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Kibrit şirk ~ti 
Sahtekarlık 
Yapıyor ...... . 

Bu hesapla eskisinden 
daha pahalı kihrıt 

yakı) 01 UZ ! ! 
Hllslmetia çok h•ldı ve 

Y•rillde ~ir ••riyle kibrit •ir
keti fiatlarcla iate•iye İ•t•mi· 
J• tenit&t J•p•ıt , büyük 
k•talar 70, klçlkler 60 para 
olmuıt•r • 

Araclaa kaaa lair mlddet 
ıeçtiktea ıonra firket ııaıi 
lllllİ l•Jri ••ıra bileye Ye 
aalatelrlrhja 11pb • 

$irketaa hıle Ye ıabtekar· 
hja çok •çak •• o itibarla çok 
clretlslraaeclir: KibrıtJer alay 
"kar•aclaa o111aia yerde Jok 
olap ridıyorl teaıillttaa öace 
ba ı•bi bileler yoktu , l:u 
beaepla laalk kibriti eatuı nden 
çok daba pahalıya yakalor ı 
Şirketia ba ııbtekirhtı bak· 
!'tı-d• ber rla karileıimi&clea 
Wi ço'c ııklyetler dialiyoıu. 

Şirket bilmelidir ki , ba 
ıılateklrbktan Yazıeçiaceye 
kadar elimiı yakuındadar l 

lleHleyl ebemmiyetle ha 
lr6•etia dı~ kat ıaıGae arze· 
deriz; Salate Ye baleli kibritler 
iptal edilmeli, ıarket hilekar· 
lıjıaua cızaaıaa çekmeli, aylar 
du lteri laalktaa Hlatekirlıkla 
•ldıtuu lıalkıa emrine iade 

eli , 1tltı•eleaiDe dlrüat 
lair t•kild• yeaiclea baılama . ··-. Ziı aat vekilimiz 1 

şehrimizde 
E•welki akı•m Erımamclan 

ıerlariaize ı•IPa Zıraat Yelllli 
Malaliı be1 baıüGka a-Glce

•al ••paru ile iıtanltala hara
ket edecektir. 

Farka biDaaancla •iaaf r 
•clilea Yeldi !».1111 ıerefaae 
enelki •kfe• farkada d&a 
de Jetılyurtta Belecliye Ye 
Farka .tar•fıadaa bırer ıi1afet 
Yerilm11tır dl• 6gJeyia ıiraat 
balaıeai11 de •er.ı~n ziyafetten 
ıo•ra •ekil b. ıopkıu Vt!I 

tatLıa uyfiyıeleriai gezmittir 
'fraLzon mıntaka ı 

Ş np;yonluğu 
llıatakamaz biriaeilık maçlara 

••ticeı a41e futbol Ye •••ta 
ka beyetleriace henuı bir 
kar•r ittilaez edılmecl.n ıdmea 
Ocatta a ıampi1on ilin edil
•eai lzenae Necmıati kuliih& 
tuafıa4a ••talra1a itlr1z 

4ilditl .. lıeJf 11etıa futbol 
-..,._. ltalclirileceji 

•• , ....... tar. 

Bulgarların 
Şımarıklığı 
Türkler yer dFg•l 

Ders \erir! 
Atina ıC - Proi• l'G&d•· 

•inin •of yadan altlıfı bir 
m•lttrıpta •of yadtı bul,.ar lao· 
r:ci •iyaHti İ•mintle 6ir lıita. 
bın neıratlilaifi 6iltlirilmelı· 
tedir lcilablft ma/arırriri Tralc 
y.:ı Ali icra lıomit••i reiai 
loan Ormrıncıyeltlir muharrir 
6al,.arların 6a pn 1818 ta• 
rilali GJ • 'telano•mualaetl~•in• 
l'Öre luia atlılmeai laaım ••· 
ı.,. hayalı bal,.ari•tanJ,,,. •• 
ayni aamandtı maatalıil H 

ntalalar bir ntalıe,/onyatlaıatla 
bala••tıiltl•rini o• ba'•arlonn 
bundan baıluı Jobric•nin oa 
tlıl•r baa' •arp oildyatlerinin 
" tralıyanın iadeaini de i•I•· 
tlilı.lerini bıllaa••a tabaraa et• 
tirmalı.teJır proıanın lftlı/aa#.iri 
lııtabın bul,.ar matbuat 6aro· 
•a taro.lından malatclil ecnc• 
6r a•aete ma 1aa6irlcrinc tc•ai 
edı/.,uı oltlaıutıu 6illaaHa 
lıayit etti/eten •onra maalıfır 
matbuat 6üro•a meınarlarm• 
Jan A•aen bo&io/a11 n•ıratti· 
fi tlıl•r bir lıilapta11 tla H• 
laa ediyor. 6a lı.itapla acim• 

la Ttırlıiyenin 6u '•~ri•tt111tlalıi 
Tarlı •lı11lliy .. tine ınalıa6il 
Cralıyayı 6•1prutaıaG ..,. ... 
•İ ltbım ••leceıi ileri .. ,,,.. 
lcteJir • 

Ademi malumat beyan 
ediyorlar 

Loadra 3 - iariliı reı•I 
•llbıfali bu ıabab ııkaa bir 
Amerıka Ciızetui tarafından 
dr.a & toplan caplarım11 tah· 
dıdı hıklcıada inııltere ile 
J •ponya aruında akteclildiii 
bıldırilen itilaf bıkluncla 1 
kati olarak ademi mala•at 
beyan etmektedirler. 

Belediye intihabı J 

Atlana 3 - B.letliye in. 
tıhabatı laaliy•t• tleoant atli· 
vor dan C. H. F. 6ir toplan 
tı yapılmıı O• oldlcotlarlara 
intihabat etrafında lüaa rn/a 
i&a/aat ouilmiıtir • 

Paris - Moskova 
telefonu 

Po.rİ• 1 e Din pAriale 
mo•lıooa ara•ıntla tlofra te
le f o 1 •6 aırn•l•ri •fılm'ffır 
il. Barla • Barthoa: ita ...ı
naaebct/a Fran•ıa iliidmeti· 
nin Sooyct laii/carnat H ınUle 
t•n• laita6en 6ir 6cycmna111e• 
ıini ob,...,,., . 

Sovyetler 
C. akvama girecek 
Paria :i - Dayili telgraf 

malao6irinda11 Sooyetlarin c•· 
miydi alıoama iltilaalcı laalc
lcıntla b:ıılıea büyi/ı deolat. 
/er ar.ı •ıntl.J lam 6ir itiltJf 
ho•ıl olmuıtur • 

ERGANi 
Tahvilleri 

AtlGlla 3 - Er,.ani İ'i 
"Orfl•11ma•111a ait C. acriai 
t11hoillari tlü 1dcra itifJGreıt 
ı•larimia airaat oe iı banlctı• 
larıntla •tılılmaltı fılcarılmrı • 

· tır 6a talaoillarin pelı lıı•d 
6ir sam11nJ,,, tamamen ••tı· 
lacafl amal111alttatlır • 

Elektrikli yoğurma 
Makinesi almayan 

Furunlar 
Kapandı 

A.:lana J - Balctli,enin 
rniılıcrrcr ••İr •• ten6ilalcri•• r.,,..,. tlibte lıetlor fırın 
Itırın• clclıtirilıli yt»farma 
lıoymi,an laranlar d•n lıapa 
lıl111cıtır 111c1JCat m ılı ineli la· 
r111lar ıe/arin elımelı ilatiy•· 
c1111 ~tmin _ •tti6intl•n ıclairtlc 
laer .lttın,.; 6ir clıınelı hhraaı 
olma•rffllr llUJMafı/t. bela
J;.,c •on bir •••am.ılacı pı· 
mcrelı lllCliine tcJıırüı atme 
mİf •• lıııpan•lf l•r11nlar11 
011 .. ,.,.. "" ... ,,., ,,.,,.;, 

tir tli,.r taralltın ı•larintiatlc 
•afılan ular •NrinJc bir ila· 
tiluJr olap olmtatlılu1111 tef. 
lıilıin• olltJyet mcılıaınınctı 
Jaoam cdilmelıtetlir me•ele 
6ir lıaf 6Ün •o~ra anlaııla• 
colıtır. 

Dehşetli 
bir kavga 
Matlra• 3 - Do alııam 

oalıahlan bir lıa11,.11 ••no•ın 
"" bir mualaman 6ifGlı tlıır· 
6Hile 6ltliriılmiiı on mü•'i· 
man O• Üf bin hindi ofır 

ıurette yaralanmııtcr • Poli• 
•ıtaatı mücadelenin l'•niıl•· 
lllHine m ıni o/maıtar • 

VİYANADA 
Alman aleyhtar hğı 

Vi,a.1a 2 - Polia •iyana 
tlolıi Al11141n lıal6bün6 lıapat · 
...,tır lllllip nnsi laar•lıctinc 
men .. p 661611 ın6neoHrlerin 

if tiına mahalli itli 6e,.ntlol 
tlalıi lırap la6rilıalarının nui 

titri M. Hıımhr••r poli• na 
•reci alt1ada 6wlrınclrınılınalı 
leflw , 

6 EYLÜL 1934 "PER$EMBE 

\ 
İsmet Pş. Hz. 

':> far1m i1i t e~rifleri 
ı hı r-.ı z l ı kl .ı ht>I !enen 

li ı~p el\il i m iz"n J,u giin 
'C\ a ) ar ııı l l'!l l an huldaıı 
harekc~tleri k u v v e tle 
muhteıneldir . 

AZİZ BEY 

) 

Türkiy!' l.Jman cemiyetleri 
ittifakı umumi merkez re:si 
Erzu um meb'uıu Aziz bey 
Erzurumdan ıebrim:ze rel· 
mittir. Aziz bey bırkaç ıil• 
ıehrimizde k•lacaiını ıöyle· 
aiıtar. 

Müfettişler 

Tayyare cemiyeti bat 
mllfettiti Baba Sait, müfettiı 
Kemal beyler ıehrimıze rdmit 
cemiyet itlerini teftiıe baıla· 
mıılarclar. ! 

Muallimler 
Muallim Eaiı, Habip,ıabo, 

Yaıaf CemiJ Veyıel Faık 
Bedri beyler lıtanbuldan 
ıelarimiıe ıelmitlerdir• 

idman Ocagında 
verilen çay ziyafeti 

miinasebetıle 

Halk Gazetesinin ıoa 
auahaaında İdm ın ocaj1 tara· 
fıadan klup menaa~iaiıai11 itti• 
rakile bir çaJ ziyafeti Yerildi· 
ii Ye bada mabz • ocatm 
baıeaeki lik maçlan biri.-ci• 
liii ıerefrn e Japıldıiı ulafll· 
•• ,br. 

Halbald lia ziyafetten l»ir 
çok aıuan haber •• maluma• 
tı olmachia ribi dayet hakkın• 
dada bir ılazar Ye bir ihbar 

1 
•••cut deıildir. bin~aale1la 

ba ziyafet ••cak buıuıi mabi· 
yette 1apılmıt oldap da 
ulatalmaktachr. malrıadıa 
aeden ileri ıeldıri Ye kalllbe 
meuup bulanan bali hazır 
aaanıa daYet edilmedifi 
halde daYet edilmiı ıibi ı•ae· 
te ile bu ziyafebn neırini 
bil•em ne dereceye kadar 
dojru buluyorlar. 

Azadan 
K . H. F. --

Cıhao harbine 

nihayet verilıyor 

Vaıınrton 1. Parapay 
Hlik6meta Cako Claaco 
Harbine aibayet vermek içıa 

kayit ve ı.rtaz olarak hake• 
mi kabul ettıiini bildirmittir 
bohYyanın da 1'abal etmeaiııe 
oair ııaaya PMR etmdlLtedir 

Bolivya iki kaydı ibra ai 
ka,.aktadır bunlardan lir 
per•ru•ya ait Rıo limaara 
llrerincleki bukul.una mütı • 
aliktir Resmi m•hafil bolivya· 
aia nihayet kabul edeceğ i 
fikrindedir Arj 'nba or11p> J 
•• berıily•m• mitallıı c • 
b• •crkucleclir. 

I -. T 
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Belediye intihabı başlıyor 
intihap defterleri asıldı .. isim

leri olmayan veya mükerrer 
olanlar müddeti içinde 

murac aat etmelidir .. 
Beledi' e mt>cli~i ık in 

~ 

ci de\re in i lap enc•;.-
meninden : 

Belediye kanuı;uoa tevfi. 
kaı her dört sere-ie bir y,eoi
den ydpılması ic beden bele· 
lediye mecl si int habının ikin 
ci devresine 1934 senesi bir 
eylulünden itibaren batlaomıs 
bulunmaktadır . Buuun için 

belediyece tanzim ve encüme· 
nimi2ce de tetkik ve tutik 
edilen intihap defterleri 3 ey· 
lül 9 : 4 tarihin den itibaren 

cuma günü hariç olmak üzre 
alb gün müddetle ve 9 eyliıl 

934 pazar günü akşamma 

kadar askıya konulmuştur. 

Defterlerin bir nüshası or· 
t•hisarda hükumet konağı ö
nünde, diğeri çarşı camii önü
ne ve üçüncüsü de belediye 
önüne asıldığından defterlerde 
isimleri yazılı olmıyanların ve 

ya mükerrt!r yazılanların bu 
altı gün içinde eocümenimize 
müracaata haklan olduğu Ye 
9 eylfıl 934 pazar günü akıa· 
mındao &onra hiç bir mu •aca
atın kabul olu:ımıyacağı ve ia. 
t habın birinci teşrinin onuoco 
çarfımlıa günü yapılacnj'ı ilan 
olunur . 

arpa ve patetes münakasası 
Satın alına komis' o ıu riyasrtindrn 

1- girasun garnizonunda 

bulunan ve l:.uluociu· u'ncak 
olan kıta~t~ ve müesae l n b'1 
aeoelik ihtiyaci iç·n lo5ooo 

kilo aı pa 25000 kl.O patates 
m'inak;,saya cıkaralm 'ştar ıha
le tarihi 24 9 34 paz.arh si 
arpa aaat il de pabtes saat 
15 de K. daireainde 
SA. AL KO. tarafından icra 
kıhnacaktır arpanın muba· 

mmen bedelinin teminata mu
vakkatası 275 lira 6 ~ kuruş 

Mühabaka ile taıebe 
Ahn(:.e«. k 

V ilii) et makamin<lan 
Ankara Orta muallim 

ı Mcktt: bi ve Gai Terbjye 

~oıtiHiıüne n; tiuı baka ıle 
talebe alanacaktır Girmek 
iıtiyenlerin şar tli ları öğrenm · 
ek iizere vilayd mnarif mü· 
dürlüğünc mürt c ,2 tları laz·m 

dır. 

Kıp•lı odur1 kökü 
Zarfla . 

müiıakasası 
Satın alma 1 oıni~yonu 

r1vasetiııdcn 
,J 

Kars garn17orıırnun ihfy2-
cı olan 'J So b·n koilo odun 
kökü kapalı :z.aı fLt eksiltmeye 
konulmuştur ilk teminatı 950 
lira 25 kuruştur ibalrsi 2o 
eylul 934 perşembe günü St. 
9 dadır istekliler şartnameyi 

ıörmek üzre hergün ve kapalı 
mektuplerioin vaktinde verme 

• leri ilin olunur. 1 -IY 

patafsin 6olira 94 Luruş olup 
talipler teminati muvakabyi 
naklen naten ve ya maliye 
makbuzile veya l-aoka kefalet 
o .. mesıle muayyen saatte koınİ 
ayona muracaat edebilir . 
2 - şeraiti öğrenmek ve ya 

sureti musaddakasını almak 
üzere tal pler her gün k. R. 
muncaat edebilirler. 

3 - müracaat edecek 
ta Jiplf ı n h)İD tdıltli u.llh D 

!Oııraki o:uucaatbu kalul 
edı i o:c:)<Ct~ti r. il/- lV 

ecza malzeme 
münakascsı 

\ iJa}ct dajnıi t nLü
mtniııden 

Memleket baahnesioin 934 
senesi ıiıtiyacatindan 167 ka· 
lem ecza ve malzemei tibbiye 
münaknaya ~ 011uldu il 9 934 
tarihine mi:sadaf aah aüoü 
saat on dörtte ıbale oluoaca· 

ktar taliplerin kanuni veaaika· 

larile vilayet daimi eııcüme
nine müracaatları JV - /ı/ 

......... -........ ----~---

::~;~·çam odunu 
munekc~ası 

Sat1n alma k on1is' onu u 
J 

rh~ctir.dcn 
Kaı s ısrnizunu için kap al 
zarfla iki milyon kilo Çam 
odunu alınacaktıt ilk teminati 
bin iki yüz liradir ihalesi 
16 Eylôl 934 poza güniı aaatı 
lo da olacaktir talipletin va
ktinde muracartları ilan 
olunur. /V-IV 

Gizli nüfus 
hakkında 

belediye 
riyasetinden 

Gizli oufoıların yazımı 

hakkında neşrolunan 9 7.934 
tarih ve ~576 Ng lu kanuna 
güre I 9 934 tarihinden itiba· 
ren herkes bütün. gizli nüfus 
vakalarını bir buçük ay için 
de yazdirmağa mecbur olup 
ondan sonraki kay'tlar cezaya 
tabi tutulacağından alakadar· 
ların verilen mübleo içinde 
belediye zabita komserliğine 

müracaatla g'zli nüfus kayit· 
larını yazdırmaları iliu olunur 

Sığır eti 
mü na kasası 

Satın alma konısh onc.ı 
Rivasetinden 

,J 

1- Giraaun ıarnizoııuoda 
bulunan ve bulundurulacak 
kıtaat ve müesscsabn senelik 
ibtiyaci için 60000 kilo ıııır 

eti kapalı zarf usuli)e müna
kn~ya konulmuştur. 

2-ibaleai -24 9 34 pazart( ıi 
günü saat 14 de dairesinde 
SA.AL da içra edilecektir. 

3- talipler şeraiti ögren
mek ve şartname suretini 
•nh. mak üzere her gün 
K. R. muracaat edebilirler. 

4 - bedeli muhimt:lini 
teminati muvakkatesı 832 lira 

So kuruıtur. 

5 - munakasaya iıtirak 
edecek olao teklifnamesıni bir 
zarf ıçeriıinc koyur mühürle
dikten ve üzerine ia111ini yaz· 
dık.dan ıonra bir zarf temınat 
muvakktaya ait makbuz illo 

haberi veya backa kefaletna 
meıiie· diger mühürlü bir zarf 
ıçerıaine koyup üzerine tekltf 
namesini ne ite ait olJuiunu 
itaretle madde 2 de y;zılı 
vesaitin bitiminden evvel 
komiı) oaa makbuz mukabilin· 
de vermeleri ve taliplerin ıha· 
le aaatindao evvel komisyonda 

hazır bulunmalara ilan olunur 
ili -/V 

Sade yağ 
münakasası 

Satın alma komisvonu 
~ 

riyasetındrn 
Samıun gar nizonuada bulu 

nan ve bulundurulacak olan 
kıtaat müe11esatın bir senelik 
ihtiyacı olac 10000 kilo sade 

yağ kapalı zaafla münakasaya 
konulmuıtur ihalesi 2o eylfıı 
93~ perşembe günü St. 16 da 
dır b.l plr.rin ıeraiti öğrenmek 

için her gün ve münakasaya 
ittirik edeceklerin muayyen 
ıaatta komisyoı:ıumuıa mura• 

c:aatlırı ilia o:unur. 1 iV 

VİYANA 
VAPURU! 

Roma - ilk 
ticaret vapuruna dün anlc 
limanında bayrak cekilrnil 

' 
tiryeıte aerbHt limanına 
rbut olacak olon vap 
Viyana i•mi verilmiştir. 

Pazarlıkla 
ihale 

Satın alma komisyo 
riyasetinden 

29 - 8 - 934 tarihi• 
alay ihtiyacı oh'n 340000 

uo ve 11 ooo kiJo 
yağına talipler tarafıll 

teklıf edtlen fıat komiayo 
muzca muvafık ıörülaa 

ihale kanununun 18 • 
C. fakrası mucibince bir •1 
ddetle hızarlıfıa çevrilmif 

ihaleai 29 - 9 • 934 Cll 

teıi günü un Hat 15 de • 
Y•i St. li de istekliler 
f eraitini ri>rmek iıtiyenler 
gün komiıyona 
ilin olunur • 

Kapah tezek 
Zarfla 

münakasa 
Satın alma ko.misy 

ri y aseti:~ıden 
Kars gunizotu11un 

milyoıı kılo tezeii kapala 
fla eksiltmeye konmuştot 
teminatı iki yüz liradır ib 
22 eylfıl cumartui iÜDÜ S 
de isteklilerin şartnameyi 
reomek üzre Ye teklif me 
larının vaktiaden e•vel • 
leri ilin olunur I - iV 

çayır, g~zy 

koyun eti, y 
ğurt, süt, ar 
münakasa 
Sat 111 alma komisy 

riyasetinden 
Erzincan kıtaat Ye 

ıeaata içia münakasaya 
lan meYaddı ia1ede11 
f&aü Ye Saattiade i 
çıkmayan 120000 kilo 
otu 2o3So kilo guyatı 
kilo koyun eti 6000 kili 
ğurt looo kılo ıüt ile 
gününde verilen fiati 
rörülea 228000 kilo ır 
ay zarfında çıkacak t 
ihale c,flmek izere pıS 
çevrilmiıtir. t Şartaamefİ 
mak için her ıüa müo 
ya rirecekler i~in ot içill 
lira So kurut gazyaıı 6 
koyun eti 56 .!. lira 5o 
yoğurt BS lira 26 ku 
7 5 lira arpa 7 4 l lira 
ruı teminatlarıyle birlik 
11usyonumaza muracaa 

olunur • 1-l'! 
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Mektep Defterleri~ 
Türk Maarif C. Umumi 

Merkezinden : 
TirAr M arif Cemiyeti firmasını taııyan laer ne11i meldep 

tlefterlerine bu Hne hmam•:ı yeni oe cuoelce yGpılma· 

Arta olan tl•ftcrlerclen claha caz.ip bir ,ekil verilıni,tir. 

Emsaline laer lausasta faik olan bu defterlerin 

Umumi satış deposu yalnız 
İstanbul' da mar puççularda 

Boyacı Han altında 

K!! -~~=~:.~~o~u~e:ı~~:~.~~:7. 1 

Katip ah naca ·k 
gümrükler başmüdür

Jügünden 
li&maiiklerde •çak 12 lira 

... li ma•tlı kltiphk için Ey lü 
liia 1ekiLDCİ cu•uleai ıGnl 
ıaat on daıtte memurin kanu . 
au11un d6rdü ıac6 maddeıinde
ki ıeraiti baz orta mektep 
aeıunlan araaıada bir müaa
laaka imtilaaD1 J•palacakbr 
Jateldiler:n adı ıeçen sGn&n 
lile ••lstiae kadar Yeaıkal•· 
nle 'birlikte baımlidiirlüilimü· 
1• mliracaat eylemeleri ılia 
oluaar. ı-11 

koyun eti 
münakasası 

Şatın alma komisyonu 
Ri' asetinden 

l - Giruua ıarnizoaand• 
bulwaaa Ye balaadu,.lacak 
olaa katat Yt: aüeuuaba bar 
ıenelik abbyaci için 6000 kilo 
keyua eti 4000 kılo ubaa 
8000 kilo kuru 10ia• maaaka 
ıaya koaulmuıtıu ıbale tanlai 
25 9 1'34 aalı aüı.i ıaat il de 
ıabua 14 de koyua eti 16 de 
••ia• kum.ndanhk dairesinde 
ıahn. alma ko aiı~ oaa tarafaa
daa ıçra edalecektir . 
2 ırait lırenmek YeJa ıareti 
•uatt aku.aı almak aızaedea 
talipler laer ıon ıatua al•a 
koıaiı10 ıana muracut edebilir 
J - bedeli mDbam meD koyua 

eti te•iaati maYakkateai 112 
lira So kvq ıabun 71 lira 25 
karaı 'ola• 21 lira olup talip· 
ler teminati mu•akkat•J• 
•ukahil 1a aakıt ya maliye 
•ak bu •eya baaka kefalet 
.. mealle biılakte ıelmeleri 
mu'Jrea aaat dalıılinde mllra
eut etllft ı•rttar ba aaattaa 
IODta plecek talipler1a mura. 
c'ab l"llal eclılme7eceıi iJ&n 
p!ıaar ıı-ıv 

ekmeklik un 
mürıakasası 
Satın alma komisyoni 
Rıya:,etinden 
Samıan ıullizonuacla 

bulanan Ye buıuaack olan 
kataabn lair ıeaelık ıhtıyaci 
olan 360000 kdo ekmekhk 
unu kapalı olarak müaakaıa· 
ya koaulmuttur ıhaleai 9 9 34 
pazar tiintl aaat 14 dedir 
talıpleraa ıeraıb öirenmek 
üzere her ıün Ye münakasaya 
ittirak edeceklerin muayre• 
züade ihale •••tına kadar 
temıa&t makbuzl•11le komia. 
yoaamu&a müracaatlan illa 
o.unur. iV iV 

F asulya,mer
cimek,bulgur 
münakasası 
Satın alma komisyonu 
Riyasetinden 

1- Ginıun ıarniıomunda 
bulunan ve buluadurulı cak 
olan kıtaat •e müuaeaabn bir 
ıenehk ıbtiyacı için 30000 

kilo Fuulya 12000 kilo mer· 
cimek 25000 kilo lıultur 
miiaakı ••Ja konalmuıtur 
2 - ilaale tarıbi 23 • 9- 934 
pazar atn6 •••t 1114 16da k 
daireıiade SA. AL. kO. tara-
fıadaa icra kılın•cakbr. ' 

J--ıerait öireamek Ye bir 1 
ıureti muaaddaka11nı alm•k 
iıteyenler her rila kom:ıy ona 
mGracaat edebılirler . 

4 Faaulyanın laedeli 
mubammiai 6:ıeriae temi• 
nati muvakkataaı 168 lira 
75 ku Uf mercimeı'n 90 lira 
Ye buliurun 131 lira 25 ku Uf 
talıplcr temi•ati •UYakka
ta•nı YeJa baaka kefaletini 
beraber ıetireceklerdir Taki 
milracaatlartayi11eclılea ıa..e 
ıaattea ıoara k•bal edilae· 
J•C•Iİ ilb olur 11-1 V 

İLAN 
Of icıra , memurluğun den: 
Açık artırma ile paraya 

çevrilecek 2ayri menkulun ne 
olduau. 

Beı parça ç:tlılık ile sekiz 
parça araı.t 

Gayri menkuliin bulundu
iu •eYki, mahalleai, ıokaiı, 
aamaraaa. 

Ofun baatikoı. kariyuinde 
•erb•n olan 1- kiaunevve 
930 tapu aicilinin /4 Ng ıiada 
Abtik oilu Feryuı zevcui ye 
mebmet kııı fatma namına 
mukayyet bulunan çalal.j'ın 
S biuede bir bi11eai ve keza 
tapu ı=cili in 15 Ng ıindaki 
tarlaaia 6 biıtede bir bi11e1i 
Ye 16 tapu ıicil No. la çalıb· 
tı• 1 de 1 bi11ui Ye 171 
tapu No. la ~ab1&iıa 6 de 1 
lıiueai Ye Jg tapu No. lu 
tarlanın 6 de J bi11eai Ye 2o 
No. 111 çahlaina 6 de 4 bi11eai 
ye 2g tapa No. hı tarlanin 
320 biuede 117 biueai Ye 
29 tapu •o lu tarlaaın tamamı 
ye 3o No. lu tarlanın 3 biaa· 
11 de J biueai iki b111e itiba· 
rile l biu•i Ye 3 ı N o. lu 
çalıbtıa 5 hi11ede 1 
biueai 3 bi11e itibarıle l bias· 
ıi ve 32 tapu Na. lu çahlıiın 
il lıiuede 1 biueai. 

T akclir olanan kıymet : 

14 No. la çahlıiın S de 1 
bi11eıi [ Soo] lira Ye l 6 No la 
çaW•i•• 6 ft 1 blMUI ..!oo bra 
ye 16 No. lu tarlanın 6 de l 
bin-:ıi 600 lıra Ye /7 No. lu 
ç.alalıiın 6 de 1 b1Sıea1 loo lira 
ye l g No. lu tarlanın 6 de l 
hıueaı J oo iira Ye ı SJ N o lu 
tarlama 6 de 1 bı11ea1 17 5 lara 
•e ao No.lu çalılıian 6 de 1 
bır•eli 4o lira Ye 'J.7 No lu 
tarlaaaa 1 de 4 bıueaı 

be1'etı umamıJeaı [ 3000 J iiıa 
32 ••· lu tariaaıa ıs luuede 1 
laıU•I& 1000 lıra ve °Jll r.o. lu 
taılaaaa .J'ıo Juaaede ı l7 bia· 
Hl 75 lua Ye ii6 DO. 1U 

tarlama taaamı 200 tara Ye 
3o no. hı tarlama 3 de l hıaae· 

ıı 2 hıı•e ıtabarale ı hJ11eai 
ı 5o lara ve 3 l 11.0. 1u tarta111n 
S de 1 lu11eaı 3 bıaae &bbarüo 
ı haaıeaı ııs lira. 

Artbrmuın yapalacaiı yer 
ala, aaat: Ut ıcra daıre 
•• öaiiade 2J ·~·9l4 pazar 
pail aaat 14 de 

1 - İtba ıayri meakalüa 
arttbaa tartaamui 12·8·934 
tarılıiadea itabarea 93-'- 26S 
•••ara ile Of ıcra 
dain•ıaha muayyen numaraa 
ada berkeaia ıöre bilmeai ip11 
açaktııUinda yuıh olanlardan 
eazla mal6mat almak iıleJen 
fr, if ba tartaameye Ye 933-

265 doıya numarasile memu· 
riyetimi:r.e müracaat etmelidir 

2- Arttırm.ya it tirak için 
yukarda yazı la kıymetiu yüz.de 
yedi buçuk nisbetın:le pey ak 
çesi veya milh bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edile
cektir . ( L4 ) 

3 - İpotek sahibi alacak· 
lalarla diier alikadarlaruı ve 
irt.fak hakkı aahiplerinio gay· 
ri menkul üzerindeki haklann 
baıusile f aıı Ye masrafa dair 
olan iddalannı itbu ilin tari· 

binden ibbaren yirmi gün için 
de evrakı müabitelerile birlik· 
te memuriyetimize bildirmele· 
ri icap eder. Akıi halde hak 
lan tapu ıicille aabit olmadık 
ca aabı bedelinin paylaıma
ıından hariç kalırlar . 

4 - G6ıterilen günde ar• 
tbrmaya iftirak edenler artbr 
ma fartnameaiai okumat Ye 
liizamla malumab almaı Ye bu 
alan tamameaıkabul etmit ad 
Ye itibar olunurlar • 

S - Tayin e dılen umu· 
da ıayri menkul üç defa bai· 
nldaktan ıonra en çok artb· 
tana ihale edilir Ancak art· 
brma bedeli muhammen kıy· 
metin yüzde yetmit betini bal 
maı Teya ıabı iıteyenin ala· 
catanı rücbani olan diier ala 
cıkWar bulunup ta bedel bu-

alar1D o gayri meakal ile temin 
edilmit alacaklarının mecmuu· 
adan fazlaya çıkmana en çok 
atrttuaan taahhüdü baka kal· 
mak üzre artbrma on bet fÜD 
daha temdit Ye on betinci ~ 
nll aynı ıaatta yapılacak art· 
brmacla, bedeli aatıt iateyeİDİD 
alacaiına rücbaaa olan dipr 
alacaklıların o ıayri meuul 
ce temia edılmiıa lacaldan me 
cmuandaa fazJa1a çtkmak tar 
tile ea çok artbrana ihale 
edillr. Böyle bir bedel elde edi 
lmeue ihale yapılmu •• ıa 
tıı talebi dlifer. 

6- Gayri meakul kendlai 
ne ihale oluDan kimse derhal 
yeya Terilen milblet içindeda 
aJıetermeu ihale kararı feab 
olanarak keDdiainden eYYel 
ea yiikaek teklifte balunal· 
kimae arzetmit olduiu beden 
le almaia ra11 oluraa ona ar· 
za olmaı veya bulunmazsa be· 
men on ~et ıün milddetle ar 
ttırmaya çıkarılıp en çok art
tuaaa ıbale edıhr. lkı ihale 
arasındaki fark ve geçen ıün 
ler için yüz de beıten beaap 
olunacak faiz ve diier zarar
lar aynca bükme hacet kal· 
makaı11n memanyetimizce ah· 
cıdan tahlil olunur. Madde (13 3 
Sabt• çıkanlan yukanda 
ı6ıterılen 23·9·934 tarihinde 

Of icra memurluiu 
odaaıada itbuilia..e göat~rilen 
ubrma ıartnameai dairesinde 
tatılacatı ilin olunur· 

11aıa&ı@,~li!Et~ı;it::tia~U 
1 YeniYol ll1 
IGAZETE vEMATBAASI m 
Dii!iıiliilliiii!iiHiiiilıfiiii'J!iiM 
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TUHAFİYE mAGAZASI 

\1ctanet. z,~rafrt ve Henklerinin ~olmamasile tanınınış harir limitet 
fabrikas1 ipeklileri l'rahzon ve havaJisi u111un1 satış yerini ziyaret 

etlenler her şeyin en ucuz \ e en sağlamını buJurJar 

Ticaretlrnnenıizde her ncvj tuhafiye fantazi man•fatra eşyası : 

MANTOLUK, ROPLUK , KADIN KU· 
MAŞLARI, ÇORAP, FANİLA, GÖM· 

LEK , Pİ-JAMA VE SAİRE ••. 

Erı son moda Krep Trabzon 
EN UCUZ Fİ'i'ATl.A SATILMAKTADIA 

Her ç'"' ş\t parfümöri, Lo3yo_, Levanta, pudra, krem 

Ucuzluk Sağlamllk Temiz boya 

• ..... ,, • 1 . ·1. t' ' 
. '• .• ~ v, • ~ "') l ~· i , ~ ·- ' n z '? 

i-LAN 
Trabon icra memurluğu--:len: 

Açık a.rtırma ile raya 
çevriiecek ıayri me ft iun ne 
o:duğu. 

Ma bahçe ve muşteme· 

lab nyire havi h ne 
Ga} rı menku'ün bulundu 

&u mevki, mahallesi, sokağı, 
aumarc sı . 

iıkender paş ı malıalleai 

m c: zarhk çikmzı 
Takdir olunan kıymet : 

( 900 l lira 
Arttırmanın yapılacağı yer 

gün, saat: Trabzon ıcra d1ire 
ıı önünde 7· 10 934 paz .. r 
ıünü ıu. t 14 de 

1 - lşbu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi 6 ·9 934 
tarihinden itibaren 930 323 
931 841Dumara ile Trabıoo ic 
radairesinin muayyen numıras 
ada berkesin görebilmesi içiD 
açıkbrllinda yazdı olanlardan 
eazla malumat almak isteyen 
fr, iıbu şartnameye ve 3'l3-
841 doıya numari aile memu · 
riyetim:ze müracaat etmelidir 

2- Arttırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedı buçuk nisbetinde pey ak 
çeai veya milli bir baokanan 
teminat mektubu tevdi e·dile· 
cektir • ( 124 ) 

3 - İpotek sahibi alac•k
lalarla diier alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin g - y
ri menkul üzeri11dekı bakl ıın 
buıusile f ai:r. ve masrafa dair 
olan iddalarını iş u ılan tari 
hiaden itibaren yı mi gün için 
de evrakı müsbitele i bırlik
te memoriyetimi:ıe b:ldirm le· 
ri icap ed~r. Aksi halde hak 
ları tapu sicille s bit olmadık 
ca aatıt bedelinin payl şma. 
8111 dan hariç kahrlar · 

4 _ Gösterilen günde ar 
ttarmayı iftirak edenler arttır 

,. 
Tü:r: ki ye:o.iı-:ı. e r.ı. eski ., e :ı:ı. k"\1 ""V""""V""etli . . 
\,/e en. ile:ri D E R 1 Fa brik:a.sı : 

Sümer Bank Beykoz Der~ Fabrikası 
İlk defa olarak PİYASA YA DERl SATMAK ÜZERE ISTANBULDA bir büro açmııtar ..• 

Her neui yüz derileri, kö•ele, yarmı, eldiuenlik 11e güderi mabayaaaı 
iı;in bu büroya müracaat olunmalıdır , 

Adı es : lıtaD bul • Si1keci- Sanaa•• yan han yanında Ng. 36 
Telgraf: Beykozlu lıtanbul · telefon 22832 

ma ıartnameıini ol< umuş ve 
lüzumlu malumab almış ve bu 
oları tamamen~kabul etmiı ad 
ve itibar olunurlar . 

5 - Tayin edilen zaman 
da ııayri menkul üç defa bağ· 
rıldıktao ıoora en çok arttı· 
h:na ıh .. ltı edilir Ancak art· 
· b m3 oc:d"'li muhammen kıy
metin yüzde yetmit beıini bul 
maz veya satıı isteyenin ala· 
cağına rüchani olan diğer ala 
cakhlar bulunup ta bedel bu, 
nların o gayri menkul ile temia 

edilmiş alacaklarının mecmuu· 
ndan fazlaya çıkmazaa en çok 

atrtbr.iun taahhüdü bakı kal
mak üzre arttırma on beş iÜD 
d .. ha temdit ve on beşincı ifÜ 

nü aynı ıaatta yapılacak art
tırmada, bedeli ıatıı iateyeinin 
•la cağına rücham olan diğer 
alacakhların o gayri menkul 
ce temin edilmiş ol.., akbrı me 
cmuundan fazlaya ç kmak tar 
tile, en çok •rttırana ıh.Ue 
edılir. Böyle bir bedel elde edi 
lmezse ihale yapılmaz ve sa 
ttş talebi düşer. 

6- Gayri menkul kendiıi 
ne ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içrndeda 

•rıevermeıı ihale kararı f11b 

• 
icar müzayedesi 

Maballeıi IO~aiı M.N ---
lskender paıa uzun S. Hane 43 

,, Mektep Mektep 388 
Eıvak eaki demirciler Ma;aza 1g-1g 

" Sıra mağazalar 
" 231 

Kaıim •i• L~zk' Dükaa 101 

" 
,, Hane 102 

" " Maiaza 122 

" 
,, 

" 123 

" " ,, 124 

DEFTERDARLIKTAN 

Yukarida c:nı ve sair evsafi yaz!l• ğayri menkulataa bir ı 
icarları ?o gün müddetle müzayedeye çikarilmittir talip O 
ların ~ 7 5 dibozito akçalarıle birllde ihale güaii olaa 11· 
pazartesi günü defctdarhkta müteıekkil komisyona 
lari ilan olunur. 1 V iV 

olunarak keadiaindea evvel 
ea yüksek teklifte bulunal· 
kımıe arzetmit olduj'u beden 

le almaia razı oluraa ona ar· 
z1 olmaz veya bulunmazsa he· 

men on ~et ıüa müddetle ar 
tbrmaya çıkanlıp en çok art~ 
tarana ihale edihr. iki ihale 
araaındaki fark ve geçen ıün 
ler için yüz de beşten heaap 

olunacak faiz Ye dijer 
lar ayrıca hükme ·bacet 
maksızm memuriyetimisc• 
cıdan tahsil olunur.Madde 
Satııa çikaralaa yak 
gösterilen 23,9 934 tar 
Trabzon icra 
odasında iı':>u'lia•e ıöat 
artırma ıartnameai da 
tatdacaiı ilin ohıDv. 


