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Memurlar Yakacak riıeselesi IH-:;~r.;:-e~~"il 
Kooperef if İISadece odun meselesi, birkaç cepheli bir meselesedi r Düşman kovalan-
Mubtelif teşekkül memur Geçen kış yakacak husu Nakil keyfiyetine geHnce lın bez celbedHmek ve aynı makte: ve i m h a 

ları arasında kurulan k lı . b d b b 'k' h r d h 'k' k . . 
kooperatiflerin son zaman . sunda ço acı ma rumıyetler u a aşlı aşına ı ı cep e ıl zamkan .a e!' ı ıd ~·~~ ·~hın d' I kted'ır 
l d b . ! çekildiği malumdur. Bu acı bir mesele halindedir: petro mer ezın musaa esını ıstı · e 1 me 
ar a, azı vılayet ve kaza . w • l · J t k ı ~ d 

larda b" ~ mabrumıyetlerden aldıgımız meııelesı , yelken mese esı . • sa e me azım ır. 
utun memurlara tPŞ "b 1 . .. .. •. d k' k t l . . h b ld - za Bundan so ., od n oıilen tesis edildiğiui duyu tecru e erıo onumuz e . ı ış p~ ro ı~ı-, a er a . ıgımd~l d 

1 
knr

1
a kı .' du V o1ga nehrinde 5 Rus 

vapuru batırılmıştır yoruz hesabına faydalı netıceler gore Yılayetçe temın e ı e· epocu arına a ır ı, o a 
No;mal zamanlarda fay- vermesini hem temenni edi · cektir. kalıyor yelken mese sermaye ve kredi meselesi-

dası anlaşılarak kurulan ko yor, hemde umuyoruz . lesi ki , bunun halli de Sü d ir. İşi ttiiimize göre iş ban· 
operatiflerin, bugünkü fev· Odun meselesinin · yine merbanka tevecc\lh etmekte kası odun tacirlerine gere 

Berlin 2 ( a. a. ) -
Rus cephesinin cenubunda 
ıırhli tcşkilleıimizle piyade 
tümen/erimiz~. arkasmı hiç 
btrakmadan ve btızı yerler 
de qösterildıği mukavemeti 
ktraralc düşmam kab11n is 
tikametmde kovalamakladıt. 
kuşatılan bir çok gruplar 
yokedilmiştir. Hava teşkil· 
/erimiz ordunun ilerleyişini 
testeklemiş ve ayT1ca düş· 
manın geri muvssalarına 

karşı dalgalar halinde taar· 
ruz/arda bulunmuştur. 

kalade durum karşısında her geçen kış içinde gördü gümüz dir. ken krediyi esirgemem ekte 
ıneıı.ıur için ne derece elve tecrübelere göre · bir kaç Kazalardan ve civar vi· dir. Eğt.r odun tacirleri bu 
rişli olacdğını kestirmek cephesi vardır: kat'iyat cep · !ayetlerden gelecek odunla- işi evirip çeviremezlerse b~ 
mümkündür. Hesi, ·muhafaza cephesi, nak rın mühim bir kumı yelken- lediye ortaya . çıkmalıdır. iş 

Tek elin ses çıkarmadı liyat cephesi, fiat cephesi • • li kayıklarla gelir. Halbuki, bankası beledıy~ye de azami 
2nu, Atasözü olarak bilen herkes bilmelidir, yani şim. kayıkların yelkenleri çoktan yardımd~" .. çekınmez, An· 
her memurun, bütçelerinden diden herkesçe malfı~ olma- eskimiştir, yelkenlik beıleri. cak haogı yonden olukrsa .ol
ayıracakları mua}yen para· lıdır ki, kendi tapulu malın. ni de piyasadan tedarike sun meselenin neza et ve 
larla husule gelecek serma- d k t ' w • k - · d . k 1 d .. ehemmiyeti ırnreti istilzam an es ıgı, esecegı o unu ım an o mc1 ığına gore y.;r- .

1 yeyi, bütün ortaklar lehine yakmak. hatta isterse sal: limallar pazarından bu ih =e-t:;;;t;;;;;ı ;;;;;er;;;;:,.=-=::.=.;==-'-;:_,:==-= 
ve nefine olarak işletmek ve mak için, hiçbir engelle kar tiyaçları temin edilmelidir. 
hayati ihtiyaçlarını bir el· şılaşmadan .serbestçe şehire Kayıklar için kaput bezin
den temin ve , idarew etmek getirebiHr .• Malfımya geçen den yelken yapılabilir. Bü· 
ı.uretiyle geçim derdini azalt. sene böyle olmamış , hatta yükl~re gelince, onlar için 
mak isteyecekleri şüphesizdır tamamen aksi vaki olmuıturl de, merkezden yelkenlik ka-

Son günlerde, ihtiyaçlar· =;....;..~-...;;.;;==;;;;;..---==='-'=-=,===~=-=~=====--= 

Zeytin sineği 
mücadelesi Büyük don dirseğinde 

1 11/man v~ ita/yan kıtaları 
Akciabıtt (Yeniyol) kazamız bir Rus köprü b11ş1nı ZllP· 

sıom içinde bir ksçgUndeobtri tetmlşlerdir. Volga nehrine 
ze; tio sineği mncıdelesioe yapılan gece taarruzlarmda 
başlanılmıştır . 

d~n aoğan umumi bir arzu 
ile bir ( merourlar koope1a
tifi ) kurulması yolunda bir 
kımıldama görmebliğimiz , 
eserin gerçekleşmesi busu
ıundaki ümit ve istekleri 
rnizi inan haline koymakta. 
dır . 

Bazı müteşebbis zavatın 
kooperatifin kurulması içi~ 
Valimiz Salim Günday ile 
temasa gelerek direktifler 
aldığını sevinçle ,öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

Esasen, Edirncdeki me
nıurlar kooperatifini kuran 
VıHınizin bu kooperatifle 
Ed' ' ' ırnenin belli başlı ihraç 
ınetaını standar dize etti!' 
ille sine ve eski revacını ve 
Piyasadaki mevkiini bulma· 
•ı?~ sebeb olduğunu işit· 
nıışızdir . 

Memurları bir takım ya 
hudi esnaf boyunduruğun 
dan kurtaran , en ucuz en 
t . ' 
enıız ıııda maddesi, giyecek 

ekfYası temin ettikten baş· 
• b" ır miktar temettü de 

Veren Edirne memurlar ko 
0

1Peratifinin b i r ayninin 
r b ' b' a zonumuzda da muvaffak 

e~. ~elişme göstereceğinden 
-uuz. 

Tehlike karşısında kuv 
let birl'w' k ıgı , geçim zorluğu 
•r•ısında .. 

tneri b" . w ~er~aye tesısı, 
l ırlıgı bızim milli ve 

lllaıeri t ... b' · · " tcb . ..r ıycmızın en mu 
• arız vııfıdır 

Ha •t . 
tığı b:-• Şartlarının sıkış 
Yi günlerde memurları 

Yecek ted 'k'. "b" ' dli arı ı gı ı mühim 
tüııcel d al er en kurtaracak 
•n kooperatifin ' bu ruh 

Arkası 3 de 
ÇULHA 

Kat'i meydan mu-' 

harebesi devam 

ediyor 
Moskova-2 ( a a) Roy· 

ter ajansının hususi muha
biri bıldmyor. 

Cenup Don'un ayak/art 
arafitndaki arazide bugün 
kat'ı bir meydan muharebe
si verilmektedir. Harbin baş· 
langicında "40 bin tanka ma· 
lik olan A lman zırh/J tü· 
men/ermin ve beş !Uman ha· 
va filosunun en az ikisı ve 
Romen' Macar. Fm birlik· 
le/İnden müteşekkil kuvvet · 
fi bir ordu. Rusyanm mün
bit cenup bölgesine doğru 
ileri süı ulmüştür. 

Hitler. Rus buğdayına. 
petroluna ve kömürüne '<a· 
vuşmak ve Sovyet askeri 
kudretinin ekonomık teme· 
/ine kat'i bir darbe vuı mak 
ıçin acele ediyor. Sovyet 
hükümeti tehlikenin vaUm· 
liğıni tlJmamile anlamışttr. 

Cenup ordulaT1mn çenber 
içine girmesine mam olmak 
mak~adtle cenuba doğru 
bır geri çekilme "hareketi, 
!limanlara ağlf kayıblar ver 
dirilerek muvaffakiyetle ba
şanlmışt1r. Fakat bugün ge· 
ri çekilme zamam arrık geç
miştir. 

Rusya fazla arazi. fazla 
ipdidai madde kaynağı ve 
fazla endü~türl m erkezi kay· 
ı>~ tmiştir Bur. un içindir ki 
Sovyet hükü'71eti K111Jl,,Ju 
ya. her ne bahasma olursa 
olsun bulunduğu yeri muha-

Arkası 2 de 

Okuyucu 

Mektupları 

Çöp 1 ü k haline 

· Mabsullertmtzlo ; bu her· beş vapur bombalarla b11. 
bat ve teerlpkllr beşııratten kur tmlmış ve başka vapwlar 
tarılması bakımından bu muca- da hasara uğratılmıştışr · 
delenin bQyQk önemini lak:lr Bik ztrhlı teşkilimiz 23 . 'I k ki etmek bilgisizlik: olur . Yalnız Temmuzdan 1 flğustosa 

getın en so o ar benim hıttırlayabildiilm bundan kadar çoğu ağır sistem oi· 
Trabzonun Tuıluçeşme aon_bteş uyı\ delvvellsindenberl bu mak üzere 482 düsman t11a 

. . • çeşt m ca e eye zıımao zaman • . . • . 
ve bır kaç mahallesını bil devum edilf'gelmekte ve fakat kı tahrıp edılmıştır. Fmlan · 
mem gördünüz mü ? ı bu gUnka duruma bakılacak diya kprfesinde !liman sa· 

Bu sokaklar ve caddeler olursa bundan evvelki mücadele vas tayyareleri iki Rus va. 
bire! çöplük haline gelmiştir. usultınUo bir netice vermediği purunu batışmıslardJr . 21 

işte bütün sokakların ve kolayca anlaşılmaktadır · 7 emmuzdan !JJ Temmuza 
mahallerin bir çöpcü gör. Z~rıotci blr arkad~ştao kadar Rus hava kuvvetleri 
medigini iıbat eder. edludlj?ııu malumata göre ,. iki 815 tayyare kaybetmiştir. 

M 1 k · b' k seue Ust Uste sistemli , bir tek 
. eme etın ır ço .. yer- ağaç kalmmaak Uzre liaçiaoacak Bu11/arda1! 641 i hava 

lerınde bulunan bu gıbı so· olursa . onbinlerin ıuıomıoz muhdrebelermde, 66 sı karşı 
kaklarıda görünüz. buralar yere harcanmasının onnne bu koyma toplan . 11 I ordu 
da toplanan aüprüntülerden suretle geçilmiş olacak ve teşkllleri tarafından düşü· 
hasıl olail koku ve buraya mutlup olan oetlcye de varılmış rülmüş, geri kalanı da yer 
toplanan sinekler bu mahal- buluooecatkkhdr . . d . h llll Arkası 2 de 

l . . b" ük b' hh. n ır e , em • 
er !çın u_y ır ~ı ı mahsOllerlmiı ve hem de milli 
tehlıke teıkıl etmektedır. senetlmiz vikaye edilmiş 

Salih Çagatay 

Her akşam buralara top· olacaktır . Muharrir arkadatımız s~
lih Çağatay yarın Kadet 
vapurile İstanbula gidiyor , 

laoan ve buraları berbat bir 
hale sokmağa devam eden 
seyyar mey va satıcıların bu 
hareketlerine belediyemfa 
ne kadar daha müsaade 
edecek. Belediye zabıta me· 
murları acaba , Trabzonuo. 
bu en işlek caddelerinden 
ve temiz sokaklarından bir 
defa olsun geçmiyorlar mı? 

Yayan 

( :E:ısa. ca.) 
-----

ikame Usulü 
iki üç gündenberi armut 

12,5 tan yirmiye, Patutu 15 ten 
25 e çıktı Anlaşılıqor ki, ekm,.k 
yüz elli I' mJ i .. .' .. ,;c. armuda 

1 

Patatese r a ğ b e t ço~aldr i fi at 
yükseli~i olmasaydı fena bir 
ikame usulü deliltli bu , , • 

Hava açtı 
Bir ha/tadan bırl dettam e 

den yağmurlardan sonra dün ,sa • 

at 20 tle harıa açmır.tır. -Günlerin ıcinden 

Arkadafımız seyahat not
larını muntazaman gazete· 
mize gönderecektir. 

Ümmid-i istikbal 
Ümit insanlarm yüreğinden çıktığı gün ha'latm 

değeri azalır, yaşamanın tadı kalmaz derler. Bunun için 
midir ki ; Her gönülde birer ümit tufanı da~qalamr. 

Ve bu fufanm her katresi fertleri istikbale bagla
yan. nefse itimat telkin eden en müeısir pastil vazife
sini göri1r . 

Bununlaberaber tedbiri elden bırakıp her neticeyi 
takdirden beklemek tamamen gayrimüsmir olduğu kadar 
uğıt17a didinilmiy.en , alın teri ddkülmeyen ümitlerin 
ardıs1ra kol kanat çırpıp çığlık koparmakda boş ve beyhu
dedir. Onun için bir ümidin teceJ!I edişini beklemeden 
eve/ o tecellinin omi/Jerlni beslemeli . 

Zeki Yadmurdereli 
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Alman harb Af 1 h I Hukuki Bahisler : 

tebliği ı ayın aziz şe it eri K t•f . k ti e Başta.afi I de ~okarn U 1 a •) - Ba,v,kôl.tt•n i<bliğ edilmiştin 0 0 p er a 1 ş 1 r e e r " 
l ) d . Temmuz 1942 forihinde bir kaza neticesinde balan (Atı. 

de tahrip edilmiştir. aym ~9 . •uızaltı gemimizd! sP.hit nlan 39 subay erbaşvs erin isimle Hukuk"ı mah·ıyetler·ı 
m üddet içinde fflman hava r 111 büyük hir acı ile bildiririı: ' 

kuvvetleri doğu cephesinde caktır, .$ehit olanların ail~lerine hükıi.metce kanuni gardım yaprla· A 
61 tayyare kaybetmiştir. · Yazan : Fethi ÇULH t 

Attlag tlenizallı gemisi Hıbagları: Kooperatif şlrketler 19 mıcu ylld edeceği nldt bir merıısi[JI 
Mıstrda lilman tayyare- Gv. Bnb. Sadettin Gr1rcan _ ( 1578) Kom-atan asırdı:1 tmeydana çıkmış ve her tabidir Halbuki kooperJtlf şir· 

feri 1 flğustos gecesi Kahi- Go. Yzb. Sebat/ Tasoz (1697) 2.ci komutan g!in yenl inkişaflar göstererek ketlerde böyle bir merasıIIl ol· 
re yakmlarmdakı tayyare Gf) Tğm. Rauf Baykal (1808) Stajyer buğUn berkesce bilinen şeklini madığı gibi kanun yalı:ıız sfr 
m~yd an ısa taarruz etmiş tir. Mk. y '6. Ahm.ı Ta, ün ( 190C) Baıwkçı almıştır . Kooperatif şt r ke ile rln ma yenin ••;arı iL ık tarını ıaı 1' 
muleaddil h•nkarlara Ble< Mk. Yzb. Adnan E.ül (1960) ikinci ça,kç• beşiği logllteredir . i lk defa etmiş nst ı:raıına karışm•ııı•i:ı 

il 
. ~ Atıla e . . · 5 Jubag Mançıstr şehrını_n H.oş_dey_l k_a· 8 • Şirketledo asıl gaYe"1 

ver 1.mş ve yerde 7 tayyare q g mısınd b ı ı b lk l ı b bil" 
t h Mk 

· e u anan gedikli erbaş ar: sa &ınndfl oo ı şçı bl esı ır- kazan.ı teımin etm~ ktir. Hal de 
a rtp edilmiştir. Gd Sb Ah · ~ ı B k 

1
. G 'B · · met Atakan lstanhul (159) leşmtı, kendi ihtiyaçları~ı toptan kooperatif şirketlerde kSr e fi 

.. • ir aç ngiliı tayyaresi a"· Gş. Gd. Hıkkı Tfzcaniı /Jta-ıbul (330- :06 S . 14 kuşılomak için blr b\rlık kur· etmek maksadı olmadığı batd 
ogleden sonra pek yüksek ,Jk 

8
d· Çavuş. Nııuttin Güvenç Elôzıi (936 5019) . muşlar . Daha sonraları iktisat· kendiliğinden blr kaıanÇ Ol~~~ 

l~rde.n uçarak batı il/manya Mk. 8ş· Gd. Zıya ~orloz Karagümrii k (311· 10 S 76 cılar bu teşekkülll mOd&faa el· dana gelir. Kooperatifler )
81 

. 
LJZermde /zaç uçuşları yap Mk. G ç. Gd. Taltsın Dönınt z l.stanbul (929-2062 S.102 tiklerin~en Almanyada . Fransa- ortaklarlle &lış veriş yepaı8~; 

t B Elek, ~· üstçaı·uş Selahlttin N. lstanbul (934 2128 S.410 da raı:tbet bulmuş ve bu mem· ayni zamanda maliyet fiııtı oı 
~!ş lr. h821 şehirlerde mes· MJ k tGrıd1<. Bs, Gd. Necmettin Sunal Eyüb C 4J . 15 S . 81 leketlerde kök sııımıştır. riodeo baricede satış yııpa r ~ 
un ma al/er üzerine atıl"'n · ıhı.. c 1 d ı 4 o 6 ... 360 J 908 senelerinde lstanbulda Sene nilıııyellode oı-tıık111 r

1 

I' b b / ., El 'k ' ravuş P.mQ e din Dinçer .stanbul ( 93 · 2 O .), ıif' 
om a ardan sivil halk ka· • etrı Gd Ba F h · v A k (970 2097 s 198 lzmirde kooperatif şirket ler ku kooperatifle yaptıkları muba _,( 

I 
El k l 'k . · ~çavuş et r ı üceses n ara 1 • tev• 

Ylp ara uğramışt1r. Hava Ele " . çı. Gd. Çavuş lsmrıil Tuga,q Balıkesir 935 2045 S.433 rulmuşsada ; kanuni bir mesnet· nlsbetlnde kenoiJcrlne kar . 
muharel elerinde 2 d" ~ elk~rıkçı Gd. Çavuş Sabahaddin Yaral K Eli (916 5027 s 380 leri olmadığı için yapılt1n suis- edılir. Bu bir nevi verileD P', 
tayyaresi düşürülmü~tü~.an re Slt Başgedfkıi Mahzun Şen TrtJbzon (929-2030 s 106 timaller yUzünden yıkılıp glt· ranıo geri a fıomasıdır ki bil' 
fllman hava knvvetleri in· M~~do Başça'lluş Hüs,yin Co$kurt Alaşehir (932 2091 s 304 mişlerdir. Kooperatif şirkeÜerin (Rls.tur) muamele denir. 0 : 
gllt k G 0d.Onbaıı Kemal Dağaşan filanbul (138-5007 S 512 kanun sahasında yer almaları Kooperatiflerin Teşeldı.ill ~ 

ereye arşı yapılan hare· u d O b H ı aucıık cumhuriyet devrinde Kooper .. tlf şt"rketlnin l€şe.., keti Mk. G · n aşı asan Şen tana stanbul t941·5080) .. I>' ~ /r .çeı çe nısi içinde aske- El . d. Onbaşı Ali Rıza Beyku Swaı i94f.5052) mUmküa olnbilmi~llr. • külU lçln asgari yedi sza ıaı~ı' 
rı_ esısleıe yangm ve inff. Tı elk~rikçi Gd Onbaşı Agcih Pirindg lstarıbul (941 5022) Kazanç gayesa olmadan or dır. Bunlar bir mukaveie tsll 1 
lak bombalan atmıştır. e 'ız Gd. Onbaşı İsmail /şgil lstanbul (941 5026) taklannan maddi ibtlyaçlarıol ederler . Bu mukaveleye cı • ıc 

h 

.. 1 ltğu&tos gecesl lngWz l'J erbaş karşı\~mak llzere kumlan şlr- zsruri olan hususat şuoıard•f'.r 
ucumbotlarile lllman ,, . Atılay denizaltı eemisinde brılunan •rat. ketlere kooperaur şirketler 1 Şirketin UDV8DI ıd bi 

karakol .
1 

. ıerı 939·1376 Samsunlu Mehmet Dılşad Güverte c;11başııı denir. ismi mabsustur • 
gemı en arasın..1a ıtg9 ı 72~ V Sutetl uruumlyede koopera 2 ".• erkez\ idare 

Y
!J ı u, · 0 akfzkebirli Haaan Cemal Makine ,. .u 

.Ptıan m uhareb•de lngı'/ı'z 939 1942 ut şirketler Oçe ayrılır. a Mevzuu . h "" · Of'lu S alih Mehmet ,, ,, ı ucumbotlarmdan b' . b 910. 22:2 G b ,. AAd H" . Er ı lslibhlk kooperatifi 4 Müesıtslerln isimler 1,. 

I 
iri atı e ze.ı em usegın ,, l tın rı_ mı~. bir diğeri aft.şe ve- 940. 'W4 Kandıralı Emin Eyüb Gıfoert• ,, 2 stltısa.l kooperatifi 5 Sermaye koopera fil· 

rılmıştlr. ı llg"ustos . Y41- aı ı Erdekli A 'ımet Hasan ,, 3 Kredi kooperatıri ketlerde sermaye mntebıı1
1 

Jl1t 
Fransız sahı'/ı . gecesı 9

9
41·1190 Rizeli Hüseyin /braMm ., :: 1 lst\lıll\k kooperatifi: Aza- dir. 'l~havvül edışi hiç b r 

ıerı açıklarmd 41 ıs2 larının bUtaa ihllyııçlarını ka· raslme tabi dPğtldlr. ,,J 
11/man ·ı . k a . O Bürhaniyeli Osman Mustafa Makine ,, i o'" ı erı aragol gemi· 94· 1.14- znoç gaye~i olmadan karfılayan 6 Ml.lddt)t asgaris .~ 
!erile lngiJiz hücuınbotl • 0 Sürmeneli Muıtafo. Temel '' ' ' bir kooperatif nevidir . senedir. l<'akat cıtoz sene oltlıJr 
ve t k arı 941 S676 Rizeli Ali Rıza Enver Güverte ., f bl h k kl b bi okl üpçe. erleri arasmda 

6
. 941 4.HS 'l slibsıll kooperatifi: istlb oun r u u se e Y . 

muharebt: d h " firebolulu Şaban Halil " " sal maddelerini mutavassıt 7 Azolarıo mes'ullyetı 1'1i 
Bu m h a a olmuştur. 9944~ · 4320 Ago.ncıklı lsmail /iyas ,, ,, Ulccarlardan almayıp do1Trudan 8 Azaların ~li'lş ve çı 

u arebede 1 ln ·ı· L 4l82 T k' d ~ ı C ·ı I ·ı 6 a rtl rı hücumb t gı ız 941 e ır ag ı fmr smaı " ,~ doğruya kUçUk . mustahs:lden ... a 9 Şlrketln idaresi ·..ıl 
I 

O unun batı I 
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3,304 Göreleli Halil M11hmet Makı'ne ,, t i d v b s r ti l!Y o ması m h .. fi mış 1 4265 em n e er e u u e e mu . ıo Kar ve Zilrarın ta1'S 

8 
u temela1r. 

9 
Bartınlı Hüseyin Halil ,, ,, tavassıt ~tOcaıırın elde edeoeQi lşbq mukavele ilcaret ~~ 

tam ~$kba hücumbol/ara da 4 t.ı5l6 Vakfıkebirli Temel Ye11igiin karı kooper~tır 1$".aıanmış olur kl\letine ider tetklkindeo sO~ 
.. ısa etler e 'de d' . . . 16 er 3 Kredı koope,ratiflerl : , ~ ' ıı. ott 

gorülmu·· t ~ t: lidıgı ,,....._ ,_ . tll"'· k 1 tlh ra bey eh vekile kararile dli· ş ur film k , ---- gerea. ıs a ... ve gere se s • . . k . e 
/eri hiçbir h. an uvvet- -~- ."\ A 1 ... d sal kooperatifleri maddı cihet. peratıf şır et tescıl ve ilılO ıııııl 

_mışt1r. asara Uğrama- ı Gençlı"k ç ıga ayonma ten şıkıotı çekmemeleri içinde l(ooperallf şirket uı:JJ B" 

dd 
kredi koope!'alltlerl teşekknl hey'et, idare m< cıisi, ve roıır 

Kat'i mtaydan h - E Ve mü eti etmiştir . kiplerdell m(lteşek'kildir. oı 
besi devam md~ are- 1 debı·yat Kredi koopera tifleri dıtba I Ve bir şureikln bfŞ ~· e ıyor Hsyvanlıımı RÇlığa dayaDma ziyade Alın 'lnyuda yo:ır almış VE- liradan fazla hisse sahibi o' r' 

f Baştarafı ı d ''Gençlik v• Ed b' t müddeti muhteliftir. MesalA bir (Rayfayzen) bunların birer nU· nuda kanun yasa~ kılınışU 55 
aza emrin/ ver . e. •a.11/amızı ç,ııiren kedıgal ,. beygir kendisine su vermek munesldlr. Şerikin hisse mıktan ne olıl ', .. ı 

viye kıta/ mıştır. T.a 1-. rı ar a aş 0
· şartil'3 ar~ 35 gtln yaş:ır . Fakat ~,. an. lll K t mu:ın Trabzondan muvakka "' Kooperatif şirketler bir ce· olsun daima bir rey llll 

f1ndan şiddeti ;anlar tara. an agrılmaları h . b'l 
6 

· BU verilmez·~e beş "Un miyet değildir. ÇOokllı Cemlye vardır. J>Jdı 
nehri e Ombalanan ıagfamıza b' escı 1 e u sonra ölilr,ı . tlo gayesi ıctlmbl, ahlaki. siyasi Ortakların mes'ullyeti 1 aU 

D 
geçmekte .. ri/Jı''i J ır aylık fasıla fJe S 1 k t·ı k dl 15 t ..ı~ on kavs ·· d ve buyu" ,_ g nı sefJgi/i ,_ 

1 
u eme şar ı e e mUlllhazalarlıı yürüdOğll halde, 1 l\,1ıı ·h· dut meeı'uliye w11a~ ın e bul il nıızcı b"Jd' . . o"ugucu arı · , " d S . d ~ man/ar R" k Unan fil- 1 ırırız, glln ııc .ı.a liyanır. u ve yıye- kooperatif şirketlerin yega.oe dut meil u ·ıyelte ortak k01 ı!' 

• ... s arşı t Düzeltm 
0 

. cekten mahrum edilen kppek iayesi lk.tlsadi oluşudur. sermaye olsbetlnde kar ve 
tes_irlerini r/md · azyıkinin •Gen l'k e. eçen ha/takı i 20 ölü 1 t· k d m , .,. ıden h. ç ı fJe EJ b' se gUo sonra r. Koop~ratif şirketler tam rar ş ıra e er • ıir' 

IŞıerdir. ısset. mızd "Tr b . e .1 • .tJat,, sayfa T 14 U U 1 ? Cl • tıd • 'ıl ' , avşaa g n , g veren maoasiyle bir şirket değildir , .. ':1.iYrl ID!! ut me; 
Rus kıta/an fi nesir ark 

0
/

011 u Ozleyiı,, adlı \O "lln, k.ırlanillJ 2 gUo eçhğa (Taın şirke lltıo maksat Anonim ki bu da ikiye ayıdır. . el 
lı kuvvetlerini ' iman Ztrh- deri1ı'e ~ ~t"rırz I Sıtlc.ı Şen. taba mm Ol eder . Kollektlt; Komandit , Limited, A · Mnteselsi.1 m~s'111lj~ô1 

lüğünü Yen;eskay~ üstün- ÇağQlayaı imı en. slehrıen Salih Açlığa en çok: daysnao in- şlrketlerdir) B . Serm~yes._ı nısbe 
bir tabfy k ıçin Yeni Düzelt' zasıy e çıkmıştır. lkı· ba!• ımdan fark vardır. çağalan mes'ylıyet .. : d,,.d 
a e UJ/ ır ve Özür dilerı'z ıandır, Hint fakirleri gibi blHUn ~ B d 0 t 11o kO<' vıı ıılman t ~ am yor İk· .... · htıyatıoda nçlı11oa tahammtıl eden A · s ~rmAye bakımından: ura a r 

85ın ' e~ 
. umenin k · ı 1 .. "' 1 'uli1 rtlen bı'r e ar<-ı ' e· =--- -' insanlar vardır. DJ11o 1 k tıe d e may t sermaye cıı1roa ırsı mes t muh ., ~--==- "er ş r e r e 8 r e eza ona göre tezayüt etmiş oltJ ~1 

m I arebed ~ ~=-- , an ar 350 t k e fil ~ · -=--~. ===-==-==-====;:.;;;;....::;;;.;...:====::;..;;=~~ ---~= -. Kooperatif 'er ~bakkındtl 1~ı 
Ruslar da ]

2
n tan 104 nü BiRKAÇ SATIRLA saca söylenmesi ıazrm 01

80 

sini kaybet . .t1. nktan 77' l 
I 

.. . mışflr. nı B , bu:tdaıı ibarettir. d' 
ger Puskürtülmü '' .. manlar • 1 f d k k b Y11lnız bir iki noktııY'1 ııı 
~~:;~~~~~e. ~b·~·~~~:.~~:~ ' lr çuva ın ı a uğu tem~~o~~~:.~~: ~~:;.:r::ı~' ~ 
ı t 1~ " '' .. • E v t k · k ı u ı:ı ı~ aş uılması Rus 

1
9'01n sıkı. b~ · f 1 n d ık kabuğunun istemek için kendUerinde pek bir memle etıo 1 

t sadı baY&. ı• bu ar.ki ır çuv l ne ğlbl rol oynadı~ı bePJIJl ,,·i 
Ytrıi tabi . armın w a 1 , yazın en şiddetli yüz bulabilenlere bravo l • . AIV' 

bir mahı' Yesıne tesir/ sıcagını göst T malumudur. logilterede, ıtıO 
S 

Yet ı ayında t eren em muz Bu mevsimde oClunun kilosuna yada , Fransada balkın .ks1Por 
on iki ay ı' • vermekted' t , aın y.. k , en k çınde R tr. adır. uz uruşa satılmak- 3,5 kabuğun çuvalına 100 kuruş masında kooperatitlerlo bOY 

d 'Ymet1; huğda us'lanın Filbak''- . . isteyenlerin kışin_ , nasıl bir fiat talep yardımlara olmuştur. (foa-
rın an bazılar Y tar/11 /a. fındık'-ab _ IKa , şımdıden ahnan A k d k ı ·•e "' mustur 1 hara ıı; ug-u edecekleri dogy rusu merak edilecek n arıı a uru 

80 
y ıır 

D .. · P o/. ki yem k . '. ısıtma içia değil, bel. den gnoe iokişııf eden ı.neo:ıpt 
uşman şimdi eH pışırmek için olacaktır. bir şey · lar kooperatifi memurları~ ıl 

gerisinde gen. cephenin er ne 1 Yakacak işi, bu gidişle yiye· tUrlü istihlak maddeleriO!l ~fe-
buğday tar/af;:, veb .. zengin bir çuval f d k~ ursa ' olsun alman cek mes' elesini çok geride bıraka- şıladıktan bs~ka , sene oı 

1 
e~~ 

t e_hdit etmekt d ' olqesinJ 100 kur ~n ı abuğudur ki buna cakbr. tinde da aznlarına k8.r ds t 
btrJiği, bütün k -~r. 8011Yetler Mes~!ıe~~n~ekte?ir • 

1 

İlgililerin almak üzre bulun· ediyor. 11
1 

llum söndüruh/OYle~de ışık D e emınıyeti buradadır. dukları tedbirlerin neticesini bekle. 1 Temenni ed~rizki Tllr~l'!Jl~ 
Ye J 

mesı k' uyulmuııı . 't') . nı· her tar r nda l il IJl 6
1 

rm #lr. emrin; ı; bir çu l f y , ışı ı mış degy ildir meyen yoktur . ~ o a ı ya D 1'11'.1 't-ıi va ınd kk b ı lara iohlsar etmeyip bal tıs' 
"- _şa satılsın l b. 1 a uğu 100 kuru- · Tanrı , muvaffakiyetler ihsan iştira kile kooperatif şlr":•el' 

~ ' 1=, 1!'...a ç~la 100 kuruş eyleye l . . ~ kurulsun ve her günde g , 
ı=======o::m::=+ iyiye doaruya yol alsın · · · 

r 

K 

a: 
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------· Yazan : Kemal PEKER 

Mem ar .. ~ -- K ö Y v e K ö Yıe::iL~asaÖ ___ 1:moa:-~---
K o opera ti fi ı~:ı~:a.a --.::~~-~-· &*as:a':iiiiJ~~~-:aa~-iBai-~+:ı=--- ~ ~!11!1&:~9i!:twPaı::l:"""""""=:·:__;w-""=-= ......... ı~ 

·ı Baştarafı 1 de F l n d l k D !) v !) m l z 1 
.e kurulup faaliyete gf'çi · U U 

rıldig· i t kd'. d . d" 
Ü • ~ ır e,, a-eçım u· 

ş. llcesının bertaraf edilme 
sınden ötürü hasıl olacak 
Un.ıu~j huzur sayesinde iş 
randımanının da yükseleceği 
tabiidir 

Türkiye fındık istihsalatı ve müstahsilin 
Üçü~cü umumi müfetti· 

§İllliz sayın Nazıf Erginin umumı durumu 
ge • 
. Çen yıl Trabzona g~litle· a .• Turkiyegerelc fındık 
~ınde , bütçeye fazla yük ,-çahalorı gerekse i :tihsal ve 
l abnıH edilmeksizin, memur. ihracatı bakımından dıjer 
~rın ne suretle terfihi müm memleketler fındt/ccılığının 
~ ~bileceğine dair bazı etüt her z.cman için üstünd• gel· 
erın yapılması hakkında mekt< dir. Dünya fındık İs · 
~azifelendirdiği, mıntakamız tilısaicitı normal yıllarda or-
ıktisat nıu" d"" ı·· v" b b ur ugunce u talama 9-100 milyon kilo 
:Pta hazır!anan rapora htsap edilirken bunun garıf ore, bu halin ancak bir sını hatta qarısından fazla · 
ooperatif kurulmak sureti sını dıı piyasalara fleren 

Yle önlenebileceği anlaşıl Türkiyedir. Memlelcetimi%in 
nııştı • 

ıistünlü;anü ortaya koyan 
nı ?•ha geçen yıldan, me- bu raklcamların diğer kısım· 

ur arın bayat pahahhğı larını birind derec•Je jın· 
karşısındaki durumları ile dık sahası ve istihsal fazla
alakalecen resmi otoritele- lığı ile ispanya ikinci dere· 
rin, kurulacak olan koope- cede ltalga teşkil eder. 
ratifi tetvik ve himaye ede- Türkiye fındık mınt•-
C<:kleri a~ikardır. " 

.,. kası Hopadan Unyege k•· 
· Memurlar için maddi dor uzanır. Ve işgal ettiği 

manevi bir kuvvet kaynağ; saha birhuçuk milyon dönü-
• o~a~ bu gibi himc.yelerle ' mü tevacüz eder. Hal6uki 
"'".! ~cakları bu hayırlı yolda ispanya tıe ltalgada bu Rli/c

butun bir _emniyet içinde, tar bize nazaran çok ılaha 
rab~tce yürüy,cekleri tüp az olmak/ btroher, istihsal 
hesızdir le 

• abili1etleri fındık b~hf~le-
fındBaıı müteşebbiıler tara. rinin bakım ve tımarı sebe-

.... an kurulmasına ça.lışılan 1 bile Türkiya fı11dıklarından 
""'COJurlar k t'f · b . oopera ı ıoın, u daha fazla bir ye/c(uı ver. 

günden daha a-üul , daha m Jet d" 
lllüs 't e e ır. 
b l 

81 
v zemin ve zaman b.- MEMLEKETlMl· 

u acagını ummuyoruz 
Kalite ve fiat b • l • Z!N FINDIK YE1 JŞTIREN usus a .. 

tında piyasayı tanzimde. ve BOLGELERJ: Fındık hafçe 
~t~urlann gıdai, libasi /erinin kesafeti '()e sahasının 
htıyaçlarıoı . e 0 mu 1 8 i t ıeniıliği itibarile Oiresan 
~ek i l de - teminde rolü ve başta ıelir. HopaJan Göre 
aydası dokunacak 0 l a 0 leye kad<ır oLan fle Trabzon 
~ooperatifi şimdiden alkış· mıntakasını teşkil eden kuım 
•Yabiliri:ı . da istihsal kabiliytti 14- 15 

--... ÇULHA milyon, Göre/eden Ordu hıı · 
S duduna lcadar olan sahada 

On yağmurlar 27-28 milyon Ordu, Fatso, 

fnahsulu'" dı'r'ıltt'ı tıe Unge mıntakasınm istih 
salatı da 7-~ milyon kilo 

8 Akcaebat (Yentjoı) Bir kaç olarak tısbit eJilirse yekun 
/c~~~ b;rı devam eden şladetll jO milyon küsur hin klloya 
tn h ar an mntees lr olnn tUtUn hali; olmaktııdır. 
ııı: .snın ve dlıer çeşHll mııbsU 

Görelıden Ortluga ka- 1 
dar alan mıntakada fındık ı 
bahç~leri bütün araz.iyi dol· 
durmuş bulunduğundan bu 
sahadaki fındık bohçelerinin 
daha fazla genişlemesi müm 
kün ıörülmemektedir. Ve bu 
bölguleki fındık ağo9ları 
da çok yaşlı olup bahçeler· 
Je ihmal edilm;ş bil vozi · 
yettedir. 

Trabzon, Ordu mınta· 
k•l:ırındaki fındık hahçtleri 
ise tliğer bölgelerden daha 
gen9 fle onlqra kıgasen da• 
ha bakımlıdır. Bilhassa 
Trabzon bahçelerinden bir 
kaç yıldan heri kullanılmak -

ta olan suni tübre bu mm· 
takanın istilısalatını bir hay· 
li daha artırmı~tır. 

s . ASIL FıNDIK M/N. 
TlfKASJ: Fındık dünyada 
tn ıeniş sahayı tJe istihsal 
kapasitesini memleketimiz.de 
fit bilhassa Karadeniz kıyı· 
Zarında bulmuştur. Fındığın 

bu ıün en kesif mahalli 
Giresun, Trabzon, Ordu, Ho
pa ve hava/isidir. Çoruhun 
iç kısımlarından başlayıp 

Samsun 'llilagttinin Terme 
(1e Çarşamba kazalarına ka
dar dayanan ve fındığa 
menşe olarak gösterilen ba 
havli hemen hemen boydan 
boya f ır.dık bahçeler ile kap
lı bir haldedir. Öyle ki bu 

bdhçder arasındaki 111ısır 
tarlaları tre ormanlar istisna 

edilirse ttkmil hu htıvali ıi
raatinin fındığa inlıisa' eg
lediğl görülür. 

Memleketimiz fındık 

sahaları oe istihsal miktar
ları aıağıda ıösterildiği ve~
hile tesbit edilmektedir. 

lstihsalcit ın ' son yaean doyurucu yağ . 
, Urların tesirlle tekrar dlrllmiş 
kur~~k Olmak tehlikesinden 
dolrtl'nıuştur • Znrra bundan 
~COk sevinmiştir 

Memleket 

Ünye 
Fa ha 

Hektar 

1000 
1.500 

Kilo 

1.050 
750 

YE:NiYOL 
S Haftada iki defa 

alı, Cuma günleri çıkar 
Uınııınt Bek· 00vrlyatı idare eden 

ır Sükuti Kulakıızoglu 

Al Yıllığı ( 550) 
lı aylığı 300 kuruştur 
Reaı:ı:ı· · ı~ ı ı anların aatırı : 

5 kuruıtur 
Gü .. 

nu gt>çen sayılar 
25 kuruştur 

n..lıao mUoderrcatından 
ı.ueau•· •lYel kHbul edilmez 

Derç edilmeyen yazılar 
............__ lide edilmez 

Ordu 
Giresun 
Tirebolu 
Görele 
Vakfıkebir 

Akçakale 
Trabzon 
Maçka 
Sürmene 
Of 
Çoruh 

12 ooo 
40.0uO 
12.000 

9.000 
4.500 

9UU 
80.600 

1606 
4.000 
4000 
1.708 

6.500 
20.000 
3.750 
3750 
2 20() 

150 
4601 
1.000 
2200 
1 ~00 
3.050 

100.200 50.800 Milyon kilo. 
Fındılcç•lık bakımın- biligetleri gö'rüldüğünd•n. 

dan ist;/ısaltitın en çok oldu· Giresun istihsaldtına gaklaş
ğu Vilayet Girtsurı ise de. makta olduğu muhtelif gı/. 

1 son yıllarda Trabzon iölge. ~ait < ~ t -' .. ki akage
ı sfoin yeni fındık sahaların seli toploda11 da anlaşılmalc

dalci artma t1e çoğalma ka· tadır. 

Yıllar 

l926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

Giresun 

17.814 
34.691 
14.367 
5.139 

2:1.75u 
13.355 
20.438 
31.497 
17.0l 5 

Bu istatistiklerin f.la.ta· 
tisine göre Giresun bölgesi 
fındikarının bir htktarından 
ortalama olarak yılda .342 
lcilo Trabzon fındıklurından 
400 Ordu fındıkldrindan ise 
~25 kilo alınmaktadır. 

Halbuki biıe rakip ya. 
hancı memleketler /ındıkla
rınuı bir hektarından /span. 
yada binyüzelli. lalgada bin 

Trahz.on 

4.200 
13 750 

7.!JOO 
2900 
15.4~0 

8.!10 
16.001 
10.300 
8.9CO 

Orda 

8.321 
7.0fO 
3.200 
.1.236 
6.400 
tl.160 
5.760 
5.760 
5.760 

elli kilo mahsul alındığı sÖg· 
lenm•ktedir. 

Bu ralclcamlar gösterigorlci 
biıdelci fındık ziraatından 

tam bir randıman alınama· 
maktadır. Bunun ıehehl•rinl 
fındık ziroıılı prensiplerimi· 
zin taibiki memlekette çok 
geç kalınmı~ olmasına ham· 
letmek lazım geliyor. 

Fındık müstahsilinin umumi durumu: 
istihsal yılı içinde, /rn

dığını tüccar veya mütevas
sıl satan müstahsilin vazi
yeti borçlu f1e 6orçsaz olmak 
/iz.ere iki kısma ayrılır. 

Borçla müstahsil, fın
dıjını pazarlara indirip ug
ıun buld.;u f iate satmak 
imlccinların1 çok defa bula
maz. Emanet bırakıp diledi
;; z.amaa f iut kesmek te hu 
tibiler için mevzuu bahis 
olmadığına göre esnaf, kırı· 
cı oe tüc•ar daima köylüye 
flalctinden efloel yüksek fa
lsle küçük mikıasta <ı1oans 
vermeğl tıe fiatine güzde 
güz zom tderek mısır tevzi 
elmeği her zaman faydalı 

bulmuş 'Ve hu cereyana men· 
fi hareket edenlerin alehdar· 
lığını gapmı1tır. 

Borçsuz. köylü, için pu 
mehzurlar mevcut elmamak· 
la beraber (fındık bölıısin
de 6orçsaz müstahsil hemen 
hdmen bulunmadığı için} bu 
fJaz.iget öteden heri daima 
bu sclcilde ede gelıniş mu
tazarrır olan gine İcôglü ol
muştur. 

Borçsaz miistaluJl için 
fiat kesme endişesi meocul 
d~ğildir. Fakat fındıeını u• 
ıııın müddet mgha/asa ede
bilecek. gere sahip olamama
sından ekseriya ilk a;ıztla 
pailarlara indirir ga satar 
oegahut fiati ileride tesbit 
edilmek üıere tticcar gerine 

emanet bırakarak 6ir miktar 
al'anı alır ki ba da çok de
fa fiat ktsme zamanınclıı ~u
h., eden itildf/ar yüz.iindın, 

iade etlilen fado /ireli ve 
düşük randımanlı fındıklar 
lcöylün zararını mucip olur. 

Bütün bu sagdıkları
mısa iltfoeten fındık bahçe· 
/erinin ço;u 1ehirli araz.i 

sahipleri elinde olması hesa• 

bile ktslm ve yarıcılık me
seleleride Karadeniz fındık 
istihsal 6ölgesin,de baılı 6a. 
şına bir mevzu ttşki ! ıder. 
Fındık ziraati prensiplerlınis 
arasında ele alınması ve ü· 
z.erinde en f a•la daralması 
icap eden mal sahibi fit ma
raba işinin lcökünden halle
dilmesi zarureti o~rtlır. 

Türkiye fındık ihracatı: 
Türkiyeye hariçten pa· 

ra tetiren maddeler toprak 
mahsulleri e madenlerdir. 
Ba,ta tütün olmak üz.ere l· 
kinci derecedt. üzüm hazan 
fındık gelir. Bu hale göre 
fındık hariçls olan iktisadi 
münasebetlerimizin teminine 
ga,agan en sağlam bir ihraç 
m - lı ve döviz menbaıdır. 

Her yılın rekoltesi o 

yıl içinde har.iç piyasalara 
ihaa ıdtlirıe de 6a Cin tilç-

car 'lJtfa müstahsil elinde 
kalen as iir miktar fıt1dı· 
iın ertesi sıneye defJredildlği 
f.laki ise Jı b• gibi stoklar 
hemen ayni senenin sonların• 
da satılarak elden çıkar ıJ
maktadır. 

Fındık ihracalımız.ın 
muhtelif yıllara ait lcıgmet 
miktarları f ındıjın Türlcige 
ekonomisinde ae derece kıy
metli bir ihraç malı olmakta 
eldu;anıı 1fJstermd.tetli1 t 



4 Ağustos 942 Yenlyof 
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Müdafaa mevki- Açık eksiltme ile kuru ot alınacak 
1 • • • 1 Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden: 
enne Qlrmış er 1 - Açık eksiltme ile 60 ton kuru ot alınacaktır. 

Moskova 2 ( a a ) k 2 - Tahmin edllen bedeli 3900 lira ilk teminata 292 lira 50 
· · - uruştur. 

gece yansı neşredilen S 3 E 
yet tebli "i . 1 • 0 ~ - vsa! Kolordunu blıtUn garnlzonlanrda vardır 

_ g · liguıtos gu. 4 - Naklıye ücreti ayrıca nlınac ktır. 
nu kıtalar1mız rostof'un 5 - Eksiltmesi 7 Ağustos ~42 cuma gllnU saat ıo dadır· 
cenüp bölgesinde düşmanla k 6 - isteklilerin belli gDo ve saatte Trabzon sutla almıı 
dögüşmüştür. diğer kesim· omisyonuna moracaatları 4-4 333 

~~;1;~ ~~:r:,,ş11:~bir degi- Açık eksiltme ile kuru ot ahnacak 
Moskova 2 ( ·'· a. ) - Trabzon Sa. Al Kom. reisliğinden : 

Rostof'un cenüp istikame· l - Açık ekiiilltme ile 60 ton kuru <1t alınacaktır • 
tinde şiddetli muharebeler k 2 - Tahmin edilen bedeli 3900 lira il!t teminatı 292 lira ~o 
devam ediyor . bir yerde uruşhu. 
lllmaRlar R u s müdafaa 3 - Evsaf Kolordunun bUtUn garoizonlıırmda vardır. 

l 4 - Nakliyesi ayrıca hesrıp edilecektir . 
mevlı Erine g 'rmişlerdir. 5 - Eksiltmesi s Ağustos 942 cumartesi giloU sHat J 1 dedir. 

Trabzon askerl 'ık k 6
1 

- lste1'lllerln belll gUo vs snatta Trabzon satm alına 
om syoouna müracantlara . 4-4 329 

şubesinden Açık eksiltme ile soman ohnacak 
1 - Maliil subay ve er- Trabzon Sa. AL Kom. Reisliğinden : 

l~rle Şehit subay ve er ye. 1 - Açık ek~lltmlı ıı~ 50 ton SamHo alınacaktır . 
tımler~nin 942 yılı Tütu-n ~o k2 - 'rahmin edIJen uedeli 2öOO lira ilk teminatı 187 lira 
llcramıge tevıtatına 1-8-- n uruştur . 
942 tarihinde ba <ıı/anacalc 3 - Nakliye Uçretl ayrıcı:t hesap edilecektir. 

3'11 r 4 - Evsaf Kolordunun bntUo gnrniıonlrırıods vardır. 
ve v- 11 942 t 'h' d 5 
so• uerileaektir arı ın e - Eksiltmesi 8 Ağustor 942 cumnrtest güatı saat t 1 dedir 

2 • k 6 - lıtekJilerin belli gUrı ve saııttn 'frııbzon sfttın alma - .,. · d oml .1 agın e ilen dört sronuna murıcaatları. 4-4 336 
aglılc mıidcleı içinde komis-
ıen~ muracaatla ilcramigele. 
rlm almayanların ilcra . 
leri merkeze iade edilecm~gt~· 

3 ile e "· l - ramiye alacalc o. 
an malül subay ve eri . ilr.ra . _ erın 
- mıge cuzdanlarile nü/as 

lauvlget cıizdanlarrnı. ra or 
we resmi seneılerini 'Ve b~er 
•d•t foto;raf Şelı:t 
ve~' ıttimlerİde 8 

1

_ 6 ~~~g 
farıhiıaden6eri dııl L 9 •a ltl le veya ue. 

r • a larını gösterir B • 
letllge ve köy 'hr e 
•ilerinde l ı 'Yar hey·. 

n a tıculc/ar f . 
raflı tlm -h b ı otog. 

U a erleri 
ıenetl 'le. e resme 
la , ı ramiye ııe -ı 

üvigrt cüzd l nu us 
-' an arınm 6. 

acııt f otoı· ra/l b ırer 
b a eraber .,. 

rca zora ••lcerlik . . ı • 
mıite$elclcil le • 1abesınde 

omısgona -
caat etmeleri 1- lllura. 
ouraar. uııımu ilan 

Trabzon askerlik 
şubesinden 
AS. Memar 

den ölenlerin ıı"e subaylar. 
tahsiıinfle le l tUnına maaş 
iiıere her •aho uylılc olrnalc 
I r sın zam 

e radı ailesi lca . anında 
araya to l gıtlerini bir 
.1 • P aması ve . 
uoıan t.ıe öl l . Yenıd,11 en er ın le . I 
ne nü/as dai l . agr1 eri. 
i re erınce d h 
ıaret •ttir'/ er al •- ı inesi ı . 
"arıı bu ıibi ail o..ruretıne 
•hı111miye/i l e reıslerinin 
gaprnaları ho an bu öde"i 
.1 Usa su -
uım 6a/q,. mustah. 

an sabo 
naemıırlarca lale. g ve me. 
•tiUmelcte ol 'P tle temin 
l op ,,. -

o "'*lan le UstuhJern 
ntemar/arı:~e it $Dbag ııe 
la ua ayn· 
aıelcet et111el . • ı ıurıtle 

olurıar. ''' /uzumu ildn 

Açık eksiltme ile Saman· alınacak 
Trabzon Sa. AL Kom. Reisliğinden : 
1 - Açık eksiltme i'e 50 too Samırn alınacaktır. 

50 k2 ·- 'rahmin edilen bedeli 2500 llra ilk teminatı t8i lira 
uruştur. 

3 - Evıar Kolordunun blltOn gnrnlzonlıırında vardır. 
4 - Nakliye Uçrell ııyrıc8 hesap edilecektir. 
5 - Eksiltmesi 7 Ağuston 942 cuma gllııü seat 11 dedir. 

ko 1 - isteklilerin belli gUn ve santta Trabzon satın alma 
m syoouoa müracaatları . 4- 4 3~8 

Acele saflık dükkan 
Sandıkçılar içinde cadde üstünde Pazar

kapu camii karşısında içinde haien tenekeci 
oturan tahtani fevkani 18 No. lu bir bap 
dükkan acele satlıktır. 

1 
Talip olanlar Pazarkapu Ruşen sokak 

.: 1 numaralı eve m uracaat etmelidirler. 4 8. 
4Jd&Nf&35wt!'tı fW 

Gayri menkul satışı 

1 

Mulıammen Muvakkat 

Vakfı Muahası bedt'li teminatı 
- - Ne"i Me1ıkii M S L K L K 

Fatih -·e;- -.- - - - --
amı arsası Paur k.apu moloz 186 10 

Vakıflar Mu·· du·· l .. ğ.. d r u un en: 

93 10 6 99 

YetiYuka~da evsaf, yazılı bir parça gayrimenkulün milki 
24-~~ın P<:ra .ile satdmnk üzre 3-8-942 tarihtnden 
artt1r 942 tarıhine kadar ( 20) gün müddetle açık 
muv:;:~a kon~lmu~fur. istekliler tahmin edilen bedelin 
idare . al temınatım arttuma gününden evvel Vakıflar 
ihale sbı vdezrıesine yatırmcğa ve kati ihaleyi müteakip 

e dini d f · b d I işbu g . e atan ve oeşmen veımeye mec ur ur ar. 
müsad~/11 menk~lün kati ihalesi 24- 8 942 taıhinie 
/erin saıtazartesı qünii seal ( 15) te yapılacğmdan talip 
edilen _ş ş<ularım anlamak ve pey sürmek üzre taym 
komisv~~n ve saatta Vaklflar idaresinde müteşekkil 

Kapalı zarf ile odun clinacak 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 

\ - Kapalı zıırf usulü ile 6CO tooodnn alınacaktır. 
2 -- 'I'tılımio edilen b€deli 12000 lira ilk ternine tı 900 il 
3 - Evsaf kolordunun bütün j!aroizoıılarında vardır. d• 
4 - MUnakasA!U 21 Ağustos 942 Cuma gUI!ü saat ıo. 
ö - hleklllerlo belli glln ve sııa~ta kanunun 33 madd~ 

tarif edlldl~i veçhile tıezırlayacakları teklif mekiuplım ıııeki-
saatrndan bir saat E:>VVel Trııbıou satınalma komlsY0 

müracaatlara. . 3-4 :128 

Kapah zarf usulü ile odun of ı nac 
Trabzon Sa. Al. Komisyonundan : 

Kıtpıılı zarf usuıu ile 600 l•m odun alınacaktar. 

ı - Muhammen bedeli 12000 lira Uk teminah 900 Ur• 
3 ....... Evset Kolordunun bUtUo gaınizonlarındıı vardır ·d 
4 - MUnaknsası 24 Ağustos 9-12 pazartesi gUnü saat 11 
5 - lsteklilerio belli gOn ve saatta kanunun 3'l. madd 

de tarif edildiği veçhile hıızırlayacııkları teklit mektuplerırıı 
ıUtme saattnden bir ıa11t evvel Trabzon sııtınalın1;1 komiıyoO 
tevdi etmeleri. 2-4 ıs1 

Pazorhkla taze kabak alınacak 
Trabzon S11. il/. Komisyonundan : 

1 - Pazarlıkla Mliteal:ılıit ınım ve hesabma ~cıoo kilO 
kabıık ıatın alınacaktır. ' 

2 - Tekıırrur edecek fiat üzerinden yllzde on beş ted' 
alınacııktır . 

3 - Eı,rs~r kolordunun btıtllcı g11rolzonl11rında vardır. it 
4 Pazar'ığı 5 Ağustos 912 çarşamb.i gUon aııt ıo ded 
S lsteklilerin belli gUn ve saatta Trabzon satmal1JJ1 

miııyaouna mUracaatları. 

6 Partiler ayrı ayrı il:ıale edilebilir 

Pazarl ı kla odun alınacak 
Trabzon Sa. AL Kom. Reisliğin<len : 
1 - Pazıırlıkla 62500 kilo odun salın ahnacaktır. 

~ - Tahmin edilen bedeli 2500 lira kat'l lPmioııh 375 ur 
~ - Evsııf k<>lordunoo bütün garnlzonlaraoda •ardlr. 
4 - Pıızıırlağı 5 Ağustos 942 çıırşamb." gUnU saat ıu,30 d' 
5 - lsteklilerın belli gUn ve saatta Trabzon satıo 11 

koıoisyouu oa müracaatları. 368 

Tanzifat ve tenvirai· 
vergileri hakkında 

Belediye Riyasetinden: 
T 941 ydı içın tahakkuk eden tanzifat ve ten~İ 

vergi ve resimlerinin tediye müddetlerini gösterir i'11 

nameler mükelleflerine tevzi edilmektedir. Yazı it f11 

det/erde tediye edilme ven vergilere 0/ 010 zam edile~~k f 
i si/emval kanununa tevfikan tahsil edilecl'ği bi/dirılıf· 

. 
Hava gedikli yuvasına 

namzet alınacak 
T. Hava kurumu başkanf ığınc1an : 
1 - 3u ıene bava gedikll haıırlnma yuvıısrna a lıll 

kararlaştırılan orta okul mezunları ile g •dikil DHmzedi tbll 
tamamlırnmadı~ıodan aŞağıda yazılı şartlıır içinde noksan ın I~ 
kararlııştmlmışhr. 

A - 1926 doğumlu olup Ortaokul öğretmen kanaatil6 

aJtığı iyi d~rece ile bitirmiş, fakat olgııolıık lrotlhanıoa ~ırı:ıı• 
olanlıır. 

B - 1925 do~umlu olup ortaokulu öQ-retmen katı•• 
bitirmiş olgunlukta ikmale kalmış olanlar. 

Evvelce tamim edilen şıırtltırı haiz iseler gedikll nsııl 
olaıak küydedilecekler ve lnöaU kampına sevkleri için mer1' 
emirlerini bekleyeceklerdir. 

2 - 1341 doğumlulardan birinci maddenin A. B. fı1' 
rma göre ka;ıdE:dllecekler, ancıık kadro lk'llel edilmezse cel 
karar laştmlııcıtk tır. 

msulının üst.. d 
un edir c· ıd· b ~~.._. · ' ı ozmaz yumusatır . Harunlar Tiraş bicaklorını kullan ı nıt. 
-~~~ . 
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