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Bugün ikinci savfada: 

Mutlak SükOn 
Yerli mallar pazarında 
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Ajans haberleri 
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Kültür Dergisi HalKevi 

tarafından p e k yakında 
zengin bir şekilde oıaraK 
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Her tarafta 

Harbe devam 

Hozırhklar1 ... 
Yaz boyunca tam bir 

•iikünet halinde kalan şi· 
lllali Afrika, birdenbire kıp
lıı:ıııl alevler içinde yeniden 
tutuıtu. Bir tarafta Alman 
~e ltalyan, diğer tarafta 
lngiliz ye imparatorluk aı
kerleri vuruşup duruyorlar. 
Binlerce tank sürüleri karşı 
karşıya durmadan atef ve 
öliim püskürüyor • 

İngilizler aylardanberi 
hazırlandılar, asker ve mal 
Zeıne itibarile eksiklerini 
taaıamladıktan başka üı
tilnlüğO de elde ettHer • 
A. taerikadan gelen harp vas · 
tıları ve imparatorluğun her 
tırafıadan durmadan taşı 
nan insan yığınlarile elde 
edilmiş olan bu üstünlüğü , 
karıı tarafın talnldıiı ıart 
lar devam ettiii müddetçe, 
llluhafaza edip gidecekler· 
dir . 

lngilizlerio uzun müddet 
hazırlandıktan ıonra girit 
tikleri Libya harbi, önceden 
kendi lehlerine beklenen 
lleticeyi henüz vermiı değil 
dir ve bir defa daha anla· 
lılınııhr ki , zafer ; sadece 
kemiyete bağlanıp kalmakla 
değU, daha ziyade keyfiyete 
ehemmiyet vermek ve onu 
t~min etmekle ancak elde 
edilebilir. İngilizlerin tank 
Ve insan üıtüolüiüne rağ 

lllen, bekledikleri neticeye 
Yaramamıı olmalarının mi· 
naıı işte buradadır . 

Afrikada cereyan eden 
llluharebeler netice itibarile 
•ıkeri bakımdan olduğu ka · 
dır siyasi bakımdan da 
büyük bir ehemmiyet taşı· 
lllaktadır. Bu itibarla ye· 
~itmemek ve hasmı yenmek 
için yeni tedbirler almak 
huıusu&da her iki taraf da 
•ıla kuıur etmiyecek tir . 
Şınkta Sovyet Rusya ile 
muazzam bir cid.tle tutuş · 
aıu~ olan Almanya, Afrika· 
yı ıbmal etmiıe veya ede 
~eğe hiç benzemiyor • Viıi 
ıle Almanya arraı:ı.daki mü 
zakerelerin ve Peten Göriog 
buluımasının çok varittir ki 
aııl hedefi de bu olacakt 
ı ır. 

ngilterenin Afrilladaki üs. 
tünlükleri Akdeniz bakimi· 
yetine dayıoınca İıpanyanın 
yeniden bahse karışmıı ol· 
maaı dahi ihtimal haricinde 
aayılmamalıdır . 

Demek oluyor ki timali 
Afrika harbi uzayıp gittikçe 
ıarte, Akdeniz havzasında 

yeniden bir takım ihtilAt
lara yol açmak imkan ve 
fıraatiarını da beraberin:Je 
taııyacak ve belki, düo doıt 
olan milletleri, yarın biribir 
lerinin en .•manıız düşmanı 
halinde arkaııadan sürükle· 
yip JÖtilrecektir • Franıa 
ile loailter~nin era-eç bu 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 
,. 1vu11 a • -

Şehrimizde Sanat okulu 

Asgari 40 dekarlık bir sahamn 
istimlaki kabil olamaz mı? 

( Trabzon ve civar vilayetleri bu sanat yuvasından mahrum mu kalacak f 
-~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~---~-~~~~~-.) 

Maarif Vekaleti yurdun 
birkaç mıntakasında ıan'at 
okulları tesis ederek mem· 
leketia sanayi hayatında 
çok büyük ve cc:zri inkılap 
lar yapmağa doğru şükran· 
la anılacak batveler atmış 

buluamaktadır ve bu me-
yanda Trabıonda da civar 
vilayetlerdeki vatandaşların 
istifade edecegi yatılı bir 
san'at okulu tesisine karar 

verildiğini önceden haber 
almıştık. Şimdi maarjf ve 
kiletinin bir tebliğinden an 
latıldığına göre bazı şart 
ları ihtiva eden sabanın en 
önce temin edildiği vilayette 
aan'at okulunun tesisine 
batlanacaktır. Tesis ve inşa 
masrafJarı maarif vekaleti 
ne ait olmak üzere 40 ve 60 
dekar kadar bir sabayı 
aan'at okulunun tesis edile· 
c,.ği vıliyet temin edecek 
tir ve bu sahanın da şehrin 
merkezi bir durumunda ve 

ana caddesi üzerinde olması 
şartlar arasındadır. Yıllar
danberi Trabzon balkının ve 
bütün parti kongrelerinin 
en ilerde bir dilek olarak 
israr etmekte bulunduğu 
aan'at okulunun faydaları 
üzerinde söz söylemiye ne 
lüzum var Bir tek kelime 
ile san'at okulu memleketin 
içtimai ve sanayi hayatında 
kalkınma hamlelerimizin en 

kuvvellilerinden biri olacaktır 
Şimdi Trabzonda bu in 

kılap ocağını tesis etmenin 
bir saha elde etmekle ka 
bil olacağı meselesine ge
lelim: Trabzonda maarif ve · 

kiletinin istediği şekilde bir 
saha bulmak halen müşkül
dür • Bulunacak sahanın 
ortası meydanlık halinde 
kalmak suretile dört tara· 
fında binalar inşa edilecek 
ve bu itibarla binaların biç 
bir cepheıi başka bir 
cephe ile kapatılmış olmı-

yacaktır. Şimdi "f rabzonda 
ve sonra merkezi vaziyette 
bir yer arayacağız. 

Maşatlık, maksadı temin 
eder genişlikte olsa bile ar· 
kası kayalıktır , kap~hdır 
ve hafriyata ve masrafa se 
bebiyet verecek çıkıntıları 
vekaletin teklif şartlarına 
uygun değildir • ve yine 
merkezi vaziyette olmaması 
da manidir. Merkezi vazi· 
yette olmak istenilmesindeki 
maksat da sanat okulu ni 
bari talebe de kaydecektir. 
Nümune bahç~sini feda et
sek, meyillidir ve şartlar 
haricindedir. Değirmendere 
yeya ~aşka tarafla· 
rına açılsak merkezi vazi· 
yetten uzaklaşlyoruz. 

Trabzonun içerisinde bu 
40 veya 60 dt.karlık sabayı 
elde etmek imkanları ise 
mevcut sahaların etrafını 
istimlak ıuretile kabil ola· 

- Arkası 2 de -

Değirmenderede kaza 
Çöken duvar 4 kişiyi hafif 2 1 kişiyi 

o ğ ı r c e yara 1 ad ı. 

A. Hilmi Kalaç 

Fıadık tarırn aatış koo · 
peratitfne ait detlrmeoderede 
ı No. lu tabrlkanııı yanında kl 
fındık depoıuoun dlverı, sat o 
lsrak çökmUş, orada çalışııa iş 

ellerden dördUoU bafirce, lklsl 
ol de ığırce yaralamıştır 

Türkiye hakkında 
Mütal6alar 

Londra 5 ( a. a. ) 
Royter ajansının siyasi ya 
zan Türkireye altı aydan 
beri ltmerılcan silahlan gön· 
derildiği hakkmdaki haberı 
mütalaa ederek 1:139 da 
Türkiye ve Fransa ile ln-

giltere 1Jrasmdcı ımzalanan 
muahedeyı hatulatıyor ve 
şunları ilive ediyor : En 
karanbl< gıbi görünen za 
manlarda ııe Fransız mağ 
biyetme rağmen bu muahe 
de hüküm/erme Türkı> enin 
cesaretıe tam riayet ettığınI 

lngiltere asla unutmıyacak
tır · Türkiyenln kendısı111 

müdafaa etmek kabili~etiııe 
ve azmine daima lngiltere· 
de itimat vardır . lngiltere 
Türkıyeye bu maksatta silah 
vermek için devamlı bir su-

rette elinden geleni yap
mışt1r. Bundan dolayı kira
lama ve ödüne verme ka· 
nununa göre Tüıkıyt:ye 
harp malzemesi gönderile
ceğine dair olan haber 
Londrada derin memnunı·-
1atlı k~rşılanmıştu. 

Ikl yaralı hastahaneye 
kaldırıf mıştır:. 

Dlvarın ıu çekoıeslle çö 

kliği tahmin edilmektedir • ' 
1''a brika memuru dı kııza 

msbelllnd~ olup, bir tıılib eiPrl 

kurtuldu~unu if11de etmektedir. 

Nişan 
2 numaralı toprak teoıi ko· 

misyonu reisi Lütfi Canrn kız.ı 
Puihan Canla Teğmen Sctl ·i 
Ünal'ın nişaıa törenleri çnrsamba 
Jldrıü aksamı halluoi salonunda 
güıide dao~tliler huzurunda ga 
pılmış, aılc.eri caz iştirak.ile gıoç 

oak.te katlar güzel hir ıece geçi 
rilmiştir . 

Grnç çiftlere bahtıyarlıklar 
diltriz. 

s~nede 50.000 
VaşiagtoD 5 (a a) • Tayyare' 

ticaret 'odası reiıi . Amerikan fab . 
rikılarıoın aenede 50 bin tayyare 

yapacaklarını ıö vlemiştir 

ı(/ı rn' •X''I": ~"l!Jıl'\'11'')\'i' '!1"'ı"N'l''i' 'Jl.~~ ·X ~ı' 
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C H. P Mrntakamız /l;fü.fet. 
ti$İ Kaı.1seri Mebuıu sayın Hilmi 
Kalaç Karadeniz fJapuru Ua bu 
sabah Giresundafl şehrimiıe gel. 
miştir. 8 Hilmi k.alaç ha ayrn 
9 unda Sürmene oe O/ , 10 
nunda Maçka, 12 inde Akçaabat, 
Vakfıkebir ve 15 inde yapılacak. 
mıork.ıoz kaza kongrılerinde hazır 
bulunacaktır. 

Naci Kıcıman 
Rahatsızltğ,ından dolagı birkaç 

grin hasta gatan sa.11ın Valimi% 
Naci Kıcıman iqileşrniş oe sa· 
bah makamlarına gelmiştir. 

Yılbaşı Balosu 
Yardım sıofJınler cemiyeti 

menfac. tine oeıiıtcek olan yıl bası 
balo :u hazırlıklarına l oe bu me· 

Kulakları 

çınlasın 

• Hemen ııil , zenginleri 
dolaş aoliw n sayııılarımı bılcUr. i 

ı ynnda da daueti9einin tevziine 
başlanm 1şt11 . Balonun şimdiqe 

kadar 'veri len baloların /euk.inıle 
olscaRt muhakkaktır. 

- Fakirlere de bir şey ıöy • 1 
leyeyim nıi efendim ? 

• Hayır buoa luzum yek on 1 
lorı bizzat ziyaret edııı-eğim • 

Yukardıki konuşma k ı ş l a 
lılzm•lciai arası11da gıeçer • Bu 
kalıuk, oı1un buhran• V• pnbalıu 

! ğında lalurhıre 1 ı 11 d ı .k kabuğu 
vaıikaııı daiıtıp evvela bunların 

tevalınl teıııı11 .ıden belediye ka 
rarını beyenmeyip tenıut edc11· ı 

l lerin kulııkıarı çıolaauı ı 

1 
KORLU ~ 

Hamiyetsever hallcımıun 

yardım seoıonler cemigetı balo 
suna briyük bir alaka eöstere. 
cekletinf!. ıüphe uoktur. 

C. H. P. 
Vilayet İdare heyetinde 

C. H. P Vilôget /Jare H• 
yeti Ali Rı%a lsılın re;ı/ijinJe 
rarsamba ıünü mutad haftalık 
loplantııını 11aprnıı tJe Parti iı· 

leri Ü%t!.rinde mrJ&akcrelerda "'6u 
lıınmaıtar, 

Fiyatı 4 kuruştur İlin satırı 5 kuruştur _ 

Ekmek Meselesi 
Dün fırınlarda Ekmek yoktu · · 

, ~ 

f Fırınıar unsuz kalmamış, fakat ( Un : 
ı... yoktur!) şayiası üzerine tehacüm artmış_) .... .---

. Dün sabahtan itibaren karnası olanlar indElhacet 
şehirde bir ekmeksizlik te· bazı günlerini ekmeksız 
lası hüküm sürmeğe başla · veya az ekmekle geçlrebl· 
mıştı. Bir zat, çocuğu pe· lirlerdi. işte dipte köşede 
şınde, (( Yirmi fırmı dolaş blrşey olmadığmı gör~nler 
tım ekmek buladım şimdi ne olur ne olmaz mutelaa· 
yirmibirincısine gidiyorum)) sile günlük ihtiyacmdan 
eliyor ve aradan bir saat fazla ekmek tedarik etmPk 
geçtıkten sonra bir başkası heves ve sevdasma düsmüş. 
bir yazıhaneye ıirerek : bu tehacüm karş1S1nda · 
((Yahu. bir ekmtğiniz varsa bittabi fmnlarda da ekmek 
veıJn al/ah aşkımı)) diye kalmamış. Eğer fmnlarda 
adeta yalvarıyordu . Niçin ekmek bulunmamcsı sadece 
böyle oldu. niçin böyle olu bundan ileri geliyorsa. bunu 
vor bilmiyoruz yalnn bil- da başıboş bırakmamak ve 
diğimiz birşey varsa o da haklı haksız bir kısım hal 
Türkiyede .. Yok/ ,. yoktur km kafasmdll yer tutan 
olduqu ve hele ekmek buh· endişelerin sebep ve illet· 
ranı denilen şeyin asla va· ferini de göz önünde tuta · 
rit olmadığı ve olamıya - rak ona göre tedbirler al· 
cağıdır. mak tazımdır. 

Şehirdeki fmnlara, her ~alumya, her şeyin kw-
zamanki gibi dün de un metı nedretindediı.Başka fı
verilmistir. Fakat her za· rınlarda ekmek kaımadığı 
manki kadar un verildiii zamanlar belediye fırtnla· 
halde öğle olmadan ekmek rında ekmek eksiz olma· 
neden bitmistir , sebebini malı ve sonra ekmeklik 
şöyle dinledik: Birkaç gün· undan olsun dükkanlarda 
denberi bir $Byia dolaşıyor serbestçe un satI/malı ve 
muş, güya ofiste un kal· halk, istediği zarrran h~r 
mamıı veya az kalmış. Bu istediği bakkaldan kilo ışf 
şayialardan bir kısım halk un satm alabiJme/idlf. 
endişeye düşmüş , uçun Sonra. ihtimalkı. şu ge· 
yerine beş. besin yerine on çi$tiği miz f1Ttmalarm da bu 
ekmek almağa başlamış , işte az çok tesı "ı o/musıu:· 
birkaç gündür bu iş böylece Bınaenaıeyh mevı;ım ı der 

11 

·· unde tu· 
devam ediyormuş . ltlman vavyetinı göz on 
ve bittabi kalan fazlan ek- tarak daima hiço 1ma.ısa on 

l & b . . - ıu-k un stoku mek er t1nnlara verilip bek eş ~lfmı gun 
simet yaptlfiiIYvrmuş . bulundurulmalıdtr. 

işte varlık içınde rok· hak kat ştJdur : Yinen 
luk bundan tehaddüs edi ekmek renmekle. hare n~n bütun 
Yormuş . Halbuki . ofıste un harcanmakta ve 

h" d n ken· 
ihtiyacı l<arşılıyacak kadar bu ihtiyaçlar da 

11 
e · · ı karst/an· 

un yok değil. ltynı zaman· di mahsu/ler1mıı e d ·una 
da yolda olan Kar.,demz maktadlf. Böyle 

0 1 
ug ·humaılerı 

vapuru iıe de 2000 çuval· göre ihtiy!JÇ ve 
1 

1 k i 
d rek varı · 

dan fazla un. gelmektedir. ıyi hesap e t 
. ki k ihttJsma en 

O halde bu endişe -..halka çmde yo u . {ifsat 
neden ve niçin geliyor. bu ufak bir zemtn ve 
nun sebebini de şunda veri/memelidir._ 

.....:...::~---~~. dıı serbest 
bulduk: Evlerde. dipte bu NO r : Jjdk.lll i:~iyeoler UD 

caktll eskJSi gibi çu~al ve un ıatıldı4ı '
0 

. 1 K.dirde ek· 
hatta torba ışi un yoktur, tedarik edebildiği O~'l •siz aza· 
serbest un al1namadığı için mek sartiyall da ş ki meseleye 

Jır. Demek olufO~ 1 r~ıı b1kılsaa 
eskisi gıbi yufka , makarna bengi tarartıııı bıı 1 •d ıaıa dört· 
yapılmış. hazırlanmış değil· eıld tabirile o,ka 

8 

dir. Halbuki, yuf kası • mll- yoz dirbeaıdir. 
= 

HAFTADA BİR 

Köylü Kime Diyoruz ? . _ 
' . . i /edlai topragın co 

Özündeki mertliği soyundan, cömertlıRı 1 ıganlar şehrin 
ı. - ı - - il yakından tanım . ı. k 

mertliğinden alan Türk KOJ usun n/.Jr; ''" ·arşı 
I k b. k-g yolunu tutsa eürültülü havasından agrı ara ır o . • . rken kaışısır. 

h . k- e gıtlıgını sora b. 
taştıkları adamdan o golun angı O!J . • / ti11/e düı üst ır · · ( ue bcr ıç sa ve 7 

dakinin tam oir duygu •amımıge 1 d 
k. t ld · 1 anlıyacaklar 

1'• ~ insan nümunesi olar• yara ı rgın da ki manasını 
k f it nun kitalıımt% . Köylümüz , k.öglülü me umu . · kö liige Layık bır 

hilkaten kendisinde bulunduranlardır . Bıze o g 
k.ögcü olarak düşünüyor t b. d ~ belini ktmer gibi 

Ben, başı bulutlara çok ı:ıkrn " az; mecıııde dıni&in 
Jolagan ve bir köyde tük.e11er. patı kanın •o~~ . . one retti'" . 
bir atlaı gama gıbi dağların ete;ine eklendıgını seg 

Genç bir şairin sözü ulklıma eeld~ : • ıardır anam 
Dağ p13ıçası babamla Bemm dag 
Onun için dağların , Eteğtni blfakmam d. ı · . z. Yağmur ere ı 

d lntışır eden 6 ·11· 941 
Not; Beral vazife kOyJerde buJundııtam sıra a n n!tıncı e.atn ın • 

tarihli say1111u;da Jd • dayra'llların Ardındın ,, adlı 1azı ını . 
da lu M Mllıtahak. keUmııı1 nllvea, .MClıtakb•l 11 olarak,, dızılmi~Ur, keyfıy.ıtı 
ehemmlf•U• tulü!a edu, okııyucularJa<lu Oatr &ilerim • Z Y. 



.P-:ÖRGÜLE 

Yerli Mallar Pazarında 
Halkevi 

çalışmalar1 
Halkeoi Temıil Kol• bu agın . Şehrimizde açılan yeril mallar pazarı hakkmda sim· 

dıye kadar pek cok dedikodu ve ~iktivetler oldu Bunla· lr, inde lcahraman tigedni tem· 

Tin ha;gis/ hakft: h,ngisi haksız 01du4unu burada çeki$9 ıtl eclece/cti,., 

tl~me dıstemyemı· ancak bir görgümü tesbit etmek isterim inan Mecm•aiı çok 
o·~a şu ur; er ı mc:llar pazarı kalabalı., .. 
memurlara kolavlık ol ,J• • M g on/emek yahut mürıderacatla gak~ml• 

sun uıye bır gun ay1rm B - edecektir. 

zengin 

intişar 

de dairesindeki isini vüz üstü b1rakı .• ış · u gun· 
almak için bura va k )Ş-Jn urı P. 1~ arsın astar Bu h•fta i~uiıintle Hal/.: 
mCthi~ bir i~dihar:n içind: k:~ŞIB~ Sll/f gun/erden daha eoind~ bir frlm göd•Tilecektir. 

memurlar için avrılan gürJde h v~r a.r · Bununda sebebi Bu ayın 16 sınJa Halk 

için girdigi satış veri gPri/ ebri esın içine 11/iş veriş eointl• bir folklör gecesi t~rtip 
~ "" mez r hal alıv 
ırıemur/ara avfllan günde h . . 0 r • edilecl!/ctir. 

pazard11n a/Js Vl'riş yaprna/r. dı "er a!km ıçm karJştığı bu ikinci Te1rfn;n 29 unda ya 

Eğer mahat kola Ik . g gunlerden colc zordur. pılan aile l'Cesi pek lcalabalık 
halka satıs y11pılma71a/d ıs~ me"}urlar~ ayrJ/an günde 
edilmelidir. Yok.fa b ı ır . e bovle b1r disp/irı temin 
termek isterken bil~k~eraıt_ akl~ında halka kolavhk qö>-

• ,J _ a ıs muş ılat çıkıyor l . -
rınue on/emek gerf:k 1 • şı qorıip ye· 

1 le ri 

o~ neş'eli olmnşlar. 

Bu avın 21 irıJe, ilcinciteşrin 
içe,.içinde zaf)l/an tlioan ed,biyatı 
ft!Cesini tanzimat edebiyatı ge 

cesi takip edil~cektir 

Her tarafta 
Harbe devam 

Asgan 40 dekarlık bir sahanın 
- Baş tarafı 1 de -

istimlaki kabil olamazmı 
• Bıştıraf 1 l de 

vazıyete düşmüş olmaları , caktır dü .. . karmanın da imkanı mad-
hadiselerin seyrine göre , d ŞUtıcesındeyiz Bu deten yoktur. Sebebine ge· ara a kavak d . 
daha şimdiden pekiile müm lanın altı d aıey anda kış lince jeolojik teşekkül buna 
kün gibi görünmektedir • planı mu:.b~ şehrin imar müıaade etmez. Üzelerinde 

Diğer taraftan, Alman· 1 . b ı ınce memurin ev· de bin bir arızasına şahit 
~ovyet harbi , şiddetini b:• i;: ~::~an bir. kısaıının olduğumuz az irtifada bir 

aybetmeksizin devam edip düşünüldü-~·~ edılaıesinin kaç dağdan ibaret bu şe 
gidıyor. Bir noktadan Moı B g11ou baber ld k birde 40 veya 60 dekar düz 
kovaya 25 kiloaıetre kadar .unu yeni plina ve b~ ı . 

ı. tı k ınne bir 1aha bulmak kati'iyetle ıo-.ulmuş olan aJmanlar ce mer eıi . • 
ıovyet baş şehrini yanda~ muhakkalı,, o~d:zıyet alacağı kabil değildir. Netice itiba-

ve arkadan kuşatabilmek ra vekaletin t ~~na Ve son rıle en müsait ıaha yine 
için timal ve cenup istika tamamen u t: lıf Şutlarına kavakmey:danda imar planı 
metlerinde yt:niden • büyük na göre ç::un. bulunduğu mucibince memurin evlerine 

taarruzlara hazırlanmakta karar olarak tısabetli bir ayrılan sahadan san'at okulu 
meşguıdurlar. liu suretle şılarız. Ancak a:dırle kar için tefriki düşünülen ku,ım· 
Moakovanın düşmesı Sov isfonlik •d 1 u •abanın dır. Burada yapılacak sanat 

• "' 1 cnes· 'b yettcr ıçıo zanncdildığinden endiş ye le 1 cı eti biıi ok•luoun tesiı ve inşa mas 
çok daba elim akıbetler Bugün 40 ıev etmektedir rafJan gibi milyona ydkın 
hazırbyabihr. veya 60 d ı_ • 

araıiyi isti11ıl .k e&arhk ve belki de milyondan faıla 
Uzakşarkta Japonya'nın bangı' bu~tr .. y~ e_tıne'- ı'çı'n b f •"' .. " •r edakarhktao sonra ma· 

vaziyeti, bir muamml\ ha debileceg-.
1
z ınuracaat e 

linde daha uzun nıüddet . . arif vekaletinin bu imkan-
devam edemez. Bu bakım lsti-craz yolu . •ıılıklar karıısında istimlak 
dao Atman-Sovyet harbi- halletınek teşebb~ ı~e davayı vazıyetine de el uzatması 
nin de kendıne göre yen'ı kin ve zaın usunün ioı kabil deöil midır? 

- •nı oJup l • 
ihtilatlara yol açmayacağı dıgı hakk111d 0 ma. Maarıf vekaleti yakın 
iddiasını kimse ilerı s · remez bir fıkrimiz a da edinilmiı &eneler zarfında Trabzon un 

F · 1 Yoktur F 
Garpt~ ransanın, şark ınut ak olarak bildi.: .•kat •uıadağı ırfan hayatına kız 

ta Japonyanın harbe karış- şey varsa bu gamız bir enstitüsünü Hseyt köy enı 
muı elbette ki İngiltere il~ teklif karşısınpd:kbs .. evindiric'ı tit"ı · . ' ' - .. u erını vermiıur. Trabzonu 
Amerikayı da harekete saadesiz.liklerı· .. _11tçe aıij . Ilı 
aevkedecek ve işte o zaman labiyetl' 'd Yuzunden 1 aarif cep..ıeıindeo bu ka· 

h Cihanşümul bı· k'l b' l'k 1 1 are acnirl · e . dar genıt ölçüde ele alma-
arp, r şe ı ır ı te teeısür d erı111iıle 
!P. cak, k ra!ar, denizler ve olmamızdır uymakta nın Yüksek takdırlerini her 

d h b. k zanıaaı - ı. hav lar a a uyü bir şid A V Şu-.ranla anacağız • 
d h t · d cem nıeıarl w e b 

det ve .. şe ıçın e y nıp mektebi dedig·. ~gı ve Poliı u Vatan köşeıi inauui· 
tutuşacaktır • Her tarafta . tınız b ~ k ~ hının k 

b aıt sahalarda · . u U11ıetr 1 Urdugu fc:yız memba 

. -•---d- '""bun 
nlvot 

Cemiyet 
oktorluğu 
Bir dostum 'f8r. Hekimlik 

okudu. Fttkat fertleri• tıııstahk· 
ları~ı iyi •tmeı?e çahş11a btr 
doktor olmadı O, keodl tabiri· 
le. blr (cemiyet doktoru) oldu. 
13irgOn bana , ve benim kale· 
mimle size, ounları ıoleth : 

BiliJOrlUDUI doktorluk Jkl 
kısımdır: E.oruyucu doktorluk, 
iyi edici doktorluk . Yaıık ki 
laaaolar acı duymadan doktorı 

ba$vurmadıkları ve doktorlar da 
oocık acı duyonlula utrıı~maga 
V8klt bulabildJkled için koru 
yucu doktorluk io11m oastabk· 
l ırnnda dubl aı işlenmiştir. Ce 
mlyet bestalıklarıoda ise iyi 
edici dok.torluk bile bAnOı e· 
mekleme çeğıodadır . Ce lyel 
bil.yük suç lşl\yenleri Har, yıı· 
but hapse hkor . Suç işlemeyi 
yasak eden kanunlar çıkarır • 
Tıpkı hastalara bavaerısıoı yesak 
etmek gibi ... 

Birçok harikalar y11ratao , 
tayyare sıır'atlle ilerllyea me· 
deniyet, cemiyet doktorıueuoda 
tıeuoz yayadır . lfüçok maddi 
ıztııeplara şıp dlti kesen ilaçlar 
yupdmıştır Hunlar vagon vngoo 
memleketlere ooşaitılır Çünkü 
ceblode beş kuruştan fazı11 pa. 
rası olmıyan b11şı aQrah bir in· 
880 bu bPŞ i.<UfUŞUUU o ilaca 
dOşQnmeden verir. tlıtşıoın ıgrı· 

sı geçer, tı;ioin agmı g~çwez . 
içi ağrııı luı~ttn kendine bir yUk 
cemıyele bir dert otur . 

( Ga rv medeniyeti) dediğimiz 
garip nadıse. lut-eı lllmı~ meme 
yapmııtır. Sulleu kumaş, paçaV· 
reden kılgıt, ıulğıttao eoıııe yap· 
mış. piııukteo y:sğ çıkarmıştır. 

l<'tıkat iosıun ne yapmıştır. 
ÇucukKen uir huulye oku 

mu~lllm: 

ölr adum ş"'ytıınlı .rkadaş 

uıuyor Şdylııoa hep iıtedıil 

şeyıerdcn t>ııbsealyur. ş~ytLo da 

unu <tıyor Ki: t(Kolıty, oeo 1ısoa 
oa lstt3rseu n~prıol v~rırım; seu 
de ıuırşııııtaoaa Oantı. rubuuu 
v~rir uıısıu?)) Ad11w: ((Pcılii ııma 
ruosuı aıısıl y11şıuıw'/)J Şıtytan 
c~vııp vertyur: (\ fıtOll ya~arı.no; 
ıu:iuu J Ullıta cı, l?•l, cısula yuı:;tır.)) 

V6 ıusan bır lııkıw r1tn11t ve : 

Her şey bitti ' . 
Japon - Amerikan 
münasebetleri 
kesiliyor mu ? 

Vaşington 5 ( a. a. ) 
Japon delegelerinin bu sa· 
bıh Hul/'e verece.kleri vesi 
kil j11porı vesikalarından 

farklı değilse qoıusmenin 

kısa sürmesi ve aip/omatik 
münasebetlerin kesilmesi 
muhtemeldir . 

Alman - Fransıı 

Anlaşması 
Londra 5 ( a. a. ) ..,, 

• Royter,, Peten - QörinA 
an/asmasının esas şart/arı 
şunlard1r : 

1 - Fransız şimal !ff· 
rlkası ve Fransız batı fıf· 
rikası ayrı ayrı iki bölg' 
sayılacak. 

2 - Libya seferi dola· 
yısile !liman ihtivaçlartnıll 

çok acele bulund·ıfiu şimıl 
llfrikasmda Almanya, frafl' 
sız ftlosunun yardımı o/mf 
dan kendi kuvvetile istedi~' 

Japon lljan$tnln ame 
teklifleri hakkmdaki mıita· 
lealart japon mesajinin dip 
lomatik bir dille yazıldığını 
yazıyor. Ruzveltin HindiÇini 

bütün h11va. dt:.niz üslerini hakkında sorduğu suale . 
alacak. 

eğer japonya buraya asker 
3 - 83t1 llfrika FransıJ 

gönderilmesinin durdurul 
ispanya/ müdofaa bölgesi 

duğunu fÖ diyerek cevap 
verirse lnamlmiyacak ve si1yılacak. Fransız, İspanyol 
lüzunu olduğunu söylerse kuvvet/ı;rine !liman harp 

kabul edJJmiyecektir Ja malzemesi verilecek ve b~l, 
ponya şerefli barış içinde ki avm zmanda gizli 11/ma

yaşıyabilir. fakat bu sulh 
1 

askeri yardımı yapılacaktır. 
emperyalist düşüncelerden 4 - Karşılık oımalc üt· 
ari olmalldlf. Japonya an re .Vişiye bir miktar Fransıt 
cak bu suretle lngiliz 

1 
ve esiri iBde olun11cak • işgal 

llmeıikan tazyıkından kur masra{ları da bir miktar 
tulabilir . azaltılacaktır. 

Geçme merdiven alınacak 
Belediye Encümeninden : 

Pasif korunma işleıinde istimal edilmek üzere dokuz parça· 
dan tbııret Uç t11lı.ım gPçme rrerdiven muHddık ıartoameııa• 
tevfikan p"ıarhkla yaptırılacaktır. 
T"lıptorln cıım11 VP filli• gilnlPrl PnCOmt"ne murecsatfarJ uao olunur. 

Saman Alınacak 
Belediye Encümeninden : 

Belediyenio taoz fııt hlzmeıiude çalışan hııyvanlar lçio 
kilo saman puZ3rlıkla satın almncaktır. 

Taliplerin cuma ve sah gnnleri belediye encQmenloe 
cııatları ııan olunur. 

Tamirat eksiltme temdidi 
Defterdarlıktan : 

3150 

mura· 

ı::şyıılurı \ K~uşuıgıucııa runuuu 1 800 ılro kt>ştf bı-dt ili mMkeı h!lk tlnıet kooa~ınıo 5-12- 941 
ı;~ytııuu sııuyvr. terihlode yııpılao açık eksillmesiode lıtllp zuhur etmtdlilnden 

ifa~üu runu aıınwı~ makine ekıiltme 16-/2-94\ tarınlae mUsndıf pıızartesı gUnU saat 14 de 
ıosaolttr, uugrı::rıı, :ıırnu, uıevıl. yapılacıı~ından taliplerin yOzde 1,5 pey akçalarlle k1.ımlsyona 
lttUKh, Kıll~ Dttllud~ yUruyorlar. WUfHCıuıtlım. 
~ır cıuumt:cıeo idare eallerek .:::.:;;;......;......--------------------

11 
nlı'1etmde pey veya mtllt bir Baııka.ıııo 

y rüyOrlıır. i!:l(SlkllK duygulısrlle an ıem ıat mekt ıbn tevıJı edllecelı:llr(12') 
muzturıp. tlltııııs..ırnw iılt:tıoe tu· 8- ipotek sahibi atacakhlarJa cUter 
Luıwuıı ruu nııaldlHCI ou oua 'l'rabzoo icrı daırcsinden: alııkdaılarıo ve ıruıaıı. b.ak.lu ıaahlp 

·ı loııuıu gaynmeııkuJ ıueruuııılu Jıa.lı:Ja 
uıell'f~ ttioırJI patUUtlUıtJlul Oııl) Açılt artırma ile pqraya çevrı e. mıı buıillBUe fau. ve maıırafa dair 

llrıyor. MdıÜudıi ~Dtı bu suı ü cek ıayrı menkuJuo oe oıauıtu : ı..J•ıı ı ııııı&Iarını ıvbu ııao tarıbıııdeıa 
ıöıe çarpan arp ve harbe r. . ııtcnılen •rıad 

d
•vam hazırlıktan bu kor ıgı elde etaıcğc b geniş d . a" •nkılaoının arzuıa 
.. bepiaı· · b" aş vura ı. 12• ına · 

kunç akibeti ~elirtmeğe ye. b' . 1~1 11ıbütün fa a" Olarak ncvı kıymetleri tam 

ı ı:ı lU 1 UJi.Llb"l rı OUfıllll ıtıt ':ı&r&n OllDtıŞ aun 1"'"d• evra.lı:ı 

1 
ıts uuır tı .. 11 Gayri mco"uıua buıuodu-"u " ..--• ıoUdbıtdleru.u oır1ıkte memnr1yeUm1 
yur. Astrııırıu uı"w'1tıllll "tllrOlğı mevkl mahalle.sı, ııoKag-ı, aumıırıısı: ıe tılıwı-rueıerı Jcap eder. a.lı:ıl Jıal 
W4WUCtH~I datUK.UlöC'111 haıaua de hı&ı.ıarı laı>U llCllU• 1abıt olma 

ter bir sebcptır • ' ır ıatımlalc Vazi . şırtacak, ı •lacakur. liu nokta 
şılaşırız E Yetıle kar y da nıeau k 

Takdır oluoıo kıymet: d " ""' u lür uı uyur. ' ~a ••Uş .,..,a.ı nııı payıqmuuıdaa 
Tasfiye halınae bulunan iş oacıı,; ıuuırıar. 

Bekir SukCıtı Kulaksızoğlu ' leri 40 . •aıen bu Y~r havatına e euo maarıf 
--= •• - veya 60 dekara . llıtenı Pek verım1i bir 

tsır Clüf m11s11l1 lşitmlşltm : 1. 4 1.iOSterUıo. aQnde ar•ırmaya limitd ~irk.tın• borç u cıcera .. • 
Keneli etıul yerınış ... .~tııalı. llClunıer arUrma ıartnameılUli 

Gün i.ın ız 1e:ri. çı rüııu ıe )'Urüu.:n yü6'sek gö 

li Vc~ıJt&111z 
liu nasha 

1<.öyü.1,den halıl tuputogluııun 

mukur kögd1: UrJkı ue tapu11un w~aeuıyetio bu 
ıı.cıını.ıı ve ADLuwıu maatlma\ a.ımıı 

'• 1.ıuu.ıarı tt1111aıı.ıen Jı;abul etm.lt 
ad vu ılıoar oıwıurlar. 

EbedıSükUn 
- bt:~ILCl ~" ıuu tıp -

Şa koskoca kôinatta bir parçacık dahi olsa 
bulamayı~ Esasen maddenın ve lıayaıın biru ( Mutlak .sükıl11 ) 

k t t •Cı ıortı 
uas/ı hare c: t ır. "' en barıı 

Fız.ık kuıdcleımden rulıi eııuata k d 
. k. l a ar lıer ıeg b' 

neticesidır. ~u un ue atı. tt tabıı cıefll, arızi h l • ır Jıarelcetin 
Harıci atem u::erınde lıaıı:kcu "'' t j " ıerdı,. • 

l aru a bırak . 
reketı tetk.ık. eae ım • '/> tn1ıarıda lıa 

ı -'ocuk duha ilk gunltıtııdc lıarek l 
Y k t •ci e e g Çer' elile 

tiıı oartıgıle tıar e ... ~. lSu Jızık. kuıachuı uyaJiı/e cıe ba. 
ou yorar. /akut çuk .tıJl'lun zarar ver m z . çe:ıçe11eAırutcciır ı uz. 

Jrısandu harelcd ı1<1 l<tıma ayrııır F k 

k t Fız.ıki lıaıek.ct (ks•rıJlt:tlc ruhi h. ızı i hareket • Ruhi ha 
re c b ure1<eurı ı b • 
t atıi1r cdeır, /Ju .scı ı:pledir kı trııa,.dakı a ıı netıcesi olarak 
ez. d ru11a o ınsatıın ruhudur tıarektıtır& mesulü don 
dan na J • 6 1U' 

~utıi kabılıyeıırıı ıyı ve nıüıbet İ$l d 

l d 
uurünıcgı teı cıtı eden Jıtrı k b' er e kullanmaktanıa ; · . 

1101 ar a J f a ıuywtlere İnı il" 
Zıra ounlur mıın ı tezl.eıı111n mud J ""• arıcaıc ucı,aoıı; 

• 'd tı k u auıını ougulc b ' 
'dıkleri tıa• e a ılcatı ve d _ " bc:tıiJlatt 

yapaOI Oi'U!JU fCJremegecek le ha. 
klmselerdır. . uaar le.ot 

Onlar her arı genı bir meuıu, geni ttlr efl 

h 
ete geçireoıJmek içın daımi /aulıııcı il lcndce ve mel'anet ıa· 

usı l t u ,,. • oıa ı. 
• buhı,larının z.arar l ne ıcetcrırıi aolınıkle rıaı d u~ıarı ıioı 

b J tıs butıln b•nl4ı'• insanın ara ııra 111"ht agırlar • 
I .. aç olJ 
J"uıuımaıma eniıl olur, •ıu •b!di •ii· .an• DORUK 

aıan A muntc:rcm 
l"'\h y 

ecı~cııı:ıu • uceuo takdır 

kudurwu~ leLıtuur1erlud~u klılıl ,.iıan !i:J6 turın <Je _7 numaıaırn 
wıyuı uw . Hu~a ... n.ıu. a_,Uyb 

d ... mu1<.ayyı:t ve tcnıamı 8UU ıua 
tur u:ııu ~ıJlilU~lısr .•. KurKlu&uaı 

6 Tayın eduuıı l.llmanda gayri 
u.cıakaı u11 aeıa ı.aguuunaıı aonra 

ııı:rıae 
tur. tUptıt:mız yok· 

Y 111 du11ı11ı. 
lllfı lQR.ı. da •an' at ok.ut· 

""'''nan niill •aa . baııaaığı gu 
tllıde T 

buoua rabıooaa da 
&öı tuı .. :euıtlıcr ınıa 

..... 1ctt Çok •tııdığuıı 
tlcuı Ve b . buyuıo.. uır 
d 11ar•ıı 

e crıe fo Oıur • lcap 
)'11 fı:&A111ıı 

kl1:k Ve OUtUQctr.tk 

bıı 111111 ~ '•lct Vhayctı 
1 

,a.. b d 11ıı21o: 
•ra" t chnı b 

Yttııll orç 0 

~u: oıı. Ott lJU ""' p 11.ltt.Jttoıy"ti 
ut: ~U."'Ll.ll)'IJl WU)' u~·ı uU Wı:Ott 

UlJ"lı~ OdCUO~r UuU.ı lU&h& C4ıl 

w,y~L llıualUlllf.HiCl aa bıZd DU 
lll~UJ8Slll l 

\(Gavura kızıp oruç bozul 
w11Z..JJ 1.ı1'.ııl ı:ıc .. u.. ıı.vı uıucu 

C IJ.l.IJ"l CluKlUCiU1'U ÜLdduRts 

ilU~UuttUltıZ, ÇbU~11wıız Wl.) ıı '/ 
'l'ur.ll ıı.uuuruuuu <lt-:ClU tuz· 

UlH"ll pıau110i~llWd (\CowıytH 

oılz ı:;ıuoaı:ıı)) auı:nuruıuıtı uvıu 

aur. 
N. K. t _, -

s t fiatları hakkında ilCm 
eledıya r.-.,. ı:.nc" 

Beıe,11 ucnenınden 
tetkıkac Ye encumenınc 
da,. ( ııeuces11ıcte k e et lidt/arı üzerinde yapılan 

d J:;) ilrdmd ( . 
nuırn Vt: keçı et na 1 ~J) • yeril IJJ . 11,e/t ve 

U~tur S lerıne ( ''"m te .:ınll h4tk .:>.'>) Kuruş azami ftyat ka 
rn n ı A ' "'~ eu rıne vur 

1 
"111 "Yrıcd ( t!r u~~11nae aldanmama· 

bır çoJc u '111C Ütere k:Jt Y~rıı) v~ ( K~çi) eclermtn üze· 
C'•yın h JltJrfe11rıe kır n I(} ;'d~J l/e ( y r;UI!} ti'-' ( r( • 'I) dlJt:! 
v., """ ' 'll b .. • • il naz111 dık.k oya ıle ddmja vuruım JK.tadır. 

ctmı arz olunur. 3-3 

muhumme" kı ymstmd.ek.t ıj torı • 
tıain bı:ite bır nı.a.auı ue K.cza 

ayni tarıh uı: .1.ıt numarasınaa 

k.ugıtu u• teu.umı JvtJ t:ra mu. 

11umme11 k.ıgmettı Jırıı1ık.ltRtn oeş 

tıısseae tır nıuı:sı cıe ugııı taritı 

•u \.,ıı; ııruraa• 1hlllt1 eıuur anca& 
• r ı ır w.. ı.ıtı<lulı w u.llı&ıneıı Ju7 met.ın 
> Oı.d., yeLmıtı üeŞı.ıı.ı bulmu veya 
.at•i ı •1.tıyuııuı ıuacı&gıııa ructı.ını olan 
llicr .ı.lacaKıı.ıar ouJunupu. beclel 
I; UJJ lıu Ul U ti il.)' II :ll 1'1lJi UJ Utl teOllll 

<'llltllllf 1&Jcıtıı:14rın1Jl mecmuuııdalı 

.a'1&)'1l .;ııuııazaa un çok artıra.ıııo. 
u11ııuı.1.ıu oo.ıu ıı.au111Ul Uzer• artırma 

ve .;J numuraı11t1Aa k.a9ıtlı ve: ıu ıı:•lu llıw• lowUJ.ı vıı ıu uıcı gQıı11 
tc.ınumı .)IJI) lllu. wu.tıammen kıy ,. .. p.ueı&tı. acuıwıuı.a, 004.ıü l&lıf ate 

1 ol'u •rnı:4g1ull ru.,:111&uı oJan 11ıaer 

meıtı Jınutkııaın oe~ıe bır hıssı:sı .. J1.aıuılaruı u gayrı weıııı.uı uı temua 
cıc: u.yrıı turın ve .~4 numu.ıada ... uwı~ atcwrnırınııı mecmuooda.ıı fula 
muk.uyget t•c: tt.mumı ıuUU lira 1• \ULWllll ııarwı, .ın çoıı; artırana 

muı.u.mmı:tt k.ıgmeıu tıJtlw11ı11 beşte 

oır 1;ı.ı;sr.sı JU guıı muaaetlc: O 
ı2 . ':141 ıaı11ıtnden uıoaren sa 

lıia çıKutumı~tır. 

Aclırmauıo yapılaçai& yer, 

ıun ıut: 

ö. l . 19H Salı ıüo.ü Hat 

10 -i.1 de J.'r•CıZ.JO ıcr4 c111ıreırn11.lt 
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