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/••ı, Ba•yazıcr•ı BEKIRSOKOTI 

30 Ağustos 
Dün Şarımızda 

kutlu landı 

Bayram 
Kutlulandı 

Ankara - Zıfer ve U\ ak 
bayramı bugün memleketin 
her tarafında parlak bir ıu • 
rette kutlulanmııdır ıüel ko -
mutanlddara tebrikatta bulu 
nulmuş alanlarda ıeçit alaylar 
yap1lmı1 ve bugün türkün 
hayatJnda aldıj'ı önemi anla 
tan ıöylevler verilmitdir her 
tarafta halk atatürke ve bü 
yüklerımiıe içte• ielen minnet 
ve tukran düygularını c' iaı bir 
ibadet gibı tekur etmeye ve· 
ııle bulmuı coıkun gôıterıler 
yapmıştır mutlu giiaüa geceai 
de fener alaylarıyle kapalı ve 
açık yerlerde yapılacak top • 
lıntal1ar la tesid eddecektir . 

Demir Yolu 
İsparta - afyon antalya 

hattıuın bir kolu olan iıparta 
boıunu hattı 29 birinci tetrin· 
de açılmak üzere bitarilmuiae 
çalıtıimaktadır • 

Orman yangını 
Bolu - aöynük ılçeainde 

ÜÇ iÜDdÜr IÜre.D Orman yan • 
gını bır arahk göynüiiide teh 
dıt datif ııe de tımdı küzeyı: 
d oirn yangın gıttıkce büyü • 
mekte ve büyü" tahribat yap 
maktadır yangının ıöndürülme 
ıi ıçin müe11ır tedbirler alan • 
auıtır . 

Başbakanımız 
Amelıyat oldu 

lıtanbul - Baıbakaa iı
met u .. önü Jün di§cı mektebı· 
ne &iderek mubim bir dıt ame 
layatı .ıyaptarmıfôlr •mebyat 
munff akıyetle oetLceleamıtdır 
arıza zaıl olaıuştnr ııhbat te 
tabab yerındeaır • 

Dış bakanımız gılti 
lıt&Dtul - Dıı ııterı ba· 

kanı T ut.k Rüştu araa düa 
b1ııtbak•na veda &ltıkten ıoo· 
ra fılorya denııevıade Atal\ir 
~ua buz.uı una kabul edılmıı 
ve uıunca müddet göıüıdük ~ 
ı.onra t'ııöryadan ıemp.ontkııp 
reııne bıamııdır • 

J:Sır yurdda§ 
liın lıra verdi 

Ankara - Adını bildir -
mek ıılemıyen b11 yurdtaı 
bugün bava kurumuna b!D U 
ra vermııtır haya kurumu bu 
Yerilten dolayı kendıııne teıek 
kürlerini bılchr mı1t11 • 

ParaşuUer 
Ankara · ı tirk ııcil~rinıD 

Y•ptıiı ılk pluıpr kanericiea 
ıetudmııdır ayrıca ttirk DIU 
açın ıovyet ı uıyaciaD ııparaf 

eddea plaaorler ve paraıut!er 
de ıeıı mııdır • 
J a .1 - J(uıya ıranıiı 1ola 
Moıko ra ıoYyetJer!• 

İran araııa.ia bir tecım •aka 
Yeleaı ımulaumııtır traA1ıt 
Jemir)Ola •uaakaaata laaldu•· 
da notalar ahaap werı!mıtcaır• 

İran bar çok f abrıkaiar ıçıa 
makıne ve alat ııpaııt• yermıı 
dır dııer teıebbüıat açı• mli 
ııkere deva• etmcktccur · 

lngihz gemisi 
AdeD - bır ••iihı kıata 

161 ÜDÜD YDJ. 1.1at1 takıb içia 
iaıiliz ıomabıiadcki berber 
raya Jclllhlİ bekleDİJOr • 

T. Rüştü Arasla Bulgar Dış b kanı görüştüler 
ve matbuata müşterek beyanat verdiler 

Sofya - Türkiye dış jfle 
ri bakaaı doktor T evfi rüştü 
araı buiÜ 13 X 40 da sofya 
garına gelmit ve istaayondı 
kral aamına saray nazm baş 
Tekil aamıaa özel buro şefi 

ile dıt işleri bakanı B Koşe 
inıof , romanya yugoılavya 

ynnaniıtsn ve türkiye elçileri 
tarafından se)imlanmışlardır 

iki dıt bakanı trenin iıtaayon· 
da durm11ından istifade ede. 
rek iÖrüımüıler ve 14 X 3o 
da tren ıofyadan hıareket et-
miıdir Bu'ıar dıt İflerl baka· 
nı hududa kadar Tevfik ruı 
tu araH ref aket etmek üzere 

.. 
~talya 

Askerleri 
.25 Bin iıci ile Habe,iltana 

kc;.çtı ! 
Londra - dejJi telgraf 

1a adiıababa mababiri italyın 
tekzibJerine raimen ba~eşlHe 
re karıı barbetmek iıtemeyen 
İtalyan kıtalarındaki 8000 yer 
li ukerin tekmil tecbiıatları 
le birhkte babeıliler tarafıaa 
ıeçdikleriai baber veriyor yol 
larda ~•lltaa 25 bin İfcininde 
kaçbi• ıöyleaiyor • 

KRALiÇE ÔLDO 
KRAL YARALANDI 
Lüıern - belçıka kralının 

kullanmakta olduğu otomobil 
dar bir denemecdeıı geçerken 
•i•c• c;aı pmıı kraliçe ani au 
rette ölmüı kral bıııad n ba 
fıf yualarımııdır . 

logiltere İtalya 
Londrii - Royter ı j "nıi 

n1n Romadaa haber aldıiına 
ııöre İngiltere dünkü diyt vi 
hakkında italyadaa tafıilit 
almıtdır iki bük Ü illetin uluılar 
ıoıyetui konıeyinia toplanta 
11adan önce yeni durumun 
icap ettırdiii ve paame iölü 
ile iliili olan yeni bir andlaı 
ma yapac•i• 11nı11yor . 

Fransa - İta yan 
Pariı -- kabine Lawal.n 

i~abetıaı dinledıkten ıonra 
cenenede görütecek hatta 
harekette kendiıini serbeat 
birakmııt•r heryo lavalan 
ıiyuaaınua llnib etmiıtir ga· 
zeteler fra111ı.z ıiyaa111nın av. 
rupa için vabim ıonunclar ve 
recek ibtilitlara engel olacak 
adaıtıracı biri malliyeti alaca· 
taaa yaı11orlar bazı ıaHteier 
italyaya karı• ıeıt davnnmı
ııaın eyl ıonuclat vermiyeceii 
ai kaydediyorlar • 

sofyadaa ayrılmışdır Türkiye -
nin ıof ya elçisi de hududa k a 
d :tr bakana refaket edecektir 
ıki bakan gardaki görüşmele 
rnden sonra nıatbuda müşte 
rek-en fU beyanatta bu'unma 
yi kararlaştırm•tlardar: Türki 
ye ile bulıarııtan araaındaki 
c!ostluk münasebetleri normal 
ıeyrini takip etoıektedir iki 
memleket matbuatından bazı 
gazetelerde son nmanlarda 
çıkan men fi yazılarla bu yazı· 
lıra ıebebolan gayri doıta • 
ne tezabnrler her iki hü • 
kiimetin ğörüş ve arıularına 
uygun bulunmamaktadır iki 

30 Ağustos 
Zafer ve tayyare 

bayramı •• 
Dun 30 Ağustoı Zıfer ye 

tayyare bayramını kutluladık: 
Şehir baştan başı bayraklarla 
uoaanmıth. Sıat dokuıda 
iıyar ilerigelenleri parti ve 
tarhk baıkaniarı ilbayhkta 
toplandılar, başta lıbayımız 
olduiu halde İnönü meydanı 
na gidildi, Albay komutanı -
mıı ziyaret edildi, alay erleri 
jandarma Ye polia meydanda 
yer almıılardı. Tören başla 
mııta. Alayın en ıenç Sabayı 
bela2ô •e malul gazi Numan 
Sabıt bi~r söylev) bayramıa 
önemini anlattJlar, ıeçit reı 
miyle tören ıona erdi. 

Şarbayımız 
Ankaraya gitti 
Şırbayım,z Kadri Meıut 

6 Eylu\de toplanacak olan 
tarhklar bankası kongresinde 
bulunmak üzere Ankaraya 
gitmitdir. Birinci t'trin ıool•· 
randa toplancak ol.aa şarlıklır 
koogreaini de belderae tarba 
yımızın gezgiıi iki ay ıürınüı 
olacakdı.ı. 

Şar bay vek Hi 
Ankaraya riden ıarbayı -

mız, ftrlılıt kurumu birinci 
başkan vekili genç ve aydın 
tüccarlarımııdan Hıtrun zade 
Harunu şarbay vekili b1rak 
m1tdır. 

Gümüş1ne 
Madenleri 
Gümüııne aaylavı Edib 

Servet yanında birkaç müben 
diı olarak Şarımızı ~elmiştir. 
Bu mühendisler GümUıanede· 
ki aümüı madenlerinde araş 
tırma yapacaklardır. 

RAHMİ Mesut 
Mnae•ver ve ... , j k ht mte· 

rimiz Rahmi .Muut bir kaç 
ailn kalm•k ilzere aamıundaa 
ııarımıza aelmiıtir . 

r. Önümüzdeki 20 ilkteşrinin 
GENEL NÜFUS SAVIMİ 

devletin~ eyi aıılaşılmJş aıcnfa· 
atleri her iki ulus arasındaki 

dostluk ve iyi komşulek mü 
nııebetlerinin inkişaf ve tarsı 
nioi emretmektedir iki taraf 
münevTerlerinin gayretlerini 
karşıhkh <1larak gerek bulgar 
Ye ğerek türk efkarı umumıye 
sinde bir dostluk ve iyi anlaş 
ma hna11 yaratmaya tevcih 
etmeleri şayanı temenni olur 
eyi niyet beslemekte olan her 
iki hilkfımetio iki tar;,fca bü 
tün şikayet s :beblerini orta -
aan kaldırmıya ve bütün men 
fi teşebbüslere mani olmaya 
muvaffak olacaklarmı umud 
etmekteyiz. 

Fransız 
gezginleri 
Bu •abah Batumdan lima 

nrmıza hır Franıız vapura 
ile be,yü.~ Fransız gezgini 
11elmiıdir. içlerinde birçok 
11enç yaılı Bayan dn bulunan 
11tız11inlerden bir kıımı şarı • 
mrza cıkarak, eski camileri • 
çarııyı, Soğuk•u •ayfiyeaıni 

11ezmiılerdir. Yerr.ekden ıon. 
ra vapurdan çıkccak olan 
ikinci lı•ım dahi ayni yerl ri 
we:uc•kl•rdir • GezK n/ rin 
gllzdirilmeai yolunda Ruhmi 
Muadun ôıt!mlı hizm ve 
himmeti olmuıtur. 

Bükreı ele; imiz.le 
Bükreş ana dolu a j ıns1 

nın özel aytarıadan : Türkıye 
elçiıi Supbi tann över b ş 
vekil m taornko tarafından 

kabul edllmıf ve Türk muba· 
cırlerıne aıt bütün meseleler 
bıkk1nda keudııiyle görüşmüı 
tür . 

Türk tüccarları ve Romen 
kararı 

Bükreş - anadolu Pj ası 
nln öıel aytarından: prenzentu 
iazeteai mılli bankan n tiirki.l 
yetücc11 larına borçlu olduğu 25 
milyonluk dövize mukabıl tür· 
kiye bükümeti iıtediği takdir-
de ayni kıymette kereste ve 
rilmeıioe ukır kereste tücc r 
ları birlizi tarafldan karar 
Ye11lmiş olda.ığunu ayrıca yaz· 
maktadır . 

lngiliz. tedbiri 
Londra - Maltada uçak 

lara karşı müdafaa tertibatını 
kuvvetlendirmek için ad~a 
icab eden m•lzeme ve tecbi 
zat gönderilmektedir ız ' nli 

bulunan uçmanlarıo ız'nleri 

ıeri alınmııdır • 

... - -~.- . ·•·. 

pazar günü 
GÜNÜDÜR. 

I 

Sayım, çok geni~, çok kapsal bir iştir. Ba,arılması her h~rimizin 
üzerimize düşen yükümü son derece özenle yapmamıza bağlıdır. 
Doğru sonuçlar alabilmek için hepimiz gücümüz yt·ttiği kadar ça 1 ış· 
mah ve uğra,mah~·ız. 
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Cumartes· 31 AC:USTOS 1935 

Havad n bi f koruy cah olan 
UÇA KLARIMJZA ardım edelim 

Di:arda 1 ürkh e 
..... og usy 

Pan:. ı ·.nde 
ürkiye 
Tüık- Alman tecim mu· 

naaebetleri ( ıthalat ve ihra-
c t ) ı 933 yılına nısbPtle 
ı 9.14 yılında yu%de 60 m• 
oetınde bır fa:z.talıll. göller• 
mtı ve l ~.J 5 yılının ılk altı 

ayı ıpndt! de yur.cie 7U art· 
mışdır ! Fu.kat bu müddet, 
l':J.:J3 yıiıncn ılk attı ayı ue 
karşılaştırılacak olurşa , o 
zaman :> ı.... e 122 nı•bwıınde 
bır faz.tu.!,R otdugu gorulur. 
Alman dış teclmınm umumı
yeUe azaldıg' bır •ırada ka· 
rşılaşılan bu vaka , bııhaua 
ı urıuyenın dogu panayırında 
200 metre murabbaı bır afo.n 
uzermde memieketimı:z.e ıh· 

ıaf ettı~i maddelerı her za· 
mankmcıen daha genıı ve cta 
ha z.engın bır ıektlde teıhır 
etme•ınCZe:kı önemı teyıt et· 
mektedır. FoRat TürR.ıyenın 

doğu pruıyc..da ılk d.Jfa ola· 
rak bır seraıye •ıtırak etme•ı, 
şeUihtyt.tdar makamforın da 
ıtıraf ettık/e,·i gıb1, dogu pa· 
navırm•n ıacle Şark cıhetın· 
cien degıl, aynı zamanda ce· 
nubu şJTkı cihetınden de ulu 
• ar araıında Ekonomık bır 

mutovassıt olciugunu ı•pat 

edıyor • Alman)lada 1 urlı 
tecım odasının genel ıckre· 
terı Boy Osman Z ki Köntz.· 
ıbug mumeısılım,z.ie vaki 
olan btr m ukat eınaıında 
J u R yenın e;ndust1 l şmc ifa 
yr ,.,t crmm, her 'kı m .. mleke· 
tın tec m mu aaebetıcrıne za· 
rar ver cegı h kkında baz.ı 
kımıe <.r ı r rınctan ı .. har 
olunan c:ndı~ele ın ye1ıı:.;; oi-
dugunu etrarlıca anlatmıştır. 

IJılakıı , 1 urkıyeae ulaıal 
enduaırının geıışme ı, tec mel 
münaaebetlerı takvıye edecell 
tır • Ba _esnada mali•at ve 
gaye.y ,şımdıye kadar 7 urkı 
yedeıatthsat otunmad ğı halde 
hayatıg bır onemı haız olan 
mcıddclerın tedarıkıdır. (bu· 
yuk ıaoaş CMnasıncfa 1 urkı
yede bır k lo ıcker 50 altın 
marka •atıLclıgı ve akla get· 
mıyecek kadar yukıek fıat· 

{er teklıt o u11masma ragmen 
kumaş bulunamadıtı ııralar 

da çekılen kıtlık hala lıatır· 
dadır . J Esaaen Almanya , 
bu yenı endüıtrıle me Falıye 
tınin icabeıt1rd gl malcıne V• 
aletlerı ttmm etmek ıtıbardc 

Arkası ıkınci aayfada -

BlJkreşte 
Göçmenlerimiz için 
ofıglı A.ararlar 

Bükre ş :>O - Anadolu 
aiaııs nı ôıel yt rı bildi 
ıı)Ot n ... ıırlar m el sı Türk 
~ocmenlerın ğıd rken h r tur· 
lü verııaen muaf tutulmaları. 
nı ve kendılerile beraber geti· 
r~ceklerı para mal ve evlerıne 
veya çıfthkltrine lazım olan 
bıyYanatın ihracı ıçın mılıi 
bankadan müsaade almamala. 
rına kr.rer verdiğini bugünkü 
romcıı ıaıeteleri yazmaktadır, . 



Sayfa 2 

IZLER 

Zonguldak - Samsun 

MAÇ ı ... 
Birisi Trabzon diğeri Gire 

aun birincisini yenerek finala 
kalan Zonguldak Te Samıun 
birincileri perşembe günü kar 
ıılaşdılar. 

Stadyumda ancak iki yüz 
kadar aeyirci var. Müdhiş bir 
sıcak etrafı kasıp kavurmakta 
aaat dokuz 'e iki takım kar 
şı karşıyadırlar. Tam bu .ı. ılra 
da hakem düdüğünün bu ses · 
ıiz ve hareketsiz duran kütle-
ye can Terdiğini, oyuncuların 
koıuşduldırını, topun öteye 
beriye fırlulığını görüyoruz .. 
Dakikalar gelip geçdiği halde 
maç sanki ıatenmiyerek y;ıpılı 
yormuı gibi ne zevk ne de 
heyecan taşıyor. Ve bütün 
Ôİr haftayım boşu boŞl!Da eri· 
yor sona. 

ikinci haftayım oldukca 
aeri başlayor. ._ iki tarafnı da 
bütün gayretlerile u;raıarak 

ıampiyonluiu kendiıine mal 
etmeye çalaıtağını göıüyoruz. 

Fakat bu canlılıkda uzun aür-
meyor. Betinci dakıkadan son 
ra Zonguldaklılar ge't'ıe1or. 
Yine birinci haftayımdaki gibi 
zeraki oynayorlar. Buna mu 1 a 
bil Samıunlu oyuncular bütün 
maharet ve çevık!aklerioi hu-
cıyorlar. Top Zonguldak kale 
ıinden ayıdmıyor gibi. Ve 
tam yedinci dakıkada aık aayı 
laranı yaZ1yor Samıualuiar. 
Oyun ~amıun!uların üatünlüğli 
ahanda uzayıp &idiyor Ye o.a 
dokuzuncu dakıkada Samsun 
yazıyor ıkinci sayısını. . . Top 
ortaya geliyor ve iki dakıka 

ıonra tekrar Zonguldak kale· 
ıi atlarına takıhveriyor. Bu 
üçüncü sayıyı bütün ıüratilc 

koıarken hıı.ınl alamayarak 
iki oyuııcuııun çaıpıtm111 ve 
bunlardan Samsunlu oyuncu -
uun bayılmaaına &ören arka 
daılartaın ZonguldakJdara hu 
cumu ve iki takım oyuncula· 
raaın da sabada ve bılhasaa 
sporcu olduklar1nı unutMrak 
birbirlerine gumeieri tokat te 
kata gelmelerı takıp ediyor. 
Döiüş birkaç polia ve aeyir· 
cilerın gayretile ıoaa erdirih 
yor ve aki takım on dakika~ 
ilk bir hıkitadaa ıonra tekrar 
oyuna baılayoraa da zatta 
&e't'kaiz ılerleyip a-ideıı oyu11ua 
deieri aıt.k azah)or ve 
maç uf ak kafa tatmalar yum 
ruk sıkmalar, ayak 11Hamalar 
la buluyor sonu ... 

Bu yakıcı a1cık altında 
bntün seyircıJer yüzlerimiz de 
yazık il.u •aatımııa boş yere 
öldürdük dıyee biı ifade taşı · 

yarak aju a i tr ıJer ler..ıen bır 

kamyonete~ dolan Samıun 

birinciıi, Karadeniz mı ntakaaı 
ıampiyonu ıporcularıa aucak 
«Zonguuldakhların re11 gi ıola. 
cak » aöı.lerini aalayabıld iğim 

ve muhakkak ki kendileri ta· 
nfıadan yazılan ıonra uker 
lerin ıöyledikleri bir marşan 
bestesine uydurduklıuı bir ş r 
kıyı avaz avaz ıöyleyerek ıe 
vinçlerini izhar ettiklerini, 12 m 
piyoalukla11nı k utluladıklar1nı 
&ördük .... 

HALiT MUZAFFER 

Dişarda Türkiye 

Baş tarafı bir de 
çok yakmdan alakad6tdır: 

Me•eld , Demiryola atının 
geniıletilmuinde kullanılan 
malzemenin yüzde 95 ı Al 
manyadan tedarik o/unar . 

lıte doğu panayırındahi 

Türk pavyonu , oraya w~len 
Şarki Pru•yaldara ve diier 
gazicilere , gerek ihracat ve 
gerek ithalat bakımından , 
mevcut zen6in imkanları gö•-
termek auretile , e•aaen çok 
canlı olan Türk - Alman te 
cimel müna•ebetlerin daha 
ziyade gelişme.ine yardım 

edecektir . Almonyada pek 
<;ok kim.eler, en belli boşli 

tiftik ve keçi kılı müteahhi · 
dinin Türkiye oldufunu. oync 
zamanda mühim miktarda 
pamuk gönderdiğini ve •ert 
buğday arpa zibi hububotda 
ıattığını bilmezler , Türkiye 
bundan başka dolu pauayiri· 
nde debağata ait ham mad. 
deler , muhtelif maden cev• 
herleri ( Manganez, Krom ) 
nebatat yatları ( Gıda mad. 
de•i ve endüıtri yafı olarak 
en 6nünde zııtytin yatı gelir) 
Bütün dünyaca tanınmıı Türk 
halıları , el iıleri , meyoalor 
tiitün, oelhaaıl heyeti umumi-
yHi itibarile Tiirkiyenin ka· 
paıitui hakkında vazıh bir 
fikir vererek yeni imkdnlara 
)'Ol açacak en önemli müba-
dele maddeleri teıhir etmek· 
tedir . Fakat iıin en z.iyade 
dikkate def er tarafı T iirki-
yenin panayıra ıafie bir ıa· 
t ıcı aıfatile iıtirak etmeme-
ıidir. Geçfl!n yıl doju panayı 
rını etraflıca inceleyerek o 
zaman elde attiği malumata 
dayanarak bu öz,/ aergiye 
iıtirak edilmeaini temin eden 
genel ukreter Bay Zekinin 
de ifade etıili gibi • T ürki,,e 
kendi tarım ekonomiıinin İn· 

kiıafı için, dosu Praıyaııntn 
tarımından oe hayvan cinıle. 
rini ıılah uıullerinden de 
iatifade etmek niyetindedir. 
Bu ıaretle dolu Pruıyaya 

yeni bir ıürcim alanı açılmıı 
olayor • 

Çıftciler birliii başkaDı 
direktör LilienthaJ'ın Türkiye· 
yo yaptaiı iki ıcyahattan aon· 
ra, Türk koynn cinıini ialab 
etmek ve bu ıuretle daha faz 
la yün istib1al etmek mak:aa 
dile doju Pıüıya'dın iki yüz 
dane koyun gönderiimiştir ki, 
bu ıurctlede Almınyaya daha 
fazla yüa ihraç etırıek imkanı 
basıl olacakhr. Eıaaen ihraca 
tının verimli olacağı anlaşıldı 
ğı takdirde, Türkiyede bir 
çok maddelerin daha ziyade 
atibul edilmesi mümkündür. 
Hayvanla11n ıılahına ve bakı 
mına çok büyük bir önem 
veren Türkiye, Pıuıyada aali · 
hiyettar mubafillerle ıtkı bir 
i ş birliiine iirışerak, aıcak 

kanlı Troken cinsinden atlar• 
memlekete sokarak yerli hay · 
Tanların cinsini:ıshıh etmek 
fikrio dedir. Türkiye, 'ınesela 

hayv.an hastahklarile mücadele 
iİbi, hayvan )'etiıtiriminde 
ö.1emli o!an alanlarda tJa, 
doiu Pruıyadrı ıördütü ör• 
nek ue tedbirlerden iıtifacle 

edecekdir. · 
Türk - Alman t•cim ma 

naıeb:t/ ri f O!J %OmQnı'arda 

YENIYOL 

Sovyet Rusya- Amerika 
Amerikan notasınakarşıllk ... 

Moıkov• - Taa ıjansı bil· 
diriy<1r B Kreatinakı moıkova 
da toplanan yediuci enternaai 
yolan komunist kongresinin 
f•htması münasebetile aavyet 
ler birJiği amerikanın iç işle 

rine mudahele etmemek yükü 
nü taahhüdünü güya bozmak 
iameıine karşı B Bullit tara -
fındaa verilen notaya dün ce 
vap verılmitdir b. krestinıki 
bu notada diyorki aovyetler 
birliği hük fımetini yaphiı yü 
kenlero karşı en büyük riaye· 
ti göstermiş ve daim• ıöster· 
mekte oldugunu kesin Qlarak 
kaydetmeyi lüıumJü telakki 
ederim bu yükenler araaında 

16 11-935 tarihinde teatı edi 
len notlardan münderiç olup 
B Roosveltle B Lihioof an 
aındaki aörüşmeler aırasınıia 
tafs,Jatile müzakere edilmiş 

olan ve iç işleri müdabele 
edJ(memeaine dair olan karşı· 
hkh yükenleı inde de mevcud 
olc'uiu aşıkardır 25 ağuıtoı 

taribi notamız sovyet bükume 
ti tarafından yükenleriu bo -
ıulduğunu gösterebilecek hiç 
bir vakayii ihtiva etmemekte 

italya kat'iyen 
azmetmiş! 

Roma - Hemen hemen 
bütün yüksek İtalyan ııbai -
yetlerinin doiu Afrikası ordu 
auna gönüllü olarak kabul 
edilmeleri için 8. Mu11oliniye 
gönderdikleri mektuplardan 
bahseden ltalyan Basını bak· 
kandan kuvvet alan ltalyilaın 
h•kkını saydırmaya azmetmit 
olduiunu kaydetmekdedir. 
Gazeteler diyor ki mükemmel 
ıurette silahlanmış bulunan 
fa111t ltalya kendi yolunu her 
kim iıterae ona kartı bu si -
lablarını kullanmaya hazırdır. 
ltalya boş yere yapılan kor 
kutma teşebbüsleri karşısında 
her 11mandan daha kuvvetli 
olarak ve bir granit bloku gi 
bi yükıelmekdedir. 

Sıcaklar 
lıparta - bir haftadır 

sıcaklar devam etmektedir bu 
gün aıcakhk derecdai gölie • 
de 32 ye çıkmışdır. 

800 Metrodan atlama 
Varşora Yaıknında 

ki jıbıonna da akrobaaı talim 
lere ittirak edenlerdenri bi 
havada 800 metre yükseklik-
ten fevkelade güzel bir atlama 
yapmıf ve hiç bir ariza olma 
dan yere inmiıdir . 

o kadar ilerlemiıtir ki, ba 
münaıebeti daha ilerletmek 
oe derinleıtirmek ifin, hiçbir 
maıraf ve zahmetten knpn • 
mamaklıiımız ıerektir. Ge • 
ne/ Selcretıl . in baı ıözleri, fO/t 
ccınli bir ıekilde tanzim edi 
len türk Hr6i•inin ehemmiye 
tini teyit ediyor. Bunun ifin 
aerıinin Alman - Türle te · 
ciminin ilerleme.in• yardım 
etme.ini arzu oe temenni edi 
yora:ı.. Gerek Türkiye elfiıi 

nin oc ıerek tu:im odaıı ba, 
kan v• muavininin, Alm<1n 
doiu panayırında hazır bulun 
maları, bu iıe ·uerilen önemi 
aydın bir ıurett• göıterme/ı 

"''''· 

dir diier taraftan so't'yetler 
birliii hükümetinin cnt~rnu • 
yonal komunist hakkında biç 
bir yek ün kabul etmediğınin 
ve edemiyecef?iuin birleıik 
amerika dev Jetleri hük ümeti 
ıçin yeni bir ıey olduiu •ti · 
kardır bu suretle 16·11·935 
tarihli notada münderic yük -
enlerin ıovyetler birliği bükft • 
meti tarafından ihlal iddiası 
iki hrafın kabul ettiii yüken 
lerden mütevelhd Je5rildir 
buna binaen protestonuzu 
k• bul etmemek mecburiyetin· 
deyım iç işleri kf'ısin bir ade-
mi mudahele memleketleri•iz 
arasındaki dostca müİıaae 
babnaidamesi içiu eau oldu 
ğu hakkındaki birleşik ameri 
ka devletleri bükümetinin mü 
talaasına samimi olarak işti -
rak eden .-e ~ uou ameli sa 
hadada kesin surette tatbik 
eden ao't'yetler birliği hükfıme 
ti iki memleket menfaatlerine 
uygun ve genel barış ıçıa 

büyük önemi bulunan aovyet· 
ler birliii amerika do.tca iş 
beraberliğinin buodan aonra· 
ki geliş inine çalJşmakta aldu · 
beyan eder 

Fransız 
Gazeteleri 

Paris - Gaz.eteler anlat 
mazhğıo mevıileştirilebileceğin 
den açıkca endişe göstermek 
tedir Jngiltere harbe mani ol 
mak i\ in '. zecri tedbirleri ileri 
ıürmütdür. F ranaa zecri ted • 
birlerin fayda vermiyeceği ve 
aclaşmazlağı büyüteceği fıkrin 
dedir. Eko do Paria zecri 
tedbir tehdidinin Muasoliniyi 
emellerinden alıkoyacağını aan 
m k ve bu yolda .i11ar etmek 
tamir edilmez diploması bir 
bata olur. 

Şeker isthilaki 
ıeker flyatlarınınucuzlatılması 
münaaebetile tecim ve endüıt 
rü od1&1nın yapbi• iatatiaaik 
sonucuna göre yainız merkez 
kazada 24 haziran 934 den 
~4 •iuıtoa 93 ı ıününe ka • 
dar ıki ay içinde 15500 kilo 
toz ve 6800 kilo keame teker 
yoğatalmııdır istihlak edilmit 
dir 24·6 9,{5 den 24 ·8 935 
tarihine yine iki miıli de bu 

ltalya sevkıyatı 
Napoli - İtalya vapuru 

birçok subay ve 1400 ıiyah 

iÖınlekli olduiu halde doğu 
Afrikaaına hareket etmitdir. 

Kapania vaporuoda harp 
levazımı ile dolu olduğu hal -
de yine doğu Afrikasına Kog-
liariden hareket et11ai1dir. 
miktarın bir misilden ziyade 
aıtaıak 30600 kilo toz ve 
/4300 kilo kesme ıeker yoga· 
taldıil iıtıhlik edildiii görül 
müıdür h•lk ıeker fiyatlarının 
ucuzlatılma1ın.ian çok ıevinmit 
ve ıek~ri ucuz fiyatlarla tt:da· 
rik etmek imkanlarında kavuı 
muıdur • 

Zayi şahadetname 
329 Senesınde Maçka mer-

kez ilk mektebinden aldıiım 
şahadelnamemi zayi ettimyeni 
ıioi alacağımdan zayinin bülıt 

mil olma.dJiının ilin f"ylerim. 
maç.kanı boçevera köyünden 
ku h !!HD ojlu Öaıer Lütfi 

===--
Bulgarlar 

Türk hududuna asker 
tohş t etmemişler ! 
Sofya - Bulıar ajan11 

bildiriyor yunan matbuatı trak 
yada bulgar hududunda türk 
kıtaabntn tabsid edildiiini 
ve bulguistao taraf1ndanda 
mukabil tei:lbirler ahndı2ını 
bildirmektedir hudut bölıeıin 
de hiç bir bulilf kıtaaı tabıid 
edilmediii ve hiç harekette 
bulunmadığı için bu baberl~ -
rin bulgarlıtana aid kıımının 
tamamen Te tahrikamız bir ıu 
rette uydurulmuş olduğunu 
bildirmeye mezuosu1>uz . 

Konseyde 
İngiliz raporu 

Londra - Edenin konıey 
de ukuyacıtı rapopun metni 
Franaanın fikri aldıkdan ıonra 
teıbit edilecekdir bu husuıta 
Franaada istimı.acda bolun· 
mışdır a-azeteler buhranın bat 
laog•clndanberi ıigorta kuna -
paoyal.rının harp tehlikesine 
karıı sigorta yapmadıklarını 

haber veriyorlar Deyli meyi 
gazetesi ıtalya kabinesinin 
manavra aaaaaında yapıcağl 

toplantıdan sonra Mu11olini 
nin /nsırilterenin haklar1nı bnr 
met etmeye hazır bulunduiu 
bir tebliğle netredecefııni ba · 
ber veriyor. 

ingUiz 
Gazeteleri 

Londra - Deyli telıraf 
gazetesi imparatoru11un ltalya 
nlarufak kuvvetlerile hareket 
ederse bunları aıntr dıtına ata 
c · ğını büyük kuvvetlerle iıo 
kalkarsa derdal harp Hin ede 
ceğini bildirmelıtdedir H•beı 

bankaai yabancı döviz ntııını 
kestiğinden ithalat durmuı 
dar imparato un emri ~üzerine 
binlerce kiti sığınaklar hazır -
lamak üzer~ kırlara ıitmiıler· 
dir. 

İLAN 
Of Aıliye Hakuk mahke • 

meaindea : 
Millt ormeudın afıaç keımek 

ten ıuçlu iken 2330 sayıla af 
kanunu mücibince evrakları 
bokuk mahkemesine denedi 
lip of orman idaresine taı.mi 
nat itaaına borçla oldukları 

iddiaaile müddei aleyhler ofun 
oıenei ıüflA k6yiiaden hacı ali 
oğullarından mehmet oilu •li 
ve ayni köyden zaz oiullarıa 
dan ali oilu bamit namla11na 
fÖDderilen 935 52 aayıh, 12-S 
934 iÜDünde köy heyeti ibti· 
yariyeıı ve mübaıır tar~ fından 
verılen meırühatta hamidin 
berayı ticaret ıivaı tarafına 
i'Uığı, aiıninde berayi tıcaret 
ıonguldaia gittiıi da't'etıyele· 
rın bili te blıi ıeri verilmekle 
M. aleyhler ali ve hamidi 1ka. 
metkiblaranın meçhul kaldıiı 
anlatıldızınd•n H.U.M.K.nuD 
142 ncı ve müteakıp madde· 
lera miicıbınce dinen tebbiat 
ifasına karar verilmiı o '.makla 
ııbu ılinın Defri tarıhinden itl 
baren nıuh.r..k.eme ıünli olasa 
9 t~şria1 evvel 905 taribiae 
müaad1f çarıamba &ÜDÜ aaat 
ondı of asliye hukuk ma~· 

keme11ne ıelmeıı ıçın da't'e• 
tıye makamına kaım olmak 
ilıtre ke1fıyet &lau olunar • 
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Sanat ve usta okullarına 
öğrenci yazılma şartları 

Kültür:DirektörliiğündeJ : 
I - latanbul •anal ıJe Ankard inıaat utta okullarına •c. 

na çla paraaı:z yatılı ötrenci alınacakdır • 
il - Sınaca girecekler ilk okulu bitirmi, olmalt, on Ü'i yc.-

'ından küçük, on vedi yaftndan büyük olmamalıdır . 
ili - Stnaf 5 - 9 - 93 5 perıemhe günü Trab:zonda yopıla

co kdır . 
iV- J.ı~kliler okul ıohadetnamtai nüfu• oe aşı kajıtleri 

ü~ tone f otofrafları ve dilekçf!lerile beraber Kültür direktör 
lüğüne boıourmalıdır . 

V - Ankara inıaat uata okuluna yal~aız oe paralı yatılı 
girmek iıteyenler gereken bel~elerile oe bir dilekçe ile birlikte 
dotruclan dafruya bu okul Direktörliitıiine boşvurmalıdcr.3 - 3 

Kira Artırma ilanı 
Vakfı 

Fatih 
)) 

)) 

)) 

çar şu 
)) 

)) 

SP-merciler 
)) 

)) 

mevkii . 
yenı camı 

' orta hisar 
. ' yenı camı 

'• ,. 
T erzıler 
kemer altı 

' terzıier t 
haci ali aga yeni cami 

' ' ' ' 
1 ' musa paşa soğanpazar 

saraç zade cami kebir 

' 1 
amasya 
sarayi atik 
müfti 

' yenı camı 

oflu zade 
.İ.şkenderp 

' . ' eınınek .a. 
seher h. 
§İriııha tun 

• 

' 1 
amasya 
kindinar 
ba1pazarı 

1 
akcaab~t 

' terzıler 

' 
1 ·ı semercı er 

sıra mığalar 

yeni cami 
semerciler 

cinai 
mazaza 

' dükkan 

' 
' 
' 
' 1 

1 

1 

' ' ' ' 
" 

mağaza 

otel 
kahve 
dükkan 
ardiye 
tarla 
dükkan 
baraka 
mağaza 

kahve 
dükkan 
kahve 
dükkan 
dükkan 
mağaza 

dükkan 

• 
' ' . yen ıcuma yenı cuma tarla 

dabakhane dabaklıane dükkan • 
1 • ' • = 

• 

haJaçcC\mı mağara bahçe 
Fatjh bayrambeY harap h . 
katip z. kemer altı arsa 
basen ağa soğanpazar dükkan 

aumrosu 
1 == 17 
2-19 
5= 11 
6:-- 13 

2o- 28 
2o-28 
21=31 

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 111. 2o 

27-16 
28- 4 
29-12 
67-52 
56- 1 
51- 3 

3o1 
12 
190- 191 
ısı- 21 

EVKAF İDARESİNDEN ! 
Yukarıda yazılı vakıf akarlar 935 ıeneıi için kiraya veril • 

nıek üzere on gtin müddetle artırmaya çıkarılnuşd11 . ihalesi 
4 eylfıl 935 çarı.ımba günü saat onbeıde evkd idareainde 
)'apılacaktır iıteldilerin evkı.-f idaresine ıelmeleri 2 = 4 --, --- ' 
YEDİ KULE GAZHANESi 

ISTANBUL 
Vapurları kalafatlamak 

icin yumuşak 

Ve Tuğla, Boya ve yaya kaldırımları için seri 

• 
Z 1 F T 

stoklarıı-n.ız :Ca.i:o:ı..a 
\/a:rd.ı:r 

-· 
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İLAN 
Trabzon ıcra memurluğundan: 

açık artırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkuluo ne 
olduğu • 

Gayri menkulün bulundu-
ğu mevki, mabiHesi , ıokağı, 
rıumrosu 

iıalf'men köyünd:! ey/ıil 931 
tarih 34 nomroda bir k•ta 
tarla ve 35 numroda bir kıta 
turla 

Takdir olunan kıymet: 
.S5 numroya 300 lira, 34 nu 
meroya 500 lira kıymet talc 
dir ec/ilmi,dir. 

Artırmanın yapılacağı yer 
gün saat: 

trabzon icra dairesi önün-
de 1 - lJ -935 ub günü 
ıaat 14 -15 de 
1-işbu gayri menkulun artır
ma ıartnameıi 31 8 935 tari 
bindenitibaren numara 
ile Trabzon icradairuinin mu 
ayyen numarasında herkeain 
görebilmesi için açıkdar ilanda 
yazıla olanlardan fazla malô • 
mat almak isteyenler işbu şar 
t~ameye ve dosya nu r• 
ııle memuriyetimize muracaat 
etmelidir . 
2- artırmaya iıtira.k için yu 
karda yazıla kıymetin ~ 7 15 
niıbetiade, pey al:Cceai veya 
milli bir bankanın teminat me 
ktubu tevdi edilccekdir (124) 
3-ipotek Hhıbi alacakluarla 
diier alakadarların ve irtifak 
hakki sahiplerinin gayri men 
kul üzerindeki haklarını husu 
ııle fajz ve masrafa dair olan· 
iddiala•~anıiıbu ilintarihiade iti 
baren yirmi günıçinde evrakı 
müıbitelerile birhkte memuri 
yetimize bildırmeleri icapeder 
aksi halde hakları tapu ıicili· 
le aabit olmadıkca satıı bede 
liDin payliıımasıodan hariç ka· 
larlar • 
4- göıterilen günde artırmay 
iştirak edenler artırma ıartn 
meainiokumuı ve 1üıumlü ma 
lumata almıı ve bunları temar 
men kabul etmiı ad ve itiba· 
olunurlar. 
5 - tayin edilen zamaDda i•Y 
rı menkul üç. defa bairddık: 
tan ıonra en çok artırana iha 
le eddir ancak artirma bedeU 
muhammen kıymetin yüzde yet 
miı betini bulmaz veya 1at11 
ıteyeni n alac:aj'ına ruchani 
olaa diıer alacaklılar bulunup 
ta bedel buaların o iayri mea 
kul ile temin edilm:ı alacaklı· 
tarın mecmuundan fazlaya çık 
mazıa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma onbeş gün daha tem 
dit ve onbetinci günü ayni aaat 
da ya pdacak artırmada bedeli 
satıı iıteyenio alacağına ruc· 
hanı olan diğer alacakhlann 
o gayri menkul ile temin edil 
mit alacaklllart mecmuandaa 
fazlaya çılt mak ıartile en çok 
artırana ıbaJe edilir köyle bir 
bedel elde edilme2se ihale ya 
pılmaz ve aabş talebi düter 
6 - gayri menkul kendisine iha 
le olunan kimse derhal veya 
verılen mühlet içinde parayi 
vermezıe ihale kararı feıholu
narak kendisindelil evvel en yü 
kıek tekHfte bulunan kimse 
uıetmiı olduiubedelleaJmıra 
razı olur1a ona razı olmaz ve 
ya bulunmazsa hemen on bet 
ıün müddetle artırmaya çıka· 
rılıp en çok artırana ib.ale edi 
lir ıki ihale araa1ndaki fark 
ve geçen gi\nler için yüzde 
beıten heaap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrica hükme 
hacet kalmaaızın memuriyeti 
mizce alıcıdan t1ıbsil olunur • 
madde (133) tabı• çıkarılan G 
menkulun yuka11da a-öıterilen 
1·10-935 tarihinde Tra bzonicr a 
memurluğu odHıoda itbu ilan 
ve ıöıterilen artırma ıutna • 
mui daireıiade ntılıcatı ilia 
oluAur . 
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3 Sayfa 

NE OKA 

M era ki 1 1 a r ı • , 
Dünyanın en a~ri RADYO fabrikalarına 

malık olan F İ L İ P S Had, olarının 
J 

1935 modelleri tamamen satılnıışdLr. 
1 Geçen yıllarda olduğu gibi bu yı l da rakıp 

markaları gölgede bu akacak 19 36 
yılı harika modellerini beklemek 

en büyük tedbirdir . 

PEK YAKINDA 
Herkese ve her keseye elverişli modelleri 

vasi §eraitle , Rad) odan anlar ve her 
parçası mevcut bir RAD Y O 

müessesesinden almış ol ıcaksıntz. 

PULA THANELİ 
Hafız Abdullah Fehmi 

· - - .1 
Talebe kaydına başlandı 

o·rta Ticaret okul 
Direktörlüğünden 

Orta ticaret okuluna 20 ağustos 935 tarihin-
den itibaren talebe kaydına ha~laumı§dır . 

2 eylfrl t~rihindea itıbaren iknıal ve mezuni-
yet imtihanlarına başlanacaktır . 2= 4 

Gayri mt!nkul pazarhğr 
Köyü Neoi N<J 1 •enelik icar T. 

Liu.ı K. 
llacilak Emlak erazı 2 430 E. 

it " 5 100 il 

" " 4 249 • ,, " 3 468 " Ho•dimoıya lol 114 ~8 m 

" ,, 2 20 So e 
Diroı1a n 38 51 il 

n " 
37 20 " 

" " 35 4ı " n n 33 S3 ,, 
,, ,, 42 118 o: 

" " 41 19 • . 40 212 n " ,. 
" " 2 50 m 

" " 
ı 38 

214 " Kuhali " 160 e 
Hoıdimaıya ,, 10 24 So 

6 17 So 
,, 

" ,, 
4 :26 " • n 
3 24 55 " " ,, 

Kan 4 40 n ,, 
3 lo2 So " ,, ,, Dl Abyon " 8 2oS e 

" " 2 7 
6 100 • ti " 

" ,, 4 18 " 
DEFTERDARLI TANm 

,, 
Yulcarıda yazılı gayrı menkulcıt 3-9- 9.35 t ·İ. · k d b · l 8 b arı ıne a ar 

Lf ay pazar ı .. a ıralulm,ıdır. talip olanların D ft d l I 
m•ıro"ıaıları • e er ar , cı 



. :ı 

·ABONE 
Seneliği 500, Altı aylıtı 300, 

Üf Aylıtı 115 karaı 

( YeDiyol ) 

NÜSHASI 
4 Kurn~tur 

4 Sayfa 

ilan aatırı 15 Kar~tar Relılamlar 
pa%tlrlıia tabidir. 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar GAZETE ve BASIMEVi Ealt.i nüalaalar 20 kara,tar 

Gayrı nıenkul pazarhğı 
Köyü Nevi Ng bir senelik icarı Tsı 
Samaruksai Lıra K. 
kebir E. crazi 340 589 m, 

' 194 So ' 
' 192 94 ' 
' 191 9o .. 

' 190 45 
J 166 244 ' 
' 78 44 

' 
' ' 7o 22 ' 
' • 239 7o ' ' • . ' ' 196 Bo ' • 119 15 ' ' ' • 3 133 ' ' • 229 93 ' ' ' • 69 25 e ' ' • 226 77 m ' ' • ?.oo 4 ' ' ' • 186 &o 1 ' • 187 125 ' ' • 185 52 1 ' • 179 ~3 !J ' • 177 2o . 
' ' ' • 175 &o • • ' • 174 4o • ' ' 165 55 • • 1 ' • 148 2o ' • ' 
' ' 126 2o ' 
• • 63 26 • • 
• • 52 5o ' 
DEFTERDARLıKT AN 

~ Yukarda evsafi vazıh gayri menkulat 8•9•935 
tarihine kadar bir ay müddetle pazarhga bırakıl· 
mışdır. talill olanların defterdarlığa muracaatları, 

Gayri menkul icar temdidi 
Mahalle veya köyü no. bir ıenelik icarı . 

nevı T, 
lira k. 

hoı kirasya e. ara:ıı 31 26 m. 
" deiermen 179 30 

Enak maiaza 104 302 " • 
kaaım aia ,, 123 80 • DEFRERDARLIKTAN: 

Yukarıda evsafı yazılı ıayri mengulita ıürülen peyJer baddü 
iyik görülmediğinden 10 iÜD müddetle temdid edilmitdir talip 

lolanlarınyüzde yedi buçuk dibozitolarile birlikte ihale tarihi 
olan 9-9 935 puarteai günü aaat 14 de ddterdarhkta tophtna 
cak komısyona mur.a.caatları • 

iLAN 
Trabzon ıcra mcmurJuğundan: 

açık rbrm ile paraya 
çevrııecek gayri menkulua ne 
oiduiu • 

Gayri menkulün bulundu· 
iu mevki, mahallesi , ıokaiı, 
aumrosu 
Mollasiy fı m. de kiin •e 
tapunun şnbat 324 ta. ye 
2b..l n. aunda kayıtlı ma bıi· 
çe bodrum katında bir ahır 
altkr tta bır taıhk bir haii 
bir mutfak Ye bır oda üıt 
katta b r hala bir 11lon ve üç 
oda ve bı hçeae bır kuyu ve 
bir çeşmeyi p:ıuştea.»L 

Takdir 01unan kıym~t: 
1800 lira 

Artırmanın yıp1İi .. caiı yet 
aün saaı: 

trabıon . icra dairesi önün-
de 1 - lll -935 ~ la günü 
saat 14-15 de 
1-itbu zayri meukuluo arbr-
ma tartoameai 3Z·b ~:SS tari 
bi11denitibare119S3. 986ıı um;ra 
jle Trabzon icradairuinin mu 
cyyen ııumaraaında bcrkeaın 
görebilmeai için ıçıkdır ilinda 
yaıdı olanlardan fazla malu • 
bl t almak iıteyenlcr iıbu t•r 
tn:meye ve933 986dosja nu rı ,ue mem uri1ctimiıe anırıcaıt 

etmelidir • 
2- artJrmaya iıtirak için yu 
karda yazıh kıymetin ,. 7 ,5 
aiıbetinde pey akceai Yeya 
milli bir bankanın teminat me 
ktubu tevdi edilecekdir (124) 
3- ipotek sahibi aJacakhtarla 
diğer alakadarların Ye irtifak 
hakki sahiplerinin ıayri men 
kul üzerindeki haklarını huıu 
ıiJe faiz ve masrafa dair olan· 
iddialannıiıbu ilintarihinde iti 
baren yirmi ıüniçinde: enakı 
müıbitelcrilc birlikte memuri 
yetimize bildırmeleri icapeder 
aksi halde hakları tapu sicili· 
le aabıt olmadıkca satJı bede 
linin paybı1m111ndan hari~ ka· 
lırlar • 
4 - ıöıterilea ıünde •rtırmay 
i9tirak edenler artırma t•rtn 
mrıiniokumuı ve lüzum)ü ma 
iumatı almıı ve bunlara temar 
m~n kabul etmiı ad Ye itiba· 
olun.url&r . 
5 - tayinedilen umao.da i•Y 
rı menkul üç def>" bafrraldık 
tan sonra en çok arllrana ih11 
le edilir ancık ubrm;a ~edeli 
muhammen kıymetin yüzde yet 
mit betini bulmaz veya 11tış 
ıteyenin alac:aiını rucbıni 
obn c'ig•r alaukhkr bulunup 
t:ı bedel l::unlnın o 2-Qyri men 
kul ile tcmiıı edıJm!f alıc:ddı: 

Sabun, Mercimek, Bulgur, Un, arpa 

SÜEL 
SİLTMES İ E K 

SATINALMA KOMİSYONUNDAN = 
1 - Sarakamıı tüm ihtiyacı için aş ğıdar cıns ve malikle ve teminat miktarlara yazıla İ•fe 

maddeleri hizalarında ıöıterir ıekiJ ve belli edilen zaman ve saetJerda 16 8-935 den ıtibaren 
eksiltmeye çıkarılmııtır . 

2 - EluiJtme aarıkamlş skeri satınalma komiıyonunda yapılıcakbr . 
3 - Şartnameler paraa•z olarak snrıkamış hoalma ko. dan ahaabilir • 
ıörmek iıteyenler Karı, Erzurum Trabzon sdın•lm111na muracaat ederler . 
4 - kapah eksiJtmede isteklilerin teklıf mektupJarıle •t•iıdalıd maddede iıtenilen veaika 

belli edilen zamanından bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır baricdea iıteklilerin 
beJli edıJea Hattan bir saat ev eline kadar yetiştiriJmek şartiJe ve 2490 Hyiıi kanunun 34 nci 
maddedeki eaasl r dahilinde ve istenilen veıikale birlikde teklif mektublarını postaya vermit 
bulu nıcıklardır postadaki tehirde komiıyon meauliyet kabul etmez 

5 - Ekıiltmeye gireceklerin 935 yıhnı:ı ait ticaret odaaı vesikaları ve rubaat unvaa teakerelerile 
bu ite yeter muvakkat teminat makbuzu ~eya banka mektublarile t~klif mektublarının belli za· 
m11ndaa bir gün evnl .komiıyoaa vermiş bulunacakl•rdır 

9 - temiaatpar• olarak vermek iıteyealer tüm •e.z.nesiae yataracak mukabilinde makbuz 
alacaklardır . 

7 - iıtekliJerin belli edilen zaman ve aaatta aarıkamıı 11kerı ıabnaJma komiıyonuna mura • 
caa tarı ilin olunur • 
Cinsi Azt Çoğu Mahyat fiyatı teminat 
Sabun 
mercimek 
bulgur 
Un 

14000 
26000 
75000 

20000 
36000 

looooo 

7000 
4375 

13500 
lof 25o 
26000 

525 
329 
lol3 
6312 ,s 
1950 

ihale t. saat şekli 

4.9.9~5 lo kap~lı 
4.9.935 11 açık 
4.9.935 ıs kapalı 
5-9-935 1 o kapalı 

Aarp 
675000 
600000 

900000 
800000 5·9-935 51 kapalı 

Sığır eti 
eksiltmesi 
Süel sattnalm2 
komisyonundan 

1 .- Erzinca• tümen kıtaat 
ve müe11uelerin ihtiyacı için 
7üzyirmi dokuz bia kılo ıı;ır 
eti kapalı ekıiltmeye konut • 
maıtar . 

2 = Muhammen bedeli 
19350 lira yüzde yedi buçuk 
ilk temiaab bia dört yüzcJlıiki 
liradır • 
3 - ıartnameler erıinean. tü 

men ıabaalma komiıyonuadaa 
bili bedel ahnabıiir • 

4 ihaieai 4· eylul ~arıamba 
iÜDü..,ıaat '5 de crziacan tü • 
men aatanalma komiıyonuada 
yapılacakdır . 

S -ıartııan elerin dördün· 
cü maddeai mücıbince iıtekli· 
ler teklif mektublarını 2490 
aayıh artırma ve ekııltme ka· 
nuaunun .>:2:33,J4 CÜ madde-
lerı abkimına teyfikaa tanzim 
ederek. ihale güaüaden bir aa 
at evvelıne kadar erzincan 
timen ıatınalma komiıyonu 
bııkanhiıaa vereceklerdir • 
ç,ç, c,c, 4 - 4 

tarın mecmuundan faxlaya çık 
maua en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma onbeı ıün daha tem 
dit ve onbeıinci günü ayni aaat 

·da yapılacak artırmada bedeli 
• ıatıı ııteyenin alaeaiına ruc· 

hani olan diier alacaklıların 
o ıayri menkul ile temin edil 
mit alacaklıları mtcmuunaan 
bılaya çıkmak ıartile en çok 
arbraaa ıhaJe edilir ~öyle bir 
bedel elde edilmezse ihale ya 
pılmaı ve ıataı talebi düıer 
6- ıayri menkul keadiıine Aha 
le olunan kimıe derhal veya 
ve11len mühlet içinde parayi 
vermezae ihale kararı feıhola· 
aarak keadiıindea evvel en yü 
luek teklifte bulunan kimae 
arzetmiş oldujubedellealm•ta 
uzı olursa ona razı olmaz ve 
ya b ılunmaıaa hemen oıı beş 
gün müddetle artırmaya çıka
rJlıp en çok artırana ibıle edi 
lir iki ihale «ra11adaki fark 
ve ıeçen ıf\aler için yüzde 
beşten hea:p olunacak faiı ve 
dijer z:uarJar a1ıica hükı:nc 

4-4 

Gayri menkul icar pazarhğı 
köyü veya maballeai nevi ao. biraenelik icarı T 

kalafka e. araıi 10 
" • 19 
" • 18 

eavak ~aj'aıa,. 115 
• • il 

DEFTEADARLIKTAN 1 

Lira~ k. 
294 
194 
94 

300 
40 

E. 
• 
• 
• 
it 

Yukarıda yazılı ı•yti meakulita ıürülen peyler haddü liyik 
ıörülmedijinden 3o 9-935 tarihine kadar bir a91 müddetle pa -
zarlıia birakllmltdır talip olanların defterdarlıia muracaatlara • 

ı - 4 

Gayri menkul icar art~rması 
MahaUeıi ıokaiı neYİ ao. J aylık icarı t. 

lira k. 
Tekfur çayır tekfur fa. hane 11·4 25 R 
DEFTERDARLIKTAN! 

Yukanda evaafı yazıh ıayrı meakulu• üç ayhk icarı 15 gün 
müddetle artır111ayaçıkar•lmıttlr talip olaa,ann • 1,5 dibozıto 
larile birlık.te ıhale tuıhi olan l ~ -9 935 pertembe günü aaat 
14 de defterdarlıkta toplanacak komiıyona muracaatları . 1 - 4 

Gayrı menkul pazarhğı 
Köyü ı~evi Ng Sır seneHk ıcarı Tsı. 

Lira K· 
Kalafka E. erazi 36 175 e 

' ' 88 250 • 
' ' 80 loo • 
' ' 16 200 -
' ' 84 2o5 • 
' ' 7 Ho • 
' ' 14 4o • 

A)1 Vas.il magaza 113 2o m 
Es vak ' 222 240 -

' ' 147 · 140 e 
' ' 11 4o • 

A yafilboy arsa 32 41 m 
iskender pş. magaza 147 11 o e 

' ' 600 51 r 
OftFTERDARLIKTAN ı 
ı: ukarda cins ve saır evsatı yazılı gayrı men-

kulat 1- 9- 935 tarıhine kadar bir ay müddetle 
pazarlığa bırakılmı§dır taiıp olanların Uefterdarlı• 
öa muracaatları 
hacet kalmasazın memuriyeti 
mizce alıcıdan bıhıil olunur . 
madde (133) satışa çıkarJlın G 
menkulun yukarıda gösterilen 
l · 10·935 tarıhindeTıabzonicra 
memurluju odaaında itbu iJin 
ve J:Ö,leriJen artırma ıaırbaa • 
mui dairesinde ıablacaj1 illa 
9l~ııur • 

TASHlH 
Elektrik ıirketiniıa hiıae •• 

netlerin~ ait 18 aiuıtoı 935 
tarihli aayımtzda çıkaD iilaıaıa 
(on liradan - iiraya) Ye 28 ıa 
yım .zdakinia dc(onliradan OD 

liraya) yazılı tntib hatala yer 
leri oıdiradan 6 liraya olacak· 
br • tııhihen illa olunur • 

.. 




