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Bir talebe Pansiyonuna şiddetle 
ihtiyaç vardır. 

K•za ve koylerdeo orta tah
sil için Trabzon• gelen talebe· 
lerln ynşıma h•Y•lı, üzericd?. 
dikkatle durmağa değer bir mev 
zudur. 

Tahsil iştiyokı ölçllsOz olan 
AtatOrk çccuk arının l'rt mek· 
tep bulamsdı~ı K1sabalarıudan 

uzıakleşarok ve bP-r düclü aıah 
rumiy"ll rıı katlsnarak ~kın 

hslinde ş?hirlere gelmeleri nıll· 
il gururıı okşayan mauı: ıralar
dan biridir. 

Bunlar arasında gEçim vazi
yetleri ınusalt olanlar hiç bir 
tallrap duymaıhn orta ta bsllle
rine devaoı rdabll mek tedirler. 

Ancık her ne bahasına O· 
Jur1& olıun yUksek tahsilini 
ikmale rııayret eden ortA tahsil 
müdavimleri arasıada geçim n
:zıyelleri letlo.ik edilecek bir çok 
yurt çocuğu vardır. llu giblle
:rin Ucuz~ kaçmalı: zaruretiyle 
gayri sıblıl biaaJorda tahsilleri· 
ue devam etlilı:larlnl ııevioçle 

aldıığu kadu dx elemle gör
mekteyiz. El ktlriksiz, çyvre~ı 
mezbele hıliode olan, divarlarl 
kararmıı, sıvesı dökOI Dş, dö· 
şemele.I kopn ş, basık t•vııelı 

gDn ş yüzD gör iyea medrese 
odalarıod ı tabsl ini ikmal için 
7atıp kalkuu l•I belerin manc
vlyutı Uze indeki meı:fl teslratı 
Jzahn lüzum yoktur Tetkik 
dlldiğı t lı.dlrde ş~hrın muhltı
llf semtlerin s rpllml~, höyle 
kötU bir huy t l,ıod t hsille
rinc d va 'll mecburly tlııı his
aedeıı irfan a~ıkı ço gençle•e 
tesadar olunur. v., hJaların 

çok .zaman sıcak bir çC>rbedan 
ahrum kalm3k suretiyle ç?r· 

ba tiyfttındnn da:.ıa r z1aya mul 
ttikleri kuru mttddelerle •ylık 

geçim masrafı on l!rayı tecavü• 
etmez. 

Görgüler 

Hepsi bir araya getirildiği 
takdirde her birerl~io bu onar 
lira masrofıle bellı.i de dah1 
t;cuz~ mal ohc•k muotn•m ve 
çok farklı konforu havi bir hn
yat y•ş~mahrı imkan çerçeve
sine girPr. 

HOkılmete ait binalardan bir 
veya bir kaçı pan iyon haline 
konulur, Veya ic•rle de müsait 
binalar elde edilieblllr . S'.lorıı 
ayrı bir masrafı icap ettiren bir 
kadıoya Inzum kalm•ksızın mut
bab tertibatı biraz daha geniş

letllerek, çocuk Eslrkeme Ku
rumuaun çok Ccuz fiyata mal 
ettiği yemeklerden i•litade mnm 
k QndUr. On kişi içie pişirll~n 

y tmek Qn eç kişi için pişirile
cek ve bunn ıit masrhf da ken
dileri taratıcdan üd~~ectktir. 

Matırukıt ve ten\·lrat mu· 
rrtlarıoa ııelirıce bualaıı da ber
h"11gl bir bütçeye temas etml
yen mabalıi buı yardıııılarla 
karşılayabllirlz. 

Bahsettiğimiz terait dahi
linde oo lira Trebzooda bir ta
IPbl'nln oyhk geçimini temin 
eder kanaatındeyiz. 

Bilhassa kim vesalre&lle Trab
zona nazaran pabalı olen An 
kara gibi bir şehirde pausiyon 
usuluııu tatbik eden memurla
rın aylık yiyecek m•sretlerı 

onbeş llroyi geçmfdlkten :oore 
Ş( hrlm.ıde bunu daha llcuzn 

mal etmek pek•l8 kabil olıcak 
işlerdendir. 

Bu çok mUhlm mP.vzu Uze· 
rlcıle ayni z•m•nda muarifcl 
ve )llksek vicdnnlı Valimiz Re
fik Korall>rdno ve Kı~ıııetli 
KUltUr Dlre1'.törllmtız Rıt•t Nlc· 

det Evrımeıden hamle bPkliyo-
ruz 

Cemal Rıza Çınar 

Hedef birdir 1 
Türk inkılabı bir milletin ôıtik-

Hl ve lıurrıyetinı kurtarıuk için 
Erzurum :şalıiltalarından Akdeniz 
kıyılarına varııcaya kadar tekmil 

vaiana şamil bir lıukulrnn aüda
faaıile işe bafladı, 

Bu ııüa bütün dünyıca meşru 
aayılan bu haklar ıilihla ve min 
kı milliıin tahakkuku ilo bere~er 

Tfrk lnkilib•nın bu ı hlilr.i se
cıytıi tamamen fsıilet ve vatan· 
perverlığe dayanır 1 ••• 

Ahlak ve karakteri aatlam e
aaılar üzrrirıe kurulmayın iııki

liıpları• inhizama ujtradıklarına en 
büyük ve kuvvetli şahit olarak 
aucak tarih dinlenebilir. Bina,ra
Jeylı geıtk Kamutay kürsüaüode 

iban harbinin ııalipleri• ınıbldı.misa gerekse 1'nıtamonu Parti konıı· 
in Milli•i• tahakkukuna çolııan bü- resi ne eki beyanatları ile laik ve 
tün ıiyui copbıler o zamanlarda inkilôpcı Türkiy•nin milli Şefi 
Müdalayi hukuk adiyla kurulan 1 lsaıet -l~'ör.ür ün göıterdil!"i hedef-
PİyHi bir teşekkülün ıine•inde ler değılde verdisti diretiflere ba-
toplanmı~tı Buitten mürekkebe kacak olursak inkiliıbın ahliki cep-
dofru bir oeyr takip •den Türk lıeıi nin tıhk"mi<e ı•ımişte olduğu 
inkiliıbı henüz nüve halinde bulu- gibi badema d• hızlo devam olu-
nan bu siyui teşekkülü de pek ~ l. .. l '-t I 

nı cı 11 ır a ııç ~up .e yo .. ur •.. 
bii olarak kendi bünyesine uyııun A k d ._ d 

1 
.. 

bi k"ld . l'"h ııcı ş.ınu a &.ay etme ıyız 
r şe ı e zaman zaman ıı a vı k" H Ik p t" · d b - lı: d · , . . . . b ı ı ar 1110 e u gune ı ar 

tulıye eı.<erek ınkışaf ettırmış; u • . l h d l c d ı<"l 
.. . . . - hakım o ıo ru a ın:.cı •"- e9 ı; 

runlı:~ ınkılabımızın şışmaz pren- . . . 
· ı · b ı· ı h it adam yetiştirme ııyaaetıdır. 

eıp erı ı ırıo ge en a a anaya~ 

Hmızda yer alan allı umdenin Adam yetiştiı me prens!bi ıade 
ulııihi, Halk Partisini vüeıııla re- Halk Partisinde değil bütün ıiya•i 
tirmi~tir. cemiyetlerde ör.emlP. gözöoünde 

Halk Partisi ., güoılen bu rü- tutulan bir aistemdir. llizzot lımet 
ae kadar başında buluan milli ve ln'önü de on dört yıllık icraatında 
ebedi bir Şeften aldıtı direktif- bunun bir zaruret olduğunu bize 
!erin tahakkukuna daima yılmaz bütün çıplıldığı ile ııöstormişlerdir .. 
bir ızim ve yenilmez .bir imanla Halk partisi bütün bir memle-
çalışan ve bütün bir millete ş•- ketin münevver ve kıymetli ev-
mil yerine miieEıiıe olmuştur. l.itlarını ıi11eıinde büyütmekten 

O günden bu güne; ve bu ııüa- başka bir ır•ye takip etmez 1 ... 
den ebediyete kadar Türk iakil.i- Fakat; adamcılık ve iıhiuı cı
bının tek bir hodeli vardır. Bu lı k rnlıuou hşıyanlarıda pirensip-
lıedef Atatürkün ve Türk mille- leri icıbı içınd~ tutmaya aılo 
linin hedefidir. tahammül tdemez ve edememiştir 

Hiir ve müstakil Türkiyeyi 
cihonda lôyik olduğu medtni ve 
Ü.tün seviyeye çıkarmak yalnız 
bir Partinin değil tekmil Türk 
nıilletinin değişmez hedefidir. Par
ti bütün siyası cemiyetlerde ol 
llu2'u gibi zaman zaman içinde 
türeyen tLfeyii ve istismarcıları 

daima şidcirtld tepelemekte asla 
ll'•cikmemiştir. 

Bunun içindirki Halk Partisi 
bir zümrenic alı olmak.tan ziya· 
de bir milletin mıh olmuştur 

Bu kadar şiimu lu m&na ifade 

eden bir Paıtınin C!fki nüvtsi olan 
Müdafaaihukukı dônmesine ımkan 
olamaz. 

Çünkü bu ıc ü n k ü 11~1il 
reri dönme kelimeıinin Türk İD· 

İtilibıada ifade etti~i ıcı manayı 
Pek eyi takdir eder 1 •.• 

Y ılnız her inkiliıbın keodjne 
baı bır karakter ve ahlakı oldu
tuna ııöre Türk inkiliıbınında ken
diııe m>hauı bir seciye ve karak-
.. i vard ... 

de !. .. 
Yaln11; mtmlekete hayırlı in

sanlar yetiştirmek uğrunda da o· 
!ancı gayretini urfelmekten hiç 
bir tamın çekinmemiştir! NitckiPl 
Holkevlerini kurmaktaki maksadın 
buodan başka bir mana ılade et 
mediğini sar11rı.ı •.. 
Son söz Jarak en pervası.t ve açık 
bir lisanla ştnuda diyebilirizl.:i ~u 
günkü filrkiyenin en biiyük ada
mı olan ismet ln 1öniinün etrafında 
pürüzsüz bir aşk ve imanla top
lanmakta tereddüt edenlerin mev
cut oldnğunu tasavvur veya ka · 
bul etmek hoş ve derin bir ha 
yiıle kapılmrktan başka bir şeyr 
ifade etmn 1. .. 

F ırzımuhal hu ruhu taşıyan 

mütereddilerin mevcut olduğunu 

bir an için l(abul etsek bile on
lar biz:m .. de milli vicdanla11mı-

zın dışında değil; ayni 
milli budutlarımıua da 
kalırlar 1 ••• 

zamanda 
haricinde 

lLERl 

,. 
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Uzuasoi:ak , U l J 

SİYASI GAZETE TRABZON 16 ın 1 yıl 

Oluşlar C. H. P. Kongresi münasebetile 
Reisicumhur Inönünün 

iNÖNÜ 
1 ı bekçisı l•met Paşa old 

Onu , hılk ar .. ında, lı:öylü a- •lılt '>atları, beton da 

Ve Um. t-.1üfettisimizin Vali ve 
Başkanınııza telgrafları .. 

Parti 
ra•ında goruyoru« Onu adım Başvekilliği zoıııanıoda 
adım güttük : akpak varlı!!"ını nıı r- başladı. 
dan bir meş•I~ gib; ın;lletın ora Yurdun içiod inan 
sına dikiyor, gezdiriyor; ıözdJ~ü lıtı1e~t!!ri yıpıldı; dış ndı 
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do<tlukla• perçinlendı. U 
karanlıkları eritiyor. Yükaek lı.al- j 
hini milletin -kalbinin ü.tüno ko n•n sağ kolu oönü huni 

C: Cumhuriyet Halk Partioi kcr"trt>İ mt·re1<b tile hak!tımda 
!ere aevgi ile teşekkür eder ve devamlı başıdar di erim. 

gö'iteril .. n yük9ek ve temiz his· 
REISICl MHUR 
ısm;r ı. •...ı 

yuyor kaynaıtırıyor, Işıklı başını siıe yelişti. 
milletin göl!"ıüoe dayayor; dinli ATA etç• k 0~a !,'ÜV 

'l'RA HZON \'iL.\ Y FTIN!<: 
yor, dinliyor. Cum~urreı51 seçi Dinde A 

Anknr• J 6. IJ 938 
Eelıtiden masa1larda okur veya yini O"lıı verdl: • • 

dinlerdik : Çok eyi kalplı in,an· E~edi Şef, lnonOil ın 
Parti il kcıııgrelEri münasebellle ~·h~ım hakkırda gôsterilen knll•i ve samimi duygulardan 

ocn d;ırı ce mUlebentç ve müteşekkir iul•r~k aHJi hisle derin sny~ılaıımı sevgili erkrdaşlarıma 
'unar millet ve devlet sine ve bllııyeslodf! Jrler "'" t'SPr!er bırakan Halk Partlslııe muvaffakıyetler 
dileı J; eo onun b8yCk banisi AtatOrk'Dn adını tğilerek yad edprim. 

ların ~•rft!nna H1ZIT dikilir: açıkça i:ıı.dc elti: .. tsmct 
- Dıle benden ne dilersen 1 gerek Erkioıharbiy.,; u 
Dermiş .• Masal ayanbeyan hır riyaAetind• ve gcrAk bıJah 

lııl c•phc kuman lauh"ında 
Seyahat 460 11yılıdır. Oçnncn Umumi MUtettiş hakikat şeklinde karşımıtdadır: " 

loönü köylüye soruyor : terditi liyakat ve fartı ı 
T UZEH " - Benden ne ister'iin ! » lı..~ndiıinc l ve : ' v ıf Je 

C d 
Ve köylünün dile~ini ken<li lımi fi en isbat etmiş bul 

Z• t H p K • not defterine yazıyor. içın, ·ııete ••,-, c duy 

ıraa 9 9 · e ongresın e ael~,ID~Ö~l~ylü,~e ve çocııldırına :~mt~r:~· rşı tamam D mili 

K • V I' • R f' k K it ı Canlı bir dikkat lı•linde, köy- Bır yerde de: 
ongresı a !mtz e 1 ora anın yapı an ~lüyü dialerken ılıaınış re•imleri "-!ki bDylllr. e rjm va 

1 k 1 1 d görfipte heyecanlanmamak, kıt·anç n Cumburiyel dıferı lamet 
Aııkera 17 ( A. A.) - Ve yapı QCa 0 an İŞ ere air ciuymam•k imkinsı•. mıştır. 
Ziraat VekAletiodt'n tebliğ Aıkerin önünd•n gRçerlten: Bir hatır• : !znıirde :.ıs 

edilmiştir. irat ettikleri n UtUk , , ' ı Gözüme bak 1. diyor. Evet da bo~ulu bi · kıı gec i. 
l - Hlrlnci köy ve ziraat gözünün içine b kın· orada sızia b, lr.ü.'6r yu ın a kilt1.:r 

kalkınma korıgreFI içinde bu- 2 metle splı\ınlnrım. Hoşgo>ldiaiı ıçın n e şefkatli kıvılcımla lundayı . Sınıllarıw zd 
lunduğumuz blriccl kanun ayının bir inkı!Abın 1J1evcudlyetine de Arkada~J~r • · yandığını görün D 
27 lrci salı gOnQ saat 11 de An- işaret edemtml~llr Ve edemi- Trobz ın ve l'rabzon~a Parti lnönü Atatürkün ar ~d· Y pıv 

k r 1• ti l f d · •••ı du•uid karada a~ılsca tır. yece"l leıcdlr ki, Kemalin ki aa ıye n ve ıımuw ıırumu .11 t . . ı. ııc t , " ' I . . mı e ın ıçıne aıı;.an şe a , sevgı ld Ku 
2 - Hu kongreyi Lllyük tabı i•k Jiıbı, fikir dOnyasının hep nızın tokırda11 bilnreciz icap ve kudret pınarıdır 

Mlllet Mfcllsl ausı, Cumburiy~t bCIOo ~;yerf't Altmlnln iıabple eder. bl• \'o'i ve Pnrll Beşkenı 1 
Halk l'artiil umumu idare lıe- l mubtmç na lelerıı:e islihaıet sır t le rrahzonıı geld ğimden I 
yeli. V~kOlefür ve 11'08lokll 1 taylıı ettıreo k bir dDsturıi esaal b!'fl Par.i işlerini, merktzde ve 
umum mlldUrlükler mllwe8•illeri, olmuştur. müllı~knltıı olı.;p lıitPıılrrl bll
OnUvusite ve diğer ~tıksdı: ı ~elakeıe ~arayın ııılıleller, hossa Cumhuriyet H 'k Partlsi
mekıfpliln müırı ~~ilini, mat- mılli hudutları i•ltde lnlıılAp nln fani hlzmı 1 rir ellerinde 
b t A d ı n ' tulun arkadaşlnrın ça:ışıoelarıoı 
.ua _ve . na o u •ını.n n; mea- 1 yaparak muv~fflk olmak iıtl•n 
JJ v ıa ll Q ııı ı ' ve O çeıışmalnrır "" hHullarıcı 

ıı eı!, 1 ye er m m~i~ er 1 lidtıltr sıh!r•!triH raınııkla· aradım, ncl ım•k istedim •. 
rumı •211 ol•rek davttlıdır.. rını hmu t1lliım•)·e ,. uozle-

3 d b k t " Pnrll işlerinden hesap isle· 
- llun en ış 8 zırH ıini dikkolle ti~n.•Je nıuhtı-. ıııPk nıev~llnde bulunun ~rkı-

ıııadd•lerl Oıeılre çalışan. kco- .,. ııt•cbur kahc•t• J•gAoe eHr dnşlara kHr~ı ge9en yılların 18,ıerl per&tlfln •e m1l111tsıllleıın bu lıi.tm•lın kll•lı inkılabıdır. 
ilan tarihlndn il ibaren 26 hl· 0 ıılyutot illlllııia Vf' felae-· Qz~~lnde göaül_ fu&bletıcı neşe 
ılncl ı.aoun akş•mma kıdar . . verıcı mil !·et ışleıioden bahs-

göcdereceklerlııi Aııkarada konıır• ruınln n t uccr. O• flk ır n edememt k mevkiinde bulund11-
u wun• i kütlblifinı. blldirtc•k- rel~tftl Ln:ın:anın dıln:ık ku~- ğuıru röylerku d lıi Trabzon 

retrnde olın ukQ!uııı ~ıııre- b lk d d " 'b b d !erdir. Müaerslller \8 ktza a7aı 1 ini ki a ıouı oy Uo;U IZn ı en e 
tarihe kıdar şıbaun nya fırması ~r zev e ıçacıgı deha ıonu çekiyorum. 

bır ererdlr. Şu anda merkezden bışlıya-
nımıns iştlrAk tdecellnl bildire- Elz cı:ua bina! Iıurru~ıı ·, k nlh k t d 
cekler azı~• m biUB biluu;ua • re m a a a oğru maziye 

btıJDk eıııı, ıs! ~orlıf)ryl uarlermızıo uıatııme nı lııle-
Jıukuk ve ae!Sbiyetlerle ı lirik kuuıı Parti te•ki'ltınıo vJIA•ıt 
edebllrcekferdlr. • , rim ... Derhal sizin de beaiaıle 

4 _ Kongre Oyeleri için koagrHlnl akd ed rken onu e• btrabf!r aynı azAbı duyduğunuza 
bazırlerımış olan ııe.şrlyat, aza- çok aennler ırt~ında lıUtOn şOplıe edilemfZ. P~rtlde nzlte 
!ar taratıııdan umun.! kAtlplife benli!1iınlze bıklm olu yOlıstk alon arkadışlar neden bu kodar 
muracaatl• alınacaktır. adını n ) lllıuk ba~ıral11ını tevaklı.uf etmişlerdir. Oııu tetkik 

li _ Ko g dö t gün de- böylece bürmıt ve tozım ile •· bıınn dUşmu .. l~le arkadaşlar 0 re r ıııyor~ ve dalma da ar et ğı2 Nl- TrabPODft geldiğim zaman Par-
vam edecektir. Yılbaşı geceflndel bayel bir tui olırek aranızdaa tlyi ve Partiye bığlı teşekk!U-
~ongre aıuı şeretlte bir resrp- ebedi lıayala ayrılan BQyQk in- !eri böylece bulmuştum. 
ııyon vardır. ElblH kaydı yoktur., aenın azametli nrlı.ıı öntıode işe başlamak ve mevcut 

6 - Vaktın darlıQı bePablle b · 1 · k 
a!Akadarların bu tebliti davet epııı zı ıya ta olarak beş da- teşlı:il!tı hızlandırmak lazımdı. 
yerine kabul etmeleri rica 0 • klka sQlıOtı dnet ıilyorua. Fakat işe nereden ve nasıl baş-
lnnur. MUHTEREM DiNLEYiCiLERiM lamalı idim. Düşünecek tereddllt 

Büyük 
Kongre 

1 Ankua 17 ( A. A. ) 

edecek ve duracak •ıktimiz 
Türk mllletıoin bUJOk ele- 7oktu. Programımız çizilmiş, her 

•ine Ye lolftnhk ıltmlnin bak- ınrln iklidorla ıechlz edilmiş ... 
lı tıeuOrlerine ve h03'Ck t .. aa- bDJllk b!'def fÖSteriioılştl .• 
nıo yUce eserlerine karşı gö•te- Henden evvel işe başlamış 
rllen bayranlıklara en belle- ter- arkıdaşl•rı sırasıyla ve birbirini 
cuman olaa bir Tttrk tdip ve takip eden umumi ve ağır dev
falrl Hasan Ali YUcelin ıöyledlği !et faaliyetleri are~ıada en kısa 
&lbi; 

Batarken arkasınca karanlık zamanda loplamaj!a ve onlarla 

İnönü 
2 

Onu öne• lnöaund bır tc,,o 
üstiinde ııörmlıştiik : Ôl·' • 
ııirlarolr saçları dağınık, falc t 

vücudu dimdik, rözleri ~JarJalc; 
ateş dalgala ı ıçinde, süngiı yıl 
dırımları aratında milletıne yol 
gö•teriyordu. İlk ve ın·ı yolu 
gösteren o zaman ona töyJe de· 
mitti : • üstünde durduğunuz te• 
penin aize binlerce dUşmao olüle· 

rile dolu bir maydanı şeref sey 
ıettirdiii kadar milletimı!: ve kea
dıniz için şaşaai itila ile dolu b:r 
ufku istikbale de nazır vo hiıltım 

aldu2'unu söylemek isteri•. ,, 
O, Atatürk ganel savaşta Su

riyeda 7 icci ordu kumandanı 

ilceo onun yanında Kolordu ku· 
mantlaaı idi; canla başla çalıştı .• 

Atatürk lstanbuldan ayrılırken 
ona veeaa ritti: ''Hazır mııın? ., 
dedi. O zaaanın Mırala y lımoti, 
hiç tereddütsüz :" Hazırım 1,, diye 
cevap verdi. 

lnönüaü bunun için çok ıcvi
yoruz, bunun başımız:• reçirdik .. 

O, Kocıtepede ATA ile bera
berdi. Mudanyaya o gitti. bu gii
nün ıulhunua temeli•i Louoda 
Onun uğ'arlu eli attı. Türkiin di• 
leğini haşmetli ve pırıltılı bir aO
tun halinde Avrupaaın ortaaına 
oau• uR-urlu eli dikti. 

lnöaünü bunun için çok ıevi· 
yoruz, bu sebeple başımıza ge
çirdik. 

Cumhuriyet güneşini ATA o
nunla birlikte yaktı, Cumhuriye
tin Atatürkten "''nra en büyük 

v "' 
K pını 

kolt 
) - t ı ~. 

ycı u, or I 
,. b ı 

le konllŞil ' 
Doy• doy• s ı-r d vor z. Biz ko
rı lor 1 bekleş"rk•n ç kir. f e• 
lind tuttııfu şıp a "" ka lırank: 

• r ah 1 ' "· d dı Sa· 
ğo~ y ~' 8 aleri ve all.:ış d 1 • 

lı"'ı arasında ağır. a 1r gU.lüm e-

l•msa e yuriıdu Veton ye gu u b 
run.da ıı ar em ya 8•'ı" 
köpd:Ju )ıir ş fkat Ç•ğlayanı 
liude it~• "z güllerden im 

bir tebe..ıl!111 çel X 
dan geçi• ır ttı. 

S d n ö~rendık ltı 
oıır• ~ . . 

Paşa mtktept"a '.çerı gırer 
.. ...ek:aneyı aorral!.!J, ızö•oteır-once ye~ . 

. 1 O akşam pilav vaı m ş, ita 
mıf er. d" l"I b" şıkla kasandan ken ı e e ıtaz 

1 tıtıııış ... Tuıuaz, çocukla-
a mış, . 1• k 

tıne"ını <••• ~•pmayın. 
rımtn y " . 

Biz laonünü çok sevıyoruz. O 

b ıa .rıçtiti ıamao, ATA nın 
aşımı 6 

koy• y••'. içinde b i 1 e b i r 
kalb ve vıcdan ~ •tlııtı duyduk. 
Atatürk• minne ınizın Lır c phe· 
aiai. !oonünü bize arm ~ net 
teşlr.il .,diyıır 

lnö• kahraman, lnöıın di 
mat, b idareci B şv k l 
nü kurocu, koruyuc 1 lnonü 
lnönü 111ba. nöıı İDcİ A 
bize .• 

C. H. P. Genel Başkan ve
kili büyük kurultayı aşağıdaki 
tebllQle ayın ylı miallısında rev. 
kalade taplaotıya davet etmiştir: 

bırakmıyan görUşmeğe koyuldum. Vaziyet 
ı !erini ve umumi durumlarlarını 
lk ve son gUneş Atatlrk keadilerlnden dinlPdlm. Kazaları 

Tllrk mlllelme ebedi bir sık sık grzdim. Ve yllz binleri 

Kale parki iç .. 
Trabzon K•radenizin sahil bir duyur.el gerf donmelt C. B. P. bQ} Qk kurultayını 

aşaj!ıdelı:i ııııddelerl görüşmek 
Ozeıe Ankarada birinci U~unun 
ylı mi altısıoda fevkalldP tC'plan
tıya davet edi3oıum ( C. H. P. 
Genel Batken Vekili Başvekil 
Celal Bayar) ( mnzakere ruz. 
namesi, 

1 - Nizfimnamenln Genel 
füşkan lntlbabıu &it mıddeleri
nln la!lill ve tanzimi, 

2 - Gen}< ok uruıuo lntibıbı 

Halk sandığı açıldı 
Ankara 17 ( A. A. ) -
iktisat Vekili Şakir Kesebir 

dQn lstanbul holk sandığını bir 
nutukl• açmıştır. 

Tenzilat cetveli 
Ankara 17 ( A. A ) 
(l 938) mali ~·ılı için lkfüat 

Ve kul eti lara'ındı n tertip edilen 
iptidai maddeler tenzllııt cetvel
lerinin merlyetl icra Vekilleri 
bl'yetfnce katul edilmiştir. 

Bü)'ük lcongre 
mümessilleri 

Ankanda ayın 26 aında · fev
kalade toplanacak olan C. H. P. 
Kongresiad~ Vilayetimizi tem•il 
rtmek üzere aeçilen Ali Becil, 
Kadri Mesut, Deklor Abdülkadir 
Mahmut Tahsin dünkü Eie vapu. 
rile hareket etmişlerdir. latanbulda 
bulunan Münir Serdar lıeyete ora
da iltihak edıcoktir. 

aydın'ılc olarak. dOaya içl11 ışan halkla gllrUşlom. Partinin 
de JOkst k eserl•rlni yine ktn· faal blzmetiude bulunanları da 
dlsi gibi, ebtdl Şefi iıin ebtdl balkı da y•kındon gl\rdUm, ve 
biııde duıırıd•n ltkip ıdec•k detaalle dinledim .• Onlara ve 
te o IOJOk f~erleıe dai:ıra brpsine söylediğim EGz dUoya. 
lUS1•t lencelr, .Atat1irk ktdır lan hayr•tıı dO~Oren ve 1!l yıl
TUrk millfllr·ln ıaıııdrgı, Htdl~i. dan heri bUyQlı. Kurucu ve Ko
&önlnnde veı dlmııQında yaşattığı ruyucusıı başta olduğu halde 
bir arktd>ş lıırakmıştır. O lu- yurdun dört buc•ıtında çalışan 
kad~. Tt.ık ıutı 1 ellnlo 'n kara Cumburi•ı>t Helk Partisi men-

şehri olmasına ra2men, yapılıf kaldılu .. Yalnı:z ıki k "ıae taa 
tarzı itibarile denizi en az göron etmesini bilen halkı gerı ce"'v 
bir şehirdir. Deniz" amud bir iki yordu • ••ak bemşerı • ·• 
cadde iıtiına ediliu•. denizi giir· Trabzon hemşerisi h sretı ı çek 
mek için, ya yükıek yorlere çık- ği yere girme1:ten m 1 
malt veyahut deaiz kenarına İn· gibi muıtırip Y 
mek icabeder. Y ılnız Trabzon, vuşaııııyor. "lt"i\nü 
dünyada eıine ve goürelliğine pek mai aulerın 
az teaadüf edilen ve halen Kale- liyorhr .. 

Bahçe mevıimı .. , parkı dediğimiz bir meYkie •ahip-
güaleriMthı uız ve c bedi Şen suplarıne ve en kara gilnlerde 

tirki: biz Trabzonlular, yaz kış o
AtatQrkle lılrlikte ve her yerde yQksP.k vatanperverlik, fedakar
yuıyrna çalışan fı 1ilellle, adı lık ve rnoğe tle !Arihle ön ,,11 rada hem denizle kucaklışır ve 
ilbi bı~tnrh>.,a pırluıta olan ı ün ala: 1$ buluneo \'alı~kan Treb· hem de par< ihtıyacmıızı teCI1in 
lsaıftli h•ıa:i e ,.e 13 >e~e, ron halkına ve onun içinden ederiz. ,\.azın çok s·cık ~ilnl-rın· 
TUrk dıvlell kuıuluıkın frı çe ayıı'an l'nrli iderecilerlneplış de uy•aı, uvsal sahile çarpan mai 
tio :;arllrıa ~l~Os gerip Türk · mak y3reşır ve çok çalışmak .suları ocun kucaı;ından ıeyıetmek 
dHl~ıi.ı.i sıpst(!itm !'SfislarUze- ic•p Pder, .ış.ıretinl vererek bır zevklır Gokleı" yüitselendal· 
rinP. hurm6k ve hepirnhin ve fııoJıyetıı ııtrdıın. . .' galanan Kaleparkının eteklerınde 
düı yrnıa sovgi ve takdirini Yukarıda yılreğım titri· 1 kendılerini taştan taşa çarpar. ılu 
haklı Olı•r•k knınrı•n VP. Cum- yerPlı: ııizlıırl grçrn_lş yıllnı ııı VP vahşi uFultuları yine onun ~uca 
hurrelsllıll m•k•mırıı lir" mil- hstta geçt'n Sl'neııın nr~'eli is d d k . . K 1 • . ., ğın a uyma ıçın a epara.ıoa 
letinııı mtışterr k ve toplu arzu- lprınden haberdar EdemiyfCe- k 1 1 

.• 
"imi söylemi ı· oşanz. n•an e ınıe yayma•ın• 

suna dayanm•k suretile gelen " ş ım. . • .. 
lnö ildO Derhnl Ilı\\" d. ımkan olmayan bu guzel p .. k, 

n r. e e ıyorum.. T b d b k - -d-
onun etr•tmdeyız. onun Ytu O k d 1 1 h ra >onun enoZe • an gozu ur. e ar a eş nr a e- 'f b 1 1 h . d 

lzlndt>yiz Ve onurı, dalma TUrlı: men Oç Aylık gibi en kısa bir ra zo_n u ~r: •r movsı .. e 
millelloln ııııasıoı işaretleyen zamanda gerek merkezde ve ayrı ayrı ııuzellık taşıyan bu p~rk-
yoluodavız. gerek millnakatla bizden iş is- ta, Karadeni2in saf havasını cııt,e· 

Muhterem Kongre Azaları tlyen, çalışmak bekllye kendi rine doldurur, derdlorini avutur, 
BOyQk LiılerlD, ebedi Şefle, hayatlarlyle her bakımdan ala- rönüllerini fer"hlatırlar. Trabzon. 

kurduğu r~jlııı, Türk milletine kalanmaoızı haklı rlsrak özllyen lular için Kılepırkın• gitmek. bir 
Partlolıı bağrından feyizler saçtı, mutıterem Trabzon halkıoı ea ihtiyaçtır. Bu ihtiyoç zaman za-
aaçıyor ve saç•caktır . , bQcra dPğ başında yaşayan çift- man kendini ııöıterir. Evvolkl ııün 

O bUynk nzlteyl Ylcdan n çisine varıncaya kadar ümit de bu ihtiyaoı hissedip Kalepar-
ve aeş'eye götüren sevinçli e- lı: lı: d ı tunç bir hey-

flzilet duygulan içinde omuı- serlerle ksrşıle•tıren lşlnl yine lı:ı~• ~b;'ndi:,;inlı: or~uru bir Türk 
!arındı uşıyao Parti teşkllatınııı ayni arkadaşlarla yapmak kabil e tı . . . 
muhterem woaesslllerlal bllr- ola bildi . . - Devam edecek - erinin kudret ıfade edon ıeaını 

leperkın• gitmem -l:ı ·c 
Trabzonlu içm K le 
k a p 1 8 ı d ı r, b hç 
danlı~ıdır. O 
ncdilmek ın 

Bu yasaı>ı 

bebı bılaı·v 
gC'lc: z ırıl 

çin r r:em ar? 

ç klcrin aı aza 
le-:ıelı: la .•cndır, 
içın k"'~ dit E. 
7Ur var ·a b m 
meycn bir illa 
netmiycruz it 
"'"' cut hula 
gelinde bulun 
mamile ayrıl 
Binaenoleyb 
kası yoktu~ 
yasal. bizelı: 
ilori gelıy 

dofru ise 



çık us sü v oğur e si tm si 
Trabzon As. S . Alın Komisyonundan : 

1 - (4 ~ dört bin kifo süt ve (2500) ikibin beş 
fÜ% kilo ya dun açıl nsulle eksiltme günü olan 17-12 
938 Cumart gunü saat 14 de istekli cıkmadığındon 
10 gun madfitıe eks;/ımesi uzatılmış ve yeniden eksilt
meye konııU..1tur. 

2 - T~ini bedelleri sütürı. (400) tiörtgüz, yoğurdun 
(250) ık ı li liradır . 

3 - teminatları: Sütün ( .J(J) otuz lira, yoğurdun 
(18) on lira (75) yetmişbr.ş kuruşlar. 

4 '/tm .. /ui 29-12-938 perşembe gi11ü saat 
15 Je /er Gı. rnirorı binasında satınalma komisgo· 
,-nda c.kt r. 

5 isteklilere lcomisyonumıızda 

r. 
efeli/er belli gün ve saatte lcomisgon başken-
t oda ında kayıtlı bulundııklarına dair yeni 
rını göstermeğe m.cburdızrlt1r. 

t eksiltmesi 
jmi Encümeninden : 
p şa ille olı.u /unda yoptırılocak ( 1104 ) 

) 1< ş uk inşaat 21 gün müddetle tksiltmeğe 

iv. kkat teminatı ( 83) lira ( 13) kuruştur. 
.-8 i rihin çatan çarşamba günü saat 15 

rıda toplanacak olan daimi encümen 
p c ktır. Keşif ve şartnamesini görmek is

h r g ı encumen kalemine ve talip olanların 
t Grıle. mtdür gün •va saatia encümene 

4-4 

za icar ortırnıası 

·r çavuş alınacak 
ıııan Bel diye Başkanh 

ğından: 
anlar 40 lira ücretli bir Be-

Pazarh la 
tamirat 

Veb 

ORMAN İDARESİNDEN: 
Cinsi kental Muhammen fiyatı 

kömür 741{. lira Kuruş 
;o 

1 - Trabzon vilayetinin Maçka kozası dahilin-
de Ganoy ormanından ( 744 ) kental mikdarında 

kömür satışa çıkarılmıştır. 
2 - Satış 26- 12- 1938 günü saat 14 de Ormcn mü· 

d - l- - - J • • J • A,.tırma ·1 yapıt'acaktır. ur ugu aaıresınae k ı e 
pazarlı 

3 - Beher kentali ının muhammem fiyatı 20 kuruştur. 
4 - Şartname tıe mukavelename projeleri Trabzon 

Urman Müdürlüğünden alınır. 
5 - Muvakkat teminat 11 lira 20 kuruştur. 
6 - Sr.Jtış umumidir. 2 - 3 

Muhammen vahit fiyatı 1---------------------------
lira kuruş 

05 
Vilciyetinin Maçka kazası dahilinde 

anından ( 2600 ) Kental miktarinda 
çıkarılmıştır. 
• 12- 1938 günü saat 14 de Orm n mü. 

artırma ile yapılacaktır. 
paıartık 

k ntalinin muhammen fiyatı 5 kuruştur. 
eme 1•P mukaıe ename projeierı Trohzon 

d"n alınır. 
t teminat 9 lira 75 kuruştur. 

2 3 

ICt:S 

• ~ ş d pıyo n 'OSU 

~ Tarıh:r.de çEk·ı c k ol n 

i}aD Ow CLU ÖNDE 
1 V fc.tınd~n doğdn teessür 

}'ılı kurban Bayramının ~ 
ekil cektir . 4 -- 6 

~~~ 

Paraların kalkması bir s 

daha uzatıldt 
Defterdarlıktan: 

ne 

1·/.939 tarihinden itibaren tedarıülden kaldırılacak 

olan bürcnz beş ve iki buçuk kı..rrışluklar 2;.57 numaralı 
kanurıun 8 inci maddesi mucibince bu tarihe mebde olmak 
iize:-e daha bir sene mubadele yani 1 1·940 tarihine katlar 
malsandıklari/t> Cumhuriyet merkez ve ziraat barıkaforz 
tu~/ındarı kabul o unacağı ilan olunur. 

Yur a gec 

1 y obe-.ç· 

)'' 1 · czaha 

E 
nutma Eczehanesidir 

Mevkii · 

• • 
en s ~' 1 

yare Pi an lllU 

üy~ 

Nev'i 

satlş artırması 
Muhammen 

metre murabbaı bP.deli l 
1 - Diir6inar mahallesi. Ki

reçhane tarla 5700 
3967 
~914 
1840 

7200 
600 
150 
600 

2 -
3 -
4 -
5 -

.. ,, 

" ,, 

• .. 

,, • 

,, 
,, tarla ıve otlak 

2279 

Vilayet Daimi Encümeninden: 

80 

• • 
ınız 

muvakkat 
lira 

90 
4.5 
11 
45 

6 

T. 
K. 

20 

• 
Hudutları kaime/erinde ve mevkileri yukarıda yazılı hususi muhasebeni11 Akçaa-

bat kazasındaki beş parça gayri menkulun mülkiyetleri karşılarrnda gösterilen mu· 
hammen bedel/erile satlığa çıkarılmış, ihale bedelleri üç sene ıve üç müsavi taksitte 
ödenecPktir. 

4 - 1 · 939 tarihine çatan çarşamba günü saat 15 de Vilayet makamında top
lanacak olan daimi encümende ihaleleri yapılacaktır. isteklilerin muvakkat teminatla-
rile mezkur grin ve saatta encümene müracaatları . 1 - 4 

Os •• • • 
urı u s 

Mod rn r "lik 
Yeni sona kar n nl r .. 

Kışlık bütün çeşitlerimiz gelmiş. modern te,.zili-i temin v saqın mıi tcrife,.imizirı 
zevkı selim/erini tatmin için ticarethanenııu fstanhu n IJ ni santJtkiir celbedilm1ştır. 

Ucuz ıo~ güz l giqinmek iç"n lıitf n t şrif P fi ·z. Baı1an ve Baq/.,ra mahsus 
şık 'Oe kibar kumaşların en qeni desenlerini !ut/en görünıiz 

Hczırelbi çeşid 
• • Baqcnlara mantolar. i(por mantolar, pard u mıı· 

rı rrı ız: şa71ba çocuk mantoları. yağrr urluk[ rı efe kumas art 

Baylara pardesüler, palto 'lıe l<o~tümler, yağmurluklar, Çocuklar için 
elbise, yağmurluk, palto, pardesıi "De kamaşlur. 

• f "k En son moda Treşkot parde ült>r'miz s gm müşterilerimize 
VSI m 1 UCU% fiatlrırla lemin edi miştir. lıitfep görunüı, tccrüb ediniz 

Kunduracılar caddesi - z O. 23 - 25 

r 

] 

Pa 


