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Çarşamba , Cumartrıı1 günleri çıkıı:
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Kaymakamlar 
f oplanfısmda 

Birkaç gUndenberf devım 

eden Knymıkamlır topl2otısıoı 
211etfllerde havadis olarak o 
kuduk. 

Kaymakamlıtrın •l.AJet 
merkeshıde bir kooıre halinde 
topluadıauu ilk defa obrak 

ıordnk. Ve bir ilZ"tecl sıfıtly
le ıl4kttlendlk, 

Toplanhmn ilk kanaati ve
ren özQ ve kunetli tarafı, 

köy mubltlerine dOiru c zrl 

ve kuvvetli bir akıoın b ş' · 
llllf olmasıdır. 

TDrklJHİD botun l'llAyet

lerinde Mllll Şeften alınan dl· 
reklitla dllha geniş maasda 
başhy110 bu akrnın Trabzondakl 
vus'ıat dereceılol ölçmek lftıı 

Rtlir. 
KöylQoQa kalkıam111ına ta 

a\lQk eden bu bOyllk dn.,aoın 

da ta!:ıakkuk.u için elde en bss 
ıas nok.talarıaa kadar dDşUalll 

ınoş Te isabetle yııpılmış bir 
köy kanunu vardır. Hu kr.nuıı 
koy muhHlerinde htblk edilir

ken mutasavver esere batlıc11 
t"mel olacak ikl kuvfetle kar
şılaşılır. Buolardaı:ı blrl köyde, 
köyna en ilcil ihtiyaçlar halle
de sıralarımış işlerini cevaplı. 
Yan yani, köyllu mulıtaç oldu· 
tu f eoai teılSHtı kuran bUt._:e. 
Cllr. Diaeri de köylOnUı:ı J,teçlm 
llleaalıi harlciado kalan nktini 
k.67 işlerine barelmesi loldlr. 

Bir koyna lçLlmıt kalkınmasına 
taaı olan bu iki aıddtt üzerin· 
ile işleme ve yUrUme k.ablll
>'•tlerl derıceltrle OlçOlUr. 
~'tıla alAlr.11, f edak4rlık 'f8 f e
rıiat hiılerlyle ele alınmış bir 
•uıre Qıerlnde bu şartların 
lcıp ettlrdlti ıırarlı çalışmalar
"•• dotacak munrtıkiyet el
bette ki tam ve sağlam olur. 

SaQlıt, mektep, okuma o
taınrı, ıpor teşkllatı, rıadyo, 
ltleroo gıbl bntçeye temas 
•elen başlıca ihtlyıçlur ve iOD· 

'• Yol ve "u. 

köy bUtçelerlain köylerde lnkı 
lap eserlerini ifade edecek 
Terimli bir eekle sokulmuı 
nzerlode ısrarla durduğunu 

memno ... iyetle gOrdUk. 

- İhtiyaç nelerdir? H onu 
cnıplıyıcıt. kuvvollerlü dere· 
ceıl ue olmalıdır'? • 

Toplantını ~Utçe işlerine 
ait e hassa mOıakere mevzu 
unu tcokll eden bu madde u
zuouzııdı)a ve bıırarctle görn. 
şlllmUştUr. \ e netice olıırak 

her köf bütç ıntn senesi zar
fı dil muti k ~ rJ bir e:,er 
vermesi t i ı.ıt altın alınmış

tır, 

Hu an ba ka t plı:ıntının 

ş ya ı koyd ve m mnunfycı OlaL 

osn lı ye ilıkl~rlnden ..biri de 
p ralıır ı bu d n tıJnra b oku· 
ya yatıral c ğıdır. liugane ka
dar bu baasas vnzıfcl i höy 

wuhtarhım.ın c bi görnyordu. 
.Muhtelif fasıl ve maddelerde 
köy ibtiyaçlıma:ı karşı birer 
yekOo taşıyan bir bUtçeDla bQ. 
tun muhtevasını ceptu taşımak 
hangi mulıastbe forınUlQoe 

sı2aırıl11cıık bir usuldur. Köy 
bUtçe!erl Uıerlnde hllınU niyet 
le görllld9ğllne şUphe edilmiyeo 
bu lşleria Dügfia uızawlaıtml· 

dığın1 görmüş ulınayı, Tr11bzo-

nun llerl4'me tarlbiade yeui bir 
eser olarak takdirle karşı ıyo. 

ruz. 

Paralarıa tahııili, milli ban
kalara tevaii, Ye bınkaiardıt.o 

alıaınası da ~ok Heslı bir şek.
le tabi tutulmuvtur . 

Pelt yakın zamaalar, blı.e köy 
bütçeleri uı.erindekı bu cıddi dÜ· 
ıunca ve cezri çılııwalarıa abide
lerıni hosleıccılı.tır. 

Koy yollarıaın yapılmasıaa 

~eluıoe; butun kuy!u vatıuıcılaşları 

bu cıcplıedeu dJ harekeUcndırme 

ışi bu toplantıda voriaılı olııcak 

bır eıaaa aa~lanmııtır. 

Gayyur V alimııı: wıahtcrcm 

Refik oraltuıın •• datınık: kuv. 
vetlordc.11 Itır fayda l{asıl olamaz,, 
fıltı i bılnaau l rau;.ı;oa wıntakaal 

için az ıta.lianlu.rda buyuıt varlık· 

lar vucuda ~ctirae~i mutlak ıu 

rette twmio •dccclıı: yei'ane bir U· 

ıul ve diiat.ııdür. 

f. e.acll beş köyün 10 kilo· 

metre bır yolu yapıcık 60 vatan 
dııtau De kadar zamanda ne ka

dar iş alın bılır. ek.ıa ve huaa 
zamtnında l,;.öyluyil it başından 
' 

Cemal Rı~a Çınar 
- Arkası 2, de -

Koyıncna içtimai kalkm
-•ııada ouıaa içla taaıkkuku 
•lıeaı olHD bu uoksanlarla mu 
cllleıo el..ııek 1cap (;dıyur. 
~'ti<H kum11 t •• ıılıtlk ed1n işle
t Q 21muoında ruUsbt:l olarak 
~licelenmış ol•;ıısı bUtç~nhı 
~ U.1.ırıı şek.tine lc:ıbidlr. Dartl rı 
a Q~l lab.olar haıiade iÖZÖ.JUne 
~lırerok ciddi lıir g&) ret, tı· 
~ •lı bir tcmws va nnl .. şcı::alıır· 
, lınzlın oluaan bUtçeuın se
ı:•lııe alt sartıyatı, bayat şcra· "'•i ileri) e doaru elbet ve 
it Ulıakkak degıştırir. Vo bOy· 

• Ce köklü bir JllrUyUiUD ileti 
ı_~41~lere alıLC" aı bl'lt ve do lıa 

6kll, aaQ'lam ve V'1rimll olur. r-------------
te Bııtçe h!!riclndo kalan di
•tı~ işler de dnaoır.ı, başarın k, 
tt.:'nhk gibi ener jl bahsını 
tlcsı ll edoa mUhlm bir cephij-

r. 

'-1-l<ılpalarıaa kadar (Umurlu 
--1 r içinde k1111ba ile rabıta
'' Cltıım ettiren bir bayatın 
~,t~uı lllJılıcak hangi tarafı 
~~ r? Bunu o acılarını .daha 
ı-~1bltsedea dahı enerjik mın
'-'ıı ıırca Jüz glldU:-ncn yol 
.\ııC:6ll~rloe tesadnr olunur. 
\eı1' dert ve dan meçıU 

~ltr. 

'•t,~1rkııQ köy b lkııun göale 
~ l' b'•rlcl bir tarzda kas ba 
\it ; ıtusıcı teı in eden iyi 
"-~llOl, umumi derde cevap 

6dtr mi? 

~.~Jlbakamlar toplantuınıa 
blrtnol maddı olarak~ 

Yeni yıl 
Başvekilimizden 
Valimize tebrik 

telgrafı 

Yeni yılı Tebrik müna
sdt:tile Btıı11elcil CeltJl B. 
go.rtl.an Valimiz; Re/ile Ko
ra/tana gelen telgrafı aşa. 
ğıda neşredıyoruz. 

Trabzon Vi. li c:ıe C.H.P. 
Baş/canı Refik Kora/fon 
Telgraf, nızı a dım teşekkür 
der yı:ni scnenın memle

ket için kuvv t ve ı t!/ah 
yılı, sizin için saadet Vesi
lesi o masını dilerim . 

BAıv .. kil Ct/al Bagar 

SiYASi GAZETE · TRABZON 

Ad~iye Vekili değişti 
Hilmi Uran Parti reis Vekili, Tevfik 

Fikret Silyay Adliye Vekili oldu 
Ankara 3 ( A. A ) - Adliye '1•,.lt.ili Seuharı mehu

sıı Hilmi Uran Büyük Millrt mtclisi P.ırti ;uru"'u reis 
'Ut:killiiine intihap edıldıainden Adlige V•kci'tlin ien 
istifa etmiş fit! gerine Büyüle Mtllet Meclisi reis 'l' kili 
Kenya mebusu Te'llfik Fikret ..lılagın tayini yüksek 
tastıke iktıran ttmİştir. 

Riyaseti Cumhur Um. katipliği 
Ankara 3 ( A..ı A ) - Riqaseti Cumhur umumi kô. 

tipliğinde Btııvekô. et m.ısf( ş ıri l(, m::ıl Gudeltçitı fogi;zi 
yüksek tastilce iktu n etm:\.lir. Km l Gud 'eç brıgiin va 
zi/F.sfne başl•m1şt r . 

Ameri nın Ja onyaya 
N o t.a s ı f 

Ankara 3 ( A A. ) Amerik rn Ayan mcc 'isi reisi, 
Japonya Ar,.ırikıı B:rleş·k d vlttlerinin açık kf1p!l po/.
tıkası hakkınd ki sorı not~sına tatmin edici bir cev:ıb 

tıermPZse Aınerik~ J pon; ı ile hiiün m irıase!Jetlerini kes 
meli ve bi"4tün nakliyata tıe ticarete ambargo koymalıdır, 
dem1ştir. 

Samsun akımına galip gelen 

İdman Gücünde bir ziyafet 
2 · 3 ·1 • 939 gec:!i aon za 

manlarda Saı .. unda yapıl:ın Tür. 
k.iye futbol biı ine lir.lerı mı..1ııa::ıa 

kası müııaseaetile ldı.n ngı.;cuode 
bir çay aiyafatı vcrilmıı ve bu 

ziyafette kıymetli V alimız l<efiıt 

Koraltao Jand .. rma lc.omut.ını l'a· 

bir Baykal, Bc1t:dıyc Rcıııi Ceınal 

Turfaa:ve lcala':>ah" bir çok ze. 
vat bulunmaşdur. Iıt Jcfa soz 

alan Kulup ildnci rc111 r llİ131D Sa· 
yıl kıımıth V ı.hmızo ve aavetlı· 
ierc teşckKur ettiıı.te .. :wnrıı ~am· 

ıuna ~ıden taıcıwrn :ııdrosunu 

olcumui vo oı:ıJau ıw .. ra t.ık.uı:nn 
Samsunda karşıla~dığı bır çoıt 

mü~lcul anla.a rıı~.n.ıı d ~er ta· 
kıalara l&ik bir kuvv .. tıe Ddllil 

çarpıştıçını çolc s mıuu bır lısan· 1 

!a ızab etm ş ve ou WJ!ı ulata 

karşı ı..ıymctlı Valım.zın l!:O.:;teı <li 
a'I derin alalcanın WU:ı..>Ct tc:., ıh~ 

riııJcn son.a .S.ımsu.ıcıu duyduıt

ları haz va so f'IQCı DutlİJ u"yt: 

canile if..de elm•ş ve heyt c .ıılı 
alkışlarla sozuaa nı.uı ıayc:t ver 
mıştır. 

Kıyaıebi Valım,z f<ufıa: J...o. 
rııltan •yal• kalkarak eı·v la r raı.>· 
zon ıcnçlı~ıal luıud.ne has b~r 

tarzda aeliiaılamış, ldaı n fUCıinun 

Sımsuada yaptıtı ıııu~aftalı:iy tJi 

maçtan dolayı tebrik ettıktcn , 
g-ençlılc ıpor hayatındaki çalışma 

şekillerini ve ıporun vücudu be 

şer üzerindeki ehemmiyetini in-

aanlaı a ıblika olan faydalarını 

belit bir ifade ile ıöyledikteo soD· 
ra taribtH babaeduek 'fürlc gü· 

cü•üa bir aembol oldutunu vo 

bu aenbolua yalnız adeJeyi k.uv. 

vetlcndırmck ribi madai sahada 

olduğunu beliğ bir su elttt ifade 

etmiş, Trabzon gençliğini• bıı YO· 

hın yo CU!u o!du~unu ve tabiat n 
teşe,ıuila~·nıo b lhıt<Jaa Trabzon 

gençlıkine bır huıne, bir kuv;.<:t 

we.ı.ıDaı olduğunu ve bu yüzden 

dırti çel Idık, çalildilc, atılganJık. 
ve mt!ıtıık gıoı va.-ıfıarı tuşımış 

olduklarını soyledıklen sonra Trab 
zoıı gençleri sız şu halde çevılt 
çıılaıı;:, ıııstıaw katıtlı, uyanık. bir 

oesıJ ulaı.. bu gu.ıua CJm uri
yı.tt devı iade s:xe açıl n ıtıln yo • 
JarınJd yuruyu ı;u.ı.ız. y 

uıını ıı"ır 
ııonr.ı t. • .ı .. <.lunya gıpta ııtı oak.a. 
CiliClır. l~a.ıtıyaraın,z lfC.CLI lııc balı 

llyn sıu z vJr oıu ı ı:LJ kıı...n 8011• 

ra J, e"lı aıı.ı~.u b ııozuııc nıha· 

yd veı m ş J.r. 

Bu.ı.ı .u;ıtea .. ıp degerlı Avu· 
lcatl.ır ı:nızcı n C m 1 K V " · rıını:ın a. 
Jı.uı.ı:c t "c .lırnrlermı zcltı;:,h;n 
ao.:ır lJr.o. • • _, n '' uc ınun tıu ıı.çesio. 

d~n i>alı ı...t "iş ve g<:nçlıgııı ya 
rınıcı vat d ..ıu cGıru m ı .:ıfaasını ha 
;ı;.,l&\!ınakta oıdu_:ur.u kôprü kö 

yu nıu:ı .. r.:b h~ .uuc çıu ordulcırı· 
le Sllugu ı.ua.ru~e Dl ıı· ~ d .. " • ı ı ınuc.ı e-

leJe şı Lt.ı v ... g • pte Sa .. ary .. cla 

Vuw UjJın rdıı ça pış n •ğab yile. 

rınıu, babaiıı ı .. ın yerlerini tut. 

mı:ıı h~r z ma ı ı ızır bnıun..iu:C
larıai ve Vau.ıı zı • .Sporcufu;c sa· 

hasında f uı;>Zon gençlerine ver. 
diğ'i duygu ve heyc:c.ını hiç bir 

zııman unutamıyacu.lcırını söyle. 

dikten sonra ateş yakar ve bt.oı 
yakıcıdır. B :ı: size bakarken göz

Jeriniz' dcki aleşirı korunda Ata· 

oıızın ınJc.=ssem hayalini görıııüş

dült Biz hepimiz oyuz f .ıkat aiz 

bizden daha ziyade ona yaluo 

olmaklığınızdan ıizi derağuş cdi· 

yoruz. DJdıktcn ıonra ş Jdetli 

DlrcktOrQ, B:ı,) a ı ı 

BJ.KIR S(\KÜTl Kl'L \K::-OIZ LLl• 

Fiati 4 kc.ruş 

illin satırı 5 kuruştur 

Uzuosokak ; 121 • 123 - 125 ı 
\,.. ___ 16_m_c_ı _y __ ıı ___ _) 

Halkavi hızla faaliyete geç · .... 
Kü'tür ve iııltılabı yayım kay· l Iı::ıymotli ediblerimize, te 

uafımız olan Halit evimiz ozlO, ve harrirlerimize yezdırılıp da 
rimli meaaisine yeni bir l:ıız1 a, yeni rilea milli pİ}esler h f a 
bır azı~ı ve kudıctle koyuldu. aemen puruvaya tabı tut 

Dune kadar bülila mesaiai Ne oldu, DO reçti, ııasıı bır tı 
özsilz, vcrimıiz denecek kadar az Hti bilemem .• 15 iunde bır 
v" hatt1ı· sônük g .. çon Hblkevimiz lan perde 150 hnfı& ac. .. p ... ı 
muhterem valımizın çolc yiikıok Mltomadiyen i'olcn p l 

0 
alik.a ve himmetleriyle caolanıp, 
şahlanıp ileri hamleye atıldı. kitaphaaede yı~ılmış dunızo . L 

Cumhuriyetin, inkılabı• röı- itleri• altııadan çıtıo.anın v c • 
terdifı hedefJcre dotru yol aldı. meaulıyetıni benden d h V\' J 
Bütün faaliyet uzuvlarını .kuvvet· ve datıı& çok bıs eden me ı 
lendiıcrek, başını ve ltal.biai reji- ltadaılarımıxın kudrelı h r ~ 
min pr.nıııpleriyie biloyorck JHİ· ialtaıııızıığı yenec~c m 
den fıııılıyete ~c~tıtini görunco ::iamımi:y elle çalıt c ı.ı: !!. u 

bende de çalıtma ve bu kafıloye Mubıın ve Raiıt H z t 

katılmn arzu ve i;tiyakı dotdu. yatını 1 rnbzou 
Hen de, noc z dahı olu H.;1lkcvi xevk.ını bır çoi: vatanJ ~ ı la 

aak:ııfı altında çalışmak ıçın vıı:ı:ıf• faıl.. bır ı:.uıotte du) duıı;.ı ı 
ııtedim Sa~ olııuıılar, csİrieme· zona. g..ıldık.terı zaın nı ru ı;ı 
dıler. Veruııı:r 1 • , soyler terdi, tc:wılll ta J y tı 

H.men ue~rıyat vuifeıııe baş· hak:k.ınJa waıü..u11t so r eıı. l 
iamııya koyulduuı. lık ıı elar11k; kevı s:ııııoeııınıa aaıalo.ı rırıa t " 

taalıyete geçen iom:ıil komitesi viıt eclerıcrcıı, 
b~şıt nı, lıer gun oaı başa kalcıı. bızım çocuıdar; 1 r .. zon 
ğıııaız meıılck au:adaşım Cemal l<ı· hilının teaıaıa zcvıtını muı.ıık.• 11 u 

za D.n.ırı ıormek ve ond ı.ıı tem dutu k1&aaı tatwıa dec .. ;.: 11) ı 
ııl kolu işlorı ıiztırındcL-:ı meaaıyc ayrı bı. er varlıktırlar. 

ga r tasııvvurlıırıoı aormı:k ozr~n licnım onları bu ıı:n.ıJr 

nıı::k ve yazmak ı&ledım, adi.mı~ b&ltıR sıır. •ık au. ar o 
tliihsı açır cı birdt:nl:>ire he- aıdıt•w ıotıbalaıdır. lıt .._ t 

yecanlandı ve kahveaiai yarım bazı ıaıı.1lar oımuyor aegııaı. 

oırak.arak köpüre köpüre aalatma· Fa~ııt bıday .... tc c.ıa , 'r • 

ya başladı. yılan bu noıtaanuırın zaın n , 
Konuıuia fÖylecı bıışlamışlık. 

- Cemal, ak:ıam Halkevınde 
tem.1111 kolunua toplantısı oıaıu~. 
eşkı aıkadışlarııı!a birlikti! komi· 

leye seçilm.ş:ııuiz, kowııte reisi 
olmuş auno:ı:, tebıık ederim. ve-

rimlı olıuo 1 Falu t ne yap .. cakıı· 
nız bak.ahm i' ... 

- Cevdet, H.ıikcvi t:oııil a&· 

Jonnıaun tozJarı b.zım aırtımııı çok 

eyi tanır, sahnenin perdeıini tema· 

şa zovJ.ıne çok mecıup oJan Trab

ooıı halluns bııcu 15 JlÜn ıcibi bir 
f asıladaa sonra açaauıaıır. mı aıap 
duyudık, Ankaradıo yüzlerce 
bınleı Co Jiraya partı tar afıoda~ 

§örJşler 

cıevıımıı t..ir f.rıalı}et n .. t.c 
olarak. azalıtını ıltıh ... ~Ja s • 
bılırız, 

ıüş:ıııı k:uwıtaya ti ç JJ 
JllÜtca&.ıp rıcsmeo y.:ıı:ıı 011 

piyeaı aabaeycı i..Oj ınrı~ ~ r 

vordık. lıuudııo sonrar.ı a.ıbd 

tuo muattaklj etı le.ıı.ı 1 t.ı.l " 

aiia&Jl voasıtaıaıJa kıır ,ıı k ..,ı, .) ı 
lkı sene evvel toı top a): ı~ r 
ıınde t11oamınuıu gayu k 

lr.ioıızlıklaı ı ıcııhı oııwııy ra 

ki:-aıae çahşıın ar .ıa.ı.ı~ı a i 

Cevdt- L Aıup 
- A~kası .&. <le -

938 den 939 yıhna girerk n ... 
Yeniyıla girdık, Kutlu ve meler yapan ve /nl\/ıapi ... ı 

mutlu olsun! 93b yılı tarih- gösterıp geçen e~kı yu JI· 

sel. cviense/ hadısat ve va- ddn ~.J8 yılı duh.ı Ddskın 
kaYJ ıle mah11.u/ olardk gö- ve daha namlı olrnw~ıyfo J 
çüp gitti. Geçen yJ/ın mu- bir hususiyet kdLcJn.ıı .. 
hdsebesini taıih gorsün ı.. 939 yılımuın meşımc..
Bende o yilm en büyük sinden neler dogac glf1ı bıl~ 
intibaı; ikı eşsiz Şefin bu meyiz. Bütün muıetçe l 

kubb..Jyi çmlatan ve bu kür- mennlmiz: !fi/ah isme:. ımı 
reyı sarsan halef ve selef başımızdan. gönlumuzc.le ı 
oıu~/,mnın tar:hi günlerine ayırmasın. onu koru~un ! 
aıa çok defin, çok geniş, Bu milletce temennın rı 
sılmmez ve hala tesiri al- bir manası d.ı isme '"'' 
tın..,a bulunduğum mwız-

1 
başımızda. gönlümuLde Ju 

zam vakıasıdır .. l-1ılyonlarca · dukca, yaşadıkca. kOJ ilnduk
kalbi teshir eden ve mu- 1 ca bu mı ilet, bu yura ldj ık 
sahhar kılan !Uatürk, Is- olduğu itila, saadet ve hu 
met lnönü Türk tarihine zura kavuşacagı kcınau 
olduğu kadar dünya tarihi- beslendiği Jçmdır.. H ıydı 
ne de 938 yJ/ım en şerefli, öyle ise bir kerre dcıhd ye
en namlı bir yıl olarak ni yılımız kutlu ve mut u 
kayd ettirdileı.. olsun I . . 

fltatürk'ün ölümü ile Cevdet Alaµ 
938 yılı Türk milletine ma
tem yı/J olmuştur. Jsmet 
lnönünün Şet ve Başbugu 
oluşuyla ayn1 yıl yine bu 
millete mutlu bir yıl ol
muştur. 

Sürmene. 
Zengin bir ınaclcn 

bulundu 
datil manevi aabada da yüksek 
bir maaa ifade ctliti ve bılhaua 

aporların oemiyet kütle bayntına 
vaptıfı faydaları, binnı:naleylı 

Trabzon ırençlıt;itıe y kışıın şe 
yin büyuk davaya en kıs.ı yol· 
dan ulaşmak oicıug ..ın ve 'f ti k 
genç!ıg-.ue dtı"en v..ı.ı: fcr.ın d.ır.y • 

:ılkışlar!a ı:.özüne nia .yet vc.m:ş 9 8 yJ/ı bu milletin bah 
dir • tında boyle tezatlı sürpi

Maden tetıt11<. rn l tu u, 
&rAflırmaya ğÖ ıd •rilen r 
diyıılı bir muh ndısle 

yı saran fu k gt,;c n n ve Turl:: 
.oplul .. ~urıun tek h~d .. fi olan ga· 

yuiae yaai Tur lı: w.deaiyeLinı 
sporda, nizamd;ı, dı.ıiplmdo dün

ya medeaiyetİnİQ Ü L ıe ~Ctİrwek 

---------
Valimiz 

rizli bir rol yapmakla ayn
ca bir hususiyeti de haiz 
olarak tarihi /dymet olan 

V.:tlıcııiz R~f Kor.ılt ırı dilu. bir yıl olmuştur. 
·~ Olm 3 n ti..; ı:;i ralı o.ı t ız uldu- 3 k 

tr ı ıd ''l d~•u k ı 9 8 yJ/ma adar geçen 
& • u u ın cı ı ıo gelo-
mcnJi~ ve bu s b!lı K >;.:ıokl ı ııı- yI/lar milletimizin balıtmda 
dal ç ·• k, intih P do'n)'lsilo ve tarihinde çok büyük sa
d >aruca fic ırnt o ıJsıııı gltnfş. yısız mkilaplarla yüklü ola
Lenlir. l ıak geçmişti .. Bı.iyük değiş· 

s~ m .. nede yııp ık.a. ı 

netic si:ıde Aks.ı ko un 
tıle füş kıl.Jmetre m 
ıkı noı.tuda gıı yet • z 

m'!Jer.i C.!Vherlerı bu 

Yapı! n ınc:lern.d b ı 
nin işle ilmesi çok ı.c.11 \J 

li ol cığı ve mahalıı ıd 

ltamlarının da bıı işle ön

relte m~şgul olm ya bl, 

abbor alınmııtır. 
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. H. P. Kongresinde Kaymakaı lor 
toplant sındo 

Tarihi ahraman 
Kudüs radyosunda tarih ve coğnfya prdösörü ve Maıırif 

müfettişi Nabluslu Arap münevverı Bay Vasfi Anabtavi 
tarafından ATATÜRK h kk:ında 18 • 12 · 1938 Valimiz Refik Koraltanın yapılan v~ yapılacak - Bsştarafı birde -

olan işler 
Bu bOyUk işin milll hay ta 

ve miJl1 lktisıdlyıt yapacağı 

tıfım lln ezametini elbet takdir 
d r iniz. 

AHKADAŞL H 
H lk vl konrerıınsl r seri· 

ıade mnhim bir konr raos ve· 
rilmi ti h tırl 11sıuız. M rcklı bir 
ar adaş bu m vzud çok e 1slı 

r k ı:ı l ra dayanan bir tııt 
ptı. o tlldll bir r por halin· 

1 y ır:ıd neşred ceğfz. G z • 
t lerde kısm n intiş r etti. 

( umhurlyet HOkQmetl in 
y p ğıı kar r rdiö-i bu işin 
1 r b on ha ıkına ve yukarıda 
i rnlerloi s ydığı;n vlllly ti r 
h ın ı min d ce 1-l r yd nın 
a meli kerşısındll mlnn t v 
s r c duy mıık g yri kabil-
dir. 

ARKADAŞLAR 

Asğarl bir h p ile sene
d fhr ç edilen 200 btn kasap. 
ık hay\ anın sevki için Trnb· 

z >n i k.el lnd n lst o bul mez 
ı, hasın kadar ağ sola veri 
1 n paralar ve hayvanı rıo ki· 
lolıı.rır:ıdıın hu ul gelen ek ik
ler v bu aradıt bir tııkım p • 
rnıtl rln tufeylilcrln ellerine 
g Çen p rııun y ktlnu toyler 
llrp rtici mahiyettedir. Her se
n hayvan u tah illerinin c • 
biud n hiç bir mana ve tayduı 
olmayan bir ş klld iman pa
ranın ~ektlnu 900 bi lir yı Ş· 

mııktsdır. 

Bu r.ıkk m ened 200 bin 
kasaplık malın seTkedllmesl Uze 
rinden elde edilmiştir. 500 bin 
hayvanın Hopa ls!Lelestnden Of 
SUrm o ve 'frdbzo lskel le
rl d n sevk dilditlnl besllp edl· 
niz. 

iki buçuk 09 llyon llra-
nı11 IIııyvan ınuf:!tah UJerinfa 
c:.bfnden çı hğ nı v 1stanbul
d kl et mllst blik.lerioia eırlınn 
yUkleadl~inl dUşUnmek Cumbu
rl}et hUkOmetinin bu gOzel 
e erinin az m tli mana~mı 1 . 
bıt lçla kMidir. Bu mnesses • 
lerlı:ı. Trabzonda kurulm ı neti
ce i olarak bir çok sııonyı şu
b 1 rlnln dı onu tıktbou vu. 
cut bul c ğı yloe yapıhın etütle 

nla ıl ı tır, 

I>erl sanayii, ylln sanayii 
uzvl gllbre a ayii ve buna 
benzer U u ğhk işi rl bu cUm· 
le ndlr. Hu yed takribi bir 
he111pla Trnbzoııda 40 bıu kişi. 
nln iyi O'eçin esln yol Te im
kan v rfl iş olacnktır. Yln bu 
ub ye muvazi ol r k vakit v • 

kit inki~ t edlp durğunl.ok d v
resi geçir n b 1ı çılık nayli 
de lnkiş f lmktmuırını lıult c1k

tar. 

Milli Emniy t 
ARKADAŞLAR 

< umhuriyet bOk Om eti in 

yaratıcı, çeli • ira ve ıızmi 
yurdun dOrt buc aıad:ı Ye YU· 
karıd işaret ettiğim mu yyen 
m nularda ve o geniş mik 
ya t Trabzonda yllrGyü~Une 

d vam eder en vilAyet g •Idı 
f,im gO..nd n b rl aş ğıd i ıı 
reı dec ğl mevzular Ozerin 
<le vll 1 et caphc iııden nmit 
verici r Uy te durmad n de
v m tlik e ed ceğlz. 

• Bilir iniz ki Cumhuriyet 
Hukt'l-n ttcin yurtta l'aşhca mu
vı1f kıyetlerinden biri d her 
ş Jden evvel milli emniyeti dı 
'ırıya v içeriye karşı tcmiıı 

tmek olmv tur. Bu cnmledeo 

1 ra c mllletia her zaman gU
venec ği ve kendi bağrından 
1eli\jlirdlğl knbraman ordusu 
milli varlığı korumak hususun 
d ı şPrefli rolnna ve hudut bek. 
,J s-ı e devam etmektedir. Da-\ , 

bflde i asırlardır devam eden 
ayl~~lılik kökOaden bertaraf 
dilmiştir. Bunun için giriştiği 

ıı evv l d Cdı l 

dair irat ettikleri nutuk .. 
ayıramayız. Diğer çalışmaya mü· ~arihinde saat 18' de verilen Koaferııns : 
sait olan günlerde de 50 vatanda- Bayan ve Bayi r ı 

ll stlllhlı zorb lara bert.uef ede
rek sil hlımnı ellerinden almış 
v onları Cumhuriyetin çalış. 

kan, sllkOa içinde hayatlarını 
kazanan unsurları arasına koy
muştur. 

Dağdaki eli sll!hh zorb 
lardan dıbtı. mllblm ve dahıt 

t bllkeli z Jrbelu şehirlerde ve 
öylerde ta aJJQp namı altıı.da 

yaşayan ğafillerdi. llunlor zıımııu. 
zaruu beraber yaşiidal.dıırı hU
kllaa~tia ku vvetlae. vn1itel rloi 
süllstimal eden memur arın mu 

om buıoa dayanarnk yOzl"rc~ 
ıe e ealışkan, namuslu s11kln 
V.!ltand şl rın b yat VP v rhk
ların1 k<!miren tur yll ve insi 
zorbalıırdır. 

Cumhuriyet idaresi d ğdaki 
zorbnlıırı n ınl bertaraf ettiyse 
set ve temiz halkın hayatımı 

va rızkına mu nllnt olnn li 
11 \hGız sinsi zorbaları da tdmn· 

men bertrıraf etmiş bir halde· 

dir. 
Vatandaşlar Cumhuriyet ka

nunlarının Te irkilmez d vlet 
otoritesinin kuvvet ve himaye. 
si allmda açılnn ili a &avışınn.ı 

şerefli elemanları olaruk köylU 
tarlasında, san'ctk!ir dUkl"anın. 

d , aar maıaz;ısıadıı emiyet 

ve sUkllaet içinde çalışmak ta 
dırlar. Cumhuriyet idareslaio 
•• y ptığını ae yap:ıcaaını şa

yei anlama ıt ohıılur varsa 
onlara göğwamuzn kli bırtıırak. 
bu bllyllk ıerlerden her yer· 
de abeedeblllı itJiz. l~te arka
daşlar asayiş işini ı:rtık bir bn 
ktlmet faeliyetl meuzuu olmak: 
tan kurtaran Cumhuriyet hü
kOmeli tı:ılka refllb, bdka hu· 
z~r. hıılk ı servet ve saadet ge
tiren iktisadi brreketle •lıı m Q. 

befşfri olmakta devbm ediyor. 
Yurdua dört bucağı:ıda ken

di mahsulleri Dizi ve .tı m mıd· 
delerlmlzi ihllyıçlamnıza cnııp 
verecek bir surett., 1tliyea 1''ab· 
rlkaların bııcıılarından f Okaelen 
da an yeol TQrk medeniyet 
emuıauı afakını tutm ktadır. 

M. denl rlmlz, şimdiye k.a
ar yer altındı nı d'f 11 ve met

rO!t bir halde bulunan senet 
1 rlmiz aranıyor, ve halkın is· 
llfnd si konutuyor. Oç aydan· 

eri Trabron hovale~iode ikti· 
at vekıtlell t ~kilatıo bıelı 

maden ar ına tıatltuınanu 

iki mllheaı.isiuin burada çalış 

tı~ıaı elbal duydunuz. Trabzon 
Karadea" z kıyılarıoda Te lç6ılri· 

y doaru vadilerde bakır, man
taneı, kurşun ve bunıı beoz r 
daha bir takı .n mıdenlerı tesa
düf etll4lni geçen harta buradan 
ayrılan Fenland:yah ınıdea mu
t h s:,ın lf ds etmiştir. Bu arıt
tlrmalora yurdun her tarafında 
devam dıllyor • 

Nafıa işleri 
AHKADAŞLAH 

Vlltlyeto iellr gelmez baş. 
Jıca lştlğ l monularııuızdua bl· 
rlsi de Nbfın lşleıl ol• uştur. 
Heplnlzla blldi2luiz gibi 'l'rab. 
zonun Riıe hududundan başlı. 
yan iyi d reden Giresun budu. 
dunun başladığı Göreleye kııdar 
135 kllometrere varan bir sa. 
hil yolu vardır. Ne yazık ki bu 
sahil yolu dahi bakımsızlık yü. 
zünden bugün yol ulruaktan çık

E~.. k J ( k b' Sizlere bu ak•am sadakatle meğe mpchwiveti vardır. ,ger şın 10 · ometre yo u yapara ı .. 
K<ıradeoiz\Q c.:>şkun fırtınaları tirme~e kııdreti k:ıfi gelmez. Ve dolu bir kalp ve yorulmak bılmez 
dn lns )fsızcıı devam ederse vay tıırlasına dönmek z manı ve mcc bır imanla başarılmış büyük eser
geldi arada yfişaynn halkın hı 1 bu iycti kıırşı.,ında yırım knl n, leri bütün dıinyeca takdir olunan 

ve bugün müminlerin ve bir mil· ve hayahnıı .. • ternamlanam 1mış ol n yol bir yağ 
Şose Yukarda de kaydetti le 1 letın gözyı:ı,şları ile toprai:ı gö mur fırtınaııiyleı e ki haline in 1 ap 

''ım h\bl kıtyholınuştur. Vttkıt, mtilmüş bulunan bir şahsiyetten 
e; ediyor: Bu t lim t blolar muv:ıce 
Vakit ."00 - ı::oo bın az11mi 1500 bahsedeceğim. Lütun ciünyanın 

'> u h"sin-ie baka kılmak, gözleri men· 
metre Uzunıuğlınd ve Sl\hilin ? son za:nıınlard kendisinden bah· dile mi bpamek lazım 
b.:ızı ufnk yerlerioci ç:ıtı-;:maler hiç te d!tıl I eseri mutlıı\ı:a b"şa· seltiğini bu şahsiyet milletine ta 
olmuşs~ da bu esas1a dert ol rrc:ık v. mutlaka tamamhvacık rıhte ebediyetlere kadar hnyat 
dutu gibi kalmış ve çue bulu· yeni bir bulı şun, yeni bir düşün· vermiş bulunuyor Bu derece na-
aamamıştır. c_nin d~rhal tatbıkından başka dir olan bu şahs'yet ATATÜRK 

Vilfiyet Nııfrn teş ·iiatına hir ça,.e knlır mı ..• işte bizdeki dını alan, Yeni Türkiyeyi yara· 
uakıııda gel~n ve va··ı·r0 ı.ini ıil k k 1 ı k d terak ona tarihi h~yat ve şcrefı· ı •· " - in ·ıl.ıp"ı ık yani mut a mıınıı 

ilerlemekten başka gayesi olmıyan 
ya~ımcılııra maı:har olmak. onun 
yegane talihi idi. O daima mille
tinin saadet ve refahı hakkında 

çalışlı ve Tanrı da ona bülüıı 

düşmıınlanna galebe çalmak. f ırsa
tını bahşetti, o kad r ki bugün 
bütün ıhtiyar ve.gençler onun ar
kasından. aamimiyetle ağlıyorlar. 

Atatürk arc k knrdeşl rinin iyili· 
ği ve nef'i i~in ufak bir ~ııhsi 

menfaat endişesi olmaksızın çıılış· 

maktan bıkmıuiı, Şahsi menfaat 
kadar cıh nşümul bır nam kazan
mak da onun gayesi detildı. Bu 
huaust Ataturk'üo bütuı:ı serva· 

1 atle tııkip "d n dni'r0rıı· N'lfl ı 1 '- f b b" h d" 01- 1• ... de eden'Gazi Muıtrfa Keme!' 
·' ... rı;"' ynpıc o ma"' vııs ı u gı ı ıı ıse .. tini mıJlehne vasiyet etmiş oldu· 
mUbendis ve tnlldlirümllz B"iy ler ka şııunda daima m~vııffak ol- dir · unu aöyl mı;k k fıdir. Ôlüm o· 
Arifle bu yol Ozerlnde muııte- m ktcın doğmuştur. Meml~ket ni sırmış olao mÜŞ· nun y lmz cı mını almıştır. fakoıt 
l·1r tetkı'kler ve etlHlPr 1JAptık kül vııı:iyet ve şartlar düşünill· M 

~ Z fanos yolu ,, h ş veya on ruhun dokunam mıştır. ıllet e· 
ve dur hal şu kor 1 ı vererel· l-;ıe köyde çalış Lağa muktedir vııtan- dükçe bu yüksek şahsiyeti insnn serlt:.ı ni tall 1.r cttiğı ve tarıh bu 
b 1 d k 'tt kçe tebc 1 et ektedir. Ş 8 

1 
• daşlar tarafından yapılacaktır,, gı 1 l 

1 
eşsız urauıanın ef'alini hikaye 

Bu SdllC mük(>llf'f amele b 1 '- h. t b" o~manlı mp:uator ugu ıca • 
l<ııydına ağ ı:ınııraa;. ve ıç e ır . k ettık" At nıc lnye ut kalacak· 

jle yer yer tcsblt edilen taş netic alın'Tlıyarı>k enele ce yol- lı ve canlılı~la dolu bır ge~çlı tır. Ataturk bır miıletin siy si 
kl d t k l (' k ve 1 ? t n •onra ıhtıyarlamış vo elı ko- . f . uc t • arın an nş Çı aı ı a 8 ııu:z. kıılmıık doğru o ur mu 1 .. ...ulığını kurtarmakla ıktı .a etaıemıJ, 

yollar üzeıiade ibzar edilecek· lnkiliıp Türkiyesinde u-numi ! lu l:,a:&iı knlmı.ş Avru~:.nı~ mua~ fıık:.al cıh n§umul itıbarını, namus 
tir. BOylece 135 kilomef 1 dik menfaatlerin tele bir C'phr i var dovletlen cıruı~ 1~ .

0 an Ilı· (1 ve ıereiini de leais clmiİtır. 
h l d 1 t Onra kırdı bı 1 a:z: lmış ve zengıa ıg-ıa mer • f l k teş ıııır ııo ı t an s • · dır •' benim yolum, senin yol , .

11 1 
. -

1 
O lalın har larını ıncm e ete 

k · d "erlerde '· z v• yoksul aıı et erın goz. e· ) . . rılııc • T0 ıcap r an ·' gibi eslı.i bir zihniyetle hıı palan· "' . . d' . b. f h sek.muş va 1 urlc.çeyı yabcncı \in· 
. l k ç '·ıll"r dö k.cndısı e çevır ığ'ı ır re a . k blük&J yBpı at:i ve ar. " m~ğl tııhammülümüz kalmadığını rını ld lc.t ıurlardnn tomız.lemi lır. adıoları 

külerek sillndrid ameliyesloe tekrar:ı hacet varmı ? ve saadet yu~~asdı ol u an sonr~ esaretten kurtaran ve ş&pk.ayı me· 
il ktl 1 d Şimdiye f ır.· ıe .. mişti r-ıu ut arının çevre11, ı. k . geç ecıı r. •U arn ° Derec lerire göre planlışmış a ır " · Af . deni serpuş olaru. nbul etlıren 

k. d \ Ve v pılrunı:ın · 1 . ' o"nceleri Avrupa, &y ve rı:.;a D . 1 . . . . 
B nr yapı Rll ,,ı.: " bir halde sıralanan yol ıı erının ld b ld 1 odur, ın muntesıp erı ıçııı yem 

devam edilen etllller ıçarisiade Lütün bir kuvvetle Vd az zaman· kıtaların• kadar yııyı ığı 0 e, bır usul l.:urdu ve bunu yapmak.la. 
mevcut köprUlerl 15 metreye dıı ve sağlam olarak başarılması ıonralıırı daralmıştı· . içlerınde ben de d hıl olmaıt ü:z.e· 
kndar olın kısınım husu ·t mu· lazım lır Bugün bir aaa yolda o Ü manlı impar~tor~uğu ~un ya re bir çoıt müoevvctlerın dıletins 

j · · ı· i •io h • · · d' vo hıç bır ıstıfanesı h k'L• ı. b hasebe blltçes nıo çerçıves · · mıntaka ın çalışma çağında bulu- aroıne gır ı . . teıcuma oldu. Hu a ı ... ı ... a ra· 
d k l tt 80 mf't . - ı d b 1 kıs Avrupa mıUetlı:rı k k · f L do on an yu rı ııı u • n nları çalışır ve e~erı mukemmel oma ı, 1 • 

1 
manın ha ·ı ı gııyesı etra ına açı ... 

reyt' kadıır geniş taiade olrrn ola ak verir; yarın aynı büyük nin e2ıencesine ve sıyııııı ıırsıa •· uır dürbınle ve ııyıısetcn ıstimal· 
k.Oprü\eri de Nafıa v~killet! b(lt kuvvet 0 mıntakanın diğer bir na mevzu teşkıl etli. Onun narbo Jen sakıt olwı.ış her türlti Usman· 
çeslnd3n fHpılmıık Oz re tıl:ıkO. yolunda kayaları parç lar, her gırişı başında bulunan bbuk.ılaıetın lılılt ız.ınd. n k:.urtulmuf bır z.ih11ıi· 

~·ı · ı a hükm tıııek ırıını tnt· f - d - · met la yardırnıoı ul t y < eJiZ • dürlü ve aite geçıt verec~k ve baş a ~rı~ . d yelle görmesinı ve ne sıoe e ıtı· 
Bu tııh~isst ulına cıyn ve senelere! ömre malik olacıılc yol wın içıudı ve bu bndıreden na ıaı mad etm jıni mümkün kılacak bir 

mub.asebei hususiye bUtçesin- hır aç r. meyus ve betbah~ çık.tı Galıpler sosyal va fı olan bir millet yetiı· 
d.D P r8 ayralrp ta 15 metre d le b' ı_ bununla iktifa etmadılcr • OD& tırmekti. Yol davasın a y ın ır ... ur· 
d lhlllr.de olou köprüler yııpı tuluşun bundan baş~a tatbik edi yardım edecek. ve yar.llarıoı ha· 
lıLoııyıı klldar ylnu ft'nni.ı ic p Jecek bır tar fıyoktur Ve bu usul fıflctecek yerde son bır yumrult 
J Ör"' abş p hxprü \"Pil la '·nu .. :ı.mek iııtedıler. Hulasa arıoa g '" 11 v ·" · ve dj~tu. la bütün köylerde ıın1 " "' 
rna•lDI dUşUnmtıo: bı.ıluou~. O ·uz d • zim ve cesıırctle ınücı.:hlıez: olan ., yolla ın az: bir um.ın a yııpı mış 
Ve ı.u hususta h~r kııZ!I ve d Atatürk eski Oı1m nlı imparator· 

u olıc ı~ın rüphr e iıemez . 
köy hududu i~~iode bulunan köp ıu11-u ıle hiç bir münasebeti olma· 

Rcfı' Kor itanın riyııseti al- • d 
rOlecln yapılması için le~kllA!a yan yeni l'ürlc.iyeyi yeni en inşa 

tında üç gün d vam eden Kayma· 
faaliyt Le sevk. tmiş buluııuyo- k.amlu t pltıntı ının dalın bir yı. etti · 
ruz Bu bQyUk. ve esaslı i i 1 , t Halcıki bir " cıh.ad ,, ve ame ğın ve mıihim o an mur..aırera ın· 
kılbll olduğu k dar on ısıı dan en y kın zaman! (da büyük H bır haretet misali veıen Ata· 
Zamandll tahakkuk ettirmek le' h · t' ·ıı bır •ah· işler ba~arıldıl(ını gört-ceğiz ve tür ün şa sıye ı n aa .,. 
başlı lşleriml~den ve düşlloce· tinıd.dcn scvinebilifr•. siyettir? Ta rıya arkasını vererek 

lerimizdendir. Cemal Rıza Çınar aadakatle meşbu ve z.aiere doğru 
- Deva ediCPk .:::.....~,._j!_. __ ::::.~:.:_:~_:_~~~~:_::::::_~::.::.:..------=~~:-_:--~-----

f a liyete geçti Halke • 
1 

- Ba~tarnfı birde -
mükemmel bir aahn.eye kavuştu 

33ylo uıi ayıptır aman ... Onlar gibı 
halkta tozdu, toprak.tan sotuk.· 
tao., ya2murdan kurtuldu. Tt mail 
111loau düşe11ildi, uhna en ıa!Laıt 
ıartlar dabilindJ yapıldı. Binanın 

ıalc.afı tamir edıidi Şimdı toz yok, 
toprak. yok, soulc. yolı:, yngıııur 

serpintiıl yok, mükemmel bir sah· 
neye kavuştuk. liu, 1 ra.bzonun 
Hıll..evi cophesin. en k:ılk nma ha 
yatına en biiyllt amil ol c:ık yeni 

bir eserdir. Uu yüksıılc. eserinde 
yaratıcısı değerli V ıılimiz Refıic 
Koral tandır. 

Dünkü çalışmanın sahasındaki 
vuait noltunlı~ınden. az~p duynn 
hatta ııouk alarak. haf tala· Ci hhs 
ta yatan arkadaşlar bugün bu 
mükemmel aııhnedc: ç~lışma dcıvre· 
ıinc girerken k.eadilerinı her tıirlü 
kolaylıklara mazhar kılaa Rdik 
Koraltanı bir yerde yakala:y ıp el. 
lerini öpmık. ietiyorlar . 

1 a 
rnt i 1 tiyatro lcapıları halk:a 

açılmış dimığlarıaı illi bir iman 
ve ateşle bıliyorlar. V c yine buD· 
lar ara.ıında belt-di yeler bütçeııile 

idare edilen k.adrol r vardır. Ben 

yalnız Trabzonun bu eahadald İs· 
tidatla ını çok iyi bilıri . 13ualar 
ferag-iitlıı çıılışan öyle c:ıvherler

dırki .. 
R fık Koraıtanı di,ekl.f ve 

hl ayderi eyesın c bu kış d v-
resinde yeni dl oıla 1 yrni pı 
yesleri temsil etmek ıçin arkadaş
larda çok gayret var. E.mlr alır 

sak, iaıkan buluu k y z mc i in· 
de köylere kadar uzanarak por· 
tatif sahneler k.urEcağız. 

Bu tasavvurlarımız zaten Re. 
fık Koraltanııı b şlıcıı Ruhi en 
büyük arzularıdır, 

edeceğine hiç şup ıe yok.tur. 
Mak:.iyaj ip ~işlerlıaıiz.i verdik. 

16; 20 rrıo ıonra Halk.evi temsil 
aalonuaun alacı~ı manı.ıı.rayı ı•· 

lir de ıorlirsüo. 
fa~at bir f y aöyleytce2'i : 

Salc.ıo incinme.. Sen benim mcalek 1 
arlc.adaşımaın. 8ızıw bu mesaileri 

mi:z.in ıt.arşııu. da sayıldıım . Cebı
ne yapraluarı bol bir not defteri 

koyda ı:-el: 
Bu ıtadelerinı bir miıla ·at ya· 

pac ğımı k.endısrne hıs ettırmemek 
ıçin uot almıyorouın. 1 

Murettıpier d tcnbih ettim, 
bu yazıyı ve ta~ ıhinı ıı lr.ın ooo 
~ôsterwe y 111 cıedııu ·• 

!;jımdı bana hu usi olar .. lı.: ••· 
1 ttıklarmı uıiılalı:at şı:k.li de ter· 
tipledıaı ve ok.udunuz muLıph l•ıı 

çoıı: tı tiı:len.ea ruu ıırı ır ark datı· 
mıD. beni fÖrÜOCd ılk. lııtabl bak.a 
lım no olacall t 

Cevdet Alap 

".:>onu var» 

Üğretmenler meileki 
konferansı rına başlıyor 

Şchrımızın uk okut dg· 
rt.imenleri P.ızart~si gunü 
H lktvıncie KuLtur l.Jzrek· 
törünün de ıştırakile Vali· 
miz Re/ ik Kora/tanın riga
setmde toplanmış ve mesle
ki konjeransıur vermeyi 
karariaıtırmışiardır. 

Konjeransüı.r her hafta 
cuma gunleri saat 16 da 
oaşlzgacak ve Halkeoı ho· 
par/örü vasıtasıyla bu kon
/eran~Lardan b11tıın vatan· 
da şiar da istıf ade edecek· 
lerdır. 

Muhtelif der& mevzuları 

üzırinde mesleki kon{ erans· 
lar fJere~ek otan öjretrnerı-
ierin Konjerı ns gunleri bu~ 
toplantzdu te~bıt edtimiştır. 

1 eni nesıın getışttricite· 

ri arasında bir kc.ıç saat 
Kalan Refik. Kora/tan öi· 
retmenlerımizin <uatan f)t 

mıllet davasındaki bügük 
hızıHtilerine t mas etmil 
ve ınkıltip Tiırkigelinde eTJ 
mühzm vazifesimn Kendi· 
ıerine tevdi edıldiğini en bıi· 
yük hı.1dis ve itıtdge yara
tacak olan bu n.ı.ıkaddes 
mesleğin baş ögrctmenlı~i/· 
ni kaf.Jul eden e edi .;>e 

mıştır. Karadeniz kıyıları COğ· HJ.lk için. yazılan ve büyuk 
rati ve tabii vaziyeti dolayıslle davayı terennüm eden ink.ilap pi· 
derelerle dofudur. Bu 135 ki· yeıılerini temsil etmek aşkiyle çır· 
loınetre nzeriııde de beme:ı 35 pınan bu değerli İliticlatluın ma 
den fuzla dereler v~ daha bir :ı.idek:i ıztırapları kendtlerinde bu 
çok kl\çUk derecikler bulunmak· duyguyu huııule geti;miştir. 

Cevdd, sana yemin eder:mki 
Trnb:z.:Jnda tcım il sahıısında geniş 
kadrolar vücuda getirerek vcı fa. 
ali yete geçerek çok randıman al 
mak çok kabildır. Biz bir tarih 
yine Hnlkevi te sıl kolu} 1 ~ur· 

mene ve Akcaaontta biıı.cı ce :öy 
lüye temsil verip ııyrı!dıt;ııu.;: za. 
man, blnle ce kö:yU ::ır~a..ı.ıLJun 

nğlıyarak: 
- Yıııe gelrn; bizi yalnız bı

rak.mayır, si2i her zaman bo}•l.Ce 
kıymetli faııiiyetinızle <l ıma kar
şımızda ve aramızJn gör melt isti· 
yoruz. Diye bağırm şlardı. 

Lik maçlan 
Güç .. Necmiati 

1 • 1 9d9 Przar gunü Li1' 
maçları bıruıci ae vreı.inın son 
aınçı yapıldı. ldw o gucü • Nec · 
mıatı bı. ınci takımları k ırŞılaşlı· 

iar. Oy un Nec nılltınin bır sıfır ga 
hbiyetıle nct.cclı:ncıi. 

Ataiurkten Hürmet ve ta
zım ıie b.ıhsedcrek ilk öj· 
retm€nlık vazı/ esinin ehem· 
migetini tebaruz ettirmiştir· 

Re/ık Koraltan aynı 
%amanda Halke'lJi işlerinde 
iiğretmenlerin de daha f oı· 
ia bir çalışma payı atm~
laıına ışaret etmiş ve bıf 

tadı · · A d B' 1 k 't t b-vı upa a ır mem e ·el o o ı slerlt 
Elemle söyleyeyim ki, he- şehircJen kasabalara, kns ıbalıırdan 

pinlzin de bildiğiniz gibi bu de. köylere lu.'şnn amatö.Jcr ınilıi 
reler Uzerioden geçiş mukadde propagandalarn a fauluız surette 
rata bıraklirnıştır. Hava mOsa- devam ediyorl•r. 
it olur, derı>ler geçit verirse gl· Cevdet, Balkanlar amatör 
diş geliş kabildir. Aksi halde aahneloriyle ıemaları çıniatır de· 
losaolımn olduau ferde bekle· rt.cıdo 1111ler veriyor, 

mz bu sesn aşkıyız, Şll~81il· 

yız, muhterem V li Refık Koral. 
tanın yüksek himaye ve y ,..dımı 
ile bu sahada ki tevkii dunnları 

1r;ı niı aaikyulırda tıa k. u 

Ço" h3yc.can1ı dev m eden 
bu maçta her i~ı tarafta çult gü
:z.el oynıımış ve acyırcılcrı heye· 
can boğ.ııuşlar ır. 

undan c vvel oynanıuı B ta

rı 1 • 1 oerab rô kalmışlar-

dakika dahi betaat kabul 
etmigacek ole.an bu kış deri: 
resindeki lf alkevi Jaaligttı 
arasında Kendilerinden da
ha farklı bir J,arektt cı 
ıavret belclımektı oltluja
ncı ıöMl,miilerdir, 
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Halôlar eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Merkez ismet Paşa ilk ok11/urıda inşa ,.4;1 cek ( 672) 
lira ( 83 J kuruş7uk hnlafor 21 gün TJıiıddetle açrk ek 
siltmege konulmuştur. Muvakkat teminatı ( 50 ) lira 46 
lcurnştu,.. 

1 T • 1 • 939 tarihine çatan çarşambo günü saat 15 de 
vilô.ytd makamında toplanacak olen daimi encürrıende 
ihalesi yapılacaktır. Keşif fit! ş ırtnamesini ğötmek iste 
genlerin her aün encümen kalemine'> f}l! talip olan 'arın 
muvakkat teminatlarile mezkur ğün fJe saotta encümene 
müracaatları 2 - 4 

Vilayet D 
Vı I f k b:r 

lira { 71 ) J·a u ' 
lılzla eksıltme 

lira ( JO kurmfu,. 
1 J 1 939 t 

fJiltiget m fawı 
tış yap-loc tır I t 
cümen,. wurı caat a 

Pa2a lıkl 'Cr 

I ş'e 

de s 

2 

Hala inşaa ı eksiltmesi Vilayet Dnimı El J 
Trabzon • G re .n ç I i U'1U J 1 ınci 1 'o•n tre 

şosı 

Vilayet Daimi Enclimeninden : arasında ( 1647) lir ( 1 I ) ku·U$ k ş I b il ko ku 
Akı;abat Merkez okulunda g•ptırzlacak (ll:9; lira /uk inşa edilec kttr Mı• k~ tt ,,· tı ( 121) i 11 ( .)?) 

22 kuruşlu hala inşası 21 gün müddetle açık cksiltmeje kuruştur. T 1 1 939 tarihi e cal n Ç1 ş m ı g ı ı s ıc t 
lconulm11,tar. , ::1

9 
15 de vilayet makamınr'a loplan .. cak ol. n d drr.i ercü 

Mruuılclıal teminatı (128) lirll (93) kuruştur. 18 1 9J d h l l k K f k 
men e i ıı esi yapı cc ı f r ">İ 'lıe ç ıtna esini görrm: 

tarı"hine '"trın c41r11:amba g ii.nii saat 15 de wiliiget malca-
ır ır r z isteyenlerin h 0 r g ın erıc · : rılf'm . " ıı•e tı.ı • o anl r n 

rnında toplanac ı lc olan daimi ncümendc ihaltsi yapı~- muvakk·t tem tar'/ ,., r ll" c t" ' I 2 
caktır. Keşif ve şartnamesini görmek ist~genlerin her gun ı--_,.,-----~-----
encümen kalımine ve talip olanların muvakkat ıemınat 
larile mezkur gün ve sa tta eneumene mür caatları. 2-4 

Tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : . 
Mırk.ez Cudi bı9 ilk okulunda yaptırılacak (725) lı· 

ra/ılc tamiratı 21 ıan müclde*le açık eksiltmeğe konu/. 
ltıuştur. Muırızkkat teminatı 54 lira ( :JBJ kuruştur. 18 f.939 
tarihine çatan çarşa11ıb• ıünü ıaat I 5 de f.liliif}et maka. 
tnında toplo.nacalc olan tittirni encümende! ihalesi yapıla · 
CQ/r.tır. Kışi/ fit ı•rtnamısini görmek isteyenlerin her 
liin encümın kalemine ve talıp ola1.lorın mvuakkc.t t ~ · 
tn.inetlarile mukiır gün ve saatta encümene mü".ıcaatlurı 

2-4 .... 
--~~ ~~----~~--~~------------~~-

Dıvar inşaat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Merkez yeni o/cultla yaptırılacak (547) lira (58) ku 
'"şluk bghçe dıvarı 21 gün müddetle açık eluiUmeğe 
lco1'l11/mııştur • 

Muvalclcat teminatı (41) lira (6) kuruştur. 18-1-939 
t,.,ihine çgtan çflrşamba giinü saal 15 de vilay~t maka· 
ltıı11da toplac::cak olan daimi er.cümendı: ihalesi yap.la
CQlctır. lstelc.lilerin muvakk.ut temina.tlarile mezkür gün 
~atta encümene mürac.ıatları . 2-4 

l <Jrla hane, seran der icar artırması 
Vilavet Daimi Encümeninden : 
~ Hu;usi muhasdenin ma i olan Çulcar Çayır kögü

~11 Çatal lcilis• mcflkiinde ( 224 ) dö 1üm t rla iki ha 
•
0
P hane fit: bir saranderinin müsa'Vi taksıtlarlcı. ödenmek 

~~'e üç seneliği stıbik icar bedeli olan ( 400) lıra üze 
~den 21 ıün mic/dıtlc a1tırmağa çıkarılmıştır. Muvak 

t teminatı ( 30) liradır. 
'ilf I • 1 - 939 tarihine çatan çarşamba gürıü saat 15 de 
;~ Q!Jet malcamında toplanacak olan daimi encümende 
rtı: 1'si yapılacaktır. isteklilerin muv ıkfc.at taminatlarile 
~ gtin !le s:ıatta encürnene üracaatlan-._ 2 - 4 

r--...,,.~...--""""'~""'"'="""'~ 
l K121lay eşya piyangosu 1 

l 3 - 12 - 938 Tarihinde çekilecek olan 1 
l\ı~ılay eşya Piyangosu ULU Ö N D ER ~ 

1 A. l' A. TÜRKÜN Vefatından doğan teessür ~ 
( ~layısile 939 yılı kurban Bayramının ! 
~~llcü günü çekilecektir. 6 -- 6 1 
~~~~~~~~~~~~ 

DiKT<AT 
~ 'y •~ı ve dikiş makinesile bu g ibi makinelerin 
~~ ~ları kırık noksan bir yerde yaptıramazsa

~ttirin teminatla yaparım. 

Kurbet Hasan Bilir 
~---~~~-U~zu_o_s_ok_a_k __ N_Q_9_5 ____ ___ 

D r lev~ ımı t mdidi 
Vilayet Dcıimi Encüm n·ndt 
/ıkoku Le-, ıçfo rntm a 1ı c k t 

mrnrn "ulıaT11r. ı b d i ( 1 ) 
ıen f'ksi 'cm· m tlı b 'f! ın iz t 

minatr ( 80) lı ı ( 10) /w,u c "· 

ders I v zı-
e in " ilci'l ni 

A1u 1ak.kCJt le 

7 1 9J9 tarih n ç t Ti Cım rf t 11 d• •İ Ô.'J t 

makam nda lop n c k o c.n mi T!C n-1 ilı ıl~ i 
yapılacaktır. /st li 'erfo "u kk ... t t m nnt ari'e encüme 
murocaatlnrt. 

ua 
Trnbz!)n icı a m 11 ı 1 ıığ ı d 

Atık erlırma il ı: ııJu C\ .ı 
cek M y>ıın ı klün • ı o u ı 

0&) rt ıııeııl, ıliln ı ı 1 
mnlınll "'· o ağı, ıı ı ıııı ıı ı · 

Tııkdir olunan k ) ııı l · 

Soğuksu kö) Orılln Kıs ırrıa 
c:ıddesiade t pu ili ı ~ H aı t 
tarih ve 201 ve 2v2 nu nar· ıu. 
rıada kayıtlı ve dOrt tarı f1 srı 

bibi senet erazls:le mnh lut lt 
katta bir odıı bir çını şırll ve 
bir ardiye ve ta~ ı ; ort k 
dört oda bir ısa!OJ V( lıl r ~ 

ve bir mutbah ve hJa 11 

nst k tta bir l n oç <Jd ı v.• 
bir salon içle.de tt) rıc ı dürt 
saodık odası vas lrRyı lu\'ı m 
zewln bir bap h!ineı i ı ı Mf 
hissesi kıymeti t rnın 111J 1 dorl 
bla Ira itibarile D1Qfı it<l t ltı 
lira. 

Trabzon itnm s ı ıdığı dı ı 

devren hıızlneye b61 İ'" ı t7 u 
ruş ana para ıle 1 ıı ltru b ~.ıt · 

ruş f 1,11 8 6-931 tarl hioden iti· 
bJren nyrıc.ı yuz Jo 9 'a z 'f\ 
avukbtlık Ocreti vo m ısıı• f s.11

• 

re borçlu lstanbuldu ı ... ıırtu uş 
c:ıddeainde tepe ollı l u ı n 
p rlımauı nururu 7 r1 lreJ c tu 
ran nvuıtat Kula lL oğlu l r •. 
hi.n kızı Meliilllt T ışt r.ı ı ı~~u 

borcuod!ın dolalı rnerhun o lu· 
nan m zkQr bt1nen J ms ı hl i 
ııçık nrlhrına sureti e SJt:şa çı 

kurılun ve yemlaıı t b i rnkuf 
tnrsfı'ldnn t henin cdlleo cıö t 
bin liranrn 111 tı ol n l...t bı 

lira kıymeliıı ~Ozlo 7.> ,.i ı 
bulmadığından 2280 nuoıı ru ı 
kuıuııun hQkümleri .. e le\ fıkua 
27 10 93& tarihinde tı ş Sl'De 

mQddetle tecllllie kııı ur \eri en 
ve muayyen mndd~tlode biıiacl 
taksiti ödemediğlodea umumi 
hükümler meyauıud.ı tekrar sJ 
tışı karar allın ahana yuk rıd J 

ev~ı;fı ynıılı bancı:ılil nısıf ltls 
sesi açık arttırma surttlle s:ıtışa 
çıkarılmıştır. 

Artırmanın ynpı lnengı ~er, gun, anı 
'l'ratızuıı ıcra d i rt sin <l~ 

6-2- 939 Pn°rtesi gaau saat 
13-14 kudıtr 
ı . İşbu gayrimenkul On n lırıu 

farlname&i 5· 2-1:189 lar.ıııud u ıtıtııı· 
nııı 9<!9·183 No. ılıı Jrabzon .cra 
memurluğunun murı)~en nuına n· 
sında her kC'sln gllrebı 1 ı.o l içiu n
çıklır. lııındn yazılı o nndnrı fa:ıa 

IJ· 

bif ~- Kiralık ev 
~ıt0llllekcide umumi cadde üzerinde denize 
~~tb t oda bir salon ve bir yemek o:lasile bir 

~ta Ve bahçeyi havi bir ev kiralıktır . 

malQrnnt almaK lı;t ) nlH. l, ıu rl 
nameye 020 • d do .>il ııJııı a ı ı 
nıenıurı)ctınıı~ nıJ .. ol ı l dır 
2 • Ar tırnııı) 11 lştiı k ıı;lu ) u d 
) azılı kıyın tın ) .. 1 )tıJJ 
nlst.elındo p y v.:va ı 111 ı iı 

bıJl 

~~ ~liler: Çömlekcide cami yanında bakkal 
Üseyine müracaatları. 

kanın teın nal wekt u l ~J 
cektir· {124) 

s . ipotek s:tlılbl nl 
n!Akadarlarııı ve irtıf 
lcrlnlo gayıiın k..ıl ü.ı: 
!arını hususile falz ve afa dur 
olan id 1Jnlarını ivbu 141 t h 

T o la icar artum s 
H lediyc Encümeninden : 

' ğ'ı ne köprüsü alımdaki Beledigeg 

I - 1 - 939 tu.·ihirıden 31 - 12 . 919 tari wı 
bir senelik icarı 17 gun mriddetle o çık art rm 
rılmışd1T. lhrı/l'si J 3 - 1 . !139 cum ı glln 
ic~a o 1unağ111dan taliplerin temınatı muvaJ..k 
larile agrıı gıin ve saatta encümene mtı' 
o 'untır. 2 

Enıniyet Müdürlüğünden : 
1 - 935 qılınd ı Kel~itin yenice yö; 

admdn. hir kadm elinde tutulan yüz lira d ğ 
ç;f t elmos kiıpe ; 

2 - 937 Ydınta Adliye sokağmdq bu un n t 
di1şrnüş iki taşı mevcut bir kadın iğrıesi ,· 

3 - 24 · 4 . 938 Tcrıhinde iske.ed bu 
m üstamel ş~ p ~a ; 

4 - 6 · 6 - 938 Tarihinde iskelede hu u 
ta konserv ı ,· 

5 - 9 6 · 93l' tarihinde iskelele 
stpel bi,. bakı,. ibrik , 

6 - 24 • 7 938 Merkez rnıntak sırıda fu 
baş örtus•i ; 

I - 25 · 7 - 938 tar1hinde iskeledr bu.'u~ u~ 
p .. ,.Çl TFÇ"l v • bir hoş ibrik ; , 

8 - :9 · 7 - 938' tc.rihınd .. iskeled bu u 
tc.rb'l fındık ,· 

Y - 11 · 9 · 938 tarihinde iskelede ba 1u 
t hh kulu İçitıde eslci ç?maşır ,· 

S lıip 'eri. nranmıl.: t:.ıdır. Şimdiye kaı.l r u c 
ku hu 'madığından sahip'erinin Emıiyet müdurt ıg ıtı 
rcc ıd el} 1emeferi iları ofu ıur. 

f/ amyon şasesi alınacak 
BEi ED/ ı E ENCÜ'AEN/.' DFN: 
Bel~d ge il/ "ige teşkılatı için 9 i9 m'> le, 

b' . 

b' 

yı fo•t m rka bir adet uzun kamyon ş-ı.ec;i 
t'8 g irı müddtl"e nçık rksiltrneye konulrnu~ u 

Ehiihıe 11.1.93; s,ı, gürıü snt 11 d · u l 
C?ğ.ndan talipluin temınatı muv:ıkkwla m 
gün 'lle saatta encümeni! muracaatl01 ı ilti 'J o 

Simikok kömürü alın 
RELEDJYE ENCÜ.'v/EVJNDSN · 
8 / dıqe d ire v~ nı ieHesatı ıçrn beş 

kömüru muba~aa olunr.ccğ. nc/an taliplerin S 
g i., ,., i S'lat I 4 de P.nÇÜmer.e murocııc tl.:ırı ı 

bıplıırıe: 

tak Ur olunan J.ı) mel : ı 
tarı ı ( ı 5) ) lı. o rıudık ık ( 3l0) 
1 r ı h ne ( 60 ) lira 

Artırmanın yapılacağı yer,gQn,sant: 

A ç ı .. lıt ı m ıhkP-m b'lş 
.th tı th 6-2-9J9 Pızirltsi 
gwll sıut 10-11 

1· l~bu l!'•yriınLnk•ıl!ln nrtırnıa 
ı;; t 1 1 39 ta lhinden ili 

il r ı :l " No. ile fr .. b o ı M. B. K. 
d. i ı ıu Un)) u ııuınarnıııudn 
ht.rk cı g ıreblJmetJ l1tln D\-'lktır 
lJAndıı 1nı:ıh olau1 ırdıın fazla ma. 
tOmat almnk iste)' nlur, işbu şart 

a y ve 1 3 3- 1 Jo ya nu nııraelle 
ru m ı > etirulzu mu ııcnııt etmelidir 

;.ı. Arlırıuıı) n ı9lı ilk lı;ın ) uknrıdıı 
y zıh ·ıyıuetın )1lıde ycdlbuı;u.k 

olsb tinde p.ıy veya mlllt bir Rakanın 
t minat ru k tabu te\ dı edllec kLlr (124) 

3 l ol k 1bl hin aklılnrJadlğer 
alı\kd arın '.ı lrtıtıııc hakkı sııhip 
ıuıııın ııaynuırnlcul Oz rludııki hakin 
ını hususile faiz ve ma rııfn dnir 

oıa.o ıddlalarını işbu llllo t.arihlnden 
lı Ub r n ) lrnıt gOn lçlndıı e\·raln 
oıQ tı, lckrll bi Jıkle m 1T1nrl3 eUmJ 
ıc IJılairnı feri !cup tı<iur. aksi hal 
Je hak urı lnpu sırllile iinbıl olma 
dıkça snnş bedellnln payJnşuıaıındnn 
hariç kalırlar. 

4 G t rll o Oude arlırmayn 
..,urak ld1..nlcr nrtı ııın ş:ırtıııımesini 
oırnmuş Vtı llizuıu u ıua•Qnıat almış 
ve bunları t~mnmen kabul etmiş 
ad '\iO lhtitıur olunurlıı.r. 

v Ta) in edilen zv.mnndıı gayr:! 

menkuı Oı; d fa hl!ğırdık.on sonra 
en ~011. nı ıı na llıııle ed1l1r nncnk 
nrlııuın b\."<lell mubamcn kıymeUn 

yOzde yetmiş beşini bulm:ıı. veya 
satış ii"t ~en n alacnı}ına rudınn1 n nu 
dlğcr nluenk ı nr tmluoup ll.bedel 
bunların o gıı.yri 'llunkul Ue temııı 
cılilnıl9 u.lcaı rmı ı mecmuund.ıın 
fazlııya çıkıun:ı:sıı en ~ok nrlırnntu 
tahhDdQ tıaıo kıı.lmnlı. Qlere ıırbrmn 
on b ş GQn dalın temdit ve on be~ ncl 

Q l 1 b il U OıUil 

21·<!-JJJ ::iıı ı gJrıtl Ry.:ıl nstta 
l np ııca.ıı: ıır tırnıada, otı<luıı ı tı, ıı;hıye 
n!ıı alncatt na rU lıRf'ı oıan dığül' 

il R ~ ıl 1 ,.Ul l Ultrll tıJ (hı lfl!Tll 
ediln iş aı ıırı n r. ııu Jan fa ı 
yıı. ~ıkmııK şuı llıe. • n •,O c 111 lırnı ıı 
ılıalt> edı ır • ) ,,. Lır ~<!" 11lı1e 
ediloıtue ıluıı :; aı.ı nıaz. ve tıı lıv 
tal ıi dOşur. 

AceJ s ık 
kelepır haneler 

Ort lıisc.rd 
ve ço~ ucuz o r r 
caklır. A mak 
Feyzi Kozınoğ u 1 

etmelidirler. 3 

ilôn 
Akçaabat S ı k.ıı 

haklmlrg n n 
inhisarlar idar s t 

dan Kalanu n 
Durmuş oğ u Abdul 
leyhinc ikam o 
cak dav"sının 
kemesinde m '.ld 
A ~dullohın ik 
meçhul bulun '11 

ilanen d.ıv~t o ı..rı 
de gelmemış o u 
hakkında gıyap 
rilerelc. mulı ıke 
paza1tesi g nı 

talik eJilnııştu 
Abdullahın o 
te Akç ;ıb t 

mohkemes•ı d 
ga bifo ki 
e nt 0 si k. 
dah ı 
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ku sa iŞ Si 
Muştemilci.tı MN. Mahallesi Sokağı Mulı.Gmmen k YE ~I daşlor~mızın 

1 

~ Pamuklu dokuma ve pamuk ip iği ~· n~~~?:.~ ~';,:ı~,;n ,k~~ M b•lıc•h~r phm 

~ F abrikalatı Anonim Şirketinden U küçük; şahıi işlermi d bi t kip 

Ta tani bir oda 
bir mubah 

Fe'Uk ni üç oda t h-· 
tani bfr oda bir mut 
hah. altta ıki mağaza 
ve bodrum 

65 K•mer 
kaya 

lrnomeci 
Kahgaoğlu 200 

~ i{ için uzak köylerden gelerek ve 

n Pamuk 1·pıı·g ..... 1• satcşı . n lü:ıuınau:ı: yere masraf edt-r j3. U r , i lida veren ve bu seb pteıı do e-
~ ~ yı mutazarrır olan koylü vııtan 

i vag • b # b 'le l 12 No. paket 415 kuruş il ~ışlarımızı• aıafıd&lı:i H~dclt.r u. 
~ "'' serı ez J a rı ası ma ı n zeriae naurı cfütkallcrini cclbcderız 

Jj 16 ,, ,, 480 ,, i Ylkaok HıJldl etimi:ı:iı:ı ctaim 

Fe-k ni ahş p hane 
t h ani kiirgir mağzo 

. Fevkani sekiz oda 
Fevhıni ve tahbni talıtani han ue iki 
haıı al tıı iki mağaza mağazayı müşte

mil harap 

74,75 

58.59 
60 

Esvcık 

•• 

Eki de· 
mirci/er 

,. 

'i'OO 

200 

D Nazilli Bum• /abrikası .. 24 SSO a halkaruında hılkl b şba,l'I yaşa 
~ " " ,, yall memurlal'ııuı, d ire amirleri 

Ereğli Be~ fabrikası ,, 24 580 H cııı basit bir iş içı raflara Har p hane 
" " " W lcatluuıralc istida il müncuıt et· 

F vkani bir odn. bir 
sofa tafıtanl ahır 53 Yenicu-

Ye.11icuma maizir 60 

~ meye lüzum yoktur. 
Fiatlarla fabrikada teılim ıartile Htılmık.tadır. lplik: mns- ı Mıddi vaı:ıyetlerioi daima dü. 

tehliklerinin yukarda yazılı faborikalara a~•derecekleri bedelleri o l vemag·aza • tii•ell ve dJ.ima röz önünde ta 
mukabilisado ihtiyaçları niıbetinde iplik: •İpari•i verobılooek:leri ı tan P.arti fakır t.oylüyü ısraftan 

Fevkani beş od bir 
h. ili tı! bir koridor 
tahtani dört mağa
z.agı mıi#emil lc.ar
gir 

113,114 
115,116 

Aya/ilbo Çömlekci 117 
ve 24 numaradan ince ve muhtelif makutlara yarayabilecek kurtarmak: için ve bunu temio 

pamuk ipliti müstehliklerinin de ihtiyaçlıruıı yine ayni şıırtlarla ı ıHksadile reıımi mür caatlıırı ic p 
yalrız Ereğ"l! fabrik ıına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 2-8 ettiren i~lerde verılmeai 1" zıru H ne zeminsiz 57 Kis.,rna k. 40 

45 .s:;ıı>::R:ı;:;:::ı~~~...-ıc::'-=-~~~JZ=~~ıııuı:::·~:=u::~~~ relen iıtidal rı meccanen yazdır· Ars 
mıılı: ü:ıre H Ilı:: vi vo Parti büro· 

10ô Yenicum ıizir Yenicurna 

azarhkla ami at 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
}.tftrkez ilk okullarında bozuk ( 109) sıranın beheri 

( 80) kuruş muhammen bedel üzerinden pazarlıkla tamir 
edilecektir. isteklilerin 11-1·939 tarihine ç tan Çarı mbo 
günü aat onbeşe kadar ncümene muracaatları. 1-2 

ilan 
fratzon icra mcmnrluğu'ldau: 

açık arthrme surcU:o s tışa çı
• rıl n v yeminli ehli vukuf 
tnrdıaflan tahmin edllea dört ı 
bin lir nın ııı:.;fı olen Jki bin 

larınıı mürac ati rı israrla rica 
olun nldııdır· 

Zayi 
935 scnesınde Kars g 

nizorJ piyade aia.ıJ Karargti 
hmdon almış ola.uğum tez
kere .1i zayi ettim. Yı isiı~i 
alacağımdan eskisınin hti.k 
mü yoklar . 

Mck:ı.uı oglu 
Tem~l Açıl· ıırtırmn ilo para) n ı,;evnle-

r gnyrimenklün ne olduğu : ---------------------------
Ga) n menkulfin bulunduğu mevki, 

m hııIJesi, sokııttı, numarası : 
Takdir olunan kıymet : 

Soğuksu köyünün Kisaraa 
c ddesi de tapunun 341 mort 
tarih ve 201 ve 202 numarala
rında kayıtlı ve dört tarafı ss 
hibi senet erazlslle mahdut alt 
K tta bir oda bir ç maşırlık ve 
bır ardiye ve taşlık; ortıı k tto 
dO t oda bir salon ve bir t ... ş'ık 
\'O bir mutbab ve hamam ve 
n t katta bir salon nç oda ve 
bir salon içinde oyrıca dört 
s lldık odası vesaireyi havi ma 
zemin bir bap hanecin nı ıf 

h" sesi kıymeti tnmamııı~ dört 
bin lira ltitıarlle rıısf ı iki bin 
lirıı. 

Trabzon lta:n aandığından dev 
n hazineye 1022 lira 74 ~uraş 

p r ile 183 lira 63 kuruo 
iı e ıyrıca 8 6·931 turlbln

itib rea yUzde 9 r iz ve e. 
ı < nctetl ve me~ rl a tre 

1 ı 1st nbulda kuıtuluş c d
de top ltı st surı ap rlı· 

ı nu ara 7 dal eue u t 
· ızoğlu lbr b·m karısı S1· 

ıı ı bu borcundan doltıyı 

rrhno bulunan 
m zkOr bıın nlo 01 rı bl e 1 

11 r a kıvmetin yOzıle 75 şinl 
bulmııdığmdaa ~280 numaralı 

kanunun hOkUmlerlne tevfikan 
27 10 936 torlhiode brş sene 
mOddetle teclllne korar verilen 
vo muayyen müddetiade blrlocl 
taksili ödomediğiude umumi 
hOkOrnler moyımındn tekrar sa. 
tışı kuar altına ıılıoaa yukarıda 
evıtntı yazılı hanenin nısıf bls. 
sı:ısl eçık arttırma suret!lc s.ıtış!l 
çık rılwışlı "· 
Arbrmnnın y:ıpılncnğı yer, gün, snn t: 

Trnbzun ıcra d irt:sıade 
6-2- 939 Paz.,rtesl gUnll saııt 

13-14 kadar 
1 - İşbu gayrim nkultln nrtıı·mn 
şarlnameıi 5·2·989 tarihllld.ın it1ba
r1111. 92:1·113 No. Ue Trabzon icrn 
m~murluğanun muayyen numarn
ıında her .keılıı görebHıoesi için il· 
çıktır. İIAnda yaı;ılı olandan fazla 
malOmat almak Jııleyenler. işbu şnrt
nameye 929-ll:3 dosya numarası Jle 
memuriyetim.ize murarııat elmelldlr. 
2 • Artırmaya iştirAk için yukarda 
yazılı kıymetin yüzde ycdibuçıık 
nıst.eUnde pey veva m\lli bir bun
knnın teminat mektubuuu te\'di ede· 
c kllr· (124-) 

3 • 1polck sahlbi aloc:ıkiılnrJa diğer 
nldk&duların v.e irtllok hakkı sahıp 
leriniu gayıim kul Qzerh1deki .hak
larını hususile faiz ve nın rafa dııir 
olan id Jial rını iebu illlu tarihinden 
itibaren yirmi gllıı içhıdıı ııvraki 
mtıslıllclerilıs birlikte wemuriv 'ti 
mize bJJdirmeleri icap eder. Akel 
halde hakları tnpu ıiclllle 1abit 
olmıdkıça utıı bo4tlıtlu pay lafta&· 

sındnn hariç kalırmr. 
4 • üö t rlleıı gtlnde a·tı~mav 
tlrilk c.:len.cr n•lırma ırtra u 
okumuş vıı Juzııınlıı m:ııt ııınt. ı ış 
ve bunlnrı km m n k bul ı:,t.ıı.ş 
nd ve itıtmr olmıurıur. 

5 • Toyla cdılon zam ud 
menkul üç dofu l ıı ıldıl-.. n so ,1 

en co;ı: ıirtır. ııı ilııı o e ı.ır. Aı.;c ' 
nrtrrmn bııdeH muhumnı ıı Ld) ı tıu 
yüzde yc.hııiş 00.,-inı bulııı H~ll 
snlış lsteyçnln n nrnı:, ıa rı elınni un 
diğer nlncnklilar bu unı.p du b d • 
buulunn o gn) ri ınuıırnl ile t m q 
edilmiş nlncuklııı 111 ın mu udun 
/ıılln}n ı.;ıo..ıııı.r.sa tın ~ok ıı. tır n ı 
tna!ıhUdil bakı knlın k il.r. re , tı ıı 
on beş gUR dalır:ı temlıt ve on ıe ı1cı 
gQııllıı sonu o un ' 
21 2 939 ::,ıılı gllnü ııant 14 de 
yapılacak artıruın<.lıı, lxdelı satış i ttı
ycııiu nlncngınu rüçunnl olan dı •er 
alııcaklıl:ırın o guyı i menkul ilet ~ııu 
odllmiş alncııklorı Dl rın ıuııdıın fr zJ,1 
ya ı,;ıkınnk şıırUlr>,, en çok ııı hraıııı 
ihale ellılir. Böyle bır bedel ddo 
edilmezse lhnlo yapılawoz. Ve satısın 
talebi dü .. er. ' 

6 • Gnyri menkul kendi lno ihale 
ol unnn kim e derhal 'eyn vı..rı.uı 
nıQblet içinde pnrnyı vermer.ııe i nlo 
kararı fıJ&lıolunarak kendıslndcn CV\ d 
~ Oksek tekJlftıı bulunun kiın arz tnıiş 
olduğu bedelle ıılmeı"ta ruzı 0 , 1 ı:ız 
veya buluQmazsn h~muı o be..., gnıı 
mQddetlo m tırmayn çıkarı ıp en <O· 
ıırtırnııa ih le edilir. Jkı ı ıalc u 1~ 
sındnkl fark ve geçen g 
y1i~ d lı , d"n lıeım p olı.u.ı 
v• dlğ r za arlar nyr •( J 1 me 
hac t u:nlmııksızın nıenı u lınıı.:oo 
alıcıdı:n tahsil olunur. mıı d 133) 

Gnyrimonku1Jerl11 yukarda gostıırJJon 
G 2 930 tarihinde- Trabzon lcra ı 
memurluğu oda~ında iebu ve göı 
terilen artırma ıarlı:ıamcsUe ııııtilacııiı 
UAD olynyr, I 

Hr 

Fe · k 11 üç od tah
iüni bir mutbah ve 
b•r küçük ardıqe 
f', lı.ani iki bii11iık 
liir küçük oda tah
for.ıi bır mutbah 

h e rs sı 

52 

50 

51 

Muh1itin Mulıittın 

.. ., 

,. 

600 

4 h 'ss d iU 
hissesi 38 ~ e 
hisr;e iiıborıl 
1728 hissesi 

D ft rdarlıktan: 
Y. " /ı gartn melerirı.d• hudut ve s ire ri yazılı ıyrı m• ·ul e 

n on b ş ü 1 m zdd tle oe b de.feri p şin ö:J, me'' şaf 
çı a.rtt mıı a o ulmu~tur. / 

fo 7.5 , min t akç l r'yle bir 'ikt~ 9 1-939 P, z 1rtesi saat 14 de defter' 
: lomi gon mri LC atl rı. 2 - 4 

-r s 
aı n u ss sı 

ode erz'iik 
ni anatkôr - en y ni deseni r .. 

Kışlık bütiin ç ş •t 0 rirr iz gelmiş. modern terziliği temin tıe sayın müşterilerimisİfl 
zev' t selım 1erini tat in için ticareihaT1emire J .. tanhuld(!n g~ni sanatkar celbedilmiştİf· 

Ucuz e güzel g' ıirırnelc. için /J.t/en teşrif ediniz. Bayan ve Baylara mahsus 
şık ve kiba .. kumaşların en yeni desenlerini lütfen giirünüz. 

'OZI ·eı ·1 m·ız· BatJanlara mantolar, ispor mantolar, pardesü ~:; 
• şa'Jlba çocuk mantoları, ya· murlukl r ve kumoŞ 

Baylara parde.su er. p lto ve kostüm! r, yağmurluklar, Çocuklar için 
elbise, w:ğm •r uk, p lto, pardesü ve kumoşlur. 

• ı·ı Ez sorı modı Treşkot p':ı.rd•sülerimiz sayın mıişterilertmize 
VSlm 1 ' ucuz: fı tl rla temin edilmiştir. lütfen görünüz:, tecrübe ediniz, 

Kunduracılar caddesi - NO. 23 - 25 
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