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Un Bekleniyor rsaneleri -, 

o 

Geçen haftaki İstanbul 
gaıetelerioin b' . d (B 
tın h' ırın e, ar-

sa ıller. d k' de lOO ın e ı terRaneler 

1 -150 tonluk gemi 
;!k yapılıyor) şeklinde bü 
~ punto harflerle ~ekil

ınış bir b l k b' aş ı altında kısa 
ır Yazı görmüştüm . 

Kü "k · rııd~ 'b çu hır bav&disten 
ı aret ol b 
k an u yazıyı okur 

.d_ı e Hat 
e- da ' 

35 
ırama, yanıb şımız 

k 
ol 

d ' O yıldanberi durma· 
an d ' l 

' ID ~nmedea kayık 
nıotor ' ' 
S.. ve gulet inşa eden 
urnıe · nenın meşhur ( ! ) ter-

sanel~ri gelmişti, 
Bırinci Cıhan harbini 

Yaşam111 ol l b'l' 1 . ·r "' an ar ı ır u kı 
ra.bzonun 40 - 50 b' h l", 

bı~f ın a ıs 
~ us •• d k u ıçın en mühim bir 

rıılD lısmını ve milyonlara baliğ 
o an m 1 d . a ve eşyasını, bura-
R a ınşa edilmiş bulunan 

Kayıklar, ( Yapılar ) diğer 
arad. · ' enız sahillerine s ktar-

hlışlardı 

· . Muba~eretin kanlı tufanı 
ıçınde bu k·· -k k . h ' uçu te nelerın 
.erdtekinde, İslam Mıtoloji

•ın e 
s') k yaşayan (Nuhun gemi· 

1 
adar değer bulunduğunu 

en az l l o uı ya ın hafızası 
d~d çok iyi canlandırabilir 
111~ k Birinci Cihan harbının 

h~rarltığı sabillerimizde 

ıt-

ırer ı~ ki 1 . . ' k ~ı ı yo gıbı can 
t ~taran, mal kurtaran yerli 

M :eler , . ayni zamanda , 
. u aceretın tabii bir netice-

•ı ol k la dara . ı muayyen nokta 
. r a tekasüf eden nüfusa 
llşe dd . ' 
kurta ma_ esı taşımnklada, 

rdıgı canları yaşatma 
Ya •mil olmuştur 

D .• 
aha sonraki kurtuluş 

sa\taş d K l . . ınuı a, oıtradeniz tip 
erınıu; Taka ve kayıkların 

cepane nakliyatındaki biz· 
n.ıVetlerini hepimiz biliyoruz 

e 'h . r'ı . nı ayet bugünkü rolle. 
nı de .. 

Roı·· d 
d v un en , hizmetinden 

egerler' · k l 
bil - . ı~ı o ayca anlaya 

ecegımız k'· '"k d uçu eciz va-
81 laların 
h' . a ' son zamanlarda 
ıssedıl 'h . 

dad en ı tıyaç meydan· 
ır Bun · · l(•rad · . k nu ıçındir ki, 

kUçük e:~z ıyllarında, küçük 
k d' oşelere sığınar-k 

en ı k d" a • 
ve • en ılerini yaratan 

Yaşa lan tezgah 
sanelerde . ve ter-
la.nnı yenıden bir can-
t .a 1 nızlanma 1 baş gös 
erınıştir "' 

Geni· 
larda ş k~e normal zaman 
zen.ı b ~a ıneleştirilmesi el -
a u unan bu 'b· .. eseleri . gı ı mu es · 

.. n ıhtida~ . 
g()renekı 1 sıstem ve 
De,let erden t kurtarılerak 

çe h' 
Rerekir İdi ımaye edilmesi 

Bunar • · 
let hiın& a~men, yani, Uev 
n.ıaıaran:esın~den uzak kal 
k~dar idara~rnen , bugüne 

llleı mevcudiyet 

edebilmiş olan ve tarihi İtİ· 
bariy!e 17 nci asra kadar 
giden Sürmene tersaneleri, 
Babadan evlada bir intikal 
zinciri yaşatan usta ve kalfa 
ları övmemek insafsızlık olur. 

Yolda 100 çuval un var , aynca posta ile beklenen 

"'-unlar gelirse ekmek yine 300 gram verilecek-J' 
Rc: smi kayitlerden pka

rnbildiğimiz malüınata na
zaran, 350 sene evvel (Ka
ba Sakal) adındaki bir Türk 
us tası, Sürmene'nin Sargona 
köyünde Çapar inşasile işe 
başlamış ve Sargooa tama 
men ve Kemerli , Markan· 
doz, Koşluca köyleri halkı 
kısmen bu sanata kendile
rini vermişlerdir. 

Samsundan motorla· ge· 
lecek olan 100 çuval unun 
bu akşam limanımıza gelme· 
si beklenmektedir . Pazar 
günü limanımıza ıelecek 
olan postadan ayrıca un çık 
ması umulmaktadır . gerçi, 
gaz~temiz makineye verildi
ği ana kadar , bu uoların 
yüklendiğine dair malumat 

Mısır · 

Süiistimali 
Mahkemesi 

Bugüne kadu yaşayan 
ve adlarını yazdığımız köyler 
halkı. tarafından yaşatılan 
bu inşaa tcıhk , Sürmene li 
man dairesi kayitl..:rinden 
anlaşıldığına göre de, 1650 Bugün Asliye Ceza mab · 
deniz vasıtası tes~iJiİıi. müm kemesinde mahkemeleri ya · 
kin kılmış ve bu miktarın pılan mısır auiistimalinden 
üç mislini de hariç limanlar suçlu Ragıp ve arkadaşları · 
için yetiştirmiştirı na isnat olunan fiilin mabi · 

Tersane'oin şu bir kaç yetine göre hadisede Milli 
il k · · Korunma kanunu hükllmJe · 

yı ı wesaısı nazarı itibare 
alınınca, üç adet 300 to lulr rinin değa umumi hüküm · 
mo torlu Gulet iki adet'ioo lerin tatbiki lazım geleceği 
tonıuk çektir~e motorlu. 5

1 

ne kan.r verilmiş ve yal~ız 
adet 60 tonluk tahmil ve şekil v~ usule ait bı, kına~ 
tahliye çaparı • onbeş adet üzer~oe sQçlular şimdilik ser-
20 tonluk m~lorlu Taka, best bırakılm1ştır. Takibat 
yirmi adet muhtelif çapta umumi hükümler dairesinde 

b l k 
. . d .. t cereyana başlamıştır. 

n ı çı vasaıtı , otuz or 

gelmemiş olmilkla beraber 
' mevcud unumuz olmadığına 

ve un talep edildiğine göre. 
dediğimiz gibi pazar vapu 
riyle • istenilen unların gel. 
mesi galip bir ihtimal dehi 
linde sayılmaktadır • Eğer 
istenilen miktarda un gelir· 
se pazar gününden sonra 
ekm~klerin tekrar 300 grama 

• 
Ali Becil Bulat 
İş bankası meclisi idare 

azası değerli gençlerimizden 

Ali Becil Bulad evvelki gün 
Erzurum yoluile şehrimize 

gelmiştir • 

Fındık amele 

çıkarılması tabiidir. 

Bundan bışka • pek ya
kında toplanmasına başlana. 

cak olan yeni flbdık mah
sulü amelesinin iaşesesini 

karşılamak üzere 54 ton 
arpa unununda bu gün ve 

yarın Samsundan ıelitimizo 
geleceği öğrenilmiştir • 

Çarşı camii 

civarındaki 

an kaz 
Çarşı camii yanıodakl eıki 

dUkkao yerleri, ankaz yığmları 

halinde herkesin gözüne batıyor. 

Pek dar ve blrlblrl Jçlne 
ıirmiş bulunan bu civarın bina· 
ları arasında, yıkılması ierekeıı 
harap ve eıııkl dOkkanlar mev

cut -lldu2u halde. yıkllanın ye

rini temizlememek, bllellİleylı 

ne dereceye kadar dotrudur!. 

Buradaki ıınkazıo bir an ev

vel temhdetUrllmeılnl ve cami 
ıatrafının ~nıelleştirllmeslnl Be. 
lediyedan ve E•kaf'tan bekli
yoruz . 

spor sandalı inşa edilmek M ı s ı r 

1 

yevmiyeleri Arazi tevzi suretiyle, büyüklü, küçüklü 
seksen parça deniz vasaiti 
nin limanlarımıza kaıandı · 

S U İ İ S t İm 0 1 İ Fındık mahaülünun top- k . 1 
omısyon arı 

Mahkemeye intikal eden lama zamanı gelmiş oldu· . . 
mısır tevzi suiistimali tah ğundan bahçe sahipleri ame- !Iraz/ fevzı komısyon rıldığı anlaşılar. 

Bundan başka halen, iki 
add 300 ! Quluk , bir adet 
450 tonluk , bir adet 150 
tonluk Gulet' le 25 ad.!t mulı 
telif çapta deniz vasaiti 
inşa edilm~ki:edir . 

Su cihet bilhassa kayde 
değer ki, 30) tonluk bir 
guletin inşa mühteti bir ıene 
olduğu halde Tersane- ma-, ' 
kineleştirildiği taktirde, bu 
müddetin üç aya inebilece 
ğidir. 

İstanbul gazetelerinin, iri 
punto harflerle , yeni bir 
keşif gibi canlandırdığı Bar~ 
tın inşaatçılığı, Sürmenenin 
350 yıllık Tersaneciliği ya· 
nında bir nüvedir . 

Ginül isterdi ki·, köklü 
bir şekilde devam edegelen 
Sürmene Tersaneıti heı kc!s 
tarafından bilinsin ve Dev 
letin yapıcı eli burayı ibti 
dailikten kurfarsın. 

ÇULHA 

Bölge Asbaşkan vekili 
Bölge u s başkan vekı/r Ha9ri 

Gür ün Kursdarı aL•dt tilie deein 
bu vazif e su sro1ları ajanı irfan 
Savaş tarafından tıek<iletm ifa 
olunacaktır • 

kikatinin kazalara da teş le tedarikile meşgul olmakta aza/art şehrimize gelmişlerdir 
milile hakikatın meydana ve türlü zorluklarla karşı· Yakındc faaliyete geçe-
çıkrılması için ticaret ve laşmakbdırlar, cek olan komisyonlar. sim· 
dahiliye vekaletlerinden gelt-n Haber aldığamıza göre diye kadar vilavet dı:hilinde 
müfettişler keyfiyeti incele bazı bölgelerde amele 150 tevzi harici kalmış olan ar-

ye başlamışlardır. kuruş yevmiyeye de razı.I aziy/ lcoylüy~ tevzi edecek-

Cevdet Sükas olmamaktadır. ferdir. 

C. MUddeiumumi muavinle· 
riodeo Cevdet SOkas, senelik 
mezunlyetloi geçirmek llzre bu
gün Rlze'ye gitml$tlr. 

Yeni tütün mahsulü 
So" ysğrnıulıırdı:ın tHydala· 

nan y-enl tutun mabsulUnilrı 

miktnrının teFbıti işine bugQn. 
lerde başlanacağı öğreoUmlştir. 

Ekmeklerden 
Şikôyet 

Bazı fırınların çıkım1ıklaı ı 

ekm!klerio çi~ olduğu ve bazı· 
larıoın da tHındao çıkıır çıkmaz 
dumııolle tt"rıııtye konulup satıl 
dığı ve bu suretle sıcak tartı . 

lan her ekmE'ğiu sı:ığuduktao 
sı>nra '.iü , 40 gram noksan gel· 
di~i bn zı okuyucularııfııı tarn· 
fındPn şik.9yet edilmektedir. 

E<m .ık istitıkakıoıo 150 gram 
üz~rinden ~ :.: . ıı l ~.l .!Uğü bir za. 
manda ao , 40 gramın bir ehem 
mlyet taşıdığına 2öre alak!ll· 
larıo dikkatini çekiyoruz • 

Spor 
- * 

Bölge Kürek Birinciliği 
6 tekte Garnizon gücü 4 tekte 

İdmcn gücü kazandılar 
2 -8- 942 pazar günü dört teki Trabzon bölge 

Bölge kürek birinciliği, ha· birinciligini kazandı. 
vanın muhalefeti dolayisile Altı tekler arasında bi
tehir edilerek pazartesi saat rinci günün ikinci yarııı 
l 7 de ve salı günü saat Garnizon gücü, Doğan genç· 
12 de yapılmıştır· lik ve Trabzon -gençliğin 

İlk yarış 4 teklet ara-
iştirakile yapılarak Garni

sanda iki katagori iherinden 
ıon gücü 9 dakika 58 ıani

y a pıldı • ilk katagoride id. 
ye gibi çok iyi derece ile 

man gücü, Trabzon gençlik 
birinciliği kaıanmışbr • 

ve doğan gençlik yarışarak 
idm~ n gücü S dakika 15 Kafilemiz bu gün Erzu· 
saniyede birioci, ikinci ka- rum vapurile Sinoba hare
tagoride Garnizon gücü 5. ket edeceklerdir. Kendileri· 
20 de ikinci gelerek sali ne rahat yolculuklar ve mv· 
günkü fi~~de idman ıücü 1 v~ff akiyetler dileriı ! 
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İKTİSADİ DEVLETÇİLİK 
Bir asırdanberl blltila hey. memleketlnıizde nasihat, teşvik 

betlye gOzllmUzUo öoUoe diki- ve tavsiye tıe derhal uynrıdır· 
len blr mesele var : garplılaş. maya imkan yoktu Mılli endüst 
mak . Karlofça muııbedeııiodrn rlyi kurmak, gıJrplı oJmarııo ilk 
sonra blr tevJye gerilemekte ve ı · d 
ol o arurı 8 ıııu~dı ve 'rurkl}le 

arı smanlı devleti, lII Selim cUmhuriyeU seksen srnelik ka· 

sokmaktır . Fakat başkasıoıo 

tekniği ile yaşıyan ve başkası · 

om sermayesine ba~laeso YN· 
Jerda kozmopollt fikirler • bu 
tekniği v~ sermayeyi bizzat ha· 
zırlayan mUbltlerde milli fikirler 

uyanır. lktlsr di devletcllik bizde 
milJlyetçili~ln ve garpçıhğıo 

zamanında ııihı;oet ırnlamay11 ~a~ızlığın doğurduğu zararların 
başlamıştı ki garp!ı olmaktan onUoe • geçmek için iktisadi 
başka kurtuluş yolu yoktur ve devJerçillk) 1 ttıh.~kkuk ettirdi 
garplı olmak, her şeyden önce· İktlso.di devıetcillıt lılzi garp uyımınası için esas temelleri 
garbm t~kolği ile silahlanmak sermayegınlo iktisadi nnfusun- hazırladı. 
demakt!r,: garbın ıihoiyeli, ya ~an kurtarırken tekniğin dt>ğur V ııklne, rııdyö, sinema, trek 
şayışı, ldeall ouu lakibeder. uuğu yeni ıttıtiynçlarla beraber tör , tren , kamyon , otomobil, 
ruli Fakat laozimat, halla Meş. ,~mumi seviyemisl .Vllkseltiyordu fabrika: kaskbalara ve köylere 

Yet 2'11yeye hiç bir zaman leknikle tlklr nrasıadn sıkı kııdıır sokulduğu zaman halkm 
ulaşamadı. Buna rnanı 0180 yal ba~lıiık vardır. Her fikir sevi- ister istemez gözll açılır; okuma 
~~~ ümmet zihniyeti, imperatör YesJ, bir tektik şekline karşılık şevki" uyaaır • fçlimısl ilgileri 

ideresl deQlldl . Buna asıl tır. Sııpaoıa. çift sUreo ve tez artar, ortaçoğ zltıaiyetlnden sıy 
:::ı olan : eonehi endUstrinirı glihla dokuyan adıımın bilgi ve rılır. l9t4 . 1938 ımısmdaki on 

mUoden kurtulnbilmek için iörtış seviyesi makine kullanan dört sene lclode ilk , orta ve 
~ç~:~slr~vl ~bizzat lmemleketin ~damın bilgi ve görüş seviyesin yüksek tııhsHde tıılebe sayısıoa 

e urmak lazım geldiğini b~o fçikok geridir. Bir memlekf!te dörülen ölçüsüz derecede bUyOk 
anhyamamıık h . Tanzimat 1

' rl getirmek içia bıışlıca artmn bu şevkin neticesidir. O· 

M~şrutiJet, esasta liberal ld'~e _!01, ~taya bu fikrin tekniğini kadnr ki, halkın ra~betini doyu 
devlet veya fikir adamı oıa:a~· o _ rabilmek için blnıthırımız, oku· 
~teılanlın , ~arbı siyasi bUııl'iyet d a rna v:ısıtalorırnız, ö~ret.nenlerl 

musavltık zaviyesfnd ö miz yetmiyor; sınıflar dolup ta-
dUler Bu · en g r· şıyor : ( Çift tedl isa t } usulllne 
l~ln dO"'r glorlüş.u~arp milletleri (BAL r ACIOGLU) başvurmak zorunda kalıyoruz. 

., u d Hetta bize ollfuı B' 
eden ve etmek isti ır Odam olsaydı . iki Tanziınat'ta Namık Kemal 
s Yen garp yanını alçak sedider le c1- ( b · ) dl b 
h
ermayesi ve impe:atörluıı.u-n til S J . . oşesey. ser est ticaret ye eğmyor · 
akim "' m e irlerrnrn üstüne K.ır~ehı'r d Mülkı' kt bl iktl t 

ba uoıuru olan 'fl\rkl .. rden /ı 11 .. u . ye me e sa 
k ' ., a ı arl alsaydım Ot ki Il' i O ( i' ş a bUtUo unsurlaa için de~ nnuı .. . · yaslı a muıı ım tıanes Puşa, eanay ı 

.ru idi. ÇtınkU Jlberalll~in iktl krlı/la~z;:'~e M;~urhDalılarrndan dagiliyentn himayesi -ı.ısuln) nü 
aııt alanındaki neticesi k 

1 
M çırsey ım. ıvarlarına şiddetle tenkit ediyordu . l-ieş 

r • apı a v ustaf.. a Rakım celf/errnde11 ve dı" tı· ı'kt·ı tç l d M t.. ımıım ecnebi sermayefiioe k . 'esarı 1 "l'kl . ru ye n sa ı arın an e . 
Şı ardıoo kadar "Çık 

1 
ar. • 1 ennden lavlı 1lar med C1:1vlt , açıktım açığa libe· 

d~~ll · dl ? u 
0 ınası al 

15.aydım · lavhalarm çerçe ue • r~ldı . O devirde hakim olan bu nııy Memleket lçerf. erın/ gül k ;· 
ılnde bu d k l . • aran ıl , hile motif. 

. n an im istifade ede erıyle bezınmiş renk renk Türi<.. 
bilırdi ? ~ Osmaulı . t ilıl men Y'lğ/ ki 

. ı ar nde ea 1 arigle örtsrydim . 
çok hcarı burjuvr.zisl gelişmiş Ta~arıa bakan uıun rafları üzeri 
unsurlar . Bu suretle ( DUyQ "ı e rşlemell bakudarı sahan/ ır ve 
Umumiye ) (A ı au encereler k d 

.. ' nar m şlı ketler) i d 0fl•aı; cm . Tepecam 
ve rf'ıılerln yanıbaşında me,,....l arcn an al . 
ketin cr\Jdl11oi k - e. .. -ı ' mavı ue yeşil ışıklar 

• "' ' ullnndıg,ı, Yedi"'i suzu seydi Bey 
etyadao bUyQk bir kıRmı dı ıı; da yanan .kuru az ' mermer ocağın 
dan geliyordu. şar kürk/ . . rneşıı tJe akas_ga 

u e~tnın çatırdı sr havnsrnda 
Buı:ılan satın alamıyan halk zdezlseydı. Sen yine agoklarına 

geUcce: teıgAhlar 8 o aıran m • . . . 
silnht ve eapaolerla t k aııı entarını gıysen 
d . anmış Olan l:ıu halk ' ipil _op_u ~a,ın1 öpen uzun sa çların; 

81 lhtlyaçtarıoı ken • Otup Orü b' 
vaaıtaları ile 111.4 dl iptıdııi .. · P ır su/tarı kauuju gebi 

ır. \4ernıekt Ofuz,.J başına k 
bir şey Jııp11nıadığ1 lçioen başka ocagın ganınd okysan t>e gdip 
ıeviyeel daim umunıı örtıllü d' . a ır~ehir halisi 
ınabkQoı b' ha geri kalmaya zayıfi ıke "~kn ~zuine otursaydın 

lr aldeydi. h emı lı ıırt M 
'rtlrklye CU . alısı örtül· ırıı • ucur 

l1Ustriyl menıleklD~urıyett en. ıaman old u~yastığa dayasan her 
kurmak kar e içerisinde yeşili lıiç ıı~u gibi ag· , elırerıin 
bUyUk ı · a~ıcıı verdi~i 2Gn iki göz/erir,; gs~rılmek lıi/migen iri 
b l şı lrdeo haşarnı d' oıı erime dk . 
aş amış Oldu: TUrkf ' ağa ınlstgdı'n . ı sen ' benı 

sermayeoıo anr ye rı ecnebi teme/inik 1 .en makul sözlerimin 
blıı,k ve halkın usundan kurtar ve en s ernır,,. çürükleri fÖrserı 
ııeltmek Se'\llyeEir i JUie. ahengi :;:;~i/ sözdl~rirnde gizleen 
lar boy~n!:Ta::ı~.llerinln esır seg ın. 
ehıe etnıi ır gellşo:ıeyte D- - -
endUstrl :e ~~dukluı nıoaorn 09 .. Um 

- ıcaret ha11atıo1 1 h. ev ı n rıuırlar 
~lcrıııra "t4ı:undcrrı Akif şfh .• mbı~lıasebe memur 

rının ır k k 
dünyaya 1 . . er e çocuğııa 
.. · ge mıştır ,,0 oma, J•ı ., vruga uzun 
k wı er Ana b 

utla, ız ve abaıını Mikrop 
Yaıın için b' 

t ır rncksaı b' • ~ 

telakkiden ayaılıın yalnız Akvi 
ğltznde Musa'yı g<>rnyoruz. Er· 
klloı Hıubiye Mektebi lktlsııt 

muıılliml oho bu zat , ( llmi 
Sorvet ) adli kitabında ( nuulü 
himaye ) yi mndaraa ediyordu. 
Fakat deninin umumi zihniye· 
tine mukavemet edemiyerek 
susmaya mecbur olmuştu. Ziya 
Gökalp aocak 19t6 da milli en· 
di\ı:ıtriyi korumadan bahsetmez 
olduğu dUşU.ıUlemiyordu. Asır· 

larıa lbmnline karşi radikal bir 
devil bulunınaaı, endüstrileşmek 
lçio devletin blzzııt , işi ele al
ması lilzımdı . Bu yola milli in· 
kılaptan sonra, Cürnburiyet hil · 
kUmetl gird1. BUyllk işler dai· 
ma büyük adamlar tarafından 
yapılabilir. Vö bOy Ulc fedakarhk· 
lar ister . Mey velerini zıımanla 
\Terirler . Bunun içt"a , yapılan 
planlardan derhııl neticn görmi 
yenlerin için'1e belki bu teşeb 
bUzler bir ondişa uyandırabilirdi 
Fakat on sene sonra bu teşeb 

bUslerlo meyvelerJni hrılkın U· 

mumı seviyesinin yUkselmealn 
de, her hususta şuur kaıanmaoa 
bıışlıımıs oJıın Tnrk tniiletinde, 
milletin umumi uyııoışıoda artık 
hlllUo açıklığJla iôrüyoruz. 

hllml .Ziya Ülken 
aşıwıo9anlar V • ır Unan ~ ~ · 

se t • ' atarı tı M' İ 
.tJg ıı yerine Mernltk ~ ıllet B RKAÇ SATIRLA 

tıı sınırlar11ıd .. et11ı rnanı. 
L an iUmrük ~ 

~- ... 

- F 
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Kiralık Ev 
Yazan 1 Tercüme eden } 

\ ... _ Herırg Harland Cemal Enis -~ 
Deniz kıyısmda, seyyah· j müddet h1.1funduğum sitİ· 

/arın uğramadık/en Norm·rn kamete baktıktan sonra' 
diyanm bir köşesinde , ye· bana doğl'U ilerledi/er. QÖ' 
mış bahçeleri . koyun ve neşten yanmış yüzü ;Je. 
ineklerin otladıkları narin ihtiyat erkek kaim b;, abB 
rtşi/ çaytrlarla süılü ve ka ı giyiyordu ; kadmm saç/at; 
ra ağaçlarm koyu gölgele- ağarmıştı. ve başma beV8 

ıine sığmmış yo!larJ bulu· pamuktan bir başlrk öıl' 
nan gayet sevimli bir koy müş, önünde mavi bir arı· 
de, güzel bir evdi. lük taşıyordu . Her lkiçİ de 

Burada bu küçükevi gö · köylülerin yorgun ad1111l9· 

ıenler haJ'ret ederlerdi. çün.I riyle yürüyordu . 
kü civardaki dıger bütün Ben s e J a m verdikfefl 
evler kaba köy evleri yahut sonra : 
işçi kulübeleri id(,· halbuki _ Bay ve bayan LeroıJt 
beyaz duvarlarr , . Fransız 
tarzmda dar. uzun pence 
releri. önü demir parmak· 
/Jklarla ışlenmlş balkon/an 
ve Venedik farzmda perde 
/eriyle burası küçük, şık bir 
köşktü. Gül fidan/art • sar
dunya parteleri ve yemye· 
şil bir çimenlik arasrnda 
parlak küçük bir bahçe için 
de cidden gavet cazifJ bir 
görünüşü vardı . Bahçenin 
ilerisinde. fantezih şekiller 
gibi bir biri üzerine eğilmiş 
bir sıra ihtiyar elma ağaç· 
la11 bulunan bir meyva bah 
çesi de vardı . Sonra • nir 
mil ilerde denize ve denizin 
parlak yeşıl ve erguvani 
renhleı le yıkadığı beyaz ka· 
yalara kadar uzuvan sart 
mısir tarlaları göze çarpı
yordu. 

Duvara asılmış bir levha 
pek te itina ile yazılmadığı 
anlaşılan yazısiyle, Dieppe 
de bir ilan idarehanesin· 
den endiqim malumatı te-
yidedıyordu. Bu ev kiralrktı; 
uzun süıen iki saf!t yolcu
luktan sonra . bu evi gör· 
meğe qelmiştim . kapmın 

önünde durmuş zili çabyor· 
dum. bu zil güzel işlemeli 
biı sapla kapının dış dt:hli · 
zine asılmış büyük bir zi/di. 
Se:,i ta uzaklardff. kövün 
seuiz /, avasında akisler 
hasıl edebilirdı. 

Her halde. yolun üzerinde 
yüz metre ilerde damı kuru 
oth örtülü basık bir. köy 
evinden işitilmiş olacak ki 
o anda dışarı bir erkekle 
bir kadm çıktı . bunlar bir 

siz misiniz ? 
Diye sordum ve evi ba~. 

mak için Dieppe'den ge 
diğimi ı:mlara ön/attım. ~ııfı 
/ar beni bekliveceklerdı '. 
ç ü n k ü idarehaneden. e~: 
bakacağı mm on /ara b1'd 
rildiği söylenmişti. 

Fakat şimdi onlarla kO' 
nuşmam !fendi/erini bif8~ 
şaşırtmış gibi oluyordll ' 

d,. 
hatta. onları telaş/andır 
ğmı, üzdüğünü de söyli~e. 
bilirim. Kı11şıklarla dolu ıh 
flyr.r yüzlerJFJi kaldınp erı· 
dişeli bana baktılar . yirıe 
ayn; endişe okunan baklf 

/ar birbirlerine bakıştı/af· 
Kadrn ellerini oğuşturvt 
gibi yaparak sinirli bir h8' 

reketle parmaklartnı oyf1d: 
twordu. Erkek biraz tere 
düt edip kekeledikten sof1' 
ra, anlaşılmaz bir ha/de:~ 

- Evi görmeğe mi gel ı· 
niz, Bayım ~ dedi. 

- İdarehane bunu sftf. 
yazmıştı deg"ll mi ? bugO~ 

·ı· bu saatta beni bekliyeceg 
nizl onlardan öqrendim · 

Erkek lastik etti ; 
- Evet, sizi bek/Jyordok· 

Fa1'at bunu söylediktef1 
sonra , gene sustu . gerı~ 
aym endişeli bakışla /JI 
birlerine bakıştJ/ar. !(adı~ 
ümitsiz bir halde başıfl 

"Oe saJladıktan sonra öntJ' 
baktı . Erkek durumu itlJft 
edecekmiş qibi : 

- Matüm ya, Bayım· ·· 

Diye başladı. Fakat ge?~ 
kelime l·ulamıyormuş gıb 

rıet trıodagı h ııuz giren 

~aymun he~Hig~: Z~pkp,~liai bir R!lma~""an 
ızansıı ue id 1. a ıt ede,. U 

''J.ıoı;sız k • ·ı yet İçirı en ı~ı er cemı· 
• muzır · 

ve Kalay 
kaşlaı ım çatarak bir şey lef 
kekeledi . bunun üzerif1e 
ben sordum: ? 

- Yoksa. ev tutuldu f11l1 

Hayır. ev tutulmadı· 
Nihayet kartsı yere ba~· 

mrkroplardır . !U!Jı/abifecek 

. Cemiyet bunlara k 
nı büliin çıplak/ • arşı kini 

ıgıyla a ıı 
mugorsa bile · çı,.a ııur 

ıçten · · 
ı•len bir nıfret d rçe kabarıp 
ve icabında bu ı;,~~uğıuıdan 
• · ne/ retı ıc gı ;;ekild k il ap ett" e u anaca· d 1• 
edilmemelidir. iln an Şrip~e 

Bugün içi 
d'·. • rı ancak ukala d 
_ ıgımrz bu güıuh . I . e 
o • d ış tnrrıı~ b' 
tyrrı uyan b' k .. ır 

k d' ır alp loş 
en !ite di>rım~ııi d "r.. • ısa• 

" u,.urıebı/ç d' 
menıup oldQk/ . ey ı 

arı «:emı et 
feg kazanabilircl' g çok 

'· • 
KORLU 

• 

R İın~~anı magfiret nişan, yak· 
d~~ 1 ça her aile reisini düşün· 
uren ın • 1 1 . de '-al ese e er aras111da bır 

K ay Dl ı l • t 

Y. ese esı bulunmaktadır 
b ıyecek · k · ususund .. ve ıçece tedariki 
durunıuın:; ~~nden güne genişleyen 
IDtz Yenı ._

1
• ı &det ayında, alıştığı-

b eıs: erden b • l . 
ırakına w ı z e r ı mahrum 

/acaga benziyor 
t alcat yenı ı d : · 
ancere g 1. e"' eymce , hatıra 

eıyor H . 
e?' aydan f l 

ayında t az a , Ramazan 
+,fl ' encereler 1 

.._ '"'= yoru ur, hırpalanır. 

Bu sebeple , şimdiden kap , 
kacak ne varsa , hepsinin kalaylan
ması gerekmektedir. 

Bir tek sahanı 40 50 kuruşa 
kalaylayan kalaycılar , kalayın kilo
sonu 20 liraya tedarik fdebildiklerini 
söylüyorlar •• 

Kalay iş;, aynı zamanda sağ. 

lık işi olduğuna göre ilgiHJerin , bu 
önemli mes'ele üzerine dikkatlerini 

toplayarak, tezden çaresini bul.ma - 1 

hem lüzumlu, hem faydahgörüyoruı. 

~===-=-=-r 

makta devam ederek . /Jl · 
kin bir tavtrla: 

Haydı. git. anahtarf8~ 
getir, dedi. . 

1 
Erkek geri dönüp de/~İ~ 

eve doğru ağır ağır yürud. 
O gittikten soııra . biz k~~ 
nuşmaksız1n .kapımn öfliJ 

6 
de bekledik. kadın mütef11 
diyen sinirli bir halde pa~; 
maklarmı oynatıyordu. bt, 
parça konu~mak isteditfl ' 

Sonu var 
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t ı an 
or icra memurıueuoden : 
Açık arhrma ile paraya çe•· 

rilecek gayrimenkulun ne ol· 
dutu : 

Fındık Davamız 
Tarafları nehri carl ve tılalr 

n tarlldıım 'fe kap oaıu il• 
m•btut ,•JarJftoıo 6 hf11ede bir 
hfBBeal 

Yazan : Kemal PEKER ------· Gayrfmenkoluo buluaduja 
mnki, mahılleal, ıokatı, n•· 
marası . 

Alaoo bırnkorn köyilnde 
dere cıvarrnda temmuı H2 
tarllı 'f& 21 no. da kayıtlı 

Türkiye fındık istihsalatı ve müstahsilin 
• 

umumı durumu 
Takdir olunan kıymet : 
·ramamı ıooo bin Türk llr111 

borçluauu beşte bir blı1tıl iki 

Jç <fle Kabuklu Yekun Kabulclu 
Yıllar lira.Kr. Kilo 

7925 14. '80.000.00 j/.645000 
1926 11.368.000.00 38.094.090 
192i' l o f65 000.00 36.~J5 000 
1928 T O .268.000 00 30.496.000 
19;.9 4 67a.oo0 oo !l.910 ooo 
1~30 fo 292.ooo.oo 35.912.ooo 
1931 9.~71 . ooo.oo 28 617.ooo 
193-; ' 6.946 000 00 37.790.000 

1933 7 g38.ooo.oo 35.398.ooo 
1934 7. 197.ooo.oo 35.J70.eo9 
1935 To.215 000.00 45.344 oeo 
1936 lJ.351.ooe.oo 46.996.ooo 
1937 1o.694.ooo.oo 4!J.l l 1.ooo 
19 38 12.4tf 6.ooo.oo 46.405.ooe 
1939 8 .256.ooa.oo 21.o7.5.ooo 
1940 1 . .574.oaa.oo S.118. oo 

l . Fındık ihracatımızın karadeniz bölıesi için haiz 
0 

du!u ehemmiyeti rakkamlarla mukayese edebilmek için 
ondor yıllık i -t - - .. 'h l . 
0 • u un , uıum ı racat arımı%ın da kıgmetlerı 
şagıda sıralar.mitır . 
Yıllat T u" t -

--- un ü % iı m F ı n d ı k 
~925--60 24#.000 10·999 coo 14-1666 000 
•
926 

67-457 000 12-561·000 .11-365.()00 1927 43 637 O(JO 
192

8 !;4.028 uOO 1 ~:~~~ ~g~ ~~~~;~ g~~ 192
::1 40 687 OuO 9 931 000 4 678.000 

~~~~ 42 961.000 9 960 Guo 10.ı~ı fJOO 
28-752.UvO 10·769 0(JU 9 271-000 793

2 26.!140 oco 10 574 000 6 946 000 193
3 2t.086·000 6-998-CJOO 7-838·000 

~9934 72664000 7. 278-~oo 7·167.ooo 

' 

35 18·975-0oo 936 
2 

ı 10 497.ooo /0.215 oao 
1 4·265·ooo 10 2oo·ooo J3-53i ooo 937 
19 8 

43 895.oou 5-942·000 Jo-694-eoo 
19~9 ~9.28o-ooo 14329000 J2-186ooe 

3J 764.uoo 4 329.009 8 ~j6.ooe 

Fındıkların Doğumu 
eek Fındık.lar toplandıktan bir haf ta sonra, a;açlarda ıeLe· 
1 gpıl_ içın geni hir çalışma ve hazırlanma /aligeti baş· 0

'· us/er doğar. 
Puslerin b - - · E l 

ilet; k ugumesı Y al haf tasmdan kanünisanl l>ida · 
ne adar de d H ri tornb oam e er. am ve kara fındıkların l>iisle-

.. ul fındıklara nazaran daha çobuk bügüs kabiliyeti 
iosterir. Kemal l -

u e ge en pussler Şubatta to.ımag· a başlar. 
ııavalar - 't · . im le . musaı gıddıgi to.kdırde bu ay içu~de fındı· 

arenfll deni/ d' . . ki 
olan - l en 161 çıçe eri de açar. 'fle tozma/eda 

Pus er b · · d ~ S u ay ıçın e iikah /i.ılıni ikmal etmiş olur. 
on cemre y d - d . ,_ 

rını l' ere us """ten sanra, fındıklar yaprak.La. 
açar. ifa/el " - · 

!/İs er gorunmege baflar. Bu doğum, isi Ma· 0 Yma kadar d d M 
ikinci 'ile "h evam e er. agıs ayı içinde f ındı;ın 
nıo de~ir J ı vakı olur. ( Hglk arasında bana maya aı-

Cenırr/erd "t •L la 
raıa l . en ı ıuaren avalar karsız, güneşli az !Jamurlu 

.ar ı gıtt ' .. k . 
dot · b 111 lci dırde mahsul o yıl içın sa;tam içi 

i~n erek.etli olur. ' 
Saget b" · .. 

ıist; 'd ırıncı ılkah arasında lıaı:alar soğuk. donlu oe 
tıe buft ~cek olursa bu hal fındıgın inkişafına mani olur. 
tecatı _ Y~uıcfen de kökün ihtımali ç•ğa/.ır, Haşaratın da 
bögleQ~u artar. Bılhassa l:Jaianinü· nukıım ·fındık Jcuıtu 

Fırı;.valarda Jaa/.iyetini daha zigade aıtırır. 
elin dh l~lar a l m ı r olduğu hastcılığın derecnsine göre, 

onu -r,11 t . . mu • 25 Haııranı . müteskıben 'Vajan gamurla
esırıle ··k -

trıuşQ/c go ulmeğe haşlar. Bu sır;ılarda fındıklar yu-

de • i 1°1~uğu için ortalarından kesilıp muayene edildiğin-
ç erınde . h b" . . 

1-/Qval sıga ır lekenın bulunauğu müsahede erfıli. 
la,,,. ar Yamursuz, fazla kuruk ettiği takdirde, /mdık· 

'andım 
•ı;, rle . anı noksan ve içleri haşiak olur. Toprağı 

''" olna l · - -!Jan yer erın fındıkları da kurak guıunden 

Ağustoz ha/tası gelmeden. Temmuı ayı ~onuna dojru 
devşirilir. fakat ba fındıkların randımanlar az olur. 

Haşaratı 
~ınaı;a en mühim zararı g:Jpan lıaıarartın başında 

Balaninüs Nucum gelir, Bu lıaıer• sen bahar fJe kış mefl• 
simintle evvellce gere düşmüş çürük fındıkların İç•rislnde 
toprağın altında kalır. 

Fındıkların inkişolı esnasında, ha'<Jalar gamurla gittiği 
sirada toprak toprak altında, Kurt halinde iken bıiyüyüp 
kanatlanarak uçar ve megoenin içerisine girer. Orada 10 
Haıirandan 1 A;11stosa kadar kalır. 

Maya atmakda olan fındığın özünü tahrip eder. bu 
saretle fındık tekrar çürük olarak Balattinüs lcurdanu 
hamil dane ile birlflcde gere düşer oe ıelecelc yılı bekler. 

llcinci bir haşere de, ağaçlardaki tomrucuklarını sünt~r 
hallne geti,ip, meyvenin azalmasına sellebiyei tıe ayni za 
manda da/cıkların usar•sini emerek kurumalarına meydan 
veren ( Phgoptuz Corylıgollarum ) dır. Halk arasında 
buna kozalak: Mantar Üç kurusu denilmekdedir. 

Devşirme 
Eyyamıbahur çildılctan sonra, Ağustos haftası, • n u 

onbtşine kadar, içlui iyice kemal• ermie olan Fındıklar 
ev'Oela sahil lcolda . hu koldaki • bahçeler daha tüneşli 
ve toprağı daha gum•şak olmasından, yüksek kol · bah
çelere nisbeten buraların f ındıklorı diğerlerden daha erken 
yetiştiği için • sahilden başiamd.k iiıere orta fle yüksek 
lcol 1arda bir ay zarfında tamamen toplanır. 

Sahil kol bahçeleri . Denizden lo kilometre yukarısı· 
na kadar, orta kol bahçeler - ise ]o kilometreden lo ki. 
lometrege kadar, yülcselc lcol bahçeler . :la Kilometreden 
yüksek kısımlardır. 

Deyşirmanin Şekli: 

7Uı tUrk lirası 
Arhrmaoın yapda.,atı yer, 

gQo, saat : 
or icra dairesi 3 -9- 9.u 

perfembe i0D0. Blllt 9 dan 10 1 
kadar 

1 lıbu gayri menkulun ar· 
tırma ~artnameıi 3 -8-942 ta· 
ribinden itibaren 9!2- 68 ao ilo 
Ol lora DairHiado bor k•· 
ıin fÖrebilmHİ için açıktır. İlla 
da y.ızıh olanlardan fazla malılmat 
almak iatiyenler lşbuıart nımeye 
'fe 942 - 68 dosya numaraaıle 
memuriyetimiu muracaatları. 

'ı Artırmaya iştirak için 
yukaruia yazılı kıymetlerin yüzde 
yedi buçuğu niıbetinde pey ve 
ya milli bir baakaaın teminat 
melı:t"Ubu tevdii. 

a ipotek aabibi alacalı:lılaral 
diter alakadarların ve irtifalı: bak. 
kı 1alaiplerioin rayri menkal ÜH• 

riadcki haklarını busoıile faiz ve 
maarafa dair iddialarını iıbu ilin 
taribindoa itibaren 20 rüa içinde 
evraki milıbitelerile birlikde me· 
muriyetimiıı:e bild;rmeleri İhp;eder. 

Akıi takdirde balı:ları tapu 
ıicillile aabit olmadıkca utı~ be· 
delinin paylaşmaaındaa hariç ka· 
lırJar. 

4 Gösterilen ründe artırma· 
ya iştirak edenler artırma ıartna· 
·ueıi11i okumuş ve lüzumlu malu· 
matı almıı ve bunlara tamamen 
kabul etmiı ad ve itibar olunaar
lar. 

6 Tayia edilen ıı:amanda ray· 
ri menkul üç defa batrlldıktaa 
Hnra en çok artıraaa ibale edilir: 

Ancıık artırma bedeli mubam· 
men kıymetin yüzde yetmit beşiai 
bulmaz ve ya aatıı iıliyeain ala· 
eaf ına ruçbani olan diter alacak· 
lılar bulunupda bedel bu.larıD o 
rayrl menkul ile temin edilmiı 

Dalları kelyca ejilen, yüksekliği 2 4 metreyi geçmigen alacaldırıaın meomundao faıı:laya 
ve 8.) kökün bir araya ıelmesile • ocak halini almış o• çıkmnaa en çok artıranın taabhü· 

dü baki kalmak üzre artırma 011 
lan fındık ağaçlarındaki yeşil lif af eli · Trabzonda Zılıf rüa daha teudit ve onuncu rüail 
Oiresunda, Çotanak denilen · fındıklar iki türlü toplan· olan 14 9 94'1. pazartesi ayol 
makdadu. saatta yapılacak artırma, bedeli 

1. - Dalların her biri ayrı ayrı aşajı ejitilmelc SU· 11tıı iatiyeain alacatına ruçbani 
ret ile çatanalclar amelelır tarafından t•planıp sıhetler içi· diğer alıeaklıların ° gayri menkul 

ile temia edilmiı alacaklarının 
ne lconularalc harman yerine getirilir. meomauadan fazlaya çıkmalı: ıartile 

2. - Fındıklar ojaçta iyice /cemale gelinceye kadar en çak artırana ibate edilir, bör· 
bırakılır. Meyveler kendiliiinde lcurutaldulctan stmra dal· le bir bedel elde edilemezao ihale 

yapılamu, ve aatıı talebi düşer. 
lar sikelenmek saretile gere dökülür. Tslaısız olarak top· 6 Gayrı menkul lı:endiıioe 
/anan fındıklar da haman gerine nakledilir. ihale olunan kimse derhal ve ya 

6u fındıkların randımanları, elle tapfananlardan daha verilen mühlet içinde parayı ver· 
mezH ibale kararı feıb olunarak f!fzladır. Renk t1e l~zztt itibarile dijerlerinden daha is· kendisinden evvel en yiikl"elt tek· 

tündür. lif de buluoaa kimse arz etmi• ol
Ba usul ele toplanmas fÜÇ olan fJe gük•e kol bahçe· duğ'u bedelle alma~a razı olur11 

l oda olmızaa vı ya bulunmaı .. yedi lerimtzde tatbik edilir.,e de, bahçelerimi%in a tları temiz 
ıünlük artırmaya çıkarılıp en çok 

olmasından ve ekseri yerlerin megili bulanmasından bıı artırana ihale ıdiliı: Ve iki ihale 
şekilde toplanan fındıklar mühim bir !Jelcün teıkil etme· araaındaki fark Te ı•çen f:ilaler 
melctetlir. için yüzde beşden beaap olu11Hk 
====~=====================ı faiz ve diter maarar v• ;ararlar 

Tanzifat ve tenvirai' 

vergileri hakkında 
Belediye Riyasetinden: 

7 942 y1'ı için tah11lclcuk fden tanzifat ve tenvirat 
vergi ve ;u ir:!crir.in tediye müddetlerini gösterir i.lıtar· 
nameler mükelleflerine tevzi edilmektt.dir. Yazılı müd
detlerde tl!diye edilme ven vergilere o/0 10 zam edilerek tah 
l si/emval kanununa tevfikan tahsil edilectği bi!dirillr!o 15' 

ayrıca hültme baoet 1t.-ı11t11zıa 
memuriyetimizce tabıil oluuur. 

DOrl parça tarla Yukarda 
ıöıterilen l -9- 942 tarihinde 
or Icra Memurlu~u oduın· 
da işbu ilin rösterilen artırma 
şartnımeai daireaiade aatılacatı 
ilin olunur. 

Zayi Tastikname 
Rize Ortaokulundan iıl • 

tlığım tastikrıamegi kay6 ettim 
yenisini alaca;ımJan eskisinin 
hümrl golctar . 

Ri~• orta okul 1. 8. 
~rıhesinde 

Nihat Şalıirt 



7 A~stos 942 

Trabzon o!kerlik 
şubesinden 

1 - Malül subay ve er
lerle Şehit subay ve er ge. 
timl•r~nin 942 yılı Tiitün 
llcramıge tevıfatına /-8--
9t#2 ta,iltinde başlanacalc 
'fle 30- 11 - 942 tarihinde 
50• flerileaelctir • 

2 - Tayin edilen dört 
aglılc miidtlet' içinde lcomis-
Y?n~ muracaatla ilcramigele 
rım almaganlarırı ile.ramiye . 
leri m•rlceıe iadı edilecektir. 

3 - ikramiye alaulc 0 • 

~an m~lüi sabag ve erlerin 
t!amıge cüıdanlarile nüfus 

uvlget cüzdanlarını. rapor 
oe resmi senetlerini ve bi•er 
adfl.t /otoğraf, Şehit saba 
ve er gttimleride 8 6- 9 ~~ 
tarihindenberi tlul b~ 
le .. /J ve!la e. 

ar. o aulclarını göste;ir Be-
ledıg.e ve lcög ihtiyar hey'
ıUerındın al11cuklerı f otağ. 
ro/lı ilmüha6erlerle r~m 
sened 'le e - . , ı ramiye ve n -~ 
lıuflıgtt - d u, u1 

cuz 1ınlarının h · 
adet ~ t . ırer 

ı o ograf la beraber T-
rabzon as/cer/ile h . 

- '" esınde muteşeklcil komı' -sgona tııura. 
eeat etmel11i I - . 
ounur. uı~mu ıldn 

- Satın Alrrıa Komisyonu il8nları 
Pazorhkla odun alınacak 

Trabaon Se. ili. Kom. reisliğinden : 
1 - Kap '.lh zart usulü ile yapılan eksUtmes\ne talip çık· 

madığından 890 too odun pazıı rıkln ıatın ahoı;caktır . 
2 - Muhamnıen bedeli tı ö70 lira ilk teminata 867 lira 75 

kuruıtur. 
3 - En~ar kolordunun bUtuo iarniıonlarında vardı". 
4 - Pazarhgı l 5 Ağustoa 942 Cumartesi guun sual ıo dcıdır· 

. 5 - lsteklHerln belli gQrı va· saatte Trabzon satınalma ko 
mısyoı.uoe mtıracıı?.tları. HO 

Kapalı L..artla odun eksiltmesi 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reislitinden: 
1 - Kopalı zart usuJO ile 1000 ton odun eksiltmeye çıka, 

rılmıştır . 
2 - Muk::mmen bedeii 40,000 Jirn llk teminata il,000 liradır. 
S - EV1of Kolordunu bQtUn uıımlzonlıırırda vardır 
4 - EkaHtıntısi 'l8 Atııustos H4i cuma guoü saat 1 t dedır. 

. 5 - İsteklilerin belli gUn ve saatta kanunun 32 madde· 
ı•nbe tarif edildiği veçbile haıırlayacakları teklif mektuplarım 
ekalltaıe saatındau bir saat evvel Trabzon saha alma komis-
1oouoa tevdt etmeleri. t-4 4ıt 

Pazarlıkla Patates alınacak 
Trabzon Sa. Al Kom. Reisliğinden: 

1 - Açık ekailtmeılne talip çıkmadığından ı 8 ton patates 
Pdaarlıklıs setıo alıoacoklır . · 

k 
~ - Muhammen hedeıi 2700 Ura Ue teminata 202 lira 60 

uruştıır. 

3 - Evear kolordunun bUlUo gıırolıonlamıdıı vaHhr. 

Kapat. zarf ile odun olinacak 
Trabzon Sa. Al. Kom1. Reisliğinden : 

1 - Kapalı zıtrf usulu ile 6CO tonodun alınacakhr. t 
2 -- Tahmin edilen bedeli 12000 lire ilk temioetı 900 ıtradl 
3 - Evsaf kolordunun bütün (.!ıırofzonlarında V&rdır. r 
4 - Mtioekıısa~ı 21 Ağustos 942 Cuma goon saat ıo dsd• d 
5 - lsleklilerln belli gün ve scıatta kanunun 32. maddeslr 

tarif edildiği veçhile hezırlayı: cakları teklif mekfuplıHJ nıeks.!Jltf.' 
saatından bir ı.:zaat evvel Trubıou sutınalma komisyoiluıı' 
mOrııcaatlerı. . 4-4 328 

Kopoh zarf usulü ile odun alınacak 
Trabzon Sa. Al. Komisyonundan : 

ı - KBµııh ıuırt usulU ile 600 tıJn odun ahnacaktır. 
~ - Mubammen bedeli 12000 llı'a llk temtoatı 900 Uudır 
3 - Evsaf Kolorduauo bütUa gaınlıonlnrında vardır. ft 
4 - Mönııkasaın 24 Ağustos 9.t2 pazartesi gUoU saııt 11 ded 
6 - lsteklil~rio belli gOn ve sı10tt11 kaououn 3·ı. maddeslll" 

de tarif edildiği veçhiJe hazırlayacakları teklif mektuplarıoı el, 
siltme sııatloden bir saııt evvel Trabzon i'l tınalm11 komJsyooud 
leYdi etmeleri. 3-4 337 

Fazarhkla Sogan, Patates alınacok 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisljğinden : 
ı - Knpalı zarf usuln ile yspılao ekslltıneslne talip çııtoı' 

ciıj'ındau 40 ton kuru 1104an ile 40 ton pat&teıı pazarlıkla s•tı' 
alınacakt'r . 

0 
2 ·- So~ıın ve Pöhıtesio her bir pıntmıo tahmto edili 

l>ed&li 4992 lira iJk temioatı 374 Ura 40 kıırnştur" 

• ~ - Pazarlığı~ 3 Ağugto ıı 942 Perşembe gün O saat 10 dedir. T b 
1 

- lstekIIleria belli gOn ve saatte Trnbzon satıoelına ko-
ra zon askerlik I~ 8Y0DUOa mQraCaalhlrt 23t. 

şubesinden I 

3 - · E.vsaf Kolordnnun biHUo garnizonlermda vardır. ,dJ 
4 - P.tr;ımhğa J 4 Ağmıtoo 942 perşembe gurıo saat ıo d 

1 
5 - fsteklllerln belli gUn ve saatta Trabzon HlıD ıtllO 

komtsyoouaa mllracaatları . 242 

Pazarlıkla Odun alınacak 
A~. Memur tle ıııbaglar. 

dara olenlerin itaınına 
falasisinde koluy'ılc 7aalcş 
is.re her h • o ma 

ıa ıın zamanınd 
efradı ailesi lcayitlerini b'a 
araga t l ır 
do. op "aması ve genid,n 
ıan ve o/enlerin kayill . 

ne ,,.;;fı d . erı 
i as aırelerince derh l 
faref •ttirilme i a 
lcarıı 6a ıib. . s ıa.raretine 
•lae11ırnigeli 1 

0~~'= reısle~inin gaprn•ları la 6a odeoi 
dım balon asusu müstah. 

an srıbay ve 
mernarlarca t lc.i me. 
•dilme/ete olu a p ~e temin 
olm~gan p mustu.hJem 

enıelcli 1 b 
nıenıarlarınd u ag tıe 
laarılcet etm ; .a~ni suretle 
.!frınar. e erı luıumu ilan . 

~t=:c.h~iy &.L 
• tınaa gn 1 • 

U11111ın1 - ~rı çıkar 
Bel-!~ ııe,rı1atı id 
~ Siiknu K. •re eden 

- ulakıııoğl 
Yıllığı ( sso u 

Altı aylığı 300 ) 
Reı•ı--:=-ı· _ kurnıtur 

1 ilılarııa 5 k ••tırı ı 
_ uruıtur 

Gtın& I• e -
25 k ç n •ayılar 
- uruştur 

lı An ID Ood "'"'-
llleauııYet k ebrecatınd/Jn 

& uı edil 
Dero ~111 ınez 

e1eıı 
·---..:l::ad~e~ EedlJoı:.aıılar 

Gayri menkul satışı 
Muhammen Muvakkat 

Mesahasr 
Vak/'_ __ Nevi Merıkii M S 

bedt:li teminatı 

L K L K 
Fatih Cam· - -. -- - -1 arsası Paı01 kapu moloz ! 86 '.20 

Vakıflar Müd~rlüğünden: 
93 10 6 99 

.Yuka~da eilsafı yazıli biı parça gayrimenkulün mi/ki 
~~~peşm Pt:ra ile satilmak üzre 3 - 8- 942 tarihinden 
arttırB-942 tarihine kadar ( 20) gün müddetle açık 
muv:;zra kon~lmuştur. Jstekliler tahmin CJdilen bedelin 
idares· at temmatmı artftrma gününden evvel Vaklflar 

ihale ~:;e.zJ~e~ine yatırmağa ve kati ihaleyi müteakip 
lşbu ga . m defatan ve oeşinen vermeye mecburdurlar. 
müsad;{11 menk~lün kati ihalesi 24 - 8 942 taıhinie 
/erin sat Pczartesı qünü seat (75) te yapılacğmdan talip- · 
edilen ~ı şarlartm anlamak ve pey sürmek üzre taym 
komis qrın ve saatta Vakdlar idaresinde müteşekkil 

- - _vona mu..!_a:!_atları ilan olunur . 7-4 ...___. ______ _.... ___ , __ ~-~--

B Dükkôn icar temdidi 
0 

el~diye Encümeninden: · 
nsekrı aü . d'J l 

6inası .. _ 6 11 mr· aet e açık art1rmaya çıkarılan Hal 
onunde k •· 8 

/;p çılcmad . aın l · 84 NJ. li dülcktfolara kimse ta: 
tin miiddıg;ndan ort1rma l i · 8-942 salı gününe lcadar on 

İslekli/,.;~ e temdit edilmiştir. 
tiirıii Erı ~ ın teminat makbuzlarile birli/ede 1J.8·9-12 Salı 

- cumene muracatları ilan olunur. 

B 1 d. Bahçe ilôn temditi 
o~ e,_. •ye Encümeninden: 

b 
se"ız gün .. dd 

•lıa inü d k" mu etle açık artırmaya ç1k4rzlan mEt 
• 11 e l hah 'h 6ından 0 ,t çeye- ı ale günü /cimse talip çıkmadı· 
temdit edil~'".0 • 11 8 942 tarihi ne kadar on gün mriddetle 

T. 
1
. ıştır. 

Trabzon Sa. Al. Kom Reisliğinden: 
1 - Kup.Jlı zarf usulü ile yapılan eksiltme~loe talip çıkıJI" 

dı~ından :no ton odun Pazarlıkla sııtıd ahnacaktır . sS 
2 - Ttıbnıia e<Jileo bedeli 40}0 llra ilk teminatı 302 llrll 

kuruştur. 

3 - Evsaf kolordunuo bUtUa ııarnizonlerırdıı vardır. 
4 - Pazarlığı J8 Ağustos 942 Sah gUoU aaat 10 dadar . 
5 - lsteklilerln belli gnn ve s1.1atta Trabzon stıhnaııns 1'"' 

misyonuna mUrac~ları. _ . t 41 ,,_/ 

Gayrı menkul satışı 
Mevkii Sokıığı Cinsi Bedeli Pey ak~ 

- -- ~ 
Kasım Ağa Uzunsokak DQkkan 450 Lira 33 L. 75 
Nu: 

sa. 85 
Muhittin ~; Mubittla S; 
Nu: 

4 960 304 hisse 

Ev 475 

<;am kalas Çömlekci mahallesinde 6 nu: da lbsao 
mutı tezasmd11dır. ( Metro mlk.' 8bı 60 liradan ) 

Defterdarlıktan ; · 
Yukarda yazılı gayrimenkuller ve menkul 4 8 94~ ç ırşambs ırt 
nüne kddar 15 gUn mUddetle açık artımaya konulmuştur. fslllr' 
]erin sataş giioU saat 14 de Milli Emlak satış komsiyonuoı f; 
fazla izahat içia de Milll Emlak mQdUrlOğOn~ mUrecaa~~ 

Çimento torbalan satılacak 
Belediye encümeninden: 
Belediye ambarında mevcut 530 adet kağıt çirnetıll 

torbalar pazoırlıkla satılacaktır. 
Taliplilerin Crıma ve Salı ginleri Encümene muraed' 

atları ildn olunua. ~ 

------~-~~----------~------------------___.,, 

Heyeti umumiye· içtimağa davet 
Moton:ular birliği reisl ığinden 

_ a ıplerin 11-7 9 . _ _ . Birlltlu gooteransı 10 8 Y42 lBrihiae mllsadif paısrl Li Encum•ne m 42 .lalı ıunu temınat makbularile KDoD '8at H do Parlı bloasıoda yapıl•catıodan 8'ıların 1•• 
~....... ., "'••aot/arı iltin olunur. mezkeıde lçllmaa gelm•leri ııao olunur. 

Emsolinin usı .. arunıar Traş Biçakl8-rı ·,~=~·>:•>:<<? 
.;.....,.._. Undedir. Cildi b . 
~ ozmaz yumuşatır. Harunlar Tiraş bicaklarını kullanınız. 

~~~~-~~~ ~~~~~~~~~~~~~p~~~~~~~~~~~ - ~~~~~-


