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.3nq; . 2564 _ J SiY ASI GAZETE TRABZON 

Büyük Vahdet 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi. milli terbiye ve 
'ni//i vahdetin en kuvvetli 
bir ifadesidir. Oradan yük 

e 
... 

et u 
Binasının temelatma· merasımı 

Parlak bir şekilde yapıldı 
Dünkü gün, Pulathane hii 

kumet bina•ının temel atma me 
Selen ses Türk milletinin rasimi, derin bir sevinç •e coı· 
Sesidir. 11tatürk. ilk Millet kunluk içinde gapıldı. Merasim 
/.fec/isine- baş olduğu için uaktinden çok euQe/ bayram şen 
dır ki her bir millete ders lik/,.rini andıran bir manrara ya· 

nında içli bir alôka fle sabır~ız
ı1erecek mahiyette hamle /ık kasaba halkının yüzünde 

yirmi beş dakıkadcı va,.ılabi!Ji. lmütealcip bu lıaglt lı İ$ iç:,. kurb .. n ke 
Oyulmu~ topraklar. rıçılmış Çil· silmiş ve binanın temeline ilk harçı 
kurlarda."? pek kı:ı.a bir zamanda sayrn Umami Müfellişimiz Pulat 
doğacak (abide ) nin mesut ha hanenin Pulat gibi halkınrı saadet 
ya/ile gön •illeri f emh kafaları ve adalet temennisile atıyorum, 
dinlek me.ktıp .ııav,.ulart, onların sözleri ile atmıştır, Umumi Mü/ et 
arkasındaki salı ayı çepe çerev ti; i müteakip Valimiz uğur te 
saran halk. bandonun gür nağme mennisıle lıarcı aftıkiatı sonra 
sile tempo ediyor gilti sürekli kaza kagmakamı Cemal. Şube 
alkış yağdmgorlardı. reisi Cevrıd,Parti başkam Ct>vc/et, 

"e zaferler kaydeden inkı· çok açık bir ifade halinde oku 
1cıp tclrihi daha parlak ve nuyordu. Bütün 1r1emurin ve halk 

ridha yüksek bir şeref ta· 1 rabzon tarafına akm etmiş, Merasime. istiklal marşı ile 
~'Yor. yollar galabalık insan y1;111larile başlandı. Marşı miifeakip gür ve 

Türk mil/eunin in '([lap· kaplamıştı. Bütiin konuşmalar hür 3esli Valimizin sütunlrrrmı 
temelleri atılacak olan bina et· d · · · p ı h · tan sonra medem hayatta za erceiiıtımız, u at an~yı 

anneler adına bir kız, babalar 
adına bir erkek talebe uğur te 
menni•ile lıarç: atmışlardır. 

rafında, imar ue umran mevzu doyuran tıe doludra11 değerli nut. Valimizin nutkÜ aldığı yüksek vasfı veren unda toplanıyordu inşaat mahal ku dinlendi Valimizi müteakip 
l'tıektep BuyCk /vlıllet Mec· /inde olduğu kadar kasabada da Kültıir Müşaviri Mustafa Reşit Çok muhterem şefimiz, 
lısidir. lfanu11ları ve ısabet· bir kaynaşma bir cwılc/aşma Tarakc10ğlr. Umumi müfettişimi sevgili Umuıni Müfettişi
lı k cırlarile iç ve dış kıy· gözden kaçmıyordu. zirı Pulathane müstahsillerinin el miz. değerli hemşehriler. 
't>eu rimizdekı ileri değişik- Bütün gözler yollara takılı /erirıdeki tütı1n mah~ullerini değer Trabzonlular, likçaabathlar. 

saat 11:30 süratle gı::lın iki oto Şimdi temelini atacag-ımu 9ı me•vdandadır ft1anevi fiyatlar/arla sattırmrığa matuf 
J ' mobil, karşılayıcılar önünde dur 

ı~, · d ata olan yard,mlarından bcıhsettik 11kçaabad hükumet konağı "numz, e yaşıyan ı ı C:u. Umumi Mü/ ettiş Tahsin 
IJrkten sonra '' / mci 11ta- Uzer, ceval Valimi& Relik Ko l rn sonra Valimizin çok yerinde bin•sı da cumhuriyet ida· 
Uık., iJ başımuda görmek· raftan fJt müfettişlik erk<inr al r . f" deg"erli •özlerine ilıiue edecek e ve hu"'ku~metı'nı'n yurdun 

birsöybulınıadığuııbeyr_,nede d .. b - d ··k ltt •·· mustakbel zaferleri şim- kışlar arasında otomobilden ine· ort ucag•n a yu se ıgı 
k lı l ı. k t l rek Akçcrabatlı nııilevrızi bir aİ· h · t b .d ı · d ıcJen keşfetm~k kabildır. re. a '(;ın arasına arışı ar. cum urıye a ı eıenn en 

( Halka cloğıu, halk içind~) lenin çocuhıı sıfatile yap.lan bu biri olacaktır. 
!ita/ürkün milli hudut derin manalı ' bü9ük suzun işlerden dolayı duyduğu gurur Hakikatler. muarifeler 

iJr d tt - hd t l • / d ve seuinçden ötürü sayın Umumi ır;tn e yard ıgı va e büyük ve can ı mıaa ini oya ne kadar sık sık tekrar/a-
lfası tasavvur edilebJ/e- doya gören bahtiyar lıalk Müfelli$imize v.: d~ierli Valimi· 
1
- k d E · Ak b ti ı t k nırsa f avdası o nisbett• Crr en büyük kuvvetlere büyüklerini ta ipe i9or. aıyu· ze çaa a ı ar rıamına ,-şe • J .. 

'rıııad 'ld' du. sokakları dolduran galuba- kürlerini sunmuştur. Tarakcıoğlu çoğaltr. 1 
tr. /ık arasında inıaat mahalline nun ve Akçaabatlılaı ın teşekkürü.rtti - Arkası lkldı -

Bakışları na gayri tabiilik ı------------:.-~;;..._;,;=-===--=-""""----o;;;~'-'-'-..:..;,.;....;;:::;;;.._.:;._==~=--------= .a;;;;;;..=-=='"""-'oa== 

~eren milletlerin herşeyden ı 
j,'ie/ en çok çekindiği nokta 
b !irk milli vahdetidir. işte 
dlJ vahdet havası içinde 
Oğan büyük Türk inkılabı 
;
1'>ci litatürkün kudretli 

g aresinde müst~hak oldu 
'>ıt/ tekamülü elbette ve 
lıt/ak manasile elde ede 
e~tir. 

Dünya siyasi muvaze· 
~~İnin ıstikrarsız/Jğı karşı· 
~ernaı Rı~a Çınar 

- Arkaıij. 2 de -

Jreışıer, Duyuşlar ---

İtalya - Fransa ihtilafı karşısmda 
İngiltere ne yapacak : 

İngiliz Hariciye Nazırı bunu anlatıyor 
Ank-:ıra 2-1 ( A. A. ) - lrıtiliz H .ıriciyı N.ızırı d•in a11cm kam 'lrtuında FraR· 

sız / ngiliı Antantının tam olduğunu bildirmiş v~ bıı tesarıüdün hiç. b~r A deuletc lca~$ı 
bir tehdid teşkil etmediğini ildve etmiştir. N:ııır Fransız. - ltalgan ıhttlaf larının ln.ııl
tercgi sılcı bir surette ala~a.Jar ettiğini bir trzoıssul a "Z!Hunu izhar •tmedilclerini Fran 
sa ile lngilterenitt lnrrış istediklerini '1! fııkat in a·zaınun lngiliz. 'Vt Fransız milletleri· 
nin hagatlarınr, isti/cldllarını ve ha!Jafi menfa•tlaruıı si/alı.la müdafaadan istinlcô.J •"• 
cekleri manasını tezammun edemigccejini söglemilfir. 

Halkevinde 

DlreklGrtı, BnşyıızıC'ıcıı 

BBKIR SO'K0Tt KULAKSIZ ÖLU 

Fiati 4 kı..ruş 

ilan satırı 5 1c.uruştur 

Uzu aohk ; 121 • 123 • 125 

\.. 16 ıncı yıl ) 

Mi 11 i 
Son ıeyahatım1%da, Beşikdıi· 

zünde, hemşerilerimiıin ne;eli 
oyunlarını yine doya doya seg· 
rettik . Ta huclııtlan başlıyarak 

Karadmiz $t1.hilinin yaruınJan 

fazla öir salıasında oynnnan ho· 
ron, 11ncak, bura halkınm 

~cerebileceği bir oyundur. /rti 
faı biraz fazla olan yerlerde 
tahammül edilemiyecek bir sii· 
ratle oynanan horon, ince, cevval. 
bir tek kelime i/.; kıvrak vücut 
/ara yaraşır. Vücut hemen lıer 
noktasında hareket etmektedir. 
Böyle vücutlar, ancak, denizin 
dalgalarile pençeleşmeğe alışmış, 
Karadenizin kudurgun pehlivan 
t1ücudl/e güreşe gi'ireşe pişmiş 

Karadeniz çocuklarında bulunur. 
halde horonda muvaff:ıkiyet 

aşa~ı yukar1 yalı uşaklarının 
inlıisan altındadır. 

Horon oynatan musiki alet
leri tabiatın tı...sİrili, hatta bir 
k öyde yayla ve salıil kmmfo· 
rında, değişiyor. Armonik, dauul, 
ı:urna, kemence, oyunlnrımızı lıa· 
zırlayan, coşturan sazlardır. Ru 
sazların incesile kalrnının gördii 
ıa lıi.zmet birdir. Horon eclen 
leri biraz euel coşturan d tJUl, 
ıurna arkasından kemence çal
maia başlarsa ayaklarda ve be· 
Jenrü bir değişiklik olmadan o 
yana devam edilebilıyor. Bu iti
barla musiki aletlerimize diye· 
cek goktur. Hepsi de iyidir, gü
zeldir. Bu aletleri, hiç değiştir

meden lcullanmakta devam edil. 
melidir, 

Oluşlar 

1 
1 

1 D 

oyun 
Şimdige kadar oynanan ho

ron/arda dikkat etthn : Sabit 
bir kaide yoktur. Co$an oyuncu 
istediği gibi ayak alıgvr. Bu, 
sahilin her taraftnda böyledir. 
Yalnız, Çoruh Vilôyefi, 09unlarz 
arasında güzel bir tasnif yapnuş 
ve oyunlara isimler iakmışitr. 

Her ne kadar Viliiy<'iimizde oıı
nanan oyunların da ke11dine malı
rns adları varsa da yukartda 
işaret eı ilen kaidesizlik ve usul
siizluk yiJ.zünden bunlar birbiri
rine kanşmaktrrdır. Valı'nıizin 

Çoruh ogunculan üzerinde gü
ıel tesirleri olclugunu bılclitimi z 
için burada da horon anmıza bir 
gidiş vereceğini bekliyoruz. Oyun
/arz, ayak ve vıicut lırıreketleri 
itibarile ayırmalı ve but! 1n zaten 
m evcut olan oyun adlarından 

birini bunlara maletmelidir. Böyle 
kaç lıoron meydana gelecektir 
bil'T.iyoruz. Fakat inribat altına 
alırıar. oyunlar, herhalde, zarif 
fJe zarif olduğu kadar da esaslı 
bir mahiyet iktisab edecektir. 

/-larona zıpka ue teferruatı 
pek yakışıyordu. Bu oyunların 
bütün İııcelıklerini meydana vu
ruyor ve oyunım kendine yakı
şır miinalaruı tel:arüz eflı, ıy.ır

dıı. Nasıl ki zeybek oyunları da 
efe kıyafetiyle güzel gidiyordu. 
Erzurumda milli oyun/cm yüze 
çık:ırmak için güzel bir teşkilat 
yapılmış oe bar denilen oyunla. 

Hayrettın Ziya Taluy 
- Arkaaı 2 de -

iş • 
1 

lnkılibımızın ea Önemli da· ve doğuran uluılar rör.cıaı:ıalarmı 
valarıodao biri de dil i'idir. Frao- yapıp ortac1ğ karanlığından sıyrı· 
•ı.ı: milletinin eıı kıymetli buine lırlarken, Biz, bu aydınlığın kapı· 
sinin; zengin topraklardaa, müze· aını a ;rtıktan sonra uyuşturucu 
lerdeD ve e~si ~ aaut eıerloria· Şark: rüyalarına d lmışız • 
den, çelik kalelerden , altın depo 

Tanziaıal devri dalgıolımızı !arından ziyade Franınz dı!i oıdu 
anlamı~, fakat bu şuur , bizi, içine tunu aöyliyen fıkir adamı şüphe 
düşluğümüz çukurdan çckıp çıkuai.ı: büyük bır hakikatın tercümanı 
ramımıştır. olmuştur. Her mill~t içın en kıy. 

metl ı ııaziae elbette o milletin Mılli var:ığımıza kavuıa:ıa yo-

keadi dilidir. Çün~ü difer var. lunıia esaslı adımlar atılmış olan 

Me us Olmak istiyorum 
Japonlann zehirli 

ga2ları geri 

dönmüş 1 

Perıtm~e toplantmada, içten hldarın hepsi ailaayet bir barb va Meşrutiyet devri ne dılde ne de 
ve deria fiuyg"ularls, ebedi Atatür- felbot aebebile artadan kalkabilsin kültürde Ş rlt kalıplarından kur. 

iste evsafım .. 
• 
Yenıyol idarehanesinde masa üzerinde 

Unutulup bırakılm ış bir dilekçeden .. 

{)Yuın bir ellı aekizJır. Sık 
fi~ dir. Yani uzun boylu 
'kıllı ıcğıls m de, kısa boy 

•itin beraber uzun 11kıllı dn 
~~':lıdir. ll d per st, hod endiş 

tıın şuıtdan bcllidirld kendi 

\~ dazcns'z, perişan olmalı:! 
, Cr "') • • t' .. enıe nızaın ve ın ızam 

~c L:.alkışırım • 
, 1\ o mahıicr gibi cierya içre 
\h b d ~ ilmezlerden e 

~ıı.. Doktorlar gnmmı ferdayı 
~~. ' 

:ıı P işu nuşe devam eder.ı:e 
~ayet bünyemin parazit 

t 1~• iıtidad ııcydahladığını 
t t 
~ rıede bu halin onlarıa teş 
tıı d t aha başka ıebeplerden 
~ldir. · · b ı: · · l Ilı &'nı en peır. ıyı an Zl· 

• ( ·· Yani kafam ince eleyip 
'~ t ı<u k 't illa la meşgul o!maktan 
h ~c, daha haylı yıl normal 
tq 1 c devam Cfilcceğine şüphem 

A.~~ 
~~1 iti rıı:n; nttığım adımlarım 

ıı el lllrtldır .. Çok şükür ki düz 

ı, ~~1lioı .. Kollarım; uzun de· 
~ b 0ı.lerim; kaşla i'ÖZ ara 

trveyi fark edecek kadar 

lıassutır ve dürbindir .. Feraactim; 
Jeb demeden leblebiyi anlayacak 
kadar keskindir. Kulalclarım; iıime 
geleni duymakla, i'elmeyeni duy 
mamakta büyük blr hususiyet arze· 

der .. Dılim; duyduklarıoı, döfÜD· 
düklerini birbirine mezç edip ek· 
aeri zekamdan istiane etmeden 

söylemekten p e r v a etmez,. 
işte aoermal tarafım.. Zekim; 
bir iki ludebtu sönra enrinle~ir, 
vus'at peyda eder, ıoo kadehlere 
doğru kltürümlcşir .• Neıam pıra· 

lı olduğum zamaalar bir yanar 
dı;ğ gibi feveranl~şır .. En berbat 
tarafım borçlaamak, borçtan hir 

türlü kurtulamamak.. En büyük 

emelim şı: fani dünyada hayattan 
knm almak içia bir uylav olmak· 

tır •. 'l'ahsilim yüksek deiilıe do 
i'Cni~tir. Müsbet ilimlerle Şark 
Garp felsefe, tarih, edebiyat, Iİ · 

yaaet, ictimaiyatını ait okumadı

~ım aaar kalmamıştır. Hamulei İr· 
fanım bir kırpıatı bot:caaını dol· 

Cevdet Alap 
- Arkaaı ikide -

Ankora 24 ( A. A. ) -
Şanghagdan hildirildiğine 
göre merktzi Çinde Japon. 
tar boğucu gıu kullanırlcen 
ruzg<irın birden 6ire islilct1. 
metini deiiştirmesi üzerine 
bizzat Japonlar bu gazın 
tesiri altındıı ktılmı$laraır, 

k'üa aziz vo yükıek ruhu bir kere Ancak dildir iti milletio 1011 (erdi tulamawıştır . 
d!!ha Ş'dedilıaiştir. yoltolunc ıya kac:iar yaiar. Sıyasoltc ve ekonomide oldu. 

Trab:r:onun lı:endisile ö~üaecefı Milıi bıtların en kuvvet fu fıbi dilde ve kültürde k yıl ız 
lerde b' · l S 't s·ı · ı lisi ve ba~ta ı•leni dildir · Bir ı·stiklalimize kavuı:mamız içıa Du genç , 

11 ırı 1 
an aı 1 a inu11 ıa keadımizdcn olduğunu ve .. 

Çakıroğlu tarafındın yapılan {Mil. lupınar şahlanışını ve Lozan an ş 
ya al•adıfını her şeyden önce 

liyctçililc) mevzulu konuşma alaka dılindea aalarız. m111nı beklemek lizım gelm ştır. 
ile dinlenllliş ve alkışlanmıştır. Türk dıli, inunlı~ın en eı- Ebedi Ôoderım.zin dilim z 

Bay Çıılcıroğ-luda klandan ba~lı- ki zamanlarından beri yaşayan eo hakkındaki görüş ve düşunüşle· 
yarak milleti:ı aoı..yolojido geçir- köklü en zengin ve en gilzel bir riai biliyoru:ı: : Türk dilinın zen
diğ'i değişiklikleri anlattıktan soııra dıldir. Bu haltikab Türk olmıyao· ıialiıini , güzelliğini ve işlenme 
m'lliyetçil ıtia hırbsonraaı göriinüş.

1 
Jar da bilirler ve söylerler. Fakat ihtıyacını herkesten çok O Kavra· 

leri üzerinde durmuş aoara Türk - Ah lıtu fılı:attan ıonrası ne acı - mıştır. Dıl kurumu ve kurultaylar 
l - Arkaaı 4 tle - Bnıüaüa batı küllürüaü yoğuran bu derin kavrayışın guzel f'Berlc-

~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ridir. AtatürK Türk kültürünün, 

Arnavutlukla korku Hariciye 
a A · 1. I Vekililimiz 
ltalya rnavut ıman arını Belgrattan 

işgal edecekmiş.. Atinaya gidiyor. 
Kral Zogo istifa mı ediyor? 1 Ankara 2~ ( A . A )-

Ankara 24 ( A. A . ) -
londradan fJerilen bir habe
ri naıaran Arnaııutl•ktan 

londray• gelen bilar' f ma
~alıitler ltalganın Arn••ut-
lulc. limanlarından bir kısmı· 
nı iııal dmısintiın lcer/uı. 

yarlar hu müşahitlerin sög- Hariciljt Vekilimiz dün Bük 

/edik/erine ııaz.aran Arna- rışten l:Jelgrada gtlmiştir. 
vutluk her ihtimale karşı Yu. yarın sahalı Selciniğe ve 

goslav~•tlan silah almak fık eradan YunıJn Başvekili 
rindedır. Hattı Krol Zogo- . 
nurı bilı isti/aıi der pi 1 ıdi· Meta/csa$ ılı birlikte Atin•g• 
liıor, tider;ılclir • 

bu aradıı dilimizin :ılacı~ı garplı 

iıtikamcıti belli etmiştir : 

"Gayemiz Türkçeyi, bugünkü 
ve yarınki kültür ihtiyaçlarını ta-
mamilo ltavrıyabilece~ tiveli ve 
abeoldi bir ıf ade vasıtası haline 

r•tirmektir ., . 

Dil çalışmalarının eseri ola. 
rak Tarama dergisi, kılnvuzinr 

hazırlandı, \;lkaııldı. Güneş • Dil 

ıörüşü ortaya atıldı. Bu eıerlerin 
Jilimizio bugününe ve geleceğine 

her zamaıa anılacak iyili ·Jcr ka· 

zandırdıL:ları inkar edilemez, fa. 
kat dilde esaslı bir detişme bir· 
denbire yapılamıyor. 

Hakkı Tuncay 
- ArkHl 3dt -



Saıı 2 Yeniyol · 
w 

Pulathana HükUınet Binarının Milli oyunu 
- Baştarafı 1 de -

teme/atına merasimi 
Parlak bir şekilde yapıldı 

rı ognuyan gmçlui çok iyi fJe 
çok efeuari giydirmişlerdir. Ba· 
like3ir Hulkevirıde onbir ~/enin 

muntazam elbiseler içfnde da"s 
elliklerini görmüştiim. Göz alan 
kıgafetlerile salona azamet saç 
mıfiardr. 

Cumhuriyet h ay d t: 
mutlcıkyet 6/ümdür ! Tür
kün. Türk milletinin ozu 
ve taze kuvvetleri. bir bu
çuk as/f dtinyamn dört 
köşesinde admı samm 
hürmetle taFJJtmış hukiım 
darlara. tacdarlara boyun 
eğdirmışti. Bir buçuk asır 
sonra Türkün taze . coş

kun ve kuvvetli kam salta 
natm keyfi idare~i ugruna 
... ade bir maksat için akilı
!tyordu. Mil/etlen ayn 1-:ın 

miıleti düşünmiyen zalim 
bir idarenin. saltanat oca 
ğmın menfaati ugruna 
kıt'alar. yurtlar isrdf edı/i 

yordu. fldı hükumet, f ki
katte mut/akiyet denilen ve 
tam bir ifade ile ôlüm ifa 
de eden idarenin eline geç 
miş millet de isrd edJ/miye 
başlanmıştı. Oha/de asırlar 
ve asırlar Türk millt:..'linin 
kuvveti tüketile tüketile 
cumhuriyet idaresine iske 
Jet halinde bir millet ve 
baştanbaşa viran bir mem
leket btrakJ/mıştı. 

Hayat ifade eden cum
huriyet yurdun viran ohn 
köşelerini imare başladı. 

Cumhuriyet onbeş yJ/
danberi en büyük kuvveti, 
en büyük ilhamı bu dev
/eti kuran. bu devleti ya
ratan ve bu millete yeni, 
taze bir ruh veren Ebedi 
Şef: büyük insan. bu mil 
!etin en büyük evladı 

lfT/f TÜRKTE/'I alarak dur 
madan ça/Jşmıştır. 

Cumhuriyet ; id r sine 
blfakılan Türk yurdunu. 
Türk çocuklannı Türk mil
letini en kısa bir zamanda 
büyüklüğe yükselmiye ka 

Görgüler 

vuşturmak için büyük hJZla 
ileriye atılmıştı. 

Bir taraf tan milletin 
refah mı serverini artırmıya 
giderken diğer taraftan da 
bilhassa umran sahas/nda 
esaslı bir programla mem 
lekeli imara koyulmuştur. 

Ve bu davamn ne büviik 
hızla ve feragat!a yüriitül 
mekte olduğu mevdandJdir. 
işte onlardan birisi de bir 
sene sonra abide halinde 
yükselecek misallerinden 
birisi de bu eser olacaklir. 
{alkışlar) 

lf rkadaşlar. 
Türk milletinin ihtiyaç

ları ek-sik/eri o k a d a r 
sayısudlf ki. bunu her yerde 
bir veci e halinde öyleyen 
çok muhterem şef Tahsin 
Uzerin ifctde et'ikleri gibi 
bu dertleri. bu ihtiyaçları 

bir siraya kuyarak yazdır

sak. bun/Jrı birer birer mü
taleaya ömrümüz kafi gel 
mez. 

Fakat. arkadaşlar. ihtiyaç 
ne kadar çoks 1, dert ne 
kadar büyük ve genişse 

Türkün yJ/maz ruhu. yenil
mez azmi okaddr biiyük 
ve yüksektir ki bütün müş 
külleri aşacllk derecede 
granit gibi kuvvet/ıdir. Bu 
azim. bu iman ve bu kuv
vetle bu davanın tahakkuku 
şeref ifade eden zaferleri 

nu da eşsiz. yanma katmakta 
gecikmiye~ektir. 

Bu vatan parçaları hiç 
bir zaman unutulmuş de
ğildir. Cumhu .. iyet idaresi 
büyük ve· Ebedi Şefin çiz
diği programları safha saf 
ha takip ederken bu umran 
işleri buralara kadar gele 
memiş. geç kılmıştı. Bu bura 
ihmalmden veya unutulma-

Ağlayan ihtiyar 
19 Şubat; yurdun zümrüt kadar ye~il bir köşesindı 

denizle dudak dudağa p1rlanta bir ya/Jsmda 
yemden Halkevi açmak için bütün kasabaye 

bllşımıza toplamışız. Bu kesif insan yığmma hitap eden 
çoşkun, hatip arkadaşımız halkevlerini ve onun hanisini 
tekrar tekrar ve heyecen/J bir lisanla anlatıyor. 

Bu günün değerini tebaruz ettirmek için milletimizin 
mazide çektiği büyük ve unutulmaz musibetleri, felaket-

leri birer tablo halinde teşhir ederek bizi bu felaketlerden kur 
taran o büyük adamm başımızda bulunmayışım hatip 
öyle canlı bir elemle ve teessürle ifade ediyorki burada 
vatamm seven her TLirkiın kalbi en ağtr yerinden vuru/. 
m"uş gibi derin .ve sessız .. bir hava için:;Je çtrpınırken 
nefes almaya bıle ta d nmul edemiyorduk. 

Bu ana kadar ydlnu ıi ibin sesinden başka bir şey 
işitmeyen ku/aklanm bJr an için küçük ve kısık bir 
hıçkmğm akis/erile tırmalcJdı ; gözlerimı masadan kal-
dlfdığım zaman karşımda pancar kadar kırmızı ve yu
varlak yüzlü altmış beşlik bir ihtiyarı elinde beyaz men 
d!li ile gözlerini kurular gördüm . 

İri parlak göz/erile; geniş omuzlan üstünde taşıdığı: 
ustura ile tıraşlt başı bu memlekette istibdadın batışrnı. 
meşrutiyetin sönüşünü ve bu gününde doğusunu bütün 
azametife yakmdan ve içten seyreden ihtiyarın gözleri 
rredense kurumak bilmiyordu! .. 

lfiatürkün dıvara asılı asker giyinişli resmi karşısın8 
da bu yaş/J deltkanfının öyle derinden bir iç çekişi var 
ki başımı öne eğerek gözlerimi masaya çi'ılilemeye mec 
bur kaldım. 

Ey bugün aziz haflrası önünde cihanm sayğı ile 
bJşeğdiği büyük zaferlerin Kahremam aziz 11/atürk senin 
kirmızı fecirler kadar güzel bayrcıklara sarılı duran mukaddes 
tabutunu yıkayan göz yaşlarımn ebediyetle dahi 5 onu 
qelmiyeceğini bize bu vakur ve azametli ağlayış kadar 
fıangi tablo isbat tdebilir. 

iLERi 

masmdan değil. asla değil. 
Türk milletinin yeni kuru 
luşunda esasların daha 
toplu mülahazası esasmdan 
ileri gelmiştir. 

Vaktaki bugünfani ha 
yatından uzak/aştığımız 

Ebedi Şefin emir/erile inan 
dığı. çok sevdiği, milli ru
hun $embolü olan Milli 
Şef sevgili ismet lnönünün 
muhterem Tahsin Uzerle 
birlikte yaptığı şark scya· 
halinde. artık şarkın da 
devlet merkezinde olduğu 
gibi yapılacak işlerinin ileri 

bir hamle ile b,1şan/masmm 
eksiklerinin gideri/n.esinin 
zamam geldiğine karar 
vermiş bulunuyorlardı. 

[.n kısa bir zamanda üç 
senedenberi. milli tarihi
mizde kıymetli tecrübelerJ/e. 
zeka ve iktidarhırile ve 
derin görüş/erile Umumi 
Müfettişlik mmtakamızı 
cumhuriyet idaresinin milli 
vatan hudutları içinde hızla 
yürüyen bir safhası, mühim 
bir parçası haline gelmiş 
ve bu manzllrtJ hepimizi 

f stanbulıla bir fesfifJa!de bu 
lunmuştum. Orada Karadeniz 
cu/<itlarının .!/erli kıyafetlerle 
y ptıkları lıoronlur fc1Jkalfiılc 

alkışlanmıştı. Hele bıçak oyun 
lan, 3eyirciler11 dakikalarcrı sü 
ren alkış lıeyecanı v •r mi Şii. 

Okuyor ve işitiyoruz : Her 
tarafla gençlik, milli oyun fJe 
İn;l/f kıyafetlerin tesbil ve can 
/anması için canla başla çalış. 
maktrıd•r. Eunlara inkilabın des 
lr.ği olen halkevleri önagf2k olu 
gor. Trabzonurı da böyle bir te
şebbüse ilıti11acı pek fazla. Bir 
kulap mü yapılır, yoba Halke 
vi ar kolunda bir adım mı alı· 
lır; her ne yapılırsa yapılsın ferı· 
kalci.de toplantılarcıa gıizel f!e 

orijinal kıyafetli, bir ayak ve 
bir kalpte oıınar g"hçlere sahip 
olabm. Selıirde belki herkP<: ho 
ron bildigi zumundarıdır. Fakat, 
bu başı bo,. oyurı, ortaya çıkamaz. 
Neteki"!. en büyük misafirimiz 
ATATURK, Trnbzonu teşrif 
ettikleri zaman Akaçaabattarı, 
Yıımradun ge irltiğimiz uşaklara 
Belediyede zorla l irer gömlek 
giydirdik. Fakat yırtık pantolon 
larının agbını kap ımak fırsatını 
bulamadık. 

Bir horon teşekkülü isliyo 
ruz. Davuliyle, zurnasiyle, ke 
mençesiyle, elbisesiyle bir horon 
toplantısına ihtigrıcımı~ sırası 
geldi geçti fJe geçiuor. Parasız 
fJe tahsisata ihtiyaç gösfermederı 

sevindirecek bir haldedir. 
Saym Müfettişimiz durma
dan. dinlenmeden teşkilat 
arkadaş/arife ça/tşıyor. 11dı 

/lkçaabad. Fakat ne derece 
ye kadar abad olduğu ma
lum bulunan müfettişlik 
mmtakası dahilindeki bu 

. yapılabilir işlırin en /,aşında 

tt'len bu İş; dalıa ziyade ihmal 
cim 1gelim. 

vatan parcas1n1n da bu 
güzel esere kevuştuğundan 

Hayrettin Ziya T ajuy 

· Aşınmış 
Vlcdanldr 

ve dolayisile daha çok Olcay fazete.->inde 'efrika 
eserlere de kavuşacağmdan edilmekte olan A~ınmış vicdan· 
dolayı huzurunuzda hepi /ar romanının arkasını getireme
nizin his::;iyalına ,tercüman dijimin söqleniiğini duyu!ıorum. 
olarak kendilerine teşekkür Roman iki sene eve/ b'tmi .tir. 
edeiyorum. ( lflkış/ar) Yazının arkasını değil Ole ·gda 

lfrkadaşlar, tab'm arkasını olamad. k. Maa 
les~f gaptıjım bir çok masraf 

Büyük idareciler eser /ar da heba oldu. Kitabı Yenigol 
/erile öğünürler. Büyük basmaktadır,- galcmda satışa çı. 
devlet adamları ise yaptık- karılucaktır. Çok bahtsız roma 
farı ile değil, yapacakları na A~ınmış vicdanlar adını ver-
ile öğünürler. Türk mille dilime güz kere pişman oldum. 

tinin kahraman çocukların· H. Z, 
dan olan büyük Türk ev· ı====--....;..;;.;="""--=------.-=-
/adı kıymetli Şef jsmet Fidan tevzii 
lnönünü başta olduğu hal· Şehrimiz Zıruat nurnuTJB 
de durmadan o büyük fıdanlığından b:ığ ve bahçe 
Ebedi insanm açtığı yücel- s::ıhiplerfoe muhtelij c:insttt 
me, ilerleme yolunda me- aşı ı /ıdan t ... vziıne bir haf 
deni memleketlerin. dünya t ·y,. kadu, uu11l •. m .. c'1it h::
milfetlerinin medeni saha· ber 11/ınmıştır. 
smda üstüne ÇJkma rolünü 

Rize numurıe bahçesin
de bugünün 'ocukları be-
hemha/ başaracak ve büyük den a§rıca ilıtigaca gô're is 
da Vtlyı mutlaka tahakkuk tenen narenciye fıdanları 
ettireceğiz. Buna azmetmiş da ıelmiş dajıttlm ja baş 
bulunuyoruz ve bunu be- lanmıştır. 
hemhal başaracağız. Eğitmen Kursu 
(Bravo sesleri ıre alkışlar} K-:ırs vilô.gel;nde ıeçen 

Varolsun Türk milletı. yıllar açılmıı olan 7:> kad. 
(!fi kışlar) ro u Eğitmen Kursunun lcad. 

Büyü'< ve E b e di ı osunu rı 300 ze çıkar:ldığı 
Şefin hayata gözlerini ka memnuniyetle lı'Jber alzn-
pamasmdan sonra Milli mıştır. 

Şef ismet lnönü Ebedi 
Şefin hafırasrna hürmet tazim ile eğiliyoruz. Bütün 

hayatında bize ruhunJaki 
ve minnet duygulannr ifa-
de etmek üzere şunları ateşten c~n/J/Jk verdm. E 

mın ol. aziz hatıran so·,.1: 
söylemişti; 

·Devletimizin banisi ve mez meş'ale olarak ruhi ı-
milletimizin fedakar, sadık rımızı daima ateşli ve vya

mk tutacaktır ... 
hadimi. ı 

1 şte bugün biz de .bu 
n s a n l ık idealinin d b ra a · u milletle ber:ıber 

aşık re mümtaz siması. he'n bı'r/'kt r ı a onun aziz 
Eşsiz kahraman /ltatürk I hatırası önünde daima 

Vatan sana minnettardir. ateşli ve uyanık bulunan 
Bütün ömrünü hizmetine ruhl•rımızla, hürmetle ve 

verdiğin Türk milletile be· minnetle eğıliyoruz. 
rıbeı ıenin huzurundı ( 11/kıj/ar; 
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11rabzon Şehri nasıl 
imar edilmelidir: 

- Geçen sayıdan mabat -

Nıtekim şehirc1lllc mütehu· 
ıiaa tevdi edilen bu iş bir ıene 

sonra muhusalasını vermiştir, ha 

zırlanan plan tetkik edılirsc bi:ıi 

tııtınin eder bir şrkilde ciıilmiş 

olduğunu gö. ürüz. Plan : 

1 - Dt:termendcre mıntaka
aınr:la Fabrikalar mshıll0 1i 

'..! - Btılediye civarında iş 

merkezi 
3 - Elcsotha mahallesinde Hü 

ki\ net mahallesi 
dtn ıniirekkep olup kara mu 

VdSala yollarıoı bu rırüoki taııla

ğ'ını:la olan 8ahil b vu şosaaı, Me · 
raş co.ddesi ve bunlara ilii.vetende 

şimdiki hükumet konağının arka. 

r.ından bir köprfi ile Yeni cuma
nın a!lıadan hacılı:asım m 'hallcsi 
Kız Enııti ltLü arka'lından ;,. çerelc: 
şimdiki inhisarlar binası ö.ıücıden 
uzun sokağa birleşmek ıurctile 

3 yolda yeni kurulı:ıcıııe lı'ikümct 

tn'\ha'l ·s· i i'l l'J r, ·ıılc f .b ı Jı.,r 

m~h llesı e baglamakta ve bu 
yoll rın iiz ·rine ve ltcnaırnu dü 
şen binaları temamcn veya kts· 
men kaldırmak auretılc geniş'el
m!ktedir. 

Plana göre m~raş caddesi mu
vasalaoın bel keaııği vazıfesini 

göreo1ğin{j göre bu yolun büyüle 

bir tıym;o:ti olaca~ı a~ikardır. 

llükOmet mahalleııini kavak 
m~yd.ınına riderkcn jandarma k:ı 
mutınlığı dairesi karşı~ındaki bü· 
yük tarlalara kurmak.ta ve bu 
!lathı mera~ caddesine bir cebhe 
ile bağlacnakta ve jandarma ko

mutanlığı arkasındaki 11rtın üze· 
,.in•de büyült bir abide dikilme 
siai taıııarhmaktadır. Bandın baş

ka dl~er huııusatta haizi ehemmi 
yet tebeddül yokhır iki11ci dere· 
c~ ehemmiyetli hususatı eırası 

geldikce arz edee.:ğiın. Şu hale 

naz.oırl'n şehri dchı~hıne de esile 
Çömlekci a asındaki mıntıkayı 
sıkı ır'Daktan lcurtararnlc iş sa· 

hiplerinrn vaziyetine v" ltazanç
larıne ve yatımılc istedikleri ha• 
yate göre şehri üçe bölmüş bu 
lunuyor. YeknnzarJa ıehrın batı· 
ya doğru böyüyeceği ı.kla gelir· 
sede ilk asır için bunun tahassu 
lünü beklemek dofru da~ildır. Fıl· 
hakika Ayasofyaya kadar Pland• 
boş tarlaları mürabbata tak İdi 
ıuretile adacıldar göaterilmiş iı .. 
de hu adalara mektep, lıastahu• 
ve hükı1met devairindc çalışacık 
cşhasin yerleşmesini tabii görmek 
lazımdır iş merkezinde iş sahibi 
alın terile kazandığı paradın bir 
de vesa.t parasını verme~e İdi 

kin bulamavac1k bulsad lıi bunu 

iktisad t!d k dar günü için aak 

lama ı .ıi gôr,.celc ve mec il 

ren ışı le yu ... ı Y~ !erde yerleş 

111eğ'i uygun bul ıc k ve bu su 
retlede ıyı duşünı.ilen p anın m k 
s.ud ve m f?umu y 'ne g cek 
aır Bu nodanın e • n nı etın 
bina n esnayı ıma da wu 'raletey 

dli~m iden kurtulmaya yaray• 
c.tktır. 

Ş.hir Piaui'll yapan :ı:ııt yeni· 
lik olarak en mühım dc;nizi go• 

ren yoller ve bu yolla 'l 'l bazı!•• 
rının nibayetlerim.• bahçecikJet 
yaparak denize kusk:ün olduflS 
iddea edilen halkı d ... nizo aiışdır 
mağ-a gayret eylemektedir. D ni• 
ze kıi91C.iın tabirini Taşr dan meıJI• 
leketimize ille geleıa eşhasın Trab• 
zon ş~h. inin d •nize karşı arka ıı• 

111 çevirmiş tabirlerinden aldıın· 
Trabzonun coğ-rafi vaziyeti 'j'ilt• 

kiyeain di~cr sahil şehirlerile kı 
yas k:abııl etmez hususiyetleri, vardıl'• 

Cemal Karahan 
- Sonu var -

Mebus olmak istiyoru.n 
- Baştaraf ı 1 de -

durur.. E.lınüşı:ı:ep, zebani f ariıi 
dahi okumuşumdur.. Mesleğim 
oıuharrirlık İH de :ıiraatçi de aa 
yılabile.elt der•cod• arazim de 
vardır .. Me}rehirıı; herkesi sevmek, 

herkese •evilmektir.. Prensibim 
oldutum gibi rörünmelt, ırörürıdü
ğüm a-ibi olmaktır. 

Emırjiın son zamanlardı borç
la harçla haylı yıpran:ııata yfiz 

tutmut i:ıe de mebus oluncı eıki 

xiadelitini ah c agında hiç fÜ phı• 

yak.tur .. Karalttorim takdir g-öriin
ee ıupbüzlcıtir. hakir g >ıülünco 
zebunleşir .. Ben no tam yeni adam 
ne de taın eıki adam sayılırıo .. 

Ne tJm Gnpli ve ne de tam 
Ş:ı:kl .. ~e çok solum, ne de tam 

sağım .. Hor çağdan, her devir<İ•:J 
bende izler vardır .. Sırtım tecrübe 
tahh,ı olmuştur.. Velhasıl ııev'i 

şah ... ına münhuır, oıijinal bir ti. 
pim vesııelaın • 

Bununla beraber bitaraf defi· 
lim, bir hrafım. Oda altı oklu 

umdeAin izinde yürümektir .. Şim
di böyle birinin 400 küsur m:bu!i 
araaında bulum Hında ııe malız ur 

\"llrdır ? .. 

Daha11 var: 

iptidaiye mektebi ikinci wını
fında « Padişahım çok yaşa :1 di. 

ye bafıramad ğım için sarıldı ho. 
caaıızdan aoha yen nişlerde nim .• 

ı~eşruliyetin ili::ıında Ruştiye aon 
sınıfında babaının yazdığı bir nut
ku yüzlerccı gişi önünde okumaı
lardnn ve alk!şlıuamışlardanım .. 

Meşrutıyette ittihatcı. itilafcı, ade
mı merkez yelci git>i siya • Parti· 
l.:rın mücadele, münakaıe, muba. 
re:ı:.:lerinden alnım açık çıkmışlar· 
danım. ÇanaklcaleJe düşnanı de
nize dokenlerın arasında omuzu 
apuletıi olarak: b6n -de b .. Junmu· 
şum ve 11iperlerde ltonserv'9, reçel 

kav<tnozlarından t:ttmışlardaaım .• 
MiUi milaadolıdo PoatoHuları te
peltatdı 1ık .. cia tek yalclıı bt· 

limde meç ca'lıip 1rane aavaş111ıf• 
ltrdıımm •. Cumhuriyetin kuru!u~.r 
da, inle libın başarılışıada eliaıd• 
k.aleın, i.afamda mefıeO e rö~ıüor 
Je iman pir aşkına ferağAt "' 
fedakarane çalış nıtl rdanım. Yıtf 
demelt isterim ki bugünkü meı'ıst 
ıüne, buıünkü ilerı va yükte~ 
seviye ve v rlıta kavuşanlar ar•· 
aıada her ı.abada, rejimın, iokilj• 

bın. Cusburiyetin istedıği, bek' 
lediti bütün hiaw..tlerı n cııao• 
ifa etmişlerden, saçımı başıaıı ı• 
ğart:aışlıudan oldugu nu iıan ~ 
ilam etınokle mebusl•ıgıı l:ı •ıkıP1• 
yıw, de2'ilmi yim, bu cıhı:tin tayill 

ve takdırmi sayın mliotehiplerillle' 
listeye idhııl edrc!lde:-e keyfiyeti 
arz içiadir. Yo!csa temeddüh dejıl• 
dir .. Bu mı le~e, bu Cumlıuriyel" 
bu rejime 1 izmet etmenın ne bil' 

yük bir ı•ıı, şeref ve iftihar ol• 
duıuoa, ö~ünmeye hak.kı:o bulıtll 
duğunn mütevuiane olarak elbet• 
te muJrikim ... 

~özün kısası mel:.us olıO~ 
maddi ve manevi bütün huyları_., 
hasletlerimi, kabiliyetlerimi, yat 

lık:larıaıı ölçünce bırçok arand ' 
ne çok geri ve ne de çok ıJert 
olduğumu c.niay•nca ve h .rhlerd" 
inkı'iple;de gÖJterdiğ'im yar111Jı 
ları, hızaıetleri göz önünde tutııll' 
cı, Cumhuriyet Halk Partiııioio ,J 
oklu umdesini kafamın içine P•~ 
gö2'aümüo ıcrefli ) erine pi lr 
edıLC! Halk Partisi namzedi olr 
rak ilin olunmakllğ'ımı dile"'~ 
için bini ıeçen müracaatcılu ar• 

sında binbiıinc. olıııalc: için keool 
aesaret gorerek bu hal teı cürsı•_., 
le bu dilekçeyi bu sütunda ılik 
daranın yük:aek tasvibine ırıedi' 
yoruııı. 

Benim Trabzonlu hcmıeriletııll 
oaıı!arı gibi gizli, k p ıldı işim 1 
tur. Onlar f.JtJgraflarla, allı pııJI 
yazııarJa ınürac ıat ede dursuıJ• 
&n de bu orıjinal şekilde g:Otr 
cut ctmelı.te beis ıörmedi•· 

Cevdet Alep 

~' 
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Sayfa 3 

• 
Rusya yeniden umumi 

SOVYET BASINI : 

Sovyet s e 
ına lüzum görü or 

on po n y karı ki tarihli 
gaz r inin iç polltık b kı ın 

kabine buhranı nihayet 
halledilmiş oldu mu?! 

mevzul'"' rı a ğıda verılmişt·r 
1 - Nufus sayımı: Çünkü 21 ıoakaoua tarihi Leoinin nümune olmak üzere imal edile· 

Ankara 23 ( A. A. ) - Suriye Mazhar Paıa Raslanadan sonra kabineyi teşki
le memur edilmiı elan Temgi• mahkemesi reisi Mustafa Milliyetperverlerltl anlaşama
dığından istişarelerden vaz geçmiş t1e geni kabine Lütfü I-laffarın başkanbgmda te
şd:kbl etmiştir. Mazhar Paşa Rasland dahiliye fle milli müdafaa, Faızklıovg Maliye 
Nazırı ve Hariciye Nazırı 11ekili olmuşlar,-/ır. 1937 de yapılan umumi nüfuı ölümuniin 16 ın<'ı yıldönümüne rek relec k stne büyük mikyasta 

••yımıoa, muhalefet tarafından tosaduf etmektedir. Bu müaase· istihaala geçitte ktir. Bu yeni sa-
leıat ve hiyanet karıştırıldığı iddia· betle eninin eseri ve şahsiyeti nııyiin merkezi Moskova olacdlttır. 
11Yle sıyıın neticelernıin ilin edıl tuıfındaki neşriyat s"n ıünlcrde Sovyctler 3ırlij!"i l olşev.k fır 
llıen:ıcsi ve sayımın mehuh sayıl· Sovyet baıı.ınıı:ıı ehemmiyetli H· kasının 1 e ieci mutad konfertın· 
lll ıı uzerine yeni bır nufus sayımı rette işgal etmektedir. sının 10 martta açılacağı hakkın 

İran parlamentosu neden feshed' '? 1 
• 1 

Y•pılınasını Jüzum görülmtştü. Bu ŞovyeUor birliii Aıır ı'.luıyi daki fırlı::a kararı 27 - 1 taıihli 
~u komiserliıı.inin 6 komiserli~• tak· az t l d ı t 

Ankara 23 ( A A. ) - Havas ajansının Bağdattan bildirdiğine göre hükumet-
1~ ttşrilci mesai meselesinde zuhur eden ihtilaf üzerine Parlamento /esedilmişti.r. 

S11ılalti hazırlıklara va bu H· ıı;. ,. g e e er e neşro unmuş ur. 
aimi hakkındaki hülı:ılmot emri R S ı Yıtııdan bekleorn aetıcelero ait uznamenin bışıııda tali in 

Ilı ı ?5 -1 tıırihli "azetelerde neşrolun· d B d a üır. t daha ovvclkı hulasaları 6 d umumi raporu var ır. un an 
muştur. Bu komıaarliklor tunlar ır: b 1 1111ıda v rilmişti. Filhakika, Sov sonr .. Molotofun üçüncü eş yı 

1 - Mahrukat saoıyi lrnmi· 

Akçaabatta 
Tezahurat 

I
YetJer Birliğfode takıp eden eus 1 Jık plan hakkuıd ki raporu gel-
lt f 1 ser iQi, mektedir. 
b ' S?Ore bu aayım ıını 11z aşm:ş 2 - Elektrik aantralları ve Akçaal.t /Hrısusij Ka -

• lsvestia • ve • Pravda" bu 
r sosyalıst birliğinin içtimaı ltad elektrik sanayi komisarli~i. d 17 · · zızmrz Hü.kılrnet konağının 

r •uou göstermek itıbarıyJe aynı ~ - Kara madenler meta· husun ııit başmnltalalcrin e ıııcı k 
~, kor.gredenberi iç ve dış hadı.-eler temel atma merasimini gii -
l ll:ıao-.la içtımaı bir ehemmiyet de lürji sanayi komiserliği, itibarıyle gııyet dolgun ve f.ıı<ııt 
r~ed yordu. d sek huzurlari ile ıere/ Lt!n-4 - Renkli mı enler metn. bilha<ısa Sovyet Birlijtınin iı.ş 

lsv yeni sayım 17-1-1939 lurji sanayi komiser lifi, hayatı bakımından gayet verimli diren Sayın Umumi Mu/ et-
abı i ıımiş ve 25-ı de şehir· 5 - Kımya sanayi komıserl fi, bir zaman yaş nmış olduğunu ve fişimiz Bag Tah~in Uzer 
d n ·tic erin kontrolorı..oa sıe 6 - lnşııat malz mesi an:ıyi 18 inci kongr nin bu ir şa faııliye ı1e D,:ğerli Valimiz Bag 
ili ttir. Ku\ ult ıskan m rkezle. komiscrlıği. tinın yeırn ılarınıo bir bılançosunu k 

rd le koy ve kırl•rla t hrır 27-1 1 S L • Refik Kora/tan biitün a· .. Bu surete ovyetler Birlı~inde verece~ini yazmada ve umumı 

bıtıı iıa:ıışli Kontrol şehırlcrde devlet teş"ilatımız iktisadi orrani y .!tle mat uattıı bu hususa müte· saba "' kög halkı tarafın-
~ 'le köylerde S Şubata kadar zuyona intibak ettirilmesi ve soa alile geniş prop'iganda neşriyatı dan coıkun bir tezahurat 
"•ın edı!cektır. Gazelelerde aa yalist devletin teşlulat bünyesini 2'Ö.ıe çarpmaktadır. ve Sf'(Jİnç içinde karşılan· 

111 snasındaki neşriyata naz.aaan vücuda ielirmek yolunda yeni SO l tarihli gazeteler, Moto mıştır. Kastıllanın Trabzon 
t b · d d adımlar atılmış olmaktadır. f k L • d a rır esnasın a - yapı an tofun 18 inci ır a -.ongrr.ııın e semtindeki methalinde kın· 

lırJ ıclara \ e prop t.ında fanlı Alman yadaki olduğu gibi u- okuyıc 1ğı uçüncü beş yıllık plan 
111 r men - ı'hmııı' ve te'·a~. cuz ve bafıf halle otomobiıleri dıLerini karşıiamaga gılen .. raporunun ş nıdıden fııkaoın siyıı-

a. 1 r gorülmuşlur. Ancak bu nok- vücuda ~etirmek ve bunları bü- si bur u d okunu arnk tamı: men halkın birer birer elini sı-
rı ar teknık mahıyeltcdir. Şimdi yu' 1 j tdatlarda istihsal etmflk t svib d dıgıni yazmakta ve lcarak köglü ve Fiftçilerın 

~ noıtsanlar telcnık kontrollnla için karar verilmiş olduğu 26-1 planın n. t .mı neşretmektedırler. derdıle me~g11/ ol•n Bay 
z ltıl c~ktır. tarihli «lz.vestia• da yazılmıştır. Sovyet ckonomııinin bu~llnkü du- TGhsin Uzer ha.llcın ıçinde 

ı 2J 2') 23 • - t bl ' Bu otomobı'llerin sıkletı 750 80(1 rumu va rnü~tukbel inkışaf iııti· ı '°' • "• sonunun arı erı halkla bertı6er konuıa ka-
lliıı. gunu olarak reçirilmiş ve lcilorrsm kadar ol cak ve bunlara ka1J1etlcri itıbariyle gayet şayanı 

1 u ı d b'lh "' '- d 8 lı"tre 'ıle 100 le lometro yapacak, dıkkat olan bu raporların hulasa· nuşa merasim mah.:ılLinı .otıı .n er e ı assa •vıosıı.ova a 
~, :rıın mezarı etrafında büyüle: aüratte (80) kilometre lolncaktır. sı bundan sonrakı bülteniıııizde gelmiş merasimi müteakip 
~uekatleri ı:-örülmüştür. Şımdılılc bunlardan 100 adat vuilecektir. mekteplilerie yaptıjı bir 

Natayda Türk Kanunlarından Son_r_a_I; ~:~~;::::i~:!!~::::: 
1 Len da'Uıtlilıre ı11 Mü/ ettış-

T ürk parası da kabul edildi.. ~:,,::u:~;:na ";, ~ig4·' 
1 A11kara 23 ( A. A. ) - Anadolu Ajansı Hatay hususi muhabiri bildiriyor. Ha- Şakalar:_ 
;11 mal sandıklurında Türk pırasının kabulü kararlaşilfılmıştır. M :Jliyece tıtligatın 
~rinden ödenmesin~ karar t1erildiği haber __ a_lı_n_m_ı_ş_t_ı ·---------

~Ü yük vahdet 
''Başlar•fı 1 de., 

tıda, dahi/J bir takım ig· 
~~~ ıçmde ç kanarak bir 
I} 

1 Ya ıyan n~anlar ara
;akı boğuş na/ar, Türk 

Vahdetinı en olgun 
f:1() I 
d 1 d tebaruz ettiren 

"elerd r. His, duygu Ve 
~ bır fıkır beraberligi 

P e rnı//i hedeflere dog 
b '~ak ı~1 a oldugumuz dkm 
i1t/ her bakımdan daha 
ek:k biı ıstıkbale götür 

e! devam ediyor. 
f ren· 
~'n 1 mebus seçimı an-

rJr de. bulunan luıssas 
•İ'fl t'rıı/fet ınin büyük da 
1191 ~ar$ı derin iman bag 
b '1Jr01~üsüzdür. Gıpta ve 
~ d "'eren bu tabloyu 

'lı ı ı~rede daha müteka
re/' . manzara halinde 

ı::ı c egırnize şüphe yoktur. 
rı,s~ rn h ur i y e t Halk 
ta 'rıin matbuatta çıkan 

tıı hu~ a n s tebliği : . yeni 
ı / ırı milli ı-ahdet h•-

'>ı4 ~1nde 7"· k' ·ı · tıacJ ı ur ıyeye ı en 
%$afrı daha büyük bir 
~"<in "'e veçhe vereceğini 
1 ''rtı. hat/arife tebellür 
~ ş rn~hiye.ttedir. 

~rnaı Rıza Çınor 

Dil iş 
- Baştarafı Dııu~ -

Oıl bir ırmak gıbı, yatal!'ını 

kend si yapıyor. Fakat bu damelı: 
defıldır k.ı, ona hiç ol süruıroez 1 
lrma lar zaman zaman bulanır, 

taşar, yat .. ldarını bile değiştırirler •. 
S.>nra, ırın ılcların akış yö:ılerini 
belli etmekte toprak vaziyeti de 
ıje karışır. Yıllardır yüzümüzü 

garba çevırdik; kültür vo medo. 
niyetım z ıarplı ouslarla yug-ru· 
luyor. Külluru ve ınodonıyeti 
sözle ve yazı ile anlatmıya yara

y n d 1 de bu hareketin dışınea 
kal aı z tabii .. lmdı, bazı sayın 

o:ı'1harrıı lerimızın dedııı.leri ve ıd· 
dıa ettikleri ribi dıle dışardan 
bıç:ur "müdahele,, yap lmaz ve 
yapılamaz dcğıldir. Yukarıda d.li 
bir ırmafa benzetmiştim. Nasıl 
armalc taştıtı zam n tedıJırler alı
nırsa dıl do uyrunıuzluklar gJrü· 

lün.::.: ayni şek.ilde teclbirler al· 
mık zarureti hasıl olı caktır. 

Oıldeki buı kararatzlıi.lar iiıe· 

rine buyüc muharrir ve edip 

Falih Rıfkı Atayın Ulusta yazdı~ı 
air baııaakale üzeı ine dil işi tize 
rinde bir yazıcılar fiitirlerioi ıöy 

lıdiler. Bu arada kıymetli roman 
cımız ve fikir adamımız Peyami 

Safa da F. R. Atay içi• ''geri dô· 
oüı yapıyor, HüHyio Cahıt'io ve 

benim dedifim yola i'eliyor,, dedi. 

Gelecek yuımda ileri ıürü 

len düşunc •!erden edindi tim ita 
aaatı ve kendi inanı~laı ımı anlat 
mıya çılışacafım. 

Hakkı Tuncay 

Milli Şefin 
teşekkür ve 
temennileri 
A k'lra 22 ( A. A. } -

Riyaseti c:.ımhur umumi katip 
liğiodeo : Hal evlerialn yıl dü· 
nUroü mUonsebetiyle yurduı:ı 
her tarafrndım temiz duygu· ve 
temenollerl ha vl telgrafhr alan 
R i icumhur ismet l'löııO. teş~k
kO.rlerlnia ve lhlkevi menıup
ların'l eyi baş ralar temenoiı•· 
rlnia iblağıon Anadolu Aj-tnaını 
memur etmi~lerdir. 

Başvekilimiz 
Kızılay cemiyeti 

riyasetinden istifa ettiler 
Ankara 22 ( A. A ) -

Başvekil Dr. Refik ::Saydam 1935 
s nesindenberi bt.rill ıra ettiği 
rorklye Kızıluy Cemiyeti riya. 
setinden bugllakU vaztfe:si dO· 
laylsile i tıra atmış ve bunu 
bır mektup!.: cemiyet g net 
merkezi başk nlı2ına bildir· 
miştir. 

Yeni Suriye 
kabinesinin 
teşkiline doğru 

Ankara 22 ( A. A. ) -
Suriyede Nasyonalist Partisi 
Liderlerinden Maılıar Raslaoa 
Pıtşo yeni kabıneyl teşklle me
mur edilmiştir. Suriyed" alH 
tupraklarrnın VHllsl istifa etmiş 
ve Fr~rn ız fevkQ Me konseri 
bir emirname neşrederek ora. 
dakl idareye Vekaleten kooıer
llQ'ln ılı ıldıtını blldlrmtıtlr. 

Ôtr•t•oaleria Paoıiyooda nÖ· 

be-t tutmalarını iıtiyen bir aıkaaaı 

için •• bu adam Öf retmeolerdcn 

ne ıstiyor ,, demişler. 

M..ı arrir oı-retmenlerin riya

sız dostu ve hürmelkarıdır. Hani 
intan oı:zı teçdığıne t kılır der· 

ıerya işt• oy le. , 

( *> Kıasıpnı Sadının bag-ıı 
ölümunden soııra tebş.r edildı. 

'f aorı, darı11adan Cevdet Alapın 

baıını koruauıı J 

Namz.dlerin uyıaı binleri ıııtı 
borcu bini aşanların tcdıye kıbi· 
liyetıle mütenaaip bir piyanrodur. 
lk:raaııycı umulabilir J •• 

Bir Arkadaş hayretle soruyor: 
- }'ahu Cevdet Alaplı nam

zetliğioı koymuş nereden bu co. 

sar•~,, 

- Hayret edilecek ne yarld 
vereıive oldultdın ıonra 1 ••• 

HatayJı Türk parası diye bir 
havadıı okudum. 

Paramız rıdinca biz on!IUZ nice 
durabiliriz. O naı·do biı de orada!.. 

u~, erinıiz ölülerin başına Atı. 
park dıya bir çelenle lcondurdu .. 

cazı diriler v:ırki buolarnı bışıda 
ıa•htıci lezenfektedir J --Fındık kabu~u kış mevı·mınıo 
mini, mini ve civelek bir doıtu. 
dur. Onu •ahlı:eme ltıpuların" 
kadar ıürükloyip üzmek doğrumu· 
ya J •• 

Dat ribi depolardan ver f •· 
kire gittin: 

(1) Moflıur Arap Şair ve lıaU
bidir alıirutle J>e)gamber olmuı 

ihtlnınlin\ Muhammet Ynlnı; ıöy· 
Jemi,U. 

1. G. 

Toplantıya davet 
t"1ağdeni sanatlar Kurumu heye i 
müteşebbise Başkanlığından: 

Trabzon dahilinde icragi ticaret 'Ve san 'at ed n bil ı 
mum demir::i, tornacı, tesviyeci, bakırcı, dö~m ci, motor 
t.1e makina tamircileri, elektrikci, kagnakcı, nikcl<ijci, 
emageci, karyola, kantar, terazı, kes r, rende, d ğernıen, 
grıp~mlar muslukcu, k·lgu'ltcu, s:ıatcı, sobacı, kal gcı, ras· 
bacı, kazancılar, kızakcı, mağdeni eşya fabrıka a,,, işci
leri, tenekeci, savatcı, mağdeni eşytt ve elektrik levazımı 
seıtan küçük t, cirlerle hügük ticaret haneler mustahtemi· 
ni bil umum demir sanayi işcileri mağdıni sanatlar ku. 
rumu namigle bir kü1u111 kurmuşuz . 

idare hcg'tdi seçimi gapmalc üze,-e 8 3-939 çarşamba 
iÜnü. akşamı yukard" yazılı san tkô.rlarm toplanmaları 
elzemdir. 

Bu tarihten itibaren, kayıt yaplırm:ıganlar bir. an 
evvel kayıtlarını yaptırması Jô.zımdır ki ug u• m.k ve 
t1erilmek hakkma sah:p olabilsinler. 2 - 2 

lctimaa davet 
Ağaç işleri sanatkôrlan kurumu 

heyeti müteşebbise başkanhğından: 
Ajaç işleri sanatkô.rlar cemiyetinin megd'lnt şarkide

ki cemiyet binasında 9 M~:ırt 939 Pırşemb~ gJnu akşamı 
ıaat T 9 da heyeti idare seçimi gapdacajından bilumum 
mar•nıoz, dült< r, kanep!cİ, mobileci, doğramacı. keres
teci. sandıkcı, lcalisörcü, arabacı vesair ağaç iş/erile işti
;al eden ıanat!c<ir üyelerin rey verebilmeleri için mezkur 
ıünc kadar cemiyete müracaatla kayıtlarını yaptırma rı 
ve ayni günde toplantıyı iştirakleri iları olunur. 2-2 

Bo:tepeıbila mahallesinde j8, 40 numar lı ıki kı
sımdan murekkep mırhum barut msrnuru h~g Azizin ha
nesi satılıktır. 

1 - Bir kısmında o.it ue ustunde birer odJsı ol
mak üzere iki odalıdır. 

2 - Diğer kısmında bir lule maicari ayrıca sah. 
rıncı ve taşlığı - h ncnın altkatında hır mutbak bir 
çamaşırlık bik yemek odası ve ara arında munt z.ım hır 
ta1lık - üst katında iki oda bir ulonu havıdır. Neza
rıti f eTJkal<idedır. Talip olanlar iskele .:add sinde barut 
Baş satıcılığına müracaat etsinler. 

Firenkhisar mahallesinde Cıhan oteli arkasında 2 
numaralı merhum barut memura Bag Azizin ailesinin ha
nesi satılıktır. Taliplerin iskele cJ.ddesinde barut baş sa-
tıcılığına mürabaatiarı. 2 - 8 

Moloz mezarlağ, kaldınlacak 
Trabzon Belediye Riyasetinden: 

1 - Reşa'dige caddesi müntelıa.sında '(le golan garbin
d<l kain Mo.oz Mezarlıjı, Belıdıge mezarlıklar nizamna
mesinin 6 nci maddesi hükmüne tev/ılcan 15 · 4 • 1939 
dın iti haren t•sf iıegı tabi tutularak çıkacak cesed fle 
kemikler, Asri mezarlılctaki mahalli malısasuno. 'Oaz olu. 
nacaktır. 

2 - Mevzuubahs mezarlıkta bulunan kabirlerin sa
hiplni mezarlarını birinci maddede g•lzılı tarihe kıclar 
asri mezarlıkta bu işe tahsis edilecek olan mevk ·; mcılı
ausa kaldıra bil cekleri gibi, sahipleri olm!Jgan mezar 
Belediye tarafından merasimle ve hürmetle asri mezar. 
lığa nakıl olunacaktır. 

3 - Mı:ar sahiplerinin malumi olmak içın tebliğ 
makamına lciam olmak üzere kegfiget ilan olunur. 1-5 



Sayı 4 

Halk evinde 
- Brıştnrafı 1 de 

milliyetçiliği haHındııld çoşkun 

• e inanlı ıözlerile konqma ını 
bitir•iştir, 

Bundan ıonra Dr. Kanım Gil
ler, uyuştur:..c·J maddeler ve bun· 

ları-ı 2'eaçlilc Uze•nde } ptığı yı

k cı h.•ııirleri izah elıııiştir. 
Konuşmalardan sönra bir fılim 

gösterilmiştir. 

Hılke>.vi 1'emsil komıtesi di:.n 
&lı:şarıı toplanaral: görülen lüzum 
üxeriae yui seçim yapılmıştır. 

Komitd rei,liğ'iue Bay:ın M 'ia· 

dı:t, müme11illiğ-e de B. Yusuf 
Boran seçilmiştir. 

(' enç arkadaşla a başarılar 
dıleriz. 

Ayni ııkşam KöyeOlük ve 
müze, sergi komiteleri de tnp
luomıştır. Köycüler. bu prcg 
ramları cneriacıe knııuı;ırr uşı r. 
Mart başında örnek koy y: pı 
Jacak olıın Mes.ıry ı kuyOne 
hir tetkik gezisi yap:nıya kar r 
vermişlerdir. Hu geziltır, 0Lh ş 
gUnde bir diğer köylE e de 
yapılacaktır. · 

MQze ve sergi uyel i, es
ki eserler nzeriadH sr ırma
lar yapmak için y r nki p z r 
güoU SQrıneoeye kad..ır bir 
gezi yııJJtlcaklardır . 

İra,ı - Fransa 
münasebab 

yeniden başlıyor 
Ankara 22 ( A. A ) -

'Ur parls telgratıoa oaı ıran 
Fraasız lrım diplomatik mUnıı. 
sebelleri tekrar başlnmıf(ır. 

İnailterede -
yeni müdafaa 
tahsisatı 
isteniliyor 1 

Ankara 22 ( A. A. ) -
Avam kamaraıı hUkOıne c mil
li müdafaa için fevkı:JıldedPD 
sekizyüz milyon logiliz J. lralık 
ı.,tıkraz ıkdı için selc'lhlyet ve· 
ren takriri kabul l t nıştlr. 

Balkqn Antantı 
Konseyi 

r- ··· S MER B NK 

Biri şik Pc: ·auk ipliği ve dokuma 1 
1 

Fabrikaları Mües~esesinden 1 
Pamuk ipliği satışı; 1 Kayseri Bez Fabnkası malı 12 !Yo Paket 415 kuruş 1 ~ 

16 " .. 480 .. 1 
Nazilli Basma Fabrıkası mail 24 .. .. .580 .. • r 
Ereğli Bez Fabf,lkası mail 24 .. .. 380 ·• ı N 

Yalnız Eretli Bez F abrıkasında ti 

1
~ 

1 O balya ilk siparişler için ,, 575 " 1 1 
: 1.5 ,, •. ,. ,, '• 370 ,, 

25 .. .. .. ., 565 .. • , 
50 .. .. ,. .. 560 .. 

1 
Fiatlarln r brıkftda tesliın şartile satıtmaktııdır. 

iplik müslehlik:leriatn yukarda yazılı fabrikalıırH göadPr€· 
cekterl bedelleri mukııbiliade ihtiyaçları nisbeıfnde ipli· 

l sipanşı vereçekleri ve 24 numaradan iııce \'E' muhteıif m.ık· 
sadl ra yarayabllecır>k Pamuk ipliği mllsteblikleri;in de ltı 
tlyııçlarıo gene aynı şartlarl yalnız Ereğli fubrlkasıııa sıp ı 

.:::..::l•c•k:l =~·unur. - .• ~.:4~ ' ı 

Ahır ve Hangir·-ı 
eksiltmesi 1 

Erzurum Vilayet Makomından : 
Tohum is'ah istasyor.undtJ yeniden yapılacak olan 1

,., 
(3929) lira ( 43) kuruş badeli ke,ifli ('hur binası ile 
(4566) lira (39) kuru~ bedeli keş;f/i ziraat aletlerinin 1 
muhafazası için g"'pılacak olan Han/car açık eksiltme ~ 
usulile ı.ksiltmege konulmuştur. 

J - Eksilim, : 6-J-939 pazartesi günü sa"t 15 de 
Hükumet konağı içinde Nafia Müdürlük odasında 
yapılacaktır. 

2 - Muıvalckut temintılı (638) liradır. 
J - Bu iş;n evrakı fennigt!si şunlardır. 
A ) Yapı işlai fenni şartnamui 
B ) Sitsilei fat cetfJeli 

I\1eml t e tas 

2:ı Şub t 1939 
....,...----~~~-=----·--.. 

ruf hareketin· n inkiş fı a hiz et ar1u un a olan 

Ll B 
i SAN 

T KAA_ "!, 
ıGı 

( Tasarruf Cüz ~r ı ) hesabına tevdiat yapanlara. kur'a· keş· esi 

sur< tile ag daki ikramiyeleri t~vzie karar v rn i tir . · 

Keşid ier 

ve: 

Yani ceman 

Maı t v E1 lul tarihlerind • icra ol 

r keşid de aşağıdaki ikraıni eler dağıtılacaktır . 

1 
4 
5 
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85 
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' 
' 
' 
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1000T 
250 

50 
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ae l 
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Ail Sandığı h sabındaki mevdt atı ku anın keşid 'il iğ 1 

tar.he takad ı·ım ede ltı ay z~ f.,dr: T L 50 Türl ı..· · sı da 

her ınudi bu k şide1 re iştirak e f c kl "r. 

C ) Eluiltme ş111tnamesi 
D ) Keşif c"iveli 
E ) Baymdırlık işleri genel şartnamesi 
F J Mukavelename projesi 

o en Müessesesi 1 z 
Modern T erz lik 

G ) /nş at proj •si 
4 - istekliler b11 işin evrakı jennige5ini Erzurum 

Naif a Mıidrirliiğünde okuyabilirler. 
5 - Bu işin eksiltmesine .istekli alanlar birinci mad

dede yazılı ihale gününden sekiz gün evvel elinde mev
cut bulunan vesikaları ile makamı 'ili(ô.gete mürac.ıat 
edecekti'. 

6 - istekliler Ticaret Otiası fJesikasile muvakkat 

Veni sanatkar - en yeni desenler .. 
kışlık br irin ç ş 't r i g m 'ş o dem l rziliği temin ve s· 11ırı müşttt i imit ti 
zevkı se ım ri ıi t t · · t"c ethı:zn~m'ze /ı;t n u d n q.,ni sanatkar c led m"şfir. 

Ucuz v g ı.z l g n '· iç";ı l tf n t Ş"if ediı'ıiz. B.ı;J11n 'iJe B.ı ıl ra mrıhsus 

ADkııra 22 ( A. A. ) -
Ballua antantı korıac5i topl u
hsı bug •. n bilmiştir. H rlc.;tye 
Veklllmiz bu gec Belgrot ha 
reket edecek orada bir gün teminatına ait evrakı m•isbitesini fJe bu işi IJnpabileceğine şık ve kıb ,. kumaşların en yeni desenlerini ltit/en görü rüz. 
kaldıktan sonra Atlacye cıde- dair makamı Vılaqetten almrı oldıığu ehliyet vesikasile 
cekdorai4ila da tlç. gOn ı kafoc k 1 birlikte ih 1le komisyonu rig"'sttine mıiracaat etmeleri Hazır e ı's 
ve eo z yolu ıle stanbula "/"' l 3 - 4 l 
dönecektir. ı an o unur. _ 

. Baylara 

• • B q nl ra tol , i p m /o p rd ~ mıJ' 
1 rı mız: ş:J7rb l çocuk a t l ı. _g'l '1lU U el rz ı.Jl' kumaş/af 

• p to ı e ko ı;t · mler Qa , u lukla r, Ç cuklar için 
m 1r u , p it . pard s - ve lcumoşlar. Zayı tasdikname K ı f ı · ı 

1331 ıtnısinde askeri apa 1 zar usu 1 e 
Ru~tigesinin 2 nci sıru/ın-

dan. al~ıiım ~a~~ıknameyi mazut ·münakasası 
zagı ettım yenuır ı alaca-

vs 

p 
elbıse, 

Kur dur ıcıldr 23 25 

~:'.t:;:nı11::;~ni;de~~:~ü 01
· Transit İşletme Müdürlüğünden : 191D ... -;:c.J&;immglöBll1'~ 

Muhittin mahallesinde Transit işletmesi için mubr.ıgaa olunacak 100 ton ıs 
_____ Tı_a_la_~t_D_o_i_u ___ 

1 
mazut ş.:ıTtnamesi tebdil edilerek yeniden kapalı zarf e J 
usulile münakasa§a konulmuştur, ev ·t rt a 'etleriı l 

Hususi muhasebe 
Müdürlüğü_nden: 

Merkeze merbut K ç 
lıane, Zurh.a, lıteli, Kı at, 
Ki/at Hortokop, Hos konak, 
Çuk•rçagır, Zef anos kö:1-
lerigle Yomra nahiyesine 
tabi Hosmeşe/os, • Komera, 
Küçiikşo.na. bıigük Şano, 
Kuhali, Süflii, Varvara, 
Zimlaha. A11enizir, Arseni 
hala, Kur• Korıen, Hara, 
Foşa, Ojuz, Elemenos, ..)in
canc•mi, Simona, Tımurcili, 
Zimlii, Mulc.uıu. lşhan, Kılıç· 
lı, Kodil, Sulcuru, Si/ter, 
Hoıaralc, ibgoş, Qacılar, 
Kala f ka Arduçlu, Kalafka 
lskenderli Kala/ ka Hatipli, 
Çöşera kögıeri arc.zi tahri
rine aid itİrQ:ı tttkılcatınm 

hit•m iul'u ·u il4rı olunur, 

1 - Muv•kkat temilıatı (693) lira 75 kuruşdur. • 
2 Jfı..,lesi 2- 3 - 939 tarihine rastlıgan puşembe 

tünri saat ( onb~şte) Transit lşl•tmesi Mudürlüiü bina
sında müteşekkil komisyond:ı yapılacaktır. 

3 - lsieklile in teklif mektuplarını 2-3-939 tari
hine rastlıgan PerşembJ günü saat ( 14) de kadflr komis
yon başkanlıjma tevdi etmeleri lazımdır. 
. 4 - Talipler şartnomeleri ücretsiz olarak Transit 
işletme Komisyonundan alabilirler. 4- 4 

ola l ,~ n dikkat rıazarlarına 
Müşterilerimiz· rı i rdrl rı üzerine imalathanemizi Beşikdüzünden ba 1 rır
cılarda :L6 nu aralı r ağazaya dakledilerek ölçüler kan nu ve 

nizamnam c · l <Ü le ine göre her nevi yeni baskül v } an tar 

Mağaza, bina icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

im l tr zi v s rJibi müstamel tartı aletlerinide tamir eyi r"z. 

lır b o ini l t:ZBAHA İÇİN arzu eyi diğİ 
inden geçen etleri kolaylıkla tartorı 
tha em iz tarafından yapılmıştır. 

No: Cinci meT1kii 

35 mağaza Muhittin mahaleıi 
35 bina Çukur çayır Jelılclitaş 

Sabik bedeli 
L. 

50 
45 

seneliği 

I 
1 

şe ild r y 
bir bask • 

~ 

İhtiyacı olanların bir d fa imalathanemize n1uracaat1arı; Taşradan 
yapılacak olan sip~rişler derhal· gönderilir. 

Trabzon bakırcılarda Mu tafa Demirel 

Yukarıda cinsi ve meYJkilerile sabik heclıllıri grızılı 
buluno.n Hu(u i muhas rheni c malı colan mağaza ile bi
nanın bir~r senelik lt.ir~LtJrı 23 gün müddetle 11rtırmağa 
çrlcarılmııtır. 3.3 919 tarihine çatan Cuma tünü saat 15 
d• ih•l• J10pıl11caklır. ı~telclilerin Encümen lc•lemine mii- 1 
•'caıtlırc, 4 _ 4 1---------ıaiill---·--··-------------~ 


