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Rusya ve 
milletler C. 
Londra li Eyı malumat 

•l•D mabafılSovyet ittıbaciın n 
milletler cemiyetine girm si 
bakkandıkı dıplomatik t~şeb. 
ttla\eria de•am ettii ni bıldi· 
riyorlu inııltereniD bu husus 
taki icra•b tali bir mahiyette 
Ye Fr•aıız tezine muuberet 
etmekte• ibarettar • 

~-

AMERİKA 
ALMANYA 
V•tınton Alman bü fi. 

mdi mor•toryom meaeleıı ha 
kkında Yafıntona yeni bir 
not. •ermi9tir cevıp bir kaç 
ıii• ıeçıcektar • 

~~ 

LIZBONDA 
Lizbon T ~•fık Kimıl 

bey ceneral Karmonaya ıtıma 
baamuiai tevdi et•'ıtır reiıi 
C. nekabat devriade oldgu 
iç11a meraıim ya!aız bır kaç 
dakıka ıürmüıtür • -

İNGİLİZ 
Lo11dra lnııliz lıraaı 

l9J4 den beri en düı aevıye 
Jİ l.U.uk 14 e &Dm ştır . -

FRANSA, 
BELQIKA 

Pari• • Bel'iılea harıciye 
naaıri M. HGnri ift maintl .. n 
••••I beynelmil•l •İya•ı me· 
Hleıerle ı/u memle/eet ara11n 
Jalei muht lıF ticlJri meHleler 
hGlı.lcında M. Bartu ı/e aöriiı 
mele iiaere y rın buretya a•· 
l•celctir. 

ERGANi 
IS TIK RAZİ 
Amı sya .. Gece balke•ı 

ıalonua a b lk e•ı ıdare an· 
ıından l a>al bey taraf od a 
Hlonu t o uran ç.o k laba
lık bır } al buzu und erg nı 
iatılnazı hakkında bar kouf e 
raaı n ıJmııt.r • 

SÜNNET 
DOGONO 
Çankırı Hımayeı ctfal 

eemiJeb dll•kı zefer bayramı 
ıllnl bir ıllaaet dDıilnl yapa 
rak elb1e yakın fakır çocuıu 
ıiaaet ettiımittir . 

Rusya 
milJ tlcr C 

ve et•nebi gazetel~r 
Parr• 1 • Dün alııam 

f ık an müteaddtt pari• 60Z.e· 
tui So11yet Ru6yanın mıllet• 

ler cemıyetine 6İrmui mue
lcaini ~ tetkik etınelıt•Jirler 

Tan • T empı ,aaetHİ baı 

malcale•ind• Souyet Ru•ya 
mıllcıl•r cemiyeti luıricinJe 

lcalma11ndalci molu.arları 6a 
miıeıHHye 6İrmHinJelci me 

nfaatleri kaydediyor ve Soo· 
yet Ruıyanın cınevreye 6İr· 
mui ıle bu memlelıetin a•y .,i 
ııyaıdinin nıhayet halma•ı 

ue dıplomaıi ••allerini diler 
deuletlercn d plomaıi uıulle· 

rine uydurmc.11 muhtıemel ol· 
du;unu ıiaue eJıyor, Entran· 

aıjan ;az.dHİne 6Öre Souyet 
lerın ceneoreye ııtiraki bey· 
nelmilel uaa yet noldai naxa· 
rından feukalade mühimJir 

180 m l> c>n halin temail 
•".,. .....ı.ı. t c han maoa~• 
nHinde her halde mühim 6ir 
Jıuuvet teıkıl eder ha ltaooet 
ihmal edılmez. Souyet Ra•ya 
ceneure muHH•Hine wirme
lidir . 

Z. vekUi 
Karsta 

Kara • ŞelarimisJe hulu 
nan aır aoı 11e•ıtı Malt.liı he)' 
Jün larilılimet daire.ini oe 

1 
bılumum ıeıeklııi llerı ayri 

oyri ziyaret etmııierdir uelıil 
bey mutealcihen ıut to~u 

fabrıka~ını 6ezmiı mUH•eH 
aGlaıplerıni faôrılı.anın Faali· 

yet ue ıatihıal Jcabıli"eıinin 
yukHldılınden dolayı t•brık 

etmııtır Muhlı• lley bu 6Ün 
a'iılacak Hrtıı ıılerıle me,p/ 

olda;./ct"n •onra yanında vali 
Ceodet beyle haylar ue or· 
man umum muciurlerı oldutu 
hal"• 1101 lca.z •ına har•ket 
etm ılerdır • 

1 ıcar t gen1ilerı 

ton jının tenzıli 

Loodra l s·. IOD 

Saymon • Joha ıimon· wa 
b.aılakca deniz Devletlerine 
biltüa ticaret ıemileri toaıjı· 
nia tenzıhni teklif ettıii teyit 
edılmektecbr tekbf bu deYlet· 
leria •ncak kendi ticaretleriae 
lazım olan miktarda remi 
mubafaıa etmerine mataftar 

\ 
İsmet Ps. Hz. . .. 

T ~s f ,.,.r~ ıı ur ~u ii· 
r ;r. l:: ~' ~ m. n 11.:. r.l ul· 

d n h1 t>k ti r n" d ır beı;üz 

hır h-lber yo~tur. Maamafıh bu 
gün hareketleri muht~meldir. 

Faşist 

aleyhtarları 
Lf)n<lra da alkışfand ı 
Londra - Berlinde tevkif 

edilere/e diplomatilı muciahe· 
leler ü erine HrbHt bıralıı· 
lan clört faıiıı eleyhtarı 
baraya muuaaalat etmifler 
o• hararetle alkıılanmıılartlır 

Sosyalist fırkası 
Parİ• 1 • Si io •oıyaliıt 

fırlı.a•ı Fran•ı.z iıcilerıne lai · 
ıaben neırettıli bir beyanna· 
metle •o•yaiıat tarz.ı hnller liı 
z.umuna iı.ıret ederek 11elecelc 
kanton intıh3batında milli 
birlik nomaelleri aleyiainderey 
oermelerİ bildirilmektedir • 

~1. Hıtlerin daveti 
B~rlin a - M. hiıler bu 

Hnede ecnebi ae/areıler rue· 

aoaını ı•h•i •ı•af ırı olar ala 
n•renhr• ınılll •o•yalut lıon 
•r•auatle laaacr buiunmoıa da 
11et eımııtır • 

r ütün of .si 
Bereme 1 - Tiııiın tica

retini ıanzi111 ifin buratla 6ir 
lcontrol of iai teeHÜ• etmiıtir 
M. Selaı oli• iıe lloıla)'ınca• 
,a laallar tiit6n nuıbcıaya•ını 
••nnetmııtir. 

M.BAATU 
Pari• l • M. Bartu nan 

lon bahtırdG romaya aidece
li teyit eclılmılctedir cenevre 

milletler cemiyeti müzakere· 
/eri haricinde yapılccrık 11ö· 

rüımeler kı•men bu mühim 
Jiplomatik mulalcatın ıhz.arı· 

na haaredılecel tır • -
BURSADA 
SEVi Ç 
Buraa 1 - Emlak banlca 

•ının bur•cı ıubHinin aplma 
reımi bu ifÜn yapıldı ba mü 
naHbetle beleclıye ıalonunda 
IJiiyük bır toplantı olda ban 
lı.a tlaoeılilerini afırladı 11e 

nutulılar •6ylrnJi meraıimde 
b41nlcanın ınerlıuine ~iclılerelc 

leorde/d b/ıyi/c millet mecliıi 
r•İ• oeliılı 11• iur•a meba•u 
Refet b•J' tcıraf111dan lıea IJi 
hallı har••nın imarına oe 
ilerlemeaine f ır1at veren bu 
ıeıe66c1d allcıılamalcta o• 

1 ıeoin•el&ttdir • 

Bir tekzip 
Viırıoc1a - Ya .. ! reımi 

iıkra ojanıı f ranıız banka11 
nın lehi.tan bankaıına Soo 
mil) on Franklık bir ikraz 
yopmafa muuafakat ettili 
haklcınclaki hab rleri telc~ip 
etmektedir. 

- a ••-

TEKZİP 
Anlı 1ra 1 - Deolel mal· 

baa11 miıdüri Hamdi Emin 
b.yin uelıôlet emrine alındı· 
tına Jair iıtonbul 1t:ı:adeleri· 
nd11n birinde bir haber in. i · 
ıar etmiıtir tahkikata iatina• 
Jen bu haberi tekzibe •aleni 
yeıtardır • 

Franka istinat 

Riyo do Janeyro 1- in· 
•itiz lira11nın temeuoücutı 
Hbebiyle brezilya banlcaaı 
muhtelıf kambiyoların heaa• 
bı İ'jİn Fran•ıa franaını eıcı• 
tuımaıa /earar vermiıtir • 

Belli dcgilmiş 

Lalaey • lahaye 1 8 Hol· 
landa hülıümeti ıooyet ra•· 
yanın mılletler cemiyetine 
WİrmHİ meHl"lıİnde aHamb· 
/etle ittiho~ etleceti hattı 

la2r•lıcıi tetlcilc eylemelıtetlir 

ıimtliden anlaııldııına •6rc 

laolenda •oıyet ruıyanı11 wir· 
meai aleyhinde rey oermiye• 
celıtir f ak•t lelaıemi rey uerc 
c•Iİ ve "alaaı iaırnltaf mı 
edecelİ Je malum d•Iİldİr. 

ALMAN 
İŞSiZLERİ 

eerlin Butün alman 
müeueHlerind muayy.rn bir 
yc.ıtaki ıı&ız.lere ve bilhaHG 
kalabalık aile ı h plerine ter• 

cihan •ı v •rılmdtedir • 

Tef siratta bu 1unmaktan 
imtina enı orlar 
Bal Bale • 1 Beynel

mılel ted yat Bankası Mabd li 
M. Sabt ıntam bll' Alman 
Moratoryomuau haber Yeren 

beyanat hakkında tefıiraUa 
Buluıımı.kt1.n imtina ediyorlar 
ban unla beraber beyanatın 

tevelit ettığı ııddetli intıba~ a 
hissedilmektedir Bankar ıD 
müdürü müstakbel tediyd 
laakkıada Rayiıbaakin Berl .... 
deki rüesaıile göriiımüthir 
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30 Ağostos Z-fer ve tayyare bayramı 
şeh imizde çok parlak geçtı 

Bu yılki Zafer ve Tayy~re 
bayramı şelırimild.: dahac.:nlı 

daha çok al lrn :Je lrntlulandı 
Her y l güzel b' · rda yapılan 

askeıi maras·m,'-ı yıl cumhu
riyet meydanında y pıldı. 

Hava çok guuldi. D.ııha 

sah•htcn ş h r b yrakla la 
donanmış,t'11dar urn n:uşiu 

Bütün ubitan,ı ~_mu ıo, resmı 

kıyafetfrriui dm ş'ardı. Asker 

jaadarma'pol's ı._,t arı saat 
dokuza doğn.1 m J rs m maha· 
Ui olan cumhur'y t meydanına 

doğru iııfzamla g d yordu sa
at dokuzu on g çe ttşekkül-

ler mümessilleri halk merasi
me iştirak etmr k üzer~ akın 

ed; yordu Saat c!okuz bu çokta 

Gazi Hz. nin 
teşekkürleri 
İ:,töu L u I 3 L - 11' ya-

seti C Ka. L. <len ; 

Reisi cıımbur Hz 30 
ağusto!'l zafrT h ~ anu 
münasebetile t brikte 
bulunan zevatu memnu 

niyet ve te~Pkkiirlcrini 
ilt-tılmc~ine A. A. tav
sit hu) UfIDUl;?tUr • ___ ,,.. 

İZM
0

RDE 

Gazi büstü 
Jzınir 31 - BornO\'a 

da cumhuriyet parkında 
dikilen Gazi bü~tü me
rasimle açılmı~tır mera
simde nıü 1 ki ' e askeı i 
ruesa buJunmu~1 ur kur .. 
dei\:' k<·s;huce Gazi Hz. 
n·n bü tiirıii gönn 
halk ( Yaş1 Gaz· ) dıye 
hağırmışlard1r : 

YENı L 
Pazartesi I' rşPmbe 

Günleri Cıkcır .. 
Matbaa VP. ida.r hane•i 

Uzun aokak 
T «lir af: 1 rabzon· Yeniyol 

ABU E 
Seneliği 500, Allı•> lı~ 
300, ıiç Ay lıgı 1 7 5 kur aş 

NÜ:3HASI 
4 Kurustur . .. 

Eaki nru/aala-r 'lO karuıtur. 
ilan aatırı · ı S Kuruatar 

Reklamlar pazarlıt• 
tabjdir . 

1 

1 

meydand;ı herkes yerJni alanı· 

ştı sa t on-:fa 01sksr,diğer kıta 
lar kumanda ile selam durdu. 
bando ıst ldal marşı çıldı. me 
ras'm brşladı. 

Önce Ordu n :ımına en kı 
demsiz bir z~bit B bu ~üyük 
güne ait,zaf .. rin istihsali ugru· 
nda n, ücadele yıllarının güzel 
bir tarihccs'oi anlattı Sonra 

t~yyare cemiy ti namına cemi 
yet idare heyeti ansından 

suya batmaz zade Zeker:ya 8. 
güzel bir hitabede bulundu 

en sonrada ahy kum "odanı 
miralay Emin B. Ordu namına 

behğ bır nutuk irat etti ber 
nutukta Büyük Gazi , as~er 
millet zafer kabramaoluı teb· 
cil ve takd's edildi. 

Atakalt bir .. 
nıusameie 

Amas a - Dün g~ee 
SO Ağusto .. z:ıfer bayra
mt serefme halk.evi ta-• 
rafından bü' iik Lir mü-

.1· 

oameı e veri1m şıir Lü-
yük salon hinçahinç 
dolmuş, ) er bulamayan 
lar açı.l(ta ve dışarda 

mE~anıereyi tak ip tlmiş 
lerdır . 

TÜRKİYE 
LEHiSTAN 
Varşova 5 29 arustos 

1931 de Aokarada ımıalanan 
Türk - Leh ticart t ve •eyd 
ıefatn mukaveleı nİD mvsııd 
dak suretleri harıc ye ne. z ı ctı 

s y si şube muavıoı M. 
Şactz 1 Şcbarlıcl ıle Dürkiye 
m: slıı.lı;.t güzui Kadri Rıra 
bey arasında te~h edilmittir. 

Münakasa 
temQidi 
P. T.1. baş müdür· 

lüITünden o 
Ağuıtosun 13ncü pazorte· 

si gfınünden ıtibaren iki şekil· 
münakaaaya ko u'up müdde
ti hitam bulan Trabzon· Bay 
burt arası seyri c ri poıtaıı· 
na b;r · ci şekle g re verilen 

1400 lira bedel )Ükuk gö
rulmiış. ıkirci ıekle göre de 
tal p zuhur etmem 'ş oldujun 
dan münakaaa müddeti bir 
hafta t mdit edılereh ihale· 
nin 8 eylül cumarte•i grinü 

aaat on altı da. )'ap•lmosına 

karar c.erilmiftir , 

merasim bu suretle bitti 

Cumhuriyet meydanındaki 

merasimden sonra kalede za· 

bit yurdunda tebrik meras'mi 
yapıld, . saat 18 den so'lra 
gece tezahuratı başladı . 

Askerlerimiz tarafından 
muazzam bir fener alayı ya· 

pıldı . ondnn ıonra töyyare 
cem yetinin gece eğler.celeri 

başladı. unt 24 e kadar sii· 
ren eğlenceler de r.ıe halk boş 

bir vakıt gt"çirdi. saat 12 de 

as.le eti merasim bitti s at 14 
de tayyaı e cemi ye~ nİD deniz 
y~rışları başladı , çok aJaka 
ile seyredilen yarışlar 17 e 
1'adar devam etti. gündüz te

Zi!hurati bu ıeretle neticelendi 

Viyana da 
harpnutukları! 
<< Bizı har br: çağır seni 

tak 1 p ederiz ! » 

Viyana 3 \ • Avuıturya 
telgraf ~ j .ıns• bildirıyor : 

M. Starhemberg viyana ha· 
ymeb.euleri önünde bir nutuk 

irat ederek demiştir kı: her 
hilcgt bar düımana karşı 
a vuıturyaoıo burrıyet ve ıstık 
lali için bütün şeraıt dahılın 

de so:ı nefeıimıze kadar mu· 

harebe etmek iıtiyoruz . • .. 

Avuaturyahlann barbarlığa 
kartı y•pacağı vaz,felerım,ı. 

vardır bunun i;indc hür ve 
müıtaki1 ohaakhğımız liilzım

dır M. Staraem berı bılhasH 
viyana teıkilitı ıeiıi M F eye 
ye Federal ordu ile icra kuv
vetlerine aadakatlarından c:Jo · 
layı teşekkür etmiştır t~zahu· 
rahn aonuJda M. Fey söz 
alarak vıyana haymehrenJe. 
rini timdıye kadar o)duğu iİ· 
bı sadık Ye vatan için muha· 
rebeye ama e o.duklarıoı 
ıöylemiş ve M. Starbemberge 
b tap ederek bızı çağır biz 
ıenJ tekıp edec ğiz yaşuan 
Sta bemberg demittir · 

Münakasa 
terndıdi 
I) r]" 1 b ••d•• • • • aş mu ur-

lüğünden 
20 l{Ün/uk mi.analıaaa müd 

deti bu gün biten Trabzon 
Erzurum .ve Erzincan arası 

denk poıtasına acılan bPdel. • 
ler muted ıl ıorülmedı6İrc'n 
münaİıo&a müddetirıin bir 
hı4f ta temdit ile , ihale.inin 
Hk "z. eylul cumorteai günü 
•aot on altıda yapılmaıına 

lcarar oerilmiıtir . 

Katip ah naca 
giimrük lt~r. haşmüdü 
Jüğünden 

Güm• ülderde açık 12 
asli maaşlı kitiplık için E 
Jün sekizinci cumartesi 
sut on dö:tte memurin ka 
nur.un dördüncü maddesİD 
ki şeraıti haiz orta mek 
mezımları aırasında bir ID 

baka imtihanı y~pılac 
iıtekHlern aclı grçen sıli 

öile vaktine kadar vesik 
rile birlikte baımüdürlüiii 
z~ müracaat eylemeleri 
olunur. 1-ll 

eczamalze 
münakasa 

Vilayet daimi en 
meninden 

Memleket hastan~ıini• 
aeneai ihtiy&cıtindan 167 
lem ecza ve malzemei tib 
münakasaya ko11uldu il 9 
tarıbine müudıf Hlı 

saat on dörtte ihale olu 

ktır taliplerin kanuni ye 
larile vilayet daimi encll 
nine müracaatları iV - f'ı/ 

Fasulya,me 
cimek,bulg 
müna4<asa 
Satın alma komisy 
Hiyasetınden 

1- Girasua ıarnİ%oD 
bulunan ve bu!undurul 
olan kataat ve müe11eaatı 
ıeneh1' ıhtiyacı içın 3 
kilo F asulya J 2000 kilo 
cimek 25000 kilo b 
mfıoak s~ya koualaa 
2 - ibale tarihi 23 - 9 
pazar ıiinü aad ll 14 16 
dairesiude SA. AL. kO 
fından icra' kılınacaktır. 

3--şerait öirenmek 
ıuceti muaaddakaatnı 

iıteyeole.r her aün komı 
mür.caat edebıhrler • 

4 Faıulyanın 
muhammini üzeriae 
nati muvakkalHı 16 
75 kutuf mercimerin 9 
Ye bulğurun 131 lira 2.S 
tahpler temiaati 
tasını v~ya banka kef 
beraber getireceklerdif 
müracaatlartayinedileD 
saatten ıoora kabul 
yeceai ilan olur 

ihaie tall 
\ı l:iı) et daimi eıı 
meninden · 
Müıaakıs ıda buluua 

leket bashnuine 111 

60 ili 80 bin kıye 

ye•mİ ihaleai 8 9 934 t 
1 milıadaf cumarteai ıcUDI 
l 14 de talik edilmiıtir. 

! talıplcrixı Vıliyet 

encümenine miir•catl , 

1 



Vilayet merk- 1 
ez ilk mektep
lerine. 
Taleh<· ka\ it ve kabulü
ne 1 eylulde başlanacak 

1- Viliyet merkez ılk 
mektepleri l 9 934 cumartt sı 
günü açıler-.k talebe kı yıt 

•e kabu üae ve 15-9 934 
cuaaarteaınd~n ıtıbarcn de 
tedria&ta baılanAcatır. 

2- Yerlernı darl.ğı dola
yııile alinabılecek taıebenıo 
ıayıaa maaleaef malıdut olaca· 
kbr bu .. un ıç n çoculdarını 
~ayıt~ttirmek ııteyen •elile
rıa bır aa evvel müracaat et-
me~eri lizimdır Sınıflar ıçıo 
tayın edılen miktar dolduk ta. 
• aoara talebe ahoamayacak
br. 

3 - Hanıı ıınıf ta olu 11 
olaun eakı talebenin de kayıt
larını tecdıt etbrmelerı ve 
15- Eylülde yanı dealere 
baılandığı ıüıı mektepte 
bulunmalara lazımdır 0 &üad
ea ıtıbarea aınıflano vazıyet
lt.ri kat'i olarak teabıt ed le 
ceğinden de•am dmiyenlere 
mektebı terketmiı nızarıJe 
bakılacak y-erlerioe talebe 
ah nacaktır 

Trabzon 'ılayeti ı<l
are h~) eti kalem n•len 

Kazanç veraııaıaden 228 hra 
75 kurut boçlu olup muayyen 
takaıtlerde ôdemeyen ve teb
bi edılen ıbtarnameye rağmen 
dıbi tedıyeı de.yan etmeyen 
ibrahım zade Haaan efendi 
eilu Celil efendının Surmene 
aıo bumuraan 

çarıı•nda muatakıleo namına 
mükayyl:t ve hudut ve evaafi 
olbıptakı mezat luyımeaıode 
aıubarrt r dört kata tarla 
\auıh 4 mHl lu nunun J .. UllCU 

.. ddc•ı miıcıbınce tar hı 
ıllDdao ıtıbarcn • o gün 
müdetle miız. .. yedeye çı~aral· 
dıiındeo talıp ol. alaran V ıli · 
yet ıdar e bryet.ne maracaat· 
lari iliQ olunur iV iV 

'-~~~.~ ~~~., 

~ öb L<·ı ec aneler ~ 
( Bu gece ~ 
<< Halk > « >) 
( .:~.-9.934 ı) 
( Günü akşamı )} 

C Ferah » « )) 
~ 5·9·934 >} 
(< Güniı akşamı >) 

" Şlfa » 
« 6·9·934 ~ 
({ Günü akşamı )) 

« istanbul > 
JJııiilı.1iiit:ıiiilil&i~. ~iiili ~'-\ 
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Gızli nüfus 
hal(kır da 

Belediye 
riyasetinden 

G zli nufusların yazımı 

hakkında Q<'şrolunan 9 7 934 
tarıh ve ~576 NQ lu lnnuna 
güre / 9 934 tarab'oden ibba· 
ren herkcı bütün ıızli nüfus 
vakalaranı bir buçük •Y ıçın 
de y.udirmaga mecbur olup 
ondan sonraki kayitlar cezaya 
tabi tutulıcaiıaaan 1ılakadar· 
lana verilen mühlen içinde 
belediye zabita komaerlıiiae 
müracaatla i z.li nüfus kayit· 
larını yazdırmaları iliu olunur 

koyun eti 
münakasası 

~atın alına komisyonu 
H.i-.. a~etinden ., 

1 Gıra.un ıarn'z.oounda 
bulun.o ve bulundurulacak 
olan kıtal vtı müeHeaatın bir 
aenebk ıhtıyaci ıçın 6000 kilo 
k.oyuo etı 4000 kilo aabun 
8000 kılo kuru aoğaıa munaka 
saya konulmuştur ıbale tarihi 
:l~ ~ ~:S4 aatı ııunü aaat il de 
a1ıbun 14 de ~oyua eti 16 de 
ıoaaa kumandanlık dairesinde 
aatm .-ima komısyonu tarafın· 
dan ıçra edılecektir . 
2 f aılöirenn.ek veya ıureli 
muntt akaaıoı almak arzuedea 
tahpler her iÜD aatın alma 
komı&)ODUDa mıuacaat edebılir 

3 bedeli mubam me .. koyua 
dı temıaatı muvakkateaı 1 12 
hra 5o kurut aabuo 7 J lira 25 
kurut aoiaa 21 hra o!up talip-
ler temınab muvakkataye 
mukabıl ya nakıt y• mahye 
makbuz veya banka kefalet 
nameııle bulıkte ıelmeleri 
muayyen saat dabıhode müra
caat etmek t•r ttar bu aaattan 
sonra iel~cek tabplerın mura· 
caab kabul edılmeyeceıi alin 
O UDUf Jl-iV 

ekmeklık un 
münakasası 

::;atın alma komısy oni 
Hıya:;etindeıı 

Samsun 1ıaınizonunda 
bulunan ve bu uaack olan 
kıtaabn bir seael k ıht"yaci 
olın 360000 kı o ekmeklik 
unu kapalı olarak müoakaaa-
ya koaulmuftur ıhal~ ai 9 9 34 
paz r aünü aaat 14 dedir 
tal plerın ıer1utı öirenmek 
üzere her ıün ve münak•aaya 
iıtırak edcceklerao muayyen 
ıuade ıbale aaatına k•dar 
temınat makbuzl•nle komiı. 
yonumuz• milracaatlan i1'a 
oluDur. lV - iV 

İLAN 
Of ıcra m murluğunden: 

Açık artarma ile paraya 
<\cvrılecek gayri menkulun ne 
olduiu. 

Bır Bap dukkin ıle üç tar· 
la ve çahlık 

Gayri menkulün bulundu
iu mevki, maballeıi, ıokaiı, 
aumarıaı. 

Ofun ~oşkit mabıllesınde 
928 tarıblı tapu dauuı defte· 
rıoın 41-46 NQ aında mukayy· 
et olan dokluinın dö. tte bır 

bi11eaı .ı~ korkot karıycsı de 
teırını evvel 927 tapu sıcıhoın 
9o NQ ııDda mukayyet olan 
çahhaın 28 hıaae ıtıbarıle 
4 bıaacıı ve kinunu sanı 334 
tapu a.cıliain 22 nu•araaında 
dere cıvri mevkıiodekı tarlanın 
12 hııaede 9 bıaıeaı Lo bı11e 
itıbar1yle 8/ bıaseuıo nııfı ve 
hazııan 338 daımı tapu defte
rimn 67 NQ ıında mukayyet 
baıae cıvarı namıyle maıuf 

tarlanın 46 bi11ede lo bıaseıı. 
Tak dır olunan kıymet : 

41-46 NQ: ıu: diıkkaııdakı 

bia1ei mezküre [ loo J hra ve 
9o nua.arah çablıktıdu b111ei 
mezkür~nio luymetı \ /oo) hra 
ve 2l ve 67 Ng: Lu. iayrı 
menkuUerdekı hı11eler 5o ıer 
lira 

Arttırmanın yapılacaiı yer 
ıüa, aaat; Ut 1cıa Gaare 
aı öaüode 2J·':J ~.H paz•r 
ıünü aaat 14 de 

1 - lıbu ıayri menkulün 
arttırma ıartnameai !2 ts 9l4 
tarıbıadeo ıtibareo 932-34.j 
numara ile Ut ıcra 
daıreaıoın muayyen numaraa 
ada berkeaua ıöreoumcaı ıçııı 
açıktırllinda yazılı olanlardan 
euıa m.ıUiaa.t a!m.ık ıateyen 
fr, lfDU ıutaameye ve ':J'JJ.-

343 .toaya numaıaai!e memu· 
rı1etun1ze maracaat etmeiıctır 

~ Aıttırmaya ııwak ıçın 
yukarda yamı klymeun yüzde 
yedı buçuk mabetıncae pey ak 

çeaı veya mılli bır bankanın 
temıoat mektubu tevdi edile· 
cekbr • ( 1-4 ) 

3 - ipotek aahibı alac•k· 
Wada dııer a!ikadar Jarın ve 
ırtıfak bakkı aabıplerıoıa jiay
ra menkul üzerıadeıu hakların 
buuue taız ve murata daır 
ola• ıdda!arıaı ıır>u dan tarı· 

laıadea itıbaren yiı mı ıun ıçın 
cae en akı müabıtelerue barlık· 
te memwıyebmıze bı1dırmele:· 
rı ıcap eder. Akaı halde bak 
ları tapu aıcılle aaknt olmadık 
ca aaba bedebnın paylatma
aaadan bı.rıç kalırlar • 

4 - Gösterilen ıunde ar
ttırmaya ıtlirak edenler artbr 
ma 1artn11meıioi okumut ve 
lüzumlu malumab almıı ve bu 
nları tamamen kabul etmiı ad 
ve itibar olunurlar • 

5 - T ayia edilen zamaa
da ıayri menkul ilç defa bai· 
nlclıktaa aonra en çok aıtb· 
taaa ihale edilir Ancak art· 
brma bedeli muhımmeo kıy· 
aetiD yhde yetmit betini bul 
mu yeya aabt iıteyenin ala· 
caitaa rlclıaai olan diter ala 

ııka.l1r ~..ıuaup ta bedel b11· 

1 

3 SAHiFE 

ığır eti 
mün k SdSI 

Satın alnıa komsi) ona 

Hn a:.-ıcti11d ·n 
" 

1- G rasun gar41izo11unda 
bulunan ve bulucdu•ulacak 
kıtaat ve mü sscsatın senelik 
ibt y ci için 60000 kilo ııg r 
etı kıpah zarf usulıle müoa· 
krs ya konulmuş ur. 

2 ıbalesi .:4 9 34 pazartui 
günü saat 14 de dairesinde 
SA.AL da ıçra edılecektir. 

.3- tılipler şeraiti ögren· 
mek ve ıarln•me ıuretini 
anlamak üzere her gün 
K. R. muracaat edebilirler. 

4 - bedeh muhammini 
teminati muvakkatesı 832 lira 
5 o kuruıtur. 

5 - munakaaaya ittirak 
edecek olan teldıfnamesıni bir 
zarı ıçer111ne l.oyur mühürle· 
dıkten ve üzerıne ısll'ıoı yaz· 
dıkdan ıoora bır zarf temınat 
muvakktaya aıt makbuz. ilin 
haberi veya banka kefaletaa 
meııle dıger mühürlü bir zarf 
içerıs'ne koyup iızerane teklif 
oamesıni ne ış .. aıt olJuKuou 
iıaretle madde 2 de yazıla 
vuaıtin bıtımuıden evvel 
komİs)ODa makbuz mukabilin· 
de vermelerı ve taliplerin ıha· 
le uatindan evvel komiıyooda 
hazır bulunmaları ılin olunur 

il /V 

nların o gayrı menkul ile temıa 
edilmit alacaklaraaıo mecmua· 
adan fazlaya çıkmazsa en çok 
atrtbraın taabhudiı bakı kal
mak üzre arttırma on bet ıan 
daha temdit ve on beııncı ıü 
aü aynı aaatta yapılacak art· 

brmada, bedeli aabf iateyeiaio 
alacaıına rücbaw oian dıier 
aiacaıdaların o ıayrı menKul 
c:e temıo edılm şa lacakları me 
cmuuodan fazıaya çtkmak tar 
tile, en çok &rttuana ıhale 
edı11r. 8öyh: bır bedel elde edi 
lmezae ıbaie yapılmaz ve aa 
ttı talebı duıer. 

6- Gayrı menkul keadiıi 
ne ıhale olunan kımse derhal 
veya verılea mubiet içındeda 
ayıevermeıs ıha1e kararı feab 
oluo.rak keod sındeo e•vel 
ea yukıek tekııf te bulun.al· 
kımae arzetmış olduiu beden 

le almaga razı o ursa ona ar· 
zı olmaz veya buiunmazaa he· 

•en on :,ef gun müddetle ar 
tbrmaya ç arı 'P en çok. art
tırana ıbaie edd r. 1Kı ibale 
a asındaki fark ve geçea ıün 
ler açın yuz de beşten bea p 
olunacak faız ve dığer zarar· 
lar ayrıca bukme hacet kal. 
makaız.ıo memur1yetımi:ıce ah· 
cıdan tabıil olunur .Madde (l..'.>3 
Satışa çıkaralan yukanda 
gösterilen 23·9 934 tarihin e 

Of icra memurluı;?u 

odaııada iıbuılinve göatttriJf'D 
artarma ıartaameai daireainde 
tatalacaiı iliD ol1111ur. 
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TUHAFİYE mAGAZASI 

\1<>t::ın t. Zerafr t ve Henklerinin ~olmamaslle tanı11m1ş harir lim1tet 
f ıbrıka~ı ;p~klileri l'rabzon 'e havölisi u1num satış) erini ziyaret 

ecleı l<'r her şr-yin en U<'UZ ve en sağlamını bulurlar 

Tıcarethan~mizde h{1r ne\ i tuhafiye fantazi manıfatra eşyası : 

MANTOLUK, ROPLUK , KADIN KU· 
MAŞLARı, QORAP, FANİLA, GÖM• 

LEK , PiJAMA VE SAİRE ••. 

En son moda Krep Trabzon 
EN UCUZ Fİ~'ATL.A SATILMAKTADIR 

Her ÇPŞ.t parfümöri, Lo~) o , Levan ta. pudra, krfm 

Ucuzluk S.ağlamlık Temiz boya 

9 722--

arpa ve patetes munakasası icar müzayedesi 
Sat n alma kc is' onu riyas< tind~n 

I- ıın.İun g ro unda P tat sin 6olita 94 kuruş olup 
bulunan ve bu u u ulac k tal pl r teminata muvakat1ayi 
olan kıta:ıt ve mu sses t n b r naklen n ten ve ya malı~e 
aenelık ıhtiyacı ç. n Io5ooo m k uzıle v ya >:anka kefalet 

oameııle muayyen saatte koıai 
kılo arpa .. Sooo kıla pata ea 

a ona mu acaat edebilir . 
m'inakısaya ca"arılm f ır ıha-

2 şeraıti öğrenmek Ye ya 
le tarıhi 24 9 34 p .. z rt 5

A ıureti muaaddakaıuu •lmak 
arpa saat fi de patat 1 saat üzere talıpler her giln k. R. 
15 de K. daırea nde m uracaat ede bilirler . 
SA. AL KO. tarafından cra 3 _ müracaat edece,< 
kılınacaktır a paıuo muha 
m !BCD beJelinın temio tı mu· 
vakkat sa 275 l.ra 6 g kuruş 

ta ipl rıo tayin ed len saatf an 
so raki mur caatl3r1 kal-11\ 
edılm yecektır. il 1 V 

trabzon kız orta mektebinden 
20 - Ajuıtoıtan itıbaren yen talel,enin kayıt Ye kabulü . 
1- EyJôlde eyıfıl devresi mezuniyet imtibanları • 

22- EylOlde 111nfı ikmal imtibaalan yapılacaktır • 

Maballeai IO"afıı Nevi 

Is '{ender paıa DZUD S. Hane 43 
,, Mektep Mektep 388 

Eoı.v.k eıki demirciler Ma;aza ,, 19 

" Sira mağazalar " 231 
Kaıim ata L'zkı Dükan 101 

" " 
Hane 102 

... " 
Majaza 122 

,. 
" " 

123 
,, 

" " 124 

DEFTERDARLIKTAN 
Yukarida c'nı ve sair evufi yazılı ğayri mtnkalıba bir 
icarları 2o ıün müddetle müıaye-deye çikarilmittir talip 
ların " 7 s dibozito akçalarile birlkte ihale ıfiati olan n
p ızartui ılinü defrrdarlı~ta müteıekkil komiıyoaa ma,.• 
lari ilin oıunar. /il iV 

k•p•lıç-m o· unu zarfla ~ \. 

munak sası l 1. Tü.::rkiye::ı:::ı..in en e:s!, an kı.ı ~"'o:7'etli 
ve e:rı. ile:ri D E A 1 Fa "b:rikası : 

Sahn alma lon · ) onnu 
ri,Ht nd< rı 
Kara garoııuııu ç n lu p l 
zaıfJa ıki mıl~ on k o Çam 
odann alınac ktıt ılk teminatı 
bin iki yüz lır d r ıbalesi 

16 Eylul 934 paza gü ü H•tı 
lo da olacaktir tal'pl rıo va· 
ktinde murı c ti rı ı fın 

oluaıur. 11/-IV 

Sümer Bank Beykoz Der~ Fabrikası 
İlk def• olarak Pi YASAYA DERi SATMAK ÜZERE 1 S TAN BULDA bir bilro açmaıtar .•• 

Her neoi yüz. derileri, lcöule, yarm ,, eldioenlik ve gideri muboyao•ı 
İfin bu büroya müracaat olanmalıdır . 

Adru: İstanbul • Si1keci Sanıaı yan ban yanında N9. 36 
Telgraf: Beykozlu lıtanbul· telefon 22832 
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\'E MATBAASI 


