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BEKiR ~OK-0'.1.ı KDLAKSJZOÖLU 

Sagı:2469 J \.. __ ,___;_. ____ .,., Çarşamba . Cumaertesi günleri çıkar - TRABZON 

Fiati 100 Pcra 

ilan satırı 5 /cgruıtur 

Uzuııaolcalc ; 63 • 60 - 67 

15 ncü gıl 

lngilt~re -Almanya 
M. Hitler lngiliz elçisile konuştu .. 

Kamutayda 
Ankıtra 4 (AA) - B yük 

millet m clisinin bugünku toplan· 
tısında orman ve iskan kanunlarrna 
müzı·yyel kanun 15yıhalarıle mah. 
suldar ve yabnnı zeytin ağaçlarının 
aşılanması ve zeytin mahsullerinin 
eyileştirilmesi lıakkındalti kanun 
Jayıhası yeniden ~etkik ~dil.m~k 
üzre enc:imenlere ıode edılınışlır. 

Kan Davası 
Kan Gütme İtiyadı 

Cehaletin, seviyesizliğin fer
di ve cem'i pek ç•>k zerarları 
münakaşa götOrmez bır hnki· 
knttlr. İşte mUlıim bir zararım 
d , bu itiyat OzerJodekl te lriode 

görüyoruz. ÇılokU gözlerlle gör
dOğilnU kafnsile muhakeme ede
miyor, her i~illiklerirıe nyn 
ayrı inanıyor .. insanlığın r zf. 

Jet ve manevi bOyQklUkle inden 
his~emeod olamıyor. Her arlığı 
evinin dar hut'.f udu içinde bulu· 

yo~ Çocuğunu ~ğırlarını gn~ 

A) _ Hitler dün /ngiltuenin Berfin büyük elçisini kabul etmiş 
Ankara 4 ( A. · · J A b' k d b l t 

. •k J den mevzular üzerınae umumı ır onaşma a u unmuş ur. ve ilci nıeml~ketı ala aaar e b 'le· · · 6 -ı k l b · h le . /. ·r ilahlanma proğramının tat ı ı ıçın u çege onu an ır uça T~gmıs ga':e.tesı. ngı ız s /"tik 'IJDziget değişmediği takdirde asla ktifi gelmegecejini mı/yar lnıılız lırasmın, po 1 

!l••mİ'7lgilterenin silahlanması 
1500 00 İngiliz lirası tahsisat ve_rildil 1 1 

3 { A A) fngi ta ede milli mü laf aa programı hakkında hır he gaz 
le • Arıka~a .. B k't ba göre Jngilterenin milli müdafaa için 1938 1941 seneleri ıtap neşredılmıştır. u ıb~ ·ı beşgüz milyon lngiliz lirQsını geçme/etedir. içira yapac11tı masrnf lar " mı gar==== 

Fransa 
Taahhütlerine 
sadık kalacak 
Ankara 4 \AA) - Fransız 

hariciye nazırı ayan meclisi bari· 
ciye encümeninde enternasyonal 
vaziyet ve Fransız lngiliz konuş. 
maları hakkında mufassal izahat 
Vermiş ve hükumetin her hu~u ta 
giriştiği taahhütlere katiyen sadık 
kalaca~ını söylemiştir. 

•ZSES?E?& Şehircilik Mütehassısı Mimar J. H. f 
Lambert tarafından ovan 

projesinde teklif edil!!!_ 1 
Üç Um. Müfettişimiz 

Sayın T ohsin Uzere Pariste 
Ameliyat Yapıldı .. 

'tnğn içla, k ır1S1u1 mahsulUnU 
pazara götOrUp günlük ihtiyıı· 

cını temin ettlğı için seviyor. 

Bu hls:ilzlik, bu şahsilik ve bu 
seviyesizliğin korkunç te?.ııhO· 
rUnü şöyle bir Mdise ile daha 
ıyi izah edebiliriz . . Mesela ; 
ia tikamıoı aJmağa muvaffak 
olan bir katil yakalanır. Ceza 

hazıt, bu vadide çahşaalar el'aa 
htlsnnoiyet ve nikblolllderiol 
muhafaza etmekte ve fayet 
mani tPdblrler olmasa, her suç 
ceza tehdfdile teyit edilmese o 
zarnan bııgUokU arazın daha 
vahim ve muzaar olacağını ileri 
sürmektedirler. Bu tnrln dOşQ. 
nen cezecılarıo noktai nazarla. 
rıodn ne derece isabet oldugunu 
zaman gösterecektir. Bizdeki 

vaziyet maIOmdur. Heyeti lçti
maiyemf zce suç addedilen mı 
ve hareketleri bildirir elimizde 
( TOrk ceza kanımu) dediğimiz 
kitap vardır. Bu et'ale mürettep 
cezaları da hemen yanıbışıoı 
yazılmıştır. 

Bundan başka ve asıl bu. 
gOakU yazımızla alakadar olan 
herhangi bir suç olmadan ve 

herhaugi bir suçun olmasına 
mani te:;ıkil edecek bilcümle: 
tedııbir vardır. Bu tedbirleri 
fOyJece Uçe ayırabiliriz : 

Trabzon meselesi ve pla~ harakatı üzerine 
ipdidai rapor, Ulu Önderimiz Ata türkün T elğraflan 

evinde htlrlyetl tahdit edilir. 
Bu şekilde bir suç işlemiş pek 
çok fıtlllerin haleti ruhiyeleri 
tahlil edilirse görUlllr ki ; vazı. 
yetlerloden çok memounrturlar.. 2 incisi : Elemaıı 
Bu ?1emnuaiyetio sebepleri 3. Qocıısn : Vasıtalar 

ı. incisi : Teşkilat 

( 28 Ağustos - 8 Eylfıl 937 ) 

ESBABI MUCİBE 

nedir ? • ı 

" ı · ~ Bu vilayette da görtıldDğQ Bir müddetten beri P.sriste tedavide bulunan Uçüncü 1 - ntıkamlarını almışlardır U bl . t t ı.ııat 
M f k 1 B . ' zere r emnıye eş.. ı meY· Umumi Müfettişimiz Sayon Tahsin Umde• ü cttiş vo • i aş· 2 - M_ukalııl bir hareketle 1 cutıur. Şehir ve ekseri klsaıı.-

1 müıovir Mzami Atake,. gdea teli.aflard•n "hhalle<inia iyi ol. öld.nrnlemırecektlr. ÇOnkn tev. lorda polis VI pJllı 1.ııatataları 
dutu haberi anlaşolm•klador. Dün gelen teljraltan da •mcliyd kıln>nede veya c•zae vınde arlık bnricinde de ı·uadırma t-kil4tL. 

lı'm,,.n gulc"'"rı cehı'r ... Asua vapılı Oç d(;rt katlı muhkem oldukları haberini almıs oluyoruz . l · h · k b' k •y 

- - • •• ~ ' h il · kcndis nı arıca arşı ır ÇJ "u teşkıl·'t memlekotia dJAer 
l le .lıı·, mu··nasebatı blnaJ.rdan, fakirane mı 8 

e 1 Umumi Müfettişimiz ametiyattan ör.ce Şarbaya aönder. dl 
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b kl 
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" a 
go u il" •rı I tuıoı...ıae kadar her çeşidi • i•udnrmn ve. gar yon ur e e· böl~eleriade yapılaa teşkll4tıa Hall basınla liman lle 7u dikbi mektup!" da Şehfr işlerile adom •dom meşgul olmaktndodar. ki h r t k " kari 

' eblr anısındaki irtibat Uç mevcut. Sayın Tahsin Uzere acil şifalar dileriz. Ameliyattan evvel. med. tı ve mu 8 aza e me • ayni almamalıdır .. Bu 1Uyat ile Bunların blriblriae niıbetaiz te ır lQl ı bOl ı d .... -' t 701 Qzeriade temerküz ediyor; ~! Ulu Önder At.türkün kendilerine göndı:rdilderi telğrafı da t · • . mı: O an ge er e e .. .,.AU7e 1 

_ Aıya yolu l.lOO mel· vaziyeti, şehrla içinde mevcüt ~I . . ,t 3 - Köyünde evı.nde az .ve tec::'·tlatıtı ( buoua bllb .. 11a ı·an-aynen sütunlarımıza geçırıyoruz : , 1 ya ,... 
relik bir kademeden sonra YU· denize nazır eozel bahçeleri, il ç~k çnlışıyordu ;. faka: ?ok ~o,_ darma tısm.:) daha keli! ola-

6 .--~ se ons o sın zer ~-~·ıro karı şehre giriyor ( 
80

..,uksu çiçekli sııbaları zarif köşeleri 
1 

Ek I T h . U kıl bir hayat içıude ıdı .. Şımdi caktır. Bir jınd:.rmı erine vaat1 
cihet 40) hu yolun limanın Tllrk veyı ecuebi, yab•ncılarıo a bulu dueu yerde bedava bakı· olarak iki buı nDlus •• 4 kilo. şarkı ile (gazhane ve mezbaha) gözüne kapamakta, bu aisbet. : Mektubunuzdan ve. Büyü~ Elçimizin lil lac•klır. Nesi var ki d .. let metre araıi hesap 4!dltoret bu şehir arasında irtıbat vszıtesioi sizlik ve imtlzaC11zlık gözleri 11 lelğrafmdan sıhhi vazıyetmw anlamış ı;ı aeyloi atacaktır. Üstelik karısı teşkilat J•pılır. . Fak.at bu gördo

..,nnn "'ikredece•'l'iz. urmalamaktad1r. liu vaziyet AA ff. k' ı1.· 1 d.avi ve tam 19.; 7lne çalışacak ve orada kaldığı mıatakılırdı bilhusa çok 1ı. • • • d i i ~ bulunuyorum. , .. uva a ıye ı e ~ k 
Biz bu 7oluo, bilhassa ylraj şehlrliti ise • m dört dJvar "' sıhhat temenni ederim . .. k S m!lddetçe endisiae ayrJca ye. riutıU çıluotılı ve bir LılNreatı lr.ıamtoıo gen~telilme&ioi v e araaıoda oturaıasıaa oebep ol· İl K. Atatur "I' mekler ve buçlıklar geUreoektlr. andırır bir arazi kOıaeal Jçlatleı 

.. bre •ir'• luswıaın tashihini lllllkt·dır. -......-.,....__ ........ ............,..,..,._ içeride ho,uoa giden ıyrı bir yaşa7aa balkıa •hl4t ffülde-
• • ,. Halbuki bu sahaları, blthass ---- kazooç meobaı da bulablllne 

istiyoruz. denize nazır &abaları açınca L\•--•·-~~~~~~~·.a-•1--•• .. mııı~•1:ml!m• ( ki ekseri uzuu vtldeU misa lerl ve daha bJrçot 
0

••U •• 
2 

- Asırlık eakiiskeie, fa· bewea halk oro7a •kın etmek· "' llrter kabli17ellerl niıbotlade naurı itltıare alıarat -· aor-~ıalbarauı s. ve yllk ba.JV•Dlarına tedir. ( Oupta OilzeUıiur bab.· ş e h •. r ,. ş 1 e r ,. mal Ye l'asıu bir hnapla J•P•-

- bu menbaı bulurlar) kendisin. lan tlflı;ilaba; -. bir l•A-
3 

- Mlkemmei parke do. çeıl) den rahot, mHut loua w darma •rloo ı~ hatla ~ Bu mntalaalara, heoUz otur- d f 1 """ Ştll, ve veıalli oakl17oye eıv.. dutu ıohrla ıozetııtiadea IAJI· Bir sene için e yapı an iş er vardır?. aO!us, iti •• hatta ~ tııo. 
1"1411 gllmrok yokuşu. ıute ıstı!ade edemı1en halkıa • • Sedyeıizllllln, kanıalığın metre saha h-p ola k • .,.. ııu iki yolun da . pl!aımız • da laonvurisrıw ... ederek, T rabzoo belediyesinin 937 senesı mesaı raporu esiri alan bu uvallılar, ailelerı. llle yapdması ..... ,ır. Ba ... lılahı ite, yukardaki dOzlote şohlrcWk ıörllj zavi7esladea Veterinerlik 8 - A,ezbnhaya mulla il 40 alo kendilerini dalma ziyaret retle Y•lıııa bu toyoktu• bl .. Çıkın vırsjın taabibio1 göı 

0

· şehrlo ııu beş ameUyata bibi i metre tulunda beton ka dırım imkaoıaı bulacaklara bir ceza yllz~e 90 mUsbet n•tlce verir. y ı - Şehir ılt istlb!Akin •ıı.,. tutmaktadır. tutulmOBı ururotl vudır. temin edea ineklere c TUberkü· tnıası temin edilmiş ve mahreç evine sığınmayı bir nimet ad.

1 
Elemıa menltıiae gelfnoe: YENlu~f;,.~l llmaaıo geniş 1 - Mevcot bir aoktaya llo) tatbiki ziraat vek41eıMn kapısına bir auodurma ilavesi deder ve diğer bir vilılye\ lı•· Buaa da çok ehoamı1ot atlı inkı;.rı ihtl111allııi dllşUollrkea iş merkeztota to•i•I ( AtatUr.t emirleri ile eooel atlyoye terk· kararı •iınmışlır. plshane~ine nakilleri halinde l ınzım getir. Kaauauoa göre, bir b·ırladen ço" uzak olan bu meydaoı mlıl\ merkez ) 1 edilmiştir. 9 - Labratuvar tesisi Işı çok acı d~yarlar • . 1 jındormadaa hOkGınot aıkod, • 2 - 'fu14ol Şari. Gnb yo • ..ı bi t t t i dil · b d 

.. ,., "Olun . ( 
40

0 11a 1200.met.re ) 2 - Her üç aJ.a r a · •• n e anş ve u meyan a Suç işlenmesine mani Ol· f idari adil nzıif lıtemekte.ur. "v J larıoın ameo,. jınaaı, merkez a::ıa ı ı ı ı ı sı muk (Reich t) k lı ?30 il ı 
b r d"rdUocn yoJJ11 takvıye&ı14· ) hlnıtı loaa 1e •r • • cra • er mar • ve • ra 111ak içlo as rlardaaberi •lınaa 

1 

sleolloo vazi!elor 90k tompUko, 
• e>ddesioın \Maraş caddeal tazı 45 adet nakliye ve binek tı1metıode bir mikrop mubayaa biicQmie l•dbirler maaieoeı ıuoı1ır. . ı islıhı abırisrı muntazaman takip ve edileror,; le.beden labratu•ar losaootlunu bu bareketıırden 1 S. Helvacıo\'.)lu 

Bu yol Erıurunı 10 uouo d - Şimal ceuub amudi kontrol edilerek icabedeD temiz· ili tam•ma• alıko1a•amıştır .. Mı- J -Ark.ısa lkltle-U'"'ınla iltı'ıak.ıuıa 400 metre 1 .... n•ı·maoı ;ı.-ı ven aatao alıomak suretile .. ... 
- k Ozd• eaddoier ota a-. ' "" liklerl yaptırıimıııır. uf ak llllkyaala bir tahlil odası ıneaafeaiadea bışlıyara Y ·ııe tarafh ve iç ıaıhılleıere doğru 3 _ 2270 lira sartile sıhhi ihzar edilmiııtfr. kuruş ıepbiyıe Ye 1549 lira 31 6 ı1a 7 arııtndıki batır meyı t fil bunları y 

k" bıt servi• JOUanaın 08 
' ıeralU auhtevi et aakll10 kim· kuruş nakliye resmi tahsil edil· Soauksuouo şarkında ı sa bavalındıraak için Y o 11 arı~ yonu ile 675 lira kıymeUn<le 10 - Demirbaş eşyan~n mu mıştir: 

S8 h t b 1 cakt&r b 11 l l QleDIJ hafazaıı için bir anbar ihdas 
de nl •1e u • · "/"le açılması, ııııı • e er• a · bir tıaalı:QJ ılıomışlır. Bu sureli• edilmekle berober mezkOr eş. 937 kaounisanl blrindea 937 Ooçeaki Yeal1olda Cum~a· 1'rabzonun halcıki şelıircı 1 manı : Denize balutn ıeniş ta- mezbabıoın nakliyat işleri fen· I k" ı k ..1.. J t MUdd I mlli"'laia tlıba 

yanan tesbit ve kayıtlıırı icra uuunuevve sonuaa awar. r ye e umu a 
m e s e 1 e s i roçlono tısı.ı. nl ve muntazam bir f8ll• ifrat kılınmı.ı:r Bir senede tanzl!attan tah· bir iki ooklo. Oıerlndo lavzlb 

Trabzon haiihazııda şehir· 4 - imaret mahılleılnia edllmişUr. 
11 

' · sildi (hıli7e, sabıka) 10140 llro isteyea il inci bir JazmJ YardL 

İstenilen 
noktaların izahı 

Cllfk aoktıi nanrından şu şe· ııarbıodo, vo eokl şolllrie al!· 4 - Mezbaha, kuapisr ve - 1 ir labrntuvar, bk 69 kuru§. Bu yazıda mebezler •e dojeae. 
kilde bir maatara irae otmek· kası olmayan yeni bir şohrln lmolatbaaeier içiıı tılimalaame memur ve b rde 1 ohetci gdfdt Bir sened laazifallao mas. roleria izahı iatenmoktıdir. G• te.ıir : teıısL • tanzim odilerek aıbbl kootroio yao Yalok Od• 1 l"'P' mok Oz•re '6! ıoı~o llro 49 kuruı. çeaki lzahım<lo, bazı çirkla ... 

Murur vı ubur içlo hiç bir 5 - Açık aahaiar, umumı muz leV11ik ve temin rdıllııiıtır. mezb~h• d•hl i. •dekı •hır böl Kezıllk 937 kaounisaaı bi- ı naları ve yanlış anlaaılırı llıerkeı 1H7da•ı yoktur. ( Bu bahçeler, mahallelerde umumi 5 - lllezbıhada k"slınd•• me!erı 1 dıl 11 ıs~ 1 dı nlşt.r. rlnden 937 k4aualeneı sonuna reddederken 7azılonmıa mo· 
QOokü mabat dıha dyado bir kültllr bahçeler~ denize açılan ıo uat evvel oıüı•llede atııoa 12 - M ·••ddo nı "ıl er.in kadar. hozlerlnia muteber ve mazbut llıevklı maıilr. ve ona l.lyik bir meydanlar, asar!• ika ınınlakllL ahun bayv•natıo barınma" lhrokı i;ln muay-.u tip dahi Bır senede leovirattnn !ah· Olduğunu arzetınişUm . 
... caddeıl 7oktur. • - Jlovam edecek - için taksimatı havi nezaret •hırı ll~de bir ihruk (ınr,ı ın inşa ı sllat (lı, ıye, sabıku) 7107 lira Bu mebeıler birinci dere-

Ticaret daaınık, maQnalar , ___ .-:..-:---------,ibdaı ve luşo edılwiştlr. iç 11 !Azım g•leı P 'J' v" Mer 47 kuruş. cede Türk tarih cemlyellnln hlişıııozei şucada burod•, aorl Malatya 6 - sıroaıu ve •lf>•r sulu rn>lt ıhur edil m~ı r. Bir senede lenvlrata masruf 
00 

üç azası tanıtında.a 1a:zılaa 
bit tıcaret merkezı yok. memur ve m U•l•hdem içio iki 13 - 12 m üstehd•m i, çlı o 25300 lıra 97 kuruş. • ('rarih) dir. Ta il derecede de Şehrin 111'lmfhmnı ka. 

1 

kızları , , bela ioş• ve ikmal edılmlşlır. mOc"1jet tulumlar alın rok giy ( 25300 Ura 97 .tur•ştao Hoseyio Cahil Yolçıwn çevlnlitf ı.Y•cak nDluı, yok, ve buut ' AA j _ Bu ay 7 - Mezbaha mecran, ltlisa dirilmiş ve bu suretle elbl e 8383 lira 21 kuruı, tenvht• (idam tarihi) 'ir. lııdemall umumiye mııs..rılı•ı Ankara 

4 

( · . ·d ı:· k" 1 lindeki akar dere l•lhir edilerek blrllğı temıu edllnılştlr. doğruca 16917 Ura 76 kuruş Diter clbettea dejen8'eler. 
ltaurut ettlrec"k tekilae tı.ı.ıı.ı;ım l Pariı Üoüvorııt~sıo e .k urf ıya terıkOmatı uzvlyeden mQteveUit 14 - M zkQr sene z 11 fırıd emH'ık itam bankasıoa borcal deo bahsederken hl{' bir mUJetiıı () merkezıııce OD OD eranı -lunamaanşlııdır. araıbrm• 1 k f Mal t a taatfllnüo izal~11l lem~o edil 304.ı bUyOk 20325 kaçtık bn~ mukabil taksit olarak bu bir JımJ ıkluu gelmeclJ. L'boiy""ler aruwdı nlıbet- verılecektır. lk 

00 erına • y k l ~ ... ,, B ·ı 11_ 1 .J ~ • uıd dır mişt(r bayvan ., miş 126ası liro i6 sene zarlında ödeamişllr.) ,.., ıcı .,., •• 
11ılık, ve u1gpasuztuk. Srıj'lam .kıılar• bakk 1 ' ' 



2 Sayfa 
EZ 

Kan davaSl 
-Baştarafı blrde-

ç,1a mlihimdlr . . Herliangİ bir 
j:ındarma subay ve erinden is· 
tenen ve beklenen bu mesainin 
mtlk:emmelen ıra edilebilmesi 
için çok ciddi bir dfsiplia ve 
ilmi bir metod dahilinde yetfş. 
tiı Hmelerl lazımdır. Jandarma
mız. maalesef ilmi kifayet, mes
leki hareket ve kabıliyet bakı
mından henüz tamamen yetiş
miş addolunamaz · . Bir jan
darma erir.den adlI vazife ala
rak ; icabında bir suçun mevcut 
delailini Müddeiumumi gelinceye ı 
kadar zapt ve tesblt etmesi blr 
çok tahkikleri yapması bekle
niyor .. Bastt bir hai::llsede blle 
bunun bir jrndarma eri veya 
onbaşısı hatta çavuşu tarafından 
yapılması tatminkar olmaCıı~ı 
hı:ılde bilhassa ( kan gütme 
Hiyadı mı!ltakasında) işlenecek 

bir suçun bu itiyat ile ne dere
ceye kadar bulıışık olduğunu 

tayin ve takdir ve daha bida
yetten itibaren delafli onsı göre 
tesbit ve muhafaza bir emri 
asirdir, 

.. -t=;;ı;; t 

Köprü tam ~i e - il 
VilAyet Daimi Encümeninden: 

Trubzon - Sürmene yolundd Dirona, Varvara, ve Şana 
köprülerinin tamiri 2299 lira 59 kuruşluk keşif bedeli 
üzerinden 21 gün müddetle eksiltmeğe konulmuştur. Ma
va'Tc1cat teminatı 172 lira 47 kuruşlar. 23 3-938 tarihine 
çatan r.arşam6a günü saat 15 de vilaget makamında top 
/anacak olan daitnl ertc'ilmende ihalesi yapılacaktır. Kc
~if evrakile şartnamesini görmek isteyenler h~r gün en· 
ciimın kalem1ne ve talip olanlar mav:ıkkat temlnatlyrile 
encümene muraca•tları. 1 - 4 

Betonarm9 menfez eksiltmesi 
Viıayet Dairii1 Encilmeninden : 

Trabzon . Sütmene yolunun 36x 760 inci kilonetre. 
sintl~ 5 metre acrklıjındaki menfezin betonarmeye tohvili 
ifin tanzim kılınan 1931 lira 31 kuruş bedeli keş/ i üze· 
rinden 21 gün müddetle ekslltmeğe konu/muştur: Muıvak 
kat teminatı 144 lira 31 kuruştur. 23-3-938 tarihine ça
tan çarşamba. günü scxat 15 de vilayet makamında top
lanacak olan daimi encümende ihalesi yapılacaktır. istek
lilerin keşif evrakile şartnamesini görmek isteyenler her 
giin enciimen kalemine ve taUp olan.farda muvakkot te-
minatlarill' encümene muracaatları. 1 - 4 

Paıorlıtela o~UI badanası 
Hulasa : Bu vilayet j11ndar

masının erinden en yüksek rut. 
beli subayına kadar kıırşı dur
dukları ve uhtelerine terettüp 
eden vaziyet ve vazife 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Merkez Haci kasrm ilk okulunun badanası 41 lira 26 

kuruşa pazarlıkla qapılalaktır. İsteklilerin 9-3 938 tarihine 
çatan çarşambaya kadar encümene muracaatları 2 2 

ler çok mObim ve ağırdır. 

Gelelim vesııit meselesine : 
Bu şllphesiz jandarmanm isti
malinde olan silah Ye teçhizatı, 

nakil ve muhabere vasıtalarına 
yollsra tdallük eder. Bu mın

takanın hususiyetleri gözöoQne 
alınarak bunların da çok ehem
miyetle ihzar ve ikmal edilmiş 
olması lazımdır. Yazımın bura
sında, kafamın içinde bana hay
kırır gibi bir ses duydum : " Bu 
dediklerin hepsi doğru olabilir .. 
Kuvvetli bir teşkilat, mUkemmel 

bir eleman, ve en modern vası· 
talarla j:rnda rma bölgemizi teç
hiz edelim, yln'e ıuç olmayacak 
mıdır?. ,, Yukarıda da arzet
miştim .. Alelumum suç olmasınif 
tamamen maal olmak imkan 
haricindedir. Halta ve batta bir 
nllfı.ısa bir jıındarma neferi 
dlişse ve o jrndarma eri gece 
gündüz uyumasa bile bu böy
ledir .. fı'akat, bilhassa bu itiyatla 
işlenilen ırnçların bu teyakkuz 
ve hakimiyet muvacehesinde 
haddi asgariye düştüğü ve 
hatta tamamen denecek kadar 
ön.üne geçileceği iddia edilebilir. 

tv1ütekoicJin eytam ve eramil maoş
lar1nın ·te8iye günlerini gösterir 

1 numaradan 80 No. ga kadar 3 mart 938 Pt!rşemhe 
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Defterdarh~tan : 
Mütekaitin eytam ve eramil maaşlarmın tediye günleri 

gösterilmiştir. ıstihkak sahiplerinin ayni günlerde müracaat 
etmeleri if un o_lanur. 5 - 5 

Trabzon icra daireııiaden; 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek gayrimenkulün ne olduğu: 
G!lyrimenkulOn bu iu odu ğ u 

mevkı mahallesi eok:al?ı numarası: 
Takdir olanan kıymet: 

Sotha mahalles; : 
Tabmı.un mayıs 330 ta. ve 

184 No. da kayitlı : Atbnda bir 
di.ikkan, üstilnde iki oda, liir .alon 
ve helayı mliştemil bir bap hatıe
nin tamamı. Arşın 180 üç bin 
lira muhammen kıymetli . 

işbu nan tarihinden ihtibaren 
ylmi gun içinde evrakı müsbi-
telerile birljkte memuriyetmize 
bildirmeleri icab eder .. aksi halde 
bailart tapu sicilile sabit olma· 
dtkÇa satış bedelinin paylaşma · 
ıından bariQ kalırlar. 

4 - pösterUen ıftlnde artırma
ya J}tır~k edenler artırma şart-
name ini o~umuş ve ıuzumlu 
mala.mat almış ve bunları tema-
o:ıerl kabul etmiş ad ve ibtibar 
olunur. 

--------------1 Y cniçumai zir mahallesi : 
5 - Tayin e d i 1 e n zamanda 

gayrimenkul 0~ defa bağırdıi(tBD 

l· la"' n Tapunun Jtapunuevvel 929ta. 
ve 12 nosuilda kayıtlı, an katta 

Trabzon Tapu ı;icil muha
fıziığındae; 

dört taraf tan sahibi senet 
ile mahctut: Hane 100 arşın 
temmuz 99 daimi N.425 

ŞsrkJtn yol Şimalen Ali tar· 
lası Garben lilahibi senet fındık
lığı Cenuben Hatip o~lu Hasan 
ile mahdtd ; Tınla 1 dönilm. 
T. evvel 98 yoklama N. 15 

bjr bodrum, üstte bir saloo, büyük 
bi1 oda, ikiLCİ katta bir oda 
ve bir ıaJoJ), bi.r heli ve ayrıca 
bir mutbalı: ve ijzP,fl balkonlı 
müştemil bir bap hanenin tamamı. 
41278ı428160 hisse i t i b a r i 1 e 
4064:U054240 hissesi 60 arşın ve 
beş bin lira muhammen kıymetli. 
Artırmanın yMpılacağı yer, saat 

Trtbı;oo icra da1r'ı1 önOntU~ 
4-4-938 paııı,rt.e.şi gUnü 'saat 14 
den 15 ya kadar 

- İşbu gayrlmenludtta ırtJr
D).a şartnıımest 5·3·938 larıliin· 
deo itıbaten 9a~ 78 No. ile Trab
zon icra dal'e'injo muayyen 
numaasında herkeain gl)rebU· 
mesi 1 tç~n açıktır. tıanda 7azılı 
olaolardan tazla nıalUmat almak 
isteyenler, işbu şatnameye ve 
935 78 ffosyaoumuasile memu
rlyetiml;ıe muracaat etmelidir. 

sonra en çok artırana ihale edi
lir ancak artırma bedeli muiıam
en kıymetin yüzde yetmiş beşinl 
bulmaz veya satış isteyenin ala 
ceğınll ruchan~ olan diğer ala
caklılar bulunup fabeqel bunların 
o gayrımetık\ıl u~ temin edllmiş 
alt1caklıların mecmuundan fazla
ya çikmazsa en çok artıranın 

tahbüdU bakı kalmak üzere ar
tırın• on beş gUn daha temdit 
ve onbeşinci günün sonu olan 
19 4.93s Salı guou ayul saatta 
olacak artırmada, bedeli satşı 
isteyenin' al•caeıoa ıüchanı olan 
dj~er' alacaklıların o gayrimen
kul ıle temin edilmiş alacakları 
mecaıuundan fazlaya çıkmak 
şartile en çok artırma ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse 
iJ;ıale yap~ımaz. ve satış talebi 
düşer. 

6 - Gayri meukul kendjsine 
ihale olunan kimse cıerhal veya 
verilen mühlet içiade parayı ver· 
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evve1en yüklilek 

/LAN 
Trabzon ir,ra dairesinden: 
Açik artırma ile paraya çev. 

riiecek gayrimenkuiün ne oiduğu : 
Jayri menkulün bulunduğu mevki 

mu kellesi sokağı numarası: 
takdir oiunan kıymet : 

Birinci katta bir salon ikinci 
katta üç oda bir salan üçüncü 1 

:katta üç oda bir salon, rılt katta 
iki oda bir hala. vesaireyi müş
temil bir p!ıp hanesinin 40 his 
sede 28 his€si. 

Zağnos mah:ıllesinde Kalçı Zfl 

de sokağında tapunun mayis ı 
93G daimi ve 38 numarasinda 
kayıtlı tamamina dört bin lira. 
ve yine tapunun kanunievvel 
929 tarih 13 no da kayıtlı ma 
ğazanın tamami 412782428160 
hisse itıbarile 406434054240 his· 
30 arşın . Üçb!n lira muvakkat 
kıymetli. 

Artırmanın yapıncağı yer,gün,saat: 
Trabzon içra dairesinde 

4 • 4 • 938 pazartesi güaO saat 
14 den 16 ya kadar 

1· lşbu gayrimenk!.!lün artırma 
Ş:.rtnamesi 5 :~ 938 tarilıinden iti· 
haren fü& 188No. ile Trabzon icra 
memurluğu muayyen nunııırasında 
herkesin görebılnıesi için açıktır 
llfında yazılı olanlardan fazla mu- ı 
luınat almak isteyenler, ü;ıbu şart 1 
nameye ve 92tı • 38 dosyanuınurı.ısile 
mtmuriyetimize murucaat etmelidir 1 

2. Artırmaya iştidlk için yukarıda 
yazılı kıymetin yüzde yedihuçuk 
nisbetinde pey veya milli bil' .Bakanın 

teminat mektubu tevdi edilecektir(142) 
3· ipotek sahibi alacaklılarla diğer 

al:'ıkdarların ve irtifak hakkı sahip 
le:ınm gayrimenkul üzerindeki bakia 
rını hususile faiz ve masrafa dair 
olun iddialarını işbu ilan tarihinden 
ih tibaren yirmi gün içinde evrakı 

müsbitelerile birlikte nıemnriyetiıııi 
ze bildirmeleri icap eder. aksi hal 
de hakları tapu sicilile sabit olma 
dıkça satış bedelinin paylaşması.adan 
hariç kalırlar. 

4 Gösterilen günde artırmaya)] 
iştirak edenler artırma şartnamtblUl 
okumuş ve lüzumlu maıunıat almış 
ve bunları temamen kabul etmiş 
ad ve ihtibar olunurlar. 

5 Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağırdıktan sonra 
en çok artırana ihale edılir ancak 
artırma bedeli muhamen kıymetin 

yilzde yetmiş beşini bulmaz veya 
eatış isteyenın alacağına rucha..uı oıaıı 

diğer alacaklılar bulunup lt.bedel 
bunların o gayri .:ııenkul He teıııın 
edilmiş alca!arınııı mecnınun elan 
fazlaya çıkmazsa en ı;ok artıraıııu 
tahhüdü bakı kalmak üıere artu·ma 
on beş Gün dahil temdit ve oıı beşinci 
günün scnu olıtn 
19 .4. 938 Sıılı günü aynı saatta 
lacak artırmada, bedeli satış ısteye 
nin alacağına rüı;hanı olan dı o't:ır 
alacaklılarm o gayai menkul ile te~in 
edilmiş alacakları mecmuundaıı fazla 
ya çıkmak şartile, en <,ok artırana 

ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edUme:.:se ılıale ya1Jılnıaz. ve satış 
talebi düşer. 
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Kahvelerde oyun kôğıtlan 
yasa~ edildi 

Belediye Riyasetindan: 
Krıhvehanelerde oynanan oyun kağıtlarının mıkrop nakline 
vasıta yoplan oldukları f.etkikattan anlaşı'mış ofduğundan 
umumun sıhhatını vukage için bu kağıtların kaldaılması 
ve badema kahvehanelerde tavla. dornina, satranç ve bi
fardo gibi sodalı su ile yıkanıp temizler m?si mümkün 
olan o ıun aletlerinden mada kağıt oyunlarının men'i Bele
diye meç/isinin 24 2 938 tarihli dokuzuncu inikadında 

müzakere ve kvbal edilmiştir. 
Umuru 'Belediyeye müteallik ahkô.mi cezaiye kanununu'll 

bazı m 1ddelerini muaddil 1608 sayılı kanunun 1 ci mad 
desi mucibince ittihaz olunan bu karara riayet etmiyenlerin 
teczilJe olunacak/arı ilan olunur. 2 - 3 

Şehir haritası eksiltmesi 
TRABZON BELEDİYEE RİYASETİNDEN: 
1 - Trabzorı şehrinin Belediyede mevcut usaddn~ 

T.2000 ve 1-500 lik harita ile bunların tanzim ve tersi
mine esas olan hesabata müsteniden Belediye yapı ve yol-
lar kr nıınunun 1 maddesi ahkamına tevfikan, 1-1000 lik 
haritası ı;aplırtlacaktır. Muhammen bed lı 7500 lirafır. 

2 - Bu işe oit şartname, Beledı ye f ·n müdiirlüg ünden 
hila bedel alınabilir. 

3 - ihale, açık eksiıtme suretile 8-3 1938 tarihine mü
sadif s1li günü saat 14 d!'. Belediye daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 112, 50 liratır. 
5 TaHplerin, ehligtti fenniye/eri, Nafıa vekaletince 

musaddak mühendis vet1a topoğraf olması şarttır. 4 - 4 --··----
Mağaza icar artırması 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Hususi muhasebenin Muhittin mahallesi q'ni sokakda

ki 41 · 43 No: lu mağazasının sabık icar bedeli olan 90 
lira üzerinden 2 T gün müddetle arttırmağa çıkarılmıştır. 
Muvakkat teminatı 675 kurştar. 16·3-9J8 tarihine. çatan 
çarşamba günü sa?t 15 de Vilayet makamında toplana
cak o 'an daimi encümende ihalesi yapılacaktır. isteklile
rin muvakkat teminatlarile encürnene muracaatiarı 2 - 4 

Mağaza icar artırması 
Vilayat Daimi Encümeninden: 

Hususr muhasebenin Tuzlu çeşme Hacı Ahmet sokaiın 
daki 2 No'a mağazasinın bir senelik icar bedeli olan 36 
lira üzerinden 2 l gün müddetle art1Tmağa çıkarılmıştır. 
Muvakkat teminatı 260 kuruştur. T 6 3 938 tarihine çatan 
çarşamba günü saat 15 de Vilayet makamında toplanacak 
olan daiml encümende ihalesi yapılacaktır. isteklilerin. 
muvakkat teminatile encümene muracaatları 2 - 4 

6 Gayri llJenkul kendisine ihale 
olunan kınıse derhal veya verileln 
mühlet içinde parayı veruızseilıale .agv aza ı·car temdı'dı· 

kararı feshol unaruk keudsiden evveleıı 

yüksek tek.me bulunan kimsi arzetıniş Vı'la" yet Daı"m"'ı Encu·· menı'nden ·. 
olduğu bedeıı .. almaga ıazı olmaz veya 
bulunmaztıa hemen on beş gün müddet h 
le artırll:1aya çıkarılıp en ı;ok nrtırana Hususi mu asebenin mühittin mahallesi yeni sokaktaki 
ilıale edüır . . ~Jd ıhıt!e arasındaki fark 35 nolu mağayasımn bir senelik icar bedeli olan 50 lira 
ve ieçen iunler içinde yüzbeş ten 
hesap oluna?ak faiz ye diğer zarar üzerind~n arttırma müddeti 10 gün temdit edilmiştir, 
lar ayrıca hüme hacet kaımakzışın Muvakkat teminatı 375 kuruştur. 12-3-938 tarihine çatan 
memuı·iyetimizce alıcıdan tahsil olunur 
madde (331) Gamartesi günü saat 11 de vilayet makamında top/ana-

Gayrimenkull.er. yukaJda gosterilen cak alan daimi encümende ihalesi yapılac"'-tır. 1·ste.<' lı·l.~rı"n 
4 4 91!8 tarıhınde J ral.>:ı.on icra •" -

memurluğu odaııda işbn ve gösterilen muvakkat teminatlarile encümene muracaatları. 
artırma şartnamesinde satılacaiı ı------------IJlDOlunu<. ,,.,,..,,.,...,.,,.,..__.,, •. ,...,...,..,""'".;....;;.-.,;,..;.;;;,,~ 

Trabzon .BI~~~sinden almış ~3 ··p .... ıı~b~~a~.:.ıı:'s.ııl~l~l~k~~u::rltW:ll~.ıa~ı~<"' .. ,.ıiSı'"' ~ 
olduğom 5J8 Nu lu şoför vesı- ıı.: ı•J 
kamı zayı ettim. yenisioi alaca [+] K+] 
ğımdan eskisiuiu hükma yoktul' l+l K t fil 

!ızlıi:::.~~D;:~: ~:~;.. f ! an ar,! 
Yomranın Kalafka köyün- (+l • [+] 

den oğuz mevkiiode tarafları •l e ra z 1 [+J 
kaşıkcı oğlu Tufan ve Durmu~ f•l (+J 
oğlu molia Ahmedin çayırları r•'! r.ı+'1 
ve fındJklık bahçeleri ve dere ~~ ~:ı 
ve ırmak ile mahdut iki dönüuı .. •..a • l A th • [+J 
fındıkhk. ile seller mevkıiode ~·] l m a a an es l (tJ 
pü tarııtt kocaman oğıu Atıme- (tl [tJ 
din. çayırlkar~1ve fındt.ırnğı diğer- [+]Şa,lıdaki imalathanemiz Uzunsokak cadd'!sinde Şehir ~·J 
ıerıırma ıe mtthdut fıudık ır.+"= K 'Ab.. d · k' v · k ı · · kld'l · · b11hçesiae T. sani 1'2!:16 yoklama ~i u u u yanın ı ' enıso aK ıçıne na e ı mıştır. l.•A 
tarih ve 594 ve 5YS sal'ı ı tapu ~•] H •t • k ·· ı k ltJ 

• şarkıın yol Garben Ouıer 
11ğ:ı Şimaleo :vlehntet ve Cen.u
ben ırmak ile mahdut : Tarla 
ı dönüm T. evvel 289 yokhrmal.2 
Yomranın Uz mesehor köyüli· 
<le vaki hudut ve evsafı yuka
rıda yazılı bir hane ile iki tarla 
Molla Memiş o~lu Melimet bioi 
Basanın iken 315 tarihinde ve· 
f atile oğu1ları Seyôi ve Abmedi 
terk ile bunlarda murisleriniıı 
vefatından· sonra işbu gayri 
menkuller 315 senesinde ara
larında birrıza taksim ederek 
l:ı!lne ile T. evvel 98 yoklama 
defterinin 15 sıra N. sına ka
yıtlı bfr dönüm tarlanın Seydi 
lıi3sasine ve yoklama T. evvel 
98 yoklama defterinin 12 N.sıoüa 
kayıtlı tarlama da Ahmet hls
s:.>sine tahsis . ediler.eJt tarihi 
mezkurdeoberi bu suretle ta
Hruut edildi~inden b a h s i le 
tesçilleri talep edilmiş oldu
gundJn esbabı taaarrııf ve te· 
mellOk hakkında bir memur 
göndeıllmek _8uretlle martın 
yirmisine milsadır pazar günü 
ı at oıı u9te m .. urılliııde tabkl· 

2 - Artırmaea lştjrak içla 
yukatıda ya~lı kıymetin yüzde 
yedibuçuk nısbellnde pey veya 
milli bir bankanın teminat mek
tubu tevdi edileeel{.tir.(l42) 

3 - İpotek sal:libi alacaklılarla 
diğer alakdarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin ıayrime!lkul llze
ıi..d eki haklarını hususile faiz 
ve mHrafa dair olan iddialarını 

tekıtte bulunan kimse arzetmış 
olduğu b~delle almağa razl Ol· 
maz veya bulunmazsa hemen 
onbeş gUn müddetle artırm!lğa 
çık.arıııp ençok artırana lbaıe 
edilir. iki ihale arasındaki fark ve 

kayıtlar.ı ~~citıince. koc11nııın ~·j er çeşt yeni pas U I Ontar W 
oğlu Aıı ~ını lbrahını w111i!{ ,.J y ı l•J 
iken ~~fatıle o.ğlu Ce!fil ve kızı ,. a p 1 1 r lti 
füıhmıyeye intıkal edıp bunır.r '.+] - ' f'A'l 

da 313 senesinde 41.J lhtıya ~.,.,Qlçüler kanununa ve nizamnamesine göre~~ 
Durmuş Oğullarından Annı ·t "'l . k··ı . k . aw 
0gıu Basana sattık.larıadı.ı n tı .. n. l+ .... er nevı pas u , terazı, antar vesaır ölçü~•J 
sile ~a~an . tarafladıın nu ...... wa ;+laletleri tamir edilir. ltJ 

• 

kat yaptmlııcağından bu yerler 
Uzerinde tasarruf veyahut ya
pıla». taksimin hilafını iddia 
edenler varsa ellerindeki vesa. 
ikle birlikte keşif guunne kadar 
Trabzon Tapu sicil m\ıhafız;ı~ınt 
ve keşif &llnUbde arazi' uzericde 
buluııe.~k memura uıuracaat 
etmelerı Jl4A oıuııW' • 

geçen gUnler içinde yüzde beşten 
hesap oıunack faiz ve diğer za-

rarlar ayrıca hükme hacet kal. 
maksızıo memuriyetin.izce alıcı . 
dan tahsil olunur. 
nıadde ( 331 ) 

Gayrimenkuller yukarıda gö
sterilen 4 4-938 tarihinde Trab· 
zon icra memurıugn odasında 
işbu gösterilen artırma şrtname 
ıhıde ııtılacaaı ll!.n olunur. 

• 

tesçllı ıstenılınekt~ olduğuııd<:1n [•] [+-= 
bir memur gönderılmek su:e- ftT • • yaptırmak istigenlerin imalathane.mizrr~ 
tile mart Y~8 ayıoın 26 ıocı ~~ emız iŞ l · J [ ıt.."ll cıtmartesi gUnü yerinde tabki l+] muracaot etme erı men, aat arı iktiza l•..l 
kat yapılacaktır. 8u yerlere [+] sındandır. L.•l 
tasarrur iddiasında bulunanlar [+J Demir 'üzerine her nevi makine ve otomobil ltJ 
varsa keşif gününe kadar elle· (tl tamir ve h ·ikon. kepenk imal olunur. l•l 
rindeki vesaikı tasarrufıyell1rile ,..~ 

~~~~~~dedai;:~!~00 vb0u1Jn~~:~ 6~Mustafa ve Ali Demirel kardeşler~ 
memura muracad etmelert itan a... ... ~ 
oıunu~. ~Sm:llBSBESBSSBSSBl~&B ., 


