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MİLLT VAHDET H.ER SAVAŞTA E 

18 mcı yıl 

Trabzon, Büyük Bayramın Sonsuz Heyecanı içinde Çalkanıyor. 

• • Şehir baıtanbqa bayraklarla, vecizelerle 
süslendi. Gece tenvirat yapıldı. Halk hatip· 
leri, halk kürsülerinde faaliyete geçti, milli 
munk ve oyunlarla geç vakitlere kadar COf• 

kını tezahurat yapıldı, Bütün halk, i{eceyi 
derin bir neı'e içinde geçirdi. 

Bugün saat 8,30 dan 9,30 kadar Vilayette 
kabul resmi yapıldı, Kabul resmini müteakip 
Belediye önünde kahraman askerlerimiz, mek· 
tepliler, sporcular, bütün teşekküller Ye bin -
lerce halaıc toplandı, Hilkümet, askeri erkin, 
ıehrimizdeki konsoloslar, teıekküller mü· 
measilleri tiribilnde yerlerini almışlardı. 

Saat 11 de Valimiz Osman Sabri Adal 
ve beraberinde askeri mıntaka komutanı ve 
Parti Vilayet idare heyeti reisimiz olduğu 
halde tören mahalline ıelerek kahraman 
askerlerimizin ve muhterem halkımızın Cum· 
huri yet bayramını tebrik etmiılerdir. Bunu 
mnteakip verilen (Ti) işaretile Halkevi ban· 
dosu istiklal marşını çalmıı Ye müteakiben 
ıaym Valimiz Osman Sabri Adal ve mek· 
tepliler tarafından tiddetle alkıılanaıı nutuk 
Ye 'hitabeler irad olundu. Ve her taraf ha
rikulade tezahuratla çınladı. 

Geçit resminde kahraman aıkerlerimiı 
' ıporcular ve bütün teıekkül!er muntazam 

yürüyüşleri!~ şiddetli ve surekli bir ıurette 
alk!f landılar. 

Tezahurat Vilayetin her tarafında sema
ları çınlatır derecede bir coşkunluk içinde 
devam etmektedir. 

17 inci yıla ait intibalarımızı ıelecek ıa • ~r 
yımızda okuyacaksınız. '11lillll·.JIWWU~WlilfililJW!iWWU~WW111llllB 

Valimizin iradettikleri nutuk Her zamaakinden ı 
Daha dinç 

Her zamankinden ( Harbin zaferine, sulhün zaferini de katmış olan büyük kumandan ve büyüK diblomat Milli ) 
Şef İımet İoönüne, bu büyük başa, faziletli insana ebedi bağhlığımızı tekrar )1 Daha kuvvetliyiz .. ,1 

B ugün Cumh'-!rir,etim.~· \ 
zin On yedıncı yı/do-

burada teyid eder yüksek şahsiyetlerini saygı ile anarım 

nümünü kutluyoruz. 
Sevinç ve heyecan içindeyiz: 
lirkamızda bıraktığımız on 
Yedi ytl, on yedi lf(jırltk şe 
ref ve gurur verici eserlerle 
doludur. Essiz inkı/ap/arla 
Türk vatanım en ileri mem
leketler seviyesine ulaştıran 
~şsiz_ ka'}ram~n Ebedi Şef 
lftaturkun manevi huzurun 
da eğilmek her Türk için 
hir ~atan borcudur. ,11üs 
tarih ol büyük .llta: Büyük 
hayrülhalefinin etraftnda 
ç~/Jk bir kala ha/İnde t r p 
lanan on sekit milyon, bı 
raktığın büyük emanetinin 
bekçısidir I 

B - her zamankinugun. 
rlen daha dinç. her zam_an 
#cinden daha kuvvetlıyl~: 
On se'· · 1 . ıla on sekız 

l{fz ncı y · . . 
lhilyonıa .. oruı Btrhk b 91rıv · 
eraber/ik davasını. harp ~e 

:ttı/h kahramanı /nönünun 
lltkasınd•. en ileri götüren 

Bekir Sükuti Kulakscıoğlu 
- Arkaaı 8 de -

Aziz yurttaşlarım; 
Bugün Cumhuriyetimizin 

17 inci yıl dönümünü kut
luyoruz. Milli tarihimizde 
bugün; yeni ve parlak bir 
devrin açıldığı mukaddes 
bir gündür, Türk milleti için 
ebedi bir zafer olan bugünü 
canla, imanla, kutlamak va
zifemiz. ve hakkımızdır, 

Hepinize Milli bayramı· 
nız kutlu olsun, 

Büyük Türk milletinin 
yılmayan azmile kazanılan 
inkilap zaferinin bu tarihi 
gününü kutlarken· Türk 
dünyasında bir gü~eı gibi 
doğan, yepyeni bir yatan 
yara.tan büyük kurtarıcı, 
eşsiz kahraman Atatürk'ün 
ebedileşen var:ığı ve aziz 
hatırası önünde hörmetle 
tazimle eğilirim, 

Harbin zaferine, aulhüo 
zaferini de katmış olan bü· 
yllk kumandan ve biiyük 
diblomat Milli Şef İımet 

Valimiz O. Sabri Adıl 

İnönüne, bu Büyük başa, 
faıiletli insana ebedi bailı
lığımızı tekrar burada teyid 
eder yüksek şahıiyet~erini 
saygı ile anarım, 

Yurdumuzun istiklali için 
temiz kanlannı bol bol akı · 
tan şehitlerimizin ruhları 
şad olsun. MiHi kahraman· 
ların aziz hatıralarını bu 
uğurda çalışanları şilkranla, 
minnetle yad ederim, 

Yurttaşlarım; 
17 ıenelik Cumhuriyet 

tarihini gözden ge~recek 
olursak 17 asırlık bır za
manda ' bile başanlmasına 
imkan olmayan eserlerle 
karıılaıırız, Bu eserler, rak· 
kama gelmiyecek kadar 
ıayııız, ölçüye girmiyecek ka 
dar hudutsuzdur. 

Yapılan inkiliplar aıır
lara sığmayan hakikatİerdir, 
Hepinize malum olduğu iİbi 
siyasi, idari, iktisadi, içtimai 
her ıahada.-büyilk bir iıı:ıla

- Arkaıı 8 ti• -

Balo ve açılış 
törenleri 

Bu akşa~ Halkevi salo· 
nunda Vilayet tarafından 
Cumhuriyet bolosu verilecek • 
tir, 

·ta· Yarın akşam Halkevı , 
rafından çok istifadeli bır 

· d'I kt" f(aıa piyes temsıl e ı ece ır. 

ve nahiyelerdeki Halke•::: 
rimiz.de de temsil ve kon 

. k halk raaslar verılece ve 
kürsülerrinde nutuklar• de· 
vam olunacaktır. 

1• binasının 
Bugün yeni ııe Mııçka 

ve yarın da Yomra, Of 
' de UD 

ve bayram erteıı biye . 
Hayrat ve Kadabot na 

kooaklarıoın 
leri hükümet b. t ça. 

1 . ı.ıı• 
açıhş tören erı fından 

. · tara 
lıtkan VaJııPıı 
yapılacaktır. 

y unaoistana da 

Saldırdılar ! 
_ sabah Anadolu 

. Duntta/yanm Yı•rıanlsta· 
a1ıınsı //an ettiğini haber 
na harp 
vermııtf r. 
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Cumhuriyet 
17yaşmda 

.SHıixciml• ı1tıin .. B•ıii1t. 
Tir/cin nılt "'' ebıdi biT 
ltaı•t• kaoıııtu;rı hiıak 
ıanıin ııl i6nıi .. arta iılralc 
ıt/İg•rU•. 

T 1 ııl öncı ıaul g•ri•· 
m•z• lc.aıata• icara lcufJoıtl11r, 
tfrld tiılımarelar, hari• iıtilcf 
ord•ları, ltagat •• istilcl•lı 
•ıılc. Tür/cin eııi• lcuo"etl 
önii,.Jı eritiilc.tın ıonra b!r 
•01t6ahar ••6aluntia, A11lc•-
11f lc•nda11 doğan ıüntş. ha
ti11 memlılcetl dola,tı. 16 
nillıri ıardı, uıttı. ••. 29 
lllctışri• 1923 iin manaıı 
•lan Cıımharigıttir. 

T•rihin lıer devrinde tltıi· 
ma ö11Jı yürüyen, I so.niget 
•• metlınlgıt 4lıminı bayük 
örnılcl•r veren 6ir millıtı 
Harıtl rı oa ıören dişman· 
lar. 6•ı•n Tirkü.n kalahar 
d•tlrıtinl ta1tulı. 

Millıttın agrı, lcınrll u-
/t1ltıt "' Hf ıuı11a ıAm•luı 
,ifil ••rtııı ,ıvlrın düıman 
lc•ll•rı hotü" lcırılrlı. H11-
lcilcatt• 6ir lc.alcl darı ibard 
ola11 ırılta,. adlı ilı•nd 
lcıımlı•1tt•l•rı 6aııi• tlı/ 
•t1iltll. 

C•mlt•rlııt, Tarlcı öaind, 
lcatlrıtinl, torllıt 11ıal•tlnl 

la11ıt1111 anlata11 •11 ıaaıl 
••• ,. •111111 61r laıilcütnel 
ııUI olaralı ,,,,.,.,. 17 yıl 
•••el 6aıa11 ilAft olunda. 

Tllrilt.t kalaram•nbllarla 
Jol• lıir vı ııll hir mill.tl 
ltınımalc lasımdır; e11 miı· 
kül •• ,ttin anlarınrla mıı· 
f1affalı •e masa/fır •lmtı· 
nın ıırrını 6ilın milleti ... 

Kart11laı ıaiJaıımı•, Tür· 
lrün oılc.eri lcatlretini tanıttı• 
ğı le.adar, hayat oe ·istilc.l•l 
ltolclunı tia kazandıran, mil· 

y 1 
El .. ktrik işi ri 
Elektrik Şirketi ile B /e

tliye araıındalci anlaımor.· 
lıktan dolagı ıehr k!Jf i 
tılmige11 t~ııoiratın çojal
tılmaıı kegfigeti bir tarlıi 
hal ıdilmısi ıagri lcabil bir 
me11le olmu,tu. 

Şehir lcaranlılctı •ltlı ~e11 
1i11 bir ıebelce me•cut ol
masına rağmt111 şehrin bir 
çolc mıntakaııntia ttnoirat 
gapılmıgorJu. Şirlcttin mali 
vasigetine taallıılc. l!tmi9~n 
ıımami menf aaıler her nı 
11beptlenıe mıisalctı c mef1z•• 
•lamıgordıı, 

Yttni mtclisi idarı Bılc
digı ile p~lc old enloıtlı. 
Fiyatta tenzll•t gaplltlı fit 

Vat lc.nrJoeti 11e lamf>" add 
Zeri çoğaltılaralc ıeltirde 
lcaranlılc bir köıe bıralcıl 
madı· Hatta ın g~lcm sagfi· 
gıffti• olan Soğalcıa galanda 
elılctrilı tcnoir eJildl. 

Eter hatiin. ıehrln Itır 
tarafını agclırılatan Utiveli 
ten11irata ıılci ıa1I üserin 
dtn icrd iıtenilse idi Bele· 
dige 6a taalahada tiriııcek. 
vıuiglltı olmadıjı içl11 ,lr· 
ketin Jı. Belecliyueln de ate 
danın Jüşdnmeğa mecbur 
oldakları ba •matJtt iı ıl
bctt• geri lr.alaıaktı .• 

Trabson•muıda •n 6ti9ılk 
vı lü•amlıı tıerlerden sagı

la11 Şirketin 6ü11gesinl ieml• 
rın faizler mu'!le•l isırinde 
de igi neticelere 'Darılaıak 
tcşebbüıl11rJe 6ulunalma,tar. 

içme su unun 
s vkind t shilôt 

Y4!nl içm suyunun bii.· 
giilc tl~poga •eoki için /asim 
olan elekt1ik enerjisini kilo 
orıtına eovelce b ş kuruş 
işttnlligordu. Bu /igat üz -
rind~n Belediye ile Elektrik 
Şirketi arasınd<ı ilıtilôf 'lJar
tlı. Sebebine ıelince Bele
dige11in qapdı ğı Jı.f'.şapia 

Sa 'tltıTİdatı l:.iektrik sar/i· 
yatına t~lcttbcl ctmfyorda 
Böyle zararlı bir işe atıl

mak '14! ''ilan na.le hiç bir 
• .. mon ıuurla bir karar 
"e hamle olamoztlı 

Bita/,f hr.ı kadnr feda -
kdplıkla fJÜcu.de gtfirilen 
tHisat netic .. sinrl~ şehre ıu 

oerilemiqecrlcdi. Yeni ıdare 
mıclisi ha hauati mühim 
ci!ıdi aıari dikkate otar k 
Şirk t t1 BF.leJ;ge m nf aat 
/eri göe ön.imde tat lm k 
srır til• igt bir anlaşm-.ı ya 

pılm·ıtır. 

Dabakhan n 
ihya ve in ·şafı 

Dailo.kçılık, Trabzor. 
e11 eslcl ve Karadeni% bo· 

nca en ıöhretli ıan tl · 
Tından biri idi. Umrımi 
harpte iıtilti gören Tralno 
nan lc.agholmaş bi• çok ıan. 
alı arasında dabakçı'ık (!r, 

11arlak deorini 4!lde edemv• 
mlı "e bazı dtırbelerde ye. 
tliği halde büsbütiin 01tadan 
kallcmamııtı. Son senelere 

ikdısadA 

k'ld r pek 
k qded k rl za ri 
mate amil t zd bir gtçi m 
ıı ıt l ğ1 iJ p n bu sa atın 
ceı i m h ttc ilı.gasına 
doğ a adı l r atılmaktadır. 

G ç nl rde A1u gul },f ad lerinı 

tetk n ö en tıe d ba.k 
sn fı ın lmg ku •aziy t 

t şekk - rl 1° i b g ~ d r it 
kooperatif lt!bi karcır 
veril 1. 

B ıa11ede bıa i~çiliğin 
bünye ıpr tan 6 tünkü sor 
çalı a tarzın n ku1tuftı· 

rak f Mnt oesaite kafJuşal · 

ç khr. Ba .tl n 611Ek ı:r 
da/Jnk l'tHı.o/ı d ha müre//ah 
bir fJ z •t ld dtt:ektır. 

• 
rl v 
la ı 

Vılti 1ıet'mis d hilind ki 
H l d rz, muh t e 'r.d 
1.JCni li h a r h 
yaratm ştır Halk vlerinın 

art ., vatar.d şltt.r ıçin ne 
d rece btJ11ük bir aksat ta 
şıdığı bütii ıuar Faiı t/., 

ile,. a tılmıı P.relc. le.on· 
fı rons g r k .ems'l" ha . 
t r, zrraatçl v J, ktorl rl 

ÖIJ guil i te tip ediluek 
lalPr iti ile alan en 

u: ö 1ere le. d r ğıdil· 
nu~ttr. 

K sabtı.larsia ı1e n hıy~. 
/erdeki H llc 'lJ erimi• r . 
ma.k ve ter.ıad:ı balunmak 
köqlü. ıoatcnclo,lorımu: için 
ruhf b r ılıtigaç • m11J1tar. 

. . Oft , ı lon• 500 ki J 
kıredıl r ı mı ı ed c gı i 'Ocd 1 ı. - -k b' H lk i 6. et · t' a 'm vuga ır . efJ ına 

B d 
_ . sı gnpı mıı rr. mış ı. 

1 

t 
a uz rı e d g r i 

P. ti R . . . A . R I l Yonırtula sinema CJ tl-

d b
r le eıs mf u: ı u ş ıatro ıalonrı d dahil ol-
a tsna ını partid top k - h .1 l 1 l dı, ma~ &adı itsah tti ıve ma u re ma ı e e ur I i 

''-t' t k ı· . .ı J 5000 lir sar/ile bir hak. ,,. ısı oe ı ın • t:1 ar ı . . 
·rJ, l di D b k f vı bınadı ın ir.ıası hit m 

"' 1 e c: • a a ~s~c: r bı: alctadır. 
ba Ja ıok memnun oldu. • 
y: Pı t · lale lr. rme e, Alc~aab t, S 1• 

e ' ın n c. "" arşı gontı, Arak i "~ B 'kdiJ.. 
mımn•nifJ ı du.gda l tını 11e - d h h JL b. 8Un e r r a 11;; "' ın sı 

yapı c tır. Ban arın arı • 
[ Ti fıll W11Ş \'1 i Ş t h ~iT 
'rt a ır.a b ı mı~t r. 

lıtcı m•ıo//er bir mü.ati•· 
iıni11 Jeıtanıdır. Eldo,kum11cılığmm inkl· ı tezy/d, Y r:lmlerini, yüksek 

EheJt Şef Atatürk. Tirle. şafı stJdedinde şehir ve bl~- hat/ere ''karılması için tet· 
rılıısrına özünden bilen in- hassa köylerde nümunelık kıkler v;:mılm11ktRdJr 
Hndı. Ondalci hayat cırJhe- tezgahlar tevzii ve muvafık ... .... ~ 

lktisadt meseleler taal
luk ve muht..,.lif lsl r ve 
mev.1.ular etuıfmda CtJlışıla· 
rak iyi neticeler Vı ~yet 

Ş hrimıs Ha ke 'nin' . 
lr11naıı a tahsis o!an n ıt. 

nsma binasındaki aksi ıad 
us Önılıte g ıilmiş e bu a 

dafd ycrind• inı at oe tu 

rinclın emi11 oldağa. için ba- mahallerde dokumBcı/Jk 
yalı. 6ir mfıca-J~legl atılmı#ı. kur$/an tesisi için y11pilan 

Tirle. lcav'Ot.ti fit! kılıcı çalışmtJlor l-'e bu meyanda 
ıagıılnde iıtilcl4lini •""'"" iktisat Vekaletinden gön 
~aıtilı ıttirirlcen s(lnlı bay- derilen 1500 liralik bir tah 
iaaınırl• ıölr.ferin derin- sisat ile V:/ayet makamı 
lilclerintlı dalıalatıyordu,· ' mn df'ğerli ıevassutıarı ile 
Türle. muaf fer olda, tarihin 25 talCim teferruatı ile bir 
öıtaıul• tlımdilc. le.aldı. /ikte eltezgahı. 25 takım 

Cızmlıurl!Jt.l, 6ögik müea-
JılHin en iüuülc •serifiir. çözgü ve çıkmk. JOO adet 

mekik ve 90 paket muhte 
Onrır.l benliğim •e ıalıip 
olti•lc, onaıel• ıııırları yılla· lif numaralarda iplik temin 
"' ıı;dırdılc.. orımnla okııdalc, ed lert:k bunlardan Trabzon 
gastiılc, Ju• oe Jcııoflıl a/Jılı. şehrinde kunduracılar çar 

Bi• milletçe •~•inigoras : şı•ındtJ çocuk Esirgeme Ku-
17 gılJa •ıtıjımıs tepelu rumuna ait binamn üst kıs 
bir tie;ll, b ıyiiu!~ğil, 11 mmda 10 tezglhtan mürelc
gıltla ottıjınıı• /ıamltJfl!r •"· . kep dokumacılık san1Jtının 
tl••ı•... - öğretilmesi ve haıkm ken· 

Bagü11 t/611 a gtı~i~dı di ihtlyactnı kend.' · · 
"""'tine fit1enilir. ,özrıne et . b. ısı temın 
ittanılır telr. Je

9
let Jı tinde mesı _gı 1 yüksek makstJt 

n•6iı ilı ıe•ıi il• nılıgo. leırla bır kurs acılmıştır. 
,.,,.. Atlı ;ıatulan büguk Bundi!n ma1Jd1J Vakfıkebir 
alııı, ıanlı bagrojı i/11, adı kttz~sına tabi Beşikdüzü 
il• '/cudrıtile illi.tün gönfıl- nahiyesinde kurulu köy eğit
lertlı ıaııgor. men kursunda da keza/Jk 

Tğr/c, 6iri6irin• luntt/ı,.. 10 tezgahlı •ynca bir kurs 
"''' lcahramanlar lcatlcılnin açılmıştır. 
•ilı'dır,· Tek. o•eat. t~lc kalp, .. . 
tele. ;,.,.,. ıibi Atatürk'atı ~argona koyunde vakı 
kerd•# Jnlnii lcalırama111 gemı tezgahları sanayinin 
lo•arı fatilıi ismet !nöniüıii~ makinelestirilmesf ve bu sa· 
dr•J11ada. ımrlnd• "' id11J,. natla istigal eden münferit 
gl• Gl11l ·maz fero.lı, gola. $llhısların kooperatifleştiıi/. 
nuı• ııılc, önıimıls r.ıılı. i/1 . me~i ve bugünkü uındıma· 
rige dojr• .. il•rige.. mn bu suretle tezayüdü 

c.mluıriget bise 6a11ları bakımından tetkikler yapıl· 
telırar ı•ıatan 6Jr tlöni,,. maktadır. 
11~/ct~•ulır, ~tı!lr~mımıa hü· Beşikdüı.a nahiyeılnde 
galıtar, lf'Clıncimı• icarlar. paskül ve kantar imal eden 

ÇULHA ıanatklrlarm sermayelerini 

/kdisat Müdiirümüz. 

makamınm riyaseti altınd 
muntazaman toplan n fi· 
vat mürak•be komisyonu 
ile ıh 1ik~rla mücadel yolu · 
dil ko fr, //ar yapıl naktad1r 

Bugün 

8 
Sav tadır 

Kadri Çakar 1 Merkeı v m l a tt. 
ft1aadin işleri üzerinde 9 ilkokul bina•İ tamir edil 

yBpilan çallşmnlar bilhassa mittir. 
şu noktalar etrafında tap 2 • M·Ihak tt 2 
/anmaktadır. ilkokulu bi 

a) ihraç olunan maden· edilmiştir. 
/er h kkmda imrariye işle· 3 - erke:t Ye mü h t· 
r/11e ait muameleler. ta 17 köy ilkokul bina ı in-

b) Aylık maadm ve ta· ıa tı dev m et tedir. 
şocaklan h •sıl41 cetveli. ay· 4 - Ma~ kaz: ıınd bir 
/ık maden nisbl resim cet· 
ve// ve buna mütefefli ftı· köy ilkokul bioaaı t dil 
aliyetler. tamiri ikmal edil ittir. 

S - Merkez vem Ih t· 
c) Mahrukat kanunu ta 2 ilk oku1da ycınid ~ h · 

tatbiki isleri: Jevalr ve mü lA inş atı y pılmıştır 
essesatı n k5mür lht11aıl11· 6 • Viliy t erknindo 
rının temm ·, 

Ereqll k6mür havıasmda yenideıa Y•Pıl ış ol n 1 sc 
mecburi İl mükellef/yetine binaıı bu ders yılı b şı c 
tabi işçilerden 2210; çinin faaliyete geçmiştir. 
hanaya sevkleri temin edıl- 7 - erkez ve mfilh k t-
miştir. ta yer rsıntııı dol yısile 

Müracaat etmekte olan 

1 

zarar gören 15 ilkokul bi
f~çilere mesleklerile müte· nası tamir dılmiştir. 

na~ip işler temin edılmektedir 8 • Bu ders yılınd Of 

gi gen~lik ç lıımalar n 
kolaylık "Oe ltallcın t t in 
el l esi imkd hasıl ol. 

11 k ba/ıcımınd n müh 'm oe 
lr. fO ... umlr: b'r ser halmde 

.a etır lmiftir. 

lt ıa ınd iki · öy okulu yc
nid n ç lan ve kod oauna 
iki &ğll'ctrnen ilaYe idiler k 
bu suretle ilay tteki ö ·ret 

men k do u 219ve m ktep 
adedi 95 e çıkmıştır. 

9 • G çcn yıl Beıi dü 
ı.tınde çıio.n E2itm ıı kur .. 
suna bu sen köy mu llimi 
yeti tirme.... üı:erc beş ene 

tah il müddetli bir köy e:ı.s 
titii n ili ve edilmiş v bu 
eustittiy Tr bzon, Rize, 

Gil tif ne, Ordu ve Giresun 
Yİl .. y tlerinden en ar kişi ol 

mak üzere il k file ( 50 ) 

talebe hnmı ve bukerre 
de tekr r 100 talebe eçil
mi~ ve yakınd enstitüye 
alınacaktır. 

1 O - Geçen sene t le be 
adedi ( 15277 ) iken bu sene 
( 16135 ) e çıkmıştır. 

Ons 
c 

gir 
• unye 

H r geç n, Gumhu
riy te ve a ltarşı olan 
imanımız kuvvet kle
mektedi . Milletçe anlı
yoruz ki : . F r i llcti
miz.milletçe y şayışimız, 

v rlı ımız , her ş yimiz 
o dur Türk t rihinia sır 
1 rdan süzülen tekamüll 
Cumhuriyette kar r ıl
dı, zübd lendi . Bu varı~ 
ve bu merhalede , Tork 
mili ti tam m n sile ban 
li ine ermiş s yılabilir. 
Tam man siyle milli bir 
yurt üz rinde ve yin~ 
tam m n siyle milletçe 
bir d vl t h lind istik -
rar bulrn ş Türk milleti; 
Cumhurıyetin eseri,Cum 
huriyet onun eseri olmak 

gibi memzuç bir manzara 
h lini kaz nmışbr . Bu , 
öyle bir hakik t , öyle 
bir h yatiy ttir ki, istik-

b lin devamına tek t mel 
re litesi olduğunu da 
ta miyle tanıtmıştır. 

Cumhuriy t ve Tnrk 
milleti ; gittikç kt>lçe -
l ş e n , ç e 1 i k l e ş e n, 
o 1a i s b e t t kudret 
ve za et k z nan bir 
v rlık oluyor . Bu kitle; 
hakim ve stün y şama-
ın b tün esrarlı kud-

r tlerİn · en geni~ nisbet
t içinde bulunduran bir 
alemdir . B ştan başa 

yoksul ve harap bir v • 
tanın iym rı için alze· 
me, her şey bu kütlenin 
esr rlı damarl rı d 
çı ıyor ; buna hariçten 
bir 1 dokuna az,: şera· 
reler, yıl ırımlar bu çeli 
kütl sinden doğ r . Bu : 
topr ktır, denizdir, h va. 
dır , Uzviyettir . bun nl' 
ber b r tek bir şeydir : 
Cumhuriyet Türkiyesi ' 
Butiln Tuh unsurları bit 
şey m nalaştırıyor: Tür~ 
ruhul Bu ruh At türküO 
v rlığında temessül t" 

miştı ' lnününd de raı11 
ediy r. Bu. ebediyete 1' 
dar dev m edecek Tor~ 
ruhud r . dı Cunıhurİ' 
yettir. 

Abdullalı Gunel 

• 
eı 

100 metreden 'l 300 m,,f' 
r y kadar muhtelif z11mef1 
a·d müt sddlt koşıı/11 

tertip ıldi. 

Kar deniz kürek ş rnP 
yonastnda birinc'lidl Tr8P 
zon ald . Bö ge b6şka 
bulu an Velimize. sporcu· 
larımıza t kdırnam /er gel 
di Ku üpler ar:Jsı Vo/ey/J , 
müsı;;bak /arı yapıldı. a~ 
r ş b ·r rcilıkl r1 yap /u' 
Şılt v Jıl: maçları yopı/İ 

--. 
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T rabzonda yeniden in a edilmekte Bir senelik yol faaliyeti 
olan Nümune Hastahan sine Birinci sıntf yolda: 

1 
Trabzon - Rize sahil yolu 

Q İ t m Q U m Q t Bu 1 U 1 d a ibıletH 
, l 1 ı (281 UJ lira 111rtlle S77 metre 

Trabzon - Erzurum - ran sı olan ~ılOrlfu Ye sıhbt te· tılluadekl 7 adet ıh 
1 

k rtl· 
tranılt yolunun mı-brl8 Y ya lsata aıt main entn kıamı J t J k ş p d Op 
•natebuı glm11'ın dolayıılyle külli tnin temini n ı~ t l '~ . !~ •:ra•~.'1\ı' •a Tll Ot~•~ 
fark •ili etleri a i Ker deniz H ı~ I · · 11 arı ıre ne mın o mı 

Y ;.tir. nşrıatan gerilememesi üzre tQlanı iıtlkamette 60 şer 
•aaların8 bağlayın en yakarı dll.:ı" il ı , ı k t 

• 1 .,.uaces e Y tınız m m e natf arzında çift abfap ray 
~ır m.abr Ç s"yı.ır. Bu Rilo d!!hlll den tedariki OmkUa kon1au 11209 •trı ı•a eaııs 
Ue fenala en modern nsıta ve ol bil b 1 il i ş .. 

1 a n ııı m z e e oşa- h tamiri ile 7 adet f erbetoo 
clhaı\arıııa aahlp bu UDBll bu t devnm edil kted\r. r ı dil ı 200 
bastahıoede tedavi ve ameliyat men ez nşa e m • Ye 
ettırmek lcukAahırıoı ver bile- inşaat ve malzemenin metr~ Açık.htında ıolaklı ahşap 
cetl mula.bna lyle iaşııuna baş. kontrolu kOprusQ Hatlı ıurette tamir 
1 t 

edllml~tlr. 
1&mış ır. 

8
. . · kı ım · Bu lnş atı bilumum mnl· Ylaa bu yolda 385 ~QıOr 
tflncı s mşaat :ı:e e ıre sair lıusu~ctı loş at lira ıarre.tilerek bozıabt•P köp· 
Bu bio ıııo ilk toto kJ~troı s iri N fıa UdUrlllğli ıil t•ılluir tllhui' n beyoehal· 

mimar .rip orbllen laratıodtln taratıod u e rtntı e i tıakUmJı· lel i~ar t levbal rı dikilmiştir. 
yapılmıştır. l'rojs Ta ketlfl r1 rloo ı:ıyguu olonları kabul ve 
7apı Ye lınar işl ri rehılıği fen oha yBrıl r yUk l k mOhcndiı 
lleJ'•tlaln mOIAbaıcları ile An- ktebl ltıborıtunıı ter fından 
karada tıtnılm edilmit-tır, Bu muayene v lc'I bedea raporlor 
binanın ilk iaşıı tı (150 000) 11 oha ak suretlyl bu bu uıta 
ra 15 kuruş b deli keşifli olup 1 t yan edil abadi rle mukerese 
buodea yüzde 19 96 teuzll ile lcı·i yapıl rnk inşaat devam 
(120.cıOO) lira (72) kuruş ı Ab dılroekt dır. 
dul~ dtr Tı.şdelen v Nııfıı Ko- 1 . . . 
taD'a ihale edilwjş ve 20 5 9a8 Temel ıemmı ve mşaellaki 
torlblode bu kısım loş 1 t ik· tadı'at ~ 
mıl ıdllmişlir · ı Te el z mlniııe tatbik 

ikinci kısım inşaat : 1 edilen muııy ne siıtemi çukur-
lltlacl kıııım infaat l r nç k suretlle sontrıj nnıe· 

11 8 938 tarlbiode kap h znrr llyııh S pılmış ve neticeye gö 

.. 

609 kllıtır lira arfi ile yayı 
kaldırımdı karo ferş ettirilmiştir. 

Hu yolun 4,480 ucıl kil<> P.t
realode emaneten 576 kll nr 
Ura sarme Klreçhaae ve Sotuk· 
ıu yolları iltısakıoda bir dOaUş 
meydanı yaıHI ış vı mevcııt 

menrez teni etili mlt=tlr . 
938 yllında baştınmış 

olın TrRbzon - Kfsarnıı yolu 
ıillndlrııjı 939 mail yıhoda ıır • 
yet etmesi dolny111le bu işler 

için de 939 mali yıhoda müte. 
ıhhlde 10"6 klbür lira tediye 
edilmiştir . 

Kircçhıne y o lıı n u o 
7,W0,9,4ı6ft oci kilometreleri 
ırasrnda 695!> kllsür liray lh • 
le edilen 2265 metre şo•e SU· 

M kte~ln koafırus .,. 11•· 
aaatik için mUşter k bir 11lonu 
iki leboratuıır n ıalfli kııı 
Ye Oç yatak odası Ye iki 1•· 
melchanı ile 11u kısımların hed· 
rumu da ktılık t ııeffQı haae 
için betosarme ohırnk inşa dil· 
mlştir. Bilttto r ai ve ıııhbi 

tesise tlıarı mevcuttur. Bu biD•· 
nın ufak tefek nok1aaları ba
rit ol k Uzr t drlsatı telve· 
rl li ur tt io,oııh ikmal edil 
mlt ve muvnkktıt kabala ya
pırnr k bu ere yılında lise bu 
binaya to~ı•ıır k tedrisata bu 
binada devam ed!lm ktıdlr • 

Binaom ilk keşfinde m11t
rak ve ~: maşırbane ile kışlık 
t neffo ane mevcut olmadığın
dan ve kuruhJuğu arzı zeminin 
çorak çıkmoeıadıın fazlı befrl 
yatı le battirdltl cihetle yıtıık· 
buoe •e yemekhanelerde bod· 
rum teılsl dUşQnülerek bu kı· 
sım kışlak teoerrns ne tobsiı 

d'l iş ol 11sıod o iaş at sıra
mda yazd 56 kadar bir iıav 

y pılması zaruri görülmQş ve 
kat'i hesap soouoda mQt ahhi· 
din (41'298!l) lira (08) kurut 
istihkakı tıbuk ku k etmiştir. 

Bioıoı muvakkat k bulu 
17 6 9i0 tarihlad yapılını ve 
Vektll tlı 8 8 940 tarih Ti 

79~6-991H ı:.ayıh y zısı fi tas· 
tik edilerek gelmiştir. 

Ayrıc! bu blnarııo yağmur 
v. pis u tesiıı:ıta ile muvakkat 

utfnk ve çamaşırlı ue loş etı 
için &Oaderllen (SOOO) liralık u&alu lle ekslltrueyo çıkarılmış. r h sapı o ıştır. 1 ş ıtJ bnı 

ve becl il kevrı olan 7 ,7.0H ıı kı ·ıml rmd zaruri gör Olun ta- , tahılsııltan 2989 lira 66 kııruı 
ra 83 kuruşt!lo yQzde 10 75 ten dilılt m iz m lşçilikJeri için 
zille 16· ty-938 tarlblode f\57812 yeniden fiıt t hlfJI yapılarak 
llrı (56) lluruşa müteahhit Meb yn .... ·eı.:. v kAlet ta tlkiııe ikti 
met Doğan'a ihale edilmiş ve rao ettırilmfşlir. Bu bloa ın 

7 12 938 tarihinde mut ııhbit kurulôuğu arazi hafrlyöt vo 
mak.av le1e bsthrnnrak ı atiye sond jd h;ce kumlu zemine 
n sair lbzııratıın ikmal derek tes dDf ettiği va drh linde bio 
19.12 938 tarlbinde loşıı atıı bnş· klşHik. bir sıl( nk ~ npılm1ısı za 
lamıştır. rurotloe bl wen temeller sömel 

Hastane inşaatından 
~jn_a.c müş!!"?ilatı_: kontonu ve radye jı.aeral ola· 

8u butabno 115 metre rak yapılmıştır. 
t0lua4ı •e 27 5 roPtre arzında j 
dört ket Uze.rloe kurulmue olup nşaatta çalışanlar: 
(250) ratıklı bUtlln f oot •e 
ııhbi eı,uııları camıdır. Buodao 
başka 30 metre tOluııde 16 met
re ırııoda iki kat UıPrlce inşa 
ecillmekte bulunH polikiolik 
8iH ı ile od ro bir be dok 
tor ••I, b uzla ve s•ılr mevedı 
iatll&klJe dtpoıu ıbtr ve garnj 
namı altıada 7apıiın ve ayraca 
esas bloanıa bodrum ketı altın· 
da (tOOO) kişilik feoot ıığnıığı, 
elektrik eantr 1 hinası ve hnde
~8 bekçi kulub l tini havi 

Qrk mnbe dlı ve i rırınıo 
tekalk hareketlerlndeo ve com. 
~urJy till f ylzll •• '/ rntıcı Abl 
İ.~lerladeo uııızıım bir eq rldlr. 
nşaat müddeti: ve Çtı/ışı/an 

günler 
luşaat mUd<tetı 4 0 1 J 

olup bu glloe kod r w400 ş kgo ~n 
ıaon kullanıl ış ve bu mnd~e; 
r.arfıoda loşıtat v(lzd k 
lk \ J St' Di 
1 uuı edllmft bulunnııktndır 
nıaat llk :nol rde nıukavel~ 

Y• fftrloamc hUkOmlerJne gOro 
ıs::tllzanı o ilerle ~kte idi 
A abvah hnmı dolayı lylo v::n celblo zıırurnt ho 

Bu i ş Jcin kontrol 
amirllğloi bidayette Nafıa mU 

dllrO vekili Y. Mllb Ddls Hadi 
Bırkao, afıı ruOdOrQ Y. mQ. 
hendls Arif Taasnğ ve n fıa 

mnd rn veklll baş ten memu
ru Zek rly11 Daokılp yapmış 

ve kontrol işi ride &eş r a 
memuru Zek riya Deukalp yap· 

mış ve kontrol işlerld• bl!f fen 

em urn LCitfQ Caakurl, Cemil 

K rno~uz ve Z erlya Deokalp 
tortlfrndao bDtfto f ooi n .bu 
susi ic pbra göre hQınQ suret

te todvlr dilmiştir. İdsre bı· 

kımı mOt atıbit Mebm t Dotan 
ve Nafız Kok n f noi bakımı da 
mObend s Abdul sdir Taşdelen 
" mlmnr Nlı11mi tarafıi:ıdan yQ. 
rOtnlmOştOr • 

lı şıınt için b u anne 
kader ( .>9939.43) kuruş t diye 
edilmiş ve l:ışanta d nm edil· 
m ktedlr . 

F.itrte ve zekatını Türk Hava kurumuna 
ver bu H K 
k 

para ava, zılay, Çocukesirgeme 
urumları a d k d rasın a ar şça paylaşır. 

Sahil yollarda otomobillr!r ~-dere içinden böylece ieçerdi 
~ ~-z ' .... 

Birinci sımf yollardan: lı tımiti il• 7 adet beton bllı 
Trabzon - a;resun sahil yolu inşaatı 940 m 11 1ılıaa da sarı· 

dır. 959 mail yılıod 898 bUsUr 
Bu 7olda iha!eten S82 Ura ve mutebal:i:ııi do 940 yılın-

kUaQr lira urfilı Akçaabat Be- dı ödenerak. iş ikmal edllır iştir. 
ledıye hu•u•a dabiliode dört M k il f 
metrelik betonarme bir tabliye ü e e amele ile yapılan 
yupılmıştır • ı ş I e r 

Yine bu y•lda emaneten 
2371 ll"r. sarfHe 40 D•l kllomet 
rede lskefye ueresi üzerine 
3ı metre açıkhaıada bir ahşap 
ie~ıt yııpalmış H felıir suyunu 
tı:ıoa eden HJhtif flrketl tarı . 
tından boru fer~i esoısıoda bo· 
zulaa kısımlar tımir ettirilmiş 

tir. Ve yolun DHbdelodı Z1noı 
meydanı te11l edllmlştlr • 
İkinci smtf yollardan: 

Trabzon - Zaf!_nos yolu 
Bu yolun i,000·11,ts i O 

nol kilometreleri aruıada 8770 
metre t11luatlı fl>H eaaılı taai 
r1 ile 22 adet bUz taşa edilmiş 
H inşaat eaauıoda ıyrıc11 : 1•· 
dlblo k.Qsur metrelik bafrl1at 
yapılarak yol tevtıl eclUmlf ve 
talana mııkt ıdu me11l tubibatı 

da yapılmıftır. Bu it 940 yılı O· 

d• da uri ol akla ~7578 küıQr 
lira tutıuı ikinci keşfindeo 23961 
lira mUteahaiıUııe 9.19 malt JJ · 
hodıt miltebakiıi fiı 940 d~ te
diye edilerek. it ikmal eslim.iştir. 

Trabzon -Soğuksu yolu: 
liıı 1•hıa aıebdelod•· 

k.1 Zunoa mey4aauaa lbaleten 

Vilayet 11bil boyunc 
Rize hududu ile Gir sun budu· 
du uasındak.1 birinci aınıf 101-
lar llıerlncie 9829 bede ot mu. 
kelleftın 2695 mOkelıef çalıştı· 
rılmış ve bunlarla toprak baf rı, 
tıış iooıırı, hendek tattılri. t mı. 
rot v~ kırına• t1tş lbz retı Ye sa
ir mUtef erriit işler yoptlınıştır. 
Ayrıcı rrab~on - lrao yOIUD· 

dı bu ameleden 533 kişi tran
ait yolu birioci mıntıka mU· 
dUrlU~U emrlade çalı~mıştır. 

~ütemadi ta.nirat vazifesi: 
VHdyet 701ları Uıeria

da seitlzer k.ifilik dört dal l 
tamirut postası çalışmak.tudır. 
Bualarıo yıllık Dcrıt tutara 8160 
llrachr • 

Şıtlpııurıoı aahlldı Beşik
dllzl1ae •e clağbıışı 11nbly ıinl 

SUrmQneyt ve Kodil mıntakası 
uı Yomrıt oaniye.tae b•ğlıyan 
7eoidea 120 kilowtitrellk şoıe 
yollar ıçılauığa lı 11lsmı9tar: 

VilA)'tt 11hil ve dı.hil yoı. 

larıudı bUtlln köprUltr 711pıl. 

mı~tır. R11imde gördu~notız ri· 
bi etooıublller artık. dere içerl
ılndan ~eçrniyor. 

Trabzon Erkek Lisesi binası 
Karadeniz 1abllleriala Sı•· 

eundr.a ıoora milli budutlumuıa 
otan vilayetlerde bir llse bina· 
aıoıa ouluom maaı H TrabıO· 
Ilı.la tnrkını Traoslt merkızl 
olm sı vı lise olarak ittihazı 
edilen hususi bir blHoıa ibtl· 
y ıca keti g~Im d e-ı Ti mnracaat 
den binlMce yanuoun binasız 

hk )' Uzlladwa mttldıbı kıyıt ve 
k&bulO..ıe iınluao bulunm mesı 
dolayısi) le ber işte oldYtu ıi· 
bi maarif kalklomamız hnkkıa
dllki dın11 d• tsbemmıyt.tle ele 
alaa CYmburlyet bflkQmetiaJı 
bu vllay_et merkezinde tam leş. 
kılatıı bır lı•a buıaaı iutıısıaın 
kat'i IUıı.rnıune binaen 2erekea 
tt•lk lkat icra edilerek ilıt11ıcı 
karşı 'aJıcıık bir Jiq .... blaneı fa. 
f ıı takRrrur etmiştir . 

lnşaot : 
Hımrlao88 proje •• k•tll 

evrakı yopı ve imar işi ri ret . 
llAloin 8 2 938 tarttı Y g78 sıı 

yılı 7azısı il• ııılmiı ve 353)62 
lira (89) k.uruş keşif b dell a:1e· 
rlnd~ 11 3 93ö tarıhıod lb ı sl 
1 pılmak Qzre eklıiiltmeye çık . 
rılmı~ vı yspılııa t kllfJer Nı 

fı:ı VekAlıtloe auedilerek alınan 
ın11p aıerlna yUıde .),2S ten-
ıllatlı ıv 3 918 t rilıliade mu. 
beadlı Ha aa Hatırı f:hışkurl'a 

lbale eclilmit ve 111.Utcahblt ih· 
ıııratıuı 7ap11rak. muknelenln 
taatik. tarihi olen 8 nlson 988 
tariblad• ıaşaatı bnşlaomııta. 

Bina müştemilat/ : 
Ltae binası 129.50 m tre 

hlluud• 46 metre arzıoda Uç 
kat nzerlaı kuulmuı olup W7 
odalı'iar. Buauo 24 otiuı den· 
haae olarak 7ıpılmıt H b hır 
lleratıaaı naatı 60 talebe iıtiap ... ,. 

keşı • bedeli Qzerindeo 18 9 940 
tarfhlod-ı ib 1 edilmek üz re 

eksiltm yı çık. rıl ıo ve 1nzd1 
Uç tıazllıltl mllteahoit Ali Kt· 
mal Sümer'• ihale dil r k 
inşaata bııtl mıştır . 

Hastahane binası : 
1 - T sisatıı uktazi al· 

11me te in edilsm iğlodoa 

bu inşaat yaram kol ıştır. Mım
l ket d bilindoıı todnrlk dile-
bilen alzem ile lnşacta de· 
vam edilmekt lr. Tul ntı • • 
ziyetl hazıra dolay11i1le mate· 
abtılt J pımamıştır. 

lise binası : 
2 - lo .. ııt tomameı:ı ikmal 

ıdilmlı; ve uvak.k.at kabulü 
1apıiarak maarif idareıdne lea
lloı dilmi tir. 

Of hükumet konağı : 
Bu binanın birinci kısım 

iOŞ!Ultl 938 seoesl l~·inde ikmal 
edilmiş ve 93~ yılında hıy'ell 
umu111.lyesl mUteıbhide . l.hale 
edilmış ve bir k111m luşuat 1•· 
pılmış ise dı alıy lı b zıra do. 
la11 iyle d mir tedarik edilmedi 
ğlndon laşaat tlurmuştu. Bllab . 
ra bazı taaUat y pılattk sure· 
tiyle iaşaııtc1 başlamıştır. Ba 
bloanın birinci kuım keşif be
deli (12.000) lira lup 4,10 ten. 
zili ile, ikiacıi kmm inşaat k•· 
ştr bedeli (46it9) lira (88) k&ı· 
ruş olup ynıd 6.6 t"nzillcl mu. 
teı.htıide ltıale edilmlttlr. 
flkçaabat hükümet konağı 

8u binauı blrhıel kısım Jn
şııatl 933 ı oeıi f~io ikmal edil· 
mlş ve 939 yılanda hey'eti umu· 

iye 1 motealıbide ibale edil 
mfş ve bir kıaım i1Jşoat yopıl· 
mış lııe dı nhvalı hozırı dola
yı lyl de ir ted rik edilmedi· 
~i elhetle inşaat dur.muştu. Bl 
la ıma bazı tadilat yopılmak 
suretiyle laşaatıı bnşlnmıştır. Bu 
binanın blrlrcl kısıw foşoetı 
keşif bedeli (15.000) Ura olup 
1Qzde .f.76, fkfocl kısım luşıntı 
k lf bedeli (43.tt>9) lırtı oJup 
yOzde 3.75 t nzillltln mOteabbl· 
d ihale edilmiştir: 

Yomra nahiyesi hükümet 
konağı inşaatı 

939 yılıuda verilen beş bin 
liralık talıilıall:ı lnşıu. t t mam· 
lanmış Ye uablye mOdDrlll~U 
ile juıduma blnııya nakledll· 
mi tir. 

Maçka hükümet konağı 
Bu blaıı ev lco kışla olup 

1apılen tudllAtla hllk O met k.o-
11a~ıaa if raa edllml~ ve 939 Jl• 
hada veıllea 10.QOO liralık tab, 

a 

o 
ılsııtlı bir km leoaatı lkaıl 

dil it olup di~er noksınları
aıa da ikmali için 940 mnh Y•· 
h blltçcsindcn " rilen 6000 lira 
Ozerlnden yapılan keşit ucl-
bl ce 1Uıde 7,5 teozll4tla 0• 
lt1abbidinı ihale edil 1• ve 10 

feııta dovam dilm kte, fkmu· 
Jind knzanın pek dır olan bl· 
na lbtiyaeını karşılnyaca4ındao 
lkmalloe çıhşıJmaktndır ' 
Trabzon merkez hükümet 

konağı tamiri 
939 mali yıh bOtçe inden 

1~25 llrn 63 kuruşluk bavtıl~ 
Yerilmiş ye bina içindeki 
tesisııunın bozuk kmmları ile 
bo1a ve b11dana 1 leri yeptırıl· 
mı,tır. 

/ lsmetpaşa emniyet karako u 
binası 

939 mali yıla lçiod Na:ıa 
biltçesioden verilen 1742 Jır 
98 ve Emaiyet bDl{'e inde 2000 

llr11 ki c m'an 3742 lira 98 ku· 
ru luk. tıovale il ıntıteahbld 
lh 1 edilerek birinci kı ı ik· 
mal edil iştir. 

Biaa ın çatı kı 1 yapıl a· 
dıı?ı için bu loş!llll teıılretı bR· 
ricl e Y• maruz kaldığından 
inşaııtm ikmalı için em ly tta 
940 yalı bDtç sinden v rilea 
6000 llrahk tah~laatle inşaatın 
ikmali motel!!bhide id~f lcek~~~~r: 
r k loşnata devam e 1 m 
M-1çka jandarma barakası 

Son ı lzele doıayıslyle bi 1 

n Mack nalan hasara uğraya bl 
· · derhal r jaodıırma eratı ıçın 

b r ka iaşaatl d ,o nı Oş '
6 

YMll o 900 lir ilk tabılsıtla it 
1 Herek in· 

mllteabhtd lba al edil • 
şıı ta beş lanmış ve iltm diltnlŞ. 
rek jıtDd rmnra teslim e 
tir. t 

Ceza evi taırıfra ı 
atlayan bazı 

Zelzolede Q d lr kıpı 
kmın dıvarlır ile e t i ~50 
ve pencer lerlıı tamiri ç a bu 
llrıılık banle verilmiş vo ı ıl· 
para ilo mozkilr ta ırat Y p 
aııştır. . 

Of kaymakam evı t 
d bir mu · 

Tek t t!ı Clç 0 (.t6) 
fakh bu bfnıı (S559J_b 

1
!:a edil· 

kuruşa mat ·~~i!~ı ı adilDllttlr. 
mir y fnşıat ,;r1 
20 b bonollk flşım durB~ 

aş :ı . konula 
989 yıh bllt~esıne3~Sl Ura 

h hıllflttıuı bu bıa id fbale 
50 kuruşa mut rıhh e ta dil· 

. i ve loş nta deva ,, 
edılm ş U 9811 ~11010 ... • 
mekte olup ıtm ne 
tcdır. k m evi 

Maçka kayma a keşlt 
. 51 kuruŞ 

2f04 ııra a eksilt eJO 
bedeli ozerinde kcnadı-'ıa· 

t Up çı 6 
konulmuş ve 

1 118 tıı başlan· 
dno m~nete~ 

0 
:ıf mlştlr. 

mış Ye ıkına .. muhasebe 
Vakfıkebir Hususı 

binBSI 
ait mek· 

İdorefi bususl;cyo l 
tadlleo busu• 

top bloıısı olup ırr ğı için 
mubnsebe bioıısıD a uz rlodeo 

. 31 ırnrııır 
2~58 lırı t lip 

ık rıJroış ve 
eksiltaıef8 ~ıgioden emaneten 
ıubur etme v inş ota 

baflaDmış 
lnıasın dllrnektedir. 
devam e 

1o oy içind ki 

Nikôh ad di 
h 

·mizde Jkincik;nun 
Şe rı . 
d Birinci teşrm 910 

94 O an
1 

,, 10 ar içerisinde 
kBdar O 8a · • ı · "kah akdeddmıs ır. 
JJ7 nt ""ddet Z8f· 

r:n~ bu mu 
_, 

1 
-rr·•bzonlu olup hariç· 

fmua ı' u • d b 
te ev/enenlerm sayısı a u 
yekuna yalcmdır . 
p ti oahiye kongraları 

ar Cumhuriyet Halk Partisi 

h
. kongralarma lıcr iaıafta 

na ıg• 

başlanmııtır' 
Nil/ıigt kon~ral•rt biı ineiteş-

. • •onıınc/.-;. bıtecek u 15 ikin. 
ı ının .. · 
citeçrirıtlen "~nra kaza kongra. 
l•rına {ıaşlcııtacc:ktrr • 
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z işleri 

BUGDA YI 
Cu h 

Ma 
Vil4getin sair il 

lcöglerinde senesi içind~ bir 
yerden iki mahsul almolc 
im/canlarını t1ırdiği yap lan 
tecrüielerle Hbit ol•n ve 
çifı,ilerimizce de ekimiRe 
rai6t.t ıösterilen binda e 
lı•idaıı,.dan Zıraat Veka
letinin ımirleril• Adapazarı 
toh•m islah istasyonundan 
11n6alaj ve nakliyesi Husu 
•f itl11r~den karşılanmak 
üıı" otaı bin kilo tolıllm· 

. lufc _t ~lirlilerek çiftçilere 1 ta-

t1izen d11;ıtılmı#ır. 
Meyyalarımız 

Aleg•e ziraatına 

pılc ıl•erişli ola11 Vı lageli
,,.;zJı Jıı piyasalarda ara· 
11•11 •• daganma kabi igeti 
/azla kalitesi giılc.sek meg· 
•• ''ıitlerini11 tamimine ça· 
lııılmaktaJır. Bu. malcsaJla 
Zrraat Vekaletinin emir/eri
le K .. tewumu/idanl ğından 

•ıılı .,,, rafların.da 
J•rı teıldl ettirilmiş 

taç· 
;,uu 

A1t1uga elması, Rize naren· 
ciıı f idanlıjmdan 1 !JQO li-

• mera, 900 portakal, !JOOO 
m•nrlarr• fındanları ıetır 
tilerelc meraklılara parasız 

da 2000 limon. 2500 man .. 
dar n. 600 elma fle vişne 
fidanları dağıdılmıştır. 

Sebzeler 
Sebze çeşitlerin te· 

ncmvu ve ıslah e.dtlmlfl rin 
yayımını temin maksadile 
bedelleri '"~ nak.ligeJ,,; Ha· 
sud idareden te1t1in edilerek 
muhtelif sebze tohumlukları 
ıetitttirilm ş hahçıvanlara 
parasız olarak d11ğıtılmıştır. 
Bu meyanda ıağmol lr.ag· 
-vanların bıslenmesinJe mü-

Frntlıklar devşirilir kın 

him mef11ci tııtan laa11t1an 
pancaT1 toltumlu;u ~.tirttl
rilerek çift9ilere da;ıtılmıştrr. 
Elc/111 .,e yeti#irme usulla· 
rı da ayrıca tarif edilmiştir. 

Yabaudomuzile mücadele 
Yer fit a;açürin· 

/erinde tahribat yapan !Jtl· 
ilan tlomuıu mücadele$ine 
geçmiş senelerde oldıığu ıi
hi bu sene _de mükellefiyet 

Fındıklar suıkedilirkt11 

vı ıürelc. avları tertibi s•
retile mücadelesine dtflam 
edilmiştir . Mücadele rneos/ 
minde öldürülen domuı mile· 
darı j 1 !J adetten ibarettir. 
Senelerce tat6ilc ve Jıauasl· 
gıtle talcıp edilen 6ıı miiccı· 
dele neticesinde Vi/ô.yetimi• 

Fıdan lık marıdaluıalıklanntian biri 

olarak dağıtılmıştır. Bun bölgesinde domuz kes /eti 

kahla. samarulcsa. Aloçka 
lc.azasıntla lifloro, Ka.hulcö.11 
Meksild, Zanlıa, Oleıa Sol. 
dog, hortolcop, V"k/ılr.ebir 
lc.az.sınJa ŞtJrlı Şahmılik 
Hoplu, Anbarlı Adacık, Yo 
bal, Saittıltmtt, D • n i : 11. 
Aklcise, Tiirke/Ji, Alcsalılı 
/dil ko'glerinJe fındık balı
çelerilı mera ve çagırlıklıı· 
Tında 6aı t/JJterın oe gap· 
ralcl•rı gımılc Hretilı 111e!J· 
t111ların oljunlaımamosına 

f,Sebebigd:oeren Lımantrga 

ciıp•r ,..m lttıırınin kıı 
m 111t11lm;nde gumurta lcuecilc-

leri toplatılmak '" gazın 
ajaçlara arunikig.ti rassas 
tatoilc ıttirmelc saretile 2906 
ıaıılı kanun laülcu,,./erine 
tefl/ık•n ntükell•figct usrıli/ı 
!Japtırılan micaJele 11etice
sind• istila si altıTtd• 611/u11an 
30 bin htlctar ıeniılijinJeki 

C umhuriyet devrinin 
Maarif hareketlerini 
ve başarılarmı iyi kav 

raya bilmek için Osmanlı 
devletinde Maarif vaziyetimizi 
kısaca gözden geçirmek fay· 
da/J olur. 

Devletin her türlü teşki 
latmda olduğu gibi Maarif 
sahasmda da inhisarcı ve 
saray zihniyeti ile meşbu 
ollJrak bütün kuvvet ve ala· 
ka bir kaç y~rde toplan· 
mıştı. 

Yurdun dlger köşeleri 
muhtelif işlerde olduqu gibi 
M.aarif bakımından da müh· 
mel ve bakımsızdı. 

Nihayet beili baslı şe 
h :rlerimizde yedi senelik ve 
daha küçük vi ayetlerimizde 
be$ senelik idadi/er vardı. 
Rüştiyeler mahdut ve hele 
köylerimız tamamen zavallı 
VôZIJ ette ıdı. Um umiyetle 
köyler ımamlarrn ve hoca 
!arın elinde menfi ve sko 
lastik terbiyenin yer bulduğu 
yurt porçrılar1 idi. Osman/r 
devleti zamanında ilk mek· 
tep/er ve orf 11 tedrisat mü· 
eıseseleri sadece kitaba 
bağli. biraz mütevekkil. 
pasif ve kendisi için yetlsen 1 
unsurların toplandığı yerdi. 
Programrn hedefi: Btlgi muh 
teva$İni nazari olarak ço· 
cuğun kaf asrna i$tif etmek .. 
Talimatnamenia hedefi : 
Mutavaatkar bir ruh taşı
yan Osmanh vatandaşı ye 
tiştirmek. . Her ikisinin ga 
yesi : Devlet makinesine 
uysal. muhteriz v• kendi 
halinden memnun kalem 
efendisi hediye etmek . . 

yeti değil yirmi milvonun 1 tep/eri vardı. 
davasma v l'ürk m illiyetçi· Cumhurryet Maarifi kız 
liğinin karakterine dayanan c ~cukıarın bütün tahsil mü· 
bir Maarif siyasetidir. esseseleri!}in kapılarını ~çtt. 

Bu gün imtiyazlı va sif- Bugün Un ·versıtenin her 
hırı haiz şehir veya vilayet fakültesi ıde ve yüksek oku/. 
yoktur. Bütünün ıhtiyacma farın lıer şuhF:sinde kızlaf!· 
en uygun seki/de tevzi edi- mız erkek arkadoslarile bera
len ve sadece memleket ber tahsil gormektedir. 
qayguslle mJhmul ı'.1atJrif 2 - Nalk terbiyesi Cum· 
politikası vard1r. huriyet devrinde k1Ymet 

Birçok vi/~yetlerimizde kllzandı. Köylerde mektepler 
lise. küçük vi/6yetle de ve açıldı. Küçük köy lere eğit
hatta evve1ce dogru dürüst men gönderildı. 
rüştiye mektebi bile o/mı Millet mekteplerinde mil· 
yan bir çok kazalarımızda ronlt1rca vatandaş okuma 
orta mektep vardır, yazma öğrendi. 

Matuifin köylere sokul· Halkevleri bütün teşki· 
ması hemen hemen Cumhu- 18t ve halk terbiyesinin her 
riyet devrıne nasip olmu1 bak, d n ·nkişaf ve terek
hir mazharryettir. kıs nde "' h m bir rol oy· 

Nüfusu ~z o an kö d ere naaı 
de fğ t n qonde ı k 3 Cumhuriyet Mna· 
su etıle halktn okuma, yazmc r!fi Türklere kendi tarihini 
ve umumi terblfesi temin ve medenwetini öğretmek 
dılmektedir. bakımmdan büyük hizmetler 

Son seneletde Türkiye· yaptı 1 mparat01 luk mektep
nin muhtelif köşelerinde /erinde Türk Tar1hi yerine 
tesis edilen köy Enstitülerı Osmanli ve ıslam tarihi 
yarımn köy kalkrnmastndlJ okunurdu. Bugün onlarda 
ve köycülük davasmda bü· okunmakla beraber esas 

benliğimize dayanan Türk 
tarihı ve dünya medeniyet
lerine hoca/Jk eden eski 
Tüık medeniyetı ögretiltyor. 
Millet.er şerefli taflhlerile 
ve şan it mazi/erile ıf tıhar 
ederler. 

!l Cumhuriyet devnnde ku-
rulan Türk Tanh Kurumu 

1 
bıze bu ıenqm hazine/eri 
hedıye etti 

4 - Okum11sı ve ôğre
tılmesi güç olan araµ harf-

•** Maarif Müdürü lh~an Kabalay lerı kı1/d111ldı , 7 urk harfleri 

Bu günün Maarif siya- yük rehber/ık etmeğe nam· kabul e<Jıldı. bu hsrf mki· 
seti inhisarci değ:/, bütün· zet canlı. faal b1rer mües laoi bır çok vetandaşlara 
cüdür. YiJni Türkiye Cum· sese olarak göze çarpmak· okuma te yazma nimetini 
huriyeti hudutlllrt içinde en tadlf mekteplerin program k11zandudı. 
ufak topluluk/anı kadar uza ve talimatnamesine muay 5 - Güzel ve zengin bir 
nan erişen şamil vaslfları yen bir istıkamet verilmiştir. dılimiı olduğunu biz~ Gum
haizdir. H8kim olan saray Devletin ve cemiyetin bün huriyet Mllarifi öğretti, Eı· 
politıkası ve Osmanlı zıhni· yesine uykun vasıfta vatan- kıden ha/km konuşma dili 

Maallimı11in mu1aka'1a11 fJe daş yetiştirmek .. Program· ile gazı dili arasında büyük 
·1c. 

0 
far Cumhuriyet H• k Par- f8rklar vardı. f(ı't•p'ar ve 

ı ı amtle a1ının nezareti u , , 

l 
J tisinin umde/erinden ilham gazeteler muayyen bı·r zu··m-

• lın., imar miicaddesi ya-
pılmı,tır. lm•r ıören /u"/ılt. alarak tanzim edumiş re reye hit•p edı> ordu Bugün 

fıtcdılc haltçı/erile mıra ve balıııleri 114 laıld11rd•n okullarda bunun tahakku· zengia Ye öz TürlcçemJZle 
~arırlıklorda to.hrihatcı meg. ibarıttir. kuna çaltşm1Jktadır. Tali· 

1 yapılan kitap ve gazeteler 
a•n .,,,,.eJ111 t•mamın imh<ı Tütünlerimiı matnamede sıhhatli, iradeli herkesin kolayca anlayacağı 
ettirilmiştir. Macadıle iJltri Akçaa•at le • ve disıplinli bir cemiyet kad•r sade ve temiz bir 
Ziraat M8aallim_lerinin kon: da tıitin elcın lcögler°:ıa•;~- yaratmağa matuf gayelerı lisanla yazılmaktadtr 
trol• 'llAe aylık u • r • tl e r ı tinl,,in lcölclıri11dı tof egli ihtiva etme/etedir. 6 - Meslek mek~epleri 
U mnmı '!' hıısust .idarede •larak gaıagan ve tütün * * hemen hem&n denebilir ki 
nevcııt mucadele talasrıatından le . . • C h ·ı ,_ .

1 
. ·Ld d'I gopra /arının lcalıt~ıını ""· 4; um uriyet devnnde tees· 

; erı m
1
e1e $U"fiı e ıstın am e t %an Orobanj.rı"'m tufeyli ne Bu noktaları tebaruz et · süs ve inkişaf etmiştır, Kız 

e,rı se1<lz amele baş ısının ne· ha tın istila iıekil aldığı tirdıkten sonra Oı:;manlr Enstitüleri, llkşlJm Kız ve 
ı ı eti alt·z~ lu ·yı ptınlrnıştır. habtr aiınm.1sı üzerınt itler- d~vrı M •arrfı de yer bula Erkek Sanat Okulları. tica· 

c.vtın er u k b . rnıyan b · f · k.tz zaaat rıara a "sı ve v ~ ugun mu va · ret Mekteplerı ve diger Mes-
A çıı.ıhc t ka zasın" btş unıeh b:.şınm nez ırt.tinİtl f ._ k yeti(; tatbik nden haz !eki okullar. Bölge Sanat 

b k msı t o lr n %e• tin cğ.ı ç 2906 sayılı kcr.u un !tük.um duydugu uz dğer kfi/. Okulları ve inşaat Usta o. 
ı a , d' k ış bud ımo $l IJ( p- /erme te.,.jılca bu muzır tıir luı.r etlerım gözden kullan bugün }'urdun her 
lt"ılac k oğrrçlar şrki/l .. şti-il nt!batın 1nuke/{efle1in toplat. geçırelim : ko~esinde faalryet halın-'edı'r 
miş ve m ı ıo vCfmf' kabili I uı 

B 
tırı ıp yaptırılm k surdile l - Osmanlı l~arif1r:dP Hula"sa Cumhurı·y:>t AAa•-

getleri yülculithi/rnıştır. u - d ... ı•ı 
iller !JOI tıP. z.r.ııur f rncsraf- nıuca tl~si gcıpılmış'ır. Bu kız çacuk arln tahsilr 8Şağı rifi kuvvet ve enerjısini 
z raal Ve · al~tir.ce tem; n işleıin ic p tttirildıği mas· yukarr ilkokullara inhi~ar Türk Cemıyetrnin bünye 
edılmek sıı tıle İ%mfr Bor. raflar l!ihisarlar B ımiidür· 1 ediyordu. sinden alarak şuurlu ve mu 
nuva Zeutlncilllc. istayonan lüjünce lcarşılanmr~tır, l'almz lstanbulda Kız te~azrn adımlarla yoluna 
da altı "" kurs ıöran ilci YuGcarıda umumi işleod n Öğretmen oku u ıle bazi devam etmektedir. 
zeytin bal: n as•osr taro.fın ıagrı hususi tşhasa ait mey vilay!tlerde Kız Sant1t mek· İhsan K~b4/ay 

lorın da ambalaj ve nakli. pek a;ıa/mıştır. 
se muro/ları Hususi ıdare. Meyvalardaki mikroplarla 

d n gapılmışt,,·. Ba 1ama.r;a va fit sebıe bahçelerinde haş 
tabi tutula11ılc ştkilleıtiriltn töıtlfen fıaıerut tufe9latın 
dört güz ,,, piçlıri t1e obur gop«calcları ~t1rarl11rı önlı· 
dalları lcıstlrilen 780 ajo,tır. mtlc jzue alat 'ile ımıaltcat 

Timar görmüş fındık bahçeleri D:ıirımi•ce parasız olaralc. 
Of kazasının Ha11. alelcaclarl11.ra verilmiı ee 

Göklerimizden geçen her Türk kanadıaı 
hepimizin eseri olarak alkışlıyoruz. Fakat 
bütün buaların yetecek k dar olduğu söyle. 
nemez. Daha üstüa olmamız için ha va ku
rumuna yardım ediniz 

Jen temin ıdilmiştzr. Bu mücadele 
fida•lardan ıagrı Hususi Vilagel merlcezi•• 
l•,.ı• Hilı f ida1tlılcta1t 6,ğlı Hospıl••r•/c, i•mtr• 

rat Nahigısine bağlı lcögler- yapacağı işler agrıca teri/ 
de timar ıörmımiı fındık etlilmılc srıre!ile mücadeleli 
6alt,ıltrlıttl• 11111/a•llt Zirtıal ı•fltırılırcııtır. 

• 
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Sıhhat işleri Belediye işleri 
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ürk Cı.ıllihuriyctinin 17 itıci 

yılını he rcanla kutlu dı~ı 
D'IZ şu m" ut ve b vıır 

günümü:ı:uo mana!! nı l u u g ç•n 

yıl!udıın çok dalı f k k 
rörmek b m" ve b 

Bu buyuk Tur6. ı. kı a ı ne 
deni alem ıçiode bı l it r ınkı 
lap yap ıştır f ı~ir a 
s huıoda hu İi" maddi. 

aabaiarrla ş hı ı 

lap Cu ıJhurı' · 
~ urduğu iokila!Jlı . 

İşle bu hakıl at •11 an ve 
varlığına inanan hır w let n ıokı
li °'lldır lı.i 17 yıl gıbı k a b r za 
man içinde a ymakla lukenmcycn 
hamlelerini, bankaları ı yarat ış· 
nütüa :ı:orlukları }'Cnmİi oldufu 
ribi modern Türk devlet idare 
ıiıtcmioi kurmuş kendi varlı~ıuı 
korumuş oldu~unu yınc kcndı k.en. 
dırıe Öfrenmıı bulunuyor. 

Kurtuluşu Türk varl ğı ü:r.e· 
rinde yarallıfı teairler çok o duf u 
ribi bu ç k.luk içind kendi k 1 
kanmasını ıendı ıbbat nda gö mu 
buau bcr iııo ve el:ı:eru paraların 

başında uatün tutmu1 ol a• g r 
n kad r doğru iın f· M m o t o 
!&.ur ucuları mılli kalkınmanın korun 
mııklı yani u lıld 011.c ğına 
kııoıd r er N l le m bu gii un ha 
diıatı beşerıycte lı.: f ı de ı ı ver 

miı ol a rer k. 1 s oi beşeıi 
rayeyi eo ulvi ve muk. ddcs eaı 1 
uyan devi ti r lı5yat bııkkıo 

aahi, m "lıetler iıe nr:calc sı bat ı, 
bereketli teaasuıc elv ı.., ı mı et· 
ler ise orıcnk sıbhatlı, herek \lı 

Sıtmalılara kinin tevzi edilirken 
elverişleriDİ t~mice çalışmak oldu~u 

gibi d 1 erin ır ııldarın kllçülı: 

b yiik oebirl rin su baakıalarile 

aıeıdekete lıs lelık .neırine a)ani 
tedb rler al nma ı içia ııoiı milı:

yuta hnır • a v yer, yer t t · 
ık na ş h"t oldufumuz büyük 

ı;u p je erı ve nıhayel küçülr. 

buy it şe irlerio köylere kadar 
var n ve ıhhotı umumiye için 

vazed en lcar.uni huküıulerle bir 
mıl et orun ıı ı içıa elzem 
lc.aa larıo \ e hiikümleria icra 18· 

ha ır.d i bu ı:ürkn müabet uti

celor d r 

Memleketin b ili bıışlı derdi 

s a Iı cı2'İ, ve vere• iİbi kaa 
talık r ıçın devlet ıeniş miky111ta 

ııo dele açmış bu mayanda fi 
~ 7ı ve ıtru lıları devlet biit! 
nd n b k imale 6tıretile azami 

beraber veremli butalar için laa1 
taneler, diıpıDlerler açıldıfı gilti nda l 
fakir ıautalar iti• ayric• ilıcile Kıymetli Belediye Reisimiz Muammer Yarım bıyık Makamı 
Dirlikle ia~ia aiıbetinde gıdalaa _. Yellar: Şehir iç'"e ıııga bo. uh,fn muhtelif mahalltrinde Hali/ar : Şılıir dtıhi!;11~' 

dırıldıkllaruia olhalHe 111alOmdur. Bu r11 fır,igatı Jolagısilı tahrip nlıı· (32) adti menfeı: gaptırrlmıştrr. iki oict oıri hali inıa ıttlrı '"~1 
gün için yapılan ba mıhcat yar na11 par1<e ka/Jırrml•rda" (2295) Sular : Şehre tdmekttt olan oe iki iıtlıt um•mi hala tamır 
dııalar yarı• iti• daha fHİf •İk metre murabbaı parke kaltiırım iki menba fi" ilci dere ıa yelu olanmuıt•r • 
yaata yardı•ların yapılıcıfıntiıa ~ile yine oıni esbap dolagısilı üurindtt (1773) metre tul•nJa İılcelıllT : Dıjirmcıulıre 
,üpbe ' edilemeı. Devlet bu iç tahrip olunan adi kaldırımlardan ru yolu tamir "' kısmen Jı dı· mevlciinJı mıt1cut lcog•n iılcıl•· 
büyilk müıibetle cııri çılı•tıfı ( 11737) metr• m•rabbaı aai mir boru oe künk horu f•rı ıJiJ. . . d • •b tı'l• Juıtili .. ıının ııus tereuu • • 
gibi ayrica uaumi h11talıklarla aa kaltlımn Vıt ( JOU ) metre tu - miş Zanuı fJe Tabakhane Jert• iıtijade bir f)f .. igıtte11 çı.l:"'.'a~ı 
reniı miltyaab çalııtıtı•ı pelıt ili :lunJa şoıe tamiratı yaptırılmıı Zerinin temizliii için iki adet Jolayııile iılcelenin yıri dıfııtı· 
biliriz. Asri mezarlık tlalailind~kl yol. muvakkat be11t yaptırrlmııtır. rileT1'c l'JO metre ileriJe vı kıı· 

Tiirlıt C:.ı•buriyetiaia lıturul 
dafu rüadea beri ber Yiliyette 
hastaneler açıldıtı ri.lıi buı vili 
yetlerin lı:ualarıada lia haıtanelar 
açılmıı oldufıı ve aemea .lıer ka 
uda diıpıHerlar bulıınd~~ 
meıaııuaiyetle rörüyorus Zamaa, 
zamaa çıkan ve eb•m•iyeti hiçte 

,:ııtiskar edıleımiy,cıılı: olBD uri 
butalıkler içia tievletla . açtıfı 
mücadeleler ve •Ücedıleltrdeıı 
alınan net celer hakk ındı ~cnı bi 

müşııhitıerıa t.ktirJerini celp etD1if 

oldu~uou soylerHm hata etmit 
olmam. M1111leket C•mlauriyet dev 
rindeı beri ııahatt yoluacia atılaa 
adımlarla var ılıa ııeticeleri ıu ıu 

retle hulua edebiliriz. KHdi ııb 
batıaı lıtenai hckiıail• ve lteDdi 

ilim adamluile ltaıarmalttadır. 
~Kentli ilıcını kendi idadea yetiı 
tirdıti f .a , ve ilim adaml1rıaıa 

yaptılı.ları iliilarlıt tifalaatlırıl.iık 

laıın kenarlorile Maraş cadJesi Çifte çamlıia (750) metre tulda ''"n yıniJı,. malum• müh•gtıtı· 
gel lcırıarıncı (2~~0) m,.lre tu · kısmen çamar ue kumtn de Je ıilı 6ir iskele goptırılm11ğo ba!• 

lanmış fJe ilcmal etlilmek dsredır. 

Ataoarkta:bir köşel 
luılf.(la beton bordür gaptırılmıı 

'1e muhtelif mtıhallerde (203) 
mtlre milc6b i.tlnat Jıoarı i•şa 
olunmalfur. 

m;r borular dahilinde su inle 
edilmiş oe mukı2r mahalJe ye· 
11itlen bir ad•t •u depoıu inı• 
olu"m uştur. 

Belediye Emltilci : Çifte 
çamlıkta bir adet ia:ıino 0

' de· 
iirmendere tlı mubaha iinası 
yanında bir hagvan •hurıı ln1o 
ellirilmiş uı Belediye ımltikind•" 
olan altı binada tamirat yapıl· 
mrıtır. Biri Atnpırk önünd~ ve 

• • • le k - ka önunJ• cbjerıde Sagu sıı Ol • k· 
olmak üzre iki ati.ti otohas bı 
itme mahalli ııe yi11• ikiıi Ata· 

. "d 8 l d" e öniind• parkla b111 e e ' 'Y 
olmak üzr• ıJç aJct nöbıtçi ka· 
lu6eıi /,.şa ettirilmiıtir. 

Pasif Korunma : Gas 111 

6ensinin muhof11zcuı için bir yer 
altı 1azlıa11ısi gaptırrlmıı •• 

J lı //cıN lc.or•rt· 
huuı hlcumun a ~ . (772) 
ması için ıılıir dalıılınd• 

' 

!arını n u•r•I ıılııhatia Hki de 

virlere , k:ıyaı kalt•l et111eyıoık 

Tısvigei turabiye ve JıJsrıü 

P1tultafas•: Çifttçtıml kta (1740) 

Bir hasta ve hasta bakıcı der4icede 9611lajf el4iuf aaa ıari 
illetler auldı~ı rilti ve fiyat aiı 
beti do tilı••ı it• meyaada de 
tu• v• alHaa artı•ı bari• nafile 
lrea4iiai riıter•iılir. o. yedi yıltia 
yarı aiıbette çof alıaı foklutuau 
işte b• lailı:mete n ltıı HJ• bere; 
luyus. 

cıc At•parkta Ja ( 1500) metre 
milaib tuviıei tardiye 1aptu ıl 
mıı tıı Atapark ile Bılediyı prır· 
/c,,ta (180) wııtr• mikap çakıl 

fırı o/•,.muı ve Ataparlca üç 
ha 1.1u% goptırılmııtır. Çiftıçam
lılctalc.I çamlar111 muh•ft1zası için 
çamlık etrafına (1366) metre ~ 
tulu11da dikenli tel çekilmiı "' 
çam/rlc dahiline gHiden (1000) 
fii.an Jikilnei ,tir. 

lHasüle elveri li illcter ka 
olaoığıoda şupbe cdi mez. f şt 
yirmiac:i asrıD pıılr.oloJ ıi v posl
tiYiıtler tıırafıadea kona yeni 
dünya kanunu budur. 

lok.itip 1 ürkıyesi ultanalıo 

i11bidamıoda11 scnra buııu ço ıyi 

ıezmit ye kcodı varlı~ıoı daha o 
nmandaa dıkkat vııt ıtiaa ıle 6u 
yolıia~i m11aıaıoe kermi verdığını 

fO~ iyi bilırİI. 

Devlet umumi aıbbat kelımc· 

•ini yalnız fert ı~ a inbıaar ha· 
liaa• tutmamıı buou bır ı..uı ol • 
ralı: n pr•ıra ıılıthraralt iıe gıriı· 
•iıtir. Koeı, il.ıtiy r, ıalut Oı
maalı ioaparatorlutanda devlet ıilh· 
bıtı bir mitiüriyetı umu iye ıle 

idare ederku Cumbuıiy11t HukQ. 

matı buaıa bir vekilet bılıne koy· 
muş ve bütün bir milleti aıbbat 
İfİD ıef erber etmiı olması•ı bu 

kuruluıta fÖrür ve aalar. lfü mil· 
)otio to bllyilt idirabı hiç f P· 
Jıaeaiz gözn ile görmedıi!'ı ıu be 
lir•iz aüş anlarla mioadeı e du 
tundan ıiipbe v ter ddüde mahal 

yoktur. Maddi, manevi buzu ıuz 
luldar yarahın küçft\:, büyük f lii 
ketler• boyun e»direıı asırlard D 

beri keca bir mıll•lı kemin rek 
bu hale getir iş olmaaı ı e e lan 
Cumhuri~et HükOaaeti ve S t 
vektıleti bu İf için lebiatla mÜC!I· 

dele hudut vo 11billerde uc d le 
tiabilde ıniicade!e diıer bır çok 
aBcıdcle sahaları açmıı oldu2'unu 
çnit iyi biliriz. Hudut uc ele 
)erinden maksat yabaı:ıcı m mi 
ketlerde• ber 08 suretle olursa 

, emlckete b11t lık ıokul 
o.ıua m d 1 -ani te er 
masıoa yarayan ... 
hza deniz yolu ile yine bu mura· 
kabanın daha sıkı şekilde devlet 

emlliyctiai ve ııbhatını korumaya 
matuf •ani tedbırler alındıtı gıbı 
tabiatla mücadelede ik.i eıııaı ele 

almııtır. Biri içile• ve k.ullaoılıo 
•ularıo u•umi ııbbat bakıauaeaa 

şafı:k tıDı ~sırgenıem"ş olduğunu 
gorurüz Fırerıg liler için yapıl· 

makta ola baıı:ım çolt güzel neti 
celer verme te oldukuna iaaoabi
lirı.z Bu taraına amelıveıi bütün 
m mlekete amıl olac,lt ve mem· 

le et evliitları bu bulaııcı ha•ta
lıktan tamamen ku•tarılmıı oldu 
fıınu yakın bir alido göreceğiz. 

Ve em h111talı2ı ile devlet aumi 
uA-raımaya başlaıLış ve fakat asır 
ların getirdıği y ğ ntı baliodeki 
ba Lulnşıc ı hutelıldarın u zamaa 
da önleom~siao iıııkio ol•adılını 

h~ılim etmek icap eder. Buauala 

Bu •illetia ve feyizli iokiııt
larının rubuau ve •Hltıaı ltilaek 

içia adını ÖfrH•ek içap eder. Bu 
adın Türlt Cumlluriyeti .-lmaaıada 
fÖrmeliyiz. İaHımıı ltu adı bütiln 

lifiiıalblo ba adı bıtlulır. 

D. Alulu//ala Zaralı•jlıı 

Lciğı'"lar : Şehir içme ıugu 
boru f erşigatı tioloyısi/e açılan 

hend,klere teıaJüf eden lafım 

ıollarındaıt (5032) metre tulunda 
tciğım yola uaılı surette tamir 
oe lcumc1t de inıa ettirilmiı fJe 

Boztepedeki büyük su deposu / 
J ıiper açtırı/111ış "· 

c:::o-====-==-============---==--==-<::.~======-ı mıtrc t•lıın11a lcıımına ait 

Halkevinin bir sene içinde türlü çalışmalan 
. ıt ,,.. "' 

E"e/ce '~~as le ar•basırto ı• · 
o/on bir "'"" / " i11ufaJi 

l . • .uapı ora 
den lco ısor 7 

L • ol•nmuı "' 
~ . / · tarııt• 

ıılılıı ış "'"' iir takım 
Dil tarih komitesi 
Bir sene içintle mulıtelif 

mevzularJa 14 lco11/eranı 
fJetmiştir. 

Köglerde gaptrğı ıui• 
/erde köu ü vatandaşlar •ra 
sın da d ğ a1alc. her sahad 
istıf ad i konapnalarde bu 
lunmaştur 

Tra zo 
a aştırma! 
melttedir 

tarihi üzerinde 
rına devam et-

Ar kolu: 
Bu k mıte hir sene 

içinde h pa Ör 'l1 sıt sile 17 
ko .s r dört ulusal bayram
larda b~naosule ve balo sıe 
şöl~n ..,,. aile toplantıların
da cazı ile h zır bu fu11muı · 
tar . 

Göst rit komitesi: 
Bir sene içinde 13 tem

sil fJ rm ıtir. Bu t•msillere 
radgo/onilcler de dahildir. 
Gelen 'V tanrla~ların sa11ısı 

16200 lt.iıl '""""'•"''"''"· 

Evimi• ıin••.,ııei• 14 Jı. 
f• ptırtııız ıin11ıt1ı ıöıt~rll· 
,,.;, ot 23500 ••tanJ•ı• 
ıegrettirilml,tlr. 

Sper şubesi : 
Kö!Jlırd- tdrtip eiilın 

Jernekl•rtie köglıi wata11ieş
lar arasında lc.ır lc.•şrıları 
tertip ettirer1/c letuana11lara 
111adalg11 eı mrıhtılif 1J1iki
fatlar vırmi,tir , 

Şehirtiı 6iıilcltt tışfJilc 

müsa6alcal•rı t•rllp ıtmiı 
ve lce%1lnanlera 19 Mtıgıı 

ıe•~lilı •aıramındt1 matiel
galarııu t1ırmiıtir . 

Sosyal yardım şubesi 
Ba le o m l t • "'' 

'" /atıl lcomiltıl olap ı•
lairt/e mevcut resmi "' .,,. 
""' tlolctorlar1n lştiralcilı 
HollctTJinJı polilc•inilc •Ç· 

mrıtır. Falclr "' /clmrul• 
t11donJaıların maa,e'!l11ilı 
ha/taclll ilci tün mııg•lar• ,., """"'" '"'"• ,,, , .•. 

t•rlarımıı lcındi aralarında mıt1cadıı 1837 di, her ıan 
ilr toJ1l•ntı ,o,aralc /•kir olcug•caltırın iıtif adeleriflt 
•• lcimıısis g•rit•,Zarı her _kitap, mtcma11 fJe geoml ı•
ıara sır• Ilı m••gen• •im•· sete/er açılc /,ula11Jaralm•l· 
;ı 6a,lcmışlerdır. tadır • 

Falcir ola11ların reçet•lı- Köycülük komitesi 
ri ıvl tar11/ıntian 6ırlava Bir ıene içinde beı /cög 
gt1pılmalc.t11tiır. Bir ıcn• için. ıe:ıisi tertip itmiş ,,, mah· 
de Hıintisde m••gene edilen tılif mıo:ıalarda konuşma· 
la11st• •iktarı ( 417) "' fJe- larda 6alunmu,t•r. Dernek· 
rile,. illç fJe gardım ( .157) ı,,J, lcöglü •tıtanti•ılar •rtı· 
lira olarelı 11crilmiıtir . ıına da;ıltAralc. Jıtilaıaldtın 

Halk dershaneleri artırılması. /cÖJI olur/arının 
sıhhiltıtirilmesi. Hagfltıntı-

ve kurslar tın nasıl itıicılm•sı fındılc, 
Bir stnı içinde açtıjı ,,. Jijer mahsulan samanı 

Fr1111ıı~c•. l111ili•ct, ~lm•n · ıd11tsden tlevılrilmım6si hale 
c lc•r.Zcrıntlan 170 wat•n· lc.ııeıla vırdijl lc.onfernnı 11e 
i•ı f•Jti•larımı,tır. lc.•nııımalar da (7530) fla-c,.,, eflinı lıalınt lcağıl ttııetl•ş ilıilenmiıtir. Ytni-
'"rtlımıtul• 6alunmaıt•r. 1 ıol ganteıi,,Je kô'yliileri 
Kitapsaray komitesi alalc11Jar ıiın ıazılar ga%· 

Bir ,,,., ififltic Jl 258 mıı flC mala teli/ lcitap neı-

'""''"' lcltap •• 11t•hlıli/ retmi,tir. B• lco111itı köglii 
•Hrl•r olcıı11ıralı /1111tl•lt1fl- •alt111tlaıl11'1n ıclairtlı iılı-
"''f'"· Kll•f'""•' /ılı•, rtıel t•lclp lıl• j/, iMr• k•r-l 

. . aırıcıı 
it/algı ıçr11 tırıltnıştır. 
arabası 1111 . Plattı e/tlulıı 

Mısorlık ·. t dil••I'" '" 
haldı ,,w,.o " 11' 

1
,:. iı/1r1mlı 

fzerintl• ilr~aç t•z•'" ıılcil alan 
0arı mıın 'lı olan oe i 7 • lanı tatiı ., 

Asri mezarl!l'~h fi 9•reierl tımi11 
p/ci,.d gör• ı~:e;rlılc Jalıiii,.J• 
olu11MUI "' . itt "' "'" /ı /azası ıç 
ısıa mıı a /mııtır • 
Jıptt gaptır~ 

1 
• Şılıir Jahilin«• 

Rulısatıg · _ Jdtl u• teuıi· 
6) dıt muc• 

( 21 11 ·Jmi,tir. 
ratıı ruhsat fJlrı • B 

• ,. 9,,,,.ııtır. a 
llltlfG k•'-· ,. A••ÜI le ., oı•ıı,.J• 
omı.~ Erıanog lciıli ••· 

H•mtl.il fagtialı ı••ıl11r 
lattti•ı "'" J le.. ı- -le }ıır 10/ıaatı og agu 
gaıtıra 

ilıil et1Jlr,,.lıtir. • 
MiiS• ve Serrı 
Bir sene ic:lndı rtıim ve 

f oto;raf sergileri aıaralc 
lcaıananlar• mika/at tıt1ıi 
etmiıtir · 

lir sıt1t ı,intlc Hallcevi 
Ultır• :;"''''' 61 içtimQ yııp. ,,.,,,,,, 
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KOY VE KO 
KÖ fLÜMÜZE ZiRAİ s·LGILER 

~- ------~~-----------------~-----~~~~~~~--------=---~~~~ 
Toprakları ızın 

• 
1 az e 

Tarlalarımız seneden seneye mahıul verimi 
azaldığını, topraklarımııın her yıl biraz daha 
gerileditini biliyoruz. Tarlaların 40,50 . sene ev
velki ile bugüakü verimi arasında haylı fark ol-
duğuau yaşlı çiftçilerimizden işitiyoruz. Onların 
&1tı1C betEereket kalmaöı, töpraklar mahsul ver
mez oldu. aeaiklerini de duyuyeruz. 

Doğru ıöze ne denirki: 
Babalarımız, Cleôelerimiz, daHa eskiler ve 

lit1güaleiler, hepi iz var kuvvetimizi mısıra ver
mişizdir. Öteden beri memlel<etimiztle yapılan 
zira1at en çok mısırdır. Arazimiz de esasen pek 
geaiş değildir, ve gittikçe daralmaktadır. Bu se
iepfen, yapılmakta olan. Mısır siraati Her yıl 
ayni tarlada ifa ediliyor. Yüzlerde seneden beri 
hu iş böylece devam edip gidiyor. Fakat buyilz
Clen topraklarımız gitgide kısırlaşıyor, yıpranıyor 
makıill vermez bir hale geliyor. Gerçi bir çok 
köyleşimizde muır arasına, fasulaya veya ballı 
barda " ıoya ~ fasulyesi,, ekiliyor ve böylelikl 

ısır tarlasının toprağı biraz pesleniyor. Fakat 
bu kafi değildir. Bu kadarcıkla topraklarımızın 
glndeo ~ne tükenen kuvvetini karşılayamayız 
bununla arazinin zayıflığı önüne geçemeyiz, eski 
Yerimi bulmalıyız. 

O halde ne yapalım. bırakalım da toprakla-
n..:ız lcısırlaşsın mı ? Ecdadımızın an barlarını dol
durup taşıran ınahsul bolluğuna artı'k vedA.mı 

T oproklarımızın venmclen 
düşmesinin sebebi ve çaresi 
Biliyoruz ki ekilen her tohum, dikilen her 

fidan topraktan kuvvet alır da geçinir. Bir şart 
ile ki, o kuvvet toprakta hazır olsun. 

Toprak gerçi bir r azinedir. Fakat bu hı~i
ae yıllardan beri işlene işlene sarsılmıştır. AI. 
dı~ımız ekio dolayisile boyuna toprağın kuvveti 
harcanmaktadır. Bu kuvvet azalmıştır. Azalma
.mak kabil değildir: Bir taraftan ot ve ekin çeker, 
öte taraftan yağmurlar alır götürürse artık top 
rakta ne kalır ki sıcağa icar ı ôayanır. 

Toprağın yorulması, veriminin azalması ıe
l>epsiz değildir. ve Hu sebepler çoktur: 

Bazi topraklar esasen veriıusizdir. Çınki ya 
eslCiden beri kuvvetsizdir, veya kuvvetli iken 
sonrad n suların tesirile zayıflamıştır Kuv
ve alCıp gitmiştir. Veyahut çok kireçli çok kızıl 
veya tuzludur. Bu g'bJ topraklar kuvvetli de olsa 
1ar ~aıilectifler. 

Hatta toprağın İçinde "lcyvvet ,, dedi~imiz 
lay~alı· nesnel rden bir ikisi haddinden fazla bu
!unursa yıne zararlıdır. Bu gibi topraklar esaıtan 
verimsızdir, kısırdır. Bunda insanların hatası yoktur 

F alCat insanların hatası yüzündea verimden 
• alan topraklar da vardır, ve bunlar çoktur. Se
. sep : topraga horbakmak. ziraati iyi idare eüe
memektir. Buna iıa sebep, bilgisizliktir. 

Menfatini bilen çiftçi, gerek toprağı ve gerek 
o topral<:fa yaptığı ziraati hiç bir ı-.ksaklık vermi
~ek suratte en faydalı şekilde idare eöer. 

Düşfinllecek an mühim şey, topraklarımızın 
verimini artırmaktır. 

Nasil ve ne suretle : 
Toprağı gül:irelemek, dinleadirmek ve buaun 

için tle ekialeri nöbete almak icap eder. 

edelim. Fakat mahsul boluğun onlardan çok biz .--r=------~---'---acaı1ım:sı..--
muhtacız. Onların zamanı genişti, darlık yoktu, B d Usulü geçinmek kolaydı. Bugln, senelik mısırımızı üç U aman 1 n 

Meyve ağaçları için budamanın faydalı ol
ması zamanında. doğru ve insaflı yapılmış olma-

beş dekarlık bir tarladan almak ecburiyetinde
yiz. Ama biz onu da alamiyoruz. Bir kaç aylık 
intiyacımız açıktır. Bu açıklığı kapamak bize 
nelladar tuzluya mal elmuştu. Yiyeceğimiz bir 
miktar mıııra ka vuf mak bir kaç sene önce, c 
afır şartlara katlandığımızı henüz unutmadık. 
Bizd bılilyoruz, amma De yapalım. diyeceksiniz 
deyil mi ? Gerçi topraklarımız az, eif uzum uz 
ç~ktur. Hem kendimizi ve hemde hayvanlarımızı 
beslemeğe mecburuz. Bu bakımdan mısır ziraa
tine sarıldık gidiYoruz, d yip g çmeyiniz. 

Gerektir ki düşünelim ve düşüncelerimizi 
derinleştirelin, ihtiy çlarımızı başkaca karşılamak 
imkanı var mı, yek mu, araştıralım, ç re bula
lım: T opraldarımız niçi veri den düşüyor. Ona 
karşı ne yapmalıyız. 

Topraklarımızda faydalı daha ne gibi ekin
ler yapabiliriz. Ve bu ekinleri, toprağı yorma
dan, yorğun düşürmeden nasıl 5ıralamalıyız. 
Velhasıl elimizdeki arazıden kabil olan istifade-
yi en fazla ve devamlı olarak ne sur tle sağ
layabiliriz ... 

Bunların cevaplarını, az ve:ya çok, bu kitap
ta bulacaksınız. 

Kazım BULUTA Y 

Yorgun düşen topraklar 
dinlendirilmelidir 

T •praklarımız ziraat edile edile zayıflamak
ta, kuvvet ve kutirettea düşmektedir. Seneler 
geçtikçe tarlamızın mahsulü azalıyor. Korkumu
za asıl sebep, eskiye nazaran az da olsa, bugün 
eyi kötü yine bir mıktar mahsul alıyoruz amma 
bir gan gelecek, alamıyacağız. Bu gidiş öyle gös
teriyor. T opralclarımızın idaresinde eksiklerimiz 
vardır. ?ilmiyerek ve farkında olmadan, yorgun 
daşmesıne sebep oluyoruz. Lazım gelir ki, bu yer
gunluklar a-iderilsia. 

~ apılaeak iş : Araziyi dini ndirmekt1r. Fa
k~t eıle gayet kolay olan bu me~ele bizim için 
bıraz zordur. Çftolcü memleketimizde ar zi darlı
ğ~ va~dır. Ova yerlerde oldutu gibi. geniş değil
dır kı tarlanın birini işleyelim. ötekini nadas dip 
bırakalım . 

Elimizdeki arazi bellidir, topu topu bir kaç 
de~ardan ibaret olan tarlanın neresini dinlendi
r~l!m. G~rçi bunda da haklıyız. Ama her şeyin 
b~r çaresı vardır. Bu gibi dar arazileri de dialen
dırmek kabildir. 

Her ekinin kökü başka başka<lır, toprak için
de ya yufka ya der~n iider. Bu demektir ki bazı 
ekinler toprağın yüzünQ, bazıları da altını yorar. 
Kölderiniıı topraktı yayılma biçimine göre bir 
birinden ayrılan ekicaleri ( nöbetleştirmek) la
zımdır. Ôyleki, bir sene kökleri derin giGlen bir 
ekini. ertesi İene yufka leöldü başka bir lein peş. 
lemelidir. Böylelikle toprağın bir seae yiizü, fer-
aası Sene altı dinlenmiş olur. işte yapılacak IŞ 
budur. 

Bunöan şu· anlaşılırki her sene bir tarlada 
ilstilste ayni ekiai yetiştirmek doğrıı değildir. 
Toprağın ıazla yorulup verimden kalma)ma yol 
açar. Buna meydan vermemek için her yıl ekini 
dığiıtirmek icap eGler, 

sı bağlıdır. Çünkü ne de olsa, bud oan ağaç 
hırpalanmış ve bir az zayıflamış olur. Ağacı za-
y~~l~tmak ise hata~ır. Mts' le, ağacı çok zayıf 
duşurmeyecek şekılde budamayı id~re etmektir. 

Budama kuvvetli yapılırsa ağaç körlenir. 
mahsulden kalabilir. Zaten rutubesli yerlerde 
ve etrafı kapalı mahallerde yetişen ağaçların 
b~d~ması hafif yapılır. Quna göre, Memleketi .. 
?1ızae yapıl cak ataç budamaları şiddetli değil. 
ınsaflı olmalıdır. 

Budamada ifrata kaçmak ağaç için ne ka
ar zararlı ise yanlış hareket etmekte o derece 

fenadır. Dikkat edi) ecek esaslar : 
Temamen çıkanlac k dallar diplerinden ke

silmeli, tırnak, budak bırakılmamalıdır. Bırakılır-
sa tırnak çürür ve ağacın sağlam kısmının da 
kurumasına sebep olur. 

Kalın dallar destere ile her iki taraftan ke
silmeli ve her hangı bir suretle dalların ayrıl
masına meydan verilmemelidir. Kesikler ezik ve 
pürilzlü değil, gayet keskin olmalıdır. Yaraların 
tez kapanmaları için bez parçasile macun veya 
katr~n sür lmesi faydalıdır. 
. . ince, küçük dallara gelince : Bun1arı kesmek 
ıçın ya budama çakısı '' çekm ,. veya bağ ma
kasi kullanılmalıdır. 

Yapılacak budamalar öz üzerinden olmalı 
ve meyilli olan kesim yerleri gözün tam karşı. 
sına gelmelidir. Genç sürgünler son gözün ya
nından budanırlar. Gözün pek uzağından ve 
hatta pek yakından yapılan budamalar makbul 
değildir. 

Dallar kışm yam ağaçlar uykuda iken bu
damalıdır. Acele etmek veya ilkbahara kadar 
işi uzatıp pek geç kalmak döğru değildir, A-
ğaçlan~ _iizerinde henüz yaprak varkea veya 
Elallar fıhzlenmeğe başladığı zaman veyahut da
ha sonraları yapılan budamalar zararlıdır. Vel
h~sıl bir çok s~beplerden dolayi budamayi ancak 
bılen v becerıkli olan yapmalıdır. Yanlış budama 
y ~maktan ve dolayisile ağacı yaradılışına aykırı 
yetışmeğe zorlamaktan çekinme~c gerektir. 

. . Ağ~çl rın t~biatları ve budama şartları iyi 
bılıemeh v buda aları de ona göre yapılmalıdır. 
Bunlar v budamanın mevcut bazı incelikler bi
linmeden ağaçl ra mak s vurmak z rü.rlıdır. Bu 
halde olanlar için ezbere budama y pmaktansa 
fi da 1 ı ı ilk senesi dört veya beş dal üzerine bu .. 
dayıp kendi haline bırakmak dah hayırlıdır. Fi
dan büyüdükce kendi kendine güzel ve olgun bir 
şekil alabilir. 

Kazim Bulutay 
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Erzak eksiltmesi · Köylü kod~ eşya ve gıda 
Giresun Askeri Satınalma Komisyonundan maddelerini yalnız pazar 28 Sayılı Trabzon Fındık T ar1m G;,,,.,. ,;,.,ı. Alagııtın ihtiyacı için oı•iıtla cins 

Müstahsillerine 

S K f d ., ,.ıJctarları m•lt•mlflen /,et/tileri gaı:ılı bıı kalem yi· yerlerinde satacaklar 
OtlŞ 00p ra İ İn 9n : gecejin lcc11alı sarf aıali ile ihalesi 30 Biri11ci ı~i'i" 
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h•ı ürün olarak satışını yapJığı ara ferin iiretm~ni olrnalc. Mtc!iıf11 Tıırlnl••11i 194fJ iftimıılerına 6aıltnıoceıı11da11 
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1 j tl Vil4JI m .. 
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Zrıyi Tezkere 
Nü/ üs ciizdanımla aske

ri Tuhis oe.sikamı kagbet
tim. Yenisini çıkaracağım 
da ı zaqi vcsilcalarin hükmü 
olmadığını ilan egleTim. 

Pazar kazası Hemşin 
nahiyesine bağlı Livilc Ça 
lcıslı köyünden Açhoz oğul-
larından _,7 2 dojum n Yü
ıa/ e;lıı Ahmet Alcıöı. 

Valimizin Nutku Hayır Cemiyetleri Hukuk ve Adliyemiz 


