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ÇARŞAMBA 

Temmuz 
1937 

Fiati 1 QQ Para 

Yıllığı 750 Kuruş 

Günü geçmiş sayılar 
25 kuruştur 

• 
1 

Ev kadını 

Bol Çilek mevzi 
ıninde reçel ve şu
rup yapmağı ihmal 
ettinse , bari vişne 
mevsimini kaçırma 
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Trabzon Şehri Sıhhi temiz, bol 
Ucuz içme suyuna kavuşuyor 

Karadenizin en güul 
ve en büyük şthri olan T
rabzona asırlardanberi te 
miz. bol bir içme suga te 
min edilememiştir, Trabzon 

halkı susuzluktan bağrı ya· 
nıkLara dönmuştür. Ydlar 
dan6eri su, su. dige çırpı 

nan hallc.a hı.güne kadar 
ı e l i p ıeçen alaka· 
daılar kulakla11nı tıkamış 
'IJe yahut işıtip harele.ete 
geçememişlerdi. Üçüncü U. 
Mü/ettişimiz Bay Tahsin 
Uzer, Valimiz Bay Yahya 
Sezai Uzay Trabzonun bu 
Heli deıdiie hemen alaka 
dar olmuş fle Cumhnriget 
Hükumetinin yapıcı, yara

tıcı fi• başarıcı başlarına 
bu mtihim ihtiyacın ehem 
miget ve lcıgm~tini arzede 
relc Trabzona susuzluktan 
kartaımağa muvaffak ol-

muşlardır. Bijyülder büyüğü 
Atatürk Tıabzonun bir bu
çuk sene içinde ve ne ba
hasına olursa olsun temiz, 

sıhhlı bol suya lcarouşması 
için DahUige Velcaletine. 
Trabzon belediyesine elbir
li;ile çalıımalarını emir 

buyurmaları üzerıne hemen 
faaliyete ııçiLmiştir. 

Geltliji gündenheri şehir 
ve ıehrin ihtiyaçları üze
rinde tetkikler ve etütler 
gapan çalışkan belediye 

a_. __......- - - -

Öğretmenler 
Kafile halinde 

Erzuruma gidiyor 
Öğretmenlerimiz fJe Ki

tabi Hadi JJaıman Küıtür 

direktörümüz Rtjat Necde
tin başkanlı;ı atlında ve 
bir lcofile halinde garın 
sabah Erzuruma ziyarete 
gideceklerdir. Ka/ıLe Gıi· 
müşane ve Bayburtta /cısa 
istirahatle gerın akşam Er 
zuıu'11a kavuşacalclar, Er 

zurumcla sagın 1'ahsin Uz~ · 

rin miıaf iri olacaklar 'il• 
altıncı ıün şehrimize dö 
nec•/Uerdir. 

Filistin 
ve Irak 

Ankara 12 ( A. A. ) -
Irak hükfimıtınin güks4Jc ... 
Arap komitesi tarafından 

giJnderilen bir teiıraja ce-

vaben Filistinin talcsımi pro
jelinı itıraz 'V• kraliget t11.Jı
Jcilc komis11onı. nun raporunu 

protesto etmekte olduıu ve 
Arap FiLiıtın tolepi11ıte te
ıanüıur.ıı izhar etmekte 'Ve 

Arap lcomıtesi ile teşriki 

me1ai edece;ıni bildırmekte 
oidu'iu Kuauıtan biidiril 
melctedir. 

KüfJegıt emiridı agni şe-

kildi "~"P '111tmiflir. 

Reisimizi bir muharririmiz 
ziyaret etmiş, su işinin al
dığı son istikamet hakkında 
kendilerinden iyi haberler 
almıştır. Su işleri hakkın 

da edindiğimiz malumatı 
okuyucularımıza bildirigo 
ruz: 

- Nu/ıa Vekaleti su işleri 

umum müdürü Bay Sala 
hattin ve müşaviri doktor 

mühendis Gurumer, Erzin
can,1ubesi şefi mühendis 
Memduh, mühendis Nedim. 

Nafıa Vekaleti mühendis· 

[erinden Bay VVa.'ter fen 

memuru Hüsnüden mürek
k~p bir gurup şehrimiz su 
işlerini mahallinde- lcat'i o 
larak tetkik ve neticelen
dirmek üzere şehrimize gel
mişlerdir. 

Dün Valimiz Bay Yah 
ya Sezai Uzay ve belediye 

reısımız Dr. Bay Cemal 
Tur/an· beraber oldukları 

halde bir heyet halinde So
julcsu, Kıroğlu. Zülmera, 
Kiıarna, Kalgan ağzı. De
ğirmendere suları tetlcilc e

dilmiş, evvelce mühendis 
mebusumuz Bay Mithat Ay
dın ve Dahiliye Vekaleti 
imar ıubeıi mülaendiılerin
den Sedat SasefJerin yap
tıkları tttkikler 'Ve notlar 
uzerinde ae mahallera ayrı .. 

ca inceleme.ler gapılmıştır. 
Şehir 'ile civarında mev. 

cut diğer suların şehir ih
tiyacını temine kafi bir 
raddede olmaması dolagısi 

le yirmi sene evvel bir A. 
vusturga şirketine ihale e 
dilen evrakın Ankaradaki 
suretleri üıerin.le de tetki

kat/arını yapan mühendisler 
en son Değirmendere su 

yandan ıehre gaget sıhhi. 
temiz ve tol bır su temin 

edıleceğinde müttefik kal
mışlardı. 

Dan öğleden sonra mü
hendis V Valter , Memduh 

ve fen memurları tarafından 

geni bir lcugu açılmış, Agnı 

zamanda kuyu mahallintlen 

Boztepenin üstündeki tiepo· 

ya kadar olan mesa/e için 

lazım6elen amelige 'lJtJ mal
zemenin lcat'i hesabı yapı

l11r11/ı son proje münakasa-' 
gaçılcarı lacaktır. 

JJutün bu ;,ı,,, en 
/cısa bir zarfındc ilcmal 
edilecektir. 

Asırlardanbeti temiz bir 

suga kavuşmak için çırpı · 
nan şehrimizin ôütün hal· 

lcının biricik arzularının 
talıaklculcunu 6Ördü6ümüz 
6Ün biz de bahtiyar ola
cağız. 

Erzurumda Bayram 
T emelatma merasiminde Üç. Um. 
Müfettişimiz bir nutuk soylediler .. 

Erzurum 5-7 937 (Hususi) -

Erzurumda yeniden yapılmak
ta olan resmi Lin•lar aıftallesinia 
temel atma meruiai bufiiıı saat 
onbir buçukta yapıldı. Törende 
Üçüı:cü Umumi Müfettiş, Kolordu 
kumandaaı, müstahkem mevki ku
mandanı, Başmüşavir, Müşavirler, 

vilayet erkanı bulundular. Törene 
Umuıııi Müfettiş Tahsin Uzerin 
aşağıda y azdıtım nutkile başladı. 
Nutuktan ıonra· temele harç atıl
dı, kurban kesildi. 

Müfettiıi Umuminin nutku : 
Arkadaşlar. 

Bu uat, .Erzurumun aym za-

manda bi :e vazif • çerçevesi ola. 
rak çizilen Doğu diyarında kud
retli kahraman ordumuzun parçası 
olan kolordu dairesinin, Müfettif· 
lik yuvasının ve ona batlı difer 
binaların heyeti umumiyesi namı· 
na burada temel taşı atPcağ-ız. 
Bunun çok yüksek manası vardır. 
Devlet makanizmasının şark ille· 
rinde de hareket ve faaliyet müj

desini veren bu binalar maddi 
vaziyeti De olursa olsun mutlak 
ve mutlak Atatürk dünyasından 
bu gtizel ufuklara neı' e ve ıenlik 
verecektir. Biz bu binaları bir 

• Arkası ikide • 

Japon - Çin 
Çarpışmalar devam ediyor 

Japon harp gemileri Çin limanlarına hareket etti 
Ankara 13 ( A. A. ) - Pekin civarında Çinlilerle Japon· 

lar arasında çarpışmalar devam etmektedir. Birkaç Japon harp gemisi 
Japo~ me~aatini temin için cenuli Çin limanlarına hııreket etmiştir. 
~ankın?ekı Japon maslahatgüzarı için har:ciye nazmna hadisenin iyi 
bır tekilde ka~~~uım .r~çleıtirecek her harekete Japonyanın mu
kabele edecetını ıoylemııtır. Hariciye nazırile Nankinin muvafakab 
alınmadan Japon mWiyetperverlerile yapılan anlaşmaların bülulmaüz 
addedil<~etini bildirmittir. Çin hadiHleri Vqingtonda diplomatik 
mahfellerı de metrul etmektedir. Japonya aefiri har:ciye nuaruıa 
vaziyeti anlalmlfbr. 

Çin - Japon çarpışmaları 
Ankara 12 ( A. A ) - Dün ğtce Pelcinin altı mil 

ga.rbinde Çin 'ile Japon kıta/arı arasında bir çarpııma ol
duğu fJe her iki tarafında fi iilıim ıqviat verdiii Pıkindın 
bildlriim1kltd;r. 

Atotürkle 
Irak Krah 
arasında 
Ankara 12 ( AA. } 
Doğu paktinin imza~ı 

münasebetile Irak kralı da 
Reisicumhurumuz A 'at:"irk 'e 
pek samimi bir tebri lr. tel
grafı çekmiı, Atatürk de 
mıihabbetkdr bir cevap fler

miıtir. 

Filistin 
İngiltere! 

Ankara 12 - Fılistin 
meselesinin mevzuuhahseden 
ingilızle Obseruer gazetesi 
lngilterenin FiListinin taksimı 
hakkındaki lngiliz projeleri
nin süratle gerek Arap, ge
rek Yahudiler tarafından 
kabulünü istediğini yazmak
ta fle Filistini yalnız mın
taka'lli bir ehemmiyeti haiz 
de;ildir. bunun bütün lngi 
liz imparatorluğunun şarlc 
kısmında çok geniş ehemmi 
yeti vardır demektedir. 

Japon yanın 
karari kati 1 

1 Türkiye- Rusya 
Dahiliye ve Hariciye Vekillerimizin 
Mosk'Jvayı ziyaretlerine Rus mat
buatı geniş bir yer ayırıyorlar .• 

Ank··ra 13 ( A. A. ) - Dahiliye Ve~li ve Parti rerıel 
sekreteri Şükrü Kaya dün Moskovava varmıştır. Sovyet matbuatı 
Har·c ye ve da ı liye Vekillerimizin Moskovayı ziyaretlerin., geniı bir 
yer ayırmakta ve Türkiye - Sovyet dostluğunun devamlılıtını ve 
isbkrarını elıcmıniyetle kaydetmektedirler. Üç Sovyet tayyarec si 
dün Moskovadan, Moskova şimal kutpu şimal Amerikası uçuşunu 
yap:nak üzere uçınuşlar ve bugün alınan haberlere göre kutuptan 
geçmişlerdir. 

Bay Şakir 
Birkaç sene eovel şeh

rimiz iş bankası veznedar 
lığından Ankara iş banka
sına nakletmiş bulunan 
hemşerimiz emekli Albay 
Şakir tu kere izinli ola"ık 
ailesile şehrimize gelmiştir. 

Hariciye, Dahiliye 
Vekillerimiz 
Ankara 12 ( A.A ) -
Haricige Vekilimiz dün 

Bakudan Dahiliye Vekili· 
miz 'IJe parti ıenel selcrde· 
rimiı de Nogoreloftan Mos
kovaya hareket etmişlerdir. 

--- - ------------------------------~ 

Hamidiye mektep 
gemimiz limammızda 

Ankara 12 ( A. A. ) -
Japon hükumeti tarafından 
neşredilen bir tebliğde icab 
eden bütün tıdbirLırin alın
dı;ı ve Çine asker sevlcedil-
me;e lcarar verildiği bildi-

ı••-.-, 

rılmektedir. Di;er taraftan 
Çinin ıimalinde ciddi mu
harebeüır cergan ettiği tak
dirde Çin hükü.metininde 
,}oponlara karşı şiddetli 
hareket etmeğe karar verdi
ği Nank.inden haber veril
me/dedir, 

ARİF SAYIL 
Halkevi Başkanlğından 

istifa etti 
Eski mebuslarımızdan 

fJe C. H. P. idare lıegetin· 
den Halkevi Başkanı Bag 
Arı/ Sayılın ıeçenlerde Er-
zurum Transit ve demiryolu 
müf ettiıli;ine tagin olundu. 
;unu yazmıştık. Arif Sayıl, 
resmi vazifesile Halkefli 

Başkanlığının birleımesine 
,,_ti nizamnamesi müsait 

olmadığmdan dün isti/asını 
vermiş ve mezlciir Baş/can· 
lılctan ayrılmıştır. 

Notlar 

Yakında Değirmeodere ile 
ebedi bir dostluk paktı aktede
cek, onu ilelebet içecek ve kul
lanacaQ'lZ : l<'akat bugUo pis 
Değlrmendereyl detll, onun al
tındaki tertemiz Deatrmendereyl ı • Bir yaQmur, fındık ve mısır 
mahiulleri kadar caddelerin tn. 
zunu sindirmek. pakımındıın da 
çok faydalı olacaktır 1 

• Şıarbayımızııı iftıdelerine göre 
gelec~k sene bugün, tertemız 
Deaırmendere suyunur. musluk
ları açılmış olacak; bol bol )1-

kanan caddelerde tozdıo ~aer 
-.aımı11oıkıtr J 

Bu sabah Hamidiye mektep remimiz limanımıza retmiş, 1aat 9,S 
h gemi Komutanı Hüktlmete giderek Sayln Valimizi ziyaret etmİftİT'. 
Saat 11 5 ta Valimiz Yahya Sezai Uııay remiye aitmif ziyareti iade 
eylemiş ve avd .. tlerinde on yedi para topla teıyi edilmiftir. Geminin 
bandosu bugün Kale parkında terennllm etmektedir. Bu rece kale 
parkında gemi Komutamle Subayları prefiae bir l'ardenparb verilecektir. 

Hamleler 

" Su gibi aziz oldular 1,, 
Hayatın suda başLtdığ'ına söylüyorlar. Susuz idame edilemeyiıi 

ise başlangıçtaki il,~'inin kuvvet ve ciddiyetine delalet eder. Zaten 
vücudü teşllil edeo anasır arasında en yükıek nisbeti tutan da yine 
ııudur. Şu bale uazaran su iti bir bayat, bir yaıama ifidir. 

Yıllardır Yeniyol ~tunları bu dertle dolmuı, tqmlfbr, bu 
seller, ne yazık ki, en alakahları uykudan uyandıramadı. ,Sayın Ua. 
mi Müfettişimiz Bay Tahsin Uzer ilk geldikleri günlerde au itine 
parmak bastılar. ilbay Bay SezJi Uzayın bqkaalıfında topJaaaıa 
sağlık komisyonu bu it üzerinde önemle durdu. Eaulı bir pkli bal 
bulunması kararlaştırıldı. 

Mukadder olan seyr kovalanıyor : 

En büyüğümüz. Ulu Ôndor Atatürk Trabzon teref verdikle
rinin ikinci günü «Trabzonun temiz suya ihtiyaca vardır• buyurdular. 
Su işinin mukadder olan seyri burada sona erdi. Meaele balledilmitıi· 
Trabzona su getirilecektir. , • Bay Alap·ıa Şarbayla miUlkata lnı 
tnrihi müjdemn fiile inkılap editiai ifade eder. 

Susuzluk ; tarihi facıa aahaelerile doldurmUflw'· Sis bir faoaa 
içinde değıli,. Fakat bir hekimle koauşur.U / facıa kelimMi de 
az geliyor . 

Atalarımızın c ~Dnet kadar rüzel yurdu aaausluktaD çaı olda. 
Asya, kendi yarattıtı yüksek medeniyete keadi batruaı ..... r J•P~· 
Bunu; üstat Faruk Naıizin kalemile lstemihanın d•J.adcu dırJemeli. 
.Su bır şıırJır. r aruk N ~fız bur.ada sıa•uzlulı.tao bir fiir yaratb • • • 

Nıhayet suya kavuıuyoıuz. Büyük BqbabD l •et lnCSnO 
cÇul>uk ba ajının• aço. a t8'-cni .do ıöyl d j'İ nutukta «Bu fGRl 
eserin kuruluşunda emeg-i reçerıler ıu ribi aziz oldular• buyurmutlar
dı. Trebzonun aziz lanıyecaıd .. c-JDın baf11ada bu ada bqkalanaa vere
nin kendisıdır. 

• l ıttdıı Trabzon Atatürk bütlln mevcudiyetimizin en asııı var •·· " 
ona bir dtfa daha oandan bıtlılık ve ttlkraa arıedtr" • 
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== Erzurumda bayram 
- Baş tarafı 1 de - ğını sorduğum zaman büyükler 

büyüğ"ü «Tahsin! Erzuruma, cefa 
gören memleket için sıhhatin vr 
ömrün yctti~i kadar mücadele et 
çalış. Bu gayretin benim ve mil
let nezdinde mutlak ve mutlak
bir muhabbet ve saygı ile karşı
lanacaktır.» işte ben bu emri ser
tacü iptihaç tutarak bu memle 
kette son rünlerimi bu vazifeyi 
eda ile ifa edeceğim. 

İdmangücü takır111 
1 s kele tamiri eksiltmesi 
BELEDİYE RİYASETİNDEN : 

Değirmendere de Belediyeye ait koyun eksiltmesinin 
1792 lira 95 kuruş bedeli keşif le tamiri onheş gün müd
detle açık eksiltmeğe konulmuştur. 

süs veyahut bir fantezi diye gö 
reneklik için yapmıyoruz. Bu bi 
nalar Doğu d!yannda muthk a
dalet, emniyet, refah ve ~saadetin 
kurulmasını, devamını mütemadi 
ve mütevali adımlarla ilerlemesini 
temin içindir. Her saatin, hergü 
nün tefail edilecek noktaları var
dır. Nazar ettirmek isterim ki 
temmuz ayı bizi Doğu t:liyarının 
yükselişine ait beşaret fayıdır. 
Büyük Zübeydenin bundan yarım 

asır önce bu büyük millete, Türk 
ulusuaa haberi olmadan hediye 
ettiği kıymetli evladı temmoz a
yında mensup olduğu bu büyük 
kahraman milletin her noktaina· 
zardan kurtuluşunu teöşir eden 
aydır. Onun için bu ay bilhassa 
Erzurumlular için, Erzurum ~evla
dü ehfadı için daima kendi kur
tuluıları ayı olduğu gibi Türk 
milletinin de kurtuluş ayı oldu
ğunu da gözönünde tutarak onu 
mukaddes bir ay olarak ayırmalı-

Şampiyon oldu 

dır. Burada temel atmakla, ezeli 
bir tarih yaprağını da kalbine 

koymuş olacağız. Erzurumlulara 
ve bütün kahraman Doğu diyarı 
halkının her valtıt tehar ettiğim 
veçhıle layık olduğu işler bunlar 
değildir. Hiç kimseden fütur et 

miyerek. vicdanımdan gelme bir 
seda ile haykırırım ki biz bütün 
Türk milletini Ve kahramanlıklar, 

ccladetler, hemaııetler, şehametler 
gösteren ve Türk tarihindl! büyük 
işler ve eserler kaydeden halkı 

fakir, pejmürde, iaşede zayıf gör
dükçe onların o vaziyeti karşısın

da mahçup bir vaziyetteyiz. o .. un 
için bu diyar halkını laakal insan· 
Jık derecesinde mesut ve müref-

feh rörmedikçe bu ıstırabımız bü
tün devlet makinesi içinde devam 
edip duracaktır. Saadet yoluna 
teveconh etmeliyiz ki aynı ıstırap 

ve baıtalıklardan kurtulmuş olalım. 
Biz bu binalar, demir çubuklarla 
diğer bazı itlerle bu tasavvuru-

muzu yapmıı olmak iddiasında 

değiliz. Bu halkın layık olduğu 
mertebei saadete varmaaını saa
det köşesinden onları temaşayı 

ideal olarak kabul ederken kah. 
raman halktan kendimize karşı 
emniyet ve itimat dileriz. Erzuru· 
mun herhangi bir köşesini ışık· 
!andıracak sekiz on parça bina 
yüksek mana ifade ederse onu da 
manevi bir kuvvet ve kudret 
iıareti olarak kabul ederiz. Bu 
binalar yapıladursun, bu binaların 
iyi yapılacağına da itimadım var
dır. Çilakü Galip Ônde arkadaş
ları gibi çok namualu arkada4lara 
verdik. Bu münasebetle Erzurum
lulardan ciddj bir ricam olacak 
Erzurumlular içinde zenrin adam
lar var. Hatta okadar zugiD a
damlar vardır ki bugün Türkiye 
nin en zengin adamı Türk ve 

Müslüman olmak üzere Erzurum 
ludur. Bu zata haber gönderdim. 

Burada da bina yap diye . . . Ha
zineimilliyeden uzun rica ve ni· 

yazlarla para koparıp yaparken 
onlar Ja ba mamurede birer par
ça kakmalıdır. Bir elle alkış ol-

madığ'ı fibi reımi bir aayi ile 
de bir memleket zor kımıldar. 

Her ferdin gayreti, nak.ti hami 
yetledir ki bağn yanık harap bir 
tarihi yurt reni4liyiveriyor. Onlar 
bunu derit ederlerse bizler de 
onlara karşı selamdan keadimizi 

tahziri peklli biliriz. Erzıiruma 
girdiğim giin ıöyleditim gibi bir 
sözil yipe tekrarlamata meob~
rum. Bu kabadayı, bu dadq di-

yarında binbir zülmetli geceler, 
günler geçirdik, kahramanlık yu. 

Erzurum da 
Atatürk günü 

Erzurum 3 7.937 (Hususi) -
Bugün, Erzurum, Öğleden 

evel Atatürkün Erzuruma girdiği 

günün yıldonümüne rastlıyan gün 
olaıak münasebetıle bayram 
yaptı. Ahtürk bayramına bele
diye reisinin nutku ve İstanbul 
kapısındaki siyah tülün asker 
tarafından süng.üyle yırtılmasile 
başlandı istiklal marşından sonra 
heyetler lstanbul knpısından hü
kumet önüne kadar yürüdü. Ora 
daki tören ve geçit resminde!l 
sonra merasime nihayet verildi. 

Ôğleden sonra (Aziziye Şe 
hıtleri) ihtifali yapıldı Bu ihtifal, 
1923 harbinde ellerindeki tüfenk 
le, sopa ve baltalarla düşmanı 

püskürten ·Erznrumlu kahraman· 
!P.ra ayrılmıştır Ordunun da işti· 

raldle ogün aynile yaşadılmış ve 

aziz tabyalarına doğru, asker ve 
yerli halk hücum vaziyette iler· 
l~mişlerdir. Top ve tüfenk sesle 
rine gömülen bu hatı a çok he 
yecanlı bir surette canlandırıl· 

mıştır Gösteriye 1923 tarihindeki 
hücumda bizzat rol almış üç ih 
tiyar da iştirak etmiştir. Bunlar 
dan ikisi kadındır. 

Bayram gece de devam etti. 

AKIŞLAR 

Bir filim 
Meçhul Asker 

Geçen gece, TDrk:çe sözlü 
bir komedi filmile birlikte, yine 
Türkçe sözlü «Meçhul Asker., 
filmini de seyrettik. 

Mevzuunu, dört sene gibi u 
zun bir müddet devam eden 
umumi harpten alan ve gayesi 
harbin fecHt ve vahşetini gös
termekten ibaret olan bu filim, 
e:lasanJık namına iLsanlığı mah· 
vetme• nin güzel bir tecellisi idi. 

Top, tanlc, makineli, tayyare 
ve bombaların kulakları brmalı

yan, sinirleri bozan gürültüleri; 
çöken siperler, fışkıran topraklar 
içinde, birbirini boğan bir insan 
kalabalığı •. , • Filmin son kısmı, dünya kah-

936 - 937 yı'ı , Bölgemiz 
resmi lik maçları , Geçen pazar 

gllnü ldmaDKllCü - Necmiatı 
takımları arasında icra edilen 

musabak.larla nihayete ermiş 

oldu. Geçende yine ( Yenlyol ) 
da yazdığım bir yazıda temas 

etmiş olduğum veçhile , futbol 
maçlarımızın sıcak aylara dUş. 

mesi her bakımdan zararlı ol

muştur. t~te bu eebeble , pazur 

gUnll fotbolcu k!n ter içinde 
kaldı ve İdmaogüçü - Necmiati 
gibi memleketimizin iki kıy. 

metli takımının yaptıtı maç beş 
yllz seyirciyi zor bulabildi . 

G!lnt\n ilk maçı üçnaco, gene 
takımlAr arasında yepıldı. 

Bu maçı, gUzel ve nstün bir 
oyundan s'Jnra Necmiatı küçUk

leri, Gllclileri 7-1 gibi büyük 

bir farkla maalup ederek kazan 
dılar. 

lklncl maç, glloeşin en kızkı ı 

zamanında. her iki kulnban ikin 
ci takımları arasında ve Trabzon 

spordan lsmall'ln idaresinde 
oynandı. Oyunun birinci devresi 
2-o İdmaognen takımının lehi

ne bitli İkinci devrede ilk golu . 
müdııfaasrnıo dikkatsızlığı yüzün 

den yiyen GUc t11kımıoda git 
glte artan bir gevşeklik. baş gös
terdi. Ve bu gevşeklikten istila 

de eden Necmtatı taklmı , bir 
biri arkasına aç gol çıkararak 
maçı 3-2 kazanmata muvuffak 
oldu. 

Bu maçdan sonra sıra, sabır
sızlıkla beklenea ve mevsimin 

en mühim n son oyununu ya
pacak olan birinci takımlara gel· 
mlştL Meçın hakemi ldmanoca-

tıodan Ba1 Abmet takımlar sao 
16,30 da salladakl yerlerini al
dılar. İki tarııfta hali hazır çıka. 
raclleoekleri en kunetli şekil· 
lerini muhafaza ediyorlar . 

ldmangDcll; HHım, M. Salih, 
M Salih, Muzaffer, Hakkı, Meh 
med, İdris, Nihat, Abdurahman, 
Cavad, Fuad. 

Necmlatl; Şeref, Naim, Meh
med , Muzaffer , Asım , Şükrü, 
Osman . Şeref , Salt , Mebmed, 
Kemal. 

Oyuna ldmangllcü başladı . 
Top bir mQddet ortada do~aştık 
tan sonra, kısa fasılarlarla , her 
iki kaleyi de ziyaret edllp durdu . 

İki tarafında hemen netice 

almak isteğini göstermesi oyu-ramınlık taribinin ölmiyecek birer 
şaheseri olan lstildil harbi ve 
Çanakkale muharebesine ait filmin 
başındanberi, zaman zaman, bir 
asker, • her halde Meçhul asker 
olacak • biıe, seyrettiğimiz .. ey· 
lerin hülasasını anlatıyor. 

n1n bızuu arttırıyor ve seyircilere 

beyecaalı dakikalar yaşamak 

fırsatını veriyordu . İdmangncu 

forlarınıa bugün , nedensen iyi 
p11 yapamayışı ve topu müte
madiyen havalandırmaları, Nec· 

devre nisbeten yavaş başladı. 

7 nci dakikada top, on sekiz çiz 
gisi içinde Necmiati müdafaasın 
dan birinin eli e çtırpiığı için 
hakem penaltı verdi. Nihad us
taca bir vuruşla İdmangOcünün 
birinci goliiııü yaptı . Bu gol 
Necmiati tııkınıını harekete ge
tirdi. Güc kalesiui epeyce sıkış
dırdıktusa da pıızar günü fevka 
lade bir oyun oynayan kaleci 
Hasana gol atamadılar . Bu taz. 
yık çenberinden sıyrılmıığa mu
vaffak olan Gtlc takımı bilhasse 
soldan mukabU akınlara başladı 
ve oyunun sonlarına doğru sağ 
açık Fuad'ın avda çıkmak üzere 
olan bir topu umulmıyan l>ir 
şekilde kale önüııe düşürmesin 
den pek ~Uzel lııtif ade eden 
Nibad hafif bir kafa dokunma
sile takımının ikinci golünü de 
.Necmiati a~larıoa gönderdi • 

Maçın neticesine Oç dakika 
kalR hakeın İdınaııgUcUne bir 
penaltı verdi. Nuim ele geçen 
bu son gol fırsatını ı.bozuk bir 
vuruşlıı dışarı attı. Oyun bu şe· 
kilde 2-0 ldmangüell takımının 
halibiyetile suna erdi . 

!dmangücU takımı ekseriyetle 
oyuna hakim olmak.la beraber 
umid edildiği kadar muvaffak 
olamadı. Müdafaa vazifesini yaptı 

Necıniıtti takımı gayretıi 

fakat neticesiz bir oyun oynadı 
Bir kaç oyuncunun Naim, Asım 
şnkrU ve bir kaç fırsat kaçırma 
ııoa rağmen Osman iyi oynadı
lar. 

Bu suretle futbol maçlanmız 
hitama ermiş oldu. Kulübleri
mizin bu seneki maçlardan na
sın bir vaziyetle çıktıklarını kı
saca göıden geçirelim : 

İdmsngUcn : Sekiz maç yaptı 
Altı galip 2 berabere 23agol 
atb 7 7edl kazaadığı puvaa 22 

idman oc ğı: Seki maç yaptı 
Dört kalib ( biri hükmen ) üç 
beraber bir n J Up 26 gol attı 
8 gol yedi k.azındıtı puğan 19. 

Necmiııti : Sekiz maç yaptı. 
dört galip dört mağlup ( biri 
hQkmen ) 9 gol attı 14 gol yed 
kazandığı puvan 15. 
Trabzonspor: Şekiz maç Japtı. 

üç galip 1 beraber dört maglup 
11 gol atlı 16 gol y~di kazaudığ 
puvan 15. 

Sebat idman yurdu; Sekiz 
maç yaptı sekiz mulup ( dördn 
seremoni ) 3 gol attı 27 yedi 

Eksiltme şartnamesile evrakı keşfige örnekleri Fen 
dairesinden görülebilir. 

Eksiltme 16 - 7- 937 Cuma günü saat 14 de icra 
edileceğinden isteklilerin yüzde yedi buçuk teminatı mu
vakk~ta makbuzlarile ehliyet vesikalarmı hamilen ayni 
aaslta Encümene muracaatlarz ilan olunur. 4 · 4 

BELEDİYE RİYASETİNDEN: 
Mezbaha et nakline mahsus olmak üzre 937 modeli 

uzun şaseli bir kamyonet mubayaası onbeş gün müddetıe 
açık eksiltmeğe konulmuştur. 

Kamyonet karsörüniin ne suretle imal edileceğine dair 
olan resim ve şartname örneği yazı işleri dairesinde 
görülebilir. 

Kamyonetin komple olarak muhammen bedeli 2300 
lira olup is 1eklilerin işbu muhammin bedel üzerinden 
verecekleri yüzde gedi buçuk muvakkat teminat makbuz
larını hamilen eksiltmenin icra edileceği 201.937 Salı 
günü saat 14 de Encümene muracaatforı ilan olunur. 

3-4 
7' = -

Belediye okaratının icar artırması 

1 • 
2 -
3 -

4 -

5 -
6 -
7 -

8 • 

Akaratın nev'i Muhammen 
Sinema arkasında 271 No.lu dükkan 

., n 273 • • 
Agofilbo Erzurum caddesinden 28 No.lu beş 

bedeli 
100 
Too 

odalı hane 96 
Meydanda gençler kulübu binası altında 200 -

202 No.lu iki göz dük.kan 200 
Mezbaha binası içinde bahırsalchan_e 200 
Agaf ilbo Erzurum Caddesinde 91 No.lu kahve 40 
l:JaLık pa%arında 197 197 /. 7 93 No.iu üç göz 

100 majaza 
Esvakt• kunduracılar caddesinde Ticaret odası 

altında 32 No.lu düklccin 100 
9 . Esvakta kunduracılar caddesinde Ticaret odası 

altında 28 No.lu dükkan 100 
1 O. Çömlekçi yokuşunda bir göz mağaı:a 40 

Belediye riyasetinden : 
Yukarıda nevileri ve muhammen icarları yazılı Bele

diye alc.aratının birer senelik icarları onheş gün müddetlı 
telcrar açık artırmaya konulmuştur. 

Artırma 16 7-937 Cuma günü saat 14 de icra edile
ceğinden isteklilerin muvakkat teminat makbuzlarını htı
milen ayni şaatta Encümene murac_aatları ilan olanar. 4 4 

Heyeti umumiye ictimai 
Peremeciler cemiyetinden: 

Cemiyetimizin senelik ictimai 16 - 7 - 937 tarilıina 
müsadif cuma güni saat on dörtte halle evi ıalonintla 
yapılacaktır alakadarların teşrif /eri rica olunur. 

kazandığı puvtın 4. Valc{ı 
Birinci ukımlar şampiyon- r-----

Gayri mengul satış ilanı 
Mahallesi Numarası Cınsi Mu. B. 

903 -
luğqnu kazanan ldmangücü Bayburtlu 
ikiuclJakımlar şampiyonluğunu hasan kapdan 
kazan ldmaoocoğı ve ücilocü Amasya. Amesga 13 44 Harap hane 

takımlar şampiyonluğunu kaza- Vakıflar idaresinden : 
nan Necmiatıikulllb!erimizl cıan 

Tekke 10 17 Hane ve hağçe. 

100 

dan tebrik eeer blltün sporcu
larımıza bundan sonra yapac?tk 
ları teni yarışmalarda değerll 
başarılar dileriz . Seyirci 

Yukarıda yazılı gayrimenkallerin mülkigeti satılmak 
üzere artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 17-7-937 Cumartesi 
günü saat 1 O de Vakıf /ar idaresınde yapılacağı ilan olu-

3_4 nur. 
-----=-~ 

Köyü 
Gayri menkul satış artırması 

lcıgmeti Milleti Nevi M. M. M. No U. N. Muhammen 

Yakıt vakıt, eşsiz Türk erle
rile birlikte, Atatürkü, lnönüyü, 
ve asil bir heybetle dalgalanan 
bayrağımızı heyecanla alkışlıyo
ruz. işte mehmetc'klerin isabetli 
gülleri altında, Boğazın sularına 
gömülen koca bir diritnot , •• 

mlatl müdafaasının işini bir hayl · 
kolaylaştırıyordu. Devrenin t>r· 
talarına dog-ru GQc ,sağ açığı 

Fuad'ın güzel bir ortalayışıaa 

ıol açık ldrla tam vaktinde ye
tişti. Sıkı bir şut, Fak.at top, Gllc 

taraf tarlarınıı ahları arasında 

direği yalayarak avuta çıktı. Da
kikalar llerledlk:ce , gel atama
maktan mntevellit 1111blyetler 
oyun sertleşiyor ve sertleştikçe 
de tatsızlıııyordu . ldmangucu 

orta tıafı Hakkı bir çarpışma 
netlcesind_e, oyun harici kalarak 
on dakika kadar ınreo bir bay
gınlık geçirdL Hakem Bay Ah· 
med vaziyeti çok iyi idare etti. 

Kalaflca Fındılclılc 2757 ---331 60 E: 
Nihayet, işgal ordularının 

lstanbuJa ayak. basışı •.• Ve son
ra, bu topraklardan kendilerine 
pay çıkaramıyacaklarını anlıyarak 
uslu uılu reriye dönmeleri ••• 

• cMeç!.ul aiker•, eksik de ol-
sa rüzel bir filim Herhıılde, bize 
ait olan kısım sonradan ekl•nmiı 
olacl\lt. Fakat, o da pek sathi. 

Bize, milli uyanışın bütün 
safahatını anlatacak, _Çanakkaleyi 
büt:ln ihtişamile c:mlandıracak 
bir fiJim lbım. Bu, kahramanlıtın, 
azmin: iman ve metanetin, yurt 

aıkının em11lsiz örnekleri olan 
mubarebelerimizin, derlitoplu bir 
filmine milik olmamamız, ne bil· 
yük ve ne hazin bir eksikliktir. 

Buna kavuşacağımız gün, 

Kasti f asul yapan oyunculara 
derhal ihtarda bularek ve en 
kücük favnııerı bile cazal!ıı.:dı-

" tarla m11a 5514 
otlak 

" tarltı. 3676 

" " 3676 .. 
" 7352 

" " 2297.5 
,, 

" 2767 

" •• 5514 
., 

" 1838 
4 95 

,. ,. 3679 
2757 

,. ,, 4135.5 
919 

Dirona fınnılclık 13785 
maa tarla 

Defterdarlıktan : 

10 230 120 
" 

7 214 80 .. 
55 699 80 

" 5 205 160 .. 
2 191 50 

" 16 182 60 .. 
57 217 120 ,, 
89 241 140 ,, 

242 
20 305 140 ., 

303 
56 703 110 ., 

706 
42 916 300 • 

vasının geçirdiği kara ge~ye bir 
beyaz rece karıştırdıtımız gün 

dlhıya ve ahirette en büyük mil

kifab rör ... üı oluruz. Bu beyaz 
gece mutlak beş sene içinde te 
celli edec:ktir. Şimdi, yaıadığı· 
mız günleri bu beyaz gecenin 
daki .-ma eıı çok saatlerine 
mahsup ediyoruz. Atatilrklen 
T rabzoadı eliai öpüp aynlırken 
Jyrıoa bir iradelori olup olmıdl-

kalplerimizde sonsuz bir huzur 
duyacatıı, •• 

O. St/Jatl Ertan 

rarıık sertllgio önUnü alınaaa 
muvattak oldu . Birinci devre · 
bu suretle, iki tarafın neticesiz 
gayretleri arasında golsüz nlba
yet buldu. 
... Blrlncl devrede pek fazla 
kuvvet sarfedildl~f · ,J ı lkloel 

Yulcardcı cins ve evsafı yazılı gayrimenkulatm mülkiyeti peşin pata ile sııtılmolc 
üzre açık altırmaya çıkarılmıştır. lstelclilerin güzde 7,5 dipoı:ito paralarile 27. 1.937 
ıün4 saat 14 dı Defterdarlıkta toplanacak "omiıgona muracoatlorı. 1 - '1 



! 4 Temmuz 937 

ilaceksiltmesi 
' 

Orman 

D k 1 d 
Sır:ı No. Nev'i 

İre tör üğün en 1 Acide-c-itr-ik-------
mık tarı 

500 
2 " hıktık 500 

30 1 • Trabzonda yaprlacak 3 ,, f~aik ordiner 
Hastahane Lise gibi Devlet 4 Adrenalın sols~yon ~evzad 50 

' 5 ı\ı;;etad damonıak likıt 
binaları 'CJe sair mahalli 6 Aspiı ia tııblet 

3 
500 
500 

10 
ihtiyaca tekabül etmek üzere 7 Atoran 
,,.. b v.·1 A • • ,,, k 8 Aniodol eatern 
ı ra zon ı ayetının maç a 9 Bom dö peru ı 500 
kazası dahilinde ııakı mer- 10 ,, ,, fiorvıınti 500 

yemana devlet Ormanınm 

garp kısmına ait yerinde 
yapılan rapora müsteniden 
1000 metre mikap Ladın 
ağacının bther gayri mamul 
metre mikabı 290 kuruş 
bedelle 2490 sayılı kanun 
mucibince 15 gün müddetle 

açık arttırmaya çıkarılmıştır 
2- satış29 • 7 • 937 p~rşenbe 
giınü saat 14 de Trabzon 
orman idaresinde toplanan 
orman arttırma komsiyonun
ca yapılac ktır. 
3 Şartname ve mukavele 

perojeleri Trabzon orman 
Mıidiirlüğiinden alınır. 

4 - Muvakkat teminat 
yüzde yedi buçuk 7,5 kuruştur 
satiş umumidir 

5 - istekliler orman idare-
sinde toplanan komisyona 
müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 1 - 4 

11 ,, ,, trankil 
12 Baazoııt dö sut şişe içinde 
13 Hikarbonat dö sut kllrleok 
14 Brom dö potasyom 
15. Bıınt sarğıhk amerikan bezi iyi eh.ıs 
16 Bros alamen bir taraf il büyük 
17 BuYat an kaıton 
18 Karbonat dö bizmut 
19 Kamfre şerink 
20 Kloroform ıınestezik mer~ 50 gr. şişe 
21 Klor dö sodyom ,, şişe içiude 
22 Kaşe soka 2 No : 
23 KOk!:lin merk 
24 Kodein ,, ptlr 
25 Kollodiyon elastik merk 
26 Koton idrafil rekor A. A. A l kiloluk 
27 KatktH Ur tVD melsüag 3 adet 
~ _l_ -2... 2_ 4 kutu 

2) 35 40 4J -ı0 
Dijitalin solisiyon nevzad 
Dre~ k~uçuk ince, orta, kalın, enkalin 
O do vı Alman 
O Ok~ijene merk 900 gr. 
Ergotln Bonj•m 
Eter sUlfUrık merk 
Ekstre tıo. vit dö kendina 

,, " ,, nerprun 
" " ,, B. Tolu 

Flör dö titöl 
Formaıin merk 
Farın dö len 

500 
2 
3 

250 
500 
100 

2 
250 

3 
3 
5 
3 
1 

25 
500 
120 
150 

10 
'.ô 

2{.0 
~o 

250 
10 

250 
50 
3 
2 
5 

28 
w 
30 
31 
32 
33 
3.t 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

16 
,, ,, mutard 5 

Fil. asuva No: O, 1, 2. 3, 4 50 
Glıkoz merk şişe ıçinde 6 

43 

Orman !~ 
Gorn arabik pudra l :ı 
Cıız idrofi1 100 metrelik paket 3000 
,, yodotorm 1 2 mt. şişe içinde 4 

46 
Direktörlüg-ünden 47 

48 
49 
50 
51 

1 - Trabzonda yapılacak 
Hastahane, Lise gibi devlet 
binaları ve sair mahalli 

ihtiyaca tekabül etmek üzere 
Trnbzon vilayetinin Maçka 
kazası dahilinde vakı mer
yemana Devlet ormanının 
Şark kı~mına ait yerinde 
yapılan rapora müsteniden 

880 metre mikap Ladin 
ağacının beher gayri mamul 
metre mikabı 290 kuruş 
bedelle 2490 sayılı kanun 
mucibince 15 gün müddetle 
açık arttırmaya çıkarımıştır. 

2 - Satış 29 - 7 - .937 
perıenbe günü saat 14 de 
Trabzon orman idaresinde 
toplanan arttırma komisyo
nunca yapılacaktır. 

3 . Şartname tıe muka· 
vele projeierı i'rab;;on orman 
Müdürlüğünden alınır. 

4 - muvakkat teminat 7, 5 
kuruştur. satış umumidir. 
5. istekliler orman idare

sinde toplanan komisyona 
müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 1 - 4 

Yol vergisi taksit 
aylan 

ViLA YET MAKA
MINDAN: 

Vilci.get Umumi mecli
since 937 yılı yol verıisinin 
birinci taksiti Ajustos ve 
ikinci taksiti Kô.nunievvel 
ayları tesbit edilmiş oldu· 
ğundan yol vergisile mükel
lef olanların bu aglar zar
fında borçlarını ödemeleri 
ilô.n olunur. 

52 
53 
54: 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
ö3 
64 
65 
66 
67 
68 
61) 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
w 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
9'.) 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
106 
106 
107 
108 
109 
ııo 
111 
112 

----------- 113 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

114 
ııs 
116 
117 
118 
119 
210 

,, tarlatan 5 metreUk paket 300 
Helmitol 
Ü ~il doliv Aasan 

2~g 
,, dö rpspu ıo 

İhliyol veritable 500 
tode pür 260 
Lavdanum sidenlıam 100 
Lizol I 10 
Lökr>plast Bayersdorf No : 944 2'1 
Manyezi kaısioe le>jer şerluk şişe içinde 250 
Nitrat daıj ın fondu 50 
Novok.aiu rlayer 1 100 
Neosalvarsan O, 15 15 

» ~00 w 
Piramidon ı O, 

45 

2
!g 

Plazmokin semple 20 
Pııpavel'in K. 25 
Papiye Higolo 100 adet 5 
Platre dö pari 100 
Kınin Kl. Kum prime O 25 1 
Rivinol Bayer ' 50 
Roker _iğnesi inoksidable 8, 9, ıo No: 20 
Santooın merk 5 
Sel do Karlsbad 5~ 
S. N. Bizmut 250 
Sülfat dö manyezi 3 
Tanalbin 250 
Tanijen 500 
Tanen lejer 250 
TentUr Clö belladon 250 

,, ,, Kanel 250 
,, ,, K·ılombo 250 
., ,, K•JndUrango 250 

Tuval si re 5 
Termodletre oval 5 
'fUp elaslik 2 
Tirle 
Vazalin alba 1 3 
Validol Zim mer ~ g 
Vessi aglas bütün lastik 4 
Ampul Atofauil 6 

,, acropiıı nevzad 3 
,, adrenalin ,, 6 
,, Biod. merkür Nevzad 6 ,, Sıan. ,, 12 ,, Silotropin entra;: 12 ,, Kafein Nevzad 6 ,, Kardıazol 
,, Digalen Roş 1; 
,, Ergotin ,, 
,, .Eıtktrargol 1 ~ 

,, ~.metin kl. O, 04 24 
,, r orın. dö kiain ,, 12 
,, H. Kamfere 
,, lnslilin Uyla ~ 
'' ı..uıobrf ~n kl. o, 01 ,, 3 
,, a aıo Nevzad 6 
,, Omuadin 12 ad. 2 
,, Starikniıı Nevzad 1

6 
» ·rripaflavin o.o 1.2 3 

Tablet Bromüral 6 
,, .MelUbrin 3 

Serom Jelatinö şark o.o 10 6 
,, Aııt~tetanik Behring ıo c. c. 150 
,, AAot~streptokök ,, 20 ,, ntıpııomokok " 
,, Aa-timenengok~k " 

2
10

0 KanO.l komle " " 
Gant elastik şirUrjtkılen eyi marka 5~ Rekor şırıngası ~ C. c. 

3 
" " 10 ,, 3 
,, " ,, 3 
" " 20 ,, 3 

Sonda Nelaton muhtelit 2 

--gr. 

' kilo 
gr. 
kilo 
gr. 

, 
Şişe 
gr. 

, 
kilo 

' gr. 
metre 
adet 
dz. 
gr. 
kilo 

kutu 
gr. 

• 
kilo 
kutu 

Şişe 
metre 

şişe 
gr. 
kilo 
gr. 
• 

kilo 

' çile 
kilo 
• 

metre 
dz 
metre 
gr. 
ktlo 

gr. 

kllo 
kutu 
gr. 

. , 
kutu 

gr. 
şişe 
gr. 
kutu 
kllo 

gr. 
dz. 
gr. 

, 
kilo 
gr. 

; 
top 
dz. 
; 

adet 
kilo 
gr. 
dz. 
1 utu 

dz. 
çift 
ad. 

Tutarı 
Lirı Kuruş --

2 
6 

4 
6 

10 
15 
3 
1 

3 
1 

lOO 
11 

2 
11 
ıs 
4 
2 

8 
1 

192 
220 

8 
7 

13 
10 
12 

10 
1 
3 
3 
1 

11 
22 
2 

300 
7 

51 
s 

10 
8 
6 
2 
1 

13 
31 

2 
23 
3 
5 
6 
4 

17 
6 

16 
25 
31 
19 
12 
18 

1 

1 
5 

3 
1 
5 
1 

28 
11 

2 
1 
2 

22 
1 

14 
3 
1 

27 
18 
6 
1 

13 
1 
2 

48' 
1 
4 
3 
2 
9 

45 
6 
3 
6 
1 

25 
4 
5 
7 
9 
4 

50 

70 
ıso 

50 

20 
75 
40 
35 
40 

60 

25 
65 
25 
10 

50 
70 

90 
25 
20 

85 
50 
50 
40 

20 

20 

20 
75 

60 
60 
75 

'25 
50 

50 
50 

35 
85 
75 

50 
95 
50 
50 
50 
60 
6 

18 
60 

80 
80 
70 
90 
40 
80 
40 

50 
40 

80 

20 
50 
60 
10 

20 
50 

55 

80 

20 
70 
s 

80 

tup içinde olma
yacak 

İSTANBUL 
Eczanesidir. 

Trabzon Vilayet daimi encümeninden· 
Memlekd hastnn~sin!n ~~,'. yılına rit clnılerlyle tnıktnrlnrı y~karıda yazılı (120) kalem Ull.r.ın hastane tPB

limi mulıaııııutn dcdelı ( HJ_.J) lira 44 kuru41 üzerinden 2 L gçn müdd~tle açık ekeitmeğe konulmuvtur. 2 - Mn
vakkat temir.alı (14-l) ( lu) J,ııru ş lu r . S · 28-7 937 tarihine çatan Çarşamha ı:ıünü saat 15 de Vililyt-1 daimt 
Plıcfinıeod.ı ilıah ııi yapllacaktır. ·.l - lıtekliJerin yUzde ytdi buçuk muvakkat teminat ı::oakbuz ve ya Banka 
mek tupla· iyle uıcUmene mnrllcalltlari i!An olunur. 1 • ' 

Köprü inşaat eksiltmesi 
Vilayet daimi encümeninden: 

1 - Trabzon · Gireson sahil -yolunun 49 000 ncu 
kilometresindeki (2926) lira ( 42) kuruş keşif bedeiıi 
Vak/ikebir kô'prüsünün bir orta ayağının beton ve iki 
gözünüıı putrel ü%'erinde ahşap döşeme inşa edilmek üzere 
20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (219) lira (48) kuruştur. 
3 28 7-937 tarihine çatan Çarşanba grinii saat 15 

te Vilayet makamında toplanacak olan daimi encümende 
ihalP.si yapılacaktır. 

.. 4 - ~·alfname 'CJe projelerini görmek istigenl:rin her 
grın Da.~mi encümen kalemine gelmeleri ve talip olan
ların yuz~e 7,5 muvakkat teminot makbuz ııeyu Banka 
mekttplarıyle encümene müracaatları ilan olurıur. 1 - 4 

İnşaat eksiltmesi 
İNHİSARLAR BAŞMÜDÜRLÜGÜNDEN : 

Değirmendere mevkiindeki barut depolarımıza şoseden 
giden yol ile Hamsi deresi ağzına beton köprü ve depo 
far cıvarında gösterilecek yerde bir sayvan inşası su ha
vuzile borularla depolara su getirilmesi 7 7 937 günün 
den itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

isteklilerin keşif bedelinin yüzde 7,5 ğu olan 95 lira· 
yı idaremiz veznesine teslim ederek bu işlere ait keşif 

varakalarını satış şubemizde görebilecekleri ilô.n o!unur. 
3 - 3 

Divar inşası eksiltmesi 
BELEDİYE RIY ASETİNDEN: 

Sülüklü mevkinde Belediyece tesis edilmekte olan 
4836 lira 48 kuruş bedeli keşifli asri mezarlık muha/aza 
dlvar/arının inşaası onbeş gün müddetle açık eksiltmeğe 
konulmuştur. 

Eksiltme şc:ırtnamesile evrakı keş/iye örnekleri Bele . 
diye Fen dairesinden görülebilir. 

Eksiltme 16 - 7- 937 Cuma günü saat 15 de icra 
edileceğinden isteklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat 
teminat mak..buzlerile ehliyet vesikalarını hamilen ayni 
saatta Enc;ımene mrıracaatierı ilan olunur. 4 - 4 

- =--

Saflık f mdıklık , hane 
Serander maraba evi ahur vesaire 

Trabzona sekiz kilometre mesafede a,Hos meşelos 
namile maruf mahalde takriben elli dönüm fındıklık iki 
dönüm tarla ve meyvalık nezaret ve ô.buhavasiLe tanın
mış, üstü Avrupa kiremitli örtülü şehirvari müceddet bir 
bap hane, ayrıca serander ve bir maraba evi ve ahuru 
havi difrt tarafı üç kat tel örgüyle çevrilmiş sayfiyelik 
ve iratlık olan kelepir mahal onbeş güne kadar satıla 
caktır. Taliplerin Semerci/erde Hıisegin Pekere muracaatı. 

l;;;w ı;ıııı~ ""rJl1 "111~ ·~~,~~~'!'ll~lll"lljJll"IQ'l" il '"111 ·~~ "'lP'!!ll~f nır111llll1"~ 
ı~4,ı.ıı~~ı:ı.ı~~-~~~~~ıııı:ıı ~,,~ı:aıı!°'da~.;.: • .,&ı'fa 

: Tenzilath satıslar t:1 
m • w 
: Andelip Bonmarşası ~:1 
~ w 
~:1 Her yerden çok daha ucuz t:1 
1= ve teminath mal satar f!~ 
: An.Jelip Bonmarşası öteden beri sayın müşteri- l•...1 
W ferinden gördüğü tevecctih ve rağbet üzerine bu kerre t!1 
l•J celbettiği her türlü tuhafiye mani/ at ura çeşitlerinde ltj 
w tenzilatlı satışlarına başlamıştır. l•J 
t: Rağbeti umumiyeyi celp etmiş olan ve t!j 
i.•J her yerde 40 kuruşa satıl"n ( Poth) lar .32 ı.•J 
:1 buçuk kuruştur. Diğer eşya fiatları da ona t!~ 
l•J göredir. 2 - 10 l•l 
fl'-. 1111llıP"~lll~'111Jfl!.'11~1ql'!:.'ı.IJ'"'lf~lll'~,T~~P'!:'lltl'"'qlll!'fl11'""iil''"ll~~ıı•11ıP!'Q~"''Qil;'lil,; ..J'~j 
-~ıe.i~~~~~~~~~~~~ml 
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ütün Amerikan markaları arasında yapılan -m.ukayE:seli tecrübelerden sonra 

Amerika hükfimeti Westinghouse markasını intihap etmiş ve 

21 - 1 O - 936 de Vestinghouse fabrıkasına 16697 adet buz dolabı sipariş vermiştir. 

l•J 
tJ 
l•l 
ltJ 

1 1936 senesinde umumi 

ihracat miktarı evvelki se-

n.cye nazaran yüzde 49,8 

nisbetinde artmışken ayni 

sene zarfında Westinghou-

se in dolap ihracaatı yüzde 

105,6 nisbetinde artmıştır, 

1Baı 
vadeli 

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

General Schedule of Supplies 

N-45515 
l•l 
l•J 

1 
Certified results of tests sub111itted in the oboYe controct-Bids opened Februorr 19th. 

Dl 
l•J 
il 
B CAPACITIES 

4 cu. ft. 
5 cu. ft. 
6 cu. ft. 
7 cu. tt. 
9 cu. ft. 

Averoge 

lılGA-678S-2011-4-36 

WESTINGHOUSE 
KWH. Pct. ranninc time 
1.18 25.2 
1.2 25.6 
1.26 22.8 
1.3 23.5 
1.55 26.09 

1.29 25.64 

REFRIGERATOR "A" 
KWU. 

1.12 
1.14 
1.41 
1.70 
1.85 

1.44 

Pct. ranninc \ime 

58.1 
48.Z 
59.Z 
31.0 
35.I 

46.3 

1 
&j 
f8 

Printed in U. S. A. = 
Y ukandaki kılişe, muhtelif Arnerilcan markaları [tJ 

arasında mukayeseli tecrübeler yapmış olan Ame· (t] 
rika Birleşik devletler hülcameti hazinesinin leva- 1 

zım kısmı tarafından verilen it!.sdiknamegi göstermektedir. (+J 

WESTiNGHOUSE • 
Satış in kullandığı imtiyazlı EKONOMIZEA 1 

ABDULLAH SEZGİN MÜESSESESİ sayesinde VVestinghouse dan başka diğer dolapların en BJ 
SıTt:ı mağazal11r Nı. 116_;, 118 Telğraf : Saatçı Trabzon igisindan iki defa daha az çalışır 'Oe güzde on daha lt.'-

az cergan sar/eder. ' 

~•&r:•2fll812821Elliı'SB&S~llE312R&,.BSSB2HBR2S~SSS:it•ise;;m.z~s~ 

Gayrimenkul satış ilanı 
Kıy. mu. 

Köyü 
Hosdimaıra 

" 
" 
" Kal emen 

,, 
,, 

" 
" 
" 

,, 

" 
" 

,, 
" 
,, 
" 
,, 

" 

" 

,, 

,. 

" 

,, 

Nevi M. M. 
harap fındıklık 5974 
(Harap fındıklık ve tula) 6433 
çalılık 1838 

taılık haJladeotlak 5514 
(fındıklık ve tarla) 2757 

tarla 1878 
fındıklık ve tarla 4695 

Harap hndıkhk 4595 
fındıklık ve tarla 4595 
(harap fındıklık ve tarla ve 5973 

hane araıı 

harap fındıklık ve tarla 8676 

fındıklık va tarla Ya çalılık 17 461 
lıallade fındıklık 

tarla va otlak 73ı52 
hanp fuıdıklık 2727 

. (harap fındıklık ve çalılık 11028 
haline gelmiş fın<lıkhk. ve ev arsası) 
tarla ve otlak 3676 
harap fındıklık va tarla 9190 

harap fındıklık 5978 

harap fmdıklık 9190 . 

harap fındıklık G954 

harap fmdıklıt 2757 

harap fındıklık ve tarla 4595 

hndıfdık · 6432 

Ye tarla 597 3 

Defterdarhktan : 

M.N. U. N. 
127 2275 

46 2285 
112 2808 

2809 
17 2410 
1 (2652 

2653) 
50 3577 
18-42 (3579 

3618) 
51 3627 
15 3571 
25 (3382 
22 8383 
23 3380 
22 3354) 
25 (3367 
~8 3368) 
5 (3464 

10 3465 
11 8453 

6 8454 
5 8375 

3865 
8366) 

12 3480 
13 8616 
72 8532 

12 8374 
14 (3540 

3541 
8 • (3453 

11 3488 
10 3486 

8437) 
11 (3467 
10 8468 
28 8469) 
28 (8489 
55 3490 
11 ' 3505 
10 34g7 

8488). 
28 (3491 
11 3492 
10 3493) 
11 (5338 
8 3397 

11 3404 
10 3403) 
8 (8392 

22 3393 
25 3406) 
8 (3386 

11 3899 
ıı 3895 
7 8414 

10 8985) 

Llra ... 
130 M. 
125 M. 
20 &: 

45 E. 
50 M. 

22,5 E. 
92,5 E. 

100 E. 
90 E. 

115 E. 

60 E. 

aoo E. 

ıoo & 
60 E. 

200 E. 

45 E. 
180 E. 

130 E. 

200 E. 

110 E. 

• 
60 E. 

95 E. 

140 -E. 

E. 
ıss 

• 

Yukarda c•ns ve evsafı yazılı gayrimenkullerin mlllklyetlerl peşin para ile satılmak 
üzere açık artırma1a çıkarılmıştır. lsteklDerln yüzde 7,6 dipozltolarile birlikte 23- 7-937 cuoia 
IGDG uat 16 • deftenı.rhkta toplanacak ko111i17ooa muracaaUın 1-4 

Gayri menkul satış ilanı 
Köytl 
Polita .. 

" 
,, 
" 
,, 
,, 

Komera 

Hoıkirasya 

,, 
Kan 

Şana 

Kuhalı 

,, 

,, 

Hosdimasya 

Kuhla 

Kalafka 
Hosdlmasyı 

,, 
Kilat 

Pollta 

Nevi 
Tarla maa taşlık otlak. 
tarla 
çalılık mu hane arsam 

tarla 
tarla ve çalılık 

fındıklık ve hane 
çalılık maa bane arsası 

harap fındıklık ve otlak 
halinde kayalık 
tarlı n fwdıklık 

Otlak. tarla. fırıD 
harap fındıklık 

M.M. 
5514 
1836 
3637 

2757 
1838 

2430 
919 

M • .N. 
70 
4s 
20 
20 
1 

126 
126 
106 106 
22 
22 

27570 27 
2297 146 

146 
1378 5 

21037 1-5 
27-30 

maa t4lrla harap fuıdıklıklar 21036 32 
82 
32 
31 
31 

tarla ve harap fındıklık 

harap fındıklık 

tarla ve harap fındıklık 

kısmen harap fındıklık 
kısmen otlak 

fmdıklık 

fındıklık 

tarla ve otlak fındıklık 

kilise ve mektep arası 
fındıklık ve tarla 

tarla 

9190 

82713 

19299 

7352 
22()74 

13785 
3676 
5564 
400 

10109 

919 

102 
102 
173 
173 
172 
172 
172 
172 
171 
171 
171 
173 
167 
160 
160 

116 
77 

7 
216 
24 

44 
82 

49 

Defterdarhktan ; 

U. N. 
2971) 
2886 
(2977 
2977) 
2887 
(3050 
3049) 
~24 292 

(2979 
2840) 

5097 
(218 
220) 

(5248 
5251 
5248 
5257) 
(858 
869 
868 
866 
867) 

(4402 
4403 

(4713 
4714 
4686 

4715 
47~3 
4764. 
469!1 
&726 
4750 
4682 
4785 
(4665 
4666 

2345 
5877 

215 
(2867 
2270 

(1167 
114 
1174) 
2888 

Kıy. Mu. 
Lira 

120 M. 
40 M. 
80 M. 

60 M. 
40 M. 

500 M. 
40 M. 

210 
50 

150 
4ti0 

460 

200 

1800 

420 

M. 
M. 

E. 
E. 

M. 

M. 

E. 

E. 

100 M. 
1000 maliye 

hazinesi 
300 E. 
40 M. 

120 M. 
20 M. 

24.S M. 

30 M. 

Yukarıda clos ve evsafı ya~ıh gayri menkuller mnlkiyetlerl peşin para ile satılmak üzre aoılt 
artırmaya cıkarılmıştır. iştekliler ~ 7,6 dlpozıto para.lB,lile eirlikte 21-7-987 Çarşamba gQııtı saat 
14 de Defterdarlıkta toplauacak kow117ona muracaallaıı. 2-4ı 


