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BArARYAU.vc CERYANJ 
En mukemel- ~dyoları: en 

müsait fiatlarla ancak 

HAR UNLAR 
Müe11eseıiaden - tedarik 

Edebilirsinb. 
Tediyatta azamı kelaylık peter ir 
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Başvekilin 
Nutku 

Mısır ve Un 
ton 500 çuval un geldi 200 

Mısır da yolda geliyor .. 

Tahmin Heyeti bu sabah 
Hareket etti .. 

~..------,,,.--~ 
1
J Kahvede Soh~~ j; _______ _.,,,,,. 

Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar 

Yeni mahsu 1 rekoltemiz 939 - Sinirleamemek için M i~et Mecliıinin yaz ta ti 
lı_m6oaıebetile Batve. 
kıl muhterem Refik 

Sayd•-· d:L Köylerde mısrra olan -..n ver ialeri natuk 
çok dikkatle tetkik ve mü' ihtiyaç malümdur. Bu lti-

ne /azım ? 
recede olmadığmdan yeni- Mahsulün un yarısıdır... - Ben bunu tecrübe 

talea edilmelidir 8 k" barla mısu işini hükümet 
limiz' .. ._ · aıve ı· çoktan ele almış, bir taraf· ua •1au, d6nya harbi 

den mıstr istenmiştir. ___ ~ ___ ettim 1 Yalan söyllyenler. 

Ziraat Bankası tarafm· 1941 yılı Trabzon . mın. peye kadar olan f&ndık sa- yüze baska arkay• ba$kl 
dan, eve/kilerden başka iki takasdındık rekolteıini tah · balannı gezerek 1941 fıa· konuşanlar/11, 1üksek duv· 
gün evvel de on üç fon min için ayrılan heyet bu dık rekolte.ini talımio ede· gudan ve yüksek duygulu ili~-' Y

1
akia ı&nlere ait yeni tan kooperatif kana/ile. di 

va" a anaı takip eden bir ger taraftan Kızılay yolile 
zamana tuadüf et . zaman zaman Vilayetimize 
ıı itibaril h mıı olma· mısır gel mi~·. Kooperatif 
tiin bir d~kk er tarafta bü· ortaklarile muhtaç köylÜle · 
la dinlen · ~t ve heyecan · re tevzi edilmiştir. llncak 

mıstr verilmiştir. Fiat Mü sabah şehrimizden hareket., cektir. 
0

0/maktan bahsedip te 6ütün 
rakabe komisyonu dün bir etmı"ctı"r. Tahmin heyetı· • ., bu insani vasfı kay~tmis 

., Borsa mehafiliode yap· iti 
içtima yapar11k qelen 15 Borsa encümeni reisi Celil olanlarla. her mevzua . • 

tığımız tetkiklere nazaran .u k · etın 
ton mısm serbestçe satmak o-merba•, fındık mu"tebassı 1939 b 1.. raz etmeği muva11ı ıy ., yeai mahsul, ma su u- I lc-
üzere bazı tıic,.arlara ver· B 1 silahı kabul edenler eı ço .. ıı Kizım u utay, ihracat .. f • 15 'l on 
ıniştir. nuo nıs ı, yanı mı Y Jarmm karşısmda elpençe 

Baıkontrolörii Nazım Ziya, kilo tahmin edilmektedir. ,J b •ıda 

d h 1111ttar. Refik Say · 
•111, arp h 1. d gelen bu mısırlar ihtiyacı 

iHetl · a ın e bulunan temameı r k uşı/ayacak de -
erın •iyaıi devlet adam •====:=-;=.....;;:.==--___,;;.-=-=:;;;.---..---, 

a~ıaı.n Türkiye hakkındaki 
yı nıyetl · 

Bundan başka kövlü. divan durup şuraua u, , 
fındık ibracatrllarından Ali F d k h 1- .. d l l• 

d erıne cevap tetkil 
~~ nutkunda samimi te· 
ila liller de kaydetmiıtir. 
. Ya barbının çok korkunç 

.;: ~vreye ıeldiği bir ııra · 
iL. tüa milletler hakkın· 

•=d ~ hG.rmetkir duygusuna 
iz.~ kalan Tllrkiye için 
•lbe ol1111an bu iyi Diyetler 
le b'~te beklenilen bir milte· 

• 
1 llluhabbetin ifadesidir. 

Jı· Davamwn muhtevumda 
~~bir millet menfaatine 
~ •taaek kararı olmadık· 
~qQ her millet hak 
lll le daima hayırlı d&t&n 

16
' taaıı mevcut olduğuna 
re TGrkiyenia bntün diin · 

Y~c:a ea hakiki bir ıulhçu 
~.~ak tanınmıı olması ta· 
~dir · Ve bu bakika bn bil 

•aa en buhranlı bir za · 
111Allda bile tekrar edildi· 
iiae IUnu'la ıahit olmak
tayız. 

&l !&rll:iye blitiln inaanlık 
eJlaiııe karıı dilrilıt bir ıi· 

~~let takibini milli tiar edin· 
ten IOnra yakın veya 
~ ~•rkeale doıt vaziye · 
tiacledır • BU..enaleyb Al 
•••ya ile Yapılan ademi 
tecaY&z paktiaıin vokuundan 

~ ~~de böyle bir akdıa 
b'" ;. iİI edecej'i ıayet ta· 
u ~ ı. Şu halde Tilrkiyenia 
~kıp ettiji milli aiyuetle 
. !~• dtlaya bazanmda ver· 
~il a6z bidayette ae İM 
Jme odur. Yana ber haaai 
hir devletle de bir akit yap 
mak kabildir. Çthaka mea. 
faatleria çarpıfhiı ıabalar. 
da bize taalluk eden bir 
nokta ve emel yoktur. Ve 
bu itibarla biç bir zaman 
iıtiımar vuıtaıı da dejiliz. 
Biz yalııız keneli . toprakta · 
l'llDızda kendi menfaatleri
lllizin, kendi istiklllimizia 
lldklafaaıına vakfi can et
.Uıizclir. Siyasetinde bu ka· 
-r vuzuh va diirüıtlük olan 
bir aailletia bu yürüyiifilnil 
~ maailarda tefsire yel
~- mantık ıahte ve ıa. 
qttar. 

lltıt '1ubterem Refik Saydam 
...:ı•ruıda Tiirkiyeain bil· 

t._ - baatuakii vaziyetiDİD 
1'lc lıllrmet ve ibtiıam 

... halinde tarihe ........... 

Nazif Ergin 
Erzurumdan Ankaraya 

giden Üçüncü Umumi Mü 
fettişimiz Muhterem Nazif 
Ergin Aokarı.da bir hafta 
kadar kaldıktan ve mıntaka 
vilayetlerine taalluk eden 
iıler Ozeriade alakadar ve 
kiletlerle temaslarda bulun· 
d.iktan ıonra tekrar Erzu 
ruma gelmiş ve çarıamba 
günü maiyeti erkinındaa 
bazılarile Erzuru~daa ıeh 
rimize avdet eylemiıtir. 

şehirli ih tiyacı olanlara ser· , ıo 1 ma su unun on· tafrafuruşluk yapan ar u, 

Peıe Uıta Ömer og· lu, He · dan çok fazla müteeuir ol· u - ırenler-bestçe satılmak üzere dün oıuuğu gibi görunm 
5 rit Limitet Şirketinden Ömer doğu malümdor. Bilha11a /e temas etmezseniz sinir· 

Samsunaan gelen 00 çu· N · s · ·ı p p D 
va/ buğday unu da satıcı· acı agırog u, . . a· Trabzon ve en çok fındık den ve slnillennekten yı 
/ara verilmiştir. oiyelıen ticarethanesi mü· yetiştiren Yomra'da bu ıe· k•rı kurtarrrsmız I 

du"ru" AJi Hamdi ve fındık beple h 1 pek ••dır ş· k'·'ı"nin lfilber aldığımıza göre ma 10 - • - Elektirik ır, c:ı 
gerek serbest satılmak ve müıtabsillerinden Hami Emi· Sürmenedeo itibaren sahil Beledi1eıye mal edilmesi 

raliden mürekkeptir. b H k d olan il k ·.J he1ıt gerek muhtaç köylüye tev· oyunca opeye a ar için n araya gıuen 
zi edilmek üzere ıoo ton Heyet Trabzondan Ho- mıntakada mabıul iyidir. Jizımgelen makamlarla te-

mıstr da yo/d~dır. Bundan B A R Q maslarrm yapmıı ve mu· 
120 tonu Kızılay namma ~ Fı n d 1 k raffak olmuş ? 

İ N T 1 H A B 1 - Her i~e iymınl• 1•· 
gelmektedir kı, evvelce ol· t1lan ve girlsenlerln murı~· 
duğu gibi Ziraat Ban~ası 28-12-940 tarihinde p· fak olamadığı ne va1'ırkı .. 
elıle muhtaçlara tevzi edi· Baro umu.mi heyetince iati. ıyasası işte bizim Belediye ,h~ye~I 
lecektir. 80 tonu dahi ser bap edilen reis ve üç aza F111clak piya•lan Alman de etraflı ve derin dUlitJt/,u. 

Futbolcularımız bestçe satılmak üzere mı iatihibıma ialiluna adliye _ Ruı lıarbi baılamadn dürbinane gördiJ v• 0 n1s· 

A k 
sif tacirlerine verilecektir. veklletince karar verilmit evvel her gün terakkiye ıit- bette bir ivmanlı hım~~ 

n a r a y a Bu mıstrlar Zuhal va· ~ lduğundan. evvelce yazClllŞtır. mekte ve iç fındık 75, ka: yaptı ve düşüodütJÜ gl I 

d purundad1t. Zuhal, Hope Dün toplanan heyet in- boklu tombul fındıklar 35 ala neticeler aldı I G i i y o r "h b - Bir11vo Belediyem~· ve Rizeıye ait olan mısula b • ıaı yapmış , "reisliğe kuruıa yükselmekte iken ,.,,.,,bu 
K d · F tb l b' · /isine ve onu temı ,._.. 

ara enız u o ırın· rı mahallerine boşaltmışttr. dördüncü defa olarak Azmi malum olan son harp vazi· mühim işi baıarınlara I 
cilik müaabaka:armda ıam · " · Üzer, reis vekilHaine Zihni yeti dolayısile vesaitsizlik dı . al • k h . . Of ve Surmeneye aıt mıstr· • _ Harp uzayıcıkmı er 
pıyo ugu aıanan şe rımız l . b .. Tı b Can, idare meclı'ıı'oe Veıı'm yiizündm yani ecnebi vapur· 
ıd _ il f tb 1 t k arı veTlp ugun yarm ıa siniz ? 

maa guc u o a ımı E ü • ı Sül H ı · lannın limanımıza gelmeme· ,_.,, va 
Türkiye futbol birincilikleri 1 zona mahsus olan .. 200 ton. y pog u, eymao u uıı . -- Vahla'ıl, bugün11u • 

b I k l Kalyaocu Alı" Rıza Gu"r l ıinden ve Tuna yolunun ka· ı t' b k ı , •• yeni bal· ne ittirak etmek üzere Böl. mısm oşa tma u_zere ı· ' e z ye ıere a l rr.u 
I kt leçilmiıtir • panmasıodan fındık fiatla· l11,.11 ,.1em•lttı'r ı ge futbol ajanı Tevfik Yu- mar.ımıza ge Ece tr . uı uı .. 

=~~~:~· :!::~~~~· ::. rrr-ı ... k;<•>=~~::-~~ç!r"EB'EE'~,~Gll'~,,~a. ;::~:· d:~~kl:~~=~ı ot::.· .. na. bak:7~,,~e:~~:a:·::,: 
k ~ l--la evı a ışma arı ~ tur: Şimdi, iç fındıklar 66 nlz mi? i 

::::b:::~:k~~;iaci~: k!oa. l.Ett.aa~;.·&aa~2~.:.~~~~a·aa~a··e··l'~J ve kabuklu fındıklar 30 ku· --1,r-go"r,Emtr1.'Y11f.0ı:~ karmcelı l'so-•· 
rufa kadar Borsada muame· uı 

nan ve Trabzon sporculuğu- B k d ı· · Z f _ Bu noksan ve t' ko 
Da layık oldug· U mevkii ve· U a şam para e iSi Q anos le görmektedir. rve t: • 

K d .. t ·ı d"I k M f . /ar, birden /Jire - b11sı-t/ ren idman Gücüne bo en ome ısı emsı e ı ece aama i, vesait temın h ta ,,~ 

D "" ' d d d f 1 d h nınlardı. aya ,J ı.rü/üll mtlblm karıılaımada da mu Halkevi Temsil Kolu tfl · erneQI e il iğin e iat arın a a tam açılamıyan_!!rua gu 
vaffakiyetler dileriz. rafmdan hazırlanan 3 peı· Haber aldığımıza göre çok yüueleceği ümit edil· _ SivrlsiTJek/erle nasıl· 

delik "Para delisi,, Kome Halkevimiz. bütün kollan- mektedir. Stokçular malla- ? 
yiikıek hakikatlerden birine 
temu etmiılerdir. Gizli ka· 
paklı bir dava11 olmamakla 
herkeıin bayat ve saadetine 
bllrmet duygaıu beıliyea 
bir memleketin en son rad · 
deaiae kadar hiç bir men
faatte ıözii olmayacağını 
mubtelif liderlerin lisanından 
v~ bil~ bu zamanlarda 
dıalemek blltlln inıaalık hak
kındaki uU ıiyuet· . . . ımızıa 
bıze balışettij'i en bil ilk 
bahtiyarlıktır. Y 

Müthit bir dalıa haliıı
de eaen harp fırtıaaıının 
topraklarımıza ıiyareti, sulh . 
çuluğumuzun hızas.uıda ele 
alıamıı bir davadır. Türk 
Milli müdafaaıının zelzeleler 
yaratan bir kudret olduğu
nu 16yliyea Muhterem Re· 
fik Saydam bu nokta nze. 
rinde miW iatildil teYclui· 
le çarpaa kalblerimizia beye 
canını da bir dalıa ve bak· 
kile ifade etmitlerdir. 

Cemal Raaa Çaur 

disr bu akşam Halkevl sa· rını piyaıaya arzetmekte· sımz her tr 
nm iştirakile bu aym son dı"rler . - Vücudum~~lırilt: sa· 

/onunda temsil .edilecektir. haftasrnda Zafano$/a bir ı-----------ı n:fım q11zete kl9sı1rü.'er ha-
Temsile saat 21 de başla- . Ak b rıyorum. Sayı!ıt ıneı•k 

kt dernek kuracaktır. Zaf1Jnos çaa atta - ma 
•ac" ır. /intıeki bir hucu/ı -"'ı''ir ı 
-----------ı mrntakasmdaki köyler halkı k be e r:u• '' 

T ft. V t kd'r ~ k h Halkev·ınde böylece mu ' .. tlunuz• e iŞ 8 0 1 o gün uerne ma al/inde _ Fakat vucu t ol· 
ş~hrimizde bulunan mül· toplanacak. Temsil kolu ta· /cağı! sarmca rahatsı 

kiye Müfettiıleri, Viliyet rafmdan bir temsil verlfe· Konferans muyormusunuı ? ~ıayor,, 
idare heyeti, I:vrak ve Mek· cek, Sosyai yardım kolu - Hışır. hısıro .,e glh 

Akçaabat, (Huusi Mu· 1 ·ı dı korkak .,, 
tup -.uluk kalemlerini de tef· hasta/arr muayene ve teda· K sı en e L/1.:ıyor. "' habirimizdea) - •zamız Ü kek bakıp uz•11 ., 
tiı etmiı!er, itlerin yoluada vi edecek, muhtaçlara ilaç· Halkevi tarafından evelce '--1 -----~S;.E~t-:'Y.:-'ll-H __ 
ıittiğinden ve diğer bir çok /ar tevzi eyliyecek, Dıl ede· program altına alınan ~on: • 
Vilayetlere nümuae olacak biyat kolu tarafından /..öı· feranı 1erilerinden 6 ıncı Y eniyol gazetesi 
tekilde ıörülen intizam ve /üye faydalı konferanslar ıinia 3-6-941 pazartesi MüdOrlüğOne 
milkemmeliyettea dolayı Mek· V! recek, köylıilerimize zirai, güaii ıaat 21 de, Halk~~ Trabso• 
topçu ve arkadatlarıaın tak· sıhhi, baytari, ahlaki ve salonund•; Hiikumet hekımı Ord• _ 

2
'8_6_941 OrJ! 

dirini iıtemeleri iizerioe Ed' S 20 ç,,g içtimai bilgi ve vazifelerini ve Halkevi reisi ıp omo· Gen, ,.JiJc Kulaba takı•,:"'" aptııı 
Mektııpçu Behçet Ertan ve k k k f d ·1 · f " - 9 

k d 1 V 1 . arttıraca ve gösterece I· aoj'lu tara ın aa ven mıt ır. Ha%iranJa r,abson 
1 4 mesai ar a &f arı a imız ·z -' ' ' l b Doktor tarafından veri. . f ·ı ·ı gasetıra s e 

tarafından birer takdirname sa ııaueıerıe yazı mıı ro· ... ,lara aıt ta ıı a Hı llt "' t•· 
ile teJtif ediJmiılerdir. ıürler tevzi edilecektir. len (latan ve l!lkeli Humma) neırıdilirkın OrJo a11; çı/ca. 

Diğer kollaı dahi kendi haatalıldan hakkında kon· lcımı di9ı ı~lm;:t';,;/clnun Or-
Atl ti · · l'' ,.1 hll" ~ k l" f d!-1 "cil derin cak nııshanıscıa G e erımız mesa ıerl ua ınue öı u eran11 wıeyı er; Ju laallceoi takımı olmagıp '"ç· 

Zonyuldakta yapılan at· yurddaşlar11 faydalı olmatJ• bir IOkiit içiade, yakm bir ille /callba takımı olJufıı!'u tau. 
lelizm müsabakalarınJa Ka ç11lısac11klard1r. al&ka ile clialemiflerdir. .,,.,,. ta•rllılnl rica ,4,,,,,.. 
radrf.niz blrir:cili4inl kazanan Kol/11ıd11 dern•k /fin il· Bmadaa 90J'a uda halk B. T. 
•ll•l/erlmlz T1111 Vr!pUtil• zım gelen hazırlıld•r• ,,.,. tlrldtari .a,ı.nw1, •• top• .,. s.,bnı 
ıe/ltlmlze d0a111D""1dlr. M11eı1t1r. laataı. ~ - • ~ To11 
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5 Temmuz 1941 

\çtimaa Dav~t 
Hali Tasfiyede Trabzon Liman işleri inhisarı 

Türk An enim Şirketi Tasfiye memurluğundan : 

Uön 
Trabzon Adliye Rışkıtabetiodcn:~ 

Açık artırma ile pı. .. ay3 çev. 
rilecelt gayri menkul un Of) oldutu: 

Aıaiula gar.ılı ruı:namenin müzakeresi f.le karar it
tila••• için hi~sedarlar hegeti ıımumiyesi /evle.aiti.de ola
rak 21 Temmıu 941 tarihine müsadif paı:artesi tünü sa
at 15 de Det1let Umanları i1letme Umam Müdürlüiü 
Traison şıı6esinde içtima edeceğinden Iaalcal on hisseye 
malilc hissedarların içtimada hazrr bulunmaları ve içtima 
ıünl.ne t•lcatldüm eden on ıün zarfında sahip oldukları 
hiue şınedlerini Jstanbulda Dl'Vlel Limanları işletme 

.36i6 metrı- murabbaı mikta
rında (ındıklık 

Gayri menkulün bulundujumevki 
mhhalleai, ıolcatı, numaraaı : 

y omranın Hoı Meşeloıı k -
v~ode k~in tapunun , 6_ 1_ 9;q 
gun ve :>O numaruında kayıtlı 

Takdir olunan kıymet: · 
300 lira 

Artırmaoıo yn pılacaır.ı 
gQo saat : e; yer, 

Umum Müdürlüğü, Tra6zonda Tasfiye ıaemurlaiana tevdi 
ederek Jaltulige fJaralcaları almaları lüıamu ilan olrınıır. Trabzon adli 

d · · ye Başltitabet 
aıresıade 2-B-~4 RUZNAME: - - " 1 Cumarleıi 

guau ilet 10 da 
t - Yeol Taaflye memuru lotuıabı ve eski tnsfiye memu 

ruouo basabatıom tetklkile zimmetten ihresı , 
2-Bl11edarlarıo •aki olacak teklitlerl hokkrnda karıırittihazı. 

1 • lihn gıyrim 1 
Şartoıınesl 8 7 enu hırla artırını 
1 lcf'l ı 931J.( " J ~91 1 larJhinden iti 
ıt ı ı 1 1 8 1

- ' 0 • llıı baş ki la bel 

150 •ft ç 1 t 1 k 11nd11 h.ırkeııin nd e ınııayyen o umara ÇI apu Q yap lfl QCQ IJAııda yaıılı rrtıhllnıesJ lı;ln açıktır 

d 
k E M J l nıııt ılınak 1 ~ aıılardnn fazla mahl 

Beşik üzü · öy nstitüsü üc ür üğünden : , nıe,tl ve 9,9:2~~nıer, işbu şartna 
E~ıaf : gü&i.i Trabıon vakete:.ind~n olup dahan as. 11.ıııınnrlyeUmıze oeya oumaraııile 

l•rı 2,S ile 3 milim kalınlrğından aşağı düşmeyecek de· ~. Arlırmaya 1,:u~:caat etmelidir. 

,.c. ;ı' yarma olmayan taban. astarınd1n olacak, ko"sel•si >uııı kıymeti r lç!a yukarıd,. 
" ' .. r.ı alııtıad D Y11ı.de yedibuçuk 

6 ile 7 milim kalınlıiında olup ökçede ttk icat ve taba. leııı ıat ; ry veya milli bir Bankanın 
n• k•llanılan ııgni lcalınlrktaki köseleden 'Vurulacak ıı. lı>o~~ubo tevdi edlleedklir(l24) 

k 12 le b l k ' Ve •lllkdııı ları sahibi alacaklılarla diğer 
ölıçelırı •S ari .1er a ara 'Varu aca çap/cJlara hi laı ının gayr~m ve lrUfak hakkı sahip 
bir ı11.rt!tle mııkaooa konmayacaktır. • ç rıaı huıuaıı eakuı Ozertndekl hakla 

Çocukların ölçüleri Beşikdüzü Köy Enstitüsün . ı laQ lidiıl e faiz \'e mauafa dair 
di.lerelc alınacak "il! tesliminde de ayni suretle çoculct gı- lht '>•ren arını lşbu UGntarthinden 

cıgalr.larına aggun olarak, binat mütahit tarofrnda .. a:ıe'-1 111tı•Llte1 11 ~nbeş Rlln içinde evrakı 
lr. 

.. " ıe blidl r e blrllkte uıellllll'iyeUm1 
ril•t:.f! tir • rıneJerf 1 d• haklar cap eder. akıl hal 

Beheri11in muhammen bedeli 550 kuruştu• u 1_ ı1ık~ı , t 
1 

tapu liclUle aabll olma 

I 12, li 75 k l V , . o·ıuvtııc a ış Ledeu ı /c11t tem natı -' ra uruş o up akfilcebir M · oıriç kalır! n n paylaema11ndaıı 
midür/üjüne gatırılacalctır. al J ' uıı.ter~~~n 

ıh 1 17 7 9"1 b - - ·~llıak ed ırtınde artırmaya 
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Yukarda cins mıktan yıızıh gayri meokuller 24 . 6 • 941 
tarlhlodeo ltHıareo oo beş gUo içinde bir sene müddetle ve açık 
artırma auretlle icara verilecektir. 

Mazayede 9 .7. 941 tarihine mDsrdif çarşamba gQoQ saat. 
14 de Japılacakht'. Talip o•ınlamı yevmi mezktlrde yUzde 7,5 
muvakkat temloatlorlle blrll ';;:1 ~ De[terd .ır;ılt makı1mma muracuat· 
laıı Han oloour. 4-4 

Acele sathk hane 
. Cumhnri yet caddesi 

nıhayetinde kibyaoğlu so -
kağında , 3 numaralı hane 
maa bahçe satJıkhr 

Talipler mümhan~ önün 
de .kercıteci lkolcuoğlu hf1. 
aeyın ıııaGrac:aat etmeleri • 

Seyfo 4 

ilôn 
Trabzon Asilse Hukuk hakim· 

l'ğloden : 
Kem~rl:oya mııballeslode 8 

\ N'o. 1i evde Mektep sok.ağmda 

1 
Haslp km Fikriye Ôıcan tara· 
rındao kOCllll Torulun Sllve 
kvytıoden olup 'l'rsbır>nda ika. 
met eden Abdullah o~lu Gen9 
aa-n özcan aleylıloe ikame ey
lediği l.>oşeoma davasının cart 
muhakemelerinde müddealeyh 
genç e~a özcaoa dnellye teb· 
llğ edlldlti halde mahkemeye 
gelmediğinden hakkıoda gıyaben 

duruşmıının devafuına karar ve
rilerek muhakeJJe 17 EyJal 941 
çıırşamba g!lnQ saat ona bırakıl· 
mış olduğ'uodun meıknr gllode 
genç ağanın yn bir Tekil vera 
bizzat keodiııl mnbk.emeye ııel

meı;I aksl takdirde gıyabında 

muhakemeye devam olunacağı 

gıyab kararı makam ntt kalm 
olmak Uzere keyfiyet ilanen 
tebHğ oluuur. 

ilan 
Tapu sicilli mulıafııhğındao 

Şıırkao ırmıık Te tlmalen 
soru oğullsrı mnşterek çayırı 
ve garbeo ırmak ve aeouben 
ırmııkl:.r çatması lle mahdut 
çayır. Bllilırnaet 1838 M~. 

' Şark.an sofu oğlu [small c•· 
yırı ve şimaleo bıyık.la oauuarı 
mllşlerek çalılığı ve g-ubao so
fu oğlu b:mln çıym ve ceouben 
ırmak. ile mahdut. c ıyır ınıasenet 

f87d5 M~. 
ş ukım sofu oğlu F.ınln ça· 

y1r1 ve şlaıalen yol ve ğarbııı 

ıof u oğlu lsmnll çayırı ve ce
nuben ırmak ile mııbdut çayır. 

l3llılsenet 9 ! 90 M2. 

Şark.an soru oğulları moş. 

terek çayırı şimale ı yol garbeo 
ırmak ceouben ırmaklar çıatma
sı ile matıdut. Çııyar Bilasenet 

73b.l M~ . 

Uımeaahor köyQoden Kurt 
oğullarmdan .Mohrnedln oauııarı 
Hasan, Ahmet ve Yusure ait 
mezkilr köyda kılla evııtfları 
yukuıda yazılı dört parça gay· 
rl menkul sen&lstz tasarrufaltan 
vert~sedeo o~ıu Hoseyla Kurt .. 
taraf andan blnealne intikalen 
tapu senedi alnıası talep edil
mekte oldcığuodan mezkar dört 
parça 2ııyrl mt!nkuluo ııuretl 

tı.ıs ırruflırnnı:ı tesbltl bak kında 
maballen t11tıkikat icra oluna· 
cı1ktır. 

MezkQ.r "ayrl nıeokullarla 
alaıtalı olupta btr itirazı olan 
varsa tahkik.at gUnll olan 20 
'l'emmuz 941 t ırlbinde nya 
bir maui zutıur eyledi21 tak
dirde 27 Temm JZ 94/ larltılad~ 
mnballlnde tabh.ikat icra kılına· 
cağından bu iş ~ itirazı olanla. 
rrn tatıkikat gUnUoden enel 
vesaiki res:niy,Jleılle birlikle 
Tııpıı sicil muh!!hı.hğıoa veya 
tahkikat günQ uıalıaUlode bu· 
lunacak lıttıldlt memuruna mn. 
racaat etmeleri Uatı olunur. 
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