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Üçüncıı Umumi Muf tt şim 
Sayın Tahsin Ur.er geçen sene 3 
Martta Pariste muhım bir melı· 

yat geçirmişlerdı . 
O zaman Ken il ne 

Trabzon köy lülerinin 
hayatı üzerinde yapıla cak 

basit bir tetkık. bu aziz bün 
Yede mütegallıbe zihniyetin· 
rien darbe almış bir yarayı 
frıeydana kor. Yeni rejimın 
'fade eylediği yüksek ma· 

~ayı idrak mevkiinde olan 

Namze ed· di 
Perşeı,be günü saat 15 de Partı binasında Vali C H. P İlyönkurul Başkanı Refik Koralta -

nın Riyaseti altında Merkez ocak heyetleri, Soğuksu Yavuz, Oğuz, KodiJ, Tatlisu Nahiye heyetleri 
ve merkez kaza ve Vilayet heyet!eri toplanarak ikinci müntehipler yoklamasmı yapmış ve 156 
kişiden ibaret olan merkez kaza ikinci müntehip namzetlerini seçmişlerdir. 

1 

tişlik mıntaka ından, bıl 
zurum ve Tra zo d n ırç ı v 
tandıış telgr:ıf ve m tup g o n

dermeıc euretıle .:Sa ımi \ie c n an 

ır iRs•n ve bir idareci • 
'furekler sızlatıcı bu feci 

f'fı~nzara önünde yarayı 
tedavtye doğru her türlü 

''nlcan. /ara baş vurmak 

frıecburiyetinı hisseder. 

Sırtında. haftalardan be-
11 1edarık edebıldığı uç par

;a Odundan ıbaret bır yük· 

: Şehre gelen benzi solgun 
~0Ylu, hukumet dairelerın 
e kapı kapı dolaşdn koylu 

''Yadını bağrında boğu· 
0rau. Çıftçıye arazi tevzıi· 
I 
~emreden kanunun catbı-

ltndan doğacak manzara 
"nıuydu? 

Bu :111ntakada da met-
111k arazi ve toprağa muh
:ç ~ıf tçı vardı. Bugün bun 
'ın eılerınde IUU de dok

an nısoetınde arazı rnev 

bee-vcut olmamasındakı se· 

~ ~1~r bılmmıyormu. Kapa
~ • buegı kuvveti/ oldnın 
~zae kaıdıgını ıtıraf tt1n 

1nı1acdk ne var. 7 

a iş muğlak. arazi 15 bin 

'c:ayı mulecavız. sinsi bir 

~~tegal/ıbe faaliyeti de 
~a 1 cıeıecede ıkCJddrı olma-

'~ rnemurit:ı t>ırleşırse in
• bın uzerınde cıtredıgi, .. ,, 
~tııne çau~tıgı çıf t'iı han

~ "kcan ne ~urecle ıstıtd 
~ ecteoııır. t1ddıet mefhu· 
111<ıııu11 mucessem llmsa-

t ~1cırı köylü mütegallıbe 
t~, 0e kandırılır, kanunun 
taıgı hdkkı ıse daıma mü-
r Qcı ecmek cepnt1sınde 
ar 
,., eaen bır memur bu 

r J1az;)·a netıce neye va· 

~1~<ıgün 45 haneli bir 
,.,., e 40 hanenın arazısı 
~ CJCfığını söylersek vakti· 

;01 1evzı ışıerınde yapılan 
~~ ~~Sluğu tamamıle ifade 

1:. Q/J ecmış olaDılmz. 
to~1 ScJ:iıen nutu~u kesıf, a· 

lr.ı,.,~' dar t>ır mlntdkaaa 
11,.,., nı.ın verdıgı hak met-

~ /cJrına rıayet edılrnıye:
cv~ıcıttd yapılan musa· 

~11k azdp ve ızllrap ve-

Bu münasebetle Faal Valimiz Refik Koral tan alkışlarla devam eden mühim Bir nutuk irad 
etmiş ve toplantı çok samimi bir hava içinde geçmiştir. Kısmen zaptedebildiğimiz bu nutku aşağı -
da neşrediyoruz. T esbit olunan ikinci müntehıp namzetlerini gelecek sayımızda neşredeceğiz. 

Valimizin nutku 
Muhterem arkatloşlar ; 

varlık v• topluluk davasına güuen ba. 
kımından 170 milyondan daha lcur,uetli
yiz ( Ş.ddetli ulkışlar ) Türk milleti
ni11. kendi işini, kendi davasını bu güzel 

Parti teşkilatı millet cephesindtn işlui başaran başların ardından gitmesi, 
ge11i bir imtiha1&a ve geni bir faaliyet onları elle değil, haşla, fikirle tutması-
devresi1te girmiı bulunu11or. Bu imtıhan dır. Biz q:ı birlik sayesinde rahatız, ek 
clefterdı kayitli bulunan partilılere değil sik/erimizi tamamlamak yolundayız. Bi 
bütün millete şamil bü!Jük bir imtihandır. ze meu'ut olıın en şerefli bir istikbale 
O Ja bu partinin en bi!Jüğü, k.rucusu ve namzet bulunuyoruz v~ mutlaka hidefe 

varacağız ( alkışlar ) 
korugııcusu Atatürkten sonra onun yui 

1 Bu kısa makaddemeden sonra parti 
ne gelen en bügütümüz ~met lnôrıünün 

teşkilôtı urkadşlarrnın gördüğü. başar 
zamanında başlıgan Cumhuriyet Hul;.;. dıgı ışlrri bir defa daha tebaruz ettirmiş 
Paı tisinin dahıa yeni başarılara doğru alu~orum. Gôrdüğünüz, başardığınız iŞ 
ıirdigi Jaali!Jei devresi ıı,;inde bugün bii /eri k#ndi crpheniıde.'1 büyük gör mi ye 
yük bir ıntihap yapma mevkiın 1 bilırsiniz. Bunu Türk milletinin neca· 
Bu itibarla bu de/ukı vaziyetinin nezu- betine has ola1ı tevazuu ile söylersiniz. 
keti kendiıığinden meydandadır. Amma iş büyüktür. ' 

Diger /aaligetler, iııtihaplar nilıaget Uütün arkadaşlarımızın mıliet ı'şle-
Atatiırk gibi bır dahı olun ve oızatıht rinde aynı duygu vı: lıe yecunı taşıyarak 
i#n başında bulunan en buyük başın ba çalı~ma/arı ayni zamanda sevin~li bir ~J•Jr 
şı altında oldı.ğu ıçin kalayca gidıyordu oluyor. 
O /ıaid•ki lıepımız evimizae ratıat a·uru En yakın tarilıi ele alarak beş 
yorduk, işlerimiıe devum ediyorduk. aydarıberr' çetin zannedilen !Jütün intı-
Vc her işırı derlı top/,, ıgi ve muntuı:am hap işlerini de sessiz, tam bir anlaşma ue 
olarak gıttııinden emin oulunuyorduk. gıpta verici bir vahdet halinde •a;.ardık 

O büyük kuvvetlen, onun ikinci müntehıpler seçiminde m:.ıhi n bır nuıuk irad Başka milletlerin ıçtımai bunyesını 
fani uucudunfian a11rıldıktan son- eden ve köylümuzün toprak ve maışet derdini en mü- ıarsa11 ıntıtıJ.p lıuuıse,erı oızım 

ra i~ oa.şa duştu. Artık bütün hım bir dava olarak ele alan çok vıcdan/J. faal ve için M/e ue seuiflç kayrıagı uı. 
k d" ·· muştur. liepımız. gıne u, :.euınç 

mıUet cın•n cmanetını en ı oz se•ıırıılı •ıalımı·z R.afik Kıoraltan 
d r il .. il11 gelll İşırnıze b.ışiarnış bulu mau, ha!JrAlı ve hayatıtıın ustun e 

ı'ç•riıinde yaptı nımız intihaplar ı ve hatta kuvvet aldılar. Atatürk'. nacugız, ıx.ınci .seçwıierı ayu<Jca 
t<.ınıdı ve en buguK. muıcadwesutı .. A d · k d .J ı . ı cJ 

buyı.ilc ue çelin ımtıtıanlar ıç111 en un ıır ugu u.:ı kan antantı var· gcı .• vıılarırı oızım uygularımı 
olarul( K.urumaiı.ı o"..ı;; d.. . 1 k. l la ç kan bır dır. Ve ıft•rıı.ı.rıa kagdedet>ı· za tercumi.ln olan kendı reylerını 

<JAun eıwııı 1 urk al< guz e fJe pa a m ' .J k 
!J J l miUet tıallndeyız.du nut.l ke ıdı lıl:Z lırtz kt uul ·an devlet/eri gıttik mltlı vr:Jlll imzuSl11l taşıyacak 

mıllf:tı11ın bugun 'flwll J!l, J'urk. vermıyoruz. du notu bize dıınyıı çe bu oaglıiıgın ve ~opluluiun hun zdtr:r kimse tam toplu, mut 
mıJ,t:tı ıçuıd"" µtu ot ıra>: mu- milıelleıı uumış ouıunuyorlur. m.ıddı v.uıyetlerını garı:rek bu. tefllt lJır mıllı:t m.ııu.arası lı..ılın
Kuauc:satı oıdu V.inya ışlerı • ın bu kadar na w.ınıyJr ve O<J ua.rlıg.ı ve de Ool guwt K.ad .. u uldı.ıia gı oı 

Fertı•r kc:ndı mu addeaailna lc.arı~ık otdugı.ı oır zam..ında 1 urK. toplalaıa duha çok b[Jğiatııgor- ouııdutı soıu" dı.ı. p;.ırtı nııı11zd 
el ve dl• uzatı.ımuzlar. ı't'Jı.ıK.ud- milıetı o:ıg.ı-<. At..ısmdı.ın ı.ıldıgı tar. du toplulııgu ı, b:ı DJtm en 'ermı: rey,erımızı vr:rere>: ou 0 u. 
ftısata tıucarn etm"l1 Kanun- ıltıamla· mzla ımunlu, telkrn ve kııvu~tlı p..ırçası ve nuzım rolıP !J.i"' untırıllnıla cıııarııı kllr~ı ou 
ıar memnu ~ıüır. J urlc mıiıetı dıreıdıJ~e tı:K. 'v.ıcut gıoı, oır 111 nu U!Jfla!J LIL l'urkler• hıirmet e· :o.euklı mııtet ımtıııi.lııın .. iııtı d ;J 

de K.cndısı"' mal eıJılı:n ınıcııaoı san gıoı, bir kalp gioı oır m-ıkı aıgur fo.r \ Atkı;;lar ı nıuuı.ı.J/aKı!Jı!Ue çıKucuzu., ( Şıci· 
11a1&i, mukaddesatını korumak ne 11ulınde gurumı:,.;.tı:Jır. du JJiier mılletlerin biı birlerine dcttı ve ::.ureJClı ıı.lı<ı,lar ) 
ıçin ı~te ooyle hassas ııe tıtıı manzara, daıı!Ja kar;;ısuıdı.ı. fı.irk olan cııuc:lerını g.ırdqorsunuz. ·----
oır uazıyet• gıraı. ısaaune 1eaaar mıltetılll, .. nu11 kurduiu repmı Kendılerinı oıiyıik. dev/eller. t':mntyet müdür muavını 
bır mıııetı yutnız bır tunesı ra. 1<.a!JU ııioi gösteı mektedır. ( Al den sayı.ınlar oırbirl rıne dii gı-
llatsı• e..ı.:cet( derecede flSuslı ın- Jcı~lar ) cırdatıgorıar. •Çekilınız,biz yıye 
tıtıaptar yııptıK.. Şurasını ıe~rar J:Ja manzaranın nı f agdası lım • dıyortar. A ?1nıa 1 ürk miıle 
SU!JlejeyımKı oır oetedı!Je ı11tıtıa uardır. Banu ııah etmeze tuzum tıne oır şey dıyemiyor , bunu 
tJı gupuK. dıJ uıti11ap cxııka mel var mıdır bilmem. Bunun manası cesı.ıret edemıyorıar, bunu bilesiuiz 
teucr ı1rı1ıae yapıtmış ol::.ı.ıyaı o işte mı...ydandudır. ( şiddetli ue sı.irı:klı alkışlar) 
nııııeıı gormu~ ve :;ar .. mı~ uu.w Al.ııu, klet1 !.;mra dostlarım z kr:mıget ıtıoarıie Oi:tkı kuu -
nacal<.tı, mutc:zud men/autter, bizim kuvaetimı:zden scvindıler v~tlı degılız. F..ıkut manevi 

dır tıı.ıf cı;ı mezun o"ıunan 
Emru!Jel mu't:ıru l:J. Jh san 

Guueae Uçunı:ıJ Umum l~ıi
/etcıştık u s cı g ı ı mujavir 
m~ .. vını B. Kemal Kag11 
11~kau:ı etmekiedır. 

oıruı11nı! ayKırı duygular ounu =========~=====-==::.---,,:=========================~ 
cıo11uraı;u1etı. ıfatoııK.ı oız oı.ı ,,,. • 

tı11apıafln darauncu~ıine hatta MülEl.kat SerİSI 

•ö ,'r tıc1aıseaen oaşka ne 
ır · 

P"'1ıı;i hayatta en büyük 
t , I 

ioe~u;;~ı~:/ı;,:~,:::ı·nı da gurur· ı B z k K f ı · d ı k • 
Q SOJlll!JOrUrrı 1 lnanari.I~ Su!Jıl!JO- e e rya e e o 

::;ru::n :~;~:='~er;~;,:~~ .. ~::. • 1 1 y r 1 

q
1 

rnı /et menf aatının 
Q~ 9ını gorerek goz yum· 

tır 8 te · u duygu ıle dev· 
•01rı~kılat1nda bızzat vazı 
~lir& nı~ ınsanlar d~ mevcut 
~ı : 1~tim11i bünye elbet-
~ arsuır. 

'• 'flb •. ~,,. zandaki metruk a 
·~ ,,, t . 
i il.ık ~ılere tevzi edilırken 
;"rıı,~1 ilrıd• işaret olunan 

ruK. ~vgJıgorum "' ~u aurt oe~ ag Şehır i.uluounua yeaıok aalo üz re hepimize iltıfatlarıoı savur- adim takibctmiş oldutunu cababı 
auada doıl muharrır arud~ş bır duğu sırada masıımızı şereflendir· mucıbe olarak aerdederek. bu mü 

lnkJ/an Türkıresmde hak- -aıa elrafıada toplınmıc buluau- mesıni kendısinden rıca ettik. h' J 1 d r - Y ım mü alcatı e im en almaya ça· 
/ı bır se~·ın t>oguliJCdgına yoruz. 

kat'ıyen ıntımdl verılemez. Sır sek.sene yakın boyu 
l"ökiJt ddnd uı:rı <1cıeceıer- ve ıeaış omu.darı ılJ parıak ve 

d I ti I I b .. l leuaı:r: aınındaa yukarı seyrekle 
e sa dhıye ı u an arın oy-

ı•n uçları bız .. ına !tadar douan 
le muhırn Dır da vayı hal dereceye karin zavıyeyi yeyhıyeıı 
sırasında şehırden t>ır kilo- ,10 yüı.ünii~ ertasuadan bütün cu

metre mesafeye kad•r git· ;ı;Ülamları parçalamaya kadır; ku· 
tikleri. köy muhitJenne SO· tailaıaa ince, aıvrı burau ılc arka, 

kuldrak etrafı dınledıkleri baı mauda ocuraıı sayın Bay Ze-

Bu ricımızı kırmayan Bay şırtt.n; ilk taıeb tarafımdan vu 
Zekeriya evvela yanımı oturmuş- ku bulduğunu ileri aGrerek bana 
ken bizim Cevdet Alabıa kıskan· bırakılmuını istedim iso de ben 
ması üzerıne s ndırlyesini kar{ıma hem bu fırıatı kaçırmamak: hem· 
ve B"y Cevdetın yanına naklet. de arkadaşııı.ı darıltmamak için bu 
mişti. PvteeeJe derhal giiaüa dedi· işi Bay Zı:keriyanıo reyine bırak-
kodularından mebusluk işine inti tıın. 
kal ttdince bu lıuıuıla mühim bir Bu teldifım üzerine derhal 
mülakat ltoparmak fırsatını buldu. bana tevcihi zeban ve Jısao ede· 
ğuınu pür helecan ve ıstıcnJ ede- rek söze başladı. 

al.ika go.tterm ş erdı. 
alakalardan ço • mu e s o an 
Muhterem r11h ın Uz r, Amc ıy t
Jarmın ) ıldonumu g c ını do tla ı 

arnaında geçırmek ı t m le dır 
Bu munaselıetle d vetl !er duo 

akşam Soğu u Kö~ltun toplan· 
mışl rdır. Evvela At tur.: Ko esi 
zıyaret edılm ş vo sa t 20 d Muh
lt:rem Tah uı Uzer k.ym tu has. 
behallerine başlamışlardır. 

Üç. Um. Mufctlış i ıniz hasbe· 
lıaUerı ar:ı ındn Trabzo~ halkm1 

karşı olan mu'.abb tl•rını bır ke· 
re daha tebaruz eUırmışler, selam 
ve teşekkürlerinin betnşehrılerine 

ıb ağ'ını muhatap arındım ric:ı et
mişlerdır. Çok kıymetli f kı !er 
veren bu haııbehalden onra de· 
ğerli Valimiz l(cfııt Koralt n kı 

s.ı ve vec ız bir h ıtabc ıle frabzon 

halkının mınnet ve şukran hıııJe. 

rine tcıceınan olmu~lardır. 

Zıyafet saat '..!4 e kaJ,r ar.ını
mi bir h VJ ıçinde devam etw şlır. 

Başa inan 
'l'urk 111rihıoın eng n ufuıı;. 

larında emsalsız bır şeref ve zı· 

net ıfadesıle goruneo va ı ıtıyar 
Ounyııyı te:ıtıır t:deo ne ralt şa· 
faklar, şaşmaz bır n z.ıın ve \ 
dctın yaratt gı ( rurt; ı:ucJ) 1 c 
ızah edılaııştır. 

Devirlerden, devırler , rıı 

dan, anrlara me}'ale u.t: 
Mılletın, Tarın b.ıyuoCJ 
parlaıc ı:ı:lcr ve yu ,.e ı~ 

oıyclıer, goouuu ve ıa o ı 

!ıj?ın t ılı te.Ga.1 rıer nctco 
.ıır :ı j d.:ıııdır. 

J uritı.111, ıonıu.lı0 1 ->ır ( ) 
ctraiında bırbırıa keo tlenen v 
L<=ııo: vucJt naııocıe dı'ı o n vakur 
çenr~sı, h r a vıcJ , ı r duru na 
p.=a:: yawau ıı:-->lı..Jı..ıuuşuır. f ur~, 
ou a.ı1ıl 11a.:1ıetınJen :u.n n, z .ııaa 

uzaıı: buluumu;;:1a bJoun ıı:aoatı t 
vo mtıJfU•ıyı:tını ı.\1 ett o ayrı 
( Jaliıarda) buım . .uc: laLıııı.tır. U 
ôa~lar ıı;ı, CuJl ıurıyet fec ıne 
kadar Yarasa kararsız ığı v.s kor-
kaklı2'• ıçınde zulmetlerın ve :ı:u

luwlarıo ın.sti6'.etedıg-ı bınbır haba
set ve şeııa..:Ue lliDUr geçırmış ve 
Dil ıgicnı,; o.ııur b h.ıııuıcı nıııt.:t 

1 vo vatanı tı.a.mıştıc; Üı:ıların, bı 
raıtııc .. ıdaıı Mıllc:t mu:ı:ta ıı.>, va
taıı elbet te V ırane alıadcı kal • 
caır.u ve kaldı,. 

tiuyuk Ataturk Dunya ının 
yaratıldığı gunc: kadar bu h z n 
man4ara, eııaıı111dun oz.uodcn ele· 

ğiştmlaıeıde kalınıyaraıc:, w.l lın 

H.uh ve kabıJıyctıae mu en Lır 
bır yu•11eıme ve ııerıı ı.ll wı . 
sıJe YuL/ıli.ırın y.ıpa.naJıgını, yıl· 
tara sıgdıraı. 

Cuaıhurıyelıa 

ıııoın ru. !arda ça IJt n 
bareltellerı, oe Clerc:c d 

... o 

Goruşun matısulu ul ı.ı~ , ünun 
mciut nctıcele: ını ı~ ıidhaıund11 

kolaylıkla teoaru:ı: e:ttıreo c:;rarlı 

1.uvvı:t le ~ ôaş ) ını.ıod Mı le tın 
gostcrdıiı .:>evJı., darlık va b ra· 
oeruk lezanuıu oıaıu!itur. 

1 uık. mıtletı, Atatu ıc yo unun 
ışıklı, feyızh, 4 reflı yo c.ılugun , 
Ne&ıllcr aıdınce devam cttırm K 

bususunda b.nlerce d.ta t~u rJa
dı~ı Andını, Mııtı l\..ıtıramauının 

~t t lltıar dogarken şıka-
' tıqqesıennin köy hudutla 

\,~rı 
1 
horıce çıkamar/lğı 

k d ? lteriya Kefeli derhal ayakıanarak va ı mı ır . ü 
mıaaf ırlerıaı yoıetmcıt zere yanı. 

rck derhal mülakat talebınde bu- Arkadaşım beri Jen söyle· 
luocıuın. niyor. AalaşıJdı aeni tercih etti. 

mıllel Kurıusı.ınd.:n gonullcr fet. 
hedıcı sozlcrıle daha çok kuvvet· 
leadırdı, 

- flrkaS/ Vilf - atadaa JlOÇOtlLOn OU akşamltı bu 

1•1ıfl i•"r mi ı <;emel Rl'Q Çıno.r ci"\Hı ••f•" u bır kayaak olmaw. 

Arkadaıım ... Bay Zekeriyaıurı Arkası lklde -
J•imiıttki b\ilila bı\•rıtııı ı~ha l\~ERl 

• 

ÇULH 
- ,\ıkuı 2 do -



( Yeni u ol ) ------
Maarif Haberleri 1 Vilayet Umumi • 

~- -1- Her cuma munlız man 
mesleki toplantılar y11pan ilk 
tedrisat ktretmı:ıleri bu heftr 
ylae Maarif MQdürU Rıfat Ntc
det Evrimerlo bıtkıınlığmdttn 

toplınınıılardır. 

Dördüncü Hey' ef i Umu • -
ilk Te4rlsat Mütetllşt Hik

met Kıırsamo verdiği JııDjıtk 
Ho1Ba ve Terbiye feJsef esi 

mevzulu kooreranı dinlenmiş 
ve mıııııkaşası yapılmıştı· . 

tısına ait zabıt ·hu a 
'fı)p\antı geç vakte kadar 

denm etınlttir . 
Gelecek cuma yeni okul 

öıtretmenlerlnden Niyazı A vdo-
2aa Mbrebbi ve .Pedagrji mev

zulu konferansı verile_cektir . 

2- Öğretınenlerden mUte 
şekkll hir teımFil heyeti mart 
llfl içiııde Halkevi temsil saıo. 
nuada bllyllk bir mrı Rmere 
vuellektir. 

3- ş,hrimlz öğrehnenlert 
yaz tlltiliade kudeş lranıt sey· 
hat J&p-nak tasıufurundadırlar. 

Hu seyaaatın esnslrmm ha
zırlamak lıP.re bir aeyet seçH· 
mlştlr . 

4- 2 - S - 939 Perşembe 
!!ODU ııkşrmı kıı orta okulu 
Oğretmeolerloden Osman Gıtlip 
Koper umuma siıede torblye 
mevzulu bir lrnnrerao, vermiştir 

Hılkevi Opsrlor tf'şkUatı 

aayeılode koore•anı.ı di;>ard'lki 
lerdı din\lyebij'Ilittlı'. 

Frana Frsanko 
N9zdine sefir 
gönderdi 

Ankara 2 ( A. A . ) -
Frann Mar!lşal Peteni Frarı 
ko lıüldı:mdi nezdinde bii
gıilc elçi tagin etmiştir. 

Başa İnan 
- Baştrrarı ı. de 

Koruyucu, kurtarıcı, yükael· 
lici bir Gidişin zevk ve beytct· 

aı•ı tadan Büyük. fürk. c miaı.ı, 
aynı ridişte duyacağı hazla her 
tr-ıpluhılc ha•ehti•de olance sami
miyetini i:ılııar etmekten bir an 

dahi reri kalmadı, ltalırııyac1k •.. 
Batlılık, olruıı.luk ve bunun 

üstünde Başa inanın beliğ bir ifa. 
desi olH Belediye seçiminden 
alınan Mvindirici ıonuç, hali ta
Hlitini malııaf aıa etmektedir. 

Buaua oldutu kadar, hazırlık· 
lan yapalaalcta buluuan Meb'uı 

atçilli ifleriade de ayni alika ve 

Jı ..... iyetia, toplu!utu Hraoatuaı 
.,,. ••ticaiDin Millet ve •e•l•· 
cet ~ia hayırla olacatıaı Şeftea 
aldatmaz aaral•a:a iılnla fOpbe. 
ti- addediyoruz. 

Tlrk Milleti Dünya ön6ade 
rilttüaü laer zaaanki rıbi ltir da

ha iıbat etmıt• iıtiyaıda haaarla
••Jor, Hnmhr. 

ÇULHA 

Bir tek 

1 

V ili.yet umumi meclisinin 
dördüneü toplantısı 24 - 2 

939 tarihiDe raıılayan Cuma rü•Ü 
saat 15 de Vali Hefik Koraltanın 

riyasetinde kitip NumH Sabit 

Coşkun, Cemal Rıza Çınar, audaa 
Bekir SültOti Kulakıızo~lu, Oıman 

~urıun, Kamil Dedeo2Iu ( Tı abı
zon) Kadri Mesud Evren, lımail 
Sürmen, Turıun Çılcır, Nafiz Ku· 
laç, ı~ azhar Orhun ( Sürmene ) 
Zehra Sani, Muıtafı Cansız, Tur-

sun Oğuz, Yakup Akyuz ( Of ) 
Mürıir Serdar, Hıkkı Başaran, 

Hasan Kara c , Kemal ı:; .. ka, (Ak· 
çaa'>d) Şevket Karadeniz, Cemal 

Murathan, Melımed SıtJ,m, Meb 
med Kudu ( Valdiltebir} Cemal 

Eyüpoflu, Peyker Akır c•, Ômer 
Bayrak ( Maçka ) aı• i.tlirikile 
yapıldı. Geçea içtimaa iid zaptın 
buli1&11 okundu ve müttefikan 
kabulünden ıonra meclııin mesai 

encüıaenlerinin tetkikinden geçerek 
ayrı ayrı mazbatalarla ıunulan 

m .. ddeluin müı:altertlı:rine ba4la· 
ııarak ; Vilayet merkeziadekı ~ 

mumi kütüplıanenin mefnışat ihti 
yacı için 3C<I liranın kal:uliyle 

evrakın bütçe encümenine l avale
aiae, Sürmene lcazası dahılı•de 

( Araklı ) ilK ak.ulu adının Kara· 
dere ( Ouaefera ) ok.ulu adının 

lcöprü başı ( Koçera ) C1kulu adı

nı• Koçer ve Of kazasında bulıı: 
aaD ( Kondu ok.ulu adıoııı de•aelc, 

( lvyan ) oltulu a11ınıo laorıü, ( Ça 
lek ) ok.ulu adının Ç·lık ve (Fot· 
ltaluas) ok.ulu •dıoıo Büyült Hol 
adlariyle deiİştiı iJmeı.ac, ilk Öi' 
ret im iıpek.ter ler i için is.inci bir 
yazı makiaaaı alıaaıaıııaın lü.ı.lm 

ıüalütüae, memleket lıaalaneıi ec
zacııı ıaaaıınıa 85 füı dan 40 liraya 

çıkarıl•llıca, 939 aenesi arazi 

taksit müddetlerinin Eylill, Mart 

ve bina vorıiıi talcı:t müddetleri· 
nin E.ylul, ikinci Te,•İn, ikinci 
Kanun, Mart ve yol verıciııı talL•it 
aaütidetlerinia d• E.ylOI, Birinci 
Kanun ve amelei miiltellefe çalış

ma zamanları 15 Eylülde• 1~ Ki 

au•uıuiye kadar ve Nısıa ,5 ay 
ulmak üı;rc kabulüne, ötretmenlcr 
k.ütüphaneıi için b!I~ kuruşluk ki· 

talaıa alı•aaaına, 85 ı:ra aarfiyle 

ilk. okııllar için ' ade4 dinamolu 
ve bir adee diuma11z beı tane 

buhar aalr.:inuıaın raubayaaıına. 

Viliyet kooatı içia ıarfolu.aaa 
510 kuruş mhrıfaa taıtiatıaa, 938 
ıeaeıi biltçeaınia 58-1 maHr1f ı 

Londaada Arap 
Yahudi mnzakeresi 

AnA: -ara 1 { A. A ) -
londr•J• l111ilisllfin . Y •· 
~utlil•rle Artıhl•rltı nuizalc•
,.ı.,i tlev•• •t111•lc.tcJir. 

benim 
- Mustafa Reşide 

Bilmiş o/ki aşikile nalan olan bir tt.k benim 
l'lşk yolunda yıkı/Jp viran olan bir tek benim 
Tabiattir mektebim deryayı aşk hocam benim 
Katre iken katreden ümman olan bir tek benim 
En büyük şair/rrin tarihde ancak adı var 
llsrrm1Zd11 dillere dest an olan bir tek benim 
Şiirimin her kıtası bir dürlü neşe zevk saçar 
Ruhlara can bahşeden Jukman olan bir tek benim 
Toplamp gelse etibba yapamaz asla ilaç 
Teşnegan aşk ehline derman olan bir tek benim 
B~na harikai hilkat deseler el yek midir 
01rmetien mele tep/ere irfan olan bir tek benim 
Çok değildir sakiler lşkm ,arabm sonsa/ar 
Köşeyi meyhanede mihman olan bir t~ benim 
Yaksa ahim ateıi dünyayı kül etse nola 
Devrimizde menbai hicran bulan bir tek benim 
Salimi bi çareyim bahtım bana etmez nazar 
Ruzu fep gamhanede pünhan olaln birtek benim 

a~ semıı QQQ çen 

• 

muhakeme ve dava vekilleri üc 
1 

reti tertibıne konulan 250 lira, 
68-1 arazı vergisinden 'fayyare, 
Belediye, Ziraat Bankaları hisse i 
tertibine lconutan 7000 lira, 62 
dava velcilı üc•eti fa!'lluıa konulan 
200 lira ve 2871 sayılı kanun 
mucibi hazineye verilecek mikdar 
farkı 68-2 faslıaa konulan 1050 
lira munzam tahıisahn; mütehav

vile c~dvelioe dahil bulun a•ın• 
mebaı idıırei lfoıu,iyei v"liiyet 
muhasebe tılimatoamesinin 10 neu 
maddesine tev(ik.nn t sti · ve mu:-

b:ıtal rının Dahilıy V t>kal 
«unulmailr.a, zeytin aıot klerıy 
miloıdele icin ıooo lira tah~is tın 
kabulü hakkında ziraat encüme· 
nineea relen mazbat nın bütçe 
eac:imeıııne haveleıine karar ve

rildi. 

Bunu müteakip ıelen evrakın 
olı:un'Duına devamla : 937 senesi 
Vakfıkebir ~ıı.zasında tamir ediıen 
menfezlerden kalaa borç 11 Od 
lcu'\jŞ\IO W39 düyfin tertibine k.o· 

nulm.ısı hakkında nafiadan gelen 
tezlcere ile hastane iJare meıııuru 

Ccvdetin bır derecs torf ıine .dair 
otan iıtitının, Parti ilkc.ngresinde 
teıhit edilen ve maarifı alakalan 
dıran ihtiyacın teminine da:r olan 
teldifio, Ofun Paçan Vahdanç kö· 
yünde bır mek.tep açılması hale 
k.ındalci dilegi11, Ö2'relmenlerin 938 
939 bütçeaiae ıconulma11na dair 

olup M.ıarif Miidürlü~ünden gön 
derilen tezkerenin, köylerde köy
liiler ta!'afotdıuı yaptırılan mektep 

binaları inşuına yarc:Jıın tabsisa 
tını'l 939 bütçeaiae konulması hu: 
lıc adalci $ Umum Müfettişlik yazı. 
11aın bütçe eneiimesıine bavaleıin 
lurar verildi. 

Bundan sonra kanuni ic&plara 

göre ıeçilemiyea daimi encıımen 
muamelatına müteallilt ıelen evrak: 
ve teldifluın tetkik.ine ıeçilerek : 
Solaklı köprüıünün çurüycn çiriş 
leri11in ~~7 lira 93 lturnşlu'c keşfi 
mucibi ıafüıtacelen p:uarlıkla h

miriae, N 1.fıa daireai içi o istik.bal 
matbaasına yaptırılan 10 aded def

ter bedeli 10 liranın tastik ve 
ıarfıaa, abiren ıatın alınan S bıış 

damızlık ayjtır merkebin iskani 

ıçin Determenderede bulunan ye· 
rin aylıtı 10 liradan kiralanma. 
sına, bu hayvanlar için a eger, 
3 başlığın 90 liraya pazaı lılcla 

abamaaıoa, hizmet otomobili için 
iç ve bt .. laatitin 1~7 lira 72 
kuruıa paurhlda a'lbayaasıaa, 

SPOR 

Pazar günkü 
26 2-939 Pasar ıünü at

letism ajanlıjının t•rtip et· 
tiii /cır lc•ı•ltırı,· d•flarn 
etmiş lir. 

B• lcoşular lcüçülclt1r için 
2000 6ügülclır i~in 5000 
metre idi. 

S'l6tılalegin ıaat 10 Curn 
laariget mıgd•nınJa /Ja,La. 
11•n 2000 metre lcüçii.lı.ler 
lcoıasıın• 6 lcişi iştirak et
miıtir. Kuliipl•r arasında 
birincilılc,· Mehmet ( Doıan
ıpor ) ilcinciliji; Sabah"ttin 
( Doğanspor ) üçiint:ıiLü;u,· 
Ahmet ( Dojanıpor ) lca 
z•11111ııtır. 

Talcım Ja.lind• tle Do
;anıpor t•lcımı 6irinci ıel
mi,ti,. 

Melcte,Lır •r•ıın<la bi
rincili;t ; Şahin ( li
ıe) 7.J7 tJ./ci/ca ilı ılcinci; 
Cem•l A•mi ( Erlcılc ot ta 
oluıl) 7.j6 Ulcib ilı /ca. ... ,,..,,,,, 

•nesiııden ve 

" al caldarı ka· 
vi 
eti 

ı.in dair 

hıı~ebiyle 

mıon sunulmnsına, 

ı bahçesinde çalışan 
us a vo a le! •r yevmıyesi 114 
lira 90 ·ııruş m İit kak sahiple 
rinc öJ n 

a ın 
finle i içın a vr cı ılınan 45 lira 

uz re alın 

bed ıi 21 lır 

lcı be 
ıı yın- bu 

y c ı a ı rfclunaııık 
8 t eke i!'ıızyağı 

'l0 ~Jruşun t atık 

v s fına. ümune babçea:ııde 

yetiş n 15JJ aded ıimon ve 150 
aded a a vuaıı mcıyvasınm pa-

s tılmasına Valı:fıke ıir 
zıraat n ı e ındd u folunaıı 10 
l.ralııc t nvır ;-e tesh n masrafının 
ta tı ıı.a, lJJb butçesıııdeıci tahsi
s tıncı n 97 .ıra J 5 k.uruşun aar· 
f yle u: o u ıar ıç n maateferruat 
bır o Oir f ra kın sı lın nası hak· 

kındakİ tek.ııf ı!e aynı sene bütçe
sınin 15 ıncı f sıının 1, ~ \ioeü 

add lerıı d~.1 120 lıranuı 2 iı:ıcı 

m ddeye mJnakaleaın"I dair olu 
Nııfiıı ve 1 arıf Miidüriükleri 
teki fıerının butçe encümenine ha 
v ıesıııe, adıi taıtipdaa ötuı Ü vak. 

tınJa yolda çalıtamıyao .Sürmene· 
nın Pıtı k.oyunden 3 wür.eılcfin 

z retlerııun kt'buluoa, Husuıi 

Mut:ı.ı:uıbenin Tu:ılu çcş.:ıı.:delti ~1 

numıu lı mağıız .. sının tıır seoelık 

ıur aıııa t lı(J çıkmadığından bir ay 
p.ızıırlııda tewdıdıoe, Çulrnrçayır 
ıtoyund.:ıu arazının 3 "~oclııt !lir&• 

sınıı 111 1 ~ı zuııur e memış, bu 

y derın muıı::ıyetı 6 tı ıga çııuırıla· 

cağından ıc11rının muz yede mev· 
tr.ı nuen k luırıımıısına, H:.ıı.uıi 

u11 >ı ;:ıeye .ııd ıakelı: btmırının 

ke~.f b-d .ıııde. :> hrn to:ıı:ılı yle 
l H.> hrııya Muıı ... Karstı orıu iue 
rı e ı ıui sıne, .vluı:ıa ebeı Huıu11· 

y..:ye aıd MunıJd.n ına.ıaıleaıı.dekı 

'.l9 nuw r lı m.ıguzıının 5U lira 
ü:ı:erı11den bu seneli" kıruımıı ar
tıruıaya konu masına kıırar verıldi. 

Ruı.uamc:de kouuşul caK b a 4 it a 
madde ulmııdıJınOün 3-3-Hl39 
taribıne ÇaL n CuıDn günü saat 
1.) de tettr ar tup anın• it uue 

aut lb yı <t!> 2' çe c&1a"yc ıııba-
yet ver ildı. 

koşular 
50U9 metre bügük.lcr 

lıoşusuna ma.altst./ k.imı• 
iştıra!c. elm •mı~tir. 

5-3 939 Pıııargünü sı.1at 
10 du T;abr.orı bötıe bırin

ci•ijı •d Ti ı taşıgun son lco. 

şu g11.pılacak.tır. Klesg/14 bii
gıllcıer ıçı11 4~0t) 1euçulcler 
ıçın ıuvo m~tredır. 

BandıJ derece alan atlet· 
l~re mad'.l.l!Ja ıuerııecclcltr. 

Lik maç1arı 
Geçen p zar l k m ıçla· 

rındıı lıi.man Oc.ı~ı . Tr.ılJ. 
zorı po ı3 t..ı1< m rı h.ık.e 11 

Fthımin ıdaresı ıde 1-1 
ber.ıbttre "A,, 1 akımları 
ise Hakem AfJdurralırnımın 
idt1resındtJ başlamış v4 3-!.J 

sagı ile ldmanocıı;ı takımı 
grıtıp ıeLmıştir. 

Yarın C:ımh.urılJel ~·tad-
11omunundıı Pulathane S•
b11t JJUrda ılı ı • ecrniati ttı-

•ı111t•rı '"''' , •• ,.,,,,, 

ut 939 

TrabzonŞeh 
imar Edil 

• 

- Geçen sayıdan devam -

Şehrin imari deııiııcc alda 
yalnız şebria bina edildi!i satıh
daki mebani ve saire relmemelidir. 
Şehırleri halen üç şakılde düşün· 

mek lizımdır ; 
Toprak altı, toprak üıtü ve 

havai tesi~at 
Şehrin altı üstü kadar ehem· 

miyet ıılmıı olup bilhassa aoa 
rubu asırda ateşli ıilihları• ve 
hava tııarruzlarının ;rten t ıirleıi 

dolayısile toprak cşilarelt baş\.::a 

bir alem yaş nmak. mec"ıuriyeti 

hesıl olmuştur. 

ıçın şehirlerin 

saire aç ışlar 

kın roh ıt ve 
işini kolaylııstı 

yerler ıı.v tıı 

sı2' nalt olar 
luaıı.u.ştur. 

TrabLo ı 
ıoo sP 

göz Ön..ındw 
ridir. 

Yeraltı in, 
himlerın J .. n : S 
kablosu b va 
kile 

lay ve oııh 

kiye Cumn ırı 
köşe ne gı idi 
ayni sitil ve ı ı 

M"debııı v ... l vıcı , le 

tı.onell r vıı 

ıu tle h 1· 

olm zs~ 
bı..nunda 

ı acıı zaru 

, mC"ydan· 
wi hına· 

p ın Tur· 
h r hanki 

Hava muharebclc inin ve hııva 
tuvvcllerioin bin kilolıık bomba 
1 mun; ne tahrıpkar old .. ğı.ınu 

~erek şarkda ve gerekse ıupteki 
muharebeler nfahatınd•n alınmış 
resimltrden 5 .6 katlı biıaalırıa 

tuz gibi <lağılmıt olduğunu ıörü
yoruz. Bunun için şehir halltının 

bu gibi tesiraıtan muhaf aza11 şim· 
diden düşlinmek elzemdir ve bil
tıas'i'l ilim harp'lı'ı mutııuebe'erin 
moda ol lu2u bu dcv.rde ihm.ı; 

tclaf.si lcabıl olmayan zararlarıı 

karşılaşmak mecburiyetı eliminde 
dahi ô unden g .; c ...... i modern 

kalırız. Zehirli gazların ve henüz ınımari ıle u et ttı t c it ş kıl 
tatbik edilm m:ş ve fakat nııçar ve evJafı taşın .ıJı • 
lı:al:ıcak m"lletlerin lıay&.t için ltul Şu aaa ot aen crı b na giraP 
lanmalc m cburiyetinde kıılecaldarı gelen bir no laya temas etmek 
milcrop harbınide düşüumeliyiz. ısterım ; i.nı alerıı~ tı.m.r prc:n· 
Bunları• bepti ilme bilgiye istinad aiplerinden çeıunmelt veıevkı alı· 
eden lıususat olup ş~hrin yarınki aan valttıie b r medep olarak 
ihtiyaçlarına göre yer altı tertip. yapıl111ış olsa da ıı A rın icap! • 

ı~rini hatta ıu yolları ve hazine- rıua ve tıı ıh ıtııı or\J ın sına dair 
leri de dahil olmak uzere şehrin yem mıaıarinın k du u on şe· 
pilinı yapılırken bunlarıa piliııla· 1 kiUeri ihmal et 
nnıda yaptırmak icap eder. Hatta rıaıızın u Ş\-..ı 
kanalizaayonu dahi bunlarla tevem t calı: engcı.c 1 
olıualt düşünmek g-ereltdir. olalım K 

1 • 

Garp ilemi medeniyetinde nu. başarıcı ı 

fusun kesif oıdutu mahallerde her ı nünün f • 
tliriütünü toplayan şehirlerde İZ· dcg-ışweı: t. 

iımın il 

u uuu unut 
dihamin oaüae ıeçmek ve vukuu mamalıyıL 

muhtemel icazaları men etmek. vo Cema Karclhan 
münaltelatın inkıtaa uğramaaaaı -:sıuvr-

Mülakat Serisi 
Cevd•t karşıdan: • llu i4i 1 

de mi elıı:o.ıen aldın .. ıier rıoı 

hayıflı, lııtyıtlı baıı.ıyur. 

~ıitun ou bııicatlı k.rıtılde 

ı e raımen Hay l•~orıya baııa nı

tap eaor"ıt iOJ;lUUlO '1•V•Ull ellı 

yor: 
üondeniz bepü.ı. kuveyı 

mulıy•nın tcıek1.uıuadea ııvve1 

ıaao 11eııda1Auı 11.uıe. 11.arıusı ayın· 

da ·n.araQo•ız aaoı&uıae aya1ıtıa11 

aıaıtta olaa poat .. ı.cıtaııı auc&cJe&• 
etaı•k u.ı.•ıe fra;.1.ı.1>0110 .S.ıaaıınıt 

lllULevoccıooa gar .... et elmııııı110.r. 

l:)aaaaun, Bafra havaiuuado 

teııtuat y.tpı11ak aaere pır 1111aa 
llltıwı.1• ata111 ohıuııu llalôc Alaao.ı. 

koyııı• ııttı~ıaı Z•mau D•aı Uk 

ıır;arıuayaA day Alı: atuaıa dızıı· 

ouıaea ıutarMıt; Deuı at,aa eaaır

mııur. 

Derhal bıuada 

oaıl•aaıım sırada bu ud runlu 

111ık koyuuorıAJo ıordıiıu.a 

hezooa111 ve kurluıuı yo~u1acaa1.1 

ımaJı tıı§ bir aa.aa uaınaıa•m 

öıı hiiV•UJo ıu.111toawı 

oıaruu ouui.ıı &'ıır&L&orıa ı.c.u11a .. 1 

ıçıu Mo,rupont oeyeonameıt>r Aef 

ı el.Ulc:K.to ııteo oc:ıı 'ııti1ıt.1aL :aı ta· 
auaaa.aııualt u.ıayetım• "1&1 ırı~uıea 

muıcte:ıtop ıauııwu.aı..ı oır ıwoto kUY· 

vctı •U<lT•lıt 'w-11r~1twoa tıuatıarını& 

ı•ç.ıııaı. 

y&r-taıa?>a DllV&USIDd• LCf• 

kılauaı ıııımaa.ı..ıay11p fGAl§ıc:ttuuı:a 

•oara mucıul•ley• deva.. eLtua. 
r;,ıs&MA ou uavahJo K.ıaı, .t.rmeaı 

mev~at olmıyup l'ürktea ıı>uel 

ouhıaaıa ~artamH tıaa&uu oıı~· 

zo oııer"K. ıtuvoyı mı!tyeye ıUi· 

naıuarıaı temıa eıtııı:.t•ıa aoara ço· 
kwp ı•ldia. 

Şımdı o havali4e aebke· 
dea bıdOlll&WU kartı ora balkı 

t.v...-~aar ..ııv ealt9k S.., 

ıundan merk.eze teltr fi r yag-dır· 

dıldarı gıbı bursyad e!.rınız Be· 
ledıyc mechı11 aza51nd11..ı tılan ogiıı 
fılanın Vllayetın. 1.C.; Uill.ilZed fOI" 

tcrıltc::gı bıluırııwekte ır dıy• 

te~grııl çekwı~ıcruır. 

Ayrıca cllıd n iı;zla k.Of 

ıhlıyar heyelı ve lcşe11.kulıcsrı d• 

muoata yapuıak n LUZct ı:u .. terıJ• 
meı'1111111 ou .. u•una.ı meı 11.~zo ııoıa• 
dermıı buıunuyoıhır. 

Hıılouıtı 1 riill:ıondan aaer 
ıtoa.r otuz altıyı mUll;;C.ı vız ı:nur•• 

oaıt vakı OJ..ıı"suıii rt1,weo D .. 

beauz; IAUr&C.ıiit et:mı;ı uc1111111. ~ 
mMlıza t al.tın c.ı1erı tevc:ı:c.ıuudıif• 

Henuz; nıeaeıe ionaoauta 

balindaaır mawaiı bULUn 011 o•rr 
keUer uelıu Uta tlasan l:)ıtlt• .... 
bıt kula,ıııaaa ııııp oouruod

çıkadatuar. 

tiıitıiıı aodcrını ıaol(ı hıç bit 
şey yapmawı;ı 'ı;;,ı 01Uy<11t oır t.,. 
Vt1Zll ıçcrııuu.Jı; ve ~eııa1&10 p; 
aelııı oır oır u .. a .. 1t1 iiııhı t110 oaf 
:leK.OllY• ~CIClU:ıu DU BUkllDOt 

tev•&U ıle Vi&Ll&.0 l'ıflY dıUlil uııy 

t"daıı;auııı: ve: ,cı..ır u.ı 1Jl11Uarı ga 
4armaya lı11z.r&1101.114' na nıç §Upıaf: 
yuıuıır. 

Oaumuzdelı;.ı me0>'u_. IO\l:DIJlf 

muteaıc.ıp oauu ve. uııı çau;ıı.ıı..ıt 

r1111a ııur' uı." ınıı..ı;ı..ıı eaeccıt aıtl 
caıu ... ııua •wuuı:. 

Ü D&l.ıtıa 

tııv .. ccuı..ıu ouo ~ .. ı..:..ayo 
ya1.W1Aı1J.o1. ı.u~n.. ~UıiLcıaı~ı 

ııuaoa .. eJ1J1ı1ıne veua cdorııt., 
~Dl f811ır lıtu&UıJU&.ILıll h01ÜD• S
aar tciyu et.weıı; tevazu ve il 
k.atıllt Gtt eııır~cmewı1tır. 

Dııer an.aJa~ların ı 

Aanaa raıımea bu ıııUlll,atı.ııı ı• 

cınaD bana vcr,ıııett iULtuı..ıda D 
aaa .day L.ekertya 1'.-=tışuye1 b 

da teşoıı..k.uı u ) erınao 

yıyoru111. 
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~eri inden 

tn son sinema 
Haberleri 

Meşhur Alman aaaatlc.ir E.ail 
farııııaJl'ı bu ırüolcrdo, yeni bir 
'" çevirmeye başlayacaktır. 

~ Fıliın büyük: alim Profeuör 
St.~h hayıtıaı göıtoreceldir. Haa'& 
l '•boff rejisörlük yapıcııktır. Filı ıt, 
0bıı'in Borlia Johaaoiıthal atel· 

ltltriode huırlınacaktır. 
§ 

~ . V rııer Krauss, Emil Jınaİ•f!I 
Qıınde *Titan. (Prof e11or Koca) 

"ihiaı bir rol oyaıyecılc. 
§ 

~ -rruk:a. filmiai iJare edo11, 
•• H. Zerlett, yeni bir filim 

~'i' &. •rmektedir. Adı • Rober ve 
rtram ". 

~ Fılım eski . Viyemıa'dan babı 
il. tc~lctir ve baş rolleri genç ar· 

Uere verile•ılttir. 
§ 

hıı Şimdiye kadar, AlaH Propı· 
""-da V ekiletintle, ıinema Ş.fii1 

Enld Yoa DemaadoYılı:r, 
;~'ot. Filim tirlcetioio, Produkai
'- §ldllriyetiae tayin etlilmitlir. 

~ l.elli Riefeaatabl Beı liıı OJim. 
~•dıarında çevirdiği lcorclelal arı 
ı ta, duaya ıiHmalarıada fÖıte. 

" 0ktcdir. 
~~ A.lmıın Kadın rejisörü bu ı:-üa
~1~•. filia:ıio' prcaıiyeri mtinue. 

'Ylo, bak1rHt'll davet edıltli. 

ERNENI BASINI 

Hitler tarafından 
Ye . .i bir Ermeni hüküm&ti mi 

kurulacak 

Köyün idaresi 
A1J1me hukuku hükmi şııh teşrii 112hedek.lfeyyaz eser-

1s\yf'tlP.rladP11 biriol dı köy teş- lerile TOrk milletini bfbakknıı 
kU eder. Köy kınuuu anı mfl- temsil eden BUyQk Millet Mec. 
esııPsenln loklşııfloı alt bOkQm. llsl Belediye kanununun kabull sı
lerinl geniş bir surette tedvin ralarmdd başka mucip ıebep· 
etmiştir. köyUn iktisadi, liihsi; lerl araaıada halkı n hUkQme. 
ve içtimai ihtiyuı;larını tesblt ti işgal Ye Belediye hlzmetle-

2 Su-rm•kt• Jı·r. ve bu hizmetlerin lfa!I saretle- riol İikal edeo ekaerlsl haksız •ff•raç.- ].J.1939 ~ ... a, 

E rint toyin eden bu kanuDua böyle faidesiz ihtiras ve iftirak ( Pariste çıkart Ta1nalc pa1- komünist rmeni ıaze-
ihtiyar bey'etlerinee ıayildle sabelerlade devletin yUksek 

tisi orı11nı ) ( ihanet/car an· t~sinin t1trdiji habere göre t11tbik edilemediğini gören ve murakabaslni mezkur kanunun 
laım• ) 6oılılcla haımalcele- Ta1nalclorJa Ramt"-varlar yR daba verimli bir neticeye 94 ncu maddesindeki hOkOmle. 
sind~; Brrutt11 çı/can Ermıni arasıntlolci anla3mamn esas- varmak istAyen hokaı:net bu rlle temin, etmişti tabmln edilebilir 
kominiıt partisi orıenların- ları $UnlarJır: hizmı>t'eria progrnm dııire~inde diki O sıralarda köy kaaunuo t k· 
Je:n • ]. sa11n • ı•zetısinin T - Almonganın Uk takıp ve iotııcıoı Uzeı ine almış rar tetkik ve taam mevzuub&bs 

k l l ıın~eu ti D hlll oluuaa idi: Yuksek kanun vo-T..,cna '- fi• R""mıa-ar p--r- rangtı izerinden So-getler az~ ar 0 v ' ' er e 11 ye 1 
..... "' .. .. " • ., r k 1 · 0 ı k b zllerlmlz mab.sulU mesai ine ·1 · d S t E hirlit"ine hücum •dı'p vof- \ e ·a etıo ağ 1 ·öy rö!erl tı erı aJosın • 011g• r· .. ~, teşkil edilmiştir. buna benzer bOkOmler Ha ve 

meni hükürneıi '" Ermıni kasyaya dojra i/uleg~ceği Bu gl\nkO çalışma usuluna ederdi: 

komünist partisi aieghinı muhakkaktır. göre: Bu hlzınetler fdıırenla MubtRr iatihabioda buna 
bir an/sıma gapıldıjı11a tla- 2 - Bu takdire /ırstJt. ınurakabısl ııltıoda ihtiyar bey' beazer şıek.illue geliucı: 

ir 6a 6a,Lı/c. altıntla nııret· tan derhal isti/ede ile Hit- etleriace yapılmak ve yı yap- Nurueu fula kö,tlerJe baddı &ıı · 
tmlm11ktadır. Uoda C:J~rafl v~ ik:tiud1 ve iç-tijı gastd•n bahiıl• •a n•ı- lır ile 6ir anlaşma yapıp ttmıl huek.etleri istllum eden 

· t le ·L L ·ı J • · Er-enistanda.lcı· Sevyıt hu- De-vlf't ve onun peykleri rııe:tın • •1
•• 

111 
• •ımı- ,.. uhn vilayet, beıde Ye köy hı- köylerde Te 11. muhtar lotiba-

gıce/c J•r•c•de 111çm• olJa- kü,,.etini tlevirm•lc fJe Hıt yatında natlıı ve iktisada alt bında komşulutun eyi vaııifları 
p•u lce:gtlettilcten ıenra, l•ri11 hima!Jesi altıntla geni hizmetlerin daha ıız masrafla olan emniyet, mubabbit ve 
Taınalc 11• Ramı•oar par- i 'r Er1runi hikurneti lıu1ıılocak çabuk ve kolay bir ıurette hQrmetlo Hıtsl edıleceğl yer. 
tileri arasıntl" bir anl•ım• tır. 3 - T•3nalc l>•rosu Hıt- başarılmnsıoda mevzuatla Te lerde bu mubtaılığa uit vezul

hususunun Ermenilijin milli ferin himagui altında lcu. ya k.onturoluD klfıı7etsfzll~I na nahiye wUdOılerJ v•yı hll· 
yarlıı·ı •e mın/aatları Ô•- ralacak bu Ermeni hüku. göz öoQne alınarak lUzumlu k.Qmetia tensip cdice~l idare 

tedbirlerin ve yeni usullerin memurlarlnin uade1 rlne tevdi. lcımınıian ~ole lüza11tlu ,,. tine Ramıaoarl"rı da teşrik ittihaz oluoacaeı tabiidir. ine ve 1• muntarin bonl r t!J. 
hatta zaruri buluntlujunu,· etmeji ve bilhassa bu an. Aocdk çok.ta o zııwaai gelen rafından tay ;·ıııe köyüu tıQkmU 
6ögl• bir 11nleşmanın ih11- /aşmayı imnla.van Ramg ı· bir noktaya işaret •deceğiz. şahıdJell ıslıt mıınlteşkil etmez. 

A. l · d b' h nıt Jeı·U milli /lir hizmet flllr ce~l•rine hükumete i.::- Köy idaresinde k011UyU birinci ı;:urasi 111uhıık.kak.tırki böyle "\r vın e ır ana .. / · y d ıı 11 dı· ht · ~ 
l le L ·1c • • • k · - · hh erece g en reu mıJ ar ın- mllhırerıik. ve kUUı vetli wesu. düşen taş • •P 11nc• uu ı ı partı •· tırtl ettırmtıı taa ut et- tlhııbı meselHidir. J 

rası11ti• bir ı•lcınLaım• ha- mektedir. BiJhıtıia ııotusu ialıbahk Jye ihtiyaç gösteren köylerin ~ A.rtvJ11: ( HıııusJ ) Artfinln r•le•tı'n J•n Jaı'm• lcorLan ~ B l . l ı k 1 d b 1 t r esaslı · hlzı:aetıerile bu yakıo ı_~ KoprQıtı karıısında Ho- "' • "• cı, "' '7' - ıı an aşma gız i öy er e u mes~ e e ra anda idare mımur!ari her halda bu 
~~ A.lly6 alt hını dağcıao bQ. "• iun• her tle/arrntla ıaf. tutulacuk ve hatta hu iki bir çok mabıurler bl11edilebillr. illDkü faruarJa hızmet gören 
ıı.. ~ bir taf dU,ınOş, ıobı nze. sata fi• muı•LtJtıtlarla f •n• partinin ikinci, üçüncü de Bir çokh. mantflaa~lıtı~nf tabak.1ıı.u1· uıuntardaa ziyade ati kadar ol-
.,., k L h le kl. J .. l b ·ı b k una. ızme erıa ı aıuıa bt makta Ye lökip et Wiktedır. \ ayoayan suyu devirmiş .,;, ar• et şe ıncıı goıter- rec• mensup arına ı e, u- Jatların h.ttJUne tav

81101 
edea 

:"ıbı L11şıodı ısınan bir yol. mek istig•nlerin lı•relcetleri nan müsait hir teli/eki ile mutılari:ı bu cuip işine çulda- Mııhtarın tekraı- lutılıup edil
~ •Yar an He hışlaamıştır. ih ,nıtkcir tlige tavsif etlil- karıılanacajr zamana le adar ri haveıı etmektedir. ŞOplıesiz meıi arıuiu tııtısii YOrl ne Olur. ';i haoıooöbOr dıvarını de- mele lizımgeldijini ilui ifla edilmig~cektir. tlr cok vatıınuaşJar k.öj·Une iö olsuu k.öyliye Yıtk.i tt.klit· 
' dereye yuvarlanmıştır ===-.--== yurduna eyi blr hizm~t eae- lerde imacı lle ~ôrli1dn biz.net. 

lılıııı,... _______________________ ·---------.. lindecılrler. FHkat tatbikatta gö lerda mutıtıırıo '1atıa, zıyade 
r - . . ~ rCllen vaziyet ise m~mııuolyet balk.ı hiınaye etaıesı 1Uzuwuaa 

~ A J A N S H A E R L E R 1 babş stıyıııımaz. tlir çuk mOcd- , ve böylit hsreket eıieu wuhta. J deleJerle seçilen muhtar ve ih rın lilUiaflıt*'. oıuc.tiııaa <lair ba· 
f///////j tlyar bey'eti uıa !arıuıı.a ekserisi zan les:tcıüf oıu1.uıu kana&tlara 

am---.-IX:ili~~gm--11::z;;:l!Ell;;zs;:;:u:~-----~~ nia 4 sene ı rtıoda pak uz ış yer nrıımeınttaı ve m ulı tut 

Reisicumhur Is etlnönü'nü 
lstanbul büyük tezahuratla karşıladı 
t,~ttkora 2 ( A. A. ) -
~ ltı~ur Reisi ismet lnönü 
~ 'Qbah saat on yirmide 
~,~11buıu teşrif buyurmuş
\''· Bütün binalar ve ı i 
~1"-Qlci bütün deniz va
'• ~,.r Bagralclarla süslen. 
~/1• Dahiliye Vekili Milli 
~1 

Pendikten lstanbui Va 
' l\qrnandanı Generallar 

mebusla1, Emniye Direlctö· 
rü, Ünüversite Rıktoru 
Mılii Şefın Ht!m,irel•ri, ii
radulerı fJI alcrabası, Mat
buat erkanı, resmi .dairelt!r 
ileri telınlıri Haydar paşQ
dan lcerıılamı#artlır. Üni
tJersite ıenç 'iii D:ıruH~f•· 
lctı mektıbi •• istaıgonun 
i, .,, dııını doltluran 6in-

Japonyada mühim bir 
infilak oldu 

Bir çok ölü ve yaralı var . ·..i-
'-4~~ ~ 
w"tf tl ara 2 ( A. A. ) - }"ponqada Oslcada Mulıirn-
' 'i el'osund,. 6ir inf ildk olmuş on lciıi ölmüş kırk ki-
t~~,. olmalc. iizftl! bcıt1üz J 11/c ilci kili g•r•lanmıı Jo-

~j~d;h ;;;:~buri hizmet 
usulü kararlaştı 

yaptıklörıoa bakılarak. bu bave. ve ihtiyar mecuıııinin devlete 
slo pek de illlfata ee"er yeri Te .k.öyiUye 1aıt V1tzitttlvrioın 
0İffi8Sll gerektir. llOJuiıtniıZ yerine &etirilme:ıi 

M11atllllri urtadıı içtimai bir çareıııul arışaırmuk f•lı1tıli 0111• 
nizam mOeyyideıl ınev:ıuıt ol- 0111ldır. 

duktan ııoora bu itıtirıuılaı-a hu- Bu &ibi ballura bllkdarak 
kuk sabesln<1e meşru bir oa- dU:iUoUıeu : işi büyUt: ve ya 

lerce halle Milli Şefi icar zırla bııkm. ak ve isteklilerin auf usu 'Ok. Ytt yıı müaas b t 
l , ·r 1 . 1 ... u a ı 

şılamalc üzre btkleyordu. fçt meı vnı ~ ~rıu yııpwış ille- 1'iriflt kırıft köylerde muhtarlığın 
Rıiıicumhar lcarşıla9anları 

ıeliml•mışlar tJe il ti/ atta 
hıı/a,.mu,lar ıençli;in 'fle 

halkın ••mimi t1e candan 
tuahuratı arasında fJopı:ır. 

la Dolmtı 6ahçegi teşrif bu
gurnıuıl ardır. 

Aleni teşekkür 

deni ve sıya~ı bııklarıoı kullan. bu ıuretle iuareıı1e iduesi hem 
mış old.uk.tarınıt hUkmetmek işlerin aeç ve fana yapılmasına 
ıazımgellr. . 

Kanu l ld Ol k 
. ve b.e.ııdıt bu vesıle Jle ını:ım. a a are unmıı ım· 

tlyuzıoa sahip yurddaslarıo bu suzhwbUboateleJe Ubell emuiiyet. Ye 
' mu a e ve rmıu 11 ıuı kanuııdan lıtltadelerJ yani ıeç-

me ve seçilmeleri lıukukl , 0 aid8rllaıeilat maoi olur. Bu 
lçtimol bir ftıallyet ve hareket- mulab.azalar KUllUrU henüı k4· 
tir. Meıele bötle nefislerine fi duecede yUk11lmeyen köy 
itimat ve azl• Hhlplerinlu şevk hay~tinio şahsi mcn'aat ve lra-
ve Haveıleria mevzuıtın cevı1 aeyı kamçalayıa ve ınık.ıtl hu-
ıın11 ra~meo kırmak deau: dudu. bu surıııtlerl.e aşmak telı

Höyle lb.tilaf ve ierglollklere lik.~ııode buluoan ıtıtlr11la eser
. yol ııçan muhtar ınttb.abine ıtair lerıd!r. 
kanun hilkUmteriede değişik- Mıllt Ve Uı.lln111i m•uf11at 
lik yapmakla kolayca halle'11le- H hlzınete mateıllik işlerde 
bıllr. i!>starıluD basuıi1et, fedak4"-

1580 No. lu Belediye kanu- lı!i V.Jtaoıeverlltia takdire la· 
nu gazel bir örnekdir. Bu ka- yik taratlarıoı her zamıa gör
ououo neşri11d-:ın oVfel varfda. mek.teyiı · · 
u yalanız reisle bir zabite me· Nıtb.i1e H 1• kaunın köy. 
muruouo rnaa~iua yetmeyen 6lere u~•k.lıiı Ye J• bu kabil 
ve bloaeaaleyb KayJslz Yazife. köyhmn çoklugu yllıiladea 
terinde bir gUoa varlık göı- alınması muk.tazi tedbırJer ve 
teremeyed Belediyelerde aza. ya tecrUbe mıkaanile bııı.I köy. 
lak ve hele rly11&et için belde lerde daha evvel tatbiki gibi 
mensuplarınıu ne kudar oğraş. tef tırrata mQteaHık mülabaz11Jar 
dıltları birbırlerıltt ulan tatlı temenniulu muclp seoeıerloi 
müaasabetlerinl bu işd w.ıhs 8 talil. ede kuvvat ve mablyetto 
olsun iblal ettikleri batırlımıa. deillellr. 
dır. Avukat Zihni Can 

S•y/a 3 

Günün kısa 
haberle i 

G zetelerden : 
lstanbulun imarı ıçın 

belediyeler bankasından 5 
milyon liralık istikraz te
min edilmıştir. 

- Bizim Trabzonumuz 
için de karınca kaderince 
kabilinden bir şeyler düşü 
nebiliriz demek/ 

§' Hava taaruzlarına karşı 
yeni nizamname mevkime
meriyete konuldu. Harp 
terp tehlikesi halinde ışık
ların sdndürülmesi ve ka· 
rartılması Genel kurmay 
başkanltğı tarafından em!r 
olunacaktır. Bu emir ya bu. 
tün yurda şamil olacak ve 
yahut muayyen bir kısma 
teşmil edilecektir. 

§ Süveyiş kana/mm tah 
ribi ihmaline karşı lnqı/t · 
re filistınden geçen ikinci 
bir kanal yapt1racak. 

§ Muso/ini beyanatın. 
da: Po!anyamn iş iraki ol
madan fi vrupada siyasi mu
vazenenin tmimne imkan 
yoktur diyor. 

§ Denizbank kadrosu 
hazırlanmış, tebliğ edilmek 
üzeredır. 

§ lflmanyadan şimdiye 
kadar 240 bin Yahudi çık
mıştır. 

§ Suriye: Şam. Cebel. 
Lazkiye ve Elcezıre olmak 
üzere dört parçaya ayrılı
yor. 

§ fidana Halkevi açtığı 
bir muayene evınde hasta 
/ar muayene edilecek ılaç-
lar badava verılecek ış~ z 
/ere iş bulunacak. 
-Bizım Halkevımi.ı bu ı 

daha geniş m k; :s ~
lan,ıştır. Bdşmda v.ı,an ve 
millet aşkile ydnan, halk111 
ihtiyaçları. dertlen, dılekle
rile çok yakmdan alakJdar 
bulunan b1r vali bulununca 
bizım Halkevımuden elbet
te daha geniş varlıklar bek· 
leyebiliriz. 

§ Yugoslavyadan 2000 
damızhk kıvırcık ve Bulga · 
ıistandan da J 5 inek mem
lekete gelecektir. 

§ Konya Valisi Cemal 
ve eski lstanbul Valisi Mu
hittin Üstündağ tekaüt e
dilmiştir. 

§ fidana Valisi Vekalet 
emrine alındı. Gaziantep 
Valisi fili Rıza fldanaya. 
Elaziz Valisi Şefik .flntebe 
tayin olunJu. 

§ Emekli Generdl fili 
ihsan mebusluk için müra
caatta bulundu. 

Halkevi çalışmaları 
Hdkevlnde Perşembe akşa

mı Atatürk gece loda K.ıı ort 

okul rly zlye öğretmani 13.ıy 

Q3man O.:ılip Kop~r tarafınd n 
''Silede tar biye, mevzuıu bir 
konf rani vermıştir. 

Ko.ıfraosı wüte kip in m 
binasında blo beş yn:ı 1e11 f.ızl a 
salonu doldur11n dinleylcllere 
meccanen bir filimde gösteril· 
mlştlr. ~~~Qra 2 ( A. A. ) - Çin milli lıülcümeti mıcbar 

«lsu/urıu bütiin Çin tııtbilce karar 11ermiştir. 

, Hane •~rtırması 
~•diye encümeninden 

''~ •lediyege ait imaret mahallesinde lc4i11 141 • 37 
~ ı, Q/r hane •rı l>r.ı fÜtt rnüdd.tle "çık < rtırmai• lco. 

Nazmi SOkmıa epey bir ıa
mandanberl mnptela oldutu ve 
bu zam1111 kadar k.atl blr leş 

his konulamayan r .n11~sızıı21 
A11keri b·-ıshatt Qp3ratörU ti•7 
Oımao Ui11rel taufıodım teşbiı1 
ilı lOllb eli.ea ameliyat yapı!a· 
rı~ lltir kaç gUo içtade smnatı 

tataaa•a iıd• edıımiştir. Uilu 
mu mubakllak. olan bUyıik Dır 
tetııiltedeıı 7Uk.sek. naz11k.alll4t 
kurtaran ı1tyıo doktora .k.tuuıl· 
lerlıı• uiite edea doktor 1~ u.rı 
k.oakurıt ciJaı ll.lıtkuLtrıuı ~ıtır· 
ittıD•J•a 11a710 haslıau" b.ıyell · 
ne .aemşlre ve bııstaDıkıcılarıoıı 
k.sodııtiaı b11taneae ııyar~t 
tUtfQade buluoau doitıarıwu 
muuıet vti ~Oıtrırnı ı uza aıa
zete11ıziı.ı tavasıtuluııuzu dihtrıw. 

T. C. ı ruıtt liaa.k.111 D.P. 
M .. muru. Atfın Sokaıen 

Ö~retmenler konfransı 
Şehrimiz .ö~retmeuleri dtın 

akşam Knıtnr DirektörQ Rırat 
N~oııet Evriıaerlo riyasatiode, 
HaikeYi Hlo1auoda toplanarak 
aaftalık mealeld mıHh•belerlne -tn• et.ıtl•raıı 

Ka.yit tecdit ve muamelesi 
Ticaret ve Senayi Odasından: 

1-1-939 tarihinden başlayan 939 senesi Kayit tecdidi ve yeni kayit 
muamelelerinin 31 Mart 939 nihayetinde hitam bulacağı ve bu tahrihden 
sonra Odalar kanununun Üçüncü maddesi mucibince üç misli ceza il~ 
tchı~kuk ve tabşili cihetine gidilcçeği Uan oluaur. 

~' ,:'"· Artırma l'-3-9J9 salı ıiinil 111al '" tlı 
,., 11cr.ğinJın talipleri,,, a11ni ıün vı ıaatta encümen• 

'rlq,, iltl1t q/anar, ,..,, 

• 



Yeniqol _. 

ilan ,. 
Sürmene lcr.t memurluğuadırn: çti maa davet 

.A.fllr. arlıraa lle p11ra1n tt•Y· 
rlleeek gayrlt11Hkultın ne oldu~u : L k 1 mla~~rl!.111:~:~~\~a~::ı~U ıneYki o antocı, tot ıcı ve şerbetcilercemi-

lalullr oluDao kı)mel : • h • bb d ~ 
Akpıoıır köyünden Kar~ h- yeti eyetl müteşe İSe reisl igv İn en: ,11 

mail nğullarıodan Muıtııta oğ- 6 3 939 o 1 
la Yakuba 202 lira 50 kuruş - - _razartesi gün 'i ~kşamı saat 22 de m egdan· 
ayrıcııı esim ve mns raflo8 borç da Şems otelı karşısmrla 31 numaralı c•miyet binasında 1 
Ju Sür nenenin Alipıaıır köyün- kurumumuzun h•yeli idare seçimi gopılacağmdcn bi 1umu'f't 
den Kara t·ınııil oıtullnrıodan lokantac_ı, tot'ıcı ve şubetcilerin işcilerile beraber adı 

·Mehmet oğlu Mucıtatamn işbu 
borruadan dolayı mahcuz olup geçen gun ue Sa"4tta cemiyet binasında iz 1zzr bulunmaları 
prrıtyı ·çevrilme ine karar ve- rica ola11ur. 1-1 
rilen Akpınar kövllnde hnnA M f -
ö:ıü:ıd~ tapunun :133 .,,ubııt 14 o oz mezarlıgv 1 koldınlacak 
numarasınde kayıtlı ştt rknn de-

~~hş~~~·~:r1:s~~8 ce~s~~~i~ ~r~~ Trabzon Belediye Riyasetind n : 
mehmedln tarlası 1 e m hd ut 
taou kaydioe göre iki doJ .m 1 - Rerdige c-ıddesi müntehasında ve yolun vırbin- , 
blr az tarla bir aı: ç ı lılık g ri· da kain Mo'oı: Mevırlığ•, Be!ediqe m•zarlıklar nizamrıa
"i fındıklık b ııluaırn tıı rl nın mesinin 6 nci mrıddesi lıükrnün'! tevfıkan 15 - 4 • 1939 
l> lrçlnya oit msır his ıısiue Oç 
J•hli vukufca ta kdir P.dileo 150 den itibaren tasfiyeye tabi tutularak çıkacak . cesed fJe 
lira kıymetle 13 4- 919 tıırlh ioa kemikler, Asri mez .. rlılr.taki mJh2lli mahsasuno vaz o la- ,~~ 
mUsadlf perşembe aJ r U sıııtl nacaktır. ,~ 
~3 U d} kadar aleoi

0 

mllz ıy de 
•!ı:l ışsğıda gö t ~rll n .. 1raitl 2 - M~fJ:uubal:s mezarlıkta /;ulunan kabirlerin sa- (-2 

::; lrıneııe lcrıt d ılr~siade s ıtıl hiplt!ri meı:arlarını birinci mt1ddede yazılı tarihe k ad f!-r 

1 

~ 
cafı? esri meıarlıkta bu işe tahsis edilecek olan met1kii m'lh· 

Artır111anıo yapılacağı yer,gün,ıaat. k ld Ô l [ b •usa a ıra ileceK eri gi i, s <J Mpleri olma••an mezar f:.>;i 

13-i-939 p ... r;;ıemb• gü'lü s a• 14 Belediye tarafından merasimi• ve hürmetle asri mezaı · ~ 
~Ormeoe icra dairesinde 1' 

1 

~ 

ı. l•bu gayrlmeakultin artırma lığa. nakıl olunacaktır. 
Şarbıameıl 30 8 989 tar ihinden ıtı 3 _ Mezar sahiplerinin malumi o lmak içrn tebliğ ı 
bare.ıı !J~9-3.l Jıle. ile SQ rmene Jrrn 
dairesinin muayyen ounı ıa nda makamın r kiam. olm.ık ÜZP. FI! ketJfiu-t ilan olunur. 2--5 
berke!ln gliretılhaeıd tçııı nçıktır u·. 
lllıııda }ıtııh olan lardan fa r:'a Dl. ç ayl.ı maaşlar hak''tn lQnuıt a lmalr lal y nlrr 1 hu E' rt ~ 

D ıneye ve 93 ı t2 d J a u ıarasııe 

•emuriyetlmize murı:.cıwt cim lidır Deflerdarlıklan : 
2- Artırmaya 1 U Ak L,in }'Ukımda 

yazılı kıymetin yüzde ycdlhuı;uk 1 au '11a iad idrın 150 nu naraya kısdıır 3 M ırt 939 Cuma gllnü 
11.llbetlode pey nya mlllt b~r Rakının t 51 ,, 300 ,. ,. 4: ,, ,, ,, ertesi 

teminat mektubu tevdi edilecektir (124 :;oı ., ·11'0 ., ., 6 ,, Pazıırtesi ,, 
3· lpotık ıablb1 alacıı.klıl11rla diğer 1 

"- 1 
ıllkdarların n irtifak hakkı salılp '401 ., 500 ,. ,, 7 ,, Sah ,. 
Jerııııa gayrimenkul llz~rindeki hakla ~01 Hıl ,, 8 ,, 
rıDı hU1us1le fıı.J~ ve masrafa dair 
elu iddialarını itim llAu lnrlhlndetı J===='--"'-"'- =====-=--
lbMberen yirmi gtio içinde evrakı M .., • t 
mlhb!Uılerlle birlikte memnrlyetiuıl aga2a ıcar ar ırmosı 
u bildirmeleri icap eder . aksi hal 
de hakları tapu ıliclllle ı;abH olma Vilayet Daimi Encümeninden ; 
ıhllça aatıf bcdelloln payla~uından 
hartı kalırlar. Hususi Muhasebenin Muhittiı1 g~ni sakakdaki 29 /\"o: 

4. 011ılerllen gtlnde artırmaya [ O 

• 

Merr lekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet arzusun ·a olan 

AİLE SANDl~I 
( Tasarruf Cüzdanı ) hesabına tevdiat yapanlara kur'a keşidesi 

surr tile aşağidaki ikramiyeleri tevzie karar vermiştir . 

Keşideler 2 5 Mart ve 2 5 Eylul tarihlerind~ icra olu · cak 

ve her keşidede aşağıdaki ikramiyeler dağıtılac ktır . 

1 adet T. L. 100 
4 

' ' 
25 

' 5 
' ' 

10 
' 25 

' ' 5 0 
' 50 

' ' 25 
' 

c . . ccma.ı 5 adet T.L. 5000 ,1; 

Aile Sandığı hesabındaki mevduatı kuranın keşide Jilr iğ ı 

tarihe takaddüm eden altı ay zat fında T L. 50 Türk Lire sında 

aşağı düşmemiş olan her mudi bu keşidelere iştirak edecektir . 

~~~~~~~~!MrJ~~~ ~ @l .. ..-:....._.. 

-----
lttlrak ed1ı1nler artırma şartoamesinl u majnzasının bir sene/ile sabik icar bedeli olan ( 5 ) 
okumut n lt\nmlu ıııalllmat almıf lira üıerinden 19 oiin müddetle artırm1aa çrkarılmtştır. ı--... ::ııa:o-r::m::m:ız-m:;!illllll'I-•- ________ tmm _____ -.:ıımı:ı;c:a=::::=::::.~-
n bııolen teuıaaıın kabul etmlf 6 " 

ad ve ihtibar olunurlar. Mavakkat teminatı {375) kuru1tu~. 15 3-939 tarihine Ç'l- H • t t / ti • •h 0 

nıca:ulT:~i~e~!lle~~~ı~D~: ı_:~~~ tan çarşamba ginÜ "s:zat 75 d~ Vi/tiaf!f makarnınJt1 top- er nev l ar la e erıne l yacı 
esı çok artırana ihale edilir ancak lonacal< ola11 D ıimi :.ncümend"! iaalesi 11apılacaktır. İs-

a 
artırma bedeli mubanıcn kıyınetin ~ 

y!Ltdo yepulf beşini bulınıu Te.)' a tek/ilerin muflakkat teminat 11.rileEncümme müracaat/an . olanların dı.kk ~t nazarlaı1' 
Hlıt ı..teyoaln alaoağına rnchaoi olu U 
diler alacalrhlar bulunup tı.bedel 1 - 4 
lıunlarıD o ıayri !llenkul ile tamın 
edUınif alcalanaın mecmuundan 
faır:J•ya çıkmaıaa en çok arlıranııı 
talt.lt.lldft bakı kalmak llıı.ere artırma 
en bef Giln daha temdit Ye on bevıacl 
ıllaD.n 10nıı elan 
28-4-933 C'unın g!\nfi ıı~nt saatte 
yııpılaealı: arbrmaııla, bedeli eatıe ietey 
ata alaetığına rl~kuı olan diğer 
alaulrhların o ıayri ıaeakul ile temı 
•'llait alacakları meemu11ndan fazla 
ya çıkmak fartlle, en çok artırana 
llt.ale edlllr. BOyle bir bedel elde 
•dilm.ezae ihale ynpılmu. n aaht 
talebt dtlter. 

6 Oayrt nıenkul keadllioe ihale 
el aaan lı:imH derlıal •~ya verilen 
at\hlet için'• parayı nrmzıe ihale 

karan lulıelu.narak keodıh.leıı eV\'elen 
Jllı:ııelı: tek'Jtte boln•an kimse ar:.ıetmit 
•lıılut• bedelle almap rası C1imaz •eya 

balunmnu hemen oalMıt gftn mftddet 
le artırmaya çıkanlıp en çok artırana 
ilıade edlllr. 1111 Uı.ı&le ara11ndald fark 
n feçH fl1Dler lçtade yCRıeo tea 
h•Mp elnaaeak faiı n diğer zarar 
lar a:rrıca htlme hacet kalm&kxıoın 
m11murlyettmiıce alıeıclao tahıil oluıııır 
••••• (331) 

Gayrimenkuller yukarda götterllen 
18·4-989 tarUı.lnde Sürmene icra 

murluğu ed11ında ltbuve göılerllea 

Satılık evler 
Boztepeibila mahallesin.de 38, 40 n11maralı iki kı

sımdan mürekJc.,.p merhum b2rut memuru bay Azizin ha-
1ttsi satılıktır. 

1 - Bir krsmında alt flS üstünde birer od.;ısı ol
mak iizere ilci odalıdır. 

2 - Dijer kısmında hir lüle maicari aqrıca sah 
rıncı fit t ışlığl - hanenin altkstında bir mutbak bir 
çamaşırlık bile. yemek odası vt ara 'arında muntazam bir 
toşlık - üst katında iki oda b;, s -,fonu ha'IJidir. Neza. 
rtti fevka.ladedir. Talip olanlar iskele cadd?sinde barut 
B!lş satıcıltğına müracant etsinler. 

Firenkhisar mahallesinde Cihan uteli arkasrnda 2 
numaralı merhum barut memuru Baq Azizin ailesinin ha
nesi satılıktır. Taliplerin iskele caddesinde barut baş sa-
tıcılığma mıirabnatları 3 - 8 

Mtişterilerimizin israrları üzerine imalathanemizi Beşikdüzü'ld.!n b:ıkır
cılarda ~6 numaralı mağazaya dakledilerek ölçüler kan nu ve 

nizamnan1esi hükümlerine göre her nevi yeni baskül v ıtar 
imal trazi v ~saire gibi müstamel tartı aletlerinide tam 

Trabzon belediyesinin MEZBAHA İÇİN ar u iği 
şekild raylar üzerinden geçen etlari k9lcıyh 1 ~ artarı 

bir oaskül imalathanemiz tarafından yap lmışur . 

İhtiyacı olanların bir defa imalathanemize muraca tlan ; Taşradan 
yapılacak olan siparişler derhal gönd~rilir. 

Trabzon bakır~ılorda Mustafa De • re 
artırma .. rtuame.hı.de 111.tıl•cafı 
ilin oulunr. 

Mezarlıklar kaldırılıyor 112 ...... l:M!lı.m:ı1m1ıam ................... , ........................ ~lllE.>~-=:.:s:;::=Si~ 

ilan 
Sürmtne Asliye mahkeme

sinden: 
Sıirmenenin Aganas kö

!l'inden Hasan o;ıu lbrahim 
lcüçük Kaga tarafından y;. 
ne Ağnas lcö.11ünden P ş ı
nın oğullttrı l-/asan fJe Sii 
legmıı11 ve rtf alcası a 1eyh. 
lerine ılcame eglediji şagı
cn ve müştereken mütesar
rıf bulundukları Ajnas kö
güntle flakı şarkan ve şi
malen vı garben tarıkıam 
cenuben ırmak ile mahdut 
fmJılclığın taksimi davası
ıun gop imale.ta olan duruş
masında müddea aleyhler· 
den Hasanın diyarı ahara 
gidip mahalli ilcamtti mec 
hul bulunduğundan hakkın 
daki davetiyenin ilanen te/, . 
liğine '/Jt ilan müddetir.in 
bir aq olaralc tayinine ve 
müdddinin taksımı ıçın 
luşj(ne tıı keşfin 26 2·939 
pazar tünü icrasına karar 

ırtlmtı (>ltr:" ·" '" mari· 

Trabzon Belediye Riyasetinden: 
1 - Boıtepei zir .mahallesi Aldı kaçdı me'llkinde 'Ve 

Aldı kaçdı çeşrnesi karşısında hiin mezarlığın Belediy e 
meıarlıklar nizamnamesinin 6 inci maddesi hükmüne tev 
Jiko.n 15 3 1939 den itibaren tas/igeye tabi tutularak 
çılcactılc ces~d ve /c.emilcler, Asri mezarlıktaki mahalli 
mohsusun '1 v11z olunacaktır. 

2 - Sahıpleri mezarlarıni AsTi mezarlığa kaldıra
caklar. sahipsi% mezarlar Belediye tarafından hürmetle 
11akl olunacaktır. 

3 - Tebliğ makamına lcaim olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur. 1 - 3 

= 
Pazarlıkla ağaç kavunu 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
Nümrınt bahçesinde (1 :;00) adet limon, 150 adet ağaç 

kavunu pazarlıkla satılacaktır. Görm~k fit 'Jlmak isti
genlerin 9 .3. 939 tarihine çatan perşembe gi11üne kadar 
Encü,,.en lcalemirıe müracaat/an 1 - 2 

dea al•yh Hasanın muhake- mesi aksı takdirde lııkk.rn-
rnenin mu1J/lalc. bulunduğu 
2-3-939 perşenba ıünü biz. 

zat veqa usulüne tev/ilcarı 

6ir v kili ~ımm' f'Jmtır .. 
• 

• 
ılalci mahakemenin ııgaben 

gapılaca;ı t•biij malcamı 

nıı lcaım olmak üzre ildı~ 

'''"''' 

Osman Nuri Sezmen M.. s 
Modern Terzilik 

Yeni sanatkar - en yeni desenler • • 

• 
Si 

kışlık biti.in çeşit erimiz gelmi1. modem te ~ziliği temin 'Ve sayın müşt e ı mieitt 
zevlcı se,im 'uirıi tat n :rı için ticaretlı'lrıeıniıe lsta11buldan y eni s ırı -ıtkci r c b d m ştir. 

Ucae ve gı : '!l g ı : rı ııı<: için liilf~rı i!şrif e:l11iz. Bınrı. V! Bı.; ır m hsus 
şık 'CJe Kibar kumaşların en yeni desenleriRi lütfen kOrunuz. ~-

H lb
• . I . . Bayan/artı mantolar, ispor mantolar, ard sa f11 

azır e ıse çeşıt enmız: / 1a111btl çocuk mantoları, yağmurlı..klar. ıv kum Ş ti 
B aylara pardes:iler, prılto 11e lc.oıt:imler, ga - JturluH.u, Ço:u ~l .u için 

~ ı : ~. .IJ :ıj 1nr lu ~.. p ılt~. p 'Jrdufi t1e lcaımışlar. 

M . ı·k Erı S01 r111lı r,.~şbt pı·l:ii!•ri11 "., Sl/! 1 11 i ı ' :·i : ~ n ı3 
eVSlm ı ucuı flltlırlı lr!raiıeli l-re ,,;. lHf•11)~ iai r. • •-:· ip •l 1 t 

Kıvnoyr ~ıı~r <;~qoosı - NQ ~~. ~;5 

T 


