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l 16 ıncı yıl "'-------J 
Oluşlar B• nuılı n11•tl• Malıt• 

re,,. Vtılimiz Rı/ilc KortJl
ı.,. l•ro/ıntlen 01111n lcatl•r 

6 ıi m Jıçolı ıııoJiilmiı tl•
İ•rli Etlıp riıtaJ lım•il He 
6ıh. ı••ılan bir lflılct116u 
llef redigor•s. 

Ba m•lct•plıi •ıırlarJlln 
6-rı ilı111al ıJi/111 Tra6zo11 
lcögtüıii11ıin Cumlıurlııt iJe
'eainı intilcel ıtlc11 elim 
lael w •••ıııtilı ç•lc içten 
._ 11alcı11Ja11 6ir altJlca ıö. 
'tcılcıi11i• lıaıatını tl•lıa 
"••ti• lcögli ••tanJeşler 
., .. ınJa 6•fir111ılct111 .ıwlc 

n n, güle tlcn mı•lcilednı 
icat/., gittim. Hımen ılli, •lt
mıı lcilomıtrı lc11Jcr uzcg11n 
Tra/Jzonla Akça•iat arasın
tlelci Şoıeıı fle tlenize •••t 
olerttlc tııılclcül ıtlen 6u Ta
biat ,arç•sın111 manalı dı· 
rinlilcleri •ruın '· ;,,ı•ndo11 
vıga ın Jojru tc6ir ilı •ı· 
lci tlıvirlırin zalim itlt1:-ı
ıinden ıoı id11rıcil "rintlın 
lcaımalc içi11 o le• gtu !Jır/e. 
ri melce edinı11 6inlırce ,, •• 
t11nd11şın h11gatların1 tetlcilc 
ettim. 

Parti kurultayı 
Dün f evka/;ide olarak toplandı 
Değişmez Şef İsmet İnönü çok mü
him olan nutuklarım irat buyurdular .. 

Nutuk bittikten sonra bütün kurultay ayakta 
dakikalarca _alkış ve muhabbet 

Kubilay 
23 Biriaeikaaua, inkHap ta. 

rilaimi&de acı, acı oldufa kadar da 
faah bir ıündGr. Selı:ız •eae evvel 
DurCia Meaemeein bir meydaaıa 
:• alçakca kııilen bir renç baş, 

l'eaç baıtaa canavarca akatalaa 
taze k .. , Dltia yurttaşların va 
•• çok r••çlerıa kalblerini deria. 
tlea ıızlatalf, fakat ı•u J 

r arıaa Y•· 
ai ltit aydıalalc V•r•lflir. 

"811, lcöıL•n•n aJıt4 6ir 
'-rt ertejı •l•n Rı/i/c K O· 

'•lt•11ı11 ta111 /Jir iJareci 
loııi ilı 6Örip ı•ztlıjı h• -..,,,,an• ıa•elımizJe nıı
""1aılc iıtıGlc v• ••/ci is

•tnı• ü•.,i111 m••af •lc•
•ı •ldılc. 

t..ı Rıfill: Kor•lt•11 '• mılc . 
. ~••ı•ı ••m•11Ja Ttirlı 

igatın111 ı~ni n•ll• Kc-
11 biiıülc mılctı6i11d111, 

ek •• J.lal H•111iJtl.n 

'"'•·'· v. "" ""!• ıi t•r•f ınd•11 gapıl•ıı 
l•rindı bir tılclif i ıiı 

''•ıııor••· D.,.,. mı
ı areıınu 111 6uıula 

"''•,Jen ''"'" alan bü 
l•iri '"" 11111• tanıt. 
onun ıavanuıt• gılfiıı.. ..,,.. .. , "• .. , .. ., 

l••lcatld.ha la•ı•I •• 
ti •*•iı•ıini ••ıiin· .il,.,. il• ı•ni n11lı naJc-

••zi/11inin i/uın( 
••il l1111ail Ha/Jı;. 

PiCfı .,;,,,,. 

Atıktallu •ı•iıJa •!JMll 
lorua. 

Cek ,,.1u; Vıt•••mı•, 
lcartleıimı•. la1111 H a6i 
• laıwa Jı /ım•ıli1111a: 

~i11/e 111 WlrUllİI flTMl· 
., ı•aılc lı.i, to,u to

ftte11 1111aın IHi/ci tlı 
"'-''""" •ncalc llır lcef ,.,;,,, ... 
"4.ı Joı• Joı• tli11l•ı•· 

• Si•JM öalıJiii• ,,. 
if•• ., .... ,,... v. 
'"• ,.-...,. "'''" 
riılı ıi•i J., Jıtan 

.,. '''" •• ,. ••• ,,ıl. 
-.,,,.d ., •'•ıor, r,.,_ 

• ta•i•tın •• fii••I •• 
1i6l fd••' ,.,,.$1111 

•11 gi• 6inıtrc• in••· 
fftilıonüırca ,.,t/eriıl• 

1c110 , •ıır,ardır ıtın
fiıımemıı •a ııızeı 
Parçaıına inıa11 ıJılı 

"'•llık tı 6ız lcatalı,,. 
ıeu..,.,,;. "' çıti11 bır 

il• ııjrtıııgorum. 
''" •ık •• ,.,,,..1c 

"- 1ca,ırt1ı;ı111 fır-
' iletki ttJifı '"'' dı
t Plerını e/cuıoraR&. 
r ur• tıcıJdüt Etleôi. 
~ ) atllı mantela•p 

olcıııoram, J:J• ıa6alı 
~ ~le ırlcen kallcmıı 

.., '-' 611. • Dan oltlak.-
61, ıolcııl.Jctan dö11-

.. Dı11iatılı11 lcarrda· 
frı11a tle;ra ••an n 

• Zıı.ı11al11rın """'''· 
,· ~ ...... iuatJ.r U•• 

AıırlarJır Osmanlı itlıı
rısi11in .,,.J;;; •• /ıı,,.irdiii 
,,. nilı•gıt iılcelet olar•lc 

Crı111lıurİ!Jd itleresinı '" 
milli İG§TIJJ• hıralctıjı z11 

v11llı oatanJaı •rr ıörJüm 
Bu 11rler .ef alıtte11, ~ski 
lilcte11 Jelıa Joir• ,;, İz•la
la ıptidliilılcten hem itı lror
lca•ç si111alarigle /J;,., ili· 
munı l11ıli11tle .. 

lns11n nıslinin •ozıı/uşs 
11a, h•ı•t tnı/laurnanun ••· 
!l•iılaı,,.•ıına •n i•liz mi~ 
••l aranırsa tırıJdiitıiı 
6anları •• 6u !J1rl11i 1öı
t11mılc lcijitlir. Bir itl.rıci 
ııf •tiıl• •ılcıldura. Bir mil
let çoc11ju o 1aralc iztıra/1111 
iztıra6ını tl•gtlam. 

. /:Janız size n•ıı[ söglige
gım, ounu ....... _. 
lene• ••rtıretiıl• elc11ttlr
m•lc ıçin H amitlın QZlllflltli 

hıigalı, lımrıil Habibin lcutl· 

ret '" ıhtişam içindıki l•ı· 
•irleri liıımtlı . 

D1ı11d11ju11ıı sögligıme · 
,,../c, ilir •ol/c;ın ıioi ganan 
atııli ruhu•• muh•ta6ın• 
ıöıtlTUllllflllc, iıtıgip tı g•
,.m•m•lc me;er ne azap 
;,,.;,. 

Bir idarıci, ôir V 11/i il· 
f •tigl• j;,. •• ,.,.,,,,, .,,,,, 

ı•n•n mil. et tlerdiıl• N 

o1ıun .lcsi;ıni ti•rmatl•n tö-

rtn 6ir ıart 90cuju sı/aligl• 
ılı111tlın '•iit tönlümden 
111 ıılirst lııpıını •• hır 
ç•A ~ıf • ti• ••ıır talcatı11ın 
we 111ewcat /ormillıri11 sıtti-
11e çılr.aralc 11•pm•i• laem 
Ilı d•rmati•n, JiniınmıJ•n 
tah•lclcuk ıttirmıj• f•lıı•
ralc lc•ın•ı•11 .,, t•ş•n atı· 
,.,icra m•••lclcat •ir llİ· 
/difl •ermılc mamlcün .1.11; • 
li11or. 

- Ark.uı 2. de -

Halkevinde 
Daa altıam Halkevıa•e miid· 

d-lıDa batirc• te .. al kolu Koai· 
tesaa n aeııai yapıl•Hftır. HaUteYi 
Muouru 1 . .,ukru U yrur Hmimi 
bır 111ukadd•meden aonra topla•· 
tadakı makaadı ruzelca izah etmiı 
ve yapıla• aaçam aetacaaia•e Şük
rü Uyrur, rt•tat Muzaffer, Mulud
daa Ko .. •en, Me •et Ayıaaat 
Cemal Rıu Çaaar Komiteyt t .. ,. 
kıl eylemıfierdır. ' 

~•çıma •utcak.ap bemon içti· 
ma ede11 komate, Komatc raialıti

ae Çaaara ve wUmc11ıllıa"a de Şult

ril U1rur• ••tıbap etmış ve akın
cı Kaaua ıç aee bar pıyeıin 1 em
ailıae Komatecı karar vcruııuftir. 

öundaa akı ıeae evvel tialk• 
vı S• oosınJ ut .aaJayoa au
vattaıuyotu te Jıilot verea bu ar· 

kadqlan tebrık eMriı, 

tezahuratında bulundu ... 
Ankara 26 ( A A. ) -

Cü111buriyet Halle Partisi Ku ul
taya burün fevkalade olarak top 
Jaamış ve ö;leden ev-.·el ve son· 
ra ilci celae alttatı:a ştU. Bı ine. 
ce1Hde Başvekil Celil tlayar Pa-. 
tınaa U•••i reia vekıli 11fatiyle 
Başkaalak aaka•ını tgal etmiş 
T• yolda•adu ıoara kısa bir n• 

tukla celaeyi açaıştır. 

Aı BaılcaalıkJara Abdulbalık Ron
cla, Koaya delereıi Şevki Ergün 
ve a yr.cı altı aekrecer seçildilt
tea ıon a Parti reael 1e1creterlı
tiain nıumaa•e tatıliae ait esba
bı •ucıbeyi takdım edH teskere· 
ıi okuamuı ve tekJifı veehile pro
J•Ya tetkak İfİ• otuz k ıılik bir 
ko•iayoa teıkıJ otuam111tur. Ôy
leden sonraki celııde komiıyonun 
teklifi r•r•k •ucıb sebepler ge
m ..... ~, ,..ı. ·- .ı. -LI..-.. .. 

Partinin ban.iıi ve ebedi baıku 
Türkiye Cumhuriyetinin müesıiıi 
olan Kemal ATA TÜRK.· Partinin 
detişme:ı zuael Başkanı lımet laö. 
niidür. Detışmez Baılcanlalt ancak 
vefat veya vazife yapamıyacılc 
derecede bir hHtalık veyahut da 
bir i atifa haliade an hilal edebilir. 
13u suretle iahilll vulcuunda Parti 
büyük Kurultayı derhal toplana
rak Partiye menıup •ebuılardaa 
bir aati defitmea reaeJ B•ıkaalı
t• Q'eçecektir. 

Buatlaa ıoara aubtelif hatipler 
ıöz alaışlar ATA TÜR KON ölmez 
eıerleri Türk ailJeti•ia bu eler
Jere cıadaa batJdıfı ilzeri•e he
yecaaJa •utuldar .ciyleaiıler, Bı. 
yik Millet M .. liaiaia laöniirü 
Cumhurr Bışka•Jıfına aeçmelc ıu. 
retiylı bütüa Türk mıUetinin en 

c_awdaa arzusu_~~ ~e!~'.!l!~l!.Pid,PO"ıt· 

Alırlardaııber.i, Y••inin, hakı
kaba öaüatle baılı:aJd1r•a· L 

• ~•rıa 
11ada ylz karartan Jı:•ra bir ydaa 
vardır; lrtıca 1 Nize•ıceditten, 31 
Marttuberi boy roıt•r•l'•lea 
ltu kör f•JtH lı:urtaluı tar.ihimıa 
içiae de •1atıaa ataalı:taa çekia. 
•••iıtır. Hemea her zamaa, der
viı old11m aanıp ermıılilc taalıyaa 
• Ham ervah • ıa c ıobalerıne ... 
rı•ıp, Hrıklarana büruoup ı nııcı 
arkadan pala ıallamııtar. Hıaen 
her .ıefa11ada da baıı ezılmiıtır. 
.loaya, SıY&1 ayaldaamaları, Şeyh 
Sait zerbabfa, MH•••• .. rHrd.i
ti Ye •• •o• Tuıceli ltudaJalıfı.. 
Hep.a Cuahurıyetaa tunç yuaru· 
tu ite eadaea'ıler aidjr? 

Gerçı arada lııq •n ateıli ıu. 
llay, ydau er, idküJa ve ••anla 
, .. , mukadd.. kanJarı•ı dökmüı
ler. Fakat b11 Atal r•ride kaJaaJara 
korku detil, uyaaılclak ve hız ••r· 
•iıtir. 

Kubilay, aekaa yal 6aeo Me
•••••de, Şayh M•h••di•, ba •h· 
maJı: Mıhdıaua kor baçaf de •aıe. 
a~ııd~• kudea gınçlır. Kueitay, 
aar n&r••-... .-1: ı' 
naatla• r•çer&H orada bar ıürll 

-----------------.----..------. 41tlw•·Mllw • Ü elW l'Wiyor, 

P 1 kahrelıaıı Cualııuriyetl ., .Seılerını Taleb~ ansı'yonu açı ıyor 4u74a. liu aada, hıç fÜpbeaiz, 
• • &iriaci vuafea Türk iatıkliliııi, 

Refik Koraltan işe el attı ~~:.c::hu:::!~:~i'~:!:~b~~: 
Orta t•hsil ifin köy ve sadadan başka bir netice a· 

kasab•lardan gelen talebe- lamamıştık. Biz bu işte bize 
/erin Trabzonda nasıl yaşa- terettup eden vazifeyi yap
dıkla~ına. kötü hayat şera- mış, azabı bakı kalmakla 
itine temas etmiş ve bir günahından kurtulmuştuk. 
talebe pansiyonu açılması· Fakat ZiJman ve fır~·at düş
na şiddetle ihtiyaç vardlf. tükçe davayı J/eri sür· 
demıştik. Bugün bu sami meklen bir an dahi geri 
mi ve yerinde olan temen- kalmadığımızı da iifıve ve 
ninin tahakkuk ettırilmesi- it ade ederiz. Zaman geçtık
ne doğru müsbet adımı a- çe ve çok ~/im . olan bu 
tılmış görmekle çok sevinç tabloyu eskı halıe karşı-
duymaktayu. m1Zda gordükte daha fazla 

. tl k f.' t ü 1 bır acı duyarak sesleniyo-Kemıye e ey ıyebe.:11 .k· ruz ve seslendık ve nihayet 
Sil ,,; bır sıra veren uyu f. . . 

r• . bu de a aksı sada ıle degil inkılabın f azJ/etkarhğım ve . .. .. . . 
b - -k inkilaba en rasm bir ışe bulun blf c_ıddıyet ve 

uyu 0 • b" 
1 

· , 
imanla sarılmış faal idare- vıc am ır ıassasıyetıe sa 
cilerin yüksek vicdanh gJy- nlan Refık Kora/tanla kar
ret ve mesailerini bu dava- şı/aştık. Büyük gövdenin 
da da bir daha tebellür et- bu parçasmda her gün bir 
miş görüyoruz. yarayı sarmak, bin bır ihti-

Eski zihniyetin. fodla yaca cevap vermek, yem 
devrınin bulaşık havasına bır eser kurmak. daha üs
benzer bir koku intışar et- ttin bir hayat, huzur ve re• 
tıren medresevari odalarda f ah ımkanıarı araştırmakla 
kitaplarına kapanmış. gaz ömür tüketmekten başk:ı 
lambalarının zehirler saçan bır zevk duymayan bu en 

mükemmel Cumhuriyet va
/ısı bütün vicdanlarda bir 

ziyası içinde göz nuru dö
ken bir talebeden tam de
recede bir inkışaf beklene
bılır mi ? Ve böyle, bil 
hassa inkılap ordusunun 
en hakıkı umsurlarmm çok 
acıkll ve elim vaziyetlerine 
hissiz ve lakayt kalmağa 
nasıl tahammül edllebıl-

miştir? 

Trabzonun umuni dert
leri arasmda bu ıztı,.ap ve
rici mevzua çok zaman te· 
mi$ etmiş ve mıalesel aksi 

iztırap olan bu mühim dava 
ya da el attı ve ,oo yataklı 
bır pansıyon açllmasına der
hal karar verdı. Muhasebfli 
hususıyenin •ynldıgı bina 
ile karşısmdakı bina talebe 
pansiyonu olarak kabul e-
dıldi ve hafta kabul ~tmi
yen çok kısa bir zaman 
zarfında köşede bucakta 
seli} ve perışan kalmış or
ta tahsil görmekte ol•n bü· 

Eari b1at .. cia çıalayarak hiçbir 
tün f 4/ebelerin bu binalar- t•J .ıüılln•M••· " kalaıolıao., di· 
da toplanmalarına emir yea •taa 111ıturaalr. içaa atalaıı ve, 
verdi. c ... pıhıuıaa, kaaı pabaaa•a da 

Şimdi medrese vari o
dalarda azap verici bir me
sai içinde istikbal kaygusu 
ile hayat eskiten talebeler 
elektririğe. nura ve konfora 
kavuşacaktır. Beş on kuruş 
mukabilmde kuru madde
lerle hayatım solduran bu 
hamisiz yurd çoculc!arı da
ha ucuz bir Fiyatla sıcak 

ve mütenevvi yemeklerle 
tag~ddi edecek temiz ve 

muntazam bir sofrada ve 
bir arada kardeş gibi sabah 
öğle ve akşam birleşerek. 
medeni yaşamanın icapla
rına uyarak huzur ve refah 
içindt! daha zeki ve daha 
olgun yetişeceklerdir. Sıhhi 
vaziyetleri daima kontrol 
edilecek ve icabmda hima
ye ve yardım g5rmeleri ka

bil olacaktır. 

Böyle bir teşebbüs ve 
hareketin maarif hayatına 
karşı en büyük ve çok ha
ylflı hizmetlerden biri oldu
ğunu itiraf etmeliyiz. Bütün 
halkın gonulden 11/kışlıya

rak takdır ettiği bu mües
sese lcuruldu ve senelerden 
beri bütün kalpleri sızlatan 
bu ezeli dert artık nihaye
te erdi. Kurulan bu esas ge
ri değil. her gün biraz daha 
ileri gidecek ve en müteka
mil şekli almakta devam 
edecektir. 

Cemal Rıza Çınar 

olu ıuturauıtar. 
Ceaçhk buğ'iin Kubilayıa niz 

habruı oouade •tılar. İzaur ve 
bölr .. a l'••florı her yal Meaemo. 

nıa ~ıplalt BU' tepua üatuadea 
reaçl.tin varlaj'aaı ııaret eden bir 
t•h•••t p.umata ribı ırokleran 
ıoaıuzhıtuaa uuaan Kubııay aoıla 
etrahada toplanırlar. Ve butüa 
Cirit rençlerıaiD davıım yolunda, 
Ata'aaa yolunda barer Kubılay oJ

dultlarana doıta dilşmaaa baykmr-
1ar, 

lfü, kaa dök.melcdea hoılanma. 
ya&; fakat kaa l'Ordutüıa6z zaaaa 
oquDız da doameL 

Biltua r••ç1eri barer Zekı 
Düadar, barer Kubılay ulan iakı· 
lioıa ıonu olamaz 1 

HAKKI l'UNCAY 

15 kuruş tenziJat 
.Aaura ~7 t A. A ) 

Haber ıldi&ı.llıH gOre lıc.tlut 
ve1'.atetia1ıı talebi Qı riıae mem
lek.eU lliızııteld pıtroı şlrk:eUed 
olr ilunc& x.aau4 ~.i\J aau ıuba
reo m Jt\ltlllll• çitt teııejtetıaia 

Der f8tılr Ye kuab111odskl aa 
lif f 11allarıadu aaaıarl ou beş 
IUltUf ltta&Uil )'IPDlll)'l karu 
Yermiflerdlr. 

Esnaf Cemiyetler& 
açılıyor 

Ref ılır. Keraltaa ı•hrımızdek.a 
bütlD uaah tqkııatlandarmak içın 
çahşıyor. Dııa akıam Partade 
yortaDca eaaaf ı toplanm f ve Ce
ıaıyel açmata karar vermaşlerdır. 
Dıter esoafaa da teıkılatJandarılma
.. DI Çallfa1malı:tadar. 

Trabzoaun içtamai bıyatıada 

yeni bir yükaeliş devri baıhyor 
Hır aubarrmmızao bu hu•uaa aıt 

yualanaa relıcek auabatmda bu. 
laeak, ekıy10ak•ıaıs. 
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C. H. P. Kongresinde 
• 1 .• 

: Şehir Haberler 
Valimiz Refik Koroltanın yapılan ve yapılacak 

olan islere dair irat ettikleri nutuk .. , 
- 4 - Partisinin sinesinden çıkııo; Bi· Bi ıiyorsunuz ki, TrBhZ'lD 

ı~mleriıı öğretmesi kendi tıırin ve ehemmiyetiyle 
BelıdlJe meollıl tepl1aclı, mUfe•azır bir Halkovladen mııh· 

meaalılııe baılıdı. YllıQyea bı· ve bllmlyenlerin de öğren- rum kalmıştır. Buraya gelir gel· 
Belediye lş\erlnl Te 1ıpılaeak mesi mez ehemmiyellc t· IDllS ettiğim 
işleri tetkik ve m1lıakere Ut ğibi milli KQltül.' müeS1eıeıi işlerden biri de bu oldu. . 
meşgu!dur. Hepinizin meı.nnunl- bwlunan Halknlola meaaiıine Geçen sene Sayın u111umı 
yetle ııördBtlnttz -.e blldiğl11lı çok ehemmiyet verildi. ÇOnkü Müfettişimiz Talısln üz.erin 
gibi BelecliJt tılerlnde dahl dl· bildi~lniı. bi )İ Trabzon Halkavi- her salılldaki y.ıkın aıaı~al8II 
ğer işlerde göze çarpın alAkılı nia lu~hK mesııl proğramı mtıe- gibi Trnbzon Halke..,iylede 
bir çılışmıı bıtlımıı,tır. Tabak- mir ve müibet sabad!l gDndea aH\kası neticıcsi olıırııl~ merkez· 
kuk ettirllu Mer memılllniJet- gllne lnkiai! s1flınsıoda ilerle· • 1 50 .... ı·ıı 

" ' deu temin edilmiş o !lD 11 

ı~ kayde şayandır. Arkd.aşlar: mektedir. liralık bir yardım el·Jı».le ifad_e 

i l!CX!!F!n!!"'WZLE cwwww 

Limon Krokisinde 
tadilôt 

G •çende Limanımıza geldi· 
ğlol yıızdığmız Deaisbsnk inşa· 
at Şefi mühendis Neşet Kasıo
gil, loglliz Mnbeadlsl Mister 
Mansoo denizden limanı ehem
mlyetıl bir şek.ilde tetkik et

mişler ve krokide kısmen tıdl· 
lata lUzum görmıııerdir. 

Mister Manıon iki buçuk 
ay sonra plAaıa h111rlanmış olı
catıoı söylemııttr. Ltmao. D• 

nizbank tıırafıodan yıphrılıcıtk· 
tır. Bu iş için baakada 600 itin 
lsterllnlik tahıl11t vardı!'. 

her vesile ile te11lrnr ettlrlleo Haftanın porşemba gUnl.,rl etmeye ..,m€c'r>urum ki, formalı· 
Buıılmuı bir rejim düsturu nr toplaatıııı ; her ınnf bırılkır ıe· teye botuiımık vaktiyle mer
dlr. Cumhutyet idueal Japılan· verek, istlyerek tehallllkle koş. kezdea geılirtiteınemiş v" 'f rab: 
la deau 1ıpılıcık n tahakkuk tutıı gecelerden olmu~tur. zon içhı ayrılım bu kıymetıı 
ettirlltctk. itlerle oınııür. Ya· O gece ornsı umu'Di bir yllrdım böyltcd kalmıştır. Bu 
pılanlar Japılacllk olan işler mektepti!. o gece orası her sı husust1 bir tarartırı Umumi MU· 
yanında bittabi çok 11d1r. Her nıf halkt bajnııda toplıyan, yurt teltlş Tııtısln Unr ve bir taraf- Çapar ye Vinç 
sahı•ı llskı çok ,.. tlaha mO- işini büyük. iaktl4p hareketleri- tan P.trli Reisi sıfııtiyle arkada 
keamel lşltr 1ıpmak Cumh•· .ul konuşan ve koau4tursn mil şınıı umumi sekreterlikten bu Sllrmenenin Sorğıına mev
ri1ıt idaresi teıkilıltındı bulu· ıı irfan ınn983esesi halhıda fe· para,ıııı:ı a:lın~uı hahsındı fide· kllnda Deotıbınk için SO şer 

· · r Çok ı nan blı •esulleria en oı:ule Jlıli me:-0.ıl içiod~ bulunuyor. ta müc11hedeye gırmı" ır: . tonluk 6 tane çapar a pariş ve· 
tnttuQu nztrelerdea ve kudıl Halkevlnin di&ar çalı~ma kolları bGJük nwtt ile ı:ıöyliye,fım 

1 
k1

1
• rilmfştlr. hunlardan üçü yapıl 

• . bu para belki datıa tıızbs Y e 
tmellerdenlllr. derhal ltirar edeyim kı, tıugfl. 1 d · .

1 
k. ve Trub mış ve Oçüde yapılmaktadır. 

i ht m merkez en verı ec1.1 · 
Bu naile le mu ere ne kadar ne beal ve ne de ı H lk:evlue Geçen sene de 4 tane 40 ar 

Köylü Vatan
daşlar1mızın 

nazar1 dikkatına 
Hük.Uıaet dairelerindeki H 

küçik ıabıi itlerini d•hi takiP. 
içia uzak köylerdan relarek ye 
lilzumauz yare masraf aderalı:: is· 
tida veren va bu Hbaptea dola
yı matazarr1r olan köyli vata• 
daılar1mızıa aıatıdalı::i ifadeler il· 

ıerioa aaauı tiikkıtlerini celbederiz 
YlkHlı: HikO•etimiain claima 

bellı::araıında halkla baıbaıa yaıa 
yaa memurlarsaa, tlaira a•irlerİ· 
ae ea ı,aıit bir it içia •asrıflara 
katlaaarık istida ile •iiracaat et· 
mey• lüzum yektur. 

Maddi vuıyetlsrini daiaaı di· 
tilae• Ye daima röz önüado ta
tan Parti fakır kiylüyü •aaraftan 
kurtarmak için ve buau temin 
•abatlile , .. mi müracaatları ic•p 
ettiren işlerde verılmHi liıııo 
ırclen iıtidaları moccanen yazdır· 
malt üne HaJkni ve Parti büro-
larına •Üracaatları 
olua•aktadar· 

iararla rica 

Zefanos yolu 
Secelerden beri yapılr mu. 

mı~ olan Zefanos yolunun Mulı· 
terem Valimiz Refık Koralt mu 
bir ewri He otobüs ser
visine ~l verişli bir şekilde ya
pılmayı baş.lıu:.ıdıgını sevinçle 
ıordll1':. Evvelki gün Vulinıız 

rıfakatıada li&lediye Reisi ve 
Nafia Mlldürü oıdueu .bald~ Ze
faıaoı.a &iderek yoıu tetkik et· 

mitler ve ayrıcı bos balavralltııu 
Zıtaooza •\;&l.oittkla olan yeın 

bir 7olu aa tetkiic. ederek av. 
dıt etmiııerair. 

ônumuıaeki yaz içinde Be· 
le'11ye bu ııayrıyw1t1 ıö.ı otooiıı:ı, 

tahaia edecektir. 
Zıııtanoz yoıunun yapılması 

Hkiı oa koy nuı.kı h.aaa şolıır

ıHeri d1ı1 suu aerece wewı..ıua 
uıra1'..ıuışt11. 

D..; .. .ul.IJ.:nkıo Zefauoıda ınul:ı· 
teŞtiW Dır uL~l v~ guzıno yapu. 
racı&ı jiOı şenmiıeraen ad üa
-'l11ılnuuJ 1ıwu1dtuı Kv:;JKlt:ıuu bu 

TrablOa halkını ıınırlu, ve da· ıiılerl tatmin edecek Şdkilde zon wuhtaç olduğu 11 
• tonluk ylre bu mevkide yapıl-

lmı he1ecaalı hareketler111dctıı fuliyete girmiş değildir. k vu~ııcaktn·. E:ı içeıi yerl~r ve mı•tır. Bu cekilde ız adımlı çok 
d 1 l 1 bu metlı 11 viUlyet merkezleri Pı>rtl umun.l v v 

o •1 88'1 ve r . Bu aubelerde çtiışma ek· iş törmek imkAnı elde edlle- Denizbank 
İşleri ... 

ewHliız ııtyfıyeyı ı:ıu'ileylv şeu

ıetıce.:i ve y.zı.Jt için IJlaıuıdeo 
evl•r a1.1Jıııjo ecıucıaı böylea
•tsk.t&dır. 

ıırauoı yol';lııuu iK llıtliıı
ua11 ıtOürlıl Hostan ıtÇ&lwayu te

§00DUı& OlUlllill )'~l~l yoluı..& dK 

tkıııalı içıu .Sa~ lü V ıilunıı yaı·· 

c;tundı ouhıuacutrnı Husıuıara 
vaırJ ouyurwuw1 .. 1Uir. 

ıa l v ""&rke~lnicı uınua:ıi H yerinde 
m arıa. ıikliği hepinizin blldllllaiz gibi l&J cektir. Çaparlarua ııblle çekilip 

Haagl lllHH Q1trl•• kODU• bl d . 1 . yardıınlariyh~ lAyik oldukları ıuva ııtılma lı:ıiala aüclO"'O. JRO• 
lfl ı o da aydıalı raı a gaçmış oyırı eı cı '"0 HalkeYlcriae kııvuşurk.sn Karı· 1 • • • 

şu u lil8 •evıu • gOaf.Hleri yakıcı eli :n Muis~!!Ue deulzfo inci~l . taritıi, ıtüı.el Trab tor koaularak ve sabit kıuklır 
tıcı koauıaılar olmuı ve HJ ıl4kıdırdır. yapılarak ""clerileoektlr. 
alıumuı loap edlyoraa mllll :ı;oouıı ve Tnbz'lDU!l wurıener ıs• 
vahdet maazaraııın rencide et- Temsil ıubımlzi bu dOşüa ç:>cuklarımu şldddle muhtaç Şl:ndild halde bir sefer 4:50 
mirecek bir fikir blrllti. kalp ce ile dıht fazla tabri\t edeme olduklllrı halkevi binası \dan ton aal&.lli.ıe 111U11ld olaa. veıılt 
blrllti, eıael blrl121 ile ıe7ler d\k. Muıikl tubeınizl çnlıştıra. mahrum kalmaları gönUUerde bu Ç6parların ilavesi ıuretlle 
bu eaash temeiltr nzeri11de le· m11dık. Bunuıılı bAl."llber bu ŞU· h•klı bir elem ynrntırsıı yeridir. 700 ton oık.line kAfi vaziyete 
kaıor etmlıtir. bılerde buadaa bö7le dııha ve- Muhterem Umumi MUfetti· getlrilec•ktir ki bıı hacmı iıtl· 

20 Kişilik caa 
kurtaran sandalı 
Dealzbank. Trabıoıı mndilr· 

ıaın mühim bir Uıtlyacı oııle
ıaek l\jhı 20 kltilik blr caa 
kurtaran aaa~ılı getirecektir. 
Şlm~illk liman mQsait olmadığı 

Açık teşekkür 

Partinin ehemmiyetle met· rlmll faallygt devroslae girecek- şlmlz AokaraJa muhtelif sebep- ab enelkiH nuıaraıa iki bu-
gul olaca~ı mevzulardan blrill· lerdir. ler doluyiııiyle nki seyabııtıuda çuk mialine çıkarılacaktır. • 
de if bölamtı bakımıadaa •J· Hergnıı munt::ızı1man Hay- keadilorindeıı rica ettiğim DOl· Anupadaa ılpartı edllmlı 
rılmıı olaa to ıdı•lınaı keadl lırdıoberi Halkevl hoparlörü laran batııula baoııcı iu iş bu- bir adet ı toaluk 2 allet 1 to•· 
mevzuları dahillade toplamak, durmadan çalışmrık.tadır. Orr.ıı lunmaktadar. Aldığım telgrarı". luk ve bir ıdette 10 tonluk elekt· 
onlara ııfzuı ve iıtlkamet Vtr· hemen batna şeh rin h Ikıuı rloda çok Muhterem Başvekil rildi vinçler ilk bahar başlan· 

lçln romOrkOr ıettremameld•· 
aır. Caa kartaran teşkilatı için 

Dört senedeD beri çekmekte 
oldutum muzıain mıyde ve bağır· 
aak baatah~ıadan ou kerre Trab· 
aeau teşrif edea aslteri hastaba· 
neai dahiliye mütehassısı doktor 
Bay .Sallbin bımıaet ve gayrotile 
taaa.mca lı.urtarmaıı olclug-uwc.la 

k•naisine karşı alenen teşekkür• 

terimin muhterem iazetenizle iti· 
nıaa aüaaıdo buyrulmasını saytı· 
larımla dilerim. 

· ~===::::.ı~~~i»JfVL!;;~~J~W'"~~~~~'-;m~~~T.cia =-~y~~~a.ııı.a.ı~.r.;.;...1L.;W.1~o.ıı..;..~.-t-~~Jı:-:7:-:lt~ 
ı- •• kO o b 1· d d. · · · d b k ' ·1 d kelo erin ıJ letJ 11tiyeleri ve Bliyete getiril Jil oluyor. r1 a ı.e e ır. Y ctışmlş . ve zon ıcıa e a ıeııı en yar ımı 

" t" k ilk k . t"d ti mü}' 1e}emı"ştı· hacJmlerlae IÖll tıkYfye YI Otomobllcfler Cemiyeti, Btr· ye ışece Y se ıs l 11 ar ora. au r. 
d ke dl ı j d b ı. ö t · - Devameılecek _ tevsllerl lcabet•ektedlr. 

Ayafllbodakl eık.1 karık.ol blnaaı 
tıhalı ecillmlttlr. 

Denizbankın 
J-"'' ır..aurosu 

Denizbankıa teşldlat kad
roıuaııo lklad Kanunda teblltl 
btldeamek.tedir. Bak arcı Kahraman berle, Elt•ekçller, 1711kkıbı Ye 1 n 8 D 8 ıı IWO• g s erı-

bn.du~~r. PMe•~l~ C~ Jruk~dinhaluınd•ftmu~I----------------.-----------~ ~ 
t lif l d ... r ı R f'k K it d 1 ·ı H b•b Eı><tlence yer1erimtz mlyetlnift faallJttllrl bu Cll•· 8 mevzu ar ~ a.OD eranı arı· e 1 ora an an smaı Q 1 e ':ıt -

ledeııcllr. •• devam e!tiyorlar. 
Diler ıo aflımlarıaıo Jlae Hoparlör lldedi 20 ye ib-

ke11dl m111lekl aabılarıuda Ye ıa~ edilecektir. Bu hususta baf
toplu bir bılde çalışmaları lçla lıJan mulıabero neticelenmek 
teşk.tlAtlındırılacık ve 111e11Ue. Qzeredir. Yakında bOtQıı Tnb· 
rieı hıı ve istikamet verdlrlle· zonu llılkevl kürıUeQeden h:d
cektir. HALKEVI. ta evinde bahçealnde, perıcere"i 

OaQade istifade ettirmek lmkan-
Yukardanberl kaydettiğim laruu elde etml~ bulunilcağız . 

çah9ma menularınfian biri de Yiae bildl~IDiz 2ibl Hılk.ı. 
Vo belki en mnlıimml de Hal. vlne bir sinema makinesi g ... tlrt. 
kevi faaliyetini teşkil eder. BO· tile, Sotuklıır ve yıı~murlar baş
Jilk d4bi başbuğun mOebbet lamadan evvel açık bir yerde 
eserlertndea birisi de hiç şUp- balkın i&littidesl temin edilmeğe 
beslz Jiae CumburlyEt Halk başlanıınştı. 
===="======~=========-========================-"-=~-~-=-=-=== 

Görgüler 

Bahtıyar Adam· , 
Vakılıtz ataraa bışile tarihi zenrinleıtiren; yarattıfı refah eaer· 

leriyle necib bir vataaı aüıleyen adam; satie milletinin dofil yaıadığı 
tarihin de babtıyar adamıdır. 

Bir Yaba ki atırlucı yenamediti baht.ızlıtı vo maküı alihini 
onun çizmelı.ıi ile çiğ'ııemiştir 1 

Bir vatan ki tarihisin en büylk şan ve zafer t•hHıaaai•in ao· 
nunu on.un elile imzalamıştır ! 

Bir vatan ki aaırlarca yaşa&ad•a-ı bat atmez datlarını onua 
zekasının çelik raylım ile dö~cmi~iir 1 

Bir vatan ki kuraklıktan çatlayan topralr.lııı•ı onun alnının terile 
sulamı~tıştır 1 

Bir vatan ki iıli limbaları ile matlüp edemadi2'i karaalıldarı onun 
beynin ışıfı ile yenmi~tir ! 
bir vatan ki yüz yıllardır ihmal edilen bezkırlarını onun bükülmez 
kolu ile ıiyab bacılara rark etmiştir 1 . 
Bir varan ki onun azmi .. yHinde semasını çelik kartıllarlı doldur
muştur 1 

Ôyle ise kayıhız ve poryaaı& aorabiliria : 
Onun başı tarihi süılemez1e kimia adı tarihe a-irebilir ? , , . 
Omrü~ü aziz vataaıaa vakfaden laahtiyar adam; oa dört yıllık tahlil 
adeseaıle milletinin tekmil ruhi buletlerini en eyi inceleyea adımdır l ••. 

Bu i~Dk~ kuruh11u4 vatanıa; iturulmHında da, k.artarılmHında da 
en ~~ır 1~•rı. başaran adam On yedi milyon iaaaaıa ıidllctli arzuaa 
ve ır~~c&ıl~ ış batıraa geldili rün milletinin en büyük aeıaını diadir 
ın_elı:: açın t_~k~nmez bir teselli kaynafı olıa.ıtur, 
Bıze en ~uyuk bıı aatlıtını veren onun eııiz YarlıAı oldu 1 .. , 

~taturklin ~ilrk. milleliae en aziz hediye1i olan 111net İnönü aade 
bir ınııletın de~~ beşar tarihinin de en babtıyar ada•larıncian biridir! 

Çünkü bu run bütün bir millet oaua yolunda yürümeyi batta 
ölaıeyi k1ııyıtsız, o•rtaıa olaıak •• bliyük bir ibadeti vataniye ·~yıyor ı ... 

IL:t;;RI 

"Baştarafı 1 de,, 

.Ben IJögl• ve elc~ır coş 
kun za111anl11rımı coş/can •
tiamların, 'flt1tanpu11erlerin 
"• h•l• dahilerin esırlcrini 
olcugarak rıılıan 1ıdala11ma · 
t• 'Cle ıülcfl11 aramaj• lcoıa· 
rım. fite ôöglc giinlırimtien 
biri de tiündd. Çok geç dön
müştiim. Ve çolcgorj•ntlum. 
Buna ra;men Türk. t•c•ddii.t 
ecehigcıtı turil.inin mut•la
ıını bırıılctığım Hamidin 
M•lr.beri salaifel•rin«•n ta
Jcib• kogalJum. Bögl•c• s•· 
atlar geçti. Y eralmuı bu .ılc
mışım. Sflbuh erle.en saat 
bış.. Telcrar açtım. Ruha· 
man en b•ılı K•Cası gin• 
senin büyüle •tRıklerle top 
l•tlıjın o muht11ıım mıint•
hi•atın .:J26 ncı ıt1hi/11ini 
olc.umuja kogaLJ11m. 

Hamıd büıulctür, H11-
mid t/11/ıidir, H11mitl eılci 
Gcflri !Jıkmıı ~cssur bir Ş•ir, 
••n 'atkdr •ir ••lıi dir. 

D•rhal itiraf edcıim lci,· 
O ıahıJcq[ar• ıülc.s.Lmelc için 
h•r ins.ntltı lcutirıt lizım. 
Ve gine senin tiedijin ıibi 
enıin mansları maphım ve 
lflt1lıdut k.ıLimılırin altın
dan ıezmelc iıter. 

F •tihtın bir letl' t•gtini, 
Selimi zigaret!ın bir lcaı 
/Jcgti11i olcıulııkt•n sonra 
6ir "' hem d~ .dikkat~e si· 
zin vakıf••• ·ve girce ayni 
tle1ıa beıdjatigls ıu lıinı o
kudum. 

Gô'rügorsun ki, tleıima 
seninle, c<21lcun edip vı ıan 
•tifdr J,,,..i[ He6iplc ,,; •• 
.. rim1 

Bu melct•6u •glerdır ıü· 
icattan ıonr• ıan•n için 
( 11/cssa611/ı ) lccraladım. 
Ham.idi, •na11 meftunların• 
'" Türle ı•nçlijinı HfJdir
mek, trınıtmalc o ilahi çı~
meccn ltcr/cese lıan• lc1111t1 

içirmelc iıtiıor maı•n ? , el
bst va şüphHiı . 

.)«ndcn g11.lvarırım, H•
midl onun engin ruhunu ş•r/ıı 
et- Ona ıöıle, 01tu o lcu11t1tti 

"' bütün Hır/erini laem "' 
bir lcelirnHine varıncaı11 
kadar ıenin ildhi stfltl11nle 
yojararalc diingag11 olcat, 
senden bunu gal•anıralc is· 
tigorum. Htımitli senin ka. 
dar okuyanı, Senin kcd•r 
sefltni, Senin katlar 11nl11g11nı 
tltlha görmetlim. Bu /c8118• 

ati• dtı ıeni cuıdan te6rilc 
eder yanalclarıntl11n Öp•ri111. 

lkin~i Jll•lc. HemiJin 
lcülligotını, K~m•lira lcdlli-
llatını topl111J111/c istigerrım 
güzel ciltlerle •imale ı•rtig. 
le bunu tople iena N•lle. 
Bedelini lııme11 s•n•gım. 

ü,;;ncj tlilelc. Trallzona 
bir boyla. Barelertla bilsen 
ne çolc ·maıtelc "" mıftun
lurın var, Senin san 'et "' 
tüzellik fışlcıren sesini tio-
ga ~oıa iura!'ın gençliil 
"e ır/an ı•t•ıı halini alan 
HalkefJinJe tl11ga tlage .,,, 
tioga dtJgll tliıtligelim. 

B• mektu6•m agnı ze. 
manJa san.~ tlo.~etigctlir tle. 
Telcrar ıozlırınden öper, 
ıanaklarıni•" öperim, Muh. 
terem Ellip "' riıta.tlımı• 
111illt ~.,,,,,.; •• 

~efiK KQralten 

Merdivenaltı 
lıledenı ve ıari şehlrl•rl tetkik ••erken İçtimai ve bedii bit 

menuua Raerlo•• ebımmlJetle anrurnz .. GUnUıı yorğunluk.la· 
rını unutmak, •lleamek lb.tiJacı•ı tatmin etmok. içia ber_.esil•· 
dea istifade ederiz. Ylr•l•cl 11ır aedeııiyeti s amayı, tiyntroyıı 

ıporu okumı71 ltlrer Uıtlfıç llıline getirmiş bllhaua musik.i 

ruh1111 gı••sı olarak kii~Ul &•lilml~tlr. 1'rııın;m bu batı:ııdau ol• 
duk.va 1eacladlr. Her 111 •ealeketlmize ıehıo saz hey_.uuı. li· 
J•trolar b.ıl.lua bıtlil •ev.klerloe cevap vermek içia Uiraşıdar • • 
Bu yıl ela •e•itket.lalıde ata toplulultlaıdaa bir kaı;taoe gö.rO· 
yoruı. Iı'ıkal baDlarl&aa bıaıları buluadukları môilvkıüa kötutilj'll 
ve ldareleriatlekl akıaklık 1nınatt.en Jaflf, yavaş i~tlmıi ve sııı· 

ıaı bQnfemtı llaedıule ıozle &Orlll••Y•• tHirler yapıyor. 

Memlıket iti• l7Ulkte11 f11la urar nriyor. 1şt9 . baıdıırdaı• 
blrtıl .. Dar ve ılçık tnınllı 100 k.işioiıa ııra nauude oturması· 
aa elHrltll OlllllJlll blr klhftJI i00 kıtlJl VI d.alıa f ıla aıeıe• 

cık mllttırllerlul ıı~dırmıtı 9ılıtı1or. sıaara dumaniie nefes k.U· 
kuıu, Aatı, Ooof Kibl Jlll.Hlea kın bıceler ve her dakika daD• 
fezt.a ıukııaa vu aaha fazla birbiriııe &lrea lııılk. • . . Ptl~cenıı~t 
kapalı, ik1 JHIAM lki kapa, biriaclell a&llemataiyeıı jCtÜlll Yv gıaell• 
dı1eri11dea kal:lve, çı7 Ye .koarıklı çay taıum. Kliışıliia yerdell 
pık 1:1 711&.aeluı H aerdiYellia& altıuı&a .k.llçtık bir sanne, seyit• 
çilede 1au7a111, iç içe ... 

Sabaıala kenarıada oturu a11ttırller bile var l aıvarlaırd• 
reıuıuer H çercoHıiı Dlr A'f ATURK reami ı.. ..Gimuu zıanııı"' 
buıuru lbW edec•k. harekat i . Bw •ııız•r• wizu 'fU&llau1<.rLia o· 
k11dııtııaau, sıbitaaıa ıoıQatlea kat••I• 9911,an blr eııırar k.1111' 
,.ıılll hıllrlatır. Bardı dumaa • gaz . cııım 1.ldiMe ııııtııap tıt· 

mifllr. GOllerlaizi 7aku, aoraeo.ıze mHi olur. Ntıteaaea, gıuiJ• 
t• utaa 111cıltaa H &nı mauaralllll .kotuıuauıu&ea ka\:LD.U. ı111tet· 
ıioiı . .l'ıi.ıt &ıpucla ıiıi tlıba feu bll llibet btk.uıtıae.lttedir. S· 
vlalze var••••• O.kılr••I•, akıırmata bıtlırsıuıı • • Oaınızd' 
ıouıs, kıııaıı, fOCUkiarıa11; • Amııa ae f•D• k.ttkuyor, elbis11l_.. 
rlatzi tllfuda bıra~aız, der. Y ata&ıa111a 7atıuadın Aspiruı. &ripiO 
vesaire &lDi koru711Cıı Uaolar alm111a11, 7ana ~ir doktoru çaaır-
••k •ecbul7etiııtle k.ılıruoıı .. 

U7k.u11 tlılaadıa ıozlerlaliln OnQade bu manzara lttk.r•t 

ca11lHır •• Klllıkianaı•da 11aıa aarboı o.aralaruu hatırlatan :Aa•ıı 
,. OJot.larıa ak!alerl Tardır. Zabıtuııa ıornumesil~ biraz diaeO 
bu aalia batırlaaaaaı bUe rub.ıınu~u muaızab eller. Ve ka~~· 
deralalı, mUıalt blr bllla71 aatıed1Ace7e k \dür bu merdiveoalt1 

11zıoı dioleaeHk .• , 

K. Ktfell 

lı .. 
d 
Ü 

li 

it 
la 
bi 
Ilı 

Or 

cii 
b 
•ıf 

di 
oı 

lak 



Alman basını: 

~tler bea , ........ .. 
i ...... .,.ti ... laakkıa-

Ebedi Sağsın Atam 
Ôlla.,. UJlk •brap, avulardan da aoı, 
At.-. Otkt ..Ullllilr P.tuclitia amaoa. 
~ ... 6WI diye t1•alrlar, 
s.m. ._ Tlrk kalWn• •Nlillade aklar ••• 
T......, eilaaleti ta köka.lea 1akaadm, 
Rallalanla .... .... Wsi yaptu bndm. 
.._..._ 7antu EBE.Dl aOVOK ÔNDER 
Seaia içia lauıi Wr ful öleoekti eler ••• 
Reak " keka lrayMldu, ıözlırimiz röraiyor, 
Batla Tlrkllk va tllaya Atuus öı.u 4ilyor. 

S-.azl• .. • .. Wlk ko,..uada S.ai aaldar, 
Ylbeliw piden flulletti .. faklar. 
8-lifiMe lrorlafu ,e.. Wr .ı.ı- Atua 
Ap1-- JU .. •11 ebedi •ttaa AT All .. 

samıye YalCtr"\ 

(YEıVJYOl) 

Pazarlıkla 

F nlcent ıelciz oa 
lalatant la•n ve ilci 58.59 
111111•2•1• mift•· 60 
•il ,..,., 

Fnlcaf H, otla bir SJ 10/11 ,.,,,.,., .,.,, 

F•hnt 6ir oa 6ir 
lael• w 6ir lcorltler llJ.114 
talatanl dört ,,,.i•· 1 t'i.116 
ugı mıiıtMlil br. 111 ,,, 

••mlnıls 51 
106 

Fna• ıiı -'•tela-
lant 6tP mulHla •• S2 
6ir tipile artlir• 
Fnlcant ild 6iigiilc SO 
61r iap;lc o'1 tala-
tat "'' ... ,. Manlaeilm laa•• .,,.,. 51 

Defterdarlıktan : 

Eı-1ı 

,, 

Yellicıı-..... ,, 
Aı•/llllo 

Kiıeru i. 

Eıld ti.· 
llfird,., 

" 

Yellica11M1 

Çömlelccl 

S•11f• J 

200 

'100 

20fl 

60 

320I 

40 
r ..... ,.r ..... ~5 

MllAltU11 

., •• 

•• •• 

4 /aiıseie i~ 
lıiıseıi 3888 
/ılsse itilMrlle 

. 1728 lıiaeıi 

Yıılcarıa ci11s •• nı•/ı 111,, .. mwlerintle ltatlat •• ••ireleri ı•ıılı '"''' 111enlal/e. 
rl• 26 12-9Ja ı.nld-.a ffi6•r• on 6q fd• tnatliıtle •• ieallerl ,.,,,,. öt"1nelt ıar 
til• miJllctgdZ.tl açılc •rltır111ag• ioıuıllllllft•r. 

T.Jlpleria o/0 1.S ı...ı-t ,,,..,,,.,. tlrllkı 9·1-9J9 P ... r1 .. 1 ,.., 14 tlı .,,.,. 
"8rlıifı lopluacd ,.,..,.,.,., ,...,., • .,,.,,, 1 - 4 



2 Birincikanıın 9.38 ( YEN/YOL) 

TÜ RKiYE""-~~1 :~ı,g~~ı~ı~ı!!!!!ı~~~!!ııı!!!~~~~!!!~ıı!~!!!~!!ıı~!J~~!!!!'~!~~•ı~!~ıı!~ı•ı11••••~~~'l'°'ı~m~~~oo~~ıı~ 
. ; _.= • • ~= 

Pamukludokumavepcmukipliği;-;.~ y YOL BASIMEVI ti 
~ Fabrikaları Anonim Şirketinden ~ 9~ i: 

Pamuk ipliği satışı : ı·~ il! 

" 
,, 

" 
24 " 
24 " 

,, 580 " 1 ~~ ~-= 
,, 

fabrıir:ada tea im şartile ı tılmak.tadır. lplı~ milı· 
"n yu a a vazıh fabrilcalııra göaderecek.leri bedelleri 

• • ıç. arı n ıbetinde iplik ıiparİ$İ verebılrcelderi 
ar d n nce e muhtelif malı:121tlara yarayabilecclc 

1 ıer ı ki rinin de ihtiyaçlarını yine ayni şutlarla n =~ 
rı ııına ,.ıpariş edebil c kleri ilan olunu•. 1-8 ~ - .~ 

~~ı::~~~ .... ~~~~~ --~ ..._..oc-._________________________ ~ 

: === =-= 

En yeni hu ruf atlarla işe başlamışhr 

Her türlü sipariş kabul edilir 

• 

azanç vergisi hakkında 
Defterd rlıktan : 

B ann m ye ve iradı gagri safi uzerinden fJergiye 
tabi nııikelleflerle otomolıilciltır. nrahucilar. lcayıkcılar 
fJtt bil umum stygarlar, lcalf a ue firaklar !J38 senesi ka· 
z nç vergisi i~inci tn.ksitini /,u agın son gününe lcadar 
maliye tahsil şubeeine ödemeleri ödeme1Jenler hakkinda 
tahıili eı1tv11l k•nununa tevfilc.a yüıt:le 70 c•ıasile h•cı:en 

- 1 
=~ Telgraf adresi : Yeniyol - Trabzon N9 123 t~ 
=:a ~== == ~a == S'" 

i~IDiiıW~ıiili~i~i~lliiııii!iiiiii~iji~liiiiiiiii~iii~iıiiiiiiiiiiiiW]iiiii~iiii~~iiiWOO&fü~i•iiiWiıiiriii~iW~~iiiMfüruiın~ijiiii~iWıi~ıijiJiilfiluİIB 
tahsil «tlilece;i ilin olun•r. 2 - 3 

----·---~--~-----------~~~~-----~----

İhale temdidi 
Gümrük Müdürlüğünden · 

Şansınıza giiveniniz 
2SO lln mak116ilirul. vı '"~arlık suretile Mumhane 

önü Gümrüiii,.,Jı yaptırıl•cak tamirata ait ihalen;n 
30 - 11 - 938 gününe 6ır•kılnuı olduğundan isteklilerin 
togin olunan tünde tıminat •kçalarile hirlikde Gümrük 

Ve bu defa da Güven satış gişesinden deneyiniz 
Büyük Tayyare Piyangosunun 

M "idü lujine mür•caatları ildn olu.nur. 2 - 2 

Mağazalar temdidi 
VoDlb©ı~o IP'üyancgco~lYI 

blk betlell muvakk•t tewlo•tı 
lira K !mı mahıılll - Biletleri gelmiş ve sat.lmağa başlamıştır. 

46 Muhittin yeni sokHk 3 
o " ,, 6 

38 
75 Uzunsokak - Güven Berber Salonu N9 168 

mi Encümeainden : 
alıır v 11 bık bedelleri yaz.ılı bul11n11n busu

:ı: l rıı:ı artırma ıntldd li ı1rı ~lln temdit 
aribine çatan cumarte 1 ırnnt 11 de Vi 

olau daim1 encOıııende ihaleleri ya. 
uv kkut teminatlarıte mezktlr gOn ve aa 
ti ı. 

ilök j v kırma taş ferşı eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encilmeninden : 

Tratzon Soıaksu yolunun imaret camii yanındaki 
geniş tu Uflar kısmının oi/ökaj f1e kırm itiş ferıı, si/in
diraji gapılm k ıuretile ( 1363 ) lira ( 53 ) ICuruşlulr. 
k•şi/ muci'i inş ıı 2-190 sayılı kanunun 46 nci m•Jdısi
nin { B ) fırkasına tev/ıkan elr.sittmeje konulmuşdur. Mu 
valck•t teminatı ( 102 ) lira ( -16 ) kurıııtur. .f. · 1·939 
tarihine çatcn çarıambtt tün• saat on'1eşt• Vilayet m•
lcamında topl11ntıcalc. ol•n Jaimi enoümende ihaleıi y•pr
lacalctır. K11şif v• ı•rtnamesini gö"rmek istıvenlırin her 
gön encüm•n k•lemintt 1:1e t /ip olan/arın mu11alclcat f t .. 
mi1111tl•ril• mızlcür gün fJe saalla encümene müreeagt/arı. 

2-3 

İhale temdidi 
Günırük Müdürlüğünden : 
2 r 9.f. kuruş b de 'i keşif mukabilind• gaptırıla

G "Uk c1mle koptsı hakkındaki ihalenin 
Ç ş m a gününe talik edilmiş oldujunılan 

e n i meıkfırd• tt!minat alcçalarilc birli/ede 
M Jur u;une müreıcaat etmeleri ilan olunur. 1-2 

Gayri menkul satış artırması 

M~vlcii Nev'ı metre muraboo.ı 
Muhammen 

bedeli l. 

7 - Dür/,inar mahallesi - Ki-

2-
3-

" -5-

reçhanc 

.. • 
• • 
• 
• • 

tarla 

• .. 
,, .. 

57()0 
3967 
1914 
7840 

,, tarla ve otlak 
2279 

Vilayet Daimi Encümeninden : 

1200 
600 
150 
600 

80 

mutJalckat 
lira 

90 
4.5 
11 
45 

6 

T. 
K. 

20 

Hudutları kaime/erinde 'llt mevkileri yukarıda yazılı husui muhasebenin Akçaa. 

bat kazasındaki beş parça gayri menkulun müllcigetleri lcarşıları11da gösterilen mu· 

hammen bedel/erile satltja çıkarılmış. ihale bedelleri üç sene fit üç müsafli ttılcsitte 
ödentcektir. 

4 _ 7 . 939 tarihine çdan çarşamba tünü saat 15 d~ Vilayet makamında top-

lanacak olan tlaimi encümende ihaleleri yapılacaktır. lste'/clilerin ma'Valclc•t temin•tla. 

rile mezlcfır giin ve saatta ımcii.mene müracaatları · 3 - 4 

TüCCAR TERZi 
Osman Nuri Sezmen Müessesesi 

Modern Terzilik 
Yeni sanatkôr - en yeni desenler .. 

~~---~~~-=--~-=-=-~aa Kıılılc bütün ç~şitlerimiz ıelmiş. modern terziliği temin ve sayın miişterilerimizin 

K 1 1 
:ıevlcı ıelimlerini tatmin için ticaret hanemize /Jtanlıuld, n y:mi sanat/car c•fL d"l · t · 

121 
• k .. 1 .. ,,. .

1 
. . ~ ae ı mıı ır. 

!\ ay eşya pıyan OSU Ucuz .,. tüzel giginmsk zçın ut, en teşr~ edınız. Bayan 'Ut Baylara malııuı 
1'J 3 • 12 • 938 Tarihinde çekilecek olan şık ve kibar kumaşların e11 genı desenlerini lütfen görünüz. 

~ K - 1 H lb' 'ti 'm'ız• Bayanlara mantolar, ispor mantolar ard111sfi. mu· 
IJ ız y ; a Piyankosu ULU O N D E R azlr e ıse çeşı erı · şamba çocuk mantola,,, ya;murlulcla;, :e lcu-maşlan 
a ATATÜRKÜN Vefatından doğan teessür 1 . Bayl11r• pa~desüler._ palto ve ~oıtiimler, ya;_murlulclar, Çocuklar için 

~ dolayısile 939 yılı kurban Bayramımn _elbıse, gcıımurlulcı palte, pardesa. f.le lcumaşlur. 

~ · · ·· k"l k · 4 6 M • l'k En son moda Treş'/cot pardes-l · · _ .1 . . uçuncu günü çe 1 ece tır. --- evsım 1 . u erımız s•gın muıterı •rzmıze 
ucuz fiotlarla lemın eılilmi~tir Lu-tfı•n .. - " t -ô ~· · . "' · ~ ıorunu•, ecru e e.ınız. 

Kuncturacııar caddesi - NO. 23 • 25 

·-

Bu gece 
Nobetçi 

Eczahane . 
FERAH 
Eczahanesidir 

Yurttaş 
Kızıl aya 
't' ardım 
Etmeyi 
Unutnı 

hi 
sı 

rin 
rifı 

le/ 


