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SU MESELESİ 
HAL SAFHASINDA: 

Temiz, bol 
ve ucuz su 

Gelecek sene bugün 
şehrin her tarafında 
musluklar açılacak .. 

Ş 
ehrimiz içme suyu işini 

son bir tetkilt haddesinden 

geçirerek kat'i hal safhasına i~al 

etmek üzere bir fen heyetile şeh
rimize gelmiş olduğu geçen sayı

Jarımızda yazılmış olan Nafia 
Vekaleti su yolları umum müdürü 
Mühendis Bay Salalıaddinle geçen 
gün bu mühim mesele hakkında 

uzunca konuştuk ve cidden kıy· 
melli malumat aldık. Konuşmamız 
Belediyede, Şarbayımız da hazır 

bulundu~u hal<le riyaset oöasında 
geçmişti. Bay Salahaddinin ifade
lerini cidden özlü ve çok yerinde 
bulduk : Temiz, bol ve ucuz içme 
suyunu ancak Degirmendere suyun· 
dan temin edeceğiz. 

Değirmendere haddi zatında 

lez:ı:et, içim itibarile iyi bir 
ıudur, yer altından alınacağına 

göre de her türlü endişeler te
mamen refedilmiş olacaktır. 

Suyun Boztepeye çıkması ve 
yeni, temiz boı ularla ~ehrın her 
tarafına akıtılması en kısa bir za
manda yapılıp bitmiş olacaktır. 

Bay Salahaddinin ifadesine ve 
Şarbayımızın da aynı mi.ıtaleaya 

iştirak etmiş bulunmasına göre 
gelecek sene bu zamanda temiz, 
bol ve ı;cuz Oeğirmendere 

suyuna kavuşulacak, şehrin her 
tarafında temiz, bol ve ucuz 
D e g i r m e n d e r e suyunun 

muskkları açılacak, en mühim 
dertleı imizden biri bu suretle sona 
ermiş ve erdirilmiş bulunacaktır. 

füz bu kanaatıa, daha şimdi
den çok derin bir haz duyuyoruz. 
Bittabi sayın okuyucularımız da 
böyledir ! 
Bekir Sükuti Kulr.ksız.oğlu 

İzmirde 
İncir üzüm 
kooperatifi 

Ankara 16 ( A. A. ) 
izmirde yeni . Yılın ilk çe
kirdeksiz üzüm ürünü dün 
borsaya getirilmiş ve bu 
münasebetle şenlikler yapıl
mıştır. 

/zmirde dün geni teşek
kül eden yedi incir ve se
kiz üzüm kooperatifleri mü 
messilleri dün iktısat Veki 
linin huzurile bir toplantı 
yapmışlar ve hrnir incir ve 
üzüm satış kooperatifleri 
birliği koymuşlardı. 

Vekillerimiz 

Çin - Japon 

muharebesi 
İngiltere, Amerika, 

Fransa teşebbüsteler! 
Ankara 16 ( A A. ) -
İngiltere ile Amerikanın 

sulhun iadesi ve Çin, Japon 
ihtilafinin dostane hir şe 
kilde halledilmesi için Tok 
yo nezdinde ayrı ayrı te
şebbüslerde bulundukları 

londradan bildirilmektedir. 
Fransanın da lrıgiltere 

ve Amerika gibi sulhun i 
adesi ve Çin · Japon ıhti 
lô.f inin dostane bir şekilde 
halledilmesi ıçın Tokyo 
nezdinde teşebbüste buluna
cağı londradan bildirilmek 
tedir. Fransa hariciye nazırı 
Çi11 ve Japon se/irlerile 
görüşmüştür. 

Romen - Fransız 
konuşmaları 

Ankara 15 ( A.A. ) 
Fransız hariciye nazırı 

Pariste bulunan Romanya 
kralı ile beynelmilel siyasi 
ve bilhassa şarki Avrupa 
vaziyeti hakkında goruş
müştür. Romen erkanıharp 
reisi de Parise gelmiştir. 

Ha tayda 
Ankara 76 ( A. A. ) -
13 temmuzda Fı an sanın 

Surige jevkalade komseri 
Antakgada beledige daire
sinde bir nutuk söylemiş 
ve 14 temmuzda Hatagın 
geni rejimi Türkçe ve A
rapça olmak üzere iki dilde 
resmen ilan edilmiştir. 

Gelenler - Gidenler 
Erzurum Devlet Demiryolları 

ve Devl~t OtobUs ve Kamyon 
Servisleri Trabzon· İran transit 
işletme Müdürü MUlıendis Bay 
'l'evfik. Sunatepa Erzurumdan 
şehrimize gelmiştir. 

~ 
Türkiye Cumhuriyeti Trabzon 

Ziraat Bankasının kıymetli Di
rektörü Bay Tarık GUrerk Banka 
merkezinden vaki davet üzerine 
Ankaraya gitmek Uzer& dünkü 
Aksu vapurile hareket etmiştir. 

§ 

DeA?erli Avukatlaumtzdan Bay 
Salih Zeki dünkU Aksu vapurile 
lstanbul ve lzmire gitmiştir. ----

EVLENME 
M k d Bayan Muammer Hamaratla 

05 OVa a tüccar bılalcı ilay Abdullah Sez 
Sovyetlerle bir giuin oğlu münevver ve balı1k 

Pekin tnünde 

şiddetli topçu 

muharebeleri .. 
~ 

İngiltere Amerika 
arasındaki nota gizli 
tutluyorl 

Ankara 14 ( A A. ) 
R0yter ııj rnsı dün gece yarısın
dan sonra Pekinin conup sur
hn yakınındct şiddetii topcu ve 
mııkiaeli tüfek Ateşi işidildiğioi 
bildirmektedir. Yabancı el«iler 
sur dışında ikamet eden taba
larını şehir içine gtrmeğe davet 
etmişlerı,jtr. 

logilterenin Aınerikaya Çin 
Japon hadisesi hrkkında verdiği 
nota Muhteviyatı gizli tutulma
sma rağmen Vaşingtondan eyi 
haber elen mahafiller Londra
nın müştereken harekete geç
mek üzre alAkadar memleketler 
arasıııda derhal iştirakler yapıl · 

masmı teklif ettiğini söylemek
tedir. 

Amerika harlcJye nazırı 
matbuata Amerikanın mustakıl 

bir siyaset takip etmeğe devam 
edeceğini yazmıştır. 

Dahiliye Vekilimizin 
Moskovayı ziyaretleri 

Ankara 14 ( A.A. ) -
Hariciye Vekilimiz dün 

Moskovaya gelmiştir. Da
hiliye Vekilimiz Görki, 
Kültür ve istirahat parklnı 
ziyaret etmiş, Sirki ve Öz 
bele ressamlar sergisini gez· 
miş Bajaf tarafından kabul 
edildik.ten sonra şeref ine 
bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

Celal Bayar 
İzmire gitti 

Ankara 14 ( A.A. ) 
iktisat Vekili Celal Ba

yar beraberinde siyasi müs
teşari iş ve ziraat bakan
ları umum . müdürleri oldu• 
ğu halde dün akşam lzmire 
gitmiştir. 

Nafia Vekili 
· İstakholmda 

Ankara 15 ( A. A. ) 
Nafıa Vekilimiz dün lstok
holma varmıştır. 

Sovyet tayyarecileri 
Amerikaya vardılar 
Ankara 15 ( A. A.) -

Şimal lcuthunu geçmek su
retiyle yeniden moslcova -

1 Amerika seyehatını yapan 
Sovget tayyarecileri dün 
Amerilcada karaya inmiş 
/erdir. 

AKiF AKYÜZ 
mukavele imzalandı gençleriıniıden Yusur Sezginin 

e··ıenmo törnni Perşembe gUnü Rize Saylavı değerli hem-
Ankara 16 ( A. A. ) - Soğuksudaki evlerinde yapJl- şerimiz Akif Akyllı Aksu v ıpu-

Hariciye Dahiliye vekilleri- mışlır. rile şehrimize gelmiş ve Rize, 
miz diin Leninin mezarına üonç çiftlere bahtlyarlıklar Hopaya kadar bir seyehat ya 
çelenk koymuşlar ve Meloto/ dileriz. parak ayr.ı vapurla dün lstaD· 

~:;;{:.ncl~~lo7:J:~ki~~;r,:,:z *1--,.-.. İ~san -:;;;=-~1 bula~~~;i~ GÜRSU 
şerefine bir dine vermiştir. nakıl ücretlerinde ı Şehrimiz Türkiye cumhuri 
Vekillerimiz bugün Moskova ~ .. .. . ,.. yeti Ziraat Bankası muamelat 
mekteplerini ziyaret etmiş- buyuk tenzılat ı~ ŞE>fi çalışkan ve güzide lıemşeri 
[erdir. Tür kiye ile Sovget- Devlet Ot•Jbüs ve Kam. 1 mlz Bay Hazım GUrsuyua bu 
ler birliği arasında hudut 1 yonlan insan ve eşya naktl ker:a yeni ~ank~n~n. krediler 

ücretleripde büyük tenzilllt 1 şeflığlne tayın edıldığı memnu-
hadise ve ihtilaflarımn tet- yapıldı llclı. ı •ıı ikir.ci sahile- niyt>tle haber alınmıstır. Tebrik 
kik şekline dair bir mukave •• mızde okurunuz. eder yeni vazifesinde de muvaf 
le imzalanmıştır. ~·· ~e·-e w •• takiyetler dileriz. 

____ .;;.;.;~.....;;;;.~--------------------

1 Dış ve ·iç işleri bakanla
rımız Moskovada 

Ziyafette nutuklar söylendi, 
kalenin vekillerimizi kabul etti 1. 

AKIŞLAR 

Yolların hali 
ve 

otomobilie~ .. 
Kışın, çamurdan, 'IU birikinti

lerinden geçilmez bir hale gelen 
yolla,.ımız, yaz gelince, bu sefer 
de, en hafif bir esinti ile, İğ'renç 

ve kirli purlralımnı gözlerimize 
serpec•k bir hal alıyorlar. 

Ankara 15 ( A. A } - SovyPi Hariciqe komseri dıin 
iç ve dış işleri bakanlarımız şerPfine bir öğle ziyafeti 
vermiş ve hariciye komserile hariciye vekilimiz nutuk 
söylemiştir. Sovyet merkezi ief.'l komitesi reisi kalenisde 
buğün vekillerimizi kabul etmiştir, 

Ve, kışın çamurlu suları üzer
lerimize sıçratmayı itiyat edinmiş 

olan otomobiller, yazır. da bu 
ki·li pudrayı her tarafımıza sin· 
di rmek.tı n asla geri kalmıyorl11r. Çin - Japon çarpışması 

devam ediyor 
Peki ama, binbir türlü pislik 

taşıdızı hepimizce malılın olan bu 
pudranın - yani tozun . , olduğ-u 

yerde kalm'tııını temin, y:ıpılamı· 

yac-ık: zor bir iş mi ki, yıllardan. 
beri halledilemedi. 

Ankara 15 ( A. A. ) - vaziQet hakkında hüldı netin 
Ş(mali Çindeki vaziyet he r.oktai nazarım 'lıe maksadı 

Günde, hiç değ'il'le beş. altı 

defa yoll ırın sulanm:uı, bu iş ' n 

en kolay hal çaresi değil midir ? 

nüz sükiin bulmuş değildir. m anlattı kların ı bildirmekte 
Royterin Pekinden bildirdi

ğine göre dün Çin - Japon 
kıtalQrı arasında geni bir 
çarpışma olmuştur: }rıpon 

ajansı hususi konsegin dünkü 

toplantısında hariciye, harbi 

ye ve maliye nazırlarının 
~ ~===:""""""'=====~~:-:=; 

İspanya 
işleri .. 
İngiltere yeni bir 
teklif y pmış 1 
Ankara 15 ( A. A. ) 

ispanya işlerine ademi mu
dahale hakkında lngiltere 
tarafından hazırlanan muta· 
vassıt tarziha.l planı bugiin 
neşredilmiştir. İngiltere bu 
planda lspangagı ziyaret 
eden gemilerde müşahitler 
bulunmasını deniz devrige 
kollarının ilgası ile İspan
yol limanlarına muhtelif 
devletlere men•up zabitler 
konulmasını kara hudutla
rındaki kontrolun derhal 
iadesini ispanyada her iki 
taraf için bazı şqrtlar tah. 
tında denizde muhariplik 
lıalclarımn tanınmasını ya 
hancı gô'nüllülerin geri alın 
maları keyfiyetinin tanzim 
ile meşgul bir komiyonun 
teşkilini teklif etmektedir. 

Çocuklara 
nasıl bakılır 
çocuğu olanlar 

mutlak okumalı .. 
Kızılay genel merkezi tara· 

~ı~dıın bastınlan. ve doğuşbn 
ıkı yaşına kadarki bebeklere 
nasıl bakılacağına öğreten yav-
rularımız adlı kitap satı~a çıka 
ırımıştır. 

~efis ve parlak bir kağıt 
uzerıne renkli surette basılmı~ 

olan bu kitapta doğan yavru) a 
annenin süt verme tarzt bebe
gin gıdalaı·ı, yeNf~k ve uyko 
zamanları, yatak odası, bezlerl, 
giyecekleri, bebeği giydirme 
tarzları, dişleri çocuk hastalık-
I:ırı, bulıışıcı hastalıklardan ko
rumı.ı, bebeğe yaptırılacak hare
ketler, oyunlar, ihtiyatlan, anne 
ve b:ıbanın çocuğu v0receklı rı 
terbiye ve dahıı bir çok husus 
lar bol resimler muf ııssal izıı 
rat vardır. 

Kitap bir lira bedel ile sa· 
tılmaktııdır. !dinmek. lstiyenler 
rrabı.on Kızılıty merkezine mu 
rıtçaııt edel;>Ulrlerleı-. 

dir. Haridye nazırı lvankin
le mÜzllke.renin devnm etti
ğini 5Öylem ·ştir. Berlindeki 
Çin ve } r.pon tlçileri Al
man har;ôye nazırına Nan 
kin hadiseleri hakkında hü 
kumr.tlerinin vaziyet/erili 
anlutmışlardır. 

Fransız Basım 

Fakat, nedense bu işi yapa• 
mıyoruz. E.ğ'er buna iınlcan yoksa, 
bui otomobillerin !Jür' atini asgari 
dereceye indirelim. Zira, şehir 
eahilinde bu sür'at fazla, hem de 
pek fazladır. 

O. S Ertan 

"Kamôl Atatürkün bir mesajı Bul .. 

garistanı heyecana getirdi.,, 
( La Republique - P.:ıris ) gazetesine/en : 

Sofya. 28 haziran 
ismet lnönü Atinada Kamal 

Atatürk tarafından kendisine gön
deril...iş olan bir mesajı orada 
resmi bir ziyafette okumuştu. 

Bulgar siyasi mahafıli bu mesaj
dan hoşnut kalmamışlardı. Tür· 
kiye Başvekainin geçen hafta B. 
Mıllet Meclisinde söylemiş olduğu 
bir nutuk Bulgar mahafilinin bu 
hoşnutsuzluğunu arttırmıştır. 

Balkan Antantı hudutlarının 

tek bir hudut olduğ'u h3ldcında 
olan bu mesajın doğrudan doğ'

ruya Bulgaristana bir ihtar mahi
yetinde olduğunu söyliyen Bulg-ar 
siyasi mehafili buna delil olmak 
üzere Neuilly muahedesile tespit 
edilmiş bulunan hudutlardan mem· 
nun bulunmıyan biricik Balkan 
devletinin Bulgaristan olduğunu 

söylüyorlar. 
Diğer cihetten İsmet İnönü. 

nün Büyüle Millet Meclisinde söy. 

Hamleler 

lemiş ol.Juğu nutukta Bulgaris. 
tan ile Tür kiye arasında mevcut 
bulunan •Hassas noktalar• üze
rinde fazlacı durmayı lüzumlu 

addetmiş bulunması ve bu suretle 

de Bulgaristanı kabahatlı göste
rebiltcek bir vaziyet almış bu· 
lunmaıı hoşnutsuzlukla karşılan

maktadır. 

"L Echu de Paris,. 
Türk Ordusunun Şefi 
büyük Yunan manev· 
ralarına davetli. 

Ankara 30 hazira .. -
Türk Ordusunun gen&l Kur

may Başkanı Mareşal Fevzı Çak
mağın yakında yapılacJk olan 
büyük Yunan manevralarında bu· 

lunmak üzere Yunan Hükumeti 

tarafından hususi surette davet 

edilmiş bulundu2'u haber veril
mektedir, 

Hamidiye Limanda 
Hamirıiye •.• Bugün içinde Türk deni1ciliğini yaratan modern 

bir meli.tep. Yaı ın Türk deniz sınırlarında çelik bir hle olrcaktır ... 

Mağrur duruşuna do} a doya baktım. İçinde Barbaros un ahfa
dını saklıyan Hamidiyenin gururu haklı ve yerindeydi. O, ıürbU. 
delikanlılar kime gurur vermez, kimin göğsünü iftih"rla doldurmu · · • 

Atatürk, herşeyimiz gibi denizc'liğirnizi de inkılabın her sahadaki 
yürüyüşüne kattı. Tarihini canlandırdı. • • Japon sabillerinde 
onbinlerce lira harcanarak Türk deniıı.::lerinin şanlı adına anıt yapıldı. 

Türk denize.lig-inin şanını uzak doğunwı en uzak denizlerin~ 
tanıtmağa gidenlerin adı unutulamazdı. Fakat inlcıliba kadar o şe,efh 
adlar da mazinin nisyan dolu sinesinde kalmıştı. O ni<Jyanı parçalıyan 
yine Atatürkiin, ink Jabın eli oldu. İstanbul gazeteleri Japon ııahillerinde 
hatırRları ebedile~ti r ilen Türk deni;:c:leri için yapılan töıeni yazdılar. 
O :acia yurdumuzu temsil edenler heytc ı nlı bir gün yıışıdılar.. T~ k, 
Japon dostluğunun tezahu·üne vesile olrcık lc:adar hııyrcıınlı hır gun ... 

Al~.1 ıra~ımın d ılp lıınmadıJ" • d ·ni ~ yok. Atıılarımız dünya~ın 
en güzel denizle ı ne S!\

11ipt lt:r . O denizler yine dünyanın saygı ıle 
andığı kahramanların kumandaulı;ı-ırıa şafıit olmuştur. • 

Türklük uğ'runda ölenler dünyanın ıf dilememiş. aşıl:ımamış hır 
O. J ü tünde Türk ucmda da olsa onları yaş•ü. CJğız nlaı ın mezar arı ' . 

Bayrağı şimdi bir şeref halesi olarak delga!onmaktadır'. Ja~on sahıl
lerinde Türk vatlıgımn timsali olrr.ek yükselen bu ııml ınkılaba kııvvet 
bize şeref verdi. Yüce denizci Barbıırcsun ruhuna bundan ca!:ı a 
üstün bir huzur olamaz. 

• 



• 
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s 
Uzak şarkta vaziyet fena 

İngiltere endişelerini 
bildirdi .. 

Bir İngiliz Amerikan 
Japonya kabul 

tavassutunu 
etmiyecek 1 

Ankara 14 ( A.A } -

İngiliz hariciye nazırı 

Japon ve Çin '.elçilerine U· 

zak şarktaki son hadiseler 
hakkındaki endişelerini bil
dirmiştir. 

Vaşingtondaki Çin sefi
ri de hariciye nazrrile gÖ· 

rüşmüştür. Sefir gazeteci 
/ere vaziyetin gergin oldu

ğunu. fak at Çinin sulhu 

mu haf aza etmek için elin 
den geleni gapacağını. bu
nunla beraber Japonyanın 

BELÇİKA BASINI 

tecavuziine k2Tşı kendısin; 

müdafaa edeceğini söyle
miştir. 

İngilterenin ve Ameri
kanm yapacakları dostane 
bir tavassuttan bir f aqda 
hasıl olup olmıgacağı hak 

kında sorulan suale Japon 

hariciye nezareti nrımma 
söz söylemeğe selahigettar 
bir zat Japonganın böyle 
bir tavassutu müsait bir 
şekilde karşdamıgacağı ce 
vahım varmıştir. 

İngiltere yeni Asya paktına müza
heret ediyor. Hatta bu pakt Türki

yenin nüfuzunu arttırsa bile. 
(" L' Idependq,nce Belge ,, - Brüksel. 21.6.7 937) 

Hususi muhabirimizden : Buiüa bu İngiliz Türk dost
Londra 20 Haziran. Türkiye luğu lagiltereni.1 yakın şark 

ııış tşler Bakanı Te~fik HüştU politikasında ve hatt.ı belki Ak-
1\ras tarafından Asya paktının denizde bile, en büyük kı>Zla

talıakkuk etlirilmesi hususunda rından birini teşkil etmektedir. 
sarfedilen gayretleri lngil ere Asya paktı, hudutlara mü· 
lıususi bir nliika ile, hatta şunu tekabil riayet, taarruz vukuundu 
Ull derhal ilave edelim, bariz hep birlikte karar vermek, ve 
bir memnuniyetle takip eyle- Kellog paktının hükümlerinin 
nıektedir. mer'i olması gibi mecburiyet-

lngiliz matbuatı, Türkiye leri ihtiva etmektedir. 
Ekoııomi Bakanı Bayar ile bir· Yakınlarda kal'i bir şekil 
likle Bağdata gitmiş olan Dış alacak olan Asya paktı hiçbir 
lşler Uakanı Tevfik HUştü Aras'ın veçhile en isllimizmin veya lıir 

bu ziyaretini uzun uzadiye mev- pan Türkizm menfııatlerine hiz
zuu bahseylem~ktedir. met eylemiyecektir. Tiınes gaze 

Londrada, genç Türk dev- tesi pan ishlmizm zamanının 
telinin muvaffakiyetli politik ıırtık geniş bulunduğunu kayd 
faaliyetleri sayesinde yakıu şark ediyor. 
sınırlarında büyük bir sükQn Esasen pan ishlmizm bazı 
teessüs eylemekte bulunduğu kimselerin etrafı inandırmak 

l>t>yan ediliyor. istedikleri derecede bir kudrete 
TUrkiyenin, umumi harpten hiç bir kudrete hiç Lir zaman 

evvel İngiltere ile çarlık. Ru~ya- malik olmamıştır. 

sı arasında oldugu veçhile, büyük. Yeni pakt ayni zamanda 
ııd nüfuz sahaları teşekkül et- İngilterenin Cenevre poıitikası
mesini önlemiş buluncıugu söy- nıu bir zaferini teşkil edecektir, 
!eniyor. Her halde bütnu tes· çUnk.tl bu pakt, yakın şark me. 
k.in teşebbUsleı iul keudi üzeri· selelerine temas eden işlerde 
ne almış bulunan 'l'Drkiye bu- kendini göstermiş ulan millet
gün y41kın şarkta idar~ci rulüuün ler cemiyetinin himayesi altın· 
kendi utıdeslne bırakılelığıLı da buluaacaklır. 
,,örmektedir. Fakat İngiltere, 
n 

uutün Jsıam memlekellerıudt-kı 
ve bilhassa lspauya puk1ı ııı da
hil bulunan lr•D, lrn1' ve bf ga. 
nistandaki yenilık haıektllerı· 
nin ba:ırnda büyült 1 tırk rcıu1 
ınUııUn mevcut buluocıuguou 

tuıidik eylemektedir. 

Esasen Türkiye ile İogiltere 
arasındaki münasbetler gtiudeu 
güne daha iyi bir şekil ahırıık 

iu.k.işaf eylemektcdit!er. 
Ge~enlerde '1 ilrk Uu~vehili· 

linin mecli::ıte soyıemiş olduğu 

veı;hile Tüı kiye ıle lugiltere 
arasındaki mUnaselietler o darl ce 
Justçı.dular kl bunu ayrıca zik
retmeğe bile lüzum yoktuı·. 

lsmet lnönil bu ııulkunda : 
"·raç giyme merusiminde bulun
mak üzere Londrayıı gittiğim 
zaman İngiliz devlet adamlannın 
yeni Türkiyenln kültürel ve 
ı:;osyal terakkllerlni en samımı 
allika ile karşılamakta elduk· 
!arına uıü~ahede eyledim. ,, de· 

t if, 

Bu işin en muvaffakiyetli 
ciheti ise birçok vabim hadise
lerin vuku bulmuş oldukları 
bir yerde sulhün müdafaası 

için yeni ve kollektit bir garan
linin yaratılmış olm11sıdır. 

ilan 
Trabzon sulh hukuk bakim· 

liğinden: 

Müddei 'l'ralızon P. T. T. idaresi 
Avukatı t'eyzi tn rı J'ında~ MUdde
aleyb Trcı ozon Po.;t·ı telğraf 

F.ski tahl'irul K~ti;ılerinden 
İhsaa fikret aleyhine ik<ırne eyle· 
diği müvekkili idıırei mezkUreye 
tlorcundan dolayi da varı hı cari 
mulııkemesi E>snaslnda müdde 
aleyhin ikametgıltıinio~meçbull
yetine dinaen davetiye makamı. 
na kaim olmuk Ozre UAn tebli· 
ğat yııpildlgi Jıalde yovm muayye. 
nede mahkemeye gelmediği ve 
bir vekil göcdermedi~i cihetle 
hakkında glyap kararının. ilanen 

ı~t>U8.ed1lmeılne ve mııbı1 emeD'Q 

1 e 
a 

et tob ·· ve Kamyonları 
atın a yüzde 30 ve 40 tenzilat 

Filistin in 
taksinıi 
Irak sahillerinde 

nümayış yapılıyor! 

Ankara 14 (AA) -
Irak kralının Arapların 

protestosuna verdiği cevapta 
Filistinin parçalanmasını 
takbih ettiği ve /bnisuut ile 
Erden Emirinin kaçamaklı 
cemıplar verdiği Kudusfan 
bildirilmektedir. Irak Baş
vekili Royter ajansma Fi
/is/inin taksimine muarız 

olduğunu sö'glemişti,., /ra
kın merkezinde ve diğer şe 
fıirlerinde büyük tezahurat 
yapılacağı Bağdattan bildi
riligor. 

rzur m D miryo lan İşletme Amirliğinden : 
19 - 7 - 917 tarihinden itibaren Devlet Otobüs ve Kamyonları 

naklıyatında yolcu ücreferinden yüı:de 30, eşya ücretlerin 'en yüzde 40, 
tenzilat yapılmışbr, Tafsılat için Erzurumda işletme müdürlüğüne, T rab
zonda belediye parkı k rşısında Otobüs durağına , Bayburt ve Karakö
sede Otobüs durakların müracaai edilmesi rica olunur, 

_,.._ 
İngilt re ve 

İspanya ;şleri 

Hükfımetçilerin bir 

muvaffakiyeti 

Ankara 14 ( A . .A. ) 
lngiliz hariciye nazırı avam ka
marasında lngilterenin ibtill\lci 
İspanyanın muharip hakkını 
tanımadığ"ı takdirde iktisadi mu
ka belei bilmisilde bulunacağı 

hakkında general Franko tara
fından verilen notaya cevap ve
remiyeceğini söylemiştir. Diğer 

taraftan L'Jndradan verile.o bir 
haberde eyi haber alan mah
feller general Frnnkoya kı edi 
apldığını söylemiştir. Bir Med-

' rit telgrafı hüktlmot kıtaahaın 

caragne cephesinde ası hatlarını 
yarmağa muvaffak olduklarını 

bildirmektedir. 

iıan 
Trabzon mahkeme başkatip

liğinden : 
11llddei Tabakhane mahelle· 

sinde Kazancı oğlu Abdullah 

vekili Osman Zeki soylu tora· 

tıııdan müddealeyhler Trabzon 

Tabakhane mahallesinden olup 

Fijtbiyede dok.tor ölü Aıif oğiu 

Orman 

Direktörlüğünd.en 
l . Trabzonda yapılacak 

Hastahane. lise gibi devlet 
binaları ve sair mahalli 

ihtiyaca tekabül etmek üzere 
Trabzon vilayetinin Maçka 
kazası dahilinde vakı mer
yemana Devlet ormanının 
Sark kı.o.;mına ait gerinde 
yapılan rapora müsteniden 

8&0 meıre mikap Ladin 
ağacının belıer gayri mamul 
metre mikiibı 290 kuruş 

bedelle 2490 sayılı kanun 
mucibince 7 5 giın müddetle 
açık arttırmaya çıkarımıştır. 

2 - Satış 29 - 7 - 937 
perşenbe günu saat 14 de 
Trabzon orman ıdaresinde 

toplanan arttırma komisyo
nuı ca yapılacaktır. 
3 · Sartname 'ile muka· 

vele projeleri Trabzon orman 
Müdiırliıgünden alınır. 

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

sinde toplanan komisyona 
müracaat eylemelerz ilan 
olunur. 2- 4 

Orman 

Direktörlüğünden 
l · Trabzonda ya,,zlacak Mahmut Memdüh ve kızı Nehire 

vekilleri Avukat Faik Ahmet Hastahane, Lıse gıbı Devlet 
ile hissedar olduğu anlaşılan binaları ve saır mahalli 
müteveffa Ahmı;ıt kızı ltısane ildigaca tekabul etmek ıizere 
baklarrndaki taksim ve izaleyi Trabzon Vıtiigetının Maçka 
şuyu davasında Tabakhane ma· kazası dalıılınde ı•akı mer
hıılleslnde müşterak Tapunun yemana devlet Ormanının 

Ağustos 936 ve 338 tarih ve garp kısmına aıt yerinde 
53 ve 132 No. hırındı:ı mukay-

gapılan rapora musleniden 
yet arsanın hissedarlar arasında 
taksimi icra edilmiş olup bun- 1000 metre mikiip Liidın 

Köprü inşaat eksiltmesi 
Vilayet daimi encümeninden : 

l Trabzon - Guewn salul yolunun 49 000 ncu 
kilom tresindeki (2926) lira ( 42) kuruş keşif bedelli 
Vakfikebir kö"prüsünün bir orta agagının beton ve iki 
gözünün putrel üzerinde ahşup döşeme inşa edilmek üzere 
20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mu·oakkat teminatı (279) lira (48) kuruştur. 
3 28-7 937 tarihine c.atan Çarşeınba günü saat 15 

te Vilaget makamında toplanacak olan daimi encümende 
ilıaf P.si yapılacaktır. 

4 - Şartname ve projelerini gô'rmek istiyenl~rin her 
gün Daımi encümen kalemine gelmeleri ve talip olan
ların yüzde 7,5 muvakkat temznat makbuz veya Banka 
mekttplariyle encümene müracaatları ilan olunur. 2 - 4 

Anroşman. mahmuz, harçh dıvar 
inşaat eksiltmesi 

Trabzon Nafıa inşaat komisyonundan : 
l - Eksiitmege konulan iş : Trabzon - Erzurum yolunun 

O t-000 kilometreden 33 000 ncü kilometreler arasında 
muhtelif mahallerde anroşmcm, mahmuz ve harçlı duvar 
inşaatı olup keşif bedelleri ( 45617) lira (57) kuruştur. 
l - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 

A) Eksıltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D) Fenni ve hususi şartname 
t) Keşif silsilei fiat ve metraj cetvelleri 
f) Proje 

btigenler bu ev"ıkı Trabzon, Gümüşane Nafıa müdür
lüklerinden (228) kuruş mukabilınde alabilirler. 
3 - Eksiltme 26 7 937 Pazartesi saat onbeşte Trabzon 

Vilayeti Nafıa Mudürlüğiinde toplanacak komisyon tt:1ra· 
fın<i.an yapılacaktır. 

q. - Eksiltme kapalı zarf usulile yakılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin ( 3421) lira 

( 32) kuruşluk muvakkat temznat vermesi 'Ve aşağıdaki. 
vesıkaları göstermesi lazımdır. 

A) 9.J7 senesine ait ticaret odası vesikası 
B) Nafıa Vekaletinden alınmış 937 senesine ait mü· 

teahhıtlık ehliyet vesikası 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar yukarda sözü geçen komisyon 
reisligitıe makbuz mukabılinde verilecektır. Posta ile gön· 
derilecek. mektupların nihuget saat onbeşe kadar gelmiş 
olması ve dış z•rfın mühürü umumi ile iyice kapatılmış 
bulunması liizımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 3 - 4 
= 

Gayri mengul satış ilônı 

!ardan ihsanenio ikametgahının ağacının beher gagri mamul 
meçbuliyetiae binaen 15 7 937 metre mikabı 290 kuruş 
tarihinde 360 242No. i!e verilen bedelle 2490 sayılı kanun 
işbu karar hülasıısının i aoen mucibince 15 gun mıiddetle 
tebliğine olbaptaki karar ~ti· açık arttırma a çıkarılmıştır , ___ Vı_a_kf_ı_ 
zası:.ıdan bulunmuş olmakla ışbu Y 

Mahallesi 

Tekke 

Numargsı Cınsi Mu. B. 

903 kararın ilan tarihinden itibaren 2- satış2!:i • 7 • 937 pet şenbe 
bir hafta zarfında mezbure ih· günü ~aat 74 de Trabzon 
sanenin temyizi dava etmediği orman idaresinde topıanan 

taktirde hükmün kesbi hatiyet ormun arttırma komsıgorıun
edeceği cihetle keyfiyet ilAn ca yapılacakt, r. 
olunur. 

3 . Şartname ve muka uele 
perojeleri Trabzon ormun 

21·9-937 Sali günü saat 9 ze bi· Müdürlüğünden alınır. 
rakılmasıaa mahkemece kar-r 4. Muvakkat temfout 
v~rilmiş olduğundan mumaileyh güzde yedi buçuk 7,5 kuruştur 
İhsan Flkıiniu tayin oiu 1an gila-

satiş umumidir 
de bizzat gelmediği ve .k rıuni 5 _ lstekl.iler orman idare. 
bir vekil göndermedi~i taktirde 
bir daha mahkemeye kabul edil· sinde toplanan komisyona 
miyeceğladen keyftyet uao olu- müracaat eylemeleri ilan 

o/pnur, 3 - 4 

Bayburtlu 
hasan lc.apdan 

l O 17 Hane ve hağçe. 

Amasya. Amesga 13 44 Harap lıane 

Vakıflar idaresinden: 
100 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti satılmak 
üzere artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 17-7-937 Cumartesi 
günü saat l O ?le Valcıf lar idaresınde yapılacağı ilan olu-
nur. 4 _ 4 

Pazarlıkla otomobil tış lastihi satılacak 
Duimi vilaget encümeninden : 

l - Vilayet hizmet otomobilinin eskimiş olan ( l O ) 
adet tış lastiği pazarlıkla satılacaktır. 

2 - isteklilerin 29-7-937 tarihine çatan Perşenbe günü 
saat 15 şe kadar Vıldget daimf encümen kalemine mura-
caatları. J - fi-
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B ütün Amerikan markaları arasında yapılan mukayeseli tecrübelerden sonra 

Amerika hükumeti Westinghouse markasını intihap etmiş ve 

2 l - 1 O - 936 de Vestinghouse fabrıkasına 16697 adet buz dolabı sipariş vermiştir. 
1936 senesinde umumi 

ihracat miktarı evvelki se-

n-2ye nazaran yüzde 49,8 

nisbetinde artmışken ayni 

U. S. TREASURY DEPARTMENT 
PROCUREMENT DIVISION 
BRANCH OF SUPPLY 

General Schedule of Supplies 

N-45515 

Certifıed results of tesıs submitted in the obove conıract-Bıds opened ftbruary 19th. 

Gayrinıenkul satış ilanı 
Kıy. mu. 

Gayri menkul satış it&nı 
Köyn 
HosdimaRya 

" 
" 
.. 

Kalemen 

" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

" ,, 
" 
,, 
,, 

" 

" 

" 

,. 

" 

Nevi • 
hımıp fındıklık 
(Harap fmdıklık ve tarla) 
çalılık 

tılşhk haliodeotlak 
(fındıklık ve turla) 

tarla 
fındıklık ve tarla 

Hamµ fındıklık 
fındıklık ve tarla 
(lıunıp fındıklık ve tarla ve 

hane arsası 

hnrRp fındıklık ve tarla 

M. M. 
5974 
6433 
1838 

5514 
2757 

13i8 
45% 

4595 
4595 
5Hi3 

3676 

fındıklık ve tarla ve çalılık 17461 
lıalıode fmdıkhk 

larla rn otlak 735'2 
htırR(l fındıklık 2727 
(hamp fındıklık ve Çtılılık 110'28 
haline gelmi~ fın< ıkhk ve ev arsası) 
tarla ve otlak 3676 
harap fındıklık va tarla 9190 

harap fındık.lak 5973 

harap fındıkhk 9190 

harap fıudıklık 5954 

harap faodıkhk 2757 

harap fındıklık ve tarla 4595 

fındıklık 6432 

harap fmdıklık ye tarla 5973 

Defterdarhktan : 

M.N. 
127 

46 
112 

17 
ı 

50 
18-42 

51 
ıs 
25 
22 
23 
22 
25 
23 

5 
10 
11 

6 
5 

12 
13 
72 

12 
14 

8 
11 
10 

11 
10 
23 
28 
55 
11 
10 

28 
11 
10 
11 
8 

11 
10 
8 

22 
25 
8 

11 
11 

7 
10 

U. N. Lira 
2275 130 
2285 125 
2308 20 
2309 
2410 

(2652 
2653) 
3577 
(3579 
3618) 
3627 
3571 
(3382 
3383 
3380 
3354) 

(3367 
3368) 

(3464 
3465 
8453 
3454 
3375 
3865 
8366) 
3480 
3616 
3532 

3374: 
(3540 
3541 
(3453 
3438 
3436 
3437) 

(3467 
3468 
3469) 

(3489 
8490 
3505 
3487 
3488) 

(3491 
3492 
3493) 
(3388 
3397 
3404 
3403) 
(3392 
3393 
3406) 

(3386 
3399 
3395 
3414 
3385) 

45 
60 

22,5 
92,5 

100 
90 

115 

60 

300 

100 
60 

200 

.J5 
180 

130 

200 

110 

60 

95 

140 

135 

M. 
M. 
M 

E . 
M. 

E. 
E. 

E. 
E. 
E. 

E. 

E. 

E. 
E. 
E. 

E. 
E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

E. 

Yukarda cins ve evsafı yazılı gayrimenkullerin mGlkiyeılerl peştn para ile s<ıtılmak 
üzere açık artırmaya çıkarılmışlar. lstekltlerla yüzde 7,5 dlpozltolarlle birlikte 23-7-937 cuma 
gunurt 14 de defterdarlıkta toplanacak komlsyooı muraoaatları. :ıa-4 

Köyü 
Polita 

" ,, 

,, 

" 

" 
" 

Komera 

Hoıklrasya 

" Kan 

Şana 

Kuhalı 

. , 

Hosdlmasya 

Kuhla 

Kalıfka 
Hosdlmıısya 

" Kilat 

Poıtta 

Nevi 
Tarla maa taşlık otlak 
tula 
çayırlık maa hane arsası 

tarla 
tarlı ve çahlık 

fındıklık ve hane 
çalılık maa hane arsası 

barep fındıklık ve otlak 
halinde kayalık 
tarla ve fıodıldık 

otlak. tarla. f ır10 
harap fındıklık· 

M. M. 
5514 
1836 
3637 

2757 
1838 

2430 
919 

M. N. 
70 
48 
20 
20 

1 
126 
126 
106 106 
22 
22 

27570 27 
2297 146 

146 
1378 5 

21037 1-5 
27-30 

maa tarla harap fıodık.bklar 21036 32 
32 
32 
31 
31 

tarla ve harap f ıadıklık 9190 

harap fındıklık 82713 

tarla ve harap fındıklık 

kısmen harap fmdıkhk 
kısmen otlak 

fındıklık 

fındıklık 

tarla ve otlak fı~dıklık 

kilise ve· mektep arsası 
fındıklık ve tarla 

19299 

7352 
22674 

13785 
3676 
5564 
400 

10109 

tarla 919 

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

116" 
77 

7 
216 
24 

44 
82 

49 

U. N. 
297:) 
2886 
(2977 
2977) 
2887 

(3050 
3049) 
2924 292 
(2979 
2840) 

5097 
(218 
220) 

(52'8 
6261 
5248 
5257) 
(858 
869 
858 
866 
867) 

(4402 
1403 

(4713 
4714 
4686 
4715 
4753 
4764 
469!1 
,726 
4750 
4682 
4735 
(4665 
4666 

2345 
5877 

215 
(2867 
2270 

(1167 
U4 
1174) 
~ 

Kı1. Mu. 
Lira 

120 M. 
4-0 M. 
80 M. 

60 M. 
40 .M. 

500 «ıl. 
40 M. 

210 
GO 

150 
4tiO 

460 

200 

1800 

M. 
M. 

E. 
E. 

M. 

M. 

E . 

E. 

100 )(. 

1000 ••111• 
bUlllell 

300 E. 
40 )(. 

120 ){. 
20 iri. 

245 M. 

M. 

Defterdarhktan ; 
Yukarıda clos Ye evsafı yazılı gayri menkuller mOlk.iyetleri peşin ,.,.. lle s~t Qıre açık 

artırmaya çıkarılmıştır. lştekliler ,.. 7,5 dlpozito paralarlle birlikte 21-7-987 Çıl'flmba gOJıU a-111t 
ı 14 de I.>erterdırlıktıt toplanacak komiı1ona muracuUırı. H 
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S•rfl No. Nev'i 
ilaçeksiltmesi 

mık tarı .....;.;,.;..;...;.... ______________ _ 
1 Acide citrik 500 

500 
30 
50 
3 

2 ,, laktık 
3 ,, fenik ordiner 
4 Adrenalin solisiyon nevzad 
5 Asetad damoniak likit 

500 
500 

6 Aspirin tablet 
7 Atofan 
8 Aniodol entero ıo 

500 
500 
500 

9 Bom dö peru ı 
ı O ,, ,, fiorvanti 
11 ,, ,, trankil 
12 Banzoat dö sut şişe içinde 2 

3 
250 
500 
100 

13 Bikarbonat dö sut kUrlenk 
14 Brom dö potasyom 
15 Bant sarğılık amerikan bezi iyi cf1.ı.s 
16 Bros alamen bir taraflı büyük 
17 Buvat an karton 2 
18 Karbonat dö bizmut 250 

3 
3 
5 
3 
1 

19 Kamfre şedak 
:w Kloroform aoestezlk merk 50 gr. şişe 
21 Klor dö sodyom ,, şişe içinde 
22 Kaşe seka 2 No : 
23 Kokain merk 
U Kodein ,, pUr 25 

500 
120 
150 

25 Kollodiyon elastik merk 
26 Kolon idraril rekor A. A. A 1 kiloluk 
27 Katküt Bnvo melsUng 3 adet 

kutu 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
3.ı 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
ııo 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
110 

o 1 2 3 4 
2535404010 

Dijitalin solisiyon nevzad 10 
Dren kauçuk ince, orta, kalın, enkalin 25 
O dö vi Alman 2[,Q 
O Oksijene merk 900 gr. 20 
Ergotin Bonjan 250 
Eter slllfürik merk 10 
Ekstre flnvlt dö kendina 250 

., ,, " nerprun 50 
,, ,, ,, B. Tolu 3 

Flör dö titöl 2 
Formalin merk 5 
Farıe dö len 15 

,, ,, mutard 5 
Fil asuva No : O, 1, 2, 3, 4 50 
Glikoz merk şişe ıçinde 5 
Gom arablk pudre l '1. 
Gaz idrofil 100 metrelik paket 3000 
,, yodoform 1,2 mt. şişe içinde 4 
,, tarlatan 5 metrelik paket SOO 

Helmitol 250 
üvil doliv A111n 10 

,, dö rpspa 10 
İhtiyol nritable 500 
lode pür 250 
Lavdanum aidenhım ı 00 
Lizol I 10 
Lökoplast Bayersdorf Na : 944 24 
Manyezl kalsine lejer şerlnk şişe içinde 250 
Nitrat darjan tondu 50 
Novokaiu Bayer 1 100 
Neosalvarsan O, 15 15 

,, ~w w 
,, O, 45 15 

Piramidon 1 250 
Plazmokin semple 20 
Papaverin K. 25 
Papiye Rlgolo 100 adet 5 
Platre dö pari ı 00 
Kinllı Kl. Komprime O, 25 1 
Rivanol Bayer 50 
Rekrr iQnesi Uıoksidıble 8, 9, 10 No: 20 
Santoaln merk 75 
Sel do Karlsbad 500 
S. N. Bizmut 250 
Sülfat dö manyezi 3 
Tanıılbin 250 
Tanijeıı 5()0 
T~~~& ~O 
Tentür dö belladon 250 

., ,, Kanel • 250 
,, ,, Kolombo 250 
,, ,, Kondürıngo 250 

Tuvııl sire 5 
Termometre oval 5 
TUp elastik 2 
Tirle a 
Vazaliıı ılba 1 ıo 
Validol Zimmer ıo 
Vessi aglas bütün lAstik 4 
Ampul Atof anil 6 

,, axropiıı ııevzad 3 
,, adrenalin ,, 6 
,, Biod. merkür Nevzad 6 
,, Sian. ,, ,, 12 
,, Silotropio enlrav. 12 
,, Kaf ıin Nevzad 6 
,, Kardıazol 12 
,, Digalen Roş 3 
,, Ergotlıı ,, 6 
,, Elektrı1rgol 12 

,, Emelin kl. O, 04 24 
,, Form. dö kiuin ,, 12 
,, H. Kamtere 6 
,, lnslllin Byla 6 
,, Morfin kl. o, 01 ,, 3 
,, Uabain Nevzad 6 
,, Omnadln 12 ~d. 12 
,, Stariknln Nevzad 6 
,, Tripaflavin 0-0 1.2 3 

Tablet Browtıral 6 
,, Melübrln 3 

Serom Jelatinö şark o.o 10 6 
,, Antitetanik Behring 10 C. C. 150 
,, Antistreptokok ,, ,, 20 
,, Antipnomokok ,, ,, 10 
,, An-timenengokok,, ,, 20 

Kanül komple 1 
Gant elastik şirürj•kalen eyi markı 50 
Hekor şırıngası 2 C. C. 3 

,, ,, 5 ,, 3 
,, ,, 10 " 3 
,, ,, 20 " 3 

Sonda Ne!Aton muhtelif 2 

gr. 

' kilo 
gr. 
kilo 
gr. . 
Şişe 
gr. 

• 
kilo 

' gr. 
metre 
adet 
dz. 
flr. 
kilo 

kutu 
gr. 

1 

kilo 
kutu 

Şişe 
metre 

şişe 
gr. 
kilo 
gr. 

' kilo 

• 
çile 
kilo . 

' metre 
dz. 
metre 
gr. 
kilo 

gr. 

kilo 
kutu 
gr. 

, 
kutu 

gr. 
şişe 
gr. 
kutu 
kilo 

gr. 
dz. 
gr. 

, 
kilo 
gr. 

: 
top 
dz. 

; 
adet 
kilo 
gr. 
dz. 
kutu 

dz. 
çift 
ad. 

Trabzon Vilayet daimi encümeninden ; 

Tutarı 
Lira Kuruş --
2 
6 

4 
6 

10 
15 
3 
1 

3 
1 

100 
11 

2 
11 
15 
4 
2 

8 
1 

192 
220 

8 
7 

13 
10 
12 

10 
1 
3 
3 
1 

11 
22 

2 
300 

7 
51 
3 

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 
6 
1 

28 
11 

2 
1 
2 

22 
ı 

14 
3 
ı 

27 
18 

6 
1 

J3 
1 
2 

48 
1 
4 
3 
2 
9 

45 
6 
3 
6 
1 

25 
4 
5 
7 
9 • 
4 

50 

70 
l50 

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 

15 
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 
50 
10 

20 
50 

55 

80 

20 
70 
s 

80 

top içinde Olma
yacak 

Memleket hastanesinin 937 yılına ııit cinsleriyle mıktarları yukarıda yazılı (120) kaleın ilAeın hastane teıı· • 
lim\ muhammen bedeli (19~3) lira 44 kuruş üzerinden 21 gün mtı.ddetle açık ekslltmeğe konulmuştur. 2 -Mu-
vaklrat teminatı (1.U) (IG) kuruştur. 3 • 28-7-937 tarihine çatan Çarşamba günü saat 15 de Vilayet mııka· 
mında toplanacak olıııı daimi encümende ihaleııl yap1laeakhr. ' • lateklUerlJı yOıde yedi buçuk aıuvıkkat temSnıt 

a1'bµ;TO .,.. J3anka mekt\lplariyle CJlCÜlıllDt llUrlOUUlr& iJU OJUAIU'ı ~ • 4 

JL~ ~~~~~, 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

YURTTAŞ . ~ 
Soğuk havo dolaplannın içinde dünyanın A 
en eski fabrikalanndan biri olan '1 

Soğuk hava dolaplan 
Yalnız kendilerine mahsus olan 

Ekuan komprusurler sayesinde bütün 

emsalinin içinde en az 

sar/igatı yop-ın yegane 

elektrik 

Soğuk hava dolabıdır 

~ Bu laf ile dejil ya:nız iki sene içinde Trahzonda yüzden fazla satılan 
~ büyüle bir r11lcamla ispat edilir . 

Memleket hastanesi, müesusati resmiye ve hususiyede bilhassa dondurma
cılarda ve şerbetçi/erdeki gô.rdüğünüz bütün F R 1 G 1 D A İ R E' ler sizlere 
büyük tecrübe ve itimat verecektir. 
Ayrıca markamızın verdiği ( 5) senelik garanti şahadetnamesini daima 

~ ~:~~:;:;ö~i~:::~satı : 
~ Kunduracılar Caddesi 17-19 

Taksim caddesi Mişlen lastilcleri deposu 

~r;h 
Gayri menkul satış artırması 

~ 
~ 
~ 

Kô'yü Nevi M. M. ' M. No U. N. Muhammen kıymeti Milleti - -
Kalafka Fındıklık 2757 331 60 E. .. tarla maa 5514 10 230 720 .. 

otlak 
.. tarla 3676 7 214 80 

" 
•• ,, 3676 55 699 80 .. .. ,. 1352 5 205 160 .. .. " 

2297,5 2 191 50 ,. .. u 2767 16 782 60 .. 
" ,, 5514 57 217 120 .. 
,, •• 7838• 89 241 740 

" 4595 242 

" ,. 3679 20 305 740 ,, 
2757 303 

" " 
4735,5 56 703 110 ,, 

919 706 
Dirona fınnıklık 73785 42 916 300 

" man. tarla 

Defterdarlıktan: 
~ Yukarda cins ve evsafı yazılı gayrimenkulatın mülkiyeti peşin para ile satılmak 
üzre açık artırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin yüzde 7,5 dipozito para/arife 27-7.937 
günü saat 14 de Defterdarlıkta toplanacak komisyona muracaatları. 2 - 4 

Milli vatan 
gazozu 

Sıhhi, mevaddi ecnebi
geden temamen ari olduğu 
gibi Lezzet itibarile de em
sallerine f aık bulunduğu 
sagın müştttrilerinden t,ör
tlüğü rağbet ile Ankarada 
2461- 237 sayılı talılii ra
porlarile sabittir.. Yüksek 
es11nslarla fenni şekillerde 
imal edilen milli vatan ga 
zozu agnı zamanda emsal
lerinden ucuzdur. şişelerin 
üzerindeki etiketlere dikkat 
ediniz, aldanmayınız, 

Uzurısokakta - Milli 
gazoz imalaihan~si : 

Yusuf Taıan 


