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Plôn işi • 1 

Mıs ılı il 

1 n şıı y·ızı 

ırız, ıt .c>m i l d !im 1 i . aı tık 
bıı oııhı;ıa S()ll \ • .ı:ı~ IJ Llll ! 

Pl.ın l:;;ı, hır ı:-;lerioı onüo-
dp \f'! en IJı~tı , len na i~tir. 

J>lA.a:sıı bir ı;;ehirde yııJJilan rıer 
is malLHdiır, s ıkııttır, 'l rıırlıdır. 

l~te 1 ıı.ıbzJn : lıı~ ıat ı;;leı i lıe
ıııea b ş ıub.ı~a bu k Dl d ncHr, 
hi\'lıll" lıeBap ve kıtaoa tabi tu 
t ulw u ~ degı , ge ı-;;t güzel hare 
k tleı i..ı gell:;;ı gtlz l ı unsulle
rıdır. \ e hu) le oldu u , böyle 

ge ııı !Jö) le gıttlğı ıçındır ki, 
Ulil L-. ) akın geıect!lileh i belediye 
Lııllçl·lc i, :;.ımcımen, bu çok ıı~ır, 
kuldıran.ıyı eu~ı k.ıdar flğır ) iık 
!erin ııgırııg-ı allıodn s ı sıımış , 
p rış ın biı· dLtı u·n arzetwekte 

dıı. Kehauet d ğil , Ş hiı ciıik 
baliı t.:ıJdrırı v.., )l.!J ılan ışl ... li 
olduğu gıbi gornıek itilHrile 
lıııhıku ı ı ıfıulesı ve kendhidir 

uuular ... 

Belediyenin Romen 
ordusunda 

çok isabetli hazırlıklar! 
b• k r Ankar:ı :\) ( ı\. A. ) 

1 r ara rı 1 neyli telg~ııf ,g. ıdtısiı h istilı-
barııtın·ı guı·e Ho nanya harbiye 

M - 1 b hl nez ırt•liyle <.' kl)slavııkya fohri
CQOZO ar sa a kalaıı Lrnstu 8J"P.Slrıd1 mUlıirn 

k 1 b!r nıukııvele ııkcledilıni!;'li. Bu 
a şam muayyen 1 mukavt>lt•yc göre (,'ekoı;lavak. 

1 d 1 
j silıHı fabrikaları Homeıı ordu'>u-

SOOt er e CÇl. I p l nun tıaştan b ış·ı mocterleı;ıcne 
· sıı ı lt'mirı edecek ve buou1 k 0 p0 n 0 CQ k 

1 
• i~·.in ic ı lıed(•rı ııaruyıda Prağlı 

bır pHnkar gurubu verecektir. Belediye ene jmeni evvelki 

gün Şarbay Cemal Turranın baş· 
knnlığı altın fa toplanmış, verdi 'iİ 

diğer kıırarlıır arasında m:-t~a7.~
la•ın akşam sabah muayy(n saat· 

terde açılıp kap,mmasını karara 
bagl<ımışlır 

Haber aldığımız'! göre m:ığa
zalar sa':>alıhrı 7 de nçıfocak ak

şamları {j, buçukla kapanacaktır. 

Geçt'n gün de söylediğim•z gibi 
mıih ıu bir sıhhat meselesi olan 

ve bu bakımdan dahi çok i:iabetli 
bulunan Lu karar henüz alaka 

darlara te!:ılig cdılmemiştir. Uma

rız ki Öğle tatili kararı da bunu 
takip eder. Mamafi bukadarı da 
buyuk bir kazançtır şiipheJız. 

FRANSA DA 

Mali vaziyet 

vahimmiş! 
Ankııra :~o ( A A. ) 

Fran~ı:ı1 ayan maliye encümeni 
hüktlınet!ıı mali selıilıiyet layı

h·ısını kabul etıııi~tir. M ıliye 
nazırı verdiği izahııtta mali Vli

ziyelin çok vahim olduğuou 

gizlememiş fr ıııkın kıymetini 

düşiirmı:-k tedııvüldeki para nıik
d·uıı ı artırmak ve yeui vergiler 
koynı1:1nın z ıruri bulunduğunu 
beyan etıııi~tir. 

İs para 
ve dıletler. 

Fındık işi : T rabzonun ekonomik 
ish1inin manivelasıdır 
' 

.\ ıhır ı ( A. A. ) -
İ..;p:ıııy, i~'••f. ademi müda
hale knm İll';<Hin k ü tnph ntı
sın i·ı l~p.rnııın s::lıi!'.-rini ı 

B·ı manivelayı idare etmek çok mühim iştir .. 
Manivelayı elde tutanlara b;r bakış .. 

-2-
lrıgiliı ve ı-rı..;ıı d ın 11 nı ·ılıırı Şim li gelelim işin iktkı ·li ve 
hır;-ıfı ıdan ~ıtrııluıı 1 : it lPli.- ticui cep'ıe;inc: 
JJ·ı·t· tetı. 1·k .mi.: w• BP!c;ikıt -'" . • Hiç şiip f' iz lıı•pim'z 1 ·n da 
Çı> koslovak Sovyct lll' 1 ' lı 11 as ha çok ;~ : n i ;in le çn lışıın 'e 
lan bu teki nıll~·üt k•ır~ıla- me:nl~ketim'zde fcııi ve ıktis di 

mışlar va dhRl h!lk0'11etlE>rine bakımdan m ihimc! rol nynıvan 
hildirrne~i ahhtH etmiş\t>.rdir. O ıgan tic ır.!t rnne~ini ziy ıret et 
Atman u~ alyan rnııralıh·lsları li n. Bu hurn,ta'<i fikir ve mub-

muarıı kalışlar ve hükLlmet- leala~·nı sor hın. l~te aldıtım ma-
lerinin korol i~lerindeki vazL lı.ımat şudLJr: 
felerindenstifll elınelerl iı;in - Bu5ün Tra'"'zonda ı.tok 
müşııhitlene emir verdiklerini pe'~ az o'mı,ın rı~:ıı~n f atlır 
bildirmi~tdir. pek düşüktür. Buna sebep de 

I• ş h• h ı me·kez banka·ının lerli>ııt yap rO\ e 1 nşa ' mama.;dır. l:fü kuvvetle ümıt e 

D., Arası kabu I diyoruz ki merkez bank.ısı ledı· 
,, yata b•şla 'ıjı giin fiatlar yeni· 

den yüksdec~di·. Hu5ün Ong- 1 n 

etiler mÜe~seS"sind n başka fındık ~I il 

y )ktur Bizim Je dıı,1;eılcri giSi 

m"rkez bankasında bloka cdılmiş 

pır"'mız vardır. Merkez btnk<sın
da bu parahr yala ken Trabz'Jn 

Ankra 29 ( A A. ) 
Jran Şttirış ıhı diln Hariciye 1 

vekilimii kahn\ etmiş ve öyle 
yemeğiıe alıkoymuştur. Akşam 
İran Haiciye mızırı tıır1ıfı ıdan 
Vekiiimz şE>rt flne verilen bü· 

1 
t· cc ırları y ıtun bu sermayeleri 

1 iç n de aırıC\ fa"z. verme'ıtledir 

l ler ki bu li." cc ırı en ziy.ıde cHi 

şiindü·en ve cz ·n hir \'a•ıvı tıi~. 

Çı.in<(Ü z~ten sermnyt>leri ar.c \k 

yUk zi}llfdte taatı olunan nu 
iııklardı Tilrkiye ve lrao ar .. -
sıuda neveut kardf•şce dostluk 

timizc~ ikinci plan-ia gelir. Çön· 
<Ü fılen Almanya ile ticaret mu 

·avelesi bakidir. Bu muahede de 

lehimize hal!edilec.!k bazı nokta· 
lar vardır ki işte lıükOmetimiz 

,unu hrlletmek üzeredir. Biz m 

ıçin en mühim mesc le Almanya 

devlet hanbısı ıa yatı·ılan parayı 

Turkiye Cumhuri\•et banka .. ının 
de hal •a\.ıibine ödeme:ii meselesi· 

dir. 

Bir cie Almanya ile muahe

denin tadilinde fındı~ın selametini 

temin edrc :k nokta fındık ihrı>ca
tının tea ~.idi kı>yfiyetidi r. Yeni 

şuk.ıdar fındık çıkarılı.cık ve sa

tıl cık denilmemesidir. 

Fın<lık tücc ı• lanmızdan Bav 
Mehmet Hazer de avnı fikirdedir. 

Kendi~i tel ile yaptığı muracaa· 

tında merkez bankasında tutulan 

para ... ının verilmesini ve hiç ol

mazsa faiı.lerin alınmamasını di· 

lemiştir. 

Tic;ı-et od"' -ıdan aldq·ım Şehrin planı olmudığı iyin, 

i ışaat işleriLde , ~ erıue göre 
pllln ,,ızlık bir ı.::ı ıane o muş, ve 
yerıne f,U c ınaulJJıa, kıırar • 

laı ın ve lı ltu me\ zu ı ı ı 

Uı:;tliudeıı utıar ı,ı grrılwl~tlr. Ne 

ise, ne olu u u,d u , vııu ıııezu 

mamct.ıı diyerek , ı~in buııdan 

sonr<ı ını s ıkıı iıkt n kuı taralııL: 

tuna wı;;ua.ı ıçln p .111, yul i ıı;; t· 

Fransız 
kabinesi 

İngilterede 
hazırlıklar ! 
Aakara 2~ ( A A. ) 

1 

duyguların~ ve. milaasebetler 
teharuı etllrilınışl\r. 

Tahranda 

kendi dıiş iı.mele ine kafı hile !!e-

l ,mi y<"n tücc ı rla,. hu foizler y Ü· 

zünden sermayPlerinio eriyip kt n 

dılerinin piy .. s:.ıdın çık cakla ı 

kan:ıat de hu merkezdedir. T ca

ret oda"ı klisat Vekalet"ne verdi

ği rapo. Ja Alma'lya ile yapıla

cak mukavelenin fındık hahıtinde 

hilhaJsa hiç~ir tahdidat yap lma· 

ması ve eski sistemde alım, satı

mın dev~mı esa<ıım arzetmi~tir. 

nı;ı ~, .n ı lau , u h -ıç.iu 

phin, l ğ m i in pl.ln , her şey 
ve lıer~ey J< m p un,o derf-ce ki 

taş tnş O~lOne koymak ve taşı 
taş ll"Slunden ıudırmt'k ıçın yine 

pU\ıı lı\:'lınıdır. \ e bu ılib.ırla

dır ki, plilu :~iuc ııua i~tir, bil-

tnn i:,.lcı in unıi nde ve en 

~ındadır di~ oı lll. 

Şimdi5 P kud:.ır ihmal 

ba-

ve 
ıuılıal edilmi? o an bu una i:,.io, 

bundan so ra ) ıı.ıe b şıbo~ 

bırdkılınusına şehıin ıne11ıaııli 

artık mUtehamruil d ~i d:r, ve 
çok umuyoruz ki, :;;arbay Dr. 

Cemal 'l url ın lı r~e)deu ve 

her i teıı dJha evHl ve ziyade 

bu una )~ ıu uı dedır. 

Bekir Sukulı Kulabrzoğlu 

frank işile meşgul .. 
Aııkııra 30 ( A A. ) -

Fraosıı mebusan meclisi yeni 
kabiııeye iliurnt beyan etmiş ve 

lıt Ulln'"l~ ım111 ı:;;ıl:'rue ~alU se· 
hihı)et veıiımesiai gözeten ka
nun luyihnsırıı tas ip etmiştir. 

Kııbiue frank üzerinde her Hlr· 
lU spdkillttsyonuu öoilne gf'Ç 
mek rııre uUuden itibııren bu
tiln borsaların muv<ıkkaten ka· 
p!lılnıa~ı ı.ı karar v~rmi~tir. 

Bakır 
Madenlerimiz 
işlemeğe başladı . 
Ankura :fü ( A A ) -

Kuvar:slıaıı bakır IU!!deııleriııden 
musaffa bakır aknıağa Lıaı;;hıruış· 
tır. ü!ılenıon kurum mı denind~ 
Ergani şimendUfer istıısyonw 
18 kilomdrelik bir huva tıStı 
ile lı ., laıı m ış ve gU ude 400 ton 

ku un cevhe. i uaklioa bıı~lan
m :,tır. 

• 

T unce 1 1 
Tunceli Dersimin a<lı değil oraya giden elin adıdır. Bu ad 

inkılalıın mmminlf şen her deı de sı,nduğu devadır. Ü; he! gittıği 
yeıde iman edenlere muşfık. bir hami ; imıınsıdHa bir vuruşta yerin 

dibine batıı an tunç bir topuzdur. 
Bazı aşiret ruesasının baş kaldırdıkça imtiyaz kopardıklaı ı ma-

zinin kohne ıllıfatlarına bugün de imkan bul c.:ıklarını sayıklamalarına 
şaşmamak elden g lı.nı} or. 

İnkılabın ( hariçte sulh, yurdda sükfın ) düsturuna aykırı 
hareket edec klerın bu toprak üstunde yeri yoktur. .Son dakikaya 

kadar açık h l.mdurulan \iefkat ve af kapıldrına ko~mıyanlar Alaturk 

kartall rının .. teş ku:ıan bombalarile yerm dıbine batırılmış, vaısa ve 

çıkacaksa yıne bntıiı ac ktır ... 
Türk yurdunda fesat çıkarmak için sa~dan, soldan, yazılmış 

oldu unu duyduğumuz bol va adlı tezkeı eler muhatapları için nt c.ıt 

degıl, ancak ö um be atı olabılirler. Uu şekıl şimdi ı.spat edılmış 

riyazi bir davadır. 
Cahil ve masum ha kı mef,edet ve mel'anetlerine ıılet ederek 

şahısları iç· •1 menfaat temınıne uğrıışıın aşıret reı~lorınin son kımılda

nışları; inlrn.ıp ordu:.unun yer inde \'e znmanında aldığı tedbirler 

neticesinde artıiC tarıhe intıkal etmiş bulunuyor ... 
Büyuk Başoakan lsmet lnönünün gidiş ve dönüşü bir tarih 

derdin"n yıne tarıhın sıne3ıne iade edıldiğini gösteren yüce bir 

bclgedır... . 
Türk yurdunda artık mazi kokusu kalmamıştı~. Son ızler, son 

tortu bıınmış, sup rulmüş, Altıyüz yılın herg ın biraz daha vahşete, 
. gerilige <l ığru surukledıgı Üersım de luı edin altında re!ah ve me~e

niyete do ru ) üı iımeğe başlamıştır. lnkılabın tunç elı; TuncJıne 
kültür, medeniyet yayrc:ık. Refalı saadet i'otürecı::klir. O güzel belde 

bu bakıma layıktır •.. 
P. 

İngiliz milli mliıiafaa nazırı İn
giliz tüccarlımnın bır toplantı 

sında süyled"gı bir nutukta bir 
hafıD füliınaıi l;ıkıfüi•ırlo lllnrn~ 
gP en her tUrli'ı tcrJlıirlrrin alın-

• dığını kurulınıısı kararluşlırılan 

ı:tl hava n.ntihısının 'l'ı->mmıız 

ayında l ımıımlanae~ğı 1936 S7 
deniz in~11al (Jrüğranıınıo tatbiki
nin hazırlıındırıldığmı söylemiş 
yalnız asker toplalllısında ba21 
güçlnklerle kar~ılıındığırıı il<lve 
etmiştir. 

Kültür işleri 
Ankara 2U ( .\. A. ) 

Külltlr Bukualığı memlt>kette 
~·ıkınııkta olan fikir edclıiyat 
sanat ve meslek mec3.lual<ırı il·~ 
amiklopedik nPşriyat yapmak
ta olduğu yardım sııhasım bu 
yıl bir ıız dııha genişletmPğe 

karar vermiı;: ve yardım mikdarı 
ni yedibinbeş} nz liraya çıkar· 
ını:;;ur. 

Sergi 
Elçin Biçki Dikiş 
yurdunun sergisi 

dün törenle açıldı 
~elıriıııiıdcki b kl dikiş 

yurtlarından Elçin yurdunun 
diln Halkevi sak)nunda hazırla· 
nan ztıngi ı, m t'is sıınııl esnrleri 
ı;ergbi µıırlak lureule yapı dı. 

'förende kalabalık davetii 
vardı. '!'örene S!uıl 11 de bando
nun islik.l<ll ınar~iyle başlandı 
Sergiyi V:ılımiz namına mek 
tupçu H. Fuik Pulat ~u kBa 
lıitabayltı açtı. 

Ark~d ışlar '? 
G~i·tel 'l'rul>zoınırnuzda biç 

me ve dikme el l~leri sanat· 
tarının yiik::;elmesinde amil O· 

ıaulııı dıın Li i-i de E \i ı sanat 

yu du nuıdur. Lu ::>el'giyi ııç 
makla çuk bJyUk lınz Vt: iftihar 
duyar ve mildllreyi ve talebe 
leriı i tebrik edenııı. 

Buodı.ın sour kurdela kesilip 
ziyarete l>aşlaumış, da \·etlilere 
sanat eserleri talebeler ve mil 
dUr Bayan .Neriman tanıf111dan 
gülerilıı li' ve d Juduı uıa ve si 
ğaralar ikı am edilmiştir. Sergide 
muvuffak olmuş çok gllzel şey

ler vardt Sergi unıuıni takdirle 
karşılanmışlır. 

endişesi içinde çı rpınm ktadır lar. 

toplantı Trabzonun Türk ti'ccuları 
1 

• aradan bu şek ilde çıktıktan sonra 
.\nkara 39 ( A. A. ) - · b" d ı l 

t'8JI!:' BJlIH lll:I~ llNHı.}t Hl.1
1 
mv:ıq:ı ecne ı s.ermave arar .. eı~· 

·ı 'f li · . 1 de kalacıktır kı bunların ra.c p'lız n e .~ gan arıcıye nazımın . . .. ·r h ı k t tt"" 1 .. 1 .1 pıyas1da Turk fındığına y.ıp;ca&ı 
ıı rara 1are e e lr erını ı · . . " 

d
. ki d" t k zaraı ları ta~avvur edel- ılırsiniz. 
ırme e ve vr onışu meın- j T . · · 

ı k t }I i 
· I b rabzonda m:ılıııul \'azı yelır.de bır 

e e ar c:ıye nazır tııının u k k .b. -r t .. t 1 k 
tophıotısının bu memleketl"'r __ ura hg~ ~. a ehl"mk us e!Jkna o nıa 

uzere ıç·,ır te ı e yo tu·. 
arasında ademi tf'cavuz muahe-
desinin in..zasile alllkadur oldu lsp;mya ıhtilfıli fıd•ğın d~ş-
ğunu ilave etmektedir. me~ine çok saik oluyor. Çünkü: 

Bll ihtilalden evel İspanyarıın Ka. 

Rüştü Aras 
Tahranda .. 
Irak - İran 
ve Mısır .. 

Ankara 28 - Baidatlan 
b:ldı'rildiğine göre Tti.rk herı 
etinin Bağdadı ziyareti ve 
frak hükumetiyle gopfcğı 

müzakerelerden sonra lrak 
hükumeti büyük bir dip 'o 
ması faalligetine girişmiş 
bulunmaktadrr. 

talonya~ınd;ı yani fındık merke. 
zinde icuvvetli fındık tl•ccarları 
vardı. Bu tiicc ırlar fi atla ı daima 
tutarlardı Ve ı c.ız fiatla a sal· 
... azl ırdı Halouki bugün vaziyet 
bunun aksinedir. İsprnya fındık 
piyasası bugün milli hükumet 
elindedir. Z1m11n z•man Marsilya 
p"yasasın1 gönderdikleı i fındıldnı ı 

d,.h<z te Jarik etmek için her ne 

fiata olu~;;:ı ol., ın satılıy J br., A 
detra fındı;:-a damp:n( yııpıyo hr. 

Bu sebeple pırnsı sertest m .. oıle

kctler Hol:ınd ı, Amerika, lngilte· 

re, Fransa ve saire bu l'C•Jz malı 
alıp, Türk tındığını 80, 90 kuruşa 
d~et almazlar. Biz öyle görüyo

ruz ki he·ş yden evet bu işleı in 

nnımı devi t banlca~ının munla 

Zlm tP.diyat yapma<ııdır. Alman

y:ı ile t'c r ·t mukavı-l()~İ kıınaıı· 

Yeniyolun Pisani müessesesi 

hakkır.daki neşriyatına geline': 

Bu c c .1e~ i müessesenin Tilrk mü· 
esst:st:ıennl! 11..ııqı yık .... ulr hare

ketten ziyade Türk tüccarlarının 

gösterdigi nezaket ve dürüstü 
ile hareket etmesinin hem kentlisi 
ve hem de bizim için daha fay
dalı olıc ·ğı aı zu olunmaktadır. 

Haml:ıurkta Ong-an müessesesine 
karşı aldığı m,nfi durumun ve bu 
menfi durbm hasebile mahkeme
lik. oluşlarının Türk efkarında VI! 

bilhas3a matbuatında haklı olarak 
altsülamel yaratması pek tabi idi·. 

Biz Pisaniden başka daha 

birçok ecnebi müesseselerin fındık 
piyasasında temiz ve dürüst rol 
oynamak suretile çoğalmalarını 

dileriz. Fındık işi rakabet işidir. 

Fak at rakabet meşru olursa mak
bul for. Yoksa Pisani müesaesesi 

gi:>: en kuvvetli Türk müessese· 

!erine ve bilhassı. Türk fındıiına. 

karşı imhakir, menfi hareket ya
pın müesseselerin Türk matbWt

tında ve efkarında kötü intıba 

yaratmalarını elbette istemeyiz ... 

Cevdet Alap 
------

Not : fındık tııcirleri diln Sııyın 

\"alimizin riyasetinde bir toplantı 

yaptılar. Bu toplantıya dair lntı

haatımızı ayrıca yazar.ağını. 

Irak hükumeti bu faali· 
yete bir başlangıç olarak 
/ran ile olan münasebetlerin 
heyeti mecmr1.<1sınt tarif ve 
tayin edecek bir itiliif far ve 
mukaveleler projesi, akdet

mek üzre Tf.J.hrana heyet gön 
dermek üzeredir. Diğer Irak 
büyük iska işleri gaptırmok 
üzre Mısırlı mütehassis/ere 
muracaat edilmiştir . 

~=---=---~C'--"--

Irak ile Mısır arasındaki 
dostluk münasebeti/erin na

has Poşınzn ilk teşrinde 
yapacağı bir ziyaretle takvi 
gesi ihtimal dahilindedir . 

Mustafa Kızıltan 
Otuz sekiz sene bilfiil me· 

muriyet vermiş ve deruhte ettiğ'i 
vaıifelerini hüsnü ifa etmiş bulu

nan zira at bankası memurlarından 

Mustafa Kazım Kızıltanın müddeti 

kanuniyesini ikmal etmiş oldutun 

dan yeni ltanun mtc:l-ıince bu ke

re tekaütlüğ-ü :c a edilmişh. 

GELENLER 
Bütün şark viblyetlerinde 

küçük sanatlar h.ıkl ı d ı totkl 
lc'it yapmak iizern Ankaradan 
çıkan iktisat vekıileti sanayi 

umum m:ıd:1r muavini Samet 
ve ~anııy\ nl·~rettişlerinden Ek
rem şetırimlıe gı>lmi~\er, tica
ret odasında tetkikler yapmı., 

lar, b'lşkatip Bay Ha'it\e Kisır· 

na maden s•ıyuna gidP ok ora. 
da da ic ıb..!den tet:.tcoıtı vııp 

m1şlar ve bı..1 ~uh»h Erzururna 
hare'\et etmi:,.lerdk 

§ 
Maruf tiicc rlnrı~wl11n lı ıy 

lhrabim On!!:ıtı l t ııb ıldan 
şehrimize g•'lmi .. ti . 

PROTESTO 
Ankara 2f) ( A. A ) 

Jııp1aya ve Mınçoka hil'\Omet 
lerl Amur nehri Uzerindeki ada
leı ırı i1galini S wy~t Rusya nez 
dinde protosto etmiş' erdir. ----

Frank için .. 
Bütün borsalar 
kapandı 
.\akara 29 ( A A. ) 

yerıi Fraos z kabinesi mali iş· 
terde tam selllblyete ait kanu
rı ut parlamentoda mDzakersi 
müddetlode Fraok Uzerinde her 
türlü spekülasyonun önlloe geç
mek Uzre bugUoden itibaren 
bOtlln borsalaıı1 muvakkaten 

kap:ı tılmasına kafftr vermiştir. 

İspanya • İngiltere 
Ankara 29 ( A. A ) -

( ,p ın vıı i ;;!erinde İogilterenio adA
mi nıllrtııhııle siyasfti de sadık 
kıılacııg-1 ı söylemiştir. 

Kurtuluş günü 
Aokara 2:) ( A. A. ) -

lzmir dOn kurtuluşunun 17 ııcl 
vıl dön!lmOnll C'lşkun tezahurat
İa kutıau:ı~tır. 

Yeni ve son icat Canlt filim Haftada/ardan beri ittrar ve msıakla soıdu;unur bu sırrı niha!ltt bir kaç gün sonra Yıldız bahçesinde öjreneceksiniı 
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Fevkala 

(3023) numaralı kanuna göre şirketin 
fesh ve tavsiye muamelatının icabettirdiği 
bilcümle hukuki ve idari mesail ile bu hususa 
dair hissedarların vaki olacak teklifleri hakkın 
da karar ittihazı. 

== - -=--

Tütün nakliyat 
eksiltmesi 

İnhisarlar Başmüdürlüğünd n : 
Artvin. Ardan•ç. Bo,.ryka ııe Murgul anbarırıd ı lll"V 

cuf cema'n beş yüz yirmi beş hin kilo yaprak lütıinleıin 
kamyonla Hopa anbarlarzna 7 Eylü!Je başlamak rr·e 15 
son teşrinde bitirmek üzre naklic;esi 28 Haz;ra" 937 tari 
hinden itibaren yirmi g·in m •'iddetle açık et s ltmegP. ko 
ne, !muştur. Taliplerin 17 Temmuz 937 Crı nm fesi g·'inti 
saat 7 3 de .l/edigüz yİl mi lira teminat muvo/.:.katıl.- A •ivin 
inhisarlar Müdürlüğüne ve şartnameyi hurrıda g6rmek 
istigenlerin Trabzon Başmüdürlüğü yaprak tut n şıib"SlrF' 
muracaatları. l - 4 

Acele se.thk lıo.ııo 
Ayafilboy mahalJesinde denize nazır üst kat

ta üç oda bir sofa alt katta bir od' bir mutbak, 
taşlık ve helası ve bir bahçesi bulu'"lan bir 
hane satılmaktadtr. 

Almak ve _görmek isteyenlerin Uzunsokakta 
mücellit bay Omere muracaat etmeleri. ) 4 

;) T .ıyin edilen z ına da 
gıyrimenkul uç dera lııığ ı dık 
tun s mrn e ı çok lll'tırana ihı:ılp 
e,ii ir. Ancak artırma tırdeli 
rnu ı ırıımen kıymetin y li z de 
yetrili? beşini bulmaz veya sa ı, 
M yenin alacıı~ıııa rııchar i olan 
ni~ 1 r alacaklılıır bulunup ta 
lıectel bunlann o gayrimenkul 

atslar • 

şası 

ık, hane 
Sera der maraba evi ahur vesaire 

Trahzona sekiz kilometre mesafede flos meşelos 
na'71i e m ıru/ m ıh:ılde takrib.:n elli dönüm fındıklık iki 
don 1m ta la v~ mPyvalık n z.ırt!t ve a.buhavasile tanın
mış. uslü Avrup:ı kiremıllı Örltılü şehrivari miiceddet bir 
bap hane, a r ca serand r ve bir maraba ev: ııe ahuru 
havi dört taro/ı üç kat tel örgciyle çevrilmiş sayfiyelik 
ve irat/ık olan kelepir mahal onbeş gıine kadar satıla 
caktır. Taltp!erin S ı 'Tl!rcilerd? H isejin P ~bre mır.:ıca:ıtı. 
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r·ı...:;~ıAmerika hukfı.meti S 
21 - 1 O - 936 de Vestingl.ouse fabrıkasına 16697 

markasını intihap etmiş ve 

1;;t Luz dolabı .sipariş vermiştir. 
1936 senesinde un umi 

ihracat miktarı evvelki se

n .::ye nazaran yüzde 49.8 

nisbetinde artrnı~ken ayni 

sene zarfında westıngtıou

se in c olap ihraca 1tı y,.Jzde 

105,6 nisbetinde artn11şi.ır. 
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CAPACITIES 

4 cu it. 
s cu. tt 
6 cu ft 
7 cu ft. 
9 cu ft. 

Avcrogc 

WESTINGHOUSE 
1\ \\il Pct. ru nınc- time 

1.18 25 2 
l.2 25 6 
l l6 22 8 
13 23 ') 
1 55 26:n -
1.29 2 ... 64 

REFRIGERATOR "A" 
!(\\il Pct. ronninc time 
l 12 SB. I 
1 it 48 2 
1 41 59 .! 
170 10 
1.85 .;ıS l 

1. 4 46 3 
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ABDULLAH SEZGİN MÜESSESESİ 

in kullandığı imtiya.zlı O İZ R 
safjesinde VVestinghouse dan başka diğer dolapların en 
iyi ind n iki defa daha az çalışır ve yüzde on daha 
az cergan. ar f edı r. 
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