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Harunlar Müessesasf 
Yılbaşı bilıtlıri için 

Sırın müşteri/erine okadır bDyük hi~ 
•irprzü hızırlamıştrrki . bunu ancık Jl Bı· 
riaci kanun j40 gününda ki Mües!es• -
/erinin ritrinlerinde muhterem 1nuşteri· 
/eri görüp tıkJir edeceklertllr · 

l h lı vatarulaı Bs mü11ueJırı hild a a er 
h sirpri~tlın iıtifadı ıtl.cıklir • 

~--------------~----------------------=~--~--....... ---........ ----------·~--------~------------ .~~~~~~~~~~~"""'"'!--"""!'!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~--mıl!!"!!~ ..... m"'!'-'!"o"!!""~!!ımıl!'l!!!!e!!!'9 

Bir Milletin B.. ye i de 
İktisad' arlığ n 

Ehemmiyeti 
Milli konomi ve arbrma h ftası münasebeti]e 

Yazan : Azmi Özer 
--~~~---

B ir milletin iktisadi
yatı : hayat ideolojısi 
ve istiklal sembolu 

Eski MOddelnaıınıt ve aehkeme 
relslerlcden : Avuk nt 

Bn. Rozv it 
İogiltereye n kt a 

yardım edelim diyor 
Vaşington l7 ( . n.) -

Bayan Rozvelt. gazetecller top 
!antmod , İollltemys lkrsz12ıta 
b tun aktanıa doğr•dan oeru
y nıkten teberru ıt yapılması 

fikrini ileri sllrmOştDr. Bu te. 
b rruatın k im tarafrndao yapı. 

lacağı Oalioe, Relslcu buran 
ı efık 11 " bOkllmet tarafıedao ,, 
c va bmı TE\r mit Te şunu ilave 
etmiştir : Tabii bu pua, sizden 
e nd o çı ııcaktar. 

ltalyada itiraflar! 

O. S. Adahn 
Teşekkür 
T elğrafları 

Vilcgetimiz valiliğintlcn Af· 
yon. valiliğine tay:n edilen O;;man 
Sabri Atlal'ın Ankaradan ıöntle 
diklui teşelckiır telıra/larını 
derçıJigoruz : 

Behçet Ertan 
Vali vekili 

Trabzon 

Tral>ro11da bulundulum es • 
nada t1e ayrılırken k19metli me
sai arkacla,Jarımın it ok kında 
göJterdiği samimi alakaya teselc. 
kir eder h•plnit:.ı "muv•/frıkigtt
ler, s -ıadaıler ' dilerim . 

Vali ı ADAL 

Ali Riza Işıl 
Parti reiıi 

Trabzon 

TrabzonJa bulundrılum eı· 
narla sizden ve Parti arkadaı. 
larım cla rt girdiiliim tezahurat ve 
aliikayı Jaimcı şükranla gadetlı· 
celim . Hepinizin göslerinizdsn 
öper, muv.ffakiget/.,, ıaadctler 
dilerim. Vali : ADAL 

M. Yarımbıyık 

Hava Kurumuna 
Halkımızın teberru~tı 

C. H. Parthniıln n bın kurumnmuıııa teıebttDıl•rlle bı· 
va kurumuod' toplanan tehrlaizla tıaml1etll tıccar. HDlf n 
OIOlk !!'lhlıtleri ban m8dafallll karş111ıadakl bl11lyıtlar101 llbar 
et•işler, L'uruma J11pıcakluı teberruların teabit n kabulu içi• 
kendi aralarıod111 dört kemlte 11çalşlerdlr. Komlt~ler enlld H 

dQoltQ gan anı kurumunda, ııten tel)erruları kabul ıtmltierdlr. 
lkt glnlOk teberruatı aynın derç ediyoruz. 

Evelki günkü )iste Lira 

Lira Esami 

200 Ahm•t Br1Urumhı oğlu 
100 Abmet n Mallmat Ak.· 

ıto 

ıora 

101 

faylar 
Celal Ye Etllem Plrlaccf 
Elektrik ıtrketl 
Do!ıı teker tabrik.111 
Oıman Peker 
Sıtkı ıwuratllan kardetlM 
lsmall Albıtyı:ak: 

iO 
50 
60 
25 AH Rıııt Işıl 

25 1''11lı Pir 
2S Ha1rl Uıuailm11il 
2$ Hamit Abdıdlah otJ• 
2'l AU Alemdar m.ahtualım 
25 Tatlıcı Murat 
'.:?~ TOcoıtr terliO•ıaıu S11meo 
2Cl Nazım Demlroi 
ti Kadir Tekla 
10 Arif Bıyraklıgll 

iO 
10 
.f O 
so 

.Jt 

.lO 

21> 
21 
2S 
2ii 
2S 
2S 
20 
20 
15 
li 
u 
15 

Esami 

Muıtarı Karaatı 

Hıcl Hatan Tah~H 
Osman Kar111lı 
Temel NOcumQ Ilk.11l ti· 

eırethıatıl 
Pellal Onur 
K4mll, Muammer Yarı•-

bıyık 

Sami Deli• otla 
Çehrell kard~şler 
Metımet Iltıpcı 

Buaa Ek.mekcl 
HOHyia DHfıll 
Ethem Mı11roı 
Ha•dl .A.7aaoı 
Mehaıet Teolmer 
Nurl ruoar 
Er111ru• oteli 11blbl BalJı 

Kemal San 

Cevap 
W. Atlf• 

y aıcı•a vertiifiDls ••••~• ~k..ıu· 
•L• i fla lÇt•aO 

dua. Mea•• lllLl ç . itil· 
ltirlaayJi iakitaC etaeaıı• v• 
bana .a..ltkitlik ribi .,., ~·. 1·.~· 

111111 ıtır• • 
._ir iti ba1araıı11yac• . . t• iti ltu· 
ltHim ylrüttitB• fıkra Y _1 

ıdu• T a.ıllZ 
yıırm&DIH ....... • • 

ı. . b' •atörl t••· ııaaiye kad1r ıç ır • 
. . . i b• buı••· 

kıt et•ıdıtıı~• ~ r• •• · ia eli· 
taki kaltiliyetıaı ~lt••k ıt 1 

• • L lııaıtlıfı ba • 
alzde laıt bır t•Y DU I••· 
de ba itla ı. .. i• ele barcı• ? elti' 
clıfııı ltütl• ltir katiyetl• ı ıa 

.J •' it• il• etaHİH ıaı•1• var 
keramet a tlelikaelıal.. 

. ki . l tıclü• 
itiraf etler•• 

111 lıı kl 
ve ı11radıa. Fakat ltuadı çok a' ~ ı 
idia lltfea kabal buyr .. k~ O ou.• 

k't . i• lııır tahrır 
alaamereıiai te~ ı' ıf llso• •• 
••J•tiai• teıekku ll .. •• . · 

dı y aııları• aıı•• 
de aeltelt vır . d iaılcl• öae 
tarafıaııd .. yaııl•• ıfı 1 lr. ı aaalt• ı••Y 
ahlıp ltir ~a.ı 8118 if• ediatliaiı? · 
aedea •• aıçı• 'ftz Kör 
Ve aibayet aede• Nf1t'"~s sah 

• L - tarak aeyre • 
piyeıiaı a.or o . katlaoclıoıs? · ••t ve külf ttıae L t 

. t kul hared 
Billüa Dualar bu; • ••1 • ı 
ler dı2Udi detU•i 11 aaı k 0 

y uıetı 611ried• .iur•a -~ 
ü fkir ve au a ••k•a yürütll• 1 ı klaı•alıt 

lho ıarala ç•OU 
laalarla U5·~ . l/e kıaaoaaı 11• 
niyetiatl• det ılı•· L • 1 la bırpalaıa•• ı 
daba faıla iı•• • dQ iill aalr.u 

olduğuna göre ekonomik 
varbğtn devlet teşkilatında 
bile sair bütün varhklartn 
kaynağmı teşkil etmekte ol 
duğunda şüphe €.dilemez. 
iktisadi kaideler: beşeri ih
tiyaçlarm mesnedi olaıı ta
bi t kanun/arma ve hayat 
düstur/arma dayanmakta ve 
onlardan hlZ almakta ol
ması da ekonomik hayatm 
ehemmiyet derecesini teba
ruz ettirmeğe kafi bulun
muştur. iktisadi düşkünlü 

ğün daima siyasal esarete 
müncer neticeler doğurdu 
ğu ve iktisadiyatı m unta 
zam ve milli serveti kafi 
•erecede olmayan memle 
ketlerde yabancı kapı la/la 
rm oynadık/an rollerin ve 
sermaye ü~tünlük ve kuv 
velinin mensup olduX/an 
devletler lehine temin etmiş 
olduğu siyasi menfaat ve 
hakimiyetin derecesini tarih 
can/J hadiselere istinaden 
tesbit etmiştir. işte servet: 
ekonomik bakımdan da ya/ 
mz refah ve saadet vasıtası 
olmakla kalmıyaıak ayni 
zama•da memleketler zab 
tına kadar varan seyyal 
kudret ve fusunkar te'sirini 
her işte bile gö f termektedir. 
Şu h~lde bir milletm ikti
sadiyatı o milletin hayat 
mi;1ıırı ve ddha doğrusu 

kalbi şeklinde tarif ve tav 
sif olunabilir. 

Roma 17 ) a. a. ) İstefa · 
ııı ajansi bildiriyor : • Belediye reisi 

Trabzon 
- Şllntı 091aoı 

te•iyer11•· D•tr~ • 1 ık~alır ka 
ol n ia:z:ı• ı:ıerıatl ç itiraf ıt. 
dar tla y11••1Ya•atı•• keli 

Mi/!i servet bütün mil
lete lnalluk eden i t cezıi 
kabul etmez bir kül ordu
ğuna göre ferai servetleri 
de camidir. Şu suretle eş 
hasa ait servet ve bun/ nn 
idare ve tenmiye ta zlerı 
umumi servete müessır ol
duğu cıhetle menf aatı a nme 

Curnala Ditalya iazete
si diyor kit : İniil tere mu· 
harebeze İntaratorluğun dört 
bucağından gelen üçyüzbin 
askerle 800 tank ve zırhlı 

otomobiller sokmuıtur. Bu 
muharebe müstemleke tari 
hinin en büyük şavaııdır. 
İtalya harpteki yerini terk 
etmiyecektir. Mııır ve Trab 
lusta her ne olursa olıun 

İngiltere Akdenizde ıerbeıt 
kalamayacaktır. 

Cemil Şencan 
Giresun sıhhat ve içti . 

mai muavenet müdürü ı.kıy
metli arkadışı mız Doktor 
Cemil Şencan mezuoen bu
lunduğu istanbuldan döner · 
ken Giresuna. uğramadan 
limanıınıza g Plen vapurdan 
şt.hrimize çıkmı ş , idan he
nemizi d e ziyaret etmiştir. 

T afat Çmkıll ı 1' 

T(ab:rorı as/.. rltk ,,.,.eşi ıe is 

liMine t ·11in 9/ur on Yarbay Talat 
Çınkıllı ş 11htimiz.e g,./miş , oa:zi 
/e$.infl! başla•rttş'ir. Ho~lrır, m u 
v a// a igetler dilniz . 

D üzeltme 

Başta zatftılileri oltlafu lıal 
de kadir#nas TrabzonlulGrın 
gerdc r1arfft'ltin icrası sıra•tnda 
ıöstaJilcleri muzalıaret tJe t•rtk 
ıı.vrılırken i ıha r bugrırdakları 
muhabbet tuahuratından fevka 
J<iJe mütehauiı olarak en d1rin 
ıukranlarımın cıe ıcgın Tra b:ıon 
halkının rrfalı ve •aadeti için 
era iyi lemennilerimin kendileriaı 
iblağına tevauutunu:ıa ric11 etler 
muhabeetlı gö:ılerini&Jın öp1rim. 

Vali. ADAL 

Vakfikebir 
Belediyesinde 

Vokfikebir /Jeleılig• iılerinin 

memnuniy-t '1eıici bir saf!ıaO. 
olduğunu hobu alıyorıız. yt>niden 

ndilcihuzası ferdl•r iç 'n de ekono. 
mik k aidelere riaq t m cfıurİIJe G ,; n sagun zd:ı içme suuu 
tini amir bulunm akt ıdır. S ılta hakkında u rdiğimiz habırin on 
n~t. dev , inde her sulı ada olduğu ' kısmında Belt~İ~e tarafından 
ııbı, d ,.v/etin hayal menbaı bulu beher lorı su rçın 7,5 ku ruş 
~on ikthat işleri de hüsbutıin a ınması /.:. a laıtırıldığı bildir il· 
ılırnal eJilmi$ ve aclt:ia mıit vek miş ve bu h esaba t öre bir t~neke 
kil<ine b;r su~efle tesadüfi hadi ıu11un tu t.ıc::a ı yanlış olarak dli 
•atın seyrine terk edilmekle ile p ara iıar•t edilmişti bir teneke 
tifo olunmuştu. Dwlet medlıi lü su 50 para olmagup 6 p!!rtı 
vı iJtikl<il mefhumu içintü en olacagı ta.<ıhihen v11 iti&arın 

Vak/ikebir lelediyı reisi 
Ömer Kolein 

yük.tele. yu tutan bu - 1. bildirilir. 
onı.m ı meu ı===~-~~:--~==== 

ve t.uhu lan:ıimi Je yapılarak 
ctrJ/ı çewirilen büyük parlt.a 
gak.in yerde BeleJigs iinası 

.tua karşı bu kad., ldka9dane 
ve goflet/s hareket lıiç bir 
~aman a//i caiz t1e telt'if isi ko 
Loglıkla kabil olmayan hatala ·ın 
uoıında a ld'~, 
mez - .. e ıgınde şüphe edi/s . 

1urk m'// 1• • • k li - . ı • ı ıçın ço f egir. 
ve muJdeli . 

mokra . d netıceler veren d e. 
sı evıind h 

olduğu gibi e er ~alıada 
ıatii hak; . rnemleketimizın ikti 

rrııgetirıi h 
tekemmül ett ' .

1 
n ta akkuk vıı 

• 
1

' 1 rn11si · • · zarurı ee acil tedb 111 te mıncn 
ueısül edilmiş v ~rlere de le 

Ja teknik ve e~ u bakımdan Orto111f 
istinat ettirilen memı k e~a~ata 

1 etın11 • 
iktisadigatı ıaman aa,,.a zın 

rı muh. 

telif inkışaf oe terakki safhaları inş ı edilecektir 
R• çirerek buiünlcü tekiirnül nıer. K a ''~anın eılcidenberi en baıta 
halesine vükseltilmisıir. ıel n mühim ilıtiycçlarınJen iiri 

Hükumetimizin ilmf oe c eui ola, hamam in.sası 1akın bir ıin 
usul oe sarsılmaz bir enerji ile mel sidir. lca.Jabanın şark tara· 
sarf etmiş ve etmekte bulunmus fın la/c.i batalc.lıkla.rdan bir iı 
olduğu is-ıbetli ve cidden min11et kalmamıştır. 

ve şii.kranla karşrlanm-ıga layık in!Ja edil,.n geni m'2:ıbelıa vakfi· 
olan mesaisi karşısında ıuurlu keb·r Belediye.•İ•İn hııla ve 
milletim izin du bu hususta ken · pıJ<i ., /ı bir surette çalışmakta 
disine terettüp eden ferdi ödev· dtv n t ettiğine bir işardtir. 
leri bir idraki tam ile yapmayı Bel li9• m•clisi ve kasaba halkı 
kudsal bir oatan borcu olarak f aofiy\tirtdt!n memnun lcalJıklan 
telakki etmekte olJujancla ısrıç ve ~a.Lıılcarı nl•irıin ,.,.;Herler 
aıla tereddüt edilımu. 1 a•r,.c•flni m•h•lr.kalc 16rm•kte-

A.ıal ÖZER dlrlcr. 

96~ Yek.O.o 10 
10 
10 Dünkü liste 

Lira E~aml 1310 
200 Hoştr11er IH 

Nuri Dlıdar 
Aaaet Ha ait otlı 
Hamit Ahmet otlu 

YekQ.a 
Enlkl flokO 7ekQ.n 

V • ailaayıt bir baıkaıı~a::•ıö•· 
L a alet ol••·· yeru, oa kil arada•· 

lla raıı olmayor çd r•la•H ti 
Şu iki teakit yes.ıtıD 1 ı.. il llaltr• 

120 Nul Elrmekcl 
ıoo Haaip Kıla1cı 

d 
...... . 

2~76 U••• J•kOa rOp taaı ıtııaıı kıyaf•li• 1-------------1 maaıa bir de kalıp "' 
7A ElliD SaQlım /'--~------------------,~ 
75 HDseyln Blabirt•ı•t 
60 Afif n Omer larub.an 

YURDDAŞ 

• ~ay 'b' T L • ..l 

60 Daniş EJlbotl• Oımaa A.k· ı Tiirk erdıııuaa riivenciili• 

GO Oımın Ural fi 1 lrllL parHIH .a rive• 

röreli•. ••• çıka 
Eter yi•• kart••• . Çtıa 

eraiyıo•t••· 
eakıaa ıev•P f:daklrlık, klfi v• 
kil yaplıt•• .1 . delikaalıml. 
laıtta çektıar det• •ı H. M.,,,... 

r- l<OY YE ~~[OVLU-1 
~ ı· 

50 N11ım Ural '-----------·" 

Patatas ziratına ehemmiyet veril~;:~ 
PatıtH, Jııleıalek.etlmls lçl• ı ket 'ferıl•, HQkQ•elimiı lmdı· dıterlldlr. eutarıal .Jl•r Fakat D11 fal IDJ ' 

çok deterll bir •abıul4Qr. YAk- tlımııa 7etlftl. Mııır 4aaıttı n ~•• ele u ı.. 1,ç rıtfıe• 
11k köylerfıte, batta meHr.!l•r · datıtıyer. lyl •••• •uhtaç ol- b•11lard•• ball :~ ı1ıo• kımıl• 
d", yaylalarda bll• yıtltlr, Hr· dut•muz •Hırı dtb• ae ıımı· çeıltler nrdır ' 4'•• ıoarı . H 1aoık O 
glll ve bereketlldlr . na kadar 11tıo alaeatıı. Topra· ermeler• ıcıbıder . 

B! rkııc ıeaedenberl Trıb tlle ıeçloen b:r adımın yanı tC'plaa•alırı " k tıoıulıırlar. 
z'>nda b ılhuH yQluek klyler köylnnoa, ekmetial n JHHli· Ham toplaDırsa ça ı~ı pek iCC 
de pdates ı;iraatı yOğ11lmaktıdır. al hır eellO •ıtardaa tellırlk dayaoııınılar. Bu ~,ıtıerlol ildi· 
Alç.tklarda ve bele dere lçl J•r etmeal dotru bir ıey delildir. yetişen patıte•,, çyerJerdc ek· 

t 
'

okl•• 
ıerd • .,., y ağ•nuru bol oba 1111•· Mrdımkl topraklarımıı pıtatH mi ıu:r • t k 0ıur. 
t k ı .. rd• vell "<•n p •a tNıl • rlo ılru: tlne uyau•daar. O b!tldo .ceınek oıuvia 1 

.. patoteıler udıık 
v yet ŞB•• 1 

tı' ı rı h 'Yu ı utu ld utru, , ~ mııhaul ~u mabuek •ahıuldeo hepl•lz O ç ,, mırsılıınır 11r. 
r. • de çıbU~ 

•~rd l~1. ve ide ıdilea nı ı tııu· f17dalanmılı7:ı . M111r ziraatla· yerler ibi topraklarda er· 
111 11 n.obarl rdıs 911buk çft rü ' lllD dea Taıgıçellm 4emlyor11m. E1lsl, bU g ıuerl yetlştirm•· 
ıOyleu:yorsa da yukaek. v, yıl · Oaa b17Yaalarımıııa bHlıa•e11l ken yetl~OD çeş 
•um ol!lb ten l'!I olaa v" rler lçln de lhtlraaımıı Yardır. Ba ildir. ı bir a1illğl de, top· 

1 1 pııtal•• o . ilk etınemealdlr. 
lçtıı şlmdly kndar bH07. blr radı ıö1Iemek lıtedll mı ı•f· nı:oeı k 

'

lkAy.-t du:;ulma R;t'1lır. ı.: Aklıl yı ı ı:ıc ık ~e~ıtll tarla ılrJotlerl rv ğı bt>Ye nebıtl beyaz. 
1111 

' 
f l e ÇQokU bU aaıık şartlyle, b~r 

yUkaek k.ö ılerda patat • . ken. araaında pıtateH u • 1•r v killi sğır olJJll rnabıtll nrır. 
ler çok ıaeıırnuadurlar • tbımaılJ•l .,ermektir. Hlf d•· toprakta yeti: r; kumsal H H· 

Patates ç1tk faydalı Ti rnam· ailH, araslmlıia kOçl~ bl~l J... Bunuolı bernd• 'ço'· hoılroaır, 
leUtimiz f9ID ank ehean.ı yetil rlade lıeplals patatH e ille J ı. !dar ID • 

Y" d 1 • 1l1ecıtl rl• topr• l d• ıııı bil• lıte-
~lr ~arlık olaeıktır. Onull tllr· Ba •lmet •• roe H• eınrlşll 1•t er 
IQ 1emeklul hafiı•Hı Ye kOı· •eııı. •J•l 11mıatılı ıaa1n1• rt· 9 ' ildi SaaaJlde .te 7er Hl• mll· :f D fıhlıkllD H il• 
lemeal mah\tlınlzo• de m çluıl ,.,, r. 

1 
lrto .,. altuta OrJll•C • yerlere ,atateı 

deQlldlr. Suda pitlrllmlt Pıt•· dır, odıa •P 1ırhkt•• byozıımıka " umnı\11 ., top. 
1 9ıkarırler. ıur ı 

te1ler ekmek 1eri•• ı•ç 
1 
r, 

1 
k Pıtıteıla JOılıroe t•tltl eıtUıb · 1 yumrular iyi bU-

11babtaa aktamı kadar • loı ea N kutla kullaa•lı· raklatd•ıagtıartçıııvı lez11tılı olur. 
ki nrdır. • •• 

etmek ılQşmeyea 900• ıorırnıı 0 • pıtatH o•tldi yDr. 1 t"'l•• n"bıtleşae ılract 
k l iti l U cakaa OH 1 r p • v 

ltla an •ıa•• r 11ec L< '· me•o•t ohhıtt1 elbl, yymrularıa 1 de buQ'd•J ve emsıslt ıl-
Pat"tes ••mleketl ,l ıde 1 ıtae iri nya ufak uıulO• ·• ark.ayı ılır. yanı 

it "d y Jef(De gı>Çe 1ekl H, rlD ' ti ()18 ~ "il ıı. aJ 1 mHır · 1 ızeriadeld gOzlerl• rıı tarlıııoı patat~s ea ece-
eektlr. Tarlalarımıda Japtı;ll!Dıı • auıaa, Qıd• buluaaaaı buada

1
Ybl patatH tarlasına da 

mıaır Te butd•J ılraatl c.~dır. derla•e nya 1 i 
•lde ettlll•I• b11ılat biz bQ- H gOre de uırın çıııtıırl Tardır. ~~td•Y' ekllebllir. 
tnn 1,ı dOJuraoak kadaı tıızlı au .. aa baık.ı, pıtıtHl• r•~. ı:aıl• ve bereketli mahaUl 
••llltllr. SeHala blrkır •Jl erkH ... pek erk•• 71tleea bU•ek için toprağın işltnra•-
tol• «lııardaa amr al••to rueo· a711 ı1rı çeıltterl bile mncut · ılı gQbıeltnmeslne ve tabu· 
buras. »• rıı••• rıç•lş seH· tur. Erk•• 1•tl1H p,.tateılu '

101
' 111 oım11ıoa ehemmiyet 

~~!!.~ •:.::~' :=~~~:~.!.•t171:~~ =~t~ık~';~:.~::ı~:.·., !~~~.:.~~::. 1 ~e~~ek 1~~::~· IULUTA y 
&lHrl11e b•rt ~epta& •• atlr Ull'· ı.11 Hlteptea .. kltul HJ•l•aslar. k 2 ıe lt•Hu aı;ut.ı .. a.alk. lleı• eeg ,.u,.. pata&.Ueı lıe - Ar aaı de -



p, ta es ziraaUne 

f zla 
v 

emmiyet 

rmeliyiz 
- Baıt rafı 1 efe -

1 

·ş sah"pl • 
1 m m 1 

Kazanç v rgil rinin tediy 

taksitleri hakkında 
Defterd rlıktan: 

(YENIYOLJ 

Gayrimenkul satış artırrnazı 
Köyil Mlvkil Cinsi l uını M. N. Tamamının mea:ıhau Hisse K. ljra 

tıytık samanıl.ea Hane arıııs ıo 207l!G hlsşe 
itlbaıilo 19266 hlsseıi 

1307 2i8 

)) Fıoıklık ,. ,, ,, ,, J295 
)) " ,, " " " 741 
)) " ,, ,, " ,, 1299 
)) ,, .. .. " ,. 942 
)) Tarlanın 4 hi!!ııde 2,::i h'11eıl 129!> • 1296 
\) Babçeuia 4 hie.ııede 8.5 lıf,..esi 1297 

" .. .. 
,, 
" 

58 M2 

" ,, 
, . 
,, 

186 
28 1'iO 
37 25 
60 50 
!J4 Topr k mOınkQo e, goznn 

v k bil olduğu kadt1r derin iş 

lflDmPlt v bu sırada ahır gnb 
r lyle d atkınlıınmalıdır. De 
kıır hıışırıa '2 -S bin kilo v rll 
m ildir • ~ştl gDbre · de mele 
buldur. H 1 o kullanınekta ol 
dujtumuı Avrup gllbreıl g rçl 
yumru besılntrnı ÇıJ:?altır, amma 
ı lşutı. ı ve IPıı:zı-ti 11zelhr Bu 
gQbrf'nlo edı ( SUlfat D Amnn 
yık ) tır 8Pber d1>kor11, tohum 
atıl nıtden nvvel 15-20 kilo 'Ye 

2895 !l!!Jlh kıınunuB 73 nneıı mlldd si htikmllne tevfikau n 
kelleflPr kazanç vergilerinin ikinci takeitlerltıl Birinci k.Onuo ayı 
tçl de tıshıil ,ube •~&of'slne t dlyeye E'Cbur olduklarından ticı
r tle iştigal ıden btı'umum esnaf teccn hf'r Df'YI fş vııpan 

)) Yaslloğlu Çalılığın 18 hiESe 1Ubarlle ıu hlı. 944 
)) " " • " " " • 742 

.. ,, 

i6i6 
919 
919 

1838 
0514 
1838 
2757 
919 

1888 

it 

• 

ıo:ı -iO 
25 
11 

rı Fıblllr F1'k t vni t rlava da 
l ~vvel b y Yan 20bresl. ber 
h llrllr Çnokn bu 

)) .. " • • • " • 943 • " 
16 75 

Oefterdarlıkt n : 

HY arlar, seyyar Htıcılar. ~elfa, cırııkler, otomobil Mbipl ri, ve 
fOförler et arabacı snblplerı Ye sOrtlclH rl, kftyık v mot r işle 
t al r v buohırda ça\tşanlar, htımallar, kundura boyncıhırı eyy r 

Yuk~rd11 cioı ve evs fı •e fartnamGleriode hudut v alresi yazılı gtıyrlmeakullerdeki bızioe 
bis P. i bed lle"i P"Şi Mt10 k ~artlle 14-12-640 tarihi deo itibaren 15 gQn müddetle ve açık 
nrltrnın e 111 ~ mllll iy ti ri utılığa çıhrılmıştır T lfp olanların yüzde 7,ü dipozlto nkçelerllı blr
lıkte lb l ~QnQ olan ö0-12-9~0 pnznt si ,naü !aut 14 de defterdarlıkta toklonacnk komisyona 
mnracautlıuu. 2-4 sanatk6rlarııı içinde bulandutu uı 1 inci kanun 940 ayı zıırfanda 

vergi takıltleriol ödemeleri aksi takdirde nrglleri yOıd 10 zam-
1 teh ili emval kanunu b1lk0m1Prlne tnflkıın lınclz veya hııpls 
s~rettle tobıll ol11nacaağı llAo oluour 
.::.:.:~~~--~~---;-----~------:::~---

11 an 

İlôn 
Of icra m11 urlufundan: 

Açık ıırtırma ile p•rayn çev 
riJ c k g vrı nkulun ne oldutu: 

Trabzon Adliye 8ışkilalıı tinden : 
Açık artırma ile pııraya ~ev-

ril lı:: gayrimenk luo ne old•t~ 
Gayrimenk ulun bulundııt· 

mevki mııballcsi, sokağı, ıı marul 
Civara köyil 
Şırkıın Kul otlu çalılıS?ı bn

zan ırmak , ıimal~D ırmak garben 
:)aıtır o~lu Ahmet fıodıklı2'ı cııcu 
ben tarilciam ilı, mahdut fındıklık, 

Tapıznoıı Mıv • 9~9 larib vo 
c .. zi c:acfdesi n:hayetindt' ve 46 t r:umartı mda hyıtlı şarkan 

solunda denize ve ırün e ne:ı:ır karılr o~.u Hurıııt Ve g rben Mol 
uç odı, bır ulbak, bir sa1oo, la Y uuf o~ u A'>d 1 ah iken ha-
b. ık leı Hu·· y D v 1:ı·~al•n Eaıı'n ve ır ttış 1 ve bıhçevi havi mun. .. y u• ... .. 

tazıım kirg·r ev kiralıktır. Cl"oub o küçuk OQ'lu Abıt!cd ve 
Görmek istiyenlerin m ydan. cebri c ri ıle m hdut ilı:i dö üm 

da Baııkpı>:ıarıode torbt1 lı:a ılçı tar Vt'di his.ser.le üç lııas i dört 
Hüaeyitı C fere rolirecııatlıır' 4 4 hiı:se ıtı rıl Lir hiıı eııi v~ ıı vai 

-o.;;.;.,;;;;;;;._-==-·;;;..;..-.......:;......;;...-..--~...-:.- ı ta ıh ve 4i0 rıua ıırt:d~ ve köy 
iLAN 

Kirahk Furun· 
Znoı çarşuıundeki turunu uu derualnd AleıHyıda11 

celb yJecıi~I h mur ekh uı v furunculuta ald bilcuı:alı alat 
H dev t " t razı ve dlrb wler nrınc y111. tadar meTcudllur 

ira • • nceğlmd ıı i teklil rin nrzub11lci Yuıur Ziya C obulata 
m rııc ıtlırı . 2-5 

r 
zunu m 

Telgraf rnuhab bilgisi olan orta 
mur ahnacak mektep m 

P. T. T. Umumi müdürlüğünden: 
1 . l ar iz m01bılleri11 orta ıneıtt p mezunu ve telerat 

mubqb r l e vakıf olmak Uz re ttlın cıık meıışh veya Ocretll 
memurlar içle lDQ nb ke imtibı ı yapıl c-ıklır. 

U dönüm H11zirııD 928 oo. 74 
Sahibi; 4 bisso itibari! 2 hiı 

~~ ıeai bu kerre 4 bi1So itibar olu . 
oarek birerden 2 hissui Sıfır 

tuzlım d b şh bıışıoa 

Trulno icra Me.nurlutoııd1n • 
Açık artırma ile p~rn ya çevrile. 

cek gavri meıılruh n ne olou~u : 

eivarını.b şark n küç.ük: lıırı1oil o~ 
hı Yııkup ıkan belen karı~ o~lu 
Kelt:ş ve Sa ih ve g rben ve şi 
malen ırmak ve cecuhrD k çök 

2 · M.Qs b kadı muv~tr•k olanlara idıır cin teklif edeceaı 
yerleıde ıe urlJ et k.nbul etmeleri şarttır. 

o~ulları Mehmcd ve Ahmed beyırı 
gObrt>lerd r Ü"mao ve bir hi11eıi Yakup Ô 

Gııyri rııenlculua bulundu~u 
mevki mahallesi, aokııR-ı . rıuaıareeı: 

lumaıil oğfo Yakup ilrAn halen kıı"· 
Jı oğlu Hfııeyııı ile mahdut iki 
döoüm tarlarıın ıekız hissede iki 
bisst-ııi. 

3 . M uıııbııkada muvrrra~ ola~ ımı 3650 snyılı kaoun hUkmUne 
göre 1;) Ura ruaıış veya tO lir Ucret verlleıcektlr. 

P11t t sin tarlnsına •• Knl ,, " 
er benuo Salih aQ>alar de VNllmı>lıdtr. 

Toı gOıre er. açılan çizgi Takdir olanan kıymet 1500 lira 
Rl '-k·m cbvaba mu·tev•cc:ihe lerla ven oc kıarıa di ine ser ~ .. '" 

pilt>ff k ve llir Ve bualerm O· eanıbı yemini Sava 02'1u Anaham 

z rlP•ln" df" biraz topr k alil dükkicı ve yeııarı iskender zade 
d ktaıı sonrıı yumr olrır Pkilir. Raif zcvc~si Asıye d hinı erit• 

Kftzım HULU f ;,\ y sı iıkender zade Ali ağa zevce i 
_ Sonu var _ L ttiye tarlaaı ceph•ıi tariltiam 

--------------ı iJ mahdut : bir hap dük.kan. 

Trabzon Fındık 
ihracatçı la nno 

Ticaret Vekaleti ihracat 
Başkontrolörlüğiinrlen : 

Ticaret VE>kBteti tnrahndıın 

cnturel fmdıkhırda bulunabile· 

c~k ufek tane nl bf'tlPri tombul 
ve lvri lçlor için (yO:ıd .;) ve 
tombul kabuklu fındıklar için 
(yDzd 6) ıivrl k boklular için 
( 11zde 8) olar k t ııbll edilmiş 

oh1u~u v a raca N!ltur.-1 fıa 

dıkl r der nunda hu!onahilı1cı k 
OıOrlU taoel re alt oomunelerlo 
d ıılrfl lıde teşhir edil iş 

bulunduğu nsn olunur. 

ilan 
fl.<ıç~ nih hukuk baki litinden: 

Maçta huineyl 111aliycıiııe 

izafetle veluli Faba i Ô.&teain Mav 
kaıua Kalyaa Meaahot öyüadeo 

H .. ci o lu Mela et k rısı Zehra 

aloybıtle Maçka eulh buknk mail 
ke esinde ikame oylcdıfi vaege· 

lia evkıi de hazine ile müıterek 

yırmı lıra kıymetind•ki bir tarla 
üzerinde bir krıiraıol binaa• inııı 

ol1.111dc~u dan rııı:bnr ye ait 11-

kızde ır bısae i t diye 
oluamak üı:ere b sıııe llB uıa ta 

puca tesa li davasında. dolayı 

muddoaaleybanıa iıt metıabı ın 

m b l ulun asından ılaneı:ı teb 

verılt-rek 1-ıu 

r tıc ı a o Lcsul t yapıld 2'• 
lı d muııalt m c ııııbatı vt•c ıt 
etınedi ı e bir vckıJ dahı g 
derm dıgındc bılı:tında rır~p k.a 

rarı V rılerelc. keza gı p K:ararın 

da ı aoeo te ••2' oıu.amaıııoa karar 
v rıleıek mulaıtkcmeoın 10-1-941 
Comn gunu saat JO na talık olun 

oo u dun o l{Undc cnuddeaalt yh•
D ve-ya bır veıı.ıl gondcr 

h zır 

u aır 

50 artı• Niıan 925 No. 2 
Sahibi : 4. h:ıse itıbariyle bi 

rcırden 2 bi11eai Sa2ır o2'ulları 
Mebmed ve Ahmed benua Otmao 

ve bir hissesi Y allub 'e bir hi• 

11 111 Oımna ve Ali ve Ô.oer be· 

H·Salih 
Talı.tir oluaan kıymet : 

600 liradır 

Artır aaııı yapılıoatı yer • 
güD, aaat: 

f rabz.oa icra daıreıiade 17-

1-.9!1 Cuma giinti saat 10 de 
1 • ltbu pyrimennU•rirı artırma 

'arlaamHI J8 12 • 940 ta.rnıind• iti 
baron 98i· 2 No. ile l'rab:z.otı icra 
d a l r e 11 1 n d e muayren ouaa.ra 

ınnda berke81n f(lrebilmeei için açıktır 
lllııdıı yazılı olAnlardan fazla malt 
mal almak lıteyenler, ltbn priııa 
mey ve 937· 1 dosya n marulle 
memuriyetimiz• muracaat etweildir. 

2· Arlırm.&J• işUrlk ioin yobnchı 
yasılı ktym.9Uıı y11sde yed1truçuk 

ıWbeU:ı.'.!' pey veya milli bir B kaaıa 
emlııııt mektubu tevdi fldHocekUr(lW 

B· lpolek aahibi alacaklılarla c1lğtJ 
ııJAkdarluuı ve lrUfak hakkı ~ 
lerJnlD ge.yrimtıDklll tlzeriAdeki b 4a1J' 
rım ha&nıilo faiz ve muraf& 
olan lddialımuı lobu Ulıı tarlh~r~ 
ıhtı~ueıı o.ııbcş ırtın içiııd• • '1mJ 

p;ılll'lfC 
111tııb.1toı~e birUkte DlO a.ka1 hal 
se bHdlrmeJcn icap edcr .... bit olm& 

. ·•ı ıs -eh hakları lapa 110- ..,,1 ıuıLD.4a.a 
dıkça Mlış bedt:llnlo payla~ 
hariç kıılırlc.r. do artır a.va 

4 GOıtorlle (Ctız:n. tartııaı.n~ 
,,,Urak edenler artır 18aıo.nuıt alını 
oknmut ve ıaı:uınlu k bul ' 
ve bunları tonı~:ı,~~lar. a etm.ı, 
ad va ıutıar 0 

5 T in odtlon zamanda gayrJ 
menkul g~ defa tJagırdıklaa oııra 

k artırana lbııle edılır ancak 
en ço ıı h 
artıruıa bcd0 mu ııaıen kıymetin 
vür.de yctmitı beşiııl bulıuaz veya 

tJŞ ııteyonln ıılııe.ağına ruchıı..cl olan 
diğer alacaklılar bııJuııııptn bodcl 
bunıarıo o gayri :nonkııJ Ue Uımin 
114Uoılt alCllkJıırınııı ınecmnıında.ıı 
,ıı.ı;Iaya çıkıııazsa en çok ıırbranıo 

taabbOdO bakı kalmak O.zere artırma 
ıo gün daha le.nıdıt ve ıo inci günü 
uyni ıanta 

yııpılacnk artırmada, bedeli ıalıf iıl• 
ytni.ıı ıılııcııtına rtt<;hıını olaıı diğtır 
alacaklıların o gayrl meııkul He lemın 

edılınfş akakJannıo mecmuundan fazlı 
) a ı.:ıkınak şarUle, en çok artıraoa 
llıııJe edlUr. Söyle blr bedoJ eld 

fJmuee ihale yapılmaz. ve aatı~ 
laJebt dtı er . 

Lıdomi Sıt r köyü: 

Sat tarafı Genç ara oe-lu Yu 
aııf auası eolu tarikiam ertaııı 

Genç oğulları Hüseyin ve HnaAa 
tarhları cephesi l bi dery.a ile 
mahdut fevlr.ııni odayı havı kalı 

vehıınenıa üç hiuede bir hi eıi: 
No. #\2 Hniru 936 288 M. 
Takdir olunıın kıymet: 
600 lırıı 

G•yrtmtnkuliln bulundu~ mcv· 
ki mahallesi, •okıfı, nu er111ı : 

Otun kazret lr.oyü. 

Takdir olune kıymcıt : 
Tamamı tarlııların bet in lira 

Artırın r ı )'D}Jılrcaeı yer, 
ıun, ıut: 20-1-941 Pezerte 1 
gDntı Hut I• de Of icu 
dcılreıl ön Un e 

4 . ldue da lltndoao mnsab.:ık.aya iştirak edecek bat bıışbakıeı 
baş mQv ııl ve bakıeı ve mnvezzllerln 30 yaşıodan Hvel idareye 
1 tı p tml olm ııarı şarttır. 

5 1 are haricinde musııbakayt girmek istlyenl rl haleD lda· 
re d ı ilia e buıaonn uvakkat memur muvakkat bakıcı Ye mQ. 
vl'zılleri 88 ı yılı m urla llBnuaunuo 4 Ooçll maddealndıkl 
şıırtlrırı h iz ol aları vo devld memuriyetine ilk defa alıııacakJa. 
rın 30 vrıı>ını geçcnenılş hu uomuları ıazı dır. 

6 . U 1 o lıiarede ustabdem ohıol rdan mllsHbııkuya ilrmek 

Arlıraıanı• yapıbcığı yer, g~o, ıaat 
17 - 1-94 l b.rihino müsadıf cı.ıma 
ilall eaat t O de. 'frıbzoıı icra 
daireai i.aade. 

1- lıbu ırayrimenlı::ulün ~r~ırau 
Şartaameai 18-12-940 tarıhıııdco 
itibaroa 937-S~t No. ile Trabzon 

m k is yeoler 20 • 12 · 9'0 cum3 gaaa akş:ımıoıı kadar alı dJ. 
lekoe ıle Ye 1ciare h rıcindca girmek istiyenler d yine bu mız
k.llr tarllı nkfrı ıoa kadar ttil kçe ve ~vralr.ı mUsblteterl ile bir

l - lı!:ıa rayri enkullerin er- Uirtfl hntıba tarın lcr" oluııac~ğı P. T. T. m rk.ez mUdUrlüklerlae 
tırma ıart aıHai 10-12-940 ta· mlirııcıutl edecekl rdir. 
ri'1iadeo itibaren 939-115 1C'o ile 7 . M!1sabııka villiyet P. T. T. Merkeı mUdUrlOk.leriade muhı· 
Of iora d ireıinde anayy«• 

berede 25 - 12 • 940 Çarşamba gUuü saat 9 da 7ıpılacık mubA. ıaumıırada bcrl::,ain röu:bil il rçıa 
icra dairHiain aıueyyen °' ma. açılttır. JJhda yazılı olarılardu hare bllcisinl isbat decıter nmuml bllgllerden de 26 - 12 • 9'40 
ra11nda berlı:eıia görebılmesi içiıı ruı. uıalO et 1 ak leteycaler perfeaıbc glaO Blllt 9 do )'t1Plhıc.ıktır. 4 • ' 
•çıldır. llinda yaz•h ola.ıılard • itbu fartnııaeyo ve 9J9-31S tlos- T ı f h b b 1 1 1 
faua mılamat al111111t istıv::nler, e gr mu 0 r I• Ql.51. 0 On 1° L Y numuııııile memuriycıtıa:ıiu u· ~ 
iıbu ıartnaı.toye v• 937-6~.1 ?os rııc et et elidir. 

ya numaruile memuriye ımıı:o 1 - Artırmaya i~frik içia m t m ZUnU m mur OllnQCQk 
m re•aat etmelidir. • - • . dukarıda yuılı luyaıditı yüı:de 

0 

it 2 -d· Artırlmat~yaı~~~·ky6~~= yl bubçuk ni!betintle pey veye. millt P. T. T .. u umi adüt{Qbfinden : 
yu arı a yaı:ı 1 hir llnk' ııın tea1inııt mektubu tev· D 
yedibuçuk oisbeti•d<: pey veva d' d ı k . 1 - !darı iz U hdlerlne ilk mekt p mezunu "• tılrraf •u· 
ııaillibir ı:sakaoın teın.ıont mektubu 

1 
e 

1 
ec" tır (l H) habere bil lal e vakıf ol ık Uz re alı calıt ıaaaılı ve7a ecrttll 

tevdı odılrcektir ( 1~4) 1- İpotek 111Libi alıcaklılarla di 1 urlar içi tabaka l Uhıu:u yapılııcaktır. 
3 • ipotek sahibi 6lncaklıler- fer ıılııkada Jar rı ve ittifak hakkı 2 • MO abıksd uvatrık olırnlım ld renin tıkllt tdeo~tl 

1 d'j2er elikaderları• ve irtif k sııhiplerioin gııyrimenkul üzerınde 1erlord mudyıt kabul etmeleri euttır. 
:ak~ı sıılıiplerinin gnyrimoo\ul ü:e ki holclıırını husu .. il faiz ve m81 B • Mllubaka uvatralr. Jaolarıı 1656 sayılı keo li hRkıaQae 
ındeki beklıırıDI busususile faiz ve rafa dair olen idd'alarıııı İ§~U ilan eöre ( ıo) lira Hf v 1 .. " - 'o Ur. üor t verileoektir. 
:ıurafa dtıir olen iddialarını i•bu taribiııd"o itıbart-n yirmi ıün içhı· ld blll d 11 b L- 1 ti k d k .. t b ı. d 'h ~ '4 • rtt • D sıı a•ayıı ~ r ece ... •f aa.4• Uio tcrihio en'. ti~are.a yirmi gün de. evrakı üıbitelerile birlikte Cl baş fe!Zl V blktoı v G•~hilerl ( 30 ) y şıadaa anıl 
içinde .evr~lc~ ınusbıtelerile birlilHe memuriyeti ize bildirmeltıri icap tf!arey hıttu p twış oı ları ıuttır. 
meaıurıyetımıze bifdirmderi icııp ıed r akıi halde hakları tapu ıiei. 5 • 1~:r nar el dao ınns b k J• gir ık fst yeni rl• h::lon 
eder. Aksi halde ha ları tapu ısi ıl~ aabit olmadıkca satış bedelinin idare d lJUlaie bulunan UY it et mc ur muv klut tıtakıcı ve 
«:11!le IRbit olaıadıkc11 aı;tış bede pıylaşhrılmaaındaıı hariç kalırlar. GvcuUecia 788 sayılı mc uda lluıueu uıı dOrdOocn ıddesfn .. 
(ınıa payJafaıuıcdan hariç ltalır ~ - Gö.t~rilea aüııde erlır· 

4 G" " deki ıırırtları aiz olınıl rı v devlet irntihıuıaa ilk dıfa ahna-
oaterilen günde artırma mAya ~flirak edenler artırma şart· cakl mı ( SO 1 yaşını geç ewiş bulun ııluı 18zımdır. 

ye ~ş~ira.lı: edenler rtırm11 şer.tan cameıııni okumu• Vo lüzumlu mı· t tıd 
mesını L 1 "' 6 . Hdeıı i rede Oı a e ol nlardın Qseb•k y rır-ık Oııı;uaıuşve lüzumlu ma Q. lumet aimı• VO bunları temıımen 9 p aa 
mat l '- Y istıw ol r JO - ıı · <lO az rtes. i aktı mı n kcıd r yalnıı ttlr dl· ll mış ve bunları temıımen ı.ı;a · kabul etmiş ad v itıbor olunurlar. # 

bul etmiş ad ve ihtibar oluour. 5 _ Tayı edilen nmenda lelıçı 11 • v 1 ar h rlcl d gır ek lste7 11lerd yine ,mızkelr 
5 • Toyln edilen zamandn gay. g yrımcokul üç defa bıı~rıldıktaı:ı tarlh kş l 8 k&du dlh~t..çe ve e t k.ı RlQsbltelerlle birlikte 

ri oenkul üç defa bakırdıktan aon ıonra en çolc artıuıoa ihale edilir. icnlib ol ı Jcr olun c ğı P. T, T Merkez mUıtQrlOklerlae ma. 
rtcııııt t:d c ıucrdlr. · • ra en çok artırana ihale ~dilir an. Anuk nrtırma bedeli ır uhıımmen k i 

calc ,:~tırma beleli m•ıhnmen kiv kıymetin yüzde yetın f be.ş1ni bı.ı!p 1 · M.lı bl\ • v IGyet P. T. T Merkez müdDrl klerlııde mu. 
metin yÜzı,': yetmiş beşini bulmaz u: veya a tıf iıt yeııiıı ıılacıı~ı babored il 2 \ · fHl Puf u gaon sut 9 aı H u a ı bil· 
veya satış isteyen1; alnc:ıR-ıntl rı•c aıa ruc nni ol n ditt"r alecaldılır d n 3 • l · '41 c lihı gQ ll "Ut 9 d yapılacsktır. 3 • 7 
Lııni olıın diğer alac kllı:-.: b ılu· bula11upta bl'del Lunlaı ın o gnri· s "" . 
DUp tabadcJ bunl11r1D O 1rB)'rİ mel:I , .EXICnJaıl ıJo lCIDID cıdıJm Ş alrcakla ıgır etı a rnacak 
kul ıle temin edilmis nlcııla .. ının · rının ır tcmuutc:.: fazı y.c çıkuıtıı: •• •• ... • • . • 

f'!C uundan fazl,.ya çılcmaz .. a f:I) sa t!D çok n tıran n taahlıadıı lıa Gumuşane asken satınalma komısyon reıshğınden: 
ç k artırııııın tahhud~ b'lkı k luı k J 1tı kalmak uz re a tırm on gliıı ! 1 - 4\000 klıo ayrı 13000 kilo uyrı olwftk Ozere sığır eti 
üzere artırma 10 guu daba t 1 aaha temdıt ve on ırcı gu fi avnı alınac khr. 
dit. ve 10 icci gücü aynı 8 -l da aaattıı y p uıcak artı rn da hdc•i 2 H 
Yap' ılec k arttırmada bl"'deli satır. h . - 'r iklsiııln mulıı:ımmen bedeli 123.lO lira temloatı 924 

• v sat ş •seycnıo alaca~ırıa rOc: anı liradır. 

i•teycnin ahcağına rüçhanı ol4.: dı ola aıgc alııc k. ııerı o ga,-ri· 3 _ lhd Qall 2o_12_94o Cuma gl1nn saat on dörttecll r. 
ter alııcııklılarıa o gııyrı menkuh mcoıruı ıle temrn ~d lmış .. J-calı:la i 
ilo temin cdilmış elactkl ıı r m c rıuıo aıec:ınuundan fıızhıya çıkmak 4 - Tultplerio muayyen gOn ve snntta Gamuşaoe askeri 111-
muuııdaıı fazlaya çıkmak şıırti" §&•tılc, eu çao ıutıraıın it o:ıle edi· turnlnıa koıııiı1youu.1a mllrkcııatl rı ===-
en ~ok art r.ııoa ihnle edilir lioy. Jır. noylc bıt oed 1 ,.zşe ıh11 
le bır bPdcl eld edılmezst1 i le 

1 t t 1 b
. d- lo yapıım11z ve 111tış talt•bı duter 

yapı eı: vr ış a ,. ı uştr 

6 k 1 ,_ d . 6 Gayr•men ul kendi ine 
mro u ıı.e • Dt> 1 d h ı 

30 lira ücretle bir bayan aranıyor 
Halkevı reisıiğinden : rl h 1 ıbale o uoan tımse f'r veva 

\erH n wu.ı et iÇ D • p ravı Vf't nzere şimdilik 1!0 Ura Qeretle 

, f/ m 1ıı ıtı ıe K r rı f ho 1 n r. lc _b_ı_r_-=.._------:--"'"""'.---il--k-~_v_ı_e_m_n_ra_c_a_o_t_hı_r_ı_ı _ _ ı 
t; Gııyrl menkul kendisine ihale 

ulunan kimııe derbal veya verllen 
..rnQhlet içinde parayı vorını:sıı ihale 

' c v " ı.c:nuı od il cvv CD lh ek tt>lt HaJ kevi reislı inden : 
bulurıarı li.ımı arzet ır-u hli.e buıu a.ı ltııose a z 

Şimdideasoar H::ılkavi b:ınd J uad l ç1hşanlar ehliyet derece
lerine göm 8eledlye, Parti, Hnlk lilrıd açılac k memuriyeti re 
terclbna olınmata11 teıı::arrur etmiş olduğundan iş araycıaJbran eY· gazete 

-ı yat ldıaro eden 

o kır ~u .u ll Kula •sızoğlu 

< ı ııa ı rıa s tırı : 

20 1 ı ıcı eşrıodeıı itibaren 
10 kuruştur 

GQnQ i 1. n nyıl r 20 ku,.ııştur. 

ararı feıholunarak keııd iden evveleıı 
yOkeek teklifte buJunaıı kimıe arzetmlt 
olduğu bedelle aımağa razı olur&a ona 
razı oıma.z veya 
bulunmazsa honıen oııbeş g'Qn mOddet 
le artırmaya çıkarılıp en çok ıırtırıuı.a 
lbnhı edilir. iki ihale ıırasuıdakl fark 
vo geçen gQnler için yfizde ı; ten 
beaap olunacs falı vıı diğer zarar 
lar ayrıcıı hQkme hacet kalmalaışu 
memuriyettınizce alıcıdan tahaU oıunor 
madde (183) 

Ga~ rlmoakullerln yukarda gOılerilen 
17 • ı · 941 larlhinde Trabzon fora 
memurlu~u odaıunda J9bu 11.Aıı n 
gllltertıeıi artırma tarbıamNl daire 

lli'l ·~ulı Bal UAıı OIWlar. 

bedelle ahna~a ra:rı o maz v • ğu b d J e alma r 7 o u ona 
bulunıııazea h "'ltn on ' gun mut- razı Olmaz veya bul ıım zqa he 
telle artırm ılı:arılıp e ç<'k m"n Oob Ş guo muddet e ıırtırm 
artırana ihnlrı .ıılir iki ih le ar ya çıl.:ısrılıp cD çok n tır na ı. le 
sındaki fark ve geçen !!'Ünler için· edııır. 1r.ı ıhtıle nrıısındaki f , k 

de yuzde bl"şten he" n olunacnlı: f ı7 ve f~çcrı güolet ıç n yuzde 5 t-n 
ve difer :ı:ıırıulaP ayrıcıı hıik"'" hıı beıı p ol n c it faız v d $!er zn· 
cet ltalmalc~ızıo meoıuıl rtiır•zc" r:ırhıı yııc hukm h c,.t kolmak. 
nlıeıdan tahRıl oluou· ma.J ~ (1 J;J) sızın we urıyetiımzc alıcıdan tab-
gayrimenltul yukarıda göslerırlen 611 olunur Mbdde (133) 

17 l 941 c:uına günü a:ırt ıo da Gayıım nl.ul erin yok rd gÖR 

frabzOD icra memuluğU odasında işbu terıleD 20 1-94 l tar IDdt' QF 
lio ve gösterilen artırma fartname.i içra memurluğu odaeındn işba 
dai•~•İd" ~ıtıl.cııııtı HlılaOlfl ilin ilin Ve (Öıterilen artırmıt fnrtna· 
aluıu;r, ıae11dıiroaiad11tılaçı2ı ilh olunur. 

vel emirde H.ılkevlne mur ca tlcı bacıd..>ya k yıl olunarak lşt 
başlamııl rı !Azım g~Jdl2'1 illln O!:ıuur. -------

Düzeltme 
14-12-Hl40 ve 2750 sayı 

h ouslıamızıa ikinci sııyfoalJin 

41lucU sutunund:ıki ıl o 'fr1abzou 
icra memurluğuaaııo oı c kil. o 
Trut>zoo Adliye Bıış ltabetiadeo 
oıaıuştur. Taahlh o1uaar. 
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