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CUMA 
Agustos 

1937 1 

Fiati 100 Para 

Y1ll1j1 750 Kuru1 

Günü ireçml~ say1lar 
25 k:uru~tur 

• Evi. yuva yopon kilertlir. 

Ev kudmz , esvop dola· 

1 

pin kadar kilerinide dü1ün: 

1 

Her mevsime gore reçel tie 

1uruplarm1 hazulal 
1 

Ulusal Ekonomi ve 

Uzunsokak ; 63 • 65 • 67 ..) Say1 : 2404 GONDELIK SIY ASÎ GAZ ETE - TRABZON 14 üncü yzl 
Arhrma Ku ru mu 

Uzak §arkta bombardzmanlar .. 
Japon hükûmeti 410 milyon yeni 

bir tahsisat istemeyi kararla~f1rd1 
Çin meclisi fevkalâde toplant1ya ça gr 1ld1: 

Ankara 5 ( A. A. ) - -simali Çln lhtllMl dolay1sile 
.Tapon resml tebligi dQn ha· vazedilmls yeoi vergilere ait 

rPket sahasmda vnziyette bir hususi bir istlkraz akdi husu-
sunda bir çahsma elde ettlgini 

nin siiz soylemeje selâhiyet
tar bir mümessili son za 
manlarda Tigençinde }opon
larla Frans1zlar arasmda 

vukubulan hadiselerin dos
tane bir surette kap1nd1g1nz 
beyan etmi1tir. 

degisiklik olmad1{(m1 hildlrmek- blldlrmekt~dlr. 
tedir. Diger mul:ltelif manbalar· 
dan uhuan haberlere nazaran Ankara 4 ( A. A. ) -
tatil edllmi~ hallnde bulu!laD Çinliler bir japon tayy11resini 
Çin parlameotostu.!.b..atustosta dü1ürmü1ler tie bir Japon 
fevkalade toplanhya davet e- Tankznz ele geçirmi#erdir. 
dilruislir. Japon tayyareleri mühim japon takviye kuvvet
Kalgon . Pekin demiryolu bo- leri Çinin iimaline sevk 
yunca Çin k1talanmn ehemmi- 1 

Ankara 4 uzak Dogudan 
muhtelif menbalardan 
a/man haberle nazaran 
japonlar tiyencinde çinlilerin 
Jor gom!Joti ile iki taburunu 
zabtetmi1lerdir. 

edilme.-tedir . }apongada 
yetli hareketlerde bulunduklan tahsil etmelcte olan beibin 
Dl gôrmü~lM ve il!.i Çia z1rhh 
trenini bombard1man etm4tler- Çinli taleb~ Çine donmü1 

Ankara 4 lspangada asî top
çulaTI, dün bütü gan Madriti 
bonbard1man etmi1lerdir 

dir. Japon kabioesl meclisten tür. 
410 mllyonluk bir tahsisat i11te- Ankara 4 ( .A A. ) -
mege karu vermi$ ve ayr1ca japon haricige nezareti· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --
1 
\!l 

*+**** * *i' Bir spor gezisi K omür i-~imiz g Tirebolu Altunsu spor 
~ kulübünün vaki daveti üze-

Y eni bir demiryolu yapt1k .. 
Saatta 100,000 ton komür .. 

1 rine bolgemize bajl1 Pula 
tane Sebat idrnan g•rdu 31 
temmuz 9.J7 cumartesi günü 
bir maç yapmak üzere Ti-

Ankara 5 - KOmllr hav-

i
·: zas1m Anl!.araya bajtlayan 

demir yolunun Çat•I . ajtz1 
Zonguld1k k1smmm insaall 

bllmi~ ray dO~enmesine ba$
lanm1$1lr. i;;omendifer 13 A-
1tustasta zonguld•ga varacak
llr. Zanguldakta üzlllmez 
maden mevkiinde ls Banka
srn1n kownr i~ maden sos-

ipek ve 
lpekli 
Mensucat 

Yeni nizf'.lmname 
tatbik ediliyor .. 

Ankara 5 ( A A. ) -
lpekli mamulAh11 asgarî va · 

s1flanm tayin ve yQzde ynz 
halia ipekten kum•$lar1 sunî ve 
kan$1k ipekten tefrlk için ikti
sat vekaletln<'e hazulanan nl
zi1mname heyeti vtokile karan 
na iktiran etm1$lir. l:lu nlzam
name muclbioce ipekli nam1 al
hnda sal!lan kuma~lar Uçe ay. 
nlmaktadu. YUzde yoz tabii 
lpekten olanlara ipek, sunî ipek
ten otanlara suni ipek, ve ka
r1~1k olaolara kar1~1k ipek iba.' 
re1i1Din kuma$ li;eoarlarma açtk 
bir aurette dumgoianmas1 mec 
buri k1hnmakt~d1r. lpekli ku· 
ma~ imal ed<Jn f1rma ve runtuz
lann1 lrnwa~lara vaz edecekler
dir .• ïzamnamtJ tesbit edilen 
vas1flara gore memleket dabi· 
!iode imal edilecek kuma$lar1 
balen mevcut ruemlekette imal 
edilm1$ blOklardan ay1rmak lçin 
üç ay zarf111.da ticaret oddan 
veya bulunm1yan yerlerde be· 
lediyeler tarafl!Jdan kur~unla 
damgalanma;101 emretmektedir. 

Riza Çelikmen 
Oçnncn Um. ~rnretti~lik 1s. 

tatlstlk bürosu $efllginden elli 
be$ lira ~sil maa~la istatlstik 
mOdilrlU1tnne terfian tayln edl 
!en l:lay Rlza Çelikmen lzinll 
olarak Erzurumdan ~ehrlœlze 
§&lml~tlr. 

reboluya gitmi~tir. 
yetesinin yeni teslsat ve in- :<1 Yapilan maçta Sebat id 
~aa!J devam etmektedir. Bu· !l man yurdu bire kar~1 üç 
rada kômQr • 1$ adlla yen! 1 sagile galip gelmi1tir. Ogun 
blr kôy ve ayrica bekar a- hakemin bitaraf idaresi al-
mele mahallesl yap1lmaktad.Jr. tmda samimî bir hava için 
Sosyetenin 21 nuwarah kuyu- Il de ceryan etmi#ir. Sebat 
sonda saatta yOzbin ton kô- Il idman yurdu sporcul•TI bü
mnr ç1kar1lacak olan içklp i yük bir misa/irsetierlikle 
tesisah 26 Agustosda tlrenle kar11lanm11 ve uiurlanm11· 
aç1lacakhr, lardir. 
;++ 

Tifo var m1? 
Sellrlmlzde tlfo hastahjt1u1n 

ba§gôsterdljtl sôzlerl Ozerlne 
keyfiyetl alakadar dalrelerden 
tahklk ettlk. Halen endl~e ede
cek blr vaziyet yoktur : lstan · 
buldan iki tifolu bastamn gel 
dlgi ve temasta olanlarm a~1Jan
d1g1n1 ve tifo oldugu baber ve 
rilen lki çocugun hastahklannm 
da malaryadan ibaret oldugu 
blze 110ylenml~tlr. 

• 

Rusyan1n 
Protestosu 

Japonyada hakaret 
telâkki edildi 1 

AKI~LAR 

Y anm kalm1§ i§lerden 
1 

i;>ehlrde, - lr.ellmenio tam 
m4n3sile • •cadde, deoilmejte 
1ay1k blr yol var m1 bilmem ? 
Gerçl, bundan blrkaç y1l once 
aç1lan blr •Gazi cadde~l• var 
ama, o da temam de&ll· 

Mühlm bir k1sm1 yap1lm1$ 
olau bu yol, bltmesioe çok az 
blr~ey lr.ald11t1 halde, neden
se çok zamandanberl kendi ha
line b1rak1lm1s bulunuyor. 

l§te yegane caddemlz ola
cak olan bu yolun, bir an evvel 
lkmAl edllmeslol ha!Jrlatmak 
bllmem yar.h§ m1 olur ? .. 

II 
Halkevl binas1 kar$181Ddakl 

binamn kulesldlo y1kllmas1 da, 
uedeose blrkaç [gUndUr tebire 
ugramt~ bulunuyor. Ameleler 

Ankara 4 ( A A. ) ml grev yapll; yoksa alâkada.r· 
Jar mt bu l§ten vazgeçti? Bil· Sovyet Rusya Tiyençin-
miyoruz. Bildljtimiz bir$eY var-

deki Sotiyet konsoloshane· sa, birlr.aç gOodOr Ozerlode ne 
sine yapilan tecavü%den do- adam var, ne de ku\aklar1m1za 
lag1 }aponyag1 p ·otesta tt- çeklç seslerl ireliyor . · . 

. l d . O. S. Ertan 
m11, a man e19anzn ia esmi •-------
rararlarm odenmesini iste 
mi1tir. Japon hariciye nazi
" bu protestoyu reddetmi1 
ve bu hadisenin beyaz Rus
/aria So,vyetler Birligi ara
smda Çinde "l/VCut müca
delenin bir sahas1 oltluju ~u 
ve japon askerlerinin i1ti
râk ettiii hakkmdaki ijma
nzn japon ordusuna lcar11 
müsamaha edilmiyecek bir 
hareket olduiunu 1iiglemi1-
tir. 

Not : 
Çuvald1z dostu'.lluzun, 4 A

j!ustos 937 tarlhli Yeniyolda 
Clkan •Geçen gOn ... • ba$bkh 
yazmndakl delll!.anh, ben degll, 
blr ba$kas1 olsa gerek. Yalmz, 
bu yaz1 blraz mUphem olduJ'!'un
dan, okuyanlarm, bana kar~1 

y11zild1g1 manas1n1 ç1karmalar1 
pek mQmkOndnr. Bu sebeple, 
~uou arzetmek mecburlyetinde· 
ylm kl: lsmail Ha bibl begen· 
medljtlme dalr klmseye blr$ey 
sOylemedijtlm gi\Jl, her Onllne 
ç1kan adama kendli!ol methe· 
dooltrden de detlllm. 

Atatükle 
Ma jeste Kra! F uruk 

arasmda 
Ankarn 5 - Mmr kra\J 

M•j~ste l"11ruk t.ç . giymesl 
mUnesebetiyle Cumhur Ba~

kamm1z AttttUrkle K1ral Faruk 
arasmda tebrlk ve tP$Pkknr 

' telgra!lar1 teali edilrni ~l ir. 

Modern bir ilk 
Okul yap1lacak .. 

Vilâyetimizia ve i;>ehri nizln 
ilk okul bina lhtiyecun çok 
yak1odan hkdir eden degerli 
Valimiz i:lny Sezai Uzaym emir 
ve temsili Uzerloe Erdogdu 
mahallesinde Soguksu caddesi 
Qzeriodeki genl~ bahçede mo
dern ve en mUkemmel terbi
yevi ve s1hhi ~eraitl cami olmak 
Ozere ve 30-!0 bln lira sarf. 
edilmek suretile blr llk okul 
binaH yaplimas1 lçin haz1rli k· 
!ara ba$lanm1$hr. 

Her l~te oldugu gibi KUltür 
l~lerlne de derin alaka gôste
ren Saym Valimizin bu mOhiro 
yeriude Olan lhtlyam kars1hyan 
degerii te$ebblls ve hareketle
rivi Trabzon hnlk1 namma se 
vin çle kar~1lar1z. 

Naf1a V ekilimiz 
Ali Çetinkaya 

Ankara 4 - Nafia vekilimiz 
refakatinde Berlin büyük el 
çimiz olduju halde Alman 
devleti hükûmet Reisi tara 
/mdan kabul edilmi~tir. 
Almon münakalât nazzTI 
vekilimiz 1erefine bir ziya
/et vermi~tir. Ali çetinkaya 
düsselderfta sergigi zi9aret 
etmi1tir. 

11::>4:;;)4:) 'l"J 11::> Jl :: 
Seyahat yaz1lari 

-5-
HASANKALEDE 

Kahvalh / I yapbktan aonra iilerini t011yor. l,te ralil avlan
otobüslere allad1k, herkes yerli 1 dtj!'imiz Kargapaur1na iriden bojtaz. 
:(_•rinde. · Hasankaieye gidiyoruz. 1$1• Aziziye bariku1n1n 11eçtij!'1 
Uç araba biribiri ardmdan hareket tobyalor; vakarh v•ltarh goj!'ÜI 
etti. Cumhuriyet c•dde•inden ge· kabarbvorlar. l1le Qjreübofnt 
çiyoruz. ~ehrin d1~ma ç1ktok: ~eh- api .. Ve i$te Uzun Ahmetler .. 
re girerken geçliïl'imiz tünele Dimdik: ve Çeliktea gibi duruyor· 
bcozer bir kop1d .. ç1lcbk ; burast lar .. Me1hur Deveboynunu iiaçi· 
Kars kap1S1 irn'1. Kesme to~tan yoruz. Y•dek Subay Okulundan 
yap1lm1~ si p1soj!'lam bir goçid . . tanid1j!'1m Erzurumlu bir ark1da1la 
~u ônümüze serilen topralc.lar1n k.onu~uyoruz. O zeman aazari O• 
loer kari11 bir çok çetin sava1larm - Arkas1 2 de 

fF D liîl <dJ D lk 
Bereketli o 1 an mahsul 
ay ba~1ndan beri her 
tarafta toplanmaga 

ba~land1 ... 
Son aylarda hüküm süren devaml1 kuraklija rnjmen 

fmd1k mahsulü %am1n zaman zan1edildigi tibi kayde 
dejer bir zarara ujra 7tam11 • rekolte kalplere /erahlzk 
verecek derecesinden a1ag1 düsmemi1tir. 

Yevmiyeler her srne 40 · 50 kuru~ken bu qil 65 - 75 
ku U$lan ba1lam1#ir Amele te Jarikindeki zorluiun sebebi. 
arka vilâyetlerde d 'Vom eden yol ve demiryolu ve yap1 
in1aat1r. Bir çok i~çi ve c me 'e oralara, akzn etmi~tir. Bu 
itibarla toplama ne nakil masrafznm lcabar1klij1 maliyet 
fiatini biraz gükseltmÎ$ ise de Ï$ÇÎ ve amelt szni/i bun· 
dan epeyce mühim istifade temin elmittir. 

1 ajustostan itibaren alcak mmtqkalarda mahsulün 
toplonmasina ba#anm11 ve orta mznta}r;alar da onu takip 
etmi1tir. ô nümüzdeki ha/ta içinde tiahi yükseklerd• ae 
toplama i~ine ba#anacaktzr, 

~~~~=-~~~~~~~~~ 

iSCiLERE HiTAB 
Simendüfer, Sose, Vol ve bütün devlet in~aat1nda 

ve yap1larda çal1~acak i~ci ve ameleye 
1 - Yukanda beyan edilen bütün bu Î§ler milletin refah1 içindir. 
2 - Bu i§lerde çah§acaklarm kar§1hklan gündelikleri ber hafta ve 

nihayet her on be§ günde bir behemehal almacakhr, verilecektir. 
3 - Her i~çi Ï§e ba,Iad1g1 gün gündeligini sorup anlayacak, Milte

ahhitten, Ta~arondan alacag1 karneyi cebinde sakhyacakbr. 
4 - Gündeligini tayin etmeden, karneyi vermeden çah~branlar mesuldur 
5 - Haftada, onbe§ günde bir istihkak1n1 almayan Î§çi en yak1n hil

kûmet merkezine ba§ vuracakbr. 
6 - l§çi c kmegini , yiyecegini , istedigi ve diledigi yerden tedarikte 

serbestir. 
7 - I§ kanunu haricinde çah§d1rmaktan rnüteahhitl~r, T a~aronlar ka

nunen mesul tutul..tcak. 
8 - l§çilerin n1tihatine kanun dairesinde dikkat edilecektir. 
9 - Müteahhitler: T a~aronlara, topdanc1lara i~ vermeden evvel bunlar 

hakkmda en yak1n mahalli hükûmetlerinden ahvallerini sormaga, anla
maga mecburdur. 

10 - l§çi ve amele hakkm1 yedikleri §ayi olanlar, kôylü üzerinde nu
h.z ve agahk taslayanlar ta§aron almm1yacakbr. Ta~aronlann amclc ve 
~ylü hakk1n1 vermemelerinden müteahhitler mesul ve tazmin ile 
mükelleftirler. 

11 - Makul mazeretlerinden dolay1 aynlmak isteyen Î§çinin derhal 
hesab1 kesilecek matlubu verilecektir. 

12- Aogarya kokusunu verecek her türlü hal ve hareketi alâkadar-
lar derhal men ve ihbar edecektir. 

tht Bütün bu bav1nd1 hk ve deYtet itlerinde hedef ve gaye, ('Ah$ac-.aklara yard1m 1çiad1r ar ; Bu gayey! bntan devlel maklnesl, bntün vuht1Je taklbe v~fedar ve 111eeburdur. ' 
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Uç memur 

ahnacak 
Belediye Riyase 

Beledige zabita 
sanda münhal olan ~ 
lira ücretli namzetlU 
•asabaka ile üç me 
fttlcaktrr. 

Beledige memur1< 
mek için guz krzarti 
ojir hapis vega n <. 

cezag1 mü feizem b 
mahkiun edilmi~ b 
male. laakar orta 
mezri.nu olmak ve t 

ni gopittr~ bulunmm 
lw11talilcforla " 

2 Sa.11/a 
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Memurluk Müsabaka imtihan1 
T. C. Ziraat Bank s1ndan ; 

6 Ajustos 937 

iNSAAT USTA VE SANAT OKUL
LARINA TALEBE ALINIYOR 

Seyahat ya2J ~an 
-5-

HASANKALEDE 

Bankam1zm Merkez , ~ube ve Aj1nslar1 için Lüzumu kadar 

Kültür Direktorlügünden : mHrnur almm 1k üzere m!ls~bab imtihan1 açllm1~ttr . 
Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu ol-

m tk ve ya~1 18 dea a~a~1 30 dan yukar1 olmamak i;;arthr. 1 - Bu yll da ini;iaat usta okulu ile bOlge sanat okuluna leyli 
( Bu ya~tan a~ae1 olanlar imtihaaa girebilirlerse de 18 ya. talebe almacakbr. Bu talebeain aeae1daki ~artlan haiz olmas1 

• Ba~taraf1 1 de -

laralt okudutumuz bu yarleri lji.lndi 
gozümle gorüyorum. Arkada11m 
izahat veriyor, bazan da ben so
ruyorum , • Buralarm havas1 hep 
kahramanhkla dolu, $ehit kani ko
kuyor. Azizlerin mubarek habra· 
lar1m ana ana ilerliyoryz. Pasim 
ova11 yefil bir düxliik halinde 
eaine, boyuna •zamyor. Burast 
tarihin her devriade insanlart ken
dine çekmiljtir. F1kat onu her 
zaman en çolt seven Tùrkler ol
muljt-ur. 0 da Türklerdea ba~ka

sma bel baflamam11 ve tutundur
mam11tir. 

Ha1ankaleye vard1k, okulun 
onilnde durduk. Ôgretmenler bizi 
kar11lad1lar. Okulun genÎ§ salo
nunda li:ar§1ltklt oturduli:, biraz 
dinlendik, limonata içtik .• 

Kalktak, yürüyerek Çermik
lerin ( 1 hca ) bulundugu yere gi
diyoruz. Solumuzda kalenin yalçm 
bedeni parltyor. A. $. Beygunun 
bildirdijtine gôre ; Erzurum • Kara 
yolu ü1tündeki diger kaleler gibi 
bunu lia Salbk, bir defa eair dü· 
ljÜp b1c111 taraf1ndaa armaganlar 
verilmek suretile kurtardd1g1 Gür
cü hükümdanaa kar11 koymak 
için yapbrmiljbr. , Ônlimüze bir 
koyun sürüsü çtkb ; Hadi Ba~mau 
hemen makineye sanld1, koyunlar 
a r a s 1 n d a bir fotograf . . 
Ç1t .• Mersi .• 

Giderken, me~hur bilgin ye fiziyo· 
nomici • Marifetname • sahibi Ib
rahim Hakkm1a torunu ile tam~tik; 
ltendiai kasabanm $arbay1d1r. 

Tue kavak agaçlarmm ye~il
lendirdifi bir meydena vard1k, Ar
kada~lar küçük bir kulübeye girip 
ç1k1yorlar, içintle içme suyu var
mlf; Girdim içtim, Kisnrna suyuna 

benzer ac1 bir au. Goriilecek ~ey, 
kulüdenio yalmz raki ~i§elerinden 
yapdm1~ olmas1d1r. Hasankaleliler 
acaba bunu: 

Biz â11k1 a:i:adeyiz amma esiri 
badeyiz 

Dï'yeo hemterileri büyûk ~air 

Ne'inin ruhunu §ad için mi boyle 
yapm1~lar? 

Kavaklarin altma obek obek 
yay1ld1k. 0 oh 1 . , Hava ne 
güzel esiyoi:., Evvelce bu agaç
litm bulundufu yer batakhk imi§, 

â~1k daha cn.~kundur : $IOdan evvel memurluk sm1fma geçemezler.) lâz1rndir. 
Keyvange gidecegim: Yarimt Orta mektE>p mezunlan lçin alh ay, Lise ve yllksek mektep A) Tnrk olmak 

gorece~im m1mmlar1 için bir sene devam edecek Olan ~t,·j müddeti zarfm- B) 13 ya~mdan küçük 17 ya~1ndan büyük olmamak 
Yarm yüz gcirümüne : Camm1 da ort11 mektep mezunlarma 30, orta ticaret mektebi mezunla- C) En az be~ sm1fh bir ilk okuldan diploma almJlil olmak 

verec~g1m. Hey anam hey 1 rma 40, Lise ve ticaret lisesi mezunlariüa SC , Yüksek mektep D) S1hhah senat tahsiline elverii;ili olmak 
Yemelden qonra oyunlar ba~ m ezunlarma 100 liraya kadar vo imtihand~ki muvaffakiyet dere- 2 - lstekliler Kültür DirektOrl!l~Unce yap1Iacak ilân üzerine 

Jad1 l~te barlan (Erzurum dada~· cesiyle mütenasip:surette !lcret verllir. Valiliklere a~a~ld!lki vesikalarla muracaat ed 'Ceklerdir. 
Jarmm - zcybeklerinin oyunlarma Eyi derecede yabanc1 dili bilenlerin ücretlerî emsalinden on A) lsteklinio in~aat usta veya bôlge sanat okuluna glrmek 
bu ad ver.liyo·) iyi oymyan dort lirarlan az olmamak il.zere yüksek tutulur. istedi~ine dair Vilâyet makamma hitaben yez1lm1~ istida 
arkada~, '·olla•1 bclden kenetli Stui devresini takiben yaprlacak mesleki imtihanda muvaf- B) Be~ s101fll ilk okul ~ehadetnamesi veya ilk okullann fev-
oldutu h .. lde d zilmi~ler . , Davul fak olanlar, yirmi lirad11.n a~ag1 olmamak klydile ~ 20 nisbetinde kin<..eki okullarda okumu~ veya okmnakta bulunmu~ Ise bu O· 

günbürdiyor. lki yandakilerin el zamla te ka Ude tabi duimi kadrüya ahmrlar. kuUal:dan ald121 tasdikname 
lerinde b:rer m..:ndil var. Yava~ M!lsab:ika imtlh'lularma Ank'll'a, Adana, Antalya, Afyon, Ay· C) Nufus teskeresi 
yava~ harekete geliyo·lar. Kollar d111, Balikesir, Bursa, Çaoakkale, Dlyarbeklr, Denizli, Edremit, D) A~J kâg1d1 
omuzlardan biti~ti, hep birden E ·iirne, Erzurum, Erzincan, Eski~ehlr, G. Antep, Istanbul, lzmir, E) Üç tane vesikallk fotograf 
s1çr1yorlar .. Hop . . Hop .. Donü. Kai.tam•mu, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Gireson, Malatya, 1') Kültür Direktorlügünden ahnacak tii;ili s1hhat rapomaun 
yoalar. A ras1ra zeybe~in' es de! ., Mara;;, Samsun, Ordu U~ k, Ôdemi~. Sivas, Tokat, Trabzon, Van, memleket hastane.;i s1hhat heyetince muayenesi yap1Iarak dol
si yerine "1s s 11,, diye bir ses Y OzJat ~ubeleri nizde orta mektep ve orta ticaret mezualan için durulmas1 
ç1kanyoriar .. Say1s1 17 ye varan 19 ve 20 agustosta ve lise yüksek mektep mezunlan için 23 ve 3 - Yukar1d.iki ~artlardan baeka s1hhî durumlan raporlarma 
barlann en güzdlerini oynad1lar. 2± agusto~ta saat dokuzda ba~lanacakhr. nazaran sanat tahsiline elveri~U oldu~u anla~1lanlar müsabaka 
Simdi di§ardan iki ki~i oymyor. ( Ankara ve lstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunlari lmtihanlarma kabul edilirler. 
Biri, çelirnsiz uzun, ye~il gozlü. ahnm1yacakhr.) 4 - Bir merkezde musabaka imtlhamna girebilmek için be-
Ôteki, esmer yüzlü, krna burma Müs!lbakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arand1g1 ve hemhal o me1·kezin nufus sicilline ktt}dl olw~k ~lirt de~ildir, 
biyikh, çekik b!.ljl., mtrd baki~h nelerden imtihan yap1lac1g1 yukanda lsimleri yaz1h §Ubelerialr;- 5 - Mllsabaka imtihanlan 27 Aitustos 1937 Cuma gll.nü yap1-
bir yigit . A-ii D .. rsun fakat dJn elde edilebilecek izahnamelerde gôrülebilir. lt.c.1kt1r. H<Jsap llend se imtiham u gün saat (9) da, T!lrkçe im-
kendi hiç durn:i • or, boyuna oym· lsteklilerin müs'ibakaya i$tirak edebilecekleri mahaldeki tiham saat (11) de, Resim imtiha11 S'lat (13,30) da, E~ya imtihalll 
yor ve büküliip geriiiyor. Arka banka §Ubesl müdürlü~üne ve Ankarada bankanm personel {14,30) da ba~hyacnkhr. lmtihanlar Trabzon Orta Tecim olmlu 
da~lar, dada~lar arasma sozüm i~le : i müd!lrlügüne 18-8 937 tarihine kadar muracaat etmeleri binasmda yapllacakhr. 
ona bir de zcybek kan~h·dilar; Uzrnd1r. 6 - Soru zar!1 aç1ld1ktari ve lmlihana ba§land1ktan sonru gelen 
bana Harmandall oynattilar." T. C. Ziraat Bankasr namzetler imtihana girmek hakktm kaybederler. 

7 - Bir dersln imtihamna her ne sebeple olursa olsun girn-
Ortada, "kurdün [IZI }Umak Veni bir Halâ insa eksitmesi miyeQ namzetler, 0 dersi takib eden dieer derslerin de imti-

sarir,, deyip k1m1ldanan ~u ya~hca , hamna giremezler. 

da kim ? I · Bu, Serçeboga:zh Ah- Belediye Riyasetinden : 8 - Her istekli, imtlhana glrmek için evvela Kültür Direk-
med çavu§tur. Dr. Rükneddin Semerciler ba~mdrz mevcut bevilh:menin yrktzrdarak to:lügUuden bir namzet numaras1 alacakhr. 
onun için : "Derya gibi adam .. , 9 - ln.,aat usta okulu He sanat okullanna D"'hari ve ücr'-'t,·1 on metre a~ag!fldaki yol f azlasz olan sa ha da virilecek " '" "' 
diyor. Hakikat 1 Dag gibi, derya leyll olarak girmek istlyenler evrak1 müsbfü1 ile birlikte isttJ-

b. b. d t B b p 1dn dairesinde pazarlrkla yeni bir hald in..,a ettirilecek gi 1 •r a am . . . ize az1 yere .,. dikleri okullar111 Direktôrlüklerine muracaat ederler. Bunlar içia 
m1hlan1p, bazi ç~lilc bir yay gibi tir. Bedeli ke~ih 223 lira 59 kuru$fgr. imtihan yoktur. ln§aat usta ve bOlge saoat okullari leylilik ne. 
firhyarak bir ::aç oyu 1 gôsterdi. Talip olanlann muvaklcat teminat 'makhuzlarile bir- retleri üç taksltte ahnmak üzre y11da {150) liradir. 

Kendisini, gezintiCLizi ~ereflendir- likde Sali ve Cuma günleri encümene muracaatlan 10 - Trabzon Vilâyetl bôlge sanat okulu lzmir Vilâyetindedl ·• 
mi§ olan Ba~ Mü~avir Bay Niza- ilân olunrir. Bu bôlge sanat okulunun Trabzonda yapilacak s1uavlar10a 1zmi" 
meddin taltif c.tti. Bu c"~kun •----·-----------------------·• Antalya, Çoruh. Samsun, Trabzon ve Rize Vilftyetlerillden olut> 

adamm gidip elim s:hm ' o. Benzin ve Gaz fiyatlar1 ta Trttbzond11 bulunanlar ahnir. ta~:iat usta olrnlu için bt)'.i?e 
muharebede zab1llik el ie etmiljtir,. mevzuubahis degHdir. 
demi~lerdi. Bunu kendind~n sordum: BELEDÎYE RÎY ASETÏNDEN : 11 - Orta okullarrn veya orta derecedeki diger okullarm veyil 

- Orasi avarad1r1 112t.n gider 
dedi • 

- Camm anlat ne oluraa olaun 1 

- Refahiye - Bulgar çaymnda 
dü~mandan 4 makineli ile 20 nefer 
e!lir ald1m, beni tabm ba§1 yaph· 
Jar .. !~te bu kadar 1 •• Aradohlu 
kahrsmanlt~1n1 anlatmaktan çekinir, 
esasen yapbgm1 küçük go ür .. 

Bir arahk arkada~lar kaleye 
ç1km1§lar. Biz harekete haz1rlan1r
ken geldiler .. Hasankaleden sular 

Dahilige Vekâleti Celilesinin 1 _ 8 _ 937 tarih ve liselerin herhangi bir sm1fmda îki seue nst üste dôndüklel'inden 

1742 sayrlr emirlerinde gosterildiji üzre Istanbul depo dolay1 bu okuldan ç1karilanlar bOlge sanat okullar1 veya io~aat 

1 usta okulu mUsabaka imtib.anlarma hiç blr suretle ahnamazlar, 
/igatlanna stanbuldan Trabzona ve .Gazhane ardigesine 12 _ Yukarida yazih ~eralli halz olanlarm bir dilekçe ile Vilâ· 
kadar olan bütün ma sari/ ve normal kâr ilât•e olun mak yet makamma muracaatlar1. 

sureti/e 2 agustos 937 tarihinden itibaren Benzinin gaz- 13 - Bundan fazla maJamat almak isliyenlerin KUltUr Direk-

hanede beher tenekesi 302,50 kuru~ \ bakkallarda pera- torlUgüne ~uracaatlan. 1 - 3 

kende 370, büyük gazrn beher tenekesi gazhanede 270, , ,. f h 
bokkallarda 280 . küçilk tenekesi gazhanelerde 83 ve t aiye için ortum, mualece maki-
b_c!_k~allarda 90 kuru$ o~k tesbit edildigi ilân olunur. ne merdiven vesaire mubayeas1 

Betonarme menfez in~OSI TRABZON BELEDiYE Ri Y ASETiNDEN : 
nur ois us bu hale getirenler 1 .• , karar ma dan aynld1k. Y ol güzel, DAÎMÎ VÎLÂ YET ENCÜMENiNDEN : 1 - Beledigemiz it/aiyesi için 250 metre 10 santim 

oe 250 metre de be~ santrm kutrunda 24 telli gumu~ak 
ve kalrn lngiliz mamulatr k"ten hortumla bu hortumlara 
mahsus gamama mualecesi, he1 santzm kutrundaki hor
tumlar için lâstiklerile birlikte 20 adet figat rekoru, bir 
metre murahbarnda bir adet Pranda ( Seggar Havuz ) 
makineleri grkamaga mahsus olmak üzre 15 metre ho 
yunda, üç santim kutranda lâstilc hortum ve agnca be 
heri üç metreden üç adet geçme !t/aiye merdiveni pazar
lzkla mühagaa olunacaktrr. 

11 tiyenler ihcaya giriyorlar. h1zh gidiyoruz Aram1zda H101gta 

Bir iki ~r~ada§ ~idiyoruz ; onü- ' çal~~an ~ir arkada§ v~r.. ~· Gü
m üze buyukç~ b1r havuzun orta- nehn Ed1rnede talebes1 llDI§ Bati-
s1odan yükselen bol sulu bir da otretenle, ogrenen; Dog-uda 
fo1k1ye ç1kti. Sular oyle gururlu ikiai de ogretmen olarek güzel 
yükaeliyor ki . • Nef'nin ruhu dile bir tesadüfle birle~tiler . 

gelmi~ sanki : 
Olmaz ey Nef'î bu vadide 

benimle hem inan 
Gel1ün e1bi tab'1na mafrur 

olan meydana hep 
· 'deyip h§lttnyor .. 

Ü1tü kapalt iki thcad•n bi
rinci1i 1hk, ôteki 11cakm1§ lhk 
çelikli, diteri galiba kükürdle ka

r111km11. Biz s1ca~ma gittik. Büyük 
bir kubbenin ôr\tüf1 geci~ bir 
havuz .. Pek 111~ de~il: ortaboy
lular1 boyhyaeak kadar de in. 
Fakat su 11cak degil 1hk. Aala~1-
lan êiteki daha serin .. 

Türkü aôyledik. eglendik ve 
1rüzeJce yikand1k. Su hiç pislik 
tut111ryor; ortadan li:aynay1p iki 
yandan d1§an akiyor. • Ç1ktiktan 
sonra kavaldann altmda bir müd
det daha oturduk, fotograflar 
çektirdik, tiirküler soyledik. Hele, 
Keyvank türküsünü çok tekrar 
ettirdii:, 

Keyvangin yollarmda : Çi
meydim gôlleriade 

llilt düfme olayd1m : 0 yar1n 
ltollar1nda 

Ne kadar kanaath, fakat no kPdar 
~iirli dilek de~il mi ? Hey anam 
S h a k e 1 p e a r e ( $ek1pir ) 
de kahr1man-lar1na, 1ev1rilileri içln 1 

iline reçen eldinn, gozOmü 1aran 
ykM olaydJ ddir ir , , Bi1i1D 

Y amm1zdan emniyet heykeli 
halinde iki atl1 jandarma geçti. 
lkisi de çak1 gibi., 

Hasankale Erzurum yolu be
nim dogdnguœ yerin yoluna ben· 

ziyor. Memlekebne gidiyor iÏbi

yim, giderken durawad1f1m1z 

Palja çeljmesi onlinde durduk, ÇC§· 

meden avucumla su içtim. Su o 
kadar soguk ki .. Suyun altmda 

elinizi bir dakika tutamazs1mz .. 

Hareketten biraz sonra bir toz 

tipisine tutul<luk. Yaylanm her 
1eyi mülâyim gibi duruyor, fakat 
oyle k1vrak, oyle 1ert Ici ... 

Ak§am yeweginden sonra 
salonda eglenc~ler tertip edilmi1, 
geç vakte ltadar burada kald1k. 
Hakiki k1hklarile dada~lari bir 
kere daha seyrettik ve candan 
alk1§lad1k .. 

Tombals çekildi, c ,zah bir 
memleket oyunu oynad1. Neticede 
iki aynlmaz dost olan Güqelle 
f.rel, cezah olarak ta el e le ver
diler: ucuz kurtuldular neysel 

Bu günümüz de, çok zevkli, 
ne1eli ve istifadeli olarak boyle 
geçti. Meslekda~lar bizi oyle 1rü 
zel aJ1rhyorlar ki , , Onlara çok 
t•Y borçluyuz •• 

Ke$if bedeli(7724) lira (2) kuru$fan ibaret olan Trab
zon · Sürme11e suhil yolunun muhteli/ kilometrelerinde 
.rumiden gaktznlacak 28 adet betonarme men/ez in~aat 1 
eksiltmege konulmu#ur. 

Eksiltme 18 6.937 tarihine çatan çar~anha g.ïnü saat 
15 de Vilâyet daimî encümeninde yaprlacaktir. 

hteklilerin ticaret odasr vesikrsz ve (579,30) kuru$luk 
muvakkat teminat fie Nofia miidürlügünden alacaklan 
rnüteahhitlik vesikas1yla encümene muracaatlan 

istekliler ke#f evra1<iyle $artnamesini encümen le.ale 
minde g<Jrebilirler. 3 - 4 

Üç memur 

ahnacak 
Belediye Riyasetinden 

Belediye zabrta kadro
sunda münhal olan $ehri 40 
lira ücretli namzetlikler için 
musahaka ile üç memur air 
nacaktrr. 

Belediye memuru olabil
mek için yüz krzartrcr veya 
agzr hapis vegu. o derecede 
cezayt müztelzem bir fiille 
mahk<im edilmi~ bu!unma
mJk, laakar orta mektep 
mezünu olmak ve askerligi 
ni yapmr$ bulunmak , bola
:1c1 hastalrklarla malûl ol 
mamak ~arttrr. 

Bu vas1flara haiz t •11p'..,rin 
imtlhanlar1 icra edlla.ek üzre 
evrak1 müsbitelerlle 937 senesl 
agustosunun 10 eu sali günü 
saat 14 de Beledlyede haz1r bu· 
111.nmll~rl i\an Ol\lDPr, 2-3 

llân 
Of icra memurlugundan: 

Of Maliye dairesine alh lira yedi 

kuru~ Ile icra masrafma boçlu 

Of' un Lekahmruk kôyüoden 

Polit o~ullarmdan yusuf o~lu 
Tufen nam1na gônderilen ôdeme 

~mrine verilen me~ruhata naza-. 

ran ikametgahmm meçhul oldu. 

gu anlafllm1~hr. 

Alacakh Razine vekili A'liz Bo 
len'în talebi üzerlne bord i; ya 

Meme emrloin il!lnen tebligi 1e 

karar verilmi~ olmagla mPzkür 

karara tebaan il4n tarihind in 

itibaren otuz gün içinde boçlu

nun bir itiraz1 versa or lcra 

memurlugunu 936-171 N.h 
dosyasma itirazun bildirmesi,aksl 

takdirde O<feme emri teblli? ed

ilmi~ glbi kanunt muamele 
y11p&lac1Q1 llap oluaur. 

2 - Bu e~gamn muhammen bedeli 630 lira olup 
pazarlrga i#irâk edehilmek için bu bedel üzet inden yüz
de 7 5 nisbetinde kat 'i teminat vermek lâzrmdir. 

3 - Mübagaa olunacak hortumlarla dijer e§ya Trab
zonda muayene ve tecrübe edilerek muvaf1k giirüldügü 
takdirde bedeli tesviye ve tesellüm edilectktir. 

4 - Aranrlan bu evsafz haiz olmadrklarr anh~ilan 
e~ya iade olunacagrndan müteahhidinin bu hususta zarar 
ve zigan ve masraf talebine hakkz olmrgacaktir. 

5 - E$yanm cvsa/t ~ereite uygun oldugu ve figatta 
mutab1k kalmdrgi takdirde i~bu e§ga azamî bir ay zar· 
frnda tesellüm edilecektir. Bu ~erait dairesinde talip olan 
larrn Beledigemize muracaatlarr . 

Pazarl1kla çuval sat1lacak 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankas1 Trabzon 

Subesinden : 
Bankamrz deposunda mevcut 1034 adet kullamlmc1 

bo~ mzsrr çuvali 10-8-937 Salt günü saat 70 dapazar 
likla satilacaktir. Taliplerin bankamrza müracaatlarz.1 -2 

Su be Ba~kanl1g1ndan : 
Hava okullarile kara gedikll erba~ okullarma 

varea kayit ve kabul ~artlafJDl oarenmek i9lo eubeye 
etmel~rl UA.a olu11ur. 

istekliler 
muracaat 
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Kapol1 Zarfla arpa Eks1ltmesi 
Erzincan Satin alma komisyonundan : 

7 - ( 759000) kilo Arpa kapa/1 zarfla eksiltmeye kon-
mu~tur, 

2 - Tahmin edilen bedel ( 37950) 
3 - ilk tembat ( 2846) lira 25. kuru~tur. 
4 Eksiltme 7 6 - Agustos - 937 pazartesi günü saat 16 .de. 

Erzincanda tümen karargâhmdaki satin alma komisyonun -
da yapdacak . 

5 - lstekliler ihale günü tecim ve endüstüri odasrnda 
koy1tlr lulunduklanna dair Vesika ibroz edeceklerdir 

6 - Artirma eksiltme kanununun 32 - 33 - 34 cü mad 
delerindeki esasata uggun olarak. üteklilerin teklif mek
tuplar1 76 - Agustos 937 günü sa.at 15. e kadar komisyon 
B1k. na Verilmi1 ve ya posta ile géinderilmi~ bulunacakt1r 

7- ~artnamegi géirmek isteyenler Bir adedini 790 kuru~ 
mukabilinde komisyondan al1p géirebilirler . 3 - 4 . ~ 

Tamirat eksiltmesi 
NAFIA iN;iAAT KOMÎSYONUNDAN 

1 -Eksiltmeye konulan i§ Trabzon erkek orl:a 
Okulunun tamirabna ait olup ke§if bedeli (993) 
Lira (55) kuru§tur 
2 -Ïstekliler ke§if,tahlilifiat cetvellerile umumî hu
susi ~artnameleri T rabzo'l nafia müdürlügünde 
gôrebilirler. 
3 - Eksiltme 16 - 8 - 937 pazartesi günü saat 14 
de Trabzon nafia müdürlügü daires1nde toplana· 
cak komisyon taraf1ndan 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 lâz1md1r. 
A -937 senesine ait ticaret odas1 vesikas1 
B-937 senesine ait vesikas1 3 4 

ilân 
Of icra memurlugundan: 

Maliye duiresine yediyüz 
kt1rU$ ile 1cra masraftna bo 
çlu Of'un Maki kéiyünden 
Sanosman ogiu Mustafa 
namma géinderilen éideme 
emrine veriltn mt$ uhata 
nozaran ikametgâhi meçhul 
dur, 

Alacaklr Hazine vekili Aziz 
Béilen 'in talebi iizerine borç-. 
luya éideme emrinin ilânen 
tebligine karar JJerilmi~ ol
magla bu karara tebaan ilân 
tarihinden Ûibaren otuz gün 

içinde borçlunun bir itirazi 
varsa Of icra memurlugunun 
937- 742 N.!1 dosgasmn 
itirazm1 bildirmesi , aksi 
takdirde éideme emri teb
lig edilmi$ gibi kanunî mua
mele yaprlacag1 ilan olunur. 

ABDULLAH SEZGiN MÜESSESESI 

ilân 
Of icra memurlu-

?;undan : 

Aç1k arhrma ile paraya çev 
rilecek gayrimenkulUn ne oldu~u 

Lok~humruk kôyUnden va 
mya civarrnda tarlaorn bmann 
$. s•llibl senet G ta' iki~m $i. 
Ha5aD o. Kemal tarla"1 Ce. il'bas 
o. Temel tarlas1 ile mnhdut 

Bugece 
Nôbetçi Eczane 

HALK 

Eczanesidir. 

K hvehane icar art1rmas1 
Daimî vi.âyet encümeninden: 

!h susî uh • riiri lvleydan hamamz yamndoki 1 No la 
k.,lweh n s 1n !: r y Il K sabik kira bedeli olan (700 }lira 
üz rin ./.en / g •n n i ldetle ari1rmaga konulmu1tur. 
ll1uvakkot tern.i111l1 7 5 lirada. 

f 8 . 8 - iï çar~ n ba g'Ïnii saal 7 5 de vilâyet maka
mind~ '"P n c1k o an daimî mcümende iha.1esi yaprla
c ktir. 1 1 k 1 rm t minai mok ·uz 1•e ya banka metüp-

Ve ayni mevkide !;l. bira
derleri Kemal G irhas o Terne! 
tarlas1 $i. irma~a bakar $Irt 
ortas1 Ceoibeo irmak Ile malJdut 
tarlamn tamam1 

' leriql e m n riur caatlarr. 3 - 4 

Glylimenkul!in bulundugu 
mevki, mahallesl. sokvg1 numa. 
ras1: 
1. Donl\rn 1 no. 53 T, sa11 3~0 
2 donilrn 6 no. 53 T mm 3~0 

'l'•kdir olunan k1ymet : 
1· 50 lira 2 sa tlrad1r 
A"hrmamn yap1l<1cag1 yer, 

glln, saat : 
or icra dalresinde 

6 -9 937 sali g!ln!l saat H de 
1 - l~bu g-1yrpne11kulli~ 'iart-

namesi 6 -8 937 tuillinden 
itibar n 57.937 No. ile fù 

icra düiresiain mu~y-

yeo num•rnsrnda herke•in güre
bilmesi i1;ih aç1kt1r. llànda yaz1-
h olaolRCdaa fazla malOtnat al
mak istiy.ioler, i~bu ~artnameye 
ve 937 57 dosya numara~ile 
memuti vetimize mUracat etme
lidir. 

2 - Artmua~·a i~tirak için 
yukarda yaz11I k1ymetia .'16 7 '.5 
oisbetinde pey veya mtlh b1r 
Bankanm t•minat mektubu tevdî 
edilecek.tir. ( l24) 

5 - Tayiri Qdileri zamand1 
gayrimeukut ü1: <1-ra bognld1k
tan sùnra en ç ik art1rnna il1ale· 
edi\ir. Anra - a,.tmna b~deli 

mull•mmen l 1y 1Hi11 yiizie 
yetmi~ buimaz vey" ~ 1t1i Ue
yenin alacag-111a ri c .,ar~i r .i tn 
diger alacnkhlar ~u u '•P ta 
bedel buularm o arllrnu11 toah
hildil b .. k1 k"lwak liiPre arl1r 
ma on !Je~ güu dalla l1Jmdit rn 
oa bP~inci gilnU ayn1 saath 
yapilacak arttrmhda, bedeii gat1~ 

isteyeuiu abc<1g1na 1 üclrnr•i u\an 1 
diger nlacakhlarm o gayrimen-

kul ile temin edilmi$ ul.wakl 1 1 
mecmuundao f.1zlaya \l >.ffi>1K 

~artile, eo çok art1rana ilrnl~ 

edilir. lfoyle bir bt'del elde 
edilmezse i!1ale yai.ahmn. \ e 
sali~ talebi dii~er. 

6 - G1yri:neukul kendisioe 

ihale oluaan kimse derh· 1 veya 

verilen mllhlet i1·i,1de p 1rny1 
vermezse ih.,le kuran fe>h'Jlu

narak keadhiaden evvel en 

yUksek teklifle bulunao kimse 
auetmi~ oldu~u bedelle ~lmaga 

3 - lpotek sahibi alacakhlarla raz1 olursa ona, raz1 olmaz veya 
dilier alâkadarlarm ve irtifak 

0 bulunmazsu llemeo on be~ gcin 

Pazarl1kla tamirat eksiltmesi 
Da mî vilâyet encümenindin. 

lllerk,z 1 k.n e / ~.i 1/1' oku 1und.i yapl1nlacak ( 376) 
!cru {b3) ku u~ k t 1'7lr1at 28 - 7 . 937 tarihinden itiba
r n /) g.l'I m d f. d ve pi;zarlrk.la eksiltmege konulmu
~ ur. 1111.. "k t len mati (lb) lira ( 26) kuru~tur. istekLi-
lt l .! 1 p ~unbe günu saat 7 5 ~e kadar encü· 
1 c1 1 v iz "!J<l mo.kcmmda toplanacak oLan 
d • 111 nLu "''' t ,,,,r .... t makbuz ve ya mektuplerigle 
1 u (4 (.<.., .. u. z J 4 

l(uru odun eksiltmesi 
V1.ayt.c la mi encumeninden: 
, ~ k. z 1 ,u .:irm• leS'llll ~.irtiyle istiriç. g ïrgen, 

k " y n 1:. l~<k Ocm!lk t.izr3 (56) brn kilo 
k r. 11 1 u o 1 .. r'I I>. 1 r 1<.1/osu ( ./5) paradan lt1-8-Y31 
L " z ~ n • •$• n1;i g.inL1 sacit(/5) de Vilâget maka-
•ll " >1 ,i •• o .. , z e .ci n~nde i 'rnlesi yoptlmak üzre 

( J ; g '" 1r11 i ielle aç11< e1esilf71ege konulntu$lur. 
" "' l 11na 1 ( 47) lira ( 20) kuru~ o.'up istekli-

ler111 o.:i. k 1 n e~tup ve makbuzlariyie muracaatLarr. 3-4 

hakk1 eabiplerinin gayrimenkul 
Uzerindeki h1klarrn1 lrnsusile 
faiz ve mttsrafa dair Olan idùia

mliddetle arthrmaya ç1ka11l1p lr-~=-.F • 
-~ en çok a1 tirana li1a1e edilir. hi 

larm1 1~1m ilân tarihiaden iti-1 ihalH ar~srndaki fork ve grç 'Il 
bareo yirmi g!ln içi r. de evrok1 günler 1ç:n '<t>5 teo besnp olu· 
ml\sbitelerile birlikte memu1 i- nac1k fdiZ ve diger 1.·u-arlar ay
yetiruizP, bildirmeleri ic1p erler. n~a bükme h cet ka!m iks1z1.1 
Aksi halde haklan tapu sicilile memudyl'l•n izce ~hc1dc;11 tah il 
sabit olmad1kçc1 sat1e bedeliain t1!unur. M.dde (133) 
payln~masmdaa hariç ka!Jrlar. J~ ·•u tnrludaki H. Yuk 11 1da 
4 - O~ste1i!PD gllode artir. gil•tecilcn 6 \ll:JJ/ tmlli. de 

maya i!ilirak edenlPr nrt1rm>1 Uf icra ru 'illurlu t 1 Ulh-
eartnamesi i okurr.u~ ve lürnm· ,. · 

siudd i~bu il.in 'e gùs,1;:ri..t-t1 
lu malQmat alm1~ ve bunlar1 
t 1mamen kabul etmi~ ad vP arhrin1 ~1rto"mc.i d.1irn;111'1· ,, 
illbar olunurlar. s~t1hc·1g1 i<àu oluJu1'. 

[• 

(! 
r+ 

~ c~l se 
ütün Amerikan markalan arasrnda yap1lan muka) c.seli tecrübelerden sonra 

Amerika hükûmeti Westinghouse ruarkasm1 intihap etmi§ ve 

21 - 10 - 936 de Vestinghouse fabnkélsma 16697 :ldet b· z èol<ib1 sipari~ vermi§tir. 

~:~ ,. 
[• 
[• 
[• 
[t 
[•] 1936 senesinde umurnî 

ihracat rniktarr evvelki e-

n-=ye nazaran ylizde 49,3 

nisbetinde artm1$ken ayni 

sene zarf1nda Westinghou-

se in dolap ihracaat1 yüzde 

105,6 nisbetinde 

• 
1 

U. S. TREASURY DEPARïMENT 
PROCUREMENT DIVISION 
BRANCH OF SUPPL Y 

General Schedulc of Supplies 

N-45515 
[•] 

f!i 
Certified results of tests submilti.!d 1n the obove controct-Bid~ opened Februory 19th. (!j 

CAPACITIES 

4 eu. ft. 
5 CU. ft. 
6 CU. ft. 
7 eu. ft. 
9 eu. ft. 

Average 

WE INGHOUSE 
~\\ 

1.) 3 
1.2 
126 
u 
1.55 ·-
1.2? 

25 2 
2S 6 
228 
L3.5 
601 

26 61 

REFR;GERATOR "A" t3 
(+l 
[•l 
ltJ 
[+] 

1-; \\ u. 
lll 
))4 

1.41 
170 
185 

1 44 

l'ct. runnü1c licne 

58.1 
48.2 
592 
310 
35.1 

46.3 t•l 
[•] 

PrmlN in U. S. A, {+J 

~.·1 
Y uka ul ki kd1~e. muhteli/ Anerikan ma kalarz ~ 

ar~.swda muk''"'" i tecnïbeler qopm1$ olan Ame· + 
rika Rirle$ik d1•11lr'fer h·ï kâ'lleli lwzines1nin leva- tJ 

z1m Ls•., f "f nd. n 1' " en t sd.kn,1me:;i géistermektedir. ~!j 

WE i·i GHOUSE ~!1 
a 1, Î1! kulland1g1 imt1,;az 1 EKONO iZER [•': 

S sayesmde VVestinghouse dan ba$ka diger dolopLarm en t•1 
iyisindan iki de/a dah'2 az çali$17 ve yüzde on daha m 
az cerl/fln sarfeder. / ~"""' 

·~ira magazalar N,q. 116-178 Telgraf : Saaiç1 Trabzon 

~'-!!..Il ~~~f"..:!'1~11'::.."~:::otlll'~l~~ itf"~l'"'TI 1 ~J"~~j!Jl".'ltf11"1'1P 11~~~~~~~~/""."fl~ ES'! '!r: oiBSl-11J11ti1~.:t.llt.1~il:il~· ~ ~ •·ob::v~~ 11~11!&t•11i:-..~1~.::. ~,:,,.rritb~1~~.:(~,~~i~ • ..,.i#· 

Jogu 
1 Aksu 
i çok 

1~t1r. 
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!\C1lNDA 
ci1r1ç1, 
dan s 'ra .· ~ 
~ e 1 \'°(h vr-
ton., '1Yilr 

> g rliv in 
>dyri 

yor A at r' 

l'S4 (, " (· l rf! 

' fe v r 's'u i t
) (' isn.,'lk Ve l .. 

r t1>~b1t le· • 18 · par-
ma1 in'<1I. ba yer 
nak 1 hyo : lrkk.e
diy"n c·c hPi.neme 
eu Jltu '1H l~rd1r, 
1rlnr hâ\<1 . ( ~ret. 
tiu·al ink1'âbi'1 

kl 
• as-

ca nr diyor. 

mcnler bunu y p
h1" zaman Ç< kin
D .d irdJo on ra 
anh rnektir. Tiz 
~an bPplm · z hirer 
,K. tan çeklu meyiz' .. 
;onra Uwr SC'yehat 
genç O~retnwuin 

lu. bir arkerl"~ ce
eyb~k oyur u Ir •n 

11rmandal. OYne1hk. 
knPddin hPm s nat 
h• m mana b"kl· 

le11. fi U z •' 1 olao 
l zer dive es i 

1Js1m ckudu \lk1~-

, nrk cl 1 IZ i• li-

T 

t . 

~kflltiTI 

rie (1 
. 

' 
1 fr b ( 

dp h d r. 

!> < ni ~ • 1 ) 

l •1 bn t 

·di Il ., ,iedt 

V }\Pf iri· ti '). h-

' t r k h\ d 18 

vida Pl 0 1 

f.!eld:, nit ~o'd n 
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hsyOP r. n · 1 rr el at 

L.!l>C'tf!_ t · 

H. Tun ay 

mesele ... 
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r V h 

11 n 1 < 1 1• 

n zliT r1 

n 

k ( n 

n 

,. n z 
en r 

Il . e 

,7 1 ol 7. s n·1 

~ir çc: C'llk bi bnuk· 

rli v z k n i 1"de 
f .,n. ~1n 1 i yol an 

n lnik"m doktoru 
l m11av c ti vp, 

b1r ~-id• k ldinl-
il V 1 r i b rini 

ieon kov 1 rnakt1ni1r. 
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Y t'ni cornai zir 
Frenkhisar 
Ag filho 
Fre,.khisar 
lslcender pa1a 

.. " 
Taz.lu çe1me .. .. 
Defterdar 

'Y'laara'a cinsi veev 
ipi.arrlrn11tir. istelcli 
~••t 14 de de/ terdr. 

Üç memur 
ahnacak 
Belediye Riyas 

Beledige zabita 
sand• münhal olan 
lira ücretli namzetl 
•asabaka ile üç n 
nt1calctir. 

Beledige memm 
mek için güz lc1zar 
o;ir hopis vego. o 
cezagr 'nüzfeizem 
mahkain edilmi~ 
male. 'aakar ort 
m•siina mak ve 
ni gap 
f l CI h 

/'rEJV!f uL/ 4 AGl.J510u 

G a_y_ri menkul sati$ art1rmas1 Betonarme menfez in$O. t 
• !.- .e - .. :.- ~ - • ._ ..... -- .. - .. ·• ...... _.... .... .;. ..... _......~ ... ,. 

Gramofonlartn gün •• zv aksc • 
1 • 

/ l-E/\'lful/ 6 AG'U.5TOS 

V 1 k r 1 1 A h h 1 d r;:.~~.~~~p~iqp~~l~R-•·•~~~~q~~§I o bak1mevi insaat e sh"'me i ân~ nrosman ma muz ve arç t 1var ir~ .. -~ ..... ~ .. d ......... hi .. ,,u;, .. "1""' ' 11--~~~...,~·111bdbi ... 11--w 
1 ~ ' 1 

1 

I [+] o•• h (f. 
gJ:<l:~i~ yolu birinci rrnntaka naf1~ ba.~müdürlü- e~siltme ilân1 M unyan1n en me~ ur 1: 

1 - Ek~iltmege konan i~ Trabzon - Erzurum yolur.un Trabzon Nafi ln~aat Komisyonundan: ~!j (•1 • ) p t t•f & 
OX OOO ilâ 63xOOO kilometreler arannda mulztelif y er- 7 Ek .1 k z . T b E golu- ~+] sv1çre or a 1 yazl 1~1 • . • • • - sr tmeye onu an 1~ : ra zon - rzurum E> 

ler1e hir~ büyük .1k1s1 küçük üç adet yol bak1mev1 be- nun o+ 000 kilometresinden 33+ ooo ncü kilometreler ara C•l +. 
deli ke$/l 9907 lzra 19 kuru$. sir.da m1.;.,'.telif mahallerde anro~man mahmuz ve harçlt [+] M k • • }l 
2 - Îstekliler pro je, ke~if, tahlili fiat cdvelleri, hususî duvar În$aatr olup ke$i/ bedelleri ( 45617) lira ( 57) ~·1 a 1nes1 i~~ 

fJe umumî ~artnameleri Trabzon na/ia müdiirlügünde ve kuru$lur. ~·J [+~ 
Gümü~ane ve transit yolu birinci mwtaka ba$ müdürlü- 2 - Bu i$e ait $artname ve evrak $Unlard1r. ~:~ (!] 
günde gorehilirler. A ) Eksiltme $artnamesi. {.J fi 
3 - Eksiltme 73 8 937 Cuma giinü sat 75 de Trab- B ) Mukavele projesi, ~t) + 

zon na/1a müdürlügü dairesinde toplanccak komisyon C ) Bayrndirlik Î$leri genel ~artnamesi. f+] f 
tara/mdan yapzlacaktrr. D ) Fenni ve hususî ~artname. (+J [+] 
4 - Eksiltme açzk eksilme usulile gap lacakt1r. E J Ke$if, silsilei fiat ve metraj cetvelleri. [+~ [+] 

1 
F ) Proje. 11:~1 ~~ 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isli klilerin 742 lira 59 istiyenler hu tvraki Trabzon, GümÜ$ane Nafza müdür- ~·~ ~~] 
kuru$l~k muva.kk~t teminat vermesi ve apgzdaki vesika lüklerinden 228 kuru$ mukabilinde alabilirler. ~~ f~~ 
lan gostermest laz1md1r. 't;;•~ e.+..1 

3 - Eksiltme 7 2 8 937 Per~emhe günü saat 7 5 te -·1 [+] A ) 93_ 7 senes.ine a.il tica. ret o la.sr vesikasz ~. ~.~ 
4 Trabzon Vilâyetr Na/ra müdürlügünde toplanacak ko - •°f. :. :. 

B ) 9.J7 senescne ad ehli.lJel v . sckaçz 3 misyon tara/mdan yoptlacakilr. f'+ K'+1 
4 - Eksiltme kapalz zarf usulü ile yap1lacakt1r. f+l [tj Radyo sahiplerine 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3421 lira t•l [•] 

P . T . T Mu .. ou·· RLu·· G" u·· NDEN·, 32 kuru$luk muvakkat ieminat vermesi ve a$ag1daki ve ~·1 [•l 
sikalan gostermesi lâz1mdrr... "~ •• ·~~ m'Jtl~ Telsiz ve radgo tesisat ve cihazlarz i in kabul edilen ka ~. :.: 

A ) 937 senesine ait ficaret odasz vesikt1.s1. 
nun hir Ajustos 937 de meryete giriyor. B ) Na/ia Vekâleti,,den almmi~ 937 senesine ait {+] (+] 
kanun ,ruhsa.fsiz. ~e a.bone bedelini verm~ksizin .. ra~yo kulla m!Ïteahhitlik ehliyet vesikas1. [+] ,.] 
nanlar . telsiz teszsati yapanlarr . ve dogr.uca turkiyeye bu 6 _ Tek/if mektuplan üçüncü maddede gazz/1 saat ten 1 ;:1 H ~ IF ~ ~ ~ t!~ 
cihazlardan getirtip satanlardan kanunun tal1mil ettigi vazi-

1 
saat evvelir.e kadar yukarda sozü geçen komisyon reisligine ~; ~ U U U ~ ~+'1 

fegi yapmaganlar hakkmda agtr ceza hükùmlerini havidir. I makhuz mukabilinde verilecektir. (4,,., ~Il 
Tasisat tie radgo sahiplarinin agustos '-137 zarftnda behem 

1 
Posta ile gonderilecek mektuplarm nihayet saat on- [+] , .. 

ha/ P. T. T mu?vfoHf ine "',"'?'"?''" . dlerfodeki ruh- 1 br,e kadar gelmi, alma" oe d,. zar/m mühür mumu ile ~j IY ~) ~ y 1~.: 
satname almalarr tebdd etme.erc .hrç ruhsatname almamz:j iyice kopati/m1 ~ bulunmas1 lâzzmdir. w ~ 
olanlarznda hemen ruhsatname almalarr ve agustos 937 den 1 Postada olacak gecikmeler kahul edilmez. 3 - 4 [t] 1!1.+ 

sonra da yeniden radyo olanlarm derhal idaremiu muracaat· ~.'S [+. 

larz. 3 3 
==- = . r.; Yazt makinelerinin en üstünii IB 

M m Kapalt Zarfla arpa eksiltmesi: ~ ( iSViÇRE ) mamulâtt [•l 
Daimî vilâyet encümeniniden: {•] l~G Erzincan Satin alma komisyonundan 

Pazarlakla tamirat esiltmesi 

Merkez Cudi bey ilk okulunda yapt1rzlacak (263) lira à•l Umum sab~ yeri ~·1 
86 kuru$1uk tamirat 28. 1 - 931 tarihmden itibaren 15 ~:~ Trabzon r:~ 

1-( 444200) kilo arpa kapalr zarfla eksiltmeye konmu$fur. 
2 - Tahmin edilen hedel ( 222!0) d:r. 

gün müdtletle ve pazarlzkla eksillmege konulmu$fur.muva il~ 111 
kkat teminat1 (79)lira(78) kuru#ur. i~teklilerin 12.8-937 ~j Hakkl Atrnaca r.:) 

3 - ilkteminat { 1665) 
4 - Eksilme 16 Agustus -937 pazafie:.i günü saut 

per$embe günü saat 7 5 $e kadar encumen kalemme ve ~+] !'] 
vilâyet makamm'da toplanacak olan daimî encümene terni fi,,111 ,,...,.,~11!!.'1111, .. , 11~~·!11~-e"'"llSŒS~ISlll!!:!'ll'!'l ~'"!11~111!!!'11lll!!!'!lll!l:.ÏI-

17.de Erzincanda tümen karargâhzndaki satin alma ko 
misyonunda yap:lacak. 

. / ·~~- --·- - -~~ - . _:_! _ _, .. +!':+X-~~ nat makbuz ve banka mektuplerryle muracaat arr 3 - 4 '"""uu liMilt~llll•i~lbu1Uhilillllli1"llliil:iiill l1W1I - -h1u11bi.111----
5 - istekliler ihale günü tecim ve endüsiünï odasznda 

kay1tli bulunduklanna dair vesika ibruz edecektir. 
- --~ ~ 

6 - Artzrma eksiltme kanununun 32 33 34 cii madde 
lerindeki esasata uygun olarak isteklerin teklif mekillplari Îayyareye yardtml~\..'t.P <xJ'.I \.'\P ~ ~ ~ ~ t.XP'1fl 
76 Agstus 937 günü saat 76. ya kadar komisgon Ba~. na t') ~ 
Verilmi$ ve ya posta ile gonderilmi~ bu 1unacaktzr. ~ YLJRTTAC:: 

7 - Sartnamesini gormek isteyenler her gün komisyon- edelim y 
dan parasiz gelip gorebilirler. 3 - 4 

~~-~~~r-~-a-~~-~-k~~-il-t~~-~-5-i~~~~~ Soguk hava dolaplar1n1n içinde dünyan1n 

en eski fabrikalanndan biri olan Nev' i M1ktarr 
1 - Sade gag 600 kilo 
2 - Sojan 1000 ,, 
3 - KtfglSl 100 ,, 
4 - Soda 700 ,, 
5 - Ka$ar pegniri 20 ,, 
6 - lkinci nev 'i un 200 ,, 
7 - Baltk mütenevvi 200 ,, 
8 - Yumurta 2500 adet 

Vilâyet daimî encümeninden. 

Fiati kurU$ 
65 
4 

30 
10 
50 
14 
15 

1,25 

Evsafi 

Erzincan 

Samsun 

Memleket hastanesinin 937 gzl1 mubagaa oluncn erzak ihtigacmdan geti kalan sekiz · 
kalemin nev'i ve miktarr yukanya yazzlmt$ ve genide11 alman rayiç üzerine 11 - 8 937 , 
çar§amba günü saat ( 15 de} 'l.iilâyet daimî encümenin de ihalesiyaprlmak üzere ( 27) 1 

gün müddetle açik eksiltmege konulmu$lur. Îsteklife,in yüzde yedi buçuk muval kJt 
teminat makbuz 'De hanka mektuplarigle e'lcümene muracaatlarz 3 - 4 

Gayrimenkul sati~ art1rmas1 
Kôyil Nevi 

Hoskerasya Fmdzklzk 
tarla ve arsa 

M. M. 
11947 

M.N. 
77 

U. N. 
616 
549 
548 

K1y. mu. 
Lira 
360 E 

.. Fmdrklzk 10109 
5514 

10 
2-3 

675 375 E 
Çukur çagir çimenlik arsa 3507 705 E 

3504 3064 3508 3605 

Yuka9. ~!!.~~~y~[~~!!:!!;l,;n mülkiyetleri P•#n para il• •atdmak 1 ~ 
üzre art1rmaua ç1kartlm11t1r. Ïsfeklilerin yüzde 7,5 d;pozitolarile birlikte 10-8-937 Sali tf 
günii saat 14 de Defterdarltkta toplanacok komisyona muracaatlan 3 - 4 
~~~~~-~= ~ ~ ~ 

Kapalt zarfla s1g1r eti eksiltmesi 
BAYBURT ASKERi SATIN ALMA KbMiSYONUNDAN. 

J - ( 35000) otuz be~ bin kilo S1g1r eti kapulz zarfla eksiltmeye lconmu~tur. 
T"hmin bedeli ( 5250) be~ bin iki yüz elli Lirad1r. 

2 - Sartname Bayburt Askeri •atm alma komisyonunda gorülebilir. 
3 - t.ksiltme 20- Agus.-937 Cuma günü Soat 74 de Bayburt mevki komut.:inlrg1 

binasznda satm alma komisyonuntla yapzlacaktir, 
4 _ Jlk teminat (393) üçgüz doksan üç lira (75) yetmi~he~ kuru#ur. 
5 - lstekliler verecekleri telclif mektuplarrnz 20 Ajusios 937 günü saat 13 e 

kadar komisyon b~1kanlijmt1. fleri/mi' 'IJega posta ile gqnderilmi1 bu.lqnacaktir. l • 4 

• 

Frigidaire 
Soguk hava dolaplar1 
Yalnrz kenclilerine maltsus olan 

Elcuat komprusurler sagesinde bütün 

emsalinin içinde en az elelctrilc 

sar/igatr yapan ytgine 

Soguk hava dolab1d1r 

Bu lâ/ ile clegil ya 'mz iki sene içincle Trabzonda yüzden /azla satrlan 
hüyülc bir rakamla ü pat edilir. 
Memleket hastar.c si , müessesati restniye ve liususiyede bilhassa donrlurma
cilarda ve ~erbelç 1e,-deki gordügünüz bütün FR 1 G 1 DA1 RE' Ier sizlere 
bügük tecrübe ve itimat verecektir. 
Aynca markamrzzn 'l.•erdigi (5) senelik çaranti 1ahadetnamesini daima 
magazamuda gifrebi!irsiniz.. 

Harunlar M üessesat1 : 
Kundurac1lar Caddesi 17- 19 
T aksim caddesi Mi~len lâstikleri deposu 

~ 
~ 
~ 


