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Fındık 

kavgası! 
Her yıl köylerde bu kav • 

ra olur .• mubad ı aJım satım 
lara bu kavraların çoj'uaun 
öailne reçmiş olmakla beraber 
yine c' evnm edenler de yok 
dei ldir. hudutlarıu, mevcut 
imıim kayıtlan üzerinden ke-
ıin olar•k tayin edilmemesi, 
yer içinde yer , itim içinde 
iıim, hudud içinde hudut ç k 
maıı ve hakka hürmet edilme 
meıi yüzünden çıkan &ürültü-
lerdea batka, Hazinenin şuna 
buna ıı.tbi1 yerler ve bıhçe· 
ler 6zeriade de kavr~lar ek • 
ıik deiildir • haıiaeDİD sattı· 
;ı ve para11nı aldıi• bir f ın • 
dık bahçesi artık yeni aabibi 
nın ta&anufuna reçmişd:r, fın 
dıiı toplamak da onu• hakkı 
olmuıdur. iıde zılyetlil-: vara• 
on11 hak yeri ayıracak ve ayık 
lıyacakdır • fakat zilyetbk yok 
da, ıöz ıehmi haıiçdeo, kele 
pire abımıı birinin fuzdıı mü 
dahaleai varsa hazineye para 
veıip yer alan mal 11hibınin 
mahna taaarı uf eaememeai 
lirününü taplıyamamaıı günah 
ve bak.,z1ık demek oımaz mı? 

M•••led• yer tutan a•ıl 
önemli noktanın :ıilyetlilı oe 
ya fa:1uıi11 müdahale noldtr-
ları olclufana lcaılıa yolttlar. 

Yrne hi~ kuıku yok.dar lıi. 
müllıtl• z.ilyetlilı , ona ıı11al 
etmekte lcaimdir. l111al on.na 
zilyetlik de vardır, o zaman 
me.ele Jaalıyerine gidecek , 
•Öz hakyerınin olacakdır • 

Fakat ;,gal ve zilyetlik ha 
lanmadrltna , uz.okdan, lcele· 
pır• alrımıı at;ıkgöz.lerin 

aı;•k müdc.laalelerine 11öre . ...• 
iıte a•ıl lcau11alar bu feıit 
dar•mlarctan çkımolıtadır • 

Bu iÜrültüll!rin oe kaoga· 
larm tez.elden önüne 11eçil· 
meıoH , acıklı •onuçlar iıite · 
c•timi~ ihtımalleri fOkdur. • 

B•lıir Sukiıti Belıer 

Bir kaza 
Bu aün öale üzeri tabaka 

ned~ bırkıza olmuı bir adam 
ayaiından yaralanmııdır. ka 
ı.a töyle cereyan etmitdir : 
bir kamyonet arkasına baila-
dıiı kalııorauz bir kamyonet 
çekerek husam oalu yokuşuau 
inerken akai iıtikametden 

ıelen bir arabayla karıılaımlf 
Ye atıa otomo!>aldea ürkmesi 
1llzladea arıraba yola yaa dö · 
Derek arka arkaya bailı oto· 
mobilin üzerin~ cioiru iılmit 
Ye çarpmııdır. Bu çarpmaya 
mani olmak iıteyea ıötör kal· 
duama kadar çıkmıııada ma· 
ai olamamıı ve bu kaçış una· 
ımda otomobil çamurJujuada 
balunmakta olan bir adam 
d11t1rla otomobil araa&ada 
kalarak ayı jıadan yara!aamıt 
•• lıemea ecıaaeye ıötürüA .. 
-.oıdGr • 

Başbakan 

Erzurumda 
Erz.arum 30 - Baıbakan 

l•met lnönü ve dıı iıleri ba· 
kanı Tevfik Röıdü Aroı elan 
•aat 17,30 da ıehrimize gel· 
miıltar o• iı.-varlarla •ubaylar 
o• hallı tarafından karıılan 

mıılarclır • 

italyan fılösü 
Pari• -- Bir Franıız tel· 

11rff ajan•ı bazı ıark liman 
larını ziyaret etmekte olan 
ita/yan harp fllmileriniıı ıe· 
ri t;afırıldıklarını bildirmele 
tedir Gemiler İtalya~a dofru 
hare/cet etmi,Lerdir . 

ltal v an hazırlığı· 
Lo.ıdra - Daily telgroph 

gaz.etuinin kahire aylarının 
öirendifine 11öre trabalcııta 
ki İtalyan kuuvetleri hobeıiı· 
tana yollanmııdır İtalyan 

hidumeti eritrede iı kamp· 
ları icar mak iı;in trabluılu 
arabları tı;plamoktadır 

Bir buluş 
Yeni bir ışık 

• • 
Ncu;york - Timu 11aze· 

teıi bildiriyor: Monmut lıale 
ıi ,,lelctrik İfaretleri labara· 
taarında uı;akları oe harp 
11•milerini kıyıdan elli mil 
Gfdtfa ilı•n me.,,dana çıltara. 
ca/c o• ı•lcillerini teıbit et/e-
cele y•ni bir iıilı balunmuı· 
dur #ldneral eleldri/ı ıirlceıi 
fabrilıcı•ı ba yeni bulaıu il•. 
niıletecelt oe bergitecek ma· 
lcinelcr yapmofa baılamııclır 
ıııfın difer huaudarı la:1lr.lr.ın 

da tam bir 11ız.iilik muhafaza 
•dilmelıdedir kalenin mu lao fız 
kıtaları lıuvoeılendirilm.ıdir. 

Türk Macar 
ticaret anlaşması 

Ankara - Türk ofi• baı 
kanlıgından: 3 l temmuz 9$5 
de m•rİyeUen t;ıkmak üzere 
hülciımetımi~ tarafından luh 
edılen J 8 ni•an 934 li Türk 
Macar ticaret anloımaıile 
bu anlaımaaının deoamı mü-
ddetince uzatılnaıı bulunan 
51 temmuz 935 den itıbaren 
bir a)' müddetle yani JJ aga• 
ıoı 935 e kadar temdit edil-
miıdir • 

ÖLÜM 
Vapurculuk ıoıyeteıi yö 

netim kuruma baıkana Raıen 
Sadık oslu birden rabatıızJa· 
narak tanrın'n rahmetine ka&· 
vuımufGUr. Cenızeai buiÜ• 
ıaat 5,30 da yege11lerıain 

boı.tepedeki &vleriaden kaldı· 
rılarık Tarı vapuruna taıına· 
cak ye İıtanbula ıötürülecek· 

dir. 
Kederli Sadık oilu aileai 

e ve yegenJeri bay Mehmet 
:e Sılibıddiıae taı.iyetlerimiı.i 
bildıririı. 

Hk Arpa 
Erzurum - Jtk •rpa 11· 

rünii 11etmiı lıileai elli b•ı 
lturo,tan. •attlmı,Jır lıuro;.& 

1tl~iı 11Jen ha 111 Ü!'Iİn aaJılft 

italya ve 
habeş işi 
Londra - Royter ı j anıı 

nın cenevre aytan bildiriyor: 
l urada berkesin aandıiıaa 
&öre iaiiltere u:ı.lrıma komiı· 
y oaunu11 tfİ uzatılma" ıuretile 
İtalyan babeı meaeluinin ileri 
atalmasıaa taraftar olmiyacak· 
dır yine bu ajansın ıomadaki 
aytarı iıe itaiyaaan &örütünü 
fU ıuretle bıldırmektedir ital 
ya ceaevre toplaatııını habeı 

iti hakkında mayiı toplantıla· 
rının devamı unmaktadır ve 
bu konuıma çerçevesinin genİf 
letilmeaı için oıarak ber teşeb 
biiae kartı ıelccekdir bununla 
beraber İtalyanın babeıiıtana 
karıı olan İtalyan davas nı 
tam bir ıurette aalatmaaı ibti 
mali vard1r yine ajın11n pariı 
den telefonla özreadiğiae iÖre 
franıaz cevealeri ceı evre top 
l~nlısının s ~llİ:t ıeçeceğini 

ve İtalya ile babeıiıtana anlat 
mazhklarını sulh yola ile bal 
!etmeleri için. 28 aiuıtoı ta 
rıhine kadar vakit biralıılaca 
iını umud etmektedirler • 
Zonguldrkta 

Hastane 
Zonıuldak - iıci bi~liii 

tarafuı.dan yapılmaıtaa karar 
verilea 60 yataldt baıtaneaia 
din temel atma r&reni yaptldı 
biikdmet parb &lyüklerile ma 
dea iıcileri bulundu maden it 
ciıi ve aile1iain paraıız bakıl 
maııaa mabıuı olan bu haa 
tanenin yapılmaal havza itcile 
ri ara:aında derin bir 1evinç 
uyandırmııdır • 

Ankara 
Halkevi 
Ankara - Halkevleri mer 

kezi Ankara halk.&wn killtür 
ce faydaJaama11 içın çok iyi 
itler görmekdedir. Düdeaberi 
halkevı ile ctnoir•fya müzesi 
arasındaki meya•aı bir açık 

Sinema habne ~etirmiıdir • 
Geceleri burada memleketi • 
mizı iliilendıren nçıin fıhm· 
ler göıterı!mekdedır. En kıyı 
uraa.iardan gelen yüzlerce 
halk ıehir PazarJarına ıelea 
köyliıier her akıam burada 
toplanarak bn h1ımleri aeyr 
edı) ozlar balkeviain temail ku 
rulu ilerinde yine bu açık 
alanda tiyatro piyeıJera de 
verecekdir. Ha1kevJeri mer .. 
kezı Ankarada bulunan rea 
aamlanmı:ı.ın kendılerine kolay 
11klar ıöıtererek evde çahı • 
malarını ve U!uaal devrıme 
aid yeai cnrler meydaaa ıe· 
tirmeJeriai temin etmekdedll. 
30 Ajuıtoıta halkevirıde bir 
2. •fer aerg111 açdacakdır ıer 
gide bu ta i>iolarla timdiye 
kadar metir,lmiı olan uluıal 
Zaferleıimi:ı.1 iösterea tablolar 
g öıterilecekdır. 

SaJ~ıtlar .mız 
Moakova - profeaor ke 

mal cenabıu baıkanlaiıatlaki 1 
arsı ulusal fızyolojı konıreain 
de bulunacak tüık ıalıtta düa 
bura7a ıelalitttr • 1 

Tütünler 
Birkaç aüoden beri hava· 

}arın güaeşs'z gilmesınden 

tütün ürünü çok :ı.orluk çek • 
mekde, büyük teblike geçir .. 
mekde idi. Güneşsizlik tütün 
üriaüne epiyce zarar yapmış, 
tütüncüleri düşündürmeğe 

bışlamışdı. İki günden beri 
bol bir güneşle havaoın açıl 

ma11 ve devam etmesi birden 
bire büyük zarar ve tehlıke • 
ain önüne ge çmiı, tütüncüle 
rimi:ı.ia yü:ı.leri iülmeie baş • 
lamııdır. 

Yeni fındık 
ürürıü 

Yeni fındık ürünü 1 A • 
iualoı yarınki perşembe gü • 
nü ber tarafta toplanmağa 

bıtlanacakdır. Fınciık ürünü 
bu yıl çok iyi bir kertede ve 
olganlukdacitr. Ya ğmurlaran 
vaktinde yağması ve güneş i 
havalana .ta b~tlamıı bulun· 
maı' fındık ürünü için ço" 
iyi olmuşdur. 

N. Temizer 
Yeni 11csnel S"oamammııo 
Temyiz bakyeri raopor · 

torluiundan ilimiz cumhuriyet 
genel aavamanhiına terfıaa 

tayin olanotD Nuri Temiın f'h 
rimize ıelmit ödevlerine bıt 

lamııdır . Hoı ıeldia d e r 
kutlularıı.. 

Sevgili 
Başbakan 

Pa9.ar sabahı gittiler .• 
İki iÜn ürılü Konuiumuz 

olan sevgıli Bış '>akanımız 
İımet İaönü, yanındaki zat_ 
larla pazar ıünil 11bah nat 
altıda binlerce balkın alkış1 

arasında Gümüıın eye hareket 
eylemışdir. Ü Jlü H ~ıh akanımız 
il 11nmna kadar ilbay, ilbay 
Tekili, ıaylavlar, Şarbay; parti 
baıkaaı, Alay kamutanı tara· 
fından uğurlanmışlardır. 

Gid~n 
Saylavlarımız 

Bir kof giınden beri ıeh· 
rimizde bulanan •aylaoları

mız. Seniha Hıza/ • Ha•an 
Salca , Mııat A')'dın , Halil 
Nıhat, Danıı eyüb oilu dün. 
lıü oapurla İ•tanbula dönmüı 
ler, İ•kelede, vapurda bırçolı 
uıurlay.cı tarafından utar· 
lanmıılardır • 

Saylavımrz 
Hamdi Nebi Oğ'ıı 
Sayın •a)'lauımız Hamdi 

Nebi otlu, berabl4rinde oilu 
küçük Atıla oldufu halde 
Sakarya vopura ile 11elmiı , 
oapurda , ,.keled• bır ı;ok 
doıtları tarafuıdr..n karıdan• 

mııdır • 
Saylauımız bir müJJeı 

Trabıonda kala~alulır • 

Günün izleri 

Ünlü konuk 
ve h lk ... 

Ttabzonun üç gece iki 
gün ünlü konuğu olan ismet 
İoöoü, iskeleye çıkar çıkmaz 
gözleriyle halkı aradı. Ara -
han beş dakıka ieçmelllişdi 
ki, ta güzelhisarda toplanma 
sına ancak müsaade edilmit 
olan halk, s vgili Bış.Jakanı 
arasında buldu. Ş mdı ünlü 
Baıbakan uadığı balkı bul • 
muş, güolerdir yolunu bekli • 
yen halk, ünlü Baıbıkaaa 
kavuşmuş u. Halk:ctlı{ııa ve 
hcılk beyec1101nın ne iç kabar· 
tan, bir tablosudur bu .• 

Türk devrimi, halkla hü • 
kumet mefhumlarını birbirin • 
den uzakl şdıran :devirleri 
yerin dıbıoe batırdı. Atatürk 
iılkesinde Atatürk Ülküs\l 
vardır. Alh Okun biri balkcı· 
lıj'ın ıf adeı dır • 

İskeleye ve iıkele meyda· 
nıaa inemiyen, f•kat kale 
meydanını ve uray öıılerine 
kadar ıokak:ları dolduran hal 
kan, ünlü Koauiun otomobili· 
ne san!maat11ı gören aevdiiim 
bir işyar ileriıeliri otomobilde 
kulaiıma eğılerek diyordu : 
Ha kın heyecanı zaptedılemeıl 

Derincede 
Cephane 
infılakı 

Ankara - ~6 7-935 ıilnü 
saat 4 - 10 da dednce iıke· 
1 eıi alanında bulunan bir cep 
hane deposu cıvarındaki kuru 
otlar yolcuların attığı ıııaralar 
dan olduia.ı zannedden bir H· 

beble tutuşarak yangın küçük 
ve calu bır fııek ve bomba 
deposuna doiru ılerlemeye 
bıılamııdar depo aö;etciıi 
kimıeye haber vermeie mu • 
vaff al· olamıyarak kendiıi ıöa 
dürmeıı: iıtemişıede başarama 

mışdır y. ng1 a depoya sirayet 
etm ş ve tJarutlaraa tutuşmaai 
le depoda mevcud pıyade fi· 
şek ve bom balar arııındada 
infılitdar be. şlam ştır iı.mit ve 
kildıboy e fa yeleri yetiıerek 
sabah n saat aekızıne dojru 
tehi k~nın g oışlemeaine ma· 
ni te rler alı om f dır piyade 
f ş lıderı ve bombalarının tek 
tük ve çok ıeyrek infılildarı 
na tesadüf olunuyor o cıvar • 
dan r çe.ı dem!r yolu üzerin· 
de paUamaaıış bır kaç bom· 
ba düşmüşdür demir yolunda 
bir tabrıbat yoksada bombala 
rıo patlamuı ıh~lmalı dolayiıi 

le trenlerin hat tem':ı.lenıncıye 
k~dar Q mıntakada geçışıdur 
duru muştur bu sebet>le toros 
ve an~ara eksprtıleri yolcula· 
r ı izmıtten deoı:ı. yolu Ue iıtan 

l ula aaklo.unmak üzre iıtan 
Laldan bır vapur yola çılca • 
rılm ştır bu yolculcır gece iı. 
tan bula ııaklolunac11klard1r 
nuiusca h' ç bir zayıat yokdur 
bir itfaıye nefeu ile alta a 1 • 

ker Y.ıDi·Dl söndürme e..naaın 
da ço~ hıfıtc:e yaralanmıılaf 
dır • 



Sayfa 2 

Ve kürküm ye .. 
Hani u meşbu1' boca 

NHrettini en çok takdir eden 
lerden biri de benim desem 
yalan olma:ı . Onun ne boş 
ıörüşleri ne dosdoğru söyle -
yiıleri Yardır . Bu ünlü ada-
mıa en çok beğendiğim yönü 
llfıaı eairicmemesi, muhat bı 
kim olun olsun taşa derhal 
yerine koyması daha doiruıo 
olduiu gibi rörünmui ve gö. 
rüaclüiü gibi olmasıdır. O 
•yaı zamanda tam bir bilıiç, 
baki ki bi1 feylesof turda. lnı n 
i9i•i, lıayab ıeffaf bir cısım 

ribi rörmesi. Onu fam b i r 
maharetle _tahlil ederek zevkli 
bir dilleıanlatması hayret veri 
ci ve doyulmaz bir ıey, dah 
açıkca1a kemaline bir delil 
değil midir " Mueli onun 
ye kürküm ye fıkrııaı pek 
çoklaramızan müptela olduğu 
bir illetin ne açık ne doıdoğ 
ru bir ifadesidir. Belki çala 
edilen itibarı ondan evvel an· 
la yanlar, bilenler de varclır 
diyecekıiniz. Fa"at unutmaya· 
hm ki o ilk defa ve yerinde 
olarak izhar etmişdir bu duy 
ıuyu ... Şimdi Nurettin boca-
nın üıtülüiiinü, kamılliğini 
bırakıb ~ula itibarı alalım ele : 

Pek tuhaf değil midir ? . 
Biz iaHalar taıındıiımaz veya 
laerhangi bir aebeble karşılaş 
dıiımJz bir kimıeyi şöyle bir 
ıüıeriz. lıte bu süzütlerde 
kartımızdakiai11 içine hulul 
etmek, onun ile karekterde 
ol duianu anlamaya çalıımak 
deiiJ de reyimi ve bu yolla 
bir parça da kesesinin olıun 
luk ve dolgualuğuau kestirme 
ye uflraıma bi11i vardır. lşte 
ben bunun içindir ki bu ba -
kııları tulıaf bulur ve f aı.la 
olarak çula itibar edenlere 
ıaıaram. 

Şu ııralar a bu çefit ba. 
kıtlar&n ve bilba11a elbiıeye 
itibarı• alıp yürüdüğünü iÖrü 
yor itidiyorum. Öyleki : Biri 
ıil~ arkadaş mı olunacak ve 
ya ıeıilecekmidir hemen el -
biıuine bakılar. Eier yeni 
ve düzıüaae De ali. Yok eğer 
eıki iıe allah ıaklaaın o 
adamdan buc:ak bucak kaç • 
mak gerekdir. işte bu nean 
paah bir mıh ıibi kakılm'ş kal 
mııdır beynimizdeBen buıüokü 
yaı11Dla bu adeti yok edelim 
böyle i:ir biı yer bulm ıın 
içimiıde diyemiyeceiim. Çüoki 
cemiyet hayatuun kurulduğun· 
dan bu züne deiin değişmi 
ye• bu auy2u, bu d tin kii· 
nat dediğimiz varhğ'n kıya 
met iımiui verdijimiz alt üst 
olacaiı güne kadar bu )Ollu 
aüıüp rideceğıni anlıyorum. 

Onun içindir ki çula itibarı 
bırakahm demiyor yalnız; in ~ 
ıanda elbiıe zenginliği, kue 
oJgunlui• deiilde iç temiıliği 
aydıDhğı, kalp :&eDiinliği ara· 
mak gerekliiini b.tulatmak 
iıteyorum. 

HALiT MUZAFFER 

Hala nota 
Ceae•re - Habeşistan 

Dıı bakanı bay Herui b1.y 
Aveaola l hükumetinin ltalya 
Habeı davasının eaaıı hak • 
kıada uluslar sosyeteıinio 

tefsirde bulunm&sı dile~ini 

'bildirea nota vermitdir. 

Başbakanımız 

Gümüşanede 
Gümüş ne 28 - Bug6n 

s at 6 da Trabıo dan hare· 
ket eden Batbakan İsmet 
lnöoü yol üzerindeki kıı.alara 
ui'radıkdan sonra villyetimiz 
sınmlidn kendilerini k rtıl · 
y o ilbayımız e aayla'flarunız 
la birlikde soat 12,30 da 
Gümü aneyi ş ereflendirmişler · 

dir. Kazı.ıJar h !kının saygı! • 
rını sun k üzre gelen heyet· 
lerle bütün Gümüşsnelilerin 

iştirakiyle fevk alide cotlf ua 
bir tezaburntl knrşılanan Bat 
b kan halkla konuşcf ukdıı n 
sonr istirahatı için hazırlan • 
mıı olan vilayet konağına git 
mitlerdır bu geceyi burada 
geçireceklerdir. 

italyanlar 
Toprak almıyacak 

fakat yerleşecekmi~! 
Roma - Doğu Afrikes1 

fevkalade komiseri gener l 
Emilyo de bone Eritre halkı 
aa bitabıen oeşretdiii beyan -
nan.ede ltaJyaaın ken,Ulerin • 
df'D ltalyan çifcileriae veril • 
mek üzre aala toprak alma -
yacaj'ını Eritrelilere temin et · 
tikden sonra ltalyanın Eri ta e• 
ye lıöprüler ve yoller yapmak 
yurdun ekonomik ıeliıimi için 
icabeden her şeyi ylipm•k bu 
toprakların düımana k;ıırşı 

müdaf aaaını temin etmek için 
yerleşeceğini bildirmekdedir. 

Demiryolu 
başlaması 

Burdur - Bugün Baladı:ı 

Burdur Demiryoluoun baladız 

istasyonunda başlım töre i 
y pılmı dır. Törende br.yıodır 
hk b kanı bay Ali Çetiak ya 
Afyon burdur lap rta ilbayla-
n Antaly ve Isparta sayla'f· 
Jart bulunmuşl rdar. Törende 
bayındırlık ve bılbaasa Bur • 
durdan inlcrce kişi bulun 
muşdur burdurda yaptırılan 

ıümüt _ bir ka:ıma ile Ali 
Çetinka.y ilk kazma11 ·vurmıı 
dır. Törende bakan Türkün 
kurtuluş bareketJerini ve iler· 
leme yolunu ydınlatan bir 
söylev ile bu yönde şimen • 
düferİD önemini nlatmış. iç· 
deiı gelen duyguları aurakı1z 
alkışlanmışdır. 

izmirde 
Bayındırlık çalışmaları 

İzmir - Bayındırlık baka· 
nı bay Ah çetin k ya dün 
yanuıd ilbay KizımD11ik dev 
et demiryolları ifCDel dıre tö 
rü bakaalı idarı danıımanı 
ve u işleri direktörü ile Ay-
dına hareket etmİ§ ist ıyon • 
da bir çok zevat t rdından 
uğurlanmııd1r bakan torbalı 
bayındır ödemıı iıtasyonl rın· 
d kar~ılanmııdır bozdoğana 
çıkan çctink yarlüz .; bakanı 
s:ıraçoğlu Şükrü ile koLuıtuk 
dan sonra buradan elçuka 
gidecek cellit gölünün kuru • 
tulmnıa iılerini gördükten ıon 
rn geceyi seJçukta veya Ay · 
dJDda geçirecekdir ıpceleme 

üç dört ıün sürecektir AH 
çetin kaya dönüı de Uç gün 
daha ıehrimiıde kalarak bu 
rada büyük gediz köprüıünün 
açılma törenini y pacakdtr • 

Dışarda Türkiye : 

Türkiye - Yunanistan 
latanbul mubabirimiı.den : 

• Durad ki Rumca gazeteler 
de mab rrirlik yapan Yunanla 
i''"ı.etec:ilerden T. Markuizoı 
Türk - Yunan dostluğu hak 
knıd muhim bir konferans 
vermişdir . 

Bu konferans h zı1' bulu • 
n olar yunanlılarla Türklerin 
ruhi rıoın derin noktalattn• 
k d r nufuz etmiş olan 'fe 
1922 'facıasile netice lenen uı· 
un ve çetin mücadelelerden 
sonra doğan bw dostluğun kıy 
metini kavr mışlardır . 

Mösyö M rkuizos \Türk -
Yunan doıtluğunun siynsal ve 
ekonomik sahada meydana 
getirdı ği muazzam neticeleri 
ııra1ile anl tmış ve bu konfe· 
ranı derin bir etüdünk seme 
resi olan bir tez gibi samileri· 
ni tenvir etmiştir . 
H tib diyor ki : " Türk -Yu 
naa doıtluğu muabedelerİD 

yapıs\ değil, badisatan yarat 
bğt tabii bir mahJukdur. on -
da olgunluğun gürbüzlüiü, 
ıaglamhğın müvazenesi, ve ya 
ıayan bir varlığın makiyajıız 
bir iÖzelliği vardır. uzun müd 
C' et ıüren ıergüzeştler, flltına 
hr 'fe her iki milletin kurban 
verdiii şehitler, e:sabri aj'aç 
ıibi bu dostluğun kökünü ter 
ve kan ile ıulamı lak·dır . 
Uzua yallar ıüreu muharebe 
lerle hırpalan komşularile iyı 

geçinmek ihtiyacını hıssetmiı 
ve elini Türkiyeye uzatmıı 

türkiyede bunu Hm:miyetle 
kabul etmiştir • 
Mütekebıl ıtimat çok \~abuk 
iktisap edilmışdır ; .6unuaiçin 
dirki, bu iki mılldın dostluk 
ve muh bbeti balk nlarn ka· 
darda in.taşar ve teve ıü etmlf 
tir. binaen levh 1 üık - yunan 
dostluğu, b lkan paktının bir 
ııüveıi vazifeımi 2örmüş ve 
bu11un kuvvetını aoıay n vru 
palalar balkrıallları bakılı i bir 
büyük devlet gabi gör e&"e 
başlamışlardır. 

E aen Türk yun n 
dostluğu olmaduu balkan mi· 
ıakı tasavvur olunam zdı . n 

Mub rru de şuaları ilave 
ediyoı: 

" Türk - yunan doıtluiu iki 
millet için r fah imıh lmuş 
tur. Temin ettaiı faideler az 
deiildir. Bu costluk d h 
ziyade kuvvet bulacak ve mu· 
anam iıler başar caıt. dır . 

Dostluk ilerıde daha mü· 
kemmel semereler vereceiİD · 
dea ıimdiden bütün semercieri 
ni yermiş sayılmalıdır. terak 
kiye tapan ve sulhu ıeven her 
Türk ve yunanlı bu do tluia 
yardım etmehdir. çünkü bade 
m yuoanuıtanı evmı~yen Türk 
Yatanperverhği ve Türkiyeyi 
sevmeyen ~ır yunan vatan 
peı verliği taa vvur olunamaz." 

H beş notası 
Adisaba Habeıist n 

dıı bak nı bav Hcrui it lya 
elçiıi kont Vınciye yirmı üç 
temmuz tanbli ltalyan 11ota11· 
nın karoıl•ğıDı vermitdir. bun· 
da udaıma komiıyonu ç hı • 
malarıoın kesilmit olmasından 
Habeş hühiımctinin meıu'J 

bulunmadıjı ve Uluılar ıoı 

yete~inin bu ış hakkında bir 
karu vereceği yezılıdır, 

{~~~,--- - --...---, 
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Ahşam - Ucuzlayacak 
mı ? Ekmek komi•yonu bu 
gün lekro.r toplanacak . . 

Ycnİ)'ol - Ba işle ufra· 
şan bir komisyonunuz ucır ya 
ona da şükredin ! 

A- Sağlık işlerimiz. •• 
} - o;z.imki gibi pempe 

ri,an mı yok•a ? ! 
A · · Hu•tane kapısında 

bekliyen haataların halleri. 
Y- O derdi hiç a~ma ! 
A - Yeni ürüıı .• 
Y - Biz.de d• öyle : her· 

kesin gözü ve umdu ondadır, 
borclu borcunu vermek ala-, 
caklı alacafmı olmak , alıı· 
verişci alı,verlı elmek, köylü 
ve ıehirli birbirine en ufak 
yardımı uadeylemek i~in hep 
onu, yeni ürünü, lındıj'ı b•k· 
lemekdedir , her iıin anahtarı 
o imiş demek ! 

A- Elaz.iz. güz.elleşiyor 

yeni belediye dairesi, sinema 
yaplırılıyor , su , lafım iıi 

halledılmek üzere • • Şehre 
bol •u 11eti1mek için ıarbay· 
lıtın haz.trladıiı •u ' projesi 
uen ve bayındırlık bakanlık· 
larına 6Önderilmi,dir, proje 
6•lir gelmez. memlek~tin •a 
iıi halledilecekdir:. Şarbaylık 
kanaliz.a•yon işinide manaka 
saya uerm;şdir • . 

Y - Trabzondcı da bu 
işler olur~~ olar ama, amması 
v•r ! 

A -= Japonya da Habeı 

iıine karııtı . • 
Y - Karışmalı ki tatlı 

fıksın ! 
A - lıalyan 60Z.eteleri 

Japonyaya ıiddetie hücum 
ediyorlar . • 

Y- Japonlar kuru 6Ürül 
tüye pabuf bırakmaz. ! 

A - Habeşiıtan italyaya 
rr.eydan okumağa baı!adı. • 

Y- ltalyanlar da haz.ır· 
lıklarını bitirmi,dir . öyleyse 
6elselerya kucak kucaia ! 

A - ltalya fikr ."ni detiı· 
dirdi , milletler cemiyetinin 
habeı iıine karıımasını ka· 
bul ediyor . . 

- Malumy• , bir yelken 
ve su •Ö.ıü vardır , bu da 
odur i,te ! 

li Çetinkaya 
Deni:ıli - Bavınd11hk ba· 

k nı Alı Çetiakaia dün. ıaat 
19,30 da buraya ıelmiı ve 
iıtaayoDda çok kala balık halk 
tarafından karıalanmaıdır. 

İtalyanlar 

yalantayorlar ! 
Roma - Yetkili ce'fealer 

ltalyanlarla ~Habeşler araıın 

.:la bir çarpıtma oldutuna 
dair İngiliz kaynaklarının ver 
mit oldu"l•rı havadiıi yalan 
lamakla beraber Hıbeıleria 
yir i ve ltaly nların kırk ilü 
vermiı olduldarıaı mubaleğalı 

bulunmakdad>rlar· 

Çarpışma 
40 İtalya 20habeş! 
Nevyork. - Nevyork time· 

•i Adisababa aytarı Habeı 
ltalyan ıınmnda bir çarpıtma 
olduğunn ve bu eınada 40 
ltalyıınla yirmi Habeıin öJdil 
rüldükleriai bildiriyor. 

C lal Bayar 
Moskovadan 

Ayrıldılar 
MoıkoYa Bay Celil 

Bayar ve yaaıadakiler dün 
akı m buradan hareket etmit 
le dir. Bakerı iıtasyonda 8. 
Roıengolc Kreatiıııki Piata-
kof Miıel Ksıanovic Eliane 
V oro bief Zukermaa Zo1otaref 
bı ıtia B. Zckii Apaydın oldu 
iu halde b6tüa Türkiye bü 
yük elçilij'i memurları Moıko 
vadaki Türk koJoniıi dıı ba-
k nlıiı 'fe •iar eadüıtri ba • 
kanlığı yükıek mea:.urlaıır1 
ve Romanyanın Moıkova orta 
elçiıi bay Kuntu taraf ıodan 
uiurlanmışdır. 

Sabun 
eksiltmesi 

Süel şatınalma 
komisyonundan 

A - Trabz.<1n kıtatının ih-
tiyacı için tahminen 16 50 
lira/ılı. 6000 kilo •aban alı· 
nacalıdır • 

B- Şartnamui h•r 11ürt 
komisyonda parcuız. oku11a• 
bilir • 

D- Artırma eluiltme acık 
elı•iltme ile alıno.cakdır • ' 

E- Maoalıkat teminat 224 
liradır • 

G- isteklilerin 19 8-135 
paz.artui eünü •aaı 16 da 
teklif mektuplarile kalede 
satın alma komi•)'onana mu. 
racaatları ılôn olunur • 

ç,ç,ç,c, 1-4 

Arpa 
eksiltmesi 
Süel Saun alma komis-
yonundan : 

.A- Trab2on lutatının bir 
senelik ihtiyacı için taminen 
4200 lircılık 84000 kilo ar· 
pa alınacakdır • 

B - Şarnamesi her 'ün 
komisyı:mda parası~ olarak 
okuna bilir • 

D- Artırma eksiltme a~ık 
eksiltme ile alınacakdır • 

E - Muvakkat teminat 330 
liradır • 

G- l•teklilerin 19- 8 -
93 5 poz.arte.i aunü saat 13 
de teklif mektuplarile kalede 
satın alma komisyonuna mu· 
racaatları ilan olunur • 

ç,ç,ç,c, 1-4 

Saman 
eksiltmesi 
Süel tıatın alma komis. 
yonundan: 

A- Trabz.on kıtatın•n bir 
••nelik ihtiyacı i~in tahmi· 
nen 3780 liralık 84000 kilo 
Saman alınacakdır • 

B- Şartnamesi her tıün 
komisyonda parasız. okuna 
bilir . 

D-... Artırma eksiltme a~ılc . 
ekıiltn~e ile alınacak.dır • 

E -- Muoakkat teminat 28J 
lira So ku .- uıdu,. • 

G - l.teklilerin 19 ·B· 935 
pazart••i 6iınü saat 14 d• 
teltlif mektuplarile kalede sa• 
tın alma komisyon•na muta• 
caatlarl il•n o/anar • 

ç,ç,ç,c, J-4 



Yaprak tütün 
Nakliye 
eksiltmesi 
Trabzon inhisarlar 
idaresinden 

KASE Artvin , Ardaaoç, Muriul 
Barçka ambarlarında mevcud 
cem an üçyüzbin küıür kilo 
yaprak tütünlerin kamyonla 
hopa ambarlarına 20·•iuıtoı 
da batlamak ve20ikinci teıria 
tarihinde bitirmek tiz.ere aak 
liyeai 29· temmuz 935 tarihin· 
dea itibaren onbet ıiin müd 
detle açık ekıiltmeye konul • 
muıtur. taliplerin 12. •iuatoı 
pazartesi günü saat 13 de 
ve 400 lira teminata an,vak 
kata akçesile birlikde art.in 
inhisarlar idareıiade bulunma 

l, NEDKALM:iNA ---
• 

ü~~~ MODEL 

lara • 1O4 
... -

inşaat 
eksiltmesi 
Süel satın alma ko • 

misyonluğundan : 

Kitabi Hamdi ve 
Mahtumlarına ğeldi 

Etzurumda yeni aıkeri h11· 
tine binaaaaıa arka kıımıada 
pav) 011 ile hama• ve mutaıak 
ve korderu kapai1 sarf uıulile 

Görünüz , Dinleyiniz , Emsalleri ile Ses , 
kullanış , Fiat ve Zarafet Hususlarında 

yeniden İDf~ edilecektir • 
Ekııltmui 3 ıauıt11 935 

tarıhine müıadıf cumartesi 
aüoü ıaat 10 dadar • 

MUKAYESE EDİNİZ 11 

• 

ANDRIA RADIO Taliplerin keııfna•e 1'e ıa· 
raitiai kol ordu iaıaat komıı· 
1aaunda ıöndeıilecek ilk te· 
minab bin yedi )ÜZ yirmi beı 
liradır. 

İıteyenlerin muayyen ilinde 
ihalede• bir 1&at evvel temi-
nat ve teklif mektuplarile Ye 
iaıaat yapmıı old•klarıaa da. 
ir muıaddak ehliyetaamelerile 
biıhUe Erzurum Htın alma 
kom·ıyoauna muracatları ilin 

Lamball kuvvetli yedi 
devreli kısa, orta, uzun 
mevkeliri alir kullanışı 

QOK ~OLAY 

olunur • · 3- 4 • 
Gayri menkullerin artırma ilanı 

Maha!lui Solıafı Neoi M N9 R, K, M, L;ra k, T 

K•merlcaya a,,aıotiri 38 metre marabbai 20 
4 daotır kili.- yeri 

m 

kethuda o. harap ahıap hane 41 1 400 m • 190 metre murabbai 
iılıender P. 

artanın n1ılı 96 ıs E. 
boztebei zir ıancalıyan yıb yirmi ilıi m~tre 18 '' marabbai arta 

,. 
~a/ıar fG.)'ır kapalı kran emldlı ara.zı 310 

falı/ılı 48 • 
haıonalı 18 ;14 m 

konalı emldlı o• ara.ı:ı 32 225 
" 

m 
• 24 4i 30 

" " 
m 

maıonai bala • 39 295 m 

DEFTERDARLıKDAN: 
Yukarıda cin• oe eoıafi yasılı ı~yri menltalah_n miılkiyeleri pefin para ile on beı ~iin 

müddeti• artırmaya çıkarılmııclır · !a~ıp olanları!9 yaztle 1 bafak clipoz.itolarile bir/ikcle ilaale 
tarihi olan 8-8- 935 perıemb• ıuna sı. on aort de Defterclarlılcda toplanacak lıomiıyonD 
murocoatları • a -1 v 

Gayri menkullerin satış il ani 
malulle1i 

Fireuk bi1ar 
•yafılbo 
Tuzlu çeıme 
Mu bittin 
ıotba 

ıokaiı 
aeYl m.no 

L nar oğlu kilise yeri . . 
Erıurum tıç bı f:! ~·ııbza arbaaıı 34 
metropolit maamilıteau at ~rap ane 1 S2 
ka alık . 284 mefre murabbaı ~ru 22·23 24 
b Yb • 544 metro murabbaı arH 12 

a Çl••• c 
tb 

22 metre mu. ar1a .,,3 
" ıo a 127 k cu 0 23 metre mu. aın 

M " · bil k- ü ayum · 9190 metre mu fındıklık 7 
oıoaaı a oy emlik arazi 43 

hoılconak fandıkhk 24 
vanara yo\kenarı 1 

• moıonai zir laıka • 

DEFTERDARLIKTAN 1 

R 

224 227 229 
• 4 
6 .. 8 10 

12 
179 
53 

17 
14 

km.Lira T. 
300 M. 
400 R. 
400 M . 
143 M. 
108 M. 

15 M. 
10 M. 

140 M. 
150. .. M. 

35 M. 
9 M. 

y k d einı •e uir evufı yazılı ıa•ti menkalAtaa m.Ollıiyetleri Pf'fİb para ile ()'J bf'f ıüa . 
lbtidde~I:~,t~rmayı çıkınlmıtt1r talip olınhmn • 7,5 ~iboııf o!arfle bi.-likte ihıle tarih 6.8-935 sah 
•ll•il ıaıt 14 clo def terci arlıkta toplaıacık mltetekkil ~911111011 ~Ml~Clıatlerı , J - 4 

Bulgur 
eksiltmesi 

Askeri Satınalma Askeri satınalma 
KomıSJOnundan Komisyonundan: 

Erzurum kıtaat ve müeaseaat A--Trabıon kıtaatibtiyacl için 
htiyacı için bir miJyon kiJo tahminen 2210 liralık 26000 
çam odunu k• palı zarf uıulile kilo bulgur alanacakdır 
munakaaaya konulmuştur . B - şa rtname1i her gün 

komisyonda parasız olarak 
munakauıı 9 8 · 935 cuma okuna bilir 

rünü saat I0 dad1r . D - artırmaekıiltm• açık 
Taliplerin şartnamesini gör ekıiltme ile .ııltnRcakdır . 

atek üzere b~rgüamunakasaya E - Muvakkat teminat 
ittirak edecekleri muayyeugü 165 lira 75 kuratcfor. 
v-e Hatta 15001iratemiuatvetek G - iateldilerin 16 •ios • 
lif mektublarile ticaret vesika tos 935 cuma günü saat 14 
larile birlikte erıurum sabnal de teklif mektublarile kalede 

ı -ıhnalm• kom:syonuna mura 
ma komiıyonuaa muracaatla c aatları ilin olunur • 
rı ilin olunur . (/ 4 _ _ · . C,Ç,ç,Ç 11-4 

Gayri menkul icar art,rnıası 
Köyü 

Samaruk· 
sai kebir 

" ,, 
,, 
" 
" • 
" 

" 
" 
ti 

" 
it 

" ., 
,, 
'. ,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 

mevkii 

izafya 

" 
" küaey 

minaali 

" 
" kanboı 

" cami 

" 
il 

dere 
kan boz 
cami 
istifanos 
kumru 
cami 

" • 

" keşişti 

" 
" cami 

" 
" • 
" • 

N~vf . 
E • arazi 

" F. çaJıhk 
fıodıidık 
E. arazi 

» 
)) 

» 
)) 

» 

» 
» 
)) 

Çahllk 
E arazi 

» 
müfrez F. 
E arazi 

» 
serander T. 
E arazi 

» 
» 
» 

S,Ne K, lira ku, T. 
Sl elli E 

63 yirmibeı So 
UD ÜÇ 
yirmi 

b~ 

146 
123 
165 
174 
175 
177 
•179 
185 
187 
186 
200 
2.!6 
229 

3 
119 
193 
ı 96 
23~ 
249 
340 
7o 
78 

166 
190 
l91 
19:l 
194 

> 

ellibeı 
kırk 
altmıt 
yirmi 
yirmi üç 
eJli iki 
yüzyirmilleı -
elli dört 
dört 
yetmişyedi 
ıekıen 
yüzondokuz 
onbeı 
yetmit ıekiz 
sekte• R 
yetmiş 

oniki 
yüzyirmi bir -
dört E 
otuz altı 
dok1audört -
kırkbeı R 
altmıfiiç So 
altlDll altı 
ıekaea 

DEFTltRDARLIKTAN 1 
Yukandn cioı ve sari evsafı y1lzıll gayri menkulibn birer 

1enelik icarı on b~ş ı~a m~dde.t~e art.ırmaya çıkarılm ııtır talip 
ol•nların • 7.5 dıbozıtolarıle bılılcte ıb de taribi olan 29·7-935 
pazartesi ıünü saat 14 de\ dtfrerduhkta tophnacak komiıyo 
ta muracaatlaı • 4-4 
Gayri me~kul i~ar müzayedesi 
Köy& mevku ne•ı ıırano kiymeti tabıı• 

lira k. 
Toı yüksek m · E. arazı 2 2o 

baltacı o. l( 21 160 
E . 

baltacı 
T. çahlak 1 17 
E. arazi • 1 S 24 So 
T. çayir 16 44 •. 
E. arazi 13 12 
)) 7 82 
fındıklık 24 S R. •aHar• 

çııkurçayir 

yükmek 
aboıtol 
kocmali 
melziye 
raboz 

çalılık: t. 33 13 So E. 

aufla 

komera 

kaıafka 

kuuıli 

kalecik 
kumlar 
kc.ndi 
batmaali 

ıamera 

umutluk 
nmera 

armutluk 

= ban o 

hoı kiraaya orta1ırt 

)) otl•k 13 45 
E. •razi 6 15 
)) 3 77 5o » 6 15 
)) 7 80 
müfrez fıntlıklak 19 60 
E. arazı 22 4o » 42 ~ 
)) 26 260 
)) 3o 3o 
)) 437 7o 
)) 3 16 So 
)) 39 TS 
)) 4o 378 
ar.ıızi f 8 } J 
E araıi ıl f 5 So 
müfrez F. Io7 20 
)) Io8 25 
E .. arazi 54 2o 
)) 55 5o » 56 2o 
F. 99 6 
E. arazi 31 26 
)) 29 So 

- kartı ıırt determen 179 30 
DEFTERDARLIKTAN ' 

R. 

E. 

R. 

Yukarıda cinı ve l!&İr evsafı yazılı gayri me~k 1 t b' 
senelik icı.rı on bet gün müddetle artırmaya i1 u a ın ır~r 
ol!nlaraa " 7,5 dibozıtolarile birlikte ihale t!rilı~rılİışbr tal · ~ 
perıembe iiİDft l&lt 14 de defterdarlıkta toplana Okan ki 8·,93;> 
•• murMcaatları ~ _ 4 cı omııyo 



ABONE 
Scnclifi 500, Altı aylıfı 300, 

iç Aylıfı 175 kanıı 

YENIYOL 

NÜSHASI 
4 Kuruştur 

4 Sayfa -- x:mr:: __ 

ilan •atırı 1 S Kara~taT Reltliımlar 
pazarlığa tabidir. 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar GAZETE ve BASlMEVI E•ki niı•laalar 20 karu,tar 
-!.:===========-=========~==~==~------------------~~------------~--·~--!.====-=-=-=~~==--:;;;;;;;;,;;;;;;;:;;;;=::;;~--

Gayri menkul icar temdini 
\ 

Köyü Nevi S.N. Bir seneliği T. 
Lira 

Kalafka Emlak arazi 18 94 E 
' , 84 2o5 
' ' 109 174 
' ' l<) 200 
' ' 80 100 
' ' 88 250 
' ' 36 175 
' ' 1 o ?.94 
' ' 7 90 
' , 14 4o 

iskeııder paşa oda 600 5 / R 
, mağaza 174 J /o E 

Ayafilbo arsa 32 41 ~1 
Ayvasil nıağaza 113 2o 
Es vak , 222 240 

, , 174 /4o E 
, , 11 4o 
' ' J / 5 300 
DEFTERDARLIADAN: 

Yukarida cin• ve •air eu•afı yazılı gayri menlıulat 1·8 935 
tarihine kadar on ~üra müddetle temdit edilmiıdir talip olan· 
ların yiude yedibuçuk dibozitolarile birlikde perıembe ~ünü 
•aat 14 de defterdarlıkda toplanacak komiıyona muracaatlar 

ı 

Gayri menkul icar temdidi 
Köyü Nevi 

Bacilak emlak arazi 

' ' 1 1 
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Hos dimasya ' ' . ' 
' 1 

1 

1 
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' ' ' ' 
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' 1 
Kan 
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1 
Kuhali 
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' 

' 
1 

1 

1 

' 1 

' 1 

1 
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1 

' ' 1 

' ' 1 

1 

4 
5 
3 
2 

114 
2 
3 
4 
6 

lo 
1 
2 

4o 
41 
42 
31 
35 
37 
38 

15-19 
3 
4 

I&o 
4 .. 
6 

bir se11 eliği 
Lira 
242 
loo 
468 
430 
48 
2o,5o 
24,55 
26 
17,So 
24,50 
38 
5o 

212 
19, 12 

118 
33 
42 
2o 
51 

lo5 
Io2,5o 
4o 

214 
ıs 

loo 
' ' 2 7 , , 8 2o5 
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Yukarıda evaafı Hireıi yazıla gayri mcnkulit 3 8 935 tarihi-
ne kadar ongüo müedetle temdit edilmiştir talıp olan! rın yüz 
de yedi buçuk diboıitolarile birliktde c:umarte i günü saat )o 
de defterdarlıkta toplanacak komiıyona maracııtlaır • 

jnşaat pazarlığı 

evkaf ida!'esinden 
Pazar mevkinde evkafa ait yeniden inşa oluna 

cak fırının eksiltme ihalesi bir ay içinde pazarlık 
suretae yapılacağı ilan oluuur . : 

il yönetim 
kurulundan : 

Yapı ve sokaklardaki numara 
levhalarını bozanlar ceza görecek. 

Kaçakcılıktan ötürü adli 
ihtisas mabkemesiace 19640 
kuruş para cezasına mahküm 
edildiği halde kaauoı tebliğar 

ŞARBAYLIKTAN: 

ta rağmen parayı ödemeyen 
ve tahıilat komisyonunca ıay 
ri meljkul:mahaın haczine ka-
rar verılmiı olan argaliya 
köyünden alemdar oğullarin · 
dan osman oğlu Hüıeyinin 
adı ıeçen köyde ş yian mu-
tasarrıf olduğu tapunun ğuı· 
toı 931 tarih ve 15 ııra nu· 
maraaında kayıtlı şarkan ka· 

Belediye sınırı içinde talimatına tevfikan hü · 
tün binalara numara ve Eokaklara is~m levhaları 
takıJm,şdır. Bu numaralarla levhaları silenler, po · 
zanlar ve ya sökü;-a kaldıranlar, Ji.onulan levha ve 
numaraları muhafaza etmi) enler, oturduğu binanın 
numarası gaip olduğu halde belediyeye muracaatla 
yenisini takdırmay.::anlar sayim kanununun 6 inci 
maddesi mücüb1nce para cezıtsnıa çarpılacakları 
ilan olunur . 2-3 

Pazarlıkla 

Saydiye resmi 
artırması 

Defterdarlıktan ; 
Tr bıon vilayeti merkez 

kazası He Takfıkebir akcaa· ' . 
bad, Sürmene, of kaıal rı 
sevabilinın iki ıeneJık aaydiye 
reımi şutaamesinde yazılı bi 
da yeten 1 S gün ve tem diden 
10 gün müddetlerle ve açık 
artırma uıulile artırm ya ko • 
aulmuş isede talib zuhur et -
medığinden 2490 numar h 
artırma, ek iltme ve ihale ka · 
nununun 43 DCÜ m2iddesi ah . 
kamına tevfıkan 19 ·aiustoı 
935 pazartesi günü eaat 15 c 
kadar bir ay müddetle pazar 
hga birakılmıştar. 
Muhammen bedel ( 30,000 ) 
lir dır . 

raya oğlu yorika t rlaaı gar-
ben der..e ve tarikiam şimalen 
yine tarikiam ve cenuben y· 
vaz oğlu polihroa ye yorika 
t rlasiyle mahdut on ·beş dö· 
nüm bir p rça tarladaki nısıf 
hissesi tahsili emval kanonu· 
nun 13ncü maddesi mucibince 
iş bu bildirim tarihinden 25· 
7 935 itibaren yirmi bir gün 
müddetle açık artırmaya çı· 

karılmişdır. isteklilerin vilayet 
idare heyetine muracat etme· 
ieri ilin olunur . 

25-31- 7-14 

Şutnamesini görmek iıteyen 

ler ber gün ve talib olanlar 
muhammen bedelin "'7buçu 
ğu olan (2250) lira t~minat 
yatırmak suretile tayin olunan 
müddet içinde defterdarlıkta 

müteı,ekkil komiıyona mura -
caat eylemeleri ilin '!!_unur . 

Gayri menkul içar temdidi 
S.N. bir Sf:nelıği T. köyü . 
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Lira 
sn 55 
56 58 
51 31>0 
47 ~2,5o 
28 loo 
59 35 
52 60 
48 52, 5o 

1 J5o 
11 21 
9 3o 
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2o 217 5o 
21 75 
77 33 5'> 
43 5o 
93 12 

lo2 4o 
100 155 
98 117 
28 leo 
61 56 

; ; 42 3o 
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Yukarıda eoıafı yazılı gayri msnkulat 2-8-935 tarihine 
kadarongün müdddle temditedilmiştfrtalipolanların)Üzde yedi 
buçuk J;ıozfto!arile birlikcle cuma gf:nü aaat 14 d defterdar 
t,kda toplanacak homıııono muraeaaıları , 

Kuru Fasulya 
eksiltmesi 
Askeri satJnalma 
komis_)onundan : 

A - Trabzon kıtaatının 
bir ıenelik ihtiyacı için tab -
minen 1560 liralık 24000 kilo 
kuru faaülya alınacakhr • 

B - şartnamesi her iÜn 
komiıyonda parasız olarak 
okunabilir . 

D - Artırma eksiltme açık 
eksiltme ile ahnıcakdar . 

E - Muvakkat teminat 
119 lira So kuruşdur . 

G - isteklilerin 16 •ioı. 
toı §35 cuma günü saat 16da 
teklif mektublarile kalede aa· 
tınalma komiıyonuna muraca 
atları ilin olunur . 

C ,Ç,Ç,Ç 11-4 -----Odun 
eksiltmesi 

Ask.eri satınalma 
Komisyonundatt : 
A - Trabzon kıtaabnın 

bir senelik ihtiyacı ıçin tah 
minen 9600 liralik 960000 
kilo odun alınacakdır • 
n - ıartnameıi hergün komiı
y ondaparaaııolarakokunabilir. 

D - artırma eksiltme ka 
palı zarf usulile ıabnahaacllk 
dJr • 

E - muvakkat teminat 
720 liradır . 

G - iıteklilerin 16 •iuı· 
tos '335 cuma ıüaü saat 15de 
teklif mekduplllrile kalede 
ıatınalma komisyonuna mura-
caatları ilan olunur . 

C,Ç,Ç,Ç il - 4 

Kuru Ot 
eksiltmesi 

Süel satınalma 
Komisyonundan 
A - Trabzon kıtaatının 

bir ıenelik ihtiyacı için tabmi 
nen 3420 liralık 72000 kilo 
kuru ot abnacakdır • 

B - Şartnameıi her ıiln 
komiıyonda paraaız ekunabi 
lir • 

D . Artırma ekıiltme açık 
ckıiltme ile alınacakdar • 

E ·Muvakkat teminat 256 
lira elli kuruıtıu • 

G · iıteklileria 19· 8-935 
pazarteai ıünü uat 15 de 
tekhf mektublarile kalede H· 
tınalma komiıyonuaa m11ra • 
c tlArı ilin olunur • c,ç,ç,ç. j = ~ 




