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Şapkaların en alasıdır 
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11 n·ci Tasarruf ve yerli ·mallar haftası 
f ngiliz 
Adalar1na 
Ciddi hava 
Hücumlor1 .. 
Londra 10 ( a. a. ) 

Haya ve dahili emniyet ne · 
zaretlerinin tebliii : Pazarı 
Paı.:arteıiye bailayan rece 
zarfında düşma• tayyarelc . 

ri Londra ve civarı üıcrine 
ciddi bir bembardımaa hü · 
cumu yapmıtlardır. Bir çok 
yangın baılanııç!arı olmuf 
tur. Taarruz esnaıında itfa · 

iye ekıeriıini ıöndürmüştür. 
binalarda ve ikametgahlar

da mllhim haıar olmuştur. 
Bir miktar ölü, yaralı var

dır. Loadra ile ıar ve ce· 
n•bl ıarld ıabilleri araıında 
bulunan bir cok mıntakala.ra 
Ye ceıaubt lnrilterenia ba.ıı 
noktalarına da bombalar 

atılmıştır. bazı yerlerde yan

ıınJar çıkmış Y• ikametgib 

Y eaair binalarda ~asarlar hu

ıule relmittir. Bu mınteka
lardaki intan aayiatı faz:la 
olıaamııtır. iki dlişman bom

bardıman tayyaremi dü1Grlll
nıl1t1lr. 

İlalyanlar 
Çölde de fena 
Vaziyetteler: 
500 esir verdiler r 

Kahire 10 ( a. a. ) 

İofiliz •mumi karargahının 
tebliii : Garp çölünde kuT· 
Tetleriaiıia ileri unsurları 

balen geni~ bir C~pac ÜZC· 

rinde düt mania temaı ha
linde S:dibarrani.ıin cenu· 
bQııda bir çarpıtmada 500 
•ıir aldık. Sudan ct..pheıinde 
ket if ve topcu muaademeleri 

olllluıtur. Dijer cephelerde 
kayda dej'er bi~ 9ey yoktur. 

lngiliz--

Bombardımanı 
Londra 10 ( a. a. ) -

Pazar ıeceıi lnıiliz bombar· 

cluaan tayyareleri düfmanın 
İflali albntla bulunan ara

~~e~i denizaltı ıemileri Üs· 
eruu, tayyare meydl".a~arını 

••kcri laıdefleri bombardı
~•ll etnıittir. 

H. H. Noyangil 
Uıun müddetteaberi Vill

Jetinıiı J. mıntaka Komutan· 
lıiında buluaan mültefit ve 
iyi kalbliliğile ıeYilcn yarbay 
Hakkı Hurrem Noyangil Kü 
tahya jandarma mın taka 
Kom.utanlı&-ına tayin edil 
mtıtır. Tanıdıklarile ayrı 
ayn •edalaşan H H N 
Y•• ·1 b ' ' 0 

fa•. ~:n. •rlıı nıahali memu
... ~=..!L .... _...:.:.:~~·ket edecektir 

( Altın~ _..,: 
ıurette :••uıdan acı \ 

Yaııacaluın 
Al tın fia tları dü " . 
b fubce 
•tını taıtanta 

raıcakuı. •• Tu · 

Osman Sabri Ada./ 
Şerefine Ziyafet 

Yarın Başlıyor.. B i r t e n k i t M ü n 0 5 ebet i 1 e 
T f 1' lJ · k ıtii• ırı•ılc, a SarrU VC yer ima ar M. At•t'• aaboetılt SHfla e •t· f at· 

- b 1 b t••••••k ı ıra h a f ta s 1 Tenkit ıaaıldıtı. rorllc:10tl a UDHI • .l · oıafaıılık.ıır .• 
• L · i d tll ı · i• k:i bata11ır, ı 11 f I kıd ır kolay ve basıt .ır 1 • · •• ıy •. a dellLaalı• inci tasarru ve yeri G il 11 Y ,. 

dir delikaalım . Tenkit baılıbııı· Ör yor1~ l kılım üç btf 
mallar haftası. fllrın baş/,- aa bir naat, d•t•• iaaanıa ba- tHlci\ de••; !1 ~ yi birbiriae 

lffyon Valiliğine tıvin yacağım söylemiş re doktor yacaitır. ıaramıyaoafı, becer~ıaiye••ti ka· kırık v• boı~ .ı · •u;
0
:.kkidia yıı· 

olunlln rılimiz Osman Sabri /(lzım Gült!r. Osman Sabri Bu münasebetle tanzim dar iace n çetin bir itdir . ekleaek defıl ır. 
1101 

bil•uide 
d f d .. · lf,.ı l e-ilen kut'ama pro ramına . . . . . . masıaı, .ıotru yaı•• ,, . fi al şere ine un mesaı uı ın Trabzo11 halkı ve me- 1

• g Münekkıdıa teakıt edıutı ıı 
1
• d D•h• illr eil•ltad• cıı 

arkadaş/an tırafJfldan Haf. s•i arkadaş/an hakkındaki göre. haftanm ehemmiye hak.kında etraflı maHi•ıtı •l•a11, 1117 1.r.rial akşamı tlejırli Gilç· 

kevinde yüz kişilik bir ak- hissiyatma teşekkür eyle· tine dair ~oy/evler verilecek o aıııhuia aöuöyleaıye aelabiy•t· ~~:,~:iz tarafıadaa ail• facıu• 
~am yemeAi verilmiştir. Tuğ miştir. afişler asılaciJklır. li bolaoıauı )bıaular. Görmek,•• 

1 
K ~ atıllı piye1i eyoamıtlar· 

"' !ııl u & ,.1 d 1r o an or ... 
1 
aın General Hasan lltakan are Bugün şehrimizden ay nadanın uevamı mü ince teferruata kadar ıörae.. dır. Derke• itil•••· an• 

K. · detince kahvehane ve qa- b:r fotograf obiıktifi ribi •e• llz;~ eiirtliki bu ciiıal• y .. 1ı,dır 
Parti Müfettişımiz •yserı rJ/acak olan Osman S•bri dofru rörmek ve etıliailea iotilııaı v• hı' '•l•••H clı11IHİD 1011 ite· 
Mebusu lfhT11et Hilmi Ka ffdal <'ereLı'ne c. u. P. vı·- zinalarda kahve ve çay ye b 9 Ll' .l im• 

.,, ı, 11. ,_ en has&H bir içle tea it 'I• neı- 1. . yaaa•ııdır 4eıı. ••111• 0 • J • a ti'' d l ,.ı rine porta""'· manda/in. el ııaeaı o .
1
. ve açın ave lıer arasm a ayet İu•re heyeti tarafın retmek çetia çok çetiadir ••li- 1 L d r "Gerek tıa11 ı• 

ma. üzüm. incir ve fmdll< •• •a•• • ... tf · ti-bulunduğu bu ziyafette dan YeşilrurttcJ öğle yemeji kanlım. renkae piytai• ibtiva • 1t 1 
O • b · fld ı T b istihtalci teşarik ve temin ş d .ı 1 b' .ı 

1 0 
oilaltnden sman na rı a ı r• zon ve Belediye tar•lınd•n da lıa i müıaaea • ır111o1a ya- kirler,, tli'J• lıııı aya L.,

1
• 

etlilecektir. • v• ...... da gördüğ~ hakiki sevginin. saat 15.30 da Halkevinde zıa ilzerintle durayım: Gidilaedi- .le bir ı•Y aalayııa• 1.m kelime 
mesai .• ~ahasındökı· bu mu-- b. f, k Bundan başka, Gazi ilk fi11i iddia ettitia paııeeremıiD ya- "dik.tak.tık,. diy• b ı r ... ır çiy zıya eti verilece tir. .r ,.ı b · -

h . . h 1 okulu taraı ınu•n ır mu sa nına bilhaaaa ridil•lı n peac'n bit i•itaıciıa. a lr:ı' tesanit mu ıtın ayram o - O S 2 br:1'fl-.J /b_t_n m 'ti r. ı ıu 
• u ua u u e- mere tertib olunacak ve aalaaeoia ailaayetiatle eldutu için lıt• delik.alım rur yer b-tün duğunu, halk ve hükumet sai ark•d111lar1na ve tanı- ş•hir bayraklarla süslene· de ... iddia ettifi•ribi ı.u kıaımda çolt to., ç•lt laatılıaın ve . 11 b 

İflerıne tım bir birlik ha· dıklarm• ayrı •yn ~~d• et- cektir.! ıeyirc:ııyt ta• maaaaiyle verlloao· ltu aataİu içinde •• i11lutlı kk a• 
/inde candan sarılan vilayet miş ve •ün de idt1rehane- ~ miıdir. relHt 1r. .. ~i ı.ata•• diHlta• Si:: 

halkına karşı meftuniyet mizi ziyaret e6erek t•hrir Fındık kobug"' U Amatör .. ı. ... ıerde karl kooa l!taıltalıri1le 11tr•ı•1~rıı••~uadın 
durgulannm hay•tmda eb•· heyeti ark•da('!lanmızla ve· rolleriai t•••ll edaııler4H bak.iki cloıtu tavıi1• ıderı~t devam 

.,, F L 'k 1 d . t 1.jt ıt••· • di bir h•tıra olarak yaıa- dalaşmıştır. aorı a ar a satış yalunlıtı lteltle•elt herhalde laaklı ... r. ,... ~ıı. h ıuıta bir iltı 

Ş h d g Ü n 1 e r i VI batta akıllı bir laaraket .1.... ~~·o·lu~aiı • u •• ~ •• t •• Uai• •• • rl·mı·z e c H p v·ıa· yet rerelttir. ..ıtıp o UJll ' ltl•rt•rtip • • • 1 Fındılt. kabufanurı fabrika ı. · ı ua tıletru oi• 

H 1 /arda ı Beletliyenin marakabi!sİ Bu iti ıırf fedak~rlıfı ltabaaı· , .;~.oy~~zrenaoy• t•lıt••· M ayırseven ar k o n g r • s i altında 25 k•rusa satzlmaçı için H hazırlayaa, rar•ıro, DA•••.• H. . 
C . t" k ld Cu,,.,huriuef Halk P.•rtl- Belediye Encümeıainctt trf'il~n ltiç llir t•Yİ ol•ayaa amatlr lııır ;s.~ 
emıye ı uru u , u !tarar tatbik mewkiine i;rm iş , • d Olüm 
Merkezi Ankarada olmak si Vıiayet kongresi ti/ Bi· aıalıda yazılı günlerde fabıika ldmanOCCğln (J 

ii:ıer• Bayan lnöniinün fahri rincikanun saat J O da Hal /arda $at şa l>aşlanmı$1ır: Pn Mu-tekaidini aıkeriyedbeb~ 
d · ltimanocagw ı dio akıa• y ı J<ıiılitı altın a teHSÜ$ ~tmrı keıi salonunda Y•pılacakt1r. zartesi tün/eri Kooperatif, Ali emeklı' yüıbaşı Hasan e . 

I h J C · ı · · ,., Al v·L ı ı 20 iaci •enelik umumi laey'et h t e o an a1ırseuır er emıge umı Parti Mült1ttiılmlz Ahmet rese, i r.arıga, sa ı 6İin t,; : O•su dün AllahıD ra me ın 
llir şubeıi d• şehrimizde kurul Hüseyin Auni Sağrro;lu, P. P. toplantısını yapmış reçen I 

Hilmi i\al•Frn huzwile 11çı- k tur maı, Hatk.euintl• Vail uekili Daniyei•tn, Cutrtartesi günlui : idare hey'eti mesaisine ait avuımuf • . . h ) k 
81/ıret l:."rtcınrn Reisli"i 11/tıncla lac•k olan konırede alaka. Mehmet Hazar, Yanlıogwlu, Ek - l k k Fa"'il•t ıahıbı, a u 

r " d ..1 • -d rapor arı müza ere Ye a· .. M h ma toplanan davetli •aganlar, ar• ar ueıre mu ürlerinin de rem Ong11n, Çarşamba gü11leri: b' t olan er, u 
h b l bul ettikten ıonra yeni ida ır za d ı· ile· tarında yirmt b~ş kişilık bir he· az/f u unacağı 'e kangre Mustafa CitJelek, Hüsnü Albay, ~ f' t diler ke er ı a 

§eli müteşebiise seçerek /aaliıe- müzakerelerinin Ha/kevi Perşembe: Saaıroilu Çarşamba: re hey'etiai ıeçmiştir. Ba . ::: 1~:ziyet beyan eyi~ 
tı gıçmıJferdir. r•dyosilı n•ıredilecıği ha Hü<ınıl Albag. ~·~·~r~ıl~a!r~d~i~lı~r~i!z:·~== ..... ==,:_~::==::~~=-::===--

hlli aili~~~m~~ ~a~m~~ --~~=~~~~~~~================~----~-~ 
zu· içintıe çaJ.şacıuc oJan hayır- ı--:-:,/ =========--'~.. K o· y V E'' I< O" • y LU ., . Jt seucrler cemigetınin nek.adar ye· f' 
rind• oır ıeşekkaı ı.JLdutanu ne- 1 Dogd. uk9 a 1 
men biLmiJ1en yoktur. Mııteı••· \,,. ./ 

~~~
1

·;:~:,j~~·~k-~gi •• ,.,,. Deniz ve Balık Keten ve Kendir yetiştirmeli, 
Deais ktnarında111. ş..,hirin 

Parti Müfettişimizin çerciv•leri kıder hülyalı, yeşillı lt- En san'atlarımızı ve Dokumacılıg"" ımızı ziyaretleri leri kadar mlııilı btr tieıaiz kenarı. 
Nareneiye'yt reak ve koka, 

1 c. H. P. MÜ f etti ş i fındığa hayat Yeren ikli• ıartla- c a n 1 a n d 1 r m a 1 y 1 z 
bay Hılmi Kalaç dün öğleden rile, bu ıcıyılarıa ınlıteını nrJı- klıl kııdıtr gUr deflld

1
!r

1

:

8 

bir çok 
sonra tobisar1ara ıiderek ğını lı:olayoa anııyabiliriı . Arazisi kllçük parçalara ay si için bu sıın'at az bir niınet 

11 
Uflll ~ 

r bl ita ti b lkı"lZ e deıı-lldi, temiz ve karlı blr işti. Bir ı • Y 1 0 ~ıı gibi Başmüdür Re~ad ~öprülüyü Bural•rın ründtaonde, teııı t•buk rı mış r v re n a J v 5 hayırlı 
0 

ı 
y ı b k la M rızl<ı rıuzı enlbovu. ba k.UçUk Hele lüzumu olıın lpllk cartı· bakımdan d ku~ıcılıtı artık zıyaret etmiş Ye yeni yıJ ;~f::. ı ir ayoaı•a aıı ae1i fO· parçalard ım kO;ılrtı ca ğız 13u se- dan a' ıoms yıp ta tarlalıiııo çıka- el lş lerlal ve o bllAkiı itıya 

mabıulü tütüo!erile tütüll G ceaiade iıf!, Veaf'dik meb- b :-pleo, olttt:CJ kovvt: Li ruizle bu rılıria değme ke1flae .. Vııılyel ibmal etrn:~ı~k, 
zürraı hakkıada i.ıahat al · tabını roneol ardıada aQrükliyen tuprııia aarılmak ve u. y ~ı Jea daba faydalı 8ir hal ılırdı. etmek 1411 ı~yto ilbi, ıtmdt 
mııl&rdır. rom· ntilt •ıkıa marh nianiei de· kabil olıblldltl kadar faı :.ı is Dokumacıhtımız için leabe J:skld•D ~ bil koıeılnde 

de tarlaJaruaıııko tın ve .ktadlr Y erJİ mallar pazarı ti! ruhu ka•ar eade, tenzuu ka- Ufade JOllamu uraştırmak 1.JtC· den iplikler ipek.ten, pamuktan, k,adır t d 
dar aail yalJ uşafıaıa. takHı lı· burlyetındeyiz. 8u arada, ~ ı aıt yünden, kıldaa, ketenden ve lllzumo 

1 
Buılırı• 111 eH 

Şahrımizde açılacağını Ulnıj~ feere Dlrl fırlataa ıablaaııı dıoıodı kalan valttimizi de tJOş · keDdlrden olab1llr. Bin şllkllr yetiştlrıyllt ı . b ttı tohum· 
haber ~erdıgimiz yerli mal duy,.ılur.. ıeçirmeoıe.k. H ve tJ ıanı t ım kı, lı4pısi ele yurdumuzda .v~ tl~· llfle.ı:hıd•D dJtlı~ur:de111iı ol8· 
/ar pazarı ıı;m eskı i~ ban- Kı1ılu .o .. ıialer çok rt· ııa emek vermek itlzumu Kar- mektedir. Ancak, bunlardaa larıntılııo bil• tonumu 'fi bezir 
kası bi1Jası ku•lanmııtlf. aeld r ... F•kat ne yazık 1 ae bu tııındayıı. Bo1ıeııııe topnıg ı .nı- Trabz~oua p.ıyına düşenler ke- cıkllr. Katın ) kendir tohumu 

' 
kıyılar.taa •• •• dı aui enria- IJa verimine el emJğimi:ıi. J de tenle kendlrdlr. Maksa4ımız I•- yı~ı (ŞtrlıtaB •· makbuldur. To· 81na ıçinde bdzı lüzum u " k dlr 111t d ı 
li&t. n istifade edebiliyonz. &azr1ncı katılmış olacıtk, vu lııırı· te onları yetiştirmektir. lstly•- ve en ğ çıktrıl ııHaD tadı/at biter, bitmez mües- Yaz mefaı·mı beyuı•• den·ı· 1 1 . b t humlardall ypaoaaJar da iaekler 

,. mız ıcu ş iyec61k.tır. ruz ki bu kıymetli iki ne a ın 
1 

ı;ı • 
ses• halkımıza açık bulun ken ı· ıaa doltilleo, rııaqiD faytılah Ksk.lden aaalımmız ve :ıe· ziraatı memlek.etlmiıda yapılım stora k• .a llıt, tırlftlar için 
durulac2ktır. h .. a t h'll d • 1 b t ki için iyl bır 1: 

.. cev rıoı uı 11
A'U •• 

1 
er • r•r • ae1eruuıı keten d.o1'ur!ara ı Ü J topraldarımıııo bu uııua • de bir ıtk•P~ar. zımııd&Dllf&&ak 

Hn ltıt kiolmiz var ?.. Ve kıç kum•n bezıer ya ilttlılır vdya kabiliyetinden istltade edilsin. l<'ayJal~rı o~aa bu oebatla-
- - .-J"'6Ya--

DAN iŞ E YIBOGLU 
Sevimli mebusumuz Da· 

nis Eri bollu dün lfnkara. 
da• şehrimize gelmiştir. 

Asri mezarlık 
Beiec'iyeye ait sülülclü 

ınevkiindcki ıHri mezarlık, 
planına göre yeniden islah 
edilmiştır. 

ı'4ezarlık dahilinde mev· 
cut yoliar ve bölmeler btr 
ton auvarlarla tefrik olun· 
muş ve kabristana intiz•m 
ve düzen verilmi6tir. 

kıti, DHizin ılı it kueafıH ··il•ııt· k.eaGi tntiyaçiarımaı ıçia k J ı la· E' ıaa'atl olarak memleke· kadar mfllıllJli d memleketimizde 
lann. terk etmlıtitl her aalde çolt • nılmlı. lju b~ıleria ne k ,dar timlzde öteden beri me•cut elao rın her tıd• e 

Uenıı kenuıadayı•; rıdaları- iyi ftyler oıdutunu burad ..ı ua· işlerden kıoap, balat ve urgan yetişeblli\oylerlmizde kend.r 
mu:. aruında deniz mılaıulleriaJa latmaaa lüzum yok, çüaku uu yapıcılıQ'ı da mOhimdlr. Bu lifler suı dal:>l yapılmaktadır. 
bole . yer almaaı alı:le i'•Jir. Fakat hepimiz blliyo\ uz. H&ıa sarl .ı uz- için ıuıumu olan şeylerden bl· ziraatı elılD keten zlr1tatiol 
öyı, a: i ya 

7
· latıınbuldao •oDra cııaıu len jlÖilllitl(leri onlılrcıı. u.: ır. ri k.endirdir. Fakat oo

11

u v'ee dolayıılle bilme. 
•D n fia ,.. H Ç•fitli Balık çıkan Yio~ beplwiz IJİU"OfUl lii, Memleketim!ıde k:eı;dir ıi yahınay• 1 iz .ıe yok de,.,ildir Tra :ızoa deaizladea ne •lıyoroz?. J ıer 111 a 5 • 

bu bllV•liıie JOkuwacılık b~ ·• 'ıt· raati evv~lce itibarda idi. Her- yen köY ID tarlada boyu yanın 
'ptidai uaullere beflı kılaa . k d kıs kendı· tarl"sıoın bir köşesi KeteD uoıo uirwedı•:ıra ev suo ı e .. ı buçuk metre1e Ba1ı' c lıQ'ımızdJD, bundan ileri bir • • d b r 

yok.tu. Haogl tiYio kapuıı ö uo ne bu uegı;ırH nebatı yııt4.!ci!k metre en K diria boyu ise 
netic ı lteldem.ık hayald\r. Şe bal- d ... ll aeçsıatz ku1agıaız11 Mı tıtr, kadar ekerdi ve yıtişeu kendi· kadar uzar, en 
de. o .. tık .. lıA-1111111 teıkilitl&Ddır. '"' • l edtD yukarıdır. Fakat 

Patik, 'l'aralt ve M~.llık st:~ l~ri rlo tobaınnu satar ve ıırterini 1 60 me r dl itl manın Ye 811 çal11k111 a;aıfa kredi ' d Oyle keD t Ç0Ş eri 
k. ~•lirdi. H•r ev tezıcab kUt..ı . tll- cie işlerdi. Kendir Uf1~rlodeo dllodya kal baylarl üç metreden açmaaıa umanı ç• tan i'elalıtir. ıile aelar ıtoıılıcdı. tUrlil ipler, iplikler ve doknma- var ır 

Ş mdiki halde, Deı:aizimiz, ... . 1 ki 10 0 baı;ılaaarak 7edl metreye kadııı Kötul•• çe.k.Wp topr.ı k tao lar J•pıJardı. uuo ar Y m z w J billerımi•Mtilı.ir • .. ~vk.imi .. ptQİ ket anla bl .. a""llr .ke•aıaa.1 1dt. Ne ~ıırar. k 
2 

d I .. araau ç1kudJaı kıazaued• ..uaa V411 •· .. • •• ı • ., .. 
ma .. tea ı • ır lf• 'I 7or. ..._ n••t·• .11 ıı-· ...... b• .ka7aak .. 111cıa ti· - AI 'sı o Çulho 4'• •~ i 1"•11 

- .... ..--•· - ... " 

. .... 
1anan 
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Ketenin ek
i- ., ımaın mart •e edevat n terazi ve dirhemler nrınc ıy .. bıder mevc\uldıır • 

1 1 
ıındın boy ıııeselesl m1l\ll , · .. • b ı · 

l • FiN Dl K Zİ RAA Ti ı..=~..ı.~raat olabilir. Fak11t daha m~birnml )11 nlısırn, kendlrlılkl mayıstır. ~;~::,:t~~;~~ğimden tstoklllerln arzu acı Yusuf Ziya c;~bjulata 

Münh 1 rnenıurluk 
i ....... _..,.._il ılı 1u liflerin lvi VbJıt knbn Mnmtıfitı keleDl kı•du ev· 
®--.-.-____ ............ ol1n11uhr. Mımarlb buıdarıo her vel d ekesler wırdır 

lkMDlntle lrnllanılııc-ığt yerl~r Ekl'eo tohumlar bll r bit· 
vardır. rnfz yaol tarl&dıı :rettll••IJ!l• Trabzon Belediye Riyasetinden : 

FINDIÔ/N KULLflN/LDIÔI VE lfULLlf N/L/fı 
BlLECEôl TERLER 

TfJrkivede fmdık bir tic•r•t m•d•esi ol•rık l•ntllr. 
Meml•ket dahl!ind• 11ek •Z o/arık k•vrulmuf vı t•n~ 
olarak sarfedilir. Birk•t y11meAe konulur. S•msun•• bır 
fabrik ia •abun için k••diıiaden yad ııkar1lır. 

LUlerto lyl YHJB k:Otn oı b ş'nr başl maz. bOJlııoaa fldını· 
mslaraoa ftHil çeşidin, tohumun, lar arasıadıı yııbanl otla r da 
ltllmla tesiri tnkAr f'dilemez görQnım•y haşlar. fiduılarıa 

Ş111hr1 (75) lir Ocretll Trııbzoo Gurup merke2l Belediye 
ayar .emurlutu raUohaldır. 

l'ındık tic•ret m•ddı•i ol•r•k kuli•aıldı{}ıa•• k•· 
buk'u veya iç olarak harice sevkedilir. Bi~hıısa s_on se
n terde daha iktisadi oliuğu için if sevklf •ti çogılmış-

l"akat bu ıradıı . ziraat u ull rl bt ğulmıtmnsı ltlo bualttra mü-
nin o aıtUI llflpri çıkarma şe· ade efillmemesi lazımdır. Bu 
killerlahı dohl müblm rol oyaa ollar eJle yoıuomahdır. Keten 

ttıtı aubık.kaktır. ivin ıazumlu olan ot alma ltl•· 

Ôlçlll~r niz mnameslnln (!6) 1Jcl mıddeslne tevtlkaa ayar 
memurlu4'u ebllyetıuı nesial haiz ve Belediye memur T• müstah
d•mler! nlıamoırn1eslnin 3 cll maddesindeki vuıfları hıb tallple
ria birer kıl'n Fotoğraf ve veslknlarlle birlikde 'l'rıbıoa Mıataka 

· Umumiyetle ketenlo lifleri rl keodlr lçio a11c k ıeyrek 
Tiearet MlldUrlllğlıoo runrıcaa lım itila oluour. 4:-4: 

ttr. Fı11dılc iç haline fabrik•lar v~sıtısiyle .. getirtlir. iç 
fındık istihsali Türkiyede uzun bır t11lcltrıul. derresl <;e· 
çirmts. bugün elektrikle işler f•brikılar "zı1ete ltr1kim 
olmuştur. 

Ticaretteki tm•ık 3 cinse ~yrıltr. 
1 - Ekstra 
il - Sıra malı 

/il - XtJlbur altı. 
Elcstra fındık. nevllerine ay,,l•n. y•rıııı. h•stalık-

kea41rlakindeD d:ıha naıiktir. ekildiği z'lman b r ibtiyaç oh· 

M mleketimizln ik.ll111l mu- bilir . 
ııai:tlr. ıturak. ııcak ve f,lzlaC'l Her iki n bııtao hıısnd mev 
ıtır ldlll Ollllfta!lk ,o .. m ..... top· si Di tammuz soolıtrı ve ceustoı 
rak.larımız k<>teo -.·e kentlır zl . ı,tidnl:ırıdır. lyl nr nlm k içla 
raatln• el verişlldlr, yetişir ki sök.weıte erk a batlı mık gerek. 
d"rluee olsunlar ve iyi b zır· ur. Tulıu hık için ayrılanları 
la•ıDll bulunsunlar. ise bll8kis geciktir ek lAzımtlır. 

Su a b ıtların her sene aJ Anc,,k tıızla geclktlrillrae ut 

Telgraf muhabere bilgisi olan ilk 
m kt p mezu~u memur alınacak 

P. T. T. Umumi mfidütlGğQnden: 
1 - İdaremiz mllnh1Uerlne ilk mekt~p mezunu Ye telgraf •U· 

bıbtr bllıl lrıe vııkıf ol k ll1.ere alınacak maııflı veya Q~retll 
memurl r içi• mu ıbaka imtlbnnı yapıl caktır. 

2 • Ilı bııkıtda muvafr k olanları idarenin teklır edıo-> tf 
yerlerd emurlyet kHbul etmelel'i şı.rltır. 

S . M!l11bıkıdu muYatt it ohınlara i656 111ılı kaa.a aakmooe 
gör ( 10 ) lira mant veya 4'0 - 60 lira Ocret T~rilıHktir. 

sız tiptir SmJ fındık ta multte/Jf •tJYilerden •ür11kkep 
olan kar1~ık tıptir. 

l)albur altı ise en fe•• tiptir. 
Fmdık geniş bir istihl~k ra•ıtısı•Ir. 
Odununda . çubuklarından, do{}r•mıcılılct•. fı~ı 

ol yere ekilmeleri eııiı de!Hdir. roab ulO f oela~ır. Bu el beti de 
Buoa rıskceo, darlık yDzOnden, cöıdeo kaçırmamak icııp eder. 
ayol yerde ekll•esl unıri iıoe Hıı adıo bir defa de yapıl
topratuı ker halde mQkentme· mııaı, ltrlerin fena V6 karışık 
l~n gObreleıımesl, kuvvetll ol· oıwasıoa ı;ebAblyel verdltı l9ln 
m111 ltıımd ır. muteber dt'ğlldlr. 

4 · ldarft dııtıllladoo mnsııb k iYl2 i~lırak A'iecıtk taat bafbakı
Cl bat mlvcııl ve b1'kıcı ve muvez.ıilerıa ( :.iJ ) y11şıo.aaa enel 
idareye iatlııp etralı, olmılıırı şarttır. 

im•linde ve ••p•tçili•t• talaşmd•n )ir• v• ıiıke fdbrı 
kılarıad11 18tif ade edilir. Kömürü b•rut im•li••e Ye k• · 
,,, kalem t rsim tinde kuilını/Jr. Külü de gübr1 olıraJr 
tarlay• atılabilir. . . 

Fmdık odu u külünün terkıbı : 
Yihd• 3 faıf or •sidi. 

;, ıı - 19 pot•s 
,, 21- 37 kireç .. 

Bundan bışkıı . toprağın ••· 
!aklığı da ınllhtroaodir. l<'akat KeDdir cebatınıo erkeıtl Te 
fnlft rutubtt iyi d@tlldtr. ÇQakU dişisi nyrı :ıyrıdır. Erkek keD· 
bu 

2111 
yerlerde ıır mahsulü dir, çlçr&ll saliu glbl olandır. 

fOk ular. 1 rna kaı3 vı dıtyaeı~- E~ke~ln çiçeği fldalll te-peıln· 
sız olar. Rutubet karırıodı ol de, dişinin ki lı yapraklarıa 
malıdır. koltuklarıudadır. Bu ilibartı 

Ltflerln tocı vıya kaba ol bunları taoım k kolıydır. 

Fındık kabuğund•n Türkire4e. fındık mmt•k•sınd• 
fıkirJ., m•hrukıt o/ırak Is tif ••• e•or. Fın4ık kırtn• f•bp 
rikalon fındık lcabu,•aun çuvalını 1 '-40 Kr. lt•ti•r ı•· 
t11rlır. KMlü çok iyi gübre olduğu h•/4• kull•ntlllfam•k· 
tadır. 

mılarııaa ındeee topral•D dı~tll. Kenctlrlu en mık ıl litl U· 

tollumua nı ekiliş tarztDID .ta keğladen alınandır. l:Unaeeal )'il 
teılrl urdır. Me1tl6 .eyrek eki ilkin buolor hıaead edilir. 3-4 

1 leıı kHdlrlerla lifleri k' bı, sık batta sonra da dişi kudlrlere 

Fındık kabulu Jcülü•ün terkibi: 
Yüzde J fosfor ısidl 

.. T2- ı9 ,otaı ... 
. .. 21- 27 kir•ç 

Fındık ıapr•4ı ipek b6cekl11ri içia bir ııdı ol11"il•-
c~ği s6ıleniyors• da fındık mıntıkı•ı~d• buaı t~~ıaüf 
etmedik. Yapraklar koyun ,_ k•çl yemı old1Jju ılbı. ku· 
rusu yat•k/Ik •l•rak kullam/ir. 

Meyvelerinden esıns imılinde ve re•samlıktı kul 
/ıaıltın hıfif bir yağ ist/h$ı/ edildiği qlbl ~ikulıtı im•
linde de ku/1•111/Jr. Kıbukları soyulmuş ve Yi!ğja kızır 
flfmıı fındık çok ııziztilr. Bürük ıehirlera• lrılyınl•rın. 
bayramlarda Noces lımil• meze mıkımın•ı vertiikl•rı 
budur. . 

Bir d kır fındık b11hçesi•ın rıllılt •ısr•flırı 
vs fındığın •ir kılosu•un mıli1et fivıtı 

Bir d~kor fındıkltğın yıllık masrıfl•rmı bilm•kle. 
yenitl~n fındık bahçesi kur~calclar hesıpl•rınt d•h• ıyı 
yap'11ış o/11c klan gibi. bir çok müst~hsil/er de bu satE· 
de fmjığm maliyet fiyatını hesıphyabi/ecekf~r. Bu su-
rı...tle bılh11ssa kendisi harman ve satış iş/ertnd• daha 
müteyakkız davrtmtıcaktır. 

/Jir dekar fındJ/c bahçesini• yıl/Jk masrafları .. 
J dekarm çtıpssı 8 erk k yevmiresi 61 kuruşt•n ;ıo kr. 
Toplama 5 kadm ,. 50 • 60 • 
Nakliye 100 • 
Harman 200 . · 

JOJO 
Devar sermaye faizi 
Arazi kıy eti faizi (50 lira) 
Ftnd k ağaçlıuı kıymeti (amortisi 

40 
151 

710 lira 30 yıl JJJ 
250 " 

JBl:!J 
Ve1gı ve muhtehf masrafl•r 

Bir dekardan vasati no kilv iJltndığtnı nı6ıran 
JllJ 

100 
Bir kilosunuR malivet fiyatı 18 kuruştur. 
FINDIK /ç/N iş DEFTER! 
lk ne.kanun 
ı - Fmdıkl!k tJlacak arazi kirzm• yaptmlac~ktır. 
L - Fundalar ve lüzumsuz ag•çlar k•ldmlac•k ki~ 

rizma Koradenfz sahilinde sonbahar yağmUf/arımn baş· 
/aması ıle de yepılabillr. fakat köylünün o zama• ha
satla ve diğer işlerle meşgul olmısı aolayısiy/e su miJ· 
sait kiflzma zamanı ikinciteşrin birincikanun ıklnci k6· 
nun aylar1dlf. 

- Sonu 

Zayi tezkere 
920 sen sınde E~zinc odıı 11 

iı c piy•dc alayıod11n aldıgım ler
h'• tezleremi zayi ettim Veoiaini 

. o lac lğ'ımtlao uyi t .. zk.ereoin hük. 
ınü olmadığını ilin eylerioı · 

Y omranın Zimliba köyünden 
Y adikir 02ullarından 
E rul h o{S"lu Ali Pcte 

var -

Halkevi Reisliğinden : 
Ko••to tr.çi•l yapmak üzere 

8-12-940 puar fÜDÜ (1 5) de 

toplıoan tO'oe asaları ek11riy•ti 

te~ltil edımccfüderiadea topleatı 

15-\1-9•0 pazar rlnQ saat 15 

e talık eciilıaiştir. 81itGo nalırıa 

te~rıfloriai reoa eyler iz. 

... 

eıkllıoleria tte bll!ldı ince olur sıra gelir • 

Baodu '•lıyıdır ki. dokumalar Her iki Debatın fi• bnsa~ı. 
l~ıD iplik Japı\acık ltendlrJer elle tutup toprıktııa kOklerlle 
sık ekilirler. Kaba balat yıpınıtt bPraber 9eklp çıkarmıak ıuretl
llJa tOh•• eldı etıatık lçln led'r. K.endlrieria ataıı Jtrlerde 
ıd HJrell ek.ilirlır. Sı1rek. eki· orııkla blçlldl~l de olur • 
lea aet.atlar fazla ve makbnl Keparılu lutH keadlr ••P· 
tta\lm verirler . lıırı kıarum,k lçla tarlayıı aeri 

Biaaeaale7lıl tarlayı ıtalt:ctk lir, Oadsn sonra yıpılıcak it 
tonu• •lktarı mık•••• core aaplardan toauaaları• ... llflerla 
.ı~aııtr. Her iki ııeltıt itin de· çıkarılmasıdır. 

ilan 
Ao1'ar• Aaliye lkiaci Hu(u'k: 

Maak.••eai•cil• : 

Akçaabat kazasuun 
Çal köyünü• 138 sayılı 
haaeıintle kayıtlı Şaban 

oğlu Ali Y ilmaza 

1 Y.f~~iir. ~!;-1 
ıiyaıi gaıcte 

B111ldı2ı yer : Trabzon 
Yeniyol matbaası 

Umuıul Dl'Şnyatı idare ıdeıı 

Bekir Süküti Kulakıızoğlu 

. Roaıai ilaulerıa ıntırı : 
20 İkinciteşrioden itibaren 

10 kuruştur 1 
<JQnU geçcııı &11yılar 20 kuroştur. 

Kirahk Ev 
Gızi eaddeai a;hayetiıuia ve 

ıeluada doni:ıa ye fÜDot• nazır 

üç oda, bır nıutbalt, bir aaloa, 
bır ta§Jık ve oahçeyi havi IDUD· 

taı.am karıir ev k.İralıldır. 

Gcumck iıtiyenlerin meydan. 
da Bahkpuarındıı torba kağıtçı 

Huaeyıa 0ufcre muracaııtları 2· 4 

Dnaıı !.arınız Hııear velr.ili 
ınkat Saffet lCezibi tarafıadu 
aleyhıoize açılH bo~anaıa dava 
ııııda: Bir ay Hrfında müşterek 
b a y a t a udetiniıi mütezam
mio ujulu daireıindc yapılan ih· 

tar ilamının tebliti larib•nden ili· 
bar•• bir ayı mül,cıvi:z. :ıamliD 

ır•tliti ~ıdde mQıterak bayata v· 
del •tm'!ıniı oldu~unuzdaa itiıtar 
bu suretle aemereeiz k.almıı bulunda· 
9uodan bofaıımanıza •• mea&rifi 
caubalteıııe ve avuk.aUık ücretiıuo 

ubdeoize t~hmiline ve iumetgi 
bıaııa •ıçbul ol•aaı lıasebılc 
illaea tablıtat icraaıaa karar ve · 
ril•eaıai ııremcai ii:z.crioe 10 rOn 
urfıada dan ınıurıalıac c enp 
vermak iı:r• Aalı:araı.a Uıuı ve rıloııı oldutuo:ian lQ ı io :ıarf•D· 
Trabaoıda Yiliyel raactelerıle da cnap vermek v~ tayın edılea 
ilaaea li ılD müddetle ilioco ve g ııdcı de abk.cmede buır bu· 
mabke•c dıvaabaaeıiııdc de talıki · ıııomanız v1tya t.uafuu:ıdao bir vo 
auratiJı tebıİtİH ve dıuotma fÜ · kılİ mutaddalı: fÔtıdermeDİ:I, alui 
nti olarak. da 'l7- 1'..l -0-1$ Pcr. t ~dtrde malalteme•İll ı-ıyabea ccr
ıembe. 1&at t a lıtillayia karar VC· y 9 edtcı&ı ılaneo te-biİ~ ·olu~. 
.:.::~.;;._...----~---=---=~;..-

Kereste eksiltme temdidi 
Vilayet Daimi Encümenindl!n : 

TrabıCtı - füsa ve Vakfiicbir ubıl yolları :aerlndeki abşap 
kipri fe aı nfularicı tamiri içi (1075) lıra (10) kuruşluk kereste· 
aia milbayaaı oa ııil• tuıdıt edilmiıılr. r.lcıvakk.at temıaatı {80) lira
dır. lt-12-940 tariblne çetaa puarteai Hal 15 de Vııayel m .. ka 
lllıa4a teplaaıcak plaa Daı•i Eaetmeaaı ilıale i yapılaoıt.tır. l:.teıt 'i· 
lerin f.ıc••e .. •llracaatları . 

S · ldor• tıar'r.lod•rn mnsııt>akaya &irmek lıteyealerle balen 
idtrP. dublliııde buluuan uıuvıkknt memur BlUYAkkııt bıkıcı , 8 
mllvonilerla 788 sayılı memurin kunuouuun d6rdUocu maddHID· 
d8kl tartları haiz olmıılıtrı ve aevlet imtilıanıH ilk defa alana· 
Hklnrın ( 30 J yaşıaı geçlllemiş bu lunaıalırı ıazuı:ıdır. 

6 . Halee idarod mOstabdem olanlardaa ıaUıııbakıyı ıırmık 
liteyHlır 30 · 12 · 940 Pıızarte~i akoımıaa kadur yıhuı -.ır di
lekçe ile Ye idare bariciııden &lrmek iıteyenJerde JiH •eztQr 
tarttı alrşaauna kader dilekçe ve eYrakı mOsbitelerlle -.ırllkte 
imtihanları• lcra olunac11tı P. T. T M.11Jrkez mü 1Ur10kitr1ae mı. 
racaat ed ceıklerdir. 

7 . MQ1eb:1ka vihlvet P. T. T. Merkez mütlQrll.llderla•e ••· 
haberedeu 2 \ · 9U Perşembe gQoü saat i tla Ye u•••I ~il· 
den S • 1 . 9~ 1 cuma gtınn "'•at 9 da yapıtıcaktır. :il • 7 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi müdirlüğllnden : 
ı . ltlfl reml:&fi• mnob::l maaşla ve Ucretll memmıırlyetlere 

llH meıaıaleri i!-D•aluska Ue alınıu:aktır. 

ı . Maıabak.adı muvalfık Qlanl rıa lduealo teklif edecı· 
ğl yerde mecnarly t kabul et eleıi şarttır. 

3 . Musobakııda uvııffıık olırnloıa l656 aayıh kaau aık
mOao gire ( 20 ) Jirn ıısli m a veya 75 lira Qcret verllıcıktlr. 

4 • lıtıklll riu 781 Hyılı ınemuriu k&a.\UU1Dt10 ' •cft •ad
dHl•ıhık.i tartları baiı olmaları vo devlet lllHilltriye!iae ilk ~eta 
glreeel.lerlnden......., 30 yııuu 1 çmemlş olmaları JAzımdır. 

5 . lıllnbakaya ~lraek isteyenler 14 . 12 . 9'0 , .. Q ak
muııı katlar dilekçe n evrakl mü~blteıerlle birlikle i•tlbularıa 
lcra oluoncaı21 P. •r. 'l'. ~hrk11 mQdOrıüıtlerloe mftrac11t etmelidir. 

6 . MOaabak.a lise nıevcut olan P. •r. T. Merkez mndtır
lOkleriode 19 · ıı · '40 P11roımbe gQaU saat 9 da yapaiasılttır. 

3 - B 

Telgraf muhabere bilgisi olan orta 
mektep mezunu memur ohnacgk 

P. T. T. Umumi müdürlllğündeo : 
1 . l.JHemiz mQntı11llertae ort11 mektep me11uou ve telgraf 

mubabareiine Vc&luf olmak Uzere dlınacak maaşlı nya ucretll 
memur! ir için mlbııblka imtlbıanı yapılııc•khr. . 

2 . M ısab1kad11 mu vtıftıık olJnlarıo id!lreaio tek.lif ~decetl 
yerleıdd nemurıJ el kabul etmeleri şarttır. 

3 . M ~abdltada mı.lVrffalt oıaolora 3iau ıııayıh kaaun hQkmQne 
göre 1;) Uraı maıo HJ• fiO llra Ucl·et vorHt>cektir. 

4 • ld ıre danllıudeıı mUsııb11b..ay1t l~tirak: e,dec;,k b ıı t bışbakıeı 
t>sş mU\f.:zzl ve bakıcı ve wuve:uilertu 30 yaşıDdan evvel ldareJe 
ıouea,P tlınlı olmaları tıarllır. 

5 · .ıaure haricinde musllbakııy.ı girmek istlyenlerle halen lda· 
re dııbıl~nde buıuonn muvakkat memur muvukkat bakıcı Ye mQ
vaullenu ı 88 aa7ıll memurin k.nouounuo 4 UoçU mıddeslndekl 
şıutlara hJIL olınııtım v deYlel memudyt3tine ilk defa ahnacaldı· 
rıo 30 yaşıuı c omemiş hııluıım!!ları lhımdır. 

6 ~ liııleJ ilJaril!l.e muıtabdı.tm olaolarcıan mDsnbibya girmek 
m"k ıuyt!oler 29 • 1~ • 9ıG eum'l gllııü akş ıımıoA kadar bir dl
leko0 Ue u ldıırı h ıı ıciaıten girmek: istlyeoler de ylne bu mez
k.O~ taritı akşı&a:U:lll kadar tlilekv~ ve evrakı. mUsbltelerl ile bir
ll&t" lwtı ıaularıu lccu olUUllC•i• P. T. T. merkez mndUrlüklerlae 
mürac.ıul edecek.l rJir. 

7 . MJ!sısb .1ka YlıA.rıt P. r. T. Markez Qdllrlllklerlode mutıa
beredeıs 2i> - 12 · 9t0 Çarıawba gUnü sut 9 da yapılacak muh"· 
bere bilglıint ishal edenler amumi bılgilcrden de 26 • ıı . g40 
perşembe ınoıı saat ' dıs 7ı:pıl CJklır. 2. ' 

• 


