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ATATÜRK 
HEYKELi 
Şehrimizin lltatürk hey

lleıine karuşması mevzuu 
iizerindeki tt!şebbüsler. gö· 
tiiımeler, müteaddit ve es
•ıdir, Hususi muh11sebe va
ıidatmm bir milyona yakm 

&&± ESK! 

Ebedi Şefin üçüncü yıl ihtifali 
a a as P@ 

Büstleri önüne sayısız çelenkler 

konuldu 
O/duqu z11Jmanl11rda llt11türk Eb~di Şef fltatürkün · duts:ız hizmetleri re in/c.flap 
Heyk-eli için -11yrı/11n para ölümünün üçüncü yıl dö· l rak'alarım s11alıy11m ve bu 
bizi Heykele sahip kılacak nümü münasebetile 10 ikinci günt! dair güsel ve yeni fi· 
re/tunu bulamadı. Sebeple· trsrin 941 pazartesi günü kirler veren Dokdor Kazım 
rini şimdi burllda araşttr· ,urdun her tarafında oldu- Güler avni za7111oda llta
'91ak di"!sünceslntle dtt!ğiliz. ğu ıqıbi vilayetimiz dahilin- türkün Trabzonu ilk defa 
.hri sette önce de bu teşwb · deki halkeYl~ri re halkoda- tesrii buyurduklarında Trab-
6üsün ,daha ameli sahaya /armda pek parlak ihtifaller zon ve Trabzonlular hak-

Retirilmekte o/masmdan yapılmış re büstleri önülle kmda irad ettikleri yüksek 

bandosunun çaldırJı mate"' 
havasım müteakip K1şlay• 
çıkıldı ve Kı~lad11 llt:Jtürlt 
büstüne çelenkler konuldu1 

Çelenklerin vazmda'1 so1Jra 
bütün halk lf taıürkün büs
tüne müteveccih saf kur
muı, Mmt11k11 Komutanlıdı 
erkim re bir kıta asker 
bes d11kik!! ihtiram vazit•tl 
almısttr. 

memnuniyet duyMuştuk. arzu eden şahıs ve mües· iltilatlar1m havi nuiuklaflm 
Jur; h~etince kabul edilen sese/er namma sayısız çe- okumuştur. Bundan sonra 
maket T.r1Jbzon11 getirilmiş lenkkr konulmuştur. Tevfik Vural Milli Ş~/in mil 
l-e merh'1m Tahsin Uzerin I Jete ~y11nn11mesini okumuş Eoedi Şef lltatürkün 

büstüne konulan savısız 

çelenkler arasında Mmtaka 
Komutanlığrnm. Vilayet. 
Belediye, Parti re Halkevi
nin çelenle/eri pek mükellef 
olmak itibarile qözler çeki 
yordu. Bir çok mües5ese ve 
qeeçlik teşkilatımızm. büstü 
çerçeve/iyen çelenkleri de 

hazır bulunduğu bir top· 1 . -~~hrimiz. ~alkevi~delc~ ve hallcevindeki ihtifale bu 
hntıda ıehrimiz münevver· ıhtıl~f mera$ımı de talimatı şuretle mhayet verilmiştir. 
/erile h•y/celtraşlar makr.t ve,hJ/: sa•t ~ u ~ ge~e ga
ıiizeriade lcarsıltklı miitalea· zetemız muharrırlermden lhtif11/de Valimiz Naci 
lerda bulunulmuştu. Hey- Fahri Doruk'un Ebedi Şef Kıcıma:ı. Tgg. Hasan Ata
"ıeltreşlar öilh11ss11 Erzu h•kkmdaki veciz söz/erile /can. Parti Reisi illi Rıza 
'Umda büyük mikyasta ya- başlamış ve bunu müteakip Işıl. Bel~diye Reisi Muan1-
11ıl11cak Atatürk he.vkeli ile 

1 

ihtifalde Jıaztr bulunanlar mer Yartmbıyık haztr bu
~e 1118/cadar olduk~ıuın_dan 8 akta ~ş dakika saygı lunmuştur. 
1rbzon htn'keli uzermde Y . . 
..... t .Jlıı1. ıdı- - k - suşmasına davet edılmıstır. Mrnt11ka Komutanllğı 

8'.I IJu, ıat uşunme uzere 
buradan •1r1l11t1slardı O va- Hslkevi salonunda yer ı-H-A_F_T-AD_A_B_tR------------------
/t/tten hu zamana k11d!lr bir I buil!m/yanlar ve Halkevinin 

pt:.k cazipti. 

••tice çılımam11t1r. H11tt11 k 
&. •• ,,. bLn ~ l . ., mıntakalarına uza bulun-
uu .. eıe uus uo ayısııe o . 
a•man f1ndık ~atışlar111• du#undan dol6yı qelemıyen 
•onu/an bit' f arkt•n husule halk hoparlör başl11rında 
rlm/ı 25 bin lira kadar EbNT Şd lltstiirkün yüksek 
'' para da hal~n Dt!lediye hatıralarmğan ve zafer men 

•ezdi1tde mHCuttur. kibelerinden hazin ifade· 
61, lltatiir/c hevkelinin ba· lerl~ bahseden hatibi dinle-

• mevzuu oltlutJu sırada . l d ' Ebed" ~ 1.· . 
lte~f/yet Jamı:•lle valimiz mış er ır. ı .'>'~ m azız 
hac; ,, l t l hı1t1r11/11rmı çok ıyı anlatan 

nıcıma1111 an a ı mıı 
~ nıuhteıMı valimiz mu- ve memlekete y11ptı41 hü· 

baf aza edilmekte olan ma
lt.ti tetkik etmiş re Parti 
Reisi illi Rıza Işıl re Be/e-

Evlenme 
tli S ı Zıraat Banlca$r m~rlcu mü-ye es/ Mu11m111er Yarım· 
b ltl tlürlüii1 kontrolörü Remzi Aras ırı 11 bu husus üzerinde 

kısı bag•n Nimttle ıehrimizitı 
esaslı görüşmeler yapmıştır. Jtlillirdi lcı.qmttli z•kalardan 
Kuvvetle tahmin ettiğimize ee ıozettmiz tahrir ailt.•irıden 
göre sayrn Valimız Naci Ticar~t Vtkaldl $ube Müdür 
Kıcıman Trabzonun !f tatürk M•aoinltrinde" arkadaşrm1z Sait 
heykel nf!' kavuşma 1 işini BUôl Çakıroğlunan düğünleri 
EhE mm,yetle ele almıştır. 8 ik!nci te~rin 941 cumartesi 

lf tl'!p rlc k _ fı111u &aat 21 de Ankara Ana· 
ıe b 

1 
. "' onuımak uze· ılola kulubünrle gcpılmıl/ır. 

e eeı)'e tar11fınd11n bü· ı s . 
:IÜk Jcıt• d, il a''" çiftlere aaadetler, a•ne 
•lına Lat ll latürlt Büstü w 6al:aları hagan z. Ara•.,. Hg 

C'1J1r, lr. R . A 
•m~ı raaı te6rf/c ederia, 

... Mühim bir Mesele 
T rabzo,.tla spor, Anadolu apar lı.agahnın ön safında ıelirtll 

Bu, herhangi çıJrük /ilerin Hgı/ miJdafaaaı defiltlir. G11teİ 
mır/cuce, oe sportlan anlagata aelalılgetli el'le.ea tadile 

eclilmiı, w Dofu takı1.ının gaptrtı segalı.etle 111atltlcleımiı 6ir lcq
f igettlr. 

Spor lcl, ıınılijln bedtni tluTumana ıöıteren ıeıine oasıtıı
tlJT, ailer cephelerde tösterdifi•iz te,aJılcil•r• rıgamıgor, 

Her giln geni •••"•'• leer fiİh 6ir talcım ıalui ifratlu 
mım le/cette lfttocat .tpor lıarelctiti•ı11 6iraz dalaa çökrracıine aebe; 
oluger. 

Belki bu iJle llıili eılıaı araaında 6u lıükillfllerin nt gibi 
hadi•elerden iıtidltil eılildilini •oralflnr 6ul•nur. Bulara lltmtn 
CflJap wre_qim ki: 

Spor sohaaı, - •auel zaman ifintle lcıgrnetli 6ir elemaıun 
sôglediil gibi - er 111egtlanıdrr. Oretla lcendlai11i göderemefe" 6ir 
teselckal, saha haricinıle alrz tlolHu laf etmekle 6ıllci lceıtdi•ini 
halclı gösterebilir, Fakat ille -o kadar ... 

Spordan ıage haklc.111 wga halcsıdıiın tebeggünü defi/, 
gençliğin fi/fili bedeni i11kiıafını temin etmektir. Bu gageden agrı
lan •pora Ol! •pc,r teıkiltılını 6• memleket tanımı,or. Biu 0 teı· 
lciltit lôzım ki temiz w lelceais ga!Jelerle ıenç/ijin IHtlt!n oc Jim•· 
lını terbige etsin. Yani matırif teılcilcituruz Jııında lcalcn g~nç/i. 
fin terbiyuini üserine alsı11. 

Bu mua.uam vazi/egi ıize:ine alacalc teıkiltitı11, halcemaizlllc 
gü~ünden agunu tehir edecek kadar, balarn•ıs kalınası elbette /ci 
memltlt.11 11omı"a ıusu edilir 6ir ~I .ı .. os. 
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Zigana ile 
T ~hirgediği arasmda 

-8- . 
Ynınn: Cemal Rıza Çınar 

Radyom lımbılarıaııı kabil. 
eeler elrftfmı çerçeveliren ıy. Umuma açık olan geniş be 
dınlıtı Hasankalede Rece haya. vuzlardan lstırııdc etaıck saatini 
tınu r~voak veriyor. Arııs'ıo bulamaısıoız. Ayrı . konfl du 
en aıtldn akan kolu kenarında banyo daireleri yııp•lar k bu 
ııralanıl11 çadırlar daha ziyade sulardan r da ailelerin istif ede 
Trabıoadan gelenlerle dolu ~tmesl oeden mOmknn ol'llasın? 
Niçin Buru kabHeelerl gerek aktıle hlr lıtirakı yapılsaydı 
~ıpor •e ıerek trenler dolusu v~ Bursa bbllceleri nnmone 
moşterl celbatmektedlr. Haftan ~ ~rak ele alınııaydı bUtlln doQo 
lu\le auları iıe bu ra~b~Un binde aıkı Haaankaleye akar ve Ha-
blrlae kavuş.mamaktadır: nede sankııla Vlmdi TUrklyeDfn en 

Te alçlu ? n u:!°~~l~~tDalrrından b:rı ha· 
Hasankaleyi Erzurumuıı ha 

J•tıadao daha parlak bir hnle ZtklBeledlye Retıl bay Zakir 
getlrmetl ve ıonra llesı:ınkaleye b lki atılgan bir z~t Hasrıokale 
her sene artan bir farkla b:ld:~11° teklltl Uzerine tsıao· 
llöktQrmetl temine hazır P~~~ kııııılıasıntlcdnetınl terkederek 
va11ta .• Buna ra2men 11 ıı önmtıı:tn Hl k 1 asan. imonh bl v r. :,)ll ve 
ı • kabllcelerlol ziyaret ed z\m kabıt~eılurette çalışıyor. Bl· 

ltrlo Çadırları nadiren SQ k :n· rUoUmQı er hakkındaki gö 
oluıor. a ar " sa ı 

bıışk8 bl" blm mı irade! rc!eo 
Burada nakil vasıl 1 ,.. r "!v d.ıaıı.lldi 

H ı.ı arının gQulerln ih v " ''" r E ki 
uaokale için mani teşkil eden mauııı t ı lışınak lllzı•n e Afiye ça. 

bir nokta ileri •llrlllttıesl d ki vıgellr v b • 
olmamalıdır. Nıbıyet d Oğru ı la dedl~I gibi . b~ e Y Za 

il O~ud11 lerlne ,,enı· aoyo daire 
:m JOnlııca hılk ve belUbacı\ı ., Şeklll 
bir tek de Hısaok&le v d ~ haltıt mnsteclrı er v~ re.rek 

ar ır. durulnca.ıı.ı Ozerlnde d bl 
Banyoları havi lklcıer Odalı " ve dOtn "l 

v ınanlar Jbkın Dw eee~ı Zil· 
evelklerde cam lurıkt rı olsa llcdekl Yakı"ndır. Kaaıba d hi 
bile ıo~uk almamak çaresini z 
moşterlden baıka dUştlnecek Yenllikler Hı amanlora alt 
kimse JOktur. Döşemeler taıx:ır lerioln bahlı :ıkale ktıblice · 
eormek hter, bir ucuua b kllleadirllaıeal e•ıuu olııo şe. 
keo dlter ucunun arkad aıar netıeelendlrte k lıhıl mutıııka 
ıe1l okş171eak ilbl yay~:nd~n~ mektedlr. e kanaatini ver. 
aorolDyor. Olvarlıı daima 1 t Sıbıblırı bık 
tutulmalıdır ve banJo [dal e~lı gelen YOlurtıarıa ~r kab\arda 
bugQnOa zevklae o\)re Ş"'krllel eri lPtJoruz. Zıtq B alneaıtı ya. 

• "' en uodutumuı rıurumda lıu . 
dlrllmelldlr. Sonra DlObllya . kahveılblat Tllltlc14etçe botun 
mıaa tek bir enanuı bulun~&· Ort 
m1111 da ipe bOabDton u 8 •e Hııanı..1e111ıı umun Uınıno 

o ser. geidl, glttL y YOA'llrctu ıı 
tllrlldlQlotbol rtıya koyuyor. Kon. yo Oturdu e 
f Oa. tt bl b ruı . AııcıL "'e Çtlalla Yl· 
or 1 •• 8 ra aısıı.ııt k ç k "' ... Jllll 

Evclklerlo şekli çok gnı.eı. ÇOBu.· e '
0
101z Calıhıı ucıarı dbıatırarak 

l 1 i bl ı vada RUrup olu gelir 
gQn ç o 1en r n~uta lnzum ıe•ld eldd- _Lo leJretıneoın. 
ıostermeı, fakat tamir 1 t ö ..... ""'•11ek 
Sonra oı Qşterllere gaı ~ er. 1 rebtıdlat kacta · Gözlerin 

oeaiı Davarların Art • r Ufuk ,, 
tat1tmak mecburiyet •e klllfetl bıırarettoı dl 1 • llldır.rak r. 
neden JOkletllsln ? Gnıeı lblr d01,1Uşlorı de ılldlre'L dlkl lerı ıı.n~ 
mutbak Ye ocak lealııl 1,.rltı en'· ... e ae ""'9 ... 

B lı..ı l x U d r. l k der o ka.t- Jrecııııoor 
YC .. er o uD o en alr.on Araıı'ın ... " 1 J l e esiz, ınehtep r Y•kln •e. 

bir ko u e ce uıramış gibidir. kt... Yıldızlara o kadar İllll 
DOkOotO nnlredeo, su li.endlne •l111q ille •ts verı 1 

mabıus ıllr'atlnt Jbpıımıyor •e blltnn dlıı:•ıııo oıeatuaı~ •ea 
lauodlD dolayl manzara berbat. kurtulmuş il YorıunlukJ \llnde 
tır. Bıçak ııplıır gibi ılvrl al başbıı • lt•ndı ardan 
aekler haul oluyormuş şıı, •Akın bir b rııtııunuıta 

Ovaoırı 0 •Jat 
Haaaokale belediyecllfaınıo Y•t•nlanoa k rtalıırıodakı' · 

Venıyoı 

Nakliyat eksiltrne ilônı 
Toprak Mar ısulleri Ofisi Trabzon 

Ajanslığından 
Ajansımız n.amına vapurla gelecek, un, mısır. buğ· 

dav, arpa 'Ve üine O/isimizce 'Oopurla sevk edilecek Jıu. 
bubatın depolarımıza naklı ve depolarımızdan sefık r.ak· 
lige işleri 70- J T-941 tarihinden itibaren onbeş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmustur. 

ihaleye iştirak edeceklerin (~00) beşgüz lira nakli 
fltga banka mektubu ile birlikde 25-17-941 salı günü 
soot 14 de Anadolu Hamnda 1 f-15 numaraya mrua· 
caatları ilô.n olunur. 2-3 

Tamirat eksiltmesi 
BELEDİYE ENCÜMENINEN : 

At arobalorı hakkında 
Belediye riyasetinden : 

Yük taşıyan atlı araba hayvanlarının tazyik altm
d<.ı ezilmemeleri ve hayvanların korunmaları için şimdilik 
ajoçtan birer ok yaptırılarak. güle alma 'Ve boşaltma 
%amanlarında bu okların yere istinad ettirilerek hayvan
lara dinlenme imkani verilmesi maroafik olduğu karar 
altma alınmıştır. 

Bu le.arar hilafına olarak hayoanlar için arabalarına 
ole vnptırmagan arabacıların ( 1608) numaralı /canan ma. 
cibince tecziye edilecekleri ilan olunur. J-2 

Eşya nakliyat eksiltm.esi 
İnhisarlar başmüdürlüğünden: 

Trab~o1'dan Maçka. Torul. Gümüihane, Kelkit. 'Ue Bay. 
hart idarelerin saıtnamtsi mucubünce bir sene müddetle 
nalc/ediltctk 300 ton Tuı ve barut haric inhisarlar madde 
ve eşyaların nakliyesi 11 7-91'1 tarihinden itibaren 15 gün 
nıüdddle açık artırmoğa konulmuştur. · 

Taliplerin ihale gıinü olan 21 17-941 Cuma günü saat 
14 de 787.50 liralık muvakkat teminat rnalc.6u%larını alarak 
Trabzon inhisarlar başmüdürlüğünde müteşelckil komis· 
~ona rnaracaatlon ve şartnamesini görmek isteyenlerin 
~01müdiirlük satış şubesine uğra"1alnrı ilan olunur. 3 - 4 

taldtafıoa esaa olacak olan ren IDebt 0ınıak ıevkl Çayır 

:::'0d~a~~;!1t~:~; ~:~~a;~~~- :~· •dtycöaua:::: ıeeeter :!v:~ İl8.n Zayi tasdikname 
ledlyealol "fakla tutan varid"t lerı ilahla ı dolduran ı Trabzon Asliye Mahkemesi 933 soneslade 'Prftb•on 'l'l 

" mllıt ın6h ID 81lıran rı.' C Q~r. 'rt • byadan ırellyor. k k a suıon ı.ı&gartar caret llaltlınllğlodeo : caret mektebinden almış oldu. 
--:---~;----:---J~O~u~la~rı~n~ı~tlıaş caııa bat&n 

1
' Merkezi Trııbıonda Uzun ğum tosdikoamemi zayi ettim. 

Amerika da ,, Alen 'TJor. enrea •okakta kaıo Doğu Ş"kerleme Yenisini alocıığımdan eski tas-
en .,.L ~e taban fabrlko11 S:ıraço~lu diknamemln hlli<.mU olmadığını 

hazarlanıyor 1 old Birkaç ıarnaned Ş~kijr ş~::t~ler ve şerikleri Kollektir ııan eylerlf;oavut oğullarından 
UQum tDld l&berı d bllınu Ortaklara mahkemeye 

Vaşington 18 - (a.a.) g~bl kısı bire bıııtalıQıoı o:car den Ô~~at şirket mlldllrlerln Haydor Akyurt 
Birletik devletler reisi Ruz- •ınellyaua t lllQddet ıırrı gQn buluıdu""r Saraçoğlunun nsker Zayi cüıdan 

edoı cı ncıa cıo .undan habisi mü 
yeJt bitaraflık kanununun yoşımın lterlanıe 'ı &Q ,, bnnı tlllkten •ıllnl lst 1 ~ d' . n:vıanoz köyünden dede o~ul-

. dd . . d • . • tekrar b ı ne rah lapıı em şer ır. l d Al" k 11 
ikı ma eaını egııtaren eerl 

1 
ayata kıvuıt glllen kat IO •n duruşma ve tedki arın an ı oımaoın arııı gii er 

kanunu imıalamiştır. Bu Gar: ı, Operatör Ra~ran berıı. IQkıkı°Unda : 'frabıorıda 'uzurı- adil o!izdarıımı zayi eddim. ve bu 
ana Ve y l ll)l lanı il 8 19()-l 'J1 cüzdan hiç bir kimseye ait olma• 

suretle Amerikan gemileri- kllnlhl 8 lıQıın Mar 8 hlarda k11ı ve JU'.J nuwa-
ı '" ınemur , flJ.ar1 ve l h Q a DoQu Şek J m dağını v~ y(aisioi ıılı:catımdao es· 

nin silahlandırılması ve mu erinden gördo"" 8 mustahdeın kırda an Pıbrlkası S er 
0

,.,1° kisinin hükmü ola:ıadı~ıoı ilAn ede 
1 k tı ı . dolavı k ııııllın il rı. . eııer '9 llf PÇOg u D 

barip mem e e er ınıan)a . kO " endlleıloe al .,e •atten Şlrkeu b e ıeriklerl Kollekllf rim. .:de oğlu Ali Osman kamı 
d ·ı · · · · ru bir bo enen te t alen GOLLER ruıa gön erı mesı ıçın şınıdi rç blllrlı.ıı Şek llaltyette b mevcut ve tıali _. ___ _ 

kanuni merasim ltmamlan T. C. Ziraat Baık~s ~liladaıa veulunduQu Tienret Zayi Şahadetname 
mıt bulunmaktadır, toemurıırtDdan ~emekli ~•coaıunun m~dQrlerden Ö.nor Sürmene aksuyatı m,.kfe ·· 

.::::~-:-:---.:--;;::~;--_:_~--.!K~aı~ını~ :ı:.o uıtara ıu eııocıen aı 0 
duau eakerllk d 1 lef d 

G 
•• •• 1QQ k nlzıltıo tıl111111118 b &nan eevatan an bin en a mrş o uğum şaha et· 
UmUŞ Uruşluklar h k ._ Sıraoo~tııuı~na,o lllUdQr Öme~ nememi zayi eltim. ~tnisini ala 

Q kl d hk lıak.k Q IJlrkett k. cajım.dan eskisinin hükmü ol· 
Trabzon Defterdarlı,..ınd . n a "keruhı • oıabru, ""~ 1 

o rtak- madığını uan ederim. 
b. . 5 an. ' • •ebebU lllak Ozere Ömer ORlu 

Oümüs " lıra/ik/arm dorp ıııır~ılnı u., e tDQdUrlQk Hüseyin Demirci 
tarda çıkarılması üzerine 1-:. 94~e, piyasaya k~fl k ıauylaea~ındao :e oıuktenır ola. 

.. 
1
d k ld 1 "'- tarih· d, mı . er ttearet k IJ•riklerı t ohıu2undan mlldilrlUkteo azhna 

tetavu en . ~ ırı mış oları gümüş 100 k ın en İtibaren lllacldeı1q, 0 nuouaun 1 ıılep ve keyfiyetin gazete ile de ila 
2-94' tat1hmden br:.ri yalnız 

1 
uru$luldarm 1 uygun ö i 7 loci nen 11 - ı t - 941 taritılnde 

Cumhuriyet merkez bankasmc ma sandıktarile Tü 1_.- T C Z .g rUlmnş karar verilmiş olduğu llllo olu.nur , .~ z a ve merk • rnıye • 
/unmayan yerıerue ira1:ıt bankası ez banltaıı b • • ıraat 8 k 
olan tebd~I muame/atrna 3J _ ,_:u;;~erince Yapılmak~. .te B11nH.amızdan l On OStndan : 
verllecek~ır .. Su tarihden sonra mezkür akşamı mhaye~ l!a::~e 4 lira istılcrazD-ı-!:;07 tarih ve 4ı48 numarÇJ/ı 
olarak hıç bır :eçhıle kabul edilniyeceku/arı/ar nak1t o/on iş~~' boğu/fa"nda:den_ Maçkanm fSesera köyünden 

E!lnde gumüs 1 DO kuruşluk b • veya m orc'Jnu vad J:tı.seyın oğlu Osman Bankamıza 

• 

mız, bilhassa yemeklerinin nefaseti, sevİs· 
lerdeki intizı mı , y e n i açılan t e m i z 
sa 1on1 a r il e u m um a a ç ı k t ı r. 

Evlere muntazam ve çok h saplı 
olarak y mek gönderilir. 

Ha 
Pazar kapuda ruşen sokağında 5numaralı ev 

acele sablacaktir. müştemilati üst kalta 3 oda 
1 salon aJt katta 2 oda 1 mutbak yarım dönüm 
bahçe ahır çeşme vesaire. 

Görmek ve pazarlık için içindekilere müraca-
at edilmelidir. 1-8 

r Dr. Şükrü Göksu -
~ Birinci smıf sinir hastalıkları mütehassısı 
~' ~~ Cuı:ııartesi ve Pazar günlerinden maada her gün saat 

1 
~-

17 den 19 n kadar müracaat edecek hastaları 

UZUN SOKAKTAKİ muayenehaneıiode 

muayene ve tedaYİ eder • 
fıg-~""'",.-""':S,...®i"",:'.--""• .:e~P-:. • ~,,.._.y•~ llWE.;......, • 

-

ilan millibir Bakanın temioııt mektubu 
tevdi edılecektir ( 1!'.4 ) 

Trabzoıı icra mem!.!rlu~undnn: 3 ·• İpotek sahibi ılacakhlar
Açık artıma ile paraya çevri· la di~er alikadarların ve irtifak 

lecek gayri meııkulüıı ne oldustu: balckı sahiplerioio gayrimenkut üze 
Oıı altı puf& gayrimenkul rıodelti haklarını husususıle faiz ve 

G 
. L 1.. b 1 d ~ masrafa dair olan iddial.arıoı itb• 

ayrı meo-.u uo u uo u6 u . • . . . . . . ,_. ı. il . ._ 11- ılaa tarıbınden ıhtıbıren yırmı rüa 
mev-.ı, ma a eıı, ıoııoa.ıı;ı, numarası .. 

T b 
~" k"" .. d k.. ıçıode evNtk:ı müsbitelerile birlikte ra zonı"'1ea&rya oyun e aııt . . . . . . . 

t t 
. . . 932 t .h 

1 
memurıyctımıze bıldırmelerı ıcap 

ve apuaua eşrınıssnı arı d 
ve 10! 105, 106, 10i, 108, l09, e. ~r. Ak~ibalde hakları tapu ıi· 
1 ı o' 111 ı 12 ı 1Jl 1 14 ı 15 ı 16 ~·1! 1e aabıt olmadıkca ıat!' bede-

' • • • ' ' ' lınıa paylaşmasından barıç kalır 
117, 118 oumaralıırln teşrioısani .. . _ 
930 tGrlh ve 63 No da kayıtlı. . 4: Goaterılen ıunde artırma· 

. ya ıştırak edenler artırm11 §arlaa· 
Takdır olunan kıymet · mesini ol.:umuşve lüzumlu malO· 
104 ao ~a kn) ~i 8 dön~m mat olmıı ve bunları temamea ka· 

tarlaya 120 lıra, 10,) no. dekı 1 buf etmiş ad ve ihtibar olunur. 
dönüm bir evlek fındık 'ısta 60 lire, 5 • Tayin edilen zamanda 
ve 106 oo. ~ald 2 dö üm 2 evle~ ri neakul üç defa bağırdıktan ~~~: 
bulaya 50 lıra ve 107 DO dalu ra en çok artırana ihale edilir aa 
2 evlek. tarlaya_ 40 li 0 ve 1~8 calc artırma beleli IDIJhamen kiy 
no. dakı 2 donum t:ırlaya 40 lırn · metin yftzde yetmiş beşini bulmaz 
109 ~o . dalci 3 dönüm~. f ndı~lıj!a veya satış iııteyt.nin alacaıtıaa ruc· 
120 h ra ve 110 110.da 1 2 donum baoi olan diğer alacaklılar bulu-
f ıad~_lı:lığa 70 lira, 111 no. dalci aup tabadel bunların o rayri me• 
2 donüıu 2 evlelı: fındıklığa 70 kul ile temin edilmiş alcalarıaıa 
Ji·a ve 112 rıo illaki 3 evlek 150 mecmuundan fazlaya çıltmazaa eD 
arştG kumen fıodıklık ve lcııımen çok artıranın tabbüdil baki kalmak 
tarlaya, 100 lira ve 1'3 no. dalı:i Q 1 10 - d h 

~ere ar ırma gun a • tem 
2 dönüm tarlaya 40 lira ve 11( d' . . _ _ . 
no daki 6 döni\• fındılclı~a 210 ıt, ve 10 ıccı guou aynı ıtaat da 

1
. · 

115 
d L· d ,,. yııpıltcak arttırmada, brdeli aatıı 

ıra ve ao. ara e6 ıımen . . . 
1 

_ • • 
. . ıa;ceyeaın a acağ'ıoa ruçhanı olaa dı 

araaaıııa 50 hra ve 116 no. dakı ter alacaldıların o gayri meakul 
4 dönüm tarlaya 70 lin ve 117 ·ı t · dil · l ı-ı . · .. ı e emın c mış a aca ıı. ara aaec· 
no. da!u 8 ıioo\lın fındıklığa 280 muuadan fazlaya çıkmalı: §ırtile 
lira ve 118 no d:ılci 1 dönüm . . . . 
tarlaya ~O lı'ra ve lfşr"ıoi ııi 9130 tD çok artırana ıhale edılır. Boy-, 

- • le bir bedel eld~ edilmezse ihale 
tarih ye 55 no. daki 1 dönüm yapılmaz. ve anlı§ talebi düf8r. 
tarl~ya l CO lira kıyın et takdir 6 • Gayri menkul kendiain• 
edilmiştir, ihale olunan lciaıse derhal veya 

Artırmanın yapılıea~ı yer • verilen ıoüblet içinde parryı ver· 
ıüo •aat.· Trabzon le n daireıinde mezse ihnlc karar1 feııboluaarak 
19-12-941 cuma rnnu et. t4de kcodsideo evvelrn yüksek teklifte 

1 •. lı bu ~ayriıncnkuJleria bulunnn kimse ırzetmiş oldutu 
artırma Şartnamesi 19 11 911 tari bedelle almağa razı olmaz veya 
hiodao itibaren 933-25:1 No. ile bulunmazııa hemen on gün mllt· 
trabzon icra dairesinin muayyen tctle nrlırmayı çıltarılıp en çok 
numarasındıı berkesin görebilmesi artıra~a ihale edilir. iki ihale.•~= 942 tarihine kadar bun/•n mal dulunan/arrn 31 , edilem ansup .,e kan e~mde ödemedıği gibi k~ndisinin 

k b k san ıklaril .,._ - ' - emekt unı va . I . hnri1at mer ez an asında ve k e ı uıki'(e C otuz gün e Olduğu d rrs trınin il:ametgfıhı tayin 
uan yerlerde Ziraat bankaıı ·~ubmler ez bankası bu/ıın umı likte ö~e zarf/nda bo~cuan işbu ilan tarihinden itibaren 

sındekı fark \.'e geçen ıilnler ıçıa· 
için ıçıktır Uanda yazılı. 01.aolardaıı de yüzde beşten beaap oluoacak faiJ 
faz.la mdQmat almak. ıııtıycnler, ve diğer Zllrarler ayrıca hükme 
işbu şartnaıAfıye ve 93:}-'253 do! lucet kalmaksızın memuriyetiıııizçe 
ya oumarııailft memuriyetlmiııe alıcıuaa talt!il ol nur. Madde 13"-' 

' r e erl11dı mı "' med' • · nu f, · Itri illa olunur. ' tebdil ettirm 1Jum11, 111 k ıgı, talcdırde . aız '!'asra/ ve sairesiıe bir 
e- n11111,. rnak anura mucibin/P:Jtekll gayrimenkulünün 3202 

111 ol1111vr. 1tmın1 lcaim oı~:ar~va çevrileceğinden ihbar· 
. k uzerc: ketfıyet ilinen teb· 

muracaat etmelidir. 
2 •· Artırmayı iştirik için 

yukarada yazılı kıymetin yilzde 
1edUau9uk aiıbıtiade p17 v17a 

Gayrimenkul yukarda ıöıteri· 
len )9 11 941 icra daireaiade itb• 
ilin ve ıoıt rılea artırma tarta•· 

aıai ciıireıiadı ııtalıoafi illa elaı" 

l 


