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/aar, Baa,asreraı BEKIRSOKOTJ 

SPOR ! 
Karade iz şampiyonluğunu 
kazanan trabzon ~p'lrcuları 
hu yıl birincilik maçına 

Çarıamba 21 ACUSTOS 1935 

Yurt taş 

hileiştirak edememiştir! l 2inci yıl Siy-asal C-a.zeı:e- T:r~ ezer.. Sayı:2063 Havadan bizi koruyacak olan 
UÇAKLAR/MiZA yardım •tl•lim 

Ekonomik 

Biricik: 
Ürünümüz .. 

Periıa11 etlilece/ı tliye lıorluı 
yoruz .. Ne iatiyoraz, bir lıilo 

mıııra bir lıilo fındık mı ? 

Bütün bir il, ea kiiçiik 
alııveriıciıiadea ~• büyük 
tiiccarıaa, köylüden keatlidea 
ıebirJiye varıacıya kadar laer· 
keaia beldediii, bekliye bekli 
ye ıöz ajartbiı , biricik ürü· 
nümüz faadıkcbr. Ba yıl fıadık 
bereketli oldajuadaa hualaraa 
yardımı iJe iyi de yetiıtiiin • 
den Ye ilk açıla• f tatlar dahi 
feaa olmadJ;ıadaaJiıler ıüJ 
••ie, f ıadık aatıııaa bai1a • 
aaa a•adJar artmaya n kuv· 
vetlen••Je baılamııcb . Fa • 
kat ferablık bavaaA çok fl'Ç • 
medea meafi eı•ei• baıiadı, 
liç iüa önce yirmi iki yirai 
liç kliraıa ıablaa faadık bir 
dea bire on aekiz . oa dokaz 
kurup dlıti. Bızim a..J kork 
tüiamuz Ye irktüiimlz f1a • 
dıiJ• aalt bapakl dltltii 
aeatidir,ba sicliıle ba b1&flb0f 
iidııJe d•b• çok düıcceii •• 
dlitüıüle ceiidır! 

•*• 
Okadar aeviaçle ıialil 

batladıiı•ız fıadak, korkayo· 
raz ki, bazı hazi•mz Anapa 
ıobılan ile tqkilitaalltk JI· 
slindea boı ka1aa ae1daacla 
müıtalıril ale1lıiae çeuilea 
fmldaldar yibiiadea periıaa 
edı!ecek, Ü\ K1118f kazaaaha 
da ae elaraa oı.1111 diyerek 
ye baıbiı•ız tlalı ktatiiimize 
acıma7arak, llöyliiaiia aab 
yok yere yok ,pahaaaaa harice 
ıatalacakdar. O kö7lü ki, bir 
kilo m11m peııa para deku 
kuraıa, fakat çoiuaaa peıi• 
hımh;a da olmadıiı•ciaa oa 
üç oa döıt kura,. yemekte 
.tir. demek olayor ki, faada;ı 
llç dört kuraı daha aıa;a dü 
fÜrebılmek m•rıfetiai r<>ıterir 
ıek, zavallı köylii yediii bir 
kilo maılra karı• bir kile f111 • 
dık Yermit oJacakdır t lı ba 
clerkeye dilflükten ıoara öal · 
ae icçmek çok iüçdiir Ye 
pcleıecekd1r. Uautmıyalım 
kı, ekoaoaik bakı•daa çok 
önemh bir mnele kar11kar· 
flyayız. llfiilieria ıimdidea ba 
aa el koımaıı Ye tehlikeyi 
&iderecek tedbirler alıa•a11 
çok yerinde bir iı olar 1 

Belci.r Siılcflli SEKER 

inhisarlar 
Ba§ dırektörümüz 
D6rı ~ıltlon laala bir S•· 

nıantlan beri ilimi% inlt.iaar • 
lar baı tlireld6rlüiü 6tleoini 
oalıalla O• tliaiplinli bir aa • 
rdt• ifa •tl•n bay Tayyar 
maaııno yirmi b~ı lira .zam 
, dilm•lc aareıil• Erzurum 
6aı tlirtlıt6rlfılin• tayin •tlil 
miııir. 6ay Tayyarın yarın 

euarama •id•cefi ifitil111i1tir 
~•ni 6tl•ol•rintl• tl• 6oıarıı 
lor tlil.,is • 

Şimdi de 
4 eylul? ! 
Paıi• - Eden ile Laoal 

•onaeyin tlört eylül toplantı 
aı /aaaır/rkları için aılu femaa 
Ja bulanmayı kararlaıcl•rrn•ı 
l•rtlır Lrıoal lıa/yan delete· 
ai il• 6Öriiım"•incl• wcızde 
miintılı«ıtıltırında itidal 6Ö•t• 
rilmeaini ıaoaıye eımiıdir Jn-
wili~ O• Jta/yan Jef•6•fe.1i bu 
alııam Pa.ri•clen ayr1lacak 
la.rtlır. 

italya ve .•.. 
Paria - Ôlcü•i romoya 

ıihıHtlen öne• yapılacalt dip 
lomaıilı wöriıım•lerin •onuca 
üzarind• ıupheli oidutu aoy-
lınmıı lıonferanaıakı ııaiyan 

ilatiraalarının Mu•olini lafa· 
f ından roma da eden• i~ah 

•dilmi, baland•lana haıırlaı · 
mııtır Aioi.zi dört yüz bin 
/aa6eı• malıahil ıki yiı~ bin 
11alı•r ıahıiı •dilmıı oldafuna 
o• af rılcadalci aalı•ri /aarelr.et 
l•rin ııalyanm aoaaıaryaya 
lı•rıı olan •İyaaal daramana 
tuir •l111iy•c•fini hilclirmiıtir 
h• /aaauııa inwılıer• ve franaa 
il• matebilı. tı•miııir • 

Londrada 
Londra - Etlen dıı 6aAıa 

nı il• İtalyan 11a6~1 anlaı. 
-·~ıııı Jaa•lıında wöriıım•l•
rİ•• IHaılamııtlır ltabine lıon
hNlll•ın 11lcim uı...... ti.z .. 
rin• f&lcan daram laalıl11.ntla 
•llr•ırn•lc ifin P•rı•ml>• p· 
nfı ıoplana.calcdır ••n••yin 
tl6rt •ylflltl• ıoplanı•aıntla 
tlar•m l•na.laıacalc olaraa. 
parl•m•rılo toplanıı~a fOlrı 
lacalcdır • 

B. Azmi Özer 
26 aplloaıa Anlcarada 

ıoplanaca.• olan 1 iirlı cıouka 
ıla.r •irlili lıar•lta.1ına lcat(l_ 
malc ii.are lııym•ıli bara baı· 
Jıanımd Aoalıat 6ay Asnıi 
Ô.ı•r Er~ram. oaparala •il· 
miıclir • 

131 yılı parıi Jı.a,.alıayın· 
"" oltlota wibi 6a kontrada 
J. miiıfeana hiltiainden iati. 
latl• •tlil•celind• aala lı.aıka 
olmı,an en•rjılı. baro baıka· 
111mı.sa •Yİ yolcalalı.lartlileri.z 

Ekmek 
işleri .. 
Evelki ıüaden ileri ıebir· 

de bir ekmek ballraaı yüz 
(Öltermit Ye dün 6jledea IOn 
ra fmnlarda ekmek k•lmımıı 
dl Ngm1111e harici ve çii olan 
ekmeklerden 750 kilo ekmek 
üç ııün iace belediye tarafın· 
dan toplanarak fakirlere darı 
tılmıı, butadaan ıoııra da dün · 
kü ekmek bubraaile karıılaa • 
mııdır. Belediye iı üzerine el 
koymuı , ekmek buhra 
mınıa na huhıaDıadaa ileri 
geldiii kanaatini ediamiıdir. 
Dün gimr6kden an çıkarıldı· 
iından ~kmek bubraaı b61ii• 
ııbahtan itibarea ortadaa 
kalk mı ıtır. 

İngiliz 
Gazeteleri 
Durum vahimdir 
Diyorlar ! 
Loıadra - Gazeteler koa· 

f eranaınıa ma vaffakıyebizliie 
u;ramaııaaa Yehametiai kayd 
ediyorlar. Taymiı ltalyaaıa 
iatediii kabul edUebilecek 
aiıbetia üatüadedir diyor. la· 
ıilis cevealeriade Mv11oliaıye 
kartı büylk bir bicidet Yardır 
Habeıiıtaada mu~afakat olma 
dı;a takliircle f..aaın iflü 
edeceii 161leniyor lnıiltere 
dört eyl6lde toplaabııada kon 
ıeyindea ltalyaya karıı takbih 
karara verilmeıiai iateyecekdir 
IDıiltere Ceaenedeki hatti 
bar~ketiai F taa1aaın vaziyeti 
ai öireadiktea ıonra tubit 
edecekdir. Edea ıelir ı•lmez 
hariciye naziri ile ıiliblara 

konan ambarıo meaeleaıle 
Adiıababadaki İniiliz aefare· 
tinin hi•ayeaiai Ye Habeıiata 
na yakıa İaıiliz müıtemlikele 
rinde tabait edılea aakeri ku• 
vetleriD arbrdmaaaaı ıörüıe • 
cek ayaıazamında laıiliz-1 • 
talyaa müaaaebabaa tetkik 
edecekdir. Ualya Habeı ibtill 
fa hakkında lnriltere ile Ame · 
rika araıında iıtiıarelere de 
Yam edilecekdir. 

BULUNMUŞ MEKlUPLAR-
- ıa -

Sorp~r1ada belki .. Jerdea 16ie kadar haklıııa. Fakat 
patma kı, baalaraa IOzle fÖrlJea Ye elle tutuJan 1-a hk 

ld • 'b' & ,,, -lan•• o aıa 11 1 yazamamakta da ben hak11z d ·il' 
ı J . • d • . r s eı ••. 
ıterak•.• ~er erı~ ızı . ~ıııe ••

1 
: aa ıarh ol, ben lr6rl6, Ye 

bak ı aıa~ IO _ıe11a e, p6. iir püfür e1ea temi% riizı&rlan 
doy• doya ıç•eıe be11zer mı ba İf ..•• 

Sa•• olaaı biteni bildirmek içia deiil, &zerinde b · k t•• krle•i.• .161le böyle yürilc' üiü bir kiiıt parç11ıa1 •;oU~~ 
Yabil•ek açın yazdım ba mektuba : lıter oldum. b'b' k 

b b'!d'•. k d •- ı ı o a, iater1e• ecere 1 .•ı•• • ar iace ele ıık toka · 
deaeamiı mabarellne kalmıı bir ittir bu.... ' ıeaıa 

Dünyanı• talıafla1biı11dan •ı, inıanlarıa lufafJaıbt d 
mı nedir bil•em, yalnız bildiiiaıiz ıev ıadur ki bı·1 ıad~.~ , L'J . • . . . 1 ,, ' me ııı 
mis Yf •• emıl~eceıımılz ııder ar~t~kca artmakta, •e•ıimıiz 
timıeklere ıe ıace, on ar a - ıı olıun diye - t•ld,kca 
~akmaktadır···:· . 

D~yorl•• lu~ ~tlıye ıGtliiye kar&ımamak akal Ye mantı· ıa 
ana yoladar, ıısı lıa11dıyaa aeaaeler tim etli Ye aütlü f 
bile .• Mala•J•, ılit tencereaiıade Pİt•• etle et teacereU:~: 
p•ıirilea aite cloyam olmaz.... • 

& 

Bqka ae di1e1i•, tenkkeli dememitler: Aala1ıaa ıim 
ıiaek 11z 1 B - S ---

~ . 
Bir Devletin başlıca ödevi ; idare ettiği 

Ulusa hizınet etmek , onun nı<'nfaatlerini 

korumak , eksiklt:rini düşünmek , dertlerine 
çare aramaktır . Bu Yazifelerini yapabilmek 
için ht-r ~eyden evvel l lusun ne kadar oldu. 
ğuou , nrtıp artmad,ğını , ilerleaip ilerleme-
diğini bilmek mecLariyetındedir . işte bunun 
içindir ki : 

20 ilkteşrin 935pazar günü 
Genel ıXüfu Sa) ıDn Yap1laeakdir ... 
................................. llEB:>~ ........ 1 
~~==============~'~ 
Harp çıkarsa 

Af rikada kalmalı 
Pariı - 20 Bir kıç. ıüa 

içinde doılca bir hal ~areai 
bulmaaia aıişkiil olduiunun 
vaziziyet ae kadar feaa olur· 
H olıaa Avrupa bariti lru • 
ruamaaa liumıeldiii• iyaz • 
makdadtr Ekodo Pariı harp 
çıkaraa diplomatleria hunun 
teairiai Afrikada mevzulıthr 
mak içia çala9aalarını tavaaye 
ediyor Jarnıl laıiliz, Fran111, 
ltalyaa te1•aadunu11 mubafa,-
saaeaa aiidafaa etmektedir. 

Amerjkaela korku 
Nevyork 20 - Amerika 

ce•ealeri parit koaferanıının 
iakitaa utramaıındaa eadite 
dedir buaun Afrika "Ye A nu · 
pada yapac•i• akıılerdea lror 
lıal•akdadır. 

İş olsun! 
Pari• 2 J - iıalyan ha· 

b•ı laalcem komiı,ona habeı 
tl•l•ı•ıi je%eyİ dinlamiı ital· 
yan tl•l•ıe•i Loaıonanan ıal• 
bi üzerine ba~i ıalai•larla ıö 
rüımek ıi.z•r• yakında berne· 
wiım•y• karar oeı mi,clir • 

Büyük elçimiz 
Par;• - LaıJal tlün alı· 

ıam Türkiye büyük elçi•ini 
lcobal etmiıtlir • 
--....-- --.. ......... -, 

( GEL ENLER - GiDENLER j \..___..,__ __..,.... __ _; 
Kültür balıanlıiıntla ka· 

ralan Jıiilıiir kuru/anda ba 
lanmalc az.er• balcanlı;ın tel· 
frafla tleocti iz.erin• ıcçen· 
l•rtl• Anlıaroya 6itlen Li•~ 
tlirelıt6riımüz. bay Şerif ıatan 
6al yoluyla Anlı.aradan , ba· 
h••• bay Hami Saruhanın 
ameliyafıncla bulanmalı ü.zre 
••çenl•·tl• i•lanbula ıicion 
tecim o• eraclıhtri oclaaı baı· 
Jıanı bay Atıf Sarahanla bir 
miidcl•ıt•n '"b•ri iatanbulda 
6ula11an itibarlı ••nf tüccar· 
/arımı.atlan Afif Saruhan 
luıratleniz. oaparuyla İ•lanbul 
tlan •elmiıl•r, Puloıanulı Z. 
6cıy Celal iatanbula , Liman 
•o•yeıeai ıaril• iıini konuı· 
mca* ÜHr• baıkanbay Süley· 
man Malt.fr, Eleltırilı aoayetesi 
tlir•lct6rti bay Nedim Anka· 
1111• ıitmiılerdir • 

Faşistler 
Roma 2 l _ Rütün ı'ıalya 

dahi faı ·sı teılt.ilatları Hlcre· 
terinin toplantı•mtla paria 
gene/ Hkreteri partinin iıl•ri 
hakkında ki raporu a olı.a.-
muıclur biitıi lronw,,ciler he· 
men clofu afrılıa•ına 6Öniıllu 
kabul edilmelerini tekrar 
iatemiılerclir • 8. Mu&1oluni 
%amanı gelcliti ualut ba ıal•· 
bi yerine wetir•c•lini biltlır. 
m;ıiir . 

Durum Fena! 
Adiaaba ba - paria konfo 

raaılauı inkıtaa uiramaal din 
leyi9ile resmi m11h•fıl •a&ıyetia 
her zam•ndan ziyade vahım 
olduiuuu beyaaetmektedir ba 
mabıfıl air•nılmıt elan hayal 
inktialarına aüküa ve ceaa 
retle tabammül eyle•ektedir 
Jer • 
Siyah gömlekli 5 Fırka 

da he 
Roma 21 Yenitl•n 

beı aiyala ıömlelıli fırka pelc 
yakında tlotu olrilca•ına ha· 
r.ket etlecelıtlir • 

Habeş kararı 
Acliaababa 21 - Habeı 

hükumeti urmav•ninı meml• 
it etten Raf ma•ının önüne l'•Ç· 
mek it; in piyaaatlan yabancı 
paralar alım ue aaıımın lıonı 
ror etmeye karar oermiıtlır. 

Musolini 
l ine ne demiş ? 

Beneven 10 _ Yirmiaekiz 
birinci \ctria adli fırkayı tef • 
tit eden Mu11oliai bir çok 
mübim anda ltılyın Ulaıu11 
ileri atıJacaiıaı ve b&tüa en • 
ıelleri yıkacıiıaı ıö1lemi1tir. 

Yarı şaka 

Bilmeceler 
Açıldı, lapandJ •. 

Buıüa var, yaran yok: 
Boraa deiil , Hava ! 

* 
Peşin 9, veresiye 14: Mı111 ! 

* 
Geldi Geldı İıtanbula Geldi, 

Döndii Döndü 
Ankaraya döndü •.• 

Geldi geldi Giruona ıelJi 
Gitti iİlti yaylaya gitti : 

Belediye encümenia;a 
ÔmllrJD OyeliJ 



lZLER 
iz bırakma 

erakı 
Sandan bir k ç gün evvel 

cii. Akşam gazetelerini k rışb 
rırken 8. Hikmet F eriduoua 
« Amerikalılara şaşmayalım » 
b şlıkh bir yazısıyle karşılaş 
dım. O bu yazısıod Amerika 
lılar1n batıra mcr~kı pek me 
burdur diyor. Ve bu sözünü 
kuvvetli bir k ç delille aydın· 
latap perçinledikden sonra, 
fak t biz Amerik lılara biç 
şaşm1yalım. Bu batara mer kı 
bizde de onlar kadır kuvvet 
lidir .. 'ı Ara<' a bir fark var : 
Onl r h tırayı s klnmak şek· 
linde yapıyorlar. Biz yazmak 
şeklinde .. Diyor ve bu muta 
laaını da s:ırsılmaz. mis Her 
le is bat ediyor. Sooı a bir yer 
de şair Faruk Ndizin y ı.dıiı 
gibi « Han dıvarlara » b şdan 
aşağı bat:.ıral rla doludur dıyor. 

Bu mevzu üterinde durmak 
ve bu merakın Trabzondaki 
şe tinden bir parç olsun b h· 
ıetmek isterim. 

Bence radaki küçük fark 
ları kaldmr da iz bırakmay 
ve o şekilde bir kaç s tır 
k ralam ya hatua merakı der 
sek bizim bu işde Amcrıkala· 
larl bir ay rda olm ızı bı· 
rakın onl ra taş bile çık rtarmz 
Y lnıı. bu iş bızde yer yer 
değişır. Oyleki : 1 tanl ulda 

arpuzlar, k ncpcler üıerındc 
Anadolunun baz.ı yerlerinde 
h 11 dıvarlıoında kendini gös· 
teren bu merak Trabzonda 
ab desiuıe k PJ ve dıvarlarao • 
da arzı endam eder. Hem öy 
le bır uzı endam edişdir ki 
bu düııyanın halta kainatın 

hiç bır )Önünde bu şekline 

r slan maı.. Eğer zahmet cdıb 
der b khaoe abdesaneıine ka 
dar uzanır ve orraya gireraeuız 
ış bütün varhğı, açıklığıyla 

gözlerıuızın önune serılmış de 
mekdır. l.>ört yanınız. yaz.ı, re 
sım ve parm ı;derıylc dviu· 
o.ur. Hem öyle y zılar ve re 
sıwıeroır kı tunlar, rezıUik, 

ahla sızh bu kaaar olur de 
dııtır ve oray ugr6mayı töv· 
be ettırır sız.e. Ur a aykırı 

ol n, hla dalı uz .. k kalan 
ne ar uır da buluıım .. z kı •• 

işte yer yer değışeo, eyi 
vey kötüliigüııü pek ke tire· 
mediğım batır , ıı. b1rakma 
merakı ne Y z.ık kı böyle ah 
liksızhkla yoğıuJmuş bır şekil 

de tecelli etmışdir bızde 1 
HALI r MUZAFFER 

Riz -Ordu 
maçında 

R'ze - l.Jun Ordu yıldız 
por uı kım1 ıle halkevi spor 

cuları arasında bır maç yapıl· 
mışdır. öuyük seyircı yıgıPı 
önünde yapılin maç bt.)ttrınh 
olmuş halkevi takımı ordulu 
lari sıfıra - üç yenmışdir. 

Gaze ler 
ne Cliyormüş\? 

P ıi Gııızeteler 
ransın ak\m balm .. sının 

onfe 
fen 

•onuclar vereccgini oe bir 
harbın ovıupada karşalıklaıa 

•ebeb olacağını oe ıtalyanın 

ı1osyetcdcn çekilec,fıini '"n · 
makta ve fronsanın ceneure 
prenıiplerin bağlı kalacağı 

m bildirm:htedir , .. 

Habeş 
meselesi 
.Fransa - İngiltere 

ve İtalya .. 
Pnis - Reuter ıjanıı bil. 

diriyor 925 İngiliz ve italyan 
ve 93 5 italyan fran11z. uyut 
maların1 berkitmek veya 1ıe • 
nişlemck için yapılan ekone • 
mi ve önergelerden baıka eti 
yukyada italy n ekonomiıiniD 
ğelitmesi için fran1a ve inril· 
tere tarafından italyaya para. 
c yardım adilmeıi teklifiade 
bulunmu tur bu yardım her 
üç devfatin el birliiiyle iılet· 
me işlerini yapmaları teklinde 
olacakhr B, Laval eden ve 
alazı ekonomik tavizlerde ta • 
m mile uygun bulunmakla be 
raber büyü brıtanya franta -
nın habeş imparatoru tarafın 
dan kabul edilmek şartile ile· 
ri aürdüğü siy sal tavizlere 
karşı durmaktadır babeş ida 
resinin bir takım fUbelerinde 
ve orduda ıtaly n müşavirleri 
D!D bulunması bu cümledeLdir 

Konfe ansta 
İtalyanın durumu 
Hayret uyandırdı 

Paris - Bay Laval ile a~a 
zinin konuşmaları dün r!na . 
dao İtalyan delegesine verılen 
talimattaki iırlıiıa biraktıiı 
feaa teairi ortadan kaldlrama 
mıştır B. Alazinin funıa bat 
bakanına ıöyledikleri konuı 
maları kadıoıu ile Bay Ede 
nin anlaşmuhğan barit yolule 
kotarılmaıını kabul ıçın ne 
Kibi ıiyasal inaoçalar iıtediii 
hakkında yapdıiı ıoriuyaital· 
yanın keıin cevabı mahiyetin 
de idi üç devlet konferaaıı 
saat onbeşte tekrar toplanmıt 
ve italyanın İngiliz fraaaız. 

teklifleriııe karşı aldıiı meaTi 
dorum konferaoı cevenlerinde 
büyük bır hayret uyanJırma 
mışbr italyan habetiıtancia 
genel bir ıiyaaal nufus 11te 
mckte ve fraosa İngiltere ital 
yanın habeşiaton ile olan İliİ 
leli"•• teıbit eden anlaşm11Jara 
ıiya al bir mQliyet vermek ıu 
retile habeş hakkındaki pro 
jelen meşru bir tekil vermek 
düşüncesindedir italyaya iÖre 
fransız iogiliz. tekliflerini ka 
bul etmek uluslar ıoıyetui 
antlıışmuının çer çivui içinde 
k lmak ve dolayisile futubat 
projelerinden vaz. ıeçmek 
demektir • 

tzOM SATISI 
İzmır - piya11nın aç1ldıi1 

üç gün içinde borsada bet 
kuruştan ondöıt kuruı on pa· 
r ya kadar 5666 çuval üz.üm 
utdawştır . 

YINIYQL 

Habeş hududunda hareket ! 
Londra - Reuter •j anstnın bildirdiğine göre agaden bölie 

ıiude yan\ndaki 5500 askerle italyaıılara karşl ilk mukanemeti 
y•pm111 mülatemeı olDn başlıca şeflerinden biri emrinde büyük 
miktarda ıilab ve cephane olduğu baide diredaa bölıeıini 
teslim olmak üzere harek~t etmiştir . 

ingiliz Gazeteleri e diyor? 
Londra - bir çok gazeteler paais görüşmelerinin akame 

te urramaaı yüz.ünden İs;giliı. l::ablnesiniu hemen toplannacai&Dl 
talımin etmektedirleır daily maıy faıctesine göte ioıiliz kabineıi 
ya bu hafta ıonunda ve ya ıelecek hafta b şında toplanacaktır 

1000 T opcu ciaha ğitmiş! 
Napoli - önemli miktarda barp gereci ile 58 Subay ve 

1000 topcu neferi taııyaa ilıd gemi Massıuaha gitmek üı.ere ha 
reket etmiıtir . 

Konuşma yoluyla barış 
olmıyacağı aniaşıldı . , 

Puris - B. Laual st. 20 
de konferanı hakkındaki bil 
riği okumuıdur bu bilciiriğde 
deniliyorki : üc deoletin dele • 
celeri anla,mazlıkın b<1rış 
yolile hallini imkan verecek · 
bir görüşme uası bulamamıl 

' lardır ko.ıuımalar ııraıında 
ileri ıürülen tekliflerin tet-
kiklerinde raıtlamldı zorluk 
/ar giriıile.-1 tetkiklerin geriye 
bir akılmaıını gerek/,ıtirmİf 
tir. ba tetkiklere diplomatık 

yollarla d~vam edilec~ktir • 

Konferan inkitaa uğradı ' • 
Pari• - B. Laval ıaat 

on beıi otuz beıde baılamış 
olan üc devlet konferanıının . 
inkilda uıradığını oe bu ak-
ıam d. yirmide bir rumi 
bildiri• clkaracaflnı gazeteci· 
lere aöylemiıclir . 

Bu inkitclin ıümülünü ıim 
diden kestirmeye imkan yok· 

tur ancak omumi intiba çok 
bedbinclir • 

Resmi bilclirigde konf•· 
ranım inkitaa agradıgı ve 
R. Eden i{e aloizinin hükü· 
metlerile görüımek üzre 
memleketlerine dönecekleri· 
nin bildırilmcıi muhtemeMir 

italyan delegesi 1,5 satte .. 
Pariı - Baı bakanlı~ın· 

daıı ıt. 11, 30 ela ayrılan 
italyan dele•eai B. _Alaizi 
ıt. l S de tekrar gelmiı oe 

hamen B. lavalın yanına air 
miıtir b. Alaizi beı dak;ka 
ıon:-a diı bakanlığından ay· 
rılmııdir • ----

Yurdunıuzun her tarafında 
Numataj işleri bitiyor .. 

Ankara - Haber aldıiımı 
za ıöre Yoırat, Niide, i\ el 
adana hariç olmak üzere yur 
dumuıun her taraf ar.da ııuma· 
rataj itleri kaz.a ve nahiyelere 
variacaya kadar bütünkontrol 
edilmiı vebu kontrole,n11ında 
idare reiılii'ine s· yim ameliye 
ıi hakkında t•hıen verilmiı 

dir iımi aayilaD dört vilayet· 
dede bu ay ıonuoa kadar 
kontrol yapılacaktır kontrol • 
lar neticesi balkın ve ıdare 

tetkilitıaaa bu iıe matlüp 
alakayi iÖıterdikini meydana 
çıkarmııdır iıtaabul ıehirinin 

,.yim itlerini tanı.im etmek 
üzere kurulan huruıi ıayim 

buroıu yarıadaa itibaren ret· 
men f aallyete ıeçeccktir a 
ı.ete radyo ıinemalarla propa 1 

ğanda işi 1 eyliilden itibaren 
başlamak üzere tertibat alın 

mışdır ıayimda teabit edilecek 
nufuı o iÜD bor mevkide ve 
ıahıeu hazır bulunan nufuı 

dur nufuı u:.ükime tefrik edil 
meyecek ıayim itleri hakkın 

da müşahede ve mütalalirıaı 
bildirmek üzere müşavir ıifat 

tiyle anraje edılen iaviçre iıta 
tiıtik umum müdüril Broychva 
ilere 2o eyluldc memleketimi· 
ı.e gelecek ve 3o teşrioie•vele 
k d r ka lacaktır • 

BiLDiRiM 
lt yö:..etım kuruıuntlan 

Türkiye Ziraat 
Trabzon 

Bankası 
Şubesinden : 

Tütün kafaklı;ından ötü· 
rü Adli ıhtııaş m4'hkeme1&n· 
ce mahküm olduju 19640 
kuruşu ödemedılınden tcıııı· 

ıı.ı; malının lıacz.en ıatılma

ıına karar verılmış olan ue 
birınci yirmı bır . günlük ar· 
tırması yapılmış Olan ortalı· 
ya. köyünden Alemdar o;al· 
[arından asman oıla Hü:ıeyi· 
nin adı ge'ien köyde ıoy&an 
mutaıc:u rut olduau ıopunun 

oıustoı 93 l ıarıh oe on b•ı 
ııro numarasında kayıdıı 

şarkan karaya o;lu yorıka 
ıarlaıı, ~arben czere ue tari· 
kıam, şımalEn yınc ıarıJuam 

r.ı• c:enuben a,,uaz o;la po:ih 
ron ue yorıka tarl"sıle mah 
dut bir parfa tarladaki yarı 
hiuc.•i ıkmcın on günlük 
artırmo)la fıkarıimııdır • 

Bankamıza trıuıabaka ile ıtojiye.r alınacakdır. Muıabakayo. 
girmek için tercihan Liıe mezunu olmak 11ey11 Orta. Tirccat 
mektebini rJe ya Orta mektep tahıilini bitirmiı bulunmak oe 
yirmiden az yirmi beıden fazla yaıta olmamak ıarttır . 

Musabaka imtihanı 2 Eylul 93S tarihinde Şubemizde ya• 
pılc..cah oe kazananlar ( 30) lira aylıkla ıtajiyer tayin edile· 
ceklcrdir • Ba_•tojiyerler en az altı ay oe en t;ok bir aene 
müddetle Şubemiz Beroislerinde ıtr j ıördükden ıonra muleki 
imtihana tabi tutulacaklar oe bunda ela muoaf fak olanlar ay-
lıkları ( 60 ) liradan '1Z olmamak ü.:.eıe muhtelif yerlerde ki 
Bankalarımız.da münhol olan memurluklara tayin edileceklerdir. 

Nelerden imtihan eclileceii ne ~ibi vuikalar aronacai' 
Br.nkamızdan alınacak şartnamelerden 6frenilir. 

Şublmfze n ş9n murcu:aat müddeti 2i' afıııto• 155 diı . 
İateklilerin uilayet idar• 

hoyetine muracaatları • 

2 Sı~fe 

Nohut 
eksiltmesi 
Süel sat1nalma 
komisyonundan 

A - Trabı.on kıhıatıaın 

bir senelik ihtiyacı içia tahmi 
nen 1200 liralak 12000 kilo no 
hat abnacakbr 

B - tartnamesi her gün 
komiıyoada paraaız olarak 
okuna bilir 

D - artırma eksiltme açık 
ekıiltme ile alıaacaktar . 

E - muvakkat teminat 
9o liradır . 

G - iıteklilerin 23.8 935 
cuma günü saat IS de teklif 
mektublaıile kalede aatıaalmn 
komiıyonuna muracaatları ilia 
olunur . c c c .ç 4-4 

kuru üzüm 
eksiltmesi 
Süel sat ınalma 
komisyonundan 

A- Trabzon kıtaat ihtiyacı 
için t•hminen 1500 liralık 6000 

kilo kur~ üzüm alınacakbr • 
B-şartnameıi her iÜn ko· 

miıyonda paraaı:ı olarak oku· 
na bilir . 

D - artırma eksiltme açık 
ekıiltme ile aUaacaktır • 

E- muvakkat teminat 112 
lira So kuruttur • 

G - iıtekliler:n 22 · 8· 935 
pertembe iüaü saat IS de tek 
lif mektublar:le kalede satınal 
ma komiıyoııuna muracaat!arı 
ilia olunur • c.c.c.ç 4 - 4 

Un eksiltmesi 
Süel satın alma 
komisyonundan 

A - Trabz.on kıtaat içi1a 
kapalı ı.arfla ek111tmeye konu· 
lan takriba 3 US7) lırahk 2)5 
ton ikinci fa brıka unu ekıilt. 
meye konulmuştur • 

B - Şartnamesi paraaı 
mukabilinue komıayoudan aldı 
rılabiHr . 

C - Artırma ekıiltme 
trabzonde kalede ıatınalma 
komiıyonunda 29-aiuıtoı 935 
perıembe iÜDÜ saat ~6 dadır 

D - artırma ve ekıiltme 
akpah :ıaıfladır • 

E - mufakkat teminat 
2391 liradır • 

G - iıteklilerio 29 •iuı 
toı 935 pertembe ıüaü ıaat 
/6 dan bır ıaat evvel teklif 
mekdublarile birlıkte kalede 
satıoaıma komiıyonuaa mura4 
caatları ilia olunur • 

c.c.ç.ç. 3 - 4 

Soğan 
eksiltmesi 

Süel ıatınalma 
komisyonu&dan 

A - Trabzon kıtaatınıa 
bir ıenelik ihtıyacı için tabmi 
aen 75S lirallk 144GO kilo ıo· 
i•A alınacaktır • 

B - ıartnameai her iÜ~ 
komııyonda parasız olarak 
okuna bilir . 

D - artarma eksiltme açık 
ekıiltme ile alınacakd1r . 

E - muvakilat teminat 
57 liradır • 

G - iıteklilerin .f'3· 8·935 
cuma ıünü saat 14 de tc:khf 
mektublarile kalede ıatınalma 
komiıy0Du11a muıacaatlara 
il&u olupur. c.c.C.f.. ıf-4 



Sahil Posta 
eksiltmesi 
Posta , Telgraf T. 
Baş müdiirlüğünden 

1 _ Haftada karşılıklı 

ikiıer sefer yapmaları meırut 
Trabzon - Rize ve Trabzon 
- Trebolu postaları 14 -
ağustos 935 den itibaren 
onbeş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur • 

2 - Muvakkat bminat 
Rize postası ıç!n 73 lira 34 
kuruı Trebolu poıtasa için 109 
lira 2j kuruştur . 

3 - Şartnameler Bat 
müdürlük kaleminden be· 
delıiz olarak ahliır 

4 - Eksiltme P. T. T. 
Bat müdürlüiü binasında ku· 
rulu komisyonda yapılaca"tır. 

5 - Son bedri tam 
deier &örülürse ihale 28 aauı 
tos 935 çaııımba günü saat 
( Rıze ) 15 , \ Trebolu ) 16 
da yapılacakdır . 2 - 4 

Posta 
eksiltmesi 
Po.,ta , Telgraf 
Baş müdürlüğünden ~ 

J - Haf tada lcarıılılclı 

iıç sefer yapma•• oe 6İtm• 

6 e/me her Hferde l Joo 
kilo ) ü/c toı ma•ı m.,rat 
Trnbz.on - l:Jayburt ara•ı 

posta•• kapalı zurf a•a 'uy[e 
ve i J Aaa•t.o• 935 den 
itibcnen on l>eı aiin miitletle 
ttlc•iltmeye konalmaıdur. 

2 - Muoalıkat teminat 
beıyü.ı kırlı liradır. 

3 - Bu iı• ait ıartnam• 
P. T. T. baı müdürlil{ı11- • 
cıen veya merkez. miidiirlü-
jünden Bedel•iz. o/aralı 
alınabilir. 

4 - Eluiltme P. T. T· 
Baımüdürlüaü bina•ıntla lıa 
ru'u Jcomİ•) onda yapılacak • 
dır. 

5 - Tek.lif o/unacole he· 
deller tam defer 6ÖriiliirH 
ihale 27 ·· Aludo• .• J 935 
•alı günü •aat on allıtla ya 
pılacojından İ•uk/ilerin tele· 
lif mektuplarını o 6Ün •aat 
onbeıe kadar komi•yona oer 
ır.iı olmaları 6erelcıiir. 3-4 

Süt ve Yoğurt 
eksiltmesi 
Süel Saun alma komiı
yonuııdan : 

A - Trabzoa aıkeri bas• 
tane•inia bir aeneJik ihtiyacı 
için talniba 600 lirahk 8,ooo 
kilo ıüt ile 2,ooo kiJo yojurt 
ahnacakbr . 

B - ıartnamuı komiıyoD 
da puasız olarak okunabilir • 

C - artuma eksiltme 
açık eksıltme ile alınacaktır . 

D - artırma eksiltme 
trabıonda kalede ntlaalma 
komisyonunda 5 9 935 perıem 
be iünü saat 15 de yapıla· 
cıkhr 

E - Muvakkat teminat 
45 liradır. 

G - iıteklılerin 5-9 935 
perft mbe fÜhÜ aaat 15 den 
evvel kalede satınaJma komiı 
yonuaa muracıatlara illa olu· 
aıur. e.c.~ ~· a - 4 

Patates 
eksilmt!si 
SüP} satınalma 

komisvonundan 
A- Trabzon kıtaatJnın 

ihtiyacı için tahminen 1500 
lirahk 30000 kilo pat11tes ah· 
nacakdır. · 

B- ı.ırtnamesi her güa 
komiıyon ia parasız olarak 
okuna bilir 

D- artırma eksiltme açık 
ekıiltme ile alıaacakdar. 

E - mlt9akkat teminat 
112 lira So kuruıdur . 

G- isteklilerin 22 8-935 
pert.,mbe rünü saat 14 de 
teklif mektublarile kalede 
aabaalma t.-omisyonuna mura · 
cıatları ilciıl olunur cccç 4-4 

Sığır eti 
eksiltmesi 
Süel sahnalm:ı 
komisyonundan 

1 - Erzincaa tümen kıtaat 
ye müe11eselerin ihtiyacı için 
yüzyirmi dokuz bin kilo sıiır 
eti kapab ~ksiltmeye konul • 
maıtur . 

2 = Muhammen bedeli 
19350 lira yüzde yedi buçuk 
ilk teminata bin cörtyüz eJliiki 
liradır . 

3 - ıartnameler erzincaa tü 
men ıatanalma komisyoaundaa 
bili bedel alınabilir • 

4 ilaalesi 4 · eylül çarıamba 
ıllaü ıaat IS de erziacaa tü • 
mea 11baalma komiıyonunda 
yapdacakdır . 

S -ıartaamelerin dördün· 
cü maddesi mücibince iıtekli~ 
ler teklif mektublaranı .2490 
ıayalı artırma ve eksiltme ka· 
auaaaaa .i2:JJ,J4 cü madde· 
lerı alakimına te•fikaa tanı.im 
ederek. ihale gününden bir sa 
at evveline kadar erziacan 
tGmen satınalma komisyonu 
baıkanhğıaa vereceklerdir . 
ç,ç, c,c, 2 - 4 

Arpa 
eksiltmesi 

Askeri sat•nalma 
komis) onundan : 

1 - Erziacan tümen ı ar 
aizonaadaki kıtaat Ye mües • 
1e bayYanatı ibtiyacı için bir 
milyon ota• ıekiz bin alt.yüz 
kilo arpa kapıla eksiltmeye 
koaalmuıtur . 

2 - ibatesi 9 eylul 9.35 
paıarte1i ıüaü Hat oabeı de 
erıiacaada tilmea aatıaalma 
komjıyonuada yapılacaktır , 

3 - taiiplerın fartnameyi. 
d6rt ylz yirmibeı karat maka 
biliade enıacaada tümen ıa • 
tıaalm• komiıyonabııkanlaf;ın 
da• alabilirler , 

4 - muha•mı~a bedeline 
aaıar•• tutarı altmıı dört bin 
dokuı yüz on lira elli kuruı 
ye y&ıde yedibuçuk ilk temi 
aatı d6rtbia ıekiz yüz altmıı 
1ekiı buçuk liradır , 

0 - taliplerin 2490 aayili 
artırma ye eksiltme kanuoaa 
abkAmına uyiun olarak tanzim 
edecekleri teklif mektublarını 
belli filD ye Hat an bir HMt 
yyeline kadar erıiacanda tO· 
~en 18tıaalma komisyonu bıt 
kaalıiı•a makbuz mukabilia • 
de te1lim etmeleri JAzamdar , 

iCOf J - 4 

YENIYOL 

Denk postas~ 
eksiltmesi 
Posta , TeJ~raf , T. 
BaşmüdürJüğünden : 

l - Trahzon'dan Gümü· 
ıane, Erzincan, Bayburt ve 
E,zurum merkezlerine kilo be 
ıabiıe bir sene müddetle bşı 
nacak olan denk postuı 15 
ağustos 935 den itibaren 15 
1rüa müddetle açık eksiltme • 
ye koaulmu,tur . 

2 - Muvakkat teminati 
215 liradır . 

3 - Şutaameler baş mü 
cürlük kaleminden bedelsiz 
olarak alınır. 

4 - Eksiltme P.T.T. bat 
müdtirlfiiü "bin11ında kurulu 
komisyonda yapılatacakdır . 

5 - Son bedeller tam de 
ğer görülürse ihale 29 ağuı • 
tos 935 perşembe günü ıaat 
16 da yapılacakdır. 2 -4 

Pirinç 
eksiltmesi 
Süel satınalma 
komisyonundan 

A-= Trabzoıa kıtaatıam sene-
Hk ihtiyacı için tahminen 2760 
lırahk 12000 kılo pirinç alana· 
caktır . 
B- ıarnamesi her fÜn ko • 
misyonda paraaız olarak oku· 
Dl bilir. 
D- artırma ekıiltme açık ek 
siltme ile alınacakdır • 
E- muvakkat teminat 270 
lıradır 

G- isteklilerin 22 8-935 per 
ıembe ıünü ıaat 16 da teklif 
mektub1arile kalede satınalma 
komiıyoa•a• muracaatları 
i in olunur • cccç 4-4 

Mercimek 
eksiltmesi 
Süel s'ltınalma 

komisyonundan 
• 

A - Trabzon kıtaahnın 
bir ıenelik ihtiyacı için t.hmi· 
nea 1562 lira "'.50 kuruıluk 
12,Soo kilo mercimek ahnacak 
tır • 

B - ıartaamesi•ıber KÜn 
komisyonda parasız olarak 
okuna bilir • 

D - artırma eksiltme 
açık eks itme ile ahaacaktır . 

E - muvakkat temıaat 
117 liradır • 

G - isteklilerin 22·8 93;) 
perıembe sıünü saat 13 de 
tekhf mektublarile kalede sa· 
tınalma kamısyonuna murıca 
atları ilin o'anur • cccç 4-4 

Şeker 
eksiltmesi 

Süel sa tınalma 
komisyonundan 

A - • Trabzon kıtaıtuun 
bir senelik ihtiyacı için t .. hmi 
nen 1408 liralak 4400 kilo ıe· 
ker alınacaktır . 

B = ıartnamesi her ıün 
komisyonda parilsız. olarak 
okuna biJir . 

D - artırma ekailtaıe açık 
eksilme ile abaacaktar . 

E - muv•kkat teminat 
106 liradır 

G - isteklilerin 23 8 935 
cuma fÜDÜ Hat 16 da teklit 
mektublariJe kaJede ıat.nalma 
komisyoDuoa muracaatları ilin 
oluour. c ç.c:.ç. 4 _ 4 

3 Sayfa 

Postahane ile iskele ve deniz arası 

Postaları eksiltmesi 
Posta. Telgraf, T. haşmüdHı lüğiinden 

l - Postahane He iskele ve deniz nsı poatdarı oabeş 
Aiustos 935 den itıbareo onbeş gün müduetlc açık eks:Jtmeye 
lıonulmutdır. 

2 - Muvakkat teminat do san a1b lira yetmit bet 
kuruş dur. 

3 - Şartnameler baş mudü lük kaleminden bedelsiz 
olarak alınır. 

4 - Ekıiltme P. T. T. b ş müdürlüğü binasında kurulu 
komisyonda yapılacakdır. 

5 - Son bedel tam değer görülür e ıhale 29 Ağustos 
935 pertembe günü 12at 16 da yapılacakdır. 2 - 4 

Eşyan 

Erzurum 
müdür 

kli k 
h 
üğu 

iltmesi 
mirhanesi 
nden: 

Erzurum silah tamir h nesin n 1 rat: onda ulunnn ve pey -
derpey vürut edecek ıısgari ( 150,000 ) - erui ( 300,000 ) 
kilo siklr.tindeki mubtelifülcins euan:n Enun.m'a ı:akli (20) gün 
müdetle kapalı zarf üsulıle eksiltm e konu lışdur. 29 Ağuı • 
tos 935 tarıhınc müsadıf perşembe ~ünü s ~ t 15 de ihalesi 
icra kılınacağından şeraıtini ıınlt m k isteycıılerin her iÜD ve 
pey sürmek arzu edenlerin de ib l günü saat onbeşdt:n evvel 
[ 675 ] liralık teminatı muvakkata mektubu v~ 935 senesine 
ait ticaret vesikasını havi teklif zarflarına En.urum Sılafı Tamir· 
hanesinde Satın alma komisyonuna vermek çzere müracaatları 
ilin olunur. 3 - 4 

Dosya dolabı ek iltmesi 
İTHALAT GÜ Ü-Ü . . . . . . .... .. MUDURLUGUNDEN: 

Mevcut nünıünesi gibi üç adet dosya dolabı 
yaptırılacaktır . 
Taliplerin 26 . 8 - 935 pazartesi giinü saat 14 de 
gümrüğe nıuracaatları . 4 - 4 

Yiyecek ve yakacak eksiltmesi 
Süel satınalma komis) onundan : 

1 - Sara kamıi tüm ihtiy&.cı için aşaKıda cins maliyat mik· 
tarlara temınata ya:ıuı yıyecek ve yakı..cak mad .. eler bıza.Jarıada 
gösterılen ıekil ve belh edılen zaman ve saatlarda eksıltmeye 
çıkarılmııtar . 

2 - e"silt11ae sari kamiıta e.skeıi ıa. ko. da yapılacaktır • 
3 - ıartnameler parasız olarak sarı kamıf sa. al. ko. dan 

alınabilir . 
4 - kapalı ekıillm )erde istekhierın tekl.f mektublan ııa· 

aıdaki ıDaddede ııteuı)en ve Ve&aıki belli edıleD ihale zam.anın 
dan bir ıaat evvel koınııyona vermiş bu uoacaklardır: barıçd~n 
ısteklilcrin belh edılen saattan bar saat evvelıne kadar yetııtır· 
mek şutile ve 1490 sayılı kanunun 34 c maddtıındeki eaaalar 
dahdinde ve iıteniıen vesaıkle birlıkte teklif mektublarıaı pos· 
taya vermiı b"luomılara lazımdır. poatad1-ki gecik11>eden komi• 
yon mes'ul olmaz . 

5 - ekııltmeye gireceklerin 935 yılına ait ticaret odası ve· 
sikalarını ve ruhsat unvan teskerelerile bu işe yeter muvakkat 
karanti makbuı.u '.leya banka mekduplarile tekhf mektublarını 
belli edilen umaı.dan evvel komisyona vermiş olacak~ardar · 

6 - temınatı para olarak vermek iıteyenler be1b saattan 
evvel vezneleıe yatı. arak mukabilinde makbuz almıı olacaklar· 
dır • 

7 · .. isteklilerın belli edilen zaman ve saalta muracaatları • 
nın ilanı KU yağı azı 24000 çoğu 32000 m&lıyet fiyat1 lira 
9920 muvakkat teatinat hra 74 ı eksıltmeye ç.ıkanlacafıı tarih 
lo 8. 935 ıbale günü 28 ·8- 935 çarşamba saat 14 şekli ka 
pah zarf ıeker azı 15oc.o çoğu 19000 mal'yet fıyatı lıra 7410 
muvakkat teminat lira556 eksitaıeyeçıkarıl.ıcağı tarih lo 8 935 
ihale günü 28 8·935 çarşamba saat 16 .şekh kapah z;arf kuru 
ot azı 450000 çoiu 62.Jooo maliyet fıyata Jıra 14o6Z kuruı5o 
mu•akkat teminat lira loSS eksıltmeye çılcarılac•i• tarih 
1 o 8 935 ihale günü 29 8-935 perşemlfe uat 9 tekli kapah 
zarf kaıar peynıri azı 7000 çogu 40000 milliyet fıyatı lira 3000 
•uvakkat teminata Jira 225 eksıltmeye çıkarılacai& tarih 
lo 8 935 ıhale ıüuü 29 8·935 perşc:mbe saat 11 ıekli açık:ek· 
ıiltme iledir a= • 

NED 



ABONE 
Seneliği 500, Altı aylıfı 300, 

ü~ Ay[ıfı 175 karaı 

w 

NOSHASI 
4 Kunıstur . 

4 Sayfa 

ilan aatırı 15 Kara~tar Rcltliunlar 
pauırl&ka tahiJir. 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar GAZETE ve BASlMEVi Ealci niialtalar 20 karaıtar 

Trabzon askerlik şubesinden 
İstanbul da açılacak Levazım mektebine istek!~ 

yedek subayların olbaptaki şeraiti anlamak üzre 
Askerlik şubesine muracaatları ilan olunur . 

l j Kızılaya 
l __ a_y_e_o_ı '_· _ 

Artvin Süel satın alma komisyonundan ; 
Er. cinsi Miktarı 

Şeker 
!:>ahun 
Gaz 
Karu fasulya 
Nuhat 
bulgur 
Pirinç 

uru sogan 
Sıgır eti 
Arpa 
Saman 
Ot 
Kuru üzüm 
Şade yag 
Marcimek 
Udun 
Patates 

5000 
3360 
4620 

15000 
5800 

15000 
9000 

loooo 
5o4oo 
54000 
28000 
34000 
3000 
3900 
5800 

500000 
37800 

Lira K" S, 

165 
131 
122 
157 
65 

225 
2o2 
82 

945 
243 
84 

112 
85 

190 
87 

375 
170 

4 
27 
5o 
25 

5o 
So 

5 
50 
I~ 

lo 

5o 

5o 

Şekli 

Açikartırma 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

kapahzarf 
açıkekeitme 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

kapalı zarf 
açıkeksitme 

ihale tarihi günü S. 
l 

26·8·935 pazartesi lo 
26 ' )) 13 
27 , sali 13 
28 , çarşamba 13 
28 ' » 15 
29, , perşembe 13 
29 ' ' )) 15 
2·9-935 pazartesi 13 
5 , , çarşamba ' 6 , , perşembe , 
6' t » 15 
7 , , cuma 14 
7' ' )) 15 
8 , , cumartesi 1 o 

lo , , pazartesi 13 
11 , , sali ' 12 , , çarşamba ' 

Artvİn hudut taburu kıtat ve hayvanatının 935-936 senesınin senelik 
ihtiyacı olan ilış1k miktar ve dnslerl yazılı on yedi kalem erzakın ihale tarih 
ve teminatları gösterılmişdir. Talii1lerin cetveldeki ihale günü gösterilen Art· 
vin artırma eksiltme komisyonunda bulunmaları ilan olunur . 2- 4 

Sabun, Bulgur, Un, . Arpa 

SÜEL. 

Mercimek, 
S İ L T E S 1 E K 

SATINALMA 
M 

KOMİSYONUNDAN : 
1 - Sarıkamış tüm ihtiyacı için aıağıdar dns ve mılilde ve teminat m'ldarları yazıh iıte 

maddeleri hizalarında gösterir ıekil ye belli edilen ıamın Ye Hatlarda 16 8-935 elen ıtibaren 
ckıiltmeye çıkarılmıştır . 

2 - Eksiltme sarıkamlt askeri nbnalma komiı1onun4'a yapılacaktır . 
3 - Şntnameler parasız olarak aarıkamıı ntınalma 1'o. dan ahaabilir . 
görmek iıteyenler Kara, Enurum Trabzon aatınalmuına muracaat ederler • 
4 - k~palı eksiltmede isteklilerin teklıf mektoplarıle •t•iıdaki maddede iıtenilen nıika 

belli edilen zamanıudan bir saat ev•el komisyona vera1it bulunacaklardır baricdea iıteklilerin 
belli edılen Hattan bir saat e•veline kadar yetiıtirilmek t•rtile ve .2490 ıayili kananun 34 nci 
maddede i esaslar dahilinde ve iıtenilen veaikale birlikde teklif mektablarıaı postaya vermit 
bulunacaklardır post daki tehirde komiıyon mualiyet kabul etmez 

5 Eksiltmeye gireceklerin 935 yıhna ait ticaret odas1 nsikaları ve ruhsat unvan teakerelerile 
bu i e yeter muva kat teminat makbuza ~eya banka mektublarile teklif mektublarının belli za· 
m~ndan bir iÜn evvel komiıyona vermi, bulunacaklardır 

6 - temiaatpare olarak vermek isteyenler t6m yezncıino yatıracak mukabilinde makbuz 
clacaklardır. 

7 - isteklilerin belli edilen zaman •e ıaatta 11r1kamıt aakerı ıatanalma komiıyo•una mura • 
caat.rı Hin olunur • 

Cinsi Azı Çoğa Maliyat fiyatı teminat ihale t. 8aat şekli 

Sabun 14000 20000 7000 525 4-9-9a5 lo kap lı 
mercinıe.k 26000 38000 4375 329 4-9-915 11 açık 
buJgur 75000 looooo 13500 lol3 4-9-935 15 kapalı 
Un 675000 900000 lo125o 6312 ,5 5-9-935 1 o kapalı 
Arpa 600000 800000 26000 1950 5.9.935 15 kapalı 

1 -4 
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Defterdarhkdan 
Trabzon merkezi ile yomra nahiyesine haglı 

yirmi cözii tamın bina tahrirleri nizami dairesinde 
tekemmül ed~rek hitam bulmuştur . 1935 senesin-
den jtibar ">D yeni tahrire göre Yergi ahnacakdır . 

1 - Trabzon mer _ J J-hiskırasya 
kez kasaha 12-=kanlika 

2-Diroııa 13 ::.:: Soğuksu 
3-Kolıali 14=Arğaliya 
4-Arseni zir ı5=netsi karlık 
5-Masonaizir 16= kireçhane 
6-Kocaba 
7 _komera 17 = divranos 
8 -kavala l8= çukur çayır 
9-hoskonak 19= Mesariya 

/O - Zef an os :lO -Anif a , . ' 
YEDi KULE GAZHANESi 

İSTANBUL 

Vapurları kalafatlamak 
icin yumuşak 

Ve Tuğla, Boya ve yaya kaldırımları için seri 

Z 1 F T 
stok:la:rır.r.l..ız :CaiJ:n.a 

va:rd.ı:r - _ .. 
Çam odunu ve Sade yağ 

eksiltmesi 
süel satınalma komjsyonundan 

1 - Sarıkamıı kıtaat ihti yacı için aıaihfa ciaı miktarları 
ve maliyet fiyatleriyle muvakkat teminat mıktarları yazılı aade 
Y•i kuıu çam odunu kapah zarf uıulile lo 8·935 den itibaren 
ekı itmeye konulmuıtur • 

2- aa•te Y•i1n ekıiltmeıi 28 8 935 çarıamba aaat loda kuru 
çam odununun ekıiltmeaı :.!8 8 935 çarıamlia ilillü ıaat 1 l de 
'"rıkamıtd• a1keri ıatın alma komiıyonunda yapılacaktır 

3 - ıartnameler parasız olarak aarı kamıı Sa. Al. Ko. dan 
alınabilir . 

4- istekliluin teklif mektublarının aıaııdaki maddede iate 
nilen nsailde beHi edileu ekıiJtme saatıDdan bir ıaat evYel ko· 
mııyona vermit b"luoacaklardır baricden iıteklilerin teklif mek· 
tu bları b~lli edılen aaattan bir saat eYYliDe kadar ydittirmek 
tartile 2490, aayıh ekıiltme kaaunanuo 34 madd( ıindeki es11lar 
dahilinde poıtaya vermit bulunmaları l•zımdır poıtadıki ta•hh-
atJen komisyon mesuliyet kabul etmez • 

5 - eksiltmeye ıireceklerine 935 yıhna ait licaretodaıı 
vuikalarını ruhsat ve unvan teakerelerile bu ite yeter muvak· 
kat teminat makbuzu veya baaka mektublarile teklif mektub. 
lırınan belli aaattan evvel ko.na vermit bulunacak lardır • 

6 - teminatı para olarak vermek isteyenler belli aaaUaa 
evvel veznelere yatırarak mukabilinde makbuz _ almıt bul•aa .. 
caklardır . 

7 - ıartnameıi tr•bıon aı. aa. al. "o. parnız olluaa bilir. 
8 - sade yaz azı 27000 çoğu J6oou maliyat fiyatı 15840 

lirad1r muvakkat teminat H88 liradır kuru çam odununun aıt 
3000000 çoiu 3600000 maliyet fiyatı 36000 lira muvakkat 
teminatı 'J.7oo liradır. 3 - 4 
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Son Moda Kumaşlarımız Geldi 
TAKSİT 

il 

MUAMELESi YAPILMAKTADIR 

Yeni gelen son moda elbiselik kumaş çeşitlerimizi lütfen görünüz. 
TÜCCAR TERZi OSMAN NURi 
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