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~ark Vilâyetleri Uçüncü Umumi Müfetti~i 1 t:= 
EKSELÂNs, T ahsin Uzer 1 t~ 

Sizin m1ntakamz1 gormek ve orada bu'unmak için dü§ündügüm plâna 1 &~ 
gore çok günlerin geçmesi tahmin olunabilirdi . Ancak benim müfetti~lik ps; Ï=s= 
m1ntakamzm içine girmeme mevsimin müsait oln1ad1gm1 ve bunu kar~1layan 1 ~a 
senin çok genÎ§ ve yüksek tedbir ve zekâna tetabuk eden vaziyetleri Trab- ~ 
zonda gôrdükden sonra artak bir dakika dahi seyahat ve ikametimi uzat- 1 !I! 
makta mana gôrmedim . 1 'f=s 

Sizi takdir ederek ve sizinle iftihar ederek T rabzondan ~imdi ayr1h- 1 ,. 
yorum. Ben aynlirken sen T rabzondan bütün .Sark Vilâyetlerine benim derin i 
muhabbetlerimi ve Türk .Sark1n onsekiz sene evvel bana gôsterdigi itima- ~= 
d1n1 daha yüksek ve daha feyizli kuvvet ve kudret menba1 olarak tamd1- t 
g1m1 onlara benim taraf1mdan lûtfen bildiriniz . VS 

K. ATATÜRK ~· 
*&W.... ....... ....:sE~•: ...... : •• ~~:3!-!::.l-~-s--·-m:e • J -

Trabzon, Karadeniz ve Doif u diyar1 !~ 
--

-== 

Civanmert evlâtlar1na: •I 
Reisicumhur Atatürk , T rabzonu te~rifinden ve temiz yürekli halkm gôsterdigi ' 

samimî, kalbî sevgi, sayg1 ve muhabbetten ve co~kun tahassüslerihden Fek çok iiEE 
memnun oldular, milte~ekkir kald1lar. Bu yüksek duygular1m siz evlâtlanna birer ;. 
birer sôylemekl!gi?1i, s~lâmlarile bil~irmekligimi bana defaatle emir buyurdular. ,, 
Trabzonda geç1rd1klen tath ve ne§eh zaman1n habralar1nda unutulmaz iz ve eser t• 
bira tigm1 tekrarlad1lar. l\ti 

Yukanya yazd1g1m iradeleri, bana ~ifahen sôylediklerini gôsteriyor. ,. 
Resmî dairelerde, Belediyede, Halkevinde gôrdükleri intizamdan ayr1 ayn ho~- -· 

nut kald1klanm bildirdiler. Mektep yavrulanmn kendilerini istikbalde gôsterdikleri ·~1 
intizam, mükemmeliyet ve bilhassa cu§u huru~ halindeki sevgilerinden pek ziyade '-
sevindiklerini, r unlar 1 yeti§tiren k1ymetli kültür elemanlanna, ogretmenlere aynca 
s....lâmlanmn tebligini, hepsinin ayn ayn gôzlerinden ôptügünü ve cüm!esinin vatan i-
ve millet için birer k1ymettar uzuv olarak yetÎ§meleri yolunda temenn1yatta bulun- J: 
duklarm1 soylediler. Hülâsa, T rabzonun sevgi ve saygile baglanan ve samimiyetle ~ 
dopdolu olan s1cak muhitinden ne§e ve §etaretlerinin en son haddinde ayr1lmagi i 
münasip gôrerek hareket etmek karanm verdiklerini ve bunu boy Ieee ayr en size r, 
teblig etmekligimi bana bir vazife olarak verdiler. Ï§te ben de bu tahassülerile me- ~ 
denî rü§tlerini bihakkin isbat eden Trabzon , Karadeniz ve Dogu diyan halkma ~-
minnet ve §ükran duygular1mla bu ulvî vazife ve farîzay1 eda etmekle k1yamete r• 
kadar bahtiyanm. Var olunuz 1 ~-

Üçüncü Umumi Müfetti~ T. Uzer -j t 
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Rei icumhur AtatOrk llç 
buçukta Sn~uksudaki k0$klerln
den ref11katindekilerle hareket 
b 1yurmusl r, rr bzon Hnlkmm 

- Gelloiz Trabzonun gQ. 
verclnlerl. dlyerek gnvercinleri 
yem yemete davet etmi~ler ve 
bu sevlmli kuole11 yemledikten 
sonra : o t o m o b l 1 t n e 
rakip olup dotruca iskeleye 
muveülat ve oradan da çok 
mutehassn olarak Izmir vapu 

ek er i i i t Ut ûykusuoda b1 
rakarak iki gecelik wisafir kal· 
d1g-1 ve çok m lltehas' i, bulun. 
duklari 'frabzond11n mefareket 
bvyurIDU$lard1r, 

Atet lrk avdette beledlye ruoun te~rlfle saat be~te lstan-
ônllnde ot0m >bille lril durdur- bula mnteveccltleo hareket bu
mu Ier ve l erek kar~idakl me. ~ yurmu§lard1r. 
nav B y b1Qlkadlrdeo blraz ~ Ynlun açlk, bla nur olsun 
~1 ir ülu J,l r vo 1 ' Ulu Ô11d1r. 

SA YIN ÜÇÜNCÜ UMUMÎ MÜFETTi~iMiZ 

Bay T ahsin Uzerin Hitabeleri 
S11yin Ûçür:cü Umumi Müfet

ti~ Tahsin Uzer, k1sm1 mahsusu-
m1zda ne~retti~imiz lelgrafla 
bahis buy 1tduklari gibi dûn 
hsl~1, Halkevinde bir toplanbya 
davd etmi;lerJir. Memleketin 
vc D.>g-u il:erinin güzideleri bu 
toplsnhda 1 ulunmu~lard1r. Çok 
kalabahk olr 1u~tur. 

E.vvelâ , O. U. Müfetti~lik Maliye 

Mü~aviri B y Hayrettin Taluy, 
Atatürkün lf'~rifi münasebetrle 
yaz1lan tezkereleri ve çek il en tel· 

graflan oku lu. Bundao sonrn lhy 
Tahsio Uzer küi süye gelerelc za. 
man uman süri kir nllc1~larla ve 
(bravo) se lerile kesilen bir 
hitabede bulundular. Bu hitabenin 
baz1 parçala am a1ag1ya nliyoruz: 

• Atatù kün Trabzonu te§rif
leri hadisei tarihiye ve bir bakrm
dan hadisei siyaaiyedir. Bu hadi
senin Do~u parçasmda yapccag-1 
güzel tesirler milletimizin 1 eJah 

ve saadete kavu~masmda büyiik 
âmil ve mü ssir olacaktir. Bunu 
hah"e hatve taltibederseniz 
yükselc mân!lsm1 yi.lcinda"l anhya. 
caksm1z. Harici lesiti Je, dahili 
tesiri de büyük oli:calchr. Ata
türkün Do~ LJ seyahnb Hülcûmeli.1 

Doiuya kar~1 verdiki lc1ymet ve 
hadisah tarihiyede llid1g-1 va:ziyeti 
ifade eder. Atatürk bOtün dùn· 
yanin gô:zlerini kama~brnn, hay
retle lc:ar§1lad1z1 inlc1lâb1 ve 
onun seday1 halâsmr Do~u di1a. 
nnda, E·zurum ~a\iikalarmda yilk-

seJmi~tir. 0 niday1 i1tihlâs idi Id 
o ufuklardan, Onun a i1mlarile ve 
büyük milletin azlmkâr davasma 

yava~ yava~ garl:.e ve Karadeniz 
luy1lann1 dog-ru indi ve yilr 'idü. 
Karadeniz ve Doiu evlâUannin 
büyükler büyütüne gôsterdifi 
iman ve a4k ona kuvveti VtHmlf· 

ti Bu ~nk1Jâp, bugünkü feyizli 
oeticevi vermi~tir. Alatürltiln Do
~u seynhnti on sekiz sene evel 
kendisine bilâkaydü~art inlc1yatla 
bütün vatrni namusile1 4erefile 
kurtaran ink1làb1 ba~~lam1~t1. 

Atatürk o zaman kendis"ne yap1· 
lan bu emniyete ltar11 size adeta 
te~ekltür etti ve te~ekkiiro geldi 
demektir. Dog-u diyara halk1, Ka
radeniz evlâtlara gih•enilrcelt bir 
halkhr. Geçen defa soyledi~im 
gibi b n Karadeniz h11lk1ndan 
bahsederken büyük aofras1nda 
1f adcyi keserclt bana aôylediîi 

(Arlcas1 sayla 2 siltüa 3 4 da) 

Say1n Bay Tahsin Uzerin 
Atatürke çektikleri ·telgraf 
Say1n Umumî Müfetti§imiz kendilerinin ve 

Trabzon, Karadeniz ve Dogu diyan evlâtla
r101n ihtisaslarin1 a§ag1ya ald1g1m1z telgrafla 
arzetmi§lerdir : 

Ankara radyosu vaatasile Izmir vapurunda Reisi Cumhur 11vrili 
AT A TÜRKilmilze ; 

Trabzondan ayr1li~m1z1 arltan1zdan goz ya1lanmla Hlimlad1m • 
Nef eli, fetaretli gidi1ini1 y11ay111m1n en büyük mükifah olarak O. 
lüncaye kadar kalbimde durac11khr. Trabzonda gôrdiltünüz cu1uhorUf 
ve Karadeniz dal1alar1 gibi kopürea a1k heyecanlan bugüa de ayarn 
devam etti. Sizi i1tedikleri gibi kai 11hye.mad1klanndan ve en derin 
teheyyüçlerini gosteremedilderinden, hulâsa bütiin varMdarile yük1ek
tah1iyotleriDi.ze 0110 bag-hliklàr1n1 diledilderi kadar ifade edemedild .. 
rinden, iatikbaJinizde tamamhyamad1klan6 vazifeleri•i ayril111n1zda bü ... 
bütüa yapamad1ldarindan ve o f1rsab kendilerine veremeditimdea 
bahaile bana ideta darild1lclari01 aç1kça sôylediler. Ben de bu vazi
yet kar41s1ada y6kaek duyrular1m11 ve kendilerine olaa aelâm ve 
mubabbetinizi ve memauniyetinizi bir beyanname ile bildirmete vo 
biitün halk1 halkevine tophyaralt onlar1 tatmin ve teselliye meobur 
kald1m. Bana aynen: •A î ATÜRKümüzü ltendi aram1zda bin defa daha 
rôrmek ve muhitimizde onunla beraber bulunmak ve ya1amak illcriz. 
Biz ancak o auretle müteselli olabiliriu dediler • 

Can, lcuvvet ve kudret veren iltifatlann1zdan h1z alan Dotu di· 
yar1 dcvlet ve hükllinet evlâtlarm1z te.!1rifinizle geni§lemeto , yültael
meg-e ve ilerilemeg"e bir kat daha haz1rlanan 1u kcci vatan parçaa1n· 
da bu c·vanmert halka hay1rl1 ve iaabetli ve faydah hizmet ve ma• 
vaffakiyet gostererek uhtelerinc dü1en vatani ve milli vaz1fe ve fari· 
zay1 emrü i§aretiniz dahilinde eda edeceklerini ellerinizdea oporek 
ar zve temin eylerim. 

Tahsln Uzer 

Büyük Reisicumhur Atatürke 
Ankara îelgnfhanesi V3rtasil'! Izmir vap:.irunda , 
Her an sizin için çarp.:nakta olan ve aralarJnda bulundutuauz " 

mes'ud irünlerde güne1lerinin etrafmda pen•anele§eD Trabzon vilâyeti 
hallc1mn kalplerini beraber alarak gotürdüg-ünüzü oükrao ve miDDelle 
arzederim . 

Aocak Trabzonu te1rifini:r:de oldufu iribi avc.'elinizde dahi halk: ' 
Siz Büyükler Büyù2'ünü doya doya, daha dotrusu doyam1ya doyaau
ya gôrerek en derin sevgi ve say11 ile ve en co~kun beyecanla al
k1~lamak, tazim ve 1ükranlarm1 suomak zevkinden mabrum kald1kla· 
r1ndan dolay1 çok müteesairdirler. Teessürleri o kadar candan ve " 
kadar aami:Didrr ki Trabzonu ~ere!1endirdideri günü mjbare< yüzO· 
nüzü bir kerc olsun gôrebilmek 1ç:n yolunuzda beldi) en bir kadmin 
bal" kütle!iÎ ara!nnd n geçebilme in~ mâni oldufunu aolad1g-1 ka .. -
g-1ndaki ç CJieunu yere atilralt k .!1•utu te bi. edilmi~tir. Bunu caadaa 
bag-hhg-a bir misai olarak arzedenm . 

Halk1n bu zevldi tees11lirünü v11mz kulple1 "ni dolduran taz.im, ~Dkra~ 
ve minnet hisleri ve tekrar T rabzonu te4rif buyuracakJan. vaad~er~ 

. b d" d · Yfl v• m1anetlena1 tad1l etmekte olduiunu ezell ve e e 1 en erin 11 • 

aunarak ve kemali tuim ile •iilip ellerinizi ôrerck ariederUD • 
Trabzon Vali1i 
~ezel uzoy 
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8 .. . . k Ônderimizin sA YIN oçoNcü uMuMî MüFErri~iMiz Tarihe kart$rT1I$ 
ziy~~t ve gezintileri . . Bay s.~.?,~~.i~- Ui!~~~ !°'~!~~;1,~~!.,u. T rabzonlulardan birkaç ~ahsiyet 

Ulu Ünderimi"L. Cuma gUnü dikden sonra malû.l gazi .Numan 1 soz ilu oldu: Karadeniz halki gü- diger tez:ihurlarla bir ferk1 vard1. Baynn Fitnet: Div~n edebi- 1 yazm1~tir. 1909 da ülmü~tur. 
saat onalllda Soguksudaki kO~k· Saùit ayr ga kalkarak telrnssl"L· ven lecek helkbr. Kim ne derse ' O fark da lsmet lnonünün Dogu yati ~airlerindendir. 1842 de 19 uncu as1r divan edebiyatmda 
lerinclen hareketle hUkt1mPti zi. süoü ifrde eden bir süyl·•v desin, kim ne dü~ünürse düilün- scyalu tile ba~lar. hm et lnonünün Trabz0nda dogmus tahsilini ls- yer alm1stJr. siirlerden bir par
yaret buyurmu~lard•r. Halk kfl· soyledi, Ye bndan ~onra A ta- sün Dogu halkrmn muhabbetinden bu ~eyahatile Erzurum ~imendiferi tanbulda yapm1~, güzel ~iirler ça : 
file ve küt!eleri "'rnt birden iti· turkümüz Halke\'inin iiç oda i~tibah edrn"n hamiyetinde ~aibe !inrekete geldi. Yrne bu se •ahatm Nev nihabm kaçma, Hltf et, a~1k1 gamdideden 
baren yer yer toplanm1~lar azi:.r, smda biçki diki~ } urdlarrnm gôrürüm. Fazla gayretke-llikle, hiç bütün rr.crr:lekete ~ami olan bir Saklama gUl yüaü bir billbül ~urideden 
misnfiri gormek i ·ia belcle~iyor- çok zarif, ~·ok miikemmel s?r- i~ yapamadan s1y t'ip bir iki mnh ro'''ain: zan, hay\ an'ar \•rr,ris"nin Arzi didar eyle ey mehpare Allah a~kma. 
lard!. Atattirkün ugr1yec:1g1 yer· gilerini ziyaretle iziihat alù1ktan li me mur ç1km1-isa milleti bundan in di ri 1 mes i i d i. 1 r a n Abdullah P'.l$a: Birçok aske- M1s1r hadivi olan ve 1914 y1h-
ler evelden malum oldu~u için soara Halkevinden de 1:1.ynl te- tenzih ederim. l§te Atatür' ün bn tran~it i§i halled:ldi. Er. u rî i~lerde buluomui;i musk ol- na kadar hidivlik yap8ll At bas 
halk bu yerlerin onUode ve Ci· zahurat arnsmda belediyeyi te7- Dogu seyahatinde sizin bibakkm 1Umda yepyeni bir ~chir kurul- mu:;:, mütekiiit iken geçenlerde Hilmi p.i$an;n hocas1d1r. Abbas 
Vé!rIDdll daha kei:;if olnrtik bi rif buyurmu~lard1r. Uelediye gosterdig-iniz co§kun a§ka kaq1 du Yer ycr fnaliyete ba§landr. olrnüçtür Hilmi pa$a Misirda lngiliz ha-
rikmi!}lerdi. Trabzon halk1mn meydamnda ve 0-olinde kes·r Onun boyle aym hisle, aym a§k Ru seyahatten Atatürk memnun Boy Nuri: Hnrp akademi~in- kimiyeti aleyhtarhgt v e 'l'ürk 
bu top1am!;)I bütii varl1klar1n1 kalabahgm co~gua tezahurah V<! muhabbetle size mukal::ele edi kald1lai sa bu ileref mücenet ls- de uzu"l y1Par tabiye muallimli· dostlugu ile tanmm1~, balla bU-
ogruna feda edecPgi bQyiik A ta- O:'ttthP,1 ç10lat1yordu Atatürk §Î yine yüksek bir rnâna ifade met lnonünündür. !skeleden itiba- g-l yuparak Türk ordusuna lny- yUk harp arkasmdan 'l'Urk ta
s1m doya doya gürmek i~tiya- beleùiyed~ belediye i~le i vo. eder. D o g u halk1, vota· ren ta ilehrin kiyisma kadar iki mptli erkâoiharpler y ti~tirmis· r&fm1 iltizam ettigioden 1ogiliz
!mn ilade ediyordu Atatürkün elektirik nzerirde heledlye re- nrn ve milletin §eref ve mimusu kilomehelitc bir mes..ifede intizam1 tir. Centilmeu, cesur, kiymetii lerin müda[aa ve ihbarile çekil
l{ü7klerinden saat on alt•da ha- isi Doktw Cemal Turfand·m için her zaman, her yerde fedai bozac k veyahut bir arzuhal ve- ve fazih•tli bir ~ahsiyet idi. mei?e mecbur kalm1~ti ki i~te 
reket buyurcluklari hel>eri bir izahat 1stemü;ler ve belediye cana hawdr. Güzel Trabzon rip büy.ik adami rahatciz cdec~k Atatürke ·ve arkadas'arma ( ge Abbas Hilmiyi kazanan, ana 
an de ~im~ek gibi her terafa reisi iza h>lti verdikten sonra kendisine lâyik olan güzcl mem bir kirnse bulunmadi l\lutlaka bu rilla ': hyua, ï1tiHll ) rnevzuunu 'filrklUk sevgi ve duygusunu 
yaydmca kaJ~bahk bir okadar Mütetti~ Umumîmiz Valimlz ve leketi yapamazsa halka zerrec ! 1emiz memleketin geniillemesi i:ull erlen, ( bu mevznu Tlirki - a~llayan bu Trabzonlu alim idi. 
d~irn artm1~t1, dtikâmm, mo~tt- saylavimiz Hasan Siika su ve kusur bulmam Bu kabahat biz:m. mukndder olan bu siki yolda y.min mu 1yen bir n0ktasrnds 1876 da ilk meclisi mebusan 
z11sm1 kapayan, yeme~ioi :sofra· elektiiik i~leri üzei inde çok dir. Fa kat kabahat kimin olurse analan ve babalan arkada bn aka- olmu~ gibi izall ve orade lâz1m aza seçildlgi gibi 1908 de dahi 
da çocugunu be~ikde b1rakan dikkatli ve mufassol iz11hat ve olsun, bu halka lâyik ole1ugu rak maddeten ve manen on saf1 gelen tedbirlmin nasll tall.11k o ikinci me~ruliyette mebus se
kadm erkek, ço!uk çoçuk yol- maltlmat vermisler ve bu ikl ~ehri hazrrliya'im Hamlrgm mu· te~kil edcn çocuklar1m1z intizam lun~cng-rn1 anlatmalarim ) Ata- çilmi;; ve 88 yasmda bulundu
lara doklilmUs, en iyi gürebile· mühim hayati i~io ba'ianlacagi icaddemesini diinya_ büyügü vapb. ve muhabbet gôsterdiler. Ben tUrküa rica etmrleri üzerinP, gundan en yaeh aza s1fatile 
cegl mahalde yer alm1~h. m teb§ir buyuran bUyllk Ata- Su meselesi ü:.:er:ne ilk ad1m1 at· bunu gôriinc~ "hahnma ke~he hiç I ( 1stanbula kar~I ~zmit mm ta ka- meclisi açu.1, br. Daruli;;efekanin 

AtatUrk dogruca hitkLlmeti m1za minnet ve eükran suauldi ttlar. Kismen belediyenin yard1mi bir polis ve pndarma koymasBy- srnda ç1km1~ h1r 1syana yap1la- kurulu§unda çok yard1m1 do-
te~rif buyurdular. Valimiy Bay ve bu arada Koosoloslar kabu\ le, ktsmen her hangi bir ~ekille dim geldi. Çünkü bu kültürrl c 1k har< kPti misai nlarak) bir kunmustur. Çok zengia klllüp
Yahya Sezai Uzer de hüktlmet buyrulmm;; ve bir mliddet daha sizin ihtiyac~mz1 temin edec::k va evlâtlar ATATÜRK'ü burada da, mesele tPrtip edip anlatr.n Ç'lk hanesini Trabzon Türk Ocagrna 
merdiveninin 1lk basamagmdan hasb1haldea sonra odu evioi B k her yerde de muhafaza ede- de,..,.erli Atatürkün sevdi,..,.i ve hediye etmi~ ve oradan Halke· • · ziyet gëste1 eceklerdir. üyü - 6 6 
bl··1yu··k Ünderi ka1i-:IladJlar. Ata- te5rif buyurmu~lard1!'. I k ~aygi go··sterdi·r.1· bi·r z"tlir. vine geçmi12tir. ·~ adama dua eder<iiniz. Arkadalilar ce tir. ~ ~ o " Y 

türk Valimiz trrafmdan takdim Urdu evinde limana nnz1r Balkan harbrnda Gelibolu ku Hgani : Trabzonludur. Ad1 
olunan büttin memurlarm elle- balkundan birmüddet limam, A t a t u· . r k mandanh~mda bulunmus. büyOk Ramazand1r. yavuz ve kanuni 
rini birer birer s1kmu;:lar, çift kari;a yamaçlu1 tema~a buyu barpden oç ay kadar once bi- devriade ya§am1~ bir ~airdir. ls· 

s1ra hilktimetin altknt antresin- ran Atallirk ordu parlun1 çok Val"1m"1z· e ·1lt'1fat buyurdular rinct kol ordu komandam iken tanbula giderek kanununun def-
de saf te~kil eden memurlar, bPgenrLi,:ler ve hlllkm kendile 1stanbulda G1labt koprlisü orta- te1dar1 meehur lskender Çele-
Atalar1nm ellerini üprnek sure rine mu.fikaae bakan davet D'.l· Sezai Uzayin asalet emirleri geldi . , Hnde bir tramvay kszasmdan biye intisap etmi~, cesurane ~i-
tile tazimlerini güstermi~ler ve zarlarmdan mOtehassis kalarak O VE'f:it etmi12tir. irler yazmiiihr. Kanuninin eni12• 

k Cum11 gUn11 akeam1 Atatürk koekUnde Ulu nderin hu· " v 
Atam1z üst kata ç1kmcaya kedar bark1 kezme arzu buyurmus 1 V 1 Ali Nak1 : Trabzoaua me"· tesi ve me<>hur sadrazem lbra-

zurlnrmda bulunduklan nnaè.a af:alet en irle1 i ge en t in.iz " v 11lk1~ tufam, ya!;)a Atatürk ava· lar ve parkda çok heyf'canh. 1 hur alimlerindendir. 1820 de him pa<:iay1 hiciv etti""i için genç 
Sezai Uzay büyük ~efin ihifatlarrna mazhar olmu~ ar ve Ulu " " 

zeleri devam etmi~ ve Atam1z çok candan alkr~lar ve ya~a te- 1 t Trabz1nda do"mu12 ve 1913 de yaemda idam edilmi~tir. ldam1-Ônderimiz yflni memuriyellerir.i l kutlu o m~Ei1 emenni~icde 6 v 
Vi1âyet makamrn1 tei;;rifle bir zahurah arasrnda halkm arasrn. Trabzonda olmU12tür. 1892 de na sedep olan hiciviye 12u idi: buluaduuktan sonra soy adlanr 1 dE'gi~tirdikleri i ve Uzay soy v v müddet istirahat ve aym teza da yürUyerek li'llnna naz1r, .. 

aèl'n verdiklerioi bev. an buyurmui]lardir. BüyOl Onderimiz, bu hurat arasmda hüktlmetten ay- gümrük üzerfode park mliste-
iltifittla11n1 Valimize verdikle1 i irnzall bir hutu a ile tes bit rilarak Halk PJrtlmizi le1'rif ciri bay Harun tarafmdan ha- . 

1 b ld · t· h t b buv. urmu12lardir. buyurmu~lard1r. z1r anan ma a H 1s ira a u- 1_:...;;.:,;. __ .:."---------~-------------
Halk Partisi onU de geçilemi· yurmuslard1r. Burada sayrn U-

yccek derecede dolmu~ taem1~tt. mumî Mllfetti~imizcl :!n, Orgene
AtatUrk alk1~lar ve ya~a sesle· rahm1zdan liman habkmda iz1-
ri arasmda Pnrb heyetinln el· hat uld1ktan sonra ayni surette 
I 1rini s1karak altkat salonda isti halk10 co~kun tf.:z·thuratlan 
rahal buyurmw;ilard1r. Geadile- arasmda otomoblllerine raklp 
due .k.ahve ve sigara sunlmu~ olup ordu Erdog .... udaki k1~lay1 
ve etraflm çerçiveteyen püyük· te~rif ve sskerlerirnizi tefti5 
Ier ve Parti heyeti arasmd bir buyurmu~lar ye bir m iddt't kAI 
ruüddet hasb1halde bulunmu~- d1ktan sonra Souksudaki kô~k-
lardir. lerine avdet buyurmu~lard1r. 

Partide on dakil::a kadar kal- Ç 
d1kdan sonra ayni tezahuratla ay ve 
8 ynlm1!;)lar ve ÜçUnc:ü Umumi d 
Mllfettif;ligi te~rif buyu ·mu~lar- QOr en parti 
dir. Umum1 Müfetti~hk duire
sinden aynldildan sonra Baki 
oglu mevkil ve etreflluncalunç 
dolduran insan kalabal!grnm 
co~kun tezahurat arasrnda Hal
kevini te!j>nf bu) mmu~lard1r. 

Halkevi onü de aym kala ballk 
aym co~kun tezahurata sahne 
olmu~tu. HalkE:Vinde de kah
ve, sigara ald1kdan Müfetti5i 
t;'mumimîz1n, Vahm1zln, Hallœvi 
ba~kamm1zm iwhatleriai dinle-

Soguksu daki Atatürk kô~l< ünde 
be~yüz ki~ilik bir çay veri •mi~ 
ve bunu ga1denparti takip et 
mi~tir. Ç<iy ve gardenparti yir
mi üçe kadar co~kun r~lenti ve 
ne~e içind@ devam etmietir. Da
vetlilerden bir k1sn.1 s at yirmi 
liçte avJet etmieler ve kü~kde 
kalan bir k1s1m davetu saat iki
ye kadar Atatürkün yüksek hu
huzurlarmdan saadet ve bahti
yarhklar alm1~lard1r. 

Ne mutlu T rabzonumuza .. 
Bu ne bUyük bayram ne büyük sevlnc 
Nurlara gark oldu Trabzon bütün 

BugUnO.n emsali bulunur mu hiç 
Olur mu bizlere bundan bilyO.k gün 
GO~sUnde Trabzon ôz kurtar1c1 
Ye~il yurdumuza veren ilâc1 
Gô~sünde TilrkJU~nn ba!;<mm tact 
GO~stlnde en bUyük Atas1 'l'Urkün 
Ey gilzel Trabzon hatlrla dünO. 
Sendedir yaratan sana bugO.nU 
Bayram et çlçek tak donat gOgsllnü 
Sendedir rehberi bütUn milletin 
Bu gelendir blze bizi tamtan 
Bu gelen kurmu~tur Tilrkloge vatan 
Her blr maniay1 çekip kopartan 
Bu gelen salm1wt1r dUnyalara Un 
Dünya kurulah yok Olan eei 
Bu gelendir TUrküo ay1 güoeel 
Blltlin dü~manlara sald1 ateel 
Onünde kâinat olmu~tu zebun 
Bu gelendir bugnn en bnyuk insan 
Büyük yaratic1 arslandan arslan 
ôlürken Türkltl~e verdi yeni can 
Gururlan Trabzon kabarsm gôgsün 
Ho~geldin ey Türkü kurtaran Ônder 
Sefalar getirdin ey büyük Rehber 
F lkirler durmustur 6.Ctzdlr be~er 
~.Jüode sendeki esslz kudretin 

Baba Salim Ogütçen 

Alman hariciye naz1n 
Ankara 71 ( A. A. ) 

Alman Haricige Nazzrinm 
Sofyayi ziyareti miinasebe
tile ne$redilen tebligde ga
pdan gifrü~melerin iki mem 
leketi alâkadar eden mese
meseleleretaallük ettigi ve 
bütün bu meselelerde tam 
bir gorÜ$ birligi mü$ahede 
edildigi bildirilmektedir. 
Almon Haricige Nazzri So/
gadan Budape#ege gimekte-
dir. • 

Ziraat Vekili 
istifa etti 

Ankara 11 ( A. A. ) -
Ziraat vekili Muhlis istif a
sznz 'lJermi~ ve yerine Te/!. ir 
dag Mebusu $akir Kesebekir 
tayin edilmi$tir. 

Hamidiye kru vazôrümüz 
Ankara 77 ( A. A. ) -

Hamidiye Kruvazorümüz 
Kor/o_qa gelmi§ ve halk ta
rafmdan hararetle kar§zlan 
mt~t1r. 

·c 

Büyük Atarn1z 
Yaln1z ve ancak "E~sizligin., e~idir 1 

K 
albimin içinde lcolikü 
vard1, fakat onu hiç 
gormemi~tim. Go:z:lc· 
rimin enerjisi kalbi-

min derinliklerine inemiyordu. 
Kitaplar, mec"Dualar, heykeller, 
âbideler beni t~tmin etmiyor, ede
miyordu ... 

Onu tabiattan, Tarihten or
nelderle tasvire kalk1§1yorlar, bü· 
yük cüretlere yelteniyorlard1, onun 
adma yap1lanlar1 gôrüyor, sôyle-
1;enleri gôrüyor, dnyuyor, Î§iti
yordum fakat bunlarm hiç biri 
benim benligimde ya~1yan varliga 
ben:z:emiyor, benzetilemiyordu. 
Onlara bira:z: inamr gibi oldu
g-um anlarda kalbim, ruhum bana 
isyan ediyordu. 

E§i yoktur onun ne yerde 
nede gokde ; gordüm ve ancak 
anlad1m ki o ancak ve yalmz e§

sizligin e11idir ... Tarih ve efsa· 
neler yaratmam1~. Y a11atmam1~ 
boyle bir varlik ... Gordüm diyo· 
rum. Bu bir cüret, bir cesarettir. 
Bir hayal, bir muhald1r. Ruiyet 
dairesi 500 metreyi a§mayan bir 
gozle gavr1zankarlara, evrestlere 
ba~ kald1rmak, zavall1la11makh·. 

Gërmek istemek, dilemck en 
mukaddes hakk1m1z : Fakat g5kde 
fÜDe§ olurlcen husuf han.!!i gëzle 
bakacak ve gôreceksin onu. Hal
buki o gavr1zankarlarinda ü.stün· 
de u;an yüce bir kartal 1 , , • 

Ce'lB ne demo~ ? Hudutsuz 

gôrü§ün ad1m1 ? 0 halde dâhi 
diyemen ; Atamm gërüliüne bir 
cephe, bir ad veremem ... 

Ats<ilar onüme birgün sihirli 
a.;anm yuttu~u hir ip demeti : 
d 0 rim ki onJara ben : bir daroesile 
çelik kaleleri eritti soktü Atam1z. . 

Bir meharettir diye gosterse 
lerde bir korün aç1lm1~ gozünü ; 
haykmrim onlara yüzle ce milyon 
mazlum kore nur verdi Atam1z .. 

Deselerki bir nefesle bir ôlü 
diriJtenimiz var ; gorürlerki Ata 
mm bir haykm§la dirilttigi yirmi 
milyon aslam var ... 

Bir Î§aretle ayi ikiye bôldük 
diyemezler ki bize ; çünkü gas1p 
lar elinden bir parmak uc'.lyla 
onu zabtetti Atam1z ..• 

Deseler, i§te bir atli yolcu 
çrkryor goklerc do~ru : Deriz ki 
onlara dak en üstte yine Atamm 
ko§kü ve dalgahn· n bayrl!g1m1z 
var ... 

Tarih ve efsaneler acz içinde 
k1vramyor. Bundan otürü s 1smak 
gerek Atamm onünde, süküte ca' 
mak egilmek gerek tarihin bn§ e,t· 
digi o ba~ ônilnde .. , 

Çünkü sukût : 
En beli~ hutbeleri susduran 

bir belagat ; 
Çünkü süküt : 
En fas1h hatipleri lâl eden 

bir fesahat ve belagatm1§ .• 
Bundan otürü sua ve Atama 

boylece aay11 g-ôster. 
P. 

Hir halili evvel etmisli esnam1 ~ekest 
Sen halilim simdi geldin halk1 ittin put perest. 

Gmuyi: Trabzonludur. Evli- bir divam vardir. 
ya Çelebl zamanloda yasam1st1r. Agâh Osman paea : Trabzon-
18 icci as1rda Tayyar Mehmet ludur. Jaadarma komutanhkla
ve Mldhad Ahmet pasalara re- rmda bulunmus, sair, hakin bir 
isülküttaphk yapm1~tir. Hurufu zat ldi. 1908 de Ankarada vefat 
heca tertibi üzere mUkemmel etmletir. ~u beyit anmd1r: 

Gam deglldlr kalsada sofn seyda paresiz 
Bulmak asaod1r ona nanpare zira paresiz 

l11mall Safa : Trabzonlu ~air darul~efekaya girmis, sonra bir 
Mehmet Behcet efendioin o~lu· çok eserler yazm1s_Tllrk slrinin 
dur. 1866 - 1911 de babas1 mek- yenilesmesine ve ilerlemesine 
kede memur iken orada dog- hizmeti dokunmustur. Peyama 
mu~, babas1 ôlünce lstanbula Safanm babas1d1r. ~u k1ta onun
gelerek kardei!i Ahmet Vefa ile d1r. 

Humar1 var mey istemem. Uzun gider ney istemem 
Hulasa birsey istemem ancak günUl ~en olmah. 

Hilmi Emin : Trabzonludur. 
~air ve âlim bir Z!lt idi. Abdul
hamit devrinde bahriye neza
retinde bulunmu~ 1885 de ls 
tanbulda vefat etmi~tir. ( Diva. 
ni Hilmi, muhakemeJ yesü emel, 
muhakemei ikbal ve adbar, is
tigf arnamei Hilmi ) adh eser-
1eri vard1r. 

Ha ci Hasan HUseyin ef en di : 
Trabz mludur Cizmeci zade dlye 
tamhrd1 Farislye çok vak1f ol
duguudan uzun milddet yüksek 
mekteplerde Farisl mualllmli~l 
yapm1~ 1911 de lstanbulda ôl· 
mil~tür. Âlim ve ~air bir zat 
ldi. 

Ate~ Mehmet Pa~a : Trab
zonl udur. Bahriye mU~tlrlerln
dendir. Slvastopol harbinde 
o.1ültefikin donanma&ma cesaret 
vererek zaf erin teminine a mil 

Olan zathr. AzJz devrinde bah· 
riye naz1rhg1 yapm1$hr. Bahriye 
feriklerinden Arif pa~amo ba· 
bas1d1r. 

Medeni Mehmet efendi : 
Trabzonludur. üçuncü Ahmet 
gUnilnde y1t~am1~ âlim bir zat
t1r. llmi, ahlàki, felsefî 16 eser 
yazm1$hr. 1712 de medinede 
ôlmU~tur. 

$ahr oglu Mehmet Arif : 
Trabzonludur. ~eyhulislâmhk 
yapm1shr. 

As1ki : Trabzonun Ortahisar 
mahallesindendir. 1006 hicrl se
neslnde ( MenazlrUlavalim ) ad· 
h ve çelepl seyahatnamasi gibl 
blr kaç cildlik tarih ve çoeraf. 
yadan bahs eden eserler yaz
m1~hr. 

R. T. 

Unutana 
Henûz güne$ çzkmadan mor tüllerin içinden, 
Meçhul bir ûrperi1le gozlerini aç, ugan,· 
Zulmetlerin kognunda se1siz ses.siz ugagan 
Ye#l çamlar içinde bir parçacilc dolai sen, 

lpek kumral saçznr olc1arken mûnis bir el, 
Unuttugun b.r hagal tam kar~znda canlansrn .. 
Çojlasm da begninde mazî denen co~~un sel, 
Ruhundaki zalimlik bitsin kokünden gansrn ... 

Uzoklarda, bülbüller inlerken derin derin, 
0 hayâlin gogsüne bütün ben!iginle yat .. 
Sevgilere kalbolsun o anda ne/retleri"ff, 
Ho$rtJ kadar boy/tee siirüp gitsin bu ho.yatl,. 

O. SrbQti Ertcn 
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" Ne demek istiyo du bu adam 1 ,, Delikan
hyla da goz gaze geldi. 0 da " lfine bald Memnua 
oltc tksin ,. der gibiydi. 

Her1eyi anlad1. 
- Müsaade ediniz Tekrar relirim. 
D11ar1 ç1kh. D1~arlara tutunmasa merdinn

lerden yuvarlanacskb. B•f• dônüyordu. Hangi kap1· 
ya ba4vurduysa hirs kaynaklanna dü4tü. Nereye 
gittiyae kar11sinda bir dudak, bir et, bir ainir y1fm1 
buldu. Hani yard1m uzatacak eller 1 Bu kad1n yine 
fubt uçurumuna düterse, yine bir lokma ekmek için 
biabir pialikle pençeletirae kabahat onun mudur ? 
Onu sefil yapan tabiathr. 0, yine fahite olursa 
damarlarinm yüzündea detil, hayat yüz.ünden ola
cakbr. Merbamet, b1rsa, 4efkat 1ehvete, v"cdan emir
leri para kuvvetine galip gelmezse aefaletin çocuk
lari da ründen güne çog-alacaktar. Batt1klar1 çamur
dan kurtarma"- vezifeaile mükellef olanlar onlara ba
takhla çekiyorlar ••• 

• 
,) 

Emin, topai ayat1n1 aürüye 1ürüye tata otur
du. "Nereye rïtmitl Y ak1n bir yerde olsayd1 iki 
gündilr donmez miydi ?,. Kendi kendine .Oyleaiyor
du. Ha1taneden iki rün evel ç1km14b. Bu iki rünü 
Seküreyi aram kla geçir.:fi Daha hastar.edeykta 1ozlet· 
miflerdi : Bu ada bulu1r caklard1. Seküre, para11z kal
d1g-1 için yine cami harabesine düttütünü aoylemifti. 

San yüzünü, kuru parmaldara aras1aa ald1; 
dü1ünüyordu : '' Nerde oyleyse ? Bir4ey mi oldu 
on• ? Bu topai bac!lkla ne yapi:cak? Sekürenin son 
rünlerde getirditi paradan artan paray1 da 11rfe
derae ne olac k ?,, 

lki gün üzerinden iki güa daha geçti. Em;n, 
yine o muatanp Emin ••• 

Hut&Dey• girip ç1ktaktan aonra ainirleri büs
bütün uy1f dlttü. Ag-byordu. Beyninde biriken ze. 
hirleri roz ya1larile ak1hyordu. Z1hnini yoran dil· 
fÜC celeri ez•elc için di1lerÎnÎ llltayor, &'OZ kapak}a. 
rm1 harsla iodiriyor, tarnaldano1 avuç1arn?a batm· 
yordu. 

Ak1am1n •lacs karanhf1 ..• 
Günef, tututa tutu1• babyordu. Yanf1D ye

rine mez:arl1k 1e1Sizliti çokmü1tü. Y1luk d1varlar, 
koyu birer dyahhk oluyordu. Hareket eden iki fCY 
vard1 : Siri, tüllerinin birini ahp, ôtekini tuh:nan, 
gittikçe mavi, lâcivert, aiyah renklere aaranan bulut· 
lar j biri de kara rolgeler dibinde ag'lr atar k1m1l
d1yan kara bir zavaU1hk y1f101 : E.min •• , 

Kara rolgenin yanmda bir rolge daha belir· 
di. Emine yava~ yavaf aokuldu. Emin 1a11rd1. Geleni 
tan1m11ta. 

- Sekilre 1 
Dudaltlar durdu, kalpler durdu, dütütceler 

durdu. 
- Benim 
Nanl olup da bulu1tuklar1na hayret ediyor 

lard1. Tan11m1yorlarm11 gibi, bak11larile karanh~1 de
lerek, dikkatli dikbtli bak1yorlard1. 

- N1rdeydin Seküre ? 

- Nerden geliyoraun? 
- S.nin gelditin yerden. Haat&Deden. 
- Anlamadam. 
- Sonra anlatmm. 
Omuz omuza vererek içeriye girdiler. lkiai de 

ayoa yorrunlutu hisaediyormut ribi oturuverdi. 
- Anlatl 
Seküre, s1r1 benzi üzerinde çukura batm111 

üç aumara bir lamban10 l§Jtite da'1a ziyade çukur
l11m11 irozlerini Eminin kuru yüzüae dikti. 

- Anlatl 
- Batarma Emin. Sôyliyccetim. Ama, bana 

bir1ey yapmayi catana aoz ver 1 
- Uzatma anlat 1 
- Açbm Emia. Açl1t1 biliyor muse? lki, 

ilç gilD bot mideyle rezdim. Ôlüyordum. Dermamm 
kalmam11ta. 

- Muab b1rak. Hutanede itin neydi ? 
- Her kap1ya bqvurdum. '0 Vüc11dümü 

klralaaadakc;a para vermiyeceklerini" .Oylcdiler. Bat· 
ka a. yapabilirdim ? 

- AtlamJdan soyle 1 
- Mechur oldum nihayet ••• 

- Anlad1m Seküre. Ne sôyliyecetini anla-
d1m 1lmdi J E.rkeklerin koyaunda yalt n, ha1tal1k 
kaphn deg-il mi ? K1zm1yorum. Ba1ka ne yapabilir
din? Atlama, anla11byor ki sen bir zamparanan elin
de, ben bir benim gibiaioin kamasa altanda ôllcetim. 

Sinirlenmi4ti. Sinlrleri bayabn ne1elerini yiye 
ylye n111rl11m11ta. Hem niçin 1inirlen1in? Sefaletin 

•Aria a flar • 

1 

Hikâye KüçükNir 
Fransn:c1dnn 

Çeviren : Nihal Yalaza 

Sevgili babac1g1m; ne cevop gazdzm. Melctup 
Sana sogleyicek bir Slr kâgzdrnm ko~esinde adres 

rim var. Annem daima sen- gaz1li oldugu için, tonder
den h;ç bir zaman hiç bir mekte hiç zahmet çekmedim. 
~eg saklamamami tenbih et- Art1k. mektubuna cevap ve· 
tiii için, bu strri senden ri/ince sen de merak ve ü
saklarsam, her halde bir gü- züntüden kurlulursun, de-
nah i1lemi1 olurum. gil mi? 

Sukm bana gü1enme ba · Tabd, tammad1g1m kim 
bac1g1m I Çok d~f a : .. Kü sege. hem de annemden giz-
çülc Nir bügügünce yardim li olaralc, bir mektup yaz· 
crm olucak .. demedin mi ? mak bügük bir cesaretti. 
Onun için sen bu se/er se!J Fakat, son zamanda annem 
gar hotta iken, i1lerinle okadar çok agbgor ki, bu 
me1gu l olup sana f agdali mesleyi ona soglemege çekin 
bir hizmette bulunmalc iste- dim : Be/Ici gine aglzgacak
dim. ti. Ak~am. kimse giltmeden, 

Çok mühim bir telgraf once müsvedde gapt1m, son 
üzerine birden bire yola ra gayet dilckatli olaralc te
çilctm. Sen de, annem de mize çelctim. Mektepde gü
çolc sinirLi id·niz. Bavul/arz zel gazilardan daima .. pelc 
ni haz1rlarken, d1~arda her igi,, ald1g1m için, melctubum 
lcap1 çalm11ta : "acaba, pos- fena olmad1 ve lcüçük kizm 
ta mi geldi ? ,, dige sorugor- Nir. bayan Minuga kar11 
dun. lhtimal Ici, belcledigin mahcup ç1kmad1. 
bu mektup sana mendil, el- Mektubumda ne yazd1g1 
diven ve bir çok u/alc. tef ek m1 sana da anlatag1m. Her 
1egleri masamn üzerinde u- 1egden evvel. bagan Minu' 
nutturdu. ga, hak.kmda yazd1jz güiel 

Bu mektup geldi. Fakat 1e9ler için, te1ekkür ettim. 
ne çare Ici siz annemle istas- ( Dogru gopt1m degil mi ? ) 
yona gitmi~tiniz .. Onun se Sonra. senin müstacel bir 

nin elin~ M de~medigine ne 1 i1 için seygahate ç1k.t1g1m 
kadar uzuldum, babnc1 

1 
ve çabuk donmigecegini ha

g1ml N1haget. seni mü1kül ber v•rdim. Agm zamanda 
me'fJkide birakmamak için senin güzünden bukadar ü 
ok.ugup senin yerine cevop zülüp 601 bo1una bekleme. 
vermege lcarar verdim. meg1 tavsige ettim. Ç•inkü 

Ba1ka bir kir.1Seye ait bir gelemiyecek olan kimseleri 
mektubu açmalr, bilhassa beklemek çok can sikici bir 
benim gibi küçük bir kzz 1egdir. Bunu her halde sen 
için /ena bir ~eg olduguna de istemezsin. Bagan Mina
biliyordam. Bunu anneme nun istediii gibi, senita ha 
goptrrmalc daha do;ra idi. v:idisleri : nezle yokaladr
Falcat .:;nnemin istasgondan imr ve annecigim igi baie. 
sonra gezmege gidecegini t1g1 için çabulc igile$iijini, 
ve çolc geç ,kalacaginr bili- gazd1m. Tabii annemin sih 
gordum. Onu ancalc ertesi hatmdan da bahsettim. Ba
sabah giirecektim. Halbuki gan Mina buna darrlmaz 
sana f agdali bir hizmet gop· zannederim. Melctubumun so
malc için sabzrsizlaniyordum. ~unda bagan Mina ga,lz 
/çimde, bir ses : Bunun Çolc ise, mektep müdürümüze 
igi, çolc mühim bir1eg ola- yazd1g1m gibi, hürmetlerimi 
ca;mr bana siigligordu ilâve ettim. Falcat sana gaz-

Yazr masanrn iinünde o drgi cici 1eglere lcar1tl1k 
turaralc melctubu ,açtrm. Bu olaralc buselerimle, sev1i
zarif, çolc g1zel kokan oe lerimi gonderdim. 
"Mina,, tuhaf bir imza ile ÎtJi dtim mi babac1j1m ? 
gazilmz1. bir melctuptu. Ya· }.lektubu, lcestaneci duran 
zan hiç tanrmad1g1m falcat lco1edeki kutuga att1m. Sa
ailemizden imi1 gibi. çolc igi. na gelen melctuhu da sale· 
çolc tatl11eglerden bahseden. ladim. Bu aram1•la bir szr 
bir bagandr. Ica/sin. 

Tabii bütün ahbaplarini Falcat hilcâgem bununla 
tanrgacalc lcadar henüz çolc bitmedi. Asrl garip 1egler 
lcüçüjüm. Seni sevmelcte de b a n da n sonra o l d u. 
,oie halcl1d1r. Cici babamr Dün annem d11ari ç1kt1g1 
sevmiyeni goregim bir /.. zaman, evimize tammad1g1m 
Yalnrz, eger bu Mina, be bir hizmetçi geldi ve bana 
nim tibi, bir küçülc lcrz ise, bir bebek, hem ne güzel. 
ozaman müteessir o/arum. ne zarif bir bebek getirdi / 
Falcat mektubun gazilorin Ba bebegi, vaktile çolc 
dan, bu bagamn annem Ica· igililc gapt1g n, bir ha. 
dar bügülc bir /cadrn olda· gan gii11dermi,ti. Kendisi 
gunu tahmin ettim. memleketimizden d11ari ve 

Bu bagan Minu nelerde bir daha diinmemelc üz ?re, 
neler gazigordul Seni, ge· aiun, çolc •zun segahate 
çen H/er gibi, güzel bir çrlcigormu1 · · · Hizmetçi ne 
gezinti için belclediiin;, sen- bayanin ismini. ne de bai· 
den haber alamad1jmdan ka hir1ey SOIJ/emeden gitti. 
çolc üzülüp meralc ettijini Ben arlcasindan: "Banu Ba: 
ve muhalclcalc çabulc bir ce qon Mina gonderdi I Bagan 
'Vap belclegrcejini 5Ô!Jligor· Mina gonderdi . .... diye ha 
da. gird1m, Falcat lcadm gilmi1-

Ben de ne gopt1;1m1 sa· ti. Biiim hizmetçimiz de de
na soglegim mi babac1j1m? ltrdijimi .ra11 l1. 
B11gan Minu'ga, 1enin geri Alclanmad1jrma em:nlm, 

Saufa 3 

këprü in$aat 
eksiltmesi 

Vilâyet daimi encümeninden : 
. Trabzon - Gireson sahil yolunun 49XOOO inci 

k1lomètresindeki Vakf ikebir kôprüsünün bir or ta 
ayag1 ile iki gôzü beton o'arak În§a edilecekf r. 
Muvakkat teminati ( 220 ) lirad1r. 

2 - ~ 0-6-937 tarihine ça tan çar~anha günü 
sa~t }5 de Vïlâyet makam1nda toplanacak olan 
da~m1 encümende ihalesi yap1lmak üzre 21 gün 
müddetle aç1k eksiltmeye kon' lmu§tur. 

3 -. Sartnarr1e ve projelerini gôrmek iste
yenlerm her gün daimî encümen kalemine gel
mel~ri vc talip olanlann yüzde 7,5 muvakkat 
temmat rr1ektup ve makbuzlariyle daimî encü
mene muracaatlan ~lân olunur. 

14 - 17 - 22 - 27 

icar art,rmas1 
mahallesi 

Cinsi Donüm hudud• 

{dürbünar} 

muhammen muvakkat 
hedeli lira teminatz 

tari a 1.5 ilci tara/1 tarik 
ve nehiri cari ve 

haci ahmct tarla5l 

70 

ile mahdut 

Vilâyet daimi encümeninden : 
1 - Y ukanda cins ve miktan yazih Akçaabat 

kazas1nda H~susî ?1uhasebenin malt olan dürbi
nar mahallesmdek1 tarla ihale tarihinden itiba
ren 30-11-937 tarihine kadar rnüddet için ican 
artbrmaya konulmu~tur. 

2- 3~~6-937 t arihine çatan çar~anba günü 5 15 
de V1layct makam1nda toplanacak olan daimî 
enc~mende ih~lesi yapilaca_kbr. lsteklilerin yüzde 
yed1. ~uçuk müv.akkat ternmatlariyle rnuracaat-
lari 1lan olunur. 14 • 17 • 22 • 27 

Erzak eksiltme 
temdidi 

Nev'i M1ktar1 fiah K. Evsaf1 -------
1-sade yag 600 kilo 55 
2- sogan 
3 - kay1s1 

1000 ,, 2,50 
100 ,, 20 Erzincan 

4- Soda 700 ,, 8 
5 - ka~ar peyniri20 ,, 40 
6 • yumurta 2500 adet 1 
7 M ïkinci un 200 kilo 13 Samsun 
B ·bal k rniltenevvi 200,, 15 

Vilâyet daimi encümeninden : 
Memleket hastanesinin 937 y1hna ait erzak 

ihtiyacmm m1ktariyle enva1 yukari ve muham
men fia~lari bunlarin kar~1lar1na yaz1lm1~ ve 1 O 
gün eks1ltme müddeti temdit edilmi~tir. 
2-19-6-937 tarih'ne çatan Cumartesi günü saat 
~ 1 de Vilâyet makam1nda toplanacak olan da-
1mî encümende ihalesi yap1lacaktir. lsteklilerjn 
yüzde yedi buçuk muvakkat teminat mektup ve 
makbu2u ve ticaret odas1ndan alacaklari mali 
ve itibarî evrak vesailale daimi encümen kale
mine muracaatlari. 

Ah ne gtizel bir oehek, gor· 
sen I Armem gelince : Yil
ba11 gakmla1t1j1 için, ah 
boplartm1zdan bir k.imsenin 
bebegi bana sürp·iz olarak 
gonderdigini, tahmin dti. 
Ben ise, Bayan Minu 'nun 
mektubamdan memnun ka. 
laralc cici bebeji go .derdi 
jine eminim. 

Bununla berab r, mek.tup 
gazmamm dojra ve goz J • 

g1m 1eylerin tam gerinde 
olup olmad1g1m, hâld dü 
1ünügorum. J,te sana gaz
mak istedijim sir b11tlar. 

B 1bac g1m I Kendine igi 
baie, tekrar n~zle oln·a ve 
1ayet k'.iç'ilc N1r'in hareke
tini lüzumsuz hu 'dun i!e 
af/d/ 

Bebejim çolc f ïul. Tabii, 
ismini Minu km1dum. 

Seni çok 1even krzm 
N1r 

Hava kurumuna 

yard1m edelim 
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/YENIYOLL Say/a 4 

Bu sene alacaQ1n1z soQutma dolab1 

K~ILVü ATO~ 

e!jçünkü KELViNATOR 
_•l 

Tapu müdürlügünden: ~ fabrikas1 soguk hava dolab1 
Hududi ~ukarzda yazzlz /u~~ lcoyünde bir findrklzk ~Ve tesisatl yapon v~ dünya _ 

~ubat 323 tarzn ve 12 numaralz hzr kzt i /md1klrk Çaka :! +] 
oglu Mustafanm oglu Arslan begin ve hem~iresi Ay~enir1 ' b •• •• k k" 
nammda kagdi olan bu gerden bir lkzsmzr l ij.·az ederek ~) n1n en uyu ve en es 1 
320 tarihinde (on il.i buçuk lira va Ç rikal ogullarrndan '+] f b . k d 
Mustafa oglu ismaila satarak ve ismail tarafzndan sene :•l a ri aSI Ir . 
de baglanmak üzere tapu idaresine muracat eylemi#ir . .•l 

Her yer için , her i~ için 
Bu yerde bir agni hak iddia eden varsa onbe~ gün ! 

içinde fapu idar,;sine muracaat eglemesi vega gevmi ma- -~ 
hsus olan 27 haziran 937 pazar günü mahalline hidecek ~•J 

~l~n memura evraki musbetelerile muraca<lt e1lemeleri ~6 en iyi en ekonomik en 
if an olunur. ~l ' ' 
~~ ~ ~ ~ ~~ g~ucuz soguk hava dolab1d1r. 

~ ~ 
4+J 
r•l 

e '' i•l 
i•J 

\. (•l 
MAR ONi: L•J 

Kanunî ~= 
~ TÜRK BAY~AGI A! 
Pl ~ ~•l 1 haziran 937 den itibaren Ay Y1ld1z- ~ t•l 

lan hasseden konma ve ebatlan tali- ~i 
matnamesine uym1yan bayraklar yasak r!] 
olmu~tur. ~ f:J 

Yün ve atlas üzerine Ay, Y1ld1z1 C+l 
kendinden basma. ~•l 

~ Kanunî evsaft haiz halis yünden =-· .. _.-:--~~!:-=-'--=,,--
~ Nesci ipliginin metaneti, boyas1n1n ga- : 

rantisi itibarile bütün dünyan1n ~ah ku- ~ ... ~•.I 

ingiliz krahn1n taç giyme merasimi münasebetile MAR~<ONi ~~ 
. ltJ 

müessesesinin hususi ve itinah bir tarzdaw 
imal ettiQi ( Markoni) radyolari peki 
yak1nda memleketimize gelecektir. Bunlonn lt~ 

l• .. 
miktan pek oz oldugundan f1rsottan L:~ 
istifode edilmesini tavsiye ederiz. ~~ 

ï..•l 
ELEKTRÎK TESÎSATI {!~· 

OLMAYANLARA ~ 

Akimlâtorlu Markoni : Bütün dalgalan ç o ~~~~ 
h·miz bir §ekilde alan AKiMLATORLU MA_~KONI~!~ 
radyolanmn emsah dünyada henüz mevcut deg1ldir . [+] 

ma~larindan üstündür. Rüzgârda, güne~- '..t 

te, karda ve yagmurda rengini katiyen Jl!!lf~,.·~~·u~~ll'!!'TI~~ll'!!' ~1;11~~~8J~~~·~ï-'!'til!:!ll'~~IJl!!lt~~lll!!.V!l'l•~·!!"'''.~-~~P!!.111~~ 1""''1111 ... ~1'!.111~1'''"'1~~~ 
~~~~~~~~~ lZif 111i11l~~-=-(+J~~~!ti~:i~~~l~b~1:~11i~"'ll':ii~~~I~~ ~~~b~1b!.i11~~1~i:.1.:.d~lllii.il 

muhafaza eder. ~ 

Trabzon ve havalisi sati~ yeri: Pulatanah karde!?ler f!) 

Satie: yeri' Trabzon kunduracilar caddesi' l'''''''''lll!!ll"'"'Q~ ,"'''"'~11!!!.1111 P•11•q~fJ!!!lllfl!!q"~''\;.''~~f'!!!lllJl!"Q~11111•11~~·"•11~P"''~·""'ill'''"''ll''"''"''"''P!:!!l11"''''rr.!llll!!!lllfl!"''ll''''''''''"~1~·"••1111"•11~1••"'''''''"''''~~'''"'''11!!!!i1~111••11111•"'''.,"''P!!!Q y 1~11.:11~~~~ ll:'il~~il:'il~lhurrl~~ ~~~ ~~~l~d~~lr~l~tll1~Jl~~:i~ll~~J~l~ll~J~1ll~d~b~Ull~l~~~J6~~âUll':ii 

~ Hasan ve Ahmet T rak~: 
72 

~ ~~1 Y E N j Y Ü l B A S 1 M E V j 
~dh dh ~eth dh~gJ 

Kay1k ve hamoliye eksiltmesi 1!j 
Înhisarlar ba~müdürlügünden : ~:] 
Pulatane inhisarlar idaresine 1936 malî yrlz içinde ge r+J 

lecek olan 700 ton tuzun kogzk ve ha ma lige i$leri 7 6 937 lg 
gününden itibaren yi. mi grïn müddetle açrk eksiltmeye f !l 
çiktlrrlmz#ir. Sartnameyi giùmek ve pey sürmek isteyen- ~+J 
lerin yüzde 7,5 güvenmelerile ihalenin son günü olan l•l 
28-6-1937 Pazartesi gününe kadar Pulatane lnhisarlar l•l 
müdürlügüne veya ba$müdürlük sati~ $Ubesine muracaat- l+.l 
larr ilân olunur. 1 -2 l+l 

ltl -----------.------------------------w 
ln~aat eksiltmesi l•J . m 

Agr1 Halkevi Ba~kanhg1ndan : ll!J 
1 - 19 Haziran 937 Cumartesi günü saat 9 da Agrz l•.J 

Halkevi eksiltme komisgonu odasmda 4922 lira 90 kuru$ ltJ 
ke#f hede/li ihata dzvarz birinci szva kornie/ te/ orgü lU • 
parmaklrk ve sair is$aatz. : l•~ 

2 - Sartname plâm ve ke1i/ varakalarz Halkevi ek- 1t!j 
siltme lcomisgonunda gordlebilir. 'l•J 

Muvakkat teminat 369 lira 22 kuru,tur. ll+J 
4 - Jstekliler NtJ/ia müdürlüjünden almz~ oldulclarr 'l•l 

/ermt ehli11tt vesilcasr zostermeleri iQrftl! • 
J-4 

T emiz güzel ve ucuz bir surette her türlü 
matbaa i~lerini yapar yerlerine ula~hnr 
En güzel harflerle en zarif kartvizitler 

Yeniyol Bas1mevinde yap1hr. 
H ariçten verilecek sipari§ler itinaf 1 

bir §ekilde vaktinde haz1rlan1r 
· gOnderilir. 

Kôy bütçeleri, san 1' ve bekçi makbuzlan 
en ucuz fiatla ( Y eniyol ) Bas1mevinde 

bulunur. 
Uzunsokak : Polis karakolu biti$iginde ·No. 63-65-67 


