

179 
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lira k. 
2o 

160 
17 
24 So 
44 
12 
82 

8 
13 So 
45 
15 
77 So 
15 
80 
60 
4o 
f 4 

260 
3o 
7o 

• 16 50 
75 

J.78 
13 
IS 50 
20 
25 
2o 
So 

• 2o 
6 

26 
So 
3o 

E. 

R. 
E. 
R. 

E. 

R. 

Yukarıda cioı ve sair e'·safı yazılı g yri menkul t b' 
ı'k . b .. -dd l a ın ırer ıene ı ıcara OD Cf gun mu et e artırmaya çıkar ı t . 

olanlerın ~ 7,5 dibozıtolarile birlıkte ih-.Ie tft .. ı h' 1 mi ış ır 8ta91ı~ b " .. t 14 d d f ' l O iD l • 3;) perıem e guou Ha e c terdHhktı toplanac k k · ' 
.DA .D)Ur~eaatlır' 2 _ 4 ; omıı70 



ABONE 
Seneliği 500, Altı aylığı 300, 

Iİf Aylığı 175 kara, 

Çarşamba, Cuınartesi Günleri Çıkar GAZETE ve BASI 

Ekonomik 
durum .. 
-Baıtarah birinci aayf da-

dır işte : Bu ıanat sahible· 
rinin iıledifi deri ve köıele· 
ler zonguldnfa kadar kara· 
deniz kıyılarına ve arka ille· 
rimize gider , oraların ihti-
)'Of larını lıarıılar , vabancı 
mallara karıı aıığlı roller 
~•virir , paramızın yok yere 
dııarı akıb gitmesine engel 
olur, '" ıaretl'! T rabzona bir 
haylı para girerdi . Bu ca· 
nım ıanatın önemli bir rolü 
de hiırb zamanlarında görül 
müıdür . Bir acı daha : Bu 
ıanat baltalandıkdan , •anat 
ıayiplerinin calı,maları ya. • 
ıak edildikden ıonra, köylü· 
nün , kentlinin ve hatıa bir 
lr11ım ıehirlinin giydifi ayak 
kapları i/ri yüz kuruıdan 250 
karaıa çıkmııdır. Köylü için 
Fakır tabaka icin ne müthiı 
farkdır bu, . lıte bugün ağlı
yan oe con fekiıen •onat bu· 
dur , Ne yazık ki, yardım 
wörmHİ , ileri götü;ü/meıi 

gerekirken perııan edilmiı· 
Jir .. 

* $ * 
Doiu illeri•izi adım adım ge 
ze zeze ve ibtiyıçlan yerinde 
ve yakından göre göre ilimizi 
ıerefleadiren yapıcı Başbaka
Dımızın ıezciiii ve iÖrdüğü 
yerlerde olduiu gibi ilimizin 
aaa itleri üzerinde de değer· 
li ve •erimli araşdırm lar ya. 
pacaklarma ve yol alab git-
aeıi ıereken Ekonomik ve 
Esenlik ve Bayındırlık işlerini 
belirtib •e nihayet tahakkuk 
ettireceiine hiç kuşkumuz 
yokdur. Maddiğ yardımlara 
muhtaç olduğumuz gibi kıy -
metli drektiflere de çok ibti · 
yacımız vardır. Memleket k • 
aalındaıa ıevgili Başbakan1mı · 
za ıunulac k dilekler olduğu· 
au biliyoruz. lçimizdelu inan 
şudur ki, yapıcı ve demir 
iradeli İsmet hönünüo Tr b· 
zonu olduğu gibi görüşü eko· 
aomik, esenlik ve bayındır· 
hk iı~erine yepyeni bir iıtik • 
met verecek ve art.k memle· 
ketin üzerinde geni§lik havaıı 
eımeie baıhyacakdır • 

Bekir Sükuti BEKER 

Sıcaklar 
Ankara - Bugü:ı Ank ra 

mevaimin en sıcak günlerin 
den birini yaıamışdır. sıcak -
lık dereceai gölgede 33,5 u 
bulmuşdur Meteoroloji ensti • 
tüıindea aldığımız bilgeyegöre 
diindeaberi ( EGE ) mıntak • 
aile Anadol nuö güney ve do-
iu bölgelerinde alcak yükae 
1iıi vardır ıcakJ,k derecesi 
dün Maais d 41, Nazillıde 
41, Diyaribekirde 41, Malat -
yada 39, Maraşd 38, Muğla 
ve Ad&nada 36 idı. YozgAlt 
Si••• hariç olarak ort Aua • 
dolunun bir çok yerlerinde 
ııcaklık dereceıi 30 - 3S 
•rasıoda idi. Erzurum ve 
l\ar dı bı! J•i• la ıegmi <lir 

Kr 1 Jorjun 
şartları 

Atin - Akatimerini ga-
zetesine göte kr 1 Jorj kr Ih-
ilD iadesi !çin aşağıdaki ş rt 
1 rı koymuşdur ; 

1 - Geneloy tam bir 
bit raflık ve samjmilik ıçinde 
y p1lmı1dır. 

il - Her türlü bü~ iimet 
darbesi fıkri bertar f edilme. 
lidir. 

3 - Eğer hav 11ya l 
ihtiraslarla bulunuua Genelo· 
yu sükünün avdetine k dar 
tehir etmek muvafık olur. 

4 - Elde edilen çoğunlu· 
ğun krallığın iadeai için s ğ 
lam bir es s teıkiJ e 8 i b 
etmediğini kral takdir edt!-
cekdir. 

5 - Geneloydan bir ay 
önce cumurluk ve ya krallık 
rehimini memleketi karıştarma 
ya çalışic k her türlü hucum 
lara karşı in nca altına alm 
lıdar. 

6 - Kralhkdan sonra ve 
ulusal kurul nayasa kanunu 
işini bitirir bitirmez ayrışıklar 
Ja anlaşarak kararlaşdmlacak 
bir seçim sisteuıı kabul ure· 
tile seçime başlanm hdır. Bay 
Çaldariı bu diyevden haberi 
olmadığını ve fakat bunları 

makul bulundu&unu ıöyJemit 
dir. 

Bayındırhk 

Hakanı 
İzmir - şehrimizde bulun· 

makta ol n bayındırhk baka· 
oı 8. Ali Çetin kaya Is ne k 
da aydın ,{emir yollan iatas 
yonunu ntrcpo ve depolarını 
gezm işlerd r bakan de\#Jet 
demir yoU rınl )edınci ve se· 
kizinci işletme eospöktürlukle 
rinın bırJeşdirmesı üzerindede 
incelemeler yapmaktadur amas 
ya birkar. gündür sıcaklar 
şiddeti rtarmış.iar dün sıcak 
derecesi 34 bildırıııişdir • 

Parisde bir şölen 
Paris - tecım b kanı 

Bay georgcs honnet türk te-
cim heyeti onuruna bır_şöylea 
vermıştır şölende türkiyenin · 
paris büyük elçisi bay Suad 
He türkiye ekoDomi bakanhiı 
yonetgeai ve heyet başkanı 

bay Faik kurt oğJu bulunmuş· 
1 rdır 

Almaııyada 
Roma - Selahiyetli ma· 

hafil mubadele en•titü•ü ta· 
rafından dooiz muumeleleri 
üzerinde yapılacak kontrolla 
kont" janların 11ıkı bir ürette 
tatbıki hükumete liretin ko. 
ranması imamnı v~receği ka· 
naat•ndadırler , 

ltalyada kantenjan 
Berlin - B. Goring e.lıi 

müharipler hatalık karalunucı 
da;ıtılma•ını mretmiıclir , 

SÜ ET 
Don ağı 

Evkaf işyarımız bay Nec· 
mi DiDcerin oğlu A h m e t 
Pluıafferin sünnet donafıı 

p z r iÜDÜ birçok işyar ı ka 
daşlar ve dostlar huzuruyla 
ortahisardaki evlerinde yapıl 
mışdır. 

i yö etim 
urulundan: 
Kaç kcılıktan ötürü adli 

ibtis s mabkemesioce 19640 
kuruş p r cez ına mahküm 
edildiği h lde k nunı teblığa
ta rağmen par yı ödemeyen 
ve tahsilat komisyonunca g y 
ri mer.ıkul mahnın haczine kc-
r r vcrılmiş ol n rg liya 
köyünden Jemd r oğuHarın· 

dan osman oğlu Hüseyinia 
dı 2eçen köyde şayiao mu-

t.as rrıf olduğu tapunun ağus· 
tos 931 tarih ve 15 ıua nu· 
mara ında kayıtlı şar an k -
raya oafo yorıka tarJa11 i•r-
ben dere ve tarikiam şimalea 
yioe ta.rikiam ve cenuben y· 
vaz oğlu pohhron ye yorika 
tarlasiyJe m hdut on beı dö-
nüm bir parç tarl daki nısıf 
hiaae i t hsıli emval kanonu-
nun 13ncü maddesi mucıbince 
iş bu bildirim tarihinden 25· 
7.935 itibaren yirmi bir güa 
müddetle çık rtırmaya çı· 
karılmişdır. isteklilerin vilayet 
idare heyetine muracat etme· 
ieri ilin olunur • 

25-:Jl-7-14 
..... 
ıgır e 

e sıl mesi 
Askeri Satınalma 
KomıS) onund n : 
A - T r Lıon kıt t ih· 

tiyacı için tahminec 10850 lir 
lık 62,000 kılo sığar eti , lana 
caktır • 

8 - Şartname i her gün 
komisyonda parasız olara • 
okun bılir . 

D - Artırma eksiltme k · 
palı zarf usulile alınacaktır • 

F - Muvakkat teminat 
813 lira 75 h.uruşdur . 

G - isteklilerin 12 aius· 
tos 935 pazartesi güoi; saat 
15 de tekl:f mektublarile ka 
lede satın alma komı yonun· 
mutacaatları ilin olunur. 1- 4 

Çam odunu 
eksiltmesi 

Askeri Satınalma 
KomıS) onundan 

Erzurum kıtaat ve müeueıat 
ihtiyacı için bir milyon kilo 
çam odunu kapalı z rf usulile 
munakasaya konulmuştur. 

mun k sası U 8· 935 cuma 
günü sa t 10 dadır • 

Talip'erın şartnameıini gör 
anek üzere h~rgüomunak saya 
i tirak edecekleri muayy,eogün 
v~ saatta i500lirateminatve tek 
lif mektu blariJe ticaret vesik • 
Jarile birlikte erzurum satına· 

ID kom!s!•ocuaa mur c atlal 
rı illa olu!!ur • 1 ~ .. 4 

EVi 

NÜSHASI 
4 Kunıştur 

ilan ıatırı 15 Karu~tar Reklamlar 
pa:z.arlıia tabidir. 

Trabzon idman mıntakasından 
Mıntakanıızın senelik mutat pongresi 31-7-

935 Çarşkmha günü akşamı saat 21 de Halk llar-
tisi binasında icra htlınacağından alakadar kuJüp. 
lerce malum olmak üzre ilan olunur . 

• 
Karaköse llbayllğından: 

1 - Eksiltmeye konulan iı : Trabzon - Kır•köse yolunun 
A~rı vilayeti dahilinde Saçtepe ile kurdali köyü arasında y pı· 
lacak tesviyesinden imalat ve makanı şoıe inıaatile Saçtepe 
ıle karaköse arasınd üç adet mütemadı tamirat ekip binası 
inşaahdır. Bu işlerin tahmin erlilen bedeli 153,031 lira 46 
kuruştur • 

2 - Bu jşe aid şartnameler ve evrak şunlardır : 
a c:ı... Eksiltme ıartnamesi , 
b - Mukavele name projesi 
c - N fia işleri ıeraiti umumiyesi , 

d - Teaviyei türabiye Şose Ye kiriir iıııaata dair fenDİ 
ıartname 

e - Husuıi ıartname 

f - Keş"f huliıaaı cehelive silıilei fiat cetveli , 
g - Sinas imalat tesviye ve ıoıe grafiği 
h - Taskam ve ıu grafiği 

i - Ekili binaların projesi ve keşif hulasa cebeli istiyen 
ler bu şartn melcri ve evrakı 765 kuruı bedel mu~abıfüıde 
agir Vıtayd nafı bat mübendislikl"rinden alabilirler ve Ankara 
Trabzon gümüşane Erzurum, Ağri yiJiyetleri nafia dairelerinde 
okuyubilirler. 

3 -- Ek iltme 1 • •iuıtoı 935 tarihinde perıembe iÜDÜ aaat 
15 de ağri vilayeti nafia daireıinde yapılacakbr • 

4 - Eksiltme kııtpalı zarf uınlile 

5 - Eksiltmeye girebilmek içi1a 8901 lira 57 kuruı muYak 
kat teminat vermesi Ye bundan b•ıka ticaret od•sı vesikasını 
hamil olup göıterilmeıi lazımdır • 

6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılti ··• 
atten bir aaat evveline kadar ağri vilayeti nafia başmühendia -
ğine getirilerek eksiltme komisyonu reiıliğine makbuz mukab-1 
iınde verilecektir. poı;ta ile gönderilecek mektublorın nihayeti 
üçüncü m ddede y zıh saate k dar aelmiı olması ve dıt zarfın 
mühür mumile iyice kapatılmış olması Jiıımdır . postada olacak 
iecikmeler kabul edilmez . 1-2 

-- - - -

rzurum Valiliğinden • • 
1 - Trabzon Ağır tr nsit yolunun Erzurum Valiyeti da. 

hilınde Hor an köyü ile Saçtepe arasında yapılacak ıınai ima 
lat ve m'1kadam şose inşaatı ile Kopdaiı ile Sııçtepe arasında 
sekiz uded mütemadi tamirat, ekip biı aıı ioşecab ekııltmeye 
konu1muşdur. bu işlerin tahmin bedeli «181108» lira 52 kuruıtur. 

2-
A-
B-
C-
F 
E 

3 -= 

4 
s 

6-

Bu işe aid şartnameler ve evrak ıunlardır ; 

Eksiltme ıartoamı~ıi 
Mukavele projesi 

Nafia itleri umumiye Ye huıuıiye fartnameai • 
Keıif hula a cetveli ve ıilıilei fi&t c :heli. 
Sınai imalat tesviye ve şose Krafiği H.taı ve kvm ve 
ıu gr fiği ekip binaları projesi ve bulita cetveli, 
istiyenler bu şartnameleri ve evrakı 906 kurut bedel 
mukabilinde Erzurum Nafaa mudürlüğünden alabilirler 
Ve Ankıtra ve iıtaabul, Trabzon, Gümüıhane, Erzu. 
rum, Ağn vilayetleri Nafıa dairelerinden okuyabilirler. 
Eksiltme 29-7 - 935 tarihinae pazartesi iÜDÜ saat 
onbe te Erzurum viJiyeti nafıa daireıinde yapalacakd1r. 
Eksiltmeye kapah zarf uıulile y•pılacakdır • 
Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin 10305 ten 1035 
lira 43 kuruı muvakkat teminat vermeıi ve bunda~ 
b şka Ticaret odası veaikaaını haiz olup iÖıtermeaı 
lazımdır • 
Teklif makbuzları yukar1da üçüncü maddede çaııh 

aatten bir sa t evveline kadar Enurum vilayeti nafıa 
müdürlüğüne getirilerek ek11ltme komiıyonu reiıliğine 
makbuz mukRbılinde vcrılecektir. poata ile gönde.-i-
lecek mektt>pların nihayet üçüncü maddde yazıh ıaate 
kadar gelmiş oJmaaı ve dıt -z rfın mühür asumu ile 
iyice kapatılmış olmaaı JAzımd11. poıtada olacık I''· 
cikmeler kabul edilemez • 

' 




