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Çarşamba . Cumaertesi günlen çıkar - TRABZON \.. 15 inci gıl .J 

19 Mayısı coşgun tezah ·· t uta ık .. 
m ..... ~..,..SPll~mm"i r ~ -

A t t .~-k .. M e r s ı" n d e n ~ ATA l ~R.KON Samsuna ayak bastığı. Türk milletinin ilk konuşma hakkrnı alarak 1 a u r u n B harekete geçfıgı t.ıe genç/ şmeğe b:ışladıgı 19 Mayıs g ınün in yıldönümıi evvelki g n ş lıri 

19 M b ki • kk •• ı • ! mizde de coşgun fezahuratla kutl:ınmı tır. Se ıir başt n a a b.ı rıkl rl don nmı , yedi 
ayıs te ri ertne teş4! ur erı i den y lmişe bütün halk daha sab'Jlıtan itib r n d l rı, m ııd:ırıforı doldurmaga ba lamıştı 

! Saat '~ de Kız Erkek mektepliler, Şehir v Kı ı; p re l 11 E na/ cemiy ileri Cumhuriyet 
Mer&in 20 ( A. A. ) - Rigaıeti crımhur umıımi i meydanına doğru hareket etmf ş v? sıa y md ı m ... ;: r /mı /ardı. Sau i 14 buru ta Vali-

lcitipli;inden : 19 Magu gününün gıldönümü müna- -~ miz, Mülki oe Askeri erkan geldiler, Vali v Partı mmız bütün gen lik kafilelerinin 
ıebetigl• yurtlu11 her tarafından vatanda,Ların htg•- i önünden geçerek bayram/arım kulladı. Toren, sa 11. v~limızin ege anlr nutuklarile eaşlamış 
ccın ve s•mimi hislerini oe a%ımlcdr gınçliiin şuurla ~ bulunuyordu. Valimi%in, o kara günlerin bütün ana~aı/arım t >aruz ettfren nutuHarından S?nra 
ltzahııratını 6ildiren birçok telgraflar gclmekteJir. ~ . erkek lisesinden heyecanlı bır talebe t:ırafmd ,n d g z l bi lııt e söylt!ndı Bundan .sonr • 
Atatürk bundan çok mütehassis olmu,lar ve ttıe/c , . Mekteblilerin idman lıareketlerinc!en sorır~g~çit resmi yapıldı Da~a soma ıd17ancliara ras11ıda 
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. A .1 / • ' ko~ular yapıl1ı.Yomra kulübü çok guz•l Mıllı oyunlar ogladılar.Toren bu sur t e hıtam bulmu#u 
IQlr erı 11 sevıı erının ı etı mtsıne ncuıo u a1ansını 

nıemur dmiıleHli. - • 
-=a-•• ..,....,.St:Sa.taSU(...,.a;:t;ewm~~ V A L i M i Z 1 N N U T K U 

An karada 
Bayram 
Atatürk 
Mersini 
şereflendirdile 

Ankara 19 ( A. A. ) -
An/cara 19 Magıs ıençlilc 

'-ırımı ııhir stadgomanda -..acun lcalabalılc luırıı 
',;,"° 6üyü/c hir tez11haratl11 

lalaıımııtır. Mıra simi 
Reiıicıı•luıt Ataturite güle.
:';., laaıarlarilı ıere/lentlir
/ı · M•ltlcctin her tara-
~-- 6a IM•r•m .,ni ... 

"•t ile tııit edilmiştir. 
Atetur• 6- •/cı•• sa•t 11 
'- hu•ır trenle M11sirıı 
lllıit19ıc6ilae11 laarı/cet llııgur
•u,lartlır. 

Suriye Baıvekili 
Ankaraya geliyor 

L- Beyrut 20 (A.A ) - Sorlye 
-tYtk.Ul Cemil Mardam Parile 
hı>•ettı Hyabıt mO•••MtlJl• 
::,klra1ada utra7arak TDrklJe 
~ .. }1e doatluk anlatman hak
;:ıa IDQ11k.erelerde buhıaacık 

İstanbul --- Edirne 
arasında koşu 

Edirne 19 ( A. A. ) 
lıta 116ul ile Edirne ara

sında 240 lcil•metrelilc. bi. 
ıilclet garışı 6u giin gopıl· 
rnış ve 11eticulı Anlcaradan 
Egüp büyüle fark e birinci 
Eslciıehirden Ha il ile.inci 
lst•nbaldan lamba üçüncü 
ıılmişler. 

F rankistler 
Barselon 20 (A ~ ) - Neşr 

edilen bir tebliğde teurel c p 
hea&IMle Franko kuvvetleri bD
tno bar~ vasıtalarlyle mndaraa
larına raameıı ric ıte mecbur 
edllmişleralr. 

Japon askeri 
Tolcgo 19 ( A. A. ) 
Japon lcıt••tı bu gan H• 

ıov ı•lırıni iıg11l •tmiılertlir. 

Vali ve C. H. P. 
Başkanlığı 

TRABZON 
K11rt11luıumuzun ve tin· 

rlmlerla batı olın bu btlJtık 
enna ı..• de llze kullar 
gOlterllu ınzeı lllu11ulara 
tqekkQr Herlm. 

DalıW.fa veUH ,. 
C. H. P. Gıael Sekreteri 

ş. Kaya 

Hatay davamız 
~ ellp geçen arların vakaJal 
~ lllllll ıstırap ve heyecuı 
~ lı cetıp Yermemlıtlr. BOtQo 
~llQ niyetlerimiz, barışa göı
kıı .. !llmlz sargı, apaçık bir ıe-

... aut lıll•al MillJOr. 
Tart mUletlala Hatay dava11 

-~1• ula tabammOlQ 
~Jaa IUlh bir bfklun lfade
-..r. R...ı mulledeler, arsı 
lll111t1 dQftıaceler te ttınş 
:r••rlltlmiz; •lh•1•t mil l bııy 
Jıt ve .. reftmtz matıraı kal· 

dt&a dıakluya bdaı mukaddea 
'-'-rablleceatmiı mefbumlardır. 
lll 30o itin mazi um kırdetl· 
~illa. eılr yaşamauna Ye zımıo, 
~il temiz kaalart11ıa akıtıl· 
~·· AtıtOrk çocuklarının 
;:.. uzua mOddet 1e7ircl kala 
'111 lbUmal vermek bOyDk 

&af Jet, hemde burnunun 
de felaket buırlııu blr 
ttır 1 

llmaenlD bir kırıı topra 
&Oıo olmayan TOrk mil

~ tındl uzvl7eUndea bir 
"" Olan Hıtayıo, mostakıl 
~ 11111 kaJdlle mtui budut-
et._ haricinde kılmaımı kabul 
lla it lae ba tedıaklrlıtı 
..m:k bir ltırıt severlik ••· 

1•Pmlftlr. 
hl.L~lınaıar ; ber gQo bir veya t'9\' kartleflmllto .ltaııb bıya-
0.:0 t 1 e r ı o 1 gOzlerlmlllo 
,..,.'!" 1erup dururken ote ta-
~ kuaktenlı FrıDN •D· 

meulllerl; gırolar, mırtellerln 
hılt, C aevr• mukarrerıtından, 
Anktrı muk.arrerıtındao dem 
yuruşlarıaa lnanmı1oruı artlk. 

sozn, oıo tlotru •e mert 
mllleUmlzln kıl'fllıDdı iki yQzlQ 
slyıaetlerln. dQzenb11\ıklınu 
lfl4n mabkQm OldufUDÜD 
ldmsınln şOphetl olmuın 1 

Tarih ; nıkkla kuvvetle 
bışbqa JtlrOdDIOH ea btlyftk 
tıhltse , Tnrk ml lellde dOaya 
ahnealnde bıklıt, bunetl bqb il 
yDrOt•Of olan mWetlerJn bqm
da gelir. Hatay YIUJilDi •l•r· 
başlıbkla takip edlşimls kendi
mize olan ıovenim ıdeo, kuv
vete muracaat etmeyişimiz • la· 
aanlıaa. ıulb Olknınae 1ardım 
etmek arzu•uzdaodır . • 

Geçen 7ıl, Kamuta1ıo Ha
tay mukadderatına ıahoe olan 
tık cel1811 01&• anll1oruzld IOD 

celseal olacaktır O glln be1• 
csnlı hatipler Ttır mllletlolo en 
temiz blıierlne ve en aukaddes 
emeline tercDmaa oı .. uşlardı 
c sı ırlartla gayri tabllllk tardır, 
Bu gı1yrl tablllltin izale edildi· 
tini olmedea aclrmek lıU1orum• 
evet oımeden görmek istiyoruz. 

Atatnrk neıJınia it e y a z 
kitıplarına 11111 gOstermiyenler 
karştlarında kıııl kitaplarımızı 
bulıcıklardır, buna biç fDphe 
etmeslnler ı 

Ihsan GülteKin 

A 
ztz arkadaşlar, mubterem 
Tta zoalular, S • ' g l l l 
J~nçlt!r, sporcular! 

BOJ'1k bayra111aız kutlu 
olsun. Bugan s vinçle, heye
canla toplanıp kutl11dıtımız bu 
bOyük bayramın kll&ıetla ölçQ. 
lemlyecak kadar J Ok.ek olan 
kıymetini, c.hanl rlı tarhlamı 

yac k btıyüklOkdeki aıameliol 
tııkdir et ek ve morekktreleri 
mlzde tecessnm ettırebllmek 
için bundan 19 sen enel; bin
lerce se elik hıyat ve tarihe 
mı ik olın mllletlmizio, •zeJi 
ve ebedı n mının dllllyı tari
hinden sUin ek lstendığl o kara 
gQoleı i, damarlarımızdaki kaa 
ları d llduran ve amanııı, 

ilmld iz ö nm b yecanla ı iç nde 
çırpındığımız ber biri bır asra 
değ s tl ıi t battu etmeltyiz 

Şimdi sayoi s tvet Ye ada 
lellnde en bOJUk hu ve saa· 
detle yaijadığ mız, reogt şafak· 

lard o, şekli s m 1 rdan a ıomıv 
bu uıuk ddeı H nı.. Bayratı
mızıo şanlı mevkUnden dQş'l>an 
eliyle lladirlldlalal içinizde beni 
&lbl gOzlerlle gOrea H kalbi 
parçalanarak tabld olaalara o 
blalerce olam acııı•• bedel 
ola• bıtıralarıu aYdet etmeli 
teklif ederim. Bu çolr. eli• 
gDolerl ıormemı, olmak .. ,. 
4etlle bebttyar olan ı•D9lerede 
buj(QnQn ıurmetlal Olçebll•• 
ıerl 1çta bu1D•ll11 1ntıekııaı 
buluamı1a• uıdetlle o ınalerlo 
derlollat bu1111w11as acılığını 
mukayese etmelerini ve bl,. daha 
ebedlJeD bOyle blr gla gOr•e 
••lerl için buolan unutmama 
larlDI t vıi1e ederim. 

Umumi harpten yorıuo ve 
aatlup çıluaışdık. En fen11ıda 
milletin kuvvdl •aaevlyesl tı
•ımlıe bozulmuo ve herkeıde 
mllleUa artık ebedlJeB mahY· 
oldutu kaaıll b.Akim olmıkdı 
bwuamufdu Maddl '8 manevi 
0111 'lr bezlmet içinde ldik ki 
lkl kardeo blle blrblrlniD elin· 
den tutm11gı ltlmad edemlyerek 
her biri blr taraf da tutuaacsk 
bir fer ar.mık perlfan ıaıada 
leli. 

lıtlmtlat içla uzanan elleri 
tutleak klmıe bululllDlfOr, Allah 
109lın eller de yine JOıiere ka· 
paoı1ordu. TQrkQn bu azameUI 
elemiyle eaıeaeo moıtevlllerde 
ıon nef,stmlıln bir ın enel 
çıkmHı ıoıa ber tnrlll tecayll 
ika etmekten i•rl kalmı1orlardı 

işte millet ; illkremlı ıztıo 
keca bir deıılz ortaunda parça
lanan kOboe bir gemldea ıu1u 
dQkDlen insanlar gibi biç blr 
Qmldl necat ve halh gOre 
miJerek çırpıoarkea 1ılnız bir 
bDJDk Adam, beoerl lztırabı 
1eame1l bilen, Tnrt mllletloln 
ezell kudretine loıoı satlam 
o an bir adam, bU mllleUo esıa 
Olmlyecelin~ kanl oı•uıu ve 
ondaki kudreti berkelden iyi 
btldlgl için, onu ellodeo tatmak 
nsere kOçOk bir vapqra blamlf 
Karıdeoblı bef11 kOpllkll dal· 

gaları arasınd ı b tıı çıka il rll· · u d.ın bı1şku memleketin 
yor ve her zaman süvl dlği gibi h r tarafı d• an sırı hmstiya
tekr r ediyordu : niye, b rı, celi buso 1 emel 

Ölmez bu vatan, farzı mahal ve maksadı naıo temi i lsllhu 
ölie de hatta tin~. Devleti hlr an enel çOk· 

Çekmez kOrenlo ıırtı bu m shıe aarfı meni edlyorl r. 
tabutu c.ı:ıslrui l'cabzoo ve S1msun ve bUtnn 

işte mi letia yelı ve naUml 1 Kuadenlz sııhlllerlode Pootoı 
l9lode semalarda aradığı o h'l c mlyetl teş klc.Ol etmı~. k!lr· 
lask.ılr, 19 Ma711 1919 ta lblodA tulmak için ortaılı Oç fik.lr ver: 
S msun sahiline ayak baımıw 
ölQaı yatağıod11 olan bDyOk 
hsstasınıo nabzı ı tutıauşdo 

Arkad şiar, lfte o bllyQk 
hala kAr Must f Kem ldı, At 
tOkdn Bu gnn yıl döın n il 
kulladığımız o bUyQk gün işte 

o gnodOr. 
19 Mnyıs genç Tllrk dev 

leti in teMell atı\dığı gUudnr. 
19 M tyıs Tnrk mHletloe 

hala ve necat güneşinin d) 
doğu bündllr. 

19 Mayıs TQr k mlllt U e 
ret h ve saldet yolunu" açıl· 
dığı anodor. 

O nç TQrk D vltli in t m 11 
abld•A'I ... ıgoo ayol umanda 
b~eta reni atı ao gençlerin 
genolllL •e apor bıyrımıdır. He 
plolze bu bO,Ok bayram kutlu 
olauu •.. 

Bil BIJDk haf tıkar S mıuna 
çaktıa. ..... vaziyet ne halde 
oldutuau kendi Us nınd n çok 
•eciı aurette oarealyoruı : 

«1385 senesi M yıım t9u cu 
gQoQ s~msuoı çıktım. v ılyet 
ve manurai umumiye : 

Osmanlı d~vl tlulo • da 11 
bulunduau gurup, harbi umumi 
dı matlOp olmuş, O m11nlı or
dusu her tarıı!da, zedelenmiş 

ıeraltl ı~r. bir mütareke im· 
zalanmış, bQyOk b rbın uzun 
seneleri zıırhnd11 millet yor u 
ve fakir bir halde, millet ve 
memlekell harbı umumiye snk
edenler kendi hayati rı endi· 
şeslne dUietek memleketten 
firar etmişler. 

Saltanat ve hilafet mevkllnl 
ifgal eden Vahdetllo, motereddl 
phsı ve yalaız tabtıoı temin 
ed blie tini annı ett gı 
deı l tedbırler araşt.armakda , 
D.ımat Ferldln rlyaHtlndekl 
k.abiae aciz Tıay iyetzlz, c b o, 
yalnız P'diş•hın irad sine tAb1 

ve onunla b raber ş hıı. arını 

vikaye edebtlecek her hıı~gl bir 
Yazlyete raıL 

Ordunun elinden es\l a ve 
ceptıaosl alanmış Ye alıoınakd • 

itilaf devletleri mut rek 
abk.louna riayete ın ura gör ni 
Jüri r. Birer veaıl e il 1 ıı r 
dooanma(au ve asker eri lstan 
bulda. 

Adana vilayeti 1 Fran ı 1 r 
U fa, Mar ş, Antf'p ln l ıı r 
tırafıad n lşa l dU ş A ta y 
Ye Konyadı ltalyın kıtaatı as 
kerlyesl, Merzifon ve Sa u 
dı loglUz ukerleri bulu u r 
Nltıayet mebd l kelııtm kıbt l 
ettlglınlz taribtf.a dört gOo v 
vel, 15 May11 'iS5 de ltiW d v 
letlerlolo mafafakalUe YuDU 
oJ'daıu baıı ı lbr 9 adi troı 

1 - lngiltere 
t l p et k. 

2 - Amerika 
t lep etmek. 

himayesini 

mandasını 

3 - M~hallt halas çareleri 
ar mak. 

Efendil r ben bu kararların 
hiç birinde lıabet görmedim. 
Çüokn bu kararlaraa 1 Unat 
el tlğl bUtQn de iller ve mıntık-
1 r çUrllktO, es s ndı. Hakikati 
h ide içinde bulunduğumuı ta 
rlbde; Oamaolı devletlnlo te::ı]( 1-
lerı çOkmOş OmrQ tamam ol· 
D.:U du 

Osmanh memleketleri ta
m11mea p rçıdaamıştL Ortada bl 
avuç Torkan banodıta bir Ata 
1urdu kalmışdı. S n mHele 
b adaa tıkılllhıl t .,ıaıe uQ'ra 
tılmakdaa ibaretti Oımanb dev
leti, onun lıtlkl4ll, pedJtıh. b• 
Jlfe, hQktlmet, bualar btp 1 
m dlu•n kalmamış, bir tıkım 
lafzı blmaaadan lbırettl. 

Nenin ve kimin m11uol 
1 ti lç a \imden ve ne mu• 
veaet tat p o uamak l teltlyordu 
O halde ciddi ve bakikı karar 
ne olablıirdl. 

Efendiler, bu Taziyet kıt ı 

sı da bir tek karar vardı O da 
H dmıyetl mllliyeye müsteQld, 
bılılkaydU şut müstakil yeui 
bir T \rk Devleti t ı:ıis etm k. 
l~te d ha 1 t nbuldan çıkmadan 
enel dOşrndORftmDz ve Sım· 
ıuoda Anadolu topraklarına 

ayak bal!lr basmaz tatblkatıııa 

baş adıaımıı karar, bu karar 
olmuştur. • 

GörQlQyorki milletin o 111 

m kl e in nzlyetl, DevJ ti 
geoçl a em Det PllfAl l S J le 
dlğl sozı rde ta \ lr ettıkl rl 
vaziyette buluouyordu 

ı,te o BOJ ük rehakar, mil 
eti, vat nı devleti bOyle bir 

b ş dOndurocn f elak t e:ı kur
tumıj şl:ııdlld minnetle, lfıl

h rla lçl de bulunduğumuı 

rer ı ıhlkara yUk eltrıılştir. 
1 te ark daşlar, l 9 Maymıı

aıam ti, kıy ti budur. 
M us fa Kemal TOrk mllle 

t dl·, 'fark m.Hetl Mustafa 
Kemaldır ı 

O u biz m 
b ı ınıız a 1'Urk 
mi l ti i n QtP. 
na i g n i c ğl t>, ı U k ır il· 
!eti iıı mu ır n edeniyet sevi
ye inin fevkine rıkııc ğms bir 
tek f rdlo ş b l JOkdur. 
Eb di mi et, eb dl fOkraa otta. 

Ne mut il b ze ki AtatOrk 
d vrl i 1•111oruz, ne mutlu 
TQrkQm dl Dl-

Oluşlar 

1~,MAYIS 

B 
Oyük. harp içiade 
~atıları çatırdıyan 

1 ) d l ll .. d o ev e er ıçın c ı· 

mı .• lı impıratorlufu 
da vardır Türk milletinin • ~ 
rücijnü iy: ca kullındıtı rüa&erde 
üç lcıt'ada at oynatan ve söz 
reçircn bu cıhaaıir müe ..... 
ıımdi b~r yatalak olmuıta; ha .. 
taydı, o cekti ..• 

l tıraı karraları bu tarihi 
hastanın •tın• lifÜfmütJer onu 
ölmeden pa çı 1 m '/' lu r.1y~rlardı. 

15 MayıA 1919, bu dütilııco
nin İzmir kıyılarında i~e baıladıfı 
rüodür. 

lu ııraluda ufuklara herkoı· 
ttn dal-a iyi fÖren. milletinin 
içinde çalk.anclıfı aatarabı herku. 
ten daha yakın bilu, lataabul 
kaldıramlannda berkea gibi dolaı· 
mıyan genç bir g-eneral Bandırma 
isimli pu tulaaız, parakctıia çil ük 
bir remi ile yola çıkıyor. •Gitme, 
seni balıraçaklar I • diyorlar cGı. 
decıığ'im li?İtmeliyim I • diye ce
vap veriyor. Ve yola çıkıyor. 
Karadeaizin azıan d ltelariyle 
çetin boğufmalar oluyor. 19 Mıyıa 
1919 Salı sabahı Samauu çıkıyor. 

O fÜD Saıaıun kıyılara biri 
rökten ve her zaman rördOfil, 
diğeri yerden ve reni lcarıa!ıdıfl 
iki ruaeoi bırdea kucaklıyor. 

19 Mayısta Samsuna çakın 

reneral, rötalncl• volb•lar tafa· 
yan bar kahramandır ı ba kahra· 
man en fena prtlar içiade ea 
riizel net cJer alma ıaı bilea ve 
bapran bir varhkbr. Çanakkale 
Oau hftflDUiyle bir aafer dea· 
tMI oa.Ufha. 19 May11, bu dee
tam J•furaın bittin vataa re
alfliJıade ve tarihia hiçbir dev· 
dilde 6lçlla0 buluaauyaa ye bu
funmazaCJlk olaa bir tleatu yarat
mıya anıf çtiti rlladOr. Ba ..U• 
T.Ork tarıhiain r-çq'ain n p. 
Jeeetiain yepyeai bir aycbalafa 
açaflflDID ilk ~Didilr , •• 

Türk varlatuua en parlak 
ril•efİ bu wüa dofmuot•r; Ena· 
rumda, Savaıta, Aokarada. laö
nünde, Sıkaryada, Dumlopıaarda, 
lzmirde görülen fÜr ıııklar hep 
bu eşsiz baılanııcıa ettridirlu. 
19 M11yı , tarihin batnnda rö
rülmemiş bir t•blanııtır ; bundaa 
sonraki iıim1er biyilk ürk tarihi 
i~ınde ve dilnya ölçOıiıade birer 
kutup teıkil edea m~rhılelardir • 
S.yıaız uırlardanberi dalıaluan 
ıatiklal ve medeniyet bayrafımız, 
19 Mayı tı yepyeni bir devrin 
mOjdeeiai olarak Samsun ufukla
rında rorünmDıtilr. 19 Mıyıa yal
nız bir aenenıa detit ; btıtila 
Tur• vat naaın ve tıuhinin; bO
tiln muatarip ve maa um yurtla· 
r,a da &onıu.z bır hah r ıllnüdlr. 
19 Mısyısın minaaıaı relec.kJer 
da a ıyi anlayrc1kla dır ..• 

Bıı şarılı rua, biltiln yurtta 
rençlik ve ıpor gOr.Odür. Büyük 
bir ihtilalin ilk günün rençlik ve 
heyecan rilnü olma11 De kadar 
yerinded r. 

Büyük bayram Trabzondı da 
iiyık oldutu ebemmiy tle benim· 
aeamiı ve kutlaem şhr. Dahı 
rünleıc' evvelden hazırlık bati•· 
uıı tı. Perıembe rünil f hir ae 
v nçli ve rüzel r nl rden bınal 

ya~mı~tar. Her yer al bayrak 
l rla doaatllcnııta. Sokak.Ur daha 
sab.htan k lAb.hk idi. 

Umami yollll'a rJıel alaalı 
veciz ı~r konmuıtu. Halk alma 
alua • por alınına ko~uyordu. Sa
at 18 de okullar Çocuk ba~ 
ıinden hareketle sabaya yollud .. 

- AJt tarafı ~ de -
sovran 
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19 Mayıs ezarhklCJrın icar artırması 
-- Bıı~ tarafı 1 de - BELEDİYE RİY ASE}İNDEN : 

lı:ır. Bundan sonra yakın köyler· Belediyeye dı"vreılilen me:z1rlıkfo· l.ın Kavakrnegdanda, 
drn gelen sı:orcular burızdnki • 

tebhirlıone civannda hulur:nn mn.rırlık arsası tarla şekknrdeşleri i1e birlikte tören yer·-
n'! vardılar. llbay. yınındnki he· /inde kullanılması için bir senelik icarı OTI!, edi gün mid 
y tle gençlerin ve halkın b::.y- detle açık rrtırmaf!cı konulmuştur. 
ramlarını kutladı. istiklal mnr~ı Artırmrı 31-5 938 salı günü saat OP'J dö·tte icrtı edi. 
çalındı gençler and içtiler. söy· leceğinden f ılip 'erin a··ni gün ve sa atta encümene mura-
lcvler verildi, geçit ve beden caatlarz i lll'J o 'unur. 2 - 4 
hıt eketleri yr.p•ldı. Kız ve erkek 

talebe büyük bir intizam içinde Açık eks"ıltıne "ıle levazımı h:ıreket yaptılar. Hayatta sporun 

ehemmiyeti hakkındı ne söylense k ki" 
azdır. Bi.r.e ölüm zinciri vurmnk irtasiye na ıyatı 
istiycn Sevr sporu da menedi· Trabzon kırtası"ve deposu memurlug" undan: yordu. Neşe ve hareket hayatın J 

ta kendisidir. Perıembe günü 1938 senei maliyesi hazi,anından mayıs gayesine ka-
yapılın spor bereketleri bu ba- dar Trabzondan Erzr... rıım. E ·zincan ve Gümüşane vi/Q.. 
kımdan çok ön~mlidir. Gürlü1, yet/erine s,.vkolunac{lk levazımı kırtas;yenin bir senelik 
inanlı, heyecanlı gençlerin hep nakliyeleri 16 5-938 L rihinden itibaren on beş gün miid
birden yaptıklnrı düzgün hareket- detle açık eksiltmeye /onu/muştur. 
ler ATA TÜRK DEVRiNiN en 
canlı oluşlarından biridir. Trabzondan Erzuru ~:ı kadar nakliye bedeli 1000 lira 

O gün mık1ofoa bize azizlik f.le Erzincana 300 lira ırıe Giimüşanege 75 liradır. ihale 
etti. Söylevler hoparlöre ııkset- 30 5 938 pagartesi gii.nü saat on dö"rtte Defterdarlıkta 
medi. Hareketler biraz acele ya- yapılacaktır. Talip olo nların tayin olunan gün ve saatta 
pılır gibi oldu. Kumanda için yüzde yedibuçuk dipJzito "kçesini yanlarına alarak ko 
daha yüksek bir yer ~!saydı iyi misyona ve eksiltme şortlarını anlamak isteyenlerin her 
olacaktı. Stadyom ihtiyacımız bir gün kırtasiye depo memurlıığuna muraca~tları ilan olunur. 
kere daha anlaşıldı. lıtiklal mar- 2 _ 4 

~ıoı hep bir ağızdan ıöylemeliydik. ===== 

Bunların hiç önemi yok. Gi- T • • • • k k h ı · 
derilebılir şeyler. 19 Mayıs günü UtUn Ve eşya OYI Ve ama ıye 
toplu, güzel ve çoşkun heyecan· • 1 • k · ıt · • 
lar duyd~1ı:... iŞ e~ı e Si nıesı 

İ IB.n Akçaabat inhisarlar Müdürlüğünden : 
1- 6-938 gününden 31-5 939 günü akşamına 

kadar müdür liiğümiizden gidecek ve müdürlüğümüze 
gelecek yaprak tütün, mamul tülün ambalaj levazımı 
ve emsali eşyaların kayık 'T•e hamalige işleri 15-5 938den 

SUrmene icra me.nurlu-
ğunden: 

Snrmeneulo Aııartış köyC.n
dea TemUoğlu osınana 2500 iki 
bin beşyUz liraya ipotekli olup 
hu kerre satışına karar verilen 
Sllrmenenin Gôlense mahalle-

29-5-938 g inüne k11dar onbeş gün müddetle 
•Jrı ayrı açık eksilt·nege çıkarılmıştır. 

sinde tapunun 3H eylıll ve 11 
n umurıılarında kay itil yekdlgc. 
rlne bitişik Hasan karısı Zehraya 
ait şarkan M1:1hmet oğlu Hasım ı 
v~ Mazhar hanesine giden yol 
şimalen tariki am garbeo ııabibl 

Şartnom 0yi giirmek istigenler müJdeti uır/ında 
Trabzon başmiidürlüğile . müdüriyetimize muracaat 
edebilirler. istek ilerin yüzde yedibuçulc t•minııt akçele· 
rile kayık eksiltrne'ii için 30-5-938 glinü saat onda 
Vf! hama lige ek .i/tmPsi için de saat onhe#e müdüriyeti 

senet hanes\ cenuben Heci meh· 
met oğlu Hasan tarafından ta. 

mizP. m'.lr,..canflurı ilan olunur. 2-4 

riki has ile mahdu 12 numarada 
kHyitlisl alt katla kapııdan gir:
lin~e sofa sağ ve solda iki oda 
karşıda mutbah ve hıtla yanında 
bir odalık Ustu açık yer merd1

-

venle ç:kılır. Üstte ufak sora 
üç odalı ahı bodrumlu UstQ kl
remftli hane 11 numarallSI sağ 
torafı sahibi şentıdin diğer ha· 
re ı solu sahibi senedin tarlası 
ark~sı H san tarlası tarafından 

tulki ba:ı cephesi tariki am 
ile mahdut altta iki oda üst 
htta iki oda ayrlca mutbabı 
havi bodrumlu ve Usta kiremitli 
iki hane ~500 llrn bedel muka 
blllnde 15 haziran 938 taıibine 
rastlayan çarş mba gUnU saat 

Tarla icar arttırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Akçaabat kozasının Dürbinar mahallesinde Hususı 
Muhasebenin malı olan bir buçuk dönümlük tarlasının 

sabik icar bedeli olan on lira üzerinden 16 tün müddetle 
artiırmağa çıkardmı;tzr. Muvakkat teminatı 75 kuruştur. 
25 5-938 tarihine çatan Çarşamba günü saat 15 de vila
yet makamında toplan cak olan daimi tncümİnde ihalesi 
yapılacaktır. isteklilerin muvakkat temind/arile encÜ· 
mene murı.cuotları. 3 - 4 

Erzak eksiltmesi 
N'o. Nev'i 14 de Sllımene icra dairesinde 

satılı:caktır. fazla mal O ınat al· l===1===E.=k=m"-"e=k=~===1=3=00=0z======-o.=m_,_1 .... 2 ....... __ =--

ınak hteyenlerin SO mayıs 938 2 Et • 5 :o 35 

Miktarı kilo 
Muhammen bedeli 
Lira Kr. Santim 

pıızıırte~i gOnUoden itibaren açık 3 Ynğ 7JO 80 
bulunan şartoameye göre bile· 4 Tıız 500 3 
CPklerl gibi 938 - 49 No. Hede 5 SabJn 60J 37 
her zaman malllmat nlr:c<ıkları 6 Pirlaç 4000 23 
teminat kııı şılığı olan 2500 lira· 7 Soğ1n 9 .-0 3 
yı tutmadığı ta {dlrde en çok 8 l•ıce fıısulya 210 7 
artıranıll taalıhUüU b!lki kalmak 9 Kırmızı mercimek 150 20 

10 N1Jhut 150 10 
şartlle SO hazirıto 938 perşembe ıı KeEm 1 şPker 2000 82 
gQnUne ikinci artırmaya bırakı 12 Toz şeker 100 28 
)!lcığı artırmaya lştirl\k için 13 Kııyı. ı 100 25 
) Ozde yedibuçuk nisbetlnde le· 14 ü tlnı : OJ 25 
nıtoat akçası banka mektubu 15 Çay iO 350 
\leya devıet tahvili verllrc~ği. 16 Salça 2Cıo 25 
ı\rtırma}a i,.tırak edenltırln şart- 17 Mekaron 200 25 
mımeyi ol umuş satı,ı bnlllo 18 Pirine uou 100 25 
mokeliefiyetlerlle kabu'l ınmış 19 Şehriye 150 25 
s ıyılac9kları bu hakka bu 8 ılışa 20 sut 2co.,o 
hir diyecekleri olanların veya 21 Soja 400 
bir hak ve imtlynz iddia cd •ıı 2~ Sebze 8CY.lP 
leritı fcıbu iiıin t.ırlhiDdl!D iliba 23 7e dla yı.ğı 40 

" 24 Un ıoo 
ren 20 gnn içinde iera da're 25 Kı:ışar pe,·nirl 25 
sioo m~racaat!arı aksi h ide 26 Zeylin dııaesi 10 
hakları tapu sicili ile sabit Ol· 27 Hor z fasulyası 100 
miyanlamı satıştan istifade ede- 28 Odun 150000 
mfyecekleıi i!Aa olunur. 29 Maden kömurn 40 ton 

~- 30 Gıız ynğı 54: teneke 
tiurmene icra meınurluğur.dan : 31 Tavuk 100 adet 

Yumrauın L1tum küyfındeo 32 Limon 300 ,, 
HUseyin oğlu l\Ielımede tıorçlu 3:3 Yumurta 200J ,, 
kalecik köyUaden uzun Hasan 34 Çaınıışır çividi 600 ,, 

oıuııarındao Yakup og-ru ıs. Vilayet Daimi Encümeninden : 

19 

7,5 
10 
5 

50 
15 
70 
30 
10 
1 

280 
38 

3,5 
2 
2,5 

9) 

Samsua 

25 

mılll n borcundan dolayı lıacz 
edilllo paraya çevrilmesine kn- Memleket hastanPsi iı;ln ııhrecak, yukarıda cins ve aiktar
ror verilen Kalecik köy On de ltı ile karşılarında mubıımınen bedell ri yıızılı erzak Ye saire 
ıı • • klı kabrlst ıa clv:mndn taraf· 21 gOa mUdde!h a~·ık eksiltmcğe konnlmııştur. 1·6 938 tarihine 
lıı•ı kabri t m tariki anı ve HRcl çatım ç ·şamba gUuU saat 15 de vilayet makamında t< planr.cak 
Tııfnn ve Arif reiıi sınırı ile olan dtıimi encllmende ihalesi J!!pılacaktır. İ&leklHerin yCzde 
mahdut t ıpuaun 938 şubat i6 yedi buçuk muvıikkat temiostlarllc encilınl'oı:ı auracaatlım. 2-4 
numarasında knyitll 576 hisse 
ltibnile 560 hissede borç uya 
ı,Jt 2BU lıısse tıulnon temamı 

800 lira llltıarl f) r.ı ır ol n bJrç
rlt kıs,n• 400 lirtı lil\ ruell mu
h tmmenetiioin yUzde 1etmiş 
beşini bulduau takdirde 27 5 
~as tarıbtne D1adfl r.umt gUntı 

saııt 14 de Sürmene icra doi· 
rPslnde sııtılııcıoğı kıvnıetl ır.u
lıammenesinin yflzde yetmiş 
beşlol bu'mı dığı takdirde 13 
hulrıo 938 pszartetl gUoUne 
lki11cl artırmı11 bırekı!acıaı pey 
ıDrm k lıte1eal rla 70z4e JedJ 

buçuk teıninst akcaıı!le birlikte 
1 ı 5 9:38 tarihinden itibaren.açık 
bulunan şartoamıyi görmeleri 
fnzlu malQmat almak ilteyeo
lerln 938 • 95 oumarıı fle fcrı 
dılreılae JDur.ec.aaUıı ı ı:~a olu· 
aur, 

Kapalı zarf usulile Anadolu hanı 
müzayedeye çıkanldı 

Mahallesi Sokağı Nev'i Varidat kapı No. Tr.ıpunun Ta. No. hududu hazırası 

lskender P. Meydan C. mağaza 67 - 69 Mayıs 937 161 Üç tarafı gol bir 
tarafı Nemli oğal · 
/arının Cihan Öleli 

.. .. ,, 71 - 73 
,, .. han 75 

77 
79 

,, ,, 
.. .. 

mağaza 

" ,, 
" 

81 
.. ,, . 83 
,, EsfJak ,, 264 

• .. " i.66 
n • 268 

" .. .. 270 
,, ,, • 272 
.. ,, .. 274 
.. ,, ,, 278 - 280 
.. .. .. 282 
,, .. .. 284 
.. • .. 276 

Defterdarhktan: 

,, 
,, 

,, 
,, 
.. 
• .. 
,, 
.. 
" .. 
" .. 
,, 
,. 
,, 

ile molıdut 
162 
178 Esvak caddesinde 

276 No. medlzalli 
163 
76-f. 
165 
766 
167 kıymeti mulıam

menesi 25000 L. 
168 
169 
770 
172 
171 

174 - 175 
176 
177 
173 

1 ·- Trabzon Bel11dige daire~i karşısında kciin Anadolu hanı namile maruf ya
karıda müfredat ve evsafı yazılı tahtani 18 m1ğazg fefJkani 16 oda maa ardigegi 
müştemil ebniye bedeli peşinen tediye edilmek şartile satılacaktır. 

2 - ihale 24 magis 938 taı inine müsadif salı günü sual 16 da Tr•bzon Defter· 
darlığında yapılacaktır. 

3 - Stıfış lc.apalı zarf usulile yapılacağından yüzde 7.5 teminat akçası olan 1875 
liralık teminat mektubile teklif mektupları arttırmanın açılma saatinden bir saat 
evveline saat 15 e kadflr Defterdarlıkta müteşekkil komisyon reisine makbuz muka
bilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilen/erde ayni saatte komisyonda bulundurulacaktır. Gerek postada 
ve gerek sair suretlerle vaki gecikmeler kabul edilmigecelctir. 

4 - Fazla izahat almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin Defterdarlığa mura-
caatetrneleri ilan olunur. 7 - 14 - 18 - 21 

Kiralık kahve, otel, mağaza arttırması 

No. su 

'1 

25 
39 

149 
153 
200 

Bedeli sabıkı 
lira Kııruı 

10 
45 
45 
55 
45 
45 
45 
36 

Yeni cama 
Muhittin geni solcalc 

.. .. • .. ,, ,, 
Uzunsolcalc 

• 
• 

Tuzlu çeşffte 
Selamet oteli altında 
Sılamd öteli " 
Selimtt oteli altında 

• ., ,, /aran 

Nev'i 

mıktep binası 
mağaz2 

.. 
,, 

dülckan 

majaza 
,, 

otel 
majaza 

2 
40 
38 
44 
42 
39.38 
00 
27 

220 
1630 
300 

1000 
45 
45 

132 

Çukurçagır kagmalclı t•rlıı, otlak. if terilik çalılık 
• .. .. • • • 
" • • .. ,, .. hane 

Vilayet Daimi Encümeninden : 

seneliği 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
8 
3 
3 
3 
3 
3 

Hususi MuhaJebenin malı olan gulcarıJa §•zılı mağazt1. otel, lıalıvıhane Vf! ara· 
zılar karşısında gozılı müddet "' sabile beJelltırile kiraları arttırm•J• çıkarılmıştır. 
f. 6 938 tarihine çatan çarıamh:ı günü saat 15 de 'Vilayet mskamırtt/a toplanacak olan 
d11imf enttümende ilıal11lıri yapılacaktır. lstıkliler;n gdzde yedi buçalc maf>akkat temi-
natlarile encümene muracaatları 2 - 4 
= 

Nakliyat eksiltmesi 
Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

::.rzu,umdan Ağrı. Begasıt, Aleşlcirt. Diyadin, Tutalc, 
Tercan, Oltu, Hınıs, Hasan'/cal•. Tortum, Aılcale. lspir, 
Van t1e Bitlise yapılacak nakliyat için vaki teklifler 
itidal ltaddindtJ görülmediğinden eksiltme 17-5-1938 
günürulın itib.,·en f 5 gün uzatlılmıştır. 2 - 3 

Mağaza icar arttırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Hususi Muhasebenin Muhittin mahallesi gıni •ole.ok
taki 37 No. lu mağazasının bir senelik kirası Jabilc icar 
bedeli olan 60 lira üzerindın 16 giin müddetle arttırıl · 
mağa çıkarılmıştır. Muvakkat teminatı 450 kuruştur. 
25 5-938 tarihine çatan çarşamba günü saat 15 de flild· 
yet makamında toplonacuk olan dttimi encümende ihalesi 
yapılacaktır. isteklilerin muvakkat temin•tlarilı encü-
mene muracaatları. 3 - 4 

icar arttırması 
Belediye Riyasetinden: 
Mezbaha civarında tesis edilen bahçenin büf esile 

birlikte bir senelik icarı 120 lira muhammen bed~lle 'Ut: 

on gecli gün müddetle açık artırmaya lconulmuştur. 
A.•tırma 20 5 938 cuma ıünü saat 14 de icr• ıdilc

cıjincJ.n istelclilerin temiutı mavaliat• mo.khudarllı 

fneimını rnaraçoatJarı ilin •lunur:. 1 - ' 

Delet otobüs 
şirketlerinde 
yaz tarifesi 
başhyor .. 

Devlet transit işletme 
Müdürlüğünden : 

Erzurumdan Trabzon isti
k•metine yapıları :nakliyat 
ücretleri hariç tutularak 
ototJüs '" kam.11on servisleri 
umrımi tarif esinin diğer is
tilcametlerdeki mıntakaları 
ücretine 1-11-1938 tarihinde 
gapılmıı olan yüzdı elli 
ZGm 22 .5. 1938 tarihinde 
merigetten '/ca/Jırıl11c11'/c oe 
bu tarihten itibaren geçen 
sene 19 Temmuz 1937 tari· 
hinde tatbilc edilmiş ulan 
gaz tarifısir.in totbilcin• 
başlanacakdır . 

Sa_qın halka ilan olunur. 

Zayi şahadetname 
330 senesinde S o r m e o e 

rUetlyeslndeo ılmış olduğum 
şıbadetnamemi zayi ettim. Ye
nisini ılıcıAtmdan esklılnla 
kilkmO 1oktur. 
ŞQı••a• orta mıbıll•ılault' 

Y'muf Kulap 


