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31 
CUMARTESİ 

Temmuz 
1937 

Yıllığı 750 Kuruş 

Günü geçmiş sayılar 
25 kuruştur 

Ev kadını , esvap dola· 
i pın kadar kilerinide düşün: 

Her mevsime göre reçel ve 

şuruplarını hazırla! 
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Ulusal Ekonomi ve 
Artırma Kurumu 

~ 

Çön KlYlmancdl©ınn K©ıçmuş Y ~c)öıı.J•>A= 
-----_.,.,.----. ..-. Seyahat yazıları 

~;,0~~ ~r~~:u 1 U Z A K Ş A R K TA VAZI YE T .... ,.,,u ~;,~~~-~ ~~;,~~~!, ,, ,. ~ 
Varalı verdi 1 Çok Şiddetli muharebeler oluyor.. :~:.~;p~::1~~~8~~:.nkuist~:i~~ ~~;::~:~:t~~:~~i,;· ~'.kan 

Ankara ( A A. ) Rt•ytPr lakin o sık sık ve derin nefes 
1 

ba<k~oırnır. ıı .tıt, z 

;t~~y~:~~~er~~~~:ı~nd•~~!~~ Japonlar Çin lif ere ag"' ır zayiat verdirmişlerdir. ~1:~ ~~ık~ıi:::;~t~it~a~ia~\~~: ~~~;~;. 1 ~~)~ ;~~~~k:,·, 'du 
nat üzerine şPlıirdeki urfi idare- tikten sonra hareket ettik . · aniotıyorıız tnrk' "" 

:::. :ı~!~~ı~di:;~ıha~i!~~:~e:!:~- Bir Am_ e_r_J~an_ filosu da _hareket etmiş.... ~~rgi::b!ur~~~u°::z b~k::tı1:. :rn~.rı~v~~rl~lıZ~·~:ay;·ıbl\o~rırı('ı.ı~~kk,t 
ran tiyenlndeki çın milisleri bu Kop, kı~ın çok öfkeli olurmuş. 
ı<ahah sılahlmını lejJPleıe tevdi B I ıı b zı YNI 
ptmej:!ı> b:ı.slomı , :ırrı r. mukave- Japon 0şvekili meb'usan mec isinde: Japonya • • - Yavaş ılın çiftpsipııkti•. ,..Doğ'- d~ğL lı t• ~ 'e\·t1:.d~ IÇln 0Qlr ru ! .. Yol k11ılarınrla işor<'t :\ilı~~ •ılı~· ~. 1 
metin bilkmn• terkediımiş ·•yu llı• 

b• k k h l" I ' ' 1 d' dirı,kleri v"r. Günün ikiııd yarı. ·t · , b05' · '" oldıııtunu gOstereo bir çokema- ır arar verm~ zcw.onı u u efmıs,tır. '' ıyor. gı '
1
' }3 "lrmi 'ı 

reler vıırrlir. ,... ı' ' • • • • sının s1nuoa v"rıyoruz. Erzurum ııl's bir ~ ' ~ dl 1 reda 
~===== "' z\18 I I• 

Y · !' kı· ı ·a·k· ı ovası unüuıüzde P'ruer hir ?;P· du u ·,_ı u ·. ,1 tız. " t ı- k 
eııı e n Ya hl şı 1 ı an as- Ankara 29 ( A. A. ) - 1 Ptpi,,gs de tahnk edici hare ceğini söylemiştir. Moroşala rile Japonlara bir oltımatan 1 ıne k vu 'J 

mszlıı!ın balargıçıncıuo beri 2<ı nişliklir. S'ğım11da Fıratın ac• " ıp Y ıil. ' ıır sı l t 
Uzak şarkta vazi.11et flelıa- ket/orde bulundukl-.rını ve CankG',I/ sek tarafından ka vererek Hrpeiyinin talıli.11e- k d tllne'<' J?it 'h ı l 'ı~ ~ 

ııcü çin Ordusunun on beş bin < ' · kolu Kara•u ve onun J}LSır • \,tın ıı ~ ' -......: 
t . · h ; t kt d" b [ f · / ç· J k · ; bul edilen "ankı'n Alman · · · 4"' t "hl t kaııı<ıdır z ·> G · ölü ve yaralı verdiğini söylml- me ını n:u llJ aza e me e ır: un ar a şıma i mae ı 1e- "' sı ıçın ° saa mu e ver- yeni demirvolunun düzeltilmiş . ınuYU · 

ştir Japonların verdikleri olti- sat niyet inini mn kıi file sefiri mareşala Almonqarun miştir. 2!:1 ncü Çin ordusu toprakları uzanıyor. geltnl)"•Jr ~ ·e lıir lıi~ ··, ~ 
; sonı"" bilYl k ç ot 1 ıo 
Italya ne diyor: maton reddedilmiş ve sulh kogmck için vaziyeti vahim- uzak şarktaki siyasetinin ana şarkı Hopei muhtar hükü- Sa•t 6 d• Aşkaleye vardık. ntlrde duıdtı k"dar r le 

E H b 
müzakereleri kesilmiştir. l l ki L l hatlarını izah ••e bu siyase- t" · k · · · l Da!ıe o" ne~ L'rzurtımdan gnlen miıdd ilçvüı lşu"u ·ııe llııro 

1
.. eştirmeğe ça ıştı arını r:i - me ının mn ezını ışga et- ·• v "' • 06 VVe a a eş Tonkg nthri yokınırıda mu- k Ç b Ilı tin münho.<t"n barışın mu- .. ç· 11 . L ; arkadnşıar bizi kar~ıladıhr. reni ı _sır1~

0~ ~,at ıı e ııııi 
di1 me fe ve in ugün .<u · 1 mıştır 111 ; erın ı.rng1 angta · d "" u l 

S 
., lıarebeler devom etmekte, lıafozası icin müeesır suret e Mütevazi okul binasında yüz· içerı gır ;ık Hrık k iy J 

0nra Spanya Japon tayyarelerifevkalôde lehinde bütün ga_fı11retlerini teşriki mesaipe matuf oldu- kazandıkları muvoffoki,qei )erimizi yıkadık. Bahçede temiz Ark•dıı~l~r 1\or1"r . 1\1 ~ ı, hi 
sonuna kadar sar etmiştir, "d ı · t" !er dolayısile Şonghayda bir sofra kuruldu. Oturuyoruz. nP Vi 1 karşı ı ıı·,r imi flr Jl 

M les• bir /aalipet göstermekte ve B J b . l b "t" ğunu teyı e mış ır. d •u•ntız b\OB .cret-ese 1 unuan öy e u un müs· 1 l · k u" ' bir·ı· t "'" 29 ncu Çin ordusunun kı- Alınan son haberlere göre nümayışlar yapılmış ve şehir Aşka e Kütür ışyarı ço can- ~ . d ısında '" rı Urduk 
takbel karışıklıkların mes'- dan bir arkadaş. Hazırladığı ınenlP.r. 0

. ' üst•d • Iıı,ıı b ' Ankara 30 - Evlnng oevs 
gazPtesi dün lngiliz Başvekili 
ile ltalya sefiri ara~ıoda yapılan 
mülakatta Habeşistan meselesi
uede tpmas edildij!'ini ve fakat 
ltalya fü!uhatıorn tnı?iltere tara
fıodııo taı,ınmasından ünce I•-
panyol mPsele~ine bir tarzıhal 

bulmok icabetti~! için k•ti bir 
karar verllmedi~ioi, bununla 
beraber Homada ltalyanın batı 
paktı akli içle olan müzaken
lere batı bir şekild<ı lşlir§ki 
için Habeş meselt'sioin halli 
esas olarak telıikki edildij!'iııi 
yazmaktadır. lı.giı;z ltol}an eko-

taatını mitrali11oz ateşine } l · J Japon tag,11auleri bu sabah donanmıştır }rpon Ba•vekili avran ıçtik · · "e" > U-uliyeti opon ara aıttir ae- • k ,, d · y r -'' ı.;<>r "lkı t 
tutmaktadır. Japonlar bu Pekin ve manyaan civarın- mebusan maliy" encümenin nefis oyun yo5ur u ,.ayranı zi\lnıil~ oturu ' . , in 'd n ı-
sabolı Hsi11uan şehrini bom mektir. da bonbardımen etmişler ve hiç bir zaman unutamıyacağım. da imi» kıılkınce ~n il~ ı. Amanı 

29 Ç. J • de Japonya için ag·ır bir Ak \ d b" ov akşammıo bü \uın ye< " 0 boza bardımon etmi!;lerdi-.Jopon ncu ın orausu amumı ş a P e ır a - Hocamıo ·. dôoUY ır. Dokto? 
k .h."' k" J p, k" Çinlilere o~ır zayiat ver- k k tün şiirini tattık .. Tun" ren- b d· ıı v~'ıle r 

Başvokı"fı' m1>.cli.<IP }oponla- ararga ı ıvan ınaen e ıne arar verme zamanının v . nı a . ··te,;,•ı .ı •• l{opun k~ 
< mişlerdir. Pekinin 20 kilo- · d b' rkadn-Iık eden '"' u · l • · t" Je nakledilmiştir. lngiltere }a- h "l'l · ld • .. l gıo e ır aya a ' H~yır ı' · E ıuru n eZPbltır· rın arazı a mal< nıye ına• t · {" d "dd 1. b u u etmış o ugunu soy e- 1 d,, 1 

k P k me re şıma ın e şı et ı ir birkaç yıldızın henüz par ~mıya parm" ıoır 
l d ki ln Z Şark pon ıtaotının e in İçinde · t" ..,, · b · · ll ı' · o mo ı arını. ua ı h b d k d mış ır, ı os o;ansı ır zıya· k ı '"i ·) "C' · 1 ~ "PÇ•'"• d'ıyor 

k
. f t . h t d J b · lı k t mu are e Pvnm etme te ir. başlodı~ı terteruiL ui< ı;;ö - a · t . 81 0,r ... • "u .. ltürünün in ışo ını emın ve ya u ışınua ır are e k d" l b" k 1• - s.ır.ıu e ı'rdlğlm'ızı· u-

çinlı"ler p k" · z· dk" ret ma sa ıy e 17 rüva- tında yeme"inıizi yed K. l:m ~ı " g ç maksadiyle Çin ile mesai yapmasının Önüne geçileceği E ın şıma ın e ı "' Geçer aınn uU • ,.. 
· zörle dört destreyerden mıl- rada kuşlar oyna~ıyor, altımız ııutamıV"" ı>ız .... llay,lıtnıar ve 

b . l" •· pmok ı"slediklerini hakkında lngiliz hükumeti- tayyare meydanını ve gang- "' " 1 ır ıgı ya rekkep bir Amerikanın As· daki ioce yolda öküzleri önlA- direktö.rl"r dyrı ayrı od ı erdll. 
söylemiştir. Nankin harici.ye nin arzularını Japon hüku- suyu yakınında peihe nehri rinde tarladan dönenler görün!l- Hiı bütUn (>ğretoıenler bir ya. 

nezareti ise neşrettiği bir metine bildirmiştir. Amerika üzerinde bir demir yolu köp ya filosu kumandanının ku- ,-ordu .. Ve karşıki damın ba· takbunedeylı . N<' ivi talelıelık 
iPbliğde Japonların Çin ma· hariciye nazırı da ihtilüfi rüsünü işgal etmişlerdir. mandasında bügün Viladi- ~asında leylekler ıık~amı ufka lıoyatımızıu ve lıı 1 

kamlarına kabul edilemez halletmei{e lııç olmozs« General Sung ehe yuan vostoka geleceğini bildir- ıwrçinliyorlarcı. Ak~onı.. Ay. . a." · ,'' ı y 
k l 1j )İ rtı.:;\ ıı·. nomik müzakerderi Eyinle talik j sortlor kostuklorını ve mevzif:ştirmeğe pa11ret ede- Mareşal Can kail sekin em- mektedir. LPylekler. Hafif rUzgılr u a· __ \r. d 

1 
.1. r , y rın 

ğıma Ahmed Haşi11Jın sesini k•lk:,c,:ıı, kıılıvanllıvı) l tık o 
fısıldıyor : 

edilmiştir. ----------------.0....--------------------~------------

İsponyada 
harbe devam 1 

Aıık•ra 30 ( A. /> ) -

Elektrikte Japonlar fena yüklendiler: 
Çin Generalı Pekinden kaçtı! her akşam 

arıza var ... 

Eder bu hikmete ı;ıüya ki 
vakfı rubü nazar 

Füsunu malıa d•ılan p!lr 
bay>il leylekler .. 

sııııra •. · · 
- Bu kadar yorğıı !uğun llS· 

tOnP i nlı..:1n ıı, l:iraz rl ha 
kalkalım 
_ Jl<'n kat ı~mam emir VP. P il· 

rnm ouy!e ı tspanyHda nıuhtPJif cq;bı>lerde 
harp dı>vom Ptmegtedir. Valan
siva hllktlmPti Paşvekili b~y
uelmilPI matbuat mümessillerine 
beyanatıoda Almnrıya ltalyıı 
bundan bövle asker ve maJzp,. 
me göndermedikleri takdirde 
mu\ı•rPheniıı sPne sonundan 
evv<>I biteceği Umlldini izhar 
etmiştik. 

Bu gidişle tekrar 
gaz yakmıya alı

şacağız galiba ! ! 

Ankara 29 ( A. A. ) -
Ayrı a_qrı menbalardan alı 
non lıobulere no701an gen" 
ral sung chilı yuonın Pekin

merke?ile istasyon ve milli 
kuvvetlerin umumi kararga
hını yokmışl.udır. iki Japon 
muhribi Tokouyu bombar-

riki mesı i ettikleri Tiqen- H~reket pttiı?imiz zaman 
!lııydi Allalı rah ıtlık vprsfn 

J i Tıırc 'I 
çin den ayrıca bildirilmek- ı ,;;o~r::t»~lı~'<':,,.'i~ v:,:· i:;:c"~k~a;;,:r•:;;r:.:,m;;,:ı;;;;s;;,tı;,. '::' •;;,· Z:,,1!;;,P=·=== ~~- = 
trdir. Dün Lnndradan Çinin 

Trabzon 
nebatları 

den küçmış ve Çin kıtatı dıman etmi: ve kara11a bir 
müdafaasına ait tesisatı Japon müfrezesi çıkarmıştır 
tahrip ettikten sonra gece Takou ile Tiyen Çin arô.
şehri tahliqe etmiş 'fJe Japon sın da ki munokalôt kesilmiş. 
kıtaatı Pekine girmiştir. tir. imtiyazlı ecnebi mınta · 
Tiyençinde harp devam et kalarında ürfi idare ilôn 
mektedir. Japon tayyareleri edildiği ve inzibat ve asa 
Çinlilere ait başlıca meba uışın muhafazası içinlngiliz 

londra Paris ve Moskova 
sefirleri arasında bir top
lantı yapılmıştır. Çin maliye 
na zırıda bu toplantıda bu
lunmuştur. r apılon müza· 
kerelerin Çine bilhassa Ja
ponqanın Çin limanltırını 

abluka etmesi ha/inde si/ôh 
sevki meselesi lıokkmda ce. 

Doçent Naşit 
ve arkadaşı Mitat 

şehrimizde 

Soğuksu elektriğinde kaç 
gecedir arıza var. Akşam oldu 
mu ortalık kar~nltk içindedir. 
Yemeğinizi mum ve lamba al
tında yemeğe mecbursunuz. a
radan Sı1atiar geçer, rasgele bir 
otomobil bulup şirkete haber 
gönderemezseniz ay ı~ı,!ı;ıle ik
tifadan başka çareniz kalmaz! 

Bu iş üç gllndeo beri böyle 
devam etmPktedir. Arıza nedir, 
ceryanın kesikliği neden ileri 
gelmektedir, bu cihetleri araş
tırmak acaba şirketin vazifesi 
hııricinde midir ? Eğer öyleyse 
bilsek te biz de sussak ı ! 

niyi. bilhassa üniversite kıtaatı ile giinüllülerin teş re.11an ettiği söylenmektedir. 
~ ~·=~- =========~~=,=~~~ 

Üniversite doçenti Bsy Na
~ltle arkadaşı Bay Mitat Trab
zon mıntakası nebatlaıını tetkik 
etmek üzere Erzurumdan şeh

rimize gelmişlerdir. Bureda tet. 
kik!Prinl bitiı dikte o srınra 

Sürmene, Of yoluyle Riıeye 

gidecek ve o muhitin netlıati 
vaziyetleriol letkik edeceklerdir. 

Bay Daniş 
Sevimli Meb'usuınıız B11y 

D11niş Eyüboğlu evvelki gün 
lstanbuldan şehrimize ğelmiştlr. 

Dr. Tarık 
Genç ve değerli doktorları

mızdan Röntgen M!ltehassısı 

hemşerim Bay Tarık Temel üç 
gUn evvel lstan buldon şehri
mize gelmiş ve dlltt lstanbula 
dönmüş tur. 

Erzurumda 
Cumhuriyet Anıdı yapılıyor 
Oçııncü Umumi Mürettiş S•vın Tahsin Üzerin bUvük aUlka 

ve himmetlerile Erzurum pek Y•kı,,da mükemmel bir Cumhuri 
yet Anıdma kavuşmuş bulırnacaktır. 

Aoıd için •çıl•n müsabaka müddeti bu ny nihayetinde 
bitecektir. Müsabakoya 6 Heykeltraş iştirak Ptnıi~.ir. MütPhas•ı>· 
Jar inşaat hakkındaki bükümlPrini Eylül iplid•sında bildirecıık· 
lereir. 

Tahmin edildiıtioe göre bu Anıda ( 100,000 ) yllz bin lira 
kadar bir para s.rf edileceği anlaşılmaktadır. • N Cumhuriyetin lstiklM ve İnkılap yolund• Doğu diyarına 1 N A Kral Faruk aksettirdiği feyizli varlık ve hayotiyetio dPrin manasını daha 

Halkevi tarafından oeşredil- kılınç kuşandı pratik bir surette yeni nP•le Pbedi bir im•nla aşılavocak olan 
bu Aoıd, Erzurum şohikaları arasında bir KUitUr Mabedi olarak 

mekte olan aylık inan mecmu- Ankara 29 ( A. A. ) etrafına nur w ırfan 88çacaktır. 
asımn dördllncü sayısı çok zen· Kral Faruk bu sabah mera- Nemutlu Erzurumlııl"r" ... 
gin bir münderecatle çok ya- simle ıWısır Kralı olarak •=== ==~======== 

lngiliz - İtalyan 
konusmaları 1 • 
Ankara 29 ( A. .A. ) 

!taluanın Londra sefiri dün 
lngiliz Başvekili ile isponqa 
meseleJİ, lngiliz ltalyan mü
nasebetleri ve umumi11et 
itibarile Avrupa si11osi va 
zi11eti etrafında görüşmüş
tü•. 

Londra ve Romadan alı 
nan haberlerde bu mülôka 
tın /ngiliz· İtalyan münase
betlerinde bir anlaşma umudu 
vermiş Ôlduğu tebaruz etti
rilmektedir 

metıi kaı"m'pr:n ya21ıarıoııbu- kılınç kuşanmıştır. i,fı U ne lnSa SIZ 1 ır . . \[I 

AKIŞLAR 
Bir yazıya karşılık 

- Çuvaldız · a . ı Parkın; fasılasız siirüp fid~ 
Meçhul Üstad 1 l"k gürültüsünden şikayet edett 
Daha ilk sat1rlar1nda, h~k~ç ~i; yazımda, mavzu icabı yıpmJI 

gün Önce yazmış olduğ'um Bı~ olduğum küçiik bir tasviri" .,ç!D41-
dinleniş .. • adlı fıkramm izlennı diye göstermiye çalışıyorsun 
taaccüple gördüğ'üm, • Geçen ak; Yazımda bir saçmalık oldu 

b 1 ki •Çuvaldız · S t - lıo-şam . . . .. aş ı ı ve ~unu zannetmıyo~um. aye ' . 
imzalı yazınızı okudum. yurdug-unnz gibi - bövle hı 1 

. kıJıtll' Evet. muhterem muharrır, varsa. biloıcm ki neden, ,, 

«Geçen akşam parkta sarı, kırmız~. av:-ıen alıp göstermedin'z d 
pembe ve mavi yapraklar, yeşıl bir benzerini yapmakhı, ı çaı 
. ki ' yengel;p ot>u- mağ• çok düşkün oldu 

çıçe er arasınoa . b' . ~ .• ? 1 
dum ... Gök kahve reng•, ay " aleme ılan eltınız 

.. b · v"' bir lımon E~er benim y.azım !iıaçmı 
yumuıta gıbı eyzı .... b n • 

ben önünde sizin yazınız« saçm•darın $8 ••
8 

'b' ~cora b aı ı sarı • · · - t .. de k Ç" ku" ı'ç"ınde 6 o'un us un olsa gere . un ' • 
uzanan dondurma Y . . 

k şan sel gıbı yazımda bch .. nmıyıın •sarı 
karın~ı gibi avna • mızı, pemlıe ve mavi yapr I• 
. b' insan kalabalığının sey- .. k l « doD 

akan ır . . « kahve rengi go > er. 
riyle meşgul, bir zınltının v~~lıgı durma yol • Jar gibi emsaltıZ ( 

- . 1 meşbu um ... • ıye, 
muteessır e k 

- k ( 1) olara benim yn;r.ıını orne 
azdıR"ınız bir parçadan son~a. ' 

Y · h bunlar bir delınıo 
« Hayır, ayır 

. alaması zırvalaması değil . . 
ı-ıaçm , _ d .. 
Bunlar bir kimsenin ned~n.se ov U· 

- b' diıTerın;n şevlunı kırmak 
ğu, ır z; 

. t•mediıT; yirmilik bir feyle<of. 
ıs ' ' ·ı·k b . ·ı·k b' şair ve yirmı ı ır 
yırmı ı ır 

h . . b"ır makelı·!nnın orne~ı, mu arrırın 

b -d· • sözlerile biti•di!l'i· 
enzerı ır .. · · · 

buluşlar var · • • 
Saytn münakkit 1 
•Bi' ki"'"'' d•ye bi d rdi 

ve beni u nedenıH'! » övdüğUll 

lediğiniz 1.itın kiin oldu uaaı 
dım. Fabl. « şevkimi kı•lll ıfl 
mi yen • in kim olduğunu d 
idr.ik edeınedim ! 

Beni. lütfen • foyle•O ş r 
h · k'l e 1 rd ve mu arrır ı) m v ı er n 

kırda inli~ar ~ı'•u ktir. Kıy- ~ B ' f f kt ? ' ~ ~ 
v11 eden bu sayıyı şimdidPn o. !------------- f k ti b' b b k " 1 d 
kuyuculsrımıza tavsiye eyleriz. Notlar ~ e o 1 ır o.re a .. YO u sıca g~n er e ~./ _l yazıy• "" •ç;n mevzu 

/_,}\ 7 800 k ı k ı < . anlıyamıımıştıru. 

l'kramı'ye Şeiıir cayır cayıryanarken Soğuk- ~. ' - ' o yu vuru ur mu . . . . . ,-:.J \,'. ,_.,:__ _____ _ 
sÖ fırıl fırıl es•yor bur.a ragmen l kt BERLI"NDE Tek atlı arabalara bir atın kaldıracajmdan çok daha fazla 11ük 1mru mn a ••e 

niz fıkranızı. tek,..ar tekrar okudum 
Ve .ııcı ı<cı gıildi~m. . Zira. bu 

oldug-umo 

kiniz bu yazınızl"• batna karşı, - h 
nedense • şah•i bir kin niz ld 
pek 2liı anlaşılıyor. Bu D den 
ac,..ha ? Bir zatın, lıakk ında y•z
mış oldujtu birkoç takd k c mi 
iç.in mi ? E~f'r öyl vse 
mimİVt'.tle sövl ve • 

M J l . h. biolr< c' onbinlerce insan her a!lahın / M • k / . . J . . , t I / Araba otlarının f 
a (ı gazı ve §e ıt günü bu•ada kavrulmaır• mecbur ü.ıtelik zo•ıollı ha11van ar o·oz u"' arı 1Ç"'" sa rnerlim '" "''' e'f l lct A Çet.nkaya şere ıne 

yetimlerinin ikramiyesi ve mahkum! zaten haddinden ç~k daha olan uılk erinin ağırlı klan ku 71 {ı d.-,ı,,, " 1 artmı a ve ziyafet 
936 seneRine •İt rnRlı11 ~nei- • zavallt ha11vanların ft>r 7•e kij 11•1k toprıkl Jrtnd'ln sökmpkt~dir ! . Ankara 29 ( A. A. } 

B h t ı. ı . zdan mritemadiı/P'1 <ikti<JPfl~r nlı<JO'UZ M.2lum11rJ. ara lerl<' ş e lı it y P 1 erine tevzii en büyük hizmet şehir halkını so- u usus a, OKUl/llCll or·n · ' D n Bulirıdr Alman hıil-ıi. 
lıızım gelen tütlln ikramiyeleri ğuksu<la•ı ;stilade ellirmekbr! bac•lnr ıııik ııiildt'1nt>kle diledik'-.i rrihi h .rekt>t edemPzier. Beledi·r u?>akları aro.Hnt a ""ti namma Nofıa Vekılı-
tevzi•lı 1.\·~ustos 837 gtlnüı.dPn • hay•ıanların do hakları ko1Unrı alrtad.r I . f 

Ş h S L k ' d kd d Zb ti ' tı · B / 1• • mız şuefine b,, %İya et ve ba,lımak suretiyle dört ay df- e irden oğu•suyun en ya ın Arobocıları insa/7 dav•' edı •O'ITZ'. Olma ığı f.ı ır ,. .. ' e ·, r" e e'ltger.ı:ı 
vaoı edeceği ikramiyı> [PVZİ komi yerine bir otomobil bir adet liraya cr;saııın fOTparlar. Amma ne vakit ? E !;elle hir gıin / l~l rilmıştir. 
ııyonu dan bildlril t dlr. ıt"idiyor l --"'-~~ 

~ \,:..l,:,.. ıı. 
~ 

kPrd:rrıi o bÜZ f'Tf>' 

!ay k. (Tf 1 muvo 
5,;zlerirni 
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Erzak Eksiltmesi 
Nev'i Mıktan 

1 - Sade yağ 600 kilo 
2 - Soğan 7000 
3 - Kaqısı 100 
4 - Soda 700 .. 
5 - Kaşar p•gniri 20 .. 
6 - ikinci nev'i un 200 .. 

.. 

7 - Balık müteneflvi 200 .. 
8 - Yumurta 2500 adet 

Vilayet daimi encümeninden. 

Fiatı kuruş 

65 
4 

30 
10 
50 
14 
15 

1,25 

Eosa/ı 

Erzincan 

Samsun 

hM•m_leket ?.astanesinin 937 yılı mubayaa olunan erzak ihtiyacından geri lcalanselciz 
lemın nev ı ve mıktarı yukarıya yazılmış ve yeniden alınan rayiç üzerine 11- 8 937 

prşomha günü saat { 15) de vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere ( 21) 
pn. müdd•tle açık eksiltmeğe konulmuştur. isteklilerin yüzde yedi huçulc muvakkat 
lrmınat makhuz ve banka mektuplariyle encümene muracaatları 2 - 4 

Artvin Halkevi binasının 
insaat eksiltmesi 

' 
C. H. P. Çoruh ilyonkurul Başkan-

lığından: 
1 - 10.8.937 Salı günü saat 15 de Artvin C. H. P. 

Binası dahilinde mii.teşekkil eksiltme komisyonunda 44908 
lira 70 kuruş inşaat bedeli olan Halkımi binası inşaatı 
kapalı zarf usu/ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Fenni evrakını görmek istiyenler Aartvin. Ankara 
lstanbul, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Rize Nafıa 
müdürlüklerinde arayabilirler. 

3 - Muvakkat teminatı 3369 liradır. 

Gayri menkul satış artırması 

4 - İsteklilerin rnmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 
sayılı nushasında çıkarak 2490 sayılı Kanunun 70 uncu 

---ı maddesinin f. fıkrası mucibince aranacak elıliyet vesikaları 
hakkındaki talimatnamege uygun olan inşaat oesikasını 

enicümai zır
sı.•ok 

Yeni cumai zir 
Frt!ttkhisar 
A11ofilbo 
Frenle hisar 
/slctrıder paşa 

Sokağı 

devriŞ paş~ 
Alaca han 
Yeni cuma 
kanita 
Auafilbo 
Cabik o. 

kaba yan 
Tı • Mektep 

Nevi 
Arsa 

.. 
ilci arsa 
arsa .. 

iki arsa 

.. 

M. ,ıf. 

72 
7.25 

396 
60 

M. No. 
-25 

295 
56·57 
6 

274 
64 65 
445 

lira 

18 M 
15 E 
62,50 
40 
50 
80 
40 

haiz bulunmaları oe 2490 sayılı kanunun 32 nci madde· 
sindeki sarahat oeçhile tanzim edecekleri teklif mektup· 
/arını birinci maddede yazılı f 0.8-937 Salı günü saat 
14 de kadar komisyona iyice mühürlü olaralc ~ermeleri 
ltizımdır. 

5 - Po•tada gPcikm1>ln kabul erli/emt>z. 4-4 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Trabzon Şubesinden : 

lıılu çeşme Aqagorgor iki .. 
. .. Tiyatro 

~efterdarliktan : 
.. 

80 
150 

750 
30 
50 

120 

413 
195-796 
63 

22.50 
20 
90 M Bankamızca Ticaret Lisesi ve Lise ,Orta Ticaret Mek-

tebi mezunları arasında ( 4) muvakkat memur alınacak ve 
kendilerine şimdilik münas·lı miktar bir Ul''tımiye verile
cektir. Talihlerin 5. 8- 937 tarihine kadar Şubemıze 
müracaat etmeleri iliin olunur. da cınsı veevsafı yazılı ga1Jri menkuletlerin mülkiyetleri peşin para ile artırmaya 

lm1ştır. isteklilerin yüzde 7.5 dibozito akçalarili birlikde 4-8.937 çarşamba günü 
14 de defterdarlıkta toplanacak kami,.gona muracaalari. 2-4 

Gayrimenkul satış artırması 
Nevi 

110Slc.rasya Fındıklık 
tarla ve arsa 

M. M. M.N. 
11947 11 

U. N. 
616 
549 

548 

Kıy. mu. 
Lira 
360 E 

" Fındıklık 
Cıkıırçagır çimenlik arsa 

10109 ıo 615 315 E 
5514 2·3 3507 105 E 

3504 3064 3508 3605 

Defterdarhktan : 
_ Yukarda cins ve evsafı gazdı gayrimenkullerin mülkiyetleri peşin para ile satılmak 

ffrre ıu-tırmcıya çıkarılmıştır. isteklilerin yüzde 7.5 dipozitolarile birlikte 10-8-937 Sali 
pftii- saat 14 de Defterdarlıkta toplanacak komisyona muracaatları. 2 - 4 

Gayri mE nkul satış artırma temdidi 
Köyü Neo 'i M. M M. No UN o Kiymet 

Lira 
Kalajka Fındıklık 2757 O 231 60 E 

• Tarla 2756 16 282 60 E 

Defterdarl ktan. 
Mülkiyetleri peşin para ile satılmak üzre açık artırma qa çıkarılmış olan yukarda 

cins re tvufı fCzılı gayri rr.er.kuller 6-8 937 cıima gününe kadar on gün müddetle uza
tılmı~fır. teminat akçası yüzde 7.50 dir istekıilerin yevmi mezkürde saat 7,,. de defter
darlıkta tc.planocak k.omis.uona müracaatları. 

.. • ,. ı 'Ji· . / .... • , ·~~ . ' 

KALMiNA 

Vesaik 
1 - Müracaat mektubu 
2 - Srhhat Raporu 
3 - Mekteb ve hüsnühal şahadetnameı'eri 3-3 

Türkiye cumhuriyeti ziraat bankası 
Gireson subesinden , 

Bankamızca , Ticaret lisesi Lise ve orta ticarpf mektebi 
mezunları arasından, üç muvakkat memur alınacak oe 
kendilerine şimdilik miinasib bir yevmiye verilecektir. 
Taliplerin 31 temuz 937 tarihine kadar Şubemize müra 
caat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Vesaik: 
I - müracaat mektubu 
2 - Sıhat raporu 
3 Mektep ve hüsnühal şahadetname/eri 2-3 

Memleket Hastanesinin ilôç 
Eksiltme temdidi 

Daimi vilayet encümeninden:~ 
Memleket hastanesinin 937 yılına ait 120 kalem iliiçın 

hast<""":;e teslimi muhammen bede/; (! 923) lira 44 kuruş 
üzerinden eksiltme müde.ti 10 gün temdit edilmiştir. 

Muvakkat teminatı 144 lira 25 kuruştur. 
7 -8- 9.J7 cumartesi saat 17 de viliil}et makamında topla· 
nacak olan dwimi encümende ihalesi unpılacaktır. istek· 
/ilerin teminnt makbuz 'O .. banka mektüpleriyle encüme
ne muracaatlnrı. 

Pazarlıkla tamirat eksiltmesi 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Dişağr1lar1,Artritizm Daımi vilayet encümenindin. 
'!!~!~!~~~~!~~!~~~~!!!~~!~~JS~~~~~~~~~· ~~B~~~~~~~~~~~~ ~~uh~~p~~ob~~ ~~ırı~ak0~ - lira (83) kuruşluk tamırat 28 - 7 - 937 tarihinden itibtı-

1 lan Rdy.o .. sa .. "h .. iplerine ren 15 gün miiddetle ve pazarlıkla eksiltmeğe konulmu-
- ştur. Muvakkat teminatı (28) /ıra (26) kuruştur. istekli· 

Trabzon tcrR memurluğundan: p . T. T MUDURLUGUNDEN·, 
Yeminli uç ehlivukuftarafıadan /erin 12 - 8 - 937 perşembe günü saat 15 şe kadar encü-
Trabzon tekke maballesi Telsiz 'Ue radqo tesisat ve cihazları için kabul edilen ka· men kalemine ve viliiyet makamında toplanacak olan 

Tapuaun kanun evvel 929 tıırih n un bir Ağustos 937 de meryete giriyor. daimi encümene teminat mııkbuz ve ya mektup/eriyle 
ve 16 numarasında kayıtlı küçük kanun ,ruhsatsız, ve abone bedelini vermeksizin radyo kulla- muracaatlarz. 1 - 4 
blr avlu ve mulbak ve Uç dört nan/ar • telsiz tesisati yapanları , ve doğruca türkiyeye bu 
l>uamıık merdivenden çıktikten cihazlardan getirtip satanlardan kanunun tahmil ettiği oazi- f 
llODfft kOçOk bir sofa karşılıklı /eyi yapmayanlar hakkında ağır ceza hükümlerini havidir. Betonarme men ez inşası 
Od oda ve bir ktlçiik oda karan-
bt ve kiler ve hela ve ikinci Tasisat oe radyo sahiplarinin ağustos 937 zarfında behem DEİMİ VİLAYET ENCÜMENİNDEN: 
katta küçük bir sof8 ve bir hal P. T. T muavinliğine muracaatla . ellerindeki ruh- k 
hela tlç Odayı mtıştamil bir bab salname almalari tebdil etmeleri ,hiç ruhsatname almamış Keşif bedeli(7724) lira f 2) uruştan ibarPt olan Trab-
banenı·n 412"'ı82428l60 sehı·m z 1 d h h l l 9'.37 J zon - Sürmene s<Jhil uolunun muhtelif kilometrPlerinde o an arın a emen ru salname a ma arı ve ağustos aen 
itibariyle 214892041960 sebimi sonra da yeniden radyo olanların derhalidaremize muracaat· yeniden yaktırılacak 28 add betonarme menfez inşaatı 
915420132 Osehim ltlbar olınarllk /arı. l 3 eksiltmeye konulmuştur. 

8S1614339140sehiınin temamı 3 bin---------------------- Eksiltme 18 6 937 tarihine çatan çarşanba günü saat 
Ura kiymeti mubamenlı. B 75 de Vilaqet daimi encümeninde yapılacaktır. 
Yukarıda yazılı gayri menku- ugece istekli/erin ticaret odası V"Sikrsı ve (579.30) kuruşluk 

Uer açık artırmıya çıkarılmıştır. S ,. F A d / muvakkat teminat ve Nafia mü ür üğünden alacakları 
30 • 8 - 937 pazıırtesi günü N b E , 
saat 14 ne kadar icra dııireslnde Ö etçi czane Eczanesidir. müteahhit/ile vesikası11la encümene muracaatları. 
bltlACi artırma 1 icra edilecektir. istekliler keşif evrakiyle şartnamesini encümen kale 
Artırma bedeli kıymetı muha- :--·----------------------• minde gört>bilırler. 1 - 4 
muıenenin yOzde 75 ini buldu· alakadarların ve irtifak haKkı 

sahiplRrinin bu hakları ve husu· I' , takdirde müşteri ·ı tızerine 
tnrakılacaktır. sile faiz ve masrafa dair olan 

iddialarının evrakı mUsbetelerile Aksi takdirde en son artıranın 
taahhQdn bakı kalın k Uzere 15 
gOn mudde le temdit edllecPk 
ve 15 gnnn hitamı olan 14-n 937 

li günli nat H de :vapı· 

le olıın ikinci ıırtırnııı sonun· 
JQzde 75. i bamadığı tukdir· 

~t!~)ZSO nurn r lı kuaun bü.k,lr 

birlikte illln tarıtılnden i!ibaren 
20 glin zarfında dairemize bil

dirmeleri lazımdır Aksı tııkdirde 
hakları tapu sicilile Rııbit olma
yanlar satiş bedelinin paylaşma 
, ından harıç kalırlar. 

1\HitPrakim vprgi ve belediye 
resmi arttırma bedelinden tenzil 
rılunur. Dahıı fıızla mahlmııt 
almak 'cti~coler31 - 7 - 937 tari 

tıan 

Trabzon adliye başkitabetinden: 

Trabzonun Yomra nahiyesine 
bağlı arsenei zir kariyesinden 

imam oğullarından şükrü özerin 

( eğite mPlancholie reliğe use) 

den mal Ol olup umur ve husu
sahnı tedvirden aciz olduğu 

HE iH 

Kahvehane icar a tırması 
Daimi vilayet encümeninden: 

Hususi muhasebenin Meydan hamamı yanındaki 1 No lu 
kahvehanesinin bir yıllık sabik kira bedeli olan (100 )lira 
üzerinden 21 gün miiddetle arlırmağa konulmuştur. 
Muvakkat tem;natı 7.5 Liradır. 

18 - 8 - 937 çarşamba giinü saat 15 de viliiyet maka 
mında toplanacak olan daimi encr'imende ihalesi .lJapıla-
caktır. isteklilerin teminat mak ;uz ve ya banka metüp-

_ le;igle encümene muracaatları. _ __ 1_- 4 ___ _ 

Pazarlıkla tamirat esiltmesi 
Daimi vilayet encümeniniden: 

Merkez Cudi bey ilk okulunda yaptırılacak (263) lira 
86 kuruşluk tamırat 28 · 7 - 937 tarihınden itibtıren 15 
gün müddetle ve pazarlıkla eksiltrneğe konulmuştur.muva 
kkat teminatı (79)Ura(78) kuruştur. isteklilerin 128.937 
perşembe günü saat 15 şe kadar encümen kalemine ve 
vilayet makamında toplanacak olan daimf encümene temi
nat makbuz oe banko mektupleri11le mumcaatları 1-4 

Gramofonların gündüz ve akşam
lan çahriacaklara saatler .. 

BELEDİYE RİYASETİNDEN: 
Umumi mahallerde. bahçe ve gazinolarda çalınan oe 

radyolara bağlanmak surt'file yüksek ses çıkaran grama. 
/onların halkı izaç 'lıe rahatsız t>tiiği mütevali şikayet
lerden anlaşılması üzerine Dahiliye Vekaleti celilesinin 
emirlerine ı•e 1Beledige kanununun 83 ncü maddesinin 6 
ncı fıkrasına tevfikan badema şehir dahilindeki bahçe, 
kahvehane, gazino ve emsali umumi mahallerde çalınacak 
gramofonların müntahap ve zevki selime uggun. müsteh
cen olmayan plô.klordan olmak üzre her defasında dörder, 
bt'şer plak çalınıp fasıla verilmek ve mütemadi surette 
çalınmamak şartil.; gündi;zlni stıal ( 12) den { 14) de 
'fJe akşamları saat ( 17.30) dan ( 27,30) za kadar devam 
ettirilmesine Belediue encfimenince knrar 'lJerildiği ve hilii
fında hareketleri görüleceklerin şiddetle tecziye edilecek-
leri iliin olunur. 1 - 2 

Birinci ve ikinci nevi 
~ekmek fiatlan .. 

BELEDİYE RİYASETİNDEN : 
Birinci nevi ekmek 11.50 ve ikinci ne'CJi ekmek de 

10 25 kuruştur. 

Kasap, bakkal, yemişcilere · 
Perakende sablctn havayici z:•ruriye 

maddeleri üzerinde fiat etiketi bulunacak. 
BELEDİYE RİYASETİNDEN : 

Kasap, bakkal ve yemişci dükkanlarında perakende 
olarak satılan havagici zaruriyeye mütf"allik mevad üze
rine Lirer fiyat etiketi konulmasının usul ittihazına Bele
diye encümenince karar verildiğinden badema bu f!ibi 
dükkanlarda sattlan perakende eşya üzerine fi.uat etiketi 
ko11maqan esnafın Belediqe ceza kanununa tevfikan hafif 
para cezasile tecziye edilecekleri Uan olunur 1 - 2 

Tamirat eksiltmesi 
NAFIA İNŞAAT KOMİSYONUNDAN 

1 -Eksiltmeye konulan iş Trabzon erkek orta 
Okulunun tamiratına ait olup keşif bedeli (99'3) 
Lira (55) kuruştur 
2 -İstekliler keşif,tahlilifiat cetvellerile umumi hu
susi şartnameleri T rabzo11 nafıa müdürlüğünde 
görebilirler. 
3 - Eksiltme 16 - 8 - 937 pazartesi günü saat 14 
de Trab1on nafıa müdürlüğü dairesinde toplana· 
cak komisyon tarafından yapılacakdır. 
4 - Eksiltme. ·açık eksiltme usuli e ycıpılaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için i~teklilerin 7 4 lira-
52 kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve aşağı
daki ve ikaları göstermesi laz mdır. 
A-937 senesine a't f-,.. ret o ası ves' 
B -937 senesin 


