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GDnll geçen ıayılar 
20 kUTu~tur . 

Milli Şefin 
Nutukları 

M ~ ~ .Y ü k M i 1 l e t 
ech1tnuı açılışı münase. 

b t'I · e 1 e hır nutuk irat boyu· 
~a~ ~eisicumhur Milli Şef· 
•nıtz ismet İnönü bütün dün· 
ya efkari umumiyesini ilgi
lendiren milli r siyasetimizin 
ana hatları üzerjnde asla 
değişmiyen prensipleric. mü. 
k~rnmel izahını yaptılar. ve 
bır tecavüz teşebbüsü veya 
niyetinin mütebbeller bir 
vaziyet anını muhtemel ha· 
diselerden sayarak ( hiç bir 
•ut altında zor kabul et
lbeyiz ) demişlerdir. Bü
yük MiUi Şef'in, harp yan. 
gınıoın Avrupa kıtasından 
Balkanlara kadar sirayet 
ettiği Yunan ve Italyan çar
pışmalarını takip eden mü. 
bim hadiselerden sonraki bu 
ikinci nutuklarının dünya 
fikir aleminde uyandıracağı 
akislerin Türk milletinin sa· 
bit bir karakter taşıyan asil 
hasletJeıi üzerinde hulasa 
edileceğine hiç bir zaman 
şüphe yoktur. Eğer fikri 
ab!ika ve hakikatlere hür. 
~et .etmemeği, siyasetinin 
2ctferıne alet olarak kuUa-
;~kl~r zuhur ederse ' bunun 
urkıyeden tekerrür edecek 

cel\'abi gene gülünç bir kar. 
ıı ama ... ı k 

Günün Notları • • 1 

Kaybedilen 
Zamanlar 

Cumhuriyet 8 ay r a m ı 
pek heyecanlı geçti 

Trabzon gibi büyük ve 
hefecan/J bir lisanla ve ir- kalabalık bir şehrin esaslı 
tica!en Cumhuriyetimiz;n ihtiyaçlarından birisi de na· 
18 inci yı/Jm bütün bir ol kil vasıtasıdır. 

Cumhuriyetimizin 18 inci 
yıl dönümü vilayetin her 
tarafmda çok hevecanlı geçtı 

Uzak kövlerden şehir ve 
kasabalara inen on binler~e 
kövlü 11ata11daş, davul zurna 
milli rakıs ve teğanni. fener 
alayları. halk hatiplerinin 
halk kürsü'erindeki fa!flivef · 
feri. Halkevlerinde konfe . 
rans ve piyesler temsili g;bi 
olğun bir coşkunlukla. 78 
inci yıl dönümünü pek he
yecanlı kutladık. Şehir baş 

tanbaşa vt cizelerle örülmüş 
sayısız taklar J.urulmuş, 

mahalle içer/erine kadar 
tenviıat yapılmış, bütün 
cadde üzer/erindeki evler de 
Tüı k ve Parti bayrak/arife 
süslenmiştir. 

Merasim günü muhterem 
Valimiz Nacı Xıcıman pek 

gunlukla ifa ettilu. Harp vaziyeti dolayisile 
Belediyemizin kurduğu mevcut otomobiUerin yüzde 

muazzam tiribünden geçit sekıeni çahşamıyor; diğer 
resmini daha iyi seyretmek kısım ise evveli vasıtanın 
kabil oluyordu, Kahraman 
askerlerimizin , mektepli. aılığmdan,sonra malzemenin 
sporcular ve esnaf cemi- yoklugundan şikayetle fiyatı 

azami bir hadde çıkarıyorlar. yet/eri mensupları ve tem· 
sili tablo/an. Kızılay ve ço Bu çıkıtı tabii olarak kabul 

k . k rumJarının ediyoruz. Lakin mahdut bir cu es1rgeme u 
da temsıli vaziyetteki mu kaç nakil vasıtasile şehrin 
vaffak geçişMri Cumhurivet ibtiycı temin edilemz: 
m(;;vdamm mütemadiyen Geniş kadrolu vesaite ihti· 
çmlatan alkış tuf ant doğu- yacımız çok! 
ruyordu. Otomobilin yokluğu,bu za 

29 uncu günü akşamı mana kadar, eski faytonla
Kız Enstitüsünde verilen rın piyasaya çıkmasını İcab 
Cumhu11yet Balosu pek mü· ettirirdi. Maalesef bundan 
kellef ve eğlt.nceli olmuş eser göremedik.iş adamları· 
ve geç vakitlere. kadar de· nın isabetli görüşlerinden 
vam Ffmiştir, ~ bu mesele acaba nasıl kaçtı? 

Tazim ve Tebrik T elgraflan 
Erzurum Samsun gibi vi· 

layelerde batta otomobilin 
en bol zamanlarında dahi 
revaçta olan faytonların bu 
gün mükemmel para kaza· 
nacağına ve şehrin ihtiya
cını karşılayacağına kuvvet· 
le inanıyoruz .• 

Cumhuriyetimizin 18 inci yıldöoümü münasebetile 
C. H. P. Vilayet idare heyeti reisi Ali Rıza Işıl ve Bele
diye reisi Muammer Yarımbıyık tarafından çekilen tazim 
ve tebrik telgraflarile ğelen cevaplar : 

Sayın Reisicumhurumuz ve Milli Şetimiz 
lıımet İnönü 

An icara 
lô inci yılını da bugünkü dünyR hadisatı karşısında geçen yıl· 

lardan daba par!ık ve ırıe~ut olur.ak idrak ~den vilayet halkınıoıo 

Milli Şefl~rine olan sonsuz bağlılık: ve inanç ı1uygularını arz eder 
tazimle ellerinizi öperim. Trabzon Valisi 

Şehrin müteşebbis iş adam· 
ları,önünüzde para kazana
cak bir mevzu var: 

k t ~0 aca tır. Avrupa 
Nacı ICıcıman 

Bir taşla iki kuş vura
bilirsiniz. \?: ~ından milli hudutlara - Arkası s11yfa 2 de -

eb fa~denbe inen harbin ·~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Doruk 

alın:::·:· s:ran bir vaziy.et Belediye meclisi HAFTADA BİR 
ti ın .. d tagmen gerek mıl- 8 1 A d d 
k•ukd·p::::i:ı:,r~~:~:· ::::~ toplandı ayram arın r ın an 

a ar bi d · 'k Yeni encümen azaları Go'"nu·· ller mutlu bir yıldönümünün asil heyecanı ile 
1 r egışı lik mevcut 

0 duğunu iddia etmenin ma. S e ç j 1 d j günlerce çırpındı, Duyulan her ses asırların maverasından 
~asında mana mevcut oldu- Belediye meclisi cumar- gelen bir kahramanlık destanından çıkarılmış bir beyit 
r,nu ve olacağını en sathi fesi yünü öğleden evvel reıs gibi kulağımızda çınladı. ruhumuza sindi· 
ır basiretle dahi anlamak Muammer Yanmbıyığın riya· Bu muazzam inkilabın yıldönümleri. bizi müstakbel 

gayet tabiidir. Milli Şefin setinde ikincitf'şrin ictima· mesut günlerin saadetini yaşamağa müstakbel kılıyor. 
~utuklarının siyasi vaziyet. /arma başlamışjlf , Bu iç· Bir refah dünyasının bağrında büyüyen onsekiz yıllık 
;~ek~aalluk eden kısımları !imada encümenler intihabi Cumhuriyetin onsekiz milyo~ ke>ruyucusu bütün bir gönül 

ur ı~enin esasen vazıh olan yapJ/mış ve daimi encümen dolusu imanla inanıyor ki : Inkilap, ancak kendisi için 
prensıp!erini bir d h . intihabi de icra Pdilerek mu-saı't bı'r içtimai bünye bulduğu zaman inkişaf ediyor, 
etm· a a tavzrh Şevkı S vaşçı, Temel Ü"er, ış ve bununla da egy er •• Biz bu hakikatın sırrına bundan yıllarca önce ka-

Arknsı 3 de Lütfü Pulathanalı daimi 
0 

k f b . k.. · · 
C ·· ık' ·ı nımız pahasına vakıf olduk. vu u ugun u netıcenın rmal Rıza Çıbar encumen aza ı ıarma seçı. 

miştir. temelidir. Z. Yağmurdereli 
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Tazim ve Tebrik Telgrafları 

1 
( 

l 
( 

9 

Abdulbalik Renda 

Sayın Büyiılt Millet Meclisi Reiıi 
C b Anltara 

• um uriyetimiıin 18 . . .. - -
~ılayet hııllunı . ırıcı yıldoırn.munü tezahuratla kutlayan 

0 nııonet ve şükran duygularını erz ederim 
Trarzon Vali8i 

Dr. Rdilc Saydam 
Nacı Kıcunaa 

SAyın Başvekil 
Caaıhuriy t• . . Anka•a 

e ıauzuı 18 . . td·· - h 1 b" yik bir huzur iç' d k uıcı Y1 onumünü coşkun teza urat a U· 

tarını ırz ederiın ID e utlulıJan vilaret ballmuo mİHet ve şükran· 
· Trabzon Valisi 

D F Nacı Kcıman r, ileri Tuıet 

C. H. P. G6nel Sek:reteri 

S · Ankara ~vıaç ve b lı 
yetimizin 18 . . eyecan iılarile kutlamakta oldu~umuz Cumburi· 

ıncı yıh nıüauebetile tebriklerimi arz eorterim. 

Trabzon Valisi 

Naeı Kıeıman Vali 
Nacı Kıcıman 

C. Teşekkür . Trabzon 
• Tebrilcin· tve aevrıyle teb,ik ederim. lnönü 

ulZI! eşele!.'.· d b 
llızı kutlular 18 l ur e er ilmulı:abele Cumhuriyet Bayramı• 

Ygı arımı 
• Tebrilciniz T •unarım. T. B. M M Reisi A Reoda 

e eşelı:ltür eder Cumhuriyet Bayramınızı ltutlular1m. 

• Ea büyüle B Dr. Refik Saydam 
kür eder mukabil t aby~~mımız münasebetiyle vaki tebrild:rinize teşek:

e tır;lerirn· 1 ve ıayrılırımı sunarım. 
C. H. P. Cenel Sekreteri Er.zum Mebuıu 

Reiıica h Dr. A. F. Tuzer 
nı ur Milli Şef İımet loönü 

Cuın~uriyetiın"zin 18 . . _ .. _ Ankar: . . 
kutlarken dunyanın b ıtc yıldonuınuııü meıut bir bava ıçınde 
td.ı~atını eıııulsız bir 

11
• e~ bulıraolı anlarında Türk milletinin mukad-

ıaııe t ' 'J" fOruş ve d' eır.ı atınıızın laıi d ırayetle idare eden vülı::s"k şahsiye· 
111 uygularını arzeder ellerınizden öperiz. 

C. H. P. 
Vıliyet İdare Heyeti Reiıi 

Büyük Mili t •• . Ali Rıza Işıl 
e •vteclıal Reisliğine 

1 lr.: Coınlıuriyetiıniziıı 18 . . Ankara 

Jı~L eııltb~kııniyetiınlıin ıı:ıcı yıldönümünü coşkun tezaharatlı kot· 
r;;ıe rıyaa t• • Yeg-a11e 11>6 ·ı· . M ı · . 

e •nı:ıde tebrik Ve ~esıı ı olen Büyük Mıllet ec ısıne 
derın aaygılarımızı arzederiz. 

C. H. P. 
Vilayet idare Heyeti Reisi 

Başvekil R f. Ali Rız& lşıl 
c ılt Saydam 

Cuırıhu iy .. t· · A '-lıı it _ - ıaıız.io 18 . . n"'ara 
' en yul·•c'· hü ırcı yıl~- - - - lı: l L t Dıiit . '" ·uın~tinı' . ....onu1Lunu coş un tezaburat a "'u · 

•vellıt . ızın illi! t 
•evınç ve teb ·Lı . qu ve d!'vıımh ı:t'Uveffokiyetlerindeo 

rıa erın:ı •. t . 111 azımlernnizle arzederiz. 
C. H. P. 

M Vilayet İdare H,yeti Reisi 
•reşıl Fevıi Çılı:.ınalc Ali Rıza Işıl 

C h 
. Genel Kurmay Baş'unı 

b uın Urıyef . . A '-
ıvn · · d ımızın 18 . . oıı>.ara 

ıçın c ltutı '- ıncı yıld" - - . 
Jült it h llrı;;cıı ıniU- 0 numunü cı>şlı:uo ve mcıut hır 
Çıkaı 1 ~ ra~aıı Türk Or~uvarlığı her an muhafazaya kadir olan bü· 

agııı ı;;ud ti sunun tn . ff r' ı şııhıiyer d uza er 'l'ürk Kumandanı Fevzi 111 
e hürmetlerimizle ııelamlarız. 

C . H. P. 
Vilayet ldare Heyeti Reisi 

Ali Rıza Işıl S Yııı Filtrı T 
uzcr 

C. li p G 
Cuıııh . . · enci Sekreteri 

ıçinde lı:utı ~rıyetı•izio ıs ıı:ı . .. Ankara 
. arr;;en ·ıı· cı yı!don- - - . . ıdare ede p lllı ı ınulcadd t umucu derın bır coşkunluk 
od • n •rt' • . era ın ç lı:. b 
erın ba~lılılı:. dtııuzıı siz büyült! . • Uyülı:. bir kudretle sevk ve 

uyıularını arı•der~ne Çevremizdeki bütün partililerin 
.. erırn C 

v·ıa · a. P. 
' vet 1dauı i-ienti Reisi 

Ali Rıza Isıl Ali Rııa Işıl 
C H. P. 

C. T eşeltlı:.ür 
\'e ıe\'gile 

Reisi 
t b. Trabzon 
e rık cderilQ, 

lnöııü 

59 uncu m11d. 
fıkraları mucı 

n 2,j lira ağır 

* Cumhuriyetin 18 inci y.ldönümü münasebetile 
hissiyata teşelı:kur eder saygılarımı ıuaarım. 

izhar olunan 

B. M. M. Reisi 
A Renda 

* Tebrilı:ia•ze teşekkür eder hayramınızı ltutlularım. 

Başvekil Refik: Saydam 

• C. Büyüle Bayramımız münasebeWe vaki tebrik ferin ize teoşek

kür eder mukabil tebri~lerimi ve saygılarımı suoarım. 

C. H. P. Genel Sekreteri Erzurum Mebuıu 
Dr. A F. Tuzer 

Cumhurreiııi Milli Şelimiz aziz İsmet f nönüve 
Ankara 

Cumbariyet dovrimizin 18 inci yıldönümii 1'ugin coşkun ••· 
vinçler le lı:.utluluyoruz Vatanı barış ve sela:net içinde daima büyüle 
hamlelerle imera kavuşturan ve harilı:uliide kiyasetle koruyaın milli 
k:abramanıaıız eşsiz vatanperver lnQnümüzü bu çok ş~refli günümüzde 

heaısehrilerimle beraıber candan tebrik eder, ulu başbu~umuza kartı 
besledijtimiz derin bayrenlık ve sarııılmu sadakat bı~lılıldarımızı bu 
vesile ile tekrar yüce katınıza an.ile, saygı ve taz~mlerle ellerinizden 
öperim. Bt'ledive Reisi 

Muammer Yarımbıyılc 
Sayın Mushfa Abdulhaliıı: Renda 

Büyük Millet Meclisi Reisi 

Ankara 
Aziz Cumhuriyetimizin 18 inci yıldönümiinü barı,, ve ııelamet 

içinde gönül coşkunluklari!e lı::utlarken, büyük milletimize medeniyet 
ve itila yolunda meşale tutan inkilapçı meclisimizi ve onun çok de
ğ-erli başkanını crndan selamlar, hemşehrilerimle birlikae tebrik ve 
taz.iınlerimi sunarım. Belediye Reisi 

M usmmer Y arımbıyık. 
Başvekilimiz Muhterem Dr. Refik Saydam 

Ankara 
Cumhuriyetimizin 18 inci yıldonümünü daima artan istiklal 

aşkile candı:ın kutluluyoıuz. Dünyanın ateoşe yandığı hu karanlık. de
virde aziz Türk vatanını barış ve aelimet. içınde koruvao inlı:ilipçı 

Cumhuriyet lıültfünetimizin çolı: deterli ve vatanperver Bsşveltilini bll 
mutlu günümüzde hemş~brilerimle beraber tebrik eder, g3oüldeo bat· 
lıhklarımızı tarimlerle arzederim. Belediye Reisi 

' Muammer Y arımbıyık 
Sayın Or. Fikri Tuzer 

C. H. P. Genel Seltreteri 
Aııbra 

Aziz Cumhuriyetimizin 18 ioci yıldöııömünü sulhu selamet 
içinde lı:.utlufayao Trabzonluların, sayısız inlı:ilaplarla Türk varlı~saı 

yük!'elten büyük Partımızn karşı be•ledikleri gönülden bağlılık. duyıu· 
tarını aaygılarla arzeder, tebriklerimi sunarım. 

l 

Belediye Reiı1i 
Muammer Yarımbıyılt 

Üçüncü Umummi Mütettişimiz 
Sııyın Nazif Ergin 

Cumlıuriyet inkilabımızın 18 inci yddönümünü sulhu içiDde 
pek samimi heyecanlarla kutlulayao hemşehrilerimle beraber bu mesut 
gün veailesile zatıdevletleıini eandaD tebrik eder derin ıaygılarımı 

sunar ebedi saadetler dilerim. Belediye Reisi 
Muammer Yarı:nbıyık: 

Orgeneral Sayın Ka2iın Orbay 

Aziz Cumhuriyetimizin l 8 irıci yıldö~ümünü barış içinde sevinçle 
kutlayan bemşehilerimi:::in üçiincii ordumuzu ve onun dc~et·li Komu· 
tanı zatidev:etlerioi cıı.DdAn tebrilıt eder, saygılarımı .ıunarıro. 

kür 

Belediye Reisi 

Mutımm~r Yarımbıyık 
Muammer Yarımbıyık 

Belediye neisi 
Trabzon 

C. Teoşkltü,. ve sevgi ile tebrik ederim. lııöaü 
* Bilmukabele Cumhuriyet i3syramınızı lcutlularım. 

T. B. M. M. Reiıti 
~! A. R~nda 

~ Tebriltlerinize teş~lckür ed"r Cumhuriyet Bayramınızı kutluları• 
Dr. Refik Saydam 

* En büyüle Bayramımız münasebetile vaki telnikleriaize teşelc

eder, ınuk.abil tebriklerimi ve 1aygılarımı sunarım. 

"' Teşekkürler tebrikler 
• Toşekkür tebrilt ve ıevgiler. 

C. H . P. Geael Sıkreteri 
Dr. A. F. Tuzer 

N ~ f Ergin 

Orbay 
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Milli Şefin 
Baştaratı ı de 

~•rıa milli siyasetimizde 
aranlık cephe tasavvur ve 

tahayyül eden. etmek isti· 

Yen Politikacdara hakikatten 
ayrılınamanın ahlak dersini 
~erınişlerdir. 

Dünyanın adeta bir ta· 
rafının .. k "b" . 1 

1 
_ ço e::r gı ı vazıyet er 

~ ~ıgı bir sırada bütün 11kit. 
terıne taıu bir bitaraflık gös· 
ker~n ve bununla bugüne 
h •d~r gelip geçen en hassas 
~ iseler niuvacebesinde 

llıı(Jj h . t f. . 
lı aysıye ve şere ını 

~~ ~faza ve isbat eden 
k urkıyenio kendi kendine ve 

endi siyasetine hizmet et· 
tnekten başka bir emel taşı 
tnadığına inanmak lazımdır. 
Biz ha . t . E-. rp ıs emıyoruz. ger 
~~hr çatarsa o zaman ikinci 
ır İstiklal harbinin mutlak 

"\re daha parlak olacak olan 
Zife' p tıne zaten bazırlanmışız. 
b~kat şu da muhakkak ki, 
ır başkasının keyfine ve 

~eı:ıfaatine kan dökmek İs· 
~y~~ bir Türkiye mevcut 

egddir. 

Balkanların ötelerinden 
Avrupa kıtasının en muaz . 
taın ülke ve sahalarından 
g~lıni, korkunç inhidam gü 
tultüte · b'l T" k" · h" 'b· rı ı e ur ıyeyı ıç 

ır zaman prensiplerinden 
"Y•r11ıağ-a muvaffak olama
~lftır. Türk milletinin tarİ · 
l ~ilden kayak ve kaypak. 

1
1
2•n tek misalini verebilen · 
~r ancak iddialarında hak 

t> azanabilirler. Osmanlı im
r:~~totiuğu devrinde bu yü 
in gı temiz milletin kendi 

enfaQt) . - •• 
8 •1 . erı ugruna enerJ•· 

Ilı t" k da lı u etmediği zamanları 
safı ~.ırlamak insani ve in. 
1'ik 

1 
. ır düşünce ve bir ha. 

il1:1 t ı · . 
olur. es ım etmek hareketı 

11ü k 
sakatı,'kı tnilleti tarihteki bu 
2.İhn· iltı tekrar edecek 
..... ıyette d - 'ld B"t"" ti.irk ~gı ır. u un 
lıö- rnılletnın bütün var• 

t.lOt ktı t 
1opı d ~ r arıcı şahsiyetinde 
inan~· ~gı büyük Mılli Şef 

u ırat b d ki tukı . uyur u arı nu· 
arıle Türk · ıı . . b ak''- ını etının u 
'"atJeri m.. d . ttıiJı · . un emıç olan 

bUt~Yet~ı ve sulhçu sesini 
.... un sıyaset aleminin se· 
-asınd b" 

ı.n:u.oıo: lda ır daha çınlat
T 0 ular 

l Bizim ç;lik kadar sai
aaı Prensiplerimizde her 

Yeniyol SafAa 3 

Akcaabat ve Ofta 
1 

Cumhuriyet Bayramı 
Akcaabetta 

Akçaabat Hususi Muhabiri
mizden : 

Cumhuriyetin 18 inci yıl 

dönllmUnU Bııyramıaın; gllzel 
kasabamtıda, !Ayık olduğu şe

kilde kHtlanmuı için komite 
tarııfmdaa zengin bir l program 
hazırlanmıştı. Bu programa göre 

28 inci gDnO ö~l .!aen sonra 
başlayan Aa1rıma, btlttla Hıml 
ve huausi biaalu şerefli saoca
~ımızı çekmekle iştirak eyle
mişler ve 29 uncu gUnü 88at 
10,30 da HOkQmet konağında 

yapalıın resmi kabulle ı.aeraelme 
bnşlanılmıştı. 

Saat 1 ı de bOtUn halk, me
murlar ve 1 okurlar tarsfıodıın 

Atatürk abidesi öoüoe gidilerek 
çelenkler konulmuş ve lbOstOo 
kaidesi mini mini okuriarıo el
lerindeki ~·lçek demetlerile dol
durulmuştu. 

Bunu müteakip spor a\a. 
nına gidilmiş ve bu geuiş alam 
çevreleyen blolerce kasa balı ö
nünde çalınan milli marşımızın 
temposile ıııaoca41mız yıı Yıış ya
vaş dlrt>ğe cekilrıılş VP kOrsOye 
ııelen bay Muzaffer Lermi v~ 

bay Mehmet [GUçlü tarııfından 

Cumhuriyetin; iyilik ve teyiz
le\'iol balkımıu; sesli hareketli, 
'ikirli ve man•lı hlr ŞAk.Ude 

be1lrtmek suretlle bitapda bu· 
luamuşlıtr ve okuldan bir kaç 
yııvrunun gOzel manzumeleri 
bu söylevleri takip eylemişti. 

Kasabaom her tarafıoda da· 
vul, zurna seslerinin abeogi 
duyulııyo:-, Köylerden kasabaya 
küme küme ge len dellkaahların 
yer yer, bnlka hBlka horon o. 
yuoları gör~ çarpıyor. Çocuklar, 
gençler, orta ysşlılar ve ihtiyar 

t~msil edilecekti. Sıdonu dol
duran yüzlerce seyirciya tem
silden :evvel kazamızın geoç 
kaymakamı bay Cemil Polatsoy 
tarafından (mutlak, meşruti ida
releri) hakkrnda, mukayese yap
mak suretile a~·ık ve temiz bir 
ifade ile konf P.rans verilmiş ve 
hua u rnnteukihen µlyesio tem· 
ııııHne g€çilmiştlr. ' 1'emtıil Kolu 
nsifeleriıuie lJl bir muvaff8ki· 
yet göstermişler 'fe seyircilerini 
mem.uon eylemişlerdi. 

Kasabalılar veda eyledikleri 
bu kutsal gllolerinin tatlı batı· 

ralımaı ilelebet mulufaza ede
cektir. 

Ofta 

cumhuriyet idareıinia köylü va
tandaşlara bab,ettiği nimetlerden 
babsile ifade olun'm ~eniı bir 
ıöy!evden 11onra büyük bir heye
c an ile kürsiye g~lea kıymetli 

hatiblerimizden lltaymak:am Tevfik: 
Beıi:m hitabesine şu şekilde baı
lamışhr: 

Tarihi manada , cumhuriye\ 
rejimi bakkındr söylenmesi icabe
den l.ütün aö7.lerin Kemal Alp ta
rafından izah edildijtini takdiri• 
beyan ettik teo ıonra ooıeltiz SO• 

nelik hayatııı malik olan Türk 
cumhuriyetinin ııiya!!İ, içtimai hu· 
lasa, her aahıda vücuda retirilea 
eıerlerin neticelerini b:ah ederelc. 
miHetin azmü İ!adesile tahııklta.k 
eden bu muazzam eserlerin tema• 

29 Birinciteşrin sabahı hükil· disi ve terakki ve inkişafı içi• 
mette cumhuriyet bayramını kut- yr(malt bi!oıiyen bir fuliyetle ve 
lama merasimiııi müteakip -Bayra· hep beraber t•lışilması lüzumuaa 
mı ltutlamalc üzere bir gün evvel geni' bir sarette aıılıthktan sona 
oıhiye ve köylerden gelen binlerce allcışlar arasında nutkuna nilıayet 
vatandaşlarla cumhuriyet meyda- vermiştir • 
nıoda teplanılmış ve istiklal mar· H"tiplerden sonra • taleb3ter 
şını müteakip hallrevi tarafından şiirler okunmuş , mektep ve jaa· 
hazırlaoao munzam çelenk A ta· l darına tarafıadan r~migeçid yapı
türk büstüne ltooulmuştur. Bundao laralt törene niha!et verilmiştir. 
aonra, program mucibince, (h61tt1- Gece, mu\ıtelıf renkte fener. 
met) namına malmüdürü Kemal alayları tertip olunmuş ve h"lk:e
Alp tarafınoın fevkalade tı:ızahu· vinde ( Yanlış vol ) namında bir 

t ' l 1 b" t '- · t piyeı 'e üç perdelik komedi te•-ra a vesı e o an ır au u .. ıta e-
d·ı · t' H l'b b"t b · d y-L eil olunauş ve mubte'if milli oyaıt-

ı roı~ ır. ı ı ı a eııu e; .... ın 
hrihimizı caolandırao milletin k.ur· Jır göıterilmiş ve gec~ ıeçvakit· 
tuluş adımlarını bı;tırlataralt, mü. lere kadar büyü\( milli bayraıaı
tarekenin kauıünlerinde yurdu· mızın verdiği ıevioç ve neşe için-

. . . . . dt! vakit geçirila:ıiftir. 
muzun nuıl ışgal edıldı~ını ve U· ı====-==========="-:--· 
mumi harp faciaıuoın memleltetio 
siyasi, içtimai, ilttisadi büoyeıiode 
yaptığı tahribatı ve açhıtı derin 
yaraları aclatmış ve mt'mleketi 
düşmek üzere bulunduJl'u uçurum
dan knrtaran Atatürldlo. cihanşu· 

mul dehasındac bahsile istibdat 

10 lkinciteşrin 

ninelerin bile seviocl ve neşe· d,.vrile cumhuriyAt idaresi arHın 
nlo son kPrteai naslye leriodea da geıriş mukayeseler yaptıktan 
belli OIU}'OidU. sonra demolcrasi idaresioio ese•· 

Ebedi Şef Atatürklln öla
miloüo 3 nncu yıl dönümü olın 
ıo lkiociteşrinde vatanm her 
köşesinde OIRcağı gibl vilayeti
miz Halkevleriade de ihtifal 
yapılacaktır. 

Pıt rtl teşkiHHıoda ve Halk4 
e vlerinde şimdiden ihtifal ha
zırllklarına bıışlannııştır. Karaohk Cökdük.ten sonra ları•ı ve memlekete olan hizmet

Jerioi ve feyizlerin i izah ederelt 
Türk iololabıoın siyesi ve ilmi C. H. P. başlayao leaer alayı, mehtaplı 

ve reekli fişeklerin, yerioi de· 
ğiştirmek lsteğlle uçan, kaçan 
yıldızlar gibi şule sa'iarak, se
mada yok o lmR ı, k öy manza
rası arzeden sahilimiz boyunctı, 
kumluk üıerıne dik ilen sabit 

vaziyetini tebaruz ettir.di~ten acnra Vilayet İdare Heyetinde 
nutkuna nihayet verınıştır. . 

Bundan sonra , lise mezunlıı rı · Currıhurıyet Halk Par-
mızdao bay Necati tarafından da tisı Vilayet idare Heyeti 
Atatürkün memleketimıze vep tı~ı illi Rıza lşılm rivasetinde 
sayısız hizmetlerden ve bilhassa • çarşamba günü mutad haf-

meşolelerin bol alevleri. e lek
tirik ampullerinin keskin ziya
la rı kasab:ı) ı g nbe ~aadOz bir 
h a le soku yor ve bu coşkun te- Zayi mühür 
zslıllrlerln nrl ı rmnıuna, hızlan-
mımoa vesile leşkil ediyordu. Çömlekci çarşısı nda mii 

Ayni gece saıı t 20 de Halk· dürü bulunduğum menfaat 
evi Temsıl Kolu lttro fmdıın ha· mi.ı;afirhanesinde istimtJl eyle 
zırl ıınon (Ysrımosınan) adlı piyes diğimAslan agdin mühürümü 

hangi bir hadisenin tesir onbeş yirmi gün e'Vvel ğagıp 
yapamıyacağı taraf aramak eyledim. yenisini yoptıraca· 
beyhudedir. Eski devirlerin ğ1mdan eskisinin hükmü o/
Türk milleti zararına olan madığını ilô.n eduim. 
alışk1nlığım da mazideki Çömlekçi çarşısında 
karanlıklarda gömdük' Men/ aat misa/irhenesi · 

Cemal Rıza Çınar Müdürii Aslan Agdin 

f 11/!k toplantısmı yapmış vıı= 

Parti işlerini alakadar eden 
m evzular üzerinde müzake
r 0lerde bulunmuştur. 

Toplantıya davet 
C. H. P. Merkez Kaza 

idare Heyeti Reisliğinden : 
flğaç iş/eti cemiyetinrn 

idare heveti seçi 71İ 6 4 11 -
941 perşembe qünü saat 
20 de parti bi11asmda vapr
lacaomdan bilıımum azası
nın Parti binasına gelmeleri._,. 
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llaA n ' bale edilir. iki ihale aruındaki fark 1 
1 ve ge(·eıı gtınler için y11zde 5 teD 

Trabzon adliye başkltabetind • I he18\) olncana kfalz ve di~er ı.arar 
Açık artırn:ıa ile en. 1,r ayrıca hükme hacet kalmakıı:ıenı 

eek rayri menkul perayn ~evrile. memnriyellmizce alıcıdan tahıil olun ar 

Çayır icar1 artırma temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

E 
. un ne olau~u : madde (133) 

şcan moıım· 
BIOsoıir li ıre Ve gayri Gayri menkul yukarda gOllerilen 
ılıkhk e bahçe Ye halen tın. 6-12·3•1 adliye başkitabeU odaamda 

• işbu il.An•• ı..tıeterilen utırma ,artna 
Maa bab çı> nı U . meııl ıt.cireolnrhı ~•tllal'.Jll'h ITAo olunu,. 

arsası ve hale, nhı:ıdım hane :1---------------ı 
rinde b ' n bu arsıının üze. 1 1 

Hususi muhasebenin Çukur çauır köyünün /cay 
mevkiintieki 17 dönüm tarla 10 dönüm çayırlığını 
senelik sahik icar bedeli olan 216 lira ii.zerinden ar 
müddeti on gün temdM edilmiştir. Muvakkat teminat 
J;ra ( 20) kuruş'ur. 6 11-91/.J tarıhine çatan ferşemb 
saat l 5 de fJilayet makamında toplanacak olan 
encümende ihalesi yapılacaktır. lsteklileı in Mezkur g • 

A 

ır Odalı taht d a n mış kultıbe a an yapıl-
M ıTrııbzon icra mem!!rlutundan 

b aa mn,temUat bir bap ane. Açık arbma ile parayı çevri-

Gayri ille k l lecek j!'&yri menkulün ne oldutu: 
IQevki m h il ~ u uo bulunda2"u TrttbzOnun PCalemen köyünde 

a a esı sok ... 
Tektur ' agı, numarası: ve tapunun şubat 932 tarih ve 

•akı ta çayır maballes~nde 36 ila 61>. N. larında mukayyet 85 
tarih vep~~u: teşrinievvel 938 lira muhammen kıymetli iki hane 

Muhid . e lOl numaralarında 585 lira kıymetli beş parça hane 
tapunu t dı~ mahallesinde vaki ve serıırıder arsası ve 1255 lira 
•e 99 ° eşrınievvel 91!8 tarih kıymetli sekiz kıt'a tarla ve 720 

numarasında 
T lı:d ' · lira kıymetli 11 kt' a çalılık ve 

a ır olunan le t 
100 numaraya ~~;e : 890 Jira luymetli 4 kıt'a fındıkhlt 

lıUIDaraya 300 }' Ura, ] 01 ki C'!mıon 30 parça gayri meoku 
99 tra, lun temami. 

.numaraya 1000 lira 
Ar,ırnııının aıtırma yapdacağı yer, gi'n •e 

gün ııut: yapılııcağı yer, saat: 26 ikinciteşrin 941 çarşamba 
Trabzon adli günü sıat 1 O da Tra&zon icra 

6· 12 94t cu Ye başkltabetinde dair<ainde 
ı - ı b martesı gunu saat ı.ı de 

ş u gayriı:n 1 -- l~ bu 2'ıtyriıııenkullerİll 
l:artnaıneel r enuUerin artırma artırma Şartnameai 6 11· 94 l tari 
\ıar.,,, 1141-481 ~' 11·941 tarihinden iti 
b k "o.ile 'ır b hindan itibaren 93;\-42 No. ile 
ae .tabet odaBında m a zon adliye T b . d . . . 

il.il.da ht1rkeein uayyen numara ra zon ıcra aırcıınıD muayyen DU· 
lllnda yazılı ~örebllnıeaı için açıktır marasında herkeain görebilmesi 
•at 1 o anlardan f l l 1 l d a ıtınk istevent az a malO. için açılc.hr. landa yazılı o a&ı ar aD 

ıııese ve Blı.481 ;r, işbu earlna fazla mı h'.lmat almak iııtiyenler, 
llı.emurtyetı 1 oeya numarasile ~ d 

saatta 1>11cüm1>ne mnrf'Jcaotları. 

İnşaat eksiltme temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Maçka kaymakam evinin ikmali lnşasıoa s il tanzim 
750 Jlralık keşfi Dzerioden eksUtmA mOddeli on gon teuıdit 
mlştlr. Muvakkat teminatı ö6 lira 25 kuruştur. isteklilerin t 
941 tarihine rastlayan pazartesi günü saat ı s de vilayet 
mrnda toplanaca ı-- olan daimi eocümende ihalesi yapıll'lcakt 
teklHerin mezkQr gün '10 saatta encümene muracaatları. 

Boş Teneke Satılacak 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Hususi muhıısebeı aobarıoda mevcut 50 adet boş benzi 
nekesi pozarlıkla saltığa çıkarılmıştrr. ihalesi 12-1 l-941 ta 
te1Bdllf eden çarşamba g011Q saat 15 de daim! encümen huzu 
yapılacaktır. İsteklllerln h t.r gün encnmeo kalemine ve bel 
ve saatta daimi encümene muracaatları. 1-

Acelesat ı 
2 • ın zo ıııurur.aat t 

1
. işbu şartnaut:ye ve 93 )-42 os-

. .-rtırınay , e me ıdir. , . . 
1•ıılı kı .11 i,.Ur:1k için yukarıd ya nu"\arıısilr memurıyetıauze 'ı 

... ınutın Yü d 
11 t t ı·d· -lbeUııdo z e yedıbuçuk mt1r2caa me ı ır. 

te111 ·ıat mıı~~ıtıveya millt bir Bankanın 1 2 -- İı.rtırmava iştirak için 

ane 
3- lııotek sa:ıb~evdı •dilecektir(l24) yukaraciıı yazılı kıymetin yüzde 

.:llkdıuJarın ve lr~ilacakkhlarla diğer yedi buçuk uisbetinde pey veya 

.,erınıo g . l hakk ahi 
rıııı h aynınenknl tiıerl d klı 8 P millibir Bakaaın teminat mektubu 
cılao ~ladu.ıdJe faiz ve : e hakla tevdi edılecelttir ( 1::!4 ) 

ı ıatıırını i Utafa dair 1 h' . l kl l lb~ lıaren şlıu llAntarih· 3 ·- potelr. sa ıbı a ıca ı ar· 
Onbeş 11;1! ınden 

DılhblklerUe btrı· 11 lçlnde eVTakı Ja diğer alikadarların ve irtifak 
ze blldlrmeıeri 

1 
ıkte llleınııriyeUmı baklta sahiplerinin gayrimenk.t üı:e 

:ek hakları lapu c~p ıtler. aksi hal rindeki haklarını bususuaile faiz ve 
ı ç-. •atış bede~ r, ile •abıt olma ınurafa dair olan iddialıırını iıbu 

••rlç kulırla n Pıı.ylıışmaamd ·ı- t ·ı.· d ·ht·b · · -r. an ı an arı ın en ı ı arcn yırmı gun 
•ıt~ıılı: Göatorilen R1lnde içinde evrakı müsbitelerile birlilde 

edenler ıı. ._ artırın.aya • . · b·ıd· l · · ckııınuş v 
1 

rurnıa &artn memurıyetımıze ı ırme erı ıcap 
e i!.zuını ame&lnl 

~• buıılan te u maltıınat almış eder, Aksi halde hakları tapu si· 
•d ve itibar lllıımeu kabul etnııa ciJile sabit olmadılr.ca satış bede-

5 olnnurı " 
Tayııı edil ıır. liniD paylaımHından hariç kalır 

:':ıenkot ü~~ defa e~a:nınandıı gayrt 4 - Gösterilen günde artır•a· 
ı:ok artıra~, ih gırdıktıı.ıı sonra 

Ulırın b ele d..i ya ittirak edenler artırın~ şartna· a edeli e Ur ancak 
)tlıd ~ Yetmiş ~ı:anıeıı kıymeUıı meaini okumuşve lüzumlu maltı· 
ııııatış hteyeıııo al bulnıaz veya mat alanı ve bunları temam en ka-
4.lier ıı.lacaıı:ıııar aca~nn ruchani olan bul etmiş ad ve ihtibar oluaur. 
bunıaı ın o bulunup•- 5 T l d.l 
edllını Rayri ?nenknl "" bedel - ay D e ı en zamanda gay· 
.__, ş alcaktuı.n Ue te.ıııın ricneakul üç defa bağudıktıın soa· 
-•ya ç k ın ın 
lııahhUdtı ıbaınkazsa en Cok ecınuıındaıı ra en çok artırana ihale edilir aa 
lO 1 kalın k artıranın cak artırma beleli auıbamen ltiy 

gl\u daha t a Uzere art 
Ja~ılecıık ıırt 61Xldit ve 10 incı ırma metin yüzde yetmiş beşini bulmu 

Pazar kapuda ruşen sokağında Snumaralı 
acele satılacaktir. müştemilati üst katta 3 
1 salon alt katta 2 oda 1 mutbak yarım dö 
bahçe ahır çeşme vesaire .. 

Görmek ve pazar1ık için içindekilere mür 
at edilmelidir. 1-8 

Eski nikel paralar.hakkında il .. 
Defterdar lıkdan: 

Eski 5, 10, •e 20 pttrahklarıo yerine dantelli bir k.uruşl 
ls bronz 10 parahklar darp ve piyasaya kafi miktarda çıka 
olduğundan eski oikel5, 10 ve 20 parahklarıa 31-6 941 tarih 
s .>ora tedavülden kaldırılması kararla~tırılmıştır. 

Mezkür ufak p aralar t Temmuz • 1942 tarihindE>n iti 
artık tedavül etmlyecek ve ba tarihdeo itibaren ancRk bir 
müddetle yalnız malsaodıklarile Cumhuriyet Merkez banka 
bPlP.rine ve Cumhuriyet Merkez banknsı olmıyan yerlerde 
at Bankası şubeleri taratandan kabul edilebilecek.tir 

E llerinde bu ufak paralardan bulunanları bunların malsandı 
COmburfyet m~rkez Banka ve Ziraat hankası şubelerine 
ettirilmeleri ırnn olunur . 

Daktilo Alınacak )tnın alac . ırnıacııı, bedel iüntt veya sataş isteyenin alacafına ruc· 
...... klıı aıııııa rtıı;bıını il satı, i••• bani olan di.ıt.er alacaklılar bulu-.at aıınog· o nn dl" ,; 
,.!~~:~ıcakları~~~r~:~kuıue ıe!:~ ~up tabadel bunların o gayri men Lise Direktörlüğünden : 
•\·• ak vartUe .. Utıodnn [az•a "ul ile temin edilmiş alcalarıaıu 
• ... o ..... • ... n k d f 1 k lı·se ve Ortaokul mezunları arasında musaba .-cıu -.ılir. Böyle h ı,;o artırana aıecmuun an 01. aya çı mazsa en 
lııl :tozee lhate Y ır bedel eld çok artıranın tahhüdü baki kalmak şimdilik 35 lira ilerde 50 lira olacak ücretle da/etil 

' dGıer · llJ>ılttıaz. v11 entış ü~ere artırma 10 gün daha tem nacaktır. Jsteklilerin müdürlüjümüze maracaatları. 1 
1 

6 
Oayrt rııe k dıt, ve 10 iııci günü ayni saat da I=======-=~-..,.,...~=====--========.-..,===.-==! 

0nıtı0h11 ıın kinıee dn huı ken111sıııe lhal 'Jllpıl cak arttırmada, bedeli sntış ihale oluDaD lr.imım derhııl veya ıu::ıdııki farlr. ve geçen güDl 
let 1 ı er al ~ 8 

• t h .ı d - d be b 1 kara ç erte ııarl\ eya Verilen ı• oyenio alacağına rüçhani olaa di verilen mü Jet çinue parr} ı Vfır e yuz e şteıı esap o uca 
rı foıhol Yı V()rnı ~ ) f h 1 k d Jt!kıeıt 

1 
k unnrnk keııdgj tee lhalo r-cr a acaklıların o gayri menkul mrzse ihale kıı 11r1 es o unara ve ı~er zararlar ayrıca 

oJdı:ıAu ~ llftebulıınıınkı den evveJıın ıle temin edilmiş alacakJım mef!· keDdsiden evvelen yüksek teklifttı hııcııt kalmaksızıo memuriye 
r 11 ı doUe rılı:nağa nıse arzet.mıı ınuundan fazlaya çıkmak şartile bulunan kimse arzetmiş olduğu alıcıuarı tal.sil ol nur. Mad 

ı o l ruı olur L ,_ d 
bıılanınllZla b ın a z. sa ona en ~oıı; artmUln ihale edilir. Böy., bedelle almağa razı olmaz veya Gayrimenırnl yukar a g 
te arlırınıır eı:nen 7 go

11 
v 8 Y a ı le bır bedel oldo edilmezse ihale bulunmazsa hemen on gün müt- len 26.J 1-941 icra daire•in 

IJt:tı1::ııııu 1 
tarafı 

11 çıkarılıp eıı çok müddet yapılmaz. ve aatış talebi düşer. tctle artırmaya çıkarılıp en çok ilan ve gosterilen artırma 
iltlırana 6 • Gayri mealcul kendisine artaraııa ihale edilir. iki ihale ara· mesi dairt-sinde 1atılacağı ila 


