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Yeni 
Plana göre 
Tatbikler •. 

Ş 
ehrin yeni p!Jmna gö· 
re yapılmakta olan 
inşaat arasmda muh 

terem ha/kunıza bugün şu 
racıkta yeni bır müjde ver 
rnek balıtiyarlığmı elde et
tık. 

Trabzonda meydanlar 
çok mahduttur. Neresine 
b•ksanız her taraf sisli bir 
hava gıbi kapa/J ve karan· 
'1k, sokaklar ıse muhterem 
Tahsın Uzerın bir nutkunda 
söyledıkıeri veçhile .. nargi· 
le marpucu • gıbıdir. 

Yemden b1r şehir kur· 
tnak teşebbüs ve kararını 
aldığımu son aylar zarfm
da sayılır ve ıftıhare l8f1lc 
tırnriJn faa/Jyetlerı kdrşısın 
dayız. ikmal edılmış ve e

dılmekte olan eserler mey
<1andad1r. 

Bugün de Sıpahıpazarı 

camii etrafında yenı bır 

meydanlık vücude getırıle· 
<:egını haber almakla derın 

bır m~mnunıyet hıssetmek 
teyiz. 

Sipahipazarı camımin 
etrafını göı en ve bılenler 
6ıırasmı Dır yanqın yerın
clen başka nereye teşbıh 
~debilırler? Şehri gezmek 
liıre tışardan gelmış her 
hangi btr kurı~enın bude 
h· 1cap uyandıracdk hak ı mu· 
ilhaze/erinden biri de bu 
6ed manzara degil mıdir ? 
~efediye buradaki baraka
iJrı ve harabe halmdekı ev-
;ti yıkarak gCzel bir mey 

1 
~11/ık ~ucudd getırec~k ve 

Pilr1hi bır eser olan Sıpahı 
b iJ?an camıme de şereflı 
f:ır rnevki kazandırmış ola-
6lıktır. Bu vesile ıle fikçaa 
,,~t Otobüslerının durak ye 
~ ci~ medeni bir şeklı ıktı-
ab d k. e ece lif. 

te 8ıından başka yıne muh
~ tem halkımıza müjde edil· 
ıe. . 

Vilayet Umumi meclisi 
Daimi Encümeni seçip 

dağıldı 
C. H. P. Namze{lerini neşrediyoruz İntihap 

Etrafı ad 
Düşünceler 

. - . 

Sayın Yurddaş ! Vilayet Uaumi Mecliıi reçeıı 
Cuma rünü Hat 15 de Vilayet 
maltamuıda V alımız Refilt Koral---

Vatani vazife seni sandık be. ına çağır1yor 1 
taoın BaşlıtaıılıfıDdı& toplaaaralc 
lıtalnuş lııuı işleri mlzakere ve beş 
yılhlt ıııeui pretramı ve progra-

1 inci intihap 
nahiyesi : Kodil 

Bay H. Haltkı otlu, Bay Re~at 
Taşer Trabzon Defterdarı, Bay 
Oıman Ç. H. otlu, Bay lhldcı 
KuduL otlu, Hay Mehmet Muncul 
o2'lu, Bay Şevket Çulha, füy 
lımail Betoncu, Bay Nuri Tuna 
Fabrıltator, Bay Mahınut Ayıl 

Fabrikatör, Bay H!:lyrı Uzun lımail 
otlu, Bay Nuri Hatip o~lu, Bay 
Cemil Sıırdar 

2 inci intihap nahiyesi 
Sincancami 

Baya• Rcşadet Ômer, Bay 'fev· 
fik Vural, tiıly .:Salıh Y ı.ıcı, Hay 
Abmıt. M. l•rabim Oilu, Bay 
Abdurrabmaa Posta memuru, Bay 

lsaıaıl H ltı ı> b ivaa, liay Hu· 
aeyıa Kardeş yor2'aacı, .tlay lıhıai 
Avukat, bay lcmel Uocr, Hay 
Saffet Boı oğlu, Hay .-.uw.n .Saoıt 

Coşlt.ua, .üay lamaıl 
Cemıycti tiıışıc. nı 

kıro~ıu 

y 

Göruşter D yuşlar 

3 üncü intihap 
nahiyesi : Ciccra 

Bay Cemal Rız:a Çınar Parti 
Sclcreteri, aay E.min. H otlu çilftçi 
Bay Osman Uzun, Hay Şevk~t 

Akan ötretmen, Bey Addullah 
Aleadar oğlu, Hay Mustafn Cl'· 
Beci Ô~retmen, Bay Muııtaf n 
Genç Oıman, Hay Tevfık Yunus 
oğ-lu, Bay Tahsin Sayıl, Bay Ş~v~i 
Kakış og-lu, Bay Hasnn Alemdar 
otlu, 13 y Ali Akbulut, Bay lo 
rahim Ôıen 

4 üncü intihap 
nahiyesi: Kocaba 

Beyan ;>evket Bürlıon Oğuzlu, 
B y Afıf .::iar:.ıhan, Bay Ahmet 
Barutçu, Bay lımail Sunğ'ur, Bay 

Haean 1. oğlu, llay Hami Cırdav 
oğlu, Bay Meviut Aktunç og-rct· 

mea, Bay Abdullah Sezgiıı, Bay 
Mabüö'<lt Sayıl, Hay Haltltı Zeyit 
oğlu, tlay Hoseyia Ormancı, Bay 
M bmet !'ubafıycci, Bay Murat 
fou~oç, tiay Hu•cyi.ıı Av.ııi Ôg
rel en 

Ka p anketi 
{ Kalp un1<ett ) ou ad fJe 

buluş Valımız .Kejık Koraltanrn
dır. /\.alp anketı: J\.alpler• açı/un 
fJe ıııtap cdetı bir ankettır. ft1em· 
/e'<.et ışleruıde sıyasi işlerde 
muhtelıf ış bölümlerınde açılan 

anketler çoktur. Fakat bagunc 
kadar Kalp anketı diye açılmı 
uır ankete ra:.tiadım. 

J(atk anketı; bır hami11yet 
ankMtı, duygu anketı, bir insan· 
tık vazıjesıııı uır yurt sever/ık. 

nışanesıni tebellur ettirecek oe 
dogrudan dogruga içe, oz varlı
ga tıııap ~detı Qır ankettır. 

Bu nıemlekdte sayı~ı~ hayır 
salıitıı, eser s ıtııbı ınsa11Lur geııp 
geçmışıır. Çeşmdcr, sebıile~, 
1eopruter, you.ır fJe aşnaneler gı 
bi maddı vı.ırııklar onların bırer 
ııatırasını yaşatır. Muhtaçlara, 
yoksuuura el uz.atanlıJr, gardım 

gapanların da maneui tıızmell~ri 
vesıteıer duıtukce yad edılır.: 

/'itan zengın, /alan zat şoyle 
itısanı!letu, ~oytc / ukara peruer, 
şoyle hayır salııbi idi .. /Jıge oıı 

gun hô.Ju orılarm ıyi namı ve 
hatıraları yad edılır ve taz.elenır. 

mumi harbden sonra: (Kaç /ıa. 
gı r .. alubı çıkıp da yeniden filan 
çeşmeyi. falan sebıli, falan köp· 
rügu yapmış, mahaLlelerde çoga
Lun muhtaçlara, JJOksullara el 
atmış ? Butan gorılnerı VJrlıklur 
eserler, yapılan. bu.tün gardım 

işleri hep hukıimet kana/ile, işa
r..tıle, hep ııukümetın elile başa. 
rılrnaktadır •. ) Uıge misal getır
mek suretile ıddiularını haktı çı· 
kurmak ısterler .• 

Bu iddiaların ne derece hak
lı veya hak.sız olduSfuntı kurcu· 
lamayı bugun yer$U outuyorurn. 

dcnım sıurujıime, dugu~uma 

göre bu memleKette Jıatkın bal[ 
rında, cugrını karında megnu,r, 
gazel lıu:.retler sunmuş veya 1.:or· 
lenmiş cı~.u, oilakı.; daha /ey· 
gaz, dalıa verımlı oluraJC. fel.Jlıruz 
'4~ tebeıtıir etmega başlamıştır. 
ı~te mı:.aii .. 

5 inci intihap 

nahiyesi Dirona 

mıa tııtbilıtıaı amir aizamnameyi 
ıltifakla kabul ettilttea ıoara Daı
mi E.r.cümeai aeçerek Ja~ılau~tır. 

Encümene şu zevat ıcçi!mi~tir 

B. Oıman Turıun ''Trabzon,, 
B. Kemal Salca ''Akçaab.t,, ti. 
Numan Sabıt Coşkua "f)f., b. 

Şe' lcet Karadenız: "V aldıltebir,, 
air, 

Yeni Encümea azalarına başa· 
rılar dlleri:ı:. 

Yirminci as1r dunyasımn 
her sahasında medeni rüş· 
tünü isbata çalışan büyuk 
Türk milleti medeniyet a
lemine yeni ve siyasi bir 
vahdetin nümunesi olacak 
şekilde imtihan vermek için 
aylardanberi hazrrlanmakta
tadır. 

Başta aziz ve kahraman; 
Milli Şefi olduğu halde bu
günkü ıhtiyar arzm centif. 

Bayan Vecihe Koper ôtretmen 

Say rlil1Di Agu Ceza reısi, Bııy 

Cemıl Aıliye Cua Reiai, Bay Ü•· 
man 1,kender og-lu, llay Yuıuf 
Gumrukçü egolu, ilay Rıfat Ntcdet 
E.vrimer Kuıtur Dıredörü, Hay 
Ü•mao Vursun, Bay Ü.iman Pa1li 
oglu, Hay Heşat i'ctrun inhisarlar 
baş müdurü, 13.ly KcıDal Salta, Bay 
Huıeyın Karamehmet, bay :Seyit 
Guoduz 

ı 

Evvelki gece cereyan 
kesildi şehrin bir kısmı 

karanlıkta kaldı 
men :::;ıfatile tavsif edeceği ye
gane bir mil eti: Büyük 

Evvelki ıece şıddetli fırtına ve /vleclisin beşme devre aza· 
yağmwrdan elek.trik cereyanı k.e· farım seçmek ıçm cıhanm 

ıildiğinde.ıı şehria bir k11mı bir gıpta ve tecessüs bakış/an 
le.aç uat kadar karanlıkta kalmış alt1nda medeni ve insani 
halle çarıı puara dokulup gaz, haklarını kullanmaya ça/J 

6 inci intihap nahiyesi 
Küçük Samaruksa 

Bay Ahmst 8eıtir oaıu, Bay 
Ômer A.koulut ötretmen, Bay 
Anmet Kemacı, Bayan 8edrıye 
.:>arı Mahmut ıtı.ı. Hay Abduualı 

Pulad, Bay Ômer küçuıt Sama· 
rulcsa .Muhtarı, Bay O.ıımu Şalı;ar 
Y ora-ano:ı, Hay lbrahım f.rtcltin, 
bay Hamdı Durıua. 

mum tecıariltı mecourıyetınde kal· / şıyor . . 
mııtır. f Bu meşru hakkını kul-

Mü ettişlik teşkilatı /anmak ıçin bütün gayretı 
15 Nisanda le hazulanan mılle ım z·n 

Erzuruma kalkacak bu imtıhan sonunda; her 
Üçüac11 Umumi Mufettışlılt \ zaman olduğu gıbı bu d 

- Arkaıı 3 do 
teıltilatıaın 15 Nıaanda Erzuruma fada parlak not alarak yu 
ltalkaca.cı babeı al.amıştır. zü ak. a/m aÇJk b r h e 

======= tarıhı ve ınsdw vazı elerıne. 
,r~~~~~---~~~~~~~ 

~ ~~EIFİIN SESİ 1 
n Engin .ufukları aş!p bir anda, ! 
~ Doldu gönlümüze sesin lnönü ! ~ 
il Biriz, beraberiz yurtta inanda : i 
~ Zerresi yok bizde ye'sin lnönü ! . . i 
1 Aksetti gür sesin Halkevlerine, 1 
l Gençliğin koynundan bir güneş gibi.. . ; 

! Bağland.k biz sana ATA yerıne : ~ 
il Başının nurudur yurdun sahibi ! . . 14 

~ Sözlerin en şesşmaz emirdir bize, ~ 
~ Meşaleler verdin ellerimize ; i 
ı Varırız hedefe şimşek hızile. . . ~ 

i Seni öğmek borçtur kanda da olsak; ı 
~ Göklerde süzülüp nazlı nazlı bak , ~ 
~ Selômlıyor bayr-ak ay - yıldızile ! . . i 
1 HakkıTuncay i 
~&;.tı:ıılla::*=&~~--=-----=:taa:c:aa:bl~~a:sa" 

devam edeceg ne ulun 
dünyanın sarsıJmaı k ı 
olduguna muhakkak nu ... arı 
ıle bakabılmz ! 

Halk hakımıyetmm ve 
demokrasi perensıplerınin 

muhitın ıcaplarına yore va
tanda ustün ve kuvvetli btr 
şektlde yer almasma yirmi 
yıldanberi cansiperane ça
/Jşan Kemalızm ıçın beşinci 

devre buyük tnillet meclisi 
intihabı ayrıca: bir rejim 
olgunluğunun ifadesi ola· 
caktır. 

Bütün milleti kucak!•· 
yan bir parıi halkın dilek
lerine tercüman olacak va· 
tandaşların Büyük Millet 
Meclisine girmesine çalışa
caktır. 

Partinin göstereceğime· 
bus namzetleri daireyi inti
habiyesini en fazla temsil 
etme kabiliyetini ustünde 
taşıyan şahsiyetler olacak· 
lif. 

Daireyi intihabiyesıni 
iJ 9e değer ıkmcı bır umran 
~1esi de Ortahisar medrese· 

ıiJ etrafmdaki berbatlığı or
rlan kaldırmak olacaktır. 

( Umumi haro; her şegae 

oldugu gıbı /erdi, ıçlımaı yaıa· 
yışt.ı, auşu11uşte, "uyuşta da 

Kızılaya, Haua kurumuna, 
karşı olcıuiu S[ıbı daha cfoemlı 
ol.ı.rak dalla ııususı bır malııyet 
te yurdun ue aıaka çocuk hırge 
me kurumuna JlO.>terı tdllflr•e ım:m 
nunigetle şalııt olmakdayız .. Ba 
uç tc~rkkuten bıri olun ve dulıa 
çok ha.;u.:.i mahiyetı ae mevzii 
bır kıymetı bulunan çocuk esir· 
zeme Kurumuna kar-,,ı bütiin bu 
~elırin ne derecede ilgi aösterdıği 

Macar 
kıtaatı 

Ziyafet 
Vılayot Umumi Mecliıinin ıne

aaiıini bitirip daiılmuı münaaebe· 
tıle Daimi E.acüıaene ıeçılen aza
lar torafıadan arltadaşlarına Yeşil 
yurtta mükellef bir veda ziyaLti 
verilmııtır. 

henüz harita üzerınde ta
nımaktan başka halkı tem
sil kabiliyeti olmayan kim
selerin başka mumtaz va
sıfları olsada bunların he
nüz halkını temsil etme 
kabilıyetinden uzak bulun· 
dukları bir mahalden nam· 
zet gösterılmesi gerek 
parti prensiplerim: gerekse 

ı4h "f~şardan gelmiş, orta 
~' sıı 9oren gençlere daha 
~il ~Y evveline kadar mes· 
'•~ O/ar: batık tavanlı. Kat,'k. güneşe düşman med 
iv, Odaları, kahve. dükkan, 

<ırı vesaire yıkJ/acak. bu 
Cernaı Rıza Çınar 

""" Ali.Hl lkidt -

hayli deaişıkıık yapmak.tan hali 
kalmadı. Bılhasaa alıuikıyet üu. 
rinde miiessir tebeddülat ga,an 
ink.ii<ipl•r insanları •k.oist yapıp 
çıkıaerdi .• Artık ha.Jlır için olsun, 
eser bırakayım dige güzel tıas· 
Ltıtli, duygulu in.;unlarm sayısı
nı çok a&ulttt, lıerk.ı.s kendı ı;e. 
binde tair olmaza guz tuttu .• 
Gagre hizmet, zagre baglanış 

ruhlarda, kalplerde, du9gularda 
il" ııtmu oldu .. J Di~cnler U• 

ni, nasıl seu• seve ve ısteg• ıs· 
tege 11.eseııni açtızını, onu gaşat 
mak ıçin ona. ne geniş kay
nak/ıJr araştırdığını görüyor <J• 

dU!JU!JOruz. JVU /( u.:.ur ÇOCUS[U ye 
uıre11, t>ır ""'Y fiUJ. mektepııyi 

b~zrına sar.:ın, ue bu yüzler sa· 
!Jl!)lnı bıntt:re çıkarmaga kogu:an 

cevde Alap 
- Arkaaı 4 41 -

Ukranyaya 
yürüyor! 

Aokers 14 ( A. A. ) -
M.1cu Kıtaatada Karpatlar 

allı Ukr407asıoa girmei• atat· 
lıaıışlardır. Prag HükQıaıtl iı· 
U(Hlai V flllJ.f Ur. 

Kırk kifililc olan ziyafette Va. 
limı~ va daıre müdürleri matbuat 
ve erk.anıda liav.stn olarak. bulua
mu~lardır. 

Ziyafet rüıel hasbıhaller ve 

çok etleati!ı samımi bır bıva için· 
de ıeç vakte kadar dnaıa etmiı· 
tir. 

halkı kat'i surette tatmin 
Ark11 2 .&o -
Tevfik Vural 



11tihap etrafında ! ,. • • 

00~~~- L~ş_E~H~m __ H~A __ B_E~R~L~E~R~ı~~ 
TrabzonŞehiri Nasıl 

imar Edilmeli 
etmekten uzak kalacağı a- Atapark havuzu N • K f 
şıkar bir hakikattir. ecmiatı on erans Çık ran tıışcı olacak yontan 

D . . . .h b. . . Üçllrcn Umumi Marettişimiı: Y I , 10 3 9 '19 Cuma gU~U Halke- taşcı ol-ıcak -.e en nihny9t ye· 
•1reyı ıntı 8 ıyesım. Muhterem Hıy Ttıhsio lJıerin ı dönümünü tes it riae k<ıyao k11ldırımcı alacak, 

h iki I vi sıtloounda topll'ln n Ut okul 
a a temasa ge me ve e eri lılııınetl olarak vllcude Memleketimizin en eski sp!>r ş k n oıııı yardım ed~n amel ler ve 

öer tmenlerl Müretttş o r 
ha/km dileklerine tercüman getiıilmekte olan At"parkta ıu lculüplerinden olaa Necmiati ıpor Heyoğluauo verdiği ( tenbel ) bu işin .vapılmasıuı nzerlne 81110. 
olabiimek evsafı önümüz- tesisatını yep n lkla olan lloftif lculübü on yedinai yıl dönümü çocuk mevzulu lconferansı din da kımıoacak ve bu ıuretle 
deki mebus seçiminde gö- Şirketi tırafrndan bir f'serl ya. münasebetile 18 Mnrt 93~ Cumar· Jen.ıişlerair. Haftaya ( ye ı mek· memlel·ette kaç kişl en aşıığı 

k I dik.ar ve hıtıra olara'- llllJUk {esi alc .. amı k:uliip salonuada bü.rülc b kı" ·ılfk f l ·ı f · ı·ıı zönünde tutu!aca şart ar a .. .,. / tebe dotru mevzulu konr ran eş ş nu us u 8ı es oıo • 
bir bavuı yapmata kıtrar Te· bir müsamere verece~tir. ti" çlarıoı tem·ın edecek k am me'Yanmda ola/akt1r. veril çektik. ,a. • 
rildiği •e bu s<tnat elilerl için Ooyedi ıeoedenberı memlek-c· E k l k"k . . el::mtk bekleyen J vrularıaa 

Büyük Millet Meclisi şirketin on pua almıyacıtğı tirniı:ia ictimai ve spor hayatında s İ eser eri tet '1 ışı el'mek getirecek •e böylece 
mesaisinde devam/J bir se· tııkfiir Ye ~Ukranla haber alın çok büyüle varlıklar fÖ!ileren Nec Memleketimizde tarihi kıy sefalet olmayacak bir parça re 
kilde ça/Jşamıyacak kadar mıotır. miatiyi tebrik eder ve daha bü· m Heri olnn ı ·nrt t tklk tmek fah göreceğiz refah oluııc:s ou-

hariçte vazifesi çok. külretlı· A k k l · yült ba~arılar temenni eyleriz. Uıere öğretmeni r en mUteşek· fusumuı 30 milyon ohıcak -.e '' tapar anepe erı 
olanlar. hususi hiç bir şir- İsmail Sefa tevkif cdildı kil bir komite faaliyete geçmiş arlık cennetten bir köşe oJao 

Trıbz >ııun şerefine layık n t" B k •t b ib" ı ı ket idare meclisi azalıg·ı ve ır. u o ı • u g ı nsaruı dıyanmıııa b r cUz ne dıbl hiç 
kıymetini artıran. manı·ırasın8 Geçeolerde memleketin bll şimdilik pl a ve rokilerinl çı· bir yerden göz konulmayacak 

mü rakiplik gibi vazife almış gnz lllk katan Atııp •rk içi o yOkleri için fena sözl r s rf • karmakta ır. ve 30 limyonluk o uf usun ıo mil· 
olanlarrn da namzet göste· ~ebrln bt1tQn mııe~sese ·e te deo liJm!lil S fa lıaklmıda mu· yontuk sllngnscınden çıkacak 
rilmesi Büyük Millet Mecli· (lekkllllf'ri tarafından kllnepeler hakeme açılması için Adliye Halkevinde şımşekler o bariı ıözleri kör 
si için sakat V"" S"kı"n bir yapılıp psrkll b~diye edildiği Veilletiaden VUayetirniz Ad· edecektir. 

" u memnuniyetle görülmektedir. liyHiııe emir ve mUsıııtde !.{el· Halk vi temsıl kolu nu rıJ 
1 Yola saplanmak olur. sonunda -.eritmek fiz re l>Uyük Bnlvu arıu orta yerlerindeki 

b l ld. mlştir. Bunun Uıerlııe Sorgu ıı 
Onun için bu hususta Su oru arı ge ı blr mnsamere u ıırlnm ktııdır. mıtha eri kıu YefiJUk:Ierle sos-

Hakimliğinca Jıtpıltn duruşmıı l•""eliylı; evlerı·n gUneı.:ı·nı ... -d. ı t · Halkevinın mevcut hoparlör ...... ., .. a azami derecede görgülü ş brtmlztD çme suyu e11. ıoaueunda tevkifine kunr v • P tacak der"'cede Jböy!"• ,:ocek 
· H tff ş· k ti i Al ·1 tesi~atı tevsi olun~cak şehrin .-c ... " ve itina/J bir şekilde hare S!tı içın ° ı ır e 0 0 • rı ınlştir. n"eçlıırın dikilmesinden çskfa-
d t. ıı.· · b"ld · d" d h on dört yeriırn hoparlör f; -

ket edileceğine hiç şüphe manya n g ırece .. ını ı ır ı- Muhakeıneıi yakında y pı· konac ktır. i3u ımretl Hal e· mek 181.ımdır v~ lm suretle 
kt I ğlrniz su burularıudan ilk psrtı lıcaktır. bu merulekette halkın en çok 

yo ur.. ı ol ın 700 tonu e•velki gOn gel· vi d veril o k.onfer n kon-
Ç ünkü Türk milletinin 1 ml!J, Moloz ı kelPıine çıkarıl· Zağnos Köprüsü ser gibi şeyler her tarnftan lbtiyacı gllneşe olduğunu dU-

yüksek menfaat ve idealle- 1 mıı\- b:ı lamıştır lkinci parti Qf" Zağnos KöprtlsUoQrı genişle· daha 1..olııyhkla diuleuilebilecek- şUnmek itap eder, bUyUk eğeç-
6 l lar ancık febrfn vabçe ve ko-

r~~ ~hakkukuna çahşan ~g~P-lm~ek~U-z~r~~-i-~~~~~~~~t-U_m_e~iş~i~b-l_t.~ek~u-z_r_ed_i_r.~~~-t-r_.~~~~~~~~~~-: rut nndb bulunmal~ır. 
Büyük Millet Meclisi: ne şah I K f. 1 Setııin iınarinde: ş blrJile. 

si menfaatleriilebasiretleri Kemal. Kayalının on eransı ınUşterek mali olan şehrin bir 
bağlanan tufevlilerin sığmak sokağında asfalt buluaurkE>n rll· 

yeridir ve ne de ağniya için Geçen perşembe günü akşamı üçüncü umumi ır.üfettişlik emniyet ~üşavir t riuda Arnavud kvldmmıam 
hazırlanmış bir huzur ve EF C l "'MET bulunm muı, lmariu yaai m11-

muavini Bay Kemal Kaya Kayalının Milli Ş umhurreisimiz S dı·aiyelin o şebre aoc k 11r111t 

sükün köşesidir 1 
· . I'NO-NÜNÜN hitabeleri etrafında çok kıymetli bir konuşma yapmıştır. ceddeı;iudeo ıirup limandan 

Bu meclis büyük Türk çıktığını ima eder halbuki her-
milletinin dahili, harici em- Halkevi sinema salo•unu hınca hınç dold•Jran bir kalabalık önünde kı•s med ntyetiu nimetlerinden 

niyet ve var/Jklarrnm hakiki genç hukukçumuzun verdiği bu konferansı aşağıya aynen derccdiyoruz: seyy oeu istifade edebi.meli ve 
Ye en kudretli teminatıdır. k: ? :;ırıhri bu bakımdan hdka yarar 

.5ay.n Yurddaş1 ıırım: 3 - Bir cümlesinde olgun bir p_rc1fı:ı: deme_ is_tcıni'y'o'r.mu . Bu 
En selahiyetli ag·ız. aziz - 1 <I At t k 1 ı- u şekilde imar etmeyi dUşUume-Üç ıün evvel hepimiz, tdc H:niy~tçi ve siyasi. soz er e a ur un ur~ ,n.e-

., .. muhterem AAı"//ı· Şefı"n d ı· tı·nı ınuasır de ı· ti liair. 
rr;;;; ı•ı kalp, tek insan, b r ve bütua bir .ıf. - Bir cümlesinde yarınla· en ye m U f P- D 

ağzı bize bu çetin imtihan- Mıllet olarıılt Mılli Şt:fımiz lsıaet rıaı:z:ın şahilcalarına doğru hız O thode bir duruma getlreo tiz,, Hillasa : A&fölt yol balen ac 

d ff k · ti k lno-Au~ nün t~tanbul Üoıversite aenç alaa deaıoltrat Ş•f. diyea azimlı tavrı yoltmu? buQ. gellrll şehirler için parke taşı. 
an muvo a ıye e çı aca- • 1 k At t- le d oa hiç btr suretle mnraccah 

I ·· · Jjıı.j içindan millete hihp eden gü·, 5 - Bir c:im!esinde lsmetli arı onuşan a ar eğ"ilmi? 
ğumzı on gün evve Un!· 6 l ._ 0 ,_ d İnönü ün bu imanlı hitabında olmadığı ~lbi muvakkat bir zıı-

d b ·· ·· heytcrnlı, samimi, şeo1'atli ve Eaer ımet olara11. ıro.Gn11şuyor u. 
versite kürsüsün en ulun d 1 ... tt ır d AtatürkiilA Devam ettill-iDi hisset· mııo lçiude bir sus mııbiyetiıı ji dolu bir bitıııbeıİuİ dinle ile. - •UZl el '\.UnıBD l\D iô 
vatandaş/arma hitap etmek 1 T '· M 11 miyor uyuz ? Evet '- d <!e k:alacakdır. Savın ilbay Koraltao, bana oöııll fi"diki: " iir>c i t.fi; • · • aru aı· 
süreti/e ve emniyet içinde bu muhteşem hitab::nin vülcselc B•ynelmilel siyasetin yarrn için larım Atatü k Devam ediyor. lwar denince fen işi oldu· 
müjdeledi ı... maaa ve teıirleri haltk:ında Trab beklenmedik ,hadiseler hazırla- 3 - Olgun bir c mlyetci •e ğu:m tıvvelce sôylemltıHm, eş. 

Bugün insaniyet ailesi- zonlu kard~şlerimle bir lı:onu4ma ması ilıiimali karşısında lıer ıiyul Olan Şer de şu hırı SÖJ· basıa yaptıracağı ?inaıara temaıı 
nin •n kıymetfı" uzvu olan yapmamı emrettiler. türlü nifaktan masun ııe müte- ıaıor : Cemiyetin kudret ve elıem- etillek isterim, yolumuz parke 

.. ff b h lJ k d" . miyeii oasati• 'karakterinin J r ı. t 1 ti · ı..u . Milli Şefin bütün bir hareltet n~ ir ir a ııe en ıne güvenrr O ;jUll aıı..a ıer a eoın a. ÇUıt 
Türk milletinin geçmiş dev· ._ b" . tt d" kıy"1etine her faktiirdan ziyade "orıforlu bı·r evı· buluatna"l"I tewı"aı ve başdan başa bir enarji ıro.ay•a· ır vazıye e zr. ,, l d ıııo. • .. 
relerde o'dug·u gibi bu dev· ş f b ·· 1 · " 1 k l ö bai ı ır. AlıiciK ııe karakter saıi.. ıa d A 1 d · t. t i 1

' tı olan bu hitab~leri etrafında söz e u so:ı erı soy er erı n · 
1 1 

• ;um ır. sı me nıye ın es • 
rede de Büyük Millet Mec ıöyleınelt ıelibiyetioi büUia umi oüade kumanda etti~i ve daima Lumho madık.ça cemiyeti• esaslı l'i yoldaki yürUyUş ıevkindeo 
! . · k j h ,.1 t le d ld M h d · · ı1İr izmet görmeye imkan yok- . d ı.. d' ısı en uvvet i va uet e· •iyetimle uz ve itiraf edeyim ltı uman anı o L1~u e me cığın tur. zıyıı e u .. şbm yorguıı arguı 111· 

minatı olacaktır. kendime çolt ıYÖrürüm. tanç rö~•ünü, parlayaıa kadir u . . lenmek U;ı;ore evine dönen işe!. 
• nanıı ıçlinıaiy tçı C<Jmiyeti bu 

B Hde bu va:ıife; inltil.ibın çe· sünıırülerin zeni'in •e azametli ımele, pıttroıı, memur, esnaf Ye 
üyük Millet meclisinin h . ._ l h kk ._ L· •••• - kadar ıüzei izalı etmıştir. batta "Urr"ıo r"tıat "ıhat ve tia şutlara maruz ı:amanlarınııı arım;.a arını mu a aıro. ... ıozuaua Ş ., • • • 

arzedeceği vahdet manza Büyült Millet ,Meclıaınde vazife önüne getirmiştir. met ~;;,~r:;0" ~iç ka~~k:te;:b=~~: wedeni ıbtiyaçlarıoı fttrdası gQ.-
rası Türk milletinin birlik ve mev.:ı almış Koraltan fibi Ş:f ıözlerine bu ltal'iyeti ve· baş; Şefirni:ı lcadar içden ve sa- oU ı~iııe dınç döne bılınek ıçtu 
ve beraberliğini ltnkara U· bir inldlap lıatibinın, Trab .. onlu riri:ea birlik v• biri bine denk mimi bir imau m lık detıt<.ıir. temıa etmek ıazı'.lldır. Her ~ün 
fuklanndan cihanrn dört ıcardeşler gbi Karadeniz dalıala. bir 17 milyonun natıl büyült bir laönü Fa.zılet vo ablikıa da liraş, banyo her güogU tomız. 
bucağmda da!galand1ran rıoa örnek olmuş c şrun bir i• kuvvet olacı~ıaı düşünmüştür.... ka:ı:aacıdır. llk lıergl1ıı taze •~ sıcık ye ok 
bir bayrak halini alacaktır. kilap haleti runıyeai yaşayan mü. Evet, vaziyet Şefin dedifi ribidir: Şıı halde başımızda bu şef, buıılarıo hepsı aıtrı baızmu k•'n-

ıaevvar mulııtin lauzurund.ı ifa olu. Bir ve bütün bir 17 ailyon = 400, içimızde bu tertemız yütaek ita- torlu dedigı şelıirlt.ir de ve ev. 
Orada on yedi milyon nuraa; . kendisine odev veril•iş 000 000 dur. Oa yedi milyon rakter olaulı:ça mılletıwı:ın yarıa- ltırde buluuur, Sı&bableyia tir, Ur 

tek ağız olarak milli dert olan zata muhakkak ki acı;inin .lörtyüz milyoaa dendir. ki hedeflere u1ışma11 iecıltmoye. tlıenileu bir oaaaa de~H tıraş 
/eri konuşacak, bütün kafa- azametini hiasetmelt düşer. Ulu ve ~bedi Şef Atalıirkde celctir. Yarın duolerden çok daha Ol nak yüz Un O yıkamak bile 
/ar birlik ve beraberlik için Fakat mademki o autlcu ben ıamao ve m~ıafe mefhumlarının uıaudludur. istemiytceğl hıbiıdir. 
de düşüneceklerdir. de sixin ribi derisa bir vecd içia- büyült de~işildiğini yaşamıştık. 4 - D mokrat Şer söyLayor: Orta çığ iaki bir aileyi 7 

d d. 1 d. d ıc· b d 1 - - d k'- b l~ t" · .. Büyük küçuk mes'elelerİr' Beşinci Büyük Mıl/et • ın e ım, ma em ı en • ooaun e re um e aga ıaın acze ' or fuslu kabul tt<1ersek evlerin 
ueclı'sı· her şeyden .,

1
·yade aiı.ler ribi her cümle, hatta lce- düşürülüşündelti harikayı görüyo· benim önümde ortaya dökülme. buııa 1ıtOre yapıl 8101 ve Wİ· 

rı " ıinde t.ıe imkrin dere,;esi Üz•rtn· 
1 lime•iDi yudum yudum, doya do. ruz. h 1 wııriuedtt, ~elıria şiw .. ıe 8"1k h "zmetıerine şimdi de "!la cita kapılmaksızın ınil- ,. 1Jmme ı · ya sindirdim; o halde, ilhamın 2 - Yapıcı Ye yaratıcı Dov- denizi ~örür, rutubet derecesi 

,.1 h ~ı ··kı k b /et dertlerinin açıkça mütalea 
Ye kauar le a U ıe O Şan men aındakı heyeeao ve ulviyet- let adamı şöyle söylllyordu: niıı fıızl11 ve rnrk.iyeDlll Rlz deu 

. .r / t edilmesrnde halk idaresinin bü. ve parti işlerinde ı eraqat a en ceaaret alaral.: tabnsıüsat.ı. "Bizim ideallerimız vatan ve so::ıra co yıı2ışlı wıatakıı_.ı oı. 
t b .. yük nimetilll bulurum. 

I t er insan mızı e aruz etlırmeye çnlıcabili· Millet hizmetinde toplanır,, her d rr v k ı tız s ti k ça ışmış va anperv d d .. Değışmcz Bııtkan Milli Şefin u6u o ı~ a o.u yııp-
larln Yeri. olacaktır. rim e ım. meslekte yetiıen Ür.iversiteli için .. 1 . d m sına raamen soau,..un rUttl 

R d d d" ı d" bu aoz erın e beynelmilel deaıolt- • 
a yo a ın e ıırimiz hitabeyi Türk Milletine ve Türk ııa· betli olınaaı b&S4ı!~İlo ıllklere 

B - b t k h an IOn adaD aj· t h rasilerio gıpta eciece~İ bir halk. ugun aş a a ram · r au a er ltolımesi tanrna lıizmet edecek faydalı 6 işlttr ve fakirlerin fıod1 1• '·abu · d çılık, idare edenlere örnek; edı .. a. 
Irk ve vatanperverliğin en üzerıo 0 ayrı ayrı <luraralt, tekrar unsur olmak ideali bütı111 çalış- 2u ya.kJJr, ıuaan İı>tinsal edUen 

telcrar olcuduıa. leolere omel teşkil edecelt Örnek. 
par/dk timsali olan aziz /vf il- ma hayatına hcikim olmak la. siz bir yüaelilt va mazhariyet var· ftlcktirigıoha kilvve.tını vergisile 

1 I ÜllurkeD duyduğum ş.a oldu: zımdır. 15 11 c1 dlıt" i b · /i Şef smet nönü olduğu dır. Türk Milletine de böyle Şef a.uruşa ö e .uı uuua ıçia 
'laDkı bCA oku .ıuyordum 0 ıöy· Cumhuriyet, Türk Milletine ı. il lk. dö lt ü Ü halde Türk milleti dünyanın K d ya.ışır. 8 111 ' e çuıı a ~ ıı yakar 
liyordu ulaldıırım a onua ıeıia· Milli devleti v11 yeni cl!miyeti Damokrasinin, vatanı den"Oeye buluoduguau ve fııkır halkın 

dikkat gözleri önünde. bir- den tatlı çınlayış'ar vardı. t · 
t emın •tti. Bu iki esas ile Tiirk ıaUıtahalc bir ötlce olan Fransada mıını: ekıııt>ll yed.lklerirıa göre 

l .k e beraber/ı"k manza""ası O ltonu 11uyordu. aönüode '4i!- 1ı1·ıt · ı V 
1 

• .,. mı ~tı _in•a:ıiıet ailesinde kıg Şef, idare edeCl, edilen telakkileri kalöriıloin H Oiautund!lo &~-
içinde yeni intihabrnı ya !etin malr.üıi talıbını Ataya kıyan metlı bır varlık ııaziyetini al .saılt ıık. de~işıldiğe maruz lcuıdı. tuklara k.arşı mukavemet ed.e. 

k b · t k~ / .ıalım ecdi yenen Ü. mı.,lır B" ··~rlık ancak temı"z 1'"'81 '·~nunu · ·ı M- di'·I · i b" bti h par en u ış e Jr ı asa e· .... .. v.. ı ..._ eıiasısı e o!yö ·: i· rue .. erıı:ı ır mu ra slin· 
tinden maada kendi kudret lnonı.in:ie tarıhi, Atanın ziya idealle gtdişen gımç nesillerin yere veıilea milleti temsil va fı de vererek 2 odalı ienlşce bir 

ında boş kalan ltucaElıırııoızı doJ· karakt.,- kuvuetlerile muhafa"'a zun zaman ya d 17 f r.ı h 1 bi b ve azameti önünde bütün .. u şaya mı ı 93 so 11 ur a a ve r mut ıbı 
.1 h .. dunll O. · · · olunur, yüksele bilir. ,, 18-U!, lö73 kanunları Prens Na~ ve soba ile ısınır blr hamamda 

beşeriyetiı1 saygı I e. ur J::vet (.) lconu~uyord11: yaratıcı Devlet •daa;ı bu ıöz- polyonuo vu; ettiii 1852 kanunu ( bauyoııı ) it>ıtret Te allıoda 
metle eğilmesi için en ge 1 - üir c ·aaıeıiDde Aık.er ve lerile; ıiı karakterli olmak.ta de. eıaıileri devlet reiıiae başka baş.. bodrum katı ( bu kııtııı yukar-
niş zemini; bir kere daha muzaffer Kumandan vım edin bu rllaltü kıymetli Türk k:a teJilckHere dayanan 11fatı te111• dııo kışlamak llJere geltı.ı 
naztr/amış bulunuyor 1. . • ~ - liır cümleıiııde yapıcı varlırı daha binlerce defa yük. ıilıyeler verdi. Hıfüm. : lııviçrı· kiraye verilmeal 'ftı nay· 

T YfiK yur 1 " farahgı kadır devh:\ iidil;u. e l~ ktir, P bf olt §D}'I r n· - Atkası 4 d9 - vaa ••khıumuıuı için alçak 

ve b sık olması ) havi ve maz· 
but ve azı l !>00 ~liraya mol 
olacak olan bir p!lan y ptırmak 
lılzımdır. Bu hanenin apul rı

nıo orta eb dda ve şlmal peD· 
cerelı•rialo çirt camlı ve e•i 
cenulıe nazır yanı gllntşlo her 
vakıt göre bilecek şekilde v 
daha eyistni istoyenl r içind9 
aşa2ı yukarı bir parça daha 
koororlu ikinci bir pllln da!ıa 
h zırlatarak bu evlerin lo~asını 
1'- doğrudan oğruyu dnlet 
ıermLJeıine dayaoııo bir şirket 
veyahud Belediye tıırafıodu 

teşkil edilecek şirket kira mu
kabilinde az bir m bleğ le hal
kı bir yurd s lıibl yspnak ve 
ber evin öııllnde ve arkasında 
fiçek. ve yeşilliklt>r içinde blrdr 
parça bağçecik bırak rak b• 
diiliğe Ye tırıy talın yaşama 

zevkine k11rşı labimıık nyıodır· 

nıak ve bu ılrrıo haricinde e• 
yapılı a rnıo unUo geçmek 11· 

r tile halkı rahatlık ve ref ba 
kar:;ı1 mUuleha akt ettirmek el· 
bett ki ber şeyiıı bal için b r
~ey oılll t Llcin berşf\y vatna 
için vlan ba devirde ı.ır pr o
sip olarak kalmalıdır. 

Binalardan başk şebrl teı· 
ylo ecJec:ek puk ve bağçele· 
re kı•1aca tem a etmek illerim: 
hıter kllrrenio ısimaliode ister 
ce ubuuda ulsun lıer şehir bal· 
kanın istirabat ed cetl ve tabi· 
atle baş başu k larak rııbuadı 

toplanan eıun v knsev ti dağı· 
ta bilec k. yerleri f eratı bağçe· 
leri pırkları bulunmalıdır. Bun· 
lar şelıria içinde kOçUk, dışında 
dıt Ye k oarıad bUyUıc olmak 
Uzer~ park ve k,oruJarı bıtlinde 
yapılır . 

Cemal Karahan 

Veni plana göre 
Tatbikler .. 

- Baştarafı birde -

radeı da mmtakanın asırlar· 
dan beri özleyüp beklediği 

bir meydanlık vücuda geti· 
rilecek ve bu münasebetle 
Kindmardan denize açJ/aca· 
ğı kararlaştmlan yola şim· 
diden başlanmış olacaktır. 

Pek yakm bir zamanda 
da yıldız sıneması ve biti· 
şığindeki kahve. titrek el· 
ferden yiyemedigı tokatı 

tadacak ve beledıye parkı 
bir kat daha güzelleşecek 
ve genişliyecektır. 

.:;ehrın t>irarı e'lve/ ima· 
rınr çalışkan idarecilerimit· 
den sabırsız/ıkla bekliy~fl 

muhterem hEJ/kımıza bıf 

müjdemiz daha vardırkı o 
da Jskenderpaşa camıi et• 
rafınm temizle11mek üzre 
olduğudur. Bu c!mi etrafıfl' 
dakı dükkan ve kahve/et 
yıktıruacak, bu tarihi eserı/1 
her taraftan görünmesı ırfl 
kanldşacak ve dolayısıfe 
Beledıye meydanı arka er 
ht:tlere dogru genişlıyecel<' 
tir. 

Yeniden bir şehir kurrJ' 
yon.ız, Trabzonun yüzü giJ/1' 
den güne quzelleşıyor. İd4' 
recilerimJZın devamlı ça/ıŞ' 
malan, muhter~m halkıtfll' 
zrn yakın ve yüksek a/ak8' 
/arı sayesinde daima yıl 
rüyor ve daıma iıerliyorl11" 
Uç beş sene bir ayrılıktP11 

sonra iskeleye ayak basof1' 
far bu şehri tanımakt4 ıe; 
reddüt edeceklerdir. Br.J11 

imanımız vardır. 
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İntihabı Mebusan Teftiş 
Riyasetinden 

Büyük Millet Meclisi 6 mcı intihap devresi için intihabı mebusan kBnununun 
?6 mcı maddesine istinaden 15 Mart 9~9 Çarşamba günü Yomra nahiye ve merkez 
koy/eriyle şehirde müntehibi sani intihahı yapılacakfır. 

Heyeti Teftişij ece tesbit olunduğu üzere Yomra köyleri müntehipleri 

I - Kodil 
2 - Sincan camii 
3 - Cicera 
4 Kocaba 
5 Dironll 
6 Küçük Samaruksa köylerinde 

l\1erkez köyleri müntehipleri 
1 - Hos camii 
2 - Hacı Mehmet karakolu 
3 - Kireçhane köylerinde 

Şehir müntehipl•ri 
1 - Erdoğdu karakolu 
1 - Kavakmeydan camii 
3 - ismet paşa karakolu 
4 - Ortahisar 
5 - Halkevi • 
6 - Belediye daire ve mahallerinde reylerini vereceklerdir. 

ilan 
Of lrra Mcmurluaundao : 

Açık artırma ile p:ırayn çevr:lo· 
cek gnyrimenkllln ne oldu~ : 

llı:i kıt'a tarla 
Gııyri wcnkulnn uulunduğu mevki, 

mahıılleııl, okağı, numarası : 

Hııçavera köyü Ba~azada ve 

Eleyadı mevkiinde tapuauo kanu· 
nucvvel 936 tarih ve 56 ve 56 

numaralarında kayitli iki kıt'a tarla. 

Takdir olunan kıymet : 

Çalılık Vislr kö7Uotle Hi11e. 
11 çalJhğıa (3) döallm itibarile 
nısıf hi senin 6 hissede bir hl•· 
sesi Abdi oğullımadılD Sallb 
Oğlu Abdullah 

Visir köyU 
6 hl se itbarila bir hl11esi 

(:}S) Ura 
Artırmanın yapılacağı ye·, gün, ııııat 

or İcra d • i re s j D do 
ı .ı Nisan 93' cuma riılü ıaat 

10 den 12 
1 • İşbu ıayrlrneııkul(lıı artırma 
şartnamesi H 3·ll89 larihlndea itiba
ren :!3~ No. ile Of icra 

daiseı!nde muayyeı.ı numara
sıoda berkesin ıorebıJ•etıi içla a· 
çıktır. İllhıda 7aıılı olanliaıı fula 
malQ111at almak lateyenhır. itbu şart
nameye ıl3 l·23~ doııya numaraaı Ut 
•emurıyetimlw muracaat et111el!dir. 

Açık eksiltme ile istinat 
dıvarı yaptırılacak 

inhisarlar Başmüdlirlüğünden : 
1 - Pulo.tanıde tütün Bakımeoi önünde şartname •e 

projesi macibinct yaptırılacak istin 2d divarı açık eicıilt
mege konulmaştıcr. 

1 - K,şif iede/i 5082 lir• 08 lcuruş "' ma'CJaklcat 
gü'Oen 381 lira 16 kuraştur. 

J - E!csiltmı ıs.3.,39 tarihine rastlagan salı günii 
stıat on btıdı B•ımütlürlük mokamıntla komisyonu lıuıu
run da gopılacaktır. 

4 - Şartntıme •• projıler 25 kuruş makrllilinde Baş
midürlülc muhasebesinden alın11.,ilir. 

5 - Elcsiltmıge işlirtılc etmek isteyenlerin Vilayet 
No/ıa Mütlürlüiünden alınmış /ınni ehliyet t1esikası ibrtıı 
etmelui ltisımdır. 2 - i/. 

Elbise, palto ve şapka 
eksiltmesi 

2
• Artırmaya lşUrlk için yukarda Transı1t l1Şletme mu11dürlu11 Q-U11 nden 1• yaxıh kıymetin yüzd11 ycıUbuçuk 

nlııbeli.ıde p.y veva mtllt bir b8Jl· 
kanın tomhıat mektubunu tevdi ede· Transit işletmesi memur 'Ue mü~tahdemini için gapıla-

el· 
eektir· (l:!f) ca/c 68 t•lcım cliliJı, 16 palto 'lle 68 şapka kum•~lorı 
S •• İpotek sahibi .alncukhlarla diğer r 
alukudarların vtı ırtifalı: hakkı illaıp iduremis tdr11/ından verilmek harç ve dikiı müteahhid• 

l . Yukarda yazıh nahiye merkezlerinde hangi köy ve mahallelerin rey verecek 
er, aşağıda yazıhdır : 

im· 
ır. 

ndtJ 
~iti· 

el· 

lfı J - Kodil nahiyesinde : Uz Mesehor. Kodil, Uz Sifter. Simona. Sukuri. lerintn gnyrımekul üzerindeki hak- tıit olmalı iizere •çılc. eksittmı ı"l• mu-nakasaga lco11ulmurtur. 
tarını hu .. ,ısiltı filiz ve maarafa dair "' r 
oıau iddiıılarıııı iibu iltu tarthhutea 1 - Muv11/c.kat teminat 91 lira 50 kuruştur. 
itibaren yirmi g!ln iı;iııde nraki 
mnsbltelerlle birlikte momurhııU- 2 - lıl.arecı 'fleri/ecek kumaşlar terziye tulim edile-
wıze b!ldlrmcleri ıcap eder. .Akil • • d t ı· /cL ·ı b · [•Jc. b k / 

0zarak Bacı/ak ve Kıhçlı. 
2 - Sincan Camii : Sincan camii, Sincan Mesehor. Mukuzi. işhan, Eleme

halde hakları tapu oııcıııte Hbit ceıın en ti zm ma vuzı e ır ı ta u umaş •r ifin llY· 
Ladomi sağlf. Kuru olwadkıça &ııtış beııeunuı paytaııaa- rıca 1000 lira tıminııt alınacaktır. 

aıudıın hıırlç kalıriıı.r. 141 /c 

tıos, Zazanagüney ve Oğuz Zazana. 
k 3 - Cicera : Diğenei Bal§. Diğenei zir, Ladomi Kebir. 

4 • Göııt~rııen gOnd;ı artırmaya iş· .:S - ırıüna asaya gitmeden evvel llu teminatın rHmi 
Karun, Kadaruksa. lşgevros ur.lk edonlor arnrıua şıırtrameıını mııkbaı mukouili id.,e veznesine yatırılması ltizımdır. 

~ku:~~a~e t!~~u=~~ m:~~~1at :~:~: 4 - ihale 21-3-939 tarilııne Tlıslayan S lı günii 

0rgen, Cicera, Hara ve Foşa. • 
~ 4 - Kocaba : Kocaba. Zimlaha, Süf/a. Varvara. 
'senibiif§ ve llrseni zir. 

1r :5 - Dirona : Dirona, Masonai bala. Masonai 
·~lafka hatipli. Kalafka lskenderli ve Kalafka llrduçlu. 

zir. Civera. Kuha/ı, Kan, ıtd "" ıtıtıu ornuıırJar. saat 15 de Transit işletml!sİ müdlirlüğü binasında miite-
5 • rayın edılen Zllllll\l\<ı& gayri 
menkul uç aofa tıaQrıJdıktu 10nra şekkil komisyonda yapılacağından taliplerin geomi mez-
oıı cok artıruna lhaıe ecUJır. Ancak mez/curdc iıletmı:ge müracaatları. 
urtrrınu bedeli nıulıummco .klymetın 
yazdo yctuıii boşını ouıınn Yeya 5 - Fazla malumat ıdtnmek iste enlerin Trmı it 
ııııtış hıteycuıu aıııc:ıQ'ına ruchaııl olan • / t "d- l" · " "/ dlğor nıncukllinr tıurnnnp da bedel • ış il mtt mu ur aıune muracaatları l an olunur. 3 4 

C 6 - Küçük Samaruksa : Küçük Şana. Küçük Samaruks ı Büyük Samaruksa 
<ışera, Büyük Şana ve Xuhla. 

it, 7 - Hos Camii : Hos Dimasya. Hos Konak. Hos Balavrak ve Kastamoni 
buulnrın o gayri meı.ılırul He tcmln 

flnifa. edilmiş lllucakınrın mecmuundan s·ııı·ndı·raj· esksı"ltrnes·ı 
fullayn ı;ıoaıazsa en çok: arhrıtna 
taalıtıUı.lll bakı knlwalr IUere artırın 

0s girasya. Kamera. Kavala. Z~fanos. ve Hos Meşelos. 
k 8 - Haci Mehmet karakolu: Zan.~ur. KJ/at. Hortokop. Zurha, istifi. 
'talernen, Munda Güze/köy, falunda Yemkoy ve Mesarya. 
'1 9 - Kireçhane karakolu : Kireçhane. Nefsi Kar/Jk. Şuneriya, Kozomiya, 

8htnat, Tos. llğrıt. Zülmera, Çukurçayır. Divranos, Tırzık,Kisarna. llrgalya ve Kanllka 

Merkez Kaza Nahiyeleri 
J - Erdogdu karakolu nahiyesinde : Polita. Soğuksu. Erdoğdu. 
2 - Kavakmeydan c:ımii : Holamana. Kalcıya. Kavakmeydan, Yalı. 
3 - ismet paşa karakolu : ismet paşa, Hız1tbey. 
4 - Ortahisar : Ortahisar, Bahçecik. Pazarkapu. 
.5 - Halkevi : Çarşı. Cumhuriyet. Kemerkaya, Yenicuma. 
6 - Belediye : Boztepe. Gazipaşa. Çömlekçi. İskenderpaşa. 

~ flskıdan ka/dmlan defterlerde isimleri yazılı intihap hakkma mıtlik kadm, 
~~k vatandaşlann yukarda yazılı günde köy ve mahalleleri itibanyle merbut bulun

nahiyelerine muracaatla rey/etini kullanma/an ilan olunur. 

on l>e~ gilıa dalın t.untht ve 00.D~incl Vilayet Daimi t:ncümeninden : 
günlln cıuu 91011 

29 4 939Cııwnrle&i g11nü aaat lOde r,<A,,%011 - Kisarna gol11nun 3x750 - 6x880 ınci 
yapılacak arurwudıı, o.ıdeli Nhş iıte· ki ometresintle gapılacak { 880 J ,I lira { 4 

1
1 kuruşluk si

yenın alacağına rQçhanı ulaa dlAer 
nlacaklılnrın o ııayrı menkul ile temin lindiraj 19 gün miidtietle acık eksiltmeğe konulmuş# r. 
edılmiş atacakları meemııundanfazla Muvalckal t11mi11atı { 660) lira { 8) kuruştur. 2L-3 939 
ya çıkmak ş:ırtilo,, en çok artırana 
ihale edlllr. Böyle bir bedel •ide tarihine çatan Çurşamb• tiinü saat 15 de vıla;et ma.lc • 
:!:!:e~~·ş~~aıe Y•Jılamu. V• 1atııuı mında top/tınacak olan d•zmi encürne11de ih!!lesi yapıla· 
6 • Gayri menkul kendialııe ihale calctır. Keıif ve ıartnamesini görmek istigenlerin her gün 
olunan .lduı~ derhal nya verilen encümen le.alemine ve talip olanların mııvalclcal temınat
ıallhlel lı;lndıı parayı vermez. lllale 
kararı teıılıolunarak keııdlıJnden enel lariqle mezkur gün~' s atta encümene müracaatları. S-1 
yllksek lckUfte bulunan kim1e arzetllliş 
olduğu bcdcHıı almağa razı oımaz 

veya bulunmazsa hemen oııbeş gl1.n 
müddetle artırmaya çıkarılıp en çok 
artırunn ıhdle etlılir. lki ihale ara 

Pazorhkla menfez, köprü eksiltmesi 
Vi1ayet Daimi Encümeninden: 

_ _ ıandnkl fnrk ve geçen i:llnler içinde 

t~~8.@]~.~~l~l ~,~~~~Sll!ınl~l!i~~~@~l~!!!~!!~ll~~!!!!!!!!l~ınmı~B f;:J·i::~.;:1:~mi;~;;::~!;;; 
TrabJon - Kisar•a yolunun 4X 480 - 6x880 inci ki

l11metrelcri arasınd" g11pılacalc iki men/ezin tevıiı ve ge
nitlen sekiz men/ez inşası ve ilci adet köprü tabliyesınin 
beto11armege lalıvili111 ait ( 3817) lira ( 16) kuruşluk §li nlıcıdau tahııil olunur. wıutde (133) , 1 k • • ~== Gaymenkullerlo yuk:arida göserlleıı 

~ ~ ı s ~ ~ ~ . . a ~ ı t ;i:i~3~:::~~~~:::..::~::.~: 
' Istanbulda 939 yılında go.· sterılen. fılımlerı. g. etırmeK .ı.çın -=~-· "J!!E:~ ilan 
~ Ot kr.t memurlu ~ıındın: 

~ h.i?bir .fedakarlıktan çekinmıyecektır. Mevsımın en guzel ;:'-"=_t= Atık artı,.. Ue .... ,. , .. _ rileoe.k ıa:vrıaea.nııa u •l•qu : 

f ı b 1 b ı Gayri 1aenk11l1la bııllUld•*1& •Hkl 
• l lffilerıne ağ anmış U Unuyor • •• e ıalıaaiJeG IOkatı nı.ımaraaı: 
~ . ~= t&k.air olunaa kıymet : 

lceıif bet/eli üzerinden 12 tün müddetle v• palarbkla ek
siltme;ı lconulmurtrır. Mu•alckat teminatı ( 286) lir• 
( 31 ) lcur•ştar. 15-3-939 tarilai11e çatan Çarşamba günü 
ıa11t 15 de viligıt malc.amı11da toplanacak olan daimi 
encümende ih~leıi gapıl'acalctır. iste/eli/erin me:ıkür gün 
'" 111atta ıncü:nene muracaatiar1 3 -3 

Mağaza İcar artırması 
Ng Cınsi Mıvlcii 

· et" 
üıre 
fı/1' 

ef ef 

• Bundan onbeş gün evvel İstanbulun en yuksek sınema- r= Çalılık Uç hisıede bir bl11e-
~ h . "" 12 blsse ilibıırıle 2 hlsıeai :l4 
• larında haftalarca gösterilmekte devam eden ~eş ur sınema :_~ __ bısstt itlabllrile 12 bisseaı çura. 

~ 1 h l ) R d lf V l t ve sevimli ~li:ii ruua koyUadea Karı Mustlfa ~ Yl tlızı (Halen a yatta o mı yan u o a an ıno ~55 uauıhırındın Eyup oaıu Abdullah 

~ ff k ld ki 1:.1§ Çufaruka" 
t Yıldız Vilma Bankinin en çok muv a o u arı ~= 12 bl:,seaı ( 2so) iki 1uıem 

sabık ôedeli 
iir11 

31 Meğa:ıtı Muhitti11 geni sokak 45 
"l-~3 .. • • • !10 

Vilayet Daimi Encümeninden: 

Mu. T. 
Kuruş 

338 
675 

Yukarıda cinı '" salnlc bedel/eri 11•zılı buluna11 
hususi muhatehegı ait mağazaların bir senelik icarları 19 
ıan müddelle arttırmaja çıkarılmıştır ıı.3.939 tarihi11e 

~rı(J 

/ /f{l 

isıfe 
cı-

cel<' 

~ a ~ ·~~ lir~ 

~~ Ş ey h o 1ii1 0 g 0 lbD ~iii 14
·:. ~{~. ~~::~~i:~·::~~I~ 

Şaı tuameııl ı:; 3 '141\l taırtlı.iadea iti 

• F ,· ı m ·, gel m ·, şt·ı r '~ :;:: 1nln

241 -~;~ .. u.ou~!r .. ~~: ~ ~- 1ıorke11l11. gOrebllaeııl lçla açılrtır 

~ 
§ UlııJa yıuaJı olanJarcbn lada aa. 

~ 
1 

d 1 ı ı ~ == ıtı.ııal aloıak iıteyeııler, ltbu .. rt 
C•. f•ıl d 11 nya S11nema arın o ay arca goste ==== ıı.amıye V• 

934 241 tioıya ııuınaraaUe '4 1 1 m u • ~ = W41D1Ufiy1ıham:. D1Ucacaat etmeJilllr 

t' 1 v ı b ı · ı k ı ı ~ 2· Aruruıa1a tıU rlk tçJ.ıı yu.karula ı rniş a antino u unutu maz esen e o p er- -e; yuııı kıy••1ua 1h•e yMJbaçuıı: 
• I f .:::=1 niıb;ıünde pey nya mlllt bir Bakuın 
~ d .d h t b ı t i:.'E!E: ,eauıat meıı.t11bıı tevcti e41.leeekM.r (lH) 

~ 
e yenı en aya u muş ureıı ~== :S• lpotelı:Nhibialacakhlarladltv 

k f 1 
.. ~ •likdarJarı.cı n irtifak kalı:kı 1&b'1> 

T il k ı· k 1 b .. .. k şa ·, mlı ~== ı11nnıugayriıne11kuJ lberiadelcJ la.akla 'a . . ur çe ses·'· ~ar 1 1 uyu r .. . r ~~~~ 11::~::rı~ı~fl>;e,~:·~::hiıı~~ 
, ll fılmın mevzuunu bılmıyen yoktur. Genç sanatkar bu eserınde ~s ,ııubart:n 11rmı ıuıı içlad• • .,, ... u 

~ 
f ~ mllıbıtelerilıı birlikte meaartyetlml 

P 1 
"-~ :ı.e bıldırmeler1 icaı eder. akil hal a r o m 1 ş t 1 r e a a E E:5 d.t ~aklan tapu lidlil• Nbl t O)m& 

'.>ıt.... t== dıkça •lış becıeJ1ııilı payla .. uuulu 

-iiiiiiilii8ii~iiiWiiiiiiWiiiii1·ii ~:.~.:~~~~· ... ~~~ 

~atan Çarşamba tiinii. saal 15 de oilüget malc.ammda top. 
Lcınacak ol1111 Jtumi encümende ihaleleri gapılacaktır. ls
tdlciiLerin mezkur tün v• Jaatta encümene müracaatları. 3-4 
okumu~ ve Jllıuıwhı malıhnat almış 
ve bQDları tem&mM k.a9aJ e&aiı 
ad n lbtib&ı oh1Darlar. 

5 'faylıı ed11eıa r.aıaanda p7ri 
menlı:ııl tlç ele.la batmbkL&a 1011ra 
e.ıı çoll aruraaa ihıu• 841au ancak 
artırma oeclelı aııtıamBn kıyuıatli 
yll%de y•tınıı blŞıııl bı&lmu 'Yeya 
aatıf lateyeAJ u aıaeatına r 11elı.ani o lan 
dlfer alacaklUar buuuıup '--1.JedoJ 
bunlann o ı•:rrt !Slealnıt Ue \emin 

edllmif alcalanıııu uıeomuuodaıı 
fa.ılaya ç.ıKlllaHıı. 1ııı çuk •rlıraı;ııu 
tabtıı.ıdil bakı lı.alaaıı. ü:ı:t:rıı artırma 
OD bet Güa dalla 1ewdit Vll OLI bet1.ııct 
fllatlA IOllU elaa 

29 -4· 9ga cumar.eii &11DU ayni ı;a.tta 

yapılacak artırmada, IMclell ıatıı ıııt&ye 
aia alacaıına rllçaaaı olu ıüter 
a!aeakUlatı.n o rayri ıaukw Ut -.ı 
edilaiş alacakıarı uaecıauıın.ıan faıla 

1• ~11;~ fU~, •• ~·it artıtua 

lb.ale edlllr. Böyle bir bedııl elde 
ed.tlme1.1e lb.ale ya.ı,alıııa:ı.. ve 1atıı 
talebi 110 .. r. 

6 Gayri menkul kenıii!lıı• ihale 
elunaıı luıaae dsrtıııl •eya Terllen 
mO.lılet içi.ad& parayı vera:tao ihale 

ıı:ararı fıaholwıarak kend•hlu eYvelen 
rtlltııek \eklitie bııluııan klmıe ar:ııelmlş 
ı>ldutu bedell• aımaıa ra&ı .Jmaı; veya 
baluıımuaa hem.• onbef gQıı mil.adet 
lo artırıwı.ya çıkarılıp en çok nrhrana 
lb.ale edilır. iki llııale araıııodakı faril 
ve ee;;en gllnler lçiah yUr.ıeş teı. 

b,.ııap el unacak falı: Yö diğer zarllr 
lar ayrıca hılmıı llacet kalı:uakıııtın 
111..ftmııriyeba.Liıce ancıdan tahlil oluııua 
madde ll88) 
Oııyrlmenkuller yukarlla gl!slerileaı 

J4 • 4 • 9S!J tarUalııd• Ol lcru 
memurl~ıı odaaında lt!Jıı ıııo ve 
gOi~ertlııa artırma ıarwaml dı~r ••I 
•to ohlaçı '' Ula oJuo r, 



ry y 

Bugün 2 ci müntehip seçimi yapı ıyo 
Sayın seçici sandık başına koçl 

Oğ'uzlu, Bny Ahmet Trukya, Bay 

Kefeli Kemal 
14 üncü intihap 

nahiyesi Halkevi 

eni gol 

Hamdi Dursun 

1 
Bir mud tten beri lstanbulda 

bulunnn Kı:r ,.uı ve f lll !!"nçl -
rimı d n C hu y t H lk P.ıtti i 
~1erkez ka R ı ı d Hamdi Dur 
suo evv lKı giın lcıt n.Ju d n şelı· 
rımize elrl ştir. 

·~-~~~~~--~~ı 

İlan 
Tr bzı)a lcr ı memurluğundan: 

e 
• • 

- lran ransi yolu bi incı rabzo 
mıntaka aşmüd"rt··ğ··nden: 

Baştarofı / de -

7 inci intihap 
nahiyesi Hos 

Bay Cevdet Alıp, Bay Ze
keriya Kefeli, Bay Muh:ırre.ıı 
Halci oğfo , Bay Halit Ôğınen Öğ· 
rdmen, Bay Halit Yalçin Kaya 
Kültür Müfettişi, Bay Atıf Saruhan, 
Bay Osman Melek, Bay Ômer 

Kazan çel Heledi y~ B • şkiı t ibi. 

10 uncu intihap 
nahiyesi Erdoğdu 

Bay Tab in Uze,. Üçün.: li 

Umum Nüfetti, , Bayan S:ıltıbe 
Akbay 

Trabzon V alisi C.H.P. Başka· 
nı R ef ık Kor ltao E.şi B ııyan 
Mulc?ile, Bayan Fahire llü ıı lİ 
Alkan, Bayan Salıhe Abdulkadir 

lh~. Bay Şevki Savaşçı Emekli 

Albay, Bay K amil Dede oğfo, Bay 
Hayreddin Atakol Dış tabibi, Bey 

Zühtü Saruhan Eczıcı, Bay Ka
zım Bulutay fındık: mütebassiıı i, 
Bay Seyfettin Özden Noter, Bay 
Emin Baş öğretmen, Bay lımaıl 
Bayraktar marankoz 

AQJ.k arlır •• Ue pa aya Je"
rlleeek gay im ku n ne old tu • 

Gayri m u ıllln b l mel ~Ykl 
mh ali &ı> agı n ımara ı: 

takdir olunan kıymet : 
S ğ t r fı Haınami oğlu haci 

t emPl a~a ve 11 sı ma~ Z')'!I sol 
tarafı Eokt o~ u r\nast s mıığ' za. 
sı arkatsı H cı K ı oğlu kahveha· 

1 - E b iltmelle k'.Jnulan iş: Transit qrılunu c: ki· 
l< metre 1X 000 - 63x300 arosınd ı pnrk kale! rım, şose 
~saslı tamiratı <1e dere fohkimatı • 

1 
8 inci intihap nahiyesi 
Haci Mehmet mevkii 

. 
11 inci intihap nahiyes

1 

Kavakmeydan 
Bayan Zekiye Şaban Ülker, 

Bay C emal Karahaıı Avukat, Bay 

Hüseyin S!lia. otlu, Bay Mehmet 
İorahim Olı:mıın Dokto~, Bay 
Muilafa Reşit Tarakçı o~!u, Bay 

Ali Budıık, Bay Ahmet Ô z Sal 

oes i cephe l tnrikiam il' ruırndlıt 
nn2'aza; 10 :.!O l'opı.1nun M rt 
936 t rilı, 163 ı o ro. 1 i c t 
'e 128 sır num r ıod ~ayıllı 

800 hr 
Trabzon ı c r n daıresinde 

. . . "h h" . 14 Nısan 9JIJ cuma gunu 
15 ıncı ıntı a p na ıyesı 1 saat 1 den 12 

B ı d
. d • · l· !~bu ftyri ın ıırtırma 

e e ıye aıresı Şurlnnm li l s Jil tarlh nd ll iti 
b.ı.ren 3J·ı> N • Uu tr11bzon icra 

Bayan Nahid~ Çakır oğlı·, Bay 
Sadi nıza altı Kulaç, Bay H san 

F.ahri Bıı~ Öğretmen, Bay Eyüp 
Uzun 02lu, Zambur muhtarı Bay 

Temel, Bıy S alih Abaza o ?lu, 

Bay Orhan Kaya O bay B&ş 
Öğretmen' Bay Ka rni! k üçük Üs· 
man oğl ıı, Bay Kazım T;.ırakçı 

Gız"pı2'a ötretmeni, Bay O man 
Üz Atalay Sabile varidar müdürü, 

Hay Huaa Furunc:J oğ!u, Bay 

Mebmot Kazaz Tüccar Teızi . 

daire hıin ua3 ye 
12 inci intihap h rkesia gör bil .:11 I • n ,ık tır 

İlllndıı yazı ı olnnl ı ııu fu:la ıa· 

h. · I' tP hl unt ıı.m lst :J r, iOD ,,art na ıyesı sme a§a seyin Çulha, Bay H:ılis Nemli, ııııml!yc ve .., ı ı; do ı ııu nııruıı~ıt 
. l . E • mPmuriye mı ıu • rn t etru •hhr 

Bayan Emine Kadrı Evren, Bayın Hay Alı Riza ııl, Hay uem !!· Artımı ı~u k lç n yat Rrıdıı. 
Feride Tahir haylcal, B:ıy Sül~y- Onıtan Bay Kazım Hücınü Gül r yozılı kı}lll tı Y ,yedıbn,uk 
-aıı ~ah'ır Durultan, Bay Mahmut O ~t , B H Ah et Enez or.· nl betinde p Y v Y l lt b r Bakanıv 
- • O&. or, ay m ~ tenıııınt ın tııb v edıl c kUr (12 ~) 

9 h 
Muammer Yarımlııyılc, Bay Huen • .. Lezzet Lokantası salıibi , Bay 5. tpote b bi al :akhl rla diğer 

uncu inti ap Ahısha, Bay H11lit Kund up ı ·ahim F rid Gulsel Yeşilyurt • laıı:darlıırın ır ba~ı sahip 

ı K h 
lerının ga:) rim •nxu n de~ akla 

na 1İyesİ ireç ane L ıntası sahibi, Bay Mehmet rını lıuııu ııe Uz • wa.orat dair 

Bayan Fat.
•• uay Alıme t 13 u""n"Ü intihap Na hususi muhasebe müdürü, olan iddialarrnıi lıu uAn tarılıi deıı ~ o , , ' •• • . l lıt1lıarcn yırım gfin i~ınd.ı e'li rakı 

demeli Kireçhane muhtorı, Bay h' • Q h' Bay Oıner Saraç, Bay Nurı Dız- mlialnt !enle hirfü:te memııriyetinıl 
13 

• na ıy·esı rta ısar dar Bay zu- htu" L:vren E!Delr.li ze bildirm lLrl \~p ı;d r. aıı. 1 hal 
ekir Süküti Y~niyol g llz tesı , c. 

S 
. ı. l L" de hakları tnpu sicillle sabıt olma 

aahiOi, Bay Cemal .Murııthan, Bay Bayan Naime :-ladi Başmao, Yarbay, Bııy ımı A~yo ıse dıhı: autış b deıınııı paylaşmasından 
Naıım Ural, Bay Salahittin Eyu Bny Rııbı Ural, Bay K'ldrı E.vren, müdü • Ü, Bay ~Iehmet H l'zar, B~y ırlç k lırlar. k ol Gösterılen günde ar lırm ya 
boıtlu, Bay Hamdi Emeldi tüfenk Bay Temel Nucumı Gölcııe l, Bay Abdullah Günel Kızorta me t ep tşUrak ed1:1nler artırma şartnaın ııiuı 
çi Subayı, Bay Hatlı Boş a , Bay Faik Bekir og-Ju, Bav Yumnü ı<.üdürü Bay Rafet Gökmoran oıı:umuş vo l :r.urulu mıııO.mat almış 
Abdullah Kaz ı; c ı , Bay Bürhan Öınerbaş, Bay o .. uan S ezmen dolttor, Bay Harun Huun 02lu =~ v~u~~~~~a!e~f:O~~la:.•ıbul olrui 

ı.:.:======-==--=========-==--:-:. ===========-=-=.. -- b l'ayin edilen umanda gayri 

K. Kayalının Koferansı 
- Baştarafı 1 de - ' O; bunları lrnnıı şurken bir Türk 

· D k · · vatandaşı, Atatürkün Aslt erlik ve 
de Amerıkıda emo rasır.ın an· . t k d ,1.- k G · t lt 

ınyase ar a aş•, ur eı c ı sme ı 

la~ılız tarzı başka b şita teza- E.b d" Ş f ' 1. · - 1 
h

- 1 k 1 1 l e ı e ın e ım zıyaı guı e· 
urlere ve te .. ıtı ere yo aç ı. . d .. 1 . rın e g-oz ya~ rımıza mana ara· 

Kı!Dı yerde halk arasında sınıf mış ve bu ııı J tufanını şöyle 
esasını reddetme) en mevzuat sa- ifadeye ç~lışmışbm. 
hali tatbik buldu • "Sen bu ıöz yaşlorımıza ba 

Şurada Şef böyle tcla1tki olun· kıp ta yarından ümıtsızler.diğimi zi 
muş, f•lan yerde halkın bir kııı· zannetme Atam . .Ser.i bütı.n hü
mı uil bir kısmı değılmiş bunlar viyetimize doldura bilmek ıçın 
bizi ve biziın demolı:ruimiıi ilmi içi•izi boşaltıyoruz. ,, 
m~nada dahi alaltadar etnıez. Bu söz.erimle vazıyeti iyi ifa 

Bızc!; bizim Şefimiz Babamız, de etti2"imi bu gün tekrar görmüş 
oluyorum. O~çen her ıün onun 

büyü2'ümüz, her şeyimiz ve bir 
telt kelime ile Mılli Şefimizdir. manevi vadıgına art"n bir zinde-

lik ve hayat verıyor. 
V" bu Şef hallu içinden duyma· Ont'; bütün çız.,:ileri, eskisi 
da Dimet bulmaK.tadır. 

Bizde; aınıf ve halk arasında 
bir ualet tasnifine lüzum yoktur. 
Çünki Türle Mılletinin tamaını 

Asildir, Ve bu mıllet o yüce 
Şefin izinde el ele vermiş, de-

mokraıiyi 'l'üı k zaferleri ,gibi cm 
aal11z yeni bir zafere götürüyor. 

5 - ismetli İsmetin Söyle
dlklıride ıunıar: •·Feyizli /n. 
kilôplarla teşekkül etmiş yeni 
cem;yıtin Emniyet ııt lııızurun
dan bahsedebiln.emiz 15 senelik 
Atatürk idaresir.in miisbet neli· 
cesi olarak mümkün olmaktadır. 
Atatürkün Ebedi adını hep bera 
ber yüreklerimizden taşan seugi 
t1e tazim his/erile y adedelim. 
Onun hııtzrasına karşı samımı· 
yet tezahüratımızla y er yüzü 
göklere kadar bir daha çınlasın.,, .. -

gibi dıDÇ ve çeJiıc hiiviıcti ile 
lDönü lıissediyor, bız bisseüiyoruz, 
Türk Mılleti ya 2.tıyor. 

Sözümü bitirm den Milli Şe 
fin inaçlarını da kıııaca hüıiiııa 
edeyım: O; 

1 - Bu g inkü Türk Cemi 
yetinin olgua 1uğuna, her imtihan· 
dan birlilc ve beraberlilde ve yüz 
akile çıkııcagınll 

3 - Gençli2ia moral ve ka· 
rakterindeltı sağlamlığa. 

3 - ruz~ .Mılletinin kütleli 
kaldıkça başaramayaca~ı iş olma· 
dığına • 

4. - Mıllelin ğ'ücüne. 
5 - Yaıının dünleri luıkan · 

dıraca~ına, inanmaktadır. 
liıi'. de OııaJ Mılli Şefe inanı· 

yoruı .. , Atahirıtu ona ınandı~ı 
bdar inanıyoruz. Ona; Atatürk 
kadar inanıyoruz. 

====-=-==-=== 

Blokajla şosa inşaat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Trabzon - Giresun yolunan Mero.ş caddesi üzerinde 
7X228 - 1X88S inci kılometrelcri aralarında.ki llozuk 
alan arnat1ut kaldırımı kaldırılarak bLokoilı şoH inı•a· 
sına ait ( 3958) lira (50) kuruşluk keşif 6erieli üzerinden 
23 tün müddatle açık ı:1esııtmege lconulmuştur. Mu uak.k.at 
teminatı (296) lira (88) ku:uştur . . 2?-3-939 tarihine 
çatan çarşambo tiiniı. saat ı .5 ~e flıl~get mu/camında top
lanacak oları da.imi encümende ıh2lesı Y"'Pılncaktır. Ke#/ 
"e şartname~ini törmek .. istegenlerın {it taüp olanların 
daimi encümene muracaatları. ~ - 4 

Defterdarhkton : 
J~kenderpaşa mcıhlll~!inin ısvalıta 259 numarol_ı ma. 

ğrnada hırdafJatcılılcla icragi ticaret etm1.kte ilcın terk 
ııe ticaret eden '" halen mahalli ikameti mechı.ıl bulu
nan Ha.san Müslim o;lu namına 9J8 sene~i için 22-35 
numaralı ihbarname ile 1-l-Y38 Jen ı0.5·938 tarihine 
kadar 11 lira 28 kuruş kaumç ve 2 Ura 26 kuruş hah 
ran fJar ıisi tarh edilmiştir. 

Kalp Anketi 
- Bııştarafı 1 de -

bu şehrirı hamiyetli, yurt sever 
insaniyetli duyguları yüce pek 
çok insanı ıııırdu. 

işte sayın Valimiz bu ııazi 
yeti çok yakından yaptığı tetkik 
ferle anladıkları içindirki çocuk 
esirgeme kurumu bugün için de 
ğil bunban son•ası için dahi iyi 
randıman vermesi için bütün 

halkı yardım se/erberliEine da
vet ettikleı i gibi ayrıca kendile 
ridc daha estlslz kaynaklar araş. 
tzrmakta f1' bulmaktadırlar ? 

Valimiz çok hayırlı iş için 
kendi cephesinden kaynaklar a· 
raştırmada ue bulmada devam 
ededursunlar .. Biz Trabzonlulo:r-
da kendi cephemizde bu kurum 
için kalbimizden, ruhumuzdan 
neler bulup vere bilmeyiz ? İşte 
bu sebı·ı-le bir kalp ankati de
mek olan böyle bir ankete bütan 
.Trabz,"'luları ceııap varmeye ça 

menkul 1lç defa bağırdıktan eoııra 
en çok urtıraııa ihalı edı Ur ncıık 
artırma b.,d1:11ı muhumen k ıymotu 
yQ..:dtı yelıı11ş beşini bulmaz veya 
a tış iııtey ııın lacağına rucbani olan 
dığer ııiacıık uar bulunup tı..IJedel 
bunlanu o gayri 'tlonkul ite teınln 

edilmiş alca! nnıu mecınuundan 
fazlayıı çı mnzsa on çok artıraıı ı u 
tnlıbUdQ lıakı kalmak üzere artır a 
oıı beş Gün dıılıa toıııdıt ' e on bc~iııci 
~ilnüu onu oluıı 

W .4. \JJ3 cuwur.e:J gUaü ııyni sontıa 

yapılacak artırmuda, lılıd li a tış ıı;t ye 
nin ıarağına r!lçhuuı ol n di(ter 
Jııea lı. lıl nn o gayrl m n ... uJ ile t mı 
lhniş alac klan moc uundail fazla 

ya çıkı1111 .,arllle, en ço.ıı; a tır na 
ıhale edilir. 8ôyfo l.ıir bedel elde 
edllmozııe ılııue yapu az. ve aatıı 
tııfobı düşer. 

6 Gnyrl menkul kendieine ihale 
olunan kinıı:ıe derhal Yeya verilen 
mühlet 1çiııde p rayı crmı.se ilı lcı 

il. rurı ( ilb.OlU118r,ık kendeıden tı \'Velen 
y kse.ıı: l kıifle l>uLun u kımııı arzolmif 
o!duğu bedel! 11Jmağa rıu;ı olmaz veya 
bıılunma:ı.u hemen ıbeş gün m ddet 
lo arlırmaya çı nrıl•P eo ı,; ıı: nrlı rıuıa 
!bale dlllr. ıkl ıh le ura ıadaki fark 
ve go~n günler içinde yüzbeş ten 
be sap ol a.ı caı.; fııh 'o dığe r zarar l 
lar ayrıca lıume hacet kalmak ı şın 
ıunun~ etımızce ıı!ıeıdan tahsıl olunun 

medde (13l:IJ 
Uayriw nknller yukarda göstorilon 

4 • 4 • 9~' tarUı.ıııdu trubzoıı icra 
memurlııi,iu od.ı.sıııda işbu illi.o ve 
g!I lerilen artırwıı şurtnnıııl dalreıın 

ğırıyorum. dıı sııtıtacagı UAn olunur 
~~=============-'==-

Açık ek ·ıtm 
mezbaha ya t 

il 
1 c k 

Akçaabat Belediy riyasetinden : 
- Açık eksilt.'1teye k•nulan iş : B iqe mez 'ıahası 

2 - K"şi/ beJeli: ( 4974 ) lira 45 kuruş 
. 3 - llwleye konuldu;u tarih : 71 3 9 n Cu rnartesi 
4 - ihalenin yapılacağı gün : 27-3 9 39 Puzıırtesi 
5 - ihalenin yapıl.ıcağı yer : Akç ıab:ıt B !ledıye bi-

nasında lcomisgonu mahsus huzurunda 
6 - Yüzde 7,5 mu11alckat temin t akçası : ( 375) lira 
7 - lhal~yi müteakip teminat yiizJc 15 e ib'üğ olurıur. 
Talip lerin rnezlcür günde teminatları v~ ( 5000) lira-

lılc ehliyet vesilcalarile birlikte muracaat etmeleri ilan 
olunur. 1-3 

Mezarlıklar k 1 r ıyor 
T rabzon ... Belediye Riyasefnd n : 

1 - Boıtepei zir mahallesi Aldı k1çdı me1ıkınde ve 
Alcı kaçtlı çışmesi karşısında kain m .z rlığın Beledıue 
ntesarlıklar 11iz•mnanıesinin 6 inci maddesi hükmüne tev 
/ilc.a.n 15-3 1939 den itibaren tasfiy gc tabi tutuloralc 
çılcac!l.lc. cesdd ııe kemikler Asri mez.Jrlıktakı mahalli 
mahsusuna "a~ olu.:ı.rıcakt ı~. 

~ - Sııhıpleri mer.a.rlarıni Asri mezarlığa kaldıra· 
Ç,aklar. salıipsi:ı meza.rl:ır Belediye tarafından hürmetle 
11akl olunacaktır. 

Bu işlerin k şif becl~ i " 2 33 068 ,, lira ~2 ka· 
r11şfur 

2 B u işe ait şartname ve evrak ş·•nlardır . 
A - E ksiltme şartnam si 
B - Mukavı!le Projesi 
C - Ba.g ındırlı lc. ış leri Genel şartnam0si 
D Fenr-i 71e 11· susi ·~rtname 
E - Keşıf, sılsilei fıat ve metrcr j cetveli 
F - P roje 
J tegenler bu e rakı Tr, zon Nı fia M ıdürltJ· 

ğ inde '{Je Gümüş n d Trans·t 1.1olu birincl mıntak 
Başmüd:irlüganden I lira bedel rıukabilirıde a al, lir e' 

3 - Eksutrn 3 - 4-939 Pnzartesi g inzi saat 15d 
Trabzondrı Transit .liotu Birinci m ntaka B ş milürla:: 
6inasrnrla toplarıacok komisyon ltıra/ındtın y pılacaktır 

4 - Eksit/ '71 " . .,.,,pıllı z.ar/ u m/ gle ıJ ıpıl c.ıktır. 
5 -- Ehil mege glrt! l:ilf"" !c ı i klinin "'l - 905 

liraizk muvakkot te 1inat v .rm si • <. ıgıd ki v 11sika~ 
gô'sterm,.si lô.r.ımdır. 

A /.tek i ı:n ihaled n 8 g ın e vel 1 rabzo~ 
vilagetın~ mıirac atla kumis onu ırz h us tarofmd ın~lı · 
liget TJ esikası almas şarttır . 

6 - tek/,/ mek upları liçuncil maddede gez. 1ı sO 

• itan bir saat ev'Velrne k dar guk. ırıdll sözü geçen kO 
misyon reisliğine mckbuz mu ~abilınde verilecektır. Posl1 

ile gönderilecek me1 fupların nih ·.rıet saal 7 5 e kadof 
gelmiş olması ve dış zarfın mühü ~ mumu i'e igice ki' 
patdmış bulunması lazımdı . • 

Postada o 1acak gecikme 'er kabul edılmez. 
15- 18 - 22 - 25 

ooz ezarhğ 1 al lacak 

Tr b on 1 diye Ri as inden: 
1 - Reş diye caddesi miinteha ında ve yolun garbi~ 

da kairı Mo 'oz Mezarlığı , Belediye m zarlıklar nizamrı4 
mesiqin 6 nci maddesi hukmüne tPv/ık n 15 - 4 . 7 9J 
den itibaren tasfiyeye tabi tutularak çıkacak cesed ; 
kemi l r, A sri m z rlı ta i m halli mahsasuna v az ofl 
nacaktır. 

1 - Mevzuubahs merarlıkta bu lunan kabirlerin s' 
hip :ui mezarlarını birinci maddede y11zılı tarihe kaJİ 
asri merarlıkta bu işe tahsis edilecek olan mevkii mıık 
ausa kaldıra bilecekleri gibi, s hipleri o 'mayan meıO 

Be edıge t.ıra/mdan merasimle ve hürmetle asri met#( 
lığrı nakıl o lunacaktır. 

3 - Mezar sahiplerinin malum! o'm:ık içm t,.bfi/ 
makamın-.ı k iam olmıık uzere keyjiy t ı cin ofurıur. 5/ 

Defterdarl kan .. 
Trabzonun Guzelhısar caddesind 11 9 num "alı ol 

ve k ahvehanegi işletmekte iken te k i tic<lret eden ,,e fıl 
len m ıh ıllı t ~ ı n ıt i m echul ·bulunan R-ıif ntımıntz J 
senesi için tarh olun'ln 49 lir 23 kuruş kazanç v' j 
lira 70 kuruş buhran vergisi temyiz kornisqonu rıun 26. 
~~7 tarih ve 2292 numaralı kararı ile k atiyet kesbettıf 
zan o unur. 

Kap a 
• • o ve ı e 1 

~ ii( 
l'tı;I) .e 
~'rırt 
60 IJ'(J 
~i/ı 
~,. e 

~' 
~il~ 
~~ 
~, o 

şmü ürlüğü d n: ~~rı 
l -- Pulatane tütün Balcımevi önünde şartn.ıme ~ ;.... ~ 

proj es · muc hince yaptırılacak y ol &1e iskele kap:ılı ıO i''%1 

İnh isarlar 

usulile: eksutmeye konulmuştur. ~r 
2 - Keşif b deli 10139 lira 29 kuruş ve muuııkk l'tı1.1h 

g'lv en 76() Lira 4.5 kuruştur ~L t 
• ,.~ ~· rr/e 

3 - Eksiltme 28 3 939 tarihine rasla'}an s-:ılı giJ Ss· 
saat an dö':tte B şmüdürlüfc M:ıkc rnında ko7t 'syonu /ı ~~ 1

61 zurunda yapılacaktır. f ~O 
Şartname ve proj-ler 51 kuruş mukabilinde o- ~ 

müclurlük muhazeb ind n alznabil r. r ~ 
5 - Ek.sıltmeğe iştirak etmek isteqenlerin eh fiııet ti 

as~arı sekız~·n lzrc.lıA. bu gibi i11şc at yapmış olduk/afi 
daır vesaılc. ıhraz etmeleri lazımdır. ;ı 

.. 6 - Y_ukarıJa yazılı vesaikin ihale gününden 5j;ı 
f·ln e'llvelıne kad:ır Başmiidiirlülc. l'rfakamına ibr z 1 

fo 

mek ıuretile miin~lc.auga iştirak için cyrı bir f erıni e 
iiget vesikası alınac ıktır. ek 

I - Muhurlü teklif m e tııp 'arı kanuni vesazk f!C ·~d 
"it . . k ·hl' sı meye ıştır..ı 'llesaikile gaz.de 7,5 güven paras ını ı 6' 

ed"ek olan kapall zarfla elcsiltme günü en geç 
1 ·~I işbu illin tarihinden itibaren bir ay zarfında m1ıtr11h 

ıoerıig• itra~ edilmediii takdirde kati!Jd kesbedece;i ilan 
Qll"''' 

3 - Tı6liğ malc•mına lc•im almak üzere keyf iyet 
ilin ol•1tır. J -

on üçe kadar yukarıda zikri geçen komisyon rig05~1 

m lc•u• 111ııka6ilindc trilmiı l ç ktır, ' -


