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CUMARTESi 

Fiati 100 Para 

Yıllı;ı 750 Kuruı 
G nü r çmfş Nyalar 

Ev kadını 

Temmuz 
1937 

Bol Çilek mevzi 
mlnde reçel ve şu

2S kuruştur 

Telefon; 79 UZ11D80kak ; 63 • 65 .. 1/-

rup yapmağl ihmal 
ettlDSe , bari vişne 
mevsimini kaçırma • 

Sagı: 2394 GONDELIK SIYAS1 GAZETE - TRABZON 14. iincıi gJI Ulunl Ekonomi ve Arhrma K11"11m" 

!;:;~~:~ ro~~ü;~Müf~ff;imizin Filistinde vaziyet fena 1 

... ~~~·_: Porll Vilayete Telğrafı .. 
TnrklJ• tımeııe vekitt nr. Ka K 1 2 S 

T. aa,tn Araa ır." hulclp N... myon ve amyonet er , 

Limanda gemiler havada tayyarelerl 
İngiliz komisyonunun raporu. 

11n a. 8am.l Afaım1atan Hariclye T 
NQın .tt. Fm Maııaaıqeı Han ı ondan fazla eşya taşımıyocak be Irak Harl 1Je NaZ14'1 it. Naci • 
)il aşıl bugQo .-.au tec vnz Trabzon ile lran huducl a- kamyonlar111 dört hatta beş ton 
.muahed811Dı llllZll lttmışletdit • da Gü cübulak arasında 700 yüklete ek henüz yapıJ.n yolu 

Filistinde Araplarla Yahudileri uyuşturmağa mi itan 
yoktur. yapalacak iş Filistini üçebölmekten ibarettir 1 

Muabedea&n blrhıci uıaddeıi D kHometı eJık tranıit yoluDa şu bozmakta oldufUnu görüyo 
atici mem........,.bı iç ifleriDe Ji üç yıl içiade urfedilen para ruz Ağustos başından bil tibar en 
mutlak ıureta. acle.ml mudabale beı milyon lirayı bulmllfh r. Arda adan f irc Jbplag-a kader biç 

Yahudiler ıday halinde ağlama dıvanna giderek Filistinin inkişaf 
etmemesi için düa etmişlerdir f 

ve tldaal -Gede ıanıterek Ve daha liç •iyon lira aarh inti ar edilmiyen yerlerde kam-
lıDdutımma tecavllzden m11u zaruridir. Aynı zamaada bu yonlar durdurularak yükletilen 
llifetlae riayet haklUDdadıt. utua yol-: hilıaü halde mu- eıya venedıl c k, vasati iki 

OçQacQ madd8de 'Ort meıll· bafasuı ıçın her yıl birkaç buçuk tondan fazla bulunan 
liteU11 mO,terett _.raat.1anm yDs b n lıra aarfedilmeai ic:1p kamyonların derhaJ pılakalan 
a&akadar ........... iHtJiMNm.üel edecektir. Millet haziııesinden ahaarak bulundutu yerden 
ıwatJatda Lttlflre1fve lJOrdQncQ verilen ba milyonlardan bqka seyritsefer menedilecektir. Dü. 
111&cldede- b.llrp iUlW UAn e<tilmelı.· binlerce insan bin türlü 18hrap fipoemiz, branmıs ço~ kati 
Jktn ifga1 ve mlıeatria taarruz ile çalıımaktadır. Bir defa tam ve keniadır. Hiçbir vakıt biç-
llal•k•UeıillClea lsduWı derpiş olarak vllcude &'elmoaiai ya- bir suretle hiçbir yertle af ve 
~ktecür. rım uırJık bir it , mllhim bir ~~samaha etmiyeceğiz. Bunun 

Muddu Defs lıilll ve millet• dava .kabW ettlfimü: yolan bet ıçıa butad.ı ıeniş bir zaman 
1'r oeudJ.U pakboaa 16 aca Oll U.yon sahibinin cebine bırak~rak ilin ve ipa «liyo-
llladdel1 ve J~t 27 atutos bet on lirL fazla firmeai için ruz kı kamyon aabipleri Jimdi· 
19ı8 taalllt ~ IHall~SIDla heder oldufunu ı:cı ııcı ör- den ne yapıllDflk Jizımp1ine 
oa btflAcl maddell mocibince g temin et.inler. Abi tU.tiNe 

Ankara 8 ( A. A. ) - • 
Filistintle talJci/cat gap,,,ıı 
olan Jnıili• kraliget lcomis· 
yona Arop fle Yalarıtli lcütle· 
lerinin 6irleştirilmesiM flega 
6ir1Jirinc galclaıtırıl111a.sına 
imk4n ıörmedi;inden bahisle 
şimtliki mandaya nllıaget 
verll~•ini w mımle/cetin 
biTi Araplara 6iri • YJııulilu 
ait olmalc fi& rlifWIJ. lnıi· 
;JU ,,,,,,.tJ.sı altffula 6ıılan 
~aza. ~ /udtll agnlt, 

ma.sını taflsige umı,ı;,. 

Rogter ajansının Kadrı" 
mulıabiTi qa/arıdi elue1i9rti
nin btıgülc bir tt'c·ti6eni11 
a.lcamtle ajradıj.ı lcanaatını 
ishar ntilclerini fi• roporura 
radyoda olcunmannı mütttı
lcib bir alay laali1Ule o;laın• 
dıflarına ıittillerini Fili.sti 
nin inkiıaf a u;ramaması 
için diio ettılclerini bildir .. 
meitetlir. 

Japuaıcak ıoruı turruz nueK.et ıaekt~ v~ duymaktayız. Buna karana katiyetle t.tik o{uaa. 

JıuiDdell 88Jılmo a1tJ1&c& madde ne mılletia ve ne de hüküaıe- oatapı bir bir k~ t.eb- t f·2,. k h d 
.-ıı• ~ llllWhadeDlll tin. tahammülü yoktur. Yolun lit ve llJnCa e-.Wer.le. ...... ran - wa mua e esı· 
1tibar mtcl>llitJIU Oimaksma mukavemet bvveti iki Dihayet &ar ve dettllWla .,_ tı.uyar-

==-~ ~i:i:~:=zi~IJii~ç-~to~a~Ju~ktur~·,H.tl~baki - -~,._......._ ğdaffa nasıl karşılandı . 
... tul ... 

Mbh• • 1 d Arıkara 8 ( A. A. ) - lralc ile lran artuın""1d 
nn iŞ er en • • lıudad meselelerile şaltalarop ilıti/ti/larının fP.OMttlc 

Tan Gızet sinde, genç pro saba katılıLlştaçoeuğun buton il~ /cah sıırette hflll~l,,.,t Jr#ltta "'11lgilt bir n1emnrınf--t 
fesör Hba.ni Ziya Ülken in • Meıt· hayat protramıaı çizecek veçhe ·s.,· llP 

bu surette taJba edllmtı olur.• agantlırmııtır. Ba ma.A81/e lla.idaU.galcınftl'!c memleid 
Bp 18111• te lbtiJaeı bb ele lmnin tJ.litJ, gı11iı bir -,.lcilde aitllıımesı1111 dolra etd-

Yük.sele orap lcomiteıl a 
111umt lcati6itle raponın lügti' 
6ir sulcatülaagal tnlil etle .. 
cejini söylemiştir. 

Kat/ıuta fle FiUıtinitı 6ıJ- ı 
tün li111a11larınrla laflfJa ,ot 
gerıindir. Halle lcarıaıalılc· 
lartlan lcorlct1ralc er1lerine 
«nol Y•l•lltadır 6ir çolc 
/ıfl,l'p ıelldsl Ha!lları ıel
nıİflll'. TR~lllar KatliJı 
'""'""'- nıaoı.W,,. 99 
lffllldadır, 

AKIŞLAR 

Bayrağa saygı 
Gerekl. ~ 

='1' =·~ ~~,~lf iatı lir adım tel41dcı "lilme'te4ir. 
m...ıe OzerlDde baklı olarak ftidlt ; ioCUtlar ISedlıde JIPI· 1 
.aaruyor.. lan rubt tetkikler, beden oıçn- • k• ı k Af 

Mealek eeçimJ ştıph si h lerl bu fiflere geçirilir. Fakat ur rye- ran • ra I gan OMlftMc BQJll._._.. 
tın GJıl ' e z 1" sınıfWıımz pek kalabalık. oldu- ttl • adtm1a. ı.trırtetlal latlsar, 

,. ea m m dOnnm nokta.. jandaa Ojretmen bu flfleır Ote· kf T h _J, • 1 .Jj ~ u~ .,. AJnlmilarulı 
:t.:~te·o;:0:· rlocle llteıılldftl kadar lşllJeeek pa 1 a ranua unı.a anw. ~-~ .. aç ıaa ~ 
ellad bu.l ' ' I umbı ve zaman bulamıyor • .,. ı .? f ."!!Sf.• itll-.a, •• 
lfl 1 tik = !ı:u ~reret bu Soma, bu iti~ ıalaıs ilkokullar· Ankrır• 8 A. A - Nıon laarli:ige naırı fit mtllg.U :u ... Y8 ..... ~ Jlne, 
o.:ırahı .. .:r •ulet ~=1:!~: ~ 1ıpılıp kaJ11or, batli ;Mde 4in TaArana ,.ı.ı,tt,.. 'IJıtnlal ~~ ntısırı lakl d • ~~=--1'ltl ı.tuı IDl'll• ...,... ......... ..,.. ıaramıror. Ortalaıda ~- \...:...:.. f'lllllUilill •ın -.. ıoıterl· 
dir. lfiMQmt)llGD haklın oJdup menlerin Glreac1lerl~ illif W 8jlı genıefialt' .,.I"\?,~ aril,.. /,,,, /,.,,.. - t prt bbJia. 
~ ISluın IQlautar btr.. "'tiU&llld ra blo ıo&tur ,,,. P* _. A/ranı*'-n uaa~n "'1it ıoou ~ın ~ "'*t "'*"•· ~Gel..,. •• ,. Jlllll'ldlr. J:lllet/en l ·~ 'b _.. 4trlkil ...,..~ te N.s.a bOJledlr ? ÇGllk1l ,.. som ,,... ı wala(.ın ,,,,.. '*'i'.lf. 
bwadla dOlar· Fakat •Jft aın ~ bu it Jenl bqlamıfbr iL: L,.1.t. ··-~ 
it ıoreDleı, bu ltleda bqıoa ParmakJa &OlterDeoek tacSd itl DUJÜk 
neılD aevkile geçmişlerdir ? u ana vı baba OOQakWı lıd· 
Bizde oblUD teaadnflerlıı ve 7.l· kılıda ızçok derlitopla bBatJI elektrik 
rureUerlıı 11vklleı •• (.r) Alla, baba sablpUr. Çökluk, çoeuklanlllll 1 
bazan bafkuarıclaA imrenerek, ,.,ıanoı bl!e bllm.tz. santra ı. 1 

bazau oııun bunun tuvlyeal Ue NQfus dairesine P.OOIJA"'llJ1• A-L- AA" M uJda " ... l'Wıuara ';I "'" - edılelte-
çoe rıoı 1" verirler. Hiç o- kıydettlrmete gldu ber babaJ•, thaizde bol ve uouz enerji temin 
kumı)fan vaya Ukotlilu bllllea ÇOCUIUD bQtOa hayatı bOfQll8S' eclecek olan elektrikaıyon ifleri 
~'° ~Jlt oldıtu atbl. ı.1dall olacak notıana Jdlla- lrerincle yapdan etütler bitaiftir. 
ortaokillu ve,. UatJI biti_; Cafl bir fil V8.\'llmell, iş .... - Zoa,U. 
aençJ•ıma.ıe de .. e1etle IOJl• tllmall. mecburi tutulmab Ye dakta çatal atmada Gç, Kettalwa· 
mek lallmdır ki • budan çat devam ettltllmelldlr. da Po...U Ç&JI bylllllda iki bl· 
bqb detlldlr. çocak Jedl Japua pUace ba J8k patral kuulaOaktır. z-,.t. 

fttl OIDIUla okula alıamı•IL.. dalt aantrah larkbet bia, Kltahy• 
Okula lllfl8dıt~ IORll lf ta- ADtralı ela elliyedi bia iletYh 
tablaWe ille ile okulua bJrl... kilovat takatnKla olaoaktar.t 20... 

KQltor ıeri7eal 711ksek aı. 
telerde it tMkıoız 8Ull OluJ'Ol' : 
c Burl.da pukJar kGqtık fal
....., lbbara kOntroJa tabi 
tuuııaiıw. Her ooauaua arn 

rdhlak ADtrala b.,, Kiltahya -.. 
mealle 10tı1eoekttr, çacu111a tralı da Clört kblr mUyoa 1-:ra 
tabsUi devam ettikçe ba da ..ı olaoatbr. 
Uer1l1ecektV •• ba ta;rntar• - S.ka?ya 
göre OOouta mlllek seçilecektir. aebrl, !mit ı@Ul. Adana, Kayaeri, 
Okullarda, ıarU.rda .,..,_ Ere~ Fırat ve ~ollarmda dı 
kızlarımız bu Onemll ••._ kuııalaout olu untrallarua IQıvnt 
IH(lade duruluna it~· :i~t:Wrt '8halan teipit edil· 

Balkevleıi. pMteterde flPh_. Abbas Ataaan 
halka JaıdıGl ededer.Ba,~ e· 
el pl8ada ...._ bir~ ._. .. Matla ~t midi~ 
lldlı ı flUdU 811 elallJ.ut ..... tajia .._ Trab11011 vui~at 

ve • Samuıda U.tletliek. aildüri Abbu Ataraa dbki 
tlklm11ıe lldla polta ile plarimiadea aynlq 

... ~- ~iri de budur • ~ doltlan ve mellek arkadqlan 
tarafmdu uturlaDIDlftır. Ne..ııetL 
~ .tü11kQLfile ktadiai"! adil 
timi&e MYdiraüt .. ~ 
Ataraaa yeDl, va1lf ........ 
mavaff*1yltler cll1llfl. 

yQzlerce ölü 
verdiler l 
Atlkara 8 f A. A. ) 

Pekinill qirml mil ıar6ıntl~ 
Çin fle ,lııpon lcıtaları ara .. 
ııııtla 'llün w eflflellci ıiin 
ıitldetlı çarpııilltllar olmuı
trır. B"ıandı top,ça at~ıi 
telcrar. baılanpıt.r. Ma/ciu. 
delci cNbrt lıl.rl lcoıniıgo 



10 Temmuz 937 

Dükkan ve mağazaların 1 

sabah akşam açılıp 
kapanma saatları .. 

Belediye Riyasetinden : 
Diikkan ve mağazaların muayyen ıaatlarda açılıp 

kapanması hakkında bazı tüccar ve esnaf tarafından ga 
pılan muracaatlar nazari itibara alınarak Belediye kanu
nunun 7 inci maddesile 7 9 uncu maddesinin 7 inci fıkrası 
mucibince halkın sıhhi. medeni ve müşterek ihtiyaçları
nın temini tesviyesi için her türlü teşebbüsatı icraya se 
lahiyettar olan Belediyenin bu güzel ve medeni arzuyu 
yerine getirmesi tabii bulunduğundan umumi iş hayalı ııın 
tanzimine ve iş kanununun ta/cip ettiği ana prensiplere 

· ve istihtaf eylediği gay~nin tahassülüne yardım maksadile 
halkın giyip içmesine, gatup kalkmasına ve taranıp temiz 
lenmesine mah5us olup hafta tatili kanunundan istifade 
eden zaruri ihtiyaç maddeleri ıatan ve kullanan müesse 
saltan gayrı diğer bilumum ticaret, sanat ve meslek er
babının. alışverişe ve her türlü münasebatı tiiccariye ve 
iktisadiyeye tesiri olmamak üzre ilan tarihinden itibaren 
şimdilik Teşrini sani 937 gayesine ktıdar dükkiin ve ma
gazalarını sabahları saat " 7,, akşamları saat " 18.30 ,, 
da kopamalarına karar verilmiştir. 

Belediye kanununun 83 ncü maddesinin 6 nci /ıkra
szna istinaden ittihaz olunan bu kararın Belediye ten-
6ihleri meyanına ithal olunduğu ilan olunur. 4 - 4 

BELEDİYE RİYASETİNDEN : 
Mezbaha et n•kline mahsus olmak üzre 937 modeli 

uzun şaseli bir lcamgonet mubaya11sı onbeı gün müddttıe 
açık ıksiltmeğ• konulmuştur. 

Kamyonet kt1rsörüniin ne suretle imal edileceğine dair 
olan resim v~ şartname örneği g•zı işleri dairesinde 
görülebilir. 

Kamyonetin komple olarak muh•mmın bedeli 2300 
lira olup istılclilrrin işba muhammin bedel üzerinden 
fJerecekleri güzde yetli buçuk mufJalckat teminat makbuz 
Zarını hamilen eksiltmenin icra edileceği 201-937 Salı 
günü saat 14 de Encümene muracaatları illin olunur. 

7 - 4 

/YEN/YOL/ 

Bayilerin kıymetli evrakı fazla 
bedelle satmalan hakkında 

DEFTERDARLIKTAN: 
2459 sayılı tayyare resmi kanununun beşinci madd~

sinde zikredilen kıymetli evrakın kıymetini, kanun tayin 
ııe tesbit etmiş olduğundan bayilerin bu evrakı fazla be
de!ltJ satmt1.lflrı kenJderinin gayri meşru bir me:ıfaot te 
min edeuk vatandaşlarından fazla resim ödemelerini 
intaç ıdıcejinden bu hal hiçbir surette tecviz edil~mez. 

Kıymetli evrakın kanunt;rı tayin edilrn;ş olan kıymet
lerintlen f adaya satılmaması ııe hilafına hareket edecek 
bayiler hakkında Türk ceza kanununun muaddel 526 ıncı 
maddesine tefJfikan takibatta bulunulacoğmı alakadarların 
malumi olmalc ii~ere ilan olunur. 

- = ~=-........,.,,,......,...-,.,:,,,---,,--,,..,--~~ 

Tütün nakliyat 
eksiltmesi 

İnhisarlar Basmüdürlüğünden : . , 
Artvin, Ardan•ç. Borçka ve Murgul anbarında mev

cut cema'n beş güz girmi beş bin kilo yaprak tütünlerin 
komgonla Hopa anbarlarına l Eylülde başlamak ve 7 5 
son teşrinde bitirmek üzre nakliyesi 28 Haziran 937 tari 
hinden itibaren yirmi gün müddetle açık eksiltmeye ko
nı. lmuştur. Taliplerin 17 Temmuz 937 Cumartesi günü 
saat 7 3 de yediyüz yirmi lira teminat muvakkatile Artvin 
İnhisarlar Müdürlüğüne ve şartnameyi burada görmek 
istiyenlerin Trabzon Başmüdürlüğü yaprak tütıin şübesine 
muracaatları. 4 - 4 

2 Sayfa 

~ - "•11111 t .;• •"'+··~•" .;· ·~ ... ~-. . .;o·.;ı .,;•••"'•+''~+.'ı +ıı ••J!+"J~l~l~~ + '53 
~~I ~lıi:iıl 'wıdlııuılllıMll lı..ı"lııuilltıMill IMil'llıuıdlıı .. ıd t;;;ıllbuillbıuıllliıMıll ' lı ulll luıill:.ıiUilllb.ılllıiiiiııUiiiiltiMill öıiill llııl'J.i 

~ Tenzilath satıslar t!~ ,., ' l•l 
~--~:~~-~-: Andelip Bonmarşası ~ ... ~ 
t!i Her yerden çok daha ucuz &i 
r+J ve teminath mal satar C•l 
[+l An.Jelip Bonmarşası öteden beri sayın müşteri- [+1 
[+] /erinden g6rdüğü teveccüh ve rağbet üzerine bu kerre ~:J 

I• k 1 • [!~ celbettiği her trirlü tuhafı ye mani/ at ura çeşitlerinde t+l 
nşaat e si tmesı (+j tenziliitlı satışlarına başlamıştır. [+] 

İNHİSARLAR BAŞMÜDÜRLÜGÜNDEN : f!j Rağbeti umumiyeyi celp etmiş olan ve f!~ 
Değirmendere mevkiindeki barut depolarımıza şoseden I[+] her yerde 40 kuruşa satıL·n ( Potlı ) lar 32 (+] 

giden yol ile Hamsi deresi ağzına beton köprü ve depo ı ~.~J_:". buçuk kuruştur. Diğer eşya fiatları da ona 5!~ 
far cıvarında giisterilecek yerde bir sayvan inşası su -ha- e.; _ t.T.t 

vuzile borularla depolara su getirilmesi 7. 7 937 günün 1l+J göredir. 2 - 1 O ı•J 
den ı'tı'baren -:o gu"n mu··ddetle açık eksiltmeye konulmuş r1~ıın 111•111111111ıı1JJP~llJl~IJl''lll\l'".'llll"lq~11'"1llt~~~l"llllll"lljJll1'111Jll"llJJl1 1111jl!!'!!!il~ll~lıı;ıtlll111qJll•IQJlf'!ll•m 

... t!taı~b~d~~ııe.ı~~a:.~·~lıftdıl~l~lıh!.'dı~ıılı!iıı~~.wıııı:.i~~aı 
tur. 

isteklilerin keşif bedelinin yüzde 7,5 ğu olan 95 lira- Zayi vesika 
yı idaremiz veznesine teslim ederek bu işlere ait keşif Tral:.zon Belediyesinden almış olduğum 44 No. lu tek atlı ara-

varakalarını satış şubemizde görebilecekleri iliin olunur. l bama ait vesikamı gayip ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hük:-
2 ·- 3 f mü olmadığını ilan ederim. Kahraman oğlu Muharrem 

~----·~----~------------------~~--~~~~~----------------------------~ 

Gayrimenkul satış ilanı Gayri rnenkul satış ilanı 
Kıy. mu. Kıy. Mu. 

KOyn Nevi M. M. M.N. U. N. Lira KöyU Nevi M. M. M. N. U. N. Lira 
Hosdi masya harap tındıklık 5974 127 2275 130 M. Polita Tarla maa taşlık otlak 5514 70 297) . 120 M. ,, (Harap fındıklık vı tarla) 6433 46 2285 125 M. 

tarla 1836 48 2886 40 M. çalılık 183Ş 112 2308 20 M. " " çalılık maa hane arsası 3637 20 (2977 80 M. 2309 " .. tatlık halindeotlak 5514 17 2410 45 E. 20 2977) 
Kıl emen (fındıklık ve tarla) 2757 1 (2652 50 M. ,, tarla 2757 1 2887 60 M. 

2653) 
" tarla ve çalılık 1838 126 (3050 40 M. ,, tarla 1378 50 3577 22 5 E. 126 3049) tındıklık ve tarla 4595 18-42 (3579 92,5 E. ,, 

fındıklık ve hane 2430 106 106 2924 292 500 M. 3618) " 
" 

Harap tmdıklık 4595 51 3627 100 E. " çalılık maa hane arsası 919 22 (2979 40 M. 

" 
fındıklık ve tarla 4595 ıs 3571 90 E. 22 2840) ,, (harap fındıklık. ve tarla ve 5973 25 {3382 115 E. Komera harap fındıklık ve otlak 

hııne arsası 22 3383 halinde kayalık 27570 27 5097 210 M. 23 3380 
22 3354) Hoskirasya tarla ve fındıklık 2297 146 (218 60 M. 

harap fındıklık ve tarla 8676 25 (3367 60 E. 146 220) 
" 23 3368) 

" otlak. tarla. fıruı 1378 5 150 E. ., fındıklık ve tarla ve çalılık 17461 5 (3464 300 E. KAn harap fındıklık 21037 1-5 (5248 4n0 E . halinde fıııdıklık 10 3465 27-30 5251 11 8453 ,, 
6 8454: 5248 
5 8375 5257) 

3365 Şana maa tarla harap fındıklıklar 21036 32 (858 460 M. 
3366) 32 869 

tı tarlı ve otlak 7352 12 3480 100 E. 32 858 ,, harap fındıklık 2727 13 8616 60 E. 31 866 ,, (harap fındıklık ve çalılık 11028 72 3532 200 E. 31 867) haline gelmi~ f ın<.ıklık ve ev arsası) 
Kuhalı tarla ve harap l ındıklık !JIUO 102 (4402 ~00 M . 

11 tarla ve otlak 3676 12 3374 45 .b!. 
harap fındıklık va tarla 9190 14 (3540 180 E. 102 4403 

" 3541 " hnra p fmdıklık 82713 173 (4713 1800 K 
;, harap fındıklık 5973 8 (3453 130 E. 173 4714 

11 3438 172 4686 
10 3436 172 4715 

8437) 1n 4753 ,, h1rap fındıklık 9190 11 (3467 200 E. 172 4764 
10 3468 171 4699 
23 3469) 171 4726 

" 
harap fındıklık. IS954 28 (3489 110 E. 171 4750 

55 3490 173 4682 
11 3505 167 4735 
10 3487 tarla ve harap fındıklık 19299 160 (4665 420 E. 3488) 

,, 
harap fındıklık 2757 28 (3491 60 E. 160 4666 ,, 

Hosdimasya 11 3492 krnmen harap fındıklık 
10 3493) kBmen otlak 7352 116 2345 100 M. 

I• harap tıodıklık ve tarla 4595 11 (3388 95 E. Kuhla fındıklık 22674 77 5877 1000 maliye 
8 3397 hazinesi 11 3404 Kalafka fındıklık 13785 7 . 215 300 E. 10 3403) 

fındıklık 6432 8 (3392 140 E. Hosdlmasya tarla ve otlak fındıklık 3676 216 (2867 40 M. ,, 
22 3393 5564 24 2270 120 M. 
25 3406) 

" kilise ve mpktı>p arsası 400 20 M. ,, harap fındıklık ve tarla 5973 B (3386 135 E. Kilat fındıklık ve ttırla 10109 44 (1167 245 M, 11 33!19 
11 3895 82 ilA 
7 8414 1174) 

10 3385) Pollta tarla 919 49 2888 3u M. 

Defterdarhktan 1 Defterdarhktan ; • 
Yukarda cins ve evsafı yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri peşin para ile sııtılmak Yukarıda cins ve <Wsllfı yazılı gayri menk•ıller müikiyeıleri peşin para ile s·ıhlmak üzre açık 

uzere açık artırmaya çıkarılmıştır. lsteklilerla yUzde 7,5 dipozltolarile birlikte 23-7- 937 cuma artırmaya çı~~:ıtrılmıştır. iştekliler ~ 7,ö dipozito paralarile birlikte 21-7-937 Çarşamba günü ~ad 
· gUoU ıaat 14 de detterdarlıkta toplıuacak komisyona muracaatları. 1- 4 14 de UefterqarJ ık ta toplanacak komisyona muracaatları. ı-• 


