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Her bakımdan 
GerileyorlJZ .... 

Kapa•ite oe aydınlılı ba· 
lcımınclan öteden heri öoünıi· 
lecck bir kerdcdc olan T rab· 
zon, ne ya.z;dı ki ba 11ü.n her 
bakcmdan 11eridir ve 11•ril• . 
mekıedir : Bayındırlık oe 
eıenlik iılerimf.z; cok acı oe • 
fOlı acıklı bir daramdadır • 

Soyıal bakımdan yürüyıi 

ıümür., yüriiyüı dejil , 11eri 
11idiıdir • T rabzonun ıçıne 
bir kuı bakıııyle bakıı , bu 
dediklcrimiz.i • birden belirt· 
mey~ ydiıir • Görünen köy 
kılavuz. iıtemu, ııte biz, iıt• 
iz.erlerimiz. ! 

* • • 
K6ylerimi=le , köylüleri· 

miz.le llİf mi hif afraımryo
rua. Olcal•uz, yolauz., yordam 
ıı.z; lıalıı , onlar İfin dalaa 
ne z.amana kadar ıiırecelr. ' 
oe bu durumla kallıcnma, her 
alanda lcalkınma yol oe İ•· 
kdn larını nice bulacak o ;scı. 

11allılar ? bi/11iıiz.lifin , 6Ör· 
11üıü:.ı.lüjün, cehaletin kurbanı 
k/up 11iden lıöylüm4zü h•r 
türlü ıallık ile eıenlilt ıart
larının 'iok uz.aklarında /ae. 
)'at ıörpül•mekden kurtar• 

m k , aydınlar 11c her yöntlcn 
onlcıro ,,,. tutmaları e•rckii 
olanlor İfin ön ııralartla 7 er 
tutan bır ödeu delil midir l 

Jıinde, ycııayıımda oe her 
halinde kcmdikend,ne olan 
ue kendikendine kalan köylü 
ye kalkınma yollarını eöıtcr· 
mek bir ödeu oldutu kadar ' 
devrim ( inkılap ) terbiyeıi 
uermek de ön~mli ue fok 
ıuekli bir ödeudir ! .zararın 
nertı1indcn döni.ıliırıe karJır 
haılıyolım bu ana iıe artık •. 

* • • 
lıimiz ıalt köyle oe lcôy· 

liı ıle uıraımak da tlctildir, 
Şehirde de baıarılacalı iıler 
vardır. Vardır ama, iıtc her 
yönden o• her "' balıımtlan 
onan da hali meydandır • 

Bayındırlık , eaenlilc , uc 
•oy•al bakımlardan laan6 i 
i:ı;erımız. oardır ki aöz önüne 
aerılebılır ! kö)lde Röylümiı;ı 
kcndı haline bırakıldıflı eibi 
ıchırde de e•nflik kendıken• 
dine kalmışdır • köylü aydın· 
lanın.ara mahtafdır , fo.kat 
unutmıyalım kı, kaft;;•ı ıııklı 

olan ue ôouniıiecek kertede 
, Cf ltZ bır kapa.•ıtHi bulunan 
11•n'ilerimı:ı; de bır ı•y• muh-
taçtır: Derlenıp ıoplanmıya, 

ilgıye ve bernbcrliıe! yiuler· 
ce 11•nf lcrimi:ı; oar ki , lcalp· 
leri ue kafaları yü.kaelm• oe 
yülueltme inan ve aıki,la 
doludur • onlara haklarını 

uermek , onlardan J,akkımısı 
almak &O) ıal bc.kımdan da 
deorim balumındanda gerekli 
ue önemli bir ödco detil 
midir? 

s.1c;, 561',Ui SEKER 
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Bay Muvaffak 

Moskovada 
MoıkoYa - Anadolu A • 

jaaıı•la geael direktörü mene 
meaci oilu muvaffak bugü• 
•oıkoYaya relmiş İstasyonda 
Taa Ajan11 direktörü Doleb 
ye yabaacı memleketl~rle kül 
tür müaaaebetleri ıoıyeteıi 

mü•eaaillerile Ti'irkiye elçili 
ği ve Sovyct iU.eteleri mü • 
me11illeri tarafından karıılan 

mııdır. 

KÜQÜK 
Antant 

Bükreı - Ha.-aı Ajınaı 
küçük antanbn aeaelik kosa • 
feranıın 27 ye 28 Ağustos 
tarihinde toplaaıcaiıaı habn 
yermekde iae de resmi ccyen 
ler bu ko1aferaaıın toplanma 
tarihinin 29 ye otuz Ağuıtoı 
olarak teıbit edilmit olduğaau 
bildirmek dedir. 

Yağmur 
Diin ıabah bir bucuk ıa· • 

al •adar oldukça lca•oetli 
bir )'Dimar yofmı, , ha•a 
6flcye icatlar lcapalı 6eçmiı 
öilcclen ıanra a'iarak 6i.ıneı 
orC•l•I• •opla111ııdır • 

Y ofun 7af mar tütünler 
ifin ~ararlı , mııırlar İftn 

foydalı olmuıdur • 

-------· 
J Sorı.ıyo:rı.ız 1 
c~------• 

40000 Jııiıi yanıyar , 1 
ekmek iıinde yanan bütün 
bır Şahır halkıdır . • 

Bu Şehirde öyle adam· 
lar ve ailel•r vardır lı.i, bir 
lcilo .,,kmek paraıını birik· 
tiri11ce1e kadar akla karayı 
ıefİYO'I , bin türlü z.orlalc 
treki)or • Ve yın• bu .lar 
araııncia ö;yleleride vardır 
lci1 bir lıilo harcı alamadan 
evine dönüyor • 

Ô;yle a ileler uar ki, on 
beı lira \gelırinin on iki 
liraıını ekme;e yatırıyor . 

Bu z.aoallıların her eün 

l fa:z.la elarok oerdikleri ye 
di ıelci" kuruş , daha bır 
katr opartıman alacaiına 

ya•an ekmekl~rin• katık 

olıa daha iyi olmaz mı ? 

Şayın saylavımız 

Hamdi Ülkümen giti 
Yirmi 6Ünden beri ara. 

mızda olan, •enflildc , •par 
iılcrile )'akından il11ilen•ı1 

uc önemli •raıtırmalar yapan 
ıayın •aylaoıneız. Hamdi Ül· 
kirmen dün akıamlıi poııa 

ile iıtan'1ula hareket c:!rniı 1 

i•kcletl• oe 11e1purJo 6ir fOA 
do•tları tarafından ajurlon· 
mııtır. 

meselesi ' • ltalya - Habeş 
Londra - ~yi haber a~aD ceyealerae ıöyleadiiİDe ıöre Ne· 

ıuna Hava• •J11Dıının Adıaababa aytanaa e11 aoo Yeroıiı diycY 
D•rada ıenel o&ara.k mevcud tabminlen teyid eder m.alıuylftteuir 
B• ta~mınler bay Ede~ın y~ım.i ~ört ba:ıiraada bay Mu11oh11ıye 
yaptı11 teklıfierıa baJa degerını aıuh fa:ıa ettıiı Ye parıı konut 
malarıaın bu tekhfler hratan?• cereyan eciece&ı •erke:a:ındedır. 
1~06 tarıbb ~ndla1111a Habeşııtaa topraklar1nıu tamemi ıtalyaa 
aüfuı bölı~ıı ıek,1~~de tanuu~dığı taraf etliği halcie bu aacüaı 
maaıa taadı~ _ettııı l~L2 tanbh lngilız - Habtt andlaımaaında 
ae Tat•• ıolu ~ularıaın, 11e de Mayi Nil ıulaı ı yataiaaıa değıı 
tirilmiyecetiai :a:ıkredilmekdedir. 

italyayatoprakhabeşlere liman 
Paı iı matiD .ıa:a:eteaiaid fı~ine iÖre icgıltere hükumeti pariı 

koaferamııada ııyaaal oufuı b0Jgele11nın takıımi itaıyaya toprak 
yerilm~ıi italya. ta~afından . bir ~emır yolu yapılarak ıtletalmeaı 
Habetııt~aa .bır hma~ Yerılmeıı rı bi tekhfierde balunacakdar 
ia1iltere111~ bıı bab~, ııtaknzıaa eaıia aıütemayıl olaadıiı ıöy 
le•••ktedır 

ingiliz gazeteleri ne diyor 
~oad B. Edeaia ~ç de~let ~raı:ndaki konferanıta •iıbeı 

tekbfle~de. bal•d•c•gı te!ıd edılmektedir morİDi poı iazetui 
~ edenı~ atalr•. ~arb~ . ı~rmed~ii yükendiiı takdarde ıomarıele 
rıa takıı• ıckha.ı d~rııtırme7ı tekl ı f edcceii hakkındaki ıayia · 
ları ya1m.a~ta~~r dady telıraf. g.ncc~ainiD fıkriae ıöre ıagıliz 
cleleıelerı. •~i.'lı.z nufuı daıruını genııletmeden babetiıtaaın eko 
aomık ıelııım1111 kolaylatbracalıt bır pkan tıldie pkaa edeceklerdir 

iki köylü 
vuruldu 

Akcaabat köylerinden euli 
ilr.i gene fındLk toplamak ic 'n • • 
g ittikleri köyden dönerken 
zambur köyünde j andarma 
tarafından i.ı:;eı lerine at ı 
edilıniı oe ölmüşlerdir . 

Ôlrilerin üz.erlerin de 
iki Üf kilo tütün bulunduğu 
•öylenmektedir . 

Cenazeleri euoclki gün 
karıları uc kalabalık çocu -
ları tarafınd.ın vıla;yet kona. 
ğlna getirilerek b:rakılrıııı ue 
•onradan polia tarafındante· 
do.rik edilen namal vasitaaile 
Jıaldırılmışclır . 

PİY NGO 
isab 3tlı 
bir isabet 
Tür~ H .. va kurumunun 

on doku:a:uucu tertıp keşide 
piyangoaunua büyük ikrıımiye 
ıi olan otu:a: betbin lira hem 
ıcrimi:a: Sai :a:ıade t bi oğlu 
terıi bay Kemalin merkez 
kııeıinden aldıiı 13416 ouma 
rah biletine isabet etmitdir. 

Bay Kemal otu:a: beı bin 
liraaın yüıde onu olan üç bin 
beni.iz liraın.ll almııdır. tebrik 

BüYok lngiiiz J 
manevrası ! 

Londra - Bir çok ordu • 
ların ittirak edecekleri büyük 
laıılız maııenaları oün b ş 
lam11dır. Bu manevralar alta 
baha devam ed ecekdir ma • 
neualaıa bir çok ıunri alay 
lart ıle iki yüz.den fazla t ank 1 
ye ıırbh otomobiller iıtirak 

edei;~içrede 1 

bır ya k ! 
Bren - Federal konıey 

eıH teıkilit kanun ·n devle 
tin emoıyeti bakkıodaki hü • 
kümlerine orıbet Ağuıtoad 
Bal ıehrıode toplanacak ol n 
ve bır ltalyan - Habeş har· 
bıne karşı Ar siulunl kon ~ra 
ıua İnıçrede toplanmasını 
meaetmışdir. Bu kooırnya 
ittlrak etmek üz.ere gelece k 
yabancıların da İniçreyc gir· 
meıi menedılccek Ye ev•eke 
ıelenler ııcri çevrilecek ve lı 
viçrede ycıletmit olupda bu 
koagraya ittirak edecekler 
de memleketdea çıknrıla • 
c&klardır. 

Altı saatte ( '"____.- - ------____.....- - -~ 

Berlinden lstanbula 
lıta•b•l - Bir rekor u~u 

şu yapmak ü:ıere bu aabah 
aaat 4,30 da Berlillden uçakla 
kalkaD Baya• Elli BeinhllrD 
ba ıabab aaat 10,30 da Yetil 
köy baYa iıtaayoıuıoa iamit • 
dir. Baya• Elli Beiabora bea· 
:da almak içia bir Hat kal • 
mıf •e reıe Berline dıjru 
bıv la11mı.1dır, 

! 
l 

Bütüft Trabzon sine ma müdavjmlerinin 
NAZARI OıKKATINE 

Yıldız Bahçesi müdilriyeti göstereceği onbeş fili 
araamda y pılmak üz.ere bır müıa wk h 7.t rlamışdır. 

Bu musabı::kadan maknt müıterilerine mun aaırtn kıy . 
metli bir laediye Termek değil, muhtelif tipte olan bu on 
het filmden hangi nevi• ıinıma müd2vimler i tar fındın 
beieaileceiini öire•erek iıtikbalde ona iÖre film celbct • 
mek ıayeıiae matuftur. 
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1 nı 
Sava1::> n1 . ... ~ nı ! 

D yorl r kı son Necmiati 
Güç b.r ne lık maçı kaogalı 1 

gurültü ü olmuş , öyle ki , 
spor < lanı bırden bire bir 
e 'JfJa, m ydanına b,m:z miş . 
oynıycbılır, oynayamaz, der-
ken iı sı.ırıgüye k d r uzan• 
mıı v &Ü günün a:z nmıuıle 
tao amış ve ao ucla m ıdır ... • 
k ·m h~klı, kim haksız, yahut 
o taraf suc u ela ba tara f mı • au, .suz , bı ... bunları araştıra· 
rah. "f g ı 1.1 ıracak d•ıı:ılız , 
.) alnız şuk ıdar söylıyecetız 

ki, bır örnek şporuma: ve 
centilmen bir cporculugumu: 
oarciı onu öldürdük ve öldü· 
rüyoruz ! 

* * • Spor işi öncmlı bir iı• c 

onu de almak , oc hemen 
uov tli bır diıiplın altına 

aokm h g ekdir • Genflige 
;>a•ık olu or , çüı /la •p or 
adına oynanan oyunlar , an· 
lam oe amc cın tüm drıında 
o!mahla beraber acıklı d a 
rumlaria acı •onuclara oarı· • y or •• .... 

Yazık oldu, yaz.ık oluyor• 
koca Ş hırde gem;lik darma· 
aagın bir durumdadır . Önce 
koruyalım o e kurtaralım 
o u ... o u korv.mak oe kur· 
t rmak, yaı ma kaooet li bak· 
makdır ! BEKER 

\arı şaka 

Onemli kararlar 
Duydugumuı. göre Uray· 

da önemh kar rlar verılmittir. 
U rayda düşunmeler, taııama 

lar olmuş, but ün bu dut ünüp 
taiınm lard n sonra ıu :ıaYal · 
lı şehri Grtı • bir ele alalım 
dcnılmış ... • . 

Verılen kararlar bizim ho • 
şumuza gttmedi dciıl. Sızin 
de i•dcr dıye bırcr bırer ııra 
hyoruz ışte : 

1 - Fıad•k mevsimi ge 
lip çattı • l ecıldcn bılba11a 

gecclerı so akl rda fare hü • 
cu111ları d artmdk uz.eredir. 
l\u cümleden olmk üzere hal· 
kı korumak ve aynı zamanda 
önemli bır bızmet olm~k içın 
elektrik lacı baıarınıo sayııı 

çoğaltılmald bera l er karan· 
hk gcceı gün dugiocıya 
dek su uü ü ewelerı de ka 
rar l ı a ahnmışhr. Bu önem 
h b zmetc u şı halktan ayn· 
ca tenvir ye ta ıkı ahumıyacak 
dır. 

2 - F ıranları f re yııvaıı 
b h d 11 art rm k ıçin lıer 
fırın ışletcnın fır.1Dlnda 2ece 
sab ha e gündüz akıama 
k dar yırmı aört t ne k di 
bulun urm aı mecb ıdır. bu 
yır ı c.ö tc dı a. 0 iLuai 
ön c pbede tutulup b ç dur • 
m Jaıı far el le ı v i edecek 
içlerı G tel~f 01 1 rı yeri 
ne h en ve tez iden k 

h d k
. at a 

cep e e ı on ı ı kedı en biri 
v e llec ldır. fm c.lar bu 

külfet v~ hiz et~erıoe k ıtı 
kmek fıyatla ıu ıio ar tam 

yap ıy c ki rdır 
Sonu var ~ 
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l Z LE R 

Tenekele . ın 
hikay • Si •. 
Şu son günlerde el ar ba 

lariyle iezen belediye zibilci 
lerinin ar baları kıyııuıa bir 
de aüz:gülü teneke tııkdıkları · 
nı görüyorum. EvvelA bunun 
ne iıe yaray bileceğini anla 
yamamış, onun :t şınm ıınd 
ki hikmeti bir hirlü keşf ,.ede 
memitdim. Ve bu iş kaf a, 
beynimin ta içine; bütün his· 
siyabmın çöz diye emretdiği 

bir düğüm Kibi dalmış mıhla· 
nıvermişdi Beni . haddinden 
fazla üıen bu bilmece üzerin 
de günlerce uğrPfdım, düıün 
düm ve nihayet anladım ki 
bu teneke ıuyla doldurulacak 
ve süpürme iıinden evvel toz 
kalkmaması için süprülmeıi 
gereken yer sulan cakdır. Bu 
nu buluııc ve bu buluşumun 
doğruluğuna yine kendi ken • 
dime k naat get:rir:ce bir an· 
da milyoner olmuşum gabi 
sevindim. Ve günlerce uğr ş 

mama, kefa patlatmama hiç 
de acımadım. Öylcy bir el 
arab sı .ktyııanda tamt kır 
vela mangır n. t nkır tungur 
sallanan bir tenekeni bu kaa· 
dar büyük iş görebileceğini 
ke§fedr.bilmek her h;ldc kü 
çük bir iş değildir. 

Belediyeni , halkın c1hb 
tile ilKilenerek bir teoekecıklc 
olıun gelip geçenin cığerlcri· 
ni mikrop y tağı olmakdan 
kurtarmağa karar vermeıını 
hatta yalnız ılğilcnmcsini bıle 
kendi payıma büyük bir varlık 
&örür ve varol aeı.m. Fak t 
lafla ~emi yürümez dcdıkleri 
gibi al ıu tenekeyi süpürece· 
iın yeri ıuıa deme le de iş 
olup bıtmitmİiı hal ·ın esenhğı 
noktasınd n kocam n olan bu 
yaraya ufacık olsa bile bir 
iliç verilmiş olamaz. 

Ben bö1le tenekeli r ba 
ları zaman zaman ve yer yer 
iörürüm. Görürüm rom biç 
birinin tenekesinde bir d mla 
au olduğunu ve yıne onl rın 
aalladığı süpürgeyle yükselen 
toz deryasının bir zerre ol un 
güçüldüğünü bilmem. 

Her hangi bir iş için ya 
pılıın denir ve geçılıuc o iiİD 
böyle bir son vermesı hemen 
hemen muh kk k gıbıdir. Her 
ıcyde son kad r .ilerleyip 
ıidebilecek bir ilgi lazımdır. 
Buna uih )et yerınde ı ym k 
denir. Unutmıy lam ki yerinde 
saymak da boşuna yorulmak 
demekdir .. 

HALiT lr1UZAFFER 

ltalya 
askerleri 
kaçmıyor uş! 

Roma - Bir yabanc: 
iıtihbarat ojonaı ıon. günlıJr· 

de bir haber yaymışdcr , bu 
haberde ensburkda yayılan 

ıayıalara ~öre bir cok ital-• 
yan a•ker kaçaklarının her 
6Ün ıfrole gelmekdc oldukforı 
11• bunlardan ikiıinin ı nırı 

ı•~meye ıeıebbüı etlcrl.ım 
telef olmuı olduğu bildırıl. 
f11ektedir.6u haber aslı eaGll 

den arıdır , 

HlllYGL 

• 
ıs e orta okullara .. 

leb k ydi ve açılma günleri .. 
Ankar - kültür bakan • 

hgmdan bildirilmişd.ir: Uıe ve 
Orta okull ra yeni n mıet ta 
lebe kaydi yoklamaların 

yapıima ve okulların açılma 

günleri aş'lğıda gösterilmişdir 

l - lise ve orta okullara 
namzet talebe yaztlmasına 
2o 8-935 salı sabahi başlana .. 
cak 31 8 935 cumartesi ı at 
13 de bitirilecckdir 

2 - lise ve orta okulların 
1,2,3,4, ve 5, nci a1nıflsrın1n 
bütünlemeve engel yuklamola 
rına 2 - 9 • 935 paz rtesi 
b:ışl nacıık r6 9 935 pazartesi 
ak amı bitirilecekdir . 

3 - lise son sınıf bütün 
leme ve eogPl yoklamalarına 
2 9 935 paz rtesi brwşlanacak 
lo 9 93' salı ~kş mı bitirile· 
cekdir • 

4 - olgunluk yoklamasiy 
le esko örneğe göre yapıla -

ay re 
ngosu . 

ıy 
lıtanbul - Tayyare piyan 

goıunun bugüokü çekilışinde 
ikramiye ka z~orın num ralar 
13686 numaraya 12000 lira, 
l 7!S83 No. loooo lira, 2o 114 
No. 3000 Jiu~, 365 8 No looo 
lira, ondörtbin doksttn beş 
oum rnya bin !ita. 

B t kh için 
Ko ... y - Ereğlideki ha -

taklık alanının kurutulması 
için lsviçrcli uzmander Görün 
er t rdmd n araşbrm.lar ya· 
pılmışdır. Buna göre kurutma 
projeleri b taklığ1n uç k tara 
fınd o fotoğrafıleri alındıktan 
aonr yapılacakdır. 

beş işi 
Cenevre - Ulusl&r ıoıye 

tesi genel scıı.reterliğı ıoıyete 
oin 88 nıci toplanbsının mu 
v kat ruz.naınesıni neşretmiş 
dir bu toplantıda İtaly n - Ha 
beş nlaşm zıığına b kacak 
l haye tuze dıv nı ölen Ja· 
pon üye ı yerıae bir beşkaaı 

nı ıeçecekdır. 

a 
Muğla Temmuz ayı 

içinde y&b~ncı ülkelere ilimi 
zın küll k ve F ethıye al'1nla 
r~nda bulunan madenlerinden 
J97o ton zımp r .. , 3100 ton 
maugf.ınez, 6137 ton krom 
madenı gönderilmişdır. 

itlaya kı alın bir enıri! 
Rom reıımı gaz.ete 1909 

ve 191 o uogcmlu t yyare 
estei.me:nknyle m kinistlerıni 
sHolı allına ~ guuD kral emri· 
ni neşr.etmişdır tru r bu çai· 
rıh ıo ıhtiyat tedbıri olarak 
,,.e t yy recılik fa byetini 2'e· 
lı<.lirmek ıncks dly!e yapıldı • 
2-•r ı oildırme tedır . 

lağmur 

~1uğla - dört aydan. be -
ri ycğrnur yu:zu gör iye 
muğl;ya bugün öileJeo ıon· 

r yağmur yıığ· a) a başlamış· 
dır .y ğmurden evvel iddctli· 
bır farlın ""!4 ' • 

cak olan lise ve orta okul me 
zuniyet imtihanlarına 1(.9.935 
çarşamba ıü11ü baılanacak 
21 J 935 cümartcsi saat 13 
de bitirilecekdir . 

5 - parasıı kayt hlebeıi 
seçim sinaclarına 23 .9 935 
pazartesi baılanacak A 
23 9 935 pazartesi türkce 
edebiyat B 24 9 935 salı ri· 
yaziye C 25 9 935 çırıamba 
tarih cöğrafya sınacları yapıl 

mak ıartile 25 9 935 çarı m 
bitirilecekdir • 

6 - Derslere 30 9 935 
pazarteıi günü baılanacakdır. 

7 - parasız yata talebesi 
seçim sınEçları mezuniyet imti 
hanları ve yoklamalnr hakkın 
d daha çok bilği edinmek 
istiyenler bulundukl rı şehir -
deki kültür direktörlüklerine J 
vey lise ve orta okul direk -
törlüklerioe baı vurmahdırlar 

Yine o: 
ltalya- Habeş 

Roma - Gazete/er habeı 
imparatorunun haoa• aytarı· 
na oerdigi diyeo hakkında 

henüz tef ıiraııa bu/anmıyor
lar yarı re.mi ceuenler bu 
yeni diyeoe hif bir ehemmi-
yet uermeme/dedır/er bu ce· 
oenler neku,un yapmaya 
amade olduğunu ıöyledinlği 

tavzilerin matbuat yolu ııe 
deyil reımen yaptıtından da 
ha az ehemmiyetli oldutunu 
oe çünkü habeıiııonın ogadan 
coLüne muka"ıl hobeı tehdı
dini artıracak kuuuetli bir 
•ilô.11 olan bır mahrec i•tedi· • 
/jıni kaydepiyorlar bu ceuen 
/ere ıöee impatorun daha 
bari,aecıcr olan bu hattı ha· 
reketi İtalyan ıüci tedbirleri 
yüzündendır . 

lnğiltere 
tedoır ahyor ! 

Pürı• - Londra aytarı 
brıtanya hükumetinin İtalyan 
habeş anlaşma%lıtında oldığı 

durumun keain olduğunu bil· 
dirmektedir • ın6ilız hükumeti 
icabında auveyiı kanalını 

kapamata karar oer miıdir 
aynı zamanda amerika tecim 
evlerinin iıai)'aya kredi ac 
mamalarını •afllamak üzere 
ua,tngtonda ~iırarda bulan• 
maldaaır Amerikalıların pa· 
muk oermekten geri durduk· 
ları malumdur bundun 
baıka inıernational nicker 
B. MoHoiininin nikel almak 
huıuıundaki iıteklerini lcuin 
olaran reddeımiıtir • 

Yüz milyona 
iki gemi 
N k 'f . evyor - ecım 

gazetesıne göre kralıça 
Mari ve Norwandıya 
vapurlarından daha bü· 
yük ve daha hızlı iki 
Amerikan vapurunun 
yapılması incelenınekte 
dır. liu vapurlardnn her 
biri elli m1Jy on dolara 
nıal olaP.akdır. 

i ==ıs: 

İtalya - Habeş 
Harp çıkarsa ne olacak 

• 
lngilte e - Fransa 

Adisababa - Habeş 
kralı havas ajansı ayta 
rina di yevinde şu sözle-
ri aa ve etmisdir: Bizim 

~ 

bilhassa umudumuz 
büyük hritanya ve Fran 
sadadır Habeşistan ırk 
ve mezhep fari\i gözet .. 
meksizin kendisi ile el 
birliği yapacak bütün 
Uluşlar ile çah§m ~ bera 
herliğine haizdir. 

Yalnız Haheş1stan 

ergenliğini ihlal edecek 
hükümranı haklarını 

zaafa uğratacak v~ im -
paratoru ;le Ulus ve or 
dusuoun prostisini ha -
lcldar eyleyecek hiçbir 
şeyi kabul etmiyecekdir 
Habeş kralı sözlerini şu 
suretle bitırmişdir: Bir 
harp çıkacak olursa Ha 
beşistan kendisini son 
nefe8İne kadar müdafaa 
edecekdir. 

ür of's aşkanhğtndan 
BİLDiRİLilYOR 

Ankara - Türkofiı beş • 
kanlıiıLdan 31 temmuz l 935 
tarihli İtalyan resmi i zetesin 
de bulun n 28 temmuı tarihli 
•e 137 5 numarnh muvakkat 
kanunla İtalya hükümeli ıasar 
dan alınac&k komür ve kok 
ile hakır kalay nikel •e bun· 
ların hurdaları içın devlet mo 
oopolu teıiı ctmişdir bu mu -
vakkat kanuna göre l ağuıtoı 
gününden sonra yukarda sözü 
2eçen maddel.:rin memlekete 
Rokulması ha"kını yalnız dev 
let dcmiryoliarı levmmim ıuae 
sine verilmiş bulunmakdad1r 
1 ağustos tarıhinden önce bu· 
maddeler içın hariçh mukavele 
akdetmiş olanlar 4 aguıtoı 

ıününe kadar bu kontrmtları· 
nı ve bunlara m hıubea şım 

dıye kadar itbal ettikleri ve 
bakıyek.illau mikdarları demir 
yolları levazım şubesiııi bıldir 

meye mecbur tululmakdad,rlar 
pelyevm c .. ri ve hükümle1i 
3 J ağustos gününe kadar 
müteber mukuvelelere akıtleri 
ıöıü geçen id~redeniz.inalmak 
ıartile ıerbetce icraya mezun 
bırakılmışlıer iıede mu•akkat 

kr.nunuıı neşginden e•vel ak • 
de.tildiii halde henuz. c~ui bu 
lunmiyan ve hükümleri 31 
·~uatoı tarihinden daha sonra 
ya sari mukaveleler idare bun 
ların akitlerince kısmen veya 
temamea icraıına izin verip 
vermemek ıelihiyetini mu hafa 
za etmektedir mooopolun ih 
dası tarihinde ecnebi hman -
larda yilklenmekte veya yol 
da veyahut bir italyan lima 
nanda boşaltılmakta olan mal 
larln girişi serbest birakılmıı 

tır kezalik kara yolu ile gelen 
mallaruı lo •iustoı ıününe 

kadar memlekete garmeleri 
ıerbeat buluomıktadır bu mu 

vak.kat kanunun ~ıkarılmaaı 
İtalyanların bu madcielere olan 
fazla ihtiyacına binaen maba 
yaatı bir eldeıı yaparak fiyat 
ların yükıelmeaine meydan 
vermemek ithalatı kesin ihti 
yaç ile denk lutm ak maksadı 
na •e ödeme meselesinde gün 
den gün~ artmakda olan güc 
lükten ötürü devlt~t makaniz ~ 
masıoın daha kolaylıkla ecne 
bi memleketlerde veresiye aht 
lar yapabileceii umudioe ma 
tuftur • 

1 • ehlike ciddileşrrıiş 
Adiıcbaba - Habeş kra· 

lı ocrmi, oldugu muhim bir 
ıöylevde Habeşi.tanın fafırl 

mcımıı oldutu uç taraflı pa• 

riı konfera.naı görüımelerinin 

ıonucu hakkında ıimdiden 

bir ıey ıöylemek mumkün 
olmaciıııtnı bildirdtkden ıon· 
Ta 1öyl11 demi,dir yafmur 
meuıimlerinin aonu yaklaıı-

vor italya ile aramızda ki 
anloı ma~lıfın barışcıl bir ıu 
rette kotarılma•ı İfin harca· 
nan bütün emeklere raımen 

italyo konııa iki ıomurgey• 

a•ker oe mcıbeme ııönderme 
ktedir ııeri durmuyor harp 
ıehlikui git 6ide ciddi bir 
ıekil alıyor bununla beraber 
ümüdimiz aluılar aöıyeteıin· 
dedir • 

Eşya nakli eksiltmesi 
Erzurum silah tamirhanesi 
müdürlüğünden: 

Erıurum silah tamir h&neıinin Trabıonda bolunıtn ve pey • 
derpey vü~ut edecek sgari ( 150,000 ) a~emi ( 300,000 ) 
kilo 11klctındekı muhtelitülcios eşyaato Erıurum'a Dalıli (20) iÜD 
müdetle k pala zarf üsulıle ckıiltmeye k.oouıwuşdur. 29 Aaua • 
tos 935 tarıhice üı:adıf perşembe &ünü eıat 15 de ibaleai 
icra kılınac ğ'ından şeraitini 111olamak iıteyealerin her ıün ve 
pey sürmek arzu edenlerin de ihale &ünü saat oobeıden evvel 
( 675 ] liralık teminatı mu•akkata mektubu v.: 935 ıcneaiae 
ait ticaret veıikcsını havi teklif zarfların• En.urum Sılab. Tamir· 
heaeıinde SatıD alma komisyonuna yermek çıere müracaatları 
ilip olaaar. 1 - 4 
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Süel satınalma 
Komisyonundan 
A - Tr bzon kıt t•oın 

bir eoelik ıhtiyacı içın t bmi 
nen 3420 hr Jık 720 o kıJo 
kuru ot lınac kdır • 

8 • Ş rtnamcsi her gün 
komısyond p r sız kunabi 
hr • 

D . At brm eksiltme açık 
ekaHtme ile alınaca.kdır . 

E - Muvakkat temin t 256 
lira elli kuruştur . 

G - isteklilerin 19-8 935 
pazarteıi günü sa t 15 de 
teklıf mektublarıle kalede sa· 
tın lma komıs) onun mura • 
c tian ilan olunur . 

ç,ç,ç,c. J -4 

O n 
e sil • s 

Askeri satınaJına 
Komİ::ı} oııundaıı : 
A - Tr bzon kıta .... bnın 

bir seneh ahby cı ıçin tah 
mınen 9600 lır lık 960000 
kilo odun lın ca dtr • 
B- ş rtoamesi bergüo komis· 
yona pcrnsızo.ar kokunabılir. 

D - artarma eksiltme k 
pah zarf usuJile tınelınac•k 
dJr . 

E - muv kk t teminat 
720 liradır . 

G - i teklilerin 16 ağos 
tos 935 cuma günü t 15de 
teklif m k upJ rıle kalede 
salıc~lmo ko syoouna mura-
ca ıl rı iJaa omr.ur . 

e 
u 

ı I 
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.. 
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Süel ~atınalma 
komısyonundan 

A - 1 rab:zan kıta tının ih-
tiyacı İfrn tahminen 1650 
lıro.lık 6UOO kılo sabun alı· 
nacakdır • 

B- Şartnamesi her gün 
kom İs) onda paraıız ohuı1a• 
bilır • 

D- A1 tırma eksiltme açık 
eksıitme ıLe clınocakdır . 

E- Muuakkat teminat 124 
lircdır • 

G- J.ıeklilerin 19 .8-5135 
pcu.artuı aür.u saat 16 da 
teklıf mch.tapfor,lc kal de 
aatın alma komıı)onana mu-
racaatları ı/(ın olunur • 

ç,ç,ç,c 3-4 . n 1 Si 
büel Satınahna 

k.omİS) onundan 
Artvı hudut tabuıuaun 

935 - 9~6 enesinin ıenelik 
ıbtıyacJ Oİ n J ~5000 kıJo UD• 
uo bir ay ı. rfında lınma.k 

üzere p lı z ıf usuhle mu • 
na ı y onulmuştur. t lıp -
!erin l~ 8 935 p z r iÜnü ıa· 

t 10 da 1681 lir teminatla· 
rıle rtvuı tan ima komiıyo· 
nun mur caatl ıınıo ııicu. 

Sa an 
eksiltmes· 
Siiel ~stın alma kornis. 
yonundan: 

A- Trabzon kıfotının bir 
•enelik ihtiyacı i~ın tahmi· 
nen 3780 liralık 8-IOCJO hilo 
Saman alınacakdır. 

B..... Ş ırtnamui her giın 
komİ•yomla para•ız okuna 
bilir • 

D- Artırma ek•iltme cıalı 
' ekıiltrue ile alınacakdır . 

E-- Muoakkat teminat 283 
lira So kuruşdu,. . 

G- IDteklilerin 19 -8 93;. 
pazarteıi günü aaat 14 de 
teklif mt•ktuplarile kalede sa· 
tın alma lzomi•yonana mora· 
caatlarl ilan olunur . 

ç,ç,ç,c, 
B lgur 
k iltm 

3-4 

• 
1 

Aekeri satınaJma 
Koınisyoııuodan : 

A--Trahıoo kıh:ıat'htiyacl için 
tahminen 2210 lirahk 26000 
kilo bulgur aho c kdır 

B - şartoıımeai hergün 
komisyonda paraıız olarak 
okuna bilir 

D - rbrm eksiltme çıka 
ckıiltme ile lınac kdır . 

E - Muvakk t teminat 
165 lira 75 kurnşdı?r. 

G - iıtekliJerin 16 aios • 
tos 935 cuma günü saat 14 
de tekhf mektubi rile katede 
ıatınalma kc m S) onuna mura 
caatları ilin olunur • 

c,ç,ç,ç 4-4 

il yöıı m 
kurulunda • • 

Kaçakcılıktan ötürü di 
ihtisas mahkemesince 19640 
kuruş para cez ıına mnbküm 
edildığı h !de .kaounı tebliğa· 
ta raim n p rayı ödemeyen 
ve tahsılat komııyonunca gay 
ri meckul .. mahoın haczıne ka-
r r veıılmit ol n nri'aliya 
köyünden a!cmd r oğullarJD· 
dan oımen oğlu Hüseyiııia 
adı ieçen köyde ş yian ma-
ta1&rrtf olduiu tapunun ~ğuı
toı 931 tarıh ve IS ııra 011-

mar ıınd kayıtla farkan ka· 
raya oğlu yorıka t ariası gar-
ben dere ve tarikiam timaien 
yine tarikiam v~ ceouben ay-
vaz oilu pohhroo ye yorika 
tarlrısiyle mahdut on beş dö-
nüm bir parça tarladaki nısıf 
hi11esi t hıili emval kanona· 
nun 13ncü maddesi mucibince 
it bu bıldirim tarihinden 25-
7.935 itib ren yirmi bir gün 
müddetle açık artırmaya çı· 
karılmiıdır. isteklilerin vilayet 
idare heyetine maracat etme· 
ieri ilin olunur . 

25-31-7-14 

pa 
eksiltmesi 
Süel Saua aJma komiF-
) Onundan : 

A - Trabzon Jutatının bir 
sen lik .ilıtiyacı için taminen 
4200 lıralıh 84000 kilo ar-
pa alınacakdır . 

B- $arnomeıi her gün 
komiıy?nc/a paraıız olarak 
okuna bilir . 

D- Artırma e!ı&iltme apk 
~kıiltme ile a/1.nacakdır . 

E - Muuakkat teminat 330 
liradır • 
- G- isteklilerin J 9- 8 -
935 pazarte•i ünü •aat 13 
de teklif ml!htuplarile halede 
satın alma lzomisyonuna mu· 
1 acaatları ilan o:unur . 

ç,ç,ç,c s -4 

-a 
m 

ulya 

Askeri satJnalma 
komis)onundan : 

A - Trab100 kıtaatının 
bir ıenelık ihtiyacı için t h -
minen 1560 liralık 2~ooo kilo 
kuru faaülya lmac ktır • 

B - şartnamesi her gün 
komiıyonda parasız ol rak 
okunabilir • 

D - Artarm eksiltme çık 
ekıiltme ile alın ca dır . 

E - Muv kkat teminat 
119 lira 5o kuruşdur . 

G - iıtekliJcrin 16 •ğoı 
toı 935 cuma ıünii saat J6d 
teklif mektubl rile k )ede a· 
l•nalwa komisyonuna murı:c 
ati rı ilin olunur • 

C,Ç,Ç,Ç 4-4 

Sığır eti 
ek iltm s 
Süel satuıalma 
komis) onundan 

1 - Erzincan tümen kıtaat 
ve müeueselerin ihtiyacı için 
yüzyirmi dokuz biıt kilo ıığ r 
eti kapalı el..ıiltmeye konul • 
muıtar . 

2 = Muhammen bedeli 
19350 lira yüıde yedi buçuk 
ilk teminata bin dörtyüz ellıiki 
liradır • 
3 -şarta meler erzincan tii 

men ıabnalma komiıyonundıaa 
bili bedel alınabilir , 

4 ilıaleıi 4 eylul çarıamba 
günü sa t 15 de crzinean tü • 
men satınalma komiıyonunda 
yapıl cakdır • 

5 -ş rtnamelerin dördün· 
cü maddesi mücibince iıtekli
ler teklif mektublarıaı 2490 
sayılı artırma ve ekıiltme a· 
DUDUDUD ::S:2:JJ,J4 CÜ madde· 
lerı ahkamına te~fikan tanzim 
ederek. ihale güaündeıı bir sa 
Rt en·eline kad r erzincl\n 
tümen s. tıoalma komi!\ 'onu 
başkanhiına vereceklerdir • 
ç ç. c c. 1 - 4 

• 1 
T 

Mevcut nümünesi gibi üç adet dosya dolabı 
yaptırılacaktır . 
TaJ.ip!eıin 26 . 8 - 935 paz""rtesi günü saat 14 de 
giimriığe uretcaatları . 3 - 4 - --,-•w __ _ 
Yı c v ya ~ c ·ıt ne i 
Süel satınalnıa konıisyonundan 

1 - Sarı k.am 1ş tüm ihtiy.,cı ıç u şağı · m.aliy t ik · 
tarla11 temin"h yuıh yıyec k e yak c m eler hız lurnda 
gösterilen tekil ve bclh edıleo z mau ve n tlarda c ıiltmeye 
çıkarılmııtır • 

2 - el.ılltwe sari k mi t s eri s . ko. da yapıl c"khr • 
3 - şartu meler p r sız olar k sarı mı, 11 • 1. • o. an 

alınabil'r . 
4 - kapalı ehaillmelerdc iıtcklıierın tekl f mcktubları ş -

ğıd ki m ddecıe ısten len ve veaaıkı b lli cd en ıb le z anın 
dan bir s;:ıat evvel om·syona v m ş bu uoec• 1 rdır: barıçden 
iıteldiJerio bdh dıien s attan bır at evvel ue ad r yctişt;r
mek şartile ve :d49o sayıla k nunun 34 cı maddts ndeki es sl r 
dabılinde ve iıtenilen ve aıkle biri kte teklif mektublarıoı pos· 
taya verm'ş bvluomal rı lazımdır. po t daki gecikmeden ko is 
yon mes'ul olmaz . 

5 _ eksiltmeye gırecelderin 935 yılm it tic rd odaBı ve· 
sik l rını ve ruhsat unvcn teskerelcrile bu işe yeter muvakkat 
k r nti m kbuıu veya b nka mekdupl rıle teklıf mektublarıuı 
belli edilen z mandan evvel kamı JODa ver ış ol caklardır. 

6 - temınatl p ra olar k ver ek isteyenler belli attan 
evvel vezuelece yatı r k mu.k bi inde m kbuz lm ş olacaklar 
dır . 

7 · ... istekhlerın bcllı edılcn z 11 ve s lta ur caatları • 
nın il nı gı;z yr ğı cızı 24000 çogu 320 o m Jıyc t fıyı:ııt lira 
9920 muvakk t temin t Ji a 74:1 eks itmeye çı arılıc iı tarih 
lo 8 935 ıhııle güDü 28 8 935 çarşnmb sa t 14 ekli ka 
p lı zarf ş ker zı 15oao çoğu 19000 malıy t fiy t& lıra 74to 
muv kkat temin t lira556 eksıtaıeyeçık rılac ğı t rib lo 8 935 
ihale günü 28 8 935 çarş mba saat 16 şekh l apah z rf ku u 
ot azı 450000 çoğu 62, ooo m .liyet fıy tı lıra 14062 kuruşSo 
muvaldcct temin t tir loSS ek iltmeye çık ralac ğı tarih 
l o·8 93!) ihale iÜnü 29 8-935 perşembe aat 9 eldi k palı 
zarf krşar peyniri ııızı 7000 çoga 40000 m~liyet fıyatı lir 3000 

uv klut temioetı Jir 225 eh iltmeye çı • rılacaiı tarih 
lo·8 935 ih le günü 29 8-935 perşembe &Qat l 1 şekli çık ek-
ıiltme Hedir . l = 4 
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ABONE 
Seneliği 500, Altı aylıtz 300, 

rif Aylıfı 175 kara, 

( Y•-ir•l ) 

' NUSHASI 
4 Kurustur . 

4 Sayfa 

lllın •atırı 15 K•ra,tar Reklamlar 
pazarlığa tabidir. 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar GAZETE ve BASIMEVi E•lıi niııhalar O ltaraıtar 

Posa 
eksiltmesi 
Posta, Telgraf 
Baş müdürlüğünden : 

1 - Haftada karıılıldı 
üç ıefer yapma•ı oe gitme 
gelme her aeferde 1300 
kilo yi'ık taııma•ı me,,ııt 
Trcıb:zon - Bayburt araaı 

poda11 kapalı zu.rf u•aluy/e 
ve ; 3 Ağruto• 935 den 
itibaren on 6eı gün müdetle 
ıdcıiltmeye konulmaıdur. 

2 - Muoakkat teminat 
beıyü~ kırlı. liradır. 

3 - Bu işe ait ıı:ırtname 
P. T. T. haı müdürlagün • 
den veya merkez müdürlü.-
tünden Bedelıiz olarak 
alınabilir. 

4 - Ekıiltme P. T. T. 
Baımüdiırlıifü bina•ında ku 
rufa komi•yorula yapıl•calc -
dır. 

5 - Teklif olunacak be· 
Jeller tam deter görülürae 
ihale 27 •• Ağuıtoa .- J 935 
salı günü •aat on altıda )'a 
pıltıcağından iıtrklilerin tek· 
lif mektuplarını o gün ıaat 
onbeıe haclar homi•yona oer 
rr.iı olmaları gerekdir. 1-4 

i ş at 
eksiltmesi 

Süel satınalma 
komisyonundan 

Erzurum yeni h2stane ar-
kaımda yapılacak p vyon ha, 
mam mutbak ve koridorun 
yeniden mücakaaaya konul • 
muştuı. yapıl cak işbu inşa -
abn ihalesi 19 8-93l pazar 
tesi günü s at lo da kapalı 
:zarf uıulile yapılac ktar. ilk 
teminatt 1725 liradır. taliple-
rin muayyen günde ihaleden 
bir sa t evvel teminat ve tek 
lif mektubl rile ve inşaat yap 
mış oldukl;\rma dair musad 
dak ebliyetnamelerale ve tica· 
ret vesikalarile birlıkte kor 
sabnalma komiıyonuna mura-
caatalrı ilin olunur . 2-4 

• 
~aeı r vın 

Er. cinsi Miktarı 

Şeker 5000 
8abun 3360 
Gaz 4620 
Kuru fasulya 15000 
Nuh at 5800 
Bulgur 15000 
Pirinç 9000 
Kuru sogan loooo 
S1gır eti 5o4oo 
Arpa 54000 
Saman 28000 
Ot 34000 
Kuru uzum 3000 
Şade.yag 3900 
Marcımek 5800 
Udun 500000 
Patates 7800 

Çam odunu ve Sade yağ 
eksiltmesi 

süel satın alma komisyonundan 
1 - Sar1kamıı kıtaat ibti yacı için •ı•iıda CİDI miktarları 

•e maliyet fiyatleriyle muvakkat teminat miktarları 7a1.ılı aadce 
yag kuru çam odunu kapalı zarf uıulile lo 8-935 den itibaren 
ekıiltmeye konulmuıtur . 

2- saıie yaiın ekıiJtmeıi 28 8 935 çarıamba 11at loda kuru 
çam oduaunun eksiltmesi 28 8 935 çarıımba iünü ıuat 11 de 
sarikamışda aakeri aatın alma komisyonunda yapılacaktır 

3 - ınrtnameler parasız olarak sarı kamrs Sa. Al. Ko. dan 
alınabilir . 

4- isteklilerin teklıf mektublarının aşagtdaki maddede iıte 
nil n vesaikle belli edilen eksiltme saabndan bir saat evvel ko· 
mlsyon vermiı bulunacaklardır haricden iıteklilerin t~klif mek-
tubları b~Jli edıJen sa ttan bir saat evvline kadar yetiştirmek 
tartile 'l49o, sayılı eksiltme kanununun 34 maddesindeki esaalar 
dahıliode postaya Yermit bulunmaları lazımdır poıtnd ki taahh-
atJeo komisyon mesuliyet k•bul etmez . 

5 - eksiltmeye gireceklerine 935 yıhna ait licaretodası 
vesikalarım rubaat •e unvan teıkerelerile bu ite yeter muvak· 
kat teminat makbuzu veya banka mektublarlle teklif mektub. 
larının belli saattan e•vel ko.na vermiş bulunacak lardır . 

6 - teminatı para olarak vermek isteyenler belli ıaattan 
evvel veznelere yatırarak mukabilinde makbuz almıı bulana .. 
cakJardır • 

7 - fartoameai trabzon as. aa. al. ko. paraaız okuna bilir. 
8 - sade yağ azı 27000 çoju J6oo.a maliyat fiyatı 15840 

liradn muvakkat tenıinat ll88 liradır kuru çam odununun azı 
3000000 çoğu 3600000 maliyet fiyatı 36000 lira muvakkat 
teminatı 2700 liradır. l - 4 

Gayri menkul temdidi 
Mahallesi sokağı nev i 
tuzlu çeşme metre polit hane 

m k.m T. 

Defterdarllktan • • 
182 400 M. 

Yukarıda cine ve snir evsafı yazıh gayri men -
kul 16- 8-935 tarihine kadar on gün müddetle 
temdit edilmiştir talıp olanların yüzde yedibuçuk 
dihozitolarile hirlikte cuma günü saat 14 de def 
terdarlıkta müteşekkil komisyona muracaatları 
ilan olunur • 

Gayri menkul temdidi 
Mahallesi Sokağı NerJi M Nr. K.M,l, T, 
Kcmerkaya kethada oğlu hane 41 400 m 

O FTERDARLIKDA : 
Yukarıda cin• ve ıair ev•afi yazılı gayri mengul 19 -8-

93~ tarihıne kadar on gün müddetle temdik edılmiıdir talip 
olanları yüzde yedi bur.ak dipozito?arile biriilıte pazarte.i ~Ü· 
~ü •t, on dörtte Defte;darlıkda toplo.no.co.k koni•yona mura· 
catları , 

sa ın alma konıisyonundan ; 
Lira K .. S, Şekli ihale tarihi günü s. 
165 Açikartırma 26·8·935 pazartesi lo 
131 4 )) 26' ' 

)) 13 
122 27 5o )) 27' ' sali 13 
157 So )) . 28' ' çarşamba 13 
65 25 )) 28' ' 

» 15 
225 )) 29' ' perşembe 13 
2o2 So » 29' ' 

)) 15 
82 So )) 2·9-935 pazartesi 13 

945 kapahzarf 5 , , çarşanıba ' 243 açıkekeiltme 8 ' ' perşembe ' 84 )) 6 ' ' 
)) 15 

112 5 » 7 , ' cuma 14 
85 50 > 7 ' ' 

)) 15 
I9o 12 5o )) 8 ' ' cumartesi lo 
87 )) lo, ' pazartesi 13 

375 kap&lı zarf 1 1 ' sali ' ' 170 lo açıkeksiltme 12 ' ' çarşamba ' 
, . Artvin h~dut taburu kıt t ve hayvanatının 935-936 senesınin senelik 
ıhtıyacı. olan ıhş'k miktar ve cinsler; yazılı on yedi kalem erzakın ihale tarih 
~ temnır'tları ~ö&ter.ilm ~dır. la1 ,} ··ri,ı cctvı--Jdeki ihale günü gösteri1en Art· 

yın rtırma ek ıltme komisyonunda bulunmaıan ilan olunur ! J 4 
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acele sathk ev .. 
Ortabisar camii karşısında merhum B. 

Emrullah veresesine a~t üç kath ev heyeti umu 
miyesıle acele satlakdır. 

Y Pniyol basımevi direktörü Bekir Sükuti 
ıle konuşuJmaluhr . 

İLAN 
Akcaabat icra memurla· 

t-uud 
Gayri meDkulun buluadaia 

me•ki mahallesi ıokaiı nama 
rall . 

Tapunun 17 ne;, Ye gs 1 
tef, evvel ı tarl kö.de 4 dö· 
nüm bir kıta tarlanın nııfı yi-
llO ayni köy ve tp.93 l teı.e• 
18 noda kayitJi çahlıi1n l o 
döaüm itibarile niıfı •e yiae 
ayni kö Ye tp. ayLitarih •elif 
noda kayitli Jo dönüm tarla· 
uın niıfive kalanima köde93o 
tef, ev ta, •e59 ooda kayitli 
f 2 dönüm tarlanın 4 bi11ede 
bir bi11eıi 

Açık art1rma ile paraya 
çevrilecek rayri menkaJu1a •• 
oldaaa 
Tapunun 17 18 19 aolarında· 
kiler ıatarı köyü •e59 aedaki 
kalanima köyünde 

Takdir olunan kiymet 
17 aodaki So lira biı.eıi 25 
lira 18 nodaki loo lira hisaeıi 
5o lira 19 nodaki 300 lira laiı 
ıesi l So lira 5 9 Dadaki 2"o 
lua biıesi 5o lıra 

artırmanın J•pılacaiı yer 
ıün ıaat : 
akcaabat icra dairemi önünde 
16 9 935 pu rtesi ıünü sa-
at 14 15 

1 - iıba ıayri menku(ua 
artirma şartuameai 14 8 9-'5 
tarıbınden ıtıbaren 934 369 
aumara ile akcaab•t icra da· 
ireıinin muayyen aumaraaında 
ber1'eıio görebilmeai için 
açıkdır ıiicaa yazılı olanlar· 
daı fazla malumat almak ıati 

yenler iıbu ıartnaımıyen 934 
369 doıya numaraııle memu-
riyetimız.e m11racuıt etmelidir 

2 - arurmaya ııtirakiçia 
yukarda yazılı kıymetin ,., 7 ,5 
nııbebnde pey akccıı Yeya 
mıUı bır Dankaııın temıaat 

mektuba te•dı eddecekdır(l24) 
.s - ıpotek sahıbı alacak· 

lılarJa dııer aiakadar!arıD •e 
irtıfak hakkı ıahıplcrıaiD ı•Jri 

menk.al üı.eru:ı,deki haktaruu 
buıuıile taıı. ve masrafa dair 
olanıddialarıai ıfbu ılia tari .. 
handen ıtıbaren :Jo ıia içiade 
evrakı muıDıtelerde aeaıuriye 

tımiı.e biidırme!eri icap eder 
akıı. halde hak.Jarı tapu •!edile 
ıabıt olmadıkca ••tıı bedeli 
nia pa7Jaıme1ıadaa haraç ka. 
hrlar • 

4 - göıterilea ı;üııde ar. 
tırmaya işt:ııak edenler artır ~ 
ma ıartaameıiai ekumuı •• 
liiz.umlü malumatı almııvebua 
lın ta•amen kaLul etmiı ad 

..... 

5 - tayia edilen zamao 
du ~ayri menkul üç defa bai 
rıl dıktaa ıonra ea çok artıra· 
.,, ibale edilir ancak artırma 
bedeli muhammell kiymetio 
yüz.de yetmiı beıini bulmaz 
•eya aataı iıteyeaia alacaiına 
rucbani otan diier alacaklıiar 
buluaup ta bedel buniarıD o 
ıayri meakal ile temin eaii • 
miş alacakblarıaın mecmu11a-
daa f•z1aya çık•azıa eaçok 
arbranıD taahlaüdü baki kal 
•ak üz.ere arbrma onbeııüa 
daha demdit ve oabeıincı ıü 
aiin lıitami olan ~·lO-g35 çar 
ıamba ıüaü 2 cı arbrma ayai 
ıaatta yapılacaktır artırna 
da bedeiı Ht•ı iateJ eaıa ala 
caııaa racbaaı olaa diier ala 
caklıiarın o ~ayrı menkul He 
temin edilmıı alacakları mec 
•aaadaa faz.laya çıkmak ı•r 
tile en çek artıraaa iJaale edi 
lir böyte bir bedel elde eJile 
••ue dıale yapılamaz 

6 - rayrı menkul kendi· 
ıiae ihale oluaaa kimıe der • 
ha1 Yeya verılen •üialet iıın 
de parayı Yermczae ibaJe ka 
rart teıboluoarak keadııiaden 
e••el ea yukaek tcknfte hulu 
••• kimıe arzetmıı olduiu 
bedelle almaj' razı eıurıa oııa 
nz' olmaz •eya bulunmana 
hemen onbeı a-ün miiddetle 
artırmaya çıkarıhp ea çok a.r-
braaa ıba&c cdıbr ıkı ıha(o 

araııaoalıti fark •e geçen iÜn 
ler ıçın yüzde 5 ten heaap olu 
nacak f aız •e eıj'er zar atar 
ayrica hükme hacet kalmak 
ııxıa aıeaıurıyetamizce alıcı dan 
tahıl! olunur madcie(l33) 

iayrı menkul yukarlda 
i6ıterılen lt> 9 '35 taribiade 
akcaabat ıcra memurluj'11 oda 
aıada ıf bu uia ve ııörterdea 

artırma ıartnamesi daireıinde 

ıatılacaj'ı ılia olunur 

Zayi imza 
Notcrhk.ten tasdikli 

(haci gani) adh ımzamı 
zayı eıum • bu ımza ıle 
hıç bir iUrelle hıç hır 
.k.ımseye verilmış borc 
ye .ibra ıenetım ve tur 
taahhüdüm yok dur ya' 
n,nda ayrıca et imzam 
dabı buıunmıyan bu im 
zanın hükmü o1mayaca. 
ğı gibi yeni yaptıraca .. 
gım ımzamın aa (Gani 
tok) olacağını ilin ey le 
rım. 

Vak.fi kebirin çartıhaoı 
mahallesinde• haci g•ni 
zad~ ha~:i gau~ 

• 




