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İngiliz 
zabitinin 

Öldügü noktada yapılan 
dini merasim 

Londra - Geçen cumar
teai gGnii Tiirk aabillcrinde 
Tiirk aöbetcilerinin ateşile bir 
İngiliz zabitinin ölmesıni intaç 
eden hadiae iki hükumet tara 
f ından doıtane bir şekilde 
halledilQa!ıtir hu hadiseden 
dolayi eaHen teuıürlerini bil 
dirmiı olın Türk bük uınetıle 
iuıiliz zabitinin ölaıüı olduğu 
noktada dini bir mera1tm ya
palmaıı için bir anlaıma hasıl 
olmvı Ye düa bu meraıim ic· 
ra edilmittir . 

lngiliz bahriyesinden Ou· 
een Eliıabet Loedon Ye De
Yonıhire harp gemileri mt ra
ıime ittirak etmiıtir . 

Tibkiye hükumeti de bir 
Türk torpito muhribi orada 
hazar bulunarak meraıime it 
tirak etmeaini emretmiıtir . 

Tirle ıemiıi deniz ilzerin· 
de TG1'1ıiye balıriyesınin allka 
Te tenrarlerini .. ildiren bir 
yaza bulunan bir çeleak atmıı 
tır • 

Koca tebenin 
Attığı çelenk 

Ankar - Aldıtımız mite· 
mmim malumata ıö·e dünki 
dipburau 6uilnde Ttirk ve 
iaıiliz donanmaları tarafından 
yapılan ayınde koca tepenin 
attıj'ı Ç'leukte-Türk donan· 
maııaın aamimi tuıürü- iba
reai yaıılt idi • 

Şark rrıisakı 
Ve Lehistan 
Varıooa - Yarı rumi 

iılıra oja,.,•ı franııa gazetele· 
rine laitaı •n neır etti(li maka· 
lelertle ıuk mi• 1kı meHleai 
lııarııaanda lehiaıanın teyirci 
uaziyette lr.:ılmaaı Jolay11ile 
Frcınaada yü/ııelen entlireli 
ıa Jaları proto•to etmelıteJir 
ajan• Lılaiatan hctrici aiyaae• 
ıinin •n tabii a11o•ırıntlan bi· 
riaini tr ıltil eden lela - Fran 
tı.a mün :uebetlerinin ku !)vetl
ni hi'i bir diplomatik oyunun 

Gs!lltam ıyac 1fını ileri aürme 
lııetlir ve Lelaiatanın A iman· 
11J ile minaeel>etini Franaız 
Alman mtnaaabatı kadar eyi 

llir •Uretfe İdame ettirmek 
•rnfllirttle hulrınilupncı aôy[e. 
m•lcteılir • 

Eşya piyankosu 
Halk eYİDden 
23. Temmuzda keıideıi 

mı'caner etya piyanlroıa 30 
•tuıtoıı telair edilmittir , 

Liman 
Ve Transit 
T ı ~ hzonı ın Pn miilı i ın 

ve hayatı meselc='sıdir .. 

Türk - ingiliz hadisesi 
Yunan matbuatı 

ve 

Atina - Türk - ln1ı:liz 
hadiıeıini büyük bir alika ile 
takip etmiş olan Yunan mat· 
cuatı bu hadisenin memnuai· 
yete şayan bir surette kapa· 

talmıı olmas.ndan mütevellit 
mabıuziyetini izhar etmekte 
ve Ankara hükumetinin bu 
meselede göstermit olduğu 

uzlaıma zihniyetinden b•hıle· 
mektedirıer • 

Proia gazetesi yunan efkl 
ri umumiyeainin bu bal ıure· 

tinden ne der~cede memnun 
olduauou ıöylemeye hacet 
olmadıjını yumak.tadır • 

Yun '3 n·at . nın itilifın huıulü
ehinde göster mit olduğa de· 

rio ali"• o.ıun gerek ingilte. 
reye ve ıerekse Türkıyeye 
karşı bulemekte olduğu de· 
rin muahabbet biılerioden 
mülhemdir V radiany gıaıeteıi 
diyorki hadiıenin dostane ıu
rdte lialledılmiı olmaaı bir 

çok ıeylerle beraber dostu· 
muz Türkiyenin ıulb fikrine 
olan merbutiyetini iıbat eder 
Athinaika nea gazeteai Türk 
İngiliz hadiıeaİQİn hal ve faa
ledı lmiı olmasınia umumi bir 
memnuniyet uyaadırmış oldu· 
ğunu yazmaktadar • 

Ayoi gazete diyorjli hadi· 
aeyi beyecaala ve alika ile 
takip etmiı olan yunaa efkiri 
amumiyeıinia ananevi uzun 
bir doıthak rabıtaaıyle bağlı 
bulunduju ıngilterenin yanı 

batında oldu&u kadar yeni 
ve fakat çok kuvvetli bir ıu· 
rette tabtim edilmit kardeılik 
rabıtalarile baılı olduğu türki 
ye ile yanyanı olduğunu ıöy· 
lemeye hac~t yoktur ingiltere 
ile türkiye lier ikiıi de doğru 
luk hislerinden mülhem suret
te balletmiılerdir • 

Dıger gazetelerde ayni 
tarzda tefıırlerde buluamuı· 
lardır • 

Beynelmilel üçüncü tedris ve 
terbiye konferansında 

Cenevre - Anadolu ı j an 

ıın n buıuıt muhabiri b•ldiri· 
yor beynelmilel ilçüı en tedriı 
ve terbiye konferaaıına Tür
kiye namına pariı talebe mil· 
fettiti Kadri bey iıtirak etmit· 
br. Kadri bey :mufaa•sal be
yanatında Cümhuriyet mektep 
prorramlaranda yapılan tebed 
diililtan Türkiyede mecburi 
tabıılden mektep binalan in· 
ıaaından bahıetmit Ye ilk 
mektek proi(ramlarıoın hazır· 
laDmaaında ecnebi mektepler 
proiramlarıoın huıuıt komiı 
yo ıılar tarafından tet"ik e:dı! · 
dİ i lDİ bıldır mittir . 

Kadri bey maarif f aaliye• 
tinde elde edilen neticelerden 
babıederken bu netıceler ı•· 
yanı memnuniyd olmakla be· 
raber Randiman ıltbarıle da
ha eyi neticelere dotru yüıü
mek ıc ıı p ettiği bildirılmiı ve 
neticelerin iavicreli profeıör
ler tarafından pek çok taktir 
edildijini aöylemiıtir murah· 
ba11ııımız ise ilk mektep ve 
muallim mekteplerinden bah · 
ıederken bunlar için buauıt 

bGtçelerden ylbdo on alanda 
tını ve orta mekteplerde tarih 
te driutımızın yeni Tiirkolojı 

ıttıtlt:rioia proıramı uı,. 

edildiiini kaydetmit v~ yük
•~k tahsil bayabmızd.:.n bab· 
ıederken Darülfuııunun lavg· 
edıle ek yeni bir üniveraite 
yucüde ıetirildiiini ve buna 
bir inkılap enıtitüıü ılive edil 
dığini Ye ber talebenin bu 
enıtitüdea ıeçmesi zaruri ol· 
dutunu ve otuz dokuz ecnebi 
muallamia Türk prof eıörlerle 
mnıt-ereken çalııtıi'ını ve tek· 
nik tedriıatımızın henüz inki· 
ııf denuinde olmakla bera · 
ber eyi neticeler verdiiini izah 
etmıştir . 

Bunlar haricinde Gazi Hz. 
nın himayelerinde vucüda ge· 
brdiği teı"ilıt sayeainde Türk 
dilinde mevcut ecnebi anası· 
rın cıkarılaarak dilimize esaıen 
mevcüt olan tabirkt ve keli· 
melerin l unların yerine ikame 
edildiğini ve a-elecek ıeaeden 
itibaren ilk ve orta mektep· 
lerde f enoi tabir atın tamamen 
Tllrkçe olarak kitaplara itba· 
line imkia huıl oıduiunu ıö 
ylemiıHr • 

Murahha11ımızm Cümhuri· 
yet bükü.netinin on ıenelik 

maarif faaliyeti bakkıDda Yer· 
diii izalıat koııferanı mahafili 
ade ıayet iyi bir intiba •e 
te1irler a7aadır11uıtır • 

Memel 
vaziyeti 

) 

Berlin - Siyaıi mahafil 
ve matbuat memel ı1aziyeti 

hakkında Alman hükumeti 
tarafından verilen notaya 
karı• ecnebi hükumetlerin al· 
dıkları vaziydte11 ve haua· 
t•11 lord cdera in aoam ka· 
maraaındaAlmanyanın mcmel 
hakkındaki proloıtoaunun al· 
manyanın ~vuelce dahil bu
lundata rnill~tlcr cemiyeti 
medi•i aza•• aifatile yapıl
maıı lazım geleceline dair 
olan beyanatından gayrimflm 

nun 11öziıkmektedırler 11a%e• 
teler memel makaorleıini im 
%a eden devletlerin meme/de 
nızamın muhafaza ue oikaye 
ıinc nezuet eylemeye hükm 
en ve uic.iaraen borçla bulan 
dıkların< ve mem .!l milli ıoı· 
yaU•t memurlarını aleyhlerİ• 
nde yapılan tezoirattan vika· 
yaye mecbur bulunduklarını 
yazmaktadır Boarıen Zsitu1111 
11a~ctcıi bu hiuu.ta Jiyorlıi 
•ll•r mmtakaaındcı Almanlar 
Jeti.l de ingiliz.ler oturmakta 
bulunmuı olsalardı çoktan 
in11ilız gemileri memei önüne 
demir atmıı bulunuyorlardı. 

Tutulan _kaçak eşya 
Gümrük mııb ıfaıa taburu 

kumandanhi~ mmtakasıada ü~ 
ay zarfında aşıgıda cinı ve 
mutarı yaz.hı eşya mi.iaaaer~ 

edılerek sahipleri ihtiıaı malı 
kemeıine verilm,ıtir · 

mazot teneke 3o hı•y•r 
kutu 8 saçma 24 kilo ,35o f• 
kaçak tütün 7o kilo , 937 g, 
havan 7 adet çakmak taıı 

936 .. det sigara k~iıdı 2lo def 
ter esr.ır 3 kilo bo gramciır 

itilat 
Lo11dra - Bir taraftan 

ingiltere ue İtalyan hükumet• 
lari digar taraftan mı•ır ile 
italyan hükumetleri arasında 
Libya-sudan hudud hakkın· 
da bir itilaf ha•ıl olmuıtur. 

Sünnet 
Halkevinde bir sünnet ce• 

miyeti yapılaca,ktır Çocuklar.nı 
ıüanet ettirmek istiyen,~r eve 
muracaat etmelidir, 

Halk türküleri 
Halkevinden üç kişilik bir 

heyet hal" türkülerini ve ade 
tlerini toplamak için köylere 
gönderilmiıtir Bu heyetin top· 
ladığı eserler bir broşü,. hal:u 

de nepedilecektir 
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ıranın harici ticareti • 
ıcar münhal 

katiplik lranrn harici ti::art'!t mu· 
oaz.ene.•i 1309 ıemsi &eneair:e 
kadar (21 _ .1 930 dan2 2-
3-93 I) noksan bulunmakta 
iude bu noksanlığı /ngiliz
lran petrol airkE tinin petrol 

ihracatından dol vı ister/in 
oe döviz İranda scıtarak bu· 
na mukabil imtiyaz hakkı 

o' arak lı aıc devletine sE:nevi 

70-80 mil)on rul rede! sn 
de bir meblag tediye ederek 
mezkur nok."a ·/ıh bu suretle 
telafi edılirdi . 

1310-131i (193:! - 33) 
•enelcri :z.arfı'f'lda /randa ha
rici ticartt inlı ıJr kanunu 
konulduktan sonra ıran tica· 
reti muvazenesir i buldu , bir 

miktar-da faz.tuok gösterdi 
iıbu kanun n ucıbınce haric
ten memlekete ıtlıal olunacak 

her nevi mahsulat J iati•nai 

haller hari'i olmak üz.ere ) 

ira·ndan o niabette ıhrac edi· . 
lec.>:k eşya mukubilinde yapı· 

lacaktı . 

FJk~t iranın beızı h ... rici 
mallara ihtıyacı olması ve 
bunuda memlek mahaulô. · 
tına karfılık.. tulmak dünya 
piya•a/.~rınJa memleket mah 

•ulatının rJaziyetini tr: şküle 

uvk ctmiı umumiy< l t berile 
İran dahi dünya i .t at büh
ranındcın azada kaıamc,mıştır 

Eununla beraber ahalinin 
kanaatkarlığı , tuccarın ıhti

yotlı davranışı ve devletin 
mali vaziyetinin meiinbgi sa 
yu;nde ıranda buhran umu'I'! 

ahalice his edılmemiş ve 
memlt ket terekkiye de. gru 

aeyrinde devamla iktisadi in· 
ltiıaftan geri kalmamış t ha
rıci ticard ınhisar hanur.una 

wöre memleket dahilinde mıl 
li •onayiın tevsiinden baıka
cia demir yollar inşa•ı ve 

menafii umumiye ye hadim 
iı!er yapılması ve iktı•a.t ~a· 
haıında ~örulen f aaiiyet yük• 

••lı iradeye malik büyük rei· · 

•in kudretli azmi saye•inde 
bir it.ot; sene za · fında iranda 
wöriılf:n terek.ki husu•en ikti· 

•attaki yükselme bundan böy 
lede iranı daha itila derece
•ine pkaracağı pek tabi( ve 
aııluirdır • 

Yollar ve ~o.,eler 
Demir yolları : Pehleoi 

Hz.. nin zom:ınlarından evvel 
irandaki demir >ol hu.t!arı 
ıunlardır : 

ı - Azerba.>can 
tulu l 98 kilometre 

hattı 

2 - Zahdan hattı tulu 
! 6 kilometre 

j - Reşt - Pılebazar 
tuli 1 O kilometre 

4 - Bunel.ve siyahvez.an 
tuli 1 S kilometre 

5 - Hazreti Abdulazı'm 
tııli 6 kilometre 

Elbette bukadarlık fÖmen 
düf er hattı iran gibi bir mil· 
yon altı yüz bin kilomdre 
muafeye ve on beş milyon
dan ziyade rıufusa malik bir 
memleketin ikt;•adi ihtiyaçla· 
rının teminine kafi degildi. 

Şehinşah Pehlevi Hz. leri 
İran iktisadının ihyasına bü· 

yük ehemmiyet verdiklerin· 
den ve memleketin ihtiyccı 
olan şömendufer kısmı dahi 
bu husu.ta nazarı itibara 

alınmıı bir ka'i senelerden" 

beri H .ızer deniz.ini iran kör· 
fezine birleştiren ı 552 kilo· 
metre tulunda büyük bir hat 
tın inşaşına baılantr.z;;tır ' 

Şehinşah Pehlevi· H~. nin 
maksadı bu huttı harici ser· 
mayeye ihtiyaç his etmeden 
öz memleket •erm"yeaile yap 
maldır • 

Bu hattın ma•raft · yirmi 
milyon in~iiiz. /ırası tahmin 
edilmi•tir, ve hot benclerıtth 
dan bet ile benderşolıpura 
kadar imtıdat ile şimali ce· 
nübe rapi eder . . 

Hattın manafı JO mayi• 
1925 tarihli knnun mucibin· 
ce memlekette sarf edilen 

şeker c;ay istihlak resmile te· 

min edılecektir , işbu re~im 
demir yol inşa•ına kifayet 

ettıkten mada ilti liman haz.er 
denizinde digeri İran körfe-

z.inde yap ıh r.aktır , bu.'llarda 

l enderıch B. dehno ile ben
derşahpur iakeleleridir • 

/~bu hattan ıimalde ben• 
derıahdan Şohiye kadar 12 J 
kı 'ometre ve cenupdada Şah 
purdan diz( ola kadar 290 
kılomtt1elik kıs:m ycpılmrı· 
tır • 

Haftrn İnşası:ıı kamı· lu 
isoeç--danimarka şirket· de· 
ruhte etmiştir altı •en,. zar• 

fında hat ıkmol edıle'lek ,i. 
mal. cuıuba re pt ed,.cektır. 

Sorıu ıelecelt s:ıyımı:da-

müzayedesi 
Vila}et daimi encume
ninden 

Vakfı kebirde medereıe 

aı ıası üurin deki odaların 
1 • 6 · 934 tarihinden gaye 
mayıs 935 tarihine kadar bir 
ıeuelik icarı 4 • 8 - 934 
tarihine musadif cnmartesi 
gününe kadadar müzayedeye 

konuidu taiıplerin kanuni ve

ıikalarile VaHıkebir kayma· 

kamlığı~a ve VıJayct daimi 

encümenine muracaatlara 
il iV 

isk ~ıe tamiratı 
mü na kasası 
Trabzon Sahil Sıhhiye 

merkezi tabipJierindeıı• 1:) • 

Sahil Sıhhıye merkezi önü 
ade bedeli k'!şfi 986 lira 61 
kuruş olan ıakele inşaatı yirmi 
güıı müddetle açık münaka
saya kouulmuştur. isteklilerin 
tafsılat almak üz. e her gün 
ve münakas•ya iştirak edece
klerin ~8 temmuz 934 cumar· 
teıi günü saat on dörtte yüz 
de yedi buçuk teminat akçe· 
lariyle birlikte Sahıl sıhhiye 
merkezine muracaat etmeleri 
ilan olunur . IV - iV 

menfez 
münakasası ... 

Vilayet daimi rncüme
ninden 

İlıaleai fesh eJilen Trao:ıon 
Sürmene Of yolu üerindek i 
14 menfezin müteahhidin ya
ptıiı iıışıat çıkdıkhı. ıonra 
geri kalan .. n3o lira 88 kuruş 
bedeli keıifli bakiyei inıar t 
4 • 8 - 934 tarıhine müsadıf 
c6martui günü ihale olunıca· 
ktır taliplerin kaouı i vesai~ a 
ile Vıliyet daimi eııcümeniıı.e 

muracaatları il- 1V 

Gümriikler 
başmüdürlüğünden 

Gümrülde açık bulua•• 
12 lira asli maaşlt kitiplii• 

orta mektep mnualeriade 
olup memurin lcaoununuodöt• 
t üncü maddesindeki ıeraiti 
haiz olanlar arasında 31·7-934 
salı günü aaat on dörtte bit 
müıa uaka imtılaanı aç.lacakd' 

isteklilerin mezkür ıüa öjl• 
vaktına kadar baımidürlüjl• 

müze muracaat ertmeleri 16111' 
mu ilia olunur. 1-11 

Röntken 
laboratuvarı 
malzemesi 
mü na kasası 
Vilayet daimi ecüm 
o inden 

Memleket Hutaneai Ro• 
gen labu,.atuvarına muktd 
malzeme 4 · 8 • 934 tarih' 
müsadif cümarteai giinl ıaaC 
on beıte ihale o!unaeaktıt 

taliplerin kıouni Yeaikalari 

Vdiyet daimi 
mura caatları. 

münhal zabı 
tai belediye 
memurluğu 

Belediye riyasetinde 
Beledıye zabita kadro-.. -

ilive edilen tehri kır~ar r 
ücretli üç zıbatai beledi 

memurluiu müab•ldir tal 
olaalan11 beledıye me .. ur f 

müstahdemleri nizamname 
ı'nde yazıla ibkim daire*1ad 

euakı müıl;,ite:leriyle birlik 
beledıye riyaıetiae 

lara üin olunur. 

- msaOZ"z· wn mc··ntt•<ffi' =·= 

mü2ayede ile satış 
T. ~ariyesi Nevi 

Varvara Emlak arni 

" 
,, 

. , . Fıodıhkk 

" .. 
, , Degermen fındıklık 

Kanhka emlak ve arazi 
., ., 

Tekfur çayir arazi 
Argalya ,, 

it " 
mssonai hali fındıklık 

18 
10 

8 
28 
8 

33 
32 
l 

104 

43 

o 

M. N. 

120 
180 
90 

137 
200 
loo 
480 
250 
80 

320 

300 

Kti.Mil. 

M. 
il 

,, 
So ,. 

il 

" 
ft 

E. 
m. 

" 
,, 

DEFTERDARLIKTAN 

mavi oğlu yani veledi yor 
,, ., naıpi diğeri ıim yon o. aiko 

baralanbo o tıriyao dafil veledi •ikola 
keskin o. kazı sofya 've r ozili nikol: yot 
kakoşım o. nikola veledi ponay~t 
marandı oglu kızı zoi 
maradi oglu yorika veledi yani ,, 
yazici o. muteveffa :m "o .u"I ö. bojaı a 
kırımla o· anı stas veledi haralambo ve ka 
yor oglu dimitri veledi kotındin. 
amir o. tanaa veledi dimitri ve amir o~f 
lan ve nami digni kt>f:f oğullan Ye aaiFI 
kawoıim oılu pandtlı Yeledi haralambo 

.. Balada c:ns ve evseıfı ya~ıh gayri ttıenkulabn mtilkiyelui J>ıo•lb pUa ile ~·irini 2fin müddeti 
muzayedeye çıkarıl~ı~tır Talıp ol~nlar Ji yedi buçuk dipoıito •kçeletile hltli1'te ihale glfın'1 0~1 
5-8 -934 pazar 1ıuoü uat on dortte Defterdarlıkta mütefekkil komisyona m\iraC•ıtlırı J.....;1Y· 

rı 

d 
h 
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Onu senelerden beri t ır, eğrılarda ve soğuk 
algınlı()ındaki çabuk tesı ını bi lırsin.iz : 
EB marka-;ının tekeffül etti{Ji ASPiRiN, sizi bun
dan sonra dahi memnun edecektir. 

/ . 
.. 
ısrarla 

Ambalajlarda ve kompri
melerin üzerinde EB 
markasının mutl.:ıka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

Buz 
münakasası 

Vilayet daimi encü
meninden 
Hattaaain ! 34 aenr ai 

ilatiJacatındaa bnlunan (Baı) 
28 - 7 • 934 tarihine mü1a· 
dif cumartesi ı&nil Hat on 
bııe kadar mlinakaıaya çıka· 
rılmıtttr taliplerin Viliyet 
dıiat euctlmenine muracaat· 
hrı. iV iV 

Kuru soğan 
Satın alma komisyonı 

riya3etinden 
Artvin taburunun 934 

l!Deıi ihtiyacı olan l 76oo kilo 
kuru Sotınıb ihalesi 8 · 8 9~4 
ziin6 icra edileceğinden b ı p 
olanların l 32 liralık taminah 
muv•kkatalariy le ko111iıiyoaa 
••raca&thrın ilio olunur . 

l lV 

Kemeıkaya mahaJls!nde 
mukım iken halen 
ikametgahı mechul 

Salih hey zade 
izzet heye 

Kitabi Hamdi efendi ve 
mahtumlarına olan üçyiiz lira 
borcunuzdan dolayı mıaariye 
kariyu:nde valu tapunun. ha· 
ziran 929 taııh ve 390, J86 
391,385 400,389,394 aumuro· 
larında mükayyet iki kıta 
faodtklık ve üç kıta otlak Ye 
iki puça tarlaki c.emaa yedi 
parça i•yıı aeakllluaı%a Je
mıali üç ehli vukuf !ar.af~· 
dan mahallinde 17 • 6 - 934 
tarıbınde J So Jıra kiyıaet tak· 
d r edılmiıtır 2oo4 ııumrolu 

ka11unın lo3 inci madc:le•iae 
tevfıkan bir diyecetinjz varıa 

on ıün zarfında ıcraya milra· 
c~atınaz ılin olunur. 

müzayede ile satış 
~ N. Kariyeıi Nevi U No. 

8 Hoı P•Yrak hır hane 4 Dö. Fındıklık 
ve 4 Dö tarla 

49,49 Kirecbane emlak erazi 
146 

T. 

3595,35116 U R. 
j712,3793 E. 
3194,3Bo1 

.t Milada Tarla Fındıldık Otla lıoru 
3Boi,3Bo9 
g38,g5o,gSo E. 

• Hoı keraaya emlak eraıi 

g4g,B4B,B49,B4B E· 
g48,B39 

21o,'J.7',j6,269 M. 
·212,41 

• Hoa keraıya 5 Fındıld k 3o7 
Hoı keraıya 6 Fındıklık 306 
Hoı keraıya S Tarla 505 

6 Ziilmera '' 5456 

M. 
M. 
M. 
M. 

EVKAF İDARESiNDEN : 
.Yukarıd~ cina ve evsafi ya:ııla ğayri menkulatan mülkiyetleri 

Pttı• para ıle 2o ıün müdetlc müıayideye çıkaralmiıtir talip 
olı •lann ~ 7,5 dipoıito akça)arale birlikte ihale ıBnll olan 4-8· gJ4 
f ••adeıı 111116 defterdarlıkta müttttekkil komiıyona muracaat· 
,~ra. I iV 

İLAN 
Trabzon icra memurluğun 

dan : 

Açık artırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulun ne 
olduğu. 

Çukur Ç?yır karıyesi. 

Gayri menkulün bulundu. 
j'u mevki, mahallesi. sokağı, 
numarası. 

Kul oğlu Hasan namına 
çukur çayır kari yesin de tapu· 
nun ıubat 326 ve mart 9.28 
tarıh ve 59, 56 numarada 

bir banenın 64 hissede 17 5 
hiıseai ve 62, 59, ve 65,57 
numaralarda gayrı menkulle· 
rin bf şer biuede bir k uç"k 
biaaeleıi ve S8,6o numaralarda 
mukayyet ıayrı menkuJlerin 
de üçer hiuede birer hi11eleri 

Takdir olunan kıymet: 
59,56 numurali hanenin 

temama 160 lira 17 5 hissesi 
4J75 kurut •e 59,62 numa
fl la tarlaain tema mi 800 lira 
l·S bi11eai 240 lira ve 57 
numaralı otlatın temamı So 
lira 1 S bi11eai 7 So kuruı •• 
58 numaralı otlatın temama 
15 lira l · S hiueai 5 lira ve 
60 aumarala tarlınin temam• 
3o lira l · 5 hi11eai lo liraki 
ceman 306 lira 25 kurut 

Artbrmaaın yapılacıtı yer 
ıün, ıaat: Trabzon icra daire 
ıi öailade 23 • 8 - 934 
Çar ıamba ıilnil ıaat 14de 

1 - İtbu ıayri menkulün 
arttırma ıartaameai 23· 7-934 
tarihiaden itibaren 134- lo9 
numara ile Trabzon icra 
dairesinin muayyen 11umar111 
ada berkeıia ıörebilmeai için 
açıktırllinda 1azıh olanlardan 
fula mal6mat almak iıteyen• 
ler, ifbu ıartnameye ve 914-
109 doıya aumaraıile memu· 
ri1etimiıe müracaat etmelidlr. 

2 - Arttırmaya ittirak için 
yukarda yazılı kıymetin yilzde 
yedi buçuk aiıbetinde pey ak 
çeai veya milli bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edile· 
cektir • ( 124 ) 

3 - ipotek ıahibi alac•k· 
hlarla diiıer alikadariann ve 
irtifak hakkı ıabiplerinia ıay· 
ri menkul üzerindeki hakların 
huıaııile faiz. ve murafa dair 
olan iddalar1nı itbu ilin tari· 
binden itibaren yirmi aün iç;n 
de evrakı müıbitelerile birlik
te memaıriyetimize bildirmele· 
ri icap ·e du. Akai halde bak 
ları tapu sicille sabit olmadık 
ca ıatıı bedelinin paylaıma
aından hariç kalırlar . 

4 - Göaterilen ıünde ar
ttırmaya ittirak edenler arttır 
ma ıartnameaini okumuş ve 
lnzumlu malumab almıt ve bu 
alara tamamen kabul etmiı ad 
Ye itibar olunurlar • 

S - T ayia edilen zaman· 
ela sıayri menkul iiç defa bai· 
rıldıktan •onra en çok artb
tana ihale edilir. Ancak art· 
brma bedeli muhammen kıy-
metin yüzde yetmiı beıiai bul 
maı veya aabt isteyenin ala· 
caiaaa rllcbani olan diier ıla 
cıklalar bulu1aup ta beclıl bu· 

3 SAHIFA 

Kapah zarfla 
meşe odunu 
münakasası 

Satın alına koın isyonu 

Rtvaset iııd r.n 
; 

Erzurum k~taat ihtiyaci 
için 500000 kilo meş'? odunu 
kapah zarf usulile müaakas:ı· 
ya koıulmuştur mün1kasası 
4 ağuıtoı 934 cumartesi günü 
saat on beşte ilk teminatı 
1125 fü·adır taliplerin ıartna· 
mesiui görmek üzere her ğün 
ve mün.akasaya iş~irak edecek 
lerin muayyen gün ve aaattan 
evvel teminat ve teklif mek· 
turlerile koaıisyonumuza mu· 
racutları ilaıı o\uııu,III -iV 

Süt ve yoğurt 
münakasası 

Sattn alma lomisyonu 

Riya~etinden 

934 senesi ağustos bidaye 
tinden itibaren bastı.nelerin 
ihtiyacına 11rf edilmek üzere 
7000 kilosüt ile 1700kilo yoğur 
dun münakasa süretHe muka· 
vcleye rapt edileceğinden ta· 
)iplerin 5-8-934 pazar ıü· 
nil aaat on dörtte komisyona 
muracaatları iiinoluuurlll - iV 

nla11n o ıayri menkul ile temin 
edilmiı alacaklarının mecmuu· 
adan fazla ya çıkmaıaa en çok 
atrttır.aın taahhüdü bakı kal
mak üue arttırma on bet iiİD 
daha temdit ve on beıinci ıü 
nü aynı aaıtta yapılacak art· • 
tırmada, bedeli aatıf iıteyeinin 
alacaiJna rücbam olan diier 
alacaklıların o gayri menkul 
ce temin edilmiş• lacaklan me 
cmuundaD fazlaya çtkmak ıar 
tile, en çok arttıran• ihale 
edilir. 86yle bir bedel elde edi 
lmeue ihale . yapılmaz ve ıa 
t•ı talebi düıer. 

6- Gayri menkul kendisi 
ne ihale olunan kimıe derhal 
veya verilen mühlet içindeda 
ayıevermezs ihale kararı feıh 
olunarak kcndııinden evvel 
en yüksek tekhf te bulaınan 
kımse arzetmış olduğu bedel
le almaga razı olursa ona ar
zı olmaz veya bulunmazaa he· 
men on ~eş gun müddetle ar 
ttırmaya çıkarılıp en çok art
tırana ıbale edılir. 11'i ihale 
arasındakı fark ve geçen gün 
ler ıçın yüz de beşten bea1p 
olunacak faiz. ve dığer zarar
lar ayraca bükme hacet kal
maksızın memuriyetımizce alı
cıdan tahsil olunur.Madde (133 

ipotekli gayrımenkulleria 

Satııa çikanlan yukarıda 
gösterilen 23·8·934 tarihinde 

Trabıon icra memurluğu 
odasında itbuilin•e göst~rilen 
arttırma ıartnameai daireaiode 
atılacaiı iliD oluD\11'. 
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YENi YOL 

• mü-zyedesi ıcar 

MahaJlei veya 
Kariyeai Sokağı Nevi M.N. T. 

isken der pı;şa Uzun sokak mağazı 42 E. 

" ,. han~ 43 il 

es vak s. mağazalar mağ;ı z.a 228 " 
" 

Semercile •• 104 M. 

" S. mağaular ,, 116 E 
" 

,. ,, 114 " 
Mu bitli o Zt-ztinlik hane 157 " munda büsnm oğlu tarla 80 m. 

" 
,, ve tos ormanları eıdak arazi 7 ,, 

" 
h2ne i ltı ve bus m oğlu " 78 " 

" 
kilise c .vari masuran orkaz " 38 ., 

" 
tos ormc. nları hane 11 ltı ve ,, s " 

hüs~m oğlu 

,, yobaz oğlu yestefanos arazı 23 
" ,, kilise civarı hane 12 " 

Samaıuksai kabir ilLıfya emlak arazı 114 E. 

" " " 
330 " 

" camii 
" 193 M. 

,, ,. 194 ti 

" 
abostol oğlu fındıkhk 24 

" ~omera koodi mahallesi emlak arazi 42 
" 

Soiukıu karlık hane 49-2 R. 
Hos kirasya meryem ana emlak arazi 54 ·m. 

DEFTEf~DARLIKTAN: 
Yukarıda ciııs ve saır evsafi yaz•lı gayrı meakulatan bir 

endı k icarları yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılmııtır. 
Talip olanlarin tt 7,5 dıpozıto akçalarıle bırlikte ihale günü olan 
28-7 - 934 cumariesi günü ıaa 14de Defterdarhkta müteıekkil 
komiıyona muracaatlan. il iV 

İLAN 

dan : 
Ol icra mer u.luzun 

Açık artırma ıle paraya 
çevrıiecek ıayrı menkuJun ne 
olduau. 

T o.rla kazret maa loleka 
kö köy cıuarında 6 /..;g • 

Tarla /cozret maa loleka 
kı hane civarında 5 N9 

Gayri menkulün bulundu. 
iu mevki, mahallesi, sokaiı, 
aumarası. 

Şa : icara hüHvın oğlu 

laanan Ga: tarikıcım ıimelen 
yin• hüaeyin Ce : •abıkan 

molla ali otlu i•halun ıken 

halen meto:ıun o•lu mehmet 
ile mahdut 

Şa: tarikian Ce: metonun 
otlu mehmet tarlası şrm'1.len 

nehri carı 

Takdir olunan kıymet : 
6 lv9 tarlanın heyeti umu 

mio .. i )'ÜZ lira 
5 N'J tarlanın heyeıti uma 

mİyui yedi yüz lıra 

Aıttırmanın yapılacağı yer 
ıün, Hat: Of ıcra daire 
ıi önünde 18 • 8 • 934 
Cumartesi ırünü ıa.t 14de 

1 - lıbu ırayri menkulün 
arttırma ıertnaDH.si 18-7 934 
tarihinden itibaren gJ3 ~93 
numara ile Of icra 
dairuinin muayyen numarası 
nda berkelin görebilmesi için 
açıkbrllinda yazdı olanlardan 
fazla malumat almak isteyen· 
ler, if bu ıartnameye ve 9 i3-
293 doıya numaraıile memu. 
riyetimiıe müracaat etmelidir. 

2 - Artbrmaya ittirak için 
yukarda yazıla kıymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey ak 
fe•i veya milli bir bauk4inın 

teminat mektubu tevdi edile
cektir • ( 124 ) 

3 - İpotek ıabibi alac.ık. 
lalarla diier alikadarlann ve 
irbfak hakkı aahiplerinia ıay
rı menkul ü.ıerındeki hakı,rıo 
huıusıle faiz. ve maar~f a dair 
olan iddalanm İfbu ilin tari· 
hınden ıtıbaren yirmi fiiD için 
de evrakı müabitelerile birlik· 
te memuriyetimize bildirmele· 
rı ıcap edH. Akıi halde hak 
ları tapu aıcıUe sa9it olmadık 
ca Hbl Dede!aDİD paylatma• 
sandan hariç kahriar • 

4 - Göıterilen aüde ar· 
tbrmaya iştirak eden!er artur 
ma şartnamesini okumuı ve 
lüzumlu malumab alınıı ve bu 
oları tam•mea kabul etmit ad 
ve ıtibar olunurlar . 

5 - Tayin edilen zaman
da gayrı menkul üç deia bai· 
raldıldan ıonra en çok arttı· 
tan3 ihale edılir. Ancak art· 
tırma bedeli muhammen kıy· 
metan yüzde yetmiı betini bul 
maz veya salat ııteyenın ala· 
cağına rüchanı olan diier ala 
cakhlar bulunup ta bedel bu
nların o gayri menkul ile temia 
edilmiş alacaklarının mecmuu
ndan fazlaya çıkmazsa en çok 
atrttır.ıun taahhüdil bakı kal· 
mak üzre arttırma on bet fÜn 
daha temdit ve on beıincı ırü 
nu aynı saatta yapılacak art· 
tırmada; bedelı Htlf ııteyeinia 
alacağına rücbanı olan diğer 
alacaldıların o gayri menKul 
ce temin cdılmişa lacakları me 
cmuundan fazlaya ç•kmak ı•r 
tile, en çok arttıraca ıbale 
edıbr. Böyle bir bedel elde edi 
lmezse ıhale yapılmaz ve ıa 
tış talebi düıer. 

6- Ca)'tİ menkul kendisi 

ı 
De ililafe -olunan kimıe derhal 
veya verilen mühlet içındeda 
ayıevermezs ihale kararı fesh 
olunarak kendisinden evvel 
ea Jilkıek teklifte bulunan 

Kapah zarfla erzak 
münakasası 

Satın alma komisyonu riyasetinden 
Karı ıarnizonu senelik 12 kalem erzak ilıtiyaci •ilaaka .. 

konulmuıtur cinı miktara ilk teminati milaakaıa aali ile i 
iÜDÜ ve: saatleri aıağıda yazılmııtır iıteldilere ıartaa• 
görmek üz.ere bergün ve mlinakaıaya ,ıucekler ilaale ıl•il 
saatinde kapalı milnakaaalara uıulu daireaincle matacaa 
ilin olunur. 

Ciıu Kilo ilk te•inat 
Lira K. 

ilıale ta ribi 

Şeker 12500 56'2 
Mercimek '28000 315 
Bulğur 70000 787 
Ku•u soğan 20000 lgo 
Gazyaği 24000 630 
Patateı 15000 3.37 
Nohut 28000 294 
Un 820000 1995 
Pirinç 36000 729 
Kuru f asulya 8000 lgo 
Kuru üzum 16000 4:o 
s,bua 1500 562 

iLAN 
Trabzon mebkeme bıtkita· 

betindea : 

Açık artırma ile paraya 
ıevriiecek ıayri menkulun De 
olduiu. 

Bir b•p llane 
Gayri menkulün bulundu

iu mevki, mıballe1i, sokaiı, 
auaara11. 

Farus maballeainde 
Takdir olunan kıymet : 
Kı)meti 250 lira 
Aıtbımaaın yapdacaaı yer 

,aa, ıaat: Trabzon adlıye bi· 
•••ı . öai)ade 23 • 8 - 934 
Çarıamba ıünü aaat 14de 

1 - lıbu ıayri menkulün 
aıttıama ıaıtmameai 23· 7.934 
tarıbiaden ıtabaren 7 Z - lo8 
numara ile Trabzon mabkeme 
katabeb•m muayyen aumaraaa 
ada berkuia 1örebilme1i için 
açakbı Ulaaa yaı.ah olanlardan 
tuta ma!imat almak iateyea· 
ler, ifba ıartaaaaeye Ye 7 '/.-
loö tloeya aumarılile memu· 
ı ııebmau mbracaat etme&uur. 

2- Aıtbrmaya ittirak içıa 
)takaıda yaı.au kıymetua yüzae 
JCdı buç&ak nııbeoade pey ak 
çeaa yeya mıW bir bankama 
teminat mektuba te•CÜ edile· 
Ctkbr • ( 1~4 ) 

3 - İpotek aalaibi alac•k· 
Warla diıer allkaaarlana Y• 

iıtafak laakka ıalıiplerinia ı•J• 
rı meakul üzuaaaeau hakaaım 
ıauuile fai& Ye masrafa dair 
olaa idclalamu ifba ilin tari· 

kimae arzelmif olduiu bedel· 
le aJm•i• razı olursa ona ar· 
za olmaz Yeya balunmaZR lıe· 
men oa :O,q gün milddetle ar 
tbrmaya çıkanlıp en çok art· 
tarana ihale edilir. iki ihale 
araıındaki fark ve ieçen i(ÜD 
ler için yüz de betten be11p 
olunacak faiz ve diğer zarar· 
lar ayrıca bükme hacet kal· 
maksızın mamuriyetimizce ah· 
cıdan tahsil olunu. Macide (133 

Sabta çikarJlan yukarıda 

ıöıterileıı 18·8·934 tarihinde 
Ol icra memurJaiu 

odaıında it\ıuilbYe ıöıttUilen 
arttırma ıarbaameai daireaiado 
abJaca;a ilb olunur. 

So 8 8-934 kapalı za 
00 8·8-934 S.11. aclk 
So 9-g-934 9. kapab 
00 9·8 934 14. acık 
00 il 8·934 9. kapab 
So 11 ·8 934 14. acık 
00 12-8 934 9. aClk 
00 12 8 934 14. kapah 
00 13 8 9J4 9. kapab 
00 13·8·934 14. kap~b 
00 14 8 934 9. bpal-. 
So H-8·934 14. ka~ 

11- iV 

biaden itibaren yirmi sGa i 
de enaln müıbitelerile bit 
te memuriyetimize laildina 
ri icap eder. Aksi halde 
lan tapu ıicille .... it olma 
ca ıatıı bedelinin paylaı 
11adaa bariç kalırlar. 

4 - Gisterilea rinde 
ttırmaya iftirak edenler a 
ma ıartnamuiai ok umut 
lüzumlu malumab almıt ye 
nlan tamamea kabul ebDİf 
Ye itibar olunurlar • 

5 - Tayin edilen zam 
da ıayri menkul ilç defa ba 
nlclıktan ıonra ea çok 
tana ilıale edilir Ancak 
brma bedeli aalaammea 
metin yizde Jetmif bqiai 
maz Yeya aabt iıteyenin 
caiına riiclaani olaa clijer 
cakhlu bulunup ta bedel 
nlann o gayri menkul ile te 
edilmiı alacaldannan mecm 
adan fazlaya çıkmazıa ea 
atrtbraın taabhildü bakı 
mak ilzre artbrma on bq 
dahil temdit Ye oa betinci 
06 ayna saatta yapılacak 
brmada, bedeli ıabf İlter • 
alaca;ıaa rtlcham olaa eli 
alacaklalann o ıayri mea 
(e temin edilmiıa lacaldarı 
cmuundaa fazlaya çtkmak 
tile, en çok artbrana i 
edilir. Blyle bir bedel elde 
lmeue ihale J•pılmaz •• 
t•ı talebi dlfer. 

6- Gayri meakul kea 
ne ihale olunan kilUe d 
Yefa Yerilen mllalet l~ia 
a1•••erme11 ihale karart 
olanarak ke11diaindea e 
en yllkıek teklifte bal 
kimıe arzetmit oldaiu be 
le almaia raı.a olurıa ona 
11 olmu •eya balaamaua 
men on ~et ıün mllddetl• 
tbrmaya çıkanhp en çok 
braaa ibale edilir. iki i 
araaındaki fuk Ye ıeçea 
ler için ytız de betten la 
olaaacak faiı •e diter sa 
lar a1rıca hlkme iacet 
mak1111n memuri1etimilce 
cıdan tabıil oluaar. Madde 

Sabf& ~ikanlaa y 
ıaıterileD 2S 8·934 tari 
Tra bıon mahkeme batkit 
ocla11Dd• i11'uilbYe kt 
artbrma ıartaamlli 
atalacap ilb 011111111. 


