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HARUNLAR .. ESSESESI 
Yılb şı biletleri için StJym müşt rl· 
/erine okadar bOyük bir sürpriz ha· 
zırlamıştırki. bunu 11ncak Jl Birinci 
kanun 940 günü kendi Müesıts•· 
lerilfin ritrinlerinde muhteremmüş· 
terli ri görüp taktlir edı ceklertllr. 

B müeseseJın bilet af ah her vatan. 
Fiatı 4 ilan satırı 

il 

f O karuştur Haftada ikl defa çııı.ar e Siyasi Gazete - Trabzon 18 inci yıl - Eayı 2760 Jaı bm sıSrprizJen iıti/ade edıccktir. 

Ekonomi ve 
Artırma haftası 

Yazan: Nazım Ziya OZAN 

Milli bayramlarımız m"9a 
nında önemli bir ger almış olaıı 
Milli tasarruf ve yerli mallar 
haf tasının 11 inci yıl dönümü 
münatebetiltt g e ç e n sene 
olduğu tibi mulıterem Yeniyol 
gazetesinin bu sütunlarında ıe· 

vincimi izhar etmkten kendimi 
alamadım, Ancak; dünyanın bu 
tünkü muzik ve mütehavvil si· 
yasi ve ekon Jmik durumu dola 
gısile gazete hacminin de daral. 
tılmış olmasıntian ötüri bu se
ferki yıl dönümünde sözı1 kısa 
kesmek lazım ıeıiyor. 

Her Türk, mill(iktisat mef
humunun ve deuletitt şuurlu bir 
iktisat politika'lına kavuşmasının 
ancak Cumhuriyet devrindı gur
dumuza tirdiğini çok İJIİ bilir 
ve takdir eder. Bu gepgtni iktl 
sadi düşüncenin ilk adımında 

vücuda ıetirilen ( Ulusal Eko. 
rıomı ve artırma kurumu ) nan 
on iki •enedenberi devamlı oe 
si,temli faaliyetinin ba$lıca ga. 
gui olan yerli malları kullan 
manın ve para hiriktirme mef
humunun halk arasında intişa . 

rında ve bu suretle memleket 
nef'ine olarak çok mühim rollar 
ognaması itıbarile bu ideal ce 
migete minnet ve ıükranlarımızr 
tekrarlamalı kendimize borç bil
meliyiz, 

Dünyanın b•günkfi ekonomi 
durum ve gidiiinın segri ile rıg· 
gun tedl>irlr!ıi alarak gelecek yıl
larda J.a milli ekonomimizi ona 
ıörc koı um ak ihtiyaç ve mecba 
rigetinde olduaumuzu içinde bu· 
lunduğumaz tasarruf haftası vc
sile~ilc tcbaıuz ettırmek isterım. 

Erasen mukaddes Cumhuriyet 
hükümetimızin bu lıalc.ikat kar
şısında ticaretimiı.i dünyanın bu 
ıünki şartlarına uydurmak hu. 
susanda ıertkli tedbırleri tam 
'fJaktinde almış bulunması itiba· 
rile iktisadi vaziyetimiz her za 
man için emniyet altında bulun 
maktadır. 

Osmanlı padişahlarının her 
işte olduia tibi ekonomi saha. 
sında da ncılLe:i düşanmckten 

ziyade şahsi menfaatlarına düş· 
kün bulunmaları güzünden dün · 
yanın e• medeni milleti olan 
Türk' ün döı t asır içinde vıırını 
yeğu1tıı erittiler. Fakat nilıaget 
Cumhuriyet; tutumun 'fJe tutum 
luluaunun kıymetini lıalka öğretti. 
Buıün lıer l ürk, parasının her 
ıeyden evvel Tı1rk malları için 
olo'uğuna artık kat'i iiilcadı 

vardır. Bunun semerelerini,· bi
riktirip milli bankalara yatırdığı 
paralarla, on yedi yıl içinde ba. 
ıarıl•n müsbet i#er ve meydana 
ıetirilen eserlerltt ıörmüş ve an-
lamı~tır. • 

/ıte, Türkün bu yüksek ener· 
ji ve kabiliyeti ve muayyen bir 
lı~d.efe doğru yürümekte göster
dığı sarsılmaz azim ve tradesı 
bizleri bu sahada da muvaf /aki 
yelli nelicelere eriştireceğıne ve 
düngu.nın en medeni mil/eli olun 
Türkün bir grin yine düny ırun 
en z~ngin milleti olacağına şı.ip 
lıemız 901!..tur. 

Naz.ım Ziya Ozan 

Avlonyada 
Vaziyet! 

!itina 13 ( 11• a. ) 
T!pede/en'in şimalinde ftaı
>:k.nlar tarafmdan yapılan 
~ .:, m_~kabi! hücum puskür 
umuş ve it I zayiat _ ayanlar ağtr 

f h a ugramışlard1r. lngi 
ız ava baskın/afi ltalyan
/arın flvlonyadaki vazi ti • . . k .. ye e 
nm ço muşkül bir hale koy 
muştur, 

İçme Suyu 
Binlik 'depoya geldi 

1-1,5 aya kadar müşterilere verilebilecek .. 
Şehrin içme suyu tesi

satı nihayet bulmuş. binlik 
depoya su gelmiştir. Haber 
aldığımıza göre bir. bir bu 
çuk aya kadar verilecektir. 
Bu müddet 211rfmda su. 
bo-ulardan akac:ık ve son 
tahlili de yapJ/mış ve bıtmiş 
loacaktır. 

Hohtıf şirketi tarafmdan 
fllmanyadan getirilmış olan 
elli çeşme. şehrin en mü
nasip yerlerine konulmak 

üzere belediyece yapılanetut
lar bitmiş ve çeşmelerin 

yerleri kat'i olarak tesbit 
edilmiştir. Belediyece fes 
bit edilen yerlere, şirket ta · 
rafından çeşmelerin yerleş 

ita iyon 
Hezimeti 
A vrupada ve bütün 
şarkta tesirini 
gösterecek 
Londra 13 ( a a.) 
Röyterin Diplomatik 

muhabiri. 11/rikada ita/yan 
ordusuna indirilen darbenin 
harbin seyri üzerinde kati 
bir tesir göstereceğini ıöy· 
liyerek diyor ki : 

ita/yan donanması har
bi kabule mecburdur. /iksi 
takdirde Duçe 'nin şimali 

flfrikadaki ordu/arma mahv 
olmuş nazarile bakılabilir. 

ita/yan mağlubiyetinin te· 
siri, llvrupa ve bütün şark
ta kendmi gösterecektir. 

tirilme ameliyesine başlan
mış ve bugüne kadar on 
çeşme yerlerine konulmuş 
tur. 

Yine haber aldığımıza 

göre, içme suyunun halka 
çok ucuz bir fiatla verilme· 
sini Belediye meclisi karar 
altına almıştır. Bu karara 
göre suyun tonu müşterile
re 7.5 kuruşa verilecektir. 
Bu hesaba nazaran bir le· 
neke su elli para tutmak
ttJdır. Susuzluktan çok izti
rap çekmiş ve z~rar ğörmüş 
olan Trabzon halkı azami 
bir. bir buçuk ay içinde bu 
dertten tamamen kurtnlmuş 
0!11cakt1r. 

= 

Amerikada 
lngili~ zaferi -
Tes'it ediliyor ! 

Nivyork J 3 ( a. 11. ) /1. 
merika matbutJtı, "flfrikada. 
ki lngiliz muzafferiyetini 
derin bir heyecanla tesit 
ediyorlar. Taarruzun büyü'< 
bir maharet ve dikkatle ha
zırlandığım ve müthiş bir 
enerji ile tatbik edildiğini 
kaydeden gazeteler 1 ngiliz
lerln ita/yanlara daha bü
yük sürprizler hazırlamak
ta olduğuna mu tte fiktirlt:r. 

r ' 
1 Dogd -ı..ık:9a 1 
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Aydın geceler 
Türkiyenin takıp ettıği po· 1 Hülulaıetimixin bir •mrile, bü· 

litikanın nekad" dirayetli 1 t~: yurt~a aöndü~ülcn lambalar, 
/d - b ·ı 1 k B / bırlr.aç guııden berı, yakılmış ve 

O ugu sa I , O aca ' ~ ~ l parlatılmıf buluquyor., 
kanlarda mıhv~r tazvıkı lki hafta, şehri learanlılılarıa 
kuvvetini l<aybedecek, Fran- gömen hadiseden, bizlerde kalan 

sadtJk i lngiliz dostları yeni iz, ae üzüntüye, ne de neş'eıizlife 
b,r ümit ve cesaret bulacak, bir dönüş de!ildır. Hilikiı, lam

VJVal'm politikası halk. bil- baların sö.adürülaıe ve mukelea
/Jassa ordu arasında daha dırilme emrinin v:rildi~i gecede, 

iğrenç görünec~ 1<tir. 

ltalyan ricati 

umumi bir 
şekil aldı! 

lfah:re 13 ( a. a. ) Batı 
çölündekı harekat. ilerleme 
p lantna uıgu11 olarak devam 
etmektedir.· İtalyan ricatı 
umumi bır şekil almıştrr. 

Sıdi barrani bölqesindeki 
yJ/dırım hareketi esnasında 
esir edılen J ita/yan gene· 
rali tayyare ile Kahireye 
getirilmiştir. 

Naci Gıcıman 
Bolu Valılı~ıoden Viliiyetimiz 

Valıl (ıne tayin olunan Naci Gı· 
cımaoın Cuma ııünü şehrimize 
gelecekleri haber alınmıştır. 

Gençler kulübünde 
G oçler kulabunun senelik 

umumi heyet toplantısı 18 12. 
940 Ç rşambıı gnnn 1aat 20 
d Japılacaktır. 

bütiıo yurdun otomatilt bir şekil 
de ışıf.nı 'anlı muı, Türk milleti
nin şuurlu, aııenıdi Sirlik ve Be· 
rabl!riiğıni beıır len eo olguo ve 
en güze! bir mıaah teıtrarialmıştı, 

Bunu bugün düşündüğümüz 
zaın ı:ıo, Vataodailarda y11~ayan 

bat.r..ıoın engio mioa11nı, biç fÜp

be y it ki, ıözlerde nur, ruhlarda 
alev yakacak derecede bir ifadeye 
bilrıi ıımüş olarak görüyor ve du · 
ynyoruz 

Karaalık, her zaman gerilik 
ve OlıJm ifado etmez. Bazı karan· 
lıd ar vardır ki, ilerilik ve bayat 
i'ar a nliıi bab~edor. 

Vatanın kurtuluşunda oldutu 
kadar yüi.:aelişinde de devamlı bır 
azi nle aavaşan aaıl kütle içio, 
ıaunti aovindeo olu karanlıklar, 
elbt tte bir 4ehrıiyio halinde kar. 
•ılauncaktı. 

13uaun içindir ki, her zaman 
röz e:ımiz, Istik.balin ufuklanadaki 
f(ci lcri, şafa~Jarı aeçcbiliyor ve 
ışı~ maddi ve ruhauz minisile 
değ 1 maaevi ve ruhlu minasile 
içimızdc, dışımızda, kafamızda, 
yurdumuzda, aemalarımızda duru, 
pıırln ~ aeyredebiliyoruz. 

B11 aebeple, karaııhk gecele
rim ide hep aydın gtc ... lı:r yıışadılı:. 

Şimdı iae her i"i mônida ay· 
dın g::cıtlor .. 

Ç ulha 

O. Sabri Adal 
Afyon Valilitine tayin olunan 

VaHmiz Oıman Sabri Adal çar· 
şamba günü Karadeniz vaeorile 
şehrimizden ayrılmış vo veporda 

?arti Müfettişimiz , HükQmet erkanı 
Maaı ifçiler Belediye Parti, Hnlkevi 
Tıcaret Odası reisleri, teşekküller 
ve matbuat mümeHilleri Parti 
Vilayet heyeti ve Beledi;e: umu · 
mi meclis azaları, Avukatlar, kaza 
kayınakamları Ve Belediye reisleri' 
tüccar ve tanıdıkları tarafından 

uturlaamıştır. Çarşamba günü B 
lediye tarafından Halkevinde O. 
Sabri Ada1 şerefine verilen çayda 
Belediye reisimiz. Muammer Y n· 

rımbı) ık, Oıman Sabri Adalın 

Trabzondaki muvsffakiyetlerinden 
Vilayet dahiliade çok ahenkli bir 
çalışma bayatı teıiı ettitinden 
aitayiile bahsetmiş ve Osman Sab
ri Adıl mukabelede bulunarnlc 
Trabz:>ndalci çok zev:di me111is;ni 
ve Trabzon halkının eavgiaini 
unutamıyacağnn aöylemiştir. O 
Sabri Adala müteaddit buketlf'r 
takdim edilmi~tir. 

O. Sabri Adal Vilayetimizde 
ilk Valiliti olarak bir buçuk sene 
kalmıı, en uzak köylerdeki halkla 
gidip tanışmıı ve bazı nahiyelere 
tekerlekli veaaitio işledifi fOSe 
yollor açtırmış kaeaba ve ~ehirde 
bu lı:19a müddete rağmen sayısız 
müsbet itler vermiıtir. 

Başlıcı meziyeti zaman kay. 

betmiyerek miitemadlyea iş ver 
melde beraber çok ahenkli bir 
mesai temin etmete mavaffok 
olmaııudır. 

(ftira perdeai altındu bak ez· 
dirmeyen temiz kalbliliti ve ber
keae hüsnü kabul göıtcren rüler 
yüzlülüğü ile Viliyettmiz halkı 
tarafında o çok aevilm ittir. 

Halk Müzesi 
!Uatürk Köşkünün Halk 

müzesi ittihazile i-;timlaki· 
ne karar veren Belediyertiz 
istimlak bedeli olan 6500 
lirayı varisi tarafmdan alm· 
mak üzere bankaya tevdi 
etmiştir. 

Of g nçleri 
Talim görüyor 

Of. gençleri top/u bir 
halde Bölük Komutanına 

müracaat edere!( kendileı i· 
ne her gün bir saat kadar 
talim gösterilmesini rica 
etmişlerdir . 

Of gençlerinin bu rica
sı ve güzel hevesi üzerine 
her gün muntazaman talim 
etmekte olduk/arma jandar
ma alay komutanımız Rıza 
Gürsoy teftiş sırasında gu· 
rurla şahit olmuştur. 

Parti Müfettişi
mizin bir yardımı 

Partideki dairelerinde her ıüa 
meşgul olmakta bulunan Parti 
Mütettişimiz Kayıeri mebusu muh
terem Hilmi Kalaç düa yardım 

için kendisine müracaat eden muh. 
taç biı talebeye ayrıca JO Jira 
vermi~tir. 

~ 

Takdirname 
Mektupçu Behçek Ertan 

vazifesinde ciddiyetli ~e 
mesai saat/an haricinde fe
ragatle çalıştığmdan dolayi 
vilavet makamı tarafmdan 
takdirname almıştır. 

Daimi Encümende 
Daimi Encümın dün 

Vali vekilinin reisliğinde 
toplanarak Encümene ait 
işleri müzakere ve kararlar 
ittihaz eylemiştir. 

( 
işci : 

Bir Cevap 
H • .M. fmuh yıızıya 

yazınıza çok güzel ve yarin· 
de olan bir fıkir olgunlutu ile 
bnşlamışsınız evet, tenkit her. dılc 
kolay gelen bir iştir. Hele. bı.r ~z 
da derme çatma umoml bılgı cı· 
hetinden kulak dolırunluğu oldu · 
mu ketene ynl vır, o rider. fa . 
kat nereye ... 

Yazıma bir defooık daha zah· 
met olmazsa ince görüşünüzle bir 
2'Öz atarsanız yukarıda arz ettiğim 
gibi kalemime hedefi bellisiz ve 
sırf barıs bir emelle yol vermedi
ğimi pekala anlarsınız Ben görü· 
şümü, sizi pek ürkilten ve hatta 
ıebirlemiş ribi sendeleten aman· 
ıız bir tenkide baR-lamadım. Te_m· 
silinizi~ göründüğünden dahn us· 
tün bir mükemmeliyetle tcmam
lanmıısında - hatta sizin de bu 
husustaki arzularınıza - fU şö~le 
ve bu da böyle olsaydı şartlarıle 
iştirak etm,İf oldum. Beni neden 
bu ludar hırçın kar~ıladınız. 

Azizim. 
Münekkıtlık bele de temsil 

aabuınd ıki münekkıtlık benim 
harcım olmamakla yarınızın rrt-
liğine bakılırın bilmem ki sizin do 
harcınız mıdır ? 

Sız piyeıte körü oyoadını:ı: 
ve fakat o karakteri yaııtnı1 ak~a - k · • a eaıın nokaaolarını?.ı ı-orme ıçın 
de kör mü olması li:ı:ımdır. Mık· 
yajda noksanlık var ve yahut 
uyarlık yok demek oynıyaolınn 
yüzlerinin kara o~duğu~u ~u ? 
iddia veya temennı etaıış o um. 

Bune ynolıf kavrayış yazıma 

1 

o kadar içerlemiş ve 0 kadar şn~
ıı düşüııceye ıap'anwıısını:ı: kı 
bana delikanlı hıtııbınız_b~un çok 
açık ve kat'i bir ifadesıdrr. 
Mubt<reaı, 

San' atın üst baıaaıağındnn he· 
oüz beaim gibi lıeveskirlara bu 
delikanlı kıtabınız dofru mudur ? 
bilgi aabaıındaki uzun tc~eb~ua 
ba!lı deriD vukufunuzdan - ay a: 
laomadıaı değil •İze teıekkur eder 
L b dan sonra kaleminiz:c uy• 
.. ,.,n un L b' k tem· 
gun olzunlukls anea~ ır aç 

b' ld' • · bne baya• Her makine, her tez- ıile batlaya 1 ığınız ~a ç- kü 
tınızın devamını dilerım. un 

gah arkasmda ça/!şan üddet sahneden ayrı ka!· 
uzun n:ı • • kor 

iktisat cebhesinin meh· mııtınıı. lşte bu defa_ 8tk. 
metclğidir. J olarak kör piyesinde gor u • 

\.... ..), M. Ateş== 

r <tlY vıe 111<0 ~~---~-----------=--------·-
••• 

Tarla 
Eliınlzrte bulunan ıırıızioio 

bir kısmı tarladır, bir kısmı da 
fındıklık.tır. Fakat ço2uınuzun 
tarlası ve fıodıkhğı kUçUktur. 
SOzUu kuası, arazimiz dıırdır, 

h em loprııgcı "tarlııyıt,, hem da 
iyi b ir rıodıklığıı ılıtıyı.. cı ·oız 
vıardır. 

Tarlıılaumız hemen kaa ilen 
mıaır zıraalloe hııııredilu l~tır. 
tiöy ltt iıteo, yıyect:ığımıı w • .,m 
bile lttmııneo toprııkloHmı · tun 
alamıyoru". Üç oe,.ı 11yh.11. oır 
ıçıeıwız kalıyor. 

Mısırın a:ı.lığı yanındn bir 
dd, faadık 11ğaçummıııa v ı Hn 
nokıanuğı vuraır, ki bu a ıt oı 

zım lçıo ıkincı ve ayrı bir uı ıı . 
ruuıiydltir. ~u rurk de k.i, 41,:sır 
noksaoııaı arıtzi darlığı fo n, 
!ıudık nullsaulı&ı ise, baıu .1 ~ıı; 

lıktan ıleri geliyor. Bu ı .ıra 
il.arşı kare : rnpragı geLI) el· 
mek., fınClılttığı bak.ııınk (ıg 4lur 
etmuk ) . 

Gdrçl bunları ber lkı~i de 
k.ohıyhlHu teıniu edlleıueı .~i · 

h!lyet iş paraya dayanır. L ö/lo 
oıwaıua ueruoer, pıııasız dil 
blr~ey yapılamaz degııdlr. KO· 
ıuwu~ • .kuvvttuwız sııg u .,Ja. 
Burada yup4D11eceğıwız ş~y. 
e1imlı;d41k1 ar.uıyı tıııUtudeıı ı;;a· 
.kilde kuUaqınu.k, iyı ıdarc dl· 
me.k.tlr. 

Soyleyecıgiwlz şu k.i: D~

delerimizdea Y1 halt& dabacS -
k.llerlmiıden gOrdQ~UmUzQo b4-
ıauyııiai 7aJı>1.P &llil7U&d. .::iO· 

birleştirmenin faydası 
ıa en nzdıo 20 adım s~:;ıo~ı~! 
şartilc tarlniıırımızaıorıodıı rioe 
fıodık dikersek :~~dııy. f nsulye, 
her sene mısır, 6 tfğ ı tir 

zlln gelişi, onl rıo zamanında 
olduğu gibi bugcın de, torlımız 
ayrı, tıadıklıgımız 8Ytıdır. iyi 
am:na, burada şöyle düşQnabi· 

llrb : Acııb:ı, bualann tıer iki· 
siııl tmleştıremeı miyız, 1 ol 
muayyen bir ı1r ıiyl terlo ve 
ayni J:am oda f tndıklık olarak 
kullaoamoı mıyız, ve böyle ya· 
parsak göreceğimiz tuydaaıo de· 
reccsi ue olur '/ 

Bıınu k dl'rsa, bugUokO ~ rl· 
l.ıı ıçıuuı;?, kııllh uluu yerı"rde, 

araziyi hem tarla, bem fıudıklık 
oluraıt kullanmak dana faydalı 
0111caıuır. ÇUakn : 

Fındıklığı iğmar etmek, tın
dık ağııcıon tılzmet etm~k de· 
mek.tır. Faıs.at oe yazık ki, biz 
onlara Icabıdeo ewegl veremi· 
yoruz. Netice, oğııçlarımız ba
.. ıumsız k.aUyor. 

Hokımsızlık denlııce, başlı, 
toprağıo işlenmemiş v gQbre 
ıuowewlş oıması, aaaçhmn _,e 
ocıtlUıırıu sık bulunması. gcılr. 

Aançlıır esasen sık dlkitmiş. 
tir. OcııK arlllurı da senelerden 
beri ı~ıeowemiştir. 

Toprağı ller sene bekleneo, 
işlenen bahçelerin fcızlu matısul 
verdı~ıni arllK bUmeyeo 1'ıtJma· 
mıştır. 'l'artu .k.eo:ırJıırında bulu· 
u11n fındık ocııklarınıo ne ka
dar vergili oldu4unu nitekim 
ııeı zomlln ber yerdıt görebili
r 1 s • 

O halde, 11j'aç v yıı ocak 
ıU"alanaı ar•lliı tuta&JUı meae· 

bııldıı, 50} 1 ' 
patateil, 

8 
tılr zlri'nl debi 

ve bı!t~ . baş~odııo faydamız şu 
ynp:sbıUrı~l lj bu ekinlere yapı· 
olacııktır 'tten ııyai zamanda 
lııcak biz~e tifııdo edccektfr. ki 
fmdık da 5 

1 iki kuş vurmak 
buaa, bir tnş n yetecek kadar 
derler. ,A.rll~~lrıc ğı için rıodJğ'l 
boşluk bıra llllılkls ber sene 

,,ı:ııaıez. 
zımır o bcllem~oln ve 
ekioe yapıla? oıo:ıetlnden fındık 
gllbreJeaıeo1ı~ rayda gOrOr. Bu 
da pııyı~ı ~ık' ağaQlıırımızın ba-
sayede ıo ınış olur. 
.ıumı kJluyıaş ·azaıımnk ruese

forlod.ın 0~ Eski bahçeleri· 
lesine gel~~; ~cıı!dnrı çok sık· 
mlzde rıo ~e ocaklar verlm
tır. Sık ıığııltırın da mnsall olıın 

dl Bun o ' siz r. bıızı sırolnrını kal. 
botçelor~e, iol torla olarak kul
dırıp Y.ef erBu 68ycde elimize 
lıoııbl!ırl 1~ dıı.bıı tarla geçmiş 
bir oıık a~Uce, toprağımız ge
olııcak, bulunacaktır. 
oişle:ılş gösıereceaimiz çareler 

~~lar bunlardır. HOylc. 
ve r~{ ero ocaklar ve ıığaçlor 
Ukle ! bulunur, bol ziya ve 
seyrcltıır 11 m ue fındığın her 
ba\fo n • 

d'bi bellenmiş olur. Bu yUz. 
yıl r' odık oğııçlnrımızıa bire 
den ı 

dah!l vcrinıi artar ve tarla-
?lr roız dıt nlsbeteo genişlemiş 

11{1 sonundu, elimize geçeu 
:ı~~~uı, ekin ol&ua fındık olsun 
zlyıdıleşlr, ı tlfad mlz ooe lir 
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(YENIYOlJ • 
ru fı dılı:hita Rasım tarafıadan 

tahvil oluna!! mahal gorbH de • 
del otlu Ahmet veres !eri tarla11 
ceaubon sahibi senet han ıi ve 
im en kaban !ın ıldıf il m&luiut 

ilfr :t tarla. 
No. 6~ Haziran 93\ Dö. 1 

Ev. 2 Muhammen Ky. 200 L 
Şarkan Murat 02lu M•baıet 

li fı dılı:lığı garben hıcı otlu 
S lcyman fındıklığı ıimalen Lev~nt 
oğlu Ali fındıklığı ceauben yuııe 
levent ojtlu Ali çnlılığı. ile . mah. 
dut fındıklık. dörtte bır hısseaı. 

No tOS -106 'l'. 11ni 322 
Dö. 5 ~1uham en Ky. 100~ L. 

Cenıbi yemi i ve yeurı Ye 
ceblııeıl abibi senet arazhl arka· 
sı tarıkıam ile aı hc•t haae •aa 
ırsaaın n11ıf iHeai 860 hi•ae 
itibarile 260 hiiseıi. nıah 

No. 566 Şubat 326 Ar. 200 
Mulummen Ky. 150 L 

C oibi yemini vo yeuri ve 
c bb si sahibi enet arnıisi arka 
sı tımkıam ile m& ~dut dfiklı:io 
maa cbırın 360 iıscdc 260 bia 
sesinin nı fı. 

No 567 Subıt 326 Ar. 50 
Muhammen KJ. 50 L 

Ş rkan Hacı Tcvfık efcadi 
araz'ıi garben Murat ottlu ve 

Sunkur otlu t rlaları şimılen lebi 
derya ccou en Kimil of!lu Ha an 
ve ç lık: oğlıt ve küçült Alinin 

Tem 1 tarlaları ve tarılı::ıam ile 
mab ut tarlanın nısıf ni seıi 54 
his ede 33 hi seıioin nısfı. 

No. 568 ubat 326 Di. 160 
Mu ammen Ky 150 L. 

Ş rkan auokur o~lu brluı v 
hacı 8ekır t rlası ınrben hıoı 
T yfık nruiıi şi len Jcbi derye 

c nuben sunkur oğlu ve hscı iz. 
zet ef dı ve uıı.ın oğulları tar· 
las lo abdut tarlanın nısıf hiase· 
sı 54 hiu itibarile 38 hiıısenia 

nısfı. No 169 Şubat 326 Dö. ao 
MulH men Kv, 3000 L. 

ArtırmaDUl ynµı caeı y r. 
ıno, a t: 13-1-9<11 Pazartesi 
gann Rt t H de Trııbzon icra 

al re l On O.nde 
1 - lıb gayrimenkullerin ar· 

tır a ıart ıımHİ U-12-940 ta 
rihinden itibaren 939-289 ~o. ile 
f rabzon icra dair sinde muayyen 

numarada Lıerlı:esin görebilmHİ içi11 
açıktır. İlanda ya~ııı olaalardan 
faıla ma!Oıaat elmalı: ıateyenler 

işbu artnam•ye ve 94'9-289 ees. 
ya numaraaile ıneaıılriyetimiH mu 
racaat etmelidir. 

1 - Artırmaya işt'rik İÇİP 
yakarıda yazılı kıymetin yüzde ye
di ouçulc niıbetinde pey ve y .. aıiJli 
bir banlcaaın te111ioat mektultu tev· 
di edıl celctir. ( 124) 

3 - İpot k sahibi aleoalclılııı la 
ıfer likadarlırın vo irtıfclt ~alt 

kı aahiplerınin gııyrimeokal üze· 
rindeki haklarını huıuıile faiz ve 
masrnfıı dair olan iddialarını iıbu 
ilin tarıhinden itibaren yirmi gün 
ıçinJe evrakı musbitelerile birlıkte 
m muriyelimize bıldirmcleri icap 
eder. Akıi bald hakları t pu ai 
oı ıl sa ıt olaı dıkça s tış 'ede 
li in paylaşm s ndao hariç k11lırJar. 

4 - Gö te ilen günde artır. 
mııy ~şlir k Pdcnler artırma ~art 
namesını oku~uş ve Jüzumlu ma
lumat almış ve bunları temamea 
kabul etmiş ad ve itıbar oluaurlar. 

5 - T Vlll edilen "amanda 
gayrımt'nkul üç defa batrıld lı::tan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak rtı. a bedeli ubnmmen 
kıymetin yüzde yctm beşinl bl 
maz vey satış isteyenin alac.1tı 
na ruc nnı olan difer alacaklılar 
bulunupt bedel buolarıo o gayri 
menkul ıle temin edilmiş alaoaltla· 
rıoın ccmuundan fazlaya çıkmaz:· 
8 en çok artıran n taabhudu ba 
kı kalmak uz re artırma 15 gün 

ba temdıt ve 15 iocı günü ayni 
atta yııpılacalc artırmada bedeli 

s t ş ıaeyenın alacağına ril hani 
olan dığ'er alııc\ltlıları o gayri. 
aıengul ile t,.ınin edılmış ııl2cakla. 
rının mfc.nuunden fa~laya çıkmak 
şaıtıle, en çon artıraoa ihale edi· 
1 r. Böyle bır bedel edil11uızıe iba 
Je yapılmaz ve satış talebi düıer. 
, 6 - Gıyrimenkul kendiaiae 
ıhale olunan lı:imae derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver· 
mczse ihale kararı fesboluaarıılc 
kendisinden cvvclen ynk.ıek tek 
lıfte bulunan kim:te arz:etmiı oidu. 
ğu bedelle alma2a razı oluua ona 
razı olmaz veya bulunmıızsa he. 
m n onbeş guo müddetle artırma. 
ya ç karılıp n çok ar tıraııa ihale 
edı ır l i ihale arası daki fark 
ve g çen günler iç•o yüzde 6 ten 
b•ı p olun c k laız ve dıfer :ı:a· 
rarl r yrıcıı hfikme becet kalmalı:-
& zın memurıyotiaıizce alıoıdıın tah· 
sıl olunur. Madde (133) 

lLAN 
Of icra Mc aurlu ondan: 

Açık artırma ı e p,raya çevrıle
oak gayri meokulun ne ol u u : 

li pnrça ara:ti budutl rı dos· 
yada meveut artırma şartna ııuı 
de yazılıdır. 

Gayri ıneokulua bulundue-u 
mevki mabnllesı, sokağı, rıuqıaraııı. 

Ofun yukarı H adi~ z lr.lıyun 
de m rhum olan tapu sıo lınin 

1 Knnun11evvel 930 tarih v 14 
no sunda Abdik o~lu Feryuz 
ve Mabınet k.ııtı Fatma nomıoa k 
yıtlı olan çahlıtın 6 t 1 l ıııs ııi 
ve keza hpuoun ayni tarıh v~ 15 
ıio ıuD.iaki tarlanın 6 da 1 bıs 
ıeai ve yine ta u s cilının ay ı 
tarib ve 16 no !u çalılı2'ın ve 
17 No lu çalılığın ve i8 
oo. hı tarlaauı ve 1g DO lo tar
lanın ve 20 Do. lu çclılı n yine 
6 ıer hiaıedtıD 1 rıır bııı t:leri vo 
ayai tarlb ve '17 no lu t r 1 nıo 
6 de 4 hiaseıi v 2 no. Iu tarla 
nıo i2'' his ede 1 l 7 hiue ı ve 
29 no. lu t rlBDın t amı ve 3 
no .lu tarlanın 3 do l hısııcai ıki 
hisse itibarıl 1 bır.aesı ve S DO. 

lu çal lığın S d 1 nısse ı 8 bıue 
itıbzırilc 1 hi.,sesi v 32 no lu 
tarlonın 8 do 1 hısseıi 

'fakdır olunan kıymet : 
14 oo lu çalılığın 5 de 1 bis 

se ine (500) lira ve 16 DO· lu tar
lanın 6 do l h 11 esine (6C0) lır 
Vcı 16 DO lu çaJılı~ın 6 da 1 b s 
sesine ( .!00) lıra ve 17 no. lu ça 
lılıgın 6 da 1 bi ıı"sin• ( 1 CO) lira 
ve 18 oo. lu taılaoın 6 da l hıs 
scısioe (100) Ura ve 19 no lu tar 
hını• ti da l hissc;:ıİn• ( ı 76) lıra 
ve 20 no. lu çalılığın b da 1 hıs 
sesine ( 40) lıra ve 27 no, lu tor 
Jan\D 6 dıı 4 hi11&esi ( 1 O O) lırzı 
ve 28 no. hı tarlanın 320 hınede 
117 bia&esıne (J 20) lira vo 29 DO. 

lu tarlaı:ıın tnm ıoa (150) lirn Vt. 

30 no. h1 tar 1 nııı i de l bıuesı 
4? h'sso itıbarılc 1 hissesınc (50) 
lıra ve 31 no. lu çahlığıı:ı 6 de 

1 hiıısesi ı hisse itibarlle 1 hisile· 
ıiH (100) lira ve S2 no. lu t r
laoıo 8 de 1 hı11osioe {li 0) lıı ıı 
Artırmanın yapılaca2'ı yer, gün, saat 

7 - l-941 tıırihioe mCisadif S Jı 
güaü uat 1 ~ de. Of ıora dalreaı 
öaliııde. 

1- hbu 2ayriıneokulün rhrma 
Şartnameai 7-12-S/40 tarihinden 
itıbareo 940 - G No. ıle Of 
icra daire9ioin muayyen numa· 
rasında herkesin görobılmesı ıçın 
ıçıldır Uanda yazılı ofoolıırdan 
fazla maJQmat almak ısbyenler, 

işbu şartnaı.ıe:yo ve 940-6 dos· 
ya Dumareııilo memuriyetimize 
murecaat etmelidir. 

2 -· Artırmaya iştirak içıo 
yukarıda yazılı kıymetıo yuzde 
yodıbuçuk nisbotiode pey veya 
mıllibir Hakanın teminat mektubu 
tevdi edılecelı:tir ( 1~4 J 

3 ·· Jpotek nnhıbi alacaldılnr 
la dıj?er alakadarların ve ırtıfak 
hakkı abıplerinın gayrımeokul uze 
riııde!c• hııl:l" ını hu!!c~ms•!• fcı:t v: 
murafn dair olan ıddıal.ırmı ışbu 

ıUin tarihınden ihtıb .. ren yirmı guo 
içıode evrakı müsbıtelerıle bırlıkte 
memurıyetımı:ı:e bıldirmeleri ıcap 

eder. Aksi halde hakları tcpu i· 
cılıle sabit olmadıkc satı1 bede· 
linna paylaşmasından borıç kalır 

4 • Gösterilen guodo nrtırm • 
ya i,ştirnk edeni r artırmu şarlna 
mesini okumuşve lüzumlu mnlQ. 

mat almış ve buol rı tomaınen k.a 
bul etmış ad ve ıhtıbar olunur. 

5 • Tayın edilen zamaocıa g y· 
ri.nenkul üç defa ba2ırdık.t n vn· 
ra ea çok. artırana ihale edilir an
cnk: artırma beleli aı•Jhamen kıy 
metın yüz.de yetmiş beşını oulmaz 
veya ıatış i toyenın al o fl n ruc 
hcoi olan dığo aıac 11;11 r bu 
ııup tabadel bunların o g• ri 
lı;ul ile temın edı mış alc 1 
ınecmuuoden f zl ya çı 
çok artıra ıa ta b du 
üzere rlırınn OD ti.D dn 
dit. va 7 incı günü aynı sa t d 
yapılacak arttırmada, bedeli s .. tış 

iiteyenin alacağına ruçhani olao dı 
ter alacaklı! n o gayri menkulı 
ile temin edı wı~ alacı ları mec 
muundaa f zlaya çıkmak şartıle 
en çok artırana ihale edılır. lioy , 
le bir b"del e.de edılmezse ihiife 
y pılmaz. ve tış talebı duşer. 

6 • Gayri menkul ke.ıdıııoeo 
ihale olunan k.ımse derhal veya 
verılcn muble• ıçinde pıırryı ver 
mez c ıbıılo rı fc bolunıırak 
kendsıden c \I; c:ı ... .a yuks k tekhf te 
bulunan lcımse arzetmış olduğu 

bedelle ıılma a razı olmaz ve y 
bulunmazsa hemen oo gua mut 
teUe artırmaya çıkarılıp en çok 
arlırnna ihale edilır. İki i e ara 
ııDdaki fark ve geçen ıunler içıo-

ayrimenkul satış artı rna~ 
k ı Cinsi (J ıı ı . • •• T m ınıRıll weı;alııH Hisse K. lira 

Hane anne aın 20786 hl ş .s 58 M2 14 
Ut> il 192 G bls e111 
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rtıro s 1il mO\kıyetleri sııhh~a çıkorılmıştır Ta ip olanı rın yQzıj 7 u dipozlto nkçelcrl!e bir-
i kt lb ı ~Unll olan S0-12-940 pnz rtewl 'lllnu aut 14 de ö fterdnrlıktn toklanscak komlıyona 
mnracı ti 1-4 

tlan · 
Tr bzon Adl ye l~aşkit betindan : 

Açık ıırtırma ile paraya çev
ril cPk gl\yrimeokuluo ne oldufu: 

Gpyrı nkulua bulundut· 
il s, aoka~ı, numaraDI 
olunan kıymet : 

yapıl ca~ı yer , tır 

gun s t : 
ır o çd dol yı Kanunu 

evvel 4: t rıh ve 51 numaralı 
c d r c d ıpotek 

goit rı ş o an K h lı koyuode 
va 1 tap aun 2° nu arası d mu-

kayyet ve ta amı 40 J ra mu· 
ba oen ltıy tlı Ş rl:an H cı 
H11 ıııza z de lialıl a a fmdıklı ı va 

• ar uf o~ u fındıklı ı v sahıbı ııeo t 

ça ılığı gar rn sıvaalı oğlu fındıklı2'ı 
şımAlon Çalık oğlu Aıtın ceoubon 
Kalın o lu lorııhım ve yol ıJ:: m b 
dut 18 donum mı d r ı.da kısme:ı 
fınth lık ve 1 m n tarla i oe keza 
nyoı köyde ve tapunun .30 num•· 
raa nd le yıtlı ve ta aını dort 
yuz Jı moh mmen kıy etlı şar 
k n ırmak şıırı leo yol r rben 
K slı oğlu HalıJ fındıklı rı ve Çs-. 
1 k oğlu. A tın c nuben Sarı b 
met oğlu Yuııııf fındıkhğı ve kıı 
ıoen lak nd r zado A ımet fındık
lıtı ve H ci Ali fıodılLJıtı v Hı
cı H roza zade Halıl ağ'a fındıklı· 

2ıle ma dtıt onu auıtdarı da 
buluıaan ltıamcn fındık.tık ve kıı 
mc tarlanın tarıbı ılRndao ıti are 
, tuz i!ID uddetle wüzayed ye 
çıkarı mak ıurctıle par ya çavril 
mcsio karnr verilmı§tır. lıbu ray 
riwe kullerin bırı cı artırması 

1.:>-1 9-U tnrihıne teaad f eden 
Pazartesı guna saat ı• den 13 • 
lı;ad r Tralnoo ı rı& daıreaınde ••· 
tılı caldır. 

J - 1 bn g yrlmenullerln arbrma 
arLoaıncıııl 14 ı2 • 9t0 tarihinden 1 

bnren 940 4..ı No. ile Tıabzo11 icra 
d a i re i n de mnanaıı num r 

sındn berke ııı gOrcbı.m si için açıktır 

114nda yazılı oJanlıırda.n faz.la maJQ 
mnt Jmak 1 te> cultır, libu vartıuı 
meye ve O 1-iu do11yn numar 
aıemuriyetimı e ruuracaat otnıelldlr, 

2- Artırmaya U içıu yukarulıa 
) a ıh kıym l ıı 711 de yedJIJuçuk 

ulıbotindc pey \6~a mıUI blr .6 kanın 
emınat m ktubn tevdı edılecektırll2') 

llan 
TrabzBD Aıılıye hukuk lıakim

li~indeo: 

Müddei Yomra nalıiyeıinio 
Kavalıı karyeııind n E in oğlu lb 
rahim Cal11p tarafındın karı ı ayni 
köydoa Sanıye a eyhine ıkame 
eyledığı boşanma dav 11010 mu 
ha omeı' de ıkıımot2' ı mt'çhul 
bulunan S niy<ı hakkında ç karıl n 
davet ye Trabz oda çık n Y nıyol 
gu tesioin 16 Teşr nısanı 9~0 ta 
rih vo 1743 nuınarnlı rıushasıle 
ilan edılerck 11-12- 40 Çar· 
,am a gunu a at ond wahk meye 
gelmeyen Sıniyc h kkı da wuha 

k merıın giyaben devamına kar r 
v riluı;~ Ve muhale e 15 - 1 -941 
Çarşıımb s t dokuza talık t dıl· 
m ştir Mezkur g nde c lbe ıle 

iral k Ev 
Gui caddesi nibayetiode v• 

solunda denize ve i'ÜDefe 11azır 
üç oda, bır routbak, bir 1110•, 
bir taşlık ve bahçeyi havi ıoun· 
ta:ı:nm karg'r ev kiralıktır. 

Gormek iatıyenlcrin meydan
da n lipszarıoda torba ka~ıtçı 
Husey· Caf ere murrıcaaflnrı 3 f 

eufus kaydı ol.uoacak ve davacı 

tarafırıdan gctirılecek şahitler dın· 

leneccıtındao işbu gl} ap lcıı aqoa 

karşı b•ş glın içinde itiraı etme· 
di~i vr tayın kılınan runde mah. 
kemeye ge ı ediğı takdirde muha· 
kemenin lı'IY bırıda devam ve ruyet 
olunacn~ı teblığ makamına kaim 
olmnk üzereı 2'aıete ile de 1liq 
olunur 

T graf rnuhab re bilgisi olan orta 
m ktep mezunu memur ahnacak 

P. T. T. Umumi müdürlüğünden : , 
· ldnremiz mu ballerlo orta me tep mezunu ve telerar 

mubab r1tslae v kıf olmak az.ere lınac: k maoşlı veya Ocretll 
mvmurl r için mlbııbaka lmtlb Dl yapılacııktır. 

2 MUsnb kada muv rr k olanlarıa ıdaroola teklir edeceQl 
yerletd memuİ'l,ret Kabul et.ne! Ji şarttır. 

3 · Mfüıabakada muvrffuk ola 1 ra S6ot; ı:ıayıh kanun hUkmUne 
göre 15 lir ma tı veya (0 lira Ucr t verilecektir. 

4 · ldue dah.llind n ınnsabab.nyn •~ tiı'nk edecek bat baş bakıcı 
b ış mcıvezıl ve b kıeı ve milvezzll rlo 30 yaşından evvel idareye 
lotısııp tml olmaı rı ş rttır 

5 İdare h riclad musııb ey girmek lstiyenlerle halen ida
re dabillade bulan n muvak at memur muvakkat b kıcı n mU
veuiteriıı 788 sa)ılı memurin konuounua 4 UoçU maddesindeki 
şıırlları lıalz olmlllnr1 ve dcvıet memurıyetıoe ilk defa alıo.acakla· 
rın 30 yafıoı 2e9memiş huluomuhm 1Qzı dır. 

6 • llrıleo idarede mu t bdem olııol ra o mnsabakayı girmek 

m0 k İS yeoler 20 · 12 • 940 oum gUnıl kşamıa:ı k dar bir di
lekçe ile v ld re h rıoladon glrmcK ı tıy nl r de yine bu mez
kQr tarlb_ k a ınn kadar dllekve ve evrakı mUsbiteleri He bir. 
llıcte lmtıb 12ldr1a icra oluuac ğı P. T. r. merkeı mUdürluklerine 
müracaat decekl ı dir. 

7 • M~ ab viı 'J t P. l. r. M rkez UdUrllllü rinde muha-
berede 2o - 12 • 940 Ç rşawb gUnu uat 9 d yapılııc k mubı. 
b re bilglsı l ısbllt edenıer umt bUgllı:ırden d 26 • 12 • g4o 
per embe g IS at Y <111 Y pil c ktır. 3 . 4 

• potek ahlbJ nlacakhlarla dlter 
al kdıır!ıırıu ve irWak .tıakkı anıııp 
lcınnııı gnyrim ııkul llıer ııdoki hakJ.a 
rını lıuıusıle 1aız vıı mruırafn dair 
0!1111 ıd 1 nı 1 u ı u lıırl.lıındı.ıll 
lhtlbıır n il 'i gLln iç do \ cuı 

1 apah zartla fotin ahnacak 

1 

Gireson As. Satmalma komisyonu reisliğinden : 
rutı 1 c nrıyet mı 
ı:e bUdlr11 ı.;1 cap d r. akııı lıaJ 
dt hnk!ıı ı tapu eıcııue sabit oıına 
dıkça Blltış bcdehntn payııı.şwıısuıdan 
hariç kııurlıır. 

4 G ı le gönd arlırwaya 
ti ra ed .ıı.1 r artı m artııa .ol 

okumuş ve iti uru u mııı at a mıı 
ve bu111arı ıı abııl etml 
ad ve lbbar oJunurJar. 

Ta)1n d 1 n :ı:ıunnnda gayri 
m nkul tiÇ dofa > gırciı Uın ıunra 
en çok ıırtırann 1 1 eaılir ııncak 
ıırtır.ıııa bcıd ulıaıneıı !ı:ıymeU.ıı 
y ) tuıi JU bulmııı; veya 
811u~ t.eycııın n1 ~ıua ruchanı oıao 
dl2er alacak111nr bulunuptı. bedel 

buı arııı o il Y J e.ııkuJ ilo tewıo 
6diJnu~ 8 ca ı ecınuuııdıın 

.uo:J ) ı a en ço" artıraııııı 
l ahtı 11 b ı ıdwü il..; re artırma 
10 gUn ı1atıa le Ud t VO 10 iııcı güııU 
uynı ııaut 

a urruııda, bedeli ıal.ış iıte 
h ı:ıı oJaıı diğer 

u.ı ıh' teıııııı 
u undan laZla 

gayrımenltul yukarıda go ter.rlen 
7 • 1 - 941 ::>alı gunu s t 1-:l 

ı - "tOOU çıu AııKe fvllwl ıo ınılu11ıı:aı:; ll rı netıceısrnde teklit 
edılen fuıtumu P İliıiı göHll Si b cb le ınlluak aa 15 gün mUd· 
decıe yı.: lattn kup ıı zıurıu y pıı c ur. 

2 - l' liplerla 2 u U tı lewınullJrile birlikte 16-12-940 
Paz!:lrtes gLluu ısu t ,., dtt omı yu11cıtt b zır ouıunwalorı. 

3 - ~uııtto.u.uoo b .. d ı JU, ...ıU otuz bın liradır. 
4 - l'ewınul mektup ve m Kbı.ızı rıu.ın muayyen saattan bir 

s ~t vv ıwmı yoaa v~rııuı ı ı zıUJdır. 
5 - PtJ:ıtuaıı ~ cıK n 1 r nı ı •rot te~kil etmez. 

-==----~ 

Kaz nç vergı ı hakkında 
Def terdarhkta 

1 keoaer paşa m halle taıo Uzun sok kta 273 aumariilJ 
k bVtHlıı l~ wnıstecırı ı"eu lt:l kı lJcartsl Jerek htııobula Kltti~i 
unl şıJau v or dııld ıkom tgtln Vtt tıc r t~ bı mt~lıul buıuoııo 
Rcc p .P•irtllCl nwıau 9Jl ıseuesl ı~·ıu tewyb Koınısyoouauo 
~.3 -l~-l:JJJI ldr v~ 4~H-tS~'l6-17.& uuın ı lı kurarı O:tttriuı 
t nzıw kı ı ao 1-~ uuı .ı'tuı ıubaruull1c Utt ~:l ilru ti8 .kuruş 
w:ıtrab uz ı..ıa u l u u !:I~ Ku1uı; k ı. LÇ \te ı ııru ~ti kutuf 
bubr110 ve ~l:>ııe yılz e !b n ı Jl u 42 kuı uş c~za tahak.· 
r.u~ t:lllı 11..aıştı1·. ku.ı dl Kuııü oıwuk uzcrtt .kayfıyet 
ııaa uıuuuı • 

Kazanç vergısı hakkında 
D fterdarlıkt n : 

HJıeu Yuı.ıai.llı>lu d bulun ve oıadoki 11tawetgılh Ye ti· 
cıırelg uı w~çuuı ouıuaaa Y ogo ArkıropJıo n ·wıoa ~Jo Hne· 
ııı lçıu t bıtB. uıt etclrılen k z uç ve bulır n vergıJerl balı.lmıd• 
l'ewy.ız ıoı:ııı:syonuoc ımnuz uıuaıo u:ın.ız k ra11 nz~riae t tıtı· 
ki ıuraz iWWISy~DUDC i IDCI d fa Olur k ltUD!!Z OIUO&ll JO ij 940 
tarın ve Jl 7 uu ua 11 k rllr1a Oıaııyctthı tanıı ımk ettırlleu ver· 
t:ıuıa ır.>k. ııilll r v~rıu.1..11\'llr • 

M ·ı ar k r r ı\ bu 11 ı.ıın n \ir ı t kip eaen günden ıtl· 
b r n ı.., 1'"1U z ırtı ı.t t uıyız tsdıı J Uİ2"l t Kaırde ktHl,Yül k~ıf· 
oı.::ı.t~c !ll uttu oıuou 

azanç vergısı hakkında 

Defterd rhktan : 
~.s7 wııu yııı ıçu.ıd il ınıua tarhedi mlş ol n 70 lir kaza09 

U uru uuarcıa Vd ghiıutt .ıtirıız edoa ve u ıhm Yua11nlslııou gıd,. 
rö~ orııdutu wnbıı111 ı" m ,t va tıc rd Dl m çbul buluııun t•O' 
ı:o ArKıu;pı>1oısuu lJu bablu ı ıtır zı t tkı ı ıUröZ kumıiyoa1..1ııııJJ 

.Gayıimcnkull rlo yukarda rös 
t r len 14-1-94 l tarıbintie Trab
zon ıc ıı memurluğu odDSında işbu 

ılao ve gösterilen artırma ıartoa-

de yüıde beşten hesap olunacak fan: 
ve diğer zararlar ayrıca hülune ha 
cot ltalmaltswn momurlyotimi:cce 

de Of icra memuluğu oda a ışbu 
ılan ve gosteı uen ıırtu şıırtnıııı.eaı 0-d-~'iu ttıuu v iiı~ nuwımıu Klftırı ııe red tdilwuoıur . 

Uu tıU 1ı;1 fo unıık u ~cıeo ·.-e gı 15 ~Uıl zııfıudc1 tvaı~l.' 
ıu:u~aıaı ı ıuıırau ~cttıydt k. 11be<idCdil ıuıo olurııar , m si dairHiod aıtılacıiı ilila olunur, alıoıdaa tabail ohıaur madde (tBaJ 

daıreaıao uh ac tı aatılaca2ı ıtio 
olwılD', 
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