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BAŞBAKAN 
Erzurum J 9- Boş bakan lımet 

in önü 18 temmuzda Sarıkamıı 
dan hareket ederek J ol do ki ilfe· 
lere uarayarak akşam Erzuruma 
gelmi,dir - 19 temmuz da yeni 
yapılan öğretmen okuluna, haıta 1 2 
neler yönetgeleri gezmişlerdir . inci yd 

Cumarteıi 20 Tc.MMUZ 1935 

Yurdu Havadan koruyacak 
UÇAKLARDIR 

Söyleriz 
fakat .... 

VUNANİSTANDA NELER OLUYOR .... Hava 
Tehlikesi 

Söze gelince hepimiz ıöy· 
leriz, hele ' kınama ( tenkit ) 
iti oldu mu, hiç birimiz geri 
kalmayız, bildiiimizı unutdu • 
rarak, bilmediklerimizi bütü• 
yok ederek hepimiz birer ao · 
kak ve masa başa hatibi olur, 
ve ıöı"de doğruluiu, hak se-
verliği, batta malum vatan • 
penerliği de kimıeye kapdır· 
mayız. Fakat, sıra ite geldi 
mi, artık yokuz içinde .• DJli • 
miz ıö yl~meae, seıimiz çıkma 
ıa bile uınuz ıilkemekden, du · 
dak bükmekden yine alama • 
yaz kendımizi.. İstiskalimizi 
içimizde ve duıumumuz.d.ı bı
arakıak, içimizi ve iıtıkbalimi· 
zi dudak!aumızda boğsak yine 
iyi, fakat ıaf ıönülleri bulan• 
dırmay l, çahıanlara birer hım 
bıllık yüklemeyi de bir ( uka-
lalık ) sayarız .. 

Birbirimizi aldatmayalım, 
ıerekell iş şudur : Olduju • 
muz ıibi görünmek ve ıöriia · 
düaümüz gibi eımak ! H e r 
itıD ıteri a-ıtmesi içi!J yeter bu 
ıonuç... Dalkavukluk, neme 
ıazım, batır &önül beAihi, 
keDGlDİ düf ÜDUf, keadıni be· 
ienıı, ve bunlara benz~yen 
kötü huylan ve kötülüklerı içi 
mızden koğmalıyız .. Buau ya· 
par, yapabıhr1ek, Y_~nda .•e 
kuıuma kartı olan odcvlerı • 
mizin önü açalmış, herke& ye 
ribi ve idevıai bulmuş •e ta• 
aımıı olur kı, bizce çok bü • 
yük bir kazanç, ye oliuniuk • 
ciur bu ... 

Sözgelımi, akhmızın erdii 
ye ermediii uzak ve çetın hıç 
bir iş ve hiç bir durum yok • 
dut ıu alimı olmıyahm onun : 
Hepaine kaıışır, hepıinı ka -
rıtdarır dururuz:. Fakat beri 
yöade, o.uz bın kişi otuz 
fmoın eaıuyız, bu&üD çamur 
yeriz, yarın ...... Hıç seıimiz 
çıkmaz. aanki bu facia karşı· 
ıında hiç bir hak ve ödev 
ıabibi dejiliz , ve ıanki ku· 
rumuşdur cıuyıuıarımız 1 

6411 lira ... Ha•a tehlike· 
ıini karşılama ) olunda, aıa • 
i• yukarı iki aylak iiıimizia 
ıonucudur bu ... Top!aaaa n 
ya toplanacak olan paranın 

azhiana ve çokluiuna deku • 
nacak dejıhz, çunkü bize do· 
kuoau, işın 0 yönü deiıldir 
bize dokunan 1ey ilıiıızlikdır, 
beyeca•ın yok oJuşıuturl top· 
!anan para bunun yarısı olsay· 
dı da, iıteailen ve bekleuilea 
diiyi ve heyecanı ıöımuı ol. 
aaydık , elbet:deki daha ço~ 
kıvanç duyacak ve çünkü da· 
ha ço" kazanmlf olac~kdı~ : 
altı bın bir şc y dc.iıldır, tJıı 
ve heyecan bemen ve her za 
mın bir çok alta binler yapan 
,e yaratan çok büyük şeyler· 
diC' de ODUD ıçin ... 
Atatürküo, cumuduau ema· 

net etdiii gençlik, ıüveoimiz 
sendedir aen b1zım ııbi g)ma ' . , 0 baz.im K"ibi deiılıın aen .. 

İJgi, inaa,heyEcan ıeaiadir. 
ve ıenden gelt:celuitr ... Atıl 
Katıl, yüıü ve yürüt bızı ! 

Bekir Sü.~üti BEKER 

Kralhk istiyen bakanlar buhran çıkardı, kabine 
istifa ~tti, kaldırım kabadayıları mı ? ! Alınan so uç 

Uray •alonunda sayın ıl· 
bay vekilim 'z baıkanlığı al· 
tında •eçilen k,,misyora tara· 
fından tP.berru ve üye yazma 
işine devam edilmektedir • 

Atina 19- Hava& ajanaı 
bildiriyor· krallığın ilanını İ•· 
tiyen na::ırların oe bilhaHo 
B. Kondilia ile B. Teotokiı 

baıbakana ba, vurarak ca ın· 
hurluk rf!jimine batlı olduk· 
ları iddia eden bakanların 

yani iç bakanı B. Rallı• ile 
•atlık koruma bakanı B · 
Kirkoıun kabineden cıkorıl· • 
maiarını istemeleri üz.erine 
kabine buhranı cıkmı,dır. bu , 
İ•tele aebeb olarak kabinenin 
bicin• müt~caıu.z bir hale ge· 
tirilm••İ lazım geldifi ileri 
•Ürülmdtedir B. Çaldarı• 
mecli• lı.arııaıntla plebi•itin 
•amimi olma•l için plebi•it 
•aralarında hükumetin bita· 
raf kalacattnı bildirmiı oldu 

--===-= 

Çocuk 
Esirgemesi 
Ankara - Çocuk eairge 

me karama genel merke.zi 
1 temmuz den 16 temmcı.z 
935 ıarahine kadar 1~04 ço · 
cuta yardım etmi,dir bun. 
lardan ilci yu.z lcırk biTi ha•-
ta çocuk o• anne 6•nel mer· 
ke~ın polıklınıklerinde bolcıl· 

mıı oe . •a111tılmııdır altı yüz 
doluan iki çocuk ve anne 
11enel merkezin ban;yolarında 
y•kanmııdır aut damla•ıda 
hır ıün yü.z yirmi yedi ço· 
cufa •Üt oerilmiı ve on beı 
11ünde bin on ukiz kilo be. 
ıtaoa •Üt dafıtılmı,dır . 

Yardım icin baı ouran 47 • 
yokıul çocuğa da para yar-
dım• yapılmııdır • 

Kon yada 

Çfkarılan 
Paralar 

Konya - Genel 1efi,me 
caıınaa buradan Atınaya 
•iden artapulo• oılu } anı 
on beı .ene ıonrcı hü ~iımC"ti-
mize baı uararak lcürkcü 
•olcafındalci evind• •akJadıfi 
paraları aramak . . İfİ? i~in 
iıtemiı u• aldıfı azın ıı.zerıne 
baroya •elerelc il6ili iı~arlar 
la birlikti• ,ıraıtırmalar yap• 
,,.,1 118 ilci yiız. dok•tın beı 

bacak oımonlı lira•ı ve on 
Üf bef ibirlilılc ka~ııılı y~ban 
cı paralar o• bıra~ muceo· 
laerat balmaıdıır hunlar il-
ıili malcama te•lim ııdilmiı· 
dir 

·Türk - Fransız 
Tecim işleri 

Pariı - Te~im ~~k~nı 
dün Türkiye büyuk elç·ıı ıle 
Türkiye Ekonomi bakanlıiı 
müıteşari bay. K~r~oiluau 
kabul etmiıdır. Goruşmeler 
Türk Fraaaıı tecim .konuşma· 
ları etrafında olmuşdur. 

Mitat Aydın 
Geç.en gün Rızeye ıeçdi -

jiai duyurdujumu~ sayıa say· 
!avımız Mitat Aydın febri· 
ıııiıe ıeJmifdir. 

tunu hatırlatarak ba iategi 
k ~bul etmi,dir . 

Atina - atina ejansi tele 
fona bildiriyor başbakan çal 
dariı bu akıam saal 19 da 
lsabineuio müşterek iıtifaıını 
cumhur baıkanına verecektir. 
cumhur başkam zaimıin yeni 
kabineyi kurmak için tekrar 
b. çaldarisi memur edeceğine 
şüphe yokdur bu arada yeni 
hükumete girmesi için kondi· 
liz nezdinde teıebbüıler yapıl 
mııtar B makıimoı pezmazoilu 
ve ralııın yeni kabineyi gire 
cekleri muhakkak görül•ekte 
dir fakat aııl meaele koadili 
ıin girip girmiyeceğini bimes 
tedir ıiyaıal uygunsuzluklar 
b akkında hiç endite yokdur 

Atatürk 
Istanbula • töndü 
l•tanbul - Camlaur baı· 

kanı Atatürk bu 6İln •t. 16 
da Buraadan hareltet ederelt 
madanya yolü.,le ıehrimize 
dönmüırliir • 

C. Bayar 
Leningratda • . 

Leaiugrad - B . c.,Iil 
Bayarla bay Zekai Apaydın 
aüıı baraya geJmışlerdır . .Sov· 
yetler birliiiain Türkiyedeki 
tecim müme11ili bay Voı o bief 
ile T urkstroy şefi bay Zolota-
ref de mıaafır!erle birlikde 
&t!lmiılerdir. İıtaayouda Lenin 
grad Sovyeti bışkanı vekili 8 . 
hanof, Dıt tecım komiaerliii 
müme11ili bay Troyaaovaki 
dıt itleri bakanhiı mümeuili 
bay Veniıtayn tarafından kar 
ıılanan misaf ırler Leninıracida 
bir kaç gün kalacaldardır • 

.liı sikletciler 
Deniıli - Ankara biıik 

letcileri buiÜD DaziUidea bu -
raya ıelmitlerdir miaafırler 
ıarbay ve hılkevi baıkanı 
ile biaıkletcilerimiz tarahodaa 
Sarayköyiiaden karıılınmıılar 
dır. 

Yarin aabah 
gideceklerdir. 

İıpartaya 

r 

Son Haber 

Yeni Yunan 
Kabinesi ,, . 

-

Atina 20 Kabırıede 
deiitiklik yaptlmııdu baılıca 
bakaJ.1lar şnalartlır: Başbakan 
Çaldariı, as baıbakiln v~ ıu 
bakanı general Kondilis, öeniz 
bakını ü. Daamaoıı, dıı ba· 
kanı Bay Makıinıos, fınaoı 
bakanı bay Pezmez oilu, iç 
bakaaı bay Ralliı, aiyaaal 
cevealer yeni kabinenin eski· 
sinden daha çok saia yatkın 
olduauau ve kralbkdan yana 
olanlar için bir batarı mutaf· 
faJı.ıyet demek olacatını ıöy· 
lüyor. 

bütüa· ülkede baysalhk vardır 
kara ve deniz kuvvetleri hü· 
kumete bayri sadik olup kar· 
gaşalık Çlkarmak hususunda 
hiç bir eğlim temayül göster-
memektedirler . 

Atina - Gazecilerin ıoru 
suna cevap veren b. çıldariı 

şöyle demiştir kabineyi kendi 
telakkilerime göre ve milletin 
güvenine dayP narak kuraca· 
ğım yoksa kald111m kabaday• 
larının düveniae dayanarak 
deyil çünkü umumi işlerden 

yalnız ben meıülüm • 
Atina - B kondiHı ile te 

otokiıia çekilmeleri dolayisile 
kabine istif asıa1 vermiştir cum 
hur reiai yeol kabineyi kurma 
ia ç.aldarisı memur edecektir 

Balkanlar 
Yunan su hakanı 
Se!anik -- Yunan •u ba· 

kanı 8. Kon-dili• dün akıam 
buraya 11elmiı dir yaptıtı yol 
culufun ne •ıyaaı nede diplo 
mmtık hic; bir mahiyeti olma· 
dıtını •ôyleyen B. Kondilia 
8. MoHolıni ile hit; bir •iya 
•i meHle hakkında 6Örü.ıme 
miıdir • 

Alman 
Denız attı filosu 
BerLın -:- lJenfa bakanlığı 

in11iltere ile imz.alanan denız 
ıızlcııma•ına uygun olarak 
yapııracatı önemlı denizaltı 
filoıunun mürettebatını yetiş 

tirm•k üzere bir okul kurma 
ğcı lcarar veı mışcıır bu tleni.z 
aitı okuluna alınacak olan 
okurlardan cok •ılubireaenlılı • o• •atlamlı~ aran maktadır , 

l ağma etwışler 
Roma - Eritre toprukla-

rına ••f•n bir takım capul· 
calar bir fOk Çoban kad!n 
ue fOCuk ôidürmü,lerdir 

4000 hayo.ın aıırmıslar 

oe bir •Ürü de eair almışlar 
dır a•abdan 6Önderilen dal· 
yan kuouetl.srı bu copulcu.lari 
•anın aıdılıdan aonra oraya 
oa•ıl \Jlmuılardır 

Durumu şöyle özleıdire 
lım : Huz ırandan beri lehli· 
heyi bilen üye •oy11ı 109, 
yardımc( üye •ayı•ı 181 ol· 
rr.uşdur . 

Haz.ıranda yapılan teberru 
7 30 lira , Tem muzda yapı· 
lan 2699 liradır • 

Bilen ve yardımcı üye!e· 
rin yıllıkları bu katılınca he· 
pi•İnin tutarı 64 J l liradan 
ibaret olmuş demekdir . 

Gerede 
çifcil ri 

Yüzde üç veri; or 
Ankara· Atatürk gününü 

bayrayan ~erede çifcileri yıl 
/ık ürünlerinin yüz.de IİfÜnÜ 
hava kurumumuza ayırmayı 
karar altına almııdır . 

Türk hava kurumu geredi· 
terin gö•terdifi ö.zoerillife 
telgraf la t ı,ekkü.r •tmiıtir • 

Habeş 
imparatoru 

ne diyor 
Kahire - Habeş impera· 

toru elehrom tazeteıinin bir 
aytarına dıyeode bulunarak 
mı•ır hükümeti italya •Üel 
Ufaklarmın kendi haıJaların 

dan geçmeıine mü•aade eder 
se bunu do•tluğt.ı uygun ol· 
mıyan btr hareket •ayacaıını 
aöylemi,dir, , imperatör ital· 
yanlarm kendi müılüman ve 
dığer tebaaaı ara•ında nıfak 

cıkarmayd muuaffak olmı· • 
ya.caklarını •ôylemişdir , im· 
perator dem ştır ki, B, Mu•· 
sOJinm dün dıyevleri kimıe,-i 
hayrete düıürmemiıtir yalnız 
bütün dünyaya karıı •ôylen. 
miı anla,mamazlığın barıı 

yolu ile halledilmeıini İ•te 
mekle beraber Habeıiıtanın 
bütünlütünü oe erginliğini •o 
nuna kadar korumaya karar 
verdik, impertıtor Habeı dev 
let adamları araıında anlaı· 
ma.zlıklar oldugu haberini de 
yolanlamııdtr , 

~===-

G_ E __ R_E_~_~_N_İŞ_LER : 
Çeşme başlarında kavga kıyame! ! 

Suıuz.luk, Trabzonua eski bir derdidir, bitmiyeo, tükenmiyen, 
ıonu re mıyea bir derdi.. Türlü kollardan ve türlü yoHudan 
gelen ıçme ve kullanma ıuları, halkın ıhbyacına yeter kertede 
değildır, bu bakımdan taşıma ıu He

0 

değermen c' öadüren adam· 
h r•Z bız .... 

Üstelik, zaman zaman, yollar boz.ulur. sular kesilir, mahal· 
leler gerbeJiya döner, her çeşme batı m;.bşerden bir örnekdir 
~ttık : Nö3ete ilrmek, akşamdan kalma susuzluk ıstırabını bır 
an ~ace gidermek için yahuayak, baş açth koşan koşan" 
yıiılan yığılana gider. Fıçıli!r, ten k lerden, t enekeler deıtiler: 
den öç. ahr, bu sefer d~ vuran vu . .lna, kıran kırana ve hep 
birden hu türlü. k~~l~r bi~birine. gir~r . : İt~n, kalkan, baiıran, 
haykıran, ve, barbmnı kogan, bırbarını bogan türlü sesler saat~ 
lerce ıürer gıder böyle •. Sabahın seberınde gelenler old · 
ıibi, akşamın karanhğuıd1t dönenler de vardır... ugu 

Diyorlar ki, birkaç gündür Y eaicum•nın ,.1.fte ı · 
1 d b b 1. K - .. T çeşme erı 

a mı.t ı~ u a ı.. a_ç gundur kocamen mualukle.rd•n naıli 
ua.ıb duıen damlalar~ payhıtmak için kavıa kıyamet · d . 
buradı., batkı ne diyelim: z avıU. çeımeler, zavalh halli l gı JY or 

• 



Sayfa 2 

Başbakan 
Sarıkamışda 

Sovyet Ermeni C ahükfi-
met erkanının Başbaka
nımızı ziyaretleri 

Sarıkamış - Dün sabah 
ıidırdan hareket eden batba-
kan İımet İnönü aariciye •eki 
li Araı yanındakilerle karaka 
le de ıerdarabaJ barajını tet . 
kiketmiı araı talteınin badut 
teıkil ettiii ıo•yet ermeniıtın 
cumhuriyetinin baıvekili tifliı· 
de bulunmadığından başvekil 
muavini muvakkat bııvekil ıi 
fatiyle •e iddihadın ıo•yet er 
meniıtandaki diplomatik ıjı 

aı ve ıovyet ermeniıtan hü· 
kfimetinin zıraat komiıeri ve-
ıalama itleri tefi ve hudut 
livaıı kamutını ile politeknik 
mektebinde prefuar müben 
diıten mürekkeb bir heyet 
hadut üzerinde bıtvekilimizi 
ziyaret ve refakatindekilerle 
beraber davet etmiılerdir bu 
davet üzerine kartı tarafa 
reçilmiı aerdarabad baraj1 
ve kanalının nasıl itlediii en 
küçük teferruatına kadar ıö 
rülm Üf ve hazırlanın aalona 
ıidilerek birlikte sabah yeme 
ii yenilmiştir kabul çok yürek 
ten olmuf türkiye cumhurıye 
tiyle ıovyet iddihadı arasında 
kuYYetli yakınlık ve komıu 
ıovyet ermeniıtan cu mlaariyeti 
ilearamızdakiiyi komşuluk mü 
naaebetleri hakkında çok ıa 
mimi iörüımeler yapılmıştır 
iki doat cumhuriyetin büyük 
ıefleri liyık oldukları büyük 
ıonalaıla yadedılmit Ye dev 
let adamlannıa ııhhatleri ve 
türk miUetiDin aaadet ve ikba 
li temeDaileri alkıılırla karı · 
lanmııtır iki komşu de•letin 
ıalh ıiy11eti bilhuaa ıeaa 
edilmiıtir bu baıtrlanmamıı 
olan baluım• karıllıkh çok 
ııcak telıazzurata nıile ver 
mittir baıbakın iımet İnönü 
b uradaa kaiızmaaa gilmiıler 
Ye 6ile yemeğiai yedikten 
ıonra Sarıkamııa hareket et 
miıler ve akıımı aa11kamııa 
yaııl olmuılardır • 

B.C, Bayar 
Rus fabrikalarını . 

gezıyor 

M•ıiooa - Bay Celal 
Bayarla yanındaki zeoat oe 
büyük elfi Zekai Apaydın 
dun ıtalın otomobil fabri· 
lca11nı 6e:z.mi1lerdir banka di 
rektörleri Eriı ile Sümer 
d•olet bankaaı yönetim ku · 
ralu baı1'anı bay Mariaıını 
ziyaret ctmiılerdir . 
Moıkooa - Türltiye cko· 

nomi bakanı bay Celal Bayar 
il• bay Nurullah Sümer oe 
bay Fazıl Tur6a Türeatroi 
direlctörlüiünü ziyaret etmiı· 
ler o• naz.ıllı pamukla fabri· 
lıa1111cn yapı projHi halckın 
da bil6• almııiardır . 

Türk bakan• bundan ıonro 
Uırk talebe yurdunu 6•Z,;.iı · 
talebenin tahıilleri hakkında 
malumat almııdır ba;r Celal 
Bayaı la yanındaki z.evat dün 
oralt oe celri imalathaneıini 
de Nez.miılerdi • 

Yugoslav yada 
Yuıoılavya- Yonetlerile 

elan eörüımel•rd• iki ülke· 
nin doatluja ile bunların bal 
Aan antantına baflılılıları hir 
~ef tlahıı ~elli olmuıJur • . 

800 Uçak 
daha 

yapılacak 
Amerikanın e.ı büyük 

w 
UÇAGI .. 

Vaşington - Saylavlar 
kurulu ordu lkomisyonu~ 600 
yahud 80 J yeni ıüel uçaj'ın 

yıtpılm11l için 400 milyon do 
larlak bir kredinin açılmaaıni 

kongreye kabul -etdirmek için 
mücadeleye ıirişmiıdir. 

Su bakanhiı ülkenin _yeni-
den 710 uçağa ihtiyacı oldu • 
j'una komiıyona bildirmişdir· 

Seattle bir uçak fabrikası or· 
du için yapılan yeni bir bom · 
daman uçaiınıa uçuı deneme· 
ıi hazırlıklarını bitirmekdedir 
Hakiki bir hava kaleıi olan 
bu uçak Amerikada yapılın 

uçaklar10 en büyüiüdür. 15 
ton aj'ırlaj'ında 21 .m e t r e 
uzunluiuada v e 4,5 metre 
yüksekliğindedir. Kanadları • 
n,11 u:ı:unluiu otuz iki metre • 
dir. Beı makineli tüfek taıı • 
yan bu yeai barb uçaiı 7500 
metre yüksekliğine çıkabile -
cek saatte dar~yüz iki kilo ~
metrelik bir çabuklukla 6 ve 
1 O saat kadar devamh bir 
uçuş yapabilecekdir. Yeni uça 
ğın Amerikada bir yenilik 
teıkil eden tazyik edilmit ha· 
va frenleri oıacakdar. 

ltalya 
askerleri 
Sıcakdan ölü yor 

Aden - Royter &jansı ay 
tarı bildiriyor : Cibutiden ge 
len 49 ltalyan ailesi bir ltal • 
yan vapuru ile ltalyaya hare· 
ket etmiıdir. Bundan ıonra 
ıelecekler için bir ltılyan 

barb gemiıi hazır bulundur • 
m akdadır. Erittede ha Yaların 
çok sıcak gittiği Ye bu yüz -
den Italyan askerlerinden her 
ıün onlarca kişinin öldügü 
bildirilmekdedir. Mogadiıcio 
yapuruna biadirilmiı olan bas 
ta İ talyan "' ·erleri İtalyaya 
değrıı dün buradan ıeçmiı • 
!erdir. 

lngiliz 
Filosu 

Londra - lagiltere kralı 
dün lngiliı sabili ile Vight 
adası araaındaki Solent .. boia 
zanda toplanmış bulunan ·ı 60 
parçadan Kartinç (mürekkeb) 
lagiliz filoıuau teflit dmitdir. 
Bu tören krahn tahta çıkma· 
ıının 25 inci yıldönümü ilriıi· 
le yapılmııdır. 

AFAİKAYA 
300 Uçak 
Daha mı? 
Roma - Reuter ayların· 

dan : Yeniden 300 bombardı· 
man uçaiı yakında kuzey 
Afrikaya doiru yela çıkacak
lardır. 

Habeş im;ıeratorunun 

LonJra - Toymııın "6tlı 
ıababadaki aytari Habeı im· 
peratorunun yarın orduların, 
tef tiı edeceaini 11e belki J~ 
6ir ıöyl•11 IJ•rccefini . bildiri· 
1or • 

YMllYGL 

Hergün 
Beş kelime 
Karşıltğı 
Kırk altıncl liıte 

1 - Muvıikkat - ıüresiz 
geçt r en 

Ôrnrk l kuhada ılk sık ıü 
reaiz hükumetler kurulur 

il-bunlar ieçeğeDfeylerdir 
il Ritıb - yaşık 
Rutubet - yataklık 
Örnekler: 1 - · yaıak yerler 

de oturamam 
11 - Bahçede y•ı~klık ıit· 

tikce artıyor. 
ili - Rütbe - Erece 

•Örnek: Doıtum ' yarbaylık 
ereceıindedir 

iV - Piye - aııma 
Örnek: inaaa geceğc. D 1şama 

larla deiil fikir düzeğiniD 
yükıeklifri ile öiüameltdir. 
V - Siye - Cüzey 

Örnek Ancak ıizin güıeyi 
aizde bu aıamaya erdim . 

Kuk yedinci liste 

I - Şayia •• Y ayınt 
Örnek halkı yayıatılarla ıi 

nirlendirmek doiru değildir • 
il - Rivayet •• ıöylenti 
Örnek: ıofyada dolatan ıöy 

lentilere göre laükumet tekrar 
değişecektir 

Jıl - Sulhperver • bariıcıl 
Örnek: biz bariıcıhz fakat 

deiiliz 
iV - Gafil·aymazboıdalğın 
V - Rükn • örkün 
Örnek: hükumet ör2ünlerin 

den birinin ıöyledıiine göre .. 
Kırk ıekiziaci liıte 

ı - ihtilırar - vurgunculuk 
mübtekir • vurguncu 
Örnek: Fransız hükümeti 

borsa vurguncularına karı• 
aert dananıyor • 

2 - yaşatık maddelerinde 
vurgunculuk en ağır ıuçlaı dan 
olmak lizım gdir . 

_ mündere • ala nç 
müsadere etmek ·alaaçctmek 

Örnekler: 1 · oımanh im 
paratorluiuaun son zaa:anları 
na kadar alınü usulü devam 
etti. 

2 - kınu• emretmekıizin 
kimaenin malı alauç edilemez 

3 - müsrif . aavurgın 
iarıf - .. vuraanhk 

Ôraebler 1 - ıavurıan'tiıa 
ıonu avuç •imakttr. 

2 - ıuurgan iki yak&11 
bir araya getiremez • 

4 - mülahaza düşüu 

Örnek: bu işte ne düıüade 
olduğunuzu ıöylemediniz . 

5 - nasihat • öiüt 
naaih - öiütcen 

· Örnek : Ôiütçealer çabuk 
bat airıtarlar • ..: 

Not : Gazetemize gönde 
rilecek yazılarda bu kelime • 
leria oımanlacıları kullandma-
maıinı rica ederiz • 

ltalyan 
'faşın işleri . 

Atina - Gazetelerin ver 
diii bir habere ıöre ltalyan 
gemi ıosyeteleri Pireye ael-
mitlerdir. ltalyının doia Af· 
rikaaına yapmakda oJduiu 
tıfın ( aakliya t ) itlerinde 
kullanmak üzere Yunaniıtan 
da remi HtıD . aJmak İÇİD iÖ" 
rüıcceklerdir. 

Hava 
Kurumuna 

Ulusun yardımı 
ve teşekkür 

lıtanbul - Türk haya ku 
rumu baıkanhiından : 

Büyük ve beDzeraiz Türk 
ulusunun baYa teblıkeıiai yok 
etmek için firİşdiğİ ıaYlflD 

bir buçuk aylık verimiai Türk 
haYa kurumu minnet ve gurar 
duyarak bütüa uluaa illa eder 
ve hed~fe çabuk varmak içia 
batta Türkiye baaını olmak 
üzere bütün kurumların ve 
yurddaşlar D hergün biraz da· 
ha artau ilgiaiae ayrı ayr1 te· 
ıekkür eder 15 temmuz 935 
duruma haya tehlikeıini bilen 
üye ıayııı 19802 yüken tuta· 
rı 891516 lira, yardımcı üye 
Hyııı 82477 yükea tutarı 
277039 lira gen~l tutarı 
1174669 lira. 

lşyarlann her ay verc'ikle· 
ri yüzde iki bu heaaba ka -
tılmamııdar. 

Bir saylav 
öldü 

Ankara - Kamutay keı • 
tor }arından Çoruh ıayla•İ 
Mehmed AH Okar ölm&ıdür • 

H A V A 
Kurumuna yardım 
Aakara - Çukuro•a fab· 

rikaıı ba•a teblikeaiai öale • 
mtık için kurumumuza 
Jir11 vermiı ve ayrıca 
betyüz lira vermeyı 
etmiıdir. 

oabin 
yılda 

kabul 

İskele inşası 
eksiltmesi 

Şarbayllktan 
lleloı mevkiinde yapılacak• • 6026 lira 29 kuraı bedeli ke-

tifli yük iıkeleainia inıaata 16 
ıün müddetle açık eksiltmeye 
koaulmuıtur. 

Inıaata ait reaim Ye ıart 

name örnekleri paraaıı alarak 
belediye mühendiıliiindeu alı· 
nabilir . 

Eluiltme 22·temmuz.935 
tarihiae müaadii cuma güaü 
ıaat on dörtde belftdiye eacü 
meninde yapıla:>akttr • 

MuYakkat te•İuat paraıı 

452 liradır. taliplerin ayni gün 
ve ıaatta temiaıt makbazlarile 
iıkele inıaa•nda ehliyetlerini 
göıterir veaikaluile birlikte 
belediye encümenine 111aracaat 
ları illa olunur • 9 - • 

IJ. • !\ 
Trabzon Askerlik şubesi 

başkanhğından 
Şubede iımi ~eçcn harb malülleri zabitan oe efratlı~ 

oe halen maaı almakta bulunan o• on aenelilı maaılarını 
alıb hükumetle lcati alctlıa etlen ıüheda ;yeıimlerinin 
935 aene•İ ikramiye haoalel•ri ı•lmiı olautandan bun· 
lorın 4llerindeki oHilı.alariyle Şübey• muracaatları o• 
ıehit yetimlerinin ahvali medenilerintle tebeddülat olma· 
dıfına dair Şubeye berer oi•lka eetirmeleri ildn olunur , 

Gayri menkul icar müzayedesi 
Köyü me•kii ne•İ ıırano kiymeti tabaa1 

lira k. 
Toı yükıek m. E. arazı 2 2o E. 

baltacı o. )) 21 160 
T. çahhk 1 17 

baltacı E. arazi ıs 24 So 
T. ÇAJİr 16 44 
E. arazi 13 12 

yükıek )) 7 82 
Yarvara aboıtol fındtkhk 24 s R. 
çnkurçayir kocmali çalılık t. 33 13 So E. 

melziye )) otlak 13 45 R. 
aufla rahoz E. arazi 6 15 

)) 3 77 5• 
kumli )) 6 15 

)) 7 80 
, kalecik müfrez fındıklık 19 60 

kumlar E. arazı 22 4o 
komera kbndi }) 42 (4 

batmanli )) 26 260 
)) 5o 3o 

kaıafka ıamera )) 437 7o E. 
armutluk }) 5 16 50 
aamera )) ,9 15 

- )) 4o 318 
armutluk . n8 l~ araıı 

E. arazi ıı So 
müfreı F. lo7 20 

- ~}_ arazi 
108 25 

haao 54 2o 

\\ ss 5o 
- 56 2o 

boı kiraaya ortaaırt F. 99 6 a. 
E. arazi 31 26 . )) 29 So - kartı ıart deiermon 179 5o 

DEFTERDARLIKTAN l 
Yukarıda CİDI ve aair evufı y11ılı rayri menluılabD biter 

ıenelik icarı on bet fÜD müddetle artırmaya çıkarılmııtır talip 
olanların ~ 7 ,5 di boııtolarile birlikte ilHle tarihi olan l 8-935 
perıembe iÜGÜ aaıt J 4 de defterdarlıkta toplaıtacak komiı7• 
D• muraçııtlnJ J - f 

I 



Gayri menkul icar artırması 
Maballeıi Me•kii Ne•i MNo K. T. 

Lira 
En ak M ·asa 55 

Yala baaJ çar11 F Tlf lrikir maiaza 552 
4o E. 

300 • 
• S4o » 
" 

Sı,. ••iazalar Kikir mai•z• 14? 
• Maiaıa 222 • 240 M. 

" " Kikir m•i•H 96 60 » Ay•asil Haci filip 
553 2o • Alemdar • 147 loo E iıkenderpaıa Belediye bn&çeai Maıaıa 
600 21 R' .. Meydaaı ıark Oda 

Aya fil boy Enunam Ana 32 41 E' . 
Emliki arazı lo 294 » Kalafka köyü Armutluk 13 125. " 14 4o • .. " • 2o loo • 

,, " • 27 119 • " " " 99 200 • " • 
" 80 loo • • ,, 

Deria irmak " 7 9o • 
,, 

Armutluk .. 
l(i 2oö • " " 19 190 ,. ,, " " 18 93 ,. " " " 36 172 • " " Samera • 84 2o2 » " " 2 42 ,. " " Armutluk • 88 200 ,. ,, 

• 
" TD" ADARLIKDAN : DEF . 1. ı · menkulaba birer Yulranda ciaı ve sair evaa 1 y•zı 1 rayrık ı d r Talip 

.. dd tle artırma1a çı arı •ıt 1 • 
aenelik icari 15 Kil~ ~u k d ' ıitolariyle birlikte ibale tarihi 
olanların yüzde yedı uçu . ~~ t oa d6rt de Defterdarbk 
olın 22-1-935 pazarteaı ruau ııa 4-4 
ta toplanacak komiıyona maracaatları 

Gayri menkul icar artırma~ı 
k.. aen 11ra DO kıymeti ta. Köyü ••• 11 L.K. 

kalafka ıamera çahlak, fıaclıldık ift\rilfk 71 
e•Jiki ırazi 51 • 

" .. 
" 
il 

" • 
" •. 
" .. 
" • 
• 
" 

• 
" 
" armutluk 

deri• ir•ak 
" kukath 

armutluk 
kukıtli 
armutluk 

" " . deri• ir•u 
•••er• 

" armutlak .... ,. ,, 
" . . ,, 

laa•• tula 41 
aeraader fıaclık 42 
F. ç. Çayir 61 

••ilki uasi .. 
" fı•cbldlk 

Ç. Çalihk F 
fa•ciılrlık 
e•IAki araıi .. ,, 
Ça1ir 
e•llki arasi 

" 

28 
29 
31 ,. 
70 
71 
98 

100 
102 
93 
es 
77 
2t 

" 20 
" 19 . .. " ' 

" " " il 
" " " I " killae iiatli •, 4S 
11 ~epni oila '' Si 
• farıacak " 58 
.. ,, " 59 
• " " 28 
" " " 47 
" " ,, fil 
• il " " 52 
" t " ,, 3/ 

45 
100 ! 
25 
20 
55 

ıoo 
100 
ıso 

8 
IS 
10 

111 

l 

ıss 1. 40 
ıı 1 

! 4J 
S3 
75 

211 
350 
30 
20 1 
ıso ·ı 53 
s~ ı 

Ss i 
i 

,:~ i 
23 

.tOO 1 

.. ;s ~ 
Çinıi '' 

Dİ::F"T'ERDARLıKTAN 1 . 
• fa da ı•Jri menkulabn bırer Yakarıda cina •e ıaır e•-;d 17•:,tırmaya cıkanl•ııbr t•lip 

aenelik icarı o• _bet .ıtl• 11 birİik:e ibıle tarihi olan 23-:7·935 
olanann • 1,S dıhoııtolaıclı eft da lıkta topla•acak komııyou 
ıalı gtı116 aaat oad6rtde e er r 

4 
_ 4 

•aracaatlan 

Gümrük eşya müzayedesi 
Kilo gram 
218 oo cep aynası . 
41 oo Suni ipekli pam.~~. şerit 
34 400 Keten masa örtusu 

l83 Soo Son'ı iprkli pamuk mensuca~ h'l 
Yukarıda mık darları y~zıh ktsşuyra!atı!Jıen 12· 8~9;S h · öturme .-. sokmak gerı-k ecoe 1!.e g . d e çıkarılacağı 

pazartesi günü gümıukde müzaye ey 
1 

_ 
3 iıao olunur. ------------..:~~~------

3 Sayfa 

GRAMOFON FİYATINA ~ 
RADvo 

FİLİPS 940 A. 

FILIPS f 521 A. • .._l. _ ..,.. ..._ 
Çok kuTvetli 6 Lambalı 

OKTOD SÜPER 
--~ 

Danyaıun .,. maı1asae1m R A D r O 
F abriltalarına •alıi6 olan : 

~ili:ps 

RADYO lanaan 1935 modellerini 
Halkan iatifadeıiai diiılnerek 

fiyatına zam yapmadaa 

·· - B;r sene vade . ile 

75 lira 
..... 

. . 

J 

Bir sene vade ile 175 LİRA 

~ 12 ay taksitle 
Verdiğimizi muhterem HaJkı
mı'a hiJdirmelde ıeref duyarız •• • 
KISA 

ORTA 
V.E 

~ 

PHILIPS 
336~ 

FiYATI 

297LİAA 

UZUN Dalğalarla Dündayı bir dam altına alan 336 A. N. 

Kı• tlalfaları lulli7yen pareait•İs Jinletir harika modeli 
........ -... . .......... .... .. . 

ı •• Trabzon ve havalisi ac~ntası: -~J. 
~ H. ABDULLAH FEHMi ~ ~~~-----------~ 

iLAN 
Traltıon icra •••arhııpa· 

clu: 
Ga,,. mealralu ltalaDd111ta 

•••ki, •aban.. aokat1 •••• 
ruı 

Kaeım tıfa rna/aalleaintle 
lap1111an ıa6aı 341 larila oe 
26 No. tla ar.a o• •la•toa 
9JO ta oe 10 No. tltı l11n1n 
H ayna la. Oe 16 no. J. ia• 
roj oe ayı11 ı.rila 19 no. da 
... ,.,. aynı lo. o• l I •o.da 
lıdla,a lacımamı H tapa11•n 
t•ı· •o. 338 ta. 101 no. da 
ddlılı.dtt oe 2-loo-61110 tla 
maffgd oe 3-lol-loS no. 
tla mafaaa oe 1 il 16 no.tla 
mafaaa oe yoınranın ialıalı 
iaryHİnıle lapanan • ., l d l 
•as ta. oe Jlo no. tla laalen 
lıntlı'1ılı oe 186 no.tla la.len 
lıntlıltlılı H llS no.tla la.len 
fıntl&lılıJı Oe /84 110. Ja laa-
len lıntlılılılı .,. 181 •o. tla 
halen lıntlılılı• 111 no.tla laa 

,_ ''""'''"' A~k artırma ile puaya 
çenecelr ıayri •eakalaa •• 
olcl•p 

Tapanan 21, ao, IS, 19, 
il, lo1, ı loo·B1, J lol loS, 
11• 16 no.da lıa•ım •la mo. 
ıle o• llJo , 116 , 116 , 184 , 
181 • 188 no. tla yo•ranın 
lıalaalı •6y611tle 

Takclu olaaaa lnyaat: 
:ZI 110.la ilıi hin 20 •o. la 

tl6rl 6üa "-' 7f.s 16 no. la 
iii 6iıa df , •• il no.la •Ilı 
yt.s il no.la on h•ı 6ill lo7 
no./a yelli yli11 elli 2 loo 67 
no.lıı i'i •in Of 7iis ~·lol lo6 
no.la ilıi ilin I 19 66 no. la 
illi bill 190 na.la 6in /81 ••· 
la •lir''' 111 r.o.la H, 1Ga 

184 no la hin Hlıis yii.ı: 189 
110 la ••lt.i2 yüs 188 no.la Üf 
yfıs •ili liratlirlnr. 

Arhrmaaın y•pılaca;ı yer 
f6111 ıut: 

Trabzoa icra dairesi önünde 
20·1 .. 935 aali ıfiaü 13 .. 14 
ı - ifbu rayri menkalun artır 
•• ıartaa•eıi20 1-935 tar 
ilaiadu itibaren 133 - 1363Na 
raile Trabzon icrA d•ireaiain 
muayyen numarHın da&erkeaia 
r&rebilmeai içia açıktır. illa. 
ela J•sıh elaDludan fazla ma 
iamat almai< iıteyenler, iıba 
t•rtaameye •e 933 -l .. 63doı 
ya nq•ualile memuriyetimize 
marlcaat etmelidir · 
2- Atbrm•ya ittirak İçin yu 
karda yazıu kıymetin • 7 5 
•i•betincle pey akceai veya 
milil ~ ltaakaaıa teminat 
mektuba te•cll edilecektir( 124 
3- ipotek aabibi alacakhlarla 
diier alakadar lana ve irtıf ak 
bakkı aalıiplerialıa ı•yri men· 
kal herıadeki baldar1aı huıu 
ıile faiı •e ma1rafa dair oJaa 
idclalaıaaa itba iJio tarihinden 
ltikrea :rir•i ılln içinde evra 
la milbitelerile birlikte memu 
riyetimize bildirmeleriicap eder 
akıi balde hakları tapu ııciUle 
1&ltit olmaciıkca ıataı bedelinin 
patlff•aaıadan bar1ç kabrJar. 
4 - G~•t-a,ilen ,aade artırma 
1• ittirat&: eduler artırma ıat 
aaaeaJni okamaı •e liiıumlu 
..ı .. ab almıt ye bunları ta· 
... ea kabal etmiı ad •e iti 
bar oh1Darlar • 
5- Tayia edilen ıamanda ıaa 
ri aeakul llç defa bairaJdıkta· 
ıonra e• çok artır.na ihale 
edilir aacak Artırma bedeli 
muha•mua k11metia yGzde 
JtbDİf betla1 bu!JDıı Yl)'lllbf 

iıteyenin alaca;ına rachaaı 
olan dij'er alacaldılar bulunup 
ta bunların o iayri menkul ile 
temin ediJmit alacaklarının me 
cmuundwn f azlayaçıkmazsa en 
çok artıraaıa taahhüdü bakı 
kalmak üzere artırma oabet 
ıün daba temdit •e onbeıiaci 
ıünüa bitami olan 4-9-936 
çarıamba ıünG ikinci arbrma 
yani Hatta y•pıJacaktır • arb 
rmada bedeli ıatıı iıteyeaia 
alacainıa rucbani olan diier 
alacakldarın o ıayri menkaı 
ile temin eddmit alacakları 
mecmuuadan fazla ya çıkmak 
ıaıtile ea çok tirırana ibale 
ediJır. böyle bir bedel elde ed 
ilmezaıe ıhale yapılmaz Ye ubf 
talebi düıer . 
6~ - Gayri menkul kendiıine 
ihale olunan kimae derlaal ••· 
ya veriJen mühJet içinde parayı 
vermezae ihale karirı feabola • 
narakkendiıioden evvel en yü· 
kıek teklif e buluaao k ımae 
arzetmıı olduj'u bedelle· alma· 
i• raıı oluraa. ona raz1 olmaz 
veya buJanmaz1a hemen onbet 
ıün müddetle artırmaya çıka 
rıhp ençok artırana ih .. ıe edi· 
lir ıki ale araaındaki fark 
veıeçenihıüuler için yüıde beş 
tea heaap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca bükme 
h o. cet kalmaksızın memuriyet 
mızce al cıdan tabıil olunur 
madde( 133 ) 
ıayri menkul yukarıda iÖıter 
len 20 .. 8 .. 9:JS tarihinde Trab· 
ıon icra memurluğu oda· 
ıında iıbu ilan ve ıöıterilea 
artırma fırtnımeıi dairc-ain~o 
11tılıcajl ilin oiunur , 

• 



• 

ABONE 
s...Jili 600, Altı•7lrlı JOO, 

if Aylalı 111 lıımi, 

NOSHASI 
4 Kunıstur • 

ilan ••ırı 15 K•"'fta' Rdlô.mlcu 
paarlıja ıohiJi,.. 

Çupmba, Cumarteıi Günleri Çıkar GAZETE ve BASlMEVi 

2 ve 20 komprimclik ambalajlarda 
bulunur. 

t'-
~ .. Am balaj ve komprimelerin 

üzerinde halisli~in timsali 
'IS 'I 

't' olan ffi markasını arayınız.ı 

• ll:AN 
T rabzon Adliye baıkatip · 

lifi : 
, -~rrı menlruhın bulund•!ğu 
mevlCı, mabailesı sokağı numa 
raaı 

r mi b ğce ve müştemilatı · 
havi bir ev, 

Aeık artııma ile prr ya 
çevrecek ga~rı u:eııkulun ne 
oldu~u 

imaret mahallesi 
Takdır olunan kıymat : 

tamamina 2ooo hr 
. A rtu maoın y pıl c ğı yer 
ıün, saat: 
TrabzouAdHyc dair si ö ünde 
20·6·935 İah güııu 13 • 14 

1 

1.--- iıbu g yrı nıenkulun rtır 
ma şartnamesi20_ 7-935 tar 
ihı'odea ıtibıucn215-156 Nu 
raile Tr bıonA.B.K.daircsının 
~uayycn numaruıodaber cam 
ıtörebilmeıi için çıkhr. Jlan-
di yazıh olanl rd n f zla m 
i;mat al tak isteyenler, •şbu 
ır.rtnameye'.ıve 215 - 156. dos 
Yf !JU~ara ıle dlemurıyetimize 
-.ri caat etmelidir • 
2- Artarıİi11ıy iştırak ıçin ) u 
karqa y fiil kıym~tın ,. 7

1
5 

a~betiode pey kcesı veya 
mi1Ji oir b Dk~~ID temınat 
mektubu tevdi edıie~ektır( ı 24 
3.!.. ipotek bıbi lacaldıl rl 

\ .. f' •• - • 

diier al k darl rın ve ırt f k 
hıkkı sahiplcrfoin g yrı m n 
kal üzerıodekı h kJarını husu 
•ile faız ve m srafa daır o an 
iddalarıoı i bu ı!an tarıh nd 0 

itibaren yirmi gÜa ıçınde cvr 
kı müıbıtelerile biriude m mu 
riyetimize bıldirmelerııcap eder 
aksi halde h kl rı t pu ıc ule 
ıabit olwadıkca ıatış bedehnia 
paylaşmuından harıç kalırlar. 

4- G österilen günde rtırma 
ya iştirak edenler rbrma şat 
aameılni okumuş ve lüzumlu 
malumatı almış ye bunları ta· 

=>- r yıu edılen zam nd gan 
ri m ıı ul üç def b ğrıldıktrr 
sonr ec çok • ~rtır n ihale 
ed r llCD artnm bedeli 
muh mmen ı;m tın yüzde 
y~t!D ş be ... ırıı bul az veyasatış 
ı!ttefC!Jln l c gına ruchanı 
oh~n d r l c klıl r buJunuP. 
ta b~nların o ğayrı menkul ile 
temin ·edılm,ş l c klarının me 
cmuu1.1dali fa~layaçıkmaza en 
çok artır uın ta hbüdü b kı 
kaim k üzere artırma oubeş 
gün d ha temdit ve on eşioci 
gunu hıtamı ol 4-9-935 
ç r a ba günu ıkıoci artırma 
yanı saatta yapıl caktır . rta 
rmada bedeb s tış isteyenin 

l c gı a ruclı ni olan diier 
laca lıhmn o ayri menkul 

ıle temıo eaı mıi al ca lan 
mecmuund u f zl y çıkmak 
art e en çok t"'rır o ıhale 

eciılır. boyle btr del elde ed 
ılmeza,., ıh le yapılmaz ve satıı 
t le bı a.uşer . 

6. Gayrı menkul endisine 
ıhal o unan kiın e derh l ve· 
y verılen mublet ıçinde par yı 
verm zse ıhale kararı fcsbolu· 
nar kkend n en evvel en y ü · 
kse tekl t e uluaa k.mıe 

o du u b ... delle ima_ 

ı far 
u r çin yuzde beş 
olunacak faız ve 

mızce a cı n 
m dd ( 133 ) 

yrıc hükme 
zın memuriyet 
tabııl olunur 

• 
gayrı men ul y ar,da göster 
len 20-5-935 t rıhınde Tr b· 
zon AdhyeBaşkatipJıği od • 
sınd ışbu ilan ve gösterilen 

ma en kabul etmiı ad ve iti 
pı~ ~JJQıurJ~r , -- - .. ~ 

rtarma şule.. esi· dairPsinde 
r· •!.~~l c {:t ilan oiunur • 

~ f.( . {>. ,. 
;J.:..,,,... .. • .. 

İLAN 
Trabzon icra memurluiun· 

da•: 
Gayrı menkulun bulund11ia 

meYki, maballeaı ıok•i• auma 
rHI 

Dinanoz k6. de Ye tapuaun 
laaziran üçyüz onbeı t. yaz 
altt yüz yedi numroıunda 8 
dönüm tarla halen oı:ı bet 
dinüm tahmin edilmekte ye 
ayni tarih Ye yüz otuz numro 
••nda 1 dönüm tarla halen 
fınchkhk olup yirmi beı eöuüm 
tahmin edilmekte ve yine ay 
ni tarih ve yüzyir•iüı numro · 
sun enbeı dönü• tarla bale-. 
kıımea fındıklık kar men tarla 
ol•p üç dönüm talamin edil 
te nııfı Ye yine deiirmendere 
Ye tapunun haziran üçyüıon· 
beı Ye ikıyüzoniki no. ıunda 
ikı tlöaüm tarla yalen 6 dönüm 
tahmin edilmekte ve laaziran 
J.io tarih Ye 25 numroıunda 
3 döıaüm tarla Ye 24 no.ıun· 
da harap deiirmen halen üç 
taıh fa'il 

Açık artırma ile paraya 
çenecek gayri meokulun ne 
old•iu 

tapunun yiizaltı Jiizyedi ve 
yüıotaz Ye JÜZJİrmi üç no·ıun 

dakiıer dinanoz köyünde Ye 
iki1üıoniki Ye 7irmi d6rt Ye 
•e Jırmibeı n. ıundakiler de· 
iir•eaıderede 

Tak dır oluna•. kıymat : 
Tapanun 106 l o7 n. IUD· 

daki 400 lira lJo o. ıundaki 
1200 lira 123 n.ıundaki ta-
mami 250 2 l 2 aı. ıundalu 600 
25 • ıundaki Z~o lira 24 1ıo 
aundaki 1400 lira ki mecmuu 
aa 4100 hra 

Artırmaaın yapılaca&ı yer 
rü•, ıaat: 
Trabzoa icra dairesi önünde 
20·1·935 aali günü l:S • I• 
1 - if bu ıayrı menkulun artır 
•a ıartnameaı20- 7-935 tar 
ilıindea itibarenS32- 188:eNu 
railo Trabzon icra daireıioin 
m uayyea numaraı.ıııdaberkeaın 
görebiimeaa için açıktır. ilin• 
da yaıılı olanlardan fa:r.la ma 
iamat alma~ İ.lteyenler, iıbu 

ıartnameye Ye Jl2 - l882doı 
ya numaraıile memuriyetimize 
m•ricaat etmelidir • 
2- Arbrmllya iıtirak için yu 
karda yazm kJymetin " 7 15 
aiabetınde pey akcHi veya 
milli oır bankaıun teminat 
mektubu teYdl edilecektir( ı 24 
3- ipotek ıabibi alacaklılarla 
diier alakadarların ve irtifak 
hakkı aahıpleriaia ıayri men· 
kal üzerıac:teki bakıarını huıu 
ıile faız vo maarafa dair olan 
iddaluını iıbu ilin tarihınden 
ltibareD yirmı ıün içinde evra 
lu miıbıtelerile birbkte memu 
ri1etimize bildirmeleriicap eder 
akıi halde hakları tapu aıcıllle 
ıabit olmadıkca ıatış bedehnıa 
paylaımaıJadan haraç kalırlar. 
4- Göıterilen günde artırma 
ya ittirak edenler artınaa ıat 
namealni okumuı Ye lüzumlu 
malumatı almıı ye bunları ta· 
ma•en kabul etmıı ad ve iti· 
bar olunurlar • 
5- Tayiu edilen zamanda gan 
ri menkul üç defa bairıldıkta· 
ıonra en çok artırana ihale 
edilir ancak artırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 
7etmi1' betini bulmaz veyaaatıı 
iıteyenİD alacaiına ruchanı 
o!an diier alacakblar bulunup 
ta boalııuı o i•yri mcııkul ile 
!!~İ~ ~dil!Dİf al_ıcıkJ~rı111n me 

Gayri menkul 
Köyü Mevkii 

• 
ıcar 

NerJi 

artırması 
N9 Kıymeti Ta 

Lira K R 
Dirona Mezo Emlalci arazı l 3 8 • 

" " ,, 2 so E 
• Çalıklı ,, 40 200 
" ,, " 41 20 
,, Mezo ,, 42 110 • 
,, Çalıklı T o.rla fındık- 44 26 
• Pireli Ça. emlaki arazi 31 32 

» 
• 

,, ,, ,, 28 1 so • 
• Çalıklı ,, J5 •o 
., Mezo Fınclılılık 31 2B 

• 
» 

• Çalıklı F. tarla 38 So 
Kan meremye emlalıi araz.i 15-19 !OS • 

" " " 12-16 174 
,, Kocamanlı F. t;alılık .3 l 02 
,, Nif or Fınclılılılc 4 40 

R 
E 

., Eremya emldlci are.zı 2-6 70 
" " ,, 5-9 100 

Kuhali Şana ,, 110 200 » 
Kalefka , 1 ,. 89 l S O 
Abyon Harmancık Tarla F, 2 7 

,, ,, eml•lıi arazi ~ 60 
,, Kıran )'Ol Trrla F. 4 J 8 

• • 
,. ,, em/dii arazı 6 100 
,. Kiliu ci•tıi ,, 8 205 • • Bacılalc ,, • ,, 2 4.JO 
" Uzun çimen Fıntlıldılı S 100 
• ,, 1ıml•lt.i arcuıı 3 43 

• 
" ,, " 4 262 • 

Ho• clima•ya ,, 11 114 48 R 
,, Barifor Tarla ot/alı 2 20 So E 
" " " 3 24 ss • 
• ,, u " 4 26 
,, ,, ıı Tarla 6 17 So • 

• 
,, ,, 11 ,, oılalc 10 24 5o • 
DEFTEADARLIKDAN 

Yukarıda ciaı Ye aair enafi yazıla ıayri menkulattn birer 
ıenelik icara , on bet ıb mücldetlo arbrmaya çıkarhmıtdır. talip 
olanları• yüzde yedi baçak dipozitolariyle birlikde ihale tarilai 
olan 24- 7 - 935 Çarıamba ıü•i ıaat 14 de Defterdarhkda 
toplanacak komisyona maracaatları • 4 - 4 

cmuund~a faı.layaçıkmaua eD 
çok artıranı• taabaüdü bakı 
kalmak üzere artırma onbet 
ıün daha temdit Ye oabe1i11ci 
ıünüıa laita•i olaa 4-9-935 
çarıamba günü ikinci artırm• 
yani ıaatta yapılacaktır . artı 
rmada bedeli ıatıı iıteyenia 
alacaiıaa ıucbani oJaa diier 
alacaldıların o ıayri menkul 
ile temin edaimıı • alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
ıartıle en çok tirıraaa ihale 
eoıbr. böyle bir bedol elde ed 
ilmeue ıhale yapılmaz Ye ıatıı 
talebi düıer . 
6~ - Gayri menkul keadiıiae 
ihale olanan kimıe derlaal ve· 
ya •erilen mühlet ıçinde parayı 
veı meıae ibale kar in feaboiu · 
narakkendııınden evvel ea yü 
kıek teklifle bulu11ao kimıe 
arzetmiı oldu&u bedelle alma-
i• razı oluna, ona raz1 olmaz 
veya bulunmazsa hemen onbeı 
ıün müddetle artırmaya çaka 
ra11p ençok artırana ibatle edi· 
lır du ale araıındaki fark 
veıceçeoihıüuler için yüzde beı 
ten hesap olunacak faiz vo 
dıier zararlar ayrıca bikme 
hacet kalmak.aazın memuriyet 
miıce ahcıdaa tahıü olunur 
madde( J3j ) 
ıayri menkul yukarıda ıöıter 
len 20·8-935 tarihinde Trab· 
zon icra memarluiu oda· 
ııada iıba ilan Ye ıöıterilea 
artırma ıaıtaameai aairuinde 
ıatılacaiı ilin oıunur • 

Z AV İ 
155 ıayıh muadya zirai 

kredi kooperatifinde kullaa • 
makda olduium Oıman müh 
rümü 9 7·935 tarihınde yitir· 
di• yeniıini yaptıracaiımdan 
eakiıinin hükmü kalmadıi•at 
bildft'iıım. 

Mezkur kooperatif vuDedirı 
Baynm O • .H•~i 9•m•I! 

,;. 

ikinci nevi un 
eksiltmesi 

Trabzon askeri satınal

ma komisyonundan 
A - Trabzon kıtat içia 

kapalı zarfla ekıiltmeye konu· 
lan takriben :l8412,5 liralık 
2,00550 kilo ikınci ne•i un ye 
aidea ekıiltmcye konalmaıtur 

B - Şutnameai her &ii• 
komi17oada paraıız olarak 
okuaabilir • 

C - Artırma •• ekıiltme 
T rabzonda kalede aatınalma 
komiıyonuada 22-te•••&-935 
pazarteıi ıiiJaü ıaat 16 dadır. 

D - Artırma Ye ekailtme 
kapalı &arfladır • 

E , • muYakkat temiaat 
2/Jl liradır • 

G - lıteklileria 22 tem • 
muz jJS pazartesi güaii saat 
16 dan •••el teklif mektupla· 
rüe Trabzon ıatıaalma komia 
yoauaa muracaatJarı bilit olu· 
aar • 4 = 4 

Pelit odunu 
eksiltmesi 
Askeri Satınalma 
Komısyonuoda.n ; 
Erzurum kıtaat Ye mie11e 

ıat ihtiyacı içıa kapalı zarfla 
bir milyoa be11üz bia kilo po 
lit odun ı&unakaaaya rapt 
edilecektir. taliplerin prtaa 
meıiai aörmek üıre ber ıü• 
ye mü11aka1aya İftira edecek· 
leriD 25-7·935 perıembe ıünll 
ıad onda l68ö lira teminatla 
rile birlikte uıuıum 9. kol 
ordu eatuıalıaıı komiıyoau• 
mara,aıtlıra ilb tluDur J-4 - ~-




