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Kurultay 
bildiriği K ntin hRyındırhk işleri 

düşünulml'k lazım ~elırse, bun 
larm n bış od ye• tutan 
işio, b ç !c:uşku yok kı, pian 
işi olduğu kendılığioden anla· 
şılır. Pıan demek, her İşin ba 
şı ve an htarı demekdir. O 
derece ki, plansız işe zaten 
iş dene'1}ez bile : O yapmak· 
dan zıyade yJkru k, düzeltmek 
den dab çok bozm kdır da 
ondan ! Öyledir ama, pekali 
işte şehir de, yapılan iıler de 
pliiosız olub gidı) or. 

Evet şcbır plansız duruyor 
ye yapı an rşler pliius z yapalıb 
gıdi~or. Bız!m de mevzu ve 
iddiamız budur iıte.. F •kat 
guoün birinde kısmet o'ur da 
bir plan yapdırılırsa, o zaman, 
a olaması liizımgelenler anla-
mış ol11caklardır ki, bu boca 
şehrı, sırf uya Uık ve benim· 
sememeııik yüzünden phinırz 
bır km k ve plansız işleroe 
meydan ve aman vermekle 
b"lediye bütceainin 1 altından 
kalkamıyacsğı ve hakkından 
gelemıycctgi fecı bir akibet 
b .. zırlanmış ve bu yüz:den ba· 
ymdırlık ve oııutıla beraber 
olm ıı ve yıh iim i ierek olan 
csenhk itleri, dabrıa uzun, ama 
çok uıuu yıllar geri vurmuş 
dur 1 Beledıye bütceıi, balkın 
vcrd' i ti para ıle 
dolar. Nıbayet, üç beı bın li· 
r.dık bir ı~i vaktınde yapmı • 
yar k, hal ıo verdiit paradan 
bu kadarını yerine ve en ıc· 
rekh ışe sarfetmıycrelc, zavallı 
bUtceyi günün birinde mecbur 
olub, velev parça parça olıun 
istimlak bedeli .. olm k üzere 
yüz:bınlerce lıra zarara sokmak 
ve bu yüı.den bayındırlık ve 
eıenhk ışlerinı yıtlarca daha 
ıeri atmık şcbircihk mantıiı 
nıoa asla ••imıyacak ve 11j' -
darıliımıyacak bır iıdıt deiil 
midır 1 Çarıının en dar bir 
yerinde, batta buaüokü niıam 
da bılc ) ol hakkı •alınmadan 
veya verılmcden kurulan ve 
kurulmuına wüaaade edilen 
koallaca bdoDarme ya pılarıa 
zararını yaıın kım çek~cek, 

ta~atm alaDınaalu ıntaat f ·•· 
lıyetlerıcıo daha ş mdıden gö 
ıc çarpan fecı hal .. ! rını ya • 
rıo,kım,ne ıle ve nas 1 düzelte 
cekdar ? Atlık alamı, olalım 
ki, plin lft, oyle b.td n 11 
vıl•cak ve atılac k bJr •f de • 
iıldır, ve b r gt"çeo gun, bu 
f"b r çın aiır ıırarlar doiu 
rmakdıdır. 

Mur fdrn kıaaralc, maa _ 
tdan kcaerek, batt8 bur f.n 
teıı ıtlerı aerı •larak bu itı 
bır ııüa evvel ele almak v'- bir 
iÜD ooce bıtı mele ietekdır. 
Gerekdır 5-ma, dıau luııcı 
5nt rnlı lfler wıbı bu en Önem 
il İfın de daba yıllaru batı 
rılmayıcıiına kutku yokdur f 
N çio böıledır, buııun kıııı· 
tılıiını d ı ılı ı ol•n ar ver 
llQ l 

BEKER TUMAY 
Kulakı.:r. Otlu , ~ 

Ankua 13 C. H P bü 
yük lrnrultayı bıldirdi2'•: C.H. 
P. büyük kurultayı 13·5 935 
pazartesi günü saat j de S .f 
fet Ari kanın Erzinca nın bnş· 
kanlığında toplandı parti 
genel katibi Recep P.:ker 
kurultayın çalışmasını aydın· 
latmak amaciyle yeni proğram 
ve tüzükteki anıa değ•ş Jderi 
izah l!deo ve ejaosla bildirile· 
cek olan söyiezlerio biı ilgi 
ve gö üş le f ki: lenoi söyledı· 
lcr. eyi hazırlanmış olon tos· 
lağı tüpel Dİr öz:er olduğu 

noktasında durdular konu~ma 
maddeler üzerinde gec vakta 
kadar dt:vam etti çalışm dan 
sonra proğram öz: rürkc .. side 
baştan başa okunarak oy bir· 
lıği ıle kabul edııdı. büvük 
kurultay 14·5 9.55 gecesi iki 
durum '! pmıştır bu sürekli 
çalışmada küıtiir ışlerıyle ılği· 
li dilekler ince!eQmış ve kül-
tür bakanı Ôzm~dıo izabhm 
dınlenmıştır encümenıo sabah 
saat 10 da yeniden ışe gtrişm;ş 
ve Tanm bakanı dıleklerini 
görüımüı ve üyelez küçük dia· 
Jenmeden sonra kurultay gen 
kuruluna ıirm:şlerdir . 

• 

ltalya-Habeş 
lngiltere ve Frön an1n 

te~ebbü leri . 
Londra 13 Fransız ve 

lngiliz bükümetleri ltalyın Ha 
btş uymazlıiının bir ta~ım 
karmakar şıklara sebebiyetver 
meaioin önüne geçmek •ma -
cıyle Roma bükümeti ededi11-
de doıtca bir teşebbüıde ba 
luaacaklardır bu teşebbuıua 

ıereii B. Mussoliniyi Habeı 
imparatoruııun arzusunu ycıri 

ae gctırmeğc meyıl ellırmek 

olduiuı dan bu:teşebbüıdea 
e•nl Adıaaba.ba hij~fıroctı 
aeıdıade her bao2ı b1r mud& 
balede bulunulması mevzuu 
bıb.ı deiiidır Loodrada Ro -
ma büküınet.oıo ikı tarıafca 
onaylanmış kaı ı~ık hakem ko 
miıyoauouo kurulmısıoı ~ o . .ıy 
latdnmaaı arıu edılmekde ve 
Ha beıııtın ile olan gcra-ıoh • 
iın ortadan kaJkmaıı takdı -
rıade ltalyanın Avrupadalu 
ıoılukların çöıülme11 ıçıa da-
ba ııyade çahşmak imkiaıaı 

elde edeceiı ıöylenmekdedir. 

Dr.b y Neşet 
E~zurum aumı uae haıtane

ıi rontıea m üte h. ssun bem -
tebrimız Dr. B. Nt set izıaJi 
olarak fthr aııze ıdmışdJr, 

Bal•k bolJu"u t) 

iki ıUnd~nherı her türlü 
balık bollabmııdır. Buıün ta-
ıe trkık kall&an bslıaııııo ki· 
loıu muatbıne ö:ünde tltı ku 
rUf ~ aıhl:nakdadır. 

ahraman 
Cumhuriyet halk partısraın 

dördüncü büyük kon gresi mü· 
nasebetile b lk evinde ,.tcms J 
cdılen f ru~ n fmn kahraman 
pıyeıi, b'zım şüphesiz bütün 
bir cıbanıo büyük kahramanı 
ol 1n Atatürküo Erzurum S.vas 
k ongrel~rini yapıp yıldırım 
hızıyla •okaraya geç=şini ve 
kuvai mHlıyenia ttşck külü 
sıral rındaki aaad lu h~lkınıo 
haleti rubiyesinı canlandıran 
bir destandlr. kahramanda 
belki can var piyesı k dar 
coşkuoluk yoktur. belin şıiri 
yet ıhbar.le .. t:ında )aoıod 
yavan ve kuru kalır yalnız 

bu eserde bır şey varsa oda 
öyle bedbin buhranlı zaman· 
larda maili şuurla ıılablan· 
mı§ olan tü·k m iletinin bağ· 
rıoeao nasıl bir kabreman 
çıkardığını ve bu kahramana 
ulusua kayoaş:ın imanl nın 
nasıl bir güvenle bağlı oldu 
ğuou göstermes.dır. 

Sahneye li onuşuna gelince 
rz ı mao içinde hazırJsnan 
b1J temsılde uf k tefek e~ k-
ıerın buluamaması tabu imkio· 
sızdır. perde sekiz buçukda 
açılacakken dokuz buçukta 
açılmasJ bu baıırlıksıılıia bir 
iıaretti mahallıne göre dekor· 
lar uygun ve zararı zdı. bir tür 
kü ıle açılan şahoede başlayan 
iık Jsonuşmalardan.hıç bir ıey 
anlaşılmadı. oe Bekır çavuşun 
söylcdıkleri, ne de F atmanın 
sözleri işitıldı. l u muhavere. 
den beu bır şey işıtmedıiım 
itbı ıeyırcıler araıındau mü· 
te a.idıt defalıı iş temiyoruz 
işitemiyoruz: ıes'.erınin yüksel· 
dığıne b kılarsa bıç kimse bir 
şey ışıtmcdı. 

Her halde bsşlan&-ıçta sur. 
löıüa ıesı 11bneye tamamıle 
akıcdemedı. Bundan sonra 
ubaede bellrea Hıiseyia ve 
Ha11nla caalti•k baş göıterdi 
Hasın ro uodelu ieDcın şivesi 
eyi üauv.ffak olacakdı. Mub 
tar rolüadckı Mubiddiole 
ım•uıı roJundekı bmail vaz fc 
lerını kuaurauı başardılar. Sab 
ncnın aul heyecan fca1lı bın • 
başı Azız ıoluodekı bay Ce -
mal Rıuaıo iÖ· üomeıde baş· 
i&dı. J sbe11 Mete dekanın be 
men hemen ~ynı olmaaıaa "i 
men seyı,,cıler1 cezbediyordu 
Köye 2öoühü toplamaya gelen 
bınbaşı Aıiı lubrem&nı tum 
turakh kelıme1er1e tasvir eder 
kea beyecınımızıa artmaması 
ka Dıl deiı dı :>eyucıJerın n.ıü· 
teaddıt aıkıılarıle keıılt q bu 
öılu sozıer 8. Jemal R z nıa 
gur ıesılc bakııu şıddetuu ala 
ra" bır ok iıbi kulaklarımıza 
aaplaaıyo:du. 8. Cemal R ıa 
turada mubalii'aaız denebılır 
kı arkadatlarının kusurlarını 
uıuıtı u ac•k derecede muvaf 
fakı yet &9Jtermışdır. Emıae, 
Süle)m.n rollcrıaı yııpanlarda 
kuıurıuı bır muvatf kıyet göı 
termiılerdir. Y alnıı bu temııl 
de umumıyet ıtıbarila ıüflö -
rila f ula ç l•1ıl11 daha eyı 
bır muv.Hıuyet elde cdıhrdı 
aüıüo ceıuadeyım. 

T evfıil Vur•l 

Teşekkür 
Trabzon C H P. B ş' ani ğın 

Ku ult va g.> teTdığinız: 
özden duvguy t ş •l!kur edtı· 
rim. Partı beraberhğ nıze gü· 
venle ıelamlılr, 

KAMAL ATAlÜRK 
§ 
Num n Sabit Coşkun Ekonomi 
başk nı Trabzon 

Kurultayıı gösterd ğ'oız öz.· 
den duyguya t şekkür t>derım 

KAMAL AfATÜRK 

c. P. 

Ank r ı 2 - Cumhuriyet 
halk partısi büyük kurultayı 
bıldırdığı Cumbuuyd halk 
partm oüyuk kuruıtayr bugıio 
on beşde iS 'laşk .. o Renaaoıa 
b ş anhgıod toplaomış,besap 

koaıısyo uouo d ha ö .. ce da-
iılll o r poru o ntuımuştur · 
r porda bütün def teılerıo ve 
barc<ıma oc:igtlerınıo ço~ duz 
güa ve her .barcam aın ht:up 
tüzüğüne hm uygun bır şek· 
lide yapıldığı geoei başkaouk 
dıvanıoca kuı uHıo koutıoJ u · 
ıulunun c:lôtt .. yd bır hes .. p 
işlerıne ıncelem ş oldukJ rı 

tıütce dışıııda hıç bırh rcama 
olmadığı nesap ışıeruı e gor· 
filen duıguoıtıguo ovüne cıeger 
olduğu soyleocııkteo sonra 
par tının , p ırasının derın bır 
kıskanclıkla ancak ha kıkı 
ve ıorağ ıntıyac/ ra harcanmış 
ve her yıl lu soouocun p rtl· 
mızın her alanda olduğu gıbı 
para ışler.odeae ergenı ve 
duzen1010 göst•rnı ş olduğu ) a 
zılıyor rapor okunaukt<1u so 
ra raportor dam r arıkoglu 

küraıye geıeı ek her bakımdan 
düzgün oiao hesaplar hakkın· 
da iCDel ku. u&Uo ısteyeceğı 
ııabıara karş J.1' verwer.e haı 
ır oldu;uou s5}lemıttır. genel 
kurul npo u oy t>ır!ıgı ıie ka 

-Arlia•ı ıkıncı >uz.de-

e. J· C\ zı Can 
Karaköse agır c za mah • 

kemt s reısı ve av k t bay 
Z boıoın ti n s b y f evzı 
Can ıkı ay m zun yoth.: şebrı· ~ 
mıze gclmış ır. 1-evzı Cdo 
m eıumyet m uc detını ş hrımız ı 
de geçırecekdır. 

,-.......... --.........--
..Dücün..ce 1 

0 .= ~.::..ı~leri 
..____; 

A AR 
Gclışı Güzel 

Gö lerd n şiirler socılır yeri', • 
D nızl r atlasla örtülmel.tedır 
Çıçell e çımenlr. dolar dag 

dere , 
Enginde danteller örülmek· 

tedir , 

Gökleri altın el yaldızlar , 
$İ/er , 

Yıldız.lar e ay da parlaklık 
alır , 

Gök )' re fiUr erper sevgiler 
dder, 

Baharda gö yere meftun mü 
kalır? •. 

Tokial aua/cnir bir gelin gibi. 
Ç çekle çtm ,.,/e bez.enır draf 
lş ~ey e lıkı .. dar naz.enin gib;, 
M fekler y rleıi edıyr;r tavaf. 

Bü büller hu uyor b1r aaz. 
al~mı , 

Sular da bir yandan ,iir 
bsıteler , 

Hayıltır bu müz.ık , bu naz 
oltmi, 

horuda perı/er çiçek dest lcr .• 

Her şeyde canlanır bir yeni 
h,yat , 

Aş üfler lır.r şPye .ô ar 
ne/ui. 

her şeyden ailinır o rengi 
memat 

Her yandan duyulur ha) c.tın 
.e•i ... 

Numan Sabıt COŞK..UN 

Halkın 

şikayeti 
Otomob~ller uçarak 

gıdı) or! 
Gün gcçmİ)orki, l:.u tiki· 

yetlerı du .. Jemiş olmayalım. 

halk şıkayetınde haklıdır : 
şehir ıçıode sözde on kilomet· 
re gıdtcck olan otomabiller 
ku"şuo gıbi g tmektedırler • 
uteo kafi derecede ıulanami· 
yan sokakl r oz deryuı hıli· 
ui ah) or balkın ııbbatıuı ve 
bayatını t blıkeye düşüren 
bu baş oş hareketlere hır 
&on ver Jm }ccek mi ? 

GEREKEN İŞL.ER 

K(ca bir nrnbaJle tHuz'uktan yanı)Or ! 
. 

Erdoğdu m h ll"s susuı.uktan şıkay ·t dıy or. zaten onların 
bu şıkiyt-tı b•ç eksık olın~:ı, olmaz am d rtlerıne de çıre bu· 
Junmaı işte yınc k2ç gündür dınlıvoruz, ış tdı Jerrm 'ze dınledik· 
leriınız:e göre koca bır m h ile b ştao b;;ş gerbc aya ~önüş 
çayir çayır yanı:, tu uşuyo ! beledıyem z, z t o bu mahalle He 
P.ekde ılğılı değıldir uz k ve vavgıu ol.fo~u ıçı ta~z.fat amele· 
ıı bu mah.ıılıeye uğramaz, ugramaı mR, günün birınde bu ma· 
halle h ılkıodan bir çılcıbrla ır dıvar ır ev yapd rmaya kalkışdı ma 
on yıllık, bet yılı~ tanı f bo cu ıl k r 1 ş•r.ve bundc.n ötüıü 
anlar ve anlaşılırkı, ın aat mecburıyctı olm ':ldıkca tan f t 
ı•da o'mavacık 1 batıra g lırkı bu yüzden 0 m 'b il z. a bpıra· 
d 1 ' 1 d . k 1 • R enın ayın· "'" ,, crı ~ gt:rı a " .. gtıJ Jim s; ıl Arn5ca· E d - ,., h 
leı'nu suıuıluk yüz:üode çek ııı iatır ba bir so · r 0 S! u mı ~1-
mabılle hatkınıa kendi ttıebbO Ü ve b h 0 vcraı.k gerektır/ 
dımı ve al VJD pKraca e emekce ; e k z~ 'Jır severler n yar 
cuiode polıtadao g irilnn s:ıvun yo1lerı ~ ıl~ ~J t~c atı~makı neti· 
nı dıı artık Ueledıre yapm h ~ til mi ?j ımır 1 ıyor, u adıın 
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Cumhuriyet - Biz. ıeker 
ihra'i edebilir miyiz ? 

Yeniyol - Hay hay .. 
faJıat , biz. yeyib doydukdan 
•onra ! 

Cuaahariyet- Morfin kul 
lananlar 'iofaldı . . 

Yeniyol - Bizde de yu· 
oarlanan, yaralayan, öldüren 
firen•İz, direksiyonıuz, şoför 

•uz kamyoneıler ! 
Camhuriyet - Aiuatnsun 

26 ında Lozanda ilk defa 
olarak şarab doatu doktorlar 
kongrHİ toplanc;cak .. 

Yeniyol - Detene bizim 
•ayın Refet de iıvi'ireyi bov · 
layacak demek ! 

Cumhuriyet - Karacasu 
hapishaneıi yıkılacak bir hale 
weldi •• 

Yeniyol - lt;indekilerin 
teme/indendir belki ! 

Cumhuriyet - Staviski 
rezaleti . • 

Yeniyol - H~r rezalet 
wibi o da unutuldu ! 

Kurun Köycülüğümüz. .. 
Yeniyol - Bizde sıfırın 

altında .. si:z.de bilmem üstün· 
de midir ! 

Karun - lıpanya ile an· 
laıma yapılmak üzere .• 

Yeniyol - Aman cabuk • ol: nerdeyıe ıokaklardan su 
yerine yumurta akacak ! 

Kurun - Antepte yapıla 
calı ıehir iıleri • . 

Y eniyol - Yaz da biz.im 
ıu ı~hircıler okusun ! 

Zaman . - 8 bin cocuk , 
mektebe gitmiyor • • 

Yeniyol - O derdi hif 
ocma ! • Zaman - Karakol karşı 
•ındaki hır •ızlık . • 

Yeniyol - Gelıin de bu· 
rnda yapım bakalım , korıı· 
larında hırsızlık etmek şöyle 
dunun , önlerinden bile ge· 
~em !Z do(/Tuıu ! 

C. H. P. 
Kurultayında 

- Baştarafı birinci } üzde -
bul ctmıştir bundan sonra yu· 
rdun her yanından kuıuıt~ya 

gelen yüzlerce telgr f okun· 
muştur dil devrimini özer bir 
önemle havalayan parti yenı 

proiram tulağmı öz türkce 
olarak bastırmış ve dünkü 
toplantıda komisyonun raporu 
ile birlikte üyelere dag,tmıştır 
proğramının üzerinde üyelerin 
çalıımalarına uman ve kurul· 
tayın cogünlüğünün konuşma· 
ları na ve büyük bir ılgi ıle 
katıldı&• dilek komisyonunda 
bulunmalarına imkan ıvermek 
üzere başkan toplantıyı onüç 
mayiı pa:ı.artesiye bar kmıştır 
dilek komiıyonu bu gece 3 e 
kadar çalışmış ve ekonomi di. 
lelslcri üzerinde konuşmu tur 
bu aababta bayındırlık işleri 
üzerinde çalışiin g"nel kurul 
toplanhsından sonra iç işleri 
dileklerine ~ecmiş ve toplan 
ltıl gece ıcc vakte kadar su· 
rmüıtür koaıiıyon yarında 
öileye kadar çalışıc ktıröğle 
den sonra genel kurulda pro 
iram ve tuzuğun görüşiJlmr.si· 
ile baılanacaktar bundan son· 
ra her iÜn toplanacak ol n 
biiyük kurultay geregit 8e ge· 
celi iündüzlü . toplenlU.rına 
pey edcçektır • 

YAR/ŞAKA 

ava v e 
May ort larıoa geldiği • 

mizhalde hav lar b la ısınama 
dı gıttı. M rt ı yaşı o uz san i. 
Gök yüzünün şöy m smavı 
bi• renk alm ı ötede du sun 
güneş o ken o gô d ı bi 
le yok. Da"m kap 
kara bir go v o rutu -
bet denilen ve 90 d rec den 
aşağı düşmey n n s ıç n 1e 
yuvar! o p gıd o uz ızl r. 

Arasıra v n y mura se 
vinmiyor, me-mnun om yor de 
ğilim hani. B d y m zın ya • 
p mad g v ya n d n yap • 
m k ish.m ~ ı su'ama !şıni 

yapıyor 1 bizı b ç oimazsa hir 
zam o için toz }Utmakdan 
kurtarıyor d ondan. 

Geç n ÜJ mudh'ş bir 
sam yelı o t birt:urıne k -
b) o , y d le ır bileceği 

gz , bur· 
o rl c rleri· 

o u. f m öyle 
o : H ş lukde 

v n dol 
d rz da 
tını.o yüksel 
um. lkı gün 

devam eden bu yeh te 
s rılc bilmem k ç kışı b yılmı'i 
doğuı) s bırk ç kışıde öl • 
müşmuş 1 

Bayağı günleri bıra~ lım. 
Toz göğe çıkdığı zamaolaroa 
bile biz.un hazreti beledıye 
yolları sulamak şöyle duısuo 
bu jşi duşüomez bile .• 

Bakın ne k dar şaşırdımki 
b vayla kendimden babsedece 
kke knerelere Gçıldım!gelel" !D 

esas l!levzua : Ben bır baro 
metre ~ıbiyimdir. H-va flna• 
mı, başım agrımağa başlar, 
k ıemim dur11r, bütün vücüdu 
ma bır tembellıkdir çöker.N 
sılki Trabz'lnda tuz erimed~n 
durmazsa bende bava kapah 
olduğu muddc.tce tembeileş • 
medeo, kendımde bir bıtkın · 
lik his etmeden olmam. Ol -
m m amma hava şöyle ber -
r k hararette, norm l oldumu 
değme keyfe. Goılerim çıhr, 
görüşlerim geniş er, bütün 
benlığım taze bır hayat bulur. 

Hatta ok darki şehir 
dahihnde onbeş kııometreden · 
fazla gıt esi yuak olduğu 
halde oh z ş kırk kuomet re 
suratle ıle hytn ve elinden 
gelse daba fazla gıtmek arzu 
layan ve g ttıği h ide de ceza 
y zılmıycın, yaz 1 a bıle m eli 
de- toz k. ldırma ıuretıJe be 
lediye tanzıfat kısmlaa y .. rdım 
etdiii içın sınırım f edilen 
şöförlera ve daha sonra ceza 
yazıhbda ffa ugrayan ekmek 
cileri, bakkalları ve batta 
Trabzon ıçın bir hayat m ıe · 
lesı oıduğu b ide adı olsun 
geçmeyen su mcs leıini du 
y r işidir görüıüm 1 

HALiT MUZAFFER 

a n 
konf er:ııı !-il 

Bükreş 12 Balkan otaotı 
bakanlara bu gun sR t IO 30 
da i,lerini bıtirnaışlerdır bay 
Tıtulesko g z t cilere şöyle 
demişttr siya& o feransi t m 
bir anlaşma ıle b t aık yarın 

öğleden ıonr bır omooıke 
verılecektir yarınki görüşme· 
!erde balkan antantının ekoo · 
omik ubelerini başk nl n 
ve bil!ıessa Türkiye kamutayı 
iluacı başkanı bayH as~n Sf.kn 
tSkı Yunan b kanlarından 
bay Harıs eapı • Yugoslavya 
dış rı ışlcri b kanı J ar ımc•s1 
bay toric ve Romanya şubesi 
başkanı bay Tabaka ıçte bul 
unacaklardır bugün öğl )İD 
b k u. h y T • r.rPs1 o b,r ... y 
f •t v rau lıt 1 

ebrik 
Ank ra 12 -(o.a) milli 

Bayramları müo sebetiJe Rdsi 
Cümhur Atatürk ile Romanya 
krala arasında teati olunan 
\.el yazıları şuol rdır : 

Hoşmetlü Ro"Dmıya kralı 

P ~ı ol hazretlerine Bü"reş 

Ro oyanın milli bayramı 
miintısebetile zati başmetaoele· 
rıne en bar retli te :11iklerimi 
ve ş bsi s adetleri ile dost 
Rom ny nın refahi bıakkındaki 
temennilerimi unarım . 

KAMAL ATAlÜRK 
Ankara K mal Atatürk 

Gerek benim ve gerek 
memleketim icin bcına iblağ 

etmiş olduğunuz samimi teme-
nilerden dolayiu tıdevletlerine 
teşekkür ederim • 

a aşda tim 
mak .. z ,r~ 
Maraş 13 - Maraşın ulu 

ıal savaıdaki kahremanlıkla· 
r mı fılme almak üz.ere harp 
akademe•İ film merkezi gu· 
Tul.undan Üf kişi/ıh bır hey 
et evoelki gün şelırimez.e gel· 
mış ve bugün şehrin muhte• 
lif mahallerinde o güne ait 
hatıra/an almağa başlomışdı 

Musolini ile 
Şuşnig 

Roma - Stefanı aja 
nsı bildiri) or b. Muso-
lohni ıle Avusturya baş 
bakanı h. Suşnıg ·arasın 
dadün antinori villasin-
da yapılan konuşma 

doslca olmuş ve iki st. 
sürmüştür. bukonuşma· 
da iki memlekete doku 
nan başlıca nıeseleler 

görüşülmüş ve iki dev-
let adamının görüş bı r-
lıkleri hır daha meyda· 
na çıkarılm1şdır . 

ovye lerin 
2'nci planı 

.\1oskova 12 - ik;n. 
ci beş ı:senehk planın Ü· 
çiinciı yılı iç[n 5 mayı
bda çıkarılan üç milyar 
500 nıil' on rübelik is-
tikraza İJk beş gün içın 
de üç milyar 138 mil-
yon rüblei~k yazılış ol-
muşdur 1934· s~nesi 
İbtikrazt için ilkbt:.? gün 
içinıte ancak iki nu!yar 
592 mıl) on rüble yazı
iış vardır . 

B. Yevtiç 
Bükreş - Yugoslav 

haşbakacı h. Yevtiç st. 
1,30 da belgrada gitmiş 
ve kendisini durakda b. 
Tataresko Titultsko T.R. 
aras maksjmos ve diger 
bir çokları ugurlamışla 
rdır .başlıca ekonomik 
çah~ma hirJigi ve ulusal 
bildirigin yazıbnasl ae 
ugraşaeak of an bugünkü 
toplaıJda b. Ycvtiç yeri 
Dl diş bakanı yardıuıcJsı 

b. l"ur;ç ~onsuz yctge 
ile tunacat;dır • 

Çölde "ki 
zar 

Yaz.an : SELAHADDiN 
Vahşi bir gün doğuyor .... 

Al;ııca k ranhkd bir manga 
skcr dizilmiş .... Bir geoç yüz 

b şt dolaşıyordu. Kendini me 
tin göstermeğe g yret etmeıi · 
ne rağmen dizleri kesiliyor, 
gözleri dumanlanıyordu .. Kar· 
ştdan muhafızlar arasında Je· 
an göründü . Y :-naşdı gözünü 
Nejatdau ayırmıyordu. Nejat 
hare.kdsız, mepbut, bir hey -
kel gıbi duruyor J ... ana birşey 
söylemek ı tiyor muvaffak ola 
mıyordu. Koli rını ona uzata· 
rnk koşmak istedi fakat oldu 
ğu yere yığıldı. Jeen onun 
yanına yauaşmış baıını kolu • 
nun üzerine almış yüzüne ba 
kıyordu. N jat gözlerini açdı · 
ğı zaman Jeanın şu kısa cüm 
lesinı işitti. 

- Metın ol l .. 
İki genç zabit birbirine aa 

rılıyor ..... Tüf~nkler kalkıyor ... 
kı a bir emir .... Tüf en~ sesle-
ri... Bir ölünün üzerine kapa 
nan bir z bit ...... 

N<"jat kumandanlara yal • 
var rak Jeanm ölüsünü almıı 
ve onu çölün tenha ve koylu 
bir yerine gömmüştü. 

Cehennemi çölün ortasın 
da toplar pathyor.. lıtibkim 

lar alt üst oluyor.. Yaralılar 

taşınıyor.. l:.mırler veriliyor .. 
Düşman ta rruz ediyordu ..... 
Top , tüfenk sesleri keıiidi. 
insan etıoe giren demirlerin 
çık rdığı m t ıealer zaman, 
zaman teryadlar... Bir avuç 
ı urk askerınin_ort sında iCDÇ 
İ:lır yüzoaşı kaçan sayısız düş 
mao nef cr!erınuı arkaıındaa 

koşuyor.. Allah, AUah Jetleri 
çoıu ı !etıyordu. 

fabur kum&ndanının önüade 
bir uker <.1urou : 

- Efendım. yüzbaıı Nejat 
bey şebıt oldu. 

Çölün tenha ve koytu bir 
yerındekı mazarikı Ta oldu. bur 
kumeıııd nı bu ıkı rkadaşıo 

öıülerirıi yEın ~cıııa lıoynıa.kla 

tabı tın garıp birazda zalım 

tecellisine uğrayan bu iki gen 
ci topr ~da bır leşdırdi. 

A mağan 
Ank ra 12 - kıvançla öi'-

rendiğımıze &Öre Sovyetler 
merkezi icrn komitesı paraşı· 
utculuğun il..!rletilmesi yolunda 
ya pdığı büyük yardımlardan 
gece ve gündüz ucağın değı
şık değışık uçuşlarında çok 
keneler gösterdığı yiğitlikten 

ve yapdıgı bu serı acun re· 
korlarıod o dolayı şimdi türk 
kuşu kurumunda para§utle 
lltılış ye motorsuz uçak boca · 
lığı yapan D. Anobioi bir me. 
ktup ve değerh bir rma&-an-
la k11yıamağt unaylamıştır. 

Tenisciler 
Ka şılaşması 

Is tan bul - Şehrimiz 
de bulunan romen ıeni 
scileri ıkinci karşılaşma 
!arını bugün yaptılar hu 
karşılaşmanın sonuncu 
şudur : Homanyalı hem 
burger, Tüı k ~uat 1, 5, 
2, 5, 1, 6, 4 ı omanyau 
hottzde türk ~edat 1,6, 
2, 6, 1, 6, ~ yeuilmi§tir 

Tenis alanı 
idman -ocağı baş kail 

lıtt-ınd ··n · ' 
Teniı alanımız on b~ı m a· 

yiı den itibaren haue•lilerirı' 
af ılmrı o/duta ilan olunur · 

-~~F-J- r ıdl~:~ ;c_l5;! ~ 
E 
M 
N . 
1 

y 
E 
T 

E 
M 
N 
i 
v 
it .,. 

Ölcüler kanununun aradıl' 
düzende ve istediği biıtiltı 

ev•af oe ıeraiti haiz 

1935 yılı 
Yeni model 
Üzerine tamcralı o 

Her çeşitde 

Kantarlar 
Ve piriçden mahmul ) 

Tartılar ( kilo granı Is',. 
En mutena bir ı•kiiJe1~ı· pılmıı oe rekabet kahtı tıl' 

miyecek fiyatltırla 10 

. arzedilmiıdir . r•· Uzak yerlerden ve l 
lecek siparişler kahıl 
olunur . 
ADRES: ·r 

Trabzon - Semereıe 
<'amii arkasında 
EMN•VE-f 

Dökümhanesi 

!5i~~ !ai~ 
MÜJDS: 

~· En ıon ıiıtem fıltı c ler 
fenni vasıtalar la çekilıSIİf 
~lEŞHUB 

Bozca ads 1 Şarab~'1 
içil'I'.~ 

'oJlı' bu kez getirtdiğı 
NE F 1 S 

Siyah• Beya~ 
Uozca ada 

şarablarırll'1 

1 
karantilidir ti 

K .. 1 .. ;ıalı 
ana, ııaır ere ye ... ,f' 

kuvvet veren, iştih•Y' 
telı 

haıme kulaylaşdıraP 

ŞARAP d•' 
Bozca ada şarab• ~ 

T aıra ıipariıleri eo ç' , 
·ılt· 

vasıtalarla i:'önderı 

KILOStJ_,dl 
Parakende 3 O J(aJf ,,1 
Toptancılara tenzi)At f 

Y cgane dt"po"ı' 

istanbul · 
bakkaliyejl 

.. 



İLAN 
Trabzon mahkeme boş kita 
betind~n 

Açık artırma ıJ,. p raya çev· 
rifece g yrı ınf'nkuluu ne ol· 
duğu : 
bir hane, üç fındıklık, bir tar· 
la, bır çalılık . 
gayrı menkuiun buJunduğu me· 
vkı m~h llesı sokağı numarası 

1 ra zoo soğuk su kö,Yüade 
teşrını S Dl 9 ~6 t rıh ve 51 4 7 
numarada kayıtli bır bab h~ne 
ve ayni tarıb ve 2 44 numa-
rada bir kıta fındıklık ve 54. 
45 numarad bir kıta fındık· 

hk ve 55 46 numarad• bir 
kıta tara ve kanuni saai 341 
tarıb ve 304 numarada kayitli 
hir kıta çalılık .• 
Taktir olunan kıymet: 

51 .47 numarada kay itli 
haneye JOO ve kanun sani 
341 tilrıb ve 304 numarada 
kayıt.ı beş donum çalılığı ~oo 
ve tcşrını unı 926 tarıb ve 
55 46 numarada kıyıth tarla 
ya ll O ve 54 45 CiUmarada 
üç dônum fındıklıga 200 ve 53 
4.:i oum rada kayıtı fıodıklıgııı 
300 \C 52 44 oumar aa kayıt-
la 8 oocüm f rndıklıga Soo lıra 

Arbrm l'ID yapılac ğı yer,gün 
aa t Tr bıon Adi. e daıreıi 
önünde 15 - 6 - 935Cumartesi 
2ünü saat 14·l6 
l - ışl u g yri menkulün art-
ırma şartnamesı 1 t - 5 - 935 
tari mden ıtıbareo 935 - 54 
LU ıırn ıle Tıilbıon M.B Kıta 
beta in muayyen numarasında 
her ko;1ın gorcbilmuı içın açı· 
ktır ıhauda yazıh olaııJardaofa· 
1la malumat almak ratcyenlcr 
ııbu ıartmameyı ve ~ 35 - "4 
aoıya numaraıue memurıyell· 

m•ze muracaat etmelidir . 
2 - artıımaya iştırak için yu· 
karda yaıuı luymetın yü:ı.de 
7,5 nııbe ındc p Y"'kc ıı veya 
muıı bır bankanın tcmıaat mek 
tu bu tcvdı cdılecckt r ( l 4!4) 
j- ıt-otck ıahıbı lıcaklılar 
dıie elıkadaıların ve ıtıfak 

haklcı sabıp!erının gayrı mea-
lıı.ul üzcrıodckı h.i~lanoı busu-
ıile faı:ı. ve m ar.ofa daır otan 
ddıaJ11nnı ııhu uao tarıhınaca. 
ıtibaren yırmı gün ıçındc evr-
akı musbıtelerJlc bırnkde me-
murıyctıııııı.e bıJdırmeJerı ıcap 
eder. akıı halde hakları tapu 
ıicihlr aabıt olmadıkca aatıı 
bedehnıu pıylaımasıodan har· 
iç kalır !ar . 
4 göıterılen güade artırma· 
ya ittırak edenler art~rma ıa· 
trnamcsıoı okumuı ve Juıümtü 
malumatı alm•f ve bunlar1 te 
mamen kabul etmışıd ve ıtıb
ar olunurlar • 
5-tayio edılen ı.am nda ııay1 i 
menkul uç defa bıirıldıkdan 
ıonra eD çuk artıranı ıhale 

edılir. ancak artırma bedeh 
muhammen kıymetın yüzde 
7 5 şını bulmu veya aattş iıt
eyoın alacagma rucb nı olan 
dı2er '41ıca hlar bulunup da 
bedel bunlaun o gayrı menk-
ul ıle temın edılmıı alacaklı 
ların mccmuundın f • zlaya çı· 
kmaıaa en çok •ıtıranın taa-
lıbüdu bakı kalmak uıere ar· 
hrma oıı bt-ş ııtn daha temdit 
ve: oo bctıııcı aunu ayuıuatta 
yapJI eak artmnada bedcıi 
Htıf ııtcyen•n alacıaıaa ruc. 
hanı olao dı2cr aJacılddana 
o i'Y'İ menkul ıle tcmiD edi· 
lııııı ılı cıkları mccmuundan 
faılaya çıamık farhle en çok 
P.tlt ana ıh Je edılır öyle bir 
bed l ide cdılemeııc ıbıJe 
y,.prlP.muve sat il talebi düşer. 
6 g yrı menkul kediııne 
ıhı le oluaan kımıe der bal ve 
ya veralen mühlet ıçınde para 
)'I ~ermt: ıe ıh Je kar rı feıb-
o1unarak kc d ıintfen evvel 
ID F Q~sek tcklıf d bulua ilD 

Parke kaldırım inş· at 
eksil mesi .... 

GıRESON ŞARBA YLIGINDAN 
Hükumet önünden geçen caddenin lonca Çf',mcıi yanında 

ki eoin köşesine kadarki IHsmı, azami 1521,52 metre murab 
bamda ki kısmın parke kaldırım yopılmaaı 20 gün müddetle 
açık ek•ıltmeye konulmuşdur . 

Muhammen bedeli 3852 lira 48 kuruşdur . 
E".lsıltme mayİ•ın 22 urcı çarşamba gunü •aat on beı de 

belr.diye daireaınde toplanacak olan belediye encümeniude ya 
pılacakdır . Muvakkat teminat mıhtarı 288 lira 94 huruıdur. 

Ek•iltmeye girmek ist"'yenler ) ol inıaatı iılerinde fenni ka 
biliyet ve ikti.larlorı bulunduğunu bıldiren aelahiyettar mdkam 
lordan mu•addok CJl!•aik ibraza mf'cburdur , 

Şartname•İni görmek ve dah'1 fozla izahat almak iıteyen· 
lerin ıimdiden, ekıi tmeye girmek için de yuhorıda ya%ılı gün 
de belediye daire•İne muracaatlarr ilan olunur . 2-4 

Parke kalctırım inşaat 
eksiltmesi 

GİRESO ŞJRB 
.... 

YLIGINDAN 
Feozi paşa caddesinin hopu camii önünden ıokak bcıı 

çe1me.i önüne hadar ki azami 165 j ,09 metTe murabbaında ki 
kıamın n parke kaldırım y pılma•r 20 gün müddetle acık ek-
srltmeye korıulmu,dur . ' 

Muhammen bedel 4180 lıra 55 kuruş dur Eksilim! mayiain 
2 2 ınci <;arşomba günü •aat on beş de belediye dairesincio. 
toplanacall. olan beleciıye encümeninde yaprlocahdır . 

Muoakkat teminat mıktarı 318 lı ra 54 huruşdur . 
Ekııl·meye girmek ide) enler yol inıoatr ışlerincle fenni ka· 

bilivet " ıktidarları bulundugunu bildıren aelahiy ttar mak m 
lardan nıu•addok oeıaık ibrııza nıf!cburdur • 

Şartnameıini görmek ve daha fazla ızahat a 'mak i•teyen· 
/erin ıimcliden, eluıltmeye girmek içirı de yukarıda ya%rll gürı· 
de beledıye daire•İne muracaatları ilan olunu• • 2 - 4 

Parke kaldırım inşaat 
eksiltmesi 

• . w 
GIRESON ŞARBAVL1G1NDAN 

Sokak ba,ı caddt•inın Srnemn çeımeai önünden sokak 
baıı Çf'ımeıi ö.ui.1e kadar o.zomi 888,54 metre murabbainda 
ki kısmının parke knldırım yapılmaaı 20 gün müddetle Ofık 
elııiltmeye konmuıtur . 

Muhammen bedel 2249 lira 78 kuruştur • ek.iltme moyi-
•in~22 inci <;.:ırıamba günü •aat on beıde belediye daire•inde 
toplanac.ık olan enciimencie yopılacakdır • 

Muuaklcat teminat mıktarı 168 lır• 7 4 kuruş iur . 
Eluiltm•y'- girmek ;.ıeyenler yol inı-:ıut• ı,lerinde fenni 

lcabiliyd ile ilttıdarla•ı huluııcluıunu bildiren ıolahiyettar ma· 
ltamlarclan mu•adclok oesoı"k ibra%r.ı mecburdarl Jr. 

Şartnamesini görmek 11a daha fazla i;ıtıhat olmak i•tey•n· 
/erin ıimdiden, ~k•iltmeye ıirm,.f: için de yukarıda yazılı ~ün 
de belediye dairesine mürccaatları ilan olunur 2- 4 

Bina irışaatı eksiltmesi 
Of helediyeba kanlığ ndan: 

Belediyeye ait hükumet dai1'eleri iıticarınd2ki bioanıa üstünde 
altı o?adan. ibar~t yapılacak ilavei İDşaat 3382 lim 68 kuruş 
bedeh ke.tfı üıerıodeo ve belediyenin mevcut lcvaıımrh keşifdrki 
fı!at üıeranden kabu~ edıl:zıek şartile 1·5 935 güuüııden 20 5 935 
iUDiine kadar 20 gu~ muddetle açık ekıiltın,.ye çık rı mışdir . 
~~ıcı C?l•cak olanlar y~z~e 7,5 muvakkat teminat P"'""')'" şeraiti 
02renmek ve far.la malumat almak jıteyenler belediye daımi 
eacümeniae muracaatl;rı ilan olunur . 4 _ 1 

Deniz iskelesi inşaatı eksiltrrıesi 
Of belecliye ha~kanlığ1ndan : 

Yeniden inşa edilecek d~niı iıkelesi belediyenin mevcut mab.mesi 
ketifdcki fıyıt üzerinden ka ~ul edılmek şutıle 2212 lira 90 
kurut bedeli keşfi üzerinden 1·S·935 den itibaren 20 5.935 
pnaıteıi sut on altıde ib .. lesi yap1mak üzre açık ekıiltmeyc 
çıkarılmııtır alıcı ol2cakl1r yüzde yedi buçuk muvakkat tcmh;ıat 
m•kbuzile ve şeraitıni öğrenmek ve faıla malumat almak 
iltcyealer belediye .iaimı eııcumenine kitmeleri ilin olunur . 4 4 

kimse ar:ı.dmı olduau bedelle 
, ..... ·""' . ... 

1~- -L ibıı,; · iı~~~i:~il~~ 
.~ Y n·yol atbaasında !ini 
~~ 1 a1l\iziı.!H·r~ürlü __ çek~Hono.Sened~ lfnl 
glfiİ Makhuz. Zarf kağat.l•atura. Barna- ~ 
1 ~ ınr. c .. d, el \ e deft ·rler . . n § 

1 b Temiz ve Ucuz l'ap.lır . . · j! ~ r 
~ ~~ ! c::&~,ı~:i!;~ ]~=;0:~0~~:!!~~0~~000~ -00000~ 

Un Ek,..il mesi 
A k~ri şatınaJma komi 'onundan 

E·zinzan gu~iıonunuo ihtiyacı iç'n kap lı eksiltmeye koııularak 
4 Mayıs 935cu.nartesı günü müsaJıf saat onbeşde ıhalesi yapılaca 
ğı ilanı bildirilen 200 ooo kılo fa\Jrika ununa ihal~ gününde talip 
çıkmAdığ'ındsn yeniden kapalı ıerf usulıle eksıJtmeye kooulmuş
dur. Ve ib~h si 25 uı~yıs 935 cuır.<ıttesi günü saat oobeş 
de yapılacakJır. 1 abmın edılen bedeline göre ilk teminatı bin 
sekiz yüz lira ve muhammen bedeli 24 bin lıradır. taliplerin mu 
ayyeo gün ve suttan evvel kaounuo tar"fatı dairesinde tnnzim 
edılecek teklıf mektup) rını mak uz mukabılin :ie komis• oı:ıa teı 
Jim ederek munakasaya iştirakları. 3 - 4 

ErzurLı rr1u-llim mektebi 
binalarının inşaat eksiltmesi 
Eeksiltmtsınde isteklisi çıkmayan Enurrım muallim mektebi 

binalarıoın yapısının bitırılmesi 1 -mayis 935 tarihinden itiba-
ren bir ay müddetle pazııruğa çıkanlmışt ır. keşıf bedeli [ 198589) 
Jıra 96 kuruş ve muvakkat teminat ( 11179 ) lira 50 kuruş 
dur Paı.arlık l haziran 935 saat on'.>eşde Erzurum maarif mü • 
dürıüğünde y. p•lacakdır. lsteklılerin Erzurum da maarıf idartsia • 
den ve Aokarada maarıf vekaleti incaat dairesinden ehliyet ve 
ıikası aldıkJan sonra proje ve keşif evrakını 993 kuruş muka· 
bilinde Erzmum maarıf müdürlüğünden tcdar:h.. edılebilir ve An 
kara maarıf vekaleti inşaat daif' inde_ görebilirler. 3 - 4 

ırtasiye nakliyat eksiltmesi 
DEFTERDARLIKDAN: 

1935 Senei maliyesi h ı.iraoınd mayıs gayuine kadar Tr~b: 
ıoodau En.urum Erıjocan ve gümüşaoeye sevk olunacak lcvaıımı 
kntuiyenın buer ıenelık nakliyelerı 4 5 935 tarıbia.ıdeo itibaren 
on bet gün miidddle açık ekailmeye konulmuştur • !rabzoadaa 
erzuruma kadar nakliye bedelı sekiz yüz lıra Erzıncana kadar 
yüıelli lira gümüpneye kadar altmış lıradır. ihale 19 5 935 pa· 
:ur günu ıaat onda def.erdarlıkda yapıl~caktır . talip ~lınl~rın 
tayin oıunac güo ve saatta yüıde ~edı buçuk he_ubıle dıbo
zito ıkcc:sini yDnlarına alarak kom•synn ve eksıltme t11tla 
rını aalamak ısteyenlerin de her güokırt s ye depo memurluiu 
na muracaatları ılio olunur. 4 - 4 

Gayri menkul icar müzayedesi 
Mahalleıi Sok,ğı nevi mn bir senelik icarı T. 

Kasım aia uzun sokak dükkan 24 16 m. 
« (( « 25 \ 6 « 
« « « 26 16 « 

Es• k sıra mağaıa' r ır: g za 144 125 E· 
D.ron• kö mezo emlak ar zi 1 50 m. 

« ç.ıJıldı ..(( 32 100 « 
Tekfur ça. çamlık a ta h ne 11- l 25 R. 

« « (( 11 2 50 « 
« cc « 113 ıs « 
« « (( 11·4 50 « 
« « « 11 5 45 « 
« « « 11·6 75 « 

DEFTERDARLIKDAN; 
Yukarıd• cins ve s ır evs fı yazılı g yri mcoku1un bir ı~n'!lık icar-
ları 15 ~üa müddetle müıayedeye çık rılmıştır. taiip olanların 
yüzde yedi buçuk dıoozitolarıle b.rlikte ıhıle güaü olan 27 5 935 
pu.aıtesi saat 10 da defterdarlıkta toplanacak komıayona mura· 
c•atları . 1-4 

_..:_--------------------------~-----
~ _ ...... "]' :. • almaia raıi olursa ona, raıı 

olmaz, veya huluomnaa hem· 
en on beı gün müddetle artır· 
m'ya \.1karıhp D çok aıbran• 
ıbale edılir. ıki ıhıle arasında 
ki fark ve i"çe günler ıçto 
yGıde bcttea beaap o uoacak 
faiı ve diğer zaraı lar ayrı~• 
bUkm~ hacet kalmakııııo me· 
mariyetimıı.ce alıc.dan tabı ' 
oluour. madde ( 133) 
Hbfa çıkarılan gıyri menkul 
yukarda ııösterılen 15 6 935 
tarahınde Trabıon M. B. K. 
dairuı oduındii! ışbu ilan Ye 
ııı&ıterılen •rtırma şar.tn m s 
dıiru:ot'e utıl c .. ıiı ı.an 

Modayı günü gününe takibet -
mek zarif, ucuz ve sağlam 
giyinebilm ,k ancak MODA 

tuhafiye mazasına uğra
makla mümkündür. 

MEY İMLİK çeşıtleriırizi mutlaka görünüz 
olunur. .- - . -·· "• __ ._,, . - • • ..! •• - · - ,.., .. • 



YOZ 4 

ABO E 
Seneliği 500, Altı aylığı 300, 

Üf Aylığı 17 S kara, 

Pazarte i, Perşembe Günleri Çıkar 

inhisarla b ş 

G 

e 
Trabzon d hile yapı'ac k n ... k ıy t 

teminat olarak yalnıı n kıt ve bükün tc 
mektubile devlet tahvilleri k bul edılec ğ 

ışfrak için 
m ş bankalar 

i an olunur. 

Kayik ve ham liye 
inhisarlar baş müdürlüğünd n: 

nakl h 
munakasası 

1 ·6 -935 d en 936 g ününe kadar Pu t 
ğünden lstanbul \e sair yer r v u 1 
tün ıevkJyah ve sözü g eçen mü ü t g 
eşyanın kayik ve b malıye n ki y J 
13· -93 tarihinden itibaren 20 giın 
rılmJştar. talip ola nların şeraıti n am iı 
da gerek Trabzon inhisarlar b ş mü iı ü u 
müdürlüğüne mur c tları 

• Sevk n kf eks 1 eı 
• 

lNHiSARL~R BAŞ l CD( HL{ C,( 
Trabzon, Erzurum, Erzinc: o, Bayburt, T re D, A le, Gümüşane, 
İspir, Kelkit, Şıran, Torul, ve M çka bır s ne zarfınd sevk ve 
nakl oluoacaık tütün müskırat baru v mE; addı ınf lakiyenin 
emniyetli kısmı ve evr kı m~tbu ve 1 va ımı klrt.:s ye ve inhi-
sar idaresine ait bil cümle şya J S 935 t rıhındeo ıtib.;. ·en 
2o gün müddetle ve kapalı ::arf usul le 

Zarflar 2o-5- 935 gününe musadıf p z r sı günü SQat on 
dörtde başmüdüriyet odasında açıl .. ctıkdır. Tali lerin bu günü 
onikiıine kadar teklıf mekduplanoı ve debozıto akcalarıoı vermiş 
ve makbuzlarını imiş olmalarıdır. 

Muvakkat teminat 25,000 bın hra mu a en bed 1 nin yüz 
de yedi buçuğu olen 1875 hradır muv kk t t m nat ıç n oakıt 
•e bü~ümetce tanınmış bankaların er cekle ı tem nat mekdı~p · 
ları ve devlet tahvilleri ve hükumete t }İn ed m ş mu i esham 
ve tahvilat kabul olunacakdı r . iıtekl 1 rın ş ıtn me}ı ınhısarlar 
idareai aıabt şübeıi de her vakit görebılırıer. 4 - 4 

Tuz nakl i yatı k .... 
İnhisarlar baş müdürlüğlindf'n 

Bayburt inhisarlar memurluğuna mt:b s m 
ı:iran ve tegımuz aylarınd .- ellişer ve agusto e 
ton ki ceman 300 too tuıun o kh 2 5 935 G n 
müddetle aç1k eksiltmeye konu muşdur t 
pey ıürmek isteyen ler yüzde 7 5 muv t 
lenin müsadıf olduğu 2 1·5 9.15 sP.lı gur:u s t /4 
hisarlar bat müdürlüiünde müteşekkıl komısyo 

. 
esı 

Tuz nakliya ı ek itmesi 
(Trabzon inhisarlar baş ınüdi 

935 m~li yıh içinde Çam Ih luzlasınd;ın '\o 
Süı mt:neye 4So, Of 6 00, V kf k b re 3 
malpele 125, R zeye 800 pnara 250 p 
1 oo ve pula taneye gelecek 600 ton t u 
7 5 935 tarı hinden ıtibaren 'lo gun 
çık.rrılmışdır . şule; meyi görm k ve ı: v 
yüzde 7,5 güvenmeJerıle ıbal,.nio o g- ü o 
güoiine kadar inb s2rl r başmüdürlugu d top 
veya mahalli idare lere mur caatlarc iJan o uour . 

Yakında 
YILDIZDA 

Diiny nın en biiviik 
Filimlt:rin<! en ·biri 
Geliyor 

Bahçesinde 
• 1 ..... ·_:::. .._.,. ' ~- .... 

• • • , ' 1 1 

i 
Trabzon ıcra memurlu • 

ğundan : 

Bır borcdan dol.ayı mah· 
cuz. ve satrşt mukarrer be, 
vüz /ıra k, • n t · n deki liman 
şirketi hisı- senEd tı 25-S 
935 tarihine tesudüf eden 
cu martc i saat on dörtte fi. 
man şirketi ) nz hanesi önün 
de icra daıre i taeafındun 

açık artt ma .. uret le paraya 
cevrılec gınJen tal b olanla· • • 
rm ıtıbarı k.ymetin yüz.de 
-yedi buçuk n sbetinde pey 
pey akt;asını hamilen göıteri 

len •.ıüUc ,~ '"l mahallır:e 

.mel ri ilan olrınıır , 

( Yeniyol ) 
----------------------------

. ÜSHASI 
4 Kurı : .. tur 

lltin •atırı 15 Karu~tur Reklomlor 
paz.arlıta tal:. idir. 

Eve M TBA E.Jt.i na•lıalar 20 kar e tur ____ __., 

. ' "·. . ·,t··"l' ' ' " . .. . . "....... . .,.. ~ • ''T...• ....... , , •• 

~ 

Senelerdenberi T (, E edilıb piyasamıza çıkdıkdan sonra 
GRİP ha"ta lığın n meınle/,,~1in1izde ŞİDDETİNi KAY· 

BETTİRE \C \aktinde kullananlar GRİPE 

Yakalanmakdan kurtaran 
Gripa karşı tecr ··beli ve çok müessir 

Kaşelerini Emniyetle KlJllanınız J 
~--

.... .-~.;ı .. ~=rfl.-:.;:a•<',· . .... .,. ... , .. . . .... 

------~---------------~ 
KİRA AR'T'IRMASI İLANI 

Vakfı Maballeıi 

fatih çarşı 

" 11 

,, cami kebir .. n 
Çarşı ÇUfl 

" " • " 
" " n " musa paşa .. 

saraç zade camii"e bir 
müfti çarı• 

" " oflu " basan •ia .. 
emine koca •i• 11 
sabar kadın " şırin batın 

" semerciler il 

uzun oğlu pazar kapı 

• .N 

meTkii 

yeni cami 
,, 

oı ta hisar 
,, 

yeni cami 
,, 

kemer altı 

" terziler 
so2'an pazarı 
o rta hııar 
hat pazara .. 

• 
soğan paıan 
semerciler 
ııra mağazalar 
yeııi cami 
terziler 
moluz 

EN • • 

Cinai 

.. 
dükkan 

• 
m•ı•za .. 

" • .. 
• otel 

dükkan 

" kahve 
dükkan 
dükkan 
m•ıua .. 

" otel 

No .. 
1-17 
2-19 
5-11 
6-13 

22-29 
33 -27 
26- 2 
27- 4 
29-2'1 

53 -18-20 
1 - 1 
88- 4 
89- 6 1os- ıo 

ı ISJ-21 
292-22 
203-t 11 
27- ı6 

201- 6 
128- il 

EVKAF iDARE 
Yukarıda yazılı gayri menkul vakıf ak rlar 935 s ene!İ için birer ıenelik kiralar1 artırdl~' 

çık rıJmışdır. ihales i 20 5.935 p t zartcsi g ünü sa t J:i de yapılacakdır . isteyenlerin e1'kaf idare•' 
ıelmeleri ---- 1-3 _/ 

İLAN 
Tr bzoo icra memurJuaundan: 
Açık artırma ıle paraya çev 
rıfecek gayri menkuluo ne ol· 
duğu : 

ma müştemeJat bir bab 
h ne 
gayrı menkulun bulunduğu me· 
vkı m balJes1 ok2 ğı numarası 

Suay tık mabal1c s inde 
m art 933 T. ve 21 nQ 
Taktir olunan kıymet: 

Tamamı 3000 hra 
Artırm nın yapılacağı yer,güo 
aat Trabzon icra daıreıi 

önünde 15-6-935Cumartesi 
guoü saat 14·16 
l - işbu gayri menkulün art· 
ırma ıartnameıı 14 - 5- 935 
tarihinden itibaren 935 - 47 
numara ile Trabzon icra da.• 
resınin muayyen numaraaında 
her kesin görebilmu1 için açı· 
ktır ilanda yazılı olanlardanfa · 
ıl a malumat almak iıteyenler 
ış bu şartmameyi ve ~35 - 47 
dosya L~maraaile memuriyeti-
m ze muıacaat etmelidir. 
2 - artıı maya ittirak için yu· 
karda yaz.ılı kıymetin yüz.de 
7,5 nısbetıode peyakcı::ıı veya 
miuı bir bankanın teminat mek 
tubu·tcvdi edilecektir (l'l4) 
~- ipotek 11hibi ılacakhlar 
di · ılıkadırlıruı ve irtıf ık 

'hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerrndeki haklarını busu · 
s ile faıı. ve masrafa dair olan 
iddıal~rtaı ış bu ıhia tarı binden 
itibaren yırmi gün içinde evr· 
akı müsbıtclerıle bıdıkde me· 
murıyetıwızt: bıldirmeleri icap 
e der. ksi haide hald .. rı tapu 
sıcıhlr sabit olma dıkca satış 
bedelının paylaşmas1ndan har· 
iç kalırlar • 
4 gr.ı te rilen günde artırma· 
ya iştır k e denler artırma ıa· 
trnamesıoi okumuş ve luıümlü 
m Jfı 'Dalı almış ve bunlan te 
m m~o kabul etmişad ve itib· 
a r olu nurlar . 
5-ta yin edilen zamanda ıayri 
menkul üç defa b;ğnldıkdan 
ıonra en çuk artırana ihale 
edilir. anc k artırma bedeli 
muhammen kıymetin yUzde 
7 5 ş in i bulmaz veya ıatış iıt
eynin al .. cağına ruchani olan 
diğer ,..ıacaklılar bulunup da 
bedel bunların o gayri menk· 
ul ile temin edıl miı alacaklı· 
larııı mecmuundan f2 zlaya çı· 
kmaısa en çok artıranın taa· 
hhüdü b kı kalmak üzere ar· 
uma OD beş 2i'.n daha temdit 
ve OD beşinci günü ayniıaatta 
yapJlaeak artırmada bedcıi 

aabş isteyenin alacağına ruc. 
hani olan diğer alacaklıların 
o i•yri menkul ile temin edi· 
1.ıuiı alacaklara mecanıuadaıı 

,. 
fazlaya çıamak ıartile eO 'ı.ı 
artırana ihale edilir öyl~b,I' 
bedel elde edilemezse ol": 
yapılamaz.ve satış talebi d1' 
6 - ı•yri menkul ked 1 fi ihale olunan kimıe derb• ,1 
ya verilen mühlet içinde ~ 
y1 ~ermeıae ihale kararı 
olunar•k kendiıindeo _1~ 
en yüksek tekl1f de b~ 
kimıe arzetmi olduju b ~ 
almağa razi olursa oa•ı ~ 
olmaz, veya buluoma:ıt• :;cıı: 
en on beı fÜD milddetle ~ 
maya ç•"•rıbp en çok ar~ 
ıhale edı!ir. ıki ıbale •'' 1~ 
ki fark ve ieçe ıünlef , 
yüıde bt'f ten he1ap oh•~ 
faJz ve diier zaraı Jar ' ~ 
hükme hacet kalmakııJ.11 ~ 
mur.yetimizce alıcıdan ti .J 
olunur. madde ( 133) ~ 
aatııa çıkarılan. ıayri ,_..,, fJ' 
yukarda ıösterilen ı 5- 6 ~ 
tarihinde Trabıon iC~ ~ 
mu. l11iu odasında ıı bu ~ 
a-öıterıleo artırma ,.,tol i" 
dairea;nde 1atda.cai1 

olunur. 

Bu gece 
~·ILDtZc>~ 

asri taleb' 




