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luı, Baayazıcıaı BEKIRSOKOTI 

EKONOWIK 

T:ra. bzo:n. -u:c.. 
Ekor-omik 
Di:rim ""Ve 
k:alkı:o.ması 

Değerli 8 :ııb:zkanı m11an 
uzun gez.deri ve derın incele 
melerı bütün doğu ıllerimiz 

iç in fOk a•ığlı •onUf lar vere· 
ceğinl daha o zamanlar aöy-
lemııtık. işte • ' gör Ü) oruz. ki, 
her yerde daha ıimdiden ba· 
ymdırlık ve ekonomik geliı· 
me örnekleri ba, göstermefe 
başlamıı bulunmokladır • 

T rabzonun, Başbakanımız 
dan dılehlerı döı t önemli İf 
ür.erınde toplanmıştı : 

Lıman , T ranaıt , Gübre 
fabrıka•ı , örnek ( nümune) 
tc.ııtanui . • 

Boşbr kanımız , bu dilek· 
lerin ılk ücünun ekonomik • 
dırım ve kalkınma bakımın· 

dan taftdığı önemi göz; önün 
de tutarak uzun uzun üzerle 
rınde durdu, dınledi, irı.celedi, 
ve •OllUÇ oıarak da yapılaca· 
tına •Öz verdi . 

Liman için mühendi•ler 
~e/ai, jünlıeı ce incelemeler 
) aphlo.r. U, üı.cu ııenel en• 
peutörümüz T tıh•in Lzer , 
baıbakonın laman, transit, ve 
6Übre fabrıkaıı hakkırıduki 
luain kararlarını müjde/iye• 
rek 01tık bu Öni!mli cma 
iş 'er yapıldıktan •urıra üat 
tarafını da Tr"bzo'lun yap· 
masına ııard eıtıler. T rabzo 
nun 11e ) önlerinin ihtıya'ila· 
rını korıılayacak tam teıki· 
/atlı bir nümune haıtanui 
meatleıi ü..zerınde de k'Jnuı· 
malar o .clu, onun da iyi bir 
•onuca bcıglonmıı olacafma 
ku,ku yoktur etbet .. 

Baıbakanıml:zın gezileri , 
dofu illerimiz ifin her alan· 
da yeniboıtan kalkınma oe 
geliıme yolları Dfmııtır • 

/limiz.i de bölgui ıfıne 
alan doeu illeri ÜCjÜncü enı· 
pelıtörlük t Jki!atı bu önemli 
hareketlerin en baıında yer 
almıı bulunmaktadır • Eıki· 
den beri bu ılleri yakından 
ta11 ı mıf, iht iyaçlarımızı, tran · 
•İt iılerim i:z.i iyi .. kavramıı 
bufunan T ahain Ü.zerin bu 
iıin bo,ına gec;ırilmiı olma11 
dahi bızim icın ayrıca bir • 
aeoinf uyandır maktadır • 
Doğu ıllerimiz. için dahi 

her türlü gelişme vz geniıle· 
me yolları açılı, or iıte ... 

BEkir Sük titı BEKER 

Şarhayım ız 

geldi 
Geçen aayım zda ielfce -

ğini duyurduğumuz ıevimli 
Ş ırbayımız Kadri EvreD, 
Ank&rada açılan uraylar ban· 
ka11 kougres nde buluaduktan 
ıo 'lra hl o• ul ) o!uyle ve 
Güneysu vipuruyle cumartesi 
ıünü ıebrim 'z ~ dönmüş•ür. 

12 ıncı yıJ 

Mussolini Beşler komitesinin 
Kararını niçin kabul etmemiş? 

Roma - İtalyan kabioeıi 

bugün toplanmış ve yine cu 
martesi toplanmak üzere da 
!iılmışdır kabine toplaıı.tıı:s ı n 

dan ıonra çıkarılan resmi 
bildirik de deııiyo· ki B. mus 
ıolini ıiyaa• l durumun cum ar· 
teıiııden bugüne kadar olan 
gelışimını kısacn aııh~tm., ve 
ita1yııoıa cenevreye mukabil 
önergelerde bulunmadığını 

ancak beıler lıomitui cn-erie 
lerini ne için kabul etmedi • 
ğinin ıeheblerini bildirmiş ol 

doğucu ıöylem:ıdir cumarte 
a·cden beri olan bütün şeyler 
B. Mu11olinin \aşka türlü ha· 
rcket edemiyecfğini iıbat ey· 
l .. m;şdır 8. Mussolini italyanıL 
hadiselere gö·e takib ede • 
ceii ıiyasayi anlatmııdır . 

Habeşistanda genel seferber-
lik emrini imparator imzalad~ 

Londrc. 24 - Daily Mııil 
gazetesinin Adisababa özel 
ayları dün Neguı tarafından 

ımza edılmiş olan genel sefer 
berhk emrinin yağmur mevsi 

Fındık Fıatları 
Bugün anbah borsas ında 

eyl\ıt )Uklemuı fop tra bıoa 
15,040 k ı lo ıc hııdık 37 kuı uş 
tan, 95,000 kııo tumoul fındık 
17,5 kuruıtan 18 kuruşa ka -
dar, 2o5oo kılo ı•vrı fındık 
17,S kut U§tan SAtlımışdır • 

İstanbul \C bamburi bot· 
aalarından alınan teigraf1ardo 
e~ıül ve biıınci letrın yükle-
melen ıç fındık fop trabıon 
37 ve .J8 kuruıtan aabimııdar. -

Hamı ~aruhauı 

kayb'"'ttık 
Trabzooun tanınmıı ve ıe· 

•ilmış bır ıahııyeti olup bir 
müddet önce istaabulda ame· 
hyat olan bay Hamı aaıuban 

tanrının rabmetuıe kavuımuı 

tur .. Hami aaı uhan u~un yd 
lar tebrımı:uıe te.cım och ıı 
baılı.anlıiında memlekete bız.

met etmıı ıayin, güle• yüzlü, 
ınimb bır ıa.bıuyettı . aılesı 
erkanına tazıyetlerım,zi bıldı· 

rir, oiuUarıoıo., arkaaaşımıı 

tecim eıdaıı başkanı atif aa • 
rubanın ve kardeş1erinın acı· 
larını F•ylaşmz . 

'l~§ek.kür 
Babamızın ölümünden do . 

layı l:ı ütün aılHe derın bır t.CJ 

ve ıızı ıçındeyız . Bu acıları. 
mıza ierek mektüp ve teli • 
rafia ve ierekıe bızıat ıbtl • 
yarı zahmetle ıştırak v._ bızı 

teıelll e _en aayın cioıUarımı 

ıa aıl~m adana mıonet ve 
ıukranlarımız•D ia:ı.etenızie 

bıldırılmeııni çok rıca ederim. 
Tıc.rel ve sanayi 

ods:.fiı reiıi Atıf 

italya yerli 
asker topltyor! 

LoPdra 24 - Kabireden 
bildirildiğine göre ltalyanlar 
ıiOyada doiu Afrikasında 
bızmet etmek üıere yerli as 
ker toplamı.ğa devam etmek 
tedir. Her l:ö!2e hükumet em 
rioe belli uyıda aağlam aıfam 
yermek mecburiyetindedir. 
ltalyanlar bu suretle yirmıbin 
kitilik bir ~ uvvet top'ıy,c1tk 
hn~& uaıuyo ·lar, 

mınin sonunda bayranan Mu· 
kal ıenliklerinde yabud he • 
men bunlardan ıocra ilin 
edilmesi ihtimali olduiucu 
haber vermektedir. 

Habeşistauda 

Müdafaa 
hazırllğı ! 
Adisababa 24 - Reaml 

cevenler, beşler komitesini• 
teklıflerine cenp olarak ltal· 
ya tarafından yapılan teklifleri 
kabul edilemiyecek mahiyette 
ı~ymaktadırlar. Habeıiıtanın 

Eritreyi lhlyiD Se>maliıine 
baalımak üzere bit- lopr•k 
par\ ası vetmektcıı imt&aa ede 
ceii ıöylenmektedir. Habeıis· 
tan ıiliblarını bırak.maldan da 
imtina edfcektir. İmparator 
sarayında y~palan bir toplan· 
tada yukardaki mueleler uıua 
uzadıye inceleıımitdir Habe • 
ş iıt.n•n Uluslar ıoıydeıinin 

uaaıh;ıt ve tavsıyeleriai takib 
etmeğe karar verdiii teyid 
olunmaktadır. Hatta Habetiı 
tana İtaly•nlar t~cavuı etbj'i 
takdirde icab ederse büanüni· 
yetini iıbat etmek makaadıle 
asker kıtalarını bududdan ge 
ri gcçmeie bile haıtrdır. Fa 
kat bu tarzda hareket eder • 
ken kendını müdafaa hususun 
da kudretuıı azaltacak ıekıl 
de hiç bir harekete teıebbüs 
etmekiıtememektedir.ltalyanla 
rın Habef kuneUerinin tahri 
kall\ız harekette bulunduklar• 
oı behane etmel ri ihtimaline 
meydan vermemek üzere 
Neiuıun hudnd yakıniade 
bulunan kuvvetlt:re içeri çe • 
kilmeleri emrini verdiii ıöy • 
lenmek.tedir. 

Süveyşten 

geçenler ! 
Londra 24 - Portiaaitden 

bildirildiiine göre ~O eyhllden 
beri Süveyt kana inden 6035 
ltalyan aakc?ri 4221 top barp 
kereci ve 8418 ton mabru 
kat geçmitdir. 

ltal)Ja sevkıyatı 
Napoli 24 - Dün Afri • 

kaya 2000 nefer hareket et • 
mişdir gelecek dört a-üa için• 
de N .. pol i limanandın 17 ie 
mi kalkac .. kdır. 

1 DiK 
Ü ünümüz ~ u yıl çok iyi bir 

Fı tl sat Iac~ ktır 1 

Savı:2073 Çarıamba 25 EYLÜL 1935 

Uçaklarımız 
Bu sabah şehir üzerinde 

uçuşlar yaptılar .. 
Dün Erzir candıt ad konma 

töreni yapılan yeni uçakları • 
mızdan altı tanesi bu sabah 
Erzincandan kalkarak şehri • 
miz üstüne gelm:t ve uzun 
uçuılar yap!Dı ş\ar, havadan 
hslka kaiıtlar atm ışlardır. 
Uçaklardan üçü Trab1.on , 
Ö'lÜr üçü de Sürmene, Rize, 
Hope adlartnı almışludar. 

Erıincanda yap ı lı o. ad konma 
törenınde Trabzon adına hava 
kurumu baş l.!kreteri Cevdet 
Alaplı, Sürmene adına parti 
beıkanı Yusuf Ç ebi delege 
olarak bulanmuşlardır. 

Atatüı k büstü 
Menemen '--- Cumhurluk 

alanında menemenlilerin bü· 
yük kurtarıc rya ve onun 
Türk gençligıne vediası olan 
inkılaba kın'' ıükra11 hor'!u 
olarak uray tarafından dikil· 
mui lcararlaıtırılan Atatürk 
büıtünün temel atma töreni 
parlalı bir sarette yapıldı 
türende alay komutanı ve 
binlerce halk bulu, da . 

Ş:ırbay pcirtı baıkanı ve 
lıültiır ııyart tarafından birer 
•öyleu verildı bütün kaıaba 

bayraklarla ıüı lendi • 

Tarım hakurıı 
Gneıon 24 - Tarım ba· 

kaaı bay Muhlis Erkmen ya • 
aın da ziraat bankı: sı genel 
direktörü Ktomal Zum ve 
m ütebuııslar olduğu halde 
bu ıabah Karadeniz. vapuruyle 
ıebrimize ıelmişlerdir. 

in giliz kabinesi 
Londra 24 - İngiliz ka· 

binesi buıün •aat o '1 bir de 
toplctnmıı dır . 

istanbuldaki Yunan 
uçakları döndüler 
lıtanbal 24 - B!r kof 

günden bui ıehrimız.d.. bu· 
lunmakta olan Yunan haııa 
fıloau bugün 1 S,35 dil mem· 
lelııetın• aonmek üzere büyc1k 
dere ucak lınıanınclan h ava· • 
Lanmııdır . 

Yunan fi losuna havada 
uçak filomuz refakat etmiı 
ue YunanLt uı;manlar büyük 
dere rihtimında iıtanbul ıüel 
haua er kaniye 1 ürk hava 
kurulu istanbul ıukbe1i direk 
~örü oe erkanı ıariver ilçe· 
bayı ve kalabalık bir halk 
tarafından ufarlanmıılardır. 

Mılletimiıin ileri atılmala • 
rile dolu olan, yaıama kudret 
ye hakkını dünyaya tanıte.o 

bir devirde yaııyoruz. inkişaf 
lar1mlzın ölçülmeıi için içinde 
bulunduiumu1., üzerinde ehem 
miyetle duracaiımaı. itlerden 
biriıide muhakkak ki : 

20 ıJktt:şrin pazar giinü 
ynpılacak olan g~nel 
nufus sayımıd1r . 

üçüncü genel 
enspektör 
Ş~hrim iz le- n:rt:lemeler 
yaparak crzuruma gitu . 

G • çen sayımızda şebrim;ze 
g elmekte o'dnğucu yazdığımız 
doğu illeri üçüncü genel ~nı· 
p~ktö ·ü b ıy Tahsin Uzer 
cumartc s i günü akşamı Güney· 
su vapu uyle şehrimize i~l -
miş, incelemeler yRptaktan 
sonra düa saat onda Gümü • 
ş•neye yollanmıtdır. TRbsin 
Uzerin yan ında sağ'hk bakan· 
lığı adı o t· ft ş kurulu beşkıı· 
nı dokto Fuat, Fmanı bakan 
hğı adına enspektör Eıııt, 
ekoııomi bakanh~ı adına ba -
knnhk dırektörlerinden Sa.fet 
Danışman olara k bulunmak • 
tadırlar. r~hsin Uzer şehri • 
miz.de Lulunduğu müdddce 
C H P yapısında lrnouklaamış 
ve ilk gece onuruna partı 

adına hılkt vİ_8ol o .'l unda yirmi 
beş k•şihk bir ,ölen verilm ş · 
tir. Ba y Tahsin Uıer fölende 
Trabzonuo lkonomik ana İ§le 
ri üzerinde konuşmılar yap -
mış , Başbakanımızın Uman, 
Transit ve ~übre hbrikası 
hakkındaki öaemli kararlarını 
bıldarmiş ve hepimizi sevindir 
m ştir. Genel Eaıpeklörümüz 

pazar güoü öileden önce bü· 
tün işyar ılcrİ ielenler.ni ç •iı 
rar~k il baylık konaiında iÖ • 
rüşmüı , so gular ıormuş , 
iuhat ;\lw ışiır. Öğleden ıon~ 
ra tecim od~ sı ve arıy üyele 
rini çaiarm ş nray salonunda 
aıemlektt ış leri hakktnda bi.-
buçuk sut kadar koouımalır 
yapmış, At•türküa, Baş'laka· 
nın halka ıelbmlarını bıldirmif, 
ı at beşte parti üyelerini ve 
teşekküllerı halkevine çıilra· 
rak ö:ıemlı konuşmalar yap -
mış ve dün sabalı aaat onda 
Gümüşaneye yollaamııtır . 
Tabıın Uzer bir akıam Gü · 
müş nca e kalacak ve buiÜD 
Erzuruma hareket edecektir. 
Tabsın 1 U z.er Euıpcktörlük 
bölicıındel:u illerde iereken 
ioceteıı.ıelerı yapt,ktaa ıonra 

Aokaraya dboecek kadroıuou 
kemuak Erzuruma iİdecek, 
Euıpeklö . hik ıılerıoi çevirme· 
ie baı .Jyacaktır. 

1'1 içi:o. ? 
Eıki tııkaim me.zarlılı 

ıöyle paraaız ) aldan oio~ • 
lcındırılarak . yazın köylere 
ç tkamıyan halkın hava alaca 
ıı bir hale ~dirilmeai lazım 
ken yıllardan beri olduiu 
aibi claruyor ! 

Uray mecliıi hamamlarda 
yakılmaıının ya•ak cdilmPsi. 
ne karar verdiği halde yine 
harıl harıl hamamlara fın • 
dık kabuğa taıınıp du ruyor.' 

§ 
incir, ü.züm gibi meyoa • 

far, Üzerlerin in ôrtülmui 
ldı.ımken apaçık ve to~ top• 
rak içinde ı :ı tılıp gidiyor I 



Sayfa 2 

i'=le:r 
Bu iş böyle 

D~vam ederst-: 
Meydandaki sebzeciler 

çarşısının hemen arkasında 
harap bır arsa vardır. Ve hiz 
o arHnın bikiyesini, bu ma • 
halle balkının oradaki abde -
ıane, o alana dökülen zibiller 
ve nihayet bu abdesaneleşmiı 
arsadan ·şikayetlerini tekrar 
tekrar yazmıştık. 

Yazılarımızın ıikayetlerimi· 
zin okunup okunmadığı, du -
yulup duyulmıdığf malumumuz 
deiil., Fakat şöyle bir hafta 
evvel mahut anaya her gün 
dökülen zibillerin uf ak bir yer 
değişdirmeıi bu. yolda J.ir kıç 
ıatar daha sıralamama bu ar 
ıacın 2öze battığı halde gö • 
•ülmeycn, görüln.tek ıstenmi -
yen kötü durumuna bir son 
vermenin gereklendığ0ni bir 

·• kere d ha söylemeııı.e sebep 
olCfo. • 

Şehrin ~wü.p _pis ıiı, · zibili; 
daha doğrusu her gün t n 
zifat arabal:ırınL dolduran şey 
lerio dökül~, 'endini bıl -
meyen • .lııİJilerın abdeıane 
edindtii b11 pislık yataiı arsa 
mabaUelınin bıııoa kara bir 
beli kesilmişdir. Öyle ki ma· 
balle halkı yığılan piıliiin 
etrafı saran kokusundan ne· 
feı almaia korkar, yine bu 
zibillerden türeyip dört yanı 
dolduran sineklerden evlerin 
de oturamaz, uyku uyuyamaz 
olmuşlardır. Ve bütüıı bunla· 
ra raimeo tınzif at arabaları 

berıüıı hıç ıaşmadan buraya 
boıalmaktadıdar. 

Geçenki ve bu araadaki 
deiişikıık ıudur : Belediye ta 
rafancıan &onderilen bir kıç 
amele buradakı zıbilleri Bir 
taraf tan kaldırmışlar, Arsı 

temizlenecek diye ıevinen 
halk kaldırılan zıbıllerio bu 
ıefer,arsanıo obür kıyJsına yı· 

iıldıiıDı ve üzerine üç beı 
kürelı. toprak atıldığını bay • 
retle 6Örmüılerdir. 

Belediye bu Zlbilleri Üf 
beş adım öteye kaldırtmak· 
la ne yopmıı veya ne yap • 
mak ıstemiıdır ? • Şüphe.ız· 
ki boşuna btr yorulma .. Hıf, 
Halk yine e.ki ııkô.yetmde 

araa yine e•Ju durumundadır 
Şehır ıfinde ve bir mahalle 
nan tam iÖbeaınde böyle bir 
yerin mevcut olma•t ve tek 
rar tekrnr yazılıp fizildili 
halde bu pi•lıfin oraya yine 
belediye tarafından yafılma. 
•ı cidden ıaşılacak oe acına· 
cık bir haldir. Aıtık bu me • 
ıelcnin şurHı buruı kalma • 
mışd11. Rahat ve huzuru kal· 
mayan bır mahalle halkının 
tikiydleri duyulmalı ve bu 
ite bır ıon verılme!idir. Ve 
aıbayct bu sözlcrımiz bu tilt.i 
yetlerımıı. de duyuJmaz, kulak 
ardına ataluıa az z•man ıonra 
b omboı bir mahaUe ve ıehrin 
tam ortuında yükıeJeo ikinci 
bir Boztepe görü.raek ıaı ma -
yı.lım ..• 

HALiT MUZAFFER 

.Heşlerın kararı 

Adiı baba - babeı hü • 
kumcti cenevredcki delegele· 
rinden betler komitui öner • 
ıelerini metin olarak bildir • 
meaiai telirafla iıtemişdir ce 
DevredeD iÖDderiJecek cevı • 
bıo yarın akıımdan evvel gl"i 
/llCIİ pektz 11.1ühtcmeldir • 

. İTALVA 
Beşler 

HABEŞ MESELEŞi 

komitesinin verdiği 

karar 
bu 

metni.. italya kabinesi 
kararı da reddetti .. 

Cenevre 23 - UluslaT 
•osyetesi genel aekreterliği 

bu akıam beşl~r komiteai 
tarafından yopılmıı olan ö· 
nergelerin tam metnini nf'Ş• 

retmiştir komitenin nota•ında 
denilıyorki yalnız Habeş ulu• 
•unun ,/urumunu yegirtmtk 
ıçrn değil oynı zamarı./a 
Habr.şiatanm tabii kayt;akla· 
rını acmak icm zorÜrı olan 

T ' • 
calışmalara buş(alfiası husu-• 
•unda Habt'ş. biıhiımetine 
ulu•lıır soşjdte'i { •tarafından 
tPşriki mes .<~ıf"t: vardım öner 
gesınde b.ulutıulmaşı bu aos-
yetenin ödevi ri cümluindc · 
du böylece Habeş ımparaıor 
luğutiu11 kom,aları ile iyi mu 
ntlaebetlerdc bulunması imka 

• .nıda ha•ıl olacakdır. Ulus· 
lar aosydu n n bütün üyeleri 
için •oıyct nin dıg r üye•inin 
erginlıginc rıayet etmek bir 
ödevdir bu .ebebten dolayı 
her türlü yardım planına Ha 
beı hükümetınin muvalak'1t 
eö•terme.i icabeder idari 
iılahata eclince Hobeşistana 
yabancı mutahauı.Lar gönde 
rilecek ve bunlar bir poli• 
oe jandarma kuoveti ovcucla 
getireceklerdir bu ku..,oeı 

herşeyden evocl aşağıdaki hiz 
metleri görecektiT • 

1- Eıaret yaıak ediiecek 
ve esir tecimi ile uğraıanlar 
cezalandırılacak • 

2- Orduya oe polise men 
•up olmıyan kimaelerin ailah 
taşımaları aıkı bir kontr1Jfa 
tabi tuıulacokdır tenaik edi 
lecek poliı ecnebı/e,.İn yt>rleı 
miş oldukları şcırların yani 
Adisababa dıredana ve ha· 
rarın himaye.ini aaglıyccak· 

dır polis avni zamanda ya. 
hancıların daha kalabalık 
bir halde )IOfamakta olduk 
/arı tarım bölgelerinde de 
bunların himayesini •cığlıya· 
cakdır bundan baıka •mır· 
/arda emniyeti sağlamak ve 
esiriclığe oe koçakcılığa en· 
gel olmak için icabeden ted· 
birler alınacakclır memleke· 
tin ekonomik gel',meıi icinde • 
ıu noktalar derprı edılmiı 
dir : ,.abancılar memleketin 
ekonomik gelişmesi iıine iı· 
tirak edebilectklErdir dış te· 
cime gelince mutekabiliyet 
Ha•ına Uygan olarak muıa• 
oata riayet olunacakd•r bun. ,.,_. 

dan •on;a bayındırlık iılerine 
giriıilecek ue yollar yapıla· 
cakdır Habeıi•tantla modern 
poata tegraf oe telefon tt>ıki 
/atı vücüde 11etirilec1tkdir fi-
nan•al alanda a•ri bir bütce 

' ve finan• •i•temi vücüde g ~-
tirilmui derpiı olunmakta 
ve bunun icin bir devl-.t mo 

' nopolu ihdo•ıdüıür. ülmeJıtedir 

Bu11dan •onra memleketin 
geliımeıini oe daıünülen y•t 
ritimlerin tatbiki icin z.aruri • 
olan bir İ•tikrazın akdi im 
kanları tetkik ediler.ekdir . 

Yabancı mütehassıaların 

idari bir takım imtiyazlara 
mnlık olmaları veyahut on· 
lara Habeı memurularınln 

, .. ,,iki mea::ıilerinin temin 
edilme•i derpiı olunmaktadır 

Merkez.i bir orgtm ihda• 
edilecek ve dört bap!ıca mu 
ıaoir yani poliı şefı jandar· 
ma ıef i adliye ıefi ve finan· 
ıal ve ekonomi.:ı iı/eri ıefi 

bu organa merbut olacakdır. 
Yabancı memurlar ulu.tar 

•o•yele•i ile neco•t ara•ında 
itilaf ha•ıl oldakten •onra 
tayin edilecekdır yapılmıı 

olan tecrübelerin nazarı iti· 
bara alınabilip alınamıyacafı 
anlaıılmak üzere plan beı 

•ene •onra ala.Lor •o•yetui 
tarafından yeniden tetkike 
tabi tıdulacakdır beıler ko · 
mite•inin öner6eleri •o ~unda 
İtalyanın huıad menf aatla• 
rından 6ohHtmektedır . 

!votada İngiltere ve fran• 
•anın komiteye baz.i arazi 
tavı":.eatı ile muelenin müali· 
hone bir aüreUe h'llline me · 
dar olmaya amade o/dulda· 
rını bildirdıkleri beyan edil-
mektedır • 

Bu arazi taufaatı bilhoua 
•omali •ahıll~rinde yapılacak 
dır ingıuz ve Fransız. mura· 
ha•ları bundan baçka kendi 
hük(ımetlerinin habeşiatanın 

ekonomik inkiıafı mueluin· 
dr. ita/yaya hu•u•i hır takim 
menfaat/ar teminine omad~ 

olduklarını da bildirmiılerdir 
Yalnız. her ıki tarofca 

irııiliz ve f ran•ız. tebea•tnın 

mevcüt haklarına ve muahe· 
delere fran•a ve in~i/tere le· 
hine tubit edilmiı olon hale· 
fara riayet edilmHİ ıartını 

ileri •Ürmiiılerdir • 

'Jufusumuz Artmışdır ' • Nufusumuzun artt1ğına şiiphe yok. Ancak 
nerelerde- ne kadar arttığı ~ Çok artan yenle 
ne var ki ötede } ok? Olmayan yerlerde . bunu 
yaratamaz m yız ? işte bir sürü soıku kı bun. 
lara anüak : 

20 ilkteşrin - pazar güuü 
Yapılacak olan genel nüfus sayim1 halledecektir. 

• Zayi 
330-331 1enesinde mülga nümüae rütdiyeaindeıi aldıj'ım 

m0 zünivet şahıdetnamemi !Pfİ ettim yea:a:aı ılıcıiımdRD eski 
ııa•u hükmü c)pJ dıiınt ı!ic C)'lerım 

AHMET KANl 206 

Son durum!" 
Roma :23 - Roiter ojan· 

•ının bir oytarı Ceneoredeki 
darum hakkında bir konu, • 
ma yapan yetkeli bir hükü • 
met adamı demiştir ki uz.la• 
ma kapusa henüz cçılıtır 

Ulu•lar •oayete•indcn aııa· 

ri bir göruıme e•a•ı te,kil 
~debilecek yen~ teklifler bek· 
/emekteyiz mukabil teklifler 
de bulunmadık. 

italya • • 
ıçın 

CenerJre - Fran• :ı oe in 
giltere ltalya için Habt!ıi• • 
tanda ve icabettili taktirde 
Somali şahilinde araz' tadi 
liı.tı yapmaya hazır oldakla 
Tını beyan etmektedirler ln 
giltere oe Fran•a kendi hak 
/arına rıay2t ve hürmet edil. 
mek şartıylc /ta/yanı: Habe-
şistanın gelıımesinde öz.el 
bir ilgi&r o[c/uğan kabule 
amade bulunmc•ktadırlar. 

Acı hayret! 
Londr a 22 - Romanın 

bildiriği üzerine dün öğleden 
sonra huıl olıın acı hayret 
duygusu c.kşem ltalyaaın ver· 
diği ınenfı cevabın peurlık 
kıı pul arını kr p1i mıcJ1ğinı bildi 
ren bu.ı Cenevre ve ve Ro • 
ma haberleri üıuine biraz 
bDf.flemişd.r. bu haberlere 
göre temEs kcıailmiş değildir. 

it lyaca 
reddeilen 

beşlerin kararı 
Cenevre 23 - Habeıi•tan 

taraf\ndan kabul oe lıalya 

tarafından reddedilmi, olan 
beılı!r komiteıi öner6e/erinin 
metni nPıredilmişdir komite 
on ıekiz Ey ıil tarıhli rıota . 
sıncla durumu tarif etmiı 

oe ıonuc olarak ulu•lar so•. • 
yete•inin ar•fulu•al Ha•a 
dayonarakn Habıi•tana bir 
teşriki mesai ve yardım tek· 
[ıf:nde buluı ma•mın ödevleri 
cümfo•inden oldug,mu bıldir· 
mııciir bu nota Habeııatan 

ar of ındcm kabul ectıl".il 

olan ve Haoeıt•Umın tınan • 
•al &ıe ıaari ııierının .)'em 
baıtan ıen•ık edılme•me ve 
e/l.onomık baktmmdan ocı 
memleketten ııııfade olunma 
•ına ve bunun ı~in neca•ının 

ulu•lar •oıyetuı ıle mutabık 

kalurak btr taR.tm ecnel>ı mu 
tahauıları tc.) ın eım~•tne 

dair bır protokol. ı;ücuda 6• • 
hrılmuını derpıı etmektedir. 
Ru plan btı une •onra celcr 
ar ıöz.den itf ır ılebileceldir 

Hnyvan sergtsi 
Tokat 22 - Cumurluiun 

verimli ııJerınden biri o1aa 
yurtta hayvan neılinin iılibı 

1olunda 1 okadın ilk hayvaa 
ıerK••ı buiÜD aaat .. 9,30 da 
ılın reımi ve özel .kurum1arıle 
halkın önünde parlak törenle 
açıldı kauıııu bayvan ıahıple 
rane mükafatlar verildi göıte· 
llDID bıtaminde züzej bar 
mıDj ahmi yapıldı. 

l'.ine sevkiyat 
Napoli - piemoııt .. vapura 

294 ıiyab iömleklı ve !Sloo 
neferle h;.ı dal etaııtdir • 

ltal) a Sc\ kıy atı 
Napoll - 4o Subay ve 

2;;6 Ya11ubay ve 2000 asker 
yüklü bir jemı ile ıereci ve 
katır tıııyaa üç ıemi Afrika 
ya birck:et etmıtdir. 

İngiltere ile 
roma arasında 

Londra - inriliz. dıı iıleri 
bakanı dün akıam gazetelere 
bir bildirii vermitdir bu bil 
dirij'e ıöre romadaki İngiliz 

büyük elçiıi in2ilterenia akde· 
nizde almıı olduiu ıüel ve de 
niz tedbirlerinin bir taarruz. 
mahiyeti ta1lmadı1ı1 bakkınd· 
8. ıuvicbe inanca vermiı bil 
mukabele b. ıuvicbde italyaD 
tedbirlerininde bir taarruz eri 
keai taıımadıj'ını büyük elıi 
ye ıöylemiıdir dış itleri bakan 
lıj'ıaın bıldiri2i İtalyan harb 
ıemilerinin hareketlerinia do -
jurduiu gergialiii gider•ek 
ve italyan boabeı anlıımazhiı· 
nın bir İDgiliz İtalyan çarpıı 

maaı şekline ıireceii bıkkıD. 
daki düıünceyi yok etmek er 
keıini kovalamıktadar reami 
cc:venlerde tasrih edildiiiae 
iÖre bu ilk deniz ibtıyat tedi 
b.rleri ingiltereye pakt müc. 
bince üzerine aldıiı taahhütle 
ri yerine 1ıetirmek Ye tl'blike 
takdirinde menfaatleri koru 
m•k imkioını vermek için alıa 
mışdır . mamafıh inıilterenin 

hiç bir zaman uluılar ıoıyete 
ıi ko l&eyi kararlarının dıııaa 
çıkmıyacaiı ilive oluamaktadlr 

Cenevrede 
Londra - 8. AloiıinıD ce 

nevre de beıler komite ıi baı • 
kanı B. Madariaiaya ıöıteri 
len yeni uzlaıma pilinı bakkıD 
daki yeni İtalyan düşünceleri 
ni anlatmaaı haberi baaıa ta 
tarafından eyi biriıaret olarak 
t elikki edilmektedir çünkü B 
mu11olini her zamaD olduiu 
ıibi tam ıurette bayır deme 
mit ve görüımeleri devamına 
iıtekli görüamüıdür bunaala 
beraber İngiliz. baaını İtalyan 
iıtelderinin çok ve büyüklüiü· 
ne iıarct etmekte ve betler 
komitesinin bunları aytııma 
ea111 olar;,k kabul ~dilmiyece 
fıini hildirmcldedir . 

Harbın öuüne 
geçmek güç! 

Pariı 22 Gneteler 
beşler komiteıi öaerıelerinin 
lt•lya tarafından reddini bü 
yük bıthklarla yazıyorlar baa 
lardaa bır çokları şimdi bar· 
bı önlemenıa iÜÇ olacıfıını 

zannetmedirler fakat b111n ne 
kadar endişe aöıterirae iÖ• -
terain ltalyan çevabıoıa meta 
ve bu cevabın mülhem oldu 
iu rub her türlü pazarlık ihti 
malleriniD ortadan kaldlrılma
dıtını tahmin ettirmektedir. 

Milletimizin ileri ıblmalaıi
le dolu olan, yaıama kutr•t 
bakkıaı dünyaya tanıtan 6ir 
devirdear•ıayoruz.. inkiıaflarl· 

mıua 6lçlilmeai için içinde bu 
landa,muz, üzerinde ~bemmi 
yetlt!_ C:luracaıımız itlerden 6i· 
riıide muhakkak ki : 

20 ilkteşrin 
pazar günü 
yapılacak 
Genelnufus 
sayımıdır 
M 11 -
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ltalya brşler kom1tesi-
nin kararını reddetti ! 

Roma - balı anlar kurula 
nun bttler lıomituinia öner 
ıelerini reddeden kararı fU 

•ekildedir . bakanlar ku,ulu 
beıler ~omıtuinin rapo. unda 
bildirilen öner~eleri öirel!mİf 
ve bunlara derin bir incel~me 
ye tabi tutmuşdur bakanlar 
kurulu bt ıler komitesi tarafın 
daa HrfedaJea fayreti takdir 
etmekle beraber bu caerıele 
ri ı•yri kabil kabul adetmeie 
karar vermişdir çünkü bu ö • 
aerıeJer İtalyanın bayatı bak 
ve menfaatlerini nihai ve fili· 
bir ıurette nazarı itibare ala· 
bilecek ıonuclar urmeğe mü 
aait biç bir eıaa arzetmemek 
tedirler bak anlar k u ~ulunun 
toplanbıından ıonra verilen 
rua i bir bildırııde bakanla 
rın aah ıünü toplaoarok ı ya· 
aal durumun gelııimioi ıncele· 
yectii ve ruznamede bu uaan 
ida?e meseleler. balledeceii 
ilive edilmektedır buıüokü 
toplantıda mullohni ıon gün 
leria siyasal ve süel duruma 
haklunda uıun uzadıye izahat 
Yermiı ve beıler komitesi 
rapo?unu geniı izahat vermek 
ıuretile okuaauıdur . 

Habeşistanda 
neler oluyor ! -·-Adis•baba 21 - Habe • 

tiataaıa prensip itibar17le 
betler onergelerini kabul ede 
ceti bildarıli)Or : HüHımet 
ltaıyaaın vesile ıttıhaz edebile 
ceii her tirlü hadiseden sa • 
lnamaktadar Neıuıunun ba 
batti hareketi atubabf teflerin 
•• ZQIUDa U)IUD olmadıiıı için 
l.u )Üzdea ımparatoran laıJk 
araa1adakı itıoarıadan kayb 
etmek tehbkeaine maruz oldu 
iu aö1leai1or yaimur meHİ • 
minin aonunu gösteren makal · 
dhai ve ıüel bayramıaın arife· 
ıinde Vatanperverane tenlik 
ler birbuıni talub~tmektedır. 
Neıus bu sabah mo:irn tarzda 
teslıb edılm f binbetyüz kiti· 
hk muhafız luta.atuu ıöz.den 
ıeçirmitdır Albyüz kıtı Maiji 
mıntakasınıa ceaa'ouaa buek' t 
etmek üzeredir. 

ingıltere ile 
Fransa bir! 
Loadra 21 - Moraiar 

post ıaıetesi yızı)or : Orta 
A•rupıda bir taarruz vukuu 
halinde lnıilterenın alacaiı 
daı am bak kında F rans z D.ı 
itleri bakanlıjı tarafıDdaa 
Yakabalıa •on ıılıfaar busu 
111ada l:.ü)Ük Bmtuıya ve FraD 
ııı biikumetleri arasında tim 
bir anlatma husule gelmııdir. 

Cebdüt lıırık ta 

tedbirler! 
Cehel6tarık-Bu aabab au 

tamptondaa ıelen laalrasayr 
Dalsliye rem 'ai 160 topcu ve 
ttillklm askeri aldıktan ıon 
ra maltaya hareket etmiıair 
aaltada hava hucumu halin 
de talimatı ıhti•a edea riıale 
er datatalacıktar. 

1talyanın reddi 
Roma - Bakanlar koıııe 

Jl betler komitetiDİD tekhfle· ,,.. ,.. ·•••t4" ' 

• 
italysnın 

harp bölgesi 
Roma 21 Ha"P çıktığı 

takdirde Nıpoli, Palermo. 
Me11ina ve Bölri harp bölgeıi 
iin oluo~cak ve 2'enel sefer 
berlık halinde de hu•ada otu 
ran balk uzakhşltrılacakdır. 

ret vece ıevre! 
Cenevre :i 1 - ltalyanın 

reddi murahhaslar arı: slo da 
derin bir intiba uyaaıfarmıştır 

bununla beraber teblii mftni 
dıkkatle okunduktan sonra 
okunduktan sonra haly n hü-
kumetinın reddinde zannedıl· 
dıiınden daha fazla irıcelıl( 

bu undu~u ve bilhaua daba 
az. 'kati oıduğu kanaatı buıl 
olmıtdtr bet halde lu vesika 
ef kin uır üm 'yeyi pek tel ite 
düıürmüş olan ge\ en h•fhkı 
ltalyan kabinesi tebliiinden 
az çok f.rkh görünmektedir. 

İLAN 
Def ter dar hk tao. 

Sıra mafıazal.uda 265 - 2 
numaralı mafıazada sarraflıkla 
icrayi ticaret etmekte ıken 

terki ticaret eden ve elyevm 
mıbalb ıkımeb mtçbı.l l uJu 
aaa yezdı oiJu Hasan n"mına 
10 - 48 aumarab ıhbarnıme 
mtlcibiace l· 1 934 tarıbindea 

25 • 7 · 934 tarihine kadar 17 
lira 8 kaıuı luzuç •e 2 lıra 
56 kurt ceza ve 3 Hra 93 ku 
ruf babran verıisi tarbedıl • 
mittir ııbu ilin tarıhınden ıtL 
baren otuz ıün içinde tarholu· D•• yerııye ıtıraz vuluı bulma 
dıi• takdırde matrub verıiaia 
katiyet kesb edec~ii ilin olu 
aar • 

İLAN 
Defterdarlıktan 

lskele caddesinde 64 - a 
numaralı ma{ıaıada berberlik-
le icıayi san'at etmekte ıkea 
terkı sanat rderek e1ye•m ma 
hallı ıkameti meçhul bulunan 
denit oilu ıevk~t namina 
l 0-86 numaralı ibbarnanme 
mücibince 1 1 934 taribınden 
31 12 934 tarıbine kadar Slira 
25 ku Uf kazanç ve 7 9 ku 

1 uf ceza ve l bra ~l kuı uı 
buhran veraısi tarb-!dılmitdir. 

iıhu ilioname tarıbindeo ıti -
barın otuı aüo ıçınde taı b.o 
lunaa veı&i ve ceı.)a itinz 
vuku buımadıjı takdirde mat 
ruh verıınin kaliyet kub ede 
ceii ali• olunur • 

İLAN 
Defterdariı~ tan 

Terııler ıo"•iında 14 aa 
maralı mas.ızada Y• ıancılılda 
crayi ıan'•t etmekte ıken ter· 
ki sanat eden ve balen mabai 
li ikameti meçhul bulunan ka. 
ra oilu oıman nam'ııa il 27 
numaralı ıbbaroame mücıbince 

1 · l 935 den 21 3 935 tarıbiııe 
kadar 7 Hıa 35 kur'1f 
kazanç 1 Jıra 13 kuruı ceza 
1 liH 7J kuruı ~ubraa verıf 
ıi taıbedihDitdir • 
iıba ilin tarıbıadea itibarea 
tarbolaaaa verı!ye bir ay ıar 
fındı itiraı vuku bulmıdıtı 
takdirde metrub •e11"oin kal 
1,t kc•b•dccıti iib ohuaur. 

VE!n1ea · 
eksiltmesi 

SHel satınalma 
komİ:S) onunndan 

I - erzu•um kıtaatı için 
3 Soo çift yemeni kapalı zarf 
uıultle 7 9-935 eıı itibaren 
munaka11ya kaııulmustur • 

2 - muoakHa kolurda 
11tınalma komaıyonunda ya~ı· 
lacaktır . 

3 - muoakasa güaü 26. 9· 
935 perıcmbe günü saat JI 
dedir . 

4 teminatı muvakkat• 
ıı 590 lıradır . 

5 - talip olanlar tekl:f 
mektublarıle 935 de erzu,um 
t caret odasuıri .. n ne İfghr • 
düklerine dair musaddak fü; a 
ret veaıkalarile ttminFtı muva 
kkatları konmuş buluoı uktu. 

6 - tekhf mektublan ihale 
sa attndan bir saat evnl ko 
mil\ ona verılmiş bulunacak 
seat lCJ daı ıoua verilen me 
ktublar kabul edilmiyecekleri 
ilin olunur . 4 - 4 

Koyun sığır eti 
eksıltmesi 

Süel salınalma 
komisyonundan 

A - TraDzoa askeri baa 
tanesinin bir ıeaelik ihtiyacı 

için tahminen 2450 liralak 
8,ooo kilo koyun eti ile J,ooo 
kilo 11iar eti ahnacakbr • 

B - tartnameai her rl• 
komiayonda paraaaz okaaabilir 

D - artırma ekıilt•• 
açık ekailtme ile almacaldır. 

E - muvakk11t teminat 
~ 83 lira 7 5 kar uıtar • 

G - iıteklaıerin 3 birinci 
teııın 9~5 per,embe ıtıall 
saat oa betde T. ma•akkatalari 
le bır lak le lu lede uba alma 
komisyonuna muraaatları illa 
olunur • c ç ç ç. J - 4 

Zayi 
Trabzoada blcam tabura 

runun dördilncii b61üitiade 
askerlik yazifesiai ifa ettiktt.a 
sonra almıı olduiam terlaiı 
tukeremi uyi ettim yeniıiai 

alacıiımdaa eskisinin hükmi 
olmadırını illm ederim • 

Vakfı kebirin kartalar 
köyünden litif 
ojullaraadaa yusuf 

oilu ilyaa Jll 

Yitik Tasdikname 
Sı•HID zara iiçeai merkez 

camburiyet ilk okula beıiaci. 
aınafından aldıi•m nakil taıdik 
aamemi kllybettım yeaiıini ala 
c•itmdan _eskiıiain hllkmil 
ol 11adlitnı bildiririm • 

Mehmet oila 
Ertujr11l 339 doiumlu _, _ _.. _______ _ 

iLAN 
Defterdarlıktan 

Terziler ıokaııada 14 na 
marala ma iaıada yor ı•acıhkla 
crayi u •at etm~kte ikea ter 
ki ticaret edi•D •e halen 
mıballi ikameti meçtıal bulu 
nıa kara otlu osmaa namina 
3 - 9o numaralı ibbara .. me 
mücibince 5 1 ~34 den Jl l.2-
934 tarih'ae kaaar 17 lira Bo 
kuraı kazanc •e 3 lira 56 ka 
raı bularan verıiıi tarhedilmiı 
dif İf ~u illa tartbiaden itilıa· 
ren Jo ıın içiade tarholun'D 
••rai1e itir11 •u~u balmadıtı 
ak llrde matıvh urrinia kat· 
1•ı kıt•••~•t• iJh o!uıır. 

. . .... .,, .. • 
2 ve 20 komprimeflk a~\alitjlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimeJerin 
üzerinde halisliğin tirusali 
olan EB markasını arayınız. 

, : .. . .. l ıl 

Doktor Operatör 
MUHİTTİN 

...e.sk:e:r~ hastanesi 
cpeza tö:rü. 

' ' 

1 
H astcı]arını kunduracılar caddesi binbirç~şit 

mağazar,ı üstünde kabul eder l •8 

L .. _·;..· . . . "' 

Erzak ve • 
saı~e eksiltmesi 

SÜEL SATINALYA KOMISlÖ~U~DAN 
1 - Erzincan kıtat ve müe11eaeleri ıbt yacc için kapalı 

zarflı ekailtmeye konulan erzak yeaıin c nı ve miktarları ma • 
bammeD fıata iÖre tutara ilk te111İnf ta ibale l(ÜDÜ ve ıaab ... • 
tıda yazılıdır • 

2 - ıartnameler erz'ncaoda tümen ı hn ılma komiıyoaaa 
da bili bedel 't:.rılır . 

3 - ıırtnamenin 4cı maddesi mücıbince isteklileri 32,33,34 
ci maddeleri müc1 ı c t .ııf mektu tarını tanz'm ve satan alma 
komiıyonuada ıbale sa l 1.1 D bir ıut evvet vermeleri liz,mdar 
162 S kilo sabucun t.hın n cdılen bedeli 5929 lira ve ilk temi 
nab 444 lira 67 buçl'k b k&palı ib ieıi 27 9 935 güaü 11at 
oabirde 479 400 kılo ku u ~o c<ı1 mub rnmeo f ya~ı 21573 hra 
ilk teminatı 167 hra ~ 7 buçuk kurut kepah ihalesi 27 9 935 
ıüoii sut l:j de 479 400 kılo:kuru odun tahmin edilen f Y•b 
19176 lira ilk teminata 1438 IİH 2o ku uş k p~lı ;balesi 27 9· 
935 l(ÜnÜ s' t 16 da 637925 lu1o uman n bhmin edilen fi· 
yatı ıı88 lıra 87 buçuk kuruş ılk temrnata 717 lira 67 karat 
lcabah ibalui Jo 9 935 iÜDÜ aaat lo da 2oL5o kilo sade va 
i•D tahmin edilen fıyab 1~656 lırA 25 kuruı ıı!l teminatı 949 
lira 22 kuruı kıpalı ıhıleai 3o·9.935 iUaü s ıat oıabeıdedir4-4 

---------------------------------------------.-.-
~ ~· ... -...... •. :· ~-.... -,,.$~·~. ~--.. ;.·\··•· ... 

~ ~ ,,.... .. • ........ > ·' • > 

Sümer Terz hanesi 
Temiz ve Zarif DJkilm · ş bir elbise gf'ytb;lmek 
~ için baş vurulacEk yegane atalyed;r • 

~ Trabzon u~an ıo~a'f///l/lj~ ••• '< #' •• !. • ..;.,...•$ .. ;, 
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::ız.a :s :uz z :m w 

ABONE 
S.,.eliti 500, Altı aylıtı 300, 

E f ::ma:: L!EZ 

NÜSHAS 
4 Kuru~!ur 

4 Sayfa 

~ Aylıtı 175 luıra, 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar 
~ 

GAZETE ve BASIMEVi 

ilan aatırı 15 Karu~tar Relc/fimlar 
pau rlıta tabiJir. 

Eaki niı•laG lar 20 karaftar 

OKUMADAN GEÇMEYİNiZ ! 

Umum müşterilerimize , Bayanlara ve 
mektep talebelerine 

Metanet, zarafet ve ucuzluğu ile ~öhret hu lan ( Trabzon: uzun sokak ı 

bakı oğlu kahvesi karşısında 

ŞAPKA MÜTEHASSISI ALİ RİZA 

. Şapka imali hususundaki te~hiJat ve ehveniyetten dolayı müşterilerimden 
ı _ ğördüğüm rağbet üzerıne bu defada ( B"yanlora mahsus ) hızzat 

istatanhuldan getirdiğim yeni usul kahplarJa Bayan şapkalarına 
istenilen şekilleri vermek ve mevs;me gört' her nevi 

Son modt!I hasırlar, kumaşlar, kadifelerden 
Bayan şapkaları 

imal ve başka başka" şek.iller verilmek surttile tamiratlar dahi kemali 1 

maharetle yapılmakta olduğu gibi güzel kumaşlar ve 

MİK FİBER SİPERLERİ 
ve en iyi malzeme ile son moda üzerine jmal ey ledİğimiz 

Lise ve 
ve ilk 

orta ni~ktep 
mekteplere 

şapkaları 

mahsus gepler 
Rekabet kabul etmiyect k derecede ucuz satılmaktadır 

Siparişler, tamnatlar alelhu~u! foter kalıpları arzuya muTafık surette 1 

derhal ımal ye tamir olunurlar . müşterilerimizin aldanmamak için 
önceden mağazamıza murac~at eyiemf'leri menfaatları Jktizasındandtr 

l 
Uzun sokak bakı oğlu kahvesi karşısında : 1 

ı.~ Şapka mütehassısı Ali Riza ..,~J 

~----------------------------~----~~~~t 
1. ---- ~ 

Son moda kumaşlarımız geldi . 

Taksit muamelesi yapılnıaktadır. 

YENİ GELEN SON MODA E.LBİSELIK 

KUMAŞ ÇEŞİTLERİMİZi 

LÜTFEN GÖRÜNÜZ. 

Tüccar terzi 
OSMAN NURi 

• -Düzeltme 
Ge~ea ıayımıııa dördllncll aıh:feıinin birinci sülur.undaki trab.z.on icra memcrlajuaaa açak ar. 

bıaa ilA~ıaın on Dçtlacü Htmcd• { 16 b=nrde J4 b 11ui ) diye yı pılu.al.ktn teıtib Hh•i olarak 
Wr W.••• 1-ıll•1Jbr, dotra.ıuauı )UtJJGa icdıji•iı Jö .biUtde 14 )Jiuui o!iıaju tdailuiUaoluu. 

1.··-11ır.111~- ---Trabzon askertikşubesinden 
1 - Fıli h:zmetlerini yapmak üzere ilkfcşria 935 ayı 

içinde hangi sınıf ve doiumlı.rdan aıkerı~ çairılacaiı ışa
zıya yazılmıştir . 

2 - Bu doğumlar dabilin.{e aıkerliiiai yapmayarak 
bakayede kalanlu ile kendi namla,.na celp puıulaıı çıka 
rılan erat, ceJp pusulHında göatcrileD zünlerde fUbede bu• 
lummak üzere şi m.diden baz1rlanacaklardır . 

3 - Vaktile çairaJıp ıelmiyeDler ile doium ve ııaıfları 
ifağıda ıösterilen yabancı lar ııaıflarana tes!ıit ettirmek iize 
re şimdiden şubeye geleceklerdir . 

4 - Kendi namlarına celp pul'ulaaı çıkan bedele ler 
gösterilen İçhma gününden evvel bedellerini yatırmaia .. 
mecburdurlar. 

S - birinci maddede yazılı doium ve ıın ıflar ıunlardır 
Hudnt kıtaatı için 316 ili 328 piyadeler • 
İki senelik kıtaat için 316 ili 329 
Deniz kıtaatı için 316 ili j29 
Jandarma kıtaatı içia 316 ili 329 yetmez iıe J3o lilar 
Gömrük kıtaat1 için bu ıınıfa a:nılmıı olan doiumlardır. 

7 7 • ..: .. .. 
• Erzak ve saıre eksiltmesi 

SÜEL SATINALMA Komisyonundan 
1 - Er.ı.urum a1keri ihtiyacı İfİn •t•iıda yazılı mevaddi 

iııe kapalı zarf uaulıle müaakaHya konulmuıtar . 
2 - iaşeaia cıaı •e miktarı muvakkat temınatiarı ıhale la· 

rihi ve aaatı yazılmııtır . 
3 - taliplerin ıartaamelerini görmek üzere ber gün müna • 

kasaya ittirak edeceklerinin 290 1ayıh kaauu 32,33,34ci madde 
lere sıöre teklıf mektablaranı ib-.le Hatıadan bır aaat evvel ko· 
miıyoDa vermit bulunacaklardır • 

4 · - mektab verilecek ıaattaa ıoara mektub kabul edilm~ı. 
Cınıi miktarı mu•akkat t. ihale ta. Hat 

lira k. 
594 4· !o 935 kazyaiı 2 2 000 

Pirinç 25000 
Arpa 300000 

468 So 
731 25 4 " " 

5 " • • 

lo 
14 
11 
11 
11 
H 

Sade yai 20000 
Toz ıeker 20000 
Ot 350000 

Sığı eti 
eksiltmesi 

Süel satınalma 
kömİS) onundan 

781 
421 
606 

1- Er zıacan garnizonunun 
lutat ve mür11eseleri eratı 

ibtiyıcı icin 129000 kılo ıı • 
i•r eti ytniden kapalı zarfta 
ekıiltmeye konulmuştur . 

2 - muhammen bedeli 
19360 liradır • 

3- ilk teminatı 1452 lira 
d" . 

4- ıarnameai erzincada 
tümen sabnalma komiıyoaun· 
dan parasız verilir • 

5 -- i)aalesi ~6 -9-935 per • 
ıembe zünü saat onbir de 
tümen aatınalma komiıyoaua
da yapılacaktır . 

6 - iıtekliler teaiaat 
makbuz •e mrktablan ile 
bir1'kte kapalı tekliflerini 
2490 Hyılı kaanna ve ekıilt 
•• kaallDUDUD 32,SJ,34 ci 
maddelerine tevfikaa taDıimi 
ile ihale •ün ve ıaatıadaa bir 
ıaıt e•veline kadar komiıyo· 
aa makbuz mukabilinde tea • 
rm ct•it olmalara liıı•dır. 

4 - 4 

25 
25 
4- 4 

7- -" " 8·" . ,. 
8· . . " 

arpa 
eksiltmesi 

Süel satınalma 
komisyonundan 

1-Erziacıa ıarnizoaanda 
ki kıtat ve müe11e1eleri ıbti 
yacı için aatıa ahnacak l,~38 
600 kıl o arpa yeaidca kapa· 
la zarfla ekıiltmeye konulmak 
üzere dört kııma ayıU.U,tır 

2- ber kı ... 259 650 kilo 
olup muh' m•ea bedeli 16228 
lira oa •ki ltuçuk kuı111 • 

J-ilk temiaatı 1217 lira 
oabir kuruıdur • 

4 - ıbaleai 3o 9-935 pa · • 
zarteıi ıünü ıaat Qabeıdc 

erziacanda tümen ıatıaalma • 
komiıyoaapda yapdaca~bı • 

S - ıartaameaiai ıörmek 
iıteyealer erzıacaada Htıaal 

ma komiıyoauada her ıDa 
16ıebılirler • · 

6 - ıutaameaia dörd&ac&. 
maddesi •iicibince iıteldıleria 
teklif mektubla11aı 2490 ıayili 
artırma ve ekıiltme kaaunaa 
3~,33,34 ci maddeleri mücidla 
ce tanzim ve ıat.malma komiı 
yoaaaa kapala zarfları• mak· 
buı mukabılıade ihale ı•atıa 
daa bir Nat e•vel teılim et· 
mit ol ıcaklara ilAa oluaur , ·-· 




