
Şarımız Hava Kurumu 30 
ağu~tos pivangosu 11 eylül 
ele Ç•"' kilı cekd;r . Elde 400 

bilet kalm ı ştn satış devam 
ediyor 
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EKONOMiK 

Suni Gühre İşi 
HaHedilmelidir 

Geçen yıl Alb liralık Alma• 
Gübresinin köylüye 12 - 13 
liraya aataldıiını unutmayalım! 

Üretim (ı.tih•ol) bakımın. 
dun cok önemli bır rolü ol· • 
dutuna hiç kuşku olmayan 
•unig ıübre ıııni halletmek, 
ıereken İfl~rın başında )'er 
atmaktadır • Fındıktan , IÜ• 
tünden baılıyarak her f•fİI 
ürünierımı.ze kqdar hemen 
h~p•inin y~tiımui için •uni 
ıübre kullanıyora.z • Kallanı· 
yoruz ama, altı liralık alman 
ıübruini on ıki on Üf liraya 
alıyor , bu 11übreyi monopol 
yapan Hoıtra.er kumpanya· 
•ına ıatılıyor ve •oyuluyo· 
ruz • } ıllardan beri devam 
eden bu acıklı hale artık hir 
aon v~rmek gerektir ve gerek 
miştir . Zavallı üretm~nleri· 

m1..zi bu yıl da •atılmaktan 
ve ıa~uimaAtan kurtarmalı· 

)1.Z: artık ! 
Dadiiimiz •ibi her ç•ıit 

ü1ün ipn köylünün •anil 
Mübreye ihtiyacı fOktar. O 
derecede ki, •ribre•~ iirün 
dü,anülımes bile... Ôyleyı• 
bu kadar önem taııyan, iır• 

tim bakımından bukadar 
önemli bir yer t•tan •anil 
pbr• İfİ hoıılJ«rf l.ır•J.,J

m ı hic ? Şimdiye kadar bıra 
luimı,', bırakılmıı amo, bii • 
tün urdmenlerımiz d• ca)"ır 
cayır •oyalmu,tur oe •oy~la· 

elmektedir İfte.. Malıyet 
il b . .,, 
f iya.ıi altı lira olan er P -
r• peıin paro on ilr.i' on üç 
liraya ıa.trlırıa, banan uç 
beı aylık oeu•iye aatııuun 

ue meler• uardıfını nereye 
de vcıracafını heıap· 

l) C! yın• . 
l.ıyıp bulmak hiç de liı<; bır 
ış olma•a 11erektir 

Sunil ıübre ihtiyaçımıs oe. 
•nr fıyatımız halılunda deterlı 
baıbakanımıza yeter malu· 

·ımı·ı 08 lıendilerid• mat verı 

bu iı üzerinde önemle daı: 
l dır Denizaltı f•re1etı-

muf ar · 
mizden idifad• etmek •ar•· 
tilte ba önemli ihtiyacımı•• 

karşılayacafımıza artık hiç 
kuıku etmiyoruz • Ancalı as 
çok bir zaman iıi olan bu 

Oya kadar , •onuca varını: 

üretmen/erimizi korgmalı Q," 
lcurtarmr.k yolunda tedbır 
almaktan uzak lıa 'mamalıyız. 

Görüyoruz, J;.öylaniın bin 
bir emekle yetiıtirdilİ üriın· 
ler ço1' ucuz •atı/ıpaktadır • 
Altı kilo palateıini on ,,., 

· tmen altı kuruıa •atan ure . . ~ 
liralılı 11übreyi on ılu lıraya 
na•ıl alabilir ve nif in alma· 

' 
el va Ziraat bankamızın 

ı Lr. sı , b 
oeya inhiıarlar idare•inın a 
· · LAr•ı ... yapabil~c;•lıleri hak ,,. "" ~ . ,ı· 
lunclalei lıonaatimi~ /ıHın ·~· 
Bu kona azerine telırar do· 
necıii• • 

B•lıir Siilıiıti SEKER) 
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Bulgar 
Gazeteleri 

Türk - Bulgar dostluğu 
Sofya - Gazeteler Türk 

BuJa-ar doıtJuiu hakkında 
T.R Araıla Koıeayvanof ta • 
rafından yapılan diyevi iyi bir 
ıurette te.fsire devam etmek· 
tedir Gazeteler müıterek di • 
yevia ikı memlekette istenen 
ak.ıi uyandıracağın, Türk 
l:Sutıar doıtiuaunun Balkan 
barıııaın temeli olduauou 
ve buaun normal yolu takib 
eden hali ka!madı;ını biidir • 
mekte ve bu doıUuğua deyiJ 
böyle karııak bır zamanda 
her haagı ahvalde bozulması· 
na müıameha edilmemniai 
iıtemektedir. Gazetelere ıki 
memleket 8Hınınan ve entek· 
lektüel mabafilleriain meı'ul 
laükümetlerin bu uğraşmaları· 
aa yardım edeceklerini IÖ) li· 
)erek diyorki T.R Aras Bul 
ıariıtanı T ürkiyeoia en yalun 
doıtları aıa11ada aöıme.k iıte 

1or. Bizde Türkiyenin en ıa· 
mimi dostu olmak iıtiyoruz 

Fransız 
Gazeteleri 

P ariı - Gazeteler petrol 
imtiyazı işinde • in gilterenin 
haberdar olmadıj'ı .Yolundaki 
ıöılere iaanmamak.ta Ye Yeri 
lea imtiyaz İf ıeniıliği ihtili 
laa l..a&.;&.a -•l..T.4;_; -•7..l---
Ç1karmakta oldutunu ka7di 
etmek.dedir. Ekodopari bunu 
zecri tedl>irlere bir darbevur· 
duiunu ıöyiemektedir • Pot 
Juraal petrol harbinin yeni bir 
ıaf ba11 batla mı ıtır • lnıiliz 
bunun tesirini azaltmaktan 
baıka bir ıeye yaramıyacalu 
tar diyor humaniye Iaıiliı. -
(tal yan emperyelizmi kar ıa 
karııy.adar barp tehlikesi ti.üoe 
••zaran büyüktür demektir. 

pariste akisler 
f>arıı - Habetiıtaa tara 

fandan •erilen petrol imtiya -
zatı ıaıeteler tarafından boı· 
autauzlakla karıılanmaktad1r • 
Matea diyor ki : Edenin Lond 
ra~aa •rrudıi~ bu ıırada du 
ram hakikate• karanlıktır im· 
tiyaz yalluz zecri tedbir meae 
leıiai ortadan kaldırmaya ça-
bıaalar içi• faydalı olacaktır. 
Jurnal da Cearne &örüıme
leriaden öace Mu11olininin eli 
ae kunetle deliller ıeçmiı 
9ld11iunu ıöyleyor Ekodo Pa-
riıin Londra ayları Habetiı 
tanda loıiJızlede Haiyanlar 
tarafına miifterek bir bakimı· 
yet kurmak ıuretile meaelesai.-
\\a~ledılecejini bildirmektedir. 

Musolini 
ulustan fedakarlık 

istiyor ! 
Roma - Musaoliai treato 

da büyülı geçit resminden 
sonra demiıtır ki ; Bütün ulus 
keodiıindea iıtenmesi mute· 
mel fedakarlıklara katlanma 
ı nı bilecekdir tarıhi makad · 
derala hakim olmasını bilmi· 
yen ona hiç bir zaman hakim 
oJamaz. Gıdeceıımiz yol bei· 
lıdir bizi bu yoldan çevirmek 
isteyenlerin manevrası sonuç· 
ıuz kah•cakhr. Mussolioi iki 
yüzbia kışiain daha ilbhalıile 
t u ay içinde ot d unun bir mil 
yona çıkacağını bildırmişt;r. 

Bın italyan 
Hududü geçmış mi ~ 

Loudra - Royter aj •Dil 

bildiriyor henüz teeyyüt etmi· 
yen bir habere Köre Din ka 
dar İtalyan Hkerı babeı bad11 
dunu ıeçmiıtir . 

lngıliz raporu 
Paris - ingihz B Eıten 

İtalyan habeı aniaimazhiı hak 
kında 4 eylülde uluslar ıoı • 
yeteıi konıeyine verilecek ra· 
pora dair B LaYal ile görüş 
mek üzere büıün bir uçakla 
parise ıelmiıtir • 
Fr ilnsız - l ugoslav 

Pariı - B Ltval Fraa1tz 
yuioılav ıöıüşmelerinden ıoD 
u aH~te.r.ı\e.r.e Bu gör&sm.kl• 
derin ltir aevği içiade yapildi 
iıaı kaydetlllİf ve ıerek ıki 
memleketi doirudaa doiruya 
gerek merkez avrupaaı pakb 
müıakereleri1e ilııli ntitüıı me 
ıeleleria tetkik edilJiiiai ıöy
lemiıtir . 

Küçük anla§ma 
Pariı - B L~val Ye yugoı 

lavya baıbakana atayodıaovic 
buiÜD aki Hat kadar ıörüı • 
müılerdir iki bak.uı küçük 
aalatm• dıt bak.anların~• ble_. 
de konuıtukları tütün mu~ 
leler doiu ve tuna miıakları 
hakkındaki müzakerelerı tet 
kıK etm ııtır zannedddiiine ıö 
re l>u koau~ma ,ıra•ında8 La 
•al küçük aolaıman•n ceneY 
r~de alacaiı ciuıum hakkında 
çok deierli malumat elde 
etmittir • 

Habeş petrolu 
Londra - İngiltere petrol 

imtiyazı işi ha~kı.-da ttabeıiı 
tandaki elçıaıne talimat Yere 
rek böyle bir imtiyazın üç 
devlet araaı?da önceden aö -
rüımelere mevzu te.ki4 o4'e 
bileceiini 'e imtiyazla veril • 
meıinin impara~ora t ... vıiye 
edılmeaini l>ıJdirmitdir. 

Habeş iş i 
Sık konuşmalar ! 
Pariı - B E :len İtalyan 

lıabeı anlaşaıazhğt hakktnda 
uluılar ıosyetesi konseyinde 
takip oluoacak usulun mühte 
lif vecheleri üıerinde B Lıva l 
ile ğörüşmüştür iki bakan 
Fraaıız İtalyan İngiliz konuş • 
malarına dair konseye verile 
cek raporuda te tkik etmiştir 
B Laval akş !lm üzerine it lyan 
büyük elçisiyle görüştükten 

ıonra ibtial L:s , 3o treniyle 
Ye B Edea ile birlikte cen .Y· 

reye hareket edecektir • 

Bir vapur daha 
Nc.poli - 125 Subay ve 

300 neferle harp malı mesi 
yüklü iki vapyr doğu Afrıka · 
ya aitmiıdir . 

ingiliz 
tedbirleri 
Pariı - Jurnal rszeteıi 

logiliz Amın.lhi1nın aldıia 

ihtiya t t~dbirleri hakkında 

fU mahımatı vermektedir : 
logıliz Fılosu Poıtlanda 

toplanma emrini alm1şdır . 
Portiımondda bu filoya men· 
ıup gemiler mühimmat yük · 
lenmek.tedir, eski gemiler de 
hızmete ahnmJfdtr A k.deniz 
Fıloıu Luiz, Elııabet ye Bah· 
ram zırhlıları de takviye edil· 

• . J • ı :;.. - ;L! _ ~ ·-

himmat ve topcu müfıe.ıeleri· 
le Maltaya ııtmııtar Malta ha 
va bücumlarana karıı hazırlan 
mıtd&r Malta limanının müda 
faaıı baxırl•i• da yarın bite • 
cekdir. 

lı"ransız manevrası 

Re ima - büyük f ransız 
motorlu mano. vıaJ•n yüksek 
barp mechıiüye!e.rindea geoe-
ral ıetaldnın ıdueıi altında 
batl•yacaktır maneYralardaa 
makıad mübtelif motorlu cuıi 
tamlar arasında hareket birli· 
iiDİ teçrübe etmektedir . 

haheş imtiyazı 
Cıbuti - Bir loiiliz Ame 

rikan koneıaiyomuoa verilen 
imtiyaz imzalanmlşdar Habeşiı 
tanın bu bölgcaindeki petrQl 
ıeııau" mad(!nleri kadar ıen 
ve eyı çioşdendir maden 400 
me\re deriııJikdedir petrol bo· 
ıularla Hind denizi limanları -
na akıtılacakdlr. 

yaralanmış 
Roma - İtalyın koosolo-

ıaaın Kalcaoimin yerli hizmet 
kirı b11taneden çıkarken mız 
rakla yualaonuşhr 

İaer yt;nİ medeniyet, her yük sel ;ş ve her bayındırlık ruhun bir bedı>!' 
istePnesi gibi mutlaka in an çokluğu ıstiyor. Eski zama~.ın hütiin mecle 
niyerderi nüfus artma ı ile birhkde vürud bulmuş, nüfus düştükçe bu 
medeniyetler de çökmüştür. Bu &eh ~~le: 

·r 7 - =-" . ı '•, 

20 ilkteşrin pazar •• •• gunu 
Yapılacak olan ( genel nüfns ) en önemli soysal işlerden biridir. 
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A • • • • ..... 

Dost bir Devlet şefi ale· 
h 'nde neşr;yat1a btJluneo 
Akbaba GClzPtesi nıu vakka-
tP-n kapatı lmı §tır . 

Çarşamba 4 EYLÜL 1935 

Fransız 
Gezginleri 
Traln.l u halkına 

teşPkkür 

G eçen sayımızda yazdığı • 
mız g'bı Fransız Trauntlan • 
tık kumpanyasının Gra11e 
vapuruyle ve Batum yoluyle 
şehrimizi görmeğe gelen Fr•n 
sız Gezginlerinden kadın er • 
kek ikLyüz kadarı şehrimize 
ç1kurak, şehirde ve Soğuksu· 
d a g zintıler yapmı ılar çarı• 
ve p Zilr.l dolaşmışl ar, birçok 
fotograflar almıılardır . Bu 
gihı duruaıiarda iJg"li ve biraz 
cıaba uyanık ve bazırltklı bu 
lunuık iyi yap maş olu. uz. 

V pu d n kumpanya adı· 
na dışat ı gönderilen ve ilbay· 
lığa g elen bir tezkerede 
Tra~z ·:ın balkının Gezginlere 
gösterdiii iyi karşılama ve iyi 
muameleden dolayı Gezginle· 
rin ve kumpanyanın çok mem 
nun e minnettar kaldık ları 

ve teşelikürleıınin Trabzoa 
halkın sunulması r ica edil· 
m1ş d. r. 

Huhi Ural C. H. P. 
il) on kurul başkat ı 

Trabzon 
Büyük: Utku ba~ram m c D • 
dan kutlul ra ın , göıterdıklcri 

heyecana o tagız. Hepiuize 

C.H P . G oel Sekret~r N. 
G iresun Saylavı 

MÜNf.JR AKKAYA 

Tarım brkanı 

Tarım bakanı B. Muhliı, 
Yanında mütehaHı•lar olcla· 
gu halde kara.deniz vapuri1l• 
Hopeye ge'r miştir. 8. Malali• 
doğu illerim izde aroıtcrmalar 
yapacaktır . 

Liman mız için 
mühendısler geldi 

Tra bzo ı limanının yapıl· 
maıı için gereken incelemtıyi 
y apmak üzdre mühındi•ler 

ğelmiıtir . 

Bay Ömer Sıtkt 
İki aydan beri l•tanbalcla 

bulunan Kı z. Orta Okul Di• 
rektörü 8. Ömer Sıtkı ıara~ 
mız;a dönmüıtür . 

13, Azmi Özer 
Değerli, enerj.lı baro ba,. 

kammız B. Azmi Ö.zer An· 
karadan ıarı mı.z:a dönmiııtür 

Mevlude 
Davet 

Merhum day•mız bay 
Ruşen Sadık ogluııun Ruhuna 
it hafen S - 9 - 935 perşem_ 
be günü akş mı yatsı nama• 
z n1 müteakip tavanlı camiin .. 
d~ mevlud okunacaktır • 

Arzu e denlerin bulunmıJa
rıa.ı dUeriz • 

'MEHMET Sadık oğlu 
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20 ilkteşrin pazar günii 
Genel n ··fus sayimi 
Evinizde o gün hszır bulunan bütün insanları 
yazdırınız ..... 

rtırma ilanı 
Vakfı 

Fatih 
)) 

)) 

)) 

çar şu 
)) 

)) 

semercjler 
)) 

)) 

1 

mevkii . 
)enı camı 

' orta hisar 

' . 
yenı camı 

' 
T ' e 1 zil er 
kemer altı 

' terzıler 

cinai 

mazaza 

' dükkan 

haci aJi ağa yeni cami 

' 
' 
' 
' 
' 
' ' 
' ' ' 
' 

' 
' ' musa paşa 

saraç zade 

' 
' amasya 

saray i t k 
müfti 

' . ) enı canıı 
oflu zade 
.işkenderp 

' ·' emınek.a. 
seher h. 
§irin hatun 

' ' VPf'• t"nm".' 

aaoakhane 

' 
' 
' soğan pazar 

cami ~ebir 

' 

" 
mağaza 

otel 
kahve 

' · dükkan 
ama ya ardi' e 

~ 

kindinar tarla 
hat pazarı dükkan 

' baraka 
akcaabat mağaza 

' kahve 
terzıler dükkan 

·, kahve 
dükkan 

' sem erciler dükkan 
sıra mağalar mağaza . 

dükkan yenı camı 

semerciler 1 

' • ,.,,.,._ .. -·--- ... 
dabaklıane dükkan • 

1 . ' • : 
haJaçcamı mağara bahçe 
Fatih ha) ı ambey harap h . 
katip z. kemer altı arsa 
ha en ağa soğanpazar dükkan 

numroıu 

1- 17 
2-19 
5 11 
6 13 

2o- 28 
2o-28 
21 - 31 

204- 6 
26- 2 
'Z.7- 4 
29-27 
41- 5 
42- 7 
43 - 9 
44 - 11 

53 • 18 - 2o 
1- 1 

• 3- 4 
4 2 

54- 6 
88 4 
99-49 

281- 61 
108- lo 
J39- 18 
241-22 
251-26 

292-22 
3o3 111 2o 

27-16 
28- 4 
29-12 

56- 1 
51- 3 

3ol 
12 
J9o- 191 
ısı- 21 

EVKAF İDARESİNDEN : 
ı: ~karıda yazıla v luf akarlar 93) sene-si için kiraya veril • 

4e J ~zl ere
35

on gün müddetle artırmaya çıkarılmışdır . ihalesi 
e~ u ~ . çakrtamba günü saat onbeşde evkaf idaresinde 

yapı acB tır ıste Jilerin evk..-f Jdaresine ~elmeleri :J 3 , -' .. 
.... "'I - ''..., -· --; ... 4- "..., . ~ 

. . -~-· : ....... .. ~ .: .... =-: .. ·. . .. _~ . .• . 
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YEDi KULE G ZHANESI 
İSTANBUL 

V P r rı k lafatlamak 
icin yumuşak 

1 
Ve ru~Ja, Uo, a ve yaya kaldırıwJarı için seri 

Z 1 F T 
sto1-::la::rı:ı:n.ız Dain."'l.a 

va=d.ı:r -Gayri rr. ,. nK 1 icar art,rması 
MahaJlesi sokağı nevi no. 3 aylak icarı t. 

lira k. 
tekfur ça b ne H 4 2S Tekfur çayır R. 

DEFTERDARLIKTA ! 
.. Yukarıda evsafı Y z lı g .. yri menkulun iıç aylık icarı 15 gün 

mu.ddet~e artır.ll'ay:ıçıkarılmıştlr talip olaotar10 ~ 7,S dibozito 
Jarıle bırlıkte ıhale tarihi olan 1 ı 9 935 b .. .. 
1-' d d ft d 1 k n Tftm e guou nd ,.., e e er ar ı tı \opl u cak komi yoo" mur c " lan • 3 4 

YENIYOL 
™ t J i 

Erzak ve saman eksiltmesi 
SÜEL SATINALM KOMiSVONUNDAN ' • 

1 - Sarı kamış tüm ihtiyacı için aş • ıda cins ve maHyet ve teminat mıb t ... n ) azalı 1-5 ma 
ddeleri bizalarinda gösterilen şekil ve bt:lh edılt n z mıtn ve ı atlarda 2 J 8 !:13S den itibartn ek 
ailimeye çıkarılmıştır , 

2 - eksiltme sarı kamışta nskeri satıoslm komisyonunda yapıkcaktır. 
3 - şartnameler para ız olarnk s nkamı tınalma komisyonundan aln:ıaoilir • 

giırmek iateyenler kaıs en.urum trabıoo s t almtima lcomisyonlarına murrcaat edr.rler • 
4 - kapalı eksiltmelerde isteklilerin teklıf mektublarile aşaiıdaki maddede isteHn vuıiki 

belli edilen ıbale ıamınıodan bir saat vvel ko ııyon vermiş bulunacaldardır . haricden istekli 
leric belli edılen Hattan bir saat evveline k.edcır yetiştırılmek ıartıle ve 2490 sayili kanubun 
34 maddedeki esaslar d!!hilinde v istenJlen veuaıkle birlıkte teklif mektabları postaya verilmit 
bulıınacaklardır postadaki geçikmes den komisyon meııuliyet kabul etmez . 

5 - eksiltmeye gireceldetin 935 yılına aıt tic ret odası vesikalarını ve ruhsat unvan teakere· 
lerile bu işe yeter mu•akkat temin t akbuz vey b~nka mekublarile teklif mektublarınl belli za 
mandan evvel komisyona vermiş bulun c ld ı dır . 

6 - teminatı paı·a olarak vermek istevenler tüm ve nesine yatırarak mukabilinde makbuz 
alacaklardır . 

7 - isteklilerin belli edilen :ıam n ve saaha komisyona muracaatları ilan olunur . 
Cinsi Azt Ço .. u maliye fıy tı L. teminat k. ihale tarihi 
kuru ıoğa 36000 48000 6000.ı 4 ı:o 9·9 93 5 
kuru fasulya 60000 80000 l 0000 7So 9 9· ,, 
saman 350000 475000 6531 25 490 9 9- • 
uobut :J.2000 30000 4~ eıo 32 8 So 9·9 ,, 
kuru üzüm llooo 15000 4125 31 o Jo 9· ,, 
pirinç 35000 45000 11250 1>44 1o·9- " 
patates 52000 70000 3500 262 So 1 o-9. ,. 
zeytün tanesi 7000 10000 3500 262 lo 9- ,, 

~--~~------~~~------~~--------~--~-----·~•.!_ 
Süt ve Yoğurt 
eksiltmesi 
Süel Saun alma komis-
yonundan : 

A - Trabzon askeri hu· 
tanesinin bir senelik ihtiyacı 

için takriba 600 liralık 8,ooo 
kilo süt ile 2,ooo kilo yo&urt 
alınacaktır • 

il - ıartnamesı komisyon 
da parasız olarak okunabillr. 

C - artırma eksiltme 
açak eksiltme ile alınacaktır • 

D - artırma eksiltme 
trabzoada kalede satlnalma 
komiıyonanda 5 9.935 perşem 
be günü aaat ıs de yapıla· 
caktır 

..:. - wıuyaıutat temınat 

45 liradır. 
G - isteklilerin 5.9 935 

perıembe güuü saat IS den 
evvel kalede satınaJma komis 
yonuna muracaatları ilin olu· 
nur. c.ç ç.ç. 4 - 4 

Arpa 
eksiltm • 

1 
Askeri satJnalma 
komİS) onundan : 

1 - Erzincan tümen gar 
nizonundaki kıtaat ve mües 
ıe hayvanatı İhtiyacı için bir• 
mılyoa otuı sekiz bin altıyüz 
kilo arpa kapıla eksiltmeye 
konulmuştur • 

2 -- ibaıesi 9·eylul 9.35 
pazartesi günü saat oabeı de 
erzincanda tümen satınalma 

komisyoDunda yapılacaktır , 
3 - taiiplerıa ıartnameyi. 

dört yüz yirmibeı kuruı muka 
bilinde er.ıuıcanda tümen sa-
tınalma komiıyonubaıkanlı~ın 
dan a!abılirler , 

4 - mubammı~n bedeline 
nazaran tutarı altmıı dört bia 
dokuz yüz on lıra elli kuruş 
ve yüzde ycdibuçuk ılk temi· 
aatı döttbın sckız yüz altmıı 
ıekiz buçuk lıradır , 

o - taliplerin 2490 aayil 
artırma ve eksi!tme kanunun 
abkim1na unıun olarak_ tanzim 
edccekicrı teldıf mektublarıoı 
bcUı gün ve saat an bir sa•t 
evvel.ne kadar erıincanda tü· 
men aalınalma komisyonu bat 
kanlıiıaa makbuz mukabilin • 
de teslim etmeleri 1iıımdır , 

ç c c ç 4 -4 

İLAN 
Trabzon ıcra memurluğundan: 

çık ertırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulun ne 
olduğu • 

Gayri men ulüo bulundu· 
ğu mevki, mahallesi , sokağı, 
numrosu 

Yomranıo durana köyün· 
den ve tapunun teşrini uoi 
336 tarih ve 14 numroaunda 
mnk yyet üç dönüm tarlaıun 
24 bıssede 11 hissesi 

ve yiae ayni köyde ayni 
tarih 15 numroda kayitli 5 
dönüm fındıklığın 472 bi11e· 
41 bi11esi 

Tak'dir olunan kıymet: 
Tarlanın tamamı 150 fın • 

dıklığtn tamawi 200 liradır . 
Artırmanın yapılacağı yer _.: ...... , . 
trabıon icra dairesi önün-

de 4 - lJ -9rcuma günü 
saat 14 - 15 de 
1-işbu gayri menkulun artır
ma ıartnamesi 4 9 935 tari 
hindemtibaren 935.75 numara 
ile Trabzon ıcradairesınin mu 
ayyen numarasında herkesin 
görebılmui için açık.dır ilanda 
yazıla olanlardan fazla malu • 
mat almak isteyenler iıbu ıar 
tnımeye ve93S 75 dosya nura 
aile memuriyetimize mur caat 
etmelidir . 
2 artırmaya ıştirak için yu 
karda ya zıh kıymetin 7 ,5 
nısbetinde pey akceıi veya 
mi1lı bar bank onı teminat me 
ktuou tevdı ed lecekdir (124) 
3 - ipotek sahrbi alacaklılarla 
dığer nlakad rl rın ve irtıfak 
hakkı s hiplerinın gayri men 
kul üzerindekı haklarını husu 
sile faız ve masrafa dair olan· 
iddinl ~·ınıi bu ılantuihinde iti 
haren yirmi g"niçicde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuri 
yetımıze bildnmeleri icapeder 
;ksi halde bakl rı tapu sicili· 
le abıt olmadıkc satıı bede 
lanın payhıımasından hariç ka· 
larlar • 
4 - gösterilen günde artırmay 
iştir k edenler artırma şartn 
mesiniokumuş ve Jüzumlü ma 
lumah iıilmış ve buuh~ra temar 
men kabul elm f ad ve itiba· 
olunurlar. 
5- tayinedilen ı manda gay 
rı menkul üç d f b ğnldık 
tan sonrc en çok artırana iba 
le edilir ancak rtarma bed~lt 
muhammen kıymetin yüzde yet 
miı beıini bulmaz veya tahş 
ıteyenin alacaöın rucliaoi 
oları diger alacaklılar bulunup 
ta bedel bunl rın o ğayri men 
kul ile temin edilm:ş alacaklı· 
hrın mccmuuodan fazlaya çık 
ma111 en çok artaraaip 

Un eksiltmesi 
Süel satın:ı ima 

Komisyonundan 
A - Trabzon kıtaatı için 

takriba 31875 liralak 255 toıa 
ikinci fabrika unuaa verilen 
fiyat layık hat görülemediğin 
dea yeniden eksiltmeye ko· 
nulmuıtur. 

B - ıartaamesi parası 
mukabilinde komisyondan alı· 
nabiiir . 

C = artırma ekıiltme trab 
zon satuıalma komiıyonuada 

:ZJ eylôl 93S pazartesi günü 
ıaat 16 dad•r 

D - artırma eksiltme ka 
palı zarf usuliledir • 

E - muvakkat teminat 
2391 liradır • 

G - isteklilerin 23 eylul 
935 pazıutesi fÜDÜ muayyen 
vakittaa bir saat e~nl teklif 
mektublarile birlikte trabzon· 
da kalede askeri tahDalma 
komiıyoauaa muracaatlara 
ilia oluot.1r . ç,ç,c,c, 1 - 4 ----·-----
taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma onbeş gün daha tem 
dit ve onbeıinci günü ayni saat 
da yapalacak artırmada bedeli 
satıı isteyenin alacağına ruc· 
bani olan diğer alacaklıların 
o g~yri menkul ile temin edil 
m iş alacakhlan mecmuundan 
fazlaya çıkmak şertile en çok 
artırana ihale ediHr l:öyle bir 
bedel elde edılmezse ihale ya 
pılmaz ve tatıf talebi düıcr 

6 gayri menkul kendisine iha 
le olunan kimse derhal veya 
verılen mühlet içinde parayi 
vermezse ihale kararı feıholu· 
narak kendisindea evvel en yü 
ksek teklifte bulunan kimae 
arzetmiı olduju bedellealma&'a 
nzı olursa ona razı olmaz ve 
ya bulunmazsa hemen on beı 
gü11 müddetle utırmaya çıka· 
rJhp ea çok artırana ihale edi 
lir ıki ıha!e araı~adaki fark 
ve geçen iiinler için yüzde 
beşten hcsep olunacak faiz ve 
diier zararlar ayrica hükme 
h~cet kalmasızın memuriyeti 
m ızce Rlıcıd2n t1ııbıil olunur • 
madde (133) satışa çıkardın G 
meııku!un .) ukarıda gösterilen 
4 10-935 tarıhiadeTıabzonicra 
memurluğu odHında iıbu ilAa 
ve ıöıterilen artırma ıı.-tna • 
moai dairesinde aatılacaiı i1Aca 
ohuuır • 



ŞarımJz Hava Kurumu 
pivango u 11 eylülıte ç kil ... 
c~kdir . satış devam ediyor 

Trabzon limanı 
L ·manım Zl yopılmc aı i~in 

gerek n i l m 1 )'i yapmak üz:re• 
gelen p r •Ör oe mü/aenclia/er 
incelemelcrıni yapm-Aktatlırlar • 

'••ı,Ba,yaaıcuı BEKIRSOKOTI l2anci yıt S.i3'-a:al Ga.ze"te- T:::al:~cr- Sav1:2068 Cumarteai 1 EYLÜL 1935 

Ekonomile 

ı.,ındık 

işimiz 
Teşkilatlandırılmahdır ! 

Ekoao•aal alaada ea bti-
Jlik, ea öae•li rol oyaıyaa 
fındık lirlailmiiz içia içte Ye 
dJ'ta teıkd•t lbı.-dJr. Ba J• 
rekJik iteclea btri ke11ditai 
ıiıtermektedir. f" akat ıiıme· 
dık, aörmi1oruı, 16remiyoraz 1 
Bw ıetkil&t yapılaıad••~ içt• 
•• dıııa karalmaaı ıeı eken 
bu çok öaemü tqkilit kurul· 
madaa bu ••• perit•mpktaa 
kurtarıp aelimete aimaaın ım 
klaı yoktut. u.11tmı1ahm ki, 
fıadrk 11ıaı, ıçte ve dıf ta bÖJ· 
ltce batıboı bırakm•k,her yıl 
içia memlekete deııl milyoaa 
mil7oalara mal o•maktadır ,., 

F mcbia• ı$l• · ılr.i Ji•Ö 
( cephe > vardır : Oıetı• 
' ..tıhıat , JÖDii, pkat ( WA · 
cat ) y6aü. öız DU ıkı 7öadea 
dau bıç bırnu 701uaa koy -
madaiamız 1ıb11 lle17mak ted· 
bırlerını ae ailfliamilf deiıhzl 
Ün.t•eDleıımızıa \ miiat•haıı) 
çoıu, iiıb daba eımedea, ka 
t»•f '" aoıcı,,mada' fail "8 
l•~ aepe~ek bar dg, 111Dda1kea 
topl•~ Mı•• .... a.w. 
••clea.paura iadır•ektedir, 
Uıetmeaa• bu )Oiau Ye uru 
h kofUlllt darkktaD,yoluaüuk 
taD Ye iaepll bir UaJa ıelu 
••ralaam•ı ilatifaçlanataadar 
traıkuıu .... 

Çıkat Jfll ... ıeWıce, ıt • 
riQaeD k6y kilaYaz iater, fOk 
İJl ıörl) or Ye bib) •·•• ..ki, 
o da OaflbOf • Ye b.ep aarar 
cıoi••• Dır caaramdadlr ııte •• 
Oıetmea )6DIDii dtize!tir, O· 
retmeaieıımıa.a kor•J•P karta• 
raeak tecUairlerı alabiürıek ça· 
kat J{iDil de keaddıjiDdea dQ 
ı oae ı.ıet ııoi olmuı •• tai~ 
olmaua buaiakü zararlar 
,ı,de otau, kuka kader 1'I • 
tıı•f olur. Oau yapmayaaca, 
pat JO•lial ile••• ele aımak, 

1 

buu tetkılltAaaclaı mak, ptiriı 
ıb; ifküaı&. aapıail•m, dOI 
doıru, •• uzak malareçlere 
kadar rakıpam maaabllecek 
bir el Y• bır •• laaliae ıok 
mak çok ıercldi bir İf olur l 

D•ıta teıkilltlaa••• bir 
bakamdaa ıç tqkilitJaraucln 
ıoara teliı • fakat bir INdu•• 
ı&r• de ıç t.flulaticbr ki. mı 
teılalltıaı da beraber karar 
Ye yllilitir. I~ Ye dtı tqkd,t· 
ları a...ı kauıitlr ••1• aatıl 
kaıuJ .. Aadar , eaiartlaa ela 
babaed&~ 

B•lr*1 StlllMi BBK.ER 

~·--,------··-------....../ 
İtaly•n .dclek.eai l 

C•n•or• f ~ ICen•~ aalo• 
ma lto1nılcd ifuai iitil'dılit• 
ıonra ıtol)'aa del~ .S.At.i 
•ı l&o•••YO• t•le.ar 7• .triııı 
ti.ar lon••.1 6""""1a •onra 6f 
., ""'" f 1ua, •• ,.. .. ..... 
lar olyon ., .. 4r•~IİJ leP 
rilıi m•ıai ,...-teli B. Lr 
11al h .. ,. .... ı. l&oüıntl• ,..1111 ili ,,,., .,,,,,..,,.,, 

Fındık ürünümüzün r:ormal · fiatla satılması ekonomi 
bakanhğı eveti tedbirler ahyor .. 

~~K-~RA6- Habe~ ~Idıgım1za göre ek?~on:ıi bakanlığı üzüm i§irıde oldu0 u 0 'hı fındık _ü. ii "i üz~rindede 
urunun normal fıat a satışını sağ~amak ıçın ıncelemeler yapmaktadır hu amada fındık ış 1 le: ıJgilı olanlar 
telgrafla Ankaraya çağrtlmış ve hır yandanda türkofisi çalışmalara ba§lamıştır. amo~ no mal fıyatları hulmalıtaclır 

Habeşler geldi 
italyanlarçıktı! 

C•neore 6- ltalyan Ha. 
6eı anlaımtalıiını tetkik o• 
barı yolu ile bir hal •areti 
6qlmıdı ".zere b3f lıııılilı bir 
lıemite re•men teıekkür et· 
miftir lıomit•a• de F1anıa 
ln•ilter• ltpanya Polonya o• 
Tar/ciy• delezeleri oardır 

lconaey /aaıad olarak tapla· 
nıpta baı4an Habeı tlel•••· 
l•fin' cla11et edince İtalyan 

tlel•••leri ayaf aı 1.alllaro• 
,alondan ~ılımıılarclır. lıc-mi· 
tenin teılıilintle muhalif r•y 
o•r•n olmawr:-ıdır • 

Habeşistan da 
Yağmurlar sular 

Lqntlra 6 - Haheıialanda 
ıidtletli yafmarlar devam et• 
qaeit• Q• italya aıaı#ar11ıcla 
le& 641~eler ıalar al•ında '1~· 
l•nınuıdur , 

inceleme bugün ! 
Ca•or• 6 - Uzlaırna ko~ 

mi110nanan l>oılıanlıiınd i.· 
panyta tl•l••••i B. Madaria•a 
Hfilıaiıtlir lun.ite yarın lop• 
~ ... a.. i.,.f,,. ""'""• .,.,., 
,,..•lrflnın •••tanı t•t4ilı ede 
ceitir • 

italyanın 
izzeti nefsi! 

C tneor• 6 - ltalyoncn 
kare.eyde Habeıialan ile 
birlılcte bulunmalı iatem•m•i 
/conı Jyin ".'taam ulan• uypn 
cleftldir fÜn/ıi ilgıli taraflar 
lıonaeyin mu.za••relerinde ha 
.zır. 6alan~rlor ital.yaınn u· 
.zett nef aına lıtıfkulei aar•rİy•C 
lefİ ballamak mum/ıin Qlabi 
lecektir lıllaaıkikq 1 anlaımG~· 

lıfı tct4ilı i9in. lıomit• ae~ii· 
ılılıt•n aonra meHle muoıılc. 
katen lıonıeyden f&kacalı o• 
tlolayı•il• ilci tarafın lıonHy 
d• karıılaımaaına lu~am lıal 
mıyaüalcdır , 

Anlaşma yemeği 
Cenevre 5 - Eclea ıaval 

Bek Tevfik R. Ar1, ye Avut· 
turalya ve lıpuya mlaetıil· 
ieriqe bir 6i1e yeme;i.-' yer · 
aittir Edea b11 toplaatayı aa 
laımaıbjul 'lıaceleameliade 
takibedilecek uıul lıakkuadald 
ıörllıilleri telif iÇita: yapmııtır. 
Ko111eyia ıelecek lop1a•tilhl 
aa kmrari•r4111 bir bitip b 
dar Yereeek •alacfat DYattail 
bif ko•ite tafkil eclüecek 
buaa Edea La-.a'I da ıire 
cekclir. 

italyan delegesi, tedbirterimiz 
harp ilanına şamildır diyor ! 

Ceae•re S - italya11 deleıe•i Aloiıi ı•ıetrcilere dtJe•iDde 
ltalyaaua lllzqmlu biitb tc:dbiıleri almakda tam bir hareket 
•er .. eıtlijiai •tlaafau. etbiiaı ıiylemiıdir. Bu aerbeati ıoıfete· 
ele.- çekilmeye •e barp ilinana almıı .. ar • 

Karışıkhk ihtimaline karşı 
ingiliz hava fılosu uçtu ! 

Kalıire S - Habeıiıtanda çıkm111 muhtemel hadiaeler do· 
layııde bir laıiliz hava faloıa Keiaya uçmuıdur. Dıier taraf· 
taa i•ıiliz komııeri oa Eylilde Süveyı mıataka11nda lnııliı 
laa•a aaaeYrelan yapalacıiını Maıır lıtlkOmetına bilclirmiıclıt. 

MıSirda 
asabiyet! 
lakeadeıJ• 5 - laıiliı 

ldrp ıemileriaia ı•liti 'lilYea 
bini veri1ona da aiıorta ma· 
kaYeleleıi içia olaa maracaat· 
larm çoldai~ balkı• •••bi1et 
itiade oldojuau ıııtermek· 
teclir. 

ihgiliz 
kabinesi •. 

Lo11Jra 5 - Kahine ltOs· 
••yi i'4ıl)'tın Ht1'1•1 meaelu'• 
ftbl on ,,., 1t11tl•nh•ri afra· 
'-ctı tJ..ıiJıldılıl•rİ ince,..,_la 
lb•N llo•iı11 loplanccti/dir. 

12 vapur daha 
Si••JI 5 - Soa iki ı&a 

fçitl~• 011 iki npur pçm;ı · 
dir içi 7000 aıker dii'er!ıri 

alJa••t ııtır•tıtar. 

1 Habeş ımtiya
zı bozuluyor! 

Londra s- Ha6•-* lrlll&d · 
meti petı ~t i111tıya.tu11 feıh· 

•f••Y• Jıarcır O•r•iftir • Ha• 
heıiıtan A1nerih11 termayen 
)'•rin• b•ı1ıa •ır ır.maye 
balacettnı arn ... /Ua4v. imtı• 
yas •ahini la•lairfR faın,,.~ 
için Londr•Y• ••l•c9finı 6ıl· 
dirmiftir • 

italya 
muhtra verdi ! 

Roma - ltalya ulualar 
ıOIJetHi koaı•Ji•• laır malı 
tra •erm ıdar i»a malıtrada 
1850 clea beti ltal7a ile Ha • 
bet ar.a1Jadaki mbaaeltetler 
ulatılm•kda l~l1u la •laı 
•• •• tetriki •••ai arnh 
lraydedalmıkd• •• Hab•Jt1la• 
aıı dlt•••hk liareket1eri•• 
ltıret ılaaukt&tlar. 

Habeş 
im para törü 

Acli•ababa 6- Oaal hadi 
aeaini ir.celeyen hakem komi• 
yonanun oermiı olclatu ka. 
rarlar üzerine Habeı ımpa· 

rotorunun buaün yapdıaı bir 
bılclirikde İtalyan Habeı an· 
l ıımazlcfıncı bariıcıl bir lıo 
tarma yola bulaınmaaı ulu•· 
lar aoıyeteainden yeniden İ•· 

tenmelıtedir Bildi ikde tlt!nili 
yor/ci ulaalar ıoayeteainin 

italydn Ha6ttı anlaımaalr.lı· 
nın 6ütünlülıi ile bu toplantı 
tleo'I' .·ainde İncelenip lcoıarılr 

maıını ı pila eden 8-4 113 5 
lccırarını ıaıb lı etmeai ı•r•lı· 
meldetiir , 

Muhasama 
yakınmış ..• 

ingıltere mısır! 
Pari• 5 - Gazeteler clu· 

ruman fiOlt oiır oldafanu 
kayd tmelcle beraber lıonae· 
yua i k çel•esinin te.ıül ede• 
c 0 k b r ı J uye aahne olma· 
aını memnuniyetle karıılama 
ktadır P~ti Pariıyen alaoizi-
nin ıöılerınde yaiın bir ma• 
haıama tehditli 6Örmelttedir 
F111aro İngiltere ele ita/ya 
ara• nda bir çarpı,ma olm•• 
dı diyor OıJr gazetui baıün 
çok gızlı blr üçler #tongraıı 
toplanacaf nı lakaı Edenin 
clün ko1ıeyde okuJuaa rapor 
iı~erintle iarar rdecefini laa· 
ber aeri)·ora.z • 

Cenevrede ~ıkan h dise 
vaziyeti vahimleştirmiş 

Hahe§ dt legesi şiddetli Liısan kullandı İtalyan 
delegesi hıç hır millet İtalya kadar büyük 

hakarete uğramadı diyor . 
CıHYra 6- U!ua!ar ıoı· 

yetai. diba akpm Habeı de· 
leıeliai clialemek izere 
toplaamııclar cktea• müdafaa 
11aı ıoıyete paktında ıstiaad 
etbrmıı ve barba• öaiille ıeç 
mek içın bır kıç üyelik komi 
te teıkdıaı ıatemııdır de1eıe 
italyanaa ıttıbamlarıaı tiddellı 
bir liıanla proteıto etmıf, 

italya memleketımı 101mak 
ıçıa lekelemek iatı:yor demıı • 
tir deleıe Habt ıiıtaaı kaaua 
barıcı ıaımakla ıtalyanan te • 
abatleraai boımuı bir vnıyete 
d61dliil•ti i.ODIC.} ~D bir teca· 
,uza durciuncak te.dbirl~r al· 
ma11aı istem f ve ıualara aor 
maıdur: HaDe111tıa paktıa 
büküm1erme raımea koıu11ul· 
mıyacak m&dır delege müda • 
faal1D• baılarken atalyan mü· 
meuili konseyi ltrkehaııdır 
Sovyet dıf bakanı Lıtvınof 
RaıyaaıD ıtalyanıD koııaeyden 
itbbasıaı ı•tediiı karar1uı 
t11Y1b etbiıai uluıların müıa· 
yat baklartaa doıs.unulm dıiı· 
mı ipnt dmiı kuvvet ıt ma 
liaıa aacak aiiaafaa ıç n ola· 
bıleceii preaaıbme ıadık bu -
laadaıaaa blldirmıtdır ıt lyıa 
deleıeaı bu 11rada yerınde 
bahuamııordu konsey baıkaa& 
aalaımızlıjıD tetkıkıae deY m 
içia bir Dıul tekhf edıleceii 
ı .. &diyle celaeyi kıpamıtdır. 

Royter ajaaııaa diyevde 
buıuaaa birttalyan deleıui 
koaeey tarUıiade biç bir b O -

Adet kuvvet 
Dernektir 
20 ilkte§rin pazar 
günü yapıh~cak olan 
(;;eııel Nüfus Sayimi 

Ttri Ulaıunan iaoueı,'ni 
fitt•r1c•lc&ir , 

7ük devlt.t buıiiD italyum 
utradıiı •iır. barekeb ıır • 
medi demııciir • 
Habeı delepai çok tiddetli 

bir lisan ve alayh bir itade 
kullaamı1d1r italya 611 dire • 
vıa metaini aldıldaa eoara. • 
nasal bır h&tb hareket takib. 
edeceııni kararlaıdıracakdar • 

Reami mabafal vaıiyıtia 

vabimletmi ş olduta miltalaa· 
ıındadır ıtalya bll' uzlaı•• 
formülü bulacak komıtede ia· 
ıiltere ve frauaaıa bula•••· 
11na itıraz ettıpdea koaıey 

komıt enın teakbai i•rİJ• 
bırakmışdır komıteye paelİ 
kararlaıaıa polonya kabal 
edıp etmediiıni henb bildir 
memııdır · 

Yarı ftıka 

S.t yasal durum ! 
Cenevre kaya.akları aclaa 

akaa duyu"lar aaattea ıaate 
öneml-:ı yaı: habeı deleıeaı 
ıta!yayı tab.kır etmif. itelJ•D 
deleıeaı b ç b1r buJtlk ulu 
ıtat7a1ııa 8K amp ııbı buka 
dar b uyük Dar ·ııalarete aıra• 
ma•ııtlr dıyor.mıilız c.eleıeli 
ara bulmaya çala117or. ıtalJa 
dılejeaı ara bUhai çahımala· 
rıaa &Dj&lteıeaıade frann11111 
da katumalarıaı 1ıtemı1or • 
ıngllz kabınuı kulak kcaıimif, 
ceaevıedelu durumu dınlıyor._ 
bıitüıa ıayretl~r hatteıı kurtar 
ıuak. ıta!yay• ıöz aeçırmektea 

zıyade ohıalar kurumun~• ma 
aevı kuvvet ve ıeıehnı kur • 
taımak yolanda ıaıfedıl,yor • 

onun yıkdmaıındaa kork• 
luyoı: aümbiiıtuıü , .... 
olur ve çok darumlarda on-. 
la ~likte ~ 4i9e 9 



:::::z:::ı: --
Açık 

Teşekkür 
Zevcemin düçar olduiu va 

him butalıSıınıa müteaddit 
doktorlar tarafından teşhiı 

edilememeıi ndicui hayatın 

dan kati ümit cttiiimiı bir 
zamanda imdadımıza yetiıip 

ba1talıiı teıhiı ve dı~rbal te • 
daviye miibaıeretle gece uy • 
kutarın1 bile terkederek yük 
sek liyakatleri aayeıinde haa· 
taya yeniden bir hayat babıe 
den ve vatanda namlarını da· 
ima iftiharla yadedeceiimiı 

ıenç doktorlarımt:z.dan dahili· 
ye mülehaaaıst yü:ıbttı bay 
Turgut Ye arkadatı operator 
bay Mubittin fevkelide gayret 
ve fedakarlıklarına karıı derın 
ve kalbi teıek"-ürlerimi iblıi 
için mühterem ııuetcniıi tav 
ait ediyorum . 

F aroı mahallesinden : 
Çl'!rfı c.mii civa 
rında berber 

Sa it 

Satışartırmasi 
evkaf ıdares;nden : 

kaykusuz oğlu kızı 

vakfından boz tep~ ma -
haHesinden kain bir kı 
ta arsa her nt'kadar i -
hale edilmişsede mua -
mele tekemmül etme -
den başkası talih oldu -
ğundan tekrar artırma -
ya çıkarilmi§dir ihalesi 
lo·9.935 salı günü yapı
lacaği ilan olunur. 

Yemeni 
eksiltmesi 

SEel satınalma 
koınİsyonunndan 

l - erzurum kıtaatı içi• 
3 Soo çift yemeni kapalı zarf 
uıulile 1-9-935 den itibarea 
munakaaaya kanalmu,tur · 

2 - muaakaaa kolordu 
aatanalma komııyonuada yapı· 
lacakhr . 

3 - muaakısa güaii 26 9· 
935 perıembe iÜDÜ 11at ll 
dedir . 

4 - teminatı muvakkata 
aı 590 liradır . 

5 - talip olanlar teklif 
ınektu \Jlarile 935 de erzuram 
ticaret odasuıdan ne iıgnr • 
düklerine dair mu11ddak tica 
ret veaikalarile teminatı muva 
kkatlırı konmuı baluaacakbt. 

6 teklif mektubları ibıle 
ıaatından b~ ıaat evvel ko 
misyona veril mit buluaaca k 
11at 1 o daL ıonra veril~a me 
ktublar kabul edilmiyecekleri 
ilin olunur . f - 4 

Şeker 
Pazarhğı 

Askeri satJnalma 
komisjıonundan : 

A - Trabıoa ihtiyaca 
için tahminen 1408 liralık 
4400 kılo ıekere verilen fıyat 
komisyonca liyik bat görülme 
diiiaden 7 9·935 elen itibarea 
bır ay müddetle paıarhja çev 
rilmitdir . 

B - ıartn t•eai her gün 
komiıyonda paraıız olarak 
okumabilir . 

D - artırma ekıiltme pa· 
zerlık ıuretiJedir • 

E maYakkat teminat 106 
liradır . ' 

G - iıtekliJeria 1·9·935 
den itibuea bir ay içinde temi 
aatı muvakkatalarıle kalede 
aatıaalma komiıyoauaa mara· 
caatları ilin olunur • 

Kira artırma temdidi 
V.-kfı 

Fatıb 

• 
• 
• 

çaııu 

• 

mevkii 
yeaı cami 

• orta bi1ar 
• 

yenı cami 
• 

• • 
semeıcıler terzıler 

11 kemer altı 

• • • terzıler 
hı.cı ali aia yt ni cami 

" " • • 
" .. 

muıa paşa aoian pazar 
ıara\ zacıe cami k.ebır 

• " .. " am11ya a•asye 
ıara yı atik kinduıar , 
miıhu batbuarı 

• • 
yenı c.mi akcaabat 
oflu 1.ade ,, 
ııkendu p. tenılcr 

• " 
• n 

emme k.a. ıemercıler 
ıeber laa. sıra m• 2• . 
tirin hatun Jt":lil camı 

• aemercıler 

. • ' !' 
JeDı cuma yenı cuma 
dabaka1ae tabaluıne· 

ciD1i 
maiı:z.a 

• dükkin 
• 
• 
" 
" ,. 
• 
• 
• .. ,. 
• 
" mai aza 

otel 
&ah Ye 
dükkin 
ardiye 
tarla 
dük kin 
baraka 
main.a 
kahve 
dükkin 
kah Ye 
dükkan 

n 
maiaz.a 
dükkia 

" ,. 
tarla 
dükkin 

,. " " halac cami maiara bahçe 
tatıb bayrem bey har•p hane 
kitib ı.acle kemer altı a11a 
JıaaaD ata ıoian pazar dükkin 

. . 

numrosa 
1-17 
2-19 
5-11 
6-13 

2o-28 
2o-28 
21-SI 

2o4- 6 
26- 2 
27- 4 
29-21 
41· - 5 
42-7 
43- 9 
44-11 

53 lll·2o 
1- 1 
3- 4 
4- 2 

54- 6 
ti8- 4 
99-49 

281-6 l 
108-10 
139-18 
241-22 
251-26 
292-22 

303.111-20 
')1 - t 6 
28- 4 
29-12 
67-52 
56- 1 
57_ 3 
3ol 

12 
190-191 
15/- ').1 • 

EVKAF İDARSİNDEN : 
Ynkarda yazıla vakıf akarlar 9.15 aeaui için kiraya veril 

mek tbere artırmaya çıkllfılmıııede hlip zuhur etmediğinden 
•balesi 7 eyl6l 9$5 cumutca~ ııilJ\ü yıpılmuk üzere üç iihı az•· 
laldl,J• ılill p~uaar , 

, ( Yeairol ) 
_ız __ ı :ıı_ m:z:a::x - :sa :zz::z:_ 

4 Sayfa 

~ 
~SÜEL 

Erzak, mahrukat, yenı, eksiltmesi 
SATINALMA KOMİSYONUNDAN ! 

1 - Baybart kıtaııaın ihtiyacı İçin eksiltmeye konulan erzak mahrukat ve yemin cinai mikta 
rı muh•mmeD fi•ta ıöre tutarı ilk teminatı ihale güa ve saatı •ı•iıdaki cedvelde göıterilmitdir. 

2 - açık ekıiltmeye ıince"lerin belli 2üa ve uatta bayburt 11tıaalma ko•iıyonuna mora· 
caatla,., kıpah ekıiltmeye ıireceklerin belli güa v~ aaattan bir Hat eYYel teklif mektablarıaıa 
b•yburt ııtınılma ko•iayoauna makbuz mukabilicde teılimleri , 

3 - ıartna•eai ve •ukaYeleler bedeli mukabilinde müteahhit tarafıadaa tedarik edilecektir 
ciaai •İktar muhammen f F. ilk teminatı Eluiltme 

sade yağ 
odun 
saman 
un 
bulgur 
ot 
arpa 
tuz 
mercjmek 
sah un 
sığır eti . . 
pırınç 

kuru üzüm 
gaz yağı 
ku. fasulya 
pdtatis 
soğan 

7500 
900000 

40000 
250000 

45000 
60000 
90000 
12000 

6000 
5000 

looooo 
8000 
4000 

loooo 
35000 
?.5000 
6000 

55 
125 
150 

llooo 
80~0 

200 
325 
500 
800 

3500 
/ooo 
3000 
3000 
3000 
/ooo 
600 
600 

tutarı lira kurut tarilai ıuau S. ıekli 
4125 3o9 38 25-ey-935çarşamba 1 o açık 

11250 843 75 » » l 4kapa 
600 45 oo 21-ey. 935per~embe 1 o açık 

27 5•)0 2o62 5o • » » 14kapa 
3600 270 oo 27-ey- »cuma 1 o açık 
1200 9o oo » » 14 
2925 219 3o 28·ey-93SCumartesi 1 o açık 

600 45 01 3o-ey-935pazartesi 1 o ,, 
480 36 00 )) )) 14 " 

1750 131 25 /-/-teş »salı lo ,, 
looo 750 oo » » 14kapa. 
2400 180 oo 2·/-teş »çarşamba 9açık 
1200 9o oo » » 14 ,, 
3000 225 oo 3-1 ·teş »perşembe 9 ,, 
35 )0 262 5o » » 14 ,, 
1500 112 So 4·1-teş »cuma 9 ,, 
360 27 00 )) » 14 " 

c.c.ç.ç. 1 - 4 
~----------------------~--~----~------~----~ 

Un eksi'ltmesi 
Süel satın.alma 

Komisyon undan 
A - Trabıon lutaab için 

takriba 31875 liralık 255 ton 
ikinci fabrika u•aa verilea 
fiyat llyık lıat göriilemediiia 
dea yeaidea elraıltmeye ko· 
a•l•uıtur. 

B - prtaa•eıi paraaı 
••kabiliacle komiıyoadaa alı· 
aabilir • 

C = artar•• ekıiltme trab 
ıoa ıabaal•a ko•iıyoauatia 
ZJ eylfıl 936 paı.arteai ıüaü 
aaat 16 dadır 

D - artır•• ek.ailt•e ka 
palı zarf aıaliledir • 

E - ma•akkat temiıaat 

JJ97 liradır • 
G - iateklileria 23 eyJul 

9.SS paı.uteai aiinü maayyea 
Yakittaa bir ıaat e'tnl teklıf 
mektablerile birlikte trabıoa· 
da kalede aıkeri ıatıaalma 
komi.ayo-.uaa maracaatlar 
ili• oluaur . ç,ç,c,c, 1 - 4 

Zayi mühür 
Zıraat baakııı kara ıabe

ıindeki 931 taribli tatbik m O 
btlriimü zayi ettim yeaiıini 
yıptıracaj'ımdan zayiain bük • 
mü yokdur • 

Zıraat baaka11 Kara 
ıubtıi 267 numrolu 

taaarraf mevdua 
Sıdıka 

Sabun 
Pazarhğı 

S.üel ~atin alma komis-
yonundan : 

A - Trabzon · kıtaabnıa 
ilati1acı i~İll talıaiaea lfSo 
liralık 6eoo kile ıab••• Yeri 
lea fiyat ll1ik bat ıirWmedi · 
padea bir •J mldd•tle 7 ·9· 
935 tarilaiaclea itibarea pazar 
hi• çenilmitclir • 

8 - ıartaameai her gila 
komiayonda parıııı olarak 
okuaabibr • 

D artırma ekailtme pa 
nrlak ıuıetı!edir • 

E - •a•akkat teminat 
224 liradır . 

G -= iıteklileria 7 9 935 
den itibaren bir •J içimde te· 
miaab muYakkatılarile kalede 

· aabaalma komİ•yonuna •ura• 
J cıatlan ilin olupur , 

" Doktor Operatör 
MUHİTTİN 

~sk:e:ri hastanesi 
opeJ:a töJ:ü 

Hastalarını Kazaz Oğlu Sokak N~ 7 de 
k a b u 1 e d e r l •8 

Gayri menkul icar pazarhğı 
köyü veya maballeai aevi ao. biraeaelik icara T 

kalafka 

" 
" en ak 

e. uaı.i 

" • 
mıtaza 

10 
19 
18 

116 
.. • ; 1 

DEFTERDAALIKTAN ! 

Lira k. 
.294 
194 
94 

300 
40 

E .. 
• 
• 
" 

Yukarıda ytizıh i•Yti meakulita:ıürülen peyler baddü l&yik 
görülmediğ'ind~n 3" 9.935 tarihine kadar Dir ay müddetle pa -
:z.arhga birakllmltdır talip olanların defterdarlıia maracaatları. 

2 - 4 

Talebe kaydına başlandı 

Orta Ticaret okul 
Direktörlüğünden 

Orta ticaret okuluna 20 ağu~toa 935 tarihjn 
den itibaren talebe kaydına ba§laumışdır . 

2 eyJfıl tarihinden itıbaren ikmal ve mezuni-
yet imtihanlarına başlanacaktır . 3=5 

Gayri menkul icar art~rması 
Mahallesi aokaiı nevi ao. J ayhk icarı t. 

lira k. 
Tekfur çayır tekfur ıa. bane il 4 25 R. 
DEFTERDAALIKTAN 1 

Yukarıda evsafa yazılı ı•Jri meakalaa iç a1bk icarı 15 f6D 
müddetle artır111ayaçıkarılmı1br talip olaatarın " 1,5 dibozito 
larile birhkte ihale tarihi olan 12·9 935 perıembe ınaa uat 
14 de defterçlarlıkta toplanacak komiıyoaa muracaatları • 3- 4 

-NEDKALMiNA 
... - ... 


