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Gazi Hz. leri 
GPre<'ede co. run İt za

;o t" 

huratla karş1Jandı 
G~rede - Re• cumfıur 

Hz. refakatlerindeki z.e oat 

İlfl birlilrte • at 011 ikide ge· 
redeyi fereflendfrdiler kaa :ı
ha emaa/ai:z bir sevinç icin-
dedir bütün halle kaıab~nın 
methalinde toplan~rak Ga:z.i 
H~. ni foıkun te:zahuratla 
luırıılamıılardır 

Gui H:z.. kaıabanın met
/ıalinclen itibaren ılci lulomct· 
re •Üren ve ü;;erine halılar 

Hrilmiı olan yolu t kıben 
Gereclenin 6Ü:zel bir meair,,11 

olan rema.&an dedeyi teırrf 
buyurclular ö•l• yemegini ye 

dılı.ten ıonra Boluya hareket 
edece fclerdir • 

İran H. nazırı 
ne söylemiş 
Tahran - lran hariciye 

nazarı parlomentocla beyanat 
ta balanaralı Ş:ıhın Tiirlıiye· 
ye y:ıptıfı ziyaretin fOlt doa· 
tane malaiyehni elaemm•yetle 
lıoydetmiı oe mük mmel ne. 
tice/er oeren bu ıeyahatın ikı 
milletin birlifini teyıt dt:lini 
•6ylemiıtir . 

Antalyada 
Çeltik ziraat~ 
Ant.ılya Vaıi m kyaa 

la U ~ çolt iıtidatfa ilerlıyen 

antalya f«ltilı .&İrtııtına fenni 
bir İ•tiltamet uermek ü.zere 
airaat vekaletince toıyadaki 
pirin~ mritolaassıaı antalyoya 
nalrleclilna ıtır . cel n müta
laa1111 celtılı :ziratı yop nla· 
rın meaal•İrle reh e l k etmek 
t~dir • 

Kaçırmak 
istedığ, kızın 

Ana 'e } o ~ ı o dur 
dükt n "'üll a ı a-

ğı a ) ı aladı 
Sınoo K çır 

ıliti le .ın ana ve b s ı 
öldürmekte ı ue kızı ya ola· 
malıtan ıuçlu boyaba "' du:z. 
kıra o •aç köyund n ltatıl 
i~rahim n öl m c za11 aı l 
m ılı ~urehle da,. anfa:z edıl· 
m 'ıtir • 

SÜNNET 
Beled ye re11i Kadrı M sut 

beyıa oılu M"ıut beyle vıiaye· 
timiz jandarma böluk M.om n
danlıiındın mütekait Faik 
beyia ojlunun ıün et cemi· 
yelleri baıün Kadr, Muut 
bıyiL etiade yapalacakbr. 

Maarif vekale· 
tinden tebliğ 
olunuyor 

Ankara - Maoril ueka
let 'nde teblıt onanmaıtur . 

1- 21--6-934 tarihli ve 
2527 N<ı.lu kanun mucibince 
Türluyede 2- 7-934 tari· 
hincıen ıtıbaren baaılıp neıre 

dılen bütün baıma yazı oe 
r ... aımlerin beı nuahasının ba· 
a::ınlar tarofındttın maarif oe• 

kaletı emrine verilmesi mec· 
buridır . 

2 - Bu eaerler 
tarıhinden itıbaren 

on bcı gün it; i11de 
lıdir • 

neıirle1i 
en t;ok 
oerilme· 

3 - Ankarada baaılanlar 

"llaarif vekaleti dahilinde 
derlemr memurlutuna, İ•tan• 
bulda t;ıka11lar ebu11aut cad. 
desinde 48 N9 lu ilk mektep 
de derlem! müdür/üfüne' 

Dıfer uilayetl11rde maarif 
müdürlükl,.r 'ne ue kazalarda 
maarif memu larına makbuz 
mulaabrlınde tulım olunccak· 
tır . 

Eğe ve 
Karadeniz 

Mıntakaları meyveleri 
hakkında 

Ankara - Yük.ek ziraat 
eD1tıtüıü meyvacıbk profeaörü 
B.l .. yz berk Eie ve Karade· 
n z mıotakaları meyveleri hak 
kında tetlırıkatta bulunmak 
uıere yanında a111tanı ile bir 
1 kte bu iiıalerde İımıre ha· 
reket edecek ve eıe mıntaka 
ı oda t k ket nı bıtırdıkten 
ıoura Karadenıı mıntakaa aa 
geçer k Gıruon Trabzon R ze 
b v de v•ı f.!s oe devam 
ey eyeceiuı . 

g de11ler 
Kon a Z raat o a mü· 

tay n ed len Z raıt 
u u S t bey, 

r be r O aı n u u u 
gu tay n cdı! n O man mü· 

duıu Hu b El z z llaf a 
başmulı na s i n.e tayın edi 
len başmuh od ı Nu.ıf bey, 

İımır harıcı t caret ofısı 
llitıplıiıne hy D ed len kitabi 
zade aptull h ve ıenç tüccar· 
luunızdan molla zade Kemal 
beyler dün Karadeniz Yapuri-
1 ~ hareket emişlerdir 

Bolu batıneai bat hekimli· 
t:ne tayın edilen memleket 
h11tanesı bış hekimi Taki B. 
Camarteıi ıüoü hareket ede· 
cektir 

1 

Liman 
Ve Transi( 
T ı 1 Z\ n ı ı ı ı ı · h im 

ve hayatı me~efrsıdir .. 

T.D. T.C. 
Umum katipliğinden 

Ankara - T D. T. C. 
amumi katipliğinden kurultay 
ha:ıılılılarile atraımak üzere 
umumi katiplik büro•u istan· 
bula ı•akledecektir kurultaya 
ait olan iıler laakkınd• ya.zı· 
lac .ık yazıları 2 l temmuz 
934 ar:ıbahından itibaren İ•ta 
nbalda Dolmabahce aarayın-, 
da T. D. T. C. umumi kat 'p 
li(Jine gönderılmelidır. D fer 
iıler hakkındaki muhabereler 
us bilhaaaa Jerfi hakkındaki 
miitalaalar 6.-ne Ankarada 
T. D. T. C. umum• kô.tipliti 
oelcciletine hıtap ed:lecekt1r. 

Bursa 
Sc:ınayictleri 
İzmir 9 e}lô.l panayı
rından yer alacaklar 
eurıa - Süt tozu fabri· 

kaıının kü,adı mera•iminde 
hazır balıınan izmır oalı•i 

Ka7.İm paıa anadolu ojan•ı 

muhabirın• beyanatında mem 
lelcetin ilıti•adiyalı oe 1eftıhı 
üzerindelıİ rolunü oe •Üt •a· 
nayii ile hayoancılıfcn inkiıa 
fı 6.&erindelıi teairini ehem
miyetle lcaydetmiıt'r • 

Ka:ıim paıa bu.ün ticaret 
otla•ında yapılan toplandıda 
hazır bulunarak Buraa aana· 
yıcılerini beynelmilel 9 ey/al 
iamir panayırına iıtirake da· 
oet etmiı we bu meo.zu ÜHrin 
de lıonuımalar yap~Lmı,tır • 

Hararetle karııla11an bu 
daoete büyük küçülı bütün 
Burıa aan..,ytcıleri u:abet ede 

relı panayırda yttr alacaklar 

Jır . 

Soygunculuk 
ve cinayet 
Edenler a~ılacak 

Kony.:ı - Cumranın gü-
6ercinlık köyünden ıeh meh· 
met ka1 ı•ı ho.dıye ve oğlu 

ahmet oe arabacıları mahmu· 
dun yollarını beklıyerek pa~ 

ralarını aa•betmek if i" leci 
bir •urett• katleden aynı köy 
den falur yuauf otlu derviş 
celıl oflu melamet ve molla 
ahmet oıla recep lanklarıntla 
lconya aıır ceza malakemeain 
c• oerilip taıdilai aliye ikti· 
ran eden ölüm ce.zaaı hükü· 
met meydanında a•ılmak ıu• 
retil• infa •tlilmiıtir • 

J 

r~iUi vahdeti 
Bozmağ~ 

Uğraşan m Hi ınkıJap 
mecnıuas1nın tatih 

kabul edıldi 
Ankara - lstanbulda fi• 

kan milli inkılap mecmaa&ı· 

nın neıriyatile memleket İfİR 
de ve dııında fena bir cere• 
yan huıule aetirmek oe milli 
oahdeti boz.mak gayesini ta• 
itip ettiti anla,rldıtından ma 

tbaat hanununun ellinci mad· 
desi mucibince tatili icra ve• 
lcilleri hevetince kabul o/a.1• 

muıtur • 

Türk mihi 
takımını 

maç yapmak üzere f ug
oslavyaya davet etti 
İstanbul - Yugoslavy fut 

bol f ~dar~syoou fedaraıyoou

muu muracaat ederek Türk 
milli takımını maç yapmak 
üz.ere Yugoılavyaya davet et• 
miıtar Yugoslavyaya baraket 
tarıbi intıhabını biıe bırakmış 
lardır . 

Orhun mecrnua~i 
Tatil edildt. 
Ankara - Türkiye cumbu 

riyıetinin dab lı ve harici poli
tikaaını tetyış ve ıblal edec~k 
mabiJette muzır ~ n~şriyatta 
bulunan iıtanbul Ja müntetir 
Oıbun iımindekı mecmua icra 
vekılleri heyeti kararile tatil 
edilmıştar . 

Bazı ecnebi 
Gazete ve 
Mecmualar 

.~ kara - icra vekilleri 
heyeti Sana Gene -
Seduct on - Su prise lharr.• 
our p rı• p aı~ur e par • mo• 
zaz ne al o - a lo beaate 
par" • - ppell parauent 
• cret de pari& mecmualıı· 
rıle J ıu ı par out - ga.z<• 
tesinın m m ketimize •o· 
kulmama•tna kara uermiıtir 

Ret kararı 
Trabzon ıdm n mıotak'aaı· 

nın üç dört ay evvel kaphn 
Mebm~t R za beye verdiği 
müebbet boykot cnas le id· 
man oc gı ıd r b ye nin ver 
d•ii alb y dıs l fye ceıası
DID merkez umumi dıvan he
yetine~ reddıne ka!ar veı imiı r 

keyfiyet Trabzon idman mı:ı· 
takaaaD• bilclirilmiıtir· 



SAHIFA 2 

s g 
Bahriye hanım dikiş bi k 

mektebi t:-ılelıes n'n do l4Z 

aylık ç 1 şma s c' 
nmiş bi;' i v d · 
reımiküş dı cv\iel 

13 de Yali, Fark 
Bel~diye r i i b yl r v 
çok Zf'v·tın huzu ı ve şehir 
bandl'Sunun iş~ ra ıle ıcr 
edilm ştı 

T 'ıh r o'u'l u-

yük tir g·y c: • 

çalıştı. m nın b 1 

oir f u 
sordllg"UI LZ 

etmiş, m m 
san'atk3 larınd 
b~ n .. sı s bibi 
bey bu rohız 'i J şma 
eserin.o t:ıktire .,.~ro oldu· u 
ııu söyl miştir . 

Her sene ın 

bir çok sanatkar 
dmrn dcğerh boc 
helerini tebrik eder z 

k ımıze 
kn o· 

t le 

Kendi ke 
mahkun 

1 

•t 

Stokholrn - H a <j m

bildırİj or mu.ıtelrf teşek· 

kMleı'e men8up ı3veç g z le!· 
leri hıt erin nutku lıakR.ında 
aon dcr ... cede~ oğcr mut laa
lar aert etmekt~dırfr dün 
m:ıhafaz.. karların n ı i ef· 
karı alan nya dngl g allehan 
da gez.etuı diyorkı ıutler .son 

nutku ile kendı ker.dı&ıni ma 
hkü n ermıştir . 

Pek Fena bir 
Surette .lar~ıJaumış 
Berlin - Aı ... 1Jarthuunun 

bayonnede aöylemiı oldugu 
nutuk Almnn matbuatı tara· 
fından pek fena bır surette 
karıcl:ınmışlır ~ :z; t ler bu 
nutku - Pua11karanın nutuk· 
ları tarzında bir rıtıtuk diye 
rek tavıif etmehtedcTler . 

Kabul etmiş 
Rorna - M. !dussoli--i 

Sooyetl.-.rin osluri ve kt y vi 
heyetini kabul etmiş ve bu 

kabul e•na.sınd Sovyet bıi · 
yüla elçiai ateıem Lıteri M. 
Suuieh ue it/ayn o dusu kim 
ya •eruialerı sefi ceneral 
richetti hazır bu u mu tur . 

y~ 

p .!Z31 l f 

Günit-,ti 
M ı:..tbaa ı>P. id 

Uzun 8okok 

Telğraf: 1rO!bzon {;;nıyoı 

A10 
Sen~liğı 500, A aı lı 
300, üc A.>·lıı;-ı 1 f S kurus 

~c ı 
4 K r . 

Eakı r ü&ha ar 't uruatı:r. 
ilan a.tırı 15 • K ra tar 

Rehiamlar pa::..rlıga 
tabidir . 

=- 1 - - Mil" 

YENi YOL 

urk 'e boğ~zl'iı 1 müdafaa 
tı kkını istiyor 

~s rlar n beri 
b si s~tte mühim 

U'i o an boğ-z 
fı " gı m sehsinde-

ye •n ufu ta gör 
ijm or B şh Tımes olmak 
üzere Load a r.ı .. t uah isht· 

uo d ğ ştı lm s:ne İngi· 
n t r z ett klerıoi bildir 
v Loz n konferansına 

r ut ayrı bir mukavele ıle 

e i kuvv tlerd ot er t edı-
1 n Ç n.ıl k Je ve Uuğaı İçinin 
es ı ş ı, lınde kalması lazım 
g ldığ oı yazıyor. 

H rıciye Vekiii T evfık 
Rıiş ü bey on sekiz ~y evvel 
Buğaı.l r mukavt: sinin değiş 
t r lm s ıçın Cenevr .... ye res
m miıracaatta bulundu .. 
bu müracihatta Türkıyeye 

B... zarı ) en d n tahkim 
hakL ı un verilmesi istenildi 
Turkıye bundan sonra talebi
nın kabul edılmuı ıçın d ğer 
hddı netl ri ıknaa çat Ş"D ga· 
btşladı 1 ürkıye bumesaıs nde 
m vaffak oıdu denıle ilır çü
nki ~o yet Rusy dan marta 
B D..,vl tleri hatta Fıan· 
s1 b l 1 · kıy ye tardtar bır 
ceph. ldılar. 

Biıtun bu mescit- içınde en 
şayam drkkat nokta Rusya ve 
İog ltere gibı iki büyük Dev· 
letın bu uıevzu üzerınde harp
t n tv ellu siyasetleruün le
mım le dt ğ şmış o.ırasıd.r 

Harptan evvel fogıltere Boğ· 

1 
az arın tabkiuı nde ısrar edı· 
yor ve Türklerin miidafıl itini 

ı 
istı) ordu Habul<i Çarlık Rus· 

yasl Boğazların serbestisini 
talep erli) ordu ş:mdi ışter 

değ'şti çüoki Türk:üo ezeli 
düşmar..ı olan Rusya bugün 
Türkıyeoin en samimi dostu 
dur ing ltere bu dostluktan 
pek boşlanm yor ıng ıt~re So 
vyet Rusya ile lnrp ed cek 
olur sa Boğazların hakımi oJan 
Türkıye resmen bitaraflık ılin 
ve d ger taraftail g zlice Rvs. 
yaya y!lre&.m edebihr O tak· 
tırdt: Sovyt t fılosu Eoğaılarda 
emin bir melce bulacaktır 

Pirede 
Boğ<la y oiloları 
Yuı an ıklı$ t vekalet 'nin 

gösterd i /uzu bino. n boş 
vekıl, iktısat m c "sinin re 'si 
•ıfc.tile bu m c s · bir içtimaa 
davet etm · tır. ·c1,mada pirede 

' tes s cdı ceh .sılolar işi mü· 
zakcr edı ecektır . 

lsp rta - Dün s:ıat 17,53 
de oldukca şidd tli ve 'iok 
gürü tü ü ve cenuptan şimale 
dotru 1-ir zelzele olmuştur. 
Nufu.s zayi<ıtı ve haıar yok 

tur, 

F kat İDgilterenin Şaıki Ak 
D n zde Çan kkale boğazı 

ö11ünde bü ülc bir fılo bclun
durulmasına Türkiye müsaade 
tm·yecektir Türkiye hit:ıraf 

k. Jd.ğı esrıada ingiltere fılo~u 
Kara Den ze geç c .. k olursa 
~akasında Buğ zl k?paomış 

ve mu ıaseleıinin kes.imiş ol· 
duğunu görebıl r . 

Bu g:~i sebeplerd o dola 
y inı; it re Ç·n1kkalen n 
ta.bkım ·nl! ıtır; z edi~ or ve bu 
itirazı Türkiyeye c.· eğıl statüko 
yu d ğ"ştirmektf'n en ziyade 

istıfade bekley'n Sovyet 
Rusyaya karşıdır. 

Türklerin tahkim leb:ne 
serddtilderın sebt pler şunl;;r· 
d.r: 

1 - 1923 de Boğnlar 

itilif ı imza edild ği vakıt Tür
kiye bu ;ti afın tat bıkinı him
ayesi altına alan millertle cemi 
yetinin kararlarına tı.tbik etti
re bilecek ve uı.ııuroun huku· 
kunu muh-lfaza cdebilEcek 
ku\vetli müessese olacağ• 

kana. tıoi besli~ o·du Maat
eessiıf mııletler cemiyetınio 

kudreti zeval bulm tadır 

Türkiye itıJaf haleldar edıl· 
dıği takdirde milletler mecli· 
sinin himay sine fazla ituı-t 
besJeyemedığıoden memlekP.· 
bnin bu derece müh"m DOLa· 

sıuı kendi kuvvetler 1.,. müda· 
f.aa etmek tertibatını ı'mak 

itiyor. 
2 - Mac Donaldın aitr 

toplau kaldarmak plioı haki

kat olursa harp zamamnda 
boğazların müdafaası lüzümu 
Türkiyeyi pek müşkil bir va· 
z"yete sokmuş olacaktır. 

3 - Versıy Muhaddesi 
tad l edilerek AlmJnyay ı mü· 
•ni haklarverilecek ;ıe Loun 
Muahedesinin Türkiye üzerin· 
de tahdidat yapan maddeleri 
niçin kalJmlmasın. 

Türkiye boğnları ihtiyaç 
halinde müdafaa edebılmek 
ıç n lazım gelen planlan 
yapmıştır. 

Erzurumda 
ımar işlert 
Erzurum - Er:z.urnmun 

imarı için teıekkül eden ko-

m i•yon vali beyin reislrtinde 

toplanm ştır tnplantıda 940 

ıenesine kadar yapılacak 

imar iıleri te.sbıt edilm 'ıt r 

ilk olarak yapılacak işler 

a~aıı da şehrin plam cümhu 

riyet meydanın ta zımi Gaz.i 

Hz. , in müşür unif o maaile 

yapılacak heykellerınin rekz.i 

ve ilıca ve hoaan kale kaplı· 

cll sularının tahlili ve bir 

mdzba)aa yapılmaıı vardır • 

1945 deniz 
konfaransı 
Taki-. < dtlf cek 

l 

Londra - Har;c·ye DfZI" 

reti teblig ediyor bir taraftı• 
Jıpon sefiri ile İrgiliz nazır· 
ları dığer tarc. ftao yine •• 
Japoa sefıri ile Amerika hil" 
~nimetinin mümesailleri araııll 
da müzakeu ta giriş:Jm;ş1 ir bo 
müukeratın gayyeıi 1935 de" 
niz kanferanıına takip edile• 
c.!k usulü taym etnaektedit 
J ıpou mÜ'll'"l!lilleri ile teırill 
evvel den evvel yani J apo 
hükumeti teknik murahbaılat 
göaderinceye kadar d:g• 
müzakerelerde bu?uoıc•i• tı 
min edilmektedir . 

Askerlige 
21 yaşında 
Çağrılacak 
Roma - Aıkerlil• ha•' 

lama karalarının müddeti İ 
aeneden ric uneye katla'/ 

' 
cıkarılmırtır gençler oakerlif • 
2 l yaıında çatrtloc ılılar ,,., 
cbuai olan aakerliae ha~ır· 

/anma 11enç /erin 18 ya,ınd 
girdikleri senenirt te,rinieoo~l 
ayınıfl birinci 11ünü baılıyo" 

caktır • 

Bir nota yarın 
Beri inde 
Almeın har İci ye nazırın 

tevdi edilecek 

V ıııogton- M. Hulla ta• 
rafından taze tanzim edilmit 
ol"n bır nota y_arın berlipd• 
Alman hariciye nazırına tevdi 
edilecek tir Amerika bu notı 
ile Aınerıkanın takriben 600, 
000 dolara balığ olan daYt 
ve yung istikrazlara faizleri 
temin iç n ticari menfaatlı 
veya bir takas ı'ıtemi derp' 
eden her hangi bir itilaf •k 
dini kabul etmiyeceiiai bıl · 
mektedir, Amerıka direr de 
letler hamillerine kartı Yf Pi 
lan muamelelerin aynini iıt 

mektedir • 

gaip mühür 
ve imza 

Senelerden beri bir ç 
eller defıişeu eski Hi.ı fler. 
Ahmet cemalettin iıimli b 
mübüı um ve yeni yazımızlacl 
A H Cemal isimli bir imzam 
birlikte iayip olmuılard 
mezk u :- mürh.ür ve imzaaal 
hiç bir kimıeye biç bir cib• 
tle borcum ve senedim olma 

dıfıı ilan olunur. 

Of ç karukıa iı&yll 
Muc Uimi Atık m•hmut 
oilu Ahmet Cemılettil 

B 
F 

etli. 
kal 
lerı 

•at 
r.ı 

•ti 

nir 
hu 
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Buz, süt tozu 
Fabrıkaları 
U<:ti8at vek1li Cf>1ai bP.y 
tarafından açılnrş 

Buraa -- Burs!J beledıye
ainin te,uikile f3kir birooer· 
l ~ıt.ırafınJan ıehrimizde tesis 
edi.len buz ve •i.ıt tozu fabri
ka/4rı ve aouk hava mahzen 
leri bu aürı •aat 16 da ikti
•at vekili Celal beyefedi ta· 
r~fından merasimle ocılmıştır 

' Merasimde mebuılnrımız 
ve mülki erkan Ankara ve 
İdanbuldan gelen davetliler 
ve .süt müatah•illerimiz hazır 
balunmaılardır . 

Günde 13000 kilo süt işli 
yebıl··cek olan memleketimi
zin bu ılk süt fabrikası cıko 
l .ıta ve biskii tler fabrihaİarı. 
mızın bugün~ hador haric

0

t<n 
getirmelıte 0 1duğu süt toz~nu 
ihtiyaçtan ço ~ fcula•ile temin 
edecektir • 

ı. undan macla yakında pey 
nir gravye'I k.,ymak ve süt 
hulaıa•ı ;ibı diger •üt sana. 
yiine ait tesisat ta ılave Edi
lecek olan fabriknnın m~m
lelt.etirt belli baılı •üt İ•tıh•al 
mıntakaaı bulunan Bur•a 
Balike•ir ve mülhak:.ıtında 
inek ellik ue ko)'uncu 'uğun 
irıkiıafınada çok büyük tesir
i eri o!ac:ığınclan emin bulu· 
nan miistahıiller aeuim; if in
dedir ·u . 

Yunanistanda 
Arıcthk 

Atine'den bildirilditint1 
6Öre elyeom yunani•tan' da 
bulanan arı kouanı adedi 400 
bin "• brınların11enevi laaar/, tı 
vnaati olarak 4 milyon sekiz 
yüz bin lt/6. bal olup bu 
ha•ı."-lm l~ıvmeh 7:.l bire dra 
lamı tahmin edilmektedir . 

Ba haaılatın bir kıımı ec· 
nebi memlekıetl•re ıhrac ed1.· 
l 1yor • • 

Surıyede 
mahsulat az 
Berut'<laıı b1J<lirıldi

ğine göre, Surıyenjn en 
münbit sahas' addedilen 
havran'dcı. Lu sene ma
h~ulat hiç ınemnuniyet 
habş değil.{ ir . 

Buz 
mü 11akasası 

VHayet daiıni encü
meninden 
HHtanenin [ 34 sent:si 

tbtiyoıcatından bulunan (Buz) 
28 - 7 • 934 tarihine müsa· 

if cumarteai güDü saat on 
bete kadar münakasaya çıka. 
dmııttr taliplerin Vdiyet 
aimt eacümeaiae muracaat· 

il/ iV 
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mürlhal zabı
tai belediye 
memurluğu 

BP lt>dı ye _r ı ya~et 11 tlrn 
Bcled ye zabita kadrosuna 

ilave edılen şehri kırl..ar lira 
ücretli üç zabıtai belediye 

memurluğu müobaldir talip 
ol nların beledıye meaıur ve 
müst .. hdcmleri ıı:zııı::ıoame
s'nde yazıla ahkam dairf'a'nde 

enakı müsl:>itcı:feriyle birlılde 
belediye rıyasetine müracaat· 
ları ilin olunur. l - il 

isk ~ıe tamiratı 
mü na kasası 
l'rabzon SiAlıil Sıhhiye 

merkezi tabipliğinden: 

Sahil Sılahıye merkezi önü· 
n de bedeli k~şfi 986 lıra 61 
kuruş olan iskele inşaatı yirmi 
güo müddetle açık münaka· 
saya kouulmuştur. isteklilerin 
tafs lat almak üzre her güu 
ve münakasaya iştirak edece. 
klerin i8 temmuz 934 cumar· 
tesi günü s;ıat on dörtte yüz 
de yedi buçuk temiooıt akçe· 
lariyle birlıkte S; hı! sıhhiye 
merkezine muracaat dmeleri 
ilan olunur . IV - iV 

• 
ıcar 

müzayedesi 
Vilriyet daimi encume
ninden 

VaHı kebirde medereae 
arsası üıerindeki odaların 

1 - 6 • 934 tarihinden gaye 
mayıs 935 tarihine kadar bir 
ıenelık icarı 4 - 8 - 9 34 
tarihine muaadif cnmaı teıi 
güoüne kadadar müzayedeye 

konuldu taliplerin kanuni ve

sikıdarile VaHıkebir kayma· 
knmlığ r .. a ve Vıliyet daimi 

encümenine muracaa•lara 
1 Vf 

menfez 
münakasası 

V ıJayet daimi encüme· 
ninden 

İhalesi fesb edılen Trabzon 
Sürmene Of yolu ilerindeki 
14 menfezin müteabhıdin ya
ptığı inşaat çıkdıkt•D ıonra 

geri kalan 3730 lira 88 k~rut 
bedeli keş fü bakiye: inıut 
4 - 8 - 934 tarihine müsadif 
cümartesi günü ihale oluoacı· 

ktır taliplerin kanuni vesaika 
ıle Vıliyet daimi encümenine 
1Durıcaatl111 1 - vı 

İLAN 
Trabzon icra memurluğun 

dan : 

Açık artırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulun ne 
oiduğu. 

bir bi!p mağazanin nisif hissesi 
Gayri menkulün bulundu· 

ğu mevki, mahaHesi, sokağı, 
numarası. 

Semerciler caddes! J 22-12lNg 
Takdir olunan kıymet : 

temamı 1200 lira nif ı 600 lira 

Arttırmanın yapılacağı yer 
gün, saat: Trabzon icra daire 
si öaüade 19 • 8 • 934 
pızar günü' ıaat 14de 

I - İşbu gayri menkulün 
arttlrma 9artnamesi 19-7 -934 
tarihinden itibaren ~30-1837 
numara ile Trabzon İcra 
dairesınin muayyen tumarası 
nda herkeıın görebilmesi için 
açıktır Handa yazılı olanlardan 
fazla malumat almak isteyen· 
ler, iıbu şartnameye ve 9.30-
1831 dosya numarasile memu· 
riyetimıze müracaat etmeiicf.ir. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukarda yazdı kıymetin yüzde 
yedı buçuk nısbetınde pey ak 
çesi veya miUi bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edile
cektir • ( 124 ) 

3 - ipotek aahibi alac•k· 
lılarla diifer alakadarların ve 
irtifak hakkı sabiplerıni.o gay
ri menkul üzc.riodekı hakların 
huıusile faiz ve maır afa dair 
olan iddalarını işbu ılin tari· 
hinden itibaren yirmi gün iç o 
de evrakı müıbitelcrile birlik
te memuriyetimize bildirmele:· 
ri icap edu. Akıi halde bak 
ları tapu aicılle sabit olmadık 
ca aatıs bedelinin pay.laıma
sıodan hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde ar
thrmaya iıtirak edenler artbr 
ma ıarbıamesioi ok.umuş ve 
lüzumlu malumab almış ve bu 
oları tamamen kabul elmiı ad 
ve ıtibar olunurlar . 

S - Tayin edalen zaman· 
da if&yri menkul üç defa bağ· 
rıldılltan sonra en çok arttı· 
tana ihale edıhr. Ancak. art· 
tırma bedeli muhammen kıy· 
metin yüzde yetmiş beşinı bul 
maz: veya sabş ısteycnın ala· 
caiına rüchauı olan dığer ala 

cakhlar b'liunup ta bedel bu
nfarın o gayrı menk.u1 de temın 
edilmiş aıacaklarınnı mecmuu
ndao fazlaya. çıkmazsa en çok 
alrttıraın taahhüdü bakı kal
mak üzre arttırma on beş gün 
daha temdıt ve on beşıncı gü 
nü aynı saatta yapıiacak art· 
tırmada, bedeli satış ııteyeinin 
alacağına rücbanı oJan dığer 
alacaldı.ların o srayri menkul 
ce temin edilmişa .lacak:ları mc 
cmuundao fazJaya çıkmak şar 
tile, en çok arttırana ıhale 
edıhr. Böy1e bir bedel elde edi 

lmezae ihale yapılmaz ve ıa 
tıı talebi düter. 

6- Gayri menkul kendisi l 
ae ihale oluDan kimıe derhal 
veya verilen mühlet içındeda 
ayıevermeza ihale kararı f eah 
olunarak kendisinden evvel 

en yük.ek teklifte bulunan 
kimıe arzetmit olduiu bedel-
le ılm•i• razı olursa ona ar· 

3 SAHIFA 

Kapah zarfla 
meşe odunu 
münakôsası 
Satın alma 1.onıi~) onu 

Hi) asetindf'n 
Erzurum kıtaat ibtiyaci 

için 500000 kilo meşe oduDu 
k~pch uıf usulıle münakau· 
ya konulmuştur münakasası 

4 ağustos 934 cumartesi günü 
saat on beşte ilk teminata 
1125 liradır tal plerio şaıtna· 
mesioi görmek üzere her ğüo 
ve mün.akasaya iştırak edecek 
lerin muayyen güa ve saattaa 
evvel teminat ve teklif mek· 
turlerile komisyonumuza mu· 
racaatları ilan olunur 11-IV 

Süt ve yoğurt 
münakasası 
Sattn alma koınisyonıı 
Hiya~etı:nden 

934 senesi ağustos bidaye 
t oden ıtıbaren hastao~lerin 

ıhtıy.ıcıoa sarf eddmek Üzere 
700U k.ılosüt ıle l 7Uükılo yoğur • 
duıı mı.iaakasa süretıie muka • 
veleye rapt edıieceğinden ta
hplerın ·:u-7-9.H pazar gü· 
nü saat on dörtta koıniıyona 
muracaatları ıian oluourll iV 

zı olmaz veya bulunmazsa be. 
men on a>e11 gun müddetle ar 
ttırmaya ,ç,~arıııp en çok art· 
tırana ıhaie edılır. hı:ı ihale 
arasındakı fork ve geçen gün 
ler ıçın yüz de bt şten hes.p 
olunacak taız ve oığ'er zarar
lar ayrıca hükme hacet kal
maksızın memurıyetımızce alı-

cıdan tahsil olunur .• ~adde (133 

Satışa çikarılan yukuıda 

gösterilen 19-8 934 tarihinde 

Trabzon icra memurluğu 
odasında işbu;Jinve göst~rilen 
arttırma şartnamesi dairesinc!e 
atılacajı ilin olunur. 
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. 
m(iazyedesi ıcar 

Mahallei veya 
Kariye si Sokağı Nevi M N. T. 

isk< nder paşa ULun sokeık miOğ. Zl 42 E 
ti " 

hane 43 ,, 
'svak s. mağ zalar möğaza 228 

" 
" 

Semercıle " 104 M. 
,, S. mağazalar ,, 116 E 
,. '. ,, 114 il 

Muhittin Z ztinl.k hane 157 " 
muoda h ·s~m oğlu tarla 80 m. 

" 
,, ve tos ormanh&rı emlak arazi 7 

" ,, kil'se c v n Qasu ~n orkaz ,, 38 ., 
il tos o m ntaı ı h ne .. ıtı ve ,, s " hus m oğlu 
,, )OO .z o~!u y stefanos arazi 23 il 

,, kıııse cıvarı hane 12 ti 

Samaruksai kabır ıaufya emlak arazı 114 E. 
" 

., " 330 
" 

" 
camii 

" 193 M. 

" 
,, , ' 194 

" 
" 

al ostol oğlu frndıklık 24 ,, 
" 

koııdi mahallesi emlak arazi 42 
" 

Soğuksu k .. rlık hane 49-2 R. 
Hos kirasya meryem ana emlak arazi 54 m. 

DEF TE:F~DARLIKTAN: 
Yukarıda cir s ve sa1r t:vsafi yazılı gayri menkulatın bir 

seoelık icarları yiı mı güu fi. üddttJe müzayedeye çıkarılmıştır. 
Tıl·p olanlarin 4tc 7,5 aıpo.ı;to &tbçaliıırıle bırlib.te ihale gü ü olan 
28-7 934 cumarıt sı günü Ha 14de Defterdar hkta müteşekkıl 
kom;ıyona 11ıuracaatları 1 1 V 

nıi~ı.ayede temdidi 
S. N;ı 1'.d.ye&i Dö· Nevi UNg T. --- -----

21 K sarna 3,2 Tarla 4660 M. 
28 Dır ona 2 Fındıklık 885 ti 

~8 
" 

1 
ti 893 71 

15 - 19 Kan 8 .. 5315 E . 
Yukarıda cins ve e' safi yazıla ğayri menkul.atın peşin be· 

dt ile, io gen müddf tle müz, yede ye çık.arılmiş iıedc yevmi iha · 
( ( f hl p Hl ur etmfd·gı ve ya b<?ddı layık gör ülmed gioden 

müddeti bir h:ıfta t wd t ed in:..işf r talip ol;nların '.ft. 7 5 dipozı· 
tolarile birlıkte s .ş güı Ü olın 2:~-1 934 P.zartes günü saat 14 
de c!efterdar1ıkta mütc şeiikıl komisyona muracaatları. 

wwzı: -- .__._...__.,.....,eı= - ° C NC~f tft ~' ..... ,. 
~ -

rrıüz~ yE~Ce temdidi 
M h • llt>Sİ Sok ğı N"VI M. N K Mu L 

Tuz'u çeşme 
Mübittin 
Es vak 

Ayafılbo 

Ayakiryaki 
Korun oğlu 
Sıra mağa
zalar 
Çömlekci 

139 m.mu aru 149 
harop haJe 38 
2 Gözlü. mağazanın 8de 
1 hissesi 192 
246 ru.mu.arsa ili 

DEFTERDARLIKTAN 

7l) 
ll5 

400 
200 

Yukarıda cins ve evsafi yazılı gayri menkulabn 
ye leri peşin para ile yirmi gün müddetle müzayedeye çık 
ıL şhr isede yevmi ihalede talip zuhur etmediii ve ya 
dı layık gii.ıülmediğinden müddeti bir hafta temdit edihn' 

Talip olc.nla.rın '* 7,5 dıboz.ıtolarile akçalarile birlikte ihal 
tış gunü olan 24·7 934 ıali günü uat on dörtte defterdar 
mütesekkıl kowiı)ona muracaatları • 

Kapah zarfla erzak 
münakasası 

Ş..ıtın alma kom:s) on.;ı riyasetinden 

Kars guoizonu senelik 12 kalem erzak ihtiyaci mÜDak 
konulmuştur canı mıktarı ilk temınati münakasa usuli ile · 

günü Vt. saatleri aşağıda yuılm.şhr isteklilere ıartaı 

görmek üz.ere hergüa ve müııakasaya girecekler ihale ıl 
saatınde kapalı münakaaalar1& usulu daireainde 
ilan olur. ur. 

Cını Kilo ilk teminat ihale tarihi 
Lira K. 

• Şeker 12500 562 So 8 8 934 
Mercimek 'l8ooo 315 00 8 8 934 
Bulğur 70000 787 So 9 fi 934 
Ku.u ıo&-an ~0000 lgo 00 9 8 934 
Gazyaği 24000 630 00 il 8 934 9. 
Patates 75000 337 So il fi 9 .14 14. 
Nohut 28000 294 00 12 8 934 9. 
Un 820000 1995 00 12 8 934 14. 
Pirinç l6ooo 729 00 13 ş 9J4 9. 

1 Kuru f asulya 8000 Iso 00 13 fi 934 14. 
Kuru üıum 16000 4.!o 00 14 8 934 9. 
Sabun IS o o 562 5o H-8 934 14. ka 

1-V 

TUHAFİYE MAGAZASI 

.Metanet, Zcraf( t v'· [hukl~rinin solrrıa111.H·,·lc tanııınıış harir lim~tet 
fabrika-ı 11"-·klikri l'rahzon \e havöJi~i c 11ıHn1 ::;atış )t>r~ni ziyant 

c denJcr her şevin en ucuz ,._.., en ~-~~lanıını bulurlar 

Tıean·tlı·1nenıiz<le her n• vi t u hat 'P, fanı azi ınan ı fatra eı;vası : 
~ ~-

MANTOLUK, ROPLUK , KADIN KU· 
MAŞLARI:. QORAP, FANiLA, GÖM· 

LEK , PiJAMA VE SAIRt:: ... 

E.1 son moda Krep Trabzon 
EN UCUZ "Fİ~'ATl .. A SATILMAKTADIR 

Her ÇPŞit parfünıöri, Lo3yo..ı, Levan ta, pudra, kn m 

Ucuzluk Sağlamll~ Temiz boya .. ·--tiıi8ilta• 
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