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PAZARTESt 

Temrrıuz 

1937 

Fiati 1 QQ Para 

Yıllığı 750 Kuruş 

Günü geçmiş sayılar 
25 kuruştur 

• Ev kadını 
/ıl Çilek mevzi 

minele reçel ve şu 
rııı yapınağı ihmal 
ettinse , b~ui vişne 
mev imini kaçırma 

~ ~ ele_f_o_n _;_7_9 ____ uzu_n_so_k_ak_,_<_•3_·_c_5_--6-7 _ _) Sayı : 2395 GONOELIK SIYAS.I GAZETE - TRABZON 74 uncü yıl 
Ulusal Ekonomi ve Artırma Kın·umn 

Primaj 
Oyunul 
Eğer bu iki kumpanya 
bu iki ecnebi firmasına 
imtiyazlı muamelelerin
de devam ve ısrar 
ederlerse ..... 

F ındık. ihrac ıt mevsimi yak· 
!aşıyor, bu miinasebetle iki 

ecnebi vapur kumpanyasının mün 

hasıran Türk ilırac11lçıları hakkında 
olmak üzere oynadıkları primaj 
oyunundan bahsetmek istiyoruz : 

Priınaj, nnvlonun yüzde üçü 
olarak acentaların tüccardan al
dıkları ve ihtimalki de her türlü 
hesap ve kitap haricinde tuttuk
ları h• zCıli paradır. 

Yüzde üç deyip de geçmiye

lim, bin liralık bir navlonda otuz 

lira eder. Ve işin asıl sakat ta
rafı, bu priıuj oyununu sırf 

Türk tüccarları hakkında ve aley
hinde oynanmış olmasındadır 1 

Primaj oyununu oynıyan kum
panyalar P. P. Daniyelsen'in a
centası bulunduğu İsveç kumpan. 
yasile Hoştraser ve şürekası na 
mına gelen Doviçe Levantlini 
adındaki Alman kumpanyasıdır. 

Bu ıki ecnebi kumpanya Türk 
tüccarlarından aldıkları yüzde üç 
primaji, karşılıklı olarak birbirle
rinden almamakta, l,,u surclle, 
aynı zamanda mühim ilci ihracatçı 
olan bu iki ecnebi firma, ihracat 
meydanında yekdiğerine karşı bol 
keseden imtiyazlar bahşetmiş ol 

maktadırlar 1 

Ôtedenberi içimizde bulunan 
ve iş yapan bu müesseseler bil-

miş olmalıdırlar ki, Türkiyede 1 
imtiyazlı muameleler çoktıın yok 
edilmiş ve tarihe karışmıştır. Ec· 
nebi firmalardan alınmıyan primaj 

Türk tüccarlarından .niçin alın
makta ve niçin rekabet sahasında 

bu menfi oyunlara varıncıya ka
dar başvurulmaktadır, bunu o 
kumpanyalara sormak hakkımız· 

dır. Denizyolları idaresinin ve 

Loyd Triyt'stinonun hiçuir t iccar
dan almadıkları bu prımaji, yalnız 

bir ta, <ıflı olaı .. 1.: alruP ~ ta.ı...i mak
sat nedir ·ı Bu suallere cevap 
iıter'z, 

Bu ilci kumpanya, bu iki eC· 

nebi firmasına imtiyazlı muamele 

yapmakta devam ederlerse T urk 

lücc uları da elbette kendi men· 
faatJerini aramak yolunu bulacak 
onların bu menfaatlerini arayıp 

bulmaları dahi elbette ki bu iki 

ecnebi kumpanyanın zararına ola
caktır. Bu hususta hükumetin, ik
tisat Vekaletinin ehemmiyetle 

dıkkat nazarlarını çekeriz. 

Bekir Sükuti Kulaksız.oğlu 

Notlar 

Tozdan şikayet 

ikindiden sonra 
suluyor işte ı 

• 
elmeyirı ; 
arazozlo.r 

Arazozlarm ikindiden evvel 
caddeled sulam:ımalarınm sebe
bi hararelln şiddetinden ötürü 
olmağla olbapla ..•.. 

• Hem bakk11l hem meyvacı 

'olanların açıp kapama saatların
dan hariç tutulduğunu güren 
bUyOk: küçU~ bilt!ln bakkaliye
lerin nrnğaz,.Jarının önüne birer 
sandık arınulla ellişer adet hıyar 
koymak tasavvur ve kararında 

oldukları ağızdan ağıza söylen
mckte ve kulaktan kulağa do
laşmaklıı. olduğu t3eledlyece Js. 
tlşmao ol uoms~la lcabi bHte

emmtU •.••••• 

Türkiye-İran-Irak- Efganarasu da 
T'ahran-da imzalanan doğu paktı ... 

İran Şehinş·ahi ile Reisicumhurumuz arasında 
tebrik telgrafları teati edildi .. 

Doğu misakının inızasından sonra 
Tahranda resmi bir tebliğ neşredddi .. 

Majeste şahin şah dört devlet mümessillerine humayun nişanının 
birinci rütbesini verdiler .. 

Ankara 11 ( A. ~) - !etler cemiyeti konseyinde cemiyet genel sekreterliği 
Doğu misakının ımza- kendısine yarı daimi azalık nin haberdar edilmesine 

sından sonra dört nazır temini için tekrar seçilme· karar vermiştir. 
Hariciye Vekilimizin baş- sini teklife 'Cle bu teklifin Şark mis~kının aktı mü 
kanlığtnda konsey halinde miıda/nasına ve milletler nasebetile Iran Şahinşahi 

de aynı samim:yet ve nm

hnh ~etle mukü bele buyur
muştur. Doğu paktının im-

zasmdıın · sonra neş "edilen 

resmi tebliğde paktın döı t 
cemiyeti paktı çerçevesi ve Reisicumhurumuz Atatürke 

toplonmrş ve paktı imzala- memleket arasında mevcut 
ruhu dairesinde yapılmış telgraf çekerek samimi teb 

mı" olan devletlerin müşie- l samimi ve kalbi mrinasebat "' olan bu paktın imzasından riklerini bi dirmiş. Atatürk 
rek menfaatlerini alakadar ~.._-=-=--.::.~~~·•:-t &::;..~ ~~.,.._~ ~-~1-..:..-~ı;; tan olduğu kadar onlara 
eden meseleler hakkında 1 1 rehperlilc eden · ve gerek 

görüşmek ve hareketlerini Amerika Cumhur Reisile men/Rot iştirok'arınrn ve 
tPli/ etmek maksadile dört n R gerek sulha hadim kılmağa 
devlet Huricige nflzırların- ~i eİSİCumhurumuz arasında ~ı· aza etmiş bulundukları kar-

dan mürekkep bir konsey ~ ÇOK SAMİMİ MEKTUPLAR ~+ deşçe tesanüdü tt!yİt eyliyen 
teşkiline ve bu konseyin il · · · i+~ / dostluk zchniyetinden mül-

d b d '" c t. TEA TI EDiLDi . . . ~+ı' h b 1 d . sene e en az ir e, a e- k t1ı1 j em u arı ugu ve Tahran 
B. Rozvelt Atatürke mülakı olma Li 

nevrede veyahut konseyin ~~ ~+' Afgan, frak ve Türkiye 
· d'l - · d' - b · arzusunu izhar ediyor. Atatürk " şahsiye f.~ u tayın e ı ecegı ıg~r ır ~~i naricige Brıkanlarının İran 

yerde toplanmas•na konsey tinizi Türkiyede selamlıyacag"' ım güne .+J B k ·ı· u · · b 

~ 
• • '• DŞ'l.Je ı l ve narıcıye a-

başkanlıg" mm sıra ile Af- b 1 ki · t' d d ıı 
1 sa ırsız ı a ın ızar e ıyorum. ,, ıyor. r• kanile yaptıkları müteaddit 

gan, f.rak, ran 1'.lt Türkige • · 
1 

Ankara 10 ( A. A. ) - ğ'unuz Türk posta pulları kol. ~+. mülakatlarda tam bir görüş 
hariciqe nazırları tarafın 1 't 
dan ifasına karar vermiştir. B 1 d 

Bir Ameı ikalı tarafından lek.siyonu .. ou . ıeyretmek.te.yim.· ı birliğinin müşahede edildi· 
Türkiye hakkında alınan bir un ar uzerın • resmedılmış ı - · b 'ld' ·ı k t d' 

B. t k ld b f"l . B d l 1 b' - ı_ d' gı ı ırı me e ır. ır pro o o an sonra ! eyaz ı mın eyaz saray a o an manzara arı ır gun -.en ı 

1

, 
konsey halen Türkiye tara· gösterilmesi münasebetile Bir- gözlerimle görmeyi ümit edi +' Hariciye Vekilimiz pak 
/ından işgal edilmekte ve leşik. Amerika devletletleri yorum.» +ı ttnın imparatorluk sarayın· 

I Başkanı Rozvelt Cumhur Baş- Atatürk de cevabında mck ı 
ey/Ul ayında Türkigede in· 

1 
f. kanımız Atatürke pek samimi tubu hakiki bir sevinçle aldı- ı· da ımzasma muvafakat 

hilal edecek olan Milletler bir mektup yazarak memleke- ğını ve samimi duygularından :• ettiğinden dolayı majeste 
Cemigtti konseyi azalığına 

11 
timiz hakkındaki iyi hislerini ve modern Türkiyede elde e· ı' Şahinşaha heyetin tazimat 

J bildirmiş ve Atatürk Rozvello dilen lerakki hakkındaki tak-
/ranın namzet gösterilmesi · ı. · ve şükranlarım arzetmiş 

aynı samimi ifade ile teşekkür tiuar telakkilerinden dolayı • 
ne ve bu namu.tlig" in mü- I '- ı d kk k ld · t Ş h · h do"rt 

1 
etıniştir. Bay Rozvdt aıektu- evu a e müte~e ir a ığıııı 

1 
ve ma1es e cı mşa 

dajaasına İrandan da aza• ti bunda nisbeten kısa bir za ifade ettikten sonra şöyle de- devlet mümessillerine hu 
l k d.ı r mektedir : ı mü uetinin sonunda bu manda 'f ürkiyede meydana b 

B f lt · t ' fad de mayin nişanının ı'rı'ncı· ru··t 
l l b rretirilen pek. çok şayanıhayret « u ırsa an ıs ı e e · 

! hususatı görüne! hissettiği he- rek Amerika Birleşik Devlet- besini ve Tahrandaki Tür aza ığın a ja e sırasile an. 1 o lf 
tant azaltg" ına geçmesı' ı"çı·n ı · hakı. d k·ı hay ani ğı t 

Yecanını kaydettikten sonra erı ıı.ın a r ı mı k · · l + cge ve Jran e çilerine de tetbirler alınmasına /ranın şöyle demektedir : tekrar bildirmek islerim, Bil. 
namzetliği ile birlikte Av- 1 «- Kıymetli şahsiyetinizin bassa ki bizim iki memleketi- ı~ bu nişanın birer madalya 

evinizde ve plaı·da küçük kızı- miz umumi sulh ve insanlığın ~ sını tevdi eylemiştir. ı·ran 
rupc ve Asya memleketi d t· · · t 'hd f d +.ı 

nız ıle oynarken çekilıni" olan saa e ını ıs 1 a e en aynı rı~ u 
olan r, ·· k' · $ d l li .. d ı k d ı ~ naricige veziri de delege. ur ıyenrn J ay a 1 ~ resimlerini seyretmekle bilhas- i ea i gütme te 11 er. 
faaliyetlerinin devamına im ~ sa bahliyar oldum. Bu sizin Size bir an evel mülaki ~ ferden her birine muahedeyi 
kan bahşetmek üzere mil- ve benim bir gün birbiriıniıe olmak benim de samimi arzum l~ imzaladıkları kalemleri bir 

!~ mülaki olmak. fırsatını bulaca· olduğunda h~rik.ulfıde işler yap· I hatıra olarak hediye ver 

10,000 r~ı ğımız ümidini bende bir kat mış _ola~ ~e.vıu:-.1ı . ve kuv~etlı : 

l{fı daha takviye elti. Nadir olan şahsıyetıoızı Tarkıyede selamlı , nıişlir. 

1 istirahat zamanlarımda bana yacağ'ım. güne sabırsızlıkla in- ~ ------------

Liralık mükafat ~.:::,: __ ~~-~ru:da bul:~.~::~e!:orum. t+; ispanya 
Bu def aki Tayyare pi- ...,.....,,, - -

yango keşidesinde 24758 Erzurum vı·ıaAyetı·nde İsleri .. 
numaraya on bin lira isa- ' 
bet etmiş, bu biletin sahibi 

1 
Ankara 10 ( A.A. ) 

kOulntadnudraırc.ılardasarofOsman ı·nşaat ve kütür işler·ı Dün toplanarı İ<:ptınga 
işlerine ademi müdahale 

Fransa ile son iki ay içinde 21 mektebin komitesi ispanya sahilleri 

Almanya arasında temelleri atıldı 1 • nin İnu ~4tere ve Fransa ta-
Ankara 11 ( A .A. ) - rafrndan kontrolii hakkın-

Fransızlarla Almanlar · Ar.kara 70 ( A. A. ) - ı e~inin, Aşkale kaza merke daki İngiliz Fransız tekli 
arasında bu sabah Pariste Erzurum Aşkale arasında. k.i zınde hükümet konağil.e fenni 

b h 11 h /ini ve l p.ınyadaki muha-ticari ve malı itilaf /ar im dar hattın Erzurumdan ıtı mtz a anın, ıca nu ıqesin-
zalanmıştır. haren kara bıyık mevkiine de hiıkümet konağının te rip iare;,/ ııra mı..lıar p lwk 

kadar olan 46 kilometrelik melleri atılmıştır. bu hafta kının tanınm ısı lı ı k'C.rndrıkr 
Romanya Kralı kısım tckviye edilerek bu içinde Dumlu nahiqe tıe Hını 

Pariste gün yeniden merasimle açıl· kaza nlerkezlerinde de beşer Alman ve ita/yun teklıfle
mıştır, Erzurum Vilayetinde stndlı mekteplerin temelleri rini reddetmiş 1ıe mu la uas 

Ankara 71 ( AA. ) Kültür ve inşaat işleri hii· atılacaktır. Son ilc.i ay için sit bir hal çaresi bulmak 
Romanya Kralı harici- yük bir faaliyetle devam de ~emeli atılan ve inşa 

ye nazırile birlikte Parise etmektedir. Erzu~umda Umu vazıyetine giren mekteplerin vazifesini 1 ıgilterege tevdi 
gelmiştir. mt Mü/ettiılik binaıi/e halk sayısı 9irmi biri bulmuştur etmiştir, 

Az Öz 

Eski tas 

Eski hamam! 
Belediye binek otomobilleri için 

bir t:ıri'e yaptı ve iliin etti. E9-
babi mucibe benzin liatların ucuz

lamış olma!ııdır, H ı lbuki fiatler 

yine esk isi gibidir. Bu tarafın gös

terdikleri esbabı mı•c: beye gelince 
o da la,.tik fiatlarının yükselmesi

dir [ Belediyenin yııp'ı~ı soo tari
feye göre yüzde y irmi kadar bir 
tenzilat yardır, Meselenin hakikat 
noktası nedir bilmiyoruz. Yalnız 

bildiğ"imiz şey, yeni tarife kararı 
hükmünü kağıt uzeTinde kalmış 

olmasıdır. Benzin uo JZbğuyle laıı-

tilc bahalılığ-ı karşılaştı ·ılsa veya
hut ne yapılac ıksa yapıl'a da 

yazılan parn ile verilen para ara

sında, ayrılık. ga yrılıic olmasa 1 

K. O. 

Dr. Aras 
Moskovaya 
hareket etti .. 
Aktedilen Doğu 
paktına Sadakat 
paktı adı verildi 

Ankara 10 ( A. A. ) 
Hariciye Vekilimiz bu sabah 
Tahrandan Moskovaga hare
ket etmiştir. Bajdattan veri
len bir haoere göre dün 
Türkiye Hariciye Vekili 
ile Irak, İran 'Ut Afgan ha· 
rıcıye nazırları arasında 

imzalanan dörtler misakına 
Tahranda müzakereleri cer· 
IJan ettiji saraya izafeten 
sadakat paktı ismi verile· 
cektir. 

Uçuş mektebi 
açıldı 

Ankara 11 ( A .A. ) 
Ankara Türk ku:unun 

moiô'rlü tayyare uçuş mek
tebi dün açılmıştır. Tedris 
mıiddeti üç aydır. 

Bir dilenci 
önünde ... 

Bir m ısı bBşında, yalnız 

oturmaktayım Gözlerim, biraz 
ilerde, bir kısmı o yana, bir 
kısmı bu yana giden bir insan 
yığınında . . Ve kulaklarımda 
biç durmıyan bir plAk uğOltusu, 
düşUndüğUmO bilmeden dUşU

nuy 1rum. 
nu sırada, iner bir ses ken· 

dime gelırlyor beni. \Te banıt 
d ığru uzanmış kl\çllk, açık. bir 
avuç görUyorum. Bakıyorum, 
kllçlik, sıska bir çneuk, her dl
lencinln tekrar etliği sözlerle 
para istiyor bendea. 

- Haydi oğlum .. 

diyorum. o. yine söylenerek 
ö"ll""d~ duruyor. 

- Hıydi .• 
Giliyor ... Ve ben, h_u 

efer, - hergiln, her yerde bır 
çık emsııline raslhıdıg-ımız bu 
ç )Cuğu. anası. babasını ; h~yetı. 
insarlığı ve b!Hlln bir r.emlyetl 
di'şilnUyoru m · · · · 

O. Sebati Ertan 
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İskele tamiri eksiltmesiı Anroşman. mahmuz, harçlı dıvar 
BELEDİYE RİYASETİNDEN : ' inşaat eksiltmesi 

Değirmendere de Belediyeye ait koyun eksiltmesin;n . 
7792 lira 95 kuruş bedeli keşifle tamiri onbeş gün müd- 1 Trabzon Nafıa inşaat komisyonundan: 
detle açık eksillmeğe konulmuştur. ı 1 - Eksiltmege konulan iş : Trabzon - Erzurum yolunun 

Eksiltme şartnamesile evrakı keş/iye örnekleri Fen 0+000 kilometreden 33 000 ncii kilometreler arasında 
dairesinden görülebilir. ı muhtelif mahallerde anroşmu.n, mahmuz ve harçlı duvar 

Eksiltme 76 _ 7- 937 Cuma günü saat 74 de icra inşaatı olup keşif bedelleri (45677) lira (57) kuruştur. 
edileceğinden isteklilerin yüzde yedi buçuk teminatı mu- 2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
vakkat« makbuzlarile ehliyet vesikalarını hamilen ayni A) Eksiltme şartnamesi. 
aastta Encümene muracaatları ilan olunur. 3 · 4 B) Mukavele projesi 

=z- =rr ---======-· E ::;:;r= 

C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D) Fenni ve hususi şartname 
E) Keşif silsilei fiat ve metraj cetvelleri 
F) Proje 

Belediye akaratının icar artırması 
Akaratzn nev'i Muhammen bedeli 

Sinema arkasında 271 No.lu dükkan 100 1 . 
2 -
3 -

,, ,, 273 .. .. 
Ayafilbo Erzurum caddesinden 28 No.lu beş 

odalı hone 
Meydanda gençler kulübu binası altında 200 -

lstigenler bu evrakı Trabzon, Gümüşane Nafıa müdür-
l 00 lüklerinden (228) kuruş mak:ıbilinde alabilirler. 
96 3 - Eksiltme 26 7 937 Pazartesi saat onbeşte Trabzon 

Vilayeti Nafıa Müdürlügiind~ toplanacak komisyon tara · 
fından yapılacaktır. 

4 -

5 -
6 -
7 -

8 • 

202 No.lu iki göz dükkan 200 
Mezhalıa binası içinde balıırsakhane 200 
Agafilbo Erzurum Caddesinde 91 No.lu kahve 40 
Balık pazarında 197 197 - 1-193 No.lu üç göz 

mağaza 100 
Esvakta kunduracılar caddesinde Ticaret odası 

altında 32 No.lu dükkan 100 
9 • Esvakta kunduracılar caddesinde Ticaret odası 

altında 28 No.lu dükkan 100 
1 O· Çömlekçi yokuşunda bir göz mağa%a 40 

Belediye riyasetinden : 

4 - Eksiltme kapalı zarf usu/ile yakılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin ( 3421) lira 

( 32) kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve aşağıdaki 
vesikaları gö'stermesi lazımdır. 

A) 937 senesine ait ticaret odası vesikası 
B) Nafıa Vekaletinden alınmış 937 senesine ait mü· 

teahhitlik ehliyet vesikası 
1 6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten 

1 
bir saat efJveline kadar yukarda ıözü geçen komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön· 

2 Jag/a 

-= 

derilecek mektupların nihuget saat onbeşe kadar gelmiş 
. Yukarıda neviferi ve m~h~mmen icarları yazılı Bele- olması ve dış zarfın mühürü umumi il~ iyice kapatılmış Köprü inşaat eksiltmesi 

dıye akaratının bırer sene/ık ıcarları onbtş gün müddetle 

1 

bulu11.masz /iizımdır. 
tekrar açık artırmaya konulmuştur. p t d 1 k 'k 1 k b 1 d'l 2 4 Vilayet daimi encümeninden : 

Artırma 16 7-937 Cuma günü saat 14 de icra edile ~ os a a 0 aca · gecı me er~ e ı mez. - - I - Trabzon - Gireson sahil yolunun 49 000 ncu 
ceğinden isteklilerin muvakkat teminat makbuzlarını ha- \ Gayri mengul satıs, ilanı kilometresindt!ki (2926) ura r .42 J kuruş keşif bedelli 
milen ayni saatta Encümene muracaatları ilan olunur. 3 4 Vakfikebir köprüsünün bir orta ayajının beton ve iki 

/ Vakfı Mahallesi Numarası Cınsi Mu. B. gözünün putrel üzerinde ahşap dö'şeme inşa edilmek üzere 

A c e 1 eafhk sarsa Bayburtlu Tekke fo İ 7- Hane ve bağçe. 903 10 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
hasan kapdan 2 - Muvakkat teminatı ( 219) lira ( 48) kuruştur. 

A f'lb h il • d k • Amasya. Amesga 13 44 Harop hane 100 3 28-7-937 tarihine çatan Çarşanba günü saat 15 
ya 1 oy ma o esın e e s 1 Vakıflar ı·daresı'nden .· te Vilayet makamında toplanacak olan daimi encümende 

B h 
'

• k h k d J k ihalesi yapılacaktır. 
O Çe 1 a Ve OrŞISln O yo "ena- Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyıti satılmak 4 - Şartname ve projelerini görmek istiyenl::rin her 

nnda bir arsa acele sathktır. üzere artırmaya çıkarılmıştır. jhalesi 77 7.937 Cumartesi gün Daimi encümen kalemine gelmeleri ve talip olan-

ı günü saat 10 de Vakıflar idaresinde yopıldcağı ilan olu- l ların yüzde 7,5 muvakkat teminat makbuz veya Banka 
Taliplerin matbaamıza müracaatları . nur. 2 _ 4 mekttplariyle encümene müracaatları ilan olunur. 1 4 
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Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

İSTANBUL 
Eczanesidir. 

İlôn 
Sürmene sulh hukuk mah

kemesinden: 

Divar inşası eksiltmesi 
BELEDİYE RlY ASETİNDEN: 

Sülüklü mevkinde Belediyece tesis edilmekte olan 
4836 lira 48 kuruş bedeli keşif fi asri mezarlık mu haf aza 
dıvarlarının inşaası onbeş gün müddetle açık eksiltmeğe 
konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesile evrakı keşfige örnekl~ri Bele. 
diye Fen dairesinden görülebilir. 

Eksiltme 16 - 7- 937 Cuma günü saat 15 de icra 
edilece;inden istekliluin güzde yedi buçuk muvakkat 
teminat makbuz/erile ehliyet , vesikalarını hamilen ayni 
saatta Encümene muracaatlerı ilan olunur. 3 - 4 

BELEDİYE RlY ASETİNDEN : 
Mezbaha et nakline mahsus olm•lc. üzre 937 modeli 

uzun şaseli bir kamyonet mubagall:sı onbe, gün müddetıe 
açık eksiltmeğa konulmuştur. 

Kamyonet karsörüniin ne suretle imal edilıceğine dair 
olan resim vı şartname örneği gazı işleri daireJinde 
görülebilir. 

Kamyonetin komple olarak muhammen iedıli 2300 
lira olup isteklilerin işbu muhammin bedel üzerinden · 
verecekleri güzde yedi buçwk muvakkat teminat makbuz
larını htımilen eksiltmınin icra edilıcıği 20-7-937 Salı 
günü saat 14 de Encümene muraca11tl11rı ilin olunur. 

2 - 4 

Yirmi senet/enberi Rusya 
taraf /arına giderek oturduğu 
yerin belli olmadığı ~e h•
len gaip olduğu anlaşılan 
Sürmene kazasının Mir/f.an 
doz mahal/Hinden Çakır 

oğull~rından Mustafa oğlu 
Çebninin kö'yündeki gll:grı

menkul mallarının idare 
ve mu haf azası için kayyum 
tayini1ti talep eden ve kain 
pederi bulunan kara kanzı 
köyünden Kara Mustafa o

ğullarından Hasan o :Y/u 
Ah d. . h ı "'b ~~aa-~~-.~-~~..-ıı~·mıı~p.ıı:a .. .:ıı~~·§~ me ın gaıp u unan çe &rJ"" ~ aıııa.......,.'S;;e;ne..,.•Dıi•... ~~woui!U 

nigı kanunu medeninin (376 I~ Tenzı·ıaA tlı satışlar ltJ 
ve 377) maddelerine tevfi- [t] [tJ 
kan kaggam tayinine mah- [+J A d 1 B (+J 

. kememizce karar verilmiş &~ n e ip onma rşa s 1 &J 
olduğundan işbu kararın ltJ [tJ 
ilan tarihinden itibaren gaip [+J H d k d h ~· 
ve alakadarların bir ay ~+l er yer en ÇO a a ucuz ~I 
zar(ı~da itiraz edebilecek- /t•l ve teminath mal satar l•l' 
lerı ıldn olunur. ! ~·~! 

~ An./elip Bonmarşası ô'teden beri sayın müşteri- i.+J
1 

Zayi şehadetname ~ ferinden gô'rdüjü teveccüh tJe rağbet üzerine bu kerre f!~ı 
932 senesinde Mülga Tat [+j celbettiği her türlü tuhafiye mani/ atura çeşitlerinde •jl 

bikat okulundan aldığım [+J tenzilatlı satışlarına ba,!amıştır~ t•J' 
mezüniget şehadetnamemi &ı Rağbeti umumiyeyi celp etmiş olan ve t3· 
zayi ettim. Yenisini alaca [*] her yerde 40 kuruşa satılen ( Potlı) lar 32 l•l 
ğımdan eskisinin hükmü {+l b k k D' f · I d '•" 
yoktur. \•l ~çu . uruştur. ığer eşya ıat arı a ona [+] 

Çömlekçi m1hallesinde ~ goredır. 2 - 10 (+l 
Ahmet sarı M~hmetoı" lu •""!'l~?'P"J:.!!!!!!~~'"'~P'"''~'"'q~•11ııı11"''"~ J.il 

~ ... •----•rı_._.....,~~~·.ı:cı&• 

Gayri menkul sa.tış ilanı 
Kıy. Mu. 

Köyll Nevi M. M. M. N. U. N. Lira 
Polita Tarla maa taşlık otlak 5514 70 297:) 120 M. 

., tarla 1836 48 2886 40 M. 
,, çalılık maa hane arsası 3637 20 (2977 80 M. 

20 2977) 

" tarla 2757 1 2887 60 M. .. tarla ve çalılık 1838 126 (3050 40 M . 
126 3049) 

" fındıklık ve hane 2430 106 106 2924 292 500 M. .. çalılık maa hane arsası 919 22 (2979 40 M . 
22 2840) 

Komera harap fındıklık ve otlak 
halinde kayalık 27570 27 5097 210 M. 

Hoskirasya tarla ve fındıklık 2297 146 (218 60 M. 
146 220) 

" otlak. tarla. fırın 1378 5 150 E. 
Kan harap fındıklık 21037 1-5 (5248 4ti0 E. 

27-30 5251 
5248 

Şana maa tarla harap fındıklıklar 21036 32 
5257) 
(858 460 M. 

32 869 
32 858 
31 866 
31 867) 

Kubalı tarla ve harap fındıklık 9190 102 (4!02 200 M. 
102 4403 

,, harap fındıklık 82713 173 (4713 1800 E. 
173 4714 
172 4686 
172 4715 
172 4753 
172 4764: 
171 4699 
171 4726 
171 4750 
173 4682 
167 4735 

" tarla ve harap fındıklık 19299 160 (4665 420 E. 
lüO 4666 

Hosdimasya kı~men harnp fındıklık 
kı ~men otlak 7352 116 2345 100 M. 

Kuhla fındıklık 22674 77 5877 1000 maliye 

Kalafka 
hazinesi 

fındıklık 13785 7 215 300 E. 
Hosdlmasya tarla ve otluk fındıklık 3676 216 (2867 40 M. 

5564 24 2270 120 M. 

" kilise ve mek t" p arsası 400 20 M. 
Kil at fıadıklık ve tarla 10109 44 (1167 245 M. 

82 ua 

Pollta 
1174) 

tarla 919 49 2888 30 M. 

Defterdarhktan ; 
Yukarıda clos ve evsa!ı ya~ıh gayri menkuller mUlkiyetleri peşin para fi~ sııhlmok üzre açık 

artırmaya {lkarılmışlır. ıştekhler ~ 7,5 dipozito pareluile birlikte 21- 7- 937 Çarşamba gllnü t:ad 
14 de VerterdarJıkta toplaııacak kıJmlsyoDa muracaatlan. 2-~ 


