
Ürünüa>üıe Karş b uiç~en talepler 

artmaktadır ! 

luı, Ba~yazıcı•ı BEKIRSOKOTJ 

tray ışlt:ri 
Ura y kurulu 

lki gün önce, Uray biit· 
eninde ilbay/ılıca yapılan 

degişiklikler üzf!rinde incele· 
meler yapmak üzere ıarba,, 
11ekiii tarafından aray kurula 
üanomal topl1.1ntıya çafrılmıı 
fakat ça{ırı)'a kalak uerip 
11ehn Üyeler f okluğu clolda· 
ramadığından toplantı da 
yapılmamıştır. Bütce mueie· • 
11i gibı önemli bir iı için ilı.i 

üç •aatlılı. bir toplanhnın ya• 
pdmamo•ıt hi'i kuşku yok lıi, 

biraz da nem~lci.zımlık hoa· 
talığmın içimizde yer tutup 
gitmekte olmcıaınclan ileri ael. 
miştir. Kamuta•ıya dayanan 
iılerde uy•allık ue nemelcbım· 
lık haİtaC•ğı lıif yer almama 
lıdır. Çünkü doğan ve doğa. 
cak otan zararfor geneldir. 

Bütçe iıinde kendini ıöı· 
teren bu il11ı•izlik küçiık 

büyükt önemiı önem•iz bütün 
uray ışlerı adına bi:z.e iyi 
4onuçlor uadetmiyor. Her 
ıtu• bcı,ı olan büt~e r,ini ilei 
iie kcu,ılamauok obür biı • 
hin ı,ier üz.erinde •ueken 
il•. mtz.i gez.d,rebılecefimize 

bı:z. ınan•ak dahi kimıe inan -
maz. Sefgilerde 6Ö.terdrli • 
mı~ ıigiıerın yartllıu al•ura İf 
ue h,~olmaua en önemli İf

ler Ü•c:rınde de aöatermeliyiz.! 
Görü) orc.ız ki ba z.auallı ıe· 
hir, eseniik, bayındırlık, tep 
mız.tık ıııbi her bakımdan bin 
tür Uı ıhtıyaflarla karııkrlrıı~ 

yodır. Dııarda kıymeti oe 
müe:>yideai o,m,ycın çeki,tir. 
meler, dedıkodu.lar yapac:afı· 
mız.a yo•anın verdili 6fmiı, 

çok ıeni' > etkel•rimiz.e daya 
n.ırck, toplantılarda memle • 
le d iılerini inctaluek, kafala. 
ı ımız.daki bilıilerimiz.i oe 
enerjclerimi:z.i ba işler ufl"urt-
da. hrırcaaak kuıkuıuz. oe 
iı•ilıiz, önemli &H? aıığlı •o • 
nııçlar ıılırız elb•t ... 
Yolua bu gitiıı ve bu daruıla _ 
Boyındtrlık ue e.enlik ifieri 
nin en baıında gelen plôn 11• 
111 gibi çok önem taııyan 

iıleri uzun zaman İfİn bir 
tarafo bırak•ak, dile oe ele 
almmıycıcojtna inan•ak bile 
daha az. önemli işlerin d"hi 
)'opılabileccfine kolay kolay 
inanmak mümkün olmıyacalı• 
tır 

Bekir Sükuti BEKER) 

Şarbayımız 

bugiiu gdi) or 
Ankarad a U raylar bf nka 

ıı konııreıiode f Htmı~a temsil 
eden ıar bayurıaz Kadri Evren 
bu akıamki Güaeyıu vapurıy 
le tarım za clöomektedir. 

Taytnier 
lHmiz J <&ndarma aJay lıo • 

mutanı bay Rıh.t Erıu um 
j ilndarma komutanhiına, tapu 
direktörü İ:>ay TabıiP Mudur· 
Du Konya tapu direktörlüiü· 
De hyiıı o:uuas:uılardır. 

l 2inci yd 

ingiliz 
uçakları 
Atiaa - Mıııra gitmekte 

olan 1 J büyü 1< ingıliz denjz 
tayyareıinin benzin almak üze 
re yarın faler ve mirabeJoda 
denize inmelerı için müsaade 
Terilmişdir • 

Mısıra geçti ! 
Bir g~mi 

Atiaa - Havas ;juısının 

özel mubıbiri bildiriyor itai • 
yan donanmasloın bir petrol 
gemisi ruhsat almadan argoı· 
tolu limanına girmişdir gemi· 
nin kaptanı bir fırbna yüzün· 
den bu11a mecbur olduiunu 
bildıımişdir • 

Tahminler 
Cenevre - Havaı ajınsl 

nın özel aytara italyaa ce'Ven. 
lerdea biraz daha musait inti 
ba toplamışdır bu cevenler 
beıler projesinin bir konuşma 
temeli olabillCeKiai sanıyorlar 
aeıüsün esıemeohğinin tahdıdi 
bu cevenleri tatmınetmektedir 
bunlara ıöre habeşıstıo iaJ.1 
bab111D bir çoiunun ıt•lyan iş 
yaı larına verdmesi lüzüıntü 

olacalldar f ,.k.at bu y•loız ce -
aen~ye mahsus bir inüt>adır. 
ve kuvvet ve clotı uluiu B. 
Mu11olmin kar arından aoı:ıra 

belU A.lacakbr • 
~1ısırda hazır !ık ! 

Kahire - Mıaırda hava 
m ıtaevraları bilhaaaa bom bar -
d'maa tecrübeleri yapdmM,k -
tadır. 

hal ya Sevkıyatı 
Napolı 20 - Uoau af ri 

lıayn yen ı efracl ~ltmektedi.r 

cumcutui günü 6000 efrad 
yükffı dört ua.pur hareket et. 
miıclir • 

Petıol işi. 
italye ne yapacak ? 
Paria - Ekodö pari iaze 

tesiain Londra aytan bildıri 
yor : lagiliz deniz bakanhğı 
italyayı akabında petrol teda 
rik etmesine mani olmak ıu 
retile ) ola getire bileceğine 
kanidir ingıliz fılosuaua ital 
yanlara fakas petrollara yolu-
nu kapamak için olan barekiti 
bu amacı ıütmektedir. Cebe-
lüttar•k borazanın kapaam;; si 
italyaya Amerika petroUarını 
kapayacak ve bu suretle ital · 
ya yalnız iniçre, Almanya ve 
bilvıııta Romanyadan petrol 
tedarik edebiiecekdir. O da 
bu. memlek".!tler uluılar ıosye 

te1.nin mubtemel yasağına 

ratlllen petrol verilirae ...... 

20 ilkteşrinde 
Ao1ura = Mılletimizin 

ileri a.tılmalarile dolu olan ya· 
ıuıa kudret ve bak~ınl dün· 
yaya tanat•ll bir devırde y•fı 
yoruı iok'şafım,zın ~~çüI~esi 
içinde bulunduğumuz uz~rınde 
ebe mmiyetle duracağamız iş • 
!erden biridemuhakkakki 20 
ilkteırin pazar iünü olan ge 
ael oüfuı aaylmıdır , 

Yunan fılosu 
lstanbul 20 - Amiral 

a-ıkelaryu kumanclasrndaki 
'ıtnan filoıu bu aaboh 91,S 
de limanımıza gelmi,dir fi.lo 
h rıydarpaşa ocıklarında t1Jp 

' atarak Ş!hri aelamlamı, ve 
b 1taryalarımız.la m e c i diye 
kravuzorr.ı ıarafından muka· 
bele edilmiıdir . 

Yunan Fıiosu elli krava· 
z~ra ile Hydra Speıai Paera 
Yer.::: x Panth r Dıllroyerle· 

rinden ve b(kora proteu• kat 
•oniı dentzaltı gemılerinden 

ve ise•toa denu:.altt depa ge· 
misinden murekkepdır . ue 
Türk amiralları ara••nda ka 
rşılıklı göretler olmuşdur . 

Türkiye-Rusya 
Mo•koua - Kayıeri kom 

binaaının acılma töreninin • 
murıaaebetile gaz.eteler dz, 
ticaret halk ko niaeri B. Ro· 
•ımgo :tz ile bay Celal Bayar 
arasında çekilmiş tebrik tel· 
graflarını yaymo.ktc.ıdırlar. 

Gizli se\ ki yat 
" Roma - Reuter 'j ınslo 

dan Genovadan harek~t edeu 
3 5 bin askerin nereye göcı • 
derildikleri hakkında reuter 
a j ıınsı aytaı ı ile yetkeli bir 
ş~hsiyet demiştirki itaJya 
kuvvetlerinin hareketleri g .zli-
dir fakat bunların bi~ bu av 
rupa devletine karıı set.kedil-
mediklerioi ıöyleyebilirim ge. 
nıel olarak saoddıiına gere 
bu kuneUeR" bıogazi ve h.rıb 
kaa gönderıimış buluümakta 
dlr . 

Zonguld"kta 
hü) iık fabrıka 

Zoniuldak - zonguldakta 
yeni yaptuılmakta ol<ln türk 
aııtıraaıt fabrıkuıada bugün 
ılk def. olarak lecruhe istıh 
aaJi Japalmışdır fabrikania ve 
rimi çok yüksek ıonuc verınif 
dir , fahr1ka yıtkıııda bii)·ük 
törenle açıl•caktır • 

Cebelüttariğa 
çel ık ağlar! 

Cebelütarık - İngiliz krö 
vezörü Ekı~ter ingiltereden 
buraya ge)m=şdir liman çelik 
bir az gerllC%rekemniyet aıbna 
abamışdır . 

li. Tahsin Uzer 
bugün geh} or 
Üçüncü genel esptktöri 

Tahsin Uzer yanındaki daoıı· 
mantarla bu akşamki Güneysu 
vıpuruyle IstanbnJdan phri • 
mize gelecektir. Bay T, bsin 
Uz.er espektöriük me.kezi 
olan Epzuruma giciec~kdir. 
Bay Tabı:n onurona bu aktc.m 
C H. Partisi hnfından bir 
tölen veriJecekdir. 

20 ılktc~rin pazHr ! 
Genel n üt us sayimi 

- S.:ı.yım iş:ne knışmamak, 
kayıdıtz c'u·mak veya yanlış 
s llık vermek yurda karşı ya • 
pılmış ıuçlarıa en büyüğüdür 
Türk yurtdo;.fl l öyle ıgır hir 
ıuçt•ıı uzalı kaltcakdıt. 

Trablusun 
durumu ! 

2 

Roma - Trablusa asker 
göaderılmesin den bahseden 
g ornale D tala gö:ade ıien ·as 
kerio ehemmıyets z oldı..ğunu 

ve eritreye g tmiş olan yerlıle 
ria yerlerıni doldur: cak arıDI 
Trablusda durumun tam bir 
s-i~iı aet içinde o doğunu y z. 
cııktan sonra dıyorkı bu unla 
beraber JtaJ)«ll hüi fıme.t şup 

heli ba21 yabanca b.. tleri 
göı önünde buıundurarak he 
ran ve her t ü lü ılıtimaHere 

karşı ko; m2ğ:ı hazır bu!un • 
mak azmindedir . 

italya ile 
irıgıltere .. 
Pars ~O Eko do pırı 

Gazete inın Cenevre özel 
Aytarı 13. Mussolininin logdte.· 
re tarafındcn süel müyyidele 
re baş vu utmaması şutilc 

ltaly"nın Lıbya ve fü.og~ zıye 

uk~r gonaeı mek<len vaz ge\ 
mek süretıDde Londrada bır 

onerge.de bu unmuş olduiunu 
haber vermekted1r. Aytara 
göre bu onergenın logıltere 

tanf1ndan kai>ul ediimeııne 

ihtımai yoıilu •. 

ıtaıya kati 
~lut a~elıetı mı ~ 

Cenevre 2U - B. Alo'si 
hala Ccuurtde buıunm kta • 
Clır geaıe1 göı udış şu merkez 
dedır şayet Rom.ıya gı<iecek 
olutsa bu a ba Cenevreye 
döomıyeco.t•r bu da uluslar 
ıosyetesı ıh: miinas~l>atıa ke· 
ıılmeıı demek oiG.cakdlr. 

Genel f aşıst 
seferberUğı ! 

Roma - Hal• neşıer ko -
miteainuı öı:aergel ine hüku . 
aı.!tce verıltcek c.::ubi büyük 
bır iJil ıle beklcmektedır hü 
kum.et bu hususta kararı ve 
ienel f .. sışst ıtf er beı lığinin 
iıicın~ yaıın beklenmektedtr. 

italyanlar 
ne djyor 

Roma - Reuter aytarı bil 
diriyor burada ş mdi beşler 

komitesi öaergelerıode itaJya-
yi memnua edecek değişık ık 
ler yapıldı takdirde bunların 

italya tanfıudan bir aytışma 

uaaı olarak kabul edilmeıı 

kabıl olacağı düşüni.Jımekte 
dir romanın yelkeh cevealerın 
de denılı) orki bu önergeler 
şimdiki muşkiUerile k uyeo 
kabul oımıy n ş > rdir 
ve cezri bir surette değ ştırı!· 
mezleue o. z uı ıtibaıe e.l u • 
mazlrtr bu değ şıkleri cen ... vre 
de b kbltmek kabı! o!up o mı 
yacağıodan şupe edıyor uz . 

lngiJİz gemıleri 
Sofyrt. - Varna ve nurga· 

zada bulunan ingıl z vapurları 
bemen maltay• hareket emri: 
Pİ almı lardır , 

FıNDIK 

Ü ünümüz bu yıl çok iyi bir 
f ı;;.tla satılacaktır r 

lıımartesi 21 EYLÜL 1935 

Ftndık 
fiatları 

Bu Hb;. b bo~uda U,040 
kilo ıç fındık fop trabzon ba 
zır m-il 36 kurut Jo paradıa, 
L76,000 kilo tumbul fındı c 
17 ,5 ve 17 kuruş 25 para ara 
~.ndave 10,000 kilo Görele 
sivrisi 16 kqruş 10 paradan 
satılmıştır . 

Havalana müsait gitmeıin 
den yakın ilçelerde.o ve iske-
lelerden pek ço~ mal gelmek 
te ve hemen satılmaktadır • 
f atlar düne göre bugün daha 
gevşektir . iç fiatla11 da on 
para düş 'lıfiştur. 
f,ndığın ıdrakinden l:ıu gune 

kadar ürünün beşte birinden 
hılası ihrı'l- edılmiştir . 

Bay Rasım 
Ohullann durama 

incelenecek •.. 
Kültür bakanlıiı genel u· 

pektörlerinden sayın bemıe 
ri:niı. lıay R uım evelki akşam 
Ka.radeniz v -puruyle şınmııa 
geJm:ştir. Bay Rtsım ıarımız 

da bırkaç gün kalacak, bütün 
o'tuUarm durumunu incele • 
mekle beraber okuUara kayit 
ıçio baıvuran trılebenin çokla 
ğuodan ötürü alınmasa gere • 
ken tedbirler üzerinde de 
öııemli incelemele1 yapıleacak 
tır. Bıı incelemelerden okulla 
rımız adına çok aaıilaaacıit • 
mıza kuşku yoktur. 

lJ ray meclisi 
İlbayhkc• değişik olarak 

tastik olunan 935 bütcesinde· 
ki değişikliiin incelenmeıi için 
evvelki gün ur•y mecliıi üı -
nomal toplaubya çairılmıııe 
de gelen üyeler çokluiu ala • 
madığınd.an toplantı yapılma· 
mışdar. 

Gelenler 

Dr. Sait 
Bir müddetten beri izinli 

olarak ls\anbulda bulunan 
kıymetli kulak müteha11t11 
Dr. bay S.1it ıarımıza döa• 
müştür. 

B. Mustafa 
Çoruh Tapu baş sekreteri 

kıya:etli hemşerimiz bay 
Must.fa iz"ııli olarak şarımıza 
gelmişHr. 

Fransız gaze-
telerine göre 
harp çok yakın 

Pariı 20- Poriı ga~ete• 

lc:ri bugünde cliınkiı kadar 
bedbin gördnmekıedirlerfakat 
muhasam~ baılamadıkr:a 11e 

ciip/omatlrır aurapada uyana· 
c~dı menfi aki•lere karıı gel 
mek ıçin t;olı,dıkca ııazete
ler ba bedbinliklerini ileri 
gö'ürmelı i•tememekteclirler 
pöti parizyen diyorki: clurum 
gerçi çok mü,kiıldir Fakat 
yakında başlanıaaı muhtemel 
olan muhaıo-manın bilhaua 
akdeniz.de Önemli ka11ılıklar 
doğuracak genel bir harp 
i,areıi ol-ıcatını •~nmak Jo( 
ru olmıvacalulır , 



i=.le:r 

O başka 
mesele •.. 
Günlerden cuma. Güneş 

ılık nefeıile sarmış ıceçdiğim 
yolları .. Saat tam ıekizbuçuk 
ve ben zanoı köprüsü üzerin· 
de Matbaaya doiru ağar ağır 
ilerliyorum. Köprü artık tüken 
mek üzere.. Birden keskin bir 
koku burnumu ve beynimi br· 
maJıyor miydemde bir çalkın 
tı hi11ediyorum. Adımlarım 
ııklışıyor fakat irkiliyornm 
birden : Önümde yol üzerine 
boylu boyunca uzanmış, ağzı 
iirendirici bir durumla açıl • 
mıı, üzerinde binbir siuek do 
laıan kocaman bir köpek ya· 
tıyor. ÖJmüf ve taaffun bile 
etmif. Bütün ıuratimle uzak 
lıııyorum oradan. Fakat ne 
neıe ue de zevk kalmııdar 
bende .. Sab•h aabah rasladı 
ğım bu kötü 1rörü benliğimi 
sarmış, midemi alt üıt etm ·ş, 

başıma çekilmez bır ağrı 
yıimııdır. 

Şimdi düıünüyorum : Ben 
ve benim ıtibi oraJan ıeçen 
binlerce kitinin nt ıeıini ka 
çiran, onları haata edecek 
lu piı kokuyu uçan öldürül 
müı hayvan şehrin en işlek 

yolu üzerinde olduğu halde 
neden ve niçin kaldmlmamış · 
dır ? Yoksa ıehrin !emizliğıle 
uğuıan bir yer, bir varlık, 
bir h şek kül ) ok mudur ? . . 
ben öyle aanıyor ve öyle bili· 
yorum ki vudır ve adına 
Belediye denir onun. Bu zan 
ve inanım karıısıacia yine ken 
di kendime ıoruyorum : Pek 
ali mademki vardır niye bur 
da kendini ıöstermemiş,bu iıle 
ilıiıiz kalmııdu ? .. Eb bu ıor 
ıuyada verilect;k cevap yok 
deiildir ya. Meseli : görülme 
mit ııidilmemıı, raslanmamıf, 
duyulmamııdır. Olur a ! Fakat 
Böyle de olsa yine mubaklu k 
ki ıliııızlıkdir. Yok eier böy 
le deiil de ıebri dolduran 
kocaman kocaman köpekleri 
ıehirliyerek yok etmek ve bu 
İf İ de halka bakın ve iÖrün 
ıokallları dolduran köpekleri 
zehirliyoruz v~ iıde şahidimiz 
Z•noı köprüsü bışında ydan 
köpekdir • Ve biz onu bu İfİ 
iıbat ni~ in orada barakdık 
demek iıteniyoraa o baıka 
meaele . . . 

HALiT M.UZAFFER 

Bonbardıınan için 
Cenevre l 9 - Bombar-

dıman gemi•i 4000 oakerle 
doğa afrikoıına hareket eı . 
miıclir . 

italyanın kati 
reddi ! 

Roma :9- Meujero ıaze • 
tesi İtalyanın beşler komitesi 
onergelerini kati ohırak rdde· 
deceiioi yazıyor. 

Sü ve~§ için 
londra 10 - Star gaz.e• 

tui •ali günü bakanlar kuru 
lunda motorlarla mucehhu, 
iki ita/yan fırkas ının l&byaya 
ıönderilmui dolayı•ile mr•ı· 

rm ve •uvey• kanalının gü· 
veni mueluini, mu:akere et · 
miı o/dutunu iddia etmekte· 
clir . 

Yine sevkıvat 
~ 

Cenevre ~O - Coueria 
fırka&cnın 3600 k;ş ilik •on 
kısmıda bu gtce lumbardia 
vapuriyle doğa afrrka•rna 
hareket etmişdir . 

italyan kabine 
si kararları! 

Roma - Bakanlar kuru'u 
önemli finansal kararlar ver 
mi§, fakat beşler komitesi 
kararlarına cevap vermemiıtir 
Bunun sebebi energeler met 
ninio vaktında ıelivermesid ' r 

kurul cumartesi günü yeniden 
toplanacak ve bugün bekle -
nen diyev topıanttda verile 
cektir 

Hıkkolo gazetesi yalnız 

ıilihın verilebileceği tam tar· 
zı halli Ceoevreden beklemek 
yanlıı olaca il kanaatanda iı · 
rar etmeldedir. · 

YINIYOL 

ingilterenin 
en büyük 
gemileri 
A kdenizde !! 

Londral9 Royter ı j '\Dil 

na cebeluttarikdan bildiriliyor: 
Dün Cebelüttarika gelen fılo 

ıimdilik burada kalacakdır. 

Fılo dünyanın en büyük savı ş 
gemisi olan Had diretnotuyle 
Renov diretnotundıa dört 
kraTazördan ve 011 destroyer-
den mürekkepdir bütün bu 
gemiler Akdeniz fıloıuna değıl 
ana deniz filoıuna aittir. 

lngiliz donanması 
Londra 19- İngiliz fıfo· 

aunun akdenizde ve •ap deni 
zinde 6u ıünkiı durumu şa· 
clur muhtelif •ınıftan cebelü 
tarikcla 19 i•kenderiyede 55 
adende 10 hayfada 5 port· 
•aitcle 3 g•mi varJır dün 
•ıngapora iki tol'pİto muhri· 
biyle bir o~ ok ıı mi•İ ıelmiı 
tir. 

in gi!tere Asker 
st' kedi) or ! 

Loadra 19 - Mısırdaki iııgi 

liı kuvvetlerinin takviyesi hiı 
olaamıyacak bir ıarette den m 
etmektedir bir ıuvari alayı 
bugün lıkeaderyeye hareket 
etmiıtir. lıkoüya muhafızla • 
rınd•n bir alay da ilkteırin 
batında hareket edecekdir. 

Cebelüttarikte ingiliz tedbiri: 
Elf'ktrjJ~ ~önecek , f:\ lerde mum yanarak, 

pencereler kapaDacak ! 
Londra 19 - Cebelütlorik 

da in~ilir. makamları fıkar· 

ılıkları bir b2> onnamade boz.ı 
ahoalde elektirik •andırallnın 
ıehri karanlıkta bırakacafı 

bildirilmekte ve halk evlerin· 
ele mum bulundurmata daoet 

eclilmelcteclir ıehir karanlıkta 
bırakrldıfı takdirde halk bu 
mamlnrt lcatiyen cliıarıya 
z.iya cıkmıyacak bir tarz.ele 
kullantıcaklarclır ba emra 
lcarıı gelenler hapH atılacak 
cl•r • 

Beydorç 15 gün içind~ harp 
mutlakdır diyor ! 

Lonclra I 9 - B. Loyd 1 it; inde muılolı bir harbı belı· 
Corc brodford ela oniti bir /emele /dz.ım gelclilini cövl•· 
diyeode gdecek on be, gün miıdir • 

Harp artık gün meselesi imiş! 
Londra 19- NevsChronicle 

gazetesinin Adisababa aytarı· 
nın bildirdiiirı.e göre Habet 
imparatoru ıle muşavirleri bar 

bın muhakkak •e artık bir 
ıiln meselesi olduia fıkrini 

beslemektedirler 

Mussolini ne diyor: Beşlerin kararı kabul 
edilebilir bir şey olmadığı gibi italya ile de bir 
a'layd1r! italya harba geçınce İngiltere ile 

karşılaşacak . . f ransa da beraber! 
Lonclra 19 - B~,ler ko · 

mitui önergelerinin 8. Mu•· 
•olini de uyandırdığı ilk et· 
kileri kaydeden 8. Varıl 
Price bunları dai/1 mail ga· 
~de.inde yoymaktaclır • 

B. Muuolini dem i,tir ki: 
ba öner~eler kabal edileoile 
cek bir mahiyette olmadık· 
tan baıkcı aiilrinctürler rapo 
ru daha •O.ıra alacaaım fa· 
kal komitenin leklilleri hale· 
iıncla ıa~d•lerin l',ıtadcldarı 
ıJOJııı iı: ban/ar ilal1a ile 

alay rtmekten baıka bir ıey 
defilclir ligaro diJ orlci har6ı 
oe barııı elinde tutan B. Mu 
aıolini müdhiı bir me;-ulivct 
taıımcklaclır harbın kopma•ı 
-yahud barıı:n de •ailanmaıt 
İfin bir tek kelime kpfi a•lcs 
cekclir lalıat ba /tadar ileri 
11iaen Muuolini it;in lcencli•in 
elen beklenen bu kelimeyi 
ıö:;lemui fOk z.ortlıır İtalya• 
nın habe,i.tanda muhalılıalc 

ıureıt• in,ilt~re ile lıarııla 
l"Ctılını ı6yleyın fiıa• o 16 · 

rlı,melere i,tiralcin İtalya İfin 
bir ia.11anf Jr: ilayacoiınt y;;.. 
z.aralc cliyorki İn6ilıere bütün 
harbleri koybetıe bile •on 
mucadelede muhakkolı. •uret 
te mu~afler fılcar • 

Popylaire ıa !ileri ileri 
ıiırüyor yanılmalı•ılın•öylene 

bilir lcı İtalya harp ettifi 
ıakdircle derhal teclbi'r alına· 
calcdır ır 6ılıer• huna lcarar 
11ermiıtir O• lran•o, inıilfer• 
il• birlilıt• hanlcet •im•• 
ü~erind• lıolc~olıtlar • 

Harp patlayin 
ca .... Habeş 
imparatoru .. 

Adisabaoa 18 - Royter 
ıjanıının sandığır:a ıöre harp 
patladıil takdirde imparator 
geael karargahını Adisababa· 
da kuracak ve uçak ile bü • 
tün Hı beşiıtaoı teftit edecek 
tir Habeş bük ümeti önemli 
mikdırda beozin ~tokları il -

hn aldığından H~betiıtaada 
benzin fıy .. tları yüzde otuz 
nisbetinde yükselmiştir. 

Fransızlar 
bedbin ! 

Paris - Gazeteler beşler 

komitesi görüşmelerinin ıoau 
cunu ve Romanın cevabını 

aabıuızhk ve endişe ile bek· 
lemek ı edirler İtalyan Habeı 

aolaımazhiıoıo bışlanııcın • 
dan beri S!P Z'!teler biç bir za 
mao bu derece bedbiolik göı 
termemişlerdir. 

Maltadaki 
İngilizler ingil-
tereye gidiyor! 

Malta 18 Yüzlerce 
ID iİliz kadını ve çocuğu ve 
bilha11a Mıltada hizmette 
bulunan askerler ve deniz ef· 
rAdı aileleri iıı giltereye git· 
D\ektedır ler. 

Romada harp 
tedbirleri.: 

Romı - bugünkü bakau· 
ar kuıuluuca ılın•n finınHl 

tedbirler araaında yüzde bet 
fa zli borcdan başka beazin 
ve muamele vergilerinin artı 

•ılm11ıda vardır bir buyurultu 
il~ donan manin kömür ibti • 
yacları için l üyit depolarının 
doldurulmasına 337 milyon li· 
retlik kredi koymaktadır . 

ltalya - Yuııaıı baJkan 
antantı bir tt kzib 

Atina - Kondiliıin kralcı 
lıiın iadeaine yardım iç.in ital 
yadan vait aldığına ve buna 
kartı ılık yuoan1ıtanı balkan 
aotantından ayırmak yadinde 
buluoduiuna dair yabancı 
kaynaldudan çlkan haberleri 
atina ıjınıı katı olarak \eluib 
etmektedir . 

ingılterenin 
akdeniz 
Donanması! 

Kablre - Elehram ıaze • 
tui iıgıltetenin akd~nizdeki 
kuvvetlerınn J .24 parça laarb 
gtmiıine bağlı olduğunu yaı 
maktadır bunların 28 i iıken· 
deryede 2o fıHıtinde 6 tı ıü· 
vende 2o ıi adende ve 7o ,. 
cebelütariktedir . 

Beşlerin son 
teklifi 

Cenevre - R€ uter ıjaıııı 
aytarı bildiriyor : Betler komi 
teaıitalyan ve Habrtiıtana 
yapı'acak tekliflerin ıoa tek 
lini tubit etmiıHr. B· Mıdari· 
ıo buna dair olAn muhtrayı 
buıün öileden ıonra Hıilı hll· 
kfımetlerin delt ıelerine Yere 
cektlr. 

- ıs: == 
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Trabzon icra memurluiun dan 
açık arbrm• ile paraya çevri 
lecek ı=-y mwnkal"n neoldufıu 

otuz parça fındıklık ve 
hane arsası samanlık ç•lılık 
tarla • 
gayri menkulunbuluaduiumev 
ki mahallesi so\uğ numarası 

Kelem ~u)unde kain tapu 
nun ;36 37 38 39 4o 41 42 43 
44 4f> 46 47 48 49 So 51 52 
53 55 54 56 51 58 S9 60 61 
62 63 64 65 numaralarında 
mukayyet emvali g. menkule. 

takdir olanan kıymet heyeti 
mecmuasına 2860 lira 
artırmanın yıp1lacağ'ı yer gün 
saat . trabzoa icra daıresi 
önünde 22 10-935 sah günü 
ııat 13 - 14 
1 - iş bu gayri menkulun 
artı!'ma ıartamesi 21 ·9 9j5 
tarıbınden itibaren 933 42 
no ile trabıoıı icra daireıinia 
mu•yyen 11umaraslada her ke 
şin görebilmeıi için açıktır . 
ilanda yaııh ölanlardan fazla 
malumat almak isteyenler ışbu 
ıaırtnameye ve 933-42 dos 
ya numarHile memuriyetimi 
ze muracaat etmelidir . 
2 - artırmaya ittirak ıçın 
1ukarda yazıla kıymdin yüzde 
yedi buçuk niıiletinde pey ak 
ceai veya mılıi bir bankanın 
temin11t mektubu tevdi edıle 
cektir . {124) 
3 - ipotek sahibi alacakhJar 
la ciiier alakadarların ve irti 
fak hakkı ıahiplerinin gayri 
menk1ıl üzerindeki haklarını 
haıusile faiı ve masrafa dair 
olan iddialarını itbu ilan tari· 
hindtsD itibaren yırmi ıün ifin 
de evrakı müeuitelerile birlik 
te memariyetimiıe bildirmeleri 
icap eder akıi laalde hakları 
tapu ıicilile 1abit olmadıkca 
1ataıbedeliain paylaımaaındaa 
bariç kalırlar • 
4 = ıösterilen günde artır
maya ittirak edenler artarma· 
ıartnamesini okumuş ve lüıüm 
lü malümatı almıı ve bunları 
tamamen kabul etmiı ad ye 
itibar olunurlar 
S - tayin edılea zamanda 
ıayri meDkul üç defa bairıl • 
dıktan ıonra en çok ~ artarana 
ihale ec:iilir. ancak artırma be 
deli muhammen kıymetin yüz 
de yetmit betini bulmaz veya 
1atıı iıt~yenin alacaiına ruc 
hanı olan diier alacakhlar bu 
lunupl;t bedel bunlar•n o gay 
ri menkul ile temin edilmiııla 
cakhnın mecmuundan f ıılaya 
çıkmaza• en çok artir anın ta 
abbüdü bakı kalmak üzere ar 
tarma onbeı iÜD daha te•dıt 
ve onbeıinci ıünü ayni aaatta 
yapılacak artırmada bedeli ıa 
tıı iıteyenin alacağına rucba· 
ni olan dij'er alacakıılar o ia 
yri menkul ile temin edilm:t 
alacakları meemuundan fazla 
ya çıkmak ıarlile ençok artı· 
rana ibale edilir böyle bir be 
del elde edılme zıe ihale yapıl 
maz ye ıataı talebi düşer • 
6 - iayri menlıul kendiıine 

ihale olunan kimse der bal ve· 
ya verilen mühletiçinde parayi 
Yermeıae ihale kararı feaholu -
narak kendiıinden evvel en 
ytıkaek teklıfte bulunan kimae 
arzetmiı olduiu bedelle alma 
i• razı olursa oaa razı olmaz 
veya bulunmana beuıea oubtt 
rUnemüddetle•artumaya çıka
rılıp en çok artırana ibaln edi 
lir iki ihale :araaındaki fark ve 
reçengünler için yüzde beıtea 
he11h olunacık faiz ve dij'er 
zararlar ayrica bükme hacet 
kalmakı zıa m~111uriyetimiıce 
alıcıdan tabstl olunur madde 
(\JJ) 11tışa çıkarılın otuz 
parça g•yri menkul yukarıda 
~öıteralen: 22 10 935 tllribin 
de Tratzon icra m .. marluiu 
odaıında itbuiJlnve ıöıterilea 
artırma ıaıtnımeıi .iairuiade 
11tılu;ajı ilb ohıaır , 
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MUHİTTİN 
.e:.. sk:e:ri h.a.star.ı..esi 

ope:ra tö:rü 
Hastalarını Kazaz Oğlu Sokak No 7 de 

k a b u l e d e r 4•8 

L .1 
Leyli oe Nahari 

Boğaziçi Liseleri 
Eski FEYZİATİ Lisesi 

Boiaziçinde : Arnavutköyüade : Çıfte Saraylarda 

Kız ve Erkelıler icin ayrı bö 'üklerde kuvulmuı , ana 
' 

urufı, ilk kı•mı, Orta okul ue Liae •ınıfiarını havı ulu-
sal bir müeuuedir . 

Yıllardanberi kaz.andıtı muoaflakiyetle tanınmff olan 
mektep kayıtlara bcşlamııdır . Kayıt ifin la~r gün saat 
ondan on altıya kadar mektep yön~timine baı ıJurula· 
bılir. fıteyenlere mektep tar;/nameai 6Önderilir. 

Telefon 36 210 

Erzak ve saire eksiltmesi 
SÜEL SATINAL\IA KOMISlÖI\UNDAN 

1 - Erzincan kıtat ve müe11eaeleri ihtiyacı için kapalı 
zarfla eksiltmeye kon11laa erzak yemin cins ve miktarlan mu • 
hammen fiata iÖre tutan ilk temiadı ihale iÜDÜ ve saab •t• -
iıda yazıbdır • 

2 - ıartnameler erziacanda limen aahn alma komiıyoDun 
ci. bili bedel 9erilir . 

3 - ıartaamenin 4ci maddesi mücibince iıtel..lileri 3?.,33,34 
ci maddeleri mücibiııce teklif mektu'>laranı tanzim ve ıahn alma 
komiıyoouada ihale ıaatından bir ıaat evvel vt:rmeleri liztmdar. 

·16215 kilo ıabunun tahmin edilen bedeli 5929 lira ve ilk temi 
nah 444 lira 67 buçPk kuıat k•pala ibalui 27 9 9;, 5 günü saat 
oobirde 479 400 kilo kut• yoaca mulaammen fiyata 2 ı573 lira 
ilk teminatı 167 lira 5 7 buçuk kurut k~pah ihalesi 27 9 935 
günü saat 15 de 479 400 kilo:kuru odun tahmin edilen fiyıb 
19 l 76 lira ilk teminata 1438 lira 2o kurut kapalı ihalesi 27 9· 
935 günü sut 16 da 637925 kilo aamaaıa tahmin edilen fi· 
y~tı 988 lira 87 buçuk kuruı ilk teminatı 717 lira 67 kuruı 
kabah ihalui Jo 9 935 ıüoü saat lo da 2o25o kilo aade ya 
iın tahmin edilen fıyab 1':,656 lirıt 25 kurut ılk teminab 949 
Ura 22 kuruı kıpab ibaleıi 30-9.935 itloü saat oabeıdedirJ - 4 

YENIYOL 

Yemeni 
eksiltmesi 

SEel satıoalma 
komis) onunndan 

I - erzurum kıtaatı için 
3500 çift yemeni kıpalı zarf 
uıulile 1 -9-935 den itibaren 
munakasaya kanulmuştur · 

2 - munakaaa kolurdu 
s~tınalma komııyonunda yarı· 
lacaktır • 

3 - muoakasa günü 26 9 · 
935 perıembe günü saat Jl 
dedir . 

4 - teminatı muvakkata 
s1 590 lıradır . 

5 -- talip olanlar teklıf 
mektq blarile 935 de erıu um 
t . caret odasınd .. o ne · işgor • 
düklerine dair musaddak tica 
ret veaikalarile tcminab muva 
kkatları konmuş buluu; cı1ktıt. 

6 - tek!if mektublan ihale 
&!atından bir saat evvel ko 
misyona verilmiş bulunacak 
uat lo daı soua verilen me 
ktublar kabul edilmiyecekleri 
ilin olunur . 3 - 4 

Nohut 
eksiltmesi 

Süel satınalma 
komisyonundan 
A- AL eksiltmede bulu 

nan tahminen 1200 liralak ou 
ildbin kilo ııobuduna verilen 
fiyat liyik hat görülmediğin 
den eksıltmui onaün müddet· 
le uıahlm ıdar . 

B - fntnaouıi her gün 
1'omiıyonda par11ız olmrak 
okuna bilir . 

·o - artırma ve eksilıme 
açık ekıiltme ile al nacaklar . 

E - muvakkat teminat 9o 
liradır . 

G - ist"lclilerin 25-9-935 
çcr9amba sıünü saat onbeşde 
kalede aske• i aatınılma komiı 
yonuna muracaatları ilin oln 
nur 3 - 4 

~ Erzak, mahrukat, ye.nı, eksiltmesi 
SÜEL SATINAL.MA KOMiSYONUNDAN ! 

1 _ Bayburt kıtasıaın ihtiy.acı İçin. eksi~tmeye konulan erzak mahıukat ve yemin cinai mikta 
rı muh;ımaıen fiata göre tutarı ılk ~emına~ı ıhale ıün ve aaa~ı ış~ ğıda~i cedvelcle gösterifm:tdir. 

2 _ açık ekı\Jtmeye gir!ceklerın. belh .rü~ ve saatta bay~urt utanalma kotnisyo11una mur~· 
caatlar1, kapah eksiltmeye rareceklekrıba belhkgub~l' vde •t~at,~anl ~ır saat evvel teki f mektablarıaın 
b b t t nalma koaııisyonuaa ma uz mu a ı ıu e ea ım erı , 

av 3 u~ 1
5a~t'nameai ye mukaveleler bedeli mukabilinde mübabhit tarafından tedarik edilecektir 

cin1i miktar mahamm~n f F. ilk teminatı Ekıiltme 
tutara lira ku· uş tarihi günü S şekli 

sade yağ 
odun 
saman 
un 
bulgur 
ot 
arpa 
tuz 
mercimek 
sabun 
sı.ğ~r eti 
pırınç 

kuru üziim 
g iZ yağı 

ku. fasulya 
pdtatis 
soğan 

7500 
900000 
40000 

250000 
45000 
600·00 
90000 
12000 
6000 
5000 

looooo 
8000 
4000 
loooo 
35000 
25000 

6000 

55 
125 
150 

11000 
So'lo 
200 
325 
500 
Soo 

3500 
/ooo 
3000 
3000 
3000 
/ooo 
600 
600 

4125 3o9 38 25-ey-935çarşamba 1 o a~ı ,, 
11250 843 75 » >> 14 kapa 

600 45 oo 26-ey 935perşembe 1 o açık 
27500 2o62 5o » » » 14kapa 

3600 270 oo 27·ey- »cuma 1 o aç1k 
1200 9o oo » » 14 
2925 219 3o 28-ey-93SCumartesi 1 o açık 

600 
3
45. o • 3o·ev-935pazartesi 1 o ,, 

480 6 00 )} )) 14 
" 1750 131 25 l · l·teş »3alı lo ,, 

ıooo 750 oo » » 14 kapa 
2.Soo l 80 oo 2· 1-teş »çarşamba 9 1çık, 
1200 9o oo » » 14 
3000 225 oo 3-1 ·teş »perşembe 9 
3 5 lO 2 6 2 5 O » » 14 

,. 
,, 
" 1500 112 5o 4·1 -teş »cuma 9 ,, 

360 27 00 )) )) 14 ,, 
c.c ç ç 1 4 - 4 
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~ .. ... .· ... 

Yer.i gelen Yerli mallarımızı ·bir defa 
!\ 
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İLAN 
Trabzon ıcra memurluğundan: 

açık artırm:ı ile paraya 
ç~vril~cek gayri menku1un ne 
olduğu . 

12 n>~rçadan ibar .. t 33 
dönüm ıki evbk tarla 5 pa•· 
ç~dan ibaret 7 döQ.iiın iki ev 
'ek çaltlık 7 parç-dan ibnrat 
7 dö. fıtıdıld.k ve 4 parçadan 
ibaret 7 t!ö otlak . 

Gayri mc okulüo bulundu-
ğu mevki, mahaJieSt I IOkağt, 
oumrosu 

Kaleman kö. ta. 116 117 118 
119 120 LI 112 i a l43 numara 
ııuda mukayyet . 

Takdir o unan kıymet: 
.;,3 dö. iki evlek tarlaya 

1685 lıra ve 7 clö ıki evlek ça 
hhğ l9o hra 7 parça fındık· 
Jıia 735 lira 4 parça ot ğa 
315 lira . 

Artırblunıo y;r pıl cağ1 >er 
gün sa2t: 

trab:ıon icra dairesi öaıün-
de 22 IO 9 3) s l günü 
saat 14 15 de 
1-işbu gayıı menkulun utır
ma şartnamesi 21 Y 935 tari 
htndenitabare;ı 933 :\ l num2ra 
ile Trabzon ıc adaiu sinin ınu 
ayyen numarasında herkuın 
görebıJmeai ıçin açıkdır ılanda 
ya:r.ıh olaoJardnn fazla m ahi • , 
mat almak isteyenin ışru ş;tr 
tnameye ve 933-31 dosya 
nu ra ıile memuriyetımize 
muracaat etmelidir . 
2 attııma)a ıştırcıt iç'n yu 
karda yazıt& kıymetin ,. 7 ,5 
nııb tıude pey akcesı v ... ya 
mılb bu bauısanın teınin.t me 
ktubu tevdı Edıl cekdir (124) 
3 ipotek s b bi alac.ldı arlıı 
dığer alakadularao ve ırtıfak 
baifkı sab pl...unın gnyri men 
kul üzeriudekı haklarloı b.usu 
sıle fa z ve masrafa dair olan· 
iddialaraoıif bU ilintaı ibinde iti 
baren y ımi güoıçi ·de evrakı 
müsbit .... r.ie birlikte memuri 
yetımı ~ bıidırmelcrı icapeder 
c.ksi haıde hakları tapu s'cili· 
le ıa bıt ol ınadıkca s;.tıı bede 
l ının paylöşmuından hariç ka • 
lırlar . 
4 - gösteı ' len gfinde ~rtarmay 
iştirak t:denler artucı:ı şarta 
mesioiokuaıuş ve lüıumlü ma 

. lumab almış ve buoları tema· 
men kabul etmiş ad ve itibar 
o[uourlar . 
5- tayinedilen zamaı:ıda gay 
ri mt!nkul üç d<:f"" bağrıldık 
tan sonra en çok artaraoa ih• 
le edilir uıc-k artırma bedeH 
muhammen kıymt>tin yüzde yet 
mit beşini buımrz veya aatış 
isteyenin alacağına ru<;ban 
olan diger alacıkblar bulunup 
ta bedel bunların o ğayri men 
kul ile temın edıim:ş alacaklı· 
hrın mecmuundaa faz.laya çık 
mana ·ea çok artıranın 
taah.büdü baki kalmak üzere 
artırma on br ş gün daha tem 
dit ve on beşıoci günün hıtamı 
olan 7 - 11- 935 ayni saat 
da y•p1lac2k arbrmada bedeli 
satıı ısteyeilİD alacağına ruc· 
hanı olan dığer alacaklılarıni 
o ıayrı menkul ile temin edH 
mış alac klılu1 mecmuundao 
fuJaya çıl mak şartıle en çok 
artır~u ıbaJe eaııır ~öyle bir 
bedel elde echlmeu~ ıbale ya 
pılmaz ve aatıı talebı düşer 
6 gayri menkul k.:Dd;sine ıha 
le olucnn kımse derhal veya 
venlen mühlet içinde parayi 
vermezse ıhal.e kararı fesholu· 
narak kendısindea evvel en yü 
ksek tekhfte bulunan kim•e 
arıetmış olduğubedellealmağa 

uzı olursa ona razı o.miz ve 
ya bulunmazsa hemen on bet 
iÜD müddetle artarmaya çıka· 
rıhp en çou: artırana ıbale edi 
lir ıki ıhale ar111udaki fark 
ve ıeçen ~i;nler İÇıD yüz.de 
beıtea hea. p olunacak faiz ve 
djier zaradi.r ayıica hü"me 

• 

z: 3 
3 Sayfa 

Kuru soğan 
eksiltmesi 

Süel satınzlma 
komisyonundan : 
Sarı kamiş tüm ihtiyacı 

için azı otuz allı bin çoiu 4o 
sekız bin kilo kuru aoian (o. 
9 935 den itibaren k•pıh 
zarf uıuliJe eks:ltmeye koaal· 
muştur. muvakkat teminat ve 
malıyat fiyatı aşaiıda ıösteril 
mıştir . 
eksiltmesi 28 9 935 cu•arte• 
si saat il de sarı kamiıde sa 
t1nalma komisyonunda yapıla 
caktar şartnameler parasaz 
olarak kom 1syondan alınabilir 
evrak v~ şeraitini görmek iste 
yenler her gün komisyona iba 
ieye iştirak edecekleri belli 
edilen zamandan bir s".t ev 
veline kadar teklif mektubla· 
rını ve yeni sene ticaret od•· 
sı vesikaJarıol birlikte 2490 
nolu kırnu11 334 maddes:ndeki 
esöslar d~hiiinc'e teklif mek 
tubJarrnı postaya vermiş bulu 
n•caklardar. isteklilerin belli 
edılen günde ve saatta sarı· 
kamişd satına'ma komiayona 
na muracaa tları ilin olunur. 

'\ - 4 

Un eksiltmesi 
Süel satın alma 

kömisyönundan 
Erz:ocan garnizonunun kı· 

tıı ve müt'sseselerı için 
540000 kilo un kapalı ekıiJt· 
meye k.onulmuştur • muham 
me bedeli 7o2oo liradır. mu 
vakkiit teminata 5265 liradır 
şartnameyi 7 5 l kuı Uf karııbii 
nda erıincanda tümen 1&tla • 
elma kom:sj o:ıundan verilir. 
ibaleıi 26 eyifıl 935 perıembe 
iüoü ıaat 15 de euiacanda 
tümen utınalma komiıyouun· 
da ygpılacaktar tartaamesi 
4 ncü maddeıi mücibince iı • 
teldıler teklıf mektublarını 
artırma eksiltme kaouııunua 

32,33,34 ncü maddeleri ahki 
mına te~fduın taoıim ederek 
ihale gününden bir aaat eYYe 
line kadar erzincanda tümen 
sabnalma komisyonu b•ıkaa 
hğtna verecekl.eri ilio oluaıır. 

4-4 

Un eksiltmesi 
Süel satın;alma 

Komisyonundan 
A - T ·abzon kıtaab için 

takriba 3 ı875 lirahk 255 toa 
ikinci fabrika unuaa verile• 
fiyat layık hat iÖrülemediiin 
den yeniden eksJtmeye ko· 
nulmuştu.-. 

B - ıartuamesi para11 
mukabilinde komiıyondan ah· 
nabilır · 

C = artırma eksiltme trab 
zon sa tanı 1 ma komisyoauada 
23 ey iıl 935 pazartui günü 
saat ı 6 dad,r ;; 

D _ arhrma eksiltme ka 
pah ıarf uıuliledir • 

E - muvakkat teminat 
2391 liradır • 

G ~- iıteklilerin 23 eyltil 
935 paıutui ıünü muayyen 
vakittan bir saat HYel teklif 
mektu'3larile birlikte trabıon
da k~rlecie askeri sahnalmı 
kom iıyoliuna muracatlara 
ilan olunl.lr . ç,ç,c,c, 4 - 4 
-~--------

he.cet kalmuızın memuriyeti 
mizce ahcıdan taahsil o!unur . 
madde (133) satış~ çıkarılan G 
menkulun yukarıda gösterilen 
22 10 93StnihiDdeT1 abıonicra 
memurluğu odaıında itl>u iJin 
ve iÖ!terilen arbrma fliltna • 
m"ı.1 daireıinde aatalac•iı ili• 
O~UDUr , 



ABONE 
Scnelifi 500, Altı aylıtı 300, 

i~ Aylıkı 175 Jmra, 

&377 2 ' w: 

NUSHAS 
4 Kunıştur 

4 Saıfa 

llôıl acdırı JS Kratıftar Relılclrnlar 
paMırlıja tabitlir. 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar GAZETE ve BASIMEVi 
OKUMADAN GEÇMEYİNİZ 1 -

Umum müşterilerimize , Bayanlara ve 
mektep talebelerine 

Metanet, zaraf etve ucuzluğu ile şöhret bulan ( Trabzon : uzun sokak 
bakı oğlu kahvesi karşısında 

ŞAPKA MÜTEHASSISI ALI AİZA 
Şapka imali hususundaki teshiJat ve ehveniyetten dolayı müşterilerimden 
ğördüğüm rağbet üzer ne hu d ~fada ( Bayanlara mahsus ) bızzat 

istatanhuldan getirdiğim yeni u~uı kalıplarla Bav an şapkalarına 
istenilen şekilleri vermek ve mevfiime gör~ her nevj 

Son mode lhasırlar kumaşlar ve kadifelerden 
Bayan şapkaları 

imal ve başka başka şekiller verilmek suretile t ~miratlardahi kemali 
maharetle yapılmakta olduğu gibi güzel kumaşlar ve 

MİK FİBER SİPERLERİ 
ve en iyi malzeme ile son moda üzerine imal eylediğimiz 

Lıse ve orta m~ktep 
ve ilk mekteplere 

şapkaları 
mahsus gepler 

Rt:kabet kabul etmİJ' <'Cf'k derecede ucuz sablmaktadır 
Siparişler, tamıratlar alelhusus foter kalıpları arzuya mu.-afik suret 

te derhal imal ve tamir olunurlar. müşterilerimizin aldanm&mak için 
önceden mağazamıza muracaat eylemeleri menfaatları 1kt•zasındandır 

Uzun sokak bakı oğlu kahvesi karşısında : 

Şapka mütehassısı Ali Riza 

• 
Kızllaya 
yardımı 
unutma! 

.- ... -
iLAN 

Trabzon ıcra memurluğundan: 
açık arbrma ile paraya 

çevrilecek gayri menkuluo ne 
olduiu · 

Trabzon dabıhuıe mahal· 
leıiade bilil ıok•iında kiaua 
ıani 337 tarih ve 4 - S nu-
maralarda kayitli • 

Gayri menkulün bulundu· 
p mevki, mihiUesi , ıokiiı, 
aamroıu 

maimüıtemiJit bir bap 
haneni• 16 hıaıede bir hisseai 

Takdir olonan kıymc:t: 
tamamiaa 4000 lira kıymet 
takdir edilmiıtar . 

Arbrmıaın yı pılıcaiı yer 
ıün ıaaı: 

trabıon icra daire.i önün-
de 22- l()-9J,j ll!J liİnÜ 
uat 14 - 15 de 
1-iıba ıayri merkulun artar-
ma ıar tnamui 21 '9 935 tari 
bindeaitibaren 929·1 :i6numara 
ile Trabzon icradairfliain mu 
ayyea numaratıada berkesin 
ıörebilmeai için açılidır iiiada 
yazıla olanlardan f ula mali • 
mat almak iıteyenler iıbu ıar 
taameye Te 929-136 doıya 
nara ıile memuriyetimiıe 
muracaat lbtmelidir • 
2-artırmaya iıt:rak için yu 
karda yızıb kıym~tiııı • 7,5 
aisbetiade pey akceai ve ya 
milli bir baakaaıa teminat me 
ktubu tevdi edileet.kdir (124) 
3 -ipotek sahibi alaealdılarJa 
diier alakadarlan• •• irtifak 
laalrki aahipleriaia l•Jri men 
kal lıeriadeki bakluım laaau 
ille faiı ve mıııafa daiı olan 
~UfbU iJADtaıilaJı• jü 

NEDKALMiNA 
baren yirmi gün:çinde evraki 
müıbitel~rile birlikte memari 
yetimize bildarmeleri· ic.peder 
aksi halde hakları tapu sicili· 
le sabit o!madıkca tatlf bede 
linin paylljımasıadan hariç ka· 
hrlar • 
4 - ıöıterilen günde artırmaJ . 
ittirak edenler artırma ıarta 
meliniokumuı ve JüzamlG ma 
lamalı almıı ve bunlara tema· 
men kabul etmiı ad ve itibar 
olunurlar. 
5 - tayinedilen umaDda gay 
ra mtnkul üç defa bairaldık 
tan ıonra en çok arbrana iba 
le edilir ancak artırma bedeli 
muhammen kıymetın y6ıde yet 
miı betini butmaz veya ul•t 
isteyenin aJacaiına rachaa 
olan diıer alacaklılar bulunup 
ta bedel bunların o iayri men 
kul ile temin edilm:, alacaklı· 
!arın mecmuuadan fazlaya çık 
ınazaa ea çok arbranin 
taahhüoü baki kalmak iiıere 
artırma onbeı ı&n daha tem 
dit ve oa bctiaci ınaüa hitımı J 
oba 7 11 935 ayni aalt 
d, y pal«cetr artar mı da bedeli 
ı-tıı 11t•yca ııuıjau ,..,. 

hıal olaa eliler alacaklılar1Di 
o rayri menkul ile temıa edil 
miı alacalrbları m~cmuandaa 

fazlaya çılrmak ı•rtile en çok 
artıra•• ihale edilir ~iyle bir 
bedel elde edilmerae ihale ya 
pılmaz ve Hbf talebi dGıer 

6 ıayri menkul kendjaine iha 
le olunaa kimae derhal veya 
verilen m&blet içinde parayi 
Yermez• ihale kararı feabola • 
aarak lseaclİIİllclea eYvel en y6 
bek teklifte 11a1.._ kimıe 
arıetmiı oldajalle•ellealmaia 
Hll olur1a ona ra11 olmaz ve 
ya balaamaua hemen on beı 
ı&a •lddetie artarmaya çıka· 
rdıp ea çok artırana ilıale edi 
lir iki ihale ara8'adaki fark 
ve ıeçea ıi'aler için yilıde 
beıtea heıap olunacak faiz ve 
diier zararlar ayrica hükme 
hacet kalmaıızıa memuriyeü 
miıce alıcıdan U.llıil oJuaur • 
madde (133) ıabıa çıkardan G 
meal!ulua yukarıda ı~Jaterilen 
22 10 9J.Star.bi&de.tıabzoaicra 
memurluju oda11nda iıbu ilb 
ve Jlaterilea arbr•• ıutu • 
mc •: dairııiadı ıataııcıiı illa 
0111111 ' 

' '· ~ . - " Trabzon askerlikşubesinden 
1 - Fili hizmetleriai yap•ak llıere ilkb ıria 935 ayı 

içinde hangi 11nıf ve doiamlardan aıker" ç•iralacatı •t•· 
iıya yazalmııtir • 

2 - Ilu doiumlar dahilinde ukerli;ini yapmıyarak 
bakayede kalanlar ile kendi aamla1'na celp paıalaıı çıka 
rılan erat, celp puıal111ada ıöıterllen aGnlerde ıubede bu· 
Junmak üzere şimdiden ba11rlaaacaklardar . 

3 - Vaktile çairıhp ıelmiyealer ile doium ve aanıflara 
ışıiıcla gösterilen yabancılar ıınıflarını tea:ıit ettirmek fiıe 
re şimdiden şubeye geleceklerdir • 

r 4 - Kendi namlanaa celp puıalaaı çıkan bedele ler 
t göateriJen içtima gününden evvel bedellerini yabrmata 

mecburdurlar.· 

5 - birinci maddede yazalı doium Ye ıın1f!ar ıunlardır 
Hudnt kıtaatı için 316 ili 328 piyadeler • 
İki ıencHk kıtaat için 316 ili 329 
Deniz kıtaat& için 316 ili .i29 
Jandarma kıtaab içia 316 ili J29 yetmez iıe .J3o lilar 
Gömrük lutaatı için ba 11Dda a7rılmıı olan doiumlardar. 

.. 
Erzak ve saire eksiltmesi 

SÜEL SAT INALMA Komisyonundan 
1 - Erzurum askeri ihti1aa İfİD •ı•iıda yamlı meyaddi 

iaıe kapah zarf aıulile •laakaaaya koaalm111tar • · 
2 - iıtenin cinı Ye •iktara maYakkat te•ıaatiarı ihale ta· 

rihi ve aaata yazılmııtır • 
3 - taliplerin ıartnameleriai ı&rmek &z~re her ıBn m&na • 

kıl8ya itlirak edecekleriain 210 •a1da kaaJ1a 32,53,34ci madde 
lere fiire teklif mektablanna ihale aaataadaa bit ll&t eYYel ko· 
miıyoaa Termit balunacaklarclar • 

4 · · mektab verilecek ıaattan ıo•ra •ektab kabal edilmeı. 
C•aıi miktara •••akkat t. ihale ta. ıaat 

kazyaiı 22000 
Pırinç 2Soe>o 
Arpa 300000 
Sade yat 20000 
Toz ıeker 20000 
Ot 350000 

Sığı eti 
eksiltmesi 

Siiel satinalma 
kömİs) onundan 

lira 
594 
468 
731 
781 
421 
606 

1- Erzıacan ıarnizoaunwı 
lrıtat ve mür11eaeleri erab 
ihtiyıcı icia 129000 kılo aı • 
iır eti yeniden kapala ıarfla 
ekıiltmeye koaulmaıtur • 

2 - muhammen bedeli 
19360 liradır . 

3 ilk temiaab 1452 lira 
dır • 

4 - .ıarnamesi erıincacl. 
tümen ıabnalma komi11onan· 
dan paraıız veriJir • 

S -- ihaleai 26 9 935 per • 
ıembe l(ÜDÜ ıaat oabir de 
tümea 1allnalma ko•far.-· 
ela yapılacaktır • 

6 - iıtekliler 
makbaı Je •r 
birhkte kı palı IJerini 
2490 ı~yılı kaanaa ,.e elrıilt 
me_ kaa11au~ua l2,S3,34 ci 
madcleleriae tevfikan tanzimi 
ile ıbale 6ÜD ve ıaabadan bir 
ıaat e•nliae kadar komiıyo· 
aa makbaı mukabiliade tea • rm et•it ol•alara ,,,. ... ,,. 

J - 4 

k. 
4·!0 935 

So 4 " " 25 5 ... " 
7,.-,. 

25 8· •• " 
25 8 • • 
3- 4 • 

arpa 
eksiltmesi 

Süel satinalma 
komisyonundan 

Jo 
14 
11 
11 
11 
H 

1-Erzincan ıaraiıoaancla 
ki k&tat •e m&eueıeJeri ilati 
yacı için ••bn alınacak 1,cııJ8 
600 kilo upa yeniden kapa· 
lı zarfla elcıiltme:re konulmak 
bere d&rt kııma aynlmııtır 

2-her luımı 259 6So kilo 
olup ••hı mmea bedeli 16228 
lira o• •iri fa uçuk • uıaı • 

J-ilk temiaab 1217 lira 
o•bir karuıclar • 

4 ılaaleıi 3o 9-935 pa· 
zarteıi ,naa ıaat: oabeıd• 
erzincaada tlmea ıatınal•a • 
ko•i•J••upda yapdacakbr , 

s ı•rtaa•eıiai rlr•ek 
iıteyealer erziacanda ıabnal 
.. komİIJODUda her ... 
ılrebilirler • 

6 fartaamellİJI dlrcl&acl-
•addesi •tlcibiace isteldileria 
teklif meknablanaı :Z49o ıaylli 
arbrma Ye ekıiltme kaDuaun 
a~.33,34 ci maddeleri mlicicUa 
ce tanzim ve ıat.ıalma komiı 
yoaana kapall uıf!ana mak• 
bu mukabılınde ihale ıaaba 
cin bir aaat enel t•alim et• 
mit ohcıkları ill• olııv , ' ,.. ' 




