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HMIP YI! il' MUHA,Hthtl 
BEKht SDKWTI KULAKSIZOCiLU 

ÇARŞAMBA 

3 
EYLÜL 
1941 

Fiyatı 

4 kuruş 

İlin satırı 
5 kuruştur 

TASARRUF 
B NOSW 

ALIRSANIZ 
Paranızı tasarruf etmit , 

Faizini peşin almış , 
Milli müdafaya hizmet etmif 

Otınıı ıı•çe• 1ayılar 
.... 20 ku~,tur. 

Haftada iki defa eıkar e. Siyasi Gazete - Trabzon Olursunuz. 

Macar 
Tebliğine göre 
Şark cephesinde 

Harekat 
Budapeşte 2 (il. il.) 

M.acar ajansı bildiriyor: 
D_~ny~per nehri boıunca bü
tun Sov1et mukabil hücum 

lannı11 muvaff aklyetsizliğe uğ 
raması üzerine bu hücum· 
larm şiddeti müteaddit nok
t1J/arda hissedilir derecede 
azalmaya ve hafi! ,qevşe· 
rn_e~e başlamışt1r. Müttefik 
bı~lıkler tnüteaddlt düşman 
hucum kıta/arım esir almış
lardır. Geçenlerde tatbik 
ettikleri müdafaa usu/unun 
hılafm11 şimdi büyük plya
de kuv~etlerin n istimalin
den vazgeçerek bilhassa 
t~pçu ve tayyare faaliyeti . 
nın ıyaoacağı tesire güvt1n
mektedir. Mamafi düş
ma~ hiç bir yerde muvaf 
f akiyet/er elde etme ve mu
v~ff ak olamamıştır. Mütte· 
fık~er her taraf ta istihdaf 
ettılc/eri hedeflere varmış· 
/ar ve M- t k"l · . us a ı harekat 

Karsa gelen ., 

Fin elçilik 

Münasebetile Valimiz Heyeti 
J Naci Kıcımanın tebrik 1 Kars 2 ( il. fi. ) -

11 

telgrafları ve cevapları Sovyetler nezdindeki Fin-
ı ı · 

1 

landiya elçisi ve 12 nufus· 
lı~e! lnönü dan ibaret elçilik erkan1 pa· 

J Buyuk Cumhur Reisimiz ve zar günü saat 12. '5 de ti· 
MilJi Şefimiz I Ankara renle hududumuza gelmiş· 

Büyük ve cihanşümul /er, hudutta hariciye me· 
T" k f murlarmdan Celal Ziya te 

ur za erinin 19 uncu 
1 d" emniyet müdürü Ziya Sue 

yı onümünü kudretli 
varlığınızdan ilham alarak tarafından k11rşılanmışlard1r. 
sevinç tezahurlerile kut· Fm elçilik heyeti ayni gün 

, layan Vilayet halkının , 17.45 de Karsa gelmişler ve 
:·, tugünki dünya hadisatı istasyonda Vali v~ mevki 

arşıııoda dahi millete komutam namma kurmay 
kazandırılan çok şerefli başkanı ile bir askeıi müf· 
;:yım~~ut ;nevkiden do· reze tarafından istikbal olun 

1 

d ınne ve şükran muş ve hazlflanmış olan 
uygularını arzeder derin say l l büfede izaz ve ikram edil· _ g.ı arım a ellerinizden 

operım. Vali mişJerdir. Bir müddet isti· 
1ı j Naci Kıcıman 1 rahattan sonra misafirler 

Naci Kıcıman tirenle Sar1kamışa hareket 
il Vali Trabzon etmişlerdir. 
ı C. tefekkür ve tebrikederim -----

İsmet lnönü ; Sırpistanda 
ı Ahmet Fikri Tuzer • Bel9rıst 2 (fi. fi.) 

C.H.P. Genel Sekreteri D. N. B. Başvekil general 
ıçın lazım l 

1 
ge en şartlan te· 1 

m n etmişlerdir. 
Ankara l Nediç Slfp hükumetinin be

MiUi ve şerefti da va-mızı cihana tanıtan büyük 1 yannamesini okumuştur. ~~ 
lranda 

Ta Nevyoık 2 ( il. il. ) -
brandan bildirildini ··• 

re 3 T il . t:I ne go 
1n ·t gustos gecesi bir 

qı ız motorlu kolu dün 
Hamadan I . . 
H ,,, yo u Lzerınde 

lluen g 'd' kil . . eçı ıae doğru çe-
~şt1r. Harien geçidi şi 

maauen ı lı . geıea Sovyet kıta· 
llfl/e cenub· 

len in . . ı garbiden ge-
ve/k' gılız k1tala11nm ev· 
t d 1 sabah birleşdiği nok· 
~a an. JS kilometre mesa. 
ıededır. 

i r on 
Sılahtan tecrit •İ 
Edilmeli imiş ? ı 

l'Jndıa 2 ( il. il. ) _ 
Tan başm k , . /. ·1.-h a aıesmde ramn 
sı CJ dan tecrid edilmesi lü-
zumunu müdafaa etmekde 
ve lllmanlarm lram terket· 
meleri için bir haftalık müd
det verileceği hakkındaki 
Sofyayı bahis mevzuu ede· 
rek bu ıayıamn teeyyut 
etmediğini işaret ve yazisı · 
na söyle devam etmektedir. 
Entirik11/arı ile lram ıimdı: 
ki vaziyete sokan düşman 
tebalaıına baıka yerlerde 
hasmana man11vr11lar çevir
mek üzere serbestçe gitmek 
müsaadesi vermek doğru 
değildir. Henüz Türlciyeye 
veya Flfganistana kaçma . 
mıı olanların harp esiri 
ol11rak almmaları /6zımd1r. 

lranla müzakereye 
Giriştiler 
Moskova 2 ( il. il. ) _ 

Moskova rady~ bu sıb•h 
ıu haberi vermlstir : Sov
yetler birliği ile büyük Bri· 
tenya lıan/11 müzakere ha
linde bulundulılarmd11n Sov· 
ret kıtalen Jrand11 dı h 
ileri gitmemek •m"l . " 1

11 

1_.J • nı .a. ,, ..... ,,. 

1 zaferin 19 uncu yıl dönü. ı beyan.namede de(hal tnr 
mü münaıebetile tebrik 1 mesaı programmm tatbik 

'I ve tazimlerimi ıunarı~. : , ~di~ece~i ordunun is/ah ve 
. Vah 

1 
ıhtıyafl askerlik u~ulunun 

1 Nacı Kıcıman kabul olunacağı bildiri/· 
Sayın Naci Kıcıman 1 

mekiedlr. 
. Tra~zoa Valiıi : 1 . Baıvekil bu beyanname· 

Eısız zaferıa yıldöaü- • yı okuduktan sonra S1tp 

11 

mil mü~asebet.iy~e izhar 1 : buletiain milli bayrağJm çek· 
11 buyurulan ı~mımı duygu- meye mezun b;ılundu ·unu 

lara teıekkur eder ıaygı· 1 da u· t . d' g 
lar sunarım ave e mış ır. . 

C.H.P. Genel sekreter B 
Vekili Zonguldak mebusu Orsada 

_ _ _ H. Türkmen 11 ı -' 

Meb' uslarımız 
Değerli meb'usumuz B. M. 

Meclisi Reis Vekili Hasan 
Saka, Mithat Aydın, Faik 
Ahmet Barutçu, Daniş Eyi· 
boğlu, Serif Bilge Ege va· 
purile ıehrimize gelmişler 
ve evvelki günden itibaren 
merkez ve k11zalarda ziya
ret ve tetkiklerine başla · 
mıılardır. 

Meb'uslarımız daha bir· 
kaç gün şehrimizde kala
caklardır, - ... 

B. Hatemi 
Birkaç ay evvel adli e 

B~ımüfettiıliğinden Trabz~n 
agır ceza Reisligv ine t . 
d·ı ayın 

e ı en Bay Hate:m' . t'f . ı ıı ı a et-
mıı ve dünkü Ege vapurile 
lıtanbuJa hareket t . . e IDlf, 
Üç. Um. Müfettiıimiz C 
Milddeiuınumiıi, hak,imle; 
h~yeti tarafından vapurda 
ugurlaamııtır. -GARDENP ARTI 

Hava Kurumu tarafından 
6 Eylul cumarteıi gilnil ak 
tamı Şehir Kuliibunda bir 
gardenparti verilecektir 

. Bir liralık bil~tler tevzi 
add•tecür • 

Fındık fiatları 
Fırtına dolayııile kazalar 

dan mal gelmemiştir. Bu iti. 
barla fındık piyasası dur· 
gunluğunu muhafaza etmek
tedir. 

Fındık fiatları, kuru mal 
25,5 -27 kuruştur. 

El tezgôhlar1 
Kazalara tevzi 

EdiliY.or. 
Vakfikebir, Sürmene Of , ' 

Akçaabat ve Maçka kaza· 
lanna Vilayet Makamınca 
el teziihları tevziatına baı· 
lanmııtır. Tevziat itleri bir 
iki iÜDe kadar ikmal edil· 
miı olacaktır • 

KISACA 

Halkevinde 
Muvaffak bir 

Temsil 
Halk.evi Temıil kolu tarıfındaD 

1abaeye konaa · Ane opereti bü 
yük takdirlerle kartılandı. Başta 

lr.ol Bııkaaı Me1'adet Uzel oldutu 
halde bütün arkadaıları aldıkları 
rollerde muvaffak oldular. lllr. ol
mH•na ratmen Ayşe opereti baş
tanbıt• bir muvaffakiyettir. Trab· 
ı >nda, yedi ıekiz &ayanın lıirdee 
1abaeye çalr.ıııaa ~eliaee, Halkevi· 
mia için, ayrıoa Ye bathbqıH 

bir manffai1et it eciur • 

Rus mukavemeti Tas' a göre 

Ve Japonlar Finlandiyada 
Vasıngton 2 (il.il. )- A 1 k 1 

Birleşik Amerlluı ile Japon- Ç 1 VCr • 
ya aras1nda cereyan eden Moskova 2 (il. il. ) 
müzakerelerin şümuli hak· İstokholmden Tas ajansına 
kmda hiç bir şey ifşa ed/J- qeleA bir telgrafa göre Fin
memiş olmasma rağmen landiyayı ziyaret eden nu
Birleşik llmerikanın azımlı fuslu Hint şahsiyetleri Fin· 
hareketini mu haf aza edece· landıyanın son on hafta 
ğl söylenebilir. Bu hattı içinde 1939 harbinin bütün 
harekete göre Ruslar f'la · devamı müddetince çekilen
zizme mukavemet ettiği den büvük bir ızflraba ma· 
müddetçe Japonyaya karşı ruz kaldıklanm söylemiş · 
tatbik olunan takyıdat mu- /erdir. Şimal mmtakasmda 
halaza edilecektir. 11/manlar muharebenin bü· , 

Macarlar tün yükünü Fin ordusunun 
umuzuna yüklemişler ve 

İlerlemişler Fin/ere silahlanma bakımtn· 
dan az yardım etmişlerdir. 

Budapeşte 2 (il. il.) !Uman hava kuvvetleri Pin· 
Va/ar ordusu genel kurmay landiy11da cereyan eden ka· 
başkanltğmm tebltği : 1818 ra harekatma az muzaha
tarihli tebliğin neşrindenbe- ret etmekte buda Finlerin 
ri ktfa/anmız 250-300 ki· ne için büyük zayıata uğ· 
lometre ilerlemiştir. Piyade· radıklaflnı izah eylemekde· 
miz üstün kuvvetlere karşı diı. Bu > üzden Fin asker· 
muvaffakiyetltı neticelenen /eri müttefikleri bulunan 
muharebeler yapmıştlf. Son !limanlara karşı derin bir 
hava muharebeleıi esnasın - hoşnutsuzluk hissetmekte
da 15 Sovyet tayyaresi dü- dırler. Bundan başka lll
şürülmüştür. Bir tayyaremiz manlar Finlandiyada yiye· 
kaybolmuştur. istihkam ve cek maddelerinin hepsini 
demir yolu müfıezelerinin topladıklarmdan ahali açdır. 
faaliyeti ilerlemek imkan- lf.iili~~a~~a~»E:,"D.•.::·~ii 

lar1.n1zı ve iaşe emniyeti· ~t 1 
mizi temin etmiştir. 1 o ağus· ~ıı ş i k ô y e t f. 
tosla 1 Eylül arasmda ta· L. ~·F.~~~·:•:.•:+J 
yıatımız şudur. 11 Subay. 
154 er ölmüştür. 37 subay
la 367 er yaralanmış, 21 er 
kayboİmuştur. 

Hava harbi 
londra 2 ( il. A. ) 

Hava ve dahili emniyet ne 
zaretinin tebliği,, Dün gece 
düşman hava kuvvetleri kü· 
çük m 'kyasda olmakla be· 
raber bilhassa lngilterenin 
şimali şaıkislnde bir mın· 
takaya tevcih edilmiştir. 
Burada bir miktar hasar 
ve insanca za1ıat olmuştur. 

Diğer mmtakalarda ha· 
sar ve insanca zayiat hafif
dir. Geceleyin iki düşman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Yerli MaUor 
Pazarında 

Şikayet edenler günden 
güne artıyor. Aldığımız ıi
kiyetlerin hülisası ıudur : 

Halk, hakiki ihtiyacını 
karaılamakta güçlük çeker· 
ken bir takım kadınlar mü
temadiyen mal alıp ~atıyorlar. 

Yerli Mallar Pazarların· 
dan mal alabilmek gittikçe 
imkansız bir hal almakta· 
dır. Bu hususta Matbaamıza 
yapılan tikiyetler büyük bir 
yekun tutuyor. Bilhassa me.' 
morlar, ihtiyaçlarını temin 
edebilmek için saatlerce 
beklemek mecburiyetinde 
kalıyor ve çok defa mal 
alamadan dönüyorlar. 

Bir kısım kadınların, va· 
kitli vakitsiz, fazla miktarda 
beı alarak mahallelerde 
sattığı vaki şikayetler me · 
yanındadır .. 

Günün izleri 

Akça abatta : 

Zafer bayramı 
Akçaabat, (Hasaıi muha~i· 

rimizden :) Her yıl oltlaiu ıı•i 
bu gıl Jq kasabamrıtla IO Aj••· 
tos zafer buvramı parl•k • 1 ctın· 
lı hir şekilde kutlanmıştır. Me· 
rosime başlanmadan ıwal asker· 
lik şuhesine gidi/erek ordu nam.ı·~ 
na askerlik şubı reisi tebrik edıl· 
miş, bundan sonra Ata'nın biis
lüne ge11çlik kulubü fJe Mektep• 
liler tarafı11dan çele11k konulınuı 
ue mütt!akihen ıpor alanına gl· 
dilmiJtir. 

Alanın etrafını çeurelegın 
güz/erce lıa lk kitlesi lcarıısında; 
bandonun çaldığı milli marşı•ı~
la direğe şanlı bagraıımıı çek.ıl
miş ve kürsiige gelen en küçük. 
rütbeli subay Raıih Günhan; ~u11 
dan tam 19 gıl euuel Türle mıl· 
/etinin taliini değiştiren b• ıanlı 
ue tarihi günün ehemmigetinl 
kısa bir lıitabısigle tebarüı et·. 
tirmiş ve bu lıitabegi mekteplı 
bir erkek ue bir kız t•le"-nı• 
milli man%ameleri takip eylemiştir. 

Bundan sora akşama kadar 
rnil/i oyanlar ı-• eğlenceler de• 
vam etmiştir. 

Halkavi 54 çocu-
ğun sünnet ame
liyatını yaptırdı 

Akçaabat (Hususi muhabiri
mizden :) 30 Ağaıtos Zafer ~g: 
ramı münaıebetigle Halkeuımı· 
%in ha~ırladığı sünnet dülünii: 
54 çocuğun sünnet ameltgatiıl• 
icra edilmiş ve sabah• katlar 
devam eden bu eğlenceli diitiint 
bi11lerce kadın erklk iıtirak ıt
"'iıtir. 

Hallceoi reisimiz Dr. Etlip 
Somonojlanun /ıefJıılair oı ~itldi 
teşebbüsleriyle bir a.v ıouelııl~· 
deo hazırlanan bu {diijün• aıtl 
programa Trabzon Hallceoin• aiJ 
sinema makinesinin o• Kımal 
Salıir idaresindeki artistleri• ti• 
ithalı düşünülmüı •• •abalııt1 
erken saatlerin• katlar ıir.-ma 
ae tiyatro: lıallca oe ,annıt edi-

l - ·ı ·1 "" on· elt yavrulara gosterı mı 
• • • /arın lıoı saat/ar ıe~ırmesın 

hizmet edii•iıtir. . , 
Bütün kaıabalıiarın tokdır'!'c 

I · · önıı· mazhar olan hu hagır 1 ııı• 
,,.üzdı:;ki yıllarda daha mükem· 
mel ve geniş ölçütle gapılacaltnı 
kuvvetle umarıs • Genç Joktortı 
muuaffakr1tt/,r .. -

Bulgar meclisi 
Srıfya 2 ( IJ, il. ) -

Bulgar ajansı: Bulgar par
/emen/osu 3 Eylülde fev· 
katade bir içtimaı davet 
eclilmiştir. 

lngiliz a v c ı t a y

yareleri tarafmdan bir taar
ruzu devriye hareketi es · 
nasmda Fransa sahili açık. 
farında lıir vapur kafilesine 
karşı muvaffakiyetli bir hü· 
cum yapilmıştır. Bir tayya~ 
remiz üssüne donmemiştir. 

İzlanda'da 
Amerikalılar 

Bir Ru ya ... 
J /,ekçi temiz 

Vaşington 2 ( 11.11 ) 
lzlandadaki sükut netlce$in
dt> bir 11 merikan pilotunun 
6.'ü:nünden anlaşı/Jyorki san 
günlerde ihraç edilen sılah 
enkazlat1 takviye maksadile 
lzlandaya Amerikan hava 
kuvvetleri de gönderilmiştir. 

Sovyet kıtaları 
lstokholm 2 ( 11. il. ) -

Berfin radyosu Sovye't kı 
talarmm Kaıadenlzde Din. 
yeperin gtırbinde bir yere 
asker çıkarmaya teşebbüs 
t.tlikleri. fakat 11lmanlar 
t11rafmdan püskürt(Jldükle-
rlnl ôlldlrmiıtir. , 

. , . , Kögü lıeget oiaı !ntlagız. Muhtar yanımızaa, "• h 
elhiıeıi ve omuzundolt.i tilfeli ile Jcar~ımızda duragor: Uç 1 J~~ 
san.dalya, muntazam bir kütüphane. Raf la köycülüje aıt maıı!e ~ı 
lcitap cıe mecmrıalar. Köııde telefon. Radgo, hoparlörlerle kogun 

. · • d - • ·• · i nalcleJlıor. muhtelif 1tmtlerın• dünya hab.rlerını ue rınga ma%ııın _ 
Biz ıehir çocukları, memleket eklerigetini teşkil eden koy· 

/illerle he: türlı1 mtuzm ıiaeri,.de konuşugorus, dertlııigora%. 
a~ce. UgkamH ıeldi. Muhtar oazigeti a11iatlı. Hemın ~an

daki kapıgı açıyor, hizi başka bir oiaga sokuı~r. Bu oıla iıraı 
evvelki oda ayarında tımiz, m•ntasam bir yatak oJaıı • 

iki orkadaı, ilci agrı JcaryoltıJJO yatıp ralı2t, tlelikıis bir ag• 

ku çelcigorus 1 .. ••• 
Sabah güne#, gSzlerimi lcamaJtmgor. Uganmamaga gagret 

ediyorum, nafile, hatün hu ıüzıl hagaller gözlerimden ıilinigor. 
Çerçeuıleri takılmamış perıcereluden ese• dtıl razıarı kirli 

gorgana bir parça daha fazla sarılmamızı emredigor. 
Ruyaların hakikat eltluğu gıln hakiki saadet baş/ıgacak. Fa. 

kat il• saman ? 
lktl.aJ( •• ifthıtar 11oiı••in bu derece tılcfımi1111 b:ısit o/. 

mu• ıu•lc • F.Ari 'Do11ılc. 
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Kız Enstitüsü ve Akşam 
Sanat okulu müdürlüğünden : 

Talebe kayıdma başlanmıştır. Pazartesi, 
Çarşamba, Cuma günleri saat 9 dan 12 ye 13 
den 17 ye kadar devam eder. İsteklilerin mez
kür gürı ve saatde müracaatları ilan olunur. 2-4 

Hali tasfiyede Trabzon 
Liman İşleri İnhisarı 

Türk Anonim şir eti tasfiye 
memurluğundan: 

Aşaiıda yazılı ruznamenin müzakeresi ve karar 
itası için hissedarlar heyeti umumiyesi fevkalade olarak 
6-10-9_41 tarihine müsadif pazartesi günü saat onbeşte 
Devlet Lımanlan umum müdürlüğü Trabzon şubesindeki 
daireyi mahıusada içtimaa edeceğinden laakal on hisseye 
malik hissedarların içtimaada hazır bulunmaları ve içtim 
gününe tekaddüm eden on gün zarf mda sahip olduk] a 
h

. 
1 

. . 
1 

arı 
111e ıenet erını stanbul'da Devlet limanları işlet 

umum müdürlüğüne , Trabzon'da tasfiye memu~luğ me 
tevdi ederek duhuliye varakaları almaları luzunıu ~~a 
olunur. an 

RUZNAME 
1- istifa eden tasfiye memurunun iıstifasının k b"IM 

ile yerine bir tasfiye memuru intihabı . a u u 
2- istifa eden tasfiye memurunun hesabının M 

rakip raporunun tetkiki • ve mu 

3- istifa eden mürakibin yer:ne bir mürakip · t'h b 
4 H. d 1 ID 1 a l 

- ıase ar ar tarafından vaki olacak t kl'fl . 
müzakeresi ve karar itası e 1 erın 

• 

2 ( VENJVOL) Sayfa 
1 --

ile Gayrimenkul sat ş ilanı 
Kıymeti Mu . 

Lira !:. T. .Mahallesi Tahrir N. Kapı N. M.N. Mıkterı M 2 Cinıl 

Kt'merk ya 
MtıhHt\n 
Esv k 
Esvnk 
Çarşı ,,. 
Es vak 
Esvnk 
Yeni cumal z. 

Iıık~nder p. " 
Sotba 
Yeni cumai %. .. 
Sotba 
Yeni cumııl z 
Y ni cuma · 
Yeni cumaı z 
Bo tepei 8. · 

.. 

Ye~ı cu.n~i B 
lskendan pış~ 

Argalya köyu 

Şııtır 
MU bittin 
Golu Oğlu 
Cami clvım 
Slpabı paııırı 
Sarar otlu 
Cami aralrğı 
Malkoç Oğlu 

Maık~c çık~·ıızı 
Yeni cuma 
Oklu d re 
Yatı 

Malkoç çıkmazı 
Y nl cuma 
2. no. çulha 

.Malkoç cıpmaıı 
YPnl cumn 

Malkoç çık mazı 
Manastıı· 

.. 
Iran C. 

.. 
Kırba tal 
Manastır 
Dik aokak 
Ahrlvan dere 
Manastır 
Kaptan 
L\ onlu 

Hırnenln 56 H. 14 H. 
•. 960 H. 304 H. 

Mağaza 

Hane 
Arne 
Arsa 

• 
Ilısne 
Arsa 

• 
Hene 
Arsa 
Hane maa bnhçe 

1 

Hene 
Hanenin 7.879680 H. 1. 
H9tı435 hissesi 

Haneni 3 H 2 hissesi 
Mübittln •. Fındıklığın 3 H. 2 H. D Zeytinlik Haneolıı 16 H. 1 
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Yuk ~FT AD RLıKDAN 
satlı'7ıı çık ar; 8 cins ve evsafı yazılı gayrimenkulle rin mOlklyetıerı açık 8rtırma suretlle ve peşin bedelle ou beş gOn mnddetlt 
de 1:5 tenı~~a~ışhr. lhnle il . 9 • 941 tarihine mllsndif perşembe gUoU saat 14 de yapılacağından taliplerin yevmi mezk.Qrde yQı 

makbuzlerlle birlikte Defterdnrhkda tophmacak komisyona muracaatları. 2 4 

ilan Of .\sllye Mahkemesinden : Of Aıliye Mahlı:emeıindeo : llan 
P Of ormao idaresi taraiıodan Of inhisarlar İdaresi namına Tı b t • ·ı h ı / y .J uar icra ra zon apu sıcı mu a1 tz ııınaan 
Açık ırtırlll:e:urlu~undan : müddei aleyh çoroş k.öyündea memuru Ömer çelik tarafından Trabzon Vakıflar idaresi ta. 

cık ray . e pıraya ~evrile. ıofu o~ullarıodan lokman oğlu ml\ddei aleyh Sürmeıaenin bola rafından tesçili istenilen Pazar· 

l
> " llııakulun ne olciuta . Hamid ve Mehme\ ve Ahmet oğ· Arbancila köyüodeo çakal o~lu kapu mahallesinde Kain C. Halk. 
azar kaz l • l ş k' lı: ğ 11 d lsnnil ltızı Ayşo vo o~lu genç 0 ı· · k k de Vakl bl asın n apso köyUn u ov ı v.e araman o u a!ın an ı-; ıar ısı çarşu t1e pazar apu oc• 

hlssed 
9 

hr161kıt~ terlamo 
40 

Ahmd otlu Ferşat ve küçük. hol Ali ve Yunus ve kcfılleri iblaQ' binası in~a olunan cami arsası· 
k eeınin köyünden saralı oğlu ölü ::>üley· oğlu Yusuf aleyhlerine ıkamo ey · nın tapuda kaydı o/matlığından 

an hecı fazı YllHSI Şar. mon kararı zekiye ve çoruk köı lediği tütün va ıiıara bedelinden tasarruf unun k.eıi/ fle tahkiki 
ak şl aten' ,0~lu garben ır· çıp oğ: hafız halim oğlu bacı ve iki yüz yirmi dört lira otuz btş için 11-9-941 perşembe gıi•ü 

fıııh oğulla 
1 
e cenuben bacı l:Sayburdun ccnçul köyünden yo kuruı alacak da v ıi haklmıda saat beşte mahalline memur tön-

. n le ı:nahdut. k O h Gayrı •cQk..ı tim otlu ara boy ve mer nley yapılmakta olan muhakemede aerileceğinden bir hak iddiasın-
•evkl aaıh il . • bulundutu l~rioe a~ılao tazminat davası hak. müddei aleybleriD maholı ikamet da bulunanlar ellerindeki vesai-

• cıı, ıok ı. ı '-t ı h " 1 · h 1 b 1 d d Tapunun ıı6 ı, numarası: k.ında yapı mDli. a o an mu a .. eme· erı meç u u un uğu aveliyele- kil'! bfrlikte mdhallinde talılt.i-
17 nınnarasın:art 939 tarih ve de: müddei oleyhimden ferşad ılo ri zirine verilen şerbdeo anlaşıl kat memuruna veya daha e.oel 

Taltdi 
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a kayıtlı. kara bey haklarında ilenen teb· mış ve sebkeden müddei inhisar Tapu sicil Mııhôfı~lığtna müra-
Taı:na~~ uııaıa kıymet: lig-atı ibtidaiye yııpıldıfrı halde memuruouo talebı vechile H U M·l\ caat etmeleri /izumu ilan olunrır. 
Arlır-ııını~ dört yQz elll Ura gelmedikleri ve mazeretlerindeu 141 iaci mt.iddeıioe tevfik.ao müd 

... .. ya 1 de mahkemeyi h berdar etmedik· dei aleyhlere ilaoen tebligat ıc re· lerioe açılan ruhaat11:ıı ataç kH· 
giiı saat : pı ıca~ı yer, leri haber vcrilmı§ ulmaltıa ıev'- mektcn dolayı tezmiDat dıvııı .. aına mahkemece karar verilerek 

P.,z r icra dair 
1 
· eden ormıı.o id resi vekilinin tale. muhakemenl~ 21 10 9!1 salı günü halckıııda yapılmakta ol&• muba· 

Perşerube snat 16 e<ls tıde 2S 9 ,941 bile m"ddei alcyblmdeo fertad ıle sut one bırakılmı" oldu11-nndan k.emedo müddei aleyhimin maha-
l - l b n v o 

Sartnanıeaıtı ıı;!rlınenuııerın artırma kara beyden aıanaaına ılioeu gı· me:ıkür ıündo müddei aleyhi oin lı ikametleri meçhul huluadutu 
lıarPn 3
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1
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1
8 ·941 tarihinden iti yap kararı teblıgıoe mahkemece biuat ve ya

1
but uıuluoa toyfikan davetiyeleri zirİDO verilen şerbdoo 

ınr. · e p karar vorılcrelt muhak:.cıao /6 9-YU '"llu ılı ıeatnıı :ızar iırıı memur musaddak bir vekil göndermeleri anlnşıhrnş vo ıeblc~deo orman: 
·~~:ıı herkoaın ııgreb~U•yYen numara salı fÜDÜ aaat on bira bırakılmış alı:ıi takdir do baklarrndalci mu ha· idaresinin talebı veçhile kendileri· 

ııda Yazılı ol"ftl dıııe111ı;1n açıktu oldugundiiıa mezkOr runde müd. ı. . . b d . .1• ın t .... ar a .. emenıa gıya en ceryıa e cceğı ne ı anen teblitat icraaıaa mıhlce. 
nrı' •lınak hteyeııler 0 

1 
fbaua mala dei aleyhimia bizzd veyabııt "su· teblit makamına kaim olmak üzre mece karar verilerek m•hakeıno· 

ye ve 90. 3-
4 

' t u şartna luna lov(ıltan musaddaıı.: bir veltil 
füemurıyeUıntz il doıya nuınaraaUıı rönderweıi akıi takdirde Dalda- ilan oluıaur . nİ• 16 9.947 tarihiae talık edilmit 

2. 4rt e nıurıcaat olduğundan mezkür rüode miti· 
ırnıaya ıaur etmelidir. rındak.i mulıı.ıı.koıa oin aiyaben iıa · Of A ı· ı.ı h1

• • d Jaı:ılı kıymetın v Ak için Yukarıda • e ıye !• a .. em11ın en : dei aleybimio bizzat ve yalıı.ut 
QJılleUnde )'t\tde YecU taç vo bir daha mahkemeye ka. Of orman idaroai tarafından usuluna tevfikan muuddak bir 
leaı ·1at me'&'?ubveya nılllt blr B bkuçuk bıaı edilmeyecekleri toblıt malta. müddeialeyh Ofua şerh ı..o-yu-nden '- 1 d u levdı ed an wıın .. veıd gön ermeai alcai tak.dirclo 

8- ipotek aalılbl llecokUr(l24) mıoa kailll olmak ü:.:re ilan olunur. alemdar of ullarında11 durmuş o~ · baklarındalci muhakemenin riya. 
alAkdaıların ve 

1 
~~:c•klılarıa diğer -0-------------ı lu Şaban ve kot baş o~lu Aziz bea icra lcıl1D1catı teblit malca· 

leı ınıu K•Yriınenk r"Uık hakkı aahlp f Aıliyo Mıbkemeıindoo : 
rını boıl18il ol 1lzertndekı h ki ®f ormao idaresi larafıodan vo Ali Bey o~lu Mustafa halev· mına kaim olmak Qzro ilin olunur. cılıın IJ. e faiz ve a • -=====~== ..... --===-...... ===~--==......:====---~~.;;.;;;;..;:~;.;.:,;.. 
lbt • 1ı dlalırını işbu u~&arıfa dair .ıaüddeı aleyh Ofun şerab köyiln- M Al k 

areu Onbeş it\ larlhlnden den :kııraıoz o~lu Mehmet ve be· em u r 1 naca 
~Ut~lı~ı1•rlle blrllk~ içinde evrakı yaz oğlu Muhammed ve kara Oi· 
de haktmılırt icap e:feemoriyetımı lu ilyaı ve Ahmet otlu iımail -

'1ık~· •• ~',\;r llcııu/~a~~B\hal ve Azız oğlu lımail aloyblorlne Gümrük ve lnhisarlcr Vekôletinden: 
aarıç kılırlar.811111n P•Yl&eınaaı:d~: açılan lazmıaat •avaaı baklrıaci!! 

4 OOelerıı yapılmak.ta olao muha .. emede: müd 1 - Merkez ve Taşra GümrQklerfode açık 20 llr,.lık me-
ı 11 ı ak en Kl1nde l 1 i l L' l '-
k 

edenler artı •rhrınııya dei alaybimdcn Karagöz o~lu la- mur yet er ç o ıse mezun arı aruındıı mllsabaıı;a imtihanı ıçı· 
c naıus v rızıa ia •- 1 k t e lUzouıı r"'aınoaını maila ıUlncn toblı~atı ibtıdaiyo 8 C a l r • 
ve bunları t u ınaınınat 2 M b k l tlh 10 9 9Al b •d ve IUb eınaıı:ıen k alınıı icra kılındıı?ı halde mahkemeye - Usa a a m snı - - .. çarşım a 18at 14 de 

6 Tay1ıı·~~lıuıurıır.8bu1 etmı gclmedigi ve ma:ı.eretindcn da mab lstanbul, İzmir, Mersin, Kıtrs, Trabzon, Samsun, Ankarada J•PI· 

ıı.eokul ıı1ı d f en taınanda "emeyi haberdar etmeaıti binni · l a C a k t l r · 
•n tok 11 a ~ırdık•- R•yrı d b b •1 ld b'tt 1 b ı. 3 - Açık yerlere tayinler mOsııbakadaki 111uvdfıklyet 
Ulırın" a~~dranıı' ihalo .,.,'4llo ıoura a a er vcrı me . e ı a ep ar;.- l b l d k 

w e muha ""' r ancak k.ındaki mubakemenin giyıbea ic- ıırasına ve kerıd u un u ları yer ile horclralı nılyetl itibara 
>Gıda yotnıış bcşiııı nıeu kıymetın rasına ve kı:ıtnrı giyabinin müdde· ahnnrak yapılır Mnsabıkaların sayısı boş yerden fazla olduğu tak· 

lıı htoyeııın nlaca'· boıınaz ve 
11 

• d ~ dd 1 h bı· dirde idare bunları daha soara açılacak yerlere tayin ile mukaJ· 
dlAer alacaklılar buuıla ruchıııu oly ti ıçin c mu eı a ey e te ığ yet olmıyacaktır. 
bWllaı ın 

0 
Uııup~ bed an ettirılmeıioc mahkemece karar vo· 

rdllınJo aı~~~ı~ı:11huı 110 temı~ı rilm •ş ve d vnmı muhatemo 4 - Mllsabakalardan askerliğini J8pmış olanlar dlgerltriae 
laılaya çıkmazıııı IDııcnıuu.ııd 16-\f- g!t 111lı fÜnÜ saat OD terc'ih edilebilir. 
habhUdü bakı kaı:kçok ıı.rtıranı:n bire bırakılmış oldug-undao ıme:ı:· 5 - Memurin kanununun 4 QncQ maddesinde yasılı şart· 
10 ~ııu daha temdit v llz.re artırma kurhü de muddci aleyh Iımnilio }arı haiz olup mQsobaknJa lştlrak etmek istiyenlerln dilekçe Ue 

a Y n 1 a o a. ıo incı ıııınıı bizzat voyahul usuluna tevfikan yııkarıctıı yazılı GQ mrQk mQdQrlUk!erinden birine m8rac11t ye 
rar;ılocak artırnıııda, be<! a t t 

8 
muuddıılc bir vekil göndermeıi şabadetnıme. oufQa ve lıllsnObal kiibitlarlle 11bbıt raporlarıoı 

Jen'u alaı:ıığına rl1çh eu .. tı, lale alıcıi tak dirdo mubalteme11oin ~i. tefdi etmeleri. 
•h:aklılarııı o gayri •oı olan diğer yııben ıntııç ve bir tlaba mahke · N O T : 

eJllmlş alcaklarııun n:nkoı ııe lemın meye kabul edilmeyece~i teblit lstek.li tarafından ibraz edilecek raporun sıhhı be7'etçe 
Y• tıkmak ıartUe, •n muuıı11an futa verilmiş olması ve ııbhı durumunun yurdun her tarafında veztfe 
ihale edilir. &yle bir çOlt artırana makamınn kaim olmak. üzre ilin •ılllmrzae ihale bedeı eld olunur . 2örmeğe müsait bulunduğunun teberuz ettirilmiş \,alunmaıl 
talebi dil.şer. Y•Pılınaz. \'e ıaatıı • • lazımdır. l ~ 
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o Uayri ıheııkul k Zayı dıploma 

u ıınan kim eodiıin 1 tnl1hl l 
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18 derhal veya 11 halo Boz.lepe ilk okulundan almıı 
k e çlndo parıı Verilen ld 
ararı foııholunaralı; Y~ vorn:ızae lhal O uğum diplomamı zoyi ettim. 

Yllkaek leklUte bul endalden evveı6e11 Y euıai11 i nlnca~ımdan eskiıinin 
ulduğn ... _ unıın kimse h~k · uudelle dmağa r arzetnıı1 u mu olmadıtını ıliin eylerim. 
~ufıın t ı o 1 m a :zı olurea ona~ Alı Şc·vki DetirmeDci 

muaa hemen 7 v e y a 

lıle arlırmaya çıkarıl K1ln nıttddet :e~durlyeUınlzce alıeıdıı.n tahıll ol onur 
ale edilir lkl ıp on çok art a e (183) 
lvegeçeıı . flııllhale araauıdııkt ıfa~k• ?ııyrlauınkul yukarda gOıterileıı 
lmıp •luca!ı :; için Y11We 5 teıı !~m·u~l ·~ 941 larihlnde pttzıır icra 
lıu a liı ve diğer t ur;u odııaında işbu 11.lıı ve 

fflça Mime bıc;ot kal ıarır ~OalerlleD artırma wtnameal daire 
Pı•O)ı~ •hı.de 1&\ılacatı llb olwıur, 

Dr. Şükrü Göksu ~: 
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Birinci sınıf sinir hastalıkları mütehassısı 

~Cumartesi ve Pazar günlerinden maada her gün saat 
~ 17 den 19 a kadar mür~caat edecek hastaları 
! UZUN SOKAKTAKi muayenehanesinde 

muayene ve tedavi eder • ı-8 


