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Şehir planı ve emlak 
Arsa kıymetleri 

Sayın T oh~ in Uzer diyor ki .... 

Umumi Meclis 
Mesaisine devam ·ediyor 

Şehir P/fın1 t tbikat sa asma girdiği gün Trabzon 
~ehrı ve civannd kı emlak ve arsa kıymetlerinin bugün· 

Vilayet umumi rpeclisi
nin yedinci intihap devre
sınin birinci toplantı sene 
sine ait birinci ictimaı 92-
9j9 tarihine tesadüf eden 
Perşembe günü saat 15 de 

ka değerinden bir kuruş dahi kaybetmesine kat'iyen 
tnkfın ve ihtim al mevcut olmadığını söyliyen Sayrn 

Umumi Miıfetflşimiz esaserı böyle menfi bir düşünceye 
de asl'!_!.aik yokdur diyor. 

1 

Eğitmen kursu 
ve Eğitmenler 

Irıki ab mızın kıi. tur ci 
11 z nrn c man zam an bir 
1Qkım k rizler g ç rdı ·; mu 
~ lcka k olduğu gibi bugun 
tlae metıcu t bulunan cıhuz 
"e vası ta ar la d'l geniş halk 
kıttclerin irfıın ıahasmda 
doy urmakta b 'r hayli müş 
kıfat çtdcildi ji oe bütun güç-
1uk/tri yenebilmek için de 
&·, IC1ç gıldanberi s'.lğa so 
/Q bocalayıp durdujumuz 
J 1Ph .,siz bir hak.ık ttır. 

At Jtürk dehasının son 
Yıllarda ortaya k ogduju 
6ir form ü l hugıin uçuncii 
'~tih:ın dev resinin muvaf 
!Qkil)et le t1ermeje f az.ırlan· 

Ö 'tıdctadır. 

Pa rl!ıtfl ~ehirclltk mQteb11· 1 Vali Refik Koralaau'rn ri
sisl Pr. Lılmber tarafındın yı. yasetinde azadan Saliha 
pılmakta olan Trabıoo ş•hrl· . _ . w 

nlo PJanıo AnDprojı hıtllnde lkır, Kamil Dedeoglu. Os-
h zırhrndıtıoı bu.odan onc~kl man Dursun. Bekir Sükuti 
sayıla rımızda mutıterem halkı- Ko/aksızoğlu. Cemal Rıza 
mıza mOj1elemlştik Çmar ( Trabzon) Kadri 

Şehrin bUttıo iktisadi Ye I · ·· 
· ti i · ka ıt· 0 ö mesut Evren . smaıl Sur-
ıç ma ım o ve ıera ı & ;,ı; 

oüode tutularak hazırlanan bu men. Tursun Çakır, Nafi z 
pUloı göre şt-hrla muhtelif Kulaç ( Sürmene) Zehra 
mohallelerhıde yapılması lcs- Sar3ı. Musta fa Cansız. Tur-
bedeo tadilat ve ioşftattao mı. ~ . 
ada bir takım arsa ve ııkarın sun oguz. !'tuman Sabıt 
lıtlıalAkl lcııb edeceQ'IDdea bu- coşkun Yakup flkyuz. ( Of) 
nu şimdiden nanrı itibara ılı- Münir serdar. !Iakkı Başa
rak. b ııı arsa •e emhllıa ılım 
11tımıı.dı bir takım fQphe ve ran, Hasan Kazancı, Kemal 
tereddUtlerla ba11l ol'utu an- Saka ( lfkcaabad) Şevket 
laşılmak.tadır. . w 

B h at ı. dl 
11 

ö Karademz. Mehmet Saglam 
u uıu a a.en s e fl rQ-

şen titr mubıurlrlmlıe s"1111 Mehmet Kudu, Cemal Mu· 
Umumi Mnrettlşimiı Hay Tabıln rathan ( Vakfıkebir) Cemal 
Uzer demiştirki: 'frabıooda top- Eyup, Pd .. er llkmcı, Ömer 
rak. " aru kı?metlerl~Jn bu Bavrak ( Maçka ) nrn işti· 
günkü kıymetlerıodeo bır ku- J 

ruş dahi kaybetmesine imkan 
u ibtlmal yoktur. Etaııeo böy· 
le meoti bir dUşOnceye de 
lutlyea aalk 1oktur. 

Eğitmen kurs 'arından 1 Bu gQo için bizde hak.im 
0
" birine.si bugün Trabzo- olan Vdziyet Ye k neat istikbal· 
~u,. B~şikdiiııi ~ahigesinde de frabaoa şehri ve civarında· 
•~ıl k - d' kl ar11, ••IAk kıya: .lerl:ıin 

ra1<ile toplanmış, önce yo· 
pJ/an yoklam• neticesi 
26 muntehip azadan Maz
har Orhon ( Sürmene ) 
müstesna geri kalan yirmi 
beş azanın mevcut olduğu 
anl~şılmakla celse açılmış. 

reis Vali Refik Kora/tan 
tarafrnd~n irad olunan Nut-

ma uz.ere ır. mutlak: Ye mutlak blr surelıe 

Bugünkü yurtta mtvcııt yQlueleceaı merkuın"e dlr. Çllu· 
~h,/et bataklıiını kurut- kU Trabzon Limaoıu iG~ası •• 
llıQ'- • • l E . •t Karıtköae ilı hudut uasıodı 

ıt ıçın açı an gı men ı.. l b 1 ~llr • • • • . n.a an; u gUo erde altı 7Uıbia 
sunun bıze vtreceıı eııt- kuınr liraya ihalesi yapılacık. 

ku müteakip idarei husu
siyeı Viliiye{ kanununun 121 

inci maddesine tevfikan rif encümenine; Saliha ikiz 
meclise iştirak eden 25 a Zehra Sara/. Mehmet Sağ 
zaya ait intihap mazbata lam. Ömer Bayrak. Jsmail 
lan ayn ayrı okunmuş. tef- Sürmen Sıhhıye encüme
kik edilmiş bun!arr talile· nine; Yakuo Uygun Münir 
den esbabı gô'rülmediği ci· Serdar, Numan Sabit Coş 
hetle hepsinin aza/Jk hak- kun. Hakkı Başaran. Maz
lan kabul edildikten son· har Orhon. Ziraat . Baytar 
ra ikinci reisi ile iki kati- encümenine intihap olun
bin intihabına geçilmiş. ri· muşlardl!. 

y11set makamından vaki O· Mesai ercümenlerinin 
lan ve kabul edilen teklif seçimini müteakip idarei 
üzerine açık. işari rey ile hususiyei vilay et kanunu,,urı 
Kadri Mesut ikinci reisliğe. 128 inci maddesi mucibince 
Numan Sabit Coşkun ile vilayetin icraat ve faaliye· 
Cemal Rıza Çmar katiplik- ti hakkmdaki izahname ile 
/ere ittifakla seçilmişlerdir. daimi encümenin m utalaa 

Bundan sonra aynı şe namesi okunmuş kifayeti 
kilde işari rey ile meclisin reye konmaş ve müttefika n 
mesai encümenlerinin seçi· kabul olunmuştur. 
mi ne baş/anmış, Ha san ı--........... =~-A_r __ k.::..a_ıı-=lk;;..ld-=e;;.,;;;,,.,;;.;;,,;;..= 
Kazancı. Osman Dursun 
Dursun Çakrr. Yakup ltk
yüz. Munstafa Cansız ve 
Cemal Rıza büdc~ encü· 
menine: K•drimesut Evren 
Bekir Sükuti Kulaksızoğlu , 

Münir Serdar. Mehmet Ku
di. Nafu Kulaç dahJ/iye 
encümenine: Kemal Saka. 
lsmail Sürmen. Hakkı Ba
şaran. Kamil Dedeodlu 
Cemal Murathan Nafıa en 
cümeniue: Piker flkme1. 
Şevket Karadeniz. Dursun 
Oğuz. Bekir Sükuti Kulak· 
sızoğlu. Cemal Eyüp Maa · 

Umumi 
Müfettişimiz 

~ayın Umumi Müfe ttiıimi z Bay 
Tabıı11 Uzer ev velki rün refakatin 
de V ı li ın iz Bay Refık Koral tan 
Umu•i Müfetti~lik Kültür Mfi~aviri 
B. Heşit Tarakc o~lıı, Maliye Mu

şaviri B. Hayrettin Ziya Taluy ve 
Kültür Direktörümüıı B. Rıfat Nec 
det Evri•er oJduf11 halde yenı 
açılacak olan Etitaen Kurıunu 
tetkik 6taek üzere V ıkfikebire 
ıitmişlerdir. 

Bay Rasim Ertan 

llıen nedir ve k imdir ? Olan rraaıit yolunun ikmali 
Bız bur da şimdılik an- rrabzı:>ada &erek. iktisadi fıtall 

~k b d · b '/ ı_ yeti Y4' gerekH UUtUi ltesafetl· 
~ unu uşune ı me~ ım· ui hızlı artırac ıaıodan bu flll· 

flı ı buluyoruz ıel tehirdı ana k17melleıloia 

UmUmi meclisin açıhşı 
münasebetile 

Ekonoıaa işleri tetltilı.: aeyf•· 
hıtiH çıkmış olan Etibank Divriğ'i 
demir madenleri iıletme Şefi hem 
ıehri:ıa i ı: Bay Raaim Ertan G!ineyııu 
vapurile ıebrim ize ıelmiştir. 

İzmirde zelzele 

oldu 
l:.gi~men h ddizatinde dUşme:si de~ll bll'akilil JOkael 

~'asa edilmiş köy öiret- meal mevıubahı olablllr. 'l'raa. 
tıı, 11 'd ~it idaresi tııratıodao 111Ut11b· 

1 ır bitlerloe ibtı leleri yapılaa ve 
t Bu ögretmen bugü nün iaşaatıarına lilUr'ıttla devam olu-
1•lrıız naza i sahada ye· nan Karık.öse, Hıyburt ve QQ. 
1ftırdıgi beş 5 nı/ /ı mek- mllşhanedek.i bUJllk. oteller 

Milli Şefimiz İsmet lnönünden ve 

Başvekilden gelen cevoplar 
BAY REFİK KORAL TAN 

Ankara 14 ( A. A. ) 
Buıün l~mirdı iki hafif gu 

ıarııntı11 olneııştur . 

Oluşlar 

Talebe 

Pansiyonu için 
Oı ta tahs ''ferini tak ip 

etm ek için nlayet ve bolge 
kaza ve koy/erinden Tra . 
zona gelmiş taleb nin okul 
dışmdaki ça/Jşmalarını dLi
z:_nt fi vke venm/i olar. k yü-
ru me maksadJ/e b ·r n 
siyon açıldığı malumdur. 
Bu çok fayda/J kurumun 
açılrşı münasebetile hır ya
zı yazmış onu başaranlara 
şiikran/anmızı bJ/dirdıkten 
sonra yaşaması ve ılerle-

mesi için r Y rdım şekli 
teklif e mi ık bu 
mesele h kkın 
olan/ r an d u 
bildır rım 

Ma dı yardım / 
da kim e n sesı çı 
Yalnu, muhterc;;m ~ n i 
zin yazmm neşrmden once 
Çocuk Esrrgem Kurumuna 
her ay ( :J ) fıra vermeği 
teahhut ettiklerım Yeniyo/
da okuduk. Ve şuphesiz bü
yük memnuniyet duyduk. 
Koruyucu Va/imizrn şefkat 
ve alaka/arım. çocuklar adı
na, kendılenne uzun ~dğ/Jk 
ve esenlik yJ/ları dı!eyerek 
karşılamak ıster:z. 

lr1ıaddı yardım hususun
da bizim teklıfımıze göre 
müracaat ! olmayışım . ha
miyet sahipTerı bulunmadı 
ğı hükmü ile bir/eştrrmek 
insaf sız/ık olur. Herhalde 
Esirgeme kurumuna değer
li yardımlanm esırgemıye 
cekler ve seve seve yapa · 
~aklar vardır, Fakat ış guç 
ıçınde bulunma/an buım 
teklifimizi karşılamalarına 
engel olmuştur. Sonra her 
hamıyet sahibinin Yeniyol 
gazetesini ve bJZım değersiz 
yazımızı okumuş kabul e· 
demeyız. 

Arkaaı 3 de -

Hakkı Tuncay 
:Pler m ö j; rt. tm nından çok l'tauait gllzergilııoıa ellndea 
,, Klloe tarız bir ltiymet ik.tlaap 

VALİ ==--=::~========-=:;;=~=== 

"k.lı dır. etmekte olduiwau gösterir. 

Tam t şkilat ı öğretmen yeni mektup_..ç ..... u=-
~~., unun bıze verdıgı öğret-

en oy ş hirden tiren işe başladı 
' kutu unsurudur. Hal Artvin melctupçu'uğun-

' ' k r t n 9 tışecek olan dan Vıligetımi~ Mek.tup-
tıt çu uğuna tayin ediidiiini 

h itt n ıse kögun içinden 
•tt evve cı laalur vırdiiim.z 
' Ş rne top ak ve ad ale gi- B. Behçet Ertan bu hflfta 
1 6ııatıhi istıh sal vasıta h l · 

şe rımıze ıe mış, !Jtni 'UG· 

- Ar ası S de -

V ura l 

zır ünü Hal 
m b ali gın 

1 r e nr alt n /;,u m y u ve 
t <ı rı •nin y mye,.il, dılber, 

1 
• diy e ~ , 1araş caddesinin 

Parke, yarı ş.Jsa doşeli ba 
~'rtı y olu Ü- erinden uçarak, 

lcapısındtın Ölf!JI ıektrık 

zıf esin~ ha1ıamı,tır. 

Hoşlar, •aıarılar 4ileriı. 

intibaları 
y la revan olduk. 

S zün s1rası gelm işken di
yey 'm bari. Ş ı Maraş caddesinı 

bu adı /; oganla ıiç te işle,.; ka· 
ııl deg ı m:ş .. B ence bıı cndcl~ 

n 'n adı • gentl saua , • caddtsl 
almalı .. Hıç olmazsa genel sa
va~ ta açıldını lıa fırlatır.. Eger 
begerım tr/inizs~ dalıa mü nas 'p 
bir ad siz bulun ! . • 

amb ri IJnına göre 22 
m etre en ~liytcel... olan Tra bzo· 
nun bu amudu jzkari~inin üze. 
rindeo uçar gibi giderktn böyle 
düşünüyordum .. 

Ne İie altın kum'un tam Ü· 

zerindey iz. Geınal Rıza Çınar, 

Cevdet Alap 
- Ariuı i cı ~ 

Trabzon 
Vilayet Umumi Meclisinin açılısıuda sayın 

azanın hakkımda gösterdikleri temiz duygulara 
teşekkür eder Meclise verimli başarılar dilerim. 

is m et lnö nü 

V ALI REFİK KORAL TAN 
Trabzon 

Vilayet Lmumi Medisinin hakkımdaki duy
gularına teşekkür eder başarılar dilerim. 

Spor 

Kızılay. kupa Maçı 
Kupayı ldmangücü aldı 

Kızılay Kurumu meofaatına 
tertip oluoa11 ve Kızılay taraf ıo· 
dan ortaya konan kupayı kazan
mak. ıçı11 çarpışın bölgemiz 
ıpor ltulüplerı arasında yapılan 
futbo uııçlarıada f ıoıla kalan 

kımları bu pazar Cumhuriyet 

meydanında ltıılabahk bir seyırci 

huzurund a yaptıkları maçta ld
mııngücü Tral>zonspor t kımın ı 

s-ı sayı ıle ma up ederek 
Başveki l 

Refık Saydam 
• ldmanıücü - Trabzonııpor ta· Kızılay kupa ını ka nmışt 

Bir yasak tarafı 
yok mu bu işin? 

Kııdın , er1cek okuyocularıınısdın hlr sflr ll tiki~ el dinliyoruz. 
Mektııpli, •clı tcpalz. a rnre çocuklar lı; lerl nde 1 • O ya, larındn 
olaalar dı bul ınduğ ı halde • cadtlelcrde )knklnrda çe llk çomak, top 
o~ uıı l ıırll e ıel p geçeu lerl lzaç ve ızrar l111ekte, ra gelenin kafısıaa , 
s u ra nnı, elleruıd11kl değnek, t ııo, top bi O) u n aletleri ni av urup 
almaktı, f ıı k at hiç kim ı> ta rnlındnn ın manaat görnıcınek tedırle r (iaıl 

caddeıi ıe tQı bu .abt ı.erkeşliklere sahne olmakta, civardaki e\ ltrln 
npı ve pen r lerl n , lanıp erke 1• i~ll uhatl 11l bl'dllıııektedlr. Ziraat 

Bankası karşısında.ki u dd e kenarı de r:>Oyledl r. İki Uç g ün önce burada 
lki ı;ayın bay.ınıo ba tarı bu m ll l ca. \"izleril\ ark arkaya toplarına 
hdef olnı ıştur. İyi a1:11a, &onu ne olacak, .. ıkı bir yııııağa tıatlanmıJ aeak 
m\ bu li ! 

Zabıta ve Bel•dlye za bı ta sı bu işlerle ıı lılkadar ollalar vazUe 
harlclaqc bir i t )'Rpmış olmızlaı ıaııırız \1 .. 

Yeniyol 

Pansiyon değıl 
Kültür müessesesi 

Evvıllci yazımda talıbı 

Panıigonanura !J•Ş~mll im
kanları göndntltn düşündrllc· 

l•rimi if adeye çalıştrı rıdım. 

Butün de. Pansiyondan ~iya 
tlı bir Kültür müe sesesi 
hatta daha ileri gidırek 
Trabıonun darüşşef akası 
olarak kabul ettiğim mües.. 
sese üıerintlı tluracajım. 

Pans.igon için bugünkü 

halile dt, haşıboş '" lı ıma
!1•9• muhtaç güz/erce ta le-
6eıe guvıı olmalc itibarile 

ela•m•iıtli •ıı111ıt1namıı•· 

cak bir kurumdur diyebili

riz. Fakat bir m essesedir 
'igemıgiı. 

Başı boş talebe bir ara 
g a toplanmış /ı kat talebe 

m üm essillerinin idares 'ne terk 

edılmiştir. Bir tal l,e, arka 
dışları üz ıin:Je u v bu 

şekilde! müessir ol k-
se de bunun i k 
lınca- nd eter o 
lig en 

- Ark.111 ikide 

• 



• 
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Fikirler 

Dil hareketleri 
Dil hareketleri yeniden mevıruubahıdır. Deailiyor, lı:i dılde 

rılıklar i\oleaeoelt: Çünkü eakilerl diriltemiyoru:ı ve yHileri de bu
mettir••k ellmi:ıde ve :ıorumuzla ol•uyor. Dildeki tekl•Dl, luadi ta. 
bii kanunları çerçe'Yeaiade •üakün olacaktır. 

İyi, Gilzel. Fakst çalıtmılar 4ia röae çarpıyor ı 
)hbarrir ..• Zılrn vak.tile idtiia etmitli. O vakit filtirleriae yer 

Vtrilmedi fakat şimdi hak k•zanmtt oluyor. Muharrir ... De düa dilde 
hamleleri•, yeaililı:leria m6mküo olaeafuu haylm•ıt ve iddiaları•• 
o rln hir •antikla da ileri aOr•ilıku şimıii ayri bir •aatılite il~ 
buıllnüa fikirlerini terviç ediyoruı. 

Bu çatıımalaıı teyrıdenler adeta ı&yle diyorlar : BiriHi Jlt• 
aıa. ikinci de IHiıi kıuia vo ubaıın. 

BaH krlıraa ae birhıcidea, ne de ilı.inciden tarafı•. Ortada mea' 
ele: Türk diliai olzualaıtırmalttatiır. Muharrir ..• in fikirlerine tabi 
Jr.alıaaralı: halile durulaaydı ve yine Maharrir • • Gibilırin fikirleri 
tervit •dılnık ileriye dof ru hami: yapılmHaydı burüaüa olrun lu 
ı2 uaa varılamayacaktı. 

Mil1i varlıtı ileri rötilrmelı: eadlşeıile değil mi? llerleyif ve 
zerektikçe rerilayiş iyidir. Gerileyiı diye tie ( Ricat ) denilea OlüyB 
hortlatmaya da lüzum rolı:. . 

ll9rİ fÖriitlü ve radık:al har~ketli cemiyetler, cemiyeti ilıilendi· 
ren hareketlerde ilarilık ve geril t• ( Taktık ) 4'iyorlar. Bir •uharip 
kıtaoıa taabiyevi laareketlerioe beı:u:erli~i ıçia. 

Biz inkıllpçı bir aealiz ( öıı:ftmüz ilerde, daha iyide deha lıtDn· 
de ve olrualaş••dadır. ileri g'diyaruıı:. Doaiiıleri•iz dıba i11betli 
ilerleyiıimiz içindir. Dil harek:etloriaıizi bu adueden matalaa •tmeliyiz. 

Ne l:tirincinio, ne ilciırc'nin tarafıadayı•. Her ikiaiae de Hvrim 
~ar •• her ikiıirıde de il•riye varışı aeyrediyeru• . 

Halit AÇ'Jan 
~-- c 

Pansiyon Değil 
•• • 

Kültür hareketleri : 

Fakir çocuklara 
yardım 

Mekteplerimizdeki Fakir 
çocukları koruyan çocu~ 
esirgeme !<urumuna şehrı
miz piyade alayı tarafından 

Yeni gol 

Köyle 
ihti a 

Eğ" 
1 Nisand 

her ay verilmek üzere bi• Vakfıkebl ta 
rinci ay için kırk sekiz lira nııblyeslıİde 
Yerilmiştir. layık alaya ve g tı 

Bu para alayımızm kıy· ikmal edilme Uze e 
metli komutan ·ve subay- on altı dersen ı b , a 
lan tarafından teberru e- da 1 Nlsaod rn ıti r 

dilmiştir. kr.hraman alayı· Eğitmen rıamz l l v 
mızm kıymetli komutan ve Um kadrolu eğit eı u • ç . 
subayl11rm11 çok yerinde ve İ lac k.tır 
değerinde göstermiş olduk- ' Hu Kursa, ?'d J t J 
l•rı bu hamiyet ve vatan- darm:ıda askc lı ı 11 ). 

I kt _J 1 1 m•mle yeti• ıra etmiş ve ö perver ı en uo ay .. · · 1 ı 

k t t kku-ru·· Yıe z,t köy ış erı e ~ e namına eşe . · ı 
. I b. b b"J' Reçılecektır. myo ır or~ ı ır d . " I nu vey11 ge ' ,, 
T arihı eser er 0•tçnuş. ça n. V) 

Şehrimizdeki tarihi eser
lerin tasnif ve tescil isleri 
ne kültür idaresi tar•frndan 
başlanılmıştır. 

tercihan alıııac k trr. 
için 25 Eğltrrı 1 üç 
seçilecektir. iki ı t 
ZOD, bir mınt k'l Ak 
2ö köyd n ıt 1 ı ı calt 25 Kültür muessesesı Bu suretle eski ve ta· 

rin beı ıını/lı olcullarını rihf eserlerimiz daimi bir 
bitirın ı1e /alr.at telaıile ılı kontrol altında bulunduru
vam imlctJnın• malik olma- lacak ve her hangi bir se 
yan zelci çoı:ulcları ı.ıerelc heple bu eserler tahrip e
himagt etmılc •n ıa'iın gol- 1 dilmek tehlikesinden kur· 

- Baıtarafı J de -

imkdnın• malik olmasıdır. 
Hır tıııbiüı fi• lıart-

:-, A:ctt• ıa.ı~ •Hıtır. Gagtsİ• 
11Jıml•r e/cı.,iga garu/11 
lcalır ve sararlı olmcualar 
bil• la,, la.iti• /aıtlalı tla 
ol•m•dar. 

J ş· J· .. - 't '-J tarılacaktır. 

aamıertl 6 . 7 av e 
yap .. bilecıe bil 1 'İ, 
J•acıhk, paynlrc lik, fi 

arıcılık, ılraat ı ori, m 
luk, dülgerltlc işl rint n ı 
sıı ögretmenler en öğre ılı ... 
ıoara köyl rl du ece· v 

P11nsig•nan 11ıılııına. y.,
tlım• m11/,taç 6ir lıaç talc· 
••gi 6arın,ırma" eruliı• •• 
#rsaı• ltalcirıt olmuısa 6fr 
'llııet!ğimiz yslc. Şctgcl mtm 
lelc•t ölFiisündt bir 11Jım 
atılmıı. v•tanın yarınına 

miü6et ıınıiııtler geti,tiril

m ,si tiüıünülmfiıır lci höy· 
lctlir, •lıaltlı m••z• ÜH,in 
dı tlarmalc •• tliişanmıic 
laıımtlır. Düıinelirn: 

1 - Disiplin 
Panıigoner tale6ı maarif 
Velcil•tini11 lıgli. mtccani 
t•le6ssini11 tabi 6ulıınduğu 
uıal "' /lrtnsiplert elcsilcsfa 
olaralc ta6i t11tulm1lıdır. 
Bana temin etrnclc. için de. 
PanıiJontla her ıecı Öir 
f1ğrctmettin nöbet tutmaıı 
ica6etler. Ort• tedrisat öğ
"'••nlerl lc.ın'i mekteple· 
rirttie nö6d tatmakta ol
c11/clarıntl11n onları /azla 
gorm•rrıalc için, PJ.nsigon 
11öhıtine, illı olr.ııllar haş 
ö;,.tmınlerini d• tlahil et
melc. ıaretilı tesbit edilecek 
/ ormül. hır ö;retmenin ay-
Jo esami bir tünliilc kül/ e
te icat/anması net 'cts "ni 

werecelctir ki, /azilet 11 / "

raıat timsali Türle öğrti
mıni içi 1 6ir zet1k ee ıue/ 
ııılcil eder. 

2 - Kt1tlro: 
P•nsigoner taltbe ılç 

ıar••· agrılmalıdır. Tam 
ücretliler, yarım ücretliler, 
p~ra11d•r. Ttılft ücrttli ta
le6e için tfJsaf ar• mıg e lü 
zum ıoktar. Yarım ücrete 
ta6i olanlartla Jakruh ,./, 
ptıresızlartla /11/cru halle 

jera6er iıtidat. "' lcahiliyet 
eıaı tutulmalıdır. 

P11rt111• ıeırubtı talebe 
••~imirttle lııııusi hir itina 
ıöstermılc. lüzumuna fcani 
6ıılanaıorıız. 

/l•r '" lı••o "' löılc· 

cıur. ımı.ı ıon.up fi •tcae 

.ıan hir ,oı 1cı11rn•t,.,i "' Kız talebe 
lcazanmıı olurıız. 

3 - Çalıırn• "' tııvilc,· 
Pereıigon hugiinlci ••· 

melı fi• yatelc evi htıli11"'" 
çıktırılmalıdır. 7 a/~6• •r•
tl•, lntisamperfltrli;ı tliıip. 

linı tabi oltluj• nisbett• 
çelıım•gtı tla mecbur ıtlil
mclidir. İ\Öbıtci öjrıtmın 
tobiatigle 611 •akıman ga· 
lcirıın ilıilınıcılc, m•ııal 
ol'1calctır. 

Ba11Ja.,. başlca, ta/e6ı 

arasında, lcüçiilr. milıg•ıtla 
mekttp temsilleri tettlp et
tirmeli, oraları laegato tlalı• 
ctıur otılacalc ıelciltle hozır
lamalıdır. 

Müessıse için bir Jahilt 
nia:amnt1mi'gıde lüzum var
dır. 

• 
pansıyonu 
Sayın Valimiz Refik Ko 

raltan'ın kıymelli alakaları 
ile Trabzonumuzda hariı
ten gelen kız tolebenfn 
toplu bir halde yaşamasınr 
ve istirahatlerini temin 
tnaksadile bir kız talebe 
pansiyonunun aÇJlması ta 
savvur edilmektedir. 

Bu hayır/J iş için muha· 
sebei hususiyenin emrinde 
bulunan Se/amet ot~linin 
işgalindeki bina bu işe tah 
sis edilecektir. 

Bu vaziyette bilhassa 
Doğu kız Enstitüsü olmak 
mak lüzumu gündengüne 
•rfan Trabzon kız Enstitü 
süne Doğu vilayetlerinden 
gelecek olan kızl•rımızrn 
yiyecek ve yatacak is/erinin 
tamamen temini göz önün. 
de tutulacaktır . 

köylerin her bi la #' bulun c 
olan niekt6plorde 4ttm ilk 
yapıc klardır. 

Bu nizamn•111•g•. ıınıf
larını birinci "' ikinci ti• 
recede geçenler için miiM· 
fatl•r konulmalı v• idilc6t1l 
iç' ra iaıı v ıitlcr ıösteril
mılidir. Bu hem tal•6e •r•
sında çalıımagı tııvilc, lıe111 
ruhan bedbin ol"" çtıc•lcle-

Umumi meclis mes 

rın umııtlanmet11111 tımin 

eder ıanırım. Temenni mcı· 
higetincle olan ba tlüıünc•
terirnizle ist•tli;imi• Kültür 
müessesesinin iir po,.tere 
sini çizrnege çeılıştılc. Yarı
nın J.,ü.sıt/akaıı 6unan bir 
11z d•la-r mütelcamil ıelclidir. 

Mımleketimis, höylı 6ir 
müessegi her 6~/cımtlan ı•· 
şatmalc im/canına melilctir. 
/Jelki bir ıü11 onıı; yalnız 
lı.endi sin~ıintlere getiıenltr 
gaıatccalctır. 

Hayatı 6ogunc11, lcasan· 
cznın en 6ügiilc lcısmıreı,· 

• 
kendisini yetiıtiren müı111-
segt, /ıtanb•l " tlsru11ıf 11-

lcasın11., t1eren fl'erlaıım Ala
met Roıimi iil111igormigi~. 
Ve/ali Türk çoc•lc.ları Ah
met Rasının ralıunu e1'et
tı ı•tleJerler. 

Ihsan Gültekin 

- Bıştaratı 1 de -
Mustafa Cansız. Osma11 

Dursu'!t imza/arife veri/e11 
bir takrir üzeri11e Cumhur
reısımız Milli Şefimize. 
Başvekil ve Dahiliye Veki 
/ine. Parii Sekreterine. 0-
,üncü Umumi Müfettişe 

ilk toolantı münasebetJ/e 
ineclisi ı tazim ve saygı 
duy_qularmın sunulmasma 
Cuma ve Pazartesi günleri 
heyeti umumiye ve diğer 
günlerde de encümefl ha 
/inde tep/anarak meclisin 
mesaisine devam olunma
•ma karar verilerek 1 J 2 S39 
tarihine çatan Pazartesi sa 
at on beşde tekrar topl•n
mak üzere 16 yı 4.5 geçe 
celseye ,,ihayet verildi. 

• * * 
Vil•get umami m ·eli si

nin rlcinci htgeti umımige 
toplantısr 13-2-939 teri
hine tesatlüf eden p•z•r· 
tesi ıünü ıtıat onhtı!• · 
llcinci 11iı Katlri AIH 'u"'11 

rigosctind kt.i ? /\
1 

.)ahit Coş ıın '{)e 
Rıza Çına:-, aza 
ikiz, f:J kır S ku t 

sıı:ojla, O 
Kttmil D d u (1 
Jsmail S1 merı D.ı 
/cır, Na/ z Ka ç (~ z 
Zehra SarCı l, 1 u u U 

Ya/cup Akguz (O/) ı 

Serdar, H k ... ı B ş 
Hasan Kı z lcı ( ,..ıı( 

Şeflket KarQ n z, !'vı ı t 

Sajlam. M(h net Ao , (, 
mal Marathcın ( V f ) 
Cemal Eyup. Bwkcr 

Ömet Bagr k (Mıç J 
iştirakzlı tdp an ş 
ıalılcın okunm sm 11 

mecLisirı açılması ııı;ı 
beti!c çekıten tazim t g / 
larıruı Reısicumhu u .uz 
t1e Milli Şefımiz ls'1i t J ö
nünden ııe Başvekıl R /ık 
Sagdamd•rı gelen i k ~ ti 
flB tımthrai tc 'g uf fl coş 

ian dujıatar, minnet '1e 

ilrte yapılmııı;ı için 
r ·tıberltk edecPk ve 

lurafından 

p •ı goı·e bulunduğu 
n ır ti durumuntl koylt 

t c ~ ve isteulldiıtl 

n n rnn k çinde okun. 
. b· da11 .sonra kai'i 

o m dıkça fJilaget 
ın- l tertipleri ara· 
münak.ıle yapılma
lı. kında D.ıhilıye 
tın n ıe.en emir 
.ı"' hı/ zına fle Sür
az nd n Mıızhr.Jr 

v ı .ı .Jn h uta oldajana 
a r g en t ·lzrilfla doktor 

o anarak yirmi 
g n m zurı sagılmasınıı 
ka ar u .. i ı ştir. 

8:.ı 1dın sonra gcl.en ev 
r kı 1 o urzm sına •e'Damla 
:ili se ı sı hesabı icat 'isi 
'CJe vutç.ıeri, malige enca· 
m nı , l met p .:şa ilkoku
lunu b ş sınıfa çıkarılması 

ıç pıvyon inş ... sı ve Sür
, i ı d~ yaramız mektep 
h ası g rıne natamam bi-
ı nı ~ 16 u,n lıra :ıar/ile 
ıkm-lı ve umumi kütüpha
nenın bazı ihtıgaçıarınm 
tımini it;m uç,ii.ı lira talı. 

ı 
yor U 

.,/ 

yanmıy~ 

b·r ric : 
lar b l 

v ek iter . 
H cık 

Of da 

Ofta bir 
Of k z ı 

• • Karo nızın 

demiri ... 
Karabina tar f ndan 
bulundu ve ç karıldı 

ciim nin • 
sind hu u f 

iak dıJr a a 

cümenle 

rin 
ve m k m üc 

c kforı h k nd 

cürnend n 
itk öjretım 

ıkincı bir g 
' lınması 'Ue 

oka/unun e "" rik 
hakkındaki m 

eden cuma ğu .. ~ t k r 
lanrnak ıüe e 16 
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Pı.ı.lathaneden Haçka !}ayla 

( YEN!YOl) 

da Kır oş Zarı 
sı o mıyan fCDçler de yer 

fı at bulmuşlardır. 

939 tarihinde Cuıhu 
t m yd nında yapılan 1000 

l::uçulder koşusuDB beı, 

et e uvükler koşusuna 

z ıpo cu iştirak etmiştir. 

pi r araaıada yapılan 

rel k ko uda; birineiliği 

~a spor) , ikinciliği Ha 
o uıspor) iımiadeki spor
zın ışlnrdır. 

O met c büyükler koşu
i i c lığı Nihad Esmer 

g c ) , ıkincılig-i Mvı:affer 

uçuncülüğü Ômcr 
dorduncülutn de 
Ab et, Mustafa 

yapılan 

f sunda; Ertu~rul 

kika ilıs biricci, 
e·, Hüıeyi {Er· 

uçünd~ gelmiıler· 

r ar ııında yapıl n 
unda; Vahap Ha
abk ile birinci, 

c) ikicci gclmİi 

a yapılaa kotu· 

1600 metre, 

o '" tre idı. 

1 

ı a n egar beni yazı 
oyacak bir aksi 
Pul thanede gör 

/er yapllgım, tü 
l , y n 'lik, kiJycdlük 

ır y d ir notlarımı yazmış 
aktım .. Bugünluk bulcaciar ... 

Cevdet Alap 

memc)a i için ıc p ııd n Ç relere 
b ıvur yı un a ışla dı. D'yo 

bilirim it ı atlet 
tip ctli~i bu k 
Trabzonda } ııpııa 
mükemmeli ıdı 

Koşudan evvel 1500 metreye 
iştıralc ed<'c le atletle ılti kısma 

ayrıldılar. B zı s be erd n dolayı 
koşu ılr.i pıı tıde yap ldı. 

Bırirıc· partid ku upler ara 
sında 1500 metred bırincıliği 

Osman (Dogu9por) , ikinc lıği 
Abmct (Doğ .. nıpor) , üçüncülüğu 
Alı (Ooğnnspor) kazandı. 

Tnkım halı de de Oojtanspor 
kulubuofin t ıtımı eltı puvanla 
biri11cı geldi. 

lkınci p rtide de kuh'.lp er 

arasında birine lı ı Mehmet (O • 
ğanıpor) , ıltıncilığı Huıeyin 

(Doğanspor) kazandı. 
Mııl:.teplıler ar. sında yap laıa 

küçUlder lı:uşus n a i k partıde 

Muzaffer E!lin (Ortaokul) 5 24 
dakılr.:a ile bir Cieİ 1 F.rtU"2'rul Bat. 
bay (Ortaokul) 5,27 dakık:a ile 
ik:iı:ıei, Vahap Ç lı11iır (Ortaokul) 
üçünc:ü, Faruk Kuleıo (Liae) aör
düncu gcldıler. 

Takım h tinde birinciliti 

erkek orhıok:ul altı pııv•nla L:a 

ZHdı. 
li.inci u upta; Galıp Ş hin 

(Lııo) 6 '..!2 dak:ılcelık bırınci 

-run,.n o • ı dutcesini 1 D 

atlet ı Mubarreın (Lıse) 

ıkir.c • !J y (Ort okul) uçiln· 
c6, Orhan B 'i (Lııse) dordilncü, 
.Ertutru Akm o (1 ııe) b ş nci 

reldilcr. 
Orhokuld o Mıthat Guler 

bcşiııcili2'i, Oımu S vinç altın
cı'ıtı, Euvcr A.., dıo yedııu~ihii, 

Oıman O ab ıe .11ncılı i ka
zaadılar. 

Lisenin t kımı y dı puvanls 
birirıcı, Ortııo ul takımı onaltı 

puvanla i"inc sayıldı. H r iki 
gurup lı.oşusuı a Erkclr.: o tao ul 
atletleı inin ~otlu u ııaı:arıdıkkati 

celbed ci ve ftıb r verici mahi

yette ıdı. 

KulOplu arasınd yapılaa 

3000 metre buyüder koşu1Uııda 

ıfi 12,81 da ika il Ahmet 

(DoR"an por) , ikirıc'li~i M S&lih 

(Doıtanıpo ) , üç!icculuğü M zaf 
fer Erel (ldmcnccatı) , dö dua 
oülüğü Oavut Uıta (İdmi!t'OC ı) 
beşinc'liği Tah in (Do2'aaııpor) 
kuandı. 

l 1 puvanla otanıpor takımı 

birir:ci geldi Diğer knhlpler ta· 
kı hal nd, işfrak edem diler. 

1" ktep ıler araaıadr ynpılan 
bil yükler lı: oşuıunda bı ı cıliği 
Vahap Hamamı 12 3 d k ka ile 
lr.:auındı. Cem' n koşulua ştırak. 
eden 28 atletin 24 dil koşuyu 
muvaffakıyetle bitirdı. 

29-1-939 da yapılan koşu 
şimdı} e kad r yapıl nların ea 
çcti111 idi. Havama bozuk olıııa
aına rağmea 4UOO etrelık bır 

meaafede yapıl n bu koşuya ıeuz 
atlet ıwiz iştıralt adebıldı 

KulQpler a atında yapılan 
koıuda birincilı i; 15,55 daluko 
ile Ôwor Ôı.turlc (ldın nırfi.cu) , 
ik. ine liği Abm t S mez urlt 
(Do2'anıpQ ) , uçüncülu u M f 
fer Erel (ld111 noc ı) , do 
culug-u Ahmet S ı 

(Do~anapor) kazan ı. 

hıçbır kulOp derce a a ı. B r 
Doğanaporun üçuncu ti tı koşu 
yu tcrketaıeaeydı_bu kulOp dence 
alabıltçelı:: tı. 

Mektepliler ara11nda koşwda 
i11 : Vahap Hama i (Liu) 15,40 
dakib ılc bimıci, Sabri Bıyk.al 
(Lııe) ikiııci, Şccııetti Gumrultçü 
(Liıe) üçü c11 gelaıler. 

Liıc takımı altı punnla bı
rirıei oldu. 

Şımdiye kadar y pılaa 

lara vıliyetimiz ıçind 49 
ıştiralt tcııılcrdır. Günde g-ü e 
ıştiril: ede !eri ad di ço alm • 

ta ve iyi neticeler alının le.tadır. 

E Je edi en tck.nık n1ı1tic ler ar -
:r.ıaia vazty ti ı-öz;inin• i: tı 1ı c 

iyı ir. Şiı111diye k ar aı hi v 

fenni surette yapılan ılk koşular 

olması dol :yıııle memnun edıci 
:nahıyettedir. 

Ônumüzde 26 Mart pazar 
rünü yapılacak. olan 5000 met, e 
büyükler vo 2000 metre küçük
ler koşusıma 2'İr cek olan t et
i ıin aded nın daha çolt ol ca~ı 
tahmi edilıııekteaır. 

i. s. 
~--~~_..._,,,=='-=,,_..._ __ -=-=~ı 

- Baştar.ıf ı 1 de -

Biz bu hususları düşün
meli idık. Esasen sevinçle 
öğrenmiş 'bulunuyoruz ki 
bu yardım ışi evrelce dü
şünülmemiş le değildır: 
iki muhterem ve tanınmış 
tüccarımız bu işi hallede
ceklermiş. Kendi/erınden 
bu vesile ıle bır kere d ha 
rica ederiz: şef kat. ha nı
yet ve semahat sahipleri
nin ayaklarına gidip yardım 
derlemek zorlugunu /üt 
fetsınler .. 

Pansiyon 'şinde düşün
cesi olan/ , a yaptıgımız 
ricaya arka· J}Jm Hay Gül
tekin cevap ~ rdı . YtJrdı 
m1ndan ött.i u kendısıne 
teşekkür ederım. Bay Gül 
tekin. müesseseyı yaşatmak 

1 ve ilerletmek içın tesadüfi 
yardımların k!Jfi gelmiye
ceğitıi iş•ret ediyor. Gayet 
tabiı ! . Sonra yardımın ka
z~ ve köylerden de yapıl
masını ileri surüyor ve da
ha çok köyler üzennde du· 
rar11k buralardan toplana-
cak paranın her yıl on bin 
lira olabilecegını anlatıyor. 

Pansiyondaki çocukların 
hepsi kaza ve köylerden 
geldiğine göre. onu yaşata
cak kaynaklar arasmda ilk 
planda bu ye~ler~·n akla ge_
leceği şüphesızdır. Beledı· 
yeler bu iş için pekala, bir-

• 

• • 
yır ıç 

şey ay1r bilirler. Merkeze 
ve k ndJ/erine yetecek kıs 
mmı ıyırdıktan sonra ço
cuk esırg me kurum an d11 
öyle. Bu vazil yi köyler dl! 
seve seve yapacaklardır. 

• Tt.irke müsbet bir şey 
veriniz. reddetmesine im
kan yoktur.. diyen ebedi
nin zaferleri başlarımız 
üstünde dalgalanmaktadır. 
Elimizde bu dr.i-;tur olduk~ 
tan sonra b ıyragımızı di 
kemiyeceğımiz hale mi var
dır? Genç/iğ n fftatürk'ıin 
eserlerınin es i bu t11ze 
kanın geltcegm damarların-
da iyi dolaşması için lllaca
ğımız hıçbir ıedb ·, fazla 
değildir. Pansiyon meselesi 
bllsit; fakat mühim. fakat 
ilk düşünülecek bir iştir. 
Ustüne toplanacak ner ala
ka damlasınd11n bereketli 
ırmaklar çağ/Jyacaktır. 

Hakkı Tuncay 

F ik Polat 
Terfian S m un A1 Jc

tapçuluğana tayin edi dıği
ni eııv ce ha er rd ğimiz 
eski melt..i•pçu 11z B Faık 
Polat brzıunkü posta ile 
gırıl merrt•rigıtleri m hallint 
gitmelctedır. 

f'ı ık Polat' ı ı s a
lt-:ıtler ve geni vaıi/elerind' 
dt haşarılar dileri2. 

ra 
Ep y z and nb rl i arı 

hızlı dev m olunan Atıpark 
g rçl e vgill Trabzon b .. lkrnı 
ve bilba evlat ve çocuk.ları
oa bir ten zınh ve bir tef r-

Eğitmen kurs 
- Başt r fı 1 de -

çı kayrıaklarına sahip kım 
sed'r. 

Onun içindir ki O g -n n 
e ""tm ni özü üzün ö ·nd 
cch ti içinden fJUrmak e 
/et tr:cek için o 6 taklığ n 
içir.de gl'tiştirilen bir kul 
tur mücah dl tipini arz .t 
mektedır. 

K •r6ta yetiştiril~cek o 
lan eğıtmı11 burad çalıştı 

i' m ddctçe f:inüntin garı-
sını köyde e mı;;lzitin-
dı eçer kçc mahi tind 
b luna pratik: ~ir i • ~ t 
bı gilerine ah is ede& ·; e 
t4re u lc.ög ö rctm ni 
nız ôılen inı 11 değrl a nı 
z m ntlı y p n bir ad 
d r Ta ihi oe med•ni k l 

- turc s hip olan eğıtmen ~ ôg 
o alunda ıır.de o/car ga:r. z 
eli kal~mlı •/endi yctıştır 
mck t.1 zi/esıle mükellef de-
ğı~ o 'vni ~amanda pul uk 
t1e ç pa kullanmasını oc 
p atık ıekıld~ zirai sanat 
s hıbi vatand şiar getiştır
m sini bi ectlctir. 

Bıı ıekılde hazır/ nan 
eiit en, /curı artık tama
m n ;,.kili m t11m fit /. al 
6ır unsu u h inı ~ lmıştir. 
Onun gtniş omuz/ rına bir 
b ta ıgı lcurutm sif. si· 
ni gu let rken bzlgi, d la 
ve topr.ık gibı istihsal ııa
sıtal.ı.rwdı.1.n maad.ı onu tek 
niğe tıe m k n ye d.ıg nan 
v.:zs t.ı.lardan da mahrv. ı 

bırakmamayı daima gözö 
nünde bu unclurm k ic p 
ecl r. Bu Naim% eğitmen ıçi 
de il ayni % manda kög 

isicumhurumu
a ul r smi zun 

Ank ra 12 ( A A. ) -
Duo akşam Rei icum ur lımet 

lnonu tar1ıfınJan D n. a Rıy . 
s ticu uhur Kôşkunde Devlet Rei -
leri ş~ref ıne bir knbuı resmi ya
pılmıştır. 

Japonların mühim bir 
ad yı i gallerind en 
İngiliz, Fransız ve 

Amerikalılar endişede! 
An r ( A ) - J pony 

c nubi Ç nde 1 enkin to f l.İ c 
hakıın ~u ııın bir nd c.l n Ilaın n 
ada nı ışı( 1 et.nele ı l ıgi ter , F 

r nsa ve Amoriltıd mubım akisler 
uyandırmıştır. 

Bır Londra telgr fınr n zar n 
lnıiıtereo ile Fra && nrnsında olct ı 
nazar teati odılecıktir. Londrada 
bııxı mahfıller<le jıponyaya karşı 
ılı:: isadi mukabil tedbırler alın ca 
~ıadaa bahsedil•ıktıdir. 

yı 1 

ı e iştire
t1 tandoı 

mn 
a~un 

Jcaı 

en g rın 
ıayıgoruz. 

Ö· 

Tevfık Vural -------
Erzurum c ddesi 

parkeJeşecek 

Cum uriyetçi 

İ panyanın 
m rkezi i 

15,000 İspanyol F ~ansa
dan İspanyaya f 

Ankar 12 ( A A. ) 

C.ımhurıyetçi hpanya, Huk.0-

r.ıet m"keLının M dr c olacJ ını 
ılao etmiştir. BJıunkü Fransız 
f z teleri f ıp nya muhnrebelcrinın 
yakında bıt cdğmı p e etmekte 
ve r ranKO Huk.am tının derhal 

F r nsa v lrı2' iter t rafından ta 

nıl c na mu k ak nazarıle ba 

kıl kt dır. Fr D ayn 11 ırı n fs 

panyol multcı>ıl rınden 15 bın kışi 

klndı arzularılc r rankist lıpanyay" 
cvit dilmoae baılanmı~tır. 



.. 

J 

İtalya - Lehistan - Almanya arasında Gay i menkuJ satış artı rnası 
Kıymeti 

~luhıımnıcnesi Ankara 14 ( A. A. ) -- İtalya Hariciye Nazırı bu ayın yirmi beşin
de Varşovaya gidecek üç gün kalacak, dönüşte Berline uğrayacaktır. Cinsi M.N 

53 

Metre Mu. K11p1 No Llrı:ı 

Bir Alman harp gemisi daha .. 
Yeni Cumai Z 

Sothn 
Argıılya Küy il 

Yeni cuma 

Kuraha~an 

maa havlu ha 
rap hane 
Arsa 
Haııe 

71 80 
90 Hanenin beş 

hissede dört 
hissesi 

46 

25 

60 

70 
50 

M 

Ankara 14 ( A. A. ) - BugOn Hamburgla otuzbeşbin tonluk ilk 
Alman safi harp gemisi Hitlerin bir nutku ile denize indirilmiştir. 

zarf usul ile Kapalı 
mazut mü na kasası 

Transit İşletme Müdürlüğünden : 
Traruil l,lıtmesi için mubagtıa olanacak 100 to11 

m•••t ş•rln•mısi tıbdil etlilcrık gıniden lc•pıılı ı:•rf 
ıısulilı mıi11•kaıa§t1 lconu!muştrır, 

1 ..:... Maoelclc~t teminatı (675) lir•dır. 

2 lh•lııi 2-3-939 tarihinı r•stlıg11ra pırşem6e 
f İİ11j •••I ( eniı,tc) Tr•nsit lşl•tlfl•si Miulirlüiü binıı 
ııntl• miitııılclcil komisgontle gapıl•eaktır. 

3 - lstcklilırin teklif m.elctuplarını 2-3-939 tari
hine r•ıtlıyan Perşem'e günü H•t (1.f) de lcad11.r lcomis
gon haşk•ttlıjın• tHıtli etmeleri ldı:ımdır. 
- ti - Talipler şartnamıleri Ü•retsiz ol•rtılc Transit 
lılıtme Komisyenundan •labilirlır. 2-4 

Kullanılmış kamyonet 
satın alınacak 

Bayburt Belediye R9isliğinden: 
Aı: lcallanılııuı 938 motleli iir adli ıatırol• marlc• 

lı•11tıoraıt Ht111 •lın•c11;ıntl•11 ıetılıja talip o {anların 
B•ıiart B•lıtli9ıai11e mür•c••tlorı ildn o/anar. 2 -" 

Defterdarllktan : 
Aı•filioı m•lıall.sinin Erz•rum c.tltl•ıintle 241 No. ı. 

llilc.lcl.lltl• icr•ıi ticor.t ed•n •ı h•lın mala•lli ilco.mdi mt!,lıl 
•ul•n•11 Meli• Muıt•/a ojı'u llgaı 11amr11a 1-41 numaralıu 
ilıi•r11•mı ilı 1-1-937 tlın 20-2-917 t•rilıinı lc•dllr 130 
br•ı lc•••nç •• 30 lc11r111 i•hra11 •• 19 lcaraı auıı tarh 
•tlilwtiıtir. 

lı iv ll•n l•rilıinJın iti6ar•11 JO ıün ••rfıntla mat
r•lt .,,,;,. itir•• ıtmetliii t.lcJirJc lcatigıt kesbeJeceji 
ila11 olunur. 

İlôn 
Of Asliye Hulcufc mahke
mesinden: 

Ofun Samri kiigünden 
F alari fi• Masta/ a '1e Saniye 
velcill1ri Yusuf Öztıi'lc 
tarafınd•n miit/dei aleqhim 
Samri kögündm Misirli 
o;ullarından lbrahim ibra-. 
him o;lu Mustaf.ı fJe kızla

rı Fatm• '" Makbule . ve 
Misirli o;lu Narinin oğul 
!arı Mehmet t1e Muhammet 
aleyhlerine ilcome eylediği 
lcetmi oıres~ suretile yapı
lan intilcal muamelesinin 
/eshi davası hakkında çarı 
'ltuhakemede müddeabilı beş 
parça ıayrı menkullerin 
lcermi verese suretilc gapı
lı.n intikal muamelesinin 
/es hu ibttılile hafı asli sına 
ırcaın• do.ir Of .Asliye Hu. 
kule mahlcımesinden 21-1-939 

Defterdarlıktan : 
Yukarda cins ve evsafı ve şertoam,,.Jerloe ilişik enakın<fa hudut ve 111ireleri yazılı gııy· 

rimenku'ler bedelleri pPşiıı ödenmek şartlle 29 · 1 · 939 tıırihindPn itlbar<>n onbeş gün müddet e 

ve açık artırma sııret!le s.tlığa çıkarılmıştır; Tslip olaolerıo yOzde yedi buçuk tem}lint akça] rl P 

birlikte 13 2 93~ tarihine mUsndif, p~z>trtesi gUnU saat 14 de deflerdarlıkta toplanacak komi -
yonıt müraceııt arı . 4 - 4 

tarihinde karar verilmiş ve 
müddei aleqlıimd n Mehmet 
ile Muham med 11 mr:ıh'1/ı 
ikamPtieri m ~cl:ı l bulundu-
ğundan rır. şi kervlilerin~ teb
liğat ilan sureli e yapılmış 
olup giyap kart1rı d hi ila
nen icra krlınmrş o 'mokla 
bu defa da i ün k,.ze i/a 
nen k nd it rin~ tebliğ'ne 
mahkemec karar 1.111rilmiş 
ve tanhi iland n itibaren 
bir ay zarfında temyiz hak 
laTZTH istimal etmek üıre 
b;zıat veg hud usuluna 
tevfikan nıusaddak bir ve· 
kil ile müracaatlarz teb/;g 
m~kamma lc.a1m olmak uz 
re iltin olunur. 

-
Pazarlıkla iskele tamiratı 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
Hususi Muh'.lsehege ait gümrük önündeki iskelede pa

%arlıkla ( 200 } liralık tamirat yaptırılacakt ır. lstekli
l"rin 20-~·939 tarihine çatan Pazartesi günü saat 7 5 şe 
krıdar Encümene müracaatları. ! - 2 

Mağaza, bina icar artirması 
Vilayet- Daimi Encümeninden : 

No: Cinci · mevkii S abik bedeli seneliji 
L. 

35 mağaza Muhittin mahalesi 50 
35 bina Çukur çayır deliklitaş 45 

I 
1 

Y'ukarıda cinsi f>e nıevlciluile sabik bedelleri yazılı 
bulunan Hususi muhasebe11i,, malı olan mıığora 'lle bi· 
nanın birıer s~nelik lt.iraları 23 gün mridd,.tle nrtırmağtı 

M .. t h. D f e le . çrlcarılm1~tır. 3.3 939 tarihine çatan Cumu gıirıü saat 1.5 Un e 1 p e r 1 de ihale yapılacaktır. isteklilerin Encümt.n kalemine mü· 

A s ı 1 d ı rac•~::~,ııkıa benzin ve ma~in-e
4 

Büyük Millet Meclisi Altıncı İntihap yağı alınacak 
Devresi Trabzon Hey ti T eftişiyesi Belediye encümen'nden : 

-

R • 1 • v • d Belediye Mezbaha kamyo11u için 40 teneke ben· 
e 1 s 1 g 1 n e n : zin ile 2 terıeke makine yağı pazarlıkla mubayaa edile· 

lntilı•6ı Meh '11sa11 lconu11u mucibince mebus intih.J.btna ceğinden taliplerin Safi ve Cuma günleri saat 14 d~ 
ısas olacap mü.ntehip defl.erlui teksir fJe tasdık edilerek encümene müracaat/an ifan olunur. 
10 Şubat 939 tarihinden itibaren merkez kaza nahiqele- ı---
rine ait olanların birer sureti Beled;y , Hukümet ve M ._ • d "d' 
Ç•rıı c•mii kepılarına ,,, diğer Yomra ve merkez kô'g- CQOZO ICCr tem I 1 
l•rinı •il dıfterlır de nahfoe merlcezler:nde ( 15) gün Vilayet Daimi Encümeninden : 

k miı.ddelle lltlcıya konu 'mu~tur. Hususi muhaubenin tuzlu çe~me H ıci /lyus sokag· ı n· 
Pazarlıkla Avrupa kl·remı·dı" alınaca Ba Jefterlertle isimleri yazılı o 1mıqı n ıntihap hak-

kında mtılilc vatada,Lann bu müddd ıar/ınd Heqeti daki 2 No: lu mağazanın bir senelik sabik icarı olofl 
Belediye E.ncümeninden : Teti#yege muracaatlart fi t defterler 25 Subc.t 939 45 lira 50 kuruşluk kirasma ait artırma mıiddeti ofl ı:.., 

•uy B•lcdige ı,;,. ( 3!10) cdtt At1rupa kiremidi pazarlılcl• t11rihittde 11slc.ıtlan kaldırılabaklarından hu t rihten sonra giin temdit edilmiştir. isteklilerin 18-2 939 tar1hine çatan 
mub11ga11 elunac•jıntlan tali,lırin Salı "e Cum~ giin- vaki olacalc muracaatların kabul edilmiyeceği Ucin Cum 1rte$İ saat 11 r~ kadar Daimi Encümen kalemirıe ~.l 
leri •••t 1-1 tle Enciimfn• 111ir•caatları ilan ol11nur. olunur. 2-l müracaatları . ır 

·~ YENİVOL iM Vİ ~ 
1 il ,, 

•IJ· En yeni harflarla her nevi matbuaları en temiz şekilde, ~.- •,, 

l'.4 en e h ve n ş e r a it 1 e b a sa r jı 
~ ~ ~ qevamlı işler için hususi şe ait tesbit edilir. ,ı 

ı~ Ma.fbaamız bütün işlerde de yüzde 25 tenzilat yapıyor :1 • ~ •4 llertürlüsiparişkab l edilir tJ •4 Telgraf adresi : Yeniyol - T rab on NR 123 ,1 
'' Uzunsokakda Kitabi Hamdi v M h lan Karşısında ki :ı 
il Yurdu·na · ştir. !1 
liiiWiiıi~iiiiiiiiiiiiiii&iiıiiıiiii~~iiiıiiıiiiiWiiıilıaı~~ıııı~ıiilli1ı ılli~iiiiıiii~i~ QııUııiii~i~i~ı~~~~ıiii iWi~iıiiiiııiij~iııiil~iill 

• 


