
ı .. ,, Ba~ya:ıııcı•ı BEK.IRSOKOTI 
KARADENiZ Şampiyon maflaır 

YARIN 
ba,lıyacalc 

İlk Fındık 
ürünümüz 

Güzel bir törenle 
• yüklendi 

On günden beriyeni ürünü it· 
lemeie başlıyaa fındık fabri • 
kalarının hazırladıiı içler e• • 
velki gün moloıdaki borH ıa 
loou önünde yapı lan bir tören 
le vapura yüldenmişdir tecim 
ve 'eedüatri odası başkenlıfıı • 
nın' çai'rışı üıeriae işyar ilera· 
gelenlerinden, ·tüccarlardan 
halktan büyük bir kalabalık 
lopl~nmııts davetlilere ıiıara· 
lar, şuruplar ıunulduktan ıon. 
ra bay NUMAN Sabitin ıöyle 
viyle tören başlamış, mektub· 
cu bay FAİK tarıf•adan ilk 
çuvahu kurşunu damgalanmıt 
tar. bayraklarla donanmış olan 
fındık yüklü motörler deiir· 
meadere, lıoıaL •e moloz ara· 
ıında ııöıterııer yapmttlar •e 
ıonra 1imana dönerek bayrak 
larla ıüıleoen TARI vapura 
önündede törenı yaşatmak 
ıuretiyle yülıdeme İfiDe batla 
mışlardar . vapur ıeç vakıt 
türlü elektrik Jambalaunı ya· 
ka k Gıreıooa yollanmııdır • 

TARI vapuruna itibarlı 

tüccarluımı:ıdan Mehmet Ha · 
ıar, Hacı İbrıhım zade, Ali 
paıa ofılu, ve P.P. Daniel • 
aen evı mal yüklemiılerdir • 

Y enı fındık ürünü kura 
mal kabuklu 23 , iç faadık 
46 kuruş üzerinden borud• 
muımele görmüıtür • yeai 
ürünün ekonomik durumumuz 
da iyi roller çevirmeıiai dile · 
riz . 

Yeni üzüm 
iz.mir - Bu yılın /turu 

üzüm piyo•a•ı bu •abalı •t. 
1 l de borsa •arayındcı Of ıl· 
mııdır piyo•anın aplııı •ıra· 
•ında iizüm •alona bayrakla· 
rımı:la •ü.Lenmişcli bor•a 
baıkanı Maz.har Nurullamn 
lıı•a bir ıöylee1inden •onra 
muamelelere ba,Lanmııciır ii· 
zümler c .n•lcrine 6Öre ulıiz. 
kuruıtan on aekız. kuraıa 
kadar muamele ıormüıtıir 

I a.rti işleri 
J.ın.nbul - Bilcliril C, H. 

P. 6•nyorıkurula bu 6Ün St. 
14 ele iıtanbul il,onkarul /ca 
rafında belli toplantı•ınıyaptı 
11e parti iıleri iuerincle 66 
rü,lercl• bulunarr.lc lcararlar 
OlTOi • 

i hti ıaı 
Tırana - arnavut matbuat bu 
ıoıuoun vediiibirbabereiÖre 
ordu upektörü ıeneral ılar· 
da timdiye kadar anlatılmıyan 
ıebeblerden ötürü muvakkatea 
buluodufıu fietıi kHıabuında 
öldürülmüıdür bu badiıe ıe • 
birde bnı ihtiJil hareketleri 
doiu,muıdur hükumet bunla 
rın önüne ieçmek için derbıl 
tedbir almıtdır bir çok ibti • 
lllci yık•lıamlf ve ıebiıde 
~üklln iade edılmiıdir • 

On iki ada 
ne oluyor?! 
Atina - Roytcr ajan•• 

bildiriyor : On iki adada 
ramlar hakkında ııkı bir 
ltont rol tatbik edilmektedir 
ba adalarda örfi idare ve 
mulla•ara duruma ıJardır ital 
yanlar tıırafınclan tahkimecli 
len lero• ada•• •ilah ve ma 
himmat clepo•u halindedir 
rocloı ve leroı adacında bir 
t;olı eulere el konmı1dır . 

Banlar eritredeki İtalyan 

C'phHİnaen zelece/ı hada Ve 
yaralılara tah•İ• eciileclıclir. 

Şimdide 
konferans 
lorıclra - Pariıt• ki ilk 

konuımalara hakim olan ha· 
oa, 11az.eteierin biraz nikbin 
tef•af'lerde bulonmaıına ıe· 

b•b olmaıtar Timu 11azdui 
in6iliz. cleleı•lerinin laıJal ve 
muıavirluini fOk uyıal 11• 
maıter•k bir 6Örüı elde d· 
m•lı ha•u•ancla İ•tclıli 11ör· 
düklerini H11İnfla kaycletmelı 
tedir. Daily t•legra 6azetui 
nin pari• aytarı B. t.clenin 
Franıa ile ingdterenin bariıi 
/roramaia lıuin o 'arcık lr.a. 
rar oermiı olduklarını ıö.ter 
mele için bilhaua t;alııtıt•nı 
h~Jelm•lct• oe ba laa•u•ta 
ıalamin •ailclitind•n çolt el. 
nemli bir uzlaımaya 11arıldı
ıuu yazmaktadır • 

Gemilere emir_ 
Malta - Rcuter ojart•ı 

bildiri)or : Kaco denizi mın 
takalarına iıtirak eclcce/c olan 
iki torpil 11emiıi ile iki tor. 
pito muhribine bu·ada kal-
maları ifin emir oerilmiıdir. 

~~ 

Yalanlama 
Bükreı - Bir laabeı iı 

yarının e•ki aı;a•turya nıaca. 
ri•tan imparatörlüjii ıabay· 

ları araııncla lcayit muamele 
•İn• baılandıfı halı/tında ya 
hancı meml•ketlerde çıka1t 

laab•r yalanlamaktadır • 

Protosto ! 
C•n•or• - Habeı hülıu· 

meti italya açılıca bir futa· 
hat harbinelaaz.ırlan•rkenalu• 
lor ıo•y•l•ıi üyelerinin laa-
b•ıiıtana •ilôla ihracatına 
muıoad• etmemelerini •o•ye· 
I• n•~tlind• ıidcl•tle protHto 
•tmiıdir • Habeı notaaının 
a•alen 4 *vliıl toplantı•ırıda 
lıonıey• •ıınulma•ı maht•m•I 
Jir • 

Yalanmış 

Brnkıel - .Of itleri ba· 
kaahil Belçika ıle Almanya 
arasında bir pa"t yapılmı11 • 
Din ıörüıüldüiü balıkıadaki 
haberleri yalanlamakdıdar. -----

Varşovada 
Varıova - Dıt baka111 

bır Beck f ınlındiya gt!:iı:a • 
dtD Varıo.,.ya döomütdilr. 

Romenlerde 
Bulgar gösterileri ! 
Bükreı- Ö zel aytarımız 

dan : Romen gazeteleri •on 
zaman larcla bul garı ilanda 
döbreice adı altında faaliyete 
bulanan irre clanti.re teıkila· 
tının geçen hafta romanyaya 
karıı tertib etmiı o/autu 
göderiler ilgiıiyle ,icldetli 
yaz.ılar yazmaktadırlar ıini

ve,.ul gaz.etuf bu göıterile
r in oarnada polonya kralı 
ladi•alaıaclina dikilen anıtın 
açılma töreninden ıonra ya· 
palclrfını kaydetmekd~ bu1gar 
lar tarafından romanyaya 
korıı ;öıterilen düımanca 

duyguların romenler üzerinde 
g11yet fena bir etlu biraktı· . 
tını -yazmaktadır . 

Son zenci 
Hükumeti 
Cenevre - Barış dostları 

oın Araiı~luaal koD1eyi uluılar 

soıyeteıi ıenel aekreterliiıne 

gönderdiii bir muhtırada Af· 
rika ı.enci devletleri ara11nna 
iıtiklahaı mubaf aza etmiş ıon 
memleket olan Habetiıtanın 
ortadan kaldır1lmaaının Afrika 
ye iki Amerika zencileri üıe 

rinde yapaeait f~•• teajrler 
üıerine konaeyin dikkat nııa 

rını çekmekdedir. Muhtırada 
Habeıiataaa bitaraf bir kömiı 
yoaıönderilerek d \U a: a:. ut~ tkık 
ve ııaırları anlatma&hiı baak -
kında dört Eyhilden nvel bir 
rapor huırlanması iıtenıaek -
dedir. • 

4000 Siyah gömlekli 
Roma - Bay Mu11oliai 

yabancı memleketlerde oturaa 
ltaly~nlardan dörtbin kiıilik 

bir ıiyah gömlekli alayı kur • 
maaına müsaade .ermiıdir. 

Tahminler 
Menfi jmjş ! 

Parİ• - Fran•a ile ingi· 
liz orasında baıtin yapılmak 
ta olan ilk lıonuımalar hak · 
kın ela bü) iık bir 6İzlililc mu-
hafaza edilmektedir bu hu· 
ıusta cliıarıya hif bir haber 1 
•ıı.;mamuına dikkat eclilecelc 
clir. bilhuıa Fran•ız ceoen-
leri ecl•nin mıi•bet telılifl.,f• 
11elip 11elmediiini anlamalc 
huıu.ancla •abır•ızlılt g6s fu· 
m•kteclirler mamafih ba hu 
•uata tahminler daha aiyad• 
menfidir • -·· Tenkil! 

Londra - B. Lloyd Gor· 
fe işçi birliklerinin uluaal ku· 
lübunda verdiii bir ıöylevde 

hükdmctine ekono:ni ve dıı 
ıiy11uını f iddetle tenkit et -
mit •e buıilakü durumun ye· 
ni bir hllkilmet ve yeni bir 
parleaaealo iıtediiini ı6ylem 't 
dir. 

Cumarteai 11 ACUSTOS 1935 

H:ıvadrı'1 biz~ koruyacak olan 
UÇAKLAR/MiZA yardım edelim 

Konferanstan 
ne haber? 

Pari•- U çler konferanaı 
icin yapılan ilk göriışmeleı e • B. Aloi•İnin 8. Lavalla ital· 
yan tezini bıldirdrği tey t edtl 
mehtedir ıtalya kendısi;ıi tat 
min edecek barışcıl l ozge 
bulunmadıg•nı taktirde kurıuc 
te ba, vurmağa karar ver· 
miıclir (lenel olarak • rnıldığı 
na göre Habe,iıtanda Fran· 
nı: ue ingilız ekonomi asığla 
rtna riayet etmek şartı/? ge· 
nel bir •iya• ... l nüfuz kurmak 
niyetindedir diger taraftan 
Habeş imperatöriınün ita/ya 
ya vermek niyetinde olciufu 
imıiyaz.'orı genişletmet• eg· 
tin olcluiu •aıu!maktaclır • 

lngili?. f ezi ! 
İtalyan tezi ! 

Pari• - Gazeteler inailiz 
İtalyan tez.lt!ri arasında ki 
aylurlıktan ,iol<ıyı konleran· 
••n muıkıl oldueunu bunun 
ifin hu•u•i görüımeler yapıl 
maıı la:&Lm geldarini İtalyan 
ların hala z.omı mutalıbde 
bulunduklarını yazı) orlar bu 
6Ün ıif Jeulet adamı meıcle· 
nin eıa•& halı.ktnda ıöriıımüı 
lerdir • 

Vapur alıyor ! 
Amıterdam - ltalya a•· 

iter nakli ue .ayyar ha•lane 
olmak İfİn orı üç bin tonluk 
bir o•pur almı,dır • 

Br:r }inde yalı udi 
düşrnanhğ• 

Bertin • - Meklenburgda 
dnıarlara yahudilerlc alrı ve· 
riı eden Almanların İ•imleri 
,,azılı llfiıler a•ılm:ı bunla· 
rın tletJld Jaımanı olduğu 
•öylenmektedır berlind• de 
yahudılere k-ırıı şiddetli ha· 
re/cet/er yapılmı,dır . 

200 Uçak 
Londra - lngiltere ytiz. 

elli iki yüz bombardıman 
Ufatı ı•marlamaktadır bunla 
rın •uratı 420 dir uçaRlar 
madeni iki motörlü 11r1 ti!k 
lıanatlı olacak • 

Haydutluk 
Pekin - Çin haydutlc:rı 

tarafından kaçırılan irı11ılı: 
ıazeteci Jonu ölü olarak 
6alunmuıdur • 

--"-="'"-\\~ 

B'r ıniyoıı 
Sılah altında 

Roma - re•m1.n bildiril· 
ditin• a6re ita/yada bir mıl· 
yon lıiıi •ilôh altındadır • 

~--

B erl;nde 
Berlin - Alm11nyada ka 

bal edilen .) ülıümsel "mecburi 
iı hiz.meti ita/ya ve İngiltere 
Am•rikada biı> ulı bir ilıi 
uyandırmrı ve bu memleket· 
ler ha ••rviıi ;ncelemek icin 

' Almanyaya bir korniıyon 

ıOnde~miıforJir • -

Tüın komutan 
S J m tü n komutanımı~ 

general Yusuf Ziya ıehrimi 
:z:e gelm ·,, t fti,lerde bulun. 
muş dur. 

Türkofis 
Ba~kanhğından 
bild iı ili) or 

Ank ra - Türk ofi• baı 
k1nlı ındar: Roınan)O hükü· 
m ti konfonjana tabi tutulan 
m-ıllarm Rom nya ulu•al 
b nl. rıs ncla tran•ı'fer oi:eıile 
biriikde ıthalat mu•adui alın 
maksızın Romanyaya ihracı 

bir çok :z.or '.ıklar cloiurJugu 
nu bıldtrnıektedır . 

Romanyacla kontenjana 
tabi tutulan eıyanın bu ulke 
ye ihracı ancak Romanya 
uluıal bankaıınclan e•uelce 
alınacak lı uıuıi muıade il• 
mümkündür • Alui takdirde 
bu gıbi -eşyanın ıümrühler· 
den çıkarılma•ı hakkında 
Romcınya hiikiimetin• kati 
emri oarclir. 

flgililerimizin buna ıör• 
hareket etmeleri tao•iye olu 
nur . 

tecim 
odasında 

h~va kurumu konuşma ı 
Fındık müıtah•illerinin 

J..ııua. kurumuna yoptılıları 
kitoda on para teb•rraun 
fındıtın uvki sıra•ında ti'ıc • 
car taı afıncla.n uerilmui iıini 
konuşup kararlarıtırmalc İfin 
oda JI. başkanı B. Kamil ti•· 
de oilunun ~oirışıyla b•şkan 
lıfıl altında dün odada y•pılaa 
toplantı ikibuçuk aaat ıürmüı 
tur. Fındık tüccırlarandan 
bazıları paranın tahsil ve teı· 

lımı Üzerlerine almak iıteme 
mişler, bazıları da, Gireaua 
ve Orduda yüzde yarımdan 
başka kıloda on para teberru 
olmacıtğından ıatııta ora t.iic· 
carlarına rekabet edemiyecek 
lerioi, bu mah~uıun ortadaD 
kalkması için kiloda oa para 
teberruuo oralara da teımil 
ed!lmes.nin muvafık olacaiınl 
ileri aürmüşlndır. 

Bogulmuş 
çocuk! 

Kem rkayaclalci lciliH 
o~ü ıclehı yıkık yerde yacli 
.> ufıncia bır erkek çoculı ölü 
sci bulunmuıtur . Çocufan 
telefon t ıdlcriyle botularalı. 

oraya bt akıld1tı ve önced•n 
ıeni ful de işlenditi ıövlen 
mekdedır. Zabıta iıi ıncc -
lemekted·r. 

logiliz - yugoslav 
Loudra - Fm~ncıal time· 

ıin ha er ve·d·ğine göre bu. 
gü le d .. yugoslavya su baka-
nı ıle ingı ·z fırm.Je.rı arasın· 

d;a y pılm kta ol n görüşme. 
IPr bazı mukave elerin imza • 
J; tm .. sı ile ıonuclan cakdır 
bumukaveleler mecmuu2ooooo 
ingili:ı lirall değerinde ve hın 
ker tipine l o uçak ile 75 D'O 

torun satın almak içindir 
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Çocuk 
Çucuk muhakkak ki bütün 

mevcudatın en kıymetlisi ve 
en faz.la sevgenlik, önem i · 
teyenidir. O bugünün değil 
yarının m ltdır Yarının mala 
ola bu nes enin yarın için 
yararlı ve verimli olabilecek 
bir varlık olarak yetişdirilme· 
si gerekdir. işte bunun için -
dir ki çocı!ğa medeniyet eli • 
nin uıaodığı her yerde layık 
olduğu önem f adasiyle Yeril· 
miş, cemiyete yararla olabilme · 
si için ne liıımsa yapmak~an 
çekinilmemişdir. 

Çocuk h m, iptidai bir 
maddeye benıer üç beı adım. 
dan ilerisini göremiyen bu 
biı parça et ve kemik yığın· 
cığının bir değer taşıyabilmesi 
beğenılır bir Yarlık ol bilmesi 
için bir s o tkir elıle şekilJen 
mesi ve yine o elle işlenmui 
lizımd.r. Ve bu uııatkir ne 
kad r ust olur, bu bam ibti· 
d i madde üzerinde ne lradar 
uğr şır a eseri o kadar yarar 
h, o k dar kıymetii olur. 
Çocuk üzerinde jşlemeıi gere· 
ken sanatkar şüpheaiz: ki an· 
ne ve babadır. 

Mıuifet çocuk yapmak 
onu yürümeyi d ha yeni yeni 
becerebildiği bir ç ğda dışarı 
atmak, ıokak, kaldmm terbi· 
yesile yoğurmak değil, onun 
~zerinde titiz bir el ve içle 
ışlemek ve b her şey alabil 
mek nıklığını [ istidad ] taşı 
y n nesneyi cemiyete yararlı 
kılnbılmekdir . Böyle olduğu 
halde pek çoklarımız çocuğa 
layık olduğu önemi vermiyor 
onu yetİf dirmckdeki yükümü· 
müzü unutuyoruz. Ve bundan 
-türüdürki ber ~ün yollarda 
yüzlerce ve bınlerceıini 
otomobilleri taşlarken görü 
yor, birbirlerine en piı aj'IZh 
ların bile ibtimalki bilmedikle· 
ri yakcısı 2ç1lmadık küfürler 
ıavurduklarmı İşidiyoruz. 

İşte böyle ll•kak kaldırım 
t rbiyesi lan bir çocuğun 

yarın için yararlı bir mahluk 
değıl, cemiyet içinde liir mik· 
rob ol r k k lackğı mubak· 
k kdır. Fkk t ununmıyalım ki 
bunun butiin gün hı yalnız 
anne ve bab Dın deiıldir. 

Çocu luk çağı oycamak glil· 
me çağıdır. Onun içindi ki 
çocuğa oyn yabilmek için bir 
zem o bir yer vermek gerekir 
ve saı>Jr mkı l u da önemli bir 
yü umdur. Ve işte en kıymetli 
bır kuUenin, kendinden çok 
şey be Ieoen bir v ılığın yok 
olup g tme ne, ınfırn inmeıine 
ıebcp o u~daki iÜD hın, ıu .. 
çun hıç oima:zsa yarısı da bu 
işdc ı gi v~ ödtv uhibi olan 
larındu ! 

Zararın neıeıindcn dönü. 
lüıse kardır. Cuı:dıı.n ıonra 
olsun bu iş üzerindeki vazıfe· 
mizi .,hakkiyle yapalım ve 
unutauyahmki bu yoldaki ilgr 
ve ilgı ızliğimiz: bir kişinin de· 
ğil bu mılletio kar~veya z:a -
.rarıyla son alır ... 

HALiT MUZAFFER 

Ölüm 
Maçkad eski parti başkn 

iH salım C} u boğlu üç gün ön. 
ce kalb durmasından dünyaya 
&öılerinı kapamıştır . aileıi ile 
Jİ gelenlerıne taı:yet beyan 
deriı , 

Şarbaydan 
Bir rica ... 

Sakız meye/anı yanında ki 
eski mezarlık yeri iki yıl 
önce ıöyle böyld clüz:ellilerelı 

pa:.&ar yeri yapılmtşdı . 
Yaprlmışdı ama bunan 

neden ötürfı oe han~i ihtiya-
ca lcar,ılık verain diye ya-
pılc/ığı anlaıılamamııtt . 

Bi;,; •anırdık ki bu paz.ar 
yeri köylünün 11erek aırlında 
ve ıerek hayoaniyle getirdili 
ürününü alıcıya , eancfa •al-
mak için yapılmıı bir yer 
olacakdır . 

Hal baki bu :küçüçük mey· 
dan hazırlanır haz.ırlanmaz 

icincie karıılıklı bir cok bora ' . 
kalar türt1miı ve gitgide bun 
laı ela yetiımiyormuı gibi 
daha bir takım caclırlar ela • 
peydahlanmıştır . 

Meydanın kapi•ı , gelişi 

güzel kurulan ve yine geliıi 
güzel artan baraka ve cadır . 
ların birbirlerine ya11aıma•ile 
daralm1ıt(r • 

Ürününü getiren köylü 
yol bulub buraya girmek için 
bin bir çeıit z.orluklarla lıar• 
ıılaımaklaclır • 

Ba meydancık, eğer köv· 
[ünün ürününü •alma11na 
mah•a• bir pazar yeri o!arak 
yapılm·şıa bu barakaların 

bu çadırların , ~bu Hr6i.lerin 
orada iıi ne ? yok kô-ylü 
için değil cie, ıöyle bir aergi 
yeri olarak yapdmıı•a ona 
c/iyecefimiz. yoktur ! iyi ama, 
kncltn erkek •aatlarca yol 
yürüyerek aırlıyla oe h•yva· 
nıyla ürününü tQJıyan köyliı 

ne yapacak , malını nerede 
aatacakc/ır • 

Eler dec/ifimi% gibi bu 
meye/ancık bir aergiler v• aer· 
giciler meydanı iu , kan ter 
içinde Şehire giren kö-ylü 
ifin de malını yıkacak oe 
•atacak bir pa2ar -yeri yapıl 
malı ve 6Ö•terilmelidir • 

N• için yoptlc/ığı belli 
olmıyan bu mttyclanın karı· 

ııklıt(ve periıanlıfı hakkın . 
ela bir fıkir idinmek görme · 
den cok zordur • • 

Bu hal her 6Ün böyl~ ol· 
makla beraber hele paz.arte•i 
/lÜnleri bambaıkadır . 

Birbirirıi ilen kalkan , 
dü,en baKıran haykıran . • • 
binbir çeıit z.orluk felcen köy 
lii adına Şarbayımızdan rica 
ederiz , bu işin çıkar volunu 
bul•un ! 

Sof yada 
Ş ı)f ya - Başbakan 

h tosef hazırlanmakta 
oJan temel yasa pr >jesi· 
nın eylulde hazı rlanacr.· 
ğını söylemişdir hakan-
lar kurulu selahiyetli 
ve seçilen parlamento 
üyeleri bu projP.yi göz• 
den geçireceklerdir ka -
rar bir geneloy ile değil 
p rl~mento tarafından 
verilecekdir H tosef ye 
ni bir seçim yasası 
dabaztrlanmakta olçluğu 
nu ilave etmişdir parla 
mento seç:mi ıkinci ka 
nundan veya şubattan 
evv l ) ap1lmıy&cakt1r , 

Denk postast 
eksiltmesi 
Posta , Telgraf , T. 
Başmüdürlüğünden : 

1 - Trabz:on'dan Gümü -
şane, Erzincan, Bayburt ve 
E!zarum merkezlerine kilo he 
sabile bir ıene müddetle bşı 
nacak olan denk poıhıs1 15 
•iultoı 935 den itibaren 15 
güa. müddetle açık eksiltme · 
ye konulmuştur . 

2 - Muvakkat teminati 
21~ liradır . 

3 - Şartnameler baş mü 
dürlük kaleminden bedelsiz: 
olarak alınır. 

4 - Eksiltme P.T.T. bat 
müdfirlüi'ü 'binu1nda kurulu 
komisyonda yapılalacakdır . 

5 - Son bedeller tam de 
ğer görülürse ihale 29 aP,uı • 
toı 935 perıembe iÜDÜ saat 
16 da yapılacakdır. 1 -4 -~·--·---------

Pirinç 
eksiltmesi 
Süel satınalma 
komisyonundan 

A-= Trabzon kıtaatıom ıene
lik ihtiyacı için tahminen 2760 
liralık 12000 kılo pirinç alına· 
caktar . 
B - ıarnameıi her gün ko • 
miıyonda parasız: olarak oku· 
na bilir. 
D- arbrma ekıiltme açık ek 
ıiltme ile alınacakdır . 
E- muvakkat teminat 27 o 
liradır 
G- isteklilerin 22 8·935 per 
ıembe günü ıaat 16 da tekFf 
mektublarile kalede satinalma 
komiıyonuna muracaatları 
ilin olunur . cccç 3-4 

Mercimek 
eksiltmesi 
Süel s ·1tınalma 

komisyonundan 
A - Trabzon kıtaatının 

bir ıenelik ihtiyacı için tabmi· 
nen 156'2 lira --So kuruşluk 
12,Soo kilo meı cim ek alınacak 
tar . 

B - ıırtnameıi her gün 
komiıyouda parasız olarak 
okuna bilir . 

D - artırma eksiltme 
açık ekı:ltme ile ılınacaktır . 

E - muvakkat teminat 
117 liradır . 

G - isteklilerin 22-8·935 
perşembe iÜnÜ 11at 13 de 
tekhf mektublarile kalede H· 
tınalma kamiıyonuna muraca 
atları ilin o'unur • cccç .S-4 

Şeker 
eksiltmesi 

Süel sa tınalma 
komisyonundan 

A - - Trabzon kıtaahaıa 
bir aonelik ihtiyacı için tahmi 
nen 1408 liralık 4400 kilo ı e· 
ker alınacaktır . 

B = şartnameıi her ıün 
komisyonda paraatz olarak 
okuna bilir . 

D - artırma ekıiltme açık 
ekıilme ile alınacaktır , 

E - muv•kkat teminat 
106 liradar 

G - iıteklilerin 23 8 935 
cuma f ünü saat 16 da teklif 
mektublarile kalede aatınalma 
komiıroauaa" muracıatlırı illa 
o!u;ıur. c.~.c.ç. 3-4 

Eşya nakli eksiltmesi 
Erzurum silah tamirhanesi 
müdürlüğünden: 

Erzurum silah tamir baneıinin 1 rabzonda bulunnn ve pey · 
derpey vürut edecek asıari ( 150,000 ) azemi ( 300,000 ) 
kilo ıiklfttiodeki muhtelifülcins eıyaa'n Erzurum'• Dakli (20) 2ün 
müdetle kapah zarf üıulile ekıiltmeye konulmuşdur. 29 Aiuı • 
toı 935 tarihine müsadif perşembe ıüaü 11at 15 de ibaleai 
icra kılınacağ!ndaa şeraitini •nlamak iıteyealerin her gün ve 
pey sürmek arzu edenleı:rin de ihale günü aaat onbetden evTel 
[ 675 ) liralık teminab muvakkata mektubu v~ 935 ıeneıine 
a it ticaret vesik sını havi teklif zarflarını Erıurum Silab Tamir · 
hanesinde Saba alma komiıyonuna vermek çzere müracaatlara 
ilin olunur. 2 - 4 

Dosya dolabı eksiltmesi 
• .A • • • • w •• 
iTHALAT GUMRUGU . . '. . . . .... .. 

MUDURLUGUNDEN: 
~leYcut nümünesi gibi üç adet dosya dolabı 

yaptırılacaktu . 
TaJi plerin 26 . 8 - 935 pazartesi günü saat 14 de 
gümrüğe muracaatları . 4 - 4 

Elektrik Trabzon 
Türk Anonim Şirketinden 
Heyeti amumiyemizia 17-1-93~ tarihli içtimaında Şirket 

sermayesinin üç yüz: altmıt bin liradall yüz otuz: yedi bin bet 
yüz liraya tenkinine karar verilerek hi11e ıtnetlerimizin kıymeti 
oa liradan : liraya indirilmit olduiundan Ticaret kanununun 
397 inci maddesi hükmüne teTfikan itbu ilia tarihinden itiba· 
rre üç ay z:atfındııı biasedarların ellerindeki h•11e senetlerini 
ekm2alatmak üzre Trabz:onda ıirket Merkezine te•di eylemeleri 
vŞeumüddet zarfJnda Şirkete tetdi edilmiyen bi11e aenetlerinill 
dabetce iptal edileceii ilin olunur . 

Yiyecek ve yakacak eksiltmesi 
Süel satınalma komisyonundan : 

1 - Sarı kamıı tüm ihtiyacı için aıajıda cinı maliyat mik · 
tarları teminatı yazılı yiyecek ve yak&cak maddeler hizalarında 
gösterilen ıekil ve belli edilen zaman Ye aaatlarda ekıiltmeye 
çıkarılmııtır . 

~ - eLıiltme sari kamiıtı aakerl ıa. ko. da yapılacaktır • 
3 - ıartaameler paraaı:ı olarak aarı kamıı aa. al. ko . dan 

ıhnabilir . 
4 - kapalı eksiltmelerde iıtekJiierin teklif mektubları •t•· 

iıdaki maddede iıteniJen ve veuiki belli edilen ihale zamanın 
dan bir saat eTvel komiıyona Termit bulunacaklardır: hariçdeu 
isteklilerin belli edilen 11attan bir aaat evveline kadar yetiıtir
mek ıırtile ve :2490 sayılı kanunun 34 cı madduindeki eaaılar 
dahilinde ve istenilen veaaikle birlikte teklif meldublarını poı· 
taya vermiı btJJunmaları liıımdır. poıtad•ki ıecikmeden kemiı 
yon meı'ul olmaz . 

5 - eksiltmeye ııireceklerin 935 yalına alt ticaret oda11 ve· 
sikalarını ve ruhsat unvan teıkerelerile bu iıe yeter muvakkat 
karanti makbuzu veya banka mekduplarile tekhf mektablırını 
belli edilen zamandan evvel komiıyona vermiı olacaklardır . 

6 - teminatı para olarak vermek iıteyenler belli aaattaa 
evvel Teznelece yatırarak mukabilinde makbuz alm ı olacaklar· 
dır . 

7 · - iıteklile11n belli edilen zaman Ye aaatta muracaatları • 
nın ilanı ıız yağı azı 24000 çoiu 32000 mahyet fiyatf lira 
9920 muvakkat teminat lira 744 eksiltmeye çıkarılacaiı tarih 
lo 8 935 ıhale günü 28 ·8- 935 çarıamba aaat 14 ıekli ka 
pah zarf şeker azı 15000 çoğu 19000 maliyet fiyatı lira 741 o 
muvakk•t temin t lira556 ekıitmeyeçıkarılacaiı t~rih lo 8 935 
ihale günü 28 8 935 çarşamba ıaat 16 ıekli kapalı zarf kuru 
ot az:ı 450000 çoğa 62,jooo maliyet fiyatı lira 14062 kuruı5o 
muTakkat teminat lira lo55 eksiltmeye çıkarılacaiı tarih 
1 o 8 935 ihale günü 29 8.935 perıembe Hat 9 tekli kapah 
zarf kaşar peynıri »ıı 7000 ÇOiU 40000 m1.1liyet fiyatı lira 3000 
aıuvakkıt teminatı lira 225 ekıiltmeye çıkarılae1iı tarih 
lo·8 935 ihale ıünü 29 8-935 perıembe saat 11 ıekli açık ek· 
ıiltme iledir 2= 4 

Soğan 
eksiltmesi 
Süel !atınalma 
komisyonu&dan 

A - Trabzon kıtaatının 
bir ııenelik ıhtiyacı için tabmi 
ben 755 iiralık 14400 kilo ıo· 
ian altnacaktır . 

B - ıartnameai her iÜn 
komısyonda parasız olarak 
okuna bil"r • 

D- arbrma eksiltme açık 
ekıiltme ile alınacakdar • 

E - muvaksat teminat 
57 liradır . 

G - iıteklilerin :13·8 935 
cuma ıünü aaat 14 de teklif 
mektublarile kalede 11tıaalma 
kowi yonuaa muracaatlırı 
illa olunur. c.e c.ç,, J - 4 

Patates 
eksilmtJsi 
Süel satın alma 

komisvonundan 
A - Trabıon kıtaatuun 

ihtiyacı İçin tahminen 1500 
lirahk 30000 kilo pat•teı ala·• 
nacak.dır. 

8- ıartaameıi her gün 
komiıyonda parasız olarak 
okuna bilir 

D - artırma ekıiltme •Çık 
ekıiltme ile alınacakdır. 

E - muvakkat teminat 
112 lira So kuratdar . 

G- lıteklilerin 22 8-935 
perı..,mbe gilnü uat 14 de 
teklif mektublarile kalede 
ıatın•lma ı.o.,,iıyonuna murı· 
cıatlıra ilAı o!unur. ccc:f J-4 

.. 



.. 

Sabun 
eksiltmesi 

SüeJ. at ınaJma .. 
kon1isyonundan 

A - Trabzon kıtatının ih· 
tiyacı icin tahminen 1650 
lıralık 6000 kilo aabun alı· 
nacakdır • 

B - Şartnamui her gü11 
komİ•) onda paroaız. okuna· 
bilir . 

D- A r tırma ekailtme Of•• 
eluiltme ile olınocakdır • 

E- Muvakkat teminat 124 
liradır . 

G- latehlilerin 19 8-135 
pazartui s ünü aaaı 16 da 
teklif meldupJarile kalede 
•atın alma kcJmiayonana mu· 
racaaıları ılan olunur • 

ç,ç,ç,c 4 - 4 

Saman 
eksiltmesi 
Süel atın alma komis-
yonundan: 

A - Trabz.orı kıtatınlrı bir 
•enelık iht iyccı it:ın tahmi· 
nen 3780 liralık 84000 kilo 
Saman alr.nacakdır • 

8 ..-= Şarınamui her pn 
komİ•yonda para•ız. okuna 
bilir . 

D _ Artırma ek•iltme pak 
ekıiltn~• ile alınacakdır . 

E -- Muoakkat teminat 28J 
lira So kuruıdur . 

G - lıteklilcrin 19 .8 935 
paz.arte•i 6ıinü •aat 14 d• 
teklif mektuplarile kalede •a· 
hn alma komiayonana mara· 
cagt{art ilan olunur . 

ç,ç ç,c, 4- 4 

Arpa 
eksiltmesi 
Süel Saun alma komiı
) o ..... undan : 

A - Trabzon lutatının bir 
Hnelik ihtiyacı İfİR taminen 
4200 lir1.ılık 84000 kilo ar· 
pa alınacakdır • 

8 - Şarnameai laer 6iın 

komi•yonda para•ız. olarak 
okuna bilir • 

D- Artırma ek•iltme Gflk 
ek•iltme ilt: alınacakdır . 

E - Muvakkat t•minat 3JO 
liradır • 

G- l•teklilerin J 9- 8 -
935 pazarteıi atinü •aat 13 
de teklif mektuplarile kal•a• 
ıatm alma komi•ı• onuna ma· 
racaaıları alan olunar • 

ç,ç,ç,c 4 _., ----
İLAN 

Sürmene ulıye Hukuk 
mehkemesinden : 

Sürmeneniu Mazuka köylla 
den Ahmet oğullarından Hü · 
aeyin oilu Hakkı ve kardeıi 
HaHn tarafından müddealey 
h im ayai köydeL aüley•aD 
oiullırıodan Ömer oilu ilyaa 
ve Süleymaa otlu Kadir aleyla· 
lerine ikame eylediii eraıiya 
meni mudabele davaaındaa 
dolayi icra kılınan muhakeme 
de bunlardan ilyaaa çıkarılan 
davetiye varakaaıaa yerileD 
meırubatta mahalli ıkameti 
mec bul olduiu Ye namına 

iJlnen davetiye varak111nın 
tebli i ıne mahkemece karar 
Yerılerek dur uıına30 - 9-935 
pazartesi gününe. bırakdmıt 
olduğundan yevma mezkilrde 
biııat veya bilYekile iabat 
vücud etmeai ve etmediii Ye 
bir vekili ka nunida 16ader • 
mediti taktirde lıakkıada ma 
hakeme ııyıbeD icra edilıceii 
UA.! o luıur . 

iLAN 
Trabon mahkem bat kita 

belinden : 

Gayri meııkulun buluoduiu 
mevki mnhalleıi ıokıiı numa 
raaı • 

Ma müştemilat bir fma 
ve bir fındıklık •e bir tarla 

Açık artırma ile paraya 
çenilecek ıayri menkulun ne 
oldui'u 
Yomraaın ladum aei'ir köyü 

Takdir olunan kiymet 
ma müıtemilit fırının 400 

lira ye fıadıkhiıa 1300 lira 
ye tarlanın 300 lira . 

arbrmanın yapılacıiı yer 
gün aaat : 

Adliye binHı önünde ve 
bıtkitabet od•aında J7 9 935 
sah ıünü aaot 14 16 de 

l - iıbu ıayri menkulun 
artirma şartnameai 17 8 935 
taribiadea itibaren 935 276 
numara ile Trabzon B,kitabet 
daireainiıı muayyen numarasan 
da herli:uia iÖrebilmeai için 
açıkdır iliada yazıla olanlar· 
dan fazla malümat almak iati 
yenler itbu ıartnameyeve 935 
276 doaya aumaraaile memu. 
riyetimize muracaat etmelidir 

il - artırmaya ittirakiçin 
yukarda y11:ıılı kıymetin ~ 7,5 
niabetinde pey akceai nya 
milli bir ~ankanın teminat 
mektubi tevdi edilecekdir(l24) 

111 - ipotek aabibi alacak-
lılarla diier alakadarların ve 
irtifak bakin Hhiplerinin gıyri 
menkul üzerindeki hıklarını 
buaaaile faiz ve masrafa dair 
olaniddialarıni itbu ilin tari . 
biDden itibaren 2o gün icinde 
evrakı müabiteluile memuriye 
timize bildirmeleri icap eder 
akıi halde hakları tapu 11cılile 
ıabit olmadıkca ıatıı bedeli 
aia paylaımaıındaa hariç ka . 
brlar • 

ıv- g6ıterilen alinde ar. 
tırmaya ittjırak edenler artar 
ma ıartaaaeaiai ekumaı Ye 
l6ıumln malumata almııvebun 
ları tamamen kahul etmit ad 
ye itibar olunurlar 

V - tayi• edilea zaman 
da ıayri menkul üç defa bai 
nldıktan ıonra en çok r rtıra· 
na ihale edilir ancak artırma 
bedeli muhammen kiymetin 
yüzde yetmit betini bulmaz 
yeya ıataı iıteyenia alacaiına 
ruchıai olaa diier alacaldılar 
bulııaup ta bedel bunların o 
1ayri meakal ile temin eclil • 
mit alacaklılmrının mecmuua· 
daa fazlaya çıkmaıaa ençok 
arbraaın taahhüdü baki kal 
mak tızere artırma e>n heıgün 
daba demdit ve on be tinci ın 
alln bitami olan 2·10-935 çar 
ıamba ıiiaii 2 ci artırma ayni 
aaatta yapılacaktır artırl'ıa 
da bedeli nt11 iıteyenin ala 
caıına rachani olaa diier ala 
cakhların o ıayri menkul ile 
temin edilmi• alacaklan mec 
maundan fadaya çıkmak ıar 
tile ea çok arhraaa ihale edi 
lir b6yle bir bedel elde eJile 
meıı• ibale yapılamaz 

Vt - ıayri menkul kendi· 
ıiae ihale oluaan kimae der • 
bal ,eya verilen mllh~et içıa 
de parayi vermeıae ıbale ka 
rarı feıholuaarak kendiıiaden 
e••el ea yiikaek t~kıifte ~~lu 
aan kimse arıetmıı olduıa 
bedelle alm•i razi oluraa ona 
razt olmıı yeya bulunmazaa 
hemen oabeı aüa mi\ddetle 
artırmaya çıkarılıp en çok ar· 
tarana ihale edilir iki ihale 
araaıadaki fark ye ıeçea ıün 
ler için yüzde S ten lıeaap ola 
nacak faiz •e cliier ıaralar 
ayrica bDkme hacet kaJm,.k 
fll 1 ••"uri7etimiıcı alıcı daı 

YIMIYQL 

Sahil Posta 
eksiltmesi 
Posta , Telgraf T. 
Baş müdürlüğünden 

1 - H ıftada karşılıkla 
ikişer ıefer y pmaları meşrut 

Trabzon - Rize ve Trabzon 
- Trebolu poıtalan 14 -
ağustoa 93 5 den itibaren ' 
otıbeı gün müddetle açık 

e"ıiltmeye konulmuıtur • 
2 - Muvakkat tf'minat 

Rize poshaı iç:n 73 lira 34 
karuı Trebo!u postası için 109 
lira 25 kuruştur . 

3 - Şartnameler Bıı 
müdürlük kaleminden be· 
delai:ı olarak alınır 

4 - Ekailtme P. T. T. 
Bat müdürlüğü binasında ka· 
rulu komiayonda yapılıcıkbr. 

S - Son bedri tam 
deier störülürse ihale 28 aiuı 
toa 935 Ç&rfamba günü aaat 
( Rize ) 15 • ( Trebolu ) 16 
da yapılıcakd1r . 1 - 4 

Kuru Ot 
eksiltmesi 

Süel satınalma 
Komisyonundan 
A - Trabzon kıtaat1nın 

hir senelik .ihtiyacı için tabmi 
nen 3420 lıralak 72000 kilo 
kurn ot alınacakdır . 

'! · Şartnamesi her ıün 
komıayonda paraaız elluaabi 
lir . 

D · Artırma ekailtme açık 
ekailtme ile al1nacakdır • 

E • Muvakkat teminat 256 
lira elli kuruıtur • 

G · iatcklilerin 19 8 935 
pazartesi günü uat 1 5 de 
teklif mektu hlarile kalede aa· 
tanalma llomiayoauna mara • 
catları ilin o'unur, 

Ç,Ç,Ç,C, 4 - 4 

Nohut 
eksiltmesi 
Süel satlnalma 
komisyoJundan 

A - Trabzon kıtatatiaın 
bir aenelik ihtiyacı için tabmi 
nen l'.1.oo liralık 12000 kilo ao 
hat alaaacaktar 

B - tartnameai her gün 
komisyonda paraaız olarak 
okuna bilir 

D - artırma eksiltme açık 
ekıiltme ile •haıcaktar . 

E - muvakkat teminat 
9o liradır . 

G - iateklilerin 23 8 935 
cuma ıünü aaat f S de teklif 
mektublarile kalede aatanalmn 
komiayoauna muracaatlari illa 
olunur . c c c ç ~ - 4 

Un eksiltmesi 
süel Satınalma 

.lomisyonundan 
Artvın hudut taburunun 

935 - 936 ıeaeainin aeaelik 
ibtiy•cı olan J 25000 kilo un. 
un bir "Y zarfındı alınmak 
üzere kapılı zarf uıuhle mu -
nakaaaya konulmuftur. talip. 
lerin 18 8 93S pazar ıünü aa· 
at 10 da 1681 lira teminatla· 
rile artvin Hlınılma komiayo· 
nuna muracaatlarının i l iııa. 

4 - 4 
tıbıil olunur maddt(l33) 

g•yri menkul yukarıda iÖ• 
terılen 17 9 935 tarihinde Tra 
bıon 8.kitabet memurluia o"a 
ıında itbu illa ve görterilea 
a : tırma ıartQameıi dairuiDde 
ııtılıcı;a iUıJ ohuaur . 

s: :w :::az 

2 ve 20 komı::rimelik ambalaılarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin ~ 

üzerinde ha lisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Gayri menkul ic r rtı!9ması 
Mahallesi Sok ığı nevi m.no bir ıeneli kicarı T 

inak s ıra mağazalar m ğaz 21!9 
L K. 
160 

150 
302 
80 
80 
50 

E 
" " 11 228 M 

R 
M 

" semer ciler 11 104 
kuımağa L.,zgi " 123 
aoauk au ıojukıu hane üıtü E arazi 14 
Telı:farçayjr çamlık alh hane 11· 1 

" " " 11 2 60 
60 
45 

• • ,, 11.4 
n " n 1 f.6 
" " " 116 150 

35 
100 

kalemen ar zi 26 E 
M Tuduçeıme modoş Hr o 89 

DEFTERDA IK AN : 
Yukarıda cins e !il! r evsafı y z: 11 gayri menkuluo birer •e· 

nelik icıarları on'of'ş gün mud le Prt "m v ç•karılmıttır talip 
olanların • 1,5 dıbozitol:mle birlıkte ıh le ta hi olan 19 8 935 
pnarteai günü 1aıt ( 1 O) da defterdarlık da topl nıcak lı:omiayo 
na muracıatları . 4- 4 --------------,------==--- - ---

Postalıan t:: ile iskele \ e deniz arası 

Postaları eksiltmesi 
Posta, Telgraf, T. ba§müdErlüğiinden 

1 - Postahane ile iık ele Ye deniz ısns\ p o&ta).,, onbet 
Ağustos 935 den itibitren onbeş gün müddetle l!Ç&k ek~:ltmeye 
koaulmuıdtr. 

2 Muvakkat teminat doka n alta lira yetmiı beı 
kuruıdur. 

3 - Şartnam:ler bat müdürlük k lemiaden bcdelaiı 
olarak alınır. 

4 - Ekıi l tme P. T. T. baş müdürlüğü bin aaında kurvlu 
komiayonda yapı lacakdır. 

5 - Son bedel tam değer görülürse ihale 29 Aiaatoı 
935 perıembe iÜDÜ H at 16 da yapılacakdır. 1 - 4 
--------------~~~-~~---------~------------

kuru üzüm 
eksijtmesi 
S ii~I satt nalına 
komisyonundan 

A- Trabıon k ıtaat ihtiyacı 

için tehmineo ISoo l iralık 6000 
kilo kuru üzüm alınacaktır • 
B - ıutnameai hH gün ko· 

miayonda parasız olarak oku· 
na bilir • 

D - artırma ekıil tme açık 

ekıiltme ile a llnacaktar . 
E - muukkat teminat 112 

lira So kuruştur • 
G - istek liler"n 22 · 8 - 935 

pertembc iüaü saat IS de tek 
lif mektublarHe kalede utınal 
ma komiıyoauna maracaatları 
jlb olunur . ~·~ c.ç 3 - 4 

Un eksiltmesi 
S üel satınalma 
konıisyonundan 

A - Trabzon kıtaat içia 
kapalı zarfla eksiltmeye konu· 
lan takrı bs 31 87 5 liralık 255 
ton ikinci f.brıka uDu ekailt. 
m~ye konulmuştur . 

B Şntnameai paraıı 
mukabilinde komiıyoudan aldı 
rılabilir . 

C - Artırma ekailtme 
tra bzonde k@lede aahnalma 
komisyonunda 29-ağuıtos 935 
perşembe güoiı saat 16 dadır 

D - artırma ve ekıiltme 
aı pah zarfladır . 

E - muvakkat teminat 
2397 lıradır • 

G - i teklilerin 29 •iuı 
tos 93 perşembe g ünü ıaat 
16 dan bir saat evve l teklif 
mekdu~larile birlikte kalede 
aatınalma komiayonuaa mura .. 
cııtları ilan olunur , 

c.ç,ç ~· 2 - 4 



ABONE 
Seneliği 500, Altı aylığı 300, 

Üf Aylığı 175 kuraı 

( Y•irel ) 

1'11JSHASI 
4 Kunıstur • 

4 Sayfa 

llôn •atırı IS Karrı,tar Relılamlar 
pa:::.orlıia tabidir. 

Çarşamba, Cunıartesi Günleri Çıkar GAZETE ve BASIMEVi E• in' nit•laalar O lcara,tar 

Posa 
eksiltmesi 
Po,:,ta , Telgraf 
llaş müdürlüğünden : 

l - Haftada karıılıklı 
üç aefer yapması oe gitm,e 
gelme her aefcrde 1300 
kilo ) iık taşıması meırut 
Trnbzon - Bayburt araaı 
postası kapalı zurf u uluvle 
ıJe i 3 Ağuatos 935 den 
itibaren on beı gün müdctle 
ttksıltmeye konulmupdur. 

2 - Muvakkat teminat 
beşyiız kırlı lıradır, 

3 - Bu İşe ait ıarlnome 
P. T. r. baı müdürlüğün -
den veya merkez müdüı lü-
ğünden Bedelsiz; olarak 
alınabilir. 

4 - Ek•iltme P. T. T. 
Başmüdiırlügü bina•ında ku 
ru 1u komİBJ'Onda yapılacak • 
dır. 

5 - Teklif olu,;acak be· 
del/er lam değer görülüru 
ihale 21 -· Ağuıtoa •• 1935 
salı günü saat on altıda )'a 
pılacoğından istl'klilerin tek· 
lif mektuplarını o gün saat 
onbe~e kadar komisyona ver 
miı olmaları gerekdir. 2-4 

i şaat 
eksiltmesi 

Süel satın alma 
komisyonundan 

Erzurum yeni hastane ar· 
kasında yapılacak pavyon ha, 
mam mutbak ve koridorun 
yenıden münakasaya konul -
muştur. yapılıcak işbu inşa -
atın ihalesi 19- 8 93:3 pazar 
tesi günü s at lo da kapalı 
z rf usulıle yapılscaldtr. ilk 
temin l1 1725 liradır. taliple· 
rin muayyen günde ihaleden 
bir aat evvel teminat ve tek 
lif mektublarile ve inşaat yap 
mış oldukhmna dair musad 
d k ebliyetnamelerıle ve tica-
ret vesıludarıle birlıkte kor 
satın ima komisyonuna mura. 
caataln ilan olunur . 3-4 

Çam odunu ve Sade yağ 
eksiltmesi 

süel satınalma komisyonundan 
1 - Sar1kamıı kıtaat ihti yacı içiD aıaiıcla ciaı miktarları 

ve maliyet fiyatleriyle muvakkat teminat miktarları yazılı aad-e 
yag kuru çam odunu kapalı zarf uıulile lo 8 935 den itibaren 
eksiltmeye konulmuttur . 

2- sıuie yıiın eksiltmesi 28 8 935 çarıauıba 11at loda kuru 
çam odununun ekıiltmeıi 28 8 935 çarıamba iünü aaat 11 de 
Htrikamışda askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır 

3 - ıartnameler parHız olar k sar• kamıs Sa. Al. Ko. dan 
lınabilir . 

1- isteklilerin teklif mcktublarının aşagıdaki maddede iıte 
nilen vcs ikle belli edil«\_ıı ekıiltme ıaatından bir saat evvel ko· 
miıyooa vermiş bulunacaklardır bari eden iıteklilerio t~klif mek· 
tubları bP.lli edilen sa ttan bir saat evvline kadar yetiştirmek 
tartile :2490, sayılı eksiltme kaauaunun 34 madduindeki esaalar 
dahilinde postaya vcrmit bulunmaları lazımdır poıtadaki taahb-
utJen komisyon mesuliyet kabul etmez , 

5 - ekıiltmeye gireceklerine 935 yılına ait ticaretod111 
vesikalarını ruhsat ve unvan teıkerelerile bu ite yeter muvak· 
kat teminat makbuzu veya banka mektublarile t'klif mektub . 
farının belli saattan evvel ko.na vermiş bulunacak lardır • 

6 - teminatı para olarak vermek isteyenler belli ıaattan 
evnl vuaelere yatırarak mukabilinde makbuz almıt bulaaar 
caklardar . 

7 - ıartnamesi trabıon as. aa. al. ko. parasız okuna bilir. 
8 - sade yai azı 27000 çoiu J6oou maliyat fiyatı 15840 

liradır muvakkat teıPinat ll88 liradar kuru çam odununun azı 
3000000 ço2u 3600000 maliyet fiyatı 36000 lira mavakkat 
teminatı 2700 liradar. 3 - 4 

TABELA MÜTEHASSISı 
Ucuz her nevi tabela, krıstal üzerine alt1n 

yaldrı; ile gayet nefis yazılar yazıl.r. 

TRABZON : UZUNSOKAK ~ 

• • , 1 • 1 • .,.. ... • t . -

rtvin '"üel satın alma konıisyonundan ; 
Er. cinsi Miktarı 

Şeker 
:;ahun 
Goz 

5000 
3360 
4620 

Kaı u fa su] ya • 
Nulıat 

15000 
5800 

15000 
9000 

.Bulgur 
Pirinç 
Kuru sogan 
S1gır eti 
Arpa 
Sanı an 
Ot 
Kuru üzüm 
Sade }ag 
Marc·mek 
Udun 
Patates 

10000 . 
5o4oo 
54000 
28000 
34000 
. 3000 
3900 
5800 

500000 
37800 

Lira 

165 
131 
122 
157 
65 

225 
2o2 
82 

945 
243 
84 

112 
85 

J9o 
87 

375 
170 

K .. S, Şekli ihale tarihi günü S. 

Açikartırma 26·8·935 pazartesi 
4 )) 26 ' ' )) 

27 So » 27 , , sali 
5o » 28 , , çar§amba 
25 )) . 28 ' ' » 

» 29 , , perşembe 
So » 29 , , » 
So » 2·9·935 pazartesi 

kapahzarf 5 , , çarşamba 
açıkek!itme 8 , , perşembe 

)) 6, ' )) 
5 » · · 7 , , cuma 

50 :o 7 ' ' )) 
12 5o » 8 , , cumartesi 

» 1 o , , pazartesi 
kap<.ılı zarf 1 1 , , sali 

1 o açık~ksitme 12 , , çarşamba 

lo 
13 
13 
13 
15 
13 
15 
13 
' 
' 15 

14 
15 
lo 
13 
' 
' 

, . Artvin hudut taburu kıtat ve hayvanatının 935-936 senesınin senelik 
ıhtıyacı. olan il1şik miktar ve cinsler~ yazılı on yedi kalem erzakın ihale tarih 
Ye temınatları göster1imişdır. Tali:11r·rin rctv~Jrieki jJıalP günü gösteriien Art· 
'.Vin artuma eksiltme konıisyonunda bulunru5aan ilan ~!unur ! ~ 4 

, 
. ' acele sathk ev • • 

Ortahisar camii karsısında merhum B. 
Emru1Jah vcresesine a~t üç. kath ev heyeti umu 
miyesıle acele satlıkdır. 

y.,.niyol basımevi direktörü Bekir Sükuti 
ıle konuşulmaJufır . 

- ! • , ..•. : '·'~ 3,. ' · ·. ~ , -- .. 
İLAN 

Trabon ms hkem baı ki ta 
betiaden : 

Gayri meııkulun bulunduiu 
mevki maballcıi ıokaiı numa 
raıı . 

Kahvehane maa maiazı 
~e bir kıta arsa ve bir çalılak 
ve iki fındıklık .. ve bir kıta ça 
hlakdan mütebavvel fındıklık 

Açık artırma ile paraya 
çenilecek gayri menkulun ne 
olduiu 

Y omranıa L•dum serir 
köyü. 

Takdir olunan kiymet 
Ka.bvehane maa maiazaya 

1 ooo lira ve araaya lSo lira 
6 N!! lu fındıklık Soo lira 3no 
lu fındıklık (800) lira çalıhk 
dan mutahavvel fındakhk 200 
lira ve çahhk loo lira: 

arbrmanın yapılacaiı yer 
iÜn ıaat : 

Adliye binası önünde ve 
baıkitabet oduıada J7 9·935 
sah ıiinü aaot 14 16 de 

l - iıbu gayri menkulun 
artirma şartnamesi 17 8 93S 
tarıhinden itibaren 935 275 
numara ile Trabzon B,kitabet 
daireıinin muayyen numarasın 
da herı.:esiD görebilmesi için 
açıkdar ılioda yazıla olanlar· 
dan fazla mılümat almak iıti 
yenler işbu şartnameyeve 935 
275 doaya numarHile memu-
riyetimize muracaat etmelidir 

il - artırmaya iıtirakiçin 
yukarda yuah kıymetin ~ 7 ,S 
nisbetinde pey akceai veya 
milli bir oankanın teminat 
mektubi tevdi e:dılecekdir(l24) 

ili - ipotek sahibi alacak-
111.ırla diicr alakadarların ve 
irtifak hakka sahiplerinin i•yri 
menkul üzeri~deki h.ıklarını 
buıuıile faiz: ve masrafa dair 
olaniddialarıoi iıbu ilin tari -
hinden itıbaren 2o gün icinde 
evrakı müsbitelerile memuriye 
timiıe bildirmeleri icap eder 
aksi halde haklara tapu ı~cılile 
sabit olmadıkca aatıı bedeli 
nia paylışmaıındaa hariç ka. 
lırlar • 

lV- iÖıterilen gGnde ar. 
tırmaya İftll'ak edenler artır 
ma ıartnameaini ekumuı •e 
lüzumlü malumatı almııvebun 
lua tamamen kabul etmit ad 
ve itibar olunurlar 

V - tayin edilen zam n 
da gayri menkul üç defa bat 
rıldıktan ıonra en çok artıra· 
na ihale edilir ancak artırma 
bedeli muhammen kiymetin 
yüzde yetmit b~tini bulmaz 
veya aatıı iıteyenin aJacaiına 
ruchani olan diier alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o 
ıayri menkul ile temin etiil • 
m · ş alacaklılarının mecmu un· 
fi .. 1ı (.,.z.laya çıkmaua eııaçok 

s;ot ve Yoğurt 
e1ksiltmesi 
Süel Satın aJma komis-
yonundan : 

A - Trabzon askeri hH· 
tanelinin bir ıenelik ihtiyacı 
için takriba 600 Jiral•k 8 ooo 

1 

kilo ıiit ile 2,ooo kilo yoiurt 
alınacakbr • 

B - ıartnameıı komiıyoa 
da parasız olarak okunabilir, 

C - artırma eksiltme 
açık ekıiltme ile alınıcakttr , 

D - artırma eksiltme 
trabzonda kalede satınılma 
komiıyonanda 5 9 935 perşem 
be riinü saat 15 de yapıla· 
caktır 

E - MuYakkat teminat 
45 liradır. 

G - iıteklilerin 5.9 935 
perıembe rü1aü ıaat 15 dea 
evvel kalede satıDalma komiı 
yoauna muracaatları illa olu4 

nur. c.c.ç.ç. l - 4 

artıranın taahhüdü baki kal 
mak üzere artırma C>nbeıgün 
daha demdit ve onbeıinci iÜ 
nün hitami olan 

aünü 2 ci artırma ayni 
aaatta yapdacaktır artırma 
da bedeli 11t11 iıteyenin ala 
carına ruchani olan diier ala 
cakhların o rayri menkul ile 
temin edilmit alacaklara mec 
muundaa fazlaya çakmak tar 
tile en çok arhraaa ihale edi 
lir böyle bir bedel elde eJile 
mezae ihale yapılamaz 

Vl - rayri menkul kendi· 
ıine ihale olaaan kimae der -
bal yeya verilen aüblet içın 
de parayi vermeıae ihale ka 
rar1 feabolunarak kendiıiaden 
evvel en yüksek teklifte hulu 
nan kiaıe arıetmiı oldaia 
bedelle almai razi oluna ona 
rall olmaz veya bulunmaııa 

hemen onbet ıGD mUddetle 
attırmaya çıkaralıp en çok ar·· 
tırana ihale edilir iki ihale 
araıındaki fark •e ıeçen ıüa 
ler için yüzde S ten hesap olu 
nacak faiz: ve diier zaralar 
ayrica bükme hacet kalmilk 
ıııın memuriyetimiıce alıctdın 

t.hıil olunur madde(l33) 
ıayri menkul yukarıda g6 

terilen 17 ·9·9JS tarihinde Tra 
bıon B.kitabet memurluj'a oda 
11nda itl:.u ilAn ve görterileD 
artırma tarbıımeai dairu!ııdı 
.. tılacıjı ilin olaDar ~ 




