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Aratürk lran-Efkan 

!talyan tedbirJerine 
kimsenin karışmağa 

hakk1 yokdur ! 
Roma - Mu11olini Seaa 

toda Habeıiıtan anlaımadaiı 
için Fransa Ye laıHtere tara· 
f ındaa Rom ada bir dem arı 
yapıldıitaın katiyea asılı1z ol 
duiuau . İtalya ile laıiltere 
Branaa ara11adaki duruma 
ıöre höyle bir demarıın ileri-
de yapılacaiıaı sanmadtiıai 
ıöylemitdir. Mu11ohni Anupa 
da baıır olmak Ye dofıu Af· 
rikaaına asker yollamak ted 
birlerine kimsenin karaım•i• 
hakkı olmadıj'ıaı Habef atın-
la anlaıamnııiı ıidermek için 
uıl•ı komitesine iki deleıe 
tayın eltiiini, fakat Habeaiı 
tanda ilerleyen ıeferberli(ia 

ıiliblaama kavıııında bayale 
kapılmam•i• ltalyaaJn borca 
olduiunu Ye A'1upa duruma 
karfııında 1912 u11ıf1adaa 

baıka 1911 Ye 1913 , 1914 
ıınıfları da ıilih albaa çaia 
racarıaı dokuz yüz bin nde-
rin iitayaca kifı olduiwıa ba 
kunetleria miikemmel ıurette 
ıiliblandarıldıklaruuda illYe 
lemiıdir. 

Balkan 
antantı 

Bükreş gazeteleri 
ne diyor .. 

Biikreı JS bfltüa ı•zete-
ler balkaa antaatı toplaataıınaa 
ıoaucları h•klunda uzun •z•a 
JOruda buluaarak aat•ntaa 
öraek olacık derecedeki •raı 
ulaaal d•yaaıı•••ıadaa doiaa 
tiael kuYYeti •• b•ntm koru· 
llmHı Ye d6rt •emleket 
arııtlarıaıa HYl•a•aaı içia 
ol•n keaia karuı ile buıı H· 

•ıaa olaa yardımıaı kaydet· 
mektedirler . UDİHraal ra.ae-
lui ya&ı)or. aataah• bildirdi· 
ti araa ulaaal la•diaeler içia 
fle çok y6kıek 6aemli bir 
beltedu ki laer taraf da pek 
bl,ak bır ilii ile lsa ~ıalaa•cak· 
tar. açık •• lreaia olaa ba bir· 
liii b•lk•a antaatnua YAlh 

olıa uzlıı•• •e iyi Diyetin 
de bir llDın •ardar ba aaaaı 
balkaa aatıabnın ll•kh aıı. 
laru ta ltaılaoıja aoktadar. 
ballıaa aalaatıa11a baldı atai· 
laı aaı ılzetmekle ııaulaaaa 
uıb ı•a uabunua tuar&aaaa 
roma koaferaaııadaa iuce 18• 

1lıam•11 Cört b•lkaa de•leti· 
ain llerdeki d plomatik ldaa• 
dolayiıile alacaklara tatamaa 
P~t n bır ••lıtımıdır. ı•zete 
d6. t dHltti balk•a aataataaıa 
hep bardca H ber memleketia 
&Jra a1rı uıılarıaı iacendea 
ince7" Pleclilı.tea ıoua Hila-
ch~ lara dıyaDıf 111 Ye ayrılık 
kabul etmeyııleri preaıit»inia 
&)'rtcı 6.aemli oldui••u ka~ 
clıylemektcdiı • 

Ankara 14 - Atatürk 
Jiın alııam Türk lıuıunun 
DfUI alanını ıereflendirerek 

Üyelerin fG/ıımalarınf aö:&den 
W•fİrmiı ve Jer•lere fOk ya· 
lıtna•n ilginlilı 6Ôdermiıler
dir. Büyiılı önderin bu ilgin-
li'i Genf /er ara•ıncla ~ok 
coılrun bir heyecan ııyanclır
mııdır . 

Irak da 
azma mı? 

Be..rlia - Alman telgraf 
apaa11bın Baidatdan öiren di · 
dij'ine fÖre orta frat ~ölge 
ıinde mıatabaaında bir azma 
ııkmııdar. Kral bu çevrede aa 
Yat hali ilin etmiıdır. HüHı 
met kuvvetleri azmayı budır 
mai• çalıtmıkdadar. Hü"iı -
met a:uyanlaran tutundukları 
yerlere yıpılın uçak bombar 
damının D bekleneL teke tes'· 
ria İfÖıterc' iiiai ve bu.ı azı 
ıruplannıa ıiliblarıaı bırakdık 
lanaı n tarafJarıaia l&:açmı k-
da oldaklarını bildirmitdir. • 
ltalya-Habeş 

Andfaşması 
Roma 14 - ltalyan ha· 

6eı anJlaımo•ının furulmo· 
ıını ileri •fırdülfl uzloıma 
Aomİ•yonunan ita/yan üyeleri 
nfilmif lertlir • 

Sınır meselesi 
Ankara 14 '- lran pe El· 

aan laülıi.ımetleri ara11ndaki 
•ınır meHIHinde lıalcem OJe 
oini yapmıı olan Or. Gene· 
ral Falarrttin hakem lrarar-
namHini yarın dıı iıleri ue 
kaldinde oelıalet vekili Şule· 
rü Kaya ya teudi edecek U? 

mumni/eyla de mera•imle ora 
da laa%ır bulunacak olan lran 
ve Efgan büyük elçilerine 
te•lim eyley.ecektir . -
B. T. R. Aras 
Bükreşden Viyanaya 

GitnPşdir 
Bükre, 14 - B. T eufik 

Rüşdu Araa dü11 ak,um laü· 
kümet tarafından lıenaİ•İne 
ö~ıülenen toh•i• edılen özel 
ualıonla Vı)"anaya 6itmiıtiir. 
Ba kon İ•IG•)onda baıbalran 
B. Titule.ko Malı•imoa Sa· 
val Radale•ko iç balıanı bay 
lnlıaletz Tcirlıiye elçi•i bay 
Tanrıouer Souyet R••ya ~içi· 
•İ Romanya ekonomi hey•ti 
boılıanı hay Tabalıovici Ro· 
manvanın A•ılıara e/~iai bay 
Filntti dıı 611ltanlılı o• Tür• 
kiye •lt;iliti yökHlc memur· 
ları ve bir fOlc lıi•Hler tar• 
lıntlan• u•urlanmııtlır • 

GÖRÜŞLER~ - = = =:-:=w 

DUYUŞLAR .. 
Olmıyan , fakat Ôlacak-olan 

işlere dair ... 
Biya/c jraJer Atatürlc, va. 

tan diı,man ırinplui altın rla 
periıan inl•rlren , toyr a bt· 
lciilı T rir/c aluıunun 6o~rına 
no•ıl ıir•re/c bu yandt batır· 
dan, w6r,ül•rine, Jayplarına 
lr/cirlcrine naııl laı:z altlıfııaı 
o• Sioy• lıuraltayını na•ıl 
/carda,.n• , halılcı lrorama 
( matlalayi laalwlı) rillııidni 
66tdn acana bir lea olaralr 
nuıl llilıtletlitini ( ildn ) 11• 

ha üllaiiyiı baıarmaJı için 
T lirle ela•ana, icadını, fOCufa, 
ı•nci , ilati'yarı İl• hu yüce 
CllllOf afranda na•ıl .avoıa 
fGfırt/lflnı biliri&. Hı&ır 6İbi 
alu•n i111Jadın11 ydiıen, bir 
ıatnci olaralı Tirit alu•unun 
6oıına w•çen 66.,an Atatiiı lı, 
d6rdtrac6 C. H. Parti•i icara/ 
l.qanfl• yalcHlı ••o•nf V• w~ 
nene/• 6a ana ltatlar olen , 
yopılan iıleri anlatdıfını H 

•undan ıonra11 if in tle Tarlı 
•lıı•una y•pyeni, fOlı layd~lı 
~·· •Yİ , fO' yararlı iıl•r• 
tlar llilıılır, lılcirl•r, ö;4tler, 
tllı•l•r ıundutarıa da lıımi· 
mia roJyoJa ona11 af.&ındcın 
tlinletlılc , )ıimimi:z ojanıdo, 

••&•telerd• o/tudalr O• öiren-
dlla • • 

Cana oid olanını , tarilee 
•~ç•nrni tdu orlomıyacatım. 
ııtanbaltlolıi •r•ıala•al ita· 
dınlılc karaltaymda mrıır!i 
Jcl•g• boyanın ( Atoıorlt ) 
Jeıll•i hiaim A!.ıtürluimi~an 
df"lünci par Cc luı. "''•ı•ıuia 

ki •Öyleulerinclen •Jindiıim 
fikir , dü,ünce iiriınl.,imi , 
Hinlerimi oAayuca/arrma ••n 
malı İ•tiyoram • 

ÔnceJcn ııına haber 
O•ı•yim ki bundan 66yl• 
C. H. paıt.•inin çok ••nif 
6Jeoleri telınilı o• •İ•t•· 
mli )'cirüyuılt , yopııı, 60111· 
rııı olacalıdır • Drorim i,l•· 
rinJe 6J11v olacalı iutler 
(aatlar) •alı y~ni fal inantılı 
Y•ni fal daypla , yeni f af 
bi16ili, yeni fOİ il6ili , yeni 
Ç•I )'iirü1iiılt , an/ayrılı o• 
lcaorayı,lı alacalı , •alt , bir 
Aorapalı lcala•ına bilıi•ine , 
Jayp oe anlayııına -.ahib 
6a/u nacalatlır • 

Artılı ı.ı.,. •oylenaıt, ltı· 
lan •opluraan, IJ11ncanın ada 
mı, falancanuı f6me~i olmelı 
la •iori/ene•İyecelı, •oy eop 
lale, niifu& .,. parnnın iırd · 
tlifi, tiUettlifi taleyliler dıfil, 
6.&ll acb•, ..Sai O• yürefi ile, 
biıtiin oarlıfı ile Atat•rlıe 
inanan, O'IGll ltllıülerin• onan, 
yalana , onan inlııld&ına hat 
lanun bilıin , ol•an , id•ycl, 
idem•nler yol o• 6 ~ alaca le, 
biitdn 6 "'"'"' o 1/ara 66rd;, 
riılecelulir. 

Camlturiyet Halle Parti•i 1 
feodalit•yi , lrap,ta lı yıltan , 
T ürlt lıc>yli•lin• , "'"'" ı ıı/ , 
t•mi~. İn•el• idemen w•nt:li· 
ıine, lilıir, 61'4 atlarnlarına 
6n orımiıJir • 

CEYDET ALAP 
-Ark!ıı ilti1tel Y•ıdı -

italya, habeş 
münasebeti 
kesilmek 
üzere ! 

Londra - lvaing Stan • 
dard Gazeteıi Adisababadan 
öireniyor : Bütüa Höbeşiıtan 
ltalyanıo ıuel tedbirlerj ıebe· 
biyle pek ziyade . hiddetli Ye 

heyecanlıdır. Ulusal çevrenler 
duramu çok tehlıkeh görünü 
yorlar. İtalyan Habeş münase 
betlerinin kea lmui bekleniyor 
Habeşiıtanda yaşayan yaban· 
cılara karşı taşluhklardan kor 
kuyorlar. S~ar gaıetcai de 
Fra1111nıa ltalya ile birlik ol 
duğu heyecanlı bir ıekilde 
bildiriyor. 

Karsda 
sarsıntı 

devam ediyor 
Kını- Adıgör çevresinde 

yer deprenmeıi aralıklı olarak 
9Hen ııddetli baz.en bafıf oJ· 
mak lıere o:aütem diyen de -
nm etmek dedir,, D,gör minta 
k111 beşik gi'1i geceli güddüz. 
Jü ulJaamakda ve derinden 
korkuoç s !sler gelmek dedir. 
Otuıa aıutecaviı köyde tek 
tük kalmıt çatlak lıtinalara dı 
••rJara Huıatıaıa tiddetiade n 
yıkılmakd•dır digörun üz.erin-
deki 9ir tepe o~bf'f metre 
reaiılijiade ayrılmışd1r. Kiraç 
yerlerde ıular çıkmakda ve 
bazı salar kıybolmakdadır. 
yorulmak bilmeyen viliyet 
yırdtm kolları bütuu yardımı 

yerinde yapmakdadırlır. 
Karaa o ' uı kilometre me 

ııfede bulunan selim aahıabi

yealain Beraek köyünde kuY 
yetli yer deprenmeai olmuş 
dur. Bu deprenme bet ev ta-
mamea yıkılmıt ve dört evde 
yerinden kaem•td" ölen ve 
yaralanan yokd1r. 

l l b a y 
VekiJHgi 

Vakfikebir ilcebayı B. Ali 
Fehmi iç itleri bakanlıiıııca ı 
ilbay nkilliiiae tayin edilmiı ı 
ödnlerine baılamııdar . 

( ------ -----
1 
Düsür.l.ce ı 

-Ö-:r~rıleri 
~---""---- __ ..____) 

Dhorlar ki 
D yorlar ki bu kentin Bayın · 

dırlık işleri, 

Ekonomik işlerden boıulıtdur 
iİdişleri... 

Caddelerin sandalle 2ez.ilen 
yerleri var 

Sokak var ki yanleyıb geç le 
c~k kad r dar, 

Solt-.k ur ki kırk yıldanberi 
kazma 2örmcmiş, 

Bir iyili2'ı v .. r ki 1 örümcek ağ 
örmem iş .. 

En büyük caddelerin daha bü 
yükdür derdi, 

Onların üıuinde eksiklik ka· 
nad gerdi ... 

Burada aaf .ı lt yolun adı alın 
mr z. dile, 

O eski şose yo u yeter mi gü 
z.el ile ? 

Geçdık asf.It yolundan şoıe 
yolu yol olu, 

Oııun eıoıck tümıeği ban dü 
:ıclib dglu ... 

F ueler çıf te telli oyoıyorlar 
aokakdı, 

Az kalıın iııaao gibi guecek 
Jer a;akda .. 

Meki" gibi ı şlerler dükkanlar 
dan dükkiDa, 

Aldarıı etmiyorlar yolda giden 
mıaaa ... 

"' "' * 
Aldana uen kurar yol üzerin 

de yapı, 
GelıfİiÜzel çar her yaaıada 

bir kapı .. 
Yapılan yapılarda ... araamaı 

kılık biçim, 
N11&1 oluru olıua arayıb ıo 

raalar kim? 
Pliaaı:ı projram11:ı kent iater 

aen ıel de ıör, 
Keatim:z çok aüıeldir OD• ba 

kalamaı bor ... 
Bu güzellikde yokdur oturan· 

larıa payı ... 
Hiçdea bııka ne olur ele ıi· 

recek 1ayı .. 
y 11 n ıclıb koltu&uada oturur 

h:ııkan dayı, 

Sözümü keıiyoıum taıa Yur • 
dum baltayı ... 

Numan Sabit COŞKUN 

GEREKEN iŞL .. ER 
İlbay v~ kil imizdeıı bir diJek 

Trabıouna yuı p•a11c1dır, deniz kıyıııııad• olan kent, deniz· 
den knıkiln ribi bir du ·um da kurulduiittndaa ötürii alçak ma· 
halleler denizi ııörmektea deniz r&ıııirındaa mab, umdur. kent 
baduauoua yü:ıde dokHa betindea çoiu yazı~ ııcık aylır~nı 
kent içinde ıeçirir. baya almiyaa rünet 2ö•n11yen evlerde çıle 
dolduran bunca ıavalh kadın ve çocuğua ş~yle ıerbeıt. , biraz 
bava alacak biraz ııünet ııö•ecek bir alaaP, hır bıhçeyc bır parka 
yaai t6yle bamba1it o•ıun bir •i•ç'ı yere çok ama pek çok ıh. 
tiyacı Yardır'. bu ibtiaaca çok iyi k ışıhk •erecek tam yerinde 
denİ&e Ye fiİ8tfe kareı güzel fa.kıt yıllar?ıf boml. o, duran 
6ir yerimiz de yok değıldır: taluını meıarlırı. 

Her it ribi bu it de para ııidir, derlerse inanmayınız, bele 
diye eter Jıterae buranıa:ntdığı \,ayır paraaile yine huray1 ihti 
yaca kart•hk •erecek i:-ir duruma çokdan koyabilirdi ! buıiln 
dalıi, yıpılmak iıtenirae beaıen hemen pırn.ı dahi yapılahilir 
•• nıb•yet elli, ytiı lira yet~r bu işe •. S•yln ilbay ve kilimizdea 
d~leriı : bu .. eok guekli İf, ı'Jltt bir tttrioiı o!~rık mryd••• 
ı•laaif olaun 1 



YÔZ 2 

Götü§ler duyuşlar 

- Baştarafı birinci yüzde 

Cumhuriyet Halk Partisi, 
yepyeni bir çehre ile, yepyeni 
ödevleri yüklcLerek karşımız· 
da, önümüzde, içimizde ve 
kafamızda beliriyor. Şimdi,bu 
yepyeni çehreli, ödevli parti 
için büyük AtatfJrküo söyle -
vindeo bu yazıma ilgisi olan 
parçalardan alacak ve onlar 
üzerinde konuşacağım : 

Cumhuriyet Halk Partisi -
nio esas düşünce dileği Va 
tandaşları her türlü ayrıhkdrn 
koruma ucaları kendileri ve 
büyük Türk Ulusu için fayda 
lı kılmakdadır. Programımız 

da iş b.ölümlerinin her birinde 
bul un an Yurddaş laı ın özel ve 
genel as1glara ve genclikler 
ayasız göz önünde tutulmuş -
dur. Bu hakikatlerin bütün 
yurddaşl rca yalın olarak bı 
hnmesi çok öoemhdır •• Bunu 
yurddaşlara anlatmak ve bu 
auretle oularıa sevgılerini ve 
güvenlerini kaıanm k paıtı 
üyelerinin kudsal ödevidir. 

Türk Ulusu kendine biz 
met edenleri surel bır surctde 
deierlemiş ve onlua ön ver· 
mişdir. Ulusa hııme:t yolunda 
biitün varlı2ımııla çalışmak 
paıtı üyelerinın ) orulmaz an • 
dıdır ••• 

Büyük Atatürk, Ulusu her 
türlü ayrlhkdan korumayı hem 
kendileri ve hem büyük türk 
uluıu için faydalı kılmayı par 
tının eaaı düıünce ve dı!eği . 
dir, buyuruyorlar.. O halde 
İ§itdiğim ve dinlediklerimden 
fU dütünce ve ıözlere ne der 
aı niz: Çarıaf ve peçe için ıe · 
rek ıehir kuı ultayı ve gerek 
il kurultayı yasak kararı verir 
mit a111a bu itin dılei'İni ön 
ceden soylu ı ıoplu, ünlü ve 
aanh olmayan bir takım genç-
ler değil, memleketin eşraf, 
aıniyaaı yapmalı im:ş. Böyle 
baıdan büyük işlere ne idüği 
belırsiz 1 Gençler karışmamalı 
imiş de, ne idükleri belirli 
olan - yani o bugün yerin 
dibin batan, Üzerlerinden, in· 
kılabın silindiri geçirilen -
eşraflar karışmalı imış ! fakat 
ae hakla ? bunu söyliyenlere, 
bu düşünceyi taşıyan hala duy 
mamışlara şunu anlatmalı ki, 
ıo yadı kanununun çıkışı o es 
ki böbürletici ıoya sopa sün· 
ger çekdi, büyük tiirk ulutıu· 
nun köylüsüne kentlisine yep· 
yeni soyluluk aopluluk bahşet 
di, ve yine anlatmr.h ki o 
duymlyanlara, parttnın düşün
ce ve dileği, yurddeşlar ara 
sıcda soyluluk, eşraflık, agni· 
yalık gibi ayrılıkgayrılığı yok 
etmekdir. Ba şehirde çarşaf 

ve peçe yasağının enıele uğ 
ramuı o eşraf ve agoiyadan· 
dır, bunu bilmiyor değiliz. Fa 
kat göıü İlt!rde ol.rn Atatürk 
inkılabına bağlanan inkılabcı 
ve p;rtıcı gençliğin ~ok az za 
manda bu dileğı yer1ne gele 
cekdır, ve bunu inkı abcı por 
lıcı, bağlc ve imıınlı gene ruh 
lu kadınlık yapacakdır Cum-
huriyet halk partımızın halk . . . . , , 
eYımızm ıdeınenlerindcn dile 
rim ki, büyük Atatürkün yük 
ıek partııının isteklerini can 
} , &Jla bat~rınaya koyulıun,, 

' 'ı 

I 

YENIYOL 

2 ve 20 komprimelık ambalajlarda bulunur. 

~~bil Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

l!!~~~~~~~~~li:ğ~ın~ti~m:s:ali olan EB markasını arayınız 

Sicilli Ticaretden: 
2279 Num rah kanun hükümlerine tcvfıkan ilin edilmek 

üzere Trabzon valiliğinden gönd~rilen Türkiye zıraat bankası 
Trabzon şuhes:ne aıt 6 m .. yıs 9.35 tarihli sureti ~şağıda yuıh 
beyannamenin s;cilli tic- rete kayt edildiği ilan olunur . 

2279 numaralı kanunun ikinci maddesi miici-
biuce tanzim edilmiş beyannamedir 

A ) Bankamız Trabzon şu· 
besi 1 lJ • 6 933 tarıhinden iti· 
b~reo ikrnzatında "' 12 ye 
kadu faiz ve komisyon tahsil 
edilecekdır , 

B ) Umumi bir müessese 
olan bankamızla aleni bir su 
retdc ceryan eden muamelatı 
icra vekılleri heyetince tssdik 
edilmiş ve silli ticarete tescil 
ve ilan edilmiş olan esu mu· 
kavelesi ahkamiyle bu muka· 
vele dairesinde t ozi kılıoao 

ve şubele!'ce mabehüttalbik 
bulunan taliroatoameler ve bu 
talimatoam ~lere merbut matbu 
formüll~rde muoderiç ahkam 
dairesinde cereyan etmekte 
olduğundan bunları alelmüfre· 
d t şeraitinin tadat etmeğe 

lüznm görülmemıştır. 

Ancak öteden beri hariç· 
de ve memleket dahilindeki 
bil umum bankalarca tatbik 
edilmekte obn ve devami t:.t· 

· bikinde banka ve bankacı1ık 
noktaıınd n hayatı zaruret ol-
duğu derldir bulunan b zı 

banka teamülleri müşteriden 

onun lehine ıkrazat muamela· 
tiyle müler f ık olarak yapıl· 

makta olan bazı maddi hide· 
matın taz mmun ettiği masa· 
rifi yine müşteriye ödemeğe 

amir bulunmaktadır . 

ki bankam1z bu nevi ayri hiz-
met mukabıli ü :retleri yukarı 
da yazıh h t ile n:ukayyet ol· 
maksızın ve fakat müşteri 

nam ve hesabina yapılan ha· 
kiki masarif miktarini hiç bir 
vechil geçmemek suretiyle 
tahsilde devam etmektedir. 

Mev:ıuubahs banka teamü!• 
leri mücibince v ı olEcak zr.ı· 

ru·i muktesebatımıı ile ban· 
kacıhk mfüdezası y pılao biz• 
metler muk bili t b :1 tımızuı 

belli b hl rJ uiş ırdır • 

1 - Müşteri besabina 
yapılan bütün bakıkı ve ayri· 
ca hizmet mukabili masraflar 
ezcümle sigorta, ardıye ve y;a 
muhaf.ııa ve bekci ücreti gibi 
masrafların müıterideo ayıica 
tahsil olunmaaı . 

2 - Hesabicarilerde faizin 
ticaret kanunu ahkimi dajresi· 
nde her üç ayda bir resulma· 
le kalbedilmeıi. 

3 - Bank muamelatında 
bu muameleler nekadnr .az 
imtidnt ederse etsin bi• iiradaı:ı 
a ağı komisyon tabsil edilme· 
mesı. 

4 - Borcluları şubemizin 
mütemekkın bulundugu mahnl· 
den başka yerde sakin bulu· 
nan senedatı ticariyenin iştir 
muamelatında ihtiyar olunacak 
muhabere masar ifıarıoın alın · 
m Dl, 

S - Faiz ve komisyonun 
15 günden aşağı hesap edıl· 
meme ı 1 

C Kanunun neşrinden 
evvel akdedilmiş olup müddet· 
leri iti b&lriyle knıı unun meri· 
yetinden sonraya da şamil ol· 
e.n ikrazat ve tevdi at muka 
velelerinde tayin olunan faiz· 
lerin. bu mukyvele müdc' ntle-
ri nin hitamioa kadar birine si 
üzerinden tahsil etmek hakkı· 
mız mahfuzdur.ma baza ban-
kamız. bu faizlerden ancak ka" 
bıliyeti tabıiliy~si olanlar üze-
rinde bu bakkt istımııl edecek· 
dir • 

Bu suretle tahsil edılecek 
yüzde 12 den fazla fm: ve 
komi yoolc.rd n 18 6-935 tilrİ· 

hinden itibaren kanuolıı mua· 
yyen idarei bususize payı tah · 
sil edıldiltce r.yrılacaktır • 

. Türkiye Zıraıt B nkası 
Trabıon Şubeıi 

XWt ı::::x::= 

uz nakliyatı eksiltmesi 
( Trabzon inhisarlar baş müdürlüğünden : ) 

935 m;ıJi yılı içinde Çam altı tuzlasından Yomra ye J 35 araklıY1~0: 
Sürmf: eye 450, Ofa 6001 Vakfıkebire 37 S, beşikdüıüoe 0 e • 
malp~te 125, R zeye 800 pazara 250 mapPıvriye lSo arrie~t:,i 
] oo ve pulntaneye gelecek 600 ton tuzun kayık ve bunalıY ye 
7 5 935 t rıhinden itibaren 2o ğüo müddetle açık eksiltl!le i• 
çıkrrılmışdır . şarta meyi görmt:k ve pey 11ürmek isteyenle',, 
yüzde 7,5 güvenmclerile ihalenin ıon günü olen .:'6·5 935. P''o• 
güniioe kadar iohisarlor başmüdürlüğünde toplanac kooıısY0 

veya mzh lli id relere muracaatları ilan olunur • 4 - 4 

z nakliyatı eksil mesi 
1 uhi~arlar baş müdürlüğünden : 

BRyburt lnh!sarlu memurluiuna muhlis memlabas10dıo ;~ 
ziran ve temmuz aylarında eJlişer ve ağustos eylfıl aylarıod• ~ 
ton _kı cem~n 300 ton tuzun nakli 2 5 935 den itibaren iO f8 
müddetle açık eksiltmeye konulmuşdur şartnameyi görDJ~k 1,. pey ürrnek ıstey~nler yüzde 7,5 muvakkat teminatlarile ıb•.0• 
lenin müsadif olduğu 21-5 935 salı günü saet:/4 de Trabıo01~ hisarl r baş müdürlüğünde müteşekkil komisyona muracaat 

4 - 4 
• 

Malzeme nakliy<ıt eksiltmesı 
D e v 1 e t D e m i r volları 

~ 

Erzurum işletme 
müdürlüğünden · 

•• Devlet Dmiryollara Erzurum idaresinin 40 - 60 ton ır•~~ • 
da tahmin edilen muhtelif malzemesinden Istanbuldan ıeJ~O,,, 
rinin Trabzooda gümrükden çıkarıla~·ak Erzuruma J(önderıl~,, 
Ye yine Erzurumdan i'idecek olanlarının Erzurumdan Trab' ,ılı 
yollanilarak ~rabzoo.ia vapuri\ teslimi ve «Jartnamelerde ~'idi 
olduğu veçhıle yapılacak masraflerın ( yalnız gümrük rtt!"1 b,. 
remize ait olmak şartile ) müteahhide ait olmak üzere kıl~Jt"' 
sabile ve luı pah zarf usulıle eksiltmeye kunulmııdır. Elı•1 

935 bazıran birinci cumartesi günü saat 1 efe yapııacakdır· ,ti 
isteklilerin gününde ve şartnımelerden alacakları m•ı11; 

ve şartlara göre işletmeye muracaallart. J -:/ 

İLAN 
Trabzon icr memurluğundan: 

Açık rtırma ile paraya çev· 
riJecek gayri mcnkulun ne ol· 
duğu : 

tra bzon s rayi ati mahalle· 
sinde ıki kat üst katta Uç oda 
bir sofa bir bsllıon ve alt kat 
da ıki oda bir sofa ve bir mut· 
fak ve k ler ve bir ııbır ve taş 
IJk ve bahçeyi mü§temil bir 
bab hane 
gayri menkulun bulunduğu me· 
vki mehallesı sokağı numarası 

trabıonun sarayi atik ma 
hallesinde tapunun mart 9S3 
tarıb ve 21 numarasında ka-
yitli 
Taktir olun n k•ymet: 
yukarıda evsafı yaz1lı hanenin 
tamamina ı IOO lıra 

Arbrmc.I!.ln yapılacağı yer,gün 
sa t Tr bz.on icra dairesi 
öniıode 16 - 6 -935 pnar 
günü s at 14 16 
l - iş\!u g yri menkulün art· 
ırm Ş•Utoameıı 16 - 5- 935 
tarıhınden ıtıbaren 934 - 601 
numara ıle Trabıon icra dai· 
resmın muayyen numarasında 
her kt: ın gorebaJmes1 ıçın açı· 
ktır ııend yazılı oJanlardanfa· 
:da Dl Jümat aJnıak iateytnler 
ış u ş rtmameyı ve ~ 34 - 60I 
aosy ı.:umıııuıle memuriyeti-
mıze muracaat etmelidir • 
2 - artnm y ıştirak için yu· 
k rdn yazuı kıymetin yüz.de 
7,5 Dllibctınde peyakccsi veya 
muu bır bankanın teminat mek 
tubu tevdı edıJccektır (l'l4) 
~ ıpotek sahibi alacaklılar 
dıge al kadadano ve irtıf ak 
hakkı sabiplerının gayri men· 
kul üzenndekı haki rını husu· 
ıle f aız ve m ar fa dair olan 

ıddialartuı ıı l'lu ılan tarıhiodeo 
itibaren yırmi gün içi de evr· 
akı müso,teleralt: bırlıkde me· 
murıyetımıze bıldırmeleri icap 
eder. ak ı halde h kları tapu 
ıicihle abit olm dıkca aatıı 
bedelınıo payla masıode.a bar· 
iç kılarlar , 

4 - göıterilen günde arur~: 
ya iıtirak edenler artırJll•-" 
trnameıini okumuı ve lı.ısii t• 
malumatı almıt Ye i>uol•'~tir 
mamen kabul etmiııd ve 1 

ar olunurlar • J'j 
5-tayin edilen zamaad• ~~ 
menkul üç defa bai'rıld• 'b~ 
aonra en çuk artıran• 1 ;,,» 
edilir. ancak artırma b~-' 
muhammen kıymetin 1 jft' 
7 5 tini bulmaz Yeya ııt~f ~ 
eynin alıcağtna rucbıD1 dl 
diğer Mlac.akhlar buluollP ,)' 
be~el bunların o gayri ~· 
uJ ıle temın edilmıı al• ( 
Jarın mecmuundan fi z1•1' .,-: 
kmazaa en çok artıraoıO -; 
hhüdü bakı kalmak üıer' " 
arma onbeş rün dabateıl~ 
2 temmuz Sah ıünü •1 ,JC' 
ta yı~ıJuek utırmıd•. b;,. 
1atı~ ısteyen~n alacağı11• ~ 
hanı oJan dığer aJac•~ ~ 
o gayri menkul ile telll1~ 
imiş alacakları mec11111 , 
fazlaya çıamak ıartile eO ~ 
artırana ihale edilir 011~ 
bedel elde edilemezse "' 
yapılamaz ve s.ıf ış taJe~z 
6 - gayri menkul lı ı.,I 1 
ihaleolunan kiırııe der ~ 
ya verıleı; mühlet içiaıi' ~ 
) t vermezse ıhale kar~rl ~ 
olunardk kendisındeO ~ 
en yüksek teklıfde b;ı 
kimse arzetmi oldujU ~ 
aJmağe razi oJursa oo•• ~ 
olmaz, veya bulunması• "~ 
en on beı gün müddeti'~ 
maya çı lrarıltp en çok •~ 
ıhale edılir. iki ihale •' , 
ki fark ve geçe güalet -'~ 
yüzde beşten heıap olO ~ 
faiz ve diğer zaraı Jat; ~ 
hükme hacet kalmaktl t' 
mur;yetimizce alJcıdıaD J 
olunur. mı;dde ( t33). _,,. 
Htışa çıkarıl•n gayrı 6 yukarda göaterılen A 6 • ~ .,,p 
tarthmde ~Trabzon 1 ·JI') 
mu luğu odasında ı;,"" t~,_, 
gösterılen artırma t•! 
dairesınde satıI,c•l1 

olunur, 



p rke * kaldırım inşaat 
eksiltmesi .... 

Gı ON ŞARBA Y~IGINDAN 
Hukumet önünden geçen caddenin lonca çeşmesi yanında 

ki e;w Jwşeııne kadarki kıamı, azami 1521,52 metre murab 
boında ki kı•mın parke kaldırım yapılma1e 20 gfın müddetle 
acık eksiltmeye konrılma,dur . 

' Muh ımmcn bedeli 3852 lira 48 kuruşdur • 
Ehs /tm• may"İn 21 tnci farıamba günü aaat on beş de 

beledı, ~ dairesinde toplanncak olan belediye encümeniııde ya 
pllacakdır . Muı11kkat teminat mıktarı 288 lira 94 kuruşdur. 

Ek iltmeye gİTm*'h i.tcyenler yol İn'aatı iılerinde Fenni ka 
biliyet ve ikti.Jarları balunclağunu bildiren •elô.hiyeıtar mdkam 
lordan mu•addak vuaik ibraza mecburdur , 

Şartname•ını görmek ve daha Fazla izahat almak isteyen· 
ler;n şimdiden, cksiıtmeye girmek İfİn de yukarıda yazılı gün 
de belediye dairuine muracaatları ilan olunur . 3-4 

P-rke kaldırım inşaat 
eksiltmesi 

Gi .... 
ŞA BAYLIGINDAN 

Fcl)Zi paşa cadde•inin kapu camıı önünden ıokak başı 
ce,mui önüne kadar ki a'Z.ami I65i,09 metre murabbaında ki 
kısmının parke kaldırım yopılma•ı 20 gün müddetle o<;ık ek· 
•iltmeyE! konulmuıdur . 

Muhammen bedel 4180 lıra 55 lcuruıdur Eksiltme mayisin 
22 inci çarıamba günü •aat on beş de belediye daireıinda 
toplanacak olan beledıye encümeninde yapılacakdır , 

Muoakkaı teminat mıktarı 318 lıra 54 kuruşdur . 
Ek•ıltmeye girmek iateyenlcr yol in,aatı iılerinde fenni ka· 

bilivet ue iktidarları bulunduğunu bild11en •elôhiyettar mak~m 
/ardan mu•addak ve•aik ibraza mecburdur • 

Şartnameıini görmek oe daha fazla izahat almak i•teyen· 
/erin ıimcliden, ekıı/tmeye girmek İfİn de yukarıda yazılı gün· 
de beledıye daire•ine muracaatları ilan olunur • 3 - 4 

Parke kaldırım inşaat 
eksiltmesi 

• w 

GIRESON ŞARBA YLIGINDAN 
Sokak baft caddu 'nin Sinema çeımeıi ô:ıünden •o kak 

başı 'i"fmesi öniİ ıe kadar azami 888,54 mcıtre morabbainda 
ki J ı ı;mının parke kaldırım yapılma•ı 20 gün n üdcic ile Of ıh 
eksıUmeye kon muştur . 

Muhammen be.del 2249 lira 7 8 kuruıtur • ek•iltme mayi· 
•İn.fı22 İnci çarşamba günü •aat on beıde belediye daire.inde 
toplanacak olan encumende yapı/ac:okdır . 

Muoakkat teminat mıktarı 168 Lir• 74 kuru,rlur . 
E~siltme.yP. girmek iıteyenler yol inıaatı iılerinde fenni 

habılıyd ve iktıdarla•ı ltulunclufunu bildiren •alôhiyettor ma· 
kamlardan mu•addok ve•aık ibraza mecburdur/ar. 

Ş:ırtnameaini gormek oe daha fazla i:z.11hat almah İ•teyerı
lerin şimdiden, ek•iltmeye glrmek için de yukarıda yo~ılı gün 
de belediye daire•ine müracaatları ilan o/u,.ur 3-4 

Gayri menkul ica. müzayede >İ 
Mabıallui nevi m.n bir senelik icarıı 1 
Kasım r. ğ=ı uzu o aokak dükkan ~4 16 

(( « cc 25 ı 6 
ru 

(( (( « 26 ] 6 
Esvak ıra mağazalar maga:z.a 144 125 
Diron1ıı kö mezo em)ik arui 1 50 

cc çalıkla « 32 100 
Tekfur ça. çamlık altı hane 11· l 25 

« « (( 11·2 50 
« (( « 113 15 
« (( (( 11·4 50 

m. 
« 
R. 
« 
« 

(( « (( 11·5 45 
(( (( cc 11·6 15 c 

C( D F RDARLIKDAN; 
Yukuıd cını ve 11ir evsafı y zıh gayri menkulun bir senelik icar. 
ları 15 gün muddetle müzayedeye çıkarılmıştır. talip oJanfarın 
yüıd ycdı buçu dıboıitolarıle birlikte ihıle günü olan 27 5 935 
paz r te ı s t 10 d defterdarlıkta toplanac k komisyona mura· 
caatları . :J.-4 

KAŞE 

NEDKALMiNA 

3 YOZ 

Erzak , mahrukat eksiltm~si 
LiSE • • • • • • w •• 

MUDURLUGUNDEN: 
Tr bzoa LôsPsind~ ve pansiyo .. unda 935 s~ne i Haı.iranıadan 936 en~si Mayıs nibayetine 

kadar ıarfedılccek aşağ'ıda i•ımfori yr zıh erzak her madde için ayrı fşıutname ile 14 - 5 - 935 ta· 
rihinden itibaren eksiltmeye konmutdur. 

Teminatı 
muuakkata 
miktarı 

Lira Ku. 

ıa

a2 
54 
lo 

223 
22 

1 
75 
13 
1 1 
14 

1 
7 
] 
9 

2 
JJ 
9 
5 
5 

28 
36 

1 

1 
13 
3 
8 
3 
J 

11 
J 
6 
6 
2 

22 
9 

'' 3 
42 
13 
21 

6 

3 
3 
' 3 

' 3 

1 
3 

' J 

3 
2 

22 
2 

5o 
25 

31 
13 
So 
88 

]3 
72 
06 
58 
5o 
13 

84 
81 
25 
38 
6~ 
63 
5o 

69 
79 
31 
13 
60 
44 
75 
13 
3o 
25 
27 
56 
75 
25 
38 
5o 
56 
25 
28 
19 
5o 

75 
38 
38 
38 

,, 
94 
88 
9o 
84 
5o 
75 
5 .. 
13 
9 
9 

38 
25 
5o 
ıo 

79 

icmal 

Lir~ Ku 

2500 
430 
720 
137 

2975 
300 
25 

looo 
175 
l 5'i 
187 
21 

f oo 
15 

120 
J 1 
37 

150 
125 
75 
75 

380 
480 
22 
lo 
17 

175 
48 

I 12 
5o 
15 
4 

150 
16 
87 
9o 
3o 
5 

300 
127 
150 
43 

562 
180 
280 

9o 
5 

45 
,, 
,, 

52 
25 
52 
1 1 
20 
5o 
20 
15 

' I 
45 
3o 

300 
28 
10 

o 

2 

ov 

o 

5o 
" 
" 

" 

88 
o O 

" 
75 
So 

o 

" 

60 

• 

Muhammen 
Kıymeti 
Ki/oau 
Lira Ku. 

Jo 
43 
4o 
25 
35 
2o 

•) -
-~O 

So 
35 

60-0, :..) 
o,75o 

12 
4o 
3o 
3o 

7 ,;, 
37,5 
60 

D 
') -
~o 

3o 
1 () 
lo 
3o 
35 
35 
5o 

4 00 

12,5 
lo 
g 

1 ) -:.. , t) 

22,5 
23 
15 
;-:ıo 

2,5 
ao 
8,5 
h 

25 .. 
22,0 
60 

• 3 
2.j 15, 

15 
3o 
35 
') --o 

8 
7,5 

80 
1 

2o 
ıo 

1 20 
4o 
3o 

1 00 
4 
3 

Azrtmi 
Mıkdarı 

Kilo 

'.?E>ooo 
looo 
l~oo 

5,-)Q 

S;>oo 
löoo 
1 ooo adt:t 
2000 
500 

23GOO 
25000 

17 5 
25° 

-o D 
-400 
~50 

lo0 

250 
') -... t>OO 

300 adet 
2jo 

3800 
800 

75 
3o 
DO 

3:>o 
12 

501 
400 
ıs~ 
5o 

1200 
75 

350 
600 
loo 
200 

looo kutu 
1500 
3000 
175 

2500 
300 

28000 adet 
3000 adet 

200 
300 
300 
130 
l5o 
ıoo 

650 
i5o 
25 

5000 bağ 
loo 
150 

1 
3 

150 
150 adeı 
300 
700 
35) 

Erzak Neoi 

Ekmek bas birinci 
Şeker küp 
Ş .ker toz 
Sabun Ayv lak birinci 
Koyun eti erkek 
S•ğar eti genç 
Koyun bac'1ğı mutenssit 
Sade y ğ v kfıkebir ala 
Zeytin yağı ayvalı" birinci 
Odun kızıl ağaç 
Odun meşe 
E• zincan kaysı birinci 
M laty ~ ysı ala 
Kuru incir t:D ala 
Kuru üzüm en ali 
Sirke üzümden 
Ceviz içi ala 
Fındık içi ala 
Soğ n kuru 
"O}UD ciğeri eyi, büyük 

Salç tom t s 
Süt en ala 
Yoğurt en ali 
irmik la 
r 'ışast ali 
Pirine unu aJi 
Tahan helvası ali 
Çay al· 
l la~arna lstanbul en eyi 
Mercımek Samsun en eyi 
Nohut en eyi 
Buğday temiz ve eyi 
Un Sam un en eyi 
Şehriye 1 tanbul en eyi 
Zeytin Ayvalak en eyı 
Soda ~n eyi 
G z yağı 
Kömür gürgen 
Kooserva ıebze eyi 
Kuru fasulya en eyi 
Patatis kara göz 
Tuzlu üıüm yaprağı 
Pirinç tosya ala 
Beyaz peynir kirli kadın 
Yumurt yetli 
Umon sulu ve irl 
Çira yağh 
Balak palamut 
Balık k Ik n erkek 
Balak kefal 
Balak L"!vrek 
Balık yılar 

Tuz 
Bulgur ali 
Sarmusak 
Maydanoz ali 
D•ne bez.elya ala 
K ra bakla aii 
Kara bü bcr ali 
Kırmızı büber ali 
Tel kadnyJf ali 
Ekmek kı:ıdayıfi ala büyük 
Ka ar peyniri Eı:lir.ae aJa 
Arpa la 
S mao lô 

2 - Şartnameler ber gün bedt-lıiz. mekt~bdea alınabilir ve görule bili·. 
3 - E1's.Jtme 30-5-935 tarıhıDe tuıdüf eden perşembe günü nat 14 de Lise b:nas·nda 
yapılr.cakdır. 
4 Eksiltme açık surette yapdacakdir. 
S - MuV1kkat t mioat rnikdırı h r maddenin bııas na ya:ılmışdır. 
6 -= fıt~kl ler- ticaret odasında mukayyet olduklarına bır v s·k gö terec kJ,.rdir. 
7 - istekliler 2490 numarah .kenunuo 16nci maddelli Db~amin gör muvnkkllt temin Harını ek• 
ılltme)'• ~,ı~madr.o ı nat c•voliA• kndır ekfep kitabet Df vermclid r. 1 -4 



YOZ 4 

ABONE 
Seneliji 500, Altı ay/ığı 300, 

üç Ay lığı 1 'l 5 kura, 

( Yeniyol ) 
cze:s:-= 

~SHASI 
4 Kuruştur 

a EZZ2,,... 

ilan •atırı 15 Karu~tıır Relıliımlar 
pa:arlıta tabidir. 

Pazartesi, Perşembe Günleri Çıkar GaZETE ve MATBAASI 
---------------------------------------

E.lııi na•halar 20 kar.~ tar 

!\ 

Aldanmayin 

BOZCA ADA 
Şarabını • • • 

ıçınız 

istanbul 

.... . .. -

İLAN 
trıbzon iera memurluğundan: 

açık artırma ile paraya çevri-
lecek rayri menkulun ne oldu-
i11 : 

Hane arıHt ile iki fındık
lıiın 746416 hi11ede 243610 
bıaseıi ve halen fındıklığa 
çevrile• bir tarlanın /2 biue-
de 2 biaaeıi 16 bi11e itiba -
rile 3 hi11eıi 

ıayri menkulun bulunduiumev 
kii maballeıi aakaıa numarası 

Y omranan kuhla köyü 
taktır olunan kıymet : 
taP.unun 128 numaralı ha· 

ne and11nın tamımi 50, 1:!9 
numarala fınd•khiın tamami 
2 300 160 numarala fındıklıiın 
1450 161 numaralı halen fındık· 
lıj'a çevrilen tırJınıo tamımi 
1000 lira 
artırmanın yapılacağı yer rüa 
saat trabzon icra daireıi önü· 
nde 16 ,.935 pazar ıünü saat 
14·16 
( - itbu ıayri menkulun art-
ırma şartnameıi 16·5·935 tar-
ihinden itibaren 933 146 2numa 
ra ile trabzon icra dairesinin 
mu ay yen numaraıında her ke· 
ıin görebilmesi İçin açıktır . 
iliada yazılı olanlard•n fazla 
malumat almak isteyenler itbu 
ıartnameyi ve 9JJ·l462 dosya 
numarııile memuriyetimize mu 
raca.d etmelidirler. 
2 - artırmaya iıtirak için 
yukarda yaZJlı kıymetin yüzde 
7,S oiıİletinde peyakceıi veya 
milli bir bankanın teminat me· 
ktubu tevdi edilecektir (l24) 
3 - ipotek 11bibi alacaklılar 
diğer aJikadarların ve irtifak 
hakk, 11hipleıinin ıayri men 
kul üzerindeki haklarm hususi-
le fai:ı ve masrafa dair olan 
iddialannı işbu ilin tarıhinden 
itibaren yirmi iÜo İçinde evra· 
kı müsbitelerile birlikte memu· 
riyetimize bildirmeleri ıc•p 
eder. •ksi halde hakları tapu 
1e1lrle tf'bit olmıdıkcı 11tıt 

bakkaliyesi ___ , 
bedelinin paylaşm111ndanhariç. 
kalırlar . 
4 - gösterilen günde artırma· 
ya iştirak edenler artırma şaıt · 
namesini okumuş ve lüzumlu 
malumatı alm•ı ve :.,unlart te-
mamen kabul etmiş ad ve itib-
ar oıunur . 
5 - tayin edilen zamanda ıayıi 
menkul üç defa bağrıldıktan 
ıonraeoçokartıran aıbaleedilır 
ancak artırma bedeli muham-
men kıymetin yüzde 75 tini 
bulma: veya satış ıste) eJin al 
acaiın ruchani olan diğer 
alacakfılu bulunup da bedeJ 
bunların o ğayri menkul ile 
temin edılmış alacaklıların 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü ba 
ki kalmak üzereartuma onbeı 
iÜD daha temdıt ve 2 temmuz 
11li giinü aynisaatta yapılacak 
artırmada bedelı satış ısteye. 
niıı alacaiına ruchıoi olan 
diier alacaklıların o iayri 
menkul ile temin ediJmış ala· 
cakları mecmuuodan fazlaya 
çıkmak şartıle en 1çok artırana 
ıhale eaıhr öyle bır bedel elde 
ediJemezse ıbale yapılmaz ve 
aatıı talebi düşer • 
6 - g.cyri menkul kendisine 
ıha. e olunan kımae derba• ve 
ya verilen mühlet içinde para 
yı vermezse ıhale kararı teıb 
olunarak kendisinden evvel 
en yük11ek tekhf de bulu an 
kimse arzctmişoJdui•! bedeUe 
aJmaıa razı oiuraa ona razı 
olmaz veya buluomazıa hem 
on beş rün nı üd Jetle artır· 
maya çıkarılıp eo çok arbraaa 
ihale edıJir iki ihaıe araıında 

ki fark ve feçen günler ıçia 
yüzde btşteo hesap olunacak 
faiz ve diğer zararlar ayrica 
hükm-e hacet kalmaksızın me· 
muriyetimızce alıcıdan tıbıil 
oıuour madde (133) • 
yukarda gösterılen 16-6-935 
tarıhınde trabzon ıcra o: mur· .. 
luio odasında işbu ilin ve gös 
terden artu ma şartnamesi 
dnircs;ııje ı•tıl.cajı ıliD 
o'uııur , 

• AR1"1RMASI İLANI KIRA 
Vakfı Maballeıi mevkii Cinai Ng 

fatih çarşı yeni cami miaıa 1-17 
2-19 " " n " 

" cami kebir orta hisar dükkaa S-11 
6-13 • " n " Çarşı çarıı yeni cami maraza 22-29 

33-27 • .. ,, ,, 
26- 2 " kemer alb " • 27- 4 " " n ,, 
29-27 ,, terziler ,, " 53 -18-20 muıa pııa " • soğan pnzı:m 

saraç zade camiikebir o rta hısar otel 1 - 1 
müfti çarı• bat pazara dükkan 88- 4 

89- 6 " • ,, " oflu " • kahve 108- ıo 
basan aia " soğan pazan dükkan ~ 15/-27 
emine koca ağa n semerciler dükkan 292--22 
sa har kadın ,, sıra mağazalar magaza 203-111 
şirin hatan yeni cami " 27- 16 • 6 ıemerciler • terziler n 204-
uzun oilu pazar kapı moluz otel 128- il 

EVKaF İDaRESiNDEN : 
Yukarada yazılı ıayri menkul vakıf akarlar 935 ıeneıi için birer ıeuelik kirelart artır-:: 

çıkrılmııdır. ihalesi 20 5-9.35 pazartesi günü saat 15 de yapılacakdır • isteyenlerin e•kaf idare• 
ıelmeleri 2-3 ~ 

İLAN 
Trabzou icra memurluiundan: 
Açık artırma ile paraya ç.ev· 
rilecek ıayri menkulua ne ol· 
cluiu : 

fevkani iki oda bir ıofa 
tabtani bir oda bir mutbab 
bir ıof a ve müıtemilih aaireyi 
bavi bir bab hane 
gayri menkulaa bulunduiu me· 
vki maballeıı ıokaiı numarası 

ekıotba mahaUesinde su 
brşı mevkiiad~ kanun eYvel 
340 tarih ve 146 147 numara· 
larda mukayyet hane 
Taktir olunan kıymet: 
800 lira 
Artırmanın yapılacaiı yer ,gün 

ıaat Trabıon ıcra daırcıı 
önünde 16-6-935 p.zar 
&ünü aaat 14·16 
l - işbu gayri menkulün art-
ırma şartnameıı 16 - 5- 1135 
tıırahinden itıbaren 929 - 187 
numara ıle Trabıon ıcra dai· 
reıinin muayyen numarasında 
her kesın gorebiJmeaı ıçın açı· 
ktır ıiinda yazıl! olanlardanta · 
~la malumat aJmak iıteyeD&er 
ııbu ıartmameyi ve 929 - 187 
doaya Dumaraılle mamuriyeti-
mize muracaat etmeiidir . 
2 - artırmaya iıtirak için yu-
karda ya:ım kıymetin yüzde 
7,5 nııbetınde peyakct.ıı Yeya 
mmi bir bankan,o teminat mek 
tubu tevdı eddecektır (l'l4) 
~- ipotek 11hibı alacakhlar 
diie alakadarların Ye ırtıfak 
hakkı aabıplerınin ıayri men-
kul üıerındeki haklarını buıu· 
aile faiz ve maaraf a dair olan 
iddialar1aı İf PU ılin tarıbinden 
itibaren yirmi jiio içinde evr· 
akı miUbitelerale birhkde me· 
muriyetimıze bildirmeleri ıcap 
eder. akıi halde hakları tapu 
ıicilile ıabit olmadıkca Hbf 
bedelinın payla1maaıada1a bar· 
iç kalırlar • 
4 - göıterilea &üıade artırma· 
ya iıtırak edenler arluma ıa· 
trnameıini okumuı ve lu:ıümlü 
malumatı almıı ve bunları te 
mameıı kabul etmiıad ve itib· 
ar olunurlar • 
5-tayin edilen zamanda gayri 
menluı üç defa bairıldıkdaa 
ıonra ell çuk artırana ihale 
edilir. ancak arbrma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 
7 5 tini bulmaz veya aatıt iıt· 
eyaiıa Alacıjıoa r11cbıoi olıa 

Kayik ve hamaliye ~~~~:t~ .. 1 

inhisarlar ~aş müdürlüğünden: .. aıl!' 
1·6 935 den 936 gününe kadar Pulatana inhisarlar 111ud" tt 

ğüaden lstaabul \ie sair yerler vapurla yapılacak yapr• ~ 
tün sevkıyatı ve söıü ıeç.en müdürlüie 1relecek levazilll ''itı"_ 
eşyanın kayik ve bamalıye nakliyatı şartuameleri daire~~ 
13· -93 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakH•Y•~ 
rılmışbr. talip olanların ıeraiti anlamak üzere bu müdd~t_1 .. ~ 
da gerek Trabzon inhisarlar bat müdürlüiüne Ye ıerek p..,.. 
müdürlüiüne muracaatları 2 - ~ 

ErzurLım muallim mektebi 
binalarının inşaat eksiltmes~ 
Eekıiltmesinde hıtekliıi fıkmıyan Erzurnm muallim •'~~ 

binalarının ya pııınln bitirilmesi 1-mayiı - 935 tarihinde•
9
9;1f! 

ren bir ay mliddetle pazarlığa çıkarılmııtır. krşıf bedeli [ 1 ~~ 
lira 96 kuru~ ve muvakkat teminat ( 11179 ) lira 50 . ... , 
dur, P•zarhk 1 haziran 935 saat onbetde Erıuram maarıf ,, 
dürıüğünde yapılacakdır. hteklilerin Erzurumda maarif id~t ,& ti 
den ve Aokarada maarif vekaleti in~aat daireıinden ebh~~ 
ıikaaı aldıkJan sonra proje ve ketif evrakını 993 kur~f fi~ 
bilinde Erzurum maarif müdürlüğündea tedariA.: edılebil1t 

4 
,.,, 

kara maarif vekileti iaıaat daireıinde görebilirler. / 
----~--------------------------------------------------

Un Eksiltmesi 
Askeri satınaJma komİS) onundan ~ 

E,zinzan gıı.rniıonuoun ihtiyacı için İupalı ekıiltmeye koO~ 
4 Mayıs 93Sctımarteai günü müsaJif saat onbefde ibaleıi Jd' 
ğı ilanı bildirilen 200,000 kilo fabrika ununa ihale pnüo • 
çıkmadığından yeniden kapalı zarf uıulile ekıiltmeye ko• 
dur. Ve ibalui 25 111ayı1 935 cumaıteıi günü Hat 
de yapılacakdır. Tahmin edilen bedeline (Öte ilk temi••~~ 
ıekiz yüz lira ve muhammen bedeli 24 bin liradır. talipl~ 
ayyeo gün ve saattan evvel kanunun hrifata dairesinde ~ 
edilecek teklif mektuplarım makbuz mukabilinde komitY0 

lim ederek munakasaya ittirakları. 4 - 4 ~ 

diier .. lı.cakhlar bulunup da olaaarak keacliainde•b~ 
bedel bunların o sıayri menk- en yllkaek teklifde 
ul ile temin edilmıı alacaklı· kimae arzetmi olduj&I _ 7 luın mecmuundaıı fızlaya çı· aJmaia razi oluraa o-'' llt 
kmaı:aa en çok artıranın taa- olmaa, veya baluam•~ it. 
bbüdü bakı kalmak üzere art en oa beı ıüa müdde"'" 
arma onbef ıün dabatemdit •e maya çtkaralıp ea çok 
2 temmuz Sah iünü ayniıaat ihale edilir. iki ihale l~ 
ta yapılaeak arhrmada bedeıi ki fark ve ıeçe ıoo 
aabf iıteyenin alacaia•• ruc- Jilzde beıtea hesap ol 
hani olan diğer alacaklılarıo faiz ve dij'er zarar I~ 
o i•Yri menkul ile temin edi· bükme hacet kalmalı 
lıııit alacakları mecmuundan mariyetimi.ıce alJcıd•ll 
fazlaya çıamak ıartile en çok olunur. madde ( 133) 
artırana ihale edilir öyle bir aatııa çıkarılan ııyri 6 bedel elde edilemezse ihale yukarda ıöıterilenıô--:-.. ,,, 
yapılamazve satıf talebi düıer. tarihinde Trabıoo • .,. 
6 - gayri menkul kediıine mu:luj'u odıaında tıbO 
ibıleoJuomı kimse derhal ve 6aıterılea artırma t'ıı. 
ya verilen mühlet içinde pıra daireaindo aatılıG••· 
7' tcrmeıae ihale karArı feab· olaıur. 




