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üretmen ( müstahsıl ) lerı n 
n 

etrniş 

(r ahsul) ünüzün ı~e in 
yaparsanız 

( ~ i ) 
tiatların artığını pazara i 

çok yükselmesine hiznıet 
yiniz . Böyle 
olacaksınız ! 

~KONOMJK 

~ iııe .Fındık meselesi 1 
l)retnıenlerinıizin bir 
Bankası olnıalıd~r .•• 

___ 
~~~~~~~~ 

F,ndık meselesi öyle bir 
lllcscledir ki, onu üretmenin 
(Muıbhsıl) •e memleketin 
llleııf aatine balledebiimek için 
blrka~ kanaldan hem de kuv· 
~etlı olmak üzere tedbir almak 
ıerekt.r. Bu tedbirlerin biri 
tve belki en başta ıeleni bir 
Ürctnıcnler bankaal kurabil -
inekle 11ınc-.k yerıne ıetiriJmif 
ol-c:•kta. Bu teabir -alındıktan 
bu biınka kuı uldukt n ıonra 
llltaelcııin öbür yönlerinden 
•ltaıca.k kallıınma tedbirleri 
de Y•uyariya kolıayl"şmıı ola-
cakbr. U.ctmenier baakHı, 
fındık ürününün zaman zımam. 
dii§lü2ü, daha doi'ruıu düş • 
llltkteıı bıç.bir zaman kurlu • 
l~Ullidıiı peritanlıktan kurtarıl 
lll&sı içın Ü~etıııen ( muıtahııl) 
yoı;ürıci n ( c phe ) lınmuı 

çokt n gerekmiş olan ilk, 
fakat en kc s·n ( kali ) •e 
etgi [ tesir ] li bir tıadbirdir. 

Geçen ıün, ıehrimiıde 
bulunan üçüncü genel eııspek· 
tôrümüz hay Tahıin Uıer 
Qr•yda ş~rhJ .. ul ve tecim 
~dtsı üyeleriyle memlek.,t 
•titri ve bu arada flndık me 
•eh ıi üz~. inde konuşmabr 
Y•parkan bır fmdık üretmen 
Itri bankaım1~ çok Hıilı 
olac:a~ı mutalen\ üyelerdco 
bazıl<irı tarafından ileri ıürül 
lllüı, ıayın enspektörümüı de 
llladenıki bukadar aıığlı bir 
ttir, şimdıye değin niçin yap· 
llltduıız V.? ş"mdi uiçin yr-p • 
lllıyorıun~z demit .. Bu çok 
)'erinde olan karşılıktan ıonra, 
ko1uyu ileri sürenler, ent 
Çok ••ıih bir iştir ama bura· 
da kendikendine kotarılmaz, 
bir ka . t . k' . t nun ıs erı:ı ı, ıı e an 
cak o zam;ın başlanmıı olsun 
demişler .. Demek ki, berbaaiİ 
~tvzıl bir işi, asığı gerekliii 
tıkadar açık olan işleri dahi 

ba. . le fl~ıpA kotarmak içın mutla· 
• bukumetin yardımına daya· 

lltcQk, me.ela, işte kanun 
iıtiyecek kadar ileri varaca -
iıı lyi ame bu it kanun iti 
llıidir ki, oı::u da bük um ete 
Jlilcliyerelr, deha baılamadan 
11Ynl P içinden çıkmak iıtiyo 
~llı: 1 Bıı ço1i aıığh it keDd 
ttıdiae yap Jmazsa n·çin, 

1•pılımaı, f!J>debilirae ııl 

1 --

Almanya, Macaristan, Lehistan arasında 
dlkkate değer konuşmalar başladı ! 

Berlin 27 - R«•mi ceoenler Almanya , Lehi•lan ve Macarİ•lan ara•ıncla bcşlıyan 
görüşmelere dair hiç bir ft!!Y •ôylem~mekted! le• bulanla beraber cö•re.pondar·ce d;ploate 
11a:r.etui dan akıamki •ayııında Sovyetlere karıt ş iddetli hucumiarı ihtioa eden bir yaz, 
neşretmektedir yarı reami gazete h ıbeş nınelEs i bugü'lrn biricik t ehlikesi d~ğildir, dedik· 
ten •onra Rcuyanın nıem~ldeki du rumunun B. L itvinofun CenerJre deki durumu ile tezad 
teıkil ettiaini ilaoe etnıektedir • 

Alman Hava baka ı macar uçak al nında 
Budapeıte 27 - Bütün aç::1k Alanlar•nı g :z.mek oe Moccr hr v:ıctlıiınut yonetmenlerile 

tema• dmek üzere Macari•tana gelmiş olan Alman hava bakanlı~ı yonetgeleri B. Mileh 
bir ka~ ~ün daha burada kalacakdır , 

z----=- ·=====-=< 

Dil bayramı italya abluka edihrse • • 
Yurdun her yönünde 

kutlulandı .. 
Ankara 27 - Dil hayra· 

Almanya ve J aponyaya başvuracağt gibi 
donanması da İ§e karışarakdır ! 

mı düa memleketin her tara Roma 27 - Ekonomi iatok 11ucuda getirmek üzere 
fında bu bayrama yakııan ,,,dbirleri tat biki ihtimalin· bazı eıyanın ıerbe.t olardl 
önemle kutlan aut, Halkevle den . ba~ıeden . '!1ahafil bu memlekete idhali, i•tihlakatın 
rinde törenler tertip edilmiştir ! tedbırlerrn tatbıkı hu•uıunda tcıhdidi, bufday iıtokları ou 
T- k D li k l k ,üpheli olduğıırıu beyan et· ı d t .. 1 . 'h . ur ı urumu gene ıe - . • . . ı cu a ge ırı me•ı, nı ayet J'l· 
relerinin lstanbul radyo:1uyle ı m_ektedır'. Ç~ ılu ~u tedbırle 1 ponya Almanya r.ıe t erezil-
verdiği ıöylev dinlt?om;ş Hal· ! rın tatb~lı ını ıi(ıza~ eden ya gibi ulaılar •oıyttesi aza 
k 1 · d b" . 1 derJletle-rın ... rat: ıtalyaı ın 

ev erıa e ır ço-t aytaç ar . •ından olan deoletler• mura. . , zcırarından daha cok 7.lyad• 
hrafıadaa halka dıl devrımi - 1 kt F lh •L 'k . o aca ır • • aaı a 1934 
mıı aalatılmııdır. nncıi 7.arfında inaıltere ital· 
Fransız ,,aya yedi yüz iki milyon 

liret mıktarında mabayaatta 
Gazeteleri bulununıuıdur • ,itolya icap 

eden tedbirleri alnıııdır bu ne diyor ! tedbirler ıunlardır ; 
Muhtemel tedhirl,,rin tat· 

bikinden erJvel kafi d•rt;.cede Pariı :17 Gazeteler 

caat hu•aıunda derpiı olun· 
maktadır . Eier ala.far •o• 
yeteai üyeıinden olan defJlet · 
ler ita/yanın erzak tedarikine 
nıani olnıafa kalkrıucak bu 
alelade bir abluka demek 
o 1acak Of!! bana karıı italya· 
nın donanmcıı mudahale 
edilecektir. konseyin perıemhe güııkü 

topliiDtııından iki aoauç çıkar· 
Türkiye· Yunan arılaşması 

(~~' 
\,_ ~ ~--_) 

Fındık 
fiatları 

Düa ve bugün bouada 
fındık fıaUarında ufak bir 
yüksJiş kaydedilıcektedir . 
On beş birinci tc şria yükleme 
leri iç fındık fop Trabıon 
40,000 kılo 37,5 ve 37,7 ) 
kuruştan, foşa fındık fop Trah 
zon 25,000 kilo ve 22,5 22,25 
iluruıtau, 375,000 kilo tumbul 
fındık 18 ve 18,5 kuruştan 

aatılmışdır . 
Fiatlar umumiyet itibariyle 

terakkiye meyyal olup piyan 
aaa-lamdlr. 

Dil Bayramı 
26 Eylu\ dil devriminin 

y•ldöoümü olm k münasebe • 
tiyle '-ebrımiı. halkeviode bir 
tören yapıl mış, değerli Tarih 
öiretıneni bay Abdullah tara· 
fıad•n bu konu üzerinde 
bir aöyln .•öyle miştir. 

Bay Hasım 

Geçen hafta okullarıa ve 
talebenin dvrumunu incelemek 
üzere ıehrimize ııeidiiini yn· 
dıiımız Kültür bakaohiı ut 
işleri direktörü Ye genel eua · 
pektör sayı n hemş\!r.miz bay 
Rasim incelemelerini bitirerek 
evvelki gün Güııeyıu ''apuray 
le ve Samsun yoluıle An\ca • 

maktadırla. Birinci ıoauç 
Türkiyenin Sovyet Rnıyanın 
ve Romany.1nın gizli toplantı Atina 2 7 - Eu 11un im 
11ısda betler komitesi tarafın zalanan ve l ilkteırfode me· 
dan yapılmıı olan önergelerin ri}'ete girecek ve aite ay •u 
mubaleiab olduğun ileri ıür recek olan yeni Türk runan 
meleri oo üçler komitHİ ta • 

tanıamlanmrı huıusi taka• uya ifilmiş, dostları brafm • 
muamelelttri tamamlanacak· ı dın iıkelede ve ""purda 

uiurlaom11tır. 
tır • 

raf1ndan buırlanacak raporun anlcıımaıı bono u•ulü yerine 
ttalyaya daha az taraftar ola umum klırıngı koymo.ktadır 
cailnı ıcıtermektedir. ikinci anla,nıantn eaa•ları kömar· 
ıonoç bay Ltvalıa ıöylevi ile den boıka bütün Tüık m(ll· 
bay Edenin ıöylevinia birbirini ları beclellerinin yüzde elliıi 
tamamen tutma11 lagiltere urbnt "'öoiz JÜZ.ÔI! elli•i 
F ranH yaklaımuınıın yani nıahtelif •iıretlerde kullanıla 
FranlA (talya uuklaşmuının 
· d" kadar Hnıldıaındaa 1 bilecek ve klırcng yoliyle Ö· 

ttm ıye • d kt · k · · l · b d l çolr ilari ıittiiini g-öıtermek- enece ır. omur erın e c -
tedir. /er trıpartıt yotilc öıienec~k· 
~:...----------- tir tron•it mallar urbeı dö· 
yapılır, itte renel Enapeiı.törü-
mUze durumun ı. asıl bu caa 
alacak noktalarını açık Ye ke 
ıia olarak anlatm•k Jizımk~n 
iCSrüoilyor ki onların üstünden 
atl İlmlf, gereii olmadığı hal 
de büku111etten bir kanun :ıte 
meğe kadar yarllınk itin 
tanamuı Ye tavaatılmaaı 

yoluna g;rilmııtir. 

B•hir ~ükuti B~K5 

.-•r . ı 

oi;ıle ödenecektir, 225 ki.lo:ya 
Jıadar canlı h1Jyuanlarımr;ıın 

re•mi 7 ma,ieni drumiye ya· 
ban domu;ılarınm re•mi 15 
dranıiye indirilmiıtir , 

Yunan takdırı krymet ho 
m!ıyonları kıymet şahadetna 
nıelerini eıaı alcıcaklar an· 
laımadan nıudeuu1tr taha• 

~ bonotarı yeni anlo,ma mücl 
t Jeti ~•rıaıında Yunan malı 
t olmakta kullantlabilıcek 11• 

'

GEREKEN 
- 'W' 

İŞL.ER 
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İnsaf edelim : 
Halkın en iptidai ihtiyacıdır bu ... 

Bu şehrin, belbane, aptesane gihi en ıptid~i ihtiyaçlıar1 
na bile yıllardanheri cenp verilmedi. H lk daima şikeyd 
edip duruyor. Uazunsokakta ta, meydkod o biıban!y ka · 
dar tek bir aptesaoe oloı ul i• gibi me"'at cıtddeıinde 
de hiç yoldur. Çartı caddesine ıelince o da böyledir, Se· 
merciler başından meydana gelinceye kadar Ei pteu n es iz • 
dir. Bu iCDİf alanlar ıehrin kalabalık ve itlek yerleridir. 
Binlerce ve binlerce halkın bu en bas ıt ihtiyaçl~ rl deha 
ne zamana kadar temin edilmiyecek, daha ne umana ka • 
dar bu ihtiyaçların üstünden atlanıp a-idilecektir ? 
Yurdun her yöaünde, şebirle!iade ve kentlerinde balkın 
modern ihtiy~cları düşüııülür H karıılıkları bulunurken b 'z 
halkın en baınt ibtıyacların• bile henüı yerine ıörmüyoruz 

loıaf ed lim artık, hıJkın en irtid .. i ihtiyaçlarından 
biridir bu •• 

m ' sa 



••• 
Korka de1ibde ıeçmi1e • 

lim.. in11a üuriade oanua 
kadar kötl te1ir yapan, ainir · 
ı~ri altüıt eden bir aeıae be· 
men hemen yok gibidir ... 
Bea buna tamam iki ıi1a 
evYel kavradım ye korkunun 
pek kiti teJ olduiaadaa 
bahıedildiiiade bu biuia in-
aaa içinde yer bulabilmeıinia 

yeraiı Ye maaaıııbiıaa acayip 
der ıibi lundarak iıaret 
edea dudaklarımın •e derece 
yaaaldıiı•• aaladım. Meier ae 
kötü ae debıet verici bir ıey 
mit korka.. Baaa ba bükmii 
belki de onaala timdiye kadar 
karıılaı••••m, bu 1 dırece 
ıitl• ıöiae ıtlmemem •er -
diri7ordar. Fakat ne olaraa 
olı•• iki ıi• eYvel baıımdaa 
ıeçea vak'aJı okaraıaıı ba 
laiikml Yermekde baaa bak 
vereceii•iıe ka•iim .. 

Tam iki ı&a evvel. Gece 
ıaat 10 - 11 aruı ve bea 
kim bilir ae dlıüaen, De ka • 
raa dalı•• bir kaf• •• atar 
adımlarla eve ıitmek üzere 
ilerliyor••· Muafeler ateıe 
ıöıterile• bir parça J•i ribi 
fakat ajır •iar eriyor .. Mahal 
le köıeaiai döaüyoram ve dö 
aer diameı korkaaç bir aeı; 
Koca••• bir çobaa köpeiile 
bemea bemea kacak kacaia 
ıeli1oram. O aizuu ıoa ker· 
teıiae kadar açmıt. karanlık· 
ta parlı1aa ditleriai ıeaı ban· 
larla parça par\ a edeceiim 
tler fibi ılatererek iiıerime 
ıeliyor •. Bea yerimde mdala • 
Dip kalıyor, (izlerim .. fal bfl 
ribi aplmıı biç beklemediiim 
ba ıalaaeaia verdiii korka 
•• ıaılualık içiade ae yapaca 
iımı keıtiremi1oram. Ve aiba 
1et her •• bir parça daha 
1aldata• tehlike kartıııatla 
keadi•i bir parça olıan top-
h1abiliyoram. Gerilen aıabım, 
ay•i•••, taıavnr edemiyece. 
iiaiz bir kavvet veriyor ve 
18İ ay•i•m lherime abl•ak 
lıere bulaaaa lıipele hllUla 
ı&ratile ~itleyea bir motir 
piıtona ıibi ıidip ıelerek 

varmata beılıyor. Ba çarpıt· 
ma •• kadar ıiirdü bilmeyo -
ram. Nihayet köpek kafaaına 
iaea mithiı bir tekmede• ıon 
ra kaçıyor. Kaçıyor ama ben· 
de 4e ae bed ne beniz ne de 
Jiirek kaUyor. Tiiylerim diken 
tlik•• olmaı,cleliceai•e çarpan 
kalbimia ıöiıiimi delerek 
dıtan farlayacaiından korlu! 
yor; t•pkamıa dikilen 1açlarım 
lıtüade tepemden dört bet 
p.irmak yakan yiikaaldiiiai 
ıöriJoram. Eve ıüçliilde vara 
biliyorıa• da alt iıt olan 
ı!airleri•, ber tarafı zaaıır 
ıanıır tltriyea viicadam eıki 
bıliai bulamıyor , kalbimia 
aaor•al çırpıabları bir tilılü 
cli••ıfer... / 

lıt• laea korkaaaa ae ya· 
••• ı•J oldaiaaa iki sGa 
enel blyle ırreadi•. .Şehir 
.. fOl•l .. i• ..... , •• klpek 

lıtaa bal - Barla ıaat 
on içte Y ttUköy açık alanın· 
da Abdarralamaa Naci Demir 
•i tarafınd•n Türk Ha•• 
ordusaaa arm•i•n edilen üç 
uçai• ad konma töreni yıpıl 
mııtar. Ubay V.ubiddin Oıtü -
dai, ordu mlifettiti Korıeae· 
rml Fabrettia bııı ıaylavlar 
lıtaalJul ıarkural üyeleri Türk 
bava kurama mümeııilleri, 

Abdurrahman, Naci demiraiın 
anaıı, babaı•, tfİ, çocukları, 
kendiıi, birçok Subaylar •e 
ıayıııı bir halk töreade hazır 
balaamuılardır. Saat onilçte 
lıtiklll marıı çıhndıktaa ıon· 
n laazırlanaa küra5ye çıkan 
Tirk bava kurumu lıtanbal 
ıuibe1i direk töril lımail Hak-
kı ıarkural adına i•mail Şey 
keti• teıe1'kllr ıöyle•inden 
1011ra:k&,16ye çıkaa Abdur • 
rabmaa Naci Tilrk yurdunda 
çalaıaa ve kazanan ber Tür· 

Konsey kararı 
Ceaevre 27 - Kons~yia 

düakil kararından •al•t•ldıiı· 
ae ıöre ıs nci maddede ta· 
ıarlaaaa uıal cercenı;:içiade 
barekete ıeçiJmiı bulunulmak 
tadar fakat konıey ıoa karar 
larım verdıkce ba maddenin 
tatbiki ıı\\ada kalacakclu. 

ingiltere ile 
fransa kati 
an~aştılar 

Loadra - DailJ telrraf 
ıaıeteıiaia &treacliiiae göre 
ulaalar 1011ete1i preaıipleriae 
kati ıaclakat baıuıanda ıaıil 
tere ile fraaıa ara11ada tam 
bir aalaıma elde edil•;tdir 
•• yapılacak mlıterek hare 
kette yabnıı fraaıama deiil 
1aıoılavya •• çekoalav1ama 
da tecl birleriae ıüveailmek • 
tedir . 

Bilmece 
Şarbaya ıöre varmıt, Şar· 

karala yok•aı, yani çocukla 
pmaıda bir varmıı, bir yok· 
maı diye diye dialediiimiı 
laiki 1eler fi bi bir ıey : 

URA Y Bütcui 1 
•*• 

Parkta, yaai koılsocamaa 
apaçtk yerde yHak, kah•eler 
de, otellerd•, dükklnlarda 
yaai daataracık kapkapah 
1erlerde ıerbeat : 

KUNDURA Boyatmaıı 1 

Trabıoada yapı Sabıında 
yerine ve ad•mına fÖre tid • 
detle tatbik edilir , yerine •e 
adamına ıöre biç tatbik edi· 
lemez : 

URA Y Kanana f 
leri yok etmek yiikiimleri1kea 
ilıiıiı kalarak benim Banu 
öirenme•e fakat ba midbit 
korkayu çekmeme aebep 
olanlara ba .,IOD ıatarlanmla 
BıJmtm ki litem mi yok .. 
teıekkiir mü ebe• ıerek ? l . 

HALiT MUZAFFER 

konma Töreni 
ktln berıeydea eYYel l>orcu 
yardaa hizmeti olduf1lnu ıöy· 
Jemit •e bu Oç açaiı almakla 
öde•inin bitme dizini, kendiı i · 
nia ve aileıinin bu Yurdun 
kendiJe•ine sat!adıiı bütün 
kazancı r ene o Yurda hane· 

lrumııları U~klan• penaae· 
lerini birbirine bailayan kor -
delil.,ı keserek ad konma 

Niçin. ~ 

18,000 e karşı 
36,000 ! 

decekleriai ilave etmitdir. 
Abdurrabmın Naci kürsüden 
iadikden ıonra Korgeneral 
Fahrettia keadiıini elinden 
tutarak etrifta bulunanlara 
beyccanh bir meale dedi ki : 
Ben Abdarraabmıın Naciyi Ça· 
nakkale harbinde tanıdım. 
Orada yedek Yanubay olarak 
bulunan bu TürL: çocuğu ıi · 
perlerimizi tabimııbmızı yaptı 
ıonra Yardan DemiryolJarıaı 

yar:ıtı. timdi Türk Havasın• 
koruma öde•ini yapıyor ona 
teıekkür ederim çok alkııla · 
naa bu ıöyle•dea ıonra ilbay 
Oıtüada{ı Uçakların adları 
yazıla olan Jerlere de örtülü 

Fındık 
kabuğu 

Nefes borularında ve 
ciğerlerde tahribat 
yapıyormuş ... 

töl'eniai tamamlamııtar. Bun -
dın ıonra Abdurrahman Naci 
Demirai' Uçaklar• T•imen 
Nuri, Teğnıea Necdet, Gedik 
li ç~vuı lrfanJa idare1inde 
bavalanmıılar ve bu üç Türk 
çocqiu bütün balkın aöjüıle· 
rioi ıevinç ve ııurur heyecan· 
larile kabartan ye ea coıkun 
göıterılerle dolu fe•kalide 
muvatfakayetJi Akrobatik uçuı 
büıııerleri yapmıılardır. Uçıı • 
şun ıü rdüiü müddetçe lıütün 

alan alkış •e Y aıa ıeılerile 
ç nlamııdır. 

Dışarda Türk.iye 

Andlaşma ya sedakat hu 
susunda yeoi teyidlcr 

Yukardaki batiık albnda 
Ulaıl u cemiyeti andlaşmasınıa 
riayet etme" hizumu lc .h ıae 
cemiyetia ,eael ıekretnrliği 

nezdinde okunan rapor a:ıiiza · 
keresinden bahsettikten aonra 
ayni toplaati eanasıada aöz 
olan bay T. rütlü araı'ın be· 
J•nabnı ıöylece anlatıyor : 

.. Bay T e'lf ik rüttü araı 
( Türkiye ) , ~ıilihların azal 
tılm aıı ve tahdidi ıımm .nda 

Şehrin laaoıuını b•rbat bir müaavat (~titlik) emaaıaın 
eden lıntiılc /ca6afunan laa • kabul edilmemit olmaaı yii 
mamlarJa, lıah11•lcrJe Ae eo· zü11den duyduiu derin teeaiifii 
lerJe ya•alc eJılm .. i .zaman bildirmitdir. bunaala beraber 
.zaman •öyl•nir Jarur. Hafla Ye ıiliblan birakma koaferaa 

11 me1a=ı•ain ıöılerdikleri ia-
aray /carala11un ille toplantı kitaa raimea bea&z tam•••• 
Jeoreıind• bama mlarJa oe ümadunu keımemiı balaada n• acıman •oı 
lırınlarJa lındılı lcabutunan ı· aada ıcl1lemitciı'r baadaa ti aro,. an para iafer•• , 
yalcılm~•ının yo•alı eJilm .. i ıoara boiazlar miatik•11ae da •o•y•tl•lti alaca;ını • 
/carara dalai 6oilanmıı, 6u müteallik olan ıiiel ( aıke•1 ) aiırece/c , o• , o•r 31, 
latbilı eJilJilıt•n •onra ba, maddelerin türkiyeaia H bille· imi, al 18,000 ini tli:y~ 
ya•a.fın bütan ı•lar• teımili korama ıiyı1111aa ve araıiıi 6a •urdl• c11ryan lıeaın• 
ib•rinJe "• lconaımolar ol • ain iki parçaaı araıuada J•pı •••ilme lcorlca•andaıa 

lacak iecid ve aakliJe itleri luıl L maıta. ac:a11mıı • • • 
aia ı&nnliiiae !tir. ( emn;,etinf') Na•ıl , lliıaıl 

• 

Haber afJıiımıaa wör• alnr bir ıarar Yerdiı· iai ebem ·- tl•lil mi ? / 
laalltın . •atlılc iıluiyle yalcın· miyetle itaret ettikte• ıoara 
dan il11ili bulanan do/eforları- bay Teriik rllttii aıaı vazib 
mıa ara•ınıla 6a meaele bir ıar~tte fM. ciheti meydana 
"JJ'ı L. L 1 koydu'• bu cıhet de : 

cı ı 11ır ııııronu o m•ıtar 1 11 M . · e•cod andlaımaların 
ş,.lt.' rn haoaaını berbat eden tayia ettikleri durumda bazı 
ı•laırd• rutubetin müthiı •u df' i itiklikler vukua gelciiii tak 
retle arfma•ına H6c6 lındılc dsrde türki1e boiaların ıiiel 

italya için 
ingilterede b 

tedbir 
lcabupJur. Fındılı Jıabafa ( .. keri) rrj imindede Hatlı ta· Loadra - Kaadara 
haoaJa Jaim,"f bir •arette bir baYvüller vücude ıetirmak badiği düa bütiia üyel 
ai• tabaka•ı teıkil ı tm•lıte mecburiyetinde kalRc•ktar • J italya beıabiaa çahı•ati 

ıekliade ifade:edılebilir • ıak etmitdir bu buıuıta 
pueıin 6nün• bir hail olmak l lead.ii•e ıöre baa teci• 
la b•raber hooa ceryanına Etem Nahit t enteleri inıiliz piyaıaııaa 
Ja mani olma•taJır. Sandan Zelci oe 'ialıılcan orman li laıadura ıiparitlerinde 
boılıa lındılc lca6uha nefea cılarımızdan Etem lffalait laama ( niyetindedirler ti 
boruları oe cıferler üz.erinde tarım balcanlıfınca Barlin lik biç bir keıia uıl•t•• 
Je l•na tHir ue tahripl•r Turna ormanları komi•erlifi· pılmamıtbr fakat Hnıl 
yapma/ctaJır. Hallıın •allılı n• yüz elli lira ücr•fl• tayin 16re biri ıs .. 000 öteki 5 

•dilmiıtir . hay •t•m nalait çift kandara iizeriadea iki 
•~•rina• h• derece fena yarinlıı •r~um oapuruyla parit yapılacaktır b• ıi 
f••irler yapan lındılc lcabuia llartina aitleceldir • fe6rilı ler ital1aa ordata lae 
meHlHi ı•lairde 6nemli aiti• eder· -Y~fti:Y•ıler di•••iı. olıcalrbr , 
ler yapmııtır $elarin haoa•ı· '9~~~.A-~+~A~--~A~ 

:~ ::!~;:.. ·:~::'ın;ın.ı!"'":~ ı 20 ilkteşrin pazar 
6•fanut1 ara,, laralıntlan, • ENEL NÜFUS SAYIMI 
ytılıılma•ının lı.Hin olaralt ({ ,il ylm iıine oerilen 6n•m T6ri ala•unan lıaUı,,. 
yaaalc etlilec•li ha6er alın· \\O• ~aialma 'i"lınJa ha~ı111tlapnan 6el .. ıitlir , ,.,,,,,. )!~~~· .-~~._.·~~il11iiWitilııııHI .. 
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Karun - iki ay içir.d11 
rnezbahısda he.ilen hoyvanlrır 

Yeniyo/ - Siz.inkini bil· 
rnem oma biz.im mezbahada 
keıilen hau 1nların •ayı•ı 
oza/clıkca azalmıı, bu azalın 
ccı m"zbaha. geliri de at-lom 
akıllı ,,fıra doğru ko,maya 
boılamıı 1 aebebine aeiine 
0 da ıa imiş , koyunlar, ar· 
tık mahallelerde , evlerde , 
dulckanlarda ke•iliyormuı . ' 
Bu gidiıle defirmenderede ki 
mazbaho yopı•ının kapıuna 

Yakanda ( kiralık ! ) lı!vfaa. 
ıının aıılmaıı bil• muhtemel 
rni1 ! · 

Kurun - Saat 12 Jüdütiı 
Yeniyol - Biz.im uray 

onan da paro11z ıeklini bul· 
da, hem yalnız o 1 iki elen on 
ikiye cletil, ıuncle ota iki •a· 
at ötıii.rüyorlar: uzun•okakta 
Oe parkın karııı:nda ı:ıbah 

fan akıama kadar hiç dar· 
rnaclan kafa oe kulakları tır· 

rna/ıyan marangoz htzarları! 
Kuran - Ekmek narhi 

G~RİfF'CeR mi ? 
> eniyol - Ne münaaebet 

6ayırn ! 
Kuran - izmirde üzüm 

rlercli . • 
Yeniyol - Bizde de fın 

dık ! 
Kuran - Amerika deniz 

balt.on/ıfı habeıiıtana lef•;~ 
cilır yolladı , • 

l' eniyol - Bu gidiı ;, i 
•idiı clefi.l ama, alt tarafını 
Mu.aıolini ceoopları bilir I 

Zamaı• - Doktorların 
toplonh•• •• 

Yenİ.>ol - Aııilı olur 
~er~ek ! 

Zaman - Makedonya 
devleti .. 

Yeniyol - Mullak •of-
)adan aldın bu laabtui I 

Zaman - Un ve •kmek 
Fiatları ycık1eldi .• 

Yeniyol - Biz foktan 
alı,tılt. o iıe : aizi bilmem 
Fakat biz.el*!, in.e de an, çık 
•a da un yükaelir 'kmelı ! 

Cumhuriyet İtalyan 
4Qrarı • , 

Yeniyol - Harp etmektif' 
•rraa bakafon ne vahrt ! 

Cumhuriyet - Harp . . 
Yeniyol - Ma11olini it;fn 

~ala,. tek yol ! 

Yemen araplarının bir 
Habeşistan için harp 

müracaatı: 
edecekler! 

Adiaababa - Dün yaban 
cı elçilihler erkanını n önünde 
~n modern Amerika!I b :ı p;s · 
hınelerine benzer bir örnek 
hapishanesinin impuator ta -
rafından ıçthş töreni yapıl • 
mıştır. Ad:nbaba ilbayı hay 

vanhmn bil!'layui b11klcında 
bir niz '2 mnı.nıe n~şfetm : ştJil!' 
bütün hu gösterişler Hab ... aiı 
t anrn soysal ülkelerin dü:ı.. -
n in'! benzer bir düzen sahibi 
olmak dile2'ıni göstermektedir 
impuator Hı.1 bttşishn da bir 
leşi k yem~o arabala,,ndan bir 

italya ne diyor; beşlerin kara-
riyle habeş işı haledilemez ! 
Cenevre - Betler komi - şüamüşsede zaten Habeş:atan 

tesi raporuna bağlı İtalyan da hzlıtsıyle yabancı uzman • 
mubtraıında sosyete paktinia iar vardar ve bun l.uın caeıi 
ileri sürdüğü va11talarla babeş Habeşiıtaoıo s lilıh kunetini 
Dleıeleaini halletmeye imkan ve ko:nşuları için tehl!keleri 
olmadığına taarib o lunmakta· artırm-!k olmu.,tur Bu hal 
dır. Çükü paktda layık o!me tarzi çok fen-.dır çükü beıler 
dıiı h olde haklara ve yüken onerg .. sinde ordu kontroluı 
lere riayet iddiaaanda bulunan dıt·n~ ~ı~akılmaktadır. İtalya 

kend· s aın hususi menfaatleri 
bir memleket .iütünüimem;ıtir 
m;;ıada uıulu bir hal tarzıo• ni ta~ıyan FranaanJn ve iogil· 

terenın dostca temayüUerim 
en ziyade yaklaııaı olmakla kaydeder ve fakat bunların 
beraber betler komiteai bunu fıli tahakkuku İtalyan bahet 
göı önüne ıetirmem :ş ve tes anlaşınalarana baila bulunmak 
viye_ ıu~et.inı müş~ere~ ~ardım tadu ki İtalya hab · 
fikr:ne ııbnad ettırmııtır. bu ani •m 1 . teşıstanın 

k 
s... a ara rıaye etmeye 

Beıler omiteıi yab_ancı ı muktedir olmadığı düşünce 
uzmanlar gönderilme,ini dü - ıindedir. 

İNGİL TERE KATİ KARARI: 
Cre. harıcında konuşma yok! 

heyet kabul etmişdir bu he • 
yf!t Habeş davuınd• karşı 
vıuttsş l ::o:noıo besl e dıkJ,..ri il~i 
iıe bera oer keodiierine konuk 
severlik gösteren ülkenin mü 
dıııfu 1 uğrunda kanlarını dök 
nıeie h Ut"' bulu i1 du kbran ı 
imparatora bildirmittir. 

ingiliz 
donanması 
Atin3 - Akdeniz lnıili:ı 

doaaııma11ııa menıup 4 zirhl· 
2 uçak ıemiai 8 kruvazör Vf' 

46 to pidodan mürekkep bir 
filo bugün Navarin Apostoli 
ve Korfo limanlarında demir 
liyecek ve 25 birinci tf'şrine 

kadar oralarda kalıcaktır 

D,iH taraftan ltolyan ahtiyal 
fılosundan bir kruvuörün de 
Ko ·fuya sıelmeai bekleniyor. 
ltaJya hükumeti bu remi için 
hüıusi müaude ıılmıştır. Yu · 
naa Amiralbğı deniz askerlik 
hizmetinin ondö·t ·aydan on 
aekiz aya çıkar1lmaaını teklıf 
etmittir. 

ingilizkabinesi 
tesvib etti! 

Londra - Reueter f j11n -
llntn bildirdiiine fÔre düııkü 
kabine toplantııında İngiltere· 

Cenevre - inıiliz ceven 
leria de ıöylendiiioe iÖre ital 
yan kabineıioin düııkü ictima 
ioa ait olan rumi teblii mü 
tedlicedir iogılizler icabedeo 
kararların çok acele etme.kıi · 
nin fakat pekde recikmeaiıin 
uluılar ıosyeteıiace ahnmaaı· 

na ızmetmitlerbir iı:giliz bü 
kfımetinin yeni ko . uşmalara 
cenevrede başkan bir yerde 

gir:şmeii kabul etmeai imkiıı 
ıız gözüküyor B. L•valın zec 
ri tedbirlerin basıt bir talqm 
eke>-nomik tedbirlere inh ·ıar 
ettirilmeıine İDhi1ar teklif ehi 
ii yalanlanmaktadır inıiliz ce DİD ıiyuaaıaa aid lıiç oir ye· 

l · d '- t d k" ni karar verilmemişdir. Sir 

italyanlar 
tedbir aldı ! 

ven arın e aanaa '" ur ı ta- S l H b E •mue cu ve ay den 
kıp olunan uıule yakında bir t f d » 2 A w & t · . 'k 'k ara ın an .. guııoı arı 
der fl h hısıl olacak ve bu- ı h. d k. k b' t 1 d f •n e ı a ıne op aatııın an 
~luo ~e erruıtı dbugünk kL~va ı be:-i c~oevred~ italyan ba':>rt 
ı e e<ıen araaın a tet i olu 
nacaktır • bubrunı ile ilgili yapılmlf olan 

bütün itler tanib:edilmiıtir. 

Muhasamatın 
başlanmasına 
intizar! 

Bay Edne baıka kabine • 
nın bütün üyeleri bakanlu ku 
rulunua dünkü toplanUııoa 

ittirak etmiılerdir. 

• • • INC·ILIZ 
Gazeteleri 

i tal yaya hücüm 
ediyorlor ! 

Loodra - Bütün İngiliz 

gazeteleri bugün cf'nevrecic 
topl ~.nacak olan uiuılar ıoıye 
teıı konseyinin çalıımılaruıa 

büyük önem verm~ktedirler 

çünkü b"odan aonra baheı 
meıelesınin ulualaır soıyeteai 

ıtatuıunuD 15 nci maddeaide 
dayanmak aureble incelenece 
l}i tahmjn ol ut1maic.tadır gaze 
teler konıeyin s ~kiz fÜDden 
e\'veJ beıler komituinia rapo 
runa dayanarak her h•ngi bir 
neticeye varam&yacağını san 
naaktadır bu suretle eıer ara 
da tabmin oluanıty an bir me 
sele çakmazsa buranın yeni 
şafbaıı ancak bu hafta sonra 
Jarına doiıu başlıyacaktır ia 
zeteler uluılar ıosyeteai dııın 
de meaeleain hal oluaacaiı 
hakktodaki şayialara hiç bir 
ehemmiyet vermemekte ve bu 
teklıfin inıiliz dcleıeleri tara -
fından reddedileceiini u111mak 
tantrlar Taymiı gazeteıi yaz 
dır• bir makalede İtalyan is -
teklerini sıkı bir ıurette td • 
kik etmekte ve İtalyan iatek· 
!erinde mantik ve vuzuh bu 
lunmadaj'.nı söylemektedir bu 
ııazeteye ıöre italyan iıtekle 
rioindayandığı teferruatta ma 
nasızdır deyli telrafta italyau 
mantıkıuda ciddiyet bulunma· 
dıiı tebaruı ettirmektedir. dl 
ier iaıetelerin mütaalan 
da buna benzemektedir . 

YANGIN 
Bolu - Geredenin ahmet 

ter köyünde dün grce yıa • 
gın çıkdl 15 ev 3Q. aamanhk 
15 ahar temamen yandı yalnız 
bir ev kurtaraldı köylüııüa H 

hireleri ve eıyalanda yandı 

yani(ln bir rece ahırdan Ye 
~ öylüoün~bayvaıuoa gece çua 
ile bakarken otların tutuıma 
aladan çıkmııdır • 

Roma - Dünkü kabine 
~urulunda bir takım ıüel .ve 
yönelbel tedbirler altamıtdmr 
bu11larıaen öaemliıi 1901·19!4 

Pariı - P uiı Basını hu 
nb.ab koaaeyin nual bir du • 
rnnı rılacaiını ıoruıturmakta 
d11 bü! ün gazeteler faraziye -
ler yürütüyorlar : bir takımı 
konıeyia cezri tedbirler ahn 
maaını iıtey en teklifleri ince. 
leyeceiini bir takımı da top • 
lantıaını erteye atıp muhas2 • 

matın baılamusını b~ldeyece 
iini tahmin ediyo lar. 

-1' ot .... ; • • -~ .... ' · ,..,. ' .......... . 
Trabzon askerlik 

şuğbesinden 
doiumlulartndan ıimdiye ka · 
dır11lib altına aluamımışolan 

aran yeniden mu ıyeaeye tabi 
tutulmasıdır aiyab gömlekliler 
tet~ilcitıda ordu kadrosuna 
alınmakta ve milis ıabayJarı 

ordu ihtiyat au"bayları derece· 
ıini a lmaktad'1 • 

Trabzonda bulun;ıa ve Aıke·liklerini yapmamış olan 
yaba.ncdarın 316 ili 328 dahil piyadelerile 316 ili 329 

11 dahil iki ve 330 doğumlu jandarmalartn sevke tabi 

Cenevrede italya delegesi hariç, 
İTTiFAKLA KARAR VERİLDİ ! 

olup o1madıklaranın şu 'oei 11l~yelerile ya palacak ıoruçtur · 

ma ıuretıle teı,,iti için ıimdtden Tra~zon ıuibesine gel· 

akai takdirde haklarında bakaya muamelui y•pıcaiı 

ilin olnnar • 

1. . •. ; ~· ' . 
Ceneore 26 - Uluılar 

10•Yetui kon1eyi ita/yan de· 1••e•i laaru; olmak üue eli· 
fer bütün cleolet üyeleri bu · 
larıcfu.ıa halele haıuli bir 
toplantı yapmıı ue bu top· 
lorahda iıalya laabeıanloıma~ 
1•1ının halli ifin takip edil• 
Ctlı uıa 'u itti/akla k11bul 
•t,,. :,dir lı.onuy be,ler laomi· '••i . h . J. • nın roporıınu er ud fa· 
tQfc~ itaba/ edilm,Jili ifin 

incclememet1ııe karar oermiı· 
tir karı.ey ıoıyde paktının 

15 nd maddeıinde yazılı 
taoıiyeler hakkında rapo~ 
vermdı üzre italyan del~geaı 
haric bütan konıey üyelerin· 
elen 'marekkep bir tahrir ko · 
mitui teıkiline karar oeril· 
miıtir bu k'Jmite ,., 'eri11e ya• 
rın •abala be ılıyacak ve iıle 
rini mümlün olJut u kadar 
~abuk bitirecelctir be,lcr ko · 

miteıi yine kalacak.dır cünkü 
konıey tavıiyeler rap~·una 
kabul edinceye kaclar u:r.laı• 
ma uıulüne deuam o!unabclir 
kora1ey bu akııımi ue a•amb· 
le camarte.i günkü içtimala · 
rım ıonra)'a birakacahlardır 

ıerek kon1ey gerek aıamble 
laer ~aman loplo.nfıya cafırı
ıabilecell.clir bu hasu.t 'celı•. 
den ıonra •anaey a~ık bir 
loplantc yapmrıtır • 

'- Sathk 
-!\ 

ev arsası 

Trabzonun Ayvasit mahalle~inde sipdhi 
paz:ırı mevkiinde 350 zürra murabbaında bir 
paı ÇJ ev arsası satlıktır . Taliplerin Avukat 
bay Rak1p Öı.türk yazihanesine muracaatiarı 

1-3 
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Sen liği 500, Alıı aylıez 300, 

üç Aylığı 115 kuru, 

.. _ --
4 _ !L!&l • 

NÜSHAS 
4 Kuruştur 

ilan •atırı J 5 Karu~tar Rcklarr.lar 
pa,;arlıia tahiJir. 

Çarşamhp, Cumartesi Günleri Çıkar GAZEtE ve BASIMEVi E1Jki niı•ltalar 20 kara,tur 

bet'n 

açık ;ubrm ile paraya 
çevrilecek gayri menkulun ne 
olduğu • 

Ma havlu bir bap hane 
Gayri menkulün bulundu· 

iu mevki, mahallesi , okiğı, 
oumroıu 

Kemerkaya mah ilesinde 
Takdir oluuan kıymet: 

400 lira 
Artarm nın yapıl cağt ler 

&ün saat: 
trabıon M B. K. önü -

de 28-10-935 paz rteıigünü 
ıaat 14 -15 de 
1-iıbu gayri menkulun rbr-
ma ıartnamcıi 28 -9 935 hıri 
biadeaitibareo 9.14-42 numara 
ile Trabzon M B.K D ainin mu 
ayyea numar ıında herkesin 
görebilmeai için açı dır ilanda 
yazılı olaolıudan fazla malu • 
mat almak isteyenler i bu t r 
tnameye ve 934 -4 2 dosy 
nu.ra ıile mecıuriyetimize 
muracaat etmelidir . 
2 - artırmaya iştirak için yu 
karda yazıla kıymetin ~ 7 ,5 
niıbetiade pey akceıi ve ya 
milli bir bank nın teminat me 
ktubu tevdi edilecekdir (124) 
3 -İpotek sahibi alacalıhlarl 
diğer al kad rların ve irtifak 
hakki ı hiplerinio gayri men 
kul üzerindekı haklarını husu 
sile faız ve m sraf dair olan· 
iddialuınıitbu ı ntarihiode iti 
baren yırmı ~ünıçUJde evıelü 
müıbıtelerıle btrlıkte memuri 
yetımıze bildarmelerı icepeder 
aksı halde hakl rı tapu sıcıh· 
le sabit o!madıkca satıi bede 
lb:ain payhıımasıadan harıç ka· 
lırlar • 
4 - gösterilen ıründe =rtırmay 
ışbrak edenler artırma şartn 
meJınıokumaş ve lüzumlü ma 
ıamatı almış ve bunları tem • 
men kabul etmiş ad ve itıb r 
olunurlar . 
S- tayinedilen z m nda gay 
ri menkul üç def bağrıldık 
tan ıoora en ~ok artırana iba 
le edilir ancak rtırma bedeli 
muhammen kıymetin yüz~e yet 
mıı beşını bulm~z vey ıat1ş 
ııteyenın alscağına ruch n 
olart diıer alacaklılar bulunup 
ta bedel bunların o ğayri men 
kul ile temin edilm:ş alac kla-
ların mecmuund o f-z.laya ç k 
mazsa en çok artır nın 

taahhüdü b ki kaim k üzere 
artırma onbeş gün daha tem 
dit ve on beşinci günün hitomı 
olaa 12 -11- 935 tarihine 
musadif sah günü ayni sa t 
da yapılac k artırmada bedeli 
•:ıtıt ııteyeımı alacağına rac· 
ıhani olan diğer alacaklıların· 
o gayrı menkul ile temin edil 
miş alac khları mecmuundan 
fızlaya çıl mak şartile en çok 
arltrana ıhale edıhr l-öyle bir 
bedel elde edilmeıse ihale ya 
pılmaz ve aatıf talebi düşer 
6 - rayrı menkul kendisine ıha 
le olunan kimse derhal veya 
verıleo mühlet ıçınde p rayi 
Yermene ıhıle kararı fcıhola• 

Erz~ k ve saire eksiltmesi 
S LSATINALMA komis)onundan 

1 - Er.2:urum askeri ihtiyacı İfİD at•iıda yı zılı menddi 
İDfe kapah urf usuhle münakasaya konulmuttuır . . . 

2 _ iaş ain cıns ve miktarı muvakkat temmatıarı ıhale 
l rihi ve sırnb yazılmııt1r . 

3 - bliplerin ıartnamelerioi görmıek üzere her gün mü· 
nakı:ıse.ya iştirak edeceklerinin 290 sayıh kanı•u 32,3.3,34 ci 
maddelere zöre teklıf mektublarını ihale saatından bir saat 
eYvel komi yona Yermit bulunacaklardar . 

4 mektab verHecek saattan soar11 mektub kabul edilmez 
Cinsi miktarı muYakkat t. ihale h. saat 

kaı.yft gı 22000 
Pırinç. 25000 
Arp 300000 
S de yağ 20000 
Toz ıeker 20000 
Ot 350000 

lira k. 
594 
468 So 
731 25 

4· lo 935 
4 ., " 
5. n • ,, 

1·,, - " 781 
421 
606 

25 8·,, • " 
95 8· · - . . 
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~ atıhk ev eşyas,, pardösü 
D FTERDAF~LIKTAN: 

lo 
14 
11 
11 
1 ı 
H 

Hazin~i maliyeye ait(18)puça ev EfYHile Hd parça pardö 
ıü ve eldivenll-10 935Cuma günü saat 10 de bat pazarıntia 
peşin para ile aablacağtndan bılip olanlarıntayio olunan EÜD 
ve ıeatta meıkür mahalde koıııiıyona muracaat etmeleri 
iJan olunur . 1 - 4 

p~z~ rhkla icar artırması 
Mahallesi mevkii nevi DO üç ayhk icar T. 

lira 
Tekfur Çüyir tekfur çayir hane 11·4 25 R. 
DEFTERDARLıKDAN : 

Yukarda evs ıfı yazılı hanenin üç.ıylık icarı 23 10 935 tar 
hine kadar biray müddetle pazarhi'a birakılmışhr talip olan 
ların defterdarlığa muracaatlHı . 

Sığır eti eksiltmesi 
Süel Satınalma komisyonundan 
1 - Erzincan garnizonunun kıta ve müessueleri eratı ibti 
yacı için 129000 kilo ıığır etine falip çıkmıdığınd;<D •çık 
ekıiltmeye konulmuştur . 

· 2 - Muhammen bedeli l93So liradır • 
3 - ilk teminatı 1952 liradır . 
4 - Şartnameai erzincaada sabn•lma komjsyonundan 

verilecelıı: • 
1 

5 - ihaleıi 23 1 teşrin 935 çarşamba günü saat 11 de 
tümen satın alma komisyonundA y·p1lac ktar . 

6 isteklilerin 2490 aayıh kannoun maddei mahıuılar1na 
tevfıkan beUi gün ve saat.ta tümen Htınılma komisyonuna 
muracaatla11 ilin olunur • 1 - 4 

Un eksilfmesi 
Süel satınalma komisyonundan 

l - Erzincan ıarnizonu kıta •e müuıeıeleri eratı ibti 
yacı için 540000 kilo una talip çıkmadtiından yeniden ka· 
palı olar&k eksiltmeye konulaıuıtur . 

2 - Muhammen bedeli 7o2oo liradır • 
B - ilk teminata 4760 liradır • 

4 - şartnameyi 351 kuruı kartılağında erzincanda tümea 
sztın a'ma komisyonundan Yerilir . 

5 - ihalesi 23·tt'ırinisani 935 çarşamba giinii saat 15 
de tümen satınalma komisyonunda yapıl•caktır • 

6 - fartaJamenin dördüncü maddeıi mücibince iıtekli 
ler teklif mektublartnı 2490 ıayıb artırma ve eksiltme ka-
nununun 32,33,34 ci maddeleri ahkamina tevfikan tanzim 
ederek ihale saatından bir ı~at evveline kadar erıincında\ 
lümen utınalma kamiıyonu riyaıetiae vereceklerı ilan\. 
olunur . 1 - 4 -

narak kendııınde'1 evvel en yü l diğer zararlar ayrica bü~m~ 
kıek teklifte bulunan kimse hacet kalmaaızıa memarıyetı 
auetmit olduğubedellealmağa mizce alıcıdan bıhıil o!unur • 
razı oluraa ona razı olmaz ve madde(l33) ıatışa çıkarda~ G. 
ya balunmazaa hemen 00 bet menkuluo yukarıda ıaıteralea 
g6n müddetle artırmaya çıka· 28· 10-9J5tarihinde tiabzon M. 
rıhP. ea çok artırana ibale edi baı kitabet odaaında itbu ilin 
lir i i ihale ar111adaki fark Ye ıöıterilen arbrma ı•dna • 
ve ıreçen gilnler için yüzde me1J daireıiade ıablac•iı ilia 
be§teo heıap olunacak faiz ve ol uaur • 

-------1 
Doktor Operatör 

MUHİTTİN 
~sk:e:ri hastanesi 

O);>e:ra. tö::rü 

Hastalarını 

kunduracılar caddesi hinhirçPşit 

mağazası 

üstündeki 

MUAYENEHANESİNDE 
kabul eder 1•6 

NEDKALMiNA 
r~?.i°°~n:: fi'~ ~ ~c 

!, ~ ~kta~!~.aold~~ , ~~k , su elektirik ifil tuiaabnı Ye bahçeyi havi ve nezareti fevlıl.elideyi 
·§ rr:!J haiz 5 numaralı hane icara verilecektir . 
~ ~ iıteyenJerin bacı hattat zade B. Ha11na maraca 
g atları . . 1 - 3 
~ ~~I :iJ: = U::ib = U :iJ: = U :iJ: 
&;;;oc>e<>or:>ooooooooooc">O oooooooooor .__09000 000000000000 

Satllk hane ~ 
Kasım ağa mahallesinde Halkevi yanınd 

21 &umaradaki hane ve hir adet dükk ~ 
acele sadıktır. Almak isteyenler Avukat bS 
Rakıha muracaatlacı ilan olunr . 1 ==4 

ilan 
DEFTERDARLIKTAN: 

Meydanda bir numaralı ••iazada hali ticaretile itti 
temekte iken terki ticaret eden ve halen mahalli ik• 
meçhul bulanan kerdoslu nail namina 7-85 numaralı ib 
ame mUcibiı ce lo 1·933 tarihinden 2 7 93.1 tarihine k• 
lo ira 31 kr. kazanç veraiıi tarhedilmitdir . iıba ilin t 
den itibaren otuz gün içinde Yergiye itiraz vuku bdJ111I 
takdirde mıtnıla ••r~•i• kat i1et kcıbedıcoii ilia elr.ıo 




