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Bir Nutuk irat Etti 
Belediye 
Reisliği 
rneselesi 
f"[l rabzon Btlecliye Reisliğl-
1 nin meclis dahilinden 

6t vt-ya haricinden herhangi 
,. •ata11daş uhduine tevdii, 

::;.'" hatliıcsinl teıkil etmek· 
• 

1
'· Dahiliye Vekaleti man•up 

~lizi kaldırarak Reisi i11ti· 
,:.ta salcihiJelin m,cfiste o/Ju-
8e " bildirdi Şimdi Trabronda 
tıte'•dige Rdsl seçece;iz. Kanun 
'ıı eli, lc.nrarile hariçten reis inti 

6'rae salahiyet uermiştir. 
'-Seçime ft'Çmeden evvel vic 
'44i düşünçelerle bir karar sa· 

olmak icap eJer~ 
'il Evwıa Trabzonun Belediye 
~le tarihini ve hagalını deur• 
'-{' ele almak lazımdır Bu 
~ftıJan yapılan hesap, batün 

katleri tebellür ettirecektir. 
~ Belediye Reislifi bir memle 
'- hıllc.ının şelari imar bakımın 
~ 6dtlln •n1ti w arzularını 

"ıcla toplagacalc.tır. 
'lrraanı, hallc.111 bu arzuları"· 
'fac. do;muı, garatılmış bir İman 
1f, lctır. Bu iman kuuuetl büyük 
f4t klırin kalkınma hayatında 
... Cepheci"! hizmet ıöremez. . 
~lr.a lıiz metlerin herhangi bir 
,

4 
at uiruna taksiminde bir 

ı.,. ~?r fÖrmiyınler veya görmek 
~ lttrgınl., ıaıadıjı muhite 
~ Garz kalan insanla,.dır. Bele· 
.:,. Rıiıliji yapacak olan de. 
41~ 1 lcabiligetlerirt bütün mü/ek 
'-t'•lra; ntanhasıraıt Belde işleri 

"1racle işletmesi ıartlır. 
~ Çiftlik hayatı içinde mesıa· 
ht:" TJakıt kaz.ana• ulc oturduğu 
lfııı ,,. TJc not def terlnıirn iş takip 
h,. t/c ıiy:uetinin öldüjünü bfıi. 
~,"•, "' bu duygu ile şehrin 
~tı~· ''nelik hayatını bir ele 
~t 1 ederken çok vicdanlı ve 
\e~ı bir tarzda clüşılnmige 

a" kalıyoruz. 
~'&· 11 ıünün Belediy• Reisleri 
'ftııı1,,~· ruhunu, meucudiyeti 
ltıt '>ııgeıini Belde işlerine va/c. 
ı~'celcıi,. Şehrin hayatına ta•l· 
'il erJ,,.. en mühim ve gah•t da 
~ l>oıit bir iıinclı çi/lilcteki 
ltf:"zlııiun sulanmadığından 
\J,Q 1ciüşerek bahsi kesip kalk 

0 lllaz 8 . 
tq;ı !ıradan dalıa mühim telakki 
\~~•si lazımgden diğer bir 
lı~,1Q da rnahitle sıkı rabıta ve 
\ 1/

1'1ten dolayı yanlış istika· 
~' sürüklenmek murlesidir. 

tt,,1/''dige Reisliği bir memu 
~ 1'" Hayatı ve istikbali ta . 
~~,~ bu vazifeye valc/ttmek 

ı.ıır 
8· . 

\~ ~rıo~naleyh bir memur ol 
~' ayıt ve şartlarının hari 
41ilcıı;" küçük aylcm bir hareket 
'itli~ a,. dojurur ue bu ıeçim 
"" llı'izünden bu şehirde başlı 
~, tıı h . .. 6- rtıı epımızı memnun ve 
'-ııı,.~ '~er Jerect'de ilerlig•n 
~! rl f ınta~ ue rımran fauli 
ı...""~,.ıır. Muzahar.t ıör .. elc 
-,,, arr a~alrr, hatta sıfıra 

Ankara 29 ( A. A. ) 
C . H Partisi defişmu başkanı. 

.M Hı Ş::fimiz lımot İnönü partı 
be~inci kurultayını aşafıdaki nutkı 

ile açmışlardır. 
Büyült kurultayna aayın üyeleri 

Cumhuriyet halk partısınıa beşine 
kurultayını açıyorum . Yüce şahsi · 

yctleriaizi muhabetle selimlırım. 

aizin tem;z hiılerinize teı C!man 
olarak bir fcrti olmııkla 1ırurur 
duydutumuz Türk milletini ııaygı 
larla anarıa, Beşir.ci büyük kurul. 
taydı partımızı:ı Kahraman mües· 
siai ıevgili Atatürkün aramızda 

bulunmamaaını düşünerek derin 
bir elem içindeyiz. Atatürk büyük 
milli davayı millet içinde vücul:
landırırken kurultayı ana temel 
ittihaz et .. işti. Kurultaya derin iti 
madı v-, itibarı vardı. Bizi büyült 

aiyasi partiyı aatlam ve saraılmaz 
rejimi vatanın umranını ve iyi is 

tildilini temin etmış olan Ebedi 
Şefimiı.in batırasına taz;m için ku 
ruıtayı beş d ık.ika sükuta davet 

ederim. 
Sayın arkadaılır, beşir.ci bü 

yük kurultayı bütün vatanı gönül· 
den kaplıyan müsbet şartlıır için 
de açıyoruz. Partimiz vatanın lr.iy 

metli evlatlarını baR"rında topla. 

mıt her vatandıt müsavi ve ıa· 
mil emniy.t ve hizmet şartlarını 

filen temi11 etmi~tir. Geçirdiğimiz 
tcc übcler 'fğrlt milletini iftihar O· 

lunacılı: bir aiyasi olır;unlukta mil 
Jetler aileıınin teıaiz ideal aa2lım 

karakterli bir azvi olarak tebaruz 
ettirmiştir. Türlt milletinin Cum· 
buriyet rejiıainde en iyi teaaaodu 

bulmu~ oldutuna en fÜpheli na· 
zarla ltanı olııaaki.an başka çare 

bulama•ıılardır. Büyük Millet 
M~cliıinin ıon aeçimi Türk milleti 
için bakiıti bir muvaffuiyettir. 

Vatandaşlar vatan mukadde· 
ratıaı clıne alacak yHi büyük 
mecıiai HÇ:trken ciddi bir yazıfe 

hiHilo alaka ıöstermişlerdir. Par 
tımızın yük-aelt id&teai ile balkın 

aamiıai reyini millet vekilleriııin 
seçiminde birleştirmek teşebbüsü 
cesareti artıran katı ve mllsbet 
oir muvafrMkiyetle neticalenmiştir 
Partimiz bu tcıebbüsü memleke 
tin bütün aeçimlerirıdo daba ge· 
niı mikyaıta tatbilr.a çalışecaktır. 

Aziz arkıda~lırım : Siyaset 

hayatında tecrübe geçirmiş adam
lar olarak memleketimizin ihtiya

cına ve İ>ünyesine en uy~un ola 
rak halk idaresi usulünü kemale 

retirmek. idealindayiz. B• yolda 
temia yürule çalışıyoru:r:. Bizden 

ıonra ıelecelt vatandaşlara mille· 
timizin aiyui bayatınd• ilerlemiş 
bir seviye terketmek b&şlıca eme· 
limizıfü. 

lvi bir hallt idaresinin siyasi 

iJarede ana prensipleri her nevi 
seçimlere halkın aamimi olarak 
iştirak etmeıi ilo hükumetin ve 
Büyük Millet M•clisinin faııllye· 

Trabzona hastane, Lise, s• 
gibi en başlı ve hayati eserler 
getiren muhterem Tahsin Uzerin 
kendilerine vald murocaat neti· 
cesi bu ikilik lcarşwndalci işaret· 

/eri veçhile yeni Valiyi beklemek 
ve onun /ilerini almak dıişüncesi 
en Jo;ru bir yoldur. Bo nokta 
Ü~t>rincle anlaşan Muhterem Bt> 
lediye Meclisini tebrik ve takdir 
ed•riz. 

Cemal Rı~a Çınar 

tinde haldı bir milli mürakaban ın 

şüphe götürmez bir tarzda bulun. 
ması ile hulasa edebiliriz. Mebus 
seçiminde oldu tu g il>i Parti inli· 
haplarında ve Bdcd ıye intihapla· 
rında yer yer enaızıe yeni ioti· 
haplar yapHak teşki latımız üze. 
rinde halkın muhabbet ve ıtimadı · 

yeni bir teıLinnt hazırlıyaca~ını 
ümit ediyoruz. 

Aziz Arkada~lırım Parti teş. 
k.ilntımızı:ı ve Hallcevlerinin vata· 
nın siya~i Kültürel ve içtimai le 

kimülünde verimli çılışmalarını 
her suretle teş\•ilt ve talep etmek 
istiyoruz. Nifııki ve her türlü fe. 

nı tlaima yoklamak ve 
lendirmek kararındayız. 

kuvvet nnlıkları önliyrcek lıer türlü iyi

Aüyük Millet Mtc 1isinin fan· 
ıilderi yapacısk ve Öğ"rettcek bir 
milli makanizmayı Partimizin faa 
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L Büyük Milli Şefimiz J 
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liyeti vatandaşlara hakiki bir 
huzur veHCdk ıurelte feyizli bir 
tekamül halindedir. Hükumet işle

ri millet vclcillerinin ciddi bir mu
rakabuı altında oldu~u halde 

bütün ıa,,-retler Cumhuriyet Hü 
kQmetinin itibar ve muvaff alciye· 

tini artırmak yoluna mülevtccih 
tir. Halkın ıeçimlere yakın ala 
kası ve Büyük Millet Meclisinde 

millet haklarıDın açık mu ~akabası 
ideallerile nifaka ve anarşiye ma· 

hal vermemek zaruretlerinin be 
raber yüı üyı:bileceğine inanıyoruz. 

Bü) ik ıııill. tiaıizin a zuıu ve ıkl ı 

selimi ıoiliet ve~illerimizin ve 
Parlı teşkılatım z.ın yük::ıek mezi· 
yetleri bıze muhtelif ; c ~ plar ara· 
sında ahengı m~haf za •tmek ıi 
bi c;ctin bir vazift:yi kol•ylaştır· 

maktadır. Büyült Kurultaya tak· 
dim cttiaıimiz nizaı:ııname proje. 
ainde Büyü' Millet Meclısinde 
Cu:uhuriyet Halk Partitıinin bir 
de müııtakil 2'Urubunu düşündük 
büyük Kurultaydan vazife alan 
ve Parti Genel 8aşlcnnının fark· 
a•z Başkanlığında çahşacalc olan 
intizam ve inzibııt içinde şuurlu 
çalışmak bir müstakil gurubun 
icra mevkiine olan millet vekilleri 
ekaeriyetine ve hükümlerine esaslı 

bir yardım temin edeıkeu büyük 

milletimizede kendi işleri içınde 

Şehrimizde 29 
Mayıs 

Büyük Kurultaym top
landığı 29 Mayıs günü sa· 
bahmdan itibaren Ha!kevi 
tarafmdan verdirilen kon 
ferans. konser ve temsıl/e
re devam edilmektedir. Şeh· 
rimiz 29 Mayıstan itibaren 
baştan başa bayraklarla do 
nanmı~ bulunmaktadır. 

liyetınde ıesulı olıarak bulaoağ'ı· 

mıza kaniiz Parti teşkilatımız 

önümüzdeli devrede İJtidatlara 

yol veren bir ıenişlikle müabet 
faa 1iyetlerini merkezi idarenin 
daimi teftişine tabi görecektir. Bil· 
yük Kurultayın Sayın üyeleri Cum
huriyet Hültümetiain ıeçen Kil· 

rultaydaa ~eri memlekette tahak· 

kuk: ettirdiği faydalı işleri ve 

azız halkımızın resmi mü.:ıseıe· 

lerden teminini arzu eltiğ"i dilekleri 

elinizdelı.i hula9alerda tefcrruı tile 
bulıc:ıksınız. Güzel vatanın her 

aalıada geııiş mikyasta imar edıl
mesi yülı:ıeltılme9i ve kuvvetlen 

dırilme:ıi durmak bilmey"n bir 

ga· retl e devam etmektedir. Bir
birile maddi ve manevi irtibat 
olmayan dığınılc parçalardan mü 
rekkep harrıp bir memleket en 

uı:alt köşele ri arasında bir aile 
,,fradınıo irti~atı gibi a•cak bir 

alaka ile ba2"lanmış muazzam bir 
kitle olmak yolundadır. Ôaümüı:
deki senelerde bu çalışmalarımızın 
aeticelerini daha parlak olıınk 
göze çarpar bir balo retireceği · 
mize kati yen güveniyor uz Hükü. 
metin İcraat programının lcferru-
11tile Büyük Kurultayı yormak 
iıtemem. Fakat bir iki noktayı baş· 

1 c ı mesele ohrak Büyült Kurul. 
tayın hu?.uı una arzelmelc: isterim. 
Ônümüzdeki ıenelerde nufusumu. 
zun çoğunu ttşltil eden köylümü· 

zün gerelc tahsil gerek ıeçiın bu. 
susunrla seviyesini yükıeltmoyi 
ba~lıc ı hedef tut!ic112'ız. 

Bu hu.usta elde edeceğiaiz 
neticelere çok ehemmiyet ve kıy· 
met veriyoruz. Kati olarak ioanı
yoru z:lti köylümüzün tahsilini ve 
maişetini daha yüksek bir dere
ceye vardırıcıığımız giin milleti

mizin her sahada kudreti burün 

ırilç taaavvur oluaac,k ltidar yük· 
ıelt ve heybetli olaoalttır. 

- Arkuı 8 de -

Büyük Kurultay münasebetile 

C ıımhuriyet Halk Partisi şarıların dolgun t•erimlcrıle de 
nin Beşinci Büyük Ku süslen,.n 4 cü büyiık kurultay 
rultayını idrak etmekle Kıiltür, bayındırlık ve endüstri 

bahtiyarız. alanlarında geniş çalışma yu/la. 
C. H. P. nin millet v• mem· rının kapısını açmıştır. 

leket hayatındaki ş,refli tarihini Partinin kurucusu Ulu Ö1 • 

bütün millet bilir. Ebedi Ş•f der aramızdan ayrıldtktan sonra 
Atatürk'ü,, Anadolu ve Rumeli 1938 yılt sonlarınd'l üspomal 
Müdafnai Hukuk Cemiyetinin hak bir toplantı yapan büyüle kurul· 
ve istiklal t•melleri üstünde ku· tay Atatürk'ün Ebedi Başkanlı· 
rup yükselttiği bu siyasi örgüt ğrnı ve Milli Şef ue Cumhurreisi 
15yıldanberi brışardığı yıic? hiz. /nönü'nun de değişmez Geenel 
metlerle arsı ulusal hayatta <lalıı Başkanlığını alkıılarla kabul 
şaşmaz bir çalııma örneai ver etmiştir. 
miştir. A k k latür urduğ ı örnek deu· 

Sınıfsız oe 'arlcsrz bir kütle l t' h - ı J' \. ı asrın er lur ü sarsıntısına 

halinde kaynasmış olan Türk dayanabilecek sağlamlığa getir. 
milletinin hakiki menfaatlerini elikten sonra gözlerini yummuş· 
gözetme ve siyasi hayatı na isti 

tur. Büyük adamın fani ay,.,/ı. 
Jt.am~t uerme iıinin partiler a 

şından sonra geni devletin bün· 
narıisi lçirıde boğulamıyacağınz 
kurucu Şef çok iyi bilirdi. 1923 yı yesinde herhangi bir dağtlmıı 

oe çökme ümft ~denlu İnönü'nün 
lında halk içinde yaptığı bir seya le l uuuPt i varltğı etrafında ördüaü. 

lıut sırosuıda verdiği söyleude,"Halk • 
Partisi d•diğimiz zaman hunun miiz irade ve inan l.irligirıi gö-
içinde vatanda#arm bir kısmı rüp kırılmış/ardır. 

'ı değil, bütün milletin dahil oldu C.H.P si lnönü deurinin ilk 
ğu ,. hakikatini açıkça arı/atmış. seçimini bütün milletir. el ve gönü 
/ardır. birliiile yapmış ue geni hami~ I 

1921 de toplanıp Birinciteş lere hazırlanmıştır. 5 inci Bügük 
rlnin IS irtt!en 20 sine katlar Kurultag, millelimlrln lıagatma 

süren ikinci büyük kurultayda parlak tekamül merhalele1i kay· 
Ebedi Şef, kendi el yazılurile dedecek olan bu hamlelere isti· 
kaleme aldıklorı büyük nutulc'u kamet uerecek.tir. 
söylemiş v• arık alınla hesap C.H P. milli ve siyasal ha. 
vermişlerdir. Bu ta .. ilıi toplantı· yutımızcla oynadıjı mühim vazi 
da partinin Cumhuriyetcilik, felerini bundan sonra da hiç 
Milliyetçililc, Laiklik, Halkçılık ek.silmiyen bir hızla devam ede. 
p,.ensı'pleri belirti/,niştir. Yine cektir. Partinin le.ayıtlı üyesi iki 
bu toplantıda, başardığı e,si~ milyonu bulmuştur. Hakikatte 
hizmet oe vaziftderden dola.gı bütün u2tandaşlar Partinin ta. 
Atatürk'e teşelckü.. ed imiş ve bii azasıdır/ar, 
G. nel Başkanblc ı.~ri/miştir. Her sene toplanan mahalle 

10 Mayıı 1931 de toplanan ~e. köy oca~ kongrelerinde ve 
3 cıi büyıik kurulta.il pren~ipleri I 1~1 .'"ienede bır t~planan kaza ve 
arasına Devletçilik ve inkılapçı· 1 vzlaget kongrelerınde halkın ar
lık'ı da katarak kat'i programını 1 zuları d~rlenıp ince!enerek dört 
çizmiştir. Böylece meydana çı- se"ede hır açılan Buyük LKu .. u/. 
kan altı ole sallı, medeniyet ve taya götii~ü~ür ~e orada konuşu. 
terakki u/uk.ları"da nurlu he. /arak ~~lcumetın programına 
de/fere va,.ma yolunda yeni bir ~a.l eclılıp lc~nu~laştmlır. Par. 
hız kazanmıştır. Halkıvleri de tının hu faalıyetı halk idaresi 
brı dwrede açılar.ık lıa!kın sev· nin fiilde gerçekleşmesinden baş
gisi içinde, htJllc için çalışmaya ka n ?dir? Demokrasinin Ati na 
başlamıştır. •itesindeki itieal şekli bizde 

Partinin 4 cü büyük kultagı böglece görünüyor; arada fark 
9 Mayıs 1935 te açılmıştır. yoktur. 

Cumhuriyetin 10 cu gılı ile Partimizin 5 İnci Büyük 
birlikte dünya milletleri önünde Ku,.ultagı iüıün wailletitı alcika
kaz.andığtmız Y"ni itibar ve ba· s~nı üzerinde t.ıplıyan hayırlı 

Teşekkür 
Pek acı bir kaza netice

si olarak haytJta qözlerini 
yuman Bav an Vasfiye Nemli 
oğlu'nun ölümü dolayısile 

bizlere taziye vermek ve 
cenaze merasiminde bulun· 
mak ve mezarhğa kadar 
gitmek sureti/e alaka ve 
muhabbetlerini izhar buyu
ran değerli ve sevgili kar 
deş/ere karşı ruhan pek 
mütehassisiz. Bunlara te
şekkür .borcumuzu ayrr. ay 
rr yapmıya hal ve vaziyeti· 
miz müs•it olmadığmdan 
gazetenizin tevassutunu ri
ca ederiz. 

Merhunıenln vallfesl Eşt 

Zebra Kl\hyıoalu Kapla• Ne111Uotl1 

hır oluştur. Ayni şekilde hayırlı 
ue nurlu neticelerini t'lde ede
cejimize hiç şüphe yoktur. Bun · 
dan önceki üsnomal toplantıda 
Gen•l başkan lnönü şöyle ıöy. 
/emişti: " Geçmiş zam ının mu
hasebesi, •on zamanlarda, hiçbir 
milletin siyasi parti'line nasip 
olmamış d~recede müsbet fle· 
rımlidir. Gel~ct:kte de, c-.:~aretle 
basiretin bize, ayni müsbet ne
ticeleri vadetmekte olduğuna 
lc.at'i olarak komiz . ., 

Eledi Başkan Ja : "Ulusa 
hızmıt yolunda bütün varlığı· 
m:zla çalışmak' Parti üyelerin n 
bozulmaz andıdır . ., Vecizesini 
hafızalarımıza lıcikketmi$li. 

irademiz ve inanımız lamdır. 
Knnımıztn özü ve lnönü'nün 
asil varlı;ı muvaffakıyet garan . 
timizdir. Alatürk'ün yüce ruhu 
huzur içinde olsuA ! .. 

Hakkı T uncoy 



Tahsin Uzer e 
Koraltan aras 

efi 
da 

Sayın Bay Tahsin 
Uzer 

Üç6ncü Umumi Müfettiı 

Sayın efik 
Koral an 

Trabzon Valiıi 
Bursa'yıı tahviliniz, bütün mu · 

hittc ıize olan sevgiyi ve anvgıyı 

R 
• a zı 

Cumarteçi akşam Selıir Ku 
lubü ba '1çeSinde Belediye tara 
/,,,dan Refik Kora/tan şerefine 
I O kisilik bir ayn/ık ziyahti 
veril nı iştir. 

Üçı'.:ncü Umumi Mü/eilişimiz 
Muhterem Talısin U::.er bu ziya 

Mıltı!akıben Üçüncü Umumi 
Müfellişimiz Muhterem Talı~irı 

Uzer Trabzonu11 umıım i haqatı nn 
taalluk eden $aya11i dikkat nok 
talara temas etmiş, en kJçük bir 
eserin dahi 1' ur ur.ıısurıu takdir 

efik oraltan 
Bursaya gitti 

Bursa Valiliğine tayin 
olunan Refik Koral/an Pa

zar günü Tari VaPuru ile İs
tanbula hareket etmiştir. 

'Orman Fakültesi 
Talebelerinin 

Teşekkürleri 
Profesör/erile meryemrırıa of 

marılannda tatl:ikalta bulaıtl} 
ve bir hafla e:ıvel şelırimiıJ~ 
ayrılan Orman Fakültesi talı 
b•t•v•R··d h · Belr ır 1g1 e1!>rn en şe rimız 

diye Reisf,,e gelen telgrafı as' 
ğıda rıeşrediyoruz: 

B!lediye Reisi 

ldare hayatına • baılarken en 
ba4lı rüvealm ve ıau:hariyetim 
hı&yatı baştan ba~a Millet ve 
Memlıltet hizmetinde rurur ifade 
eden muvaffakiyetlerlc reçen Bay 
Tahsin Uzer'io mıntak.ı.ısına gel 
melc olmuştu. Muhterem şahıiye· 
tinizi çok eslcidcnberi tanıyan ve 
ıevea, Yurdun her bucağındaki 

hizmetiniıi duydukça yurduna ve 
milletine rönlü bağ-lı bir memle

ket evlldı sıf•liyle sevinen eski 
bir kardeşiniz vo börmetklmnız 
bulı:nuyordum. 

bir kat daha tebarüz ettirmiştir. f eti Şt"ref ler.dirmişlerdir. Şehri 
mizde bulunan müteha~.-;İs liim. 

Gerek Çoruh Vılayetinde gue\c 
ber de darJctliler ara$ında idi. 

oo ny dcvnm eden Tr"bzon Vi-
liyetinde vatani, milli büyük da Zig-feite çalışkan Belediye 
va üzerind c!nla, başla çalışa· Reisimiz Balıri /)oğunay, söyle 
rak temin Luyu•duğunu• hizo:et diği bir nulukln Refik Kora/tanın 
ve muvaffakiyet, idare hayahmız· memleket sevgi ve n$k111n biiti'in 

rden Tra~~on lı.lkrnm Kadirşi 
na' olduğunu, R, fik. Koraltarırn 
ba, ladığ1 işlerin neticeleneceğini 

Trabzonluların bundon müı;lerih 
olmalarm1 s<iylemiş, temiz gu•duo. 
d;ği'r parçasrnda da murıa/ fa ki 
qet g;isiermesini diledikten .sonra: 
"adesei rulıumı:zla lıalkı çok 
güzel talıli/ etmesini bilrriz. Ade 
sei rulıumuzla idare rınkiai naza. 
nndan halkı tahlil edersek vatan 
için ç1rpınan bir kalp, co:;kurı bir 
ruh buluruz. 

Refik Kora/tana isge
lede flsker ve emniyet müf· 
rezesi selam resmi ifa et
miştir. Kaza Kaymakamları 
bir çok halk ve tamdık/an 
tarofmdan Vapura kadar 
teşyi olunan Refik Kora/tana 
buketler takdim edilmiştir, 
Oçiincü Umu·ni /ı1.üfettiş 
Tahsin Uzer eski arkadaşmı 
aynltk münasebetile Vapur
da ziyaret ve teşyi etmiş ve 
kendisine çok zarif bir bu
ket vermiştir. 

Trab:~ 

A>il Trabzon halkının ~ 
oı· 

Şahsınrzın hnkk1mızda giisle' . 
ğiniz Büyük misafir pı•rve.rlil; 
hayranı olan Fakültemiz sıt• 

1 
muhterem Trabzonlulara so"'' 
hürmet ve saygılarını sunar. 

def 
dar 
' 

latif 
d~ 

' hrzını bir idare cimirinin yapmak dn ümune gösterilecek kadar 
d vazifesinde olduğu lıer şub~de 

ehemmiyetlidir. kıymetli ir. Pursa göstermiş olduğundan balısettı. Orman Fakültesi Talebi, 
Birliği Başkanı M. Gıırl 

dan 

Bu duygularım Çoruh'a tayİ· 
nimcleo Buua'ya ayrıldı~ım rüne 

kadar devam eden idare hayatım 
da daha ço< kuvv.atleadi. Bütün 
işlerimde beni daima leşçi ve 
teşvik buyurdunuz. Ynkıek ve 
kıymetli tccriibelerioizle benim 

işlerimi dahi eter bir hizmet ya· 
pabildimıe ~olaylaştırmalc gibi 
mü:uberetler göıterdiniz. 

Biz memleket evlatlıtrı en 
büyük muvaffaltiyeti vazifeye ba~ 

lılılcta, Yurt aev~iıi11de, hizmet 
aılcrnda buluruz. Bu iaŞmaz ka· 
aaııtJarımızı fili h,_yata tatbik eder· 
ken en büyük ilhllm lcayna~ımız 
bilyiilc ve Ebedi ş,f Atatürlc'üa 

Türle milletine vedia olarak bı· 
ralctıfı büyük eser olmaktadır. Bu 
eserin telcimülü içia durmadan 
çalışacağız. 

Hayatımın en başlı mazhari 
yetlerindea ola.ralc tutacıtım ve 
hatta çe:ulclarıma dahi bir veıikai 
mefharet olaralc yadizir edecıı:m 
aektıabuauzu okurken duydu~um 
maaevi zevk.in hududu büyüktür. 
Bura iaki ba4lıyan sevdalı hizmet 
leri•İze her yerde ve her vazife· 
de duraadao devam etmelc vt 

Kemalizm ideılıaı her aa ve her 

yerde •illi bayata yaymak şaş· 
mez bayat prensibimizdir. 

Trabzon'dan ayrılırken benim 

içia daima kıymet Ye lı:uYvet ola
cak yük.tek teveccüla ve muhab
betlerinizin devamını ıonıuz eay· 
rılarımh rica eder ellerinizden 

gibi, Türk hrilıinin m ilıim asırla· 
Refik Kora/tan mukabelede 

rını sinesinde hşıynn kutaal bir 
1 bulunarak Trabzorıda g çen on 

vilayette daha büyük ve güze 
işler görerek memlekete daha ge· aylık bir zaman içinde göze çar

par bir hi-rmette bulunamadığın· 
niş hatıralar bırakncağınızdan emi 

. Jan, buna rağmen Trabzon hal 
nım. . . 

V azlfe itibariyle ayrılışımızdan /,. mdan bügıik b1r S• vgı u~ m~ı 
_ t . fakat par lak bir ı habbe/ görclıiğıinden, Kemalızmın 

mu 1"e111r, ve "h" b lk' 
iatikbalc doğru yürüyüşünüzden başlıbaşına b~şer tarı ıne e l 

ıaüteıelliyim. b •şgüz sene sonra varacak saadn 
En samimi tebriklerimi, en ti ifade ittiğim, manevi cerı

lcalbi teşeklcürlerimi sunarken, her taş1ynn insanların hayalımn 
size, her vakit, her yerde başarı daima r.bediliğini izahttın sonra 
lılclır ve daima gü:ıt-1 günler, gü- Türk milletinin uganrş tarihine 
ler yüzler dılıtrim. karışm1ş bir şalısiyet nlan ~ah 

Üçljncü Umuıni Müfettiş ı sin Uzcrin şark Vilôgetlerınde 
T. Uzer bulunuıunun mutlaka başlı baş1 

__..,._._ na bir değ~r ifade eylt•cliğini 

Karadeniz lıalftının hamiye 
tinden iştibalı cde:ılerin hami'}e· 
tinden mutluka şüphe ederim 

demı"ş oe Refik Koraltana 't.1e 
ai/esirıe saadet temenni eylemiştir. 

Bundan sonra Mulıte rm Talı
sin Uzer Türk milletinin dalıa 
,ve daima parlak bir istikbale 
doğra yüriimekte oldugunu çok 
canlı mi .a/lerla ve çok beUğ ifa
delerle aıılatm1ş r1e sürekli su
rette ulk1şlanm1şlardır. 

Z;ya/el geç ·•akitlere kadar 
çok samimi bir hava içinde gPç 
miş ve memleket içleri üzerinde 
görüfülmüştür. 

Bahri Doğanay 
belediye Reisi 

1 söylemiştir. ________ _,..-ın--..--.-.-z.ı._,.,_,. .............. ===m""""_,,,:cr.ıı_,,,-=..._..,,......,._ , 

Trabzon 
Trabzondıın ay-ılırken dahi 

civanmert Tretbzoııluların göater
dikleri içten sevgileri, Karadeai 

zin engin ufuldarır:a doğru iler
lerk.ca minnet ve fahir ile anıyo· 

ruz. 

~ Zağnos 

Köprüsünün 

Açılış töreni 

Maç koda 
Bir kamyonet 
bir kız~ ezdi 
Evvelki gün akşam üze. 

Genişletilen Zağnos ri şehrimizden Erzuruma 
Köprüsünün aÇ1/Jş töreni Pa- giden bir kamyonet Eyup 
zar günü saat l O da yapJ/mış oğlu ffbdul/ahın 12 yaşla-

kcaab tta ir 
kamyon kazası 

11kca::ıbat (Hususl) 
Kazaya bağlı ilhanda kö· 
yünden Remzi 
Sandıkcının idaresinde bu
lunan ve ( Pu!athane No. 9) 
plak~smı taşıyan kamyonet 
arabasiyle sa/J günü kasa 
banın batı se.ntinde. gaz 
hane mevkiinde, hafta mü 
nasebetiyle pazara gelen 
Hasan Tosun kansı Fatma 
Tosunu ezdirmiştir. Fatma 
ağırca yaralı olup derhal 
hastaneye sevkettirilmiştir. 

'tapılan tahkikat ve tet
kikata göre; hatanın ezilen 
Fatmdda olduğu anlaşıl

Borsada Fındık 
~atışı 

Dün Borsa Encürnetl' 
Mustafa fllemdağın riyast 
tinde toplanarak Bors8f

1 

ait işler üzerinde bazı k6 

rarlar ittihaz etmiştir. 
dl Bu kararlar meyanın 
1 dört beş seneden beri yafffl 

yüzde elli randımanlı sa;;· 
lan kabuklu fmdık safJŞ 

1 
nna ilaveten numunes 
Borsaya gelen kabuk/ufıP' 
dıkların da nümune es~ 
uzerinden satılmasma 

karar vermiştir. ·~ 
·p/ı• 

Fındığmm numunesi p 
Borsaya getirecek miisll (1 
sil zürra malını kolaj 
Borsada satacaktır. 

Eslci Vilayet hududuna var· 
dıtıaıız şu anda muhkrtm şahıi
aizde hıpinizi kürmetle aelimlar, 

saadetler dilerim. 
tır. Üçüncü Umumi l"1üfett:ş nndaki kuma çarpmış ve nı-ı Trabzon terziJet 
Tahsin Uzeri. bu lüzumlu işin kJZcağızı ağır surette ez- k · h b 

maktad1r. 

rniştir. Sıhhatı tehlikede 8 b urumu ınti a 1 
-'-

bugüne kadar.tehirine amil orsa ı·nası ·r b o t il ı-ıJrl'_-j olan kız memleket hasta ra z n erz er .. ,.. 

Cemal Go•• ktan olan sebeblere temas etmiş nesine getinlmiştir. Molozda inşa edimekte umu111i heyeti geçeu P~"'d• I' 

Refik Koraltan 
---~t;r\>W&:I'~- -

lq 

k d b k gUnü akşamı yaptı·\oı ıeçtı .ı"' ve en isini te ri ile kor- il d G oları Şehrimiz Bosra bina- a (il,. 
V 1 V L ı· ym gün e ümüşane- i liğa B Osman ~.,meo Ud• t. .\ o i e" i 1 detayı kesmesini Refik Ko den yukan bir yerde iki Sinin inşaatı devam etmek isıiğe llııyrl yomrali, mubs•'f;I ~Q 
Yeni ve genç Valimiz raltandan rica etmiştir. Re makinenin çarpıştığı ve tedir. Bu seneki mahsulun Nıızmi oltulu, vtzrıed~rlıf11 /1. ~ ~ 

b v ''k v it " fit / yaralılar b I d ~ h b ilk ihraç gününde Bor··a Gaz z idare mUdUrHlğDD• ·~ ~ -· :sabri Osmana ff kca at nay- ı ı nora an a yo una u un ugu a er J met Ayroı ve Qye!l~ede Şf_fV'I -,.ıı.' 

1 
k C J Gök.tan Ve fltaparktan gidilir. cümle alinmıştu. Bugünlerde ka- binasımn açılma töremde pi k · .. 

Trabzon Valisi ma amı ema . · Ergloay seçilmfşleı-dir. 16 ..ı" .·l\ıtt 
Rıfilt Koraltan kalet etmektedır. sile k.JfdelaJI kesmiştir. zalar çoğaldı. Dikkat ı yapılacağı haber a/Jnmışt1r. re heyetine başarılar dillJ,.. ~d 

öperi111. 

______________________________ amm ________ ..._~~--IZ'1lllalımm;s-.------~-------------------------"~ ~r 
r---------=-~atıı=-~a:.t::a~~~J;;:.t2~9\\ arasından birisinden akıtılan kana mukabil, kan dü. Evet! Gürüm ortağının itirafından endişe~~ ~~. 
1 Y eniyol'un Edebi Tefrikası tt akıtanın ailesinden bir erkek öldürür. Bundan beş ikinci cinayeti işledi. Katil odur f Nekadar ~' ~ 

Ü sene evel maktulün ağabeyi, zanlının amcasını ö]dür- ederse etsin hakikati karartamaz. Onu da 0 öldii_', ~--6~ 
! K a r a d e .• z ;~ mi\ştü. Nasıl ki ondan i.iç sene evel de zanlının am- Çam ağacından parmaklığı, ezecekmiş gib•.1 ~~d 
i cası maktulün babasını katletmiştir. Maktulle zanlı kanzanlı, birden yumruğunu kaldırdı ve olanca 1' ~ )' 

arasında.ki arkadaşlık yalandaııdı. Evet! Katil, sa- tile kirli tahtaya vurdu. 'r! ~t, ~ 

Hikayeleri 

~ı--aa * Yazan : Hayrettin Ziya * ~ 

dı Bu aralık birdenbire bir· el silah patlıyor. Mak
tuİün kahve saatinden sonra eve dönmemesinden şüp
helenen ailesi aramağa çıktı. Cesedi yol üzerinde 
buldular. Zanlıya: "Kahveden çıktıktan sonra arka
daşın nereye gitti,, diye sorulunca « Evine ayrıldı >) 

cevabını vermiştir. Halbuki cinayet, ev!er:ne ayrılan 
yolların ağzına gelmeden ika edilmiştir. Maktulün 
ailesi, yakın arkadaşı olan zanlıdan malumat almak 
üzere, göz yaşları içinde, bu delikanlının evine git
mişti. O onlara korkusundan, kaplyı açmamıştır. ' , 
Bundan başka deliller var ... 

Müddeiumumi, önündeki kağıda parmak gez
direrek delilleri birer birer saydı. 

- Ev•t 1 bir sual sorulabilir : Maktulle zanlı 
çok iyf arkadaştılar. Gencinden ihtiyarına kadar köy
lülerin hepsi bukadar iyi geçinen iki arkadaştan 
birinin katil olacağına akıl erdiremiyor. Bu cihetten 
cümlesi zanlının lehinde şehadette bulundu. Bidaye-
ten müddeiumumilik de tereddüde düşmüştü. Fakat, 
ha.kikat çabucak anlaşıldı : Bu cinayetin saiki, kan 
davasıdır. Katille maktulün aileleri arasında dede
lerinden kalma bir kin vardır. Maalesef bu vahşi 
intikam hislerine, kan davasın:ı muhitimizde sık sık 
'tmdUf ediliyor. Ailenin erkek evladı, kendi ailesi 

fi mimiyct maskesi altında maksadına yavaş yavaş yak- - Ben öldürdüm! Asın beni. Bu kadını da '' 
~ !aşıyordu. Katil odur... öldürdüm. I t.ı. ~. 

ıl Salonun loşluğunu delen ve tozlarla birlikte Salonda bir hareket oldu. Hakimler doğtol_,( ~~ 
titreşen ziya sütunu istikametini değiştirmiş; zabıt J R · .. l"" · ·· ·· d"" ı · M dd · e Yj >,, ar. "eıs goz ugunu uze ttı. ü eiumumı JJ J,r b" 
katibi masasının perişanlığını, mürekkep lekelerini, pacağını şaşırdı: oturmak jstedi; oturamadı. 11.. ~· h 

bacaklarındaki kurumuş ayakkabı çamurlarını dışarı aza, suçlu kendis!ymiş gibi, sarardı; sakalını f' f ~~ e 
vurmuştu. Zanlının gölgede kalan yüzü daha ziyade şaşkın karıştum:ıga başladı, Genç azanın pl'Pbe ( >~~ 
sararmıştı. Ellerile, etrafını saran, yapıldığındaııberi naklarındaki renk koyulaştı. Dinleyiciler, sıralat• \~ • 
boya yüzü görmemiş, kat kat kirle knrarmış par- cırdatarak oturdukları yerde döndüler. !/ >1t,~ 
maklıkla oynıyordu. Artık başını kaldıramıyordu. Zanlının saçları, alnında dağılmıştı. Gözlet 1: ~ içi 

Bakışları, kurumuş çamurla tozlanmış eski döşeme mavisi küçülmüş, akı çoğalmıştı. Bakışlarında ~~İ ~~~le 
üzerine saplanmıştı. fırtınalı bir kış belirmişti. Zıpkanın incelttiği dıfo: ~•le 

Müddeinmumi sesini daha ziynde yükseltmişti: titriyordu. Yumruğunu, meçhul bir kuvete sal~ \ ~•t 
- Cürüm aleti, beş sene eve) öldürülen am- m~ş _gibi, tekrar kaldırdı. Bir dakik~ evel pa ~ ~: 

canın tabancasıdır. Bu tabancayı, zanlıya, yengesi lıga men yumruk, tahtanın uzun bir ehram şe1'. ~~' 
vermişti. Birinci cinayetten oniki saat sonra yenge kırılmış parçasından sırıtan çiviyle yırtılmıştı; bJ ~~iı 
de öldürülmemiş olsaydı cürüm aletinin, zanlının ne kandan bir hat çizilmişti. . tı~ 
eline ne suretle geçtiğini kolayca öğrenecektik. Zan- Ben öldürdüm o kadını! ,~ ~ ~dıı 
lının bu kadınla birlikte hareket ettiği, gün gibi Reis, kollarını kürsiye dayıyarak eğildi. \ ~ 1 

aşikardır. Karı ve yiğen, ölen bir adamın intikamm; şefkatile titriyen bir sesle: ,1f ~'d~ 
almağa kalkıştılar. Hain maksatlarına ulaştıktnn . - Oğlum, heyecanlanma. Yavaş yavaf ,

1 
>,t 

sonra bugün karşımızda masum görünmeğe çalışan dedı. ~ 'tııı 
zanlı, vaziyetten endişeye başfadı. Kendisi herşeyi Zanlı başını eğdi ve, etraftan duyulmakta" ~ 
inkar edebilirdi. Fakat yengesi bir kadındı. Kadın- kinir gibi, alçak sesle anlatmağa başladı: t ' • 
lar hakkında köyd ... d·ıyduklarından edindiği bilgiye - Muammer en iyi arkadaşımdı. Ben 1''ıt/ ~'' 

• göre, o, çabucak itiraf edecekti. Bunu önlemek la- lerimi hukadar sevmezdim. Onu öldürmek bat ~: 
zımgeliyordu. Sabaha kadar düşündü ve sabahleyin gelir miydi hiç? Yemez ona yedirirdim. Bitşj ~ Q 

erkenden kadının yanına gitti. Oım yatağında öldür- flrkası var - ''t 
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HALKEVİ 

T opraklanmızdan 

• • v 
KÖYCÜLÜK 

Sen de 
KOLU NEŞRİYATI 

iki lahsul Almak İmkanı 
Topraklarımızı fazla işletmeğe, senede iki de veya bir az sonra biçilebilir. Bunun amzına 

defa mahsul almağa mecburuz. Çünkü arazimiz hemen ya patates ekilir veya fasulya veya soya 
~ardır. Az yerden mümkün oldugu kadar fazla veya mısır veyahut bunların k..ırşılığı ekilebilir 
latifade etmek lazımdır. Toprağı fazla işletmek ( mısırı fazla ihtiyacımızdan dolayı zaruri ekiyo
de, fazla yormak demektir. Zaten yüzlerce yıl- ruz. ) Ancak bu mısır tez erişen nev'inden olur
danberi mısır ekile ekile topraklarımızın kuvveti sa mak huldür. Bundan bu sene ziraat idaresi 
~lnuştır. epiyce dağıtmıştır. Buğday anızına mısırı yalnız 

buna derl~r. Bu usul fındıklıklarda da yapılabi
lir ve çok faydalı olur. Taş yoncasının bir kısnıı 

da sürülüp gömülmez. Biçilerek hayvanlara ku
ru veya yaş ot diye verilebilir. Böylelikle hay
vanlarımızın yem meselesi de iyi halledilmiş olur. 

Taş yoncasının ufak bir kısmı da tohumluğa bı

rakılır, Haziran başlarında biçilir, tohumları alı
nır. 

Bu sebepten, hem kuvvet vererek toprağı başına ekmektense seyrek ekip arasına fazlaca 
~~nginl f mek hem de ziraati zengin soya ekmek daha hayırlıdır. Birinci sene yapı-
l eş ır ' - Bir senede alınan iki mahsul yilzünden yo-~Ştirmek ve çeşitleri sıraya koyarak nöbetleş- 1 lacak ziraat bunlardır. İkinci seneye gelince: 
l1rınek ı'cap .:.der. Toprağımızın yetiştirmeg" e el- S d 'k. h 1 1 kl k rulan tarla yeşil gübre sayesinde yeniden kuv-
\ı u ene e 1 1 ma su a ınma a toprağın uv- vetlenmiş olur. Artık bunun üzerine, bir iki haf-
erişli olduğu çeşitli mahsuller arasında en baş- veti azaldığından ilkin bunu düşünme! lazımdır. · 
~ ta sonra mısır, soya, .. Ha gibi geçen yaz ekilen 

tnısır, fasulya, patates, soya, bintane buğday Bunun için de toprağa kuvvet vermek yaraşır. nebatlar ekilebilir. Ancak bunlardan mısır zira-
\ı~ kır yoncası ( taş yoncası ) gelir. Bir senede Öyle bir gübre vermeli ki her şeye ve keseye 
ık· atı tarlayı fazlaca yorduğu için her ne kadar 

ı rnahsul almak lüzumu da mevcut olduğuna de uygun gelsin. Bunun için de ( yeşil ghbre ) 
~0te bunları istifadeli şekilde sıralamak lazımdır, usulü tatbik edilmelidir : taş yoncasile tarla gübrelenmiş oI,a bil oraya 
"-sıl ve ne suretle: Taş veya kır yoncası denilen ve sulanmak- üst üste her sene mısır eknıek daha hayırlı ola-
b Son zamanlarda memleketimizde bintane sızın, sadece yağmurların kuvvetile memleketi- caktır. Ya patates veya soya veya fasulya ek-
~R'dayı fazlaca ekilmeğe başlamıştır. Onu bü- mizde iyi vetişen yoncayı ekmek lazımdır. Bu mek muvafıktır. f\.1amafih bu cihet daha ziyade 
~k bir hevesle ekenler çoktur. Gönül ister ki yonca öteki yo)ıca nevileri gibi değildir, yıllık- zamanla halledilecektir. 
lilün köylümüz eksin. Çünkü bununla hem mı- tır. Mısırm, fasulyanın, soyanın biçildikten sonra İşte ikinci senenin ziraat nöbeti de böyledir. 

'
1
t ihtiyacımız haylı kapanmış olacak ve hem de tarlr.sma güzün hemen ekilirse, geç kalınma::t.sa Arazimiz hemen kamilen bayır bacaktır. Kışın 
tllıek meselemiz halledilecektir. Midelerimizin ilkbaharda Nisan sonlarında veya Mayıs iptida- yağmurlar buralarını yıkar, toprağı kuvvetini 
laylıkla eritemediği mısır ekmeğini yumuşak larında yoncalar çiÇeklenmeğe başlar başlamaz alıp derelere indirebilir. Nöbetleşme sayesinde 

~~ İyice sindirmek lazımdır. Bu iş sağlık işidir, toprağa sürülerek gömülebilirler, bunlar toprak kışlık ekilen buğday ve yonca yilzünden bu fe-
'ttık ihmale . gelmez. altında çürür, böylelıkle t<!prağın yalnız kuvveti nalık da ortadan kalkmış olur. 

~izün e~lenbu buğdayMa~snih~a-y_e~tl_e_ri_n_-~d-eğ_i_ı,_k_ı_v_am~ı~d-a_i_y_il-eş-ir_._ı_şt_e~ye_ş_il~g-ü_b_r•~u-su_lu~·~~~~~~ Kazım BULUTAY 

İsmet İnönünün 
- Baştnrft!t birde - müşterek prensip vo C'Dniyet dil· 

' ~7.İı Arltadaşlarım 1 memleke· ı vaın bizi müşterek çepheye sev• 
~lırı ınüdafaa k.udrctiae öteden lcet~iştir. Siyasi anlaşmel~rımızı 
' "erdiğimiz ehemmiyet millet· ve ıttıf aklarımızı bu zavıyeden 
'''••ı vaxiyetlerindeki son İn· gö-melidir. Balkon paktini ve sa· 

,1-r dolayiıile bir icat daha ı dabat paletini Lıı. sam!~iıni arzu. 
~tır. Bıırün ia1anlık. milletler l~rla lıı:uraolardenı:ıı, b~tun Avrupa· 

\ d, ciddi bir ehemmiyet buh !ı. k.aphy~n aoa e~.nıy~t . bu~ra?ı 
'tttçlrmelttedir: bir çok mil- ı~ınJe furlt l~gılız ı~tıfakı hıç 
' beklenilmeyen fırtınalara bır t~cnvu~ fıkrı .b~a~emıyen fakat 
~" ınaruz kal111ak endiıeei 1 keadı emnıy~tlerımızın ve müşte
~-e huzunuzdurlar. Halin en rek sulh. ve ınsnnlık ideali için a 
~ 11~ tehlikesi bu ıur. Mllletler lınmış bır taahhuttur. Bu müşte 
~~daki bu emıııyetsizlik bu relc sulh ve c~nıyet idı:alini tak 
~ il halile devıım edemez bu viye edecek dığer tnabhullerden 

tt~' .ırıilletlerio şuurauz hiç su· de g-ecıkm?ec :ğiz. (Biz k~~şul~rı 
~tı b:r birinin boğazına atılma· mızla lıer tu.lu ıt·lafı halle.tık. Şım 

'- •cbcb olal.>ilir. di samimi olar.ık. onların eıoniyct 
tıı '( 'hutt "h t •-ı· l' içiade bulunmalar He alııkadanz "iti.. a nı aye e&. ı ıe ım 

"t tdc k ·11 ti · b k.omcularımıza gelece" tehlikeleri \de re mı I! erın uzur ... 
ı.. ll:IÜ•t le b' · 1 L h bir adım sonra bize relectk tebli. 
·ıı ... ere ır ınııan '"- a· 

hıı1 .... l · · 1 b 1 keler gibi önlemek için iktidan· 
t ...... a arı ıçın yo u unt• 

~~ l\ıırultayııa samimi dileğini 
~ ~ tltiğinıi bilerek eöyliyorum 

)' >.. ll:ıilletler arasında emmini 
t \ .:Vdet etmeıiniıı temia ede-
t't,t 'cyıını ııempati :le selamlı. 
' 

1
'>.. Bu bııht iyar netic:ıyi bil 

-~le~~ her milletin hakları ve 
~-ı il, tı olııc .ktır. Hunların hu· 
~ ~ ~onvşulmu• lazımdır. Fa· 
\ ıa'r Şeyde• mühim olan bir 

~:.:"•ipin bütün milletlerin 
.~, . da ıaraılmaz olarak y-ır· 
K~İıll 2erektir. O d:ı nufusu 
\,i~d ttler gibi nufuıu az mil 
~ lltd ' ve milli bir bayata 

~ ~llarınıa umimi olarak ka· 

'~, !besidir. insan cemiyetleri 
~d~İl~lcri tarafından yutulması 

), t.r olduğu aaıariyesini hiç 
t 1 • 

1-.,. 't~: Çın kabul etmiyoruz Ka. 

mızda olım tet'birleri al .. ca~ız. size 
emoiyetlı &Öyleyeyimki solfyetler· 
le munaa batımız her zamandan 
ziyade eıcı1ktır. Ve karşılıklı itima 
da müstenıttir. iki memleketin .. ir 
bir inin ewniyetioe ve saadetine 

yıı.kın ve ciddi bir ıılalca ıle mer 

but olduğunu zılı:rdmek benim 

için hakıki bir zevk.ir. Fransa il" 
aramızdaki yakınlığı bitmek üzere 
olan tek meselenin yani prensip 

lerınde tamamen mutabik kaldığı 

mız Hı1tay m~ıclesinin hallioden 
sonra hiç bir kuvvet boı.mıyııcak· 
dır. iki memleket ve milletin a:ıcn
f uUarını o kadara müşterek gö 

rüyoruz. azız arkadaşlarım! milletler 
arası vaziyetinin buıünkü buhra· 

nında memlekelio müdııfaa vasıta 
ları başlıca göz önünde tuttuku· ~ ''h~~g-iz, Benlitiae ve şuu 

~"• ıp olan her millelın to muz bir mesele olduğunu söyler· 
~ )'4 >.. ınustaltil bir devlet ola aem bunu tabii bulursunuz Cumhu. 
~>.. •taaaıı hakkı insanlığın sar· riyet Hülc:ümeti temiz idealleri 

~l :liıterelc bir akideıi olarak meriyett• ve itibarda tutabilmek 
ti" lırııtıılt Jizımdır. Beynel için Turkiyenia müdafa kuvveti 

~ht~~·••ebetleri111izde bizim nia yüksek bir derecede bulun· 
'-•ıde bı.ıhnaan devletlerle muıııı hakiki ebım111iptiai müd· 

rikdir. 'fürki y"I şuurlu ve kuvvetli 
varlıtile } alnız kendini k.uumak. 

la kalmıyor insanlık aılesine ve 
sullı mef ıtüreaine ciddi bir hizmet 
cttiğıoe de kanı bulunuyor. Bütün 

temennilerimize ra2'men iıuanlık 

yeni bir boğazlaşma afetine uğ· 

raraa Türk milleti bu mücadelede 
kendine düşen medeniyet ve İn· 

saniyct vıızifııini kahr.amanca hiç 
tereddüt etmeden ve h ç bir deh 
şetten ürkmeden hakkilc ve tema 
mile y .. pucakdır. fürk Milleli yük· 
s,k ıdeali ve hayati mı:nfaati 

keno i ıile beraber olan mılletlerle 
beraoer göz kamoştmıcak yeni 
kahramaı.lık menkibelcri yazmak 

için tao:ınwılc hazır ve kn ti ola. 
rak karar v·mniş bir haldedir. 

Bugün iltilfıf hallndf' olan 
mılıctıerin biç bırısinin yaşamalı: 

hakkını ve yuksek ınsrınlılc vazife 
ve meziyetlerını nz takdir etmek 

hatasınd duşmııyoruı. Tekrar ede· 
rimkı herkes içın yer yüzünün 
nimetlerinden iıtıfade edecek bir 

sulh imkanı samimi temcnnimizdır, 
~evfİlİ ıırk daşlarıml yurdu içinde 

masum çalışıın ve hakları için 
mecbur oluraıa tam bir kıtle gibi 
şahlanmaya ha:ıır olan Büyuk Türk 

ıııilletioin mümessiller iıini:ıı temsil 
etmekle iftıhar ettiğimiz büyük 
millet insanlık ailesinin asıl ve 

kudretli bir mevcududur. KBhrıı· 
man milletımizin varlığı iauolık 

için ölçulmez bir kıymet ve bu 

Junmaz bir nimettir. Bu varlık 

milletlcrıa farkaız olaralc birbirlo· 

rile insanca ieçınıueleri için tesiri 
ıhma! kabul etwez bir temin"ttır. 

Ark:adaşlarııı., ude vatandaşlık.ta 
en büyük ıercfi duyan Cumburi 
yetçiler olarak mılleti izin hiz 
mııtlerini iyi ifa etmek aşki bütün 

varlı~ıı:aıza hakimdir. P&rtımı~ın 
azız andı vazlfc icabı01 en 1111 

bir borç taııımaktır. 

ilan 
Trabzon M. B. Kitabetinden: 
Açık artırma ile paraya çen~e· 

c k gnyrimeokUln ne olduğu : 
Şubat 930 ve Mart n senesi 

gün ve 1 ve 2 sayılı tapu dahi. 
Jindeki 230 mıtre murabbaından 
72 metre mı;rabbaı bahçe ve 158 
metre murab:ıaı araa bulunan ma· 
hallin taoıımı. 

Gayri mcnkulQn bulwıduğu mevki, 
mııhalleıi, sokıığı, numarası : 

Trabzon lskenderpaşa mahnlle
&lnde. 

takdir olunan kıymet : 
Yüz lira. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat 

'f, abzon M. tS. Kitabet odıısın· 
da 1-7 -939 Cumıırte •i soııt 10 
1 • işbu goyrimenkulOo artırma 
~nrloameıi 81 5 989 tnrlhindeo ltlba· 
ren ?\o. Ue Trııb;ı;oo Mdıkeıne Baş 
kitn!>eUııln muııy)·eo numara· 
ııııda herkesin gOreblhnesl için il· 

ı,;ıktır. lııı.oda yazılı olandan razla 
nıalQmat almak isteyenler. işbu şart· 
nnmeye dosya numarası ile 
ınıımuriyetlmlz.s muracnal etmelidir 
2 • Artırmı.yu lşUrlik için yukarda 
yazılı kıymetin yüzde yedibuçuk 
nisbelinde p~y vcvn ııı\I it bir ban· 
knnın teminat mektubunu tevdi ede 
ccktır· (1~4) 

3 • lpoltık sahibi olacakhlarln diğer 
allkadarl ın ve irurnk hakkı ıınhıp 
lcrinlo gnyrlm kul Ozerindrkl bak· 
Jarını lıu üstle fnlz ve murnra dnlr 
o an id1ialnnnı i~bu UAu tarihinden 
iUbı:ıroo yirıui gQn içinde evraki 
nıüsbltelerllıı bir likt6 memuriyeti· 

İ 1 ô n 
Defterdarlıktan 

roize bildirmeleri icap eder. Ak ı 

halde hakları tapu deilile sabit 
olmadkıça satış bedelinin paylaşma· 
11ndan hariç kalırlar. 

• • GOslsrilen gilııde artırmaya iş· 
UrAk edenler artırma şartn:ımealnl 

okumuş ve ltııumlu mnlQnınt almış 
ve bunları temamcn knbul elmlt 
ad 1'u itibar olunurlar. 
6 • Tayin edilen zamanda gnyrl 
menkul tıç de!a bnğrıldıktno soorıt 
en ı;ok artırana ihale edilir. Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yttzde yetmlt beşini bulmaz nya 
salıt ilteyeoln a!ucağınıı. rucbnııl. olan 
diğer aJacaklllar bulunup da bedel 
bunların o gayri meulrnl ile temin 
ecillıal.ş alacaklarııı mecmuandan 
fazlayn çıkmazsa en çok artıranın 
tııalıh11d0 bııki kalmak Qzerc artırma 
on be~ gnu dahu temdit ve onbcşiocl 
17·7-939 Pazartesi. gQnQ aynl ııııatta 

ynpılııcak artırmada, bedeli ıatı.ş late
yenin alacağına rllçlıani olan dl~er 
alacakltların o (layrl menkul ile temle 
edilmiş alacakları mecnıuuııdnn fazla 
ya çıkıuuk şarlilo,, Cll çok artırana 
ihale edlilr. Böyle bir bedel elde 
edllmezae ihale yapılamaz. Ve aatıı 
talebi dQşer. 

G • Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse dcrh:ıl veya verilen 
mQhlct içinde parayı vcrıııe.ıee ihale 
karan feslıolunarak kendillnden evTel 
yQksek teklifte bulunan kimse arzetmlı 
olduğu bedelle almağa razı olmaz 
veya buluomazsıt. heme.o onbcş gQo 
mQddotle artırmaya çıkarılıp en t-Ok 
artırana ihelo edlllr. İki ihale ara 
ıunclnki fark ve geçen gOnlcr içinde 
yQzde boşden hesap oluııııcak fai• 

İlôn 
Defterdarhktan: 

2257 Sııyıh macienl urı Idık 

pua kııuuounuu sekizinci mıd· 
deil hUk nUne tevfikan 30 11·938 
tarihinden itibaren tcdavulden 
kaldırılan buronz on kuruşluk. 

lamı kilo u 15 kel 25 kuruş. 
luldarın kilosu 50 kuruşdan mııJ. 
sandığanca mubayaa edllecı:>ği 

Utla olunur. 

ilön 
Defterdarlıktan : 
ls~eoder Paşa Maba ilesinin 

meydan soka2ında Tiyatrocu! ult 
yapmakta iken İJİni terk eden 

ve halen m!lhr.lli ikameti meçhul 

bulunan Kemal Sahir namına re· 

HD tak.dir komisyonunun 182 sa-

yılı kararı üzerine tnnzim olunan 

a - 52 numaralı ihbarname ile 
931) ve 936 yılları için 43 lira 83 
kuruş kazaanç 29 lira 40 kuruş 
buhran 57 lira 92 kuruş muvazene 

ver&"iıi 2 lira 43 kuruş hava 268 
lira 20 kuıuş zıım lezaaı tarh edil· n diğer za·arlar ayrıca hllkme 

hacet kalmaksızıo momuriyetinı lue mİ$tİr. 
alıcıdan tahııll olunur. madde (133) 
Oııymcııkullerin yukarıda gOaterllen İşbu iliin tarihinderı itibaren 

1 7 939 tarihinde Trabzon M. 8. K. bir ay sarfında matruh verıriye 

odaııında. işbu Te glJI. itiraz edilmedi~i takdirde katiyel 
terlleo art,rmn şartnamesinde satıla-

Betonarme merıfez inşutını cağı unu olunur. lceah~deceği iliin olunur, 

deruhte eden ve halen mahalli --------------------------
ikı.m,.ti meçhul bulunnn müteahhit 
Sami s~ıcaı ın bu inşaatında ça İcar artırma temdidi 
lıştırdt~ı işçilere ait vergi bordu· 
rosuou vermedlğindea reıen tak· Kö1Jü Gev,i K. Ng 
dir komisyonunun 15 - 4-939 tarih---....----
ve j26 ve 128 numaralı kararları Soğuksu H<lnC 55 
üzerine t 68 ve 1·70 numaralı o f d ı Lt• 
ihbarnnıneıerle 96 lira 2 1ıı:uruı e ter ar I~ an: 

UNg Bir senelik icarı 

51 75 Lfra 

kazanç, 18 llrn 65 kuruş buhran; Yukardtı cins '1e avsafı yazdı hanenin bir senelik 
50 ~ira 61 kuruş muvazene, 13 
lira 47 kuruş hava u 17 lira 28 icarına talip çıkmadıjından artırma on gün uzatıl· 
kuruş zam cezası tarh edilm:~tir. mıştır. talip olanların yüıde 7 j ttminat akçesile birlikte 

Matrub verriye oir ay znr- - - z 5 6 •39 
1

p t · - - t 14 d 
tındı itiraz edilmediti takdirde artırma ıunu o an - - ,. aıcr esı gunu saa e 
k.ıtiı•' ktı'Dode~eıi ~b ol~ut. ' Dz/tırdarlık.la toplonacak komisyona muraca•tlflrı, 
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Vilayet Daimi Encümeninden: 
Nev'i 

1 • Ekmek birinci 
2 • Koyun eti 
3 • Tere yıığı vakfikebir 
4 • Tuz 
5 • Sabun ayvalık Mustllfa Z 
6 . Pirinç tusya dibek 
7 • Soğan 
8 • Fasulya ince 
9 - .Merci ek kırmızı 

ı O • Nohut iri 
ı 1 • Şeker kesm saodık. 
12 - Kayısı füziocuo 
13 • Üzllm ç ldrdeksiz sandık 

NO: 11 
1 :l · ÇAJ iyi nevi 
ı 5 • Salça domates 
16 • M ıkaroo halis irmik 
17 • Pirinç unu çapa marka 

Torba 5 K. 
18 • Şerire tel 
19 • Tavuk beall 
20 • Süt 18 derece 
21 • Soda 
22 • Sebze muhtelit 
23 - Zeytin yağı 
24 • Un birinci Bıtyburt 
25 • Peynir kaşar Edlroe 
26 • Limon 
27 • Yumurta yerli taze 
28 • Toz ıeker 
29 - Çivit ökUz baş 
30 - Z~ytia tantal 
sı . FHulya horoz 
3ı • Odun kızıl atııç kuru 

Miktar 
Kilo 

ı:.ıooo 
7500 

700 
400 
600 

4000 
900 
'200 
150 
150 

200:.l 
llJo 
500 

20 
200 
300 
100 

300 
ıou adet 

20000 
tlOO 

8000 
40 

100 
25 

600 adet 
2000 
200 
500 adet 
10 

ton 

Muhammen bedeli 
Kuruş Sa. 

11 
50 
85 
4 

35 
28 
10 
12 
ıs 
23 

1550 
~o 

425 

400 
30 
24 

150 

24 
31) 
10 
10 
10 
52 
15 
90 

2 
1 

28 
'). 

27 
ıs 
1 

50 

50 
50 

r>O 
50 

50 

Muvakkat teminat 
Lira Ku 

107 '25 
281 25 

44 62 
1 35 
ıs i5 
84 

() 75 
1 80 
2 
2 66 
2 32 
2 25 

15!J 38 

{j 

·1 50 
5 40 

11 25 

5 40 
2 63 

160 
4 50 

60 
ı 5~ 
1 13 
1 73 
1 13 
2 25 
4 20 

94 
20 

1 13 
168 75 
67 50 

~~ Istanbuldan sureti mahsusada celbettiğimiz ustamız t 
:=--=.:-~ v e s o n s i s t e m m a k i n e 1 e r i m i z 1 e J.I 
::=.=,·g ~ 

~J 15 Çeşit Plaka Taş D 

İmal edilmekte ve rekabet kabul etmez fiatlarla satılmaktadır. 

:::=@ Bundan başka her boyda DÖKMETAŞ vehela yolları için ~ 
=1 BETON BORULAR imal edilmektedir, ~ 

;! Uzuns~i~~~ği~dk~ ~1~!y~~şm;~~aa~ ~I 
:;~ Mehmet Beyaz 4 - 8 ı~ 
-=-~ r 

aıı:nıııı!~imııııııı~ı1;11ıııııııiı1ı~ınıımın:nı~mı~ı~i~rnııiııiiiiil~ıımııııııı~~ıııınınıij~i~nıiııiiIBi001ij~~ı~iiii~iiıiiiWii~ii1 _./ 

Gayrimenkul satış artırması . 
bt"'~ Mahallesi sokrğı 

Es'CJak Cami aralığı 
Yeni cami ., 

,, Golu oğlu 
T uzluçeşme Tiyatro 

Kavakmef}dan Akcaabat 

Nev'i 

Magaza 
.. 
.. 

Arsa 
Tarla 

Defterdarlıktan · 

M 2. K N : M.N: Muham'!!_•n ~, 
ı 7 250 Lir• 

55.90 

12 32 300 
~, 45 300 •' 

195-196 100 i1' 
351 Tarlofll~ 

hissed• 7 3 /ar 

33 • Mııden kömürü kırple 
34 • G~z yaQı Batum teneke 

100 
150000 

45 
so 

21100 
260 6 85 

Yukarıda cinı ve miktarları yazılı bulunan MemlPket Hastanuinin 93!> ıeneııine ait 34 kalem yi· 
y~celt ve yakıc;ığı 18 6·939 den S 6 939 tarih:ne çatan Cumarteıi saat 10 na kadar 16 gün müddetle 
ekıiltmetı konulmuıtur. 

Yukarıda yazılı gön ve ıaatta ayrı ayrı ihaleleri yapılacağ-ır .. ian iıteldilerin muvaldtat teminatla. 

. ,,,~ 
Yukarıda. cins ve e~sa/ı. şa~tnamelerine ~lişik etJrakta h~fat ot . ~airesı ~ ıd..' 

gayri men~ullerın bedellerı peşın odenmtk şartıle / 7.5-939 tarımnden ztıbaren 1
5 

jı· 
müdd tle ue açık artırm 'J suret ile '>atbğa çıkarılmıştır. Talip olanların yüzde :· fi~ 
poıito a."lcçalarile birlikte ihale günü olan 2 6· 939 t .ırihine müsadif cuma ıüntJ 
14 de Ddterdarlıkta top!anccalc komisyona müracaatları. 4-4 rile Eacümeneı müracaatları. 3 - 4 

. Kayık nakliyat eksiltm si 
inhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Pulotane jnhisarlar idaresinden 1 6 939 gününden 
31 S-940 günü akşamına kad•r vapurla gönderilecek 'Ve
ya Pulatane idaresi nomına vapurlarla geler...ek şartna 
meıinde tatlot etlilen bilcümle eşyaların iskeleden vnpu 
r• ve v•pardara iskelege kad•r olan kaı.Jlk nalcligesi 
25-S 939 Puşembe glinürtden itibaren 15 tıin müdd,tle 
açılc ılcsiltmegı kona/maşlar. Muvalclaıt ihale 8.6.939 
giinine müsadi/ perş~mhe günü saat 14 de Pulatone mii
dürliJğdnde müttıekkil komisyonca yopılc.ıcaktır. Elui/t. 
mey• i,tiralc için muhamm n bedeli olan ( 3800) lira üze 
rintlen yüıde yeJi buçuk hesabile (28.5) liranın inhisar-

. lar ıoe%ntsine yatırılmış olmuı şarttır. Talipler şartno-
megi Pai'ltane Müdürlüğünde giı'rebilirler. 2-4 

Hamaliye nakliyat eksUtmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Pala"tane lnhisarl~r ~idaresinden 1 _ 6 - 939 günün 
den 31 - 5 - 940 ıunu akşamına kadar TJaporla gön 
derilt.eek vtya Pulatana idaresi namına vaporlarla ıe 
lecek şartnamesine t•dat edilen bilcum/e 'Syaların anhar 
l111tl.an iskeleye tıe iskeleden anbarlara kadar hamaliye 
nalc.ligesi 25 5-939 perşem6e gününden itibaren 15 giin 

1T1Üaaetle açık eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat ilurlui 
8-6-939 gününe müsad;f per1embe günü saot 14 de 
Pıılatanı Müdürlüirinde mit,şelckil komisyorıca yapıla
caktır. Elcsiltmegt iştirak için muham '11en bedeli olan 
1600 lira üıerintlen yüzde yedi buçuk hesabile 120 lira. 
nın inhisarlar t1eznesine Y< tırzlmış olması şarttır. Talip 
lt!.r ıartnameyi ?. latane müdürlüğünde görebilirler. 2-4 

Bahçe icar artırması 
Belediye Encümeninden: 

Beleai_qe meydanı civarında ktiin Belediqege ait bah
çenin alt 11e üst lcısımlannın bir senelik icarı onyedi gün 

, müddetle açık artırmğa çıkıırılmışdır. 
Bu Bahçenin sur~ti idaresine dair tanzim olunan mu

sf1.ddak şartnftme Belediye yazı işleri Müdürlüğünde met1-
cüddür. 

isteklilerin muhammen bed~l üz' rinden fJertcekleri 
muvakkat teminat makbuz/arife 2 - Ha%iran - 1939 
Cuma günü Stıat 14 de Be/etliye encümenine muracaat-
ları ilan o 'anur. 4 - 4 

Tuz navlon ve hamaliye 

Soğuk hava ve Buz tesisatı 
yoptınlacak 

Trabzon Belediye Encümeninden : 
1 - Trabz.o~ B·dediye mezbah(Jsının me·vcut binası 

dahilinde, Gümrük resmi hariç ormcık üzre. 18 000 lira 
muhammen btdelli, et ve muhtelif meıJaddı gıdaiye için, 
Sojuk ha"a mahzenleri tesisatı ile, buz istihsaline mah
sus :esisat yoptırzlocaktır. 

2 - Bu İşe ait olmak üzre. tanzim olunan muk -
tJelename projesi, eksiltme ş uf.namesi, fenni şartnamı 

ve avan proje, parasız. olartı~ Beledige fen işleri müiür
lüjünden alınabilir. 

3 - işbu tesisat on yedi gün müddetle ''e kapalı 
zarf um/ile elcsiltmeğe konulmuş olup, efcsiltme 9 llazi· 
ran 1939 Cuma günü sa&1t l 4 de Beltdiys Erıcümeninde 
icra olunacaktır. 

4 - Mu?Jakkat teminat: 1350 liradır. 
5 - ibrazı icabtden vesaik eksiltme ıartn•m~sinde 

gösterilmiştir. 
6 - Teklif mektupları 9 - 6 - f 939 Cuma günü 

saat l 3 e kadar elcsiltme komisyonu riyasetine tevdi ıdil· 
m;ş o/ocaktır. 2-4 

Mağaza satış ortırmosı Muhammen 
kıymeti 

Mah ıllt'.(i Snk f!ı N.,u'i M 2, KNo: M Na: Lira 

Esvak Goluoğlu M0ğ.ıza 15-40 2 40 500 

Defterdarlıktan : 
Yukarda cins ve ,vsafı yazılı mağ,zm111 22 5-939 
tarihinden itibaren bir ay içinde bedeli peşın öden

mek şartile ve pazarlık suretile satılac'lktır. T.ıliplerin 
hu miiddet içinde yüzde 7.5 teminat akçalıırilt! birlikte 
DP/tndarlrjrı mrı,.ncnatlart. 2 - 4 

bina 
Garaj, ambar, ardiye, tamirhane, depo ve emsali 

gibi işlerde kullanmnja pek elverişli Çömlekçide umumi 
caddeye fre denize nazır ve sahile pek g.:Jktn bir yerde 
kciin cihat er•eQsı kiremit/iğe kadar k<i1 gir tJe dl'f.ıarla 
muhat bahçefi fJt on bini mütecaviz çuval lstiabına mii 
sait büyük bir bina emsallerine nisbetle ehven bir bedel 
Makabilinde icara 'Oerileceğinden talip olanlar Çömlek
iıde b11.lckal Bay kartı Ahmet ve arkadaşı S.ıide mura 

eksiltmesi caat etmelidirlır. 8 8 
t ~mJil~ IR@lR&\~~ tti?JJfilmN»S~.~ 
nhisarlar Başmüdürlüğünden 1 s k E l•l 

d P•lathane inhisarlar idaresine 1939 mali yılı ıçın- ~ a t l ı V ~ 
e relecelc olan (iOO) ton tuzun nafJlon v" hamaliye 8 ~ 

işlerini 25 ..- 93 b - - J ı U le 1- dd .. · J k "· l d · ı d l - ..J- 9 gününden itibaren on tş gun mua- zunsr- ada ca e uzerınae arn a tın a ıki 
d e a~ı~ •lcıiltmeye çıkarılmıştır. Şartnameyi görmek mağaza, sahrind ve Değirmendere suyu içinde üı; 

;• ~eg sar'"~k iıteJenlerin güzde 7,5 güot!nmelerile iho.- (+] katlı kargir bir ev srılıibinin lstanbula nakli müna- [tJ 
'"'" '°"ıl,""ii •lan 10-6-939 gününe katlar Palatlıa- • ı stbetile !atılacaktır. Konuşmak 'Vt!. almak istiyenltr ll 

"
1
' •e!Jtl ımıldıirlülc satış şubesine muracaat!a"ı ilan ~ matbaalftı%a muracaat etmelidirler. 5 - 10 1 

'unır. 2-2 ~--~---llfiBJIEJm ~ 

i 1 
.-
an 

Vakfıkebir Noter Vekilliğinden :,0 
~ 11 935 Tarilıli Resmi ıa:ı:etede neşredilen 28.t4 sayılı ~e 2lt•~ 

tarihlı ltanuoa göre hazırlan1111ş vtı :l 5936 sayı ve 27-1 1937 ~ ''' 
Velcıller Hcy'eti kararile tudık ve yine Vekiller Hey'etinio ,.,,~ıl 
aayı 15 4. 937 tarılıli kararilc muaddel anamultaveleniıae il• ~Jı ~ 
Beşikdüzü aahiyeıinde olmak üı:re dı!~İŞİ" kapitalli, dctiıir ort• ~ 
borçlu aorıvlı ( 36 num:ıralı Beıikdüzü f ıodık Tarım -'atıf 1':~ 
tıfi ) kurulmuştur. K~operatifı11 Notero• mu.a,.eak ana•uk•3~ I"'._ 
mcıi Tıcarot Vekaletir.cııı o:ıaylumış ve teıcH merciiae 26·5 9 ,t/-
422 numara ile leııcil edilmiş oldutundan Şir~etio teıekk~1 tıf ~ 
olduğu ilan olunur. ( :!6 Muıaaralı Heşikdüzu Fındık Tarı• ~ 1,,.._ 
operatıfi ) nin iş bölı11i Vakfıkebir kaz11101Q bütün nalaiye v• ır.o1 illl I 

36 Nu•aralı ISeı;iltdüzü Fındık Tarım .Satış Kooperatif•• J 
tışile ıııeşgul olıca2"ı baıürün ( F111dık ) dır. . OfF • 

~6 Numaralı Fındılt Tarı• Satış Kooperalifiaia aıüe••'.~ 
adedi ( 66 ) altmışaltı, yüklenilen ilk kapitali ( 1.080 ) bl 

liradır. K t•f· · l t . ·ı· ş· •- t' ·1· "b' defi ,O oopera ı ın ış yı ı HCı ıa vo ırır.e ın ı an f arı ın 

san 940 tarınine aadardır. 

i ı a n 
Trabzon Askerlik Şubesi BaşkO~ 

lığın~~ 
Şuoemiz mıııtalr.asında mevcut y~delt aııb•y ve a•"-erı 

larıo l Huiran ll39 tarihintlen 1 Temmuz 9;}9 t~ribine k,adıt 
merltezicJc aenclık mutat }Oldamaları yapılaeılttır. 0~1 

Alaludariarın her g-ün ıaat 14 den 17 ye kadar bıı "f 11r 
larını yaptırmak için ŞUoeye (elme!eri, bu müddet ıtarfıDda ~r· 

• etmeyenler haltkıada kanuni muamelenin yapıhıca2'ı Hin oıLlll 

Bir kamyon alınacak 
Belediye Encümeninden : / 

. Ş~rtnamesinde yazJ/ı evsafi haiz olmak ii~f:e~1 
siltme ile_ Belediyeye bir kamyon mubayaa ed~ 0 

Eksiltme 1J 6-1939 sa/J günü saat 14 de ıcf e 
leceğinden taliplerin ayni gün ve saatta Encürt7e/_,,J 
rdccuılları iltJn olunur. 

• 
Kırtasiye nakliyat eksiltmesı 

D~fterdarlıktan : "' 
1989 .Senei Matigesi Haziranından Mayıs I ~ı t 

kadar Trabzondan Eızurum. Erzincan 'Ve (iünıii~" 
l~getleri?e sevkolunacak /141az.ımı kırtaşigenitı b~ 1 lı~ naklıgeLeri l b-5-939 tarihinden itibaren 11n 

1 ~ 
muJdetle açık eksiltmeg"- lconuimaştu. ~ 

1
,rr 

K~nun~n tarı/i 'CJtçhile keyfiyetin on heı t_tJ11 11~ 
da musavı /asıiaLarL2 dört defa ittin edilmesı I~ ,,-
~irken üç de/a iları edildiği anlaşıldıjından ı•P:ıi 
ıliinın hukümsüz addiie 31-5-939 tarihindıfl •' 
on beş gün müddetle açık eksiltmıje konu/masıflO 
gonca karar verilmiştir. . f 

Trabzondan E,.zu1u71a kadar nalclige bedelı /if 
~ira. E•zincana (200j lira ve Gtimüşanege (60) Jııf/ı 
ihale 14-6 939 çarşamba günü saat on dörtte De/tefe ı 
yapılacaktır. Talip atanların tayin olunan gün " ~ 
güzde gedi buçuk dipoıitola.rını yanlarına a/ar~k ~''! 
yonıı ve eksiltme şartltJrını anlamak isteyenler•" ,,. 
kırtasiye deposu memurlarına müracaatları ilifl o/llfl 


