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Cumhuriyetim·z 19 Yaşı.nda 
Büyük Türk Milleti Büyük Bayramın Kutlu Olsun 1 

... 
\ 

İnönü Türk Birliğinin 
Ta Kendisidir 

Trabzon 
Dünden beri . 
Büyük bayra-

Milli Birlik en Büyük 

Zafer Silahımızdır 
;.~================:;::::===========-========:::'"""' r- ' rs mın J onsuz ' u; 

Heyecanlarile 

Çalkanıyor .. 
Dün saat 13 de atılan 

top ve firnklerle bayra
mın başladığı ilin edilmiş 

l, oluyordu. Şehir baştao
l başa ba.yraklarla, vecize 

ı lerle, büyük caddeler yer 
yer ta ki arla ıüılenmif, 

Halk hatipleri halk kilr· 

sülerinde faaliyete geçmiş, 

gece reımi ve hususi bi· 
nalar elektirikle tenvir 

edilmiş, milli ve mah•lli 
mlzik ve oyunlarla eeç 
Yakte kadar coıkun te

zahur at yapılmış, cadde

leri meydanları dolduran 

yurdda;lar geceyi derin 

bir neşe içinde geçirmiıtir. 

Dün saat 13 de bat· 

lıyan ve bugün daha bü 
yük bir neıe ile kutla.,a· 
cak olan bayram yarın 

akıam saat 24 e kadar 

devam edecektir. 

r 8"'\ 
.. 

Bugiin aaat 9,5 dan 
Fazılet ve ismetin timsali harb ve sulh Kahramanı .Türkiye Cumhuriyetinin Banisi-eşsiz Kahraman 10,S kadar Viliyette ka· 

Ebedi $ef Atatürk bul re••i yapılacak, bun· Reisicumhur Milli $ef lnönü 
\. ______________________ }dan ıonra baıta kahra·~--------------------,) 

20 İNCi YILA . 
GiRERKEN 

man erlerimiı olduiu halde mektepliler, ge~ MIUlaakattan aldıK-ımıı haberler, Viliye CUMHURiYET 
rçlik ve laalk teıekküllerile dolacak olan timizin her tarafında bayramın ayni heye· 
lnönü meydanında Cumhuriyetimizin 19ncu can ve Defe ile kutlanmakta olduğunu be · N E L E R 
Yıldönümü kutlanacak, büyük bir geçit reı- lirtmektedir. 

mi Y•~ıc_akt_ır_._1 _ _ • Bayram intibalı_r_•~_ı_zı~~ıc~·-'.~~·••iız. OÜŞÜNDURÜR Arkamızda bıraktığımız yıl· 
lar , asırlara 11ğıabilecek ve 
bu yönden haklı olarak öğü · 
nülecek eserlerle doludur. 

19 Yıl önce bugün, Ata• 
türkün kuvvetli iradesi ve bü • 
)'iik Türk milletinin emıal11z 
lıaınleıile kurulan Cumhurt 
Jet, görüyoruz ki, yıldan yı • 

, ............ 
1 

HALKEVINDE AiLE TOPLANTISI · .. .... 
\ 

\.. .......... -.. SÜMERDE HALKA PARASIZ SiNEMA ..,.ı 

1- daha köklü, daha kuvvet· 1 

lt eserlerle bezenip ritmek. 
tedtr. 

Cumhuriyetimizin 19 uncu yıldö. 
nümü münaıehetile bu aktanı Halk· 
evi temsil salonunda zengin proğ· 

Türkiin en büyük eıeri 
Cünıhurtyetae, Cümhuriyetin , ramh bir aile top· 
en feyizli eıeri de Türk mil• lantııı tertip edi. 
.lettntn, cihanda gipta uyan· Jecektir. 
daran bugünkü örnek duru· 
lrıudur: birlik, beraberlik da· 
Vaıını harp ve ıulh kahrama · 

Toplantı saati. 

ne kad.ar Halke· 
nı büyük İnönünün arkasında vi bandosu Halk 
en ileri götüren bir millet 
old k h k d evi önünde güzel 
L u , er zaman inden a. 
na dinç , her zamankinden parçalar çalacak, 
daha kuvvetUyiz· artık ... 

ayrıca Kemence ile Karadeniz tür 
küleri söylenecektir, milli ve mahalli 
oyunlar oynanacaktır . 

Bundan baıka 

bu akıam için C . 

H. Partisi emrin 

de bulunan Sü 

mer sinemasmda 

halka parasız ola 

rak güzel filimler 

gösterilecektir. 

Belcir Sülcütl Kulalcııaoılu 1 

Ar4aıı S.ı•I• ı ,s.,ın ı '• '----..-----..--....----.--------·-: .. ····- ·· .. ···--· .. ··----··1 .. -·,--· - - · .. · · - · - -··---.-

B 
ugün, tarih önünde, . 
Dünya önünde Cum • 
huri yetimizin 19 cu 

Yıldönümüne eritmiş ve ka· 
rıımıı bulunuyoruz. 

Türk milletine kutlu ol• 
su n. 

Her biri, bir evvelkinden 
eserli, feyizli olarak devre• 
den yılların bir manası varsa, 
Cumhuriyet adiyle Türk is• 
tiklal ve istikbaline doğan 
güneşin iç varlığımıza, ıuur 
alemimize inmesi ve mevcu • 
diyetimizi bütün parlaklık 
ve sıcakhğiyle sarmış olma• 
&'-.dır. 

Kahraman ve köklü bir 
milletin tarih sahnesinde ya· 
rabp, yükselttiği eserleri ifa, 

ÇULHA 
Arlcr•ı .apf• 2 "' 
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Cumhuriyet~ 
VE 

Cumhuriyet Y ılmda Nafia İşleri 
Cumhuriyet Ondokuz 

Cumhuriyet 

G ·ı · k yılı yurdun her yerinde ol · enç 1 d~ğ1.1 ribi Trabzonda da ge-
Milletler, felaket zaman nıı ımar ve inkişaf işleri 

larında kendi hüvi,et ve ener· kaydetmiştir. 
jilerini içlerinden çıkardıkla Bunların arasında Tran· 
11 bir ıahıı ra teksif ederler. sit yolu, numune hastane 
Esir Almanya, ezllmiı Avus. ıi, Lise binaçı, Atasu yan· 
turya dirilmeleri için Bismark J T 
ve Matemih'i yarattılar. Dört· ız rabzooda deiil Türki· 
de üçü İngilizlerin igtaline yenin imarında yer alrnıı 
giren Fransa, bir köylü kızın abidelerdir 
Jan Dark'ın ıahsında ıaha Trabzon-Erzurum-lran 
kalktı. Amerika da bu zaman Tranzit yolunuıa vilayet bu 
da Vaıington'u doiurdu. dullara dahiliadeki 63 kı·ıo 

Bu milletlerden daha kö. 
tü bir durumda, yani,, Ceb· metrelik kısmıaıa modern 
ren ve hiyle ile bütün kale· vesaitin ıeçebileceii şekil· 
leri zaptedilmiı, bütün tersa· de meyil ve münhanilerle 
nelerine girilmiı, bütün or• yapılmakta olan kısmı ik
dulat1 dağıtılmıı ve her kö. mal edilmek üzredir 
ıesf bilfiil lıgal edilmıo ve Esasen mütemadi. tamı·. 
bütün bu ıeraitten daha e. rat ·ı .. b' 
lim ve daha vahim olmak Üz· . ı ~ ıyı ır geçit temin 
re fkdidara sahip olanları edılmış olan Trabzon-Maç· 
gaflet ve dalalet ve hatta ~a kısmanın yeniden inşaa· 
bhiyan~t içinde bulunmuı ve .s~ke,iflC'rlhiZ~Jaiımıı· 

u iktıdar sahipleri ıahsi men. 
f aatlerini müstevlilerin siyasi 
emelleri ile tevhit etmiş ve 
milleti yoksulluk içinde za 
ruret içinde harap ve b"t d" • ,, ı ap 
uşmuı olan Türkiye de 

bağrından bir Mustafa Ke 
mal çıkarth. Mustafa Kemal 
Türk milletine en büyük he: 
~iye olarak, halk hakimiye• 

ve fazilet esaslarma daya• 
na':ı· Cumhuriyet idaresini 
~er ı v e bu mükemmel 

are teklinin bekcilig"ı· . d 
gençli~ b nı e 
kikiıT~~k ıraktı. Bugun, ha. 

gençliil eserlerinin 
ernanetlerlnin gönül\. h k ' 
al bulu u e ci 
K nuyor. Zaten Mustafa 
C em al de bu gençlik için. ,, 

esaretimizi takv· . 
me eden . . . ıye ve ida. 
ta old s12s1nız. Siz almak· 
ile fns~!~~u:O~r.biye ve irfan 
tan muhabbeti zıyeU?in, va. 
rlyelinln k nln, fıkır hür· 
olacaksını:n., d•Yınetlı timsali 

M emııur . 
ustafa Kem 1 uyuyabilirsin ' z.8 ' mesterih 

eserin ı 9 Ya · ra 19 yılhk 
kanlı gibi ~ l~dadki bir deli. 
nu Yarın dan .~b·· Uruyor. Q. 
d o ur • d ünya. var old k Kun e ve 
için, gençlik ~ ça Yaıatmak 
ki asil kan" ı" amarla.rında· 

sa ı1:t lçrnııur 
ı ı Çaf{atay 

Rizede 150 Kim. 
sesiz çocuk 

Çöcuk esirgeme k • uru. 
uıu tarafından biydi "ld 
Rize Houıi. 5 rı 

Vılögctiwıiz çocuk . 
rnc kurumu Cum • rtır2c 
mırı.da 1.SO kim lhı.ıtıget bagıu 

ıt:, ı çocuk · _ıi meıe karar tJer . tıyrı , . 
el6tıeletin levıi~1J ve lıaıır/ana11 

Kura- ne başlanrrıı1tır.· 
... agııco J 

ver vat11ndaıla11 gar.,,'" ıe 
ı. I rı ve um . 
ııı:;eı n gaptı~ı ya d r.ımı ıner. 
lira lcıgmelinde r 6~~arla 20,000 
haiz bir bina111nda • n kon/ora 

• ••melini «1e utıaaıına •ürat/ d aı,,.,1 
k d e cvam rl me le ır. Kura . e ı/. 

10'900 lira olu;u~ e1ırıde lıalen 
10,000 lirayıda 0 ıge kılaıı 

gardımı 
aatan.ta şlanrnızclau lıi Coer 
qardı ,,.i/e karşılanaca~ço~larının 

• u 6 ~' ogrenfl miıtı r uu ir.ada çocuk . · 
k ar um u tarafından da. ~\lrp,erne 

ımı ıurett 25 çocuğun 6akımr lcu e 
fından femfo ediltcekı'·um tara, 

lr, 

Büg~k gardım/ard ı 
1 k k ' • a •u u, 

~alrla ım seııız yaoıalara ıefkat 
KO arını u~aiart Çocuk . 
kurumuna t'e yardmı ıe ''"feme 
ti l ver 'Vatan • 
aı orıma leıtkkür •ime i k . 

m• Hoife bilidm, g endı 

.• o 
.ır, rta Aıyanın eb yakın 1 

~ıbreci olan Trabzonu içe· 
rtye bailama.k bakımından 
ç~k nınhiaı olan bu yol ih
t~yacı Çumburiyet Hüküme· 
t~nce takdir edilarek inşaa 
ııle en muazzam 
d eser mey 

ana getirilmiştir. 

k Yol işinden ba .. aederken 
azaları merkezlerine bağlı 

lolaııyan Trabıonun kaza yol 
arının da c b . la. . uaı urıyet tari 
ıne gırdif{ini ili.,e ede . 

rız. 

Türkiyenin Kar . 
~oiuıu vili . . adenız 
h. Ylerının en mü 
ım •ıbbi " 

N nıu~ıteıeıi olan 
uaıune h . 

ıutanc11 • 
mermer h l genıı 1 

gen d . o .u. modera rönt 
aıreaı, lber iht' 

cevap verec k . ıyaca 
e ıcrvıaler ' 

rı Poliklinlik d · . 1
' ay· 

tü aıreıı ·ı b n azanı t ı e ü· 
e vn ibt• 

Trab1011da y"'- 1 •ıa111i ile 
ıı.ue en bir C 

~uriyet abidesidir i um. 
ıkmal edilmi f y Dfaatı 
lorifer ._ df ır, •nhz ka· 

.:aza ve d 
leri ile nıut' '- r~ YotÖr· 

=>a" ltaııatı ek· 

siktir. Bunların tamamlan 
maıı için de icap eden te · 
ştbbtııler alınmııtır. 

İnşaat bugünkü şartların 
fevkıne çıkılarak yapılmış, 
bina Türkfin öğüne bileceği 
kadar güzel olmuıtur, 

Bunun yanında modern 
Türkiyeıain betyüz bin liralık 
modern Liıe binası, Cumhu
riyetiniıa başka bir abidesidir. 

Ferah antresi, aydınlık, 
havadar dersh•neleri. labra · 
tuvarları, bütüphanesi ve 
geniş konferaos 1alonu ve 
bir bib!o gibi duran Silueti 
ile Cumhuriyet eserleri ara
ıuıda mümtaz bir yer almış 
olaa binayı Sayın Baf Veki· 
limiz ye~i yapılacaklara ör· 
mek olarak göstermek ıure
tile takdir buyurmuılardır· 

Trabzon'a Ebedi Şefinin 
hediyesi olan Ataıu yeni 

Nafia Müdürümüz 
MAHMUT YONAT 

bir hayat vermiştir. Besyüz 
küıür bin liraya mal olan 
ıehir icme ıuyu değirmen· 

derede ki kuyulardan fenni 
bir surette alınmaktadır· 
Şehre biri bin, biri betyüz, 
biri iiçytiz yirmi, ikisi yüz 

atmıt metre mikipiık bet 
hazineye terfi edilmek sure · 
tile tevzi edilmektedir. Ter· 
li iti Değirmenderede ayrı· 
er tesis edilen bir Tranuför· 
matör ianeıine kuyulara, 

binlik ve üçyüz yirmilik de· 
pol~ra konan terfi moterle 
ri ile temin edilmektedir. 

Motörlerin işlemeleri bir ma 
kinist evinden id:ne ve kont 
rol edilmektedir. T csisat 
yanhz Türkiyenin değil Bal 
kanların en güzel en sıhhi 
ioşaatıdlr. 

Eserlerimizle övüniiyouz. 

Cumhuriyet Neler Düşündürür 
Baş tapafı 1 de 

de etmek güçtür. Onlar, be· 
hemhal, insan ve cemiyet 
takalı üstünde, mucizeler• 
efsanelerle izah edilebilirler. 

Temeli. kurtuluı savaıı 
gibi çetin ve imanlı bir (neti · 
ce) üzerine kurulan ve zir• 
vesi Ay yıldıza kadar varan 
bir abideyi, muhteıem duru· 
fiyle, engin manasiyle anla· 
mak ve anlatmak ne müıkül.. 

Yarım asrın vakayiine göz 
attığımız zaman, Türk mille• 
tinin, harb ve darp hengame 
ıinde, haıir ve neıir olduğu• 
nu görür V'e anlarız. 

93 den, Trabluaa ve ora· 
dan Balkan ve birinci Cihan 
harbine kadar, kınına girme 
yen kılıçlar, dıvara asılma· 
yan silahlar, bu milletin elin 
den, omuzundan düımedi. 

Dııtaıı, içten çöktürülmek, 
haritai alemden silinmek is . 
tenilen bu mümtaz varhğın 
rahat bir nefes aldığı görül 
medi. 

Nihayet, harap bir yurt 
üzerinde, kanayan yarasını sar 
maya çalışırken bütün bir 

-

dünya husumetinin, karadan, 
denizden, havadan hücumu 
na uğradı. 

Hedef fU idi. Henüz ku 
rulan ocaklarda bir kıvılcım 
bırakmamak üzre söndürmek 
ve öz yurt üstünde " ben 
Türküm,, diyen tek sahip hı 
rakmamak üzre öldürmek. 

Türk milletinin idam saatı 
çalmııtı. 

Tarih, bu anı, medeni 
milletlerin zebunkiişane bir 
savleti olarak kaydedecektir. 
Fakat olaya bakalım; 

Ocaklar söndürüldü mü, 
Sahipler öldürüldü mü? Ha 
yır! hayır! 

Kıtalar üzerinden taşarak 
Dünya yuvarlağını hükmü 
altında tutan, cher noktada 
atının nal izi, narasının ihti 
zazı saklanan bir milletin 
(maddesine) değil (özüne) 
kıymet vermek lazımdı. 

Hakkı Süha gezginin de 
diği gibi; bir çiçekten bir 
gul bahçesi, şehitler diyarın 
dan kudretli bir ordu doğabi 
lir. Ve işte böylece oldu. 

Vatan harb meydanı, 

millet~harb Lelemanı olarak'.: 
tarihin bağrında ~dikildi. {~ 

Zafer, Cumhuriyet, inki 
laplar biribirini kovaladı. 

Bugün, ateş çemberi or 
tasında, cennet bir vatanda 
hür ve müstakil bir millet 
olarak yaşıyoruz. 

Onun kurucusu Ebedi Şefi 
saygiyle anarken, onun Yaıa 
tıcısi aziz Milli Şefimize 
bağlılıklarımızı ve emrinde, 
izinde olduğumuzu tekrarla 
makla bayram sevincini kat, 
kat çoğaltıyoruz. 

ÇULHA 

Göğsümüz eısiz bir baıarı 
nın gururu ile titkin, gönlü 
müz sonsuz bir sevincin he 
yecanile dolu bir bayram kut 
luyoruz bugün Türk yurduna 
her an mııdeniyet saçan bat 
mayan bir güneıin doğduğu 
günün bayramını; Cumhuriye 
Un ondokuzuncu yıldönümü 
nü kutluyoruz. 

Cumhuriyet ... Bu kelime, 
bu büyük kelime, insanı, ifa 
desi mümkün olmayan ne 
sonsuz bir duyguyla l:-üyülü 
yor. Onu anınca, Türk mille 
tinin, o kutsal ıeye kavuımak 
için dünyayla boy ölçüşürce 
sine eısiz ıahlamşını gururla 
hatırlatıyor. 

Uzun bir harbin ıonunda 
yorgun düıen bir millet; ve, 
düımanların istilası altında 
yıkılmağa yüztutmuı bir va 

tan.. Memleketin baıında bu 
1 unanlar, ıahsi menfaat hissi 
ne kapılarak mutlakiyet zeh 
rini saçmakta! . Fakat esirlik 
ve kölelik hayatını zillet sa 
yan Türk milleti, kıvılcımını 
"İstiklal,, den alan bir aıkla 
için için tutuıuyor, kaynıyor, 
yeni bir ıahlanııın metin 
hamlelerine hazırlanıyordu. 

Derken bir baı çıkh. Na 
f . k " mus ve ıere ın anca ya 

ölüm yahut istiklal,, ile kaim 
olduğuna inanan dahi bir haf. 
O, gücünü, kuvvetini . arka· 
ıındaki büyük Türk milleti· 
nin istiklal aşkiyle destekliye 
rek yılmadan çahıtı, çllııtı. 

Yer yer kazanılan zaferler 
arasında onun, derin akisleri 
le vatanı ıahlandıran gür ve 
berrak ıesi çınladı : 

·• ORDULAR İLK HEDE 

FİNİZ AKDENİZDİR İLERİ!. 

Türk milleti, vatan ve is 
tiklal uğrunda malik olduğu 
müstesna üstünlügünü bütün 
dünyaya gösterdi. Inönü, Lo 
zan'la Türkün ölmez varlığı 

nı bir kat daha ebedileıtirdi. 
Ve nihayet :l.9 birincı tefrin 
1923 le vatan, en büyük bir 
bayramın nihayetsiz sevinci 
içinde çalkandı durdu: Cum 
huriyet ilan edilmifti .. 

Cumhuriyet, açtığı yeni 
ve parlak bir devirle Türkün 
istikbalini desteklemif oldu. 
Aradan geçen seneler, hiç de 
kaçırılmıt hrsatların vahlanı 
ıını verici değildir. Onlar, 
bilakis, Türkiın tarihi bünye 
sine bir abide olarak giren 
bır asrın mucizesini yaratnııf 
tır. l:umhuriyet 0 "az zaman 
da çok ve büyok işler,, yap· 
manın müstesna sırrmı taıır. 

Bunun için ona inanıyor, ona 
güveniyor, ona en büyük bir 
sevgiy e bağıanıyoruz. Onun, 
mevcudiyetimize en büyük 
temel .teıkil ettiğine sarsılmaz 
imanımız vardır. 

Bugün, Cumhuriyetin 19 
uncu Y ı dönümünü su h ve 
barıf içinde kut1arken • yine 
ayni imanı taııyoruz. 

Cumhuriyet Türke, 
Cumhuriyete ne kadar 
ııyor ! 

Türk 
yara 

İbrahim Örs 

Halkevi 
Gendi evin 





un1 

Ahlak B u h ranı 
- Bu ahlak meseleıl içlo 

De dDşOnOyoreunuz ? 
- Benim ıniadıgııne göre 

abllkl buhra nd8n bab etınek 
latlJorlar. Doğrudur, tıu bt.hr a 
•erdır Bunun en hayOk d ll t 
içtlmıt teHnUtııız1oan1t1uıu gös 
trren bellrtııardi? Yııltıız şu 
alim ımtım' PiJa lşl• rlre bııl ı 
nıı, Tramvaylara blnwek iste 
Jenlerln hııllaa b kınıı lV 88 

blblle kiracı araaı d kl d 
b " • 11 \lfUcıa 
ıkınııı Orta da tes nUtsOzlOk 

::e::tdı lbl regol tllk bUkQm sur e r. 
- S:z bu balln Orıüre gc

Çilınes~ l9ln ne gibı tedbirler 
dUsOouyorsuouı? Mes la bıı i 
~eA ~lelerlo. okull rın blsttllet~-

Uveo vaılfeler nelerdir ? 
Böyle hlr bubra görı O 

ilk bıtıra 1 oce 
Okullar bge eo şey, ıl elero ve 

ı eş vurmnklır. Fakat 
90k vı:ınlış bir daşonc"" Bir ""i 
lal Yid ' """ 
l 1 rum, ne dtmek hitedl 

~an;,ı:~~:0 1 1 •larımıız. Ortalık. 
Bo 1 a 418 gun var diyelim 

Y e bh ~ebl ke baııooaterl 
ne Jap ı ? .... (lCr. 1 ır MUtı>baasıılara b 
vuralur değil mi ? S aş 

at orıra bu 
• ehııessızlal'JD ı:ıthk 
tedbirler mlllPtçe alı .ır:';:~'!t' 
ne ailelere ne de okull 
t l kt ara ,.nr 
a ı a tlro ealglnı var göıuon 
~Ol açın, kendi kendinize' ç reler 
u un, t tblk cdtnr d 
Dahaımı sOrllyeytm."sıu~~~e~, 
Okadaı ibll as fşldl ,_1 · ş 
Yok ı ti r ııı; SııChk 

ıı e • sa~hk heyetı('rl b ~ I 
ler tifoya kartıı aldıkl ' c · 
Jerio ilmi f h arı tetblr 

. z ınt, bUtuo te' k 
töfıılltlle' bclka bltdlr 
rlun,dal değildirler. Ooı:e:d:~. 
er 0 J•parlar 
lu tutulurlar i!taepınknıdlıtran suç 

· " o a er. 
bir ~ M(leeleyl bUsbotoa Y ' 1 

ltndun dütnuuyor uııuz 
Ank11z mıyım ? lnm 

dır Ja yoktu E Yn v r 
etmt1et10 lşlr~e :aer:~~'ı.sa l'eya 
elen &blllerlQl b Y r & ue 
• ı • kadar p er P bu btle •ll il ra 
kUıııoa ıokup : eri K•oç erto 
Jec .. kılniz ki· bluru1oru2? Dl 

· ıde tıı 
ama ba7atr fayllaıı ver 
JOr, Ben de d dokonmu 
bu lllaı jOk d~~rnkkl: Prallkte 

-fi lir. 
- Peki bir eoı 1 

claaog aıfıtıle b ro og ve Pi • 
nıeıo kıyoa ıcı u ahtaıt bubra 
•lıııı ? a 1 20ıteremoıuıı 

- E•et· i ti 
ve lıboınnııinuç bat •esanndu 
Oııce bir ahJllk b oı.uı berşey 
da 8D8r§l v Qcud Ubranı, &Oüra 
Jet lçllm· ı Bı a g~tlrir. C\!ml 
tipe ae~rkenr ~I Ptta btı~ka bir 
Dı olur. liu bnhr~udeQer buhru. 
rldlr. Olmııytoc oı &er9l z,ru 
Olmııınaıı gnekH tnrız 8{ c·11k 
de ••rdıı: buhra olan b•.ı 'ey 
ronık bir bele nıo Utemuı k 
rın Jılhırc11 tın!'~nıeıı ı Bu bub· 
ra tıııabenıo b e ntltıarıar, aon. 
&lbl korkunç ~~~~!\' ö

1
ldth I!H si 

ıt blzs habu et e kı tıdl 
1• bir turıu ;~rmlştı 11ıııııııı 1 • 
ilmi lıııbıııı tiQ r11t ed('trıeôtk 
kriz bugtın 111patrrdık Bu 
betmlşttr. u~:'i1 ~idd lloı kay. 
ilin geçllilol Pö t u hal h t lı 
-== ı ermek. Ocrı.ıc 
~ 

hastalık şimpi .nilhıtinl aşağı 
görmek, mazi ile alay ete ek, 
la an ha 1sivetl tuum•m!ık' tıer 
mukııdd<..s şeyi akılla brrp In 
m k, karı 091 arasındrı geçim 
sizlik, .nyUklere v devlet ate 
rlt ııloe karşı saıygt~ıılık, kı:ıvıt 
sıı varlıitz Avı up"I hn)i r&nhğı, 
l1tlı:.r'ls, rnsvelt' lhtl' tır .. Şekil· 
lerlude, için için sllrtlp gltmPk 
tedlr. blı bir mEödeniyet d vrlmi 
:vapt•k. Avrupa modenlyetloe 
girdik. Bu oluşta eski v artık 
YBIJ!lma hakkı kılmayan nd~tlrı· 
rlmlıt bıraktık. Feknt bunlan 
bırakırken bir tnltım milli en 
nelerizden kngmak tehllıtelli b ş 
gOııterdl Bunuu p~k turkıoa vn 
rıımd iık, Eııkl dUşmnnl tı ı " 
~naatı ôOfmanhğıoı birbirine 
arıştırdık Oıo Orfürh cııoh v~ 

mıuı arıant-leri ayırd edemedik 
BOyl Cd muıı değerler kura::nı 
mıı bozuldu. Mıılstndsn kop 
m•ış bir mlılot gibi olduk. liO 
JOk saygm kaim fiı' mukaddes 
aevglsl kalmııdı Buol rın yerine 
korkunç bir Hı ınelc•ılık ve lau 
bıılllik gt"çtl B . 
k • eo medeniyetin 
:dretıoi bilen bir adamıo. Ne 
~1{'1Y1m ki aoonestı mıııet ola 

ec<ıQlne bir tQrlll lnanamıyo ru ıa. 

Jac ,k; Bu aOılerlnlı aoıs,ılma. 

hayatııı biraz dışında gibidirler. 
Kuruluşları fcııbı. Oolor bnynt 
işlerin biraz uzaktan b k yor. 
hr N ızori k lnferaosl r, n ZJrl 
maulder, ve yfn r.ırf noznrl 
nPşrlyntJa oMn biti sıını. Oruz 
Onlve.reltf31erlmlz dersbrın ferde 
ve külllph o~ıeıde y şı~or ar. 
Fvkst bayata g llace oı lsrı bu· 
lamıyo• uz. 

- 81! Onnverıite Profö ö 
rftsnonı Bu işe d11lr yııptınız 

- Ben kendi p ıym.a dOşe 
nl ) ıllardr o beri yepıyorur-; 

Yeni Atfam'de ,, TOrke doğru" 
b:ışlığı alt. ada yBZdığım yazıla· 
rı görmQŞ!ıQnOzdur. Şu dakika 
da yioe TUrke ~ogru !'dını to· 
şı \'OD yf'nl kllabımın p.-avalan 
na dOzeltlyorıım. Eğer b na so 
rarlarsa ııhlBki kolkmm 1110 yol 
larıoı gOsterE'bf'ğlm. Nıosıl ki ilk 
d r olareb siz sordu uı; kısa· 
c11 söyledim 

Akçaahfllta : 

Münir Serdar 
Belc9iye reisi seçildi 

Bu gün Belediye mcciiıi 

topJaoarak ittifakla Münir 
Serdara Belediye reisi seç· 
miılerdir, Tebrik eder mu 

- Evet demlo de ao 1 dl 
Ytı: bir lbt1888 m K I 1 c m vaffakiyetler dileriz. 
deni t - o tor me I 
bl y • orr. tosu anftne. ş•e k da müsamere 
h r ''~.ı:ı tekrlk terlmıeıiml r kf O U 
ıılk ;çıo t 

ıçlıı )' 1 geze e okuyucuları Cumhuriyet bayramı mü 
lhı 1::~~~ş deiildlr; Yalnız 1 nasebetile Merkez okulu ta 

ı , rnııada nnla~rnı B 
Ya Jarnr: lfttioce gibi bl lebel~ri tarafından ayram 

- Öyleyse bu abllkr wry, gecesi bir müsamere verile· 
lesiyle kl mlee. . 
heyet ,. ın, hııng\ s~lahtyetıı cektır. 

Uı;raşacıılı: ? 

- M
11
arif Vekaıeu bayram proğromı 

la - Peki Onnver~ltelet 7 on. 

'J 
r,ın bu işte diyecekleri hlrşoJ Cilmhuriyet bayramma 

11
t UJudnr ? ait proğrnm komite tarafın 

- Üniversitelerimiz ba dan haıırhrnmıştır 
------------------~----~--~---

Va 1 imiz in H i moye 1 eri d~-
Şatranç Müsabakaları Tertip Ediyoruz 

.. Mi/Jetler a l el 
orıerrıı· bl raıı a anıtı a Salim Gündoyın himDy /erinde 
oyunu: r ]Jer dolduran Satraç icl"ası için gereken mlisaadeyi 
çolc _ unlcrnl ern/elcetimizde de bir almış olduğumuzdan musabak• .,..,o ıları b I 
lürnflur, u undufu ma lara kattlaı:akların adlaı ım bil· 

dirmelerini rica ediyoruz. 
lrıglltererJ A 

daha ba e rnerlkn ela 
yeıler'i /cırt rnernteketlı,de cemi 

u upleri l b 
ka/a •po'a b 0 an u ogıınun 
eltili fa J okırnınclan temin 
iir. y a Oıerinde birleşilmiş 

&ih • Muhakeme kat·ı· . , 
nı f aalJ i' <JI ıyLtınr 

mudil old:.e ' ~tıran SatrarıC'rn 
&et1kli oe mi" ,_,uda, eflenceli 

eraııı; ı bi 
"aıu haıebil ı.· r ogun bulu 
te 'J e 11ır çok l rcı ıe11 l'nçlilc oyun oı a 
frmr lıed,.f tatul arsı11~a da ya 
ıelırirnlıc{· mak ıızere halen 
ı. e rnetcut S 
ue§rıincle artrançcılar 
t aagı usula · ı 
ertip etme . d· " ı e maçlar 

111 uıurıd "k G u. 
aıtentiz t f 

lan lıu m - l ara ırıclan açı 

Maaabiklar belli olduk.fon sonra 
her haf ta cumartesi ve pazar 
1ünle1i ş11hir kr.ı/Dbünde 6 çift 
karşılaştmlacık ve ş mp1yon 
taayyün edincege kad9-r devam 
etli,iftceklir, 

Şampiyona taz. ~temiz.İti 
bh uıllık abone.si ile birlikte va 

/imiz. tarafından bir lıaiıra veri 
lec, ktir. 

İştirak edenler 

usa akaların ··alı' . -=----- "" mız 
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Reşat lşkencleroğlu, M&zlum 
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Öktem, Dr. Bnb. Salih Oy 
mak, Emekli Telgrafct Aziz 
Esin 

29 Sirlnct teşrin ~4ı 

r 
Fır.dığı ile ünlü Trbzonda bazı türlerfoin yopraklafl '' 

!Rleı.c Ji h'r gün, c!cJrt beş ar· Fıu'1cule" yam demet şek-
imde olabıtır. çiçt.kceri sal kadaş ö üff'uzde, h .. r,üz kap ~ 

sü/lermd n tt"TI mt'lmış fmdı. kım şeklmatdır. Bır çok tur· 
/:/afi verkEn. dikkatım bir ler1 vardır. bunlarm otuı· 
no'<f, ya top 7rıdı. bc.zı frn da,n fazlası hdhçe crd yc
dıkl rıı dc.l k deşik o'duğu tiştirıltr. F11k t ben yafı,ıZ 
gıbJ. km mca içlai dln bir· herkesın bıdıği ba/l{J! kaıu· 

muktan bahsedecfy;m, 
ş Y de çık 11 oıdu. epeı c ukbahrda "berb ns ., sc../Ja/11 
yc.ş/ı bir arkudaşa bunun ne- şek'indekı güzel sarı çiçd<-
oldu{Junu :c.oıunccı. banc; ı~rltJ dorUJmr son bt.hiiıda ur 
frndıklarır:ı başn a gelen bir üm:,ü .. Buıe .. sarı vt:ya kır· 
nevi hastaa/dır; adm~( kartı mızı ıenkteki yemışlen olgun 
mu denir ) d~di. ben kar- la~ır. Bu meyvaLarm ekş11nsı 
tJmuk hakku do b:rşeyler bır t11dı vardır. Bunlardr..J1 
bilmiyoı d ğıldim' fcıkat doğ· şurup reçel ve şekerıemeıer 
rusu bunu fır.c!ıkltua arız ycpıldığı gtbı "f ıe~ e ·· ıeıde 
olan bır cins hasca/Jk oldu kullartllcm ferahlandıncı şaıoP 
ğunu hiç duymamıştım. me da ım11l edılir. 
rak ettim. karamuk kelime· Bwıdan başka bu yemiş/er· 
sinin bütün arılam ve kul- den ipek, yün ve pamukıarı 
lanışlermı toplamğa yelte- boyamakta ku anılan kırmızı 
ndım. şimdi karamuk sözü bir boya çıkan u· bit '1asa bıJ 
altmda tophmabiien bitkiler1 boya ıpt:ğt:. çok pau ... k bır renk 
gösden geçıre:ım ikiye ay velir. Beıberis ·· yanr kara· 
r1labilıt. muğun kabuk ve kokle11nden 
1 , ) otsu koramuk; de oldukça güzeı csf.lbit sarı 
2 ( çalrmsı kar"muk,· sarı boya yapıor kısuca: ka~ 
bmcı5ine fuı sız/aı; • Nielle,, ramugun ı~e }'Bftımı;an hıçbtf 

derler. cJığeı bir adıda: "Herbe rarafı ~oktur. • 
fol/e" yani: d~li ot demektır •· Berbrerıs • n erkekorganı 
herhalde c;kmler ıçmde arsıı· Etamıne · · önemli derecede 
casma bıttigı İl-in bu ad tB· ırkılme ·· irrıtab/Lıte ·· olaY' 
kıin ış olsa gc.rek özellıkle· BÖste11r. kuçiık bır ıgne ue 
rıne ıeçelım. ot;u karamuk'e,kekorgan ıpc.k.lerine. 1-Jtet~. 
yanı {Nu~l/e) C.aryophgtlees' stamwaux ,, ciokıınuhc.:.ık ~. 

am karan/ılqıı'ler laınilyasm· urı;a bunıarın dışıorgana 
~c:ndır. özel.ofoıttk bu!:Jdııy· 1 'pistıl ,, dogru büyuk bır ku'I· 
kdramugu fJgrostemma gıt· etle. ~~kseldig~ göıiııür. Bu e' 

· ı k · kıme flctıon sıcak çoktf1 
hargo kaı şı ıkiı gapra il d h koıa olur. 
O.BU m boyun(Ja hatıf esme, il 8 Y. 

. .. .. , - b. Kardmukgılıer f amtlyasınll' 
re11k11 . ıuylerle ortuıu " çıçek ama törıeı i taraf mdaf1 
bıtgtdır. menekşeye çatan 

1 1 
. ı . .- . d s'' 

k . 1:ııam ım ıpıeu: c..pıme e 
ktrmızı rcnk,ı te çıçt:gı va- (kadın luzıuğu ) , . mahO 
rdır, yemı~ı bug ıay ıanesı .. N d .• padoP' 

biıyük.w!}unde ve esmer renk nhıe;, •. ,an dınes • 
d 

y .. ~s er ır. 

te ır. tJ 1 h · - ıe 
k k orbtns enrı rnt turle 

bugday aramuyufiu11 e m· rimrı köl<lt;.tl ~f,maya ıyı ge· 
itte veıdıgı zaıdr çok t>uyuk· ltr hmtlı/t:r bu köklerden·· 
tur. bu a/c..tu.n t:.kınlerı kur· Ruzot" adı vertLen bir cıns 

tarmok ıçm tdrlatarın yazın ıkı hulasa çdcarıl1tlor, 
defa çapaıauına~ı lozımd1t k ...... k b 'Jh k · ı rı'tı ara,,,u ı asa eçııc 
Arazısı oları üır arkaaşımm gıdasıdır. bundan dolayı k· 
bu ht•sus cta V(.r(Jığı oılgiye eramuk zamanmda kcçuetif1 
göre e inlere ar1z olan ka· sütlen ekşımsı oıur. 
rtımuk afelı butun ektnlt;.re si'las ve cıvamıda •• karam· 
d~ğıl seçgmleı ıne 9ioer me- uk surata ·· ~özü vardlf. bıJ 
seıa Gurul<, llğyazuk ve Ze· deyiş kar.ımuk yemıştnin ~· 
ron' ne lıt:r zaıııan mu$allat kş1tnsı olmasından dolayı 
olduğu hatde Xu mızı top yerken guzun /Ju, u~masmdıf1 
aş..: hıç yanaşDmaz. Yrnc agnı d11gma olsa g relı:. 
arkaduşımm anlattıitno f' ındıklara anı. olan kaıamıı~ 
göre: sıv~s ve cıva~~nau bu hastalığma g._lmeti: /Jcıy f(a 
lıastalığa K.arı.dog da de zım Bulutayın J9J8 yı/ırıdO 
rlcrmrş. çıkardıgı ftndık Dıkımı '/8 
Eskiden" Nrd'r. "J am kora t:Jakımı • tıd·ndakı kttabındaf1 
mugu YaraJtırr ve çatlak/ar,ı oJdığım brr parçayı koyma1<16 

ıyıLeşturnek h1.1susunda ilaç ıkllfa eac.cegırıı. 
ola11tk la kurlamrıardı. çiçekl~rin ve meyvElerin dokıJ 
Ça/Jm~ı karamuğa getırıce. tmesi hemenhemcn her seııe 
buna karaınuk IJ{Jacıaa derler. hazfr"nm son hsfcalat1nd8 

fuınsıca adı '. Epıne - vin dane.ienn kdbuklcırJ üzerınde 

Canlı Tablo 
etta, veya Vme tıer, a s ı L siyah lakeler 9öıülmege b''. 

ı... boaı '·berberıs valgarıs" vam şlaı zıt gide da nelerin ıçt 
ba;·agı amberbans veya kara esmer ve siga>ı bir renk aur 
muktır' bu çeltmsiz ağaçlara ıçi sigahlu~an da nelerin bırat 
Fıansadtı tksuiya çıtierm soma kat>uklafldiJ kar rı~ 
etrafmaa' urmon kc:.ntJrıan- tkserıgetle' Kiiramuk' d; k 
nda rastlamr. Jıüçulc çocuk- naen bu afete bokw1s~. ·e· 
/ar ek,. ın sı yt.mışıerim iop· ( gıdasızlıfc) la beraber bO~ ,e 
üun"k.tarı hoşı'411ırıar. flvıu· kler de seDeb o ur. Baıı IJO 

Yer, Yfr kurulan 
cepbbltrine ııraianın ,ta~ ,lır, bina 
•11u~ ~riyct bayraını ':•. ampuller 

ı t:rı g6ıtuip, anlatı ç.~ra gerekli 
Her Jdda old w Y r, 

alaıtıiımıı bu •llıl~iU ıribi iörnıeye 
balar araaıoda ve IDiraih lev 
görmeyi özler ~e t:f;/ctik: b r tab.0 

M~oıl kette fakir ve kims ... siz 
Yavruları · . d' . 
b··ı .. ._ gıyıo ırıp, kuş:ındırıp bir 

o u" meyd 
1 ana getirmek ve bu can· 
ı tabloyu ıeyretmek zan edersem, 

en tenıiz h ' 
0 , cyecan ve en devamlı 
'' e v~ zevk kaya • k J k ol•caktır. agına yü ıe me ---------== .. ________________ ,......._ ____ ,._~ 

pa, flsya ve 1<uzeyseı ilme· kler meyvelerı ısırırlar. frf b· 
r1ka n,ut<:.uıı ı,oııcteırınde vsım ılerleyıpte danelet k~8• 
bol bul buıu11an bu bıtgı" ukıarırıı ıyıaen ıyJye bag . .. 
br:rberidc:.cee~ · • tunı kara· salar bile böct:klerio şerrıf1 
mukgiller'' familyas111dondır, den kurtulamazlar.·· 

dikenli ve almaşık Yapraklıdtr. S. Selek 
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Tü r k u i ı i Lig maçları f İlan Ekmek kartları hakkında 
ve Belediye Riyasetinden . 

' Rize Sulh lı l ku'< m 'ıktm sinden 
Geçen pazar gün.Ü lig l Davala Hiz .. uıo müftü m bal• 

maçlarına devam edildı. ilk t les inden olup !ı J•co nerede oldu 
maç idman Gücü · Ticaret ~u bil i,. ro yen 11 1 tılrıye oğulla rıu· 
Lisesi takımları arasında oy. 1 dan M .. hmut: :uıu B drıye ta•nf•nn 
nandı. Neticede idman Gücö \ Rizen n muftii cı:ıht licai!'de ıı 
4 • 3 maçı kazandı. Çenbercı oğu lıırıudao Sııclılc oğlu 

Türk Havocıl~ğı 1 - ikinci teırioden itibarea ıcbir dahilinde aile •Irmak 
kartı \•!lu!Q tathik edılecek ve bu brtlar halk dıı1tıtma hirlik.leri ta 
r ıfındaıı b•r rı ılcni• nufus adedine göre nrileeektir. 

Tür Dil Kurumu'oun ka i Dağıtma Birllğı11e dahil olmıyaalara aite ekmek karh 
lladı altında büyüytn ve ser verilmiyfc t inden ba gfine lı:edar m11halle1indelı:i h~ttc dııtıtma birli· 
P le~ Türk dili ile fürk ha ~'İne yazılm11aış olanlar d rhıl bu birlıldcre mU raoıat ederek lı:eo · 
•• kurumu'nun kanatlandığı iıleri'li Biri ge dabıl .elt ınel idiı ler . 
Türk hav.cılagıoı bir arada S - H.,r aile dağıtma Bi rlitioden rkmek kartını ıcçen 11y 
düıiinebileceğimiz zamanlar almış oldutu ek ,.k kartlarınm dip kcponlarıoı vererek r.ufu& ade 

ikinci maç Lise Spor O sman ve Ömer \ ı m r dı va 
yurdu • Garnizon Gücü ta• vekili Oımao Z•ki Karı:dcoiJ. ta · 
kamları arasında oynandı. raf .ndıtn açılan tr.f rık ve taksım 
Maç çok heyecanla oldu. Ne· ~ davaa~ıo )' &P lr.ıa L: tıı olan muha· 
tice her iki takım birer golle 1 kc !'Desı aırı.emda . 
berabere kaldılar. l D11.vaı ... ın ılı.: ın etp,abıoe çıka· 

dayız : OH bayramı bütün dioe rr>re olacaktır. 
4 - Şrhirc muv Halta vcyıı a:iln.fıreltn gclüp t~ dafıtrrın 

Yiirttaşlara dil için dütün· Riıliği barıciDdo kal•nlar ekmeklerilli scrbeat fırınlardan al c caklardır. 

.>:c:.:::;;...;;..::"'--;= - -f rıloıı davetlycnın arkasında ilıı:a-

T rabzon ~'ırı:asiye( metgd.bi ız. çbıd olup h ıen ııet e· 
d e oldu~u b Jin'!ıc '~iac! n d.ıve 

d b• d tiyeni ılii'ıcn tc lığ ne ve doroş 
epOSU lf10Stn 0 , manıa 21.11 9 -!2 Co a gu~ü ""'.it 

l:ııek ve kon ~aıak imkanı 5 · ~9 Birinoi tııııriıı ııabıhından itibaren kart tevzlioe 
Viriyor. bıışla ıı cak Vl'l 1 ikinci teşrin nk~r.r:ııne kadar tevziat dtıvıım edeee 

Türk havacılarına ne '".c;'"'"g-..:.in ..... d,_en ....... 1t ... e ..... y_,f i-y-et-=• .... -X.-.' ... Qc .... Y_u~r~tt.:.,;ş_~ .... a ..... r~~il""a n=o--ıu __ ıı __ u __ r ·-------=.;...;,..~----....:= .. ı 
lllutlt>dur. ki: Dudaklarında 

' 
k fi 10 du tııh uıc karar verır 111 iştır. 

YOPI OCQ fQ Orln M hkuı;cc t.ı y ın edı.en glicıc 

IÖlde!'İ gezdir ... ceklerişarkı· Yiyecek rr~addeler satışı 
lır, kendi yia-itleri ve yarar· 1 k .1 

. de gelmez ve yahut oir vcb l gou· 
e Sl tn1es1 &ermedit iniz tak.dır de ha kıoız· 

lıkları için yazılacak ıiirler k b d 1 d Deftt:rdarlıktan : 
dolııtakları gökler kadar arı tes it e i i 1- Eluiltoıeye konulaoıi'>3 
tenıiı , engiD ve d.ıru bir lira 28 kuruş ke şif bed•lll TrDb 
t B 1 d l'.l d zoo kıı taalye deposu bluesıoda 
Grkçe ile yazılacaktır · e e İye ' yasetİn en : yapılacak raflarıo ektBtmeal 22 

Gokte trrkçe konuşmak, Aşağıda clos ve nevlh i Y !'. h viycı cek ınaddel<'rinfrı toptan yOzd• -10 -941 teri binden itibaren l 5 
lltlle gUzel ftyl öz, gerçek, azami ktır oiıbellerl er cnmer c>i l abit ed lhm k hizalarıoa yazıl gllo mQddelle ııçık ekılltmeye k kooulmuştur. 

• aygı11z türkçe ile koıuıı· mıştar. S ttşlarda bu ba 11 .. rı a ~eı ala r hak lundıı mll ı i koruoma ka· ı- Bu fşe aft evrak •e 
ilanın aııl zevkine bulutlar, nunu lıUkUuılerl cari Ol iul}u Hnn ol ıı o ur. ı B şartname fuolardır. 
bı'r h" d 'k ·ı b'l ' Maadele: Azami yUzde k~r bıddt A E'r llt t 1 ıza a ı en en e ı ır. . a.ı me tıar nameı 

l'•nrı daiının dilini Tanrının T"'re y11~1 7 B. Mukavele projeıl 
lcatıaa yaklaıtıran bır uçu Zr ytln yağı 7 C Yapı i11Jeri umumi Ye fttn 

Zeytla 10 ni şartnamesi 
cu olmak : Türk 1ıenci için Pirinç 7 lıteklller yukarda yazılı bu 
ile ıüzel ülçü • BuJtur 7 I Evrakı kırtasiye depoıu m~mur Nohut 7 

Havacılıiıa yeni oluşu, ~ıercimek 7 ıuauoda gOrebilirler. 
b Gendlme 7 s- Ekılltme 5 - ı J - 942 ta 11 alandakı duygular, teri· su2day 7 rlbloe rubyao Perşemba gQoQ 
llller., anlatıılar içiu yalnız E<tlree b eyıı~ p y lr 10 aaat l4 de Trabıon Derterdarh 
Ye yalnız Türk ıöılerinden Eulrne koşar P Y 1 1 lO tandı açık ekalltme ıuretile JA· 
.. l Kare k şarı 10 pli 0 ktı ·• ürk aramer türelerınden 8 8 r. 
f• d • Makaron 15 4 - Eksiltmeye girmek 
~Y alanıuak imkanını vere Butdıy unu 7 
tektir. Topraaın bütün ka Tuılu iç yaaı 5 için talipler 37 llra 80 kuruş mu 
t • Sabun 10 vakkat teminat mektubu Yeya 1hiı ve katılıiını da yerde Arpa 5 makbuıu ve buolarclııo başka 
bırakarak yıldızlar &ibi fe- Şeker 7 11şatıd•kl Yellkalafl lat1ıl1: Olup 

da gıyap kararı çthrllııc .. ~ı aş. 

valiye ycriae kaım oluaic üzre 
teblığ o•ut. ur. 

Hiz~ Sulh uu"uK mahke•uindeo. 
o.v.ıı .kbeDİQ M•pavrı Da· 

biyeıiaio ba emtcpo toyuadea 
ŞabaD Ofla l:lam:ı.a çifçı ve ay r: t 
köyQcn Şatıaa 02lu ,}{ cep A li 
tarafına. 

Rızenin Mapavıı nahiyeıiola 

Haremtcpc ltoyuadeıa Temel O!l· 
tu Fehmi ke6k o tarafında aley. 
biıuzo tçılan telrılt vo talsım da 
va.ıoıı.ı yş pı lmaktıı ola• uıubak.e· 
mHı ınraaıadao . ta raf ıDIZi t ebllt 

edılmek üzre çı lı: arı ln dıi ~etıye· 
oia arkaaıodı ıkamatıcab,aız aıeç 
bul oldutu .bildırildıttadeu dave 
tıyeaıa ıJiııea lcblıKıac ve duru§ 

manıa 1 J 11· 942 c:uıua giıoü ıaal 
14 de talıkına karın vorılmıştir. 

Mahkemece t.yın edlteo gün. 

de relmez ve ya but bır Vt!k ıf 

&iıadermcdlğıni z. takdirde ha~ kı 

nızda gıyşp karorı çılurılat.ağı 

davalıye yerme kaıaı •Jaıık üzre 
teblıl o1uaaıır. 

zizli ıöılerle • aökler aibi Şehriye 5 gO.termelerl ıaıımdar. 
• • Kuru f•ıulya 5 94.2 mail yılana ait Ticaret Rıze S111lh Huıcuk mahke•eaıodeu: 

tllfin ve derıa bir dille, Mısır 5 davalı: Rız.eoın ca~rmer deacn ma· 
r& b b Mmr u •u 4 odesındtı mukayyet oJduklarıoa 

Zlirlar ıibi akıcı ir a e dıılr vesika ve bu lşi başoncJk bıılleaioden olup balen neı edc 
ilkle konu~mak da t demek Kapalı zarf usulü ile kuru ot lerıno dıılr Nafıa msdUrlDtOııden olducları b11i11meyco Nalız kızı 
ki, her keıten önce havacı abom111 ebllyetoame istekliler Yadııar ve fevıık otıu hüaeyıD 

v zafer tıuaflarıoa : 
••ra nasip olacak • Zaten satın alınacaktır rukarıdd JHıll bQIQo ve11ikle 1 ~IHDİD merwerdelea mahal· 
oö•-1 · .. d d birlikte Defterdarlıkta mnteıek- l d 1 l l f • " erımizi ol uran ıebit oaıı. eo memıı oıı o au ara ,0 
ruta!anl'ın da en kolay an Trabzon Sa. ili, Ko. Reislljinden : kil ekıUtmet1kom1 tıyonu relallli· dan alıyuıaıze aç.tın arazı takaım 
l 1 K il 1 ın · ı 60 ton b t... ı L t t lı Lt ne mursoaa arı ıao olunur. 2 4 ıy '-l . • epa ıar uıu ı e a"7a ı ;ııı.ura o aa ın ıı naca~ ır. dava•ıoua duruıı.ı.ıı&aı aıraaıau&, 
aca~ arı ı hatta biricik 2 ,. Mubıımmao bedeli 6000 lira ilk temiııatı ~~O liradır. ı--------------ı 

' 1 1 IAn tiavalıJara çıkauhıu davet yenın 
il ıyacakları dil budur. OD· 3 " Evuf Kolon'uaun bütlla ırarnizonluıada vardır. aıkaııadu haleo D rede oıduAu 

lar bızden baıka dillerin 4 .. Pazathf'ı 16 11 Teırin 943 pazartui rüali ıcat lu dadır: Riae Sulh Hukuk Liık.lmli bılıamodı~i11d .. n d.:ıvı,cı ukılloıı;ı 
dualarıudan ziyade bizim öz 5 •. l.teklilerin belli sriio v• Hatta kaaaaun I!:) maddeaiode aıoden : ialetı vcclııle ı .anco tclJl ~.t ÇI• 

di!inıiıi d d kl d k' larıf edıld il veçbılo h'lzırlayac:aklara teldıf molr.tup\arını ekıillme ıaa. Davala: Riıanlo cami dıaı karu111aa&aa vo cJuruımaauıı "O . J 1 
Ytn' nkgençb u 8

1 
~r al 1 t ıı.ıdau bir H ıl evv:I Trabzon satıa alma komlıyonuDI tHdi etmeleri. köyQodea olup balen nerede . 94l Cuma aaat lU ae talıır.1118 

• 1 ft.V ve am e otiit e · 321 ı .. & olduaıı billameyeo S!ldlk oauı. mııbltemcço il.arar Yerdmiştır. 
rate haykırıılarıoı bekitmek· p I ki d I k ~~~~~~~n lımıll ejlu Muıtıı. la· MabkeaıH> tayın ecıııcn iUD 

tedirler. azar 1 a o un satın a ınaca Sntınce kOylge lzııfeten köy de i'<..llle:& veyahut biı n luJ ~O.l -
T dermedi~ıniz takdırde lıalduo zda ... lirk dilcileri! Gayret. • Trabzon S11. !fi. Ko, Reisliğinden : mubları Ali tararaudıo ıleJbl 

1 1 :r. ._ Kıyap luırarı çt1.arı ı:c jtı dav.., lıfo 
ur., havacıları sizlerden 1 - P•zarlılı..la 2500 liralılı: odun ıatıD ahnrcıktır. 0111 açılan alacak davıısıoıo mu . L 

yerıou .. aiaı o lınalt ıızre ılao uıb· 
IÖlderin eD üst katların•, 2 - Tabrrur edecek fiil fizeriaden yüzde 16 temioat alınısoattır. hakeıoesl &Onnodıı. dlıılenen şa. iik oluaur. 

Ufukların ötelerine gölürül 3 Evsaf Kolordunun biiti1n guDizoıılarında vardır. bltlırla sureti lbbar ve şahadet· 
Qa ~ l • Pazarlıtı f> 11 Teırio 942 perfembe ırOnü 111t 10 dadır. lerlaa oazıuan mUddel ılPybio 
b·e2e ve duyurulmaja liyık 5 . lıtekl!lerin belli güa ve antta Trııbzo.1 11t1.1 Pllını komiı · ıUUUce kOyll camllode OD ma 
ır duru ve engin dil isti yoouaa mUraoaatları . 508 1 4 deni altın lira istllcrttz ctttgl 

Yarlar. En gllıel şarkılarını I k I aohışılmasıott bloaeo mOıJdeeblb 
, .. ferah blr ıönülle ı-öyle Pazar 1 la kuru ot o ınacak OD madeni altın llranao mllddti 
Qa le •iEJbten blttabıll camla iz fe· 

e içio o fırsatı ve o za Trabzon Sa. Al. Kom. ReisliQ-inden: te• kOJ muhtarına TerUmeıfne 
llllanı bekliyorlar. ı - PAıartıkla 480 tJn balyalı kuru ot ıtıhn ahoac:ıktır. ı-7-940 tarlblode bur ve· 

8. K. Ç. 2 ·- Mubammeo b'deH 4800 Ura ilk temloıtı 3600 liradır. rılmlt olup işbu hQkOın bula· 

Şaşarım ı 
ij Harpten sonra, sulhu ko 

~~Dıak ;, in ~izdifi haritada. Tür 
1c.'l•gi Aorapo topralcları(ldan çı 
arcın eıe bojaılorı Sovget Rus 

9aga hediye !dtın Profesör Oeor 
re 8,.nner'in bu yerinde (/) ıörü 
fıirıe, 

• f:i Çif trçamlı' • ı S 1hil ıa 
•ııao/arırı.,, buiiin;cı'i halinde ıö 
'ılpet içirıden valı 'c.nanlara • 

~ Açık lıaoa ıirıemaJt•da 
liizel b' /'/ ' d rr r ım ' "JJ''t! ıp 6euk al. 
~d: İçi,., ıider./erin g n elce bir 

•z/e alrn :ıaını.. 

Şaıarıın, 
AKA 

S - Ş ırtuame ber ED:ı kouılsyooda gö"O!eblllr. jllJDlo tebllil tarlbladeo itlbarer 
4 - P zarlığı l 1 2 t(lşrlo 11'2 çarşr.mba gQnQ ıaat 10 dadır. bir uy z 11rht da tımylr. etm~til 
5 - lıteklflerln belli gOo ve saatta Trabzon satan alm11 glols takd•rde YN"llen hDkQm 

komlıyoouoa muraoaatları. 788 2 4 kalileeect>Ql tebliğ olunur. _____________ _________ ....._ _____ ~------~-----------~------------------.-----~ 
Pozarhkla odun satın alınacak 

Trabzon Sa. A 1 Kom. Reisliğinden : 
Tıtımtn edilen Kat'i 

Miktarı bedeli Teminata 
Kilo Lfra K Llrr K lhn'"' J!ll • v s uı tl Clnıl 

----j~0"."9o~oo~-----.~'J2::-:)0~----368--00~--...,,7~--ıı.-ı;9rh1-9-12 ıo '.:iO 
,, 60.000 2250 868 00 " ,. 1 O da 

odun 

,. 50 OCO 2J50 3~8 00 ,, ,, 11 de 
1 Yulc.11rd-:ı m iktarı gc:ılı odun/,., pnzarlıkla satın ulınacoktır. 
z- E vsaf kolordunun 6ütnn ft1rnısonlarında fJardır. 
J - '-/ualarında gaıılı ıün vı ıcıatla1tla l•mlnatlarilı 

a/m• lcorniı11•n•n11 mQra~aatlerı. 
• 

bir/ilr.Jı Tra6ıora ıotın 
BZS 

Hıze Sulb Huıtu .. aıalıkcmoSiDdet: 

D•vahlnr, Rız.eııın pcsblı varı 
maballet!ııdeo O.ıııııan lti :r:ı Y uıoıo 

pelıter, bu mıhelledıen Hamza kız ı 
.:Saadat peker twpbıuo mahalle in· 
aoa Hııeımahıaı.&t •tulhuuuı'ıın ba· 
ol lımaıl oilu Oı•aa ve ltabbca 
mabaUeaioden lamıil oK-lu Q... &il 

kızı Saniye taaattarıoa ; 

Rızeoııa pehlevan mahallcıia. 
dea Mehmet otlu Cafer pelcet 
hrahodun alcyhioiz. J açılın td• ik 
ve lak11m davuııııa y11 pılmakta 
olan mubakcmeıi ıırısınd•. yul'111· 
da adları yazıla davalıların nam. 
ların.! çıurllao davetıyenin arka. 
larıoda iumetıı.itllım l'!eçhul olup 
bııleu n rede olduk! rı bılinaıedi-
2 iadeo davet y nin ila en tobli· 
ğlne ve d 'ruşm nın 16 l l U42 

pu:artuı aaı.t 10 de yıpılmuına 
urar veril~ § lır. 

Mah emece tayıcı olunııa guD 

d• ırelme:z. ve yıil•t bir vekil 
röader•edlQi11iz tıı.kdııdc hakkı· 
aızde rıyı.p karara çıluralacıtı 

davetiye yerine kaım olmak iisre 
Uiaea teblit oluaur4 

' 





...,.Jt t cı .teşrin M2 

ilan 
Rlse icra memurlutuntaıa. 

Açık ıırtırma ile paraya çH· 
rlleoet ınrı meaknl•• ae oı. 
llatu. • . 

ldHell •ır 6a6 hane ma bah 
pe we ıine lılıHll 6ir 11arç• tarla 
Riu ıalh ha/ca/c •elalcemHinln 
20 S .9'2 tarih .,. 259 138 No 
ll•111lle l•luimi lcabil eltaatlııın 
fi.,. ıara•n isaletl ıaruile ıatııı 
1141 lcarar Nril111iı oli•••ıetlan N 

"" "'u,,,,.,,,,,, 
G.Jri •aakıalaa baloda· 

I• •Hki. maballeıl, IOkıtJ aa. 
•arın. 

Rlse1tin lftttr•~rflelen mahal 
letiıt.tle •alcl l•pu ıicll11i11 27 9 941 
farfla ve 145 " 1'" no lcagıtlulır. 

T.akdlr oluaan k17met; 
1 U •• lcaııtlı b.ıt1g• 3()() 6ah ce,. 700 lirdi •• •• balap,. 1 

lira w dijeri U6 ıeo lıogıtlı l•rla 
1• IAanılallıe afaUıril• 61rlclite 
1000 lira W!Jalıtı• tarlaı• 800 
lira ve ••ntlalin afaçlarıı•• 200 
ffra 'lclımet koıeıelm.,iıır. 

Artır•11ıa r•palacall ,.,, 
ita, IUt: 

RiH icra tlaireıintle 4 12 94 
lorllaiıHI• c11ma ı•aa ıaat 15 de 

!: lt'nı ı&Jrl aenk.allırı• 
eıtar .. t1rtu•ul 2U lı- 942 
ltırtlaladea ltlbar•• 
8f2•-100l l.'Umara lle Rise 
ltıa tlalreula •••rr•• auma· 
lllaa... bırk•ll• ıorebil••ll· e: IÇlklar. llbdı JHllı olıtD• 
IU 41an taala •ılG•at atmak iı 

Y•ler lfba 11rtaamer• Ye 
9f2-ıooı dosrı oamaraılle me 
lllartretlaılae murıcaat etmıli•lr 
~- 2: Artarm•J• ııtirat lçlo JU· 
ıql'lda Jlllll kıJ•etleriD JDlıde 
1ttll baçuı• allltetlnde -peJ H · 
rı aımı bir baakuıa temiaat 
•ettubu leYdi edilecek.Ur. 

Venlye>I 

Serbest Ekmek Fiatları 
Buğday unu 61 Mısır 37,5 kuruştur 

Belediye Encümeninden 
Berbeıt plrıııdaa lııattubat aubaJu •ll•ıek Jıpacalt flrıa

ların aatıoaklaıa •11ır •k•ettala ltuer klleaau 37 .s kuaı 
ve 88tda1 ek•etlala Mber Jdloauu dı tl kar•ı au.at tlat 
koaulmaıtur. 

ı- &kllek.ler kilo ltlbarlle •e tartı Ue 11tıl11akbr 
2- Fmalar a ... ı 11b1 fiatlarıaı gGlterlr ltlrer cetfel •lfl• 

rlala 10sı 6alnde b•luatlarıeaklardır 
a- B• ekaeklerl 11taoık hrıalarıa eepllelerla• ( Serlteıt 

tına ) le•hau •••ılan metburldlr 
Bu mrcb•rlfıtlere rlıfet eualrealer bıkktada uaaru bt\• 

dl11re matnlllk •'ta•! eraal1e tıt~lt C.laaaet1tJ llaa olu••r S 3 

Belecliye Rei.shğinden 
Beletli•• tala•il•ı ırı6eıin'• ıehri elli lira' aaretll bil' 

tJui!arlılc a~ılctır. 
Ba ff.G•İ/eıe wirebilmelc icin; 
1- T•rlc ellllfli, 
2- lgi alald/ı ulı{6i olmalc "" ••• lcıs•rtıcı ., N· 

,,. • arecetl• .... ,, •iiıtelsint ,,, /ili ile malab• elma 
b11l11nmamalc. 

3- Baleşıcı laaıtalılclara müptela ol,,.emelc "•J• .,.. 
sif .. ini 1rt•11ta•.,,..n if aga ma11i ola6ilecelc 6ıtlınl oe 
alcll •rı•• •• laa•t•lılclarla mal•l lnılanmamolc. 

4- Aılcer/ilde alalcaıı olmamalc' 
5- Loahl ille tnelcttp 1rtezaua o/ma'lc 111 ·tt/f. 
•• fHJSı//ar1 lıalı t Jliplerin ıahadeırıtım• ve e•ralcı 

.,üı6itelerilı 61rlilcte Biriıccl teırin nilıagetine icatlar Be-
letliıege ••r•caatlerı ili110/anur· J-3 

Tahsil ve T ahokkuk şubesi binasının 
Tamirat eksiltmesi 

Defterdarlıktan : 
L i: ipotek Nllibl ıla~aklılar
~ eliler ıllkıchlrlana Ye lrutak 1- Ekllltae1e konalın (762J Ura (42) klrUf ketlf bedeli 
~kkı aablplerlııia ı•Jrl mtak11l Trapıon tabıkkak Ti tıbıil fabeıl bin11ıaıo tamirat ekellt•11l 
,-. .. ılHeJu bıklaranı auuile 22-10-942 tarlbinua itibaren 16 11a •MdeUe -oak uıUtau• 

•OtllrlOtQa. 

• "• -11lf• Ulr olu ideli· koa.ıla•tbr· 
ılarıa ltbu ııaa tallblad•• iti · 2- aa ... ılt nnk •• ıartaa•• ıaabı~ır. 
~rea Jlrm ı•• içlDCla •nakı A: eklllt•• 11rtaa••I, 
IUlabltelerU• a»&rllkte memad B: Kak.nele projesi, 
Jetıaıu ltlldlrm·~~ d icap ede· C: YıpJ ltıerl uınua.I •• feaol prtaam•I; 
fek akıl aalci• bc..ı.um tapu ıı.. latekliler 1akarda 1aı.ıb bu enıkı allll emltk 
•llue •~ll oıouıaıkcı aatq ata. de ıoreblllrler. 
~UDla· pı1h9ma11ıulao barlç 
•ıtırlar. 3- Ekllltme 5-ll-1-42 tarl~lae alaadlt p, .. ,. • .,. ıcı.a 
... •: Go.terllea ıaade arbr· aaat 14 ile 'lrabsoa Dıfterdarb11nu •'1k ekıllt.. ıaretlle 
.... ,, ltltrak edHler artırma yıpda .. ktır. 
ftılumealal olta•ut ve Uuam· •- EUillm•J• ı•rıa•k lfla teUpler 5' lira •J karuı ••nk 
lQ .. lamıta •111111 •• bııaluı kıt teminat mektulnı HJ• •aklt111u •• baalaNıa 1tı1kı ıpts· 
~llamea k1tbtll euuif ad H lU d•kl ••aaiklrrl balı olap ıo.termelerl ltıı•dır, 
ar •laaurlu. 9'2 mail rılıaa alt ticaret 011111ae1 matarr•t oldaklınae da-

l: T11ln eclllea ıımaadı lr •ellka Ye bu iti bataraoajl9a dair aıfta •l•Hlrlltladea ılın· 
aa:Jrl aeakaA iç .. fı ı 811f e~t,et •fllk111, 
~lltbktaa ll#Dfa ttd VQk. Ull· lıteklUer JUklNa JHIJI bQtlcı .... itle blrılllte ftfterdubk 
bei ibate MWı. Ancak ırbraa t. aat ... kkll ekllltm• komta1on11 rela'lllne •a..,..tlan P•• 

'11 •11b•••• kırlMllA o'u•ur. ı- l r-a· r•taılf betini bolau ••• 

~.:.tat 0~:1:,: ·== Pazarhkla odun satın ahnacaktır 
.. _•Dpda INdel bualana o T b Sa Al K ~ · ı•t• _. 
l•ırı ... kw üe teala edllmı ra zon • . om. "eıs ı ın.en • 
~klaııam mec•auadaa f11· 1 · · Puarbkla 50 ton odun aabn ahnacakbr . 
:::• Ç1km11H •• çok artıranı• 2 .. Tahmin edilen bedeli 2250 lira kat•t teminatı 338 

aJlQdQ baki kılmak laere li cb 
lrtar .. en ıoa llıba temdit Te ra r. .. 
Oauacu ıaoı takip e4&ea 3 ·· Ev1af Kolordunun büiun ıarnizonlanncla vardır. 

942 1 o a Q a 1 nl 4 •· Pazarhtl 13•11. Tepin 942 ıab aünO aut 10 clacbr· 
~•tdı rıpılıcak artırmadı be- 5 ·· lıteklllerin belli gün ve aaatta Trabzon aatm Alma 
t~ aatıı llliJeDID alacetma , Komlıyonuna milrac·aatları. 810 
--vbaoı 01111 dl&er ılıcakblaraa I 
~!•Jrl meakal Ue t..ıa edil- lanarak keadlılull•• enel u na memoıl1•tl•lce ıbca4ıa tıb 
:-W llacakları •eoauaadıD fH JtUK a.llllfte b11h11aaa ki•• ıll Olanur. madde (111) 
ları çak111k prtlle ea oot artı· ınetmlf oldutu bedelle al••I• tıbu Garrl mıakaller 1ukandı :.aa lbale MWr. HOJI• '-lr be- ram OlllNa oaa, rau olmaa •• eorçlu bllMll. 
ı.._ •lele 8dllmeue laale rıpa- 11 •aıaamuaa aaeaen 7 gDn 
.._., '' llbf lıle~l dQfer: atıdclıUe arhr••J• çakanllp ıoeterlleo 4-12-142 tarld• 
1 .... _6 : Oırrl meataı kealllal11 -ea çok artırH• lbale •lllr. iti Ria lera -••rla1'11 CMlı 
-... Olun klliM tltrbıl •• ,.. tbale aramlHlıtl fark Ye 18\'A 11allı ltb• Uta •• ıoaterllea 'eru• mlblet lçtade parafı · ıaaler lota Jbde 5 tea beup artırma prtna••I ••lrHlade '•••11e ihale tarın feıb o. 1 ırrıca llllk•• ucet taı .. taı •bl .. 11 ili• olu11r. 

Pazarhkla iaşe maddeleri satın alınacak 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisli~inden , 

Ci•ıl Mıltarı Talamin etli/en Katı 
kilo 6r,eli Teml11et 

......__ llro K. Lira K. iltole 1•11 w ••lı 
Ne1a.t 4000 2100- 360 18-11. t•ırln -142 1(J ,,.,el... 400I 2400- 360 " ., 10. 

1 - rıı1c.,,1ıı nallct•,. , ••• ,. ,.,. ıaatlakrl p2•11r/ılıla ,., •• alıucaitır. 
2 - Eeu/ lc•lortlıutu 6•ti11 ıarıdzo11larıntlG vartlır • 
J - Htul•••• ıaı/ı fi• vf ıal/erd• l•llll11•ll•rll• 6trUite Tre6•011 ,.,,,. 

~ "•''f••~ .,,....u.,,. Hl 

Sa. Al. Ko. ilanı~ 
Pazarlıkla S ı ğ ı r e t i ahnocak 

Trabzon Sa. Al. Kom.Reisli~io~eıa : 
1 Ka,.11 urt •••lll• talip çık•aıhhıa.ıH JHİtiea puarhklı 

25 toa SılJr eti .. tıa ahaHakhr. 
2 Mabımmea Hdelll 12500 lira ilk temloat q37 lira SO 

k11r11ıtu. 

S IYl•f kolerdıa••• ltllla ıır11l10nlannda •ardır . . 
• pıurıııı ıs 2. T.,rın 142 tama ınnı aut ıo •ıttsr 
5 lıteklllerla belli ı•• H 11ıtı TrabM• aatıa alma ko•lı 

1oaı mı rıoaııUn. 'oo ı ' 

Açık eksiltme le saman alınacak 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 
1 Atık ekailt•• ile 50 tea lı•aa alıaıeaktır • 
2 Balyala 11•aaıa •aha••.. hedelli 3500 lira ilk teminatı 

263 Hratlır. Dikiia laıliatle 11••••• mahı•••• ltıdeli 2000 lira ohıp 
iık t .. iaab liO liradır· 

S E•ar kelôr.11a11a bitil• ıarnl1011lıtr1nda Yardı,., 
• lklllt•• 1'-11-9•2 Pıurteal ccın.ı uat 10'80 dadır. 
S lıtekWerhı belli .,an •• aaatta Trıbıon aalla alaı ko•I 

ıroaaaa aıneaıtlan 131 ı ' · 

Pazarhkla Odun alınacak 
, Trabzon Sa. Al Kem. Reisliğinden : 
1 - P111rlltlı ili toa odua saba ıhnıcıktır. 
2 - T•ll•ID etili•• betlel njo Ura ilk tı•lHtı j81 lira 26 

k•nıtt11r. 
3 - Enıf Kolortluaaa bQtQa Oaıalıoalerında nr41ır. 
4 - Pıarlıtı 9 2. teırla 142 PHarteıl ıoon ıaat 10,30 dedir 
s - lıteklllerlD ltelll r•• .. 11attı Trsbıo11 11tanılma kO· 

•laro•u•ı •Dncaıtlan. -479 2 4 

Kapah zarfla sığır eti ahnacak 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 

ı - Iapab urf aeulo ile 45 Toa Sıju eti ekılltmeye çıka· 
rıl ... br. 

2 - Kabı•••• Htlıll tl008 ltrı Uk temlaıtı t ı:;o liratlır . 
3 -:- E•aaf kelorfluaua blltQn ıarnlıonlarıİ:ıda nrdar. 
' - Ekılltmt 12 2. teırl• 942 perşembı ıono aast 18 dadır 
S - lıteklllerla belli ilD • ., aıaaltı kıDUDUD 32. maddHlBde 

tarif edllilil Y8flalle lllmhracaklan teklif mektuplaraı ekıfUme 
11abaha ltlr 1Ut ••••1 Tra~ıoa ntıaa~•• komlıroauaa mıra-
oaatıan f'>91 s 4 

Kapah zarf .usulü ile sığıreti alınacak 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisli~indeD : 
\ - ~pıb ad 1111111 ile llO Toa ııııretl tataa ıbaıcaktar. 
2 - Muhımmea bedeli lflOOO llrı İlk teminatı 6'SO llratır . 
S - Effll Kolordaaaa Botla ıaralaoalarıadı vardır. 
' - Bklllta..ı 9 1 t .. rıa M2 paurtUI ıaao ıeat ıo dadır 
s - lıtekWırla Hlll a•• •• Hatta kaauaua 32. mıdde!iıde 

tarif Mlltlltl •etllll• buüb114?1kları tekUf aektuplarıaı ekili•• 
... b ... a bir aut enel Trabaoa Hha alma komiı1oauaa 
•unaaatıan. 198 s ' 

Kapah zarfla sığır eti alınacak 
Ardahan utm alma komisyonundan 

il- ı4H sayılı lcaaun•n 31, m•ddesine tevfikan on 
altı to11 ııl1t •ti k•p•lı zarf usul/le münakasaya çıkarıl
mııt1r. 

B- Tahmini bedeli 12000 liradır ilk teminatı 900 
liı•dtr. 

C- Evsaf k•lortlu •vsafmtla olup şartnamıslnde 
mündvecatı komuıyonumuz tla giıülebilir. 

L - Münakasası 7- 2 teırln -Hı Camarlesi gülJü 
saat 11 de •~mu6yonumuzdı yıp1'acakllr. 

isteklilerin Hltl güo r~ •••itan bir sad evvel ille le· 
mln•t ak,elerlle ve •vralcı müıbit• ve teklif melctuplarını 
lcomlsıon reisine tevdi etmeleıi ilin olunur. 2 4 805 

Pazarhkla kuru üzüm ahnacaktır 
T rabzoot Sa. Al. Kom. Reğislitinden. 
1. Paarlılda 3000 /ıilo k•ra ıbint ıatı1t alı1t.acalct". 

2 r.~.ı .. etlilea ""•" 2190 lir• 1c.ı.ı teminatı 328 lira 5(J lcar•şlur. 
J E••ll/ lco/o,ia11art Uth ıar11 zoalarıntla oartlır, 
4- Pasiırlıfı 11-2 Teırin -942 çarı••N ıi1nil Hal 11 ılaJir. 
$. lıt•kllltırlra 6elll ,,ıre oe ..,alta Trab•on ıatın alma lcomi 111011a11• 

rnilracaaılcrı. 612 

Erimemiş sadeyağı ahnacaktır 
T rabzo Sa. Al. Ka.m. Retisliğinden 

f. Pa.erlıicl• 500 illa Eri•l,,.~mlı ıaJe ı•I 101111 alınocolchr 
2· Talaml11 etlil.a NJelll 1800 lira iati t.•lutı 270/iratlır. 
S E•ıa/ KolorJ•••• 6rf tıJa ,.,,.ı.aral1Uırt'1a •ardır. 
, . Patulııı S-J. 'repli-'H:4 puıemh ı••• •••• ıo tlotlır. 
S. /ı1Mlllerl11 6.111 ,.,. w _..,,. Trdson ıatıa 01111• b11tlııo : ........ ,,....,,.,~ ,7, 
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Milli Hukuk 1 Teşkilat ve idare bakımmdan MutlakiyetMeşruti-
Milli vicdanlarda inkiıaf 

~::!~~:ı;.~::n!;;:·ı:.~~k: yet ve Cumhuriyet polisinin mahiyet ve vasıfları 
kaideler. yuksek ıçtımai men· 
faatleri tanzim va ·r · ı - Osmanlı hükum t" · k kellef d l .. zı esı e mu• rulduğ t 'h .. e ının u· ahlak itibariyle zavallı ve tan sonra idarenin her saha · Bu mektebde Maarif vekale 
temel t k~let~ 1mevzuatına bıta İf~· .a~ı ten ıtıbaren za· düıkün insanlardan seçilmit sında olduğu gibi umumi em• tinin kültür liseleri hakkında 
Türk ~f 1

• ~ er er. Büyük bir ıekf;1~ok az çok dü~gün kimselerdi. Bunlardan ne bek niyet teıkılatında da teknik 1 tanzim ettiği ders müfredat 
'd ?11llet~nın ve onun adli devri .1 b 1ulması Yenıçeri lenebilirdi. Hafiyelik, jurnal· ve modern esaslannkurulma• ~ proğramları aynen tatbik 

ve 1 ~rı makınesinin muasır ka. B 
1 

e aı ar. cılık zülum tehdit ve tethit sına baılandı. ihtisasa büyük edildiği gibi İngilizce, Fransız 
~uk ';;la teçhisinden sonra l kf !a ( Yeni çeri ağası ) me~leketi baıtan baıa kasıp bir ehemmiyt veren Cumhu · ca, Almanca, hal yanca, Rus 
t u u ~ahazında göz kamaı . ~ ma uzere ( Kadı) ( Böcek· kavuruyordu. riyet hükumeti 1927 tarihin· ca, İspanyolca' Rumca, Fars 
t~ı;i; ılerl_emeler olmuıtur. matı) ~ Sa~açuhadarı) (Sal• Meırutiyet devri: İlanı den itibaren Avusturyadan ca• Arapca, Ermenice diller 
h 1k meclıslerden hakimiyet b a )(erler~) ( Subaıı) (Kol' meırutiyeti müteakıp ve he• bir kaç defa mütehassıslar den birisi veya bir kaçı öğ 
va ına ~ayanılarak kabul K~l;uk Vezır.b~ı tebdili ) ( yecanlı günlerde halk, umumi getirtti ve Siyantifik ve tek· renilmektedir. 
ltk~eır e_dıl~n yasalar, değer• çavu u çu zabıtı) ( Kullukçu nefret kazanan ve hafiye na· nik zabı~~nın kuruluıuna dair Vazif~leri batında ıecaat 

ld utlenın ızahına tercüman . . 
1
t ) ( Bostancıbaıı ) gibi mını alan yeıil ıeritli lacivert bu mutehasıslardan rapor ve fedakarlıkla kanlarını akı 

o ~ğundan tatbikatta feyizli .1511!1 ler taııyan zıbıta memur• kumaılı polis elbisesi görmek lar aldı. o - A • tan ve hayatları pahaıına 
eser er vermektedir. Bug- arıy e memleketin intizam ve . t d"""" d b. t ft Gumhurıyet hukupıetı; za Türk camiasının huzur ve sü Cumh . un asayıı t . . ıs eme ıgın en ır ara an b t _ t k 1 b" .1. urıyetin yıl dönümü - ının emınıne çalı•ılmı•• l" t "k dilm ki b b ı anın mus a ı ır ı ım mev künunu koruyan zabıta men kutlu H k nu tır. ır ır po ıs ensı e e e era er .. 1d .... .. 1 r . 

yoruz. a kın zülme . 1241- 1 b" t ft d b 1 , zuu o ugunu onem e ınazarı suplarının aziz hatıralarını lebesi iç 'd d ga - 825 Tarihind y ır ara an a u memur a d"kk t l k b- k f 
rı yerfne kı are ke sınıf farkla· niçeri ocağının yık 1 e ile• rın yeni bir üniforma ile mil· dı k•aJeklo arak vtel uyku e ebedileıtirmek için Cumhuri 

anun arllıs d b b l ı mas e l . k lm d"" a arı ara a anara mu k . d bi ti 1 raberlı'k 1 :ıt ın a e · aı ıyan Nizaını"cedı"d t k"l , etın karıısına çı arı ası u· yet mer ezın e ve r . msa ' mem eket h eı ı a azzam bilgi müesseseleri vü ( E b d i ) 
d 1 k 

ayatında tı ve onu takip led ( A ünüldü. Zaptiye nazareti lağv. halinde mniyet a ı es 
urgun u ve ilik k . en sa· 1 . E . . cuda getirmitlir. 1 ile . ger yerine irı mansurei Muh d" ) edi erek yerme mnıyetı um M l k. d . • d b yapı mııtır. 

k rı ve yapıcılık, Yabancılara devrinde' de he ammh e ıye miye müdüriyeti teşkil olun · ut a ıyet evrm e za 1 Medeniye dünyasındaki bü 
arşı tam müstak"l d l k' k men amen d E . . . -d- ta silahlı bir mankenden iba - 111 l . t kd" kı 

muam l . - ı ev et eı ı teı ilata benzer K u. mnıyetı umumıye n:u u• retti: Bu devirde kültür ve tun m. et erın a ır ve p 
Olm ke ehslı gormeğe muktedir baıılar, Tomruk ağ l avas. riyeti o tarihte asayıı, seyrü· te ile baktıkları Türkiye Cwn 

a a ak ı d a arı un mesleki bilgi adile bir nesne k 1 dem k' l a anın a fazilet vanlan altında Zab t t k sefer., Ecanip, memurin le· huriyetinin büyük in i ap ve 
e o an Cu h l l ı a eı 1 ye rastlanamaz, Meırutiyet l k 

hcır· t· _k m uriyete ma at arı vücuda get· il . t· vazım, istidlaat, muhasebe, devri bu mesleke oldukça tarıları arasında meme etin 
Yorıye ın fu ranını eda edi· Bu devrin sonlarınırdmıı 1~d· poliş mecmuası unvanlarile iç ehemmiyetini koruyan za 

uz A a oğru a ehemmiyet vermiı, fakat mu d 1 
Bu · .. . nadolu ve Rumeli Za tı" ... e~~iye nisbetl_e iyi bir tetkilat bıta tetkilatın a yapı an yen! 

l f 
fukranı her feyden ev• ıı namiyle bı'r te•k"IA t P .. Y'" vücuda getirıldi Bunlardan ayyen bazı vilayetlerde açı liklerde mühim bir mevki. al 

ve a"il ti" b d ır ı a vucu lan mektepler çabucak kapa 
ki .. e ı ir vatandaıt ol a getirilmi•tir Bu t kil~ baıka siyasi, adli, idari, fen' maktadır Bunu çok iyi bilen ma a öd k . ır • "h ır • eı a.tın . . · nmıı ve ancak İstanbulda po · 

nasebetle::e. t.ey;z· Tek mü• ı ~y:2cı karıılamadığı görüle ki, tİ~tiı ve etıbba daıreleri lis mektebi faaliyetine devam ve her zaman aziz vatandaı 
rab e ıyı o makta be. re 61 tarihinde z bt" uru u. edebilmiıtir. larının yardımını gören zabi 

- er kollektif çalışma v Müıüriyeti nam· ) ~ ıy~ • Mesırutiyet;. bu sa~ada Cumhuriyet hükümeti: İlk ta kuvvetleri deruhte ettikte 
~ulnasebetlerde sosyal pre ~ bir teıkilat Y ıyl e mustakıl meskür mesai sarfetmit lstan . ag"' ır mes'uliyetli ve fakat 
ıp ere b "l b l n apı mııtır Tam b l B B "'d H l Orta ve yüksek kısı mlarını rı ' 

F la~ ı u unuyoruı. men as~eri bir idarey~ ben a u 'T e~rut, ·ı ~g :ıt, . da ep ihtiva eden Ankara polis ens yek şerefli vazifesini Cumhu 
lfı.k· c:ıi ~ın müeyyidesi ah. ~eyeb bu teşkilatla şehirler ~e rakto~ v_ı aye krın ~ t0 titüsü kurmak suretile mes riyet zabıtasına layik bir va 
si k um uriyetin müeyyide· 11 asa alar ve köylerin ve kır· ~k~el ep ehrı aç~a t ve ek. leke ali bie bilgi müessesesi sıfla ve büyük bir feragatla 

anun ile nhlakt K arın Emniyet nı lf ere e emmıye verme hediye etmiıtir, yapmağa aht etmişlerdir ve 
lara riayet, onu ya;· kankun.I min çalışılır ve absayışı te suretile polis teıkilatını. ol pmaktadırlar. 
d_ar hakimiyete ittir ~: a. baıka yardım ve l unlardan dukça islah etmiıtir. Bu dev• Cumhuriyetin zabıtaya at ya - ----------
tır. Sosgal hayatta af ~;1'~k rucular ) atl ('ıc o arak ( Ko· rln polisi yüz karartacak bir fettiği ehemmiyet gün geçtik ı· • 1 
tabii haklar k er erın kullanılırdı 1 ır serdarları) halde değildi. ce hızını artırmaktadır Garp 2Q nCI yı 0 
raber ıahsını orunmakla be· Mutl k: Cumhuriyet devri: Milli devletleri zabitası seviyesine 
tfmni menfaa~~nfa~t~ ile iç · defa ola:a~Yet d~vrinde ilk kurtuluı savaıının baılangı· en kısa bir zamanda ulaıtır • G i r e r k e n 
fuz ettiğind ~ribırıne nü· adı altı d tef~ıf memuru cında Ankarada faaliyete ge · mak baılıca amacıdır. Cum· Bas taraf 1 de 
şebbüslerde en h arar ve le• desind n a v~ Yıne. 1261 se çen mili hükumetin Emniye· huriyet hükümeti Ankara po 
mensup buıu'"cı s~n muhtaç ve nuştır e MPo1lıı _teşkilatı yapıl ti umumiyesi küçük bir kad · lis enstitüsünden başka hü Tarihten eski olan ve ta · 
menfaati esan tu:u toplul~k polis · ut a~ıyet devrinin ro ile fakat çok büyük bir kümet merkezinde birde: (Po rlhi yakan bir millet zincire 

lıea. prensiple~ ~ ~lması ba.ı· hatta v~t komıserleri üç ve fedakarlıkla işe başladı. Milli lis kolleji) açmı§lır, Kollej vurulur mu hiç? bu hakikati 
hizmet ve hr m z ir ~mumin dıkla adı ayda. bir maaş al· ihtilal muzaffer olduktan ve f dersleri ve mesai tekli itiba ·görmeyerek üzerimize saldır. 
her d"l k a~a~a muteallik _ rın an sevıye, seciye ve Cumhuriyet rejimi kurulduk• riyl tam bir kültür lisesidir. mak gafletinde bulunanlar, 0 

1 
1 e ve şıkayetler kıy• - - - . _ _ __ zamanki dalaletlerinin mana met endirilmekte ve topl ı c · o...:> sını , acı da olsa, en iyi bu• 

.~:~~:~ı!~:k~~.~hı:~ı::J::.i. umhuriyette Sihhat işleı i günı::~:t.~:\e medeniyete 
a i e fayda vereceği anla• daima hizmet eden bir mil· 

ıılmaktadır. Sıhhı durum : le tiz. Yurtta sulh, cihanda 

ka ~~r mükellefiyetten baı• ncu Cumh~riyetimizin son 19 sulh düsturu daima milli ıia· 
her çalı§ı:emyaoklmkadığdı· ve bera' ketı'mseiznı·nesı zhah~fın. da memle. rımızdır. 

ıı e f d Sl - 1 Büyük millet, eserlerin ve rüıü Ye . ' n ı er i gö· 1 •ı eri her se· 
rnurni g~ın_,e makbul olan u. ~eye nlsbetle bir kat daha kahraman ordunla istediğin 
rnek he;r~ı ~~ arzuyu dik. ekemmül etmiı bir taraftan kadar öğüne bilirsin ! 
1 evı ıı ve h' Yeni num h erde ufak ı:ımet• une astane binası 
mııı Yenmee~gellerin azmı . :odern bir tekilde yükselmiı 
rnak, bunl:r:e r~i olrna . ulğer ~araftan mevcut ve 
hi:ırnetlerin iyi ,. gıderilnıesi, ~um1 muvazene ile idare 
ıarılrnaaı i i e çabuk ba. edılenl Vakfık . 
leri elbirli~i~ gerekli tedbir. ka, da.ki be ebır, Of, Maç 
ğımız bay~a~~rnak ağırladı . leçhiıath mfer yataklı ve tam 
hlyeu içinded· rnana ve rna. evlerine 11· uayene ve tedavi 

ır. aveten h · 
Bıı Türk renin Ya d ususı ida • 

bilgi ve 8- k~illeu teknik ve Sü r ııru ile Akçaabat 
adaletin t~~eb' k~ mesailerini laklı ~mene, dede beıer ya, 

1 ıne d ı uayene umran ve refah ' Yur un eri açt} ve tedavi ev• 
nizanı ve h 1?a, cernfyeu mııtır. 

h a engınln t n Kas b 
mu afazasına h esis ve At S a arnızın içme 
nun vazu k • aıreden ka a uyu nam ·1 suyu 
icra mak~ f ı~1 teıkilatı Ve borularla bol oi e ve demir 
bilgi ve h: akrı ile görüı ve fekle konm arak sıhhi bir 

re et be b 1 h . uı ve bu - d yaparak çnlııın k ra erliği e rımlzde her Yuz en 
A a tayız. Tifo ve D· •ene görülen 

• vukat Zihni Can hemen he:::tert haıtalıfı 

' 

• ._ rnııtır. ortadan kalk• 

mtıy assı z . ı ... :·~~~:::k-;;tasında bu. 

S f 
I nos der•l . ane ve Zağ· 

1 n " erıne D ... . . 1 S 1 Z redekı ıın de... e~ırmeode· 
tının haııl et~:~ı:nenı mecrala 

B • · ı ı lrnhaıı i . gı bataklıkların 
1 r m 1 et•ız ta~0nılıy~~u~~~~:i~ Mühcade· 

. a küçük _e _mukellef 
ınıı ve İlkb hrnesaı ııi veril· 

a arda b" n • " rrıza 

nın da tamamen ortadan kal• :alınmııtır. ~ • 
karak sıtma menbaı olan bu Son bir sene zarfında7sıtı 
yerlerin islahı önemle halle· malılara .. dağıtılmak üzere 
dilmekte bulunmuıtur. Sıhhat Vekaletinden 30 kilo 

YENİYOL 
Haf tada iki defa 

Sılı, Cuma günler i çıkar 

{lınuoıl neşriyatı i d u e eden 

Bekir Süküti Kulaksızoglu 

yıllığı ( 550 ) 
Altı aylığı 300 kuruştur 

Re.ıımi iliolıı rıo satırı : 

10 kuruıtur 

Günü geçen sayılar 
25 kuruştur 

litln mUoderecahndan 
nıesu lyet kabul edilmez 

Derç t dllmeyea yazılar 

iade edilmez 

Son senede her nasılsa İneccanl kinin komprimesi 
civar Vilayetlerden memleke· ve 300 kilo Devlet kinini 
timize sirayet eden Tifüs has· gönderilmiı olduğu gibi hu· 
talığile mücadele için Vilaye• susi bütçeden de 500 liralık 
timiz Belediyesi bütçesinde kinin alınarak sıtmalı halka 
münakale yapmak suretile meccanen verilmiıtir. 
1700 lira ayırmıt ve Sıhhat ==-==---===,,,,_-=-"-----,_;==----
V ekaletlnden gönderilen pa · 
ra ile 3 hamam bir ay müd · 
detle meccanen halka tahsis 

Bayram Maçları 
edilmiı bir taraftan hamam Senenin en heyecanlı maçları bugün, Cumhuriyet ala• 
diğer taraftan eıya ve çama• nında, Lise'ler muhtelitiyle, kulüpler muhteliti arasında 
tırların etüv yapılmak sure bir futbol maçı yapılrcaktır. ·} 
tile bit ile mücadele yapılmıı Türkiye'nin en kuvvetli takımları derecesinde teş~ı 
ve halka ve köylülere hasta edilen her iki muhtelitin yapacağı bu karıılaıma, senenın 
lık hakkında broıürler dağı J en güzel ve en beyecanlı maçı olarak ıabırsızlıkla _beklen· 
tılmak ıuretile Tifüıün önü mekdetir. 


