
lngiltere 

üzeıi~de 
Berlin ...... 2 ( a.aJ, /;).. N. 

B. nin öğr.endiğine göre 

ı=~~.;.:.;;,:..:;:.:;:,;~:;:,,,,:,;:.:::;.::~ı mühim a~mP,n 
1
haya t#gek-

~ •l'/92 



2 

tlu 
an' an 

z. biz 
ı. dil 
rça 
dökü 

'kici/eri 
meyda 

yamnd 
t va1d 

erin Or 
nin leh 
/mağa k 
o dille

1 
pattuVı 

ık dil Yi 
almağ 
işde ki 

vardı 
ymeti k 
ımızı i 
den pe 
rf inhıl 
dan 

.. rkçe is 
ir dil d 
ülkeler 

evvelderı 
büyük 

uş. kuv 
tirmiş ve 

er dild 

MAR 

PA~ 

BOYA 

et DO 

M Nihat 

Yu 
HiDd• ve t 
20?. 11uıoera 
arihiod•• bıı 
.uihine raıılıı 
uındn m!li 
bankuı şub 
pey lll yılı: h 
tıribiae rast 
la.aktır. Kı( 

~ 

ıJ. 

'"• 

Sayfa 2 

ava 
el eri 

1 1 ô n 
T rabıon iera mem:.?rlu2'ur.dın 

Açık artıma ile paraya çevri· 
lecek gayri menkulün De olduğu: 

KircçhaDe 

ilan 
Trabzon icra memurluğundan : 

Açık artırma ile p~raya çevrile· 
cek 2'•yri menkulun ne olciu~u : 

Hırp Fraasada mıılllm şekli v tıo tehmln oluamaktad.r. Bu Dört tarafı aahibi ıenet hudü 
aldıktan sonra Almonlor logil devrede almAn kaybı fif'.l tııy. dile mahdut artı 100 

Kireçbıne 

Dört tarafı sahibi aeoet budu. 
di ile mahdut bir bııp hano 

tayyıırelerle lıOcum ettiler. Tny- yarf'!, l9gillz ka7bı, l 82 pilnlu Kayri · meakulio bulunduğu 
yarecllik tarlhlnla en bOyUk kurtulmuş olmak Ur.ere, 219 mevki, mı~allesi, nuıaaraaı Gayri mcnkuluıı bulundutu 

mevki mahallesi, aolı::afı, nuraaraaı: 
ııavn bllcumları olıırnk kaydet hıyyaredlr. llaıh·u 929 No 58 98 • 'i 
tlğl bu toplu hareketlere, O Oçnncll dene 6 eylulden 5 alt katta bir ahır üıt icatta bir Haziran 929 N ÖD 68 - 7 •rfUD 

ıııo ıılt katta büyült ııhır üst kat· 
ta mutbak bir yemek oda11 ve bir 
karidor bir salon üç odayı müş· 
t mil bir bap k ırrir haae. 

gQnden beri bir daha ·uıç bir birinci teşrlne kadar sUruıQşlUr. ~ul~1ak. bir ulon iki odayı müi· 
cephede rastlanamamıştır. Bu devrede c.lman hücum aıının eaıı bır bap hın" 

~u bUyOk hnva hOr.u lnrı av tayy re meydanlam ı bir Kıymeti 2000 lira 
hakkmda e.lde edilen reni ma· yona bırakarak end!lstrl mer. Artırmuın yapıheafı 
lumal kıymclll olduğu için bu keılulııe ve bllbuısa Loodra ınn 1aat ; yer • Takdir ol:ıoan kıymet: 

mevzu Qıerlnde ldurmayı fay Qıerlne tevecc!ltı ltlği \ Al. 
3 

Trabzoa icra dairesi öaünde Kıymeti SOOO lira 
dolı gOrOyoruz. mıoltırm bu bQcu lorda ~·ok ·l l 941 pazartesi gilnü ıııal 

16 
Artırmanın yapılacağı yer, 

L<ındraya karşı geçen )'ıho eğır zayiata uğradıkları glJrOltl ı I L güa aı:at: Trabzoıı iara daireıinde 
t d b ln p llkt i d yor t -Ş f DU ~Ayriırıankuller"ın ağ us osun a eş • yı eşr o e ar ır llo t 3 • l 1 9 H pazartesi rüoü uat l 6 

tb t bul110 bava b'ıc l ı G ce ve uQnctQz rıevnm . nr namui 4·10 941 t · 
D ıye ' uw nr • \l hınd, "fb arı ı . lşbu gayrimenullerlo artırma 
Din. belll başh Uç saftıa arıctll"i eden bombnrdımanlar ıır"strda 0 1 1 aren ~29-940 No ·1 " " Trabz · . · ı e _aı toaınoel 4 • U .941 tarihinden iti 
ve bu safhaların her birinde 7 Eyini gecesi Loodraya J''fll· .oıı 1•rı dıırasiaia muay.yea ııu· 1 ııın 940 • U2!J ~o.ile icra memur 
alman tayyarecill~ILlo birblı in lan çok mtllılın olmuştur. Al· maraaında herkesin ö b' I luğu ıh ı eelııde muayyen numara 

içiıı ı.çık:tır ı•· d g re 1 nıe i !IUdtt borkeııln gOrehilıneel lçln açıktır 
den farklı gnyl-:ler teminine rnanlar da 15 EylQ\de takriben fulo rıulOrn~ato :,ıJak'lı .ol.anlıırdaı llılııda yazılı olanlardan fazla malQ 
çalıştığı anleşılmsk le dır. :iOO t9yya ro kullanarak .) aptal!;:. iıbu 8 ıstiy~nlcr, mal ılınak isteyenler, işba şartna 

Birinci scftıada almnnlBr. (arı hareklllto bir gQnd•ı 185 şartnauHıye ve 929-94.l d we)t1 ,.e 940·11211 dosya numıraelle 
1 ili blıl i d ki ya nurnaraeile me . . os. ıueınuriyetlmlze murııcaat etmelidir. 
ng z sn er n e deniz sey. t yyare gibi ciddi kayıpla krır. •uracut etnıelid" murıyettrnize :l · Artırmaya lşttrllk için yukarıda 

rOseferiol durdurmak, clonon- şıl ~mışlardır. 2 •• ır. yatılı kıymetin y11zde yedibuçuk 
mayi tahrip etmek vey kıpır. 8 yukarıd Artırmaya iştirak için uııtı.,t.ıodo ııey veyn uıllıt bir Bankanın 

U devrede Alman Z\o\ylotl ., 1 Yaz.ılı kıymetin yüzde ı em ıat mektubu tevdi edllecekt.ir(124) 
da maz bir hale getirmek ve k 3 la yere gibi bDyQk bir sa. yedıouçulc nisbethıde s- ipotek ııahlbl alacaklılarla diğer 
nih yet iogiliı tayyareleılui yı yllkselmtştlr. ıı:ıillibir Baltacı:ı . pey veya ıılAkdaıların ve irl\fak hakkı sahip 
quvalara çıkarlmnmok gayelerini tevdi cdilcc ltt' tcınınat mektubu leı ııııu gayrimenkul Oz.erindeki hakla 
gQtmtışlerdlr. Alrnnnların bQtQn bu hare e ır ( 1~4 ) rını hı.ııwile faiz ,,.e masrafa dair 

klH f'SDOStnd".\ kullanmış olduk. 3 •• ipotek ah"b· ıılıto 1 ldialannı işbu llAntarlhindeo 
Alm olar bu gayeyi elde l fil ) la dihr al"k 1 1 1 alacaldıtar. ibt .,.ıı.ron onbeş (,!tın içinde evrakı 

etmek için, bir kişilik yahut iki arı uçuş \ o nizamlarını re. hnlı::k1 s b" ~ ~d~rlarıa ve irtifak mnswt.'1erlle birlikte mem.nrlyetimı 
imlerde görmek lllQaıkOnd(l . . a 1P orıoın gayrimenkul Üze ıe lılldirmoleri icap oder. akıl hal 

molhrlll ovcılar himayesinde Ylrınt ile kark tanare orasınt rıade~ı haklırıaı huı .
1 

. d~ haklan Lapu sldlile sabit olma 
bllJOk snyılıırdon meydaoı.ı gel d ~· bl 8 IDUrııfa dair ola ·cıu~usı c faız ve tiık~a ıatış bedelinin paylaımuından 

t 6ışen r tınJı ile ll•'"n boın n ıudı ı · b k ı ı mlcı muazzam }tııyyore fllohırı .... iliin laribind . . ıı ıırını ış u oırlç a ır ar. 
" bıırdıman teyyarelerlol, aşıığı i . en ıbtıbarea yirmi ün 4 Gıııterllen günde artırmaya 

·ullonmışlordır. yukora nynl sayılarda iki mo. çınde evrakı müııbit 1 .1 b" g .ştlıak edenlor artırma tarl.nanıeı!nl 
8 Ağustostan 18 ağustosa tOrlO av ve gP.ne ayal sayılar. ıncınuriyetimize bil/ erı e. ırl_iktc ·kaınuş ve 10.:urulu malQmat almıı 

kadar devam ettiği sOyleneblle· dıt deba çok vnksekterde eder. Alıi bald ırmelcrı ıcap u hı.ınlıırı tomamen kabul elmii 
l b bl i ı d 1 " u~·ıın cilile aab"ı e hakları tapu Sİ · ıd vo iUbar olunurlar. 

cek. O an u r DC evren n lılr klştll~ av tayyareleri hiına t· . t olmadıkcıı ıntıı bed rı Tnyln edilen zamanda gayrı 
ilk gOnOnUn ilk saatlerinde al· ye etml.,llr. ıaın poyla~ınaıından b . it 

1
°" n.uokul 11ç defa bağırdıkLan ıonra 

maolar 60 tayyare kaybetmişler, Norm I l k 4 c- l!rıç a ır •a \'Ok artmıı:ııı ihale edHir anc:-,ak 8 
O ora 3- 4 bin • oıterilen güodc t ul ınnıt bedeli muhamen kıymetin 

mOteakip gllnlerde de bOyOk metre nraeındı uoan bo b ya iştirak edenler 
1 

t ar •rınt• > uıde yetmiş beşini bulmaz veya 
1 t U ıtramışlardır d nı ır. aıcı· · L: r ırıı:ıu ıa t zay B ıı ı:; • ımnn tayyar lerin!n •ık s•k ını o urnuşve lü 

1 
r Da qıtış hteyenin alaca~ına ruchıni olan 

Alman tayyırelerl ğ mi ka· ı 500 2000 t n:ıat alınıı • b zuır. u ınalQ. ·11~.,r alacaklılar bulunupta bedel 
filelerine hQcum elmiş. bir soru - mc reye aleııldıkJıı bul etmiş ad ua~ar~ lemameD kn bunlıııın o gayri nıenkul ile temin 11 ve taarruza uğradıkları ıa: 

5 
ve ıhtıbar olunur .. dlloıJa alcaklarınuı nıecmuwıdan 

aeml batırmış. Port mut'u, Vay· mm uç i · Tayla d'l • k 
~ uş n zsmını veıtyt'l" ri k c ı en zaaıa d lıulııya çıkmazsa en ço artıranın 
mul'u, Tııymls cğzıaı, bir çok gOre aetrlştirdlklert gö Ol " .ııeo 111 üç defa ba"'ırdıLnt a gay. tiıbhlld11 1.ıakı kalmak llı:ere artırma 
aT toyyare meydanlarını bom· A &t r moşıor. ra eıı çolt art ~ I; arı SOD· 1 o gl\u dllha temdit ve 10 inci gllnU 

bardıman etmiştir. v ayyar lerl lee el ı cak artırnıa b~~~~a ıhalc edilir an yarılacak orlırmada., bedeli aatıı iıle 
(V) biçiminde uçmuşlardı ~ cna illetin yüzd 1

• bı14lıaınen ltıy· yen•n alacağına rUçhanı olan diğer 
Ciddi ~6 bUcumun yapıldığı 1 ili r. veya ıat • e Ythnış beşini bulı:nnz aı~.·aklılarıa o gayri me.ııkul ile temın 

bu rcUddet zerfmda nlm ıı kL ybı uçrn J~~6 ~ orvabta
9
yrfatr .. eı ı i, toplu bani 01 ış dt•yeoin alacatıne e.:luwııı alcııklımnın mecmu undan fazla 

692 toyyare, fogiJJılerJn k } bı .. err ti an iğer alacaklı! bruc ya çıkmak şarlUe, e.n çok artıranı 
neticede tf"lt t u arını ııop tabadei bunlar ar ulu. ihale edilir. 80yle bir bedel eld 

da 19B tayyaredir. lrgl İL t ) u we vıııİyel1:~Y0arke0y1 e tevctıı kul ile te in ed"l 1-:' o 2ayri rnc~ Jdilmn.se ihale yapılmaz. va ıatış 
'-'ar lcrl kendi bnvıılorıodn uç mıılard DleCrnuuoda f ı ırıış alcalararuD lalııbi döıer. 
"' Ki bu da DOrın l bl ır. çolt art n aı.laya çılı::mazııa 6 Gayri menkul kendlllne ihale tuklııri 1çlıı bu tnyycaclcrden Al 1 a r lı reketılr 

6 
ıranın t&hhüdü boki L I eo "Juoan kimBl3 derhal veya verilen 

altmışınıo pllot\1 pnra;;ıQtle nllo ın n ııuo 8 Aeust . ~ere artırma ıo ii 1;a mak mlihlet lclode parayı vormzse ihale 
yarak hayatıoııoı kurtormışl rdır Blrlı clteşrln tarlbioe k ~sdan 5 dıt, ve 10 hıci üg ~ 0 daba tem karaıı fet1holuoarak kondside.n evvelen 

lkinc\ sofboDın lif tığuslos vnm ettirdikleri bava ~Q~r de Ytıpı\acalt arttır! du ayni Saat da 
1 

ytıksak teklifte bulunan klmıe arzetmi, 
d d rıom temin ettitrl ba uınta iııteyeoio 1 a a, bedeli satış .ıldıığu bedelle nlmaga razı ol urııa ona 

tan 5 cylule ka ar evrım < l· 6 sar itlb a aca~ıDa rüçha . r a ı: ı o ı m a z v e Y a 
tl~I LsOylenebllir. Bu devredo rlle en mOhlınmfol 7 E 8 ~er alıcaldıların 

0 
. nıolan di boJıuıwaz.aa hemen 7 gl1n mQddet 

8lmoolar tnaıruzlıırmı Portsmut, Londraya karşı Ynptı"larıYIQt\de ıle teınin edil111iı 1 ga~~ı nıenkuh Je arhrmaya çıkarılıp en çok artırana 
kil l 1 ~ eş aıuuııdaıı fazl a acı11.lar1 ınec· balı edilir. iki ihale araeındnk! fark 

portlnnd, Fnlkcston ve tayyar e m ş ve bu Ul0dd t eıı k ayı çıltınak . ı vcg&cen gonler için yttzde 5 teıı 
uıeydanlorı OzerlndP tf kı;lf el da da t5 EylQI gllol\ ~8,.21ufıa le ~o b artırana ihale d'r şa~tıle hoıap olucana kfaiz vo diğer zarar 

_, 0 i d l ynrc kıı b " toy. ır cdel elde edil c • ır. Boy., •ır ayrıca hükme hacet kafmakıı:ııu• 
mişlerdlr. MODŞ ztr 0 1 0 an i Y edcuık en bOyOk Japtlınaz. ve aatış t 

1 
ınb~zse ihale memurlyoUmizcı alıcıdan tahsil olunur 

Folkeston vo el varı ile Tıı} mıs zııy ntıı ueramışlardır E 6 G . a e ı düşer mııdde (188J 

Oıorlnde mühim lıos ırlora se. klz gt1n kad r Q • lll ae. ihal •1 ayrı ıncnkul it • Gayri menkul yukarda gOaterilen 
d cumlordo A o ıı ren bu bQ. verirc o unan ltiı_xıııe derba endiıiDf '.ıı. 341 ıcro nıew\.lrluğu odasında 

bep olmuşlar it. d t f d \Qlan(arın, İDg(Jjz( D nıfiblet tÇiDde 1 Veya işbu lUln ve ~ötleıilen artırma 9artna 
Jç inglltereye Oğru OV ltıy· ıırll ID bn te bit edilen k her keıtc ihale tara f Parr)ı ver. meal dalrnladeHtılar.aitı llAn olnnur 

yare meypnnlarınıı ycpılan hııva lop yokQn :?142 tıı ay ı, eodaideo evvel rı _ eaholunarıık ---. -----------
t ncumlannda almnnlaran EVO t u r YYere Olmuş. buluaan ltiııı en Yukacı. tckl'ft ve dığcr zararlar ayrıca blilı:me ha 
1 ıı d ki k • bedelle 1 ıe •r:tctıni• oldu'~ e cet katmaksızın memurlyetimizce kndnr tayyare ku (ıll 1 r ıırı uv H ft ınağ 'I' &U 

---7~-----....:.~· _ıM~. bulunmaz.sa b~ razı olınıız ve nlıeıdan tahsil olunur maJde (133) y d .__ tetle ıırlırmay:aıek 011 gün ınlt~ • gayrimenkul yulı:.arıdı:ı gösterirlen 
Qr im ne VQk't~ :1rtır n_a ihale ed~;irarlılı·p· cu çok 3-11-941 Pazarteaigüoü sart 16da 
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Trabzon Nafıa Müdürlüğünden : 
l - Eksllsmeye konan iş (l 5348 26) lira mubamaıın t•· 

şif bedelli Trabzon ilseıi mutfak ve sair noksaolarımn ikmal 
işi, ktıpısh zarf usulu U~ ve vabİt fiııt eııesı tızeı inden ekıiltmt· 
ye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şualardır. 
A) Eksiltme ~artnıımesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri ıenel şartoamP.sl 

!)) Yapı işleri umııml ve fenol şartnamesi 
E) Vnblt fiııt listesi 
1"') Hususi şartname. mesaha ve keıtr cetveli 

lstekltler bu işe alt eYrakt Trabz(ıD Nafıa MOdOrlO~!lnde 
ırOrebJIJrler . 

3 - Eksiltme 27 Uk teşrin pazartesi g!lon srıııt "15., de 
Trabzon Narııı MüdOrlOğQ odasında yapılacaktır. 

4 - isteklilerin (ıtöl) lira (t2) kuruşluk mu•ııkkat temi· 
nat mektubu ile 9! l mail yılına ait Ticaret odası vesikası ve 
ltıllle gUnOnden · talil ~ftnleri barfç • enıız üç gOn evvel Vilayet 
maknmına mQrscıetlıı.bu he girebilmek l\in alac1.1kları Teslkayı 
teklif mektupları içine koymaları lazımdır. 

5 - 'l\~kllf mektupları!llıı 27 ilk teşrin 9H pe.zıırtesl gQ. 
nU 11aat 14 o kadcır komisyon reisliğine makbuz mukablllade 
vermeleri . 

6 - Postada vaki teehbOrler icabul edllınez • 3-4 . 
Pozarltkla ksiltme ilônı 

Trabzon Vilayeti Sıhhat ve İçtimai muavenet 
Müdürlüğünden: 

Kapa// zarf usu/ıy/e eksiltmeye konan inşaat ısı 

gününde talip zuhur etmediğinden pazarlık usuliyle ya· 
pılması için , 

1 - Eksiltmeye konulacak iş Trabıon Nümune 
hastanesinin Mutfak, çamas1rhane ve atüv tesisatul!f. 

Bu işe ait muhammen keşi( b~deli (12367) lira 
35 kuruştur. Ve pazarltkia eksiltmeıe konuln11~ttr. 

2 - Bu işe ait şartname ve evr8k şunlardlf: 
fi: Pazarlık şartrıamesi. 
B: Muk11ve/e projesi, 
C: Baymdırltk işleri genel şartnamesi, 
D : Yapı işleri umurri fenni şartnamesi. 
E: Sıhhi tesisata ai~ umumi ve fenni şartname, 

hususi şertname ve keşif cetveli, 
isteyenler bu şartnameyi ve evrakı~ (240) kuruş 

mukabilinde Trabzon Nafia Müdürlüğünden alabilirler. 
· 3 - Pdzar/lk 6- iO- 941 pazartesi güııü saat 1.5 de 

Trabzon Sıhhat Müdürlüğünde topfanacak komisyonda 
yapılacakttr. 

4 - Pazar/Jğa girebilmek için isteklilerin (921) Ji. 
ra (55 5) kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve bundan 
başka 941 yılm<t ait t;caret odası kayıt ve;ikası ile iha· 
/e gününden en az sekiz gün evvel Trabzon Vilayetine 
müracaat ederek Vilayetten alacaklar1 L u işe ait ehliyet 
vesıkasmı ibtaz etmeleri mecburidir. '{-4 

Dr. Şükrü Göksu 
Birinci sinıf sınır hastalıklara mütehassısı 

Cumartesi ve Pazar günlerinden maada her gün saat 
• 

17 den 19 a kadar müracaat edecek hastaları 

UZUı~ SOKAKTAKİ muayenehaneıinde 
muayene ve tedavi eder • 

1 
• 

Taş Parçası 
DOD okşıım rnntkııı Bııkl 

Heyetioln temsil ettiği 'foş Par 
-avatfekly tle başıı ralmış 

çuı ... 
• bovıtların O aad slzllğlue 
rai 0 laylk olduğu rağbete 
mazbttr olmuştur. Bu nktıam 
KasırgsJI temsil decek olan 
b y Un hu eserde de muvdfak 
olacı 101 k uvv tle tobml cdl. 
yor uz. 

AA k 1 • d ndakı fark ve "'e' lı:ı ıhale ara . Trabzon icra memuluğu odaaıada işbu 
J ı•ıos ova - 2 ( • YÜıde b 1 • Çen 2Ünle • . . • - . . ngi/k h , 8 8 ) eı eD heaap Of r IÇtn . ıJao ve fOSterılen artırma şartnemeaı Vurddaş 

Gayrimenkul 
k . St /~Yeti rı:.ısi demişt unacak; fai:ı daiT·eıide snlılaca~ı ilin olunUJ": 

• a m, Molotof L· ,,. I"""\ 
nof/a b' l "k ' ııvı- r-a.., 1 ki 
her gece'~a'h;~k K.;,em'inde c;.,ar 1 a 
lığı ya/mı. b . ercemcn 
yeptık. en ve Litvinof 

Tayyareye yardim et ! 

satış ilanı 
Kıymeti Mu. 

Mahdut aktörleri Trııbzon 
snho stdde bnklı mu•crtoklyetı r 
k ~8080 saa tkAr Bıkldea kendi 
derecesinde bir iki aktör d&b!l 
temlollc tcmslllerlno hakiki 
kudretini v rmeslııl rlc:ı edlyo. 

YBpı/acak rardımm 
9eç olacagma da. çok 
ıddiala" hakk dır alman 

_ tn a ne d " 
şund" · - u ugunü soran bi 
hatrire · .1. ' mu· 

ıngı ız heyeti r . 7 
şu cevabı ver . t. eıs 
geı; değik/" mBış lf: Okedar 

• "· ence kont rans huk-d e
gö o ar çabuk bittiğin 

ruz. re Yardım da çabuk e 
• * pılacalctır. Ya 

-,,. _G_AUTHIER VIDAL -
ANILI~ VE AL1ZAı~IN BOY AL -, 

EV iŞLERiNE MAHSUS HER CI ARI 
NS KUMAŞ İÇiN 

HOROZ '4~ 
$"' Umumi satış MARKA 

PAKET 

BOYALARI 

-"'l:Mı •. rıı 

ı deposu : 
1 tenbul Çiçokpazu1 
sotuığı Allıporıııık 

:.. .. ..a .. mEI=-:::::~~~::-=:~~~~-..~h:ao~,~Nıo. s-4 

K~111~rkııya 
Mtlbllttıı 
Çırşı 
Esvok 
En ak 
y Dl CUiDııl Z 
Iııkender P •. 
Yenı cucnııt Z. .. 

.. 
Y •İıl cuına ·• 
Yeoı cuoıaı z 
Bostepeı B . . 

Bostapei bııla 
.. .. .. 
•• 
.. 

y ··ı .. 
en cu.net n 

lske 0
• nııl!a paşa 

MU bittin 

Şıtar 
MOhlttın 

SSlpabı Pazarı arat ot'u 
Şaıni aralfğı 
enı cuma 

M Okıu dere 
~koç cıkmaıı 

eaı cuma 
Malkoç çıp y . nazı 
M enı cuma 

al koç cık lllazı 
Mıınııstır 

Iran c. 

Kırba tal 
Mınestır 
Dik Sokak 
Abrivan dere 
Manestar 
Kaptan 
Lhnooıu 

Cinsi 

Hanenin 56 U 14 H. 
,. 9l0 H 04 H. 

Mağ1ıza 

Arsa 

H-ina 
Arsa 

• 
Hene 
Arsa 
Hene mea bnbçe 

' . lfane 
HonPolo 7,879680 H. l. 

z_eytlntık • 8911435 hissesi D T' Hooenb 16 H. ı 

Mıkterı M 2 

~7 
14 
40 
14 

204 
337 
103 
241 
84 
21~ 
69 

1858 

72 
171 

-15 

20 
36 

12 
25 

50 
i5 

2.?6 50 
210 • 
ıoo 
14~ 50 
415 50 
103 50 
42 

103 41 

172 

M N. 

00 

11 
3 
7 

6~ 
419 420 
61B-615 

36 67 
88 89 
105 
9t 

S4 35 
Jı.a2 3'd 
28 

63 64 87 88 
4J 
98 69 70 
10 
71 72 
45 

Tabrir N. Kapı N. Lfrı K:. 

2030 
2563 
2046 
2039 
2(66 
203t 
3017 

2966 
3ll52 
30.?S 

3025 

2 
, 4 

2 
2 
1 

7 

14 

25 
17 19 

!5 

H. 
H. 

606 25 
475 
4'50 
750 
675 
175 
251 
60 

300 
60 

150 
20 

150 

180 
75 

100 
60 

270 
60 

720 
360 
3CO 

8 . Hazloe H. 95 

15 l bisse 46 88 

M 
Al 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

M 
Al 
N 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
?d 

T. 

Yukıırda cloı DA l DAN 
\ . İhale. 20_ 10_;:, evse.fi. yuıh gayrimeokullerlu bedeli peHo ödenmek ozre pazarhk surl!tile satışı '>ir ay temdit edllmlıtlr. 
eınıoatıarııe blrl"kt tarıhıne mnsndlt pıızıırtesl gOotl &aat 14 de y:ıpılac!!fından tııliplerin yevmi mızkQrda yQzde 7,5 muvakk• 1 

• Derterderhkto tQplanaoak komisyona murı:cathirııı • • - 4 

• 

öl' 
ço 
Za 
za 
ta 
ne 
c. 
va 

10 

St: 

2 
tı 

ıo 

Jaş 

1'lil 

tef 
B~ 
h 

ar 
23 
SÜ 
nı 

ki 
Mi 

ne 

Çt 

y 
t 
r 
fı. 


