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Rize ve Çay 
3 L ozan zaferimizin 19 un-

Olli ~~O..:D~~~~:illr:h~=d~z~:b;l;dt.~k;. iaşe t eş ki 1 atı k a 1d1 rı 1d1 bütün g 1 da rİol!U~~Dki~?m::~:"';!:~Ş~~: 
B rımec erın en ırı ır. te 116 köy çay yetiştiriyor. 

g;~~~~ç~~ı::rL0~~0~ı;:!~ '---maddeleri serbest satılacak _) ~;!.~=~a~~p s,::: ~::::~: 
~ıllctine kaıandnanluı gön bir ziraat fen memuru var -
!Ulllüzün en büyük uugııı dır. Bunlar çaym ye tiş t i · 11

e andık. T i c a r et ~ e k a 1 e t i n d e n ; rilmeıine, toplanmasına ve 
Türk milleti taribin bir nakil işine kılavuzluk eder-

~eııi çığına L<ızanda :ıyak 1 - Eiyat miirakabe ko· mışhr. ketleri milli korunma kanu ler. Köylü çayın ı..azandırıcı 
b~•IDaşhr. Loundan önce misyonları, fiyat mürakabe Gıda maddeleri satışları rıu hükümlerine tevfikan be- b!r b i t k i anlamıştır. 
1 •

1 
bir sürü . millet idik. Bin heyetleri vilayetler iaşe teş ser bet olacak, ancak iaşe lediyeler tarafindan takip Aynca Zihni Derin, yıllar-

T~ce yıldar coşup taşan kilih kaldırılmıştır. fiat mbrakabes!nin ihtikar· ve kontrol edilecektir, danberi derin bir itimat aşı-
urk kanı sanki donmuıtu. 2 - Ticarei: vekaletince lamışhr. Yani İ>u toprakl arı 

V t la mücadeleye ait aalah\yet ı 3 - Subaşı teşkilatı kal· a anlarını kıt'alar üstüne el konmuş bu1unan her nevi çalışkan ve s .. vimli ziraatci-
Y•Ynııya savaıanlar, yayan gıda maddeleri üzerindeki leri belediye encü Deolerince dmlmış ve yerlerine tahmin miz miHct hesabına hem 
lar, bir kıt'anın bir ucunda ~l koyma hiikmü kaldırıl- kullanılacakhr. Sataş bar~· İ heyetleri ikame edılmiştir. maddeten. Hem manen fet-

:vuç i~i kadar bir todnra d TEMEL NÜCUMİ hetmiştir. Bundan daha bü-
apıedalmek isteniyordu. Fındık toplama amelesi için bug ay yük öğün~· oıur mu? 

~rtı1' Osmanlı imparatorlu GÖKSEL Köylü ça ydan kazanır, 
gu diye bir davlet 'fürk Ve arpa yola ç1kar1ld1 " . Büyü~"Millet Mecliıinin gaz çünkü iki yıl önce bir dö-
diye bir millet dii;ünülmi tatili mü11 asebetile bir müdd t nüm çay 25-40 lira get ir i· 
Yordu, Yal"'ız du"ımanlar Fa ı.ı dık mahsOlüoü toplamak cllmleden olmak üzere isken· aram ızda kalmak üzere şrh•imi d H lb k" b' d'" .. 
d ~ ·1 "' Ozere kullanıl · cak amelenin ek derua ve Adırnadeo buğday ve yor u. a u ı ır onum egı ka k b' b Lt d ze geldin; ,,; evvelce yazdığımı: 2 3 f 1 k b k d" • P ara ır au a mekllk ve yemeklik lbtlyacını arp1 oekliyıı tına hıı ş\ıı c: dığı ve 6 mısır - i aıu ye, a a 

d?rt Yanımızı sarmıfta. Ken- karşılamak fçla vi 'ayet ve parti taydıı! ı olur dl\şOaceslhıde ıığust~s Edirne mebusu d~ier/ı hemşehri nihay~t 5 lira verir. Bugün 
l t k m;z {emel Nücumi Göb el S 11 m . opra larımızda gurbette tarafından merkezden mısır ve nlbavet\oe kader mısır sııtışmın vaziyet, tabii daha başka · 

oab· 'd bildi 11 k. sun yolule A rıkaraya gitmf!k ü 6 
•, ı ik. Elimiz, kolumuz mısır olmadığına göre bugdey serbest bıra kıld ığı r ıne dır. Şimdi bir kilo yaş çay 

Y j zere Cuma gıinkıi posla ile şeh 
e oaıımız bağla idi. Ne yol lıteomlş ve ayoı zamaDda putl ted r . rimizderı ayrılmış, iskelf!de "e yaprağı, iyi toplanmış, içine 

Yapabiliyor, ne fabrika ku- tarafandıın keyfiyet lnbisarlar Keyfiyet p&t'li t ırcfındao " opu1da do~ tları ta rafından u başka yaprak karıştırılma-
rabiliyor ne okul b'l'- veklll Trabzon meb'usu Raif mıı lbakat p ırtl teşkilatına bil lSO k 
Yord k •0 b aça 

11 1 Kuac!enize de yaz\lmıştır. dirilmiştir. Mısır te dıırık ve sn- ğurlanmışfır. mış olmak şartile u · 
u . a a ıcıaı anamı- ı · b t b rakı\ ~ ruşa fidanlıkta satın alını· za sö ' Bu kere Raif KaradPolz tışı bir ay çın ser e 1 

ecn ~e~, bacımızı bıçakhyan deo parti relsllgloe gelen bir d12ına gö:-e mısır ge llrtm~k ve Buyük bir yor. Biz orada iken alış, veriş 
tbının yakasına dahi ya. telgrafta , fmdık amelesinin la satmıtk i11tlyeoler icap eden hararetli hararetli devam 

P~••.•ıyorduk, Kapitülaısyon şeslol karşılamak yolunda icap yerlerdPO mısır celbi teşobbU muharebe e:liyordu. 
z~ncırleri maddi ve manevi eden tedbirlerin alındı~ı • bu siloe glrrlşmlşlerdir . Köylü, tabii, yalnız çay 

b~tün kuvvetlerimizi en kü E ı- A 1 m a n - Moskova 27 ( a. a J-:-1 yetiştirmiyor. Çünkü yalnız 
çuk hareketten bile alıkoy. Veni mniyet Moskova radvosunun ~ı.I· çay yenerek karın domaz 

~Uftu. Milletin başında bu- mu·· du"" ru·· mu·· z Harp Tebliği dirdiğine göre Voroneım halbuki köylünün k&rnının 
u~anlar ne kendilerine, ne - cenup dolaylarm1a büyük doyması da liıım. bunun 

:lıllete KÜveniyorlardı. İçten, g e 1 d i Dog"" uda, Mısırda ölçüde bir muharebe ceraytJn için m111r ve fasulye de ye· 
t' f~an tllrediler Türk mille. etmektedir. lilmanlar müt· tiştiriliyor. 
~:· ~Usoıaya zorluyorlardı. S'lmsun Emniyet mlldllrlll· ve havalarda hiş kayıplara uğramakta Çay yetiştirmek için köy-
" rçı Türk ıusuyordu. Fa. ğll.odon viUlyotlmlz emDiyet mil· ve saat/ar gEçtikçe bu ka lilye bir çok kolaylıklar gös · 

t at bu, kaynahcı bı'r ıusu11· dllrlQğOne naklen tayin edildi · 27 ( ) yıplar artmaktadJr. terı'lı'yor. 10 yılda ödemek u T b ... ğinl evvelce blldlrdiğlmlz 3. Berlin a. a. -
de~r· a~i imizin en karanlık Tevfik Arıcan tora ile gelmiş ve fllman tebliği: Rostofun şidddetli müdafaa savaşla üzre faizsiz para veriliyor. 1 agtınlere raalar vazifesine başlamıştır. cenubunda /liman kıla/arı Laboratuvar 

Tii • 1 nnda 751 Rus tankı tahrip 
on. .rkün babtına dogwan Yeni Emniyet mOdUrllmOzD ı"ki gün süren şiddetli hadi k · · Fı'danlıkta işler ilim ve 
.u edilmiştir. Merkez esımm-lık~'t•, k~kreyişimizi, karan boşlar beşımlnrıoı dilerlı . selerden sonra kuvvetli ve de müteaddit Rus taburu teknik esaslarına göre yü · 

y •r
111 •ıyrıhı•nı hep bm. Rostof ve çetin bir surette müdafaa çevrum:ştir:. rür. çayın yetişeceği topra-

y~;uı. Daba iyj de bilmeli· edilen bir şehri hıicumla Mıslfda El·fllemeyn mev· rağın tahlilinden onun mad 

L Voronejde zapt etmişlerdir. Uçakları · zilerinin cenup kesiminde delerinin belli edilmesine 
dı" ozanı kolay kazanma· Moskova 27 ( a. a. )- mız 11/man piyadesine yol bİr İngiliz hücumu püskür- kadar. Bunun için fizik ve 
f ~ · Cephede nasıl top tü- ar mışlar daha dog-uda ce 2 d kimya tabliılerine yarayacak 
'Ke k k Sovyet tebliqine ektir: Vo· w tülmliştür. 2 Temmuz an 

' Ilı •rıı oymuı ve kov- nup istiktJmetinde ilerleyen beri El·fllemeyn müdafaa aletlerin bulunduğu küçük 
k Ufıak, masa baıında da ronej cephesinin bir bö •ge bir Laboratuvar kurulmuş-
ur11aı ı · sind• 2ıf saat içinde 100 kıtalıınmız düşmaRı bozgu savaşlarmda tahrik edilen 

ö 1 ve azı 1 dıplomatlara tur. Rize bölgesi çay yetiş 
Y tce ka k d k F k kadar fllmarı ölmüştür. Ros na ug-raimışlardu . Zırhlı İngiliz uçaklarmtn sayısı 

ilet' rıı oy u • a at tirmeye elverişli en iyi top· ıcede h kl tof civarmda şiddetli savaş· müfıezderimiz Rus tank 146 yı ve esir sayısı da 
· •ttı'rd'ık a arımı~ı kabul raklarla çevrilmiştir. Ve ya 

/ar olmuc:fur. Rostofun b~ş · d b ' 11·1·/erile ~iddet 1400 ü bulmu~tur. 
L · ,. ve PIYa e " K '"' • '"' palan en ince tahlillerle Ri · 

lı'- Tou'" za?ın beriı.inde aydın· ka ı>ir kısmmda kanlı mu li bir savaşa girişmişlerdir. İngiliz hava ku,vetleri zede yetişen çayların Çinde 
" r'- 1 harebeleıden soma lilman b t aı ılan te 

lrta'- ~ıye vardır. ıtiklil 11/mdn hava kuvvetleri a ı n manyaya yap · veya Hintte yetişen çaylar · 
" oo'-t d /ar müdafaalamıza girme · · - d- hu·· umlarm 

111· . • " e eğil gözleri- düşrnantn volga üzeı indeki sırsız gun uz c · dan hiç de aşağı vasıfta ol· 
Cııın bebeöı'ndedı'•r ğe muvaffak olmuştur. Kı d n sonra du-n gece Ham B '-" 

U111bu · • · müdahalesile Stalinıradm a madığı anlaşılmııhr. u llU-rıyet il d k ta/arımız yeni mt;vzilerine burg· şehıile dolaylar;11a k 
1
. ı~b 

Ço'- yı arın a pe . . ~ı·m,· I batısındaki tesislere çük, fakat ıymet ı a ora-" Şey '- d ._ çekilmıştJr. .., · h · 
h .:azan ı~· f•kat ka · , ,,,_~=-------~...,.,,,=ı · hücum etmış /d np ve yan· tuvarda yapılan tahlillerle -ıı•c•ld ' '" hücum etmişlerdir. Voro-
IQtcb arımız, kazaumağa dünyı.ya Lozan ışığınm kı b qtn bo;,,bJiarı atmıştlf. Si- kanaat gelmiyerek ziraat 
lla bur olduklarımız yanın · lavuz olmasını dileyoruz. Lo · nejdeki lf.öprü 3şma yapı vil ahali oldu4ça büyük ka ve iktisat vekillikleri labo 
Rtçtı:lllar henüz bir başlan · zanın bize verdigi hAk, hü · lan hücumlar düşmana ağlf yıp 'arc: uğramışt1r. Hemen ratuvarlarında da tahliller 

'f e • riyet ve iıtiklili Ankaranın kayıplar v~rdirilerek yeniden herren hFpri ikametgah yapılmış ve çok iyi netice· 
rylizünde .. ·ı· ' · b d · ·· ı. - ı ··ı ·· , -, Şeh · · h Jl · d olmak u- zre ı F'd ık · llılır . . ' guvenı ır, ana· ütün ü.oyaya vermeSl ne pus,.,ur u muş u · rm şı mc. o erm e lere varı mışhr. ı anı zı · 

let ~l~vıhr, ıayılır, bir mil· kadar yakıııkh olurdu. malinde yapılan hücumlar bir çok binalar ydcılmış ve· yaretcUerine burada çalışan 
llled . Qk, Bundan sonra Lozanın \e onun tamam /a Rus kıta/arı şimale doğ- ya hasara uğramıştır. flrcı• mütebass11lerdeo biri en in -
Ytri~~ı~et dünya11nda Hıl layıcıları Montre.uX ve Hata ru harekt:.i üslerine doğru larımızta uçek savar/arımız ce hususları anlatu. 
kaıalcaııı alacaiız. Bugünkü yın kıymetlerini iyice bilelim. püskürtı.lmü.ş ve çevrilen 37 düşman uçağı düşürmüş H. TUNCAY 

kıyametten çıkacak Hakkı TUNCAY ~usllJr yok edilml1fir. Bu /erdir. Arkaaı 2 de 



2 Sayfa 

Görgüler 

Serbest satış karşısında 
Bu harp içinde doğan fevkııladelikler karşısında; ilk hamlede 

iktisadi buhranın öoQne geçmek için serbest mtıbııdele ve 
saht sisteminden birden blr~ kuvvetıı bir devlet mUrlııhııle. 

sine zaruret basıl oldu . kısa bir zaman da kendi bOnyemlzd~ 
teerQbesl yapılan bu sistemin yer yer mahzurları gör111dU. 

MOstabsllin, elinde mevcut oıalını tutmakla piyasaya ve fi · 
Jıtlarıo dQtliklQğQne karşı mllkemmel bir mukavemf-t göster
dltl inkar kabul ı- tmez bir hııklkattır ! Bu ıUoko ı:bval karşı 
sındı bu derec~ mlldıı~aleoln mahzurlara görUlrlUğU içindir ki 
Jhıe eskisi gibi ıerbest suhşa dönmek mecburiyeti hasıl o muştur 1 

Bu mecburiyet karş11ıoda eğer gereken bQzı tedt irleri al· 
makta eeclklrsek yine mQaahale zamanından önceki sıkıntıh 
duruma dQıeceğimize biç şOplıe yoktur ı 

Esasen sayın Ticaret vekllinlo Ankara radyosunctıın yaptığı 
berıııat ve tavaiyelerlnlo içinde bu yoldaki endişeleri S( ımek saralın 
ten mQmknııdQr. Vekil doktor Behçet Uz ilk bamlede mo~toh ile 
mıdını plyuaya arıetmesloi tavsiye ederken di~er taraftan' da 
balk ve satıc&lara arıedllen mala ka rşı tebacnm yapmttmııhı noı 
la91lye etmektedir. Bu demektlrki ilk hamlede piyAsaJa yııpıla· 
cık tler baogl bir bQcum bizim iktisadi btınyernizl şiddetle sar· 
sar ve yeniden bit buhran doaurabllir ı 

Bllbaaaa yQks12 k sermaye ıablplerl bundan önce olduğu gibi 
işi maoaaıı bir stokcılluğa dOkerlene vaziyet o zıırnan yine teb. 
llkell bir ıekll alır 1 ... 

İktisattaki ırz ve taleµ kanunlarına göre yapılan stokl'lr ka:· 
ııaında fiJatlar JDkselmt>ae mecbur edilirse yine bugünkOoden 
daha şlddelll Te e~aah ted birlerle bununda önüne geçilecektir. 
Bu gQokQ ıerbeıt tatışlar karş1Bıoda para kazanmak hırsına ka 
pılarak tekrar ıtokculuQu ele alacak olaolua en eğır cezaların 
JQkletlleceğiol şhndiden eezer gibi oluyoruz. 

Tevfik Vural 

Rize ve ça y 

Yen1yol 

Parktaki 
Oparlörler 
ve bir şikayet 

Bir okuyucumuzdlln aldığı · 

mız haklı bir şikayeti aynen 
neşredıyoruz. 

Meydanduki parkta 4 dene 
radyo tıoparlörfi var. Bu hopar· 

lörler Ankara radyosunun ve 
diğer ecnebi radyolarıoıa ajıı ns 
haberlerini sııbah akşam deme· 
den muntazaman neşrederler. 

A kara radyosunun alaturka 
m~sikl neşriyatının da müşteri. 
lerine dinletirler Fakat sı_r~ 

s .ğlık, ziraat ve sair öğr.etıoı 

ve taidell neşriyata gelınce, 

hemen radyoların düğın~lerioi 

çevirirler ve plaklarla şarkılar 

gazeller çalmağa bıışlarlıır. 

Dün akşam Aokara radyo
sunun ziraat saatinde fındıkla· 

rın dev~irilmesi hakkıada bir 
konuşma vardı. Trabzouu çok 
alakadar eden bir mevzu. Kah· 
ncı ve gaıim cular bunu dinl_e· 
memize müsaacıe ederler dedık 
uma nafile. Hemen radyoyu ka 
p ıttılar ve ~kahve 0lsam dolı.p 

)arda kavrulsıım,. diye bir pH'lk 
koydular 'l'atıii tındıklarrn dev· 
şlrilmesi luıkkındaki taid~li ko 
nuşmayı dinleyemedik. 

Baıtara/i 1 de 

lfsım ZJhnioğlu bizP. ge 
rek laboratuarda gerek kü
'ük ziraat müzesinde gere· 
ken izahlar1 verirken : " da · 
vayı ralmz kendimizin bi/. 
memiz yetmez. Onu gerek 
aydınlarımıza, gerek köylü 
mün iyice en/etme/c da il 
zımdır. Ve biz bunun ıçin 

Maarif Vekaleti istedlğl ka· 
relen değerinde gübre elde d konferans•ar konuşmalar 

ar ve edilebilir. Toplanan kemık- tertip etsin bıı konferan~ 

hiç sıkılmayız, tam tersi 
sevinç ve kıvanç duyarız .• 
diyor. Geı,ekten, bu davayı 
kü,ümseyenler: ·· Rizede 
''' 1etiımez, her halde bu, 
ottur. Olmaz .. filin gibı 
•6zler söylemişlerdir Bu 
lıin bıımda ve içinde çaJı . 
Hnları hiç bir zaman karam 
sarlığa sürüklememiş, her 

/er yığm edilip yakıhr. km kı;muşmalnrı umumt babçelerde 

hr. ft>z haline getirilir. Bu l dinlemek kabil deill. 
toz asıtaü/firikle süper fos· Beş kuruşluk k.lsaroa ma· 
f. ıs kuruşa satmayı at rapı/arak toprağa verilir. den suyunu 

1 1
. r An· 

Şımdi R izede bu işi anla· bilen kahveci gaz ooeu u • 'len· 
yan köylü/er bir parçacik ~ kar11 radyosunun yalnız eğ 
kemiği köpeğe bile kaptır dlrlct değil öğretici vasıflarıda 
mazlar. ( Bu kemik işi bir olduğun:a bth•mt~orlar. 
çok belediyelerimizinol duğu Runu bu glbilere anlatın ık 
gibi Trabzon beltJdisinin de ve öğratmek ll'lzım de!lil midir 'l 
bir gelir kaynağı olabilecek 
önemde ve değe/dedir. Lo· 
kanta/ardan ve evlerdt.n te 
m_izleme işini yapa'n teşki
latla halledilebilecek kadar 
da kolay bir iş, Fakat biz 
~e__d~_nse. kü,ük şeylerden 

'-'Yuk f 8Ydalar elde etme· 
sini h ·· b' 

. enuz ılemiyoruz. Be/. 
kı de bunu kü"ük sam· Yor uz. r 

Gelenler. 
* VJlilf µmtz eczanelnrlni 

teftfş etmek üzre,. Eczaneler 
mnrettişi Feridun Rızedeu, 

* Postıı t~lgrnf mUfettlşle 

rlnden ŞUcaettia Ertuna, Sedat 
HUDO'lll Flopııılau şehrimize gel· 
mtşı:r ve teftişlerine başhımış· 
ludır. 

.. ~:::=::====:..:___--==----
( Açık Kapı 

8 Tercüme eden ) 
Yazan -----Cemal Enis -\ . ., _ Robert Louis Stevenson . ı. uyıol' 

d arada sırada sılker.ere~ Enela masanın üzerin e 
k yordu. sıl duran kağ1tlaı·ı ıddı, sonra 0

· Vakit geçtlkce, bakısları dılo 
ridor başına gidip orada perde sık kızm Uzı:ırinde duruyor lf 
nin arkasındaki iosanbra emir Kızın ytlzll ileri d< eru eğiJ lll o 
verdiği görUfdü ve nihayet De· ve elleı iyle kııpaomıştı; zıı ıPdıJı 
nis girdiği kapıdan çıktı. zurnan bıçkmklıırla sarsılıyor 6' 

' Çıkmadan evvel eşlğio Uze. Bu bnlde bile çirkin bir kıı ~d 
rinde durup gençleri glllUmser ğildi. 'fümbul ve yak ış\kl ııs'IO 
bir halde son bir dı>fa daha se ıhk esmer bir leni ve Den o• 
ıamladı; rahip te elinde IAmba fik;lne göre dUny doki bOt 

11 ile arkasından çıktı. kttdınlarıo saçlarrndan daba ı., 
Onlıır ('lk&r çıkmaz Blonche zel 

8 
çları vardı. Elleri amca , 

kollarını uza torak Deob.'e doğru nıo ellerine benzi~ ordu. YalOIU. 
ilerledi. YUzU kıp kırmızı ve ouunkilerdırn duba yumşıı!,. 
be"eCEınlı idi; gözleri yaşhırla Mavi O'öılerlnio hiddet, mer ., 

J k t:> ı rıı .. pırıldıyordu. Ağlıy;:ıra : , met ve m.ısumiyetle dolu o 8 dl 
- Ölmiyeceksiniz Dedi. Ne kendisi (zerinde Dlllıl pıırls O 

olursa olsun, benimle evlent.cek· ğıuı batı lada Fıkreo kızın ıJJ r" 
siniz kemmeliyeti üzertade durdu~ ot 

- Fiknt, galiba ölümden ö!Um kendisine çickia gellfb 
kNktuğumu zanedlyonmnuz ve şimdi tııç kimtıeoin içinde bit 

_ Hayır bııy1r, korkak Ol· kudar güzel bir mrblOkun cW 
madığımzı eolıyorum . Benim ba· luoduğu dlinyayı terk etıı:ıe~ 
tırım için .. Böyle bir şllpbe Uze sltetinl gôsteremis eceğlnı bHdf 
ıioe öldUrUlmen1ze tahammUI diyordu. , J.: 
edemem. 

_ lçinde bulunduğumuz 
mllşkUI vaziyeti korkarım kl la 
yıkı vec;hlle takdir edemiyorsu· 
nuz. Sizin bllyUk bir yüksek 
kalblillk gôslcrerek red etti~! 
Diz şeyi beo iftiharla kal.rnlede 
rim. Bana k»rşı biren F.sil hiEıle 

rlolı içinde, başkalarına borçlu 
olduğunuz şeyi unutuyorsu~uz. 

Birdenbire pencerelerin ı 
tındaki karanlık vadiden kula 
larmo kıı bn ve kesik kesik ~ 

11 roz sesleri geldi. Bütün etrıı •,, 
sessizliği içindeki bu çatfok se~ 
ltr kımuılık bir yere dolan ~ 
ğe benziyordu, ve her ikl ıJ! 
de dUşürıcelerioden sarsarak S: 
yandırdt. Kız Denis'e bakar• t 

_ Heyhat, size hiç bir yt 
dımım olmıyecak il' ı ? dedi. dl" 

Madnm, sizi rencide e 
1 cek bir şey söyledlmse, eıJltı 

oıuauz ki bunu sizin menfııa 
niz için söylealm. o• 

Kız tekrar Denis'e yaşlı il tJi 
teriyle, ve gUIUmsiyerek bıı1' 

Denls devam etlJ: • 
- Vazlyelinizin pek re;, 

olduğunu blssediyorum. 5 lO' 
haşin davranılmış. Amcanız si; 
sanlığıo yüz kurası Fraosada, ır 
ze kt\çük bir yardımda bulll ır 
mak için ölUmU sevinçle. ka:.r 
ledfCek, bir çok gençlerın 

ıundu~uoa tmin olm uz. d 
_ c sur ve iyi kelbll ol 

ğunuzu gördUm eenim öğr O 
mek istediğim şey şimdi ya llıJ 
sonra size yarı1ımda buluP 
buluoamıyacsğımdır. ?40-

ıevı serin kanll/Jkla ve !imi 
de~l//er/e lsbat etmişlerdir. 
Böylelikle B. M. Mechsin· 
den çıy kanunu da çıkanl
mıstır. Bir çok işlerimizde 
olduğu gibi çay davasında 
da menfi düşünenler o/mu$· 
tur. Bunlar belki hala ~ar
d~r. ~akıt kendJmizt; güven. 
ıız/iğ/n bu 1c~ı h h ki . 
b d "' u orne e11 

Kızı şaşırmış bir belde gör 
memek için buııu söylerken ve 
sözUnU bitirdikten sonra da göz 
lerial yerden ayırmamıştı. Kız· 

bir dakika sesini çıkarın adı; son
ra birden lılre yanından uzakla 
şımık nmcasmın sundaliyesinln 
Uzerine l'lkılıp hemen hıçkıra
rak ağlamağa başladı. Denis ne 
yapacağıaı şıışırdı. Medet umar 
gibi • etratrnıı bakmdı ve o da 
bir sandaliye bularak derbal n 
zerloe çökPr gibi oturdu. Kılıcı 

ile oynuyor ve şimdiye kai:iar 
çoktan ölüp Frnnsada en pis 
mutfak sUprUııtulerl nr sına gö 
mUlmüş olmağı nrzu ediyordu. 
Gözleri salonuü içlade etrafta 
geziniyor, fakat biç blr şey Uze· 
rlode dur uyı rdu. Mobilyeler 
arasında ö Je geniş me~afeler 

vardı; ışık buolarm hepsı~in ~l · 
zerine öyle f enn ve nPşesız bu 
halde düşüyordu; ve dışardakl 
karanlık hava pencerelerden içe· 
ri öyle soğuk bir halde bakı 

yordu ki Denis ne böyle geniş Mavna-cı 'ı şç'ı aranıyor bir kiliseye De (le böyle hüz!ln 
le dolu bir mezara rastlamış 

Mers·ı n L'ıman ş'ırket'ınden : h•c.ıkırıkları lıir saatın .ık takları 

- Yardım edebilirsiniz , 
saade edinlzde, höyle catrıı:,. 
dan gelea bir sersem gibi ı' 
eu de, bir arkadaş glbi yaı:ıı~ .. 
da oturayım; gecedenberl o 
bitenleri uoutmsğa \)alışıoız; tol 
dakikalarımın hoş g· çmeslO 
yardım edloh:; ve bana. moın.k J' 
olabilen başlıca yardımı yapscJ 

u •"•da utık susmaya 
mıhlcOmdurlar. Cünkü R' 
''V• artık öule ıze 

l , çamur pır. ca ırllı örtu·· 1ı 
emerecet .. neı gibi bir hakikıtt gu 

~ - ır ırıaze 

olmadığını dOşlloUyor.~u . Kızıo 

albi muntazam bir ölçüde duyu M 
· L" k · 1 da çalışmak t:>luyordu Gözleri kararmc&ya ka· ersın 1man şir etı mavna arın 

(\Q 400 dar kalkırnıo Uzerindekl y~zı~ı üzere bu işlerde ehliyeti haiz olanJar 2_ - tekrar tekrtır okuau; gölgelı kö 

kuruş Yevmiye ile kullanılacakiardır. . şelere, korkurç hayvanların ° ı 
a tllk !erini t hııyyUl edinceye steklilerin bulundukları mahalli liman reıs· !.~., baktı; ve soo iki •••tıoln 

likleri vasıtasile dilekçeltrini şirkete gönderme- geçmekte ve ölümuo yaklaş. 

sınız. 

11 Kız daha derin bir bUzilD,. 
_ Çok cesursunuz .. çok c ~ 

sur... bu beni oldukc'l üzil1~11 l<'akat isterseniz yaoımn ıokU 
1
,. 

nuz· bana bir şey söylemelt _.,. . .,.. 
terseniz karşıuızda biç ollll al' 

1 · ") 3 3 aktıı olduğunu hatırlayarak erı 1 an olunur. - m --=~ ---
- - - ------,.,,,,...--=-~:-,;..-=====~==--'""'~ .... 

-FidıiJılctalcı 0cs 
evi l,.l dı esle/ Papas 'I' · BİRKAÇ SATIRLA 

gayet do:ıt bir dlnle~icl ~ul 
ııımzdarı emin olııbihrienız. 

Dedi ve: ıe 
_ Abl Möıiyö de Beaul 

.. n 1 laborat 
nmda b' dı uvırın Yll· 

it e ziraat " lcuru/muıtur 8 muzesı 
ik · Utat/ı it. 

m ten nasıl f ı~da/an~ı e· 
ğı, nısıf sed acı. 
KiJlôr L k Yapı/ıcaaı. 

, upen, $OYa f, 
ıısı J'ab . asu/. 
bıkİıgil/e~nnı n bez,e/ye gibi 

ısı y ı · rllecetJI ve ü e ıştf. 
lü ü retllecetJi köıy 

n n an/ıyıbJl . 
de Ornelcler/e iJeceğ~ ıelci/ 
Bun· l g ıterı/miıtir 1111n hepsi 
birer dlvadır. anı llYrı 

lf) Kemilct~n etJ 
u,ufltr/e en 11111 kolay 

vrup1 gü!J. 

Güve r c i n ler 
İslcenderpaşa camii civarında: 

Anadolu hanı önüde bergün, bin 
le:-c_e. Giivercin 'in kukurdamasını, 
•evtşıp ibadet etmesini tatlı, tatlı 
ıeyrederdik 

İaşe d '1' - d 
b. 1 . ar ıgına sebep olan t e 
ır eruı deva .. dd . b .. 
1 1111 mu etınce, u gu · ze v · 

k d e ınıana Yakın kuıların, sırra 
a eın bas-aı h . . .. ""1 .. h - •na epı mız uzu muş ve ayret etnıiştik 

Bir ktç zanıan °evvel kası- ka-
le muırla .. ı . ' 

rı on erıne döke,.ken, ta · 

. . bulanıayan bizlerden Güver. 
Dl'SlDl yız 
cinlerin darılmasını umrn~ . kluk 

Fakat ile yapalım kı, .yo 
.... den rahmetli Atatürkiın ehy· yuzun l • • • 

d - ttıg-ı Güvercin erımızı le yem agı 
ihmale . mecbur olduk. . 

O 1 halimizi bilseler, kendı· nar, 
1 lerioi unutup ~ize acırlar, sız anır 

lardı . ı k 
N·t kim bunu anlamıı o aca • 

! e ' "f G .. 
lar ki son günler çift, ç.~ ~ uver 
dnlerio dolaıtıklarmı goruyuruz. 

Demek, biz doyuyoruz, onlar da •• 

yOzQnllze nasıl bakacağım ? _. 
Diyerek tekrar hıçkıra bJÇ ,t 

ra ağlıımağa başl:\dı Deniı ~ 
iki eliyle kızın elini tutaralı0_., 

_ Madam, iki saatlik JJl 
t blll !etten k1:1lan vııkti ve ıs ıra or• 

kaı şısıoda duydu~um teess "
dUşünllnUz Sı.>n dakikalsrıtftlf' 
hayatımı feda el nıek sure tP 
bile önlUyemiyeceğlm dur ıJ 
dıın beal kurtarınız. ,.dl: 

Dedi. Blancbe cevap V~~ 
_ 13en çok bodbiniml 1~ yö de Beauiieu hatırın ızı dfi: 

daba cesur olacağım. Faka sıı' 
şUnUrOz, caba gelecekte ttOdl 
bir iyiliğım olamaz mı? 1( d' 

i lerloe son sehlmhırıaızı gO~i!J 
receaıoiz cıosllarımz yok 

Soou v~r 

1 
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Edebiyatunız bir 
ahesere yüklüdür 

Yazan : Salih ÇAGA TAY 

Bızde, nedı se, cdeb1Yatımızı ır:kare kelkı~an 
nankör tip hiç c/:)ik oımf.z. Bu tıpte olanlar zaman 
zamarı, bıırunlar,.··ı sal.1angoz gibi h,.r mevzua. cır
lak seslerini ağu ... tos töce /eri g b h r muvaffekı 
.vete sokup çık'J. : .. ak temiz hav yı bu andmrlar ... 

Onlarca. Trirkiyf.de edebwat yoktur . Bu;ıa 
sebeb olarak td t ""harrir/e;im/71.o bir • xainat görüşü .. 
nün bulıtnmayış, .. ı gösterir/er Gü a bugünkü ro
mancılan~ız. 

I - Küçiik bu•juvanın buvük buıjuvabğa 
olan hasretini • 

il KüÇt.k bur1uv,:ınm aş/anı. saadetini: 

ili Küçük burj'1Vı. •un 1Zt1rabım terennüm 
etmektt:ymlş/erl. On/< ca .. Burhan Cahit, zengin 

~~ ;ayat hulyası çind~ yaşıvan livrupa ~ur{.u~a 
Y tına aşerenle in muharriridir. Reşat Nun, kuç uk 

burjuvanın fazla rt:..fah iadiasında olmryan, fakat 
ka/~ınden dertli olan, aşk saadeti arayan bir züm
r:Vk' rom nlannda anlatır. Peyami Safa. yalmz kü
çu b . 

ur1uvan1n ıztırabını Yl şatlf. ,, 

Ş mdi de bur juvBnm na ıl bir zümre olduğu· 
nu on/erm ağımdan dm/eyelı,,: 

h "· • • Btr gun lokantada garson ertesi qün 
ınuteahhıt, daha bir gün sonra komisyoncu memur 
olur ve bir g.. · · _, 

un ıçınue bulaşık yıkamaktan otomo· 
bile atlar. otomobıle atladığı Jİbi hapishaneyi de 
boy/ar·· Hırsız. serseri, kopuk ta olabıflr. ., 

. Demek, Burhan Cahit'te, Reşat Nuri'de. Pe
Yamı Safa'da görülerı müreffeh btr hayat hülyası. 
temiz bir aşk1n mahsulü olan çiçekli ve meyvalı bir 
saadt. t iştıyakı, baz an da ins m ası/leşti ren bir ızll· 
r P tezahüru hakirdir: •kainat görüşiı,,nür. bir par· 
cosını feşkıl etmez (/) Onlarca a"ıl tıp, proleter o-

l nd1r. Bir muharrirde ·kaınac gdrüşü., nün mevcut 
olması içm, o muharririn p o/eter bulunması ve yal
ruz Pro/eteı yanın istel<ierir i terennüm edebılmesi 
Şarttır. 

flccba üyle midir ? flraşftraltm : 

Biz, bugün şu dokuz imzayla ihtıhar edebiliriz: 

1 - Fa/ıh Rıfkı, 
2 - Haıit Ziya, 

3 - Halide Edip, 

4 - Hüseyin Rahmi, 

5 - Mahmut Vesarı. 
6 - Refik Halit, 

7 - Reşat Nuri 

8 - Peyami Safa. 

9 - Yakup Kadri 

b Bugünkü 1 ürk edebiyatınm yaph·ım teşkil eden 
v~ :~k~z ımzada her şeyden ör.ce. bır Türk cephesı" 

ır kainat görüşü" mevcuttur, Biz buna ina · 

~'(~r~z. Eqer muharrirlerimız. bugüne kadar dünya 

1 
ç~sunde bir şaheser verememiş/erse. bund~ kendı 

1:rınden ziyade, her var/iğı. her muvaffakiyeti kör
ıven o nankör tipi mes'ul tutmamız lfızımd1r ... 

Surası da n~uhakkak kı bugün ıçin, hakiki mfı
nasiy/e bir şaheserımiz yvktur. Fakat b r çok şahe. 
sercıklerimizi,; mevcut oldtığu da inkar edılemez 
~ır hakıkatt1r. Bununla beraber şunu da kat'iyetle 
d~ia edebiliriz ki edebiyatımu bit ş!Jhesere yük/ü. 

dur B ·r 'h k d b . . · ur.u ı tı ,cır ettıgımız şu uo tıl ımza an ırı 

mi, Yoksa daha genç ve c,ok umıl bnhşoian Hı/mi 
Zıya mi Sabahttin 11/J mı, Cefa.etim Ezine mi ya· 
ratacak'I Bilmeyiz .. 

Venryot 

Koayık ver! 

içten özledim seni 
Kolaylık ver, kolaylık ı 

Artık çok üzme beni . 
Kolaylık ver. kolaylık ı 

Renk renk güller açtı bak 
~irini göğsüne tak ı 
Bende de bir gül açacak: 
Kolaylık ver. kolaylık ı 

içimde bir ırmak var 
Yaz. kış durrnadan cağlar .. 
A'vutmıyor ufukl:1r : 
K1..)laylık ver, kolaylık 

Kapını açamıyorum . 
=. uyunu ıçemiyorum . 
Köprüden geçemiyorum: 
Kolaylık ver, kolaylık 

Çözülse sana bagım 
Ben neye tutunacagıın ? 
Yakın olsun ırağım ; 
Kolayı k ver. kolaylık 

H. TUNCAY 

Ben 
Ağlayışım k bkah m. güliişümse gözyaşım; 
Gündüzler geceleum, geceler sabahımdır. 
Bir garib yolcuyum ki yollardır can yoldaşır11; 
Başım, omuz'arımı çökerten günahımdır ! .. 

O. Sebati ERENGIL 

in net 
Uz.aktan bir kaç köpek uluyor uzun uzun, 
Dallarda çırpın1yor feJce uğramış ruzgar ; 
lçinde hıçkırıyor gece denen t buton ..• 
Günahkar bir kainat, cinnet getirmiş ruhlar. 

Sema gözyaşı döküp ağlıyor için için , 
Süküt intihar etti b, ykıracağım derken ..• 
Bir mezar mermerinin anlın<!an ÖpiDek için , 
Selviler eğiliyor son yolcu da geçerken . 

i. Hüsrev USLU 

Ses·ıe 
• 
iŞ 

Kader varsa da. yoksa da 
ve bizi bir akrep gibi soksa da 
başımız dik duracak 

ve kalbimiz 
o aşkla 

takır 
takır 

vuraca ki... 
Tali var=a da, yoksa da 

ve bizi bataktan alıp 
Çamura soksa da 
başımız dik duracak 

ve kalbimiz 
o aşkla 

takır 

takır 
vuracak ... 

Karnımız açsa da, toksa da 
ve dünya mahrekinden kopsa da 
Başımız dik duracak 

ve kalbimiz 
o aşkla 

takır 

takır 

vuracak. vuracak ı,. 
İhsan Gültekin 

·Sayfa 3 

-------- ~--..,. ... , 
ra zo 

•ıı 

• z y ş 
Yazan : Salih ÇAGA TAY 

Gözlerimi knpadım, kafamda ~·ç
mişir. ve bugünün nesi varsa h psini erit
tim Göz/e,;mde yeşil bir yıırt be/udi. 
Kafnm1n açlı~ı bu renksiz boşluktaki ye· 
şillikler içine aktım. Kulaklarırpdrı bir 
kanat hıştriısı, burnumda kesif bir çam 
kokusu sürünüşü başladı. Ayaklarım top 
rnkla öpüşen nazlı ue taze yosun yeşili 
fındık dallarına takıldı, dıiştürn Yesil/ik. 
/er içinde herharıgi bir köy dilb rinin 
kırmızı boncuklarını andtran amnftalarrn 
(dağ çilenklerinin) incecik dik nleri tıı1 

eudumu okşadı Daha ı~ted ;,:r bögiirdlen 
dulı, olgurıluktan siyalıln. an megvıısını 
vüzüme fırlattı; kokusurıd n el rhal tanı
dım: Moral • 

Çımenleri koklaga k...,klaya ateş 

menekşelerini, mor merıekş I ri ağzımda 
( İRneye çığnege başka t rı / !ura kaydım .. 
Yıizüme çok yeşıl, ad t ı igalı, uzun 
yapraklı bi· dal 9arptı d u dum. Acım· 

sı bir koku burnuma ' kcır gmiş, kareq 
miş, dıge süriinmPğv ba 1 dı; fazla yü
rügfmedim, güneşe 'biı damlu bile ger 
v rmig n gölg0 lige uzandım. 

Kaf ornda bir çiizü/tış, ~onra ayrı· 

lış ue gine çözül/iş '1e sarılrş başladı A 
caba n red gim? . Çok yakınımdan kaz 
ma s sleri, çok uza ta balta vuruşları, 
kulaklarımda degil kafumda h tıralarrmı 

eşm g çalışıypr .. 
Bu sesler bana çok yakın, benim 

oıüme, iç yapı/ışıma o kadar yakın kı .. 
Kaıkıp başka t.ıraf lara surünmek istiyo. 
rum. Birden yüzüme bir ıslaklık dudak. 
larıma acımsı bir tat ukıgor ... Kafamda 
ki çozulüp fllarılışlar büsbütün karışıyor, 
gizlerimi ağır oğır açıyorum, karıımda 

şamar ş-ımar kırmızılı ntcrisiyle bir kJg 
kızı, elinde b:ıkır bir tas tutuyor. Du 
duklarındun .'' /(ı sarıta m :ıden suyu, iç· 
mez misin?' kımıldanışı ıı okuyorum, • 

Artık göz1eıim kendilıginden açı. 

/ıyor Kafamdakı kuruntu makarası kırrrl 
diye büsbütün çözüldü. Ellerimi oh, oh/ 
dige birbırıne çarpıyorum; sevincimden 
benim, berıım içımın, yurdumurı kızına 

sarılmak, elındeki bakır tcısı kapmak, 
yapmacık/adan, kuruluktan nasır/oran 
dudakları 'l'lı ıslatmak istıyorum ... O, bir 
kalıkoha ile uzaklaşıyor ve ben anlıyo 
rum: çam kokusu, ama/talar, sigah mora 
far, kareymiş, ışıksız, delıksiz gölielık· 
/er kazma ve balta sesleri, şamar şamar 
kıı mızı entarili minnacık köylıi kızı o.: 

bakır tastaki "Ktsarna maden suyu,, .. 
için de renk, kokü ve tat, kafamda k" 
runtu oldu ... 

Ah benim Trabzon'um, içimin 
Trabzon'u gözlerimde riigalanışına bile 

ne kadar vurgunum/ 

Fındık 
Davaınız 

Tüıkiye Fındık lhrccatcdarı 
b i ı / I ğ i muhasebecisi Trabzon'un 
yetiştirdigi değerli gençlerden şair 
ve iktisatcı arkadaşımız K E /v1 fl l 
p EKER , ( f iNDiK DflVflMIZ ) 
admda iktisadi lir yazı yazarak 
bıze gönderdi. 

flrkadaşırnızın pek hüyük b'r 
enerji saı file meydana getirdiği bu 
yazıyı cuma sayımızdan itibaren 
nesre başltyacağız · 

1 
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T robzon askerlik 
şubesinden 

~- • -- H - - ,,_..., .........;-__...-. 

l. Satın Alrrıa Komisyonu ilii.nları J 
1 - Malül subay ve er. • ,_S?SfiBS1R'Ze**••nkE#WS?Wet --ıas~e ı+ 'iii'V ~auıs::m:lfft&·+*W\ • 

ltrle Şehit subay ve er ye. A k k 
1 

~ 
timlerinin 942 yılı ıTütün çı e siltme ile kuru ot alınacak Pazarlıkla Sığır, koyun eti af ınac0 
llcramigetev%tatına 1-8-- Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden: Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden:_ 

11
• 

9
"'
2 

tarihiade boşlanacak 1 - Açık eksHtme ile 60 ton kuru ot alınacaktır. ı - Pazarlıkla. ~0000 kilo Sığır veya Koyun eh satıo 8 

ve 30-11 94 2 t 'h · d ~ T b ı kt - arı ın e k - a m n edilen bedeli 3900 lira ilk teminatı 292 Ura 60 naca ır • ırıl· 
soa fltrileaelctir, uruvtur. 2 - sıaır etlofn Tabmto ed_lleo bedeli 200?0 lirtt ke~'i te 

111
•1 

2 - Tayin edilen dört ' - Evıat Kolordu.nu blltUn garnlzoBlarıDda vardır natı 3000 lira koyun etinin tabının edilen bedelı 24POO Iıra 1' 
aylık mütldet ;çinde komis· 4 - ~akliye Ucretl 11yrıca ahnac ktar. temitah 3600 Jlradu. 
y 5 - Eksiltmesi 7 Ağustos »42 cuma gUnü saat ıo dadır. 3 - Evsaf Kolorduoun büUln garnlzonlurındıı vardır dit 
~n~ muracaatla ikramigele. 6 - isteklilerin belli gün ve saatta Trabıoô satın alma 4 - Pazarlığı 10 Ağustos 942 Pazartesi güoll saat ıo da , 

rtnı almayanların ilcramige. komisyonuna morecaetJarı. 2-4 333 5 - lstekJHerln belll gün ve saatta Trabzon saho alı.ı 

,.,~~'7::.::;:~if:;:zıi;: Açık eksiltme ile kuru ot alınacak koml•yponuoa murleck••t" ~ • 1 ws k 
~:n m~tüt subay ve erlerin Trabzon Sa. Al Kom. reisliğinden : azar ı a sıgır etı . ~ ı.naca 
1 !amıge ıüzdanlarile nüfus 1 - Açtk eksiltme ile 60 ton kuru ot alınacaktır . Trabzon Sa. Al Kom. Reıslığınden : 
lıuoiget cüzdanlarını. rapor k 2 - Tahmin edll1:1n bedeli 8900 lira ilk teminatı 292 Ura 50 1 - Pıızarhkhı t 2000 kilo sığ1r eti sE.tın alınec&ktır · r 
"e resmi senetlerini ve bi•er uru~tur · 2 - Tahmi!l edilen bedeıi 6000 lira lrnt'i temloa tı 900 urııd' · 
adttt fotoğraf, Şehit subay 3 - E•snf Kolordunun bütUn garoizoolı;rmda vardır. 3 - Evsaf kolordunun botun gernlzonlarında vaıdır. 

4 - Nakliyesi ayrıca bes11p edilecektir 4 - Pazarlığı 4 Ağu8t<1s 942 Salı gllnü saat 10 dedir. 
"e ~r ~etimleridı 8--6-929 : - Eksiltmesi 8 Ağustos 9:i2 cumartesi güoü saat 11 dedlr. 5 - lııteklllerin belli gün ve saatta Trabzon satınelmn ~o 
~a:ılıındenberi dal fJeya be- komls - lstelclilerln belli gnn ve saııtta Trabzon satın alma misyonuna müracaatları . 323 

ar. olduklarını fÖsterir Be- fonuna müracaatlara . 2 -4 329 
Pazorllklo odun alrnacok ledıge ve kög iht' h . Açık k •ıt ·ı f k 

l . ıyar ey - e Si me 1 e soman O ınaco 
et erınden alııco.kl / 

I . arı oto;. T b S 
ra lı ılmülıaberlerle • ra zon a. Al. Kom. Reisliğinden : 
ıened · ı. • resme · A k ~ . • l1tramıge ve nü/ • - çı ekslltmf: ile 60 ton Saman alınacaktır . 
hauıget cü:ıdanlarmın 

6
. us 50 k2 - t 'rahmin edilen bedeli 2i00 llra ilk teminatı 187 lira 

d t ~ _ ırer uruş ur . 
a e ıotografla beraber ..,._ 3 N kli 
rabzon ııslcerlik b . ı · · - a ye Uçreti ayrıcıt hesap edilecektir. 
müte k . ~u esındı 4 - Evsaf Kolorduauo bütün garob.oolarında verdar. 

it lcıi komisyona - - 5 - Eksiltmesi 8 A~ustor 942 cumartesi gOoQ saat 1 J dedir 
ca t -ura. 6 1 • 0 etrnelerl lüıumu il,. komı - steklllerlo belli 2un ve sııatta Trabzon satın alma 
ounur. an ayoouna mUrııcaatları . 2-4 336 

T rabıon askerlik Açık eksiltme ile Saman alınacak 
Şub . d 1 Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 

esın en ~ ~ ~çık eksiltme ile 50 too Sam8n alınacaktır. 
AS. Memur ue sııb l 60 ku - t rahmin edilen hedeli 2500 lira ilk teminatı t 87 Ura 

dtın Bl l . ay ar. ruş ur. 
ın erın ltamın 3 - F. f 

talısisittde kol a maaş 4 _ •ıa Kolordnnucı bütün garolzonlarmda vardar. 
üıere h aylık olmak 

5 
Nııkllye Uç re ti ayrıca hesap edilecek tir. 

e/ d e~ ıalısın zomanında 
6 

- Elulltmesl 7 Ağuston 942 cuma gQnü saat 11 dedir. 
ra 1 aılesi kayitlerini bir komtı~n lateklilerin belli gUn ve saıtta Trabzon ıatm alma 

araya toplaması ve 
9 

'd p una mnrııoııııtıan . 2- 4 338 

doğan "/ enı ttn a ' ki k 
ne nüf,ve o enleri~kayifleri- zar 1 a arpa na lettirilecek 

us dairelcrınce de h l 1 b 
işaret lttirilm 1 r a 

1 
ra zon Srt. 111. Komisyonundan : 

k es :ıaruretin - P ı kl arıı bıı. gibi aile rei 
1 

. . e nakJettirileca~ar ı a ad ve 20 tonluk iki parti ballod~ arpa 
eheııımigeli ola b s erının - 2 - T \tir. 
ga,mal h n a ödevi alıoacakt e arrur edicek fiat Uzeriaden yllzde on bet teminat 

arı usasu " ır . 
tlem b l mıutah. 3 - ş t u anan subay ve i ar name kon.lsyooda her glln görnlebUlr . 
memurlarca takip m~- 5 - Pazerhğı 30 Temmuz 942 perşembe gUnU saat 10 dadsr 
•dllmekte olup ""e themın k.Oıois;; isteklilerin belli glln ve saatta Trabzon 1atıa alma 
olmt.:yan ,_ maıt14 dem uuoa müracaatları. 359 

eme"li sub p 1 
:~zrtlarında ayni s:~e~: r.azar ıkla odun alınacak 

e etmeleri ı- rab 
olunur. uzumu il8n 1 _ zon Sa. Al. Komisyonundan : 

- d\ğından 1~ııpah ıarf usulü ile 1ııpaJan ekılltmeslne talip çıkma. 
İlan - 2 _ MOhton odun pazarlıkla aatın a!ıaecektır. 

Puar c M·· 3 _ u ammen bedeli 15000 lira tık teminatı 1125 liradır 
llliııden • uddei uınuıni . 4 Evsar Kolordunun bütan garnlzonlarmda vardır . 

- p lr.ırııeıiz tiearet aıaltsa . 6 _ l azartıeı 22 Ağustos 942 cumıırtesi gC1nü saat l O dadır 
••tnaalr. ıurı·ı . dıyle eluııelr. komfıyonu•tekllleı·lo belli gOıı ve saatta Trabzon satln alma 
1r. 1 11 mııı: oa mnracaatlım. 371 aııuıauııa nıub l'f • lr.oruıına p 
•~ç~u Ritenin ha~:. b haralr.etten azarlı kla erzak, sade yag· 
•nı eu olup pı ey ınahıHe 
oğullırıod :tarda fırıı>cı Se . 

d ~o Ade mıı t 1 k 
Olumlu Naıım Aın o~Ju 1340 T ve o o ınaca 
zar aa1iyıı oeıa ydın heklr.ındı Pa rab S 
Y•pılaa dnru, mablteıneıinde 1- T Zon a. AI. Kom. Reisliğin<len : 
Sübütü fiili ~· Sonuııda : iniş iade :ıarlıkla 2SOO lirehk paıtiler halinde un, pirinç, erl· 
lr, ne lllllaan "(I' ı!le 
anunuıı 415G 1111 1 lr.oruıı ııatın •hııacakt notıut, mercimek, bul~ur, kuru fasulye, kuru ot 

Si iıci ıx:.d~::iı~i~•n.unıa detı:: alı '.1- Teker~r~ d . . 
bendini 1011 fik. 2 ııuınuaı nacaktır. r e ecek fıat Oıerınden yOzde on6eş temirıat 
m' b raaıtıa t f ı_ ı !l 

ı e~ lira •Q tv İıı;;al\ Yi v- Ellod 
111•'1111 •noalr. 

1
' Para oezası •l ' · sonuna kııdl!re 1 rnah olanlar nUmunelerile birlikte Temmuz 942 

buıbiie T. C YaKşını~ lı.üçüklüı:~ rabzon satınalmn komisyonuna mUr11caatlsrı R72 

•inin " nuın, i . &;ı iııcj inilder Sa d ki k h 1 k 
VI binnetioe rOıQ ~;;di. lllUeibitı:~ ı·nh' n 1 1 ta ta O ınaca 

ağır para cızaıil ı lıra t:.O le.uru ısarlar Başmu .. d"' 1··" .. d . 
6-6 642 e mahı.ii . ' 1 ur ugun en - tarib· d "' 1111 Yeliae - ld • 
~·-lr. hülr.üaı dahi 

1

: ~ it.arar Veril". lnetre Dıük' ab°denıizin Samsun tütün fabrikası için biner 
~- alıltşıniı o\du~u tnubayaa edil ank .2000 metre mük'ab sandıklık tahta 

...., ~ 2 ece hr. 
Za · d ~ g" .. - Bu tn"b Yı iplonı k~nu saat 16 d u ayaa 31-7-942 gününe müsadif cuma 

Beşikdrııa . a ıl k. Otni•yon t a Samsun inhisarlar fabrikasında müteşek 
t!•iım dip/o ılkrıkulu11darı l uı 11 araf d 
t . momı 9 -1 - a • u 1 e eksiltnı ın an ihale edilnıek üzre kapah zarf 

n mıi alo • u uı dürrı Y. eye k l 
mü kal cogımdan eskisi . . e 3 - M onu muştur. 

marnışfır. nın 11iik. akçeıi 8250 l~r:~~Dıen bedeli üıerinden muvakkat teminat 
Zcnbertk kö - 4 - Tal'b . .. YUrıden 1 

Ürtıer oıı S - Ek \ er şartnameyi idaremizden alabilirler 
Mehmet Kııku~ te

1
n bir saat. 81 tnıeye iştirak edeceklerin muayyen sa~t-

1 llJı 1 t C\1yt( t kf'f k ~ llQ kollli e ı me tupJarını Samsunda fabr;ka 
8Y0~una vermiş olmaJ~rı lizuudır, 4-4 

Trcıbzon Sa. Al. Kom. Reislig" inden: 
dl 

1 - Kap!llı zarf usulu ile yapılan eksltmesioe talip çıknı11 

ğırdan 1500 trn odun pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel\ 45000 llra ilk. teminata 3375 ltradar. 
3 - Evsaf kolordunun bOtUa garnlzonlarırda mevcuttur. 
4 - Pazarhğı 20 .A~ustos 942 Perşerr be gt.ıı:ıü saat 10 dedıf 
5 - İsteklilerin belli gUn ve sııetta Trabzon sı:ıtmaJınıı ~,,. 

mfsyoDuDa mnnıcaııtlan ıi69 

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

t - Kııpalı zıırr usulu ile 6<'0 toaodun alınacakhr. 1 
2 -- Tahmin edllen b6deli 12000 lira ilk teminatı 900 urııd' 
3 - E•sd kolordunun bütün garnizoolarında vardır. 
4 - MDoakasaıu 21 Ağuatos 942 Cııma günU saat ıo dııd1' 
6 - lsleklilerln \>elli gUn ve sııaUa kanunun 32. maddesi" 1 

tarif edildiği veçbile bıız&rlayacakları teklif mektuplan nıeks~ıtıf 1 
saatından blr saat evvel Trııbzou satınalma komlsyooıır 
müracııatları·. 1-4 :>28 J 

Dükkôn icar artırması 
Belediye encümeninden : 

Talibine ihale edilen oe kanuna müddeti içinde k011 

teminata ıve lcontratoga raptedilmegen hal binası defli: 
cephesindeki 37 numaralı dükkanın ihcılPsi /eshedilete 
mezkur dükkanın M3.gıs 942 gayesine le.adar olan ;carı 
genidtn 18 gün müddetle açık artırmaya çılcarılmıştır. 

ToUplerira 28-7-942 Salı günü saat 1.5 de tef11
1
' 

nat makhuılarile birlikte enıümene müracaatları ;/d
olunur. 4-::J,/ 

Dükkan icar artırması 
Belediye encümeninden : 
Talibine ihale edilerek kanana müddeti içinde tt 

minatı lcatige fle konturatoya raptedilmeytm hal bltJP
51 

han cephesinde lciin 82-84 numaralı dülclcanların ihaıe;6 
/esh edilerek yeniden muhammen bedelleri üzerinden 1 

gün müdde 1le açık artırmaya çıkarılmıştır. Jı 
28-7-942 gününe raslagan Salı günü saat 1 .5 1 

belediye encümeninde icra edileceğinden taliplerin temi"/ 
makbuzlarile hirlikde encümene müracaatları ilan ofuntJ1 

=-=---

Bahçe icar art1rması 
Belediye encümeninden : 
Kanunu müddeti içinde konturo.toga roptedi[nıetJ'~ 

met.baha ö'nündeki bahçeye ait ihale /eshedildiğindt!n ,,ıt:~ 
kur bahçe muhammen bedeli üıerinden yeniden 18 g~ 
miiddetle açık attırmaya çıkarılmıştır. , 

Talipltrin 28-7-942 Salı günü saat 1.5 de tefti'; 
natı muvakkatcılarile belediye encümenine muracaatl4' 
ilan olunur -1-!/ 

Helô vesaire inşaat eksiltmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

111 
Pulatanede yaptırılacak ( 4191) lira keşif bede0, 

helalar ile diğer müteferrik işler 3-8-942 gününe ~, 
sadif pazartesi günü saat 14 de ihalesi icra kıhn01a" ilı~ 
re 15-7 - 942 gününden itibaren 20 gün müddetle ,çı 
eksiltmeye konulmuştur. ı 

. -Eksiltmeye iştirak için 315 lira muvakkat telllııı 
akçesi idaremiz vezn~sine yatmlmahdır. . el 

Bu inşaata ait keşif varakasile izabname, vaı1i ,, 
planı, şartna01e ve mukavele projesi idaremizd~n al•: 
cakllr, 4 __. 


