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Juı ve Ba•yozıcııı BEKiR S(JKDTJ 

Muti ka 
Yll iZ 

Sınemasında 12 iaci yıl 

Saylav seçimi cuma günü yapılacak 
müstakil saylav çıkacakdır ' 

latanbul -
turku~ cumhuriyet lacılk fır· 

k ıa t şlulôtına ve iltinci ••~· 
meler beyan,,amu: ıubntln 
ttekı- ncr cuma iÜr Ü yapıla: 

cak aı y/av seçimi i,leri iı.ze · 

rıne ç lrıan fırka umumi r•· 
ııl(k d nr yeni m~cltıte tle 
muıt kı 1 U) elerın bulunması· 

na ımka 1 vermek İfİn fırka 

namz. t l ate•mde on altl boı 
) er bırc km ya karar verm:,. 
tır • c ş •llıda yaz.ılı vilaydl•-
rın her bırıncie bınr aa)'lav· 
/ık )'t!r ıçin fırlıc:c/an namzet 
ı6aterilmiyEceklir . ciımhuri· 

yctçı v~ nıilliydfi ol maltla 
bercıber fırkamıa pro.raman• 

Hımmetin 
oğlu 

T.N. Tar1•1 

Tü k Kcnçliiiae kollarını 

açm ş, o u bıannna buarak 
m üıpet yol üzerin de ç:ı lışbraD 
la .lkevı;b mmetiııoila piyesinde 
'uı1' zcAa ve k•biliyetinia bir 
delili oluak yük.ek bir ma • 
nffaluyet daba ka.ıaacil. 

Hımmetia otla piyeai; de· 
laHn 111< rubuaa bit.p edea 
çok yenode bir eaerdir. Ba iti 
darla piyuia rubuau, maksat 
Ye bedefıai eluiltmıyea plirüı· 
ıüı bır varJ,kla oynayan ıeaç 
arkadıılar ne kadar tebrik 
tdilıeler, haklarıdır. Himmet 
baba ... yurt, uluı ını'ı:ai 

kihpta olduau ftbi kabul Ye 
bayatta tatbık eden aliceaab 
Türk rubuouo bir aUmuaeıidir. 

Baaıt, mütevazi, teD •e 
bayatıadın memuiia himmet 
babı; lıtmıp ve feliket kartı· 
ııaaa ııoluemıı a11lıadar: o 
her ıeyc raııaıcu ümıd aıim 

ve amanını kaybetmemiıdir· 
Bu duyııular!a yıııyaa bir 
adamıa düıman kartıııada 

kurfuula delıamit ııöiıilae 

ıncak ııtıklal madalyaaı yaraıar 

Acu uo yüı yıUardaaberi 
aavıa aıaoJarıoda hayret, ııbta 
ye laiı.l r ılc aeyırrettııi •e 
1 ürkıubuoun tımnh olaa Aİ•· 
met ba oaouı baylazhk edea 
Oıl UDi DO unla D• , •••• 

hıt.. pi ara var dar 1 
\ ı f c:.ı Dl uautmuı talebe 

YehL , ouı, babaıı Ye aıt••· 
haıoıu ~iıltfııındalu 7iiz lu11rtıC1 
vaıı; ttı ne kadar acıklı iH 
ooun l k geocıoe yak. fır btr 
çalı.lı. ıa ıuıu.dudııı muvaf 
fakı)Cl COUU(Ü de Gkadar 
u.k.oue d ~~r bır ııtır. 

.)arr t :t11moeha yıkmak ıı· 
ted i' koyuil aynı yerıade tir· 
7aaı uu.ı.o iı'b' yüluelea f abri· 
IH oacaaı.. . ı bı&D•• crkei• 
in. vd ve c 11.:ırct verea kadaa 

'ni ı umım y t ve fc:dkırlıi•···· 
ı.na L .. ; h"y~t yoluade 

tlan baılıa bir proıramla oe 
lırlıalc olmanın tabii kayıt· 
leri tliııntla urbHt falııocolt 
•amımı > arttaılar•n ula• lıür 

•Ü•antlen yapacaldurı tenkit· 
/er oe •Ö >'leyec•lıleri mutaia · 
alarla milli çabımanın kuo· 
ud/e11eceti ltanaaiında bulu· 
nu:voruz. bu yolda '1eçirtliti· 
miz tlört yıllılr tecriıbe Fırka 

eaularımızın oe lırlıa hahu· 
meti t;oltımalerının uluı ö >Ütl 

de yapılan tenlıitlerle lrarfı· 

laıtırılmarıına. lı •at rermiı 

o• yartta,,ların aıyoıcıl ol6un 
laıana artırm ııtır. iter 6Ün 
iter uuile ile JiiıünJükl•rİrli 
o• yaphltldrını Jırlra İfinc/e 

Dost 
yoguslavyada 

Belırad - Baıbakbayaa 
Yehıc diia akıam radyoda 
ı6ylediii bir nutuktayoruala•· 
yaıııa mali aiyaaetine temaa 
edtrek demittirki Yerıiler me 
ıelHiai ea mlibim it olarak 
te1ekki1edi1oraz. Dljer miibim 
bir meeelrcle ••aai 6koaomi 
faaliyetiai arbr•akdı r lalkl • 
met •lltiakonoaiyi tlBıeltmek 
it1izlije kartı m&cadeieyi ka• 
ntlendirmek Ye tDriımi tetYik 
etm'1ı İ~D bily&k aafıa itleri 
y•pılmaaıaa dair bir karar••· 
m • çikarmııtar bu bllyllk aa. 
fıa itleri moderia yollar Ye ıll 
meadllfer laatlart yap,lmıııaa 
dairdir. Ba itler için bütçede 
tabıiı edilea paradaa baıka 
bGkümet ~o .. uyar dinarlık 
yenıdea para balacakbr iki 
1eaede 1arff!dilecek olan bu· 
2o •İlyar dinar içerde ae di • 
rda buluDaa baakalar aeıdin· 
de mDaait feraitle •e oblilıa 
ıtyoa teklinde elde edileceatir 
ba obilııa11yoalar •Hat nde· 
li olacaktu· 

r~aaaa bora •e lı11u1ıları 
laeaaplamıyarak 1' la 11aa ıt•· 
siıi •• tefkatiaia dojarduiu 
yllrittljl ••atık •e düıüact· 
leri .... Ye ailaayet muam:neria 
tartaıı Te kayitliı arkadatlık 
laareketleri... bilbaua okuyaa 
ç.fdaki Tlirk ıençleriae hem 
ibret be• de nll•uae olacak 
birer d~ratir. Dıli bir dıleti bır 
ferdi1ı ı ka bilıyetleriai inkiıaf 
ıltirea b11 ıhr6 çah•maları 

16rdOkce kabaran ıöiıilmü -
da içinden yftluelea bir ıt1le 
diyo ·uzkiı 

Arkaııadaa dik yüröyüfler 
le JlrOdf\iOmnı bllyiik önderi• 
keılr.ia bakııl•rile tuih:a zir 
•elerini aıarak ta ileride ı&ı · 
terdiıl baı IDölll Sakarya vı 
Damlapıaaı 111 dehliıleriadea 

ylk•elea ınaeıl• •ydıalattıtı 
bDJOk hodtfe mutlak• nrıcı· 

t·•· 

1 ue fırlcalUer ara•ıntla o/duta 
kadar eyi ue temiz hiıtiın 
yu•ttoı 1arın tla muralrabe• İne 

arz.dmeıi oaz.ife •ayan fır· 

komı:zın bu lıororuıı bildirir· 
iten fırka teılıilôtfmi:ıtlan oe 
fırkalı ikinci mü "ltehipler len 
yuluırıtla yız. lı va,.ftnki mÜ•· 
takıl namzet/ere rey o•rme· 
/erini illerim bir,, ıaylnvlı/ı. 
yeri boı biralıılocalı olan 
Y"•ler ıunlaTtiJr : 

Ankara Alyo:ı Antalya 
Deniz.ti E•kiıehir /otanbııl 
iz.mir Konya Kütahya S•· 
oaı Tokat Mui/a Nittle 
Yo:ı~at Çankıra 11e Kaıt•· 
monu tlur . 

Rıhtımların 
is la hı 

lıttanbul - iıtaabul limıa 
Ye rıbhmlarıaıa jılabi i~ia ha· 
1.ırlaa makda olan proje bıtmit 
Ye Aakaraya röoderiJmiıdir 
bu i• için ba ıene batceaiae 
bir b•çuk milyoa lira tabıiıat 
konulacakd11 

Hakkt YanJı 
Yir•i ılla lace lıtannala 

ıidea Moda tabafiye ma;aıa• 
ıı aabibi bay Haklq yaah 
eYHlki ına keatimize d6a· 
mltdlr. 

EVLENME 
Keatimiıin itibarlı tüccar· 

larındar Haca Turaua oilu 
bay Hayrinia kııı bayaa aec· 
detle yeieai bay Slileymaaıa 
eyleame doaaiı perıembe ili· 
ali zeytinlikteki evlerİlade ya· 
pıl ma1d11. Anne babuıai kut· 
lalar aeaç çiftlere r6neaçler 
tılıleriz. 

Tirebolu da 
Hayır Hı • 1 diı Jo/dor• 
Okuyucalarımızdaa Trebo· 

lu belediye mubaaıbı bay Sait 
Bayralulaa ald•ıım,ı mektub· 
dur: • Trebolu ve G6relede Oç 
d6rt aenedea beri dit do~ter 
Juğu yapan iıtaaballa bay Ali 
Riza yıpdıiı ditlerde çuk ma• 
•aff ak ol•llf Ye l:aerkeaia •tıı 
aa uyruabir tekile' e dit J•P • 
makda 1-0yük mılaaret 16ıtu 
miıdir. Beadeaiıde beı adtt 
dit yaptırdım, o"-•dar UJiUD 

bir ıekilde old11 ki, ıaaki ,..,. 
•elki ditlerimdea biç farlıı yok 
muı fibi rall•t luıllaDmakda· 

yım. Saa'ataadaki maharet •• 
bilriıi çok ynkıek olan ba zat 
memleket fakirleriain •irayan 
ditleriai par.;ıııı alblıkda •e 
meccane.n diı teduiıini fakir· 
lerdea cairıememekded.,. Ba 
mubtere• ıılıatm memleket~ • 
miıe yapdıjt H göıterdiil 
iyilik H l:aizmıtleriadea dol•J1 
takdirlere layık oldutuna bir 
fiçdıa borcu bilerek Jatch•. 

Trebold hıldlye mulı•ıibl 
S,.iJ B::~r111& 

Sayı: 2006 

( ---..---- -.......---, 
DÜŞÜNCE •. ..•. 
..... . ÜRÜNLERi 

'-~.....__ - '--..) 
Ulusun tut~ak 

edilemiyt.rı 'arJıgı 

Herku biliyor ki, ba gü· 
nün en delerlı , her turkün 
ortak o/dutu en bat ışı , dıl 

iıidir. Dıl i,i nİfİn degerlı ve 
ba, iJlerdendır. Bu ıo•gunun 
k rıılıtını gene kı•aca ben 
V•r•yım : 

Eıki bılgınlcr c/olndi ki 
(Lı•an O)' ule uııandır) 11te 
her fal ıçin gerçeklıgıni ol· 
dumola•iye koruyan , •akla· 
yan bır ıo.:. teklerin ve ulu•· 
ların benliklerini dıllerı ka· 
dar ltuvuetle eö•teren ıilin· 
me.ı; ı•iuci bir damga e6ıte· 
ri/eme:ı. uluıal varlığının te· 
mel ıaıı olun Ö% dilıni elin· 
tl•, baıı {ut.ınd• tutan bır 
aluıan yal' elıne M'eçemiyen 
biricik uarlıjı öz. dılıdir . 

Bö,Yle uluafor kııa bir 
fOİ lfın tut.ak o/ular bile 
6Önüllerind• ue dıllerind• 

dalgalanan öz dil bayratı 

onları fOlı g fmeden tutıak· 
/ılıtan ltarlarabı iir. 

Dilini yitiren uluı değerli 
olan her nuneıini yıtırmrı 

tl•m•lcdir • 
So'lra adam olmak ifin de 

laerfeytl•n önce koru ş:ıbılmek 
• .,.Jıtir. banun ifindı ki, edi 
bilginler yarctıkları ( hay-
oanları ) kon1.1Jan ve lıanuıa 
mayan ( Nutık, gayri natık) 
Jiye iki h6lüte ayırırlardı • 
tlemek oluyor ki, adamın en 
ilertle gelen adamlılt beli'Hİ 

tlilidir , Jıonuıabılmıuıdir • 

Dın bahımıncian , fen ba· 
kımından, herhwnlti bahımdon 
olurıa ol•un adam oilunu 
üreten, türeten kaynak bir 
oldafuna 11ör,. ö 1ce/eri dilleri 
Je birdi. gıtıide cografı de· 
,.,.lclikl•rı •·""' aöcmenlikler 
11• daha bir fOR scbebler yiı 
aiınaenAacun yü%ünde odam 
Oiulları lıollara O) rı/Jı • ba 
ayrılıılardan baıka baılıa 
alaılar, her u/uaa göre baıka 
baılla diller dotdu . 

Atlamlıfın uaroluıu. din 
hitiı•lerinin anlatııına aö re 

olmuı•a ilk adamın türk ol· • 
Jufanrı onoylamakda yonlıı· 
lalı o• aylıırılılı yoldur. çün· 
it , tanrı bayrufunda Ilı 

baba olaralt cclı geçen ( Ac/e. 
min), Türkün en büyük baba 
anlamına ••len Atam'm ta 
iendi•i olciutuna k maenin 
lıaılıil•u olamaz. böyle olunca 
Ulaılar tiırlı alaaundon iıre• 

dı, dıller de lürlıçeden türedi 
JemekJe yanlıılık aronabil T 

,,.; ? 
Türk dılinin her uluı di · 

lin• babalıit ettifini , ona ilk 
6ala •6ı.I rinı vertlıgini anla· 
tan pelı fOk bilimıel «ilmi• 
lul111ler vard:r . hôkür :ie ve 
ol111urıtla ıorenıel olan dllı· 

Pzcırteai 4 $UBA t 193$ 

Müsabakah 
Ftl"mleri 

Görünüz, 

Grip salgınına 
karşı 

Ankara - Sabbat •e jeti· 
ti•ai muavenet nkalı!tiadea: 
Son zam anlarda yalrıa n uzak 
bir çok memleketlerde rrip 
ulgınlarıı bıı iOStermiı •e 
ve yurdumuıun buı tehirle· 
ı inde de nezle ..-e i:oin h11· 
tah,lda11 u~ctctn ziyade KÖ· 
r illrucye başl;mışhr ıimdiki 
halde Ye dışarıda ve ne de 
rçuıde görülen .akılarda bu 
talıiın beı ha gi aiır diier 
Lır hı stalılda karıım111 fÖ • 
ı ülmemektedır. bununla bera• 
ber biilkım.zıa çok dikkatli 
davt ınaı;k ıoiuk almıia H 
bek olacak laaJlerdea müm • 
kün olduiu kadar çekinmele-
ri ve baata ziyaretine ritme • 
mt 1 ri ve her suretle ıibbtle· 
rioı korum~i"a çahımaları ta• 
siye olunur . 

fındık fjyatları 
Gire.on · Soa rOalercle 

f ın. ı..: İçı fiyatları 49 lruruı • 
tan 46 kabuklu 24 karuıtu 
2 ı,s kadar dilımnıtiir. 

iyi işler 
Kıı ıehir - C H.F. •illyet 

konıruı t u fÜD •ali llitad 
Saylamıııa bir yıllJk çalıı•ayı 
bıldirea ıöylnıyle açalmıı öal 
müıdeki yıl aörülecek ııler 

•raaıoda kapatılan •iliyet 
matbuasının tekrar açilacaİJ 

kerşebır larıbi yazacaklara 
Soo lira mükafat nrileceai 
ıöylenmitlır. 

mi:.ı ıonra ıorcra eiyoıa o• 
dın iı/eme/erİ ile olıur yaz.ar 
11efİnen bir tolum türlıl•rin 
dıller inde ve /ıalemlerinJa 

oldu;u aıbı ıöylenm•m•I• , 
ya:ıılmama>'a boılamııh . bu 
11icliı yüz yıll.ırca •iırJıi • 

Ancak türle dili 6ibi lı6lc· 
liı bir drl. )Üz binlerin mil· 
yon/arın onu benimHmsm•· 
•ry/e yitirilir yolı etlil•llilir 
miy tli ? 

Oll u bir kof mılyon btra 
kır 11ıbj olmu,ıa türlt k6yla· 
ali, türlı budunu Jenilen bıl· 
vük bir yıfın onu lıonuıayor, 

6r.ürtdc ıör.üncle yaıatıyor , 
bunun ozanı onu f61ıflrflntle, 
ıaz.ında , bailama•ınJa ini•· 
tiyordu. ba t;olclalı, öz. Jiline 
yan b111ian , ona bef•nm•y•• 
rKlt kentli Jilind•(I 6Üf alon 
öı1mem han6İ dill•r• bayılan 
azlıfı k•ndi yanına f•lıecei• 
eli. yılnız. bu pi:ı; H bl~l•ı· 

tirİfİ yopacalc ıiA&lü bir el, 
ita re nlclılara ıııla tutun tatih-
ıel « tarihi » uarlı~ıtaılan 
la•z .,. İnanf alan bir haı 
,.,,kdi . 

O el oe o •aı do fiirlrü 
b2tmakclon .,. göcmeladcrr 
kurtaran Atatürlı6n dtmiı 
ıl, 11e cltın baııdır . 

N, S. Coı 1.anf•ulll 
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İcra dairesinden 

acık artbrma ile paraya cevri 
lecek gayri menkb\unne olduğu 
ıki kita tarla ve bir kıta ot • 
lak 

Gayrimenkulun bulundu - u 
mevki, mahallesi sokağı nu· 
mıraıı. 

kızıl köyünde tq::ıruıı 933 
temmuz ve 8 nu naraı oda 
iki dönüm iki evlek tarlanın 
n111f biaseıi ve yine 9oumara 
da kayitlı 3 dönüm tarla ve 
yine t.pu,.,un 10 numarasın • 
da kayitli bir dönüm otlak 

Takdir oluna o kıymet. 
-480 lira 

Arttırmanın yapılacağı yer 
ıün, saat. 

Trabzon icra dairt?sindc 
7 3 .935 perşembe günü snat 
13 ·14 de . 

l lıbu gayri men kulun art 
brma {Ortn~nıtsı ı! 2 935 hır 

laindenitibaren 934 767 umnıa 
ile Trabzon ıcra daiHs.n.n 
111uayyen numaraaıadaherkesin 
ıröe-bilmeai için açıkbrı ilanda 
1azılt oı:aıardnn f zı: mslu 

mat almak idcyeıı ler, iş u 
ıartnameye ve 93'· 767 dosya 
aumarasile mcm uriyetim ze 
m 6r~ caat etmelidir. 
2 • Arttırmaya iştirak için yu 
karda yazılı kıymetin yüz 1e 
7,S uiıbetinde pey veya miılt 
\,ir bankının eminat mektubu 
tewdi edilıctktir. ( 124 ) 
3 · ipotek tabibi alacaklılara 
diier alakadarların ve irtifak 
hakkı ubiplerinin gayri men· 
kul üıerindeki haklarını bu. u. 
ıiie faiz Te masrafa dair olan 
iclclialaranı itbu ilin iarıb'nd n 
tıbar~u yirmi iÜD 1çinda evra 
kı mBıbitelerile birhkte me 
muriyetimize bildirmeleri icap 
eda. Akıi halde hakları tepu 
ıicilile sabit olmadıkça satas 
ltedelinıu paylaımaaından ha 
rl~ kaln lar. 
4 • Göıteriltn ıüo de arth ma 
ya ittirak edenler arttırma 
ıar~amc~nl okumuş ve lü 
ıumlu malumat alm· ş ve bu 111 • 

lan tamamen kabul etmİf ad 
Ye itibar olunbrlar. 
S • Tayin edileL zamanda g ay 
J'İ menkul üç defa J>a irıldık • 
tan nora en çok arttıraııa 
h;ıe edılir. Ancak arttırma 

pedeli muhammen kıymetin 
7üıde yetmiş beşini bulmaz 
Yeya Hbf isteyenin aiacağın 
rücbani olan diğe-r • lacaklıln 
~uluGup ta bedel bunların o 
ıayri menkul ile teının edılmiş 
alacaklarının me.>muund;.n faz 
1aya çıkmazsa ıen çok artlar · 
1110 taahhüdü baki kalmak 

~ 

ilzcre arttırma on beş gün da 
ba temdit ve ou beşinci ünü 
eynı ualta f Ppıl cak arttırma 

da, bedeli satış ist .. ycn'n ala 
C"ğ na ıücbanı o:r.n dığer nlrı 
.c.klıla•n o gayri mvnkul ile 
t .. m:n edilmiş alacaklım mPc· 
mmıncfon fazlaya açıön.nk şar 

n 
1 

Satı 1 e:dn t 1 OJıli ... , onu 
" l{iva-.etiud<·n 

A - Taabzon garnizonu -için 
25500 lu o una 15 ·l 9P S de 
kap lı z rfıq VP-rıl n f yn-t 
p halı görüldü~ünd n yeniden 
bir ay rrfında przarlılda 
sat n sl n1caktır. 
B - Ş rtnamesi her gün 
komisyond parasız olarak 
okunabilır. 

E - Muvakkat ten inat 2115 
liradır. 

G İsteldılerin 15 2 935 
hı.r hıne kadar kalede s atın 

alma komi yonuua 
ları ılan o 1uLur. 

iL .... 

müracaat 
4 4 
• 

kazanç vergis nd n bo çu 
ol 433 hr 61 kuruşun t h· 
s ,ı ıçın ım~rd mcı h l.es J'O<'n 
kab ... oğlu i..bmet ça"uşuo b. • 
vakmeydao mahalles nde mu· 
tasarruf olduğu sag tatafı yol 
yes ri mahm Hı ogiu abınet 
vere eleri ve baızen karaca li 
oğiu bas:: n btbçelt ri ve u· 
kası ve cephtsı yol ılc çevril· 
miş bir bep hane ;Jrs~sırıo 

l O ğUo müddetle ıhnci sıt r 
maya çıkarıld•ğıodan iste~ ıe 

rin idare heyetine murac Ucı· 
ı t ilan olur ur. 

un 
Satın < hı 

H 
lo \ 1 11 

K rııı g rı·nonu un 487 258 
k 'o ili" G i,f,,, bb d' : ırı v 

~ abnn t * p la zmf 
5 şu t 9 ... s 8 lı g Ü t 

14 de mun k,.,sa p l c k ' 
ıst •• 1 i ıru;-)y n g o v 
sa t a kc: ıs sal n m o s 

yo11una 
cim:; ur. 

ı \ 

mu ac • tları 
2 

ı to , -

E umrruı cı f' kı 
k t • ıbt cı ıçın s de p ğ na 

Io I ... 35 g ciiod"' \ p 7• bur 
f:tıııed g r eo l p z rl ğı b r 
ay m\jddct.e t..2. hlmıstır' 
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