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Parti Kongreleri 
ve 

büyük Kurultay 
Halltın bilhıua Kültlr ve um

ran baltımındın yeni aeııe lb'iysç· 
laıını lea\ıit ederek bu eksikleri 
Yükuk Hük\lmetimizden iatemiye 
karar voren Parti ltoagrelerini 
tı:ıüteakip büyük Kurultay toplan· 
tıaıyla isarşılaııyoruz. 

Parti kongreleri Halkın Kültür, 
iktiaat ve gerek umran cephesin
dea en hakiki dert vo dileklerini 
teabit ve bunları sıralıyaralt yült
&ek hükumete arz eder. Ve ilci 
Yüce varlığın mesai birli2'iı:ıclen 
lllillet ve vatan nef'ine iyi neti
celer doğar. Zaten vatanın her 
ltöşeainde her adımı takip eden 
•ay151z feyızli eserler bu el birli
~inden meydana gde•iş varlılt-
1-rdır. fünaenaleyh Parti kongre 
leriııin toplantı zamanlarını ycai 
bir istikbaiı müjdeliyen yeni bir 
'•reket noktası kabul etmekte 
•sla tereddüt edemeyiz. Büyük 
~Urultaya bıitün bu • .halli Kurı.ıl· 
tayların en büyüğ'ünü teıkil eden 
111!ıuıni toplantıdır, Partıoio bu 
11tnuıni toplaotı»ı yaai, büyük Ku. 
tıııtayı bütüa memleket hayatı 
•çirı daha uerimli bır inkişaf ve 

latıkbaJ vadeder. 

l'· Su ayın 26 sında Aakarada 
llrkıyenin bor tarafuldalti Parti 

~C~kiıaunı temıilen gelen murab
~slardan teşekkül edecek büyük 
llruıtayı bu f ovk.alide toplantı· 

~~dan dolayı ileri ıüalır içın da· 
' ltuvvetli bir ümit, millet ve 
~eınteket davalarınıa daha fazla 
ır ııir'at vo inkişaf HfhMı na ka
~-~acak yeni bir dönüm aoktası 
1.buı ecebiliriz. 

Atatürltün millet ıiaesiodeki 
'Yrılıtındao dolayı genel başkan 
•tçiaı· · '- l b- -ı.. K t ını yapıcu. o an uyu~ U• 

~ltay ve onu teşkil eden murah· 

111 
•lar gönüllerde yııattığımız 
~hterem ve kahramaD ada, f urk 
~ttıaın makıla taliiai yeaea bü· 
l il( şahsı yete vereceği salahiyet 

ıı~~•rında, milli cıdal ve zaferlerde 
~ır 11h gıbi yioo ve daima bütün 
, llııllct beraberliğile yeni baş· 
•ıı 

,~ ttrdında yeoı bır itıla devrı 

ı:ıı~lc•ğı ı:-uaun arif esinde bulun
'llınuza aııla şüphe yoldur. 

~emal Rıza Çınar 

İngiliz Alman 

Fransa İtalya 
Arasında ademi teca-

vüz mukavelesi 
imzalanacakmış ! 

Aakora 21 ( A. A. ) -
lagillı Maliye nazırı bllktlmelln 
mıısaadesl olunmadan ecnebi 
memleketlere ıkrazlarda bulu· 
nulmasıoın yeniden yasak edil· 
di~i söylemiştir. Romııdan dıul 

malt g ıete lolo bi ldirdiğlne at
fen Londradnu verilen bir ha· 
bere göre lngiliz nazırlarrnın 

R'Jmay.ı yepacaklorı ziyaret eı· 
nasında .Alman, ltelya, loglltere 
ve Fransa nre'lında blr ndeınl 
tecavuz nnlaşmosı lmzn edile· 
cektlr. 

D~mir, çimento 

Fabr-ikası 
Ankara 21 ( A. A. ) -

BllyUk Millet Meclisi buglln 
•e•ılet şurası kaııunnnun htıyetl 
umumlyeslni kabul etmiştir Ya
kında faaliyete geçecek olon 
Karabük demir fabrikasında hr· 
tacak olan demir curubund lft 

çimento lstıhseh suretiyle l!li· 
fade etmek makRadiyle Sumer
baok Karabükte rtemir çimento 
fabrikası kuracaktır. 

Fransız 
Başvekili 

Koraika ve Tunusa 
gidiyor 

Ankara 21 ( A. A. ) -
Lour gazetesi Fraosıı Başvekt. 

lioin önümüzdeki ayın ikisinde 
Korsıkaya gideceğini ve orada 
büyük siyası bir nutuk 11öyle
yeceğini ve oradan Tunusa glde
cegint yıızın11ktadat. 

Tavuk Çif ~liği 
Annorn 21 ( A. A. ) 

Ziraat Veklll orta Anadolu çift. 
çl ve köylllleri için damızlık 

cios horuı tllvuk ile koloçkahk 
yumurta yetiştırmek mıtksa. 

dlyle Aakarada orman çirtlljia
ao bUynk bir tuvuk çiftliği te
ııls etmiştir. 

Elektirik Şirketin de bir içtima 
~~reyan tarifesinde mühim tenzilat yapıldı 

,,11~aıarlcsi ~üoü elektrik şir
~~ Ue!e Valimiz Refik Koralttt· 
1 ~I tlYcısetı allınoa mllhlm bir 

11ı:ıtı yııpılmıştır, • 
ı~ "13u loplırntıdıa şirk.etin tari 
~I~ ~ kalkınmusı aıibl mUblm 
~~ t tılu tııozımi hararetli m U · 
tıı~~;eıere ve uzJD koooşmıılara 
t~~ u Olmuştur. Samimi muna
~~ Ye ınuı:uk.enılerle tHanut 
l t ~Qıı nıuatenit çok musalt 
~~q '\'• içinde devam eden bu 
~\ı i<tuıa faydalı kararlar itti· 
~t~~Clllıııtştır. Hu t11ydah karar
~~141l biri de şımbiye kadar 
'~b.liki ızrar ettiği olıbette 
~~ batı olan bizzat şirketi de 
~iııl~ıırrır kılan tarife Jilksek
~tı_ 11 kat'i ve cezri tedbirlerle 

ştar edilmesidir. 

~Q:~şitketçe şimdiye kadar 17 
'l'~t ~ aattıan b'eber kilovat 
~~ ~ k bundan • ıtöylg 1!! bü· 
~~ ıı:~uşa satılacaktır. Bu yllz- ' 
b ~ ~llllkınıız daha ucuı elek.t. '•i l' anacaktır. Ve senelerden 
\ttitaı;~bıona elektrik. cereyanı 
~~t~lt halde kilovatının yirmi 
b!~ 111,Q aşn~ı olmıuna&ı elek
tıa ~11:1Yan ve bu sebeple 
~ Yakan ve elektlrlk nu

lntt1eıU71t ıwıtıadıa 

isUfııde edemiycn binlerce va
tandaş bundau bdyla çok ucuz 
olarıtk trik kullanuc:ık ve 
medeni ışığıt kavuşacaktır. 

Bu ucuıluk aynı zamanda 
Trabzon şebrloi mah.rum kaldı
ğı bir çok. salıadııki kUçük sa
oayie ae k.ılvuştucacdklır. 

Yerinde ve bel.inde birız 

vakti geçıııiş alarak verilen bu 
ktırardan dolayı Valimiz Hefik. 
Koraltanın bUyQk alakıılarıoı, 

tarife koaıisyoounu Ve şirk.eti 
aUuşlarız. 

Köylürıünmısır borçları 
tecil edildi .. 

Ziraat Bankasından 938 yılı 

içindo mısır alan köyJüaün borç· 
ları, bu ıeneki kuraklık yüzünden 
mah9ul olmaıaasındna dolayı to· 
cil edilmiştir. Vıliiyetçe vakı teşeb
büs ü~erine ay .. i sebepten dolayı 
937 mısır borçlarının da tecil 
edilmiş olduğu haber alınmııtır. 

500 mektepli 
çocuğa yemek ' lık mek.teplerda yardıma muh. 

taç 500 çocuğa Esirıeme Kurumu 

tarafından yemek ycdirilıaıa-e 
bıılaıı•ııtır, 

SiY ASI GAZETE - TRABZON 

C. H. P. KongreSinde 
Valimiz Refik Koraltanın yapılan 

ve yapılacak olan işlere dair 
irat ettikleri nutuk .. 
-3-

BugQn hararetli k11rşılama
larınıza yarayacak daha etraflı 

dıtba şumullu ve dııh!ı verimli 
işlerden bahsedilemiyorsa buou 
da zamanın kısalığına bağışla. 

mık. mucibi iosaf olur. 
Heplniıln bi ldlğlolz gtbi şim

di mubarek. salrnfları ullııJda 

toplandıtımız bu Partı yu ~ası 
aylurdan beri gUndUz ve gece 
Oaun azametli tııritıiae gönUl
lere ümit, kalplere itmlnııu ve
ren büyüle yÔ.rilyUıUae yurdııu 
en kıymetli bir köşesi <>len 
Trabzon da 1ıeoiş bir kaynaşma 
1mk4olsrı vermi;ıtir. 

Her ~esile ile ve hiç bir 
fırı;at ka~ırılmayarak Pııı tinin 
Bu feyizli yuvası aydıolıılıcı, 
toplayıcı mesaisi durmadıt0 de
vam etmiş ve etmektedir. 

Bu aene Cumhuriyet Halk 
Partısinln umum fuuliyell bakı
mından inlltıaplar strnesi olınuş. 
tur. Yuıuuu dört lıucıteınd11 oı. 

duğu gwı burıtda <l.a yupılnu 

tlel~Cl,ıo iolillab10da ve vuu 
mUtHIUp bll~layıp blllrHeu U· 

mumi mec.ia azıaıarı _seçl ıııode 
ve yiae muhterem 'l'tabı;oo lıal
k.ınıD bu bina lçiııde yaptıaı 

dana bır çok toplanularda o gun 
bır nılllete; bUyU!( da vıuııo e
ıı"uımıyatioi ıtPlı:twış wuaevver 
ınliıtnlıma, liilyllk Üa<ltHiıı dul 
ına ve her sırıtsı aıeıctığiade 

tekrar etuaı mıılı oirlik. v~ K.u v
vete dayanıtn gb,lUııler .lla oıırtı. 
cı tıtl>iuıu göru1wu~uır. 

AHKAOAŞLAR 

Parti ceph~ıdoden bu seme· 
nin ~nei.l.lwıyetu ı~ier1oden tıı

ri de Heledlye ıeçıwiolu yeul· 

Trabzon Limanı 
İlkbaharda eks1Jtmeye 

çıkarılacak 
Oeoı:.ı:oan" ınşaat uıülıen..-Jısı 

Bay Neşet ve rclautıode oıaralr. 

ln2"ıliz wühoadısı M;ansellerın ge
çen hafta f.ge vapurılc şelıriwıze 
geıdılderıaı yazmıştı!.:. lıer ıkı mu· 

nendıs Lımanımı:.ı:ı ~or.n u~ ve 
ıcap ed.=.ı etlİtlerı yap ıra ıt !itan· 
buıa <loıııDlİ~lerıJir. 

AIJıtıınız malümata göro 
Trabzao Limanının inşaatı onü· 
mii.ıde~ı lııtb,lıarJa cbıltmcyc 
çılt•rıl•caktır. 

~------------------------ı 

Kalemin 
ucundan 

Mııııevverler için eıı büyUk 
yurt borcu, köyU Ye köylilyü 
tanımak, köye Te kötlUy~ fay
dalı olwaktır ı 

Kö7e ve köylnye uz.ık ka· 
lan münevver inkılap ve kal
kınma davaaında yer almış 88· 

yılamaz 1 
• 

Gurur ve hodbinlik, ya bil
gi aoksıolı~ıqdao ileri gelir, 
7abut da çılgın ve zararlı ibtl· 
raslardan 1 

• 
Zenginlik keıede değll ka 

fada ve hhl4kta aranmalıdır : 
Birincisi glloün birinde yok ola· 
bilir, ötekiler asla 1 

"' 
Yurt işleri hatır, gönül lşle

rlqla dölmı UstUndedir ı t. 

lenmesl rl lhıylshle bUtlln 11rka
d:ış\arıa gösterdiği diklrntli, po. 
rogra11lı Ç!llışınahrı oldu 'l'eş

kilıltırnızda buluna o arkrıdıışlaı ı 
huzurunuz Ja memnuıılyet ve 
tııkdirle se'umlarıın. 

Muhterem 'l'rnbzon hıılkı, 
merkez ve nılllhakatta ça'ışsn 
vı, Pertinln namzetlerı etrıırın

d~ yekb re bir kal'a gibi top
lnnnn ve reylerini dileyerek, 
isteyerek ve severek Parti nam. 
zatleriııe veı en şuurlu, lyrnau
h halkın kalbt ttlılkolıırıoı ve 
reylerlui toplu bir bulde büyUk 
Attılürk ı bedi Şefin kurduğu 

milletin sloesinden çıkım ve 
unıuıol manada Cumhuriyet~·i, 

Milllyetvl halkçı, devletçi, ltıylk 
inkih'ipçı Parliuıize vermelerini 
menınuuiyetle · karşılarken siya
si terbiye olğuuluguoun kudret 
ve kıymet ifade eden bir neti
cesi olarnk fıılırile ks ydeC:erlm. 
BUyllii AtatUrk hayatında bu 
pnrlıık nellceyi şu veciz sözle
rile tıırilıe wol etwi~ti : 

Vııll C. H. l' Başkanlıkl rıaa 
tleledlye iotibaplarıaın bit

tf~lne dair olan tıdgraflarıoızı 
aldım. Il~y sahibi vatandt.~ları. 
mızın bUyllk bJr tehJlllk ve 
şevk ile intihaba iştirak ettik· 

!erine ve reylerini Cumhuri
yet Hı1lk. P..artlmiz namzetlerine 
verdlltlerloe bllyUk memnuoi 
yelle mutt·:ıll oldum. lstiklıll sa
vaşı ve 'l'Urk iukıl4bı her hıtm
lesiode v~ her saf nasında mil
letimize yllksek siyasi ve me
deni karukleıile mlllelln işle
rlnd ~kl şuu"lu blrliğlne daya· 
narıık olınuşlJr. 

Cumhuriyet Hnlk Partisi· 
nin idaalt ve programı ve Cuın
ııurlyet HükO uetınin ıcrıuıtı ıın · 
elik millıJtlmizin bu yUkaek 
atıUlk ve lı:ısletlocie mesnet bu
luruk lıer guu r~yiıli lıir ese
rlui ,. göstermektedir. lJUn ve 
buguu otduğu gibi yarın dabl 
memleket ve millet ıçlo yegı\
oe kudı·eı, ikbal Vd r~ftlh kay
u11ğı Olıtn iakı ap İ>ireoslpleri 
uin ve Cumlıuriyet rejınıialn 
tatbikat Uzeriııde fıkir ve el 
birliğioia bu yeni tez :1hurundan 
doluyl aziz vatırnd ~iarımı:za ve 
baştıt siz olduğunuz tıalde Pdrtl 
ve hükQ net teşktlatına ..tebrik, 
teşek.kUr ve mulıabl>etlerimla 
iblağını ric:ı edJriw. 27. ıo :-as 

K. ATA'IÜHK 

liuu11a gıbi l'ck yakınlarda 
mUlıim bir seçim dahıı yapıldı. 
O da bildiğiniz gibi vihlyet U· 

muıni mecıis azalığı seçimi idi. 
Belediye meclisi uzaları seçi
wiade görülen T,·ııbıJn hıılkı 
lçln olduğu kadar bUtUn mıllet 
içia de tekanınl ve kuvvet ifa
de ed~n muvaff klyetli t ezah m.tı 
memuuniyetıe arz ederim. 

- Devam edecek -

Çifte çamlık 
Belediye taratından 

satın alındı .. 
Öteden beri istemekte oldu

ğumuz işlerder. biri Jaha husul 
buldu : Soğuksudaki Ç~ftc Çam· 
lılc s~lediye tarafından satın alıD• 
aış, parası Maliyeye yatırılnak 

tasarruf muaaıelesi ikmal ve in· 

tın ıdilmittir, 

r--------------=-----oırekuıra, Başyazıcısı 
BEKiR S0K01ı KULAKSIZOÖ-LU 

= 

Fiati 4 lu..ruş 

ilan satırı 5 kuruştur 

Usuaıokalt ; 121 • 123 - 125 

'- 16 rncı yıl _; 

Görgüler 

Parti Kurultayına doğru 
Cumhuriyet Halk Partltılnin büynk. kurultayı f evkaladc olar · 

bu ayın yirmi Altııında Aok.aradı toplanıyor. 
Kurultayın bu toplantııında da geçen toplantılurde olduğu 

gibi memleket mııkadderatını alakadar edıa mühim mesele] r 
bakkrnda bazı kararlar verilectllae hl~ şüphe yoktur. Çllnkn 
'fürk. lokilAbınıa devlete ve mlllete karşı mes'ul şahsiyeti ri bu 
buynk toplantalerda milli tlilek ve meseleler Uzeriude konuşup 
kararlar vermeyi prensip haline keymuşlordır ... 

Onlar 'l'Urk. Cemlyetinla gidiotnden ve maşeri vicdanından al
dıkları ilhamları ilk Ooce buradan bir nizam haline koyımık 
tatbik. sahasına çıkarırlar. TUık Milletinin bayati zaruretleri ilk
öuce burada tt.tılll adeaeslndeD &eçirllir · ·, 

Bu seferki fdvkal4de toplautııında umumi idare hPyelini SP· 

çecek olan kurultay ayni zamallda milli ve ebedi Şefinden 3yrıl
mak. acısına katlanan Partlalnln umumi Reiıioi de seçmek gibi 
tııribl bir vazıteyi üzerine almış bulunuyor. 

Yurdun her köşesinden kurultaya iştirak eden mllnevverl rln 
bu seçme işinde milli iradeyi yerine getlreceklcrioe hfç şüphe 

yok.tur· Esasen mllli arzu da şlmdldın tebellur etmiştir • 
lakilap tarihimizde on dört yıl raaılasız bir şeklide; bizzat m d 
di wes'ullyetiai deruhde etmek suretlle reis Yekılliğlnl yaptığı 

Pdrtlnin başına geçecek rlao şabılyetin İsmet laönllnden başk 
bir sima olaca~ı...ı dllfUomek akıl Ti haylllin haricinde bir hare
ket olur Hoıyoruz. 

Mılli Şer lımet lnöaüalln başına geçeceti Partinin geçmişte 
olduğu eibi gelecekte de mübrem ve zaruri ~lr ihtlynç olan mil
li siyaseti daha kuvvetle temsll edece2ine Ye yurtta sulb, oibno
dıt ::rnılı prensiplerinden asla ayrılmayacae10a zerre kadar şUpbe 

götllrmez bir imanımız vardır 1 . · 

Halkevinde 
Halkevlnhı AtatQrke ayırdı~ı 

perşembe glloll, ciO.n de kalaba
lık bir dlnleyicl huzurund :t be
yecırnlı şiirler ve faydalı kon
feranslarla yaşındL 
de~erli ATukat Hamdlahı yeul-

Avuıtatlık Kanunu bakk.ındıtkl out· 
kuau müteakip kllrsnye &elen 
ııenç ve dcaerJl Oiretmen Hak
kı Tuocay; Türk. k.ö7Hlıltl ve 
k.öycUlUk mevzulu, ciddtso kıy. 
metli etütlere dayanıtn Kvnfe
raosına başladr. Ve başdan so-
na ksdu he7ecınla dinlendi. 
Hunu müleık.lp Sayın Valimiz 
bu .lwaferanadaa ınUtehtt1sls 
oıarak kllrsUye çıkmış ve 'l'Urk 
köylUö!l haklnna11 bıtzı hatıra

larını heyecanlı ve kısa bir hl· 
tane ile ızah etmi~lerdır. 

S.ıyın Valimizden sonra ö~· 
retmen Samiye Yalçınıu Alattır.k 
hakk.ıudalf.i Oılü ve hi.:;U Şiiri 
ondıtn l)Onra da liseli bir lale· 
benin ayni değerdeki .fak.at da· 
ha uzun ve ç01' kıymetli teş
bitılerie dolu Şıir . eri hufu lçio· 
d"' dınlenıl~re.k µro~ram liOoa 
erdi. 

iLERi 

Taleb 
pansiyonu 
açılıyor .. 

Orta tahsil için kaıolardan • 
ııleo ve katıve, ban, otel odu· 
larıoda kalan, gerek gıdaları ve 
gerek ıaplU rabıllerı ltlbarlle 
düşUııühntleri icap eden yllıler-
ce blebeyi bir araya toı,ıamok 
meselası \Talimiz Refık Kornl-
tıoın 2österdlil yüksek klaka
ları neticesi oiarak fiil haline 
gelmek Uzeredir: ldarei huım· 
slyenln kvnduracılar caddesin
deki iki biouı l>ti hayırlı işe 

tıhıls edilmiştir. Pansiyon '..!00 
yatıklı olacak, talebe yemekle
rlııi Çvcu!t esir1ıflme yemek Sl· 

lon&0d1 ylyecektlr. Her tıırıcı 

ıhzırsta bailamıştır. Paosiıou 
çok Jakıııda, m1:1ddeteo ve mn. 
nen korunmıığa muntaç 2vO 
yurt çocuftunu sıc.:ık ağuşuna 
alacak.tur. 

938 tütün rekoltemiz 
Ankara 22 ( A. A. ) - Memleketimizin 1938 yılı 

tütün rekoltası altmış iki milyon lcilo ola.rak tahmin 
edilmektedir. Şrırlc tütünleri geti#iren lcamşu devletler
den Yunanistanın bu seneki reko!t.ısı altmış milyon Bu/. 
garistanın otuz üç milgon raJJtsindetlir. 

Boztepe yolunda 
Memleket hastanesinin gno 1 kılması 1ıerl kalmış çno kulesi. .. 

görmüş dıvarlaı l!la yaslandım, bu taş direklerin arasında siyuh 
Trabı:ouu seyrediyorum. Bir Çl)k örtUaüoe bUrUnm.Uş bir papasın 
iniş ve çıluşlarile uzanan şehrin hayalini hörUyorum ... 
&~ma&ını fındılt kabuau duillanı Boıtepenin bilmediğim so-
kablamış .. Gönlümden Trabzon. kaklarıodan şehre inmekteyim .. 
lulnrı tebılk. ediyorum.. ÇünkU lşte satda ve solda yllzlerce 
her gUn bu dumaoı cıaerlerlae ntandaşa mesken olan burakn
dolduran halk, zehirli gaz!l kar- lar, ve sokaklara akan buiaşık 
şı muafiyet kazanıyor! Dutlıkla· ıular .. 
rımdaa şu mısrağ dök.Ulnyor: Analardan, bahçelerden ge. 
" o mabilerki derya içredir der. çlyorum .. Yine lsmlai bllmedl-

yayı bilmeıler .. ,, dltlm, Y eolcumaaın yıkık kış-
Boztepe csddeıinden lDiyv- laya giden yolund:ı 20 metre 

rum; şimdi arkamdıt yerini uri uzunluğunda açık ve geniş bir 
ve medeoi ihtiyaçları caml bü- lağım; mllyarlıtrla tifo ve dnhn 
yak adaşıaa terk edecek hasta. bilmem hangi adlar taşıyan mik
ne. t>O başlanın lniltlleriol taş roplarile, Trabzon beınşerlsloe 
dıvarların11 sindirmek.ie.. her gün çeşit, çeşit bulaşıcı 

Sağımda yU~selen Boziepe- hastallltlar aşılamağa mllheyy • 
nln yamaçlamıda, yabancı ide· Bu lıığım ııthlblle bu yol. 
allerio bek.çlllğlnl yap.nış Mil· dan 1ıecenlerin muhitlerine bu 
nastır.. Trabzoouo semasında kadu lakayt kalmasına hayret 
Pvatos heyulaınoıu ıokazıı. Hi9 edi7orı.ım. 
blr lu7met tıQımadıaı baldı Jl· K. Kefel\ 
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Cinsi 
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1 939 
iç n de 

me ay r 
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hakkında 
3 4 

Muhammen vahit f yat1 
lira kuruş 

o .5 
Mı çka kazası d 
o) K nt l 

t 14 de O, n mü 

i g p lcıcakf r. 

n fi atı 5 ku uştur. 
Tr zon 

9 lira 75 J.u uş.ur. 
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iS tış llônı Orm n 

ORMA İDA ESİ DE 
Crnsi 

kÖ7JÜT 

Tr bzon 

kental 
744 

Muh mrnen fig tı 

lira Ku oş 
;o 

M çka. /.: z s de. hilin-
) kent l n ık.d rında 

nü saat 7 4 d O n n mü 

Y"Pll c ktrr. 

3-
4-

m fi iı 2( J u uşfur 
ame p·oj erı 1 rabzon 

t 

t 11 lr(I 20 k .,.,,,, . 
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Kazanç vergisi hakkında 
darlık 

ı tin o unur. 

'Te g ye 
ıkcclar 

enesi a-
qın san gü : knd r 
öd m enler halckinda 

10 c zasile h"cı n 
1- 3 

İhale t mdidi 
Gümrük Müdür uğü den · 

249 l'ra 94 l.u uş b d i k ş 'f mu!( i d ıı ptırıla 
c k o n Gu rik c mle kopısı h kkı d ki ihal nin 
4 1 · 939 Ç rş mba g inune talik edı m "ş olduiıın "'on 
isteklzlerin gevmı mez.kü de temin t akçalarile birlik.'1e 
Gtimrük Mıldurlüjüne mürııcaot etmeleri ilan olunur. 1-2 

İhale temdidi 
Gümrük t.,,üdurlugÜ den · 
ı50 l ra nukabılin e v p z r ık u ti e Mu nhane 

o u Gum ti.günde g ptuılacak tatni otfJ -o 't ihalenin 
• 12 - 938 gunüne b r kılmış olduğu-ıdan isteklılerin 

t o a n gu de t t kçtılarile hulılcde Gtim•ük 
Mudur u une muracaat 1 2 - Hali ta fiyede Ka iz Limited Şirketi 

tasfıye mem r uğundan : 
\ )mr nnı Kutıltt köJ n d v d ıı ken 1 H c A11 Hafız 

z Hü yinin t.orcune mu abı Şı kelim ıce s tın ı n tııpu 
nun 'l. Evvel 932 t tı! ve 19 u md n uka\ y •ak lb n 
12 döoQın vusatıoda l rı11.ı 24 • Ku Evv l 938 t1:1rllıt e t d f 
ed n cumarteel gllnü t 1 de Tayyare Cdmi VPtlndt-ki şirket 
d resinde bedeli pe~m Odenmek şartlle satılacaktır. TJ<liplerhı 
yoz el ı Ura d pozıto ak l ile birlikte şirket tasfiye memurlu-
ğu a mllrac a l ı ltta olunur. 4 - 4 

Kiralık ev 
Çömlekcide umumi cadde ilzerinde denize 

nazır 4 oda bir salon ve bir yemek odasile bir 
ı tbak ve bahçeyi havi bir ev kiralıktır . 

~te lıler : Çömlekcide cami yanında bakkal 
Bay Hüseyine müracaatları. 

( YENJYOL) 

Pazarlıkla 
tamirat 

Gayri menkul satış artırması 

ers levazımi 
eksil mesi 

v i fi. et i i Encümeni nderı: 
İ k o' ul ar için satın r.lı 
c k ( 6 ) takım ders J.e 

'U"lzmir. n mulıamm r. b de· 

l 

2 
3-
4-
5-

Nev'i metre mara66aı 

Diirbinar mahallesi - Ki-
reçhane tarla 57QO 

.. .. ,, • 3967 
.. • 1914 ,. 

,, " • 7840 

• " 
,. tarla ve otlak 

2279 

Muhammen 
hedefi l 

1200 
,00 
150. 
600 

80 

muvalclcat 
lira 

90 
4.5 
11 
45 

6 

T. 
K. 

20 

li ol ( 1068 ) /i.ra (ze 
1 21 u rnLi tle e • Vi ay' t Daimi Encümeninden : 

fludut arı kaim~luinde ııe mevkileri yukarıda yazılı lıusrısi mahasebenfo Akçaa
bat kozosır.daki beş parça gayri menlculun müllcigdleri lcarıılarrnda gösterilen mu
hammen b dellerile ıatlığa çıkarılmış. ihale bedelleri üç sene t1e üç müsavi taksitte 

s lt e komı n şfu . Mu 
-ı kkat tcrn;n tı ( 80 ) liru 
( 10) /w,.uşfur 28. 12· 938 

ödeneo·ktir. tarihine çatan ç.,ş.ımba gü· 
nü .saat 1.5 de Vılti Pt ma 
k ım,nda toplanac k olan 

4 • 7 ~ 939 tarihine çatan çarşamba fiinü saat 15 de Viltiget n-akamında top-

ın i ı:nciımPnde ılıalesi 
p / c: kttr. Li te ııe ş rt 
me i i görm k ; t r rn 

lorıı-cck ohn da mi encümende ilıaleltri gopdocolctır lstelclilerin muv lele t .t minat/a. 
rile mezkii,. gün ve saatta encümene müracaatları . 2 - 4 

rin lı r g ın e cuı en kale- ilan in0 'f .. talip ol nlonrı mu 
kk t fn ir.at ari e mez· l ı:kıl icra m murlııtundan: 

ktz g n tfı e. c -m"· A~ık '. ltr ı ı ile parn)a ı: uae-
4 c ı. gayrıme 1 n ne ohtu u : 

1
• i... ·-ı 'r puı un 27,),4,10,14,1 \numara· 

Bahçe d Jarında kayıtı b ş parça çayır 
IVCrl bir parçıı tarla 

• 
ınşası 

Orta Tecim okulu 
Direktörlüğünden : 

Oku umuz adına isi mlô.I( 

edil n arsanın uwrı sokok 
cephes'ne yapt rılacak 325 8 
/i,-a keşi/li aıvar 20 gün 
müddetle pız.arlığa ç k.ırıl 

ıştır. Ta ipleıin 24 ·. 45 
lrra peg ak ·a ve v sıka/arı 
ile .;o 12 - 9.,8 cuma gıi 
nü saat 15 de Ku tür Di 
rektörlüğündeki komisyona 
müracaatları. K .. ş;jname 
şartname okulu idaresinde 
görülebilir. 4 - 4 

11 an 

Gayri menkulün bulunduğu mevkt, 
mahallesi, sokagı, nıımıırası : 
Maçkımm Hacavera köyDnnrı 

muhtelif semt ve mevkilerinde 
TBkdir eılunıın · kıymtıl : 

altı parç'\ gıtyrimenkule 1f>5 lira 
Artırmanın yapılacağı yer, giln1 saat: 

Maçka ıcra dıiresmde 

19 1 939 Perşemb11 günü saat 
13- 14 kad11r 
1 - 1 bu ıı; rimeukult1n arlırma 

nrlname i .o 12 98:S tanlıinden 1tiba-
n • o. ıl • aı; ı ~cra 

ıu ııı ı hı 1111 ı mu ) ) uunıara
sıı d. lı ı ı g r uıl~esl ıı;iu a-
~ ı tı . i nd.ı '.)azılı olandan fazla 
na l1 ut n m k ı le; t ıılt:r. uu şart
name; . ı:s , 1 dosya numarası ile 
nıcınurıyetıuııze muracaat elmelldlr. 
2 - Aı tırııınya lştirAk için yukarda 
yazılı kıyını;tin yQzdtı ;tıdiUu~uk 
n sbellnde p y veva 1111111 bir bım
'.kaoın tenıinat mektubunu tevdi ede· 
oektır· ~1~4) 

İpotek ôhibl alacaklılarla diler 
T pu slc\llt Muh fız ığ nd t Altatiul» ve ırtıra~ hakkı taDıp 

'Jnır nıa .Arsuıi zir köyfJn lcrinin garınıııekul üzerindeki hnk-
Iarını husu ile faiz ve mll&rafa dair 

de ş:uk.an kllçllk lbnıhim Oğ u o an id1ıularını iebu UAu taribınden 
Ahm t v res sinden f ğ'ıı Q3 i.tibarea yirwı gilıı içinde evrakı 
m n fır dıklığı g>trben kUçllk mllsbıtelerlle birUkte memurlveti 
lbrııhim oğıu Hııllm veresPsin- mıze uildırm l1ırı icap tıder. Akııi 

l i 1 balde hakları tapu ııicllıle sabit 
den Os n n çı ılığı ş ma en köy oıınadkıça aatıi ooueun1u pa:ı Laşma-
mer'aı;ı c ~nuben işbu mahalden sından hariç kalırlar. 
ayrılan Vd halen çahlık kelıtn 4 - üöst rH n gılnd11 artırmaya fş. 

• tırılk edenltır aı tırmJl şar lrııııu:s ni 
kısım ıle mahdut. \.11 1 ıd n eıkuınuş \e Jüzumlu watilmat aımış 
nıüteh ıv"il üç biıı rtllı yüz yet ve uuuıarı t1:mamen kabul etuuş 
mış ultı metre murabbaı f1Ddık· ad ve ıubıı oıunurlar. 
hk Mııyıs 1~8d yokluma d rte 5 - Tayıu edHeu zııınıında gayri 

l 
menkul üç defll tıağrıhlıktıın wnra 

info KüçUk oratı lll oğ.u Hll en cok artırana ihıı1e e<iıhr. Ancak 
ı;;eyia bini Ali adına kayıtlı iken artrrma bedeli muhammen klymetın 
3 6 de vef 1tıle verasetinin ev· yüzde yetmış t>uşıuı bulmaz ve.va 

T robzon Baro Reisliğinden : 
Avukatlık kanunu ahkaminca muh1Jlceme veya fokip 

masroflarını kısmen vega temamen i/.ı.d n acız ol nların 
adli müıaheret tal~blerinin k.:ıhuli h ınd mahkeme/ rle 
aıllige dairelerindeki işlerini takip et 7tek ve a i muza
lıaretin temini i,in /üzümlü mat;meleleri i/'ll eglemek uz
re Trabıon B ırosu nezdinde adli müzaheret bürosu ku
ru duğu fit Avukat Feyzi Uysalın nezar,t ve maroke· 
b !> nde bulanon mez.kür büroda her tün saat sekizden 
ona kadar müracaat kabul edılece;i ila11 olunur. 

Defterdarlıktan : 
lslcender paıa mahallHinin Gümrülc caddesinde 101 

lcapu numaralı lcah11ehanetle l - 1 - 937 den l I • 2 . 937 
tarihine le.adar icr.ıgı ıan'•t eden -t1e halen mahalli ika
meti mecl.ul />ulunan ihsan dmç namına 5 - il numaralı 
ihb.ırnamı ile 350 k•ruş lc.azanç 5J lcuruş ceza fle 80 lca
ruş buhran verciıi tarh edıLmışiır. 

lı hu ilan tarihinderı ittbııren bir ag zarfındt.ı itirtl~ 
edilmediji takdirde matrah flerıinin lcatigget lcesbedecejl 
iL<in olunur. 

Defterdarlıktan : 
istemi.er paşa t•luim cadtiesintie 6 numaralı 

11 ·il · 937 den 27 - 12 • 937 tarihine k•dar Tgatro· 
calalc 11ap11n •• halan malulli ikameti mechul bul n 
A 

. ~· 
9 7 una 

zız 'Yrıdı namına '! senesi içm 20 . 76 nu 'naralı ıhoar· 
name ile 216 lira 34 kur•ı Jcazanç ve 4.) Lira 27 Jca •I 
lluhran vırıisı tarh edıl.mııtir. r 

/tarı tarıhinrlen itıbllren bir ag zar/ıntia itzr~z edil· 
mediii takdirde matıuh verginin katiN!Jet lt.esbcdeceı·i 
iLdn olunur. 

Defterdarlıktan : 
936 senesi namına tarh olun~n 4 lira kazanç fit: 80 

kuruı buhran verıısine itiraz eden ve mahallı ılcametl 
mechul buLuna~. ~luiuliah _oğu~iarıntlan Hasan oğlu ALi· 
nın ôıı ôabtalcı ıtır11zı tetlcık ıtıraz komisgo11anc1n ! 7 6 9J1 
tarih 51() • 440 numarıdı lcarariLe red editmıştir 

Keg/ıget 1'dn olunur. • l:llllış iııteyenın u'acağına ruclıani olaıı 
h\tlıtrı Ali ve Aziz ve Hasan d.ğer uıacııkıılar bu.unup da IJıideı 
ve Kılnlll ve A iye ve Fııtcırn bunlamı o gayri qıenkul ile teının Peremec"le c . t• . . d 
v hı::nı:-1 maLbisıır edip 317 se edıloıış U1ucaklurın mecnıuundan 1 r emıye 1 rıyasetın en: 
n sinde arularıı:ıcfa Y"Pllkları fııHa:ıa ı;ıo.na:ı:ia eu çok ıulııuuıı C · · · le le rızaı t ksı n de bu fındıklık tuaıılıttdll uaıu kalmak u:ı:ere artırın 

1 

emıJ1etımızın a tı mu r:Jrrt:r oLan negetı r:mumtge iç• 
c,:;ıh ık Olıtrak veresedtn Ali ve o~n~:ş s~~: ~a~ teındll ve oubeşhıcı timtıHı 31/c -Dl ı . 938 Cumartesi ş11at ( /{) ) "" Cumhurı• 
H11sııoa h b'-"l Mip bunlarda 324 ~o ı \13~ pazarteei gllnü ııaal 14 de gıt "'. ııırtııında.. gapılacalctır. 
de fındıklığıı tabviı etlikten soa- ;supılacak arıu·nıııda, t.eueJı ı;atış ıate· bu ıtıllarLa CemıJ1et• lcagitıi iigeierin me:zlcür -
r.'! ( 326 ) tarihinde elli lira)'& ;>enln aıııcuaına rüçhanı olan dlger i,tımııa teıri/Lerıni TICt:ı eJlierim. ıun 
usta oğulhırından Haaaa oaııu aıacakJılıırııı o gayri meukuı ile ltıwın 
E nrullaba sattıklarından habis edilmiş aıu akları ıııecınııuudan ruzıa 
le Emrullah tttra'ıodıan namıı ıı >• ı.ıkmıık ~artUe,, ı:ıı ı;ok aıtıranll 
t~tıClli islenllmellte ve 151; !U· ibaJtı t.dılır. Böyl1ı uir b del elde 

Y ılı kııDU!JUD tatbiKIDI ınllb edUnıezı;e ıhale yapılamaz. Ve sııtışın 
eyyıo t ı bi uil1Jer 

nizımnameoiu dördUrcll mad J a e · . 
desi t O km Uae te vfıknn k t 6 • üııyrı 01 nkul k ııdısıne 1lıııle 

. . ayt tJlunan Jutnı; dorlıal Ve}a Venlı;U 
sııhlbrniu vaesesıodrıı KU.,nk 1 uıııul 1,.ıud ... 1 W v -. .,. .. ı il)' l \ tll IllCLıiiı llllt e 
1 brablm oğu 11..rmdao 1ltıseyio O~· kııraı·ı f1Jslıol uııarak kendısıııden evvel 
lu Kamili o evlatla• ı Ayşe ve yüksı:.li tckı.ne bıılunan k.inıs" arzetnıış 
Ftttma Güller ile llllHyla oğlu uıduğu lıeddle alwaııa razı olmal4 
Azızio uğlu Hüse)lcılıı lslaobul· veya oulunmazta hewe.n oııtıe<J gün 
da ve İo1kul ıkametköhltUıoıa nıüddet!~ aı tırnıaya çıkarılıp tıu \iOk 
m çbul bıılunJuğu ihtiyar hey' ıattırana ilıısıtı odilir. lki ihıı:ı:: aı11 
E.'tlnlnin meşı utııı tu.ıdıso anlaşıl· sındı.ki f ık " 6 geçıın gUnler i\;mdıı 
makl!l olduğundan bu yerle yü) de beşdcn hesap 0Iuııae11k tııiz 
t11sarrur iddi Hııda, ve g-slbler- ve dıga Zil arJıu- a; rıcıı hUkıne 
le alılk llı bulunaohr varsa ve- bııctıt kalnıakıman weıııurıyetımi:.:oe 
satkı ıası.rruriyelerile birllkl'd alıcıdan talıııl oı.unur. uıııdue ı.taa> 
t hkik t 

ı.. d Gayrımeukullerın yukaıda 4'0ııterılt:n 
1 a gQnUne .. a ar muba- 19 1 i!a9 taıihind ., k 6 10a\i il icra 
fızlığımızı ve tahkikat gQoQ O uıemurlugu odasında ışou ve gOi 

lııo lk\acı kAauo ayıoıa Jirm1 terilen artırma şartııameııııe ııalı&a.:uiıı 
ikinci gOoQ saat oo lkl de '1•· lb QJwıur. 
rinde tahkikat yapacak_ olan '---:"-.::.--------
memura muracaıstiarı UAo olu Zayi irsaliye 
our. 

Zayi 
Gazipaşa okulu gece kursun 

dan 9.l9 - 930 ıseoeaiade aldı 
arm tastilrnamemi zayi ( ttiın 
Yeni iol alacaaımd111 z ıylioııı 
hUkmll olmıdı&ıoı 114ıı eylerım. 

K'ndlnar maballealadtD 
Allo&lı Nırııl •t~ 

14-//.938 tarih ve 73 
numaralı irıaLıgemı kagbet

tim yenisini ela.ca;ımdan es

/cısının hülcmıı olmadınıjı 
ılan egleTım. 

Kııisti J9 numcıralı ıo/ör 
Emi11 

lıan 
Tı1pu sıcii muhafı:zlıjmdan: 

Yomranın Jam :ıru/csai 
Ke/Jır kögunden Atemdar C;f· 
ıu H •. 1.tıun se~etsız tasarru/· 
tun ,escllını ıs(tdık.terı ıur

k.'m tankı am ıurben suhı
öı senı:t IKınesı ıımat•n A 
iemdar oıtu Husegın tarlası 
c'nuoen ALemdar 011.u Meh
met Atının tarta vı: /ındılC-

lıtıLe muhdat. Dört bzn beı
gıu do1'san öeı metre mu-
raböaı ve Huııınıge GuLoa
h<ır sııUan v111</md11n tarl.a 
nın nışıj hısse~mın senet•ı~ 

ve lcagıtiız oıı,,11lc muıışl•· 

rı Aıemdar ojtu H1Jl.lid•n 
intılc.ıi · ettıımtten bahısLe 
namiarınu ıe~cıtı ıstenılm•lc· 

te ıse d• me:zlcrir tarlanıll 
nısıf aııerı M "'' .iJ!J dı/· 
terltıın J()~ sıra sıru nam 
r11,.nda Al• ı•dar oıtu Emi• 
nın oztu Mt:lımeduı vıreıı• 
sıne ınııkal. cdıp muteba 
msıj hııseşının H ~Lıt nanıı• 
ncı lcagdına testıdaf o{ufl• 
madııındıln gerınde tas•f 
ruf st1bepterı lıalclcıada ta~ 

'"""' 11apdac.ızınri11n bu ttı 
~•/ hıuc lıtıle"ınaa oır t 
sarrı./ ıda"ısında buiun• 
tar 1111.r "'" vesaıkı tl sarrafı 
gıl.crıl.e bırtık.t.: Malıajı•'' 
ıımıza vı: lce~ı/ ıanu ol 
oirıncı Kanun agının 31 
C11m11rtesı ıu.nu suat on 
ae gerinde tcıhlcılc11t gap11e 
memuıa muracaat etmıl 
ıtdn ol.unMr. 

1 ı an 
Sürmene hukuk bakimlıııodeo : 

~ ' (llle~edc l.>cnızoa~k Aceotahk işlerina aelahiyetlnı dabıl 
S11rm~ae , ~ uccarınıian i\.ulaç ~:wut oıuılarından H.ısao va !{ 

Kulacın Surmeao tıcaret S cı!ıoia \ 2 ) aıımroıuoda mukayyet 0 .J 
dııklıu vo b11 wavaolı ıcıutai&k İfltrıai &"Ör•ete aelabıyetli bul 
cllılklera üia olwalll. 


