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Mebus i f a atı Vilayetimizin her tarafında çoşkun bir tezahu 
ratla neticelendi ve reyler ittifakla Milli Şefin imzalanm 

..tlerine verdi 3~cü Um. Müfettişimizin taşıya 

P azar gı1nı1 mebus intiha. 
batı mürıasebelile Vilii
yetimizin, lıer tarafında 

~?ıları tezahuratm fevkalade· 

1 
gırı;, milli bayram günlerimiz 

i;Qsırıda ger aldığım söyliyerek 
Gde edebiliriz. 

Valimiz Refik Koraltan.n 
~~iden aldığı tedbir 'lıe ver
/Y.1 direktiflerle, heyecanı gök-
e~e ı. d k l 0 k · · ~ t ~i 11:a ar yü se Pn ı ıncı mun e 
b~ler seçiminden sonraki bu 
~!Jiilc seçimde de hakikaten 
~tır/u ve çok geniş bir alc'ika 
~Qrı doğan ro~kun hissi_qatı tes-
1

1
1 ~im.ek, Trabzon tarihine şe 
tı· k 
1 . 

1 bir sahife kazandı raca 
~ı b. ,,. vesika olur. 

~· Muhterem ok11yucularımız 
1 

bilir/erki ikinci miinlelıipler 
~ı· ' !t~'.~abım Türkiyede ilk defa 

1 :rıci olarak neticelendiren T-
QQ~ l '1 1 ~ 1 • Ondur. Trabzrm ııa i<ınlTI 
'ti[• l .. 

~Q Qp m e f lı u m • r ı o 

lit°rle lu hamll'ci vasıflara ma 
'oı1 oluşunu, o akşam A n k a r a 
, .9°su bütün Türkiyeye ilcin 
~ı-· J ~ il laman Juyduğumuz şerP. 
e ıetJi ··ı " .. d .. rıç O ÇllSU% il. 

~ Mebus intihabinde muhterem 
'obz ~ on halkı. aynı alaka vı? 
lıı•sQ~iyefle milli mefküre elra 

·'ıi~Q tcım bir topluluk .. kuuv~· 
·, · lıergün daha mutezayıt 
~~Qrızara arz etmekte olan 

'Ttıiyet derecesini gös.termişti. 
~ 12bedi ŞPf in izinde v~ onun 

~/' zafer arkadaşı olan. milli 
lı,, ~alıtarnan lnönünürı ışarel 
/~<i~ şaşmayan bir teyakkuzla 

b.1.1
e'gün artan bir imarı kuv· 

1 e ı 
fQIO· 1ıer emri ve her kararı 

1lQ hazır bir vaziyettediz. 
. s d • 

lcıı .11 günler, ruhlsrınıız aı:ı 

·&, 00cı bağlılık kuvvetini .-;es· 
it Sebeblerdir. 
1' 

~ 1 '<ıbzon halkının pırlant 
\Çok kıymetli ve a;il rufıu 
\ıı ~e'1ıasında büyük adın lıür

''ie Qllılmadığı hanki dakika 
~, '~? Atatürkü lsmetile bir
e Q 

1 t 'tık fevkirıe çıkılanııgacak 
ı~et'gi ile bac,rına basan T-
ıfı J~ b 

ıı hcılkmda clerecei mevcu· 
~ 1

1 

~erıaz tam olarak isbat 
~ rıı,...... h . h .. 

tıı ·1ıış bır cev erm er gun 
cı,,~, Qydinlatıcı ziyadar ışık

lı gi:i,.iiyoruz. 
" l.j~Q •• ~ b ıı . ··~e r gımu sa arı eyın tr-

ri.41Q: bıitün mağaza vc diik 
1 6 1 'esmi ve hu$usi müesse-
1~ g'cıklarla süç.fenmiş tıe 
Pııı 

1 
eledi ye meydanında top· 

·~1:·1 • İzciler, Lise •ve Q.-fa 
b .. ııle,.in. son sınıf talebeleri 
~rQd 

'3· 0 yer rılmışlardı. 
1 ı~ ~ k l J ·~ gı.ın evvelden ög ere en 
~ ''e 8 l · f · d" '~i . e ediyece mısa ır e r 
4~Qrıc, TTıüntelıiplerle bir arada 
fl !Jorlardı. Evvelce neşredi to 

• 1rorn üzerine lise mii 
~ 1 °rtıi Akyolıın kürsüyf'. 
eı~llı bekliycrduk. Alıikantn 

' 
1 k 1 • rıı· arşısmda coşan rıafıp 

ı r~ R f 1/i.J e ik. Koraltanı lıemerı 
'<e •• d 
~e gor ük. Atatiirkü adını q; 0ğladı. Valimizin nutku 

!/Q~ılıdır. Müteakiben 

arti n2 

Li'ie Miidürü San 1 JOl kür- bir/itte burada oynayan milli 
süge çıktı, sık sık alkışlandı ve oyu11/rırı zevkle seyretti ve müte
bundan sonra lise talebelerinden akibt>n ikinci müntehiı·lerle bir
Hüsnü Gri/ar söz söyledi. Şelıir likte Belediye Mec/içi salonuna 
Bandosu lstikltil marşını çaldı. çıktılar. Ve bu arada ilk reyi 
Bütün talebe ve halk buna refa· Üçüncü Umum Mu/ettiş Tahsin 

Şehrimiz Garnizon Komutan 
Subaylarına ziyafeti. 

ve 

kat etti. Esasen Halkıminin ses Uzer, müteakiben Valimiz Refik 
Üçü:ıc~ Umumi 

Müfettişiırıiz muhte
rem llay Tah!Jin Uzer 
Souksudaki lcöşlde. 

verme makinesi hatipler için Kora/tan ve Bagan M·kbilt 
kürsüye konulmuşlu. Binlerce Refik Kora/tan, Belediye reisi 
vatandaşın hep bir ağızdan Bahri Doğanay a t m ı ş [ a r ve 
söglediği onuncu yıldönürnü {hayırlar j dilemişlerdir. rinde Pa7.ar günü 
marşı müteaddit mmtakalardaki Saat .'ide Halkevinde ikinci şehrimiz g-a r n iz 0 0 

hoparlörlerle 'le bütün ahen_gile mürıtelıipler şer.fine bir ç a y komutan ve ıubayJa. 
şelıri baştan başa heyecana boğ ziyafeti verilmiş ve /! alkevi rını ög-le yemeğine 
muştu. Bu sırada Erdoğdu mınta- sinemasında da bir filim göste davet etmiştir. 
kasından ikinci mürıtelıip olarak rilmiştir. Mebus intihabı şehri· Hava:.ıa bahar 
seçilen Üçüncü Umumi Müfettiş mizde olduğu gibi •r .. iliiyetimizin Jel afeti karşısında 
Tahsin Uzer getdi. Mütebessim her tarafında hakikaten iftihare köşlc:ün en güze ı 
çelıresile ha/J:ı s'!lamladr. Halkı· layik fevkalade bir al<ika ve 
mızın hakikaten çok sevdiğ{ coşkun tezahuraf içinde geç-
Tahsin Uzer, Refik kora/tanla miştir. 

Valimizin Nutku 
[ Türkiye Büyük Millet Meclisi Şerefli tarihinin tekômül 

devresine 1 lnönü zamanında kavuşmuş bulur ocaktır.] 
Muhterem Arkadaşlar · 
İdarecilerin en bü11ük mu· 

vaf/akıyetleri kendilerini muhit 
rı[ rı irı~anlar.ın kendi iş;. kt!ndi 
milleti, milletinin menfaatı için 
lıitap etmek fırsatını bul
maktır. 

yakın!aşmaı;ı için durmrıdan 
emek s ırl etmektedir. 

l'rni Millet Meclisinin ku-
raru ve kurtarwuı CıımlmrİgPI 
11..ı.k Partisi namzetlerini büyük 
millete arz etmiş bulunuyor. 
Halk Partisi her defasında ve 
her devrede Türk milletinin bü
tün dünysga karşı daima toplu 

manzaralı mevkiiode 
çamlar altında Trab
zonun bütill'I bedia - l 

• 1 
i 

Bir idareci sıfatile buna 
fırsat bulmuş bahtıgartardanım 

Ne mutlu o insanlaraki, milletin 
hakiki duygusunun makesi ol· 
mak kabiliyetini göst~rirler. Eğer 
ben bu kabili!Jeli sizlerin temiz 
ruhunuza terceman olareık gös
terebiligorsam hayatımın sonuna 
kadar öğünür, i/ tilıar ederim. 

bir halde buluntl11ğunu iltin •i
miştir. Ve büyük Şefin etra. 
fında Kıranil bir kutJVet toplu
luğu ile yaşadığını yine bı1tün 
dünyaya isbat elmiş bulunuyar. 

!arını i h ti v .:ı eden 
tablosunu kucakla -
yan b i r mahalde 
gazırlanan z i y a fet 
ma'iasında Doğu di. 
yarının idare şefı ve 
ebedi ve Milli şefle. 
rimi.ıim en yakını, 

en samimi arkadaş -
hrından biri olan 
Sayın Tahsin Uzerin 

yemeğine ça~rılan 

ardu mensupları a• 
sında malbubat men
suplerinede yer ver
mek lütuf ve nezaketi· 
ni göstermiştir • 

3ncü umumi Müfettişimiz 
Sayın Tahsin UZER 

Şimdi rey/erimizi kullana
cak va mebus/arımızı seçmiş 

bulunacağız. ikinci müntehipler 
namına söz veriyorum ki, bu 
büyük ue şerefli musobakada da 
şeref mevkiini alacağız. Türkige 
Büyilk Millet Msclisi serefli 
tarilıinirı tekamül devresine ls· 
met lnönü zamanında kavuşmuş 
bulunacaktır. 

Yine sizin duygularınızı , 
sizin sevinçlerinı"zi, i ;den gelen 
özlü seugilerinizi izah etmeğe 
çalışacağım. Mill'i hedef oe isti
kamet/erimiz, ! iirk milli varlığı
nın, Türk milli hakimiyetinin 
Atatürk dünyasında onun lıaga
tınm, O'lUn rejiminin yürüdü-

d .. Bu işler süratle gürütüle-gunu bütün ünyaga goster-
mektir. cek V<' başarılacaktır. Çünkii 

Şu anda emin ola~iliriz ki, 
büyük İnsan, Büyük Atatürk, 
büyük Ata,.ın rulıu bizden, biz 
hakiki evltitlarından memnıJn tJe 

müsterihtir. 

siz varsınız, halkrn kuvveti var
dır, sizin kuvvetiniz vardır. Ya
pacaksınız, muvaffakiyet de 
sizin olacaktır. 

Muzaffer 
Harunoğlu 

Çok sevdiği, çok öğündüğü 

milletine yadıkar olarak bırak. 
lığı emanetinin nasıl {burada 
ağladı ve alkışlarldı} bir meşale 
lıalinde elimizde ve başımızın flmerikada flnn lfrbor 
üsti:nde taşındı.~ını ebedi uyku- şehrinde Michigan Üniver
rnnd ın uyan~a da bir f!Örs• · · sitesinden elektrik üzerine 
Emin ol, Ata: Tüı k milleti senin 
izinde. senin yolunda ebediyete yüksek mühendis diploma
kadar yıiriiyeceği.z. sını alarak Cuma postasile 

Büyük tcırihin maddi kay· şehrimize gelen haluk ve 
hubefin~en. sonra bazı !uhların dener/i gençlerimizden Mu-
yersız umıtler~ kapıldfgı ve bu ::J v 

11ahdeiirı sarsılacağı gibi bazı i zaffer Harunoglu Nafıa l!e-
zaif düşüncelere saplandığı gö- kaleli enırinde çalışmak 
rı'ilmü-: olabilir f". ut, dün11~.q·1 üzere bugünkü !Jksu vapu-
guruıla is.?aı 1 '~b~ rile /fnkaraya hareket ede 
çocuğu senin iz ' g ' d 

diişünı1gor. Senin ., ıiğın, çok cektir.Oenç mü hen isimizi ve 
inandığın arkadaşın bciyük Is ailesini tebrik ederken mem· 
met İnünü daima senin adını Jeket hesabma derin bir 
anarak, daima ~enin davtını sevinç duyuyoruz. Muzaffer 
yürüfügor. Miisterıh ol Ata . . u v! · · b l 

l t /. .. .. . b 1 narunog una ıyı aşan ar 
sme nonu ış aşına g~ • . . 

eliği günden beri s•ac/et golunu11. dılerız. 

Sayın ValimizBay Refik Ko
raltan ve belediye reisimiz Bay 
Bahri Do~anayıo da hazır bulun· 
doğu bu ziyafette muhterem Mü
fettişimiz tarihi veıika itibarile de 
değer ve behası çok kıymetli O· 

lan bir musı;.habe yapmışlar ve 
ebedi şdimir büyük Atamıza aid 
hususi hatıralamu anlatmış, ve O· 

nun doğuşundan ölüşüne kadar 
hayabnın ve hızmetlerinin, eserle
rinin büHiu ana tını anlatırken Milli 
Ş11fimiz ismet loönüııü her safhada 
onun yanında, oııun hem yar ve 
vefakarı olarar onun izinde ve e· 
serinde görüyoruz. onun gençlik 
lik, askerlik, harp, inkilfip arka
daşlarile ~ı-çen bütün iş birliği 
husu!İ ve resmi hayatına dair ha
tıralarını kendilerine has tatlı an-

OLU$LAR ... 
~ -

ŞEMSİYE 

Ç emberlay'nin meşhur 
şemsiyesinden bahse-· 
deceğim sanılmasın. 

Ünlü diploma.tın, sulh yol
larında yanından hiç ayır· 
madığı kendisi kadar ismi 
anılan alet son rüzgarlarla 
tersine döndürülüverdi. 

Şüphesiz sahibi 
de yağmur altında kaldı. 
Artık, sulh perisinin böyle 
narin bir bez altında koru
namıyacağı iyiden iyiye an
laşıldı. Alnında zeytin da
lından bir çelenk bulunau 

latbldarını dikkatle dlalerktaı ze. 
kımı:.ı:, iıtifade•iz payansızdı. Ola 
diyorduk.. Bitme.e, üç dört saat 
süren hu çok kıymetli anlatışı da
ha çok devam ehe.. Çünlı::ü rah
metli Atatürkten lımet lnönünde11 

hatıralar · anlatılıyordu.. Hem de 

Tahsin Uzer anlatıyordu. Hele 
Sarıkamış harbi facia11, umumi 
harb, Erzurumun sukutu facıaaı, 

ve buna ait d a h a b a z ı 

hatıratını saatlarcıı. dinledik. 

Bu öyle bir ziyafetti ki aem 
midelerimiz hem de kafamız, 
beynimiz kana kana, duya duya 
doydu. Ziyafette reıimJer çekildi. 

Saat hS buçukta hep birden 
H..ılkevinin müntehlbi raailıre ver
diği çay zivafetine inildi. 

barış kızı, bin bir gece ml!
sallarının çıt kırıldım hatun
larına benzemiyor. O, yirmin
ci asırda yaşadığının farkın
da .. Plajlarda rahatça deri
sini bronglaştırmak için üs
tündeki gökleri dolduracak 
motör gürültülerinden başka 
emniyet tanımıyor. 

Bahsedeceğim şemsiye, 
bu na zenini gölgesi al tına 
almak istiyen alet değildir; 
şehir içinde bazı bayanları
mızın peçe yerine kullandık
ları kabarık perdedir. Kaç 

Tunç 
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Gürgüler 

Mevs· e ihtiyaçla 
. a 1 k evi n d e 1 : Halkevinde 
ikinci I\1üntehipler şerefine bir çay ziyafeti verildi Muhtarlara Kurs açıldı 

B 
ahar, insanlar için neş'e zümrüt yeşi/.l:klerine garket ; i 
ve şetaret kaynağı oldu- bu köyler arasuıda z,,ı anrıs, 
ğu kadar; dert ve ihli· Soguksu, Kisarna, Kireçlıane ve 

P "'ar g mi Halk viso zqten Mebus arh1.daşımız Sayın Valimiz RefikKo· 
/o und srı t 17 d ikinci Raif Karadeniz de Maliye raltan muhtarların idari 
m · tehipl'!r şerefine 200 E .cümeni moz'ıata muhar· bilgilerinin ve yapacakları 

yaçlarrn da başa iişüştüğü b 'r Argalye mühim mevkiln işgal 
mevsimdir. 1 ederler. kiş lı bir çay zigafı ti ve riri olmak sı/atile bu mü kög işlerinin verili olması 

h l k maksadile Halkevinde bir Bahar insana tüze menekşe Bu köy ve sayfiyeler bır 
kokular Ue birlikte kendi ilıtiyaı·· şehir halkı:-:ı içine almaya ki/ a· 
larınt c!a lıissetfirdigi gibi kerı l/et edermi Pfm<>zmi onu bilmı
dinden sonra gelecek olan bir yorum. Yalnız bifdıl!İm bir şey 
me11simirı de ihligaçlaıırıı birer varsa oda memlekete dışardan in 
zaruret halinde düşündürür. i san celbedecek kadar mükem-

Nitekim ben de bu anda b;r mel sayfiyelerzmiz oldujiıı hald 
mevsim sonraki ilıtigaçları dıi· bunlar ihmal ve bakım•uzlık yü
şündüğüm için burçda /,ir şelıir zünden bu gün bizim bile qı1zü 
halkı ile ba,;başa gibiyim. ne bakmak islcmedigimız birer 

Bahara ayak basdık; her harale haline gelmektedir fer. 
gün geçtikce yaza yaklaşıyoruz. Her şeyi hüdayinabil kabi
B<.J gün, garın nerdegse sayfiye /inden tabiattan beklemenin ... a
ihtiyacı başlıvacak : Pilaj derdi manc çokdan geçmiş oldugc,,na gön 
depreşecek.. Trabzon halkı sene· başımıztn ucunda durar. Bozte 
lerdenberi pis lağıml.ırm akitğı peyi bekliyorıu ki biri dışardan 
suların içindemi yine deniz ban· gelsin imar etsin ; biz içine 
yosu yapacak ? konalım I 

Dün iş baıında bulunanla- d' Evvelce bir kısmı teşdr e I· 
rımız her nasılsa; maddi bir . · 

len Boztepe Trabzorı halkı ıpn 
takım imk<insızlıklar yıizünden f 
buna belki göz yumuyorlardı. .en yaktn ve mükemmel bir te er· 
A b b _ k .. l l d"' .. rüc yeridir. 

9-a al u?gun u er nası uşu Bu gün cascavlak olmasma 
nugor ar ..... 

B . h · hh ~ h tA j rağmen her Hıdırellez gunu . 
ır şe rın sı ı v 0 aya ı l 

h · · k d l Ak d kum gibi insanla dol11p boşa ır. cep esmı en ya m an a a a ar 1 d k d" · 
·· · · Boztepenin yolu a ·en ısı eden bu mulızm ış karşısında bıı , . , , 

günkü başların l<ikuyıd kalaca gıbı bakımsız bır lıaldedır.. . 
ğznz lıiç zannetmiyorum ve esa· B,;zfepe hiçfP ihmal cdtlmes 
sen buna ihtimal verdigimiz grin doğru olmayan nJPSİre mahalleri· 
yerimizde sayty•JTUz demekdır ! · mizden. biridir. 

Bu mtrnif;ket için ı>n mü- Bir parça gagrel ve him 
kemmel pil<ij 9erit1.in Ayasofya metle Boztepe yolu yap1/Tp : 
ve Uzun kum semtinde mevcut buraya bir mevsime mahsus 
olduğunu bir çok muharrir arka- otobüs servisi koşulduğu gün 
daşlar senelerce yaz1p dur· şehrin en mühim i/ıtlyaçlcınndan 
muşlardır. biri önlenmiş olacaktır. 

Onun için burada pil<ij ma Kısmen teşcir edilen Bozlepedel 
halli ve ihtiyacı lıakkmda daha ihtiyaca mebni l;azıno ve otelle
/azla konuşmayı yersiz bulu· rin kuruLması bize günden güne 
yorum. yaklaşan bir fikir ve lıayul lıis 

Şimdi bu günlerde memle- sini •lJeriyor. 
kette hummalı l:ir imar faali- Boztepede giizel bir p'lrk, 
yeti devam ettiğine görı-: s1yfiye otel, gazino ve lokantaları gör 
ve teferrüç işine geçiyorum. mek Trabzonu sevenlerin her 

Trabzonun etrafı eşsiz güzel- halde en cantlan ve hasretli 
likleri sinesinde top/ayarı l.:öy· arzularıdır .. 
lerle doludur. Bahar fle yaztn 

=-~="'-= 

İLERİ 

Atatürk nutuk söyliyec 
Yomra hatıraları 

-2-
Zııana köyOniin hatıraları· f Orbay V9 Hnesayı memleket 

mız aruınıia yer alınasınıo se- Ben, Başvekilin Bir metre snğ 
bebi, yaloız göz~ çarp!lo güzel· gerisinde ayaktayım İnönü, tı l
li~i ve oynak trlıl1:1tı değil. mi- kla, köylü ile karşı, karşıya ... 
sııtir kaldığımız evin hıJş halli 

1 

Bütlln TJJüınessilleri kendine 
ve ender tcsad!lf edilen ı;ahip mahsus derin bir dlkkat ve 
leri idi: ııldka ile dinliyordu. 

95 Yaşında ( Haci lpşir oğlu) Yomra mllmessili anı ılıyor: 
ve 75 yoşıodaki oğlu Alay ağ,\ Paşam 42 bin nüfusu 'IlUZ var. 
ve bunun 45 yaşındaki oğlu Ilepsicıio size saygı v~ selamı· 
Cafer a~a ( köyün muhlurı ) nı gelirdim. Bu ıneynnd!l dile
ve Cafor ağarım 8 ile 18 yaş ğimiz de va . Yomra' yı kaza 
ı:ırasmdaki ~·ocukları .. Dört bjtDJ yapınız. Bunu i tirh8m ediyoruz .. 
bir arada görmek ve oolnrın !>aşa ı.ordu; nasıl 42 bin mi ? 

; 

biri birlerine kar~ı ola o ·sevgi Evet Ptışaııı .. ihtiyar müme.;-
ve bağlılığıoı duymak şüphesiz t;ilİn esbabı mucibe olarak s rd 
bulunmaz bir zevkti.. P.ttlği nelıoş misali diolı;memez 

Aradan dokuz yıl geçtiği likten gelen Pıış:ı tekL"nr sordu: 
halde unutulmıyan dekor, canlı 
tablo .. 

Heci lpşir o~lu diyordu : 
KöyilmlllUn yolu yoktur, 

ÇULH'1 
- .\onu var -

Halkevinden 

rilm ştir him ıpe agatf mem e et 
Z'g f le J 56 iki ci iş 'ni ondan rica ederiz. Dc-

munt h p 1: mebus 1arımızdan d~kten sonra elz, haydi ha· 
Raf Ka d niz, Fl'ik Ah- kalım uokmu başka dilek 
m t B uıçu d bulu uştur. sohrbi ? 
Zryafet ç k isti/ad has Burada Uzmesehor mün
b htı rle çok sami i bir te.hibi sanisi kö'ylülerden 
hava içind. bir s7at karlar birisi: 
devam tmışıir. f'vfu it rem - Biz bütün reglerimizi ve 
Valimiz Refik K?rı. ltan Vekaletimizi bu hususda 
Ziyafet n onralarma doğru si~ muhterem Valimize 'Ver
me u l rımıza ve münlehip· dik. Sizin dilekleriniz hi-
Le~e hıt n demiştirk1: İşte zim dileklerimizdir. Sizin 
evim 'zin tısı altında ve isteyeceğinizi biz de istigo-
hepinizin huzı.ıruule mebus- ruz. demiştir. 
lanmız d curada olduğu Valimfa: Bundan sonra 
halde y rdumuz nam.na daha başka dileklerim;z de 
kendilerinden dileklerimiz olduğu takdirde siz mebus
vardrr. /ı;ter;iniz ( sük it) öq- larımıza bildireceğiz; bu. 
le ise ken lim de müntehi- nun için mebus arkadaşla. 
bi sani olm ık s•f at de siz- ra bu hususta İzuhat vere

rek bizi unutmamalarını ve 
letin namına isteqeceğimiz 
pek 6uy ,k degil. eğer bize 
beş yüz hın ) lira bu sene 
ıçın veril'rsc Vilayetimiz 
dahilind k · 32 kô'prünün 

de yapıl bileceğini. eğer 
beş gtiz bın lira hu sene 

b "zi mektup/erle haber
dar etmeleriııi r:·c ı edeceğiz. 

Dedi. b~ suretle çay zig.:ı.f e
ti hitama erdiğinden Vôli
miı, şu daveti yapmıştır: Evi
miz sizlere bir filim hazır-
lamış olduğundan şimdi 

verilmezse bunun 250 bı'n 1 l f 0 l' · · d siz eri ı ımrn segrzne a-
lirasını bu yıl diğer nısfı j 'lJet ediyorum. Buyurunuz! 
da 940 senesinde verilerek de -niş ve sinema srıfonuna 
Mılli Ş"fımfoin işaret bu- gidilmiştir. 
yurdukları isküaar - Hopa. H lk 1 d 
sahil !jO/unun l>ıÜ~im bir Q evın e 
kısmı d-ı bu su etle sona Dün a.':şa'11 Halkevinde 
erecektir. Diğer bir .dileği- gr.ni ve değerli Mebusumuz 

rniz de hiikil.'11.et maholl~si Avukat l:J. Faik Ahmet Ba-
tesis etmektir. Bunun ıçrn 

de gene jOO bin liraqa ih
ti• acımız vardır. Demek 
o(uyorki meml ketimizin 
ve~hesirıi değiştı ecek olan 
prıra bir milqon liradır. 

rutçu. salor.u dolduranyüz
lerce Vatandaşlarla bir mu· 
sahabe yapmıştır. Seçicileri 
çok mutehassis kılan bu 
musohabeye ait notlarımızı 
gele~ek sayımızda okuyunuz. 

-=----

halle adları 
Traozon ş ır' vaktile 38 mahalleye munkascm iken bu mahalle· 

lerin içind .. 15 - 20 haneli mahalleler olduğu gibi hudut:arı da karı· 
şık ve tef •'-1 muşıdil göı ulerek ve çoğunun adları da dilimize yabancı 
ve milli k. kteıımı:z:e uymamaktıı olduğu crrpiş ed lerek. bu mahzur
ları orhdıın kaldırmak üzere Belediye Kanununun 8 inci maddesine 
tcvfıkan 3~:mahallenin topluluL.: duruırları itibariie 16 mshıılleye ~indi· 
rılm s; v dları ım <legişti•iln;esi karıırleşt·ıılmış ve keyfiyet böylece 
va\ctil~ l::ıut n devaire tebliğ edilmiş ilra n son zamar.lıırdıı b :u daire. 
erin yazıı rında yine eski adların ve eski mahalle lcrin kullanılmııkta 

oldug-u go ul ıu~ ür 
Dilımiz. uygun dlıır w rlı:en yabancı adların kullıınılmaıı ve 

e i.İ malı 11 .ler n adlanma ı muamelatta bazı yaıılışlıklara yol açmakta 
ve muvııfık g3rülmemckte olduğ"uodan eski mehalleleıi birleştiren ve 
yeni a Harını göst~reo cedveli tekrllr olar.ık neşrediyortJ.z : 

1 
2 
3-

Trabzon Merkez Mahallatı 

l'lkend rpaşa 
Çö lekçi 
(r m rk p 

Eski ismi 

Fren<hi~:ır, Tuzluçeşoıe, lskenderpaşa 
Ye ,ı mahAlle, ı~·~enderp.şa. ayafı1bo, boztepeizir 

KemPrkaya, Tuzluçeşme, Kaııiınağ"a, fskender 
p:ışa. M uhiddın. mektebi yoktur, şusu ve busu 

yoktur amma; suyu hımısı gll· 
zeldir. Şu gördüğlln iniş, çıkış 

topraklar yamrı yumru (Kaban) 
lar, çıplak taşlar ne güzeldir, 
ne gilz~l .. Ve bu hükme oğlu, 
torunları hop beraber iştirak 

ettiler : Evet her tarııfı gUzeldir. 
Bu hUki.lcn, Yomrada toprak 
kıymetinin, toprak sevgisinin 
derecesini açıkca göstermiyor 
mu? .. 

3! 3 1939 Cuma günu ikinci 4 - Çarşı 
lnönü zaferinin 18 inci; ıl 'önumü 5 • G zi paşa 

Ç rşı, V emeurnya, Ayvasil. 
l k nderpıışıı, Tekke, Muhindin, Yeaicumaizir. 
Di.Jağh.ıne, Mı.1 iddin. yeııicJmıizir. 
Yenicumaizir, Y enic.ımaibalu. 

Tarihi b i r b a t ı r a 
BUyOk İnönü Trabzoaun 

Hlllkevi ı&alonunda, yanında 

Jiasan Saka, Rüştü Aras, Kazim 

el ir. Bu m ins.ısebetle, her hafta 6 - Cuaılıurıy •t 
7 Ye cama 

perşembe akşamları verilmekte olıın 
8 

_ Bozt•p 
kocferansların yarınki perşrmboye 

9 - .t'azarkapu 
raslıyanı yanlız b!lhaftaya malı • j 
sus ol•ak üzere cun a günü akşa- to - Ort hi'lıır 
mı verilecektir. Konferansın mtV· 1 
zuu ,, llcinci İnöoi' savaşı,, dır. 11 - Hı7.ırbey 
Belebiyc reisi Bay Bahri Doğan:ıy 12 - Ya'ı 
tarafından verilecektir. 13 - fsme•paşa 

1 
Konferastl'n sonra bir filim 14 . Erdoğdu 

goıterileccktir. Sayın halkımızın !15 - Bahçeçik 
şeref vermeleriai rica ederix, 16 - Kavakmeydan 

• 

Boztep izir, Bozt~peibala. 

Paı: rkapu, HasanRğame~cidi, l\1oll&siyah, Saçlı
hoc:ı 

Mağara, Amasyıı, Sarayatik, camiikebir. Musa 
paşr, Bayrıımbey, lçkale Şirinhatun. 
Zağnus, Eksotha, Hccahalil, Mağara, Farıts. 

Faros, Ayasofya. 
Kavakıneydan, Mağara, Amasya, İmaret. 
Tekfurçayır, lmaret. 
Kindin. r. 

Kavakıneydao, Ayasofye • 

kurs açılmasını emretmiş ve 
kursa köy bürosu Şefi B. 
Ziyayı memur eylemiştir. 

l'vf erkt zde Halke•c:ıintle açı· 

lan kurs ilk içtimasını ge· 
çen Cumartesi günü yap· 
mıştır. Bundan sonra her 
cumartesi günü yapılacaktır. 

Bu Kurs muhtarlara kög 
idare ve kalkınması e:ra· 
fında köy kanunu çerçef1e· 
sine dahil hizmetlerle kög 
bütçesinin sureti tatbiki ve 
vekaletin bu lıususo dair 
direktif feri anlatılacak vt 
biltileri artırılacaktır. 

Maçlar 
B:ı p, zar günü CamhıJ· 

riye• al.rnrnda Pu!athane 
Sebatyurau ve idmangücii 
takım !arı araeında yapılan 

maçdc idman gücü ikinci ta· 
kımı sıfıra dört eagı ile 
galip gelmiş ve ayni ka· 

1 
lüplerin birinci takımları 

ara~znda ö'ğleden sonra g a· 
pılan maçda İdmangüclJ 
9-2 saytile galip gelmiştif· i 

Ot 
Her maçda takımlar ara· 

sındfJ tam bir anlaşma ve 
o,. 

ti samimiyetle sona ermişt!f·~ 
_.., lj 

Şemsiye 
~. 

- Baştarafı bi~de - ' 

defa karşılaştım bu manıa' Je 

rayla .. Hatta bir defasında ~c, 
yaşlıca bir bayan önünü gÖ' ._ 
remediği için nerdeyse baıı' ~ 
çarpacaktı... ı~~ 

Geçen gün, düzeltilmek' ~t 
te olan Zanus köprüsü iiS' 

tünde yine böyle bir bayaıt' ~, 

la karşılaştım. Kalabah1' ·~ 
içinde adeta ayak yardaı:Oj' 
le ilerliyordu. Tabii, o da' 
racık yerde yanındakileri de 
rahatsız ediyordu. Yakııı1' 
na geldiğim zaman dayaııa' 
madım: 

- A teyzeciğim bu şetll' 
siyenin ne lüzumu var, saJl9 

kim bakacak! 
Fakat o, hiç tınmadaıı 

yürüdi\ gitti. 
Bunu yapan bayanlarıı:l11ı 

bir kere, kendilerini hüriyet' 
lerinden mahrum ediyoriati 
belki buna hakları vardı': \ 
Hareketlerile, şehrin mede~' :~ 

b' ~. manzarasına vustai bir g r 

rünüş kattıklarının farkırı09 Q/" 

mıdırlar acaba? ''>ı 
dı' Ve buna hakları obncı 

ğını biliyorlar mı? Zannet' 
· ıar·· mem! Bılseler yapmaı. efJ 

Aile reisleri, bele kadar ıJl pıt 
domalı örtülerle birlikte el' 
şemsiye ile perçemlen~ , 

• cıe 
usulünün geriliğini evlerın Jel' ~ 
ki bayanlara telkin etse i 'Q 

ne iyi olur. Bunun med~:, 6 
şekli şapka ve şarpadır v~ 
ğil mi? t' ~i 

Çarşafı ve peçeyi bot 
latmıyalım! 

J _..._ - --- .... ô,. ..... -·- -·-··-~ 



okkı Tuncay tarafından verilen 
•• 

Dl 

Hayvanlardan insanlara geçen 
Öldürücü Hastalıklar ... 

Devamı 

Tednisi 
hastalığın dışdan göltercliti hıl 
ve biçimi idi ; o zamanlarda 

Öğr tmen 
(( Atat""rk, O)' V kö ,ıü •• mevzulu kenferans Şarbonun tedavisi ancak me· 

mur Baytarların yapabileceği 

bir . işdir evvelki yezımdada an-t 
latdığım gibi hayvanatınızda bu 
hastalığa oit al::ımetıer görO.rse
nlz ilk işiniz en yakın bUk!lmet 
merkeztoe koşarak haber sal
maktır. Şayet dediğim gibi yıı

pnrsamz silrUlerlnizi mutlak bir 
öinmden kurtarmış olursunuz 
çllnkil gelecek olan memur bay. 
tar hayvııolarrnızı aşılıy&eık "• 
bu sureti~ henüz hastalığa tu· 
lulmuş oıanları kurtaucağı gibi 
hastalığı tutulmak ihtimali olan
larıda hastahkdan koruyacakdar. 

hutalık demek r.ucudua ayrı 

ayrı yerlerindeki ağrılar, derl
oiu renginin değlşmeai ve çat
laması titreme, terl~me, sürıan 
( ishal ) ve Jll peklik ( imkibaz ) 
gibi haller demekdl tednlnia 
biçimide, ateşi varsa serinlen
dirmek, eğer 'UşUyorsa ııındlr· 

mak gibi uıuller idi. 

Bu tabloııu en ıyi c n 
larıdıranlard n biri d hiç 
Şiiphesfa yiıks k san tlcar 
Yakup Kadridır. ( Yaban) 
torrıanı inkilaptan ö c k · 
~0Yiin hakikatını en cani 
:~ açık hatlarla ifade eden 
l 1' eserdir. bütuu müne ı er 
~e tavsiye etmek lazımdır. 
akup Kadri soruyor : "Bı: 

~i~an ülke ve yoksul insan 
l 1Ulesi için ne yaptın ? Yıl 
fl'ccı, yüz yıllarca onun ka-
111rı1 emdikten. Ve onu hır 
~0.sa halinde katı toprak 
llstılne attıktan sonra şimJ' 
~e gelip ondan tiskinmek 
Qkkını kendinde bulugo -

tıırı. 

Anadolu halkının bi 
~~hu vardı. /\ üfuz edeme 
~rrı. Bir kafası vardı, 

1tılatamadın. Bır uucudu 
bt .. 
~'dı, besliycmedim. U.•tun-
q Yaşadığı bir toprak o.r 
~: işliyemedin,· onu, beht· 
•'!Jetin. cehlin, yoksulluğun 
Je kıtlığın eline bıraktm 
..: katı toprakla kuru gö
tı.ırı arasında bir yabani 
:t eibi bitti. Şimdı elinde 
~ille, buraya hasada gelmiş-

ıııı kt . k . b . k f ' ne e ın ı ne ıçece 
'ıı :> B (· · u ısllganları kuru 
~'kin/eri mi ? Tabii eıleri· 
~ br;tacak, tabii ayakları· 
1 bcıtacak. işte her yanın 
Q''hQ şerha kanıyor, ve sen 
~1dQ11 güzünü buruşlurug01. 
ı.. "fi, Yumruklarını sılcıuor-
""fl ~ 
ı~ · ~!l•a ıztırap veren btz 
l· senin kendi eserindir. 
'tı.in kendi eserindir . .. 
~ temalizmin ana davıı· 
,:ı'"dan biri de yukı..rrdır 
,~ Qtılan yarayı sarma. ya 

~:~~ sahibine kan, can, e
tq(< '&erme, ilerletme v.: 
~ ~eltme davasıdır. Bozk! 
~~'tıq/izme boyun tğiyor : 
t' tıe sajır tabiat, hissiz 
~/ ~°'tlak toprak, üstünde 
,, k .. 

~ı~ .. aynaşınca sınıyor. 
~ ok.üz ve kartısab h ye 

' ~ Pt..lltzk ve en son tek 
\ t~açlar. Makine, maki 
~ı 0ylüye sıfı t, köy ye 

qr, köglü9 ış k. koylu 
'~.:ısıta, isli ,ı nba yerine 
\'iğin yuz mumu, yağ 
:~ clue>sı ğerine neh 'rden 

~~ .. . t k ~~ Qran motor sesz; ra • 
~I 0turnobU, radyo, ve ha 
,~e~nları yaptığımız gün 
~ lızrn inkılabı ü .kusü· 
t 6rJ.0ruğuna ulaşacaktır. 
cQ;Ş/c..:z ülkü tepeleri arı
~e~ tır. ki:iglu bunu b k
~, :tedir. bir iki müşa 
~ 

~ihtiyar bir köglü lisa-
1:'1 işittiğim sözleri size 
{ edeceğim. Bu kuvvet 
~:la.ğatta bir sözü, ruhu 

1 tecrübe/erile dolu a· 
~l- ltısanlar söyliyebilir. 
~ li bana din kitaplarına 

it; bir vecize lisan ile 

u cevabı verdi : 
- Abdullıamit dewrinde 

bize bir takım paşalar {ler, de 
diler, verdik; öl dediler, öl
dük. Onlar gitti. qerine baş-
ka paşalar g '. O /pr da 
'l1 r dediler, k,· ö de-
diler, öld•zk. O g'tti 
Yerine siz geldinız Siz de 
ver dediniz verdik; öl dedi 
niz öldük, Şimdi merakla 
bek/;goruz: Bize ne zaman 
al diyeceksiniz ? Dağyolrı 
llamdullah Subhi. 

Köylü hep vermiş, fa
kat lJİne fiikenmemiştir. Bu 
konuşan köglü tükenmeyen 
varlığın en canlı delilidir. 
Bu köylü istiklal harbinin 
köylüsüdür. Köylü göriinüş
te durgun gibidir,· Toprak 
gıbı. Sağıra benzer. Fakat 
duydunuz, halı:ikatı ne açık 
sö§lüyor. Kô'glii her haki 
katı kavrar. Burada bir 
başka müşahededen hahse
d~yim: Yine İstiklal harbi 
sıralarznd• Kastamonu 'nun 
Çandır köyünden Ömer oğa 
neler diyor, bakın : .. Bize 
nasihllt edtm mi ararsm ? 
Bır ay oluyor. Buradan bir 
v li geçti, galiba Trahz<!na 
gidigorsr.:n. karayağız. uzun 
boglu bi • şeg. O bizim yo· 
lumuzu beğenmedi, ekmeji
mfai beğenmedi. dedi ki : 

- Niçin sokağınızı su
lamıyorsunuz? Bu kara ek
mekten Durtulmak için bir 
un değirmeni olsun yapamaz 
mısınız ? Yüzüne baktım: 

- A Paşam dedim, biz 

içeceğimiz suyu bir saat/ık 

yerden getirigorur. Sen so· 
kak sulıgacok su arıyorsun, 
köyde değirmen, fabrika 
ne gezer ? Gö'k kubbenin 
altmda bir tek 1 tanbu/u. 
muz vardı, siz orada solcalc
Ları suladınız mı, fabrika 
yaptınız ·~~ ? ,, 

Ayni Omer ağa söylü
yor. 

" Tekrar hana döndü, 
ve dağ taş konuşuyormuş 

gibi, tabiatın sesine benze
yen bir sesle: Heybe dinli 
olmayın, torba dinli olun. 
Bilmem kaçıncı defa tekrar 
sordnm; 

- Baha bu ne demek ? 
- iki tarafa bölünme-

yin. hepiniz toplanın. birlik 
olun, anladın mı ? Oğlum 
sana bir nasihat edeceğim : 
İşi sıkı tutun: yoksa : 

Derinize sııman basarlar. 
Sizi güne karşz asarlar. 

Hamdullah Suphinin Güne
b 1kan isimli ~serinden aynen 
alarak okuduğum bu müşa
lıadeler ne a n l a t ı r ? 
Asırların haksızlığına, unut 
masına rağmen köylü yer 
ger parlıyor. O hiç bir şeyi 
unutm 1mıştır. 

" S ıra_gırı da, tanzim:ı
tzn da. meşrutiyetin de kö 
ye gönderdıği adamın faa
liyet sahasındaki manzarası 
şudur: Kuzu, avrat : .. 

Peki, 6iz ne qaptık. 
Atatürk ne yaptı. Biz her 
şe9tlen Önc;e kövlüge inan
dık. 

- De'lJrım edecek 

Siıe birazda aşı nedemeklir 
bunu anlısi:ayım 

Blliyorsunuzki insanlar d.iter 
yaralılar gibi değildir. İnsanlar
da dilştıomek v~ merak etmek 
istediği çok kuvvetlidir köyüııü
ze bir memur gelir, barcunuı 

olan virglnizi ister, tabii , ıizde 
hemen verirsiniz fakat enela 
ne vergisi olduğunu elbette ıo
rarsmız işte bu sorgu insanlara 
has bir dilsüncenia neticesidir· 
ki bizleri diğer yaralllardan 
ayırt eder llk insanlar gördük
leri her tabi~ıtl hodlselerioden 
mesela gük gllrlemesinden, Ka
ranlıkdan, yıldırım düşmesinden, 

kuvvetle eien rUzg4rdan, ateş. 

den, selleı den korkmuşlardır 
fakııt seneler geçtikce yavaş 

yavaş alışını,ıar ve kendi k.en· 
ciilerioe sual sormuşlar ( Niçin 
Neden ? ) bu niçia ve nedın 

sualiue ( ı;!lnkU diye cevap ve

remedikce içi rahat etmemiş, 

dlişUnmUş ve dUşUndUk.ce niçin
ler çoğalmış ve bu yeni sualle
rin cevabını ararken bir Ç"k: J&· 
l<i yeni şa~llaoak acaikllk.terl• 
karşılaşmı~ ve bu sayede bu 
gUnkü gördüğün yüksek me
deniyet nıaydana gelmiştir. Yüz
lerce sene evvel insanlar tıaata-
lık lıar hakkmda da hemen hiç 
bir şey bHıniyorlardı bildikleri 
yalnız hastalıkların acılarile 

Patates Ziraati 
Memleketimiz ıçın 

patates çok degerli bir 
mahsulr:lur. Buna hem 
Trabzouumuz nygundur 
hem de muhtaciz. Al
çak ve yüksek köyler
de hatta mezerelerde 
bıle yetişir, vergilidir, 
bereketlidir. 

Bir kaç yıldanderi 
T rabzonda patates ye
tiştirenler çoğalmıştır. 
Yemeklik için çok kıy
metlidir, Bundan başka, 
haşlaması ve közlemesi 
de yapılır, ki sabahtan 
akşama kadar elinden 
ekmek düşm en çocuk-
larımız için · r ıda 
dır. Lezzetl , bunu, 
değil çocuklar, büyük
ler dahi sever. 

Tarlalarımız dardır. 
yaptığımız mısır ziraatı 

azdır. Elde ettiğimiz 
hasilat bizi bütün yıl 

doyuracak kadar de
ğildir. Senenin birkaç 
ayı için dışardan mısır 
almağa mecburuz. Bu 
yüzden geçmiş yıllarda 
ne ağır faizlere katlan
dığımızı henüz unutma
dık, borç üzerine borç 
yapbk ve bir dürlü bun
dan kurtulamadık. Be .. 
reket versin imdadımı
za hükumet yetişti, üç 
sene<Jenberi ztraat ban
kasil ~ bize mısır dağı
tıyor. 

hi amma, muhtaç 
olduğumuz mısırı nice
beri satın alacağız. Bir 
köylünün ekmeğini ve 
yemeğini her sene dı
şardan tedrrik etmesi 
hiç de rioğru değildir. 
Onu en çok verimli, 
karlı bir hale sokmak 
elimizde olan bir işdir. 

O ki topraklarımız 
patateı ziraatına pek 
uygundur. O halde bu 
mubarek, bereketli mah 
sulden hepimiz hayır
lanmalıyız. Mısır ziraa
tından vaz geçelim de-
mivorum. Ona hayvan
larımııır:ı beslenmesi için 
de ihtiyacımız vardır. 

Burada söylemek is
tediğimiz şey, arazimi
zin müsait parçaları.nda 
patates ziraatinin ya
pılmasıdır. Herkes sa
hip olduğu arazinin ve
lev ki küçük bir yerinde 
bile olsa her halde pa
tates dikmeli, ihmal et
memelidir. 

Köylü yurttaş 
Gelecek sayımızda 

Sebet içinde 
patates ziraati 

Zaman zaman ytızlerce bla 
insanı öldllren hutahkların, nı. 
çin ve nedeı olduğunu merak 
ettiler. 

Ve sebebini arışdardalar en 
nihayet 19 ou :ruz :rılıu ıonla
rıoı doğru akıllı bir Franaız 

hekimi (Louis Pasteur 1822-1890) 
bu gibi baatalıklırı gözle gö
rdnmiyecek kııdar ufak yaratı
laran sc'.bıb alııuğunu ve bu gnn 
bu ııayıdı iaunlar filan b.aata 
lıfın hangi sebebden ileri gel· 
dlğioi ô!rendller bu bllyQk a
dam bulaşıcı hastalıldarın büJUk 
bir katiyetle tedavi çarelerini 
bulduğu gibi hastıhtın yayıl

masına ve Hğlam vncutlaruı 

bastalıkd m korunmasına da 
çare bulunmuştur. Pastör anı
la kendi memleketinde çıksa 

kan şarapların niçin bozulmak
d:ı olduğunu merak etti çok 
uğra~dı n nihayet bu bastalı

tı :özle görBlmeyea Yfak Y•· 
ratalamı yapdığrnı anladı bir 
müddet soara kuduz köpekler 
tarafından ısırılan insanların nl
~in kudurduğunu araşdırdı ve 
anladı ki kuduzlu bir köpeğin 
ağzında akan aalyı uırdttı vü
cudun kaauıa karışıyor Ye bu 
ıuretle baatshk ısmlanda d• 
baş gösterdlğiai anladı bu ,has
taheın niçin ve nasıl birinde11 
fllteriae bulaşdığını buldukdan 
ıonra dı ilacını buldu. 

Bııldutu bu ilacı sakuı ecıza. 
aelerdeu. Dlınan ki11l11 ve ya 
a.splrin gibi bir (şey olduğunu 

zan etmeyiıil. bu ll•çlar hastı
hğı :rapın mikroplarıa ( bakte
rilerin ) bi11at kenfllsi n ya 
ıehlridlr. hastalığı Japan bak
terileri ( mikroaları ) bir araya 
toplarlar J• öl!lllrürlır ( çı. 
çek aş111uda oldutll ğibi ) ve 
yahut ölıcekmi§ ribi kı1met 
siz bir bııle gelirler ( Tifo aşı
aında oldutu gibi ) YI yahut ta 
o mikrobun zahirini alırlar vı 

o zebire ııd olan bir paazebiri 
bir ölı;U dıhlll11de karıfdmrlar 
( Kuşpıl111 • kazıklı hL1mma ) 
ya bastalıktan kurtarmak. Ye 
yahut haatalakdan korunmak 
için yarı ayrı uauller dahilinde 
yıt derimizi çizerek bu aşıyı 

çiziklerin üstttne sürmek suretl
le ( çiçek ) ve yahut derimizin 
altına bu 1.ilaçdan bir mikdar 
şlrlnga etmek suretUe kanımı

za karışdırarak bizi korur ve 

ya kurtarırlar. unutmı.mahdırki 
her hastahğnı mikrobu ayrı 
olduğu gıbi her hastalık için 
yapılan aşı da ayna haatalık 
mikrobu ve ya zebirinden yapar. 

Hizl öldüren bu haatalık mik
repları nasıl oluyorda aynı za. 
manda bizi ayna hastallkdan 
kurtarıyor ? bunuda aalatıyım, 

Burhan Aksoy Er 
- Arkası var -

Of Hükumet binası 
Cuma günü Ofta gapı

lacak yeni hükumet iinesı
nın temel atma merasimi 
pek parl11k olaralc icra •tli· 
lıcıktir. 



Trabzon Şehiri Nası 
Edilme • 

l 

ar 

Medeniyetin bir diğ9ri Fen 
ve bilgi ise di~er direği mu 
hııkkıık ki çok ve bııstahksıı 

yaşamayı temin eden ::iporduı:, 

Avrupa ve yeni DUnyı:ıom yllk· 
sek tahsil makteelerinde Spor 
için birer kürsü ihdas edild"ği 
ve talebinin bu şUbede muvaf· 
fak olamadığı takdirde mektebi 
ikmal etmfş sıyılamayacağı krl· 
bul edilmiş ve çoktanberl tat· 
bike b:Jşlanmış bulunuyor. Eı· 
cümle Fraasada tip kanlıelerin
de Spor ve Spor:a tedwi usul 
leri için bir şilbenln açılması 
etrafmda büyük bir gayret sarf 
edildiği matbuat alt=ınine 13kS 

eden yazılardan ve ilmi rnüna· 
keşeler den an\aşılmışlır. 

Bu k;sa vefukat şurnullD. fi
kir karşısıada artık sporun me
todik bi!giler meyanında yer 
aldı~ıoı kabul etmek ic1p eder. 
Binaberiu, Kavak meydanırıda 
yapılacak olan resmi mD.sabakfl 
sitadtnin ı_aksada kafi olama 
yacağını kııbul etmek zorunda· 
yız bunun için şebdin fabrika
lar mahalleainde ve işmerke· 

zinde olmae üzere biç olmnzs" 
dttba iki küçük sabanın yerle
rinin planda hazırlattırılması 
ic 1p etmektedir. M~deni mem 
leketlerde mu:ızzaın binalar me
yanında stadlarmdıı yer aldığı· 
eı ve ııeyyahlara buralarmdn 
milli servet bııkıroı noktasıoda 

ğtz•lrilmekte oldu ~u herkesçe 
mılüm bir şeydir. Artık ın~de· 
ni her şehir muhakkı.ık asğari 
7: 8 sitada malil{ <)lunduğu bir 
nıııanda Trabzon bir resmi 
sitadla kalamaz biltrnsı;a yeni 
Spor bareketlerine yer verildi-
ği bu devirde çok yakın istik
bali karşılayacak olan hazırlık
ları şimdiden düşünmek icap 
eder. 

Şehrin bavasıllll geçmeden, 
şehirde kangiren olmuş bir yıı
ra gibi iğrenç mtızehretat akı· 
tın Debağlıane ve Ztığnos de· 
relerinden babs etmek isterim: 

fezaya alınmış demek olur. 
Abideler : Ben fikrimce bu· 

nu üç n >ktarlan mtıtalea eyle 
mek isterim : 

sonra esas plfıoı temam olu· 
yorken ş brln toprak altı pla
nımda bıızı latmnk ve inşaata 

ı:;irasiie evvelen toprak altından 
bi~lamak: 

J ŞPhri::ı i Nrı p'lmya müte· 
v kk r bulıınmasıodan b51Şka 

haikı çadım çıkarıp evleri ynp 

ı lleledye meydaoındn A lrı· 
nın kalplerimizde yaşayan v~ 

ebediyete kfldar duracıık şekil· 
de olan ve onun i~mile mütP 
nasip bir heykeli ve bunun al dıktaıı sonrP. evlere ap·ırtıman-
tından şar1l şıml :ıkması lfızım 1 ra yerleşdirmek lmktin hari· 
gelen ve TrabzonlularEı zemz"'m cinde bulunduğuadm imari sa
kadnr kıymettar olan ı-uyuoun halara, kısımlara ayırmak ve 
hatmısıaı her aa .göst_errcek ~u 1 bolmek ıazımgeldiğioden bu 
l~o~n b~ ~eykelıa bır an ev el no .tııyıd& iki eensta m:ıtalea 
dıkılmesını can~ göuUlden bir i etmek ve neticeye bağlamak 
Trabzonlu sıfatıle arzu edi vor r ı d 

ve şı ete ıatızar ediyorum. A Halkı izr:ıı· etmeden ve 
'dd 1 . . · 

1 

a;:ırn ır. 

2 Milli Şı>rimizin ynpıcı eli- mehmd mken az para (bir kaç 
le bıışarılncrk olan Trabzonun . . . . 
imarınm yüksek · t .,. mılyon ) sarhle mütehassısin 

Gll ıragrnı p an . . . d'ğ" z 1r 
da "Österilmi, ol h .. k.... . şehrı btiyultmek ıstP ı ı aı;· ,.., / an .u uT"'e• . • .-ı k" k 
mahallesinin ceaubund ki sır- nos dererıı gnrbtn••e ı ve ıs-

liıı ü~tUnde onun fnziletkJlr ya. lllt'n boş vf.' arsa halinde bulu 
pıcı ve bışarcı ve kurucu tim· nan bıı sahadan b;ışlamak 
salini herglla geçerken kal 8 _ Yahut uelfp geçen bir 
bimizle gözlerimizle ve eliwfz. k b. j "'ö ·· b. n 
ıe selamlıııııaı· h . t" 10 aç ecne ı ı n g zune ır s 

~ eı ur en .. . k . . . 
bt. ük 1. 'd evvel hoş goı Unme ıçın ış 

ıy arnA ı oı u{:ırnundaıı yo- ! . · 
ı·ozdıııı çıkan gemilerin :ıe va- merkezın<ifki brnaları kal etme· 

pur~arın gözle görüle bilecek ğe kalkın k meydıınlllr ııçmak 

şokılde muazzıını bir ubidesir ın sokaklar genişletmek abide 
dikilmesini istiyo U'll dersem dikrı:ek 
bUtün Trabzoe!olnrın fikir ve Bunların her ikiside paraya 
dimuğ!arından her gün g çen mü~evekkıf olacağına göre ve 
düşüncelerine tercümırn olmuş maksad mc'lllekete \'e halka 
bulunurum. 

faideli olmı kdon ibaret bulun-
3 Her memlPket gibi bir 

meçhiil asker abidesiae ibtiya duğuna göre istimlak bedeline 
az para gidecek oha hüküınet cimizin old11ğ"na halı ·tat nnk 

il)teriın. Bunun yerinin <'VVelen mahallesinden işe el l oymak 
askf'rl mahfelin hulunduou ka· ( ucuz, kolııy, ve müsoid olması 
le ve yahud orta hisıır ol~alıdır. bakı ııındnn ) en d0ğru başlan-
ller. iki mal~allirrle etrAfımn \ gıı; olur. 
genışe~ ve diız ulmııı:ıı has hile - :::; >!Hl var -
Tören yapı mssıoı.ı mo~aiddir Cemal Karahan 
bu hususta sahibi st=-lahiyettar 
mekanı ashri garnizon Komu. Zayi mühür 
tanı olmasına bir 'en kesin ne- Trnbzon Ziraat Bankasındaki 
ticeyi OnAn fikrine bll'akıuayı 517 No Ju Lıısarruf hesabında is
vazife bilirim 

Şimdiye kacJnr münııkeşrılı 

şekilde pl!lm mUtalı>a eylemiş. 
tim bu adan sJıır;ı f ıkrimia esa
sına girerek nelic..ılendirmek 
isterim : 

timal eyledığim mührümü zayi 

eyledim. Yenisiı1i kaz lıracsğımdan 
eskisinin hü.ı;mi.i olmadığı ilan 

olunur. 
Scıtha mahalle. i Karabasan 

Bu derecikler Vdktila ilk de
Tiderde iehrin aşağı kısımları • 
om su ihtiyadai lemin etmek· 

1 Şehrin avan proj ,,~·n~~1 Sokak No 7 Nazire 

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

le beraber muharebe zamanla· 
rında önleı i kesileıek yanı şi
şirilerek ve bir kanalle kalele
rin önlerindeki su hendekleri 
doldurulurdu. Şehir böyüyüp 
kalabalı~ olunca la~ımları bu 
derelere akmak iztirarında k1'1· 
dı, taffUnnn önüne geçmek için 
kale tiivarlarındaki deliklerdeki 
kapalar kapatılarak toplanan 
sn ile günde bir koç kerre de
reoin mec ·asıoın temizlendiği 
ve hatta mecra zemininin mun-
muntazıım taşlarla da düşetiie 
rek birikinti-tin önüaa geçildiği 
anlaşılmaktadır. Bu dereler Şf'h 
rin aşağı mahalleri için bu fe· 
na ve sihhi bakın·dan başka 
bazen tehlikeli daui olmakta 

Hususi Muh-zsebenin Muhittin yeni sokaktaki 37 No: 
lu mağazanın bir senelik sabik ic!lr bedeli olan (60) li 
ra üzerinden 22 gün müddetle artırmağa çık ı.rılmıştır. 

Muvakkat tel"flir:atı (450) kuruştur. 13-4-939 forihine ça
tan perşembe günü saat 7 5 de Vilayc.t makamında top!a
naca.~ olan Daimi Encümende ihıılesi gaprlacaktır. istek
li/irin muvakkat teminrztlari!e encümene müracaatları 1-4 

Şilindiroj eksil me temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Trabzon Kiı;ama volunurı 3X 750 · 6xı 80 inci kilome
releri arasında yapılacak (8801) lira (4) kuruşluk 
slindirajt nit eksi 'tme ' J.ddedL on gün temdid edilmiştir. 

Muvakkat teminatı ( 660) lira (8) kuruştur. 
1 . .f. 939 tarihine çatan cumartesi saat I de Vilayet 

Kapalı zarf usulile 
3 adet otobüs eksiltmesi 

Trabzon Belediye Riyasetinden : 
1 - Trabzon Şehri dahilinde ve sayfiye kısımlarına 

işletilmek üzere, beheri 4000 liradan 12000 lira bedelle 
Ford veya Şavrole marka 3 adet otobüs mubayaası y ir
mi gün müddetle v~ kapalı zarf usulile. eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Otobüslerin efJso/ ve mahiyeti Fen işleri Mü
dürlüğümüzde bulunan şartnamelerde muharrerdir. Ba 
şartnameler, 6 kuruşluk bir Posta pulu gönderilmek su
retile parnsı~ te&uik 'dilebilir. 

3 - ıhale, 4-4-1939 tarihine müsadüf salı günü ıaat 
7 4 de Beledige Daimi Encümeninde icra olunacaktır. 

4 - Elcsiltme kopalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı 900 liradır. 

6 - Teklif melctubları, 4-4 1939 salı günü saat ( 13) 
e kadar ihale komisyonu Reisi olan Belediye Reisine 
makbuz mukobili teslim edilectktir. 4 - 4 

Açık eksiltme ile şose inşaatı 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Kindin'" - Kireçhane qolunun OxOOQ 3-X 500 inci kilomet· 
releri arasinda)9501 {lira (60) ku·u~ şos-, esaslı tamiratı .,,e 
ifşartı ( l 5} giin mı"iddetle açık eksiltm ?ge konulmuştur. 

muvı.ıkk .k ternimtı (7 !.1) lira (62) kuruştur 6 4-939 tari 
hine çatan perşenbe giinii saat 15 de vilayet makamında 
toplanacak olan daimi encümende ihalesi gapı !acaktır, 
k~ş;f ve şartnamesini görmek isteyenlerin herg ün encümett 

kalemint! ve talip olanların muakkalc. teminatlarig/11 mez· 
k ür gün ve saatte encümeue müracaatla rı 2 _ 4 

il 

Olçü ve tartı aletleri 
ha~<kında 

Belediye Riyasetinden : 
Ölçü 1Je ta:tı aletlerinin 939 senesi yıllık muayerıe· 

İerine 15 3 939 gününde haşlanccak ve 30 1-939 gani 
akşamına kadar deTJam edilecektir. 

937 senesinde damgalanmış ölçü ve tartı aletleritıİ 
kullananlar bu müdd t zarfında ayar ..fairesine miiractt." 
ot ederek ölçülerini muayene ettirmeleri ilan olunur. 4-J 
Mareşal Çakmak Hastanesinde 

yeniden yapılacak iki kath Pavyo 

n~n kapah zarf usuliyl9 eksiltmesi 
Erzurum AS. SA AL. KOM BŞK. LIGINDAN: 

Mareşal Çakmak Hastanesinde yeni.fen IJOpılacl~ 
olan iki katlı Pavyon kapalı zar/La eksiltmeğ~ /,orıııl· 
muştur. Keşif bedeli ( 48099 ) kırk sekiz bin doksan Jo' 
kuz lira ( 6 ) kuruştur. ilk temin~tı ( 3607 ) üç bin ıı/tt 
yüz _q,;di lira ( 43 ) kzrkiiç kurustur. Eksiltm~si 3 N isafl 
939 P.ızartesi günü saat l 1 de Erzurum Askeri Satı1' 
A 'ma Komisgonunda yapılacaktır. Şartname. Keşif "' 
planı her gün kornisgo'ıda görüle!ıi!ir. 4 - ~ 

Okul sırası eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
İık okullar için beheri (500) kuruşt"n (100)sıra Y11P' 

tırılacaktır Muvakkat teminatı ( 37) lira (50) kuruştur . . 
6 4-939 t::1rihine çatan perşembe günü saat 15 de Vt' 

lô.get ma'<amında toplanacak olan Daimi Encümende i/ılJ: 
lesi yapdocaktır isteklilerin muvwkkat teminatlarile ,,,eı bulunmuştur. 326 senesirdekl 

tuğyanda Debıığllane deresinin 
iöndD.rdilğU hanPmanın adedi 
herkesce malümdUr. 

makammda toplanacak o1an Daimi Encümende ihalesi I 
yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat tewinatlarile mezkur Yen,· Adam 

kur gün ve saatta Encümene miir~aatları. 3-,!_/ 

Burada şimdiden elde edilmiş 
mezar taşları Pontos devrine 
ait eki as~r lahitler, kitabeler 
beyk~ller toplattırılarnk bu 
mUzenin te~elini ııtmağ>ı şim
diden gayret etmek şetıircllik 

bakımından elıttmdi.-. Bilhassa 
bu ma11al çok zaman Uzerhıde 

yaşanmış ıaribin canlı kitabesi 
olduğundan ayrıca ~kıymeti ta
ribiyeside vardır, belki zaman
la burada haf riyal payılmesı 

dahi düşüntıle bileceğinden :bu 
suretle bu mabalin altı muba-

gün ve saatta encümene müracaatları . ! 

Muhasebe oemuru alınacak 
Gümrük Müdürlüğünden : 

M::ratlz Gümrüğünde açık 7 6 lira maaşlı bir muhase
be memurluğu ;çin 77 Nisan 939 pazartesi günü saat T 3 
de musabaka imtihanı yapılacaktır. 

Memurlar kanunrınun dördüncü maddesindeki şartları 
haiz bulunan isteklilerin o gün ve o saatta mekter şa
hatletnamelerile diğer ·vesikalarını hamilen Müdü ·; ü ğü 
müze müracaat etmeleri ilan olunur. 

Yeni Adam,1n 221 inci sayısı çıktı. Bu haftalr~ 
1 fikir ve sanat gazetesinin bu sayısında İsrJJ~1 

' Hakkı I3altacıoğlu. · Hüsan1ettin Bozok, İzzett1" 
Şadan, Fuat İzer, Ma2lum Tozan, Nurullah At'ç 
imzalı yazılar vardır Ayrıca iç soyete, dış soye;: 
Kültür haberleriyle muhtelif teicüme makale 

1 fı· 
gazetede yer almaktadır. Büt ün okuyucu • 

' mıza tavsiye ederiz. 


