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Trabzonda 
Toprak davası 
F'akir köylünün hayatı 

kurtarılıyor 

..... Geçen sayJdan devam -

Bir vicdan borcu olarak 
İtiraf etmek Mzımgelirki 
r,•bzon köylüsüne drazi 
tevzi edilirken hak mef hu· 
11luna ri4yet olunmannş ve 
trJer:kezde 82 den 62 köy· 
deki emvali metrükederı 
fTJahdut bir smıf istifade 
etrniştir. lnki/abm köy mu
~itlerinde yamalı bir s/Tf 
~e bir mide ıztırabı görmek 
1stememesini istihdaf eden 
tevzii arazi kanunu Trab· 
londil neden ve nasıl bir 
~eraıt içinde şikayeti müs-
telzim bir vaziyet ihlas el· 
"'1iştir. Madamki köylüyü 
~~Prak sahıbi etmek, köy· 
Unun geçim hayatında ye 

l'Jı bır refah ydratmak. yü· 
liirıü güldürmek. köyluyü 
kaha musaıt ve mesut im 
~nlara kavuşturmak lazım· 

dı, neden bir musavat gö
~'ti/memiş ve vilayet ma 
lcıarnı kapılarında ellerinde· 
Yüzleıce ıstıdal11rla top

'lllrsız kaldıklarmdan acı a· 
~, 

şıkayetlerde bulunmala-
''na me•vdan a ~e ,., 'J . vermış vey 
'"ıflJmıştır. 

. Hakıkı bir insan vicdanı 
6
1
'
1n tahalftmülü .gayn kabil 

'r 
o'. sızı teşkıl eden ve senelerce 
t evam edip gıden /Ju hadi-
e rrabzon köylülerini üz
(ii~. mücazarrır etmış, acık· 
~ lıadıselere sebeoıyet yer 

6 '~ ve nıhayet aldığımız 
/r habere göre bu yolsuz
~"ııuk .500 den fazla olum 
e 

C/ Cerh vak af arına 8mı/ 
trJıışcur. 

ltı Umumi menfaatlerde 
, llsavı bır hak gözetılmesı 
b~ası. şuur ve vıcdamn 
ıı~leşmesJ/e kabıldir. ile bu 
'• vı davaıarda vıcdanın a· 

Ca . 
,~ {}ı mevkı daha ılerı de-
4/de bır ölçü arz elme-

ır. 

~t lrabzonda köylüye ara
tııevzu edıJuken nasıl blf par-
01~k ha11gı maksatla rol 
•rıl "rnış ve 15 bm parça 
~ ııcten bütun denecek 
'a~'abede köylü vatanaaş
~a toprcıksız kalmıştır. 
lıfen,11 şerefını iyi bilen 

aa lı.ıymetlı defterdarımız 
~/' R.eşatla görüştük. Bı· 
~otı~l.J ıztırablı manztuamn 
b t Ot/ere ferah ilk verecek 
ı ~ ~kıı alacağmı, Valı Re 
~q ora/tanm bu davaya 

eı._attıgını mujdeledı. 
4o11royıunün sırt ve solril. 
içi atını zenginleşmış. 1<.öy 
~ıı: sırt ve mide endı~e· 
fııt :~kurtulmuş. daha me-
Qı q .. '' halde gormek han

' .,,,.,rtu~ünceli vatandaşı se· 
''rnez 

~'ot0ti Refik Kora/tan 
'1 01.Jıona geldıgi gündenbe-
~~tt toprak aavasını kıy· 
bı,11~ mesai arkadaşlarıle 
~~tı le tetkik etti ve hallı 
~ lan,anlann tetkikme 
~rnaı Rı4a Çınar 
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•• 
" İstanbul Üniversitesinden b ütü n 
Vatandaşlarıma Hitap ediyorum,, 

"Türk Milleti beynelmilel siyasetin yann için beklen
medik hadiseler hazırlaması ihtimali karsısında 

' 
her türlü İıif aktan rnasun ve müteneffir bir 

holde kendine güvenir vaziyettedir ... ,, 
Ankara 6 ( A. A. ) - lstaobul: Rei icumhurl J 

lsmot lnönü tarafından bugün Ütıiversitede irat bu· 
yurulın nutlcun metni şudur. lstanbul Üniversitesinin 
kiywctli mcnıuplarıı l•tanbula gelişimde beni ınuhab· 
betle selaml.ıdmız bu gün de Üniversitenin mücııseııe 
!erinde yakindun gorduğüaı meaıleket ve millet içın 

ümıtlorle dolıı ol;an çalı~m3ları bende iyi ıntıbalıır bı 

ralttı size teşısk.lt\irlerıını ve takdıderimı ııöylemek. is 
terım. liilırsınıı:lti Cumhuriyet J .,tanbul Unıver'litesi 

nin mükemmel oımasını ı ejımuı ıllt lı!'Unünden ılıbaren 

emel edilldı • 

Muhtelıf ıııtıkaaıeılorde samimi g'ayretlerc.en t;On 
ra Üaıver~ıtenuıı Ouiunıdi şekli leessi.ıı:ı etaıı~tır, llım 
aovıyosınGe ve tcaruat ııuılume.ıunad lstanbul Uıııver· 
aılemız.ın kıymı.:\me umumi olürak I''-', .... 1..!:>ıl rız. Ct.m 
hurıyot Huıc.u:oett y<:nı An,ar<1 Uıııvı:rıııt .... .;ıni tedrı 
cen meydana ı:etırır"en (lı:ıtanbul Üaıverı:ıitesınin t;k· 

sık.lerını de buı aaan tar.amalamaga çalışl!Caıtdır. Fakat 
a111 mı.ınım olan ao!uıı Unıverııue meuauou talebelc· 

lemınattır. .kız. er kelt Unı· 
veraııeJJ arJtael.ı'1ıar 

k.aru.terJ• l urii:ıYo..-' " 
tır.oaıuı• e.11 ıtıiU•..ı.ı'ıc. 

malt aevıtıı.& ... c ..... 
yor ikU~IUUI&. 1 aıC.J.wı~... ...,~ı:ı 

yeuerıadea oaO••aı.cı •cıu •c,.a ve 
ıatıcıauaııııda11 yanı <uauı ır.ıytıuo 

tıtrı oıaoıauau•D b!uıaeıw~uıın. 

...,. uaıc.u D\I aaıszıyı. tıerın aıuma Dul 
bol taıeocmı:ıacı mevcut uıuulı!'ı.ı 

mau.twııur. öu iUDk.U m:ıae;ıııyctt~ 

aııııı &a.ı:ıw oııı.o ve oır ıı.ı aıuı dıı.D· 

ocrı oıuıa.ııııı• ınwal euı~ıuııı. t•wcl 
ve nua muot11uıı:ı wecoaık yu· 
rUlllO""- DUWı:UCJl ç.ılışınaıt .. ııoılı· 
ycuı:ıır. Uaua ıçın UoıveraıteJııc 

rıwızııı çalı~"· .uuıgı ocoım ıçuı 

ç .. ıt ıuyuıot.ıı oır uı&ııaa ı.ıır. Hu-
ouıaraıı.a vct laıdDısh:rdsn oıınaı1aa 

rıca etuıııaı noda da Dudur. uc· 
ne tıı.lcDc:aın ıdealı:al oımuı Va· 
tanın ıımıtiaJı bızu.ı ıçıu ouyuıı.: t•· 
mclaır. tSı:ı.ıuı ıcıcaUcr:mız Vatan 

ve aıJJet bızmetıı.ıde toplanır her 
meslek.lo yetıı~n Uıııvur.ıtc:lı ıçın 
l'uı k Mılietınc ve l'urlt V • llınına 
hızoııc:t ıuı.-cc:k taıcıa1ı unsur Qi· 
malt ıdcalı ouıun çalı§IDB nayatı· 

na bııkım olw111t ıa;ı;ıwdır Cum
bprıyet l ucııo. \ ııı..Lıuo wıJı u-.v
ietı ve yeni Cowıyetı teuıın etlı 

bu iltı eu• ıle l urıt Muıeti ıa 

aaniyet aılcııaJe ıuyweUı bır var 
lık vazıyclı.aı almıştır. uu vazıyot 
aacak teıııı:ı icıca1e yctışcn ~enç 

nca11lerın Karıkler kuvvetlerile mu 
.utı&za olunur, yüıı:ıolebilir. Bilme 
au:ı ıatorım ltı halk ve karakter 

Hlı!'iaııı olmadılca camiyette etabh 

uır hızaıet ıcormcğ"c iıaltao yok 
tur. Cemıyetuı kudret ve chea
mıyetı va.atı ahıalt ve ltarakt~rl• 
nı• kıymeııac tıcr faktörden zıya 
de Dllilıdır. 

JeeDÇ Uaıvoraıtelıler moraluıız ve 
Karrıtterıı:ı.14 ..ıuyuk furıt ı ıiılcu· 

nın yuregıaı umıt!crlc doldurac .. k 
guzeı oraeıcierı• ıı..eadını go.ıter

mdıttc::dır. l'urıtıycnıo ıııultonıı uze. 
ııne teşnıs koymak ıstcyeıı ya
oancııar l11aaıl çatında bulunan 
i'cn,;ıcrımı.Lıo a. laııı: ve knraııı:lfl· 

rındt:ıtı ııazıamııkıiaa derıı alma 
uaır. ou. topıantıaıo ıstıf de ecıo

rc~ laıaoowcıakı ııayın vatanaıış

larıaıa diıi te~es;ltur etmek ııotıyo· 

rum. V atanaa~ıarım uç aort ıcun· 
dur muıuooetıı muuıuerındo beuı 

oahtıyar etmı~ıeıdır. tiir bakıida 

aıı.de ıcoruaco mev.ı:uıaıa lewas 
cacıkcu ıııtıtado edcoı&wemi temıa 

eaecck Ç,\,11.ll oır dıkıı;;at V• SllWI 

mıyct go:ıtcruıı~leruır. ~HıılkımıZJn 
bet t .. oıu ... ııııe wewlekeun lıer 

kO~tsıolıo au2ı uciao uoııuya ara· 
dlJCIW bu Leuıııı.ı.Ju OU•llD ıçın ÇOlt 

ıatif adelı batta çok :ı.evklı bır u 
su aur buyuıc. ıtuçu" meıııelcle· 

rirı benım ouüwde ortaya aö1.u1. 

melinde ve imkan derecesi üıe· 

rinde hayıılata kapılmtıltsızıa mil. 
let dertlerinin açık.ca mütalea edıl · 

mesinde hallt idareainiıı büyük 
oimetini bulurum. Çok defa ko
nuşulan feyter zaten bıiincn şey· 
lerdir. Bununla beraber ayni şe· 

yio mutıtelı, mu.ıitte muhtelif va· 

tanJıışlar tarafından ıö y&enmeıiİD· 

de bıle bir ı .. tıuıdo vudır. 

Sonra bazan niç •mulmrıyan 
köşelerde ınsan yenı aıeselelcrın 

vuc.ıdunJaıı haoertlar olur. foa
nılmıyac.ak kadar ufuk tedbırlcr 

mıllct ıçıı:ı büyuk faydalar temıo 

ecıecı:ıt !ıızmetıcre fırant verır bu 
uzuı.c<1 csaoaoı mucıbe ile anlat· 
mak iatıyorum ki vatandıışlarımla 

yaluadaı:ı memleket mesclclcrını 

~O-'UŞa.ek oenım ıçin şuwrıu bir 
zıw"aır. .":>evgılı Vatand•şhırım 

şıaıdı İstanbul Ünıveraıtesinden 
outün vatıında~larııı:ıa hıtao eai 
yorum? mcmleketımizıo büyuk 
aııııet Mc:clısınıa yeni tıeçımı.ı.ın 
manaı1ın<1n baız oldugu kıym~t ve 
ıtuan:t gozkcım ~tırac .. ıı.: oır vazı 

yetto bulunuyor. l'ur k mılietı tıer 

tudÜ n f 1' tuırı rinden uzak: vc 
salım bu· Dırllıt ve: beı aoerıık ha-
vası içıodc ıteucıiımu goııterm•k· 
tedır.lnsaaıyetıll geçırdıgı buhran 
içi11de bir çok mıUetlor ufok.dakı 

- AU.Util iıude -

Otomobil işcileri Cemiyetinde 
Muhterem Valimizin işcilerle çok istifadeli hasbihali 

( Trabzonu, coşkun, yJKse< dJy;JJIJ eııatla.-ının içinde :bulunmaktan ne kadar 

gurur ve fahir duyuyorsam sizlerle beraber çalışmanın bır idare adamı 
için başlıboşına bahtiyarlık olduğunu da söyliyorum] 

Pa%artesi günü akşamı Trab. 
zon v• ltaualisl otomobil iıcileri 
cemiyeti umumi bir toplantc yap 
mışlardır. Cemiyetin beş yüzden 
fazla azasını içinde toplayan 
uıun sokaktalci binayı saat on 
J.olc.uz buçukta Sayın Valimiz 
B"I Refi#. Korgltan teıri/ ctmiı 

/er oe bir müddet cemiyetin 
idare heyeti od~sındu istiralıal 
ederek hasbihal yaptıktan sonra 

radgo haber. eri aras.nda milli 
şef ismet lnöniinün üniversıte 
gençliğine hıtap eden ; milLet 
şumul eJebi bir fikir abideıi 
hq/ini alıın mühim w tarihi 

lıitabef•u ini bil tün hazirunla be
raber ayakta olarak dinlemiş· 
ludir. 

Müteaddit alkışlarla kesilen 
Milli Şef in kıymetli hitabe/erini 
müteakip çoşan Valımiz büyük 
salona çıkarak ; bu hitabenin 
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1 ~illi Şef 1 
1 lstanbula ~ 
j Döndüleri 
~ Ankara 7 (A. A.) - i 
~ Reisicumhur İsmet İnö- ft 
ij nü dün Çatalcaya ve Si- Q 
~ livriye kadar giderek bu- 1 
i rada halk ile temasta 
~ bulundukt~n sonra yatla ~ 
ft b~. s~bah Istanbula dön- ft 
Ji muştur. i 
~ .... ~~~~~.,, 

Halepte 
Kanşıklık! 
A'lkara 7 ( A.A.) - Berut 

trn v rilen bir h ıbere nazaran 
Huleı le Halay Bölgesi arasında 
Kör c'ağında kar:şıklıklar çık. 

mış, muhtelif mahallude ahali 
jundarmaqa hücum eimi~tır. 

Framız lıükiı.metı demir yo 
/unu himaye içın :r.ırlı ı olomo· 
bil/erle asker göndernlİ;>IİT. 

Romanya Başve
kili öldü 

Ankara 7 ( A.A.) - Rorn m· 
ya Bajvekib P.ıtrik Miran dün 
Kan'da ölmüştür. Yerin• mua· 
vın u• Da ıııye Nazırı Giilınes 
k~ tuyın edilmi/tir. 

i'm~rr-~ms:+::s~ 

1 Say Kefik Koraltan ! 
~ Val! Kızılay Kongrasi Rcısi j 
1 Trabzon i 
1 Kongre üyelerinin duygu ~ 
i larına teşekkçr eder baş:.ıı ıtar 

dilerim. 

~ . Rei:-.icumh':'r .. ~I 
~ iSMET Jı-..,QNU ~ 

11 Refik Koroltan ~: ! Kızılay Cernigeti /(ongre başkanı M 
a Trabzon ~ 
1 Kongrenin hakkındaki duy· ~ 
a gula11nn teşek<ür edear başa ~ 
i rılar dıieflm. M 
a Başvekil ! 
i Dr. Refik Saydam i 
t!ııır~~~~a:ıır::a.a;;;:ıtar/J 

Birliğiz ve 
Beraberiz 
Büyi:k Türk camıası bir

lik ve beraber/ık olmanm 
ne kadar yüksek kıymet ta 
şıdığmı çok uzun suren ta
rihının sayilamıyacak dere· 
cede çok olan tecrübelerin
dell anlamış ve inanmıştır. 

ltk miıs/Liman Türk 
Samanoğulları devletı bir
lik ve beraberlikle kurulmuş 
fakat ayn/ık ve anldşama-
mazltk yüzünden yıkılmıştır. 
Bir Turk kabJ/esmm reısı 
olan Tim ur etrafında b!f/Jk 
ve beriJber1ık temm ettıgi 
zaman V/11 uncu asrtn me· 
deni dünyasının uçte ıkısi· 
ni hiıkmü altına alacak ka· 
dar kuvvetlt blf devıet kur· 
muştur. takat: dunya ka 
dar Duyük oldn bu huku
met, Dımgını ve /JeraDe Jı
gı111 kayDt:Hugı gun aagJ/
mı)jtır. dun/ar ywı lron ve 
llnudolu Selçuk11erı de bır
lık ve beraDer11k yapukları 
muddetçe ~evlf.et ve .aza
melle1JJe dunyvyı sarsmış· 
ldr, Du sıhuıı xuvve!ı kıy· 
bedmce dayJJauşlardtr. 

UL U.;,mdIJll tdnhımızde 
de bır ve verdtıer oldugu· 
muz devırlerr1.J dunycıyı şa
şırtacak kucJ, eller gosterdık, 
fdkal; bırlıgı ve beraber/Jgı 
kdyDe.tıgımız en şevketli 
901 üren Ldmaııda yani ka-
11w 11 aevrıncıen sonra geri· 
lemege yuL tuttuk. J:Juna 
muK.::DJJ buyük harpten 
maglup. parasız silfJhsız ve 
iımıasu çıktıgım1Z Slfalarda 
Ebt=di :;et lfratürk'ün etra
tınaa t:n buyuk sılah ola· 
rdk bırlıgımıze ve beraber. 
J1g11mze sa:-1/dıgımu anda 
ouıün dünyanın saygı ve 
sev:Jİ gösterdıği bir mı/let 
oıauk. dunun ıçmdır kı ata 
soLlenmizde " b!f elm se.;,ı 
1;1Kmcız .. , sürüden df fllJnt 
kurt kapar .. gıbı bue 01111K 
ve beraberlik kumam.id~Jnı 
veren degerlı sOLler vaı ı.ıır. 

M. Reşıt raraKcıugıu 
- A k.ısı .& ue -
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ilim ve Sanat Hareketleri 
C. H. P. geçen yıldan beri 

Arıkara HalkerJlnde prcf esor ue 
doçerıtıer• e1erdirditı konferans 
ları, başka mevzu/urda, bu yılda 
t1erdırecek. Zengin bir p•ogrum 
megduna getiren bu itim konuş· 
malaTl , dinlendikten sonra baıtı. 
nlıp Halkevlerine de .yollanmak 
tadır. 

Bu ıuretle Ankaradan baıka 
yerdeki aydınların /ayrialanmn
iarı da sugianmış olugor. Fakat 
okumu · hıı; bır z.uman dinleme 
nin ger111. ııt naz ; Bunu düşü 
nen Parti konferanslardan bir 
kısmını lzmir , Adana , Konya , 
Swos, SumJ>un, Manua gibi bazı 
vilaglftıerimizde de verdirecektir. 

Bir profeJ>Ör veya daçen'imiz.i biz de 

aramczda görüp dinLcmegi ne 
kadar isterdik/ Anlaşılan, 1'rab
zonun merkezden uzak oluşu bizi 
bu fırsattan yoksun bıraktı • 

Ankarada bulunan ressam
ların bir reszm galerisi açıp eser. 
/erini iÖstekdikluini ve istigen. 
fere sattıklarını evvelce ötren
miıtilc. 

Ankata Halk.euuıdc lıer yıl 
bir resin sergısı u..;ılır. du yıl da 
yedinci yzldonumu munasebetile 
bir sergi açılıp, bır ÇOI( guz•l 
eserin halka gJsterıldcgıni ııepı· 
mil- okuduk güzel sanatl.ırın 

gönlü gözle doyuran bu kısmın. 
dan, biz Trabzonda oturanlar 
hemen hiç lıisse almıgoruz . 

Geçen sene ,, arkadaşımız 

ressam Saimi teşvik ede ede b ·r 
sergi açtıracaktık; onu dJ /stan
bula kaçırdıic. • Tatild~, Malımut 
Cııda adında bir ressamımızın 

Parti tarafrndan Trabzon manza 
raları yapmak üzere burayo gel 
dijıni duymuş ve bir de/a iskele 
başında tJir tablo yaparken gör
müştüm; etrafını alakalı bir kala 
balık çerıirmi~ti. Yaptıgı e:ıcrlcrin 

hepsini bir arada ve doga doga 
seyretmek nasip olmadı • 

Koca şehirde bir ressam yok 
zannede/İm. Ankarada veya Is 
tanbulda gösterilen eserlerden bir 
kısmını Halkevi Ar kolu getirie· 

- Arkas 3 tlc -

Hakkı Tuncay 
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/vfil/i Şef ismet I ö 
nünıin enlem syonal Nev 
J ork ser !l is ı n in açılması 
münasebetıle ~17 erika mil 
le' nf' gonderdıgı esajln 
e kar umumıye iizennd ki 
dk. eri ha!d devam etmek
ted r. 

lnönunim 1esaıı yal 
m fln nkan m /etin ·n 
deg I; su/ un aş nası ve 
medeniyetm he ası için 
çarpan bu' n in 1 kap/e 
rin111 can :m ben m~eyc .. k 
bagrma b aca ı bir hitap· 
l lf . 

Bu kü insan/!ğa 
ve medeniyete had11n <la 
bilmek için muhakkak ki 
dunya ban}mJn candan bir 
hizmetkarı olmak icab der, 

• Sulhun çalışı Jalen 
ve nimeL/erı en p..ır d 

zaferlerinin neticelerinden 
çoktur: kıymetlidir. " 

İnsan/Jğm gayesı bir· 
birini boğadamak olmadı
ğma göre· ve mevsimin de 
kış olmasma rağmen bu 
gün birbirinin ensesinde 
boza pışirenler lnönünı.in 

sulh yolunda f!meri/i.an 
milletine hitap eden bu 
sözlerine biraz Cclnc/, n ku-
ldk vererek ibretle dinlese· 
fer: ınsiJr.lık ve medeniyet 
cHemı nammiJ kim bilir ne 
kadclr hay1r/J ve kazançlı 

b r I areket yapmış olurlar? 
Çetm bir hayatm her 

saf has ndt.7 parlak zaferler 
kiJzaı mış olan mılli Şef 

silahla kazandıgı en parlak 
z:ıf erlerm ydmnd ·sulh yo 
/unda kazandığı z feı lerm 
daha çok kıym t/J nwceler 
verdıgim buzat tecrübe ve 
ıiışahedesile lJRla11J1ş bir 

insdndır. 

Binaenaleyh ismet İnö· 
niınun müşahede ve tecri.J 

fere ddyan m b kan ıdtı 
dünya mJ/letlenm ıdcJre 
d n Şefler ıçm düstur ı ti
hcz edJ/ecek mahiyetted r. 

Hayatta; tabiatla müca 
dele esas ve şart olmakfil 
beraber; nihayet bütün m 
sanlar dünyaya birbir/er ıe 
döğüşerek degil setti~erek 
yaşamak için gelmıc: c dir. 

Türk milleti b Jj asil 
bir k11nafıta sah p olduğu 

içindirki haya mL cadele
s nde daima kuvve i olma
yı kendme r dinmiştir. 
O Butün kudret ve kuvve 
imi mı// ldu u kadar da 
msani o n h 'fdflnl ÇJgnet 
mem I çm rfetme;e her 
zamd ha r ve amadedir. 

Şe tn ~si bizim sesi
mudJr, hepimllın sesidir. 

Bu es Tiırk'un insan
i k ve edeniyet dünyasmı 
çmlat n en asil ve ne ... ·ıp 
se'I ı 

Tev ık Vural 

Min t ·arhk 
Bır yaralanma hadisesini mü 

tcakip kaldırıldığım memleket lıaa
tn neııade gördüf" m ihtimıım ve 

-1dlc.at e b tcd. vi nlarında 
ilı; ndo aruz k:aldıtı kızıl lı . 
hlıfını pcl:: derin ırörüşleri 
ha% ketlerıle derhal onlayen dahi· 

liye mlHehuıısi dolttor Bay Talata 
ve operatör Bay Eikrete ve dok. 
tor Bay Oımana ve Bat Bayan 
Babıaya ve diğer müıta ıd iyne 
v · her an bir ata ~.,fk.ab le umum 

hast•lrrına derin bir ııevıi ve mu 
habbet gö9hrf!n sıhhiye mudurü 
Bay Şah p Akına ebedi şultranımı 

uıa ı•zetenibin açılc utu farında rer verilaı ıini dilcrı • 
Uzunııı kak 

l l 1QI 1 

K r 
Nakli isi ri , 

· la 

• 

1 

saslı bir sur 
diliyor 

Şehrimiz yolcu 'f Ot nak- ı l~ıttığimlzrı gör iskele b . 
li1e işleri d örQlen b zı a· şıod o iıib rııın biri kara v0 

katlıklsr d0lı ıı..He doı na tnc 

1 

dljtı>rı d nlz olm k Uzre iki 
en Te yoıı.:u ıa dı m ;te' i t rlU t rlf ı! hl olunacaktır. 
bir Taziy tt bu uom ltırı VI· Ye h 1 • D rnlzbn k i1nr sinin 

fi )'utl no 
a ltye işi rin n 

ötGrO'me i l llı:Qoden 
tkh1lt Çf> 'WPkt-9 V 

ehl 'n elı:ıı ve bir kRÇ 

tabi tu•ulmak: 'u.etil 
hnı kararı r 
r. 

" ık neret t rır •. 
lf ri dı•ire i~cP, k r 
naJ•llye.: de lJeııizh okl be 

h mal Qcrt>l vermekte olduk ft 
rrrıdıın bu ınahztırlıır ort 

1 dly t nıfındtın t dil edile· 
cektir. 

Birliğ'z 

Berab 
ve 
• 
iZ 

Başluofı / de 

kaldırılııa ktır. 

S yırı Vıılimir.ln bu 
ta dıı uösterdikl ri 
ka v" hlmmeUarlnl 
kuşı'arız. 

6 Mart 9 >9 PaLar esı 
günü İstdnbul 111versitesi 
gençliği aras·ndıJ bulun 
Turk mJ/letm hcJVRlf n milli 
Şe J net İnön i lclnhin bu 
si ı I bır/ k ve bercJb r/Jk 
kudr ti ne rerin b ·, kav 
rnyışl.ı ve ne kadar cJçık 

b r ifade ile tebaruz et ir 
miştir. hudutu boylannda 
b~rut v kan k kul rt ara
smda mıl/et idaresinde uzun 
yı /ar .s ren bi bir hadıse ile 
A.arşıla;mış ol'"ln bu hariku
Mde urk oğlu ve Türk 
bil.1 U& ı herkesten ziyade 
bi 11k ve be aberlik kudre
tin11J i ;tü11/ügünil tammış 

yüks k b ~ kumandan hay 
ret ~ne· blf idarecidir. 

Münteh"pl arasında 

isp y 
huriy tçi 
m t iskat 

Cu 
h""ku 

• 
ı .. 

Onı ı uzun yJ/lar süren 
d ğerl idı:ıresi alt111da Türk 
mille'i birlik ve beraberlik 
terb.;esi almış bulunuyor. 

Herkes bilsin ki bugi)n 
Turk m ·ııeti tarihinin her 
devrinden yüksek bir kud
ret taşımaktadtr. Çünkü 
her zamankinden daha ziya 
de birlik ve beraberliktedir. 

Ankar 6 ( A. A. ) - Cum
buriı etçl l.dırny dıt N rgla hU· 
kll etı bir 1 yau neticesi ı kal 
edilmiş vo K-Jmonist pıırtı l b 
riç olnı K Uıru M tdrldJ bır 
mllli mu faa <'mit si teşek
k Ol etmiştir· 

Ve daima bö;le kalacakt1r. 
R. Tl1R!IKCİOôLU 

v 
d 

Saylavlık sayıkl yan bir o adaşa 
Arkadaş: namzetliği partiden sen,· koysan'a ! 
Ben nasJ/ yol tutmuşum ? sormak istersen bana ? 
"Fıkri hür, vicdam hür,. mustakil meşrebliyim 
flşıkım hürriyete. bağh/Jk berıce fena 
Sözde ruhum yok fakat can bana azadelik 
Elverir hürriyetim " Cansızım .. kıydım cana 
Lütfen olsun dinlesen; şimdi benden br öğüt 
Soy/emek düşmüş bana faydası sizden yana 
Saylav olsam mı dedin ? jhtisasım yok deme,· 
J(opmas1n beyninde ha! Öyle korkunç fJrtma 
Kimki " entellektüel .. var/Jğım derse yeter. 
Cebde papel destesi, bir de paso koynuna 
/c;teğin bomba gibi olmasm akim için 
Mazhar Osman istemez öyle sarsJ/mış bina 
Pek fazil tkarmış söyletirsen sorma hiç 
Bin rakibw canevi ugra'mışt1r yang a 
Olmamak bir şey degil olmayı i e yeter 
Bak ne yük.sek bir dğüt? lf mag n olsun sana 

(1fJŞT/ff li Cflf'I iZ 

üyük illi Ş f"n T 
- Baştrrafl 1. de -

hadisel ı e bilhassa kendi içlerin

de ti aifı: k ve uafbın dolayı iz 
tınpla bakıyor! r Türle. mıllef 

1nelm lttl si yasttia y rın içi o 

be lenm dik hııdisler hczırlım sı 

ihl İınRli kar.şleında her tiirlü ~i 

fakdan r asun ve- müteneffir bir. 

• 
rı 

ranh de m tnıiş olmasmR h ide kendine güvenir vaziyette 

rıığm n fr zo ı mı tllkflSIDdll di ·· Mil etler için en büyük ku ı cµ 1 raber y eki rı iı:dc• 
eYV en a 1ınao ted,birJer Vflo 1 vct her sil n'an !::eskin he kı..d ta H •V2'1 \"e t r:ı 1111! ılc yı· 
"Ö t ri rn intlmıı v , yrd re ten u~t~n en büyüıı:: kuvvet d li a. O ı n lıatırnıH urf' 
ıv ·iade muhitin men ounlye· kendi evlatları arasındaki birlik 18 ım f t tezalı r«f 11111lıt yar Y..., 

tlol mucip bir t zda yUrUm~k- in vvetidir. Bilhuu ni:~u,.ları çok r:ü rc><lere kadar ır ıha çit'I. 
t~dir O ntt eri riz' · bu o.ztyet m lletleıin henüz ins niyet ideali 1110 A ia Vata daşları 1 ir: ıalt 

k ler ve içı 1 i.tihar bulm3mış hari1 ııiya- ıdn ı"ai in .,.· letıaıiıia hllov , 

ti k d f 1 d ı IH .-e r&ll oı uy•u aeldiıti k• 
mış i.OtOıı se erı .ırşı~ııı a nu us ı rı ıa 6 & ı. 

aı mille.terin ba,lıcı dav anacık· dia Ja fı'l h lt iJırıt lcln ·-
Jarı kuvvet kendi içl~rındelt. ken aa:&ik t rafı unu• Mıır ıyo ' 

z n r.ı ydan vartnH!~Hflıı 1111ı 1 
di arala. ıııdak.i nifu:sız ra )erlilc e~ebilınekted r. Çur <Ü ger' le ıın"' 

ı j t Un atış! ı yU· k vvetidir. Mr lele tımi... hali 

ı 
~ ıer • aor halk iıl re i ın ııı 

hi er c ah h sıl bu bakımdan çok kuvvetli ve ço hitina ı külfehi , dol bill'D " 
rn• utlu ümitlidir. Kırk elli sc11eniı1 türlü 0 j reyi l,.ökü den talı p etııı 
L J u ço.· e i _o ts· J nifaldarım turl~ tecrü~eıizlıldl!rıal .... iatidetl olu :uta! lırd 

Vf." <11 mu lııhsıl lı>- 1 ve fela etlerlnı okumuş vrc ıçinıie B• utalıi:la-a 1:: şı • t ııı'ş '' 
.ek t ed lnv etli \'e ı ) "'~ y•n lt 2''lÇİrmiş •it . ve siya laa eYlatlı• o· !cif der.tcede c 

rı l hl ı r Beş•IH\Oflr( f ıe.t"'neılimiz va ki }uni 1ctiş:ın un y,• y l dü nür olmalar• 

· I ~ t rr ırunuı h acıtilleri .izi ıiyuelin ze ı:le~mden mu t.v t l .. 1 hlir. Büyült ıı:ıill' 
n 1 V8 d.k ·at iten.yan~ oı:ılııra Turiiyı·ye u·y· Mr 1 ·n" ., 1 ,j ve ""' • 
t d lz .. 

"IJn o'.n en ı siy-aai ıııu.~ere~i• ati t• aeüt v• Ta~anın ..ı"' 
rnei"İ i h<tu. t~rt>iy.,sini vouıe•k •h faza ı: J!USU tır 

İçiı 

ciu 

i,i 

c l 

mr ..-ıdiu edik. Gerelt ma\buatı ı:ı. • d uın •• oaşın olanı ır. G 
dı ve ırere&: siyaset ada lcrı rüyorr auıı: ki 1 id es•nin f• "•r 
nı.ıd ıuıdiiğüm hal ve ın ıle ın yiıli lıi&llllttl • i t h k uk: v• " ıtır, 

h vıt d p u ılq sueuk v ielıkbal için çok ümit v r ci ol- ko•iil t• ilı:rıak :ıçi • k•1 
hrm im lath ü d 'i' •; vatandışl rımıa önüade metli f ı.1 r vardır i<io 

z retmek benıın içın el.iki bir ..evırılı tbndııl ıro! ye 1 ,r ~~ii 
M zbaha p r 1 z vk sam mı bir ınV'inçtir. Aziz m. n ıı~d. h u t pr rr~-·~~ 

Mezbalıu p ırkıuıa mr ·ıs- vıtan ia Lrnm ! Cuwhu. iyct Hıl ı v ıe• uıtınııı ç rç vesı harıc 1111 

ruıodtt NQmuo tıd olığı te lıı Partısi şıındideıı mem!elcelio tı.in olu bir ı i nokt ı aziı: ırıe~ 
edilmek Ozre : ,., rl uan tide. menfa, tlıırını ve bütün e tı rını leke e nıtal-ı t ele i•tertlim. B~ 61 

1 l • 1 b l t .1 d" L L ) • 1 • ~ ü•4 
er gc mı~ ve ş 'lŞ ıınmış ır. kucaklayın bir ıiya!\İ aıla hali aunya ıa ıu.at ı ıo:ı en ~ 
y abL.4ncı adlı köyler içı do lıbr türlü l ımet \'6 ııılti- birlık V-' ber erlik küt ... i°ı~ 

. • . ı_ d ren ku1rctlı Turk m etı ıc tıJ 
Vilı cctimiz dııbı· iod mı"l t ~af ımlta unı bu.mu.ta ırlıır. "d . . . t ,ısı• ., ve ı a·eıın~ ı ım n gQ• e 

Karekterlmfz uyaıay o bazı Partıııin bu mahıyııti ; tık:bal· için yeni bir fı t _ı c ıkdır. ı-l' 
yabııocı 8dl rl dl n o köyle· de d a r.iyado kendini g-ôıııt re beraber bu t odan ş eflı 1 

rhı coğrafi vıızlyctl rı ve bu- c tir. vvela halk evıerir de em- muvafiı etle çıkaca mız11 e 
lurıdukhm )'erltıre göre adlı· ıe•.e~ın içtimai vo ltıilturel saha aiaı. i · eumh r Is et lıı00 
rınrn d ğtştlrwesino vll ... yet lar·nda memlekete hizmek: etmek 1- ..ın Ünivers•teyi zivaretter 
lda.,. hey tlac karar v ılaılş için ıstidatlı vatandaşlardan 2"eni~ ;ıııt bf ilııt . dadır. Mılıı :;ı 
v d ğ ştırıleu bu adi rnı def- mir::yula bızuıel ıııtetoyeec~ saat onu çey eK ıeç Üııiv-'rf 
teri iklucl d reced~ [ tkik ecil- a(lnra Parti tc~kılatında DlC .ke yi ierdlendı ıl r Gerek üo" 

~· tin 11iyasi teroıyeıı ve ınkişufı aitenİI' içi v ııerek: etrafı 
ıçin vatanda~larımız -Ai~ hızın~t Bayaz.ite 2'el n yoııar ei cu"' 
aahaları bulac:.kd r. Dıy-oılırıuı ııııfatile ilk def l t nt>ula gel 

mek Ozre umumt mec.ıse 
rilmi~tır. 

Sürek avı 
Vil getın her taratındtı 

sürr. vl rı tertip edılmiş 

v f aallg< te geç7l1ştir. 
Şimdıge kadar öıdürüle 

domuz adedı 23.:J tür. 

k.i ıelac•;lc ıntııı11ıuardJAltı mebuı Büyük Şı:!i ııılam n'!lak vo be 
1 

nauı;c.etle.ı aık avıerının va Par- nen m ınim utuk urını dioleııı 
tinin c.:ö. t ıcnclı ~ fa tıyolı cana· için topl nmı Ünıverıı.ite geııÇ 
ı rıda ite ıdı k.eıadııımıu k.ol11y1ılda ve halk yı ınlarile dolu idı. i' 
gö ;termış olac~ILludır, V .ıl;ınd:ış· dilerın~ dahiliye V kılı ile ' 
laııın bıl rıer ıt.ı bır sıyuı partınıo İstanbul Koaı~tanı y ver•er• 

Ba kış lıa uaların 
gitmesi ve kar o 
b·1. ov f aaligetı ıi 
ujratm tır. 

yuuıslt idareıı tarahndan mun hu usi kıılcm mıidü leri refı 
a~ık tehıpu:re na zet iOaterıır.ueıu ta· cdıyorlardı. Coşkun alkışlar 

aması bii oır ş ıydır. i:Sı:ı:ııa anaıao.nızdo mnhnb >et tezahürleri ara~1~ 
sekteye böyledir. !:Sununla beraber nam Üniver'liteye giren Reu cıı111 

z:lhırııı oalki• leuu.füu oah;ı z. 1• Once relctorlük. oJ i ında kıs• 

Fic n tevzii 
Vılc tc Rıı d n nare 

cıge e nıahtelı/ yerler ıı 
11' telı/ cin te m gv ft 
anlarını getırtıLer k ha/ı

h 'pi rine ve mer,;ık.lı 
a tevz lm ğe başla-

mıştır 

1\ iısır ve gübr tevziı 
Kogluleraen muhtaç o

l nlara Zıruat 13.Jnkasında.n 
mısır tev.r;i edilmektedir. 

Sun 'ı übre mubageası 
için oglulere n ıiteselsıt 
kefaletle ayrıca da ~ubre 
pı:Arası tevziat, gap.11.ıc tır. 

Ekrem anv r 
Uçuncu Umu Mu/et• 

tişLi - ırı , 11 t r.ıüş vıri B. 
Ekre ı n ar ter/ı n fs
tan • ı E niget Mudurwza 
bu znci şub mr.ıdurlugıuu 
ayin edı,miştlr. 

B. Ek.r m .>a11var f enı 
se'f!imli ve m k• dtr uld 

me.murlarz rıd ndır. Tebrık 
e.d r, ~ni 'Uı..;zıj ~sın de d ~ 
mu affa ıg ti rım dıLerız. 

Ş hrin izde 
bir yılda ölen e 

Ş.Jır: ızdd bit yıL ~ r 
fın ölen erin miktarı 540 

ulmuı r1 

ya Je artırac.ı2°ı" vı0 rıyaıtt:t dıva· müddet diotendıler sonra y't~ 
ı P 

kııta çı~ rak h.ıkuıc fııltU 
nıoın taıı::dırı ıto Jrlı teş ılatının ikinci ık:tısat fııkult sinin bir 

' tak.d.rinı datıa ya.<.inJın Dırbır1erı· d ınıfia ında bir muddet buluP 
ie tamaıt ı letırc:c"" usuliıtri şıın g ve aş l'İ'J inerek (ız yolojı eıı 
dı<len lccruoa ve teltaınui ettııo· 0 

sünü gczd,ler Mı ili Ş .fın balı-
görüniışü kendışioi ı:ıeltleyeıı 

ez?am g•nç!ik kit 
nlkışl ıno yol açtı bu te:ı:ıı 

muteıııadıyen tıanalcı;uıc; cturııece~- b•ş du:ikalık ır fa ıladan ı 
tır. Mıhelıa murak.aoası ıdua üı . Reısieumlıuru tekrar bııl 
rınJe lıa tıld vo fıiı olaı H1ıt.C:A ve çıh;ın a azami lı dd nı buldu 

bo ıla oı hıg-una mııletc" k naat lnflnü kelimelcrın esının b; 

c.~ız .Azıt Vatınd1şıarnııl h tıı:c 

bır ıJareıua outun yuıts it ve ıle· 

ri lcKamülleri aıyaiı ayiltııuı"da 

cdıl dı .o., haılı.: ıdarı:ıi vardır ıcuvvetıniv ltalb.ııın bultin s•111 

dıınılemu. Üouu içın tsüyüıı.: ıvııl- tini koyarak hemen her cuıl' ~cı 
!et Meclıiinin vazue ifa etmesi gençli ri heytoana gctıriyo' <orıg 

uzun .cış tuf anlıuile kcııılı1 ~'~gi 
bilha .ı mılletimizin kuJr' ~ 014, 

en ut ate oir teı caaüue mahal vcır

mi yecek tıclabcsüt# oi cakdır. J.fo. 
yiLı.: lılıet Mecııa. ınıhetı da ıh 

ve harıcı butun emuıyetierın ha 
kst:aten 1ı1.udretıi ve uyaoı~ tewı

natı olac.ılı.:dır. tlayuıt ıllet Moc 
lısı milıoun m•nfaat v• ıaeallerını 

ha tikaten temsıl edeıı Dir mılıut 

hu asası vaziyet ve ilibarııtda bu. 
luııacakdır. Onun ıçın o un tcş~lı.:· 
lciil ade ve onun çalı ın ~unda 

hepımızın ea tem :ı: i ıyrc. erımu: 

ve emelderimız •Ü deaıiy bı.lu· 
r acaıt.dır. 

Geçrniı M,cl!sler lttilda1 za. 
ferıııın ka:aam aıasıada o '>Of ae

ner.ır ı!tı.ıar ~ttı~ıwiı butuıı ie 

raalta baılıı~il moı;net ve ı.uJr~t 

oluıu~lardır. Goçraiı büyillt MıUal 

mt.C:ll!derıni mılıtıtımı :ı: ve tarıhı· 

iz hürrıaetle yad edeceıc bızim 

uü yülı.: .\1ıllot Mcoıiıiıua yeııi iııtı· 
l ap veıiıesilo onun vuıf ların:i Q 

ve vaıifelerınden yeai4ieD bahıı t· 

:ili bırliğın selabA ıc At• til 1cQ 
yübıek hatırAıı· .ı ıt kıs eni' 

1 
reldi ı lk:ışlarıa kıırşılaodı rıı111 

ç le sevdi i Ü ıver ıte}e ~ 1 
vad•.ıda bulunar k ve y ş ' 
.vazelı ri ve muhabbet t.:zıılııl 
aracımda u

0
url nar Unıvers11 

ayrıldı. 

Açı s 
w 



Vilôy tin kısa 
hoberleri 

Muhterem • • 
iZ n deli hasbi ali Zefaoos yolunun Teın uz ni· 

ha.yetine kadar bıtııilaıeıi ıçın 
ltıym tli Vali "z ~ r ıfia müdürüııe 
tat'i emir verm'ştir. 

§ Kirt:çh ne yolunu ik• li 
İçin çalışılıoak:tad:r. 

[ T rabzonu 1 coş 
gurur v~ fahir 

·ç·n 

n. yuı<seK: j J :::J ı J J ...ı.kı ı l n 

duyuyoso n s'zlerle beraber 
b l 1başrna bahtiya lık olduqu 

ıç nde bJlu l11:::ı' tan ne kadar 
Ç'".llışmanın r ıdare adamı 

...: 5l- ;o um ] 

§ Kiınrna yolunda 200 •••le 
durmadaa çılıımaldadır. 

§ Boztepe yoluaua taın r iç' 
lc~ebbüste buluaulauştur. 

§ Sahil yoluna e aslı y. pıl uı 

•~in bu ıeae huamıılı f111liyete 
~ it olac tız. 

§ 8elediya üç otobüı d • 
c l ı e karar v rmi~tir. bu ı 

otobu ı Zef anoı, Sog-uk u Ki 

ne, 1 iaarna v• ulıria ı:zıuh 

t "rınc işi yecelı:tir. 

düı.ü eğitmen kur u 
t'{ sa da açılac .. tır. 

§ B na sarayının altltıtı b: 
1111.i; ortak· hH b ılın ı tı. 

§ Limaada sondaj a elıyeai 

Oitınek. üzercdi::-. 

~ Su lc:. ıt1s lının kuyular kısmı 
bir kaç ay ~adar bitecek, lih:um ı 
lu ynderJe iıtım 1 8.:Ce aul i lcr 
bitınc ., ve borular ıeiicc a lı 
faaliyete y a.kıa ıama.nda ı t ola. 
Catn:, 

~ Yeni lıscnın İkinci katı dı· 

\>ıır ve iç t şkilitı bit ele üzere
<! r, 

- Batt r ı 1 ec -

maalincl n fı lısefoaiş ı 

1rabz ı 

çok mu rn ı; erind 
irat etmışlerd 'r. 

Dir..i•yir:ile in m t d 
kun alk şl esiltrı 

Aruda,,,lar: 

R ,ııcumDur Milli Şef lımet 

. § Yeni Güm uao hutaneıinin 
•cırıcı katı iltüa işi taa:ıau:ılaıımıı 
l;çüncu ı.a tına başlanmıştır. 

laöoüuun iİmdı radyoda ıltln· 

cı ct~f:ı i.aledıgıniz v baştan ba· 

şa milletıa bıdık ru ıunn ve bir· 
lık lr.uvvetınc hıtap eden tarıni 

sözlerden liOnra bur cı aynı mcıv· 

11& üzıı:rındc aıcıfı sıca2"ına koouı-
i mak. J'ÜÇ aır vuıteııır. 

1 Fak.a t yıne tcorıuşmalt fÜçte 

~ Atapark •taçlanma çiçej:-
~cnın tuviye ve tah i~i baylı 
•lıır lcmışlı r. 

Ş Zı!l-nos köprllıü, Atapark 
Sotukıu yolunun genişle:n~, dü 
le!nıe, ıılındiraJ veaair ameliye 
•utun hızıyb leı lea.ıek. dır. 

§ ~ulıtar iutih&bı bıtcıiştir. 

§ Muntehıbiı Dı 

'
11•'oit edıl :saiıtir. 

namzetleri 

§ Şehrimizde \ı ıiaı i zın hım· 
~Ct'lc 9 dane Haaf cemıyetleri 
t Urulmu2 ve peyderpey k urwmak
ldır. 

§ Şehir planının bazı ~ı ımla
tııı, bu ıcı:ıe başlaaıcaldır. 

§ lımet Paşa c:addeıi bu e· 
~ ~ ~ ı 
111 •çılaea...., ~othıı mex r ı~ı par 
·~t. 

§ lsmet Paşa ~ar kolu ve ba
~ harap elaıııyelerJc Zığnoııt bir 
~ç bıoa ıııtımlak edıldl ve yık.ıl. 

2'a başl.tn . 

() § Koyluye arazi t vrn ıçıa 
J tftcrdar llay Reş Ta~er ve 

~Qa•rma komutanı ay Tah r Hay
ı kö} lerdc we~luidur. 

Ilı § Zmıat baııkıısıoın k.1>ylüye 
~ıdıır tcvzıi 19100 devam olunmak· 

ır. 

l § Halkevi her ·ol dan f ulıye 
' ~<>.vulmuştur. 
~ § Halı.cevi ıinerı:mıı :>üyu 
~L tatb tle faaliyetıne dev ın t-

Ol;teaır. 

'c ~ § ö Ygünün ' ıııa baberlerimn 

olsa bu c.uvv tlı c•.ı ı .rarla. 

aak eloctt ıc;ı t•y a ı v hakıiı:aten 

aüyük bır J.CV~ olaC ktır. liuyük 
Şef bu yu sek duyi:'ularıle mıııete 
ıunu aoylcsdı. Hep beraber dmıe . 

d 21 ız ıçıo tclcrarı da faydc: bııl
du . 

Derhal ıu c ti tebaruz cttı. 

reyi lu : ozonu o.ı:tu ç•lıf· 

kan halkın o topı.ı G a. " bır yer
dcı bUIUD WHI l>ı ıer ....... lepımız 

ıçıo, De &..adar .:ı:e u:. ısc yurd ıçıa, 
mıhetin talı ve uıtıkbaıı ıçın de 
oroe olacak kadar ıymet ve 
luıd t ıtade ccıer. 

Hı:ıpı ıı; b.lıyorıun 

na a-elaı~ıı11 &'Uadea 
rgun, hor hail • tıe 

b~ ayarak 

ay 

y1.tın4ao t«1n ı.,ım 

ordulum, b ldı~ 

rabxo un co,ıt 

~u • cvlııtları 

tu.ı De d 

ıcıare a 
tıyarlılı::. o 

thı aou ı 

teıcemaa oıar oyıuy .. uuuı ıcıaıa 
ecııyonuo kı, l ra ı.onıuıar mc:wı~ 

k t UJg'U.tUDU, ICVi" ım taııu.kulc-

ıı:ttırm•ıt ıçıo y uı oun llcr 
ır ıı.oşcsına• y şayan urk ço-

cuıLl.arıoaan lıcı cuııau ierı acgıt, 

ııcu ıac oulunuu2"unu ıcıaul co sos. 

~couı Ke.ııtıı wıı:c: ıa;ı;ıa cır yer ve 

uıış oıwaı. uı:ıı;c:ı bırıncı &ıalta :y • 

1ayıın oaııtıyart&rdan 11ıaugumuz.u 
0ıtülari bunlardır. 

ilim ve 

har 

-==:;=== ı:ua.c:yıcyerek neyt:cıın v 111;ı;ı 

anot 
ti eri 

'it - Ua~tarafı bırde -
Cı 

mı&ı ta:ı:.ch:ımıı oıur .. z ( aıureltlı aı· 

kışlar ) çıııı~maia Daş 11c1ıi"ımı:ı: 

iUDcleo ıtıoarea ayrı yrı çıuışma 

oın bır ıuıvvet vo tayda tc ııı et
medıgıoı oılen ınsanıardaa oıdu~u· 

muz: ıçıa toplu çalışmıı.i!'a ışııret 

le k Yu 

ıl ra mu avemct 
r, kenaı sabrla· 
ektaşlıırı ıçın tay. 

a ma aa yı.ı .um 
a,J pıırtıaının, Ata. 

ı ının ue prensıbı htıd•· 

udur; ( ~ıd c:tı. ve au c lı •1 
çalışan uıle&et 

çc.c ıldar anı yalcınd:uı hnım ~ ve 

ouııı ı ı:s .. •tın ı yııkından gO nt!k 
tır. fuu. '- t!Dharıyı.ıtınıo vı.ı l uı 
kıyc Cum lurıyet uıı; u .etınıu e11 
buiz vaıı1ta mc l...k:ct çocı..... • ~. , 

biıhaı:sa h yat u: CaUel ~i i~ nı.h: 

t>ulunanııırı, o ıı;lerdc: u~raşanl..rııı 

••adet ve ret nı tıazırlıaw ıc vı:ı 

emeıı;lı:ırıcı daba ve ımlı b r 
gotırmcıc ı._. d•hı. der top 

halde ouı.ıodun.a.aıLlı • 

hııle 

Oır 

ı ıltaı da .. btıı i u t• ... mı z p er,. 
ııpi a-uuüyoı uz J< aır. t nız o.ı &aıl 

ııı.uta eden ıasıınlarltan ae~ ııı Ve 

bu mes ı bUli..I ırn tıaıııc: ~ ••• tat 

mın ı.ıuer maoıyettı.ı ac:iılüır, .. n 

dana t.aşlaJl:' o.oda ouıu ı.tu uıu:ı:u 

ıddıa edıyo uz. lıııı huy tta b ~ 

aıırın yııp .o 

J esaslar ve şaş 

n k s ze tın 
ı tı o u ki za 

ve bazı yerlerde kuluğı ı gel n 
kötn hnller, kötü .. k t a 
d• ko..,'ln şöylt" 
mış l:>uol tcşeklc.ull rın ıçc 
risı mı r plnr gıbi gı me~ ııtcr 

!ermiş. tC\planmamız: ne kadar kıymet 
li ıee hasııas bulunmamızd bu 
yüz n iı.t.kbalımı:ı için kuvvet leı 

kıl eder. op::. .. l.ınınıımıun m na 

sı r e ı ltcnJi ı~ rı weı1 lderı 

et aaba verımlı bır hale ıe· 
tırmoktir 

Yok:ııa ı;u veya bu yanlış dü· 
şunc •• ere Turıt ç CUğ'UDUD nsıl 

!'Utıı asla usaıt oı maz. Dunyn 
ııııılet erı ara ;uJa ız.tırap vardır. 

f:.n buyuk ıa ıyetlı adam, Mılli 

Ş•f şıuıdı .:soyhımıştir. IS..u1rvetJeri 

var, nul sl rı fazla, l K.at ıı.; rındc 

oif ak kıu u ıçın; zuıoreler, sııHf· 
l r ı Jırl ı ı c: ~ıraı2'ı ıçm • uf usun 
ço,ıu-'"u ıa, ti rvetııı rokıu2 una, c 

Alt n çokıuguna rıızme .ı ıc,.ınden 
zaıft r, ıçınaı:n wuzlarıptır. 

Ataturk d \ sı hırdıerrn t 

oa;~ar u u1:.vrıwız. g"O.{US ktıb • aıı şeohu 1c:rınl o ı .aye etnı UJ be 
d1.1ruw ... 1ıJ nur g-uo bır a daL r • .ı.>cr on Z.Uıilıcı ve sınıf farkı 

aııla&111i1jlır c .ırı;tır Hc:r .ıc:ıd !Junu g zelıne~:.ı:ıııı b ü t u n uıılıc:tı 

J ... .:r gua oır a. <.ııına le. t.ı hu- j hcyctı umu nıycııı ıt oarılcı wuzta. 

yatın.la i'Orm ... ıLt vo a.uvvetlc 1 rıp vaı:ıyt:lten ııp refana ıeotur-
» z cıı;:t ı • meıı.trr. ( r lıı;:ışıur ) 

iş u ı.ıoyıece toplu bır ha.ldo tlız oırıcşıyorsıık Avrupai ma. 

çalışaıaım:.ı:a devaıa eıtıgıwız. ıat. nad , oaşıtcl mılıetlcrıo ıctımaı 

rcle ucvıet laıılıyetı uo ou çaıı~- U•Y sını keınırecek mıınada ayrıl 

maınrı ve c:meKıerını, ıcı:ıııı lc:rıuı 

Artıruuıır; :surtıtı c oıroıuccıuc:ı wu 

v :ıı ıuı .. c.a ıı.:. ve a.sıı ! urıe. wıhc:tıno 

asırıarıo ~ctı w uıgı ııcıacıetı h:wuı 

uı:c ııaır. 

lş~c uıuumı olaı ak bu a uyi' .. 

ü »oılcı.uyı:lıı vcı ı:cu ş ruar. .. 

lcıJ• ..ıı: eltıre ı ouyu"' ı.uı 

;;; ı ;;ı Ilı Murall• U•t>•tıı.ı:ııı u u1 uu 

KU 1'"'' ı..ıu UilA.l"- .. Lıarı uULUu wll 

.... e v..:ı cı.ı na ı;oyıcwıi 11uıuuuyur 
l ~ı uatıı ., .. ,~ıar ) 

tan 

Au.aaaiuır ; 
.ı:.u ouyu• & .. vvelı .. ; ruu tıuıııt 

ı.ıtLH.aud euı;rc:4 1ıoyuyouıw. 

ııiı uıı·ıı .. tc ve wıln tU!)ıuıu ... La 

oıuuıu wuu .. ı-;.ıuaı.tu. ı:.,cr ou,uo 

t:Vıcııw.z.uc, runut Y"t•)'uuı .. ı.: ııı 

JıtC.Lı.ınıLu•, UııllCH UoJıf »• •11Ull rıa

""' 'i"t·~·"' 1"1{4ıluU UU•Ujuuiak. 

wu ııı.K• • •urect;: uııınız. lıi.I, o .un 
uı..ı aill • .ıı y 11ln11; J .. ua., wo ıı;.uv 

lileCıü 

iiUllrıu .,,., "' .JC.ıc:wc .... ı l ur.. Vil· 

tı:ıuı 1 WU.&aUu: } p-;u. Vd O tup 

ıu ... ta y11ı:ı•Y•U 1111 wııı lan ıu .. an· 

lar Ar.ıı .• ıuca '"'JWCI.. WUtLl:ıı.. v 

Katı k<&Ull IU r. Ou lupıUlı.ı;oUlllU:t 

Lali il' 

mış , sınıta zu.ııreyo gıdı:ın. 

Jeuıen degılız, Cuwourıyct Hatır. 

Partıaıoın e.:ıııa pr n:ıııpı te dlerı, 

cı:wıyouerı k:e 1.ıı tcş"bouııuınde 

kuruw.ut, ıııwaye ctm t ve ooıa 1 ı 

yıue muıct Ccl).teaıııoun mutaıc:ıı 

cıl;r". u ... Kı:ıie, uuı.c:Le ıazıca olan 
c.n .. ~ıa t .. ıı;:vıyc: lıDıu. caa.aıoa wa 

lıHı.uı. o.>ı.G uu yuı U-'Olluue yu U· 

y .. c l:•" ve Ov, ı..c.ı u .. ua t.ıı.ıa 

iô.UVw'w•lc:uc:C J/•L u..ı yo1.ııı. a .. 

lc:r. oın.ıı.ır ı..ıcyı c uı.ıau f uıu 

wu ıı • .,"rııtı "'Y' .ıw !i .ıuuın ıı;.uıM ıo 

11 Oıye ULill<. CÜIJU•U"· 

Uııı: •lı ... ı.ı uwı ııı. eucrıw ıcı 

oızım tlU ~c:ıı.ııUcJıı;.ı c.•lıw11wız uıç 

uır uıKıaiiU.41 g.~.uc:ıt ıçıo ucıu, 

uııak. l:i ıu:uıu vucuuUu.a lt:ŞUıu ı:t 

tıı; uııı: Lııaı;.u,roc uyr. yıı azı:ııeuu.ı 

ıyı •!i• .. wc.:11 o vucuı.ıı.ı o uuuycyı 

rııı•ıı :.:.ıuuc:. •tt~ı.w, ı;;ı&vı ı.nı ilah: 

~ı:Lırıyuraa l U•K. ccwıycll de oyıe 

Cw C.ı.t1L.ıwıoru11 tupıuıu" t:mrınc.ıc 

ı:.. ..... ncJ ... lıwı•ae 
.. u Oıuyuı. 

1, .. o,oııda az. zawıınaa tıtm n 

ııııyıaı J.IJ ye y iUa •• .c~c .. kuııcr 

oı.ou. .ı t ,uıı r Cuwnurıyı:ıt 

1 ı I • Lıauun ıı; ndc: aynı ~ıayc 

u;ıu 'r "!i c:ııı;:ı.aroır . .uu tı:ıas aaı 
~ l'l'lı acaba ? Geçen senelerde 
ı,:rı~uldak Halkeuinde böyle bit 
1ıot açı:dıtını lıotırlıgorum . Ar 
tıc:'1dcı çılışan arkad aşfoı dan • 

ctUk. lateu ı U llU A O .. 'l 1l bu rUA.U ıy.ı4 V..: ! r u uu,uı..ıııuu, yu• rc:;o,Quc ~.ıu~uKça t' .. rtıaıo, hU•U 

ibtıyı:c taaaıı.:.lr.Jk tını:; ır; .ecııı..· rı.ı 1 0 ,;_ ıtaı.ı.ıa~tıııcı oır n.. w.uıı ucr C .,.ı ... Jca m.ız:a.ıdratı 

etsek ... 

~Ilı 8;, yanda.-ı gösteril kolumuz 
~~ ~1 ller hazırlaga dursun: dığt r 
11,, ı:IQrı , yazıtı f stanbui Şehır 
"ot, K ~Q o· flsı.ın urı aradenız kıyıların 
•,1 

1
' turneye çrkmofı için / staıı 

~ıh ÜefediJtsınden rica edeme 
"'ı? 8 d - . 1~1 urıu a gosterıt fJe " 

i rıı 61 rlıkte 11apsalar , ö yie san 
ı:ı ı,t ~ı butürı tıemserılerin 

rı,.e tere 1.nıan turlar • 
k~, fı'l:.ıj;ı radgoda d:nleyrbılı 
~ llt• .( /. • 
ı,t,: ıa,.;at resmı ve tıyatrog , 

'it 11 
1
<=!1011 ilerlemed;ginden töre 

~';z. Ne kodar istigoruz lıaJ. 
Pğı/ mi? 

V· Hakkı Tuncay 
llayetimiz maiyet 

t Memurluğu 
tıur 

un:ı maiyet m• iltu ah-
Şabin Vdaysfüai:ı: aıy t 

lırl~\&Ga t•1in edil•lftlr. 

wc<11ill ::sızlcrı, ııı:ıııı 

t.ıc.w .. n oıuuıt oır a 

ma", her ımııfı ıı:eo tra 

ak oaulıyar

aila~ınrıııııza 

tıııJil cıana çoıc 

Jı1ı, taıını b z 
teuauı • 

1-'a ,.dla kc d.ilerıoc 

lc.aJa~ ar elbırJıiı 

u ı.u racıı' t Del 
ıııarınızı tatıaklı:uk. 

• ..ıt.K. •or cı wuıc,ç_ uıı c c:p 
il '1 n u11 .u ... .ı ıc·ı>ı .... raruıı a.ıH ı 

<J aıaıı; vcrwı~ '" 1....ıu n uUı.u uoyıc 

~uru.ı. JJ..ıuy•Ya 1.Jc1uı.;lıı.ıııc.ı ıııyı& 

ııc;tl ı ur .. v .. r.ı~ı u.1ıı ıı1ı ıa ou 

ıı;uvvet Olar .. lttoıuwu .. Lauır. 

LııpLı:& vcr.cı llu ı.uv)c:ıtı şura· 

11 ılU&R '"' Jan zcuc:ıewe.c: ıole 

y er o ııı.ı u.ıı.ıu .. o ur. oıılııı ... ııa 

uı,..aıcı ıçıw .. e ı;ı.c:cc~ e:1ıtı uıo 

llıoaUI , uc aaaı y lliUWIL• 

c~yı, ~ı.;ı;ı 

cttır ekt 

Da a 

Taoıı 
başl ·llı•mdnyıs 

v h r 

n J:.••• ~ 11aı:a ... fcytıuuaı ... ıı 

auı.ır. ti. a Lup.u nc:yctı re 

1_ ~ııcn.K. ~u v ... y11ı ı..u Uitııı;.ııwett tcll •• 
ııut oım ııın o ı. e 
ök.ıldo D f r ao mcmlck t 

o<:u2' aıt•tıl etıco ve zevk.ını 

döha y .lındaa rorecek ve d b 

memnun ıtalaonKıını:ı:, 

Her meılefı yapın insanlar 

birbirıoı daba yakından t oıdı21 

tudird• o it i , o meal tin oltıiı;i 

at iıa <i \1 taıııımlııaık. aev:tiiı:ıd 

ıııe: 11 yu ıaı-.ı :1..ıruııı.ı.:ıneıt .ıateyccı:kle 
U•i101Ur. r dll.aL lf :ıoırU.4ü !ı.,r llilU~p 

bır tı: ....... ı.ı. }"' 11nc. uuıı.,tıc:ııo 

cu bU.) uıı;: v .. ıız uııtıı.laıı, 1 urlr. 
mı ıliUhıU IUı.a 11, u lli.ıkı kuvvcıuıı 

ıyı gurw~.ı.ıw•w ., auı .. y ın ına laruıır. 

h.ı Avıı.ıp .. uc:vıetı bırb rlerı 

Uiilt1'.ı .ıa b.:u .. ı ııaır.utato yaıı.ıo tı· 

ttırhır yurutcou.ılor. Fat.ıı l'urır. 

aııl etı nanı & &ıepioııe ıorınm. 

"
1 r ı~uı ır • l ı.ı K wıııc:tıuııı ouı.ın 

11c.eıı1 t .. ııuı w.-v.ı; ı.uı ış,aı eacın 

ır.iıllı .:;ı ... rıwı..: 1'ı;ı.t ıoo.ı nun reh· 
ı:ıcrıı~ua wıııı ve wc:ıacıu cıdefle 

J ıwu.ı cıac t:twcı~ •'ıi'" ner ı. 0 
UiılU u.au;ı ev"'lı ııerlıyoru:ı: 

ı..;umaurıy .1.aıao P rtı.ııun n yük. 
a.ı:ıtıcı pr lı.> ne ııcpınız ıayııaınıx 

Ve bu uacıelı e bu parla I& 

lıitbalı en kısa z.ıaııı dıı ta ıak
llUit cttirc.cc:ıiıı [~ı de.ıe alkışlar] 

v a 

n ma .. 

ra ZO da ~opro 

Baştarefı 1. de -

muht ; olan bu kaTJşık ış 
üzerinde esas/i ve seri bir 
ça/Jşma neticesi olarak 21 
"Şub<7ttan itibaren ilk adımı 
attı. 

/la/en Girasya. Hosdi 
mas/a, Zefanos Kavala 
köylerinde f alye e geç /d 
Evv 18 hiç top gı o ay n 
köy/ I te t lurıu or. 

u çok da ime 

to r ı o 
vardtr. 8 
9 O 11 n 

el r. 

sult etı buyuk olan ışm 

iç nden çıkabJ/mek ıç n de 
v m ı bır m s ıye /uzum 
gorulmiış ve ayrı bu k dro 
vücı. da getınle ek tahsis tı 

da l ekaletçe temin edılmış 
t1r. Defterdor Bay Reşadm 
murakabesinde teşekkül e 
den k komısvon mutema
dı bJT g retle faali;tet~ geç. 
mi;;. ir. 

acı 

mdnzara .. m mhay t b, 

yal perdesı gıbı goz/ 
önünden sılmerek T~ o 

Fsir manasında olan 
marcJbc.cJ/ık ruhunun milli 
hudutftır içinde yeri kd!ma 

se, 
e 

palto 
i 1 t 

Transit ·şlet 

• 
1 

Transit işletmesi memur '(le r.ıust hdtmı ı 
ak 68 takım eLbıse. 16 p:ı to ve 6 

id rttmiz tar fınd n verılmek h rç 'CJ~ 
aıt o(malc uzere cıçık ksıUme ıfe nun"'k 

l - Muvakk L temzn t 91 Lira ) 

2 - ld rece 'CJertl c J.. kumaşlar t 

ceğınden tu ım makbuzıle bırtıkle 
rıca 1000 lira tcmınat alınacaktır. 

.:J - Munakas ga gurncden r.uvel h r 

• • 

Y· 

mi 
m kb z mu/c uıli ıd r v :ınesın g tı 

4 Jh t ~l-.3 93::J tarı ıı 
saat 15 de Tr.:ını t ışletmesı mudu 

aır. 

gi.J. u 

~ek.idi komısyorıd gapıtacağı n 
mezkurda zşıetmeg ma acautiarı. 

5 - Fazla r; .ıium t 11duımek ıs cycn.erın 
ış d'71• mııduriu une 

'Hindir· j esks·ı 
Vııayet Ve1.ımi r:.ııclimenınd~n: 

J rwozon - l\ıs.ı.rrı..ı !Jıh.&l urı ..:Jxl :Jı.J - 6X..J..ıJ 
kı. ometıe~ınd yupıtacuk ( (J/j(J J) lııJ ( 4 1 ,..u ~ ı.. 

unauuj I :i gun mudact1.c "c'" r:ıollcm g u , ,, "' 
Muv;ılcf<ut ternını.ıet ( OOt) ) '" u ( d) kw. uş,ü 
turılıınt: çut n ~ rşamou gumı .:.a.u 5 au u, u.1 , 
m•nda topıanu.cuK 0 1.un au. .. rni cııcu uerıdı: ıtı 

CJk.tu. Kcşı/ ·c.ıe J..ırtnam .. sını 1:oım.k ıs 
encumen l<atcmme ve taup O•"ıuı.1.ruı muv.l 
tarıyi.e m ezku gu.n 'lle s utt.ı. 

Pazarh ,o 
Vı 1ayet LJ,umi ı:.ncum~oınden: 

l"ıuo:;un - Khwrlıu !loıuııun 4X ./ U -
iflmetreLerı uıusınd vupHwC.JiC liCl lllt:tl/eZ ı L 

nıdt;n se.lcız mefl/ez ın~..ı:ı;t 1ıu ıkı uue, Kop 

b~tonarmeye tuhVltlntJ ull ( 3$ /) t.ır ( 

k.e1 f Oedeu uzı:rı,,den ı 2 g ı mil..Jdett~ v p 
at11 a KO •u mu u.ır. Mııı1.JkKJ t n 

( .Jı ") KUıuştur. / .).j Yj!J lJr /ı,r;ı: çwf.ı, 

saut /.) .a; t Jn.Jl<ıJtnınd.ı tup "' ı c 

encum nd ıh 'esl g.ıplLU.~Jı<lır. ısteJC 

1 
Ekm kci er urnmun n: 

S ı umumi t t rıtı 11 - 3 - 9.J9 Cum ırt 
akşamı sau.l 19 de Kur m bınası binasinda y pı m 
kerrtr o dugu.nd:.ı.n una ı z.ının ic .. b .. tı u,z.: o u r. 

Ru~m .me : 
1 35 '2 sayılı kanu rı hulcum erı ı 

An nizamn ... mmın m.zı:ık , v 
2 • Bırseneu m m lat ve hesab t 

fll H~g 'etı iJarer.in ibrasi. 
3 Y•ni snc ıçın hutçJ tan:ı i. 
4 • Ytni Hn• için idırc IJ11'1ti intıh 

l 

l-

u 



8 Marl 19.39 

T4pu Sicil ~~~,.ıı;ında•: 1 İçtima 
_Zumbar köyündtn ls~n~ Lokantacı tcthcı ve ş rbe cil rce 

ozla Mehmet vereselcrının ı 1 @ 

ııscilini fıtedilclui şarkan yeti heyetim ··teşebbise reisHğind n: 

av et 

'Ve c~nuben K~ha? gar!tn 6-3-939 Pazartesi gıinii akşamı saat 22 de mevdan
kındı fındık ıgı şımalen _a- da Şems oteli lcarşısmda 31 numaralı cemiyet binasında 
btın fle ~ıırnen (s!om oglu kurumumuıun h yeti idare seçimi yopıl,,c1yından bi'umum 
'Dereselerı tarlıısıl~ mahd'!t. lolcantacı, tatlıcı ve şubetcilerin işcilerile beraber adı 

Memlekette tasarruf hareketinin inkiş fın hizmet arzusunda olan 

Beı bin beş yüz on d~lrt geçen tün tıe sac.tta cemiyet binasında h uır bulunmaları 
mıtre murabbaı tarla ı e rı"ca l 2-1 SMANLJBANK 

1_ le d" l b o anur. 
şar"'an en ı tar ası gar en -------------------,·---
Uoll-ı. oğlu M_ehmet 'tle ~ıs: Moloz mezarhgv ~ kaldınlacak 
mın ulam oglu 'fJer~se erı AİLE SANDIGI 
şimalen .-"ine is'cim oğlu Trabzon Beled"ıye Riyasetinden : 
fJerıselerr Ct!r.uben kaban 
ile mahdut sekiz bin iki yüı 
yttmiş bir metre murab!Juı 

fındıklığın Tapuca kayıtlı 
olma.muınrlau m 2lıallinde 
tasarruf ıebepleri hakkında 
tahlcilc.at yapılacağından ta· 

7 - Reş · dige caddesi müntehasında ve yolun ıarbin- ' 
da lcciin !rfo 'oz Mevırltğ', Bele{iige m•zarlılclar nizamna
mesinin 6 nci maddesi hükmüne tevfikan 15 - 4 · 1939 
dın itibartm tas/ iyeye tabi tutularak çıkacak cesed ve 
kemi leler As' f mez .ırlı lctalc.i m .ıhalli mahsasuno. vaz olu-

{ Tasarruf Cüzdanı ) hesabına tevdiat yapanlara kur'a keşidesi 

sur tile aşağıdaki ikramiyeleri tevzie karar vermiştir . 

' 

Keşideler 2 5 Mart ve 2 5 Eylul tarihlerind~ icra olunacak 

ve her keşidede aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır. 

sarr•/ iddiasında bu 'un an
lar t1ersa t1es11iki tasaT1uf 
igelerilt birlikte Muh fızlı-
jımıza 'fit keşif tünü olan 
Mart 939 •gının 78 Curnar
tui günü gerinde t ... hkikat 
gapaccılc. memura müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

ilan 

nacalctır. 
1 - MeTJzaubahs mezarlılc.t• bulunan kabirlerin sa-

hip(eri mezarlarını birinci maddede Y"zılı tarihe k'l ar 
asri mezarlıkta bu işe tahsi" eJilecek olan me'llkii m11h. 
ıasa lc.alrlıra lliltcekleri gibi, sahipleri olmayan mezar 
Belediye tarafından merasimlı ve hürmetle asri mezar
lıjtı nakıl olunacaktır. 

3 _ Mezar sahiplerinin malumf o'mak için tebliğ 
mokamınrı kiam olmak izere keyfiget ilan olunur. 3-5 

H ne arttrması 
Belediye encümeninden 

1 
4 
5 

25 
50 

Yani ceman 85 

adet T. L. 10 o 
' ' 

25 
' 

' ' 
1 o 

' 
' ' 

5 
' 

' ' 25 
' 

adet T.L. 5QQQ !u k ~iralık 
ı.'cr mıge. 

Tapu Sicil muhafızlığından: 
. Yom,anın Digenei zir kö 
_uünatn M-miş oğullarından 
Ömerin oglu /~mailin vere
sui tarafından intikalen 
tucili istenilen şarkan 

Guruk ojullarından naklen 
imam ojlu Arsl.ın 'Vf'rtst-

BeleJiyeye ait im::ıret mahallesinde kain 141 - 37 
numaralı hane orı beş giin müddetle açı le 'rtırmağa ko
nulmuştur. Artırma 14-3-939 salı günü saat 14 tl.e 
cira edilt!ceğinden talipleri .• agni gün ve s ıatta enciimene 

Aile Sandığı hesabındaki mevduatı kuranın keşide edildiğı 

tarihe takadliüm eden altı ay zarfmda T. L. 50 Türk Lirasında 

lıri tarlası ıarben ırmak 
yahut dere şimtılen lebider· 
gc cenu6en Sürmene Şose
sile mahdut iki bin yedi 
yüz elli yedi metre murab
baı e11v•lcı tarla halen fın
dılc.lık tapuca ,' 288 yoklama 
dcftırinde lcagıtlı isede bu 
lcagdin TJalc.tiyle mnkeu 
~önderi/erek kugudu umu
miye ar•scna girmediği an
l11şılmıı oldu;undan gerin
J. tasarruf ıehtp!eri lı~lt.
kındc tchlcilcat yapılacaktır 

maracaotl•rı iİii olanur. 2-./. aşağı düşmemiş olan her mudi bu keşideJere iştirak edecektir. 

Mağaıa icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden ; 

~~~~~~1~~~ ~ IM~~=:!i=~ ... ~ lf] 

ıoıı 

Hususi Mulıasebtnin Muhittin geni sakakdaki 29 /'o: 
lü mağazasının bir senelik sabik icar bedeli olan ( 50) 
lira üzerinden 19 g•in müddetle artırm-ığc çıkarılmtştır. 

Mavakkat teminatı ( 375) lcuruştar. 15 3-939 tarihine ç:z
ton çarşamba günü uat 15 dl! Vila uet makamında top
lonacak ola• D .ıimf ':.ncümende iaalesi yapılacaktır. ls-

-.ıa111~1:1C11::r.wıcaıım11 ...... m:11•=;;:::.;• m=-: .. m-=mmı11mı ..... :ım .. 1.-:ıımr:ım:;.ı~.z~:=::~-=-~:.::::.====mım::ıı~ ~f. 

Her nevi tartı aletlerine i 
olanların dikkat nazar 

·yacı;:;~ 
~iidı 

ına 
teklil•rin muoakkat teminatlarile Enciimene MÜracaallan. 

hu ıagri menkul ile tıJsar
ruf iJ.diası.,.da bu 'ananlar 
vars11 kılff giinüne kadar 
iJarımiu vı keşif gıinü 
olan Mart 939 ayının 18 
Cumartesi tünü $Qat on 
ilciJ• yırinde tah fcikot ga
pacalc memura müracaat 
~tmeleJi ila11 olunur. 

2 - " 

BoztepeibJla mah'lllesinde 38, -10 numaralı iki lcı
$ımden mürekk11p mırhum b~ırut memuru hay Aıiıin ha
nesi satılılctır. 

Müşterilerimizin israrları üzerine imalathanemizi B~şikaüzünden bakır .. 
cılarda ~6 numaralı mağazaya dakledilerek ölçüler kan ınu ve 

nizamnan1esi hükümlerine göre her nevi yeni baskül ve kantar 
imal trazi v" saire gibi mü.>tamel tartı aletlerinide tamir eyleriz. {:çıt 

uaıçı 

1 - Bir kısmında alt fit üstünde birer odası ol
mak üzere ilci •dalıdır. 

Trabzo 
şe ild 

bir 

belediy sinin MEZBAHA İÇİN zuey 
• "'i erde 
ıg ılic 

~ lJ 

2 - Dijer kısmında bir lale maicari ayrıca sah· 

Zayi şahadetname 

aylar üzerinden geçen eti ri olayhk r a~ ~:, 
askül imalethanemiz tarafından yapılmış r. At 

Q~ia 
931 yılı Akçaabat ile 

kög okulundan aldığım 25 
no. la şahadetnamegi zayi 
ettim yenisini çıkaracağım 
dan eskisinin hülcmü olma
dı;ını ilin ederim. 

rıncı 'tle taşlığı - hanenin altkatında bir mutbak bir 
çamaşırlık bile yemek odası ve aralarında muntazam bir 
taşlık - üst katında iki otla bir s-ılonu havidir. Neza-
reti /ctJkalcidedir. Talip olanlar islcele caddesinde barut 
B~ş ıatıcılığırıa 1"1Ürac;aat etsinler. 

İhtiyacı olanların bir defa imalathanemize muracaa tları ; Taşradan 
yapılacak olan siparişler derhal gönderilir. 

lc:fJi 

~e~ 
lqC'cı 

Firenlchisar mahalleıinde Cıhan uteli arkasında 2 
numaralı merhum b:ırut memura Bay Azi%in ailesini" ha
nesi satılıktır. Taliplerin iskele caddeıinde barut baş sa-

Trabzon bakırcılarda Mustafa Demirel ~c/ 
~~sı 

Ahmet Özhın tıcılığırta mürabaatları. 5 - 8 

Mezarlıklar kaldırılıyor Kapalı e 
T robzon Belediye Riyasetinden: 1 · k 1 

1 - Boztepei zir m ıhallesi Aldı kaçdı me1ılcinde ve y Q 
11 
Ve 1 S 

Altlı lcaçrlı çeşmesi Jta,şısında lcciin mez'lrlıim Belediye ı· h" ı 8 •• d 11 ı ·· " •• d 
mezarlıklar RİzamnarH 11s"nin 6 inci maddesi hülcmünetefl n ısar ar aşmu ur gun n: 

1 • 
esı 

jikan ! 5 3 1939 den it ibaren to.sf iyeye fobi tutul11ralc I - Pulatane tütün Bakımevi önıinrle şartname ve 
~ılcacalc cestd 'fit kemikler, Asri mezarlıkta.ki mahalli proj.si mucibince yaptırılacak yol e isk le kapalı zarf 
mahıasuno 'flOZ olunt1calctır. usu tile elcsiıtmege konulmuştur. 

2 - Sahipleri mezarlarıni Asri mezarlığa kaldıra- 2 - Keşif bedeli 10139 lir 29 kuruş vı muv•klcat 
calclar. 111hipsiz mezarlar Belediye tarafından hiirmetle gü'Utn 760 lir t/.5 kuruştur. 
Jttıkl olunrıcaktır. 3 - Eksiltmd ~8 3 939 tarihin• raslagan salı tünü 

3 - Tehliğ makamına kaim olm•lc üzere lcegfiytt saat on Jörtte B ışmüdiirlak Makammdu. lcom 's1Jonu hu 
ilan olu11ur. 2 - 3 zar11nda yapılacalc.tır. 

___ ...;....;;...; ____________ , ______ I 4 - Şartname oc projeler 51 kuruş mukabilinde Baş· 

Mağaza icar artırması miidiirlülc. mulıazebııinden alınabilir. 
Ng Cınsi Mevkii ıtıbılc iedeli Mu. T. 5 - Eluiltmeğe iJtirak dmek isteyeni rin ehliyet !1e 

lifa Kuraş tııjarl 11/cizbin liralık bu gibi inşaat yapmış oldukl.ırırıJ 
31 ,Vağ11.u Muhittin geni soka.le 45 338 dair fllltıilc i6ra% etmeleri Lazımdır. 
47-~3 ,. • • • !10 675 6 - Yulc.arıJe 9aıılt vesoilcin ihale tününde11 sekiı 

gün et1velinı le.adar Başmüdürlük Makamına ıbraz cdiı'· 
Vilayet Daimi Encümeninden : mek suretile miinakcısaga iştirak için ayrı bir fenni eh-
Yukarıda cins fJe Hbık bıdel/eri ytızılı bulunan .ligtt 'Uesikaıı alınac ıktır. 

lıusasi mulıaseheg• ait mağazaların bir senelik icarları 19 7 _ Mühürlü teklif melet pları kanuni 'flesailc fit ek
tiin müdde/le arttırmaja çılcarılmı,tır 22-3 939 tarihine siltmeye i;tir.:ık t1esaikile guzde 7,5 üven parasını ihtiva 
~atan Ç11.rşrımba tünü saal 15 Je t1ildget makamında top edecek olan lt.apalz zarfla ılcıiltmc ıünü en ıe9 ıaat 
/•nacak olan Jaimi ıncü1r1ınJı ihal•l•ri gopılacaldır. Is- on üç• /r.Qdar 1ulcarıda sileri çın komisyon rigasetine 
ftlıl /ı ri kur ıü~ ıu Qtl• 'I ıimfnf ürgça tl rı. / .. ~ m•i6cıı uk!ıbilind: rilmiı ol c ktır, l ._. _, 

Acık eksiltme i e i .:. 

~p 
it)~ 

. nat ı.ı~ 
6 r, 
~,, 

6~ 

'e/ ~ /~ 

n : rıqlJrıt 
[} 

1 - Pulattıned• tütün Balcımeııi ô'nünde s rina e OrQ',. 
l • "' 

dıvarı yaptı " 1 
inhisarlar Başmüdürlüğü. 

projesi mucibince gaplırılacil~ istin ıd dıu.zfl ac k ek;t ''tı<te 
mege konulmuştıcr. lı~b 

2 - Ktşif 6edeli 5082 lira 08 kuruş ve mufJakj :Jtıa 
giiven 381 lir11 16 lcanıştur. lırı 

3 - Elcıiltme 28 3.939 tarihin! rastfog:ın s ılı gtJP e; 
Jaat on beıdc 8aşmü4ürlük melcanıında komisgonu fııJ1 lfı 
rurı dt1 gapıl•c'1ktır, tıiJt 

4 - Şt1rtntıme t1e projtl•r 25 k:.ıruş malcrbilinde fi 
rnidürlülc mulatııthııindın alına•ilir. 

5 - Eluiltmegı iıtiralc etmek isteyenlerin Vi/4 ~ 'c: 
N .Jfuı MiidiirlijünJın 11lın111ış fenni ehliyet wesikası ib' lı/1 • 
•tmeleri ldzı m<iır. 1 - ..!,/ 

1 
ıf 

Pazarhkla ağaç k vunu ı,~ ~~ 
Vilayet Daimi Encümeninden : 1~1,~l 

Nümune 6ahçı:sinde (!::lJO) adet limrm, 150 adefP! tırı:' 
lcauun~ paıarlıkla ı~t~lao:ıktır. Gô'rmek o almak 'I 'ilqi. 
yınlerın 9-3-939 tarıhını çatan perı mbe ga ünı µa 
Encümın lı•lemine mıiracaallıırı, 2 - i 


