
Sahip ve Basmuharriri-BEKİR SÜKOTJ 
E r--

11 inci yıl - Sayı: 1952 26 TEWMUZ 1934 .PERŞEMBE 

' ~ 

Türk - ingtli 
llad isesi hal kında 

k Londra - Havas ojanaı 
rfl• aildir;yor Sirjohn Sim on D ·m 

.:ivam kamarasında Türk 
İngiliz hadiıui hakkında şa 
beyanatta bu 'un muştur J 7 
temmuzdan beri hadise hak
lunda Alınan mütemmim ma 
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lumat bu feci hadiıenin acıklı 
bir •ui tefehhüm netice•i o/
d u tunu 6Ödermehtedır hadi
•e eııaıında zabitlerin unı-
formoıız olduk arı ve ıcinde 

• 
bulundukları sandalın hic bir 
bayrak taıımt:dığı anlcş:lmış 
hr Tür kiye sefiri Samimi 
teeuürlerini iz.har etmiş biz.-

~at türk hükurnetide teeuü1-
lerini bildirmr,tu. ge'ien cu-

martui türk ıularında güeen 
eliıabeth lo 1do.ı devvuşhire 

!Ş fe harp gemileriyle bir türk tor 
e bll pito muhribinin iştirak ettik· 

it•' leri dini bir ayin yapılmıştır. 
0• Türk muhrıbi hükümetin-

b:i' den aldiğı emir üzere denize 
rttJ' bir t;elenk atmı,tır türk k bi· 
art' neıi hadiaerıin kurbanı olan 
kı~ İnMiliz zabitinin ailc•ine diyet 

i b , o larak bir meblag V.!rmeyi 
.ı~. derpiı etmişt,r • 

r , .. 

~:~; Halk korku 
111
;:; içindedir 
kal' PanClm'l - İngiliz ve 
~~ Amerika kadınları ve çocuk-

cı ~ ları muerlo Armuel lesı tah· 
8J' , . 

ei1'~ ıye ederek panamaya dogru 

diğ~ har~ket etm;şlerdır pu rto 
eolı armuell. s de orfı ıdare ılch 
rı ~~ •dıimişt:r bütün iJu mıntaka· 
k ~ dıı sık Blk z.eız.cleler olmak
ib I ladır Hulk korku icınd ... dır e e . • 

ve' Vistul nehri 
eD~ 

Cler 
61 

ar~ovada ) a\taş ) avaş 
alçahnaJ""t" d , am 

nde J 
ı fe' e<l~) or 

•"' v e ~ ar 0 .ı - Vtslul nchrı 
uıı ~ \; arşovt - yavaş y v ş al<; 

bed ( mcıkta t.: m edı or 
na ' k · b' anca n h t a 8 i<l 'uc ;feyezan tehi sine ,,.. ~ 
k atf lu:ımakt ıdır.I ural rd un 

ib,l'emniyet tedbirlerine (ev ssul 

D ,, olunm:.ıştur bentlerin tahkı 
be•• · ı· ~ımıne B(Ce ı gündür.lu amele 
zaf"' L { 

et Jıl fa1111n arı ve as r kıtaatı ıle 
ce ,~çolı,ılmaktadır devlet ve be· 
de (t~lediye memurları maa,lorının 
karıl.Yüzde ikisi ile felaket ~ede-
ribiıt~ler• yardıma karar vermı,· 
kit• 'o~lt1.rdir , 
ıt"ro1 reti• 

,,. por gaz tesi 
Türk ~ıon ularının .\10-, 

skovada bir ay kala-
caklaruıı yazı) or 

Moskova - Spor matbu
atı türk sporcularının ziyaret 
lerine büyük bir ehemmiyet 
vermektedır kızıl ıpor g:ıze

tesi türk ve ruı •porcularının 
euvefce yapmıı oldukları mu

sabakaları hatırlatmaktatürk 

sporcularının bu aefer rusya. 
da bir ay kadar kalacakları

nı yazmaktadır Moskoua da 
iki oyun yapacaklcırdır Le· 
n ngrad da kief ve Odesada 
da oyunlar yapılmaga hazır· 

la 11yor /ar minık h 21 kof şe 
hı-rlerıle diger tazı şehirler 

türk ıporcu 'ar;y[e karşılcıı· 

mak u.;.ü e muracaatlarda 
bulunmuşlardır 

12 O yolcu 
Sı~ ) üzünden Monteı o 

sa gemi:,ife karaya 
otu n1uş 

Hamourg - Cenubi Ame 

rika hattında i~leyen monte 
roıa gemı•i J 200 yolca ile 
cap nord da ~er.inti yapar
ken aıı eınaıında faroel 
adoıı yakınında karayrı otur 
muıtur . Yolcular tehlikede 
detildir kaza mahalline 6iden 
vapurlar monteroıayı kur
tarmoğa çalışmaktadır • 

2 Ameri' an 
flimi yasak 
edildi 
l erlın - Fılim kontrolu 

yuksek datresi nana ve menin 
vı:.hıte uimlı iki amerikan 
fılıminın gö terılmesını yasnn 
etm şt r Alman s.ınsor me.• 
mur arı bu ıkı fılımdeki fıkir 
temayullermın nazı fıkırleri 

ne uygun ol ugu'lu söyle· 
m ştır • 

v 
ş 

To o C u srhısrn-

d, pakutııko n h znın taşma· 
sı > uı. be, yüz evı su 
ba mış yu.r.lerce ev mahv ol· 
muştur bır c;ok ölenler vardır 
telgraf ve telefon muhabera. 
tının munkutı olm ıı yüzün
den fazla malumat alınma· 
mahtadır bir gazeteni yaz· 
dığMa göre beı bin kişi ka· 
yiptir fakat bu rakkam fazla 
ıörünüyor • • 

ak al 1 
r um za 

Bir tayyare hediyesine 
muvaffak oJmu~lar 

Ankara - Ttakya şeker 

pançarı müstahsilleri Alpul 
la ı~ker Fabrikaıına ıattık· 
ları pançar lardan ayırdıkları 
iane ile ordumuza bir tayya 
re hedıye etmeğe muvaffak 
olmuşlardır Alpullu şeker 

fabrıkası müstahsil/ermin bu 
isteklerine müzaharet etm ş 
ve vatani arzunun tahakku· 
kuna ııerek manen oe gerek 
maddeden yardımda bulun• 
muıtur. ıatın alınan tayyare· 

nin iıim konma meTG simi 30 
ağuıtos zafer ve tayyare ba· 
yramı günü yapılar.aktır • 

M. 
M. 

i i o iie 
atol of 

arasında 
Moskooa - Tcs ajansı 

Bulg r hariciye nazırı M. 

Batolof ile M. Litoi of ara· 
•rnda teati ofunan mektapfo· 
rı neıretmektedir • 

Bufgar ha·iciye nazırı 

gönderdigi mektupta Sooyet 
Ruıycı oe Bulgat murahhaı· 
ları araıında iıtanbulda ya• 
pılan müzakereler ndicuin
de Balgariılanın Sooyet Rus 
ya ile siya.si mün.::ıaebat tui· 
ıine ve ıiyaai mümeasiller 
gönderilme ine karar verdiği 
ni bildirmehtP-dir . 

M. Litvinof cevabırıda. 

Sovyet hükumetinin bu tekli

Flıulha hızmet edecetini yaz 

maktadır • 

.. e 

• 
1 yolları 

e 
Cat;u~lu' \ apanları ida

ma ınalıl um ettıler 
Moı va - S.:>tJyet demir 

)O l rı rı ve bilh ssa 
uz k , h tl ı d casus. 
lu ve tııhripcılık( okunmad) 
tetk k eden ali mehk,.me bir 
cok ıimendü.f er ka:r..ılarına • 
~ebebiyet vere.'1 ,ebekenin 
reişi koralı kınzaen ile mos· 
kava lf:Zrının depo müdürü 
ko'Zlof u ve ücü mühendiı , 
olmak üzere dıger altı kişiyi 
idama mahkum etmiştir diger 
maznunlar 011 seneye hadar 
muhtelif hapis cdzalarına ma 

hltum olııtımu,lardır • 

• 
ı an 

j zou t n ı.ıiihim 

ve hayatı meselesıdir .. 

h iZ gÜCÜ 
B :;ikletc ·ıeri yarın 

~t hriıniz de 
Yarın şehrimize gf'lecek 

olan mahfız gücü bis'kletcile
rini karşılamak üzre Halkevi 
taraf .ndan üç b:sikletli vilayet 
hudu~u olan Of'uo kalapoto
mas dere sıne kadar gönderi
lecektir 

• 
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l 
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Tüccardan Kefeli zade 
hacı !ıaf\z mahmut t.f. sür
mene den y .. ylaya giderken 
yolda füceteo vefat etm:ştir. 

Cenazesi Tra~zoııa getirile .. 
rek yeoicmna kabristanına 
dcfnedılmiştır. Ailesine tazi. 
yet beyan ederiz • 

FınJık rekorltesi 
Ticaret odasının n~şretti

gl rapora göre 934 senesi 
fındık rekortesi dokuı buçuk 

milyon kilo tesp t edilmiştir. 

Geçen sene rekoltesi iıe on 
bin milyon kılo idi, bu rekol· 
te V kfıkebirden Çoruh mın 
takasına kad r ş~mıldir. 

B. 
Sıla yapmak üzre şehri

mize gelen mer~ş mebusu 
hemşerimiz Nuri bey dün Er
zurum vapuriyle iıtanbula ıit

miştlr • 

Teşekkür 
Babamın ölümü münaaebe 

tile cenaze merasimine şifahen 
ve tahriren teessürlerime işfr 
rak eden kıymeth dostlarıma 
ayri ayri teşekküre teessüriim 

manidir. 
Muhterem g ızeteuizin te· 

vas utunu reca ederim . 
Kefeli Z 'lde 

Kemal 

caktan 256 
k ş ö muş 

N vyo k Cu.martesin· 
d n b 1 l mut ş sıcaklar yü· 
zunden 256 kişi ölmüş IJ• 

yü:r.leı ce teş mmü• vak,,•ı 

a i d im şhr .} alnız Chica
goda ellı beş n an ölmqıtür. 

yo9da 
e"' 

Tokyo - Coredeki ~u 

basm-:ı ndan zarar gör~n 

htJlk 1000000 kişiden fazlc
dır J u s hce bir yere sıgın· 
mıı olo~ 10000 ki1inin aki· 

beti mechuldar 400 evi •u 
göt<ırmÜ.ştur 1000 evi ıa ba. · 

emııhr • 
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ıranın harici tıcare i 
ŞOSE HATLARI 

Pehleui Hz.. nin ccılıiıla· 

rının ilk anlarmda memlek~t 
merkezlerini bir birine oto· 
mobil ,ose yo 'larilebağ/an· 
maıı huıuıurıda <;alışmış bu 
çalı,ma net:'ceıi olarak bugiın 
Iran 1700 kilometre otoma· 
bil şose yoluna malık olmuf 
tar . 

İlltiıaden mü ıim ve lıu 
duda cıvur şose hatları ,un· 

l.:ııdır : 

1- Tahran Kum isfahan 
Şiraz Buşehr 1181 k lometre 

2- Tahran lileşhed Zah 

C:an 1874 kilom tre 

3- Kum Hurremal-ad 

/Vaıiri Muhommue 961 ki· 
fometre 

4 - Tahra.ı Kaz.IJ·n Kir· 

manıc.han Serhedhüuevi 775 
kilometre 

5- Seyadhan Tebriz. Cul 
fa 576,5 kilometre 

6--. Kaz.vin Reşt Pehleoi 

230 lıilometre 
7- Tahran Sarı Bender 

ıoh 378,5 kilometre 
8- lıfahan Kırman Ben 

derabbaı 1312 kılometrP 
9 - Meşhec. Badjhiran 

Serhed : SS lulomeirr 
10- Kirman Z .• d...ın 8:!4 

kilometret 

1933 ıeneı;nde 9l0 kılo 
metre tulunda yeni yolun in· 
ıaıına t>aşlaıımı~ o:up yakın· 
da bitecektir bundan baıkada 
bu lf'ne z.or(ınci.o. Çalus yolu 
afılmıştır bu ıonraki yol bü
yülıluk iı tifa sair rıoktalar· 

dan ıayanı taktirdir • 

Husu.ı yol tabir edılen 

Çaluı yolu Talu·amn 42 kilo 
metre/itinde Kere kasa.baıın-• 
dan c-yrılarak ıimale cfofira 
imtidd ile elbürz da~ların · 
tl'm 6~c;er deniz ıc:hilind11 

Çaluı r.on. mevkiye müntehi 
olar ha yo 'un tulu Tahran· 
dan Benderdehno hattını.-, in~ 
tihaaınalıa dar iki yüz o 1 

aelıiz. lıilo metredır, Tahrani 
haz.er denız.·ne ropt eden ) ol 
ların en kı•'laıdır . 

Deuletın yol ve şoselere 

vermiı olciutu ehemm;yete 

YENı L 
Pazartel'"İ- P~r§embr 

GünJeri Çıkar 
Matbaa ı:~ i.darehaneıı 

Uz.u.n •okcık 

Teljrıf: Trabzon-YeniJo! 

ABOl\F 
Senelifi 500, Altı a lığı 
300, üç Aylığı 175 kı:nı~ 

~ÜSHASJ 
4 K.uru5tur . . 

E•ki nüıhalar'lO ku.ruıtvr. 
/ian aatırı 1 S Kuru6tur 

Reklamlar paz.arlı.6• 
tabidir • 

mebrri f.u ada lranı Haric . 
meml ketle.re boğ/ayacak yol 
ların ıkr. lide ayrıca nazara 
alınmı tır . bunlardan biriar: 

Tcbr z Merage Savucbu
lağ Hayde abad'dır Azerbay 
canı Kaoanduz )Olile Irak 
ve S .i.riycden keccrek akde· • 
nıze boglar , iıba yolun mü· 
h.m k sımları yapılmış olup 
tamamen naklı;e vaıııtaları· 

nın g.ıcmeıine müsazttır • 
' 

Jju.ılarLa beraber 1934 
ıeneıınde bu volun tekmilde 
no."sanlarınm fennı suı etle 
tcmını düşünülmektedir . 

Eu semtte yıne ıki ba,ka 
yol vardır : 

Tebrız. Hoy Şah,ıur Ru.a 
ıye Hayderabad 1 ebnz Şert:f 
hane Hayderbod bunların her 
ikı•ide kabili ıaııfade olup 

A?;eı baycanı Revandu.z >olu
na bağlar bu ıorıki yol Rıza· 
iye lfOfunden ( Rumıyc gôlu) 
nt! geçer Hayderabat L"'llcle

ıııncie i vapura bu aotden Şe
ref hane t1kelesıne ve Şerel
hane ı•k~lc•ınden de •ıur yo" 
Lıle TEbrıze münte.ıem ıömen 

döf er seı v.sleri rJnrdır • 
Bırde Tebtız. floy Jhaku 

ve Bazurl.an co.ddt•idır buda 
/ranm ıımal •emılerini Trab 
z.on yoluna 11e karadenız.e 

bağ.ar bu yolda eı'1slı auret 
te yapılmış oluap her durlü 
naklrye vasıt ları ın g;düp 
gelmeleri .e musaitlır • 

M. ı L Vekaleti 
Celilesınin 
Bir emri 
vılayet maknn1ıı dan 

Bir öıüm vukuunda yetim 
lerinize mümkün oldugu kadar 
kısa bar zamanda ma< ş t hsı· 

si, kendinıze ve yetimler n ze 
aıt nüfus mmımelat oın hayat 
ta i 1 en tekemmül ettirmenize 
ve z vccmz ıle çocuklarınız

d n başka babanıza ve:;~hut 

dul anan za da ma ş verılme.· 
ı'ni iıtediğ n':ı t.,ktırde katibi 

adilce musaddak bır beyan
nameyi babanıza ve y but dul 
ananıza. bayatta ık en v t mer 

niıe , ve öyle hir h1d seı io 
vukuu u müt akıp yetimlerin 
vakıt g ç me eo şabs .. o ve 
yahut telefonla ve y; but bir 
tezkere ıl en ya.kın askerlık 

şubts n wu aca t yJ .. mesine 
vab st d r . 

1 
iı i müdafaa v kaletir.ce 

yetim m aşı tcr.bv.ı:ı·nae vukua 
gel.en g<o!çıkmelcrden büyiik 
bır kısmıoın nüfus kay'tleriı>İn 
dağınık larıodan ve.ölüm ha. 
berın·n geç verrJmes'n ~f.D ıu 
bura geld 2'i t c übe ıle anla
şılm şhr. bun bioat?n yukari· 
ki tavs;ytye lüzum görüldüğü 
teblii olunur. 

Sevgili hocaın Dr. Pr. Hüseyin 
Akif ;efendiye 

TAS RRUF 
Tasarruf etmek.· V ttrid t· 

taa daha az sarfetır. k e k · 
bildir . İkinci bir ta 

Tuarruf.. Varıdatı ıhti· 

yaçlara dü Ü'it olarak tatbik 
etmek dem .. ktir. 

Bir kırnse aklı seim ıle 
a:ırf ederse bmktirm f olur 
Gıd. s n an, giyeceğ ndco 

V S .. ıhliyaçlarından t .. sar
ruf eden bır iosnn hakikat 
halde birıkt.riyo sa da. iktisoa· 
di g-örüşle kendini ve m.lletini 
zehtrler. Bu kimseler keodile
rıne ve aileleri ıhtiyaçlarma 

karş gelecek mamulat ve ma· 
bsuJatı alm.;ım~ kla t sarruf 

edcc ~ leı dir Bu da şu elim 
aeticeyı dogu ur 

A} lst.h aı.:. O• ayınca istib
salat mahreç bul m z veyavaş 
yavaş sukut eder 

B ) Bu düşmeden mıl!i 

ikisad•mız reDcıde olur. 

C) Amele elı ... oş kalır. 

Ç ) Bu sebeple ışsizleri 

himaye ıster Hukumet ve ali 
kadar müeas .. a~ler ameleye 
yaptıkları yardıma; vergı V.S. 
ıuretlenle ırat sahıplerıni, do· 
layisile tasarruf eden kımae· 
ı~rı ıştuak ettırirler. 

Hülisiil millt.t ve devlet 
buhı .. na tutulur. Normal bir 
vazıyetın teessiıs'~ne kadar 
al!falet içinde Çlrpınır yiakıek 

f.uzlerle ecnebi ıermayeıioe 

sarılır. 

"Ayaiını yorğaauna göre 
uzat" diyen ululanmız tau· 

rrufu ne güzel izah etmişler· 
dir. Evet bu ıünkü hayatta 

bir insan mevki v~ ş.-hınıa 
göre saı fiyatta bulunmalı Oı ta 

halli bir insanın ıbtiyacını tes 
viye etme sı ile bir milıyonerio 

ihtiyacını tamamlaması aruı • 
da biç fark yoktur. 

Biaciıi baaittir, 

ikincisi lükstür İşte orta 
halli insan lükı tarafa kaç· 
mak ııteue mevk ıilı aşmış, 

çizmeden yukarı çıko::ış 
olur O vakit te ıki yakası 

bir ye.re gelmez, sefalete dü 

ıer. 

Tas .. rrufta bütün v trnda· 
şiara düş n v zıfe A 

ıaahnd ... n k ç• 11k ve 
m hm terc;h etmeLtır. H .. 

ı 

tasaır nf ta u ur . B r 
Avrup.nın 1uks mo & şyasını 
unutalım Bızl şımd11 ı.! ltad ,. 

me.hvtt.den bu ıüks y ş mak 
degil midir ? Türk mü ssese· 

leri "'"" ke, B yk oı Karamür· 
sel mamulatı ile dolsun Oüki· i 
ııılarıoda Avrupa kumaıına 
ehemm'yet ve mevki vermeıin ı 
ler ... kadın moda]dükı ya· 

ş ıma.yı bir kenara atsıD· 

Buolarda moda ınl~:m erkek• 
lere nisbetle yüzde 99 d 
B raz da mil!i giyelim Manik 
rü p~dıkürü unutalım, oldll 
ğumuz gibı gürünelim AYtU 

pavari ya{ayış bızim karnılll' 
doyurmaz bir parça fedakirlı 
bize sonsuz saadetbr ııetir• 

cek Asıl tasırrufu milli iktiı• 
uğruaa yapalım. 

Avrupa m•hnı r huak 111il 
mahn lıozulmaaını doiu 
mili mah almakla oouu 
s·n· iyileştirir, imalitanı 

rıraloıı. 

Beyoğ u hayatından. 
da içıınadolu yaşay.şına t• 

çelım onlar gibi, Yerli yiyeli 
Yerli , .. gi y.-lim . . . 

lstanbul Yüksek Ticaret 
Mektebinden 
Turgut Saim 

menfez 
münakasas 

V ıJayet daimi encünı 
-ninden 

İhalesi fesh eJilen Trabı 
Sürmene Of yolu ilerinde 
}tı menfezin müteahhidin Y' 

ptığı ırşııat çrkdıkhıı ıoD 
g"ri kalan 3730 lira 88 kuru 
bedelı keş fli bakiyei int•' 
4 · 8 • ,34 tarıbine müsa 
cümartesi günü ıbale olunıc 
ktır taliplenn kanuı i veaaik 
ile Vıliyet daimi encümeni 
muracaatlan 111-lV 

• 
ıcar 

müzayedesi 
Vili\vet daimi 

.1 

nind n 
Vakfı kebirde meder 

arını ü-ıerinieki oClala 
I . 6 · 934 tarihinden ı• 
mayıı 935 tarihine kadar 

senelik ic1n 4 - 8 - 9 
tarıhine musıdif C'lmart 
gilaüne kadadar müzayede 

konuldu t .. hplerin kanuni 

siJ.:: ... ı~rile Vakfıkebir kaylll 

kamlığma ve Vılayet dai 

encümenine muracaatJarı 
111 iV 

Kuru soğan 
SatııJ aJnıa komisyon 

riya5etinden 
Arlv'n taburunun 

seneııi )htiyacı olan 17600 
kuru Soğanıb ibales: 8· 8· 9 
günü icra edileceğinden t•~ 
o\aııların / 32 liralık tamio 
uıuv .. b.kate.lariyle komisiyO 

mur c3;. tLrın ilin olunur. 
il -

H 

tn 
ib 
70 
du 

s 
R 

r 
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------------------~---------~----------~------.;;..;;;~..:_:....:--~---------------------------------........ --~~--
Süt ve yoğurt 
münak. s sı 

Satın alnıa l"onıi~\ onu 

Hiva~t·t'~df n 
934 senesi ağustos bid ye 

t nden itibaren bı;shrnelerın 
ihtiyacına sarf edılmek üzere 
7000 kilosüt ile 1700kılo yogur 
du!l münak .. sa sü·et le muka· 
vdeye rapt edileceğinden ta· 
!iplerin 5 - 8-934 pazar gü 
nü saat on dörtte koo:nı11yona 
muracaatları ilano1unurlV IV 

K 3pah zarfla 
meşe odunu 
münakasası 
Satın alnıa konı · b\ onu 
R1yas{ tinden 

Erzurum kıtaat ihtıyacı 
için 500000 kilo meşe odunu 
kapıla zarf uıulile münakasa. 
ya konulmuştur münakasası 
4 •iuıtoı 934 cumartesi günü 
aaat on beşte ilk teminab 
1125 liradar talıplerin ıartna
meıini görmek üzere her ğüa 

ve mün.akaaaya iştirak edecek 
lerin muıyyen iÜD ve saattan 
evvel teminat ve teklıf mek· 
turlerile komisyonumuza mu. 
racaatl rı ilin olunur IV-IV 

• 
Röntken 

laboratuvarı 
malzemesi 
münakasası 
Vilayet daimi ecüme· 
ninden 
~~ , , H 
lW.ı.em!~K.et 2 ıtanesi Ront-

ıen lal uratuvarana muktezi 
malzeme 4 . 8 • 934 tar hine 

müsadıf cümarteaJ züaü uat 
on. be9te ihale olunaeaktır. 
tahplerin kc.nuni veıikalarıle 
Valiyet daimi encümeni1ıe 
muracaatları. ıı iV 

Kuru yonca 
münakasası 
S_atın alma komlS) onu 
rıyasetınGen 

Erıiı can &•r iı.oou ıç:n üç 
Şartnaıt.e IJıa::t.aıue ayrılmış 
ıkııı yüz ellıfer bın uçuncusu 
12o bın İ ceman 420 bın kıio 
kilo kuı a yonca 7 8 934 Hlı 
1ü11ü aa ııt 9 15 ve lô da ıbale 
~dıJmck i12ere açık munaka 
uya ~onulwuıtur ıik temına· 
Uari ISo ıer bumı 39~ lıra 
75 ~uruı llo bınıo .JIS lıradır 
fa& luamuıni okumak 1çın lıer 
ıün munaku .. ya zırmek ıçuı 
gün ve ıaatuıde tcmınatlarıle 
ko co11youumuza iıtekl lerio 

aaaracaallari ılan olun11r. 
l-lV 

İLAN 
Trabzon icra memurluğun· 

den : 
Aç k artırma ile paraya 

çevrılecek gayri menkulun ne 
o dugu. 

Altmış dö t c.Ö.lÜm mık· 
t rrnda fındıklık ellı altı ciö· 
nfı:n mıktliırmda arla ve çi· 

ve mf'nl k 
li.ıyrı mt:okuiün bulundu

ğu mevki, mahallesi, sokağı, 
numarası. 

Kubla k;riyes nde ki"n 
tapunun t şrini evvel 932 tarıh 
ve l9 numara sın da 

Takdır olunan kıymet : 

Altı bın )ÜZ beş lııa 
Arttırmanın yapılacağı yer 

gün, s.at: Trabzon ıcra daire 
ıı önünde 26 • 8 • 934 pazar 

günü Hat 14 de ~ 
l - İşbu gayri menkulün 

arltırma şartnamesi 26-7-934 
tarıbınden itıbaren 933- 1635 
numara ile Trabzon icra 
dai.esinın muayyen numaras . 
nda herk.esııı iÖrebilmeıi için 
açıktır llinda ya:ı.ılı olanlardan 
fazla malümat almak ısteyenı 
er, ııbu şartnameye ve ~.:S3-

1~65 doıya numaraaıle memu· 
rıyetımııe muracaat ctmebd.ır, 

2 A:tt.rmaya iıtirak içın 
yukarda yaı.ıh kıymetıo yüz.de 
yedı buçuk nısbetınde pey ak 
çesi veya mıhi bir bankan1n 
teınınat mektubu tevdi edile
cektır • \ ll4 ) 

3 - ipotek sahibi alac•k· 
lılarla dızer aii1'adariaruı ve 
irt1fak hakkı aabıplerınuı i•Y· 
rı menkul uı.t:rınaeıu hak&aıın 
huıusıle taıı ve murata daıi 

olan iddalarını ııou ılin tari· 
hınden itıbaren yirmı &"ÜD içıo 

de evrakı müıbıteierile barlık· 

te memuriyetımıze blidırmele:ı· 
rı ıcap eası. i'\K.a& hil!Q.: httk 
ları tapu ııcıile aatınt olmaellk 
C• ıatıı DeUeUDID payl•t••· 
111ıuan b.arıç kailrlar • 

4 - Göıterılea sıünde ar· 
ttırmaya ııtuak edeb!er arttır 
ma ıarbıameıını 011.umut ve 
uzu mıu maıumab almıt ve -bu 
nl.ırı tamamen kabul etmıı ad 
ve ıtıbar olunurlar • 

5 - fayın edılen zaman
da 1ıayrı wenkuı uç ueta bilif • 
rı!aı•tan aoora eo Ç01' artu
t .. na ıbale edı1ır. Aucak •ut· 
tııma oedeh muhammen kıy· 
metıo yüzde yetmış beşını Dul 
maz. Yt.ya &atıf ıstt:yeıun aıa· 

C&fCID& 1 UCO&Dl OiaD dıJıer ala 
c.uuı!ar buıunup til beael bu· 
nlar.D o gayrı men"ul ile temuı 
echımıt aıacaldaruıan mecmuu
odan t..ı.laya çıkmazsa en çok 
atrlbrıun ta.hhudiı bakı kill· 

mak iıı.re arttırma on beş gun 
daha temdıt ve on betıncı i1İ 
nu aynı saatta yapuacak iU't· 

tırmad.ı, t>edelı ıauı ııteyeının 

aıacaıııua ıuch•nı u1aa aı&'er 
aiac&ırnların o &ayrı men-..ul 
c:e teman edılm1şa iacakları me 
cmuuna11ıı t.ızıaya çııtmal( fiıılr 

tile, eo çoil. arttıran• ıhaie 

edı!ır. liöyıe bır bedel eıde edı 
lmcue ıbaie yapılmaz ve aa 
t•ı talebı düıer. 

6- Gayri menkul kendiıi 
ne ıhale olunan kımıe derhal 
veya veralcD mühlet iç.ıDdeo.a 

Kapall ve açık zarfla erzak 
münakasası 

Scıtın aln1a komisyonu ri) a:::ıetinden 
Kars kam"zonunun senelik ihbyacı olsn beş kalem erzakı 

münakasaya kouulmuştur cins miktarı iık teminati muviJkkatas1 

uıulile ıbale günü sa.;;tları rşağıda y;ızılmıştır ısteklilerin şartna 
meyi görmek üıere ber gün ve mütJoıkasaya girecekleri ihale 
i[Ünü ve saatde kapah müaakasalara girHeklerinin usulu daire 
ıinde muracaatları ılan olunur . 1-lV 

Cinsi Kılosu ilk teminata ihale h.rihi S. !!'.: şekli 
Lira K. 

Kuru ot 25000 187 5o 
ı 12 » 

2o26 » 
420 

2268 

ıs 8-934 '} • çı ii( 
Saman 150000 

" " n 
IS n 

" " " 
14 kapalı Arpa 286000 

Ko-.run eti 16000 
Sığır eti 252000 

16 " " 
9 ,, 

" " n 
14 n 

müzayede ile satış 
S N. Kariyesi Nevi U.No. T. 

8 Hoı pavrak bır hane 4 Dö. Fındıklık 911,952,953 M. 

4g,49 Kirechane 
145 

ve 4 Dö.tarla 
emlak enzi 

3 Munda Tarla F.adıklık Otla koru 

35sS,35y6 M.R. 
3772,3793 E. 
3794,3907 
38o8,3go9 
gJ8,gSo,gSo E. 

Hos kerasya emlik erazi 

Hoa keraaya 5 Fındıkhk 
Hos keraıya 6 Fındıklık 
Hos ker11ya 5 Tarla 

6 Zülmera 11 

B4i,848,849,g4g E· 
848,839 

210,271,36,269 M. 
272,47 
3o7 
306 
505 
5456 

M. 
M. 
M. 
M. 

EVKAF İDARESİNDEN : 
Yukarıda cıos ve evsafi yazıh ğayri menkulatın mülkiyetleri 

peıin para ile 2o iila müdetle müzayideye c;ıkarılmiştir talip 
olanlann "7,5 dıpozito akçalarıle birlıkte ibale &iinü olan4-8·9J4 
Cumartesi günü defterdarlıkta mühşekkil komisyona muracaat· 
ları. I - /V 

Kapah zarfla erzak 
münakasası 

Şiltın alma komisyonu riyasetinden 
Kara ıarnizonu aeoehk 12 kalem erzak ibtiyacı müoakaaaya 

konulmuştur cina mıktan ilk temınatı münakasa usulı ile ibate 
ııiaü Vtı sutletı aı•ğıdı yaz im.ştır iıteldılere ıutnamey 
görmek üzere bergun ve münakasaya iİrecekler ıhıde iiinü •e 
aaatıode kapalı munakasalara uıuiu daireıınde muracaatJar 
ilin olun ur. 

Cını Kilo ilk teminat 
Lira K. 

ihale taribi 

Şeker 12500 562 
Mercimek :L8ooo ::SlS 
Bulğur 70000 7~7 
Kuru aoiao ~0000 lgo 
Gazyaiı 24000 6.::So 
Patateıs 15000 3;S7 
Nobut 28000 2~4 
Un 820000 1~95 
Pırioç 36000 7'29 
Kuru fasulya 8000 lso 
Kuru üzum 16000 4 ... o 
Sabun IS o o Sbı 

ayıevermezs ihale kararı feıh 
olunarak kendisinden evvel 

ea yüksek teklifte bulunan 
kimıe arı.etmiş olduğu bedel· 
le alm•ia ra:u olursa ona ar
zı olmaz veya bulunmazsa he. 
men on !>et 2ün müddetle ar 
ttırmaya çıkarılıp en çok art
tırana ibale edilir. iki ihale 
araıındaki fark ve geçeu gün 

So 8 8 934 kapalı zarfla 
00 8 8-9::S4 S.11. acık 

So 9-H 9.34 9. kapalı 
00 9 8 934 ı4. ac11ıt 

00 11 8 Y34 9. k-.pala 
!:>o ll·8 934 14. iıılCd' 
00 12 b 934 9. acık 
00 ll 8 934 14. kapalı 
00 13 8 9J4 9. kapab 
00 l:S 8 9:34 14. kapalı 

00 14 8 934 9.:; kapalı 
5o u b 934 14. kapalı 

n - ıv 

ler için yüz de ~eşten he11p 
oluoa..cak f cız ve diğer zarar· 
lar ayrıca hükme hacet kal
maksız.ın memurıyetimizce alı· 
cıdan tahsil olunur .Madde (133 
Satışa çıkarılan yukarıda 
ıösterilen 26-8 934 tarihinde 
Trabı.on icra memurluğu 

odasında itbuilanve göıtttrilea 
uttırma şartnamesi dairesinde 
atılacaj'ı ilin olunur. 

J 



İLAN 
Trabzon icra memurlugun 

den : 
Aç k artuma ile par ... ya 

çevrilf cek g-yri menkulun ne 
olduğu. 

Birb~pb~nev brb 
hane anası ve kısın n fın · 
dıklık ve kısrnen t a h:ıl n 
de iki kıta g yri m ul 

Gayri m rn ün bulundu 
ğu mevki, m h ilesi, sok - ı, 
numarası. 

Trabzonun e ariya k rı 
yesinde mart 9 o tarıh ve 
79 ila 82 aum ada 

Takdir olun n kıymet : 

79 nvm r a k yit ı ha· 
neye yüz lira ıc: sen ı:ıu01ara

da kayitlı h ne A s s.na IS 
lıra s~ksen bir numı·nda mu· 
ka.yyet kısmen fınd klık ve tar 
laya iıç yüz yirmı lıra ve sek 
sen ıki num rada kay;tlı ke· 
za kısmen fındıklık ve kısmen 
tarlaya ıekat>n lira 

Arttırmanın y pılacağı yer 
güD, saat: Tra on ıcra daire 
ıi Ö!!Ünde 26 · 8 • 934 p zar 

ıünü ıaat 14 de 

1 - İşbu gayri menkulün 
arttırma şartnam<:si 26 7 934 
tarihinden itibaren 933 1663 
numara ile Trabzon icra 
daiccsir!in 1Luayyen umar s. 
oda herktain görer · esi ıçin 
açık tar Uinda yazıl clanl..rdan 
fazla malümat -lmak isteycnı 
er, işbu ıartnameye ve 933-
1663 dosya numarasi em ~ 
riyetimize muracaat dmchrlır 

2 - Arttırmay·a i tıra 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedı buçuk oisbet ndc pey ak 
çes\ veya milli bir bankanın 
tem'nat mektubu tevdı edile
cektir • ( 124 ) 

3 - İpotek sahibi alacc1k
lılarla diier alakzdar rıo ve 
irtifak hakkı sahıplerinın gay
ri menkul üzerindekı hakların 
huıuıile faiz ve masrafa dair 
olan iddalarıaı işbu ılin tari 
hintt-=n itibaren yirmi iÜn için 
de evrakı muabitelerile birlik· 
te memuriyetimize bıidırmele· 
ri icap edu. Akıı h,.lde h .. k 
lan tapu ııcılle sabit olmadık 
ca aabı bedeJinın paylaıma-
11adan hariç kalırlar • 

4 - Gösterilen ıünde ar· 
tbrmaya ittirak edenler arttır 
ma ıartnameıini okumuş ve 
&zumlu malumatı almış ve bu 
alın tamamen kabul etmiş ad 
Ye itibar olunurlar . 

5 - Tayin edıJen zaman· 
da ıayri menkul uç defa bağ· 
rılciıkt2n ıonra en çok arttı· 
tına ihde edılır Ancak art· 
tuma bedeli mlah. mmen kıy 

l:.u 
l 

• 

YENi YOL 4 

u gece 

alacaklıların o gayri menkul 
ce temın edılmışa lacakları me 
cmuunda.o fazlaya çıkmak şar 
tile, en çok arttırana ıhale 

edalar. Böyle bır bedel elde edi 
lmezse ıbale yöpılmaz ve ıa 
tış talebı düıer. 

o- Gayrı menkul kendisi 
ne ıhale olunan kımse derhal 
veya vcrılen mühlet içındeda 

ay.evermezs ıhale karar! fe•h 

olunarak kendııinden evvel 
eo yüksek teklıfte bulunan 

k mse arzetm ş olduiu bedel· 
le zdmaa-a razı olursa ona ar

zı olmaz veya bulunmazsa he
men 011 !leş iÜD müddetle ar 
ttarmaya çıkarılıp en çok art-

brana ıbale edıhr. Uu ıha!e 

arasıodakı fark ve geçen iiıD 
lcr ıç n yü.z pe beşten hes.p 
olunacak taız ve aıgcr zarar· 
lar ayrıca iıukme nacet kat-
maksızın memurıyctımizce alı

cıdan tabsıl olunur. ~'adde (133 
Sat.şa çıkarılan yuAarıda 

gostt:rılen ~b 8 9J4 taııbınc.ıe 

1 rabzoıı ıcra men. u 'uau 
odasında ışbuılanve iOStr.rılen 
arttırma şartn.mesı oaıresınde 

atılaca~a ılio olunur. 

icar m(jazyedesi 
M~he>'lei veya 

Kariyeıi Sokağı Nevi M N. 

isken der paşa Uzuo so~ak mağan 42 

" " hane 43 
esvak 

,.. 
::, . mağazalar mağaza 228 

" 
Semercile ,, 104 

,, S. mağazalar ,, 116 
,, ,, 114 

Muhittin Z'!ztiolik hane 157 
munda büsam oilu tarla 80 

" 11 ve tos ormanları emlak arazi 7 

" 
hane alta ve buum oğlu ,, 78 

" 
kiliae civara masuran orkaz ,, 38 

" tos ormanları hane altı ve ,, 5 
hüsam oğlu 

,, yobaz oğlu yestefaooı arazi 25 
,, kiliıe civarı hane 12 

Samarukaai kabir ikafya emlak arazı 114 

" lt " 330 

" camii ,, 193 

" " 
,, 194 

il abosto! oğlu fındıklak 24 
komcra kondi mahallesi emlak arazi 42 
Soğuksu kilrlık hane 49 -2 
Hoıi kırasya weryem ana emlak arazi 54 

DEFTEF~DARLIKTAN: 
Yukarıda cıDs ve saır c vaafı yazılı gayri menkulatıll 

enelık icarları yırmı gün müddetle müzayedeye çılıtarılmıt 
Talıp olanlarin • 7,5 dıpozito akça!arıle bırJikte İb.ale 1ıü11il 
28- 7 934 cumariesi günü ua 14de Defterdarlıkta mütef 
komısyona muracaatlara. Ilı iV 

müzayede ile satış 

mahallesi 

iskender paıa 
Ayatii~o 

" 

MN. 
489 
13§ 
156 

Sc.kağı Nevi K.m L. 

fabrıka ha ap hane 40 
çömlekci dükkan So 

,. harap hane, mağaza 150 

" 
Sotha 

221-222 
21 

kılıse iki kıta ana 7 o 
vaftis kiiiıesi 125 

" 60 

Eıvak 179 
Kemer kaya 33 
Ayafılbo 162 149 lSo 

F areakhıaar 

" 

72 
74 

DEFTE 

Eluolha harap , maıli 140 
inhidam haae 

Sira mağazalr hane 1400 
Ayayanidi hane 2500 

maaenci çıkma· Tahtani 
zı ve çö.:nlekci dükkin 

Gilıyos har:-p hane 
K lyoz arsa 

200 
200 

So 

OAALIKTAN 

Yukarıda cinı ve evsafı ısaire:si yazıla iayri menkblatıD 
kiyelerı yirmi gün mü d t.e müıayedt:ye çıkarılmııtır • 
olanlar yüzde yedi buçuk aıpozito akç<11anle birbkte ıhale 
olan 11 aauıtos 9j4 cumartesı günü saat on dörtte d~fte 
lakta müteıekkı1 komııyona muracaad•rı • il - iV 

mü2ayede ile satış 
Kariyesi N ,,-i M. N. Kti.Mu. 

Varvara Emlik ariı%İ 18 120 M. 
" 

,, 10 180 " 
" Fıodılıkk ~ 90 ,, 

" ' 28 ı:i7 So ,, 
il DFge men frndıklık 8 200 " Kanlaka emlak ve arazı 33 loo " 
" 

,, 32 4cSo ,, 
Tekfur çayir arazı 1 .:!So E . 
Argalya ,, 104 80 m. 

" 
" il 43 320 " 

masonaı bala fındıklık o 300 ,, 

DEFTERDARLIKTAN 

T. Sahibi efveli 

mavi oğlu yanı veledi yor 
,, ,, namı d geri sım yon o. oi 

har.tanbo o tırıyao dafil veledi aik 
keslun o. kızı sofya ve rozili nikola 
kakoşım o. nıkola veledi pouayot 
m .. randı oglu kızı zoi 
maradı ogıu yorika veledi yani 
yazıcı o. mutevcffa rn-'oau'l ö. boi• 
kırımlı o· anutas veledi haralambo ve 
yor golu dımıtri veledi kotaadia. . 
amir o. tanaa veledi dimitri ve amır 
!ara ve nami dignı kttit otulları •• 
kakoıım oglu pandelı veledi harala• 

Balida c"ns ve euafı yazılı gayri menkulahn miilldyeletı pt>Şİo p:.ta ıle yıtml ıüa mild 
müZöyedeye çıkarılmıştır Talip olanlar • yedi buçuk dipozitcı akçelerile birlikte ihale gliaO 
5-8-934 paıar ıüııü aaat OD dörtte Dcfterdarhkta müteıek~l komiıyona muracaatlan 1 

Bü 


