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Fiati 1QQ Para 

Ydl1g1 750 Kuru~ 

Günü geçmÎ§ say1lar 
25 kuru§tur 

Evi, yuv:i yop7n kilerdir. 

Ev kadrn1 . esvop dola· 
prn kadar kilerinide dii$Ün: 
Her mevsime gore reçel ve 
~uruplarm1 haz11la! 

Ulusal Ekonomi ve 
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FI nd 1 k MU .. sta hs·11 ler1· ne· ! c~lana~ r:nahsulü iyi kurutmadan pazara 
• 1nd1rmey1n1z. Cezaya çarpars1n1z ... 

Fiatlar aç1lmadan ma h s u l ü n ü z ü satmzya kalkmayznzz. 
Boyle acele ve yanlz~ hareketler, bütün sene boyunca 

büyük zararlara ugramanzz·a sebep olur .. 
= =~~===== ======== - - ~ ~ 

Mahsulümüz 
Uzak $arkta neler oluyor? ! 11::>4:;;)4:),tJll::>Jfi\ :: 

Berlindek1 heyetimi
zin geri dondügü 
hakk1ndaki $ay1alar 
dogru degild:r ..... 

Çin millî müdafaa meclisinin karan : Japon 
askerlerine kar~1 koymak için tedbirler 

Bereketli olan yeoi frnd1k 
mahsulümüzUn tuplanma ameli 
yesi her tarnfta devaro etmekte, 
barman ve kurutma i~lerine de 
ba~lanIDJ~ buiuumal;tad1r. Top
lanmn i~i kar~Brnda ilk evvel 
ba~gosterir gibi olan_.. amele 
buhram temaruen tavsam1~, ye
rioe go:e 15-20 kuru;; fazlasile 
o ihliyaç ta halledilmi~ ve kar
~1laom1~t1r. Bu itib3rla IDOstah
sil, i~iu çetin larvf101 atlalmr~, 
dedi~i~ iz gibi hariuaa ve ku 
rutme i~lerine ahla tillr. Bugllo 
milstabsilin dO~ündügil nokta, 
yalutz fiut OH sll~sidir. 

llir mlidd~tten Beri Berlln
de, Alman i1üktlrncllle heyeli
miz aras1r<h devarn edeo mu 
zakereleria kat'i bir neticeye 
vardmid1g1 h h kmda henüz 
bir malurnat yoktur. bir arallk 
mlizalf.erenlll fo•ll•Yù veya io
kitaa ugrnc11;1 yùJu~da baz1 ~a
y1alar doUIDü~ lstde nihayet bu 
baberin asils1z bir ~ayad11n lla~

ka bir ~ey oirnad1g1 onla91IID1~
tlr. \iay1e lstaouu1 piyasasmda 
çikm1~ ve Istanbul gazetelerio
den de 9ellrim1ze alf.setmi~lir:. 

Hattu lle~ alti gUo evvel 
bu husus.a ~ehriwtz !Jiyasa ale· 
minde agtzàan ag1za àola~an 

bir habere gore P. P. dan1yel
sen muessesesine t:erlinàen llir 
teJgraf gelmi~ ve i9te müzake
renlll iakllau ugran1i,1 ve lleye
tlmizin geri dondügu keyfi~ eti 
bu tetgralta yazlll imi~ t tliz 
boyle bll" baoern ihtiwa1 ver
mewekle bcrabl;lr teltfünla P. 
!'. damytJlscn ticari;tllanes1nden 
sorduk, katiyen lJogle lJir ttJlii· 

Ankara 8 ( A A ) -
Japon aj rns1 Çia mi li müddfaa 
meclisiain ikioci defa olafbk 
Nankinde tnpland1g1m ve ~imali 
Çindeki J 1p1n kuvvet!erir.e 
kar~t koymag-a ve bn kuvvet 
leriu Pekin ve Tiyençin etra· 
i'mda i~gal etmek1e bulunduk-

Üçüncü umumî 

Müfetti~imiz 
Bay T. Uzerin 
hasb1halleri 

Ankara 8 ( A. A. ) 
Ü~Uncü Umumî MUfetti~ Tabsin 
Uzer Erzurum Halke.vinde kala
bahk bir dinleyici ônünde yap
ltg"t bir hasbibalde bugUn Er
zurumda fàzla y1k1c11Ik yapll
ma•tDJn yeLi Erzurum içiu z11-
rurî olduguou ~ehl·de mevcut 
medeniyet toribinin ôgünülecek 
amdlauam korunacag101, çifte 
minarelerin muze yapilacog"1m 
ve orada Erzurumun canli ve 
kahramanllk eserle1ioin te~bir 

edllecegini diger bir çok asri 
ibtiyaçlann yei ine gelirilecegini 
iki ytl sonra ~Umend1ferin Er
zuru1D11 gelecegini, ~eket ve 
ve iplik fabrikalannm kurula. 
cng"1m, yen! Muallim Okulunun 
dugru ü ni ve1 S! tesi ol11cag"1m 
soyl1Jmi~ ve eski barap Erzurum 
feaa idarelerin canli biJ• eseri
dir. Yen! Erzurum Atatürk yur
dunun mtireffeh ve v 1rltkl1 bir 
mamuresi olacaktir, demie.ir. 

Çin ordusu 
rar almad1ji1a11u1 soylediler. 'j j• 1 

Uu ~ay1alar10. mUza1rnrellÎU 1 er 1yor , 
uzama•10<lan ve heyeum1z1n <le 1 Ankara 9 ( A. A. ) _ Çin 
mUzakere mevzuu etrnliuda merkez ordular1 ~imal istikaoie
çok hwssao bumumas1Ld•n ilefl t" ·i 1 ,, d t k . mne 1 er eme6 e evam e me . 
gelm1~ olduguua ~üpbe yuktur. Japon menbalanndan alman 
Malum oldugu Uz1Jre, berlmde- haberler Nankin hUkilmetinin 
IU kunu~U1a1arm re• veve_•1 içio demiryollar1 ve diJl"er nakJI va
de geçen senek1 811~ vei1~ mu· s1tala1iyle Pekin istik t' d · · · 1 0 · ame 10 e 
ame1e1eruurn 1 k ve en m hlm yeniden bUyUk kuvvetler tabe1t 
noktay1 ltJ~i>1! etmektedtr. Ge- eylemekte olduguou bildirmek
çen _seutJu1u_ llesab1l temdam~n tedir. Nanki!ldeki Jap'.lnlar 
tesvl)tl • eClutu1~ o mail 1r ,.1, Changbay'a gitmek ü b • . 1 _ d" zere u 
yem stJ1'tl w Udille em1ze en 1- lunuyorlar. 
§e~iz ba~larnah _ IDUtukUn ola· 
bilsin . Tlcaret i~leri aç1k1Ik, 
aydmhk ve kal'i sarabat daire
sinde inti§nf istlyen i~lerdendir. 
Hük tlmetimizin, bilhassa mese
lenin bu hassas noktas1 Uzerin· 
de durIDas1 yeriade bir hare
kettir. 

Berliodekl heyetimiz, lktl· 
sat Vek1\letinden yeni talimat 

Erzurum da 

iplik Fabrikas1 
Ankara 8 - Edzurumda ku

rulmas1 tasJrlanan büyük ve 
1I10dero iplik febrika~1 içio tet
kikatla bulunmak üzre bh" hey
et Erzuruma gelwi~tir. 

alm1~l1r. Ald1g1 bu talimat dai· 1~==~~ 
resinde mUzakereye devam retin es~s ve ana ~artlarmdan 
etmektedir. Ber i§te oldugu blrl de hiç §Ophe yok ki budur. 
gibi bu i~te de azamî büsnU lliz iki tarafm büsnü nlye
nlyet gOstermekte uMug-urnuza 
sUphe yoktur. M•h'DIZ liZit 
oldugu kr.dar muamelemiz de 
pUrozsilz ve saglamd1r. Ayo1 
~ekilde kar~11Jk beklemek te 
elbette kl hakk1m1zrt1r ve tica-

lile,müzakerenin çok k1sa birza
manda kol'i ve mUsbet neticey· 
alac~g1 yolundaki kanaatimizi 
temaroen muhaf8za etme: teyiz. 

Bekir Sukûtî Kulaks1zoglu 

Jan mevkli i~lird11de karar ver- kmhk uyuad1rm1~1lr. 
mie oldui(unu hildirmekledir. N:iakindeki biltün J•pon 

NankindPn verilen bir Ile· sakinlerinde bugon :;;1ngbaya 
bere gore 'J ''fl'lnlar Havkndakl 

hareket edccJkferi ve Nanainde Japon mahallesinden askerle-
yalmz Jap.Jn S>fareli bas Koa

rio in ve ta bn si m geri çekil· 
sulosu ve ate~e m1'.il.;rkrioiu mei(e karar VPrllli~lir. Ve bu 

karar Çin muhafilirde sürprir ve bir kuç v;azet<·riuin kalocag1 
ve bir dereceye kad.rda sas- Tokyodan ~Jildirilmektedir. 

~.:....:......;_~~~~~~~~-

lspanya 

isleri . . , 
Ankara 9 ( A. A. ) - lngi

liz mabafi\ioe güre Sovyet Rus 
yu ile F'ransu ~e logiltereoi'l 
teiebbüsU Hzerlne ademi mü
dahaie komitesi bariciede ol
mak üzere dort devletln gene
ral Fraokoya kar~1 mubarip 
hakkm1 tammalarrna m uvafakat 
eyleml~tir. Üa~iogtondan bildi
rildiJl"ioe gore askeri ve iklisa
dl tesllhali terketmek suretile 
sulhun muhafazus1 ve beyoel
milel vazlyetin 1slâh1 için halli 
tarofrndan yap1Jan davete 37 
devlet cevap vermi~lir. llerlio, 
Roma, Tokyo, Nankin ve Va
lansiya IJUktlmetleri cevap ver
memi~lerdlr. 

Sovyet Rusya 

Üç z1hl1 için 

müzakerede 
Ankara 8 ( A. A. ) -

Negüs 
Habe~ taht1ndan 

feragat etmek 
istemiyor ! 

Ankara 9 ( A A. ) - Ne
güs grzetelere beyanatta bulu
narak fübe~ tahl1 idun lferagat 
edP<i>~ine d'iir u!an haberle1i 
tekzlp ey l~mi$tir. 

Naf10 Vekili 
Almanyadan 
donüyor .. 

Ankara 9 (A A. ) - Naf1a 
Vekili Ali Çetiokeya lstanbula 
dônmek Uze.re Muoibten ayn
hrken Almaoyadaki tetkikleri 
netic,siodeo memauoiyetle bah
setmis ve iki memleket arasm
daki dostlug-un hergilo critlikçe 

1 giltikçll artmakta oldug-u~u soy. 
lemi~tir. 

Kurak ve s1cak 
Nevyork Taymis gazet:si Sovyet i Sic iklar olanca ~iddelile de-
l'tusyamn halen Amer1kada üç vem etniekted·i A ,1 d b . 

· hl" l · - 1 r. l ar na en 
z1r 1 neas1 1çm mllzakerelerde ~iddetli bir sufette hilkllm su. 
bulunduguou yazmaktad1r. ren kurakt h ·t 

an er çes1 mabsul 

Dogu muhteliti 

seyahat notion 
Dog-u ilieri spor hayalrnda 

mühim bir hareket ve faallyet 
husule gelirecek Qian Dog"u 
mubtelit futbol tak1mmm Bat1 
illeriode yapac•g1 bUyUk mem
leket turnesioin ne §ekilde 
ihzar edildigi, kat'î surette tes· 
bit olunan seyehat prog"ram1 
mUsabaka taribleri ve diger 
mütererrik bususat bakk.10da 
spor Muharririmizin haz1rlad1g1 
seri makaleleri gelecek say1-
m1zdaa itibaren ne§re ba§hyo
ruz. 

Ayr1ca ; kafileye refakat 
edecek olan bususî muhabiri
mizin mUsabaka neticelerinl 
bildiren telgraf haberleri ve 
seyahate ait yaz1Ian (Dog-u muh
teliti seyehat notlan) serlevba
sile bu siltünlarda oe~redileoek· 
lir. 

Üçüocil Umuml Mllfetti§llk 
spor çevresi futbolunda çok 
pnemli bir dOnUm nokta~1 olan 
bu büyük seyehat hakkrndaki 
yez1lar tarih ve numara s1raslle 
birbirioi tllkip edecektir. 

(1) N umdrah ilk yaz1y1 ge
!ecek nusbam1zde okuyunuz. 

temamen yanmietir. 

Çielenler - Gidenler 
1:Jmum mUdUrlllgOn da'.'€1i 

uzerine Yirml gUn evve\ Aaka. 
raya gitruie ohn TUrkiye Cüm
huriyett Trab< )1 Zlraat banka
smm ktymetll direktOrll Bay 
Tank Gürerk :;; ·hrimize dôn
mlletur. 

§ 

Ü~ dort aydan beri tedavi 
Jçio lstanbolda bulunan faal ve 
iyi kalpli Avukattm1z .iskl baro 
reisi Bay AzIDi vzer lstanbul
dan sehrimize gelmi~tir -

Azmi Ôzer lstonbulda otur
dugu apard1menda geçirdigi bir 
kaza neticesinde vucutça hir az 
sars1lmt§ oldu~undan bir yeyla 
tebdilih•vasma ihliyeç gürül
mektedir. 

Her eeyclen evvel iyi kalpll 
bir iosan alan , muhltioiu ve 
hem~erilerinln dalma iyilii>ioi 
lstiyen ve iyilik için çah~~1~ 
olan Azmi Ôzere ami efiyefl:r 
dilerlz. 

§ 
Bir koç gUn evyel Mu~ def 

derdarhg"mdan Ordu defterdar
hg-ma tayin oluoarak ~f'hrimeze 
geldigiai yazd1g1m1z hemserimiz 
Bay Abbas bugiluko pJsla ile 
Ordifl" gldecektlr, 

Seyahat yazilan 
-6-

BOGAZDA 
Çok giiz•'l g1 ç0 n gi\r iln Ray Ibrahim in hm a mile a~-

yine üYlll bit 0 n g•'Ct'siadeo sonra rrn ic,1p!arrna uyguo ua fabri· 
uyani'1 1 11z z •m•n ke 1dimizi kns1 ünlloden gPÇPrek ilerliyU· 
ç •lik gi!Ji hi<>edi_v"rduk; Knp ruz. Derer in soi k1) 1 rnda otu
k•hrarnar1 !vie 1m1z bile gev~ •k ranlar var, gramqfon 1·•hyorlar, 
giirünmiynr 11-'pirniz gBy1n1p Buolar bugllnkil Paz·1r tatilin
a>1g"1 indik. llultUo. Erzurumun den islifade için ge'éo su~aylnr 
S 1(7:uksuvu \'e"iode olar. Boit•za ve memurlard1r. R. T·1rakç1ng"lu 
gidrceg'z Fak"t d11ha otobUs'er kamp yapan yag-1z çebreli tir 
gP[lOPdigi için kimirr•iz ag c- Lise gercioe altilüt aletiui ve
larin altwda oturnrak kimimlz rerek arkada~larm ç1kl1iti tepe
•ii 1çl•11n allrnch oturarak ki1li- ni1 yüksekligioi iJlçlürmiye yol
mi~ gezinrrtk sabah keyfi ya- ladt, 

p1yoruz; k•livull1y1 orada yapa- Der~nin suyu ilslllode blr 

C giz; · . . . . f•>t•liiraf çektik. Burada blrbirini 
0 :>b_üsI~r. gi>ld1,. yine, eskt , Blatmak me~hur imi~. Erzu. 

yerler1m1zde' 1z YePI yap1 nrnkta 1 k d l d t - k . .. · j rum n <tr ··1 t~ ar U'l lt" . HÇt 
ol~n. b1,nlano onü·tclf'n geç•or"k island1 Kar~1d·1 daitm bül(rUoe 
~e rrn c~aubuna doi;ru yollandtk, yasianmie bir pmarm ba•rnda 
Pd!aodilkene dQgru g'diyoruz durduk Su bir küokten 'nezh 
Sol ilerimizde EgerlidaJl" yUkse
liyor. 

nazlt ak1yor. Buz gi 'li soJl"uk. 
Avuçlanm1zla d<' uncuya kadar 

E1luran.u11 yukm gezinli içtik, hiç ~i~irmivor. Oyie nefis 
yerl, KO~kiiu üoUr.d~n geçiyo. ki .. losanw b~ ,:-•itndao tere
yoruz ; bir kO~kUn etrafrna s1 yagmdan kil çeker gibl geçiyor. 
ralauan seyrek ajt•çlann golg-e-
lemeg-e ç.,Jt~t 1~ 1 b'r yer. Pazar Bu •· at.1 hiyat,, m b3$1Dda bir 
günlerl buri si çok kaiabahk 0_ müddet oturduktan sonra geri 

dondük. yolda, yukar1 ç1kan 
lurmu~ · - gençle kar~1iu~tlk. Tepenio yük-

Tozlu yolda ilerliyoruz •. 
·oiumuzda mUlevezt tir aPit seklig"i 2190 kUsUr i1i. Tekrar 

gürdük, ne olalli i•. ? Olsa olsa babçeye geldik, arkada~lar biz
den ôoce doomü7ler. Ç1k1~ re

~ehitler am!t olabilir dedik ; 
korunu bir bayan arkadae kir· tabmilimizln d0gru oldugunu 
mie. Hep~inin eliode tutam tusonradan üg"rerdik. Mehmed 
tam dag çiçegi ver, onlann sap· 

Akifin Çanakkale içln sôyledigi: lamn dUzeltiyorlar. 
:;lflheda flJktrac1k tôppra~1 

sik•an sUheda Çok geçrnedeo Sayrn T:ilrsin 
M1sra1 bu toproklar içhde dog- t,lzer geldi,_ yan1nda k1ymetll 
rudur Zaten Erzurum her za- Ba~ MU~av1r, Erzurum Valisi 
man Dogunu a Çanakkalesi ol- 1 Bay lsçen ve deg"erli bir tay-
mu~ dei:il midir ? • yareci Olan bUyük demadlar1 

Y Id (' U " .
1 

. ~ da Yar. Keodilerinl kar~1lad1k; 
o A, p ,r z~uz ses1 e b'ze .. -

g ü 1 tü kUI .. r E ne yepltmz,, d1ye sordu, bayau 
ze r er wy 1yor. rzu- ararda~for : 

rumlu arkada~a rasladù, arka-
d·t~lanng<:tUreo otobüs} yeti~e- - Daga ç1khk dediler. Uzer 
medigi için yaya gldlyormu~, zekâ adam1, nllkteyi kaçmr m•? 
onu aram1za ald1k. A~açh~a yak- - Aman dedi daga ç1kmaym, 
Ja~lik Solumuzda bir k Ume ça- biz ôylelerin amans1z dü~ma01-
d1r var. Buras1 aeag"1 Bo~az imie, y1z. 
ve bu çadtrlar süel kampa Çl· Biliodigi gibi" daga ç1kma .. 

tabiri mecazi maoasile bir im
peratorluk stlzlldUr; asi'ik et-

kan Lise ôgreocllerioindir. 
Asti edrna uygun Olan yukar1 
Bog"eza vard1k. Etrall duvarla 
çevrllmi~ bir bahçenln kapm 
ônüode lndik, Bahçe fAbrika 
sahibi Bay lbrahimindir. lçinda 
gUzeI bir ev de var. KUçUk he
vuzun yamna oturduk. O o <lb 
bur<lSI çok gUzel. Rnzgàr serin 
serin esiyor. llogaz lçeri dr>gru 
uzamyor. Burada hava daimî 
~ekilde akmh haliode, kôtu 
havanr1 zerresi bile yok. 

Bu serlnlik içlode kah va lit 
Jan yaphk. Arkedasl" nn bir 
ktsrru ~u iiOlumuzèa dik tepeye 
t1rmanacaklar .. 

[iz, Pa~la n. 'l'arak('Pjtlu 
oldug-u ha!de KUltUr Dirnktür· 
leri ve baz1 arkad1~iar bnj'!11rn 
içiue dogru bir gfziuti yApnuy1 
daba uygun buiduk Dnitc:ilar 
bizden Once hareket eltile•. 
liz bahçedeo aynld1gin11z zimao 
oolar tepeye ç1lrm1~lard1. f iz 
a~ng1dan onlar yukandan bir· 
birip!lzl sell\fllladak, 

mek, e~k1yahk yapmek lçin ya
pilan bir i~ idi, Cumhuriyet 
devrinde dogaalar bu i~i yalmz 
spor maksaJile ihliyar ederler. 
edeceklerdir ; eski maoasrn1 
bilmiyeceklerdir, Ne mutlu ce
halet ! . 

Agaçlarm dibiode aram1zda 
Sayrn Miifetti~imiz oldug-u balde 
bir çok fotograf çektik .. 

Yemegi ne~e içiode yedik .• 
llbay bemen ayr1ld1, Ordu MU 
felti$i geliyormuf, onu kar~1ia. 
m1ya gitti. Birt z soora da Tab
si 1 Uzer ayr1ld1 .. 

Bahçeoin her tarai'I~t s 1rd1k. 
Yer yer ~urk1 soyliyen, k1tlaorn 
çay içen ell"leneoler var, l:ir 
gurup bavuzun bas1odaki odanm 
içinde ve dt~mda toplaomt'", ev 
s•hibinin damad1 centilmeo ba 
yrn idare ettigi rndyoyu dinli· 
yorlar. 
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Y mi eu mai zir 
Frenkhisar 
Agafilhu 
Fre1'1chisar 
lslcender pa1a 

.. .. 
Defterda 

Ylcaartla cinsi vee· 
~lanlm11tir. istek. 
•••t 1~ de defterG 
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Uç memur 
ahnacak 
Belediye Riya~ 

Beledige zabit< 
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2 Saqfa 

iran heyeti 
Ankara 7- (A. A.) 

Askerî manevralara davetli 
bulunan Îran askerî heyetini 
kar1zlayacak olan heyetimiz 
bu sabah Erzurumdan hudu
da hareket etmi!jlir. 

Ïspanyada 
siddetli ha.va • 
muharebeleri 

Ankara 7 - lspanyada 
Santander cebhesinde Cüm. 
hurigefçi kuvvetler muva/ 
f akigetle ilerlemektedirler· 
Dün bu cebhede on sekiz 
Hrïkûmet Tayyaresiyle 25 

asî Taggare arasmda !iiddetli 
bir hava muharebesi o/mu!j 

ve asî menbalardan veri· 
Len malûmata gore Hükûmet 
Tayyarelerinden on ikisi 
dü!jürülmü!j asî layyarelerin
den yadisi üstleri delik de 
!jik olarak donebilmi;tir. 

Rus Amerakan 
anla~rnas1 

Ankara 7- Sovyet Rus 
ya ile birle!jik Amerika dev
letlèri arasmda iki Memle
ket ithalat1 hakmda kagzd
s1z ve $artszz en ziyade maz
harz musahede lvfillet mua
melesinin tatbikini derpi$ 
eden bir anla!jma yopzlm1!j/1T 

Japonyada 
kabine çetin 
voziyettel 

Çinde eli silah 
tutan sava§a çagnhyor! 

Uzak 1arktaki hadiselere 
ait muhtelif menbalardan 
alin.m haberlere nazaran ja 
ponyada çin harbi için konu
lan tahs1sat ile bu hususda 
ihtiyar edilen masraf lar ve 
mükele/i91tlerin taksimi 
meselesinde Ordu ile iktisa
dt muha/iller arasrnda çikan 
bügük anla!jmazl1k aeticesi 
kabine mÜ!j~il bir vaziyette 
kalm1!jtir. 

Nan~in liükûmeti yirmi 
iden yirmibe!i ya!jtna kadar 
Î!ie yarur bütün erkekleri si 
lâh altma dc.vet etmi!jtir on 
sek!zden krrk ya!jina kadar 
Ï!jeyarayan bi:.lün erkeklerin
de gonülü olarak Orduya 
yazzlmalan hususunda bü 
yük mikgasta Propoganda 
yabzlmc;ktad. r, 

Bugece 
Nobetçi Eczane 

HALK 
Eczanesidir. 

Pazarl1kla çuval sot1lacak 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankas1 Trabzon 

.)ubesinden : 
Bankamzz deposunda mevcut 1034 adet kullanzlmr!j 

bo!j m1szr çuvali 10-8-937 Sali günü saat 10 da pazar 
lzkla satzlacaktzr. Taliplerin bankam1za müracaatlarr.1 -2 

Kapah zarf la 
un eksiltrnesi 

Erzurum askerî satin alma ko1nisyonlugundan: 
1 - Karakose ve Kagazm'ln için 200000 ikiyüzbin 

lgdzr ve Surbahan için 300000 üçyüzbin kilo askerî ev 
sa/a fabrika unu kapalr xar fla eksiltmeye konmu$lur. 

2 - Karakiisege ait unun tahmin bedeli 28000 yirmi 
sekiz bin lira ilk teminatz 2100 iki bin güz lira ihalesi 
25. 8-937 Çar!janba gfi.nü saat 1 O dedir. 

3 - Kagazman ununun tahmin bedeli 30000 otuz bin 
lira. ilk teminatz 2250 ikilin ikiyüz elli lira ihalesi 
25 8 937 Çar!janba gijnü urat 11 dedir. 

4 - lgdzr ununun tahmin bedeli 51000 ellibir bin lita 
ilk teminat1 3800 üçbin sekizgüz lira ihr.zlesi 25 s.937 
Çar!janba günü saat 15 dedir. 

5 - Surbahan ununun tahmin bedeli 51000 ellibirbin 
lira ilk teminat1 3800 üçbin seldz güz lira ih2lesi 25 8 9J7 
Çar§anba günü saat 16 dad1T. 

6 - ihaleleri Karakosede askerî satm alma komisyo
nunda yaptlacakt1T. 

7 - $artnameleri yirmi karu!j mukubil1nde Karakose 
satm alma komisyonundan verilir. 

8 - Tek/if mektuplarz ihale saatlerinden birer saat 
evvel 'lJerilmi§ vega posta ile gonderilmi$ bulunacakt1T. 

11 - 14 - 18. 21 

kapal1 zarfla un eksiltmesi 
Erzincan askerî sabn alma komisyonundan : 
1 - 155000 güz elli be§ bin kilo un kopalz zar/la 

eksiltmege konmu!jfur. 
2 - Tahmin edilen bedel 25575 girmi be!i bin be$ 

güz getmi!j be$ liradzr. 
3 - jfk teminnt 1918 bin dokuzyüz onsekiz liradzr. 
4 - Eksiltme 27-8-937 Cuma günü saat 16 .de Erzin· 

canda tümen karargâhmdaki satin alma komisyonunda 
·yaprlacaktir. 

5 - $artnamesini gormek istigenler bir adedini 130 
yüz otuz kurU$ mukabilinde komisyondan alabilirler. 

6 - lstekliler ihale günü Tecim ve Endüstrü odasinda 
kagrtltlarzna dair vesika ibraz edeceklerdir. 

7 - Art1rma eksiltme ihale kanunun 32. 33. 34 cr 
maddelerindeki esasda uggun olarak isteklilerin verecek 
leri tekli/ mektuplar1 27 8 937 Cuma günü saat 15 e 
kadar komisgon ba#kanlrjma verilmi~ vega pasta ile 
1iinderilmi1 o/Q.cf1.ktir. 11 • 14 • 18. 21 

( YENJYO_l-:-) --------.......... ~~--~ 6 Agustos 937 

Memurluk Müsabaka imtihan1 

T. C. Ziraat Bank· s1ndan ; 
Bankam1zm Merkez , ~ube ve Ajrnslan için Lüzumu kadar 

meruur ahnm~k nzere rnüsabak, imtihar i açilm1~t1r . 
M!lsabakaya girebilmek için en az orlu mektep mezunu ol

mak ve ya~t 18 den a~ag1 30 dan yukan olmarnak liJartt1r. 
( l3u r · ~tan a~ag1 olanlar imtihana girebilirlerse de 18 ya. 

$10dan evvel memurluk sm1fma geçemezler.) 
Orta mektep mezunlan için alh ay, Lise Ye yüksek mektPp 

rnezunlan için bir sene devam edecek olan >1' i müddeti zarfm
da orta mektep mezunlarma 30, orta ticaret meklebi mezunla
noa 40, Lise ve ticaret lisesi mezunlanua 80 • Yiiksek mektep 
rnezunlarma 100 liraya kadar va imtihandaki muv11ffakiyet dere
cesiyle cnütenasir:surette Ucret verilir. 

Eyi derecede yabanc1 dili bilenlerin llcretleri ems11lic.den on 
liradan az olmamak Uzere yüksek tutulur. 

Stai devresiai takiben yap1lacak mesleki imtibanda muvaf. 
!ak olanlar, yirmi lirad:m a~ag1 olmamak kaydile % 20 nisbetinde 
zamla teka!lde tabi daimi kadroya altr1rlar. 

M!lsabaka imtlhaul:uma Ank'lra, Ad~na, Antalya, Afyon, Ay 
dm, Balikesir, Bursa, Çanakkale Dlyarbl:'kir, Denizli, Edremit, 

Edirne, Erzurum, Erzincan, Eski;;ehlr, G, Antep, lstanbul, lzmir, 
Ka&tam•mu, Kars, Kayseri, Konya, KUta :i.ye, Gireson, Malatya, 
Mara~, Samsun, Ordu. U$ak, ÔdPmi~. Sivas, Tùkat, Trabzon, Van, 
Yozgat ~ubeleri nizde orta mektep ve orta lic~ret mezunlan için 
19 ve 20 agustosta ve li,;e yüksek mektep mezunlan için 23 ve 
24 agustO!'la saat dokuzda ba~lanacakhr. 

( Ankara ve lstanbuldaki imtihanlara Orla mektep rnrzunlan 
almm1yacaktu.) 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arand1g1 ve 
nelerden imtihan yap1lac3g1 yukanda Isimleri yaz1h ~ubelerimiz
den elde edilebilecek izahnamelerde gorülebilir. 

!steklilerin müs'ibakaya i~tirak edebilecekleri mahaldeki 
banku ~Ùbesi rnüdürlügüne ve Ankarada bankamn personel 
i~leri müdürlügüne 18 8 937 tarihine kadar muracaat etmeleri 
~m~ 2-3 

T. C. Ziraat Bankasz 

Patatis eksiltrnesi 
BA YBURT AS i(ERÎ SA TIN ALMA KOMÎS
YO NUNDAN: 

1 - (16000) on alti bin kilo patatis aç1k eksiltmege 
konmu!jfur. Tahmin bedeli (640) alti yüz krrk liradlT. 

2 - $artname Bayburt satin alma komisgonunda go 
rülebi.lir. 

3 - Eksiltmege 20 Agustos 9J7 Cuma günü saat 10 
da Bayburt askerî satin alma komisyonunda yap1lacaktrr. 

4 - llk teminat (48) k1rk sekiz liradzr. 
5 - lstekJiler belli g ïn ve saatte Bayburt mevki Ko

mutanligz binasmda satin alma komisyonuna muracaatlarz 
1 - 4 

Bulgur eksiltrnesi 
BAYBURT ASKERÎ SATIN ALMA KOMÎS
YONUNDAN: 

1 - (15000) onbe§ bin kilo bulgur aç1k eksiltmege 
konulmu~tur. Tahmin bedeli (1350) bin üçgüz elli lirad1T. 

2 - $artname Bagburt askerî satin alma komisyo
nunda gorülebilir. 

3 - Eksiltme 21 Agastos 937 Cu,;.,artesi gü1;ü 10 de 
Baybu•t askerî satin alma komisgonanda yap1lacakt1T 

4 - ltk teminat- (1'01) lira (25) yirmi be!j kuru!jlur. 
· 5 - lsteklilerin belli gün ve saatte Bayburt mevki Ko
mutanlzgi binasinda satin alma komisyonun muracaatlan. 

7 - 4 

Tarnirat eksiltrnesi 
NAFIA iNA.)AT KOMiSYONUNDAN: 

iNSAAT UST A VE SANAT OKUL-
• 
LARINA TALEBE ALINIVOR 
Kültür Direktorlügünden : 

1 - Bu y1l da in~aat ust'l okulu ile bôlge sanat okuluna leyli 
talebe almacakhr. Bu talebenin a~ag1daki ~artlan haiz olmas1 
lâ Zl'll dir. 

A) Türk olmak 
B) 13 ya~rndan küçük 17 ya~rndan büyük olmamak 
C) En az be§ sm1fh bir ilk okuldan diploma alm1§ olmak 
D) S1hhah sanat tahsiline elveri~li olmak 

2 - lstekliler Kültür Direktôrlügünce yapilacak il/ln üzerine 
V dli!iklere a~~glddki vesik'llarla muracaat ed ·ceklerdir. 

A) lsteklinia in~aat usta veya bôlge sanat okuluaa girmek 
istedigine dair Vilàyet makamma hitaben yaz1lm1§ istida 

8) Be§ srn1fh ilk ùkul ~ehadetnamesi veya ilk okulhmn ft::V· 
kim.eki okullarda okumu~ veya okumak.ta bulunmu§ ise bu o
kulbrdan ald1g-1 tasdilrname 

C) Nufus teskeresi 
D) A§l kâg1d1 
E) Üç tane vesikahk fotograf 
l·) Kültür Direktorlü~ünden ahnacak fi~li s1hhat rapo1 unua 

mernleket hastane•i s1hhat heyetince muayenesi yap1larak dol
durulmas1 
3 - Yukar1daki liJartlardan ba§ka s1hhî durumlari raporlanoa 

nazaran sanat tahslline el vel'isll oldugu anla§1lanlar müsabaka 
icntibanlanna kabul edilirler. 
4 - Bir merkezde musabaka imtihamna girebilmek için be· 

hernhal o merkezin nufus sicilline k~j d1 OHw .. k ~urt degildiri 
5 - Mllsabaka imtibanlan 27 Agustos 1937 Cuma g!lnü yap1-

h1c 1k.t1r. Uesap Head ·se imtih~1m CJ gün saat (9) da, Türkçe im
til11m s 1at (11) de, Resim imtibau s1at (13,30) da, E~ya imtiham 
{14,30) da ba§hyac.iklir. lmtihanlar Trabzon Orta Tecim oK.ulu 
binasmda yap1lacaklir. 
6 - S)ru zarf1 aç1ld1ktan ve imtihana ba~land1ktan sonrd gelen 

namzetler irntihana girmek hakkm1 kaybederler. 
7 - Bir dersin imUhanma her ne sebeple olursa olsun gire

miyen namzetler, o dersi takib eden diger dersletin de inti· 
hamna giremezler. 
8 - Her istek1i, imtihana girmek için evvelâ Kültür Direk

lô. lügütJ.den bir namzet numarasa alacaktlr. 
9 - ln~aat usta okulu ile sanat okullarma neharî ve Ucretli 

Ieyll olarak girmek istiyenler evrak1 müf;lbite ile birlikte isto
dikleri okullarm Direktorlüklerine rnuracaat ederler. Bunlar için 
imtihan yoktur. ln~aat usta ve bôlge sanat okullan leyliuk uc. 
retleri üç taksitte ahurn11k üzre yllda {150) liradu. 
10 - Trabzon Vilâyeti bôlge sanat okulu lzmir Vilâyetlndedlr. 
Bu bôlge sanat okuluuun 'l'rabzonda yap1lacak smavlanna tzmir 
Antalya, Çoruh. Samsun, Trabzon ve Rize Vilâyetlerinden olu~ 
ta Trabzond& bulunanlar ahmr. !n§aat usta okulu için bôige 
mevzuubahis deglldir. 
11 - Orla okul1arin veya orta derecedeki diger okullarin veya 
liselerin herhangi bir s1mfmda îki sene üst liste dôndüklerinden 
dolay1 bu okuldan ç1kanlanlar bôlge sanat okullari veya in§aat 
usta okulu rnüsabaka lrntihanlarinu hiç bir suretle ahnamazlar 
12 - Yukartda yaz1h §eraiti haiz olanlarm bir dilekçe ile VUâ: 
yet makamma muracaatlan. 
13 - Bundan fazla malamat almak isliyenlerin Kültür Direk-
tôrlUgüne muracaatlan. 2 - 3 

Betonarme menfez in~as1 
DAiMî ViLÂ YET ENCÜMENlNDEN : 
Ke!jif bedeli(7724) lira (2) kuru§lan ibarf't olan Trab

zon - Sürmene sr.Jhil yolunun muhtelif kilomelrt'lerinde 
yen!den gakt1rzlacak 28 adet betonarme men/ez in§aatz. 
ekstltmeye konulmu!jtar. 

Eksiltme /8.8 937 tarihine çafan çar~anba günü saat 
15 de Vilâyet daimî encümeninde yapzlacaktir. 

lsteklilerin ticaret odasr vesikrsi ve (579.30) kuru1/uk 
m~vakkat ~emin~t ve Nafia müdürlügünden alacaklarz 
rnuteahhztlzk vesrkaszgla encümene muracaatlarz. 

. istek~.iler. ke$if evrakigle 1artnamesini encümen ka le· 
minde gorebzlirLer. 4 - 4 

Okullar için s1ra eksiltmesi 
DAiMÎ VÎLÂ YET ENCÜMENiNDEN : 1 - Eksiltmeye konulan Î!j Trabzon K1zorta Okulunun 

tamiratina ait olup ké~if. bedeli (599) lira 71 kuru!jtur. 
2 - Ïstekliler ke§i/, tahlili fiat cetvellerile umumî l - lfk okullar için beheri 450 kuru$fan (100) szra 

hususî §artnameleri Trabzon Na/ra Müdürlügünde gô're· yapltrzlacakt1r. Mavakkat teminalt (33) Lira (75) ku•u!jfur. 
bilirler. 2 - Siralar gürgen ve budaks1z çamdan olac ,ktzr. 

3 - Elcsiltme 25 8 937 Çar!janba günü saat 14 de 25 8 937 tarihine çatan çar!jamba günü saat 15 de Vilâ
Trabzon~Nafra Müdürlügü dairesinde toplanacak komisgon yet makamtnda toplanacak olan daimî encümende ihalesi 
taro/zndan yapilacakt1r. yapdmak üzre 21 gün müddetle aç1k eksiltmege konul-

4 '=- Eksiltme aç1k eksiltme usulu ile yapzlacaktir. mu§tur. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (44) lira 3 - Nümune ve fartnamesini gormek istigenler her 

98 kuru!j/uk muvakkat teminat vermesi t1e a~ag1da~i gün daimî encümene gelmeleri ve talip olanlar yüzde 
vesikalart gostermesi lâzimdir. 1 gedi buçuk muvakkat teminat makbuz veya banka mektup-

A : 937 senesine ait ticaret oda~z vesikasz 1 - 4 Larigle encümene muracaatlarz 1 - 4 

Zayi 

~ahadetname 

1 

Torul Ru§digesinden c I 11 · 
gzm ~ahadetnameyi.zayi eg/e. 

dim yenisini alacagimdan 

eskisinin hükmü yoktur 

Vakdlar dairesinde 

ishak Gomlcksiz 

Mahallesi 

lskender pa§a 
Tuzlu çe~me 
Frenkhisar 

Gayrimenkul sati~ art1rma temdidi 
Sokagz Nevi M. M. M. No. -- -----

mektep arsa 30 413 
ayagargor 2 arsa 50 195.196 
kanita arsa 60 6 

K. lira 

22,50 
20 
~o 

M 
M 
M 

DEFTERDARLIKTAN; 
Mülkiyetleri pe~in para ile satzlmak üzre aç1k artzrmaya ç1kanlm1~ olan yukarda 

cins ve evsa/r yazzlz gayrimenkuller 7 6-8 937 Pazartesi gününe kadar on gün müd· 
detle 1.4zatzlm1~lir. Teminat akçesi yüzde 50 dir. lsteklilerin ge11mi mezkûrde Defter-

darl1kta müteiekkil komiS!JOna fflUfllC(l,Gt/gri. 
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Ka pait zarfla un eksiltmesi U .. ç memur cezayi müztelzem bir fiille 
mahküm edilmi$ bulunma-

ahnOCOk mak laakar orta mektep Erzincan satin alma komisyonlugundan: 
mezanü olmok ve askerligi 1 -- (808000) sekizyüz sekiz bin kilo un kapal1 zarfla 

Belediye Riyasetinden ni yapm1$ hulunmok. hola- eksiltmeye konmu#ur. 
Belediye zab1ta kadro- $ICI hastoftklarla malûl ol 2 - Tahmin edilen bedel (117900) yüz on yedi bin 

sunda münhal olan ~ehri 40 mamak $arttir. dokuz yüz liradir. 
lira ücretli namzetlikler için Bu vas1fla~a haiz. talip'erin 3 hk teminat (710B) yedi bin yüz sekiz liradrr. 
musabaka i'e memur alma- imtillanlan ~cra .edtlmek üzre. 4 _ Elcsiltme 10 9 937 Cuma günü soat 16 da Erzin-

kt evrak1 mUsb1teler1le 937 senes1 _ • . . d 
ca "· 

1 10 1• U Il canda lumen karargahrndakt satin alma komzsyo~un a 
Belediye memuru olabil- a~u> o~unun eu sa 1 g n l kt 

mek için yüz k1 zari1c1 vega s.1at a de Belediyede hazir bu-1 gapi aca ir. 
agir hapis veya 0 derecede oluornalar ililn olunur. 3-3 5 - Sartnamesini gormek istigenln bir adedini (586) 
...::;:..:.;_~_;__...:::,_______________ be$ 11üz seksen alti ku·u$ mukabilinde {<o~iisgond n ala 

K 1 Z fi Ek Jt • bilirler. OpO 1 or 0 arpa SI meSI 6 _ Jstekliler ihale g ïnü Tecim ve E,dii<tnï o-losrnda 
Erzincan Satm alma komisyonundan: kogitl1 l:u 'unduk 'a ri na dair vesika ibraz edec' kferdir. 

] - ( 759000) kilo A•pa kapal1 zarfla eksiltmeye kon- 7 - Art1rma 'ksiltme ihale k'lnanun 32.31.34 cr. mac!-
mu~tur, delerindeki esasda uggun olar.;;k isteklilerin vereceicleri 

-

Kohvehane icar art1rmas1 2 _ Tahmin edilen bedel ( 37950) tek/if mektuplari 10 9 937 Cuma günü saat 15 e kadar 
3 - ilk teminat ( 2846) lira 25. kuru$lur. komisgon ba$kon/1grna verilmi$ veya posta ile gonde- D · • ·1. t .. · den· 
4 Eksiltme 76 -Agustos - 937 pazartesi günü saat 16.de. rilm'$ olacaktir. 11 TB 25 _ T a1m1 V~ aye encumenm •d k' 

1 
~' l 

Erzincanda tümen karargâhtndakisatrn alma komisgonun- I 1 Hususî rr:uhasebenin Meydan hamam1 yantn a 1 no U 

da yapilacak. .. .. . ka pah zarfla QdUn eksiltmeSÏ k,,hvehan,.sinin bir yillik sabik kira bedeli olan (lOO)lira 
5 - istekliler ihale günü tecim ve endustun odasrnda • . \ üzerinden i. l gün müddetle artirmaga konulmu~lur. 

kayrtli bulunduklanna dair Vesika ibroz edeceklerdir Bayburt aske11 satin alma kom1syonundan: Muuakk<:t teminatr 7.5 tiradzr. 
6 - Artrrma eksiltme kanununun 32 · 33 -34 cü mad ]. - 350000 üçyüz el!i bi~ kilo o.dun ka pal~ ~a~f ~a ! t 8 _ B _ 937 çarsamba giïnü saot 15 de vi!âyet maka-

delerindeki esasata uyg· un olarak fateklilerin teklif mek- k lt k t .,.. h bedel1 5250 b b k h l · / e SI meye onmu$ ur 1 a mm e$ m z zyuz mtnda toplanacak olan daimî encümende i a esz _qop1 a-
tuplan 16. Agustos ':Ml günü saat 15. e kadar komisgon 11' l" d j 

·t .. d ·1 b l k e 1 ira ir. c1ktrr. isteklilerin teminot mak~u~ ve ya banka metüp-B$k. na Verilmi§ ve ga posta 1 e gon eri mi$ u unaca tir, 
k . l B d 190 k 2 - Sartnamesi B.1yburt askerî satin alma komisyo- 1 fer il/le encümene mu•acaatlari. 4 - 4 7- Sartnamegi gorme 1steyen er ir a edini uru$ 

l nunda gorülebilir. 
_mukabihnde komisyondan _ a tp gorebilirler · 4 - 4 3 - Eksiltme 26 B-937 Per$embe günü saat T4 de 

Pazarl1kla tomirat eksiltmesi Tamirat eksiltmesi 
NAFIA iN~AAT KOMISYONUNDAN 

1 -Eksiltmeye konulan i~ Trabzon erkek or ta 
Okulunun tamiratma ait olup ke~if bedeli (993) 
Lira (55) kuru~tur 
2 -Îstekhler ke~if,tahlilifiat cetvellerile umumî hu
susi ~artnameleri T rabzo'.1 naf1a müdürlügünde 
gôrebilirler. 
3 - Eksiltme 16. 8 - 937 pazartesi günü saat 14 
de Trabzon nafia müdürlügü dairesinde toplana· 
cak komisyon tarafindan yap1lacakd1r. 
4 . Eksiltme aç1k eksiltme usulile yap1lakbr. 
5 · Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7 4 lira-
52 kuru~luk muvakkat teminat vermesi ve a~ag1-
daki vesikalan gôstermesi lâz1mdir. 
A -937 senesine ait ticaret odas1 vesikas1 
B-937 senesine ait vesikas1 4 4 

Bayburt mevki Komutanlig1 odasmda satin alma komis 
yonunda gapilacakt1r. Da;mî vilâyet encümenindin. 

4 - itk teminot1 393 üç yüz doksan üç lira 75 yetmÎ$ Merkez j,kender p2$a ilk okulunda yopl1rrlacak ( 376) 
be$ kuru$lur.. . .... l lira (B3) kuru$luk tamirot 2B . 7 . 937 tarihinden itiba-

5 - lstekliler vereceklerr mektuplarim 26-8 937 gunu ren 15 gün müddetle ve pazarlikla eksiltmege konulmu
saat T3 e kadar komisyon ha$kanl1gma verilmi~ vega posta' §lur. Muuakkat teminat1 (2B) lira (26) kurustur. istekli· 
ile gonderilmi§ olocaktrr. Tl - 14 - lB - 21 1 lerin 12. 8. 937 p~rsembe giinü saut 15 se kadar encâ· 

Arpa eksiltmesi 
Bayburt askerî satm alma komisyonlugundan: 

T - 35000 oluz be§ bin kilo arpa aç1k eksiltmeye 1 

konmu$lur. tahmin bedeli 1225 bin ikigüz girmi be§ lirad1r. 
2 Sartnamf bayburt askerî satin alma komisyonunda 

gorülebilir. 
3 - Eksiltme 26-8-937 Per§embe günü saat 10 de Bay

burt mevki Komutanl1g1 binasmdaki askerî satm alma 
komisyonunda yapilacakt1r. 

4 - llk teminat1 97 lira 91 kuru$fur. 
5 - lsteklilerin belli gün ve saatte Bagburt mevki 

Komutanliji binasmda satin alma komisyonuna mura-
caatlar1 11 - T4 - TB - JT 

men kalemine ve vilâget makaminda loplanacok olan 
daimî encümene teminat makbuz ve ya mektupleriyle 
muracaatlari. 4 _ 4 

Ku ru odun eksiltmesi 
Vilâyet daimî encümeninden : 
Merkez ilk okullarma teslim sartigle istiriç, gürgen, 

k1zrlagaç mütesaviyen karz$1k olmak üzre (56) bin kilo 
kesilmi~ kuru odunun beher kilosu (45) paradan lB.8-937 
tarihine çatan Çar$amba günü saat(/5) de Vilâget maka
mznda toplanacak olan encümende ih~lesi yapzlmak âzre 
(28) gün müddetle aç1k eksiltmege konulmu$1ur. 

Muvakkat terninat1 (47) lira (20) kuru§ o!up istekli
lerin Banka mektup ve makbv.zlarigle muracaatlari. 4-4 
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Ymi camai zir 
F renlchisar 
A!Jtl/ilbo 
E rnlcltisar 
lslcender pa1a. .. ,, 
Tazla çe1me .. .. 
Defterd• 

>7arartla cinsi ve 
.Pi•rilm11tir. iste ••t 14 tl.e de/te, 

•• 
Uç memu 

ahnacak 
Belediye Riya 

Beledige zabzt 
anda münhal olr. 
lira ücretli namze. 
#llDSObaka ile üç 
.. calctrr. 

Beledi.ge mem1 
mek içi1t güz lciza 
o;ir hopis t1eyo. t 

cesag1 müzfeizem 
mahkiilft eâilmi1 
male. laakar 01 

na••in• 
11i gap 
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Vol bak1mevi insaat eksiltme ilânM • 
Transit yolu birinci m1ntaka nafia ba~müdürlü-

günden: 
1 - Eksi/tmeye konan i1 Trabzon - Erzurum yolunun 

OX 000 ilâ 63X 000 kilomtireler arasmdu muhtelif ger
lerde biri büyük ikisi küçük üç adet yol bakzmevi be
deli ke1/i 9907 lira 19 kuru1 . 

2 - jstekliler proje, ke1if, tahlili fiat cetvelleri, hususî 
ve umumî 1artnameleri Trabzon nafia müd•ïrlügünde ve 
Gümü1ane ve transit yolu birinci mrntaka bai müdürlü
günde gorebilirler. 
3 - Eksiltme 13-8 937 Cuma giinü sat 15 de Trab

zon nafia müdürlügü dairesinde toplanccak kofJ1Îsyon 
tarafindan gaprlacaktir. 

4 - Eksiltme açik eksilme usulile gap !acaktir. 
5 - Eksiltmege girebilmek için isteklilerin 742 lira 59 

kuru1luk muvakkat teminat vermesi ve a~11gLdaki vesilca 
larz gostermesi lâzLmdzr. 

A } 937 senesine ait ticaret odas1 vesi.! as1 
B } 937 senesine ait ehliyet vesikas1 4 4 

müezzinlik 

D - .L _ _ _ __ __ _ _ ___ t __ ~ - - .-. ""'. 

Anro~man, rnahmuz ve harçll d1var 
eksiltme ilân1 

Trabzon Naf1 În~aat Komisyonundan : 

7 - Ebiltmege konulan Ï$ : Trabzon· Erzurum yolu 
nun o+ 000 kilometresinden 33 t- 00) ncü kilometreler ara 
srnda muhtelif mahallerde an10$man mohr,.uz ve harçl1 
duvar in1uat1 olup ke$if bedelleri ( 45617 } lira ( 57 ) 
kuru$tur. 

2 - Bu i1e ait 1artname ve evrak 1unlardzr. 
A ) Eksiltme 1artnamesi. 
B ) Mukavele projesi. 
C ) Bayrndulik i1leri genel 1artnamesi. 
D ) Fenni ve hususî $arfname. 
E } Ke1if, silsilei fiat ve metroj cetvelleri. 
F} Proje. 

istiyenler bu evrakz Trabzon, Güm1ï~ane Nafia müdür
lülclerinden 228 kuru§ mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 7 2 8 937 Per$embe günü saat 7 5 te 
Trabzon Vilâgeti Na/ra müdürlügünde toplanacak ko · 
misyon tarafmdan yaprlacaktzr. 

4 - Eksiltme kapal1 zarf usulü ile yapzlacaktir. 
5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3421 lira 

Trabzon Vakiflar idaresinden : 32 kuru1luk muvakkat teminat vermesi ve a~ag1daki ve 
• A • • A. sikalan gô'stermesi lâzimdrr. 

Trabzon V1layeb merkezmde ka1n çar~u ve A ) 937 senesine ait ticaret .odas1 vesikas1. 
iskender pa~a camilerinin müezzinlikleri aç1k B ) Na/la Vekâlttinden alznmi1 937 senesine ait 

Id 
v d hl' · k · · · · ! mzïteahhitlik ehliyet vesikasi 

o ugun an e iyeb anun1ye ve n1zam1yey1 I 6 _ Teklif mektuplarz üçü cü maddede yazrl1 saat ten 1 
haiz zavattan talipler arasmda müsabaka ile saat evveline kadar yukarda sozü geçen komisyon reisligine 

· l v d · kl.I · 20 8 937 · 1 
makbuz mukabilinde verileaktir. 

t~y1n o unaca?~n an 1ste I enn. . · - ta.n- \ Posta ile gonderilecek mektuplarm nihayet saat on-
h1ne kadar V1layet makam1na 1sbda ue ellerm- ' be$e kadar gelmii olmasr ve dr$ zarfm mühür mumu ile 

deki vesikalatile muracaatlan ilân olunur. igice kapatrlm11 bulunmasr lâz1mdrr. 

Kapoh Zarfla arpa eksiltmesi: 
Erzincan Satin alma komisyonunrlan 

7-( 444200) kilo arpa kapali zar/la eksiltmeye konmu$lur. 
2 - Tahmin edilen bedel ( 222!0) dir. 
3 - Jlkteminat ( 7 665} 
4 - Eksilme 76 Agustus .937 pau11t,.si grïnü sacl 

J 7.de Erzincar.da tümen karargâhmdaki satin alma /,.o 
misgonunda yaprlacak. 

5 - istekliler ihale günü tecim ve endüstünï odasrnda 
kayrtlc hulunduklanna dair vesika ibroz edecektir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edêlmez. 4 -~ 4 

- --== ~ --

Pazarhkla tamirat esiltmesi 
Daimî vilâyet encümeniniden: 

Merkez Cudi bey ilk okulunda yoptrrilac.ik (263) lira 
86 kuru~luk tamirat 28 · 7 - 937 tarihznden itibaren 15 
gün müddetle ve pazarlzkla eksilt'Tlege konulmu~tur muva 
kkat teminat1 (19) lira (78) ku•u#ur. isteklilerin 12 8 937 
per*embe günü saat 15 $e kadar encümen kalemine ve 
vilâyet makammda toplanacak olan daimî encümene terni 
nat makbuz ve banka mektupleriyle muracaatlan 4 -4 

4 AGù~IO.J 

• • 1 •• _, ..... ,.. .. .,. ,, 

6 AGU.5 70.) 

Pazarlikla okul tamirat 
Eksiltmesi 

DAÎMÎ VÎLÂ YET ENCÜMENiNDEN ; 
Merkez Boztepe okulunda yapbn1acak 190 

lira 4 kuru~luk tamirat 7-8-937- tarihinden 18 
gün müddetle ve pazarhkla eksiltmege konmt ~
tur. Muvakkat teminab 14 lira 25 kuru~tur. 

Ïsteklilerin 25 -8- 937 Çar~amba g ünü saat 
15 §e kadar Vilâyet makam1nda toplanacak 
olan Daimî encümene teminat makbuz ve ya 
Banka mektuplarile muracaatlan. 1-4 

Pazarhkla okul tam1rat 
Eksiltmesi 

ViLÂ Y ET DAIMÎ ENCÜMENiNDEN ; 
Sürmene Merkez okulunda yapbnlacak 300 

lira 77 kuru~luk tamirah 18 gün müddetle ve 
pazarlikla eksiltmege konulmu§tur! 

Muvakkat teminab 22 lira 55 kuru~tur . 
Î§teklilerin 25 - 8- 937 Ç::tr§amba günü saat 

15 e kadar Vilâyet makammèa toplanacak 
olan Daimî Encümene terr,inat ve ya Banka 
makbuzlarile muracaatlan. 1. 4 

6 - Artirma eksiltme kanununun 32 33 34 cü madde 
lerindeki esasota uggun olarak isteklerin teklif mektuplari Tayyareye yard1m ~~ ~ rm rm rm rm '-'fi W 
76 Agstus 937 günü saat 16 ya kadar komisyon Bai. na f) ~ ~ ~ ~ ~ \l 
Verilmi~ ve ga posta ile gonderilmi1 bulunacaktzr. ~ 

-

__ 7 __ s_a_rt_n .... am--=es_i_m_· e_o_··r_m .... e_k_is_i_ey_e_n_ze_'_h_e_r_g_ü_n_k_o_m_i_sg_o_n_-_.:_ ___ e_d_e_l_i m___ YU RTT AS, dan p<irasiz gelip gorebilirler. 4 _ 4 

Erzak Eksiltrnesi Soguk hava dolaplar1n1n içinde dünyan1n 
Nev' i Miktarr Fiati kuru$ Evso/1 

1 - Sade gag 600 kilo 65 
2 - Sogan 1000 • 4 
3 - Kayzsi 700 ,. 30 Erzi11can 
4 . - Soda 700 .. 70 
5 - Ka$ar pegniri 20 ., 50 
6 - lkinci nev'i un 200 .. 14 Samsun 
7 - Balrk mütenevvi 200 .. 15 
8 - Yumurta 2500 adet 7,25 

Vilâyet daimî encümeninden. ~ 
Memleket hastanesinin 937 ydz mubagaa olunan erzak ihtigacrndan geri ka/an sekiz 

kalemin nev'i ve mrktarr yukarrya yazrlm11 ve yeniden alrnan ragiç üzerine 17 - 8 937 1 

çar1omba günü saat ( 15 de} vilâyet daimi encümenin de ihalesigapdmak üzere ( 21) ~ 
gün müddetle oçik eksiltmege konu!mulfur. lsteklilerin yüzde yedi buçuk muvaA.kat 

1 

teminat makbuz 'De banka mektuplariyle er.cümene muracaatlarz 4 - 4 

K•y• Nevi GayrimenkulM. :ot1~N~rt1r~~:.1 K•L:" ~ 
Hoskerasya Frndzklrk 11947 11 616 360 E 

tarla ve arsa 549 

" 
Frndiklrk 

Çukur çagzr çimenlik arsa 
70109 

5574 
10 

2-3 

548 
615 375 E 

3507 105 E 
3504 3064 3508 3605 

Yuka9.~!!.~.~~g~f.~.~!~2,:. mülkiyetl ed pe,in P"'• ile satdmak '~ 
ùzre artirma11a çikarzlmi1t1r. isteklilerin yüzde 7.5 dipozitolarile birlikte 10-8.937 Sali i.{ 
günii saat J 4 de De/terdarlzk!::,_ t;:planacak komisyona muracaatlar1. 4 - 4 ~~ 

Kapah zarfla s1g1r eti ek~iltmesi 
BAYBURT ASKERi SATIN ALMA KOMÎSYONUNDAN. 

7 - ( 35000) otuz be1 bin kilo S1g1r eti kapulz zar/la eksiltmeye konmu~lur. 
Tahmin bedeli ( 5250} be1 bin iki yüz elli Liradir. . 

2 - .)artname Bagburt Askeri •atm alma komisgonunda gorülebilir. 
3 - t.ksiltme 20- Agus.-937 Cuma günü Saat 14 de Bayburt mevki komutanligi 

binasrnda satin alma komisyonunda yapzlacaktrr. 
4 _ Jlk teminat (393) üçyüz doksan üç lira (75) yetmi~be~ kuruJiur. 
5 - /$tekliier verecekleri tek/if mektuplarrm 20 Agusios 937 günü sact 13 e 

~d"' fcomisvpn bp1kanlijrna rJerilmi1 rJe!Ja po1ta il~ 1Qnderilmi1 6u'una,~k 1,· 2. 4 

en eski fabrikalor1ndan biri olan 

• r • • 
1 aire 
Soguk hava dolaplan 

Yalnzz kendilerine mahsus olan 

Ekuat komprusurler sayesinde bütün 

emsalinin içinde en az elektrik 

sar/iyat1 gopan gegâne 

Soguk hava dolab1d1r 

Bu lâf ile deg fl !, a 'nzz iki séne içinde Trabzonda yüzden /azla satrlan 
büyük bir rakam .1a ispat edilir. 
Memleket hastar.fsi, müessesati resmiye ve hususigede bilhassa dondurma
c1larda ve ~erbefçilr ddâ gordügünüz bütün FR i G i D A i R E' Ler sizlere 
büyük tecrübe ve itimat verecektir. 
Aynca markam1z1n verdigi (5) senelik garanti 1ahadetnamesini daima 

magazamzzda gorebilirsiniz. 

Harunlar Müessesatl 
Kundurac1lar Caddesi 17-19 
T aksim caddesi Mi§len lâstikleri deposu 

dh~ ... llA· 


