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Hava tehlikesini 
Bilen üye 
Yazılalım 

Ekonomik 
Dirim gerek .. 

Trabzonua Ekonomik du· 
rumu iyi değil , hiç iyi deiil· 
dir . Ahı veriş yokluj'u igıiz. 
lik, durgunluk , biraz da em· 
niyetsizlikdcn , birbirine em· 
mi yet edememezlikden doğ . 
makda , aJaca&-ını alamamak 
vereceğini verememek bu ıo 
JlUCU doiurmakdadır . 

Meıelenin bir yönü ve üst 
kıımı budur , böyle görünür 
ve böyledir.Ancak, işin, yara-
nın asıl içi ve iç yüzü daha 
b a'kadır, Trabzonµ~ Eli pr.iomik 
duı \lmu bozuJmuşdur , bunun 
için aa.1 ana tedbiri araştır· 

tırm&k , ana tedbirlere bat 
vurmak ıerekdir • 

Halbuki, ana tedbirleri 
araıtırmak,ana tedbirlere ba-
ıarmak için de, bund•ıı ön· 
ce yıpılacak bir iş vardır ki! 
~konomik durµmun iyi olma. 
dıiına iaan ietirme , v-e bunu 
böylece bilmek, duymak, ıör· 
mek ve olduğu gibi kabul et· 
mek lizımdır. Halbuki biz, 
böyle itlerle hiç mi hiç uiraı 
madığımız iibi uğratmanın 
en (iae•ıdi ve ea öadea ıelen 
bir ödev olduiunuıa dabi far • 
kında dezilız, ve itin dalı• 
i 1 k noktaaıaıa farkında 
olmadıiımız içiDdir k i , 
hatta buaünl..ü duıumua , ba 
aüakü iyı olmayan aonucua 
,da b ve iUeUeriai haz,rJamak 
il• dalaa ()acedenamil bile ol 
muıuzciur ! Geçen aayımııda 
d1ı& ıöyledığımiz iİbİ ekknomi 
itler öyle zotuaa Ye zoruna 
yürüyen , yürütülecek olan İf · 
ludea deillGir , onun özel 
çeıçiveleri vardır ki, aalamı
yar ak_ oniarın cıııına ç,kar ve 
ııa bu çercıvenıa aıııoa çıka· 
raraak , ııler il . ri aeiıl ıeri 
ııder böyle,,, Demek kı, yap 
madan ö~cc bozmadan kork • 
m•k. ve kaçınmak, fak at. boz· 
m1U11ak ıçın de yapmak içia 
t.ie itin pı.elfüderuıe yeteçek 
ve yetııecek bdiı aahibı olmak 
aerekaır 

Trabzonuo, ıeoçlij'ia ıöıü 
ıeriaerde deid, ıJerae ve ıJerı· 
lılderdedır, t.w.ooomık durumu 
muzda ıterı &itmeyi düıüaür 

ve beklerken, görüyoruz ve 
aörünüyor ki, eKoııomide de, 
eaenlık hayatında ve ıoıyal 
hayatta da tek ı:.dım dedemi· 
yoruz. Yazık oldu, yazık olu· 
yor bıze,, 

MuelenıD içi ve özü ıudur; 
Çalıımadık , çalıtmıyoruz ve 
çalıtmıy•caaıı. , keodı rahatı· 
mıı.'1aD , k.:ndı çıkarımızdan 

baıka bir ıcy de duıüaeme· 
yıı. , Ne yapalım belki böyle 
olmakta aa mazuruz ! 

Fak.at dedıiimiz ıibi , yar 
zık olan koca bir ıehır ve 
koca *>ır ı!dir ,,, · 

K.uia olarak umuyoruz ki, 
Sf&pıcı ve çok derin görütlü 
liaıbakanımızın Trabzoaıu ıu 
olciUiU 1tibi &örütleri ~ütün 
bu ıılerıa bıraea yol alıp ıit· 
meaı için çok aıı;ıı olaca1'cur,, 

B•lcir S;;Jıuci BEKER 

l2inci ytl 5i~-a=:al 0-azete- T:ra.b~or. Sayı:2056 

Sevgili Başbakanımız Şehrimizde 
iskelede , iskele meydanınd'l halkdaıı kimseyi ğöremiyen Sevgili ve Saygılı 
ismet lnönü başını kaldırıp halkı güzellisarda görünce h~lkın yanına nerden 
çıkıhr, oraya gideceğim, diyerek oton1ohiHe kaleye çıkdı, halkın içine girdi. ... 

Seo.ili Baı6alıanımrz J •• 
met lnönü iki aiindür Konu· 
fumuz balunmakda, şehrimi· 
z;e ıeref oe •eoinf uerm~kde· 
kir. Perıembe günü daha sa· 
bahdan k6ylü, kentli feht'rii 
hadın •r/4e~ bin/erce yurdtiaı 
yelları meydnnları doldurma 
ıdu. Herke. vapurun Riz;eden 
hareketi haberini birbirinden 
ötrenmelc İ•tiyordu. Ô;leden 
tonra 19kcı4/qr c#altcı 9ok ka~ 
labt:flı"aımı,dı. Bırc#en, A11 • 
kara uapurunan •aat 15 de 
Rizeden hareket eltili oe 18 
ele Limanımıza •elec•li ha-
fieri laer tara!• 1ayılJ~. Bo' · 
baJı.ınımı;ın fık~c~lı toı İ• • 
kele meokiiyle i•kele önünde· 
ki 6eRİf meydanl~fa f• if~•· 
/! cadde,ini1' yarıdan aıaiı 

lııımına i11ar ileri ı•lcnltr
Jen fi• ha~ı leıelıkal mılmH 
ıillerinclen baılıalarının •ir· 
m••İ ue balrınma•• -,apılan 

pro•ram, r;erilen •fl!İr mqçi· 
binçe pqli4 m•mwrları •ara· 
/anılan ya•ulc •dtldilind•n 
hallı ancak Bdaılhi•arcla be· 
lecliye meydrnıntlan i•kele 
catltleei baılarına lıaclar olan 
•alacıcla toplanmııclı • 

Baıbalıan.n otarma o• 
yatmaeı İfİn baki oiluntia4i 
ilbaylı4 lıonafı ~azırlanmıı· 
Jı . Biıtfın yollar , daireler 
dülıônlar bayraklarla •li•l•n-
miıdi. • Bakı ot/andan i•k•· 
leye kadar poli• ue bekciler 
proıram mucibi fa11la ile 
tayın edilen yer/erini aimıı 
larclı • Jıbay , ilbay uekili , 
••ylaolar, alay kamııtanı, be. 
lecli)'•, parti, liman ue liman 
•oıyeteıi yönıdim kuruma baı 
Juflları ıirlıetlenin motöriyie 
iılceleden O'jıldılar. Daha ar• 
lcadan poli•, 6elıtdiye zabita 
mem~rlariyle jandarmaların 
motörleri laar•k•t ettiler. St· 
J 8 de uapar demirLemiıdi • 
Adı ı~fen lcarıılayıcılar va· 
pura fıkdılar, iki drkika ıon 
ra Bcııbalcanın bindili motö· 
rün •elmekde oldalıı ıf>rül
dii. i ı y a r ileri ıalenlerile 
• mniy• t direktörü 
taralınclan i•lıelenin yirmi 
ota~ metre u~aııncla ıö•ter· 
elifi 1erde laızalanclılar. Boı· 
balcanı ıetiren motör iılıeley• · 
dnaıdı. ilk 6r.c• lımet lnö· 

y . . l ö •• nü HrJimli •ıma•ıy • ı za • 
mtif, iıluleye fılımıı bulana· 
yordu. Arka11ndan dıı baka 1 

111 T. Rfııdü Ara•, Jandarma 
ıenel ltamutanı ilJ maiyotl•ri 
08 ıcl.zü ıe'i•n lıarıılayıcıiar 

'iılıdılar • . . . 
Boı&alcan i/,1rleJı, .yırmı~tu.z 
metr• beride beklıyen yımır 
otuz.kadar lıarıılayıcının yanı 
na ıelince hal hatır •orarak 
••'idi , ııdôm Jurumuncla o-
lan aılcer, jandarmaya hatır 
ıorJa. Gümra• kapaıana . ya 
naıclri• aaman etrafa bakın iı 
o• ıonro baıını lıalclırclı ıd 
ıtlhiıa.rda toplanan /c41/tJb~lılc 

• 

h ılk kiıtlHin i görclii , aradı· 
g r n ı b u l el u a?rda , 
oraıt giuelhi•ar Jenilen mev 
ltiydir, halk orada toplanmıı 
dır dediler . Elind.eki ıapka
•ını u.zun uzun a,Jl/adı güle· 
relt onları uzalıclan Hldmlad& 
Şimcli ıinelhi•arın denize 
bakan clıuarları ü.tünden ıü· 
re/eli alkı,lar oltmofa baıla· 
aıııclı ~ 

Belliydi iti, kadın, erkek 
binleri oıan lıaledelci halk 
lımet /nönünün bu aroyıf , 
ıörriı, buluı ve ulamlayrıuı 
dan çok ~·ellmiılerdi ... 

* .. . 
Sordq ~ oraya, hrıllcın .)'Q• 

nına nerfden ~ılulır, oe anla 
Jı. qraya 1 ltallım yanına •i· 
clccelim dedi • Ônden emnİ· 
yet dirclıtörrinrin oe •onra il· 
bayın otomo&illeri yollanm•f· 
ılı. Baıbakan birıdili elomo· 
bille cl~in• kaleye fılıdı, hal 
lun ifine •irdi • '4tıllaı Hl•m· 
laciı, laal laaf cr eorJu 1 hallı 
Seo•ili Baıbakanın otomo6i· 
lini •arılı , otomolliln eıralı 
Ü•tıhte fılıan , icatlar t•ılıil 
eden heyecan clalıalariyle 
f Hrilmiıcli, ba clal•aları ya· 
pan hallr.<n lc•nıliıi,,cli 1 onata 
4eyeoanını ~apt•tm•lı artılı 
mü1Rkiin cletildi, zoptedilme· 
yen heyecanların, mahrumi· 
yellen ka"talaıan temiz ,,a· 
reklilifin, t•mizlifin, •allıfın 
ıcımimiyetin , İft•n 11ele ma· 
habbetin , H06inin en canlı 
en clokunaklı ifadHiydi bu ..... 

S eugili l•meı lnönün(; 
böylece İfincl• •ören oe bulan 
halk uuincind•n ırcrıyor , 
atlıyor , otomobile •cırılıyo,., 
Seoiınli , ıüler 1azlü Baıba· 
kana candan aeugi 11• •ayll'· 
l'9rını •unuyorda , otomobil 
kaleden çılımtı , lalı.at yolu 
Joldaran in•cın yıfınlarından 
yol alamıyor , yaoaı yaoa, 
ilerleyor, Trabzon uıaklarının 
HrJİnfden if l•ri İf/erine •ıl
mı)'Or, atlamalar, •ıpamalar 
•arılmalar , ıev•i oe •ayı• 
•anmalar )'ol bo,,unca cleoam 
ediyordu . Boıbakart ıimdi 
hin/erce halkın alkııları cıra• 
•ıncla belecliye meyclanını •e· 
çiyor. tabim önünden, uzun 
•okalt yoluyla ilerliyorclu • 
bütün yol inıan yıfınları oe 
allı.•ı clolıalarıyl• aıaldıyor 
oe çınlıyordu. llbaylılı ko 1a• 
fına gelinmiıdi • i 

Boıbalıan rJ• beraberlerin· 
dekiler , o ·da İnıifettiıi, lıol 
o ııiu lcumutan• •alona •irtli· 
ler, oturdular , bir toratinda 
Ha•an Sako, 6biır taralıncla 
T. Rüıdiı Ara• l•md lnönfı. 
nün •orgularına. lıarıılık U•· 
riyorlardı. 

Yemelıten wonra i.ıiraha· 
t• ~eki/eliler . • . • 

•"'• 
D6n ıohah , hallı konafın 

6 ,fk,,Jeki eacldeler• yıfılmıı· 
Ji • / .114.1i oalion;ı f'""' fo4 

alkıılandı. ıaat dokuz bucuk • 
da örıde zabita otomobili, 
emni)'et Jirektörü geçti . 

Baıbakan hükumete aeçi· 
yordu • hüku 7Jette işyarlarlı1 
gör riıdü,uzu,. uzun •orgu/ar 
•ordu. Dönüırl~ Portiya gir· 
di, binayı dolaıclı , Partıdan 
yürüyerek Halk.evine ,,uiler, 
lenlaa duran uz.un•okak ~eçil 
dikden ıonra kalabalık halk 
lıümeleri tarafl.ndan karıı
lanclı ollırılar[q Halkevine 
girdiler. bit.yük •alanda otu· 
ralclu. u.ıurı uzun konuıaca

lız eledi , not clefterini fıkar· 
de. ilcel•rclen gelen mümH· 
•illeri İ•tedi , dileklerini •or-
Ju, eorpla karıılıklı araıtır· 
malar yapdı , :notlar aldı . 
Yomra mümeHillerin4 itan 
ıütme meHlo.iıei tordu , bu 
1ara azerinde önemle durdu 
bundan f1-'%6"t;ilmezıe baıva 
ralaealc lceain tedbiri bildirdi 
alkıılanclı. Of, Sürmenede ki 
nafa• kalabalıfını •ordu , 
Vana •itmek İ•teyenlerin mi· 
ktarını not etti • Merkezin 
dilekleri Trabzonun kuyum· 
caluk •anatini göıteren ı<ı· 
müı lıapaklı güzel bir kitab 
içincl• •anuldu . Gübre m•l•· 
l .. i , Gübre fabrika11 , Ofılı. 

ıl•ni~ aocrlıiı 1 deniz altı •er 
oetinden İ•tıfade yola ıiz;ıirin 
ele etraflı lıonuıulda . Saat 
bire ••liyordu, alt •alonclalıi 
bayan Feh ;menin biçki dikiı 
yurdu Hr6İ•ini •ezerek halk· 
eoinclen çıktıktan •onra fOlı. 

;üsel t•rtib edılen Tecim ve 
Endıiıtri Hrg.'ıine • :ri/Ji bo'f' 
•a ltomiHrİ H Jm;t t<ıralından 
laer paoyon önünde iz.ahar ue-
rilcli , Yana• balığı cleri•in· 
deıı bir fıft i.Jıarprrı yapmak 
üsere ölfü alma mfHaclu i 
iıt endi oe alındı • 

* ...... 
Yeme/eden ~onra belediyeye 

ıidecek/eri haberi çıkdı , 
parkın belediye .emdindeki 
lıapı11 yine kilitlendi ! 

Arkaıı 4 ncü sayfada 

idman 
w 

ocagı 
Açılma töreni 

Şerefli ıeçmiti olan idman 
ocaiımızln J-'ni yurdunun A 
çalma töreni dün yapılmııdar. 

Saat beıd~n itibaren Çflirılan 
lar toplanmaia b»şlamışdır. 

Saat altıda, tören baıladı, 
ocaiın fab ·i baıkanı T. Rüıtü 
Araa kordelayı keamişti . Ocak· 

1.iara ~utlular, maç ve birinci· 
lik alanlarınd• yeni yeni bııı· 
rıılar dileriz. 

Samsunda . . uray seçımı 
Samıun - Şsr kurulu 

iç!n yapılan aeçim b~tmiıdir, 
Parti adaylara olbirliii ile 
kaıanmııdır. 
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Yurdu Ha vaaan koruyacak 
UÇAKLARDIR 

Hava 
Kurumuna 
Yard ·nı - tfşekür 

Ankara - lzmirde Fılibe
li Süleyman oğulları T ü r k 
hava kururnutta beş bin lira 
vermişlerdir hava kurumu ge· 
nel merkezi bu değerli yar • 
dı mdao dolayı bir teıekkür 
mektubu gö:ıdermitdir. 

Depren mele 
Ankara - Tarım bakan· 

hiı ~deoro!ojı eııstütüsüoden 
bu ıabah saat 4,25 de Bala • 
kcıirin 25 kilometre kuıeyin· 
de Kebsutda ve saat 4,55 de 
lstanbulda 10 ıaniye devam 
eden deprenmeler duyulmuı • 
dur Zuar yo!ıdur. 

ikiz çocuklar 
ismet , lnönü 
adlarını aldılar 

Uzun sokak merkez ka • 
rakoJu polislerinden ıinoplu 
Mahmud oguıuo, başbakanı • 
mızın iıkeleye ayak bulağı 
ıırada birincisi, yuım saat 
sonra ikinci olmak üıere iki 
oğlu doğmuş . ikiz yavrulara• 
ilkine İsmet, ikiaciıine laöail 
adları takılmış dır. Mahmud 
Oğuzu Kutlularız . 

Habeş işi 
ital ya-ingiltere 

Roma - İtalya aiikômeti 
U!uılar ıoJyeteaini bırakma 
d aa doiu Af ,ikaaıDda kendi 
aine hareket özgürlüiü veril • 
mek ıuretile kabule deier 
bir kotarma yolu bulmaaı 
mümkünolduiunu aanmakda • 
dır hükumet ceveaJeri Jıpon· 
ya tarafından Çınde yapılan 
hareketlere karıı daha az 
şiddetle protcato edildiiini 
kaydctmekdedirler lngiliz ka· 
bineıiniu Habeşiıtada aılib 

çıkarmak içın müsaade ver • 
mckden çekındizi dakakadan 
beri ltalyao kamoyu müaaade 
kamoyu lagHtereye karıı da 
ha • müaaid bulunmakdadır. 
Söylendiğine göre bay Eden 
Cenevrede itidai ıöatermek 
hususunda talimat almııdır. 

Cent:\Teye çagırl§ 
Cenevre - Bay A•enol 

konıey üyelerine iÖaderdiii 
bir telgrafda kouıeyin toplaa 
tlıı iç!n 31 temmuz ve yahut 
1 Aiuıtos tarihler ;ni oaerıe 
mişdir. 

Konsey. için 
Cenevre - Uluılar komi· 

teai ve sosyetesi koaıeyinin 

toplaat1sıua ait davet mektub 
larlDID bu sabah iÖDderilmif 
olmast muhtemeldir toplanta 
tarihi çarşamba olarak. teıcıit 
edilmiıdır. 

Romada 
Asker ve alkış 

Roma - balkının alkışları 
arasında askerin yollanmA&ına 
devam edilmektedir. Mootelı· 
ada veliahd gavtnıoı tume· 
D~n;~ 31 ~~i piyade alayinin 
kıııcı 1:otügüııü gözden lt>Çİ .. 
rilmitdir 



Sayla 2 

İNSAN 
Geçen y•ıımda da söyledi 

iim gib3 biz iaunlar cidden 
anlıtllmaı, ıarip haletler taşı· 
yan mahluldırııdır.. Öyleki : 
Kimimiz butattın nem kapa · 
rız; kimimiz: 111tlarcı ve bar-
dıkdın boıuırcııını yığan 
Y•i•arlar alhadı durur, ka • 
lırda ıılaadıiımııı bir .. köıeye 
aba aemlendij'imizi bile hiı 

edemeyiz. Pek çoklarımız teıir 
altaadın çıkamaz, bir kıımı · 
mız fiyakaya adileıecek ka 
dar dütküad&r. Kimimiz deh· 
ıet •erecek deiin zebuakeş 
•e baıılarımaz da bir fey ka 
pıbilmek, yırdım umdu~u, 
beklediii biriae hoı ıörüne • 
bilmek İÇİll neler de neler 
yapmayız •. 
Fakat unut•1yalım ki insaa 
denilen mı'-lukabn pek ço2u 
da bir relincik bir ıül kadar 
biıli bir mine bir şebnem ka· 
dar incedir. 

İıte iHan kelimesinin bü • 
t&a anlamını kendinde taııyan 
Ye ancık i11san denilecek 
mevcut bu ıon ıöyledij'İm 
kııımdır. Bu kola dahil olma· 
yanların topu nihayet bir çev-
re bir çerçeve içinde toplann· 
lar. ve iıte oalıra ancak in· 
11n dçailea mahluk şeklinde 
oldukları için inaan deailir. 
Y ok11 onlar ünlü yazıcının 
dediii ribi ••cık •e ancak 
( iasaa ıeklinde aice e .... 
yardır) Sözlerinin tam ve bı· 
riz lledefidirler. 

Be• burada uıun uıun 
1ııacak ıutuaİllr doldurmaia, 
baı air&tmaya kalkacak deii· 
lim. Söylemek •e anlatmak 
iıtediiim ia11nlaıam•yor1akbi· 
le bir parça olıun yaklaımak 
1akıalıımak, ıeybeııbe-rhanıi 
bir elbiıe , doldurulan bir 
iıkemle•~yot kazanılan, alınan 

bir derecenin teairi altında 
ye ilttimılki oa para etmeyen 
ciierimizi ıörme.ien ötekine 
berikine kafa tutmayalım, ay 
kira kertede dik kafah olma • 
1alam bari demek olacakdır ... 

HALiT MUZAFFER 

Dil işi 
Araşdırma kurumunun 

bildiriği 

lıtaabnl - Türk dili araş 
t1rmı kurumu genel sekreter· 
liiinden : Kurumun çıkarmak 
da olduiu Türk dili bülteni • 
nia onbiriaci Hyııı çıkmııdır 
bülteain ikinci abooa yıl&nın 
baılaojıcı olan bu aaytda iC' 
nel merkez kurulu üyelerin~ 
den Ahmet Ce•at Emrenin 
Hind Avrupa dilleriyle Türk 
dilini karıılııtuma yolunda 
ikinci Türk dili kurultayıadı 

ıöylediii tez vardır. Türk di· 
linin on ikinci 11y111, da baaıl · 
makdıdır Ului Önderimi:ıin 
iki büyük ıöyleviyle ıüslenea 
bu ııyıda kılaviz çalıımalarJ 
ye ıentakı anketi üzerine ya· 
zılar vardır Türk dili kurulta· 
yı asda ıöylenea tezelerden bir 
kaçı da orada yer bulmkda .• 
d&r . pek yakında bu sayıda 
sıkacakdır , 

Birinci abone ydında Ba 
ıım Ye daiitma yerlerinin iki 
kere deiiımeai yüz.ünden ya· 
JlD itimııde i'-ri kı.Jmalar 

"" 

Yünannistanda vaziy t .. 
Hükü et uyuşmağa çal şıyor ! 

Atina - Hükumet ceoen· 
leri 8eneloy reyiam tarihi 
hakkında Atina ıarbayı B. 
katzıa• tarafından kralın dü· 
ıünceleri ı hakkında oerilecek 
izahattan •onra bir karar 
alınabileceği fikrindedir • 

Geneloy •aylaolar krıra/u. 

nan gösterdiği tarihde yapıl· 
dıfı takdirde hühümet bu 
hu•astaki şa•·tların te•biti 
için ayris partileri i/,~ uyuş· 

mata çalrı acakdır • 
Geneloy sonraya bırakılı r

sa hükumd talik kararını 

vermek sa/Ci.h;yeıini haiz olan 
saylav/ar kurulunu toplantıya 
cafırmaktadır • • 

Athinaika nea ~azetesine 

~öre venizelos bu gün bula. 
nık durumu içinde ıimdi ki 
hükumet tarafından yapılan 

reyiamın uluslar dilge terca· 
man olmdyaco~t fikrindedir. 

Venizelos niMbi temsil •i•· 
temi ile mecliai müeuuan 
için derhal secim yapılmaaını 
tava iye etmektedir B. T aal · 
darı, gene/oyu istemekte ia· 
rar ed"ue bir ulusal birlik 
hükiımetinfo kurulma6ı ve 
mart ihtilalinde yakalanlar 
için genel af ilan edilmeai 
lazımdır athinaiha nea gaze · 
te•i cumurcu ccvenlerin veni-
ze!os gibi düıündüklerini ild· 
ve etmektedi,. • 

i alya 
i aly 

- ab ş meselesi . 
notasında" sonra 

• 

. ' 
Paris - B La ..al bakanlar 

kurulu topl nt11,nda İtalyan 
habeş anlatmnzlsğının liar iş 
yolu ile halli içın pariı lond· 
ra roma ve diaababa araıın· 
da geçen kouuvmaları anlat · 
mık ye frannnın gelecek h. f 
ta cenevrede lacaj'ı durum 
etrafında izahat vermittir ba. 
kanlar kurulu ne it•lyan •e ne 
de ioriltere doıtluklarına teh · 
ikeye düı ürmiyecek ve aluı • 
lar ıoıyeteainin preaıiplerine 

baila kalacak olan bu lıarekft 

ti beienmiılerdir, fraasız hü· 
kümelinin durumu kata olarak 
belli olmuş değildir a.nlııtld& · 
i&na ıöre b. laval katı bir 
pro;ramla yola çıkmaktad11 

icon1eyin kata foplanb henüz 
belli olm malda beraber bu 
tarihten evvel hemencecik bir 
çare bulunmasını loıadranın 

arz.u ettiği toplanhyı lüzumauz 
hale getirmeyeceği anlaaılmak 
tadır buaunl beraber İtalya . 

nın adisababsya verdiiinotR· 
dan ıonra durumda hafif bir 
iyilik olmuştur b mu11oli1ıi ıı 

• 
Gen yon 
Kurulunda 

Ankara - Genyon kuru-
lu buğün beUi toplantııını 

yaptı ve Yuıufeli, Bala, A~a • 
navgat, Arabıun ilceleri parti 
yonkurul başkanlanaın ödeY-
lerini onayladı partinin iç İf • 
leri üzerinde: gözüşülerde bulu· 
aarık kararlar verdi. 

olmuşdur yeni yıl içia abone· 
lere ve aatacılara daiıtma işi· 
nin aksasız yürümesi yolları 

düıünülmü§dür gerek yeniden 
abone yaı.ilmak ve ierek ge· 
içen yılki a bonelerını yenıle • 
mek iıteyenlerin doirudan ' 
doğruy İst nbuldakı Ankara 
caddeıinde Türk kitapcılık 

limited şirketine baş vurarak 
on ssyı için bone k rşılığı 

olan üç lirayı iÖDpermeleri 
ıerekdir U.usal dil dcvrami 
itini adım adım kovaJayc.n 
deierli okurlaramızın bültenin 
yeni yılan& daha verimli bula· 
cak bir lievgi He •liilcnecek· 
lerioe in n•yoruz, 

ular meselesinin bir tarafa 
bir kıldığını ve beşinci yargıç 

tayin edllmediği takdirde 19~8 
•ndl şmasına ıöre olacak olan 
uzlaşma usülünuo tatbik edile 
ceği iüşündeıindedir habeı 

!mparatoru iıe ulu§İ r soıye 
teıinin bir aol im y varma 
olan it !yanlarla habeıleriD 

komlıyondaki mus •i reylerini 
bunlardan bir tarafın lehine 
olarak musavilikten l çıkarması 
v• beşinci yargıcın atınmuı 

ıuretile bir anlaşma imkanı be 
ide yine vardır pariı londra 
rom:. ve adisaba'ba arasındaki 
konuşmalar koaaey toplaubıı 

mimkün olmaxsa onbeıinci 

maddedeki uıulii tatbik etme 
ıi lazım düşünceşindedir bu 
tezler birbirine karşı olduiu 
halde beşinci yariıcınatanmaşı 
na kadar devam edecekdir 
ve önümüzdckı cenevre koouı· 
malarını önemli bir ıurette 

değiştirecektir bugün b laval 
n2iltere büyük ele ıi sır jorj 
klarki kabul cdt.c~ktır. 

Cenevrede ki 
Kanaat 

Parı- Le jur gazetesinin 
cenevre mnhabm y•zıyorcenev 
rede kııaada dttnımarka iıpan 
ya mümeaııUerinin uluslar ku· 
ramu koaıeyinde İngiliz tezle· 
ine müzaheret edecekleri kar 
bul edilmektedir b hhıuof ıle 
bay teyfık Rüştü Arasın misa 
kın harfıyen t~tbiki husuıuoda 
isr•r edecekleri tahmin edil • 
mcktedir çekoılavakya italy . 
yi daha gcnit bir mikyaıta 
tıtmın ecıea bir uziışma ara 
mak huHauada frauaya mü 
zaaeret eaectkdir cenubi ame 
rika devletleride ayni vechıle 
hareket edtcekJerdir ort da 
doaıan bir şayiaya göre birle· 
şik amerika ıt Jy ya keUoğ 

miaakinidin hı hmil etmekte 
olduğu taahhütleri ıht r eden 
bir beyadname ntşretmek 
niyetindedir . 

Pari~te imtiyazlandı 
Pariı - Havaı ıj nsı bil· 

diriyor : Türkiye büyük elçisi 
bay Lllv~l ve Eiitim bakanı 
bay Mario. oustan dün saat 
18 de Fransız Türk Kültiir 
ıöıbaf:uu imz: .. etmi lu ir, 

ingiltere 
Habeş italya 

Londra- B. Samuel hoar 
hükumetin habeş mesele.inin 
•ulh yolu ile hallini tehlikeye 
düşürmemek icin ıimdilik ha-• 
beıi.tana ve ita/yaya •ilah 
mruaadeaı • oermiyecetini; ve 
fckat 1930 ancllaıma•ına 

yazılı o!duğa gi~i inıili: top 
raklarından tran•it o/orak 
habeşidane silah gume.ine • 
karıı gelmiyecefini avam 
kamerasında bildirmi,Jir . 

Btr hadisrnirı Tafsilatı 

Tah ran- fran para aja-
nsı meıhedde cıkrn hadiH . 
,u tevsihatı vermektedir J 1 
temmuz akıamı pali•ce tanın 
mıı olan kıskırtıcı ıcyh beh· 
lul oaizde bulunmak bahane· 
•iyle halkt toplamı, ve ıop
ka ve yeni elbi•e hakkında 

abuk sabık şeyler •öy/emeye 
buşlamışdır • Poli• bu adamı 
suıdnramadıfından halkı da-
i•tmaya karar ı;ermiıdir •i· 
/ahlar atı/mı, ue bir kac • 

iıi ölmüı oe yaralanmııdır 
askerinde İ•e karı,ma•ı •o· 
nuncla kargaıa/,~ı çıkaranlar 
yakalanmı,dır Şeyh Behlül 
kaçmııdır ıimdi me.heclde 
tam bir ıükün fJardır. 

Sofyada 
Sofya - G~ft:n •ene •iya 

•al olclufu için daf•dılmıı 
olan Ulu.lor •Ö•yalı•tı rod· 
nia za•cıta orgüdüne tekrar 
lıurulma mn•uade.i verilm;,. 
dir • 

Sof yada gizli 
Teşkilat 

Sofya - Poli• Sofyada 
Gizli bir komini•t orptü 
meydana çıkarmtı fJe •ekiz 
kiıi yalıo.lonmııtır . 

Habeşlere 
silah 

Cenevre bir takım 
Japon ayanlarının hebeıiıhDa 
ulı· şbrıtmak üzere cibutıye 

evgin olarak muıtacel bel 
mıktarda ve silAb cephane yolla 
makta oldukları burada haber 
alınmıştır. Napoli prara vapu· 
ru 70 subay ve 4.:; Aıkerle 

dün moı nvaya iİtmiıtir. tokio 
aeaıinto yani japon mretmen· 
ler parliıi bı~kani B. uıida 
ıızli DHJ onalaıt biılakleriniade 

yardımı B. musoliaiye bir tel 
çeküp ltaly n orduıuııun habe· 
şıstap& ııkıştu ma11nı pr oloı-
to etmiı ve ba ölkeye kırıı 

gütmekte olduiu tecıvuı ııya· 
as: dan •az ıeçmeaini dıUe-

miıtir j pon hukfımetinin buna 
göre teabırlcr aimuı için bat 
kınla dış denız ve ıu bakanı 

larına bat vurulmutur tekio 
liberal parti üyelerinden biri 
ha•a aytarını ıunları söyle· 
mıştır ıtalyaa habeş davaıı 

dünyayı ateıe verebılcceiı 

ıçın bizide iliilemektedir 
. Avrupad kt rtiçlulderden yüz 
bularak ordumuıuo içiadedo 
bir nuyoaaliıt kayaaıma 
ıçkm ıından korkuyoruz 

!!Z5 ::Z::ll! 

Kondilis 
Yalar.ladı 
Atina - General kondi . 

li• kendiainin diktatörlükden 
yana oldufü hakkındaki aöz 
/erin bir karafdan baıka bir 
'ey olmadıtın• •öylemiı ve 
demiıdir ki karac atız.ları • 
tamamiyle kapamak için ~unu 
•Öyİerim ki eter kral uluıun 
büyük bir kıımı tarafından 
ve fırkacılıkdan Ü•tün olarak 
getirilirae ben •iyasal hayat· 
tan çekilmeye hazırım • 

İngiliz deniz bütçesi 
Londra - Mornın11 po.t 

gazete.ine görP. hükumet yaz 
tatilinden evoel muntazam 
deniz bütçe.ini parlementoya 
arzetmek fikrindedir • 

Okuma işi 
U,ak - Bu yıl mrrkez 

ve kaman ilk okullarından 
165 Üf dc,.haneli köy koul 
larındacia 224 11enc cıktı • • 
ihtıyaca yetmedigi ifin bu )'ıl 
merkez.deki ok•l •ayı•ıb~ıten 
altıya cılıarılacakdır . • 

italya - transa 
konuşmaları 

Londra - Daily telgraf 
r•zeteıiaia diplomatik mubar 
ririnin aaadııına göre Fnn • 
ıız büyik elçiıi ltalyın Fraa· 
aız konuımıluındıa doj'aa 
teklifleri Sir Samuel Hoarea 
bildirmek içia ciüa D't bı· 
kanhia ritmiıdir. ltalya u. 
lualar ., IOIJe•uİniD felecek 
f e•kalide toplanb11nda Ha beı 
ltılyaa ınlaımazlıjlnıa bütün 
evrelerini aafbalarını inceleme 
ıine earel olmaya çalıııyor 
ltalyanın relecek dört hafta 
içiade hükfımetlei' ar11ında 
konuımalar .& yapılmaıını ve 
uzlaıma komisyonunun fa li • 
yeti müddetinin uzablm11ıa1 
iıtediii söylemekdedir. 

Roma ile 
Londra •. 

Roma - Diplomatik ce 
Yenler lnriltere büyük elçiıi 
Sir Eric Drummond un ıtal -
yaa hiikilmelile yenideıı tem11 
etmek için Londradaa talimat 
beklediii 1anmaktıd~rlar Sir 
Eraç Dıuamond Moıoliai ile 
co.11 defa bu ayıa oııyedııiade 
konuımuıtu Remi ltalyan 
cevelerinin aandıklarına ıöre 

Uluılar aoıyeteainia otorateıi· 
ae indirilecek ber darbesiaia 
Lokarno pıktinin o l ü m ü 
demek olacai&Dı F ran11ya 
ıöyleaen lnıiitere ~ u ıuretJe 

Franuyı ııkııtarmaia çahı· 
makdadır bu cevealer ltalya· 
aın Lokarno pakti ile doiru 
daa doiruya ilgili olmadıj'ını 
ve Frao11nıa fnriltere ile 
ltalyadaa birini tcrcıh etmesi· 
Dİ rerektiiini ilive etme1' • 
dedirler. - -
Atinada grev 

At.na - partraıdı bir 
tütün fıbrikaaının iıcileri kral 
hiın yeniden kurulm111 proje 
ıiai proteato etmek üıeıo 
ifH' ilA11 etmiılerdir. 

. "" 
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Çam odunu 
eksiltmesi 

Askeri Satınalma 
Kom ıs) onundan 

Erzurum kıtaat ve müesseaat 
htiyacı için bir milyon kılo 
çam o ·fonu kapalı zarf usulile 
munakasaya konulmuştur • 

munakasası 9 8 · 935 cuma 
ıünü saat IO dadır . . . .. 

Taliplerin şartnamesını gor 
JPek üzere hı!!riüomuaak.saya 
iıtirak edecekleri muayyeugü 
vıe saatta iSOOHrateminatvetek 
lif mektublarile tiçaret veıika 
larile birlikte en.urum sa tını 1 
ma komiıyonuna maracaatla 
rı ilan olunur . 1 · 4 

inşaat 
eksiltmesi 
Süel satın alma ko · 

misyonluğundan : 

E,zurumda yeai Hkerl hu· 
tine binaaı•ın arka kıım111da 
paYyoo ile bam•• ve mutbak 
ve korderu kapah sarf uıulile 
yenJden inı• edilecektir . 

Eluiltmeai 3 aiuıteı 935 
tarihine müıadif cumartesi 
günü ıaat 10 dadır . 

Taliplerin ketifaame •• ıa· 
raitini kol ordu inıaat komis· 
yaaunda iönderHecek ilk te· 
minab bin yedi yüz yirmi beı 
lirad11. 

lıteyenleria muayyen ıünde 
ihalede• bir saat evvel temi. 
aat ve tekbf mektuplarile Ye 
inıa•t yapmıı oldaklaraaa da. 
ir mu.addak ehliyetaamelerile 
birFkte Erzurum aabn alma 
komisyoauaa maracatları ilin 
olunur • 2-4 

-
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunk!r. Ambalaj ve komprime-
~-

lerin üzerinde halisliğini tekeffül 

eden EB m a r k a s ı n ı a r a y ı n ı z. 

Gümrük eşya müzayedesi 
Kilo gram 
218 

41 
34 

183 

oo cep aynası 
oo Suni ipekli pamuk şerit 

400 Keten masa örtüsü 
500 San'i iprkli pamuk mensucat 

Yukarıda mıkdarları yazılı eşyaların dahile 
sokmak gerrk ecnebiye götürmek surtıtile 12·8-935 
pazartesi günü gümrükde müzayedeye çıkarılacağı 
itan olunur. 2 _ 3 

(f 1) 
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• 
Maha!le•i 

Kemer kaya 

• 
iıkender P. 

boztebei zir 

t;ukur fCIYIT 
hasonak 

,, 
tt 

masonai bala 

Gayri menkullerin artırma jfanı 
Sakalı 

oyaıotiri 

kethuda o, 

sancakyan 

kopalı kran 

konalı 
,, 

Neoi 

3 8 metre marab6ai 
4 dauar kili1e yeri 
harap alaıap hane 
190 metre murabbai 
arsanın mıfJ. 
yü~ yirmi ilıi metre 
marabbai ar•a 
emldlr. arazı 
çalılı le 
emldlı 012 arazı 

• .. 

M Np 

47 

18 

48 
32 
24 
39 

R, K, M, Lira k, 

7 

18 

4; 

20 

400 

95 15 
61 

310 
~ 14 
225 
30 

295 

T 

m 

m 

E. 
il 

" m 
m 
m 
m 

DEFTERDARLıKDAN : 
Yı L d . ıof; ya~ılı gayri manlralatın mii.lkiyelerı' peıin para ile on beı atin 

uıııcarı a cına ve eu . l l • d 7 b k J• . . . . . 0 •JJ ti • cıkarılmııdır. taltp o an arın yaz; e uçu rpozıtolarıle bırlılcde ıhole mu cuı e ar&1rmaya . • • S J• t d D f d l LJ · tarihi olan 8-8-935 perıembe •una t. on or e e ter ar '" a toplanacak2 komısyonD 
-ıv muracoatları • 

Gayri menkullerin satış ilani 
mabıllesi sokai1 

Fireuk htsar Lazar o~lu 
ayafılbo Erıurum 
Tuzlu çeıme metropolit 
Mu bittin kayahk 
ıotba babçivan 

,. ıotba 
" kuyumcu o. 

Moıonai bala köyü 
boıkonak 
varvara yo ~ kenarı 
moıonai zir !aska 

Defi m.no 

kilise yeri 
üç bap mağaza anası 34 

maamüıtemi lat harap bane 182 
284 mefre murabbai ~uı 22-23 24 

S44 metro murabbaı arsa 12 
22 metre mu. arsa $3 
23 metre mu. aısa 127 

9190 metre mu. fındakhk 7 
emlak arazı 43 
Fındıklık 24 

1 
" 

DEFTERDARLIKTAN I 

R km.Lira T. 

224 2'J7 . 229 
4 

6 s ıo 
12 

179 
53 

17 
14 

300 M. 
400 R. 
4QO M. 
143 M. 
108 M. 

15 M. 
10 M. 

140 M. 
150~ M. 
35 M. 
9 M. 

. · eHafı yazıla gnti menlıulAba mülkiyetleri pefln para He o.;ı b«'t gQn 
Yukarıda cını veku'fmııtar talip o)ınhmn • 7,5 dil:oz''ol1rile bMikte ibı)e tar·h 6°8·935 Hh 

nıüddetle ar1t4armday•d ~~ •d.rhkta toplınıçak •i1teıekki1 komİf)'9D• auın.c•ıtlcırı ' 2 - 4 JUPU ıad e e er 

25! J 
3 Sayfa 

YE • 

Gayri menkLıl icar artırnıası 
Körü 

Samaruk· 
11i kebir 

,, 
,, 
" 
" • 
" 
" ,, 

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

mevkii 

izafya 
,, 
" küney 

minaaH 

" 
il 

kan~oı 

" cami 

" ,, 
dere 
kan boz 
cami 
istifaııos 
kumru 
cami 

" 
" gorguri 
• 

keşifli 
,, 
" cami 

" .. 
ID 

• v 

Nevf 
E . arazi 

" 
" F. çalalık 

fındıklık 
E. arazi 

)) 

)) 

)) 

» 
» 
» 
» 

• 
)) 

Ç•lıltk 
E arazi 

» 
müfrez F. 
E.arazi 

» 
serander T. 
E.arazi 

» 
)) 

)) 

)) 

S,Nt K, lira 
52 elli 

ku, T, 
E 

63 yirmi b eı So 
&9 ~n üç 

146 yirmi 
12~ > 
165 ellibet 
174 kırk 
175 altmıı 
I 77 yirmi 
17 9 yirmi üç 
lo-> " ili iki 
187 yüz.yirmibeı -
186 elli dört 
200 dört 
2d.6 yetmişyedi 
229 ıeksen 

~ yüzondokuz 
119 on'oeş 
I 93 yetmiş sekiz -
196 seksen 
23~ yetmiş R 
249 oniki 
340 yüz.yirmi bir 
7o dört E 
78 otuzalb 

lt6 do~aan dört -
190 kırkbeş R 
l 91 altmışüç So 
19:l altnııı altı 
194 ıekıen 

DEFTERDARLIKTAN ! 
Yukarıdn cins ve sair evsafı yazdı gayri menkulatın bfrer 

ıenelik icarı on beş güa müddetle arlırmaya çıkarılmıştır blip 
ol•alar1n " 7,5 dibozitolarile birlikte ibıle tarihi olan 29·7·935 
pazartesi iÜDÜ saat 14 d~ defterdarlıkta toplanacak komisyo 
ta muracaatlan .S-4 

ffii=i,.;;y~~F~o:=ril?.i:ü-.;~~ 

t~ ,.- Kiralık ev rol 
I~ Erdoğdu camii ~arşısın~a deni~e ve ~I 
§ u güneşe k~rşı üç .. kadı hır e~ kır aya rr!l ~ 
1 ~ verilecekdır . Gormek ve kırala~ak ~ & 1 [ij istiyenler Ha r ~ ~ l a r tırarethanesıne lfjj 1 
i~ mürııcaat etnıelıdırler . 4-5 mı 

L--~;,!;'!)!~ ~&;!~,l~ -~ _..,, 

Gayri menkul icar müzayedesi 
l{öyil 

Toı 

YAHHa 
çakur~ayir 

ıufla 

komera 

kakafka 

boı kirasya 

-

mevkii 

yükıek m. 
baltacı o. 

bılt•cı 

yüksek 
abostol 
kocmali 
melziye 
rmhoz 

kumli 

kalecik 
kumlar 
koadi 
batmanli 

aamera 
armutluk 
sa mera 

armutluk 

ban o 

ortaaırt 

karıı ıırt 

nevi sırano kiymeti tabaa' 
lira k. 

E. arazı 
)) 
T. çaldık 
E. arazi 
T. çayir 
E. arazi 
)) 
fındıkhk 
çalılık t . 
)) . otlak 
E. arazi 
)) 
)) 
)) 
müfrez fın~ıkhk 
E. arazı 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
ar.azi 
E arazi 
müfrez F. 
)) 
E arazi 
)) 
)) 
F. 
E. arazi 
)) 
dej'ermen 

2 2-0 
21 160 

1 17 
15 24 So 
16 44 
13 12 
7 82 

E. 

R. 24 8 
33 13 So E. 
13 45 
s 15 
3 77 So 
6 75 
7 80 

19 60 
22 4o 
42 f4 
26 260 
3o 3o 

437 7o 
3 16 so 

39 75 
4o · 378 
f8 13 
ıl f 5 So 

lo7 2<> 
loB 25 
54 2o 
55 So 
56 2o 
99 6 
JI 26 
29 So 

179 3o 

R. 

E. 

R. 

DEFTERDARLIKTAN! 
Yukarıda cins ve Hit evııafı yazıla gayri n:ıenkulatın b• 
1.k · b .. -dd ti ırer ıeae ı ıcarı on ef gun mu e e artırmaya çıkarılauşt t l' 

olanların " 7 ,5 diboıatolarila biı likte ihale tarihi olan ırı s.93~ 
perf&mbe güaü 11at ( 4 de defterdarhktı toplanacak k · •. na muraeıatları 3 _ 4 onuı. q 



ABONE 
Seneliği 500, Altı aylıfı 300, 

üç Aylıfı 175 kara, 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar 

YENIYOL -== 

GAZETE ve BASI EVi 

• 

NVSHASI 
4 Kuruştur 

2
_ 4 Sayfa 

ilim •atuı 1 S Kanı,tar Reklamlar 
paz.arlıta tabidir. 

E•ki niahalar 20 kara,tar 
---:..:==========~======~========---------------------------------~--------:...=:;-=:=======:;;=====-===-=-=~-=~ 

Başbakanımız 
Şehrimizde 

Baı tarafı 1 nci •ay fada 
Yollara yer yer zabıta 

memurları, bekciler dizilmitti 
alt yollardan ıeçen halk yiae 
belediye meydanının çarşı 
cepheainde toplanm1şdı. LBaş · 
bakan halkın buluaduiu taraf· 
daa yüriyerek reliyor, aürek-
li alkıılarla karııhtnıyordu. 
Belediyeye girileli, Şarbaylık 

od&tında oturuldu. Elektrik 
işleri hakkında müheadiı 
Ars1aadaa uzun izahat alındı. 
Balediyedea çıkıldıkdan ıoora 
lamel lni•ü, İ11öoü meydan1na 
gidecek, kıılaya, ıoiukıuya, 

Atatürk llöıkWıe çıkacakdı . 
Soiukıaya kadar yollard yer 
yer .zabıta aoktaları aıralan -
mııdı. Dün ak§am, Soiukıuda 
oturanlara• otomobillerınin ta 
bana köpriiıüadea Ortahlsara 
geç•eleri yasak edıldi, meraı 
caddeaindea dolaıdilar ...• 

İnönü meydanı süel kışla 
ziyaret ~dildi, ıoiuksuya çıkıl· 
dı, ilbay Rıfat Danıımanıa 
konaiında çaylar içıldı, çifte 
~amlık - Kiaarna yolundan 
iidilmiş a)Dİ )oldan eönül • 
•üşdü ..• Baıbakanımız akşam 
ıeç Yakit ıehre indikden ıon· 
ra uz.uaaokakdaki bayan Kad· 
riyeaıa bıçki - dıkış yurdu -
aua öaüaden ıerçekden oto • 
mobilioi durdurdu, yurda iİr
di yurt aerıiıioi ıezdi. 

• * ıı: 
Bu ıabab saat yedi buçuk-

da Yiıeradaki elektrik fabri· 
kaaını ve P u l a t a a e y ı 
teırıf etmiılerdir. Ö il e y e 
k a d • r. zabıta otomobille· 
ri uıuaıokakdan itibaren pula 
tana yolu boyunca ııdib gel-
meler yapmakda adi. saat 
12 de zabıta Ye emniyet di -
r ektöıünün otomobıUcri pula 
tana yolundan ıclmiı, uzunıo· 
kakdaa albaylık koaaaına 

dofıra ıeçmitdi. Biraz ıoara 

Bat bakanımız otomobille pu · 
latanadaa ıelmişdiir. Öiledea 
ıoora. Baıbakanımıı memleket 
haataneaıoi ıiyarc:t etmitdir. ---------- --

Yitik ehliyetname 
1930 yılında Trabzon beledı • 
ycıinden almıı olduğum ıö
föl chliyelnamemi zayi ettim 
JeDiıini wlacaiımdan eskisiııia 
hükmü yokdur. 

Süleyman oğullarandaa 
Ali oilu Mehmet I 

A inada 
hadise 
Bir yaralı 
Atina - ~skerler atina 

tiyatrolarının birinde kral gele· 
cek amm gene döo~cek 
türküıünu cağir n bir artisti 
y r lamışlar ve df"korlau 
parcalamışlardar. bu · türküyu 
ıkerler kr la hakaret saymiş · 

lardir tıyatronun içindeki 
dinleyiciler birbirlerine gir 
mişler bir çok silah tılmışdır 

bu yüzden kimseye bir zarar 
2elmemişsede tiyatroda panik 
omuşdur 

İngiliz 
kabinası 
Londra - inıiliz kabinaa1 

haftalık toplaotisanda Paris 
ve Roma cicilerinin italy a 
Habeş aolaıma:ıliğı hakkın· 
daki dıplomatık konuşmala'a 

dair gönderdikleri ıon rapor· 
ları incelemişdir bundan başka 
kabine habeşistana ıönderil· 
mek üıere yapılacak ailah 
ihracatı için verilmeıi muhte· 
mel mezuniyetler n:aeıe)uiade 
gözden geçirmiıdir Roma ile 
dtsıbaba raınndaki durumun 

ağı~hğını hafifletmek için 
yapılan konuşmalar muv ffa. 
kiyetz.iliğe uiradığı t kdirde 
Londuranın s lah ihracatı için 
mezüniyet verilmesine muha· 
lifet el111eycceği söylenmekde· 
dir 

Bulgur 
eksiltmesi 
Askeı i satı nalına 

Komisyonundan : 
A--Trab1001 kıta tibtiyacı için 
tahminen 2210 liralık 26000 
kilo bulgur alıoacakdır 

B - şartnamesi bergüa 
komisyonda parasıı olarak 
okuna bilir 

D - arlırmaekıiltme açık 

eksiltme ile hnacakdır • 
E - Muvakkat teminat 

165 lira 75 kuıuşdt?r. 
G - iıteklılerin 16 ağos -

tos 935 cuma günü saat 14 
de teklif mektublarile ka1ede 
aatınalma kom'syonuaa mura. 
c atları ilin olunur • ( - 4 

litik mühür 
T tbik mühıümü k :ıaen 

kaybettiğimden hükmü olma· 
dıiın• ilin eylerim. 
Çapulacı Hısan uıt yanında 

Kalaycı oğlu Saffet 

. ·-· " _. - -~ . r _ t'l ~- ·.. ... • --~ t • -. 

Acele sathk ev r. 
Ortahisar camii karşısında Dlerhum s· 

Emrullah veresesine a;t üç katlı ev heyeti umu 
miyesıle acele satlıkdır. ' 

Yeniyol basımevi direktörü Bekir Sükut.. 
konuşmalıthr • 

il 

Musol"ninin 
iki oğlu 

Doğu atrıkasına 
gidiyorlar 

Roma - Dogu Aferjkaya 
gitmek üzere gönüllü yazılan 
duıce, nin oglu B. Vıttono 

Musolinı hava ihtiyat asteg 
menliğine atanmışdır. tayin 
oluamişdir. henüz 17 y şmdaki 
kardeşi Bruno da Pılot çavnşu 
olmutdir. her iki kardeş 

1 agustost o itibaren dogu 
Afrikaya gönderilecek doku· 
%Uncu bo barduman ıırubunrıı 
mtmur edilecekdur. 

Sığır et· 
eksiltmesi 

Askeri Sattnalma 
KomıS)'Onund-ın: 
A - Trabzon kıtaat ib· 

tiyacı için tahminen 10850 lira 
Jık 62,000 kilo ıığır eli alına 
caktır . 

B - Şartnamesi ber ıün 
komisyonda parasız olarak 
okunabilir . 

D - Artırma ekıiltme ka· 
palı zarf usulile alınacaktır . 

F - Muvakkat teminat 
813 lira 75 Luruşdur . 

G - isteklilerin 12 ius· 
toı 935 pazartesi günii saat 
15 de tekhf ıııektubl rile kaa 
le de ı tın alma komisyonun· 
mutaca tl rı ilan olunur. 2 4 

Kuru Fasulya 
eksiltmesi 
Askeri :::ıatJnalma 
komis; onundan : 

A - Trabzon kıta tının 
bir ıenelik ihtiyacı için tah • 
minen 1560 lıraiık 24000 kilo 
kuru f aaülya alınacaktır • 

B - şarto mesi her gün 
komisyonda parasız olarak 
okunabilir . 

D - Artırma eluiltme açık 
ekıiltme ile hnacıkdır . 

E - Muv kkat teminat 
119 lira 5o kuruşdur . 

G - isteklilerin 16 ağoı
loı 935 cum günü sa t 16da 
teklaf mektu blarile kalede aa· 
tınalm komisyonuna murac 
atları ilin olunur . /-4 

Odun 
eksiltmesi 

Askeri satınalma 
Komisyonundaıı 
A - Trabzon kıt tının 

bir senelik ihtiy cı ıçio tab 
minen 9600 liralık 960000 
kilo odun alınacakdar • 
il - şartnamesi hergün komis· 
y onda parasızolarakok uoa bilir. 

D - artırma eksiltme k 
palı zarf usulile satanahnacııık 
dJr . 

E - muvakkat teminat 
720 liradır • 

G - iıteklilerin 16 ağus· 
tos 935 cuma günü saat ISde 
teklif mekduplarile kalede 
ubnalm;ı komisyonuna mura-
caatlırı ilan olunur • 1 -4 J 

Yapı ve sokaklardaki numara 
levhalarını bozanlar ceza görecek. 

ŞARBAYLIKTAN: 

Belediye sınırı içinde talimatına tevfikan bü · 
tün binalara numara ve e:okaklara is;m Jevhal~rı 
takıfm,şdır. Bu numaralarla levhaları silenler, po · 
zanlar Ye ya sökükl kaldJrC:tnlar, konulan levha ve 
numaraları muhafaza etmiyenler, oturduğu binanın 
nuınarası gaip olduğu halde. belediyeye muracaatla 
yenisini takdırnıay::anlar sayim kanununun 6 inci 
maddesi mücüb1nce para cezns1na çarp1lacak ları 
ilan olunur . 1-3 . 
Karaköse llbayhğından: 

1 - EksHtmeye konulen iı : Trabıon • Karaköıe yolunun 
A~rı vil yeti ~ bilinde Saçtepe ile kurdali köyü araıJnda y•pt· 
lacak tesviyesinden imal t v~ 91akam şose inıaatile Saçtepe 
ile k raköse arasında üç adet müteuu(h tamirat e•ip bisıtsf 
inşaatıdır. Bu işlerin tahmin edilen bedeli 153,031 lira 46 
kuruıtur . 

2 - Bu işe aid ıartna111eler ve evrak şunlardir 
a - Eksiltme ıartnameai , 
b -'Mukavele name projesi 
c - Nafia itleri ıeraiti umumiyui 1 

d - Teav.iyei türabiye Şoıe ve kiriir İDfaata dair fenni 
fartname 

e - Husuıi şartname 

f - Keı · f huliıaaı cetvelive ıilıilei fiat cebeli , 

i - Sioas imalat teniye ve ıoıe ırafıii 
h - Taskam ve ıu ırafi2i 
i - Ekili binaların projesi ve keşif huliaa cebeli iıtiyen 

ler bu şarta meler1 ve evrakı 765 kuruı bedel mu~abılirıde 
ağir Vıliyl!t nafıa baş mübendiılikl~rinden alabilirler ve Ankara 
Trabzon gümüşane Erzurum1 Airi Tiliyetleri nafia dairelerinde 
okuyubUirler. 

3 -- Ekıiltme 1 • aiuıtoı 935 tarihinde perşembe ıünll aaat 
15 de ağri Yiliyeti nafia daireıi11de yapılacaktır . 

4 - Ekıiltme k•palı zarf usnlile 

5 - Ek11ltmeye ıirebilmek için 8901 lira 57 kuruı muvak 
kat teminat vermeai ve bundan batka ticaret odHı veıikaııaı 
hamil olup ıösterilmeai lazımdır . 

6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılli ··ı 
atten bir saE.t evveline kadar airj vilayeti nafia batmübendia -
ğine ıetirilerek ekıiltme komiayonu reiıli2ine makbuz mukab·I 
imde verılecektir. poıla ile iÖDderilccek mektu~lnrın nihayeti 
üçuncü maddede yazılı aaate kadar ıelmiı olmaaı ve dıt zarfın 
mübür mumile iyice kapatılmtş olmaaı lazımdır • postada olacak 
ıecikmeler kabul edilmez ·---------·-- ---

Erzurum Valiliğinden • 
' 

1 - Trabzon Ağır lranıit yolunun Erzurum Valiyeti da. 
hilınde Horasan köyü ile Saçtepe araaında yapılacak ıınai ima. 
lit ve makadam şose inıaatı ile Kopdaiı ile Saçtepe araıında 
sekiz. aded mütemadi tamirat, ekip bit aıı inıaaatı ekailtmeye 
konulmuşdur. bu işlerin tahmin bedeli «181108» lira 52 kuruıtur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak ıunlardır ; 
A - Ekıiltme ıartnamı~ıi 
B - Mukavele proj eıi 
C Nafia itleri umumiye ve buıuıiye şartnameıi • 
F Kt:tif hulasa cetveli Ye ailsilei fıat cetveli. 

E Sınai imalat tc:aviye ve ıose sırafiği H.taı ve k"m ve 
ıu ırafiii ekip bınaları projesi ve hulasa cetveli, 
iıtiyenler bu şartnameleri ve evrakı 906 kuruı bedel 
mukabilinde Erzurum Nafıa müdürlüğünden alabilirler 
Ve Anku ve iıtrınbul, Trabzon, Gümüşhane, Erzu. 
rum, Ağrı viliyetıeri Nafıa dairelerinden okuyabilirler. 

3 ;.= Eksiltme 29 - 7 - 935 tarihinde paıarteai günü aaat 
onbeşle Erzurum vilayeti aafıa dairesinde yapılacakdır. 
Eksiltmeye kapah zarf uıulile yapılacakdır • 

5 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin 10305 ten 1035 
lir 43 kuruş muv kk t teminat vermeıi ve b11nda11 
başk Ticaret odası vesikasını haiz. olup iÖıtermeıi 
ıazımdır . 

6 Teklif makbuzlcırı yukarıda üçüncü maddede çaııh 
saatten bir & t evveline kedar Enurum Yiliyeti nafıa 
müdürlüğüne getirilerek ekıiltme komiıyonu reiıliiine 
makbuz mukabilinde veralecektir . poıta ile ıöaderi· 
lecek mektupların nihayet üçüncü maddde yazılı aaate 
kadar gelmit olmuı ve dıı zarfın mühür 111uma il~ 
iyice kep tılmış olması Ub:ımdır. poıtada olacak ıe· 
ikmeler kabut ediletoez , 




