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Pazar, Pazartesi gün-o Ieri 8 kuruş 30 paraya 

Pazar, Pazartesi gün-

:,.. leri dörtte bir tip, dörtG 

'l 
1 

te üç mısırdır . satılacaktır. 
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Milli Şefin Millete Beyannamesi 
Duygu beraber

liği, şuur birliği 
Dr. Re/ ik Saydamın 

A tatürk,gözlerini fani 
irtihali münasebetile • 

bayata yumduğu za- {··-----------

.. man, Türk milleti, gö- " Hizmet a, ıkı vatan severlerin ~ilerine verilen emaneti temiz 
tunun Y•şıDJ, kalbinin yası. .. 
•u, lnönii'ııün aziz varhğın şerefli bir nihayetle teslim etmeleri en aziz emelleridir. Doktor 
~· diodirmiı, teselli bulmuı Saydam, üzerindeki vazife emanetlerini şerefle teslim etmekte 
ıa. mümtaz bir bahtiyarlığa ermiştir. ,, 

b. O günler, 18 milyon kalb \.. 

i;rbirine kenetlenerek, tek ___ A_n_k_a_r_a_l O-(-a-. -a-. -)-- Mil;i Bef Reisicumhur İımd in önünün doktor Ref ık 
. m etrafında toplanmıı ve t d 

cıb.an ·· rı d . . _ Saydamın irtihali miinasebetile Türk milletine btyana ını aynen neıre iyoruz. 
. onun e, ıçtımaı ve 
ıı~aıi olgunlugunu iıba~ est. Ankara 10 Temmuı 1942 ı ( \ telkha etmektedir Doktor Say. 
ınııti. Refik Sa1damın nzlı hatırasına: Resm"ı dam, devlet blzmetlode her 

D )klor Refik Saydamı .ııil tUrln şııhuı ve husuııl meoloat 
Ağlarken, güldüğümüz ıet hlımetlnde vUcudıınoa son kaydlodeo uııJk olan temiz mi 

0
• an, duyau beraberliğimi. tıka'•oı toketttkteu soora ke T epligv saııerdeo blrı olarak torlbtmız 

ıın, tuur birliğimizin kuv· yıbettlk. Tllrk mllletlol bllyDk de dalma ya,ayecaktır. 
Yet ve isabetini, en özlü bir evl8dınm acısından dolayı Aokdra - Bu gUo saat İradesi ve seciyesi kuvvetli 
manida temail edea bir ta- yUrekten teılyet ederim Haki ı 2 de eşatıdakl r sml teblli' bir arkadışımızdı. Temiz ve 
rib ol.arak J•tamaktadır. kette beblmlz birbirimize tesel neşr edilmtştlr; dotru blldlAI hareketlerde ıuğ· 

il vermege çıılışuk yerindedir. Rlyaıetl cıımhur u~umi rışma hlssl sorlu ve llfç bir DO· 
Büyük olaylu karııaında Dvk.tor Refik Saydam yirmi kltipllğlndea tebllA olunmuş. fıaıdan Orkmeyecek kadar gOztı 

vakar ve temkinini, kanın.' ı neye yakındır wubteur icra tur: pek dl. 
daa ve (yedı kat göbekten) Yekilhkleri yapıyordu. AldıQı Rılıcumbur ismet luOnQ Vatan, uaan bir çalıtma dev 
a~leıa bır a1alet ıcabiyle bQttın 'aılfelirl nltıayete. kadıır hflkQmetln le~kUAtınıt H11rl rlnln kemale er:tllrdlğl bir eY· 
elınden bırakmayan Tü k genç Vd ateoll btr vataoıeverlık. cife Tek.ili lımlr meb'usu ıaaımn blıcoetlerlnden çok ıs 

p ı· B r hey caolle takip etU hbmet ŞUkrU Sueçoatuou memur tırade edeceği bir z11maoda on. 
Dll 1e ı, IK•c gu·· d. b .. rı' l 1 ' t f til m k aQç d ~ - 1 er:ru8 e ıa&y ı. • ctml.ttlr . dan mahrurn koleıı9tır. Acı· 

e müıtert.k bir duyıunun tur. Iı'ak.ııt Sıhhiye Vek.lll ola Bat veldlllle H11rlclye mıa ~Q:yQktQr. Rlıbmetllye hor 
ıafenle acııını hafıfletmiıtir. rak. bu mllletla bııorealade can veldll lımlr meb'uıu ŞDkrO met ve kıdlr bllea duygular 

Cumhuriyet, ilk defa ola- h ve ebedi eaederl dalma bQr- SsraçOllunuo taylol bakluo aostermek 1ıhuı borcumuı-de 
k b. metle hatırlaaacak.tır. ŞQplıe dakl Rlyaa('tl cumhur teske· an. 1etışecek nesillere kar•ı 

ra ır Baıvekilini tbedı"ye· kt kl hemen dOrl seneye ' 11 

)'O ur • resl aynen şudur : gQsel ör11ek Yermek için de 
te terk ediyor. yalr.luşmıkta Olao Baıvekllletl mtııbet ve ciddi nzlfemlzdlr. 

Hakikat ıudur ki öm- siyasi vaıifelerlnla ea aam idi. Şükrü Saraçoğlu 
tiindeo yanm aırını ~atan VaılfeJl milletin hayrına ve sa· Hariciye Vekili 
v .11 adetine ıra etmf'k için gösterdi lzmlr Meb'uau 

d e mı et hizmetine veren ı tıtl cıl11k ti bO 
ur d , aı tem 1 ve ı a e . Doktor Refik Saydamın lr· 

illa ••,dinlenmeden ·oMlnmü k tr k ll TU k ill 
llil b u yll muvo 6 ıye r 111 e· Ubtlllndeo dola,ya inhilal eden 11 ir 0 Ün evvelııı·n .. kada .. _ ı ı "' d d im U"raa • .. • Uıı o v CYanan 8 a 8 ş a. Baş nkilllje ta1lo oluoduouz 

buuöurd 1 D yerlnl mubafaza edecektir. 
S • a ça ışan r. Refik Teşklaıtı esasiye kanunu 
•Yciaıa'ı kaybettik. Mllletimız 11i b.r insan nn. mucibince intihap edecetloiz 

H muoeıılol ve devlet hizmetine icra vekillerini blldtrmenlzl 
i'-·L._ er faniyi bekliyen bu bUyUk mevcudlyellnl nkfeden 
-~~~t, elbet acıdır lakin bir vatan ıeverlo millet yolun· rica ederim · Re'ılcumhur 

Hizmet aşıkı vaton severle· 
rlo ellerine verilen emonetl te 
mlı ve eerefll bir nlbayetle 
teslim etmeleri eo n"z emelle
ridir. Doktor Saydam, Uıerlo 

deki vazife emaoetlerhıl şeret· 
le teslim etillekte mQmtaz hlr 
bahtlyarh~a ermiştir. Millet 
badlwl bllyQk vatan severl 
1'Drk mllletlula balmısıoa bOr· 
metle teYdl ediyoruz. 

Yü
li et içinden doğan le bü: da ölUııceye kadar çalıS"masıaın ismet lnönü 
Yeıa k 1 d mUmlaz mls11llnl &örmQştnr. Bu \ ...) Reisicumhur 

•ah ıymet er e ba acı, mtıal hepimize ıevgl, bDrmtıt '- --------- ismet loonu 

t ~~uıı ve tesirini ıenitle ----=-=====-=,,,._,=-....... ---::1=a:::ıs~=--=----=.,...--==-
ere" ·ıı ı· h 1 

Jor, ,:.:ı:;or~adar yayılı- yeni hükUmet kuruldu Memle~et~m:ıio la~nmıs aile. 

faıı·F.ı aa"a bu tezahürdür ki, 
1 er ar d · R • v k 11 b .k . /erinden Hasan Muratlıanoğlu 

edilecek a(~ın an tarıhe mal eısicumhur yeni e İ erite rl ettı •l irtihal etmiş ue cena%eıi dün öi• 
ed' .:ıymetleri) ayırt 

il i 4 Al 

OLUŞLAR 

8 aşvekil Dr. Refik Say
dam'ıo ölümü ile şüp
hesiz, değerli b i r 

devlet adamımızı, düşünen, 
çahşan ve yapan bir başı
mızı kaybettik. Ne kadar 
acınaak yerindedir. 

Dr. Refik Saydam, miı . 
let ve memleket için candan 
ve verimli çalııauların eo 
iyi ve temiz örneklerinden 
biri olarak Türk vicdanın· 
da ve tarihinde her zaman 
anılacak ve yaşıyacaktır. 

Bu millete hizmet için 
yalnız bilgi ve kabiliyet yet
mez; bu milleti ve memleke
ti bakkıyle tanımalıt ve ıev · 
mek, bu uğurda hiçbir fe
dakirhktan çekinmemek de 
gerekir, Rahmetli doktor 
ve batv.ekil RC"fik Saydam 
bütün hayatanca böyle ol · 

duğu içindir ki olgun başa · 
rılarlra ual 11 bir ömü' 
ıQrmüş ve milletce ıevilmiş 
ve sayılmııtır. 

Onu önce 19 Mayts kah· 
ramauının peşinde ve yanı 
'oaşında görüyoruz. Millet ve 
yurt divctıma başını ve gön
lünü verenlerin ilk safında 
bulunmak bile bir faniy~ bü
tün ömrünçe öğünme vereM 
bilir. Dr. Refik Saydam çe
tin savaş ve inkılap yılla
rında sağlık işlerimizin ba · 
şında bulunmuş, didinmiş 

yaralarımıza merhem urmuş. 
tur. 

Şefleri ona inanıyordu; 
daha doğrusu, O şef

lerini kendine inandırmıştı. 
İşte bu isıandırıştır ki onu 

içinde yaşadığımız bu sıkın· 
ttlı yı!larda hükumetin ba
şına geçirmiş ve tutundur-

. muştur. Şüphesiz, ölçüsüz ıyor. Ankara 9 ( a a. ) - Baıvekil Şükrü Saraçoğlu ~ leyin kalJmlmıştır. Seflimli bi,. 

R·fı"L S d . . k'll .. Ç. k d R . . bur İsmet lno"nu"ne şahsigtl olan tnerhunıo mağfiret Hakkı Tuncay ... ~ ay am C b · yenı ıcra ve ı erını an aya a eısıcum i . . _ . . 
Yete •- d ı UOJ urı · r l k b ;ı/ :ıı d l Arkası 2 ~ ~• &r l t kd. t · t" R · · h · · a vekillerini ayrı ar esı er anına a~sax ı~ı ı erız. lro 
Cumb . &e en hayatiyle, a ım e mış ır. eısıcunı ur yeoı ıcr l . = c:..==--==============~ 

. arıyetten ıoaraki ha ayrı tebrik etmiş ve muvaffakiyet temenniıind.;: bulun- l Günlerin içinden : 
yatıyle, Türk milletin. muıtur. 
tiıtirdiii müıteına ın ye· y ld b'l kk l 1 G • • kt b • k 1 d • v • 

= 

lardan olduğunu iıb.,atrhk· etmittir:ni biikQmet &iağıda gösteri iği veç ı e tefe Ü ; o en e e ıgımiz 
ın· f • et· 

lf ar. Baıvekil : Şükrü Saraçoğlu İımir mebuıu Za.aon zaman başımızı• üstünde kara bir kartal kanatlı 
~ Bilbaaaa, geniı aağlık iı Adliye : Hasan menemenci Mardin ,, gilti ekıilemegen kısır yafmur bulutfa,,nııı gaurlne gözlerimiz 
labatanın fatihi Refik Sa • MilUi Müdafaa : Gl. Ali Rıza Artunkal Manisa Mebusu · dalıp gidiyor. 8a%an bulutlar, itıs"Jnn hemen su olup dökülecekler 
daın, AtatUrk'ün ve 1 M ! Dahiliye : Doktor Fikri Tüzer Erzurum me.buıu l hissini oerigor. Bir de bakrgoru% kendisine biraz ."ıel ne ümillerle 
llün sevgi ve itimadın:oknau~ Hariciye vekaleti vekili : Şükrü Saraçoglu lzmir mebusu bailandıfımı% bul•tlar parçalanmış, ııfalmış ue nıhaget yok o/u-
ıt b b F oermistir. Kar•ran, dolan, tamamen me#bıi hale gelen bulat/arın nan a tiyarlardand•r. Maliye : uat Ağrah Eliziğ mebusu O su olup dıiımesi1ti bekl0 rken çok kere ümitlerimiz suya düşüyor. 
1( na, milletçe acındı. Nafia : Gl. Ali Fuat Cebeaoy Konya mebusu Evelce Jıalk, kıime küme kularda halka çevidr yağmur 

•bri nur olsun. Maarif : Hasan Ali Yücel lzmir mebusu du-uına Jururlarmış. Biı: ise haftalardanbeti bu tannaz , şioekôr 
lktisad : Sırrı Day Trabzon mebuıu · biraz da muannit ve muhafaukcir brıltıtlarin arkasından fÖ%feri-** 

ite .Refik Saydam Başvekil· 
y la ~rtibal ettiği için, boıal&n 
trıni kitııin dolduracağı da 

' 
ÇULHA 

- Arkası 2 tl• -

Sıbhat ve içtimai muavenet: Doktor Hulfııi Alataş Ay mizi ayırmadık, .samimi temennilerimizle muhterem yağmurun 
dın mebuıu JOllarını bekledik durduk. 

Gümtük ve luhisarlar: Raif KaradeDiz Trabzon Artık bu ttalc.rane yolculufun bi%im sabır ue tahammülü-
" müıü tüketiyor ıaf11uır hazretl•ri .. Sokaklarda seghibelerine, 

Ziraat : Şevket Ratit Hatiboğlu Afyon mebusu pencerede damlacıklarırıa, saçaklarda şırıltı/arına hasutiz. Bır•k 
Münakalit : Amiral Bahri Eniin Samsun ıı bu naıü iıtiğrı12gı artık •• 
Ticaret : Doktor F ebçet Uı Deniz~i ıı Zeki Yajm•rJer•li 

.... 



E naf mı? f mı 1 
Blsla blı.11\mlı ticarette blr abtlt 

Ye •reallpler1a dlŞlnı oıbBJaraa ıbteml Yardır. Bu ılatem 
oa•••a llradı llllDP.•l ınpt k her feJden enet maddi 

kllerlia lfldıllll9 10ıe etaafı ~~ orkmalara leap -.ter . Ea. 
.. ..,. lota tGI k111rt1C1 bir ittir. .._.. bntmak lltr iki 

S.. fallarda 111 plfı•dı bu 
•ttlflaı maıU11tr llllit oı .. ttı:v11 ıbtakm ra-~n lhe-tNt 

l..C"'~~ •lllt b..,. no k•lllfllk btl 
nalallak"t,~ ... _...._ .;....., .. , ..... lfalak.•avb!IJ.e~= 

Bta llbl baller \a•olıN~ tlcd 
••11rl Mr •ulJIJa Dlld =al aa dl7e k11tıl1ettııe laHdıtım ı 
ıoatar•ul bıkunlMla 1J-a-. ' bı~ ırlıtp bJbofdo"""\-. 

UIM• il lttklü • A 111 5 .... 
0.aleıdı bir .... 1 e .. tr r •euQdu 

bonb il.U tate'a.a \lr bı•:.:a r :.ket kola ile beı kuruşluk 
::. ur .. ,. kılkıf•uı ... •ibaret 1~11 a.tblbloln bQrakar.eflae 
d ll•Jllt .... 'lrlkpaau Jukardan IJIDID ı 'l•taııı Tlftfıt~ 
~Qlla lbde teılllJ• btyı 

11 
f •t•lt 111fdıtım ablAl,l 

&ırtmdQI .. ....,ini• bir ta e ını löaterlr. 
~ •anat lol11 bıı kadar barata b:- :~utwıa COrdGil hal~ 
: ,a111u •dece bir uaır imarı ~I ekarJata t"nı,uoı etme 
IJllldlı bir tublJe '' bıJllJtt ..: ı ı 1 ~I ; •J 1 Dmı•d9 

Wıtı ala taarı• ba atili kallarıııllD ltiaı~ ~ ltııMaldlr 1 
. arbk •• İil b eJ le 1 . . . 

--~~:--"""""'-=~7~-==2Tı~tofilt. v.,.1 

Acımaz Duygu.O ber-
liği şu1ı1r barliği 

L_.ı_ı:- Btı1ltırofi / J« _ 
......,ela Iİııııa·-LJea • t' 

18 
mil .- mıı ı • 

• ,_ llrkla dada. 
P•ıeleaiiflt yer ele , f'QQrQmfa 
d • ııliiıyet, milJet 

~='1111•, )ıteiice .töre 
a Wl ••ar Ye İfal"el4lan 
~ .l•k ••llcb, Ş&Jaa 

•çotla olm11ttur Ne • 
... W&~arhkbr 1 neı 

~efUr; Tlttk milleti 
tefiDia isiııCl~ 

or. 
~fia . 

-m .1. • • ııiilt.t old9pu 
-.aeı •lteli . f • haclui ••, .fe iateii, 
~ !!'• lfılilfttt iradesi 

· ··~ dt. daha .. ~ 
~~ ••~GQr. aam~ 
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~Alman -
Harp · T ebl· .. · 1 - . ıgı 

Doğu v ı Mısır 
cephelerinde 
.8"'rlla ( a a. ) - Kumi 

te9ıı~: Doğu c pheıindekl tanr 
ruı1 hareketleri sırasında Don 
notlt'i geçim iş ve Snns1 ı sab1111 
lşgal edil mi.,. tir. Esir S!)yısı mut 
tasıl nrtı oı. DOşm.uıın kl\fşı 
~ncuınl11rı nellceslı knlmışhr. 

u barekefü~r esnasında bfr tek 
.ı\.lcnan ıırhlı ttlmenl 6 l tank 
tııb . 
t rıp etmiştir. Kuvvetli hnva 
eş(Hlerimlz bava sunçfarın 

en c nlı noktalard mOdehale 
ederek dOşrıınruo geri He oıao 
~O~ı St>ııetleılı:ıe eı\cl dnrb(; or 

1~ılırmltttr l\ımıı sularında btr 
us denu ulhsı bir hava lıOl:u 

lllu DAtlc sinde batırılmı~tu. 
Rusııır bir çot zırhlı unsur 

hırla desteklenen ıu:liceslz bll 
cıunlaı ını tekra!'laa•ışla,rdır Şld 
dttl' . 
G 1 sa vaşlıu devam ediyor. 

e iş hır ceplıe Ozerinde hU· 
cuaı ede k R d re uslan mcv.zllerin· 

1 eıı çıkıırtt,k. Fiolııodlya kö"· 

10~lnao bir m yln toı:lnyıcı g~ 
1 

nuı bir Huıı denlza tuuıı bu 

6
1~ıJııştıt Daa KO,ı.ıdtlz dUşman 
ti u~ .. k kaibetmişti 

1 1 
Iısırda BI "'lemeyıııu z ıph 

ç il Yapı\an muhore.oe<te lrıgl 
lııler'o . hl • zır ı kuvvetle11e di s 
lektooen lıUcuru tıktm k .llll.J 
tır, •Lg\llıler ô-6 l ~ 
1 1 tmmuz &Un 
~r nde 22 tank ktıylp etmiş er. 
d~r. Akdeolıln dc,gu kealmiudu 
Bır .Alman d..:clıaıtıiı kt\Ole 1 Q 

seyahat eden bir v:ıpuru lorpıı. 
lemh1lir. Mııt• da gnudnz v.. e 
ce tıuekotleıde bulunan Aıc!on 
ve ltalyıın uçakloıa ba 
d l va mey 

an ıırın:ı 8Fiu.eri tesısle tam is 
beller kııydetmlttlr. Hı. va l 

vaşlaıında 16 dUşruun uç ğı :· 
şoı dUk. loeilteretlo doaa kıa 
uıında bun ba uç k•nrırıallu uın 
rekkep liuvvetJl '~iklller dlln 
g ce i.)i gOrOş şartları içiod 
lhnnv • e 

!! 1oay. çevrelerine ak 
~tmıştır, G3nlş Ylln2ıular C•klı~ı 
~r verlliyor. 

Sayfa 3 
• == -- ==-m :q c et=~ . 

ilan Pazarhk;a kira artırması 
Rize lcr Mcmurlu~un aıı: 
Açık artırma ile paray çev 

rll c k gayri cnkulno ne oldoğu 
Bir p rçıt t rlıı. Rlz"nio Be • 

yazım kO}•Uoüo d re civııraoda 

Vnkfı 

FBtltı 

" Molla miri 
Uzun Z!lde 

Nı>v'l Mevkii 

Aırnrnm Mubltlfo 
DtıkkOn Ortablsar 
Botıçe YeoicYma 

1- l O hhsnll otol Moloz 

senelik muttıım muv kknt 
men bedeli temlaot 

Vakıf ic;ıra mikt11rı 
No Eııkl klr8C.M Ur11 Kr. Urn l{r. 

s Alıı::ıct Özl<Osemcn 2:0 l!i 1S 
6 Etref Çe.l'k S5 2 70 

182 JO 7r. 
128 15 1 13 

Goyrlroenguıoo bulunduğa 

arevkı. mahallesi, sokağı, ou 
mor ı : H.lzeafo Beyıızsu k ö 
yüolln dere clvnrındıı nisan 322 11ek~e OOltklln Çl\kmakcılar 2S~ l2 90 

Dirona C'.lmli Msğaıa Dlroaa nrbl. 306 Hasan Saka so 2 25 slclJlnlo 59 numaruanda knyıt 
hdır. 

T11k~lr olunan kıymet: Ta Vakıflar Müdürlüğünden • • 
maOllDl hla 11l'ft kıymet konul 
muştur. 

Yukarıda ev afi rnıh gayri m:-nkullerl klralametn arttırma ve u2etma 
istekli çılı:.modığrndan p ı rlıkla kiraya l'orilmclerirıe karnr Yerilmiştir. 

mDddollerinde 

Artırmırn:o yııpıl c &ı yer, 
~On acıııt: Rlı lcrn dairesi!'de 
7-8-9.ı2 tarihinde cuma glloll 

Talip oııınlıırın her~Oa vııkıff.rır fdsresine murBcıuıtlen ilan olunur. 1-11 

llôn 
s at 15 do 1 

1 - İşbu g yri menltuluu ar· Pazar lera M~murluğundnn: 
lırına Ştırtoat!:elJİ 20 -1-942 ta· Samsunda m:ınifr.turr.cı Sabri 
ribind..,o itibarto 942- M n.:> ile l Korayıılçına 132U lira ile ınaımıf 
Rize icra Dııireslııde her 1t0 veımete borçlu aslac pan r kaza 
•İa srörebılıııcsi İçıQ açıktır. ll'CID Çiııçiva kövünde;u olcp Er 

ilan da ynılı olanlardan f z zurumuı:ı z•!tı~ köyfir de mukim 
la mıılO'llat almak i.stıyenler Ali efozıdi oğu!larıııdan Y~kıtp 
942:-6~ .dosya numar21 le me· karın E ııine ve kızi Bebiycnin 
murıyclımıze murrca ti l · d' 

, • tırı, ı i~bu borçlııru:dno dolııyı htc:ı:e ı· 
~- Aıtırmayı iştirak içia lerek 2J80 s yılı kar.ura tcvfibn 

yukatada yazılı kıyınetlcr'n yüzde yeminli üç ehli vukuf tıırrfından 
yedı buçuğu nisbctinde pey ve 

kıymetl..,r' takdır nhın p tepunoe 
y.ı aıillı bi, back:.a.ııın teminat 
me~tubu tevdii. Mayıs 318 t:.,.rih ve 21 nıımarasm 

!J 1 L d:ı ltııyıt t dört hr fı ı J hıH senet 
<J - p:>teıı;. sabıbi alacılclılarol 

d ·r. J L d ile mahdut t mamı 2.'>00 lira değe· 
16 r a nu arların ve htif &k hak 

kı aabıplniı;in gllyri menkul ü:ı:e· rinde en ıı t kalı.ı~a ahır ~e bod 
tind ır.i haklarını huıı.eile faiz ve ru n 01t11 kat.ındıı ~ od.l b:r mut. 
murafa d · Jd ı · b ·ı bah ve tht k tında da kezalık 6 ııır •~ rn -.rını ış u ı an • . . 
taribigdeb ıtibarec 20 gün IÇİnde Oda pır b l ODU mubh VI Ve be. 
evra ı wÜJ i clerıle bırlikde me· } ~ti uınu.oi c~i .t ştan yapıl~ ş 
nıunyotı.nıze biıd.rmelerı icıp eder. bı:- bcp hııncnın ~112 b sıede •LO 

Auı t kdırdc haki rı t:ıpu hisacai. 
a ciUıJe ••bit olm dılı.ca satış be Yme tapunun mıırt 3J 5 ) ole 
d linıa payla ıııuıııdan hariç ita- lama taı ib ve S6 numarasında ka· 
lırln. ~itli vo tamamı 1000 lira dete· 

4 - Göster ilen günde artırma· rinde ıarltan ııbm ... t o~ullura 
Y iş\~rak cdealcr artırma ı rtrıa g rb~n pir iaı o~lu şiaınlen ırmnk. 
"Ueaıaı okuaıu~ ve lü:ı:umıu malu cenu~c.n ı.ırt ıJe walıdut lO dö11üm 
matı ılnıış ve buuları tamamen oıilttaıında kaımtn aıuır lırlaaı 
l:abul cıtmiş ad ve itibar olunııur· ve kısmen do dıkmcl:lt karye ci· 
J r. va ı oaaıile aı:ııuf bulun~n taıJa· 

6-Tay a edılen zaaıaoJa ~·Y· 
ri qıcakul üç defa b:ıplldıkbp ıuo 672 lıincde JOd Lia1esl 

JllCIOra •o çok art1raaa ibcle edilir: Yıne hıpunun hıızirao 316 
Arıcık .artırma bedeli muba111 tarih ve t 6 nu :aaramıdıı mulı:ay · 

men k.rymetıD 1yu:ı:de yetmiş beşıci yel ve tamamı '00 Jı:a deQerindo 
bulmnz ve ya satış iıtıyeııio a1a şark.an çebi oğlu ve bnci ,erif 

---
Açık art1rma Ue kale dıvar1 satılacak 

Belediye encümeninden : 3 .. 4 
/r1tJ 1oz nwvkiinde Hcımza llçıcı dükkanı b'cnrnd 

Aain 17,6tl metre murabbaındarı ibaret o/Gn hare p kalr. 
dıvarı z mini belediye mrclisi karaıile v 0 011beş gz1n nıüd· 
t!etle cu;ık artırma asulile satlığa çıkarılmışttr .. 

/vlahcmmen hu/eli ( 91 ) liradır. 

Artırma, 17-7 942 cama tünü saat i 5 de bele. 
diye encümeninde yapılcıcoktır. 

isteklilerin ayni gün oe saatta teminatı muJJaklccta 
mnlcbuz/a.,ilc blrlikdc ~nciımenc müracaatlah İl'.Jn olll.nnr 

Acele satlfk dükkan 
Sandıkçılar içinde cadde üstiinde Pazar

kapu camii karşısında içinde halen tenekeci 
oturan tahtanı fevkani 18 No. lu bir bap 
dükkan acele satlıktır. 

1 
· Talip olanlar Pazarkapu Ruşen sokak 

~numaralı eve muracaat etmelidirler. 2-8 

s a t 1 1 k. E v 
Pazarkapu mahallesinne Haşim 6okağın

da içerisi yeni üç kat ev satlı dır. 

11 ô n 

ca~ına ruç a!li olon dığer ıılı;calt· • garten la.:alı oğiu şımnlen hru 
lıh:r b:ılaoupJa bedel bunların o oğlu aüleyman ceııubcn tarik ile 
i•Y•l meHul İle teaııD edilm 1 mr.hdut bır döoümdco ibıır!l ve 

_ alıc kları ıo m ccnuodan fozlayn 
kaıycde namile acılan bir kıta 
çimenliiin 672 hia:ıede 108 biı· 

Üs katta dört oda bir salon. orta katta 
iki oda bir salon, ayrıca büyük bir salon ve 
bir oda ve bir mutbah, bir yemek odası, alt 
katta dört dükkan ve büyük bir bahçe ar
sası vardır. Evin her tarafı umumi caddeye 
ba~ar . 

<..r asliye cez!l mahkeme. 
aludeo . 

• 
•tııoıOfun Vrşklt .mohııllesltden 
teıır uaıu Jsıuall lıııkkalın nıub 
Rllt fııhıslua tozla Uathı knbvo 

llııık 8 
sııtııt Uretııe UıUkOr J&ptıgı 
30Si lCörUimbkla iflı.e u y u 11 
nu Mu~ı.a .milıi korunma kauu-

nun 31 
lll•ctıı -1 vo 2 Vd 59 ocl 
nıucı<ıelerı Kert,>Qlı.ce l edl 1ıno 
nğ,1 ,~lle bopıune ve elif füa 

.,:ırıt 
tııı., ., ceıaslle mı:ıbkumlve 

... •il tı • 
dOkka <:aret l opc.uukta olduğu 
detıe k.r.ıııuıı ootJeş "uıı wtıd
iıınaııı r.ıp.-ılılrncıııou: aucı<Jı. suçlu 
nb ... ta ' k.ıılınci 6Sndınd:ın 
~e ve " 

çılua .. ı.aa ea çoj: aıtmının tubhü
du bulı;i kolmak. üzre arbrma oıı 

ıüıı daha te udıt ve onuncu günü 
ııyoı ıaata yapıltc:ık artarmada,bede 
ll satış İ.6tıye ıcı alacağıDa ruçbani 
dığer alucaıdılaruı o gayri m okul 
ılo temiı.ı edılmış alacaklarının 
meowuundan fazlaya çıkmak farlılo 
en Çı1k artırana ıhale edılir, bO;r· 
Je bır bedel c de edılcmcue ihaio 
yapılamu, ve aatış talebi düşer. 

6- Gayrı menkul kendıainc 
ihale o:unao kıaııo Jechııl ve ya 
vetılea müblet içinde parayı ver· 
mezao ıbaJc araıa f sb oluııuak. 
lı:ccıdıııigden evvel en yük,.ei: tek
lıldo buluc.an tımıe ııı z etmiş ol-
du~u bedelle ala:ıata razı o!uraa 
oda olmazaa vıı ya buluomuaa y~di 
g nhık nttıtmı.ya çıkarılıp en çok 
a hrAAa ıh le t dıJi.: Vo ıki ıbale 

Sti81 . 1 
Yine lapuoun 315 yoldcma 

tarih va 27 numaraaıııdı yazılı 

4arkıın ve ııırben mchmet ali otul 
ları şimaltn h.ır.e nrkaaındaki •u 
b:ırkı ceauben tarik ve uk oğul 
lan ite mahdut ve tamamı 400 
lirJJ d~ı?eriode uç dönümden iba· 
ret buluoın ve hr.vlu c:v rı deni 
len bir kıta tarlanın yarııı o 72 
hisse itibnr le 108 hiH~ai. 

Alıbıların Dava vekili Temel Ünere mü
racaatları. 

,a•a • _,, ... _... zı....-vw•ı:w 

ıulırmn şıı.rtnnmesi 8-7-942 
tıırlhleti n itibaren numarn ile 
Pıı:ııır l c r a d a l r e s 1 n i n 

qtış huyeıı.io alar,11,P,ııa rn ba ulan 
dJAor alacaklılar bnlunuptn bedel 
bunlaı ın e gayri menkul ile teınltt 
~immış alcakl:ı.nnı'l nıcGmuundao 

m u il y y e n numnrnsıntla lat.Jaya çıkmazsa fln çok artır nın 
berkesia gör~bilmesi lçlo t:çik. habhttdil bakı kallnıı.)i ttzereo e.rtırma 
tır. lı~tıda yaııh olsnlıudnn faz ıo gııa daha teındıt ve ıo inci gftnilo 
la uıs1Qmct ulmnk is'lyenler hitaıuı oiuı ııı 8 942 g ott aynı ea:ıtte 
Jşbu şarl Dlımoye ve 1aı ılacalt artırmada, .. ell ıaalıv ıs le 

Jtaln alacaJiına rO.çhanı olı:ıa diğer 
dosya ııutuarıııılle memuriyeti· 11lıı.·akhl11rıQ o ga,rrl menkul u lı.ımln 
m!ze murccaot etmeltdlr. ' eJıJmlv ala"..llklarının ınecmnwıdrın fazla ıamıanlında ~oç aQaya muntelıf 

aatış YMPlıat ~=~" hatla kab\·e 
rı.u eltep hupı~ a~! uk. eHiğlndeu 
'ının 'i' c .... P ra c za· 

araaıııdaki faık ve gttçen günler 
lçıu yüzde bc-şdeo h::ııap olunııc ık 
f .. i.ı ve dı,.ar m srııf ve ::ararlar 

Yine bpuauo şubat 325 tarih 
ve 1 numarnaında kayıtlı şarkan 

tauk.iam gubcı:. ve cenubcn bir. 
veı.ık &ğ'lu ve nlem .... r oğfo şima. 
leD alı efendi ZSdcler Ve bırVcnik 

otlu ile mahdut ve lamnmı 800 
lira değcriı:de ve 5 döniim<len 
ibaret der• kenarındo bağuo düzü 
oamilo 111::ıruf bir kıta ç yırl:ğırı 
yarısı 672 l.iuo itıbarile 108 hiı. 

2· Artırmaya 1şUrAk için yukarıda l'• ~ık.nıak eartUo, on çok arlırana 
,aıılı .kıfiüetin f1ll«l• yedlbuçn.k lbalıı tdilir. Böyle b r hcaeı eıı:e 

a.lllıeUude IMIY vel'A ıuJllt bir Bar.kanın ~llt:uzee lha}'! npılmı;ı~. vı. ~ ı 
ııım ıat uıe.ılulıa tıııvdl ed!lecekUr(J2j) gerl lı rnkılarıık 2~so •ayıh kaoıın 

• · u.. nuo Qf-AI 
lllrıddt:sl gc:rc>~lle altuı §~ c 8 el 
lerınıo artılarıık eeliiı o~ bir r. 
detıe ba . .., u DiOd 
otuı t p ıue e e ıi sekiz Ura 
lecıı uıuıt ıeaır ,ara caz • ile 
nun ~ .,sıne ~e koruıanc ıkaouuu 
bOlcm J ncQ maddesi gereğlle 

Qo ceşrh:ıe k~nır veı ildi 

Yurddaş 
kızıloya yord!m 

etmeyi unutma 

ayrıca bu e t-c.:t kalına.:ııızııı 
r:ıemurlyetıa:arce 1ehsil oluuur. 
M lıcuı bir pırçıı taıla Yur.&rda 

gb tcrıleo 7 -l:S -Y4'.l ta11biade 

aesi • 
Yine t pııoun 315 yoklr.ma 

tarih ve 4 --17 numarasında ita 
yıtli ve tamamı 2100 Jirn de2e 
rinde dere kenarında dcm~k.te Hiıe icra Memu.luQu odaaın 

da ışbu Uao go teıil:n actıruıa 
tıırtn meıi dılıtaıode aatılııca~ı 
ilan oluaur. 

tac1ocn ve dörl dönümden ibt!ret 
buluna o şaı kan ve garbcn dere 

------...------- ve ;iına'e11 ve cenubcn çay ile 
Zayi vesika mahdat bir kıta ç.ıyırlı,ğın 4 de 

Rize tfcnrel ve sımrıyi oda bir bincai 672 hiase itibarile 108 
~andan 4- 2- 94.l ta. ve cilt ve biasesi ki c man 6 kıta rayri 
348 v r k do!rnro cı ık vesika menitald ki borçlulurıD hiaaeleriı:;ia 
mı z ~i ettim yr.ntsloi al:ı.cıı. açık arti:ma ile satılarak ptıraya 

C'tmd n e k's ln hUkcnü k'!i· çtvri'mesioı~ kaıar veıilmlt ve 
ıı ı 1 wlu:.ur. t u'ış gJ J o.arak da a 8 942 

.R 2. la çırte k .. vok pnartt:ai ıaal 15 e tayin edıl- j 
1 Kö O don ırn~lf knıııı ' miştir. 

Fatma Yenlıto ı - lş bu ıı•1rl111eakuloa 

E'· lpot it Mhlbl nlacakhlarla dltor hOkııınao l•yflkua gayr moı kal 
dAkdaı lnmı e lr lHak hakkı aahlp alacaklı i<;ln kaııuot ipotek o.lur. 
leı ınıa gayrimenkul 11.zerlndekf hqla G Gnyri nıcnlrul tcndtırınc fbalo 
rıııı lıuıuslle fais n murafa dair ulunan klmıuı derluı.l vıııya vorllea 
t;llln l.idlalarını lıbıı llAntarlbhıdcn mtıbl11l !tinde ııar8*ı vermue ihale 
H 'ısre:ı yirmi gnn lçinda evrakı ıtaraıı fulıolnnıırak kımdlln4en cvvoleıı 
mlhblulerlle blrllkte momnriyelimi yO.kııtl; tolcllfte bnJu.aan .kimae arzetrule 
ıe ı lldlrmelcrl itap eder. akil lıal Qi.da~a bo:'lello •lmajta razı oluraa ona 

ra ıı olmaz veya 
d~ bokları tapu alrJlilo Mbit olma bolıınmaua hNilon 7 glln mllddet 
ıtık\a ealış bedolınJn payJaımuındau le arlırmaya çıkarılıp cm ~ok artırana 
oarlç lı:alırlcr. ihale edilir. Jki lhalo a1a11adak1 fark 

4 Onıterllı:n g6nde ıırhrmaya ve geçen gtlnltır için yDı:de 5 don 
, 11tlıak edenler ıırtırma ıartoamulni h~;ap olucanak faiı ve diğer ~.arar 

~lıomoş ve ınzumlu ıııalO:malı almıı 1u ayrıca bükme hacot kalmakınıın 
\o l onları l!ımamen kabul ıtmiı mııımuriyetlmlzce alıcıdan tahı;U olunur 
r J \'u itibar olunurlar. madde (183) 

5 Tnyın <liloo zamanda gayri Gayri menkuller yukarda gl!ıterilcn 
n .• t kal üç d fa bıığırdıktan IODra 3·8·3'2 tarihinde Pazar lcr a memur· 
•n çok artıran ihale edıllr ancak Juğu Odaunda ıv bıı iIAn \'O gııstcrl 
ulırma bedeli mubammeıı kıymeliJI ı leo artırma prtn:ımcıl dııircalndo 
> Dıde yetmıı biflal blilınu n7a aalılacaaı UAD olunur. 

' 



11 Temmuz ~2 

• 

5 mp 
ventyol 

D ef t e r a a r l l 
lılıballell MevkU ıeı 

Camlktblı 
No. 

~·ı•ttk 
Zaıoa Me1ncı 29 
TıbıkbHe 1 eleler., ... Maraı 

, 7 

AJYuıl H E. Alemdar 
Motor tamiri 48 b 

ltkeHer Pqı Cami 
Deri ırcllJeıl 26 

.. Eank 
Oto llıttk tımlrclıl ıs 

Kaadarı tamiri 275 
" ,, S11t tamiri '271· 1 .. •• Lokaata lf 8 ,. Una Terıl 258 ., .. MeJflCl 220 ., GlseUalaar .. Usun 

Otel 3 
KabHbHe 22€ 

" .. Çalgısıı bira hane 24l ,. 
" Teni 169 ., Tıblm 

" g:mıetcı 
Ekmek satıcı11 251 

" lzellıı..r 
Berber 36 

., Me1daa 
Kab,ebane s 

.. •vat 
Berber 75.6 

1eu ..... u ... Klbvebane 149·2 
Reuım 77 

h .. Arıubı!cı 104 
" .. " Marınıoı es 

!Asit .. Usu• 
Tem ,3 

ç.,.. 
Kıd111de 

Iandarı tamiri 48 
Etkici 1·1 .,-. .. Kıl•JCI l 

" 
Pottabane Etkici 34 
Seaıentler Tenekeci 54 

" Ap ... " • Köfteci ao 
C.mlkeblr Polıthue FmHI 5-s 

Pa•rtıpa 1.aao. Sebze MeJH 2.5 

Ta'-klalaı Sotba ···-
KllaJCl 5 .,, ... Tıbakbanı Fırwcı 29 

S.mercllt1r Oduacu 21 

-~,. 
.. :/ .. 1 

Sual 
it 

Maraaıoı 9 ~ 
Bık kal 

olmak 

• ! 5 

k t a n • , llabaıaa•• 

idadi N. klllDÇ B•lana F. sam Za• c. 
1 53 ~5 ıs 8 ıt o '3-31 
10 17 ~ 5 2 &' 51 1 21 M .fS-42 

79 M 2fi 19 91 • 98 • 9S o .. Q-29 
6 41 40 ~ 56 sı 1 t8 o .,_21 

" 
2 55 20 51 10 2S 13 't-2S 

ıı 84 20 : ~7 's ı 13 51 •ı- 7 
12 21 so 3 67 eı 1 83 93 41-Sl 

1 20 30 36 7 !8 o 41-3..S 
5 03 30 1 jl ao 'll o tt-40 

27 93 25 6 99 l 40 s 49 1 78 41-19 
'87 j 0$ 4t-.J3 79 00 ~ 19 76 8 96 1 
28 ı 61 40-21 18 74 B5 6 57 1 81 a 

34 27 3S 12 99 2 60 6 49 5 S2 40-20 
ö8 86 30 17 66 ' 04 1 83 ' 1)0 '0-19 

o' ~ Jl o t0-15 21S 18 20 47 9 41 
2 26 5S 79 16 '° 20 40- 9 

9 45 4 82' ,0-ü M 00 ıs 18 '° 1 '18 
1 .s9 81 .0-34 91 08 33 a ı• 64 

:a7 eı s 52 ıs 80 o •0-49 71 90 35 
5 3' a•ı ı ıo 82 ao o 4'l-39 ' 

28 os 2s 7 oı t 40 R 60 ı 78 42-'6 
6 1a 80 2 02 40 t Ot sı '2·-'0 

3 73 ı 90 42-60 2• 90 ao 'l 47 1 41 
~8 30 41-81 5 87 20 1 17 2j 

s 28 20 65 13 12 17 44-2.S 

' sı 25 ı ıa 21 56 e 44-12 
35 38 20 7 oa 1 •2 . 8 SıA o 43- 8 
71 90 25 19 72 • 9• 1 86 o 41-10 
74 21 25 19 .SG 3 71 ' 28 • 78 41- 8 
?6 03 ao 2 81 4 61 11 40 o 41--3• 

7 5& 2& l • 18 94 .. U--.8i 

' 8.S 20 1 ıı 24 • il 44'-~i 
'17 1'l 18 6 87 •J-25 111 89 ıo 34 6 es 
36 1 8'1 2 68 1 36 43-to 26 78 20 s 

36 1 87 o :.] fi8 76 20 11 1i 2 
67 1 66 8S 11 

1 
10 30 J 13 
27 26 32 • 16 8 '8-19 

Çay inhisarı hakkında illin · 
inhisarlar BqlDodadothd•n: 
1 • dtJ -llamuela k•• ae ı · 6 · aa &IDİIİdeil 

ller MYI taflll ~re,. llWlllk IOla .10k*11ae• .,nı: 
rek tekil dellttlr olank rut.,.... •b'"•• bilalar 

KIDUD8D l .. Tllrk!Jı ...... ,...., 
,., r•1 fapn .... •aruta• .... ~· b" ... , ..... r. 
O•J Jıprı&ama 1a11•w 1111-..• • 

.... iki laillkl ,., .... lllla 
t••altln• atiııllıflP 

42lJ Na••Nll .a..uan ıo oa mMd..a.,.corı 
bfeta Ue birlik• ft protela '' ••Ilı ..... tQla 
Mıa•e ntu•• dltit 1118119' •.-.atll ~ ..._ 
oar ufllmltta ~ kolldlMIJGa ........... a-. 
K . JOO aumarata ~ tteru•••J• " ••M taM 
lıa bu n•Yldlr • 

2 • Mapuuı pJL Ana4o1a ota. Afi ota jlbl De 
llatlkl oaJ evıaf•Hll olup olmıdllmm ıııJatılm111 lçlo J• 
mmtakalardıo na•aaeleı ielWl••lt " ıapalıa fallWlerln 
ceıln .. bııDlarm hakiki tar •alfı111 tıı••a~ıja t1111un e 
balaaduta•u l•blla ••naıı barloladet kıltn .,. ouıun 
lır tanfıodıo oeklıoe tef tüllt ecW.mek ıureWe lflelllHli k 
tulm111. Yurdtl t0ll.ulm11L Yurt lçlade 11tlatı çakarılmlll 
11tmıt k11dllı tapamıaı, 11klaamuı. Yanında bıdudura 
Ve bilerek lllll alııamall fffa ka'ul edtlllell DbH 'İe pJ 
DUDUDDD 10 ne• maddHIDID B. -.U•lll benCI btlk•Q ,., 
kaçakcıllk kanwıanwa aepladea oace baurlaada&ı •e t 
ecW~1111 ıDJatWtn ba taklit vartana ublplerl uklbıda 
muımeleıl 711pllmuuıa mabat JOkUCa bu llbt ce'9Uu d'J 
b111rlaam11 oldata balü arbk mealekıt dlblJt.de 11bbp
m11cıtı , .• ber uaıl atlı fabll taratıadaa utlı1l1UJ•C11' 
tubllmı1ıcaı11 •e lutklkl var olmadlklanadaa ... ~alarm ka 
muflkklt lklDcl mıdcleıt ı•retlıac• ldueal101

1 

dabl1 utaa 
m111 momklla ola1D1J•C11l elbttle tablll aetloulade 

~~;:==~=:;~~~~~~;!.~~~~~~!!~ edecek vaırı ıore auııaaele tatbik edilmek bere •Glllr 1 almarık atıfdın mea"l •• J•b.at.1 aıemltktUeıe çıklnlmt•* 
rht•rihta 14-8-942 taribiıade ldaremlllD nezaret Ye aarakıbell ıltmda lmball ıam.ıellr· 
Rlıe icra Memurluta od&llD· .f ' Bu kabil taklit varlar ltla ı b•llıU 94J 
dı 1tbu Hl• r8ıtvilea . artar•• urannıme verme•lt olanlar bakkUMlı JDMrllla 
r~ba~-:::r.dılre1iado 11blıufl ,lllJ8l8 aore beJIDDme Ylr ... lf ol•allnaeiaa tlolaJI 

1ııpıım111ıaa laakb JOktar. 

11 an 
or aallye ceza mabkemesl11deo. 

orun JUkara H11tlkoı to.. 
JDnden olup kasabada eınal 
mııtıf* 'baıu abmet ıkyoınn 
taneat'ft•uı•• ıatılM111 ıa11111 
ıeıen ft6retft markı) mıklra11 
Jlfml bt'ier kuruıtao iki tane
sini em kurup utmak ıarellle 
lbttkar Jıptıtı 11blt ıorDlmekle 
lflae uıaa mllll koıua1111 kıou 
AUDUD Jl - ı acl bendine Ye 

kıltedllea kar pek hatır ıornı 
•DIO.dea 59-3 ncQ bendtle ta. 
dil tldtlet aebeblle takdlrea 
Jlrml bet lira ılJr para cesatlte 
.. lak••lJ•llııe •• bir bıfta 
•1ld41etıe dllkk .. 1111n kıpahl 
mı•oı ve 93 noQ madde gt-re r:f:.. hQkmaa DefrlDe ktrar ve 

Kaa11oaa muvakkat blrlDCI 
befıaaımaler bakltl çar._. ılt'lllMIH .. ~ 
961 balu .. alarm H Jıpacak:WliMllP· 
belki de 1ateaeıer8' kaçakca •llM• 
BluaenaleJb bu &lbl mal Hblp1ıt*INllil ... 
mauaı mıbal kılmamak•• laaı•••• 
melhil• ~aone geçilmek IOla •lill 
ldarelerlmln blldtrlımealal ,. bandaa IODra bl.UlleA 
)ar6aD fasla çaba taklit Ç8Jia? lçla alAblılar bakkıada 
calsk taklbaU Y•••lıe1tındı• im tlııll tıklbıttı• 
kaçakcıhk lObmetladen _..,.at bak••llaf •11•• 
edllmeatala tebllll 11ldd ~lllaıQfl'lt, 1 

Politıda iki oda. bir •· 
Jon. bir mutb•k bir yemek 
odası ve yine bu en alt 

•I"~' iki otl•lı, ilk mut· 

belt ,. blı .,,,""' 
kQçQi bir ev k/rılı~ 
E,,,,, bol- lioflıltlid/ rll 
çeılC mer1va•• m• 

Dava ,,./cili Temel 


