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Köylerde 
Dokumacılık 
Sanatı 

B eşikdüzünde açılan 
kursta köy kızlaranm 
iştiyakla çalıştıklarını 

gördük. Bu kuvvetli istidat 
sahiplerinin öğreticileri yor· 
madan hemen bir iki gün 
zarfında dokumacılığa aşina 
oJrnaları en sevinçli hadise· 
lerd.::n biridir. El ve Ev do· 
kumııcılığının girdiği köy 
muhiti oldukça kalkınmış 
ıayılır. 

Şimdiye kadar iktisat 
Yekiletioden gönderilen 100 
tezgahla Vilayetin mütead
dit mıntakalarında kurslar 
açıldı, Gelen haberlere gö 
re bu kurslarda dokumacı· 
lığı köyüne götürmeği se· 
ve seve kabullanan köy kız· 
Jarı adeti bir yatı mektebi 
bayatı yaşamak, san'at öğ 

renmekle heyecan duymak
tadırlar. Ve kurslarda do· 
kumacılık nev'inin en ince 
tarafJarına varınceyc kadar 
ıorup soruşturuyor ve mü
kemmel öğreniyorlar. 

İktisat Vekaletinin köy 
kalkınmalarında en müessir 
vasıtalardan biri olarak ele 
aldığı bu tezgahlar her han 
gi bir köylü vatandaş naza· 
ı ında ve son haddine kadar 
rağbet bulur. Yalnız işin 
noka.ao tarafı, bu tezgahla· 
rın ve imal ettiği kumaşla

rın görülmesi lazımdır. 580 
köy halkının bu tezgahları 
ve kumaşları görmesini te 
mio et.meaı: i~in bütüa çare· 
lere baş vurmak ve propa
gandayı kuvvetli yaparak 

hakiki değerini ve aile ha
yatına getireceği feı aiı de. 
rec~sini yaymak ve bu ha· 
kikatı jnandırmağa muvaf• 
fak olıuk eo büyük iktisa · 
di zaferlerden biridir. 

Köylü mahsulünü sattı· 
ğı zaman manifatura mağa
zaları ve terzi dükkanları· 
nın ön4lnde kesesini boıal
tır. Yani, köylünün maddi 
bünyesini sanan masrafın 
fazlası geyim ihtiyacıdır, 
Ve her hangi bir zaruret 
teairile borçlanmasının se· 
bebleri arasında bu geyim 
ihtiyacı mide ibtiyacile mü 
sa vi derecededir. 

En mukemel Radyoları ıtn 
müsait fiatlarla ancak 

HAR UNLAR 
Müessesesinden tedarik 

Edebilirsini1. 
Hnftada iki defa eı ar Siyasi Gazete - Trabzon - t ir Tediyattıı azamı lcolaylılı: 2'01 er _ 
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Mısır 
Kazalara 200 ton mısır 

verildi .. 

l aşe heyeti ka~ rları 
• 

Tarihi günler 
Lozan sulhunun yıl 

Dönümü 

$=..,,,------.._ ,,,.,-----..~ 
lJ Kahvede Sohbe4 Jl; _____ ___, 

Serbest satış .için top 
rak ofisinden Giresuna gön 
derilen Trabzona mürettep 
300 ton mısırdan 200 tonu, 
Akçaabat,, Vakfikebir, Of, 
Sürmene kazalarına veril 
miş ve bu kazalardan vesa · 
it gönderilmek suretile ken
dilerine ait olan mısırlar 
Giresundan getir ilmiştir. 

Kuru ve pişmiş kahve ile gaz, benzin. ma ine 
yağları hakkında ... 

Yarın L'lzno bnrış mualıe· 

deııloia ıs ncl yıl dünümOdDr. 
Bu muahede Milli Şefimizin bO· 
yU t eserlerinden biridir. Eveı. 
ki gOn Jt ulLdığıı:nız boğazlar 
bakiınlyeU bu sullıun matem 
mim bir zareı idlr. 

Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar 

Fındık 

müstahsilleri ne 
avans 

Ziraat 8Bnkas1n1n frndık 
müsf ah sil/er ine kılosuna 30 

kuruş av.ans verdığini ''e 
bankaya müracaat edilme-
sini yazmışflk" Haber aldı
ğımıza göre Banka fmdı 

ğın kilosuna 30 kuruş a· 

vans verdiğini vilayet ma. 
kamı vasıf asile bütün müs 

li:hsillere ya•·nuştır. 

Arazi tevzii 
VU.i1 et dahilindeki met· 

rü~ arazinin tevzii için on 

Vilayet iaşe heyetinin 
geçen günki toplantısında 

kahve , kırnethane ve otel· 

lerde müşterilere verilmek 
te olan kahvelerin fazla 
mıktarda ecnebi maddelerle 
mahlut o l a r a k verilmesi 
hifzissihha kanununa muba 

lif olduğundan gerek pişir il 
miş olan ve gerek kuru hah 

veailer tarafından satlığa 

çıkarılan kahvelerin menine 
ve vilayetimize ait olarak 
gelen gaz, benzin , motorin 
ve makine yağlarının fazla 
miktarda vilayet hnricine 

T. Nücumi 
GÖKSEL 

çıkarılmakta olduğu naz ri 

dikkati celbettiğiııden bu 

gibi maddelerin vilayet ha

ricine çıkarılmama-;ına ve 
mevcut malların da beyan. 

nameye tabi tutulma~1Da ka
rar verilmiş ve keyfiyetin 

belediye ve diğer alakadar 
lara tebliğ edilmiş olduğu 

ve bu cümleden olarak ge
çen gün Kemal AlbRylann 

istanbula göndermC'k üzere 

oldukları makine yağlarının 

vapura nakledilmekte iken 
menedildiği haber alınmıştır. 

Naci Kıcıman 

DOada Hdtayın nan vnlomı 

ilhakının 3 ndll yıl döııllmll idi. 
Mutlaklyel de 33 sene ev. 

v !1 bugUn parçnlnnmıştı. TUri 
tarihinde h yırlı inklUlplar. sl· 
yası zaferler fıısılah senoler<fe 
fakat nynl ayda vukun gelmiştir. 

Loz n ~ uabedesile devle 
tin btiklalioi tenkis eden ka· 
ııitolasyonlnr eb· ~diyen kaldırıl· 
mıştır. Bugoa kendi huzur va 
awaiyotini bile gnyp eden Av· 
rupa devletinin c ırlamıdanberi 
takıp eyledikleri şark mes'elcsl 
bizim için o znmnndanberi hu· 
kukon ortndıın kalkmıştır. 

la öal rinde, Slıknryadıı, 
Dumlupıourda kazıınıl n askeri 
zııftH lcr, böyJo beynelmilel si 
yasi ve lıuku~i bir berat ve 
v~slk~ ile tı;ıylt e1llmemlş ol· 
soydı Türkire Cuaıburlyetlode 
on sekiz yıla on sekiz asrı sığ· 
dıracak kadar geııiş fikri, içli 
moı. iktisı.di, hukuki lnkıllip 
yapıJumazdı • 

- Ne olup. ne gidiyor, 
anlat da dinliye/im ? 

- O işlerimiz çok tı· 
kmnda, ondan yana bir ~e
der ve endişen olmaya: fın
dığa gelince bu sene haylı 
para edecektir. Ziraat ban· 
kası daha şimdiden kilosu· 
na 30 kwuş avans vermek· 
tedir. f-/atta fındığı Jöşür· 
mek masrafı o/arakta mus· 
tahsile para verilmt..si ban· 
kanm kararlartndandır. 0: 
r:un için bu sene çok kat 1 

olarak köylülerimiz para sa· 
hibi.· zengin olacaklardır ~ 

- fil/ah daha iyi etsm 
kardeşim 1 

- Dünyada ençok sev· 
mediğirıiz, hoşlanm~dığmız 
şey nedir,: 

- sivrisinek/ 
- Tuhaf şey? 
- Hıçta tuhaf taraf/ 

yok. sivri~ineklerin coğal· 
maması için hiç bir hare· 
kete şahit olmadım 11essela 71 

üç komisyon teşekkül elmiş 
ve bu komisyonlar köylerde 
faaliyete geçmişlerdir • 

Mahmut Y onat 

M,kiupçurnuı. Belıcet Ertan 

Valimiz N""'ci Kıcıman 
t.dirne Meb'usu sevimlı on gün sonra avdet etmek 

hemşehrimiz Temel Nücumi üzere mezunen /lnkaraya 

Ferllcri arr.sıada olduQ'u gi
bi dl)vfetlcr nra:sıııd ki munbe· 
Je ve nkıllnra rl!ıyet ve ıiııdn· 

k tı milti siyasılt olan bizler 
mlloaseb lleri..nlzd3 k .. r~ud ıkln· 
den pe · bJklı ol rak ayol se· 
dak tı görmcK isteriz Ve gör
mekte1ız. Nıbayet llkıtJardao 
ber blrl dlğerioio lıOsoOolyeti· 

- Ytne dertli dertli sü· 
züuip başım asarsm. ne is
tersin. de bulam3Z veya 
alamazsm? 

- Mısır, kahve. mıh. 
otomobil lastiği 1 

- .... ? J ••• 
ne emin olduğu olsbette lıak.kı· r------- ı d 

Nafıa Müdürü yüksek 
mühendis 8. Mahmut Yo 
nal iki ay mezuniyetie dün 
lstanbula h11reket et 11iştir. 

·G ··k / bu sabah Erzurum hareke~ etmiş ve mebus 
o1ıfee Tefikasile şehrimize Hamdi ÇltkümerJ Pal'.~!, Bele_.di 

yo ~ • ye r,eısfer/, memurm erkanı 
gelmıştır. ve qazeteciler tarafından 

on lıQrmet 'lı'e kendi veclb1.ıslni - Elektirik Şuket a 
I ifaya gayret eder. son günlerini yaşıyor • 

Muııbedeniu 28 ve ıs ncl - 6ııe, yahınd~ Bele· 

Temel Nücumi Göksel teşyi edilmiştir. 
bir haf ta kadar aramızda ValimiztJ e vdetine ka· 

maddeleri ·rark içllmai ve bu- dıyenin eline geçecek ve 
kuki hay tında feyizli uruklnr bir çok yenilik olacak, e~e· 
açmış; mescUl L'Jtos - Bozkurt 18 cereyan ücretleri "!ühım 
davasıodu baynelmllel adıılet miktaıda tenzil edılecek, 
divaaı 'l'!lrk adliyesinin bu 15 

1 
· k ıa,-. 

kalaczkllr. dar değerli Mektupçumuz 
~=-==========---========== Be ~cet Er tan vek61et eo'e· 

Bir deniz kazası 
Mısır yüklü motör Ofa giderken ... 

Haber aldığımıza göre 1 etmişlerdir. bunun üzerine 
Ofa mürettep olan muırı vilayet~. ':11alu~at. !erilmiş 
götürmekte olan motör 18- ve motor ıstenılmıştır. 
7-941 gecesi yomranın 4 Liman işletme idaresin -
beş yüz metre açıklarında den. bir '!1ot~r ~adi sesi ma · 
fırtınaya tutulmuş ve bat- hallıne gıtmış ıse de bat• 
mak üzere iken baınulesin. mak üzere bulunan motöre 
den beş ton mısırı denize yanaşamamış, geri dönmüş· 
atmış, araklıdan gönderilen tür . Tam o sırada arnlslı · 
bir motörüo yardimile kur· dan gelen motör, 'bu motöre 
tarılmış ve sabile çıkarıl- yanaşarak bordasına almış 
mıştır • .. ve çekerek sahile çıkarmış 

Motor açıkta batmak ve bu suretle motörü ve 
tehlikesine maruz kalınca hamulesini batmaktan kur· 
mUrettebatıodan dört kişi 1 tarmıştır • 
yüzerek yomra nahıye mer- Motörde znrar görenlere 
kezine çıkmış ve vaziyetttn vilayetten yarrlım yapılmış
nahiye müdürünü haberdar 1 tır. 

ct:ktir. nci maddeye göre ıu · ve seıa. te~isat yaptırmak şı 0 d'' 
n ade • hlyetfni ve t~lokklsloi tesvıp vC\ /aşacak. abonuma le .. 

S 1 teyit etmiştir. çoğalacak, şehrin her o· 
e İffi VOpUrİfe lstikllH mllcJdelaslnde mat şesi aydmlatllacak I 

lup mlletlere örnek olmıış ve - ~- ·ınde 1200 ton mısır L<Jzao IDU\lıedeslle isllktalimlzl - Z~fanos derneg 
dQııyaycı tuoıttırlllış olduk. buluudunuz mu 7 · 

gelİ yor Bugna Jttirakına dalıll oi. _ Evet 1 Ceviz tanesı 
mıımm bu harpta bir teminat • ur dolusundan 

Muhterem mebus!Jmuz sayanı rıa o z man Frıınsanıo kadar yagm ..1 k elbisele-
0 s11· sık.lam oluu . Hamdi kümen mıs1r va- Sevir şehrinde zJrlli imzalattık rimiz halci kurumadı I H 

zı'y~tlerini tetkik etmiş ve Auukat Zrlıni Can sEYYll 
vi'§yetin bugüne kadar ya· _ Arkası ı <le _ 

pllan sevkiyata rağmen ı.-;-===~;=;;:====-==--=~ .. =====~~==..--.. 
buhıam g'dermiyen pek Günün izleri 
fazla bir ımsır ihtiyacı kar- h " 
şısrnda o '.Juğunu görmüş ı• d d S 1 h 1 
ve keyfiyeti kenaisi d Tı· m a 1 
caret Vekaletine telgrafla 

bildirmiştir. Hamdi uıka- Otomobı'lı'm'ız . menin ticaret vt. kaletinden 
a I d ı ğ ı c e v a b t a ·ı, matenaJıp-

'dd' otin dereC3Jı karadeniz vilayetleri için l;;tı muua!fakiget Jürat ve cı ıg~ h _ a nigeıle ,apı· 
Selim vapuri/e 1200 fon mı· tir. Bu Hl unsıırdarı m:ıhru"! bir iş ne kad';{ lh::;a cımigetin °• 
smn yola çıkanldığı ve ar- tırsa yapılsın miisb!t bir nelıceye .v:ırarn:ı:· kıgmetli unıurdur. 

Şu halde el ve ev doku· 
ma tezıihları Vilayetin bü • 
tün köylerine 2irer ve köy· 
lü kendi İç ve tış elbisele· 
rini kendi elile dokur sa 
mühim bir iktisadi iııkilab 
olacaktır. 

--==--=;;=z--=-=-=~==- kasmtn kesilmeyecegi bil· binnetlce ferdin lıagatile alakadar ıılerde ~u~a.~ e:iabilecek bir sürat-z f D ... · ı Hayati Teker d"rf lmekletlir. Kazaya uğrayan Qa,an~aıla~ı? ~:'"./:aadi Jıhh! o/orno~i~i" 
e OnOS ernegı D.1fterdtrlık vaT1dat Mü ___..n_ le hastaneye nakli için Beler!ıgemrzın. r ~ ihtig~çlarda11 bırı~ı 

Ş f k K var Bu otomobilin en zaruri ve en ı~~an~ '[k gürılırde lıeplmır. 
Pazar glloü Halkevioin dürü Bay Hayati TekeTin e 1 anman c'"~P oerdlğfo• şlip\emiz yok. Bunun '"~ • : ;ır ıurafma ••• 

tertip ettiği z~faoos derne 1 Samsun varidat müdürlü· Maliye Tahakkuk şubesi imtladi Sıhhi Oto71o~ili geçuken hii.rmel c !JD ura • 
İktisat vekaleti tezgah. 

lırın ihtiyaç nisbetinde gön. 
deriJeceğini teşkili tına bil· 
dirıniştir. Bu itibarla köy 
lllubitlerine el ve ev doku· 

lllacılığını yayacak kafi ~a · 
•atalara malik iken bu ın · 
kilibın doiması keyfiyeti 
kuvvetli bir propaianda 

~ ... bajbdır. 
~~I Rı~ Ç•D'1 

iiinde hasta köylü va tan daş ıjü ne tay I n edı ldığiıı 1 öğ r eııdi k. ş e fı kıy metli g wç leT im 1 z- killr, "vgile ""'"'"dan bokard •k. k. d. ıünceleri mi ı 
lar mu•yene edildi, Muhtelif Hayati Teker çalışkan. den Bay Şefik Kanmanın Aradan zaman ı••ll, otomaiil hokkmda ' , :an•••' da. 1 d · k l · · b ğl k ·d f k ·ı f · cadde boyunca acı ac . mevzu ar üzerin e konferans ener] ve mes egme a ı terfian Çana kaJe varı at değişti. Bugiin sır egı çın . k" imi:ıi celbedemıJor:. 
lar verildi, "İatiklil,. piyesi bir aJk8dasdı. Bu meziyet- müdürlüğüne tayin edildi· düğü ••/orak gmn agm ot•m.ob•I d~ ,' .'~vg ggarog• 

0
.,mek •• 

temsi! edildi. Ve Halkevi. /erile samimiyet ve tevazu ğini memnuniyetle Öğfendik. Mecburiyet lıissedılm •den şehrın ca e erı~ı ya ddtJ boguncrı 
nin biltün komitelerine dü- unu nezcedebilmiş olan Şefık Kanman dö~t yıl. mana ifade eder ? Etu her şö/örrln canı ıstegi~te czalitni%e. 
Şen vazifeler hakkı'le yapıl- mumaileyh muhitimizde se· .danberi tah11kkuk şubesı imdat otorno!ıllı glbi Jüd:11<. çalıp dolaşsa v:ıy 0 urd 

1 
. Je heye. 

I 
r · .r ..1 f ' I L T h · ca rl e ımı mıştır. vilmişd_ı. yi intibalar bıra· şediği vazıı estnue mu va: Kısac[Jsı şu ki: melal otomoi)ı ı ş~ rın h. 

1 
bir hasta• 

lcanık ayulıyor. f ak{/etle çallşmış, temız can ugandırmalr. üzre delil küıed ı bucrılt.lıı hır an~ laılcarı ol. Öğleden sonra tiddetli Bu ayrıhşdan teessürü· ahlakı, vazifeseve~liğile ta-ı'1ıktan saatleros krvrararnaga m:ılılcütn a.ıt<:ııı1aıların ::ı 
yağmurlar olduğu için der- müzü ifade eder ve kendi· mnmış va sev/Lmışd/. Ken· mak tlue tao~ıı •tlilmi#I, • 

aek akpma kad~r. devam sine yeni vazifeslade b•ı•- dl•lni tebrik eder yeni ••· F hrl Don.ı~ 
etınemiıtir. t1l•r dileriz. zileılnd• d• /Mı•t1l•ı dileriz. a 
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1
." ~:~;~~::i~;~::. ~···.· B U G E C. ~ ,..~,, Gayrimenk~~ ... Satış Arf1rma~~•m•U 
tareke11\n\o intikamı Lozanda &i y' LDI z s· d [• I c M 2 u N M L K ı.•• 1 nema s l• Mah111lesi Soka~ı insi . o: . N. K_. N. ira r. 
alınmış oldu Filhak\kn 'l'Urkler l+J 1 n a t) 
bOJOk bar be lştlrAk edenlerin ı ~ f:'.. Yen'i,com,, ıı iz,,ir Mal'k' oço'ğ' lu Ar's'a 81~3 2~gf6 1~~ 3. ~ı"s ~ı ~~ :: 
b\r tarahoda yer a\m881Da rt ğ 1•! ---------------------- ,1 ,. ,, ,, ,. " " 69.75 20GS 94 20 00 M 
mell : Kenıll mukadderat ve 't~ Y I b t~ ,, ,, ,, ,, ,, ,. 186 2067 99 80 oo M 
lıtlkl41inl klmsenla yardımı ol- ı :j enİ V9 emSO SIZ İr progrO m 1 ,, ,. ,, ,, ,, Hane 91 7 5 450 00 M 
makaıııo temin etmiş olduğu :ı '•'I ,. " ,, ., 11 ,, 101.75 4 ı 4150 00 M 
ıvın kıskaoı;hkla muhafıız!I et- lt;1 Üç büyük Yıldızın çevirdiX.j Sı.nema M ,. ,, ,, Yeoicuma Arsa 241.25 2039 35.37 300 00 M 
uıtmlı. hakimiyet ve menr ntı 'r ~ ~ ,, ,. ,. ,, ,, ,, 204 2030 62 ı 75 00 M 
mıs bahtı mevzuu olmayan 88• ~ M U C İ Z E S ı• QI ,, ,, n ,, . , ,, 2\2.50 2031 105 150 00 M 

~' Eıvalc Sarafo11olu M111-aza 110.20 3 2 7i0 CıO M belırde şu veya bu tarafa mal • 11 ,. 5 

' ~ ırJ ., Yeni cami ,. 32 12 760 00 M 
olmak te ya temıynl etmek gl · ·~ Tyrane POVVER t;il!' ,, Cami aralıtı 11 7 1 675 00 M 
111 mnlab•·•alordan mu•ahhos 1~. l 00 .... v l+_ • ı skenderpaşa @ki.:dero Arsa 337.50 2563 419 420 2ö0 M 
1iya1etlmlz mustağoi 'fe monez ı ~ Hanry F O N D A t;ı Muhittin Hanenin 57.45 4 H. 475 00 M 

41 

11 

zehtlr. ..j N t;i 960 hissede 
Başkalarının hakkına hllr ra ancy K E L L y &.·' 304 bisaeıi 

met vazifeşinaslığını gösteren 1 ~ s • •j E'IVak Goluotla Fevkani ve 67.45 

teurou altında olduğu muhek· 1 :. -- -- ~~ I Çarşı S'pahipazarı Dükkan 14 

3 750 oo u 
E 2 450 00 mllletlerln hak.\arıoın l'lsanıı11ın I~ evı mı ı• - ~! ı tahtanı mataza 

kaktır. Başkalarının hakkına ı~i ~ DEFTEl{DARLIKT AN 
bOrmetl sevdiğimiz kadar bnk· t~ H - ~I Yukardrı cins ve evsafı yazılı ~ayri menkuller p32arlık suretile ve ptşin bedelle aatışi bir ay 

kamın hOrmet edllmeslol isler 't• a Yd ut t3 temdit edilmiştir. 
VJ bu o uda temin elmeğe de ı:j ~ lhale 11 - 8-9 41 laribinf' müsadif pnarteai günü saat 14 de yapılu:a2ıadan taliplerin J evmi 
muktediriz . .: tj~ mezldhde yüzde 7,5 te;ninat m:ık:buzlarile birlikte Defterdarltkta toplanacak komisyona mt:rıcnatları . 4-4 

Dllayanın en bllyllk milleti ;1 ~j 

~~~~~~:.ı~··ı:~ı~;~~d::ı::~:ı~;, :tt Baştan nihayetine kadar tabii =I Gayrimenkul Satış Arhrması 
Lozaa muvartöklyelial mootro ır; renklı' bu" yu•• k şah ~,ı 
zaferlnl kazandıran Milli Şefin ~ eser <tı , :ı Mahılleai batımızda dulunması ve tek bir J 

tasan gibi lonn ve gll venle et . : ı· ı A t h ~ Zeytinlik 
rafanda birleşmemiz her gOnll· ~· O Ve en: yen ı' a b 1 ~ Boztepeibala 
mnıoo evelkloden mes'ut ve er er (tJ 

kuvvetli keçeceıı.loiıı mmı ktıd •••• ·-· .......... ~ •• •. •• • ~ ~ " " 0 •.!-•.....,._ Yenicumaizil' 
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detle müzayedeye çıkarılmıştır • 
Zayi Dibloma Satış: 1-8-941 taribine müs11dif Cu:na günü aaat 14 de ye pılacağından taliplerin yövmü mtZ· 

b E k k kılrda yüzdv 7,5 temi ı:ıat mıkbuılarile birlikte Defterdarl ıkta toplınıc ~ komisyona müncaatlırı • ·z-4 Tra ıon , t Orta o· ar a ıcar artırması ~-------~~-_:_ _____________ , _________________ _ 
lcu'undın 941 senes'nde al Belediye Encümeninden: s •• 
dı;ımdip'omamızagiettim ô ğlrmenderede Belediyeye umerbank Yerıı· mallar Nikel paralar1n tedavülden kaldı -
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- • ' Dal mııkbuılftrlle R)'Dl gllu Ve en : Çlltıırılmış Olduğundan eski nikel 5 • 10 V8 20 pualıklarm 31 -YENIYQL 1 ~~~ll~lu~~~nmone mnr;cnatları Mu;eıam p 6-912 tıulblodea sonra tedavülden kaldırılmıısı kararlaştmmıştar. 
· - 4 satışında ız amukla ııe günlü mamiılatının toptan MezkOr ufıtk paralar 1 Temmuz 9i~! tarllılndeo ltlbarea 

Haftada iki dera çıkar J ashih - T- ı-9 
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