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Sayfa~ 

17 inci Yıla Girerken H alkevi Faaliyeti e T· Cumhuriyet 

Onaltı yaşında - Baş tarafı 1 de -

T 
ürkiye, bugün Cumhuri- vaha ve millet muhabbetila kur. 
yet rejiminin on oltıncı t&Taağa azmeden, bilyük ordular 
yılınıtamamlamış bulunu idare etmiş kabraınaa Muıhfa 

Kemal; arkııdaılarile tarihi va:ıif •· 
y0r. Bu 16 yıl içinde, mem- aini ifaya başlıyordu. Manzara 
leketin imarı ve balkın re- ıu idi: 

1 ıı~maa hakikatlerdir. Bu tarihi oeailleri iıtildal ve cumhuriyeti 
! muazzam badbıeyi takip eden za. ebediyet• kadar muhafaza edecek 

manlara şöyle bir göz rezdi~irHk ve yübelteceklerdir. Bur in 
yıpılaa işieria rakama 11fmıyacıık ATA TÜRKÜN yerine ba~ edindi 
kadar aayım, ölçüye g-elmiyecek jtimiz MiLLİ ŞEFiN emriade ve 
kadar hudut uz olduğ'u ulaşılır. izinde onun mvtemedi kuvvetli bir 

Kısa birba ş 
938 yılına kadar Halkevinin 

muhtelif kollarının faalliyet hulasası= 

38 konferans , 17 temsil, 120 
talebeye kurs , 7 sergi , 260 çocuğu 
sünnet , 2283 hastayı muayene ve 

ilaç, 6 konser, 12 çaylı dans, 6 kişi 

ye 38 lira yardım , 15 köy gezisi, 2 
balo, 1 şolen, 1 kır koşusu, 538 ço 

cuğa şeker, pasta tevzii yapılmıştır. 

Jüzü 
göst 
gılk 

ol mu 
ler v 
yaşa 

Yerir. 
r111e 

fahı namına elde edilmiş Sıvu, Erzurum konrreleri. 
olan işler o kadar çok ve Misakı milli, ADkareda yepyeai 
yüksektir ki insan bu inki- va onurlu Ye diH•ik bir dnle
şaf hamlelerini mukayese tin kuruluş•, İnönü ralibiyatleri, 

Stkarya muzafferiyeti, Başku· 
etmek için artık saltanat 111andaolık ıneydau mubsrebeıiain 
rejimini misal almak iste· şerefli nefceleri, Alcdenize uçar
mıyor. casıoa kaVL•şan Türle yi~itleri, 

Daha on altı yıl önce Mudanya l'l'lütarekenaweııi, milli 

l k h 
ordunun şanla dalgalaııdırdı~ı 

mem e etin atta şehirle-
d b 

f ürk saı.cJğının dost v düşın11n I 
rin e ile can ve mal emni- • d ı· 1 'h 1 tararıa an ıe am nnı:uıı ve nı a 
yeti yüz kızartacak derece- yet Loııın muı!1edeııirıin aktı .. j 
de kötü iken bugün emni- S:lyıa yurttı:şlarım : 
yet ve asayiş sahası o dadar Çanakkdlede, Galiçy~ d•. Kı.f· 
mükemmeldir ki dünyanın kuhırda, .Arabiatım çöllerinde bia
en medeni şehirleriyle mu- lor!e kalıramao evladını kaybeden 1 
kayese edildiği zaman nor. bu aziz vat •ııı; siac~indı:n fışkı· 

ran Bahadırlar, temiz hnlannı ! 
malın fevkinde oldu!ru görü ~ mubarek tuprnldarımızın halisı ; 
lüyor ve bu hal bazı fikir ! uğruna da bol bcıl akıttılar; r"h ' 
adamlarımızca endişe bile ları şııdolsun . 
üyandırıyor. Bence bu hu- 1 N~ticede düşrnaıı yurdun ha 
hususta endişe edilecek bir J rimi i'metinde bo)tı.ılmus. milletin ı 

cihet yoktur. Zira Türk ka- , m~Lüıı to!ilı~ ,. bü~ük. kuıııandanlar 
kt . h k .1 'f h" elıle denıştırılm•i· ıntıyar ve ııh 

ra en a ı e vazı eye ur- 1 laksız Bizaoaın ruhuna l•varuı 
meti telkin eder, Başımız- l eden saray v• oauTJ ao'anası yıkıl· 
dan defetmiş olduğumuz es- 1 mış; Sultaolar lcoğulıııuş, milli 

ki rejimde ise hak yerine halı:imivetc dayan.o, kayıtaız ve 
zorbalık ve vazife yerine şartsız muı~a"il bir Türk devleti, 
anafo 1 k sas idi İşte bir Türk Caaiauriyeti kunlmaıt.ı. 

rcu u e . B - L- L d 1. T- L· r·· k . . . A k k - urunır.u &.U ret 1 ur11.ıye, 
ur mılletı, mıllı ara te Lozaa üıtün.s kurulmuştur. Lozan 

rinin bugünkü medeni kanun aulbu, Türk milletine iıtildil, laa
larile mütebariz vasfına ya- yat ve ıeref temin etti. Asırlar

ni hak ve vazifeye hürmet 

etmenin imkanlarına kavuş

muş bulunduğu içindir ki 

kendisini say ve amele 

kapbrmtş, aherin hakkına 
tecavüzden elini çekmiş bu

lunuyor. Emniyet ve asayi

şin normalın üstünde görün

mesinin sebeplerini bu asil 

membalarda aramak lazım 
gelir. 

memleketin en uzak par

çalarJnı demir yoll.ıriyle bir

birine bağlamış olduğumuz
dan köylümüzün alın teri 

olarak kazanmakta olduğu 
mahıulleri yurdun her tara

fına ve dünya piyasalarına 
tam zamanında arzetmek 

imkanlarını elde etmiş bu

luyoruz. Anaşose ve köprü

ler tamamlanmıştır, kaza

larımızla köylerimiz arasın
daki yolların da motörlü va 

sıtalara açık bulunmasına 
çalışmaktayız. Yer yer ha· 
taklıklar kurutulmuş ve 

memleketin sıhhi durumu 

elle tutulabilecek bir kal

kınma devresine girmiştir. 
Şu son yıllar içinde köylü 

çocuklarının okutulmasına 
karşı alınmış olan tedbirler 

ve elde edilen muvaffaldyet
ler tarihimizin hiç bir saf

hasında görülemez. Sınai 
hayatın yıldan yıla inkişafı 
ve bu mesainin lüzum gös
terdiği teknisiyenler yıldan 
yıla atmaktadır, her Cum
huriyet bayramı , bir çok 

köprü, fabrika vesaire ima
lat muvaffakiyetlerinin açı
lış törenlerine vesile teşkil 
etmektedir. 

Milletler araısndaki mev
kiimiz ise dünyaca takdir 

ediLcek siyasi bir Kemal 

safhası göstermektedir. Hey

betli Türk ordusu, dostlara 

emniyet ve iftihar, düşman
lara korku ve dehıet vere· 

daaberi bir kabus g-ibi üstümüze 
çöken, milli büny<?yi kemirea, ko· 
ca bir imparatorluğu adeta müı

teaaleke baliae ıoltan kapitüliıyea 
duileo belidaa bizi Lo:ua kur· 
tardı ... 

Ebedi ŞEF ATATÜRK'ÜN 
du~üneelerioi, harp meydadlarıDda 
oldufu gibi ıulb iabaanıda da 
muvaffaki} oUe tahakkuk ottirea, 
Oaua ea yakıa arkadafı, kıymetli 
yııırdıacı11 büyük kumaııdaa ve 
büyült diplomat Milli Şefiai:ı 
lıaat la~aüıae; b11 milli azım YO 

iradeye dayHan, milli aeki va 
aeoiyaaio zaferi olan Le:ıaoı, 

Türle •illetiae kazaadırdıtı ıçia, 

eb.dlyea ıııi1tnettanz. 
V ataa vo i•tiklili utrunda 

akao Türle leanıaıp bir tiaalaaıaı 
bile bo~a çıltarmıyaa bu ıiyaai 
zafer, y&laız Türk tarihiada detil, 
eibaa tarihinde eşioe raalanaıyan 
btiyülc bir dehaıua mahıulüdiir. 

( Her türlü taıallQp ve ta
hakküıalerden azade, menabii bol, 
müdafaa vasıtaları aebzül, hür ve 
yeai bir vai.an.. bu vataaıo adı 

Türkıyedir ) diyea ( lımet İnönü ) 
udı Türk ruhunda, '1'ürk k•faaında 
multaddei bir ıembol ol•rak yaıı· 
yacak.tır. 

Cumhuriyetçi yurttaşlarım ; 
'fürk milletioiıı hayatıaa ha

yat katac Cuaahuriyetio kurulu~u
nu takip eden iakılablar, asırlara 

------~~------------------1 
cek kahramanlık numunesi 

halindedir. 

Bir Cuhuriyet bayramın
dan ötekine daha hazırlıklı 
ve daha olgun geçmemizin 

sırlarını şöyle ifade edebi

liriz : 
1 - Hakimiyet her ıa

hada münhasiran tek bir 
kuvvetindir: Türk milletinin. 

2 - Milleti daha kuv

vetli yapmak ve daha ziya
yade refaha ka-vuşturGaak 
milli parolamızdır. 

3 - Millete ait bir me
telik bile mutlaka zaruri 

ve faydalı bir millet itine 
earf oluııur ve millet tara

fından murakabe edilir . 
R. T arakçıoğlu 

Devlet işlerinin din işlerinden bükılmf't etraf ıoda bütün millet, 
kurtarılaaaı, meakenet yuvası ha- bütün g-ençlik, tek bir kalp, tek 
llaa r•l•• takkelerin kapırnması, \ saf halinde ilerleyiş ve yült.eliş ,--

1 
1 

,.1 ... ..-.................. K ... ı ... ~-m-e_t._li ... V ...... ~_H_m_iz_O_s_m_a;;;n=S-a_b_r_i _A_d_a_ı _____ , 

yeni kıyafet, Türle harflerinin yoluada emniyetle yürüyor. Türle 
leabulfi, tarih. dil, umumiyetle •ı devleti, Türk cemiyeti dokuaul
aaaarif aabaaındaki deiişildikler ~az ~ir kal'a, bir burç haliade 
ve Uarleyiıler, yurdun bar tarafında dımdık ayakta duruyor. 
büyüle bir hızla ilerliyeo iymar Burüa yurdumuzda rahat ve 
hareketleri, milli iktisat ve aanayi bahtiyar yaıı7or1ak hepsini cum 
aareketlari, milli şim~ndüfer Siya- lıuriyete 'Ye ODU ltunnlara Ye 

aeti, aiyaai va idari va içtimai orduya borçluyaıı:. 

i11kıliplar, dü7.gün bütçeli bir Cuburiyet bayramınız tekrar 
maliye, çek. kuvvetli ve milli bir katlu olıun. 

harici ıiyaaet, •ihayet yirmi sene ~ ~ 
~ ~~~ içiade çelik. bir çemberle çevril ~~iıl __ .,. 

mit aağlam .,ir yurt, dünyaıııa Cumhuriyetin Ünaltı yılı 
ııpta ettiti ve ürktüğü büyük ve 
•oder• fHlı ve k:lhramaa erdu 
ma.z; bualarıa üzeriad• bugüolLü 
kudretli, abeoldi mutlu Türk 
aillati... lıto Türk iakıla'oıaın, 

Türk. cuıahuriyetiaia meli'ud ve 

içinde tasarruf paralarının 

mıktan 4 milyon liradan 

100 millon lirayı aşmıştir. 
~~~ı. llll!S~~c;.'.J~ 

ferefü aeticeleri... ~ --~ı.11111~- ~ 

Caahuriyetia detorli reaçleı i; 

Evin kütüphanesine 38098 
kişi devam etmiştir • 

ıa/ta 

Perga 

>;• 1 ~crıre 1 arlı \C Hıılkn·i bııŞ 
!Jol • 

B. Ruhi Ural ketl•r 

içtimai yardım komitesi 
369 hasta muayenesi 312 
lira ilaç bedeli 3 fakire 
paraca yardım etmiştir. 

Gösterit şubesi 4 temsil 
vermiş ve 12 radyofonik 
temsil vermiştir. bu göste 
rilerden 5005() yurttaş fav 
dalan rrHŞf)Jr. 

Spor ~iib.:!si böl::1ere bdg-
11 fed::re ve gayri federe 
külüpleri himayesine alarak 
kulüplaimizin daha 9eniş 
ölçude ça/Jşma tarına mad-
deten ve manen yardımda 
bulunmuşdur. ü; kırkoşusu 
ve iki sokak koşusu tertip 
etmişdir. 

Halk dershaneleri 
ve kurslar 

fi/manca ve Fransızca 

İngilizce kurslar açarak va 
tandaşlara bilgi vermiştir. 
Bu kurslara 121 vatandaş 
iştir~k etmiştir. 

Kitapst1ray: Kitap mevcu 
du 1180 dir. Bu sene ;,inde 
20100 vatandaş kitap ve 
ve 1310 vatandaş mecmua 
okuyarak fayda/anmıştır. 

flr şubesi: Bu sene onaltı 
kişilik bir bando kurulmuş
tur haftada iki akşam ça 
/ış.nağa devam etmektedir
Bundan on iki kişilik ince 
saz takımı ve caz heyeti 
mevcuttur. Bu kolumyz gar· 
dınpartide sayrn Uçüncü 

Umumi 11üfettişimizin tJf6 
dirlerini kazanmıştır. 
defa konser 1 ?400 vatandoı lojisl 

iştirak etm ·ş ç ıylı dans .' ı.,, 
defa 530 kişi iştirak et~111t tıarJı 
şö t:n _: /~ oo kişi iştıro 
f'tmiş 'a 121ı::o kı'şi kof 

J o· •osyal 
/r] ynddc.. "ıra faydalı ~ r •anug 
zJ/ar yazmağa bcışlamıŞ· 1,, rı1J ?" 

Bundan br;şka iki köy d~ö· l'tıı1eu 
neği teı tip etmiş çok /J 'Jchut 
ka nyandınmş. 

1 
lerdrn 

ı\tlüze ve sergi /ıaı11.J. lerin, 
makld olduğu /Jtatürk kO l'ıleı.z 
şesi!e meşgul olmal<tadıf· . 'eket 

Dil tarih komitesi bU kJ1 '1rı112 
mite bu sene içinde .11 'rırt/a 
konferans vermiş gelenfe~~f· Pro'o 
sayısı 20440 vatandaŞ rı· ~tfilm 
Bundan başka Trabzon ta 

8 
ttıanas 

h . .. . .../ a/af f.'o . 
ı uzerınue araştırm . şı• 

devam etmektedir. r ~~lisad 
Bu faaliyetlerinden b~fl' .:zam 

ka haftanın her Salı g~t' ı, 1 .te 
feri bayanlara verilme~ (er 11 ;

0 

re bir konferans serisi /of' 1/
11 

la 
tip etmiş bu konferans r ~~l~k. 
da bayanlara muhtelif f11~ı- tıı,,1' a 
zularda konferans/ar .,,e iJÇ 
mektedir. Şehirde orı ıJf1 ;

1 
H 

hoparlör mevvçut olap rt'/tfİ ~ rı her 

tazaman ajans hab!fj(I ~J:rıfa~ 
ha vadis/erinr halka vakf gf' ~i//11~ 1 

de duyurmaktad1r. HoP r'~lnı~ 1 

J.. k·ı · ., h ı·ff11e ~ ıget or ttş ı alııe mu te ı ril" rieue 
zularda konferanslar .,,e al: 11 
mektedir. Bu sene a~tıf<O~~l'tıin~ 
devam etmek üzere bıf tP~l,ı, 
ferans serisi hazırla~ qci'ı. ed 

~Pi tali 

Sizlere bitap ediyorum : 

Büyük Atatürkün !tizlere 
e•Hel attiti içeride ve tlııarıcla 
ıayrı ile aaılaa ve taaılaa yeni 
vataa. ıizia omuzlarınızda yükıe 

leeek v• yapılan inkılaplar, tük!D 
me:ı mefkQreai:ı:dn, Ollerjinizden 
kavvet alacacaktır. 

<Clb!J m h Y rüy~1t1t 
lqllır111 

~'Ha 
'ketler 
~'nfaa 
it;~iirıül 
tıı b" 

Milli Şefimiz; ıi:ı:lerden, cum 
hariyeta aadalcat, çok çalışmak, 
ahlilt vo karakter aabibi, fazU.,tli 
inıaa olmanızı iıtiyor. 8u direktif; 
bayatıaızuı şaıaıaz rehberi olıı 
çaktır. 

Cumhuriyet ve inlulibımı:z.ı 

yaş atacak ve yübıel!t:cek olan 
yeni oe"Ji, biz; bedenen ve ruhan 
aa~laaı, çelilc inde!i, bükülmez 

kolht bir peıil yetiştirınt"k.te okllJ 
jtumuza kaoiiz .S'.z3 güveniyoruz ... 
Yürüyen Türk iakdabının mr.yıısil4 
yufrulan cuiJlhuriyet oeıılioi teın!iil 
etti~imiz içia .. 

Açılan yolda, ıöste-rilea 

bedefto biç durmadan yürüyecek 
ıini:ı.. Yeni aevri, cumhuriyet 
rejimiai abedileıtirecek tükenmez 
ve ailaayetıia !tir enerji, bir kuvvet 
kayaafıaıaıı. Her tirlü ihtiyaç ve 
yokıullak içiade ( Onaltı ) yıl 
ıarfıada ber bakıadan baıarılao 
büyik Tirit Herine, yeai zihniyet 
Ye ıiıtemiaizle müıbet fÖrüş Ye 
tekaitiaizle yeai y.ui abideler 
katacıkııaı:ı. Sixa iaaıuyoruz .. 

Aıırları yıllara 11a-ciıraa iclu 
lipçı bir ailletia evlitlan oldugu 
aua için ... 

Aziz yurttaılarıa ; 
lçiaizda ATA TÜRK aıkı, 

ltıeıaı:ıda tNô~O ribi bir kahra 
aaa, ltir MlLLI ŞEF varlr.ea Tllrlc 

-sıhhat işıe,r_i ____ it ır 

Q,.kige 
·~Qrl/a 
~f b-• ut 
~~la Tı 
1ııet. 

Trabz.:muo sıhhi durum iliba· 
rile di~er ıahil ve iç Vilayetler
den ş:ıyanı memnuniyet bir safb11 
arzeder. 

T ı abzonuo g-t:niş bintı·rlanl a 

ı.a!llik oluşı.ı ~:ırk ~·iliiyetleriı,in 

dPp,·işı:T.'~Z <Z •li bir knpı<11 kahıaııı 
• 

• 

\ ın, 
,~Q,., ., 

ııll,., i 

muh~kkaktır Bu itıbarl11 geniş hiotH 
landıa mıılik Olan r ralızonnn ~·lıhi 
durumu urnulmay.cok kııdar ivi 
bı:lundu~ uru ha,satan kayt ede i 
biıiriz. lç Vilayetlerden g.:deu fa. 1 

• 

•tu 
ıl<lir.· 

kır, i;:ıs:ıııların aıayiş"t meı cii 
olmasır.a rr.ğcncn Tranonda sari 
hastnlıldar yüksek bir yektın 

arzetmez. Trabzooun altmış ya
taklı hastaneıi a;ami ısyı ile 
her vatandaşa tereddütıüz ka· 
pı111111 açaııı ve şeflı:atını ayırt 

etmemiştir .. 
HaataneDia seneden seneye 

tezaideo meaaisi azami raodüınan 

vermiş şekildedir. Halen yedi 
aylık. tam meaai yekunu 1554 dır 
Bu yekun yatmış tedavi görmüş 

haataya aittir. Bu müddet zarfın 
da 6127 haata ayrıca ayak teda· 
viıi görmüştür. 1003 basta ront
r•ae girmiştir. 260 büyüle ame
liyat yapılmıf ve 165 kuçük ame
liyat yapıl~ığı hariçten müracıat 

eden hastaların her türlü tahlilatı 
yapılmak Hretile 4391 !aboratHr 
tab.lilatı tubit odilıa~ k.tedir. Bu 

1 &111 
tııılllışt 

!dav 
~il .. 

tlJJ f· Uç 
Memleket hastanemizde bir hemşire hastanın baş ııc '~~tıy: 

o~ ' 
k .. ii -' "' .. oı, meyaada 31 doğum 79 kuduz gidişlerdir. Hasta ye uD fıJ" "l~•tll 

şllpheli haıta tedavi rörmüştür. rer ziyaretlerdir ) ket:•87ı5 ! At:· 
16 şarboohı 57 Tifolu, 8 para hastayll 1 O 11y :wrfıc~ıı te'o \ıe~ t 
tifolu, 1 Tifüıı, valcaaı görülmüş . murta verildiği 144 kılo ~ıi e oOo e 
tür, Bu rakkamlar eski ıenelere fı ve 25 kilo balık.yağı t~if· ~ ~O 
nazaran daha düıa bir miktar ar
:ı:elmektedir. Trabzonun ayrıca 

birde verem mücadele bulunduğu 
hu müessesenin kıymetli yardım-

lar d'l buluaduğu şükranla zihe· 
dilebilir. 9446 hastaya balctıfı 

yiae bir aeae zarfında 2567 roatg-ea 
muayeneıi yapıldıa-ı 316~ eve 
utradıf ı bu evlerde 1346 haata 1 
rörildütülı ( yıkQnQ mükerrer 

diği müşahade edilmekte tı ~ ~kıu 
•il•~·&, 

bat müdüıüyeti ve teşiC 60 ~ ~lld 
rif .jtile fakir sıtmalılar• 150 1SGQ k 

' L' ' 'lınİŞ '• llit meccanı ır.ı~m verı ııı:ıı•f · 
devlet lcin'ai sarf l!:ııııif a fıf•bı 
kilo tifo aşısı tatbik. " 

1 
"'~ e taııe 

3000 kişili le çiçek aşısı tııı 1 ~ ~llru 
miştir. 1,11d1 •le11 

Trabzon ve mülhak• lııtu 
J ./ "' - Arkosı 8 ue 1 

11 tu 
' oı 
•tifiiı 

• .... ~ ~ • 1!,. ·--~~ _.,.,,,....... - .~ ·--..-....... ....,.,.,.,., . . . -~ . . -.,.. -- ··----- -· ~~· 



SayfaJ 

• 
eTü k n 

Eşşiz 

( Yenlqol ) 

• 
1 

Şu son asırlar zarfında yu 
Jüzü, insanlığı yeni istikametler 
gösteren, yeni ufuklar açan bü 
yük içtimai s:ırsrnttlrıra sahne 
olmuştur. Yeni hagııti za t 

Sııltooat devrinin maarifi dün· ı {Erkek ortao 

yııaan ziyade ahrete dayanırdı; kulu 193 tc açılmış 
tek cı:pheli idi.. Tıınzimııt devri· 1 t l b 

bıırtıcıdır: 1 talebe ve kadın er~elt 14 ep,-retmeo; 
E,.kelt ortaokulunda i37 ta. 

tikte, 1923 tekinin f lebe, 22 ö~retmen; 
ler ve tari!ıf amiller, ası rc:ı 

yaşamış, kökleşmiş müesseseleri 
Yerir.Jen oynatmış, bunların ye-

ne kıı.d r bu böyle devam ede· 0 up • e e 8 Y191 
iki mlsliae yakııı 9J Ticaret ortaokulunda 16~ la-

gelmiştir. Tanzimat devrinde bazı 482 idi ) 

k.1mıldanışlur ol mu~. her salı d.ı b) Tic ıret or· 
okul ve beş miı1lıni lebe, 11 Öğrdmcn, 

rirıe yenilerini ikame etmiştir. oldtıtu gibi mııarifı İ%de de b:ız:ı tao~ulunda 61 tale • 
yenilikler kaydcdilmlştir. Fakat 

ı;:e-çkin lS b:nden çolı: Kız Enstitüaürde 12, Akşam 
kısmında l 90 tnlere ve tıer iki· 

/:Jütün bu inkılaplar içinde, 
•altanat müesıesesini, tJah5i em yapıltn iş, Dihayet ıılabııt çerçe· be vo 7 Öğretmen 

taleb"', 230 a yakın sinde 16 Öf-retmen ; 

vcaini geçmemiştir. 
ö cret'De:ıv Jrdı... Bu (Akşam kısmı 1936 da açıl-

Peryalist dalı:alarını mağlup 

k'~ı eıi•rek yeni bir medeni hayat-ı 
!Jo[ cçan Türk kurtulu$ hare 
keti •ri ve Cumhuriget inkılapla
rı mana ve mahiyet bakımından 

miict:ırın 11 okul 1500 mı~tır. O ZS\m1ln 170 blebe ile 2 
f Ö~retmen vardı En"tıtü 1937 

c) Lisede : 

SıltnDat devrinin bilgi veren 
müesseselerı "Mıballe mektepleri., 

363 kız erkek karışık 

talebe, 25 öğretmen 
e yak ntnlebe, ı·e 60 açılmıştır; 3ı tnleb"'Iİ vnrdı. 1939da 

ak
6 

en orijinal olaAıtlır. 

ve " drese,, lerdi • Mabılle 
mekteplerinde iz:bo oda. 
lar.la, b ğdaş kurarak:, "elif ksi 
enni, be kııi benni,, y• benzer ma
v 11 rla işe başlanır nmaz surete. 

Ortn derec•li 

toplu 

Maarif Müıaoirimiz 

Reşit Tarakcıoğlu 

e:ın fazla öğretmen Enstitüden H1; ı: şıım kısmından 

Trabzon merke· 158 talebe mezun olmı..şhır.) 

1 1' • • 'J d 
1 

T iirlc nasgona ı~mını~ ı ~o-
(1 lojiıl ile muasır dunga ınkılap· 

; lrırı araıında büyük farklar 
f11I K lıardır. 
·ro ı k • • t l · d . Muasır i ır sıs em erın en 
of ıosytılizm 18. asırda başlıyatı 
}'
8 d • d -ıf· ıarw,yi hayatının ogur ugu sı-

r rıı/ -rücaddclerin" d ga .an bir 
e ı·ı ·ı ·ı · ı · ıa· ltııiessesedir. ılı a cı sosqa ızm 

8 !/ohut Merk zinin, mı;-;f mlrkt' 
1-rd, n ge/,.n samaqe ve ~ ııımf't 

ı/J le,.;11 bügük /.:cirlnrtn I ıksimi p.o· , 
ltıet..zımna i /İnat ed r 8 ı lıa 

ıf· tcket yüksek mıi-;tl'mlekt' kcirlo· 
/<o· ('rıırı m~ucut oldu~rı gA·r V' 

~ lcutJar içinde l.u karlrırın 
rıf1 1 f t. . t. Proloterya,. men aa ın~ ıs rsmar 
tıf. ~dilmesini teşkilôtlandıran, fam 

okullarda ziode bulunuy r , 
Lisede kız erkclc, 976 talebe 

ve 32 Öğretmen bulunıyor .. 
Sugün bu mekteplerde ilim 

arı llıcinasile sınıfi, bir harekettir. 
/af8 f;'cışi•m, siyasi dt'mokrasi oe 

·~tisadi lib~rgalizme karşı bir 
Kız enstıtücü i nşatı hitam bulan yeni liseden bir görünüş 

ı d' B d -k ri bellenerek dip! ma ı.lıoırdı. olarak: 1 JJ9 talebe ve ~2 öl\-rct Ulua der.s nel ri çalışmaya ar 'Qgam lıareketi ır. u a yu . . ı5 
Ofl' 'ele teknik (il sernıagelerin, deo Medreıelerdc yalnı:ı: dıoı e aslar ıaeo bulu yordu . şl dılttao bugcne kadar Trab 
't 't • l /tında muayııen Ökrctllirdi.. Cüınhuriyctin 16 ıneı yılında z!'.\n Viliıyet nde 30 bi vatıı deş 
ıJ " K.ontro u a ' " . · d ı 
f, 11 fl 1. d brılUtıması müs Ton:ı.ım3t devran e başlıyen l'rabı:onun maarıf ı uru .ıu, flk o!cumıı yazma Ö!.'1-reti miştir. 

te nı ar e ın e ' . . 11 d L k 1 d 357 . ı. 
I r• 

ı l ,_ müstemleke/erin ' yenıleşmc devam etmış, garp yı ar aıdne g:irc, me leketin her Kız o tao u un a ı ı;ız 
8 tnt CKI! ve yari - ı. } L 707 'Joh ~ . tt isti•mar edil auulunde medep er açıl aya yerinde olduıu glb , gö,e-üs l.:a :50 si e kek olma~ üzere 
eı 'lı ~ı bır surdeaj,r bııtlamıttır. Ruştiycler, i2dadiler, ı---'------....;..-=-'"'----'..__.o.J... ____ ~~--....;__.--'-.:.;..:..;;-=----
rıl eıı amacın . 
·ç b . k 1 1 1 Sultaoiler, hep bu düşüııce11in 

j}11 Hulasa, bütün u bı~ ı apfa. eıerleridir. 
ıJı• 'ırı h b · i mnaygen ır sını ın er ır . Cumhuriyetten öce., Trab-
/
tfl ~e ı t ı:'ahını temıne ça. r rı,aa ve r J' zorıdn da b:r kııç ıncdre e ve mı-

tjtl ~~on içtimai tez.adlara yol açan, h ll kt b d • k f a e ı e ı vur ı. 
8f'">ti/[ t · · d bir le sını ın ha-

t ıçın e k Pıorr• larda esaslı doğlşilc-
~· ql'll. t hesabına onuıan e.l '-·' ıge VCJ' lilı:ler ve dünyaya anha çok ohe • 
1, ·ı.ııesses•ler"ır . · t · er . . . . • . . mıyet veren oj're me euıte· 

1 8 /,te, burjuo~zının ı~tılcla~ını mine Cüınhuriyet devrinde 

J<OAİl'tıine çalışan f raıuız ~n~ı[q~ı·: kavuituk •. Medrese, tekke ve 
flJ~ fle Prolotcrıa hakımıgetını zaviyeler Cumhuriy t devrinde 

1cirı eden Bolı•v~z~ • v~ işte tasviye ed lmişlcrdır . Cümhuriyet 
~Pitalizmin hakımıyet v• de- devriııde kız ve erkek tal be ita. 
~ntını istihdaf eden faşizm.. 'ışılc okumaya başlamııtır. Bnnun 

llrkadaş agla sevmçten bugünün haline bak. 
Dündü uğrunda ölenlerle kızarmıştı şafak. 
Göklerin bağrına şimşek seni nakşettiği gün. 

Yandı tarih .. Stın11 dünya bile baş eğdi bütün. 

Nek.Jdar şen ne kadar n •ş'e/i bir çehren var. 

Yıldırımlar sana yoldaş. sana eş fırtmolar. 

flriın uğrunda yerinden kopacak s,,...n tJcun 
Sa..,/etinden kararan rıü · t ışıklar mecnun. 

~enin tJZminıe; aşılmaz kayalardan uçulur. 

işte c ngiz. Mete, fitti/la. Bumin, işte Timtr.r· 

Ve nihayet kocd b.r tarihi bir hızda yıkan 
Koc bir d~hiy{ yı}d1.Z/ar~ n~kşetli cihan. 

Hallluki Türk kurtuluş ha- bir çolt faydaları ol uştur. 
'~etlerinde, Türk inkılabında Erkek iılcriııi yapmaya 
'rıf aati, hayat <JC hakimiyeti kabiliy tli kızl rımız ke:!dil .. riııi 

1liıiinülen bir 5.ınıf goktur; bü. 111ho çe b rdeo kurtulup ayata 
qıı bir millet vtJrdır. inkılapçı atıl ışl rdır. liuiÜD ~ret ın, 
~tl:igede mz'llet : Her türlü doktor, haki , avukat, mübe di11 

'~adlardan kurtulmus müteca. ki•yı~er, gaıeteci. tayyar ... i M~deniyet dediğin aslam ettin teshir. 
Ilı, bütün bir "arlıktır. Bu iti- Ve B. hr.yatın her ı hasında lnkılôplar sana baş eğdi sana oldu esir. 
.,,la Türk inkılabı, biitiin bir b •arı ile ıc:: O'Ören yOzlerce ba- .,. 'h · 
l/ h b k v v • ı arı ısminle açılmış seni yazmış yazı yat'.. 
etin menfaat ve esa ına 0 • ya ımı:ı. vardır , Cümburiyetia 

'-ıQrı :.ilk 'l)e "tık .. inkılciktır, Seni sen aylara. yıldızlara,· şimşeklere sor. 

1 

ve tekniğin en i;·i vasıtalarından 
iatifode edılerek bil2'i ve tecrübe 
verilme tedır. Y .;loız, ortalarda 
sınıflar blrnz: k11l.ıbalıkbr. Yeni 
lıse binamız açıldıktan ac;ınra 

bu sıkıntıdan kurluln:a~ıuaız şüp 
bcıizdir .• 

C'ümnuriyct clevriade Trnb· 
xonun mnnrıf o~p ıeaiode bir kaz 

accı da in~ası b tmiş olan mo· 
dera lisedir. Bu bina fehir içinde 
bir kültür rııh buliade yüksel· 
mİ§tlr. 

Kııvnkaıeydiloında eıki lise 

binaaı yerinde kurulan bu. eGer 
bütua aıhat ve te biy şartlarını 

taşı akt oh.ı 900 2'Ündiızlü 
ve ~O yatılı lale Jeyi tılabilecck 
tır. 

Bu büyülı: cıcr heı; · d:ımdan 
ÖlÜnebılcc:ı2ımi:ı ı ·r Cu huriyet 
nm112aoıc:hr, 

sırlzırdır karan.ık içinde 
yaşaya 1 illi gücunu hakkıl 

göıteremiyen büyult ve asil mil. 

!elimiz Cıımhuriyetıtı ııurlu ve 
feyizli gölreain ... c şımditc kadar 
luıı~ndltlnrı ııdan lcııt kat faz. 
lası ı yakıo ıaaııında elde edecek
tir. Ye Trabzon kendine düıen 
hisse ve şerefi daima artır caktır; 
bua~ aareıl z inıınıınız: vardır. 
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ilôy timizin 16 
yılda başardığı 

bayınd1 r işleri 
On altı yıl geriye, yani 

C mlıurigetten evvelki yıllara 
bakacak olursak memlekette 
imar t1e umran faaliyelinirc çok 
geri kaldııını görürüz. Bu bize 
eski idar irı her işte oldu;u 
gibi memleket bakımından da 
geri olduğunu gö•terir. 

Halüuki her hangi bir ulu
sun teknik bakımdan medeniyet 
yolunda ne derce~ muCJa/fakiyet 
kl'zandığını oe ne derece başka 
uluslara nazaran yü. sek olJu
ğznu ancak memleketteki imar, 
umraa ve cndıistri sagesimle 
takdir edilir. /şte her sahada 
olduğu tibi bu sahada da ayni 
yerde durmanın gerilemek oldu
ğunu çok iyi takdir eden büyük 
Tfirk ulusu Cumhuriyetin ila-
nznd,.n y'1Qi 1923 den bugüne 
kadar onaltı yıl içinde memle
ketin irtıbannı temin için şehiı
leri kas:ıbalara, kasabaları kög
ler fenni $0Se ve köprülerle 
bağlamış ve bu s y de yurdun 
bakım ız kalan köşeleri· 
ni imur imi~, ıınıı.nıi kültürıi 
ııük .. lbn k.. ıef h; t m 'n ve 
kemli i tiyaç:arını karşılamalc 
için mekt •pler, hastander, fab 
rikııl r ,zçmış ve bataklıkları 
kuruşmu tur. 

Ş rkın. kapısı ve Türkiye
nin ~irin bir parçası olan gıizel 
Trabzonumuzda Cumhuriget dev 
rinde oe bilhassa son senelMcf e 
sırf Türk, mühentliı, fen me

muru, u ta tıe işçilerle T1Ücude 
getiril~n teknik işleri Urlikte 
gö~tie11 geçirelim. 

923 den 939 a kadar 36 
binaküsür lira kıymetinde 283 
kilometre şose esaslı tamiri ve 
tesvigei furabig.si ycpılmıf tır. 

35 bin lc.üsür lira kıymatin
tle muhtelif açıklıkta 357 adet 
men/ ez tamiri. 

40 bin küsür lira kıymatİlt· 
de 127 ade1 köpru tamiratı. 

41 bin liru kıymetin.de 117 
adet tamir ve yeniden yapılan 
binalar. 

Yeniden. yapılan binaların 
kısm~ kiilliüü il.:mal edilmiş, 
fal. ız son sene içinde lise, hc.ı
tane, Of ve Akçaaoat kar.alarzn
daki hükumet korıakları tJe bazı 

nahigclerdeki Halkevleri inşaat
larının ikmaline çalışılmaktadır. 
Bundan başka Maçka ka::asıntla 
metrük kışlaAın da lıülr.ümet 

, konagı şekline konmasına baş

lanmıştır. 

Lise binası sıhhi tesis tı ht:r 
türlü kon/ oru lıair., binacılığın 

us teknıein 6ütiin icaplarına 

göre yapılmış modern essiz bir 
lisedır. Bu bina kalörifer. su, 
elektdk, kazıaliz:asgon tasisatla-" 'z d' kurulduğu 19:l3 yılında, butü S . 

rııııı için ··EŞSI ,, ır · • · enı. mazini buyün inkar edenler var mı ? 
Trabxon Vıliiyetinde ((8) ılkofc.ul 

N. SANA~ ve buralard (.3641 ) talebo ilo Kimdir onlar? Ateşinden tutuşan dağlar mı? 

H. T. 
-----·--- rile kô./i derecede güneşli ve 

(101) -ğ'retıoen vardı. Sem Balkan. seni karpat, seni !tipler tanıyor. 
Vilôy tİmİzİn Orta dır c 1ı okul olarak Koc Türk tarihe bir bak ltkdemzler yanıyor. 

bu tarıbte bir rkck lisesi ve 1 Sen çelik gövdeni· yaklaşmak için lzmire dün; 
fındık ihracatı lı2'retmen o ulu bu.uouyordu.Lısede Kale yaptın koca Türk oğlu bu dünyaya bütün. 
939 fındık mıbıuiünün Avrupa 14 Ö2"retaı n vı 48o talebe varJı. ltttığtn nor~li1r ey Türk k;,n ederken fi şı. 

ltı. • 1 liuod n ao ra 1924 de Ti- / -1 
IJI dolayuıile tnaı ıbraç ay arı n Küreler mermi olup ge se uurursun karşı. 

d b car t okulu açıldı; ılköoce .,5 
'fustos, eylOl, te~rirı e ok- talcbeıi yıırdt. Sen zafersin daha bılmem neye varmak dileğin 

ldi11oindcn ..,ek: ; ihracat ~ fi ı.J I . d" • kAf' b"' •. ~- 6 "" 192~ de im& ort okulu çıl. yı, yııuız afi m trmege a ı 11egın. ~ılQııştır. 
l!ıe,·cut mubayaııt ve ihra mıştır. O z m n 25-30 talebesi ~ Şanlı tarihte şeref sen medeniyet gene sen. 

Ilı~ t K vardı. 19jS tr, y ni Cüm uriye- Yıldırımlar y~rattrstn gög"ü yıkmak Aile~en. o " üçta ikisini sn ıı oope· u _. 

ıJ 11• K t'f f tia oauncil yılıadak:i vazıyet; 1 il yapmııtır. oopera ı '.o ı- S .,. . k / r l b / k 
f 'rı tutmak.ta ve mahsulfi kıs lı~ok:ulda : 98 Okul, 9581 blebc, ana I Ur Oğ U Zili el'. flr yaraŞlf i @(1Cil ı 

o:, olsun alışta mühim rolü 207 ötrot en. Çelik ordua göğe bak işledi tandan sancak. n 
r~ f' ~•tur. Ortııler : a} Kız ve erkek Hasan Kaya ti 

s 
n 

ı a ı • e• um zumu-
sır medeniyet 
viy sinin üstü
çıkoraca -- ız. 

A a ürk 
Muvaff akiyeti teshil 
için bütün çarelerin 
başında milletin tenvir 
ve irşadı bulunuyor. 

Ata ürk 

ziyadar sınıf ve koridorları, 
konferans solonunu, kapalı jim· 
ııastikha.ncgi, kütükhanegi, revi
ri, banyo ve duşları, an/ itigatro 
tarzında kimy.ı ve fizık l..ıbarO• 
tuvarlarını haizdir. 

Lıse binası kadar ehemmige. 
ti /,aiz tJe daı'ıa muhteşem ola-
1ak f rabzorı ve ciuarının ihti. 
yaçlarını tamamiyle karıılıgacak. 
olan be$ ka lı L50 yataklı ve 
kıymetı m Lyonu g çen Nümune 
lıasianı;urııTt de ikmali inşaatı 

devam etmektedir. 
Trabzonun birer inci~i olan 

lise '" hastane binalarigle Trab 
z;onlular iftihar ecielıilirler. ı5 ,ı A..tustosta muhtelif Avrupa o ta olıaılları da : 595 t.ılebc (20) I lJ.s=ıı~:ı::;:::zıc::5a ~s:.-..1 

1~~etlerıne 555440 kilo iç, 
i c; ~O lcilo k4buklu, e.,ıulde 1~~~~~---:-'"'!s:~:""'.'-~~~~!!!:s=====~~~~~~~~-~";-~~------...- ·--------------~----...... - · 

• ·~ ıı.~~O kilo iç, 
1?9ll~O k:.ılo '

11 ru' • k ı·şıerı·ne kısa b·ır bakış 

Tabiatın mürtcsna güzellik
lerini lıaiz olan güzel Trabzonun 
sa ihtiyacı da Jü~ünülmüş 518 
bin lira sarfıyle Değirmenderc:. 
mevkıinde fenni '1e sıhhi bir şe
kilde çelik borular içinde su 
teuziatı işine de aynca devam 
edilmektedir. 

~ ~lıı, teşrini evvelıo 26 inci U 
~ 11 ~adarda 953680 kilo j~ vo 

O ~60 kilo k:ıbıJklu ihraç edil· 
ır. 

~•hıul idraki batlaııııcından 
tUııe k.ad:ar fiatlar 2/ den 

1 ~~llruşa kadar ioip çıkmış 
\'1ta ~o dan 16, 14, 50 ku· 

\ t\ituumu,. tur. Bugün Borsada 
~ 11 tuuıbul, 13 den ılvri mu· 

ıu.o~.aauihtr, Ln yül..!ic:C Hat 
ıfıııcijr. 

C:;amhurigetimizin doğur
duğu yenilik go 'und : lda
remız de adt m adım gürü
müı ve bu cumleden olarak 
ciheti askeriyeden devren 
alınaıı anbarlar t dilen in
• a c ar.trepJ Aalıne ifrağ 
etlılmiş olmakla beraber 
Gümrıilc hinaıının ihtigacı 

lcarşılamamasından ıve aynı 
:am ndo. dar 'Ot dahili 
tertib tı itibarile ıagri sıh
hi bull4nmasından dolayı 
yeniden Gümrük binaları 
fle Kimyo.lıanı ıoücada ııti
ril miştir. 

Transit anhar fle ant
repolarının genilı mrıi11t/1n 

ıelen eşyanın yağmur al. 
tında 'Ut çamur içinde lc.al
ma.kt1ın k11rtulmaıınd n 
Transitçilır memnun kal
dıkları tibi Transit nakli· 
yatının tl•la• ı•niş s hf1tl• 
içra. ti• 6u suretle i11kiıafına 
fırsat fit imlci.11 it zırlan

Rllf , 6ulanncalcfc"ır· 

Bundan b şkı.ı Transa 

nakliyatına ait f ormalitclcr 
de zaman eam.:.m k.saltı 

larak bu günün icaplarır.a 
uydurulmuştur. 

G .. çen yıllara nazaran l 
1938 delci Transit harelcatı 
6ir fevk.al dılik •rzıtmiıtir. 

Cumhuriyet 
Fazilettir 

Atatürk 
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Cuı lfffil h lUI ıröy~tt~ c 
Trabzonun Zirai Kalkınması 

mhuriyet 
Adliyesi 

ah· ver~lfleg11ni ha.pisle tahdit eienlerin çoğa. ilim fit Tıirlciıı11in Ziraat balcı· 
mıntluı nüf.,• 111 kesif 
olta bu p.,,asınJ• kil•
mıtrı m•rahbaına Jüşen 

nüfrıı 78 tlir. fl Ilım yüzde 
dolcı•nı aira•tlt1 •jroşrr. 
Zir••tı ef9ıri,li elan saha
sı tıkmili11 •11111.~ 61,te biri 
lc.atl.,Jır. Üst l11rafı çalıiılc, 
orlft•Rlılc •• ga!llalarJ•n 
iiarıttir. 

Toprak, lıafla oı ikli111 
şartları 011a ı.,Ja ziraatin
tle11 zig tltı hohçe ziratttin11 
rıgıu11 iir "•% get 'Dtrir. 
Mı•c•t ııniş ölçace fıadılc 
6•/cçelıri, hır çışit we tlağı
nık lfllJfla a;açları, mısır, 
fı11alıa tarlaları, fJalci pa

tattı, ıo;an '" tıiti11 zira. 
ati •e ıd.ııctlilc Jı •an• 
fÖdtrir. 

Ara.ıi11in laaJJlnılen zi-
111dı p•rçalara ayrılması 
•i.ıj11Jı11 iuR11lan d•rlrlc 
mdtılcisif 6ir ziraat asalıi-

Gazetemizin Zirni Yaıılarını Yaza• 
n Yiliyetimiz fındık Balıçalerillia 

imnrı lçia bilytUıc iayret göıteren 

l<'ıntık llUalıaısııımız 

Kilzım Bulatay 

Müstait.silin şakran tle
;er •!lanıklıjı 'lle ina11ı o 
tlereıe ku11•etlidir. Gııye, 

•z•ml nisbette fJe igi m•lı· 
sal alm11k, alınan ma.luulü 
•cıHa mal ıtmektir. 

Zira•tte toprtığı işleme 
'Ve tübreleme esaıtır. B• 
ht1.kik•ti oe hu ilıtig•cı 
. emıeli arasındu - Trai· 

ni mcci•ri lcılm•ktatlır. , zo11 le.adar yüksek tlerecıtlı 
ToJlr•lc lc.ııwvıti1ulen -mıf1cut hlssıtlı11 tliğer bir ger bil
şeraiı içintlı - •zamt istifa- migoruz. Kimyevi güire 
"••i11 tcmini11e çalışıltlı;ı11ı ı•rfigatı ıenetle ılç milJon 
fli/aı•li11 lıer tar fında gör- lcileJ• ialmrıştur. Sadecı 
111e/c mi111lcdniilr. Çııitli iıı 11teıe/e, Trabzon•n zir•
zir••te ö11ım vırmelc. 11.ı •tte altlı;ı ileri meelcii tös
ıeriea k•iil olJa;a klldar termı;e ka/idir. 
/azla 114enf a.at ıa;l11malc 
ıs11ıtır. Bu ar•fi• fınl.ık en 
6eıta ıılir. 

Titinilı 111eşlt•r Akç•. 
•b•t lcaz•,,uz •e 6azı gii.lc· 
ıelc lr.öglırimi% mistell'la, 
t1il•ıeıimizdı fıntlılc ialaçe
ıinı ••hip ol .. ı,1111 /cimse 
Y•lct•r. Muhtaçl•r• gflpıl
malcta hııl•ıa•n •r•zi tıvzii 
meıeltıi 11ihagıt bulurrc 
neticı i11 elacaitır. 

Fıntlık mımlek.tim:zin 
ik.tiı•ci 6üagesiniR ickeleti
di r. Gan gı,tilc.çı Jaha i:1i 
anlaşılan hu h kilcati ıuek 
d'k" . 

' ımıne "' gerelc. bakımıntı 
le.arşı töstıri!ın 'Jakı11 a /4-
ka ilı if •ılı ltmılc k hildir. 

. Saluuı "' iJtihıali 6ir misli 
artall fındılc.lılc.ları11 b lcımı 
eski'' RHara11 çok farklı-
tlır. Tomamilı 10.. • • 

renegın 

haki111 9tui!lttile thin aJetfJ 
orman çalımını ıöstıren 
6ahçelerinıi.ı iııgin temi~ 
fit! r,untıuam 6:ıltçeler h'l
li•ı tlönmbJtür. iktisadi 
fit! irıdi ııutlo.rı iyilııtilt.çe 
colıa ilmt '" teknik ıuulle
rc. t11111•mtn ri•gd ,dilir 
tialac ıs•ılı bahçeler ıltl~ 
''U•11li rnrıhtkk•lıtır. 

.Ar.ui tlarlıjını11 noksa· 
111111 tıldf i etmelc i,in ı.,. 
r11jı ~orlamalı ısas kab•l 
ıtlilıni#ir. Bir tar•f tan elı 
tet;tn hırlcanıi ı•bre ilı 'Ve 
sırrısiai lcag6etınige11 iir 
titizli/ele topr•jı lcu•vetlc11-
tlir melc iJeti gerlı1irlce11 
ötı lara/t11n ııaetle ilci 
mahs•l al••lc. imlcdnlarına 
6aş••r•lmu,tur. Topra;ı lcı· 
şı• 6ujtl•glt1, g11zı11 mısır 

,,. f aı•lga ile iııal '" l11r 
ilciıini11 'Vtrimintlea istif atlı 

et,,.111in arazisi dar 'Cle lcii
çülc milkiy tlerden i6ar1t 
olatıt Trabzon i,in ~ole ha
yırlı olaçağını tlüşii11en laü
lcumıt yapılan ~ .. cri6eler le 

alı11an ndicderı tlııg•11•

relc luıllı11 ilci ~•n• içi•fiı 
tohum/ak elli 6in lıile 6uj
d11.g tl11jıtmı,tır. Bint11R• 
tlig• atllo.atın 60 ll•idag 
Atiapa:ı11rı tohum ıılah iıtıu 

gonundan ııtirilmi,tir. Er
ken haHtl edilebildiiitıaiın 
t•rlasına lelcrar mısır fJI 

f asulg• elcilebilmıktstlir. 
Bıı ıurıtle /,ir mrinawebı 

esasını lcararla#ırmalc t1ı 
f ünden tıi111 ıınişligen ,,. 
ıa ~ lcıgııulli tir ••ltı•l 

011111 ,o.tutu siraatini •• 
geıil ıi"" 11e6atları11dtın 
iirini sokmak ıaret.1le 6a 
miinawebegi ilci sene/ile gap 

malc lıeceftir. 

Topraklarımızı lcutJt1et. 
ten dü#irmemek. lıer zaman 

C •11tlıuriıet Hiku111ıti 
impartıtorl•k tıtllige
ıini muaıir menf atJt-

lari "' laıle geni inlciliiı 
korayamıgacalc bir halde 
tHlim tılmıştı. 

Filhtıicika mahkt!meler 
ıer'i we ya nizami: lıakkı-

""rimli lcılmt1.lc '" ayni Zil· lc.azaga memur •lanforda 
lftanda m,.mleketin ziraf lc•Jı 'Dl g• nizami hflkimlcr 
Mulc.atidıretını tele mahsule dige ilc.i sınrf ta bulunmıış 
6a;lamamak i,in alınan &ıı 
tetlbirlere ,,..lialli iıtidat "' her /,irinin h•lline uğ· 

raşdıjı meselıltır m11JJt t1e 
tözetilerelc megoacılığı düngevt olJa;u h~ltle 6irisi 
t11şt1ilc ~ıasr da ithal edil-

esaılarım 7 3 asır e'iJellci 
miştir. Ba maksatla TJilage. ilahi fit! tlini lc•itlılere tli
tin lau.Juıi bütçeJile T 5 .sene 

ğıride ıslci nizam fit! ttşfci· 
öne• ihtlH eılilen /itlanlık-

lat• esastaki f arkltJ.rl 
t• tlalı• zi!Jtıde mandalina. tidereme~erelc e k l e n en 
portak11l, elma 'ile armut 

bazı gabancı mevzuata isti
'tşitlırine ehemmigıt t1eril- 1111t ettiriyorlarJı. 
miş. tlenlar• daJa•ılclı /J le 'd l h l h .. '-a. 
anaçl11ra ,eşitli makbııl ka- le J~ aı e er e e •" 
l l 

•tıu~ıge mesai/inde Türk 
em er 11şılaruırak fidanlar ı ·u t · · · ·ı . . B 1 mı e me iler!eme;e erıtel 

,etıştırı mııtır. an <ır t.1e l k 

ıı mııhtelif t'uilı.lerdc Riseden o aca Je1ecetle rııuıukluk 
fJerigorda. Halcimt1 talc.tl.ir 

•• Ksstam ,nlJen ıetirtile11 halr.lc.ı, malcavelege •mmt 
fidanlar 6atlafJa dai•tılmı1- kuvvetinin mudl4h~le selfil.-
tır. Bu ırı.retle qapılan fi.. higetini kaide 
dan tnJZiotı y üz bini ı~ç ıuermeyen 

ve lc.•nunlarJ.an en ziyade 
miştir. Bir iki senedenbe,; 

hale.sız 'fit.' formaliteyi kav 
iç pigasomızda gorunmeğe 

ramış olanlar istifade etler 
h&ılıgan çeşitli güzel 'lle aic.ıtl~re satlalcat taraf /arın 
nefis meyvalarırı m iihim bir 

müıterelc iraJe fil! menfa
l:ıımı bü!Jümelc.le olan bu 

atltıriltı tef •ir edilmez şaht1-
fir:lanların mahsulüdür. 

Mii.st du:lin eline müm
kün oldaiu katlıır f aıla 
para fl!çirmek 'lll! bu . 
nıı lterho.nti bir arıza ile 
tıhlilceye sokmamak %Ürrai 
ksllcınmanm icaplarıdır. 
Buna tı§aralc hülcumrtçe •· 
lınan tedbirlere, yaptl•n 
har1lcıtlere mücaJelı i,lıri 
tlı ili•• ••ilneiıtir. Jgi .,, 
6el lfltıhs.l •laiilmelc için 
aj•ıların •• e/ci,,ferin ••i· 
la• olması li•ım"ır. Muzır 
llöcıklırden •e hayvanlar· 
Jan "' hastalılclartlan lco-
r•n11111.larını temin için ya
,ılan 1ttiict1.Jılılerlı lıtıllca 

ıe•iı milcg•ıt11 örnı'/ı fJtril-
111iı •• teı•ilcatta h•l•nul
muştur. 

Zirai ıılih•tta İctl kufi· 
'Vıli ö11Je ıelir. A11calc. iu 
lcuet1d hilıigı "' 11rm11gegı 
d•,anırH /a,tlalıtlır. Zira
ati11 Itır ı•ieıiıule yapıl ~n 
tlai•t tellcin•t, nışri111.t t1e 
tıı•ikat ile ••rilın örnılc
lır 6ilti nolc.ıenlıiı•ı ti 
Jırmıi• m~llrıf oltluğ• ıibi 
Ziraat 6a11kıuuıca lcrırııl11n 
Kretli ve Fı11Jılc. Tarım Satıı 

r.operatif leri, ıösterilen_ 

/ai• ut:u.ılu;u, /ormiz/ sade
liji, yapılan ıühre ve ınısır 
tet1.ıiatı, 6orçl•rıtı öJınme 

lcolaglıjı. ıibi harekıtler 
binnıticı ıermaye meselesi· 
lı •lilc.adardır. Malc.sad, 
11tıiıtaltıili instı/ıız ellere 
Jaıiinıaımtlc, •iır /aizler 
•• ıartlar 11ltınd• udirme
mık, mrılıt•ç old•ju mri
tedat1il sermayeyi en ııcu~ 

'" lcolag şekilde sağlar hir 
flaziyete tetirmılctir. Hdta 

11111h,.linü lcıg11.etle:tdirmek 
6İgeceğini we ıiyec~glnı 

ucazcıı tetlarilc. etmek ıure
tile •lı~ 11ıriıe lctıtlar tiriş· 
mılc tlalıi ayni laıficf • mü· 
t••tcçildir. 01'U tıpra;ınc 

tld JQİlll• hakimi takyit 
eJerdi. Ticari münaıebetler 
lıusasi ka.idılere tabi ol
makla 6eraber ıluer mua

melelerde halkın /erağatı 
lcazai mercilerde usule vtı· 
kıf olmamaları giizünden 
takıl' ~ahmtıtini ilttigar ıt
memeıi ilatiyaı ve itigatle
rın mahrlat olması "~ cı
migıt halinJe ı•şamanın 
611ntlan ibaret eld11jıınun 
ıanıl.-ıası yabancı memle
ketlerle minıısehatın mÜeJJ
gitltılırden malırum 11/evamı 
•• nihayet ııJli tı1kilatın 
6u lc.allcınmagı ıagı :.edin. 
memiş olması iktisadi mü
naıebıtleri a/csalc oe ahli.kl 
tem11gi.illeri ~aif iırakmııtı. 

H•lcaku h•ıasige ıaha
ıı11tl• en iiigik miiıggiJı 
ierçl•nrın hapsi idi, bir lc11ç 
kuruı tılacak ıçın alınan 
bir ilam itiraz .,~ iıtinaf 
'Ve temuiz mahlcemılerintlın 
ftçtrek lcatileşmedilc.çe in· 
/az lcabili!letintlen mahramda 
Bir mahkemenin bitltııeten 

'' ilira~eıt tanılJıiı lacılclcııı 
ba,lca 6ir k•ı malılcemenin 
tetlcilc •• müralcahesindın 
ıeçmer:lilcçt1 iıtilasalina me
sai 'tlermegecelc kadar /i. 
heral ıörvnen bu nizam 
laer laa11gi bir borcan bir 
miktarını vırmegen 11e ya 

bajlamak "' toprak so.hibi 
kılm•k için icap eden ka
nunların 'fJe mü.egyidt/e1 in 
gapı/maıı, mülkiyet es s/ıı . 

rının ıağl-.zmla.ştırılmrsı, hiç 
görülmemi1 bir derecede 
emniyet oe aıııgı1ın lc.ar .. u· 
foıma.sı ve nihayet gu~ar
dtın aş J;ı bütün saydıkla
rı mızın hepsi :ıira i kalkın
manın müjdecileridir ve 
banlar GJ&Hlc C.ı :12 1-;urigıt 
Devrinin Eserleridir. 

K••ım IUl-UTAY 

fJ! t•zgılc etligorıl•. B• •$rıl lcilcs de;il lıakiml•rle ~ı· 
mıırabahaciler için lco11ul. halletinl görenler netdı~; 
muş bir kc,itolasgo11Ju. tlelci teıir '1e foezine miis~ 
Çif ci fle eıruıf •e tüccara olma.yan yaşam şartlartfl 1 

müs11it şartlaTla /creJi/er memur/6rin hakimlerin b~ a 
. lt• 

temin eden iktisadi müesse- hizmetlerine tevassuttJ ıs .,. 
sefer olmadığın.dan muzag · nı'lt ederdi. Mahlceme/ert. .. , ~eni 
ka 'Ut! zarurette bulunanların intizam ve ıür 'ati kanıJ•· 

· diyec. 
bu halirulen bilistifade fa. mütyyidetere değil hakı~· teçh 
itiş faizle neticeden borçlu . Zerin itiy SJdile flasiyetıtt Bt 
ların hüriyetlerini tahdi<l~ tahammiilile müsamehe J~· diye~ 
ıelahi§ettar bulunuyorlardı. receıine tahidi. Bu sebe~:. tetind 
Halcak dafla.larında tezkiy e m tihkemelerde sadetten .:

1 
teoıli 

ssulile vatGndaşların leh "-'« şarı söz söylemek ve 50 kın n 
aleyhinde müzeklcil~rin ıe- söyleyenler revaç buldtJ· ti ve 
lişi tüzel mütalealarma, ,.,,.. i .. I C ·za kanunu miler "' ere 
takdirlerine yer fJerilir. Şa- lerdeı :i de namus 1rba· •e ya 
hitlerden ziyade kazai mu· bmı t hdıt eder en can.afJtlr: 
amelelere iştirak ettirilirdi. ı_ • z b .. -k · aııelt • ca n ,s e en ugtı czn :1 

Kaideler ı!sk.i oldag·u lı ılde l d k d z ·ı et iş e iği anantinin v l 

tenakuz namİ alt:ndoki mci emnr1.:si şa.ho.detle takviY.e 
enese hukuk drwalarında. d "l d''· ı .. · l ' btf e r me '"ce ıııuıgL en . 
türlü inhin.alar d9lagrsile ıaat tahdit ttlilemigt.ct~1 

h~kların iptaline bu vadi tıhvalde en :znmu~kar, rrırJ· 
Jelci manttk sahiplerinin tekamül insanın ömr iirıii[fl 
isti/adesine sehtp o!u .~du. d h ki e so: w 1 a mu itin se'[I 

Aile hu.klıırındr:ı. evli!ik bil tokat hovalcsfrıden ce 
d fm am ederken dof!'!n bir ya kelime sıı rfı.•. dan do1°9' .,,,, 
çocuğun kendisind~n o.ması h:Jpiste" kurtu lmasına '·Jai 
ihtimali bulunmadığmı is- kan y oklu. te'cil tJe tevb~b. . ı 

bat etmediji lıa 1de koca adii meşruten tahliye I~ 
'De babays lıan da'Dası hak- miiesseselerden namus -

"s· 
kı fJermtlc.le cemigete inti- vatandaılar selahihal 1° 
kal eden aile müessesesinin teren talisizler istif11de Jr 
şeref fle iımetUe oynanma migordu. 
İ" m•jtıade edilirdi. Mah- d -
kımelerde hilt1ekale lıak Ağır C' za.li suçlar .. 
takibi 6ir ta.raf tan mecburi zannaltına alınanlar 11

1
"'" 

tutalm11ş fle m~slek arı ani- f ormaliteli ve takdire ~~
%e edilmcdijinden 6u mec- fJermegen usullere tabi ctj;. 
burigeti gırinc getirll'lek yet mahkemelerine sevk ~ ri 
set1ahiri lc•rtarmtılı. ıçın lirlcen onların masumigıt ~fi 
laalett•gin ıahısların •ekili ihtimali sevk merci/erifll; 
müs•hhır ııf atile · malılctı- del11ili talcdire selohigetl

1
'1 

meltrlle söz söglemeıine olmtıdıiı hesai11 lutı/1'11 
MiiH11.tle eJilirdi. - Ark.ası altıd• -

=-=-=-=Vı=e~k~dl=e=ti~ıtı=n=a=t=:;..;=it=tı=·1t="="=====-=---~~==~Z~ih-.-~ 
•• 

Köylümüze arazi tevııı 
. " Cumhuriyet hültümetimizin pelı: büyüic • işlerindeıı bir• ~-

ltöylüyi topraltlaıuılıraralı:, yer, yurt aahibi etmek olmuştur. ı;~glJ -1' 
kadar Vlıiyetimizd• 15 bin ttönüınJen fazla arazi tevzi edilııı_'f al•" -~'"~""' 

köylümüz yeai lıcavuştııfu ve aahibi olduğu kendi topratıada islı~.fıııa•• 
reçoai~tir. Vilayetimi:ı.ie arazi tevzi işi bitmek üzredir. l<öY

111 •°' 
Hükümetimiıı:in bu yüksek. ve kurtarıcı kararından sonderec• ıııelll 
olup miaaet ve şülcraalarımı izbar et•ektedir • ~it• 

Reıl• araıı:i bwziiae ait ca yeni iki hatırayı göıtormelr.t• 



il~ VoODok <ClUllfifi1hlb!l1FÖy~t D~VIF~lfil<dl~ 
e ed·ye Ça ı maları ve vüc d 

se· 
ifl• 
ait 
Jo 

Getirilen ar serleri 
h• c u~~uriyet ~ü~fu~eti: ' ini almış ve ellerinden gel· 

~ız!~ yaptıgı ı_ç~ımaı diği kadar şehir ve kasaba
ınkılaplardan bırı de, lanna faideli hizmetler yap

Yeni belediye kanunile Bele- mışlardır. 
.,,,. diyeciliğimize verdiği medeni Elde mevcut belediye 
tifl ~e.çhedir. 1vergi ve resimleri kanunu
Jf'.• . Bu. kanun,. ha.lkı.n ?ele- nun temin ettiği gelirlerle 

[1 dıy~ hızmetler_ıne ı~tır~~ı s~- şimdiye kadur yapılan amme 
di· tctınde tecellı ettırdıgı sıs hizmetleri az da olsa, eski 
o1 tcrnli imar ideolojisile, hal- devirlere nisbeten bir nimet 

kın ruhunda memleket sev- sayılabilecek derecede kıy
~i ve kıymetini ve umumi met ifade ettiklerinden ne

ffl' 14lere karşı müessir alaka cip ve kadirşinas Türk mil-
a· 'le yardım duygusunu uyan- !etinin derin haz ve mem
r· 

eti • 

hi 
;bi 
ld 
s· 

.. 

Hükumet caddesı 
~acak mahiyet taşımakta 

r ~ Yurt içiRde yepyeni bir 
lik hayatı vücude getir

" ·ii istihdaf etmektedir. 

nuniyetini celp etmiş ve 
milli istiklal hayatının bu 
feyizli enerjisi hiç şüphesiz 
milletimize manen ve mad
deten saadet vermiştir. fi Bu itibarladırki. yeni 

er 'l:zuatla şehir ve kasaba
~ı:ın sıhhi, medeni ve 
\ani ihtiyaçlarını temin 
ltsviye ederken, beledi
~tin ve belde halkının 
ıliyete ve dolayisile me

\iYetimize ne derece ha-

Onbcş yıllık Cumhuriyet 
devrinde belediyelerimizin 
geçirdikleri mesai hayatı ile 
kazanılan tecrübeler ve tat
bi k edilen sistemler içinde, 
her şehir ve kasabanın mo
dern usuller dairesinde nasıl 

Ataparktan güzel bir köşe 
atduğunu memnuniyetlet imar ve .. ihya edilmesi müm
~~ade ediyoruz. . kün olabileceği bugün tama
.1tckim, Cümhurıyet mile etüt edilmiş ve bu sa-
11lin yarattığı milli is- yede belediyeciliğimiz mil
i Şartları içinde her sa- him tekamül merhaleleri ka
\ Yllrda bahşedilen ge- tetmiştir. 
~~lışına imkanlarından Belediyeciliğimizin daha 
'<le eden belediyelerimi- ziyade inkişafı için bir (Be-
~~er d .. vlet teşekkülle- lediyeler bankası) tesis o-
~asında şerefli mevki lunmuştur. Dokuz s ... neden· 

t~ parkının beton piyoso yolundon bir görünü~ 

Belediye reisi ;vı, Muhamrner 
beri faali yett.e l ı;iunan L u 

banka şehir ve knsahaları

mızın imurmda mühim rol 
oynamaktadır fakat buna 
raimen belediye vergi ve 
resimleri Kanunu, belediye
lere mevdu imar v ..:sair halk 
hizmetlerini esaslı surette 
ifaya kafi varıda t vermedi
finden, Cumhuriyet hüku
meti belediyelerimizin mali 
bünyelerini kuvvetlendirmek 
ve kalkınmalarını temin et
mek için bu kanunu tadil 
etmektedir. 

Bununla beraber Trab
zon'un coğrafi vaziyeti ve 

mu olan alat ve edevat için 
(2i000) lira harcanmıştır. 

4 - Değirmenderede bir 
gaz iskelesi, menderek da
hilinde bir koyun iskelesi 
inşa ve hizmete tahsis olun
muştur. 

5 - Ayrıca moloz mev
kiinde beton bir iskele inşa 
ettirilerek hizmete açılmış 
ve bu iskeleye (7000) lira 
sarfolunmuştur. 

6 - Mezarlıklar nizam
namesi mucibince, şehir da
hilinde ölü defni menedile- ı 
rek Sülüklü mevkiinde asri 
bir mezarlık tesis edilmiş ve 

B=lediye _meydanı 
mevkiinin ehemmiyeti karşı- bu mezarlığa şimdiye kadar 
sında aktif bir rol oynamak- , (15003) lira sarfolunmuştur. 
tan çok uzak bir bütçeye 7 - Mumhane önü mın
malik olan belediyemiz, t.ıkasında bir sebze hali in
mümkün olabildiği kadar 1 şa ettirilmiş ve bu inşaat 
gayret sarfetmekten de hali için (11140)' lira sarfolun-
kalmamıştır. muştur. 

Ezcümle, 8 - Şehrin garp tara-
1 - Değirmendre mcv- fındaki İmaret mezarlığı fes

kiinde fenni bir mezbaha hedilerek arsaları üzerinde 
tesis ve inşa ettirerek hiz- (AT AP ARK) namile geniş 
mete tahsis etmiş ve bu ve güzel bir park tesisine 
müesseseye (28000) Ura sar- başlanmış ve bu parka şim
fetmişti. diye kadar (10517) lira har-

2 - Şehrin toprak olan canmıştır. 
ana caddeleri, kısım kısım 9 - Kavak meydanda 
parkeye tahvil edilerek be- kain etüv dairesi tamir ve 
lediye meydanı tanzim ve islab ettirilerek faaliyete 
islih edilmiş, denize amu- sevkolunmuştur. 
den, (Gazi caddesi) namile 10 - Belediye dairesinde 
bir cadde açılarak parke 

bir gıdai maddeler labora· 
tefrişatı yaptırılmış ve ay- tuvarı tesii olunarak işlet· 
rıca beton yaya kaldırımlar 
inşa ettirilerek bu işlere meğe başlanmıştır. 
(98,449) lira sarfolunmuştur. 11 - Şehir dahilinde iş-

3 - Eski tulumbacılık letilmek üzere beş adet oto
kaldırılarak, modern bir it- büs mubayaa olunarak umu
taiye teşkilatı vücude geti- mi hizmete tahsis olunmuı 
rilmit ve bu teıkilita lüzu- ve bu otobUilere (17465) 

lira ıarfolunmuştur. 
12 - Şehrin içme suyu 

tesisatı, hükumetten istikraz 
edilen (518] bin lira ile Hoh
tif Alman şirketine yaptırıl
masına başlanmıştır. 

13 - Şehrimizin müstak
bel iınar ·planı. umumi mu
vazeneden Üçüncü Umumi 
Müfettişlik emrine verilen 
tahsisatla yaptırılmaktadll". 

14 - Fenni su tesisatı 
dolayısile bozulan umumi 

:mezbaha dahilinde soğuk 
hava tssisatı ve bu:z. ima-1 
lathanesi vücuda getirilmeğe 
teşebbüs olunmuş ise de harp 
vaziyeti dolayısile talibi bu
lunmadığından bu mühim iş, 
bizzarur gelecek seneye te
hir edilmiştir. 

Önümüzdeki çalışma se
nelerinde belediyenin daha 
geniş mikyasta imar hare
ketlerine başlaması için etüt
ler yapılmaktadır. 

Soğuksu yolu rnethalinden Atapaik bulvcrına babş 

lağımlar ve eski su yolları 
belediyece beton borular içi
ne alınmak suretile eskisin
den daha iyi bir şekilde ya
pılmağa başlanmış ve bu 

Belediye 
işlere sarfolunmak üzre otuz 
bin lira ayrılmıştır. 

Belediyenin filen yaptır
dığı ve yaptırmakta bulun
duiu işlerden maada, bir de 

Müsbet neticeler vereceği 
kuvvetle tahmin edilen bu 
etütlerden sonra hazırlana· 
cak programlarla derhal fa
aliyete geçileceğini ve şeh-

bahçesı 

rin çehresinde esaslı deği
şiklikler vücuda geleceğini 
şimdiden mülahaza etmek 
bile zevk ve i:ışirah veren 
bir bahis teşkil etmektedir. 

Yavuz selimin annesinin yeni tamir gören türbesi 
fl'-....~~~J;:t.:::l~Jl;.p;:&~at;::;:ı.~&s:tma~-;ı 

ı imtiyazsı z, sınıfsız kayn'§şmış bir milletiz.. ~ 

1 Milli irade, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 1 
~ kaynar. § :~ 
J Halkevleri Türk Birliğinin kültür kaynağıdır. 1 
1 ülkümüze son yoktur. § j 
.. ___ as sa a ...-~)~mmmlA:lll_... 



D Birinci teşrin 

Orman 
işleri 
T Traltıon Vlliyeti or enl rı-

111a baılıeuıoı ili.dl teı il 
Edip bu meya da Kökn r, K · 
yıa, meş , kızılığa9, gllrgeo: 
Çam cloılerlol dahi lhtlv et· 
mekta n ekserisi kora bııli de 
va bir kııml de b ilah 1 i B· 

re edilmektedir. Kestsııe ci l 
i~e 5Qraene, or kaz lan sa il 
orm111ları da eıhnsıı nlt t knlu 
mnlklyet dabiliade k 1 aktsdu. 

Vlllyet Orm hırı J 80950 
hektarı kuru ve 12430 b ktarı 
da bıltılıt olmak zera l4S880 
hektar vt 11tiade ol p bu or
m .. lardaa ıerek tlc:ar t ye ge. 
rek11 tiyll lhtlyacııtila ektf\p 
k6p"I, inşaat lfl 8255 metre 
~iklp karelle v rildiğl gi i 

JlH ayal mnteı41'i lbliyaçl r lçlD 
24'0 k111tıl odua il 9913 k n· 
tal 7ıkıoık kö ttr için f zi 
verllmfttir. 

VilAJet orm~nl rıoın Cum· 
buriyet devrinde cördatn f g i· 
şar her teşkilUta oldu~u gibi 
ormıularında g rek imar ve fş. 
letilaeslnıie ıaüll.im t baddlll t 
arzetmlttir. Eıellml 3116 ayı
lı ormaa kanunu ile ona ek 
3444 ııyılı kanun ve nizamzıa. 
mesi her tlcarıt erbabiyl köy. 
lUntln orman nzerindeki intifa 
hukukunu çok s bil tir surette 
t mlo etmektedir. 

Bu cllmledec olmak Uz re 
kOyln yapRc ğı mektelıioL köp· 
roıo fçln lazım olan ker~steyl 

bedelsiz olarak temin ettiği gi-
1 şimdi evlerini inşa ve tumir 

11~ Jakacağı mnhrukotı d pek 
cUzl bir bedel mul:l:ııbllinde t~
tt-mla etmektedir. Bu ınllaa e
hetle ötedenberi mevcut olaa 
kaç•keılık , tahrlb t orman 
Y3Df111ları, tıırl çma gibi yol
sı.ı aluldar :zılmış ve bu kanunu 
h Qkllmlere alış ğ ynz tut· 
mu, olan i' sablpl rl de 11rtık 
teoa d ütüncelerden uzak knl· 
•ıştır. 8 11 aeyaadı '03 dava 
açıl•ıttır. 

Ormaa koruma teşki•atının 
JerlU. ıoıtertliği faaliyet de 
haa f lf H l kaylt bir r:ami 
teşkil etaektıdlr. Bu ıuetle 
or•aalar k orua•akla bere ber 
tahrip 11etiçesl çıplak k lmı~ 

a 

o 
Trabzon, tarihte Kara- grekçe de hakim bir ma. 

denizin daim ühim bir lıiget aldı bu z-:ımana kadar 
mefJkii -:>larak gö ü.lmekte- olan tarilıi i$tihal lerin 
dir. Ona bu eh mmi eti j;1; uir.e az çok bu gi'it~ de 
bGhşeden hiç şüph siz r.o • - tesadüf edilir. 
rafi mevkii, latif iklimi Kale! r fJe hırıstigan 
ve müstesna t bii tüzelli abıdatının bir çoğunun 
-idir. Tarihin en ~sici za temellerinde her h 1lde duha 
manlarında bütün an dolu- evelki putperest devri asa,, f 
ya yayılan fJ,. ilk medeni da varaır. Ba giine kadar 
yelleri kuran Türk ırkınd n Tr bzon da esaslı Arke-
insanlar ıüp~e<>iz Karadeniz elojik bir teharri ve flüt 
kıyıların.n v Trabzonun yapılmadığı için hu bakı · 
da ilk medeni s kinleridir. dan ğeniş malüm ta sahip 
Eldeki agud ta öre Trc.h- değiliz. Bund n dolayı gö
zon tarihinin f erin; milat- runuş öre Trabzonu tari· 
t n önce alt•ncı asra do • ru lıi eseri erile iki simaya 
gÖTriqoruz. Trabzon /g('n ayırırız. 1 Osmanlı 
müstemlekecileri arasında deflrinden cvel, 2 - Os-
bir mevki alıyor. Yunan anlı de'Ori. Birinci seride 
alemi ile iktis di e medeni en şayanı .dikk:Jt eserler 
bir 11l:ş 'Deriş başlıyor, mu- surlardır,· deniz kıyısından 
haklc11k A. i ayni zamanda başlayan e iki dereyi 
Trabzon iç m mleketin de garmc:ı suretile ort:Jda 
mahreci ve mahade e mer- bıraktığı platformu çerçi
kezidfr. lnm h ki iuetindL vcfoqen bu surLar Kindin r 
Po t deıv~t>ti de ırin.d Trab- sırtmda r.. ih uet ho 'ur. Bu 
zon ve h val:si rzzht ır bir lı kim m 0 vkir/.• Korr en r 
idareye sahipt r Roma den v Osm n ılaıd.ın k ı · 

devri de bir sr. t nat h ki ı ma bo.ka ıa v rdır. S ırl z., 
migelL ş ,klmd görulü . bir devirde g p adıgı 

Trabzonun tarihi sürlerinden biri 

Mil ·dın altıncı asrından muhakkakdır. Bazı kısım
sonra Kültür b kımında.n /arın temellerinde görülen 

ırelclı:şen ş rki Roma büyük ıue harçsız bloklar 
- Bizans g 1d Trabzon da eski plaj de'l.Jrine kadar 
hiristiganlığın koga bir bir ufuk afa.r. !:n son 
intiı r sahnsı olmakla be ilaveler Osmanlı devrinde
ro.ber kültür ve din dili . dir. Biz:ıns 'Oe Komnenler 

• 

Kız ort okul direktörü 
Abdullah Gün 1 

devrinin eserleri, hemen 
her mahallede görülen kü
çük "e bü!jük kilis !erdir. 
Bunl rın en mühımleri 
ctımie tahTJil edilen A ıasof
ga. Ortahisar, Yenicuma 
abideleridir. 

Nufus 
Du 
Bi 

umu na 
b kış 

) 
I 

16ıncı yı!dönümünü idrak 
etmekle mübahi bu/un~l1f1 
ğumuz Cumhuriyetimıı1

1 . 
olan imart!t camii ve müş· sayısız feyizli ve değer ı 
temi/ati Osmanlı mimarisi· muvaffakiyetleri arasınqf 

inerken sokak arasında 

ıörülen •(le fetihten bir kaç 
sene onrn gapıldığı üze
rinde '·i itabetlen anlaşılan 
çeşmedir. Osmanlı 4 vri 
içtimai mıiesseselerinin ti
pik nr.ımunelerinden biri 

ni-ı güzel bir eseridir. Köp- id ri. askeri ve mali mıı ok 
rü/er Komr:enler devri asa. kiyetlere ve hlllkın ht!f sa· 
" olmakla bern.ber sonradan hadeki bütiJn medeni ha!e 
ilaveler yapılmışt11. Şehrin lariniJ esas olması itib11r1': 
mrıhtelif semtlerinde qük:se~ devlet teşkilatında ehemf11

1
' 

len kalem uclu minareler retli bir yer alan nü~ı: 15~ 
de Trabıonu süsleyen bu durumunun da 19 yı 1 

devrin zarif eserleridir. 
Hırıstiyan ve sonra Os
manlı devrinin dııha ziyade 
dinf maa ·ı şeklinde olan 
tarıhi 'Oe sanat eserlerine 
ilavet n, tabi .. tın esi geme· 

eserinden bir nebze /Ja~· İra 
setmeyi Faydalı bu/uyorV · 

3.:J9 yllmda d•ğan ~~rrı;. tıid 
huriyetimiz Trabzon vıllifk. 
ti merkez kazasında es 1 

Ce 

id•reden 35162 si kad'i edj 
ve 3 /81 i erkek olf11a., 
üzere 6 343 nüfus devi İçi 
almıştı. 

ta· 
Bu yeküna gerek o r b 

nhten bugüne kadar f1et ir 
sene müte11asiben artf11°e tnas 

k> suretiyft: doğan ve gere 
8
• 

dıg·er mahallerden na/dd7 

ır 
ne ederek gelenlerle f11 /e te 
hacir ve mülteci s!falıf e· 
ecnebi memleketlerden g t1 
/ip vatandaşhk kanl1~1• değ 
hükümlerine tevfıkan ta O ta 
iyetımize kabul edilen Jfl lira 
fus miktarı 2i900 ü ka 

1
k 

ve 26612 i erkek oln1%8 
üzere 51408 nüfus da Ji ~ğ-uı 

Ayasofya camii ilave edilmiştir ki: 16 )' 
ıçinde vilayetimiz nüfllS~ 

diği binbir zinet içir.deki 
giizel Trabr.ona asri 'lle 
dnh:ı medeni bir dekor ve 
sima bahşeden fit edecek 
olan Cumhuriyet Tıiı kiye· 
sinin daha hayati ihUyaç. 
lar karşılığı eserlerini içün" 
cü bir tarih ve sıJnat devri 
olarak saymak icap ede· 
cektir. 

Abdullah Güne/ 

nun bir misline yakıfl y! 

tım arzetmesi dikkst J' 
memnuniyete değer f11 1 
hiyettedir. . . de r.ıını 

Hırıstiyan menb 'd"nin 
bukadar çok uğu Tnı. zo un 
yine coğrafi P./ıemmiq tine 
at/ edilebilir. Burnsı Huıs
tigan / aaligetinin s-ıntr lı 
olmuş, içe ve bütün sevalıi
le buradan tesir icra edil
miş, nl!tekim Maçka lıava 

lisindeki kızlar. Mergamana 
Manastırları da •on zanıa· 
na kadar Ortadoksluğun 

mühim ve dfoi merkezle· 
rinden sayılmıştı. 1 Cumhuriyet devrinde ya-

Trabzonun Osmanlı de'O- pılan demiryolları millet 
rinde ilk eseri mumh-ınege tasarrufunun bir eseridir, 

Yine bu 16 yıl ,çıP si lıta 
12565 i kadrn ve J70J1 ,ıJ 
erkek olmak üzere 29ii9 li~ 
ölüm kaydedilmiş ve.~ eti ~r 
nüfusta Trabzon vJ/a~ef . 
merkez kazasmdan 8 J<fİ' 11fe,; 
vilayet .-e kazalara n6 ~ıişk 
hane eylemiştir. 

66
oJ 1elcu 

ffyrıca 16 yi/da _ l 
3

91 'Qgü 
evlenme hareketi ve sflil 'tte,e 
boşanma hadisesi te ;e ,. 
edilmiştir. . rife tle 

()lan uzı sabalu d teşcir edil- 1---------------------..-..-----~----------------- --------- Umumi vaziyeti ifJb8 t' ~lq,,. 
nüfus işlerimizin çok ~8/16' 4t;ı 
m memnuniyet bir sef'1 ~ıı· ı 
reket t§kip etmekte ofdll. pif '>ı1111t 

•ekte ttuluamııktadır, Bu me-
J••dı 1500 lira ı rfiyle Bozt p 
• e Sojukıu ıoblı:nları a 
15514 adıt muhtelif c:iı11lerd 
fidan dikllmiftlr. 

Meryemııaa tabir edil o H 

lllQllta bir oraaa ıerv ti teşkil 
eden '4000 hektar vQı'atıa ati 
ormanda zulıar edea ( lp HX· 

4'eratatuı ) tabir aliilen bbuk 
böcekleri zuhur etmiı ve bu or· 
oaaaı lıtila etmittir. öano g . 
çUmek: için derhal QcadeJsye 
girltllmiş ve ti diye kad 
5260 lira aıırfe41Uerek 175 bek· 
tar ••hatla 2S51 etre mikflp· 
taa ibaret i308 a et ağ.ıç bö· 
cek iıtllbındıu kortulmuşt ur. 

Y ııksrıdak.i izah tta nıa. 
•ılıtcağı lıere vilay ti lı or
manları ı n2i11 bir aha)a ma
lik olup hilhaııaa (Maçka) v 
( Ot ) ltızalarıaa ıit kısımlar 
şayanı ka7lttir. Bu orma lamı 
pek arızalı olması dao ntıup 
derecede iıtlfalie edile 9 ekt 
be cie cnıergıibe isabet ede 
mevkiler itlıtilmelt ıur t1i fn. 
tıra edtlmaktedir. Kıymetli ev. 
safı hni:ı: olaıs bu arma lard~ki 
ee"aç Jadın cinsini t şkll c ip 
pek yaşlı olma alan kağıt ha· 
mvnıa.un yıpılmnıına el erişli 
bulunması itib rlie \rn orma . 
Jarıa atiyeo işletilmesi hususu 
er iiÇ Cı.ımhuriyet h O. etinin 
fe7ıln4iea geri kalmıyacatı a 
f Opbf 7oktur. 

- Baştıııatı 4ı de - ' Halkın en bügii.k adalet 1 arı olmuştur. Ceza evlerine 
3-5 sen meTJkafen muha. 1 ihtiyacını temin 'Ot: tevzi düşen kader ve kaza kar
lc.e ı i ıijren ııe J edecek hakimlerin mulc.adde- hanları iyi hal ve niyet 
6er at eden masum/ rın l ratları tesc.düfden kurtanl· d recelerine ğöre mu ygen 

dedi m znunl r niıbetle mış terR 'lJC tahvil ,,, tecıi- bir müd et sonra amme 
istiıg r edileme celc dere- geleri es slara oa "/anmış hizmetlerinde çalışdırmakl 
cede idi. k rarl rında itinaya ilnti hem cemiyete avdete hazır-

Cumh ri et h • kumıti taharrigata mecbur tatulmuı lamakta h ~mde biraz mad-
muhake sal/erinde ta· Jj istif adelcri düıiinül ek
raf Ların d vagı ı:altmaları- tedir. lmrtıli ve Edirnetleki 
R• mani lıük•rnlerin bihak· a.ıri ceza vlcri hem sin i 
kın tatbiki ile ihtilaf fa,zn müessese hımde tam bir 
hem seri hem adlu hakka islahhab.e olup ayrıca 6irdı 
sggurt halli lemin ediltli. çocuklar için huusiyetlerinı 

1T1eli şer'i mahkemeleri ztiraz 
fle j tinaf uıulunu ortadan 
k ltiırtiı. Süinigdli d flalı· 

ltzrın muhtelif k nura olla
J'lndan istifı Jeıine ani 
galnız temvfa go!u kaoal 
edildi. Nilt et modern rlı•· 
let büngeıine gar g11n oe 
i11/cıltiln te amıag n mıcenl 
mefls• tı ız 916 un Jinıle 
le 6•1 ıcilmıkl• şalııın oe 
ailenin haklarını adi weı:i· 
6eleri f ikılı d kurt ran ..,, 

mme h .. lclarını m h f tıza 
eden medeni e borıl•r 
v Türk t:e% k nıınu lcah•l 
edıldi. O sene Big- Millet 
Mediıinin Ttrlc milleii :s 
•n miiltim e hagati ı -
fa tlerini ıerh tan:1i111 
•ıl•di. Artılc lıa11 fitıoan 
lcalkmı~ f ai~ için mutıdil 

oe mıılıık hat kllbul • ıl•iıtir 

Aoif.katlılc kanunu bir töre ce%a evi tesiı dilmiştir. 
çok tadilattan SCjn•a son Temgi% m hk melerinde da· 
şeklini almış fl•ulr. ılar: ircler tevsi ıdılmiş davala-
hakk:n miıdaf ii mahkeme· rın m ~ iyetine göre suratle 
lerin mii.zaltiri sayan kanun tetkiki temin edilmiş ve 
meslekle iter d-rlü ten/İrata b zı lıuku daıv lall gu dun 
"' mensuplerine gersiz it· her tarafın azami bir ag 
h•mlara meydan vermege- ;,inde temyiz tetkik-..ıu~ın 
cek hiikiımler ile halkın tll eticesi elde etlildiği ve 
avuk•tların menfa tını k.11- Cumh ri etin en fe!}JZ i 
r uı fJe istılclilerini bir ke- teşrii /11. ligetinden bıri < e 
" d ha ilan veftırs "n egledi. 9Jo gılı iirinci teırinzna:: 
~" katlar b rolar k z i ve merigete tiren meşhut ~uç. 
id ri ı r U:r bu k nuniarı /arın muh kemesi h kkında· 
isalutle t thilca çtılışr.oak- ki kaRanl!n kaha/ edıl ne ... Je 
tadır/ar. h k •e adalet bak. .. und n 

Crımhariget hım le. ra fert fJe de o/eti cihaz! and r,ü• doıtll lıınt dı Jaıenlt1rin nuş olur. Kanunun isabetle 

nu iftiharla kaydetmek ;-11 
t tbiki halk üzerinde iyi vazifedir. ~-Q/i 

~'il 

tesir!/ pmıı suç/ar gandtırı Eg-"ıtmen Kurs"'.,~ :~ e$ 
/. z/11 azalmış vatanda~/ar , •'Q 

ıı l lt 
iı ve güçlerinde k nu un Beşik:dü.:r:ü E~itıneP kur• -e· 11 1)ı 

· · · t b · 7 'toıeıs ,. '" ve cemıgetm temın ıncı ır randımna ol r k 9 e~ı ~aı. i' tn 
kat daha mazhar o/muı 'lle zun vermit ve bu eğitıncrıle'ıerİ~1 ~37 
bu sebeple memleket dahi- lcrioe giderek köy mekteP1ctif \e 6 
!inde suç nmfus ve seviye açecak ve köy çocukl:ırıııı . ~ ~t tnı 
de ece sine göre dünyanın tirme~e koyuhıcıtklardır ki ,ı ~ltı 

Kuu biuıı nisan• ,şur· i~ ~n 
en mütekl.:.mİ/ milletlerinin okul t driııatına tahsiıs kılıoısı eııfı~ 
ka.yd ettiji rakamlardan · Kura mlldürü 've öğre~~ıer•P' ı ,~~a 
çok az ol uğunu bu es slı · nisana 1;. dar aali vsı:• ı ~ ~l 
kavrayışın meşkür neticesi dö mişlcrdir. . 0e-Jtl 11 l'./ı 

k .. .. Alı / Nısn da kura ikiocı ~tıf• 1 ?ıe 
ahıra gorugorıız. • ıoa '{Je . . b 1ıyıc' :i ~ / 

. , ~ d . . b t. d eğıtcnen tedrıaııtına aş • L."' tf a 
şeraıtın mus11a es n s e ın e iJfl ~"ce 

bu ~a"u. un ~atbik saha"sı~ın Bisıklet en ıı ôt_,. ı,~Qrn 
genışletzlmest suç/ rı kok.un E . 1 ,_ dar c•-' ~·f L~i 

• tl ış eı. ve bit ,ı ~~i 
derı lc.cldıracaımd n emın olan uzun sokakta eliı:ıe pJıi~1 • ~ 
olunmalıdır. parı& mukabili kira ile 1. _,,, lQ'1ız 

• • • ..1't6P 1 ıJV Q[ • Bır mı/Jetırı yaş m şart. al.ıın çoluk çoc:.ılc, aaw ~ıııı ab I~ l 

l h k · I · t' · tepsiaı kimselerin ıcce ,eı'-' t,/'' 
.akrı'n~b 1 'l'!) o La_n -k'' ımaı Öğrenmek, ıezınek, te bıl lıı.,'"ı 
ın ıla ımız":ı uuga dahi t '·t ld 1• 1 ,.qıı•• .ıır' -,, . e me11. e o ıı11. arı, .. " ~ P t · ıs 
Ebedi Şefin ılhamındsn çıırpma" alemi iıııç etcrıe . .,et'ıı to,. . C , .0111•1 tJ" ~ e,s 
alınan f egz 'Be eserlerı um- tile bu amıqe yolunun di''I' ,ı 1~11 
hurigetle birlikte em~n.et bozdukları vakia ve , b• ar•':,o ~ 
etliği hizler Milli Şefbı ida- aolıışıl ası üzerine v~~~:ıe ~,ı l~i 

. . k J vo neşrıyatırııızı dı ~6P ;ı ,_. 
resınde ebedıyete aar mu B l d' R ·siDliı.iıı 00e ~('' 
ha/aza edeceğimize bügük ~t~byııı c eb~~ekl telı b~ c• "'''~ ~,-~; 

ı ı artta ısı e e . 1 lı'' 'rı 
hagrnm adına msne'fli huzu. gezme we reçmeye ~·1~1, ~ 1 

randa bir kere dfiha ant içi· emrini verdifi ıneınouııı)'e 1~"ıı'>ı 
goru , b r ;alu:.1:1ıı~t;., ~ Q 
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öylerimizde çalışmalar 
rığf 1 - 180 dekar arazi üzerinde 45 aded ilk canmıştır. 

58
. okul inşa eilmiş ve bunlar için 83648 i lira para 11 - 123 kilometre uzunluğunda 99 adet ah-

8k Ve 24230 i imece olmak üzere ceman 117878 şap ve beton köprü tamir ve inşa edilmiş bun
ri/e lira harcenmıştır. lara 9973 lira pa.ra ve 7794 imece olmak üzere 

.~:~ 2 - Üç 1'-öyde yatı pansiyonu inşa edilmiş, ceman 17 467 lira harcanmıştır. 
tf/ık 1500 lira para ve 200 imece olmak üzere 1700 12 - 34 aded köprü menfezi tamir edilmiş, 
ah' lira harcanmıştır. 336 lira ve 213 lira imece olmak üzere ceman 
rııt: 3 · Altı köyün okuma odaları tamir ve ye- 549 lira harcanmış. 
~;e. niden inşa edilmiş, 586 lira para ve 140 lira ime- 13 - Bir köyde spor alanı tesis ediimiş ve bu-
eski ce olmak üzere ceman 726 lira masraf ihtiyar raya 250 lira imece harcanmışbr. 
dı~ edilmiştir. . . . . 14 - 700 lira ve 70 lira imece sarfile 6 adet 

f118. 4 - Zeytınlık fıdan ve bahçesi yetiştırmek umumi bahçe ve park tesis tesis olunmuş. 
evır · • 80 l. h 15 12 d k l k d 2 ıçın ıra para arcanmıştır. - e ar ı , arazi üzerin e dükkan 
ıa· 5 . Köyün manevi şahsiyetine 12 dekarlık inşa edilmiş, 135 lira ve 30 lira imece olmak üze-

he' bir tarla alınmış, mubayaa bedelile tohumluk re 165 lira harcanmış. 
1ak masrafı olmak üzere 134 lira para harcanmıştır. 16 - 67 kilometrelik hatta işlemek üzere 12 
~: 6 - 339-340 senesinde 46.932 yılında da adet telefon makinesi satın alınmış, bunlara ve 

11 
11• 144 buğa satınalınarak münasip görülen köyle- hatların temdit arreliyesine 1813 lira ve 727 lira 

~Je te tevzi edilmiştir. imece olmak üzere ceman 2540 lira harcanmıştır. 
ge- 7 . 38 dekarlık arazi üzerinfle 196 aded su 17 - 32 adet heykel ve anıt tesis ve inşa edi-
ıJ~~: değirmeni inş~ ve tamir edilmiş ve 10120 lira pa- lerek bunlar için 3732 lira ve 33 lira imece olmak 
t~a t, ve 12047 imece olmak üzere ceman 22167 üzere ceman 3765 lira harcanmış. 
adıfl lira har~anmıştır. . 18 - 590 dekarlık arazi üzerinde 25 adet ca
f71Bk 8 . iki adet kıremit ocağı tesis olunarak bu mi ve mescit tamir ve inşa edilerek btına karşı 
ahd ~R'urda 60 lira imece sarfedilmiştir. 12670 lira ve 7727 imece olmak üzere 20697 
Y. 9 - 1238 dekarlık arazi üzerinde 56 köy ko- lira harcanmış. 
s:,, ~ağı ini a ve tamir eailmiş bu işler için 5413 lira 19 - 23 kilometrelik mesafeden demir boru-
~e 'lllece harcanmıştır. larla 19 köye su getirttirilmiş bunlar iüin 3268 li-

f111' 10 _ 480 kilometrelik köy yolları ve kaldı- ra ve 1580 lira imece olmak üzere 4848 lira har-
if1Je ~tnları yapılmış, bunla için 845 lira para ve 135835' canmış. .. . . 

si lıra imece olmak üzere ceman 136680 lira har- 20 - 332 koyde yenıden çeşmeler ınşa edl-
5ft F - · · · -· bunlara 7813 ü lira 3745 i imece olmak üzere 
5e~ Urkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ceman t~558 lira harcanmış. 

;ye1,1 M 
1 

le . . J 21 - iki adet su kayusu açılarak imece ve pa-
ahe f!m e etzmzzae zirGet :ıirai madtJelerin istihs.line } k 540 r h 

i' 'ıleri için kredi batmak azami derece de gardım ra o ara ıra arcanmış. 
ak 'ttiişkiilatını fle mrıhtelif etmelctetlir. 22 - 149 adet umumi hela inşa edilmiş imece 

6oJ ~,lcillercleki mıırabahacılı;ın T.C. Ziraat Bankası ve para olarak 2758 lira harcanmış . 
;9! ,Q9ii.lc. zararlarını ta~tli~ ıiftçig• doğrutlan clo;rugo 23 - 4 adet çamaşır evi inşa edilerek 85 lira 
pıt «erek buna karıı cıtltlı gaplıjı g•rdımlartlaıt baıko . f . . 

s ~, ~ .. slı bir ıelcilde mücQ. 1929 ıınui•denberi faali. ımece sar edılmış. 
ri) '4ıe çarelerini ilk defa yete ıeçmiı olan lcredi 24 • 5 adet hayvan sulama yalağı yapılmış 

aar' ~.ı::.•lc arayan tlevlıt odamı. kooper•tif leri vasıtosile de 25 • 22,5 kilometre murabbaında 28 adet 
•• la l t lcretli vcrmelct•tlir. i p6 ıt at Paşa,. 0 "'"'ur. ual•n '·al 643 lcreJi mezarlık ıslah ve tamir edilmiş bunlara 1069 li-

AıJ' 188 8 Seneıindeaberi nı .. ,.. 1346 1. · l k ' 2406 u1P r ııı,111Gzam f aaligette bula. kooperatifine ba;lı olan r.a ve ıra ımece o ma ti zere ceman 

inhisarlar; 
inhisar/arın kuruluşu: 1 Tütün ve tütüncülüğümüz: 
. Kntlenlo emniyet Ye aıbhı· -Tutun, Trabzon Vilayetinin 
tıle alakadar bu luD&n iehisar ea başta gelen toprak mahsul· 
maddelerinin husuııi · eşbBS ta- lerlndea biridir. Trabzon, Pulıı
rafıodaa imal ve piyasaya arzı· taoe ve Mıçka'da toton ziraat 
nı zararlı gören dnlet. bütOn Ye Ucarethain ( 90 ) yıllık bir 
bu maddeleri kendi şUmullO mazisi vardır. 
kontaolü altında bulundurmak Trabzon tQtQı::lerlnlo dış 
aayeıile bir devlet inhisarı teş- memleketlere ihracine ilk defa 
kil etmiştir. olarak 1880 seneılnde başlan-
Tevhid : mıştır. Trabzon menşe adile ih-

Cnmburiyet devrinde kuru· raı; edilen Pulıtıne, 'rrabzon 
lan tnhisarlıtr idareai, evnlce ve Mııçka tlltllnlerloia kısmı 
tDtılo, içki inhisarları namı al· asamı Şimali şarkı A vrupı mem
tıada mUteşekkil ayrı, ayrı lda- leketlırile Mı11ra sevkedilmek
reler idt. Bunlar 932 1enesinde htdir. 
tevbld edilmiş ve müteakiben Umuıııt harpten ıoorı Trab
tuz lnlıisarlle ecnebi bir şirket ıon menşeli titllnlere kapılrm. 
elinde bulunan barut inhisarı 01 kapamış olan Mısır fabrika
da bu idareye kal'lmıştır. Jarı. Cumaurlyet devrinde yine 

İnhisarlar Ba,mUdürll 
B. Heşat Torun 

Geçın ıeDe ecoebl bir şir· 
kete ait Pulunıa bira tnbisarı 
nıa mUd"eli bittiğlndeo muka
flleli uıatılmıyarak blra itleri 
lnhiaarlar idareslno verilmiştir. 

hıhi11rlar idaresloin nablyı 
ve köylere nrınceye kadar teş . 

kllltı buhuıduiu11u •azarı itl
barı alan Cumburl7et hükllme
tlalz, köy1Qoün va hıtlkıo sıt

ma yüzllnden duydutu elemi, 
ıstırabı ıOr'ıtle Ye kolayca l)n
liyebilmık ıızre kloial inhisar 
madtlılerl arasına koymut vı 

bunların satışlarını 41iabl inbiaar
lar ldareaiue vermittlr. Kısa bir 
umanda çok bnynk faydalar 
tealn eyliyen bu isabetli ka
rarlı halk ve köylUmQz klnla 
ilıtlyaçlarıaı kola1ca tadarllt 
ede bllmekledlrler. 

'l'arbzou tütünlerinden ıııtın 
alma~a başlamıştır • Bilhassa 
son zıtmaalarda mısır'da teşek

kül eden milli bil şirket Trab
zon Ye P.ızıtr tQtUolerinln en 
bUyük alıcısı olmuştur. 

Tütüncülüqümüzün inkişafı: 

Cu'llhuriyet devrinde Trab. 
z:>n tUtUncnıu~u çok inkişaf et
miştir lohhıarlar idaresinin yar. 
dımlle ekiciler köylerinde 
teani ku rutma yerleri yapmış· 

lardır . 
Cumhuriyet devriad.e, tU

tQacUlükte ea eaulı iılAlıat, 

tohumlar üıerlndo yapılmıttır. 
Enelce bu nıutakadı (dik asor) 
(11or) (Ruı) ve (Mataracı) adın· 
dakl totıumlar kullaaıhyor .,. 
elaı ıdileıı mahsul melez bir 
tekil alıyordu. Yupılaıı tetkikat 
1011unda bu mıntaltaya en uy. 
ıua tohumun (dik uıor) tohumu 
oldoiu ınla~ılmış va yapılan 

daimi irşat ve vesayn lıiOnunda 

bu ciDI tohum tamim ettirilmif
tir. Buaan iıtlbsal edll~n mab
ıulnn yQzdt 80 ai (dik asor) 
lobumudur. 

Fenni binalar ve idare binaları: 

Cumhuriyet denindt lnbi
ıarlır id:mısioce biri Pulataue
flt 400 bin, di~erl 600 bin k.ilo
hılt olmak tııere iki m1ı1aızam 

Uıtaıı deposu y&ptırılmıştır. 

Hım şebirl ıüıle7ea ve hem de 
tııtnalerin fıani surette muha
- Arkuı Selı.izinci uyfacia -~" ve 1924 den sonra köylerin. .agısı 4016 ••ortak lıra harcanmış. 

'' le sagııı 110 bine yakındır . ~,..._ ___ _:,,_...__..__._._...__. ...... -...._.....,..~-..---.---..-..---------------------------
~ O.ligetini ıenişleter• m•- Kredi lcoopcratifleriniıa T 
1 'ta '1e Awupugı bir mü· •• k K •• 1 1 d Y D 11 t B 1 C IJ tiese haline inkıltip etm 1 taahhüt edilen sermayeleri ur oy erın e aşayan or aş 1 anavar 

0 
;ıJ ~~~ Z!raat bankasının 911• 4.000,000 oe tahsil edi-

11 -e· ,~as,, do ıdaran tarihinde len sermagelerideı.100.000 Sıtma Fi rengi Trahom Verem -- :-
,~6:: trnıihim dönüm noktası lira.dır. Ayrıca 1,5 milyon 

.u.- ı' le ihti_qat sermayrsi fJardır. 
lt1:. , ~7 sımesinde çı a·zları 

tıi e 6 I b d Ortak savısı ae sumaye 1e ~ ruıkayı mu ıtar u ev 
il~ 't 'tıüessesesi halinde to. mikta rı İ<ocıp'!rati/lerin buıün 

'tıt· 
1
'c11 3202 uuma".Jlz Tur. başlı başına b'rer ~uvtt 

ıf 1q C · ... ,•raat olci:ıklarını •Östermejekiiiidir. r•" tlfnhurıgelı .. .5 

ıe',ıf' ~lccısr kur.u. 11unun neşri Hariçte Lam itimadı 
~ ~"· ı haiz bir müessese olarak ı ıl ede Bu .canu11la 

01-1<' ~t i isttfp;~'iitur arttırılma- çrılışan T C Zıraat Banlca-
,~tıf• ~ lıe ba,,k.ının çif tçiy~ da- sı vatandaşların bügiik 
, 1.ı.a ~fagd . Jı o masını lenun itimadına da mazhar olmaş 
11 ~ Ce/c şekilde çalışmak ve tevdıat miktarı günden 

oı-' 'l~ll'?u ilk plana alııtmış güne artmakta bulunmuştur. 
''~ ~~~ru gihi bankanın hu. 1923 senesine ıelincege 

1,1~1•. ~ 1 esGslarında, idare ma- kadar ziraat bankasına ga-
,,ı ı,'1;~nıasında ve alelumum tırıl1111 paraların miktarı 
ıı0 a; t~ 1Yet pirensiplerincl~ çolc ehemmiyetsiz ilci. 7 924 den esi ltt ~/, deıişiklikler vucudrı soıara vaz.iget temamen ele· 
lı (1 ~ltılrniş fle bu suretle iişmiştir. Banka bir taraf-
'"tıP ~'•ıese yani bir tekamül tan llilhaısa müstahıilı 
1~/ ~;esine tirmiştir. Mezkur kredi temini tibi mühim 
',/ '%"1ala banka sermayesi tuuif eıini ifa etmeje çalı· 
',11: ~l ~ilgan liraya i•ıa; ıırlcen diğer taraftan •em· 
,.d' "''* balunmakt11dır. lclc.ıtlc t•sarruf terbigesiıtin 
d'~ ~l-1\~nıman bahşettiji ıe- do;maıına "' lc.u'flvıtlenme· 
1-~.. ~lı ~1!/cte istmad.~n banlca, stn• d2 hizmet ıtmelc.terlir. 

P" \ ~ile,, muhtelif ıelcillırde 16 unı zar/1111/tı 70.000 
~,.tttQhtelif "adelerle kredi oatandaşın 8tJ, 000,000 Ur•
~~~ta ve zırai lcreclilerin sının brı hanlr.ada balunmaıı 
~ olan •e memlelcet milli tasarruf hagatındıılci 
~ t veg• dııın'• ıiirıimü 6•ııilc gcri11i ıostcrir kuv· 

,,,, lcı6iliııli ,,,, •• ,. '"'" ,;, .,,,,.,,,. 

Türkiyede (sıtmayı) tanımayan köylü bilmeml mızı öğreneceğiz. 
yar mı~ır? S:ünkü uzun sava~ yılları ve kötü Sıtma: sıtma mıkroplarının sivrisinekler va
ı~arecıler ~lınde .kalan bu sevgıh yurd ; Cumh~- sıtasile insan kanma aşı\anmasile başlayan kötü 
rıyet devrıne gelır1ceye kadar bu cana varla hıç bir h t l kt ., t l k . . . h as a ı ır. 
ugraşrnamış ve sı ma ; mem e etımı~ın emen 
her tarafını sarmıs, köylerimizde öten bir bay- Sivrisinekler· sıtmalı bir insanın kanını emer-
kuş gibi yıllarca uğursuzluk ve ölüm saçmıştır. ken o adanıın kanındaki sıtma mikroplarını hor-

Sıtma: memleketimize en çok zarar veren tumlarile alırlar. Ve sona sağlam bir adama ko
kuvvetimizi en çok kemiren hastalıklardan biri- Barak yine hartumlarile bu mikropları sağlam 
sidir. adamın kanına kusarlar. Böylece sağlam adam 

Onun için devletimiz bizi sinsi sinsi içimiz- da sıtmaya yakalanmış olur. 
den çürüumeğe çalışan bu azgın haydudu birinci Birçok kimselerin zannettiği sıtma; hiç bir 
düşmanımız sayarak onu tepelemek için elinden zaman fena havadan, kötü suları içmekten, çiğ 
geleni yapmata başlamıştır. veya bataklıklı yerlerue yetişen meyveleri ye-

F akat biz de, devlete elimizden geldiği ka- mekten ve üşütmekten olmaz. 
dar yardım etmeliyiz ki bir an önce bu beladan Sıtmanın tek sebebi sıtma mikroplarını taşı-
murtulalı•. yan sivrisineklerin bir insanı sokmasıdır. 

Bir düşmanı tepelemek içi11 evvela onun Durgua suların, bataklıkların sıtmayı yap-
kuvvetini, tabiatını hçcum biçimini bilmek lazım-
dır değil mi? maktaki payı, sıtmayı taşıyan bu sivrisineklere 

Şu halde bizde evuela baş caD düşmanımız ve yavrularına yataklık etmelerinden ibarettir. 
olan sıtmanın ne biçim bir hastalık olduğuau na- Ruknettin Fethi Olcaytuğ 
sıl korunmak lazım geldiğini ve sıtmaya yakala- { Köga••'f\ D•ktlJT• lıitaiı11c•11 ) 

aıalırı bu canavarın elinden aaıal kurtaracıt•• - Dt. r•m edecti -



inhisarlar; Cumhuriyette 
Sıhhat işlerimiz faıalılfıaı temin eden bu depo. 

lar lçhı 200 bin liraya 71kın 
bir para sırf edilmiştir. 

İDhlsıırlar idaresi, Pulatane· 
de bir de asri Trabzonda yüph· 
rılacak son sistem B. ş.ııOdılrlOk 
bioaılle, Pnzar'dıı y ptmlac•k 
tUtUe bııkımevi içtn tı>tklket 
bitirilmiştir. idare, bunlardan 
baıka öııO Uzdeki sene z!lrfın. 
d11 Pulltanede muazıa bir tn 
tıın takıauıvl d h: loşa ettlre
ce.ktlr. 
Müliayaat: 

Cumhuriyet deniade ldare
uin, Trabzon mıot11ka aodıo 
satın aldığı tOtQa miktarı 20 
mllyoa kiloyu mGtecavizdlr. 

lahlsırlarıo yaprak tOtün 
mubıyaatı seneden seneye ço. 
talmaktadır. 938 mohıulüaden 
satın aldığı miktar uç milyon 
kilıdur. 

Ekicilere Yardım: 

1 - TUtUaleriu denk. hali
ne koıaulmısı frin ıeoede 300 
bia atlet ataç ile faizsiz olarak 
lM-200 bla lira arasında anaa 
teni edilmektedir. 

2 - 11i tnuın yeti~tlrea 
ekiciler Arasuaia mo abaka aç· 
mık suretile toton fidelilderl 
Din hazırlanması, yaprakların 
kırılıp kurutulması ve demet 
ve denk 1apılması samanların· 
da, Hilede Uç defa tekrarlanan 
mUs.bakalarda Birinci ve ikinci 
~elenlere ikraiıiiyeler veril
mektedir. 

3 - Neşrcdil ·n broşUr ve 
b0lteo1crle tUtllnlerin na~ıl ye
tfştirileceıti, hastalıklar Jı1 nasıl 
m !lcadele edileceği hakkıoda 

ekiciler cazaı i olarak ten •ir 
edilmekte ve senenin muhtelif 

1 
ı ımınlarrnda köylere göaderl· 
l~n ekisperler taratıtdan umeli 
bllgller verilmektedir. 

4 - Köy ço:>uklarıoın bil
gilerloi arttırmak maksrdlle 
f ennt totnncUIOğe dair neşredi
len kitaplardan kafi miktardı 
köy mekteplerine tevzi edil
mektedir. 
btihsal f1e geçim: 

Trabzeo, Palatane, Maçka 
ve Pazar mıntıkalarındıt 7200 
zıırra tarafuadan 29JO hekt~r 
arazide tntua ziraati 7apılmıkta 
Ye seaede 3,5 mil7on kil-. tn
tuıı lıtlbsal olunmaktadır. 

TUtüa. ziraat[ yOzUoden ee· 
çiaeulerln adedi tallmiaeo 50 
biıı JtlşhUr. 

K•çalccılık : 

Trabıo.ıı Vilayeti dahlllııda 
tntaacnlotııa iuklşafı ve halltıa 
bu 71lıde11 mazhar oldutu re· 
tabı kaydederken, tütııncUJGk· 
le alakalı buluaan tıHQo kaçak· 
çdıtı bıkkıada bir bilgimiz .ol
ma.t ıazıag.,lir. 

Gui -'nlrltrde, resmi. ıaa
kamlarıu, ıel'1hi7ettar kimsele· 
rlıı Allle alttan, alta •Uaamahı 

•e bimayeiiue iıtlaat ederek 
tne1tQ eyli7u Ye 11klm bir 
:it17at halhuie Bu 111uıta.ka hal
kınıa ıluıaı kirletea tQtQ.n ka-
9ıkçıhtı Cumhuriyet devriain 
fazil.etklr, irşıtkar J.uımleleri 
H~eslnde .tıemea, hemea yok 
.edılı>ıi.ştlr. Bir çok canlar ve bir 
çok banımaular ı{>ndllren bu 
meatur ve gayıi meıru ticaret 
JOluııun kapması , aamuıka
raae kuınaıuun, 41evlet hazi
n~ılnin zarara iOkaıamının ma. 
ııa ve kudaintlal klfa ve vic. 
darılıra llillımıklı mümkQ11, 
olmuştur. 

Mıataka lıalku:un civanmert
li~iııe, hak_severuaıne u7mayall 
" 8 cıhaletıa, cahil olaı17ao dil· 
ük Ye kllçük ruhlular tara'ıadaL 
istismuile daJ budak, anlan tQ. 
tUo klçakcılı21, artık mazinin 
~ara bir iabltaaı bılinde mata· 
Iea edilmeıe malı"-Gm bulıın
ıJDiktadır. 

Tr•11sit iıleri: 

Dofil YllAyetlerlaia kıtpııı 
glaa Trabzoa §•lıiri, iu\ılıırlı· 

rın traasit işleri bakımıudan tla 
çok aUblm bir merkezdir. 

GOmUtaae, Erzincan, Erzu
rum, karalcoıe, Karı vehavallsi
nin iohtsrrlar maddeleri tema. 
mile Trrbzoadan ııevkedlJıuekte- ' 
dir Sanelerin verdi~i tecrnbe 
bu mahsllcre Trabzondan yapı· ı 
lan sevki7atın hem d.ıhıı ucuz 
ve hem daha çabuk yıpılmaktıı 
nlduğuou tösterdltl için lnhi· 
urlar BaşmOdOrlyetl do4u Til!-

> , . 

• 
yetleri ihtiyacını bu noktadan 
yaptırmaktadır. Trabzon iohl
ıarlar BaşaıOdllrlyelinia dotu 
vil!yetlerine sev kel tiğl inhlıa r ' 
maddeleri senede Oç milyon 
kilodur. Bunan için Trabzoadı 

büyQlc bir ıtok deposu tealıi 

dUşUoOlmektedlr. Bu tlepo tHiı 
ıdildlli takdirde transit işleri 

mllblm miktarda artmıt ola
caktır. 

İki aeaetlenberl lraadaa alı· 
nan töml>aktıler de Tra-1011 
yolu ile ' latanlnıla gOnderllaek· 
tedir. 
s.tış iılerl : 

inhisar idaresinin çııitli 
maddeleri çok munta.:am ve t•ı· 
kiltitlı bır surette satışa arzedil
mektıdir, Satış a.ulü arz ne 
taleb kaidelerine rıgt•ntlar. Bu 
•eb•plerden dolagı devlet oari
clatı her sene mımnunigetbahı 
bir artıı •eyri takib etmektecir. 

Reii tarafından idare rdilen 
tütün işleri vaktile /şkodratlan 
Batdata kadar imfidat eden 
büyük bir ülke içintle 8-10 
milyon liradan ibaret bir oari. 
dat getirirken ve bu'ldan dt'!vle 
tin istifadesi ancok yüzde 21 
nisbetinde cüz'i bir şe11den ibı.ı 
rei iken tütün inlıiıa~ı devlet 
inhisartna geçtikten sonra yal 
nız mamul tütün safışlannın 
miktarı 46 milyorıu bulmuıtur. 

Hükumetimiz. yübek alkol· 
lü içkilerin revaç bulmasını mu 
flafik görn emekte oldağu için 
sıhhi ve fenni şekiller dairesin 
de hafif alkollü içici imalint 
ehemmiyet {)ermiştir, 

Memleketimizin nefis meg 
va/arından imal edilen içiciler 
insa11 eli clejmeden ve lcirli 
maJde karışmadan ıişe/enerek 
piyasaya arzedilmekteıiir. 
! Hafif alkollü içkilerin ta· 
11mmÜ1JtÜ için şarap fiatlerince 
azami Jerecede tenzilat gapıl
clıfı gibi biranın ruaç bul•tuı 
için de 250 bin lira tibi büıük 
bir fedakarlı;ı intaç eden ehem
migeıli bir tenzilat yapılmıştır. 

Bugün memleketin en azak 
köıeleri1f.de dahi 500 gramlık 

şişeıi 16 kuruşa satılan nefis 
biralar m•den .ularuulan daha 
Huc bir içici olmuştur. 

M•m•l tütün_ 'D• tu~ : 

Mamul tiitiirJleriTTJ.iz, Avru
patla bile çok rajt1t aqrmc/r.te
dir. Her türlü fenni ıeraiti tJe 

bilgileri taşıyan tütün im•latha-
nc v• f abrilc.alarımı•d• imal 
edile11 sigaral11r Memleketimi~ 
için iftihar ol11-ncıcak bir kalite 
taşıgorlar. ı... 

Çamaltı memlclaa•ınca ~" 
fenni ııkilde ih~ar edilen IH· 

/arımı~ her taraf ta raı0et 
görmektedir. 

. 7 r•bzon ve RiH vilayetleri 
ve havcı/isi halkı •air memleket. 
/erdeki sarfigattan pek fazla 
miktarca tuz Jcul/gnmakta•ırlar. 
Bar•larda adam baıına .enede 
)6 kilozram tH isabet ııle11te/c.. 
te4ir. 

ltthisarlar idarefi bütiin 

~İnşaati bitmek üzere. olan Nümune hastanemiz inşa halinde 

- ••,tarafı 7 de - da 4: diş . tabibinin dö;d~odede teı 
li batlı ııtma haatalıfı vardır. Bu hiı vasıttıaı alarak dört rontıea 

:haatalılı: mevcut batalı:lıklarda te cihui buluadufu baatanede ve 
yeaıü v• iatişat etmiştir. Bu ci- diıpanHrde taşhis vaaıtuı olaralı: 
beite ylkHk viliyei makamınca rOntgen teşkilatı mevcuttur Şehrin 
ve aııneueti içtia:ıaiy• vekaletin· ııhhı temizlifi vı durumu kadar 
cı el• alıaaıı ve eaeslı teibirler lı:ozalnrında teşkilit aıhhıyeai da 

almak auretiJye mücadelenin ya- ima faliyette bulunduğu ve ba 
pılaeata ve yakıD bir atide bu i yüzden her türlü aara hl!lltalıklar 
şiade başarılmış olacağı tebşir e- anında bastırılmaktadır. 
dilebilir. Ve haatalıtı Tra ozonda 
çok deoemeı; muuyyed olanların 

elı:Hrİyeti hariçteD felen hastalar
dır. Mücadele teş"-ilatı her bıkım· 
daD bu işte ilgili olarak çalışmak

ta aıemi randman aldıtı ve pek 

Trabzonua tarihi bakımdan 
degerl ve vatani vazifelerlade en 
ileri hizLJetlcrl g'Örmelc ıuretile fe 
dalcirhta ve c :>2'rafi bakımdan va 
ziyetin ehemmiyeti devletçe bir 

Hastanemizde ~ihtimamla b~kılan hastalar . 
lçolı:-· llaatai&;:Uı-;;-iyi-ÖldÜtu ıhaa1a 

tedbirleri• her balı:ımdaa •ual•· 
lı:et içtimai biay11iH zarar ver· 
meyccalı: şehirliı tahdit eliildifi 
rörülaolı:teair. Adli vukuat ealı:i 
Haelar• aa:ı:araa ç•la axalaıştır. 

Kaaaavaları:yüı:iadea vıku bulaa 
facialar artılı: lı:almımıı aayılabiJir. 

a. işt• Cuıahııri7et adliyHİDiD 
lııalı:ia lı:ıldıtı ıtır biikiialeria ve 
adaleti• tatbik 11h11ının ıuaullea 
dirila11i aeti .. ıi 11lı.:i vulı:uat te 

••••• öaloamiı ve bu fÜ• ho 
••• yGlı: lieaecık dıncey• gel 
aittir. Trabzoa~a ilmi meaai her 
yerde rize çarpar halea Trabıoa . . 

u bila auardaa tıiur tutulmadıtı 
bu eaıaila •ıhbı teıkilat.nııaqa tak 
fiy11ine ve yqrd<J daba aıfi ~iz 
Metler fÖrmlli İÇiD büyük bir 
haataneaia ÖaÜ111Üzdelı:i Hneye I 

çılma meraaiıai kutlanacaf ı di~er 
b1tşarılaa ve başarılacılı: itlerle bu 
bölrede Cıımurlyet rejiml•i• içti 
aai auavenet bakımıadan rördü 
~Ü ve rörecatl iıleria bir baılaa 
bıcı ltuhıadutu buodaa &Oaralı.:i 

hamlelerde büyilı: tefiaiz direlı:tif 
lıri ve İfaretleri yelunda dallı bü 
yük başarılar teaia edilecetiaia 
kıt i buhraaıDı ve zımanıaı ıörmek 
le ittibar duymılı:tayu:. 

Pazarhkla icar artırması 
Vilayet Daimi Eacümenindea: 

Hasaıi mahası6enin Tuzl• ~eıme h11ci llgas ıoka· 
jı11J•lci 2 No: la ma;az111ının sııbik ic•r iedeli Ql11rı 
( 45) buçulc lir• üzerintlen bir •• miitlti•tl• ve ,asarlı/da 
•rtır•• mü4deti temdit edilmiştir. M•valclc•t temi11•tı 
(350) k•r•ştur. 23- 11-939 t•rilaine çat•n perıem6e 
fii11ü. saat 15 ile Viliıet malc"mı11tla tepl611ac•lc olan 
D•imt Encü111e11Je ilatıl•ıi gapılac•ktır. lstelclil•ritt ma· 
••lele.at temitt•tlaril• mulcür ,an •• 1tı•tta E11cü•ene 
•iir•ca•tl11rı . 

_Me_rosime iştirô! Ed!_" -~ızlo!~Q 

Sabun eksillmesi .d· 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisiyonund•~: lee 

I - ErsinctJn go.rnizonu;ı 2. Teşrin baıınJ"b•" Yap 
r,ırin 940 ıonuna kadar ihtiyarı olan 10,000 kilo,, ~in 
açılc elcsiltmege konulmuştur. 3J1 l~bı 

2 - Muh"mmen bedeli 4500 lira ille temin1Jt lcri 
lira 50 kuruştur. ~~ bir 

3 - Elcsiltnıesi 31 Birinci teşrin 9.J9 ıalı 1° İiın· 
saat onda Erzincan As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır· ,.;. dij·~ 

4 - Şa1tname ı1e evsafı Kolordunun t•kmil t'' a~ ~a.ı' 
•on/a,.ntia m•ocırltur •• aynıdır. Her yerde "!-~ .-' 1 

ıöriilebilir . ~ : 
IQQ 

M •ıı ... 
ağaza icar artirması t~ g 

V ~t 
ilayet Daimi Encümeninden : "'rbut • 

Husasi muhasebenin uzun sokaktaki 151 no :la. a Q'h 
ğazasının bir senelik sabik icar bedeli olan (45) Jır~38 '4'. 8 
zerinden artzrmoğa çıkanlmıştır. Mu~u.kkat teminatı(: 1 

1
' ili 

kuruştur 9- / J. 939 tarihine çalan perşembe günü saO ,, 1 B 
de vilagtt mrıkamınd? top!anocak oltın daimi ,~cii";e ,;l 1:

1
• 

ihalesi _qnprlücaktır. isteklilerin muvakkat femın°1;J ~:U 
encıimene müracaatları. 2 ıeı 

4 ~ 1111 

Pülverizatör eksiltme~i ''~~ 
Vilayet Daimi Encümeninden : ~1,1,ı :~ b 

Zcraat dairesi için beheri (30) liradan 26 adet P~1 li r: 
zttör satın alınacrıktır. Muhammen bed,,[i olan ( 780ı M: 
üzerinden 35 tün müddetle eksiitmeie konulmuşl•'· f~~tnıı 

Muvakkat temin•tı (58) lirtJ (50) kııruştur, 2.-1~ ~eıu, 
939 l•rihine çatcııı perşembe tünü.. saat 15 de t1if ıg~ 11p• ~11l•ıı lcamınJa 1o,ıa11acalc elan daimi ' encümende ilıal~sı 

1
,.,4 ~~1•ti 

lacalcttr. Şıırt11am11ini ıörmtlc istigenlerin lıer t~" t/,ıtİ~IGr~ 
m•n lct1le11ıine "' talip olanltırın mut1aklcat temın• 1,..J 1'~ 
encümın11 marac11atl11rı, 'rt, 

' t •tı 
Pirinç eksiltmesi ::Z'1 

Erzincan Askeri Satın Alma Komisyonoııd•" ~u 
1 - Ersincan ıarnizonan 2. Teşrin 

Te~rin sonana le.adar ihtiyacı olan 20, 000 
ka,•lı •ar/la eksiltmegı lconıılmuştıır. 

2 - M•hammen bedeli 6,000 lira ilk 

JaP . 
boşıtı .,; 
ki/O P' 

lir•tiır. l ı' 
3 :- Eksiltmesi j 1 Birinci teşrin 9 39 :,a 1 J<lı'· 

saal 11 de Ersincan As. Sa. Al. Ko d" gaJlılaC~l I 
4 - Şartname ve evsafı Kolordurıun teki,~r 

11isonlarındc meocuttcır t1e •gnıdır. Her yerde 
'qrülebilir. bi' l 

5 - Teklif m~ktupları eksiltme sa•tınJarı osl" 
evvel komisyon Başkanlı;ına verilmiı veya P J # 

agnı saattn Komisyonda bulundurulmuı olacaktır· 

Zayi mühür r•' 
Şahsıma ait olan Ahmet Gan ve Ahmet i'"' 

gazılı iki mühürümü zayi tttim. Yenisini o/ilca 
ıslcil•rinin lailcmü ıolctur. . Jı~ 

Jılcender Pa~a maluıl/esı: 11 
Hüıeyin oğlu Ahmtt Yı f1I A1 

sahil eoyaıtc• tıız anb11rları ~·· 
•;• ıttirmiıtir. Ahoalin inkiş•· 
fıntia Traluon, Rize tJ• Pulata
nıdı modern Ju~ anbarları inşa 
•tliri lecektir. 

Fmdık müstahsillerine 
·n•"' Belediye sı 

111 
.... 

Sinin İCOr artl( jOJ rİC: 
Trabzoa inhiHrlar Baımü

dürlüjünün eooılki u11elere 
nazarmn inhisar maide/eri Htı

şınJan varidatı ıenııle'll HlllJ• 

artmakta oe ezcümle 934 ıene· 
sine nazaran yüzde 50 nisbetin
Je bir /azl•lık ko.ydet•ektedir. 
Ba inkiıaf şüphHi• memleket 
iktisadiyatını11 yülueldijini ve 
refahın arttı;ını ıöstermekte 
olma.ı itibarile •mum na•ına 
mucibi m•mnıı11iyettir. .Ş. Ç. 

; 

Fındık Tarım Satış Kqop~ratifleri birliğinden · 
Birlijimiı Ün.geden Ho,ay11 kadar T11rım Satış Jfooperati/lerile ,eşkiltitlan

tlırılmıı ol•n fıntlık. bölgesinde ayni zamanda fındık f igatlarJ ü~erinde nazim rolü 
ifaıiletle taflzıf edilmiş bulunm1;1/ctt1dır. Ba makıatla mubayaa elciplerimj:ı daima her 
ıcrin pazarlarıntla birliğirniz namına mabtıgaatta bulunmJktadırlar. Birli;imizin ma-
6•ga• 6arem figatı kura ıleğirmenfilc. t1ı güle.sek randımıınlı tıımbul fındık on dört 
6•çalc. lcaruş, lc•ru tle;irmınlik sivri fı11dık on üç buçuk kuruştur. Müstahsilin her za· 
ma11 6irliğc ve ordq ee Tr•bzondaki birlilc mümessillilclerine, pazar mahallarındalci 
elciplerimize müracaatla bedelini derh~l ve nıkten alm 1k sürttilı brı fiyatlar es!.:szn

tl•• .A••llarıın ıctallilecıl:l1ri11i ilin ıtlıri~ • 

.. fll"" Belediye encu ·t si". 
Belediyegtl "'elik 

1 

binasınrn bjr sre Ôf'. 
15 gün mlcJdet ttJ'' 

le /m 111 - ı tır ma~a o~ıı nıt1hdı~ı'' 
Sınemanın d r ' ' t' 

l . ' . ,,, 
icarı 2500 ıro ,,.cır Ji1 
28-10 - 939 c~,,,. e i 
nü saat !O JiJ . 1 f11"~ ~ 
ğinden tfl.lip/er:fl zııril', 
teminat makbtıl ,,,.e~ 

,.cıı 
tün tJe ı•atte e l•--' ,., •• ,,.,, il•• ' 


