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Verem 
Dispans~ri 

Gıfen yıldan 6eri ıelarl· 
rnizde /cara/maı 6ir v-r•• 
Di•pan~eri uardır. ilatimalJı;, 
çofqmuzun , ba çolt önemli 
rnciu.aae laalclıındalci bil6imis 
J1ok.1G11dır • Ş•larin orta•ında 
- Uazan•olıalıda - balıınan 
6a •atlık eoinin kapıları, fa· 
ltif', :r.•n6 in la•rk•H, laer ,ard 
Jaıa, lur adama at;ıkdır. 6a· 
raya /aer oaıoart111U1 la11atalıl• 
teılaia edilir., •alt ,_t;cteleri 
O•rilmı/ı/e lıolınmas, o•rcmli 
olanlar oere•l• Jıorıılıorııya 
••lmiı 'bulananlar, miılıitleri· 
ne masır olmalıd• .Aartarı• 
laralı o ;yoldan •olerinds te· 
daoilerin• ftılııılır • Di•~an· 
•erde me,,cuı ilci /N1111ır• , 
oeremli laa•talorı •ol•rintl• 
yolılı1aralı •tıllılılarınr lıonl 
rol eder, daram/arını miil•• 
laaası•• bildirirler • Lfdrlm 
•6rlir•• naat•/a•,.,. ••llıY• 
•ilinde yalılar • 

Di•pan•eri dolıtor S.el 
6Jeoini yap1110y• ~tti'in~•n 
Satlılc bakanlıpc• yeruı• 
Cayin etli/en •ir boılı• mit•· 
ltaHız yalunda ı•l•c•lcJir • 
Şimdiki laald• Di•pan••r• 

haıoaran laaataların mııay•n• 
ile t•tiaoıaini Soılılı dir•ktöriJ 
F•at yapmaktadır • 

Di•panacr aolt o•r•mli 
laaıtalorın Jeıil, baılıa laa•· 
talarıdo maayen• elm•lıtetlir · 

Di•pana•r• yolııntla bir 
r6nt••n crhasi de lıu1ulac•lı, 
"• belcl•nen talaıi•at 6•linc• 
6caıoaran biitıin /aa•talnrın 
İidf larıcla para ad ı•ril.celıJir 

DiapanHr, yalnı• ,,.,.mli-
lere • üt , yumurta , l•re)'Oİ 
"••caire • •bi 6'dolar da oer•-
celetiir • bu aaflılı o• ıeflcal 
Yardana yaptcıı o• yopacol• 
hayırlı iıl•ri •ö~ön(ınJe tato· 
role "itlen 6elen yordımlarıJo 
~Prıaalı)'ız • 

Başbakan Ergani İTALYA 

'~e diyecek? Er~incan- B111ba1t.an ı.- Denıı·ryolu 
Roma - reımi ceYealer met lnönü •aat 16 ela Şa/ari· 

bap• itayu ye .b~beı!•t•na mize ••lmiııir • Sarada 6ir Büyük tören yapıldı 
yerile• karar proJeaı lıakkın müclıl•ı lıalJılıJan ıonra ha· Eİozis _ Er.anıya Jofru 
da fikir yüriltaek istemekte re/cet •a•celıJir . asama/eda olan d•mir yola· 
dirler paaldiiı•• ılre İtalya V . n•n ra)' J6ıenm••i 6a,ır 
qarı 1okan ıa ıekilde ceY•p azı yet madenin• oarmııdır. Bu .... 
yerecekdir • 

1 - ur.laı•• lllDlD deya- gerginleşti ' naHb•tl• 5 Afuılo•ta 6olıır 
mi ta1arla•an ıöriiı•e eHıı . • madeninde 6üya/c bir t6r•n 
D1D temaaea babeıiıtaaı tara Lo•dra - Royter ajaa11. yapılacalcJır. Ba t6rende /aa 
fı•du kabul ••J• reddiae DID Adiıabaha ayta11 bilcliri • .aır bul•n1RC1lc ifin lacy•tl•r 
baihclır • yor : Bir milyoadu fa z 1 a ••/•c•lctlir. 

J - italJ• P••rıeleriaia Habeı ıilalıları~ temizlemek BÜ yok köprü 
audafaa11 ile ilrili Ye ılel Yeya bilemek ıaretile harita 
llir •alai1eti haiz karar bazı laamlu•aktad1r. Oa, oabir töreni .. 
afallar ... ,.tuiae tabi tuta • J•t1•da cocaklar bile ıilala lzmir - Baıira •aaı Gft 

•• • kallauaaııaa lire•iJorlar. S = italya b8fİacİ Jarııca birtle Men•m•n yalıınındalıi 
kabal eder • Türk - Fransız 66yilc lıeflb lı6prfld 6oyın • 

4 - italya 1906 aatlaı tecim işleri tlırlılc 6ahnı torolındon luıl· 
aua eıaaı lizeriae Ye diplo · iın camarlal• lıarıı da,da,. 
matik yal ile ıöriiımelere ele· Paria • - Ttrlci.1• ile yilıa•lı aeo•i pıferiıi araaın 
... etmeyi kal.al eder • Franaa araaıntlolıi l•cİlll P tla afaltlı. T6Hrı• /.amirJ, 

1 H 
riım•l•ri 6ir a2i1Gfına ile 6alanan aoyloolar •••feci/er ita ya- abeş --flllft,,..Jır. 8• ula,•• t•rcnin ilce 607lorı,,. ileri 
ilıl •"-' olap 6iri ıecııale H iL · c ... ne - ...... a,. •• 1 .. ifyorlar il• - • İflı-
tl/.feri lılerin• aaloı,...ulu. -1• LaJI reciktire• biricik aolda. .• .. rala .,,,.;, • .,. • ,.., iii•ltl• ...... __ , __ 

kan• ... , ........ 1ı 1a.. Çarşaf peçe ıaacla yerilecek ıisdlr ti•tli caidır. 6a aale1nN11Hn •••i ' 
J• kadar ita ya ba huuta 7ff'mi ıq ifindir. Kutamoaa - Şu kanalu 
ilr., .... Y•• r•c•••iıtir. Manda yok 1 yıpclait •••o••ı , •• kaJıc1e 

Ceaene - laıiliz &..... • toplaabcla feui bir mezbaha 
karar projui llnriade ital1a Lontlra - R•••I ceo.,. • J•pılmalllD• kadınlarımızın pe 
ile clalaa baç bir aal•t•• J• ler l>a,, EJ• ile hy La••· çe n çarıafı ·•atarak mecleal 
pıba•dait•cla• ulular ıuyete lın tlt• HolHıi.Ctm ia•rinu kıyafetle ıeıaeleriae Ye eıld 
·Iİ koueJİllİ• toplanb11 cama alaalar •o•y•l••i man.tuı kayafetleri• kaldarılaa11aa ol 
ıtal•• biralalmııbr fakat hral,....uu derpiı eı.Uı ol Wıliji ile kuar yermitdir. 
.. 11 .... liai ba kara.1 projui · dalcları laalHrini yalaıtla.,,11· 
.~ karı• makabil t'e"Jif!ercle dadır. •••••n Hall•ı impera· A. Çetinkaya 
bal .. m•ıtv • torrinan 66yle bir projeyi lzmir - Ba1mdarlak ba • 

TAPUDA lıo6ale yano1111aı i/aıı•ali kaaa B. Ali Çetiakaya A1dıa 
· 1 yolıdur. laattaaclaki iDcelemeleriacl .. 

T a Y ı o e r döamiifdlir baku baıliD Ge· 
ltiaia• 6:ieYİDİD laakkile ltalya - Babeı ! dıı köpriiıllaiba açalaa tlnDi 

ıabibi ~ola• deierli •erkez C•n•ore - ôıı.a.,. •011 Dİ yapac1ıkclar. 
tapa itJari Muıtafa Fazıl Er· r• 6a1 laoal 6dy edenle p . Bava mıtlngi 
de• terfia• Çorub tapa baı r61miı1tlir 6u priiım•l•rin 
ıeıaeterliii•• ye açalaa mer m11oaaanu •a6alaleyi11 .. len AJdua - Haya teblikeai • 
... ,, tapa iıyarb_ tı•• terfiaa, lı aı"• iaeaiai yaymak il"•• • talyan - HalHı 111imuail r 
çabıkaa tapu 111arlan•ddaa leriyl• yapılan lıon•ımaların balkeYi ye. laawa karama••• 
llal!ka tapu iıya~ı T~lat , 6aciliı'"ll• . tlla tebrimi&d• • il k lf farlıcnaa laaeıl eıınfı oldaia inıi6alar Aykaç, ye aç • •·. ltiylk bir aiti•ı yap lm'fclar. 

V kfl·•-ebir tapa kitib• ıeılıil ev/emiıdir ilai "•ol·· 
t fia• • • 1 

"' & MU~LADA er 
1 

Kaıdalp, yakfikelair adaını 6n6m6.ad•ld -. ... • " !-:.• kitipbiiae ele kadro do rat Hna•ıntlo ıalcllHtlecelıleri Mail• - Bu yal içiade 
Gelenler ıa,.-il• açıkcl• baluau Of /aattı harelıeı laalc/untla maıa ceYiz ye badem &rlati uclar. 

tap• kltibi kadir teyia edil· 6ilc lıolmııdır. karaldık 78ıladea ba Jll sey 
Deterli hemıerilerimiıdea miıdir. k11tllalanz. tia irbicl• aıclar ucak eaki 

~"0•0au bakllaiJ;a ZIYA ''ij aı. rekoltem• oacla biri kadarclar 
cı •e •ürakıp ko•ı•r A ı .. k k buaclan itilrl ze,tia Ye ıeftia 

J•P•r tebrı•ıze ıelmileardir. Trabzonun sayın ve yu se yaia fi1atlan artmakclaclar. 

Ö lüm YÜREKLi HALKINA l(a9tamonida 
Çal•ıkaa ıençleri•iıdea 

aoter kitibi Sabalaaddi• ta· Kardeıim Ruıe• Sadık 0tluawa316ıiiae kartı ılıterilea Yüzde 3 veriyorlar 
tuldui u beyin Ha•••11Dd•D ,aklek •• teaiı al~ada• tlol&Jl uaatal•ıı tefekklrlerimlli Kaıta•o•u llerkez 
kurtulamayarak beallı çok •• ekıilmeı ı•Jıılarmu:a ,eı J•ılanawa aaaanz. dadaJ, . taıkiprl, Toı1• •• 
ıeaç yı ıta T aaruua rala•eti- araı ilceleriadeld bltb köy • 
•e ka vaımaı ceuıeıi b)aba Satlik Ojlu ~Ueıl ••••• ler lrlaleriaia Jllıde lçlal 
lılı b;. ... tdınl~;;;...··_.._._ __________ .:.:K=u:..:clqi~_;.:....;;.,FE.:;;.H:.:::11:.:..1 ___ __.L-J--=b=ı•.:..:•:_::.kan=..:.=m-=•=a:::..._•::..::•::.:na::.e:::!y:.:..i _ I.:.YI:_ __ 



ıi 
Sayfa 2 

Çekoslovak 
· Gençlerine cevap 

lıtanbul -- Atatürk• Çe· 
lıoılooalı ünioer1iıe birlili ta 
rafından gönderilen •aY•1 

meldubu ile Camar Baıka · 
,. ımı.z namına ~enel ıekreter 
lilc tarafından oerilen eeuap 
aıafıtladır, Kamal Atatürk 
Türkiye Camar baılıan( çek 
ünioerıite birlili Türkiye Cu· 
mar boıkanına modern Tür· 
lciyeyi yaratan dahiyane e.e· 
ri önünde etilen Çekoılo · 
oalıya vniurı·iflilorrı en 
derin ıay,.larını •anmak 
la ıerel lca.zanır fek ünioer· 
ıite lirlili boıkanc Batelı, 
Çele inioer1itelileri baıkanı 
eayın Bayım Çek ünioer1ite· 
tileri 6irlirliii tarafından 
Türkiye Camur baık•nı 
Kamcil Atatürk• gönderilen 
meitub ke11dilerine ıanalda 
K. Atatürk ba ince nezalcet 
niıaneıinden çok duygulan • 
mıılar oe ei.ze teıekkürlerile 
6eraf,er Türlciye o• Çelco.lo· 
oaJıya gençlili araıında filı· 
rlt o• Kültürel J•ra6er ça • 
lıımanın inlıiıalı halclnndaki 
Cem•nnilerini bildirmeye beni 
memar t1tmiılertlir. Bilueıile 
ilerin eaygılarımı •anarım 

a11ym 6ayım. 

Mussolini 
yazıyor ! 
Boma - Reater ojanıı 

6ildiriyor : Parolo ditalia 
wasetHi hay Maıolininin 
ya.zdıfı ı6ylen~n bir b.tlıede 
diyorlıi : ltalyan - Habeı 
mHeleıinin ancak tek bir 
teıoıye tarzı oardır bu me • 
ael1e ilo 6irlii Ceneoreıi.z ve 
hatta Cenet1reye lıarıı da ol· 
ıa ol turetle lı•lledilecekdir. 
Patırtılara ıoa vermek red 
eclilemez iki clelilimiz bunlar· 
claıı biriıi ltalyitn ·uluıuaaa 
ba1atii aıııları öteki de hal· 
7aaıa cloia Afrikaııada ıüel 
stı•ealiii mr1ele1idir bu ikin· 
ciıi kat1dir • · 

Söz olsun 
konuşmaları ' • 

Cene•re - Reater bildiri· 
7or : Fraaıa Dt1 bakanı LaYal 
ile ıoYyet Dıı bakanı Litviaof 
•• laıili.z deleıeai eden ltal 
1aa - Habeı ifiaia kotarıl • 
ma11Da ıa dört aokta üzerin· 
de ula1m1tlardar. 

1 - Uılaıma uıulü 

detam ede cekdir 
2 - Bu aıoada harp ya • 

pal•ıyacakdır • 
S - Bir beıiaci yarııç 

ıecilecekdir 
4 - 1906 ıatlıtmııın1 

lmıa eclea deYletler ara "•l • 

ltalyadan, lngiliz planına 
Hürmet istiyorlar ... 

O ne diyor ? ! 
Cenevre Bay Laval 

telefonla llussolini ile görüşe 
rek artık lngiliz plinıolıi karşı 
gelmemesini ve bir harbın 
önüue geçme•ini kendis"oden 
iıtemitdir Reutt:r ı;jarı~ı ayta 
rının •Öylediğioe göre bay 
Mu11olini şu cevabı vermış -
dir : Bu teklif bııe çok müb 
hem görünmekdedir görüşme 
ler alta aydan fada devam 
edebilir. Hangi tarihden ecel 
harbın başlanması ge~~ektiği 
ni uluılar ıoıyeteıi teıbit et • 

ıin bay Eden La\'al ve Alioıi 
arasındaki görüşmeler devam 
etmekdedir başlıca delegeler 
aaat on yrdide y pılması ka 
rarlaşbrılao konıeyin genel 
toplant•sıoda bir çöıge göste-
remedikleri takdırde l u top • 
laotırun ıonraya bırakılması 

gerekecekdir bura 
daki genel intiba durumun 
daha az gergin olduğu ve 24 
aaate kadar bir u:ılış~aya 

varilacaiı merkezindedir. 

Habeşistan maradaya 
g i r mi yor ! 

Adisababa - Bu ıabab 1 
Reuter ı janıl ayları ile konu 
ı•n dıt itleri bakanı b a 'J 
Belantia Gueta Heroug Ha • 

beşiıt nln bir manda altına 

girmeyi kabul edemiyeceğini 

teyid etmitdir. 

Yunan - Yugoslav 
KONUŞMASI 

Atina - Yugoılavya ve 
Yunan hükumetleri arasında 

baııl olan bir anl•ıma üzeri • 
ae bay Çaldariı prens Pol 
ve Sto1adinovic ile görüşmek 

üzere Blede gidecekdir. Ko 
nuımalar iki ülke arı stada 
henüz kotarılma meselelerile 
A •rupa durumu hakkında ola 
cakdır. 

italyan - h abeş işi .. 
Cenevred3 italyastz konuşma 

CENEVRE - DMB 11janıı 
aytari. bildiriyor: ulusiar soı 
yeteıi aflkreterliii bugün uat 
12 de inıiliz fran11z 11tekl!fleri 
bakkmda italyadao cevap al -
m•t deiildi. İtalyan alac~gı 
durum hakkında şimdıhk ~hti· 
mailer yürütmekten başka 
bir ıey yapılmımaktad1r uluı 
lar ıosyetesinin habeş itaıyan 
iliİlerine dair olan hütün me· 
melelerle meıgul olma11ına ıt.l 
yanın muhakkak a~rette iti · 
raı edecefri ıandmaktadn . 
bund•n baıka İtalyanın lıangi 
tarıbe k. do1 kuvvet iıtimılin 
dea kaçınacaiı meseleıiade 
de bllyük mütkü i ~rle karı la· 

. . . ~ ' . ' ~ . .. ... .. ..... ' 

Trabzon 
Türk Anonim 

şllmaaı kuvvetle mühtemelclir 
8. L'tvinof ile b. eden bu ıa· 
bah yeni konuşma yapmıılar· 

dır aöyıendıfrine zöre bu ko 
nuşmada ancak büyük çizg'le 
ri tubıt edilen iogili.ı> fraosız. 
formülünün bazı teferruata aıö • 
rütülmüıdür konaey baıkanı 
öğleden sonla ıaat 17 de tes · 
'bit edilen toplanttnın yapılıp 

yapılmayacağı hakkında bır 
karar a1lacakdır dün bilbasH 
franıız çevenlerinde bugün 
öğleden ıonr• yapılacak gen· 
el toplantıma bu içtima dev. 
reıini kapatacafrı umulmakta 
idi . 

~· . .... ·, ,,. : -:;: ;. . ı.- ' : 

Elaktrik 
Şirketinden 

Heyeti amumiyemizin 17-1-935 tarihli içtimaında 
Şirket aermayeaıaio üç yüz altmış bın lira~aa yüz otuz 
yedi bin Def JÜZ ltraya tenkı11ne karar verılerek hı11e 
ı~ netlerimızıD kıymeti 10 lıradao 5 bra. a ıodmlmıt oldu· 
iaadan Ticaret· knnuaunun 397 ınci maddesi buknıuoe 
tevfıkan ııbu ilin t ribınden ıtıbaren üç ay zarfın • hıa· 
4edarlarıa ellerindeki h 11e seaetlerinı si galatm.ak uzı~· 
re Trabıonda Şirket Merku ne tevdı eylemelerı ve bu 
müddet zarfında Şırkete tevdi edılmıyen bıase senetlerı· 

Şirketce ipta1 cdılccei• alin oluaur . 

Zıle kadınları 

Ç ~şaf peçeyi 
attılar ! 

Z le - Z"le kadınları kö 
tü bır IJÖıcvek ueri olRD 
p~çe ve çnrş fın kaldınlrnas• 
iç'n ilcebayhk ve şarbayhğa 

başvurmuş\ rdırıar kurulu bir 
Ağuıtosdao ıonra peç~lerin 
ve önümüzdeki Cumhuriyet 
bayramın kadar da çarşafla

rın atdm sına kararı f iırmıt 
dır. Bu karar kadınlar araıın 
da büyuk bır sevinç uyandır· 
mııdır şimdid n çarşaflara 
çıkaranlar çokdur Peçe kal· 
mamıı gibidir . 

Yine 
ltalya-Habeş·! 

Pariı - Matin gazeteıinia 
öıel aytarı L'val ile Edenin 
karar projesi üzerindeki a• • 
laıma ııf balarını ve bu anl•t 
manıo muhtevİ)atıoı bildir • 
ınekdedir. Uzlaıma ve ha 
kemlık uıülıerine devam et:· 
meii temin edecek bir formul 
mevzuu bahisdtr bu formulun 
laıilterenio dileği 
bazı dei tikliklere 
ıöylenmekdedir . 

üz.eriae 
u;ra•ıiı 
lngiltere 

ltalyanın kuYvete muracaat 
etmiyeceiı hakkındaki yukeni 
ai teahburunu bir kere daha 
kuvvetle teyid etmesini iste 
mekdedir. Bu yükea alına 

ııirmeyi kabul edea baron 
Aloııi yülıı.:enin anc:ak bu ayan 
25 ine kadar muteb~r olabile 
ceğı kaydını ileri ıiirmüşdür. 

logiltere - Habeş Italyan 
andıaımasınııı beıinci madde· 
ıi mucıbınce ltalyan•n zaman 
keatırilmeksızin bir yükea al· 
tuıa iirdiii cevabını Yermit • 
dır. Mattın gazeteai ıöıterile• 
cek beşuıci hakemin laveçli 
Hamrsjola olmasını muhtemel 
ıörmekdedir bu arada politiı 

ile Urritianın adlarından da 
bahıedilmişftir. 

Bayındırlık bakanı 

iş ba§ında 

Aydın - Aydın Demir 
Yollarını teftiıe çıkan Bayın

dırlık bakanı Ali çeftinkaya 
beraberlerında uzmanlar old11 
iu halde buıtio uat oı:ada 

Şehrımıze ielmııler ve ıaat 
l3,3o da denızliye doiru 
hareket etmıılerdır Ali çetin· 
kaya dogıuca parti koraama 
ıı erek ır müddet dınlendik
den ve alakadarlardan ihmıı.10 
ıenel ba) lııdırbk işleri hakkı. 
oda ızahat aldıkd.an ıonra 

otomubılierle mendereı köprü· 
aüııe .lıı.adar ıııderek Aydan 
Muila yoıunun bu kıımanı 

ve köprünün darumunu aöı· 

den ıeçiımiıdir 



Sığ re i 
e ıl mesi 

A:,keri Satınalma 
Komıö)Onu~d n: 
A - Trabzon kıt "t ih-

tiy.,..cı ıçin tahminen 10850 lira 
hk 62.000 kilo sığır eti dına 
caktır . 

B - Şartn mesi her gün 
kom•syonaa parı:sız olarak 
okunabıJir . 

D - Arhrma eks itme k · 
p h zarf usulıle Jınacals.tır • 

F - Muvakkat tem "nat 
813 lira 75 b.uıuşdur . 

G - isteklılerin 12 ağos· 
tos 935 p&ıjz rteiı günii s at 
15 de tekhf mektublarile kaa 
lede satın alm komisyonun· 
m urc.ca tları ilan olunur. 

p' c, ç, c, 3 - 4 

Çam odunu 
eksiltme i 

Askeri Satınalma 
Komıs} onundan 

Erzurum kıtaat ve müesseaat 
htiyacı için bır milyon kilo 
çam odunu kapalı zarf usulile 
munakas ya konulmuştur . 

munnkasası 9 8 · 935 cuma 
günü s at 10 dadır . 

Taliplerin ş rtnamesini gör 
a>ek üzere hergünmunakasaya 
iştirak edecekleri mu yyeogü 
v-e sa tta iSOOJirateminatvetek 
lif meklublarile ticaret vesik 
Jarile birlikte erzurum satına! 
ma komisyonuna murac atla 
rı ilin olunur . :J · 4 

(,. y •lllJ•I ) 

erc;mek 
ek iltmesi 

üel s ttınalma 
komisyonundan 

A - Tra'>zon kıtaatının 
bir senelik ihtiyacı için tahmi-
nen 1562 lira So kuruşluk 
12,Soo kılo mercimek ahnacak 
tar . 

B - artnamesi her güa 
komisyonda parasız olar•k 
okuna bilir • 

D - arbrma eksiltme 
çık eks 'ltme ile •haaeaktır . 

E - muvakkat temuna.t 
117 liradır . 

G - isteklilerin 22-8·93) 
perşembe günü saat 13 de 
tekhf mektublarile kalede sa 
tın alma kamisyonuna muraca. 
atları ilin olunur • cçcç 1-4 

Un eksiltmesi 
Süel Satınalma 

komisyonundan 
Arh111 hudut taburunua 

935 - 936 senesinin ıenelik 
ihtiyacı olan 125000 kilo un· 
un bir ,. y zarfında alıamak 
üzere kapılı zarf usulıle mu • 
nakaaaya konulmuştur. talip. 
lerin 18 8-935 pazar günü aa-
at 10 da 1681 lira teminatla-
rile artvin satınılma komisyo· 
nuaa maracaııtların&n iliaı. 

c c.c.c. 1 - 4 

• 

J Sayfa 
·- ı::::ce 

. . . ·~ 

Kitabi Hamdi ve 
Mahtumlarına ğeldi 

Görünüz , Dinleyiniz , Emsalleri ile Ses , 
kullanış , Fiat ve Zar af et Hususlarında 

MUKAYESE EDİNİZ il 

? • 

ANDRİA RADİO 

Lambalı kuvvetli yedi 
devreli kısa, orta, uzun 
mevkeliri alir kullanışı 

? • 

ÇOK KOLAY .. 
?' 
• 

• 
Yaprak tütün 
Nakliye 
eksiltmesi 
Trabzon inhisarlar 
idaresinden: 

Gayri menkullerin artırma ilanı 
Arhin , Ardanoç, Muriul 

8arçka amitarlarında mevcud 
cem aa üçyü.zbin küsür kilo 
yaprak tütünlerin kamyonla 
hopa ambarlarına 20·•iuıtoı 
da batlamak ve20ikinci teıria 
tarihinde bitirmek lıere aalır 
liyeai 29· temmuz 935 taribia-

Mahafle$İ Sokai< Neoi 
Kemer kaya ayaıotiri 38 metre mıırabbai 

4 duvar kiliıe yeri 

• kethuda o. harap ahıap hane 
iıkender P. 190 metre murabbai 

arıanın nııf: 
bo:ztcbei zir sancakyan yü;; yirmi iki mfltre 

murabbai arıa 
ı;ukur çayır kapalı kran emlak arazı 
hasonak calılık 

konak • 
n emlak ,,. a1a:ı 

,, ,, " masonai bala " 

M N<ı 

47 

18 

48 
32 
24 
39 

R, K, M, Lira k, 
20 

7 

18 

400 

95 15 
61 

310 
14 

225 
30 

295 

T· 
m 

m 

E. 
il 

it 

m 
m 
m 
m 

DA LıKDAN: 
Yukarıda cin• ve evsaf i va:: ılı gayri menkulatın mülkiye/eri peıin para ile on beı gün 

müddetle artırmaya cıkarılmrşdır. taUp olanların yüzde 7 bııt;uk dipo.ıitolarile birlikde ihale 
tarihi olan 8-8-935 perıembe günü St. on dört de Defterdarlıkda toplanacak komiıyonD 
muracoatları • 4-/ V 

Gayri menkullerin satış ilani 
lllah ile i sokrığı ne•i mno R km.Lira T. 
Fireuk hısar L zar oğlu kilise yeri 300 M. 
ıayafılbo Erzurum üç bap mağaza arsası 34 224 2'17 -229 400 R. 
Tuz1u çeşme metropolit maamüştemi lal harap hane 182 4 4(10 M. 
Muhittin kayalık 284 mefre murabbai arsa 22-23-24 6 8 10 {43 M. 
sotha babçiv n 544 metro murabbai arsa 12 12 108 M. 

" sotba :n metre mu. arsa 53 179 ıs M. 

" kuyumcu o. 23 metre mu. aısa 127 53 10 M. 
Mosonai b ~ı köyü . 9190 metre mu. fındıklık 7 140 M. 
hoskonak emlak arazi 43 17 ıso: .M. 
varvara yo ken rı fJndıkhk 24 14 35 M. 
mosonai zir !aska 1 9 M. 

" 
FTE TAN! 

Yukarıda cins ve sair evsafı yazılı gavri menkulatın mülkiyetleri pefin para ile o., btf ıiio 
müddetle artırmaya çıkarılmıştır talip olaohmn • 7,5 dibozitoJarile bii'likte ihıle tarih 6 8 935 1111 
güoü uat 14 de defterdarlıkta toplan cak müteıekkil kouıiıyoıaı muracıatlırı , 4 - 4 

dea itibarea onbcı fiİD miid 
detle açık eksiltmeye konul • 
muıtur. taliplerin 12. •iultoı 
paıarteıi günü saat 13 de 
ve 400 lira teminata •ıııvak. 
kata akçeaile birlikde arhiD 
iahiaarlar idaresinde bulunma 
lara 2.4 

Patates 
eksilmesi 
Süel satın alma 

komisvonundan 
A- Trabıoa kıtaahnın 

ihtiyacı için tahminen ISoo 
liralık 30000 kilo pabdcı ah· 
nacak dır. 

8- ıartnameai her gün 
komiıyonda parasız olarak 
okuna bilir 

O - artırma eksiltme açık 
ekıiltme ile ahnacakdar. 

E - muvakkat teminat 
112 lira 5o kuruıdur • 

G - lıteklilerin 22 8.935 
perf"mbe rtınü saat 14 de 
teklif mektublarile kalede 
uttaalma 1--omiıyoauna mura. 
cıatlıra ilAa olunur. cicç ı - 4 



• j 
A 

NUSHASI 
4 Kunıstur • 

luın •atırı 1 S K11Taftıır Re/damlar 
pazar lika tahiJir. 

GAZETE ve BASIMEVi E•lt.i m .. laalar 20 Jıara,tar 

Kastamonıda 
Çalıımalar 

ICaatamona - Şefairde 
Decle köpriiaii 1 ile Hiiklmet 
kipriaiin&a betonarme olarak 
rapdmaııaa batlaamtıdar.ilki 
baflJldaa ıeçen araç yolunun 
deredeki rılabm yapııı d a 
bitmiıdir. 

Umod 
Cenene - Dün akıam 

laarada daba aıkbın bir bava 
eaiyorda bir bularuıa öaüae 
r•çebilecek Bir F ormal bula 
aabilece;ini iimid edilmekde 
dir. 

l,000,000 Habeı 
silah biletti .. 

ltalyulu•• memleketten 
•Jldmut de••• ediyor. Adiı 
ababada ralaıı bir ltalyu 
kadaaı kai•ııtlır ltalra• orta 
.&çiaiaia imparatora• yddönl 
•1 palilderiae ittirak ebae • ••ai baracla blylk bir haka-
ret pldiade te1'kki edilmekte 
Ye bui mabafil ltaıya ile 
diplo•aai mlauebetleriaia 
kuilmuiai t•nı1e etmekde • 
dir zira ba laareket diploma • 
11 aaaaa1a uyıaa ıkrilmek • 
dem. 

llema - ıaırda Mc.t11r1a 
italraalana bir ço;a iake•cl•. 
ital7aa koaıoloaJu;aaa tide· 
rek bütla altın eı1alarıaı 
bilezik yilzilk Ye el•aıluıal 
a.a Yatua ar••ia• etmiıler 
dir • 

iLAN 
Trabzon ıulb hukuk hakim 

liiia~ea : 
Trabıona11 pazar kapu ma 

laalleıiadea molla bekir oila 
alamet kiıı ve hoztıepe zır ma 
balleaiuden haci ali o;lu meb 
met mahdumu ıibai karııı 
aeheria muddaleyb ayni mahal 
leden olup iıtanbulda sirkeci· 
de büyük karadeniı otelinde 
ika•et etmekte iken yapılan 
talakıkatta ikametkibi meçbaJ 
baci ali •iallanndan .mebmet 
oila ziluai ale7hiae Trabzon 
aıliye bakak mabkemeaiade 
ikame eylediii boıaama da Ya· 
aıntlaa dolayi ikametkihi meç 
·bal olaa maddateyb laakkında 
clawetaameaia iline• tebliiine 
karu Yerilerek tayin kıbnaa 

17-7-935 çarıa•ba KÜnii 
aaat oa içia Trabıoada çıkan 
YENİYOL ıazeteaile ilh edil 
diil halele ıelmediıiadea fi• 
pbıada mabakemeaiD ipaıı 

aa •• kararı ııyabmıa tebliii 
•• fe bir ay mlddet tayinına 
karar Yerilmiı 'le ••laakeme 
11-10-936 cama ıünil aaat 
oae taJİ• kalındaiıadaa mu • 
•aileyh zibaiaia ta1ia edilea 
ıl• 't'e aaatta Trabzoa bakak 
•abkemeaiae ıelmeıi akai 
takdirde •ahake•eaia saya -
bea bakılacaiı ilAa olanar. 

n 

Yapı ve sokaklardaki numara 
levhalarını bozanlar ceza görecek. 

ŞARBAYLIKTAN: 

Belediye sınırı içinde talimatına tevfikan hü • 
tün binalara numara ve sokaklara isim levhaları 
takılmışdır. Bu numaralarla levhaları silenler, po · 
zanlar ve ya sö.k.ükl kaldıranlar, konulan levha ve 
numaraları muhafaza etmiyenler, oturduğu bjnaoın 
numarası gaip olduğu halde belediyeye muracaatla 
yenisini ta.k.dırmayanlar sayim kanununun 6 inci 
maddesi mücüb,nce para cezasına çarpılacakları 
ilin olunur • 3-3 

-Gumrük eşya müzayedesi 
Kilo gram 
218 oo cep aynası 
41 oo Sani ipekli pamuk şerit 
34. 400 • Keten masa örtüsü 

183 &oo Son'i ipekli pamuk mensucat 
Yukarıda mıkdarları yazılı eşyaların dahile 

ıokmak gert-k ecnebiye götürmek eur?.tile 12-8-935 
.. -- -~~1rd,. müzayedeye çıkarılacağı .. 

Soğan 
eksiltmesi 

Süel ıatınalma 
.komisyonuLdan 

A - Trabzon kıtaatınıa 
bir 1enelik ihtiyacı için tahmi 
nen 755 liralık 14400 kilo ıo· 
; an alınacaktır . 

B - ıartnameıi her ıüa 
komisyonda para11z olarak 
okuna bilir . . 

D - artırma ekıiltme açık 
ekıiltme ile alınacakdır . 

E - muYakkat ·teminat 
57 liradır . 

G - iıteklileria 23·8·935 
cama ıüaü ıaat 14 de teklif 
mektu blarile kalede ıatmalma 
komiıyonuna maracaatları 
u:a olunur. c.ç c ç. 1 - 4 -. s-,, ________ _ 

Kuru üzüm 
eksiltmesi 
Sü~I satınalma 

komisyonundan 
A- Trabzea kıtaat ihtiyaca 

için t•hminuı 1500 liralık 6000 
kilo karu üzüm alınacaktır • 
B-ıartaameai her ı&a ko· 

miıyoada paraııı olarak oku· 
na bilir • 

D - artaıma ekıiltme açık 
ekıiltme ile aUaacakbr • 

E - muvakkat teminat 112 
lira So karuıtar • 

G - iıteklilerin 22 8-935 
perıembe iücaii aaat IS de tek 
lif mektublarHe kalede ıabnal 
ma komiıyoauna muracaatları 
ili• olanar • c.ç.c.ç. 1 - 4 

inşaat 
eksiltmesi 
Süel eatın alma ko • 

misyonluğundan : 
Erıaru•da 7eni aakerl lıaa· 

taae biaaamıa arka kıımıada 
paYJO• iie bama• •• m11tbak 
Ye kordera kapah aarf ulllile 
yeaaden iaı• edilecektir • 

Ekıiltae1i 5 aiaıteı t35 
tarilaiae •Üsadif ca•arteai 
ıl•ii ıaat 10 dada • 

T alipleria ketifaa•• •• p• 
raitiai kol ordu ia .. at ko•iı. 
yaauada ıiaderilecek ilk te· 
miaab laia 1edi JliZ yirmi beı 
liradır. 

lıteyeaılerin m11a11e11 ılade 
ibaledea bir aaat eYYel temi. 
aat Ye teklif mekt•plarile 't'e 
iaıaat yap .. ı old•ldanna tla. 
ir muıaddak ebliyetaa•elerile 
birlikte Erzara• ıaba alma 
komiıyoaaaa •vacatları illa 
Ol8aar • f-4 ! 

Şeker 
eksiltmesi 

Süel satinalma 
komisyonundan 

A · · Trabzon kıtaabnıa 
bir ıenelik ibtiy•cı için tabmi 
aea 1408 liralık 4400 kilo ı•· 
ker alınacaktır . 

B = ıartaameai her ıün 
komiıyonda paraııı olarak 
okuaa bilir • 

. D - artarma ekıiltme açık 
eksilme ile ahnacaktar • 

E - mawakkat teminat 
106 liradır 

G - isteklilerin 2B 8 935 
cuma [laii ıaat 16 da teklif 
mektublarile kalede sabaalma 
komiıroaaa muracaatları illa 
olunu. c.ç.e ç. 

Nohut 
eksiltmesi 
Süel satanalma 
komisyoJundan 

A - Trabıoa kıtıathu 
bir 1111elik ihtiracı içia tala• 
aea 1200 liralık 12000 kilo a 
bat ahaacakbr 

B - ıartaaaeai laer ti 
komiayoada paruız olara 
ekuaa bilir 

D - arbrma ekailtme açı 
ekailtme ile ahaacakbr • 

E - mawakkat temi 
9o liradır • 

G - iateldileria 23-8-9 
cuma ıüali aaat 15 de te 
mektublarile kalede aawu.._ 
komiıroaaaa maracaatlari i 
olaaar • c ~ c ~ J 

Pirinç 
eksiltmesi 
Süel satınalma 
komisyontfndan 

A-= Trallıoa kataataaın ae 
lik ihtiyacı içia talamiaea 2 
liı.ıak 12000 kılo pirinç a 
eakbr. • 
B- ıaraaaeli ber ıiia ko 
miayoada paraaız olarak o 
.. bilir •. 
D- arbrma ekailtme apk 
ıiltme ile ahaacakcbr • 
E- muJakkat teminat 
lira dar 
G- iateklilerin 22.1-935 
ıembe ı&ali uat 16 da t 
mektablarile kalede aatjaa 
komiayonuaa maracaa 
Ub o)aa111 , cçc~ 1-

I 


