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Şehinşah Hz. 
Trabzonlulara ~elami 

lran'a avdet buyu•an Şehi
nııb Hz. ni •İliyet hududu 
olan çıt.ak mevkiıne kadar 
.tetyi eden vaıim:z R fat BE. 
Trabzon balkının yükıek ta. 

.zim •e muhabbet du~ılllarını 
Şehintah Hz. arzetmiş Şebin· 
tıh Hı. de bilmukıtbele Trab 
zonlılara muhabbet ve ıelim· 
larının ibliitnı reca buyur
maılardır • -
Şehinşah Hz. 

İran lorağında 
Maku - lran Ş~hinşabı 

hazretleri dün 11at on yedi)i 
kırkta sıürcu bulaktan nıeDJ· 
lekeilerine ayak ba•tılar llnu 
llzerinde biri bizim ala haz. 
reti bumayunun yurdumuzdan 
ayrılıılarından dolayi duydu 

iumuz hisleri diğeride İran 
orduıunu büyük ıefıne rarıı 
olan bnzhlıfrını ifade eden iki 
tak kurulmuıtu Bu takların 
iki batında Türk kıtaatı bir 
lran piyadealayı yer alm ş bu 
luniyorlardı. iki kardeı ve 
doıt milltt ordusur.un ala 
bazrdi humayuau selamlamak 
için yan yana tl'şkil ettikleri 
bir 11ra ıü11ıünün batmak 
üzere olan ıüneıın kızıl akis 
leri altında aldıgı manzara 
çoll lbtivam ı idi. Saat on ye
tıliyi y.rmi ele ali hazrdı hu-

. mayunu ıetirmekte olan oto
mobiliıtırabatlarnçin kurulmuş 
olan çadırlarının önünde dur· 
du burada bir müddet iıtira
bat buyuran Ş hiaşab Hı. nın 
günlerden beri topraklarımız 
üzerinde gt'çtJkleı ı b r y~rde 
olduiu gıbı me nleketımızın 
en qcra köıelerın • kad.r ü 
tiın Türk m.Hetının bar kalp 
birhii ile gôsterd il s yg ve 
uvgiyi bir d fa d h ızhar 
eden kıhahmııın on nd n 

ıeçerek atıl•n ıt-lim topları 
araıında İrana ,.yak baıt lar 
ve lran orduıunun ve balkı
nın yiik sek tazım tezabur tı 
araaında otomobillersne bine
rek Mal uya teırıf ett&l , . 

,... ..... 
Kaid ırmağa 
karar verdi 
Vatınıtoa Babrıye ne-

ııreti ea~i ıiıtem ıekız zırhlı 
da11 torpil kovanlarını kaldar 

m 'İ• karar Yermııtir bu tor 
:ı kovanları ite yaramadığı 
ibi ıemileria ıuratınıdı •n
mıld•du • 

Şeh"r şah Hz. nin yüksek azım 
ve iradeleri sayesinde, komşu 

ve kardeş iranuı terakkısi 
Şehinıa PehlerJi hazretle

rinin idareyi ellerine alma· 

dan erJtJel hükumet müesnıe 
leri ve gerek milli müesse•I!• 

ler umumi) tle durgun ve 
ve ıo ıük bir halde idıler hu· 
suıen pek büyük ehemmiyeti 

h:ıız. olan z.iraat oaktın ida· 
r •i tarafından hic bir el.em· • 
miyet görmemiş difer kııım· 
lar ıııbı o dahi ihmale ofra· 
mır hatta küfük bir ~iraat 
mekt.:bi teaiş edılmi, olaa 
bele mektep mektf'p bütce•i· 
nin ademı tediyeıi mulumatlı 
ve mütehaniı zttvatın ziraat 
idarelerinde bulc11maıından 

naıi böyle müeueaeler de 
bır ıemne vermeden derhal 
kcpanırdı • 

1920 Hneıinden itibar•n 
lranın z.iraut fabeai dahi •air 
ıubeler mi•iıluuri adımlarla 

tekamüle doğru yürümekte 
ve inkiıaf etmekte balanmuı 
tur ; Eslci ziraat aıullerinin 

yeni ve oarl ._uaullertt tebtili, 
ziraatta makina kullanılmalı 
muhtelif nebatatın z.er'inde 
pbre kullanılma•ı , kıymeti 
haiz mahsulatın • ekilme-ciyle 
tamimi , ormanların tekıiri , 
au takıimatı, hayuanah. ehli· 
yeden iyi na.iller türetmek , 
nebatat ve ha.y1Janata mu•al· 
lat haıaratla aıkı mücadele 
yapıl'flıf oıatıda z.irk edilen 
zıraat enıtitüleri bütiira mem· 
lelıetin lıer tarafında teai• 
edilmiıtir : 

Sonu ikinci sab.ifede 

muhafız gücü bisikletcileri 
27 temmuzda şehrimizde 
1 • 6 934 tarilainde on birinci yıl döaümünü kutlulayan 

muhdız. gücü bu ıene de ıeçen yıl yarıııaı yaptıiı Turkiye 
bısıklet turunu tamaml1tmak üıre bisikletçileri 1 · 6 • 934 tari· 
binde yolaçıktılar on birinci yılını dolduran hayata içinde mem.· 
leket dabıhnde bır çok seyahatler yıpmak suretile kendı mın· 
takaaında o duğu kadar diier mıntıkalar ıporculuğunda da 
spo,.un asil aşkına kamçılayan mubafıı ıüçlülerin biıikletcilerioi 
27 Temmuz.da aramızda ıörmekle snıneceğıı.. ıebrimizde bir 
gün istırabat edcek olan biıikletçiler cumartt ıi iÜLÜ b:ıraketle 
o gün akçaab&t vakfıkebir sıörele ye ıideceklerd.r • 

Dahıliye vekili 
Edirnede 

Edirne - Dahiliye vekıli 
Ş Kaya bey refakatinde. trak 
ya U mufettişı İbrahim Talı 
bey dab lıye • buıusı kalem 
müdürü Ekrem beyler ve ya
v rluı bulunduğu halde bu 
g n saat on sekız de edırne· 
ye gelmişlerdır . 

Y hudi işcileri 
h .. kkında 

Hücum 
Kıtaatının 

Tekrar emniyetini ka
zanmağa çalışmakta 
Pariı - Berlinden bildiril 

diğıoe göre siyasi mahafilde 
Von Papenin reisi cumhuru 
ziyaretine ittıfakla büyük bir 
ehemmiyet atfedılmektedir bit 
ler hüküD>t ti nin vaııyeti son 
hadiseler yüzünden umumiyet· 
le nrsılmıı gözükmektedir h'J 
ndan böyle nazir diktatorlu
gunu hanıi es11 dabilidde 
büküm ı ıreceği ıuali vaı t 
olmaktadır iki günden beri 
reımi zevat ile nazi fırka11 
ru*"ıuı hucum katatlarının tek 
rar emniyetini kazanmaia ça· 
hımaktadırlar . 

Von Papen 

Liman 
Ve Transit 
Tı. Lzonuıı en mühim 

ve havatı meselestdir .. 
" ____ \... 

Oaily telegrap 
gazetesi ne 

• 
yazıyor 

Londra - Daily telegrap 
gazetesi yaziyor Şark avrupa· 
ıı diplom& siıi iki mühim isti· 
baleye maruz kalmıştır bir ta· 
raftan yunan bükfımet:nin lon 
dra ve roma kabineleri tara· 
fından imza .edilmiy'n hiç bir 
ak deniz mısakına İf tir ak etme 
meie karar ve diii çünkü 
atınının \:.öyle bir diplomatik 
vesikasının İtalya aleyh ne mü 
tevecc.h bir koleksiyonu kola· 

ylaştırmas;odan ko:-kmakta ol· 
guiu bildirilmektedir . diier 
tuaftan kemalist • Türkiyenin 
muohasıran Sovyet Rusya 
dostluğuna istinat edemiyece· 
ğine kanı olarak İran ile sıkı 
bir ,antant aktetmiş oldufıu 
ve yakında Tahranada ıskeri 
bir heyet göndereceii söyle· 
nmektedir . 

Anadolu ajansının notu : 
Bu busuıta selibiyettar 

mabafılin malumatına muraca 
at eden anıdu'u ajansı bu 
haberin asıl ve esası olmadl· 
rını beyana meıu:ııdur • 

• 

Sovyet bayra· 
ğ~nı dikmişler 
Zabıta memuru Numa

yi§cilere ateş etmi§ 
Amsterdanı - Hükumet 

koıainiıt Tribune gueteaini 
kapatmıt ve bır çok matbu 
kağıt müaadere etmiştir hükii 
met asayişi iade için kati bir 
harekette bulunmağa karar 
vermiştir düu akşam 
karışıkhldar tekrar başla· 
dıi•nd•n zabıta memur· 
ları numayışcılere ateş et· 
miı ve iki kışiyi ağır suret 
te yaralamıştır kiyamcılar ye· 
niden barıkatlar vucuda getir 
mişler ve üzerine Sovyet bay 
rağmı dikmişlerdir . 

Park ta saz 

L~ndrada- R .. uter ajanıı 
nın habe;- aldıiına ıöre Tür
kıyede olduğu gılai Sovyet 
Ruıyada da yabudi aleyb.tar
lığ nı ezmek üzere resmi tel· 
birler alınacaktır . Tlirkiyede 
yabudıler tarakyadan koyduk 
larına kanaat ıetirilen memu · 
rlar .şiddetle tecz.ıyeedilea faz 

la İfcİ hakk•nda takibat yapı· 
İacaktır • 

Reisicumhurla mülakat 
ta bulunmak. iizere 

Park aıllıtec'rleri tarafın· 
dan iıtanbul' dan hanende Ha· 
fız Mehmet , kemani Refet , 
kanuni Salim, cünbüş Şevket, 
kemençeci Anastas bey ve 
efendilerle solist İffet , solist 
ve cüabuş Melek ve Cevriye 
İ·fan hanımbrdan mürekkep 
sekiz kişilik bir saz b.eyeti 
sıefü·ilmiştir . 

Berlia Baıvekil muavini 
Von Papea ıüniin ıiyaıi me· 
ıeleri lıakkında reiıicumhurla 
mulikatta bulunmak ilzere 
cila •kt•• aeudecke ıitmittir , 

Heyet çuk rafıbet zörıPek 
tedir. 



SAHiFE 4 

Trabz.on •cra memu ıuğun 
dan: 

Açık artırma ı p:ır ya 
çeYrii c k g yrı meni umu L 

olduğu 

Esv .. k m kıi 
bir mag.,za ve 
bir n:g zn v t 
gazııy muht ... 
his "ete bi h ., 

Gayr men 
ğu mev i, 
numarası 

l k t a 
cı atda 

li ' 

Trabzon Es-.;ok a Tapun'n 
2g3 . 284 Ng ve 320 kanun· 
sıni kayıtlt 

Takdır olun n k ymet : 
temamının 2500 lira kiymet 
Arttırm:ının ~ p lac ğı yer 

güll, saat: Trabzo'l ·cr-1. dai· 
resi önunde 9 · 8 - 934 
perşembe günü s t 14 de 

1 İşbu g y i m nkulün 
arttırma şartn.ım si 9 7 934 
tarihinden itil:aren 933 15 
numara ile Trabzon icra dai
resının mu yyt;n nu'llara sı 
nda herlı:esin göre bılmt:.si ıçın 
açık fır ilanda yazılı oladardan 
tazla malümat ~lmak ısteyen· 
ler, işbu şartnameye ve 913-
15 dosya numaraS e ruemu· 
riyetimı:ıe müracaat eb:::ıelıchr. 

2 Arttırmaya ıştirak iç n 
yukarda yazılı kıy etir yüzde 
yedı buçuk nıSbetınde pcv ak 
çesi veya milıi bir bankanın 
teminat rrektu!Ju tevdı '.file· 
cektir . ( 124 ) 

3 - ipotek sabi alae k-
lılarla diğer ala ~ Jarııı va 
irtıfak b l(k b p 
rı menkul üzerine! 
hurus'le faız v_ ra dar 
olan idd larını iş u ılan tarı 
hinden ıtıbaren yumı gun ıç n 
de evrakı milsbıtelerile birhk· 
te memuriyetim'ze bildirmele· 
ri icap edcır. Akıı halde hak 
ları tapu s'c•lle sabıt olmadık 
ca aatıs hedelınin payl şma· 
ıından hnriç ka.hrlar • 

4 - Gosterıleo gıind ar
ttırmaya ıştia ak edenler arttır 
ma şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu malumatı almış ve bu 
nları tam. men kabul etmış ad l 
ve itib .. r oiuourl r . 

5 - Tay:n edıien zaman
da gayri menkul üç defa ~ğ .. 
rıldıkt ıo sonra en çok arttı
tan'il ihale edılır Aı.cak art·~• 
tırma bedeli muh .. mmcn kıy~ 
metin yüzde yetmiş t>eşini bul 
maz ., !ya sabş ısteyenın ala· 
cai"ına rücbani olan diğ;r ela 

cakhbr bulunup ta l>edt11 bu
nlarlD o gayri menkul ile temm 
edilmiş alacaklarının mecmuu
ndan fazlaya çıkmazsa en çok 
atrttır:nn tac-bhüdü bakı kal
mak üzre arttırma on beş giın 
doha t!tndit ve on beşincı gü 
oü aynı s:::alt~ yapdacak art 
tırmada, bedt>li satı\> 'steve r! 
alacağına rücbanı o n (h(J't 

akcaklıları o g y 
ce temin edılm'\> la~ rı 
ilmuuodao f zl y ç km c ş. r 
tile, en çok r r h 
edilir. Bövl bır e l eld i 
lmezse ihaJe y~ Jmaz ve s 
tış talebi dü"'er. 

6- Gayri enkul ke!Jd' 
roe ihale olunan kımse derh 
veya verilen mühlet içindeda 
ayı vermezs.. ihale karerı fes 

!>lunank kead'sınden evvel 

YENIYOL 

Müzalrede ile satıŞ-----------
ş N Kariye si 

15 19 Kan 
3 7 

:.4 Tos 
12 

21 Kioaroa 
28 Dirona 

1 Anifa 

4 C obur 
25 Tos 

[ Elli döoüm tarl.i altıda 
bir s'sse yedi sc,bim rti
barile dört sebimi kırk 
&l!kiz sahim ıtibar oluna· 
rak Ş'lhsı ah~ra ait yirmi 
dört s .. bimden madası ] 

13 Mesarya 
14 
1•9 • 
130 
139 
140 
142 

Dönün..ü 

Stkiz 
on ahı 

sekiz 
beş 

dört 
üç ' ikı 
iki 
bir 

elli üç 
OD ıki 

OD iki 
otuz dört 
üç 

kırk . . 
yı·mı 

otuz bf'Ş 

otuz beş 
altı 

yirmi iki 
on sekiz 
b;r 
üç 
bir 
dört 
bir 

üç 
üç 
o, iki 

Nevi 

Fındıklık 
)) 

Hane arsası 
tarla 9 - 3 hissf si 
tarla mablen fındıklık 

otlak 
tarla 
fındıklık 

D 

hane arsası 

tar le 
otlak 
tarla 

il 

1) 

h"'oe arsası 
kısmen tarla kısmen fındıklık 
fındtklık 

tarla 
tarla 
tarla 
fıod.klak 

tarla 
fıodıklık 

U. N. 

5315 
5266 
1935 
1935 
1937 
1938 
4660 
8"5 
893 

4579 
4611 
4612 
468• 
4701 
4530 

2005 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2026 

tarla 

" 
" 

2333 
2338 

2334,2356, 2326 
2325 
2331 

Kısmen fındıklık kısmen otlak 2328 

" 
» 

tarla 2329,~2330 

T. 

E. 
,. 
,, 

" 
" 
" M. 
B. 

" M. 

" 
" 
" 
" 
ı• 

E. 
,, 

" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
M. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

DEFTEFfDARLIK'T;.AN : 
Yukarıda cics ve evsafi yazılı gayri menkulatın mülkiyeleri ·peşin para ile yirmi güo mü 

tle müı~yedeye çıkarılmıştır. Tal.p olaularin • 7,5 dıpozito akçalarile birlikte ihale günü ol•; 
16-7 934 p:az;ırte-sı günü saa 14 de. Defterdarlıkta müteşekkil komisyona muracaatları U 1 

------~~--------=----~-~---------------~--------------------------------__.-

isk 1le tamiratı 
m ·· ~kasa-:1 
Trabzon Sahil "Sıhhi) e 
m~rlezi tabıpliğinden: 

Sabıl S.hhıye merkezi öoü 
nde bedelı k~şfı 986 lira 6l 
kuruş olaa ıske!e ioşaab yirmi 
8Ün m· ddetle açık müo. k .. -
saya kouulmuştur. iıteklılcria 
tafs lat almak üzre lıer gün 
ve münakas.jya iştirak edece
klerjn ıS temmuz 934 cumar· 
tesi güaü saat on dörtte yüz 
de yedi buçuk. teminat akçe· 
larıyle bırlıkte Sah l sıhhiye 
merkezine muracaat etmeleri 
ilan olunur . 1 iV 

· ke yüksek teklıfte bulunan 
nımse arzetm ş olduğu bedel
le almağa razı olursa ona ar· 
zı olmaz veya bulunmazsa he. 
met on ~eş güo müddetle ar 
ttırmaya çıkarılıp en çok art· 
tırana ıbale edilir. İki ıbalc 
ar mdakı fark ve geçen gün 
) r ıçın yüz de beşten hesap 
oluncı.cak faız ve dığer zarar
lar nnıca bük e n .. cd kal
mak zın memurıy tımızce alı

cıdan tahsil olunur.Madde (133 

Sat şa çikarılan yukarıda 

gösterilen 9 8 9.A tarihinde 

Trabzon ıcra memurluğu 

odasında işbuılanve göst .. rileo 
arttırma şartnamesı daıres'nde 

aaiıla< •iı ilan olucur. 

: motör tamiri 
mü na kasası 
Trabzou Gümrük Mh. 
taburu satın alın komis
yonundan. 

Tabura ait bir mo'örun 
makinesi tamir ettirilecektir 
paurlık ve k.rdırma 15temmu 
z 934 pa:ı:ar günü tabur 
karargahında müteşekkil ko
misyonda yapılacaktır istekli
lerın o günde . komsiyonca 
hazırlanmış tamir bedeliniu 
yüzde 7 - 5 olan beş yüz 
yetmit kuruş muvakkat temi· 
nat oaralarile komillynna iel· 
meleı i ilin olunur. 

::rr~~1 sade ya g 
münakasası 
Satın alma komisyo

nu C•) a .. etınden : 
Kan }ut.atı için kırk üç 

bin dokuzyüz k lo sade yağı 
otuz gün n.üdetle ve kapalı 
zarf uıulile munakauya ko-
nulmuşdur ilk temioati iki bin 
altı yüz otuz dört liradır 
ihalesi 21 Temmuz 934 cum· 
artesi günü saat dokuzdadır. 

tal:plcrin her gün öğleden 
sonra komisyonda şartnameyi 
görebilirler mun:ı.kaaöya iştira· 
k edeceJ[lerin usulu daires'n 
de ve ayni güo ve sa~tta 
k omisyunumuza muracu.tlar 
iliu olunur. ıll- iV 

İLAN 
Trabz.on adli)'e mahlı• 

boıkitabetinden : 
Tuzlu çeıme mahalleı · 

de makım kul otlu dertJ 
mehmet kızı z.ehra ve ifalıı. 
hanıml:ırın mahallei mez.lıii 
de miı,terek oe ıayıan mat 
•arrıf oldukları 161 nulfl 

Jıbir bap haneninıeroiti la• 
ra•ına n.uaran kabili talcı; 
bulunmadığından bilmulaa 
me • ıtılar.:ık ıuyuaıt iz.aleıİf. 
karar verilme•i az.erine ,,., 
kür hane aplc artırmaya 

karılarak 1 100 lira becl• 
hiuedarlarJan z.ehra h 
mın Jıocaıı kaya oğla iti 

met efen diye ihale lulıtt 
iaede ıatrı bedeli müdJ 
kanu.'1İyeai z.arfında öden 
miı olduğundan ihale lco 
rının feıhin11 karar ueril 
ve mumaileyhten eı)lıel 
yük.ek tekliftıe bular.iln Jei 
darlardan ifaket hanım Jı 
alma{i..l n.uu•ffak dmiı ol 
ğu .. dan icra iflas kanun il 
133 nci maddeaine te0fi 

o:ı be, gü11 müddetle or 
maya crlcarılan müdcl•" 
haı.erıin 

1 

24 - 7- 934 tarih 
müıadif ıali 6Ün6 •aot 
c/6rtde trabzon mıhlıem• 
/eminde artırma ı•rtn• 

daire•inde ıotılacafı ; 
olunur· 
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