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Y iıksek ve unutulmaz 
a/akanld, kıymetli yar
dımlarmla tam bir 

lfi.iltür şehri olmak yolunu 
tutan ve yer yer kültür 
İbidelenyle süslenecek olan 
Trabzona hoş geidın. bizi 
derin ve sonsuz sevmç için
de b1raktın Sayın Kültür 
Bakanı mu! 

Buyuk şahsıyetinde az
mıp. lfademn tecellismi 
gordük. senı çok seviyorduk, 
sem çok sevdık, sem şimdi 
en çok seVJyor, en küçügü
miuden en yaş/Jmıza kadar 
hepımız senın azız ve temiz 
Varltgına karşı aenn mmnet 
ve şukran duygulan taşı
YoruL. 

Trabzon manevi imar 
sahasmda yer yer feyizli 
hareket gôruyorsa, Trabzon 
baş yapmak san atımn yük
$ek kademelenne doğru 
ı/erf iyorsa, 7 rabzon kültür 
bakımından ıdeal bir şehır 
olmak yolunda bulunuyorsa 
bu ı~ae yuksek ve degerli 
var/ıgınıL.ın büyük himmet
/en, denn ve fı/J alakaları 
baştüdlf. 

lrabzonun kultur işleri
ne karşı candan alaka gös
teren ve 7 rabzon kültür 
aıfesımn şefik babası olan 
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Büyük Bakanıınız 

l
fl'mm~mmmMmmm'"m~, yerinde ve değerinde idi. ' 

Orada ve Enstitüde ve yer 
yer ilk okullar ar;J/dığım 

~ ll gördükçe Trabzon halkı 
n il çocuğundan ihtiyarına ka-
i ~ dar herkes yapılan bir iyi· 
~ ~ fiğe. unutulmaz bir yardıma 
~ i karşı duyduğu şükran veci-
~ n besini sevinç tezahuratı 
n ~ içinde edaya ça/Jşıyordu. 
i U Trabzon bahtiyard!f ve 
ft ~ bahtiyard1r ki f1tatürk Tür-
~ J4 kJyesinin modern kültür 
PI n şehirlerinden biri olmak Jiya-
~ .~ "katını kazantyor ve bu şe-
~ i hir o hyakatı her zaWJan 
! ~ muhafaza etmeğe ve her 
i 14 zaman onu kendi hakkı o-
f! ! /arak taşımağa ça/Jşacalctır. 
'1 1' Yeni lise binası, bir ihtiya-1 n ca yerinde cevap olan Ens-
~ i titü, Sayın Saffet llrıkan'ın 
~ ~ bu iki güzel ye yüksek eseri 
n n Trabzon halkınm kalbinde 
1 ~ iki minnet ve şükran abi-
ft "' n desi olarak yaşayacakt1r. 
li ~ Seni var/Jğımızm sami-
~a::t;;:S .... ,~~~ktSe-•,.._~a::t;;:S~~JJ miyeti ~e samimiyetimizin 

Trabzon un 
Büyük Hemşehrisi 

Saym Üçüncü Umumi Mü- ' de yüksek şahsiyetinizden bütün heyecanlariyle, neş'e Sayın Tahsin Uzere 
fettişimiz Tahsin Uzer, T- herzaman derin muhabbeU ıçmde derin sevgi ve 
rabzonun manevi ihtiyaç bahsetmekten vicdanı bir sayğı duyğuıarımızıa seıam- T rabzonun en büyük armag-anı 
/arrm temin ve tatmin yo- zevk, asil bir haz duymak layor ve sana hoş geldin 
/unda en güzel ve en ulvi tadır. Yeni Lise binasınm diyomz büyük ve sevgili Geçen sayılarımızın birinde Belediye meclisı tarafm 
temayülünü buldu, Ve onun temel atma töreninde ha I Kültür Bakammız. dan müttefikan verilen bir kararla Uçüncü Umumi Mü· 
içindirki Sayın Tahsin Uzer kın gösterdiği heyecan çok YEN/YOL fettişimiz Sayın Tahsin Uzere Trabzonun Fahri hem· -------------------1 şeriliğinin verildiğini ve keyfiyetin telgrafla kendilerif•e 

Sayın Ku··zıu··r Bakanımız Şehrı·mı·zde. . ıblağ edildiğini ve kendinden gelen cevabi telgrafı yaz-
mıştık. Belediye meclisinin bu karan çok güzel bir şe-
kilde Matbaamızda tabettirilmiş ve yine çok mutena bir 

Saffet Arıkan, Zlgv anada ve Deg" ı'rmenderede şekilde teclit ettirilmiş ve üzerine altın yazı ile "Büyük 
hemşerimize en büyük armağammız. ibaresi yazJ/mıştlf 

Büyük armağan merasimle Sayın hemşerimize su-

pa rlak V~ hararetli merasimle karşılandı, _nu"""""""taca_;~-==~d=en=pa=rti=======-===-=Münür Subaşı===-
D k h • f• • • • fi • 8 1 d Sıtyın KUltUr Bık.anımız Haricıye Vekaleti memurla. 

Ün 0 ŞOm mU terem mtSa lrlmlZln Ş8f8 9rtne e 9 İye Saffet Arıkan şerefine bu ak- rında memleketimızin yetiştir· 

f d '' il k 1 k b • f ld .. m uat 18 de Soğuksudaltl diai değerli Te haluk hemşerl-
tO rO in an yuz 8 İ İŞİ İ İr ZIYO 8t Veri İ . , AtatDrk kOşkOade VHayet htra- mlz bay Maaor Pertev Subaşı 

Doğu illerinde bir tetkik 
'eJabathıe çıkmış bulunan Kül· 
lllr liakunımız Saffet Arıkan 
~tıa ı:ıat üçle, beraberleıinde 

ÇUncn Umumı MU!etllşlwil va 
htı1nk. bemşerimiz 'fabııin Uzer 
~, lDıti}etlerl oldugu halde 
:hrlınizl h~şrif etmışlerdlr. 
lltıterem Veklllolizl, öğleden 

:'el Vali vekilimiz ve Hıışıııü-
'htuıız Nizamı Ataker, .Hele· 

:!Je Ho!si, pıyade ve jandarma 
lt '1 Komutıınlaıı, Bwulyel ve 
'-llltur Direktörleri ve daha bazı 
O ''t Zığanada karşılamışlardır. 
ı. ile Yemeği Zlğanada yenlldik
h Q ">nra hareket ve &aat llçte 
~:tlınize muvusalat etmişlerdir. 
t lttır Bakanımız De~ırmende-
~~' tnUlki ve askeri erkan, 
' lla kUltUr ai.esl, matbuat 
~~essıııerl, tcşekkllllor, kaza
Ilı. •n gelen lıe) etler, melL teb. 
'•{ kalabalık bir haJk kntlesl, 
ltb~r, J ndarma, polis kıtaları, 
~tllr bandosu tarııfıadan .hara
lluttı bir surette latikbal edll· 

r. 
A(IU l{uıtur Btıkaııımı:z, Oç. Um. 

eıu,ıaıızıe doaruoı Btltdl· 

-

yeyl ılyuet ttmtııer, bir mQd. muhterem mtuflrtmtz ıereftne kan cevaplarında killtOr dava
det lstlrabattan ıoara Soauıuu- Belediye tarafından yüz elll 

1 
mızı 9ok. veciz ve çok müte-

dıkl AtıtOrk KOşkQH çıkmıı- kt~tuk bir zlyaf ei verilmiştir. vazı bir llsanl11 tebaruz tltir
lar ve geçtikleri cıddele!de halk Ziyafette, Şarbay Cemal Turfın I mişleı, Trabzoa halkına teıek
tarafıodın hararetli teııburıtla çok gazel bir nutuk söylemiş, 1 kOr Te sevgilerlain lblaaıoı 
karşılanmış ve alk.ışlanmıf lardır. muhterem veklll şehir namına Şarbayımızı memur etmişler 

J 
Akş11m ıaat 20 buçukta selamlamı~tır. Sayın Saffet Arı· 1 ve çok ılkışlııımışlardır. Bun-

=-===ıı::::ıı::::==:a:z,====-=--===,..,.--=:::oco.....,.,_..,..-.a:_____ dan ıoora Trıbzonun bOJOk 

B l R K A Ç S A T 1 R L A 1 hemşehrisi Sayın Tıhıin Uzer ----------=------------- kendilerine hu bir lisanla Dotu 
Belediye otobiiall aervise baı • 1 ıeyahat intibalarını aolatwışlar 

ladıktaa ıoDrcı Sotukıu yolla- Kuraklık ~ir müddet daha T b ' 
ribdıki viraj tehlikeleri daha bariz devam ederse, m11ır olmadıtı 1 ra zon hılkıoa karıı derla 
ve daha korkuDÇ bir hal alm11tır! g"ilti, hayvanların da yiytceği sevgilerini tekrarlamışlar ve 

• çok k eıattır bu Kıı ı çok alkışlanmı~lardır • Ziyafet 

Otobll• Sotukıudaa inerkeD • ıaat on bire k.adır şen, samiml 

ekaoriya çok aüratle inmektetiir Fındığın ne dretine b1kılır11, 
Bir kaza 11·ulıtuuDa meydan veril- iç Hatları bu ıene yibü bulacak 'ı 
aedeD ıilratıa kııılma1s çok Y•· ribidir, mal oh da aatasnı 1 
rinde bir lıareket olacıaktır 1 

• Kardeşlran 
Kalabalıfı ol111lar herıeyden 

bir havı içinde devam etmiştir. 

Yeni Valimiz 

bugüQ geliyor 
ziyade ekmek bahahdır ve her- heyeti şerefine Bir buçuk aydanberi muhterem 
ıeydea evvel buDa bir çare bu· r.afikalarıoı tedavi ettirmek do-
luuıMıdsr .&iyorlar 1 TOrkiye İran yOkıek lıludut iayıslyle izinli ol&rık İstanbul 

• Komlıyoou lrın heyeti ıereflne i ve Bunadı bulunan yeni Vaıt. 
İç•• ıayamuzua ibaleaiat OD earnlzon Komutanımız tarıfııı· l mil Reflk Koraltın bu&On , .. 

ıüa kıldı, •~O birkaç ıoa Hara dan cuma ennn ıkıamı ordu ı lecek olaa Giloeyıu npurllt 
da 1U bayraaamııa yıpeoıtıı f psrkJDdı ıllell bir ça1 ılyatetl ; şebrlmlıe munulat ıdecek· 
d11111k 1 1 YtrUıçektlr. ı lerdlr . 

.. 

tıodan bir gardeo parti tertip Napoli Konsoloslu~uaa tayla 
edilecek.tir. edilmiştir. Tebrik ederiz. 

Düşünceler 

1 c m a 1 
Trabzon, atalet içinde geçen yılların boşluğunu kısa 

bir zamanda doldurmak istlyeıı hummalı bir faaliyet içindedir. 
Bu manzaraya alışkın olmadıQıınız için, biraz da hayret ediyor 
Ti aoora anlıyoruz ki karşımızda yapıcı ve yapmak istiyen 
bir rub var. Y:!pan müessese ayni, gelir keynakları aynidir. 
Deaııea enerjidir. Bu ikl ruh arasındaki fark eski Uzuosokak· 
ls yeni Uzunsokak, eski Maraşla yeni Muaş ve eski İmaret 
mezarhalyle yeni İmaret parkı arıuıındaki f rk kadar bllytıktor. 

Soğukauya otobUsle ve berkesiu kesesine uygun bir 
Qeretle gidiyoruz. Y arıa Zefanosa do gideceğiz. Belediye 
parkında tak.ırlar için bir karış yer yoktu. Şimdi yarm bu 
bu ite ayrılmıştır. 

Yapmak lıte1fnce yapılablldtatnl gördük Ş birli Ustnne 
düşen vaılf eyl yapmaktan hiçbir zaman çekinınewişlir. Hele 
fedakarııaıeıo derhal nnmalandıaıoı gOrUoce vazıfesiol yapını~ 
olmaktan gurur dı duyuyor. 

mıdlıeler moıtakbel Trabz')n tçin bütün Ü!Iiitlerlmlzi 
tıbakkuk ettlreoijk. mahiyette inkişaf edip gitmektedir : Sayın 
Umuml M!lfetlişizin liman hakkındok1 büyUk tob~irleri fıll 
aabasıoa inkılap etmPk Uzere bulunuyor. içme suyumuz 
eksiltmeye kondu. Gelecek yaz su deı·di diye bir ey 
bllml71ceaiı. 

Tamlı ıuyu, Boztepenln mini mlol çamlıkları ar sı da 
içecek ve umırlz ki oracıao liınaıı loşaatının faali) tlol do 
ıoaıamoı kabararak ıeyredeceilz, .. 
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Saz ve duygularımız Şehir Haberleri i 1 
··Üzümler kızarınca·· Köye doğru 1 

ünün çeşitli meşıaleaintiH 
yorulan dimığlar dinltn· 
melı: için yine afaki bir 

meşgale arar. Buna eğleace diye· 
ruz. O haide eğlenme bina da 
d inlenmedir. Aradıtır:ıız bu afaki 
meşgaleyi (Kale parkında) bulu· 
yor ve dınleaiyoruı. Falı.:at ora
da dah başka birşeyde ltaluyo· 
ruz ki benim asıl temas edcce
ğirn bölüm bu ikir.cisidir. 

Bu satırları yazarken, bir 
hanendenin güzel ı:.esi11i , bir 
ça gıcmın sanatını övmeyi hatı
rı...ndan bile s;eçirmedim. O, be· 
n· m ruhuma ynbar cı bir mevzu
dur, Herşeydo ve iter yarde milli 
bir koku ve hava arıyan ruhcm, 
Kale parkını. da bu iatolde git. 
:l1işti. O hava, Aile bahçesinden, 
Belediye parkındam kaleye kaciar 
bizi peşinden siırüld di. Birinci 
gün duyduğumuz heyecan iki ay 
dınlediktan ıonra duyduğumuz 

heyecıındaa f ıızla de~ildi. O ha

vayı teneffüs etmelı.tcn lı.aıukııa
mıyoruz. 

Bay.an Leyla içiıııizdea konu
şvyor. O; bütün hareketlıriade 

sıımimiyetia öz keodisiöir, Dia· 
lerken gözlerinıizdea meaafolor, 
karanlıklar siliniyor, uzak Tirle 
illerinin bağlarında d:Jiışıyeruz:. 
Şu öı lü mısraları her :ı:am111. ne 
derin bir huşuf !a ainledik : 

" Hür ·yaşamak içi" geldik bu 
dünyaya 

Vtirgunuz ezelden altın yıldız
lı aya ,, 

Dikket ediyorum, herk•• ay· 
ni hissin raşasi içindedir. Bilhas
sa gençlerin haletiruhiyeai ıöğü• 
kabartıcı bir manzara halinde 
gözlerimize # çarpıyor. Bız, bu 
bakımdan iki tirHi heyecan d• 

ynyeruz. Biri asıl mevzudan duy
liuğum uz heyccaa, diğeri, bu 
mıvımua Türk: geneinln ruhundll 
yarattıtı haraltctten mütevellit 
gururdur ... 

Duyuyoruz artık. Her uğra · 

dıkça şahit old•ğum bu içli ala
ka bana : Birinai büyülc tarih 
koni°reıino iıtirilt •t•iş olnR Ma 
car profeıörüaüa " Macırc ıda '· 
üzümler kııarınc'I küplerdeki şa· 

raplar fıılmmıya başlar, d iye bir 
atalar sözü vardır. Türklüfün 
üzümleri kı:r:ardı. Küplerdeki şa· 
raplarımız fışkıncaktır.,, dediğini 

hıtırlı:ıttı ve içimdea çoktaıı fış· 
kırdı diya mırıldandım ... 

Mea'ut insan gönlünde solmı· 

yaa bir çiqck Jışatan in:ıandır. 

Maddi olaa herşey ölüme , 
n.addeye bağlanan gönül de ök· 
süzlüte mıhkümdur. "füı k genç· 
liti, ıönlüniı gök deaıziAin ilahi 
kızına vardi, Onun adını duyduk· 
çı sevinci su damlaları halındc 
gözleriııden dölc.ülüy or. • 

Yaşamak dı.ıyanm · hakkı, 
duymak, yaıamayı değerlendiren 

aefhumua adıdır. Tıırk gençliği· 

ne kıymetli bir yaşama muk.ad 
derdi. Çüıık: ı o, yaşayışım de· 
ğarlendiren kudsi varlığ"a ay-y.I· 
c;lıza tapıyor. Yer yuvarl11~ınıo 

dört bucağnıa yayılmıı, milyon 
larea kardeşlerimiz onu her do 
tuşunda ulimlıyor, kucaklamak 
içiıı çırpınıyorlar .• Kucaklıyacak
lardır •.• 

Duyuyoruz artık. En küçük 
veaileler ailli haytcaoımızm kö· 
plkraısi için kafi geliyor. Göntü 
miz aitıi aevıinin selınde daima 
coşarak, taşarak akacaktır. Fani 
olaa insanın bayat sahne!linde 
ölaiycın izi vatan ve millet ıev
ıiıidır. ürk izsiz göçmez. 

İhsan Gültekin 
=====~===========-=====-= = = == 

İtalya Macar dostluğu 
Macar Başvekili ile Hariciye 

ltalyaya 2idiyor ... 
Nazırı 

Aakara 19 - (A.A.) Macar Bafvekili llo Hariciye 
Nazırının H@maya Japmakta oldukları ziyarell mevzuubahs 
eden Macar gazeteleri iki deYlet ıduunın Romaya İtalya ile 
Macaristan arasındaki samimi doıtluğu ve A vusturyanın Al
manya tarafından ilhakı ııeticeıl olarak merkezi ve cenubu 
şarki Avrupada tahaddüs edeu vaziyeti tntıbak. etltirmek 
maks diyle gitmekte olduklarını yazmak.tadır. 

- Köy ötretm••lerhıe sevgilerle -

1 Belediye izin başarmakta Çok rağbert gördü . 
olduğu ea gUzel eserlerinde n 1 Bir akşamdı.. Yaz akşamı dıflar arkaaı 

1 biri de lını:ıret parkıdır. İmaret Belediyenin, istirnhat, l '! ğlık; Omnunda taşıyoraw bir altın taaı. 
p:ırkınuı ne olduğunu anlamak ve ekonomi bakımıudttD y:;ptı 1 Yollar ia;cıı.. Ôyle uıuD gurbet yolla•ı I i 
içiu iki üç ay ~vvelki 111ezt.1rhğt ğı gUıel işl erden biri olan Oto. Bu yolların üzerinde yeşil, mor, sarı 

. bUs işi yol Alıp g;tmeklf>dir. 
göz ônUoe flelirı;ıek ka!idır. Gölgelerdi arabamı bıralc•ıyanlar, 

1 Bir, 0 zamıınk.i Soğuksu yolu· GPven hafta gelen ve 80 ' ! 6ea arlcama bırakırkea ıea hatıı alar 1 

11110 
iki tarafında lllrlü yabanı ğuksu 8 fnioe b8şlıyan OlobUs ~ Yıllar vıırki düşünmedim bir rün 111ağı; 

1 otlarla ortıılmü~ korkunç bir çok rağbet görmektedir . OD n Arabtmız aşıyorlcen Hrı bir da~ı 
manzıırn arıeden lmaret mezar- güude yaptığı hasılat beş yoz li Öyle derin, öyle caodı:n bakhıa bir ara, ; 
lığını dUşUnelim;bit de bugünkü lirayı geçmiştir · Mevcut nakil ~ BeQ arkama bıraktığım uzun yollara 1 

vasıtalarının b ... hıthlığı yüzün. Ü d lr.uartl purkıtıa b1kaltrn, sanırız Fcyz:ıldızıın ten -yuvamız t\ittü rözü .. e. 

1 ki, ikisi arasındaki mesafeyi d Pn s enelerden be ri büyük bir B Bir hasretin acıları vardı ı;özümde. 
tısa ylar değii, uzun yıllar sı ;orıh içindi} bunalan halk, 1 Birdeııbire içim yandı, gö:..lerim J!ndı, 
doldurmuştur. Halbuki altı üslü otobl\s servisirıd~n çok memnun~ Kö _rde b~ni bekliyenler hep sıralandı : ~ 
Oç aylık, beş aylık bir çalışına· dur. ikinci otobüs beş gtln son U G,.nç, ihtiyar, büyük, küçült, ea.ekliyenler, i 
nın ı'::',~:~lü~:;k ~:~. foali ye! ;::;~ ·~:~,~=r~u~::ı,:~ ~:ı:c~;; ! ~;'~" k:·~~~l\:el:.ı.:;y~ç;;°~,k~~!ı;y::1°'y~la, ~ 
devam etmektedir. 13! lediyeıni· gibi d ğirınendere, Cumlıuriy~l n Köy hoo2sı, yolun açık.. Uğurlar ola 1... 1 
zin a -celi güııdtızlü çalışrnahı rile ıneydaoı ' altuokum gibi şenir ij Ben içimin kuvvetine çok güvencnim, 

"' · içi seferlerine.de bıışlıuıa c'iktır. t ı eski medrt!se ankazı Çvk, çelıa Kö1lüleri benliğimden faırla sevenim 1 
bir ameliye neticesinde tema· Tek otouüsUa on güııden Ta derinden duyuyorum şimdi bu sesi 
men ~ılnlu ış, uıı kcz moloz ları heri yaptığı sefe rler daha şim· Her köy benim genç ruhumun ııziz annf'si 1 ~ 
nın nakil işi hen üz bitmemiş diden so~uksuda az çoli bir • * • i 
Olmasına ra ;-, cn"'o TUrk mlğma h ıyat uya.ııdırmı;-tır • Belediye i ı 

6 .., t bQ ı l Jd k S I} k A~şa n, yine güzel akşam.. Y ..ı llar silindi, 
ı . . ö . bir eseri olan o o s er ç ıga ı çıı, o.,,u su 

r 811HD g ze ge ır l k l u· i Ufuklara bu akşamın tülleri inoi. i 
İmaret cdmil bütün gUzellığite ~en ~n1::ce. ve osa ır zaınau 

l l d b tı i t i Arnbamız ağır a~ır tepe aşıyor, 

d k t p rkıo sıı" l v n e ıç şup ei t. şe ır o en 
mey .ına çı mı~ ır. d IS t L" . 1 k ~ ~u tepenin arkasında bir köy yaııyor 1 1 
k h ·k· t ft n kısa bir mu ena ır serntı o ııca tır. 
ı'3mı er l 1 ara a · . Bııı köy benim varlığıma kaynak olan köy, 

1 ·ı i ol p dıvarlıırıu Ş rbay bu esenle de bılıf\k· . 
dıv r a ievrı 1D Ş U • k . ö-U tı"l ~ Bu ltöy şi1J1di ıevgi ~ibi içe dolan köy 1 1 
nstl' de tek. bortı pıırm ıklıkhı ın ö,, ne 1 ır • • Arabacı döndü bana, dedi - Kızım bak, 
örfılmUştOr. ln:ıaıet parkı her Hal ~ Bu köy, iyi bir köy ama ş~hre çokk uzak r ( 
giln tirkcıç metre daha l.Jatıyıı ~ Bi'raz rüldüm, 80[\r:l dediıq, aşarken dağı, 
doğıu UZ'lnmaktn, UZ'ldıkçıı o Bı'tmek u·· zere i - Bizler yalt;.n yap.ca~ız her bir uzağı ı ; 
Somtıa buüzellı"h·ı artmııktıtdır. 'b' t t la d .- ö O, sözüme memnua gı ı avır aıan ı, 

tmaret parkrna havuzlarda ya- Belediye tımıfıodan ı;akız ~ Durdu, birşey söylemekten sonra sakındı, 1 
pılacaktır. Sayın Tahsin Uzerin meydanındıı yaptrnl.makta ulau D Okuyordum göılerindeo kalbindekini, 
Pari~te tedavi edildiği hasla~a- sebze bulı ~lt nek Uzeredir. ll11lıı:.ı H B!r kaygudur kııplamıştı ıanki içini : 
neden adım adım takip elhk.- ortasınd i bır havuz yapıl roak ~ " _ Köyde nasıl yaşıyacalt böyle yalınız, 
leri İmaret mezarlığı - lmıtı·et tudır • ha\ın içinde yirmi kadar ~ Gurbet, acı, dertli bayat hiç görmiyen kız '? .. 1 
parkı işi, Degerli Beledije Hti dUkkllu vardır . bundan başka, Q Eminim ki arabacı böylcı düşündü, 
simiz Doktor Cemal Tuı fdnın Hıılın öuünde belediyQ tarafına ~ Bilmiyor ki yaşadığı bir başka gündü 1 1 
geceli gündOzlü devanı eden dan istimlak edılen esk.l dllkkA[J ij En büyült bir inkılabı yuatan bayat , 
meliaisi neticesi olarak bugüı.ıkü lar yıkılarak yeniden bir sıra Diyor sana : " • Arabacı 1 Artık düaü at. 
şeklini almıştır. l3u çalı~ma ile dükkaıı yaptırıhıcak ve bunlardt Dün bugündeıı öyle 1SZnk düşia yarını ' 
çok yakında !ınaret parku.u balın lıir müteıııruiıni olt.caktır. Düıün biraz evde cahil kalaD karını 1 n ft 
bambaşka bir güzellik içinde Belediye • * • R 

Biz tarihten daha eski aşılmn tiatız, bulaca~ımıza ı;ıUphe yoktur. Meydan 
1 1 ======:::t==-,,,,---.,.-,,== Mutlak mes'ut olmak içia yııııyıcatız 1 

1 
İşte bu kız bu ıevıiyle yalAı• relir , ; 

Gelenler 

lld aydan ber~ lstanbulda 
bulunan ileri gelen tucenrlıtrı· 

mızdan ve Belediye azasından 

Bay Temel Nücumi (Jöksel Cuın· 
huriyet vapurile şehrimize iel· 
miştir. 

§ 

Parkeleştiriliyor Şu karşıda rördiiiiD köy çabtık yükıelir. 
Öteden beri büyUk bır ku- J:Sir genç kız iti bir hocadır, bir köy hocası, 

Yani ltôyilo hem ana11, hem de babası! 

zlimUıUn PJlÜuÜO durıuı bele Göreceksin onu yolda bekliyealer var , 
sur olıırak toprak hı:ıılnde gO· ı 

• _, l..ı t b Büyük, kllçük, kadın, erkek, hele tc:cuklar f ••• 
dıye meyuanı aş an aşa par· 

keJeştirilmek.te ve m~yüanın ,. 
Biz en büyük bir 

Yeni hayat, hamle, 

Sen bu köyü bet 

• • 
f ÜHfia y ,ldıılarıyı:ı: ; 

fikir, t4n lu:alarıyı:a 1 

VilayetiıniziD Halk Partisi 
.. ~D~~~~it.:t.~~B&Eltiri.~~D~~fit · · ~ ~ idare heyetındeu -;e münevver Fındık 

Yeni mahsul 
çok azdır 

B. c1, dumaa, neı'e, 

yıl •enra r•• bir defa rör : 

bayat, laamle, traktör 1 .•• 

Kültür Bakanımıza 
Trabzon coşmakta, dalgalanmakla, 
Sevgili Bakana kavuştuk bugün. 
Geçtik dünya/an biz uyanmakta. 
ffzminle yurdumuz parladı bütün! 

Mekteple donattm Türk vatanını, 
En hücra köyünü, hır bir yamm. 
flrtırd1n bir daha Türkün şamnı • 
Kurduğun esere Türklük hep meftun/ 

Ey Türk kültürünün nurlu kaynağı , 
Kalktı üstümüzden cihalet dağı. 
Medeni yollara diktik bayrağı, 
Zülmetler içinde ağ/Jyorduk dün! 

Ey büyük Türkoğlu SllFFET llR!KffN, 
lvfıaarif siz/Jk idi bizleri yakan. 
Veririz dünyaya şimdi· imtihan, 
Cehdinizle verdik cihana biz ün/ 

"' Millet hep ağlardı, vatan inlerdi, 
Bu feryadımızı kimler dinlerdi 7 
Bugün lürkluğün hiç kalmadı derdi. 
Vatan. millet memnun, Türklük hep memnun/ 

Trabzonun erkek, kadını kızı , 
Büyüktür Sizlere olan sevgisi. 
Hoşge/din diyerek selcim/ar Sizi, 
Sevınçler içinde hepisi coşkun I 

Büyük Türklük Sizi ebedi anar , 
Tarihlerden büyük eseriniz var. 
Baba da binlerce saygıliır sunar , 
Dünyada görme hiç elem ve hüzün . . , 

ta tUccaı larımızdaa bay Osman U· 
~ ral ticari maksatla yı.:ptığı Av· 

i rupa seyahatinden döomilştUr. 
~ GUoeysu vtıpurile bugün şehri· 
D mlze gelecektir. 

i Yağmur 
i ve bora 
~:j Ofta zararlar 
1 yaptı .. 
f~ Pazar günU Of ve SUrmc-ne-
; de bar hııyli yıığmur y·agriııştır. 
l Şiddetle esen kım.ı~el wıtıır tarla. 
ti larını lıa<;ara uğratmıştlr. Bora, 
B! teslrlni kısıneıı de Yoın~ada 
L+'. rt ve Arsende yapmıştır. 

~.: Londrada 
İ binlerce nümayişÇi' 
~:. Londra 18 ( A . A. ) - . Dün 
~:· blnlercij nua.ıayişçl traft.ılgdr ' da 
~ ve İspanya sefdrell önUude 
~. Cumhuriyetçi lspr.nya lehinde 
'• ~· tezıihurattıt l>uhınwuştur. Vtıhın· 
r~ siya taraftarı kıtaat Teıuel cep· 
t' cı heBinde yeniden bazı noktaları 

~: !slirdat etillişlerdir. 
E Musolini ve 
~ İtalya memurları 
~ Roma 18 (A..A) - .Musollui 
' mlllkl memurların iş sıu:ıll11r1Lda 
L! t.. üniforma giymelerini emrelrııl;; · 
~ 

•. Ur. • • Büyük bir köprü 
Marnt ıs ( A. A.) - Aksu 

üzerinde kurulacak o~an büyUk 
b~ton .köprUnlin teme1 kazıklal'l 

iaii~lfJ~~~:il dl.la merasimle ~akılwıştır. 

Saba Salim OQütçen 

Alevra satışlara 
kimse yanaşmıyor .. 
Fındık mahsa{ti bu ,sene 

çok az olmakla beraber, ag
lardan beri devam ıden 
k.urüklık yüzünden mahsu-
lün bir kısmı da dökülmüş 
ve dökülmektedir. Bu iti
barla bu11dı.ın bir iki ag ev. 
'lJll yeni sene mt1h~ulii hak
kında yapılan keşifler ve 
tahminler üzerinden de yeni
den bir hayli tenzilat yap
mak icap etmekted,r. Yeni 
mahsul rekoltesinin arze f. 
tiği bu vaz(get karşısında, 
vulwbulan ta eplere rağmen 
müstahsil ve ihracatçıları-
mız alevra satış 'ara ga· 
naşmamak.tadıriar. 

Yeni sene malım 'u -: rin 
arzettigi rıedret ·doLyısıle 
elde mevcut 931 m(.hsu lıı 
fiyatlarında yükselme hasıl 
olmuşıur. Bu hofta stok m ıt 
lar 55 kuruşta~ talr p gô'-'· 
müşse de satıcılar bu ,,,.,t 
/ara yanaşmam ş 1ardır. /Jıra
catcılar 70 lmruş üzerinden 
ıç fındık arzetmişlerdir. 

Yeni mahsubln 80 ftu. 
rnştan (lŞc. tı düşmigrceği 

kııvfJetle tahmin edi!melcte· 
dır, 

, 

,, 

* * • 
Biz yapınız, O yaratan , 
Atatilrk ve gUzel vataa 
Yolum uzda asil memba 
Karşımızda erir her dat • 
Köy sevgisi içibliıde , 
Yani biziz a"ene bizde • 
Arltııdrşlar, ark.adaşlar 1 
Her bir tehir köydea bışlar 1 
Ülkümüz bu, ırııyemiz bu , 

Köyo de~ru, köye cloğn 1 ••• 

i~~as~~1ww+••~• 

ı TRABZON LİSESİ MARŞI 
'.fi ~ 
• 

1 
1 
1 
i 
~ 
! 

Lise gençleriyiz biz, bilgi arkadaşımız, 
Kültürle yükseliyor bu ülkülü başımız . 
Devrim bekç;leriyiz, Atatürk çocukları, 

"Gözlerimi~ ilerde, başlorımı? y~karı • 
Başı dumanlı dağlar yol verip eğilecek, 
Tarih, bizi inan ki en kahraman bilecek. 

Başımız bilgi dolu, kalbimiz ülkü dolu, 

Bir yol ki baştan başr:ı bütün gençliğin yolu. 

Denizler aşacağız. dağları yaracağı~ 
O mukaddes. hedefe mutlaka varacağız. 
Bütün dünya dınlE::sin bu ses gençliğin sesi 

Atatürkünle yaşa Trabzon Lisesi. 

R. N. E. 

---1 T 
• 
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Buna da bir 

düzen vermeli 
'f rabz >oda btr kelime 1 fl 

haytıt pah,lıdtr HUkürnet ka· 
zanç VPf,,(sl kanununda yııpt•al 
son tadi atla ot 1, iı;k:ll ve içki 
Biz lokn tolıula c:ğlenee yerleri 
nin v rgl nisbetlerhade bOyOk. 
lndlrrn eler yapmıştır. Bu glbi 
mU s~eseler ke:ıdl nrelloılalllH 
istif de etlikleri gibi çahşdırdtlL· 
lurı işçilerin vergilerinde rspı· 
lun tı>nzU ttao bu •ergilerio 
ekserlyıa .1 wüsss ıe t~rdırıdan 
öd nınekd oımuuın aazartın 
aa ısıH Ele elll ı~lerdlr. 

h. unun makoUef ıer le 
bind ol 11 l ıslllıuıo derhal tal
bık adhmekue olauğuaa görQ 
tahfıiden ~.;7 yılı verg sı ı~io 
de t::stır .. uıe ~d c~b.hıratr. Buna 
rıığmeu bu m1.H .. "SeSeie1 in fıyat· 
larında uiç bır değh;iklik 01wtı.
dığ11ı1-gurınekdeyız. 

Vatanda~ın yHşa} ış seviye· 
sirıi ylH!.Sdlınek gıtti bQyUK. Oir 
Dlali.sııtlu yıı}Hhın k1:1uuuu1.ıdau 

hlllk.ıu ı:slıfa<lt:ısıui ten.ııu içıo 

Beleaiyt:ıye önemli vızır tder 
dl1şnıekaedlr. ~arbttl ımızıo bu 
ışe henüz el koymamış oıınut 

çok ve tııılıa wulıım aıeşgulı· 
yeu~ri yUıüudeııair. uugllnıerde 
bu işinde ele alınarak oır oü
ıene k.ouuıaıcaauıı uWY)Oruz. 

Yapıla~k. llk naml• derllaı 
tesıriııi "öslerece.k Te ıuıllumm 
•~vlııdirtcek.tlr. 

İçkili ve hııtla içkieiz lokıın· 
lalauıa yemek hyalıan m1ı1Uyet 
tıyatıarile mukııay~se ecılıemtye

Cck kaaar pahaııdır. Bl lstıuı

buıcıa ııahll ucuı.. 

Memleketle ikliHdi vaziyet 
inkişııf ellıkçe bu ııtoı mQeı:;se

Beler flyatlıımıitil uurma)a at:.
vam edi:torıar. Şekerıa Jrno.11u 
51j kuruşk.en beş ırnruşa aaUlllD 
hır baıdak. ça), bugüu Ştker 
fl)'alllllll S <ltı IJll' Dlıibeltnde 
inmiş ve il)llhlCUıündwo aıtmış 

Olmattıaıı rugmvn yuu' beş Jlu
ruşdur. Otel tıyatları ea1e11ce 
Yerleri llep .syı.i v11zly•ttedlr. 
Bir taraf dan vergılude yapılan 
1-hrıtier. uıaer lunıfdan llıtlkın 
lttira ve 1stihl&k kudretiıJia 
artmak.da oluıaaıaaaa kimlerin 
faydalaıuiıaı &ürnıııyor. Cumbu
rt1et 1:1nıulm•liımı ntaadaşın 
hayat ve ıılıhatı 11okt111aaau 
tlUıaı tedbir ve y,,plirtı ıe.yD.k 
fedakaı·ıılulan lıallun i11t1t&de 
etıııesi en tabı'ı tıııi.lu lstıtade 

ttttrHnıeıi işl '1e lleledl) enhı 
lazlf esidir. 

Bul~ar Basını : 
( Dnes - Sotye) Bulgar M8tbuat 
Umum Müd!lr lrl~Ueiln gszettlsi. 

29 Hıızlran 19.~8 

Ankara 
Yazan : Os. P. 

( Dnes'in hususi muhabiri ) 

işte sol taraf ta •İzi lıag
retc Jüşüruılc derıetde mu-
11zzem binalarigl• lcocamtJn 
bir devlet maholı'esi. Onla
rın •rlcos nda memurlar lf'lll
lıalleıi; tu Ô

0

tede Orman 
çıftlif irıin yeşil t pıleri .. Saj 
tar•f • dO'nüttiiz. Hurade mu
nua m banka binaları ve 
Gazi öğretmen; Kız Ensti
ttisü, Tıcaret Usui, hasta
ha11e, Erkek ve K1z Lisel•ri 
ııbi müesseseler var .. Şehrin 
öbür başında bir başşehir 
ıçin hakılci bir /ahrü gllrur 
sayıiacak derecede muazzam 
ve müteaddit binalardtın 
mıirekkep Zıraat Enstitüsü ... 
Fa/cgt Arıkarada gopılan 
bütun bu şegierın /tvl<ınde 

güle.selen çok muazzam bir
ıeg f!ardır, ki bu. Ankara
nın 12 kilometre şimali şar· 
lcısinde gapılan Çul uk Ba
ro jıdır .. Burıun mtgd"n" gel
mesi için mi<goniarca Leva 
harcanmıştır. Jiaroj 200 bin 
nüfusluk bir şehrin su ihti· 
gacınz temin edecek bır lcuv-
11tdtir. Bur un, Ankaranın 
zirai lıagatı için olan /a11-
dası, hiç şüphesiz, pek baülc· 
tür. Jiüttin tun,arı tıtkilc 
ıder/cen aüşiinügorum: insan, 
t u memleketı idare eden hır 
avuç insanın bu lcadtır az 
bir zaman içinde yarattık
ları ba eserler lcursısında 
hayran lc.alırlcen ôa o.damla-
rın iradeleri ve sebatları 
önünde derin bir hürmetle 
e;ilmelcten ne/sini menede
mez. Bütan bunlar bir stirü 
maddi imlcdnsızlılclar içinde 
"" bin bır türlü müılcall•r 
genilerelc m•gdana gtirilmiı
tir. 

Matbuat Umum müdıirü 
82g Naci lcicim•n.a ha11ran
lıjımı arzedın~• bana; 
- Fllkilt biz henüz gatiğımıs
dan memnun dtjilis. digor. 
Bu, bizi tatmin ıtmiı de;ii
dır .. Yopıl11ct1.lc tiahtı pek colc 
şey varılır. Fılhalc.ılca lu, ı 
/Vacr 'nin haklcı var ldıal 

Şarb yıo::11d11a ifl karar Ankara hınüz lcuralmaı tiı-
v, neticeler bıkll7oroz. jildir. mesela şehirde paha-......___ -·-------ı /ılığın hala ıeni,Lınmek'' 
t\us-Japon oldrıju ıöze batıgor. Bi%de 
~ 250() leva maaı alan orta 

derece memuru11 bu para ilı 
Anlcar:ada bir hafta hile geç-

g erg 11 n ı ·ıgw ,· inmeıinı imlcô.ngolctur. Gerci 
burada memurların maa,Ları 
do.ha gükselctir. Fakat 6u 

Ank~ra J 9 (A.A) • Uzak n1aaşlarda kendilerini tatmin 
larkta Sovyet Monçuko budu-
Gunda vaziyet .cerglnletmtşttr. edec~lc bir halde dı~ildir. 
Sovy t k 1 1 · Nl ma Sanıgen An/cqrad rglence e as er er om za · , 
haı inden gNI ~ekilıılfıdlklerl yerler·n.in fulunmas~, ç~;c 
1-tdlrde Japuoların katli ted bariz bır su,.11tte hısssdıl
btrıer alac13ğ1 kuvvetle şöylen· 1 melctıdLT. Tıyatro op!ra golt.
llleıuedir. tur. Mevcut sinemalar 120 

Sovyet mııkamları ise bu · bin nüfusluk bir şehrin ihti 
:ôlnu 11hde.ı Hu:!llara elt buloo. gacfna ki/ayıt edeck bir de· 
~u füp·i aurmektedlr. rec•de değildir. Bcı ihtiyaç· 

hiç şüp~esiz. geni Tark.igegi 
idare edenlercd de h 'ssedil· 
dilmtldedir. FalcGt. hoşlca 
yerlerdede olduğu tibi, An
k.arada da bu derd tuhsisat
sızlıldan dolagı derhal tedtıoi 

D~ğ~ kupası 
maçlan 

ıdilememtdctedir. 1938 modeli 

İngiliz kıral 
Alman Basını 

Nasıl oldu : 
Hudut değişmezdi 1 ve krraliçesi 

Pariste büyük tezah1ı1-
ratla karşılandılar. 

l Türk Parası kıy
metini koruma 
·hakkında Almanyamn Essen şehrinde çıkan. Rheinisch

VVestfalische Zeitung gazetesi 1-7-1938 tarih
li nüshasında Sancak hakkında şunları yazıyor : 

Aoknra 19 (AA.) - lnglliz 
Kr<ıl ve Kraliçesi He Hariciye 
N l\rl ne gtın kalmHk üzere 
resmi ziyaret tçirı bugno Pııri
se varmışlar ve blltüa Fransıt-

12 numaralı karaanaıne 
Tah :ı Jçin b nk l r v. s•t" 

stle h rir,·ten günd ilen Devl~t 
t tvlJlnin ni kt µrı larm dö
viz mns dec:i k ımtıivn mura
kabe mı rC'i rrt r,. v r.rr. 

" Fransa başka türlü de 

yapabilirmiş f ., 
· Nasıl oldu? MuallPdeler ,~ • 

d ı bü\•ült t zahurat\a karşılan. 
rnışları1ır. • 'J'ü l·iyı>de icr yı f BlifE?t 

eden şirk tlerin meı. ıli1 l c e· 
biyede bulua hl~s~dar aru s 
ve tahvil t h .rilt i P ati kı 

ponlsrm dö i i i h th r hak
krndeki lıususı bük ı l r tt bl-

-=~~.:.,_,,'-".=::.. 

maktddes, bıulut!u değişmez, inşaat u t a at 
C'oene M&kerreutı bozulml"z, 1 s a \ e s n 
lrnt'i H sabit şeyJ:ı>r dPğll mi 

ldl\ıııarft•nheıl rr.nsız ilmi okullannafalebealmıyor 
hali bu IAyı:ıtPgayyer es sları 

teık•o etmiyor mu idi? K··ı ·~ o· 1 t'' 1 .. .., .. d 
dir. • 

TOrklyrd 'D ecn tıi m mI -
kellere esham ve t lı il t ve 
kup )n throç eden ha i i VEIYR 

hükmi şahıslar ihrsıç olunan t-u 
eshıım ve tahvilat ve kupoa· 
lnıın bedeli olan dövizleri, e
mirlerine geçliği tarihten iti 

Şillldi ~örüyoruz ki Fransa u tur ıreK or ugun en : 
başko, tamamen başka ltlı lQ 
de yapabiliyormuş! .Muah~de
leria muka,ddes ahkllın ve Ce
nevreoia mubarek bir makam 
oluşu aııcıık Frausıılıma cHıan 
efkarı umumlyesirıi Almanyaya 
karşı tahrik elınek istedikleri 
vak.it t<!krıır olunmuştur, hzu 
Hk Qtrnl d'Orsay'dcıki efendile
rin ıoti revizyoııist <1lu~l rı 
esqs prensip ltibııriyle değil, 

arıcak mdkS>idhnna uygun oı. 

dukları mOddelçedir. l•'aka t bu 
efendiler başkalarının revizyo 
rıtst olmalaru ı kat'iyen CJIZ 
görmezler. 

Beynelmilel muahedelere 
Almanlarıo nekadar az ri yr:t· 
kar oldukları şimdıye kııdı:r 

cihana müthiş ytıygaralarlu 

dcıima haykırıldı Ve AlnıaulHr 
muahedeleri bozduktarıodan 

dolayı sahte kudsiyet tar.-ıfıo. 

dırn atorgz edildi Fraus<ı ise 
muahedeleri lrnrurncu v~ hak
kı mllddfaa edıcı · ohırak gös-
terlldt Şımdi Fransa ayni Vttzi 
yeti e lskeııdtırun SıJllcı:.ı~ı halkı 
narşısıaa çıkıyor ve mu hede. 
lerln lrndslyetine o derece ria. 
yet ediyor .ki ortauı ne Sancak 
mu:ılıedesinden ve ne de g11)ri 
'fQrk ahalinin bıtklanndan blr
ıe1 baki k.aJmıyor. !lezalik. 
Franu terdtorid revizyonun 
o dereca aleyhlodedlr ki Sıın. 

eaaın bir kuunını Tilı klerin 
askeri işgalleri altmıı. bırakı· 
yor. Hatta Paris ötedt!dberi hu
dudun Terkler lehine de~lşti· 
rllmesi tlk.rindedir. Nihayet 
C8nevre70 bağlılık ve Cenevre· 
ye tabi oluı fikri, şlmdl Frırn
sanı11 bu hareketi ile tıımameo 
muQs bir bal almıftır. 

Fransa Ceaevreyl ve Ce
nevrenin Sauc11ğa göndermiş 
olduau k.olbisyonunu recidet
ııılşttr. Bu suretle nk.ti~le mH
leUer cımt1etlnha prestişkArı 
olan Fransa şlmdl bu cemiyeti 
yeai ve hazia bir 1l1barsıııaaa 
dÜŞIJlUŞtür. BOJlece lAyetegay· 
yer denilen euıları tanımamak 
elliz Oiôu&u ve eaer bir men· 
fıtat temi• ederse hatta hucJut
larıu ve Cenevre mukerrenıtı 
hnın detlşm( z oluşundan sar· 
fıa111r eaUebileceai aahıwılıyor. 

Blaaeaaleytı Cenevre mu
karreratın111 ve muahedelerio 
bllllfuıa olarak Franllli muahe· 
deleri 1bl4l etmek ve budııtlara 
revizyona rıza eöstermek su 
rettle Tilrklede do.stluğuau 
ıatırı almıştır. Şimdi bu dost 
ıuaua bir lttltaka tllhuvvruu 
mukarrerdir. 6örO.IUyor kl kea 
di stralf jllt pozisyonunu htıflt 
letmek, Tllrk:lert luglltere vtı 
Franaarıın Ak<leniı cepbesinde 
mevzl almıya s~vk.etmek tçia 
Fransa böy1Ece tamamiyle baş 
ırn tUrlil h:ırekE tler dnhi yaptt· 
bl'irmlş Şu balde en bnynk: 
sOzlerla dııhi blof olduğu gU 
nOn blriı dtı ııolaşılıyur ve kud· 
ııılyet vesıflıı ı meufıı&te göm 
kıymetlendir·liyor. 

1 - Bu ! ı lda Ankara inşaat usta okulu ile bölge 
sonat okullarına lfyli talebe almacakttr. Bu talebenin 
aşağıdaki şcırtları haiz olması /fizımdır. 

A - Türk olmak 
_ _ _ _ .. baren on beş glln içi de, Tllr-

8 - (13) yaşından kuçuk, (7 ı) y Ş ndan buyuk olmamak kiyt>de b·ınkaya salmıığa V( u 
C - En az lı11ş srnt/Lı ilk okuld n dip 'om<t almış olm k keadi nııınlan a 'I llrkiye CUID· 
D - S·hhatı sanat talısi ine efouişlı olmak ! h_urlyet MerR.Pz Bank sma ln-
2 1. t ki'/ r,r ı·ı·kt · J 1c· ·1c l 1 dn mPcburdurlnr. · - s e ı er, va r ı ere aşagıaa ı vesı a ara mu· ı M dd 
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racaot edeceklt!rdir. a e - am yo lllll"l· 

. . . . ..1 , melatının murakab ~ı ve cfövlz 
A - lstekh nın ınş.aal tı .. fa veya ho ıe ~anat oku una talepleri o in tl:'tkik ve lnt cı 

girmek istediğine daır Vı_laget makamına hitaben yazılmış Ml\liye VekıUeti n ınıoa Mer-

istidosı kez R'"amblyo teşkf atı ca ve 
B - Beş sımf!J ilk okul şehad·tnamesi fıeya ilk o kambiyo murakabe merciledoce 

kulların fevkindeki o'f<.ullarda okı:muı 'rlega okumakta i yapılır. 
t d .k ' Kambiyo murakabe mMcl-buhınn: u~ i .e bu okullardan aldığı as ı name lerloin salahiyet d r cesl lode· 

C - Nüfus teskeresi 
D _ A"ı ktig"ıdı licııb Maliye Vekilletiace tı:ıyin 

" tahdid olunur. 
E - 4 tane vesikalık fotoğrafı Kambiyo murakabe merci-
F - K•iltıir Direktörlüğünden alınacak fişli sıhhat l"rl şunlardır : 

raporunun Mı:mleket hastahanesi sıhhat heyetince mu:ıge- Kambiyo müdür ve mura-
n:?si yapılarak doldurulm ısı kıblıırı, bucıhrın me,cud oJma-

3 - Yulcarzdaki şartlardan 6nşk.a sıhhi durum'arı dığı mııhullerde, mahalliu eo 
buyuk malmemuru. 

raporlarına naz.ıran sanat tahsiline elverişli olduğu an- Kambiyo murakAbe mercl-
laşılanlar müsabaka imtih-.n 1arına kabul edilirler. Ieri k8nıblyo ve nukuC:, esheim 

4 - Bir merkezde müsabaka imtihanına girebilmek tahvilAt muame~atı ıa std husn
için behemhal e merkezin nuf us sicilline kaydı olmak ıatıo tet~lkı içlo bankalar lle 
şart dejildır. altılOmum eşbns ve mO.essese-

5 - Müsabaka imtihanları 22 Ağustes 938 paıartesi leria. evr ... k ve defterlerini tet-
günü uopılocalctır. Hesap. hendese imtihanı 0 ıün saat kike selatıiyettsrcıdır. 
9 da. Ttirkçe imtihani sa1t 11 de, Resim imtihani saat Bankalar şahıs ve mOesse-

E h 1 3 seler kambiyo murakabe mer-13 30 da. şya imtı ani saat 4, O tla, başlagac.1ktır. cllerlnca ısteollco her tUrlU 
imtihanlar ! rahzon Orta Tecim okulunda yapılacaktır. malumatı bıınlarcıı ta)'ln eciilen 

6 - Sora zarfı açıldıktan ve imtihana başlandıktan JD.ü.ddet içinde itaya ve evrak 
sonra gelen namzetler imtihana girmek hakkını kaybe ve vesaikı teslime mecburdur-
derler. lar. 

7 - Bir dersin imtihanına her ne sebeple o'ursa ol- Madde 47 - Borsa ıcenfa· 
ları acentallk.tao başka blQ bir iş 

sun giremigen namzetler, o dersi t kip eden diğer ders- yapamazlıır. Kendı nam ve he· 
lerinde imtıhanına giremesler. saplarına kambiyo ve nukud 

8 - Her istekli, imtihana girmek için evvela Kültür ve eınam ve tabvilıll alıp s ta-
Direktörlü ğünden bir nam:ıd numarası tllacalc.tır. maz ve aldırıp sattıramazlar. 

9 - inşaat usta okulu ile bölge sanat okullarımı Bualar muamelelerini gUnü 
gllnüne dPfterlerlnEI kaydetmfğ~ nehari ve ücretli leyli olarak girmek ist•gımler evralcı 

müsbite ile blriikte istedıkleri ok'JL/arın Direktöderitte ;:b:;n~!~a~~~ b~~:~~;~ı~u~:: 
mıirucaat ederler. . kıbe mercline bildirmeğe mec-

Bunlar için imtihan yoktur, Jnjtıat usta !'e bölge san· burdıırlar. 
at okulları ücretleri üç taksitte alınmak üzere yılda 150- Mıuide 48 - Kambiyo ve 
liradır. nukud ve esham ve tahvtlAt 

10 - Trabzon Vilayeti lölge sanot oku:u Jzmir Vila- almııQ'a ve s1tmağa mezun bao-
kahır aldıklaı ı rn sattıkları 

yetindedir. Bu bölge sanat okulunun Trabzonda gapılacak aövizlerin ve eslır.m ve hıh•lla. 
sınavlarına lzmir, Antalga, Çoruh, Samsun, Trabzon ve tın nev'i ve mıktan ile tarihini 
Rize Viıayetlerinden olup ta Trabzonda bulun.anlar alınır. ve alı~ Terlşlo icra edildiği 
inşa t usta okulu içın bölge mevzuubalıs değildir. sash ve ftatmı ,;e mllşt rlotn 

11 - Oda okulların veya orta derecedeki dig· er ok•l- islm ve hllv!yetioi ve imzıısıııı 
gösterir dip koçmh bır vestka 

ların veya liselerin her h·mgi bir sınıfında iki sene vermeğe ve bu mu1melelerlnl 
üst üste döndüklerinden dolayı bu okuldan çılcarılanlar aynen mahallin kaınbi o mura
bölge sanot okulları veya inşaot ıısta okulu musabolca kabe merciinc mt dd k htr 
imtihanlarına hiç bir surette alınamazi•r. deftere k ydet eğe 'e bu dtf. 

12 - Yukarıda şeraiti h!liz oltın:arın bir dilekçe ilı terlere bir glln zarfı d yazılı 
ole.o muaınel leı i ertesi güıı n 

nihayet 15-8-938 tarihine kadar Viiaget malcamıntl öğleye kadar tıir bo dro ile 

muracaatları. murakabe merc11erino blldir
/ J - · Bundan fazl'l malü.m'lt almak isteyenlerin Kül. meğe mecburdurlar. 

tür Direlc.törlügüne muracaotları. l - 3 - Devam edecek --- ----------

Yeni y o I Basımevi 
~lge başkanlığından 
l l - B1;1 hııfta Doğu kupa· 

tblclarııı:ı devam edıler.ektir. 
b~ 2 - Geçen h&f ta bere ber· 
t,_ ile neticelenen Necmlatt
~ıoospor maçı 24--7-938 
'il ı r iUoü saat 14 de tekrar 

Aok-aro, görülmeye "e kıy· Sathk boş teneke 
metledirilmrge layılc. bir ıe· 

En ucuz fiatlarla hertürlü defter 
cedvel, makbuz, çek, poliçe v 
saireyi nefis bir surette yapar, 

-
Cekur. 

.... 8 - İdmaDiÜCU-ldmaDO· 
''~ •rasınd!:ki maç da ayol 
~~e ııuıt 16 da tekrar 1apı 

hı, 

--... aumur Bıaıını 

hirdir. Bögle b.•r ıigaretten T ranıit İşletme Müdür-
bir çok şeylerde,, mada. lw n- lüğündeo ; 
şız Türlcigtnin yalcın tarihini (OOOO) ad~t boş mhut te· 

anlama~. d? mtimlcündıfr.: Aksi nekesi eçık artırma He 28·7 938 
lı•ld11 butun hunlatı ıormı- pertembe g8n0 işletme komls· 
gen oı tanımayanlar i ç i n I yonuııoa 1atılacJQ'uıd ın t11lf p o 
unıi ft'irkig_t. ıadece bir mu· I taolann yevml mezkOrda işlet 
11mmarlım ıbArdk.lllır. ıne1e murooAnl1'rı 114:.ı ohıaur 

Duvar ve El ilanlarım en zengin 
harflarla çok temiz yapar 

Ta§n~d6in gönderilecek ıipariflerl en yakın bir zamanda ulajtırır 



( 
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JO Temm t 938 ---

afıa ekôletinaen : 
1 - 'Eksil ime. e ·konulan iı : Tr11bzon içme su tesisatı, 

keşif hedeli (517.999) lira (83) kuraştur. 
2 - Eksiltme 1.8.938 tarihine rastlayan P.azartesi gü· 

nii sual 12 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü 
stı eksiltme_. komisyonu odasında kopalı zarfi usulile 
yapılacaktır. • 

3 - istekliler : Eksiltme şartno.ml!si, mukavele projesi, 
8qgındırlık işleri Genel şartnamesi. fenni şartname ve 
pnjeleri (25) lira (90) kuruş mukahilinae Sular Umum 
Müdürlüğünden tdabilirler. Eksiltmeye girebilmek ifin 
isteklilerin (24470) liralık muvajkat teminat vermesi, 
(200) bin liralık içme su işlerini taa1ıhüt edip muvof fa
kigct/e bitirdiği '(it bu kap il su işleri~i 'başarmak.ta f tm i 
ko. iliy ti oldufıuna d ir Nafıa Vekaletinden alınacak 
fenni ehliyet ve. mıiteahhit/ifa vesikası ibrqz etmesi. 

4 - lsttklilerin teklif mekıuplarınl ikinci '!!.,a'd.dede 
yazılı uıatten bir saat efJIOeiine lcadar .)ular Umum Mü· 
dlirlüğünı m kbuz mukdbilincie fJermeleri lazımdır. 

P st el olan gecikmeler kabul edilmez. 3 - 4 
t 

Şose ve menfez eksiltmesi 
Vilayet Daiıni Encümeninden : 

Tr f;zon- Rize sahil yolunun 18 XOOO · 20XOOO inci 
k(lomelresinde (5220) lira '47 kuruş keşif bedelli 2000 
me..trelik şo a tamiratı esasi lif sile 802 ljra 7 3 kuruş bedeli 
keşifli 0,60 lık a'ört da.ne.betQnarme tabligeli menfez 
inşa tı 2 7.938 güründen itibaren 18 gün müddetle acık 
eksiıtmeye (ıkarilmıştır.20-7-938 çarşamba gdnü saat 11 
de Tralizon vilayet makamıpaa toplanacak daimi encü· 
me.n lıuzarund11 yopılaca'ktır. iJhaleye girecekler :f.51 lira 
7 3 kuruşluk teminat mektup eya makbuz, tice ut odcuı 
vesikası, 3060 liralık iş gapdıjtnavlair thliyeii fenniye 
vesikasını il:Jraz etmelidirler. 

Keşif osgasın.z ·görmt!k ;steyenltr Trab•o"l Nafia 
lı1üdürlüğüne murncaot ede~i/jrler~ 4 - 4 

Köpr 0 

• osa inşaat eksiltmesi 
Vilayet Daiqıi Encümeninden: 

Trabz.ôn - Of şoıası iizerinde Egidcre köprüsünün 
tamir ve ltinkimile 200 mıtrelik ıosanın inıa ve tamiri 
2472 Ura 54 kuruşluk bıdeli keşfi üzerinden 15 gün müd
tfetle açık eksiltm~ye konulmuştur. Muvakkat teminatı 
186 lire. 43 lurt.:ftur. 21-7,938 tarihine çatan perşembe 
giiıaü saat 71 'de Viltiget makamıntl.a toplanacak olan 
Daimi encümende ihalesi yapılacaktır. Keşfini fÖrmek 
istepenleri her g.ü encümen kalemine ve istek/ilerinde 
muvakkat feminatilt mezkur tün ve saatta Encümene 

konu!muştur. 

2 - denk poitasrndan 

muştur. 

2 - Her iki. postadan da elli dô'rder lira muvakkat 
teminat alınacakdır. 

3 - Son bedeller lôgık giJriilürse 28 Temmu% 938 
perşembe günü. Rize postası saat 11 de ve Görele pos
tası saat 1 J de ihale olunacakdır. 

4 - Şartnameleri Trabzon P. T. 1. binasındaki ek-
siltme komisyonurıdadır. 2 - 4 

İlk okullar için sıra i. şaat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

lik okullar içirıbf1zcri 480 kulUş muh ımmen bedel 
üzerinden 40() adet sıra yoplırzia.:aktır. Muvakkat temi· 
natı 144 liradır. 21-1-938 tarihine çatan perşt mbe gcinü 
saat 11 de Vılaget makamında toplanacak olan Daimf 
Encümende ihale!>i yapılmak üzre 15 gütı müddetle açık 
eksiltmeye konulmuş~ur. Nümu1ıe ve şartnameııini görmek 
isteyenlerin her gün Daimi Encümen koltmine ve talip 
olanların muvakkat teminctile mezkur gün ve saatfa 
encümene muracaatları. 4 - 4 

SUIUk ıü mevkilf>de kAin asri mezarhğm 1286 lira 46 kuruş 
bedeli keş fli dı var ioşaatı 15 gün m Uddetle açık eksiltmeye ko
n ulınuştı.r. Eksiltme 22 7 938 cuma güoü saat 12 de icra ed.le
ceğlnden kanu ni evs ıfı haiz isteklilerin yüzde yerti buçuk mu
vakknt temin t makbuzları vesair evraklurile ayni gUn ve saatta 
eacnmene muracaatıarı ilaıı olunur. 3-1 

Köprü tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Trabzon - Sürmene yolunun 40XOOO inci !.i!ometre
sindeki Humurgdrı köprüsünün tamiratı l780 lira 47 ku
ruşluk. bedeli keşfi üzerinden 15 gün mücidetle elcsiltmeje 
konuln llşfur. Muvv.kka.t teminatı 208 lira 5.J kııruşiur. 
2 I 7-918 tarihine çatan perşembe gü.nü saat 11 de vila
yet makamında top'anacak olan Daimi Encümende ihalesi 
gapılacc,ktır. Keşfini görmek isteyenlerin her gün encü
men kalemine ve istek/ilerinde muvakkat teminatlarile 
mezkur gün 1ıe saulta encii'!1tme muracaatları. 4 - 4 

Kapah zarfla pirinç eksiltmesi 
muracaatları. 4 - 4 

----------------------------~------------- İlôn 
ErzİQcan As. Satınalma komisyonundan: 

T ra zon -Hudut Otobüs Servisi 
vaktı hareket cetveli 

T.ransit işletme Müdürlüğünden : 

'flrabton 
Gümüşhar.~ 
Bagburt 
Aşka la 
Erzurum 

Erzurum 
Aşkale 

B yb rt 
Gümiişlıa.ne 
Trabzon 

2. No. l• 11/er 
Paıartesi, P•rşembt: 
Cumartesi 114 /eri J 

Vizrıı Kalkıı 

12 23 
15 25 
18 37 
27 20 

7 .'fO 
12 5.1 
1 35 
18 57 

l No. lu se/er 
Pazarte$i, Ç aışamba 
Cumartesi gün/eri 
Varış Kalkış 

7 
9 22 

12 50 
·ıs 32 

Erzurum 
Hasıınk le 
Aras- Tellalhtın 
K r.akcse 

Karaköse 
Diyadin 
Kızıldiıe 
Sarluıl) 1 
!f 1d ı 

Kııraköse 
Ara.s 
Hasanlcale 
Erzurum 

Hudut 
~rbohan 
Xı~ılJize 

/)i!f~fff~ 
Kır k'Oıı 

• 

12 No. /u stf er 
Cuma günleri 

Varış 

13 0.1 
15 51 
19 Ol 
21 35 

Kallcı$ 
8 15 

13 20 
16 00 
19 12 

11 No. lu se/er 
S ı;/ı günleri 

8 11 
11 17 
14 07 
19 00 

Kalkış 
6 
7 20 

11 35 
14 15 

3 No. lu sefer 
Salı, Pazar günleri 
Varış Kalkış 

12 20 
15 07 
16 35 

9 
12 45 
15 15 

5 No. lu sefer 
Cumartesi günleri 
Varış /(qlk1ş 

14 20 
15 41 
17 00 
TP 45 

13 30 
14 25 
75 50 
17 05 

Sürmene ,, s l i y e hukuk 
mahkemesinaen: 

Sürmene lca:ıasınm Mır
kandoz mahtılltsinden Ço.lcır 
oğullarından /(adem kızı 
Elmasın Siırmene asliye hu
kuk mahktJmesine muracaatla 
mürisi bulunan Sürmenenin 
m l r kan doz mahallesindtn 
Çakır oğullarından Mustafa 
oğlu Çepninin tarihiden 
yirmi sene evfJel Rusgaya 
gidip şimdiye kadar hagcd 
tıe mematına dair bir haberi 
olmadığrndarı gaipliğine ka· 
rar verilmesini isleme~ine 
göre kamınu medeninin 32 ve 
miıteakip maddeleri mucibin-
ce gaibin sağ 'Oegalıut öldü-
ğünü bilenler var~ tarihi ilan 

danit ibaren hir sene zarfında 
Sürmene hukuk mahkmssine 
hidirmeleri aksi takdirde 
gaipliğine karar veriliuği 
ilan olurıur. 2 2 

Sathk ev 

1 - (27000) Yirmi yedi bin kilo pirinç kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - '[ahmini bedeli (8100) sıkiz bin güz liradır. 
S - ilk teminat (697) altı güz geıii lira (50) elli 

kuruştur. 

4 - Eksiltmesi l 0-8-938 çarşamba günü saat 11 
de Erzincan tümen karargti.hmdalci askeri satın alma 
komisyonunda gtıpılocaktır. 

5 - Şartnume•ini görmek isteyenler her giin lcomiı-
goncla parasız alıp görebilirler. . 

6 - lstıkliler teklif mektuplarını belli ıün ve ıaatt'1n 
bir ıaat evveline kadar Erzincan Tümen Ka. 
rarıahındaki A.s. Sa. Al. Kom. Başkanlığına vermiı eıga 
posta ile göndermiş olacaklardır. I - 4 

Odun ve maden kömürü 
eksiltme terndidi 

Vilayet Daimi Encütııeninden : 
ilk okullar için brher ki :osu muhammen bedeli 50 

paradan 58 bin kilo lccsilmiş kızılağoç, gürgen, istiriç 
k.uru odunu ile bther bin kılosunun muhammen bedeli JJ 
liradan 2 ton sımıkok maden lcömiirü şartnamesinde ya
zılı mektep teslimi satın alınacaktır. 23-7-938 tarihin• 
çatan cumartesi saat 11 de vilaget m :1.k~mmda top-
fanacak olan daimi encümende ihalesi gapılmalc üzre on 
gün temdit edilmiştir. isteklilerin yüzde yedi buçak mu· 
'Oakkat teminat makbuz 1Jega. banka mektuplarile encii~ 
mene muracaatları. 

Boztepe tıkulu karş;sında 
cadde üzerinde 570 arşrn 
bahçesi ve dört etrofı dı 

flarıa çevrilmiş ·iki odalı Nakıl vasıtalar1 hakkında 
bir ev satlıktır. 

Tulip olanların megd n Vilayet Makamından : 
da çilingir Feyzullah m.ta Trabzon şehir hudrıdu dahilinde işleyen nakıl uasıta· 
karşısında tenekeci bqu j ları için Beledir;e Meclis ve Erıcümenince flazolunan men'i 
Temele muracaatları. 3 -7 nuattan olup, Belediye hududu haricinde ve Vilaget hu-
Z · 931 senesind~ . Zeytinlik , dutları dahilinde işlenecek suçlar için vilayetler idtıreSi 
ayı ilk okulunun üçüncü 8llll· k ı::s . . dd . 'b. lı J 

fından alınış olduğum tastikna meml anununun uı zncı ma esı mucı ınce suçlular alclcınaO 
.zayi ettim. Yenisini alacnğımdan eski· I vildgıt idare heyetince p.lrtı ceıuı fJITiltceji Vildget 
#iuln hükmü f'lmndığını mn ederim. •idare heyetinin 28-6-938 to.rih «1e 455 l ,_ "" 

l:lpptepa ıuahıtUeııin'1au J numara ı .. ararı 
; 1tı:ı:ıau l',u t~r/Jktm al4kadarlllrın mı/4m• g/mg.k iiıırı ilin ı/upur, 


