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[:Arkadaşlar . beş sene~ evel :ı 

ilk defa~Samsuna: ayok~bastığım 
zaman bana kuveti ~kalp:veren i 
vatandaşlarımın ilk safında kah-~ 

. rahman Trabzonluların bulundu- ı 
\ ..... n~sla unutmıyacağım . ] ... / 

• 

[ Sakarya meJhamei kub 
sına üçüncü :fırka ile yetişen 
Trabzon · evlôtla rının meydanı 
muharebede gösterdıklerı feda

kôrlığın kıymetli hatırası daima 

'·· .... d ı'magvımda menkuş kalaca~· .. ) Haftada ıkı defa çıkar e Siyasi Gazete - Trabzon e 19 ıncı yı1.sayı 2sı ı 
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ll_lezarı:nda,. ın 
·Jem ·n :·olarak _.....,.,....., 

~:varan en Büy 
Bütün öm,ünü hizmefirıe 

vakfettiği sevgili milletini11 ihti· 
rnm kolları üstünde ulu Atatür
kün fani vücudu istirahat yerine 
tevdi ,.dilmiştir, Hakikatte yat
tığı yer, Türk mil/,.ti.ıin onun 
iç;,ı aşk Vfl iftiharla dolu olan 
kahraman Vfl vt'f alı göğsüdür. 

duğı nu iddia fit! ilan ı imiş lir. 
/Jk önce themmiyeti kavranma. 
mış olan gür sesi, asla yıpran

magan bir kuvvetle nihayet bü
tün c!hcnın suuruna nıifuz et. 
miştir. 

RElstı;OMHUR 

/Stıf ET /NÖiVÜ 

ı atisind 
stirahati 

tatUktilr 
U/ulünderıberi Ataiürk'ün ln~anlık iilealinin aşık c:e 

mümtaz siması , 
Eş,iz kahrarr.an Atatürk I 
Vatan sana mirırıtttardtr 
Bütün ö nrünü lıi~metine vrr· 

d;ğin Türk Mı/leli ile bnt ber 
•;t•nin lıuzurunda tazim Ue bernb r 
SLnin huzurunda tazim ile eğilıgo• 

Atatürk, tarihte uğradığımı~ 
en zalim oe haksız ittilıam gü
nünde maydana atılmış, Türk 

En büyük zaferleri k zan. 
dıktan sonra da Aıatürlc, öm
riinü, yalnız Tüık Milletinin 
haklarınt . insanig,.te ez.eli Jıiz. 

mwtlerini ve tarihe hakkettiği 

m t zigetlerini islıat etmek.it! g"çir. 
miştir. Mil:etimizin bügüklüRürıe, 
kudretini'! , fazilttine, mt!derıiget 

isiidatfın 1 ve mükellef oldueu 
insaniyet vazif elcrine sarsılmaz 

itikadı vardı " Ne Mutlu Tür . 
lcü,,. diyene ,, dediği zaman, 
kendi engi11 ruhunun, hiç sön 
m •Jeti o#ını en manalı bir SU· , 

retle hulcira etmişti. 

, _________ ..) 

aziz adı 6e hatırası, bütün lıal· 

kımızın ı n candan duygulariyle 

sorılmıslır, lıfemle/..:etimiıin lıer 

lc.ôşesirıde ve bütün milletçe k"n· 

disine gösludiğimiı: samimi bağ

ltlık, Devlet ve Milletimiz içitt 

kudret ve t•efamn beliğ misalidir. 

Türk Milletinin aziz Atctürk'e 

gösierditi setıgi ve 'iOggı, onun 

niçin Ata/ürk gibi bir evlcit ye· 

tiştirebilir bir kaynak oldujunu 

büiün dürıgaya ıöstermiştir. 

ruz. Bütün hayatmda bize ruh un 
daki attştm conlıltk verdin Emin 
ol, adz hatıran sönmez meş<Ile 
olarak ruhlarımızı daima att>şli 
ve uyanık tutacaktır . • · Milietinin mosrım ve haklı ol-

Atatürkün 
~Ölümü 

Dünya fikir aleminin 
bir Millet bağrından 

en acı bir feryad halinde 
bütün vicdanları sızlatan , 
bütün şuur sahiplerini şaşır 
tan ve herkesi iti batında 
durduran, düşündüren sesi, 
bu fıÜD Tilrkiyedcn dia!e
mişti •. bir Millet bünyesinin 
küreyi sarsar gibi olan bu 
hınçkırığı dünyaya yayılınca 
her mezhep adamı bu bınç
kırığın kulağına çarptığı 

· yerde ihtiram vaziyeti aldı, 
saygı ile ıustu, şerefli hare 
ket etti . 

H er meıhep adamı o 

dakikada bütün ihtiraslarının 

Fena zilıniget va 
idare ile geri bıra

kılmış Tıi,k Cemi· 
yetloin. en kısa yol· 
dan inıanlıjın. en 
temi:& rilaniıeilerigltı 
mücthlıez. modern 
bir devlet haline 
gt:tirmek, onun baş. 
lıca bygusu olmuş 

tur. Teşkilatı Esa
sigemiıde ve bugün 
hizmet ba~ında, İr· 
fan mulıitirede ve 
geniı halk i;;indc 
bulunan biitün va· 
tandaşlarrn vicdan 
larrnda gerl~şmiş 

olan L,,ik, Milli . 
üstünde büyük ölüye kartı H /'· / k" qeıçi, a KÇI, rı t· 

saygı duyğusunu yaıattı ve Jcipçı, De :ıletçi Cum· 

Türk Milietinin: o lahza için ı/ıuriy,.t, bize . bütün 

C 1 R Ç eusofigle Aıatı'irk'ün 
ema ıza ınar 1 en kıymetli t mane-

( Arkası s yfa 3 de ıütüo 1 de.) tidir. ---

• 

. 

' 

Atafürk'e tcizim vaziftmizi 

ifa tltiğrmiz bu anda, lıalktmıza . 
kal bimderı g,./en şükran duggu · 

lorımı ifade eimtıgi ödenmesi 

lciıım bir borç saydım . 

Milletler arasında kardtşçe 

bir ir,sanlık hayalı 

Atotü,k'ün en kıgme· 

~--- Jli H~ali idi. Baıü11 
Jünya ölıJmünün gör 

düğü ihtiramı, inn · 

nlıiın ciiisi için ümit 
vr.rici bir müjd~ ola 

rak selamlarım Bu 
sözlerim , gazılurigle 

<ve toprağtmızaa şö 

CJalge askerleri Qe 

mümtaz şah;igetler. 

ile yasımıza iştirak 

eden büyük millet • 

lere , Tiirk Mı/itti 

adına şükranlarımın 

ifadesidir. 

D~CJletimi:zin bcinisı 

ve millet;mizin feda 
kar, sadrk lıcidimi, 

Ondan 
Sonra 

Aramızdan ayrılalı üç 
yıl oldu! Büyük yaııın üstüne 
yığılan günlerin ardında Onuj 
uzaklaştıkca heybeti artan 
karlı dağlar gibi bir az da 
ha azametli ve baı döndü· 
rücü bulpyoruz ! 

Gün geçlikce O o u n 
manevi varlığının daha faz· 
!asile benliğimize sindiğini, 
etrafımızı Onun aziz hatıra· 
!arının çerçevelediğini gör· 
mekteyiz , 

Dünyayı saran ve sıır 
san müthiş ve kanlı bir mü 
cadele ortasında eğer bugün 
hür ve IDÜstakil yaşamak 
irade ve enerjisine sahip ; 
Milıi Şc.fin etrafıııda çelik 
bir kale: gibi dur abiliyorsak; 
bunu hiç şüphesiz Ebedi Şef 

Tevfik VURAL 
( Arkaaı sayfa 2 de ıütüo 4 de) 

,.~~~~~-~ A ır A M·ll 1 ır .A V A IF "'"""-... ---~.., 

1 
Bir milletin melalini söyler derin derin 
Derya öoüade çırpınarak :Oolmababçenia , 

1 
Gönlümde eski hatıralar , eyledim tavaf, 
Artık o doğmuyor diye muılimdi her taraf 

Çamlar hiiıünlü, yollaraldüşmüş söğüt, çınar 

1 
Yaprak döküp huzura kapanmıştı sonbahar 

Mermerli mcthalia ona layik vakarı boş , 
ı Heyhat o muhteşem kapıoın intizarı bnş, 
1 Sessiz nöbetçiler de heyii'a dolaşmada, 
,. Her yerde bir kederi muamma dolaşmada. 

1 Suı.nuı bütün saray, nefes almaz o izdiham 
D Son uy ... uıucda tek rahat e1ıin diye Atam 

~ ~on uykı.:t-unda öyle mi bir d :.vir uyandıran, 
~ ir ırka can veren Atatürk adli kabrahman? 

! D~şb~D olur mu toprağa göçmüş cihan gibi, i Sonaün o mavi gözleri bir asuman gibi. 

~ Sussun o mavera konuşan madeni sada 
~ Dursun olur mu hilkate bir fahr olan zeka? 

Sözler ki çağhyıp köFüren bir pınar gibi, 
Hisler ki şahlanıp atılan dalgalar gibi , 

Atiye, hale, geçmişe her anda bir t emas, 
Bin türlü ihtisas ile bin türlü ih tiras. 

Milyonla balkı cezb He mihrak olan zeka, - i 
İfrat, hadsi, vecdi, tezadile bir deha.. ı 
Bir meş'aleydi neş'esi her bezme nur olur ' 
Bir harikaydi benliği bir mülkü dol~urur · ~ 
Cismile pek güzeldi ve rubile devdı o, ~ 
Bir yıldırımdı, bir mütekasif . alevdi o. Q 
Eyvah o varlığın bize kalmış f.esane~i ~ 
yastıkta bir ışık yele, aslan nışanesı. n 
Karşımda servilik ve gurubun vuran alı ~ 
Göklerde şimdi Çaak ayanın şanlı Karta.lı,. ~ 
Ey nam alan, zafer yaratan, inkıliıp açao, 
Ey yol veren hüküm.teri tarihe bir zsman, ~ 

ıı.,.EY eski k~~nl~~ge_ç~i~~ıır!orın ! __ ~ 
LGaziye ihtiram l. ile kalkın \ve toplanın, _ ~ 
Saf b;-ğı;y;p~s-;1i~adii";~;-:ı;;P!.. <2_dur g .. Jen n 
-Türk-ırkiöiai-;üJlaj,;beti-üıtüode yükselen. i 
f Ölmez evet gönüllere heykel kuran Atam: ~ 
"-L'ikT.;-;edi; içiD7 deki payansıı: inhidam?.. l 

lbrahim Alôettin GOVSA 1 
~m Onun için Gençli9in Dökdüğü Gözyaşının Manası ~~ 
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Hükümet i letti 
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~~ci:ken f~ .. ~tatürkün T rabzonda ilk Nutukları --ı 
üç sene evvel bugün ı ı Ata~;~~7ve:~~~zo~u ~lk şerefl~':dirdikleri gün - 15 Eylül 1924 - Trabzon 'ı ! 

bütün Türk dünvaı1nm en J cevaber, s~eı ın~ v~rdığı_ ~iyafette belediye reisının nutkuna 1 
matemli bir günü idi. \. Y edıklerı tarıhı nutkunu aynen derçediyoruz : _) ; 
Sanki herkes mukadderata ~ Trabzonu ve Trabzonluları temsil eden t· 1 
müdahaleye haztrlamyordu. il ôlililere Trabzonda bir sofrada bulundug" dza ı mecburiyetinde bulunuyorum. ~ 

Hiç bir tab
1
at hadisesi k . t h' d um an Arkada~lar, beş sene evvel ılk defa Samsuna ~ 

fltatürkün ö lümü /tadar pe memnunıye ısse ıyorum. Bilhassa bu ·· 
d '/d J ki h 1 kb gun ayak bastıg" ım zaman bana kuvveti kalp veren 

ehemmiyetli eğı i. yaptı arı araret i isti elden. gosterd'kl . 'dd' n 
Tabii hadiseler keyfiyet · · t h bb 1 erı cı ı vatandaşlarımın ılk safında kohramun Trabzon- ~ 

bakımmdan beklenilmtven ) ~am~mıye hv~· . mu 
0 

etten dolayı muhterem lulorın bulunduğunu asla unutmıyocağım. Sakarya ı 
bu··yu··k farklar arzet nez/er. ı ra zon ° 0 ısıne orzetmeg" 1 vazife b"ld· .. · k lb· f k 1 T b t kk·· 1 · · r · \ 1 1 ıgım o ı melhamei kübrasıno üçüncü ır a i e ye~işen ra -
Mesela Japonya rer sarsm· beşled ~r erdımı zo ı kabi erine hitapla izhara fırsat 1 h b d d k 1 

E 1 1 h Zon evlo·t arının meydanı m_u ore e e göster i -
tısı ile rzincan felaketin· u ugum an ço cı tiyarım. Efendi! h 
dk. l.ı: I "h t b'. 1 1 "t'" T b h lk er. emen lerı' fedoka·rlıg"ın kıymetli hatırası daime dimag"ımda n e I p anÇO lJr nl ayı /fi n bu Un ra ZOn a ini yekpar b· . , g 
diğerının bir kaç mislinden 1 i kütlesi halinde gördüm Kod I e ır samımıyet menkuş kalacaktır. Bu vatanperver halkla. o n 
ibaret fakat tablo aym idi. 1 h 1 1 · ın arının çocukların kahraman evlôtlara malik olan bu kıymetli rnem- 1 

Tarihte kıt'alar fetheden i i tiyar arının göz erinde yaş göıd ·· ' B ın. 
tacldarlarm, fatihlerin ö.'ümü I tahassüs, bu ne şefkat bu u.~· u ne fartı leketimizi bir [Ermeni5ton] mahreci veya muhay- 1 
gelip geçi=! b; r ktJfileye ~ itiraf etmeğe mecburu~ ki b:e ü~k~·s€k .. ahlôktır. yel bir [Pontos) kırollığı ülkesi yapmak talep ve n 
riyasetin sona ermLsini an· ! ve mahsusatımın bu kıymetli ~eml~k muşahede tehditleri ne meş'um idi . Şüphesiz ana bu set ~ 
dtrmıştl' Sürükledikleri kit· ~ terem halk hakkında bizde ha e~ .. ~e muh- ılelcbed hayal olmuştur ~·· 
leler çölde yollarım şaştrmış i k ı b sıl ettıg f k' 1 Efendı'ler. vatanın vahdetini, hürriyet ve istik-
acemi yolculara b(;nzemiş anaat eri u güne kadar h·- b· 

1 1 ır eri. 
rece temin d E 1

' ır vasıta bu de la· \ı·n·ı temı'n eden mı.iletimizi C. umhuıiyet idaresine ~ geride bir miras b•rakma i · e ememişti m· 1 b 1 - i 
mışlardı. Fakat fltatürk, zonu ve muhterem Tra.b ınl 

1
° 0 

i ırsinız ki Trob- kavuşturan ınkılôbımız. ;kti~adi refah ve saadeti-
! zon u arı . n 

ölümünde milyonlarca insan ~ sene erdenberi bize hakim olan ~.1Y~ret _etmek. mizi, medeniyet ôleminde lôyık olduğumuz mev- i 
değil koca beşeriyet top/11n· ı1 ve derin bir iştiyak halinde id'ı Bbu.yuk bır arzu kii de temin edecektir. BJ feyyaz. -ahalisi zeki. ! 

Ik ~ müteşe is, ça ış on o on ro zonumuzu az za-mış ve ağlamışt1r. ten bugu" ne kadar m h . enı bu •aodet- bb 1 k 1 T b il 
lltatürk insan ı ve hüriyet 

1 
a rum ed • 1 

için bir meşale olmuş milli olan ahval ve şerait idi. Bu . en malumunuz manda dahile şimendiferlerle raptolunmuş. güze 
kaıkmmada ıymanın büyük .. beni sevdiklerimi görmekt gun mesudum. Cünkü rıhtım ve limanla teçhiz edilmiş görmek nuhbei ! 
lüzumunu isbat E.tnıiştir. 1 ·t k • 1 b en meneden b · T k d C h · 1 
Bu sebeple ölümünde ruh 

1 
şerak ami en eıtoraf edilmi1.tir C k u meş um omôlimdir. Trabzon. ür camiosın a um urı- ! 

/arımız tutuştuğu hald~ qöz rim i müteaddit telgraflarla b ·. ~ arzu ede- yetin zengin, kavi. hassas. pek mühim ı stinad i 
yaşlanmız kurumuştu. Bu n sunu izhar eden Trabzon "'lhek germek arzu- menbalarından biridir. Böyle bir Cumhuriyet şehri 1 
ızdırapta bir ~ef sevgisi bir i kat ohalisinı de ziyareti muf a atını ve mülha- elbette istilzam ettiği esbabı umren ve terakkiye ! 
coşkunluk ve şükran borcu 1 okodor zaman tahsisine .şekr: yap olayım. Fakat malik olacaktır. Sözlerime nihayet verirken ınuh- i 
k ıktı k k' 1 e ırn an ol k h 1 ' an~· · k J yazı ı on arı şimdil'ık hu·· rnıetle rnıyaca tır. Ne terem T robzonlulara muhabbet ve ürmer erimin . 

Böyle büyü evladın az ı d 
zamanda dünya milletleri 1 \r v~ muhabbetlerimi takdim e ı· ~~ . v~ selôm ve gösterdiği samimi hissiyattail dolayı teşekkürleri- n 
nin kalplerini b lJ kadar,· . ~~~~~-=--~e e ıktıfa etmek min iblôğına. vesatet buyurmanızı rica edeıim. ~ 
kudret ve hakimiyetle teshir hadıselerde Ferde ecımanın --=- ~~s:a:.~ ~~~~~'2~-=--~-=--~ ~ ~· 
edebilmtsi harikasile istik 1 millete ktJ mak olduğvr. 
bale ,,.,el ale tutmaya hak '. söylerdi O. Türk azminin h u 
kaz.Jnmış bir millet ulrr.ak!o müşkilt yeneceğine du··n er 

l . •Yayı 
yaStmız 0 za/lyordu. mandumıştı. Her tüılü m ·• ... 

Ond 
Son 

n 
a 

e tirJ 
İcimizdeki 

' Atatürk 

U mumi telakki ifibll· 
rıle öli.m yokluk 
demektir. 

Bu hüküm. gelişigüzel 
bir fert için dopıu olabilir. 
fakat tarihin nadiratın:Jan 

olarak kıt/enin umumi se· 
viyesi ft:.vkine çıkan müs· 
tesna kabiliyetli bahtiyarlar. 
bir kaç y!llik !ani bir ömür
dan sonra ö lüm denen yok· 
/uğun derinliğinde kaybol· 
mazlar. 

M addi hayatm yanıba· 
şmda, fakat ondan ç.olc. da· 
ha kıymetli bir manevi 
hayat vardır : 

Cemiyetin ruJ.unda ya· 
şamak ... 

Bu ebedi hayata kavu· 
şabiı, cek kabiliyet ve dere· 
cede olan bahtiyar faniler. 
ö'dükten sonra, unutulmak 
değil yeni. canlı. ve niha· 
yet asrrdan as1ra intikal 
tden bir varllk o 1urlar. 

N itekim as1rlarca evvel 
ölen fiti/la Türkün müşfe· 
rek v cdanrnda o günkü 
haşmetile yaşadığı halde 
isim.'eri herkesce meçhul 
nice sağlar var I 

flıa·~ı arı mızdan kayb· 
edeli üç büyük yıl geçti, 
fakat onun yokluğunu iddl· 
aya kaıkışacak bir ferJ ta
savvur edemiyoruz. O. dün 
o'duğu kadar bugün içimizde 
benliğimizin ta içindedir. 

!1tatürk gibi bır ölüye 
kalbini metu etmiş millet 
/er bahtirardır. Çür;kü. in· 
san. daimi kontrol i t~yen 
bir var/Jlctrr, ZamafJ zaman Bir cemiyet yarattığı vaf /ekiyetin ml!nbaı h : . 

htJlde insan kala~ile.~ Ata ki~i mı/lef o'duaunu sı/sı~ 
naciz vücudunu bır gun top· söylernf.kle mulrline .. ' re ona 
rağm ali!ccğın1 yalmz Tü k hızmt şeıd,ni teşıvanla 

Atatürkteo aldığımız irşat kendi nefsi üzerinde yapa· 
ve ilhama borçluyuz ! cağı kontrolla iyiyi kötüden 

Bu güokü Türkiyenio hayrı ş~ıden ayrrd eder ve 
büyük kurucusu her şeydeo insönlrğmm icabı olan doğıu 
ev't'el artak biziı:n için bir yoldan ileri g 1der. Her yıl 
raliteden ziyade ~ir timsal ı)/duğu yibl bu yıJ da çok 
ve meş'ale halini almıştır! sevdiği bir vücudun hatıra· 

.. k ra 
Cümhuriyerinin ilel ebed orne olrruştu. · 

.::-JIAFTADA BiR Ona olan bağlılığım17 ; smı tnaR her Türk dününü 

d l ·ı ··t.k ve yanmm düşürıüp. iç ale· maziden ziya e ıa ve ıs ı · 
halimizin garantisini ifade mini kontrol tdiyor. 
eder ! Bin şükür ili/aha ki bü-

H 
ogat tatlı ve acı haitraların dizilm•sı'nd·n _ 1_ hakkı h• t 

d I ~ _ ~ • mureıc.hp b" uya tn b ·ı Atatu-rk - b ü y ü k ve yük fltamn izinden kati yen 
kül ilr. nıan omıu meıut tıe ma~mrım /' ır olmadığun d I / .e .mutlak ' /Jrdı. . 
fakat boy boy haltti ru!ıige içinde gtçe~.11eıe ı ve kederli riyetin ev etımızde hü· Millette istediği feyzi ideal Türklük için bir ayr1/m11dığımızı, bilakis O· 

Herhu. ke~d; id~aki nis;etinde t11fa~; vega a/o.ki tesiri . hududup;~~nsız olduğunu, göımüştü. lnönü Hatayi kurtuluşun haılanğıcı oldu . nun temellerini attığı bü. 
soril• ıt•s•lenır, . e ~ uyar. .amanla tesirini kaybedemr ebrın pan es l payansız }'a- J ğu kadar ; ayni zamanda yük binaya gücümüzün yet· 
Mılu nihayet lıırer nat1ra olurlar. Düsündük gen a· as artn ilhak, dü11ya ateşi içinue ! k d ·ı· I k 

h d . k 
1 

çe, veya h h . ile kaı·m mahfuziyetı· devamıdır . • • fiği a ar ııave er yapara 
6ir uaııta ile o a ııat te rat a11dıl<ça lçi11de a ı r er atıgı ve barişi muhafaza etti ·,Rtanm T f k VURAL ··kı .. k ltt' •. . I b 
mıJteeııir olurur. 9 , J/O maıaz gibi Cumhurı· ' mahdut r ve ev i go ere yu se ıgımız u 

·ıı ,. k h ık J yetın .cızı·ıet ld eserferini tamamladı. ====-...;;;;;;===~:-=--="-ı m"'tem/ı' gu··nde yaptıg·ımız Bir mı • ın a roman r estanlarr t 'lı. . ğ ı , O H u 

t t lnı. 11aye•lle ··u·cut b ı ı. 1· arı 1 ıste bu tabı'ı· ı"/ı unu tatmin kud ı·ı u Cumhurı'yetı· bı"ıe ""ma- hayatım feda ettiğin atay kontroldan anlamış bu'unu· 
tinacın • "' "' " " ~ u mUJ ıc.tg İy•tl•rdı't. f re I '" 1

' , ~ • ,. " is ve h . e mec- kurtuldu, istediğin yurtta 
• b ma fı/Jerinde if, d net eden fltanın her şeyindtn yoruz, 

Bilinen tarih boyunca dünya ırk/arım / k' uyururlardı. a e sulh. cihanda sulh yalmz j 
ırkı mcJul günler gaıadı, zafer ve 1"tdtni!lttn as::i;ne _ cıakadn Türle K hepimizde bir eser vardrr. Türkiyededir. Ruhun şad nanan bir millet nelt.r 
.. ak ··e hak.lı _bir gur.urla Türk olmanın •n bu· k e 0 u." ü. Ba. urduğu Halk p · . . O giderken hepimizden bir yapmaz kı"? !1tamız sana 
::1 " h ,. il mı'llete ha"dı· artısmı olsun. . 
t sın/liHle if tı ar ettı. 9 ıcCJkıni tattı D k I 'tt · b 
n .. 1• "~ t· . m ıln11ş devle· paıça onuna gı ı. Bugu"n mı"l''•tçe manevi inemiyoruz. flzis ruhun u 

Biz o ncı ıtı çocukları, 11kımııın k m as/J '"" 
l 0111m da 1 gayesine · O her yere milleti ile ·ı· milletin fedakar ve munis 

an ., ATA ,, mız a mesut, müreffeh • 1 maı arı11da tası- olgun/ kt muzahlf huzurunda tazim ile eğı ı· 
Y k 'k fun tr ga dk h u a Yeti<:!dirmı'ıtı'r gı'derdı", 8 '1 s•ferı'nde mille- ka/bı"mde yattıkra şad olsunl <1•-:nlMrin lıalliı da 1 alaruı zeukirıf bu" -ı. b' la 1 

• Serıeletı'n "' "'" yoruz " 
6.. ~- ı/U1t ı h er m f·.c . ' · c 
in•a11ca, ,ok mc~cni bir rerret•e içinde ta•t,; I~ ~e ç~k haklı, çok /ete ma/vadıakıyefin mi/. tin kalbinde kaldı, Uğruna Avukat Zihni an Kahraman Milli Şefimiz 
• ga11; f•lck blzı kıskandı, o gıirı y ·ıs · :l ı; akın bı,. gün gıdd" e ilme!/ mi/r ___ .:._________ sana inamyoruz. bütün var· 

d l acı kalb' . d ~ 'Kımız mutlu ı1 l ' • mevcudiyetı'n muhaf' ı d kainat 0 ruu b" ' il Jııknız en, lırıreket edı"p n " 1 .g .n erin bedetı·, az d / · mızla fltatu"rku··n lzı'n en 
6 

k asm a ıgı · 
O gan ız a a ' ' milli uat/ ı; •Jz trımızden bosald anun ve kaidelerı'n . ·ı o nün büıu· rJ- · '"'rrıııa ve asal ı· . 1

• umu • ancak ve qöstertceg"in yoldan yo· olr 8Ct 1 ~.' 6 il llnqa ağ/adı • . e ımıte yakışır mı f 
•agunu gozyasımızdan aldı 0 i'in. ; bizımle . Türk nelıirlui kukuna m:a aat,larm tahak rulmada;i, urnnmadan koşa· 

Aıtudık, ağlıyoruı, fakat b b • t . sru olm•sını cag·ız. 
/ d ·ı u, lıım ·ıı· ı. emm et · .. 

uırıcek 61r ağ agıJ "fi , hııımızr a t mı ı 11amlemiu sekte mıştir, Ve inanan bu millet 
61 oJlavııtlır. ATA'nın aziz lıat r ırarı, benli~imiıi tahiye ed Samimiyetin ~ k 

r b•ı ·1ıallnde bize dalma ue da/'asıhrulıumuzda oldukça en. an/aşı/acağ ~oz/erden saadetin. insanlrğın, büyü • 
men h k d ma ıı verec kt' enerjı ım soy/em k . b. r 

Q 11an şa sı a ar hatırası Ja bi k e ''· caa/i hareketlerde ~ te /üğün srrrma ermış ır va · 
ze uuutt 11e kudtet kay11ağıdır madığı, sami . n hoşlan· /ık olarak ebediyen yaşaya· 

_______ _, _______ D:O:R~U~K~_l duğu k I . mıye aşık ol- yacaktrr. 

payidar olacağım, rnılletm Amme hak/arma . 
f t b I . " 

/ 
aıta 

hukuk ve men ı.a ı a 11s qııze du. gu/arile h" . . unyetm 
mevzuu olduğu zam•n v ~ ve haklann e.n bü"u- -- / • gu o an 

n 

Bir Şey V. eriniz Bu~u Reddetmesi İhtimali Yoktur~ 

.. 
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Büır Tltlırk DlÜJlfily<§ly<§l ~ed®D<dlltr 
~--------------------------------~----------~-------------------~ Akçaa·bat, Of 

Hükumet Konakları Trabzon lkevi Rizede 

Nafia Müdürü 
MAllMU r YON AT 

Akçaabat ve Ofta inıaıı 
neticelenen Hükumet ko· 

naldarınan kat'i kabulleri 
IDeıleğinde muktedir ve de
ğerli Nafia Müdürümüz Mah 

ınut Yonat tarafından yapıl
nıııtır. 

Gerek Akçaabat ve gerek 
Of ta ki hükümet konakları 
bütün d~ireleri İçerisine ala· 
caL.tır. Akçaabat Hükümet 

konağı 60 bin liraya mal 
olrnuştuı. 

Atotürkün ölümü 
- Baştarafı 1 de -

1 Hamn:an Bayramının oç 

1 gDoQne sıkışo~llecek en gQzel 
zevk ve eğlenti fırsatlarını kaçıı 
rıp ta olduğu yerde plr.ekliyen 
lPre elbette acımr. Bir dairede, 
bir memuılyette sllrUtenler için 
bu ne gllolllk tatilde 8lablld 1ğlııe 

kader kotmah. 
(Kör) den b'şka (Ayşe O 

peretl) nln şarkı rasılltraoı oto. 
büste de prova eden ve bundan 
bı:ışk.a tegannllerle de tiz per
deden çık.an (geoçlerlmiz blae 
k1S11 btr yolculuQ"un en ıevkll 
seyahatial verdl~ 

Bizim beledJye otobOılerioln 
içerisi hemen Zefınoı dOılQ 
ğOnden bir parça kactar vardır. 
Oerçe 4 11atlik bir yol • laca. 
~ıs, amma, a.abne kabillyetlerl
nln imtihanını vermeQ"e gldeı 
vaılyette çok heyecanlı olan 
gençlerimlı muvualat noktuını 
kadar ruhunu nuıl •büküp bek· 
liyeblllr ? Şoför mabnllialn ge
niş kısmında derhal bir satıne 

kuruldu ve sıra ile bamletten, 
cetıenoemdea parçalar oynamB~a 
başladılar. lnsao, rolleri icabı 
bn çevik •e ciddi_bttreketlerin 
tuirine kapılarak kendini atlan· 
tik s yılıatlofn blobfr .eQ'lence· 
lerlnden btr aahno OnOnde zan-

GOılerlmir: -pek f~vka1ade 

bir bava lltıı açıldı. Dnn gece 
Rizeyi kaplayan bulutlar siyah 
çemberJcl çekmlf, doğu tepe· 
}erinden yllk!elen gO aeş hepi · 
mfzl sevlodlrmlştl. Çocuklar 
daha uykudalarkan doktor Ki· 
zım Glller, bir kaç arkadaş mey'a 
bahçelerine doaru yuruduk 
( Blr lçlm su ) tabiri mutlaka 
buradaki manzaraya bakmaktan 
doamuştur. Maodalluadan başka 
dlQ'er meyvaların sonu gelme 
ııloe reğmen bahçeler yalnız 
yaprak k.okuıu vermtyıul 

ne kadar gOzel tanzim edilmfı. 
Bo tatlı ömO~ bntnn mevsimi 
burada bir çr dır altındıt• [geçir· 
mektir. Vadilere dalan gOzle· 
rlmle, çocukların ber telden 
çalıp eğlendikleri şarkılar sra· 
11nda bu hayata Hyıklamıştık. 

Şebrla liitlşl~f ndekl [bahçe 
den dönerken fidanlıklar şetl 
Asım Zihni ile karşılaştık. Bu 
mefk ılrt:ci 'fOrk e•ladı bfzi sa
mimiyetle t kucakladı ve ı;ay 
imal edilen yere iölUrdü. 

Çay denilince bunun bahçe. 
lerdeki şekllnl iörmlyenler 
çoktur. Kamelya closloden bn. 
toa mevsim boyunoa Jıprakları 
dalma yeşil kalın küçük bir 
ııj'açtır. Y ıtmuru bol olao yer. 
lerde j&şayabllir. KökOnaen l ,S 
metreye kadar ralıp yer bulur 
ve ıık sık yağmur eörUrse yan 
gelir, alıe, bize, hepimize se
maveri ve çayolQ'i bol bol kay. 
nattmrl Vaktile bir tohum bu 
mıntakaya dllşmUş olsaydı, Rize. 
nfn çaycılık şöhreti, Assımdan, 
Çlnden, Japon1adıın geri kal
mazdı! MıımatJ Rizenin yııtmur. 
ları ve müsait Hbaları şu bir 
kaç sene içerisinde çaycılığı 
alabildi~ine 70rtttecektlr. 'I'Qr. 
kiyenlD de, İngiltere, Rusya •e 
Felemenk iJbl en çok çay içilen Periıan haline acıdı. Çünkü memleketlerden biri olduğu 

Şarkın olduğa kadar Gu • ~ muhakkaktır. loallt~rede beher 

nedlyo;. 

KOçOk bahçesinde {çaycılık) 
la meşgul olan mataracıya H· 

bah vakti ilk ziyareti yapan ve 
(Bayramın mubarek olıun) df. 
yen bizdik. Çaylar, kahveler 
kıyııındakl bahçesinde tatlı tatlı 
naklettltl batıralaraoı dinledik. 
70 Yaoıaa yaklaıan mataraeının 
bDoyeıl 720 iUDll bir ıene ola· 
rak kabul edt1or. Yaz, kı~ mey
n bollutu içinde, meyva suları 
l.ymekle hayat r:eçiren bu mın· 
taka balkı kadar 11~lam bUnye 
ender bulunur. Geniş bttbçele· 
lerlode, liieyvaları dudaklara 
kadttr ıllrUnen çeşit çeşit a~aç 
Jar allındı /5 , yaşından beri 
bugllne kadar sof rnıoa kaldır
mıyan, .keyftnl bozmayan Mata . 

bın da istifade ettiği bir nufusun seneda Skilo çny fçtfği 
ıiya ıönmüıtü, Ve yine çüo hesııp ediliyor. Bizde bilhassa 
kü bütün insanlığa karşı souk mıotakaiardakl u:ıllyon-
rubunda hakiki sevgiyi ya. larca halk mııtemndlyen ~"Y 
tatan bir milletin atası öl- içer. Bu itibarla çay istibıtali ve 

- çaycıhğın laklşefı cephesinden 
lbÜftü. o millet. ki medeni· de kol.lunmHkh~ımız mUblm bir 
Yetile iftihar edenlere il~ri· işti Ve bı · na da muntfak ol 
liğin ışığını vermiıtir. duk demektir. Boynk tnonuonn 

Üç sene evvel bu~ gün başvekil iken )aptıkları şark 
bütijg insanlık ilemi • An seyabatı Rlzede TUrklyenln çay. 
kara istasyonundan T ü r k cılıic işini balletmlştlr. 
lbilletioio, Ebedi Şefinin ar · Ziraat bahçesinden baktı· 
k•sından ne türlü ağladığını ğıoız zııman Rlzenln bQtOn dağ. 

!arının set set tim&r edl'dlğloi 
iörmü, ve dinlemişti. görDrsııoo:ı. Bütün her taraf, 

Üç s~ne evvel bugün, Riıt'aio genç, kib!!r, çalışkan ' racayı Dokdor Kbım Güler de milU servetten milyonları tışarı 
Türk benliğinin müthiş bir belediye retıl, ukadaşlarlle blzl dloledlkten sonra : verdirmeyecek oltın bu ç11y ltah· 
•urette sarsıldığı bir gündü, Malbet>te karşılad•. Akşam ya - Tababet, ıtzlu bünyenizin çelerldlr. HUkQmet bir dekar 
iatiklil mOcadeleıic.in , mu· kındı KııtJlede oruç olanlarımız· karşııııodı abdallaşır I· çay ziraatı yapsn vatandaşa bu· 
l•fft.r kumandanının maddi da vardı Arafe gUoQ top vak· dedi Herke~e olduğu gibi nun masrafı olan JS lfra7l Yeri· 
Aleme gözlerini kapadığı bir tlol otobıııte çalkanarak bekll bize de lltlfat eden Matsracıaın yor ve ıonra bu vatandaş mah· 
gihıdü. yeni Türkiyeyi ku • yenlerimfz Rlıede çorba kase- meyva bıtbçelerloi gezdik. Kendi sol zawanı çay J&praklarıqıo 

dol, kur.altlar iibi koştular. elile kuruttuğu çayından ikram kilosunu 60 kuruşa hUkUr.oete ;•b, veni bir ruh' yeni bir Yum bayramı ber tarafta etti. KOçoe-ıındeo bttyOğtıoe ka satıyor. 
b~rbiye, yeni bir rejim, yeni yarınki bayrama hazırlanışın dar herkeıl lanıdıaı .ve berke· Çay zlraatine taalluk edeıı 
kır Türk alemi yaratan fev kendini hissettiren bir gizli 19· ain tanıdığı Mataracı (Ayşe ope. bUtnn masrafları bükılmet •e· 
~~~.eha bir şahsiyetin uful vinci var. Mlltemadiyen döken reli) için tıtedlQ'iaılı piyanosunu 1 riyor ve bu parıyi mUstatisllden 

e ıgı giindü • bulutlar caddelerdeki ampultarı memnuniyetle •erirken güldü çay satın alma mukablllnde ka 
Türk milletinin haklara karartacak glbl alçdıyorlar, ve yeşilliklere gömnlen köşkunu l>Dlıyor. l!abçesloin gelecek se· 

Dıüst · h Qjalarımıza feklldieımtz zaman göstererek : (MobJJye bırakma· nekl mahsulü tamamen kecdl· b' enıt en esaslı ve iç Tan otelinin odadan odaya, kat. 
hır Z~ınan ıaraılmayacak ' t<tn kata Hı nakleden hassas dılar) dedi. Mil~oolarca meyvn sine kelan mnstabsil parlak bir 
. edefınden şaşmıyacak bir yapılışı uyku tutturmu1or. Bi· 'eren Mataracının bahçesindeki hayata doaru yürQyor. Meyva-
ınk l A b fe,k.alade intizam ayrı ·bir tel· cıh"ıuıı eklenen çaycılık, Rizeyi • 

1 a yaptığının en metin zlm utiıt MUmln'io hatiften & 

ın ı kik menuudur. karadeolı ,ııayetleri ırasında Ebııa,Ai At~türkün ölümüdür. çektlji yafa lacı 'e yanık 
eaı Şefın maddi ayrılışı blr ıe1 refakat ediyordu. Diğer Ziraat bah~11l.olo Rize dat· zenginlik noktasından birinci 

Yü'-8 it' · d odalardan ıomya ilCırtıları, ayak larıoa ve ufuklara bakim tepe· sttfa alacaktır. 
" e ıcı avasının , dava ı ı ç b k 

IDızın etrafında daha ilıtün sesleri " hafif bir iki konuş. i ndey ı. •1 i.. a ım mema·u MOslabsll ot hallodekl çayı 
bir ·tıA mıdan ıoora bepl miı MUmin>nin Salih Yal mu merak ettiğimiz satarkea bunlara başka ot ka. 

mı ı vahdet havaıı odasında ve etrafında toplandık meyncılıta dair bize mUtema. rıştırılmadığı tetkik edJldlkt~n 
:0iur~uıtur • Ölümünden Koridordan ılt kata Te pence· diyen lzabıt veriyor , sararmış sonra alınıyor ve kerevetlerde 
. ~nrakı ve bilhasıa fu an relerden csddeye hşan kemaa mındallaalardun ikram ediyor. solduruyor ve sonra turunda 
ıçındeki Türkiye bu noktayı seıı •. her tarafı ıuıturdu. Zarlar. Rlzenin yetiştirdiği bu kıymetli kurutuluyor. 
taın bir .vuzuhla ifade et- gnlnoda tavla oynayan acQl geno kafllemlzln zıınmetlni çekli. Rlzede çaycılık 12 bin de · 
Dıektedir • oyuo~uların aveunda lılandı. Rl· BUlUo Rize mıntakasıoda 40 kar araziyi kapladıeı takdirde 

H k f 1 zell kardeşlerimizin mlıııflrper- aenellk 2 mandalina a~ecının Tllrklyenln tsliblftklnl karıılıysn a ve men aat arının. k ı 
etrafında , kudret kaynag· 

1 
ver muhitlerinde ilk ıeeenln me,cut oldutunu ve bir tane. bir istihsal elde edilece t r. 

ola ·w b d en coşkun aaallerlnt yaı•dık. sinin ıenede 8-10 bin manda· Ziraat vekaletinin fabrika 
n, mı. 1 u utlarıuın ,.er· ı ti Jak 1 dl"i tev · · · d ... Bir ara, artist Mıımto'in haya. llna vrrdlğlol kendlsloden hıty kurmak Ozr re ı m ~Y e " esı ıçın e yükıelmiye tını dlolerkeo oı taya laceleme2e retle dinledik. insan, bahçesinde ı 08 dekar [uazlde bugllil için 

•uıay.ın T '* r k milletioin deter bir mevzu çıktı. Meter, bOyle beş tine a~ıç buluuduraa 'idıın yetiştirilmektedir. Kafileye 
Atatürkün ölümünden ıoora Krradeolı balkıuın Te doğunun aydı, net ıoo llrs kıvırır ve iştirak eden vllayetlmlz parti 
İn .. büy~k tesellisi Milli Şef tanıdıiı bu sempatik aı tlst şair cabadın da gölgesinıte peıstu ve Lbeledlye reisleri de dahil 
nonüyu başımızda görmek Mehmet CelAlıa otlu lmif. ,Bil- 11rerl olarak bu fidanlıkları aezmeğe 0lmuıtur. haasa (KOçOk gello) inde 1aralı Ziraat bahçeılnden Rlnnin gltllğlmlz gQn, Rizedekl tetkik· 

Mezarınd.t inkılabının bir rubun bQIQa gönüllere tealr bilton me1n babçeleri•I ve çay terden en tsydalısı olmuştur. 
atisinden emin olcuak Ebedi eden yarılı bir seı vardır. Ser. Jetlştlrilen mıntakaları görmek 3 Senede yetlfen çay fidanları 
· t' vetırnoua kafllemloln aayıhr kabil oln1or. Sonra gerek kendi buradan mnııtahslle teni edillyo ~İ~rAhat~na varan en büyük fertlerinden olaa bu mutevaıl zevkleri için ve gerekaıe misafir Rize.de Ç!lycılık başlarken 
~ ~~~ffir. f~r~k~o~~n~b~.•.e•d•~•e•ğ•lı•.•k•a•b1~u•l•e•t•h•k•~•r•l•b•u•k•n•~•k~d•U•~•U•k~~~~p~r~sk~d•u•r•u~mu•n•d•a•b•a•y•li~m~as.· 

rııfi istilzam eden lnkllaplar 
oldu. Burada r urezl meyillidir. 
Asım Zihnlnio verdiği Jıabııtta 
denmlı y11tmur gören meyilli 
arazide, sular topraaın nebatı 
kabiliyetini sOrOp gOtllrQyor. 
Bunctao dolayi artık tek buğday 
başağı ve mısır pOskUIU görftn· 
mlyen bu ç . y:mıatakasında a
razi battanbaşa sedlendlrllmtı · 
tir. Bloaeoıleyb Jil~murlarıo SÜ· 

rllp götUrece~i bir vaziyet yok
tur, dllttOğU yerin derlolltlne 
dojru yol slacıktır. 

ÇaJ fidanları o kadar itina 
ile yetfştlrlliyor ki, bunu bir 
çocuğa kerŞı olan bıkım duy
ııusu derecesinde öllOlendlrmek 
yerinde olur. ldeslis Türk mllte 
bas11111 Aııım Zihninin 108 tlekar 
fidaohtı ortaİından .bölOp ka· 
vlsler çizerek bir ucundan ÇI· 

kaıaa kadar verdiği izahatı din· 
lerken lktlsodt bünyemizde bış· 
lıyan yeni bir Jnklşaf devresinin 
mUsbet netfeelerlcıe biz11t şahit 
aluyor •e bütOn gözlerde mllll 
iUrurun şahlandığtnı görllyorduk 

t08 dekar arazide ber nevi
den meyva fidanı vardır. R\ze. 
oin ibracııt yapamadığı bir kı· 
sım meşhur meyvıları bol mlk· 
tarda yetiştirme gayreti burada 
gvze batıyor. 

Fidanlıkta sepet söğUdfl, de 
ailen bir nevi nebat nr. Bun. 
lardan örme koltuklar yapılıyor. 
İzmir mıotakaııında yetişen bu 
nebatan şimdi Hhede de yetiş· 

tlrlldlainl görüyoruz. Bunun da 
milyonlara varacak bir lstf besi 
f azlahjtı neticesi olarıık pek Y•· 
kında Rlzed~ lzmirdekl ilbl 
daha zarif koltuk imali beşhya
cıktır. 

Hlzenin beledly!clli~lnde bir 
ilerleme 'ar. BüyOk ana cııdde 
ile Cumhuriyet meydanının 
parke döşetilmesi şehrin birinci 
t.fereceı1e göze batan ıUsUdUr, 

te.mi:i:ılaidlr. Sonra çok gQzel 
bir parkı var. 

Erzurumdan aldığımız bron 
wit burada kOçOk blr dlkkatsfı· 
ilkten canlanır gibi oldu. Ak
ısına ( Kör) oynanacak. Halk 
arasıada bilet tedariki tel8şi 
hliiedfllyor. Otelde biraz iıtl· 
rahat lılzım. 

( Kör ) de Meıadet Uzel ve 
Muzafferi görmek ıaıımdı. Mu· 

laodılor. Muzlkll olduğu~don 
yarın akşam oyıınnscak ( yşe 
opereti) ol görmek merakı dııbı 
fazla . . a 

Sabnhleyln huvo dOnkOn en 
daha açıktı. Ve adeta mev~lmfo 
rerl dOnmUş olduğu hıssloi 
veriyordu. 

Akşama kader Rlzenfn ge· 
zllmedlk bir yerini bırakmadık: 
Ve hiltOo Rize gençleri de blzı 
son dıtkikeya kadar yıılnıı bı· 
rakmndılar. 

1 Meyncı dUk4olarıodna 8 • 

dığımış Hos karpuzları cesame· 
tinde nrmutların her birini çııkı 
ile dillwlemek kabil olamıyor. 

Sahne ile alakadar olmayan 
bir kaç arkada' akşam yeme· 
nloi eski • belediye reisi bnJ 
• ~ kn de M'ltaracı Hakkının kOş n '· 
mftkeller sof resıoda yedik. Rfzeb 

Tra · halkının kahvenin kilosunu 1 zon halkından daba ucuza ma 
d Ka etliği davuı buradıı açıl 1• "' • 

ıemlere ka,.ıtıııre asılanlar lldu 
' ~ k bV0 ve nihayet Trabzond ıı kl 8 

sa.taşlarındıı Rlıeye nazaran pn· 
hahhk olduauna kanaat gell· 
rfldf. d 

Yemek s o r r s m 1 z 1 

parti •lh'lyet idare heY_~:! 
azasıodım bay Mustafanın mı 1 

mncadele gnnlerioe ve ons te· 
k11ddOm eden nazik zıı manlars 
dnir naklettiği çok kıymetli h:ık 
tırıluını istifade ederek dlole · 

(Ayşe opereti) nlo ıı kMeri 
tiyatroyu yerindE.1n sarsıyor. 

Çocuklardaki coşknol uk si ~e~ 
bfBSettlrmlyen bir uçuş tııılıatı 

· Mesııde almış. Sııbnede rme 
Uzel, yiue Muzaffer · · · Sonrıı 
O h E . ~ıuıı · uı ıı . Moonr r an, oı e, ,, h 
irfan ve diaer ç :>cukl r · · S:ı • 
oeyl çio, çin, çlnletı yorl ı r.. ~I= 
de arasını en cozip duruş 
bareketterl ( çat) diye tc~blt 
ediyoruz. 

Piyanoda ~edııt Dertli, MO· 
mlnde keman; öyle tı k ıyor! r ~·~ 
caz ve sabaenlo blrlrştlrdıtı 
seslerden bUtUn rulıları coştu
ran, bazın ağlatan, b 8 z 8 

: 

güldüren tıykelade btr blıCD 
taşıyor. 

( Bravo brno ) seslerloln 
' Arka ıır· ardı ardsı kesllmlvor. 

ı ·u ver· kaya iki gece HalkP.Vlm 21 R. 
zafferln. makyaj ı atarak kabll· 
yetine, ruh kuvvetine isllnııdeo 
oyun ııoouoa kadar hiç kırpma· 
dan gözlerini sabit bir bakışta 
devam ettirmesi en başta gelen 
muvaffak hareketlerinden biri 

diğl piyeslerden mutıttrenı • 1: 
ıd klarını te&· selllerin memnuu ka 1 

idi. Me11det Uzelln sabne7e 
bakim olan ıesl. jeatl, 70ksek 
rubu ve olgua istidadı, 
piyeıhı so11una kadar seyrinde 
çok ciddi •e hisli bir takip ve 
alaka yarattı. Diğer çocuklar da 
rollerini lymanh sarıhşlarJa ve 

hakklle yaptılar. Takdirkar Rize 
balkı, HaJkevf Temıll Kolumu 
zuo ( Kör ) deki ber munffa· 
kiyet safbııamı tskdlr ettl ve 
Rize Tlyatroıu böyle takdir ses · 
terini pek az alarak ka7det 
miştlr, denilebilir. 

Trabzon Halkavi Tsmıll 
Kolunun tatmlokar istidat ve 
kabiliyeti hemen Rize mubltloe 
yayıldı. Ve ft!r bulamadıkların· 
darı dolayl gelemlyenler Yah· 

rar tekrar dinledik. 
8 de bare-

Sabııbleyln sıııı t 
1 

. ka· 
ket boı usu çalaosk. Bir ~~ıacs~ı 
tile tam vaktinde yolıı l ç Muıım· 
sırada Belediye relslır ~clediyı 
mer Yarımbıyık Rize ördOğU
relsloe kafile naımn tı g b bbetl 
moz arnka ve derin mu 

• ~ kOrde bu· 
ifade eden bir t0[ıf de Hlzeli 
tundu lkloc! ka e bl grup 
kardP~'IP.rimlıle ııon sıı~t tOda 
tesbH ettikten sonreku ·araktan 
t?auucu yıl marşını O ) 1 ... Veda edernen 
Hileden syrıldı. nyrılığaa 
bl'plmlzin yOıllade lıavıı~ı 
tevlit etliği .bir hO!~~ılış her 
esiyordu Rııeden ÇUokü 
zaman böyle oluV•lr. • 
ııcak, centilmen ıosıı nlarÇ. 

Cemal Rıza rnar -
l Büyük Hadiseler, Fikirlere Büyük lnkılii.plar Yapar 

-~, 



--~--.l - -L..ı 1 ft_._ 

or y iZ ...1 
Fındık Tarım Satış 

. Kooperatif Zeri 
T • t k 1 l/8~l•l~~E~~~~ arrura e si tmesi w-

BEDLEotvE ENcüMENıNEN: 1 Şehir Ku/-Ubu 
1 - Belediye prırlcında mevcüt umumi hellioın tcıdilen ı 

tamı~ati 18 " "dd L Milli Servetin ne rakibi ve nede 
düşmanıdır 

2 
.zun mu tile açık elcsiltmtğe lconu(mu~tur. o · 

3 = ~~;~kbkeadteli ~95 '!raf' 6 lc6uJ,~-ştur. 1 a 
" . ernı11ot J9 ira K.uruıtuT. ~ 

t 
~ Elcsıltmege ;ştirak ed celc. ta/;plerin balca bil f, rrıi 1 Son runlerda tüccarlarımız n 

kooperatif baremiı:den dıha yülc 
aelıt bir fiyatla fıodılı: almalarını, 

ltooperatifın iş rörememesi aley 
hinde aebep giderenler vardır. 

Eauea bu m6easeaeoin vucudı:n 

dan boelaamayanların yııhud aklı 

ermeyulerin bundan başka düşü· 
nemi7ecelcleri tabiidir. Bu müna 
aebetlo bılırıma şu gelmiştir .. Bu 
vat.adaşlar ya lı.ooperalifleşme 

aia hedef ve aall gayeıini tama 
mile •Hemiyor veyahud şabsi 

meafaat mülihazuından vıızreçe · 
miyorlar. itte tilava ve mücadc-le· 
air. mevzuu buradadır. 

!ş · lılt töıtererılt bo,.çlınmıf, fıiıa 
botul.ııuş, m ılını ıerbelt utmak 
hareltetinden mıhru•. 11181 hamet 
ve ianfeız bir mütevauıtın eliae 
düşmüş bir zavallı •üı• ıhıilin 
heoıa~ıcın ne olabilro•~iııi insaflı 
düşünenlerin hkdirine bırsk 1 a ım, 

ra ı ıcraga ehi' 1· l . d ıgtt ı o dukalarına dair belediye /en iş!e · 
rın ım alaca/el ·1c • • le l arı fJesı .ı de 19.f J 9ılındıı tıcaret odasına 1 
ayıt ı bulandqfc/ .. . 'le '- 'l d .. arını gost!rır fJesı ayı eK.~l tm• esnasın a 

encıımene te d' l . 
j fJ ı etme erı mecbaridi,, ~ 

de b 7 ~ksitme 21. ilcir.ci Teşrin 941 Cuma günü. s1Jot 15 . 
kar ; edıye tnciim_eninde yapılacağından, istelc.lilerin gu. 

Her bakımdan üstünlük arzeden Lokanta-
mız, bilhassa yemeklerinin nefaseti, sevis

lerdeki intizamı , y e n i açılan t e m i z 
sa l on l ar il e u m um a a ç ı k t ı r. 

Hüanil niyetle hareket eden 
loro, iyiyi, güzeli, doğruyu bul 
aılt mı~uıdilı müaııkışı ve mü 
oadele edealero ltarışmıyorum. 
Müıaado ederlerse onlarla başlca 
bir z111ıandıı rörüşeceği n . Şimd i 
,.dec' şahıi menfaatıaı fikir mü 
oadel11iae karııt•ranlarlı koopera. 
tifimizia iıtihdaf eyled iği temiz ve 
aail ıayeaiDİ beaüz lcavrayamımıı 
olan vahadaşlar varsı oalarlı 
biraı konuımalt iıtedim . 

Fıadıtı topla•alc , kurutup 
aıyd•o• r•tirmek bir tarata .•. 
Satmak da bir la raf tdır. Bia türlü 
sahaet : vo meşeltlcatıa fınd ıtını 
aeydıoa retirai4 olaa bir mÜı· 
tabıll, bu yorıunluğuDu dindirmek 
İ•ter. Malıı:ıa nuıl utac•~ını, bınıi 
yola ridef'.l•tioi, lıınri kı ,>uya bı, 
yuıcaıını ve acaba heırıen aal· 
mık •ı, yokH bir müddet daha 
beklemek.temi, ltirlı çıkmct~nıı 
rllnlerce hcaaplar ve oibny .. t ken 
diıİDİ ihtiyaç ıık14tırıııca, heaabı 
kitabı bırakır, düıünmek.ten iş 
ıoçer, kir zarar bir yere yıııılaaır . 
lt;ger aıraaına çatlırıraa beliti de 
ôı erlerine nnıı ıo dıhı yüksek 
bir fiyatlı alıaı ı11taıış olııbilir. 
f akıt ıunu derhal i1ave edelim lci• 
Fıadıtı•ı Dl kadar fiyatla ıatıra~ 
11uııa, eliao ııe lcadar pıra ıreçerae 
reçıin: hııırruf ve ilctiut olını 
dılı:ça bundan bayır ıörülmcz. 
Nitekim para birilctirenlerin müı. 
tabail dtfil, alıp 1ataolır oldu~u 
clrOlir. Kooperatif aycı zanııaııdı 
bir h1&"ruf kumbarasıdır, Bu i~i 
borçauz V• iıtedi~i ıibi fındı~ını 
aatabiluelıt bir ı•bış içiıa heup 
laaak lhımdır, Ya, fındığını kar· 

Unutulmuş 

Bilgiler 
• Venüs dö Mi/o hey. 

kı/inin her iki kolu da kı· 
rtktır. 

• Etektlıikpili 1795de 
V•lt• tarafı,;dan keşfedi/
mlstir. 

• ita/ya faşizm terbiye 
sisteminde bes Yl1$tndtm J J 
yasma kad11r çocuklartn da 
hl/ oldukları teşkilattan er
keklerinkine {Bali/la) kız 
/arınkine (pikkole) adı ve 
ri/mekted/r. 

• Dliny11di!l uğur - ein 
ırkmdan olanliJrtn sayısı 
ı 7.132000 dir. 

* Finl~rin Finlandıyaya 
vırdiklerl isim Suo 71İ dir 

• Makyaval ltatya ı~ 
rih,isi ve devlet adamla· 
rındandlf. 

1 
a yaıılı temınat fıcsikalarile birli/ede ayni gün ve ı 

saatta ene" - _ umene mü,ar.aotları ilan olur.ur. 1 - 4 

Fındık Koopentifi bir m- 1 t . uı arı 
ıılla ta kendiıidir Kend' ... 
. . . ·..,; ı 1şın11 
ıdaresı kecdı elinde olmak it d 
b- ü._ L. ı ar 

Evlere muntazam ve çok hesaplı 

Eşyanakliyateksiltm~;i 1 olarak yemek gön-~er'.lir .... 
İrıh· J b "d" l"ğ"' d 1 Muhterem muşterılerımızm 1 

uy ıı. uır nimet 0ı 1ınız u d . . . ' ;yıcy ına 
gelırdı~ı mabıulüıaü bu .• . vas •ı ıle 
ular, mtşru bir-hıltltıd E 
· · b . ır. ger bu 
•ıı eccremıyoraa bund d 

ısar ar aşmu ur u un en: ~ ~ 
T~abıondan Maçka, To·ul. Gümiişh'Jne. Kelkit . ue Bay 1 Lokantamızdan her suretle mem· ~ 

k ID Oğ~ 
ca za rıır ve mesuliy t . . 
d' .. d' e yınc lccıa
ısınıa ır. Bizim vı 'f . 

bulcrtl ıdarelerin şartnamesi rruciıbünce bir sene müddıtle nun kalacaklarını temin ederiz . 3 8 
na d'l le . --

e l tce 300 tora Taz v • barot h'lric inhisarlar madde a...__ 

it d' . . . ._ zı •mıı a11c,lc 
C'D ısını ıuz ·ve t . 
l ' bT y t. envır etm•lt 

o a ı ır. okaa kooperıl'f d -
bunu müıtab T 1 eır.eltle 

oe" eşgıların nakliyesi 117941 tarihinden itibaren 75 gün .. ~~~~~~&:~~~ 
muddttle açık artırmağa lco .rıulmuşfur. 

• 11 10 nefsiııde . 
mıut ve ıotutınılt y 1 d D ayır. 
1 . . o un ılti · 
ar fıkır uhibini hü Q • 11

"'Z 
Hbi lcılamaz; ıc nıyct sa 

Bu hılcikıtleri he 
herlı.ea bilir Beybndı ::f: lıemen 
yılım. Artık bu d Y0 rme. 

14 
Tal;pferirı ihale günü olen 2J. 11·911 Cuma günü saat 

T :• 787.50 liralık muvakkat teminat makbuzltırır.ı oİa · c le 
ra ~on inhisarlar başmüdıi.rlüğünde müteştklcil kornis 

n an ıonr -
tabıilin aırtındıa r . a muı 

Yona rnurccaatl t · · .. k · t / ' Ba _ " arı ve l"r namesmı gorme ıs et}en erın 
_, şmudurlült. satış şubesine u;ramaları ilan olunur. 1 - 4 e çınaac it ı t 

yen!er vıraa bu ıe d 1 
• • 

• v a ve ü 'd 

:"·~:~d·~::_~:~::~~;; b .. :::.: Yiyecek f ,·at 1 a r ı 
el il ı La yu ıelt bir fiyatla ıa 

tı muı, ıı.oopeutilin ınıdd" F' t M k b 
nevi "ııbıiyetinde hiç ~· •e Qla. Şeh. . ıa üra e e komisyonundan: 
bu!lule gefraıer H tt ır zarar P'rar,'rıııı piyuuıada Piricç,Şı:lr.:rr,BuAday, ve Arp'l ttsbit edilf'n aıamj 
-, 'h ' · 1 i bund~n ~ d 

5 

ı tı ar duyar. z"tea , . p·. en e ve toptan 11tış fialları aşıtıda 2'Österilm:ştiı: 
b" d .ııyeııadcn ırıoç kilo t 
ırı e iberiade utraıtıtı bu K ıu optaa 39 'Çuvallı ' Perakende '~ Kuruş 

aıahıuln cınlııdıraılc ' To•: .. • !•ker ,, " ö 1' j 6 51 
t · · ' •Y•da • 1'~•r 50 '' " atmık, ınkıııf eUiraıelttir. Bıatdıy ,, ,, 5 l " 

Kooperatif •illi mıhıuı- Arpa " " 11 ., 13,IS ,, 
'- b' un ne 11 5 

raıı.ı ı ve nede düşaıınıdır, " •• ' " 

F 'I'. S. Kooperatifi oıtalclarından 1 y v f • ti 
._. Reşikdüz.ln Oıaııtı Yiioe11r. a g 1 a . a r 1 

han Kaz 
1 

Fiat Mürakebe komisyonundan: 
T b perıılceıa'd•rı1Dıı_ piyaaalarııada ıatılıııakdı olan yaf lıır için tubit edilen 

ra zon icra mem!!rlu~ı;adaıı e •Zatı ıatı f ti - . . 
Açık artıaaa ile paraya ç . V ıkfıkıbt 1 ıa arı aşı~ıda goıterılmıştlr. 

lcc le • evrı. Of r Piyaaında Kiloau 125 Küruş 
C fAyrı mealtulün ile 0lduAu• 
T b & A.L 1 l~l ra z.oauıa ~alem en it ır. " d · ıı.çııbıt " " t uyun e • 

ve ıpunun şub1t 932 t 'h Sllr111eıaı ,. 
" 

ı~ıo 

" 90 

,. .. 
,, 63 c4 arı Ve ----.:~----• v ' 65, 78 nuınıra1ır111d ,. 

k • rou. D -·----------------ayyet leınamj } 100 lira muh ul 1 k k A 1 e e d o 

kıy~eu. nç kıta lıııd11t1ık v •ın· an ıcor muzaye esı 
ov ıle hrla e cır T b 

artırma yııpıl A Esro '- ra zon Defterdarlığından: 
ec:.ı&ı yer gi1 v•ııt rnah il . 

aaat: 2-12- 9411111ı "'" 0 •e k•pu nu ı:ı esındc.n stml!rciler sokağmda kain 10 
14 15 de Trabzon icra r;~ur ~ıdat Stnı ,..a·t/~ra//ı diik4arıın 112 lira 50 kuruş Üzerinden bir 

l l lla e ... •et ı le.. 
•• lı b11 rayri•enltull . günü ıaat 

1
,,, ıralanması müzagtdesi 21 11· 941 Cama 

artırma Şartnım . 10 erı a ., de d f J l kd l k 1 l' l • 
b. d • lb 111 11 941 tari yüzdı g•.Jıı e ltra.tır ı a yapı aca tır. a ıp.erın 
ın :ıo ıt aren 93;\ ... vaçu/c. 

rrabzen ic d . . : -30 No. ile flrebilecılcl pıy akçesi gattrmak şartı/~ müzayede 
ra ııre11nıa m ~ eri. 

maraııa ia he ı. . uııyyen nu. 1 - 2 
. . rıı.eıın gör b'I rı eıa ç k ~ -
ıçın ıçılttır tı · d " ı ıacıi o artırıııa . b l 
fu.la .. ı lOma~ll ı Yatılı olanlardaıı •alt artırrııa bel ı· ı a e edilir aa z • • k 
iıbu fırtoı ılıaılt iıtiycıaler llletiıa ylıde yet 

1
. 11

"
4hamco ltiy ayı tastı name 

ı..ıye ve 93 - ' • mıı b .. 
ya n11ınara1' >-30 doı. veya ıatıı iıtıy• . •şıaı bulmaz 

·• •em · b · nın alaca~ ••raeaat et-ı' l'd• Urıyetlmiıe ••ı Olaı d'ı"' 1 1:ınn ruc. 
-

1 ır • 0 r • ac ki ı 
2 •• Artır•ı · . . •up tıbadel bu 1 a 1 ıır bulu· 

yukarıda Yasılı t• 1•~1rilt İçiı kut ilo le·· D ~rı? o r•;-ri men 
d'b AIJıaetıo - d ID •dılmı 1 

1• ı ıa~ult ıiıoetiıci yuı • llleCaauunda f 1 1 a cılarının 
•illibir Bılı.tı il t ~ pey veya çok 'artıran~ ~h~fı~ çıltmaı.aa ,n 
tevdi edılecıektir t~~~·~ ~•ttabu ü~ere artır•a lO g~ııbılti kalmak 

918 - 939 d ıı r1 yılı ıeneıiode 

Trab7.0D Liıe 4 B den almış oldu· 
tuın taııtiknamf'mi lcaybt:tlim ye · 
niıini 11lıcağımdın eskisinin bük.· 

mü yoldur. Kadri Acuner 

3 .• İpotek aab'b' ciıt, ve 10 laci il - daha teıa 
la difer alikıd 

1 
1 1 ılıcaklılar. Y•pılacılt arttır r du •yıai saat da E · 

haltkı aabiplerin~: •:ua • Ve irtif ılt i•teyellill alacat:· ·~ bedeli satış r z uru m 

Acelesatlık 
Hane 

... Pazar kapuda ruşen sokağında Snumaralı ev~ 
acele satalacaktir. müştemi l ati üst katta 3 oda 
1 salon alt katta 2 oda 1 mutbak yarım dö~ümı 
bahçe ahır çeşme vesaire.. . ~JıW-

' Görmek ve pazarlık için içindekilere müraca· j 
at edilmelidir. 1-8 

Gazi caddesi sonunda ve solunda denize ve 
güneşe nazır suyll tesisatini. bir salon, beş oda, 
bir mutbahi havi 5 numaralı bahçeli bir ev ki-
ralıktır. w:td ıl ~ 

Görmek istiyenler içindekilere veya Bahk-1 ------·"- .. 
pazarında kağıtçı Hüseyin Cafer mağaza~-
muracaa t etmelidirler. 

r--· Dr. Şükrü Göksu -1 
~ Birinci sınıf sinir hastalıkları mütehassısı 1 
:, Cumartesi ve Pazar güolerinden maada her gün saati j 

ı 17 ~;U~ ~~~:a~r:~~c:::;~::~oe~=~:ları j 
t~ 
t!i 
il~··~~--.:~· 

Daktilo Allnacok 
Lise Direktörlüğünden : 
lise fit Ortuokul mezunları arasında musabaka il~ 

,şimdilik 35 lir• ilerde 50 lira o 1acak ücretle daktilo al<
nacaktır. Jstd.lile1in müdürlüjümüze murocaatları. 1-2 riııdek; hıltlırıoı bgu:~ı•;•~•I üıe fer ılacaldılırııı : ruçh~oi olaa di ,. ntı' bolar 1 

mura. dair oı.n idd·u~ e •iz. V• ile toıoill edilmi ı r•yr, •enk.uı a·oş Teneke Satılacak 
ilill lari1'indeıı 'ıLt·b ııı rıQı iıba aıuuod f f a •cıltlırı mee 
. . d • ı ırea . . aQ u.lay it G ( k ıçıa o evrakı aıüıb· _Yıraıı lil.ıı ea çok a ~ çı ınak ıartile e e C e d 
aıemuriyetiıııize b'l~t.clerıle birlikte ı. bir ~~lı~aa· ıbale edilir. Boy Vilayet Daimi Encümenin en : 
eder. Alai hıld 1 •rıaelui icap ya 1 e elde edilmeıae ibal' S da Hususi muhs se lıe unharıoda mevcut 50 adet boş benzin tr•1 
cıilile a:ıbit ol edhatları tapu ıi· pııııaz, veaatıı talebi d- e ayımız nekesi p:ız ıı rhkla sııt' ığıı çıkanJmıştrr. İbalesl12 - \l .:._.94ltarlbiD8 
liııin Pnylııaı:~ ılcca •atı, bede. . 6 • Gayri menkul uı~r: leaadot edeo çarşamba gUnU sııat 15 de daim. i eDcUı:nen huzuruod• 

ıt G" odan hariç le 1 ıbale olunlll 1c· lteııdıııDc 
• : 0ıterilen rüıade a • ır verileıa mühl 

1~~0 dorhıl veya ı-~-----------~ yapılacaktır. lıteklilerlo h r gUn encn::nen kale mine ve belll iDD 
Y• ışlırak •deısler rlıraıa. 

111 
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