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.,~~;~u;:~~~n:~1~:;~~~~ Atatürk' ü Mi e in a ,.. s an ara eği , u . i e .!n ayrağı 
~:;~n~:~::. ~~~;e;:~n~~ Olarak Ka u Edeceğiz. Çünkü Onun için Oldü. 
'tıüzakerelerinin verdiği ne· • 
1

i«yi umumi heyete arz Atatürk diyordu ki: Benim iki eserim var: Biri Bütün Bu Camiai in_k!!~p, di_ğ;ri ls~!:~ti,::; 
"'ec:eği n i bi idi r m iş ve bu çok muhterem Tro bzon ı u ter mP k için ha lQ o varlık hrım 'ak hf ·~d" ötü.ü do o._. oy r c • OL u c LA R 
l't)iizakerelerin tam bir an· lar, muhterem mhufirler, çok sarf eden vn:Uer bu ııkşııın da teşekkur ed c?ğ-ız. Ataturk dıyor v 1t~rna ile nihayet bulmuş ıevgill ger ç Trat>zon evU\llım: huzurhırl'uzd ıc1ır D ığu diyarı du kı henim iki eserim var: Biri K f •• •• D 1 
telakki edileceğini ve pek Şüphe yok ç )k h cı zln bir bugU J gördJ~ünOz veya işitti- bütü'I bu CJ niııi ınldliip, di~eri ut u g unun uyg u on 
toktn bir atide Hataytn ana ruhun lztırabı nllıuda söz söv· ğlniı gthi yUk.-eliVOiS ı, g"'nişli· de 1 m t'tır. 1.önü Atııtü k'ı n i, i üz·· 10 ve • 1 Haziran iorilılni mandonr Atatıirk frab:nn Ala 
~at mek zordur. ÇılnkQ ŞU d ıklka yorsıı AZ çok, f ık at m ~'Dleketin rinde yürüyerek IJir unsuru su hu Trabzonun ve Dog·unun lıayatlfl yuu teftiş ve takdir elmi"'it, ancı kat'i olarak iltihakı 
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'>ı hakikaten bu dünvamü bnvnk lh'i1acıoıı göre z rok bir Ş 58 alı 0 uı?"umuzu ycnı ve şnn 1 da bundan böyle he~ qtl art 111 Bu, Alaym tarilıirıde en 
Ol fesi( etmekle bahtıyar odamı bugUo •••lığını hlldiğlm ""'" O hıs<PI muh h ıt, O his bir Ş"ef Ham "bot dti • bir coşkunlukla kulfon .. c,J ı,, ' k•g•neıU hat"a ala.ak sürap gi. acag·ım mü1delemiştir. '" 1 

,, d b i k t " i r "h i ı b ld ·ı Bu es r m d t · 
(J çocua. U

15
UD sn er avuş U6 UCU se ı ll ıır ş e u uecı ert', e e en ye Vt! ınsa D >i u p1nagiri fikrinin g~rç .. kle j decekti~ Alayımız bu hatırayı 

(T. Uzer} 

:!'ilmi heyetin şiddetli ve tarihi ile hem kalblnıje, hem ka}'ID•kamt.rınıızı, nahiye nın oiyet idoalioo büı•k l.izm<tlor ,ip bagünde açdma" bu b>grom• ga1,ımak içfo fiü•m gd n "" 
'/':eki i alkışları ara sın da d ı mng 1 md ı m Us ~e !, meo! ı le d Ur le rlm 1,. ve bO 1 O o mesai ar Y opoco kh •. "unun başmdo l•mot daha ,ak m•n a le mb racnk '". ı J•gi yap•n" ,) 'a_' . iki yo kad,, 

·' frc~rsiden inen Başvekil Re· slrloi yııpıyor. Ve beol nem k11dıışlıırı nıı ı ı ıltır. luônü vardır, Bu işe gelecek yıldan itibaren, gelen da11etlrler rqıce lıazırlan 
lk Saydamdan sonra bu memDUQ ve hem llll'Srur ve Bu çılışkar ev dl Atatürk'ün ( Bundan sonra Sayın Uzer, dt!tılelirı de yardım Vt! i ti·akile mış s:ıhanın kıytlarıncı kuruları 

•• 

~ ~ hem de must11 ip ediyor. e;ıerlerinı yaşatın tk uzrcı mücııdclc sözü tekrar Atııtürk'un l üksck baş/ı 11abilecrğimizi m •mnıırıiırtl" J çad~r gürıeşliJ.:.lerin alt•ııd.ı yer . 
Un asebel/e söz alan Ko ( f o bslo U ıer ç ık yeri ode eJ 'c"I , v • o m le .d •le '" m lı şab•i yetin in ti '°I ctıımek ) A to- öii'<h mi, bulun uy•rn z. ş, md• d ,. /, ,ı.ı., 

;•e/i Mebusu lbrahim Dıb- ml.,llerle Atatork'D t barUz c>hedei< i ı itme k e ""· Dava tfük çok çol ş•n ve okuyan bb bes bfo lira t•min ed•lmi,ı<r Bu j Buradan Sogu~su n• kada, 
an Ebedi Şefimizin yük- etıfrdlkteo •oora dovamla) onu t u u• inHnd• Şunu oöyley•y•m ki b•ş mikda"n artmcs• pek m fo>kün güz-/ gJ·ü·•ügor. Yeşil yamaçlar 
j'lr hatırasını hürmetle an· her bu usla ebı diyete kador Çok oziz noub.ı pl•,,m, din bm c itten fada ilmi ve ciddi dü,. Böylelikle Dağulul.r bir 

1 
b~~n 1can~l•kla'1/o o.,t. naz/, 

L'.ktan sonra bu mUYllff a- ruanclrnlz, lııılaskllramız olarak leyicileıim lrıtap o:ı;u u~lur. farible yeditula arada buluşacaklardır. Bu11un yu sse ı~o~- ar. 1 • 

rc-111 kalbimiıln içinde tutuyoruz. Atatürk'u bırif etmek güı.tu . sahıbı ıdi. Dünya tarıh Öğretmen I k-ı - l k . ogu.,ıu !JO unun kı gantrı 
,ellerden dolayı Onun sc-sya, u ture v,. e onomı" daki direkler arasına ast/an ba 

)e • (Alkı1ler) bir 1'0rk. ı kılına ba· Hatta be~e i in:.ani t>azı vaı:ıy t lemıin öa safında ve bnşında ge fagda/,prı inkar edilemez ki .
1 

"ki k _ Y 
'1'9ane ha/efı Muhterem şıadıı bir ıztırabı olursı, ııılevi, ler kar;ııdıı dıt b zı ku~b~yinlı ın lırdi tiurada ( Atultıık'ün mücade Elı d. Ö d b · ru ar yt-şı it e ço · g'lZd uyuş 
b l//f. Şefimiz lnönüıye ve e 1 n crtn ütün saaıı,. muşlar, dalgalanıq'>rlur 

h1yaU, u numi, vatani bir v ~ı ırnl&r oı o tr. ıı.ıt ctın.y" kulkı~ ıcci ru'-ıunu belırleo buı enlere rini şı:Mrde ge.,,irdikleri 11 H.ı 5
0

,, lıazultkhr da bitli lJ /<:!fe bu""ıyu""k ~aa/Jıy" et ve L d k 1 At lü k mışlardı Ben (Jnl ın: "Oııu fa h 1 d b 1 H / • 
" '' yet ııı;arşısın a ıı ırsa H r s n ohırı:ı aı .. n a ı•t tli. ziran bu sene olclukra dolgnn opar ör i~i s<1ğ/ uıdı flalkevi Qa"ret' · ·· -ı C h d d oiler .ı:rdıo ıı ı n çıkarınız Ôyle ko k k t h , 

1 
b d K ı 

,." ıen goru en Uın u isen! oae ua.,:tır, 018 evtı ır 90 ıymt- il turı 1 ııatıra ıırıııı bfr programla kutlarımışfır DıJğU tın osu c arslan g" ('fi !:, n· :Ye~ Hükumetine ve Baş Alatllrk.'üa l'robzooa seyah:ıh aıışunuz.. ı.ıeınışlım. Bırr.z size o:ıldethler. Vcıli ve heyetleri iki serıe <)ııce do s lıar11n ayrı ayrı yerlerine 
"'ekı/imize ve memleketin hf'p'mlzlu beraber yaşı.dığıınız, nlhtUrK'1.<n tere ·wei hu•inı anla- Sonra Atarnıkun l"ürk k· dınını olduğu gibi bu ytl da uıanı•za geçtiler. DJvl'./lilrr ger/e,i dol-
Oirni k blldiğiwiz yakın bir muıiye ltı· 1 tırsam bu ~eh.ının ne ?lduğunu ba.;,rışLıdığı yuksek hakları leo"ruz gelerek bizi sevindırmişlndır. durdular Atattirk hıi~tüne güzel ~~ orucusu muazzez anlarsınız. Bız de bu fanı dunyM ettudılcr, Ve ·edı"ler •-ı· ı'tatu'" k K B d E çele11klcr kor.du. /Ju sırndu, ara IJrlc ..1 H. t alluk: erler. . . nın kenarlarına yaldacmış insan· - ... ., ars an ıısu ile rl ur11m ngurı 

,., oruusuna l1 ay na. F k t h t l Si iZ rkı il.' l " kuçÜk.IUğiindenbcrı ruhunda teşı zide gn'-e~miş bulurıan b51üklu ·•ıı11 a ti ı ır ar n i _, ı ı K d t il h b il t cularıntn verdikleri ne$'e!Ji oy lf a minnet ve şükranlar arız. u re • 8 a u nıı t. 1 sev d ·d h · birer bir lı ld"/ · 
evvel bu Slııt, batta buna ben . f B k 1 13_ fik l' k •ki c ıa t ve amasetırı t ş~ız bi rlca kaydetmek lciz mdır 'd er sa aq~r ge ı er, ıçe ı ~de eden ve hararetle al t b ~ Ok d mı.ş ır. ıru 8 ım 0 uy ır şa ı! oış nı '..!O ııeue cvvd 1::.rzurum rı en soncaRı getıren bölük gö. rcı zer V871yet e O uy a omı ta ihin f icat Oıı1L ıılı tari iı.ıJıı Günü kullamıya Halk \Iİnde - h b d 

ilana b" t k · d t Ik " t " ) b l ş hıKaluındıın bütun dünyaya b 1 dk 8 A runünce ep ir "n a9ağa kıl. ıı,· n ır nu u ıra e • ( Ba onu K•• erere. fU • • de d•hi tuib ve m•ohk nokta• go•t=do. 01 a • en latürk'ün g-1 , k•p şanh ,ancag• selômlad•k. ~lfir. konun ucunda gördük. Atatark nazarından, sıy .sı:t no .tai naza leri irıtib..ılarını dılim dorıdügü B / ahsirı Uzer g,,._/dı', Alag Ko 
""'--- d h t V d t ndao on sekiz gün ev ·----ı bdyatıo il en soo seya n l'11 rından tnm bu yoklu1ıt zamanında kadar anlııtmıga çalışl m. .fo mutanı ile birlikte l<!/tiş yaptı 
Giden Valiler Halay yolunda bitir<!. l'okat bir •dom çokmoş ve bu mdloti v.I, .. f)"gu d;ymn. i•t<diklm müher.di<i flkreı Suu gakmda lar. Subaglann sJglr:Jikleri is 

memleketi bir daha son savlet kurtarmıştır. Atatu-rk d .. bu ba gıbi yapııwadım ; fakat bu her k w L '·k d 
G .• af.JUŞacagınuz su n:ZI\ ·ın a uzun tik/öl marşı ile bay•c..k çekme -A. 1. Ümüşane vali vekili de Ye hamleıtıe tetkik ileysbatım dırelerin en vahimini co a11-ır vn. halde 01 calctır de.hlcr "· Biz cıe 'agdah bir konferans verdi. töreııi y'pddı. Subayl.ır Harbı"· •1or ı h h · · AA r d T b y pmıştır AtatUrk ~ şimdı ln5nu devriod1ı1 Atatürk'ün J' b • emşe rımız ı•ıustaı a li ra Zl)Qa u . zıyetle t kab Ü l t iştir. A k t H a· E d b 

"{e b b t d ,. k İ>itcd11rıni Om n ıslcdııı.inden daha uu o am ı .. rgıinry e ir ye marşım söylüyoı lar : "• ~ıt Tarakçı.'Jğlu Oürıüşa 'fra zon seya a ıo lin .;o mem- Demek oluyorki dadı hak 6 6 kor'e1Cms verdi. 6 yaş1ndaki Çıkard•ğı dehalar semai.ıra ''çYe AA • ı·ı·-· oun, çok hoşnut olnrı:ık döodü. ıyı başaı.cığı.ıııza tam bir İnanı J' k 
ti ' ı•ıerstn ViJ ı ıgtne ta. Hatta böyle bir kelime dedi ki hiç bır vııkıt bu milleti rehbersiz mız vardır. sevimli "r'ükstd K,,galı •izinde,, yü sefir 
/

1 

edilen eski doğu vali bırakmıyncaldır. Şiirini inşat etti. Muhterem Umu Biz bu Cumlıurigl'tin cehen 
: . Bürh ao Teker Mersine aya2ımıu yordeo ka I ktığını, A "turk a} rolmoşhr •mm• At t uo k, T u 'k m;!l<t;• in ta Y mi Mü f eli' ,imiz gani n"n.ıa Dn n<m f" • udursa öl mu ni geh b,. 
·•ıiJt uçtue-umu hissediyorum. O ka İsmet 1 lÖi\Ü başımızdadır. Gô Ü· rağı olmu~tur. Onun iı,.in ölmek. ğu Vilayetleri valileri ile Halke· nıgız. 
fle eveccihen dün şehrimiz. dar bııtif o kadar memoua ola· yoruı. ki bu milletin mutlak ve ve mahvolmak yok tor. Bu gece . f k Buna bütün kalbimizle fou. 

/J llıynlmışlar..ıır. dl ) b O -k it • h vıne şere verere tC11İı.i güne 
u, rak gi yorum. Onu bu dere· mutlak lıiyık oldu~u merte leyP uraoa nun yu ~e ınaocvı U• iş tırak '!iti/er. Biz iki 'ltne evvel nıgoruz. Hurbige marşını !Jt>dek 

Haml"dı'ye ce memnun eden Trul>z<>a ev· çıkması, liıy11>. oldug-u mevkıi bul zurunda en derin sargı ile bir subaglcırrn söyledikleri marş t.ı. 
l h bb ti 111 1 L· t 11. t k e d h ·11 l Lü •• k L olduğu gibi bugün de Ata/ürk kı'p eliı'.· l lılt arıaı mu a e o se am arım. maııı ıçın uır t c: ıya ı semaviye er n a 16 1 ır ve l' yu ruaunu d . . .

6
. _ k 

• '- d t d" 1 O ._ l! 1· l aramız a ım1ş gı ı toren yoplı • J::1ıer kıvılcım altr yala•/a. lfft d Ylae O gece, bu g ce ol muud cra ıyc ım • •ayoo se aın anın. Mili' Şef lnönü'nün ba$ımızda o .. •ııOnlffilZ a duğu gibi çok muhterem il ııtu lu• olmu loöoü çokmoşh-. Şu Koım tıı m;, ı,.ı., ı balunu,unu hu an haı"l•ga,ak n•rsa bu kan; Ko .. rga kesiliriz 
6ı, Hamidige M .. ktep Gemiıi diyarının büyük irtdrt elleri bu halde İsmet lnonü bıışımızda iken Bu ada liOZlrri ni bıti irken Büyük Atanın marıevi huzururıda Acarı bize gelir dar. 
~ lilrı saat 12 de Rizeden lima c v.10mert eYlotlıırını lAylk Ol· acınmayı cagız. Atntürk'u say il'• kendl ev nız le ve aofrıınızdıt gibi ve kıymetli hatıraları önünde VarlıAımız gıiç verir ordu· 
~gelmiıtir. duğu kıymet ve mPziyette gös ile n,ıc ıı;ı-ız ve lcıönü'oii bize bı oıurroanızı dılerım Al,ışlar. ) saygı ile eğildik ve Onun adı: nun tunç eline; 

- rulıurtu mukaddes bildiği çatı l:Jiz yedek subaylarız ta gö· At t · · k · · nu· · nu· · n D .... V 1·1 · f· t h · altında şadetıik. nü/d .. n vurgawz. a ur gu OQU 0 1 eri Şefe ıne 0 rır Oııleden sama Alayın wef Ba1•nda gün tuğ olun Tü,k 

lesı·dı· mu·. nasebetile aı·ıemı"zı'n ziyafetı' gıinünü kutladık iki sene evvel oğlunun eline. 
bugünde Ana/ arialar V'? Dumlu H T. c/ı fltatürkün son defa o/arak şehrimizi teşriflerinin yJ/ 

~(J/Jfırnünü tes'it münasebetile eski Valimiz Bursa Vali>i 
, efik Koraltandarı Belediye Reisimize gelen tebrik telg
Ofı11 1 neşrediyoruz. 
80/ı,.; Do;annag 

Belediye Reisi 
Trabzon 

tcı111 "1'rabzon ve Trabzonluların h Ygatında bıışta'I brı~a şer..f li, hegt 
l(l,lc

1 
bir tarih olnrak yaıayac"k olan Büyıik ve ve ebedi Şef Alı 

t~ rı,. en son Trabzonu $ere/ lendirtiiklui günıin tes'idi için yapıla 
ı-, !Jarınki tezehurata kalben iştirak.le civanmert ve asit duyg11lu 
Ilı Clbton/11/arl muhtertm şahsınızda hürmetle selcim/ur, hryecanları tQ • 

11tiralc, r.eş'elerini6e katılırım. 

Refik Kora/tan 

Bursa Valisi 
Refik Kora/lan 

C Bursa Valisi 
ı.,~ Ebeai Önderimiz azi" Atotürkıi,, son defa olarak Trabzonu 
rl.ı~/le,; ııraıında, Trabzona ve dolayesile Doğu illerine b'lhşey/e. 
4'ııı ''1 i•niş hayatiyet ve saadetin kalhlerimizi minrıatle dolduran 
t,. ~t hatıraıını yad ve tezkcir için dünkü gün yapılan merasim 

•ıı, . d ·ı ~ "-ıı 11
!/le Trabzonlular hakkında perverde buyur r ğunuz ası ane 

gl~ları e/i<ciri umumiyege atz ettitn. , . . 
~cı,, 01ıa dün aralarından aynldığınrz Trabzolulıırın bu temız hıssı . 
le~ "'ıla Şerefli günltrine katılışınızclan duydukları heyecan ve 
6-/0"ları kıymetli şahıig-tinize ulaştırmakla mübahi ve bahtiyar lf"" forum. 

Bediye Reisi V, 
Balıri Do;anay 

l ı Haziran da kutlanan 

11tatürk qecesine iştirak 
etmek üzre şehrimize gelen 
Doğu va/Jleri şerefine dün 
tahrir ailemiz tarafmdan 

Boztepede bir öğle yemeği 
verilmiştir. 

Ziyafette Üçüncü Umu 
mi Müfettiş Tahsin Uzer 
Vilayetimiz Vali vekili Ce 

mal Göktan, Erzurum Va 
lisi Haşım lşcan, Kars Va

lisi ilki! İyidoğan, Coruh 

Valisi Kadri, llğrı Valiliğin· 
den .Mersin va/J/igine tayin 

olunan Bürhan Teker, Mek 

tupçu Behçet Ertan, Bele

diye Reisimiz Bahri Doğa 
nay, Tahrir ailemizden 

Maliye .Müşaviri fldyredJırı 
Ziya. Üçüncü Umum Mü· 

fettişlik Kalemi mahsus 

.Müdürü Rafet Uzer, Erzu 

rum Hastanesi Baş hekimi 

ve /Jyönkurul azalan hazır 
bulunmuşlardır. 

pınar kalıramanr asrın eşsiz ku Arkası 2 de Ziyah t sonuna kadar 

memleket işleri üzerindeki Görüşler. Ouyuştar: 
görüşmelerle çok samimi -

1
. 

b:r hava iç;nd~ geçmiştir. Gordenpartinin ntıbaı 
Trab~onun en iyi bir me 'l'dbsin Uzer b2raberlnde tllrk köşesi olarak ayrılmış ve 
sİlesi olmağa /8yik bulunan misafirleri oldu~u halde köşk- sOııleomişlir. Köşe şöyledir: 
Bozlt:pe'yi B. U z e r sen çıkarlarken bizde köşke ipekten gayet bnynk bir bayrnk 
misafi!'lerle birlikte ilk de· rtoğru ilerlleyorduk, köşkUıı yaldızlı tavandan bu koltuğun 

merdlvenleıi önQnde bPşuş bir uk.usıaı ö•trnek suretlle ta ze . fa ziyaret ettiler. Bozte 
çehre ile : mine kad u iniyor. Koltuğun 

pe bütün ufuklara hakim, ortasıuda AtatUrk.'iin madeni 
h d I b - Hoşgeldioiz, oıısılsın1z ? 

ava ar ve en güze ir kıılıartm11 ve yaldı~lı çer"lveli Diye il Ufalta bulunırnlıır. Y 

tabiat parçasıd1r. Bu vesile Dört gazf-tcci arkadaş, Uzerin e· bir tablo~ıı yardır. Bu tsblo Et· 

ile buraya ilk ziyaretini yapan llni öptUk ve hep birlikte bah rdıaa gazel çlceklnıe çevrelen
Tahsin Uzer ve Doğu va/Jleri. çenin ç!lmlık ıemsine dotru mlş bir çelenk konmuştur. 
/'1atbuatm bu giJZe/ yerde ilerledik. Biz, blrBz gpç gt:ıldlği 
tertip ettiği ziyafetten fev- miz lçtn yetl;eınemlşlz. Tahsin 
kalfıde memnun oldukları- Uzer birrz Ö'lM Atatürk.'On kö 

şesloi açwırlor. S )nndao bu 
m sdyleyerek aynlmışlard1r. köş~yi zi vartıl eltiK. 
Bugüne ait müteaddit fo 

Kırmm atlastan bir pıırava 
lo::;-.~a/J,,.r almmışt1r. na ile ayrilmış olım hu köşeyi -----------J ziyaret ettlğlmlı ztman p!l· 

Rizede Elekh ik revana k lldmımıştı. 
Rize - Elektrik fcbrik1.1sı· Atııtork'On millete mAl ve 

nın temeli, bütün Riztlilerin iş ıaülkUnll bağışladığı ve 'l'rabzon 
tiriikile ve bügrllc bi, merasimle içme suyut ua karerıtı Terdlll 
atılmıştır. koıtuguo buluadutu köşe Ata-

Millete m&l ve mOlkünO 
bırakmak Uzre kağıdını lrnzaJa. 
dı~ı masa Ozeılnde kulltıcdığı 

hokka ve kalem de köşenin bir 
tlJrafıoda duruyor. Köşe l111şton 
ıış•ğı yPşll yaprııkhır ve PD mu
tontt ç~çeklerle bezenmişti. 

S'tyın Uze~, misafirlerine 
köş~) l sç11rkeo şö> ld tıııtıraı:ını 

Cevdet Alap 

- Arkası 8 de -
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"Misten Nise,, 
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Kamyonetler - otobüsler Belediye 
Reisimizin Herkes bilir ki, 'l'rabzonun kuruı olnn ya~ın buı:. dıı kilosu Hamule ve çarbışma meseleleri .. 

Kutlu günün 
duyguları 

tdrçlnlerl, aablle yıkın dat 'f8 65 kuruı ve kilosu 40 kuruş 7. 6 939 Çar,aml-a günü muh- i UHUD olaralt h!lrelt.et etmiyenle Nutku - Baştıırııfı bir de -
tepelerla ııamrah Jeşllllkler al· oho koyuo. etloln buratia terem gazetenizi• biriıı c; sahife 1 rln ekHriya bu kabil kazalarla B k-1 
tıoda dılaa glriutl, çıkınh 1'rH· klloıu 25 kuru~tur. Diğer Pşya üçüncü sütuouade (Kanı yon çar· karş ılaştı klarını gördük. Bunların Ariz misafirler, Sayın Umu h u çelik mısraların fl~llf 

ve erzak bu olsbet dıılreı!lode a eng; kesi/diklen sonra 11 

den bir darlık ve dDılükt o, pışmuı) başlı~ı altında l..i ya:ııtnızı islah edilmeleri için ı c :ıbeden ted mi Müfettişimiz, kıymetli dinleyi- komutan tJelcili kıymetli YarbO, 
en&lnllkteo mahrum bir kıtlık ~~~~m ~l~~U~~~~~ınA~a:.;e"~ ıı!r~ okuduk. Böıle yazılar h~kikata bi !eri .almakta g rc:kmiyoruz. Fa· cilerim. H- _ Al _ -ıor'' 
içinde, fakat kenıUne bas bir uyıun olmadığı için c!vap ver. aliyetimizi en ziyada bu noktada Trabzon ve Trabzonluların usnu ga"ı kürsüde i 0 '" 

b t geldiğine ılul erdirmek b17lıce ao- 0 term•L ı·çı"n c • 'y •. . d h" d Alayın kahramanlılclarla Jol•11' 
n(lıelllkle gOI Unür. Ehfır ı ı L '- · t' d k. Idık 6 "' """' ~mı e.ımız 8 1 bayatın a ba•tan ltaıa <>erefll, 
• • gaçtür. ··~ mt c ~urı y~ lft e a . r d ., 'I' hini fJeciz olarak Jı'nl·dik. 
ıemtlnde B•ıılkdüıD olmamıcı N b' 1 . k ı. ı ın 8 seyrüsefer hııkkıada 11lt heyecınlı bir tarih olarak yaıa- " ' .. 

"'v v ı lftde brcerikli esnaf 1 - ltı tonlu umyon ara . ı4' 
olıa, bu hudutlu, yekntsak hbl· ld - - ·ı . . sık konreranalar verf'rek yukın bıı yacJk olan bir gecenin ikinci yıl Alayın merasim geçiıİ 

O UQU kadar, berk~ıü hayretle· dort ton yu~lemek cı ıetı • .ı . . . 1 .. ı. k f,ı· 
ıta bir çeşni kat•ak lmktın re dUtUrecek kıdar dı ıanııtk.ftr· ~ . . . . zaman,., ıyı netıce er ı.gormu dönümünü yaşayoruz. gii bir intizam içirıd• o/Ju. 
bulunmı1ıcıktı. Jar Ytti~mlştlr. Buolıırd11n en Haddıutıı de k~~y~~iara ı~ı emelindeyiz. Sayın g,ı zetenizin de ı Hüyiik ve Ebedi Şefimiz /er tunç tJarlıklari/e gölsı1t11as4 

Tattı lalşlerle, eteklerlol mllhlm olanı ve en bışta ge· tonluk veya üç ton. u .. ıyP. ~-erı~ bu yoldaki yazılarını rörmek is- 1 Atatürk ilti ıene evvel burada kabarttılar. 
len iıim çelteceklerı yuk sıt::letı terk.en hiçte hakikata uvmıyan d 'd" 

8
. 1 ı.1-

denlzde ıslatan ( Beıtkdıtı ) leni Ba-ıktll ustularıdır. Bu me- 1 'd· aramız a ı ı, ız er, o gece, ne Bundan sonra spor /ıaft"' 
defil !tendi yapılı,ı ıık.iet erı ır. ve aalen yanlış olan bir yazının 'b 1 ... ı. .11 t " . t L "f d'l . ı· sUalQ bir gelin gibidir: ııotıınoe yanda Dekumacıhk, Yatcılık, ı. .1. ti . cı urır. mı e ıoın euı e ı mış lrti başladı tJe proaramdakİ ~. 
Motörl:!rinin çek.it ~abı ıye erıne neşredilişini derin bir teeuürie b ı- r - L t b-t- • e doğru çık10tı Jıpın iki tepecik, Balcılık bu yelin eslı.l ve göre· kar ıladık. ıeaı o u, ur~ va anınırı u un. ralari/e tJe çok grizel şeki/dt 1 

ııtğlı, ıollu fıadık bıhçtlerfle Dek işlerindendir. 2elinc?: şL-tf b h 
1
. t h:b . . d"l kıymetleriai, bütün güzelliklerioi ra edildi .. Arada hım/olar i 

ÇULH/i BHm ilti tonluk tesmiye etli· u en u 1 ıa 81 1 ını 1 er ı d d E "' yeşile boyanmı~ bir kumıııılı .. d . 1 eş•iz var ığın a toplayan Büyi;lı: ı, rzurum ve A'·çaaLat ogıJ " S ve en crıo sayg-ı arımızı ııuoorız. " • .l ı 
OrtUIOtlOr. Bnrada ovı dOılOfU, - onu var 2imiz elimizdeki mevcut ıcamyoD- Atanın huzurlarında hayatımızın c•ları ognadılar. Milli kıgaı'' 

· ll I 1 t- b · ı. .etle i Otomobilc'ler CeiDİyeti , l . ,a· 
ova engıo eı de nr. ki çayuı Dokumcılık &rlD 1110 or eygıT !i.UVV r Reisi en mesut saatlarını yaşıyorduk erıle ognıgan Erzurum 091111 

aruıua, deniz sevt1eslle ıerpl· (7Q-80) fren beyıır kuvvetinde- Ah K" E._,.z Atanın cihan de""er söz. /arının ogurıcularını z•uklı sıl' 
h10) met oa.lrciiog-Ju :s & .. .J 

len yapılarla Beflkd0z6 ,ırtn s • k• f• dider. Uevlet kamyonları ise 1 v -- - --- larinde Türle Tarihinin buırün za. rettik. Oyuncuların mili fJI '"' 

titr kasabadır. QnCtlnln in IŞQ 1 fren beygir kuvvetinde (Oizeı) Çömlekçide fn ve şeref dntanlarını dilegel kur figürleri gaglanıtt. bal''"J~ 
Pazar yerini aaran dQkkAn· Şehrimizde mevcut el l8zkô.lı- motörile tec!ıiz edilmiştir. Böyle miş görüyor ve budutıur: hey111- fışkıran hagatigeti ne cıırı/ı /t~ 

larındı intizam ,.. bilüm göze /arının kalkınması maksat/ile ik- olmak.l• beraber bizim motöderio y l k Q n Q n caolarımı:ıla dınliyordult. llli sene sil_11e~•gordu Atatürk sajlıl'11,/ 
çarpar: lleaazlar, bakkıllar, kı· ti sat tJekô.letinin göndermiş oldu- çek.ec~lderi yük le.endi ağırlıkları sonra bu i< ce, t>u saatta Atatürlt'fin mı ı uyunıardan çok ho,Larıı 
11plar, yatcılar, zahireciler kö- iu 1500 lira ile 25 el tugô.hı dahi! olmak üzere bilbesap (6000) ÇOCU klor yüksek. mant vi huzuriarıJe büyük Bııgibı Onun bügtik ruhu"" Jilr 

srparış edilmiş ve buna lazim Lı'lodur. uurada dilcıcat edilecek. ı d .... me, k.Ome ıyrılmıştır. Eıki dllk· "' u ve aziz ı ubları yine aramızdadır. suret • e faıfettik. HorOflt..-P • 
olan malzemede mübagaa olun· aoı·ta •uraııdı. Çö ı lı: 'd J ~ 1 k 1 d O k k h 1111• k&o yerlerini beton binalar f(I- muştur. "' y m e çı e a"ım arın a tı~ı fü aldlı:a auııaıak nu saygı ıle rın ıvra ar8/cetleri de "' . 

gd etmekt .. dlr. Ancak burada Kaaıyonlarımızia motörlü şa· yollarda çocukların yıkanması ııb- ıelawiayaıım. denizin içirı için köpürüp k~!L 
w Yukrnda bu tezgahların işle- ,,.~ 

gllnden, gilne art111 loıaat hep tilmesi ir,:in iktisat Müdürlüg•ü H agırlıkları (150Ul kilo (500) ki- hat aoktuından çok. mahzurlu ve Arkadaşlar: Atatürk' ün Trab· rııyan dalzalamulan daha og 
lo da k11riıöri ki oemau (2000) tehlikelidır. idi fabıılara aittir. Heımi binalar icap.den teıebbüs tJ• '11.aliyete geç- zona gelişleri f rabzoa faribinde, • ,.ı. 

d büko t ko l'r ı'le 1 ' ı..iioour. Şu h1ılde (4.0UO) lı:ilo dıa öu mahzur Ve tehlilcenin önü· D 'b d b Al ,_ P 
UHlll a me Ot. si miştir. yalnız bu işin rıe suretle a. agu tarı ın ~ ve ütün yurdu- agı11 şeref aiinü ço"' 

h · 1t ı it k. b 1 tı vardır ne ~eçmelc. için bu 1ahilde büı- ı • ,,~ etltmen kurıuou bir tarafı bı· temin olunacağı hakkında Vilci a yu a ma a 1 ıye · muzun Tarihinde şerefii bir yer zeı geçti. Başta deaerli (il 
1
, •• 

lö bütün yıltaoıJmasınıa mennedfl. i 6 ·• ~ raklc'k olursak ortada çok bir yctfe iktisat Müdüriyeti arasın- Devlet ltamyoalarıaıo mo r. almıştır. Çünk:ıi Etıedi Ôader bu. ti men Jcomutanı, bütün sıJbdı 
d l b. d l · (35'0' ı ı... • meıi buausuada Beledlyeniıa di.c:. f0Y kalmaz. a esas ı ır proğrnm üşünü - lil 111• va ltarisörlerı v 'I .. ı. radan bu tarihi bıoaaa, bu Kibede rı ve •rLeri candan kut/arıl· 

Y t H bb düfü haber al111m1$1ır. lodıarki kendi motör ırnvvetleri tı~ çe_lc-:._r.!_z_· -------- b .,,_.. 11 • b ılt~ en •lkHl için tışe Uı El ütüa mi.ı .. uoe mı etıoe ıttııla- _ B_ugii11ün neceıitıi Ald /ı• 
sanayii arasında kalktn- (6 , ı ı... • ı tö ü •l ,. k - ~ 

ler, Ml meYklioe k.ooulıcak ka· maya muhtaç, el tutulmak iste- o/ beygırllli. dıze mol r it t- t•sat mu·. d u·· rl u·· gv u·· mıştır. Ve yine Trabzonuo CD Ko~k.unde tertip edilen top~'.:_,;, 
du ilerlemiştir. Bu 111Unaaebet- b dnıuna ~ore hamule 0 ara a 1 ehemiyetlı v• bayı.ti ıhliy.ıçıarınıo da geçirdik. Muhterem fOl,./I• 

ye" ir çok sanatlar vaıdır. E%- arctk (4!'.!00' kıle yük alınası I 
le bir noktı7a işaret lazımdır cümle dotramacılık, lqkırcılık, .. ı t k · ı A t t~miuıne emir veımiştir. Uzer igi bir iece ha~ır/affl' J-
kl, lııhl11rlar ~lnuı, biç te bu· k•nduracıtık sanatları tetkike icabeder. 9Ş 1 Q 1 Bunıarıo baş.nJa bu meıale· l:>ize Etıcdi Atanın harikalarla ~'1 
rayı 7akışac~k durumda detll. değ•r sanatlardır. 2 - ütoıuobilıerimizin şotor İktisat Müdürlüğü teşkilatı ltetiD suyu i•ıiyor. Yedi aekiz lıa!Julından rok alô.lcalı kısı~ 
Son tip bir idare blnaaı 7apıl- /kti•at Müdütlüğünün bM mü· maballeri iae; Uevıet kaaıyoaıarıcıa Vilô.getlerde iş daire/erinir. bölge ay ıonra kavuşac!ğımız temız, a~latt~/a~. Ye:in darlıjı ~ ~ 
maaı b111usunda lııbiaarlır bış- hitR sanayi üzerinde dikkatleri- ve Otobüalerıoın şoför uıabaUeıi teşkilatı lağvedildi. yalnız iktisat borrıılt ve gür au ıle Trabzon pek vu guçluklerı güzinden bif ~ 
ır.UdQrU B. Heıat'ıa i&Jretl•I ni çekeriz.. yaiaız ık.i kiıılık uiare1k yapılmış v•ka/elinde iş dairesi bırakılmış. yenı bir hayıt k.aıaa, calı:tır, arzulu/arın mahrum k•/Jıll -
bekltrlı. - 1- tır. l:fü iııe ıaauhitımız.ın ıcıuJI vo tır. Mıllıim olan Vilô.getlırde ik· Kadır bılea 'fürlt mılleti Kur- kutlu gecegi !/ a ş a r lı ~ 

Yıpılıcık bir kaç rHmt bl- Mümessil şci seçimleri balk.ımızıa Ot: taır.irıığı uzarı ıtı lisal Müdürlükleri iht.u olunu- tarıcuıma ebedıyen ıuinettardır. her an bagük Atanın ölrn'' 
aı ile daha çok ıüıltııDlp, iU lı ilıtilaf larını uzlaştırma bar• atıuarak şoıor Jlla,ııı.Ueıını yor. bunlar sanayi tJe maadin 'l'rab:ıon, ıkı kat laayllt ve tıraiarı içinde yüzügorduk.• 
ıelletecek olaa bu aıblyenla nizamnamesine tevfikan frabzon şoför ve aunııuıııa •Hal odec~ıtı i~lerile berabtlr iş kanunun tatbi· bayatiyetiae nail oldu2u içiıı . ""1"!, 

l d k b .. · Jc • ·ı -k lL ft · i T b 'k Sagın M ii 'ettişimi• _ ı.•·(• 71Jun Ve pnrlak bir lıtikbale fJe cfvar uilzget erdeki iş yerle- yer ım baı a <1• • ıkı .ışı ~ıı.cak ı ı e mu e c ır er. ra zo11 ı • mıoaettarau. l 'I' .~,,.•" 
· d - ·ı · · · l · 1 l ı· t M"'d ·· ı··;;- t k J d'/ i ma arının bir11•rinde Atoi111 .t.I aıaıed oldutu mubakkakhr. rın • mumeuı ışcı .seçım erı vaııyetlo i•u ı y•ıtırı mıtıaraır. ı.sa u ur u0 u eş ı e ı m ş Uiu Ataaın RuhuDu huzurla- ,,, 

sona •rmek üzredir. '-oıı.1erıauzuı aarJıö-ı cınt:tıDe vı Er~urum mıntaka~ı da frab- Hat_ag için çokyıpranJıjıllJ f 
Çarfı içinde Alap'lı beraber Al 1• t _ b v 6 rıoızda ıeıtrar tekrar tazız ederim. ledıler. Banu"'n'·u- a•ians pılıj/' 

ıııan ma uma a gore u ır•!İ'1C• : zona bağlanmıştır, Mıntııka ileti. • " J 
ıu~rkeu, gıda maddeleri Qze- • . . / •. b"/d' k 1 kında Hatagın AnatJatcına 
l rıcr ıtçım erını r ıren mınta- \ Şoaelerimiziıa fıirkıyede cll sat Müdürlüğii emrinde sanayi ı ınmııtır. 

ı ıa-'e Trabıooa •naran bir mu· kal<ır pul r•sminden muaftır. ıeııiş -.o eıa modern vaziyette fJC iı Müf ettışlikleri b:.ılunacağı Er2urumdaki eski böığe ami- lacatını müjdeligor. -'' 
kl7e11 7ıp111afı dD1UndUk. Al- Ancak Hçim yerini tJe günü V 

1 
At - k' - ı Jıftll 

dı,..ımıı netice ı•yıe ol ... u.· b"lJ' . lı t' t f yapılmıftır. uk.ua ıe ea bu ııa. h .ber alınmıştır. Buradada ikti- ri sanayi tJe iş Müf8ttişi olarak rıur un ö mig•n · ~ 
• u n ı uıren ve .seçım eye r ara ın- • b k ld b le d d b ·ıı t I · Jc t ol ,r T J t . l t k l zaiarın ,asaların daru~ı ile alaka· sat Müdürü olarak kıgmetli hu ıra ı ıjı gi i a rolar a aş· mı e .> afl eşsrz oc 11 s 

raLıoada kilosu 14 kuruf •an anzınt o unan mın a a aruı k bir kere daha "adol •un ı -< 
olan Barbon faaulyaaıaıa bura· 15 ıer kuruşluk. clamğe1 Puluna ıı yoktur. kukcularımızdan eski bölge ami· aca bir tebeddül olmadığı anla. ., ~ H· I · 

tla klloıu 6 kurut Te kilosu 85 tabi olduğu lıalnr alınmııtır. Seyrüıefer •izamnrmelerine ri Bay Sait Nil Vekdlelirıe tayın şılmıştır. 

______________ ;;;o.;;;; _____________________ =-ıı __ -=-------------------------==---~----------...... ------........ ---........ ...--------------..------....-----------------------,/-
r-----~a;t#-~..-... a:.uı~~adı;S~ J Yeniyol'un Edebi Tefrikası 6 ; 

1Karadeniz1 l Hikayeleri J 
--••*Yazan: Hayrettin Ziya* -~----.Si 

güldüler. Kapıdan çıkarken bir ses işittim. Doğl'usu-
nu diyeyim 1 kimin aöylediiini de seçemedim. Bu ses: 

Seven Bekler 
Yüz çiziileri derin manalarla iülen delikanlılar, 

kemençenin durmak, düğümlenmek bilmiyen sesine 
ayak uydurmuşlardı. EUer birbirini kavramıştı; kol
lar, yanındaki kolların yapacağını biliyordu, Dizler, 
omuzlar, kemençenin dudaklarından dökülen hırçın 
arzulara kapılmıştı. Sıçrıyan ayakların hııına uyan 
vücutler alçalıyor, ilerliyor, geriliyor; ortaya doğru 
küçülen halka, yine ayakların çabalanmasiyle birden
bire genişleyiveriyordu. 

- Bir zorun mu var evlat? 
- Nem olacak. Şükürler olsun ! ~ 
İhtiyar, delikanlının derdini anlamak, öğre 

istiyordu. 
- Evli misin? .,J 

Delikanlının yüzünü utananların yüzünli _,, .. 
penbelik dolaştı. 

- Bir ay oluyor. . "" 
- Desene şöyle! Üzülme be delikanlı. Z• 

su gibi akar geçer. ~ 

Delikanlının yüzündeki penbelik yavaş !' 
söndü. Derinden bakan gözlerini ihtiyara dikta. 

-. Bir buçuk sene bu! O zamana kadat·, 
ihtiyarın bakışları değişmişti. Kaşları ç• 
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''Zor., demitti ''ağanın oiluna dokunanın ... ,, Ben 
kendimi teslime gitmiıtim. Ne aradım, ne buldum, 
VücudllmGn her yanı ateı keıilmiıti. Doğru evime 
yürüdGm. Tahsadarın urbalarını giydim başlıiını 
sardım. Atı, evin Gıt yanındaki kafulun arasın-

Açıkta demirli vapura yeni askerleri taşıyan 
her motörün iskeleden kalkışında bir kaynaşma olu
yordu. Ötede bir delikanlı, gözleri yatlı bir ananın, 
ağlamamak için yutkunan bir babanın elini öpüyor, 
beride genç bir kadın, ktiçük bir kardeşe, mert bir 
arkadaşa emanet ediliyordu. Sevkiyat erinin gür sesin
den sonra bu kaynaşma duruluyor ve çalışan motör 
bir yığın kahkahayı, bir yıığn sevinci vapura doğru 

Yüz çizgilerinde isyan vardı. '-1, 
- Çocuksun! ~ 

da bulunan bir kazığa bağlanmııtı. Kıyafetimi teb-
dil ettikten ıonra atladım ata; sürdüm tahsildarın 
evine doğru. Allahtan olacak, karısı tarlanın batında. 
Beni giSriince evveli iti anlayamadı. Geldiğim yana 
doğru koıtu. Yaklaşınca ıaşırdı. Tabancamı çıkarıp 
gösterdim. "Sus,, diyordum. Neler döndüğünü kav
rıyana kadar atladım yere ve kucakladığım gibi 
atın llstüne koydum. Ben de arkasından. Köyden 
çıkıt, o çıkıı. Kadına olanı biteni anlattım. 
Yine vicdanım kabarmıştı. " İstersen seni köye 
g~t~rnp l>ırakayım,, dedim. Kadın: "Sen de gelecek 
mısın?,, dedi. ''Yok! cevabını verdim. ''Ben kati-
lim:, etkıyalık edip gÜ~ geçireceğim,,. Boynuma atıl-
dı Ben de gitmem. 5eni istiyorum,, dedi. Af kanu· 
nu çıka~ ka~ar dağlarda dolaştık bey. Ama, inan 
bana: kımaenın burnunu kanatmadım. 
dı. yJ~:ik ~ :Uzun bıyılclannı diıleri arasına al-

-: Ne fa":a bey, dedi, kim sebep olur.aa olıun 
ben katd olmuf un, etkıra olmuştum Bu lekeyi an· 
'nad n pakla•• paklııa -.ıar pakla; .. , 

• 

götürüyordu. 
En küçük oğlunu yollıyan ak sakallı bir baba, 

motörü görebildiği, kahkahaları kulaklarının işide
bildiği kadar takib etti ve titriyen elleriyle mendilini 
bir kere daha salladıktan sonra yürümeğe başladı. 
Gözleri, delikanlıların, kaynak gibi, fokurdıyan hal
kasına takıldı, Ayakları o yana doğru gidiverdi. 
Hayalinde ilençliği canlanmıştı. Gözlerinin içinde bir 
gülümseme ışıldıyordu. 

Kalabalığa sokulurken, iskele kenarındaki uki 
sandıklardan birinin üzerinde oturmakta olan, l:.ir 
delikanlı gördü. Torbayı yanı başına koymuş, başını 
avuçları içine almış, düşünüyordu. Tecessüsün par
mağı, ona, delikanlıya sokulmı1sını işaret ediyordu. 

- Merhaba btmşerim. 
Delikanlı, 1elimı oıenir gibi bir alikasızlıkla 

kırtıladı, 

- Merlıat>. b•ba, 

• 

Yerde kalın bir halı varmıı gibi, tah ,,, 
üzerine diz kırdı, oturdu. Kuru eli delikanlaıııO 
ni okşuyordu. 

- Ya biz ne yapalım? Askere alındığıdl 
senin gibi yeni evliydim. Anam, karım evdell 
ze çıkmış sıibi arkamdan hüngür hüngür aihY°' 
Öyle ya! Gidip de dönmemek vardı bunun 
Harp falan yok amma, askerliğin de müddeti 
değil. Padişa~ın gönlü ne zaman isterse o ıaJll'° J. 
rakacaklar. Omür mil yeterdi ona ! Giden ge~1=.,ı 
Gemi şu burunu döndü mü bir kere, memleketi' 
şil yamaçlarına veda et .artık. Tersaneye • 
bizi. Seneler geçiyordu. Köyümle, karımla aydt• 
da bir mektuplaşıyorduk. Yatarım, kalkandl 
mün önüne karım gelir. içimde bir ateş yaııatr 
şurdu. Beş sene geçti, altı sene oldu. T ezkef8 
lara, sılaya giden i>enmişim gibi, sevinerek 
dım. Bir kere izinli gidip gelen bir k6yltlaı~ 
sordum, hemşehrileri sordum. Lifı hep karu•• 
mek iıtiyordum. Cahilliki utanıyordum. Sacald • 

llrkası vır -
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lialkevi Köycülük Kolu konferansları 
Avukat Hamdi Ergüneyin Hoparlörde Verdiği Konferans 

Baıün Büyüle Ata111ııın Itır törıderildi. Vatanın ha· 
"" Tr,,6zon• ıere/lendirıli /as '(le ve /cur /uluş yo 'anda 
fi •e lcendiıine hedife etli- ic11p eden tedbirin fle ya. 
I._ Sojulcıutlalci lcöşlcünde pılrnası lazım ıelen feda 
~· •ef1diii •e tatlı canını lccirlılcların ne/ırden ibaret 
'4e ıttiji Türle milletine olduju hnlclc.ında ilk kara-

6't,;,. momelelcini bajıılu- rını orada verdi. Ve millet 
';r 'ündür. seve, stfle, hu kararı kabul 

Ba 6o;ııl•manın laalculc etti. Bu itiberla milli ha 
"1ilainde 6ügülc 6ir inlcrlip lcimigetin. ist ıklii!in. temeli 
'fce-'e ıelirdijini büvülc ıag bu lcongrede ku ·ulduju için 
le ile anmak Lazımdır; ser- dir lci ba haualinin Doju 
'wı,., malın /ırdden zig11tle dig11rt11111 geni türle tarihin 
lfellleıin ol111aıı lüıumıınu tle takdire ıayon mühim bir 
'4tı,., •e iıaret ıtmiılertlir meflleii oardır. 
" i.ariladı hi,. bir dnlıt t..ı ,. /kinci kongreyi Sivasta 
... •inin gapamadı•ı bu çe-
~ • I' alcdetti. Mı/Jetten aldıjı ira· 
ltttlcdrlıjı ancalc •e a•calc tlc ile milltti temsil eden 

laelaılc•r f'' pmııtır. Bu büyüle meclisi k•rda Ve re
'tliı .,,,;,, 6ilwıa Trai- islijini Brııkumandanlıjını 
... da •cic•t ••iması on sılciz eline aldı. V• vücud• ıe
"ıte •owl kendisine itiT11at tirdiii Y'P:Jtni hir ordu ile 
~ 6a h11•alini11 "e ıa'- düşma•a lcarşı koydu Ve 

fÜ oen "' 6e;lıLı;ın çole çttin bir mücad,./e so
;'. ~z tcs,,h•rıı vı menelı- nanda düşmanı gendi. r ur-
~ '4. tlf.İatlın altlıiı gülcıelc ;,. dıımaııı lcı..rtartlı. Bu güçlü 
il 111 tccıllisi ol••ıt•r. ıavaıta bilhr.ısa en zigade 

Ba t.ırilai fiinün esamet tüfltndiji Milli Ş~fimiz Is
'- •lac111migıtini telıtlir ede- met lr.ö"lünan ıın•tu./mr.ız 
~ her ıcnı ll•ıtinü kati•- canıiperant b'igülc sadakat 
~• ıarelile E6edl Şefi •• gardımı dolcunda;u ijti 
~ gii/culc laiJlırasını lalı· harla IJrila lc.agtldti. "" •e h 1111ilı ilı Türle 

:amtMtu /ı zaferi( nfiicelendi. 
ile •iıli ıe,me1niı 

'8 -1c blar•••1tın, alu Loıan rraualaıdesilı Trirlcün 
t-,A: JU l'~J 'll 

1
• iıtilcldl lıalcimigetini bütün 

a. .... "' ~·ının 111
ö

1 
• ,'

11
' 111illıt ve dtfJletlere tanıt-

"•ıı mıııtıuı• ı ı a· . 
~ft J- ill l . tırdı. Bu muahedegı altın 

•r•n, aııng• 111 eı erı- l le • 
"- L l /el /L J ı lcalem e a a fit ım.ıa şere-L -""fran ı arı• · cı 11e.en . . J ,~ le le 
"llaıı......al • J J- l J fını cenıuın Vtı a Ô.r 4r 11· 
.. ~~ ırı11ae11 aang• ar ••r 

d ışı ismet l nö nü lcozandı. 
har. ci tehlilceler ber taraf 
oldylctan so rıra dahili is la. 
hat boşladı. Sırasile euvelci 
kıyafet, sonra yazı inkı/fı. 
hını yaptı. Yurdun her lcö
şe4:indtt hallcın lcaynaşıca;ı, 

hallaşoc"ğı. yekdijerine tü
oeneceği kültür abidesini, 
H.,//cevlnini nçtı . Yu·dda 
fabrikalar kuruldu. Yo 'lar 
yapıldı imar edildi. Duş 
manlarm hasla d~dilcleri 
Türk millrdi Çt!lik ordu oe 
heva lc.artallarile her türlü 
ta?.rruzdan masun bulunda . 

ru lmasını temin ile yurdun 
mudof aı sım tamamladı 
Gürbüz ve kul•vetli bir ne
sil hazırladı. Y~tistirdi 

Cumhuriu'-li bu nesle eme.
net hır~ ktı . I ısanlığa fJI' 

düny,., milletlerine le ırşı 
da Tuıkün k.,msenin yerin
de gözü o!madıjmı ve g'ırd. 

d.ı hür -:Je mustaltil yaşamak 
arzusunda bulunduğunu ve 
sulh serıe·liği dünyaya ina:rı
dudı Ve Türlc'ün lcuvveti
ne güvenen hürmete layık 
bir millet olduiunu le.ahu/ 
tttirtli. /\ emutlu Türle mil
letine medeniyetin en gük
aelc derecesine ulcşcn mit
/etin suıigeıinı t1asıl olma
mız için her şeyi lıa%ırlaJı 
ve yollarını ıösterdi Ve 
proıraml11rını yaptı. Eser· 
l~rini bıraktı. Bügülc ele· 

~· lc.l,lerimi•'• 11esil-

'6f ... ,,. ·····~e·' bi~ 'ir G a r d e n p a r t ,· n ,· n '- ,,, 111rlerı•11le11 lıHn 
~'•n ve •i1111et/e 6ohıel Ba~tuafı birde - Herkes mUnaaip gördOJU 
,_ ıere/;11;n ia•a verilme- anlatmışlar· yeri lotlhııp etmiş, kibar şık 
"-• J l ı. t Atıtilrk koltukdıt oıu,uyor. havanlar ön ııırrıda, baylar ıırlı:a ._ uo agı naga ımın en 1 1 1 · 
.:'WI' 1 _ _ _ /el ltend s o yanı:ıa çaam1or ve sııada ve bazso da ltnışık ola "'8,; ııınunu gaşJm-.. a Uıera hıtaber : rak oturulmuş bir şey'~ iotlzıır 

s~•rım. - Bea ne1ım, Dlbııyet mQ- edlllr gı ~i bir vulyet a'ıomış 
~, oıe baılemadtın evvel teval bir adllmın oa uyum, bu S ıat yediye geliyor. Bir.jen aye
,_,1 dıılcilca •111/ıta mu6arılc mal n millk beni sıkıyor, lstt. ğ.t kalkıldı Lisenin yllı kodor 
..._,.a tazi• etmenizi rica 1oram kt bu ıla'l ı ıni • l~te haeış tal"'besi lsllklill marşaoı tenrn· 
~,.;,,., layayıııı da b tfitley~ylm. Ve öy· nU ııe hıışlıtdı . M ır~tdn sonra 

41 /A J 1c· , lece yapıyor. Buodao sonra Uz03. Belediye rt>iı;lmlz nutkurıu ver-
ı. "u-nanuzaur ı meı um T b ı ı bl · -., t re ıoruyur : ra ıon u aran r dl. Bır dıtliikıı soıırıı 'l'~ h ia 
'->· Grih olan 16 Mart 1336 dileaı v11r mı? diye. Uzer de : Uıttr ort:ıd ıkı mua bı1şrna ge 
..:,.1aı,.,t1e diiımenl•rımı• ö ı - Sizden bir dUeaı var 1 livor dedı ar. Kesit bir sisttt bi 

"4, --il•• ctiren iııal et- lçme ıuyu. zi arınış ı 
"- 6ial her türlü matlafa- - Ne kadar p~ra ile ya- S ıyın Vıer bitııb3slai yap 
\:· •ilahtan. tecrit. can, pıhr ? ~ata başlıtdı . Sık sılc ttllu~lar 
"" • llttı/caddeıatımız• teca- - 5fı0, 600 bin lira ile olur. ıçlode d.evaıu ed~~ bu tarlbi, 
,._ ı. it · · ı· - Otıılde yaparız diyor. iıitlradelı bıtııb ı oır buçuk saat 
d.. ' 11

• imıgetimi.ıı e ımis . k. d ıı dU Dl ı ı ı · '""' el,,. . . . Blrlocl kararı koltutuo bar 11 
ilf 8 r · o dll ı r pJr dık-

a/c utemışlerdı. uouma raslaamışken veriyor bu il.al kHilmişlerdi. Sıs ıt~ıll en· 
~ 8q lcorlcunç vı tılalilceli karctrını da yine koltutun öbllr selerde, hıfif gdyinmi;;l~rde 
~'.ta lcao•elli iman ee ucuaa yaslanmışken verlycr. teılrlol gOlitermekle Beraber 
k.. """'il• ıüneı ti6i parlauan Tahsin Uzer bu baurayı Uıerlo çok t~h aulatıfıoıo ke-
;:cıt./ı K l iti, aolattılltan sonra mia.tirtere lillmeaeslal ıstıı:ır ııtlbi idl19r 
~'fit:/ 

1 
•mb •ld gAı ır~m bıtabva kalite.hm, gezelim cılye. Hıtabederuonra bUfeyıı:ı 

0

da· 
•ı... • s •n a an rıaao t d. dtır A r · -~ /, rak tıep birden k6fkten dışau ve • u •· 'Dan e etıaıw, bir 
fft, ırletlı. Ho1llcla temas çıkıyorlar ve yukanıfa dedlaım a11 dı BUfe kııyoaşmağ" cıvı.da 
' f .,,dan 'aıman istila. ııbı llO~kUn merdlvuuleri ooııo- mıaa, f&kraıdaşmsğa lJ.ısşladı. 

t. lftatu• lcaldığını de blzımle karfılqıyorlar. Tabıio Uzer bazao şatılanaa, b?t· 
~rk 111llletinin esaret Şlmdl kO~kUn Yoruza, Pu- zan yumuş.ı7ao, aauo oUlttel~ 
~ •lınaca;ı111 ve: el ele latbaae daaıarına bakan 19m- fea, baıan iğı1el~1ea hit.1blsile 
l:"•k garJu •• milleti Uc.ae çamlar allındı blr ktıç 7Uz nerkeıl mest ettı4ı için bare 
~,,,. le /J,'. i d•vetllyl lzaı ve ikram edebi· bafları, tıpkı çeşme oa~ıarı gwı 
~I a •t111t.ını ı• ıı · ıecek büfeler kurulmuş, yine bin bir mubuer1ıtniG aatııııı:ısi 

!lf •tll, millıt iil• lırtd· 14mlarıo on kısmında Qzerl am oldu. Bol bol ( Hol ) içlllrkeo 
~ l:eıatliıl111 iltilt• ••ti pullerle kap~ı bir d•n• ydrl ba· bep mtvzu bu bitabedaki cU!D· 

f ~111'4. ille lco11ır'ti"i ıırlHmış ve bu yerin ortaınoa leler, kelimeler, ıahlfeler, ma· 
't ~ • l9ln h•llcı top adı. IJir masa kenmuş .ıardeop ırll nalar, mskudlıtr, hatıralar ve-

,,. ltuo/lon mur"hhaı l IJl ı ul'-sdt urlliJJt. salrnler te~kll ediyordu. 

m'111laı utti~tirdi. Saurn 
Üçüncü U numi Müfettişi
miz Tahsin Uztrin bu ele
manlar mt_qanında o lduğu

nu şükrtrnla SÖ!Jl!qebiliriz. 

işte biz de bu es~rleri 

yaşatarak burıun izirıdtt gü

rü9oruz. çalışıgo •uz, ilerli· 
goru:ı. 

Biligorsrınuz ki: Atatür/c'. 

ün kurduğu Cumhuriyet ida 
ruinden e'(Jvel yurdumuzda 
emniyet .,e asayış namınd.ı 
6ir ştg yoktu. Bugün üllce 
nin her lcöşesinde vatandaı
lar huzur tte su/cin t1e re/ oh 
içirıde yaşama/dadırlar. Bu
nunla beraber devletin va 
ridat ve masrafını lcarıılaı
tıraca t bir bütçemiz yolct ·• . 
A111nıe hizmetini ifa eden 
memurlarımız aylarca istih
lcalc.lurınt alamaılardı S!!· 
/ald içinde yaşarlardı. Ö '11 

rünü devlet '" milld lııı. 
metine larısrederelc teluıüt 

edilen oatandıışlarla burala 

"" e/rı. dı ailelerine tııhıis 
olunan h ıklarını isti/a ede 
memeleri vüzünden /elalc.tt 
halind• ızl,,ap geçirirlertii. 
Bugün milli hükürnet horç 
altına tirmeden lcendi t1arı
datile milletin lc.arş!sıRda 
mütet1a%i, sa;lam bir bütlce 
ile iter sene hesabını lcapı
Y"'· Vatandaşların alacalc.
larını t1erİ!J or, Eslciden it.al
ma borçlarını zamanında 

Uzer. dnveıtlllerlnln istlraaıt 

1 
Dı·ı~lerlni temin lı/:l öyle bas · 
s1stıl"r ki; m-ts .. masa dolaşıyor, 

herk~!'l \it tıttlara, ikramlara 
~ıırkedlyQrıiu Slı biraz dr!jtthr 
gibi oldu. ı~ters" dııiılınn . . B 11 
lç0• keo blı o s'sl öyle de~ılı vor 

duk kl .. biran lçlndd çttmlııır altı 

z~vk Vd neş" ubnosi b:ıllni al 
mışh . 

K11rstan g elen 20 kişilik bı.ı o· 

do g'lz !l h vı1lar çalıyor. Şimdi 

davul 7.Uro ~ . keıntınç~ boroo 
hllV&a11a Reeli şlı:ndl E·zururn 
rrabzıJn h'lroıncııları ayrı ayrı 

b.Jrvın lamıı yıı.ı.11yorlar, şlwdl 

cuşutıuruş şlın11l zevkuueşe. 
şimdi ı'llem ve ahenk kOşkOn 

bahç •siode en bucra köşelerhıe 
k1dıır dalg ılınıyor . . bani fi. 
şenklerd 1 btı eaıer c~ye ayrıca 

ç ~şui Yt!rlyor, köş\t va b1bçe 
nurdan, ı~ık.t11n pırıl pırıl ya· 
nıyor . . Tıtlısio. U 'erin ince zevk 

tedit11'. edi1Jor. Ba da h'llk · nin iki ktlime ile bu yiik .. 

hülciı'Tletin m:ılı varlığıır, 'ı sele d.ıhinin h ıllettiğini hay · 
kudretini. göjsünü lcabartrı - rtt e gö ·d,irr1 . 811 ne lcuiret 
ralc gösterm,.je ltcifıd•r. Es bu ne idralc. Bu da'lla şu idı: 
lcidt:n de11let TJarıd ıtının ne- ( Nej 'i hazine) davası idi. 
rege sarf .. e.11/ed jini halle Bu darıagı hugiin e kad,1r 
bilm~ıdi. Ojren€m11ıdı şim- lcimH lıalledeme'l1işti. butıu 
di ise lıüıümttt oçtlc olarak d-ı büyüle od·ı h rı ileiti de. 
6ildirigor Hesabını m;//t!t di lci. Nej'i }. , s ine dt m le. 
mümessillerirıe verirıo ·. G z. kanurıun lı -.z fne lelıine tes · 
li, /capalclı bir cih.ti lcalmı bit c:.ttiği hakla lcrınunun 
yor. icabında da m :l/,t SO · mrikellrfi lcarşdaş ırdr~ı tıu
ragor. Cevabını alı l.J O". /.it e zifet.Ji gayet denk hir halde 
halk idtJresinin l<ım ve mü- elde tutma le d•melc o lduğu. 
tt:lctlmil ıelcli hudur. nu bir an h'.ltı .. d ın uz ılc 

Ba eserleri bize hed 11 ~ tutmak en Ötatmli faide bu. 
eden eden Ulıı Ş~firniı. f, n lundıığ •ma ~ii1ledi. Bu halci · 
bir minnet •e şülcron, "" le.ot gö terir ki biigü/c ad.ırn 
oügülc h.arilcalar, nt güz .- / düng-ının en hüqıilc asf(eri 
hatıralar, lcahram .mı, dip/o matı ol-

Arlcadaşlar: malclo lc.rılrnıuarrık dıinga-
11ın "fi qülcs-lc hu~uk p ·o · 

C•ımhurigetin 14 üncri 
yıl dör.ürnünde A ılcarad'ı 
bulurtdujum zaman Bügıilc 
Atamız mulisi ortıfrı zaman 
son nutlcunu •Öf/lerlcM o za 
mana kadar lcimstnin /c.,,s
tiremediji bin bir t serleri 
tırasındı hulculci ttserini d~ 
hıdige dti. A!tm ha~ulcura 
iu tarilrt natlc.a icatlar lıal
ledeme•i leleri p •le mü iri,,. 
bir hulculc ihtilafını ve m~f
humu.,u hallettiler. Mesltji . 
rı e taallulc.u lıosebile dı lc 
lcatle dinledim bu muamma-
nın bu mü.lıim dauanın .lıu . 
lculc alimlerinin çare bııla 
nıaJıklarr bu çetin mes•le-

fe .,ö ·ii. ve a 'imi umv ınını 

da z tınd~ oern etmışli. Ba 
balcımd.m Türk hulwk .::ufa,ı 
namma ayrıca mane ı· i hu . 
zurnna dnin s ıugı 'Ve seTJ
gilerimizi sunmak 'Vecibenıiz
dir. 

Ey U 1u Atamız: işte 
bize ~ö;lemelc.le, saqmalela 
6itm,.z yadigar 6ıralc.tı;ınıı 
tJe biz• emanet ettiğiniz ahi. 
de ı eri, eserleri, ltoragorn z. 
-oe /co,ugaca;u D .ima ya-
ıaflıcağıs. haı.ıruc.ıiı:ı . sen 
ebedi istirahatlciihmtla müs
terih o!, aziz ruhu-ı ş 1d ol
/sun. rahat uyu. sona min
net "' ıülcran ve saqgılar. 

Veni idare heyeti seçimi 
Akçaabat {Hususi) - Sebat idman kulübü. i:laTe 

heg'cdi asaJ,,,ını S'!çmılc üzre 10- 6-939 C-:ımart~si gece
si saat 19 da U rnwmi toplantısını g•ptnış, f. zla reule 
llt1san Yıjıcı Reisli;e, Mehmet Do ·ulc lctitipliğe, z .. 1t; 
Se%gin muha.sipli;e. Asım Tosun lce-• lcaptanlıju • . Hu. 
seqin }çöz dıniz lc.aptanlıiın•. C'!mal A itan TJeznetiarlığa 
S"lih Aktnı idtıre mırnurlu;una seıilm;,/,,dir. 

Saflık kereste, yazıhane 
Şeker deposundan : 

lağvedilen Trabzon şelcer tleposunan '•mirbaş eşya
sından aıtJjıda ebadı vt milctarı gaıılı kereste ve yazı
hane 19-6-939 Pozertesi ıaat 10 da müı:ayede ila 
ıatılacalct•r istelc.lilerin oalctı muayyeninde Dtiirmendere
delci depo binasına gelmeleri reca o!unu", 

Adet Cinsi 
360 Çam tahtası 
183 Kadron 
50 

1 
• 

Yazilaane 

Ebadı 
400X 3X 25 
400 x 6 x 10 
150 x 6 x 10 
/,j x 1,5 

1 - 2 
le. ZJVlu &Gllnılle vUclld11 gtıllr· 1------------------.--------

diil 'e (A111Llıtr yolu) tesmiye Eşya nakliyat eksiltmesi 
edilen, nurdıtv, çiçekten bir bl· l 
yabrıt andıran yolda gl!oçter ge. nhisarlar Başmüdürlüğünden . 
ziı.ııyur .. şiaıtıi CıSz, d~us tuh Vapur ve motorlarla gelrcılc 'Ot!IJG Trahıondan ayni 
başlad1.. şimdi ~Htıer dönllyor, vasıta il• stalcolu'lacalc bi'ciimle mefl•t fi~ eşqayı inhisa
bö\ler içiliyor, bUfeler şakrakla. rigenin iskelelerden merlcezdııılci nmbtırlara ve 6ıı ambar-
şıyor · · Uzer Doğu Valllerlıe lardan iskelelere oe ambarların birinden diğuine yopıla
bu alaın ve _.bengin sıyrUaheo- cale dahili nalcliqat işl~ri •15-6 -939 tarihinden itibarerı 
.ıl ıe k11tı\mış pUrneı;ttdirler .. 
saat ıı, t>a~ııı bu alem gibi on ''1 ıiin müddttle münalcasaqa lconıılmııştur. lste/c/'i. 
dönOJ.Jr .. arlı.;. uır .. a"'vvel ya- lerin ıartnamesini olcıımık vı teminat '" tlipoıito alcça
tağ.a keadimi atmık ı.,: ~ rı bu larınr yatırmak için hu müddet içinde tlı! peg sürmek 
ııüıel gec~Ji ~11 tatlı denı ... de üzrede ihale 'ününe müsadif 30 ha%irGn cum• günü s-ıat 
bırakarak clıfandı bekliJ•D oto 14 tla Tra6ıon inhisarlar Baımütlürlülünı n:urı:c .uı , t· 
bUıe atlı11vercllm. m3lıri ilin olunur, l - 4 



Yerıiuof 14 1-laziran ~ 

aııı1!!!~!!!!l!~!!!l~~!!@l!!~~!W!!WE~!!ll!!!!!!;\!!l!!!!!!!l~!!!~l!tl!!!!!!!!l~!!!!l!\!!.l!!~~ıı~ı!!!~!!1~!!!!l!!!ll!!!:ııuıı~~!:!\i~ .. ij· ila 
Trabzon le a d ı;re-ıinden: 

ve 1 06 No. daki ~ dônüm 2 l'V· 

ıelt ta 1 y ı 50 lira ve 10~ No 
dJki 2 evlek tarlaY'ı 40 .ira ve 
ıns No. daki İ<İ döoıim tarlaya 

40 lıra. 10:> No. daki 3 döniim 
fındıklığa 120 lıra ve 110 No: 
deki 2 dönüm fındılclığ"a 70 lira 
11 l No: daki 2 dönüm 2 cdek 
fındıklığa 70 lira ve 112 No: da
lr.i 3 evlek 150 arşın kısmen fın
dıklık ve kısmen tarlaya 100 lıra 
ve 1 lJ No: daki 2 ôönfım tarla· 

ya 40 1lra ve 1 4 No: daki 6 
döıün fıodıldığıı 210 lira vr. llS 
No. daki de~erınen ar!lnaına 50 
lira ve l 16 No: daki 4 dönüm 
tarlaya 70 lira ve 117 No: dtıki 

Zayi . t!i 
938 Senesi 1de 'l'rabzl.n lıfJı~ 

nin orta okulurıdan ııldıı.!'ıın ta~ıc• 
naınemi zayi ettim Yeniaıni • E~ İstanbuldan sureti mahsusada celbeltiğimiz ustamız ~.=~1 14 v e ı o n s i s t e m m a k i n e l e r i m i z l e ~~- _-; 

Açık artırnı \ ile pıırııya çevr:ı>
cok )!ııyrimenklıln uo o.duğu : d L" • • h""L - yoktıJ'• 

ğım an es11.ısıu111 u11.mu . 1jı 
ı·ıı r 

Sürmenede o~va VI' ' 

-~ >--= ı~ 15 Çeşit Plaka Taş r~ 

Oayrl mımkulfin bulunduğu mevki, 
mahallesi, soknğı, numarası : 

tnkdir olunan kıymet : 
Trabzon icra M.!murluğundnn. 

Yücel mahdumu Halit Yüc~l. 

İlan . 
-~ İmal edilmekte ve rekabet kabul etmez Hatlarla satılmaktadır. ~_;:: 
f ~ Bundan başka her boyda DÖKMETAŞ vehela yolları için ~--~ 

Artı •ma ıle p na yı1 çevrilecek 
gayri menkulün ne ol u;ru. 

Ooaltı parç gayri m•nkul 
Gayri menkulün bu1unduğu 

mevki mahallesi sokağı numaraPJ. 

d,ıı· 
Ot Tapu S'cil Memurhıt110 ıı 

ııı•~ 
Kazamızın Maki Tor• ,,,111 

köyünde ka o tar:ıfları tarı ııı• 
nehri car!, ırm1'lt, memiş at• eri 
şesi, ve ırmak ile mabdut ' 10• 

ayni lcöydt"n kız kahan oR~11~f 
dan Ahm~t o2'lu Abdullııh ,o 

==:. BETON BORULAR imal edilmektedir. ~=-=-
il_~ ,~--= 

Trııbzon Mesariya köyünde 
kain ve Tapunun l'l'şrinisani 932 

tarih ve 104, 105, 106, 107, 108, 
ıo9. ı rn. ı ı. 112, ıı.>. ı 14. 115. ~- Uzunsokak eski ( Yeniyol matbaası ) ~ 

ii~ bitişiğinde dökme taş evi ->~ 
116, 117, 118 numaralarla Teşri 

ni ani 930 tarih ve 53 No. da 
kayıtlı 

8 dönüm fındıklığa 280 lira ve 
l 18 No: daki 1 dönüm tarlaya 
20 !ıra ve 'feşrinisani 930 tarih 

rak elli seneyi mütec!!vuz ı•"' ol· 
danberi tasarruf ve zira11twd• ı•· 
du~undan babi ıle aenetsizdeD 00 
mına te!c•lini istemekte oıdurd3• 
dan mezlcür yerde tuarruf gn•• 
asında bulunan varsa keş1 ~. .,,ı 
olan ::?5 6 939 pazar günU iC' 
12 de mahallinde ki tahkik•td•b' 

ra kılacak memura ve ya ,c:••' 
evvel memuriyetimin ınilr 

-~ Mehmet Beyaz 8 - 8 t~. 
1]11iijiiiii~im11ıııımımiii~11ıiijiiiiiiiiiıiiiıii~ijii~ııııiıiiiii!liiiliijiiil~iiiiiiiii!lliifüiiiiiliıii:ijııııııııiiıijiiiliiiiiiiiiiiiliiiıiiiii~iiiiiiiiiililliiııı• 

rakdir olJnan kıymet: 
j O i No. da kayıtlı 8 dönüm 

terlaya 120 lıra, 10.'\ No. daki 1 
dönüm 1 cvlt.k fınf.klığa 60 İiıu 

ve 53 No: daki l dönüm tarlııya 

ltO lira kıymet takdir edilmiştir 
Artırınnuıa yupılacnğı yer, giln, saat 

Trııbzon lcra düre!Iİ öoUnde 
14 7 -~39 Cu:nıı günü saat 16 

Boş teneke satılacak 
Transit İşletme Müdürlüğünden : 

1 - Transit işletmesinde mevcut 9314 adet boş 
mazot tentkesi müzayide ile satı/ocaktır. 

2 - Muhammen bed.Ii beher teneke (5) lcrı,uş he 
sabile 465,70 liradır. 

3 - Müzayide ;,o- 6-939 tarihine müsadif salı 
tünü saat ] 5 de lskender Paşa mrıhallesinde DerrJiş Ali 
çıkmazı sokağında bir No. lu yeni işletme binasınd.:ı ya
pılacnktır. 

4 - Mu'CJ•klcat teminatı 34- 93 lira olup komis
yon içUmoından bfr saat tflvel idare veznesine .IJatırıl
maıı lazımdır. Fazla malümat almak isteymler her tün 
işletme lcomiçgonunc müracaat edebilirler. 

5 - Taliplerin mezkur gün ve saatte hletme bi
nasındaki komiıge1ta müracaatları ilan olunur. 7-10 14-17 

Orman emvali satış ilônı 
Trabzon Orman Çevirge Müdürlüğünden 

Cinsi M3 D 3 Kilo Muhammen vvhit fiyatı 
Lira ku,uş 

Ladın 110 295 2 90 
1 - Trabzon Vilayetinin Maçka kazası dahilinde 

Puwan o;ıu orm11nında11 110 - 295 M 3 mikdarırula 
lcırııtelilc satzıa 91/carılmışfır . 

2 - Satıı 22-6.1939 tünü saat (14) de Trabzon 
ormı n Çevirge Müdürliiğü dairesinde artırmrı ile gopı
laooktır. 

3 - Beher metre milcibının muhammen /igotı iki 
lir• Doksan kur•Jiar. 

4 - Şartıuıme ue mukavelename projeleri Trabzon 
<nmcuı Çı'CJirfe Müdürlüğüntlın alınır. 

5 - Muvalclca:t teminat (2~) liradır. 
6 - Satış amumiJir. 2-4 

Orman emvali satış ilônı 
Trabzon Orman Çevirge Müdürlüğünden : 

Cimi Hacmı Kental Kilo Muhammen 'llahit fiyatı 
Lira Kuru~ 

lacira odunu 500 O 0,5 
Traizon Vilayetinin Maçka kazası dahilinde Balahor 

<>rmanından Beıyüı k•ntal milctlarında kerestelik satışı 
çılc.,ılmıştır. 

2 - Satış 22-6 1939 tünü saat ( 14) de Trabzon 
or111an Çe"irte Müdürlüja dairesinde artırma ile yopı!acaktıı 

3 - Beher Kıntalinin muhammen f fgatı beş 
lcurııştur. 

4 - Şartname t1e mukavelename projeleri. 1 rabzon 
ormara çevirte müdürlüğünden alınır. 

5 - Muvakkat teminat bir lira 
6 - Satıs umum:dir 

88 kuruştur. 
2-4 

Dükkôn icar artırması 

Arsa satış artırması 
Belediye Encümeninden: 

ı . işbu gayruııeukulOn artırma 

şartnamesi 14 6-939 tarihinden iliba
reu 9d3-2.')8 Ko. ile Trııhıoo icra 
dııireııiııin ıııuıı:r·yen ouınara

ındn her kesin görebilı.rıesi için a-

etmeleri ilan oluLur, __,d 
1 - 11pdY 

edilm!., aıa"akların mccırıu ,11ııı~ 

DibağhDne mahallesinde Kuzgundere mevkimde Bele
diyeye oit (81. 18) metre murabbaı havi bir arsn açık 
artırma usu/ile t>e Ti gün müddetle satlığa çıkarılrmştır. 

/steklil~rin muvakkat teminat makbuzlarite I 6 - Ha-
zıran - 79.19 Cumr:ı günü saat 14 de Encümene muraca 
•tları ilan olunur. 3 - 4 

~ıı..tır. İıilndıı )DZılı olnııdan faı.la 
nıalıhnııt almak isteyenler. işhu şurt-
nanıeye ~3.:1·2'>3 dosya ıınnıarası ile 
menıuriyolimize murncaat etmel'dir 
2 • Artırınayn lştirAk io,:in yukarda 
~azılı kıymetin yllırlc yedibuçuk 
ııısl.tıü.ıde p y v~vıı. m~Ui tıir tnın
kauın teuııııut ıııoktubııııu tevdi ede 
cektır- \llı4) 

3 - lpotok sahibi ıılııcı.ıklılarln diğer 
nlakııdarların ve irtifak ho.kkı satııp 
!erinin gayrlmekul üzerindeki hak-

pa za rl lk la menfez ı"nşaat eksilt ıes' !arını lıueusile faiı. vo masrafa dair 
1 olan lddialarıııı işbu i!Au tarihinden 

d E · d ltiuaroıı yirmi glln içinde evraki 
Vilayet aimi ecümenın en : mnsbıte1erııe birlikte memurıyctı-

Trabzon - Giresun sahil yolunun 15 X 45 illci kilo mlıc bildirmeleri icnp eder. Aksi 
halde hakları tapu .;icilile sabit 

metresinde g12pılacflk ( 382) lira ( 21) im uşlulc. menfez olınndKıça satı9 bedelinin pay!aşma-
-dd [ / ki k "it - k eından hariç kalırlar. 

l·nşası 12 gün mu ete ve pazarı a e sr mPge onu - 4 G" t 1 0 d t i - va ,rı en g ıı e ar ırmaya ş-

m•ır:f ur 15 - 6 -939 turihine çatan p•rşembe grinü saat tirAk edırnler .aıtırma şartnamesini 
r · ' . • _ l okumuş ve l!iı.umlu ı.ıalOıııat alınış 

f 5 dt Vilayet makamında toplanacak olan daımı er.cumen. ve hunları temamen kahul etmiş 
de ihalesi gupılc.c ı.ıktır. isteklilerin yiizde ged.buçuk mu- ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen ı.aııııındıı gayri 
vııkkat teminatlarile mezkur gün ve saatta Erıcıimene menkul nç defa ba{:rıldıktan ıonra 

l 
3 1 an çok artırana ihale edilır. Ancak 

muracaat aı ı. - . artırııııı bedeli muhamnıeıı kıymetin 
• yilzde yetuıiş boşini bulmaz veya 

sah isteyenin alacağına rucbani olanı 
diğer alncnklılıır bulunup da hedel 
tıunlnrın o gııyri menkul ile tenıln 

fazlaya çıknr:~zsn en çok a~tı urııı' 
taablıfidü baki kalmak nzere a~ 
on heş gfiı:ı dıı hıı tl•nıdi t ve 011 ,a•tll 
,.:9 i-939 Cuııııırle i gUnil ayııl .,t' 
yapılacak artırmada, bedeli -l~1ı-r 
.renin alaca""ına rllçhani oııııı ... ~ ' "' ·ıe •p ı alacaklıların o gayri menkul 1 

11 
ı~J 

edılnıl:ı alarakları mecınuuııd• l r•" 
• k arı ya çıkmak şartile,, en ço 

1 
eJd' 

!hale edilir. Böyle bir bede .,ııı 
edilmezHe ihale yapılamaz. '{e 
talebi düşer. . jJJ•1' 
6 • Gayri menkul kend!aıne 111,ile' 
olunan kimse derhal veya ıııP' 
mühlet içinde parayı verıneztil ,fJ 
kararı fosholunarak kendisinde~,~ 
yllksek tekl!fte bulunan kinısıı ol": 
olduğu lıcdelle almağa r~ ı 
veya bulunmazsa hemen oa 

11 
çıJ 

müddetle artırm~y~ çıka~ıh.P :ıe ,r' 
artırana ihale edılır. lkı ıb 1 .jıııl' 
ımırtnki fark ve geçen gilnle: ç t.ı' 
yüzde be~den htıııap olunac• b11ıcıtı! 
ve diğer za ·arlar ayrıca ti Ol iJ 
har.et kalmaksızın menıuri18 (ts' 
alıcıdan tahsil olunur. maddetı.ırıl" 

Gaymenkullerin yukarıda gOf tcı' 
14 7 939 tarihinde 'frat.ızoll ı" 
memurluğu odaııında. i!lbG ";ııl• 
teri len artırma şartname11ind11 

c.ıığı ilAn olunur. 
Havacı olmak isteyen orta okul 

ınezunlarına 
Türk Hava Kurumu Başkanlığından 

ı - Odnel Kurway Başkauhgıaın tensiplerile ·rurkkuşu Ge. 
nel DirektOrlüğlinUn emı i altıadtt bu yıl aı;ılttcak ( Ha va g~dlkli 
hazırlama yuvası ) na orta <.,kul mezunları ahncaktır. 

2 - H:tVd gedikli hazırlama yuvasına giı @ek isteyenlerde 

ürk parası ıymetini koruma hd~' 
kındaki 12 numaralı kararnameY' 

ek kararı 
aranacak belll b'.lşlı şartlar aş11ğıda göst~ril'Iliştlr. Deıterdarlıkran : ,JI' 

A - Tnrk. olwak, onaıoı b4bası TUrk ve Türk sıyundan olmak Madde: 1 _ Sikke ve külçe h !inde olduğ':.ı gibi kıymetli oı -•' 
1:3 - Bekar olmalc ve yaı;ı en az 16, en çok 18 olmak. lerin hurda ve masnu halde de memleket dışına çıkarılması ı:JIJ 
C - Sıtğhk durumu uçuculuğa elverişli <ılmak. dur. (Kıymetli madenlerden mııkaal: platin, altın ve gümüştür 01~11" 
D - İyi hal s.ahibl bulunmak. Madde: 2 -- Yolcııların şahsi zinet olarak daima tat• 61tl 
E - Ana ve babıısı, yoksa veli lolo rızasını tesblt eden kıymetli madenlerden mamul eşya birinci madde hükmünden Ol 

adresli veilik göstermek. nadır. tli -1 
F - H.ıva gedikli hazırl:ıınıı YUVHSIDI ve h<ıva okullarını Şııhsi zinet olarak daima taşınması mümkün olan kıyoıe ,.11~ 

biterdik ten aıonra hav11 birllk.erindtı 1 :l yıl li ıva g"dlkli erb~ş denlerden memfil eşyadan memlekt't dışına fazla çıkarmak "0.,,ı•" 
olarak nıife görmeyi la&hlıllt etmek (bu taahhüt ~edikli hazırla· kıımetli maden kaçakcılığı yaptıkları .•!alcadar malca~ ve ~~ ,ıtf 
ma yuvasma g Jdikten ıonra ~e hava sağlık beyettoc yııpı 1acak tah·iren ihbar edilen yo~cJların 2ilmrilk kapılarında uzerlerııı 
kıttl muayene eyı netic~ verdıkten s >nra mıtsrafı Türk Kuşunca tırma yapılır. , le •" il~ 
ödl'IDWf>k suretile yapılac lktır. ) Bu yolcuların beraberlerinde memleket dışına çı uıo 5aır1 

3 _ o ~dıkli olmıidan evvel ve olduktnn sonra ahnac~k dikleri kıymetli madenlerden mamul ı.inet eşyası içtimai ıo•\' dildi 
aylık ve Tayyareci znmlarınıo mlklıırlıırile diğer esııs ve ~ıırtlar nazaran fazla bulundu~u takdirde fazlasının ihrtcır.a müsaade :.~~J 
h lkkıada dılb• tuzla mıılilm .t olmak isteyenler orta okul, Llsı, yeceg-i g•bi yapılan tahkikat netic ·sinde kaçaka lılc kuıtları t• 
ve KILtQr Dlreklörluklıınn ı, Askei'lik şubeleri l3a:;skanlıklarına, ederse haklannda takibat icra edilir. 0 ~ 
Hava Kurumu He Türk kuşu şub lerlae gon:J,.ril<:n matbu Bro .Madde: 3 - a0-6-19e0 tıırihli ve 1715 sayılı k•P",0,I 
ştlrleri görebilirl~r. kümlerine göre yapılac~k muameleler bu karar hükmünden ıııü•t;,,,rl 

4 - Kıı ıt muamele ine SO Haıir nda son v "'ril' c &tir. Madde: 4 -- 14:-1-1938 tarihli ve ~ -8030 sayılı 
J 

Lbım gelen şıırlları hniz olduııu görülen gençler 'l'emm uz ayı me hükümleri mülgadır. 
içinde Ankerada 'l'ilrk Kuşuna sevk edilec~klerdir. M'1dde: 5 - Bu karar neşri tarihinden muteberdir. dı.J'' 

5 - Hııva gedikli ııozırlamn yuvoınoo g!rmek istı>yP.o or. , ___ ::;M:..:a~dd::.;e::.:,:_;6~---...:l~3u:.....::k:.:ll.:..;ra:;.r.;.:ın:....;.;ic;..·;,;as;,.;;ın;;..;a;;_:;,;M;;:.;a;.;.li;.:.y..;.e_V_ek_l_li_m_eııı __ ur 
ta okul mezunları kayt edilmek üzere 'l'llrk ı-I ıvn Kurum1J şu- ı 
beleriae mnracJat etmelidirler. Bülukaj üzerine karoferşi ~ 

. yoptınlac" Pazarhkla Modan Kömürü tozu 
Belediye Encümeninden: satılacoktır. 
Değirmen dtrtde 8'!/ed"yege ait üç göz dükkanın bed•li 

Vılayet Daimi Encümenirıden: .. 1,,~ 
Trabzon - Suğaksu yo 'unun Atopark yanı !{fil':,_. 

rının şark tarafındaki gaga kaldırımda .1Jopılac.1 1, ~ 
Lira ( 75) lrn~uşluk bülukaj üzerine karo fuıı r' ke,fi (484) lira 50 kuruş olan tamiratı müstecirine ait Vı1ayet Daimi Encümeninden : 

olmalc üzre üç senelik kirası onsekiz gün müddetle açık Memleket llastanesinde bulunan mrıden kömiirü to-
artırma;a lconulmuıJur. zcı 22-6 -939 forihine çatan Perşembe güuü sa:ıt T 5 de 

Artırma 27-6-939 ~olı günü saat 14 de icr• kılı- paıarlılc.la satılacaktır. isteklilerin o gün Vilciget D imi 
nac-tığından istelclilerin ma11alc.kat teminat malc.buzlarile Encümen Kalemine mürccaatları. 1-2 

_E_n_c_ü_m_e_n_e_m_ur_:z_c_a_at_!_ar_ı_il_a_n_o_l,_u_nu_r _____ , __ 4 ___ 1,ri'tfRJJi1~~~~-~-S~~ 

Maaş tediye 
DEFTERDARLIKTAN 

1 Numaradaa 100 numaraya 
101 • 200 
201 • 300 .. 
801 • 400 • •Ot • 600 ,, 
501 1 600 • 

günleri 

kadar 5 
6 
7 
8 

il Ü 
,, tO 

Pazarte!İ 
Salı 

Çarşamba 
p.,rşembe 

Cuma 
Cumarte1i 

' _,, 4 

1 Sat l ık Ev İ 
~ Uzuns(Jkakta cadde üzerinde kain altında iki i 
1 mağaza, sahrinci ve Değirmendere suyu içinde ü~ ~ 
t] katlı kargir bir en s ıhibinin lstanbula nakli müna- [+j 

sebetile satılacaktır. Konuşmak ve almak istigenlır ~ 
matbaamıza muracaat etmelidirler. 7 - 10 1 

·.;;;a,~ ~~~~Et-

• 0tı 
müddetle eksiıtmeie konulmuştur. Muoakkat temın I 
lirte ( 7 J) kuruştur. _ ,,ı ,J 

22 - 6 - 939 tarihine çattın perşembe günU s,a~ 
de Vilayet Mctkamında toplanacak olan Daimi~" tll'j. 
de ihalesi gapılac 1ktır. isteklilerin muvakkat tem1112 
Encümene muracaatları. 

Oda icar artırması 
Belediye Encüm.eninde~ : _ _ . _ oda bi 

Çarşı mahallesı H~l bına~ı u~tundekı ~ç efttif· 
sene müddetle ve açık artırma ıle ıcara verılec Je I~ 

Ar.tırma 20.- 6-:-939 ~uma günü saat '' bılıl'' 
etiileceğznden tabplerın temınatı muvrıkkata mtılc ,,. J 
ayni gün ve saatta Encümenı müracaatları ilan ol"" 

ofa 


