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30 P ğustos 
Zafer ve uçak 
Bayramı ... 

EKONOMİK 

F~ndık 
Acını! 

Fındığın yuvarlanması 

iırütmt:nin ynvarlanmasıdır , 
onuayuvarlanmaıı ise 
Ekonomik bir acındır. 
tezelden tedbir ister bu iş · · • --- -----

Gecen •ayılarımız.m birin 
de, yi~e bu sütunlarda söy-
ledigımi:z ıııbi, bütün bir /;öl-
ilenin umud buğladtlı bırictk 
ürünümüz fındık, on beş, on 
altı kuıuşa düşmü,aür · 

ErJf~lı tedbır alanmaz. rıe 
alın"mnzsa daha da düşecek 
ue duşiıriılecekdir · Nıtekım· 
ıon yedi gun ıçınde üç ku· 
ruf düşmüştür ışte. Bu aii· 
fÜf, normal bir düşiişmüdür, 
hayır , ananormai olan bu 
cıüşüş daha ıiirecek ve ine· 
cek mıdır.. eeet ! uıiıtmenın 
cıkıcımdan •abaha yiyecek 
mı•ırı yoktur , onun bu çok 
• kıntılı durumunu iÖren ve 
fınati ganımet bilen muta· 
vassıtlar coktur da onun ''iın! • 
Fmuıgın aüf uşü bir cı~ın 
(facı ) halıni almışdır. oralı 
olmaz, ıez.eiden tedbir alma~ 
11 ak, umucu 'iok tc:.na olacak· 
tır bu ışın · · • 

Ur üt men (mü.tahsil) ııkı· 
flk ve çok tar bır durumda· 
dır . Pıyoıayı berbat ve pe· 
rrıan edenler oyunlarında 
deoo m ediyor , fakdt onlar 

0 nad J.co, •anki bu o unlar 
k ndi aleyhine d ğdm ·, ııibi, 
zcıvrllı urulmen de o ür .>Ön· ' 
d n hab:re p 21ara mal indi 

. Rize bölgesi , h! ... yıl rryor. 
clrür.ünal dah ıo'lra Tra?zon 
piyasaıında arzedcrken bu 
yıl, ılk önce pazarları v• 
piyaıa) ı o dola urmuş dur ' 
c ünkiı daoa önemlidir, mrsı~ 
d.Joasıd r, boğıJZ kavgasıdır. 
Trabz.orı urutmenleri de tar· 
f ıkca aynı haldedır. onun da 
uarsırı yok ' onun da paraaız. 
/ılıtan yona derdi çoktur • 
l.Jrütmenlerimiz yardım gör· 
mel; beı on günlük aılunt•la· 
rını 'ıiderecek parayı bulabil· 
melidirlu ki, ürünleriı·i tutc.ı· 
bil•inler , Bu yardımı kin2 
yapac(Jk? işte onu düşürtmek 
ve bulmak t1erektir . Biz.im 
anlayış ve kcıorayııımıza gÖ· 

" bu yardımı , teminat ola· 
rak bırckılacak ürün karıl· 
ıında en tezelden ve "" dot· 
ru ıekilde yapabilecek olan 
rıe haUa yapması zereken 

b k dır B ;z:m ziraat an omız. • • 
alclcmız.a gPlen budur, fakat 
belki daha başka tedbirler 
de bulunabilir. Meıele, yazık 
olan ürünü korumak, periıan 
olan oe bu gidııle daha da 
o~acalı olcın zavallı ürütmen 
leri kurtarmalıdır. 

Çok ıımar:z. Jı:, bafta 
ıayın ilbayımız olduğu hdde 
hcirn oe endüıtri odGaı ulu· 
ı:.zl bankalarımız, oe daha 
bulunma•ı '6erek<>n kiıiler bir 
top/cJntı yarak acını Ö ıliye -
celı tedbirl~r ko'la,ulsun .. 

Bek~r Sükuti BEKE1:_J 
....... i t 
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Havadan bi..,. · koruyacak olan 
U CAKLARIMJZA vardım edelim. • 

SİYASA Mussolini katiyen geri dönenıem diyor ! 
~ 

iş Avrupa Harb~ §ekli ne sokolursa hunun mesuliyef de Uluslar kurumun undur! 
hal) aya karşı t~dbir almak istiyenle e bütün İtalyan 

lt lya Geri 
Dö •~ı • ez! 

millrti silahla karş1 gelerekdir ! it lya, a~tığı daoayı ya-
rıda b k m::ız, ita a isl di· 
ginı .adan , H :ıbeş tan 
ı z:erındekı siyaaal oe c:kono· 
mık emellerini ta 'ıakkuk et• 
tirmeden geri dorıeme:r.. Bu 

Loodra -- daily mail ga • 
zetesi roma. özel aytarıoın 
B Mussohni ile y; ptığ1 bir gö 
ıü~meyi yaymaktadır mussolı· 
ui ezcümle şuaları söylemiştir 
italya geri dönmeyecektır \tal 
yan bühümetı durumu değış 

tirırse bıle şimdi doğu afııka 
sın da bulunan ık:i) üz bin ital-
ycn askeri kendılıklerını~en 

hararekete ge~ec klerclır bize 
karş1 te<tt>irıer a.hnması cenev 
rede kararlaştıraldıgı takdirde 
ıtalyan uluslar sosyetesinden 
c' er hal çekılecektir şunu anla 
mak gerektırki italyaya ki!rşı 
tedoır almak isleyenler bütün 
bır u.usun sılabli düşımı.olıgı 

ltalyada 
marıevralar ! 

Roma - Bolzanoda yapı· 
lan mancvraluda havil kuvvet 
len "•rşıda buu.ıoan kırmııı 
ordunun gerı hat.uı ve mer _ 
k.eılerını bombardıman etme· 
ye muvaffak olmuşdur kmrıı:ı.ı 
ordu da mavi ordunun hava 
kuvvt:Uerı alanını ebemmıyetlı 

ıurette tahnb etaıışdır ma\'
0

İ 
ordu bır netıce almak üzere 
kırmızı orduyu sıkıştıracak 

o da bu tazyı"tan Kaçı~acak
dır. Mussohai süei ~uvvetlerı 

teft1ş etıuışdır. 

ltalyaaa 
vazıyet 
l\..ralın )egeni de barba 
gıdı) ur l 

Roma - Kralın yeieni 
tüm General Duk ao B~rga • 
me yak.ınaa dogu Afrı.ıu ya 
~ıdecekdır kabızıe yarın ma · 
oevraiar DO gesınde toplanarak 
ıüel ve fınansal ışlere dair 
önemli kararlar alacakdır sı • 
yaıi mahafılcle bu toplantıya 
büyük bır ebemmıyet ve.il 
mektedır. 

Yangın 
Konya euueıuı ııün ıacıt 

yirmi karkbeş de ılııin ilge 
merkez.ındekı orta haııdan 
çıkan yangında hanla aekız 

dakklin akı kalıue ıle inhrıar
lar tJına•ı tamamen yanmıf 

tır yanıın konyadan fIÖnderi 
len uı:1r.ıtıe 6enışlemeden 

•öndiırü muıtür ıkıbin liralık 
buıday yanmııtır .zararın ta· 
tarı kırkbuı {lfa tahmin edi· 

liyor • . 
Ingıliz a~ktrlerıde 

gidi) or 
Londı·a - Malta adaaı 

ifo adendeki garni:zonları tak 
. tmek üz~re bıı hafta 

uıy• e _ 
• • J bın kadar aıkcr gon • 
ıcınae 

derilecefİ teyid edalmektedir_ 
ı·ıe erire araımdakt roma 

tel•İZ telefon tertibatı diıce 
il• boy emil adabano aroım 
da yapılan bir aıö~üş;ne ile 
teıi• ,dılmiıtfr • 

ile karşılaşacaklardır uluslar 
sosyetesi bir somnl'ge mücade 
lıasini tatmin ed1lmiş hırslara 

k pı ,;çeıcak bir avrupa barba 
şekline sokacak kadar ibti -
yatstılık gösterirse böyle bır 
harbe milyoola•ca bay t kur 
han gitmiyecekmidır böyle bır 
felaketın soravı doğrudan doğ 

r uya uluslar sosyetc?sine aid 
olacaktır bütün dünyaya Hal· 
yanın durumunu kesın olarak 
açıkca anlatmak niyetile ulus 
lar sosyetesi konseyine bir d~ 
legasyon göodereceğ.m ora -
da bir çok ves· Ltalar ve fotoğ 
raflarla danmıı.10 kaklı oldu· 

~u derdi 
Aldı kaçtı başında 

su kavgaları ! 
Sayın bir okuyucumuz 

yana yakıla anlattı: aldıkaçtı 

semtinde oturanlar susuzluk • 
tan çok bunalmışlardır . bazı 
evlerde harıl harıl su a lsmyor 1 

f akıt onların bu keyifli durum 
ları kartııında ~vlerinde çeş • 
mesi olmıyanlarda suıuzluktan 
çayırcayiryamyQrlar mahallenin 
çetmeıi olau aldıkaçh ç.e;!::.! 
ıin~n başına toplananlar ara • 
ıında kav~a kıyamet aidiyor ! 
•u kifi deiilıe evlere niçin 
veriliyor. kifı ise mahallenin 
çeş~eıı oıçin akmayor, belki 
bu duruoıl,\ beleı.iiy~ duyma -
m11tırdiye duyurmMk i•tiyoruı. 

AKlF Akyüz 
Saylavımıı Akif akyüz 

( Çoruh ) İıtanbuldan şuımı 
ıı gelmiş , kardeşi Arif ak • 
yüze konuklanmıştır • sayın 

bemşerimize h~t geldın derız. 
§ 
Uç ay ö 1ce parti kurulta 

yına delege g.dea ve o ıa · 
mandan beri ıshnbulda anka-
rada, ve gırt:sonda !J kulakka· 
ya yaylasında bulunduğu ışıti· 
len beledıye eucümeni üyeıin· 
den M. Muammer girf:londan. 
şımmlz.a dönmüştür • 

Dünkü 
maçı ar 
Dün İDÖDÜ ıtadyomuoda 

Zooguldakla Trabzon idman 
gücü karşılaşmış 3 - 2 iUC 
yenilmiıdir . 

Yine dün Samaun ve Gi • 
ruozı kuh'.ipları araıında yapı. 

lan maçta 6 - O Gireaoa 
yenilmiştir , 

Ş1mpiyoa'uk maçı yarın 
Samnn Zooıuldak arasında 
yapılacak.tar . 

iogil z Japon 
Loııdra ....:.. J 4pon iş güde 

ri ilkteş•i n deniı görüşmeleri 
hakkındaki lng lız önerieaine 
Japon cevabını dış bakanhiı· 
1ıa vermiıtir J ıponyanın eşitli 
gin tanınmıııı üıerind~ iıru 
ettiji ~olıtılmatö.dadır, 

ğunu göstereceğiz r ugüo bile 
esir tecimi yapan b beşlerın 
barbarca yaş ayiş arına ~id bır 
sandık dolusu kıtabgönde ece 
ğioı qu vesıkaiar inceled1kten 
s..1nra uıuslar sosyetesin1n ha 
beşistau ile italyayi esıt tutan 
bır muamele yapamıyacağını 

'ddıa eciebiluim İtalya ıokarno 
stresa pak:tlannın sınin için~ -
de elbirliğijy kmak hususun 
daki arzusunu ısbat etm'ştir 
ıtokleordu enspekto lerınden 
general fabryci ğeç(n yıl İsveç 
o·duıu genel kurmayi gtneral 
nıygenin lehiıtaııa yapmis 
o\Juğu ziyareti iada etmek 
fızere dün buraya gelmiştir . 

Ad;sababa 
boşanıyor ! 

Londra - Adisabahadaki 
yerli ve yabancı ahali göçme· 
ye başlam şdır. İtalyan memur 
ları da hareket h.ızırhğındadır 
Habeşiatanda yapılmakta olan 
ve döıt ayda bıtecek mühim 
mat fabrikası lngilız mütehas· 
a · slara tarafından idare edıle· 
c.;:kdir imparatorun hava taar 
ruzundı balkın ormanlara 
slğınması hakkındaki tebhği 

halk aras nda h.ubnı muhak· 
kak olduğu kaaaatıaı ver~., 
dir Taymiı Hıbeı Ulu uuun 
her zamaudan faz.la müttehıt 
olduğu.ou ehewmiyetle kayd 
etmekdedir 

Deniz telılıkesi olursa ! 
Bolrno - Doğu Afrikası 

baş komutaolıgına atanan 
du Bergame parlemento baş 
kanı Sıyano ve komut<lD Riz· 
ıo ve Papaganodan bir mek 
ta b almış dır i uel h rpda 
deoiılerde büyük ışler gör -
düklerinden dolayı altun süel 
madalya kazanmış ulan her 
üçü de ltalyayaı karşı deniz -
den tehlıke gerçekkşdığ t k 
dirde hızmele alınm•lamu 
iıtemekded ır. 

Pariste akisler ! 
Paris - Gazeteler Muı -

s\llininin beyanatını ehemmi ~ 

yetle karşılamaktadır Fıgaro 
Gazetesi zecri tedoırler o mev 
zuu babis olmayacağını Poti 
parizıycn Italyaa durumunun 
ieri dönülmez şekild~ teı'oit 
edildığini yazıyor • 

sözleri söy[iyen Mussolınınin 
kcnd sidir . İtalyan dikt törü 
sözl rwde s m "midır: ita yan 
ulusunu bilmem, Fakat İtalya 

hükumeti icin geri dö 1mek 
mümkün değcldir, A~ lan da 
rıa, d:ıha evvel oe ziyade bir 
foş ı• t de r:c sıdırda onun için! 

* IF '1-

Yine Mussolini ıöyliyor : 
Me•de 1 bir Aı rupa harbi 
şekline ıohulursa, bunun me· 
suliy eti ıJluslcır kurumuna 
aitti. Öyle değil mi ya, niçın 
bırakmıyor fer ve h'tta niçin 
teşvik ve tefci etmi) orlar lıi, 

hala eıir tıcardi yapan Ha· 
b ş 'stana ltalya medeniyet 
ıokıun . Onu yapma , buna 
.> apma, iyi oma , iki buçuk 
ıic m [yon siyah görnlelıli 

• 
40,000,000 milyon İtalyana: 
ne yapt,m desin oe ne 6Ö•· 
terıin ! ? 

* ti' • 

Mauoli11inin en )'iılta•k 
perJecı n ı,ıtilen tehdıdi ıu· 

dar : İt lya ya karşı tedbir 
a m k ıs yenler , bütün bir 
ulusun ı ahlı düşmanlı;ıla 

1 
k rşıluşacc:ı iardır .. Bu at.ııli 
aöı:Jer doğrudan dogruya in· 
gilt reye rıe onun arka•ınaa 
ki Franıava savrulmuıtur. 

Rom.ıdan , bir OdO ıibi 
yanarak ve yakmak İ•tiyerek 
cıkan bu alev , inııiliz diplo· • 
matlarınm alnında en afak 
bir ter damlası ızı bıralur 
mı bakalım ! 

* •• 
!..1ussolmı yine dogra aöy· 

iiJ or : Yolunda engeller• 
raalarsa sonuç tehlıkeli ola· 
cak , İtalyan uluıu •ilaha 
ıarıfacoklır , f ahaı kimlere 
ocya kıme karfı, onu da ya-
kın gelec k gösterecektir ! 

Söz.ün k • sı , Musıolini 
cetin b r ımtıh n geftrıyor, 
• 
aiyasal du um korkunçtur • 
ıimdliık 4 eylülu be/diyelim •• 

BEK ER 

• 
20 ilkteşrin 935 pazar 
Genel ı~iifu Sav1nn . 

Cümhuriyet r j·miniıı Tiirk nüfu-u üze· 
İ rinde yaptığı tesiri ve vardığı en mü~h ~t ne-

l ticeler; göstere,,!eği ic)n yalnız bizleri değil 
bütün dünyayı da ilgilendirecektir. 

"FM ~ 



iZLER 

500 eyyah 
24 Ağustos t rihli Yeni 

yolda bir Fransız ıemisile 
500 ıeyyah gelerek şarımızı 
gezeceklerini bildiren küçük 
bir JHı okudum. Şaramı:z:da 
pek ender görülen böyle top· 
lu bir gelişin ve bu geıgin 
kafilesini şarımızı rcıme, 
görmesinin tanı mamli Ye 
tanıtılmamış yerlerimızi, tanın 

mHı gereken şeylerimizi rek· 
lim için ea büyük fırsat oldu 
iu kaoaatı ban bu yolda bir 
~ ç satır k ralamak, ani ya 
bildiğim, görebildiğim k d r 
bir ıeyler çızmak cesaretini 
erdi. 

Trabzonumuzun gezilecek 
Ki arna , Soğuksu , Zaf .. noı 
Ye bunlar gabi daha bir k ç 
yeri vardır . 

Zafanos ve Soiukıu tabii 
güzelliklerle dolu ve bez.eli 
Kıs ına he en hemen bütün 
dür:ıy ca tannımış Kısııırna ma 
de ıuyunun çıktığı velbaaıl 

gezgin kafılesııun gezmek 
görmek ııteyccdderi b wlıca 
yerlerdir. Böyle olc:u&u h ide 
ne doğru dürüıt yoll rı ne de 
bunları ve hatta tarıhi eıer 
leri bile gösteren, kendinde 
onlar için bır ç satır gide· 
yen bir alm ns iımız bile 
yukdur. 

Zcf nos yolunda ıöyle 
böyle bukQÇ gün amele çalış 
mış , Kıa rua yolu bilmem kaç 
sene evvel skerlcr tarafından 
ov rllm~ş fak t bugün hendek 
lerle dolu küçülıt bır yağmur· 
la- , bırb lçı dcı)ı sına o önü 
veren bır b l bir durum al· 
mııl rdır. 

Alm 11 k i ine gelince 
bilgiH ve böyle bir eaerı kü • 
çük bır gayretle oıtaya koya 
bilecek ıam nhm ız verdır. 

Ve bo )1&rarlı ışı onlard n 
beklememız her aldc g yri 
tabıi bir ıstek deiıldit. onlar 
bu yold bır parça yardım 

ve teıvik görseler muhakkak 
ki hem bır eser k zan'mış 
hem de memleketlerine en 
büyük y rarlığ: y pmış olur • 
lardı. 

Bence emleketi tanıt • 
mak içın bu lmanak y pıhp 
i>u sefer değilse bıle gelecek 
olanlara dağıtılmalı yollar ya 
pılm hdır . Nakil vasıtaları 

ıntizamla idare edılnıelı gez • 
ginl re her şeyd az mi 
kolayhk ıöıteıılmeJı ve nıha 
yet memleketlerine aöndük _ 
lerıncıe gördüklerı ı:üz.eUık ve 
iz.erlerden takdarle babaclme • 
lerini temın etmehdır. 

HALiT MUZAFFER 

lzmır pana~·ırı 

Ankar - Aıstuıuaal İz • 
mir pan ymnı Zl)'Md edekıic· 
rin ı yısı giınaen gune aı t • 
maktadır piiD&yıra göstcrılen 
bu geniş ı agbetin başlaca 
&milleri arasında yerh f ırma 
ların hemen hepsıoıo iştiraki 
ve ittirnk edtnlerınde tevka 
Jade öz.enle Jmıı . oJdukl rı 
tcrtıhattır. Yabancı pavyonhır 
ayrıc cııkkatı celbetmcktcdır 
Ekonomi bak D! Celal Bay r 
başda sovyctlere sat olmak 
üz.re yabancı pavyonların ha -
zırJanmasında gösterilen bu 
muvaff kıyeti çoll değerlemış 
dir. Bu r da Celat b yar 
Yunan pavyonunda uz.un müd 
det kalmıt ve gereken bir iJgi 
göstermek surctile takdirleri• 
i iz b tmitdir. 

Kemal Ahm•din 
Hatıra•ına . . . . 

YAKIN Ç!GLAR 
Coştum bu akşam çaiJıyanlar 

. ribi, 
Bir hatıranın tatlı nığmeıile 

Kırık gönülle •ihyanlar gibi 
içlendim eyvah ç•j'lıyanlar gibi 

* $ * 
Kandillıcayanın etrafını sardı 

Binbir hatıra, kiıki olmı;saydı, 
Dillerde gezen eğlencesi vardı, 
Bu yerde, gönül çailıy nlar 

gibi. 

Son ışıklarla eriyen Batıda 
Yakın çağların bengi belirdi.. 
Sönük bir izde dikilip k lktıdn 
( Kemal ) diye bir seı sonr,a 

delirdi. 

Bu yerden fırak enginlere 
düştü .. 

Derdli ıularla, sessiz kıyılard .. 
( Rakıeden alevler ) gibi tu • 

tuştu ; 
Y aadlm ağladım ağlayanlar 

gibi. 
27-6-935 Kantlilka;ya 

ÇULHA 

Hakemler 
Pariı - İtalyan ve Ha.bet 

lıakemleri bugün ayrı ayrı 
çalışıyorlar t. komisyon yaran 
ç•lııoaaaına tekrar baılaya • 
cakdır. ------------
Un eksiltmesi 

Süel satıpalma 
komisyonundan 

A - Trabzon kıtaat için 
kapalı zarfla ekaıltmeye konu· 
lan takrib~ 31875 lirahk 25S 
ton ikinci fabrika unu ekıilt. 
meye konulmuştur • 

B - Şartnamesi parası 
muk bilinde komisyoadan aldı 
rılabilir • 

C - Artırma ekıiltme 
trabzonde kalede aatınalma 

komisyonunda 29-a&uıtoı 935 
perıembe günü saat 16 dadır 

D - artırma ve ekıiltme 
akpalı zaıfladır . 

E - muvakkat teminat 
2397 liradır • 

G - iıtekhlerin 29 ağus 
tos 935 perşembe günü saat 
16 dan bir aaat efvel teklif 
mekduhlarile birlikte kalede 
aabnalma komiıyonuna mura-
caatlara ilin olunur . 

c.c.ç.ç. 4_ 4 

Pazarllkla 
Un eksiltmesi 
Süel satınalma 
Komiıyonuudan : 

Arhin garniıonin ihtiyacı 

için kıpalı :z:atf uıuliyle mun· 
akaıaya konulan 12S bin kile 
una talip çikmadiğından bir 
ay müddetle paz.arhğa çevril 
miş ve ilk pazarlık günü 11 
eyliil 935 çarşamba gunu 
aeot 13 de arlvin hudut t • 
bu:-u sat•nalma komis)orıunca 
ıcra edılt.ce&iııden §Blln me • 
yi görmek iıteyenler he1 gün 
pazarla ga iiıectklcrin ihale 
günü ve sa;. tında 1698 lir alık 
temioatlariie birlikte artvın 

11bnalma komiıyonuna mura • 
. acııtlaıi ilanohı"ur 

YENIYOL 

Kasırgnn ın yaptığı 

Cenova - son derece şid 
detli bir kasırg limanı bara.b 
etmiş gemileri h sar uğrat 
maş vagonlarla vincleri devir· 
miş\ir şehir kar nlıkta kalmış 
tar beş ölü 3o kadar ynrah 
vardır • 

~ahil Po 
ek iltmesi 
Posta , TeJgraf T. 
Baş müdürlüğünden 

1 - Haftad karşdıkh 
ikişer sefer yapmal rı meşrut 

Trabzon - Rize ve Trabzon 
- Tıebolu postalan 14 -
rığustos 935 den itib ren 
onbeş gün müddetle çık 
eksiltmeye konulmuitur • 

2 - Muvilkkat lt>minat 
Rize postası ıçtn 73 lira 34 
kuruş Trebolu posh.ısı ıçin 109 
lir 2;, kuruştur • 

3 - Ş rlnıımeler B2ş 
müdürlük kaleminden be· 
del ız olarak hliır 

4 - Eksiltme P. T. T. 
Baş müdürlüğü binasında ku-
rulu komısyooda yapılac ktar. 

5 - Son bedC"l t m 
deier göıülürseih le 28 aius 
tos 9.)5 ç rşamba günü at 
( Rize ) IS , ( Trebolu ) 16 
da y pıl cakdır . 4 - 4 

Denkpo 
eksi 
Posta , Telgraf , T. 
Başmüdürliıgünden : 

l - Trabzon' dan Giımü -
a e, Erzincan, Bayburt ve 

Erzurum meıkezleraae kılo he 
• bıle bır ıene müddetle ttışı 
nacak olan denk post1t&1 ıs 
aguıtos 935 den ıtib ren 15 
iÜD müddetle açık e sıltme • 
ye konulmuştur . 

2 - Muvakkat teminati 
21~ liradır . 

3 - Şartnameler b ş mü 
dürlük k lemınden bedelsiz 
olarak hnır. 

4 - - Eksıltme P.T.T. baş 
mudürlüğü .. biaaiıod kurulu 
komisyonda yapılaJac kdır • 

S - Son bedcJler t m de 
ğer görüliırse ih le 29· ğus • 
toa ~.>5 perşembe günü sa t 
16 da ycıpılacakdır . 4 -4 

Süt ve Yoğ rt 
eksıltme ı 
Süel ~atın alma komis-
yonunuan : 

A - Tr t>ıon ıkcri h s• 
tane&ınin bir enclık ibtıyaca 
içın takriba 600 lır hk 8,ooo 
kılo süt ıle 2,ooo kilo yoaurt 
alın cakbr • 

li - ıartncmesı komisyon 
da parasız olıua • okunabıUr. 

C - rtırma ekaıltme 
açak ek ıltme ıle alınacaktll • 

D - ar tama cksıltme 

trabz.onda .lede sı:ıtın Jma 
komısyonunda 5 9 9~5 perşem 
be günü a at .. s de yııpıla· 
caktır 

E - Muv kairıt teminat 
45 liradır. 

G - ısteklılerin 5 .9 935 
perŞl mbe güuü saat ıs den 
evvel kdcde bD Jma komıı 
yoauna muracaatl rı ilan olu· 
t:U'l', C.Ç ç.ç. :J - 4 

2 Savfa 

Sanat ve usta okullarına 
öğrenci yazılma ş:-- rtları 

Kültür Direktörlüğünden : 
l - lstanbul •anat ve Ankara in,aat u•ta okullarına sı 

naçla para•ız yatılı ôğr•nci alınacakdır . 
il - Sınaca girecekler ilk okulu bitirmiş olmalı, on üc ;ya-

ıından küçük, on vetli ya,ından büyük olmamalıdır . ' 
111 - Sına'i 5-9 - 935 perşembe günü Trabzontla yapıla. 

cakdır . 
iV- J.tt!kliler okul ıahadetnamesi nüfuı ve aşı kağıtlcri 

üç tone fotoğrafları ve dilekc-:lerile beraber Kültür direktör 
lüiüne başvurmalıdır . 

1 

V - Ankara inıaat usta okuluna yat,sız ve paralı yatılı 
giTmek iıteyenler gereken belgelerile ve bir dilekce ile birlikte 
doğrudan datraya· bu okul Direktör/üğiı.nc başvur'malıdır. 2-3 

Ga . nk 1 z~rhğı rı m p 
Köyü. Nr!.Vİ N<ı 1 •enelik icar T· 

Lira K. 
Kalofka Emlak erazı 41 25 E. 

" " Si 85 " 
' " " 7~ 45 • 
,, " 

31 150 ,, 
" " 29 190 " 
" il 42 3o • 
" ,, 61 56 " 
" " 28 loo ,, 
,, " 98 117 " 
" " 

ıoo 155 " 
" ,. 101 4o " 
" " 43 So " 
" " 

93 12 " 
" 

,, 77 34 ., 
Abyon • :11 75 n 

" " 2o 217 So " ,, ,, 19 350 " 
" ,, 9 3o • 
• " 11 2o " 
" ,, 1 lSo " 
" il 48 52 So " 
" " S'l 60 " ,, " 59 35 " 
" " 

26 loo " 
" " 47 22 So • 
" " 51 300 " 
" " 58 55 ,, 
,, " 

f;6 57 5o n 

FTERDARLIKT • • 
}'ukartda yazılı gayrı menkule. t 2-9- 9.; tarihine kadar 

bir ay pazorlı~a bırakılm:ıdır. talip olanların Deftertlarlrğa 
muracaatl~rı • 

Ap 
eksil • 

mesı 
Askeri satJnalma 
komis' onun<Jan ; 

1 - Erzincan tümen gar 
nizonundaki li ıtaat ve müeı 
se h yvanah itıtiy cı için bir 
milyon otus ıekiz. bin altıyüz 
kilo arpa kapalı ekıiltmeye 
konulmuştur . 

2 -- ihaıesi 9 eylul 935 
p;ız.artesi gunü saat oobeı de 
erıincanda tümen sabnalma 
komisyonuuda yapılacaktır , 

3 - taiiplenn flftnameyİ· 
dört yüz yirmibeş kuruş muka 

bilin de erzincanda tümen sa· 
tınalma komiıyonubışkanhE"ın 
dan alabilirler , 

4 . - mubammı~n bedeline 
nazaran tutarı altmış dört bin 
dokuz. yüz on lira elli kuruı 
ve yüzde yedi buçuk ilk temi· 
nab döt'tbin sekiz yüz. altmıı 
ıekiı. buçuk liradır , 

o - taliplerin 2490 sayil 
artırma ve eksiltme kalluoun 
ahkimtna uyiuo olarak tanzim 
edecekleri teklif mektublarını 
belli gün ve saat· an bir ıut 

evveline kadar erıtincanda tü • 
men satınalm komisyonu baş 
kanlığına makbuz. mukabilin -
de teslim etmeleri lazımdır , 

çccç 3- 4 

• YEDi KULE G ZHAN 
İSTANBU 

Vapurları kal fatla ak 
icin yumuşak 

Ve Tuğla, Boya ve, yaya kaldırımları için. seri 
~· 

r~ z ı • 
stol~la:rı~ız Da.i:c.:o..a 

va:rd.ı:r 

. ~ . . .~· ' ~ . ' .. : 

• •• 
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Talebe kaydına başlandı 

Orta Ticaret okul 
Direktörlüğünden 

Orta ticaret okuluna 20 ağustos_ 935 tarihin-
den itibaren talebe kaydına haşlaumışdır . 

2 eylul tarihinden itıbaren ik ınal ve mezuni-
yet imtihanlarına başlanacaktır . 1 -4 

Postahan~ ile iskele ve deniz arası 

Postaları eksiltmesi 
Posta, Telgraf, T. başmüdErlüğünden 

1 - Postahane ile iıkele Ye deniz arnı postaları onbeş 
Ağustos 935 den itiaotren oabeş gün müddetle açık ek~ı'ltmtye 
konuJmuıdır. 

2 - Muvakkat teminat dokaan ~ altı lira yetmiş teş 
kuruş dur. 

3 - Şartnameler bat müdürlük kaleminden bedelsiz 
olarak alınır. 

4 - Ekıiltme P. T. T. bat miidürlüğü binaaıada kurulu 
komiıyoada yapılacakdır. 

5 - Soa bedel tam değer görülürse ihale 29 Ağustos 
9;35 perıembe rünü Hat 16 da yapılac:akdır. 4 - 4 

Trabzon Elektrik 
Türk anonim Şirketinden 

Heyeti umumiyemizia 17-1-935 tarihli içtimaında Şirket 
aermayeainin üç yüz altmış bin liradan yüz otuz yedi bin beş 
yüz liraya tenkiıiae karar verilerek hi11e lçDetlerimiıın kı)mdi 
on liradan on liraya indirilmit olduiundan Ticaret kanununun 
397 inci maddeai hükmüne tevfikan İf OU i)ia tarihinden itibar 
ren üç ay zarfındaı biıaedarların ellerindeki hisse senetlerini 
damralatmak üzre Trabıonda ıirket Merkf zine tevdi eylemeleri 
ve bu müdde zarfında Şirkete tetdi edilmiyen hisse se~etlerinin 
Şuketce_~ptal edileceii ilin olunur • ··--------

Kira Artırma ilanı 
Vakfı 

Fatih 
)) 

)) 

)) 

çar§U 
)) 

mevkii . . 
yenı camı 

' orta hisar 

' yenı 

1 

. 
camı 

)) ' 
sem erciler Terziler 

» kemer altı 
)) 1 

terzıler 
1 

haci ali ağa yeni cami 
1 

1 

1 

1 

1 1 
mu'5a paşa soğanpazar 

saraç zade cami k" ebir 
1 

1 
amasya 
sarayı a6k 
müfti 

1 
yenı camı 

oflu zade 
i@-kender p 

1 

1 
eminek.a. 
seher h. 
şirin hatun 

' 

' 1 
amasya 
kindin ar 
bat pazarı 

1 
akcaab:d 

1 
terzıler 

1 

' ·ı semercı er 
sıra m•ialar 
yeni caroı 
semerciler 

ciaıi 

mazaza 

' dükkan 

' 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

" mağaza 

otel 
kahve 
dükkan 
ardive ,; 

tarla 
dükkan 
baraka 
magaı;a 

kahve 
dükkan 
kahve 
dükkan 
dükkan 
mağaza 

dükkan 
1 

1 ' • yen ı cllma yenı cuma tar Ja 
dahakhane dahaklıane dükkan 

• • • 
1 ' • halaç c;ımi magara bahç~ 

},atih bayramhey harap h · 
katip z. kemer altı arsa 

numroıu 

1 ==/7 
2-19 
5-= 11 
6-13 

2o-28 
?.o-28 
21==3 I 

204- 6 
26- 2 
27:::::. 4 
29-27 
41- 5 
42- 7 
43-= 9 
44-11 

53 • 18 - 2o 
1- 1 
3_ 4 
4= 2 

54 . 6 
88-4 
99-49 

281- 61 
108- lo 
139-18 
241-22 
251-26 

292-22 
3o3 11 J 2o 

27-16 
28- 4 
~9-12 
67-62 
56- 1 -67- 3 
3ol 
12 
190 - 191 
ısı- 21 du .. kkan basen ağa soğanpazar 

EVKAF İDARESİNDEN ! 
y ,karıda yazılı vakıf akarlar 931 HDetİ için kiraya veril • 

mek 6zere OD afla müddetle artırmaya ç1karıJJ111fdır • ilul"'Iİ 
4 eyl6l 935 çarı.•m~a ıUali. ıaı~ oabe,de ~vkıf id11rcı:nde 
71pılıeaktır lıtekhlerıa efkcf ıclıırHJDt l!lıDolerı • 1 = 4 
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İLAN 
Trabzon ıcra memurluğun 

dan : 
açık artırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulun oe 
olduğu • 

Tapunun 926 tarih ve 10 
nıımrosunda f evkeni altı oda 
tahtani altı o lab;v mutbak ve 
müttemilah saireyi havi bir 
bab hane ve ayni tapu budu 
du içinde ıenıin katta üç oda 
bır farandula ve bir çeıme 
ve sair müıtemilati havi bir 
b.ıp hane ve yine ayn~ tapu 
hududa içinde zemin hattaıki 
oda ve sair müıtemılatı havı· 
bir bap küçük hane ve yıne 
aynı tapu hududu 'çinde dört 
b ın metre murabbai bahçe 
ile tapuoun 9_6 tarih V"! 18 
numarasında mukayyet dört 
fevkani oda bır sofa tahtani 
üç oda ve bir tnşlık ve mut -
fak ve çeşmeyı havi bir bap 
hane ve tapunu~ haziran 926 
tarih ve 16 nosunlia fevkani 
üç oda tahtiılni bir mutfak 
ve çeşmeyi v..: çinko ahır ve 
kileri mu•h:mil bir bap hane 
ve tapunun h.::ziran 926 tarih 
ve 15 n ıunda balen otomobil 
ganji 

Gayri menkulün bulundu· 
ğu mevki, mahallesi , ıokağı, 
numroıu 

Tekke ve boztepe mahal 
lesi . 

Takdir olunan kıymet: 
Tapunun 2o numroıunda 

ki üç bap hane ile baiçeye 
0800 lira Ye 18 n.sundaki ha 
neye 3500 lira 16 n.daki 2500 
15 n.daki gauj 3000 

Artırmanın yapılacaiı yer 
ıün saat: 

trab1on icra daireai önün-
de 28 9 935 Cumart~si ıünii 
ıaat 10 -11 de 
1-iıbu Jıayri menkulun arhr· 
ma ıartnameai 28 8 935 tari 
hindenitibaren 933 · l 68numara 
ile Trabzon icradairuinin mu 
ayyea numanaında herkeıin 

görebilmeıi için açıkdır ilanda 
yazılı olanlardan fazla malu • 
mat almak iıteyenler ıtbu şu 
tnameyeve933 168 ~oıya nu.ra 
aile memuriyetimıze muracaat 
etmelidir • 
2- artırmaya jıtirak için yu 
karda yazıla kıymdio ,. 7 ,5 
niıbetuıde pey a"ceıi veya 
milli bir bankanın teminat me 
ktubu tevdi edilecekdır (124) 
3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtıfak 
hakki sahiplerinin gayri men 
kul üzerindeki haklarını busu 
ıile faiz ve masrafa dair olaa · 
iddialı~·ınıiş bu ... ilintaı ibinde iti 
bareo yirmı güniçinde evrakı 
müıbitelerıle birlikte memuri 
yetimize bildumeleri icapeder 
aksi halde hakları tapu ıicili· 
le aabıt olmad.ıkca aatıt bede 
hain payhıımasından hariç ka· 
lırlar • 
4-gösterilen günde .artirmaya 
iştirak edenler artuma şartna 
mesioiokumuş ve 1üıum)ü ma 
lumatı almış ve bunl&rı temar 
men kabul etmiş ad ve itiba· 
olunurlar. 
5_ -tayin edilen zamanda g.ıy 
rı menkul üç defa bairıl dık 
tan ıonra en çok artıran• ıbaıı 
le edilir ancak arhrmii bedeli 
muhammen kıymetın yü1de yet 
miş beşini bulmaz veya sat 1ş 
ıteyea:in J alacağına ruchıni 

olan diger alacaklılar buluuup 
ta bedel bunlarıo o ğayrı men 
kul ile temin eclilm!t alacaklı· 
ların mecmaundan fazl .. ya ç·k 
mazaa en çok arbranin 
aab\ıüclü baki kalmak üzere 
rbrma oııbet gün daha tem 
it ve o:ı'le,iaci giiaii ayni ıaat 
a yıpılacık artırm1da bedeli 
utıı iıteyeDiu ıhcağtaa ruc 
bıai olaa dij~r ~ls~Ekhlırıo 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ® markasını arayınız. 

ı x 
3 Sayfa = 

leyli ve Nahari 

Boğaziçi Liseleri 
Eski FEYZİATİ Lisesi 

Boğaziçiode : Arnavutkö) ünde : Çıfte Sıraylarda 

Kız ve Erkeltler için ayn bölüklerde kuv.ulmuı , ana 
•ınıfı, ilk kısmı, Orta okul oe liu •ınıfiarmı haoı ulu-
sal bir mıieueaeclir • 

Yıllardt1nberi kazanaıfı n uvaflakiyetle tanınmtı olan 
mektep k~yıtlara boşlamııdır . Kayıt için her gün saat 
oMlan on altıya kadar mektep yönetimine baı ouı ula· 
bilir. isteyenlere mektep tariln '" meai gö:aderilir. 

Telefon 36 210 _____ _. 

M era ki 1 1 a r ı • 
Dünyanın en asri RADYO fabrikalarına 

• • 
malık olan F 1 L 1 P S Rad) olarının 

1935 modelleri tamamen satılmı§dır. 
Geçen yılfarda olduğu gibi hu yıl da rakıp 

maı k<Jarı gölgede btrakacak 19 3 6 
yılı harika modellerini beklemek 

en büyük tedbirdir . 

PEK VAKINDA 
H.erkesc ve her kese) c elver ~h modelleri 

vasi §eraitle , Had) ouan aolar ve her 
parçası mevcut hır RAD .Y O 

müessesesinden a!mış oi ,cakstnız. 
PULA THANELİ 

._Hafız Abdullah Fehmi 

o gayri menkul ile temin edil 
miş alacaklıları mecmuundan 
fazlaya çıl mak şartile en çok 
artırana ıhale edilir röyle bır 
~ ed el elde e :iilmeıs~ ıhale ya 
pılmaz ve satış talebi düşer 
6-gayri mE-nkul kendis'ne ıha 
le olunan kimse del'hal veya 
verılen mühlet içinde parayi 
vermezse ıbale kararı feıholu· 
narak keadiıindea evvel en yü 
kıek teldıfte bulunan kimse 
anetm~t o1'1uiu bedeUealmağa 
rnı olursa oua razı olmız ve 
yı bul~ıam&ısa h~men oııoeı 

gün müddetle artırm ya çıka· 
rıhp en ço t artlrana ihale edi 
lir :kı ıhale aras1odaki fark 
ve geçen giinler içın yüzde 
beşten hes p olunacak faiz ve 
d ger zararlar ayrica hükme 
b .. c ... t kalm. s zan memurıyeti 
mizce alıcıdan t~bs· ı olunur • 
m ldde ( 133 ) ga;ri menku 
~un Y .. ukarıda gösterilen 
28 9 -9.5:> tarıh i[jdeTıabzonicra 
memurluğu odasında iş'ou ilan 
ve göste.rile~ artırma ş~1tna -
meaı deıreıtnde utılıc•iı !1ia 
olunur , 

' 
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r n ü 1 s tın al konıi ~yonu dan ; 
Er. cinsi Miktarı Lira Şekli ihale tarihi günü S. 

Şeker 5oc o 165 Açikart1rma 26-8-935 pazartt si 
~ahun 3360 131 4 » 26 , >) 
Gaz 4 620 122 27 5o » 27 , sali 
Karu fasulya 15000 i 57 5o » 28 , çarşamba 
Nulıat 5800 65 25 » 28 , )) 
bulgur l 3000 225 )) 29 , , perşembe 
Pirinç 9000 2 2 So >) 29 , , >> 

Kuru sogaıı 10000 82 5o » 2-9·935 pazartesi 
Sıgır eti 5o4oo 945 kapahzarf 5 ~ , çarşamba 
Arpa j 1000 243 açıkeksitme 6 , , perşembe 
Saınan 28000 84 >> 6 , , » 
Ot 34000 1 12 S » 7 , , cuma 
Kuru üzüm 3000 85 50 » 7 , , » 
Şade yag 3900 J 9o 12 5o » 8 , , cumarte8İ 
l\1arcimek 5800 87 » lo , , pazartesi 

o 
13 
13 
13 
l5 
13 
15 
13 
' 
' 15 
14 
15 
lo 
13 

Udun 500000 375 kapalı zarf I I , , sali 
Patates 37800 l7o lo açıkeksitme 12 , , çarşamba , 

Artvin hudut taburu kıtal ve havvaııatınnı 935-936 sene81nin senelik 
ihti) acı olan ilı"' k miktar \ t cinsler~ 'V~zılı on y<>di J.-a}enı erzak ın ihale tarih 
'e teminatları gö-;t rıhn. ~ r r. Talı;-lPrİn cetveldeki ihale günü göst(•rilcn Art-
vin artırma ek... tme konn 'onunda bulunmaları ilan olunur . 4 4 

" 

E 

un, 
E 

L 

ek, 
T 

r, ' aspa 

D • .. 
1 - Sarıka11ı.ış liım ıht y cı içio şagıdar cıas ve malikle ve teminat mikt&rlara yu:ılı iaşe 

maddelerı hızalannd göıt rJr ıekil ve L lli edılen zııman v s atlarda 16 8-935 den ıtibaren 
ek ıltmeye çıkurıl şhr 

2 E ıultme ı rık mlş keri tına a komisyonunda yapıl caktar . 
3 - Ş rtname er pgr 11z ol r k s rı .. mış utın Jmn ko. dan lınabilir . 
görmek ı ley n er Kus, Eızu um Tr bıon satınPlmesın muraca t ederler . 
4 - kapalı ksııt ede ı tckh erın t lıf mektuplar.ıle şağıdnki maddede istenilen VC' ika 

belli edıJen umaoJ d~ bi.r saat evvel ko syona vermiş bulun ceklardır huicden istekh!erin 
belli ed len sa ttc:.n bir s at evveline kaıda.r yet ştirilmek ş rtile ve 2490 ayi i kanunun 34 cci 
maddedeki esaslar dah 1 nde ve iatenılen vesikQle birlıkdc teklif m ktu blarını posb y vermiş 
bulu DIC J rd1r postad ki tebirde COmİsyon muuliyet k bul etmez 

5 _ E ı ltmeye girecekler'n 9.35 ıhna it ticaret od sı vesika ) rı ve rubaat unvıın t eskereler ile 
bu işe yeter muvakkat te inat makbuzu -veya banka :nektu?larile t ek li f mektublarJDID belli za· 
m;ından bir gün evvel ko iıyona vermış bulunacaklar.dır 

6 - teminntparQ olarak vermek isteyenler tüm ve znesine yatıracak mukabilinde mak buz 
l cakl rdır. 

7 - iıtekhlerin belli edilen zaman ve sa tta sarıkamış ıskell aabnalma komi yonun mura • 
ca tarı iJan olu ur , 
Cinsi Az 
Sabnn 14000 
mercimek 26000 
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1 - Sarı k m ş tum ıbtıy cı çı ş f'ıda cirs ve maliyet ve tcmiod miktarları ~azılı 1.5 ma 

ddeleri hıuhı:rında gosterılc n ş ıl ve bt:Hı edılt:n z mırn ve s atlarda 2 l 8 935 den itibaren ek 
sılimeye çıkarı ş ır . 

2 ekı itme s rı k mışta a 
3 - artD m l r 

ghrm k st yen 
4 apalı eks ı 

belh e ılen ıh le ı 
lerıL belli ed 1 n atta 
34 madd d kı es si r 
bu1unaciklard r post ela 

5 ek::Htmev g r c le ın 9.:fo yılına aıt ticaret odası vesikal rını ve ruhsat unvan tE'.ıkere• 
leıile bu ışe yeter mu k at tem n t makbuz veya banka mekublar ile teklif mekt ubl rınl belli za 
m&end o evvel kom syon v rm ş bulun caklaıdı.r . 

6 teır 'nah· p t olar k v rmck isteyenler tüm ve. nesine yabrarak musabilinde ma kbuz 
a l"c"'klard1r . · 

7 istekJ lerin bc11i edilen z man ve s aha komisyon mun caatlar1 il in olunur • 
Cinıı Azc Ço2u maliye fıyatı L. teminat k . ihale tar hi 
kuru a • S6ooo 48000 6ooGı 450 9 ·9 935 
kuru fas •I) a 6 ooo ~oooo l 0000 750 9 9 · " 
aam n .i5o oo 475000 6531 25 490 9 9· ,, 
nohut :1.2000 30000 4:ieıo 338 So 9·9 " 
k uru üzüm llooo 15000 4125 310 1o·9· " 
pirinç 35000 45000 1l2So 1144 l o 9· ,, 
patates 52000 70000 3500 262 So lo 9- n 
zeytün tanesi 7000 10000 3500 262 lo-9· ,, 
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Tra""zon ıcra m"murluğuod n: 
~çık a•hrm, ile paraya 

çevril cek gayri menkulun ne 
olduğu . 

Tekke mahallesinde kü 
çiik bir avlu ve bir mutb h 
ayri yapılmış ve altkntta bir 
sofa karşılıklı iti oda ve bir 
oda hamam tahvil edilmiş zim 
düşemeıi yok ve kilar ve he-
la ikinci katta küçük bir so 
f bır hela üç odayi müşte • 
mil bır bab b a n c n ı n 
412782428160 s e b i m 
i t i b r i 1 e 21489204 J 960 
.,ehmi 191542013280 sehim 
itibar olunu k 85161433914 
sehmi 

G ayri m nbulün bulundu· 
ğu mevki, mahaHesi , ıokağı , 
numroıu 

Tekke ıralı 11,.s:nde tapu 
nun k evvel 929 t rib ve /6 
numrosunda k yitli . 

Takdir olun n kıymet: 

işbu hanenin t .. mnmına 
3000 hra . 

Artırrnanm yapıl cağı yer 
gün saat: 

trabzon icr daireni önün-
de 28 'l 93.-> Cumart~si günü 
saat 10 11 de 
1-işbu gayri menkulun rhr· 
ma ~artnamcsi 28 8 935 tari 
bindE>nitib-ren 934 55 numara 
ile Trabzon icr dairesinin mu 

yyen numarasında herkesin 
görebılmesi için çıkd ı.r ilanda 
ya:ulı olanlardan fazla mallı -
mat lm k isteyenler işbu şar 

tnameyeve 934 55 do ya nu ra 
sile memuriyetimize muracaat 
etmelidir . 
2 artırmaya iştirak içia yu 
karda yazılı kıymetin fi 7 ,5 
ıııisbetinde pey akcesi veya 
milli bir bank nın t e minat me 
Hubu tevdi edılccekd ir (124) 
3 ipotek sahıbi a lac klııarla 
diğer lakadarların ve irtifak 
h kkı sahip lerının g yri m~Q 

kul üıerindeki haki rıuı husu 
ile faiz ve mASr Ta clair olan• 

iddialaranıişbu ilantaa ihinde iti 
baren yirmı günıçinde evrakı 
müabitelerıle birhkte memuri 
yetımize bildırmeleri ıcapede.r 

&ksi halde h kları tapu sicili· 
le bıt o!mnd& ca s taş bede 
linin payllişmasıadaa hariç ka· 
Jırl r . 
4 gösterilen günde art1rmay 
iştir k edenrer rt1rma rtn 
mesıniokumuş ve lüzumlü ma 
lumatı almış ve bunları tem r 
men k bul etmı d ve itiba· 
olunurh~r. 

5-tayin edılen zam nda g y 
rı menkul üç def,aı bağrddık 

t~ n sonra en çok artıran iha 
le edıhr ncak ~rtırma bedeli 
muhammen kıymet n yüzde yet 
miş beşini bulmaz vey aat1ş 
ateycnin lcc .. gına riıchırnı 

olar! diger lacaldılar bulunup 
ta bedel bunların o ğayrı men 
kul ıle tcmın cdıJm:ş !ac klı-
ların mecmuund n f zl ya çık 
maıs en çok artaran1D 
toahbüdü bakı k lmDk üzere 
artırnı onbeş gün daha t e m 
dit ve onbeşinci günü yni saat 
da y~pılacak rtırmad bedeli 
sntış ı teye11io lac ğıoa ruc. 
bani ol n diğer al c klıl rın 
o gayri menkul ile temin edil 
mış alacuklılar1 mecmuundaa 
fazla ya çıkmak ş rtile en çok 
rtıran -tbaJe edilir röyle bır 

bedel ide edilmezse ib le ya 
pılmaz ve ı tış tıılebi düşer 

6-g yri menkul kendisine ıh 
le olunan kimse derh l vey 
verilen mühlet içinde p r yi 
vermezse ihale kar rı feshola· 
n rak kcndııindea evvel en yü 
ksek tekhf te bulunan kimse 
rırzetmiş olduğubedelJealmağa 
rt zı olur a ona razı olmaz ve 
ya bulunl?laısa he ~ oubeş 

Mercimek 

S i.tel satınaJ ma 
kom isyonundan 

A - Trabzon kıtaabnın 
bir s enelik ihtiyact için tahmi 
nen J 5ö2 hra So kuruş luk 
12500 kilo mercimeğe verilen 
fiyRt gali görüldüğünden /o 
gün müddetle uzatılmıştır . 

B - şartnamesi her gün 
komisyonda parası.z olar k 
okunabilir • 

D artırma eksiltme 
çık eksiltme ile ahnacakbr. 

E - muvakkat teminat 
117 liradır • 

G - isteklilerin 7 9 935 
cu111 rtesi günü saat 10 de 
teklif mektu \>lariJe k alede ııa · 
tmalma kom:syt'Duna mur ca 
atları ila n olunur . 

ur 
eksil 

üzüm . 
mesı 

Süel satınJlma 
Komisyonundan : 

A - Trabzon kıtaah ihti. 
yı:c ı için t~hmioen 1 Soo lira 
hk 6000 kilo kuru üıüme ve-
rilen fiyat g ali iÖrüldüğünden 
lo gün müddetle uzatılmıştır 

B - şartnamesi he.r ıün 
komisyonda parasız olarak 
okunabili.r 

D - artuma eksiltme 
açık ekıiltme ile ahn•caktır • 

E - muvakkat teminat 
1 12 lira So kuruştur • 

G - iıtekHlerin 7 9-935 
cumartesi günü saat 9 de 
teklif mektublarile kalede sa • 
Un alma komiıyonuna mura -
caatları ilan olunpr . 

'Pirinç 
eksiltmesi 
Süel satınaJma 
komfa) onundan 

A - Tr bzon klta tımn 
i htiya cı için tahmine n 2760 
lirank /2000 kilo p irince ve 
ril~n fiyat gali görüldüğünden 
lo gün müdde tle uzaiılmışdır 

B - şartnamesi her gün 
komis yonda parasız olarllk 
okunabilir , 

D - arhrma eksiltme açık 
ekaıltme ile alınacaktır . 

E - muvakkat teminat 
270 liradır . 

G - isteklilerİD 7.9 .935 
cumartesi günü saat 11 de 
te klıf mektublariJe kelede sa· 
tınalma Is omisyonuna muraca-
atları ilan olunur , 

gün müddetle a.rtarmaya çıka· 
rdıp en çok artırana ihale edi 
lir ıki ıhale aras•odaki fark 
ve i eçen i Pnler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve 
dıier zararlar ayrica bükme 
hacet kalmaaızın memuriyeti 
mizcc hcıdan t libsil olunur • 
madde ( 133 ) satışa çıkarılan 
hane yukarıda gösterilen 
28 9-935 tarıhindeT1abzonicra 
memurluğu odaaında işbu ilin 
ve 2österilen artırma şaııtna • 
meaı daireıiadc aatılacaiı iliG 
olu.:ur • 




