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Esere 
Hürmet 
'l'J ürk Jnkilabı yaratılır
l ken. Kaybedenlerde 

Ol ve realiteye mağlup 

1 •nlarda ruh ve irade has-
tr•· ;'191 demek olan sinsi ve 
f(l· l ejenere bir pisikoloji ha 
ıe· et; görünmüştü; Pesimizm. 
tarı 1 lnkilabm ciğerlere do-
;Je· ~iflfJ atmosferi içinde, ha va· 

'l.ftlctan şikayet eden. Ce· 
;

1i'ette manalı değişmeler 
~~Yapmalar karşısında çö
b '1/ii ve yıkmtıdan başka 
,;' manzara göremediğini 

etı: 6~11dıy•n. Baş döndürücü 
11rd' ~ır sarat önünde betaet 
·,;ır· ~ ata/etten bahseden don
iro1 lJ~ ve kolcmuş bir ruh ... 
hı·rıe V v n' apar.. ı aralıtn. ıyıye, 
Jı·6i "lilııı-' a·,, 'ı:ı .. -,e. ışığa, .yükseğe: va-

hsil1 Ilı il lürk inkilabı. bu ruhun 
ertıt· ~ l.Jkabi/ cebhesine ( ln'<ıJab 
5,J ~'Yecim ) ndan bir ka/'a 
.... t'' 

4'du ç l 'd ,,. r '• • arpan ar, ç11rp11, ı -

ısil', t:h Ve kendi aciz ve bitgm 
ki'' : ları çukurunda erıyıp. 
ıll' oildu/er 

~,11~u k~ra .;, kadar kuv
~iflk 1 Oldu ki. azamet ve 
'"hlJr .~anzarası , çapra_~ık 
~. luredilerini geniş mık
,/la bir sarsıntı ile harap 
~%~9e kati geldi re onları. 
tl~h . ruh/anmn sımsiyah 
ftı,.11ıterinde gömülmeğe 
"•ıka 

t•~ P ~ bıraktı. 
bıJC: ~,'> ~sımist, kendi ruhunu. 
~;·ı 41>-'· ~~hunda . öldüren ve 

''tıdı Ofüsüne. kendi sıfa-
ı . 

tıfa "1ersıye yapandır. Bu 
''rı t, daima geri, daima 

~. <t . h 
0 

aıma ata ... 
ti~ n• göre ıyi bir şey, 
+ıi' ru bir şey yoktur. O, 
'ı.ı,:et hükümlerınden mah· 
•ır ''tılnız ve yalnız( inkar) 

.1• 1 '/lrfenfi) dlf. 

t~~ ~,t ~~ilab heyecam. cemi· 
0 ~l r 'zammı maddi. mane· 
g-1 ~"hatsız eden bu ruhu 
:'o'J ~,;u_lctan sonra kütlede 
1ıP~ 6ıt, 1~ Ve hem dış alemi 

111 'ttı•'> duygusu, düşüncesi. 
11 ~ 6a1,./· hedefi bir, Birlik. 

ıell". "'/)/ ·· 
111111~ G· ~~ ve varlık ha/ketti. 
rt~ıı' ''~ıct,'r:lı~·ımiz, göz kamaştı-
•' b r 8 b · ı- · ·..ı 
0 % · unu, ır ıgımızue 

" >'oruz. . 
10 .JI 

tıt). C'e . • * "' 
1,tl ~1tı "!_ı~~t. aile yığınları
o~ l'ııııı1 9°runüşüdür. Vatan. 
tı ,~ ~ba sınır/ar dahilinde ka
ı ,.rr ~~'t>; ~e şehirlerin bütün · 
1, ~•tıor~ il11desidir. Biz aileyi 
1f~ ılı?. 1r, e 1• Cemiyeti yapıya. 

811 
ı~ ~I} <l:sab•yı, şehİI i yapar

·~ıl 1311 '.'atanı yapıyoruz. 
' P~t~~ 10Prak/ar içinde, ya

~tt;r;~' bir eser vücude 
~~~ b~n hüsnü nıyetten 
,"~o,., '' (Türk) düşünmek. 

uııı ~h;ı6~ecte bir iflas ve bir 
e !~ '~t; kabul etmek de-
~e~ r. lisır/~rın harabe 

•
0
;; , _. L ÇULH!f 
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Bir Buz Fabrikası da Yapılacak 
Mebuslar1mızdan Faik Buz fabrikasma gelince tmdaki arazi için 500 fidan 

1 ahsin Uzer 
ve Valimiz 

Tahsin Uzerin 
Teşekkürleri 

llhmet Barutçudan Üçüncü dün idarehanemizi ziyaret verilmiştir. Köprünün iki Üçüncii Umumi Müfellitiaia 
Umumi Müfettişimiz Tah· eden faal Belediye reisimiz tarafmdaki boş arazi de 'fabain Uzer ve Valimiz Refik 
sin Uzere ve Valimiz Refik Bahri Doğanay belediye ta - ağaçlandırılacak ve sonra KoraJtaa ve Uaaum Müfettiılilt 

b . rafından bir buz Fabrikası mahalle aralanndalci mezar- Ma.liye Müıaviri Hayrettin Ziya Kora/tana gönderilen ır 1 h · · · ı k 
yapı acağını ve şe ır ıç-n- ilk/ar temizlettiritece ve Pazar rüaü Karadeıaiz Vapun ile 

mektupta Trabzon limllnt deki boş arsaların ağaçlan· bur11lar1 semt mahalle ço Hopa ya rıtaişler .. ir. Oıadaa dı 
mn inşasımn son saf hada dmlacağım söylemiştir. cuk bahçeleri haline getiri- madenler üzeriacle tetkikler yıp· 
bulunduğu bildirilmektedir. Zağnos köprüsünün al- lecektir. aık üzere Kovaraban n Murrula 

23 Niaa11 E.ıemealik bayramı 
alaasebetile vataa yavrularının 
röaterdikleri çok ince duygu va 
durumları voluada viliyetlerden, 
Kazalardan akaeden aıala•at röz:-

yaşı alutacrk kadar yilkaelt m•· 
aalı ve heyecanlıdır. 

411E:'.!r::Jm ________ .,. ___ ... lmll ___ , ___________________ , ride.ek ve bir iıııfta ıoara , ... En küçük. ve hjcra ·koylere 
kadar yeryer fÖriilen levhalara 
ve bilh ... ,. vat.n ve millet mu· 
habbeti ve Atatürk aıltile dopdo. 
lu ülvi ve Jayazıl maıazaralar Halkavinde Büyük Hamid gecesinde 

Cumartesi günü akşamı Halkevinde 
Büyük şair flbdülhak Hamidin ölümünün 
üçüncü yildönitmü münasebetile bir top
lantı yapildığmı r.re hatiplerm sözlerinden 
heyecanlanan Valimiz Refık Kora/tan'ın 
Hamid hakkında irticalen söyledıklerı de
ğerli sözleri bu sdyımıı.da yazacagımızdan 
bahsetmiştik. Refik Koraltanm büyük şair 
Hamit hakkındit söylediğı ve zabtına kıs· 
men muvaffak olabildiğimiz değerli sözle 
rıni muhterem okurlarımıza vadımız v~1rhıle 
aşağıda dercedıyoruz : 

Arkadaşlar ! 
ilk sihüaı şöyle olııcıtk. Hıtiplerın büvrılc 

şair hakkında söylcdık:leri sözlerden he) ccııırıla.ı.uuu 
tiilbaua mıllıyetc tulluk. eden kıaıııılarınaan ... licn 
hayatımda bcr anımı bu hc:y~cana meayuLum. Ve bu 
gurur ile yaşıyoruw ATA !'ÜRK dnrıni idı aıc eden, 
Ar A rüRK 2'ençtıg-u.in içıııd~ vaşıyorı:m Bu ııeytcınlı 
'fürldülc tablosu ıçındo bulundu2'umdaa prorramdı 

aozum olmadığı halde duygularım beni CtJşturdu 
Konuşma~ mccouıiyetıni duydum. Tekrar edıyorum. 
Duydutuw bu en büyuk heyecan ATATÜRK ıu.u. 

ruou ıdralc otmış olmaktan ve o rururu her an yaıa- __.._- VALİMiZ RltFIK KORAi.TAN 

mık.la otdut1.1ı1ıdaodır. Halkevle· baılı baııaı rol olaa ve aonunı değıldı. Ç )ld$ y ilrüyen deoizdt 
rınde b:ı turur vorea şaııaiyetle- kadar peıiodea ailrüldiyecalt olu yilzen pusulaaız, rclıl:teraiz yolcu· 
rin adını ve hatıralarını dinlemek Kudrettıı. tar ribi idik. Yirminci aaırda 

H Atatürk id.alimizi tıyi• elti. He· başlı başına bir heyecan kaynatı· ıç bir varlılıt cıaiyeti bu dafiaiz, açık, aarib, Türklük id., 
dır •. S.ndea evvel ıöz aöyliya• iki kadrettH ay.ramas. Canan ve ali, Türklük hedefidir, bahtiyar 
hatipler sakin fakat rubu •oıkuo ideal o• aaır evvel baıka, yirai bir aeıliz ( Alkıılar ) 
ve heyecanlı olaa bu hatipler aaır evvel ltqka itli laurin do Arkadıtlar . Çok feliketler, 

bııitadır. d L n· b" E Kelımeleri canlındıraralt şuau 
aöyledi : Canan ve ideal Allabtır. 
Veyahut Allah ca büyük ideal YI 

CaoaDdır. 

lıt• heni ltarııaızda ıö:r; aöy. 
lımi:re aevlr.cdea ı•y bu luulrettir. 
Bu iki mefhum beşerin tarihinde 

Cana• V• ideal. .. Biz bu mıf- b•hranlar geçir iıı.. iZi ır rro 
nokon Jizımciı lr.i, benlitimizi yap-

hueların ea bilyik aaouı•ı ıa· 

bilr.ılır ülttlne fıkaa Atatürkla 
aD.ladlk • .ltatürklen evvel bu ha· 
kımtlH aöaük v• vıri .. i& bir 
baldı fıciakirlık yapıyor, kH 
dökiiyordulr.. Fak.at itlealiaiz aarib 

ııa. Bu, oldu, şimdi hedefıiılik ve 
vuzalıııuzlult içinde dot'İliz. Artık 
hadeflerlaiz bellrmiı. idealiaizl 
bulmuşuz . O ideal AtatürktOr. 
Tek bir kiti .ie kalaak artık be-

- Arkuı ~de -

Başvekil ve Hariciye Vekilimiz umu
mi siyasetimiz hakkında izahat verdi 

Aııkara 25 ( A. A. ) - C H. Partiai Meclia garuou burün toplanmış ilk defa aöz alaa Muhterem 
Başvekilimiz Dı. Refik Saydam umumi aiyaHt vaziyttini izah etaiı, umumi aulh rayeai ve 'fürk all 
menfaatı bakımından Türkiye HülcOmetiaiai• bUyük devletlerle ve lr.omıularile teauıata hulundutuaa dair 
malO"Oat vermişt•r. Başvek.ilden ıonra ıöz alan bir çok hatiplerin mutaliaları dinlcomı1 ve aordukluı 
suallere H.ıric ı yc Vekilil1lİZ lizımreJe l cevapları vermiş, nihayet Patti umumi heyeti Hült011etin aiyaaeti· 
ni ve tak.ip ettiği hareket bdtioi ittifakla taavip etmiştir. 

İngilterenin Ak
deniz donanması 

Aokıra 25 ( A. A,) -
Maltadın hnreket ~den laıtliz 
Akdeniz filosu evveltt Yuua 
llmanlarıaı, Kıbrıı, Filistlu n 
Mmrı ıt1arel edecek, undan 
aanra Şıri.l Akdeniıde maaeY· 
raler yapacaktır. 

Veni Maarif 
Müdürümüz 
Erzurum maarif müclür/ü. 

ğünJen vilayetimiz maarif müdür
lütürıe tayin kzltnan Hamdi 
Keskin şehrimin gelerek vaz;f •· 
ıine başlamıştır . Genç maarif 
müdürimün yeni otni/tl"i"'' 
boıarıla' lf1fttnnl ef/f'(S , 

Tebriklere karşılıklar . 
Bahri Dofanay 

B•leJiye Reisi 
Trabz.on 

C. 21 Nis.n Milli hagramı miinaseb,tiyle vakı teb,iklerinize 
Reisicamhur ismet lnönü. teıeklclr eJiyo,liır. 

Bahri Do;ana!J 

23 Nisare 
sunarım. 

Um•mi K. GEDELEÇ 

B•lıtligc Reisi 
Trabzon 

baJ1rom11ıuı kutlular teıekkur ve saygılarımı 

B. M. M. Reisi M. A. RcnJa. 

Belediıe R•iılilinc 
Trab~on 

Mlllr hilt.imigıtimizi• karuluş tı1nünii kut/ularken Partimize 
tôıterilın sıcak ve içtın IHıflılığa teş•kkür eder ayni inen ve fÜ· 
wn/e haıa.rılar Jilcr sa,ıı v• ıeogilcriml sunarım. 

C: H. P. Gırıel s.1c,.ı.,;, Erzurum Mduıu 
l)r, F, T11Ht 

rimiıe avdet ıdeoekler411ir. 

karş11ında mebhud ve hayran kaJ. 
mamak kabil detildir. Vatuıa 

ebedıyeh lr.:ıdar ko uyucırlarını 
birer ateş pare ı c~lidet o!aa At•-

1 ra n 
konsolatusunda 

kabul resmi 
Kardeş lran Veliahtının 

düöünleri münasebettle dün 
şehrimiz lran konsulatusun
da kabul resmi yapdrn1ştlf. 

1 
lürlt yavrularını ta dnıoliltlerİD· 

' 

den c ışup g-elcn bir ıevgi ild 
aı:lauıı ... ım. 

A sil boyramlanmız 
milli gümerimizdır 
2J' Nison. , lıern bu 

günün temeli düniin yıl 

dönümü, hem yarının te
meli olacak bugünün ço. 
cuklarmm bayramı ıdı. Ya-
ni beşikten mezara kadar 
bil' mi/Jeti topyt!kü/1 saran 
köklü, ti/izli, ddllı budaklı 
bir bayram .. 

Hara sabahtan. 23 Ni-
san 1920 den önceki 
gibi bulamktı. /iz sonra 
duru bir aydınlık içinde 
yü~meğe başladık. 2.J l'li· 
sandan sonra yurt toprak
lar/ ve bu topraklartn üs: 
tünde oturanların ruhu pü
rü,süz bir vuzuh ve inanla 
dolmuştu. MUST/IFII KE
M/il adı her Türkün gön
lüne teselli. gözüne nf.!r. 
koluna kuvret veriyordu. 
Toplandık, anlaştık. r.ruruş-

tuk ve sonunda bu güzel 
günlere karuştuk. 

Pazar günü Belediye 
meydanındaKi kürsüden 
can/J birer ümit gibi hay
klfan çocukları coşarak din-
ledim. Önümden geçen 
çocuk çağlıyanına imrene 
rek baktım. Halkevi sine
masmda ,ocuJcların verdik
leri müsamereden oparlör
/ere akseden sesleri sevi
nerek, öğünerek içime dol· 
durdum .. f1TllTÜRK fOCUk· 
ıarınm O'nun Dur!u yolun
da inanla. güvenle ilerle
diklerini bir kere daha gö
rerek bahtiyar/Jğım arttı. 

PtJzar günü bütün ana 
yollar insanla dolup taşı
yordu. Hemen herkes te· 
miz geyinmiş, güler yüz
lü idi. 

Her yer bayraklarla süs
lenmişti. Büyük bir millet gü. 
nünde olduğumuz apaç:k 
belli oluyordu. Bu mil
letin ruhu o kadar hayatla 
doludur ki ne kadar fela
ket görse asla pas tutmaz. 
Böyle olma•a bu sözleri 
ben yazmak, siz okumak 
imk8mm bulabilir miydik? 

fi Niıın şQcıii tlıllfe. 

:h ~ ~ l9 ıüo ve Sayaiııt 8 r-io. 
Ü.;uocü U.numi Mjfell ş 

T ULer 

vinde 6 yaş1nda Yüksel Ka· 
ya/i mıkrofon önünde izinde 
şurını ezberden ınşdt etti. 
O kaddr güzel, duyarak. 
duyurarak mşat ettı ki qö.:
lerim yaşardı.. Sevımli 
yavrunun gözlerine akse-
den harikulade zekası ve 
pır I a !} t hassasiyetinde 
fi f 11 TU RK aşx.ımn bütün 
kud:et ve incılasmı seyret
mek beni yükseltti. Duy
gularımı buraya geçirmek· 
ten kendimi i!lfamadım. 

Rahat uyu. f1TIITÜRK/ 
Yavruların istediğinden dd
ha uyamktu/ar .. 

Su 
T rabzon suyu için ay

lardan beri çalışlldı
ğmı hep biliyoru~. 

Bu çalışmalarm ne netice 
verdiğini iki sayı evvelkı 

gazetede okuyup ferahladık, 
Eve/ki pazar suyun çı-

karıldıgı yere gidip vaziyeti 
yakmdan gördük. Beton 
bir kuyudan ayna gibi su 
fışkırıyordu. Xuyunun üs· 
tünden akseden motörün 
se:>·i geniş vadinin yeşillenen 
yamaçlarına bu hayat kay· 
nağının sıhhatlı türküsünü 
söyliyordu .. Evet şehir bu 
kaynaktan yeni bır sağlık 
re hayat iç«ek. Har.ranın 
güzelliğinden istifade eden 
halk öbek öbek gelip bu 
yeri ziyaret ediyorlardı. 

/Ih fltatürk ! Trabzonda, 
isminle birlikte ebediyete 
kadar akacak olan bu aziz 
arm•ğanm önünde saygı 
ile eğiliyoruz. Bu kumıu 

topraktan kaymyan duru 
su senin asıl ruhundur. 
Yurdun her karış toprağın
da, her damla suyunda her 
zerre havasında seni gör· 
mek mümkün.. Şair ne 
doğru söylemiş: 
Her vardı{:ıııııı 1•rde lıirer şabe1erhı 

var! 

Sen ömründe fen11filva· 
tan olmuştun; vatan şimdi 
fenafil ATl1TÜRK'tür ! 

Hokkt T uncoı. 
• 
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Trabzon 
geliş· 

a 

- - Ge~eA 1ayıdan Mab t -

1 

Oçaaca u u t Müfettiş 
sıfat ve 111Ahlyetll Tr bzonu 
ilk teşrlfleriodeıı H bir Uddet 
ıoora b• t•hlrde t aarladığı lş
ler•eo biri de İ•ar t zarlı· 
tıaı kaldırmak H J rl dı O· 
k••••l bir 'ırk yarat a ol
muthır. Tra ZOD• ço ıvıl ta 
iyi taıu•ıı olan 111 .Mtlf ttl
tl•iı lıdkıa blsıly tıaı, ıa
ba11larını urak tefek mırıltı· 
lımaı titri , d rbla gör t ~e 
d117uflarl7lı •lalıyip Olftrek b 
çok llzu l•, i ıb t1i c zel işe 
şö7lı bışlamııhr: 

Trı~zoal•ları 
ortıçıt d vriaı ha ld r sile 
bir tıkım aeaka 
iııkttr kı1m t n hiyet ala • 
kuru föhret v şı ı ı baoka 
atu t•hlrde nynk eaerler n 
nrhtlar yualm k i ka ı lln
lle ikta blQ lr H r c v rlık 
lmıkmııılın ıöçUp ldeıı Vali 
Kaclrloia ilk olar k kıbriol 
kıldaraık n arkasıai ku
maad1A Hamdi pa a rnkl l yı • 
mık Ye ıc.ara da bülU knbrl -
taaı t•blr tıııoa aakletm k ol
muttur. BUDUD lçhı ela ODC de 
Vali Kadri ve kumaadan hak· 
kıııdı bealenen 1anıı, ka at· 
Itri taablh fe kablrl ri kal l· 

rılm11ıadıkl lHbıti Trabzonlu· 
lara kabıd etllrllikltll sonra 
har iki kabrı 1ıktmh ve Parl• 
tednlye britmeden bir kı\I gllo 
önce yıldız ııoıaa11ada Trab
ıoAluları topladı. Ya larıoda 
yaşla, 11.kıllı bacılar, hocalar da 
bııluadu~a aalde un.neden 
mıalıkete hitap otti. Ufak. t -
tek mırıltıları s tur a muı. 

bet tesir Jarıtın bu bita ıdea 
ıoara laaret aızarlığıDİ bu tu· 
retle 11rl m11arlıta naklettirdi· 
ler vı parkı vQcude getlr eğe 
başladılar. Yarat11n Tahsi Uıer, 
adıaı koyanı da Refik Koraltıa 
olaa Atıpırk ~ok kı11 bir 11-

maa içinde, yıol göıtl kapı1ıp 
19ıacayı kadar bır gllu blr 
yeai tekil al ık ıuretile b•· 
ıaakQ kallat gelea• Atıparkrn 
bıgaa i9lnde gese , öııünde 
geçe• mınenerlırlı birlikt 
mmltıcılar « Allah raiı olıtl • 
du111lı Tıbıia uıere ı kra ia. 
rıaı iıbardaa kendilerini al mi· 
1orlar. ·-

lttıt Saraen de bir 
rıa ufak çaptı böyle har ktti~ 
dınltı Ilı kılm17arak zmltıy 

Hal~~vinde 
Konfer.ans 

orttıokul direktörü Abdullah 
Gü"el tarfından baJanlara Türk 
anası ve çocnk terbiyesi me'-Jzulu 
/aiti•' ·r konferans 'tJerilmiştir 
bu konferan• çok alakailer din· 
lenmiştir. 

Yeni İlyönkurul· 
üy leri 

Ali Becil P11latl ve Arif Sa· 
yıldu açılan C.H.P. İlyönkurul 
üyelikleriH Dit Tabibi Doktor 
Hayredtlin Atakol ve Avukat 
Cc•al Karahan ahHnştır. ...... 

Kayadan 
yuvarlanıp 
ölen kadın 

Ofan Hayrat nahlresine bağ
lı meclbar Korma11lı köyOn-
4eD ~tolla İbrahim o~ollımn n 
F erhıdın karııı 30 yaşındaki 
Patmı ııtırlarına ot almak içi 
çıktıtı bir kı71ttın junrlanı· 

Ol•GftQr. 

• 

Ali aydar 
Emf oğ u 

• 

Pamuk işleri içiıı Kırll gün 
vvel Erzinc t rikile Anka aya 

gid ç k d ğerli ve Tra zo un 
çok sevdiği uiz h.emşebrimiz Iğdır 
Pa uk Tarım satış Kooperatifleri 
birliği U u Müdürl B. Ali 
Haydar t irei!'ıu latanbuldan 
Şehrimize gelmiştir. 

Dü idarehanemizi ziyaret 
eden dı~erli arkadaşımız bir lı:: ç 
gün s ura lğdıra hareket edecek:. 
tit. 

Akçaabatta 
mezbaha 
Bugüa Akçaabıtto ye l bir 

masbıhaaıa t ıl atma mera. 
ıiai 71pılacıktır. •... , .. --

Ofta yangı 
H b r aldıtımıza göre Of 

kaza ı ın Bayrat Nahiyesine bağlı 
alrt Hankova köy- den plij oğul 
la"ı da Ali • i evi bir tzn 
aeliceıind ,içerısindek:i eşy ı vcı 

ahırda bulunan beş sıtırile ki i." 
len yaıı ıştır. Zarar ve ziyanı ın 
850 lira l fıı tt1bit dil i tir. 

a 

Kutlandı? 
Bir taraftan Halkevi, çocuk Şimdi belediye meydanında çocukları büyük bayramınız kul· 

Halkevinde 
Büyük Hômid 
G cesinde 

- Bıetarafı bir 
d fimize götürec"' cananımız v•'· 
( Şiddetli ve s\irckll alkıflat ) 

Ark daşlar bil assa illi t•~ 
rihimiz her edıbe ülbim oııc• 

esirkeme ku umu, obü,. taraftan yız. Burada on binlerce ins'ln lu olsun J • Derken koc'l meydan 
mektepler, beri taraftarı Halk ve daha önceden yerlerini almışfa... orıun coşkun ve gür sedasile, 
teşekküller 23 Ni,an bayramına dır. Çocuk alayları ve bu alag- ahenk beyanile çin çın çinlayordu. 
hazırlandılar, ögleki her yılkin larla akın eden halkla me.11dan Valimizden ,orrr• iki mek- hdıır zengindir. 
den daha üstün bir parlaklık dar gelmeye, bu kadar galabalı- tepli ve vilugcıiimiz aiget me· Seıi ekin arlrnda~larııı:ıı$1 
gösterilsin için butün hazırlıkta ğ istiap edemez bir hale gelmiş- muru Bay Mahmut tarafından adı zibi kendi de runç olan ~; 
en ince teferruat g·· den kaçırıl ti. Buna rağmen alınan tertibat çok güzel bir nul•k irad olan- k:adaşa bilna bu fırsatı verdifl 
malıdr. ile burada. çok. güzel flir durum dvktan sonra geçit resmi başladı dea dolayı teşekkür ederilll. Ed; 

Cumartesi günü Ö leden son- lemin edilmişti. Zabıtamızın bu hemen bir !.aat kadar süren bu de~ilim, Şair detili•. Şair delll • 

ra batün şelıir bayraklarla do husustaki gayret, faaliyet ve in· parlak geçit alluşl•rla sona erJi röru, duyan de•eltse, Türk 10' 

nanmıştı, köylerd.m davul zur· ti:zam peroerliii dikkate ve tak· ve halle. dajrltlı. ren, duyaa ve •uhitiD iatır•~ 
nalar gelmişti. Pazar sabahı dire şayandı. Bu seneki çocuk b«yramında taaıyaa bir inHıuhr. Bu iti1'•';1-
bagraklarla süslü şehrin göğsün Merasim vakti yanaşıyordu, mekteplerin çok. mcnelı ve gükaek şairdir. Öyle İH Türk olıaak ;fi' 
de trampet, boru sesleri, bando Kürsü hatipleri ça;ırır gibi idi. kıymet taşıyan levhaları göre bam içia ve fair olmak .içiD k, 
nun marşlarr herkesi uykusun Çok muhterem ve coıkun Vali- çarpıyordu. bilhaua Eb•cli e1• di.-. Ma~o•lı:i Tlrlciiı:, öyl• il' 
dan uyandırıyor. Sokaklar, mek miz mini mi11ilcrin arasında ge· Milli Şefimizin ganyana iki porl- ıairiz, ( Alkıılar ) • .d 

tep/erin önleri çocuk cıvrltılarile rintle tluramıyer, önüne gelen rc.l1ti taııyan levhanın sağrnJa Arkatiatlar : Haaldia öl.lll' 
çınloyor, kafrle kcıfile mektep· yavruları okşamaktan, seomekten bir grup çocuk göğüslerinde birer rin düıtlntiüm. Taarı TDrk ~ 
ferden çocuk alagları çocuk bah. kerıdilerini alamiyorlurdı. Adeta kalp işareti ve yurd halitaıt, cultlarııaa bu kadar meıud 
ç sine doğru akın yapryor, anne· onlar gibi seuinigor, onlarla r•- levhanın önünıle yarı1tm Cum· uıun omur müye1111r lcılsın. 8jj 
/ r, babalar yol kenarlarında, rimler çediriyordu. V«tan seJJgi· reisini, hakimini, zabitini, leuha onun fııni, ufulünden elem ciuydıı~·' " /) 

' 
pencerelerde, sokak başlarında ~i, ya~~ ~~evgisi, insan .se?gisi 

1 

nın soluna• çiftçileri, tw kadını y ııl ız derhal hatırı a gel~: 
biiyük halabalık halinde bu ge ıle yuregı çarpan Valımız o v• mulıielif sınıfları temsil eden r ı· O -ld"r." 111 

- ki d w 

1 
şunu soy ıyc.yım : o u~ u dl 

çi i seyrediyor, polisler intizamı gun çocu ar arasın - a, anneler, bir grup çocuğun ve lıeyeli mec- dağ" başı•daydıl:. Güzel Artvil' fi 
l~ e çalı"ılJor, yer yer her ta- babalar arasında oyle coşkun mııasile canlı Jıir tabloyu yaşa- 'd"L u 1 d b b ı "' iti " k ki k . . . . . . ı 111., ou un u5 u• u yer azı .ı 
r,affa bir hareket, bir şa ·ra · ı fD.CUk sevgısı, anne seugısı rzhar ı,rn bu tertıp çok güzeldi. t d Q 1 b" t bl d r ft' 'f . . . an an eD f ze ır a o u • •• 
bir fevkal<iılelik göze çarprgor. .edıyorlardı kı bu sev~ı coşku1t- Ve he/~ çocuk esirgeme ku· L • • d" H lk . d O ... oı~ ı·1• . . . 11.evımız ır. a evın • a .. 
Çocuk bahçesinde öyle bir man- luzugle nutuklarında tıı sevgisini rumıınun gegındrrıp ksşanJırıp - . . t 1 t k ,1• 
zara var ki; 3anki bu koca m•g heyecanla, mulıabbetle haykır· geçit gaptırdığı dört yüz küsür mu ıoçın dop .... m, lf dl . . . rfl' 
ı. b 1· 'k balı kt ·ı ~ k h I . . ra a şoy fi emııtı•· 1, dan ir papatya, ge ıncı çe. ma an, ı an etme ten ve ep • , talebe ıle ana m.ııktebınirı birer d- b" t -•f' ... 

d [ · J d b · · k · k fL • - ı- · . . uıtlyH ır meyva ciırab ı ~ "" sine dönmüş.. Yolla.,.., mey an or mzzu:e • a sevgıgı yaşatma tan çıçe. g uı •us u geçen mını mı- . . . _ . ti,.... 

l b l d ·ı k d"l · · ı dl ·ı · b··ı- k 1 . - n_.ar olıuD; Hamıdı yetıf '" insan ga a a ığın an geçı mez, en ı eruu a ama r ar. nı erı ve u un me lep errn gav· d " 

d l bl'r ı al gelmı"•tr' Saat V k t l . ı· l" . . . . kl . - - d k mıliet payı ar ol1Un. "' ~o~ uru maz rı e y •• a r ge mış ı. ı~ rzcrsınra rucu arı onumuz en geç~r en H ·.ı· . . . .11 t dY 
9 d k b h · d t /anış b · t• - · b d J "k 1 k 'f ·1ı h l amı .. ı yeııştırea •• • ..il t a çocıı a çesın en op oru ışare ı uzerıne an o stc - 1 zev , neşe, ı tı ar, egeca11 arı. 

9 
_ .. . . . . ıeJIJ' lı 

tamamlanmıştı. Onde band·ı o1 lal marşını çaldı ve hep bir a. rımıza pagan olmuyordu. Sa"1t 1 e ııyulderını yetışlırecok r} fi 
duğu halde çocuk esirgeme ku· ğızdan soqlenen bu Mill'i semho. doğ~u bütün mek~epliler kufilc.ler kaynaklara mali.ittir. ( .. ~.lk.ı~l• ç~ 
rumu kızıla!/ cemiy ti, lise, kız lumıı.zun ifadesi olan marş bitin- halınde semtlerıne ayrılmışlar Arkadaşlar · Bu mılletın . ,1 '• 
enstit(;sü, kız orta, erkek orta, ce S'lyın Valimiz kürsüye çıktı· ve öilede11 sonra saat ondörtten iztirabh gü11leri i yaşamış.bir ~ ri 
tecim ok lları ve britün ilk okzı[. lar ve lıitabelerine şöyl6c~ baş- on yediye kadar Halkeui sine- sıfatil h\disat beni mılliyet ba~\1,1 Ct 
lar talebesi ve spor; Parti, esnaf ladrler : masında küçükler tarafından ço· fazlHa mutaaıısip yapılmıştır. So ı,r ~ 
teşekkülleri belediye meydanına « Gönül bahçesinin sevgilileri, cuk 'tJelilerine güzel bir müsame- dem;:ı!aİn~e _milliyetçiyim, Ede~ 'i 
doğru lıar kete geçtiler. tatlı bülbülleri, sevimli Atatürk re verilmi~tir. C. A yatçı de~ıldua a •• yalnıı ~ 
---------------------------------·---------• ekPitimi aöyliyeyim .• Ben H•"' yl 

•• ur 

a a milli elemleri yazmadıtındaJI ~ ® \\ n ~ o o yukarıda siyleditim şek:ilde p 
~ ~ taaHubum yü.ztindea çok t .; 

etmiyordum. BH mıbııtÖ ~ 
O IF 

il • • 

n erının ıslah 
tazln miktarda m111r alıp götOr-

lıri lüıuıaunua tellllnl is
tea!lllştir. HU.kt1aetia muhtaç 
ıllrraa muıır tevzii hak.lmıdaki 

bu atlfetinl mlDnel n t!lkraula 
karşıla110 hslk bu haberi 
~uyu c çok eviaıait n geçea 
se eki urak.hk ynznaden 9ek· 
tiltl ri ı rur l .,.. ısıolınıa bu· 
sur t1 gi rll i balıua .b0-
k11m te knrşı m rbutiget · ve 
1 al rını bır kat daba artır
ıştır. Vilay t toputrnın çolt 

kı ır olm sı dolayılile 7erur 
J,eriain v maişet nsıtalarııun 

ıırtır.ılmGıil • husu unda valimiz 
h r tıırlU çareye başvurmak.ta 
ve bu 0U111l1de11 oluak:. ı.u HDt 

kır gO e yetişen Ye Adapil· 
ztırı ziraııt ıslAh tslysyc.ınuııdıo 

b tirile altı Mn kilo ( teı y • 
tış n tohumu .ı e 13!>00 kilo 
blnd ıie buğd y . \'e 45 kilo 
numunelik ır pırı ci tobumu 
getirilip ınc.rk ~ v ÖJ'· 
1 rin d gıtı ıştır. 

Mülhakatta 

~Sürm ned 
Arazi yüzünden 
çıkan bir hadise 

Sürmene kaznaının Cizera kö 
yünden Hacı oğıdları ar<ıı nda 
bir arazi lleaeleaindea dolayı çı· 

kan lcavra netioesiode bıriıtinin 
afırca yaralaıadıfı ve lı:avg.ıya 

lcaıi111lırın da karıştıiı ve zat>ıbo.ı 
derhal işe al k:ayuldu2u haber 
aliamıştır. 

Eğitmen Kursunun 
Küşadı tehi~ edildi 

B şik.d züode 30 NiıHda 
çılaoatını C\ velce haber vertiifİ· 
miı Eiitmen Kurı1;1nun Küşat 
r•ımi dört Mıy11, tohir etiilaittir. 

ve teksiri 
clıe-ıtılın vı çok faydalı H bu 
llnall için ~ok nrlmll çok el
verlıll buluo111 ıora f11ulnıun· 
dıa kart mlk.tardı ıonclırilmeıi 
1Uz11mu Yillyıtteıa Ziraat V ıi:a-
letiııe 7azılmış Te Vekllıtce mev
cud olaadı&ı cevılH nril•lşse 
rıht vllAyetla muıırraoa talep H 

ricası Qzerioı bunun bıtka 7er. 

lerden mubayauı lçi11 ıiraat 

işi tmeleri krıuumw te,kilAtıo· 
d n ı50 liralık oıkdi yardımda 
buhrn uş ve im paradan Ord• 
ve Of Jao aac•k: nç bia .kilo 

kadar ao1a f 11ul711ı temlu ve 
tedarik eltilebllaılttlr. Buda bu 
gUolerde g•tirlllp :ıurra dı~ıta. 

iacaktır. God kalın para ile de 
kır pirinci gıtlrtllm si husıııun
da ,uay t t ş bbuaa tta bulun· 

ai.taclır • 

1'oprnğınd n çok ı l Uf de 
edebilen köylülerimizin bir 

olsun r fah eviyesi:ae yü l· 
welerl husund h r ve 11 de 
1 tif d edilor k çıırel r arıın· 
maktsdlr. 

1 Bisikl t yar1şlar1 
Dir kaç hıfta evvel Halkevi 

hrııf ındu tertib edilen Bi•ildet 
mfısabak:al•rı bu de!ada BedeD 
TerbiyHİ Bölıeai tarafıQdan ter
tib edilerek 3() 4:·939 puar a-ünü 
saat g. 30 da Halk Partiti önüıı
den baflayıp Er:.ı:num oadtleıi 

üzeriDde 1~ kilometre 111ea11fede 
yapılacıtı ve bu yarıılarr bütüa 
Biıikletcileria iıtirak e4'cceti laa· 
ber alıamııtır. 

Kupa maçı 
Çı..ıcuk esirgeme kurumu 

mentıatına Af aç işleri cımi7ett 
tarafından ortaya kouan kupayı 
almak içln çarpışaa kulllplerdea 
finale kalın 'l'ta bznnspor. • td 
maagUcU takı ları araaıod s y ı 
pılan maçta ldmıogllcQ tıkımı 
Trıbıoaıpor takımını 2·-l 11yı 
il• Jtıtrık kvpııı kıaı•ıttır. 

O da aelıuadu. latanawld• 
ziyafette keıadiıine lıtad, ~~ 
Sizi air aoktadaa az .. viY' ~ 
Niçin •Hrleriaiı:de Tlirk •ill• 

.. eD i••iı •iky&1ta babHt•~ 
( N aaıl babıetme~im, dedıt 
beaia eHrleriai ekuıaadıaıı ~ 
laiz~tilai Türk oldufum it;İJI • #'. 
le_rı yaıı:aışı•dır ~enim 1'~ ~
ğumdeıa şlph~mı ~·iy• ~ it 
Türk. y.almz kendiaini dıfi.1 b~ 'lı~ 
be~~I.• .•bata eden cngia bır $ ./ it 
aahıbıaır. bea eHrleıimi b11 1

0
8' ~ 

yazarak. Türkün büyüldütünil ~~ 
yay11 yıaythm ) ~tl; '-

Arkadaşlar : Arada• ~ 
ıeçti lımıil HabiblD Türk t ~f 
düt edebiyat tarihini bir kıÇ . .r ' ' 1y ,, 
fa okuduk:. Ondan &oara bU 'JI. ~ 
lar bana Hamit · aşkıaı •f ~t-.' 
Trabzoadaa lcenaiıine bir ııı• ~; 
yaz.arak: Hamidin eHrler~•j i5' 
balında toplayıp Halltovi11>1•• dl 
tlermelerini rica ettim. Vo 0' 6' 
lci, Hamidi sizın yazılarıaııc.I•" 
ha iyi anladım. tif 

Ve U:i n büyük hi:ı:111' ~ 
Hıı idi Atatürk g nçlığinc t• (. ~hl 
mak oldu. Hamıdı _milli ve tıı,,a~ 
ccplıed n en iyi ıhata edeJI ti' 
çocuğu sensin, Hamidi• ~ 
cserl rini şerhedet"ek , Türk g ıı' 
. "b ,, 

ğıae ve cı aD edebiyatına 

ız. JI 
Arkadaşlar : Kemaliı:ııı bif' 

len bir ideul ve caDan ede J 

vardır. ' · 
Buna yar::tmak ve 1'!/ 

Cihana daha kuvvetli t•
111j': 

Türk r•oçlifiain ea 1eref~i1:,f~ 
aidir ( Elbette Hıleri v•., ;r, 

GeDçler : İlk baolatlıJ•,_ ~ 
tekrar tiöHrek aöyliyot$ .~ 
All&la ideal ve Cauadır. f'j 
al Allalıtır. Türk milleti ~ ~
bakmadu ve hiç kia••1' ~ 1 
etmedea rötıil rururla cıol\I ~ 
!ara, At&türk ribi bir ,aau;., ~ 
DÜ ıibi hay•tıaı milletiPO f'I' l'ıL 
vakfetm'§ bir kahrama•••. 0~ ıq 
gibi bir şnire ve si:zin gibıı::~d-; fı~ 
bir ıeDçliğe maliktir. ( ı~t'/ 
alkıılar, ) bu yüce varlı"- • ~~ 
lik elH bir millet vardır ~ I \Q 
·aiyea var olacaktır ( Sür• 
kııl•r 
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Qu Tarih , Bugün Bizi Her Bakımdan Refah ve Saadete Ula t 
Mukaddes Cumhuriyetimizin Temelinin Atddığı Tar· r ... 

~ /, Y•ıı ilsrde olanlar, Se
ci~' n''İerliii hepiniz ti/irsin.iz. 
,ı~ 6 

1~• genç olanlar: Siz de 
1 '"l11rı y4 kitaplardan oka· 

~iııd' ~~'cık tıe yahut büy:ikleri 

ıaf ltti içintlelırlcea millıti- ı lemigen !ttanbul Hıikiımeti 
miıin baerından Tiirkürı Meclisi lstanbulda. topladı. 
ölmetliğini v ölmiyeceğini /stanbrılda toplanan Meclis 
but ~n Düngaya isbat eden Jaha bir iş görmeden galip 
bir kahraman doğdu: Atatiirk deoletlerin işgal kuvvetleri 

Doktor Kazım Güler'in 
©liilf~rr~ '~ : 1«e11 dinliy•rek öğrendi-

, bla- •• ı. Bizim sef erberlilc. Jedi-
!'.lttia bu büyük sawaşa ta
,:ciler cihan harbi digor
'llt: Çünii •• savaşa tir
~ltn pek as 1t1itlet kalmış, 
~~"ilanın 61~ bucağı tom 
t 
0
.'' ıını şundiyı kadar bu 

lı ıo· ", . t fi •. ru.mtm1ş savaşın a e· 
ıçınde çalkalanmıştır. 

'- 1914 yılında başlıgan 
r Crınga sti.vaşına bız de 
~'lhh iıtik. [)ört sene bir çok 
~ ede alt olmamak için 

'

• 111tnu ı akıttı le.tan sonra 1 • 
.. ;'ttıle bir olan milletlerin 
t~:.':_larını bırakıp barış is 
, ··oeler~Hizerine bis de çcı · 

0~~ kalarak sulh2 talip 
"'•ıtuk 

'ı" Biliı~rıurıu7 lci ~iing•: 
ft '" fiı;ırlı '" onemlı 
,:'•lcları ıiz.erintle •tura-
~"'· Um•mi Harplın iı· 
~ ~~n tle•letlır ötıiın 
' ıoı/1rini liilclilclıri flıl
•~ -.,,, pı1tliıt1hlı1 bir oltı-
~1 •re /arıntl• ,.ylaıfftıga 
~~ ktlılar. V• zı1nnettil•r ki 
'tıq, _ "' Tirkliilc •rtılc öl· 
~~tur. Malı tize kıılmıflır. 
tıt1.~z6''. ki ölen 11e çölcen Türk 
1'~,ztı deiil padişahlıktı. 

~ ~ l•şzyortlu. Ve Dıinya 
t•i ''J-lcca gaıagtıcaktı. 
ç I ,,1/te düşmarılar bunda 
~~ '•ı •t ettiler. Güıluini /Jü

f""'.-r •rı hırsltı iızi paglaım• 
.~~, 

O milleti bu felaketten tarc/ından basılıp dağıttldı. 
lc.urtarmanm yine millete Mebusların bir lcısmı Ana
fll'1C '!1ekle 'Oe daynn'!'akla doluya kaçtı. Kaçamıyanlor 
k • 0 ı l 0 l cı c a I! ı n l Maltaga sürüldü. Akıbetin 
biliyo!du, /ştı bu düşünce bögl? olacağını evvelden 
fle ıuvenfe lstanbulda ken- b"l .. ı ATATÜRK 
Jisine flerilen ker nevi mev. 1 en.fJe sog egen .. 
k . "tL · k b l t . fJalctınde lıer dürlü tedbırı 

ı ve ru uegı a u e mıge· J . , . 
rek üçüncü ordu Mü/ ettişli- almıştı. stanbuldakı mec.ı 
ii tJazi/esitc fstanbuldan s'n basıl·p dağıtıldığı11ı Ög· 
z.aklaştı . 19 Magıs 1919 renince süratle harekete 

da Samsuna teldi milleti geçerek Anadolunun her 
düşünce ve maksadlarından vilô.getırıden mebuslar istedi. 
haberdar etti. Mıllet hir 23 Nisan 1920 de Türkige 
dıma;, bir kalp gibi onun Bıiyük Miilet Meclisini 
etrafında toplannı•lcta bir Anlcarada to,,ıadı. /stanbul
an bile tereddüt etmedi .. E11- dan "§" bir hükumet kur
t1eli Erzurumdıı sonr• Sı- tlu. Bunun atlına Türkiye 
••st• iki h~gük Konıre Büyük Millet Mecliıi hüku· 
oltlu. ATATURK. milletin meti Jeni/Ji. 
ôiuat iş h•ıın• ıeçmeıini Arlık bu t•rihten itiôa
d•vtısı lıendi irtıdcıi ve dii- Ten millıt her 1egde ıuı iı· 
şüncesil• . ~a~e~•t ıderek tı lc.1111li dıişiince "' iratle-
lı•llıt11111ını utıgor ve k•r- . J le l _ 

l le L ti ııne a•gan•r• flGr ııını ta aşan ı1nccı uu sure • . le • 
lce6il •l•ca;ına inaraıgordu. ~lflam ıttırccı tı. B• lıal 
/şt• ta Jüıüncı •• inanıı· miUelimi6in ı1sırl•rcı1 haı
lertlırlf.i Jıtıuı•ul liıikamıti- rıtini çektiil laiiriggetinı tıe 
ni s•rlıyartılc Millet Mecli- milli htılcimiıet mefkfıresi
ıinin toplan•tıııru istedi. ne lcaıuuıması itli. İıte 23 
PaJiı•h buna razi oldu. F•· Niıan hizim için mutlu 6ir 
kat Meclisin lstanbuldı1 top- ıündür. Bu tarih bu gün 
[anmasını taltp etti. Hal bu- bizi hır bakımdan re/ ah ve 
ki düşman işıali altında saadetı ulaştıran mukaddes 
eıılumın bir yerde t•plaraan 
Meclısin, milletin htıgrına Cumhariyetimizin temelinin 
6ir iş ıörmesi imkiirısızaı. tıtıldıjz tllrrhtir. 

ATATURKÜN sözünü din. HastJn Fahri Özlcagnak 

Her hafta olduğu gibi geçen salı günü de Ha kevi 
sinemasında hıfzıssıhha hakkında annelere 
doktorlar1mızdan Kazım Güler tarafından 

ıym li 
veril n 

konferansı aşağıda neşrediyoruz: 
- Geçen sayıt/an devam
Onu cezp ve celbetmeji 6il
mcli, kontluktan sonra da 
iirkütmemegi 'Ut lcaçırmtı

magı ögretmelidir. işte mu. 
vttf f tJkiget buradadır. lceni
isne itimadı olmıgan bir 
kimse, Mç bir zaman baş

lcalaruı• itimat tel/cin ıd '· 
mez. 

Muvaff•kiıette yegane 
ıır lc~n'i Je;ırinizı ta6idir. 
B• değeri artırmak için de 
kendinizi m•nen ve matl· 
hetın tcrtige ıtmılisini.ı. 

Maddi •e medeni t.erbi· 
yenizin nasıl yapılacwjını 

da öğrenmek için bu husus
ta yazılmış bir çok eserler 
vardır. Bunların en iyisi 
(genç kalırwz} namındaki 
kitaptır. Ba kitapla, ve ara
srrn yevmi gazetelerde çı· 
karı bazı sıhhi yazıları ta
kip ederseniz maddi ve be-

deni terbiyenin nasıl yapı

lac•ğtnı pekala öğrenebilir
si11iz. Manet1i hıf zıHıhhanm 
başlıca esası, (nikbin) ol· 
maktır, demiştik. Onun için 
a•ima iyi görmege alışrılım 
çü11kü, nikbin adam daima 

her şeyi igi görür. Onun 
raasarı11dc lıır ıeg güzeldir. 
DüragaıuR ıı1adet fit zevki 
de tliinı•gi toz pempesi ha
llndı ıörmılctir. Hflibuki, 
l11,6in "'"m lıer şeyi çir/cin 
l•r•fınJ•n törür. Bögle 
ctlaml•r tütıin muhitinin 
de lcendi•İıc• ugmasını ister
ler. Onlartı güneş gibi aşi
kar olan laakilcetlerden bah
setseniz onları inandır malc 
'fit kandırma.le çok ıordar. 

llalôuki, nikbin adam, 
Slltıd~t. rıf ah, huzur vı 
neşeyi daima her kese ug
makta bulur. 

Ndcbinlik o kadar büyük 

ve ıgi bir hasletdir ki, nik 
bin olan daima sılıatlıdır. 
Sıhatlı adam ise, vazif sini 
çok kolay ve igi yapan bir 
sdamdır. 

Bedbinlik, bir çok maraz
lara da sebeb olur meseld, 
k<mserin amili erken . bun•
ma11ın gtgcine amili de bed
binlikdir. işte onun ıçm, 

çirkin ve /ena şeylere dik
kat etme/eten, her şeyi ma
nasıs yere anlar ve anlama~ 
te~kit etmekten, herkesi 
tegif ve tahkirden çok çe
le.inmek lazımdır. 

Hiç kimsenin kal bini 
kırmamalı • mütemadiyen 
tırlana1ı , söylenen lıagatı 
fena gören , hayatından 
bitkinlik getiren iyi kimse
ler değildiler. fle dedikodu
cu/arla asla konuşmayınız 

temiz insanların ahlakları· 
nı da boz ırlar. Aileniz ef • 
radile zevc e zecenize. ÇO· 

cuklarınıza daima nezaketle 
.~ 

d•&~ 
.~v ~ ö naan . o (:::] cilcrinizi de payl magı~ız lO lb K E iL P « K U D U ~ ~ 

muamele ed niz: 'Oe hizmet-

L...J ~ ~ onları da memnun etmeye 
,ti b · çalışınız: böyle yaparsanız 
ıl ~ sad k b 1 d · ki karıt ) tohumlarınıda uyuz, barsak h· salıkla- demiş bu sefer baytar hem onlar memnun olur • ~ ~~lılt ı hayv nlar ilk ğmen u u urau arı hemde siz inşırah dayar-
i~ -.. Şenhayvanlardandı m hail rde bağh olarak saçar evinizde bulun- rına sebebiyet verir aldanıyorsunuz bakın sınzz bir fransız. mütefekkiri 

~ llı~~larca insanlara hiz bulundurulur ve gayet durduğunuz köpek bir Tehlike ve zararı (arkasında sarkık du- derki. N ezak et her şeyi 
it",! ti~ etıniş v sadakat temiz bakılır bu itibar- an çocuğunuzun kuca- bu kadar aşı kar olan ran şerit solucanının ucu- satın alır. f akat kendisi 

IS\Jst, J .. t k) . f ı bada'Da bir metaclir . 
01 liı r iştir av bekci- la faydalıdır ve azım- ğına çıkmış ve otur- bir mahlukun evlerde nu gos erere sızese a 
1 1\ \r h b l l f l"' k t · .. Emin olunuz ki nazik , tııf ~~t' e atta ordu hiz- dır fakat hiç ir üzum muşdur bu masum yav· aile içinde buluııdur~l- et, e a e verıyor g~r- mültefit bir adam, dtiny-ı. 

, ~t 1~dc yararlıklar gös- ve ihtiyaç olmadan ev- runun da buna karşı ması manasız bir süsten müyormusuuz demış yi bilihtigar peşinden ~ü-
,.~ L~ıştir Avrupada ki lerde saklanılan bilhas- b'' "k b' . . b k b" d .., 'ld' h adamcatız mahcup ol- riilclı!r ae her kes tar Jm-
"''ı ~~Uk uyu ır sevgısı var- aş a ırşey egı ır as- b" d h k·· k dan sevilir. H er gittiği g er-~~ . da2Iarda sureti sa süs için beslenilen d .. k k t h' l . d b" · · muş ve ır a a ope .. ,,, . ,_, \la ır oper, o şar. öpek- a sa ıp erın en ırııı- b l . . tle hürmet gadir. ' ecmbesı 

~ ~:- 1Y•de terbiye edil- köpekler sıhhatımız için . k k b b es emeye yemın etmış, lcolt1ydır . N efs'ini%de nik-
1. 1-, k te sevınere uyruğunu ne aytar .s:>rmuş u H' .. h kk. ok 

6
. 

1
••. k . . k' 

1 • :J ~h... Öpekler vardır bu çok tehikeli ve zarar- .. . . ıç şup e yo ı ç ın ıgı t<e neza etı ın ışa 
'l ~ .,..kler karlı dağlar- ldır şayet evinizde ço- sallar ve çocuğun elle- kopeyı ne ışte kullan_ır- yerinde bir iş yapmış ettirdikce • gör~ceksinizki 

f, ı ~ol rini yüzünü ve hatta sınız .... Köpek ıahıbi . b" l elem, keder, endışe h tta 
ıı ~~l Unu şaşırmış yo- cukda varsa tehlike da- . . . ışte oy e yapın, maddi sıkıntılar bile s ·zden 
;, ~t'ı ~tı bularak hayat- ha fazladır. Köpeyio ağzını ybalar yere atlar Hıç de•uş sıze sit, yağ, B.A. uıaklaşacaktir . Zevk ıcJe ne-; ~tl;ı kurtarır bugazla- etr fa verdiyi tehlike kaşınır ütün tüylerini yumurta veriyormu. ha- . Son şe düngarıın tadıdır. yLızık. 
~~ ~(\lhq~sılı bulunan ufak yanlız kuduz hastalığı döker yemek sofrasına yır demiş her halde bir bu t:ıtı ta.dım;1rın l1ra .. 

' ""·~ı k b ki l b · ı~ · b 1 d Binaenaleyh kendınız.i lıtr ,, ;, ~~ti? İçinde kuvvet değildir ayni zamanda çı ar ta a arı ya ar u şey vermesı azımkı es- Köy Ü vatan aş zaman , ,./kini bi fs 'qe ' 'b içkiler taşır bü- etrafa birçokta şerit suretle bizim de h sta- liyorsunuz cevaben pa- alıştırınız tıe buna h-er z ı-
~ hiımetlcrine ra- ( tenya ) solucan ( as- !anmamıza sebep olur yır hi~ bir şey vermiyor Kızılaya üye ol - Sonu i decrk sayıda ..... 



Sp/• 4 

Eser e 
- Hıttırrı birde -

halfıi4ieki airaaıaı alan Culllhuri

yıt Hükumeti, onu kenliine liyı lı: 
derecede aüılemek için bir uıaran 
aiya11ti etrafında lıaale y ap1111ya 

uvaştı ? Ba savaş, Vatanıa düa· 
lı:ü mHtarib çehreııiai defiştiraiı 
olmaauaa rağ'meıı ye r, ye r yük11l

t ilea abidelerle, eHrlırlı 9itmif 

dofil, yeal başlamııtır. Bu 11va1; 
Y • .ırtta, Yurttaıların yayılıp, ba
r.ndıfı laer lı::aaabayı Ankara'Jaş· 
tırıneıyo ıc..ıar dava m eıl celı:. 

811 rayey• var0ııalı:, herşeydea 
ovvel bu davayı lı:abul tmıkle, 

r önülleri bu davaya 1::aptırmalcla 
ve iyi ıörüş va iyi niyotle müm
kia alaealctır. 

Nikbin adam, nikbin müorııeı 
va cemiyet gibidir. Güçlüğ iı yen· 
d iren, rahat va huzura kavuştu· 
ran 111al~eme ve e rjisini kcndı, 
kendinılen yaratır • 

Uıaraa daninco, kafalar k li
meaia şümulü karş111nda geni7 ha-

yııller taıı•amaJıdır. U ran, hş, faş 
üstüae k.oy•ak, bediiyat n H• 

nata aüteallik • velev en küçük 

dahi C'laa • it ve e11r yarntmaktır. 

Hürmet 
Gi!a elclıa ki, Trabzon kcadin· ı 

d H ayrılaa parçaların taliiae bile 
gıpta etti, a içia ?. yine ayni 
dert. 

Nihaı•t ılç yıldaabcri, Dotu· 
aııa lı:alltıaaaaıııa , Büyti lt yapıcı· 

lar, teorlibeli e ller, kazıaa vurdu. 
Zamaa kı .. fakat aıler yapılıauh? •. 

Biiyülderia, Dotuauo kap111, 
Dotuaum atlHeıi , a4iını verdı~le ri 
Trabaoa da 6-a ka11'ıaaaciu biı · 
111iıi al•ıya li!taş ladJ. 

Ştlı:raae şayaatlır lı:i, tlaha 
ş i •cfülen .. büyült biaseyi aldı. 

Devlet eairramiyecelı:. Dalaa çok. 
ı•ylır yakacak. 

811 bız ve ıürat ÖDüııdc, şo 

bir aüe11eseleri b igane kalamaz. 
Ayai nlla uyarak seferber olmak 
lizım. Bu öalü hareketi anlaaı· 1 
yanlar var iae, ya z:ık, onlara .. 

Bia formaliteleri, iş n Hare 
badia bülı:Qalar diye düşlinüyo

ruı. lı ve, Here çengel takan, ve l 
baıarıları felce uinhn formalite l 
yoktur. Var diyeıılır, esaa itiba· 
rilı oau, durdurucu. fren verici 
bir lnvvet haliatla ltullanmıya ça· 
hşaalar elaca lı: tır ki, hem zihniyeti, 

hım •••ti nafile , ve aakat .• 

- t ' L W: Z: --... ::ı::s:=: 

Kapalı zarf usulile üç otobüs 
ahnocak 

Trabzon Belediye Encümeninden 
1 - Trob-z.on şehir dahili we uııf iyelerinde iıle

tibnek üzre ,.ü.6tıyaası p•zarlı;a 6ırn lc.ıl•n üç otobüse 
ait şartnamenin artırm•, e/c.o;i/tme 'CJI! ihaleln lcanunu
nıı11 12 ci matldf!sin• istinecltn tadil eiUtrek yeniden 
mrinalc.asaya flDZ 'ı karar •ltına clınmrş fle sözü ı~çen 
oto/,üslerin müeayaosı onbt!ı giin müddetle oe kapalı zarf 
us11ligle eksiltmejı konulmuştur. 

2 - Otobüslerin 939 modeli Ford fltg• Şe'tlrol• 
marlc.a l.i, kullanılmamış malcine ve şaseler üzerine şart
namtsi daiı ilinde karoseri imi/ edilmek srıretigle •Ücatle 
gdirilecektir. 

3 O/obüslerin trnhammen 6edeli 11100 liradır. 
4 - Muvakkat temintıt 832 lira 50 k•raştızr . 
5 - Kat·; teminat ihtzli! bedelinin o/o 15 sidir. 
6 - Ba otobüslere ait şartname •e .m•celler ylll

nız altı kuruıluk posta pulu gönderilnıelc surıtiy le bild 
bedel BeleJ;ge Fen heuetindt!n alına/Jilecektir. 

7 - Eksiltme 6 Magis 939 cumarte•İ ııinü saat 
10 da Be!ediue Encümeni odasırul• icr• lcılın•c11ktır . 

8 _ Elcsiltme lcapalı zarf uıulile yapılacaktır. 

ilan 
Of Mahllemeainden: 

Ao-k arhraa il• ıa.r•r• fH' 
rlleoek r ayriaeakaa• •• ıltwt- : 

Tışriaiaani 936 ta. ve 190.5 ve 
18 O N! iki parçı tarla 

Gayrl mıainllla ltn.lu .•• •n&l 
mhaallell Ntatı auaaruı: 

Hane civarı ve Bele civarı ve 

me1inoz lı::öyündea 
takdir ehıaaa ltı7met : 

19Ll6 Nt;? 200lira 1810 NQ 700 lira 
Artırıaanın yapılı catı yer, 

gün, 1111t : 
OF mahkeme kalt:minde 
26 Mayıı 939 c uma ıiinü 

aaatlO den 12 
1 • lt;b11. ıa1rl••k11.lll• utıraa 

Şartaam11I 26·' ·1&9 tartllia•ea ltJ 
barıa 939-1 :Nı. lle OF rııab.keme 
daireelnin •11.&JJ•• numarutllda 
aerbıJa ıerebJl .. 11( lçlll açıktı r 

llln•a yazılı olanlardu far:la malt 
111at almak \lteyaııler, ltb• tartaa
aeyı n 9S9 1 , .. ,a aumar ... Ue 
aıaurlyetimlz:e • urau.at etaell4lr 

2· .A.rlırmaya ltli•lk lçla ya.icarı•• 
yazılı kıymatbı ytl.ıde yed.1b11.çuk 
alıbeUnde ,., n7a mtllt ltlr aalrıaımı 

tealııat naektaba tnfl e411eeelttlr (lH) 
S- lpotek ıaklbi alaeakh larla dlter 

•lllı:darlaruı n irtifalı:: hattı edılp 
lermı• gayrlaealı:ul 1191'i•dekt kakla 
rını hııaoatle fal& Ye murat. dair 
elan iddialarını ifbu Ula \artblacltll 
lhtibaren yirmi gtın içlade tYrakı 

mtlııbltelerlle birlikte meaaliyetlaı.I 
:ı:e bllcUrıaeleri icap Mer. aka haJ 
de haltları tapu ııicUUe aabıt ol111a 

9 - 1 ekli/ mekluplaı ı 6 MaJJıs 939 Cumartesi gil
nü ıt1at 9 er4 kadar ihale komsig••• reisi olan IJeledige 
Reisint! makbuz mukabilinde te"> lim eJileccktir. 1-4 

ilan İlan 
.. dıkı:a ııAtış bf,dellnln payla1J111Hınd11 11 

llarlç kalırlar. - -

' OOıteıUH rtacle a~t;-;!: 
iftiralı: .. ..ı.r uwaa tar f 
elı:aawı n lln.ala aal&aat ::.. 
.,. baaluı temaaıa lı:aRl 
ad .,. llltlbar oluaular. ıt 

6 Ta7la Mitlen ....... ,., 
mealı:ul iç •ela batu.UCWI ~ 
•• çok artırMa lllale MIÜ' ~ 
artırma beCell aa&a••• lı:ıJ.-,f. 
1'&•• yıtalt Mtl•l bv.lad • ı> 
ubf iak7eala aı ... tıaa ~ ~1.ı 
dlt•r daaakhlar Mlaaqı ~ 
bualana • ı•rrl , .. ıı:ıd 11• t.,.t 
eflhnit aloalanaıo. ....... u: 
fulaya tıkıauıa •• tok arbr ... 
tahktdl balı:ı ltahu.lı. bere ar~:; 
oa betı Gtı.n daha teacllt .,. oa 
f1lllla MJIU ılaa tt' 
9.5. 939 cu•• ıtt1D1l ayııl ::,. 
yapılacak: utır•a .. , lteclall 1&Uf~ 
ala alaoatuıa rilfbaı elH 
alaulı:lılarıa o ıaraıt •Nlı:wl U• ~ 
ecl.ll•lf alualı::luı ••••-Ma _,. 
1• ,akmak tutilı, .. ~lı: eltfll 

Uaale e41llr. IOyle bir IM4•1 -ı: .• u..... ıı..aı. J&f'llaa&. .,. .. 
talebi •ı,.r. 

• Oayri aeakal ıı:.a..-.. ~ 
.ı .... ıa- cl•laal ,,.,. ·~ ... 
aü.let lçia.. ,....,. .,..,..,. ....-

kararı feaelHarat 11...,..._ ••~ 
1n .. ıı: te1rıut. bal .... aı- ....-;ff 
el•ufw befılle al•+ ruı elaal_ ~ 
iıwlumaHa kean ••Mit ,ea •~ 
le artırmaya tıkar~ a .. 11: eruı;.. 
lı.&lı edlllr. lkl lllale anwa~ -
.,.. ,.,.. rtaler ı~... ,., ... ~ 
keaap ıluaaoat falı n ~-~ __.,, 
lar ayrıca ltftme lııacet kaJıla•~ 
m.Aa11rlyetluıiı.oe ahtı.._ ~ 
mdcle (1 :ıa) '-

Gayrl mıonk ıı 1 ler yalı:aria 11&t• 'J 
26 • ;j - \JS\1 ııulltiııdc OF mılı k•"' ff 
Dll'murlutu odHıa.la l9bu ili•,-• 
1f3ılw1Joa • r h rma ,.rtaamıi dei 
de satılacağı llAa olunur. ~ Bir ııhir, bir evden farklımi· 

dır ? Aile reiııi, evini z:evkiae 
r öre ıüıl•rlı:en, şehi rin huıuıl 
müesıeaeleı i, yani ıchir balkıaıa 
mecieai, içtimri, sıhhi ibtiyaçlarile 
alakadar çevreleı i, müşterek ve 
1ı1muıai zevklere rör..ı şebirc iati
k llaet ve r üxellik vermefe çalı
ıı ·lar. u tarzdaki çalışaayı, cüz' 
tellkki eıieraelc, ayai bakımdan 
bütiia çalıımaları da k.ül addetaık 
icıbed1r k.i, bndaa V ataa imarı 

Şu haldı, Trabzoada (Başlar) J 

ıa hüsnti a iyetle eser bırakmak ( 
a z i m ve it a r a r ı n ı, Ak:çııolıııt icra mt•murluğundıın : 
içteıa, içe kötülem•ı• ıııvai•n ve Açık artımın ile p11rııya çevl'!lo· 

cık gııyriıuenk lıln ne oldu~u : 
buıuıi müeasea'!lerin bu katılaa- Bir p ırçı tıırla ve 19 lıtt ll 

Ak.çaabad İcra memurJu~undan : • 
Nefai pulataae malıalleaindrn 

Temel Çolak oğluaa bia lira ve 
ayrıca maaraf ve f.tize borçlu 

Gül ve çiçek satın ohnacak 
Belediye Encümeninden : . j 
Aıapark 'a tlilcilnt~lc. üzre tıil ve muhtelif cinı flf~. 

pn•rlılcl,.. mul,tıgaa etlilıc,ğinden taliplerin S"l' "' C~ 
ma tünlıri sotft T ti tJ,. Encümf!ne muraco•tf•,, i/d11 •~ 

larına enıel olacalc. tıdbirltrl& hazırda (yirmi) sık 70y ia llğin 
vfraıaa ve nihayet "Ben yapama· frabzeoun Ayafilboy mahalleaindea 

ve A kçaabad eıiti bank memuru 
Mahmud Y abya ka rııı Zeki venin 
bu bo rcun temioi iı lifasi için lct
sıbHın Nefıi Pulatar.e mahalles ilin 

sahil rıiıtım mt.vkiiııde tarafları 

ırmalı: ve deniz ve yol ve kuml•k. 
ile mahdut uç k.tt üzeriae müccd-

dı•, aea aiçin y•pubiliyeraun,. mülk eşcaıi. 
Gayri menkulfin bulunduğu mevki, 

Ağaç kazık eksiltmesi fltlfila İ&ab OlUD&D her türlü ba• mahallesi, sokağı, f!UIDftl'aSI : 

raket, aaticcıiz, yersiz ve dema· lspöndan kö)'üode va tıpu-
roji olaralc karşılanacak.tır. nua 306 senesi \dlounlsanl ve 

E.ıore v~ yapıcısına aayrı lizı•. 172 ve 17a numarıısınrta kayıtlı 
Belediye Encümeninden : 

Btlt:tlrqeye lüzumu olnn ( 500 ) adet tıjaç /cffzılc ~ 
bagaa. edilece;tnden tııliplerin Salı "' C11m• 'iinlıri ı• 

~ ciofar. 
Mevzu• Trabzoııuauza tatbik 

edince, iati9aıaız şu olur : 

ÇULHa Taktir ounan kıymet : 

Yılllrdır, kandi baliao terke · 
dilmiı, bak:ımm: bir ıeair . Eski 
varlıfıaa bir ı•y illn edile•iye 
edileaiye ilatiyat ıeraaye gibi 
varlıtını üıto varmiı bir i•hir ... 
Buaua aoticeai elarak, Bu ıehirtla 
yaıayaalar, esere saaaaakta hak· 
Jıdırlır. 

Zayi 
iki ag wvel lıc1viyet cüzJa. 

nrnr sapı ettim. Yenisini rılara · 

ğımda,. zayiinin hükmü olmadı 

ğ1nr ilan eylerim. 
Tonyonın karşılar kögıinden 

Tatar ofullarından 334 doğumlu 
Masa ot lu Hasan Aslan 

Gayri menkul satış ilanı 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

2020 iklbin yirmi firııdır. 
Artırmanın ynpılacağı yer, gün, snnt 

Akçaabat lcra d alaesi ônUnd e 
26 - ô-939 pazartesi günü saat 1 O 
ı - İşbu gayrimenkullln artırma 

vartname&i 21i .ı 939 tarihiudeıı itiha· 
reu U38·U3 No. ilo Akr;abat icra 
dal eılniıı muııyyen ııunıara-

eıııdıı. h1;rke ln görebilıııe11l için u 

ı;ıkhr. 1Ii1nda yazılı olandun fazla 
ıualılnıat almıık isteyenler. işbu şart· 
nameye U3K ı.ı3 dosya nuıuıırıısı ile 
menıurıyetimie~ muracnat clwelldir. 
2 • Artırmaya lştlrAk için yukarda 
yazılı kıymeUn yüzde yedl?uçuk 
nlııbelinde pey vova millt bir ban-

14 de Encümene müracaatları i!an olunur. _/ 

Pazarhkla kurşun satılacak 
Belediye Encümeninden : 
Belediyetlı mf'vcut bir mikdar lcurşun p•zarlılclıı ~ 

tılaca;ınclan taliplerin Salı ve Cama ıü11leri Hat '' 
cncürntne müracaatları ild1t olunur. ~ 

--~-----------------------------"' 
Köprü tamirat eksiltmesi 

Vilayet Daimi Encümeninden : 

Muh•mmın kıynt ti mcokii nev'i M. '- · kanın teminat mektubunu tevdi ede· 
muıuı~k•t tı . cektir· (tı4) 

detcn yapılmış biaa aaltazıam atı · 

fı hiııse3İ açık. artırma ile ıatıla
c \lt.lır. artırma şartaame•i !ı:!O·l 939 
tarihinden itıbaren her lceı lara 
fındaıa açık olarak görülebilecek· 
tir. İşbu aoltaz i.zerınde bir ıüna 
hakları ve satııa dair idtiiaları 

olanların ıösterilen tarihten iti
baren 9~8 • lU: .. yılı cioıya nıa

maruile ic. a daireıine murac.ıat

ları, alı:ıi lakdırde itiraz kabul 
edilemeyec:ti v• aatıııa s .6.9J9 
taıihine muaaıılif pazartHi f ÜDÜ aaa 
10 da yapılaeaıı ve birinei artır· 

mada kıya.eti mulıa•menia yüzde 
yetmiş beıini bulaadıtı tak.tinle 
ı 5 2ün dana uzatılaralı: aatııın 

Trabzon, Rizıt sahil yolunan 4YXtl50 inci lcil•fTl'I~ 
sindelci Arlco/a lcöprüsünü11 ( 3'0) lira (6) Jcgru,l•lc il 
mirııtı pazarlılc.la elc.ıiltme;ı lcon•lmuştur. M••elc/c•I ~ 
m;natı (25) lira (50) lc.uralfar. 27-tl-9J'J t•rtlıinı 'i ·ır 
perşemb• tünü ıtıat T 5 de ih•lesi gtrpılccalctır. /ıtı~1 

lira K . 

600 Durbintır mahallesi 
Kireçhanı deresi tula 3967 

80 .. 

lirtı 

45 

a . lpotek ııahihi alncaklılarla diğer 
alikadarlnrın ve irlllıık ı.ıakkı ıııı.bıp 
!erinin gnyrimekul üzerindeki hak· 
}arını busu ile faiz ve maıırufa dair 
olan iddialurıı:ıı iibu ilA.n tarihinden rirı Daimi Encümene miiraca•tları . 2-.::,/ 

ltırla '111 •tlak 
2279 6 ınllsbltelerile birlikte momuriveli-l 

itibaren yirmi gUn içinde evraKi 

wizo bildirmeleri icap eder. Aksı 

'..!O 6 939 11h lı!ÜDÜ ayai ıaatta 
yepılaca2'tnı va alıcıları• heyeti 
aıecınuaaı ıtibarile luyaeti auham
mi si olan 2500 li ranıa nııfınım 

yüzde 7 ,ö oiıbetiade 2üvenme pa· 
rasile ve ıa milli bir banlcanın 

teminat seaecile AIE:çu bad İcra 
daıreıiae murac:aatlaıı ilan oluDur. 

Şoförveişci arayanlara _Haıu:r! m•htıııien~n Akç11ba~ k.azesı D !irbinar mahal· halde hakları tapu . ıilcillle sahil 
lııı11ce lcı gakllrıtla cıns fle mesah•ltırı yazılı ôulun•n olmadkıça satış bedelınin paylaşma

aından hariç kalırlar. 
I ıgrı mınkallt1riR mülkiyeti, ihrıle ieJelteri ÜF senetle fit: 4 _ Göııt.~rJlen günde artırmaya iş· 
aç talcıittı Öct.nmek şa1tile satılı;tı çıkarılmıştır. - tirıık edenler artırma şartramee!ni ----------

Otomobilciler Ce.1.iyetinden : ~-· 
., 5 tuo t "h. t ı. • .. 15 d v,· ı • okumuş ı.•o lüzumlu maıılıunt almış edilmezH ikale yapılamaz. Ve ıatıoın 

• • 7J.7 arı ıne ça an perıem11e ıunu saat e ııa- ve bunları temaınen kabul etmiş tııM~i dü~r. 
Şofö fit: işci ar.-.yanlar cemiyete mürocaotla h11 fi' 

suslalci iltti!lafları tımin ıtlilectği tihi vıriltctlc s:~ 
v~ işcilerin her türlü emnigtt fll itimatları t•• J ıet ••k•INınca toplan11cıık olan Dailfti Encüm•nde ihaleleri nd n illlıar olunurlar. 6 • Gayri menkul kendieiae ihale 

/ Jı · ki'/ • ·· E - _ · 5 • Tayin tıdilen zamanda gayri olun.an kimse derhal veya verilen 
ıa,ı aca tır. Jıte ı erın• tun fil saatta ncamene mura· menlrnl 1lç defa bağrJldıktaıı aonrll mllhlel içinde parayı vermo:ı.ae itıalı 
•••tl•rı . 4- 4 eıı cok artırana ihale edilır. Ancak kararı fesholunarak kendislndeu evYeJ 

edilir. 2-:_:,/ 

Mevaddi İnhisariye 
eksiltmesi 

ERZURUM İNHİSARLAR 

nakliyat 

BAŞMÜDÜR
LÜGÜNDEN: 

1 Erz•rum Başmüdürlüğüne ia;lı A;rı, Tutak, Eltş
lıirt, Ba!Jazit, Digadin, Tercan, T•rtum, Olt•, Hınu, Htı-
Httlıalı, i spir, Aşkale idtırelerilı Tr•bzon Baımüd·,rlüğü-
11e, Er•ur•mJ11n 1 Haziran 939 dan 31 Mayıs 9-10 gaye 
•i11e kul•r bir ıene zarfınca s~vkıdilıcek tahminen 397250 
lc.ilo metJaddi inhisarige fit saiT1nin ntılcil işleri kaplllı 
••rf u:rulilı 12 Niıan 939 tarihintlın iti/,aren 20 gün 
mmtlcıtle ıksiltmege lconulmu,t•r, 

2 - llıalı 2 Mayıs 939 tinıinı mjıadif s•lı ıunu 
~•al 15 ti• Erzurllm inhisarlar B•şmücarlüiü /Jin11sıntla 
ga,ıl•caktır. 

3 .- Taliplerin /0 7,5 muhammın te1J1İ11at milct•rı olan 
'48 lırtı 45 kuruşu ih le gününd•11 ıfl•ıl inhistırlar wu
n11i11e t111inıa etmeleri arttır. 

4 - T•tiplır 6u nakliyata •it ıart11a,,,.egi her gün 
Ers•rum fit Trabzon Başmücürlüklırile Erzi1tc1ın , Karı 
m~Jt·~~I müJiirlüklerinJe ve A;rı 1J1üllt.lc Mücürlüğiintlı 
g•rıiılırlır. 

5 - T•lipler teklif mektuplarını kırmızı muml• mi
Jıirld olarak ikinci madtletlı göıtırilen saatten bir !tıdt 
••••line icatlar makbuz malcabilintl' lcomsigon rtisinı 
wermdcri lazımdır. Posıaıl• 11ak116•lf1cıık ııcikmıler lca6ııl 

""'''"'''' ~ 

artrrma bed.eli ıuulınınmen klymetin yllksek teklıflc buluııan kimse arzetınie K .
1 
r a l ı k b .

1 
n a 

yltzde yetmif bePşinl bulına:ı: veya •lduğu bedıı!Je almağa razı olmaz 
tatış iıleyeııln alacağına ruchnni olan veya bulunıııa:ı:ea heıuun onbeş gün ~ 
dijıer alacaklilar bııı unup da ıı wuel ı.ıınddetle artırmaya çıkarılıp en çok f(lll 
bunların o gayri menkul ile Leıııin artırana ihale edillr. İki ilınle ara Garaj, am/,ar, artlige, t•wıirh~ne, dtpo fil I ,ı 
941ilmiş alacaklar1n mecmuundan ıundaki fark ve g1.:,en günler içinde gibi i~ lerdt kullanmrıı· a pe/c ıfoeri~ (i Çömlelcçitle aflfı 1ı 
fallayıı çıoma:ı;ıın en c;ok arlırıuın ıt' 
taalahtıdü baki kalmak üzere arlırro yllyde beşden he::ıap oluııacuk faiz caddeye "e denize nazır fi• ıu.hile pek gc:kın bir !J r'' 

ve diğer zııı arlıır ayrıca hükme 1 1 1' 
on beş iüa dulıa temdit ve onbeşiııcl hacet kalmaksııan menıuriyeUmi;ı;eç kain cihat er6eası lciremitliğe kadar kar t ir fit "'• ,,ı 
::;~a:~:ı a:~~~:da, bedell &atış iıte· alıcıdan tahsil olunur. madde (133) muhat b•hçe fi fit on bini mitecaviz 'uual istial>ın• ~ 
yenin alacaaına rttçhıı.ni olan diğer Oaymenkullorin yukarida göııerilen sa it büyüle llir bina emıallerine nısiatle eh••n bir.. 1 ' ' 

i k ı · 26 lı 939 Uırihiuıle Akı:ııbat icra Ç ..ııl" 
alacaklıların o gayr men u ıle lemin mokabiliPu/e İcara •eri/ıceg" inJ•n ta/ip 011111/ar Oı,..,~, memurluiu odaııında. işba Ye göı· .,.r" 
edilmiş ıılacakl~rı nıecmuundanfazla tcriıeıı ıırt,rmn şartnamesinde satıla· , ide baklcal Bay icar• Ahmet "' •rkaJ•ıı Saic•y"'a ya çıkmak şarlıle,. en ı;ok artırana 2 
illale ed1llr. Bllyla bir bedel elde eağı llilıı olunur. caat etmelicirler. -

------------------------------~~-----------

M•hallııi 

Firenlclıiı•r 

lslc.ıntlerpaşa 

.. 

.. 
Boztepeibald 
EstJak 

Gayrimenkul satış artırması ·r" 
Sokağı N,,,-; Miıtemilcitı M. 2. K. N. M. N. M•la•m,,,.•• lcı.,mıtı 1 

Kani ta Hanı 

Çömlekçi M•i• %a 
Kızıltopr11k Arsa 
Kahraman O. ,, 
Piroğlu çıkmazı. 
Golo oğlu Maı tı%fl. 

F ••le.ani 4 oda bir .~of• o 
•ltkatta 1 oda T ıiifc 353 7 3 1890 r 
m11thah ve iahçe oe 
kugu ve çeım!! 

126--128 
114 
150 

587-88 
/5.40 2 

337-338 
ı2 

223-524-525 
85-86 

40 

400 
70 
60 

125 
500 

Defterdarlıktan: , 1ı1 
• Yakarıda einJ we e•safı 111rt~•.meleri~~ ilişik cıcırtıkıntla lıud•t ves11irel11i yazılı ıaırı. mınlcull_eri11 '',,j-,r. 
peşin ödenmek 1artile 14-~!J9 !""~ıntlen ıtıb~ren _on.hvı tün 111iidtlıt_l•. •• ·~ı_k •rtırma 11ır~tı~e ••tılıı• ''/do~Pf 
tır. Talip olanların güzce ı ,5 Jıpesıto •lcç11ları!e hırlıktı 9-5-93J ttırıhını wtuıctli/ Selı ıunu ıcat 14 tlı ' 
titri l:ta t• lanocalc ~t1ıiti1Mf"' mırcc~ıılcrı 1 """ 
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