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Veni yıla 
Girerken ... 
Eski yıla veda ederken 

bir senelik memleketdava
sındaki feyizli mücadelele 
rin zaferlerle dolu Kısa ta
rihi önünde hürmetle eği

le!ım. 

inkılabın yarınki nesle 
en kuvvetli Türkiyeyi hazır
hyan büyükleri tam bir 
vıcdan istirahatı hissedebi
hrler. Çünkü bu hir sene
lik imanlı savaşın muhase
besi yalnrz bir sene için 
iftihar hissi verecek tatmin
kar bir netice arz etmiştir. 

938 Senesi Türk inkılap 
rdrihınin geçmiş yJ/lardaki 
fatılıyetrni daha muvaffaki
Yetli bir katta aşan namlı 
bir senedir. 

.:il inin 38 e verdiği de
'lir bütün vatandaşların yü
<:unü güldürmüştür . .;B in 
.:;9 Senesine verdiği ise mil· 
li bünyeyi daha ileri dere
celerde tekemmül ettiren. 
l'lıi/Ji gururu okşayan daha 
verimli ve f eyizlı bır sene
dir. 

Her sahada bütün kal
kınma hareketine sahne o 
lan ana Vatanın yalmz bu 
koşesmdeki hız almış Kül
tıır, imar ve umran yuru. 
Yu~unü ele alırsak hakıkat
'erıe karşılaşır, ılı/aya doğ· 
ro 

dttf makta devam eden d • 
cıırnıdrCJıın daha kuvvetli 

OJCJr •. h al( ernm ve musterı 
O/ 
1 dtJııırız. frcıozonu kerbe· 
/rır:Jrı kurtcırpcak suyu !:1:9 
enesme mal edemeyiz. 

i c.So yataklı tf astane ve 
'aen, Lıse. lfoy ve kasabd· 
trı'dcı ve şehırae açılan ılk 
µ ektepJer, /Vlezbaha. Hfı/, 
tı cJrke cadcıeler. Parklar, t.s-
cıı c· 

ı emıyetlerı teşkılatı, 

~:'~be Pansıyonu, yem. Pa-0/ ar, Boz.tepenın taşçirı, 
tıeObus seı vısı. Halkevı si
Ye:ası, Hoparlör tesısatı. 
'orı 1 

Sfnemd ve temsil sa
Yoı <ı, Lef cınos ve Soğuksu 
lf,. l..J, oı ve ltkçavtltta hu-
"'ne 
ve k t bıncı/arı, köy odaları 
cıe toy karakolları. köyler
tı1.1rrı~ef on tesisatı. yeni 
~'"'e .. ne fidanlığı. zeytun 
Q~b 9' tnücadeJesi, mısır ve re 
~, · tohumluk buğday 
~o/,~nca tevziatı, yollar 
11 rı 1..Jler. Parti ve Halkevi
flqh f'llütezayit faaliveti ve a b J 

9.:J
8

1r yıgm eserler. 
cıp h senesinın büyük ın

cJ tec: uıurunda verilen tam 
f ey1 k 
tıkıy a.zanmış muvaf-

etı1 b e ır ım(ıtıandır. 

ele '(~n/ar dun de, bugün 
Pıc:, Yarın da daima ya-'(e b 

lltıı~ 01 aşarıcı vasfını al-
e an b' h te ıru k ır neslm nesil-
ttır,1,.' af edecek ebedi 

.. rıdır, 

Reisicumhur 

İnönünün 
teşekkürleri 

Ankara 30 { A. A. } -
Rigasesicünılıur umumi ka 
tipliğinden : 

C ü m huri g et Halk 
Partisinin değişme% genel 
boşkanlığına seçilmesinden 
dolayı Reisicümhur ismet 
İnönü memleketin her ue 
rinden hir çok telgrc/lar 
almaktadır. Bu telgraflar· 
da bildirilen temiz ve sa
mimi daggu 1ardan pelc. mü
tehassis olan ismet lnönü 
sefJgi ue teşeklcürlerinin ile
tilmesine Anadolu ajansını 
memar etmiştir. . 

lran 
Fransa ile münasebetini 

kesmiş! 
Ankara 3() ( A. A. ) 

Tahrandan bildirildiğine gö
re Jran hükumeti Fransız. 
matbuatında çıkan bazı mıı
kalılu dolagısile Fransa 
ile dıplomatık munr;ısebetle
rini kışmiştu. Ve lranın 
Paris elçisi kegfıgıti resmen 
Fro.nsa nezııretuıe oıLdırmiş-
tir. 

Köy kalkınması 

Kaymakamlar Kongresi 
Köy kalK.ını.urısmı hwzaLD 

eden l;;ler Qzed au geni~ mlK· 
yasta tedb.rıer rılı.ı.ııık, prog
ranılı ÇJJışm k WuKı:iadiyl~ Vu-
11miz Hefıtt Koraııauııl duvetlJe 
Kaymat:uml r VJl yet muktıının
ds V nllwızin 8nşkaoııgrncıa top
ıanıarıı~ ıkı gı.lodar wUZJKtıre
ıerine aevııw etweıu~aıl'ıtır. 

--1 
Okurlarımız 

-- ne diyor 
Köprülerin taınin 1 

münasebetı1e 
Z..ıznuı " µ ..ısu g•nı .e 

tiimek ıçın wif oş Lıyor. 

Bu sebeple (Jeş ..ıttı .. n
denberı k<ipru kapıılıdu. u
zeaınden ıeçıLmı11or. Y .sga
lar günduzıeri kuçuk buguk 
dered • ışlıgor. Gece de 

M roı ca.ddesınden geçiliyor, 
oncak oroda da duzeltmtı 

olduıundım k<ırşıga gıdiı 
ıciış biraz guç oLııJJor .. Ha
t1alar İJIİ oı•MfM müddetçe 
dered•n ıı,Uı•ilıcık, gal
nıs golcuş ôir•z ddzlın11 
dırıge •ır ilci tGhtocılc uı•
tılsıı ve oradalci incir aj11.
cının sarkık dalları buda· 
moersı ... 

ilgili olanlardan dilıriı .. 
T. 

Türkler yapar ve ondan 
sonra öğünür bır millettir. 
Realist flirkiyenin şıarı ba-

tı/iğin en koyu bir düşma

mdır. bu yüce iman bütün 

- ArkHı ıltide -

C"emal Rıza Çınar 

Vekôletlerde 
değişiklik 
olmıyacak. 

Ankara 30 ( A. A ) -
Bazı lstanbul gaz telerinde 
milli mıid1J/aa 'lıe maligt> 
fJekiiletlerinde dPğişik 'ık 
lt.r olacağına 'Ve rıeni me
bus namı ti liste(inde ; hı 
leri yazılı o!an!a,.dmı rki 
zotin bu vehi 1e'l . g 1i 
riltccsğine d ırr inf•ş ır (' 'en 

haberlerin asıls ı olduğ ırıu 
An"'dolu o j ansı beyar.cı me 
murdar. 

Fransa 
Suriye ile yeniden 

anlaşacak f 
Ankara 30( AA)

P11.ristuı bildirild ğin? gö ·e 
Fransa hük.um.ti a,:ıun ve 
mebusan mecli)leri harıc "ye 
encümenleri tar .. 1/ından tas
dıkı reddedilmiş olan 1936 
tarihli Fransız. Surige mu 
ahtdesi yerine kaım olacak 
geni bir m'ıahı:denin u.n 
l11rını lauırlam ık üzre ya· 
lc.ında Suriye91: bir komis 

yon 

Yeni Soylav!ar 
Ankara 21 ( A A. ) -- Rcş 

olan Bolu, Ç11nltırı, Kayacı i, Sam 
suo, Bursa, Antalya. fü:rdur, 
fzmır, Sıi t, Mugla Ankıra, lstıın· 
b:.ıl, s ylnlık.lnrı ıç'n 31 -12-938 
cumartesi günü yııpıl-ın s •çimde 
Cu'Dııuriycl Hiilk Pıort si nıımzet
lerl E~thi r)kyay, Htise} in Cohit 
Yalçın, S'lad ttın S~·im, hı.lırı 
E~ ın • c Tın ıi', Ceznıı Erçin, 
H s n R za Svlı k, Reşat Mımar 
o lu, • Li B .rk n Sadul ah 
G..ın y, A f Bnytın, Kiiz m Kom 

be kır atı fa.da se ,i.mişlc. dir. 

VaJim;zin 
ziyaret ve t tkikleri 

\' tıli nlı H• fı Kılı· 1ltan el Un 
dı p sc>ıi Ilı Lnneyı zıyaret 
vo 11 ık~v1 ı:.;i ı ıll ı ve temsiı 

s ıhu ~iui l'3lkık otrni;lerdir. 

Par·s elçimiz 
Ank.ıra 30 ( A. A. ) 

Früns:z. h ıriciı;e nazırı dıin 
akşam buguk. e/ç"mizi k"bul 
edertık. k .. ndisde UZU'l rn•ıd. 

dti gö üşmü~l ir. 

logilteae - ltalya 
A '1kar-ı 30 ( r1 .4 ) -

/ ıgıliz B ş uekıli c Jı 11 i · ,. 
nazırı bu agın on k; de 

R ımaya grdec kt r Ve O"c.ı -da üç g İ"I k ı !1 rk .{ır. 

Yılbaşı Piyang 
500 000 50

'
000 

" 
' 30,000 " " 

l) 6 
1 

39,52 
lira kauaneıı nun ora 

20.000 " ,, 18,86, 

10000 
lira k r. nan nu naral.ır 

_Oluşlar 

Köy davamız 
a;zim Cumhuriyetimiz. 

kitap Cumhuriyeti. masa. 
başı Cumhurıyeti değildir. 
Bizim Cumhuriyetimiz. elin
de. o,1ünde küme küme 
daı1a bulunan bır CumhJJ· 
rıyettir. Kitabın değil: ha 
yatın ve zaruretleı in çoğu .. 
Ve Kemalizm, bu dava/an 
çözen, dolaşık ve buloşık 
bir yanını blfdkmJVan ışık-

lı ve başarıcı enerjidir. 

Köy. Cumhuriyetin en 
önemli ve en çetin davası
dır. Kemalizm hiçbirgüçlük 
önünde irkJ/memiştir; · on 
beş yıllık hayatında zafer
den başka şeyin adı geç· 
mez .. Köy ele fethedilecek
tır. f\öyün şikayet ve ıstırap 
sesini yakın qelec"k bılmı
yeceklir. 

Saltanat köyü nedir? 
Yıkıkıık. sessızlik. !/okluk. 
·· Xöstebek ini evler., V. S. 
Kötülük anlatan ne derse
niz deyin. Bu var/Jğm ba. 
kıyesı karşıs111da t;alışkdn 

Dir Cumhurıyet Valısi içi
nın kor/aşan a 1eşıle bakrn 
ne dıyor : · B r idareci sı 
f atıle sıkılaım. Bır millet 

tardık .. 
Kurtaran tabii ku, tul.ı

caktır. Kemalizmin J(ema!: 
··Memleketin hakiki efen
disi köylüdür!.. demiştır. 
Ve yıllarca arasından ay
rılmamış derdine derman. 
yarasına merhem olmuştur. 

Kemalizm'n lsme 1i koy· 
/üye verilecek mmdl r ·de 
met demet verme ya/unda .. 

SDllanattan aldığımız 

köye 13 Cumhuriyet yılında 
verdi g imiz. azımsan

ımyacak ölçüd~dir. Müsbet 
olarak istihsal yüzde dok-
s:ın artmıştır. 

Fakat bu kadar daha 
artmak ta azdır. istediği
mizi geleceğin ôlçü/eri ile 
ölçebıliriz. 

27 Bırincikanunda fln
kar~da toplanmış olan Bi
rinci köy ve Ziraat kalkın

ma Kurultayı. k"iy yolunda 
harcıyacağımız güce yeni 
bir program. yenı bır yön 
verecektır. 

Buyük Millet Meclısin
de toplanacak olan /{u. u,
tay büyük çapta bir mJ/lr:;, 
davasım inceliyeceklir. 

Öğreniyoruz ki, yaplla
cak programıa ; 

fi ) Yapıp örnekoldrak 
B ) Yaptmp. ôgretıp 

hızlandırarak 

köy kalkınması geniş öl-

- Arkıı~ı ikide -

24,573 
200,000 

lira k1:ıann ı numara 

çocugu ol<!_rak ıstırabın ıs

tır cJbını duydum ! .. Sa/t,1-
r.ut 11.oyiı budur. Saltanat 
l\ı.;;ıu:,li " varltk.. içinde 
'ıukıuk .. gıbı ıdı ,· is/Jkla 

1111e el su uliınc:e · yokluk .. 
ıçmae .. varlık .. oluverdi. Var
lıgım zı onunla korumuş. 
tuk; varlıq1n11zı onunlu kur-

565.5, 124 72, 18948, l Göruş .er 

1

15718, 29113, 20800, ı-- ~Yılbaşı hediyelerim 
25259, 13432 

31,027 
150,000 

lira kazar.an nuaırır 

V.ı.inııLe: Ov t b şı mamur Erir.ek O taoitul Dırcı..turunç: QQQ bir f fabzon aibuaıü • . Halk edc!>ıyatı antoloı &ı •• 

Alııy Kumıındanımıza ; Bır Kız Ortaokul Dırektorüne : 

7.55 
100,0 o 

lira kazanan nuınarn 

24,4 1 
70,000 lira K. 29,831 
60,000 " 17,415 

Halkevinde 
Kütüphane ve neşriyat 

Komitesi intihabı 
DUa akıım HalkevlmlzlLr. 

oaühlm bir KOltQr şubesi olan 
KQtQpbane ve neşriyat Komite 

1 r k l n 1 '\ 1 r 

130Q, 10137,· 35924, 
36794, 19293, 39559, 
32369, 39890, 15834, 
678, 26150, 20524, 
28774 

8 " 9 il ı l ııv tl 'nen 
numar ılar 50 ll 11 

Parti ocakları 
C ımhu lyct Rtılk Pı.ırllsiuin 

merkez OCikları. mıotskalann
d!'l &ık sık umumi toplıotılar 
yapart:k musııhsbe ve k':>nfe· 
rıııtlar tertip etmektedirler. 

sl ıeçklsl yapılmıştır. Vali ve Parti b şkırnımız 
Yapılsa intlhap!a komite Refik Koraltan evvdk.l akş ım 

relililioe Kemal Keteli ınOmt>s· merkez kaza reisi Hamdi Uur. 
sllli~e Kllabi Nıci Başmıın ve sual?& bırılK.te ç ırşu, p z ırk pı 
azalıklara da Cevdet Alt'p, eski ve çöınlekci ocaklım ı zıyııret 
ş1förler woktebl mUdOrn ve etml~ vo OC•klal'I d' t >plıın ıı 
yeni. şoförler C •nıı ye!i r isi ve t bntuo pıırlı rle )i · ıır d Lz in 
gllbre fab ikıısı s· hHıi lbr him. I ı:ı otl ı ç ılt şrnıL.r.1 ve ı tıfudeli 
Ziraııt li.lllk t.'.>1 meınurl rı ld ill h sbi ı 1 yapını le dı ... ~luhle· 
Zeki s çil nl.,terdır. re n R f ık Kur lt a o.: k f ll· 

Muvaflaı:..ıyet c'ı "l'!z. l ttoe it l l r nıe i Jds t ik'k 

General Seyfi ler y pm ~ ve iz n1t aldı'~tnn 
GlnırUk. muh ,f ı:ı Genel s mra memnuniyet ıfnde ed0 rek 

Komutauı G .,oer l Avk ut y p ırt VJı;lte eri Oı .made çık 
evvc\i.l gl\a şehrim·za gelerek kıymetıl mutcılOalal' dermeyHn 
telUflerloe başı o ı ır. t l l r 

yıldız . . H.tabet payesi 

D ıterdarımıza: Feyı.u bere· Tıcsret 011:ulu Dıre...torl.ı un : 
ket duası. . Yuksel ki yerin bu yer Jegıldır, 

Müddeiumumize; A-i let asası.. aıısrai oerc~~teei .• 
E'11niyet Müduruıı:ıuzc : Em- Kızılay Baıknnınıı ; Yeşilay 

niyet ve ıtımat . . Başkanlığı .• 
Belediye Reiı.im'ze : Hayrul· Mahmut Muammere: Zanus 

halef • . ve Tabana derelerıoin denin: kal· 
Kültür [meldörJmÜZe: Tam 

kadrolu bir alay o. retmen .• 
Nafia Dırtlttoruınüze : Bütün 

sahil boyunca bir t rikı selamet .. 

Evkaf Memur"na: Soba, ha-
11r, halı, kilım, boya, awpul, avi· 
ze •. 

Ormancılara : Hamaiköyü or. 
manLarnıda bir villa .. 

8ıhhat Oıreltörumüıe ; Bir 
ton itinin, bir ınilyon aşı tübü .• 

P. T. T. Müdürüne : Bır de
met lile .. 

Zıraat Bank Dirdıttörüne: 
tonla ca n.ısır .. 

lı Bankası Direktörüne: Wr 
adet ııatıılıc~ Çt'•IK valyoz., 

f ıcuct od ı:.ı Tı yası tın : El· 
idi~ bu ıu.bıo1.ıllnlı •. 

Bor .. a Kcn.ıı:ı.crirıe : 4( (l .. CJO 
kontar fındık 35 kuruş fir.t .. 

Ziraat Odasına : Z ım ütü 
anka kuşu •• 

inhisarlar Başmüdü·üne: Tü
tüne iileı in h yır du. sı .• 

Kız S ıoat Enstitüsü Direk tö
r{lne: Elde altın bileziktir sıınat, 
v rir mull k ehime feyıu nf t . , 

bi yolundaki projesi ai ku .-vcd ı 

fıile isıt için ~ili dört ııene dn .ı 
ömür .• 

Ahmet Erzurnmluya : Dayan 
Muzafferden selam •• 

Kiımıl Dedeoğlun ; .Mcc .sı 
umumide yol parasının tenzııı h K· 

kında bütün arkadaşlarını m 
edici bir nutu1' .. 

Haıua Harunogluna: ~ , n 
ey dıl ıhtiyar olm k\a'ım m ,,. 1 • 

lhHn Gıilt~kme: Bır ma ş 
niııbctıode bir İk.r.amıye .• 

Cemal Rız:ıya: Dere t Jıe 
düz gıder, bir kınalı kız i•d r, 
kız yolunu şaş nnış ınşallah b 
~ıder, turkusu .. 

Keınal Kefel yr: Altı l l m , 
H~kb Tur.Cl)'n: "H ıı.kıd r 

h kka T p:ın m lletım n ı!t kın • " 
Kadrı M~,.ut Evreu : B. 

M c 's nfo uz etnış n ol na. Ju ı. 

fükir SakQLiye: Fc :ı t kJ 
aiai 

Kendime: Yılb şı p'y 11go 

nnn büyük ikraır.iycfiydı, ıı n , 
ver.,..cdi mabut neylesin mabT"u 1 

Cevd l A 

' 
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• . P. Kongresi e 
V limıı R fik Koraltanın yapılan v yapılacak 

olan işi r dair irat ettikleri nutuk .. 

Umran 

ldoeai 
olarak 

har tleri 
Kültür 

Arl 

7akıa ar 
aşı eıılz 1111 lcıhrımulırlllu 
la y ıi Cu•hur Reiaimlı : 

t 1 öaQaüa Bafftldlli 1 sa 
nı da yıllarca bı' 4ıtı u 

y r t ğll •mran " ıtııa ılya. 
seti dıba btynk rtr lııı ' ft· 
~ le dın a bı la ııtır. Hepi· 

t ~ ~ano z kabar rak snJ •· 
r k it" rnyor " billyorauauz. 

YıHu ve asırlar ıl uzıtıl ı· 
J& ve ır laf dahi bir 1 rı 
ko mıJa ta latıa bu nztl 
bu tıymıt bfçtımu pırçu 

y ıll or.ıııa lar ve 1 oll ~ men
hırle ıUılQ ya açları bir pır· 

l ııt :şıtlladı ba rıaa torıal-
mu g 111 Trabzontl Cu bu 
rlyıtlo birer abide l gibi Jük
Ei le• Herleri karşıııııdayız 

l:!lel nılıo ' T rkly dı b iki 
e l olmııya butıo blnuı v 
yine aynı kıy ıt ' Tll11tt 
b u an Te taallyetlı lk ali• 

h lan .ıa bi1111ı ; karşmatlı 
ru a d rulacak amraa tab-

la ndaa irlıi Lr. Daba g çea 
f nd r11bzoau11 belkJ bla· 

71 dan trl beldeditl bir 
'Uf uk. e bunun 

1 l ı lirl i:te 

öylü 

ta bışıırılm · 
retin ıhibl 

lyet hnh.. n 
kll ıt.o öylUyll Ylknyc için 
aldıa-ı tedbırl rd kat'I bir l a 
bıt bulundu u ı hi9 f Dph yok· 
tur. 

Y alsız burada kıy etli lda· 
reelleri i hı 11azarı dlkkıtlerlnl 
c lbetme lıt iği iz bir nokt 
vare o da ıud r ki. dr at ıı -
kası ıcö7lDJ• UCUll fiyıtı l ır 

dağıtıbil ek içi çok y rinde 
v çid 1 t birıer al ıthr. 

GUbre es leıhı ftllncı 
1 ıı k k kadar 

nua içme u7udur. 
AZ[/, ARKADAŞLAH 

Her bOyılk: eer gtbl yn
r klere rerılı Yerer k: bu bQ-

k. es r bu lçmı ıuyu da BD· 
yak Atı ıa Mlll tı " Trabzon 
lıılkıb ea nlz bıdfyılerlnden 
biri olmuştur. 

Tnrkı bayıl TOrkı htlk· 
l!l , Tnrk• ınoraa , ve itildi 
g tlrın bQyQk adı• b eaorl-

1 d Trabzoalulara hediye et. 
••k ıuretiylı gl'>aOUerimiı.1 
eb diyetı t.ıı•n llmlaua lçiade 
Ja atı cık lir. Trabzon da Jışa· 

ya ' burayıı ı llp burıdau 
ft'•Çıcek olan hlltoa io11 lar 
o 111yua her ımla1mı içtikçe 
ut o h.-r t r rta '° · fHUn ta
rlhl lzae lll bOyillc ıerlariyle 
uhıt oldu u uz bnyıık ada 
ıa bu aziı batıruıaı yllrek

lerl l taratı:atarak hızlı ıd . 
ler lr. 
500 bla liraya geUrJl c k 

bu ıu TOrkly ı:ıin blr baş-
ka ııbriud bcnQz btı lanma-

ıı OlllD b!lyQk umraa eri . 
rindca birliidir. liilditfoiz g bl 
ltu it • faall1etle dJvam et 

nı ktedir. 
.ARKADAŞLAR 

A ırlardH beri Hı al edi 
lea fr1bıoı T Trabzoglular 
Çua urlyetlq eo bOyUk ıılmet-

1 rl•dın, yardımlıuıııdn, um. 
ra Ti ltllA ılyue1iola durmıı

dau tıttbti.ıa an eu çok hhıaeıi· 
al laıı bıhtıy ar şeblrıerden 
llirl ol Uftur. Trabzon h lk.ı 

blbıkkıa oau ebt11r. ••vlnebl
ıır. ÇQokQ buna IA1llctlr. Bu 
bUyOk. umrıa harek.ıtl •Z• et. 
ll 70rn1n\!naı danm ediyor. 

İktisadi kalkınma 

den ve bOylli: ihliyeçlarıııdıta 

blrlıi de limandan malırumlyet 
tir. Dtınlz keııarında yısşıyıp ta 
Dala!llorıa amsn v~rmt\Z savı l 
l'.H'l karşı ınd11 boynu bUkOk 
kıılan in anlıar bıı mahrumiy tin 
cısını ve man sını iyi bıllrler. 

Asırlar ve binlere yıllar 

bualardr yaşaJ aıı ins:ınlar lıeıp 

böyleç ltın bir derdlu kıır~ı. 

sıadıı boyou bükük kaımı ıır 

Bu dert sAdec 'I'rııbzım Balkı 

0111 d rdl midi .>. 

Anadolu vil yetlerinln en 
mllblm bir kapusu v isk le 1 
olıa l abzoıı blnterlnnını dJ 
şUoUnUz. lı erle h r bar !Ju 
lztlrabı aıırlıırdır' GUmU:;ı u , 
811yburt, Erzurum, l>Jğu t•eya 
zıt Kars, • ğrı ve hattu Vtın \l 
ıay ll halkı dah blrli tc ç k· 

i~ v çe ek:tedirJer. 

Trab•uoda bu blivUls.. ıhtl 
y11c en kı11 z manda eev p 
vert>r k bir lima[lıtı yııpı'm • ıı 
kıırıır er n Cumhuriyet h .k 1 
metı bu bClyQI{ e>ıerlyle do tırk. 

lıletlnio iktl:ı di bllnyeıHne ve 

ti at hayıtıea n bClyllk: biz. 
•tlerden UİfİUi Iİ8h8 y8pf'Jll 

l DBC'llktır. 

YiDa bu Oç s ıı llk plı1oaa 
Tı·abzJn, Bnyburt, LrziDc,Jo Er 
zurum, Van, Ağrı, K rs vll ıyet. 
lepial ve bu lhlyellerln mıı. 
yoııluc mUsltıbsıl halkı ı ştd 
detle alı:ıkıılandıraıı bir f ıbrık . 
aıu 1apılacıı~lnı daha vv J r;.ı j 
dılemi~tik. O fabriltı Iuhterem 
BafY illa geç olerde ııızete-
1 rdı i tlfar edeo beyıınatla. 
rıad ifade butru'duğu r bi 
H. kons rv~ fa bı ilrı ı v ııo· 

Heplalı blllJOnanuz, İktl· ~u ·hava deposu ve buon muy 
udl 11hıda bDyDk v~ mubta. zi olar k D nizbank Jdurosınca 
rem 11ltfl•I• bu.l{QokQ Cumhur getir ilmekte olan vnpurlıırdn 
Ralıl sevgili lımet looonnua ' yapılnc~k firlkorofık teşklltt· 
baıladıaı lktlıedl klllkıııı.ıaa ;hı· 1 tın .kurulmasıdır. Hu sayede~ u. 
rıketioı hts Hren Sayın Baş- karıka snyd14mı vlltlyetlt'rden 
Tekil CelAl Ba7ar ıO'n ynptı.tı her ıcn lstantrnlıı gönderilen 
üo HD lli: phlada 'rrabzon içi 1 ığari 200 ve azaırıi 500 bico 
dı bOyUk lwler Ayırmış bulunu. j varın kOçUk ve t.ınya kasap.ık 
yor. 

1 

b yv nların bur11d ı Kt:s,lerek 
ARKADAŞLAR etlerınla lstuntıul.ıı s v.1:.i temin 

Trdbzonun zelt dertleri · edilmiş olıcık:tır. 

ün gübre der • 
l .•• 

nu 1 bat lçiu oll lıde 1 rakt•· ı muı ve ani şılcnıı-.ı lazım.,. (. 
lar bıklk11tı H çıplak n rl m ktedlr ı 
JHIS lra esidir. Bunu nlayulıllmek içte işe 

Ba g lç\u pl711amıadı Rua, l<lhiyettar ktmrnleriu el kOY· 
lnallb l't Al•aa aarkuıuı ta- malım kdfl gelir. 
tı1an Qç ~ışll enbred n en çok Hilb ss burada şu uo tayı 

ıUrQ J•P ı:ı Ruı hilbresiııl da teberuz ettirmek istcru. !il 
le al ık vaıt7ett ay ınlıt ya sırf köylUolln ıneaf'ııııtını au-;ıU-

ktıfldir. nerek Cumtıurlyet bılk hnitl 
Bir lııciliz lirım buin 585 meli t ratınd n gQauOkten bıle 

kuruı oldwtu11a göre bJr ton uaf tutulan gUbreoln bu ko 
nbre blr.l paraauda 4387,60 dar fahiş fiyatla i.öylUye ti tıJ 
uru tutar. Uuı;ııı ea fula Of masına hangi vicdan telıaı:nwul 

bQ9tık, dört lira lr aak.liy a bilir 'l Her hıılde bu Jşde de 
ı rdı Dl die"ıae gör tonu ulaşıl W!IZ bır muouı a ol a 

4 87,500 kuruşu bulan KU'brıolu g rek. 
çu ah 47t:!,'iSO k ruşa Trabıo a Yılda elıı bıu çu v ln ynkın 
ı.uıl ohı1or emektir. bir gUb:-ö ı.tınılk ed~n l'r b 

Halbuki gtıbrelerlo bu- ıoo kOylll QnUa her yıl ıçııı zs. 
iU k.11 atıf fl7atı pışıa Oıerlo- lr bUtç011inden kop rılta y 
ıgarl , 00 He 8:.?5 kanıt ıra ıa. lll btu il a tıcab ki ı rln e· 

dı ır, Şu ıl ııuaraa blr çu. ıeahıe gırı.yor 'I 
ul ıea:crla oa kurut karlı 1 . M!ııl şer Iıımet laonunun; 
tıJ caaı lıılr ılr uaın da bu ı,ı çe ılrıla dibin~ kadar sokulı-
kaıa cı ı • 1 t iti eeçi7or ~::ıt~ ~ı~u~:!~:': k~yltiyn dlJ· 
do Ur u şe i rı-

H !. 
cılı ıa il fendi1'imtz ve kuyln-içl e bir d. 
nQn dert ortağı oJııo styıa \ 8 • 

illbr ahı çu. Hmlzia oir l uzrttwu&ıoı k, 
1 lr Un71 kadar 7Qkae. buluyoı u.&. 

hı . Hu meta ıui t bı~ka 
ır a raf t r.tıedildlğlut d 

oıı ıaı ıı 10 t r. Hu ltlbıırl 
ielıaia lncrtleomtııal icap e· 

er Haklkrt a bu beı p llöyle-
lr, JOk 1 hı fçlad d ba 

iğı b matraUıar mı var· 
r da mılly tloi yu &ilt kt -
r. l rhnld ey ıoı çı arıt. 

. iLERİ 

İdma Gücünden : 
• Kulubumlızuıı secelıı..: nıutad 

ıoyet umumiye toplantısı 7 1.939 
tarihuıc müsadif Cumartesi günü 
kşamı aaat J 9 da kulül> salonun· 

da akd dileceğicdea bilumum •·21• 

nııı tc rifierı t' CJ olunur. 

• 

Yeni yıla 
Gi erk n ... 

. H. • 
• n 

RoştarttfJ 1 de 

güne~leri kendme çekecek 
mze 

bir kudret taşıyor. işte biz Ankcır 29 ( A. A. ) -
yuksek inkıMp huzurunda C. H. P. Genel b şkan fJe
ıealiteden ayrılmıyarak ve ki/liginden tebliğ edilmiş~.ir. 
vtcduni fıır duygu içinde Bola ıaylafJı Osman Kok
muhasebesini yapf!ğımız ve tük Çankırı ıaylavı Musia
ved:ılaştıgımız senelerin bu , fa Onsog. Ela%ıg s yl vı 
kudret ve emsalsız enerji Alı.met Saf/el, Ah~ag, Kay-

ile ışıklandığmı .. m~tekabil ~" ssylavı l Ve~ Ya;:n 
bir memnuniyetle ayrıldığı- •

1
m

8
sun say avı tEem un 

ce , ursa sayla'Uı sat a
mı zı görüyoruz. 

Gün ve hatta dakikaya gag, Antalya say/avı C la 
kıymet vermesini bilen yal- Mengılıboru, Burdu,. 1 

t1ı Musta 1a r;:er~f Ôzk n nu Turk milletinin yüksek l' ~' 
ener?sinden en parlak zö. /:;mir soylaflı Gen 1 J..ci 
fer payını dlarak tarihe ge- zim inanç. Şiirt sc l ı Is 
çen 9 ?c, s~ne::>i bu andaki mail Muşt k Mı Y /.:.o 

ururunu G]9 un imi iham- Mu· za oglavı Nurı Tı 
~ı ver ~i iz 4ün hı<:;sede

r 1İ/~Ceği d bizım kadar 
/Cm/ ıd r. 

An karcı saglavz Kemal .A 'J A 

7 ÜRK, İlianbul saqlavı H 
Irk l:.tem Eldemin ô"lıi rnlen 

v.'17 rnıı Ü saymak Vd- ı rizuinı boşalan Bolu say 
e "ni o ~9 terk derken l 'fllrğına londra büyük F 

i~.eJıgi <r.Ok buyük tek bir çisi Fethi Okgar. Çankırı 
~ an/Jş 1 '" dı kJ ne yap· / say/avlığına m'.llıarrir Hu. 
sın ? Elinde deg • .' O dd segin Cal,it Yalçın, clazıl 
tqbiatm kahhar pençesind~ sag(avlığın zirai lktlSat 
her eşya gıbi eskimeye mcıh mütehrıısi5i Şükru kasap 
kim! Ataturk'ü hı den al- oğlu, K yseri sayla"lığına 
dı qc)lurdu fcJkat bülun bir eski Denizyolları umum mü. 
n,ı/I le beraber bütün in- dürü .:;ad;tti; _Serim, Sam 
sanlrk Jlemımn vavey!asm- sun . sag uv .•gına Emeklı 
d l k 1 t 1. .. .. Amıral Fahrı Kor general 
arı u ~nara sme nonu-

mi bize b1raktı o büyük 1 Na~i Tinaı, . Antalya ay 
acı karşısmda bizi lnönü- lafJııjına Zıreat Bank sı 

, 

• 
1 

e 

.. b · · k ı · ·t t 11· umum müdür muavini Ce.ı
nun uyu var ıgı e ese 1 

1 

mi Ercin, Burdur saglavlı-
e. tı. h ğmtı Cumhur Başkar:lrğı reen eleri 

Bu hayalta hiyanet is- r 

Stııl/11. 2 

• 
1 

t 

genel sekreteri /-!asan Rize dır 
si ile Jamgalanarak göçme· ı-------------=----· ---~------" 
ğe kim taraftar olur ki ... 
dedimya o da tabiatın kah
har pençesinde; onun da e
/mde bir şey yok. O da her 
eşya gibi eskimeye mah

kum ' 
Cemal Rıza Çınar 

isti lô a Şairi 
M hmet A if 

Kafamın içinde unuhlıauş bir lı ıcayen.n bakiyel i 
me baagi tarihte, bir Oıınınlı .::iJbayı Avrupaya gıt 
c&nasındı herkes kcodi lıtikJal marş nı tcrennum ctmı ; S , 

-------------• Subayı a ıelaiş; fakat koca ımpara .,rJuğt n bu u K Ö y d:yc O ane k.ad r hıç birşey ışitmcmış. Bu ıımıda z, < 
bır lsfıklil martının not ıını bul uş ve çnlmrı~a bı~ 

Davamız derin bir hayret ve af teı:ncnnil rı ! • ç "nkL bu ç j 

Vals imiı ! l:Su ııur ti ge aöyleyece2inı ş i•rnıı,.. u ı 
BııştımıfJ ı de 

çilde yürütülecektir. 
Yıne oğreniyoruz ki, ku

rulacak flkbank. koylunün 
ı e mJ/letin yilzimü daha çok 
aydrtc.ıcaktv. Bdnka. z1raat. 
z11cıqf san atldJJ ve orman 
mevLUldrı ileycıkrndafl ilgı
lenecek ve bu ışleri yonett3-
cektır. Köyliıyiı toprakland1r
mak işini hakikat yapacak-

'"· Kurultayda konuşulacak 
mevLulardan biri de, ··yayım 
servısı .. dlf. Bu serviste ça. 
lışacaK memur devletrn 
kôyde elı kolu olac+1k koy
lüye teknrk ve bilgi .. husu
sunda yardım edecektir. 

Yay/fn servisi, müsbet 
!imin ve ihtısasm bir ışığı 
halrnde köyün içıne girecek 
ve koy/ünün ekonomi 11/a· 
nında her işini görecektir. 
Egitmen ve serns memur
/an .. Bunlar köyde Cum
hunyet peygamberleri ola
ı...ı.Jkl.ırdır. 

Kurultay k.onuşmillanm 
butun yuıddaşlar kuluk ke
sıııp dm/Jyecekt1r. Vd onun 

vt:Jrec.egı kararları. yeni Y'· 
la gırerken kalblerinde td· 

şıdıkları onm z acıp, İnô
nunun yüce var/Jgı ile b1r· 
ilkt aldıkları güzel bir te. 
selli k:ıbul deceklerdir. 

C1Jndan başarılar •. 
HAKKI TUNCAY 

tcc11ır hem memnun ycrino oturmuş, 
700 yıl uç lcıtada ıot oynatan bir dcvletın şairıer 

milli ruhun t rcümanı olacak bir arüfte bulamamış b r b 

mışlar. , 

Türk willetının bulün diınya illetlcrı o 1.1nde ç ~ 
melt mcc!.>urıyetınde ka1 ışı, m 1 v hd ti , mı • 

tüc duyi'uların coşmasına, tufan kcı ilmeıine aeb p o m • 
anda liuyulıt mıllet meclisinde bı şair : 

Korkaııı sön ez bu ş f klard y 

Sönmcd n yurdumun üstuude t1.1ten en son o 

Diyerek illi duy2'ular , nıilii ney c ntnra tere m u 
KÜ• n rjısİ•İ, i a ını bütu dünya mı ı 1 r 
buyült Tı.ırlt millct:ı.ıia k.ahramıuılıtına yarsşır. l ı 
ıaıU tıoc kazandırmıştır. lıto filrküra her ~11 hu m ti 

ır Mı:.HMET AK.lr'tır. O, l'ürkuc ruhunu le en um 
aiırlerıle, 'l'üı k mıllctıniıa daıma mubaıl 

~· ıle anıl cutır. 

Biz burada Meıı ab,iyetın 
deaıilız Unun için bazl1 rı kıymt..lsız r, ba:ı:ıl ı kıy 

Umıa ıçın Mıllidır dı! orlar, dırııaır •)' orıtr, h r 11. 

Mehmet Akıl, lstııdal harb.o.ıı en ~ ı d vreler nd 1 

eo g-u:ı:cl ifade edendır. Ç nakit 1 1/ ı tıcı ne d"yc ya-
nalaıına, şehıt babalarına ılahi bır t ııcılı d 2"•1 mıu 

Y36 yılıada ıruıcı kanunun .. o ne. ,gı.. u t .aı ı 

2'Özlorını kapayan Mehmet J\lcıf, m ·ı e 
lı:ımdan olursa olsmı - dertla.,; ı ıı ;;.-

nı lcrcnaüm etmış bır ş ır<Lı·. 

Uouaı olumüocie; iabııhı u , ::ı 

du alıp ebedi yata~ı. a te ir..:ı uıı. 

d yapaca~ını Oircuaıı,: wız ıı:ı:1ı..ı... , .ı '" ı 

ruhı ıçuı eıı buyult tca 111.1 ır rap , c .............. _, 
yclerd.e daha kıy etlıdır. 

An.ıt c 

Görıack bu 2'U u sc;:nc. uv t:ı wu • ı dıl 
liora n d o var ( ... w.-...ı.:uı .. u ..... g ıec 
liıttı bizi ôlc uz g'ıUI ..... H~ IJll a ıı. 

Kalsaydın HA l AY .rı r 11ı..ı u sen yc.1 

Mehmet Ak.ıf ıçın yazıluııı bu ıtı 'a lıauaa 
mizi oe ı?ÜZ l taıutmak.tadır. 

Bene= Atif O büyi.ık. ioı nludandır 1'İ : l..ı)'m 
ra gün geçtıkçc artar. 

tı • 

aıo. 

r 

(ıjr h 

,. 
l 

Sl 

; 
Çl 

in 
bi 
et 

h,a 



1 'lcittcıkdn•n 1 19 

Maarif ve k isa 
seb p en 

Yeni Vekiller: asan 

ekilleri sı 
etti e lci 

lı, Hüsnü Çakırdır 

azarlıkla ınşaat ole · a a 
u k Q Ht d·y Lnc iımeninden : 

'Surm s ut: a· 
e e ı e ın aot lcamJJ nıın /uzum 

Ankara 28 ( A A M arif Vekıli .Sttffet Arık n lctisat Vekili S ıkir Kesebb· 
sıhlıı sdeplerden dolayı istifa etmışl•rdir R•uı umhur ta:-afından kabul edilen bu 
ıstifa üzerin• BaştJek.il C lô.l Bayar M ari Vek l t·ne lzmir mebusu Hasan A i Yal

hal esinde mukim olup ..>ı 
menede Mı rteza ojulların 
dın Sıılegman oğlu mufe 
ve/ fa doktor ~ükr• nun su/ 
h lcımltğm tır ulttn t relce 

tı sa Ma rutf d /ıs ıki adet Mahrutı Rul 
adet ogn dı,!ısı p zarlı/de mubayaa ol 
lıplerın salı ye cu na ıunleri aaı 14 d• e 
c tları i dn !un r 

çının iktisat vekiletıne lzmir Mebus11 Husna Çakırın tayinlerini inha etmiş 
inha Reisicumhur tar /111dan lca ul hu9rulr. ıtur Baıoekil mustofı ıkı ""lcıl 
birer melctup a •tlcaletleı ı zamanındaki 6 farrlt1rd11n dolayı ken ıl e 
e mişt r 

Frans z Başve ili T u·nusa gidiyor 1 
-Ankara 28 ' A. A ) Fransız Be 6k linin önümü delci ayın 

K. rsika e · al Ajerikası seyahatına ık ca,ı K rnlcado 
gunleri .Je .. . 

deı · P r ' bil ı ıl kteJır. 
a, ezaın• 

Çek - Macar Çarpışma arı .. 
.A A ) - Ç kos o 11 y Jan Mocari6t ıa i hı 

lovak h lk tekra· Slo akga§a aodet eh nd~ r. 
a (il h k il" mıfiı' . 

Na u 
uap 

Mısır da silahlanıyor .. 
Ankara 28 ( A. A. ) - Muır lıulc.umeii yrni katı pro ro na u g ı~ >' r k tcS'i-

h..at '"ın 12.1 "1ılyon !ılı.sır lirası sarfctm "i ktıı flermiştir 
Kudüsteki Osmanlı Bankası direktörü Dağa kaldın) ı I 

Ank ra 28 ( A. A. } - Kudastakı. Osma'llı B11nlcası direktd, Ş · da d ğ'1 
ırılmıstır. Ar ştırn :ılar gapılmekt tlır Nasgont1.listlerinin elıne geçtiğı samlı fJ • 

Halô inşaatı eksiltmesi 
yet Daimi Encümenindea . 

1k ai t Mırkez olculuntl• ı• tırıl • ( ıra 
lc.ara,111. hal~ t1tşuı 21 ıurı marltle lı ı:çılc. •k ilt e;e 
• uf/ur. 

M•t1•'"•' tı•i1111tı (128) lir• (93) kuru1tur. 18 1 939 
t•rı} lıte f•i•R f•rı•m•a tin• ,.at 15 tlı •ilagıt malctı
nunrJ11. toplantıc-1/c ol11n d•imı ıncümındı ihaltşi gapıla
calctır Kııi/ .,,. ı•rt•••ııini görmılc iste!Jınlerin hır gün 
erıc•men lcalıminı 11e talip o!ıınlar n muvtl.kkıat ıe111 at 
lQri/ı mu:kiır ıun "' H•ttc ııtı.uı• .. n• 111üracaatl• ı ~ 

Tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
Mırkez Cudi 611 ilk olc•lunda g•ptın al.. '7~ ir 

'•lılc ,.,,.;,.,, 21 tin müdlielle açık ıksılim re 
ltı11ştwr. M•flalclc11t tımi,.atı 54 lira ( ~Bı k11ruştur 18 I ... 3 
1•rilun~ ç•t•1t ç•rı••b• ıunü Hat 15 Je tn.avıt maka
ltlırad• toplcnccalı: •l• cininıı ıncümın•e ihalesi gapıla 
t•lct ır K ııif 111 ı•rtn•lflısını g rmelc. isteıınl•rın lıer 
'"" ~n•umın lc•lımını •• alip laPıların m ualck t tı 
ltlıraatlQrıl• meıkfJ.r frlll fle saatt~ encumene muracafltlarz 

1-4 

Dıvar inşaat eksiltmes· 
V ayet D•imi Encümenınden : 
Mır kez genı •k•IJa. gapt rılo. ak 5 47 li a ,,, le. 

~ ~ 11 bıhçe dıvarı 2 I gun muddetlı aç k ılc · ' 
01'1Q/m•ştur . 

Muutzlckat teminatı (-il) lira (6) kar ~t•r I 
l>ı rıh_ırı• çattın ç•rı•m•a g•nu s.a/ J5 Jı "' ii!lwi 
c,:-'cı topl•C4ca.lc olan da111u ınc · ıenJı ılı•/.,, 
"• tır. lstık.lıl~rin muvaklc.t tem nal " '' ezlr. 

'aattg encı'fmını muracaııtları. ı -4 

l ~.r!a hane, serander icar artırması 
ılayet Daimi Encümeninden : 

, ffuıuıi muh ıehenın m•tı oLıın Çulc1Jr Çagır lcö!Ju
~.: Çata{ kıl 11 mıt1kıindı ( L24 ) dö.11im torla iki lııı
'ı h.,., we bir ı•r•ncırınin müsaflı iaksıtlo.ri• ödınmek 
t~~ Llf ııneliği sabile. icar bedeli •laı (400) lır11 uze· 
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Uzunsokakda Kitabi Hamdi ve Maht m ar Karşı 

Yurd e ·şı· 

En yeni harflarla ve en ucuz fiyatlarla işe başladı. 

Yüzde 25 tenzilat yapıyoruz. 

Her türlü sipariş kabul edilir 
Telgraf adresi : Yeniyol - T rabzÔn Ng 123 
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Bilökaj v kırma taş ferşı eksiltmesi ic.ıbetinden dolayı giyabında cari Cinsi Müştemilatı iv! N. Mahallesi 
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Vilayet Daimi Encümeninden : 
Trabzon Soguksu yolunun lmaTet camii ganındakı 

geniş bu uv r kısmının bilökaj ve kuma taş ferşı, silin
dırajı yapılmak suretile ( 1363 ) lira ( 53 ) kuruşluk 
keşif mucibi inşası 2490 sayılı kanunun 46 nci maddıui
nin ( B ) /ırktJsına tevfikan eksittmeje konrılmuıJur. Mu 
tJakk t teminatı ( 702 ) lira ( 46 ) kuruıtur. 4 · 1- 939 
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Kurbet Hasan Bilir 
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. Reisliğieden : 
Kulubamüz C. H PaTtisi 

binasının üst kat salonuna 
nakletmiş aldujundan bun
dan bögle lculup azasının 
uraga clecıamı rica olunur. 
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darlıkla toplanacak komügona müracaatları. 2 - 4 
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