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ia O:man/ı devrinde 
0 "· ıded/ Turklukdıv 
1;1~Ya eksiksii, ı, y n 

ıs:'h tezi atmak sur 
ı. at etmek ilk def, 
''(Jr· 
rı0 'ret devrmd fit 
Sıp oldu. 

~ l3ize hakikı o dı/imizi ilk c. 

~ 01rnuştur. O w 
'da 6<ı en çok n şgul 

~ hı/a ilım branjı u ı nd 
'>ııı 0rnmalı çallşm ıan ol 

~tur. 

'>ıe O, Turk ı atam 
l ~ bır k ··ı'.ı .. d 
~'<l .. u uur e 
~ .. e ıcımize nıfı 
"b• 

Pıt) 1zı parçalam k 
'trı n muste I b d 
ie:doıuyu 

f'J~n k im 
<:ern atlenn 

rtiı. 

~O/ &l.J sefil/er 
~rtı T urk r ne fi. 
~~;deniz çocu farın 
~~ reı .. gıbi t bırler 
~ refr. ~ . t ,.. 
i · ' <uıs n rıur 
e. b· b laf> o.unmez r 
ı'Q tnubarek va an 
sıı e~ ve parçalam 
,. e timin ve lcJrıhın 

~~ eı telakki ettıgi bır 
0 'i st1ç na fık rler o 

Or/cırdı o . 
\~ ~amanlarJ. bun 

tı CJrfeıe eden 

l'rabzon ve Kdr d mz 
Tevfık Vural 

Arkcm lkld 

I an 

..___,,,_ ___ s_ıv_ts~ GAZ 
Uzunsok 

"" lJ 
( 

"' 
atma Merasimi p 

nı 
ureffe Yapıldı 

gaç 
1 ~ r t m Of Hukumet 

Ltm merasimi 

ok alakalı bir su· 
ş ır. Köylerden f'eleo 

ütün kasaba balkı 
f zla idi Cumhuriyet 

rın Ofta bir abide 
leeek olan bu de· 

de bu tun halk çok 
n y adı. MerRsim

M ufettişimiz 
Uzer ve K;y. 

\ • k Kor itan da 
HU•L'l/0 .. 1 dır. 

ı Numan Sabıt 
b 

Vaıı· 
rn le· 

U• 

Ut 

Müfettişimiz 

duyı:uauna 
c ev ..rı• ıe içınden i'elen 

b,r duygu ıle tcrcemaa olan 

beri Şanlı At t ır ten d ı 

ilh11m ile durmadan yurdun 
tarafını imara koyuldu Belki 

miş zu:aniarda da bilhassa s y 

yiatına işaret ettiğim tarihte b:.ıyl 
güzel eserler de vardır. Fakat ne 
yazık ki, ecdadın içi od en g-elt n 
bir coşkunlukla büytik bir hamle 
yııptığı bu eserler ııonrııdnn mıllet 
ve memleketi düşünmiyen kôtu 
idareciler tarafından tao om n 
bakımsız bir halde bıra ılınış, 
yurt baştanbışa peri~an olara• 
Cumhuriyet idı.rcsiain elıne geç 
P!ıştir. 

Asil lilzım olan kuvvet m uetı 
kalbinde emniyet yaratmaktır bu 
da an'cak meml K tı ıç nde y .; 
yan ınsıın 'arın a zu v t ın yu le 
rıne gore yuıea ıtw itle kaoıl u u 

eskı ıd:ırenın zuıuuı ve- leh ıt 
havuı ıçınde mıllet ve memı ketı 
kemiron, p rişıın bir halde u uk 
lıyen kara Lir kuvvet. oldu u da 
elbette şuphe yoıttur. işte ş1.1 kı 
cumle i e de buradr yenı ve c k 
ıdareouı kısa bır mul.ay St! ını 

yapmış oı ıyoru.t, Cumhurıy 

ıd .. re.ı IJ jl c' bmıılar yapm 
ıalltın ıuuı çıarını dinlemek, 1 lı;.ı 

tef alı \.: rı..ızura kav.ı~turw K, 

mııletıo kalbını kaı:anmaıc ıçın 

tı::eıuıuıı otmitlır. Ye buan da 

muvatfak olmuştur ( şiddetli al 
kışlar işte Cu!Dnuriyet bu deme 
tir ( Şiddetli alkışlar ) 

ır.> c lşıı::unu dınlediniz. 

rı hakikatın ta kendisi . 

Coşltun hatibin dalma dııine 
dolayaraıt aoyledlg-ı •ı ç ile mıı •• t 
bilyülcleri düa olJugu gıbı bugun 
de ve bugüaden ziyade h~r za 

man halle arasında, halkın dertleri 
ve dıl~lderılc başt>aşadır. Karadc. 

1 niz halltıouıı en ıuaa zamanda oz. 
r 1 idi bının bariz \ aafı, 1edıtı ve gözledi~i daha ıleri re-

do ·uya halk idareıi, fah ve saadeti temio yol unda 
t ıd resı ve}' apıcılıktır, durmadan çalııılmoldadır. Sızi da

l gıt>i bu güzel ha meaut rörmiye çalııan Uçüncli 
u a c ılc bır h rabc halinde Umumi Müfettiş Mubterrm 1'abain 

Uzer bizimle beraberdir. 
Büyük Mılli Şefin daha yakın· 

da bir münaaebetle söyledıği gibi 
Cumhuriyet idaresioın en bariz 
vasfı: Hep bu Jilete toplu olarak 
vatan ve millet lıizmetınde t->p· 
]anmaktır. Bızim e~er sizlerden 
bir farkımız vc1rsa lıalk lıultumetı 

ıl rlccJı çe nam na haılcuı ıntıyaçlarını göre 
bu g zel rek artık gcc ıı:mıyc tahnmmulu 

kalmayan z m oları kısaltmak, ea 
kı a bir zamanda eksik.eri tamam· 
l mnktır. Evet, ve:saıtım ı. ek ıKtır. 

vın 

Müfettişimız 
ı ı ın Uz r ve Valimiz Hefik 
Ko alta m rasimden sonra Pizeye 
gıtmışlerd,r. 

Tahsın Uzer Sürmen ede lı 1lkın 
ıhtiyaçlarıle alakadar olmuş ve 

vakı dııelder uzerine ibti vaca 
k fı g ·lmedıg-i anlaşılan mı,.rlıırın 

fazla gonderilmeai için ziraat 
B.ar.kası Umum Müdürlütüae 
keyfiyeti telgrafla bildirmiştir. 

·-B. Ali Becil 
Eski meb'usumuz de I! erli 

g nçlerimiz.den C. H. P. ilyön
kurul üqesi, Fındık Satış Koope
ratifi Müdü,.ü B. Ali Bl!ci/ Bulat 
/ş Bankası idare meclisi aza 
lığına tayin edilmiştir. Dün A11 
karaya var.if esi başına giden 
Ali Becil' tebrik ve başarılar 
dileriz.. 

Maarif Müdürümüz 
Maarif Müdürümüz B. Rifat 

N cd t E im r S'vaı; Maarif 
.,ııdurJ E.Jn t n dilmiş ve 
çarş mbu gı rııi Ankaraya hareket 
etmi t t rın d• Erzurum 
Maarrf Müdıiru B. Hamdi tayin 
edılm · tir. 

İnönü Zaferi 
Kutlu landı 

Akşam Halket;i sinema bina 
sında bütün şehir mılnevTıerleri· 
n;n İştirakile ikinci f nönii zaferi 
çok lıeyecanlı bir şekilde kutlu. 
lanmış ve bu u;urda kan ve 
canlarını feda eden a::iz. vr kah. 
raman şehitlerimiz.in hatırası 
tebcil edilmi#ir. 

Ktıtlama mero~imin istiklal 
marşı ile başlanmış ııe marşı 

müteakip emekli l<urm l/ b ıb ı, 
degerli Beledige Reisimiz Bay 
Bahri Doğanay tara tnd'ln zaf 
rin asktıri ehrmmi1Je1İrıi trbaru• 
ettiren bir kon/er ns T nilmiştir. 

Belediye Reıs'mi in kon 
ransım müteakiben Rı Or aokul 
Direktörü Bay Abdullah Gün l 
tarafmdan Zaferin iyaf:i t e ta. 
rilıi kıymeti anlat lmı v Cum
huriyet Marşı bütün dınleyici
lerin ayakta iştirakile söyl n 
miştir. 

Tütün piyasamız 
Tütün piyasam zda bil 

hassa bu haf talar ıçinde 
iyi ve dtJha fazla memnu
niyeti mucip bir inkiş fın 
başlıyacağınr müshtahsilleri
mize müjdeleriz. 

B. Bahri Doğanay 
Yer.i Belediye Reis Vekilimiz. 

B. Bahri Doğanayın asalet emri 
nin geldiği memnuniyetle lıaber 
alınmıştır. 

B. Cevdet Alap 
B. Cevdet Alap 200 liTa 

maaşla Ordu, Fındık Sat ş Koo 
pe,ati/i müdürlüiüne tagin edil 
mıştır. 

Tütün ışi 
Pek yakında hir Alman fır 

masının 'Cli!agetimize gelerek ıyı 
fiatla m übagtıaita bulrınacağı 
öğrenilmiştir. 

B. Halim Çolak 
B •leaiye Daimi encümeni 

azasından 8. Halim Çolak oğlu 
500 Ura maaşla Deniz.bank lsta:;. 
bul meclisi idare azalığına tayin 
edilmiştir 

•• 

a ır 

rakı 11 ndan geçenler cavlak te
p /erin, " yeşıl/ik "'ı .. diye yal· 
vardığını duq r gili olurfor. Bir 
iki asır cvuel giir •ormanlarla 
kaplt ol .n bu 'J rlerın zümrüt 
sü~ı'i iklim şa ti rı lak.at daha 

çok, bakımsızltk y "züııden kay 
bediim iştir /) ı ıaları ıızdan biri 
de brı çıplak to rakları yeşil 
se11g'/ıletine kavuşturur tır. 

B n lan bir mudd t "•/ 
Zira.ıl 8 kan ın n 111adol yu 
ağac l n ım için rrddi t :.eb 
büsl r gi i tı im k mu~, bugül~ 
sıv nç duı;mı.ştu erlıal

de olac /.:.tır. Anktır ı r ali g JZ 

onü11d lir Lıi--umu olanı ist ni
lcni ga mak lı rk i J;.ı/cibının 
birin r v ıı.fıd r, 

fi rşegden örıc , topr ık/tı rı. 
mıza dık cegimi~ c I> çlıırla bır· 
te gJnullerimiz de a~ ıç s vgısi 
tohumları ekmeliyız. Ve bu sev
giyi kok.leşlirmelıyız. 

Agaç, yerin altındaki " us 
lundeki 'J•ırlı ile ha lı b şına 
bir cihandır. B d ınmı r akas
ya fidan nen ı~u91ı;faki o çiçekli 
gorunüşüne doy ım o/u,. ,.., r ? 

Renkli birer ampul gibi sarkıt
tık/an nefi<: mey mlarile bir 
mandali '1a veya portakal ağacı 
tabiatın tapılacak birer eseri de. 
ğil midirlPr? Temmuz gıin11şi a/. 
tında yüzümüze ~ rinli • s.ıçan 
havuzun aynalı sularını öpen 
salkım söğüt dalları bir kumral 
saç demetinden dalıa az mı şiir
lidir ? 

1'rabzonda he,. çeşit nebatı 
bitrmek imkanı vard1r. Bildiği· 
mİzt! gür', dıirıyanın en çok çi. 
çek lleııi yPlişfir n kıyılarından 
bıri dr Tra ~zom/ur. Fakat top· 
rakta bıien bakılmazsa /opralm 
süsü olmak/un çıkar: biz.zat lap 
rak olur. 

Halkevimiz yarınki Pazar 
günü, Ataparkta bir toprat bny. 
ramc yapacaktır. Eurmizin pek 
çok fa~dalr işleri arasırıda bu 
sonuncu:.unu dcı alkışlamamak 

elden gelmez. Tmenin, dıine ka· 
dar ölum kokaıken bugun lapta 
ze bcr h 'ala /..:..,ı U$an At ıpark/a 
yapılacak olması da ayrıC'a sog
lenmege değer. 

Tonınmcş ita/yan kumanda. 
dllnr Grezyani, Afeterling'terı 

y • 
nı busumuz Faik Ahmet Barutçu ı. i 

uır. le salo 
.ın yuz.lerce 

1<.ıie memle 

ve f edak<irlıkla görerek ça/rş. 
mıştır. Bunu iwınım vaıdır. 
Diger arkada~lari/e birlikte T
rabzonun ..,ok ıgi yetışmrş metin 
ahliik.ı ve coşk.un, duygulu, ıde· 
abst, tecedduau seven kıymetli 
mebusumuz çuk umuyoruz ki, 

1 

ır musahabe yaptı .. 
l nakl n siyi d mı' lı • " !lir in. 
sanın dungada k ndıni mes'ul 
sayabilmesi i{.in, bir ev y ıpması, 
hır erk k Ç'.) uk g iışlirmeı;, bir 
es•r yazması ve bir a n dikip 
bıigıitmesi ıa~ımdtr. ,, 

r lıasbihal 

y 11 , Jeb:ısumuz 

wrut"a seçıcılenle 
y ptı. 

,)JıJt geldı~i sıra-

' n Valımız Kejik 
altın KUr ıye r,,ıkarak a{l(ıi· 

ı-..ar ıanan atıdeki sözleri 

l ti 
K. J ı,. b ::J.IK. v ga ku~uk. olan 
g rı m IJ.ı m.ız ruık Atımı:t 

d r:ılri.J. .un lıt.p btr arada sız. 
ı r o.r mu>w'ıabı: g.ıpmasını 

c.Lu;. u.ık.. J\. ıı.ıılerı tı;ıieıı arzu 
t raıt • e oen de sizlerı 

d.ı ı t m r ıı>: A ımedı ben 
de u m mfoK. tie dogmuş bıigıi· 
mıı~ ~ı ı yakı .dcırı t'Mlrtm. ı uk· 

~ ~ n ve bılııu:.sa mıll i 
u g a r çok çctın acuırlerı, 

muit<Ul anıı.ırı adeta f erazat 

memleketin buttin dılekleruıi da 
ha geniş sıJhada, H.:ıtkın itima
dına l<iyik IJcr 

0

surette lakip 
ede"ktir. 

Hiz de güveniriz. ki, ba de. 
Rerli mebusumuz. memleket ve 
millet dav:ıtarmd.ı bıiguk Şefın 
izinde, onun 90Lunda memle1ı:et 
ve millet için faydalı bir uzuv 
olacaktır. Sözü kendilerine bıra· 
kıyorum. Kendisi de benım duy. 
dağum gibi bu arzular1 k.endı· 
sine lıas kuvu'!tli mantıklarilc 
sögliyecektir. 

Bundan sonra geni mebusu
muz Faik Ahmet 8.Jrutçu alkış. 
lar arasında kürsüye getmiş ve 
sözlerine başlamıştır. 

. ' 

Faik Ahmet Barutçunun nutku .. 
Bir ha o 1 yapm ıt ıstedım. 

O.ıha z"y de sızleıle t mas etmek, 
bir araJa koni.lşmak ı tedım. l'op 
Jant dan m ksJt budur. Kursuyü 
devam ı surette yalnız ben işgal 

eJec~K deg-ılım Her şeyden evvd 
ıfadeı şiık ran edeCl'!ğım. Sızlere, 

bııhşettığınız temsıli aıfatla hıtap 
ederıı::eo vuc Jduında seye1an eden, 
seyelan hal ndek.ı dcria minnetı, 

derio bahtııarlığı ıfadedeo acız 
ohıu~ umu ıtırat ederım. 

Naç .z "aıısını .tıaıtkında mubıe
relD Retu• .!\.oraıtım hltuh::ır sciz· 

ler s.ırf ettiler. llulüo hemşehri· 
lerımdc.:n ,lOrduğüm bu minnet 
ı:yan1 ran lutufaarlığın mubbelesi 
ne ol oıiır, ııu:ı.ıa mukııbcleı ~u.-. 

ranı ned r ~ Onun :ıt.calt yuıcaek 
ve bu m ı.etc lnyııt olalı bır 

mcouı; o1.ırak çaıışmakln mü~kun 

olacaiına ıuuıun. Hu, bence her. 

ke3Cl v:. b :ı ın b:>ııo;:lır. Bu 

millet-:: mebus olmak elbetteki 
benim için en büyük şereftir. 

. Mılli Şef lnönünun > üksek 
fazılet dev:-ınde bizatıhi kendileri 
milli murakabenin en nafi uzvu 
dur, Halkın içme gırerek, onun 
aertlerioi dinlıyeo Şef, halk i~are· 
sinin en büyüle örneğ-11.ti vermiştır. 
Halkın içine girerek., ruhuna gir
mek, bu ne demek bu; bütua güc 
lüleleri yenerek muhabbetten çelik 
b"r kal'a vücuda getirmek, milli 
Şefin ışte en büyüle emeli • , lfü 
uıılletin muhabbetinden çelik bir 
kuvvet yapmanın en isabetli yolu, 
halk idaresıoin yegane yoludur, 
yani hepimızin yoludur. 

Döliaııa idare olunanlarla idaro 
edenler iç içe, gönül gonule, man· 
zara bu • • • Halk idaresı, uız 
hemıehrilerim : Memleketın en 
büyük inkişaflarını hazırlayan 1 ur
kiycı Cumhuriyeti lıükOıı:ıetınin 
varlı~ını eıı ziitibar mevkiine çıka. 

- Arkaaı ~de -

Agacın kıymet ve ehemmiye . 
tini ne gıizel belirt n bir söz. 
def;İl mi ? 

Her güzel işte oldugu aibi 
burada da Ebedi Atanın adını 
anmak lôz:m: çünlw O, dig r 
çok bügıik eseri ri yanmdcı, qur. 
dun kalbinde binlere aga{.iık 
bir de g'i.:el orman çifti i mey
dana geiirm 'şiir. 

V atanseverli 'mizi ağaç di
kip yetiştir rek, a 11ç seugisini 
yayarak ta isb t edelim. 

Hakkı Tuncay 

Halit Ağan 
De erli gımçier m.den ve Vi

lüyetımız ıık tedrisat Muf ttişle
rınden H ~lıt Ağan Ko s Vıın )'eti 
E ıtm~n Ku su ŞcU ğıne tayin 
edilmiştir. Yeni vaz'fe1;ne ba~Ia. 
mak üzre Şehrimizden ayrılan Ha
lit Atana b1şarılar dılcriz • 
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Mı.:i mur oe, halle idare-
sinin lııkiki ıfade.sidir. B.ıyuk 

milli Şef, seçım bıı~ınd kı hı ta be· 
!erinde bu noktaya temas b yur
muşlardır, Tekrarında& :s uy -
rAk bQtun ferağatle kendimizi bu 

hiz te verccel! iz. ( Mıll t' mura
kabesi. idare üzcriad bakı i ve 
f ııı ol adııı:ça ve b- o 

millotçe kaına t c il c ikc 
iian i v rdır, d nil mc , 

.Millelın buyu' me faat!erıai 
l .. il ve mu a a e e eoek bir 
mccli te uız h aışehr e ımi le • 
:ıil etmek bahtiyarlığını elde eder· 
sak memlekete bu yolda hizmet 
e ebilınekle mub hiyim. 

Aziz Hem~eh .. ılerim ; 

Umtımi hizm tler mey nında 
Tr bzona ait işler üz rıade, ıhti· 
yaç!:arının icapları üzerinde dura· 
cağımızı sö1lemeğe bilmem lüzuı:: 
var ıdır. 

Cumhuriy~t hükt1 eti in ger k 
ikti at bakımından, gerek umran 
bakımından 'l'r bzonan kalkınma
sına verdiği ehem iyet ve eıerler 

ksrşısınd , halt bu hususta fahri, 
aziz hemşehrimiz ınu terem Tah-

in Uzeri ve l'rabzonumuza v 
hıılk.çılı2"a içdcn bağla olan, halk 
çıJcu2u olan muhtereın Rdilı. Ko. 
raltanı yad etmekle ıfuh r ederim. 

Tuıbzonumuzun elbette sana· 
yileşme hareketi programınd hır 

hıssesi. mevkıi ol cak:tır. Trnbzo. 
nun ınkişafı, mf!mleketın ınkişnfı 

mevzuu d ektir. Liman, şümen 

dıfer ve anayi programındaki 
fııbrikalar y;ıpılccrktır. Bu huL.Q. 
met vaat elti mı mutlaka yapan 
ve yapamadığını vad tmıyen bir 
lıukuıııettir. Yapacaktır ·i vadet 
mi~tir. Bütün boyle ınk"şaf haya-
tında Trabzonu ıun yıikselme i 
etrafında bize clu'i cek naçiz biz. 
metlerde bulunac ız. 

Y .. ınız ızl ruen de ı teye-
cekleriı:ııiz vardır. Bız vazıfeleri· 
mi.zin ifnı;ı.,d t.t mşehrıl rı ızdt:n, 

vatandaşlarımızd n, g yr t ve 
Hiu iıterız. Bu uo mu b r 
tuccarla goruşurken bana m mi . 

ketin bayatınd n bah çok 

kıymetli otlar verdi. I tıyle mev
zularda beni daıma tenvi edinı . 

_ Hakikaten ınühım olan bu 

üzerinde duraca~ım h l ı 

hemşehrimiz olan lktisat 

A 

•• • 
D mek ist~-

Laz ' ' • r • 
- B şta afı 1. de - 1 merli b r '\ r ap oluyor! 

hava/isinde bu mantıksız flnktır ra .) ~unun muh
sesleri su5'turmrık için de- teren spr' eri bız."m Turkli/f'-
ta bir savaş bayragı aç r n "Trab 

St1gftJ : 

EDEBJ ETODLER ...... . 

1 
v zif elerimizin, l::zrn~tle 

if ırıa çnlışac ğız, bu ga 

.• Turkıy Büyük Mıllet mıştı. d'ye t k Yazan: ZEKi YflÔMURDERELi Tefrika No. 2 
c ı ntıhabının cetic:si, büyük 
Ş fin etrafı da loplanışının 

z kam ştırıcı ıfade idir. Mille

tı 1 bu intih pla gi: aterdifi çok 
g nı bir alik ve ba11asiy tin, 
milli Şefin etrafıni , milli baki· 
mıyetin en büyüle teminatı olaıı 

bu anz r daki ulviyet, en pnr
Jak bır devrin fecridir. Bütün bu 
özlerle bugünkü dünya ahvali 
karşısında kendıne en i!Üvenir 
bir vaziyette bulunmanın halc;ki 
sırlarını da tekrar etmış oluyoruz. 

Aziz dialeyicilerim karşısında 
sözlerımi keseceğim, 8 i z: l e r i n 
dileklerinizi dinliyece2im 

3 Nisanda topl nac,:ılc: oJaa 
Mecliste bulunmak üzere yarın 

b reket dtceğ"iz. Kazaları dola~
mağa vakit ve imkan kalmıuıııştı~. 
Hepi11ize bu kürsüden veda edı-

yorum. Avdelte ağuşu mchabccıli
ni"ı: kavu.şaıi.k 1.zere buradao 
allııhasımarlatlık. 

Değerli mebusumuz Faik Ah· 
met Barutçu aıözlerioe nihayet 
verdikten sonra bir genç kürsüye 
çıkarak F nik Ahmet Barutçunun 
scciy ve meziydıcrinden ve 
avukatlık meıılegfodeki de~erli 

iktidar ve hareketlerinden bahs. 
etmiş ve müteakiben avukat Zihni 
Can kürauye gelmiş ve intihııp· 
t.aki isabetten balıi le kendisince 
en mühim dileklerden iki nok.tııyı 
teb&ruz ettirmek ı~temiş, icra 
k nunuo haczi ihtiyalinin konul· 
ması ve sonra Of ı:-ıbi arazisi dar, 
oufusu fazla olan bir kazarın 
Bayburt yaylalarından 200 yıl· 

da beri i tifade ettikleri halde 
ahiren bayburtluhırın hakkı mül
kiyet ve hakkı ta~arruf iddiasilo 
n'aoe haline gelen b11 işin men· 

ine tevessul edıldıği g-örülmüş ür. 
V aziyat ca:ı:iptir. Çtlnkü hakkı 

tasarruf ve haltk.ı mülkiyet aevzu· 
bahi.stir. Ancak ortada 5000 kişi· 
oin yaylaya çıkmaıı ve on biıa
lerce hayvanın yayla ittihaz et 
tıklttri bu yerlerden mahrum bıra· 
kılması bunları şaşırtmıştır. Bu 
yolda yani Ofluların bu yayla
lardan istifade etmesi yolunda 
gereken teşebbüsün yapılmasını 
dilemiş, müteakibea Hakkı fun· 
cay k-rsüye gelerek ·yeni Halkevi 

binı:ısmın biranevvel yapılmasını 
dıle iş, bundan :ıonra da doktor 
Kazım Guler çocuk bakımı ve 
nufusun ttık:.iri noktasından ehem· 
mıyete şayıı.n olan bir kıreş 

(çocuk balcımevi) açılmasını ve 
bunun !uzum ve fayd larını teba· 
ruz ettirmiştir Çarşıımba günü 
Aıık ya mutevecc hen şehrimizden 
ayrılan dcğerlı mebusumu~ faik 

1 
A m t B ı utç..ı iskelede Uçüncu 
Umum Mufettış muhterem Tahsin 
Uzer, kıymetli Valimiz Refi!.. 

ora ta ve 2000 kişiden fazla 
halk tnrafuıdıın uğurl'lDmış ve 
v pu,da da yakın ak.rabz ve ehib· 
ba , tarafınean Akçaı.beta !tadar 
te~yi ecıilmişti r. 

Haritalarda Trabzon ve ır d fa 
D'ğ r tnr ft halk tqb ka· 

'ıı m ,h olırn Pdebiy trn dR 
Rize hava/isine Ltuistan 
vilayeti denmesinin mfına

slzlığınr iddia ve isbat e.
mişti. 

Hatta o tarihlerde Trab 
zon Türkocağı reisi bulu
nan: şimdiki Üçüncü Umu

faz k lı n 
kardı:> 

i ıize gore 
eş değil! 

ı spiker bu 
· nereden çı 

: dı s1d c ''Helk cdebiyııtı., 

dır. 

mi Müfettişlik Kültür mü
şaviri Mustafa Reşit Tarak
cıoğlunun bu hususta Türk 
matbuatına çok acı ve şid- ber 
det/i bir beyannamesi de 

HalJ ı zl k. kürtlük ka-
ya ıyoruz? 

1 ı:;a/tanatla 

ü bu keli 

Bu zaınıındn hlç bir varlık 
mesnbesine idhcıl edilmiyen z · 
valh 'H lk edebiyatı,, nı biçe 
savmıtk cidden bııvnk bir hattı,, 
m~mb ı yUks k tnbnk edebi 
yatından dııha esk\ olduğu hal
de bugnne kadar o edebiyatla 

uvıızi olarak yaştyan edebi
yatı görınemezliğe gelmek bll· 
yllk bir noksındıl'. 

vardlf. 
ff TllTÜRKÜN ilim sa· 

hasındaki cehdi ve gayreti 
le Laz. Kürt g'bi milli ve 
tarihi hiç bir mana ifade 
etmiyen bu kelimelerin ade
min dehlizlerinde can ver· 
diğini sanıyorduk. 

Maalesef ki bütün bu 
kanaat ve imammızın boşa 
çıktığım son günlerde şahit 
olduğumuz bir. hadise bize 
hüsranla göstermektedir. 

!inkara gibi vatammızın 
kalbi ve Türk inkılabının 
mihrakı olan ateşli bir O· 

caktan yükselen garip bir 
ses bize bu satrr!an tees
sürle. elemle yazdınyor. 

Değil sade Türkiyeye, 
dünyaya sesmı duyuran 
lfnkara radyosundan böyle 
bir sesin yükselişi bütün 
doğu Karadeniz çocuk!anm; 
hicranla düşündürse ye· 
ridir.!.. 

Yurdun her köşesinde 
mahalli musiki ve oyunlar 
mevcut olduğu gibi Kara
deniz ve hava/isinin de 
kendisine has türkü ve ho
ron adı verilen oyunları 
vardır. 

Trabzon ve hava/isinin,· 
bu türkü ve oyunları Erzu 
rumun harı. lzmir ve fly· 
dının Harmandalı ve Sarı 
Zeybek oyunlannrn tdm ve 
mahalli birer karşıltğtdlfl .. 

Bu sesler bizim için er. 
orijına/ benliğimizin ve ken
di ruhumuzun ihtizazrndan 
başka b1t şey değildi . 

Bunlar nerede olursa 
olsun muhakkak ki Türk 
olanlann ruhunu okşayan 
milli bir vasıf taş1rlar. 

Onun için son günlerde 

ve yani 
vur olu 

Beşer rihi ın sabit bir 
hakikat ol r k Türklüğünü 
ispat etfil:; , IC ıri ve !ima 
zon Türkleri tc.. fmdan ıs· 

kan t2dılt.rek şlnlendinlen 

karadenizrn cer. net ktJdar 
bu güzel kıyı/, rında lfız. 

Meğrel diye bir kavim ve 
millet yoktur/ .. 

7 rabzon türl illerini lfız 

havalan diye sa:an muhte
rem spiker sade tarihi bir 
hata işlemiyor; ayni zaman 
da Türklüğe karşı en büyuk 
inkar ve ıf tirada da bulu· 
nuyor!.. 

!inkara radyosundan 
"Trabzon faz havaları,, 

diye yükselen bu sesı, tekmil 
mil Trabzon ve Doğu Ka
radeniz çocuk/an bir daha 
duymak ve ışitmek istemi· 
yor/ar. Ve : 

Bugün /Jz yok! 
Ebedi bir Türklük var! 
Türklük var! diyorlar ... 

Tevfık Vural 
--------~---

Trabzon Belediye 
Riy setine 

Tr bzon an -ıyrı ırken nziz 

Del'ler ki : Edehivat, ne 
yaluız vezia, şekil ve oızıın, 

nııı y.eloız lugul ve terkip. ne 
yalnız Us işidir .. Edeb yl'lt kl 
Hıl kelimeler altındaki 'rubua 
dt'ğ rl mısraların içindeki şUri-
70tia !eyeunıdır. E1 olyııt ki 
asıl heyec n ve at tir. Asıl 
samimlyP.t ve hfstir. Asli d· yuş 
vo ''ııvuru~tur. tSu bch·le ol 
du tan s >nı·ıt, lı.tık C:'dehiyı.tı 
ne değerli m nzumelcr, ne 
ruhtan eserler, ce SAmimi te
rennllmler meyd ll'l getirmiştir. 
Halk edebiy tr vukı pek sade 
idi, tokat olduğu gibi ldi. Vakıa 
ynltıek: 11\baka edebiyatının 
altındı yedl a ır mütevazi, ken· 
dlol göstermekten eakılgırn ya. 
Ş!lı1J. ~'a ·at duygu!u ve özln 
tdl. Ç.ıaı...u bil ed ·biy t h yatın 
edebiynlı ıdi ÇUokil bu edebi
yatın meoşei Çl)k kuV\' •tı! idi. 
ÇUnkU bu deDiyutıu başında 

"Yunus Emre,, gibi çok feyizli, 
ç•ıtc bsrrak, esrıı\'lı ve illlhi bir 
kaynak vardı. 

Bolu tar tl muin evliyalı~ 
baleleri içinde halita bıılkıı Al· 
lahıa, ma veranın, cezbenin 
dilini tereooum eden coşkuD 

bir şair ·t bugnn lıay tı maa. 
ıeser mUplıemi,tet içinde. La. 
mli Çeleul ve Şakayık gıbl leZ
ktrecııera göre onu kendisine 
mal eden bektaşi an'aneal lhti
lılf nrzfttmekte. 

Laı.nii Çelebiye göre Sa
karya cıvarında Şakayık'a ııa
zurıtu Holuda dugan ve yaşıyan 
Yunus .~ bektaşl au'ıınesiae 
göre dd Sı vı·tı:ıisu garbinde he şe ıriıe ıw ve untehiplerimin 

. Sarıköy·ıe doğmuştur. Doaum 
goı:erdıkle ı aıbı muhabbet te tarlbl belli de ildir. 
zahurlcrınd n duyduğum derin l)' d t bi b . _ ıv:ının a mavcu r ey-
mınnac v !).ııtranlarımı hormetle- tiyle aiyvr ki : 

rimle arz de ım. ' 
• " 1 urilı dalıl ~etli~ llz yedi idi. 
Fııık Ahmet Barutcıı " Yunus canı trn ~olda kodl illi. ,, 

Kasaplar kurumu heyeti Biz buaunlu Yunusun 707 

idar intınabı yapıldı taıiuteriude uayatta olduğunu 
2~ 3 9.)~ anlıyoruz. Şu halde onu milıldi 

(;u aı t\JSl gnnn unuçUucı.ı a::ıud..t yaşamış bir 
akşamı ı t 19 d ı p rti sulonun· şalr acıdedelıHil'lz. 
da ekserty •t t şkıl et.iğınden Yuuusua · htlyatı seyab t 
reyler s u ıg nt hm, ve li'lng. lçiud~ geçtı(Cı mub kaktır. 
r<"' ııeydli rtj t .ıtul tas ııf uetlce-

T11ptuıt Eınreden feyz ve ırşad ı;llld~ bJŞ nıığıı H s n Altmış 
cıört Uy ıi '' t' Ôwer aıı;.ıacıoğ- aldıktan SJnra An do uyu di-

• k !inkara radyosu milli musi 

Yece 1 kiyi her tarafta duyurabil
' mek için Zeybek. bar hava-

lu, M ıı ..., ı 1 ı Ul • H , yur aı;ur uol ~ ı~ ır. ş ma, 
Kooyu.)'ıı, Ayıutaoa gıttlgine 
Urıır h..ıyıt ar v rdır. Bu ruau 
E iuı Uill Vd ba litlll:ilu~ gel~ tllk. 

nıtyatuUtı uzu bir kıswıaı bu
fdl1u ~t<ÇJrdı ı gorOHlyor .. i ar 1 farından parçalar çaldığı gibi: 

v sb, a Ankara cı1•· 
rıod~ P. dıt"I h<tvalislnde Odİ 
m k lıı. r mer' uı un ye 
yerde mez n v rdır. Hu meıar· 
1 rı ll me::n h m n bepsi bir· 
biri ıden fark .. ız olm kla ber~; 
ber Sak rya nehri clvarındsk1 zarının tışıoda bulanan b r 
balt r smi ile öt kilerden •f• 
rılır. işte bu istisnadır ki b'ı 
Yırnu un hakiki ozarının o, ol· 
• sı ltıti alini veriyor. çoa.kO 
m rhuo:ı.un saglığtnda mflrtidi 
bulun .cı Teptuk Emreoln det· 
glb.ııa o"un ta ımak ıurıtU• 
blzmet etmiş bulunrnu11 ve dO' 
!a1ııiyle balta reswi He YuJll 
ıua arasındaki mnrıasebetlD ~· 
yQıdeu olm sı ihtimali k•' 
vetnatr. 

Erzuru ı ua 15 kUom•tr• 
k et r y l ınındıı~ 
"rutcı:ı,. köyünde rıısladıBıll 
mezıırm Yunu a alt oıaııı•1 

yalnız köy halkınııı rlvcyetl• 
rindon ıboret kalmayıp taşıo 
Uıerıodeki iaim v 797 k.•f;ı 
mevcuttur k.ı, guek 707 •'' 
mah1yeli gerelse bu .kaJ~1' 
mecşei aedir? Buau tayia ,,dl' 
mem l\.Ie beraber takribi ~1~ 
hesapın (700 800) s ı;ıeıır 

rusıudıı g çen bır asıruk DlllrO 
şuir~ iz fa etmek aog"ru bir if 
oıur. uuadarı baş u ŞemseddlO 
ti mi -ey merhumuu ''KıılJJıl' 
uı 1Um,. ına gör 84'i t vet•1 

etınış tr, ı.ttmıyor !tf, IJuuua d• 
ue derec y kadar baklk•t' 
y kın ulduiu malum de~Hdit·,, 

Menr1ımo böyle munttlP 
yerlerde buıunup bepsigto •1,J 
ısrui tttşıw111)aaa sebttp, Yıı•~; 
sucı Aaodolunun mubtlP' 
yerlerine gttwış •e oralarda D•' 
rer brılrnt kurcıırak birçok 111•· 
rıdıer yetıştırwlş oıwasıdır. İ~ 
tişen ruQrşidler Y1ı111usua k•~..ı 
actını verdiii tarikaua iıl!IY 

almışlar ve .Bö11ece uzua 111ot 
det .. ben Yunusum ,, dıye ,,,,. 
vi~Ilk tmişlerdir ki yaşael~ 
rı Ç&ğdıı halk tıırafıadan k.eO -
terine " Yuous Emr~ ,, ıaı• 
verıla.ıış biUlhere öldUkleri ~ 
mnn ruhi rı Yunus diye ,.ı • 
mıştır. liu yUzd n çuğalau ~
Yunu mezarları, bugUn bl 
bu guçıue-o sevk ediyor. 

~ 
~ııı 
tteu 

~ 
~~ 
t,,Q 
b~ 
t,Q 

'" t~~ 
ti. 'rıı Yunusun edebl şahlse .. ~ ~. 

Yunuıs OUytiK blr Anaııulıl '""ıt ' 11 
ridır. B:iuri kead1uden soıJ ~~ı.ıı 
uıurı rca yaşatuı\j va bala 1~ ~~ 
mııktıtaır. Şıtrleri vllayetoıaJll , ~~t 
lerin dediği git>i bir " ulu di' ~tllf: 
Vail ,, tc kll eder. Dıvao•°',. ~'~ 
malbu nurshıılıuıdu VJrdır. t

0
, ~ 

at duba ..ı.ıw v u eserleri ~of ~I t 
tüpnıınwlorde elyev tesıd f>' ,••~ 
t:ı1li~u dL~.,nl ırd görnyorll~' ,~~ı.ı 
ü 011 kU..-ü bu· ınc.:ııeroe ~· it!~ b 
vu1 u .urnıo ıu:ıı rıuda ki fll~r , l(r 
lımıı tez lıurüne fidir. E'~ıı tılt 

iu b ı· Jusmı mesnevHe1 i1~) ~~t 
-4- Trabzon horon havalann Yunus .Emıoniu nerede Bunlur ( T \ vufi - dfdak-1 1 ~ •ıi 

bir mah1yet rzf>ı erler. ~f' ~ 
mıs. O, hliIA d vam ıJı ' 
genç mnmes il, o 1 n ks t -
tığl maollJı a ı ı ı c k ki, 
hiç doşnnmecl n h yir d"di, dl 
ğeri o~u tnsdık etti: İh ı n i'!tıldı. 

Paşam tam ile g çti der
sek, y 1 n sOyl mi oluruz. 
Vıır amma eski l gi I değil. 
p~ıısa şimdi doğrusunu.söylertl iz. 
Dedikten soarn y nın kilere 
dOndll. 

Akşamki kararımızda mütte
fikiz değilmi? 
Bntnn başlar "evet,, ma amınd 
öne s rktı .. 
Hasan S11'e; Paı;:ıam rrıdik 1 te • 
bir budur. Huttıı mmt avı ol
masana taroftarım d dl, Akça • 
b11t10, Vakfikebh'ln bazı yerle· 
~ile Tonya'yı da katalım •• 

Rllştn Ara ; menli olması ti 
rRft rı buluodu • 

Hasarı Sal.u : Yomrada blrbi 
rln ku şun at n iki hıısmı Ada
p z rıada, birbirhıe ·1:ırıhrken 

gördüm. Diyordu. 
Neticede (Kan glltm ) adeti 

n tasaddl 11edecck.lerin tehciri 
k rarlaştırıldı. Ve o, mutlu gün, 
bu fena adetin tarihe gömUldü· 
ğO:gna oldu. Halltevi 1aloou 
alkışla dolmuştu ..• 

19. Subat 1939 Pazar. 

Trabzooun bazı kıza ve na
hiyelerinde yeniden açılmHı 
takarrür eden altı Hallcevi'nin 
kUşııt resminde bulunmak Uzre 
vazıfeflar olaa Partililer, Bugna 
erkenden partide toplanmışlardı. 

ÇULHII 
- Soıu var ...... 

dan da parçalar çalmak 
suretile hepimizce; mem 
nuniyetle tervfc edilen bir 
harekete devam etmektedir! 

lfncak: biz bu parçalan 
dinlerken Karadeniz haı-a· 
/isinin mümtaz ve orijinal 
Türkülerinin intihap edi!me-1 
sini sade arzu etmeyiz,· ay 
ni zamanda bir hak olarak 
da isteriz!.. 

Biz burada bu hakkımı
zı talep ederken e~·ki ve 
modası geçmiş Trabzon 
Türklerini işittiğimiL qibi 
bi~im için en agır ve ta
hamfnülsüz bir iftira karşı
smda kalkmakda ayrıca k4t· 

İrtihal 
Tup Y!af tişlerinden 

Mut k 't A~dilkP.rim 
erw l g iri n l eg e niş. 
Ccneıze:.ı Cumhuri1Jel mrı. 
h llesznu. ı c ınden k.alıfı
rılarc..k nıı zı lskenderp ş 1 

camiin kılındıktan son·rı 
Asri m zaruk.t ki ebedi 
med/enin t di edilmiş'İr. 

Uzurl m - ld• Tapu ;ş/e 
rind hiım fi me~buk olan 
merhuma Tanrıdan mağfi
ret diler ailası erkanın• 
taziyet beyan eg:eriz. 

oldUğtl ve medfua bulunduğu 

u Hı olaıttm klıt berab r, Sa
karya ci vurıud , Konyadu, .Sı. 

tJirçoh. bl ki esasları Dl srl ı.. 4 
.,_ır 

tırmıştır ki Meselı\ : ~ ı 

~t " Cümleler doğrudur sen doğru isen 1 

Doğruluk bulunmaz sen eğri isen: 

Doğruluğa aşıktır doğru canlar, 

Doğrulukla bulur anı bulanlar!. • 
4
,. 

_, ~ 

~· ~t 

MUrşidl11ln derıahıoa sır- 1 O ne Dotu 'l'!lrkleri•1' fi, 
tında odun taşıyan taHvru•aıı hlıi ınyılao " Ahmed Y•"•.,r 
akıcı, sırlula dolu eni· atkı ilbi Tarıtaa2.l.l bir tarik•t dJ' ~~ 
içiode yanuıtk yafıyao bu Tllrk· muş nede " Yesevı ,. ye ol 

1
,, ~ 

men mUteftıkklri. Anadolu Türk· gibi ORa azametli tt1rbtl•t ,,. 4 '' 
ıogn::ıün ·ye hu TUrklDktek.l ruh pılmıştı Buna mukabil 1~111' ~ q 
co.ıırnaluğunuo saffet ve aaml- kalpleri şlirlyetla kuv-1eıpl'~ '-t 
ra~oatlne irıaomak ve inandır· doldurınuş ve bUtüu k• "tOO ~. 

I '} IJI# \ı_''f 
mak kudretioln " Milli deha ,, kendine bir mezar değı 

1
,y ... ~ 

\~ 
>, ~ 

halinde tecelli etmiş bir liınia· kalplerde kendiue bir taııt ~ 
Udir, mıttır. ~ 
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Şimdi1Je ka.d r d ı 
Yrdnız istism r kay 
(uı, onun ha ati ıh 
Qrından hiç birı i 

~ti;Umcmiştı~. A k 
''' etle.dir kı 

"' 1 e yckından alakal n 
~'?'•gülü hasıl olmu,.. 
l 0ıe doğru bir gıdış ba, 
""'ıştır. 

V ctkıa kög 'll~ o 
~'tJ.auu hakkında e oe l 
. e Ôazı hasasat daş 
1
•e de o z:ımar. bu u 
~" sadece ed~ln'} t ı 
t f tıe fıl a ç 
~· Arıcak Cumhrırı 
11 lttetimın teessusı e 
~ıı /ılıyat {.IC tatbık 
' 1• bilmişti,. K..og gıtımı 
il 6ugük millf ıhtıgacın hır 

~ilk d" lliinü teşkil ctm kt ır. 

t Köy eiitimi meselesi tek 
a'•liı bir dava degı aır. 
'"'un pek çok tar f rı 

'ıt d "-,. ır. Fakat bız onu b .. r 
~ «aha zıyade ıki ph -

" tnutalaıı ed ceg 
1 - Kriltur c p 

"-t ~" bakımd n uyan rı -
llti fQ muhtaç ofrm kô l rı 
ile •rn okl4yup yazma oıre
'ti.'ek ilerı hayat hamleLeri-

~Clpaflılmeıerını mumkun 

EVİ 

lem yı en mu 
Gruz. Fikri ter
ş hir insnnın 

p sı pek müm
ldtr. 

- Turkige bir :ziraat 
em ek tidir. Bu itibarla 

m mleke imi%de köglü meş
galesınin en başında zirtı•t 
g lır Btrçok ger/erimizde 
toprak veriminden istifade· 
miz azdır /şte köylülerimi
zin bu zirai ve kültürel 
uşkullcrini lcarıılamak. 
anı hem ziraat usullerini 

v hem de okuyup yazmala
t min m ksadigle Maa

Z raat Vekal~tleri 
t r fından müşterek 'V" ilk 
d {a olarak l 936 senesinde 
Eskişehir Vılayetinin çiftler 
çıf tujinde tecr ·be mahiye. 

ı e bir ( kög eyitmcnleri 
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o u NEŞRİYA 1 

El El 

o 

es de birer olm k üzre daha 5 
kurs C'Çılmış ve o sene bu 
karslnra alınan eğitmen sau
ısı 500 e çıkarılmıştır. 938 
senesittde bu kurslara ilave· Arazisi pek dar olan cektir. Bunlar birbirin-
ten Kayseri, Malatya. KAs- lara bir usul t rif ede- den aralıklı olacak ve 

toprak olacak ve sık S' k 
sulanacak ve sebetten 

tamonu. Akhisar fJe lr.mirde B I h le J 
olmak üzere 5 kurs deha ceğim. u usu er e- üzer erine ve ortaya dışarı çıkan daH rın t C· 

çılaralc kurs sayısı 71 i sin yapabileceği kadar toprak atılac k ve düz- ları, tarladaki gibi, bir 
1'ulmuı ve kurslara 1500 kolay, hatta eğlenceli, lenecektir. 10-15 santim kerre kopa ılacal·tır. 
cjitmen namzedi alınmıştır. ki' b' · t• B k d · ı·" · d t k " zev ı ır ış ır. a ın erın ıgm e opra ,;;:a- Evlerinizin önünde H~r yıl bu kulslarda ye-
tiştiril~n ~ğitnıenlerin fJaziJe na ıl: fidir. Bunun ilzerine yi- güzel bir şekil de al -
aldıkları köylerde gördük- S p saman koymak ne ayni biçimde pata- cak olan bu s betler 
/eri iş arz.umı temin edici 
görüldüğündtn 1939. sene- için Tr bzon köylerinde tesler di7.ilecek, yine hasad mevsi i g linc . 
sinde. Anta ""· Adana. Sam- yapıl n merekler gibi toprak atılacaktır. Böy- ayak vurarak d vr· ·r 
sun ve Tr bz.ond 1 olmak fakat bunlardan daha lece bir sıra patates, l f d 
üzere ymıd it 4 kurs açmak ve patates er etra a a-
~e mımcut kurslardaki eğit- üçük olmak üzere, a- bir sıra da toprak ko- ğılır. T oplamas 0 böy .. 
men saqısını da 3000 e çz. g" aç çubukl rdan örül- narak ağzına k dar se- l k l J 
kararak bu husustaki faali- •. bil ··k b' b t b t d ld ) b'l kt• ece gayet o ay o ur. 
getim;ı:in şrımulünü genişlet- muş yu ır se e e o uru a ı ece n·. İşte usul bundan iba-
mek hu~u~lo11 dü.şünü~mek- "harar ,, yapılır. Bu se- Ancak, patatesleri 
tedır. Eğıtmenlerın koqler- b d l rettir. Görüvorsunuz ki 
deki :zirai sahada örnek ola- ı et, otur uğumuz eve- sebetin kenarlarına ya- ne kadar ne zevk ı b"r 
bilm,./eri tJe köqlerimizin rin yanında göz önün- kın koymağa dıkkat 
nğaclan4ırılması için Veka- de bir yerde çubuklar t l"d' ç·· k·· b iştir. Araziye, tarl y 
/etim zr• ll"' rdımlnr yapıl- ' e me 1 ır. un u un- ihtiyaç yok. H r h ou 
mrştı,. Rrınların hulasaları- toprağa çakılarak oldu- lar yapraklarını çubuk senelik hiç olmazsa de-
nı qrızıCJorum. gu yerde örülür: ~deta örgülerin arasından dı- neme maksad~ıle b ı se-

Ölüm yere çakılmış dıbsız se- k I l ki k 
Bir müddetdenbui zatürrt'ge 'f 'b" b' b' · ' şarı O ay 1 asar ,tına bet yapıp bu usulda pa oet gı ı ır ıçım aıır. l k .. ki . . d b 

müptela bulunan memleketimi2de • • • 1 ve o erını ese e- tates yetiştirmelidir. 
bütün hemıehrılerine dürüst ue işte p tates zıraatı . 
temiz ah/akile kendisini sevdir- b b t• . . d tin ortasındakı toprağa Şimdi tam za.nanıaır. 
miş olan Mehmet Nalbant qapr u e e ın ıçı e yapı- b ı b'J kt' M . d 
lan ihtimamlara rağmen müptela lacaktır. Şöyle ki : ser estce sa a 1 me ır. evsım geçme en ve 
oıd.ğu hastalıkdan kurtuıam 1- Sebetı·n ı"çı"ne fakat Unutmamak lazımdır hemen bugünden iş yarak irtihal etmiştir. Merhuma 

Tanrıdan rahmet diler oğullan yalnız kenarlarına diki· ki se.be. te konulan top.· başlamalıdır. 
Hami oe Kemal Nalbantlara f } b 
ue kederdide ailesine taziyet/eri- lecek patatesler dizile- rak ıyı ve a gın 1 ır 
mizi btyan ttjlerİ%. 

K. B. 

Atatürk gecesinde 
Ô., ret men Hakkı Tuncay tarafından verilen " Atat~rk ~öy ve köylü ,, mevz~lu konferans 

g .6. ·z ya ortaıarından dıinganın • ha le ık 41 t ı konuş naktan ve belkı kılıç kuf ı 
.. Dereler gı ı çag ayan · v· h'·A L S b k t 

.. d.. her yerıne akıttık I Bır za- lc.orlcmagı~ .. demrştır. ı ıne ma ""um o ur. .ı .m u ' -
go% gaşların.ın, "e son ° A - - • nan kol ıse gun geçtı1<ce 
külen kanların bütün ma. man bu çıımenın su yolları o ttbedı, gucurae aayrınıp d h . d k t 

h d d - ndtın kurtarmak için a a zıga e uu e tenır ve nası, Türk vatanının griziin· bozulmuşsa kllOa at bız e u_şma . l daha çok kuvveıLendıkçe 
den bu iptidailiğin ııe bu degıldır. KöJlude degildır I ~lınden .. t'fıl!uf.u b~kım;ık k~ ha çok topraga malt!C ve 
gerili~in damgasını ıilmek- l:Jız l<ammc•t aleıtmaktan ıçtn : ur ıgenın a 1 ı 

1 
l _, l d 

· · · · k sahibi efendi si, hakiki mus- samp o ur. .. "emış er "· tır. Bız. ınanıyoruz kı: Bu suyumuzu akıtm~dı ··· h .l' l .. ı-d ~ Oh l Ayrıca: " Eg· er mıUetımızın 
d ·ı· k b · c k ·· l - ta sı o an poy u ur. a 

amga ~ı ınece u pe~ışa_n ra at mıtıetını lcog u~u: de herkesten daha çok re- ekseriyeti az.ımesı çıftçı ol-
madde ı#entcek, flerrmsız nu ımtıhıınların en çetın~ h d t t h 1. ••e masaydı biz bugurı dung.:ı 

h b fa ve ıaa e e mrs e a~ v 

tl.atıar sürüsü ve şu ara e olan muharebe meJldrniarın- 1 A k olan köglübür. Tarki- güzunde bulunm.ıyacaktı. ,, 
köy, öliı maddeye can ve- da sınayan kulzramım, 19 agı B- -k Mı'liet Meclisi Adana nutku. 19.lj, . [' . . M '-t . ye ugu 
re11 yaratıcı ınsan e ının ış ay ısta ..lamsunıı çı~ ıtı h '"le A t · ı'n iktisadi siyG- M az.iden, kanımızdan ve · · z d _, .. k- . a ume ın 
mucızesı a tın a, uun une z man, « mıLletin oıcdanın_· seti bu asli gayeyi istihsale şerefimiz.den başk::ı miras 
hiç benıemeqen bambaşka da 'De k !binde ıhtısus ettı- t ~t Y,edı' asırdan beri almadık. Atamız bu k nı 

. k . . d ma ul' ur. d 
bir manzaraya gırece tır. • gım büyük tckamul utı~a ı» cihanın dö'rt lcöıesine sevk tutuştur u ve hızlandırdı. 
ş,.,,ket Sü•egya, inkilap "e aemt!kLe ışe ocışıamış, once edip kanlarını okıttığımı~ Biz bugün kötuleri yıkıyor, 
Kadra. guıdu kurtarmış sonra yurd- kemikl•rini yabancı toprak· igileri g pıyoruz.. Neslımı-

,, O %'Jman bizim köye. duşı, k.oyluga kurtarmcık /arda bıraktığımız: oe !Jt!di zin üzerine aldığı yük o 
Kemalist köye, Türk ihti~ gotundu lt.crtemışttr. Yukar- asırdan6eri emele/erini elle- kadar oğtrdır ki ancak bu 
iti/inin köyüne, rad9odan o- dakı mantı sö~ler, ona ına- rinden alıp israf eylediği- ağırlık nısbetinde çalışmak
cağının başmda köy saati- nanların sozlerıdır. Her şey· miz ve buna mukrıbil daima la bunun altından kalka.bi
ni din/iyen, ~amaşır suyunu den evvel köyu ve kögıüyu tahkır, terzil ile mukabele liriz. 
elektrikle ısıtan köylüye kurtarm lıydık. B .ışLanKıfta ettiğimiz. ve bunca f eclakar- Bu kadar büyük fJC mÜ6· 
lcavuşrc11ğız . .. Falik Rıfkı. 'Uozıyet fildı:r. lıklarına ve ihsanlarına kar kül bir dava önünde, dur
Kadro, S. 18 " .)ekfa guz bin kilomet- şı nankörlük, lcüstahlzk, cab- m:ıdığımızı onbeş yıldo ıberi 

/mparntt>rlulır. içinde ken· re murabbaına yakın bir bar/ıkla uşak menzilesi.1e köze, muhtaç olduğuna nis. 
kıntlimi%i, Özümüzü lcagbe- sahaya serpit.miş kırk bin indirmek istediğimiz: bu asil betle az olmak:ıa beraber, 
digordrılc. f çi"!i~deki adıklar kög. Otuz yedi bininde nı sahibin h~%~rıında b11g~n bir şeyler vcrdiğımizi hemen 
bakımsız nalrmu:e bakara~·: mektep '1ar, ne posta, ne hicap ve ıhtıramla hak.rlcf söglımek lazımdır. Şımdi 

- Bu millet adam ol dukkan. Ba kırk bın kÖIJde w11zigetimi%i alalım. ,, artık ~ı;ıraçılmıştır. Haki-
maz. digo~lar~ı. Sarayın 011 bır miigon insan oturu- Bundu• dah~ ~ügiilc. "di- kat ıörülmüştür,· dert mey· 
ıagsaz şaırlerı d• •nlara or, ancak güzde ilcııinin rektif olabilir mı ? At~turk dandadır. Bundan sonra da 
ayagorlardı : g k ma var /ıte bu ka'Vvete o kadar ınan· ha sıkı bir elle bu işe sa-

• Tıürk, Hak çeşmei ir~a- 0 u i '- ı'~a.zmcııı A • mı~tır ki: • Kılıç ile ftitu. l • - h k 
. . ı' mem •~• tn umumı m•nz•· r l b l f Mt rı acrgınııza şup e yo tur. 

nı lı11ram etmıştır.,. Neden? .. . hat gapan ar, sa an a u u Atatürk'ün 'VC Cumhuri. 
Ç- 1c- rı- k • d i. b "d rası ıoe kog meselentıs • • hat yapanlara mağlup ol- yetin köylüye ıverdıg· ını aö 

ukn a. ~r r' M ke raa '1 
11 

- "usret J:.. cmal. Ü'kü mec- m·ı· a ve binnetice ta ki ~ ra ımış, 1r n ama%· • .. nü ilerimize fer ah vermesi 
,, v l I u k . ,~ mııası ._<:. : 5 mecki etmeğe mecburdurlar. için burada kısaca arzı;;de-

mış. 'a an na , rr,an H k k t k . l 
mesini b ze naııl haram a 1 ·a ' onuşugorıız,· Kılıç kullanan kol gorrı ur, ceğim. 

:~., ? B;ı ki 0 çeımıyi As- ,ünkü en bü9ülc ı6edimi~ ttihagtl kılıcı kınına lcogar - Devam tkcek -
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• Kindi nar - Kir çh m golun n OxO O Jx600 inci kilomet-urumu ana 1 
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v a ver ı.ır kaydı l 
rumd n lak 111rı e-~ıl erin vi .. 

olunur, huviyeot varakası c.ım vanl 
mezler. 
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v ren kurum j 
1 olarak 

te· 

teal-ı;n san· 
.n edı!cekler 

1 l mümküne 

a haiz ol. 

adar bu-

çııt ranlar 

t ve u um 

bu unn1113r 
in ol..our 

o raflı bır hüviyet 

m s e d rek ku· 
1 rı i tirdııt ve ibtal 

lıaıd rından iıUfadıe ede-

7 - Her uye kunım g rerke- ı bir d f ya mahsus olmak üzere 

a tm ğ kö ıiın bir lira ıfohuliye v rm ye m c Ju 1 und n b şk koyun, keçi, 

den N Cl oğlu 1'u:ı:u. 1o1glnkd n ilı:i kun ş oku , m d , insk d nadan beş kuruş 
Ab h. Kuruıun verml"y te'lhhute d r bu tahudat nı fa etmeyenler h<ıkkın· 

' P da k nunu takibata kurum ıd re 1 cyclı el ııyvettard r, 

B f 
---------' Kurum m İ""!I ı<J nza olar r Ha9 o Altmışdort, Ôwer Akın 

0 Q Orm men Z İnŞ .. J cıoğlu _lhı n lsagill r, 1 n Me c o, Hiı eyin S tılmi~. Meh et Sali 
Turc, Mustafa Yo rnli, Sami • lı, 

Vilayet Dayimi Encümeninden: u - Kurumd:ın t .,, •• i ..ı ıyet v r k sını taşıyan her üye 

Trabzon- K.indinar- Kirech1ne goluuu~ rxooo 4xl97 hersen"nin ilk: ayında bütı.in ü}'rn n yarnıından bır fnzlaımııo iştirnkıle 
inci kilometreleri arasında gapılac k. ( ... 661) lira 95 alet edeccklerı lımumi kongre rl"y rıni kullannhilırl r, f,u kongrenin 
kuruş keşif b del/i betonarme tabligelı kiirgir { 9) adet mı.hal ve vakti ve ~örüşulecek me il um miyeye la ıcıal on gün 

evvelınden guzete !le iıan edilır. R ·yl r b xzat v rilir Vekalet caiz 
menfezin inşa ı 19 gün mziddetle açık eksi tm ge konu[. d~ğildir umur» üyenin beşte h;rio'n yazılı ur c atlarında ve idare 
muştur. heyetiııin vereceğ'ı kararla ayrıca heyetı umumıyeyı toplamak m~c 

Mnvo.kkat temrnatı ( 199) /ıra ( 87) kuru tur. buriyeti haaıl olur. 

29-4·939 t rzhine ç t Perşembe gtı ü s at l :> de 10 Genel toplantıJa ş rı reyi r ra r isi ve bir reıs 
,, iftiget m ka'Tlında top anacak olan daimi encur,ıende vekilı ve ikı sekreter s çılır tl')p antıyı ko gre elsi idare eder, ida-
i /ı ı esi yapılac ktır. re reisinin kongre reisi ç im inde m sı..r y tur 

11 Bir senelik he~abat ve muame tın t tL:ilti ve teftişı idare 
Keşif t e ş rtnn,,,esin · gcirmek isteqenferin her gıin ht1yetinio roporunuo tn dikı veya ır h t h valesi yen sene plan· 

enccimen kalemine ve talip olanların muvakk t teminat- çosunun müznlt•re ve kabulu n z:ımn m nın tat 1 v tebdil şekilleri 
larıle mezku,. gun 'fi aatta encümene ~ll' c1 tları. 1 -4 kurumun umumi uyelerinin üçd ıkısinın kararıle lı:uıumun feahi hu· 

suslarının m ıtakere ve kabul etm k ve yeni se.ıo ıdare heyetini ıeç
mek genel toplantın n vezaifıtı E-nd r G nel toplentı • ıırlarını kong· 
re reisi I>artıya ve Vilayet ma • mına bıldırı . Karad iz Bö gest Fın ık T anm 

Satış Koop ratifleri ·Bir iğ inden : 
Birlığimı·c Gir sund aşağıd.ıki efls /ta kırk hin lı· 

ra sarfı e h"r fındık kırma fabrikası insı dt"rilecektir: 
A f · b ı a qevm ·ye asgari on beş ton iç fındığı 

lıazırlıgttb ·ı c k. kabiliy tt olacaktır 
B - Muk erinin kalburlarının vesair bilumum da. 

hili teknuc ter b tı in l ve ın'i sı n-. ı ahh.id .. aid ola-
cakdır. 

c 
işcinin çalrşabileceg 

fıntlığı rstiab ed bı 
Rıhtımı. dekovil 

D - f', br· a 

t tizer · n oşağı 150 
~fonları v btr milqou kilo 

ku utm m hallerini, 
ecckdir. 

• 

ve 
t niş ol 

Ümum Mıi-

rı tedkık ve 
Fındık Tarzm 

o urıır.1-2 

ınşaa ı 

"günd n : 
ol v • fagele içın kapalı 

t lıp çıkmadı<tzndan evelki 
z rf la 29-3 939 tarihinden 
ıltme v z ed lmıştır. 

39 ç rşrnba giinü saat onüçe 
tim ·ş olmaıdır. 

• 
rt ınş Si 

d ·· rlüğünden : 
i ·rn;.Jt duvarına taıip olan 

r ımt l t halindt? göriilmesine bina 
itıba en 7-4-939 tarihine musadif 

12 - İdare hcy'etı bir s ne ıç n atı asıl z ve. altı yedek aza 

ol ak ıizere reyi hı.fı ile seçılır asıl az l r 1:cnuı ııral:ırındn bır reiı 
8-'Çilir 

13 - idare hry'etı ilk içtima odn r · n t dı ıdaresinde aralıırın

e d ıil olmak ıize 

~ullanmağa selaı i· 
da v zifeleri taksim ederler ıca ın ucre ı bü ç 
re hariçten lüzumu le dar memur ve rnıi ta ıd m 
yettardirle ... 

14 - Hey' eti idare reisi kııru'.llUtı d •ıml n z retc"si ve umum es-

nafa ve kurum işlerın muteal ik Lu ı 
viyesıoi bııumu n deva r meclı ve s IPten ve vekale· 
ten temsile m zun b şlcanıdır Hey'e i idar azalan içinde dıleğine 
gaybubiyeti z.ımanbrı::ıda vekalet vereo lır. 

15 - Başkan lıcr zaman i•,'n e nafı kontrol ve umurr.ıa ait teda

b•ri derpıs edebilır ve hey' tı ıd H c bu u u 1 rı ı.:.zakne ve ka· 
rara ra t ettiı ır. 

16 - Başkan in kd yd:ı 

buıdt r. Kaı rlar el:.'! rıvetı lir 

bulundugu t raf reyi t • cih o ur 
b. şl nın:ı mevdu v a Jın n 'r. 

17 - Hey'etı ıd re U) 1 r n 
sub azalardnn birı d ınin 1 
haksız ve kurum ğıy rı d n 
harekatına v .. kif ohır u ht 

rar inzıı,atı cez la ı ha s t 

18 ~ Kuruma k yı ı h r u 

yı le J. mağe mcc
l-.ıı9kanın 

k ve icra 

,. uruu-a mrn 

hr h nki 
al edE:c~lc 

verme.iıkee işini terk ed y c ı on gün ev· 
velin'den işçiyi haherd r tme cr c!:ıuri hal· 
lerde bu hüküm idare hey'etimn • r r ı encek işçi 

derhal işden çıkarma ılı.tiz o s c dir ın nısfı i~ci 
ye vt-rilir işçinin k.osmlu olduğt h llerd P ra v r 1 c ın karar ver ilme:ı 

19 - kı.ırum tarafından uy l in dı v .JY d ık metg hi ticantha· 

ne'Ji mevkileri ve sair Hızum.u m l ma ı c oıı b r sicıl d fteri tutulur 

bu teftere her üye kavid olunduga zam n 
rilir ve üye fotografı ılsak olunur. 

20 - Kurumun !esmi mü~urü b şkan d n e bu unur l il u·mrm 

muhabere v" muamelatına ayid evrak v k u m.ıhj le temhır o u 
nur muhurun beraberinde baş ın ı bulunmak şarll r iın 
zasır; mühürferirı kıymet ve m ılıyetı }Cık Jr. 

21 - Kurum varidatı bye ı duhuliye ve ayık tahudatları ve 

de ih e i gaprlmak üzr 
dttle uzatılmıştır 

teberruat ve kurum meı •at a tertıb edıı c~k t m~ıl. Müııamere ve 
ııaireden ibaret olup ko yalt>rı ve sira numro u makbuzlarla istifa 

~lun~r. Kurumun elli lirad.ın fazla pa ası milli bir bankaya kurum 
namına tevdi alunur bundan az mik.tari başkan yahud meıul bir vez 
aedar yanında kalabilir. 

81J"I şartlarl 22 - Ku.rumun maaarifa.ti ve1aika istinrt ettırilir gerek varidat ve 
rerek m111arıfat her ıeae tanzim olUnacalc hütçeye göre yapılır büt~ 

itşaatı (15) gün mü ile açık · tm y konulmuştur 
muvrıkk k te irırtı (71.1) lir (62) ı ştnr 6 4-939 taf 
h · e çat n perşenbe zrı z sn at 7 ~ de il uet mal amın"4 
topl n cak o n dıimi ne i" •ıd ihal pılcıcaktır. 
k şif v• ş rtnam sirıı görmP.k ist ı n in herg ın encü"'' 
kalemi c ve ta ip olanlar " muflkk k l mznatlcı.riy[,. meı· 
kür giırı s at e encümeue mıirac t rı 3 _ 4 

Okul sırası eks' tmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

1 k okullar için beheri (500) kuruştan (100) sıragt1f 
tırılocaktır Muvakkat teminatı ( 31} lira (50) kuruştur. 

6 4-939 trıriMne çtltan perşembe günü saat 15 de yı 
la gel nıal~amında toplanacak olan Daimi Enciimt>nde i~ 
lesi ynpılccaktır isteklilerin muvakkat teminatlarile rJlll 
kür l!iİn 'CJe saatta Encümene mürr.caatları. 4-i/ 

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümenind n: 

Hususi Muh sebenin Muhittin • r i ol lc•aki 37 flo 
lu mrığnzorıın bir smelık strbik ic r b d l olan (60) il 
T{J r u1 d .. 2 gcirı mriddetle c rtırmağ ı çıkrırılmışlt~ 
Mııvakk t t mı atı (450) kuruştur. 13-1-939 tarihine çl' 
tan perşembe günü saat 15 de Vilayet makamındd topf' 
"Ocak olan Dnimf Encümende ihalesi qaptlacaktır. isti 
lilirin murıakkat teminatlarile encümene miiracaatları 2"" 

Halkevinden : 
2 4 939 P.nar günü saat 16 d ı Afoprı rJ. fa dı ğerli 

!imiz Refik K01a tanın iştiralcig/e yapılacak olan /O, 
rak baqromına bütün bütün esnaf teşekkülleri, mekl 
liler fJe halk iştirnk. edecektir. Ha/k,.vı hu hususta /ati 

gelen tertibatı almış ve belediyeninde iştiraki temin eJı 
miştir . Aziz halkımızın hu merasime iştirakini ıJ 
nülden temenni ederiz. 

ilan 
Trabson İcra Memurluğun

dan: 
Elyevm ikametgahı meçhul Er 

zincanda Pülü.nerin Subehan kö 
y 1nde (25) numerolu hanede Şuk· 
rü Aksuya: 

Meydanda Belediye altında 
yazıhaoeı;ıinde mukim Sadık oğfo 

Mehmet o.,~an 25-3.938 tarihinde 
icra dairesine gelerek. reseD tan· 
zim edilmiş 13-10 937 tarih ve 
24Sı8 - 4C.O nuwar .. lı senede 

müstenıdcn &izde alacağı olan 

1125 lira ~ 8 knruşun maafiz 

ha.ciz yolile t a h • i l i n i 

istemış ve ayni tarih ve 38: 541 
numerohı tanzim kılın n ıcra emri 
herayi teblig Erzıncan ıcra me· 
murluğuna gönderilmiş ve işbu 

icra emri arkasın Er.,inc n mu· 
b111şırı tarafın D vazılan meşruhat. 
ta Erzinc nda çıkıp gılti~ınız ve 
halen ikamet ctwelde oldu~uuuz 

malıallin meçhul bıJlundugu ve 

ikinci defa yapılan tahıdk.at ne
tices"nde de hükumet tarafırıd n 
lskan kanununa tevfikan sevk etiıl 

iş olduğunuz ve muh ili seyk 
nızin m·lum bulunm dı~ı ani şıl· 
ınış v lıJl.u~ usul mu ·ero l • 
rı ·anununa t vfıkan alac lı ta· 
rafı'lnan tebli tın ıli'ınen pılma· 

sı i t mlıniş v ol uretle d karEOr 
verilm ş oldu~unJ ın işbu il"n ta. 

rıhinden onbeş gijn ıçınde t 125 
lira 58 kurıışıı o-ie1:";1eaiz ve bu 

müddet içinde l-.orcu vermezseniz 

ve yıı t t~ık merc inden veva 
temhız veyahut iad i ınuhakeme 
yolu ile aıt oldu u muhakemeden 

ıcramn gerı bır:ıkılmıısına dair bir 
karar getirmedikce c~brı icra ya 

pılacağı tebliğ aıakamuıa kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

İlan 
Trabzon 

Elyevm iıı:ametgibi 
Erzınc~nda Pülümeria 
koyıinde (25) numerolu 
Şükrü Aksuya : 

Trabıooda tüccardan .Sadık 
lu Mehmede olun 1125 lirı 

kuruş borcumuz.dan dolayi F 
mıır alı 18 733l9 4 numerolll 
mocl 1 ve s.!kiz silinJirli bir 
ıcamyoneLİn ihti aten haczine 

muhake neden verilen 16 S 
tarıb ve 4~ nıımerolu kararı• 

raf •nızn teblığ edilm k üzere 

zincıın icra memurlutuna J6 8-
la•ihıııde gondcrılen ıhtiyati 
cız kar rı arkasın Er:ı:ıncaıı 
lı kem .i mu"13şi ı taraf•• 

il 9 93b t ri ı i verılen meşrub• 
i<Jkan k ı unvna t v i n tahdll 
bır ay uk dJ m hilkOm t t 

fından m halı aha•e sevk 
in z v111 h n i a<net etti 
alıa lın m ç ıul oulundu~u 

rilmiş " 

ti •atı h c;z kararına karf1 

ıtirıızın.ı: v n :cra dairesio• 

faben veya tahriren biJdır 

ak9i taktırde ihtıyat.:n bacıı 
len 7UU lira muhammen k• 
mnkıneııızin icrai hacze lı> 

. . ti 
suretıle paraya çevrilec ~ı 
ma.amıua kaım olınak üz,.rt' 
olunur. 

çede fasildan fasıla nakilin yapmaya i<lnrcı hey eti sclaiıiyettll 
23 - Kurumun üyelere yapacağı yardımlar idare heyeti 

rile yapılır. 

24 - Kurumun kanun 't"e talimataamelerde gösterile• ••"'f 
şekilde mcsaddak defterleri şıınlarl.ır, Pliınç<J, varidat, ve .,ı 
ait kac:a defteri ve demirbaş e~ya defteritlır bunların hıriciad• 
musaddı.k icabı kadar muavin defterlerde kul!anıla bilinir. 

25 - Kurumun fe!llhi halinde borcu itfa edildıkten sonra 
metrukati Partinin ırösterece;i bir hayir birliğine devir ve ter~ 
nur. 

26 - Et fiyatlarında Belediye tayafından narh konmasıad• " 

narhin tebettülü kuruır.ıu11 rey v" mütalaasını bildirme-ye idar• 
ve başkan aelabiyeltardır. 

27 - işbu ana nizamnamede yuıh olmayan huıuaatt• ssıt 
iı cemiyetler kauununa uyulur. 

28 - lt bu ni:samRı•• ıhkı• taadik ve teıciliıdta ltibard ,_ 


