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Avusturya 
meselesi 
Bütün dünyayı 
Karı§tıracak mı 'I 

Vaıın.ton I Auu•turya 
balaramnı Aurupadalti melhuz 
neticeleri hak/unda Amerika 
laükümefinin endiıeleri art• 
maktadır bu endi,elerin bcş
lıca ilıi Hbebi ,unlardır : 

Jıalyanın müdahale.ine 
,ayri lıcıbiLi i-;tinap nu:ıori/e 
bnlulmaktadır çünkü Aua.tur 
ya h(ı.~ıimeti milU ıo syaliıt· 

lere halıim olmayacolıtır di
•er taraftan Auuıturya, deu· 
lederin teıebbü•ü üzerine M. 
Van P~penin Viyana aefirli· 
fin• tayınını kabul etmiyuek 
olurıcı Almanya k~nd;ıini 

t .. hlcir edilmiı addedece/dir 
Amerika hülıfımeti ha ilci ih
timald•n han•i•inin daha va· 
him neticeler uerebilecıt ini 
driıunmelıtedir İtalya aouıtur 

yaya aılıer •önclerclili fok· 
tlrde Yu.oılaoyanın harek•t· 
t• baiunmamoeı ivin in11 lia
ler o• Frarııı~lar Bel.rod 
ltülıümeti ner.dinde mae.,ır 
olmalıta inler de Yu11oılau· 

ya lcıtalarının had•tta tahaı· 
ıüt ettifi anlaıılmalctadır 
bazılarının t'lolı•ııin• 60Te 

Auuıturya Van Papenin Vi· 
yancı ıclirlitin• tayınını ka 
6a/ etmezH neticeleri çalı 

ualaim olabilf.celı bir Alman 
Aouıtu:-ya ihtilafı fılıacaktır. 

~. m•raıal makamını 

i111al •den zata lıarıı Y" PI· 
lacalı ba hareketten F ranıa 
İtalya ile in~iltere meıul ola 
c J le! -ırcl t f ameriha hülcıimcti 
lıatiyen aeyirci oaziyetinde 
lcalmaltadır oncclı amerika
nın iter ne o/arı ı o/ıan lca · 
rıımamalc yolundaki azmine 
rafmen yeni bir o.orupa ilati· 
lalcnın nmerilıaJa dahil ol· 
dufa hulcle bütü11 clıinya CİH · 

rinde oalaim tHirler yapaca· 
I• kabu 1 edilmeAtedir • 

M. Baldivin'ın 
Beyanatı 

Londra 1- Auam lrama· 
ra11t1daki beyanatı Hna•ında 
M Bal.:oin in11ilter• huJutla 
rının tlouorH te detil bundan 
••yle ı•hillerintl• ba,ladıfını 
a6yle n;ıdr matbuatın telalı· 
Juıin• •iire bu beyanat 1918 
ilen "•ri harici ıiyaHt halı· 
lııntla ı6ylenen ıözlerin en 
11ala&m o• •n cHurana ola· 
rııtlır hu beyanat aynı zeman 
d ı Alnuınyayaaa bir ıhtar 

r,t•lti11tit11l•Jir • 

RESMi TEBLiG 

İtalya ile münasebatımız 
Zevtunburnu hadiseıi de iki tarafın hüsnü 

.1 

niyetile do3tane bir surette k~pandı 
• inlıara 1 - Hariciye ue· 

lıaletindett tebli~ eailmiıtir : 
Zeytunburnu önrlncle vulıaa 

yazılan mueuif hadiHy• 
dair Türkiye hariciye vekili 

Dr. Teufik Rürtiı beyefendi 
İtalya bıiyıik elt;;ıi Lojacono 

la az.retleri araıınJa cerMyc n 

eden ıamimi mükal•metlıe illi 
tarafa ait makamlarınca lıc· 

ndi m.emlelcetlerinde bu hu•u 

ıda yapılan tahkilcatların 
vercliti netic•ler hale/unda 

mütek ·bil beyanatt4n hadi,. 
de gerek ıahil yelkenlılerın 

kara ıularımıza dahil o!ma• 

'"'"a ve werek •ahi/ mulaalcz. 
larımız.ın laarelıetincle ıui 

niyr 1 ofmaaıfı anlaıılmııtır . 
Bir kazcı eıeri o/aralı vefat 

etti fi anleıılan mateuef ftının 

rakip oldııp geminin men .. up 

baluncluıu bari ıehrinde mu

t ;; .. ffanın iatirahtıtı r•ltu için 

yapılacak ayine •İl••inde ve 
miılaiti1tde "a /cazeı/e11 clalayı 

hif •ir •erarct eıeri bıralı· 
mnmalı arz.aıu ile oracla lıi 

Türkiye konıoloıanart oalıı 

Joıtane de: vct Iİ.zerine iıtira 

lci telcarrar etmiı ae bu ıu · 
rdle laatliıe tio•tane nuinaıe· 

bette iu/unen m,m/e/retler 
caraıında cari olen u•ule uy
ıan bir zihniyetle lı "'panmıı· 
tır • 

ALMAN GAZETELERi 
Sunday Timesin bir makalesini lktibas ederek 

hundan memnuniyet beyan ediyorlar .. 
Berlin 1 - Alma1t 6a•e· 

te/eri Sunday TimHin llir 

maka/Hini iktıbaı edere/c ba· 
nclan memn•niyct beyan edi· 

yorlar SanJay Timey ba 

maltaleıintle Ji)orlıi : ltolya· 

leentlilifindcn /aarclıet 1decelı 

o:urıo ı>aziyet fe•lcaldtle ne· 

zalcf:l lıeılledecelıtir aiyaıi 

baııret oe ihtiyat aılı., lcao· 

aederinin az.ami derecede 

Auuslurya ve Yuıoıla11ya lau
tlutlarından u~altta trıtrılma· 

mama am~~r ~~h~b~ 

tahrike Hlıebiyet oermuin 

•az.et•l•r tldyil tele11refın bir 
m•lcaleaini ilıtibaı etiiyorlc.r 
bu ıaz.et• Alman laülıurneti· 
nin oiyana lıarıııklılclarına 

iıtiralı ettitini farz.ettirecdr 

ortada hi~ bir ıahep mıocut 
o/mcatlrfı ltcınaatını izlaar ey• 
lemelıtetlir tliter taraftan 

Berlin malbuııtınıl'I neı,.iyatı• 
na •fire ÇelıoılaıJaltya L;do 

noocniz. ••aeteıi Je Alman 

milli ıo•yaliıtlilİll• icarı ı 

d11rmalr balttıneıile İtalyanın 

A•uıtarya ltarııılclıltlarından 

iıtif•deye teıeboıb etmeıini 
to.lıbilt eyleme/dedir • 

Avusturya isyanı meselesi 
Yugo~lavyada bir mesele olarak telekkı edilme.L..te 

Berin 1- Alman ıjınıı 
Yugoıla• ıefaretinin bir teb~ 
liğinı n•ıretmektedir bu teb
l" ğde Avusturya hadiatleri 

esnuında Yugoslavyanın te
mamile dürüıt bıreket ettiği 

ehemmiyetle kaydedildikten 

ıonra deniliyorki timdiye ka· 
dar Yuıoılavyaya yedi yüz 
Avuıturyah mültt> ci giımiı Ye 

bunların hepsi ailiblarından 
tecrit olunarak tevkif edilmit 
tir Avusturya iıyanı meıelesi 

Yugoslavyada münhasıran da· 
bili bir mesele olarak telaklu 
edilmektedir bu meıele bir 
ihtilal te•lit ettiği taktirde 
buau aucak milletler cemiyeti 
beynelmilel çerçen içinde 
laalledebilir • 

Rusya ile Litvanya arasında 
Moıkova - Lihanya cumhuriyeti hariciye nazırı M. Lozo· 

ratiıin Moakovayı ziyareti mtıuasebetile yızmıt olduiu bir ma
kalede iueıtia gueteai ezcumle ı&yle eliyor : Sovyet cumburi· 
yelleri ittihaJıaın ıoıyali.t teıkilab M. Lozoratiain muvaa•lahnı 
mulubbetle aelimlar Soryet RuıJa ile Uhanya araa.nda oac· ört 
seneden beri ••Ycat olaa ana e•i doıtluk •tlauebetleri biç bir 
11mıo •fak bir ibtiliıf uı •in ile luleclır oh1auı cle1ildir • 

Liman 
Ve Traıısit 
Tn Lzonuıı en mühim 

ve havatı meselesıdir .. , 

Reisicumrıur 
Hazretleri 
İ•tanbul 3 1 - Rei•i cum· 

hur hazretleri Dolmabahc•cle • 
dil i,leri oe Jıl kurultayının 
haz.ırlıklarile me111al olmu,. 
larclır. Baıvekil paıa Hr. leri 
Salih Pı. ile .!l ôc/ulha!ık beyı 
yattıkları hastanede z iyaret 
etmiıler oe reiai cumhur H:z.. 
nin yakın alakalarını muhab· 
betli temennilerini teblif 
eylemi,lerdir . 

25 Temmuz 
Teşebbüsü nerede 

hazırlandı 
Viyana 2- H .ıvaı ojanıı 

bilcliriyor : 2 5 temmuz teıeb 
büsıinün Alman toprağında 

ha.zırlanmıı olduğunu flÖ•te· 
ren bir ueıika Aı.ıuıturya m• 
murlarının eline •eçmiıtir 
üzerinde bu ue.iktı bulunmuı 
olan 11izli kuriye bir Alman 
paıaportunu hilmil bulunuyor 
da halbulri almanya alman· 
ların aou•turyaya 11itmelerini 
mennetmi, oehıı tta bu mtm· 
nayeti teyit i<;in bin marlı 
nakti ce.za lıoymuıtur. karri
yenin cıyalt lcvplartnda b ·, 
nizamname miiıoeddeai bu· 
lanmuıtar bu ni.zam:ıam• 
aoaıturya naz.ırlarının hükü.• 
mdin clrurilm t>ıi takdirimle 
takip edeceklerr hattı ha1'• 
lceti 11öıtermekledir • 

Maraşal 
Hindenburg 
Berlin l - Alman ajan• 

aından bir kaç ayclan 6er i 
meıaneıinden rahat•ız. bıılu• 
nan reiıi cumhur Maro,al 
Hindenburg eyde,miı oe oazi 
feıini uucutca ve fik irce ıo .. 
lım olarak 11örm•11e baılamıı 
ter daha dü11 kendiıine oeri• 
len raporları dinlemiıtir • 
1 Fakat bir kaç ~ündür al.• 
vali ıılahıyeıinclc müıahatle 

edilmekte olan zaaf clün g~e• 
arttı bu zaaf Mara,alın ih• 
tiyarlılı hasabil• ciddi eneli· 
ıeler uyandırmaktadır. Dolı.· 
torlar her pn muntazam 
rapor neıredeceklerdir . 

Mitralyozlarln 
Himayesi altında 

Viyana 31 - Memlekette 
her hıoıi bir ihtilal hareketi· 
oin zuhuru ihtimaline binaen 
poliı icıp eden tedbirleri al. 
mııtır poliı müdüriyeti mit· al 
7ozların himayesi albnda bl. • 
luamaktadır • 

ı 



SAHIFA 2 
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lran;n mali 
Vaziyeti 
İran vaz'yeti maliyesinin 

iılahı dr bi mühim bir mesele 
olup bu,ia Ş hicşah b~ zretle

rinio mesut zamanlarında mu· 

v.-fbkiy~tle neticele nroiştir . 

He lıbaz:r İras mal yes 
muhkem esaslara bağianm •ş 
olup biıtcen'n v ~ridat 'e m~ s

nf kısmında muv z ene h sı l 
edildikt~n bcşka memlek f n 
sair mali va:ııyefl (; J e düze · 
Jtilmiş olup iı oll devleti son 
senelerde t nz'm etmiş oldu· 
ğu prcgram aıuci..ir.ce : ş 'mali 

cıenube r. pt ed n uzuıı şüaıen 
düfer hattı, zira~t ve ıanay ' in 

tamimi, vasi mıkyuta yol yap · 
mak [ Nitekim memleketin 
dört bar etrafı muntazam şose 
•e olc:mobıl yoıl•riyle birbiri· 
ne bağlonmıtlır) Mecburi as 
kerlık vazıfesiuin umuma teş
mili, ordu ttşkilitınıo mükem 

melen teozimile hava ve den'z 
lı.uvvetlerınio h sisi, maarıf.n 
tevsii , her sene av~ upanı:ı 

mubtel.f .lım merktzlenne ik· 

mali tabsıl için mütıaddit ta· 
le be izaml mer kule eyalet 
ve vilayetlerde batta k"' zalar
da imarcıhia euemmiyet verıl 
iLİŞ aşirctl~JD ııkauı r i ve 
ziraat b•okalar. nın l ~·•• ve 
ıaırtle t bu g ünk.ü İ " r.ın mü 
him tt.ıekkıyatını ltz.ahür d 
tiımektcdir . 

İn nın mali " .. z.iye.tinın ~ü 
zeltilmesile meml ket gümıuk 
ler ta& bhülatınd11n ke11dıa.oi 
kurtermış ve 1928 senes ndco 
itlbaran gümrük t r fes:oi as 
iari ve •zaııı i t r.f e üz erme 
teabit, yapılan ticaret mukave 
leleri de muta kabil ve müsa. 
vi uaslar mucibince akt olun 

muştur • 
Evrakı nakd ye hraç imti· 

yazi sakit k•çariye zamanınd ,. 
yab1ar.cı sermı.ye ile ttşk l 
edileıı( Bo.nk Şahı ) ntim bsn
kaya verılm;şti ·, işbu ,imtiyaz 
dahi fesb olunarak meml~ke· 
tin öz m ili bankasına h vdi 
edilmiştir . 

Mfmleket t .. Jgraf hatları · 
nın b r kiımının işletilmesi 
ukiden Hindistan - Avrupa 
iıimli kuınpaoyaya verilmışti 
17 ,ubat 193.! tar b nden ılı· 
baren mezldir l:.u!rp oyanın 
inhısarından ç lrn ıl r. k doğ
rudan doğruya dt vl t n ıdaresi 
altına alot'mıştır . 

Bütün bu imtiyazlar Meş
rutiyet idaresinin ir nd tc.si
ıincfn evvel ve b ~ r ci tn l le 
yol a1mrt b unı nla. e a ber 
İran devleti imz ya hu melt n 
bu huıuıta b~ş ac !ıa•eket 
etmeyüp neticeter·n ıstıbaal'n · 
de tarafeyiDce muv fakat ha
ıil olunmuş yine müess sele. 
rin zarardın vıkayesi ıçin de 
devlet onlara ayrıca bir meb}s; ğ 

dahi vrmitlır • 
Arkası var 

YENIYOL 

. rınussoHnin 
A' 11 t o r) a hududunda 
yaptığı a ... b.e~i n unla) ış 

tc ~ n n · gö te n1i~ 
P ris 1 - H vas ojmsı· 

nın B rlın muhabiri bıldiri· 

yoı: Evu i ;in t.fkarı umu · 
m 

0y ed1>. hey r:an uyandıran 

M. 1o ısso rnirt A ousturya 

huJu u da > a tıgı askeri 
r u 'llayış t :; r ni gös lerm i'!' tir. 

Da "' t>.lki gi'ın Stzrie 
ile ca i /ı 're ae isyanın de~ 

v.:ım dtiğıni bildiren Altnan 
gazete / rı dün büyük harf· 
lerle v y an da &ül.ün.un iade 
edildigini bildt riyorlardı . 

Montog posl ga:.ett:ai JU. 
Dollfusse karşı yapılan sui· 
kastın bir aurupa hadisesi 
olmadığını isbata 'ic.:ışmakta 
ve demek.tedır ki A11ı.uturya 

miıleti avrupa. su/hunun men 
faatı namı ıa •ukünu ve kom 
,ularLle sıyaset ıktısat va 
kültur münasebetlerini şup

h sız J..cndı vc..sıtalarıle t mira 

f.decektır bu ~azete Van pa· 

penm 1oıuntian tJahaederken 
dıyorkı : l\..endııı bırıncı aınıf 

polıtıka kuuv tme salup bır 
ıahsiyett'r kend sinm mute· 
dıL ıJe ıhtıyatlı bır şiya•et 

takip etmesi mühim bir vuz.ia 
yett anlayışla ıethık f'tme6i 

beklenıltr . 

Vıyanada 
Kabı ne 
Vıyan 1- Kubıne l uaün 

foplanarok son İ•yana iştııak 
edenlerm bir n ... z c rd kampı· 

na konularak m€cburi hi~me · 

te tabi tutulmalarına ve bü· 
tün aailerm emlak &le emua• 
lının müs deler r e karar ue· 
rmiıtir . 

Soslalıstler 

Tevkıf edilrr~·ş 
V:) on'1 1- Kıtzbac.~elden 

bi.lci rıld gine /lÖTe y z kadar 
milli soslaliat tevhif edilmi, 
ve eshi beled ye rei•i E:rnut 

reichin otelinde mühim bir 
patlayıcı m addeler depo$U 
1-ulunmuıtur erneıt re.ich 11t! 

iki kardt fi kaçrnaya mulıaf· 
fak olm ,tardır dô dünr.ü 
kardeşleri J aıalar.mıştır. 

Av su ya 
Mc; c r starı 
tiu uduoda 
Bt: g r- t 30 - Mac r'ateına 

girm i . ~teaılmİ)\.ll h.r takım 
kıwselerin du ul.ne llıat;İ ol
mak üzere A u&turya Maca · 
r'stc n hududun a ıabita tara 
fınd n b r t kım tedbır alıo 

m ş olduju ancak l u ~na 

kadar b ç h;r ukeıi Irnvvet 

tabıit edıımed ği tt.ım eo bıl · 

dirılmektedir . 

S~OR 

Son vaziyet 
lıtifalar oe aaireler 

Ne oldu oldu, bul sası şu· 
dur: Mıotaka ceza v .... rdi. Ce
za alanlar itiraz etti . Umumi 
meı kez cez..lan ret ettiğ.nden 
Mıntaka heyeti topt.ıuı istıf a 
etti· 

Bütün bu olup hHenl rdt n 
sonunda litç şüphe yo1<ki en 

z yade z_arar gö en Trabzoı 

spo ~u ve sporcularıdır. 

Bızde n başka diğ r bütün 
mıntakaların lık maçları bittı· 
ğı halde bizimki hal; bit ıe· 

di. Bu seheple zaten pek geç 
paşlamış o ao lık maçlarımız 
temmuzun yakıcı günlerinden 
O!ğos'osun kavurucu haftaları. 
r:a kalmış oldu. 

Bu sene birrnc lilderio ya. 
pıbp y• pılmayac;ğı bılinmeme 

ide beraber bizım buk ıdu 
gevşek ve sönük ulu uşumuı 
hiçte doğru o lmasa gerektir. 
Geç n 21eoe büyük bır m:ı.,f 

f"kıyet göster~rek 7 - O mağ 
lup ett ıgım z S.amsunuo Du 

agır m;glubıyetten kurtulmak 

ıçın ço" fazla ça ışmillüa ol
duğunu muhakkak addedıyo· 
ruı ve son zam3olardaki vazi 
ydımlz dolayıııle de buiüne 
kadar kazandıkl.uımızı bır 
defada gayıp edece:;ımizden 

haklı olarak endışe etmekteyıı 
İtte l:u v-' .z yetlerı göz önü.ı:ıe 
ıt.tirerelıt l ürkiyem zde ismi 
g~çer t .. k,m ve O) unculara 
malık bulunan Trabzooumuza 
içor dereces le ıı.ütenas p 
her gü.ı binz daha ileri gidıı 
nukanıarınıo verdmes · ni ali· 
kadarlarıodan acilen istirham. 

ederiz lld, üç ekzcniıden ıon 
ra İdanbulun en kuvvetli takı 
mı ve oyunculan araııoda yer 
alan ve ılk o:ın" s oa r ğmeo 
yüksek bir ecnebi hkam kar· 
ş sında muaffakıyet göeterm:ş 
bulnoao Naci ııı bi kıymetJİ 

oyuncular yet:ştirmiş Trabzon 
eporuDu t,,msil edecek müıta 
kbel m~ntaka heyetinden bek 
lediğimiz itleri bir &n evvel 
görmek iıte} oruz. 

Seyirci 

Viyana 
buhranının 

HalleJ.im 'ş olma•mdan Pari.a 
te mem.ıuniyet iz.har 

edılm htedir 

Paris 1 Vıyana bubra· 
oının surt tle halledılmiş olma 
aından do1 

.. yı burada memnu. 
aıyet ızhar edılmekt ve y oi 
b~şı;ekil M. Scbuı ... h Dii0 D 
~ô:.lerdigi az m ebem i; eti"" 
kayôo:~z:tı?akttdır yen baş 

~e'kıhn M. Dolfuss k r 
ıosyalistlerin duşmiinlığınaı UJ 

nm yac iı tab ın edilmekte 
dir . 

Kumandan 
Geistin emr 

Olmadan A vusturyay 
g~çmek istemişler 

Bertin 1 
Lejjyonunda 'iıkan ı syanti 

ir g ~ len •011 h-:ıberler iı 

nın k" 1-rschlog c'varındo 
duğu u b ·ıdirınektedir Lı 
yandan baz.darı fedaraıy 

ordusu sabık yuz.baı larınJı 
kumarıda.n Geistin emri ol 
dan Avuıluryaya ge<; 
istPmişler milletler bu h 
keti protoıto etnı;ılerdir b 
dan kavg" çıkmıı iki A 
turyalı Lt>jjyon a•lu:.r ö!lll 
tür • 

Pul hakkınd 
P T. T. 

ğünden : 
Cümburiyet'n 011uncu 

b;ayramında 3 gün için me 

tedavüle konulan puılarıD 

tılmıyanlarıkimiler. yak1lm1 
1-lll 

Posta nakliy 
münak::ısas 
P. T. ve Telef on 
Başmüdüdiiğündeıı 
1 - Yaz. kıt otomobil • 

kışıD icaba göre drğer va•• 
larla haftada karıılıkla 
sefer yapmaları, gitme rel 
her seferinde 240 kilo 
taşımaları m şrut 183 
uki bedelli Tralzon Tire 
ve 132 lira 92 kuruı 
bedelli Trabzon • Rize 
ı6rücülilkleri ile , 

2 · Merktzden iıkeJye 
dar oto .no lil ve iıkele 
vapurlara kadar Motorla il 
liyat yapması ve çık• 
bütbn po;ta eşyn n1 ka 
ması m şrut J .3 8 lira 
bedellı Tra\:zon Kayık p 
müte2 hbitliii Tem11ni•ua y 

ıekizioci Cumartfsi aüntı11 
itibaren yirmi gün müd 

açık eksiltmeye konulmu 
J - Y enı bedeller mut 

oluraa Ağuıtosua on al 
Perıembe güoü saat on al 
ihaleleri ypdecakbr . 
El.siltmc komisiyonu poıt 
telgraf Bat müdüriyeti bi 
ndadır il iV ___ , ____ _. .... , ..... _ .. 

Kuru sağa 
Satıu aJma komisyo 

riyasetinden 
Arlv' n taburunun 

aene•İ htipcı olan l76cıo 
kum Soğanın ihalesi 8 8· 
günü icra ediJ,c,.ğinden i 
olaııların /;;, 2 lin~lık ta111ı 
muva' katcılari)le komiıİ 
muracu ll nD ilin olunur ' 

ıv 



YENIYOL 3 SAHiFE 
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icar temdidi 

Mahallesi ve ya 
Kariye si 

En ak 

" 
" 
ti 

Mevl.ıı 

Sira mağzalar 

" 
" semerciler 

Nevi 

Mağza 

n 

il 

" .. 

MN 

114 
228 
ll6 

lo4 

T. 

E. 
,, 
,. 

M. 
E. İıkender paı• 

Malıittin 
S.amuuksai kebir 

U.:un ıoka le 
Zeytınhk 
İkafya 

Hane 
Emli~ cıazi 

42 
ı51 
114 
340 
193 
194 

" 
" " 
" cami 
,, ti 

Munda Hane alh ve " 
Hü~ım oğlu 
yt:rı 

" (Tos ormanları ,, 
ve Hüaam oilu 
yeri ] 

,, (K11e cİ•arioda- ,, 
masuren orkez) 

,. Kiliae civari ,. 
,, ( Yobaz o. ayaate,, 

fanoı 
Soğukıa Karlık 

" 
" 
" 

" 

" 
Hane 
arazı 

Hane 

18 

7 

38 

12 
53 

49- 2 

M. 
" 
" 
" 

" 

" ,, 

R. 

DEFTERDARLIKTAN 

. .iıbu ğ yri menkulitınvevmi müzav,.desinde hlip :ıabur etae
dıgt ve .Y• baddı l~yık görülmemiş olduğundan 4-g 934 tarihine 
k~dar "bır ha~ta ~uddetle temt.l ıt edılecektir talip olanların 
yuz de 7 S dıbozıto akçelerile bitlikte aaat 14 de defterdarlık· 
ta n.ıüteıekkil komiıiyona muracaatları 

Kirahk hane 
Bahçe veya rark cıvarında 

beş oda iki sofa mutfak ,fera 
ndon banyo Taliplerin ıeme· 
rcile1' dibinde 011 numaraya 
müracaatları 1 vı 

Kuru yonca 
münakasası 
8atı'n alma komisyonu 
riyasetinden 

motör tamir 
ve telvini 
münakasası 
Muhafaza tabur kuman 
daIJlığındau : 

Tabura ait 58 aayıh te· 
rHıut moU!rlioün kamara Ye 
ranzc.ları mevcut ilk keıfe ıö 
re tadil Ye iılah ettirilecek 
ve motör boyaltmlacakbr • 

Ekıiltme ve ihale 21 •iu· 
ıtos 934 aali günü uat 14 de 
Tabur karargahında müteıek 
kil aatın alma komiıyonunda 

yapılacaktır. iıteklilerin o gün 
de komiıyoaca tasarlanmıı 
tamir ve telvin bedelinin ' 
7 ,S olan yedi lira muYakkat 
teminat paralarile komiıyona 
muracatları • 1-IV 

Ng 

5 
14 
15 
16 
18 
19 

22 
32 
37 
38 
46 
47 
49 
61 
68 
70 
75 
89 
90 
91 
95 

lo5 
106 
1o7 
123 
139 
142 
153 
167 
173 
175 
146 
176 
183 
185 
197 
204 

229 

icar müzayedesi 
Valdı 

Fatıh 
Hacı ali ağa 

" 
• 

Çarşı 

" Müftü 
Çarıı 

" Kasım ağa 

" Musa paşa 

" 
İmaret "ve yavuz 
iıtavri 
Yeni cuma 
Saraç zade 
Müftü 

" 
il 

" ş :rin hatun 

" 
" Hacı b11ın 

" balih 
Petkir ağası 
ibrabim ağa 
Oflu zade 
Haa;ın a&a 
iıkender paşa 

" 
" 

Tonya " 
Faruz 
KüçOk ibrabim o. 
mehmet aia 
Mezarlık camii 

Mevkii 

Orta hisar 
Çuşı 

» 
» 
» 
» 

s :pahi pazara 
Kemer alh 
Cami şerif altında 
Semercile başı 

" Soğan pazara 
n 

1) 

imaret 
Boztebei bali 
Yeni cuma 
Ortabiaar 
Sipahi pazarı 

" 
" 
" Bezazlar 

Semerciler 

n 
Bakırcılar 
K•lafat altı 
Çarşı 
Sipahi pazarı 
Ça,.~• 
Ta •aıı 

,, 
" Deiermen dere 

Ka•ak meydan 
incirlik 

Yomra 

Pulathane 

Chıs; 

DüLkaa 
Mai aza 

" 
" 
" 
" Baraka arsası 

Dü\tkan 
mağaıa 

" 
" ,, 
" 
" harapmedrese 

Tarla 

" m~dreıe 
dükkan 

" 
" 
" 
• 
" 
" 
" 
" 
" Kal ve -». 

Tu han 
mığ zı. .. 
tarla 

» maa otlak 
bahçe 

iııf hisse de· 
ğermen 

iki k&ta tarla 

EVKAF İDARESİNDEN : 
Yukarıda yazıla vakıf akarların 934 ıenesi kira muam eles 

tekrar müzayedeye çıkarılmış olup ih•leleri 12 8 -934 pazar 
ıiioü icra edileceiiaden taliplerin Evka idaresine muracaatlan. 

1 LAN 
Trabzon ıulh hakimliiinden 

Mahkemenin 934 - 34 
namaraıında Trabıonda ıelim 

oilu Nizamettin nliıi pederi 
H6aeyin efendi vekili Avukat 
Kemal beyin Trabzon sotha 
mahallr.ıinden Arif mahtumu 
Ali efendi ile arif kızı irfane 
hanım , .e rüfekası alehinde 
ıadır olan bir bı p b.anenia 

ıatılmak ıuretıle şuyuun inle 
ıine dair Yerilen l !.-5 ·- 934 
tarihli kararın nı umaileyhiına 
arif ve irfane hanımın ika· 
metkihları meçhul bulunmuı 
hıaabile teblii edilmemiş ol· 
dui'2ndan tarihi iliDdan itiba 
ren yirmi gün zaıfında mab· 
kemeye muracaatla temyizi 
dava etmedıkleri taktirde bük 
mün katiyet kea~edeceii ·ma· 
kamı tebliıde ilan olunur . 

Erzincan ganizoQu iç'n üç 
Şartname part ıiae ayrdmış 
ıkiıi y~:z. c:liıer bin üçüncüıü 
120 btnk:i cemaa 42o bın kılo 
kilo kuru yonca 7 8 934 aali 
ıütaü saat 9 15 ve 16 da ihale 
edılmek iizere aç&k muaaka 
uya ko 11ulmuştur ilk temiaa · 
tlari JSo şer bıairı 393 lıra 
75 kuruş 120 binin 315 liradır 
tartnameaini okumak için her 
ıüa müaakuaya gırmek için 
zün ve Halinde teminatlarile 
komiıyonumuza iıteklilerin 
maraca~tiari ilin olunur. 

müzayede ile satış 
T. 

ili- lV 

Röntken 
laboratuvarı 
mtılzemesi 
mü na kasası 
Vit.tyet daimi ecüme
niuden 
Memleket H. ıtanesı Roat

ıen laruratuvarına muktezi 
mılzeme 4 · 8 - 934 tarıhine 
ıntlaadıf cümarleı1 gunü ııat 
on. beı~e ihale olunaeakhr. 
t-.hplerın kanuni veaıkalarile 
V llJet daimi encümenine 
1111rıcııtlıra iV iV 

Kariyeıi Nevi M. N. Kti.Mtı. 

Varvara Emlik araıi 18 120 M. 
,, ,, 10 180 

" ,, Fındılıkk 8 90 1 t 

" . ' 28 137 So " 
il Degermen fındıldık 8 200 " Kaalıka emllk ve ar.zi 33 loo " '1 " 32 460 " Tekfar çayir arazi l 2~0 E. 

Arıalya ,, 104 80 m. 

43 " .. " 320 " 
IDilODaİ bali fındık lak o 300 ,, 

DEFTERDAALIKTAN 

Sıhibi evveli 

mavi oğlu yani veledi yor 
,, ., nami dij'eri s m yon o. nikol11 

haralanbo o. tıriyan dafıl veledi aikola 
keskin o. kızı sofya ve rozili nikola yor 
kakoşna o. nikola veledi ponayot 
marandı oglu kızı zoi 
maradi oglu yorika veledi yani w ~ 
yazici o. muteveffa andonuoı ö. bogaı aga 
kmmlı o· aoastas veledi baralambo •e lıtara 
yor golu dimitri veledi kohndin. . 
amir o. tanas veledi dimitri ve amır ogul· 
lan ve nami diieri keşiş oğulları ve saire 
kalroıim oglu pandeli •eledi haralambo 

Balida cinı Ye e91afı yazalı fayri menlculatın mölkiyeleri peşin para ile yirmi sıiin müddetl 
S6zayedeye çıkarılımıtar Talip o1anlar • yedi buçuk dipozito akçelerile birlikte ihale günü olae 
-8-934 pııar fiiaü ııat •• cllrtte Defterdvhkta mlteıekkil komiıyonı muracaatlan lV-lVa 



Kapall ve açık Zörfla erzak 
münakasası 

Sethn alna komisyorıu riya~etjııden 

Kaı s kaı nizo unun sıanelik ibbyacı olan beş kaJf"m · erzıkı 
münakaaaya koıml~mş4 11r cinı miktara iik teminıti muva kkatası 
uıulile ihale günü Matları rşaiıdı yazılauşbr isteklilerin ıartaa 
meyi görmek ü~ere her gün ve müaakııaya girecekleri ihıle 
ıünü ve natde kapah münakasalara l(İrec~klerinin uıalu daire 
ıiade muracaatları ılaa olunur • 111-IV 

Cinıi Kıloıu ilk ttmiaab ihnle tarıbi s. m. ıeldi 
Lira K. 

Kuru ot 25000 187 So 15 8- 934 9 açı~ 
Saman 150000 112 » 15 ' ,, 

' " Arpa 286000 2o26 » 
" • 14 kapah • Koyun eti 16000 4 .. o 16 9 " Sıiır eb 252000 2268 " " it " " 14 

" 

müzayede ile satış 
maballeai MN. Sokağı Nevi K.mL. T. 
iskender P•t• 489 fabrıka ha ap .haae 40 m, 
AyafiJbo 139 çömlekci dükkan So 

156 hırap hane, maja.za 150 " 
" " • 
" 

221-222 kıhae iki kıta arıa 7o • 
Sotba 21 •aft'ı kiliıcsi 125 • 

" 
60 Ekıotlaa harap , maili 140 • 

inhidam baae 
Eı•ak 179 Sira mıjualr bıae 1400 • Kemer kaya 33 Ay•yınid• hane 2500 

" >J•filbo 162 149 ISo matieı:ci çıkma· Talıtani 
ıi ve çömlekci dükkin 200 

" Firenkhıaı.r 72 Galiyos banp hane 200 • 
" 74 Kılyoz araa 5o • 
DEFTEADAALIKTAN 
Yakarıda ciııı ve eu•Eı S•ıu ai ynılı aayri menlualatın 1Dül 

kiye.ini yirmi gii~ a:6cdetJe nıiiıayede ye çıkarıfmıthr • Talip 
olaDlar )tizde yedı ku(uk d pcz to &lcçalarile birli .. te ıhale ı&nü 
OIAn 1 J IİUlfOS 934 cumartui IÜ116 Hal OD CÖrtte d~fterdar• 
akta m iitt td kil ~ cmiıyona 111uncıat11rı • 111 iV 

30 Ağustos tayyare ve 
zafar bayramıdır 

müzayede ile satış 

SN Kariyesi Nevi m k L U No 
__;..~---------~~~~~ 

8 Hoı pavrak bir hane 4 Dö 200 911 952,95! 
Fındılchkve 4 Dö tarJa 

4g,49 Kirechıne emlik erazi 330 3SgS,S5.H6 
j112,3793 
37t4,3go1 
Jgo8,Jgo9 
g38,gSo,gSo 

145 

3 Manda Tarla Fıodıkhk 
Otla koru 

• Hoı keraaya emlik ertzi 

• Hoa keraıya 5 Fıodıkhk 
• Hoı keraaya 6 Fınchklık 

Hoı keraıya 5 Tarla 
6 ZGlmna Jl 

.395 

110 

200 
200 
125 
275 

B41,B4B,B41,I 
g48,g39 

270,271,36,26 
272,47 
3o7 

306 
sos 
5456 

DEFTERDARLIKTAN ı 
Yukarıda ciaı ve eıraıfi yazıla i•yri •~nkulabn rGlkiye 

ptfİ• para ile 2o ıüa aüdetle müzayideye çıkanlmiıtir 
olanların • 7,S dipoıito akçalarıle birlıkte ilıale zlal ola• 4.g. 
Cumarteıi 1Wıii defterdarlıkta miiteıekkil komiıyoaa mura 
lara il/ iV 

Kapah zarf la erzak 
mü na kasası 

Siltın alma komisyonu riyasetinden 
Karı ıarnizonu ıenebk 12 kalem erzak ilıtiyaci •tlıaaka 

konulmaıtur cina miktarı ilk temin.ti mlnakaıa uali ile i 
ılinü •~ aaatleri •ı•iıd' Y•z im ıtır isteklilere pıt 
ıörmek üzere bergün ve miinak•Hya ıirecelıder ilıaale fi• 
ıaatinde 1-apah mbakuılara uıulu daireıinde marac:aa 
ilin olunur. 

Ciu Kilo ilk teaiDat 
Lira K. 

Şeker 12500 562 So 8 8 934 
Mercimek 28000 315 00 8 8 934 
Bulğur 70000 787 So 9-1934 
Kuru ıojaa 20000 Jgo 00 9 8 934 
G•ZY•ii 24000 630 00 il 8 934 9. 
Patates 75000 337 5o ll·B 934 14. 
Nohut 28000 294 00 12·8 934 9. 
Un 820000 1995 00 12 8 934 14. icap~ 
PiriDç 36000 729 00 13 8 9J4 S. kapa 
Kora faıalya 8000 lao 00 13 8 934 14. kapa 
Kuru üıum 16000 420 00 14 8 934 9. lrapala 
Sıbua 1500 562 So H-8 934 14. kapa 

ıv- ıv 

TUHAFiYE mAÖAZASI 

Metanet, Zerafet ve RPnklerinin solmamasile tanınmış harir limitet 
fabrikası ipekhleri l'rabzon ve havalisi u1oum satış yerini ziyarPt 

edenler her ŞP-yin en ucuz ve en sağlamını bulurlar 

Ticarethanemizde her nevi tuhafiye fantazi manıfatra eşyası : 

MANTOLUK , RQPLUK , KADIN KU• 
MAŞLAAI, ÇORAP, FANİLA, GÖM• 

\ . . 
LEK , PiJAMA VE SAiRE •.• 

En son moda Krep Trabzon 
EN UCUZ Fİ~'ATL.A SATILMAKTADIR 

Her ç~şit parfümöri, LoayoJ, Levanta, pudra, krfm 

Ucuzluk Sağlamlık Temiz· boya 
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