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BULGAR BASINI: Trabzonun 

İçme suyu .. 
Mühendisler tetkiklerini 

bitirdiler ve gittiler. 

Uzak şarkta vaziyet 
gittikçe daha fenalaşıyor! Türkiye ve Asya Paktı 

Bu itibarla m sele hal 
Arıkara - Uzık ş rkta va

zivet ve ı m ti i mu~ faza t>t
nıektc dir. Çin lıadise!Prliıiıı \'e 

ve intaç i~fh .. ~ma inti- ao\aşm z'•ğıa birn hal su eti'le 

kal ediyor demektir . _ bağlamı: a"'ı i~:in ıt uznkPre nrzu 
elti~irıi ve bı>ynelıııilel hukuk 
kaide'e:ine muvafık bir h ıl 

Markoni 
öldü 11 

Kuraktan , sıcaktan . 
susıızlukton cagır cayır ya
ndığımız ~u günlerde sudan 
temiz. bol 'lle ucuz içme ve 
kullanma suyundan bahset
mek ciddi bir surutte üze-
rinJe yürünen ve artık hal Atatürkle, İnönünün 
ve intaç sahasına ayak bas taziyet telgrafları 
mış addolunmakta lıata Ankara 27 ( A A. ) _ 
mevcut olmz.11an Trabzonun Büyiık alim Markonunun 
içme ve kullanma suyu et- mrinasebetigle Reişi Cumhur 
rafında konuşmalar yapmak Atatürk imajından Murkoni 

geleceğe ait bir iş dahi olsa ailesine, Başvekil İsmet İnö 

suretini rnbulA nm ıd~ oldıığu
nn d ılr w•rdiği ce>vat ı rnuhtn-

r;J1 ı .J p >"'.lya rNJd ·trııi;-dlr . 
Mırıı~a\ Vun ı{ny Ş k hir 

nutkunıl ı harp \'(' "'ll hun .ı p) ı 

yanın elinde o'duJtı.ıu ve Çi·ii ı 
mil i ha~ lnrı ı :-On nefesine 

kndıır mud ıflla eı1ec"t'tini süy. 
lemi~ v · diı 11 ırp i ... t~rııiyoruı. 

Flllrnt zilletecfı> k ı ti ı rıınııayıı. 
rn ml«:>kelin mu 1uf ıtı:'J içiu t d
blrll•r tılıoını<ıtır. 

.J ıp 11 k·ıbİUPSİ hu ,-: ' "imali 
Çine kıırşı alınac.ık lıatu ırnreketi 

tesbit edecektir. 

Çin - Japon ihtilafı 
arşısında İngiltere 

Ankurn - logiliz har icll e ayrılmıısı meseiesino temasla 
nazı ı ovam kHınıunsınd ı Çin - logiiteror in her iki tar .. fmdun 
.Ttıpoıı anl ı~mr z ığuııu hallectile- i lehinde t.ıuluomadığını ve beı
cr.ği umııdiı i izhar· etmiş logil- nelmilel vaziyetin bugün bulul· 
terenin akdeoizdeki milli mcm- suz olmamakla beraber bir se
fırntlarını nıu<hfıuıya 3znıelmiş r.e evvelkine nisbetle gergluli
olduğunu avruparı ın iki bleka gio azaldığını :söylewi:o;>tir. gine yüreklerimize su serp nü tarafından İtalya hüldı

met Reisıne taziyet telgraf 
mış ve bize ferahlık vermiş ları çekilmiştir. Nafia 
olacağına hiç şüphe yoktur. Uzak şark .. Erzurum 

Şehir halk. senelerden Vekı'lı'mı·ze · t 
heri susuzluk yüzünden çok İngiltere Aınerika IS asyonu 
ıztırop çekmiştir. Yer yer Ankara 27 ( A. A. ) - İsveç hükumeti yapılıyor 

· l it lnoı"lı'• hariciye nazırı uzak pıs eşen, ger ger ger a ın- o "' h kk d j büyük bir akşan1 Ankara - Dün Erzurumda 
d '- · · ll l b · / şarkta vaziyet a ın a " a1<ı pıs yo ar a ır eşen istıısvonun temel atma töreni 
su Jollarından su dilenmiş giliz hükumetinin yabancı .lİyafeti verdi yapıİm1ştır. 
fakat değirmenderegolunun hükiimetlerle sıkı temas ha Aukııra - İS\CÇ hUktlmeti J 

/inde buıunduğunu Amerika nafıa vckmnıız şcrefino büyük aponya 
gaz ve kış devam eden Ç J 

ReisicumhUtuda ın ve a- !Jir akşam ~iynfeti vermi~ ve t k'I h k oynaklıg"ı yüzünden onu da - f t d ı 1 . . en 1 ere e pongaya karşı bıtaraf lık zıya e sonuu a sve~· ıarıcıye .. 
aylarca bulamaz olmuş • kanununu ileri sürmek için nazırile Çetiükaya arasında t" 1 
kader böyle imiş çeker gı- acil bir tasavvuru olmadı nutuklar söylenıni~tir. Nafia ine geçti . 
deriz demekten başka çaresi ğfrıı şöglemişlerdır. vekiıiıniı kokperatıf fodarıtsi- Aokara - Japon 1 hnsı bu 
kalmamıştır! yonu un büyük &ile inşaaluı g!lu öğleden sonra Jııponların 

Meraş caddeside ıumu etektir k ıambaıarı rtıbri çıı.ngrınk ınmtııkssıodııkt çiu Sayın Tahsin Uzer ilk 
Yapılmak ister kasıuı telefon otanı:ıtık ir:;.a,yo- kuvvetlerine karşı geniş mık-

gördüğü işler ve ihtiyaçlar nunu gezmiş. Parlamento sara- ya<:dıı bir t-ankil h.ıreketı"ne 
J b .. l · · J '.Meraş cudde:si hem bnşlan-

arasınaa u onem z ışı ue yıad ki elektirikle rey tupt.ıyau ~eçtigıııi bıloırnıaktedir. 
çok ciddi bir surette par- gıç olan nıeyctun hıınıumı önün- makineleri ve tesis tı tetkik Çinliler pekin tiyençiu tel-

d l '; den Bntpazsrı caddesine kndar etımştk a,.rdf tınttıııı k:esmı'şlerdı·r . Bu mağına sarmış, ger i va kt t k 
nrtık yollu. an emanıen çı mış, Eries~on telefen sosyeteEi iki~ehir nrnsınduki demir yulu 

/imiz gelirgelmez bu derdi- berbat, perişıın bir şekil almış yllzbın krou mukabilinde bu 

1 
rouaakalatı durdürmuştur . 

mizle alakadar ol uş, en tır. Bu cııddenin de p:ırkele;;;ll· .esisatı ınemleketlınlzde de yap. ~a~~i~~eki Japon sefareti 
bügujümüziin Trabzonu teş rfüıceğıai tlmıt ederiz. 1 mak tekliriude bulunmuştur. şehri te.ketmeğe hazırlanmak 
rif /erinde dahi halkın bu en Romen Kralı Telsiz telgrafın mucidi meş. tadır; 

, büyük ilıt yacı kendilerine Ankara - Romanya Kralı I bur tlliın Markoni Roınada 63 ispanyada 
arzedilmişli. Atatürk mev Londraya gelml~tir. yaşında kalp sektesinden ölıuOş 

I -------~~~ tur. sı'la"" h başına zı.:un ciddi iği üzerinde dur· 1 Okuyucularırı~i 1 p k 
muş, ha!kın biran evvel te ne diyor Or e Ankara - ispanyada esi 
miz suya kavuşması için --- JI kuvvetler mndrit cephesinde 
gereken emirleri vermiş. Erzurum caddesi yo ar · • mukubil taarruza gecmi.şlerdir. 
ismet Jnönü işi icra ve intaç 1 · Uzunsokak caddesinin ve Genel'al Frango 1919 doğum-

süpürü mıyor.. b d ·ı ı tarı Utıh saf hasına sevketmiş, baş- u ca de ı e MP.raş caddesi u .s altına Çiiğırmıştır. 
_, 11.r f '" k l Erzurum caddesi Taksimdt.ı.n arasındaki bazı kısa ua yollarm iktisat Vekili 

larınua 'va ıa ve ti eti su oteye bütün Ayufılboya inıti· ve Batp<tzarı cııddesinirı p:ırke 
ll M-d- - M ı .Ankara - lktis·ıt vekili yo arı umum u uru ıı- dadince süp!lrlllmekte, ya cız olar k yapılması Belediyece kati tzmırden İshnbula döomU~tür . 

lıendis Salahaddin olduğu kağıt ve çöpler toplanıp ahu olarak kararlaştırılmıştır. inşaata -
halde Türk ve ecnebi mü maktadır. günlerce yığılun top- çok yakında başlanac.!lk.tır. AKIŞLAR 

rak ve saıre kalın t>ır tabaka 

Tür'\: diploın·ıııının 1' ıalivf't 
çei1lıı;>rl günden güııe ~Pni;l~· 
nıektediı·. Keın ıH~t Türk ye Lıü 
tll ı hu iutl ırı civa ı Hl.Ft nç !{ VA 

gar.mtili bir durum yıırıttmak 
v} gNek d ıs l ırı vo gen~k müt 
tl:'fikleri vasıtasiyle kendi vasıta ı 
vo Vö~ltllSll rııenfctatleri İ{'İU 

u emil r lller oyniy rıık Lunla
rm icııp ettirdiği meselelerin 
hııllind kerıdil~rinden istifade 
etmek t•melindedir. Türkiye dlp
lıımrt~i . kt>ndi faaliyeti sayesi ıde 
l>ır<;ok def:ılır kendi müsPllfih 
kuvvelleriue dtı.yanması :;.öyle 
dur~un, bıırış ve güven dava
" 1 ula fna\ hır mevki ve ytlks ·k 
Lıir prestnj ksııanmağa muvarr k 
olmuştur. Binaenaleyb, hayati 
uıenf ıaltarım çizilen bir pro~ 

rııın t ıhtuıd1 ve çok bliyük oır 
enerjı ile mtldıı!.ıııya her zaman 
hnzır bulunmakla lJoraber, banş 
davnsına olun inanı sayesinde 
'l'ilı kiye son zauıanlarda b•.)ğaz 
ı.ır ve İskenderun gibi erıter
nıısyol iki nıütıim mesele~i hal
letmiş bulunmak.tadır. 

FClşdU Aras'ın yuz mev ·i. 
mini Hıığdat ve Tahranda geçir
mesi, Ankaramıı geuiş ülçUlü 
b ı r d ll~ünceye maH <: siyasıısıı l'l 
en yeni bir s~yrine i~<ıı·et edfH. 
Bu seyulıat, düı-tter Asya pJklt 
adı 11 tıı~ıyau Türkiye, lrıın, lrak 
ve Efganistan araHtıd:ıki paktla 
ilgiiidk. Bundan l>irkaç seue 
evvel bu memleketler arasıcda 
mUhiın ihtiıcil'ıısrın ve İltnUHSIZ· 
lıklaı ın ruevcııi bulunduğu güz. 
den uzak tutulmalıdır. Kemal 
Ahıtür't>ün cesurane hamleleıi 
ilk zamanlarda bütan islilm dün· 
yasıadıı hmıumet hisleri uyan 
dırmıştı. Aukarn Asyadaki kom. 
~ularıuı ker!dl aleyhine Kürt 
ilsilerini te~vik etı.nekle itham 
edıyordu. 

Üv devlet arasıod'l hudut 
lhtilAfhırı ~lbi bazı meseleler 
vardı, ki bunll\rdan baztları ha
len de tıelledilmfş deği cıır. Mrt· 
nıııflh bütün bu agır atıuoısrer 
tedrici bir surette duruldu llk 
olarak İran şahı P('lılevi, aynı 
hızla olmamakla beraber, Ke
mali tukib etti. Ondan sonra 
iukılllp rubu Iraka sokulın11ö-a 

b 

başladı. Türkiye, kendi terukki 
hamleleriyle gerek. Irukta ve 
gerek Lan mü:ıevverlerinin 
gözlerini açınağa muvıı.ff.ık oldu 
ve buolar, bir memleketi iç 
sUkılua ve tam bir istiklAte fiV
tilren yolları gördtH._,:, Dört 
devlet arası ıdaki yakınhk idoali tehassıslardan mürekkep bir 

t şkil etmekte, araba ve oto-
/ en heyeti şehrimize gelmiş. mobiller geçerken feci bir hal 

B · d bilhassa bu şuurun ozerhıe 
ır inleniş . . hıızırland~ ve neşvonem::ı buldu. 

Notlar 

ve öirkaç gün içinde geceli olmaktadır. D.ğer sok.aklar ve 
gündıizlü çalrşmak suretile caddeler gibi l>u c ıddeaia de 
tetkiklerini bitirerek Anka- süpUrke He sup!lrillmesııe an
raga dönmüşlerdir. cak bu lıayri sıhhi halin öuUue 

geçilebilecektir. Binaenaleyh 

Nazü niyaz J 
Kuzum Degiraıeudere, c.mıın 

Değirm~ndere, görüyorsun ya 

ortahk gerbel. ya döndU, kur11k. 
lık bir ttıraften, sıeıık bir taraf 
tao.. . . Sokakıar cayır cayır 
yanmııktil, insan adeta c:mın. 

dırn usıııımaktadır. Bu şerait 

tahtında gerek midir ki ce1111n. 
bınıA bu rutbe ~nzu Jsliğnaya 
kend\ni 1'.aptırmış ve Şt'hir sa

Geçen gün gine bu sütun
lr.ırdn sö l'!miş olduğumuz 
gibi heyetin eri !ialahigattar 
olan başıle lconuşmuş. kıJ,'
metli malumat almıştık. 
Tetkiklere göre Değirmeiı
dere suyu ü.ıerfode karar 
kılınmıştır ki, bu itibarla 
temiz bol ve ucuz içme ve 
kullanma wyu temin edil
miş, en kısa 9oldan en ka 
rantili hedefe varılmış ola
caktır. Gelen /en heyetinin 
şehrimizde 9aptıkları tet 
kikler. Nafıa Vekaleti fen 
heye.ti t a r a f ı n da n 
projelendu ılecek, vekaletın 

tastıkından g çerek katiyet 

şehln kapı~ı olan ve tılr iki 
watıollenm ıçıaden geçen bu 
cnddeı ia de diğer <.mddelerden 
ayrı ınuaıneleye tal>l tutulma
ması sıl:ıhrıti uwuıniye namına 
rica olunur, 

-------·--o,,.. __ H. __ 1 kinlerinin filcOmJesini n .. ad ve 
kesbedecek ve derhal icra ıztırap yoluı;ıa aı;ptırınış olasınız?\ 

* * ve intaç mevkiine konula- 'f 

caktır . Şarbayımız da bü- (JJonn Değirme dere, ku-
zum Değirmendere, bır:ık şu 

tün gayretini hu iş üzerinde nazU i tigoay1, cimrilikten vaz-
gezdirmektedir. Aldığımız geç ak gani glini ...• 
kavi ve kati mutalaa ve GUrüyorsunya, olan oldu, 
teminata göre gelecek sene geçım g0çtf, seuinle artık ebedi 
bu mevsmıde şehrın İıer ta do:.tluk ruuıhede.,ini akdetmek 
rofmda temız bol tıe UCUZ ÜZ0Je)İZ, G llC-'k sene bugün 
içme ve kullanma su1unun şehrin h r tartıfıoda musluklar 
musluklarını açacağız artık/ açıl c~k, tert mlz, Değirmendere 

Bekl·r SukCıti Kulaksızoğlu her tar fıt ıı~ılac k olduğuna 
gö.e olb pta ...• , 

~e durup tetkik 1apabllmek 
•J'•b!b basusl o.tobDalerle 

- - · Fill.ti11d• 
~ .... 9 tlllllt "" 

. Gece · .. Parkta, yola yakın Kemaıtstıeıin hi!Ateti ilgıt ettik, 
bır masa b d l i d' i d l t • ..aşın a, yalnız otur~ er ve lH ev e ten a~\rdık.-
mak Layıın O - d h 1 I·' d il ' . 
k. "b- . num en, • ~r zaman- arı ma um ur. q ıtıbarla bir 

J gı 1 b" . . 
• ıt tMan aeli akmada. . . pan_ hıl~mizm i yaseti mevzuu 

Laoi~ert bir sema altındayım. bııhıs b4le olamaz. tazı A vrupıt 
~!· tam kar~mu~ tesadüf e<iA:ı ı;azeteleı iııin yazdıkları gibi 
yuksek b" "t" • ' 
_ . ·~ agacın b\ı;bç metre pan turanıa!ll de mevzuu buhi~ 
~z:rıı:_~e, ~ar ~ııi. bir limon gibi : .. ı bile olamaz. Çünkü ; gerek Arap-

v go ' bu gece, lcandillorinin lar ve gerek lranlılar Turanlı 
anc tlt bir kısmını :Y"İlruış. , . değillerdir. bu hareltin ırki ve s .. ~i,, , ı - . d. , . 

d · •• 0~r ruz~ar, ince i .. c;e ını blr karakterıde yoktur. l3n esme e . 
· · uıUnhasırao siyasdl bir hare-

B ft • kettir. Times gazetesir1e göre 
JeııJı :;::a, yargunluğu~uzu din· burada mevzuubahsolan şey, 

1 - uer~çy az, ÇOit mevcut. akvam cemiyeti talimatnamesine 
FaKat birşey var ki, sessiz!iğe 
iht1iyacı olan kafanızı boyuna hır- Varşovada 
pa ıyor: Plak zırJltısı •.• 

H:-.pa lorün, hırıltılı bir şekil süikast 
de büytilttüğü, bu ardı, arkası ve tevkifler .. 
~esilı:ez ses &:ürültüoıü, kulaklo.r Ankara 21 ( A. A. ). 
an ... ııaralc, ta beynin jç:ne ka 

dar akı; or.. ' Varşovad" hıllli p~rtı rei 
~e biz, - ço~u •Hey .. Har- I sir,.w yapılan ve_ a~m- krı~an 

dan ıbare~. bir şarkı llıı.ğna~l al ! suikast teşebbusu uzerıne 
tında - ' ~'!,;. c:i~lQniyoruz-. . • Varşooa ve eyaletlerde bir 

· O. S. Ertan çok tevkif at yapilm11t11. 

Yazan: Hr. Silganof 

uygun bir surette bıızırlan11rı 

bir ynkınlık, rıdt.>aıi t.-cavnz ve 
herh,ıngi bir mesele~i berveçhi 
peı:-in istişarn etmek .... Gibi 
esaslarli dayanan bir pııkthr
.\kidler, kı)ın:;mlaı ıııııı iç işleri
ne karı~nıaktım imtina edecHk 
ve illnd devletlerden herhanoi 
birine zarar yapacak silntı çet~
Jc~ria ~er:ıdi anızilPriodo teşek
külJerıne mani olucultlardır. 

Y 111 ıı bu mahdut çerçeve. 
ye inhL;ar etsol>ilt>, irozıtlaaac·ık 
ohn paktın hedefi, inanı ve sıi
klluu tt ınin eiın~k ve bu d~v
letlerin sükLln içinde iukişafı;a 
ve barış dııvasındıı beraber ça-
1 ı}mnla.rınıı yardım eylemekten 
ibarettir. Fakat, bu paktın hıı
kiki ve daha bt\yük mımas1, 
istikbaldP tr.essil · edı C• k olan 
daha yakın bern bGrli~in ilk a
dı 11ını lPŞkil eylemesidir. Unut. 
mamak lazımdır ki, yakm mazi
de bu memleketler muaz~am 
emperyiiliım mUcadeleJ.erine 
snhne olmuştu. Alınan'.,'a bugou 
ha.la u.yul fikirdedir ve Alınan 
enıelıeri Mla bu vol üzeı inde-
di~ • 

Fakat, bu emellt}r bolşevik 
Rıısyarwı dostu ve muttefiki 
olan KP.rualist Türki ~ede keudi
leri i<;iu mllsait bir ~ühit bula
mndıklan gi!Ji Bııg·dat istikame
tine da teveccüh edemezler. 
Çünkü ; burttsı 1ngilterenia 
mandası altıodl\ bulunan mlls
tııkil l>ir Arap devletinin mer
kezi olmuştur. Mütebaki iki 
biiy!tk d t'Viete geliııce : Bunlar, 
dün olduğu gibi, bugün de As
yanın bu köşesiyle ayni önem
le ilgili bulunuyorlar. Bu durum 
karşısında acabıı bu devletler 
dörtler pak tını n:ml tel3kki 
edecelılerdir '? .•• 

Mevcut bazı delillere göre, 
logiltere bu pakta müsait ve 
nıuteına.ril davraomakt11dır. E
sasen b!lyük Britanyanın rızı.ıH 

olmasaydı, lrarı·ı böyle bir pak
ta girnlC'si mevzuu bahis bile 
olamıızdı. Rusyaya gelince : An. 
lıışılıyor, ki Kemalistler Litvfa. 
Of'la bu husuısta uzun uzadiye 
temaslarda bulunmuşlardır. 
Aras bugün Tuhran yolundadır 
ve oradan Moskovaya gidecek, 
türlü me~eleler &asında Sovyet 
komiserlerirıi bu döı·tıer p!lktı 
hakkmda dil tenvir edecektir. 
" 

1rürlü meseleler arasında ,.. 
diyoruz. ÇUnkU; bu son Mos
kov.ı ziyaretinde büyUk Avrupai 
meseleler müzakere edilecektir. 
Şurasını bilmek lAzıındır, ki 
çok enerjik ve yorulmaz bir 
diplaınat olan Rilşdil Aras'm 
Avrupadaki b.ızı temasları, Sov
yet Husyada mahdut bazı hoş

nutsuzluklar tevlit etmi,ti. Bay 
ismet lnöııll'rıüa mecliste söy
lediği nutuk, bu hoşnutsuzluk
ları kıs nen gidermiş oldu. RUş· 
dü Arns i~e bunları bUsbUtiln 
bertaraf edecektir. 

Yeni pakt. şüphe yoktur 
ki, faal TUrR diplomasısının e
linde Kemalist TUrklyenhı en
terrnısyonul prestf ji'""'i kuv\·et
lendirmek için yeni bir k..Oz O
lacaktır. 

Çin istikrazı f 
Ankara 21 ( A. A ) 

J o,rıdrcd~ bulunan Çin ma · 
lige nazırının Çinde gırrf 
bir demir yo 1u inşası iç:n 
istikraz akdetmek iizre lngi · 
/iz hankalarile yeniden mü
zaker•ge girdiği Londradan 
6l 1dirj/i9or, 
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Gayri menkul satt"ş artırması 
Köıi Nevi M.M. M.No U. N. Muhammen kıymeti -- 331 ~n1.11c. Fımlıklzk 2757 60 . .. tarl• maa 5514 70 230 120 

ot lale .. tarla 3676 7 274 80 

•• .. 3676 55 699 80 .. ;. 7352 5 205 760 .. .. 2297,5 2 191 50 
.; " 

2767 16 182 60 

" .. 551~ 57 277 120 
.; •• 1838 89 241 740 

4595 242 

•• .. 
. . 
" .. .. .. 

• • 3679 20 305 740 • 
2757 303 

• • 4135,5 56 703 710 ,, 
919 706 

Diron• /ınnıklık 13785 42 976 300 • 
maa tarla 

Defterdarlıktan: 
Yukarda cinı oe evsafı yazılı gayrimenkulatın mülkiyeti pt!şin para ile satılmak 

i !r• açılc artırmaya çılcarılmı#ır. isteklilerin yüzde 7.5 dipozito paralarile 27-7.937 
ıı:!nii ıatıt 14 de Defterdarlıkta toplanacak komisyona muracaatları. 3 - 4 

Köyü 
Hoıdim111a .. 

,, 

.. 
Kıl•••D 

" ,, 

" 
" ,, 

,, 

" 
" 

il 

" 
" 
" ., 

Gayrimenkul satış ilanı 
Kıy. mu. 

Nevi 
harap fındıklık 
(Harap fındıklık ve tarlı) 
çalılık 

tatlık halindeotlak 
(fıadık.Iık ve tarla) 

tarla 
fıallıklık ve tarla 

Harap fıadık.lık · 
fındıklık Ye tarlı 
(harap fındıklık ve tarla ve 

hane arsası 

harap f ıadıklık ve tarla 

M. M. 
5974 
6433 
1838 

5514 
2757 

1378 
4595 

4595 
4595 
5973 

3676 

fındıklık ve tarla Ye çalılık 17461 
halinde fındıklık 

tarlı ve otlak 7352 
harap fındıklık 2727 
(harap fındıklık ve çalılık 11028 
haline gelml~ fıncııklık ve ev arsası) 
tarla ve otlak 3676 
harap fındıklık va tarla 9190 

harap fındıklık. 5973 

M.N. 
127 

46 
112 

17 
1 

50 
18-42 

51 
ıs 
25 
22 
23 
22 
25 
23 
5 

10 
11 

6 
5 

12 
13 
72 

12 
14 

8 
11 
10 

U. N. 
2275 
2285 
2308 
2309 
2410 

(2652 
2653) 
3577 
(3579 
3618) 

3627 
3571 
(3382 
3383 
3380 
3354) 

(3367 
3368) 

(3464 
3465 
3453 
3454 
3375 
3365 
3366) 
3480 
3616 
3532 

Lira 
ıgo 

125 
20 

45 
50 

22,5 
92,5 

100 
90 

116 

60 

300 

100 
60 

200 

46 
180 

130 

M. 
M . 
M. 

E . 
M. 

E. 
E. 

E. 
E. 
E. 

E. 

E. 

E. 
E. 
E. 

E. 
E. 

E. 

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

ihtiyaca tekabül etmek üzere 
Trabzon vilayetinin Maçka 
kazası dahilinde vakı mer
yemana Devlet ormanının 
Şark kısmına ait gerinde 
yapılan rapora miisteniden 

880 metre milcüp 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 
perşenhe günü saat 14 de 
Trabzon orman idaresinde 
toplanan arttırma komisyo
nunca yapılacaktır. 
3. Şartname ve muka· 

vele projeleri Trabzon orman 
Mü.dürlüjünden alınır . 
4 - mu'CJakkat teminat 7 , 5 

kuruştur. satış umumidir. 
5 - istekliler orman idare· 

sinde toplanan komisyona 
müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 3- 4 

Orman 

Direktörlüğünden. 
1 - Trabzonda yapılacak 

Hastahane, lise gibi Devlet 
binaları ve sııir mahalli 
ihtiyaca tekabül etmek üzere 
Trabzon Vilayetinin Maçka 
kazası dahilinde vakı mer-
yemana de'Vlet Ormanının 
garp kısmına ait yerinde 
yapılan rapora müsteniden 
1000 metre mikap ladın 
ağacının heher gayri mamul 
metre mikabı 290 kuruş 

bedelle 2490 sayılı kanun 
mucibince 15 gün müddetle 

Anroşman. mahmuz, harçh dıvar 
inşaat eksiltmesi 

Trabzon Nafıa inşaat komisyonundan : 
1 - Eksiltme5ıe konulan iş: Tn~b,;. on - Erzurum yolunun 

o+ooo kilometreden 33 000 ncü k ilometreler arasında 
muhtelif mahallerde anroşmo.n, mahmuz ve harçlı duvar 
inşaat• olup keşif bedelleri (45617) lira (57) kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi. 
B) Muka'Vele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D) Fenni ve hususi şartname 
E) Keşif silsilei fiat ve metraj cetvelleri 
F) Proje 
lstiyenler bu evrakı Trabzon, Gümüşane Nafıa müdür

lüklerinden (228) kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 26 7 937 Pazartesi saat onbeşte Trabzon 

Vilayeti Nafıa Müdürlüğünde toplanacak komisyon tara · 
/ından yapılacaktır. 

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

( 32) kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve aşağıdaki 
vesikaları göstermesi lazımdır. 

A) 937 senesine ait ticaret odası vesikası 
B) Nafıa Vekaletinden alınmış 937 senesine ait mü

teahhitlik ehliyet vesıkası 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar yukarda sözü geçen komisyon 
reislijine makbuz mulcabilinde verilecektir. Posta ile gön· 

harap fındıklık 9190 11 
10 
23 
28 
55 
11 
10 

3374 
(3540 
3541 
(3453 
3438 
3436 
3437) 

(3467 
3468 
3469) 
(~89 

200 E. açık arttırmaya çıkarılmıştır 

tlerilecelc mektupların nihayet sdat onheşe kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mülıürü umumi ils iyice kapatılmış 
bulu11ması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 4 - 4 

.. harap fındıklık 5954 

hırtp fındıklık 2757 

,. harap fındıklık. ve tarla 4595 

6432 

;, harap fındıklık l'e tarla 5973 

Defterdarhktan : 

28 
11 
10 
11 
8 

11 
10 
8 

22 
25 
8 

11 
11 
7 

10 

3490 
3505 
3487 
3488) 

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

(3386 
3399 
3395 
3414 
3385) 

110 E. 

60 E. 

95 E. 

140 E. 

E. 
135 

Yukarda cins ve enıfı yazılı gayrimenkullerin mnlkiyetlerl peşin para ile satılmak 
Uzere açık artırmaya çıkarılmıştır. lsteklflerln yttzde 7,5 dipozıtolarlle birlikte 23- 7- 937 cuma 
gnaa. •ut 14 de defterdarlıkta toplanacak komisyona muracaatları. 4- 4 

Zayi teskere 
Vıkflkıblt 11kerltk şObeılnden ılmı.ş olduğum teskerem! gatp 

ıttt•. Yınlıinl alacağımdan ealdslnfn hnkmü Olmadı41nı nan ederim. 
V ı~tlktblrlo Sotukıu köttınden Kaıım ojullanndaıı 

. _ D.,ı otıu BtNt 827 

2- satış29 • 7 - 937 peı şenbe 
günü saat 74 de Trabzon 
ormon idtıresinde toplanan 
ormtın arttırma komsiyonun-
ca yapılacaktır. 

3 - Şgrtname ve mukavele 
perojeleri Trabzon orman 
Müdürlüğünden alınır. 

4 • Mu'CJakkat teminat 
yüzde yedi buçuk 7,5 kuruştur 
satiş umumidir 

5 · İstekliler orman idare
sinde toplanan komisyona 
müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 3 - 4 

Milli 
Vatan 
Gazozu 

Köprü inşaat eksiltmesi 
Vilayet daimi encümeninden: 

1 - Trabzon • Gireson sahil yolunun 49 000 ncu 
kilometresindeki (2926) lira ( 42 ) kuruş keşif bedelli 
Vakfikebir köprüsünün bir orta ayağının beton ve iki 
gözünün putrel üzerinde 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 günü saat 15 

te Vilayet makamında toplanacak olan daimi encümende 
ihalesi yapılacaktır. 

4 - Şartname ve projelerini gifrmek istiyenlerin her 
gün Daimi encümen kalemine gelmeleri ve talip olan
ların yüzde 7,5 muvakkat teminat makbuz fJega Banka 
mekttplariyle encümene müracaatları ilan olunur. 3 - 4 

Artvin Halkevi binasının 
inşaat eksiltmesi 

' C. H. P. Çoruh ilyonkurul Başkan
lığından: 

7 - 70-8-937 Salı günü saat 15 de Artvin C. H. P. 
Binası dahilinde müteşekkil ~ksiltme komisyonunda 44908 

Sıhlıt, mef!addi ecnebi· lira 70 kuruş inşa<lt bedeli olan Halketıi binası inşaatı 
yetlen temamen ari olduğu kapalı ~ar/ usulile ek siltmeye çıkarılmıştır. 
gibi lezzet itibarile de rm- 2 _ Fenni efJrakını görmek istigenler Aartvin, Ankara 
sallerine fc. I< bulunduğu Jstanbul, Sa,,,sun, Trabzon, Erzurum ve µize Nafıa 
ıagın müşterilerinden gör- müdürlüklerinde arayabilirler. 
düğü rağbet ile Ankarada 3 - Muvakkat teminatı 3369 liradır. 
246l- 2Jl sayılı tahlil ra- 4 - isteklilerin resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 
porlarile sabittir.. Yükst k 
esanslarla fenni şekillerde sayılı nushasında çıkarak 2490 sayılı Kanunun 10 uncu 
imal edilen milli vatan ga maddesrnin f fıkras.ı mucibince aranacak ehliyet vesikaları 
zozu aynı zamanda emsal- hakkındaki talimatnameye uy gun olan inşaat vesikasını 
ferinden ucuıdur. şişelerin haiz bulunmaları ve 2490 sagılı kanunun 32 nci madde· 
üzerindeki etiketlere dikkat 1 sindeki sarahat f!eçhile tanzim edecekleri teklif mektup. 
ediniz, aldanmagınıt, ! tarını birinci maddede yazılı 10-8-937 Salı günü saat 

Uzunsokakta - Milli 

1 

14 de kadar komisyona iyice mühürlü alarak flermelerl 
ıaıoz imalathanesi .· lazımdır. _ 

Y11su/ Taıon ı S """ Pqıtada ıecikmeler kabul edilemeı. 2 1 

, 


