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13 
TEMMUZ 1940 

Çarşamba• Cumarteııl ~liıılerl çık;r 
Sa_qı ı 2708 Siyasi Gazete - Trabzon 

Dlruktnrn. nnşyazıeısı 

BEKİR !"KOTI KULAKSIZOl'ıLU 

Fiati 4 k~ "UŞ 
ilan satırı 5 kuruştur 

Uzoı:ı!IO ok ; 121 • 12.~ • 125 

17 mcı yı/ 
~...;,..;;-.....;.~------_;....,;..---~ 

Mar 
he---

ş 1 Peten 
Devlet 

he 
Reis· • 

ingiliz ita/yan gemileri Pasif koruma 
işleri 

Fı n 
,ı arasında muharebe oldu 
lngiliz Hava kuvvetleri Almanyada 

rnühim hedefleri bornbaladllar .. 
lngilizler, Fransız Afrıkasını topyekun 

Şehir patlayan bomba 
lan kaldırma ekipleri kursu 
muvaff ak:yetle neticelen
miştir. 

y nni mahsul ermeğe oaşladı 
Trabzonun birinci saf ta 

geliri ve bütün iş ve dö
nüşme faaliyetinin dinan-

çok f 8Y.~. sı görülecektir. 
Söylendıg1ne gere bu vılki 

Şehir $ıhhi ekiplerine 
seçilen vatandaşlartJ sılıhat 
müdürlüğünce halkevinde 

rosu olan fındık mah;;ulü 
artık hasta/Jk. dökme teh-

mahsul geçen yıla değilse 
de evvelki yıl/ara nazcran 
vasattan üstün mikdarı bu
lacaktır. 

olarak düşman aru7isi addetti .. 
llnkara 12 ( A. 11. ) _ 

k u r s gösterilmektedir. bu 
kursa şehirdeki daire mü 
esseselerden hasta bakıcı 
olarak avrılanlar da devsm 
etmektedir, önümüzdeki 
hafta şehir dahi/in d ~ halk 
evinde, Şehir ku/iibü,7de. 
gençler kulübünde t•e ma 
halle parti ocaklafl•ıda ol 
mak üzere 7 yerde p ısd 1 
kuru ·na kurs/an ar.ılac1:1ktır. 
Bu kurslar bir lıafata dev ı 11 

edecektir. 

tike/erini atlatarak ermeğe 
başlamış ve deı1şirme çağı-

na gelmiştir. Bu ayın son-
fmdık, vilayetimizde ek· 

seriyetle bir sene bol. son-

lngi/iz deniz kuvvetlerine 
8 rıı_ensup tayyareler dün S i· 

cı/y~~a bir ita/yan Destro 
Yert ıle bir depo o I a r /J k 
kullanıla b' . b n 1tgemı te/mcşini 

. J atırmışlardır. 
iff R- !inkara 12 ( il. fi. ) 

.. :,,, oyter ajansmrn Bük re~ 
.. muhb" · _.. 
1 R- m vakı davat üzerine 

omen hariciye nazmmn 
yb~kı?da munihe gideceğini 
ı/dırmektedir. 

4/ . flnlcara ( 12 il. fi. ) _ 
F1ransa c h . . lt1 um ur r~ısı Lebrun 

ereşa/ Petenin talebi üze 
rl~e dünden /hl/baren va· 
zıfı · 

nı t eımı kendisine derretmiş 
ve bu s ti 

. he ure e mareşal Peten 
dı m hiJkümet ve hemde 

ev/et re/~i olmuştur. 

!inkara 11 ( /i. il. ) -
l ngi/iz tic.ıret nezareti Kor 
sikada dahil olmak üzere 
livrupııdaki bütün Fransız 
arıızisinin ve ayni zamanda 
c.ı:>zairin. Fransız fasmu:ı ve 
l unusun düşman arazısı 
telakkı edildıgini ve ekono 
mik harp k anununun hü· 
if.ümlerine tabı tutulduğunu 
ilan etmiştir. 

flnkara 1 J ( fi . fi . ) -
likdenizde dün lngiliz l caf· 
yan deniz kıtttları aflJSllJdu· 
ki muhart:.oede ita/yanların 
bır muhribi, bir demzaltısı 
batmış bir kruvazörunede 
torpil isabet etmiştir. ln
q//Jzlerin zayiatı }'oktur. 
lngiliz kuv11etleri lralıan 
f ilosıle yakından çarpışma 
lmlcSmnı bulamamışttr. 

MilliMüdafaa mükellefiyeti 
Kanununa göre kadınların 

görebileceği işler 
ııt _Y alaıua dalı ili ve Aaarlol i 

)atıQl b eıaD • ve •u afaza •aluadile • 
~.,. it 1110tı111ı 

kat ey f ıaıat aafara•rhlı: ballDde 

ı fa:becv~allde baUerde J•pılaeak 
a l ••• , ılık lıaıa•etleri•de •lelide · ı d t•larJa tealıı e .. ileaae 

1 • ••kari · ı-r JeD bü. 4 ./ .. illi ıa ı ıy~çlarla bizıaetleri 
•tıtı ı'~•faa aaullılleflyeti kaııuDu 

V e ,: erı daireai11de berlı:eı lemi· 
1•P .. •ta •eoburdar 

Bu •ii.ıllafiyet t•lı:iU~rl 2 
•ıira11 9"-"' t ·Lı· 7 

-.v arıauı reaaı 
... ,.dı•e raıate 

lıt . o ve •• ltaaHa acıı. 
•laralt taaaı• d'l . 

ıllt Milel f e 1 
• 11 baluaaa 

• .. •ülteU.tiJeti •••am 

5 aı Dtie taf ailltile 1iıtenlıai1t' • 
Jlfıaı bir . ır. 

91tal t araeaıı •laalarla 6~ 
alll••la•••it l 

ahll va aıbba•• • aalar va 
"' •ubtel ı 1 kııaa aubt 0 ••arla •v çooııatu olaD 

r gil •be buhaaaa k•4ıalırdaa v. 
una".. rlıtea bııa •Qlı:.eU f •••da 
giiıs v~ Bur e ıyeto tıb1dır. 

bulıJl'"ı t.ilt ~lda. J•IDız kadınların iÖ 
•eıı; •rı 1fleri Dİ 

JaaQ al Z811loamed Q en t" ıyoraı. 

ntib•~ 1 - Diltiaa y • 
'1/ lk, ıbçılılt bıı etlterııl.lıt, ütOeü. 

aıt: eri ı 
rp aaoayıi iıtıri. eva.cıaı ve 

2 - Sıbbt ve i.,t· 
... •111at Det müeasa1elerl b aıua. 

l - ııaaetıeri ı 
' y •rdıuıcı bı1111lreıi1ı: • 
5 - Huta t:ıalı:ıo ılılı: : • 

- S.bbıyeyo ait d f 
• ve l b •pi> ab. • raluvar h' 

6 - N ııaıetlerj : 
1••ıanı11ac · korcınca b' ••De fÔre pa 

7 ıımetıeri 
.a_ - Reı1111 v • 
'IMfaaaıaa e ıaeıaleltet mü. 

Jlray10 ,. 
•• 'ıtııı~larıı. lllu eaaeıelerdo 
r4 ••l..•rlı& .... çaıırılmaaın. 

daa dolayı boj kain hizmetler 
(yıpabilec:olderi bisınetler ve ter· 
c .han asker olaıun aile efradı.) 

8 - Posta ve telıraf ve te
lefoa blzmetlerı : 

9 - .Memleket milfiafaa11Da 
yuayaa buauıl iı&brik.auar işterı ı 

\U - ' Öy1erda ve vıftJılderde 
an.ere gıdeolerio bıraktıldarı airai 
ialibaalit i§leri : 

l :ııC - D.vlet demir yolları 
hiımetlerı : 

13 - rraoavııy, tiloel, otobQa 
va aair naklıyat iılori : 

14 - AbaliDıa ıııeai hizmeti : 

a. kaıa•••• bır maddeaınde 
ltadıalarla 18 yaııodu lı:tlçtic et· 
kekler : ' 

A Gaoe iıçlliziııde, 
R - Maden ve taı ooaldarı· 

nın yar altı işıorıodo. 

C - Sah .ta wuzır ve lehli· 
kalı aaıuıyide yer ve aıı aJlı ıııe 
riRac 

Ç - G ••ulonle kG•ÜroftlQk 
ve atşcçılıt.tc, ltullanılamazlıu • 

Puıf K~rulQa teşlı:illerile dev· 
iet, vıliyet b . -ve eleuıyelero aıl 
Amme hizıı:aetlcrınde ın 1 , t , em eıte 
mildııfaasnıı, ordu vo b 1• 11 ..:ıa :ı:aru 
ı i ı b ti y açlarır11 tcmıne • yarayau 
reswı ve husuııi mllesaeaelerde, 
vazıfelı bulunan kadın va aslter. 
lilı:. ça~ı dışı •ek.eklere vaailderine 
balol ıelaıcm~lt fartile milli mü· 
dafaa mü1:ellefiyetioe ait bi:ımetler 
de verılebilir • 

ba ~ Ka1auıuia yazılı iıtıonalardaa 
t • varıl•• bu ı•y ve yapılaa 

!inkara 11 ( il fi . ) -
lngillz hava kuvvetleri ye 
niden lllmanyada muhim 
hedefleri bombard:man er 

mişlerdir. lflman ajansı 

Romany<rnm milletler ce 
miyetinden çeki!diqini bil
dirmektedir . 

llnkara T 1 ( fi. fi. ) -
limerika Cumhurreisi hu
susi bir mesajla Aongreden 
mil/! müdafaa ıçm dört 
milyar 848 milyon dolarlık 
munzam ,;arfiyat icrasma 
musaede istemıştir. 

llnkara 11 ( fi. !i. ) -
Fransız Afrikdsl liman/11-
rmdan kaçmağlJ muvaffak 
olan iki Polonya harp ge
misi lngiltereye gelmiştir. 

B Baha Tegin 
Fındık Tarım Satış Ko· 

operatif.leri birliği Trabzon 
c . 

mümessili ve kooperatif /arına doğru bazı yerle rd~ 1 caki sodne /iz ohır. Bu. top· 
müdür vekili B. Baha Te- topllıma, kanzilis hareket- lam6. a 'ban,, hupalanması 
gin evlenmek için izinli feri göze çarpacakt1r. ve s ir se ep/er/e böyle olur. 

I l J · • • Q ef1 Yıl ı· .. "/· olarak stanbu a g tmıştır. Şimdi zürrai asayışi te· t;ç b le emsa ı goru 
Mümessl/lik ve koope min için, yani kanzilis. sır· memış ere tte mah.s'!I 

. . .. · · /muş re satılamadığı ıçm 
ratif müdür vekaletini eski kat hareketı~ı ~nl~mek ıçın ~ · ikisi istok halinde el· 

1 k• •• h • 1 is limited müdüra B. Yusuf köy bek~llerımn JBn_darma- ~~t~aırnışt1r. 
1 mu im yo onar ifa etmeğe başlamış mn devnye geçmesı geçen B yıl hi,. I acak 

B 'b. b I d u > o may 1 k tu. aha Tegin bu ay so yıl old_uµu gı .ı u Y1 a ve a pek BZ mahsul olacak 
Yapı QCQ nunda yazifesine dönecektir. çok ıyı tedbır olacak ve '1 rdU· ,_, lb k' n 

l sanıltyo 1 1a u ı za 
Geçealer4• v.11.1. Oaaaa GÖRÜŞLER D\JYUŞLAR ~ hilatmı "?_ll~su/ oldukca 

Sabri Acialı• Uyl•r• a. .. , çıka. B • k d 1 bereketli gorundü. 
ralt ıallbak•~· v_akl teftiı Ye tet- ı ·, r gazetecı ar a aş a lstoktJfJ ne olacaaı dü-
kıkleriado akı muhim yolH 101e şünü/ürkefld, iiste/ik ~ yeni 
balind• açılmaaaaa lOauıa görill. • • • •b 1 mahsu/üf1 _e ne olacağı 
mOıtlir. BaalardH biri 8Grmen. Şehir gezısı ıntı a Orl.. düşünülrf!~ge baş' B n dı .. 
ile Datbaıı ve tiiferı BeıiltdibQ _ 20 _ Geçeıı sayıdn~~!_ uu-stahstlı. Of dunu kadar 
He Şalp•ıan araaıDdadır. ,., / b <:1 

SıirmeaeDia ea aaalı:, Dabiyeai /Jarehanede çeşitli mevzular gazete Vilaget matbaasrnda bası müstahsİ ı~ CJğ'1 olduğu 
d le b h · t /ırdı. Bundan b:ı.,ka şimdiki agın k atı'// de her ı'kı" 112zı·-elıa DatbaıınıD klaaba Ue lrtiba· i1zeri1t e görüşrlr en a il ma . r ooper " HA 

tıaı temiD edeo:sk bir fOH yol bHta intikal etti. tarihi gibi gıllılc oilaget •alna· yet düşüf1durdll}eğe başladı. 
roldDr. Bert,fHeteci arkadaşa, Trab •e.si çıkardı. Mal ihraÇ e. ılemez, fiyat 

Şalpuara ile de . BetikdD&ü n11 matbaatının t•rihç .. ini gap· Çok istifadeli cıe çok mala. verilemet· f'Y.asa açılamaz 
aya\ vaı.ıyette olup lııa yOıdH masını Başmuharririmi~den rica matla dolu ve adeta "ilageti11. olunca esk' ıstok üzerine 
çok m'11kUat rörQJmekM4ir. Nafia ettim Vadı11a rağmtn o, buma tarihçeıi demek olan bu ıalna. yeni istok ne vaziyete gl· 
ıa6dQrl H. Arif Sfirmeae ile Oıf lümatın gine benim tarafımdı.ın meler lıer bak,mdan çok igi bir recek?. 
baıı araaıada açıbeak fOH yol cıeıilmeı>initı daha mucıafık ola me'hezdi.. Bun/ard;Jrı bd~ka elinde 
beriade ••• tetkılderlal yapmak caiını ileri sürerek gıitü üzerin· Reşmi oilciget ga::df'sinden parası olfT1 yan. pıyosadfln 
Gzere ı:UirmeDey• rıtmııtır. ba•ka Rumca, Ermenice gflzete I ""811 

den otwerdi. r para bU 81'.;cı 'B'J, tüccarla Beıilıtdiai ve ~alpuarı arn· /er dahi çıkardı. Faroz, /:.,'ftrorı. ı f'J k f 
ıında açılao.slı: yolan do ke§lf tet· Gazeteci aıkadasa istlptııt }amanak adlarında çıkın bu Ct:• alakası keS d~t ooperati • 

- - · meşrutiget, Cumhuriyet devirleri- ten d~ rne bulamayan kilden Dclıccom•şlır. maat J/UZ-telc;tinfo biti eskiden mah 
Ô · 1 · d ne ait bu ~ehirde çıkan, batan mu"~tahsil su/ünü nBsJ/ .ıiaü&delu Eylıı ayı ıçiD o tüccar kulubü, ticaret mahfeli -

b L' L 1 t1(1~ele, mecmua 011.sairenirı hayat t I c·<>k ve nasıl kooıpe· u i.ı mü11im ye DD yapımasına • ;J<.erı sorı.radan IJ. Ali Peşcnin op aye u 
b b 1 l "e rolleri hak/aqda etraflı bilgi 

1 
f bJtına Veya piyasa-başlaoııeatı 1 er • tlllDlf ır. mülkü ve evi olan bınada faali. ra 1 an f. 

1 o~rmerı.ln hau/ı nüç cıe uzun bir t · .. AC k lf. Haydi koo TEF.I' ŞLER " 6 yett• bulunan Milıuili /is matba ya g 1 t' h tı olacağını tukdir etme/ele be· t 'f her iJf'Jgi bir su-
Deniz yollıumı, liman 

müdürlüğünü • inhisarları 
teftiş etmek üzro gelen mü
fettişler tef tişlerıno başla
mışlardır. 

her hiımet için eahiline dei'er!o~o 
tuıaiHt verileoliiİ tasrih edılmıştır. 

V asife halindl'I eayılaD her 
vdaodaııo bu nizamnameyi oltu· 
yaralı: ilendi meuuliyet ve istidat· 
larana röro ea tasla verimli ola· 
cıtı İfİ ve ya ic:ı&bıDda bir çolt 
iılerl J•pabilcc:efİDİ düıilnerek 
maddi ve maaevi buırlHmıh. 

4.vakaa• Z.Uuü Caa 

u$ındı.ı baJılırdı. Milli mücadele. pera ı . . 
raber aerek kendisi için oe aen:k / dırn YDpfı dw llm 

• 
6 ge k ıdar bu matbuu oe gazete ret e yar J - • 

tarthçiler için oe hatta bııgunka Kilosu T O our~şa bile sa-
ıençlilc için istifadeli oiecatı gaşamıstır. LJ ğeri de ~imdikl helı k 

·ı ~h Temel Göksel tıcartt hant!sl kar- 1 tılma sı şüP k mahsu.'ü a-mu a azasile anlatmaya haşladım. ca ern 1 
~ "ısında R umla11n müoadılesi11e ça toplato ·. e e yev-~ rabzo11Ja matbuat hayatı " a ıdor d k? 

J - kadar fıaaligeti devam eden Se- miyesi kaÇ e C ece ort $a/ha a,seder. fyaa ,.1 , 1 rasi isminde bir Ruman m:ı tbaası mahsuliın ı. u. ~ramauan - stiptat devri, 2 · m ş f 
t' t d vardı. O matbuada basılırdı. elde edi/eb ıme~~ için vila ru ıge e"ri. 3 - Milli maca· t mud 

dele Jewt, 4 _ Cumhurigıt Bu matbaa, emv:ıll metriıl.:.e ye/c ı:> , ik:isa ' Ürlüğünce 
dıcıri .• 1 tstiptcit deorinde 7 ılrkçe dalreJinden Yeniyol tarafwdcm odaca, borsaca. kookeratif· 
olarak resmi." 1;.a6ao11,, gazetesi satın alınmıştı. • }'cnigol• matbııu ce. birlikce." ~ank~c.:ı. t~c· 
itttişar eJırdı. cı• g·uetesi.,infaaliyete: ~eı,;inceye car/arca. mus ahsılce şım· 

Münder1cat~ _ rnelctupcuların kadar şu iaıt:le: cıe me:cmualar ı d den bir çare. bir tcd~~ 
kontrola, •0··•~runde,. geçerek çıkt7tı>tır • aramaları, bu!.rrı_aları 11J%~ 
,,.,,cihat,,. p~dııahı meth, ilan. - Sonu aar - servet ve dovız t.!!._'!,r.: 
uilil'tl rf&mı11• ilt delu olan C-J...ı Alop ehemmiyetli bir V4~·· . 
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Mağaza icar artırması 
Vi1ayet daimi ent'ümeninden 

Hum m muhasebeni~ Muhittin mahnllesi yuıi sokok· 
da ki 25 No: la mai azanın sabik icar .brdeli ola:1 (45) li a 
üze1i11den hir senlik kirası 15 gün müddetle artırmara 
çıkarılmıştır. Muvakkat teminatı 338 kuruştur. 18 7-910 
tarihine çatan perşembe günü saat 15 de fJİıagtt malca
mmtlrı to,. !anacak o ları daimi encümend~ ihalesi gapılt1· 
caktır. i steklilerin muıoaklcat teminlltlarile encümene milre· 
catl4rı. 3 - 4 

Müsabaka ii Stajiyer alınacak 
P. T. T. Müdürlüğünden : 

idaremizce en ez orta mektep muuna olmalc ıartlgle 
müsabaka ile Stajiycr alınacolctır. Bunlara fJeriltcek 8c-

1etle musabakaga iştirak için aranacak vesikaların neo'i 
'De mahigeti oilô.g 0 t P. T. T. mütliirlüğünden öğrenilir. 

imtihanlara oilaget merkezinde bir Ağustos P'1rıemhe 
günü saat dokuula h şlanacalctır. Tolipf t rin e•ralcı müs· 
bilıltrini tama111lay·p v illiget P. T. T. rnüdürlajifoe mü-
rncact!arı ilan olunur. 2 3 

Be on Kaldırım inşası 
Belediye Encümeninden : 

Ztığnusta Astıılt yol kenurlırıodıı yrıpılııcak btıto.ı kaldmm 
in aoti 18 gllu Oddctle eçık ekıllmcre konulmuştur. 

B deli keşfi ( 506 ) Ura 10 kuruştur. 
Ek lltme 23 7 940 :salJ gllnQ ıaat 16 de icra oluoııc ıktır. 
Eksıltme(tu glreb'loıek için Nafta mQdllrlO~Qndell mUea~dak 

bir ehliyet veslli:.11&11 lbraıı mecburidir. 
Muvakkat teminat bedt""li ( 87 ) lira 96 kuruştur. 
lst. k ileıln yukıırıdıı yıızıh iün Te ıııatta mu ukkat temlaat 

mokbuzlıırı v" clılly('t vesikalarııe blrllkt " er.cUmeoe ıuaracaat . 
Jarı nan olunur. 2 - 4 

Kapalı zarfla ınaden kömürü eksiltmesi 
Trabzon Askeri Satıoalma Komisyonundan: 
Trabzon G ırclz ı u için Oç Jllz ton Rekompoıe madiD kO· 

mUrUı na k pah z'5rtls ekslltıneıl 22-7-940 pııartt sl glloU aaat 
orı hr-ş~e Erzl cımda ·rom Satıııı:ılma Komlsyonuub:ı yapalııcakhr. 

Mııh mm~n tı deli beş bin iki yUzelll Ura olup ilk te·alnatı Uç 
l nı dok o oç llrn yetı.ıılşbe, kuruştur. 

Ş1rtnııme l koıııısyondadır. Teklif roektupl8ıının ek.ılltme 
R'lntıod n bir sırnt evvel kOınisyona Terllauıst. 2 - 4 

Gayri menkul icar artarmasi 
S. N. Köyü Cinsi Miktarı Kıymeti M. 

O Ar Lira -11 Polita P'ıııdıklık 30 16 
13 " ,. 10 6 
28 " " 2J 10 
76 il .. 15 8 

Defterdarh1'dan : 
Yukarda cin!! ve rJliktnrı yıız:ılı rayri men kullar 6 - 7 - 940 tari· 

hin icn itibar n onbt, tein içiQdc bir aeoe müddetle ve açık artırma 
ıurctllo icara nrilecel;tir. 

Mü:ı:ayede 22 -1-9JO tarihine mflsad ıf pazartesi i'Qnfi uat t da 
yııpı)ııcııldır. T iip olafll•rııı yevmi mezktlrda ylbde 7,S muvakkat 
lemİDatlarıle birfıkde V~fterdırJıİ: makamına muraoıtatları lliD cluDar 

2-• 
Gayri rnenkul icar artırmasi 

S. No. Köyü Cioıi 

12 Mabmııt F'!Ddı•lık 

19 " " 
ıa ,, ,, 
27 " " 
•s " " 
64 " " 
74 " " 

Def ter da rlıkdan . 

Mikdarı 

D. Ar 

80 
60 
15 
80 
"40 
80 

ıo oo 

Kıymeti M. 
Lira 

16 
6 
3 

16 
4 

12 
8 

Yukarda cins ve rnıkterı yazılı gayri mıftk~ller 6 7.910 taribladH 
ılibnrea onbe~ ~tin içinde bir aeoc müddetle ve açılı; artırma ıuretile 
icara verilecektir. 

Gayrimernkul icar artırması 
S. N. 

4 
12 
lô 
19 
20 
21 
:d3 
24 
~7 
28 
29 
ıo 
33 
ıg 

lal 
1.8 
60 
S3 
54 
62 
67 
71 
75 
76 
77 
18 
8, 
90 
tı ,8 
ıoo 
10, 
109 
111 
ııs 
t16 
117 
120 
12~ 
U3 
12, 
1~7 
129 
115 

Köyii Ciaui 

banp 

• 

barap 

laarap 

DEFTEı{DARLIKT AN : 

Milcdarı 
O. A~. 

10 

10 

ıo 
s 

2ö 
10 
70 
3 
2 

1.5 
8 

ıo 
a 

' 80 
ıo 

& 
10 
6 

10 
lO 
10 

16 
l5 
10 
~o 
,5 
5 

60 
80 
60 
10 
s 

15 
10 
:ııo 
10 
65 
15 
10 

10 20 
'40 
25 
50 

Kıy.meli Mu 
Lira 

B 
s 

12 
~ 

2S 
1 
1 
3 
2 

' 1 
1 

25 
3 
2 
5 
2 

18 

• 
' 2 

J6 

' ' J 
6 

JO 
2 

1t 
28 
18 
8 
1 
5 

' 8 
!4 

25 
6 
4 

35 
1~ 

15 
7 

Yukarıda ciH ye miktarı yasılı rayrimHkuller 16 7 940 tati· 
ainden (ti-arH O• b•f riln içi•de bir mene milddetle Va açık artıra& 
euretile icara veril.aektir. 

Mlnyode 31 7 HO tarihime mtleadlf Çarıamba r&nl ıaat 14 
de yapılHalrtır. Talip olaaları• yevmi aesldlrde yilade 7 ,5 BIHak· 
lı:at teminatlartle birlikte Daf teraarlılı: aakamına aOracaatları Ula 

eluHr. 1-' 

Gayrimenkul icar artırması 
S. N. 

11 
12 
14 
17 
20 
22 
sı 
S9 ,1 
,2 .. , .... 
~o 
~!! 5, 
Sil 
60 
64 
67 
68 
71 
19 

Kiyi 

K•hla Fıodılı:lılt 

' 
DEFTERDARLIKTAN : 

Miltdarı 

D. Ar. 

9 
9 

18 
81 
38 

10 83 
18 
ti 

20 29 
91 
'J.7 
65 
7l\ 
86 
.Cö 
36 
ıa 
ıs 
ıa 

• 18 
18 

Kıymeti Ma 
Lira 

6 

' 10 
10 
11 

110 
s 
9 

118 
85 
11 
go 
40 
w 
28 
:cı 
11 
ıo 
12 
6 

10 
ıo 

Yulı:arcla elaa ve miktarı yazılı i'ayriıaealı:ulJer 15. 7.040 tari· 
lainden itibarcıa eabeı rla lçiade bir aeu mldaetle Ye •tak artıraa 

HHtile ioara nıilecıktir. 

MuHyede Sl-7-940 tarilıl .. mlaadif Çarıamba rtaQ aaat 1' 
de yapılaoa~tır. Talip olaalarıQ y•v•i aultOrde yib:de 7,S anılı:
lı:at teaiaatlarlle blrJjkt• Defterdarlık ıaakamıaa aurıcaatları Ula 
olaaur. 1-4 

Hane icar artırması 
Belediye Encümeninden : 

Yenlcuma maballesiade Beledlre uhteıloe ge9en 14J • 
uh btıo8nla Mayıs 941 gayesine kııdar olan icarı ( 72 ) 11~ 
ııellk ınubımmen bedel üzerladea 18 iOD mnddetle açık ır 
Ja çıkarılmıştır. .J 

Artırma, 2S Temmuz 9~0 Sılt rann Hat 15 de icra edlfeo"· 
dea lstıklllerla muY~klut tımla1t malı:buılarlle ayal ıD• f~ 
atta encomeue mnrıc.atları llfto olunur. 2 ,,__~_. 

s. ~o~~!6 men~.~I ico:,kd.?rtır:ı.~~~ İ 
O. Ar Lir• 

1 Atrit füod'""'ık~lı~lt·----=20 4 
2 ~ z 
a so ıo 
4 20 4 
6 10 j 

j s ıo 
5 

7 'o 1 
8 ~ ' • 28 8 
ıo ıo 
ıı 20 j den 
12 .;o ~ ... ı 

10 •'l.le 
ts so , l.onı~ 
14 30 ~ 
ı~ ıo 20 ,., 

}~ fg 'j"' 
18 20 

0 19 40 • 

~~ ~~ : J 
22 10 " 
23 10 i 

~~ ~g :. ~i 
26 15 • 
21 'o 
28 40 ı2 
29 20 6 
30 ıs b A 
31 15 ~ ~-

a E ;~ 
~6 ıs ~ ti~ 
36 t5 ıo aeı 
37 40 
38 ıo J re 
39 4 ~ iiıı 
:~ 10 ~g ~ t.?ı 
4:& 20 " ltr. 
43 26 : .. 

« ~ ··~ 45 , , 40 > 

DEFTERDARLIKTAN =0~ Yukarda oioı vs miktarı yazılı r•yri menlcull·r 6-7-94 
lai•den itibaren on be$ riln içinde bir ıe.no mllddetle ve açık .lta111 
alretile icara Hrilroektir, lf 

Mluyetie 22-7-9'0 tarihine aü11dif puartui rant ,,,t 
yapılaoektır. Talip olaolarııa Jovmi ıııaezkQrde yiııde 7,5 te•l j K 
birliltda O~ftudarlılt ••KHUD& mllracutları iliD olunur • _A 

Gayrimenkul icar artı~ması 
Kıy~ 
~ 

SN. Kiyi Ciaal Mıltdarı 

D. Ar. ....q 
I Muadaıüzel Fı•dıldılı.: 10 
~ so ~ 

J:> 5 1 

21 2i •: ti 
Sl 'lO 11 tıı 
: ~ ıu 
61 ıo Arın 
68 , Harap 20 J:Jü 
7S 40 jkı 

~ ~ d 
~ ~ ~ 
86 20 
9J 10 00 ~-
98 'o ıf.,e t5 20 ,, 

~~:.I:;~~:'.~:!.~~~~y;i meokulla. 15·1 ~ 
elDcl .. İlibarea OAMf fllD i9iDde bir HDO milCdetıe Ye 8faS 
aıuatile ıcara verileotktir. 

MüHye4e 81 7.\MO taribiae •llaadif Çarnmba ıtırı~ 
4e yapılıcalı:tır. Talip olanları• yevmi mealı:Orde yüde 7t'J 

kat tealaatlrrile birlilt.te Deftordarhk malı:aıDıH milraeartı-' 
ohıHr, 1-4 

:Müzayede 22 7 9 10 hribine müeadif Pa:ı:arteıt iOnü uat g de 
yııpıbc ktır talip oııolıırın Yeırıni mezkürde yüzde 7,?• munklı:at ... 

rrıinatlarıle birlikte ~~kamına mfiraoaatları ilin ol•Hr. ~-4 ____________ .;._ ____________________________________ _ 

Kazanç Vergisi Hakkında 
lşgel ettiği yerin Kazan, Vr. Buhran Vr. Ceza Yekun ihbarname 

Esamı /ı-f ha/JfSf lı 
. 

San'atı Kt4pu No. iradı Lira Kr. Lir~ Kr Lira Kr. Lira Kr lira Kr Numarası senesi 
~ 

yerı 

Yunus oğ Yunus Erdoğdu lskender paşa Kundura 1921 75 8 J2 1 66 g j8 31.J9 139 

Hamdi T uncllf lslrend~r paşa 
M•ydan boyacısı 

.51 JJ 38 2 68 li Oi Jj.J7 1 Uzun sokak Şapka tamirci ı~ı ~J • ,. 
itli Dadaş • ,. Bakkal 2·350 85 15 '21 29 f °26 J BJ 29 38 J,.,, 

:Tetkiki itiraz komisyİlı • " • • .. J:A Tı.O 30 6 s 40 41 40 7. J 

Pazar kapu 
3512 15-1-jJj ve JJj kararilj.k 

Bayram o. Yusuf Satha l<al<!ycı 16 ,, 62 "90 1 11 71 6 1, ,_ 2 jJ7 Tetkiki itiraz l'i. 2 

lskender paşa 
t'e 100 N. karar/le 

Yusuf Mehmet O·. Es vak Hırdavat 298 1.50 61 ~ Jj so 1 35 81 JS 1-10 938 Temyiz J<. 7-12-' 

Çöm/ekçi 
7999 kararile 

Kodali o. Dursun Çömlekçi K•hve 12 11 70 2 94 17 64 f .74 jJ-1 Temyiz k. nun 
H 1~86 karar/le 

~ DEffERDARLIKT AN : 
Yukar~dtt isi'!'leri yazılı yedi mükellef in gerek Ikım•ffllh ve gerekse ticaretgah/arı meçhul bulundu4untlan bu Jıhıslar nammı tarh ve tahakkuk ettirilen k6zan';itı 

ileri esam!le'rl. hızas1ntfa :ııösterilmlştir. Bunlard•n ilk üç mükellef bir •Y re iklıi Qnb•ı 11Qn ıırfınd11 itiraz ve temyiz t•leblndı bulunmıdıklfrt t11kdilde vergllerln/1 
ıet kesbt;dı ctJdi i/8n olunur. 


