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Ankara ( A. A. ) - B şbakan Ce fil Ba1Jar tarafznd.'.l aj'lns 'lmsıtas;/e neşr 
edilmek emrile atideki tebliğ görıd'!ril ·ştir : Rei icurnhur Atatürkiin Bursayı Ş'!reflen
tlirmeleri miintı•ebetigle resmi '!!e hususi hitiin tpş~kk.:iller ve 8'..lrsa.nın bütıin kıgmet"i 
vatandaşları tarafından Ulu Ond~re yapılan m 'nnet ve şükran. itaat ve inan gösteri
leri büyük ş .. fimizi pek ziynde muteJı,,ssıs etmiş ve Ttirk-milleti ıin sigosi l}üksekliğtnin 
parlak delili olan bu sevgi ve saygı gösterileri hüku neti de bi hassa müteşekkir bırak 
mıştır. Şefimiz Atatürk derin sevgi duygulannın Bursalılara iblağına beni memur 
buyurdular. Bu şerefli fJazifegi ifa ederken kendi'11 ve hükiı.'Tlet arkadaşlarımın takdir 
ve teşekkür/erinir.de ilave ederim. 

Başvekil Celal Bayar 
~--~~~~~~~~ 

g 
Cıır n aı .... z te i (20-1 1!)18) 1 yiik hır mu\ 

ım~nınkll T.lrkiye o ~lıklı bir ml~tir. 
yazıcı '.l<I erzn 1 le Şö} le diyor: ı ı 

• 'l'Or ivn ve Yunrnistnıı h lı h 
nu lir el ki li::. dı ·nı ş vıri' ·ı ukU 
bay Nil{ol ı M n ı-; ·u, u k t ıl 

eserlerin Pn ü ı o 
ı.ere } Uknrıd k\ 1 . , 
pek mü ıiın hır e "r 
tir. Bu tosrtı imiz tıir 
vahud reklAın l')!ımık t 'ıkkı e
fılıneınelldir. Zil 11 oş ~ıdaki sn· 
tırlardırn da anı :;ıh:eoğı veçhile 

tetkik ettiğimiz bu kitap hak
kıodıı bu anda dOşOndUklerlmiz 
bUsbUtilo başkudır. Bay Maoes
kunun eserini okuduğumuz 
zaman iki mesele karşı -ıoda 
kııldık .Mumaileyh buohırı bn-

me ı 

m mi)le b ı 

l3u DO I lU } 

kitaplarından tam.. rnası ka
bil olduğu zJonıod1 bulJ l r, 
tamamiyle acı bir sur h ya· 
nılmış olurlor. Bu ne\i eserler, 
Dd k.odar bitnrcfnue i~lenirse 
işlensin, mUellifin milliyC'tinden 
millhem bir noktai nnzarı 1a 

mutlaka maruz kalacaktır. 

Bursa Belediyesine 
teberrularda bulundular 

Başvekil Celal Bayar 
Merinos fabrikasını açtı 

2 - Y:ıbancı memleketlerde 
bulunan iktisadı mUşnvirlikleri. 
ınlz, vaziteJeri yalnız şnlısı dus· 
yalarına malOmut topl uıoktan 
ilı:ıret olını.ıdığıoı bilen ve alt\. 
kadu bulundLıkları hılc ınle 

işler hakkında nezdlcrindo çe
hştıkhtrı memleketleri taoıya 

lıilmek inıkfinmı veran unsur
lard.rn mürekkep olmıık Uzere 
teşekkUl etmiştir. Mllellirio, -
bugünkü TUrkiye - ad ı e.rnriod 
bu iki mUbim meseleyi k vrn
dığıuı göruyoruz. Anka:-a 3 ( A. A. ) -

Atatl1rk Uur:sa Helediye Hf~
l11tne şu mektubu göndermi., -
lerdir: 

Bay Neşet Klper: Bursa 
Belediye Reisl 

Bu defa Bursayı ziyaı etim 
mUnasebetlyle Bursanın resmi 
ve busuıı bütün t •şekküllerl 
bu gü-ıcl şehrinizin blltlln va
tındtışlaıı tarafından hakkında 

izhar edilen sevgl ve saygıdan 

çok duygulandım M dero bir 
zihniyetle ve temiz bir konoor 
la vucUda getirilen Çellkpale:strı 

beni konuklayan Hursalıların 

yüksek misatirperver.ikleri11den 
çok wutehassı:s oldum : Huradıı 

TUrk mlllelioin siyasi ve mP.deoı 
yUksekliatol gı>steren parklar 
deliller ~ördüm. Bundan ıuüle

vellit trhassu'J ve teşekkUeleri 

Fransa ve 
Akdeniz 
Ankara 4 ( A A ) 

Fransa hükOmf ti logıliz a
mıralhk dal eslle mutabık kıı· 
laralt Nyon anlaoması mucibince 
Akdenlzde kontrol vazife i gO· 
ren Fransız gemllerlne lsp~nyol 
suları aarlclnde göreceğt her 
baoıı bir deniz altı g ınlsl l 
tıkıp etmnk ve batırmap e:nrini 
vermtotir. 

Japonya 
20,000 telef 

• 
vermış 
Ankara 4 ( A. A. ) 

Japon llqrlclye Nazırı meb 
usaa meclisinde Çin . J pon 
ltıtııarının başandanberi Japon 
ordusunun subay ve er olarak 
asgari ~O bin ölU verdiğini söy 
!emiştir. 

Teşekkür 
Maruz kaldığım korkunç oto 

mobil hadtsF.Slnde aldığım mote
ıddit ağır yaraların tedavisi ve 
kırılan omuzomua bağlanması 

buıı.suoda gösterdiği hazakat 
ve aıaml itina ve şef kalten do
layı değerli doktor operator bay 
Abdullaba ve hastalığım eımasın 
dı keza tedavim yolundu göster
miş oldugu samimi ıtlllka ve itl
nadao öturU muhterem d Jktor 
bay Mustafa Besime minnet ve 
şnkrilnlaıımın ibUlğıoa muhte· 
rem ıezetesılzlıı tavasautuou rl 
~ tJltfl;a. 

lf p,klcı r-nlı•i'u 

min sev;{ill Bu s1lı •ra lblıı,:tını 
rica ederim Bursa kaphc ılım
oın bllyiik ve ıncde ı lhtly c 
larıodan birini kurşılııyan Ç lik
palas öteliııin Uurı>a Belediye. 
sininde himmet çe muavcnetıle 
dıtha ftızla ioki~tıf cdeblhneslui 
temin için bu otelin uit olduğu 

şirketteki 31,830 lir.ılık hisserr i 
belediyeye terkediyorum. Ayni 

zamr.ında v11ktiyle Bursn Beledi· 
yesioin 1923 turlhinde b:ına he-

dl,·e elu ı~ olduğu !tel b ıhçe
sıue muttı;sıi ku:;ıo.Ude bUtilıı 

mU:;ıterni lıtile be ediyeye hibbe 

ettim, bu ıa~k ÖL~lin bir an.-kt>si 
olaruk kutlsoılac.ık ve Bursa 
delediyesl bu kOşkün bede iui 
ts dlr ettirerek şirketten o rnik 
dttrdll hisse senedi mubayaa e 
dt!Cl:!ktlr. 

Kliring 
Meselesi 

Ankara 3 ( A. A ) -
Turkige Cumhuriyeti mer

kez bankası 11ezdınde mev 
cut klering hesaplarınd:ı ala 
caklı 0 'an memleketlere mal 
ıhr ç ed~n taczrlerin b1ı ih 
rocata ait ve ccnebı p ırası 
üzuindm tanzim olun'!'uş 
vtSaiki bankalar kanalı;le 
ibraz etmeleri halind bun
ların Tıirkıge Cumhuriyeti 
Merkez Bankası tarafından 
giıniin kuru üıerinden satın 
alınması takarrur etmiştir, 

Egede yağmur 
ve seller 

Ege mıntakasında Kediz. 
Bakırçay. lrmakç ıy, lvlende
res yeniden t ş ,ırş kedız 
suları Menemtn ve Manisa 
ovasını kaplamıştır. Yağ· 
murun devamı halindi! lzmir 
kasaba hattında münaka· 
/atın kesilmesinden endişe 
edilmektedir. 

Bursa halkını ve 
Valisini takdir .. 
Ankııra 3 ( A. A. ) 
Ht!isicuaıhur Ataturk Uur-

sada kendbice yapılan kar~ı u
mnda ve Mcriuo:ı f abrlkas:ııın 
açılış töreninde gördllkleri in 
tizam ve mnkemmeliyette::ı 
memnun lrnlmışhır ve bursa 
Vallıst Ş fik Sc>yeu t11kdir bu 
yurmuştarC11r. Kay fil et D11hillye 
vekili SUk.rU kaya turafındao 

dDo vallyt reagıea teblia edU· 
mı,tJr. 

Ankara 3 ( A' A. ) 
Ba~vekll Ceh11 Bayar dün 

Burs dıı Merloos fııhrlkasıoı aç
mış! rdır. Sö ledlği nutukta : 
Ht>ş tıenelik endU tri planında 
önemli yer .ılın ve mE>rlnos 
e .. si Uzerln<> kurulan fııbrikanın 
dö l milyon Jirnya imal olun. 
duğunu ve fabrikanın Uç milyon 
kilo iplidaı madde kullanacağını 
baş ıc ı ve en az iki milyon kilo 
meri ıos yap ğısı i tibl k ede
ceğinı 1650 i;çi ÇJlışac ğını söy. 
lemi:;ı ve nutl unu şu cümleleıle 
b tlr i~ ır : 

J u sefer ursıya gelirken 
AtolUr ün yıınındıı mevki almnk 
şerefml ihraz ~tmi~ tuluouyor
dum, Bulıs1L11ız milli n:ıUcndelc 

11ln karanlık de :irleri nzcrfndtl 
dvlııtıyordu. <., aralık Bursa bU
lUn vnturıdaşlorile AtaturkUa 
yolunn çıkmış bulunuyordu 

Atatürk hunları göstererek, bak 
Bayar dedi, gazel memleket ve 
bu temiz yUrekli hıılk. mustev
li!erin ayakları altında bırakıla
Mllrmiydi, bu sözU söyleyen 
bllyUk halaskar mız memlekete 
refıılı getirecek eserler açmak. 
iı,:in yola çıkmış bulunuyordu 
Bizzat o refcthıo maddt izleri 
üzerinde idi, şohere geldik ılztn 
candan teı;aburlarıoıııt şatıid 
oldum, ı;izio bu yüksek duygu. 
larınııdan kurtaracağımıza kar~ı 

gösterdiğiniz bu minnet ve şUk
ran ç1şgunluklarıoııdsn aldığım 
hPyecımn tesirleri altında ka
larak heplnizi göz yaşlarımla 

sehlmladım. Ve bu neticeye 
vardım : Kalbler birleşmiştir. 

MillP.t şefini seviyor tJef mille 
tlol se\'iyor. Bu sevgilller için 
saadetler dilerim. 

ÇUnk.t1 meydnna getirdiği 

bu eser her iki ihtiyacı da tn 
mamiyle tatmin etmektedir. 

Türkiye, her bakımdıın izah 
edilmek suretiyle ıamamiyle 

anlatılmakta ve icap eden yer
lerde de mukemmel bir etude 
mUsteold mukayeseli malOmatla 
tasvir edilmektedir. 

Türk parası kıymetini 
koruma hakkında 
12 N. lu kararname 

Aynı zamand! tamamfyle 
yeni olan iktisadı malilmatlara 
da kafi derec~de itina edilıiiği 

gösterilmekte ve her sene ba
şında da, o sene z:.ırf ıodıı yapı. 

lan mllbadeleler hakkında kafi 
bir materlyal (malzeme) teşkil 

edecek malO.mat ta verilmekte
dir. 

TUrkiyeyi tanımak için yal
nız müitacel bir istifadeyi istih
daf eden bir aoktai nazardan 
bakmak kafi değtldir. Ona ta 
rihiuln derinllklerloden ve göz
lerimiz önünde yuptığı inkWlp 2 - ·rnrkiyede çalışım rea

sn rans ve slg Jrtıt şlrkPtlerioe 
iş veren 1'0rkiye harlclodeki 
ş rkdlçrlo, Uç aylı hesnp devre
le i n tlceslnde n1acnkl rı t hak
kuk cttlğl t 1kdlrde l;;bu alt!cak
ları ırı, 

3 - He sor.ıns ve retro
sesyon nıukıı.velenamelrrine 

tevfi n sem~ sonu unda yapı· 
lan k r ve zırar he abının Tllr· 
kiyede çalış n şirketlere bırak
mış olduğu afı kar nzerlnden 
TUrkıye h lrlc nddki iş veren 
şi k~t! re ls1bet eden temet
tOlerin, 

Se best du izle tediyesine 
kambıyo murakabe mercilerlocı:ı 
müsaade olunur. 

F) 1 - Mevzuları illbarile 
umumi sigDit~ şnrtlım dahiline 
girmeyen ve mahiyetleri iliba· 
rile busu:-.lyet arz eden riziko· 
lorla, 

2 - • ıevzul.ırı ltrlıarite U· 

muml sigorta şartları dııhiliodo 
bulunan ve mahiyetleri itibarile 
de husıı-iyEü arzetmediği hıılde 
igorta mebn iği ve tehlike de· 

recelerine gOre umumi reasU 
raos muk velelerinde mUnderiç 
azmi Umltlor fevkinde kalan 

ı iz\koların, 
Slgo'rt ıarıoa aid dövizler 

serbest olarok verilir. 
C) Sigorta muamelıltındao 

müt<'vellid .döviz mnsandesi 
anC!lk sigorta şirketlerile rea· 
sUraos şirketlerine verlllr. 

H) ::sigortaya mUteaalik dö· 
"iz mns adeleri ynlnız. Ankaro, 
t tonbul ve !zruir ktımbiyo mu 
raknbe mercilerince her Uç ay· 
da bir verUlr. Ancak D fıkrasıo 
dakl döviz mQsııedelerl l~bq 

m Dddet kaydına tabi dea.ıttır. 
Madde 31 - TOrkiyede le 

rayı faaliyet eden yer1l ve e"· 
nebi şlrketlerlo hariçte bulu
lunan hissedar ve hamillerine 
tediyesi icap eden lıissei temet
tU veya faizin miktarı lle bun· 
fara tekabUl eden kambly0 ih 
tiyaçları şf rket heyeti umumi 
yesinin tasdikına iktiran etmi~ 
meclisi idare raporlarının kıtIB· 
biyo murakabe mercilerirıca 
tetkiki suretile testıit oluaur. 
Bu suretle tesblt olumın meba
Jiğln transf eı iuia suret ve zanıa 
nı icrası har rn'le umumi dö\'iz 
vaziyetine nazar:ın .Maliye Veka 
letince tayin olunur. 

Madde 32 Umumı. hu ·u· 
si vo mlilhak bütçelerle idare 
olunun rt>smı devairle men. rıı 
umumiyeye hadi 'Il mUessesattan 
bulunduğu kanunen tanınmış 
olan mQessos ler ve sermaye. 
sinin nı fındın f11zluım1da Dev. 
letin lştirılkl bulunan ~lrket ve 
mne~seler tororından : 

lardan bı:kmak lilzırodır. 
işbu memleket, boyuelmllel 
ınUbadelelcrln ihtlyaçlamıdan do 
ğıın cereyanları ıve yabud gll
z Jliklerl ile, turistlerin doymak 
bilmeyen gözlerini tahıik eden 
ve s tlıi otild çerçeveleri ha
ricine çıkaran şayanı dikkat bir 
yerdir. 

Bugünkü, Tilrkiye, dOnkü 
TUrkiyenio bir nk Ulamelinden 
ve mem\Qketln ~iya-.1 içli.ııııı 

h rit'lsınd y pılan dcğişiklık.· 

lerdeo dogmuştur. 
Kemal At türk 

ta 

T ş 
A • Memuriyeti ı U\ ak kata 

i'e gönderilE>cek memur ve 
mnstahdemlere ( kuriyE:ler mlls-
tesna ) döviz mezuniyeti veril ÖIUmllyle bizlrri ac1.3rn 
mesl lcra Vekilleri beyetiııden sokan ~1ulğ' d iy üJfl umu 
kımu i tlhsaline mUtevakkıftır. baş müfetti~ll,.?ıode ıııütc .ait 

Kuriyelere verilecek kam- Bay Ali ŞUkrU Muratlı n o., 1u. 
btyo miktarı merciinden verile· nun cenazesinde bulunmak , 0 

cek vesaike lstlaıd @der. elemimiıe iştirak etmek lutfun-

~~=~~=~===".=""==' da buluna akraba ve dot:llara 
ayrı ayn teşekkür etmcğo li.Cl 

Umumi meclis 
Vilayet umumi meclisi dun 

::ııtat 14 de ikinci reis avukat 
lbrehlm ( Sürmene ) nin reisliği 
altında topla.oar•k muzakerede 
bulunrnuştur. 

ınıı maei olduğundan bu dile 
ğimizia yerine gelm,~lne mu
teber gazetenizin tavassut bu
yurmasını dileriz 

All ŞOkrü Mur than oğlu 
Ailesi namına damadı 
Mıbmet Rıza Kuğu 

e 

<>d •n 1 ürk ııas

illı varlığını 
şcrefıni t ı eden lılr çok 
ı · ıl pları ka~ dettıği gibi 1920 
s ne ıne kadar münzevi vaziye. 
11 de bulunduğu her· kcsçe ma
ı. m b luoan Tllrkiye, kıyaret, 
zıtıniyet ve hayat şarlları bakı
mından diğer milletler arasına 
girmiştir. S ydığımız bu iatı
lılplar 'l'Urk iakllıll.ııoıa büyUk
lU~llnll aolcıtmaktudır: Hilafet 
ile tıırı.kutlcrln kükuı.ıden ilgasr. 
gr gorıyun takviminin ve gllnn
olln S ir:oi dört saat olerak. ka
bulQ, dil, yazı inkılııplurı, kadın
lara mnsavat bnkkı verilmesi 
ve haft l tatili olarak paıarnı 
kabulU gibi ilnh. 

'l'ukvimimizde en ufak. bir 
değişikliği yaptırmak için maruz 
kaldığı 'DiZ z >rlukları heplmb 
hepimiz billyoruı; 'fUrkiyede 
yapılan inkililpların ve çetin 
mUc!ldelelerine dair bir fikir 
e::fr:ıebilmekliğimiz içın yalnız 
bunları derlıatır etraek kafidir. 
Devlet ba:.ıaıındıın Türkiye, de
ğişmesi imkan haricinde olaa 
Cumhuriyet şeklinde bir kantu1u 
esasi k. bul etmiştir. Hüktlmet 
ıcrııatı yalnız bır fıkra tarafın

dan idare edilmektedir. TUrki
yenin iktisadi hayatıma esas 
hatlarına gelince, mnellit biz~, 

zır atin ilk aafbada mevki al
dığını bildirmektedir. 1'llrk.iye 
bir ziraat memltketidir. O, bir 
ziraı iokuab yapmııtır. Devletill 
yardım prensıblae istioad edea 
bir siyasetle mahsuUltıoı ço-
2aitm• bakımından lakişaf et
mek ledir. 

Bay Mıınesko'nuıı istlfıule 
etliği metudları ve elde etti~I 
netlc<ıl ri buton bir alaka u
yandırmak tadır. Kendiıi de, o
kuyucunun ve pratik: bir adım 
ihtıyncıoıu arzularını kati der•· 
cecte t twıa etmek ııere •••
gin mnıaw t vumetı çahş•ıştır; 

Türkıye saaaylleşıne bıkı
mıod11n çırtçi meıaleketler git>ı 
sanayileşme işiade blr tahınlU 
geçırme!..tedır. bu aoktai nazar. 
d .a, l ısktörleriu snn yileşme 
hus. su da sarf. tt "-leri ga7relleri 
'e iımsadı ceptıenin aeg1ştiril
mes1 davası etrafrnda yapılıa 

muoaka aları takip etmeklliimi• 
f.ıı ~lıdlr. Bu sual TO.rklyede 
m llmdur : ~aııayl ve yıhud 

zıraat. 

ur dıı sanayileşmcnia &lir' 
m b. d rnya bır llıti1aç ifia 
o.du ı ınt1t.ı koşa eallmektedlr. 
l t k et . ı ıı. bu eser bizi 

Bu e r ında yazıları. 
ıı nıhayet ver irken mUelllfJn 
Ukreşdekl yüksek ticaret aka· 

d me ·ı gibı Rome• mektepleri· 
uın yetiştirmelerinden olduQ'anu 
h tırlnt:nudaıı geçe:::nıyecegiz. 

Te kadar çok olursa olsun bu 
gıbi eserlerin tarihini bOyOlı: 

bir memnuniyetle kaydetmeQI 
dalma isteriz. Hu daf 'a bunun, 
yukarıda buhselllğimiz hususat 
içlo bır misal ve ikaz olması11 
temenni ederiz. Bizim iktisadi 
edebiyatımız bu gibi eserlere 
deha çok zaman ihtiyacı nrdır.ı 

.. 



2 ~ay)a ! t Ef..,._·"r OL 1 5 ŞUBAT 1937 

~ahe;lbdb~c!lm ah dh ah ah~ d:4' dhdh d)a,dh~eth~ 

~ Dünyaca tanınmış ve şöhret kazanmış ~ 

~ E ektir· 
~ 
~ ~f/J Büır lhlc§ltrülklUID~ ü ~ 
~ ~(/) G. E. Edison labaratuvarının e s 

~ · TON MON 
~ Uzun ve Orta Dalgaları hususi G. E. cam lambalariyle ayrı olma abiliyeti Yalnız ~ 

General Elektiri adyolarında vardır ~ 
~~~~İi~~r~~mi inger, emi . gto 1Vlakineleri acantası ~ 

~ acentesi . HAMI ve KEMAL NALBANTLAR ~ 
'°1~P\!V'~~,~~ ~ ~ ~ 'U'7 ~ ~~ ~~~~rv 

Ladin ağaci açık artırmaya çikarildı1 

Orman Başmühendisliğinden: 

iLAN 
Trabzon icra dairesinden 

Açik arlırma ile paraya ı;:ev -
riierek gııydmenkulün ne oidıığıı : 

1 - Maçkanın Homeriksa Devlet ormanından raporll 
müsteniden 277 metre 470 desimetre mikap ladin ağacının 
beher metre milcabi 290 kuuı 6ulelle ve 2490 sayıli lca
nun mı.:cibince 15 gün müddetle açık artır maya çıkarıl
mıştır. 

2 - Satış günü olan 15 şubat 938 Safi günü saat 14 
de Trabzon orman Başmühendis muavinliğinde toplanacak 
arttırma komisgonunca yopılacaktr. 

3 - Şartname ve mukavalenamı projeleri Trabzon or
man Başmühendis muavinliğinden alınır. 

4 - Muvakkat teminat yüzde 7-5 kuroştur. Satış umu-
midir. 

5 - istekliler orman idaresinde toplanan 
mürt. :aat etmeleri ilan o'unur. 

kamisyona 
2 - 4 

Arttırma. temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Hususi muhasebenin tuzlu çeşme haci ilga sokağın
daki 2 P;.,g lu mağazasının bir senelik kirası ihale tari
hinden itibaren sa6ik icar bedeli o 'an 45 lira 50 kuruş 
üzerinden arttırma müdJeti 10 giin temdıt edilmiştir. Mu
tJakkat teminatı 342 kuruştur. 12· 2 938 tarihine çatan 
Cumartesi tünü saat 11 de ihalesi yapılacaktır. lsteltli
lerin Er.cümene muracaaiları. 

Arttırma temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Huso.·i Muhaseb~nin Muhittin mahallesi yıni soktJ.lctaki 
29 N<! !u m..._ .. ğazasının bir s nelik sabik kira bedeli olan 
50 lira üzeriua't>·.rı arttırma müddeti on g:in iem:lit edilmiş 
tir. Aftz'Tıilkkat temrh~tı 3i5 kııraştur. 12 t ·938 tarihine 
çatan "ıımartesi saat 11 de ihalesi icra kılınc.c ~ jından 
isteklilerin encümene maracqatları 

Pazarhkla limon satılacak• 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Nü 7ıune fidanlrğındaki damızlık limon ağaçları üze
rinde bulunan 3000 tıdet limen meyvesi partı partı 12 2-938 
farid"ne çatan cumartesi saat 1 J re kadQr p .. z:Jrlıkla sa
tışı 10 gün temdit edilmiştir, l:.teklilerin daimi encümene 
muracaatları. 

Yuddaş 
Kurban etlerinden Yoksul Çocuk

fara vermeyi sakın unutmayınız 

Bir kıta f :ndıldığın 8 his~ede 

beş hissesi ve bir kıta tarlanın 

tamamı. 

Gayrl menkulün bulunduğu mevki 
mukallesi sokağı numaruı: 

Hos Meşelos köyünde kain 

, tapunun nisan 92 J tarih ve 706 
ve 5 numarasında kayıtlı. 

j 

takdir oiunan kıymet : 

FınJıklığın tamamına yüz ve 

tarlanın tamamına :SOO lira. 

Artırmanın yapıııcağı yer, giln, 
eal: 

Trabzon icra dairesi önUode 
7-3 - 938 pazartesi güaU saat 
14 den 16 ya kadar 

1- İşbu gayrimenkulün ıırtırma 
Şartnanıui .ı :!-9aı> tarihinden ıli· 

haren ~37 :J3(ı No. ile tralızon 

İcra daJruinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır 

liılula ya.:ı:ılı olanlardım fazla nıa
ıamat almak isteyenler, işbu 9arl 
aameye ve 937 ö:JO doııyunumarasilt 
memuriyetimize muracııat etmelidir 

2- Artırmaya işti ilk için yukarıda 
yazılı kıymetin yüzde yedibuı;uk 
ııiabetlııde pey veya millt bir Bakanın 
teminat mektubu tevdi edilecektir. 
(1'2) 

a. İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alikdarların ve irtifak hakkı sahıp 
lerını.n gayrimenkul üzerindeki hnkiu 
rını huıusile fııiz ve murafa daır 
olan iddıalarıuı i~bıı ı!An tlırılıınden 

ihUbaren yiruıi gün içinde evrakı 

nıüııbitelcı ile lıirlık le ıııerıınriytıliıni 

.z;e bildirmeleri icap tder. akı;i hal 
de hakıarı t11°pu sicilile sabit olma 
dıkça satış bedelinin paylaşmuından 
b.arlç .kalırlar. 

• Göı;terilen günde artıroıaya 
ittlra.lı: edenler artırma şartnamtı1ını 
okumuf ve ltlzumlu mııllmat almış 
ve bunları temaıııen kabul elmlı; 
ad ve lhtibar olwıurlar. 

5 Tayin edilen :.ı:aıııanda gayri 
menkul tıç defa bağırdıktan ı;onra 
en çok artırana ihaıe edılir ancak 
artırma lxdeli mulııunen kıymetin 

yO.zde yet ıııiç beşini hulıııu Yeya 
11tış isteyenin alacağına rachanı o!au 
diğer alacalr.lılar bulunup U.tıc .. ._.ı 
bunların o gayri ~enkııı ıhı tıwı n 
edilmiş akalannın ıııeoıııuua dnn 
fazlaya çıkmazsa en çok artıran,u 
talıhldQ bakı kalmak ı1L1:re artırma 
,on beş GO.n daha tenıdıt ve on beşıuci 
gilntln 13cııu olan 

22-3 938 Salı gOnUs~ nı saatla 
lacak artırmada, bedeli ı,ı ıış ı tcye 
oin alacağına rüçhanı u.ıın ıJığcr 
alacaklılaruı o gayul menkul ııe teuıirı 
eailmiş ulacıtkları nıecıııuundaıı fazlıı 

ya çıkmak şartile, eu ~ok arlır.tna 

ihale edilir. Bö) le lıir b~del elde 
adUmezııe ihale yapılma:ı;, ve ıatış 
tllebi dtııer. 

iLAN 

Trabzon icra m~murlu~·undan: 
Tüccardan Ali Nazmiya Trab 

zon Sulh Huk•k malıkem sinden 

alınan 21-6 - 937 tarih ve 344 
207 numaralı ilam mı.:cibirıce 261 
lira 64 kuruş ma masraf itasına 

borçlu Erzurum belediyesi Mra 

mağazalarında hacı Musa oğlu 

Hasan namına yazılan ödeme emri 

üzerıne mübaşir ve zabıtcca yapı
lan tahkikatta mahalli ikameti 
meçhul bulunduğu anlaşılmıştır. 

Huhuk usul muhHkemtle i kanunu

nun maddei .mahsusuna tevfıkan 

ôdeme emrinin ilanen yapılmasına 

karar verilmiş olduğur.dan ı~bu 
ilanın neşri taı ihinden itıbaren 30 

gün iç!nde borcu ödemeniz ve 

takip talebine karşı bir ibrazınıL 

varsa bu müddet içınde itirazınızı 

istida ile icra daiı esine bildirme
niz ve bu mi.ddet zarfında ıtiraz 

etmez ve borcu ödemezs~ni.ı ve 

icranın geri bırak.ı'mnsına dair bir 
karar getirmedikçe cebrı ıcra ya
pılaca~ı ve işbu ilanın ödt:me em 

ri makamına kaim olmak üzere 
tutulacağı Han olunur. 

6 Gayri menkul kendisine ilıale 
oluııııu kıınbtı <itıılıal \cyu \"erıleln 
mülılııt ı~ıııı.lo pııı 8) ı vu ıııtıse ıiıuıa 

ıL.ıraıı foliholun ra.K kends <.11.:n cvnııcu 

ıfiksck tek ıltc bu.unnn .kinı e uMctıııiş 
ıtduğu lıtdclltı alıııa(;n ı az.ı o ıııu:ı: \ C) a 
buıuıınııı:ı:oa Jıcıucıı oul>t:t; ı;un müddet 
le artırmaya çıkarılıp en ~ok ıırlıraııa 
iııale cd11ır. ıkı ı.lıale arasınd:ıkı fnrk 
ve geçen gtıuıcr içinde ~ tlzbc~ ten 
heı.ap ol uııacuk fuiz ı,; e dıger zarar 
!ar ayrıca lıüıne lıacd kaıuıakx.ıı~ın 
uı• nıuı l)'ctınıiı:ce alıcıaun luhıul oluııur 
mııdde {3iılJ 

Gayrimtııkullcr yukaJda g<ıstcrilcn 
i 3 !i31S tarılııııde trabıon Icı a 

memurluğu odaaıda işbu ve gOslerllen 
artırma şarlnawc&ıııde 'u lıJııc ııı 
Ulnolunur. 

1 

Boru parmakhk eksiltmesi 
Defterdarlıktan: 

fl:ikum t konoğ: önünde yaptırıalacak 685 lira 93 kuruş 
bedeli keş 1/d boru parnıolc.lık 3 2-938 tarihinden itibaren 
onbeş giın m•ıddeıle açık eksilmeg çılcarılmıştır. 

Eksiltme 18 2-938 gürıü saat 14 d~ D!fterdarlılc.ta top 
lancc.ık komis1onda gcpılacak.tır. Bu işe ait evralci keşfi 
ye emlaki milliye müdürlüğünde görültlehilir. lstelclilerın 
ticaret odası vesikası ve bedeli lceş/in güzde yedi buçuğu 

nisbf:tindeki muvakkat teminatile yevmi mezlcurde lcumisgona 
muracaatları. 2 - 4 

atlık Evler 
Cihan oteli arkasıntlaki sokakta hemen çarşınınyanı

bışında 2 Ng lu üç oda, sofaları.mut/ak, avlu, içinde 
alcar sulu çeşmeyi havi bir ev ile Boztepeihiila mahalle
sinde elıievrendi sokağında 38 - 40 N.<! lu olup biri üç 
katlı üç o.Ja ve sofaları. mat/alc, ll.iler, çamaşırlılc, ahır 
önde avlusu, arkasınd{I bahçesi, nızareti /efJlcalodegi haiz 
ve iı;..inde içilir temiz menba JU!JU ve sahrıncı havi "' 
diğeri gine onun bitişiğinde altlı üstlii ilci oda 'l'le mü~te
milati huvi iki ev sahibinin lstan/Jala nakli hane etmesi 
dolayzsile satılacağından görm~lc içi11 içindılcilere ve ko
nuşmak içİn dahi iskele caddısi•dı bar•t aa.ntası Bag 
Huı;P-qine mrırocaat o 'unması 3 - 8 

Zayi şehadetnameler 
Trabzon Takas komisgo 

nundan almış olduğumuz 
736 num ralı 125 'fle l3ı 
rıumnralı 10 I çaval fıntlık
lara aıd şehaddnameler zayi 
o 'muştur. Yenisini alacajı
'1lızdan eskilerinin hüküm 
süz oldllğu ilan olunur. 

iş limited Şirkıti 
Trabzon Şiibesi 

Zayi mühür 
Hasan adına yazılı •ıi

hürümü. z11gi ettim. Bundan 
sonra gınidın hale ettirı
ceğim imzagı istimal edece
ğimden zagi mü.hürün hülc
mü alm•dıjını ildn ıglerim. 

Boztepe mahallesinden 
Segit ojullarından 

All oğlu 
Hasan Metinbaı 

Kira arttırma ilanı 
Vaki Mevkii -----

Akçaabat Mezarlık camii 
Medrese 

" 
Vakıflar idaresinden : 

Nevi 
tarla 

" 

Muhammen bedeli 
'350 

75 

Yukarda yazılı vakıf akeretlerinin kira milddetlerinin hitamına 
mebni yeniden arhrrnağa çıkarılmışt.r. İhalesi 10-2-938 günü saat on 
beşde Vakıflar idaresinde yapılacaktır. İsteklilerin teminat akçelerile 
Vak flar idaresıne gelmeleri ilan olunur. 1 - 3 


