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Ebedi Şef Atatürk Trabzonu son teşriflerinde blilün 

~rnelekini milletine bağışladığı tarihi gün olan 11 
~ıiranda kahraman İsmet l ııönüne çekti~i telgraf ve 
. tarihi hediyelerin büyük Millet Meclisindeki akis) e-
~e ait yazıyı ve ayrılırken Üçüncü Umumi Müfetti
liırtiı Tahsin Uzere yazdığı mektubu v. e köşkte 

eJ9 ~Yledikleri zaptolunabilen vecizeleri bu kutlu gün 
;I ~ııa.sebetile neşred;yoruz . 
~ ~ ---

~Ulty dUnkU toplantm oda ediyoruz. Uu l!!kririn k ıbııl lııfl 
tııkiben AtMtQrlı.'On son sı>yHh ıt 
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r .ıf oku amuşt ur. Atatllrk t eıız 
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~rllek.t hareketi şUk 1a nl1 ti ~ r. Uıerln vuku bulmuş olısu 
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\ı •rıınıııs u lıtO 11Ş'.liıl111ki lak· toa vuliler ve yıık ı t Vıl<lye t ıo 
~ t( Ctla itt ıfakla alkı~lıtrıa rla kaymoknmluıı her Vıltl} o• 
~p eyleınişl~rd lr: YUksek mer kezioln 8eledıra Hı>l · er 
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\, lllaıuoa bir yardım olmak vilaye tleri h ılk1o ıa göuUl<Jtm 
~ hllard•Dberl bıızııt uera· gelen Be lam ve 8BVgi Ve 8 ygı 
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yükselsm. .-.eı 

daıma ılk v., mu 
leVdLI 1Jaf nn 
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Şark kuvvet ve 
kudret kavnuğı 

dır. Ben ilk kuv 
veti o kaynak'cın 
aldın 

Türk yalnu 
Ttirktur. Dint de 
Türk.ür. 

Tlirklı!rden her 
hangi bir adama 
"sen necisin .. su 
ali soı ulursa. bü 
tün TLirk mille 
tinin verilecek 
cevabi attilamn 
bizans imp;ıra 

toruncJ v rd gı 
cevap olmalıdır. 
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- Ben Bizans 
imparatorlarrndan 
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yUK u ,lôbının BJniJ Ebedi Şef Atolurk 

Ben ol ; rn 
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~ ' QlQ u~ruodıt~ tedblrlerl· şılayın askerleriaıiıle baht kiH
~ llvatrakty•tlol kolaylaştır- leleri hakkınddki l olibul ıırloı 
~.,_••rtille devlete iııda bu· - Arkası iç sehifı:>de -
~ rını ŞQ anda oarenmlş ~~=-=-=--====-== 

~:1oru:r.. AtatOrk.'Ua çok 
~ı. llllıoa ibtlva eden bu 
f'tt tııııı K-.mntaydıı uyao
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t clerto heyt c1nı yaşıyoruz 
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Atatürk'ü 
''' karşılamıştık 
~~4 de ilk teşriflerin 1 

'~ ":diki Halkevinin sa- I 
' \ıt da Halk partisi tara-

, 0~ Şereflerine verilen 
·~'tı le yemeğinde onu 
tı en 
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~l LJrk mukabeleten 
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''erd· bir tarafım,, de
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611 Q/u aıansma veri 

"1; b~arihf nutku Yunus 
Qa'' başmakalesinde 

•ıar{~ tahlil etmişti. 
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,.,, eler b b .. ''k h 
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r11,,,~ son/arma doğru 
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Trabrona bu şerefli giınü mal eden 
Üçüncü Umumi Müfettişimiz 

Tahsin Uzer 

Güni~ Şar' V.lôyetleri Üç. Um. ı A t a t Ü r k 
üfet "si T oh sin Uzı:)r AtutUrk, Trabı nı: s M rlı·f 1 BoiltJ hır g l fi, 'ı ı .tz • •. 

kuruld ·~und'lıı hHt h 1,· 

mrrnt~tir. ~>ti ır. 

, 10 Hıı1•11n 19l7lı ihı·l .. !;i·r r 

EKS LANS; 

Sizin mmtakurzı gör.n ... k ve orada 
b ıl 1 için c' ü 'in ü ~ iinı planı g ;re çok 
göı lt.ı ~ m d t lımi ı ot n b lı di. Anc1k 
b nı n müfetti!llik mmhkanızı:ı i. · ~ girme 
m m vsimin ır üs.ıit olmad ğını V;.! bunu 
~ arş.lıy n s •ni ı çok geni~ v ~ } üksek tedbir 
ve z ·kana l<..tabuk eden v~ziv ·tleri l'rabzon 
da g ·;rdül<tcn ~onra nrtık bir dakika dahi 
s yahı\t v.:: ika n .. l mi uzatmakb mana 
g3rm dim. 

Sizi takd r ederek ve s:ziule iftihar 
cd ... rek T ·nbıondan şimdi ayrılıyorum . B~n 
ayrılırken sen Tı-abzonda.l bütün şark vıta .. 
yetlerine benim derin ınuhaLbetlerimi ve 
Türk Ş:ırl ... ın on ekiz ~ene evv.el bana gös-

terdiği itin.adını daha yüksek ve daha feyizli 
kuvvet ve kudret menbaı olarak tanıdığımı 

onlara benim tarafımdan lütfen bildiriniz. 

• T 

ı · Hrt. 1 lir. :.>u n u lıı güı, 'ini 
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ıeıl ıllr kıv.ı .,.ı.ıyJ \'ıl .ıçıı, 

·e hı o u~ hutU ı yu·t ki ıde 
ı H l ı nKi;lc:r lıırı k'lllşlır. 

B r Ş ıirl n'z ond ııı bahs • 
ı..,rırn : i' ıpr ık nv ık h ı .. tı ı. ı 

.ı ş tıı dt>ğ •r n t; ır. ı; 1 el •gı •c • 
~~ıııe!' t rı~ıe Y• r u ı ı.ır. 

ıJ ~m·ş ı. lşt •, 1J il ıır ırıc.l:ı 
J',·>tlız ıo hu 11\İ 111Hrı1ğ ıt.ı nn'u 
t l ıu \•lı'İh~ ı,! l ıl Jr J::ı ı bi! ir. i 
yıış m ştır. 

·rr lız 1L'11 g- lH,ıi ~111.l'l 1 u ı 

k·ırşı 1111d ~·r·ı lıı'ınl;11rı11: ı t 
lı 0 ·1ı ldt. lÜ H 71r ı dl'~ l k L. ı 

c şkıı!'J "~ nı..ıtılı .: 0 ı q' rı· ı 
tır Ç lnkü t ı lı. J' ·hı ı, ı l 

vıılru !.n P. ioı f l' ·.ııı -;; ı 
lihl .. r fa ill. A lll ı;, t ı ııı 

kt>tl'l \O hu ü ı ]) u ti P,fl, i ı 

"· ıltıı i hir K.t'rt' t ili 1 r l ı •t lıl 1 

tır. Hu ıJ.ıli:;ı yııl ıız kıuh ı i dıJ 

a ı, tı r çık ibtlv· cı 1 1 d •rr•ı·ıl 
v..ı ı ıttrrıpl m d' f t•ıel uı~·ı · 

1' · bl ıouıı su mts •il·~ i tuw-
1 v ı ı lıa~ıı:a ı g !ir. O liU ki 
~ ·tıre v•·P. e ıl \'f' m ,f1 .. rn hlr 

Hakkı l uncc lY 
Ilı kası iç s::ıyf ad..ı 

Ebedi Hatı -Şefimizin 
ralarını tazelerken 

11 hozıron gecesi munasebE tıle 

Değirmen dere 
Köprüsünün 
Taşlan 

Zeytin sineği 
mUcadelesi 
yapılacak 

Mahalle Aralarında- Yine lwgüııdü , Jt) Hıız •trı \ cliı:i Jııhi hııyntırı.n en n.ı.:ı-'uı trı 

ki fena koku 
den otlar 

ü:n yılının ~iiııt•~ I , p ıl k bir gu h.ıl.lıyıı r, en st-v.nçli l İ ı:uı.u: U 

neşre- nü idi. Günler, eylıı r. ~ ıllar rıe ya~ adı~ tı.ı r.eşesile, Z t vkı•c 1 ~.) 
çabuk gelip geç yür, İ ki yıl ör ce ı dı y ordu, O lıı2Jen çok ve l•.r.. 

o gün, Trabzon Link1cc yıl ar o ııun kadar hem şııd v.: lem lı. • 
M halle ar alnı ınôki arsıılar- d k 

d d. d 1 . d f L i.;inde bultııdar bnhtiyar, bukı clıır i ı · 
a ve ıvar ıp er.n e erı oı.u . . .. 

Değirmendere Köp·ü:ıünd~~i Temmuz i{'iode Akçnııbat 
alt kısmın taşları düşmüş• ür. krznsındakl zey tin sineği mU
Köp•ilde tehlike arz.eden vıızıyet l codelest yapıtac tktlr. Bunun lçlo 
olm"ştur, Biranevel yıkık yerin ll\ ıım otıa llllçlıı rın ted rlkhH:t 
f rıP .11.1\fll\ lhımdır, Pik l\t~ hri'3 . lrn~ 1\ lg\ r, 

sevın çlı, bu kad11r c 1şkun bı r gu n 
neş r eden ve ııı'-hatı bozan oll• rı o d ? 'I' 'h lı: Oı.un, bu şch!re en b j} fık 

yaşumı y; rl'll ıı arı e sorsa ne 
köklerinden tamamile yok edilme. \ df'··~ Bize soru ur.ca yaşamadı de hi:ı.mel i> At .. t ürk'ü 'l'rab.ı.1111 
ıini ~·yyur Belediye Reiıimiıin riz.. Alalü ~k o gü ıı Trabıonun Cevdet Alan 
\~metinden bekleri• ı viaitta C(trpı n ~Öi \tnd it~.. /1rk ~l lf ;41fodQ. 
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Atatürk 
Evet ilc.i yıl evtJel Trabzon 

ıautelerinin bügıik punto harf
lerle sa'ıif.,/erini süslediği tek 
cümle bu idil. 

Milciddarı asırlarca ecmel 
Egeli şair Homirosun deh'ısının 
altın parıllıları ile zamanımıza 

kadar akıede• kaf.ramonlık da
sltanını gölgede bırakan essiz 
kahremanın geliıi Trabzoncla sa· 
dece; bögl• duyalugorda. 

''Atatürk geliyor!., 
On beş une evvel bütün aza· 

met ve ihtişamile şöyle siitiınlar 

doluyordu! 'Gazi geliyor/,; 
Milletinin dasitanmı kale· 

mile yazan şair ıarkın en büyük 
ıelırıamesini lcıltci/e gaztın ada· 
mın devrine ulaşsaydı; galıutta 
yirminci as1rda dirilip: mezarın· 
tları dünyaya bir göz gezdirseydi 
o zaman kciğıl üzeri11• yazdığı 
dasitanın artık hayal iklimle
rinden doğma bir Epope değil 

r•el cil•mde Onu Türk milleti· 
nin lıagat ve miicaclele ıahnesin· 
de uzvileştirerek hakiki bir kah· 
reman halinde t•celli ettirdiğini 
sröreceğine acaba ıüplıe edenler 
varmıdır? 

/şte girmi yıl evvel halılı 
kap kara bir vatanın ufukların· 
daki korku ve dehşet bulutları 

arasında gürleyen Mllsta/a Ke· 
mal aJı11Jaki kurtuluş ıimşeği 
bütün bu ıüph•leri silip gak 
edecek bir kudret ve deha sem· 
bolüıufo ifadesinden başka bir 
şeı değildi I . .. 

Homirosun dehası, Epopenhe 
hag•li arlık çoktan suya düş 

mı1ştür. Çünkü Türk milleti on· 
Jarı,. dehalarını kamaştıran kah
ramanı bir ef sanc olarak el eğil 
hayat ve mücadele sahnesintl• 
lıakikat olarak yeıiştirlp tarihin 
sinesin• tevdi ılntiştir. Ba ıah· 
Her karşısında o eserler nasıl 
lıüsranın• aılamasın ? .•. 

Atatılrk'ıJn Trab.ı:ona üç a•· 
lişl fJardır. 

On beş une et1vel Gırzi ola
rak gelmişti uc bütün Trabzon· 
iulara Bel•diyenin kendisine ver· 
cliji ı:iı•afette şunları söglemişti : 
"Arkadaşlar beı sene er1t1el ilk 
Jrf a Samsun• ayak baştığııtt .ı:a· 
man bana kavoeti kalp tıeren 

oatandaşlarımın ilk ıafında kah
raman Trabzonluların bulunJu
ğu11u a•la anutmıgat:alım. 

.Çakarga melhamei kübrası

na ÜçÜ1'cÜ fırke ile getişen Trab
.an •olcitlarıtıın 111egtlanı maha
rebeJc ıösterdikleri feclak<irlıf ırı 
lcıgmdli hatırası daima dima· 
ğımtla me11kuş kalacaktır. Bu 
vatanp•rlJ•r halka, o kahraman 
etıltitlara malik olan Lu kiymet· 
il memleketimizi ( Ermenistan ) 
mahreci veg• muhayyer bir (Pon. 
tos) lcrallıjı ülkesi yapmak ta· 
lep v• t•hditleri ne meş'um idi. 
Şüphtıi.ı: ana bu sed ilelebed 

hayal olmu,trır • ., Atatürk o .ı:ama:ı 
bunları söglcrken kendisini o 
zamanki Trabzonluların nasıl 
6ir coşkunluk ve lıeytcanla l:.ar
şıladılını, kadın erkek çoluk ço-

cu;un lıal<isktiruı karşısında ıe 

vinçten tö.ı: yaıları döktüğünü 
agni beıanatta ifatle etliği için 
burada tekrarlamgrıa lüzum gör 
miyoruz. 

Ancak ıunacla minnetle tek 
rarla11alımki bu tün yalnız Trab 
.zona değil bütün vatanı isli/ti 
tehditleri altına alan o hay:ıl 
{J• .,,tellere ebedi ıeddi bu millet 
Atatürk'ü,. ıüksek sevk v• 
idarui sayesinde çekmiştir. 

Banclan dokuz .tene eavel 
gelen bir sonbaharda bütün Trab 
zonlular ona. yani Cumhurig• 
tin ba11lsi, vatanın kurtarrcısına 
''Büyük. Gazi hoı gele/in,. diye 
lıaykmgorlardı Gösterişi ıeamıı 
yen, bütün sevgi V• samimiyetini 
içind• saklamaktan başka bir 
ş~g bilmeyen bir Trabzon çocu 
funun Atatürk'e yapılan mercı
sim oe istikbali harada sayıp 

dölcmui ktndi samimigetininin 
dışında kalır tlüıüneesile o za 
puınlct teıahuratı lfikut:J. bo;mak. 

Geliyor 
la beraber onu uğurlarken 32 bin 
nufuslu bir şehir halkırıın; arka
sından, yediden yetmişe kadar: 
''Gazi Babamız gine gel/ Yine 
gel,, diqe çığlık koparırcasına ba 
ğırdığtn' hu gürı kulaklarımda 

bir uğultu, içimde bir hatıra ola 
rak sakladığımı itiraf tJtm•kten 
kendimi alam1gorum. 

O B.ba ki en büyük bir 
larilı olmu,tur. 

O se~ler ki bu gıin acu bu· 
cağı belirsiz bir •emcın111 kog· 
:-:unda .ıgumuşiur. Biz bu gün 
Jte o sesleri araqocağız, ne de 
ona oğlıgııcağız., Yalnız o ıesltrr 
İçimizde duyup Atatilrk'ü ben· 
liğimizde yaşatacağız 

Atatürk'ün Trabzona üçiincii 
geli$İ bundan tam iki yıl evr1e/. 
di. Doğu için yaptıtı bu sega
hatta Atatürk halkın c?skun 
muhabbet ut samimiyttinde11 ne 
kaclar miltehassis olmuştur; bunu 
a11cak daha o gün bu·adan ay· 
rılırken doğu Umumi Mü/etti# 
Tahsin Uzere "Doğu halkının 
muhabbet VO! samim;yetin.clen 
şı1phe edenlerin lıamiyetinda 

şaibe görürüm; demekle pek kat'i 
oe keskin olarak ifade ettiği 
vecize içindi! inkiir kabul etmez bir 
hakikat olsrak görebiliriz. 

Trabzona son gelişile UJtU· 

tulmaz hatıralar bırakan Ata
türk'ürı çelikleşen irade.sinin ba 
m•mlekctte kıyamete kaJar ya. 
şayacak ölmez eserleri vardır. 
Bütün f ilozo/ oe alimler ittifak
la "Su hagattır., derler ve bunu 
her zaman isbat ederler. Çünkü 
susuz huyat olmaz Binaenalegh 
Atatürk 1'rabzona bir içme sugu 
balışlam1ıtırkl o bununla biza . 
tihi hayat olmakla kalmamıı ay. 
ni zamanda hayat verici de ol. 
muştur. 

En•rji ve kudret kagnafı 
olan Atatürk bir millete ytniden 
can fJerdıji lıalde bugün Onun 
6ldüğ nü iddia etm k kader 
ıaçma ve gülüne: bir hikaye uy 
Jur•l•bilirmi ? 

O llizde, bizim benliğimizde 
yaııyorl Aceba yer yüzünde 
bunu anlamayacak kadar halli 
basireti baRlananlar 'Oarmıdır ? 

Aramızda• 11 Haziranda 
ölmez lıatıralarla ayrılan Ata· 
türk'r1 o zaman Son posta gue· 
te•i namına takib edig<Jrdum. 
O gece geç vakit tertip olunan 
Garclenpartide Atatürk "M.ıl ve 
mülk bana ağırlık veriyor. Bunlar1 

milletime vermekde ferahlık du 
gugorum. insanın Hrveti kendi 
manevi şaluig,.findc olmalıdır. 

Ben bu bügük millete daha ne 
/er vermek istiyorum ,, Diyordu 

Koca insan •enin bu engin 
•Özlerinin altındrı ne derin bir 
ftl.sefc saldı olduğunu ıezmektc 
hala aczimiz var doğrusu/ .. 

"insanın serveti maneai şah 
sigetinde olmalı., öylemi ? O 
halJe sen bu göz kamaştırıcı 

varlığınla en /,ügülc bir servet 
sütunu halinde beşeriyetin gözü 
nü kıyamete kadar gıpta ilı 

kendine çelt.mekdc devam ede· 
ceksin. 

"Ben bu büyüle. millete daha 
neler vermek istiyorum ,, Ve 
• icabında cnnımı vereceğim,,, De 
miştim Onuda verdin. Acaba 
bundan başka daha ne verecek
tin? Bunu bir tür/ti anlagamıyo· 
ruz. Sen her deditini yapan oe 
yapmıgacağınr sögleın.iyen bir 
kahremandın Onun için bu söz 
ferinin altında .saklanan hikrıteti 
anlamak bize pek zor geliyor. 
Saj olaydın tarih muhakkakki 
bu sözlerinin cevabını sarih ola
rak t1erec-.lcti. 

Bu giin manevi hu:uruncla 
sıısuyor fakat yalnız hatıraları· 
nın etrafrnda coşuyoruz. 

Her "Haziran geldikce 
"Atatürk geUyor!., diye Trabzon 
daha koyu lir lıeyl'can vı 11cak.., 
/ıkla tvplan•p brı ölmez hatıra
fortn etr.ıfındfJ co~ma1ı amansız 

bir fırsat telakki edrcekdir. 
O gtce yine bir münasebetle et· 

ink ap ta r i h i 
parla s hi el 

• • 
1 n 
eyer 

ala e 
Başhrah Blr~o -

şu cflınlel rle aolrıtmaktadır: 
Atkcı leri lıiıl olduıcçıt uzu o 
e pbesl oonnd n g etikten ao -
ra ancık bUvtık Kumnrdanı 
iltizamı üz rina otomobilime 
binebildim. OJdan sonra Trnb 
ıonda b nim geçtiğim yol nze
rlnde değil o yol knuşan bQ 
tnn y0I tar görnoebllctlklerl uzun 
luklarıilC ballı:. t r huda ka

k dolu bir ma"zara 
ve olkış tufanı h llnda 

gl)rOlm ·t ldL Bu k:tdıır 8'ygı 

v sevgi ve bağlılık it d eden 
mı beyecıın karşısında bir 
ıçiı kalbin durmare ı ı Jlna o 

milli hey cınıa Vdrdiğı kuvvet 
uy ılnde anc k. mnmkO.n ola· 
bil iştir. Trıabzon beldeıcl hu 
usl ldıı.reı\nln ba a kıymetli 

bir bedlyest ölan Köşkte çok 
rııbat •o huzur içinde gece1! 
g çlrdlm. Vil yet mak ını 
Cumhuriyet H ılk Partııı m r 
kezin\ U•a"Dt Mor tıfşllk ~lıt 
tamını Halkevlnl B l diyoyl 
ıtumaad!IDlık makamını Bıkerl 

garnizonu ziy r t ttlm. Bu m -
ka'Dların her bi"inde knrşılaşl -
eım he7etle bırna sana Cumlıu 
riyet hllkQmetıne ve bUttın TOrk 
mlll tine iıt r istem z ıırar 

ve ıamet k.uvv t ve heyecan 
verecek yUk.s k kıymette ve 
ta-ıllette lcfüer. Belediye dafre
ılnde kendi muhabbetkdr arzu. 
lulle halk. içine gir iş olan 
devleti r Konsuloslarid bulu 
ouyordu. Onlarıda gör kl 
ayrıca memnu oldum. Beni 
tekrar bir daha hsyec!n dU
tOren şoy kumacdanlık. dalre
slnd•u ayrılırken balkın b"ye 
c z r tı 

sonra glttitim y re k dsr devam 
ed:tldir. ~on zlyaretgabırn Tr b· 
zonun Askeri g ırnizonu oldu. 
Ouoizgod:. kıymetli kuman an· 
lık tar fındao baaa t kdlm edi
le• Trabztlıı Askeri kuvvetleri· 
mlzle açık. alan~a karşı knrşıva 
bulunduğu uz dakikedı duydu· 
euıa ıevkl tarif edemem. Oka· 
'1ı1r k.l derbıl a kerlik. duygu· 
larım uyandı. V c.olara dar 
alandıı benim Ye benimle b ra· 
ber buln an zati rı mnuaı· 

y tl rint mucip olac lı: tacık 
bir tatbik t yap kt n k ndi l 
ala adım. Orada gOrd k.l rl den 
çok me nun oldum. BQtlln şark 
orduıu ko ul n ıubay ve eıat· 
larındau çok memnuu kaldığLmı 
Mareş la bildir eniıi v ar -
şalınd kondllerinl t brik v 
t:ıkdir etm 1 rlnl arzettlğlmi 
bildiririm. Şlmdl bu da ikad 
Trabzon At tnrk Köşkünde hu
lunurken bfttQn şark viıaye l rl 
Tnrk tıme11lller heyeti rl il 
b raber geçirmekte olduğumuz 
aamlmi hayatın devlet bUkOınet 
ve millet iştir kinin en yOksek 
eıamuzecloi görmekte olduğumu 
aOyleuem buna ne kadu s vl
oeceğloizl ve benim b11 derin 
11nnciml ~uton memleket ve 
millete senin atzındıın n kad r 

rafında bulunan arkadaşlarına 

hitap etmiştin: 'Ben o/agun; ol 
mayayım Türk milleti bakidir 
vcızif en izi bana karşı değil mil 
Jete karşı yapacaksınız.,, /,te 
bunda1t Jolayıdırki bu gü11 iş 
başında bulunan en yalan v? 
kahreman arkarlaşırı senin bu 
/arizeni if aga çalışıyor; bütiin 
o kudreıli arkadaşların vazif le 
rini millete karşı yapıyorlar ve 
bütün benlikleri senin manevi 
huzurunda minnetle eğiliyor. Sa 
kin şunuda itiraf ed,.fim ki 
Milletinde bütün gazifel• rini Jıı. 

na "' arkadaşlarına karşı ku 
surıuz ve pürüzsüz bir imanla 
başarmaga çalışıyor / •.. 

Mü.sterih uyu ! .... 

Tevfik Vural 

a 
eyi söylenehlh:ıceğlnt t l:tdlr 
ederek gözlerinden mub ıbbetle 
öperim. ramut vm umumi tna 
vıp ve yakın blr all\ka ile t!· 

kıp ettiği bu telgrafın okundu-
. ğundan sonra s~z hın İsmet 

lnöntl Atatllrk'lln htl' eyahatı· 
nıa mrınleket için bir b yır 
ve necftt kaynağı olduğunu tşs· 
ret ederek hQkOmet için iıııllt • 
deleri doludur. 

AtatOrk'lln etrafında Tre b· 
zl) muhitinde toplanan btttnr 
e rk vlleyctlerl ha\kımııın gö . 
terdlği uhabb t beraber çalış 
m vfl az u kudret m nzar sı 
Trabzendıın bütll emtek t 
buz runuz1tt 11ks etmiş bulunu 
yor. Atatllrk'U seyahat buyur 
duklırı yerde hlzmetlncian mem 
nun ol uldarı Amir v me ur
ları iZ! ve bllhaısa kumanda 
h yetimiz ve subııylarımıı" göıı 
terdi 1 muh bbet v takdiri 
fer h ve lrtitıarla tel kki etti
ğimizi ıOyl rk.en bu ıözlerlmlıı 
huzurunuzda ve memlek t mu 
ne besinde kendilerine samimi 
tebrik blslerlı;Diz tucüman 
olm8lılını lstorım. At11tOrk bil
h ssıt bulundu u cemiyet lçind 
bedbinlik hlRlerlni d rh l yıkll· 

yan ve me le tte ç11hşmek 

için kudretle Heri ve b ıhtiynr 
olma için lazım olan eşe v 
kudreti derb l o muhite telkin 
ed n bir varhktırkl bu hessayl 
cemiyet için ve millet için ku· 
rucu yaratıcı v Oğr tici olarak 
kendisine başh b3ı;noa ayrı bir 

udret v rmektedir. Arkadaşlar: 
Danyaoın bu günkü hallade 
milletlerin hangi istik met 

doğru glttiltlerial ve ne çetin 
mOTzular ıı karşıleş ic klarını 
tahmin etmek kim ain tklf<ı ... 
rıodıı değildi. Ahttı .. ..k: mflletl 

lşltmelldlrki her mlllet gibi 
TUrk milletiol de yakıo ve uııık 
atldo ueuışac11ğı me el 1 rln 
ehe iyet ve azıı n ti tasavvur 
olunablleo iloden f zladır. Bu 
meml ketin dabilt ve harici 
siyasette vOcude gotirmrıye 

mecbur olduğu ıerler v uğ· 

r ŞftCa~ı meseleler okrıdar çetia, 
ge .. lş "Ye zordur. Türk llle!I 
bugUn blltU'l Unyada b şlı 
b şına uvvet lfııd ede nadir 

illetlerde biridir. { SQrekli 
nlkl l~r. ) HütUu votıodaşlımrıım 

işltmesloi lsteriı.D l TUrk mll
letlne bu uvvetl ver n smllle-
rla başınd TUrk ili Unla gos. 
terdlği samimi bar berlık gelir, 
TU illeti 1 At tnrlr..'Qn ct-

r fı:ıda bir t k vUcut glbl her 
baıc;ık t için hazır bulunm sı 
h klkatı vo dUoyny v rllen 

ir itan cttırki onu ı b ş•ıcı 
kudn;tiul t şkıl etmektedir. 
AtatQrk.'e karşı gOsterdıği h ı? 
hlı la Tur· illeti yekpare 
vncıJt b linde Utemadlyen 
ilerleyeceği ve arlçtan en kuY
vetli e temiz sulh ve mede. 
niyet unsuru ol uğu kedu en 

çetin mUcııd lelere ge~süaO ma
vaff11klyetle karşı koyacağına 

yllrekt n emi olduğunu gö11 
termtş oluyor. Ark daşlar. BO· 

;>Uk Şefimiz ve mili timiz be
raber olarak bir vücut gibi 
sevgld0 l'e bağhlıkta herab ·rlik 
göster ekte bu meml k t:- t"n 

kıızHndığı kudret bütün kudret 

lerla başında gelir v bir c ık 
mllletlerin hasretle ba)rnillı ıd>t 

gıbt,. ettikleri bir varlıktır. 

Ağrı Valisi 
flğn Valiliğine tayin e 

dilen B. Hasip dünkü Ka
radeniz vapuriyle şehrimi· 

ze gelmiştir. 

Sa.v/11 2 

Müfettişi mit "' mumı 

Cuma günü misafirlerile Erzuru"1 
dan teşrif ettiler. 

Bir hafta evvel Erzuruma 
gitmiş olan Üçüncü Mmıuni 
Müfettiş'miz muhterem Tahıin 
Uzer Cuma günü refakatinde ki 
zevat ile şehrimizi teJrif etmişler
dir. 

Sayın Um. Müfettişimizi Vilayet 
hududunda Vali Vekilimiz Akca 
abat Kayıankamı Cemal Göktan 
ve Belediye Reisimiz l3ahri De~an· 
y, Maarıf Müdürümüz 1'0 rehkalnrı 
ve Jaadnrını Alay komutanı Ta
bir Baykal tarafındna karş lanmıt
lardır. 

ı 1 H ızlrandn verilecek olan 
gardenp rliye lkl sene eTvel 
ebedi ŞPfİO ~iyaretio kOŞUp ee· 
len Vilay tlordtın heyetler gel· 
mektf'dlr. 

DOa Erzurıı~ Valisi Haşim 

işe n, GUmUşnne Vail veklıt R ,. 
fit Tarakcıoğlu Şehrimiz g l
mişl rdlr. Erzurumlulıır namına 
dün gPlen heyet arasırıda Hal · 

1'.(vi Reiıl Hadl, Avakat 
ve Cnnlp Mücellit gibi 
mun ileri gelenleri •arcitl· 

G ırden Partiye ıştlr•k 
mek Uzer• Erzurumd•D 
gnılde bıyııılıraaız • 

bııyan Toydemir, baJ•D ~ 
bayın Sidar da buluaıJ• 

Bu gQo Kın Vallıl 9·p 
lyldOğllOllJ, Ağrı Valili olll 

Vılllfe"loe tayin edilen B· 
1 

ban Tekerin, Rize Vali f~ 
Çoruh Valisi B. Kadrı 
Şehrimize galmelerl bek.1•0 

tedlr. 
aort 

Haber aldıfımıza " 
bDytUc törene Erzurulllı 

oyunlrlle iştirak edecek"i 
Ştihrlmfze mUtevecclb•' 
çıkmışhrdır 

Kors Vılnvetl bDJDk, 
takımım Şı:ıhrtmlze gönder 

Meyvelerde haş~ri ~e mantori 

hastalık 
~f ey ve ığaçhmoaa hatta 

fındıklarda her hnngl hışert ve 

mıntari hastulığa teıadOf edilir. 

edil ez hestııhğın derhal önl
ne g .. çllmek. llzre z1raet dıtlre-

slae haber v~ rllmelidir. Ziraat 

dıılresl bu gitl hastalıklar için 
ic11p den lillçlım tevzi ve ted· 
blrlerl almak için auraoaala 

bıkmıktadır. 

Ziraat mtıdQrlDtt1 bil 

Vakfıkebir Ye Maçka k•"
11 ,, 

da fındıklarda zuhur 

habtt aldığı haatılıkl• 111 

le yapmak Qıre e,,,ıkl 
ziraat menıurlaruu b&l ~· 

Ebedi Şefimizin Hafı 
ralarını tazelerken 

- Baştarafi birde - 1 • • • ~~ 
Trabzonu Ahtürlı.le sevgi ve mu Bu aatırları, bu dufl~ 
habbetle kayıaaıtırmaaı vo Trabzo. rüa ezgin, üzrün bir yilr 
nu aaırlarca ö.ıledifi, göıı:ledi~i mamala İdim Düa oau a•' 
içme suyuna kavuşturmasıdır. O, ağlayaa yürekle buıO• 
olmasaydı AtatBrlı: Trabzonı, hatıraaıat tazeleyecell bit JI 
Trabzon Atatürlce •on bir defa daha yıııa yu111•ı yazmak o ~ ,1' 
belki de k.avuıaauyacalc ve onun lci . .' Bu acı içinde o ıD•!:'1 
en aziz ve biiyük hediyesi olan tıralerıaı yad ve t•d et 
icme ıuyundan daha kim bilir ae vaşın kalemim bin bir sıt ~ 
zaaıanaluıdar mahrum lcalıcaldı. içiııde 0 kadar zorlanı1•' 
işte İ>u hizmeti ile O, Trab:ıomua ıl 

O büyük faninin yır - ıJ 
mio et ve ıükraoınt lcazanaııştır. r ~·"j rüzel bahçede, şu nal l 1 
Onun bundaa baılcı Trabzona tında, şu tarilai köşed• 
lı:azandırdıfı e•erler oltadır çok uatların güzel, znkli b• 
ye biiyülttür iti H başta Tra9zo. • _,ı 
nua kara bahtını ak otmeıi, ona baduşad etmek için oıı~ V" 

Ebedi arkadııı Tala•111 
şeref tacını geydirmesi, Ebedi ve 
Milli Şeflerimizia aevdasile bu ş~h 
ri hamutlııtıruıaaıdır. 

Hele onun şahsen Trabzona 
mııhabbeti, bu Ja onua için ve 
bizim içiA ayrıcı buıusi bir kıy. 
mettir. 

Bu söder, duygular hakikıtm 
ifıdeaitir ve binlerce Trabıoaludaa 
dııılenıııiş bir halcikatdır. Bu, me· 
dib de olsa yerindedir. Biz eser· 
deo müessire, mUesıirden esere 
olan duygumuzu saaıimiyetia özü 

ile ifade ctmoı:tın temiz haz du. 

yarız. Bizi bu ıuretle duymalctaa 
kıaıae ıaşırtamu .. 

••• 
Saat tiört, İımir vapuru bü 

yiilt tarihi Trab.zona getiriyor. 
Trabzon baıtan başa donanmış 

bütün memleket halita onun yolu· 
na; onan kudumuna sevinçlerini. 
çiçeklerini serpmek, anun ıseyrine 

doya doya dalmalt için sahillere 
bir sel gibi altmışta .. 

Oııun mubarek, kahraman eli
ni öpmek içia Trabzon vo Do~u 
d'yarı mümessilleri saf sıaf islı:e 

lede yer almışlardı. O, kibar, na
zik, mültefıt ve mütevazi aaf !ar 
arsından geçerken ıözlerde sevinç 
yaşlnrı, yüreklerde bahtiya lık hiı. 
leri coşkun bir ptnez akışı ile o 
nun kudumuna akıtılıyorlardı. O 
da ayni duygular içinde kendini 
bu bahtiyar hailcın içine kayaiyor· 
du. Halk ve Atktüık birbirinia 

içinde, birbidıain hi11:nde kaynat· 
mııtı .. 

lı:im bilir bizim duyg111:rı 
daba üıtda, daha bil)'8 ' 
duygulan olıcalı:br ... 

.. • * 
j,it 

Gözümü• önilade• 
ıritmiyor; kale parkılld•
araaıt.dao grçı::rken oıı~11t~ 
kudumuaa pırlanta ıib1 

yuruyu kucıtıadao fıt1~,il 
"Al Atam, aeoia olıUll• .~ 

. b dıJ". 
yetış<ta u yavruyu,, ,, 

b. • 
yaı!ı. b~trı açık 1~ lft' 
büyük ve manıh halı.• a~ 
ve hımılcettir iti o bil11~ 
"boa icıp ettiti zaııı•ll 

d·r•-. letioe en büyült be ı .,, .. 
üzere cınımı vorec•f' ·
miştir. Ve ona yarın alı:f 

lı,,ı• 
taı;deD(C~k İ.Öşkte ... 
aü Türk milletine b• 
voaile ol•uştur. Trabıo, 
defa onu bağnnıa b••:,o' 
ıoa buışı kadar Tr• iflf' 
O Trabzoau bu dereo• . 

··ı nııbrmılcta lr.eadilerı 

memiştller. 11 
ÜAUll içindiı ki ,af _il 

~· .... Uzere bu ka1r.aım•Y 1 
,. 

aindea ötürü cand•ll 
candan minnetimiz .,ır· 

... * 
lkinıi defa Milli t ·ç•" 

bize lı:avuşturmaıt 1 ~t• 
Uzerdtn nasıl bir dile 

c•2tmızı bileıaiyoru•· t 
cevd8 
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Atatürk'ü nasıl karşılamışlik 
- füfttrıfı blrtle - de taşıyan lzmir. yolunu ' yor/ardı. Bir ara Tahsin 

9rafı, Katibi umumi Tevfik kesti ve heyet vapurda Uzerin şu cümlesini işite. 
Bey okumuştu. Erzurumda Ebedi Şefe kavuştu. bildim: 
bir hayl! hasara! yapaR Taş iskelede onu bağrı- - f1tatürk Türkiyesinde 
Yer sarsmtısı vukubuldufu· mıza basarken sevinç ve bu eserleri de göreceğiz. 
rıu din/iyen Atatürk elinde· heyecandan bütün gözler O gün Halkevindeki 
iri kaşığı b1raktı ve tatlısı ıslanmıştı. eli dudaktan du biçki ve dıkiş se~gısım 
tıı yemedi. Yemekte bulu dağa giden fltatürk müte- gezdi ve genç Kızlarımum 
tıınlarm ellerini sıkarak bessim ve vakur, ahenkli zarif işlemelerini takdır bu 
1Yflltrken bir kaç ,qün son- bir hitapla sık sık: yurmuşlardı. 
ra vazifesinden affedilen - Nasılsmız / O günün akşamı. bir 
telahiyetli bir zata en son- Diyor ve ağır 11dımlarl11 mide sa.7cısı. yüzünden 
ra elini uzatmıştı. yürüyordu. Köşkteki Gardenparti adını 

lttatürk Tıabzonu şe- Merhaba asker I alan tarihi kaynaşmadan 
reflendirdikreri o günlerde lnönü, Sakarya. Dumlu mahrum kalmıştım. FJrsat 
ha/km dert/erile bizzat meş- pmar zaferlerinin gurur ve düştükçe o tarihi gecenin 
9U/ olmuş ve i$ti/ada reji haşmet ifade eden sedası aziz hatıralannı Tahsin Uzer 
lJf11barlannda imha edilen yükseliyor: den dinlemekle t~min edili-
lütiinlerin davasını halle- - Sağol I yoruz. 
derek mutazarrır binlerce Gümrük binsı önün- Saat dört buçuktu. Ya. 
""tandaşa yüz binlerce fi- deki takm altından saf taktan fırladım,· 
'•ya baliğ olan haklannı kurmuş halka mub13rek yü- - fltatürk bugün nere· 
lrazandırmı-:/ardı. 

.,, zü teveccüh edince şidatli /eri ziyaret edecekler? Bir 
lltatilrk'ün Trabzonu alkış ve •yaşa fltatürk,, memleket çocuğu sJfatile 

İ/cinci defa -:ereflendirdikle 
.,, sesleri beni heyacandan bize de düşen vazifeler vardı. ti gün ilk teşriflerinde ol· 

"' boğuyordu. Uzunsoka '< caddesine ~Uğu gibi Vilayet hudutları 
ı · Yorgun görünüyordu çıkınca gözleıim bizi iki ~inde ifadesi gayri kabil 
bir heyecan yaratmıştı. makineye binmek istedi' gf:ı n evvel sevindiren Yor.:ız 

Makine hazudı. lnki/an ar- ufuk/arma takildı. O arada O defa yine Halkevinde r 
kadaıı Tahsin Uzer etrafm- flyasofya açıklarmda du 'tııvi yıld1rımları karşıstnda 

t' Ja çevik bir hareketle dö- man gördüm. Birden ben ıtriyor. gözlerimi mubarek 
Çehresinden ayıramıyordum. nüyordu. Makineye bindi. zim soldu: 

Gaddar seneler. ilk gör- Ben bir kaç adım kadar - Eyvahı zafer. torpito 
düğümdeki tunç Çehresini kısa bir mes•feden konuş- muhribi önde. lzmir arka-
telcrar göstermekten beni tuklarım işitiyordum. da .. 
,..,, uuhabb•t, sevgi. itimat Daha bir kaç gün ara 
••1ahrum b1rakmıştı. ,., '"' 

havası estiren bir sesle: mızda. bcJğnmızda kalacak-1 at/J ve tesirkar sesile 
O .. d. .J ı _ T.ahsı'n, yavaş su··,. /arını umuyorduk. Bütün '" a bulunan vatanuaşıara 
.,, sün/er I dedi. Makine hare- halk rıüteessir olmuştu. emıeket işleri üzerinde _ /'Jiçin bir kaç gün 
ttJa/ler te•ıcı'h edı'Y· ordu. Can- ket etti ve gökleri sarsan 

r daha kalm•dılarl lı, r•bıtalt. tok. derin ma- çok şiddetli ve devam/J bir d 
.J Tahsin Uzere yaz ık/arı '>11/ar ta~ıyan. uzun tahlil- alkış tufanr içinue ıslak 

1- .,, .J k b ı ve bugünkü nushamızda ~e muhtar cümleleri kar- 1 gözlerimin önünuen ay o -
ır neşrettiğimiz mektupları llımda hayatımm en zevkli du. Nemutlu onunu yanın- okuyunca teselli bulduktu. 6

ir •nını yaşamıştım, da. yakininde yaşamış 0 Bu mektup fltalürk'ün bizi 
Orada, vazıyeti sarsılan /anlara... ne kadar sevdiğini ve bi 

eı•lctrik Şirketine 225 bin !ltatürk ferdası gün zi- zim fltatürk'e ne kadar 
lira yardım yapJ/masmı em- yaretler yapıyordu. Hükü 
'etf11işlerdi. metten sonra Partı'Y· e dfl bağ/J kaldığımızm çok kuv-

vetli bir ifadesidir. . lltatürk akşam yeme gelkceklerdi. Telefon çaldı 
Oı Cemal Rıza Çınar ~ IJde, •ivan edebiyatımıza sesi tammamağa imkan 

Kutlu 
Gün 
Trabzon, sıcak yaz günlerinde 

nufusunu yt{il ve serin a1yfiyeleri 
ne ııerp•n bir şehirdir. Bu ihtiyar 
şehrin lturuluşundan, bugüne kıdır 
~eçen koc ı bir hrih yıtını içinde 
belki, hinlerc., defa tekrarlanan 

bu muvaklc t h cret ilk defa olırak 

tersine tteılli etti 

Dotu diyarına lcıılkınıu lca
zamasını vur arı ,. e sesini bir mil 
zile titreyışile ve bRhtıyarM: ifade· 
sile, onun kapııında duyurren muh· 

terem Umumi Müfettişimiz Tahıin 
Uzer, Trabzonun kavurucu ııcakla 
rı arasında sihirli bir hün r göıte
rerP.!t, gönüllere, ruhlara bahar 

ııerinliti serpti ve bahtında bir 
ışık yacktı. Bı:ı, nuıl olabilmişti? 

bir Haziran haftasında, yılnız say
fiyeler yerindtn oyna madı, • Kah
ramanlar diyarı• Dağu da ltütüa 

heybetli görüniişile koparak Trab
zon indi. 

Güneşin çılttığı yerlere yakın 
olan yerler, güneşi daha erken 
daha evvel görebiliyorlardı. Ha1• 

buki, eüneş, o rün Trabzoada 
doğuıuıtu: Tabii .Do~u. Tarihi 
Doğu ile o gün, Doğu ltapısıada 
c tndu kucıklışmıştı. 

Atatürk, yirminci asrın Kah· 
uman Türle evladı Atatürk frab. 

zonda. 

B:ı ne büyüle ve ne müşkül 

bir hııkıket ••.• Gürıeı kavurıyor 
Biziın guneşimiz f erahlatr:)'or, ya
ş1tıyor. 

Ne yazık 1 • • Ocun teneffüı 

etti~i havayı ancalt iki gün clter· 
!erimize k:arışık11z ıiadirebildik 

1 {) Haziran, 1987, Bizim güneıi 
mizin Trıbzonia üçüııcü defo ola
rak do~duğu gün. 

1 l haziran. Büyüle Ata'nıa 

millete tarihi hediyelerini verditi, 
Trabzonı1 yılların, Bütçelerin ba

şaramadığı c Su • yu batışladıfı 
güa. 

Atam, Ruhun ıu gibi niz:olıun. 

Bugünü, Seni içimizde ya~ıya· 

rak, gözyaşları ızı sa~lıyarak 

kutlamak, yad etmek i•tiyoruz. Bu 
isteyiş; nefhettitin hayatiyet ve 
nuı auiyete uaçız şültrnnımızdır. 

Su gibi r.ziz ol Atam. 

Çulha 

Ildır giren ve adı andın· yoktu. bu günkü şerefli gü 
;• çehrelerde beşaşet !ev nü Trabzona mal eden sevimli 
ıt eden hamsiden bahis şahsiyetin aşma sesi idi: 
•cıJ Df f .. k "h . 
lıt rn_ış ve 11 ~ ur . a~sı... - lltatürk Partiye geliyor/ 

r~ll32~~~~~&:.t:aa:t:aaa:a~-~ 1 ~ e!!!!'ol un Edebı Tef rıkası 6 ı 

. erım demış ve azız mı safı bu ziyaret saatmı hl1ber 
tirı .sofrasma derhal hamsi alan binlerce halk Parti 
90tırmı'<-ler.Jı· b' .. ·· ,-1 ... u. · y ınası onunue toplanmış-

Onun Trabzonda kaldıgı /ardı. Birden etrafı çmlatan •••u F. .J b .. t .. t ar zar mua u un va- şitldetli alkış sesleri ... f1tatürk 
1111~aş/ar kendi evinde mi.. makineden indi. Resmi 
tıu,, · 'b · b. k ·kt'k 6; mış gı ı. Jr e sı 1 

• geyinmişlerdi. Kazım Orba. 
f// noksanltk otn:asm en ytn refika/an Büyük f1tayı 
ı.:; ve heyecanıle yaşıyor- karşıladı. ben koridorda, 
3/· f1t11mn istirahat buyuracak-

C(I senesi Haziranın 10 un /arı salonun Kapusunda bek 
'ol'abahı bütün gözler Yo- liyordum. Halılarla süsle· 
L l.Jf uklannda ... erlerde d' , · .. ki' 
ıcf.llJd. k nen mer ıvenıerı sure ı 
i a taki çocuktan en alkışlar arasında ve vatan 
~lhsına kadar tek bir ferd daşlara iltifat ederek çıkı· 
Ciilrnamış caddeler teha- yor/ardı. On adım mesafe 
,. 'tıden g~if vermiyor. Do· , . · · · d 
ttlf.I Vilayetlerinden ve kaza- den gözıermm ıçıne oya 
•rı doya bakıyordum. Salona 
~ fidan gelen valiler. kay· bir adım mesafeden atJ/dım 
ı. 0.k"rnlar. Belediye heyet 
'"'' · k 1 ve mubarek elini öptüm l'. ıs efede yer almış ar .. 
·~ i k .J U k k Salona girdıkleri zaman c• s eleuen. zunso a 

0 
ddesini takiben taa So elleri arkasmda idi dıvarda 

~f.llcsu yoluna kadar bütün s1ralanan ricalı mkilabm 
it~~lc saf kurmuş fecirden fotograflarını süzdü ve im
~ tren saat/arca devam zalarını taşıyan Kendi fo 
u,~11 bir intizar devresi ge- tograflannrn yanmda inkı-

'YOrlardı. lap ve zafer arkadaşı ismet 
<le 'l'~hsin Uzerin riyasetin· lnönünün fotograflanna 
t~,lbır istikbal heyeti mo dolu dolu baktılar. 
'1t e Uzunkum 11çıkla!'ında Salon dolmuş. ben ma-
01J •ttirk'e Trabzonun ve do- alesef çok arkada kalmış
tlJtr. hılkmrn ilk selam ve tım. Su istedi ve bir aspi· 
e0 '~11 duygularmı sundu. rin aldılar. Sualler soruyor 

~«ile kahr•mam sinesin- ve Kendilerine cevap veri· 

1Karaden·z1 
~ Hikayeleri 1 
~~4· ~ * Yazan . Hayrettin Ziya * aE•W" ++~ 

mem bizim köyleri bilir misin? Evlerimizin araları 
çok seyrektir. Her tepe üstünde bir ev. Birinden 
ötekine en aşağı on dakikada gidilemez. Ne diyor
dum ? Onlar, böyle söyleyince tuttuk, fahsildarı ara
dık. Yine borç çıkartmaz mı? "Bakaya kalan,. de
di. Çıkardım, verdim. Meğer hepsi yalanmış beyim 1 
Ne borcum var, ne birşey ! Eve gidip geldikçe 
draf şüphelenmesin diye vergi uydururmuş, Aldığı pa
raları da atarmış cebir.e. Şunu da söyliyeyim ki tah
sildar bizim köyden ... Bir zaman sonra bir laf duy
dum. Tahsildarı, bir gece, bizim evin yokuşunda gö
renler olmuş. İçime kurt düştü. Allah başa vermesin, . 
zor iştir bey ! 

Yaşlar, gözlerini yakıyormuş gibi, 
larını birleştirdi. 

gözkapak-

- Tahsildarı malmüdürüne şikayet ettim. Hak
sız para aldığını söyledım. Meğer, ağa oğlu olduğu 
için o da onlardan korkarmış. Birşey yapamadı. Kay
makama çtkbm. Hali birer birer -anlattım, şüphemi 
söyledim. Güldü bana. "Karına mukayyet ol,. , dedi, 
"O, ağa oiludur. Ona kimse birşey diyemez11 • Ken
dimi tutamadım. "Bey,, dedim "\.iözüı:ıle bir halleri
ni görürsem ikisini de kıtır kıtır keserim,.. Kaymı:ı
kam kırıla kırıla güldü. "Ağalar da seni kıtır kıtır 
keserler. Onu da bil ha" . Bunu s6yliyen hükumet 
adamıydı bey. Allah devlete zeval vermesin. Nerede 
ıimdiki hükumet, nerede o demler. O zaman kısaıa kı· 

Atatürk Günü 
bn!lt -ve sıQ'lık ltııı:ındıracaktır. 

HHstane, Uıd ve liman da batıh 

bııına bn1nk birfllr eser olacaktır 
10 Hızlrında Trabzon Ata 

lOrk'll tekpıuça vatani ve mille· 
ll kucaklar &lbl bAğrıoa bumış
tır. Ata tQrlc ki vatan Ye mill l 
m~fhumlarının sen hallAşmlş gn 
neşfdlr. Ü' Dl bu y&rl!Şlrdı, 

At!ltOrk balkın ktındlııloe 
gösterdiği hudutsuz sevglvi tak· 
dlr etmiş Ye karşıhğH11 'a ver
•iştlr: 

Kendi tasarrufunda hulunBo 
blltlln çiftlikleri Ye bloaları ı J 
Hııziran akşamı Soğt.1ksu'dakl 
Köşkte yııpılaa top1'rntıdıı mll-
lete nrmaı!'an etmışlf'lrdir. O za. 

maıı BllyUk. Millet .M clisl ken
disine teşP.kkUr etmişti. UQtün 

aşldle milletine '-ğu bulunan 
Ôodır bu teşekküre "yapılan 
b!r vasitedfr .. diye C"Vap ver· 
mlşlerdl. Ve o tarihte 89şvekll 
bulunan 1\fılll Şefimiz lnöaO'nOn 
telgrafına verdikleri c~vabıo so. 

nunda da \Mevıububs oloo he 
diye, yüksek Tilrk milletine Lıe· 
aha asıl Yermeyi dU~OndOğUm 

hediye karşı .. ıada hlçl>ir kıyme 
ti bab d e41Jdir . 

Ben ieap ettiği zaman eu 
tJQyUk bediJem olmak Qzere 
TUrk •iJletlne cıınıwı ver<'c ,. 
~imi,, 

Alı, BQyUklOğO ebediyetlere 
eıtmaz BOyUk! Nedtm böJ•le 
demı,uoı Kör olası ecel b11şınııı 
ucundaymış! Böyle dernts~ydln 
belli o mukadder netice daba 
ıenelerce duaya deterladekl 
başına ve kalbine kus ve kanlı 
tıraaklarıoı batıramazdıl 

HeJhat 1 Sen bugon 11ramız 
da yoksun öyle mi? iki ıAne 
evvel hugUn, Seni Y oroz nçı lc· 
larıcdaa lurşıl11)11rak So~ukırnya 
kadar JOluaa dizilip, 'l'ı l.ılotıo 
ve iröolllerlnlo sevgllPrini öııU 
ae seren iaıanların aru1 ıııop 
ieçerken: "Bu iadar 18) gı ve 

angl ve baQlılık. lf ade eden 
milU heyecan karşısında bır 
asçiz k.albla durmaması gene o 
milli heyecauın verdl~I .kuvvet 
sayeslada ancık mümkün cıfa. 
bllroI,Ur,, diyen mürşit ıığzrn 
kapandı, ulvi kılbia durdu öyle 
mi? O GOneş kıdttr parlak yQ. 
zna, altın başı.:.;· şimdi nerde ? 

Atıtark, Sen bir mf'zn nneıl 
ıı~arsırl S ~nin lll it rıl • b yır 
msekaoın vat .nı kuhtı ı en te 
mlz mwl gökler v, o ı ökler 
den de engıa k.ılbl l IWiı n içi 
dlr! Yine le lce kalbi ,\t l bil iz. 
Hnr gök.leriaılzd . mnstnkil tııp 
raklarımııda, sul rırııızda ve 
tatu rUvalımmıı.rla S nl her z 
man görllVO"tıZ ve PhPde knd:ı 
(;!Ore~eğ.-ı!. Ve bugnn 'l'r pz'lnurı 
her yerini sQ ll co buyrn~l ırJ'l 
al dalg isnada S·ml bayrtıklo
şan eşsiz ruhu 1 dalga! nıyorl • 

Ardındırn dökto Om Uz g "ı:r. 
yaşları V8lanıı vt\rdiğio feyzi 
ve bereketi nrtırdı. 

Ve hllgOn Trsbz'>udH tız z 
ve ebedi hatırım QstOnA eğileu 
başlsr bu hıtkikatı bir kere d1-
hR tekrar elti. 

iki !ene evvel buglln, hsvrı
tınlo sayıruı y nks9k batırnlıııı 

arasına 13ay1Jırl11rındao birini 
dabıt Trabzondan kendi ine 
bildirdiğin baş, sodık arkadaşın, 

seYıili kardeşin loono baş1•1111:
da vekiıiadlr. Onu, senio sevdi· 
ğln kadıır seviyor, oon ser in 
ioandığıo kadar ioırnıyoruz Ve 
bu, senin ebedi ruhunu rnhat 
ettıreo sebt>plerin en başta ge· 
leııleriodeu birldır; buna da 
emiolıl .. 

1 - AtatOrk'U i~I sene ev
vel bugün bize gösteren Umul't 
Mllfettışimiz B Tııhsla lJzeı'e 

bugUa, bir kere daha saygı ve 
miıınetler .. 

2 - Bllglln, ikl Sene evvel
kl ve bugQokU heyecan v~ ııa
mi.niyetimizin sıc11klığıorlan kov 
vot olarak Trabzon Belediyesin
den ve C,H.P. inden bir dilek; 
Trabzon suyunun şehre akışının 
açıltşı gUnUnde AtatUJ k: l:leyke· 
liaı ve) u O'aa layık bir büstü 
de açalııD; bu şakran borcumu. 
zu uoutmıyallın ı. 

3 - Efveıce H .. lkevindo 
yapılım IJır loplantıd01 Atatllrk'Uo 
'J'rabzonu ilk defıı şert:fJendirdi
ği 15 EyıOtun AtetOrk gUaQ Ol-

muı kııl>ul eqllmlşli. Sun geliş 
ilk gellşla beyecdolarıoı bastır-

dı2ı için sonuncuyu Atatürk gnnn 
olarak kabul etıekl O jrçi tıer 

gllaUwllz O'oun gflnO; fakat he· 
yecanlıruıuıı bugilndcj toplamak 
dıba uy2un olac.ik:. Hem buglln 
yılnıı 'J'rıbzonuo degıı, D.>gu-
aun da gOaQdllr. Bu vesile ile 
ilerde kurulması dll;"llullten Do-
4u fu4rı da bu gOoe rastJııtıla
Dillr .. 

Hakkı Tuı1cay 

Tllrklyenlo kalbi Aukoradı, 
Aolurırnın kalbi yerinde bir 
mermer binada lçlçe girmiş 
kalltler ballodfl mi ? 1"aht 

==.:===--=-============-
sas adeti vardı. Uzatmıyalım. Bir sefer daha yaptım. 
Bir gece sabaha karşı geldik, demirledik. İçimden 
birşey: uAli, eve koş,. diyordu, Alaca karanlıkta 
bayırı tırmandım, Evin hayata bakan penceresini 
bıçağımla kaldırdım; atladım içeriye. Bey, ne gördüm, 
nasıl oldu ? Hiç birini bilmiyorum. Onlar bağırana 
kadar ikisini de, pencereyi açtığım bıçakla, yatağın 
içinde hakladım, 

Yine durdu, Birşeyden tiksinir gibi burnunu 
kırdı. 

- Katil olmuştum bey 1 O güne kadar tavuk 
kesmemiş adam katil olmuştu bey ! Şaşırmışım da 
tahsildarın ölüsüne "Nasıl, daha vergi bakayası var 
mı ? " diyip duruyordum. Sabah oldu. Köy kahvesine 
gittim. içimi bir azap burguluyor. Kendimi teslim 
edeceğim. Hoşbeı başladı. Ş5yle alt başta oturmu
şum. Üst başta oturacak değilim ya ! Orada ağalar 
oturuyordu ancak 1 Gözlerim tahsildarın babasına 
takıldı, Sanki, bıyığının, sakalının her teli gülüyor· 
du. Alay ediyordu benimle bey 1 «Nasılsın Ali ?» de
di, «İyiyim» dedim. Münasebeti varmış gibi lafı eve 
g("tirdi: «Evini nasıl buldun?•. «Nasıl bulacağım 
ağa» dedim «çoluk çocuğun yüıünü iki ayda bir gö
rliyoruz. Hasretle yollarımıza bakıyorlar.» Ağa, kah
venin damlarını sarsan bir kahkaha attı. Onun bu 
gülüşü üzerine kahvedekilerin hepsi de güldü. Demek, 
herkes birşeyler biliyordu. Ağa, iş yüzü görmiyen 
yumuşak elinin ter•ini bıyık ve sakalı üzerinde gez
dirdi. "Cahilsin be Ali,. , dedi, ''Karı kısmına ina
nılır mı?,, Erkekliğimle. namusumla oynıyordu Bey! 
Yüzüm, gözüm ateş kesilmişti. "Beıa karıma innnı
rım ağa,, dedim. Yine gülüştüler. Kahkahalar ara
sında ağa..ıın dediğini de duydum hani... " Onu bi
zim Salibe sormalı !,. demişti. Salih oğluydu. Kalbi
min durmadığına şaşıyorum. Fırladım. Kapıya doğru 
yürüdüm. İçerde gülen gülene ... Kapının ağzında tek
rar geriye döndüm, haykırdım : ''Birşey duyarsam 

lirkası var -



.,,. 4 YPnlqol 

Nn Cın i 

2 Ma a7 

7 Hane 

15 Çe it ş 

25 Mağoza 

149 ,. 
200 .. 

c ar ır 
Mevkii 

Tuzl11 ç şme Hnci llya 
'( erıicumıı.da 

Muhittın Yeni sokak 
Uzun sokak 

.. , . 

a 
Sa':>ik bedeli 

L. K. 

45 
15 
45 
45 
45 

50 
50 

temdidi 
Muvakkat lominatı 

Kuruş 

345 
120 
3~8 

338 
338 

1 
1 
1 
1 
1 

İmal edilmekte ve rekabet kabul etmez fiatlarla satılmaktadır. 
Vilôye Dahni cümeninden 
Yukarıde mevkileri Snhik ~edelleri "e muvakkat teminatları yazılı HuFusi ~1uhasebeniıa ~ 

Bundan başka her boyda DÖKMETAŞ vehela yolları için olan hane ve m ~ız11lar111ın bir en lik. lt!rn!l'lca aıt artırma müddeti on gün temdit edilmiştir. . 
12-6 939 tarihine çatan pazartesi saat 15 de ihaleleri yapıl:ic•ktır. lsteldilerin Vilayet P•1

' 

Ene imP.n knfrmine mürac~ıtları. 
BETON BORULAR imal edilmektedir. 

( Yeniyol matbaası) ila 
------------.·----------~' Tapuaun mayıs 938 ve 14 au ııeııin yQzde yedibuçıığıı niıbe 0-s 

• d me aş evı Tr ın t •ra m mu.rlnğundnn • 
Yemlı•li ftç ehil \ ukuf hırnfıudnn 

• 
Si 

193!) Senei Maliyesi Haziranından Mayıs gayesine 
le.adar Tra6zond11n Erzurum, Erzincan ve Gümüşane Vi
lô.gıtlerine seflkolunacak le'Oazımı kırtasig<mi bir scne-
lilc nakliyeleri 16-5-939 t rilıinden itibaren on beş gün 
miica•tle açık eksiltmey,. kon lmuştu. 

Ktınunun tarifi 'Cleçhile keyfiyetin on beş gün zarfın
da müsavi fasılalarla dört defa ilan edilmesi lcizı1J1 ge· 
lirken üç tlı/a ilan edildiği anlaşıldığından yapılan üç 
ilanın lıükfımsüz ıuldile 31-5-939 tarihinden itibaren 
011 beş gün müddetle açık eksiltmeğe konulmasına komis
yonca karar verilmiştir. 

Trabıondan Erzurum kadar nakliye bl'deli (600) 
lira, Erzincana (200j lira 'Ue Gümüşaneyı (60) liradır. 
lhal• 1-1-6.939 çarşamb günü saat on Jörtte Defterdarlıkta 
!Japılacaktır. Talip olanların tayin olunan gün ue stJatta 
güz'e gıdi baçuk Jipozitolarını yanlarına alarak Komis 
gon« vı •ksiltmı ıartlarını anlttmak isteyenlerin her gün 
lcırtaıİ.'Jfl ıleposu mımarl•rın mür '1C atları ilan olunur 4-4 

Boş t n k at laca 
Transit İşletme Müdürlüğünden : 

1 - Transit işletmesinde mtwcut 9314 adet boş 
maset t111elctsi müz11yide ile ıatılac ktır. 

2 - Mıılı•mm•n bıdcli beher t~neke (5) kuruı he. 
H6ilc -165,70 liratlır. 

3 - Müz11giJe 20-6-939 tarilıine müsatli/ salı 
tünü ıa11I 15 cf lskender Paş mahallesinde Der iş Ali 
,ılcmazı ıek•ğ11•'• /Jir No. lu geni işletme binasında ga
pılacıclctır . 

./ - MuTJ11klc11t teminatı 34-93 lira olup komis
yon i,timaında11 bir satıl efJvel idare znesfoe atırıl
m•ıı lazımdır. Fazla malümat alm le isteyenler her gün 
lılıtme lcomisgenuna müracaat edebilirler. 

5 - T•liplırin mezkur gün ve saatte lıletme i-
1111ıı11d•ki lcomiıge11a mür11.caatları ilan olunar. 7-10 14-17 

Mağaza satış ortırm 

Bir kamyon alınacak 
Belediye EncQmeninden : 

. Şartnamesinde yazıli evsafi haiz olmak üzere ek-
siltme ile Belediyeye bir kamyon mubayaa edilecektir. 

Eksiltme 13-6-1939 salı günü saat 14 de icra edi
lf!ceğinden taliplerin ayni gün ve saatfa Encümene mu 
raca•tlan ilan olunur. 4-4 
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7 ı· omer k- Ü 

Şarkan Ke!t-ş nl.'- g rb D yol 
şim 1 n v ccnu~eR Ali o~ıının 

mülkü Fırı laklık. 

s 
Belediye Encümeninden: 
Dibağhantı mahallesinde Ku:ıgunder m vkUnd,. Be/11 

digcqe ait (8.f, 18) metre rrur bbaı h.:zr İ bfr f'rSf' l'Ç•k 
artırm7 asr Lele 'V 17 gl., "Ü l 1 s t ğa çıkarılrrı ştır. 

J tek.hinin muvak t te inat m k uzlari 16 fi -
zıran 7939 Cum'l günü srat 14 d Enci?'lenr murıca 
tları ilan olunur. 2 - 4 

marasında kayıtlı. pey akçesi veya nıi!li bir bııolıllııı' 
Muhammen kıymeti. 1500 lira tenıınnt makbuzunu havı buln'ııııı 

!arı ltızımdı r. Hakları tııpu ~r ,ıı 
Aı,:ık ıırl>rmağa çıkarılmış olduğun •··t b 1 t ''lı 

sauı • unmııyıın diğer ipo .. ,. ... 
dan 10 • 7 • 039 tarihine nın adlf 11 ,. M.kh lnr da diğer alakndnrların 1 

• 
Pa arteııi günü snnt 14 e kadar 1'ıııb ıı• 
ııon rra dnlrcai öıııınde ti inri n tır lrtlfnk hakkı salılplerinln bil 61 

!arı \'e hususiyle fuiz ve masraf• ..ı)I 
ıııneı ~ apı 'ııcaktır. ıer• olan lddinlarını evrukı nıü;bıte 1,~ı \rtırmn b drll kı~·m~ti nıulıam ) il" 
ın nenin yüzde 7;ı ini baldu"u tak birlikte ililn tarllıinden itlbıtr•n ı,ıl 

. " glln zarfında dniremiza LıildirP1' 
dl.de mOşhrlsı illi rlJH bırakılncaktır.1 111 1 \k . k kl rı t•P zıııu ır. , ıı ta dlrde ita · • 
Akııi t .. kdlrde en son artıranın tııalı . • ~ b'dr 
lıOdü haki kalmnk !izere artırma on slcllılo sabıl olmayıwlar 11nh, ıırl•' 
le~ gün nıUdclelle temdit edil ııt·k ve llıılıı pııylnşınaııı_ndau hariç kll ııtlloı• 
oııb •şinl'ı gtlntı 2ü 7 93U Salı gllnü MUterııkiıu verıı va belediye r 

ant 14 de ılnlrtcle ~npılacnk ikinci 
ıırlırıuasındn ar~ıraııı bedeli kıymeti 

nııılınmmenln yilı.de i3 lnı bulnıııaığı 
takdirde 13ah'i ~:!80 nolu knnu'l ahkfi 
ın ıın lo fıkıııı geri bırnkılır. 

~alı ptı~·, clir. Artırııınl{ i~lirAk 

tmck ı t y<!nlcrln kıymeti mulınıııuıe __ ._ ___ --
itan 

artırnııı lıedtıliııden tenzil oıuoıır· ,,,,. 
Dolın fnı:'a ıııah1ıııat aıınak ~ 

veni er 11 h 'l 11 tRrilıinden iti C~ 
herkesin g!lr uılmcsl için dairecl•;,; 
bul undurulııcnk arlı rrııa ı;;ır!D1 1, 
U37 26!i No. dosyaya nıurııc11'11 
mevcut v11alki gl.irebllecoklerl 
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