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Gazinin 
Riyesetinde 
Toplantı 
Ankara - icra vekilleri 

heyeti reiai cumhur Hz. nin 
yfılcaek riyaaetlerinde topla
narar k dahiliye uekili Şükrü 
Kaya beyyin Trakya tefti,leri 
haklundaki raporuna ittila 
haaıl etmiıtir . 

Şehinşah Hz. 
memn-uniyeti 

Tahran -
nin aodetleri münaubetile 
bütün meml4!lıette yapılmakta 
olan m iti ıenlilder dün hitam 
bulmuıtur Şehinıah Hz nin 
Tü kiyeve aeyahatları u11a-

11ncla ve avdellerindtt bütün 

milletin wöıtermiı olduğu hiı 
•iyattan dolayı memnuniyet
lerinin millete iblatını reiıül
vci.;eraya emir buyurmuılar
dır . 

GELENLER 
Mebuılarımızdan Daniı ve 

Raıf beylerle meraı mubuıu 
/aemıerimfa Nu,-i B. karade· 
niz 03purile iıtanbuldan ıeh· 
rimize 6elmiıler teıekküller 
erkanı ve ehibbaıı tarafından 
oapurda karıılanmıılerdır • 

ı·AYİN 
L '.se ve muallim mektebi 

miıdürü Hamdi. B. in terfıan 
ietanbal maarif müdurlütü 
macoinlifine oe tüccar/arımı· 
zdcan Kitabi zade Hamdi B.in 
otlu Aptuilah B.ın izmi; ha-
rici ticaret ofıai 
tayin edıldıkleri 
mııtır • 

kdtiplitine 
hcıbcr alın· 

SÜNNET 
Dava. uekıli Mehmet Ziya 

beyin iki ~o.:ufurıun eünnet 
dü;ür.ü cuma aıinü zefano•ta 
yapılmı{Slır . ai.rnrıeti ) apan 
memleket ha•taneai panıörü 
Oımcan Ef. ayni günde 12 
lı.öylü ı;ocu;anu da •ıinnet 
etmiılir . 

Mazl11m Rasim B. 
u~u l miidtiettenbui vild· 

yetimiz.de ve fark vıld)'etie. 
rinde hilaliahmer müfdtıılıti 
o ı:r.ifuini liyakatle ifa etmiı 
o• herkuin hürmet ve mu
lacıb~etini toplamıı olan .u,. 
met Raıim bevin oılu Maz· 
la n Roıim #feyin birinci mın 
t 1kcı mülettıılitine tayin edıl 
dili memnaraiyeıle haber alın 

"'''''' . 

ı-r"'·-- -c----~ ~- ... -
Nafia işleri 
Ankara -- Nafia vekili 

Ali beyefendı bir muharriri· 
mizin aorduklarına ceoaben 
ıu beyanatta bulunmuıtur : 

lıtanbul telefon ıirlıdinin 
ıutın almmaıına perıembe 
günü İftıma eden heveti u~ki· 
ledr karcu ueril'11İftir Nafia 
vekaleti bu huıuıta icarp 
.:den te,cbbüılerde balunacalı 
tır tu aenc zarfında Ankara 

ııtc•yonunun yeniden yapıl
maeına lı.c:rar uerilmiıtir pro 
jelerı tertip edılmek üz.redir 

Bu •ene :r.arfınJa ir.ıoıına 
bıJılunacak olan Fılyoı-Ca
tala;zı kömür hattının yarın 

münakaıaaı yapılacalctır af· 
yon antalya hattının birinci 
lu•ım etüt ve iatikıalı po•
tikyafi bıtmiı olup bu •ünler 

de bu kııımında mü.nolıaıaaı 
ilan olunacaktır. Di•er kraım 
ların iatikeafi bittilace müna· 
kaıalarına deoam edilecektir 

Sovyetler 
~1illeıler cemi yetine 
gırecek 

Ceneflre - iıvicre telıraf 
aj ın ~ı bildiri) or: Sovyetler 
ittihadının mdle tler ce T iyeti• 
ne 6İrmHi hakkında cereyan 
cd•n yarı reami diplomah/ıı 
mıuakereler çok ilerlemiıtir 

Sooyetlerin milletl•r heyeti 
umam11inin 1 O eylii.l de Ce· 
neurede akdedeceti ale/dde 

içtimaındıı cemiyete girmui 
rrı ü.htemeldir mam2fıh ae/6.hi 
yettar mahafild• Souyetlerin 
milletler cemiyetine /ııabul 
edılmui için han6i tarihte 
reamen murac11ot edece.in· 
den ademi malümat beyan 
edilmektedir • --
D~niz 
Konferansı 
\taıınzton - lngiliz Ja

pon ve Amerika mümeuille
rinin deniz korıferan•rnrn mü 

zakeratının teırinievoel cıyına 

taltki rçin mütabık kaldıkla· 

rrna dair Tokyodan ••len 
haberler hakkında mulamotı• 

na muracaot edilen aelôlaiyet 
tar bir memur ba haberi le· 
yid ed•r hiç bir malumat 

almadı fanı oe fakat la:ıber ·n 
dafru çıkma11 kendiıini hay• 
rete Jüırirm 0)'ecefini beyan 
•1lemi1tir • 

İranda senayi 
4 - Pamuklu basma F.: 

Devlet memleketin ba•ma 
fotiyacınc temin hu•usunda 
bir ı;ok baama fabrikalarının 
ihda•ına karar vermiı ıimdi· 
lik baılan•u; olmak üz.ere 
günde 10 •aat çalııılmalıla 

ayda bir milyon metre renkli 
baıma fıkaracak ilk fabrika 
yi Ma~enderanda kurmafa 
teıebbüı etmiıtir , ip ek doku 
ma febrika11 dahi lh.a::ı.ende· 
randa yapılmaktadır. 

Umu D 11natlar idare me· 
rkezinde eı"i lran ıanayii 
nefiıeai re11amlak mioyatürlik 
hah kadıfe dokumacıbifı ku · 
yumculu1' ı aire içinde hususi 
atelyalar teaiı edilmiıtir, bu 
ately•ların ıoamulatı memnu· 
niyet babı bir ıekildedir 
ve bu suretle bir müddetler 
mürebbideo mahrum olarak 
metruk bir hale gelen lran 

unayii kadimeıide yine eaki 
ıöbretini kazanacaiı tübheıiz

dir Muhtelif tirket ve şah·ı

lara ait mibim · Fa brık:alar 
ıunlardır Halıf aaliyette bulu· 
nan iplak ve meosucat fabri· 
kaları, 

Sonu ikinci aahifada 

T üccari itılaf 
Pariı - Hariciye nezareti 

üç haftadanberi Berlinde de· 
oam dmelıte olan ticnri mıi 
aakerelerin mıiıaiı bir ıekil · 
de intiıaf etmekte oldutuna 
tebliı ediyor mühim me,.le
lerin ez.c:ümlc daoeı oe you
nw lıtikrazları meaeleainin 
iki ta.rafın memnuniyetini 
mucip bir tarzda halline mü 
ıaıt bir itilafın ana hatl11rı 

üzerinde pr•n•ip itıb · •rile an• 

laıma mumkün olmıııtar • 

- ---
FARELER 

Mumhane önünde aebze 
paz.arcnda ue daha şamil 

olarak bıitün ıehrin •okakla· 
rında, caddelerinde, evlerin
de, fırınlarda , dükka:ılarda 

dolaıart ınsanlardaı. korkma• 
ycin kedıler le beraber 6e:r.en 
farel.-r ifinde yaıavoruz . 

Beledi)'• bunları imha it; in 
bir fare baıına yii~ parar 
oerecej'ini ılan elmıı ise de 
bunan da bir laidui göri.ıle· 

memift:r. uebanın en birinci 
naJıil va11tası olan. hq muzır 
malalulılard.:ın. Şehrimizin ka
rtarılma11 i~in belediy~miz.;n 

daha baılı.a çareler arama•ı 

la~ımtlır • 

Liman 
Ve Transit 
T .. , hzonııu t-n mühinı 

ve ha,·atı meselesıdir .. 
" 

Hılalahmere 

Teberru 
Ankara - lran Şehinşahı 

H~. Hilalahmer cemiyetine 
dört bin lira tebef'ru ~tmiı· 
lerdir • 

Almanya ya 
Yumurta 
ihraçina başladı 
Ankara - Türkiye ofi•İn 

Je 1 teblig edılmiıtir: temmuz. 
ayı :r.:ırfında Almaııyaya Gi. 
S. A . oe Gi S>. aınıfların

dan 1666 kental yumurta 
ithal edilebilecektir . tafeilat 
İfin ofiı ıubelerine ve alaka· 
dar odalara muracaat olan• 
ma11 . 

Meksika da 
ihtilal 
Nogales - Meksika me 

murları Marchelıne Gallego• 
un teuiki ile h~zırlanmıı bir 
ihtilal harekd ikeşfedildifini 
ve hu'1utta bulanan mafda
lena 11onoraya 250 a•lı.er 11ö· 
nderilditini bildirmektedir. 

Suikaıt temamen akım lıa 

Lmııtır • 

Bir dolandırıcılık 
Lod~ - iki mechul ıalai• 

burada kendilerine &on zema 
nlarda atlaı denizini gefett 
adamouic7. kardeıler •Iİ•Ün&i 

uermiıler ve kendileri ifin 
ı•nlilcler Y"'ptırmıılardır • 

Bunlar tayyareleri cely 

of oarıaui •atın •lmak ifın 
halk tarafından toplanan 
ianeyi aldıktan •onra ortadan 
kaybolmuılardır poli• tahlıi· 

kata ba,lamııtır . 

Marangoz imalathanele
rinin nıotör gürültüsü 

Gündüz yorgunlufunu gi
dermek ve rahi zevkını tat· 
min etmek it;in parka 6iden 
halkın tam •az 'ialmcıta bo,. 
ladığı vakıt yeşıl .>ordun al
tındaki marangoıhanelerin 
motör ~örültüsünde ba,lar 
otel müıterılerine aabah U) .. 

knıunu haram eden ve akıam 

üıtü •az dinlemeğe gelen ki.· 

mulerin kulaklarını tırmalt • 
yan bu 6örültülerden halkın 
kurıarılmaaını belıediyem:z.• 

d•n reca •deri~ • 

a 

, 
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İRANDA SANAYİ müzayede ile satış 
Başhrafı birinci sah'fada 

Şahi Fabrıkası Jo,ooo 

Sem nan 
" 

4,200 

Tebrz 
" 

l,goo 

Tahran sanicldevle 1,200 

bu sene zarf nda ikmal edıle· 
cek iplık fabrıkalara 

Şiraz iplik fabrıkası 4,900 

Yf'zd .. 

isfahan 

Banderabbas 

il 

" 

B. küvvetıuded rlt:r. 

4,200 

4,200 

Sooo 

Bunlardan b;;şka Tebr'z 
Knvin ve Yezd'de birer dane 
Yün ipliği ve mensucat Fabri· 

kalara mevcut o'up birincisi 
senede 60,000 ki o yün iplıği 
ikincisi Joo ooo kıJo ) üa ipJj-

ği ve bir mıktar mrnsucat 
ve l-attaniye üçiinciisü ise 
30,000 kilo yüa ipliği imal 
eder 192.3 senesinde Isfahan· 

da ihdas ediıen mensucat 
fabrikası yün iplik mensucat 
battaniye ve s;dre imd etme· 
kte olup son iki sene zat finda 

bütün nokso:nl ... rı tamamlana· 
rak iş'1u fcbr 'kanın senelık 
mamulatı gecel~ gimduz ü ça 
lı9udığ4 takdirde yekun mamu· 
!atı aş1ğıda gö .. terilc" ıj'ı vec
hiledir. 

So ,ooo battcıniyc 3vo ooo 

aı şun mc nsucat ? o , oo kıl o 

yün ipf ıği 

2 halihaz)rd ki mevcut 

trikot; j 'e çor p fobrikalara 
iranın ıhtıyacını tam men te· 

mine b.afı gelmektedir. 

S - İranda deri fabrika· 
ları. 

Tebrizde dört höyük fab
ikadan raada bir meşhette 

bir Tc:hr•rnda bir H3madanda 
ve bır Mızenderanıo Babil 

ıehrinde hs"ı edılmiş olup 

bunların iıhbsalati sene mü· 

ddetiuce çal şıldığı takdirde 
memleketin deri ihtiyrc·ııa 
kıbyet tdebilir. 

4 Sabun f abr kalara. 

1931 ~entsiodenberi lra· 
nın mubtclıf rıoblarırıda icat 

edilen adi sabun ve kokulu 

Yl:.NIYUL 
Pazaı te~i- Perşf'ml ( 

Günleri Çıkar 
Matbaa or idarehane•ı 

Uzun ıokc:h 

TEleraf: 1rabzon·YEni;;>a· 

AB01'E 
Seneliği 5(,0, Altıa)lrğı 
300, üc; Aylıgı 175 ~uru, 

NÜSHAS1 
4 Kuru~tur . 

E•lıi nii.•iıaıa1 ·ıo krı1rz1t1Jr. 
ilan ıatırı 1 ~ E urıı .. tur 
Reklamlar pazar/ıga. 

tabidir . 

tuvalet sabunları memlekete 
elzem olan sabunu hazırlama· 
kta bunlardan başlıcaları 

şun} .. rdır. 
Tahran:la 3 sal-un fabri-

kası 
Tebr.zıie 3. 

" " 
Atıv; zde 2. 

" " 
BAbilde 1 ,, 

" P hf ,.vide l , . ., 

5 -- Ke}landa Kendir 
ı:.:.absuluoun mebzul olmuı 

• 
ciolayıs.le 1933 sencsindı bir 
Jüt fabrikersı tes s edilmiş 

senevı ik.ı mılyon üç yüz bin 
metre jüt oeıç etmektedir. 

6 - 1922 senesinde Teb· 
rizde el ile yapılan kibrit 
imalathanesi tesis edilmiş 

1925 senesinde makinaya 
tebdıl kıhnmışson z;;.manlarda 

bütün nevak.s ıkmal olunmuş
tur işbu fabrikanın seoehk 
mamuıatı şimdilık 36,ooo sa-

ndıkdır eier makinalar tama· 
m işletilu se mamulat bir kat 
daha artaoıJir. ayrica Hama· 

danda dc..bi bir kıbrıt fabri· 
kası m'!vcut olup bir müdde· 
tten beri tatıl etmişdi bu ae· 
ne tekrar ışe başlamıştır. 

7 - Mulıtdıf fabrikalar. 
Tahranda Kvndura fabrıkası 

R ştte ipek teli faprikası 

Kazvın tebnz B oıl Bendercez 
Nasırıde y.ğ fabrikaları Tah· 
ran ve Reılte Jistik fabrakası 

Tahranda Sıra ve uıüıkürat 
fabrakaıı Tt!brızde meşrubat 
fabıilusı Tahran, tebrıı, Ah· 
v.-z, ve Ş razda kundura co · 
ya fa~rıkaaı khran ve tebriz· 
de iUh pamuk farık.sı ~tah
randa makaıun fabrıku1 Ho· 
ransada marmelat fabıikaaı, 
Reştte yeni ıbdaa edılen ku . -
dura bağ~ fabrikaıı dahi f •a· 
liyete ge çmııtır. 

Teşd<.ktir 
Yeniyol a-~zeteıi mü ilr· 

lüğüne ; 
02lum Muammer'ın tıfo 

ve OLU takip eden mılarya 
h~!huıLlanDI derhal teıhiıle 
p::k bubranb zam.anlarda he· 
man yetışen ve tedasıni deıu· 
hte ederek azmüg iyret ve 
mcsleklerıne olan muhabbet· 
leri netıcesi oğlumu . mubnk· 

kak bır ölümden kurtııırKD 
dok.tör Talat ve Mehmet İb
ra!ıım beylere teşelırllür v~ 
mi:ınettarhklarımı ibliğına mu 
hterem ııaz.etenizin ve utetini 
ı eca ederım Ef. 

8 A. Tüfekcisi 
Buı hanettio 

(;a · p şaha<letnarr1e 
330 senesicıde Trabzon 

~skeri ruşdiyesıodcn almış ol
dugum şah;.Jetnameyı gaip 
ettım yenisini dacaiımdan 

eskıs nın hükmü olmadığı ilan 
olunur . 

Trabzon iç kale mahalle
sinde Z krull h oğlu 

Zekenya 
317 

Mahallesi Sokağı Nevi ve müslemelah M N. 
_\ --- - ··--

R. E· T. 

Es vak Sıra Fevkani ardiye tahtanı 185 186 185 187 E 
mağazalar üç bap kargir mağaza 187 188 189 191 

Kıynıeti n1ühammenesi 7500 liradır 

DEFTERDARLIKTAN 
Yukarıöa cins ve evs·fi yazıla ardiye ve tahtindaki üç bap 

mağ'azanin nisfi peşin ve nisfi diger bir sene sonra tediye edi~ 
imek şart le mulkiy,.ti 1 · 7 · 934 taribiodeu itibaren yir•' 
güa müddetle ve kapalı z.,·f usul•le müıayideye ko ... ulmuıtut 
talip olanların temınat mekLübü veya makbüzlarile teklıf mall
büzlarıDl havi zarflarını ih~le gür.üolan 21 Temmuz: 934 cuma 
rtesi günü saat öaa kadar Defterdarlıkta müteıekkil lrom.iyuna 
tevdi etmeleri ilin olunur. iV - iV 

müzayede ıle satış 
Mahıllesi . Nevi M. N. K. Mu. L. r.-
iskender pş. 
Tuzlu çeşme 
Mübıttin 

" 

E•zurum 
Ayakiryaki 
Korun oğlu 
Zeytiolık 

Sara mağa· 

Hane 265 
139 m.mu. arsa 149 
harap hane · 38 
223m mu arsa 132 

2500 
70 

125 
100 

E. 
M. 
,. 

E. 
Es vak 

zalar · 
2 Gözlü. mağazanın 8de 
1 hıssesi 192 400 

200 
R. 

Ayafılbo 

Boztebei 
Çömleb.d 246 nı mu.aı sa 111 M. 

bala Ta~s•m 
caddesi 

3450 ı:n. mu. l ila S ve 
arsa ve tarla 114 400 ,, 

DEFTERDARL~KTAN 

Yukarada c:ns ve evsafi gösterilen gayri menkulabn mülki• 

yeleri peıio para ile yirmi gün. m?ddetle mü~aye~e~e çı~arı~ 
m ı ştır Talip olanların ~ 7,5 dıbozıto akçalarıle bırlıkte ıhal 
güllü olan 17 - 7 934 sali günü saat ou dörtte defterdarhkt 
mütesekkil komisyona muracaatlara • iV- lV 

Sade yağ 
münakasası 

Satın alma komisyo~ u 

r: yasetiuden : 

Kara kızıl çakçak ve arda• 
ban Hd. kıtatı ı~in ayri ayri 

7500 yedi bin beş yüz kilo 
ıade yıgı yirmi altı gün mlld 

detle kapalı zarf usulıle mu 
ııakaaaya konu•muıtur her 

birisinin ilk teminatı 450 lira

dır ihaleleri 2j temmuz pazar 
giinii ardabanın yatı saat 14 

de ve kızıl çakçaiın yai• aaat 
om altıda dır talipler her iÜD 

komiıyoodaki ıartnameyi iÖ· 

rebilirler münaka1aya İftirak 
edeceklerin v11kti zamanında 
ve usulü daireıinde muracaat• 
ları ilin olunur • iV iV 

Buz 
münakasası 

V ılay< t dainıi encu

meninden 
Hastanenin ! 34 sen1 ıi 

iht:y;c.tandan bulunan (~uz), 
~& 7 · 934 tarihine mÜ!;a· 
dif cumartui 2üaü saat on 
beşe kadar münakasaya çıka· 
rılmışt11 taliplerin Vilayet 
daimi encüaıeaine muracaat· 
l~rı. il iV 

Kapall zarfla 
meşe odunu 
münakasası 

Satın alma komisyonu 

Rivasetinden 
J 

Erzurum kıtaat ibtiy• 
için 500000 kilo mete • 
kapah zarf usulile müaalraa 
ya konulmuttur münaka11 
4 aiustos 934 cumarteai ı 
ıaat on beıto ilk temi 
1125 lıradar taliplerİ!J ıarto 
meııo! görmek üzere ber i 
ve münAkaaaya iştirak ede 
lerin muayyen ıün •e aaatt 
evvel teminat ve teklif me 
turlerile k omiıyoaumuıa ID 

racaatları ilin olunur 1-1 

Süt ve yQğur 
münakasası 
Sattn alma lomisyonı 

Hiya~d.~.aden 

934 senesi ağustos bid;. 
t nden itibaren hastanele 
ihtiyac~oa aarf edilmek üı 
7000 kilosüt ile 170ükilo yo" 
duil münaka11· süretile mu 
vcleye rapt edıleceiindea 
liplerin 22-7~93t pazar 
nü saat on dörtte ko•i•Y 
muracaatları ilia oluaar ~ -

Çevri 
oldu 

K 

iu 
aum 

llUD 

49, 

lira 
leri 
ta ki 
ki 
875 

ıno 
reai 
per 

DU 

açı 

faz 
ler, 
78 
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İLAN 
Trabıon icra memurluğun

dan: 

Açık artırm1 ile par ya 
Çevrilecek ıpyri m'!akuhı:ı ne 
oldujıu. 

K•vala kariy~ıinde üç kıta 
tarla , bir kıta fındlklık , bir 
kıta çıhlık ve bir kıta otlak 
taki hisseleri 

Gayri menku'üo bulunduı 
iu mevki, mahallesi, sok~ğı· 
numarası. 

Kavala kariycs'cde tapu 
nun 9.,8 tarih ve 44, 46, 08, 
49, 52 numaralarında kayıtlı 

Takdir olunan kıymet : 
Fındıklıktaki hissesine 125 

lira uç kıta tarlalaıdakl hıase 
leri mecmaıuna 450 lıra çalalık 
taki b' aseıine 250 v~ otlakta· 
ki bi11eıine 150 liraki cema.n 
875 lira 

Arttırmanın yapalacağı yer 
fÜD, saat: Trabzon icra dai-
reıi öaüode 16 - 8 • 934 
perşembe günü aact 14de 

1 - lıbu i•yri menkulün 
arttırma ıutaameıi 16 7 934 
tarihinden itibuea 1132-78 
numara ile Trabzon ıcra daı
reaiain muayyen numarası 
nda herkeıiD görebilmeıi ıçın 
açık tar llinda yazılı olaDlaraan 
fazla malumat almak ııteyen· 
ler, itbu ıartnameye ve 9.J2-
78 doıya numaraaile memu· 
riyetimize müracaat etmelidır. 

2 - Arttırmaya ittirak içın 
yukarda yazıb luymetia yüzde 
Jedı buçuk nıabebnde pey ak 
çesi veya milli bir ballkanın 
teminat mektubu tevdi edile
cektir . ( 124 ) 

3 - İpotek aabibi alac•k· 
lılarla diier alikadarlaruı ve 
i~tifak hakkı ıabiplerinio i•Y· 
rı menkul üzerindeki hakların 
buıuaile faiz ve masrafa daır 
olan iddalarnu itbu ılia tarı· 
lıindea itibaren yirmi ıün iç.n 
de evrakı müıbitelerile birlık
te memuriyetimize bildirmele
ri icap eder. Akai halde hak 

ı:tıuı .. lan tapu ıicille aabit olmadık 
ta aatıı bedeliaıa paylatma
aıadaa hariç kalırlar . 

4 - Göıterilea Künde ar· 
ttırmaya iıtirak edenler arttır 
ma ıartoameıiai okumuş ve 
ltızum!aı malu"Datı almıt ve bu 
ları tamamen kabul etmiı ad •e itibar olunurlar • 

5 - .Tayin edılen zaman
a ıayrı menkul üç defa bai
ldıktan sonra ~n çok arttı
na ib. le edılır Ancak art-
rma bedclı muhammen kıy· 
etin yüzde yetmit betini bul 
~z Ve} 'l 11at., ııteyenın ala-
arına rUchaoı olan dığer ala 
aklılar bulunup ta bedel bu
l~rın. o gayri menkul i e temin 
dılmı, :•lacak)ır1aıa mecmua
dan fnlaya çıkmazsa en çok 
trttıuln taahhüdü b•kı kal
ak l\zre arttırma on beş iÜn 
ahı te.mdit ve on beşıacı iÜ 
n s.ynı autta yapılacak art· 
rma~a, bedeli aatıt iıteyeinın 
lacagına rllcbanı olan diğer 
acıkhların o srayri menkul 

e temin edilmit• lacaklırı me 
111uııadan fıızlaya çtkmak şar 
ile, en çok artbrana ıbale 
ciüir, Böyle bir bedel elde odi 

lmezse ihale yapılmaz. ve sa 
tış talebi düşer. 

6- Gayri menkul kendisi 
ne ibale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içındeoa 
ayıevermezs ihale kararı fesb 
olunar k kendisinden evvel 
~o yüksek teklifte buluo9ln 
k mse arzetmış olduğu bedel· 
le almağa razı olursa ooa ar· 
zı olmaz veya bulunmazsa he
men on !leş gün müddetle ar 
ttarmaya çıkauhp en çok art-
brana ıhale edılır. hü ıbale 
arasınd ... kı fark ve geçen gün 
ler ıçın yüz de beşten hesap 
olunacak faiz ve dığer zarar
lar ayrıca hükme hacet kal· 
maksızın memurıyebmizce alı-

cıdan tahsil ohmur.Madde (133 
Sataşa çikarılan yukarıda 

gösterılen 1' 8·934 tarihinde 
Trabzon icra memurlufıu 

odasında işbuilinve iÖst~rilea 
arttırma şartnamesi daıresıode 

ahi e. cı iı ılin olunur. 

iLAN 
Trabon icra memurlu· 

iunden • 
aç~k artırma ile paraya 

çevrılecek gayri meukutüu ne 
olduğaı. 

ıkı hane ve beş parça ba· 
naaa ıamanlık aHeıi 5 parça 
14 C:önüw 7 evlek tar!a 11 
parça çalılık 2 J dönüm dört 
p•rça hndıklık 12 dönüm 

Gayri menkulün bulunduğ 
mevkı, mihallesı, sokaiı Ng 

Kaiemen k.öyüude tapunuo 
36 ıli 65 numat.aında mukay
yet "i&Yll menk.ul1er 

1 aktar o!uaaQ kıym«:t. 
2 haneye 85 !ıra 5 parça 

aıHya 585 hra ~ kata tarlaya 
l.=!55 lira lı kıta çahbia 720 
lira 4 kıta fıadıklıaa 890 lıra 

l'rabzoo ıcra daueıi 
16 - 8 - :ı.4 ı:e ffmte iÜDÜ 
•aat J4 de 

l - İtbu i•yri menkulun 
Arttırma ıartoameaa 16. 7 9.i4 
tarıh nden ıtırea 933 - 43 
numara ile tra ozoalcra dai~e
•ıuıu muayyen numaraıında 

ht rkc.sia görebilmeıı içia 
açıkllr Ui11da yazılı oiaa 
iard,uıf azla malum•t a!mak 
ııteyenlcr ııbu şartnameye ve 
~3 J 42 doıya uumara.&ile 
memurıyetimıze müracaat 
etmdıatr. 

2 - Arttırmaya iştirak 

içın yukarda yazılı kıymetin 
yü;;.de 7,5 nııbetiııde pey ak· 
çesı t'eya miUı bır Bankanın 
tem.nat mektubu tevdi edıle-
cektir. [ 124] 

3- İpotek 11 hıbi alacak· 
lılaı la d ger .alakadarların ve 
irhfak hakkı sahıplerioia gay. 
ri melkul üzerindeki hakları· 
nı buıu le faiz ve masrafa 
daır olan ıddalarını İfbu ilin 
~arihtnden itibaren yirmi fÜD 
ıç ııde evtakı müsbitelerile 
barlıkte memuriyetimize bildi
rmelerı ıcap eder akai halde 
hakları t pu S\Ctlıle sabit olm 
adıkça satış bedelinin paylaş· 
mas nd .. n harıç kahrlar 

4- Gcıterilen günde ar· 
ttırmay.ı ııtirak edenler artır· 
ma ıartı ameıini okumaı ve 
lü111111hı malümıtı almıı '' 

Ağrı ! .Jrı ve soğuk algınlı~ını geçırecek 
bir ikıç isterken, daima bu sözleri ha
tırla ;ını.z: Alacağınız mal, hakiki olmalı. 

İsrarla tASPİR • 
2 Ye 20 komorıme l ık arntıaıa ı arcıa bulunur. _,,,......,._ .--... 

Ambalajlarda ve kompri· 
me erin üzerinde ·:b 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kat edıniz 1 

Deniz lisesi 
Müdurluğun fen 

Lisemiz!n Dokuzuncu sınıfı
na 40, onuncu sınıfa 8 talebe 
kayit edilecektir. On birinci sı
nıfa talebe allnmıyacaktır. 

Mufassal kayit ve kabul şar
tları Kasımpaşada Deniz mat
baasında., ve mektepten teda-
rik edilebılir. 3622 

bunları tamamen kabul etmiş 
•d ve itibar olunurlar. 

5 Tayin edilen zamanda 
i•yri menkul üç dtfa bağrr 
Idık.tan ıonra en çok artb
rana ihale edilir ancak arttır
ma bedeh muhammen kıyme· 
tin JÜzdn yetmiş beşini bul· 
maz veya satış isteyenin ala· 
caiına rücbanı olan dığer 

alacaklılar buluaup ta bedel 
bulanların o ıayrı menkul ile 
temin edılmit al~caklarımn 
mecmuiundan fazlaya çıkma· 
na en çok artt•ranın tubhü· 
di ba~i kamak üzere arttıma 
on beı iÜD daha temdıt ve 
OD betıacı iÜDÜ ayni saatta 
yapılacak arttırmada bedeli 
aatış iıteyenın alacazına rüç
bani olan diğer alacaldıların 

o ıayri menkul ile temin edil· 
mıı alacakları mecmuundan 
fazlaya çakmak şartiJe ~n çok 
arttırana ihale edilir höyle 
bir bedel elde edılme11~ ihıle 1 

yapılmaz ve satış talebi düşer 
6 Gayri menkul_kendi· 

sine ıh le olun n kimse der· 
hal veya verıl n mühlet .için · 
de paraya vermezse ıhale ka
rarı fesbo un uk kendisinden 
ev~el enyu s k t klifte bu· 
lunan kı ıe .n. lmiş olduiu 
bedele alm ga raıı olursa ana 
razı olm z v ya bulunmazsa 
hemen o beş gün müdde le 
attırmaya çıkarılup en çok. 
arttıraıı h le edılir ıki ihale 
arasındakı fark ve geçen gü· 
nler ıçın yuzde beşten hesap 
olun c k fa z ve Gığer zarar• 
lar ayr ca hükme hacet kal· 
oıaksız n memuriyetimizce alı· 
cıdiô.n tab ıl olunur Madde[ 133) 

S t.şa çıkarılan gayri 
meDkul yukarıda gösterilen 
16 • 8 • 934 tarihinde 
Trabzon icra ı:i:ıe111urluğu oda
sında işbu ilan ve gösterilen 
artbrma şartnamesi dairesinde 
aatılacaiı ilin olunur. 

a 
ş 
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müazyedesi rcar İLAN 
Trahıon muhakeme Baş· 

kitabetinden : 

oları tamamen kabul etmif 
ve itibar olunurlar . 

Maballei Vf ya 
Kariyesi Sokağı 

-
iıkender p;şa Uzun sokaık 

" il 

es vak s. mağ. zaJar 

" Semercıle 

,, S. mağa:ı.alar 
• ., ,. 

Mubitlin Zeztinlık 

muoda hüsam oğlu 

" 
,, ve tos ormanları 

Nevi M N. 

mağc z ı 41 
h~Pe 43 
m•ğaza 228 

, ' 104 
,, 116 

" 114 
hane 157 . 
tarla 80 
emlak arazi 7 

T. 
E 
il 

,, 
M. 
E 
tt 

" 
m. 
,, 

Açık artırma ile par• ya 
çevull cek gayıi meokuluo ue 
o duğu. 

ıkı katde:n ibaret b.r b.ıp 

hane maa bağçe 
Gayri menkulün bulundu. 

ğu mevki, mabaılesi, sokağı, 
oumansı. 

5 - Tayin edilen zalll 
da ıayri menkul üç det• 
rıJdık tan IODrM €;n ÇOll • 

tana ibalt:: cdtiır. Ancak 
tırma bedeh ıı.uhammeD 
metin yüzde yetmiı betini 
maz veya sııbt isteyenın 
cağına rüchani olan diier 

" kilise c vari uıasur;,n orkcı 
" 38 ., 

trab:ı.on Sothıı mabaliesi· 
de kato ta punın 17 • 18 ve 
'J7 &umaraililda mukayyet 

Takdır oluna~ kıymet : 
2ouo lua 

cakhlar bulunup ta bedel 
n!arın o gayri men"ul ile te 
edılmiı atacaklarının meclD 
odan fazlaya çıkmazsa en 
atrltmun taahhüdü bakı 
mak üzre arttırma on bet 
daha temdit ve on beşinc:a 
nü ayoı saatta yapılacak 
brmada, bedeli aatıı iıteye· 
alacağıua röcbanı olan di 
alacakhlarıo o gayri me 

" tos ormr ııl:ırı hane c.ltı ve 
büs m oğlu 

,, )OOoıız. oğlu ycstefano! 
,, kıl.se civarı 

Samaruksai kabir ıkafya 

" 
,, 

" Cr..mii 
,, 

'' 
" abostol oğlu 

" 
kondi mahallesi 

Soğuksu karlık 

Hoı1 kirasya metyem cına 

,, 5 

arazı 23 
hane 12 

emlak araı.ı 114 

" 
330 

" 193 
,, 194 

fındıklık 24 
emlak arazi 42 
hane 49-2 
emlak arazi 54 

" 

il 

" E. 
" M. 

" 
" 
" 
R 
m. 

Aıtmmanın yapılacağı yer 
giıo, saat: l raDzu aaııyc:: bına 

amıua • öaünae 16 - ts - 934 
perşembe günü ıa .. t 14de ce temin edılmişa lacakları 

cmuundaıı faziaya çtkmak 
tile, en çok arttırana · 
edı!ır. Böyle bir bedel elde 

lmezse iha!e yapılmaz ve 
t'f talebi düıer. 

DEFTEF~DARLIKTAN : 

1 - işbu gayri menkulün 

arttırma ıaıt.uamcsı 16 7 934 
tarıhı11at:n 1&.11>aıeıı ~34-8~ııu 

m•ra 11 l rabıon baş kıta bet 
aaıı esuııne muayyc::n uumar•sı 

oda herktsın goreuumesı ıçın 

açıK.tu lla11ı:.a. y•u&lı oAat.ı.ro .. u 
taı.ıa m.uULOill illWıiik ıateyt:o · 
ıer, ışbu şartnameye ve 9.j4-

bY dosya numaıasıle memu
rıyetım11.e muracaat etmello.ır. 

6- Gayri menkul keo 
ne ihale olunan kimse d 
veya verilen mübtet içiad 
ayıevermezs ihale kararı 
olunarak kendiıinden e 

Yukarıda cirs ve saır e.vsafi yazılı gayri menkulatın bir 
sendık icarları yiı mı gün n::üddt.tle müuyedeye çtkarılmıştır. 
Talıp olanlaıin ç; 7,5 dıpozito cıkçaluıle bırliUe ihde gürıü olan 
28-7 934 cum;;;ricsi günü saa 14de Def,erdaı lakta müteşekkil 
komisyona ~uracaatlau l iV 

en yüksek teklifte bul 
kımse arzetmıı olduj'u be 
le almaia razı olursa ona 
zı olmaz veya bulunmazsa 
men on ~eı fÜD müddeti• 
ttırmaya çıkarılıp en çok 

--- -----· ------ ----
İLAN 

ı Aıttarmaya ııtırak ıçıu 
yukarda yazm ıuymetın yüzcte 
;yı:aı buçuK. oısbetınd.e pey a1' 

İktisat vakaleti iç ticaret 
umum müdü: lüğünden : 

30 ikınci tc şdo 330 ta· 
rıbli ~. ıun hiikümJ,. ta: göre 
lucil t dilmiş olar r<.nebi va
pur şirketleıinC: 1 ıı Doyçe le
vo;nt Lınye De ulst he Lev::nte 
Lil! ie ş;rhti lu lu;rre müra
c1ı1atla şirktt :o Trab2on .;ıc;,ıo· 
tahğuıa şirket namına yapcıca 
ğı :şlt rd< n doğacak davalar
da b61 ün mahkemelerde, da
va edeo , edilen ve üçüncü 
ş~hiı s.fatlarıle hazır bulun. 
mak üzre Şüli Schuhli efendi· 
yi tayin ettığini bildırmiş ve 
liıimgelen vesikaları vermiştir. 

Kf'yf.yet kanuvi hükümlere 
uysrun görülmüt o'miikla ilan 
olu11ur . 
...-.-.--.---~ ....... 

, 

isk ~ıe tamiratı 
müııakasası 
Trabzon Sahil Sıhhiye 

merkezi tabipliğinden: 
Sahil Sıl:ıhıye merkezi önü· 

nde bedeli k'!şfi 986 lira 61 
kuruş ohm ıskele inşaatı yirmi 
gün müddetle ~ç k müoaka
say kouulı::.ıuştur. İ&tekliterio 
tafsı lat almak üzre her gün 

ve münakc:s ya iştink edece
klerıo i8 temmuz 934 cumaı:· 
tesi günü saat on C:örtte yüz 
de yedi buçuk teminat akçe
lariyJe birlıkte Sr h.J sıhhiye 
merkt'zİne muracaat etmeleri 
ilan olunur . ili - iV 

çuı veya mıUi bir bankanın 
te&nıoat mektubu tevdı edile- 1 

cek.br . ( ll4 ) . 

3 - lpote" aahibi alac•k· 
h!aı!a dısıer alak.aaarAilruı ve 
iıtıt•k hakkı sabıplerınuı gay· 
rı menkul üzuınael!ı.ı hakıaııo 
uu~us.ıc: taız ve masrata daır 
oıao ıdda1arını işou •lan tarı
huıden itıbareo yırmı gün ıçıo 
ele evrakı müıbıtelenlc bır1ık

te memuıiyetimızc budirmeh:· 
ri ıcap ecıt:r. Akıı lıaldc: hak 
!arı tapu sıcılle aaı;ut o1n.>adık 
ca aatıa bectelinın pay1s.ı;rma. 

ıından · harıç kalırlar . 
4 - Gösterilen ııünde ar· 

ttırmaya ittirak edl.n1er arttır 
ma ıartaameıini oir.umuı ve 
lüzumlu malumatı almıı ve bu 

TUH AFİ fE MAÖAZASI 

tarana ihale edihr. İki i 
arasındaki fark ve geçen 
ler için yüz de beşten h 
olunacak faiz ve diier z.ı 
lar ayraca hükme hacet 
maksızın memurıyetimizce 

cıdan tahsil olunur. Madde 

Sabşa çikarılan yukı 

gösterilen 16 8 934 tarih 
Trabzon m ulıakemeBıtkit• 
odasında işbuiliove göıtH 
arttırma ıartnameıi daires 
atılacaiı din olunur. 

geliyor 

)'1etanct, Zerafrt ve HenklPrİnin ~olmamasıle tanınm:ş harir limitet 
fahrik a~ı i p~kJiJeri J'rabzon ve ha valisi u ınuın satış yerini ziyart"'t 

edenler her şeyin en ucuz 'e en 8ağlanıını bulurlar 

Tıcarethanenı1zde her rıcvi tuhafiye faııtnzi nıan ıfatra f'Şyası 

MANTOLUK, ROPLUK , KADIN KU· 
MAŞLARI, ÇORAP, FANİLA, GÖM· 

L.EK , PİJAMA VE SAİRE ... 

Erl son moda Krep Trabzon 
EN UCUZ r!'i'ATl.A SATILMAKTADIR 

Her çeş:t parfü.möri, Losyo.1, Levanta, pudra, krem 

Ucuzluk • ~ 
.- ' j;.ıd!: -,,,. • • '. • ' • 

.. ' • 1 •• 

Sağlamlık Temiz boya 
Si'XE·-
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