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Sayı: 2538 ; '----------- SİYAS I GAZETE - TRABZON 16 mcı yıl ı ________ .., 
Başlanmızdan 
Kalplerimize 

~ayan en Büyük Atatürkün cenaze merasimi sarfiyatı için ~apılan 
~!,~Y:;1:u kendi •• ıAdı kanun müzakeresi mÜnasebefile büyük Şefe 

Reisicumhur 

İsmet İnönünün 
riyasetinde kabi

ne içtima etti. 
arasından birçok kahramanlar b d b 

11 ~=~~~::.:~~~~A:~r1:~:1•1::::! ve eserlerine e e i ağlıhğımız mi et 
Ankara ( A.A.) 

Bugiin saat on beşte başta· 

Başvekil Celıil Bagar ol· 
duğu halde geni icra fJekil
leri heyeti toplu olar•k Rei 

tarihimizi şöylece bir gözaen b d f d 
~=ç~':ı~:: ~~~:··!~~d:ı~;~·~: meclisinden ir e a a teyit edildi .. 

Ankara 15 { A. A. ) -
Bagülc Millet meclisi dün
kü top 'antısında ismet lnö · 
nünün Reisicümhurluğu inti 
habı dolagui yle Başvekil celcil 

Bayarın istif ıı ettiğine ve 
yeniden Başvekil tayin edi 
len Celal Bagarın rigase 
tinde teşekkül eden icra ve
killeri heyetini göster•n lis
tenin sunulduğuna dair Boş 

rveka let teskeresi o~unmuş 
m:ite:ıkihen A talii ,kün c ~ 
naze merasimi için 1J p l ı 
cak Hrftgata ait k anunun 
tercihan v e m•isf.ıcefen n ii 
zakeres"ne geçilmiş ve l u 

kanun h eyeti u n 11m i1.Jesi ü 
zerinde açılan mci ırıkere biz 
yük Şef Atolü k ün ziga ı 
ebedisi karşısında biıtiin 
Türk milletinin duydu~u te-

essiirün millet mümessilleri 
tarafından bir defa daha 
if ııdesin e 'V esile olmuştur. 

Ku s ·ge birb:,ini takibençı 

k an h'l tipler Atatürkün ölü
m i karş smlı Tıirk mille
tin ·n en gencinden en ihti 
yarına krıdar hissettiği içten 
acının bü1Jüklüğünü göste
ren sahneler yaşattılar ve 
onun bügük eserine ve ha -

tırasına karşı olan elledi 
hağ/ılrğr tegid ettiler hatıp· 
/erin coşkun ve heyecanlı 
beyanatından sonra heyeti 
u '?IU migesi üzeeindeki mii· 

z 1kere lcô./i görülmüş oe 
Atatürlcün cenau merasimi 
için yapılacak sarfı yata oit 
kanu1 mevcüdün itti/akıle 
kabul edilmiştir. 

A.A. 

sicumhur ismet lnöniinün lcöşfc 

lerine giderek kendilerine. 
gösterilen itimattan fle kabi 
neye tayinlerinden dolagi 
minnetye ş:i.krunlarını arz 

etmiş f udir. Saat on altıdtı 
Reisicumhur lnönü Başuelc 

alet dairesini teşrif hug•r
muşlcır ve riyasetlerfode 
toplanan icra rvelcilleri lıege 
tinde muhtelif m1ıseleler 
ğörüşülmüştür. 

~"-=-=======c-=============-====---~=='-...:--=====~ -co====--==== 

naya kadar geniş bir kıtayı 
fetheden Timur, Arablıııtan ve 
Mumu fatlbl olen Yavuz, ls. 
tanbul ve Balkanları teshir eden 
Fııtilı . . . giOi kahramanlar, 
yalnız kendimizin değil, bütün 
mill~tlcrln ha}· rnnlıklaıını top 
lamış olan kabramanlaıdır. Fa
kat, şu gUnlerde kaybetmiş ol
duğumuz AtutUrkUn K&bromı1n
lığı. ölekılerin hiçbirisi ile öl
çülecek gibi değildir. Ataturk, 
Tllrk milletinin içinden çıkmış 
ve ı Urk vahınının her parça· 
sında bin bir vtttan işlerinde 
çarpışarak, halkla beraber ve 
halk için yellşmlş, lıalkm her 
tllrlü kuvvet ve kudretten dUş
tU~ü bir zamanda milletinin 

Atatürk Gecesinde Reisicumhur İsmet İnö
nüne Üç. Um. Müf etti-başına geçmişti. 

Altı yUz yıldıln beri TUrk 
tı:ıilletinin başına musallat olan 
imparatorluk hanedaoıaı )Ik.• 

Vali ve Parti Baskanımız Refik 
' 

Koraltanın Halkevindeki hitabesi 
şimizin çektikleri telgraf IIlak ve kendilerini yer yUzüıı- Bu ubıh yia3 kuanlıkt!l yataktan do~rul

de Allabın vekili sayan bu kim· dum. Zaten günlerdir, kim uyuyor ki ... beynim 
sel~rin Düfut ve kudretlerini tutu~uyor, kalbim tutuşuyor, mevcudiyetim sar · 
kırmnk Tilrlr. topraklarından dı- s.hyor; sanki fezanın boşlu~unda mesaedslz blı' 
Şan farlatmak glbi ft!Vkalbeşer cisim halindeyim , sarsılıyorum , maddi hRyatım 
işi başarabilecek başka bir adeta bir yO.k. oldu, ayıı.klınıın gövdemi t ışıcnıyor, 
'furk katırı&manı tanımıyoruz. ynrnyemlyoru n , yUrUrken yıkı ' ıyorurıı. 

Ataturk, vakıa ülkeler fel· Maneviyatımız, öııiuığ&mız yanup tııtuşuyor, hep 
hetmedl, fakat O BO.ynk Adam onu o millet adamwl. tısritılerin ebadiyon destı:ı
'l'urk. mlllelinia rubuou fı:ıtbet- nıoı yazacığı sevgt.i Atayı görüyor, oauob, Oaun 
nıiş ve o ruhu dUnyalara sı2 büfUk acısiyle yaJıp tutu~uyoru::n. 
nuya.c!lk kad.tr genişletmiştir. Bu ne insan, bu ne kuvvet, bu ne deha imiş. 
'l'ürklericı medeniyet s11hasındıı Biz onu benliğimize, biz onu ruhumuza, biz onu 
inkişaf etmelerine hııil olan uı caneviıniıe almışız ; sağHğlOda bu kuvvell 
leokrıllik teşk.ilfıtı bu tarııf l de duyuyorduk. 
rek Hlyik bir 'l'ürk devletioi Onun biz, bizim o olduğunu bu kadar sezene 
kuran ortur. Eu aı,ıağt UÇ)'üı mişllk.. . 
Y•ldunberi AvrupJhlımn iktisa· uUy!lk ieısaa, sevgili insan, }Üt:d mıllet çccu~ u; 
lli ve si yıısi mU:.lewleke şekli· Sen bizi y11ktın zllllm ec.!l bize d ğU Shna kıy. 
ne sul.rnı tı :· o.dukları l'ürkiyeyi mlıacak.tı, Tll.l'Klüğd kıynııy .ıc,1klı . l'Urk ~· ıcuğuo u , 
l\ pillılasy 0 be'lilarıodrn kur- o aun neslini yetim bırakınıyucııklı O l>lzcıen, lıiz 
lnr ıı r tı k 'J ur k 1li leti ııi bUtUo me ondan ayrılmıyuca ktık. 

cleni mille ller glLi sa)gı ve sevgi o o un alev s 1çııu , göıleri k ımı:ıştıran, gönülleıi 
llıevkiioe yUksellen o lJUyük tutuşturan goz ıeıi kupıı nnııy cuk tı.. Yazık olc:iu 
kouıumaLdır. saua bUyUk insan , eşsız I Urk evladı, Bıze hayat, 

Köhne, wistık şaık meddnl Tüı·ke varlık, Türt tarıhtne şan vt>ren Ata, nesil 

.Biigülc m~l~etin en yüksek tecellig<ihi olan hügıilc 
mılltt mecluınde tecelli etlen inihop neticesini şimdi rad
yodan dinligo~um. Atatürkün en sevgilisinin kendisine 
halef oluş ·l k'ldar millet talini va istikbalini müjde/egen 
bir hakikat olama.ı. Z1Jptı güç hı:lc.ırılc.larım a ve /ıcge~ 
Cf!nlarımla kalbimin ~n derinliklerinden kopup giilıselen 

t ı~brelc.lerimi bir nid1i şükran 1a gülcsek şahsiyetinize rriı· 
tirir şanlı silsilei rnuvaf /akıgtinizi Atatürkü.A eseri fl« 

iıi üzerinde mutlak oe mfJtlak ttt u:ç bu~· uraca;ınız. inan 
ve lcJnaatile b~n de bütün milletle yek.dil v~ tekdiJ olarak 
lwvı~unuzda egilir Ulu şefimin imar ttliği bu koca f1a'

turı pa .. çasında iki milyon haıkla beraber tazimle selamla-
rım. 

Refık Saydam 

Üçüncü Umumf Müfettiş 
T-. Uzer 

Dahiliye Vekili 
ANKARA 

l'f:liut yıkarıık memlt!keUn her lerln ve asırloıın gıpl 1 , sa~ g, ile bakacağı ve 
bnca ğıoa b.ııdar garp l ı gibi dü u.ametli var lığının o ..... uı;, tfi htışrtı kadar hayran-
Ştlomeyi ve garplı gibi konuş. lık duyacağı ı;evgill büyUk Şef sen tJlmeyecektinJ 

V ulı V P C H. P. b:Jşkanı 
Refik Koraltan 

lnkilap TO ı kiyesiııio tertemiz oasiyesi uı u Atalar k reji· 
miuio granit şabsiyetl ve bUyUk miH"thriıio idealist evJadrnı 
yeni kabinenin Dabi ı lye VekalE:ll gibi en mObim bir cevlet şu
besi başıod.t görmek bizler için ve abediyen size gön!Q buğ 1 
adaşınız iQin başlı teselli ve Umit kayosğı oldu. Bu lşde r n bU
yUk, ~o temiz başanlttrla yurda inkil&ba ve aziz milletimize yük-

llıa~ı yayan odur. Ne söyleyorum bayır, bu olmuyormtısun, görmU)·ormu-
Daba Jirwi yıl öucesioe ka. kelime ıııana san:ı, bakışıuda ha- suu·ı. yarutlığıo fllem ı:;enio dün · 

dar lıu memlekette, banka şi- yat, sözünde bayat, yUrUyUştln- yun, senin u~s1iu bıtk ne aıyo 
llıendlter ve herbırngl bir tek.- de bayat fışkıran ve hayatın ruz, tienıu ııuronuu amuda auo· 
tıik. ış kuran tek bir 'fürk.e ras- k yumız yıue apayaı ... , • ğtarke•ı 

kaynağı Ul kendisi olan bü.yU 
lııııuma"ıken bugün sermoyele- Atıı: Sen ölwedm, sen ölme)e· gUluyor, gUlerken ağlıyoruz. 
rı Y''z mıly ·"nl ... ra varan milli k d,. üuluyoruz. Senin :; ilce vıuııgıu· 

u v .. ceksiD, ller foniye mu 8 uer 
baokalorımızm, yioe binlerce 1 k ö dan hız alarak. yUce e::ıe riol, 
11,· olan bu akıbeti sana ayi g r· voııuın gıbı Tılrke, Türhwge. 
ı. ~loınetrellk lreo yollarıwız .a s b dl b y t sa 
cı.öprtlleriınlzln kurucusu, yııpı müyoruz. eo e e 8 8 

• citıaoa aıev saçan, kudret .sııc,:ırn, 
c ı.... bicisln. Sen bala yaşıyorsun; sevgi yaratau .h.uarnuoıe oıııı-
l ısı, işleticisi baştanbaşa füra.· 
~l'dir. işte, gözümüzde sen, işte kalbi· di!t d111uyoruz. J.<.:serinte sevdi 

Y. h dU k d k mlzde sen ve elbet ebedi'7en ato 111.illetınle lleı ıye, yüksekle· 
1 ıne da a ne a ar n_ıe • J 

('lllerlmizde okutulan millı ta· başımızda ıeo, seo vauın ve re doaru durmadı:ıo, irkilmeden 
~lhimlz, Avrup'1 milverrltılerinin ıeo yaşıyorsun ııiz baba, bo.. yoruyoruz, ildtcegız t>u se1Jin 
cı.eucti goraş ve menfaatlerine verdiQio hızdır, senden aldığı· 
ı.ı. yQk Atı l mız ıymaa budur. ı:su ıııel ve 
11ıvre yazmış oldukları eserl~r· s l memn11n 
" " nmıyormuıuo ' bu ık.ıo nesiller ve asırlar gl· 
'4eıı harıl baııl yapılan tercll· ı=:.......==-
trleterıe okutulurdu, bu en bü- ı Tü k ille ctecek.tir, durmayacaktır. ~ na ıeçmlş o dutu r m · Ya niçin susuyorsun, bize 
l ll~nmnzdür ki, tarihi hakikat· tinle rubuua ka71p gitmlt ve ışık vereo, gönJUwUzü ve dila· 
~rı birer birer toplıyarak mllll o wfikıek rub.a gömUlmUştUr. t 1 yamızı aycıınıatan o yeşil göz-

t llrlhlmizl, milli bir bakımdau Biz ve bizden sonra gelecek ıeriniz niçuı k:lpau .. zaııw tce-
ı~tııim ~ttirerek memleket genç olıD yQılerce batın TUrk evf4· le darğuımısın, haklısıo. blz de 
liQlrıı irfa.o sabasına koymuştur. dı, ruhlarımıza gömUlmlt olan baykmyoruz httıllar ve zuHm 

1 llcHselerl bu noktıılarnan ince· bu oınoun ilham kuvvetile yUk- ecel, piçin Atamızı eliınııden 

telliQiıniz zaman AtatUrkUmUzUo selecek, yükaelecek, layık oldu· aldın koiun kırıısm ı 
l!t" U 1hlerlnl Ulke fetihlerinin ğu ea. yüluek medeDiyet mev- Senin gözlerin kap .rndı tıizim 
ııtulıde t u t m a m a k kiine çıkacaktır. Bu bakımdan gözleıiuıızden ya ~ yeııne kan 
~Utııkun müdQr. Munbosmın da ölnstıcdea kunet ve feyiz akıyor. 
'l' u Sebepleruen öt Ur Od Ur ki, alınan tek bir TUrk. bUyOQ'UmUz Kalbimizden kan ıs zıytr sa· 

Urk lllilletiniu Atasıölaıemiştir. yoktur. na immnlık ıığlıyor, sana kainat 

Belki o, !~inden çıkıp b•i•· Reşit Tarakcıoğlu ağlıyor, bu göz yaşlan bir d t. · 

oiz oldu sen efsanevi bir ilılb sek biz.metler edeceğiniz kanıatı umumıdir. Candan l'3bl'ikleriml 
gibi gönülleri, deoiılerl ve bfi. arzederım. Trabzon Vıillsi ve C. H. P. Başkanı 
t Refik Koraltan 
Uo kıUua lı b ıraktı.tın ebedi ve 

ölmez varlığınla aydınlatacak DOKTOR TURFAN BELEDiYE RE[Sl 
Türk dUnya·mıı ve '!'Urk kalca· Ankara C. Teşekkür ederim. Değerli nzitenJzde muvat-
tıoı llYdınlatacuksı'l. fakiyetler dilerim. 1. loönü 
. _Evet sen ö lmedin. een yiae BELElYE REİSİ DOKTOR CEMAL TURFAN ve ARKAD.AŞLARJ 

bıi.lmle, biz seniı leyiz; Ebedi- Anera: AtııtUrk'Ua ölUmOeneo duyduğumuz acı derin V6 

ren senin yolunda ve izlerinde- mUşterektir. Tnfyetiniye teşekk Ur ve size baş saflığı dilerim. 
yiz ölmeyen ·BUyOk lnsao, TUr· B. M. M. Refei 

klln Atası , s~vglll Atamız , ı-:--~-----------~---"!"....!A!: . ...:Re~n;:,:d!!a~_..-
A TA TüRK 1 A k ___ ___;___ tatür ün cenaze merasimine iştirak 

Teşekkür edecek heyetimiz dün akşam gitti 
Tanrının ebedi rahmetine 

ka'lJuşan çok seflgili anne. 
min gerek cenaze tönninJe 
bulunmak, gerek taziyet et
mek sureitıe ilci derin ya
ramın en çok acıdığı sıra
larda benden hiç bir gardı
m, esir gemi gen fedakar 
kardeşlerime, beni teselliye 
çalışan meslek arlcadaşla
rıma, dostlarıma ve tanı-

dıklarıma en sıc_ak duygu 
ve teşekkürlerimi sunarım, 

Tıirkçe öjretmf!ni 

Haklcı Tuncag 

cenaze merasiminde bulunmak 
nıere ÜçnncQ Umumi Mnfel· 

tişlmlz Tahsin Uzer don ık
şamki p ... stı ile şehrimizden 

b.arek.et etmiştir. 

Merasimde Trabzonu temsil 
'tmek Ozere Parti oamma eski 
M'buslarımızdan Arif Sayıl, 

Belediye namına Mahmut Mu· 
ammer, Hıılk namına Celal Pu· 
lııtanahdan mürekkep bir heyet 
de ayni posta ile hareket et
miştir, 

Partide 

Toplantı 

-

BUyOk öıunnu Cenaze me· 
rsblml gftnU olan 21 Pazarte•I 

ş~tıriınizde yapılacak torenl l: u 

beph•ki brogram dalreılnd" 

görOşmek Uzere bllllln teşek 

küller mnmessillerl dOo akşam 

saat ı ·z de Vallmlz Hefık Ko
raltının riyasetinde Parti salo· 
ouada bir toplantı yapmıjlardır, 



İcar Artırm .. sı 
B~Iediye Encu,neninden : 
Jrf gd.ındu Bel d eıe oit kanlı taz'no n~m··cı m':uuf 

h 'na a tı d k 2 1 u nanlı mağaza ile. }/.;/ binası üs 
tünd kı üç adanın 3' 5 - 9 J9 tarilıf ıe kr.ıdc.r ol n icar 
I Ti o heş iin m •ddetle açık artırmağ.:ı kınu'muş1u~. Ta 
lip rın ten inalı m.uvakkata mal<buzlarile birlik:e iltı./;-

unü olan 25 - 11 . 938 Cum1 gıinii saat J 2 de E-ıcii 
mene mürac -atları il n o 'u ııur. 7 - ./. 

İcar ar ır a d mdidi 
fi, .. tm 939 ıptidasıntz lodar olan ic ırlan eçık Dr 

tırma; ko u an Be edige okaratından cşcğıda neııiie•i 
zı ı olanlara ihale gunii kimse talip çıkmodıfındarı 

tırm ın, 22- 11 - ~38 •a 'ı günzıne kadar on giin mü ti 
d ile t ndtl ed dı i ilan olu ıu", 

Belediye Encümeninden : 

7 
2 

Sinema arkasır.daki 275 No. lu Dükkd ı 

,, ,, 27.1 ··- ,. 

Ura 

100 
100 

3 isken der pcşa uzun rnfcak 27 l No. lu d.ıkl a ı !CO 
4 ., E vakda 197 - 197. i5 -I 
5 .. Meudan caddesinde ; 9 50 

İca ar ırma temdidi 
Beled"ye Encümeninden : 
H İp'.d~s na kadar o!a.-ı icarı rç k n;t·r n ~-

n gd'ln cıddeşinde 21 n:ımcrrlı diik'ci.<n 
p çık n ıil. ğmdan arfırman·n 22 l T - 938 şa. 
k clf Or:I gün l(lÜdJdle fenıJit N!İ d;'f i İ an 

ömürü eks'ftmesi 
Li e Direktör,üğünden : 

1, ı E slitn ll, Kız v~ E ı ,,k ı ı lJ'! < ku lıır i~·lu 
l gorul n 5;0 li · lık 1 ıirs '. 5 J.. u uş tcmlo11t 

muv • pl • l' (12 O) l u'ık 91 lirn 5 J kıırıış mı .. v kkot 
t mi tlı K< k kömOrü 14 · 11 • 938 tarini den itiba en o. t e~ 
gUa w01d ~le • çık k..,nı ıH'!e konulmuştur 

Ş rt 1 i Li it bt-ti ıd ın öğreti eo1 lır ı~ıokli f'rio ll rui-
v y m kbuz an v 1'icıret od ~ı c~ m· ksnt>t ol- 1 

d l b Jg 1 rl ile bir.lkte lhıılC' gı. l1 ııhrı · 8 1 ı. 938 
P ız rt i g nü ıs • t 15 de ıının1met korı ğırı~n ırnıtor Dlre>ktör 
l:lğ 1 d ire inde mL te .• kl·IJ k'>mi yoro lHş urınıılt:rı i lio o unur. 

1 - 4 

Sivrihisar - amidiye yolunun 

eksiltme ilônı 
s dş hir afia Müdürlüğünden: 

mldiye yolı1nun Kaymaz - HamidiyP. ara. 
ı <>lrdlk kısmının hı hn kilometresi 

k b lı d' "e me\ZU usul!< r ciairt"'sfı:du iı;tlkeaf 
1 r k < trr<'ye kOLulruu~tur. Umum nmdiynİın ı 

d Jı 1 -.l 1 dır ı 

11 · ı" mü·nd'f p .z rtesi g!irO s11at 
et > ı L d . yapıı c ktır. 

k t l in t (14U, _) ırndır. 

e ıııt rvr N fw M. dOrlOğllnd,, gö·ntı-billr. 
ilerin bu gibi işleJİ yabU'JŞ oldııklarıoa dnlr Vf'slkn veya 

· ik rl o n v ruhsatoamesiai ibraz eylPmrleıt ve ihale 
d n en az s ıs.·z gUa evvel Vilayete murııctııtla ehliyet 

a ı alınnla ı şaı ttır. 2 - * 

c le satlık hane 
G ş raddf.sİ nihayetinde denize yakm. altında 

y o lı'r .o 1o, .üst katta üç oda bir sofa, bir mutfak 
· ç lJİ I vi 7 numaralı bir hop hane acele satlıktır. 

t k · t>ıin Çô' nlekcide 78 r:umaralı diiklcô.nda çilingir 
cıoğlu R•cıp uçfaQa "" ccaotları 4-4 

kn1ek narhi 
B le iye encümeninden : 
ı 'I 938 tarihinden iti6arın Birinci ekmek 11,25 

Sahife 3 

ilan ilan 5- Tayin edilen zamanda gsyri 
menkul Uç defa bağırdıktan sonr' 

Trıı'ızoa ir.rn daire inden : Trabzon icra memurluğondan: en çok artırana ihale edilir anca~ 
A,ık ıırlırına u. ,.,.,. ,.... . Açık artırt a ile ınraya çevri- artırma hed li muhommen kıy· 

rll~k: g yriııı~nlnall.ıl u 014.,.. : k metin yüzde yetıni .. s beşini bul· 

G.ıy•i menknlnıı 'ıulııııılıığıı me\kı, 

mabıılll' 1, sok:ıgı, numara ı : 

Tııkdir eılun:ııı kıyın· t : 

'l\ıkf·~.çı· ı'" mahr.l\Psi·ırıc 
Ş ırk n piry z cı o(!l ı II!l;evin 
lıtrl '!.'. gırl• "1 s ıhibi S"nellPrln 
müşterek cıılı!•ğı şimulcn lari· 
kı ım v. b~Zl\Tl ı-.rnPt hPV tıHlıt· 
l:>t c •nul»n 'i cı • s hil>i seıwt 

leria mnşten k '.' l•':~ı ile mah 
dut bir tarhnın l~ lıi~~ •de Oç 
hi.;sP. i 24 hi"s" ıtıharilE> llç hi~ 
iesi 3'.JO lirıı rnu!ı ıTımPD kıymPtf 

Avni m:ıh ldı> ş rkıın tıırık 
am ve bı zatı Murııth·ın z dPle 
rin v b zın A·H V<" Alinin 
çılı'ığı, ga·b,•n t ırıkırım, <.>ou 
ben yiocı toıkııım il~ nudı1ut 
lıırl ıoın ı L ~j {'iPdı> 3 lıisılf>Sİ 

21 his.,~ itib l' ilı• 3 hl..~t>Sİ 25CO 
lira muh'lmrn n kı..-m ti a~rıi 
mahal 1e ş nk'itı ··ıbibi senelle 
rln mflşter k lıırla~ı. g ırbı:>r 
Ş'lkrn tarla ı n rııiı t .. bi tıır.lq 

am, ştınaleıı ~ine t rıhı ım ve 
sa bibi sc nf tlı ı irı m !Lk menzibinı 
c-ınnhen yine mı z., Or tııriki am 
ile ınandut ç· lılığıa 1 '2 hiss"dP 
3 lıissQsi U hisse itib. ıl e 
3 his~' si 800 lira rnahıımmrn 
kıymeti. 

Içkale mnlıııllı i dl' s !!'l ırıı 
fı b cı A i il f"t: ı'ld•• 'l'..ıtıir ha 
nesi, sol tım1fı c plrnr.e lı ılıçe 

si ve b Z'ln bı>ktr.ş öğ'u ~tuhi J 
diı hı ı •si, ~ J ı: ı ~ ıı t- 1 ı t:iı 

ile cephııne h:ılıç •si, c •phesi 
tıırıkı am ile mı li iut lı ıneı in 
48 his~ de 2l tıl:ıs" ioio -ı,S his 

nııyri m nlrnlün "laa " • .. """ lec""k gayrimen alım ne oldufu: 
ınl.ıaallee ı;okıtı alluıar .. : G<tyri menkulna bulunduğu maz veyıı satış isteyenin alil· 

Ln uet rıuballeslade aıığ tarllfıtmevki, m ıhallesi sokağı numarası c~ğına ruchanı olan diğdr ala· 
1 TI:!ret bun ımı külh1nının bata. ı Takdir olunan kıymet: caklılar bulunup ta bedel bun· 
~"si ve !·ısm"n hıımıım dıv11rı, sol Hosdimasya köyünde tE;PU· larııı o g yri menkul lle temill 
t ırııfı 1 ııııd •ddin efendi verese nun nisan 936 tarih ve 55 nu- edilmiş alacakl .. rının mecmuuo· 
l !ri b ıhç si ve kısmen merhum marasında kayitli 55U metre dan fıızlııya çıkmazsa en çok 
mum ile)'bı 1 vereselerinden fındıklik muhammen kıymeti artırımın taalınOdU baki kalıntık 
beııı~iresi il ıfıze edibe b· nıımn 800 lira nzere artırma on beş glln daha 
mUşlE>rek h ıneleri, arkusı yani Ve yine hıpunuo 936 tarih temdıt ve onbeşioci gUoU.o S')Dıl 
~prk cllı:>ti lınarel hamaruınrn v~ 56 numarasıııda kaytt!i 2757 olen 2-1-fı39 p~zartesi günil 
b-ı~ç~sile i ıiş o~lu l\Iiiteverra m"tr~ rınbık'ı'i muhammen kıy sa'lt 11 d~ y11pılacık arlırmad• 
Kıl mil ıığ ı lı•ıne3i batıçesl, cep mE>li ıOU lira bedeli satış isteyenin alecıığıu• 
bı::si yaui g ırp ciheti F11timetUı- V• }ine tapunun 936 tarib r .. çnani olan dığer alıı.caklıtıırıo 
zebra hacırnıo bahçesi Te kıs- ve 57 numarasında kııyitll 1838 o gayrimenkul ile temin edi mlŞ 
men tıırıkı has ile mahdut fev. metre kaydlode tarla halen fın- alacakları mecaıuundan fazlaY 
kırni cö=t oda bir sofa, tahtanı dıklık mutıa nmen kıymet, 500 çıkmak şartlle, en şok artmıoı 
üç uda ve ııJCIC! bir mutfak lira ib ıle ~dllir. Böyle bir bedel 
ve b bç0 ve mU~temilıltı saire Ve yine tapuouu 936 tarih elde edilmezse ihııle yııpılmaı. 
75 ıırşuı teillmuı 9~18 taıih ve ve 58 numarasında kayıtli 4~9,5 ve satışın talebi düşer: 
56 . ~7 r. u ·narada dört hisse metre fııırlıklık muhammen kıy- 6- Gayri menkul kendisin 
lli.l>a!'ile Oç hissesi. meli 300 lira. ihale olunan kim e dertıal veY 

tekdir olunu Juyw•t : Ve yine tabunun 936 tarih verilen müblet içinde para) 

M..ıh ıınınen kıymeti 1100 lira Te 69 numaraıuudıı lrnl ıllı tarla vermezse ihale kaaara festıoJıl 
Adıraııuın yapllacap 1•.ıııa.-t: Te hıılen fıouıklık 3Gi6 mdre nıırnk. Keı.ıöı:.inden evvelen yU1' 
Trııbı ıo icrıt dairesinde muhammen kıymeti tıOO Hrr s~k teı.lıfl.:: ouıuoan kimse ar• 
17-12-9~8 cumarteıl ~UaU Ve yine bpunun ll36 t ırih etmiş vldug ı btdelle alm11ğa r• 

saat ı ı Ye tiO nuoıarnsındıı kayıtlı tıırla oırna:l veya t>uıunmazsa heme 
ı- l~tııı gayrlrnealullta art.ırma lHleu fıudıkiık 3670 metre mu oube~ gUo mOddetle artırmııY 

Şaraıameal 17 11-HI tariltlaôa. 111 O) · 1 
baren 11:J.'l-129 )(e. ile Trnbzon icra hanımen kıywdı b ı lln~ pk.ıuılıp en çok artırıma ih8 
dııirt'l!ı.iıı m.ı.ıayyea nuıaaruwılıı Ve yine tapuCJun 936 .tarih cdiıir. lkı ilıaie arasındaki fark 'i 

h .. ık la gOrebU.....t lçUı. ıQl.i,tı.r ve öl numarııiiında kayitli tarlıı ıı:eçeıı gUnler içinde yUzde be~tB 
l!fuııtıı yazılı olaalar._. faıla aa- f k it 3 6 ~ 
Hı.ıuat aımıık: iıieyenler, lfb11 .. rt halen rndı h 67 nıptre mu- hesııp oluııacdk faiz ve dı~t 

ııı&liıeye n ~3:-i 12~ '°''a nmlll'aale hammen kıymeti bOO lira zararlar nyııca bükme luıc:et )• 
wtııııurl.-etiıni" ıauraual ıtmıl1d1r Ve yı·v. .. tapunun 936 nı·"an J ~ . " _ " waks•zın memurlyetimizce aııcı 2· Mtırmay• iftirlk: iota 1•ka.rı.4.a - k l 
yazıh lnraeua ybck yedibııı~ ve 62 numarıısıaaa ayıt ı tarla tıtbsiioJunur mı:ıade lijiH) 
ni"bct.lnıio pey nya m1111 ı.ır lakaıua balen fındık.lık 1838 metre mu. 1 

teıu111.11t ınııkt•b• ı.Ttli •tlileıııekiir (l:ı4.) lıammen kıymali 6C.0 lira . Gayrim~nk~ller y_ulrnrda g 
a- lpotok.Uibialauk:lılarlatlJler Ve yine tııpuuun 936 nisan rılen 17-12-1138 tarınlnde trll 

sl""lr.darıarııı n irtUalı: lıı.aklr.ı !Mlhlp zon ı·cra ıneınurluı\ou odıtsıD .. ve 63 ııuınarıısında kaqtlı fın. & lerıuııs ııı.rı1a611.kul laeriodöki ha.llıı .1 ı 
sesi IWO lira muh ıınrnPn ı.ıy. ı rını huııuil• tai.g vo maarahı. dair dık1ık !5tı,5 metre mutıammen işbu ve gösterilen ıırtırma şa 
.neti '1' kıilr ola 0 k ı vmı· t: hıtnP,. olan ic1dlalarını it bu illa tarihinden kıy meli 300 lira nıımesiııde satıiacrğı ilan olun 
ni!ı tamamıcrn l~OD · 11.-., 936 ıııuoareu yirllli (1.a i~de evrakı 

oıüslııll'leril• blrll.lr.te menuu1yeti.ıni Artırmanın yapılacağı yer, 
T. Ve 156 nunıarf.d 1 ka~ itıi ç llll· .Gtl bUdirıııe!eıi 1-., Mlor. akai hal gUo, sııııt : Zayi makbuz 
lık C 1 1 i'r t ROO ı· · de Lıukıarı tapu lieilile ııabit oillıa 

1 
il 1 IF;IO .ıııııını11·1 l ıra 1 .. __ Tr11bz~n icra dııiresindo ,.,. b B l d' ne 

ve 157 r unı>ırııdıı koıyilli tJrlıınıa dıkçll salış t.ecleliniıl pay aşaı•u:ı-.. . ıra zon e e ıge vetı• 
harıı; kalırlar. 17-12-9-.8 cumartes! saat 11 . . 

8 
J 

t11manııoa 25Cü lirıı ve 158 ı u 4 üöstet'llen ilııde arlınaaJ'll 1 _ lst>u gayrimenkulUn artırma ne vermış oldugum 7 3 
maraC:a koyJt,i tari.rnıo kezalık Lştıralr. edQaler aıtırıaa f&ltlıa'IMltıai fşartoameai 17-11-938 terihiııden raga ait 170320 nıı.mard 
tnm mınıı 300 lirn kıynJPt 2Öi· 1 oKumu9 ve ltt1'11.al11 aaı"lmat al.w&t d 1 ı 

. • '"" buıılıırı teauuaea hıln.l ..-... ıtibaren 9a8--279 No. He Trııb- d;poz;to m1kbuzu zayi e i ıı 
leııla i~lı·. ı.d ve iLUbu &luıulac. , 
Aı tıımenın )fif !< rğı yer, gttn, rnııl & Tıı)·in edilen :ı;amanda p7ri :ı.on ic:a memurluğunun muay. tir. Kı9mctli o. fTıC;dıgı i/d 

T t ı menkul u.; defa baitrdı.klan 110ara yeıı uauıı&ruında herkeEin gör"- olunur. 
f 

1 
}Z )fi le ·.ı d ir ~·ıııde 1 eıı c;ok ertıraaa iule eo&J.llr &Aeak IJlıWeAi için 11ÇlK.lır, İIAlidU .)'•Zllı 

11- 2-\.38 CU rı:ırt <>\o;· ut 11 artırıuıı b<,4eli •ııhamen lıo7nı tbı. Olııılıııdau fu.ia mtltlın11t alwak 
1 - işlıu l(ayriµıenku!Un arfırnıa yilzde yetmif beŞai bulmu Teya 

1 i 1" 9,,8 -'.ış 1·.•-ya"I• aı~•uı.a rM&ul ol.u. isteyenler ıt lll ~artname) e ve 
şar n:ımes ' 11 i} tarJlıinden lllha- ... cO<> - --

ren n~ıi-GbO :\o ile Trııbzon !r,ra diğer alacaklılar bııhınııp k.bM&l 938-279 do:ıyıı numarnsı He 
1 lıunınnn o pyri 'JIHk-aJ 11• \em.l.n eıemuri•etiu;lı.e nıurtcaut et. 
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\:' 
h~ m mu· ıığunııu ııııı•yytn rıııımırn- edilmiş alcalt.nıuıı emuı:ıedaa J 

ınııd lıt- j{eslıı görc:lıll mı si iıin a- fazlnpl çıkmazsa n çolr. artıraaıa wtlıdil". 
çıklır. 1 aııd11 ) nzılı o'and:111° f:ızle tahbOdQ bakı kalııınlı. tHr• ararıa.a 2- Art~rınııya işllrllk için yu-
ma:Orr>:ıt nlınıık l tı yı nlcr. i~lııı t'lll t on hcş GOıı daha \eıııd1l n OD beıııtAat 
nnııı ye 9ilı Gto do ya nıııııaııısı ile ınnnn ecııu olaa kuıdı JIZllı kıymetin yüzde 
nı mıırı)ctlmize mııracııııt elıı•el dir. 2 1·U3:ı Pazarteı! gOnll ayni aaıtta 7 5 niıtuetinde pey veya rnılli 

2 - Artırmuyıı i9lirllk için yııkuıılıı ~ apı~lı. artırmada, beı(e11ıabt19\o~ btr OaD~liUIII temlnlit wektubu 
yazılı kı~ ııı tin ) üztle ycdlhıı• uk ı ı " --~ı.-~. -•-- .... t 

Yurttaş 
Kızı laya 

lilrtı( 

O.ı,ıail 
lııı l&Aı 
Uc~ 
cı,e 

' D n A tıC&p;ID& ••..-- -- ,.. • t .. Ydi &Jllt!C8ltİr. (142) 
ııi 1 edudc ıı Y n va ııı~lıi tir h:tll· alııcslı:lılııruı 0 ıayri -.-k1U Ue --.ı 

Yardımı 
Unutma 

kııınn temlııııt ıııcklııbuııu kvdl lde· edllnı1~ ıılacalı:laıı •ee.a•lUMA&a f.u.la 3- lp ... tvk salıibi alııcaklılarlıı 
r~ktır· \124) . ı, ti l . r k 
il - II>Ot!'k sıılılbl alı.cnklılnrla diger 
niı;!: ... 4 rlarıu ve jrtlfak lıııkkı ıöll~ııp 
lerimıı gayı:=:-l-ul tızerlzıddd lııık
larını husuııll fnlz ve nıııErnfa dair 
o an id1lalarını ifbu il~ıı tnıilııııdcıı 
i tlb:ır ıı yirmi gnn i~ıude c vrnkl 
mtısblt,.lcrlle hirlikle m murlvt.li 
nılze l.ı!ldırnıekr1 icııp tder. Aksi 
halde hakları tapu .. fdlile sıılıit 
olıııudkıı.;a ııtış btcıeliııln pııy'ıışn. a· 
sındao lıariı; kıılırlıır. 

4 - üöı;t •ıileu gı\nd.1 ıırlımııı~a i~· 
tirük edenler :ıı tırıııa şartı aıİ.ı· s ul 
l.kumuş ve lUzumıu ııı:ııilııınl ,ı ıııış 
ve bunlun teınaıııeıı kııbuı druiş 
od ve itibar oıuııurlar. 

> • Tayin ı:clılcıı zan aııdıı "ııyri 
nı ııkul fiç defa 1 ıığnldıklan :oııra 
eıı cok nrh nııu ilınıı: uouır. ,\ııcak 
artı rııı:ı bedeli ıııuh;ıııııııeıı klym{ tıu 
yilzde yctıııış beşlıu bulmaz , c~ a 
sntış isteyenin aıııcnğıua ruclıaııi olıııı 
d!ğt:r ,ııaı:ııklilar bu.uııııp ela btdel 
buıılurııı o goyri nıt ııkul ilo ltmiıı 
edilnıış a.acııklıırıu mecwuuııdan 
falJıı) a ı;ıonınZ!n eıı çok artırıınııı 
tııa.blıüdll Lakı tııluıuk Ozcnı artırma 
on beş gU.ıı cl,ılıa lt:ıııdit ,.e oııbe~iucl 
gilnün b<ınu v ıın 

2 ı !Ji.Hl pazartesi gllııa ı;aat ıı de 
yapılııcak ıırtırrııııda, bedeli satış ille· 
y~nin nl11C11ğına rilı;lııuıı eıla.ıı diğer 
al11ca~lılııı ııı p guyri ıncukul lle tfnıin 
cdilıııış aıaı•aliları llltcıııuuudaıı fazıa 

ya ı;ıkmıık ~ıırlile,. en ~ok arlırana 
ıha le edilir. Höy le bır bedel elde 
cdllınezs_e ihale yapılamaz. Ve satışın 
talebi d ü, er. 
6 • Gayri menkul kendisine ilıııle 
eılunan kimse derhal voya verilen 
nıilhlct içinde pnrnyı verme:ıae inale 
kararı feslıoluııııruk kendisinden evvel 
yükst'I{ tekl1fttı bulunan kluı~e ar:ı:dmı~ 
olduğu beclt:lle ulıuağa razı o'maz 
Veya trnlunm:ızrn henıcu Oııbc<; ' iln 
müddetle ıırtıroıııyıı ~·ıknı ılıp ~n ~ok 
arhrııuıı ilıa le edilir. lki ilıale arıı 
sıııuııkl fark vo geçen ı;llıııer 1 inde 
)11) de be~üen lıc~ap olııı ıı• ak faiz 
\'tı dığd :t.a•ıırlar 11, 11 1 

.k 
lı . t ı.· ı k J .ı ıu me 

acı:ı ,,.a nııı ::.ızın nıenı u 1 1 • ..~ l ıııı :ı:oe 

alıcıda_ıı talı ll pi uuur. ıııadd 33 ,) 

ya çıkmıık farllle, .. ~lı: anıı..ıa dıt~r ıua.a ıır · rın ve ırtı d 
1hale tdılır. Mylo tar ~ eLde bak.kı sııhip!eı iuın guyriuıenkui 
t>Qilrııt ue llıı.al• yapıl--. n .... üzerindeki huklıırını husu~ile 
talebi <JDçer. 

s Oııyrl aeaa.ı k.aıll&a~ u.a.ıe f Aiı ve m sruf a d11lr olan iddia 
o!uı.ı.a11 ıı.ıaae whal nya nnlea lllrını tı,;bu ıHlu taı illinden ilibıı· 
llltlblct için•• parayı -.nane üıale ı------------

\farıın feılıolunarak kH..a6aa eneleo ren yicmi ı:on itinde evrııkı 
vıık k k\ık itte bnl11a. 1ı:ı- anetmiş müsbiteleriltı binıkte memuri-
.>ltluğu lxdell• ataajw. rnı eıllbaS Ye.,. yetimize bild rıneieı i icııp eder. 
bulunmııuwı h-·· .. -. rb •a.det 
le arlırmııya çıkanltJ •~kanıra.na Aksi lıaldct haklUJ tapu ~icilile 
ihale tdiltr. lk1 ihale aruuıdald tark ijlblt olmadıkça sdış bedeliı;in 
ve gt çı•n ırtınler lçiJMle yt. '8n 

, ı;ııp olunacnk fait n ınteır -.r paylu~ma~uıdan hariç kalu lıır. 
ıar uy11('.a htm uoet w~ 4- Gösterllen günde artırmaya 
nı• mıırly t1ıni:ı.ce ah .. daa aıkaıl ohu:Hw 
nıadde (~l> işlirılk e<.telillur artırma şartııa-

Gn) rlm•ııkullt-r yukaru eillılorilen we 111ui vk.uıııuş ve lüzumlu 
li l:l 988 tarllal.D.de 'frııb:wıı icra mıiılmııl ıllmış ve bunları tema-
ıncranrluğn edamııda ~un go.lerlJ«, men knbol etmiş ad ve itibar 
artırma ~iade ataıae.+ 
Hfu\ olunur. Olunuı lıır. 
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Osman Nuri Sezmen Müessese 
Modern Terzilik 

Yeni sanatkôr - en yeni desenler .. 
Kışlık bütün çeşit 'erimiı gelmi~. modern terziliği temin ve sayın müşterilerif11İ~ 
uvkı selim/erini tatmin için ticarethanemize lstanbuldan ytni sanat/car celbedilmişll 

Ucuz ve güzel git1inmelc. için lütfen teşrif ediniz. Bayan ve Baylara mahsııs 
şık ve kib..ır kumoşların en yeni desenlerini lütfen gô"rünüz. 

~ y lb• • 1 • • . Bayonlara mantolar, ispor mantolar, parde~ 
azır e ıse çeşıt enmız. şa.•11ba çocuk mantoları. yağmurlukları ve ktJ 

Baylara pardesüler, palto ve kostümler, yağmurluklar, Çocuklar için 
elbise, yağmurlulc,- p.llto. pardesü ve kumoşlur. 

M • ı · k En son moda Trtşkot pardesülerimiz sayın müşterilerimi~' 
eVSI m 1 ucuı: fia tlarlıı temin edilmiştir. Lütfen görünü:, tecrübe eJirıtl< 

111.ı~u 
Q1'4. 

1 O ıs /...uruf(IJr. 

UayrııııenkıJller ) ukarda gö:teril~n 
1 i ı ~ !.138 tarihinde trabzon icra 
mc_nıurluğu odaııında işbu ve göı 
terılcn artırma şartııamesile &ahlacaiı 
~lb ol t<unduracılar caÇdesi - NO. 2~ .. 25 


