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Pirinç 

menlere nrilen ekmeklik 

mısırlar hakkında ıabıt tu. 
tul muştur \.. . 

.) Siyasi Gazete - Trabzon •---

Bir kısım pırmç gelmiş 

tir. Diğ~r l.ısmı da geldik 

ten sonra satışa çıkarıla

caktır. 

\.. .) -
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Dahiliye av 11 

de değişiklik 
Ekmek İŞİ nasıl 
Düzeltilebilir 

Dr. Fikri Tüzer Dahiliye vekilliğine, 
Memduh Şevket .Esendal C. H. P. 
ge el sekreterliğine tayin olundular Geçen yazımızda, bi2leri 

ııkıttıran yiyecek 
meıelclerine göz gez 

d_irmif, gıda maddeleri bah
ıınde, normal durumun av 

det ~-t~e~ üı~e bulunduğun. 
~an oturu ıevıncimiıi belirt· 
tılden ıonra eı.mek ... • a ışının 
pek düıeuıiı giditine d 
kunmuştuk. o. 

Her hangi bir konu üıe· 
rınde durmak iıteniidıii za
IDan, yüzden bir görüş •e 
d~yuşa göre hüküın verme-
nın y 1 • , arım ve ya. 111 kalaca· 
gına inandığımııdandır ki 
bugünkü yaıımızı, memle~ 
ket teki ekmek mea' el . . . _ • eıının 

ıç yiiıune, yani, ~onumu . 
zuo ıebeb ve ialetlerine ka
dar giderek, akaayan taraf· 
!arını bulmaya ve d- l uzen en· 
mek çarelernıi aramaya h 
r~dccçKıı. as. 

F n kalide b . 
bett. a valın ica· 

ırdıöi t d . • e bırler c·· ı . 
•ınden olarak D um e 
cilt • nletin, mev· 

ıtoldıra ·· 
durum k 2ore, genel 
da u orumak ve bu ara
( baı aııdamızı teıkil eden 
aekm~k) itiııi,amme menfa.. 
. Uerıne uygun bir tekilde 
ıııtizam ve ahenkle - - • k _ )'urut-
~e uıre ödevlendirdıiı teı· 
k~Uer a_raaında ( Otıı ) de. 
nılen bıt müe11e~emiıin de 
mevcut olduğunu bilıyuruı. 

. Bu müe1aeıe, memleke. 
tın. ihtiyacına göre, daha 
talı merkczlerdeıı un teua
~k tdcrek &ünlük Hrfıyatı 
h•rıı&amak ve ekmt.k. oıbi 

c:r .• • 
ilin yenilmcıi zuuri 

;lan &ıciaauzı, en titiı bir 
~-•byet ve en içten bir ilgi 
ıoatererek tevzı ve temıo 
ue m- k f u elle tutulmuıtur. 

. ~una göre, devletçi bir 
zıhnıyetle hareket ederek 
memlek t· • e ın un ihtiyacını 
a~ıatınadan karıılayacak ve 
munakale imkioıııhldar ı ve 
tabii teıirleri ve dı&er ihti
malleri de heıaplıyarak ted· 
bir leriDi alacaktır. 

Fak at, timdi ye kadar 

ı~r~~~ü~üı miıallcre ve ge . 
çudıgımız tecrübelere bakı· 
lacak olursa, Ofia'ın, bu 

~enıleketin tabi 'i ve coara. 
fı vaziyetinden tutunuıda 
münakale zorluklarına v~ 
•eıait nokaanlıklarına ka· 
dar en baait huıuıiyetlerine 
karıı bigane kaldığı anla . 
tılıyor. 

~1111 baatırmaaı baaebi. 

le Erzurum yolunun kapalı 
kalacağının bilinaıesi ve ni
hayet, onbeş günde veya 
ayda bir vapurun uğrayaca 
ğı hesaplanarak, öocccen 
stok üzerin de tedbirler alın 
ması gerekliği, işin alfabesi 
olarak kabul edilmiş bulu
nacaktı. 

Ofiıin kuruluşuDdan bu 
güne kadar, Karadeoiıin en 
uzak ve en büyük bit vilayeti, 
olan Trcıbzonda, onbeş gün 
lük bir un stokunu > a plığı 
ne görülmüş ve ne de işı 

diJmit tir J •• 
Binaenaleyh, geçen yazı· 

mııda, ezcümle Önf. sürdü· 
-iümüz şikayetler, kısmen 
buradan doğuyorsa, kısmen 
de, fırıccılaruı ticari zihni. 
yellerinden ileri ielmektedir. 

Demiştik ki ; 
1 - Memlekette , mub. 

telif çeşnide, muhtelif fia tte 

Anknra 6 ( a. a . ) 
Dahiliye VekiJ: Tekirdağ 
mebusu F~ik Öztrak rahat 
sızlığı dolayisile veka~et va 
2ifesindea affını rica etmiş 
ve bu arzusunun kabulile 
Dahiliye Vekaletine Erzurum 
webusu doktor F ıkri Tüzerin 
tayini yüksek tastike ikti 
ran etmiştir. 

Erzurum mebusu doktor 
Fikri Tüzerin Dahiliye Ve
killiğine tayini üzerine açı· 
lan Cumhuriyet Halk Par
tisi umumi idare heyeti aza. 
lığına ve C. H. P. Genel 
sekreterliğine Bilecik mebu
su Memduh Şevket Esendal 
tayin olunmuştur. 

- - -

Büyük Millet Meclisinde 
Nahiyeler ve N ıhiye Müdürleri .. 

Ankara 6 ( a. a. ) 

Büyük Millet Meclisi bugün 

kü toplantısında Erıurum -

Karabıyık hanları dar hat

tının milli müdafaa vekile 

müzakereler yapılmış ve ba. 

zı maddelerinin encümene 

iadesine karar verilmiştir. 

mtclis cuma günü toplana · 

caktır. 
tine devrine ve örfi idare ı--.~~~~=~--~~ 

kanunuoun yedinci madde. 
sinin değiıtirilmeaine dair 

olan layihalar k•bul edil
miştir. Nahiye letkil ve ida-

reıile nahiye müdürlerinin 

tayin ve istihdamı usulleri 
hakkındaki layiha üzerinde 

Lav o 1 
Berline 
Gidiyor 

Bomba Muhakemesi 
ekmek satılıyor, Pavlof, parçalanan adam Ömer del.ildir, ve ortada 

2 - Bir güo, tahminen 1' 

Lundra 6 ( a. a. ) 
Taymis gazetesinin Fransız 

kaynaklarına atfen verdiği 

bir habere göre Laval M l· 
dagaskarın işgalinden do· 

ğan vaziyeti tetkik için 
yüzde ıekıek mısırla karı§ık bir suikast yoktur diyor .. 

. 
Berlioe gidt.cektir. 

mısır ekmeği, diğer bir gün, Ankara 6 ( a. a. ) - Bom- .... -=-=-=----==--........ ~----=====-=======~---~---= 

buğday ekmeği veya pata· ba badlse.~\nin mub,.kemeslne Yen·ı Val'ım·ız Geld·ı 
teale karışık buğday ekme- bugnn de devam edildi. Suçlu 

Abdurrahman geçen celsede 
ği çıkarılıyor. 

Pavlofla Kordllof bak.kındllki 
Şu ciheti biliyoruz ki, •Oıleriol hakltıo.daki sözlerini Salim Ôzdemir Günday Değirmenderede 

merasimle karşılandı Ekmeklerin tahlili piştikten iıtth •e kendilerinin bu işteki 
sonra kabil olamamaktadır. rollcriol hem k.oaıontst hem de 
Kimyager'terin ta,blil imka Ru'"I gibi oynadıklarını uave et- Meraı Valiliğindea Trab. Atakan ve 84 üncü alay 
nını buldukları saba, ekme ti. Diğer suçlu cahaletioden is· zon Valiliğine tayin olun - komutanı tarafından ve de-
ğin mevaddı ibtıdaıyesi üıe· tifııde edilerek isminin tımştı· duklarını evvelce yazdığımız ğirmenderede dahi adliye 
rinde mümkün görülmekte- rıldığı bu lşde köto blr maksa Salim Öıdemir Giinday ev ve mülkiye erkioı, memur· 
dir. 1 dı ve bUyük elçiye karşı hazır. velki gün Erzurum yolile lar halk tarafından karşı 

Bizim ileri sürdüğümüz Ianao teşebbUst~ bir rolQ . bu şehrimize gelmiş, vazifeleri - lanmış, askeri bando ve bir 
·dd" ' · · d. k d lunmudığrnl tddta etti. TercUm~ ne baılamııtır. Yeni Vali . bölük er tarafındatt da se. 
ı ıaıar ıse, şım ıye a ar 

.. d" - - - d" - · · edilen bu ifadelere karşı suçlu miz, Maçka Eıiroğlu mev · lamlaomıştır. 
go~ ugumuz ve . ye ıgımız t> .. vıot da Öi.Derin şekil ve hO· 
b -d k ki k .. kiinde vali vekili, Belediye, Salim Günday doğruca 0

2' 1 ay e me erıne ·~~sen viyetlni tesblt eden r porlıı şa- Parti, Ha!kevi reisleri, Jan makamlarına giderek vazi. 
y!lpı mıı ve ayrıca gorm_e bit ifadelerinde mübayenet bu darma alay komutanı, Na feye başlamıştır. 
ve tatma hasselerimize istı · lunduğunu va ölen adamın Ômer fia müdürü ve Hacimehmet Yeni Valimize hoşgeldin 
nad ettirilmiştir. olmadığıı.ıı vu ortada bir ıui· mnkiinde de general Hasan der, başarılar dileriz. 

Ekmeklcrfo pek bozuk knstıo vücudunu le) it eplcl bir ===~=::=2.'ıc::::c====~=-=========-~~ ........ -= = 
ve kararsız çıkması, yani ittıde buluomadığı~ı ileri aure- Günlerin içinden 
bir tipte imal edilmemesi sUrerek bu işin bır suikat de· 
neden? ğil bir nUcnay_işteo ibaret bu· 

Yukarıda da b h t·-· luoduğu 11nlaşılıtca2ını ifHde ede· 
. .b. a set ıgı rek bazı şııbtllerla de dialen· 

mıı gı ı · 
A _' 8 . . meslnl istedi. Kornllof. aıkoda-

ır tıp un stoku şımn bu lc!dill ve ifadesine iş. 
nun yapılmamas d . 

ın an, tlrnk ettı. Bunun Ozerlae mu. 
B - Bazan tamamE=n halıi..emece " maznunlardan Sn· 

mısır,. ba~an yüzde yirmi leymanın Adııpaııırıoa bavul 
beş nısbetınde t ek tiple ka· meselesi için gidip gitmediğini 
rışık mısır, tek tip kalmadı· ve berkli.zar şen karde~ htrafın· 
ğı zama:alar, ckiatre ile, yüz- dun bu _bavulun get:ıllip g~tl
de elli karışık mısır, tek rılmedlğıol ve getirilmiş ise 
tiple mı!ır kalmadığı zam! . şekil ve eb:ıaıoın ve neden ma· 
l d k. t k n mul ve içinde ne bulundueu ve 
ar a, .:: ıs re e ıstre un 

. • '. • nereye teslim edildiği tahakkuk 
ver~lmc sınden ılcrı gelmek- için telgrafla Adapıızıırına taıt-
tedır. mat yııpılmasıoıaın ve duruşma . 

ÇULHA nın 13-5 - 1942 Çıırşnm"!>a iU· 
- Arlr.111 3 4io - aQo• bırıkılmaaıaa karar verlld. 

Hıdırellez. 

H ızırın birinci günü bizim mayu ayının altıncı gününe 
tesadüf eder. Bu , arkamı%da uzun ve sıkrcı bir kısı bı· 

rakarak. hakiki bahara girdiiimizin ve yüzümüzü yaza 
çevirdizimizin ilk iÜnüdür . Biilün kış imtidadınca dört duvar 
arasında yoşamaia mahkum imis gıbi halk bu güıe de kırlara açılıp 
saçılır • 

Bir mevıim bo9Hca bir türlü yüzlerini görm•ğe imkan bu. 
lamadığını% tanıdık, dost ve ah!H.plarınııa Rıız. i Hızırda birer 
malısu halin• gelen sayfi!Je}erde tt sadüf ttmek imfccinı bir hayli 
ziyaJtfesir • 

Bu iıinü vuile ittihaz eder~k . bir günlük dahi olıa . israfa 
yol açmamak şart ile her :seıee nts' e ve ezlıtnce içinde yasanı ima . 
sı icabtdtn hagrrlı ve an'a"°vi bir iÜndür • Eskilerin 

Hıdırellez unutulmaz 
Dam altında durulmaz 

Dıdiklırinl mnutmomak laıım • 



ve Memleket Haberleri 
••---•wwwmw..-wn ne zm~waı:a:mwmat=-~ww __ _. 

Samsunu 
Bahar Bayramı 
B u y ı 1 ü ç g ü n B a h a r B a y r a m ı . ya p ı I d ı. 

1 - 4 yenerek 

Karadeniz 
Şampzyonu oldu 

Bu yıl üç gün bahar 
bayramı yaptık. Neş· emize, 
tabiat le katıldı; Pulatane 
koyundan. Değirmendere 
k,Jynuna kadar uzayan bü· 
vük kavisin denlzle birlesen 
bütün noktalarında, mavi 
engi:1liğin fiskelermi duy-

Kıradeaiı bölıe birinci· B h f duk. 
likleri hu yıl da Samıunda U Q taki Kwılardan. ~ülcseklere 
yapılmııtır • Birinciliklere V 1 b I I doğıu heı toprrk parçasmı. 
Trabıota, Giresun Samaua o ey o maç arı birer tablo halinde ktıTŞI · 
Sinop •e Zonıuldak takım: Ônlm&ıdeki pazar ıtnü mızda bulduk. 
lan ittirak etmiılerclir. Ku •oleybol maçlanna liıe bab Etrafm, gönül açan rea· 
ra Detİcelİllcle ilk maç Sam· çeainde de•am edecektir. garenk örtüsü üstünde çi· 
•• - Zoaauldak arasında ~ik&ıttlre ıöre, Doianıeaç- çekli ağaçla11n, gülan hali· 

Ataparktan bir görünüüş 

0JD&•mıı •e Sım1ma 1-S lik-Trabzonıençlik, Garni-· ni seyrettik. 
ıalip ıelmittir. ıon &lcl-ldmın gücü, Ti· Kus cıvıltı/an, çiçek ko· 

İkinci maç Samıa-Gi. caret liaeai-Ortaokul Li1e kuları, ve diğer bahar te
ruaa araaıada yapalmıı ve ıporyardu-ldmaoca;ı' •o. raneleri .. 
Sl•IUDhılar bu maçada 2-1 leybol takımları kartılaıa· ı Sekiz ay süren bir kıs'· 
kuaamıılard.r. E•elki il• caldarmr. tan sonra, bahara hasıet 
Trabzon ve Sinop aruıada S - ,ekenl1r. bu kadar çok şey 
yap~ ~~ibacli maça. baı. ami Sayrun düsünmemlslerdi. Bekl~ai· 
~~~ ';.:a:; b"takımı Trabzoa mıntıka ticaret len; ıllk hava. bol güneı. 
f '-!l ır llJI •G~llıllfQndea terflaa Merala Fakat. tabiat, cömert arlU e kuaamıı~-. Ve aıtaa..- .. _ 
T L uı-.- .. -ret ma.anrıoınoe ,.ıaur•ndı. bu iki nimete. ra.-oa 811111118 ıa __ • taJıa ı 111 " v 

d u11111 maçı. o Daaa Sani S11run J•· bmb1r güzelllk daha k•ta· 
Dl • JİDe Trabzoa takımı IUlkl denb poataılle Jeal ••· 
4-1 k11a11arak Karadı . •arı1et1ae &lt•ek lzere teb· rak sundu. 
pl'llft bir" • aız rl•lldea •Jnlacatt1r . Trabzon h•lkı, arzu. se . -r laCllİ olmuttar Sa 

Geaçle,ımız "hrklye İa· ..: S.ııua , t•brlmllde rin' re hasret dolu gönü'· 
'
1
8P biriacllilderiae iıtı"ra'·· oa1ıt11 la IRMdetçe çok IJI /erle, baharın bu mükelief 
.. ı d m; lf ' ••llleaıoe tamamea b \'&• la Mer,lae ureket et baaıa olarak taauıaıt •• bu ziyafetine lc11 et eyledi. 
;:ı-dir. ~ teb •uıeu. •llılUa Napattlial kı· Bir 1111rup ta biz olmuı 

---=ecleri~;;.;1&;;:·:......_ ____ 1 ~ • Tebrik etler, real tuk. Şehırln bati tarafm11 
D e v 1 

8 
t - •111•1·'~· •• batanlar dlı.m. giderken < mod• g•zıaosu) 

y 1 2 ıac nu ziyaıet etmek üzre, s•· 
Otobüsleri 1 dız bahçeıi hil yolurıu JcovaL•m•ı • 
Yollana "iÇii ...,J~~ JIWaa bab99ılnln bir •lıııyoruz. 

bir hlfladuı _,. ._ dot.,.... a.1.. .. ~de ıtaıacaeı otre•ll· Mumhane önündeki ser· 
Erawua otobQa ThblC)a - ~r • nilerden. adam baıı onar 
lalalft1r • ""lslerı baı - --- • 

ııt 1erer , 1._ in ·ı· h portalcal aldıktan sonr•. 
ıano J•Pd•1tt1r • 91?...... gı ız ava hummal/ bir faaliyetle bi-

be.ıeı •toba.a. ._ Maraşalı t1Tiımesine ,alııılan gazinoya 
_Pik r111ac1ır. r "lbet gittik. 

"ICaı...,. ~ - ~ııııyayı, ıılurmaıılan Sonr• Koraltan cadd•· 

K u ~ a r nıbatıyabatı& diyor 
•11 Loı•ra 8 ( 

Kanaorı.ı ,.. iı • • IÇlkJan 1• •) - Bomba 
11

• • 4anaor6aa iı ,.... °'"•p .. , ..... ':aı ko1autaaı hnı 
6lr ı .... ,. w. eıallı,..:. -nı .._ittir .. 

1 
• !rl Oaıeteollere 

6u 1111G1u11 ::::i,.:,'11flrıtfıl " •'-ı...:. · aAl11ın1111 Defea 
neler "'''"'•ıa.. /aaU,_,a Oetla:, loatıte bonıban111•ıa ede· ••••t•. 6ct111t .:.:-.,. 6aıt. AlaaQ,_

11 
re ile A.uıertkanın 

.. •fa ıw., - fııl. ""'•' bir ••llJete •d••• dedirdecek 
llletııa /trdler 

10'':!'°'""' • Ba ka"•tll b ltarecet tkadaa 
ler ,..,,,.,.,. :.. "• c.,,.ı,.,. Olı11ttır1 •a'' ftlolftrııu aablp 
fedrlerlıU, .,,.1, l•ftıadclcı /•rae Al 1 Q Jıkıadır . 
latlıfı ••llc.luı '::aları, ite.,,. lllaOJı •lll-'•ı. 
L-- - ,.,,.ı. 6 •rı Jır.n... ... .. den IODH -.. .. u .. c1.,1- ~" '""• ...,...,,,, ı ı 

B •••• Eıır bu 8 ectkUr ?. "'""• -r...:,-11• ..... lcrıJa~ lak boaat>. raa Jlruıı bla ton. 
••le /aa6.,. .::,••"'"'"'" ı.... ''*''"- oı •lacıtlan ıonıerte 

sini takiben. Pulatane yo 
/una gitdilc. Yol iJzerinde 
iki dükkan önünde durduk. 
her ikisinde de. dolcum~ 
tez11lh/11 rı, hafi/, harıl işi/. 

yordu. Heı dükltlaa, her 
ere girmesi kabil olan. el 
tezgahlarının marifetlerini 
gururla seyrederek yola ko· 
yulduk. 

incirlik, llıasofya. Bal
lıca semtlerinde kısa •ra
/lklarıa mola verdık. 

Yoll11r11 dökü:en. k1Tlar, 
yayılan insan kümelerinin 
neı'•lerile uz11kt11n uzağa 
neı'elendik • 

Bır aralık yorozu da sey
rettık. ~·s1r11 dagıar moıdu. 

sular kırmızı.. #ırlnl mad· 
de/estiren bit dekor h•linde; 
yoroz. ~erin bır iştly•kl• 
sul•r• gömülmüı kend/11/ 
kaybetmiş. zevkli bir geria
me sonunda, atlas yorga· 
İımdan kolunu dııarda unut· 
muı gıbi .. 

Bu kol • omuza kadar 
mosmor .. 

Güneş. iici rsmer bulut 
arkaıından bu mahrem sah-f 

0..rtı• rrau: ..,~ lllabı -.:- Al•aDJa Jırıa 
fi .. ,.,._, ~ ,.,,,.., .,,,. --:::-...·~------~~=--_:.A:y~a:s:o~f~y~a~d:a~n2_..~b~lr~~g~ö~r~ü~n~u:· ş~-=--lılltWI, • O..,ıı la edecttl .... ~,,..____ ._ 

...,.,,, ,.,., .J,. ,,,., '"'" BIRI<A:ç SATIRLA =,...,.,.,,==~·-------• .. ...,,.,,.. "" .... ,.....,,.,, -"Z' 

.,... ,., •• ,,r. .. •• ' .... ,.,.. Sogv uksu da Silah Sesleri a..,,,. ,,.,_ .. . G 
"•"' dlfll ·~,.,,.,.le. •çea tat'I 
'""ı•ıl ,.,,.1,. ....,. fltoreJ •çala• b.u:lbılerinde kırlara 
•""-flır. ~ '-•l· fıa id&ii ~ .• , ~ir talrım De 

ı • .,_ ı,ıraiı daa •tılaa .u .. ~!ı k11D1eler tara· 
-'•lir ••trol /ı•lıwı,,.,,,. ~. llef•--:-U-rla buzarlarımn 
,.,.,..,.,, o lınlt ili .. uaJU1m11ıt11r • 
..... ''"""''·1a.,,..,,, ,._;:: ...... 11 libi 

lalr •Jfl,... ' telıirdea madut 
~ ' Yeley •eı'e bollaiu •e 

ileri m' olau 

bu tarzda bir harekete mOıamaba ilel 
bakamayız. 

Silib at-.k , alr& fırlatmak ke
yif belirtiıi olmaktaa çoktaa çıkmııtar • 

Şimdi bu ılW lıareketlere taıkın · 
bk diyoruz • Ve laiç bir veçbile boı 

neyi seyre tahımmal gÖS" 
teremiyerelc. baygın bir ha 
de sulara düıüyor. 

Sularda titreımeler. son• 
ra kan lekeleri ..• 

Etraf b"ılaştı. Dö,,;ıyo
ruz. Bu sefer yolumuz Bal" 
lıca - Kavalcmeydan ~ose" 
sidir. 

Şehrin batı paıçası bU" 
gün ':Jlc mesut, üzerind• 
yükselen h•stane. lise, bil' 
rasını aynca süslüyor ve g • 
zelleıtiriyor. llhl Ne olurtld 
hastane tamamL.ns•ydı •• 

ş,·mdi stadyolfl arazisini 
geçiyoruz. Trabzon11n iMi 
eltsikierinden bitini tepcil 
ed~n stadyom için de ayni 
temenmler .. 

Sanat okulu ve doğu 
lu11rı yerlerini görünce. hep 
bir 11/}ııdan; ·· mu'ut pa(fa 
şehrin bahtiyar semti., d•
mekten kendimizi al11madılt· 

/irs. halinde göıdüt}ü· 
müz b11 yerle1 ı. yakı• geu• 
cekte aasıl, ne halde görr 
cediz? 

He, bunu düşüne, dü· 
şü•e lltap•k• geldik. Ve gl
zimlzi" son mela11nı burr 
da verdık. 

ÇULHJ\ 

Bir doğum 
loblaarlır mubakemat me

muru Mehmet Alperln, eTvelkl 
eoo bir erkek çocutıı ilOoyıt• 
geldiği memaunuklı Otreoll· 
mlştlr 

Aoı ve Bıbaaıoı kutıultf 
JB vruJa uzun OmOrler dileriz;; 

r T AKVIMDEN 1 

\..BiR YAPRAK.) 

Otobüs derdi 1 
HaYlmn iki ınnıat ıllll •• 

1aımurlu tebreelae bekarik 
aldaomı1ıllm, yas ı•lmit ç.t• 
mıı, 1a1ft1elerlu ıealeneofil 
zamana bir f&J kılmımııtır. 

Trıbıoada llJflJe. fantısl 
bir it olmadılt &lbl, uyfJI• 
1ıp11mıJanlalt için de battan• 
bir iki gOaQade 1arıt1eı_. 
bele Soluklu Çımhklarıu delr' 
uuamık bit ltıll71çbr. 

Otoboı lıletme iflae ıerr 
ten Oaem verllmelldlr. HaW' 
llllilı HDQ llllltdlr. 

Takvim" 
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Ekmek iŞl nasıl
Düzelebili r 

E
- Ba~tarıır, l>irde -
knıeklerin · -

çıkmasınd çıg ve fena 
bu türlü e~: fırı~cılar, ve 
lllüsaad eklerın satışına 
nı . e ve müsamaha edil. 
esuıden d b 1 

uld~r. e e edıye aıes' -

Valua bel d. . 
ı ' e ıyenın icr 
r.olu olan zabıta'nın a na ··ki . omuzu yu \!hlen i ·leı 
ağırdır N ş Pek 
şaşıraı;ş bire :a~::c:k:uını 
beled. u Unan 
k ıye zabıtasından bu 

onuda da t b" b k am ır kontrol 
tı: l~~e~ bir az icsafsızlık. 
ve• akın vazıfe onlarındır 

oranındır. · 

ek Evkvelce çeşnisi bozuk 
nıe ler - d 

D k 
, nıusa ere edılır 

o lor · muayenesinden son 
ra, ya fak· d 
iaıh ~ ıre ağıtılır veya 

a o.unurdu a..ıug .. tür· . • u un bu 
edil: u . bır müeyyide tatbik 

b"t ~ıyoraa, eldeki imkanlar 
ı mıı sayılamaz 

Ya - . 
l 

oıusadet eden hasıl 
o an bo~ıu· d d ' gu oı urmak ve-
yahut, teıslere k 
dı - i ( S ) anunun ver. 

g. hra para ctzan 
tayınıne dair olan h kk 

l J
• a ı, 

Yo a ge ınceye get· . 
kadar kullanO:ak ırınceye 

Bununla beraber ek k 
~ese'lesinin kökteı: h ~~ 
dıhneıi ve düzedenDJeai ~ ~
eıash iki yol vardır· ıçıa 

Biri, ofisin, bir n~viden 
Ve bir tipten, en az bir ay. 
!tk stok yapması ve bunu 
~daıne ettırmui, diğeri, fı-
llaların devletleştir!lmef.idir 

• 
ÇULHA 

... Venf y'of 

Mısırın zararlıları : Mısıra tarlada zarar ve· 
ren hayvanların başmda domuz gelir. Domuz 
yalnız m1sırları yemek suratıle değil, kırmak ve 
yatırmak suretiyle daha fazla ziyan yapar Bir
çok yerlerde geceleri teneke çalmak, si'ah at
mak suretiyle domuzları ürkütmeye çalışırlar. 
Ormanl:k, çalıhk, batak ve sazlık yerlere yakın 
mısır t rlaları domuzdan çok zarar görHr. 

Devlet, biitün ürünlerimize zarar veren düş
manlarla mücadele teşkilatı vasıtasiyle savaştığı 
gibi douıuzlarla da mücadele et ..ıek tedir. M v
siminde sürek avları yaparak domuzların öldü
rülmesine çalışılır. Ancak buna hP.r çiftçinin yar
dım etmesi, eti silah tutan herkesin ziraat mü
cadele memurlarına. ziraat muallimlerine baş 
vurarak tüfek ve domuz kurşunu almaları lazım
dır. Bu iş ayni zamana karlıdır da. Dumuzun 
ense kılları çok para eder. Son zamanlarda eti 
de k•lo ile bu işle uğraşan tüccarlar tarc.fından 
satın alınmaktadır. 

Kargalar da mısır koçanlarını gagalamak su
retiyle oldukça ziyan yaparlar. Hele uzak; tek 
kalm)ş mısır tarlaları karga sürülerinin hücumu
na uğrar. Birkaç karga vurarak tarla içinde 
uzun sırıklar asmalıdır. 

Mısır koçan kurdu denilen bir kurt koçan-

Iarın ucundan girerek taze daneleri kemirir, ko
çanın içinde dolaşarak daneleri bozar. Erı iyi 
savaş şekli tarlalarda mısır anızları bırakmamak 
ve yakmaktır. 

~1ısır rastığı (kömür) mıstr bitkisinin koçar, 
gövde. yaparak ve çiçeklerine musallat olur. Erı 
zararlısı koçana gelendir. Koçan kömür tozu 
gibi ince bir tozla do!ar. Bu gibi hastalıklı par
çaları kesmek ve tovların dökü1mesine meydan 
vermeden yakmak lazımdır. 

Arpa veya erken buğdaydan 
sonra mısır 

Yapılan birçok tecrübelere göre arpa veya 
veya erken yetişen buğdaylar biçilip kalktıktan 
sonra tarJa hemen sürülür ve buraya erken bir 
mısır çeşidi ekilirse bu mıs1rda yetişerek aynı 
tarladan aynı senede iki mah.,ul almmış olur. 
Hele sulanabilen tarlarian yerlerde iyi ürün al
mak kabildir. Ancak bu suretle tarla zayıf dü· 
şeceğinden hayvan gübresiyle gübrelemelidır. 

Bu ve önümüzdeki seneler her türlü mahsu
le ihtiyaç fazla ve fiyatlar yüksek olduğundan 
yeter derecede rutubetli yerlerde çiftçilerimizin 
bu işi bir tecrübe etmeleri çok. yerinde ve mem
leket için hayırlı bir iş olur. 

ı hakkında 
•• W' •• 

Pa ates 
Çıfcil ere ogu t le r 

İlkbaharda ekilen bitkiler arasında en mü
hi mlerioden biri patatestir. Bir dönüm yerden 
öteki bitkilere göre en çok mahsul patatesden 
alınır. Y olile, usulile ziraat yapan bir çiftçi bir 
dönüm yerden üç bin kilo ve daha fazia pata
tes alabilir. Patates çok faydalı bir yiyecektir. 
Hazmı kolaydır, çocuklara, yaşla adamlara çok 
yarar. Onun için patetesi yalnız sebze y rine 
değil, haşlayarak ekmek yerinede yemelidir. 

Patates çok verimli, bereketli olduğu için 
bu sene ilkbaharda ekilip sonbaharda mahsvl 
alıamak suretile memleketimizin yemeklik nok
sanını tamamlıyabileceği için hükun:et patates 
ekimine ehemmiyet vermiştir. İhtiyacı olanlara 
borç tohumluk, veya tohumluk bedeli verecektir. 
Patates ekildıkten ve ı.birinci çapası yapıldıktan 
sonra da her dönüm için iki lira mükafat vere· 

cektir. Bu yardım ve mükafat ile bir taraftan da 
yükselen Patates fiatlan patates ekimini çok karlı 
bir iş yapmıştır. Bunun için köylüler kuvvetli top
rağı olan, sulanabilen tarlalarına. kasabalılar bah. 
çelerine mutlaka patates ekmelidir. 

Patates ekiminde dıkkat edilecek bir çak mü
him noktalar vardır. Fazla mahsul alnıak için 
bunları daima göz önünde tutmalıdır. 

1 · Toprak : Patates ekilecek tarlanın toprağı 
ne kadar yumuşak olur sa o kadar iyidir. Kumlu 

topraklar en iyisidir, yalnız bu topraklar zayıf ol-

duğundan bol ahı gübresile gübrelenmiş olmalı
dır, gene kum)u topraklar suyu aşağıya çabuk 
siizdüklerinde yagmuru az olan yerierde bu top· 
rakları sık sık sulamak lazımdır. Çok ağır top
raklar patatesi sıktığı içiri ve böyle topraklar ha
vasız olduğu için patates ekimine yaramaz. Ahır 
giibresinin aiır topraklan da ıslah edebileceğini 
unutmamalıdır. Çok kireçli topraklara patates 
ekmemelidir. Oıman açması olan siyah toprak
larda patate~ iyi yetişir. 

2 - Tarl yı hazırlamak : Patates ekilecek tarla 
sonbaharda iki çift hayvan koşulmuş demir pul .. 
luklu mümkün olduğu kadar derin sürülmelidir. 
Bahçelerde ise küre'.t veya çatal bel ile toprağı 
hır bel derinliğinde işlemek lazımdlf. Sonbaharcla 
sbrülememiş olan ta:-layı veya belıenmemiş ~olan 
bahçeyi kışdan sonra ilk fırsatta sürmeli ve belle
melidir. K şdan evvel veya erken baharda süral .. 
muş olan tarlayı ekimden evel tırmıkltuMak iyi 
olur. 

Fevkalôde içtimaa davet 
Belediye riyasetinden ; 
Belediye nammn muag11ttn bir pe,/e1le. satın alınması 

tokarrar eden Elelc.tirık şirketi ak'iigonlanurn mü&agan 
muddeti h;ttım buldujımdfln bu hasasta ııeniden bir karar 
i't'haz edılmek üzrt Belediye meclisi 'J-5-942 cumar
tesi günü saat 10 da /eakaiô.de içtimaa deıvet olunmuştur 

Sayın azanın a.ı. nı ıün ue saatta meclisi teırif le. i 
rica olunur , 
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. · alıp olanlar Do u ekerl•me aı • 1 

ilan olunu . - .... .. .. 
Sat/ık arazi 

G~müş_ane vilôyet makamından : 
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: seden getirttiğimiz l 942 model radyolarımız · 

1 1 l . . 
= ge mıştır ...... "\ 

1 
'-· - ; Salonlarınızı süsleyecek çok güzel tipler- L. 

deki yeni modellerimiz ses ve lambalarının 1 ~•Y_.an.~a keyfi~et~ bakımından fevkalade 1 
1 \ ust•nluklere malıktır /" 0 . k d f 1- 1 .... · ınleme arzu e en ve az a 
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. . .. izahat almak iatiyen radyo me-

l bulunur. ;.:dileriz. ~/ 
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Mu ha•" 
Cinai lıbhalleıl M. N. K. N. Mtıtlre muabbıı bedeli 

.Ar11 
,, 

" .. 
Haae 
MDfrH arsa 
Hane 
Araa .. 
Haae 
Haaemabıhçe 
Aru 
Detlrmea .. 
Araa .. .. 
,. 
" .. 
Hı ne 
Arsa 

Boztepel ~ala Iran cıddeııi 
Tekke Sarhaş oa. 

•• " " 
" " .. 

Boztepel bala Maoaahr .. .. Dik ıokak 
Yenlcuıaıl bala Kaptın 
Boztepel bala lran caddesi 
Y enicumıi zir MalkOf 
Boıtepıl bala lr111 caddeıl .. " 

Ehi enen 
Yeaicuaıl ılr Malkoç ot. 
Atrıt k07Q 

" ,. 
Y ealcumıl ılr Ye11lcuma 
Beıtepel bala Man11hr 
Y ealcu•al slr Y ealcumı 
loıtepel bala Kırk batıl 
Y eoloumıi ılr Yenlcuma 

.. ,. Mal&of oğ. 
Boıt,pel bala Maautır 

,. ,, lraa caddesi 
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K. 1 k kö k Haftada iki defa çıkar ur urmaa ıtlarHI tar.tı•G" 
ıra 1 ş ve müddealeytı _.ı ... t•rab &.oyir 

Siyaıi Gazete ·• 

E V 1 e r 
dea AleaGar o&lu Uarauf o8l., 

Baaıldıtı yer : 'frabzoa Şaba n Kodoaş oaıw Aıu "' 
So(ukıu'da, otobüs du. Yeniyol matbaaıı Ah beJ o&lll .Mullara aleynıer~ 

aıuwe vıuu11a rutıaatııı G•Y''' raiında Kıroj'lu köşkü ile, Umuat neıriyata idare edeıı 
B k' SükA · K 1 k orwaıoıadaa •&aç keaao&t61a .ıı· 

ayrı bir bölük halinde bu· e ır utı u a ıızoilu 11uj Hl.ıı 1ıra b.> ıtur•t t&a1.1P'' 

luaan ıelamlık kısmı, meyva Fiati 4 kuruştur. .at davaııl taalUuatia J•pll••ı" 
ve ıebze bahçelerile birJikt .! oıau duruw••Cl• • aıaae•ıeJ»· 
ayrı ayrı kiraya verilecektir. Reaai iJinların aatara: ıtr• 11411• 11 le1a.uaat J•ı;llOJl1 

Soğ'ukıupalas n a m ile 5 kuruştur bahtı &'ttialftdl1Uerıaıd6ta 1J.ıd~1,. 
rıadak.ı QUrUŞ•llUIB &lJatb~D , •• 

maruf olan Ye sayfiyenin .!.!.•==~~~·w~~' ~~~~I pıl•aaıaa ve kararı ııtyaıtıPaO 
en ıüzel bir mevkiinde bu ıati mevcuttur. keH uaaea tebilaıntt •aaıar '' 
lunan hane kiralıktır. Matbaamızdan tafıilit rllırok auruımalllo ,.a- 6-~':ı 

Her üç evin de ıu teıi. alınabilir. 1111 aıiolH eır111ı.ıu11111 oıaua-' 

Bu gece 
SüMerde 
? • 

En büyük fırsattır kaçırmayınız 

dau meakllr (ıQade allGdaa1•111' 

lerlo bbıat veyallwt uıııııı•' 
tevfıkaa IDlılHddak bıı ••J)l 
&Oaderm~iarı _ıkıı ta&luıuG• 0&1· 

ruımııaın eıyabıarıua Qa "'" .. 
ve bir dıhı aıbkewe7e 1'.•1>"1 

etlilal7Hekler1 tıbua ma1'.•IP1a' 
kaim elmaak al&re ua.a uauo~ 

Vatandaş 
Kızıla ya 
Yardım et 


