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Mutlu bir 
)'ıldönümü 

Halkevleri Töreni 
19 

Şubatta Hdlkevle 
rinin yedinci yıldö 
nümünü kutladık. 

Yurd içinde J.58 yeni Halk 
evi daha halka kucaklar1n1 
a~mışlardır . 1932 de 14 
Ha!kevi açılmıştı. Bu sayı. 
Yıldan yJ/a artarak yeni açı. 
hın/arla birlikte bu sene 
367 olmuştur. 

Yurdumuzun bir çok yerlerinde 
yeniden 158 H~lkevi açıldı .. 

Kendimizi Beğenelim ... 
Geçenlcrd• ıelırimlzde göste· 

rilmiş olan Agnaroz /cadısı fi/. 
mirıl Ank1Jrada seyretmiştim. 8·4 
fil11t sahneye konma, mevz•, de· 
lcor, foto oelhasıl sinemacılığa 
alcikalı sanatlar bakımından gii· 
zel ve muvaffak olmuş bir eser
dir. Fakat, yerli film olduğa 
için lüzumsuz ger• hücam lara 
maruz kalmtıtır. Filmi seyreder
ken arkamdan bir ses duymaş
tum: ( Boyuna çan dinle. Bi,de 
de film ,,.; yapılır? ,1 Daha fil· 
min başında kendimizi tenkid I 
Çan sesleri filmi kuuueflendiren, 
yerind• bir sahne idi. Ama ar
kadaki adam bunu anlamıgorsa 

kabahat kimindir ? 

Birisi bir münasebetsi:.:lik 
yapsa, ukala günihü : ( Biz a 
dcım olawıayız ) diye yapışttrır. 

Bu ukalalar bhden gagrisile bi. 
zi mukayese edebilmek için ne 
bir Avrupa "t!!Jahati yapmıştır, 
ne d? yabancı bir dil bilir. 

Yeni evlerden yedısi. 11k· 
ç a a b a• t 11raklı Of. 
Beşıkdüzü. Sargona. Sür· 

mene Yomra olmak üzere 
lrabz~nda açJ/mıştır. 
Haıkevleri /?. at ürk 'ün 

buyuk eserlermden bmdır. 
'1a/kevleri halkın yolunu 
aıdınltJtan. şuurunu olgun 
1aştlfan ocak/ardır. Dil tanh 
ar . kutüpane ve yayın . 
Sosyal yardım , Spor. gös 
1ent. müze ve sergi. köycü· 
hık gibi kollarile yapflğı 
çdfışmalar asu/arın ıhma!· 
1erini kazıyıp yerine Cum
huriye' inan ve hızı aşJ/ar. 

.Cumhuriyet Halk Partisi· 
"m altı okla sembolleştiri
I~~ altı prensipini. Milliyet 
r:ı/ık, Cumhuriyetçılik. Halk· 
~1lık. Jnk!lapçı/Jk . Laiklik, 
~ev/etçifık'i yaymak ve kök
eştirmek Halkevlerinin bü· 

10n ra/Jşmalarmda gözetilen 
esas/ardır. 
~Halk içinde, Halkla be

~aber, Halk için,. kazanılan 
aşarı/an , şimdiye kadar 
°jduğu gibi bundan sonra 
/··her an artarak bize fay· 
r:a~~ olmakta devam ede· 
errfir 
b Ha/kev/erinde birçok ka 
a~1'Yeller gelişir. Bu çatılar 

Başvekilimiz mühim bir nutuk söyledi .. 
Ankara 19 ( A. A. 

Buzün yurdun her yanında yer.i 
d~n 157 H.ılcevi daho. l'ürk i'enç 
lıffiue ve Küllüre kınıkeamış hal
ka k pılıırını ııçmııktadır. Türk. 

inkilıibıoın eseri olan ve halk ter· 
biyesindc (\o .. mli hizmetleı i herkes 

tnrnf ından şükrnnla icar şılanan btı 
guzel ınües.Se.5elerin hepsi Ankara 
Halkcvinde Başvekil Dr. Refik 
Saydamın bir nutk:.ı ile açılmıştır. 
Radyo ile neşredilc:n bu nutku 
yalnız yenileri değıl diğer bütun 
Halkevleridcı dinlemişlerdir. Me· 
raaim tam saat 15 de lstildal 

marşı ile başladı, evin koof ranı 
salonu taıııamen dolu idi, B.M.M. 
Başkanı vekiller mebuslar halk 

aruında seçiliyordu, marş ayakta 

dinlodik:ten ıonra Baivek.il Dr. 
Refik Sıydam alkışlar arasında 

Kü rııiye ~clerek. şu nutku irat etti, 
Çok uyın dinleyicılerim: lnk.ila· 
blmızıa ıü~el ve fay dalı baıarıla· 
rındaa biri Halkevlerinia açıl· 

mlŞ ve iıletil•if olmaaldlr. Buıün 
Bu rüul yiiee baıuının yedinci 
yıl döaüaünü k.utluluyoı uz, bütün 

varhtımıı.ı yeai bir h~ata ~e 
yeni bir iıtıkemıte fÖtüreD Ke-

maliıt iakilibuı milleliD bıtalitıntı 

ıln:bnlmaaı için C. H. Partlıiain 

1931 de toplanan üçünçü büyük 

lconıresindı ltu:ulmaları kararlaş 
tırılan Hdkevlerioin ıcrekcn ha· 
ı.ırlıltlar yapıldıktan ıoora 93~ 
do ) 'i taneaı açılabilmiştı Ler yll 

lı:öylünün ve halkın .ıruında eı· 
çirmtkle seroleketin her köşesio.e 
yeniden bir llalkevı manzaraaı 

vermiş eıldular Hallr.evleıinde va. 
1.ife alan alJıg-ı vuifonin şerefi 

wndar ıneıuliyet!ni ıdrik etmiş 

olaa idHliat arlı:ııdaşlara buradan 
111 mleket ve millet huzurunda 
teşekkür ve takdirleri111izi ıuııma· 
ta bir borç bılirim. Halkev;nde 

Başkırnlıldan köyde muayene yııp 

maya varıncaya kadar hepqi birbi 
rioden şerefli ve aziı hizmetlere 

canla bı,la .koıa:ı va bunları giln 
delik işi k.ıdar önemli tutan in 

kılipçı Tür:C münevverlerini gıpta 

ve hürmetle ıdamlayoruz. Her 

hangi bir uyanı{( ve ayiın iosa 
nın yalnız gündelik işini resm: 

iıini görmftlde vatanı ve milli 
vazifesinin hitmiyece~ini eyic_ 
bilme.>ini H ılkevınde çalıımanın 

bir vatcırıpeı ve. lik tezahuru oldu· 
ğu kedar oılinevverlilt vaı:ıfeai 

oldufunuda hatırJaıııuını İ•terim. 
Yeni açılmak.ta olH Halkevferine 
eçıl•ıf olaaların H ınuvaffaki· 

yetlilcri araaıaa tuelden ulıf· 

malımnı dileri•. Bu muvafükiye· 

tia etrafına beş oa ülltllü arka· 

.. kipli11p •uhitiade ilk alika
yı kuvvetle uyandırarak aamimi· 

yelle devam ettirecek her b,ılta
nı ve yöakurula mutlaka müeasir 

olıcatına eminiz. Arkadaşlar: 9~~ 
eeaesiııdt- Şef ımiz aıaet lo5nü yi

ı •• böyle bir veıile il• bize Ver. 
diti bir dir~ktifi de bilhassa aöy. 
lemeden gı:çemera, Halk.evkri 

C H. Partisinin kendi pranıip 

!erine olduğunu ve bu pren~iple· 

rin memlekette ııasıl tatbik. edil. 
difini her gün hallr.ımıza 11öylemelt 

içiade baılı başına bir merkezdir. 
C H. Partisinin pr osiplerini 
her gün •Öylemelı: aaaıl tatbik 
edildiğinden ber rün malümat 

vermek lazım dır. Cumburly~lçi 

Milliyet~i, lolı:ilipçı, ayık, Dev· 
lc:tçi, Politikuinin bu memleketin 

halinde inldşafi emniyeti temin 
eden gılecefin en büyük kudreti 
ve en yiilı:ıek itibarı temin ede. 

cek olan bir program olduğuoa 

samimi olaralt inanD11f olan bizler 

bu preosipleri ve manalarını yal· 
nız samimi bir hiıle bizi dinleye· 
cek olanların bepıine anlatabile· 
ce2'imiz iddia.indeyiz, iıte arka· 

daşlar: Hallı:evi ıayılaraaıa art· 
mlll ve bu ıuretıe: memleketin 
daha bir çolt lc.öteleriDde iakili· 
buaııua prenıip ve baaleleriai 
yayaealı: KültGr merkederinla vü· 
cut &.al•aaı biıd •• kadu •~via
direeek bir baciiH it} bunlarua 

her yıl d•ha veriali Türk Hai
yetlne daha feyiı.1i laismetler yap· 

malt fırsat ve i•k.lnlaraaı bulaa· 
luı da ula fkillıll... kaç.-u
yallf bir keyfiyettir. ita balmadn-
4arlıi : Ke•İJetle keyfiıeti daima 

beraber ve ayai ehemmiyetle dü· 
şüallyo!uı. ve açılaışlaraa tekem· 
mülüne huıuıi biı dilt~al ve emek. 

aarf ediyoruz, her haori bir ıe 

- Arkaıı 3 de -

Radyomuz açıldı; dünyanın 
en iyi istasyonları arasına girdi. 
Dilciülc, ses boğuntusu iİbi f erıa 
tarafları radyo merkezi de an· 
lamış, çaresini bulmak yoluna 
girmiştir. Program mülr.emmel. 
dir. Geç•nlerde birisir:den duy· 
dum : (O lciasik parçalar da ne 
olacakmış ? ) Başka birisinden 
işittim : ( Çocuk ı·ostası doı ne 
imiş ? ) Ve ark.asından ( biz 
•irşey yapamayız vesst!liim) Biz 
dediji liirk mill.tirlir. ( JJe yo
llaz I ) diyesiniz ( Avrupa rad
yolarını açıp dinliyor muıun ki, 
dinliyorsan anlıgomusun ki ken· 
Jimfai tenkide lc•lktşıyoraun ? 
Radyomuz pro;ram itibarile igi 
istasyonlar arasındadır. Eğer o 
bunu anlamıgor•a kabahat kimin? 

Bir şimendifer kazası olur, 
bir taggare kazası olur. ( Biz 
zaten neyi becerebiliriz) diyen 
ler türer. Halbuki deiil ga· 
hancı gazetelerin, yerli gaz•tde
rin harici haberlerine dikkat el 
seler en müterakki memleketler
de şimendifer, tayyare kazaları· 
nın sık sılc. yüzlerce aclam gö. 

Eir memur, herhangi bir sui· 
istimalde bulunsa, yahut bır 
miibrıyr.ıada hata edilmiş olsa : 
( Biz böyleyiz işte ) diye 
kendimizi tahkir yollarına sa. 
parız. Halbulıi yabancı ga.:ete. 
ler, bize, her gün bunun gıbi yuz. 
/erce misal verir. 

Kendimizi niçin hakir go 
riigoruz ? Parlak nıaz sı, parlak 
tarihi olem bir milletiz. Hiçbir 
ıeyimiz olmasaydı bile son on 
beş sene içinde güsterdigımiz bu. 
luş, kuruculuk, yapıcılık kudre· 
timiz, öğ/inmemız için k.ı/i bir 
sebep teşkil eder. 

Dıinga gazetelerine güz ata
lım: bızi harıl harıl metlıcdi

yorlar; biz ke11J1ınizi niçin be 
lenmig~lim ? lrısa11/arda bile 
'"nsuz bir levazü kusu,.d.ır. lü. 
zumundan fazla müteva.:i Olan
lar daima krıybetmi;;lerdir. Hele 
milletler lıayatında öz ve ceu
he.;11 daima oilinmesi ve daima 
gururla tekrarlanması elzem fıa. 

kikatlerdendir. 

Kındimizi beğt!nmek başka, 

şımarik bir gururla gidılecek go· 
/u şaşırmak b:ışkadtr. Zararlı 
o/an ikincisidir. Bir millet tanı. 
goru• ki milli marşında diiuya. 
nın en üstün milleti olm.ıkla 

Özüniigor. Bir m ilet tanıyoruz 
ki başşehrinin l•>kaklarına eski 
bir imparatorluiar. hari asım çı· 

ziyor ve en kuvuetli deulete 6a 
hip olmak.la iftilıar ediyor. Bir 

Hayrettin Ziya Taluy 
- Arka 3 •ıde -türdüğünü olcurlcır. 

~~--...... ----~~~ -·~~~----~ 
tında bılenler bilmiyenlere 

fl9reur. bJ/mıyenler hı/enler· 
~n öğrenir . Ve bu karşı-
~a~ münasebet en büyük 
rt
0 

a ve gönül ahengini 

vilayetlcrİlllİzin ve w.ıhcuti P rtı 
Ôrgütlcrimizin ıı-a:ı- c.t vııı yaroım 

larıle yeoıleri ve bu su taua 158 
taoHı daha açllmalc ıurctıyie bu 

ruo Hali.e\ lerimizio aayıaı jt)7 fl 

buluyor, bu aaalta memleketin 
bar buc1fında açılaıı Halltevl•· 
rimizın 7 nci ylldonümlerioi kut· 
lularkeu ayoi zamaada da yeni 
açılan Hal ite vlerimiziD çalıtaa 1&· 

hasına ıirmiı olmalarını zevk ve 

sevinçle tcıit ediyoruz.. Zaten 
bütün Tür~iye yıllardanöeri biiyük 

bir H,lkevi manzarası an: eder 

,M,Ui Ş:f lsmet lnönü cıı büyült 

vazifeyi üzerine aldı2'• ili. güD!eri 

Hal.kevleri yıldönümü Halkevimizdede kutlulandı. 
durur. 

tef ~'1şmak istiyen, ıyı ni· 
rte 11 her vatandaş gönlün· 
110 bes/edığı dedim ülküsü 
>cı ~~ iyi Halkevlerinden 
lfaoı/ir. 

Hakkı Tuncay 
- Arkası ikide -

~~rı·,, ~şler, Duyuşlar 

Nasıl Çalışıyorlar ? 
Nasıl Çalışnialıyız? .. 

111, D1111 ııabı.ıb Belediye relsl- ı Otobıısııo gelmeıhıe bir iki 
~,~. Bıabrl Aydoetanı Uıunso· dakika kalmıştı Bu taraatı ka
~tt Otoın, durak mahslllohı çmıumık lçta rel.lmlıflen bl· 

~ 1•1odnki knhvede acele a- zlm mahallede eeçea yll yıpı. 
tıı tııırguı~ içer ve bir şeye lan yol\ln bozuldutuau yaphr· 

,~, ~r eder vaziyette gOrUace masun rica ettim ve hemen rot 
~ ~t!, &itllw. 8uzim h~ı;usiyel· aldılar n ayrıca ilave ettller: 
~ f: ~llkor, nıUtevıııl; reaml1et· - Gnel•J• llAa verecetl•, 
'~ ılı v~ sert deledlye reisi biz b .tun ekslk.llk.leri, uoklın. 

: luı. ihtiyaçları ıoremeyiı, her-
~ Hayır ola, böyle erken kes gördUğUaU, yapılmasıoı lı· 

>, bu"ada ne işldiı var ? tediklerl ftıylerl belediyft7e 
80tuvt:ırdlm. haber yermelerloi lstiyece&im. 

'~-:_- Otobn& bekliyorum. Her Deyince. 
" l\t - Amıın reililm. sonra oa-

' 

1 'Parka erkebce gider, 
Yıl sil tıaşa eıkarsınız ? Demek. kl 

~ 1 tıcı P ram .. Mala 'llJa buse- botun mahalleler balkıD1 bele. 
~ tı li(arm:ı d.:ılreslne kadar diyeyo uçuşluracaksıoıı. Sonra 
~ ~.~ kli:ımırıı bitirmek ez 

f ttı\'e gnyretlı deyiz. S yrn bu teh cım kar~ısındıı kaçncak 
~ . 1\ ~lıtıiıin arzu ve emelleri yer bulamnzsıDız. iyisi mi, ilAo 

b lldt eseriol ktındileri biz. •ermedense, parti kurultayını 
":) t l~s~Ol&k isteyen muhterem ocaklaran dilekleri ıunlmuştu. 
~ ~r, :1 ı:nıı ihtimal yarım saet iğneden ipliğe kadar herşey 
t bıu:ııauerı de iş başı yap Cevdet Alap 

tıurıar.. - Arkaaı Udde -

19 Şubat Halkevlerinin yıldönümıi olmrzk münasebefile 
puar giinü şehrimiz H•lkevinde de zengin progr•mlı bir 
kutlama töre.ıi Jlapılm.ıştır. Halkevırıin yeni sinema salonu, 
ba~ta V"limiz R fik Kora/tan olduğu lıalde kadın, erkek 
halkla dolmuş, saat onbışt-: İstikl<'il m:ırşile tören ba,Ia
mışlır. llaşvekilimi~ Dr. Refik Saydamın Ankara Halke· 
'Vinde söyledikleri nutuk dinlend•kten sonra Mııarif Müdürü 
Ri/at Necdet Evrimer heyecanlı bir hitabe söylerniş1 bir 
kız talebe ilt: B. Halis tarafından okunan Halktvleri 
marşı ile Bılıcıt Kemalin şiirleri fJe Trabzon köglülırilc 

Çoruhlu gençlerin milli ve mahalli ogıınları aldk.a ile 
dinlenmiş ve sıyrc•ilmiı, bundan sonra temsil lcolu ta· 
rafından bir pırdılik vodvil o!Jnanmış ve ar_ kolunun 
alaturka parçaları dinlenmiş ve ayakta olarak hep bir 
ajızdan söJJlenen Cumhuriyet marşuıdan .t;onra gösterilen 
bir filimle tören nihayet bulmuştur. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğine 
Ankara 

19 Şubatt• ıagı" Baıv•kilimi• Doktor R•fik Sagtlo11tu• bü· 
güle tJt kurlr•tli sögl•vl•rilı yurdım bir çok gerlerinÔ• o• bu m•· 
yanda mıntakamızın da muhtelif /caza, nahigı vı lcögl•rind• ı•ni
den açılan on üç Helkeoinı ait açılma tör•ninin ctMdan tuahiira. 
ta vesile olduiunw ue bunu• #>ütün gurttla,lar larafındarı seuinç 
ot ıükran dugg11l•ril• karşıla,.dıjını v• Curnhariget idar•si pren
siplerin• kalptl..n ba;lı balundukluını aldı;ırn bir çok telgraflar
dan anlatlım. Bu içli vı Ö•lü duggaları ~atı devletlırlnı eriıtir
meği IJir borç bilir, saygılarımı •un•rım.: 

Uçüncü Umum~ ~üfet!iı 
Tahsin Uzır . 

3. U. Ve Parti Müfettişi T. Uzer 
Trabıoa 

Yilll hUilD ve •ll l hayatın nurunu teyıioi ı::ıoaoık bir 
Halk.evi .. kavuştuk. halk11ı n ıeuçuaıa. aauılmu saygı ve bı~ll
hk.larını arı eflerlm. 

Bay 'rurtaa Halk.eti Baıkatıı 
Arıklı 

Yeniden açılan, ntaadatlar tarafındın ıe.Jaf ve tOkranla 
karşılanan lltıtk~vlnlzlı, kUltUr k.ııyaı~ı Olarak uzuu ömUrlU •e 
çalışma yJluAda verimli olmumı temeaol eder ve bUtlln Pertlli 
ark.adaşları başarılar diler, keudilerloi sevgi lle · aeıtmlarım. 

. ~oın:acl UADııı:ıi MiUittlf 

3, üncü U. Müfettiş Bay Tahsin_Uzer 
'l'rıtbıon 

Bölgemi1d3 H ılk.evlııin açılm:ı törenini vilılyellerlmızden 
ıeçilip göııderilen aziı bnışahrilerlaai:ı Ye ld re amirlerimiz mu va. 
cehe1i11de yUk11k beyecaa ve duyiularJıı yap lık. Cıv r kö/1erdeo 
gulea b\alerce halk. Partinin n HQk.Qmetlmiıio 7Qce prensipleriae 
bağlıhklarıoı birk.at datu ıo:ıterdller. füze bu yUksek gOnleri 
yaşatan siz bllyl\lderiınlze aaraılmu bı~hlıltlarımızı v• s ygıları. 
mııı arı ederiı. 

3. üncü U. Müfettiş Bay Tahsin Uzer 
Trabzon 

BOlgemlıdı Hdk.Hlerlalo açılm' töre lİ ıl vı l n i' z ic;ı 
H\llllP göaderllen nlı bemşehrllerimlı ve idue az ılarımız mu va. 
cehesinde yUllıek be1ecm H duyıularlı 7aptık:. Civar köylerden 
ieleo binlerce aaljt Partiala ve llükıl'Detimiıin yllce prensiplerine 
Dalhllklarıoı blr kat dıtııı ıösterdller. Hiza bu ytlksek günleri 
J•tatan ılı bQyUklerimlıe Hrsılmn bağlıltklarımız.ı ve saygıları. 
•111 arı ederJı. 

Üçüncü Umum Müfettiş Tahsin Uzer 
•rı:abzon 

Kuıamıı balkı kaıttndıtı Halkevloln açılış turenlle sevln
uıektedlr. Hılk.ımıı Dıerlıade eo aevlmll b')rç blldi4'i J!lkranlarrnı 
11yed1rla sunuyot. 

Sayın Umumi Müfettişimiz Tahsin Uzer 
Trubzoo 

Halkevlnlo ıçıhşını net• ve heyecan içinde kutlulııyan 
BeıikdUıU hılkı sevgi '8 şUkranlarıoıa zıtl de•lellerıne arzına beui 
memur etti bu v~ıltemi 7ıparkıu saygı Ue eHeriolıden Operim. 

B•J M.° Cansız Bay H. Çınar 
lltlkevl Bnşkıını S:trat':lna bölgesi Parttbi Başk. 

Of Sürmene 
Bay N8lm Ak.yUzlll Bay M. Orhon 

Nahl1e MildtırQ Parti Başkanı 
BetikdUzU SDrmene 

YenMın aQılan, vatandaşlar tıtrı.:frndan sevinç Ye şQkrat la 
karşılanan Halkevlnlzln, kUltUr kayna2ı olarak uzun öuıUrln ve 
çalıtmı yolunda verimli olmuını temenni tddr ve bUtUa Paı tlll 
arkıdıtları bavar&lar diler k.eudlltrlol ıngi ile selAmlarım. 

O~nacQ Umu11ı Müfettlf 

• 

• 



• 

•• sa1ı 2 

Nasıl 

Nasıl 

Çalışıyorlar ? 
Çolışmahyız ? .. 

-- Baştarafı birde -

o dileklerde meycuttur (laları 

?"artl4~n iste ve ehemmi mQ
hlmme, mUhlmmi ehemme ter
cih ed~rek, bazaR sıra ile, ba-
zrn para He. bıızan da dua ile 
başarnbildlklerfol bBşarır. mak 
ndda hasıl olur. MeRlhıd bir 
kaç laf ettikten soura reisimiz: 

- Biz dua ile değil, kota
daki bilgi. gözdeki görkü. Pide· 
ki para ile iş y11parız. Derde· 
meı otobUs de gelivudi \'e 
a~yretll reisimiz At p rKa doğ
,. yoluna revan oldu. 

. Şimdi değerli okuyucum , 
Dıkkat buyur 1 

Cumhuriyet MCf Hişi, Va. 
tisi ve Belediye rel !ni diyar, 
diyıtr, Memleket memleket, şe
hir şehir, kesab kas;ıba ve 
kOJ köy bu vatanı mamureye 
çevirmek, ea kıs! zamanda en 
ileri memleketler seviyesine 
çıkarmak için nasıl çıılı~ıyorltır 
nasıl çalıştırıyor! r .. 

lnaıın bu ricalin , bu ele
manların çalışmalarına bakınca 
AtatUrk.'e lnönüoe karşı duydu
ğu hayranlık, tııkdir ölçO-ıll bir 
kat dııha vusat peyda ediyor. 

Bir 15 yıl evvele b şını çe
vir. bir d~ 15 yıl sc)ıı:-ayo başı· 

aı çevir. göreceğin mo11z'lrn; bir 
hıırabe llzerladtı bir mı:mure 
yaratılmış oluşudur. 

duran, gelip geçenlere heşlyet 

flkrı eden uir mezarlıkta bugtıo 
ruhlara, gönilllere, fikirlerP, 

. duygulara ferahlık, ralıııtlık dol· 
duran, hayıtt ve neşe ver~n bir 
Atap rk yaratan ve varın ser. 
vet ve saadet kayoa~ı olmak 
Uz ere ir fuar haline ifrata 
çalışan bllyllk adada111, yarııllcı 
Ye yBpıcı THbsin Uzere b1karak 
bep birden el ele vNip, hep 
birderı kofa kııtayu verlp, hep 
birden i ş b ıı ş ı y a p ı b 
onurı, o bUyU Tahsin Uzerln 
nasıl ç lı~ •ığına balaırok, neler 
y pınak. 1 ted!ğinl kavrayarak, 
nasıl çaJışmumız ınzım gelditinl 
anlıyarıık aarf .bu memleket içlo, 
sır' bu memleketin uwrımı, 

reraıbı i ç i n o n u n azını O· 

nun gayreti, oaua tqmlz vatan 

aşkı, moml ket ve millet aşkı 

gibi bir ruh, bir şuur bir aşk 
ve imanla çahşaıalıyız ki Trab
zın kua zemrnda cennete çev. 
rllmiş olsun. 

Umumi Marettlşlmlz, Veli 
mlz, B ledi}e reisimiz aabııh 
demeden, akşam d medea, dur 
madaa çalışıyurl r, eserler ya 
ratmağa aavaşıs orlar. Onlur 
çalışır, eserler yarrtı ken ne 
kadar bl\yUk bir hez, büyOk 
bir iftihar, bllyDk bir gurur du 
yarlarsıı bizler daha çoğunu 

duymalıyız ki yı ptlklan bizim 
için Ye bizim Trııbz1numuz için 
dir. 

llu kadar kısa bir ıemaa~a 
'bll derece göz kamaştıran ha
rıkalar yaratılırmı diye hayret
te• kendini alamazsın ı 

işte AtatOrk, ismet 1uöaU Bu yaıım m~~hlle do'udu~. 
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Gümrükbeyenname ideğisiyor Bohma antı 
•• ~ • Bükr ş e top andı 

Ankara,Sams n, 
de yeni beye n 

r 
ıı: 

1 

c 
Ankara 20 ( A A. ) - 1 nan gümrük beyannamesi 

Muasır ileri memleketlerde- bir ~müddet ıçtn Ankar 
ki mumasillerine ve güm Samsun ve M .~sın giim uk
rüklerimizin ihtiyaçlarına /erinde tecrübe edilecektir. 
töre gümriik oe inhisarlar işlerde kolaylığı fJe sir' t 

V tl<liletince genid"n hazırla- temin edecek bir şekilde 

Maarif vekili resim 50,000 rnülteci 
sergisini açtı İspanyaya 

Arlkara 20 ( A. A. ) d • • •• 
Diin h'4lkevleri sayısının Onuyor .. 
367 ye ıblaf.ı münosebetig- Ankara 20 ( A. A. ) 
le Ank ra H.ı.lkef.ıinde qa- Fra saqa i.tica tmiş ol n 
pdan açılma merasrmmı lspangol miıltecilnindrn tak-
müteakip mearif Vekili /'{a. riben et i bın mi is t krar 
$tın Ali Yücel yine halke· lspau11aya ,/onmüşt ır. 

vine mensup rt!Hamların N k• h .. k "' 

•• 

fıazır.anan yeni i.i,.negin 
te rüb sinden ulrnacak ne
ic l r ÜzP.rinde y. prlac:ık 

son tetkiklerle bevanrıame 
qe h ti şekil tıeri/ecek ,,,. 
t tbik tı bülii.rı gümrükl•re 
ft>şmi'edilec ktir. 

Memleke in h r 
tar · fında parla 

töreni r 
Ankara 20 ( A. A. ) 

H ıı~ o ninfo lw u'u u un 

l/ d ncı ı, ıl döl ·mü ı J ı 

memleketin her t ıra/ nda 
parlak töretı 'erle kutlanmış
tır. 

Ank ra 20 { A A ) 
B ılk r. antantı korıse i bıı· 
g in Fükuşte top,anmakt -
dır H ıric 'ye Vekrlimiz ı e 
Yuıarı B'lşuek.ili ve Y.ugoç 

la·uya H rıciqe N, zı rz un 
gece Bükreş mu va salat et
mişlr.rdir. 

~~~~~~~~---

Otomobil 
Kazası 

Geçen hafta Vakfıke 
birç/en şehrimize gelmekte 
olan Posta Otobüsü yoroı 
feneri mevkiinde düz bir 
mahalde direksiyonda ha
sr/ ol n bir llrrza netice· 
sinde u u uma yuvarlana· 
rdk ıçindtl.ı altı yolcular 
dan altısı yaralanmıştır. 
Memleket hastarıesine kal· 
dm/an yolculardan ikisi 
ağır yaralr olduğundan ça 
pulacı Mustafa usta ölmüş· 
tür. 

hazırladığı resim sergi5i1i 1 an · '" u ume-
açmıştır. • • tine sü'kast 
Polonya Hancıye Ankara 20 r A. A. J -ı B k'I' ~ . .. h' b' k 
N L d d 1 }oponyanın himayesi altın- aşve 1 ım121n mu ım ır nut u 

OZlrl On ra Q f da teessüs eden Nankin hii - Baştarafı 1 de - sılıp götürmüştür lnkiJapçı vasfı· 
Ankara 20 ( A. A. } - kiımeti Hariciye Naz rı im beple durgun görünerı bir Halke· mızın mannsı şudur, lıow yap· 

Rogier ajansı Polonya Ha· f tt" l t k ,_. b. vi bile muhitıne halke i adile bir lığ'ıır.ız inkilıiµları goz bebeğııııİZ 
· ıgaz l mtn a a /fl go1tl" ır ld gıbı daima ltoruyııc l'Tız lıeuıd• N k d k J d ld müessisenin mevcüt o uğuna ve o rıcıge azırınm ya m a yerde i evinue öl tirıi iiğü ru· k cemiyetini wedeniyclto eo 

b ld 1 orada halka gitmek ve h&lkla 
Londraga gelteFğini i ir- "-"'anglıaydan bildirilmekte- yüksek sevıycye erdirmek içın 

Y kaynaşmak için inanl ve ülkülü 
m~kt~dir. ı dir gerekırse başu inkııaplıırı yap· 

yurttaşlar bulunauğu,.a iş ret ve· 
B N mııldad terectdüt elwiyece~iz bil 

ve ~u iki Ulu Şefin izinde ve 1 Fakat Ata parka gıdlp şöyle bır 
eaeriadı yftrüyen ve çalışan oturuuc!I, dl\nk 1\ ~e. bug.Ukü 
i~cHeri oları maretti.;ıle:, valiler vaziyeti gözden g,:oçırıoce ıçlm 
belediye reislerinin bu harll\ayı içime sığmıy?r zevk ve heye· 
yaratıMaktakl munfftıkıyct sır- candan, takdırden kendimi ala-
ları. mıyarak duygularımı 114n ve i'am 

ren bir timsaldır. u suretle u l 
iııkilapıar bızım içio ı.> kadar ı• 

vo atilmakta hareket uyandırıl· yatidirki bunların oncn ini büyük 
makta muhit hazırlanmada eserin Eıia dOa uhrevyiyet koku- dan nersiml I.urturamıyorum. 

au kekaa, ruhlara kasvet dol- Cevdet Alap 

Şiir 

Dünya Bilmeli 
Yalçın kaya/;udan , yalçm dağlardan 
Yıld•rımlar gibi aşar Büyük Türk 
Y!pratır yol açar demir ağlardan 
Zaferden Zafere koşar Büyük Türk 

Kiıhi şimşek olur göklerde çakar 
Kahi ateş olur dünyayı yakar 
En müthiş düşmam süngüye takar 
Kahi de sel olur taştJr Büyük Türk 

Ordular parçalar düşmana dalsa 
Dağları titretir süngüyü çalsa 
Döğüşse, çarpışsa, bir tane kalsa 
Sanma ki azminden şaşar Büyük Türk 

Çelikten 
Tarihler, 
Ezelden 
Savaşta 

kavidir bükülmez kolu 
hep onun namile dolu 
o kurdu medeni yolu 
kaynaşır, coşar, Büyük Türk 

Çok değil kama! Türklükten yılsa 
lf tatürk yaratır biraz sıkılsa 
Dağlar parçalansa, dünya yıkJ/sa 
Bilmiş ol ebedı yaşar Büyük 7 ürk 

Baba Salim Oğütcen 

Y Eıdel duyuşları 
Rdma, ydrlel denir; Orda güneş tez batur. 
Kimsesiz gönüllere damla damla dert katar. 
Çoban. lwzuldrile yamaçlarda dolaşır 
Bir şeycikler söylemez, kalbinde neler taşır! 
Gözetlersin yolları. lfcep kim gelir diye : , 
Bahtının şarkısmı sen sö/iye söyliye, 
Görürsün ki giden var. Fakat gelenler yoktur 
O d•kika göğsüne saplanan şeyler oktur, 
Sevgi taşıyan rüzgar sana payım vermez. 
istersen hayktrarak bu üzüntüleri ez . 
'tine akşaıtnlar oldu, elbette için sızlar 
Göz k1rparken uzaktan birbirine yrldızlar. 
Bizi bağrında sıkan yadelin kollarıdır. 
Tükenmiyen bu yollar yadelin yol/andır. 

Samiye Yeıçwı 

• 

Kazalanmızda 
Halk VI 

Yomra Halkevi 
Yomra (Hususi) 19 Şu

batta Yomra Halkevinin 
açılma töreni köylerden ge 
len yüzlerce ha/km işlıra

rakJ/e yapılmıştır. 

Saat 1.5 de radyoda is 
tik/al marşı il~ Genel Baş 
kan vekili Başvekil Dr. Refik 
Saydamın nutku dinlenmiş 

bilahara Trabzon Halkevinden 
gelen Şevket ,.. Çulha ile Ke· 

"mal Kefelinin açma nutuk
/art dinlenmiştir. Küçük bir 
mektebli kızın okuduğu şiir 
den sonra öğretmen Hüse
yinin hitabesini müteakip 
öğretmen Mustafa Rtafür
kün gençliğe hitabesini oku· 
muş ve Halkevinin kapusun· 
daki kordelfı l'tahiye müdü
rünün refikası tarafmdan 

muvaffakiyet temennisile ke· 
· silmiştir. Merasimden sonra 
davullar çalınmış. horonlar 

yapılmış ve geç vaktakadar 
bugünün şeref ine eğlenceler 
tertip edilmiştir. 

Halkevi açJ/ış töreninde 
söyledik/eri kıymetli hitabe 
/tirle halkevlerinin maksadı 
teşekkülünü bütün vatandaş 
/ara çok güzel bir şekilde 
anlatmışlardır. 

Sarhona Halkevi 
Sargona (Hususi) Kasa 

bamızda açılan Halkevi tö 
reni bütün köylülerimizin 
canddn iştirakile çok alakalr 
ve bir•bayram havası içinde 
yapJ/mıştır. Bütün Sargona 
milli sevinç ve heyecan için 

dodir 

Törenle 
Aç 1 1 1 • 

Sürmene 
Halke ıi 

Yedi 

Silrmene {Hususi} Kaza 
mızda yeni tı.,_J/an ha/kevi 
töreni bütün köylerden ge
len ha/km iştirakile. davul 

zurna ve horon oyunları. 
şen/ık/eri içinde merkez ka
zasından gelen hatipler ta 
rafrndan yapılmışftr. 

Töreni müteakip kazamı 
zm fa~/ kaymakamı Bay 
Fevzi Oncel tarafrndan hal 
ka idari ve mahalli çalrş
malara daır qiızel bir hita 
be irad olunmuştur. 

Arakli Halkevi 
lfrak/J (Hususi) l'lahiye

mizde açrlan hdlkevi töreni 
köylü ve kusaba/J bütün hal 
km iştirakıle oar/ak bir şekil 

de yaprlmıştır. Hdlkevi prog 

ramı bütün vuzuh ve saraha 
tile merkez kazadan gelen 
hatipler tarafrnd1n halka 

izah edilmiştir. Büyük bir 
sevinç içinde bayram yapan 
nahiye halkı kemence ve 
horon oyunları ile tat/J ve 
neşeli bir gün geçirmiş' ir . 

Teşekkür 
Kcırdeşim Ah nPdi-ı o i 

ölümü dolagısile şehir fJt! 

Taşradan acı ve teessü le 
rımıze iştirak eden dostla
rımıza te~ekkürletimizin ib-
luğına sayın gazetemizin 
tevassutunu dilerim. 

/ş Limitet Şirketinde 
Mehmet Jl!laıo • ın 

ı ıılli Şefımız l<1met lnı:rnun şu 
dikkat ve şef katla inkişafına 111· so:ı:le, ındun d.ı , 0 ıtuvvetle ıtade 
ra gelmektedir. Rejim ve f>arti edecek soz soylemekte güçlük 
inan ve Kültürümüzü yaymak ve •- .. · l' · 1- ıl t" · ..... 111 çe ..... rıııı, ur.. mı e ı ı a:.c za ... 
benimsemek için on iÜzel çareyi da büyulı: bır medeniyet seviyesiD" 
elde tutmakta ve bundan memh:. yuudlmiş fur k wıllt:tıııe en kı•• 
ketimizin hiç bir köşesini mahıuın 1 yold 0 temiz cemı et ha atıoı 
t k t '"b" y y e meme nıye ve azmını uiun fe "zlıt e kk' il IJJI' . . . yı r. ı yo arını MÇ ., 

158 halkevını daha açmakla ı11bal oıan ini:ı:ilaplar knıp ve vicdaJJI 
eylemektedir. ~hmleketin halkcv mızın en azız varhıdaudır. Ark•· 
leri gi~i en Ônemlı Küıtur ku daşlar hallcevler,nin son yedi :se· 
rumlar.nın yıl do ümü vesılesıle neııKınlcış fıoı goLdcn gc:çmrse1' 
şimdı yurdun münevver kUtleııı katşısında bulundugumuz man ar• 
huzurunda oulunmalda bahtiyarım şucıur; Mıll tıwizın ııeri hamlelO· 

bu bez vcric; toplantıdan istif.ıde rınd ki hı:ı bıJ halkevlcrimıı;i d• 
ederek içtiaıai ve ferdı hayatı- ıetecek seneye kadar ne vuıatc.• 
ınııı en ehemmiyet verdiğ'ımiz bir nede sayıcı& ıh~ıyııca kafı. gelııı~: 
noktayı tebaıuz ellıraıek ıııterıuı. Jt:cek hale gcbrtcektır. f:..ı.ı: ~u • 
Sayın arkadaşlar, l'ürk cemiyt: <iaü çok ı:nenınıın z bu ıçtı.naı ~· 
t . h ı 1 · d . yatımızın daima ıleı lediğ nı gePlf' 
ının e e son a.ııır ar ıçın e gerı d .

1 1 ..ı 
. . . ıe ığını ı me, tenne sanata ıta r 

zıhnıyetler ve f •na ıdareler yu r t J k d ah• 
urlc va an .ışıııın ne a ar r .. ,. 

zill>den uğrad'..ğı ağır felnketler Det go&terdıgım ıf .. dt: eden bır 
lıep:n ZC!. m l~ıı:dur. ~ır kısmımız tıaldkı.ıtur. tlu.JUn içın n;kılaP 
bunları gozleı ımızle gormek bcd. eserlerımızı ıatınıı yemden katı· 
b htıığına uğ'radık: yeni } etıpn lan ve aaları elıeıinızdeki buro 
mesut ne~illcr de bunJ .rı buyuk- d 1 b · }ıdl• . . ıour1er e yazı ı uıunan yenı 
lerınJen duyarıtk veya lr..ıtapl rda kcvlcrı,mızJe csı.:.ıl.:rı ıle berabwr 
okuyaralr.. Öğ'reoiyorlar: lnkiraz hiç eakımıyen ve eKsilmıyen azıOI" 
uçu uaıunun kenarına gelmiş ıken ları vo muv,dtu.ıycUcrı ııe mıll•' 
J'ürk miUeti bünyesıadekı yaşamu i;ın wtmlcıtet iç n kutlu olsunlar 
ve yük~elınc ırn<lretı bılhagııa em~ yaradı olsun verımlı ohıuı..lar el· 
sal ıız im .raa:.an ığı · ile kurt11ı~~u Jerınızdi:kı brosu J r aynı znınııo· 
bu lr..urtulu"un büyük dehası ebe- da s zlere ba.kevlerının ruakıtad 
di Ş.:fimız Af ATÜRKU 'adını ve a.ıauaıinı geçen )'111.ır iı;ıncıc~~ 
b..:rnJu sayJı ile anarım, ATATURK hızmetlerını gusterır ve ııJb• 
dev. inın bınoır eseri araıımda her eden mahıyettır, bılgilı ına ıh ç•· 
biri bir devri kapayıp bir devri lışmalarıle Lizı memnun eden AD" 

açan bır ço~ int..•laplar v.rdııcı kara halkc.vın n i,_ınd n z, lı&ı 
bunlarm hepsiLe birdı!!n bız 1 ürk ın raıııındt::ı sonr ev .çınd ya· 
ınktıa Jmtdır veaıyoruz. f>.C ıg n • .ı: bır duı şwu ,, ,1ı;.lıteV'1 

Hat.rlamamız !fızımdır ki: Bu fo:rioe ve uıuksadına ısındırıuıı~• 
alcc ı~ınız izal1at ıııı:. gönullıı ve 
ııey ca.ılı bır halkt:vı yapllla$• 
kafi ıelcctktır. Buı adan bır dııb• 

inkilfıpt:uı oııc~ 150 , 200 sene
denbt:rı göze çarpan teş~bbüs ve 

gayr<:tlert: r:ıl!:'m~n ilerlemeı;ine 

engel bir çok m nıalarla bir or· 
tacııt Cwmiydi manı:.ıııısı veıen 
ve butun c hanı. bu 2'Özlc goni 
len fıirkıye arıcık bu inkılap ham 
lelerinden sonra mılli modren bı 

devlet ve c.::miyet <11ma yoluna 
girıniştır. llerleyeıı medenıy t 
aleıı;i ıçmd~ 1 ur kiye ar.c1 • ) uı t
tnşla ın kafusına vicdan na ener 
jt!lıııe hüriyet ve ınkişai imkan 

larım veren bu inkilap, zihniyet 
ve net.celcri sayesınde hakıki 

yüksek mevklini bulno:ıktır. Asır
larca çelulmiş felaket ve idbıır 

devirlerini bu aıiUet yurttaşların 
ölçüye aıtmayacak k111 aellırilt 

tnitün a:ıe.:nleket mirnevverıcrııı• 
sesleıııyoruın, ulküıu uyanılr; ayd10 

ark.adaşlar : Memleket ve ınıl et 
hizmetıne ne k dar hazır h11tt• 
ıunwış olduğuQuzu bılıyoruz, bel 
ki ilk auşunuşte en güzel iınk•11 

aklımıza felmez SlZe CD doğ' il 
ve yuce ta rı hızmet paroıası~ 
veriyor um, h&lkevlerıle ilgıleniP'' 
birbiıınızın billilerinden tec · üb•" 
lerınder, ııtıfacıe ederek suratl• 

kalkınmasını en feyızli kayn•l~ 
olan halı.evlerimız hem yetişDleol' 
ze hemde yetiştırmenıze imkanl•' 

hazırlamak için kurulmuılardat• 
Daima muvaff•ki1et dilerim. 

' 
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Umumi mec_lis 
Vıldy~t umumi mE"cllsloin len dört kıt'a teklitln bOtçe 

lll'U[lco b yeti umumiye toplan eocllme.oinc bavalcsint, bı>ş f.e· 

( tENJYOl) 

Trabzon şehri nasıl 
iınar edilmelidir: 

tı t ı ı 7 2 039 torlhloe t sadQf uelik mesRt prograu: mın nO- Ba~lnrken : 
:1 n cuın gt oa n t oobeşl munPstoe tevfikan tanzimi içio Ba huıusta 

111
1 selihiyet iliın kulübe1inin bile ea aıafı 4-5 nüfus 

lu bir aileyi barıodırmaltta bulun 
ması huebile az ôlın maddi kıy 
metine m•kabil ferdin hayat ve 
saireıi üzerinde mieuir olmasın 

dan nışi manen büyük bir kıy 
meti olacııtından başda teşkilatı 

euıiye kanunun koyduğu kırılma" 
esaslara göre meıkenin ( medeni 
!eşmenin ) her bılcımdın 111alüm 
olın hukukunun yülcsek bulundu~u 
nu tebaruz ~tti rmek isterim. 

l Ylrıni g çe \ u imiz R fık Ko D htllye Vekllletlode::ı geteo ve fen uh:pterinin yııni bunı mü-
raıt nın ri-; setiadd katip Nu emir He men'J isrofııt kanunu- teallik e!lasları bir mttod dahilin-

bu· 
t -

c.' 

ı:n n Ha bit C >şkun, C3mal Rızn na tevfikan yeniden tanzim de araştırmış ve tatbık etmiş eş
Çııınr ve azıdan Sallh!l lktz, kılınncıık talimatname işıulo hasa aid olma9ı haaebile, bizim 
lı kir SUktltı Kulnksızoğlu, O~ erıcUmene ha"val~slne, vilAyet burada arz,dcc !ğimiz fikirler ta· 
"' D K"' il D d "1 merkezinde yeni bir 'llcktep .... au ur un, um A COı:; U maman şahsi ve idare makamları· 
(rrsbı ın) Kııdrl Me ut Evr o, blnns uın loş 81 için gereken na karşı da bir dilek mahiyetinde-o 

un 

et· 

ke 
kte 
roı 

bir 
ha-
·ce 
na· 
tar 
tır. 

al· 
isi 

ça 
üş· 

asfı· 
ııp 

eı:ı 

ıçıı:ı 

lsıııah 8armeo, Tursun Çakır, t ıh isatın 939 bntçesine ve ha-

~ flz h..ulnç (SUrmcne) Z hra libnıırda tamirleri icap eden dir. Devlet tcşeHüJlerinin en mü 
:S raı, Muı>tafo Cansız, Tursun mektep bin lım için 939 but. tekimili olan Cumburiyet hülu1 
Çolakoelu (00 MOoOr S rdBr, ç~ loe karşılı~• fıızla tab4ilhtttan aıeti d~vrinde, artılt arzu ve fi 
li•s"'n kazeocı, Kemal S ka gösterilmek ııırttle muntaıam ~ 1 ._ b t t 

., "' tulıslı11ıt tılıı:ımıııı hakkındaki kirlere 2'ore ve ev11.i ir aş, aş 
(Akçıoabat) avket Karadeniz, Maarif MOdUrJOı?Onden gelen üıtüne lcoymalc kendini bilen şa. 
C~ınuı Murnlhnn, Mehmet Ku- teklifin blltçe encUmenine ba- hısların yapamıyacağı bir şekıl 
~u. (Vnb:.fJkebir) Cemal Eyup, •aleslne, SUrmGoe ve Of kaz•· oldu~u ğibi böyle yapılmasına da, 
lı Yker Akıocı. Omer Bayrnk larıodr.ki mektep adluuoın köküne dayandıı?ımız: Cumhuriyet 
(M çluıoın) l~tlrakıle yapılın ~· C:t>ğh;lirı u;e~lne dnir olan yaıı devrinin ltııbul etmiyı:ceği bir ka 
~ c 1 g e ı,: e ıı ıvtımatt nm mııarir encnınenlne bava le· ziyenin hükumrıın olclu~u bir de 
&it z bıtın ö Q okua r ıl .. ay en sine, mekteplere devam eden virde şehrin im.nine müteallik iş 
• motteflkıın kabul olunmuş talebenin sıhtıatlerinln korun !erin bir ehline tevdi, harita plan 1t.ır öu u mlHe kip rnecli:ıln m. sı için !l39 blltçesine bir ve proıramını tanzim elbetteki 
•cılnıası mDoasettle hUrınet ve doktor tahshsatıoın ithaline vo olguolaıjan devrin iHihare değer 
laıicu duygularının iblSğı için kıdem ınOdctetial doldurıın delillerini gorınekle •eviaç duyu 
ç kllorı tel ve i ı an yazıl ra m e m 1 e k e t h a 6 t 0 ne s ı yoruz. 

p ru g nel ekrelerı Buy Fikri eCZdCl'I ile fıcdık mntebııs IS1 Ş·hrin imarı iki eııas üzerine 
'!' ~ r \ie OçnııcU Umu'll1 .Mu. moeşl.ırıuın bir~r derece ıırtı. etüd edılir: 
r ltı~iınlz Bay 'fnb in Uzerdeu rılına 1 bekkınd4 ki teklıflerin 1 - Y~oi bir tehir kurmak. 
k l~n teşekkDr ve başarı le- bUlçe eocumenine havalesiae il - Eıki şehirleri iıılah ve 
"" ve 93!:J senesi bina ve arazi imar etmek. "'e.ı:aıiyatıan clt yazıl r mem-
Qu vergllerile yul pıırasrnıo taksit Küçük Asya.ia yeni bir ıeh 
1 niyet ve şOk:ran duygulan Udd tl loı·n t"yı·oi b kk d 
,.. w e er .. a ID a. rı'n kurulmuc: oldu"uou yakın ta )er~inde olrnnarıılt saklanmı~, b b y ıı. 
lıt ki bıJSUSİ mu se e te1'1ifıeri· ribte rörmüş de~iliz ancak Anka urır Yekilinlu vilAyetlmfze d bil" " · h 
ıı nin o ıye encumenuıo ava- rının merkez ittıhaııaJan ıonra 'Dliı.tada. şer flerill9 VarllOD l • f l i t b il"t k 1 k. 
1 v ., esıne, az 8 H il a arşı 1 eıki Ankaranın karşısında yeni 

l Y.ıfethı masrafı 300 ve kuy- " terilmek şartile 938 sene"'ı· 
111 guı • tehrin kurulduğuaa şahid oluyor , 1 'kamJıır koa"re lude verilen r k iade batç ·s·ıai 8 ı·nei 
• b ev a o ve bu yeni şebirde yavoş yavaş Yutetın maımıfı 12 lira 8.:? 'u f8slıoın birinci köy mektepleri büyfiyerek eski felıirle birleşmeğ'e ~ r. Uşun ve lskeadepıışıı ilko- i yardıw m ddesı'üe 
, aşaa ına a başl .. ılwır.ı ~lirüyoruz. u,Ullda sıırfoluaue 143 kuru... b' ıı t t b l .. 
•t ... altı ın ra mun anın a s Tra'1zon f bri11in bugünkü va 
11...'ittrik cerya... bedeJialn 938 satın konulması hakkındaki . t A •. vazı'yetıfe hiç 
,rıı:: . 1 1 . zıye 1 n•aronın ~ sı bUtçesladen te:svıyes n u Mnarif ~lld~ran.ac tekllfınln bir baltıısıdaa lcabili kıyas değ-ildir. 
111 UYıdik olııcagı hakkındaki mUstecelıyctıoe bıoaea mazb~ta Çüıakü orada tr.n yoJıındao itibı 11lıye encUmenioin nç "-ıt'a sıaın tel yazısı ile Ddılllye \ e- . ren Çankayıya kadar evveJen 2'Ü 

taı.tı11 sı okuııarek mUttefikan katetlne su~ulmasaoa, _şehir zel bir djzliilt ıtonrı tatlı bir me 
buı oıuawuştur. mnze.ı;i için ıstlaılılk edılmek .

11 1 
datı eteklerine ve en 

~ Bundun 60rırıı gelen evra- istenen Kundupoeıu han~slne yı e e ma 
ı.1Q okunmnsıo devamla tttkdir edilen üç bin Ura kıymet aibayet Çaaltayı sırtları ve, tepe 

iu vaziyetler neliceıinde bir 
tarafdaa deniz ve difer tarafdın 
daflarla muhat Ye müteaddid de 
relerle ayrılmış bu 4ehrin i•ırı 
nelere u.ü teveldı:ıfdır : 

imar keyf ıyeti son ve yeni 
metotlııra göreıııüıden ari, rahatlık 
ıihh:ıt, temizlik, ferahlık ( Güneş 
ten iıtif ade çar@lerini temin ) ihti 
yaçları t.cu:ıla~dıracak medeni ve 
ııait ve ekonomik lconfoı ları mlH 
vi niymetleriııe göre yer vermek 
lazımdı ... Bunlardan her hangi bi 
, iıinin eksikli~i o şehrin umumi 
hayatının iztirap kaynııgı olmuını 
intaç eder, ve yine bir şehrin sa 
kinleriniıı meş~al elerine, tıbiıtle 
mücadelelerine, kazanç ve geçiın 

vaziyetltsrine röre uyeun ve harp 
vasıtalarının tııhrip vo imha k•v 
vetlerine karşıda maaun ve müda 
feaya elverişli olmaaı icap e.ier, 

Trabzon : Kara deaizin farkı 
cenulti ıinde Türkiye Cumhuri 

:yetinin CD beJli baılı ve tüccari 
bir şehri 01111111 itibarile Karade 
nizin etrafında çevrelenen devlet 
ciklerin, hukuki düvel kaidoleriııe 
röre bu deaizden iıtif ada hakları 
ve en aibayet deniz yolu ile Trab 
zonla irt bati, ticareti bahriyenin 

muvasala hududuad~ ve arkaınııda 
Kop, Zitana da~larile kılıç vo Te 
bir ıediğ-! gibi tabii mHialarının 
mevcudiyetine ratmea dahildea 

~l\sı · • · 1 Jerine do~ru yükeeliıle yeni bir bı :ıatıuuı kıfuyetsizliğine ll arazı olınadıldarınd._n şlmdıl k şehirın kurulmasına musııd bir 
ın•11 

9 Qaou dniınl en·~Umen karutıle bu işten sarfıonzar oluoma11na, h cuttu l'rabı.oa arkasıoda sıPc b~tt tıutçeıılnln 68 inci h:slınıo ilk okullar için 11tııı alınınalL .. a mev . 

Vana lcadar ve hıtta lran fimali 
mıntakaaıaın ve İadelhace bindin 
orta Avrupa ve Şimali Anupa ile 

ea tabii ve ••İa kara yollarının 
denizle birle~me noktasında bulun 

f1cl b 1 d' ·ı s· ı· k t" d b dık tepeler ve karşuıuada ıse ufuk kı•• t tııyyar6, e e ıye Ye ısteDI en :> ıra. ı~me ın a eş la birleşen kışın lıaıin yazın her 
ııoı , t&rıt bnnkuıH hisseleri madde- actet bubıı.r makl~i~ı~e öğret'DeD ı dakika renlteten renre riren tüzel 
(ili~ ~ konulan .)edibin lira ve ler kl1t0phanesı ıçın alıoııcak denizile muhattır, tlunun içindir 
nP

1 t~ı.1ıncı fasııuıu blrhıci dava kitaplara ve vililyet kooıQ'ı içla ._. ·r b h 
1 

b k 
ıa· ' ıl Qcreti maddesine koou· 510 11.ı ta zoa sa ı oyunca uzııma 

mıtsı kendisine yakın •tide riizel 
bir j,,tıkbal hazırlamıkta oldufun 
dın ve Trabzon diğ'er sahil şehir " ':> 0 yapılan Kuruş mnsraf J dııir b . d .. 

1 
b" 

1 " il 6l · f ı mec urıyetın e 11.a ınış ve oy ece ırı .. .J. ru ve ıncı us ın maarif ve h? ıısl mutınsebe ta Ay85of ya ve ıncırııkten Ueiır leri git>i arkasında kuçük bir kıta 
~ ncı m bkom~ masraf arı mDdllrlülklte~ioıa üç kıl'ıt tekli· moı:ıdereye kadar takriben S kilo nın veya bir kaç şehırcitin mahra 

,ıni· 

uı:ı· 

h•· 

<lde ıae konulan 200 lira ve tin l"'tli k ıçl~ bOtçe encUme mctrelılt bir boy verıuiıtir. Trab cı olmaktan çok ofınaaı ve mantı 
'' ltıcı f aı:;lıcı h.iaci 2871 sııyıh nlııe tıu valelerıne karar verilmiş zonun uzunluıcu, kendııını amudea kasının nufu

9 
keaafeti ve sair hu q~Un nıucibiace hazineye ve- ve ruza mede başka madde kal le d ·ı-· d b. cudı.yetı· 

1 
d k 

ıcs ~cı:k k 050 r ate en 111.1 erecııı;ın mev ıus ar an Ye as erlik ve müdafaa ~ 1.Likdı.r far ı 1 ıra. modığıadıın 24-2-939 tarihine ve arka•ıada u
0

.,tepenia bulunma11 b d 
lah 1 l d b ~ 0 

• ak.ıaıından etü e deter vaziyeti n s s:ııı memu e ea U· ı,:alan cuma gOnü saat onbeşte yukarı Boztepe yuurı Yenicuaı:l vardır. 

niŞ 
,şı 

·~bir 

ılal' 

8tı· 

tt• 
el 
aıı 

ıı 

1 1 

oıj 

•• 

ıı, CQ11ı;ıoa binaen ldarel busu- tekrar toplna m k Ozere saat , ~a ukıunun bir lcıa 
~el \'e vilayatı muhasebe tali- oobc\tt3 tekrar top anmak Ozere feldurçayar, ( :S ~ . . 'l'rabzon ıehri şu vaziyete röre 
l~11tııınıesfain onuncu madde- sıırıt onallıyı 45 geçe Ct!lseye ~1 ) bıll ca ~yaaofya a-ıbı mahal hem tüccari hem askeıi ve hemde 

· Mutlu bir Yıldönümü 
'- levrtkon taidlklne duir __ g_e_·_u_il_ıo_y_e_t_v_e_r_il_d_i._______ lalın asıl şehırle ayrı ayrı ve da ıiaııi bir şellir olmaıtı icap etmek 
~ fınılt ıekillerde vücut bulması iti tedir. Halltın ihtiya~larını cevap 

barile imarın kolay olaııyacafını verecek, çalışa bilecek mıietaiılerin 
ıöıtermek.ledır. velevlci müd ıfaa bakımıadın aygı 

''Başları fı 1 de,, 

~~<ıkaddeslerimize dikile· 
ı0, kem gözlen altı ok 
r/1 edeı . /çerden olsun. 
ıiJ;cırdan olsun m·enfi ruh 
~aıı lidf kev/erinin çelik kal
kırı 'nı delemez Halka. hal
ı,/utsafma dil uzatmak 

trıa/01er, isftyecekler ah· 
ırJ Ve cahil değillerse 

ırfer 
it . 

rı, fıfkev/eri , her alanda 
v tn· inamn ilerlemenin 

Ukse/menin kaynaklan 
~tı ~n iyiye. en doğruya. 

fJUze/ • U' /k .. .. ··ık .. ~. e . umuz, u u 
ııkt'~ bu .. Dağılm1Jk yıktl-

b I ır. H . . . . h 'kt · epımız ıçm, ep 
e olacağız .. 

r1:;atiırk'un sağlığında 
fi 0~tniz ne idise bugün 
eo d <ır, lfratürk ve onun 

' az· IJ~~ ız ruhu bizim de-

genler aşacağız belki .. Fa
kat aşacağız ve ulaşacağız! .. 
Ve Halkevleri yürürken , 
aşarken , taşarken en iyi 
nasıl bayrak tutulacağım. 
nasıl hareket edileceğini 

bize öğreten. ayar/Jyan ülkü 
oku/landır; şuur ocak/andır. 
Çekinmiyelim . son nefesi
mize kadar millete hizmette 
devanı edelim . Millet için 
çalışanları millet unutmaz. 
Onun vefatı göğsü en müş-
kül anlarımızda candan 
sıcak/Jğı ile bizi avutur. 

Halkevi ... acJ/arımızı. ta 
sa/arımızı. onun kucağında 
paylaşıyoruz. Sevinçlerimizi, 
heyecanlarımızı onun çatısı 
altmda örüyoruz. 

Halkevleri illa ocak/an, 
inkıf§p ocak/an .. 

. :ürkün imanla ~olu ~z~ı ir41 rı olsa dıhi nufuıun kesif oldutu 
de.ı ınayetı bakla nıcı muşlcıllere bu yerlerde halltıD iısız kalarak 
galebe ç~ldıjını her a-ün ve her l ruhan ve mıddetea mariz olmuı 
dakılta gormekto bulundufuınuzdan nın önüne geçmek için iııizlere iş 
Meşrutiyet devrine kadar, bır Ha yerleri bulmak ve buou evvelden 
riatılr.a gibi tozu daha alıomaltta d" u··nm k h' J 

1
_ l 

. . . uş e ve şe ırae maDtııu ar korkulu bu ~ehır Meşrutıyetın k . 
binlerce hayhuyu arasında alda ayırma ıoap etıuktedir. Halen 

bile gelmemiş ve umumi harb Trabzon şehrinin nufuıu barpden 
de boşaltılan bu ıebrin Tıirklere evvelkine nuaran dün iaede ıeh 
aid binaların yüzde 80 Dinin tahrip rin imarı işi yılınız bu a-ünle ala 
edilmiş ve mütebakiıinin ve halen kadar olıaadı~ından bir kaç aırı 
mevcut olanlarınıa bir lt11mı mii fÔ.Z Önilne alarak febriD İmarıH 
himminin asrı hazır ihtiyaçlarına el koymak li:ı:ımgelir. 
c:ıvap verıaııtkle çok uzak olmakta A kat 
bulunduğu ınlaşıımııtır. • VU 

Fakat şuraaını derhal ilive Cemal Karahan 
etmek iıterimki: Ea küçük bir - Sonu var -

Kendimizi Beğenelim ... 
- Baştarafı 1 de -

millet biliyoruz ki kendisinin 
dünga milletlerine rehberlik yap 
mak üzere yaradtlcığına kanidir. 
Bizim milli siirlerimize göz gez. 
dire/im : lıer satmnda milli bir 
gururun t~ştı41n~ ~~rı?rüz:. 

kar. Kara Jimağlrlar, bedbinliği 
kendilerınden uzaklaştırmaltdır· 
lar. M<inasını bilmigerek : • Biz 
böyl~yiz i~te • diyenler dil /eri
ne bu noktada dıiğüm fJurmalı 
dırlar. Kısa zamanda yokluk 
içinde n~·e; yaptık. Biz herşey 
olmasa ıdık bunları yapabilir 
miydik ? Noksanlarımız fJarsa 

ti• 
gı 

ııi· 
,r 

l IJ ~l Ülkü bayrağımızdır. 
,;cl)u a~rağm gölgesinde, 
ırı:~d'e beraberiz. "Mua

%~,11 en;yf.t seviyesine • 
çaya kadar zorlu en-

Yeni açJ/an 1.58 Evin 
bayrak/arım. oklarını saygı 
ile selômliyalım I 

Yaptıgımız ışı 191 gozle gö 
rürsek dünyanın erı iyisi dejil
se bfle iyisi olduğuna ınanırız. 
Sinirlerimiz lenHt için şahlan
dığı zaman mantığımız ve insa 
fımız biraz harekete eelse bizim 
her~e, oldutumuz me~dana fl· 

birb.rimizi ikaz unzi/edir. Fakat 
aklımızın ermedıği noktularda 
kendimizi küçük görecek kelime
ler kullanarak beceriksizlikle it
ham etmek günahtır; suçtur. 

ıl• Hakkı Tuncay Hayrettin Ziya Taluy 

Sayfa j 

Toplantıya dave 
Mağdeni sanatlar Kurumu heyef 
müteşebbise Başkanlığından: 

Traluon dahilinde icrayi ticaret ve san 'at eden bilu 
mum demird, tornacı, tesvig"ci, bakırcı, dökmeci, motor 
t1e malc.ina tamircileri, elektrikci, koynakcı, nikelcijci, 
emagıei, kargola, kt1ntar, terazı, kesu, rende, değermen, 
gap•nlar mus 'ukcrı, k::gumcu, saat cı, sobacı, kalaycı, ras· 
ilacı, kaıancılar, kızakc', mağdeni eşya /ahrikalan, işci
ltri, tınıkıci, saflatcı, ma;deni tşl}• ve elektrik levazımı 
sr.tan lcüçiik t11cirlerle 6ügülc ticard haneler müstahtemı
ni ·/,il ""'um demir sanayi işcileri mağdıni sanatlar ku
rumu namiglt bir ktırutn kurmuşuz . 

/darı lıey 'eti seçimi yapmak üze,"e 8 3-939 çarşamba 
tünü •kıemı gak11rd1a yazılı sanatkarların toplanmaları 
elzemdir. 

B• tarihten itibaren, kayıt yaptırmayanlar bir an 
tV'Cltd lc.agıtlarını yaptırması lazımdır ki rey tıermek f.Je 
fltrilmelc. hale.kına saMp olabilsinler. 1 2 

lctimaa davet 
Ağaç işleri sanatkôrlan kurumu 

heyeti müteşebbise başkanlığından: 
Ajaç işl~ri sanatkarlar c mig tinin megd7.nı şarkide

ki c~miyet binasında 9 Mart 939 Perşemb! günü akşamı 
saat 19 da hegeti idare seçimi g ·pdacağından bilumum 
maronıoı:, dültc r, lcanepeci. mabileci, doğramacı, keres
teci, sandıkcı, kalisö cü, arabacı 'U":rair ağaç iş/erile işii
;al eden sanatkar üyelerin reg verebilmeleri için mezkür 
tünt kadar cemigtte müracaatla lc.ayıtlarmı yaptırmaları 
t1e agni tünde toplantı912 iştiralcleri ilan olunur. 1-2 

Satılık evler 
.... 

Bozttpeib4.la mah2llesinde .18, 40 numaralı iki kı
ıımd•n Rt.Üreklcep merhum barut me-nuru bag Azizin ha-. 
11esi satılılctır. 

•7 - Bir kısmında alt vı üstünde birer odası ol
m•lc üzere iki •d11l11lır. 

2 - Dijer kısmında llir lüle maicari agrıca sah
rıncı t1e taşlığı - hanenin altkatında bir mutbak bir 
ç11maıırlılc bile gemek odası fit aralarında muntazam hir 
taşlı le - üst katında iki otla bir sr;:lonu havi dır. Neza
Teti f ı•lctıladıdir. Ttılip olanlar islcele t:Qddesinde barul 
Baş satıcılığına müracaat etsinler. 

Firenkhisar mahallesinde Cihan ateli aıkasında 2 
numaralı merlıum barut memura B.ıg Azizin ailesinin ha
nesi s11.tılılc.tır. Taliplerin iskele c:ıddesinde barut baş sa-
tıcı/, ğın11 mürabaatları. 1 - 8 

KUiianıimış kamyonet 
satın alınacak 

Bayburt Belediye R !isliğinde.ı : 
Aı kullanılmış 938 modeli bir adtt 

kamyonet satın al.nacağından satılı;a 
Bayburt Bıledi9esine müracaatları ilan 

şavrole marka 
talip olanların 
olunur. 4 _ 4 

ilôn 
Alc9aab:Jt hakimi Mün/trid

Uğinden: 
Akç•••atın Sotarı kö-

yünden Agdin ojlu Hasan 
lcarııı Ayşe tarafından ko. 
cası mumaileyh Hasan aleg
lıine ikame olunan boşanma 
da"•ıının cari muhale.eme· 

ıintle midtlıa aleyh Hasanın 
ilcemetlcahi meçhml balıınmıuı 
itii.ırile ilinın tluJtt 
ol11nd11ju lıeldı ttlmemiş 
oldujundan hakkınd.ı tı
gall lcarerı vırilerelc kararı 
meıklı.ran dahi bir ay miid
tletle ilô.nen tebliğine tJe mu. 
hakemenin 3 Nisan 929 Pa. 
zartesi giinü saat 13 e ta-
likine karar verilmiştir. Bi
naenaleyh müddea aleyh 
Hasanın o tün ve saatta 
Akçaabat Aslige hukuk 
malı/etmesinde ya bizzat 
vega bilvekale lıaıır bulun. 
rn•dı;ı t•lcCirtlı m•halcı-

Defterdarlıktan: 
İskınder Pafa mahallesi

nin Çömlekçi sokağında 
10 numaralı dükkanda Ka
laycılıkla icrayı san 'at et
melc.tı iken terki ticaret 
tden ue halen mahalli ika
meti mechul 61ı1lunan Rasım 
Kürt oğlu nıımına 70 • 20 
namaralı ihbarname ıle 

1-10 9.1'1 dın 1·1-935 tari
lıilıe kadar 13 lira 88 ku
ruı kazanç tıe 2 lira 78 ku
ruf buhran VUf isi tarh edil
mi,tir. 

işbu ilan tarihinden itibaren 
lliraz etiilmedıği takdirde mat

rah verginin katiget ke~be
deceği ilan olunur. 

menin gıyaben devam ede· 
ceji ve bir daha mahkemeye 
kabul olunmagacajı gıyap 
kararı makamına kaim ol
mak üure ilan olunur, 
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Ahuı~ ve H ankar 
eksiltı1ıesi 

Erz~rum Vılôyet Mokomından : 
Tohum iı; 1a'ı istasyonund2 yeniden ycprlacnk olan 

( 3929) lira ( 43 ) kuru~ badeli keşif fi alıur binası ile 
( 4566) lira ( 39) ku·u bedeli keş;ffi ziracrt aletlerinin 
muhof azası için yapıl cak olan Ha11/c11r açık eksiltme 
usuli/e ııksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme : 6-)-9:~9 prızartesi günü saat 15 Je 
Hükumet k.orıağı iç'nde Nafia Midürliik odasında 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat fe7Jİt: tı (638) lıradrr. 
3 - Bu işin e ırnkı /. nniqesi unlr:ı.rd r. 
A ) Yapı ışleri fe ni şartnamesi 
B ) Si/s;/ei f t c !veli 
C ) Eksiltme ş t amesi 
D ) Keş'/ cet· ı· 
E ) Bayındır/ k işleri genel şartnamesi 
F ) Muk:ıvel n,..mw ;: rojesi 
G ) lnş at p cj ·sı 
4 - l tek 'i1er bıl ;~;n evr,.kı f mnigesinı Erzurum 

Naif a Mıidtirliığünd ... o ı ahitir/Pr. 
5 - Bu iş ·n e. i t ~·ne istekli olan/ r b "ri ci mad

dede y zzlı ih le g n -n n sekiz g ;n evv!l elinde mev 
cut hu unan •uesikaları makamı vilayete m.ıracaat 
ed!ceklir. 

6 -- lsteklılcr T, ca l Od sı fJesika .. Ue muvakkat 
t .minalırıa ait evrak m 1 itesmi ve bu işi qnp1bileceği 1~ 
dair makamı Vıla lfen rdm1fo olduğu ehli!..ı f rı•csik 1silr 
birlikte ihale komisyonu riy setine nıürc:.coat etmeleTi 
ilan olunur. 2 - 4 

Kapalı 
mazut 

zarf usulile 
mü na kasası 

Transit İşletme Müdürlüğünden · 
Transit işletmesi için mubayaa o!unoc ık 100 tora 

mazut şartnamesi tebdil edilerek yeniden kopalı zarf 
usulile münakasa sn. konu 'muştur, 

1 - Muvakkat teminatı (693) li~a 75 kuruşdur~ 
2 ihalesi 2-3-939 tarihine rnstlıyan perşembe 

günü saat {onh "'ş/l') Tran it işletmesi Mudürlüğü bina 
ıında müteşekkil komrs~ onda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin fekli/ mektup 'arznı 2-3-9.:J9 tııri
hine rastl:gan Paşemb günü saat ( I 4) de ka 1ar komis
yon başkanlığrna te.,ıdi etmeleri 'lôz.ımdır. 

4 - Talipler ';"''t ameleri ücretsiz olarak Transit 
/ş1etme Komisyonundan alabilirler. 3- 4 

Mağaza, bina icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

ilan 
Trabzon M. il. Kltabcti••dı n . 

Acık ertırm ile pnruya ç.wr.lc· 
cek 111;,rimeııklUn ne oldu u: 

G11yri ınenkulQn Lıılnnduğu ınc\kl 
malınlleıi, ımkugı, numarası : 

Bozttpei zir maha/leı;inde 
131 desimetre 21 desimetre 
murabbo1 h rıe arnsı 

Takdir olunan kıymet : 

Seksen lira 
Artırmanın yapılacağı yer, ~iln,. saat 

'frabzon M. B. K. d ıresmde 
23-3- 939 Perşt-mbe gilnü s ... t 't' 
15 kadttr ~ 
1 • İşbu gayrimenkulQn aı ~ırma 1 
tarlnameıl 2 !·2 989 arihindeıı ıtlba 
ren 240 ;:40 No. ile frnbzon 1\1. B. 
K dııiec11'1 de mu vyen numnra- ~ 
11~da lıerk~sln görebilvıesi için n- j 
~ıklır. lıllnda yuzılı <?luıı~un fıı.zla ı 
maHlmat almak ishıy nler. ı,hu şan 
nameye 2 IO 240 dosya num:ırusı . e 
memuriyetinıizcı muracaut etme! dır 
2 _ Artırmaya işUr!lk için Y'?knrda 
yazılı kıymetin yüzdo yed_ıbnçuk 
nlıbelinde pey veva ııı' ili bır ~ıın
kanıu teminat mektubunu tevdı (d 1 
cektir• (124) ı 
3 _ ipotek sahibi ıı.lncnklı•urlıı diğer >gı 
alilkadıı.rlnrııı ve irtıfak lıakkJ ı:m ıp I~ 

lerinio gayriııı kul !lz"rlnd~ki hıı~· ~~ 
!arını hususile faiz ve nın r~!n daır 
o'ıın id Halarını l~bıı ill\n tarıbınd k~ 1 
iUbareu yirmi güıı içınde c.v~n ı 
müııbihlerile b.irliklc meruurıv ~ : ~ 
wlze bildirmelı ri icap ed ·r. Ab~: ~ 
halde hakları tnp..ı. .,,dııle s:ı. ı ;:ı.zı 
olmadkı~ ' t.ahş bedelinin paytıışmn-
11ndao lıarl.ç knlırlur. . _ 
-i • Göst Jrllen gunde nrhrınaya ı~: 1 
UrAk edenler artırma şıırlram 8 ııı 
okuwuş ve lthmmlu ın:ııumııl alm~'i 
ve bunları temıımen kubııl elmış ~ 
ad ve itibar olıwurlı r. 1 
5 _ 'fnyin edilt>n znnı: ııdıı ga) ri 
menkul Uç def& L ıığı ıldıktan sonra 
eıı cok nrtıranıı ilınlo edılır. Aııc1k 1 
artrrına bedeli muhammen klym tın 
yüzde yetmiş beşini bulmaz :eva 

Meml kette tasarruf hareketin=n inkişafına hiz net arzusun ·a olan 

O MANLJ BANKASI, 
AİLE SANDIGI 

( Tasarruf Cüzdanı ) hesabına' tevdiat yahanlara kur'a keş idesi 

surable r-şağ·daki ikramiyeleri tevzie karar vermiştir . 

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

ve her keşidede aşağıdaki ikram 'veler dağıblacaktır. 

1 ad t T. L. 1000 TL. 
4 

' ' 
250 

' 5 J ' o 
' 25 

' ' 50 
' 50 

' ' 25 
' 

~ . 
85 ad t T.L. 5000 ~,~· k ~ir ·uk anı ceman 

ı.~r mrge. 

Aile Sandığı hesabındaki mevduatı kuranın keşide dildiğ 

tarihe takad ium eden ~ıtı ay zarfmda T L. 50 Türk Lirasında 

1 
1 

1 
salış isteyenin alacnğıı a nıclıanı olan ~ 
diğer alncııklilar bn.uııup da lı d~I 1 
bunların o gayri ruenlı:ul ile tcıııııı 
edilmiş alacakların mccruuundan 
fallaya çıomaı:su eıı çok artır ına 1 
taalılıüdU baki kalmak ilzere nrlı~m 
011 beş glla dalın teındı t ve on!:ıe'i'111 el j 
günttn sonu olan • 
7 4 939 Cuma gilnil sa: t 11 d1ı 
yapılacak artırmada, hedeii satış lele 
yenin alar-ağına ı·üı;lıum olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul ile ı, mın 
edilmiş alacakları nıecıııuuııdan f1t1.l11 
ya çıkmak ~arlile,, en çok ar lıranıı 

aşağı düşmemiş olan her mudi bu keşidelere iştirak ed~cektir. ' 

~~~~aflfi~~~~IDf@J~~~~~~ 

ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edllmezH Uınle yapılamaz. Ve satışın 
talebi düşer. 
6 • Gayri menkul kendisine i~ale 
oluaaa ldmae derhal veya venleo 
mllhlel lçlıı.de P.rayı \•ermez.e ihale 
karan feııholunarak kencllalnden evvel 
yüksek teklifte bulunan kimse arzetmlş 
-0lduğu bedelle almağa razı olmaz 

y(lya bulunmazu. hemen o beş gün 
mtıddetle artırmaya çıkarılıp on çok 
artırana ihale edilir. iki ihale ara 
ınndakl tıırk ve geçen gllnler l.;inde 
ydyde beşden hesap olunacak faiz 
ve diğer za•arlar ayrıca lıllkıne 
hacet kalmaksızın memuriyellmizoıı 
alıcıdan tahsil olunur. madde (133) 

Gayrimenkullerin yukarda gösteril~n 
23 3 uım tarihinde T_aabı.oıı M B. 
K oda ına odaııındu ışbu ve gös 
te

0

rilen artırma şartnaıneııile ııalılacuiı 
Uao olunur. 
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o 
CCAR TE • 

1 
uri Sezmen Müessesesi 

Modern T erzılik 
Yeni sanotkôr - en yeni desenler • 1 

~ ışlık biitün ç ş 't rimiz gefm:ş, modern terziliği temin •ue sayın miişte ı'e 'miıfrı 
zevkı .. m rini tatm 'niçin ticarethane nİze lstanculdan u ni stınatlcô.r cP/b 1 l•n 'şfir. 

Ucuz v., g ızel gıqinmek için lütfen tt?şrif ediniz. 8.ıyan ve Baqfora nı.ıhsus 
şık 'Ve kibar kumaşların en yeni desenlerini lütfen görünüz. 

No: Cinci mevkii Sabik bedeli seneliği 

........,. L -------• Tapu 

İlan 
H lb• •ti • • 1 Baga.nlara mantolar, ispor mc.nlolar, pard .. ıc ma" 

1 .Sicil Muhafızlığından: O Zire ISe ÇeŞI er1m1z. şrınba çocuk mantoları, yağmurlukl rı 'Ve kumaşlo' 
35 majaza Muhittin mahalesi 50 1 Yomranın Digeneizir kö-
.!!._bina Çukur çayır delilclitaş 45 1 günden Memiş oğulla!ınJ.an 

•• • 1. 
Yukarıda cinsi t>e nıevlcilerile sabile bedelleri yazılı Omtrin oğlu ısmaı.ın fJere-

bulunan Hususi mulı~sebeni ı malı olan mııjazo fit! bi· resesi torofındqn intikalen 
nanın bir~r senelik }.iraloT1 23 gün müddetle lfrtırmağ• tescili istenilen ıarkan 
çıkarılmııtır. 3-3 939 tarihf1te çatan Cumu günü saat 15 Gürülc oğııllarından naklen 
de ihale yapılacaktır. lstelclilerin Encümen kalemine mü- imam oğlu Arslan v!resele-

racaatları . 3 - 4 ri tarlası gar6en ırmak ya

,-~·2 SÜMER BA K 

ı Birleşik f>a uk ipliği ve dokuma 1 
I~ Fabrikala~ı Mües~esesinden 

Pamuk "pl"ği satışı; 
1 Kayseri Bez Fabnkası malı 72 No Paket 41.5 kuruş 

76 ,, " 480 .. 
Nazilli Basma Fabnkası ma/J 24 .. ,, .580 
Ereğli Bez Fabnkası malı 24 ,, .580 .. 

Yalnız Eretli Bez F abrıkasında 
1 O balya/Jk siparişler için .. .. .575 ., 

1 15 .. ,, ,. .. ,, 570 '• 

1
25 .. .. .. .. ., .565 ,. 1 
30 ,. ,, tt ,, ,, .560 .. 

1 
Fi t1 rla fabı•lkadn teslim şarlile satılmak.tadır. 1 

iplik ma tehl!k.lerinio yukarda y zıh rab ikoler~ göndere-
cek le ·i be iell rl mukablllnde ihtiyaçları nlsbetlnde iplik 

1 
siparışı vereçekleri ve 24 numuradao ince ve muhtelit mak
sadlıma yar i bil c k Pdmuk lpli~l müsteh1iklerinin de lb 
tiyJçların gone aynı şartlarla yaloız Eretll fabrikasına ı.lpa-

riş edebil ceklerl lıao olunur • 2-i 

hut dere şim ılen Lebiderya 
cenuben Sürmene şosesile 
mahdut ilci bin gedigüz elli 
gedi metre murabbaı evvel
ce taı la halerı fındıklık ta
puca 1288 goklamo. defte
rinde lcayrtlı isede bu ·kay
dın fJalctile merk'!ze görıde 
rilerelc. kugudu umumiye 
arasına ıirmedıği . anh.şıl
rluş olc/ujandan yerinde ta
sarruf sebıpleri hakkında 
t11hkilcat gapılaealctır. Bu 
111gri menlcul ile tasarruf 
iddiasınd• bu/gnanlar v;ırsa 
lceşif gününe icatlar idare
mize f!e keşif günü olan 

Uıırt ayının 4üncü Cumürle•i 
giinii ıaat on ikide gerinde 
talılcikat yapaca ~ memu, a 
müracaat etmeleri i üıı o:u. 
nur. 

Kızılaya üye 

ola hm 

-...,..,,,,, ·- - - . ... ~ - .. ,,.. - -

Baylara p ırdesüler, palto ve· kostümler, yajmurluklar, Çocuklar için 
elbise, yağmurluk; p-.lto. pardesü ve kumaş/ur. 

M • l"k E.1 son moda Treşkol pard1>siilı!rfo2;r. s2yu: MÜşcerilttrlmizc 
evsım 1 ucuz ffotlarla temin edilmiştir. lütfen görünüz. tecı-übe erliniz. 

Kunduracılar caddesi - NO 23. 25 

Heı~ evi tartı aletlerine ihtiyacı 
olanların dikktlt nazarlarına 
Müşterilerim:zin israrları üzerine imalathanemizi Beşikdüzünden bakır· 
cılarda ~6 numaralı mağazaya dakledile.t ek ölçüler kan•Jnu ve 

nizamnam si hükümlerine göre her nevi yeni baskül ve kantar 
imal trazi v saire gibi müstamel tartı aletlerinide tamir eyleriz. 

l r bzon bel 1 ıyesinin MEZBAHA İÇİN arzu eylediği 
şekild raylar ü_erinden geçen etleri kolayhkla tartaf1 

bir baskül im Jiethanemiz tarafından yapılmıştır. 

ihtiyacı olanların bir defa imalathanemize muracaatları; Taşradan 
yapılacak olan siparişler derhal gönderilir. 

Trabzon bakırcılarda Mustafa Demirel 

-


