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Başvekalet
ten tebliğ 
Eski haflerle biç bir 
Şey yazılmıyacak 
Ankara - Boıoekaletten 

Cebli• o/unmuıtur Bazı lıim
Hlerin reami makamlara oe 
aeo fa Hki horf te ypzılı mu· 
.r11caatlarda 6u/andaltları ~ö· 
riilmeldedir mezluir 1ı :ırf erle 
... • le boıoelıdlet malıamına 
O• ••relt :r,ofcı •ö tderilecek 
yazıların okunmanclan yırfı. 
lıp alılaca;ı laetkeace bilin· 
mele Ü&re beyan o/anar . 

Maarif vekili 
istifa etti 
Ankara - Maarif uelııli 

Hık -ref B. iarihi l•lebbulerle 
meıgul olmalı üzre İ•tifa 
•im·, oe yerine Aydin meb· 
uaa Zeynelab 'dın 8. tay;n 
edılmlııir. Tayin laatilıi alı· 
ye iktiran elmİf 11e yeni oelcil 
Naif fi•·,.. IHıılamıııır • 

aypre 
Pıyankosu 
latanbul - Tayyare riyan 

konnan bu ıilnki çekılitinde 
bl7tlk ikramıye kazaaaa nu 
maralar tualardır 
2ti35 Nv 50000 Lira 
14228 " 10000 
23427 " 5000 
177~ il 4000 
2020 " 2000 

14251 ,, 2 00 
Kaz nmıtlardır . 
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" 

Mılli Radikal Fır kas1nın 
Varşovadaki merkezi 

kapat lm t§tır 
V &rfOfa - Mılli radıkal 

farkaa1Dıa villyetlerdes ki ıube 
leri •e bu ıüaden ıtıbaren de 
V arıo•adakı merkezi kepatd-
mııtar dah.lıye D ZlflDID kaUi 
badiı•ıı:ııdea do ayı •e ayni 
zamand ıçt maı DJzam boza· 
cak m•hıyette yabcdı ıleyh
tarbiı y apt klan içıo bu fark 
IUD bir ço" menıuplaıa tevinf 
olunmuı ur • 
14 yaşından 25 y ş1na 

kad .. ır olan gençlen 
Sofya uençlııe aıt kark 

kadar bara fıkir Ye ıpor teıe 
k~illi d&D akıam içtimaı iala-
hat eaı•ıtlı6 idaresınde mae-
u~ ı ın mecliıı halın de topla· 
aarak bir Bulıar mıUt ıençlak 
b"rliıi teıkiliae karar veralm'ı 
tir birlık on d6rt Y•t•ndan 
J rmi bet Y•tına kadar ıenç. 
itti bir ır11a toplıyıcıkbr. 

Liman 
Ve Transit 
Tu bzcnun t~n n übim 
ve havatı meselesıdir .. 

.1 

iki kardeş milletin büyük 
Reisleri arasında 

Ankara - İran ŞebıD,abı 
ali Hz Humayun Riza Şıh 
p~hlevi Hı. nın topraklarımızı 
terk ederken Reiıi Ctimhur 
H uretlerine gönderdikleri tel 
yazııı tercümui 

Bayazıt 6 7 934 yalovada 
mua:ızam Türkiye Cüburiyeti 
R eiıi muhteremi M. Kemal Hz. 
bu mt.vkide Tiirkiyeye veda 
ediyorum fuıab ıanimet bil· 
dim o buyuk biraderimıa mu· 
hab~et ve samimi ihsaıab 
benim kalbimde unutulmaya· 
cak Hatıralar icat edecektir 
bir daha teıekklirlerimi an: ile 

yük lran Devletinin mubte· 
rem BOyük Şehinphi ali 
Hz. humayua Riza ıah pehle· 
vi Hz. Talıran 

TOrkiyedea kardeş memle 
ket topraıına ••det ederken 
ıöndermelr. lutfuade bulundu· 
ıunuz yürekten ıelme yükıek 
hiılerle do:u telgafoameyi laa· 
mayunlanm ıevinçle aldım zatı 
Şehinıahilerile birlikte ge· 
çirdiiimiz giialer ve kudret 
ve faı.iletinize bir kerre daha 
ıabit old•iu• muhavereler ha· 
bramda ıilillmez ıurette me11 
kut kalacaktır milletlerimizin 
bir barleriae kartı pek tabii 

aıb .. r.eta ı hurmetlerimi taktim olaa kuvvetli rabıtaları ziyaret 
ediyor11111 orada miıafıretim Şehinıahilerile te~arliz etmit 
eınaııada 'lran ve Türkiye ve hüıbüUin köldeımittir bu 
miUetlerinın ktlp .. ve rulı birli· kard111lık hiısiyabm türk mi· 
g ni gözümle -)ördüm Z.AJD• Ueti aamın• ve kendi namıma 
aa bu rabıtalernr 'dlu11t neti· arz ederken kardaf milletia ... 
ceaım ıöıterecektir bDylk .büriik"hiikllacları Doatum ve 
kar"9ııma ıelimd ume ima· kardeıime •eli.metler uzun ve 
rler ve Türk milletine Hadet· muut &mirler ve lran mille· 
lcr dılerim . tiM tempadü refah ve uad~t-

Riza Şah Pehleti ı.r dilerim 
Reiıi Cümbur Hz. müıırna' 1 ' Gaıi Maıtafa Kemal 

ileyb tiz.De ıa cevabi tel yazı· • ,. • Tlrlıiiye 
ııaı zöndermitlcrdir auret bil· • Reiıi Cümburi 

Türk-Yugoslav dosltlk misakı 
alkışlarla kabul edildi 

Belırad Mecliı tarafın 
dan daba ewvel kabul edilen 
Türk Yugoılav doıluk miıaka 
nan milzakereaine dün öileden 
ıonra ayan mecliı:nde bıt!an. 
mıtlır m&z.akere Tiirldye hak 
k1ada yenıden ve ıamimi ba· 
raretli tezaburata Yeıile ol· 
muıtur hariciye nazırı M. 
Y evtıç mııak metaioi ve mi· 
aakıo bır ıarette alkıılanmıı· 
br mazbata muharriri •J•D· 
daa M. Bar jamne ezcümle 
dea. ıtırki Türk milletinin zia· 
de kunetleri Türkiyeyi muha 
f.,za etmit ve Türkiye kendi-
nı toplayarak yeni yollara 

934 temmuzundan 1935 
temn;ıuzurıa kadar 
Amıterdam - Alman Ye 

Hollaoıla murahbaıılannıD 
1934 temmazu•dan 1935 tem 
maıu11a kadar ytlıde ila ylı· 
de dlrt buçuk faiz ibııaı mu 
tazaaıımın bir •••akkat ita.· 
fa •ardaklan 1&7leamektecllr, 

ıirmiıtir Ttrkiye ~- Muıtafa 
Kemalin ıabımda -padiliDİ 
biiyllk: bir kuvvetie 'iirriyet 
Ye tarakkiye aevkedea ceaur 
kahramanı ve durendit dev· 
let adamanı bulmaıtur • 

Tiirk milleti yalnız burri· 
yetleri ( Okuumamııbr ) bir 
mudafü deyil ayni zamaada 
balkanlarda yeni miiıalemet 
nızamın'D tak•iyeıi içill ceıur 
bir mesai arkadaııdır • 

Azad•• M. Kruljo da buna 
benzer bir autuk ıöylemiıtir 

bundan ıonra ayaa mecliıi 
miıakı alkıtlarla Ye ittifakla 
kabul etmiştir • 

Fehmi B, 
Şehrimiz askeri bastaneıi 

bat hekimliiinde bulunduiu 
zaman kendiıiAi bilttia mem-
lekete ıeydirea kaymakam 
Çoban Oilu Fehmi B. aileıiai 
iltanlnıl• ııadermek ilzre 
aııaaea ıelarimilo ı•l.aiftir, 

İzmir 9 eylül 
Panayırı 
lzmiz - 9 eylül panayır 

/eomileainin faaliyeti d•vam 
cf meldedir panayır meydanın 
Ja yapılacak fı•kiyeli biı.>iik 
laaouzun inıaıınoı baılanmıı· 
tır ayni :&amanda panayır 

meydanınında ııiızel bir park 
halin• getirilmeaine çalııılma 
lııadır panayır bu park için· 
de lcıırulacalıtır ayrıca çoca· 
lı.lar için oyu11 yerleri yapıla~ 
caldır. 

Temdit Edıldi 
Ankara - Hükô:aetimizle 

f ranıız. biikumeti arasında 
Ankarada 27 teşrin•evvel 932 
tarihindeki haza oluna Suriye 
de Tiirklere ait emlik ile 
Tlirkiyede Suriyelilere ait em 
ill hakkında ki itilRfn.&mede 
derpif olunan ve lo kiaunu 
11ni 934 tarihinde temdit 
eclilmiı bulunan mubletler on 
bir temmuz 934 taribiadea .. . 
iübaru ye Fıaaıa büyük el· 
çimi ile teati oluoaa .._ektap 
ve olbabtaki kan1111 mucibince 
a1b ay mtıddetle tekrar tem· 
dit edılmittir • 
Şimendifer konferansı 
Hambarı - BeyaelmUel 

ıimeıııclifer kooferarııı din bu 
Tada r.çılmııtır konf eruı qya 
nakliyatına dair olan beyael • 
milel mukaveleain tadili il s 
metılil olaoakbr • 

T et:ılikeli 
Görülen 

2'10 ki§İ tecrit kampına 
gönderilecekler 

Varıova- Yan re1mi bir 
ıurette bildirildiiine nazaran 
f a.eyetleri umumi aaayif için 
tehlikeli ıörülen 2 lo kişi 
yakında Beraed bereza "ar• 
tuıka tecrıt kampına scinde· 
rilecekbr • Bunlar araııoda 
J 3o uluanyalt 4o milli radikal 
ve 4o kominiıt bulwwaaktadır. 

Tashılı ve itizar 
9-1-934 tarih vı 1941 

•ayılı ıazefemizin ikinci •ay• 
faaının birinci ııitwtanun kırlı 
ilcinci aatırında tertip hata•ı 
olarak( Ç) harfi yrrin• ( B) 
harfi lı.anmaıındaıa müfeoel· 
lit hata n•fİc••İ kelimenin 
mana•ı Jefiımİf oe bu 
ıayonı Hel hata bilahara 
naaarı Jilılcati celp eylem;ı 
bulunJafrınJan vaki yanlııl,. 
fut to•hilail• araı itiacır olanar 
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SAHIFA 2 

İRANDA 
Eıkıden /randa mu um 

fabrikalar m vcut degıld , 
memleket •erıay ı el ile ya ı 

lır Htılıcılık, kadıfe şal toku 
macıl•gı •aireden ıbc. et olup 
yalnız bır ıki falırıka oardı, 

hunlardan bircs Kch zk de 
vaki ıeker fabri ası d g ri 
Alhi) ede ki kıb ıt fa rıh aı 

bu 1larda yabanc mem/ek t 
ler mallo.rırıın rtk b tı kar· 
ıusında tatıli he lıJ t tm ge 
mecbur kalmışla dır hatta 
1922 •enesmde ur. t y z;ı T 
riz. de Ho) lu bı d.-ı ler f r· 
ma•ına verılen kıbrıt f, r 
ka•ı dahi harıcı re k betltı. 

tatile mu.lıkiım bır v z yde 
11elmişken Şehinşah lir. nı 
yüluek azım ve tş e 
•aye•i11de mEV I) etlerı 
tutu.ıcbıldıklerı g bı Ira da 
yeni yıeni f, .<a CZT dah 
oücude 11etırılr ış ır . 

Ba fııb1 ika r ık kısma 

ayrılabılır , bırı Hukumetın 

dofrudan dotruya tes • ett -
ği ve ıd reaı o tındalu fobri-
k alar; d 11eri fırkt.. tler ve eı· 
ha• tarafından yopılc.n fab· 
rıkalar i 

Hüllumetın tahtı idareain· 
deki fabrıkalar ıunlardır • 

ı-- Şeker fabrık forı : 
19j1 acındınde Hukiımet 

Kerede ki ıeker fabr kaaım 
teai• e ımıı bu fa kanın 
yevmi pc.1n'iar aarf y ... ıı 300 
ıon olup farıka ıt ,11.ılatının 

oaaı olması dolay11ıle baz.ı 
dutgahlc.rı tamc. mLandıııı tak 
tirde eunddık panfar •arf ıa 
nın SOU ıona baiılf olaoılece· 
li muhaklıaktır • 

Tahmınen kırk aeııe eo· 
oel iılemıyerek muattal ka-
lan Kehıız.k ıeker la rıha• 
mıUı bu fırket t~rafınaan 

hezı ıalahat ve laz.ım lfelen 
tamıraıtan •onra te ra a. ıl 
m•ı •onra Gutun e•lıam oede 
llerinı devlet Jıa ul ve tedı 
ederek bu. f abr ıka cia devle-
tı.1 malı otmu,tur. ıbu fabr 
kanın 24 .sııatiık pam;ar ıatı· 
lalôkı l .u 1 J() .. onaar . 

Kehrız.lı feke a r "ka•u. n 
ilk o.meLıyat tecru uı .dlJ 1 
de ve Kere m ı tse HJ32 
aeneaande yupıimışt . 

Nct.cede huku t derh l 
lranuı muhtetıt :yet Lerınde 
tekrar 6 darıe ıeker tcbrıkası 
ihda• dmtyı karar aiıına 
alarak yıne tnr zaman sonra 
da bu laorıkalar da tevs,at 
yapıl11p aae:ıierı ae aıtuıla· 

caktır , bu aureUe kıaa bır 

zam111.da butun lranın şeker 

ihtiyacı dchılen temın edılmış 
olacaktır • 

Seneyi carıye zarf " 
devlet meşhur Çek alo ak 
iıkoda ıirketı mu ueaınden 
Kerede ki fabrika s stemınae 
altı ıeker fabrıka•ı m k na-
lc.rı •tpariı ve ıatın olrr. ı 
bıınlardan ıluai bu aen v 
dördü de üc se e z rfırıda , 
kurulacaktır . • 

Bu ııene baılan cak fob 
rılıaların makinalurı tedr c-n 
/rana ı•Lmelıte oe fabrıkıı 

YENi YOL 

SANAYi 

h 

tayin ııe inşaatlı 

bu u.rımaktadır. · 

fabrikası 

arasınd kı me-.,kıde yopılmış 
bu fabrıka da faalıyete ge-
cerek gunde 100 ton cimento ' . 
v rmekte memleket~ıı bu ma· 
dde ıizerine olan ilıtillacmın 

uhi hır kısmını temin 
kt dır • 
- K tr n ra et 080f 

bı e fa rıkı.: rı : 
D mir; olu t uversl rinin 

ıh ına Tola us mevcut fab-
rıkaya ı aueten ıkı dane ayri 
fabrıka bırısı katran dıgt!ri 
kruz t cıkarmak ıcm ma~en· . , 
d anın harlaon mevkıınde 
yopı mtf olup bu maddeler· 
den baıka amonyak benzol 
z.ıft •aire cıkaracaktır . , 
-Sonu gelecek sayımızda 

iLAN 
T rabz.on icra memurluğun· 

dan: 
Açık artırma ıle paraya 

çevrılecek ıayri meakulun ne 
o duiu. 

6 dönüm 'ialılık, 6 dönüm 
tarla , 5 döniım fındıklık ve 
bır aerunder . 

Gayrı menkulün bulundu, 
ğu mevkı, mabalıeıi, ıokai•· 
numatası. 

Yomranın dırona kariyesi 
Takdır olunan kıymet : 

Çulılık 400,tarla 2300, fındı 
ktık 23l0 aeronder ; 00 li.ıa 

Arttırmanın yapılac•i• yer 
gün, saat: Trabzon ıcra dai 
reıı <tnüode 13 • 8 • 934 
pazarteaı günu saat 14 de 

1 işbu iayri menkulun 
arttırma ıartn mesi 12 7 934 
tarıbınden ıtıbaren gJ3 l ı68 
numara ı e Tra on ıcra daı· 
lS om uayyen numarası 

nda herk.eai.- görcbı meai ıçin 
açıktır ilanda yazılı olanlardan 
fazla m lumat almak isteyen· 
ler, ııbu şartnameye ve 9 33-
1 ı68 dosya numarasile memu· 
rıyetımıze muracaat etmelıdır. 

2 ~ Arttırmaya ııtırak ıçın 
yukarda yazılı k)ymetin yüzde 
yedı buçuk nısbetınde pey ak 
çesı veya m lu bır bankanın 
tem nat mektubu tevdı edile-
cektır . ( 124 ) 

3 - ipotek sahibi alr.c .. k-
hlarla dıger alikadarJaruı ve 
utıf k hakkı sabıplerınıa gay-
rı menkul uz.erindeki hakların 
husus le faiz ve masrafa daır 
olan ıddalarını işbu ılan tari· 
bınden itıbaren yirmi iÜD için 
de evrakı müsbıtelerile birlik-
te memuriyetım ze bildirmele· 
rı ıcap edH. Akıı halde hak 
ları tapu ııcille sabit olmadık 
ca aatıı bedelinin paylaıma
aından hariç kahrlar . 

4 -:- Göıterılen ıünde ar· 

ttıı m 'Y• iştirak edenler arttır 
ma şartnaraesini okumuş ve 
liizumlu malumab almı ve u 
oları tamamen kabul etmış ıı d 
ve itibar olunurlar . 

5 Tayin edilen zaman-
da gayri menkul üç defa bağ· 
rıldıktan sonra en çok arttı
tana ihale edılir Ancak art-
tırma bedeli muhamnıen kıy· 
metin yüzde yetmiı beşini bul 
maz veya satış isteyenin ala· 
cağına rüchani olan diğer ala 
cakhlar bulunup ta bedel bu-
nlaran o gayri menkul ıle temın 
edilmiş aiacaklaranJD mecmuu-
ndan fazlaya çıkmazsa en çok 
atrltırıun taahhüdü bakı kal-
mak üz.re arttırma on beş gün 
daba temdit ve on beşincı gü 
nü aynı saatta yapı acak art· 
llrmada, bedeli satış isteyeinin 
alacağına rücbanı olan dığer 
alacaklıların o gayri menkul 
ce temin edalm ş lac ki rı me 
cmuundan f z aya ç km k şar 
tile, en çok arttıran ıhale 
cdılır. Böyle bir bedel elde edi 
lmezse ihaie yapılmaz ve sa 
tış talebı duşer. 

6- Gayri menkul nd ı 

ne ıbale olunan kımse d l 
v~ya verılea müh t iç nd da 
ayıevermezs ıhale b.ararl h::ah 
olunarak kendısınden evvel 
en yüksek tekhfte bulunan 
kıms arzetmış oldugu bedel 
le almaia razı oıqrsa ona ar-
zı olmaz veya bulunmazsa he· 
men on ~eı ıün müddetle ar 
ttırmaya çık.arıtıp en çok art-
tırana ıhale edıiır. lkı ıbale 
araaındakı fark ve geçen gün 
ler ıçın yüz de beşten hesap 
oıuna.ca1' taız ve dığer zarar-
lar ayrıca bükme tı&cet kal-
maksızın memurıyetımızce alı-

cıdan tahsil olunur .Madde (133 
Satışa çikarılan yukarıda 

ıöıterılen 13 8 9.:S4 taribınde 
1 rabzon icra memurlugu 

odasında ııbqılinve göstt!rılen 

arttırma ıartnamesı daıresınde 

aaWacaia ıJiD oluı&ur. 

İLAN 
Tr11bon ıcra memurlu-

j"unden . 
açık artırma ıle paraya 

çevrılecek gayri menkulün ne 
olduğu. 

Dort parca fındıklık oe , 
bir tarla 

Gayri menkulün bulundgu 
mevki, mahalleıı, ıokaiı Ng 

Y omranın dıruna karye•' 
Taktir oluna .. kıymd. 
5 dö ıum fındıkiıfın niaıf 

hiıu•ının nıafı ıle dı11er nı•ıf 
hi•~eıinın 24Q hısaeden 56 
hiHesi 80 lıra ve i O donam 
fındıklıirn nıaif hıHeaınin 
niafi ıle d ğer nı•, ının 240 
hiHeden 56 h Heaı 200 lira 
ve 25 dönüm tarlanın 4 hı•· 
ude bir hiı eat 200 lira ve 
1 7 dönüm f ındıklıtın 3 2 
hi•aede 14 hi•11eıine 850 lira 
oa 1 O dönüm f ındıklıfın niaif 
h '11eai 650 lira 

arttırmanın yapılacağı yer 
ziin saat 

Trabzon icra dairesi 
13 - 8 - 134 pazaıteıi zünü 
11at 14 de 

u gayri menkulu 
Attt rma rtnamesi 12 7 9'.i 
tar h 'nden tiren 933 - 11 
num ra ıl t abzonİcra daire 
s n mu n numarasınd 
h rk sın görebilmesi iç 
açı br 1 anda yazılı ola 
Jardanf zla m lumat alma 
isteyenler ışbu şartnameye 'f 
9.3.:s 1 67 dosya numaraail 
memurıyetımıze 

etmelidır. 

2 - Arttırmaya iştira 

ıçın yukarda yazılı kıymeti 

yu:ı.dc 7,5 oısbetinde pey ak 
çesı veya m Uı bır Bankanı 
temınat mektubu tevdi edil 
cektır. [124] 

3- İpotek sahibi alaca 
lılarla dıger alakadarların " 
ut.fak bakkı sahıplerının ga 
rı me lkul üzerındeki hakla 
nı busus1le falz ve masraf 
daır ol n ıddalarını ııbu ili 
t r b e ıtıhareo yirmi gil 
ıç nde evrakı müsbıtelerı 
bırlıkte memuriyetımize bıld 
rmelerı ıcap eder akai bald 
hakları tapu sıcılıle sabit ol 
adıkça s t ş bedehnın paylıt 
mu od" D har.ç kalırlar 

4- G~sterılen günde ar 
ttırmaya ıştirak edenler arbr 
ma 9artı .amesını oku :nuı ., 
luzu.nlu malümatı alm•ş f 
buaları tamamen kabul etaıi 
.ad ve ıtıbar olunurlar. 

5 Tayin edılen zamand 
a-ayrı menkul üç defa bağr 
idıktan aonra en çok art 
rana ıhale edıhr ancak arttır 
ma bedel: muhammen kıym 
tın yüzdn yetmış beşıni b 
maz ~ eya satış ısteyeoin ala 
cagına rucbanı olan diğe 

alacaklılar bu uoup ta bed 
buluıların o gayrı menkul il 
temıo edılmıı alacakların 
mecmuguodan fazla ya çıkma 
ısa en çok rttıranın taahhil 
oü baaı kamak üzere arttım 
on btş gun daha temdit 
on beşıocı ıiınü aynı ıu 

yapılacak arttırmada bede 
satış ısteyeaıo alacaiına rii 
lıanı olan dıger •'acaklala 
0 gayrı m kul ıle teman edil 
mış alaca~ları mecmuuada 
fazlaya çıkmak şartil~ en ço 
arttır na ibale edılir höyl 
bir b del elde edılmezse ıhal 
yapı1 az ve ıatış talebi düı 

6 Gayri menkul kendi 
ı'ne ıhale olunan kimse de 
bal yeya yerılen mühlet içio 
de parayı vermene ihale kı 
rarı feıholunarak kendiıind 
ev\ el en yüksek teklifte bu 
Junan kımse arzelmiş oldu 
bedele almağa razı oluraa OD 

razı olmaz veya bulunmaz• 
hemen on beş güa müdde 1 
arttırmaya çıkardup en ço 
artbrana ıhale edılir iki ihal 
arasındaki fark ve g~çe:ı ıil 
nler ıçın yıizde beşten hesa 
olun .c" ve diğer zarar 
lar ayrıca hu"me hacet kal 
maksızın memurıyetımizce alı 
cıdan tahsıl ahınur Madd 
[ 133] 

Sal ıa ıkarılan gay 
menkul yu arıda gösterile 
13 - 8 93 4 tarilaiod 
Trabzon ıcra memurluğu od 
sında ııbu ılin ve gösteril 
arttırma ş utoameıı daireaia 
11tılac•i• ilin olunur. 

Tra 

Açı 
evrilec 
lduiu. 
Şın 

iim fı 



İLAN 
Trabıon ıcra m murluğun-

an: 
~çık artırma ıle r ya 

evrılecek gayri menkulun ne 
lduiu. 
Şana karıyesınde on dö 

üm fındıklık 
Gayrı menkulün bu ndu 

u mevki, maballesı, sok 
umar ası. 
Şana köy' nde tapunun ki 

unuaani 340 tarıh ve 49 nu-
arasında 

Takdir olunan kıymet : 
25 oo lira tamamı 

.. Artbrmanın yapılacagı yer 
un, saat: Trabzon ıcra dai-
ıi öaünde 12 • 8 • 934 
zar ıüoü ıa;t 14 de 
1 - İşbu ııayri menkulün 

ttırma ı•rtnameıi 12-7 934 
ihiıa:ien ittbaren 132 1348 

u~ara ile Trabzon ıcra daı
ıının muayyen numarası 

da berkeaın KÖrebılme aı ıçın 
çıktırtlinda yazılı olanlardan 
azla malümat almak isteyen· 
r, iıbu ıartnameye ve 9.32-
348 dosya numarasıle memu-
• etimıze muracaat etmelıd.ir. 

2 Arttırmaya işbrak ıçın 
karda yaı.ıh kıymetın yüzde 

edı buçuk nııhetınde pey ak 
eıi veya mıhi bir bankanın 
minat mektubu tevdı edile-

ektir . ( 124 ) 
3 - İpotek aahıbi alac•k· 
rla diier alikadarlann ve 

tifak hakkı aahıplerının gay-
mealuıl uzerindelu hakların 

asusile faiz ve masrafa da1r 
lan iddalarını ışbu ılan tari· 
inden itıbaren yarmı gün içın 
e evrakı müsbitelerıle bırlik-

1 
memuriyetimize baldırmelı:· 
icap eder. Aksı halde bak 

rı tapu ıicılle aabıt olmadık 
Hbı be:delinın paylaşma 

adan bar iç kalırlar . 
4 - Goıterılen gunde ar 

rmaya ;ştirak edenler artbr 
a ıaru.ae"h::aıni okumuş ve 
umlu malumatı almıı ve bu 

ları tamamen kabul etmış ad 
itibar olunurlar . 
S - Tayin edılen zaman-

a K•yri menkul üç defa bai· 
ldıktan ıoora en çok arttı
na ihale edılır Ancak art· 
rma bedeli muh mmen kıy· 
etin yüzde yetmiı beıtoı bul 
az veya sataı ııteyen n ala 
aiına rücbanı olan dığer ala 
klılar bulunup ta bedel bu-
aran o gayri menkul ıle temın 
dilmit al cald rın n mecmuu 
dan fazlaya çıkma sa en çok 
trttıuın taahhüdu bakı kal-
ak lizre rttırm on b g n 
aha tem ıt ve on beşıncı gu 
n aynı 1 atta yapı ac k art 
mada, b deli 1atıı ııteyeın'n 
lacağlna ücbanı olan dıg r 
lacakıalar D O fayra menkul 
e temin cdılmiıa lacakları me 
muundrn fazlaya çtkmak ıar 
'le, en çok artbrana ıhale 
dilir. Böyle bir bedel elde edı 

eue ihale yapılmaz ve sa 
talebi düıer. 
6- Gayri menkul kendisi 

e ihale olunan kımıe derhal 
eya verilen mühlet içındeda 
yıeYermezs ihale kararı fesh 
luaarak keadiıindea evvel 

Ş N 
15-19 
3- 7 

:24 

YENi YOL 

müzayede ile 
Karıyeıi 

Kin 

Tos 

Dönümü 

Sekiz 
on altı 

satış 

Nevi 

Fındıklık 
)) 

Hane arsası 
tarla 9 - 3 hissesi 

3 SAHiFE 

U. N. T. --
5315 E. 
5266 " 1935 ,, 
1935 " 12 sekiz 

beş 
dört 

tarla mahlcn fındıklık 1937 ,, 
1938 

21 
28 

1 

Ksarna 
Dır ona 

An ifa 

üç ' ikı 
ıkı 
bir 

elli üç 
OD iki 
011 iki 
otuz dört 
üç 

otlak 
tarla 
fmdıkhk 

n 
lıane araaıı 
tar le 
otlak 
tarla 

il 

• 
hane arsası 

" 4660 M. 
8~5 B. 
893 ,. 

4579 M. 
4611 ,, 
4612 " 4'8ct " 4701 " ~530 ,, 

E. 4 
25 

C1ınbur 
Toı 

kırk kıamen tarla kısıııen fındıklık 2005 " 
[ Elli dönüm tarla altıda 
bır s'sse yedi sebia iti· 
barile dö t sehimi kark 
sek z sabım ıtibar oluna· 
rak ş lası abltra aıt yırmi 
dört sehimden mıdası ] 

Mesarya 

yırmı 

otuz beş 
otuz beı 
altı 
yirmi iki 
on ıekiz 
bir 
üç 
bir 
dört 
bir 
üç 

fındıklık 
tarla 
tarla 
tarla 
fındıklık 
tarla 
fındıklık 
tarla 

" • ,, ,. 

2005 ., 
2006 " 2007 ,, 
2008 " 2009 it 

2026 ,, 
" 2333 M. 

2338 ,, 
2334,2356, 2326 " 2325 " 2331 " 

13 
14 
129 
130 
139 
140 
142 

üç Ktsmen fındıklak kısmen otlak - 2328 " 2329, Z330 O, iki tarla ,, 

DEFTEFfDARLIKTAN : 
Yukarıda cins ve evsafi yazılı gayri menkulatan mülkiyeleri peşin para ile yirmi gün müd-

detle müzayedeye ç1karılmıştır. Tal p olanlarin • 7,5 dipozito akçalarile birlikte ihale günü olan 
16-7 934 pazartesi günü saa 14 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyona muracaatları ıV - iV 

en yüksek tekhfte bulunan 
kımae arz.etm t olduiu bedel· 
le alm ga razı olu sa ona ar· 
zı olmaz veya bulunmazsa he· 
men on ~et gun müddetle ar 
ttırmaya çıkarıhp en çok art-
tırana ihale edılır. lkı ihale 
araıındakı fark ve geçen gun 
ler içın yüz de beşten hesap 
olunacak faız ve aığer zarar-
lar ayrıca bükme hacet kal-
maksızın memurıyetımizce alı-
cıdan tabııl ol"nur .Madde (133 

Satışa çıkarılan yukarıda l 
ıöstcrılen 12·8 934 tarıhinde . 

Trabzon ıcra memurluğu 

odasında ışbu linve göstt:rilen l 
arttırma şartnamesı dairesinde 
aatılaca1ıı ilan olunur. 

iLAN 
TrMbon ıcra memurlu-

ğunc:ieıı . 
aç k artı ma ıle paraya 

çevı 1 cek gayri menkulün ne 
olduıu. 

alt katda bır mutbak ve 
küçu"- bır sofa ve üst kat da 
üç oda bır sof ayı müştemıl 
bır bap hane. 

Gayri menkulün bulundğu 
oıevkı, mah lleıı, aokaiı Ng 

am ıya muballeıi m derese 
sokagi tapunun 8 numarasin· 
de ve şubat 3 l l tarinde kayi-
tlı 

Taktır olunau kıymet. 
loSo bia ellı lira. 

arttırmanın 

gün saat 
Trabzon 

12 - B - S34 
ıaat 14 de 

yapılacağı yer 

icra daireıi 

pazar zünü 

1 - İşbu gayri menkulun 
Arttırma ıartnamesi 12 7 9'4 
tarıh nden ı.tiren 932 - 198 
numara ile tra bzonİcra daire-
ıinıa muayyen numarasında 

herkı..sia görebilmesi için 
açıktır lıioda yazılı olan 
lardaufazla malumat almak 
isteyenler işbu ıartnımeye ve 
932 - 798 doıya numaraıile 
memuriyetimize müracaat 
etmelidır. 

2 - Arttırmıya iştirak 

için yukarda yazılı kıymetin 
yibde 7,5 niıbetinde pey ak· 
çeıı Yeya mılh bir Bankanın 
teminat mektubu tevdi edile· 
cektir. [ 124] 

3- ipotek 11hibi alacak-
lılarla dığer alakadarların ve 
irtıfak hakkı sahıplerinin gayr 
ri melkul üzerindeki hakları· 
nı hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddalarını itbu ilin 
tarıbinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müıbitelerile 
bırhkte memuriyetimize bildi-
rmeleri icap eder akıi halde 
hakları tapu sicilile sabit olm 
adıkça ntış bedelinin paylaş· 
maaındaa b arıç kalırlar 

4- Grıterilen günde ar· 
tbrmaya İitirak edenler artar· 
ma ıartı ameaini okumuş ve 
lüzumlu malQmab almış Ye 
bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 Tay'n edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bairı• 
ldıktan sonra eo çok arttı

ran• ihale edilir ancak arttır 
ma bedeli muhammen kıyme-
tin yüzdn yetmiı betini bul· 
maz •e:ra aataı iıteyenin ala· c•i••• rliclaaai olaa liiier 

alacakhlar bu1unup ta bed. 1 
bulanların o gayri menkul ile 
temin edılmiş alacaklarının 
mecmuğundın fazla ya çıkma· 
zaa en çok artt•rannı taah1ıü· 
dii baı..i kamak üzere artlıma 
on beş gün daha temdit ve 
on beşinci iÜDiİ ayni saatta 
yapılacak arttırmada bedeli 
satış isteyenin alacağına riiç-
bani olan dığer alacıklaların 
o ıayri menkul ile temin edil· 
mış alacaklırı m ·c nuııııdan 
fazları ç km'~ şut'le ~11 çok 
arllırana ihale edılir böyle 
bir bedel elde ed lmezse ihale 
yapılmaz ve satış talebi düşer 

6 Gayri menkul kendi· 
ıine ıh ;ale olunan kimse der-
hal veya verilen mühlet içia · 
de parayı vermezse ihale ka· 
rarı fesbolunarak kendisinden 
evHl en yüksek teklifte bu· 
lunan kımse arı.etmiş olduğu 
bedele almağa razı o!u"ıa ona 
razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on beı gün müddetle 
arttırmaya çıkarılup en çok 
artbra11a ihale edılir iki ihale 
arasındaki fark ve g~çen ıü· 
nler için yüzde beşten her.ap 
olunacak faiz ve difıer z ırar• 
lar ayrıca bükme hacet 1 kal-
maksızın memariyetim:zce alı· 
cıdan talasil olanur Madde 
]133) 

Salat• çıkanlan ıayri 
menkul yukarada göıterilen 
12 - 8 " 934 tarilıinde 
Trabzon icra memuıluğu oda· 
sında iıbu ilin ve ıösterilea 
arttırma şartnameıi daire11nde 
ıatılacafıı iliıı olunur. 

1 



Telsiz makini· 
sti aranıyor 
\. ila' P.t mal ... <.ııuınd211 

Karcıkösedeki fırka muha 
bere takımı icin telsız mok · , 
11iati aranıldıgından bu iş el'I 
anl-ıycn taiiplerın evra larile 
birlikte Asker ık u esme 
müracaatlan /uzumu ilan 
olunur . 

Münhc, 
Katipl . 
Tral zon g ı i 1 leri 

haşmü<lürli' ônd« n : 
Trai-zon itha ut güm1ÜğÜ 

nde acık on ıkı lıra s ı ma· , 
aılc katiplığe 'Tlerrurin kanu· 
nunun dördüncü maddesir:de 
yazılı ş~ aiti hr vi ve orta 
mek.tt'p mez.url.Jrı arasında 
temmuzun on beşmci pazar 
günü saat on dörtte müsaba· 
ka imtihanı acılocohtır. talip • 
lerin mezhür gün öğlene ka· 
dar Başmüdürlü e vesaikile 
birlikte mu .. aca"t etmeleri 
ila11 o 'unur . 
Konak camii imaıuı mü-

te' effa hafız efendı 
nıalıdumu şöf ör 
i~mail -ef endıye 

icra memuduğunda 
Uzun ~okakta Ş zade 

Suphi bey zevceı innaz 
hanıma olon bo"'cunuzdan 
dolayı haczedılen 40 lira 
muhammen kıymetli B.r ro 
markalı gayri faal otomobı· 
linızın açık oıtırma ıle 16-
1 - 934 tarihine rnüs dıf 
pazarte•i günü icra dairesi 
önünde p.ıraya c;evrılmui e 
karar verilm;ı olduğundan 

keyfıyet ilan olu.nur . 

Buz 
mü na kasası 

\ ihl) et da 'ıni encü-
meııinden 
Hastanenin ~ .>4 sen,,. si 

ihtiyacstındı.n bulunan (Bt'7) 
28 • 7 · 934 tarıhine müsa· 
dif cu'llartesi günü saat on 
beşe kadar münakasaya çıka. 
rdmı~br taliplerin VıJi}et 

daimi encümenine muracaat· 
lu1. l iV 

isk 1le tamiratı 
mü na kasası 
Trabzon Sahil Sıhhi) e 
merkezi t'"bıphğindeıı: 

Sahil SıLhıye metkc:.zi ör Ü· 
nde bedeli k~şfi 986 lır 6( 
ku:-uş olan ıskeJe nş tı yir ı 
gün müddetle ç k miıo k -
"Saya kouulmuştur. ıst klı in 
tafs"lit almak ı..zre her gun 
-.e münakas;ıya ş rak edec -
kleriıı 28 temmuz 93 cu 
teıi günü saat on orite yüz 
de yedi buçuk \emi at akçe• 
hriyle birlıkte S hıl sıhhiye 
merkezine muu.caat etmeleri 
jlia olunur , l iV 

YENIYOL 

İLAN 
Trabzon icra memurluğun

d. n: 
Açık artırma He paraya 

çe\1r i cek gayri menkulun ne 
oldu~u. 

12 pawçr d .. n ibaret 33 dö 
nüm ı ~ı evlek tarla 5 parça· 
d o ıbar t 7 Dö ikı evle çalı· 
hk 7 parç den· ıbaret 7 Dö 
f n r:tıkl k e 4 parçadan iLcret 
7 Dö otl k 

G yrı menkulün bulundu, 
gu m vki, mabailesi, sokağı-
num sı. 

Kal m n köyü tapunun 116 
117 118 119 1 o 1 1 122 ila 143 
ııumaras.nda mupayyet 

Takdir olunan kıymet: 
33 Dö. iki evlek tarlaya 

1685 lıra \'e 7 Dö. iki evlek 
çalılığa 190 lira 7 par,ı fın
dıklığa 7 35 lira 4 parça otle-
ğa 315 lıra 

Arttırmanm yapılacağı yer 
güo, saat: Trabzon ıcra dai· 
resı önüode 12 · 8 • 934 
pazar günü ıaat 14 de 

I işbu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi 12-7 934 
tarıhınden ıtıbaren ~3:S 31 
numara ıle Trabzon ıcra dai· 
resının muayyen numarası 

naa herkesın görebılmesı ıçın 
açıktnllinda yazılı olanlardan 
fazia maiümat almak ısteyen· 
ier, ışbu şartn&.meye ve 9 33-
31 dosya numaıasiie memu· 
rıyetımıze müracaat etmelıC.ir. 

2 Aıttırmaya iıtirak için 
yuk rda yazıh kıymetın yüzde 
yedı buçuk nısbebnde pey ak 
çesı veya mıhi bir bankanın 
teınınat mektubu tevdi edile-
cektir . ( 124 ) 

3 - İpotek sahibi alı.c.tk· 
lalarla dıaer aıikadarıarıo ve 
irtıf.k hakkı sahıplerınıo gay· 
rı menLı.ul üzerindekı h k!arın 
busuınle raız ve müsrafa dair 
olan iddalarını işbu ılan tari· 
hınden it buren yirmi gün için 
d.e evrakı müıbıtelerile birlik-
te memuriyetimize bıldirmde
ri icap edu. Akıi halde hak 
ları tapu sıcılle sabit olmadık 
ca aabı bedelinin payli.ıma. 
ııodan hariç kalırlar • 

4 - Gösterilen günde ar· 
tt. m ya iştirak edenler arttır 
ma şartn.ameıini okumuş ve 
lüzumlu malumatı almıt ve bu 
oları tam .. men kabul etmiş ad 
ve ıtıbar olunurlar . 

5 - Tayin edilen zaman· 
da gayri menkul üç defa bağ· 
rıldıktan sonra en çok arttı· 
tana ibe.le edılir Ancak art· 
tırma bedeh muhammen kıy· 
metin yüzde yetmit beşini bul 
maz veya satış ısteyenın ala· 
cağına rticbanı olan diğer ala 
caklılar bulunup ta bedel bu· 
nların o gayri menkul ile temin 
edılmış aiacaklarmın mecmuu-
ndan fazlaya çıkmazsa en çok 
atrttmon taahhüdü bakı kal-
mak üzre arttırma on beş gün 
d~b temdıt ve on beşmcı gü 
nü aynı saatta yapılacak ıat 
tırmada, bedeh satış isteyeinin 
alacağına rücbam olen diğer 
al caklıların o g yri menkul 
ce temin edılmişa lacakl.;rı me 
cmuundao fazla a çıkmak şar 
tile, en çok arttırana ıbale 
edilir, Böyle bir bedel elde edi 

İLAN 
Tnbon icra memurlu· 

ğundf'n . 
oıçık artırma ile paravn. 

çev I· CPk gayri menkulün DP 

oldugu. 
Ma müş•ernilat bır bap 

hanenin sekiz hiss"de yedi 
hiss si 

Gayri menkulün bulundğu 
mevki, mc-h lesı, so"ağı Ng 

Tapunun kaoutıuevvel 327 
torih ve 6 oumaresında mu· 
kayyet bir bap mumüştem .lal 
haoe Şirinhatun mıhallesınde 

Taktir olunan kıymet. 
13200 on üç bin iki yüz lira 
arthrmanıo yapılacağı yer 

gün s;ıat 
Trabzon icra dairesi 

12 - 8 - 934 pazar günü 
saat 14 de 

1 - İşbu g.ayri menkulun 
Aıttırroa şartnamesı 12 7 9 \4 
tarıbnden ~tıreo 933 • 613 
numara ıte trabzo icra daıre· 
sının wuayytn numarasında 

hak<osıo gö eo14mesı tçin 
.:çıktır ilanda yazıh oJan 
lardanf azla malumcı.t almak 
ısteyen!cr işbu şartnameye ve 
933 6ı3 dosya numaraııle 
memurıyetımıze müracaat 
etmebdır. 

2 - Arttırmıya ıştırak 

içın yukarda yazılı kıymetin 

yü;,;.de 7,5 oisbetınde pey ak· 
çeıı 'feya mıhı bır Bankanın 
temın11t mektulıu tevdı edıle-
cektır. [l:Z4] 

~- ipotek sabıbi alacaLt· 
lalarla dıger alakadarların ve 
utıtalıt haaı.kı sahıplerınıo gay. 
ri melkul üzerıadekı haklarır 

oı hususile f aız ve masrafa 
dair olan ıddalanoı işbu ılin 

tarihıoden ıtibaren yirmi gün 
ıçınde evrakı müsbitelerıJe 
bırlıkte memuriyetimıze bıldi
rmeleri icap eder aksı halde 
hakları tapu sıcılile aabıt olm 
adıkça aatış bedelinin paylaş· 
mas nd .. D har.ç kalırlar 

4- Gt; ıterilcn iÜude &r-
lbrmaya ıftırak edenler artır 
ma ıartı ameııoı okuınuı ve 
lüzumlu malumatı almJş ve 

lmezse ihale yapılmaz ve aa 
t'f talebi düıer. 

6- Gayri menkul kendiıi 
ne ıhale oiuoan kımse derhal 
veya verıleo mühlet ıçındecıa 
ayıevermeza ibate kararı feıh 
o1unarak kendısinden evvel 
en yükıek tekhfte bulunan 
kımıe arzetm ş olduiu bede!· 
le almağa razı olursa ona ar· 
zı olmaz veya bulunmazsa he. 
men on a>eş ıün müddetle ar 
ttırmaya çıkarılıp en çok art-
tırana ihale edihr. İki ihale 
arasındaki fark ve geçen iÜD 
ler ıçıo yüz de beşten hesap 
olunacak faız ve aığer zarar· 
lar ayrıca hukme hacet kal-
maksızm memurıyet mızce alı

cıdan ta bsil olunur Madde (133 

Satışa çıkarılan yukarıda 
aösterilen 12 .. s 9j4 tarıbınde 

Trabzon icra memurluiu 
odasında iıbuilinve gösttıri!en 
arttırma ıartoameıı dairesinde 
ıatılacaaı ilin olunur. 

4 

Satılık düğm 
v ip, kli Şt3 p 
ka a; ~rı 
ildıalat \t> traıısit gür 
rüüu müdürlüu·ünde b o 

Aleni artırma ile satahoı 
tekarrur eden 108 kil o ıeU 
düğme ve 148 kılo ipekli şı 
ka estarı I 8 • 1934 tarıhiD 

müzayedeye çıkarılacak 
t lıp ol uların trabzon itbaJ 
gümrüğünde müzayede bey'tit 
ne müracaatluı lüzumu ilM 
oluDU". 

Tashih 
9-7 934 tarih 

sayılı g;.zetemizin dördün 
aayfesinın dördüncü ıütun 
da mahkeme başltitabetind 
gelen ilanın 26 nci ıatınD 
[Etmemiş] olacak iken [Et111' 
tertip edilmiş olduiuad• 
tasbib oulnur. 

Zayi terhis 
Trabzon a•kerlik 1abtı 

den aldıgım terhia ta.kere 
gaip ettim yeniaini a.lac: I• 
dan hükmü. olmadıfı il 
olunur . 

Yeni cumai zir mahall 
~inden ÜfÜncü o;ullarınd 
Salih Zekı otlu Ahmet Cel 

buDları tamamen 
üd ve ıtıbar olunurlar. 

5 Tayın edilen zaman 
gayri menkul üç dd.ı bai 
Idık.tan ıonra en çok ut 
rana ıbale edıhr ancak arttı 
ma bedel: muhammen kıydl 
tin yüzdn yetmiş bef ni b 
maz veya satış ısteyenin 
cağına rücbauı olan dii 
aıacak.lılar bulunup ta becl 
bulanların o gayrı menkul • 
temıo edılmış alacakları 
mecmuğundan fazlaya çıkdl 
zaa en çok arttıraaın taaala 
dü ba~i kamak üzere artb.-
on bt'Ş gün daha temiit 
on beşmci günü ayni aaa 
yapılacak arttırmada bed 
satış iıteyeaio alacaiına r 
banı olan dığer alacakllla 
o g .ayri ır eakul ile temin e 
mış alac.ddarı mtcmuuad 
fazlaya ç&kmak şartile en ç 
arttır.na ihale edılir bö1 
bir bt.del elde edılmeHe ib 
yapilmaz ve tabf talebi düf 

6 Gayri menkul keD 
ı · ııe ıha le olunan kimıe d 
hal veya venlen mühlet içi 
de parayı vermezse ıbale 

rarı fcıholunarak kendiıind 
ev~ el en yüksek teklifte b 
lunan kımıe arzelmiş oldu 
bedele almağa razı olursa o 
razı olmaz veya bulunın:ı 
hemen on beş gün müdde 
arttırmaya çıkardup en ç 
arttıran• ihale edılir iki ib 
arasındaki fark ve gt'çeo 
nler ·• n :yiiz..ie beıten be 
olunacak faiz Ye diğer zır• 
lar ayrıca hükme hacet k 
makıız o memuriyetimizce • 
cıdan tahsil olunur Maddt(13 

S t şa çıkarıbn g• 
m .. kul yukarıda gösteril 
12 • 8 • 934 tariaio 
Trabzon i ra memurluğu od 
sında ışbu ıliu ve ıöıteril 
arttırma ş .ırtuamesi daireıio 
aatılacıiı ilin olunur. 
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