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üYUk Bayram ! içme s 
temel~ Cumhuriyet Bayramı derin alaka 

ve heyecan içinde kutlandı .. 
• 

lç•u suyumuzun t~meli pazar- OluşJar-GÖrüŞier _____ -·~ 
tesi güıc.ü saat 1 ldc torenle f tıldı - - -

Saat dokuzdan itibaren Belediye c h • B 
Otobüsleri mekteplileri ve halka um unyet ayramı Btıyük Bayram 1lç gOn Dç 

gece devam etti 28 Birine\ Teş· 
rıo Cumıı gUoO. öğleyin d. ire
ler tıı til edil miş, tıeb ir ba~tau 
başa bayraklarla ve yer yar 
takların dooannıış, bayram baş. 
lııınıştı . 29 Blrincl Teş in Cumcr
lesı günü bOttln çarşı pazar 
ltııpanıı:ıış, köylll şehirli e rk ek 
lt.ııuırı bUtlla halk bfiyUk bay
tnııu kutlamağa hazırlnnmış, 
Uaha sabahtan i tibaren sokak
lar caddeier iasıın kalaba ığ1le 
dotınuş, taşmıştı. Snat dokuzdan 
011 buçuğa kadar Vilayet makn· 
llıında bil' resmi kabul yapılmış, 
Gaat :il de Cumhuriyet meyda 
tııncıQ kutlama töreui başlamış 
tır Koca meydan ıivll ve IS· 

~erı erkan kız ve erkek bnton 
llı.ektepUler, Asker, Jaodarme, 
fıo1ta kıtiılıırı. Şehirli, Kagsbalı, 

Köylü bütlln teşekküller ve on 
binlerce halk tar::fındnn hıoça. 
hınç dolmuştu . A16ka ve terti
bat her senekinden daha nıtun 

ve dııhıı mükemmeldi. 

Valimiz Re fik Koraltırn be
raberinde Alay Komutanı oldujtu 
halde geldll0 r, teftişlerini ys p-

tıktan sonra şehir bandosunun 
çaldığı lstiklal marşile tören 
başladı . Bvveıa muhterem vali· 
miz çok heyec!lnlı bir hU.lbe 
irat ettiler. BUyOk Şefin sıhbat
lerioi halka ın tıid13led11er. Bun
dan sonra heyecıın çok: daha 
arttı ve derinleşti. Lise edebiyat 

muallimlı:ıin hltabeshıl da heyecan 
la dhıledjk, Bundan wnra Kız 

eostltOsU ve dlger okullarian bir~r 
talebe nutuk söyledller. Hep bir 
a~ızdan Cumhuriyet marşı soy. 

l endlkten sonra resmi geçit baş . 
ladı, başta Kabrallia n Alayımız 

olduğu halde Jaud , r me, Po!ls, 
itfaiye, şehir vo kuy sporcul ı n. 
Mektepler, Teşekk üller, Cemi
yetler uzun alkışl:'r1a k~rşılau. 
dılar. Ekmekciler, Çapulacı'ar, 

Pere meciler bu bııyramdu cidder 

takdire değer teı·tl bat almış 
ltırciı. Tören çok ahi.kh lı ınoü 
Ye çok deıJo bfr beyce rn içı ı.de 

yap1ldl. Bayram Paztir güuU. 
ı:ık~amına kadu devem etti. 
Mlmar Şadınrn esC' ri ole.o ilf'le
dlye m~1daoındakı tak yepyonl 
bır Uslup arzedlyo:du. Büyük 
Şefin ,ge9ir<tlğl rı:ılı.ı tsızlık rto!a 

ylsile balo ve felll r 11laylnn btı 
sene yupılmadı, büyük B:-ı yr3m 

sakin, fakat çok dt' rlu bir he
yecan içlada kutla:ıdı. 

Süluldü mevhiine taşıyorlardı. Tö· 
H !D Vaiimizin bir hit abesile baş· 

l adı, Bundan soııra Liae Müdür ü':llÜZ 
.Sawi ve Belediye Reisim!z Cem al 
Turfunııı nutuklarım d inledik:. K ur· 
baalıır kesıl di. Vaiımiz, Başmüşa· 

virimiz, Alay Komutanımız t emele 

kazma vurdular. 'f öre.a büyük bir 
sevinç içinde t itam buldu. 

Valimizin Nutku 
Muhterem TrabzoDlular : 

Tra tzon içme suyu in şusu. ı 
taahlıut edon Hub.tif şirketi mü
messili ile 16 giln evvel Bele· 
diye salouuı:ıdttki toplantımızJa 

ınuk6 velenia imzası münasebe
tiyle şöyle konuşmuştum. 

Valimizin hitabesi 

Trabzon şehil'lt:ır içinde en 
eski ve blnleıce yıl evvel ku
rulmuş blr şehirdir. Ve her 
halde m!lattun evvel kul'lllduğu 
tarihi bk bakikattır. 

~ üyUk. Tllrk miıletinln asll 
ııO ve kabramao çocukları; 
.._,.rammıı kutlu olsun. 

Cumhurl1etln 16 inci yılını 
~lrerkeo 15 asrıo yapmadığı, 
l'apııtrıadığı btiJlk. lşleria başa
rıınıış vldutu.nu 15 1ıbıı bat 
dolldaruon tarihine bakarak göğ· 
•llrntıı gururlrı kubarıyor. 
h T!lrk, bu caaa 7akan kellme, 
t ~lUn milletlerin ve bavtıınbıışa 

11tlbtn tak.dlr ve ta)'gı ile tanı 
~1~1 bu millet; toribiu en eski 
~Ilı nlıuında olduğu gibi bu 
b~ l'ıl içinde yaptıa:ı. b şardığı 
lııQYtlk eserleriy • de dUnys 
~ 1lletıerine _aayğı ve takdirle 
(Jlu örnekler vermiştir. 

ı_ Bir mlllete deAıl bir cihıa 
~rlhine ziynet nırea bUyUk e. 

41 
f e tlerı burada h1krarlam1yt)caaım. 

J, 13 '- Sı7asi, tçtima1 ve iktisadi 
- tı lıatarda ilerleme göz k waf· 

ne ~ ~ tıcı nuınzanısiy hı go:a önl1n
artıf lı ~ır. He rke.sce ve büU.lD cl-

• ı, 'ile d ı an ,,. ·r~ il mıı ıtlındur. Arka a~ 11r 
11 / ~lt tlt lnilletı keuai rununa, kendi 
le si t4:rettne ve k.eı:ı.dı mııii ka· 

lıtıt~~tıı:ıe en uyguıı olaıı Caw
. . te ~11~l'1:t la ııresını, kurduk.tun 
rlık. 11,Q' Yalnız kendi ıdaresıucıe 
omısl, \lıı~~ U.uoya mılleucri ıırasınd11 
2 - "~ı 11Ultıun, barışın bi.lŞlı wü 

't•ıı:11ırınd..,a om olduğu. MıUı 
l~ti llt nuuı kuuret v" kuvvet 
t:e~1 ~il ve <lı.jnrıdıı ifüilar ed~

N : tl-~lı va bıtıukın güveneua-

- tffl'~ lt.~arhJtlar.aır. 
gre . Jı lı~ ~etleı:ı sırı aolaşıımıımaz· 
l dtP ~ı llit11 ~ıündea mezbanaumı gu· 
akş# j'I/' blJ.. Cliivaıa.r ~ yeruıe rıaluşnıa 
1 / 'tta-r1i JO!ları teıcı.ı:ı edUnıeye 

llUa. 
&· 

"ttt-ea~r llıtaetıo diğerine hücum 
~~t~ \:Ok çetuı Dir lş oıcıugu. 

h '~~Q:htettaiu şer&t ve i1ı1tıKJ1d 
i ad _, , ~ ~ llqıuu f tlDllweı e Ln~ıt· 
ı ıetı1 tı~'-•ıı(l tltu111anlıgı ile bir • dahu 
detll ~~il- ıı l. !atı.ıuo.1 ve şeref c.lava-

11.~'~r '1 uuyuıı. kanrawanlığı 
;er" ~~4~Q;n 1\uu.rauıan muıtmwız 
kb"'l~;,~l ~(l Cl Yeı.ı.ı Vt: ~eı eUl lllr mı

~ 0J"1'Ju_ ~~ ~ Verai, Oy1e ouyı.ık ı;ı1e1· 
arı J / -~ hıı U) Ük wuıetler tt.ııahu· a l ıır. 

10 t,~U.k. l'Urk mı.leli e onuıı 
~~~ ~ll ~ücuklcı·ı, bizler bu 
ıq,4 UQ~etıwıııe bu itlnU-

tetıe~' 
1 
~t~t ~ eı:r.ııo, ynrınıwı~uan ~miu 

Jı tı ;st i4l ~ Ururıa yuştıyttc11gı.ı, bu 
" •1 / itk.k.ıllluaır. 

Aziı yorttıtşlar: 
Cumbudyet iaaresi ve miUi 

hakimiyet ve mutlak istfklAJ, 
ilerlemenin, 111iuıelwenio esas 
unsurları ve tomeHdlr. BOyUk 
'!'Irk mllleli f Uida wuıtnlt Ol· 
mak isteyen dQşmıa.ları büyük 
daiıi ilıı,luımandaııın kumandası 

ııltırıda harimi ismetinde boğ· 
duktan Ye asırlarca TUrkOn ka
nına, TUrkiln canına, T'1rkün 
aziı varlığına musallat olan sal· 
taııat heyulasını tıııısıup, cahil 
gibi ~11 ılmıi \'e amansız bela 
ve musibtılleri de yendikten 
ıonn Ulu Şefin emir ve direk· 
Ufıeriyle Cumhuriyet fülktlmetl 
15 yıl en çetıo. şartlar ve _aşıl

ması gU9 maniler içinde TQrk 
1nrduna umraıı ve Tilrk mille
tinG refah ve Had.et getit wek 
Uzere başlanılan sıwnşa devam 
ediyor. 

Tarihini aıılııyaıı, dlllne sıı

hip olan aziz mlilutim.iz ıbllyük 
Şefüı düııya karşısıAda söyledıQi 

onyıık davanın ukasından k.o
şuyor. Türk milleti medeni 
eibanda layik. olougu en yüce 
mertebefe VHr&cakllr. 

Bllyük Atanın kurdu&to me
deni ve r.ıııayonel ıiıtewi.ıı he
defi budur. 

ArK.adaşla.r : 

Kurulan ve kurtarılan TUrk 
devlet ve varuğı, beynk ve ıov
gıli At.ım11111 aahıyıl~e idare
leriyle U Jıi ıotıuae eıı bü1Qk 
korunma nuluy le mücebb~zclli. 

Kurtımımıw bir vuhgın k.o
ruıımuınau rıe çetin uıauıaüu 

blıinıinız, liU;ytık ve sovgilı dahi 
.liaşttu2 Jı.urtaraığı Ye )'Ukseuuaı 
azlz mıııetı bugun ve Hantl:ıaye 
bu varlıaı aaiwıt waaun '" 111ııb· 
f uı buluuduracak vesait ve im.· 
.ıuııııarı d• bazır1amıotır. 

liu kuvvetın ne oldtiitıJlU 

söylemeye ıüzum varmı? 
Şıı.ndı gururla gOrdUğUm şu 

mutue~eı.u cao.o, v" '!'urıüyeo.ın 

ner unfuıd yUlii el ıı ı:..luıaret 

Cumllurıye Lın, nı1Uetia iaaıııacu~ı, 

guveuece~l orau8u, AtatUrb. ço
cukları; aunun gazi nesli, bu· 
güııun sevdalı AuaUrk yo.cuları, 
b!lyük. dulıi uS'1Uıılu ıfLihur et-

mu.k. iııtklwıdır. 
'flirk .luaıını, TUJ:k genci ve 

aziz TUık wıHeti, bUyUk Dııbi 
ba~ımızdttdır. Oııun )Olu lııuıls 

yolu, ouun eseri k udcat ve iilla 
yoludur. O tser Türk inkılabı · 
dır, Türk Camhuriy2tidlr, kur· 
tulaıı Türk yoreudur, k ıırtarılun 
ve kurulan TUrk vı-riığı ve Ttırk 
Da.letldlr. 

Bu. binlerce y>l yaşayan ve 
ta eski zamanlardan beri de 
Tllrklnğe kuvuşan ve bugu.r: 
da$tlyle, toşıyle, suyu ile, bava. 
siyle 'fürk olan bu güzel ve 
cennet yar t parçası Uzerinden 
gelip gEç,),n ecdadın en bUyOk 
ve hayati dertlerinden b1ri elb(ü 
ve şl\phetıiz ıu eksikliği ve t~

miz ı:'.)i:ia.n mahrumiyet olmuştur. 
A\'kedaşlar etrafınıza bakı

Götanmnzn gururla d@ldu- nız; bu gUzcl tabiat parçası n. 
ran bUlUn bu işleri büyük Ata- zerir.;de, yüksek dağlarla; yeşil 
Din yaratıcı dehasına borçluyuz. ve muhtl!şem tab!olar halinde 

Bu bQylk esario feyyaz 
başaralarını Cumhuriyetin 1 ')inci 
yılına girerken gururla görQ
yoruz. 

Arkadaşlar: yapılao, başa ormanlarb, tUrlO ağ~çlarla sQs. 
rılaa işler, yııpıiacak bıışarıltıcak ıenen, Karadeniz kıyılarırıı tdeta 
işlerin aıamelhıi gösteriyor. Bil· bir dantele inceliğiyle çevreleyen 
Jfllt Atatllrk est•rıni; solmayan yüksek dağhırın tepelerinden 
lu.ıdretimize dııyanı:ırak ber sa- K11radenize amud bir cadde 
h11üa ileriye, Kemalin eıı yilee gönlll alıcı zOmrut vadiln ara
mertebesine götlrece~!z. Buna sından akıın gnmu~ derelerin 
söz veriyoruz. TUrk milleltne getlrd iklerı bol sulara nığaıeo 
yangOzle t.Gkılmıyucıığını, me- Trabzonuu ve Tr1tbz'.>nJularıa 
deui Türk camıı.sımı her ,,vakit ' ezP.li deıdi su olmuştur. Susuzlulı: 
ııurmet ve tttlt.dirle bakılaca~ını olmuştur. 

cihana isbat ettik. ı Asırlar ve asırlar tarihin 
Bize bu şerefli tarihi yapıın binbir l€celliyatı arasmda gelip 

btırp meydanlarında, istiklal ve geçen htikO.ınetler ve idareler
lnkılap savaşlarında nıubıtrek dt:ın biç bır i bu es"sll ve hayali 
ktınını dök.en kahraman TUrk derde deva bulamıımış bir çok 
oehltle1·ınlo ebeai oamlıiiını derelerin çevrelediği denizlerin 
tazıı içia bu aziz şehil1emı mu- kucakladığı Trabzon, Trabzon
barek ıu.hları önU.ade h epinizi lular vakit nkH çöide yaşayan 
bir dakika sQkO.ta davet ~di· betbııhtlar gibi susuzluga, ku-
yorum. raklığa maruz kalmıştır. 

Aramızda yaşayan gı;zilere 

minnet ve tüknınlauwm sunu· 
;yorıu:. Alil bir mrneun ve bü· 
1nk bir inkılAbın, dtınyanın gıpttı 
ile baktıtı Atatürk çacukları. 

Ne yUluıek bir vazife ile 
karıılaştıgınj ~bilerek çatış ve 
yfı.ksel. bU7tık Atıı.nızıo. büyük 
sozıı seahı içlıl bayııt ve 7Uk· 
selme düsturudur. 

O ~ereft lftyiküa. Ve ebe· 
dlyen aztz yu.rdund!l u şererı 
saklıyacak: ve oııu.nla yaşaya· 
caksın. 

Aziz yurduu tunç çehr~li 

ve britıin hU.rı.uet1e öuUude baş 
el}dıgı kahraman TUrk orJusu 
sen var oJ. 

'fttrke yeni hayat, TUrke 
şeref ve istık.141, • 'ftır.k.e reflih 
ve mullak buzur ve saadet ge· 
tiren bUJUk. iıumu, s~vgili dı.ılıı 
Atawız ien sağ oı. 

Ea büyük kuvvet ve kudret 

kaf Dliğl necip milletimiz .baya· 
tıa, ~erefüı, iatıkhlıilı ebedi ObiUD 

Tarihten ınhıal ıır:ımsaa ne 
hacet içinde ytşadığımız sene, 
kunık geçeu bu yılda bu derdi 
en aeır biı surette çekmi~ de
ğllmiyiz ? 

Çeşme başlarından geçenler 
hergUnkü dilhiraş manzaraya 
elb~t ı;;alıit olmuşiara:r. 1nssn 
kendini adela çölde zıumediyor. 
Oon denb, yanı su, tepesi yem
yeşil ormanitt süı:t1U bu gUzeı 
yurt parçau .,.suı;uzdur. Susuz. 
luldao muıtariptit. O balce ki, 
evlerde lıısanl ve medeui ibti. 
yaçlarımız, giderecett suaaa 
ınıınıuw. bır .ııalde yaşıyo! uz. 

BUlUn balkın en bUyUk 
sıhhi ve hayati derUeriad::ın 
olan bu iş de her bakımdan 
çöi olan 'rUrklyeye huynt, fallk· 
ıaı r efah ve saadet gtstiren bU· 
yilklor büyllgU Atamızın biı' 
işaretiyle haileailmiş bu1unı;yor. 
Cumlıuıiyet t.Ukılwellnlıı kur. 
tarıcı demir eli, çelili: iradesı 

bu mevzularda uzanmış yurdun 
dOl'' bucaaını yurdun ve ulusun 

E n bü yUk b y"aın1mızın 
eJ~kun vo te-miz beyEc lll· 

lıırı1 onu idrak bahtiyurhğ na 
eren her yurdd ... 9 ta olduğu ibi 
be!!dc ele sUrüp gidiyor. O gil ıno 
duyguhmuı t:mıuınile anlatma , 
ırn)atı.. ~ılınek gOçUlr. 

Yurd un har yerindekirı:den 
farksıı, 'frabzun dıı coşup t ştı. 

S!.>k nklar, evler, ıneyd~nlar d.:> du, 
k'iynı::ıştı 2ıl Biriaciteşri?:ı gD.aO 
Cumhuriyet altıuının lıuliui gö· 
rerek duyduğumuz gurur ço · 
yeı:iilJed!r . . !:>uyıa Valimizin 
«~~ı uhteşem ts blo» diye i.asvir 
ettikleri bu c., uiı yığ t mı!li 
blrh~ l il tam st w bolüoür. 

V dlh.nlzin ve nısvki Kl')mu. 
tanının teftiş ve tebrildd.ınden 
somı.ı lstiltlAl ma. şıınızı dınıtıdlK. 
Bundan SOilra batip V-liınizi 
kUrstıde gördük ; Bize ilkö.ıce 

Önd~riu ıı11bhııtları hukkıaaı..kf 
müjdeyi veı·di!e: ; btituu vııı ığı 

wızıa o.lkışb.dık. KoraHım, bun 
dan sunra, tauıo bey3z 1şıkıu11 

kad~r sçık v.c at dıı!galaljı ı Jibi 
gtızeı sozlerı!e c Jşkur .ıı .. ~ruuza 
c~~kuoluklc:r kr. ctı.. AlL ı)"dık, 
alkışludık.. V alıınızin ı.ı naan; 
inanmış, Ulk ü ~ UK.ln gellvleı ın 
lnanıımı~ UikU1U sözltıriuı dın
ledik •. 

Sıra geçit resmıne gelmişti: 
BUy6K.ler1o, ecod>i daveUHerin 
v"' halkın önür;de.ü ı .ce, yiğıt

ler ordusu, erdrndar: kül Cır or
dusu, ~nhmn aıdıudau da halk 
ordusu geçlı. 

143 cu Alttyı ikinci defa 
şanlı SUlCt. ğt ile gördU ; göğUS· 
Jedmı~ bir keıe datıa kabnrdı. 
tlunaı k.Unnr o.ruusunun ve balk 
akışuaıı verdl~i ıoval.iç ve SdVİD\' 
.luı. tıı cıı • . • 

Okullu çocilklan..nız b :ı.ki
kateu aozgüu, tumiz ve güzel 
geçtiier, Hepsi de bt~ka bir 
yeuHıkte, cunıılıkta ve güzel 
sembollerle görUüduler. Ayrı 

uyrı anlatmak. uzuu sürer. Kıy. 
mot l Vıüimizı.o, ııuı;u:.lle, kUçllk· 
ıcriu sade ve temi~ illl!le.rindeıı 

memnun oiaukları görülüyordu. 
Arasmı bu u.ı.omuuıııyeUerlnt 

€C cbi dııvetlllere de ızhar fdi· 
yorl .rdı~ Ben, yarının bUyUk· 
le"I ı, kıvançtan gözlerim ısı11• 
oar k s yrettim. Kız, erkek, bu. 
Hm gençlik Atıatilrk'lln ve mil
letin ö l1ueb11eceğl lıulde 1Gi 
İyi h zı.hmmış!t r ; yap olar sağ 
ülsun ! . 

H ıllt ordusu de gnveDilecek 
durumda ıdL A'\.ışa bUtün esoa. 
fıu kımşmıısı, şUplıeslı; daha 
çok L"'aualı oluıdu. 

G~çıtten sonra, bayr.ıııklarla 
donanmış e.okaklnrd ... n dönerken 
10Hurdnn taş n ukışa baktım, 
bütUn .ı urdu dOşlladüw; aruzla 
y:ızıl • lŞ m şhur bir n: ısra be
nim dudııklarımdı.ın h ece ile 
şöyle oökllldQ : 

Akıyor Ul klln sıra matışer 
mi.3al l:ıir ı.ıılllet ı . 

.Evet bızi birleştiren, akıtan; 
Ocıua, Atetürk'Uo aşkı ve ül
kU~G.ditr. 

T u uden döndükten tıoı:ıra 
' 

biryc d • ulu O d«rln cııH~ te 
ve orJı..yu lııtı.huıı A knrııdakl 
toıeu yeriud n rndyo Ue L''e 
G ıaı Y ıu ıığzıudtıo dto)edim 
Btışbc.kı..ı ın Atuya tercUmon olfıa 
vııkur b<?.:;i ve Ank radııki töreu 
hakkında rad~o l e ve hen iz ıh
lar, l1 Jnı~giırıı Trabzou dau nhp 
bnş Şvn.ırı çelik ufuklarına sil· 
rlllikdı. Ac .. ua buouo, bır mey. 
dundua · es 1u u edlye önQ~. 
den · burac.ı:ıki lıaıkıı diuletU. 
rnesi ıınkiloı yok mu idi ? Be. 
larli~o t.e Htu.ı;:e~i bunu yapsa. 
lar ŞUu.. aaiıınmızı artırırlardı .. 

Cumh uriyet bayramı hak
kınd ki duygularımı, gOrUşlerlml 
bıtlrlrken; halkın yer yer çevir
dik leri horon halkalarını an. 
mııd .. n geçemiyeceğim. Denizin 
iç uden kaynayışı ve dalgılamşı 
gioi ~ııbarım bu hıılkalar, Cum
hu tiyetln keynayış ve dalgala
ntşlnrından birini ne gQzel sem
bo!leşllriyorlordı .• 

Cuwhuriyat he.Jk.ın , halk 
Cu nhu iyetio ı Biriz ve blrllğlı! 
Ne nıullu 'l'Urk.Uın diyene 1 . 

Tunç 
bu en büyük Vt3 hayali deratoi şllkrıml rı ı sunarken en ye
de halletmek surtıdyle itıytıya rinde bir vıızlfenln yapılmış 
ç:ılışıyor. olm"st zevkini duyuyorum. 

Şehirler ıuya k.!!Yuşuyor, Eo bUyQğUmoz, sevJ{ili beşı-
ovalı:ır suya kavuşuyor. Osçmı~ mız sen var ol, gönlümozun 
k.O\Q idııreler b11tk1 ynln•z su- sevd!!sı, ı uhuınu!lun mn!jukıtsı, 
dun mı mahnı.w ediycı. d u. OnlL1r yurduır. uzun gtıneşl ebediyen 
balkta ne varsa uu,,or aıc.u. y~ş · · 
Haltıl mitleıia kanını su Uk gu:n Gönüllerde sen varsı" , bu-
emerek kan .. ız Lır."lkıyu luruı. gUn sen, yarıa sen, ve ebediyen 

Cuı..ılhuuye t tdare.:.ı, AtatUr- s n olacılk sın, eavgUJ ve dahi 

klıln kurlarau yuı:o.::ıeHcu, yUk· ı-~ ... : ... ~ .... ! .... ~=R=~----------• 
sek reiiml tıalku hay.ı , lıulku 
şeref ve ıstıkhli, h:.ıika r~C h 
ve saıu1tıt gem L1..1ek ı~m plışı
yor, ;y u.ıttıımiyvı 11e yü~seuyor. 

Hepinızin bilaığı ... ız gi bi bil· 
ynk AttttUr.llO.n bu ıhyaKB.r ese
rıuiu vucuda gelınesıude sevdaiı 

t>1r yurt ı..ddını o!uiüK çaıı~tul 

muhterem Umumı 4dllfettJŞlllliz 
'i'ııh~ıo u.&ı.: .ıu u;..ıuıını lıUr.u.: .... d~ 
anstım. ~irkiıte mu illıukı .. el 

ve tt?mız ı~ıcr1yte i'r .. o:ıorıd.üıyı 
llat11ıılar llara ku.as.111 u ı._,rım. 

.l:füyQk Şe.ı. ı.ı kurtımcı dı
rekt4fl~rıyltt 'l'rabı.oı:ı.uu uü l:.ıb · 

yatı derdıue el uzıhaa Cumhu
rıy~t hllliılınetuıe ve o.uuu se. 
vıwli ve ı·tıa1ıst bı:şı Ceıoı .Ba
yına 'frabzoıı balkının sonsuz 

Atatürk 
Heykeli 

lş meydanının ortasına 
kuıalacak o fon Atatürk hell
kc.inin birincil;k müsabak~ 
sını müşf P.reken k azonan 
s natkarlarw,zzdan Nı j at 
roe R tip Aşir evv8lki aı~
ş Valirrıi:zin do.fJcti e Par· 

tid l yapıl< n topla.n.tıda eserleri 
h'.lk bnda iıalı t verdiler. 

N .. tic de ize.hat kafi gö
rüldü ıue sanatkô.r 'arımz:ım 
eserleri bügük bir takdirle 
tasuip •dildi. 
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Kapalı zarfla inşaat eksiltr.1esi ı 

YENJYOL 

Pazarhkkı ankaz satışı 
DEFTERDARLIKTAt~: Trabzon S. ve M. 1.Mndürlüğünden : 

1 - Elcıiltmeg• lconııian iş : Trabzonda Nümune has- Be.deli ı eşin öder.m f::. şrrrtigle Trabzon Orta Tecim 
t11nesl iki1tci kı1ım inşaatı ile elektrik, kalorifer. sıhhi okulunca i!limlô.k. edil.en Ayvasıl malıallesinde 73, 73-1 
ve diğer tesisattır. kapı No lcı ve rıçqüz lira rr.ulıommen bedelli hane nnka-

Bu işi11 mrıhamme11 6eieli (737.044) liTlı (8) kuruştur. zına 29-9-938 t rihirırle talip çıkmadığı için artırma 
2 - Bs iıe ait şartnomeler "'" evuı.k şunlardır : on giin uz :ı!arak 70- ı O- 9.JB forihirıde yapılan ikinei 
A - Bksi/tm!1 ıartnamesi B _ Mukavele projesi ıırtırmasındrJ yine mü .. teri çıkmadrrından 70-11-938 
C _ B•gındırlılc işleri ıenel şartnamesi tarihine kadar hir rry z rfmda p zarlık suretiyle satışa 

Sayfa 2 

Kirahk ev 
Tuzlu çeşmı 11taltalleıi tazlu ,ıımc ıolcalc 13 nu.marada 

altı otl« mat/ •'/c '1e m•sh•t /,;, ı•maşırlık, kuıa ve e 
lektrik tısiıatı mef1cal bir "' kiraya t1ırilıcektir. Görmek 
isteıenltrin ""delilere mur•caatları. 

Denizbank Trabzon şubesi Müdürlüğünden : 
B11nlcamızın •nb11rıntl11. 611/anan hoş tenekeler pazarlık 

saretigle ve müsait şeraitle satıl6icflktır. Talihlerin Ban
kamız /eıoazım amir/iiine marRc•at/arı. 
====-=-===========-===="""""'====~=--...-;=.o.;;;...;;========= D - Yapı işleri umamt 111rtnamesi çıkarılması c l .. ar~r v;ıri/m şlir. 

E - Vtııltiai fial listesi ,,, husuıi ıartnome lilıigesi, istek/il. ·in yiizrle 7.5 t . at akçalariylı birlikte ve I~~~ Tüccar Terzi ~~~~ 
'/ceıif hiil411ası cetveli. bu müddet İçinde D f terd . lık~r.ı. toplar..acak komisyona n 

F ~ Projılttr : muracaatları. 2 - 4 1 OSMAN NURİ SEZMEN MÜESSESESİ il 
Jstegenler hu şartn me ve evrakı (3686) kuruş •---------·· =-=----=-=---...-..-·--------a /,ıdıl mukabilinde Nafia Velciiltti ycpı işleri Umam Mü- o·" ı r 1 Morlern tersilik, geni sanatkar eıı yeni desenler 

tliirliijii ile lstanbal, Trabzon Nafia Müdürlüklt!rinden ğr tmer aiı.C İSt yen ere 1 Menimlik yeni kuma, çeşitlerimiz gelmiştir. " 
alabilirler. KÜKTÜR DİREKTÖRLÜGÜNDEN ! Hazır mantolar, ıpo! mantolar, pordeaQ muşambalor, P•lto, jj 

3 - Elc.silta.e 1.c-11-938 tarihinde salı günü saat 1 perdesn ve kostumlar, çocuklar için elbisen ya~murluklar n 
( 15) tle T,.o.l>zon Sıhhat Müaiirlüğü dairesrnde yap·lacaktır. Kaza la. de' i "ieq 'a ıı 'us der halerinde öğretmenlik ~~~Kunduracılar caddesi. No: 23-25 ktarm"~ i 
~ - Elcıiltme kapalı zarf msrılile gapılacaktı~. yapmo.k ist •ye . or!- oku rr.zzanl rırızn ortcıokul diplomtı-
5 - Ekıilt11tegt1 girebilmek için istt!klilerin ( 33232 ) lari v e hüv'yet eliz lı.ınl'JtiL 5 'kinci teşrin 938 akşamına 

lira mııoalclctıt teminat mektup veya makbazu v e /Juntl.an kadar idarenize. 11 unca'~dan. 7 - 2 
btışlr.a aşığadalci fJtsikalarını lcopalı zıırfına usuli veçhile •---- oı;1•~'lln "-:.-·------------· 

lc.ogması ldzımdır. 
A ) Evvele• alınmıı daimf vcr mrıva "-kat vesi k alu.r ilga 

kılınmış oldu;u1tdan. /\'afia Vekaletinin 12 -8-938 tarih 
oe 67-71650 sayılı tamim/eri macibi11ce Trabzon Vila· 

. gıti•tl.en alınacak ıhliyet oe!ikası. 
/J) 1938 mali ıeneıinı ait ticaret udası vesıkt. sı 
6 - Ehligı~ wısi/c11/tlrı t•lıbintle balunanlar 15-11-93 

tarihinden enaz (8) giin evvel istida ile Trabzon vilcige-
ti•ı mrıracacd edecelcl4r "e 6u zaman zarfında vesika 
111/ebintle bulunmayanlar eksiltmeye giremiyectlclerdir. 

7 - Teklif mektupları guluırıda iiçüncü rr:addede ya
zılı saatten bir ıcrtıt evveline lcad11r Sıhhat Müdcirlü ğü 
J.airestne ıetirilırelc. ekıiltıne komisy? rıu reisli sjirte mak
buz makabilintiı •erilecelctir. 

l(uh.J be icar ortfrması 
Beled"ye Encümen"nden : 

Değirmt.nderede kain !)'"e.diyeye ait eski duhuliye 
kulubesinin 31 Mayıs 939 t rihine kcdar ic11rı senevi 50 
lira muham~en. bt:del üıerir.den 19 giin müddetle açık 
artırmaya çıkalllmıştır. 

Artırma 1-11-938 .. a 'ı günü saat 14 de icra olu-
nacağından i~t k/iierin n.av.-.kkat teminat makbuzlarilc 
aynı gün (,e saatta encümene muraco.atları ilan olunur. 

3 - " 

Mağaza icar artırması Posta ile gönderilecek mıktap 'arın nilwytt 3 ürıcü 
maddede yazılı saata kadar ıelmiş olmaları v~ J,ş zarf B l d" E · d ların mihür mumu ile iyice kopatılm ş olmcsı ıa.zımdır. e e ıye ncüınenın en : 
__ _f'ostad• olacak g_ec~~m~ k , !_ıı.L!:_.di/m,.z. 7-4 _ İskendef paşa mahallesi me4•d, n ca.ddesinJe belediyeye 

1 
ait gençler kulubu altmd kl 21 numaralı mağazanın htı· 

marette husu i muhas ~be namına ziran 939 iptidaszna kadt.r olan icarı ongedi gün müd· 
• • 1 ..... k • k 1 1 1 d • detle açık cuiırm.,, ğ..-ı kanulr uştıır. IStlm a 1 arar OŞtlrl an yer re 01( Artırmanın 71 1'eşriniscnı 938 cuma günü ·saat 14 de 

Belediye Riyasetinden: icra olunacajından isteklilenn mu'Vaklcat teminat mak-
Soğuksuy11. giden imaret yolunda lcain olup hususi buılarile aynı zün ve saatta encümene muracaatları 

idare namına iıtimlô.ki•e karar verileu Haci 1 mail oğlu ilan olunur. 1 - 4 
Masta/11. mahduma Halil Nihat, isme.il oğlu Rasim bini Hal'daki dükkanların icar artırması 
Ahmed, Haci Salih, Rasim. Nesime, Ali Osman oiulları 
Tc:mel t1e Hacı Me!tmed, Hani/11 t1e mu:ıllim Naıif ege Belediye Encümeninden : 
ait gayrı menkullerden 1!1''Uelce istim ·~le edilen yerlerd,n Mumhane önünde yeni g<!1ptırılan Hal binası dahilinde 
goyrı 790.80 metre murabbaı mahall.'n beher mdre mu- halen boı bulunan 6,7,8,9, 70.17, 18 ve 21 numaralı dük
'~6/,,ıına m?tJtılıap heyeti muhammer. 'C~ 125 lraruş lıesa· k .. farın lıaziran 939 iptıdasına kadar olan İcflrları geni· 
6ıgle 988 lıra htş kuruş ve 41 metre murabbaı dwarın cın _ • 
6 h bb d 80 k h b

. l .ıı z· elen ve onyedi gun müddetle açık '4rtzrm•ga çıkarılmıştır. 
e er metre mura aına a uruş esa ıy e _, ıra . . 

ı. t• J .. k k · t "'k ' · - -ddctl• icra edileceg· ı 71 1 eşrınısanı 938 cama gunu ıaat 14 de 
s ım a ararnamesıne tv1 ı an sc :ız g:ın mu ~ . .. 

i LAN 
1'rabıoa icra memurluğundan : 

Yeı:rıiJlli üç ehli vukuf tarafı.ndall 

Tımıımına 650 lira kıymet 

takdir edilen 

kıymti muluımmenin )-tlzde 75 ini 
buiıı:ıadığı tukdırde satış 2280 noı u 
kaaun ahkl\nıına tıvfıkaa geri bı-
rakılır. 

Satış peşindir. Artırmağıı iııtirak 
Ayafilboy mahallesi etmek ieleyenlerln kıymeti mu • 
Sağ tarafı p,rl tarlası, sol ham.menınin yüzde yed1buçuğu nlıbe· 

tarafı ilekAr oğlu kerimesi Fat- tilnıle poy akçesi veya milli bir 

iı.. baalı:aaın teminat mnkbYzuııu hevi 
maya a.ra11n ıatıluı oda maa bulunmaları lAzımllır. Halkları lapu 
bııhçe. arkası yiae peri tarlaaı, ılolllle sabit buluamayan diğer lpo 
eepheal tarikı am ile mahdut ekli alacıalı:lılar da diğer aIAlı:adar-
1111üştemUaU aaireyl bul haııe inJn ve lrtifalı:lıakkı aahiplerinla 

l $8-88 metti 20 Şabat 936 bu 11.akları ve hususiyle faiz Ye Dlallrafa 
dair ılan iddlala.rını evrakı müıbitı•· 

No. 139 Cilt 134 Hhite 66 No. 731} ıerile birllkt ıı•-. e .... tarlhi11.den 
Açık artırmağa çıkarılaııı olduiundan ıtıbaren 7ir111i tftn zarfın 

2 • 12 • gas tarihine mttulllf da dairemize bildirmeleri llzimdir. 
Cuma ıtntl ıaat 11 re kadar illi takdirde hakları tapu lillllle 
Trabzon icra daireei önünde birinci 18ı.it elmayanlar ııatış bedeliain pay 
a.rtırmuı yapılacaktır. laşmuından hariç kalırlar. Müteraldııı 

Artırma bedell kıymeti muhaa vergi n Belediye rusmu artırma 
menenin 1tı.ade 76 ini buhluja takdir- bedelinden tenzil olunur. 
de mtlşterlıi tl&erlne 9ırakılacaktır. Daha fazla malümat almalı: iste 
Aksi takdırl.e •• ııoa artıranı• t&illı.· yealer 2-11-988 tarihinden itibaren 
lldtt bakı kalaak ttzere artırma •• herkesin görebilmesi içiıı dairede 
beş gtl.n mH.ıhtl• temdit ed.11 ... k açık bulundurulacak artırma ~art· 
ve onbefinel gtıatl. 17-12-~38 Cumarteli naaeıi 937 - 579 No dosyaya 
gl1n• ıaul 10 de dwede yapılaeak muracaatla mevcut nıı&ikı gllrebil-
lldıı.ci arbrmuıada artırma be4.eli cekleri Ula olunur 

Acele sathk ev 
Aratilboy camii faaıadı, 

Qstte lkl oda blr sofa, altta blr 
oda bir ıota n milşteınilatl 
hni bir ev acele saUıktır. Gor. 
m.ek ve almak iıteyenler Arı

fllboJ köprQ başında bakkal 
Rahmi'ya muraoaat etmelidirler. 

Bu gece nöbetçi 
Eczehane 

FERAH 
Eczehaaesidir 

~--------------~~ ...... -
Yurttaş 

Kızı laya 

yardımı 

unutma 
80 karuı lci cem'an 1021 lira 80 kuruş kr.qmet konulduğu 1 isteklileri~ muvak~a~ te"!mat makbuzl~rı~e artırmanın 

ilan olunur. Be/etliye Encümenine murm;aatları ılan olunur. 1-4 
~-~ --==-= ~ ~-==~~===><--'""-'~===-__...__,=======-==========z==~==='------=: 

Gayrimenkul artırması 
Mahalle ve Kp. .f1_t!rvlci 'fJe sokak Ci!!!L_ _ M. N . Mtıİıammen Kry_: 

Es'IJak Ma. .)ıra ma;a~o.lar "'· Tahtanı karıir mağaza 136 900 lira 
• • ,. ,. ,, ,. ,. ,. 135 7 50 lira 

kğ11lig11 kö. Cami şerif Mev. münheclim dejirmen Arı. 343 15 lira 
NOT: 

1 - Mağtzzaların üıtiindelci i.a)ıe ayrıca tapuya m•rlmttur. 
2 - Değermen arıaıı üHrimL başkası tarafından yeni l>ir tleğirmen inşa edilmiştir 

Defterdarhktan : 
Yukarıde cins 'Ve evsafı f!e ! zo.larında kıymeti muhammeneleri ya:ılı üç gayri 1 

mllnkul 18-10 - 938 tarihinden itibı- 1 en her biri agrı .ıgrı o'mak vı bedelleri peşin 
ödenmek şartigle onbeş gün müddeti açık artırmaya çıkarılmıştır. 

Taliplerin yüzd~ 7,5 teminat ıkçasigle 3-11-938 perıımbe günü sacıt 14 de 
Defterdarlıkta toplanacak komisyona muracaatları. l1 - 4 ------------- -----~-----------....... ---..------~~---

Gayri menkul sahş artırması 
Mııhe/lıJi Soka;ı Cinsi Kapı No. Metrüke N. Muhammen bedeli 
JskınJerpaıa Çömlekçi Fevkani ot ; 60 304 1450 lira 

tnhta.ni ka,". ue hane 60 - 1 
Kasım ağa Kahg11 ham. kargir rr. <Jğaza 22 

• • • • 24 
• • 
• ,, . .. 
EnJtı.lc 

• • • • 20 
• • 

Golu oğlu 
Eski demirciler 

• • 26 
Alat~ıa 21 

tahtani /.ü.rgir 11taia%• 33-35 
fevkani kargir ardiye 

Alaca h•n kdrgit mağaza 14 
11 

• fevka»i fani gekdige 26 A 

139 
140 
138 
141 
4j 
78-79 

82 
80 

" " rint müttesi l ikibap mağa: ;?6 B 

Soğuksa ÇotalJaş hanenin 8 fıizsedı bir his. 179 

750 lira 
700 • 
700 ,. 
375 .. 
450 • 

1700 • 

600 • 
750 ,, 

100 • 

Defterdarlıktan : . 
Yukarıda cinsi 'lJe etJst1.fi saiu si yazılı gı..yrımenkaller 24-10-938 tarihinden 

itibaren onbeş gün mii.ddetle ve peşin bedılle ~çı~ ar~ırma ı~"re!ile •atlığa çıkarıltRıŞ· 
tır. Talip olanların yüıulı 1, 5 d f poeitolarile hır~ılctı ıha le ıunıı ol.an 8-· 77-- 938 ta· 
fhtnc m•••dif ıolı fiİ"Ü ıaat 1 ~ tlı Def tırd.~rlıııt,. top'•nac•k lcolftıııo11c m11racaatları, 

ı - 4 · 

Akarat icar artırması 
1 - Sinem" arkaıı,.da 275 rtumcralı diikkan 
2 - ,, ,, 273 ,, ,, 
3 - islcenderp•ı• Uzrınsokalc 277-219 num•ralı Jile/cin 
4 - .. .. 271 .. •• 
5 - ,. Esvalc 197, 191-1 ,, .. 
6 - ,, Meyda1' C. 19 ,, ,, 
7 - .. ,, ,, 17 .. ,, 
8 -- Agof ilho Erzurum caddesinde kir11ir oda 

Belediye Enc~meninden : 

Muhammen icarı 

100 
100 
190 
100 
75 
50 
50 
45 

Yulcarula nevilıri ıazıi.ı belediye Q/caratının latı~iran 939 iptitltısına kadar 
olan icarları 01111edi fÜR miiddetle yeniden crtırmaya k•nulmu1fur. 

., . Artırma 11 Teıriaisani 938 cum• tünü saat 14 Je de icra. olunacağından is· 
telcluerın muvakk•t teminat 111akbıularile a,nı 1i11 "' natta ıncümenc muracaatları 
ifan olunar. 7 - 4 

Bayburt Alayı Satınalma Komisyon Başkanhğından: 
. I - B ... gburttalci lcıta,ıtın ihtigtıcı için aşağıda ciıu 'Ve mikdarı ya~ılı on ;ki 

le.atem erzak, ıem ve yakacak s11lın aiı1'acıılctır. Erzelcın tahmirti bedelile elcsiltmesinifl 
şekıi, ilk teminatı t1e ıh~lesinin 1111.pılac"i' yerleri,. tarih, ıan t1e ıaatleri yazılıdır. 

, . Mik~arı Ta~min bedeii lı~ Tene. Elcıilt1!'e lh11l• Jhale ;hal~ 
~Cınsı Kıio J:..!!.a -~ lır• ~ ıekiı T111rihi guna ~ 

Un l~:J,U()cJ /j625 ()0 1172 10 Kapalı %•rf 9-11 -5138 ıarıamba J 
.Sııır eti 3:J,U(JV 4900 00 367 StJ •çık usulle 9 - 11 - 938 11 
,.)oıan 25,000 ı 750 uo 131 SO • • 9. 1 T -938 : 1J6 Pırınç 5,UOU 13)9 UO 1O1 25 • ,. 9 - 11 - jJ8 1 
Jiu,gur 75,0UO 1500 00 135 00 • • 70. 11 -938 p,,;en6ı 91 f asuıga kuru 7 2,0UO 13~0 00 99 00 ,, ,, l O - 11 • 938 1, 
Sabun ı.uuo 7t>Q 00 51 00 • ,, 10- 11 - 938 " '" 
Arpa 60,0()0 2409 00 180 00 ,, • 10. 11 -938 • 1ı 
Saman jj,()CJO S25 <JO 39 50 • 11 11 • 71 -938 c;m• t 1 
Ot 40.()0() 1 ilJI CJO 7 5 00 ,, • 11 .. 11 .. 938 J 
Gaz gajı 6,UUO 120'1 00 ~O 00 • ,, 11 • 11 ,. 938 : 110 
f•t•t11 JU,OQg 1 lf'J lfJ W QO " 11 • 11 • 111 1, 
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