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6000 
s~yah gömlekli 

Bugü ı s ıat 17,45 de ltalyan 
radyo merkezleri bildirecektlir. 

FINDIK 
Fiatları 

Fındık dün borsada 81 
kuruşa satalmlşdır. 

Bu sabah tumbul fındık 
yüzde elli karantili 18 ve 18,5 
üzerinden sıtış iözmüştür . 

İç flDdık a&ustos ıçin 41 
eyıui için 40 arz vardır talep 
yok.iur . 

Şarbayımız 
Ankarava 

J 

Gidiyor •• 
6 Eyliılde Ankarada top -

!anacak olan belediyeler ban· 
kası ikinci hesap devresi ıe -
nel kurulunda 1 rabzoıı urayını 
temsil etmek üzere şarbayımız 
Kaarı Evren bırkaç güoe ka· 
dar Allktıraya gidecekti. Bu 
toplantıda, en çok sermayesi 
bu luoan 011 beiediye temıH 
edalecektlr • 

Uraylar kongresi 
Bütceleri yirmi bın hradan 

fazla olan belediyelerin kabl. 
masa ıle 24 · bmoci teırinde 

Ankarada uraylar kongresi 
toplanacaktır tsu hesaba gö. 
re uraylar konKresıne ilım12: -
den yalnız TraDzon ve Pul~t• 
ne urayları katılacaktar. Şar • 
bayımızın bu kongrede de 
buAunması mühtemeıuır 

TRABZONA 
})eşyüz seyyah 

gelıyor •• 
30 Agustost• ıarımızda 

bulunmak üzere bir F ranıız 
gc:uııııyle Lımanımııa ( ~00 ) 
Fu.nsız ıeyy•h gelece21 ve 
bunlardan yü.z altmış kadarı. 

DıD dışarı çıkarak Soğukıuyu 
ve Şırımızı görecekler haber 
ıbamışdar. 

Ital ya harbe 
başlar~a ... 

Pariı _ Cenevre nizam 
namuio _ göre İtalya durum 
hakkındakı ripOr konseye 
verildikden sonra üç •Y bit • 
meden önce harbe başlarsa 
konsey zecri derpiş etmekle 
mükellefbr. logiliz başvekil ve 
ıu bakanı ıcabında kabineye 
ıorm11dan smbare-oyu kaldıra 
bil'!ceklerdir 
Amerıka Gazeteleri 
Nevyork - Gazeteler la -

ailtereain nldığı karana ula • 
aal ıosyetesinin bir muvaffa 
kıyet imkanı verdiğ ni ıöyle • 
yor ve diyor ki lr. gıltere yal 
nız başına da huekete geçe 
cekdir bu hal lngilterenin .bü 
tün dünyada hakim olm111 
demekdir MuısoJinin zecri 
tedbır harp dE:mekdir ıöıü 
lngiltereyi ııyasaıodan çevir· 
meyecekdir. 

Son dakika 
Altıbın sıyah gömlekli 

Roma24 - Yırmıüf Mart fır 
ka•ı l.umandanlrlıntn idarui 
altında bulunan 6000 ıiyah 
a6mlekli brı6ün Napoliden 
doğu Afrikaıına ıidecekler 
dir. Harekete ait bütiın ıaf •i 
laı buıün •ao.t 17,45 de 
Jtalyan,n rad)"O nurlu~lerinin 
htpıi laraf,1.Jatı u•ril•cakdir. 

Cumarte8i 24 AGUSTOS 1935 

Havadan bizi koruyacak olan 
UCAKLARIMIZA vardım edelim 

' 

Başbakan Gördüklerini yapılacak işleri 

Atatürke arz etti 
lçakllğın 

kendisi ... 
Bakanlar istanbula çağrıldı bakanlar kurulu toplandı , gezilen illerde 

yapılacak i~ler hakkında kararlar verildi •• 

Altı bu u', yaşında bir 
çocuğa s1ldaran haydutlar 
haydutluklarını saklamak için 
ikinci bir haydutluk daha yap· 
tılar . ins2nlık tarihinin çok 
ender olarak kaydettiğı fela . 

İ.tanbul 22 - Boş bakan 
l•met ltıöniı doğu ve kal'ade 
niz vilayetlerinde yoptrğı 

tedkikleri oe gördüklerini der 
hal yapılması lazım gelen 
işleri Cumhur reisine orz 
etmişdir tedbirler hakkında 
Ata.türkün yük•ek ta&viblerini 
aldıkttzn •011ra bakanları ıa · 
tanbula cağırmıfdır . • 

Dün 2 I ağuıto• çarıamba 
günü Florya deniz evinde 
Atotıirkün huzaranda topla· 
nan bakanlara boıbakan ıör 
düklerini oe yapılma3ı 11ere· 
ken işleri onlatmııdır • 

Deolet idaresinin her nok· 
taı•nı alakadar eden i,lerden 
baka:nlar salahiyetinin yap· 

----= 

maya kafi o''lnlarının derlıal 
ıatbiki yapılma•ı ~anun ile 
ve bütce ile o/dk.adar olanla • 
rrmn şimdiden hazırlanarak 

Kamutayın iik toplantııında 

kanunlaıtırılmaaı muvafik 
göriıldü Atatürk baş bakanı 
ve bakanları akşam yemegi· 
ne alıkoymuş fur . 

kete ugrıyan talihs'z çocuk , 
S dıllerin parmakları altında 
canını da verdi. 

Manevranın 
Amacı! 

İngiliz kabin~sinin konuşması 

Musolini ile baldvinin mesul ! 

Şehir içinde medeni insaular 
arasında ya~ayan bu yüz. ka· 
raları İDstnhk çerçivuinin tVm 
dıtında k~lmış sdillerdir kuş· 
kusuz tayyareci lindbergin da 
ha çok küçük olan çocuguna 
istedikleri parayı aılamad1kla· 
rı için k1yan amerikalı haydut 
)arın haydutluğu bile çok kil· 
çük kalır b urı un yanında 

Roma - • Bari ile napoli 
aroıtnda yapılacak o!an bü· 
yük msnevreler yarın başlı· . 
yacakdır ~ bu manevrelerin 
mevzuu şadur : Harbln baı· 
lamaıı üzerine birdenbire 
ıeferberlik ilan ediliyor hnva 
kuıJoetleri gerdi ve biihaua 
kırmızı taraftan büyük haaar 
yapıyor mavi tarafın ödevi 
ıınır meuz.ilerini müdafaa 
etmektedir bu manavralaı·ın 

nmaçı . büyük kuvvetlerin ta· 
ruzlaTtda kullanılmaıtdır . 

lngiliz notası 
Londra - Hrikiı.metin bu 

11ece Franaa lıühümetine bir 
nota flererek ingiliz kabine-
ıının dünkü toplantrıınd,.. 

alınmıı o!cn kararlar hakkın 
da bılge vermf!Sİ muhtJmei· 
dir bu ıabah ki görüıusun· 

den ıonra kabine bıldiri~ine 

göre hülu1met İtalyan hab~ş 

anlafmoılıgına yeniden bir 
ara bulma teşebbüıünde bu. 
lunmak niyetinde olmayıp 

italya ile nahti nazar teatiıi 

işini Franıaya terketmeyi 
tercih eyleme,lı.tedir . 

lngiliz elçiligin~ 
muhafaza 

Londra - reımi olarak bil 
dirildiğine göre ufak bir ingi· 
(iz kıtası adisababadaki İngiliz 
elçiliiinin mubafizla rmıtakviye 
edecektir . · 

Paria - Gaıeteler inzi· 
liz kab;nesirıin görüşmuinin 

önemi üzerinde iırar etmek-
tedir Eko do p!1.ri ba gıiniın 
meaaliyetinin Baldoinin oe 
Moaolininin üzerinde toplan 
dıtını •ôy/edilı.denıonra ingil 
ıere kati bi-r karar vermeden 

İngiltere 
kabinesi 

Londra Maçdonlad 
kabinenin verdiii karar bak· 
b;nda demiştirki biz vaziyeti-
mizi tayin ettkik ve timdi ne 
yapalm111 lazım geldij'i hak · 
kında bir fikir sahibiyiz. 

TEŞEBBÜS 
}'.ok arttk ! 

Londra - Hükumet ltal 
ya - Habeş ihtilafında yeni 
bir bulma teşebbüsünde bu • 
lunmlyacağı İtalya için bu 

uğurda nukati nazar_ teatisini 
Fransaya bırakacakdır Habe 
tiıtanla daimi bir temaı var -
dır. 

Amer;ka bitaraf 
Vaşington - bir italyao 

habeş harbi takdirinde ame· 
rikan,n bitaraf kalması hak· 
kında ki kaoua senato k•bul 
etmiştir • 

BULUNMUŞ MEK1UPLAR 
- 19 -

GöriıyoTum ki mektubunda bu havadis bollufuncia 
ıana havodı• vermediğime ,aşıyorum . Vermedifime ve 
oermek istemediğime değil, veremedi~ime şaş barı ! 

Malumya, oarlık içinde yokluk 'iekmek , yoklukta aç 
kalmaktan daha zor ve daha dokunaklıdır . Bu haoadiı 
bollu;anda havadia oerememek de onan gibidcr iıte .... 

/nem ki , aziz döıt , yazılacak ıeyler okodor çoktur 
oe ok ıdcır u:u bucağı yoktur hi, ağaçlar kcılem, yapraklar 
kdğıt oe denizler murekep olşa yine yetmez onlara.:. Son· 
ra, eod her işin olduiu ~ibi bu iılerinde bir •onu ve •on-
raır olma•a, hit; korkma, bulduğunu doldur küpe baaa baıa! 

Haoayı •orarıan, bilmem niırin, o, bu yaz hep atlar 
gibi : 011 günde bir umııtlanarak gözlerini Ofıyor, urr.· 
dutunu ue amdaklarcnı bulamadığı için midir nedir bil· 
mem , ondan aonra hep gamlı, hep kapalı , atlar 11ibi, 
inler 6tbi bir bir ıey! Günefi 11ôremezıin ama, oturdutan 
yerde baıınclan ceh,mnemler fışkırır. Gördün mü i,ıe, Mç 
b•ldenilm~yen bir tezat... Baki , ne diyeyim , betendifini 

a/ , betenmedijıini aaı ~ n;-- " 

0 0 

B-S ..J ı 
~ı· 

ö ıce Alman deniz anlaıma· 
ıiyle varaaya ilk darbeyi 
vurduğunu h .4 tkrlamalıdır di· 
yor. Malen İ'1giliz kabinesi · 
nin toplantıaında avrupa is-
tikbalinin bağlı bulancioğu 

ingiliz ıiya•aıı 
cakdcr diyor . 

ortaya fıka· 

Ele g~çen dört kişi polise 
hesap vermekte ve facıayıda 

itiraf etmekteymişler iJbayımız 
bütün ilgis :yle isin üstünde, 
polısin batındadır. bu inceleme 
son sonucu verecektir elbet. 

BEKER 

• 
İnsan enerjis•, hütün enerjilerin en büyü. 

ğü ve en } ükseğidir . çünkü bütün enerjileri 
insan yaratır . 

20 ilkteşrin 935 pazar 
Genel Nüfu Savına . 

,/ 

Bize Türk Ulusundaki bu 
doğru sayısını tanıtacakdır . 

enerj ılerin t>n 

Harp olunca 
Barcelona - . bir italyan 

habeş harbi takdırinde ispan 
yanın bıtarahığıo• muhafa~a 
etmesi için bük fımet muhım 
noktaları takviye etmek üzere 
ıüel hazırlıklarda bulunmakta 
dır. 

Harp yakın ! 
Roma - Jurnale Dıtalya 

zecri tedbirleran barp d.emek 
olduğunu yaa.ıyor. 

Ispan~a bitaraf 
Madrid ,,_. Cebeluttarikin 

kiızeyıahılindeki kıtaları tak· 
uiye ifin bir t;ok iıpanyol 
müfre~eleri 11önderilm ışdir • 

Bu tedbir iıpanyol bitaraf 
lıima riayeti temin it;in alın· 
mııdır • 

Haı p ve Amer~ka 
Nev)'ok - Taymuz 11aze 

teai bitaraflık proie•inin ten· 
kit .ederek Amerikanın bir 
Harbın önüne ge'imıeye mec-
bllr olduğunu yaz.maktadır . 

Lond,.a - Amerika maa 
lahoı11üz.a.11 dıı bakcınına A· 
merikanm italyan Habeı an• 
laımazlığma karıımamak ka 
rarında olduiunu bildirmiı· 

dir 

in hisarlarda 

İnhisarlar 
ha~ direktörü 

inhisarlar Erzurum baı 
direktörlüğünden ilimiz. boş 
dir~htörlüğün~ tayin o!un<ın 

bay c~mal evvelki gün şo.rı· 

mıza gelm:ş oe yeni öclevle • 
rine başlamıştır. Hoı geldin 
der, ba,anşlar dileriz. 

§ 
ilimiz baş direktörlüğün 

den Erzurum baş direktörlü· 
güne t 'l yin olunan bay Tay• 
yarla Sama an yar direktör 
lüğünden Erzurum yar direk 
törlüğüne tayin edilen bay 
Zekeriya dü.n Erz.urumo git· 
mişlerdir. 

§ 
Erzurum yar direktörü 

hemşerim ·z bay Fuat Bitli• 
baş dfrektörlüfüne tayin 
o'unmışclır. 

lta!ya manevrada! 
Roma - Y ran Bari ile 

N!poli arasında büyük bir 
d~oiz manevralara yapılacaktır 
manevranın şefi büyiik harp 
gem:ı~rini taaıruzrla kullan • 
maktadırt 



lZLER 

Ekmek • • 
ışı 

Trabz.oaumuıun J•i• ve 
hamıiıi kadar meşhur olan 
ekmeii fU ıon aylar içinde 
metbur olma keyfiyetini bir 
kat daha artardı. Öyleki : 
Gazeteler durmadan oadan 
babıettHer. Belediyeciler -ıa 
nmm ki- onunla uiratblar 
ve nihayet günün en önemli 
mevzuu oldu, kahnde, evde 
sokakda velhuıl her yerde 
ondan konuşuldu. 

Eceli yaklaıan karınca ka 
nı.tlanır, ölümü gelen kut 
çok öter, ke11dinden fazla 
bahsedilen neıne de ya tema· 
men yok olur ya bünyeaiaden, 
bir ıey kaybeder dcrleıya 
işte biıim ~kaekde böyle ol· 
du : Adının doldurdujn haf 
talar ve aylardan ıonra bir-
denbire kaybediverdik onu. 
Eh artık itin yok11 ara ... 

Fakat aiz onun önem ve 
kıymetinin ıonıuzlui una bakın 
ki yok oluıundan ıoora da 
adı dıldcn düşmedi Ve hali 
da düşmeyor. Onun kaybolu. 
ıu yolunda her kaf;.dan bir 
ıeı yükıehyor : Kimi memle 
kette un olmadıiı için göı ün 
mediiini ıöyleyor, kimi ekmek 
cıler şirketının beledıyeye kız

dığından ötürü onu babıeltık· 
lerıni ileri sürüyor ve bir kıs· 
mı da bünyesıne caka, kokmuı 
un katıldığı ıçin hastalanarak 
« rahmeb rahmana» kavuıtu
ğundan babaediyor. Ve &iiya 
belediyenin bu ııın ıebebıni 

sorması üzerıne ekmekciler, 
mıımn dokuz, harci ekmeıi 

nın de dokuz kuruşa ıattldı

ğını ve köylünün bu muaavat 
k&r§ısında ekmeği teıcıh etti· 
ğınl, bundan Ölürü de ekme 
iln kalm d1iını sebeb göıteri • 
yoılar ve ayın zaınar.da örne. 
ie uygun olmadtğı ıçin yen • 
mesı yararsız güruıup de top 
lanan ekmeklerıo, tu ekmek 
ler yenilmez diye topladıiı bal 
de nıçıo halka cıaiıttlıp 

yedırıldıgını sormaktanda ala· 
mıyorlarmış kendılerıui ... 

liulÜD bu aöılerın hangisi 
yanllş bangı ı doğ.&u veyanut 
kım haklı k ım bak.sız. bunları 

araşdır cak ve bu yolda hü· 
k ümler vermeye kalkışacak 

de~ıhn. Hem benim ııeyıme 

gerek.. Elbette ou ııle u&ra 
şanlar v r veya olacakdır. 

Vauın orasını onlar bulıunlar. 
Benım bu yoldaki itim : ek -
meğc, o vaktıle ün alan ekme 
ğe bir an eTvel kaTUfabilmek 
ıcin dua etmek olacak ... 

HALiT MUZAFFER 

yalanlama 
lst n bul - <S. H. partisi 

genel sekreterlığınden yalanla 
ma Tan iazeteaının l l 6 sayı 
ve J6 8-93..) tarıhh nuıhll· 
ıında bay Kenanın Irana ha· 
reket ettiği Ye yolda giderken 
tranıit yollarında soarada 
lranla ait filmler alacağı ya -
zılmakdadır bay Kenan Anka 
ra halkcvi ıintma memurla -
rındandar kendisi yıllık iznini 
lrauda kullaıamayı .tercih ef · 
mişdir bu aeyahaUa ve aine 
ma iılcrile Ankara halkevinin 
biç bir ıuretle iliıiii olmad•fıı 
&ibi kendiıide ııhıen böyle 
~ir taaavvurda clejildi • 

r---- , ___ , 

l De:reder:.. { 
Teped.eı-1. 

\...-------..---..) 
Bir kavunun 

hikayesi .. 
Ra yıl bir kaoun karpuz 

bolluğa oar ki •orma 11it•in. 
Zaten bol olmıyan ne var ki, 
her ıey bol : On para)'a eaki 
şarınları andıran batlıcan,yüz 

paraya yumruk 11ibi patata. 
le bir karıı boyunda ala fa· 
salya' T omatHİn kilo•u elli 
para. Sözün kı•a•ı, köyliinün 
•atdı;ı her fey böyle. Aldı 
lına 11elince, onu •orma, bir 
iilo mı•ır dokuz kuruı. Ya 
ni altı kilo patatue bir bu· 
çuk kilo mı11r anu oe yüJ: 
elli batlıcana bir metro ba•· 
ma ! 

Geçen 11ün baltkalın biri 
anlatıyordu : 

- Onun kadar da •al 
lamcı adam ~örmedim, bır 

kauan almak için bütün ita 
oanların altını iı•tiine t;eoirdi 
onu aldı bırakdı, berikini al· 
dı •alladı, böylece tam 011 

iki kavunu •ıradan ve •ı11a • 
dan geçirdi, niha)'et bir t•n•· 
•ini •al eline alarak fÖ/l• 

birkaf defa hoplatmak •u,.· 
tile tarttı. Sandım ki, lf bit 
miıhr artılı. M~ter bitmemiı 

bu acfer de karanfil kokla • 
nır gibi koklanmata ba,Ladı, 
u.ıun uz.un kokladı, •onunda 
on Jıuruıu ba•tırarak 11dti. 
Arka•ından bakakaldım, V• 

ama •atlamcı ad~mmııın ha 
dedım, verdııın on lıuruı, al 
dığın kocaman bır kauun, 
ona da on kere kokladın ! » 

Kavun hikayesini dinler -
ken aktıma 11eldı : 11ihayet 
kuilib yenecek, yenme:.ue 
atılacak, yenıe de yenmHe 
de yarın yok olacak on k• • 
ruıluk bir kauun i5in bu ka. 
dar ince eler •ık tokuruz. da 
herhan11i bir iı i~in aldıtı -
mu; bir ad amL, alırken de 
aldıkdan •onra da bir kavun 
gibi olıun koklama bıle 

kok/amayız.. 

Olduta ıfbi alır, aldıiımız. 

11ib İ•aklar durur uz.. Dört yıl 
gecerbir ıey yok, altı yıl llE'ier 
bir ıev yok. Yolı, yok, yok 
otlu yok. ve imkanı yok oe· 
rim namına oudan birı•y 

alamayız.. alamayız. ama, bu· 
nu niçin aldık, niçin •akla • 
dık, niçin •aklı)'o1uz.1 oe ni • 
cin •aklıyacagız., bukadarını • 
olıun hat,rımıza 11~ıirmez., 

yahu ıana bir deneyelim de-
mez., bir kaouna oerilen ön•· 

lngiltere 
Bakalım ne karar 

verecek ? ! 
Pariı - lo.ıiliz kabineıi • 

ain toplaatııı önemle takip 
deden gazeteler ~ kabinenin 
H.ıabetiıtaaa koaan ıilnb am· 
barruıunun kaldırılı c•iına 

yanı ıöyleyor Maten ltalya 
nın bu hbareketi dostluğa 

aykın bulacaiını bildiriyor. 

italyada 
Roma - Bundan ıonr-

. hava kac.'roıunda iki komutan 
yerine beı on ıeneral yerine 
yirmi bir - yirmi iki albay 
yniae al~mıı Hkiı elli yedi 
yarbay yerine altmıt - kırküç 
binbaıı yerine yüz altmıı dok 
Hn üç yüıbatı yerinıde altı 

yüz üç yüıbaıı buluDacakdır· 

Deprenme 
Çankırı -- şehrimiz.de bu 

11bah 4,30 da bir debrenme 
duyulmuııur .zarer yokdur. 

Cankırıda .. 
Atatürk günü 

Çankırı - Cama iÜDi 
Atatürküa Çaoku1ya ilk geli· 
fİDİD onancu yıldöaünıüdür 

bufÜDÜD hatırasını ebediltf • 
tirmek için Atatürk adıyla 
•tılacak bulnrın yapı işine 

23 - i - 93S cuma &ünü tören· 
le baılanacakdır. 

Vaziyet vahim! 
Adiaababa Reımı 

mahafil Pariı k"aferanıının 

inkıta& uiramHı dnlayıı,le 

yaziyetin her zamandan ziyade 
yahim olduiu bildirmektedir. 

Harp hazırhgı 
Londra - Habeıi.tanın 

harra ilinde bulunan binlerce 
in6iliz. teba•ının bir horp 
halinde in11iLiz •omali•in• 11e· 
ce bilmeleri icin haz.ırlık ya· , . 
pılmaktadır • 

Dipsiz ftçı ! .. 
Parıı - ib.lyiln habeı uı· 

laıtırma komisyonu yapmıı 

olduğu toplanbda çal ışmaıune 
bira~mış olduğu noktadan 
b aılemıya karanermiıtir ko 
misyon ayul. zamanda aki bü · 
kümetin aja1.11larınan beyanatı 
nı mümkün olduğu kadar ya· 
kın zamanda dinlemeye karar 
vermittir • 

mi uermez, •anki bir na.sar 
buncufu)'muı,bir hint kuma • 
ııymıı 6ibi yıllarca ve yıliar 
ca tutar oe taıırız onu I ı.. 
Bitti •anmayın, 6a hikayenin 

·•ardır daha •ona ! YOLCU 

Sanat ve usta okullarına 
öğrenci yazılma şartları 

Kültür Direktör1üğünden : 
l - l•tanbul •anat oe Ankara inıaat uıta okullarına •ı

naçla para••~ yatılı ötrenci alınacakdır • 
Jl - Sınaca 6irecekler ilk okulu bitirmiı olmalı, on üç ycı" 

ıından küfıik, on vedi yaıından büyük of mamalıdır . 
IJ/ - Sınac 5 -9 - 93 5 perıembe 11iinü T rabzonda yapıla. 

cakdır • 
, 

iV- l.tt!kliler okul ıahadetnamoi rüfa• ve aıı kafatleri 
iiç tone fototrafları ve dılekft!lerile buabcr Kültür direktör 
lüiüne baıvarmalıdır • 

V - Ankara infaat uıta akalana yat~•ız. ve paralı yatılı 
ı(-:meh ."sie)11Jnler g-:reken bel11eleril• ua bir iiilckfc il• birlıkte 
dofrudııH el '8'U/ a bu okul DırektörlÜBÜne ba,oarmalıdır. l-3 

2 Sayfa 

Türkiye Ziraat 
Trabzon 

Bankası 

Şubesinden : 
Bankamıza muıabaka ile •tajiyer alanacakdır. Muıabakaya 

11irmek icin tercihan Lise mezunu olmak oey,. Orta Tirocat • mektebini ve ya Orta mektep tah•ilini bitirmiı bulunmak ve 
yirmiden az yirmi beıclen fazla yoıta olmamak ıarttır • 

Musabaka imtihanı 2 t.ylül 9.jS tarihinde Şubemiz.de .,a. 
pılacak oe kaz.ananlar ( 30) lira aylıkla ıtojiyer tayin e:dile· 
ceklerdir • Bu dajiyerler en az altı ay oe en çok bir •ene 
müddetle Şubemiz .eruiderinde •toj 11ördükden •onra me•Lelıi 
imtihana tabi tutulacaklar oe bunda da mavaf fak olanlar ay-
lıkları ( 60 ) /ıradan az. olmamak üz.ere muhtelif yerlerde ki 
Bankalarımız.da miınhol olan memurluklara tayin edileceklerdir. 

Nelerden imtihan edilecegi ne 11ibi VHikalar aronacaiı 
Bankamı.zdan alınacak şartnamelerden ötrenilir. 

Şublmize en ıon muracaat müddeti 29 afaıto• g3S dir • 

Eşya nakli eksiltmesi 
Erzurum silah tamirhanesi 
müdürlüğünden: 

Erzurum ıilab tamir hanesinin Trabzonda bulunan •e pey · 
derpey vürut edecek asgari ( 150,000 ) azemi ( 300,000 ) 
kilo ıikldindekı mubtelifülcias eıyan'D Erzurum'• 11akli (20) aün 
müdetle kapalı z rf üıulile ekıiltmeye konulmuıdur. 29 Aauı • 
toı 935 tarıhine müaadif perşembe 2ünü saat 15 de ibale1i 
icra kılınncağından şeraitini anlamak isteyenlerin her iÜn ve 
pey sürmek arzu edenlerin de ihale günü aaat onbetdt:n evvel 
( 675 J liralık teminab muvakkata mektubu v-e 935 ıeaeıine 
ait ticaret vesikasını havi teklif zarflaranı En.urum Silalı Tımir· 
hanesinde Satın alma komiıyonuna vermek çzere müracaatlara 
ilan olunur. 4 - 4 

Postahant; ile iskele ve deniz arası 

Postaları eksiltmesi 
Po~ta, Telgraf, T. başmüdürlüğünden 

1 - Post hane ile iıkele Ye deniz araıı postaları 011beı 
Ağuıtoa 935 den itib-.ren onbeş gün müddetle açık eksatmeye 
konulmuıdar. 

2 Muvakkat teminat dokaan altı lira yetmiı bet 
kuruşdur. 

3 - Şartnameler bat müdürlük kalemiaden bedelıiz 
olarak alınır. 

4 - Ekailtme P. T. T. bıı müdürlüzü binasında kurulu 
komisyonda yapılacakdır. 

5 - Son bedel tam değer görülürıe ihale 29 Aiuıtoı 
935 perıembe günü aaat 16 da yapılacakdır. 3 4 

Mera k 1 1 1 a r ı • 
Dünyanın en asri RADYO fabrik.alarına 

malık olan FIİ L İ P S Radyolarının 
1935 modelleri tamamen satılmışdır. 

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da rakıp 
maıkaları gölgede btrakacak 19 36 

yılı harika modellerini beklemek 
en büyük tedbirdir . 

PEK YAKINDA 
Herkese ve her keseye elverişli modelleri 

vasi şeraitle , Radyodan anlar ve her 
parçası mevcut bir RAD Y O 

müessesesinden almış ol ıcaks1n1z. 

PULA THANELİ 
Hafız Abdullah Fehmi 

----
MODA Tuhafiye nıağazası 

en yeni çeşitleri geldi 
geliniz görünüz 

ı · 



Posta 
eksiltmesi 
Po1'ta , Telgraf 
Baş müdürlüğünden : 

ı - Haftada lıo.rıılıklı 

üç aefer yapma•ı ue ıitm• 
&'•ime her Hferde 1300 
kıio yük taı ımcı aı meırut 
Trnbro,. - l:laybart araaı 

poata" kapalı zurf a•u u1le 
ve i 3 Aıu•t.o• 935 den 
itibaren on beı pn miıdetl• 
ttlc•iltmeye konulmaıdur. 

2 - Muvakkat teminat 
, beıyü.ı kırlc liradır. 

3 - Ba işe ait şartname 
P. T. T. baı müdiırliı;ün • 
den veya merkez. müdürlü· 
fünden Bedel•ır. olarak 
alınabilir. 

4 - Ek•iltme P. T. T. 
Baımüdürlüiü bina•ında ku 
ru!u komİ•) onda yapılacak -
dır. 

5 - Teklif o/u,.acak be· 
deller tam deter 6ÖrülürH 
ihale 27 •· Ap.to• ·• 1935 
aalı ıünü •aat on altıda )'G 

pılaCQ iından i•ırklilerin tek· 
lıf melduplarını o ıiın aaat 
onbeı• kadar komİ•yona oer 
noiı olmaları ıerekdir. 4-4 

Sığır eti 
eksiltmesi 
Süel sahnalma 
.komisyonundan 

1 - ErziDcaa tümen kıtaat 
Ye müe11uelerin ihtiyacı için 
yüzyirmi dokuz bin kilo aıtır 
eti kapalı ekıiltmeye konul • 
muıtur • 

2 = Muhammen bedeli 
19350 lira yüzde yedi buçuk 
ilk temiaatı bin dörtyüz elbiki 
liradır • 

3 - ıartnameler erziacaa tii 
men aabaalma komiayoaundaa 
bi1A bedel alınabilir • 

ıj ilaaieai ıj · eylul çarıamba 
ıüail,.aaat ı5 de erziacaa tü -
men ıatanalma komiıyonuada 
yapdacakdar • 

S -ıartaamelerin dördila· 
cü maddeıi mücibince iıtekJi· 
ler tekbf mektublarıaı ~49o 
aayıb artuma ve ekıiltme ka· 
nuaunun j ;.!:33,J4 CÜ madde· 
lerı abkimıaa te•hkan tanzım 
ederek. ihale ıünüaden bir ıa 
at evvelıne kadar erziacaa 
lümen aataaalma komiıyonu 
baılıanbiıaa yerecelderdır . 
ç,ç, c,c, 3 - 4 __ _ 

Denk postas' 
eksiltmesi 
Posta , Telgraf , T. 
Başmüdürlüğünden : 

1 - Trabzon'dan Gümü· 
ıane, Erzincan, Bayburt ve 
Erzurum merkuleriae kilo be 
ıabile bir ıene müddetle b;şı 
aacak olan denk postaıt 15 
•iuıtoı 935 den itibaren 15 
ıüa müddetle açık eksiltme • 
ye konulmuştur . 

2 - Muvakkat teminati 
21~ lirad1r • 

3 - Şırtnameler baş mü 
dürlük kaleminden bedelsiz 
olarak al ı nır. 

4 -'-- Eksiltme P. T. T. baş 
müdiirlüiü "binuında kurulu 
komisyonda yapılalacakdır . 

5 - Son bedeller tam de 
ier görülürse ihale 29· ağuı • 
toı 935 pertembe g-ünü aaat 
16 da yapılacakdır . 3 -4 
- 'I: • ._...._.. _______ _ 

Arpa 
eksiltmesi 

Askeri sat•nalma 
komis} onundan : 

1 - Erzincan tümen r~ r 
nizonaadaki kıtaat Ye müea • 
ae bayYanab ihtiyacı için bir 
milyon otuz aekiz bin altlyüz 
kilo arpa kapalı ekıiltmeye 
konulmuıtur . 

2 -- ibaıeai 9 eylul 9.3 5 
pazarteai ıüaü ıaat onbet de 
erıincanda tümen sabnalma 
komiıyor.uada yapilacaktar , 

3 - taliplerın ıartnameyi. 
dört yüz yirmibeı kuruı muka 
bilinde erznıcanda tümen ıa -
tınalma komiıyonubııkanbiın 
dan alabilirler , 

4 - mubammı~n bedeline 
aauraa tatuı altmıt dört bin 
dokuz yüz on lira elli kaıuı 
Ye ylzde yedibuçuk ilk temi · 
nab d6rtbin ıekiz yüz altmıı 
aekiz buçuk liradır , 

o - taliplerin 2490 ıayili 
artırma ve ekıiltme kanunun 
abklmına uyıua olarak taaz·m 
edecekleri teklif mektublarıaı 
belli ıün ve ıaat.an bir aa~t 
eYYeliae kadar erzincanda, tii· 
men aatınalma komiıyonu bat 
kamlıiına makbuz mukabilia -
de tealim etmel~ri liz&mdır 

' ç c c ç 2- 4 

Çam odunu ve Sade yağ 
eksiltmesi 

süel satınalma kömjsyonundan a 
1 - Saııkımıf kıtaat ihti yacı için aıaiıJa ci111 miktarlan 

ve maliyet fıyaüerıyle muvakkat teminat mıktarJarı yazalı ıadııs 
yaı ku• u çam odunu kapalı zarf uıuiile lo 8-935 den itibaren 
ekııltmeye kooulmuıtur . 

2- ıa•ie yaaınekılltmeai 28 8 935 çarıamba saat loda kuru 
çam odununa• eksı!tmesı :ıt8 8 935 çarıamba iünü aaat J ı de 
••rıkamııda aakeri aatın alma komııyoaunda ya!>ı~acaktır 

3 - ıartnameler para11z olarak ıar& kamıı .Sa. Al. Ko. dan 
alınabilir . 

4- iıteklilerin teklıf mektublarıDıD aı•ıtdaki maddede iste 
ailen naaikle be1li edılen ekıiltme ıaabadan bir aaat evvel ko· 
mıayona vermiı bulunacaklardır haricden iıteklalerio t~klif mek· 
tubtarı b~Ui eaıJen saaüan bir aaat evvline kadar yetiıtirmek 
t•rtile ~49o, aayılı ekııUme kanununun 34 madduindeki eı11lar 
dahılinde postaya verm't bulunmaları lazımdar poıtadaki taahb· 
atJen komııyon muuliyet k•bal etmez • . . 

5 - ekııltmeye ıireceklerıne 935 yıhaa aıt lıcarelodııı 
veaikalaıını ı uhaat ve unvan teak.erelerile ba ite yeter muvak· 
kat teminat makbuıu veya banka mektablanle teklıf mektu', 
larının belli ıaattan evvel ko na vermiı balun•cak tardır • 

6 - teminata para olarak vermek iıteyenler belli ıaattan 
evYel veznelere yatırarak mukabilinde makbuz almıı bulaaar 
caklardır • 

7. - ıartnamdi trablOD aı. ~a. al. ko. pa~a11z o~una bilir. 
8 - aade yaz azı :l7000 çoıu 36oou m•hyat fıyatı 15840 

liradır mavakkat tell'inat 1l88 liradar kuru çam odununun azı 
Soooooo çoiu 3600000 maliyet fiyab 36000 lira muvakkat 
temiaatı 2700 liradır. ~ - 4 

YENIYOL 

İLAN 
Maçka ıcra memurluğun 

dan : 
açık artarma ile paraya 

çevrilecek gayri menku'un ae 
olduğu . 

Beş parça tarla iki çaltlık 
bir oda ma anbar 

Gayri menkulün bulundu· 
ğu mevki, mahallesi , sokii•, 
oumrosq 

Mıçkanın hacevera köyü 
101 19 6.103 47 102-104 

Takdir olunan kıymet: 
3~0 lıra 

Arbrınanın yapılacağ• yer 
gün saat: 

maçka 20-9 935 .ıcama H· 
at 16-17 
1-işbu gafrİ meakulua arbr· 
ma tartnameıi 20 8 ·935 tari 
hinden itibaren 181 numara 
ile maçka ic ra dairuiain mu· 
ayyen numarasında herkeain 
görebilmesi için açık dır iliada 
yazılı olanlardan fazla malta • 
mat almak isteyenler iıbu pr ' 
taameye ve 181 dosya ııumara 
aile memuriyetimiH muracaat 
etmelidir . 
2 - artırmaya ittirak içi• yu 
karda yaz.ıh kıymetin • 7 5 
niıbetiade pey akceai yeya 
milli bir bankanın teminat me 
ktubu tevdi edilecekdir (124) 
3 - ipotek uhibi alacaklılarl• 
diier alakadarların ve irtifak 
hakki ıahiplerinin ıayri mea 
kal üzerindeki haklarını buıu 
sile faiz ve mlllrafa dair olan· 
iddial •~·anıiı bu!ilantar ib i ıade iti 
baren yirmi iÜDıçinde evrakı 
müıbitelerile birlikte memuri 
yetimize bildarmeleri icapeder 
aksi halde hakları tapu ıicili· 
le ıabit olmadıkca ıatıf bede 
luain paylkfma1111dan bari~ ka· 
lırlar • 
4 -iöıterilen ıünde .,tarmaya 
itlirak edenler artırma ıartna 
meıiniokamuı te lüzum~ü mı 
lumatı almıt ve bunları tema· 
men kabul etmit ad ve itibu 
olunurlar. 
5 - tayin edilen zamaDda ıaJ 
ri menkul üç defa bainldık 
tan ıonra en ~ok artarana illa 
le edilir ancak arbrma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 1et 
mit betini bulmaz veya ıat'f 
iıteyenin alacaiı•a racbani 
olaa diıer alacakhlar b•lua•p 
ta bedel buaların o ia7ri me• 
kul ile temin edilm!f alacakla· 
hrın mecmuuadan fazlaya çık 
mazaa ea çok artıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma onbeı ıii• daha te• 
dit Ye oabeııaci ıüaü ayni ıaat 
ta yapdacak artarmada bedeli 
ıatıı iıteyeain alacai&na ruc 
bani olan diier alacaklılana 
o ıayri menkul ile temia edil 
mıı alacaklıları mccmuuadan 
f az!aya çıkmak ıartile en çok 
artırana ihale edilir böyle bir 
bedel elde edilmeıae ibale ya 
pılmaz ve ıatıı talebi düter 
6-ıayri menkul kendiıine ıha 
le olunan kimse derhal veya 
verılen mühlet içinde parayi 
vermezae ıbale kararı feahohı· 
narak kendiıindea evvel en yü 
kıek teklıfte buluaaa kimıe 
uzetmit ol duru bedellealmıia 
razı olursa ona razı olmn ve 
ya bulunmazsa hemen ou 'lef 
gün müddetle art&rmaya çıka· 
rıhp eD ço 'ıc artırana ihale edi 
lir iki ihale araa•ndaki fariıc 
ve ieçea giJnler için yüzde 
beıtea bes;p olunacak fa~ :ı ve 
d ıier zararlar ayıica hükme 
hacet kalmuızın memuriyeti 
mizce alıcıdan bıbsil olunur . 
madde ( 133 ) ı•yri meaku 
lan yukarıda ı~hterilen 
20·9·9JS tarı hinde maçka icra 
memurluğu odHında itbu illn 
ve ı~bterilen arbrma ıa~tna • 
mui dıireıiDde ıatılıcıtı iıio 
oluuır . 

3 Sayfa 

Yiyecek ve yakacak eksiltmesi 
Süel satınalma komisyonundan : 

1 - Sarı kamıt tüm ihtiy~ cı için aşaiıda cins maliyat mik· 
tarJarı teminata yaııb yıyecek ve yakacak madaeler hizalarında 
gösterilen tek.il ve belli edilen zama~ ve saatlarda ekıiltmeye 
çıkarılmııbr . 

2 - eL:ıilt11ııc ıari kamiıta askeri aa. ko .. da yapılacakbr. 
3 - ıartaameler parasız olarak aarı kamıı ıa. al. ko. dan 

ahnabiJir . 
4 - kapalı eksiltmelerde iıte kl ierio t ekhf mektubları ıı• · 

iıdaki maddede iıtenilen ve veı.-iki belli edı len ihale zamanın
dan bir saat evvel komisyona verm · ş buluuacakle.rdır : bari~den 
iıteklilerin btlh edılen saattan bır saat evvel ne ka dar yetiıtir
mek ıutile ve :ı49o sayıla kaDuaun 34 cı oıactı ... s ndeki sartlar 
dahilinde ve istenilen vesaikte birlık.te teklif mektublarıoın pos· 
taya vermiı bvlunmaları lazımdır. p~ıtadaki gecikmeden komiı . 
yon mes'ul olmaz . 

5 - eksiltmeye iİreceklerin 935 yılına ait ticaret odası ve· 
sikalarını ve ruhsat unvan teskerelerile bu işe yeter muvakkat 
karanti makbuzu veya banka mekduplariie teklıf mektublaıını 
belli edilen zamandan evvel komisyona vermiş olacaklardır . 

6 - teminatı para olarak verm~k isteyenler belli 11attaki 
evvel yeznelere yatırarak mukabilinde makbuz alm ı olacaklara 
d11 . 

7 ~ ~ iıtekJilerın belli edilen zaman ve saatta muracaatları • 
nın ilanı ıaz yağı azı 24000 çogu 3 2 0 0 0 mahyet fiyatı lira 
9920 muvakkat teatinat lira 744 eksıltmeye çıkarılacağı tarih 
lo 8 . 935 ihale güııü 28 ·B· 935 çarşam b.:ı saa t 14 ıekli ka 
pala zarf şeker az& 15000 çoğu 19000 mali~ d fı yatı l ıra 74 1 o 
muvakkat teminat lira556 eksitmeye çakarılacoğı t arih lo 8 935 
ihale günü 28 8 935 çarşamba saat 16 şekla kapah zarf kuru 
ot azı 450000 çogu 6 2.Jooo maliyet f ıyatı lir a 14062 kuruıSo 
muHkkat teminat lira lo55 eksiltmeye çık arılacaiı tarih 
lo 8 935 ihale günü 29 s.935 perşembe saat 9 tekli kapah 
zarf kaıar peyniri azı 7000 çogu 40000 ml1H yet flyah lira 3000 
ll'Uvakkat te111inatı lira 225 eksiltmeye çıkarılacait tarih 
lo 8 935 ihale günü 29 8 935 perfembe ıaat 11 şekli açık ek· 
ıiltme iledir 4 = 4 

Gayri menkul • 
artırması ıcar 

köyü nevı SN . bir se:nelıği T 
Lira 

Süfla F;arazi 5 75 M 
• 22 40 • • • 
• 19 60 • ' ' • 7 80 • 1 • 
• 6 7o • ' ' • 3 77 -;o ' ' ' Hos kirasya • 18 91 ' • 

)) • 29 5o e 
' kalafka • 55 5o ' ' • 56 2o 

' ' ' • 6• 2o 
' ' ' • lo4 5o 

' • ' • lo7 2o 
1 ' ' ; • 1 1 15 5o • 

1 47 7o • 
' • 

' 1 58 13 1 

1 ' 
4o 377 So ' 

' ' 
39 7o • 

• • 3 16 So • • • 
komera • 3o 53 M • 

)) • 2,; 280 • ' Çukur çayır • 13 45 • E~ )) • 33 13 So 
' Varvara • 24 8 M 
' Tos • 7 82 E 
1 
• 13 12 . 

' ' • 
• • 16 44 • ' • 
)) • 15 24 5o 

' • 
• • 1 12 • • ' • • 2 2o • ' ' DEFTERDARL.IKDAN 

Yukarıda evsı fi yazıh' gayri menkulitın 12- 9 - 935 tarılıine 
kadar bir ay müddetle pazarh{ıa bırakdmkşdır .talip olanların 
defterdarlığa muracaatlan . --==== ==~"--=~==~ ---= 

~ahil Posta 
eksiltmesi 
Posta , Telgraf T. 
Baş müdiirlüğünöen 

1 - Haftada kerşı lıkh 

ikiıer aefer yapmaları meırut 
Trabzon - Rize Ye Trabzon 
- Trebolu poıtalar1 14 -
aiastoı 9.35 den itibaren 
onbeı ılin müddetle açık 
ekıiltmeye konulmuıtur • 

2 - Maavakkat t t m'n• t 

Rıze postası iç!n 7 3 bra 34 
kuruş Trebo!u poatasa için 109 
lira 25 kuı uştur . 

3 -- Şartnameler Baş 
müdürlük kaleminden be· 
de lıız olarak alınır 

4 - Eksiltme P. T. T. 
Baş müdürlüğü binasında ku. 
rulu komııyonda yapılacaktır. 

S - Son bedel tam 
deier göıülürse ihale 28 aaus 
toı 9 S5 Çiı.! Şamba gü~ü ıaat 
( Rız~ ) ıs a ( Trebolu ) 16 
dı f •palacakciır • 8 _ ~ 
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1 
' • A Tıaoıon kctaıhtı\D bir senelik ihtiyacı ic'uta\ım•n~n 14oS liralık 44000 kilo şekere 

verilen fiat komi yon g li görüldüğünden lo gün miidetle uzatılmıştır . 
B - artnamesi bcrgün komisyond parasız olarak dokun bilir . 
D - artırma eksiltme açık eksiltme ile alınac ktar. 
E - muvakkat teminat 106 liradır . 

. G - isteklilerin 4·9 935 çarşamba günü saat 16 .. da teklif mektu'o\arile k lede ntınalm ko 
mısyonuna murac atlar• ilnn olunur . 

Artvin ~ .. 1 "'ue alma konı· --yon undan; 
Er. cinsi ~1iktarı Lira K~ S, Şekli ihale tarihi günü S. 

Bulgur, Un, Sabun, 
E K 

Mercimek, 
SİL T M ES İ 

KOMİSYONUNDAN : SÜEL SATINALMA 
1 - Sarıkamış tüm ahtiyacı için aşaiıdar cins ve malikle ve teminat miktarlerı yazılı iışe 

maddeleri hiz.alannda gösterir ıekil ve belli edilen zaman ve Hatlarda 16 8-935 den ıtibaren 
eksiltmeye çıkarılmıştır . · 

2 - Eksiltme sarıkamlş askeri sabnalma lı:omiıyonunda y•pılacaktar . 
3 - Şartnameler parasız olarak aarıkamış satınalma ko. dan ahaabilir . 
görmek iıteyenler Kara, Erzurum Trabzon satınalmasıoa muraca&t ederler . 
4 - kapalı eksiltmede iıtcklileria teklıf mektupludc •t•ğıdaki maddede istenilen vesika 

belli edilen zamannıd n bir saat evvel ko isyc.na vermiş bulaoacaklardır haricdeo istelılHt>rin 
belli edılen saattan bir saat en·eline k dar yetiştirilmek şartile ve 2490 ıayiıi kenunun 34 nr.i 
maddedeki eaasl r dahilinde ve j tenilen veıikııle birlikde teklif m ktublarını postaya vermiş 
bulunacaklardır postadaki tcbirdc komiıyon meıuliyet kabul etmez 

5 - Eksiltmeye ı:ireceklerin 935 yıhna it ticaret odası vesikaları ve ruhsat unvan tcıkereluile 
bu işe yeter muv kkat teminat makbuzu ~ey b oka mektublarile teklif mektublarının belli ı · 
mRndao bir gün evTcl komi yona vermi, bulunacaklardır 

6 - teminatpar olarak vermek isteyenler tüm vezneıine yatıracak mukabılinde makbuz 
alacaklardır. 

7 - isteklilerin belli edilen z man ve saatta aarıkamış askert satınalma komisyonuna mura • 
caatarı ilan olunur . 
Cinsi Az Çoğu Malıyat fiyatı teminat ihale t. öaat şekli 

Sabun 14000 20000 7000 525 4·9·9~5 lo kap" h 
mercimek 26000 36000 4375 329 4-9·9" 5 11 açık 
bulgur 75000 100000 13500 1ol3 4,.9.935 1 S kapalı 
lJn 675000 900000 lo ~50 6312 ,5 5-9-935 1 o kapalı 
Arpa 6ooeıoo 800000 26000 1950 5·9-935 5 kapalı 

2- 4 

rzak • 
Si ve ~saman eksiltm 

Mİ SÜEL O U DA ' • ATI AL 
1 - Szrı kamış tüm i tiyacı için""' ı iıda cins ve maliyet ve temin t miktarları yazılı 1-5 ma 

ddeleri biz larind gösterilen şekil ve bt:Ui edil~n zam.ım ve sa atlarda 2 J 8· 935 den itibaren ek 
silimeye çıkarılmıştır . 

2 - ekıı:iltme sarı kamı t askeri sr. tıaalma komiıyonunda yapılacaktır. 
3 - şartn meler parasız olarak sar1kamıı satmalma kemiıyonundan lıııabilir • 

iörmek istey~nler icara erıurum trabıon satinalmima komiıyonJarın nıuuıcaat edr.rler • 
4 - knpı.lı eksıllmelerde isteklilerin teklıf mektublarile aşaiıdaki maddede iste en vesaiki 

belH edilen ib11le znm~nınd n bir saat avvel komiıyooa vermİi bulun caklardır . baricden iıtekli 
lerİL belli edılen 11t ttan bir ıaat evveline kadar yetiıtirilmek ıartile ve 2490 aayili kanunun 
34 maddedekı esaslar drı.hi!inde ve istenilen veıaikle birlıkt teklif mektublsrı postaya verilmiş 
bulunacaklardır postadaki g~çikmesinden komisyon meıuliyet kabul etmez . 

5 _ eksiltmeye gireceklerin 93S yılına aıt t :caret odası vesikalarını ve ruhsat unvan teıkere· 
lerile bu işe yeter muvakb:at teminat makbuz veya banka mekublarile teklif mekfublarıaı belJi za 
mandan evvel komisyona vermiş bl!lunacaklardır . 

6 _ teminatı para olarak vermek iıteyenler tüm ve:ıne•ine yatırarak mukabilinde makbuz 
alacaklardır • 

7 - isteklilerin belli edilen zaman ve aaaha komiıyona muracaatları ilin oluaur . 
Cioıi Azt Çoğu maliye fiy b L. teminat k. ihale tarihi 
kuru soğa 86000 48oco 6000 4So 9.9 .935 
kuru bsulya 60000 80000 10000 7So 9 9· 
11man 350000 475000 6~31 25 490 9 9· " 
nohut ~2000 30000 45CJo 338 So 9 9 . " 
kuru iiıüm llooo 15000 4125 310 Jo 9· ,, 
pirinç SSooo 45000 l \25o lf44 lp 9- ,, 
_,atateı 52000 70000 3500 262 So · 1 o 9. ,, 
:ı ytün t ueıi 7000 f oo'Jo ~Soo 262 lo.9· tı 
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Sabu eksiltmesi 
~ Ti AL A Komisyonundan 

A _ Trabzon kıt--atının ihtiyacı için tahminen , 
650 lirahk 6,ooo kilo sabuna verjlen fiyat gali 
görüldüğünden /o gün müddetle uzatılmıştır • 

B şartnamesi hergün komisyonda parasız 
okunabHi r. 
D _ artırma ekşiltme açık eksiltme ile alıuacakttr. 

E Muvakkat teminat /24 liradır . 
G i teklilerin 4- 9 - J s çarşamba ğünii saat 

ı ıı de teklif mektubJarile kalede satınalma komis . 
yonuna n1uracaatları ilan olunur . 

'LAN 
Trabzon ıcrn memurluğun 

dan : 
açık rbrma ile paraya 

çevrilecek gayri menku!uo ne 
olduğu • 
bir kıta tarla ve y1ne bir kı. 
ta torla 

Gayri menkulün bulundu· 
ğu mevki, mihalleıi , ıokiğı, 
ııumroau 

k rhk bozomiya köyü tapu 
nun 927 m rt ve l 15 numrolu 
2 evlek tarla ve yıne ayni te 
rih J 16 numroda 2 dörıüm 3 
evlek tarl 

T kdir olunan kıymet: 
biri 200 diğeri 1300 ki 

cem en /Soo lir 
Artarblanın y pıl cai• yer 

gün saat: 
trabzon icra daireıi önün-

de 24-~ 935 salı iÜDÜ saat 
13 -16 de 
1-işbu gayri menkulun arbr-
ma şarta mesı 24 8 9:S5 tari 
hındenitabaren 9.:S4·l27numara 
ile Tr bzo:ı ıcradairesınm mu 
ayyen num ruıncı herke110 
görebilme i iç.ın açıkdır ilanda 
yuı.ıh o1an1ardan ıazla ma1fı • 
mat almak ı tcyeDJcr ışbu ş r 
tn meyeve934·L~7 dosya ııu.ra 
sıle memurı)etımııe mur caat 
etmehdır • 
2- rtırmaya iştir ıçin yu 
k rda yazılı kıymetin ,. 7 ,5 
oııbetaoae pey akceai veya 
mıUı bır b qkanın teminal me 
ktubu tevdi edılccekdir (124) 
3 - ipotek sa babı a1acakJıtar!a 
dığcr alak darJarın ve irtıf ak 
hakkı sabıplerınio gayri men 
kul üzerindekı haklar ıoı busu 
sı1e faJZ ve ması ta daır oJan· 
iddı l ~·ınuıbu.iJaotaribinde iti 
b ren yırmı günıçınde evrakı 
mü bitelerıle barlıkte memuri 
yetimize bildumeleri ic peder 

ksi halde hakları tapu ı"cili· 
le sabıt olmadıkca satı bede 
linin paylısşm sandan haraç ka· 
brJ r • 
4-gösterilen gunde JıırtJrmay 
itlırak edenler artırnı şartna 

meıioıokumuş ve lUıumlü ma 
hımata elmış ve buul rı temar 
meo k bul etmi§ ad ve itiba· 
elunurl r. 

S_ -tayin ed~en zamanda gay 
rı menkul uç def P. bağrddık 
tan ıonra en çok artırana iba 
le edilir ancak artırma bedeli 
muhammen kıymetın yüzde yet 
miı betini bulmaz veya aatıı 
iıteyenın alaca;ın• ruchani 
oları diıer alacaklılar bulunup 
ta bedel bunların o iayri men 
kul ile temın edalm!ı alacaklı· 
larıa mecmuundaa fazlaya çık 
maZ1a ea çok artıranin 
taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma oabet gün~daba tem 
dit ve oabeıinci iÜDü ayni aaat 
ta yapılacak artırmada bedeli 
ıatıt asteyc:lia alaca;ına ruc 
bani olan dığer alacaklıların 
o gayri menkul ile temin edil 
mı§ alacilkhlar' mecmuundan 
f aziaya çıkmak şartile en çok 
artırana ıbale edilir ~öyle bir 
bedel elde edilmezse ihale ya 
pılmaz ve aatış talebi düıer 

6-gayri menkul kendisine ıha 
le olunan kımse derhal veya 
verılen mühlet içinde parayi 
vermezae ıhaie kararı feıbolu· 
narak kendiaindelil evvel en yü 
:ksek teklifte bulunan kimse 
anetmiı olduğubedellealmağa 
razı olursa ona razı olmız ve 
ya bulunmazsa hemen onbeş 
gün müddetle artırmaya çıka· 
rıhp en çok arbraoa ihale edi 
lir iki ihale araa1ndaki fark 
ve geçen iiinler için yilıde 
be9ten hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrica hükme 
hacet kalmaaızın memuriyeti 
mizce alıcıdan ta.hail olunur • 
madde ( 133 ) gayri menku 
lun yukarıda gösterilen 
24 9-935 tarıhindeT1abıonicra 
memurluğu odaaında işbu ilin 
ve ıöıterilen artırma şutna -
mui daireainde aablacağı ilio 
olunur . 




