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Kış~~:~:~ak 'Yeni Fındık R8-k~o~r~l~1 Ru~i:~~r,v~eÇ~a~y 
iDİ :İ~ kaç yıldan beri reSA tes 1• 22-24 mı· ı yon 

\... _______ ..) 

t ••relerle, bir k111m halk 
ar:fından yakılmakta olan 

illa. '? kömürü, bu yıl vili 
Yehmııe gönderilmiyecfktir. 

._Bugünkn durum önünde 
ııaad' · .. 

11 
ının zorJuğu, maliyetinin 

Tesbit heyeti tetkikini bitirdi 
y~ ıeldiği yüzünden şehri· 

=~~!~ink~lv~ri!lidgörnımeyea 942 mahsulü yalnız Trabzon vilôyetı' itibarı'le 
l 

omurun en bu ıu· 
ret e mahrum kalınca bunun 17 18 1 h d 1 
Yerini d h il ' . - mİ yon tO mİn e İ İyor . • k e, ma a en müteamıl \.. . 

1 ~· _acakla doldurmak mec ---------- -----------J 
urıyetinc!eyiz. Geçen •ayımızda hi· den daha üstün bir durum 
. Öteden beri viliyetimi. her verdiğimiz gibi yeni arzetmektedir. 

caret vekaletinden istenilen 
buğday ve arpanın yola 
,ıkmış oldugu haber alm
mışt1r. yola çıkan bu gıda 
maddeler/n;n vaktinde yeti 
şerek müstahsilin çok mü
hüm olan bu ihtiyacmı kar 
şilayacağmı kuvvetle tah
min etmekteyiz. 

~~11 yakacak maddeaioi teı fındık mahsülü rekorltes-inl Mahsüli n toplanma gün 

bılv eden odun ve fındıkka- tesbite memur heyet 7 rab /eri çok yaklaşmıştır. Zira
_ugunun' reımi dainler ih zon fmdık mıntakasmı teş at rnüdürlüğünce fındık top 

tbıyacale ' fi r h i r ihtiyacuu kil eden Vakfikebir Görele lama günleri tesbit ve i/an 
e ı edilmek üzeredir. 

llli:•p ayarak ıimdiden, te hududundan Hopeye kadar Mahsulün bereketli ofu 
ve tetarik çarelerı' tetkik ıezisini yapmı~t1r. b ne .,, şu itibariyle yüzü gülen aıvurmak lizımdır. Yapılan bu tetkiklere 

G müstahsiller. yalnız topla 
1 . eçen kııın iıl.cı tecrübe- göıe yeni sene mahsülü yıcı amele için ekmeklik Mahsul kolay/ikla top· 

lamr ve iyi fiatlarla da 
satılabilirse müstahsil de 
memlt!ket de çok faydalan 
mış olacakt1r. 

~rı.n~en de hi11e alayk bereketli olup 22 24 mil· tedariki hususunda zorluk 
garı:~lecek bu it için, falan yon kilo tesbit edilmiştir. çekileceğinden endişe et-
•~ ılin daire ve müeaaeae· bu hesaba nazaran 942 mektedirler. bu ihtiyacı kar
nın mOnferiden uğraşıp, meı· rekoltesi 93j rekorltesin- şl/amak üzere vilayetce ti· 
gul olmaıı kanaatimizce 
Dıakıadı t~mine kifi dej'ildir: 

in F evkalide bal ve zaman 
da, 'D• ibtiyaçlarıa •ara 

~· konduktan ıonra biltün 
!_Dikin te enerjileri tek nok· 
ta ii · t . zerınde toplamak ıure-
b:Yle karıılanmaaı tam ted. 

r olarak görülmüttllr. 

v. '!azın ıon ayına girece
ıımız, bu günlerde, yiyecek 
Ve • 

111 
~çecek kadar hayatı ebe 

. ınıyet taııyan yakacak ib 
lıyacının liyik olduğu kıy 
:ette tutulmaıı, vaktı geli~ 
v rahat bir nefeı almaklı· 
i•Daızı •ağlayacaktır • 

Bugünkü görünilşüne gö 
~~ ' T rabzonun on milyon 

alo oduna ihtiyacı vard1r • 

. dAlikalı amirlerin ifade
•ın e · 11 ııe , bu miktar odu 
Dun ' IA 
k' vı ayet hudutları içinde 

dı .~rnıanlardan temini kabil 
'iıldir. 

eık·Şu halde, ııeriye dönerek 
ıden olduguv 'b" b . 

111• gı ı ıe rı . 

b···~ Yakacağının karşılandıiı 
1 ~ gelere teveccüh dmek 
aıundır . 

.. Her k e ı ,. e b'l' . k' otedenb . .,. ı ınır ı, 
lab'll .erı, bu mevaimlerde 

ı trımiz 
Ylikı- k e yanaıan odun 
G· u ayıklar, Rize Hopa 
ıreıun b"ı 1 ' ' 

lerd· 0 ge erinden gelir 
l • 

o•v 
or ıger yCSnden me.rkez 

•anla ·ı M " 
• köyü 8~

1 1 e açka, Hamsi 
larınd urmene, Of orman
od an kiiHiyetli miktarda 

Un f b' 'b ol ' e ır ı tiyacına arz 
un urdu 

Bugn· 
birlikte n .. ' bazı kayıtlarla 

Y&ılind muaakale zorlukları 
en, bOtün bu membalar 

ÇULHA 
Arkcuı 3 de 

Ticaret 
Vekili 
Dr. Behçet Uz ---İzmirde tetkiklerini 

bitirerek Aydına gitti 

lzmir 30 ( a. a. ) -
İzmir civarında tetkiklerini 
btftren Ticaret Vekili dok. 
tor Behçet Uz bu sabah 
7 ,55 de refakatinde ki ze
vatla birlikte Alsancak iı
tasyunundan Aydına hare
ket etmiıtir. Va!ı, komutan, 
generaller, belediye reiıi, 
parti viliyet idare heyeti 
reisi, Halkevi reisi, emniyet 
müdürü, jandarma komutanı, 
ticaret odHı ticaret ve z.a 

' bire borsası reisleri ithalat 
t 

ve ihracat birlikleri ticaret 
' vekaletine bağlı mCieasese-

lerle villyet ve belediye er
kinı, matbuat ve ticar~t a 
lemine mensup zevat ve pek 
çok dostları tarafından u . 
gurlanmıştır. -----
Görülmemiş 

şiddetli 
muharebeler 
Moskova 30 ( a. a. )
Vorone jde muharebeler 

görülmemiş şiddetle devam 
ediyor. Don nehrinin bata 
kıyası üz.erinde bir çevirme 
teıebbüıünde bulunan Al · 
man birliğine kayıplar ver· 
dirilmit tir. 

· Yağmur 
Dün saat on sekiıden 

ıonra febirden itibaren Ce 
nuba doğru köyleri sisle 
karııık ince bir yaj'mur ser
pintisi kaplamıı ve gece 
dahi devam etmiştir. Geçen 
hafta az miktarda yağan 
yağmurdan sonra bu geceki 
yağmur da ıon günlerde 
olmuına raimen fındık ve 
sonra diğer mahsuller için 
faydalı olmuıtur. Bu ıabab· 
tan itibaren cıvar köylerde 
renyberler tarlalara döküle
rek gilılük ekinlerini ekme 
ie baılamıılardır. 

Sıhhi tetkikler 
Sıhhat ve lçtlmal Muavenet 

Mndnrn Dr ŞQkrn Göksu S!\r. 
mene ve or kazalarında bir tel· 
kik gezisi yapmış, bu iki kaza
nın ss ğlık durumunu incelemiştir. 

Gayretke~lik 

- Alman -
Harp T ebJiği 1 

En son Kafkcs 

demiryolu da 

. kesildi 
Berlin 30 ( a. a. ) -

Orduya mensup birliklerimiz 
Rostofun cenubunda düıma· 
manı takip etmekte ve bazı 
defalar düıman kuvvetlerine 
kartı çetin muharebeler ver· 
m.:ktedir. Kafkasyayı Ruı

yanın geri kalan kıımile 

bağlayan en ıon büyük de
miryolu bir çok noktalardan 
kesilmiştir. Zırhlı tümenleri· 

mizden biri bu hareketler 

esnasında bilhaasil temayüz. 

etmiştir. Çoğu aiır olmak 
üzre 68 tank tahrip edilmiş 

tir. Hava birliklerimiz, ketif 
hareketlerinden ıonra kara 
kuvvetlerimizin hareketini 

Bir dUQOndeyiz . . tenha bir deıteklemiıtir. Voronejin ke 
mahalle • yaoımııda iki ev. Bu 
iki e•ln sekeoesl de doaon keıiminde bugün yeniden 
evindeler. Saat 28 . . kapuda ev Ruslar 18 tank kayıp etmiı 
aablbl ile bir polis memuru arıı tir. Merkezde ve İlmen KÖ· 
11nda bir konuşma duJuluyor: 

Bn saatte e~lenmek. lünün cepubunda arızalı bir 
ınrnıtn yapmak yasaktır. arazide mevzi! muharebeler 

- Fakat, bu saat için de· olmuştur. Şimalde mormanı 

au. 2'4 den sonıası için de izin inşaat tesislerine bava hil-
ahomışhr . · b 1 

t i 1 ı t la cumları yapılmıf, ııa et er 
- Eve z o n ıomış ır, · . . 

kin men'i lsrıı fal kanununa gö kayd edilmııtar. 
re müdahale ediyoruz. 1ı Kuvvetli hava teıkilleri . 

- ? miz 30 Temmuz gecesi in. 
Kımunen gereken müsaade · giltereye hücumlarda bulun· 

ahudık tan ıoaıra . memurun bu 
•ekllde gafrete gelmealue ın. muı, büyilk ölçüde yangın 
ınm varmı idi? bllmlrorus ı . 1 larçı kmııtır. 

4 

B) Bu bölge topraklar1 
hep dik meyıllerle kıyılara 
iner. Ve •ğer sed yapılmaz
Sll yağan yaqmur kendi 
getirdiği azotl11rla birlikte 
toprağm vaTlm yoğunu da 
sürükleyip götürür. Yalnrz 
bukadar mı ? Böyle meyi/il 
yerlerde güc çaltşıhr. Birde 
ağaçlarm ve fidanlaım kök· 
/eri dışa11 çıkıp verimsiz L>· 

/uyar. hem de sel afetleri 
baş gösteliyor. Bu toprak· 
/ar için sed bir yaşama da· 
vasıdır. Esasen halk dahau 
bunu bilmez değildir. Fakat 
pek çok zaman ihmal edl· 
lef'1 bu işi müzede köylünün 
kalasına puçinleyecek şee 
kilde anlatmak için ç11hşıl· 
mıştu. BunJ11n böylede ta· 
bil çalışılacaktır. Halkevi 
köycüleri Trabzonda bu işi 
ita/asma iıice yerleştirmek 
için hiç bir sıkmtıyı çok 
görmemelidirler. 

C) Baklagillere gelina.: 
Bunl11r toprağa en iyi azo· 
tu verdikten başka insanla· 
ra da pek önemli h1thsı 
oluyor. Soya fasuly11sı bir 
hayat k11ynağıdlf. l•tanbul· 
da ünlü bir proftJsör, ~"' 
işinden bahs eden bir çay· 
cımız·a. •soya yetiştirin, so
ya,, demiş .. Gerçekten soya, 
canli azot deposudur. De
ğerli ziraatçimiz Klzım Bu
lutaym bu işin önemini an· 
/atmak için ne kadar didin· 
diğini şimdi daha iyi anla· 
yorum. Çinde hallcı iskorit 
hıstallğmdan kurtarmak i'ln 
biricik deva ·"oya imiş. 
Bizim için en iyi besinler 
arasma girecek olan bu bit
kiyi bol bol yetiştirmeyi 

köylümüze sağlık vermeyi 
yine köycülerimizden bekle· 
riz. Çamur gibi mıs1t ekme· 
ğl içine konacak olaa ve 
/Jir adma da ba/11 fasuly11 
denen soya köylüye baldan 
klf mlltli bir besin olacaktır. 

Rizeye dört beş kilomet· 
re uzaklıkta bulunan Uzun· 
kava. Rizedtn Of'a k•dar 
olan bölqenin ortasmd11d1r. 
Uzunkaya diye amlan yer· 
den akan •udan f aydalatll· 
/arak burada elektrik elde 
edilmiştir. Bu elektrikle de· 
nlz kwısmda kurulan atdl
yede çay pörsütme ve ku· 
rutma işi y~pılacakt1r. Fi· 
danllk içinde bulunan şim
diki tesis basittir. Uzunkaya 
atölyesi ile bu kısımtla ye· 
tişen ça,lar d!!ha çabuk re 
kola1 içilecek hale get{rlle· 
cektir !isli büyük fabrika-

H. TUNCAY 



2 Sayfa 

-Sovyet-
1 Harp Tebliği 

Voronejde ve 
Stalingradda 
düvüşmüşler 
Moskova 30 ( a. a. ) -

Sovyet tebliği : 29 temmuz 
da kıtalarımız Voronej çev 
re~inde ve Sialingradın batı 
fİmaliade dön şehti üzerinde 
bulunan düşmanla döğüş· 
müştiir. Cephenin başka ke· 
•İmlerinde enemli dE ğişiklik 
olmamıştır. 

Moıkova 30 ( a. a. ) _ 
Gece yarısı neşredilen Sov
yet. t~bliği~e ek : Voronej 
keıımındekı düşmanın bas
kısı ıüarü ıavaşile püıkür
tülmüıtür. Almanlar, 500 
den fazla ölü vermişlerdir 
~ünd&z Almanlar, kayıp e: 
dılen yerleri geri ılmak için 

hücumlar yapmişlarsada ka
yıpJar verdikten sonra püs
kürtülmüıtür. 

Ruı kıtaları Alman baa
kııını karşı koymakt 

w d a ve 
•aır arbder indirmektedir 
1200 Alman öldürülmiiş ı2 
tank ve bir çok lop ve ~it 
ralyöz tahrip edilmiştir. Al. 
manlar muharebeye acele ih. 
tiyatlar getirmektedir 
~ . 
SUrmene ve Maç
ka kaymakamlan 

Vekalet emrine alman 
S~rmene kaymakamı Kazım 
Dmcer yerine, Dikili kayma
kamı Vedat ""zd .. 

v eş m ve 
Maçka karmıkam/Jğına Sa. 
ley~an Recep Maykut'un 
tayın/er/ yüksek t~ d'k 
'kt' vS / a 1 tra etmiştir. . --

~ahit Zamangil 
Bır müddetten beri T· . 

caret vekaleti m" t w ı 
vekaleten 'f us e~arhgını 

ı a etınekte olan 
~:~~t'i değer~i heınşebrimiz 
teıırlı w aınan~ıl mezkur müs 

rı tayın olunmuıtu 
Cab't z r. 

ederiz. 
1 

•mangili tebrik 

Rize 
~~·~~-----------------------.. 

: 

ve çay 
Baştarofi / de radi. cennet,, 8. Zihni De-

Açık Kapı 
/ar kurulduktan sonra bu rin bunu bize söylediği za· 
alölye çivi yapmak ve güb- zaman aklıma evelce Rizeyf 
re elde etmek için yiıae kul· gelen lngiliz lmparcdorlu?u 
lanılacaktJr. çay mütehassısı 8. Man m 

Yazan 9 Tercüme eden J 
\ ..... _Robert louis Stevenson ----- Cemal En;s ____./ 

Muhterem Zihni Derin sözleri ak/ima geldi: 
yapılan işler hakkmna bize Meşhur mütehassıs. Ri 
izahlar veriyor. Her şey za. zede yetişen çayın Hintte 
manm icapla" gözi.:nünde ve Çinde yetişen çaylardan 
tutularak yapttrılmıştır. Hep· aşağı olmadığ1nı söyledi~
si de. en küçük hesaplarına len sonra.· "' Ben demış. 
kadar düşünülmüştür Utun- burada kalmayı ve çalışma· 
kayaye kadar çıktık. Buıası yı er: büyük zevk bilirim· 
hakıkaten güzel bir yer. Rize çayı için fena propa 
Gür yeşilliklerin çerçevele· ğanda olacak bir " lik'lbtJ • 
diği bir vadi içindt; büyük bıtgisi var. Bir kısım açık 
bir kayadan köpüklü sular gözler bunu toplayıp kurut· 
akıyor. Su ve yeşillik çağla· tuktan sonra çay diye ucuz 
yanım bir aşağnfa alabıldi fiyatla satmışlar . . Bı~ çok 
ğine uzanan ve ııaz/J nazlt ı lan da, tabii bılmıyerek. 
Pmldıyan deniz mavisi ta- almışlar. Piyasaya bile çı· 
mambyor. Bwaya ge{-enler· kan bu yabar:ı oliınun to!'. 
de Trabzondaki logıliz kon· lamp yakddığmı hep bılı· 
solosu gelmiş ve duyqulan yoruz. 
hemen dudağmdan dökülü· Hakikat olan bir şey 
vermiş: "Burası paradi. pa· varsa o da Rize: çayının 

Hamdi Özer 
Baro reisi Azmi Özer in ye. 

iteni Hamdi Özer Ankara hukuk 
fııkUiteslnden pek iyi derecede 
d Ploına alarak Trabzon mah· 
kemeleri sttıjıyeıllğlne tııyıo 
MJlmiş ve vazifesine başlamıştır 

Genç hukukçumuzu tebrik 
eder , muvaffnkiyetler temenni 
eyleriz . 

Evlenme 

yurdumuzun genlik ve zen 
ginllk kaynaklaı mdan biri, 
belki birincisi olduğudur. 
Bugün. bu değerli kaynak 
tan fayda/anmaya başlamış 
dı bulunuyoruz. Fabrlkas· 
y.:m işi halledilince en ne· 
ffa çayı kendi yurdumuzdan 
elde etmenin zevkini de ka· 
tarak keyifte içeceqimiz za· 
man uzak değildir. 

Hakkı TUNCAY 

Sağlık takvimi: 

Hummai racıa 

Bııoa lstedlğlatz yükü tahmil 
ediniz; omuzlarıma yükliyece 
ğlniz her ynk size ot.rn son!uz 
borçlarımı bir parçıt hafltlete. 
cektlr. Size 11ğlemaktıtn daha 
fazla bir şey yapabilmeliyim. 

- Aanem yeoiden evJen
miştir ve bakdcak genç bir al· 
lesi vardır Kardeşim Guich~rd 
yerlerime tevıırüs edecektir; ve 
eğer yanılmıyorsam bu da ona 
b >l bol yeter Rahiplerin dedi~i 
gibi, hayat cçup giden koçuk 
bir buhar bulutudur lnsanıo ha. 
li nkti yerinde olup ta hayatı 
önünde seı ili gördU mü, kendi 
sini dünyada pek önemli bir 
sima olarak görür. Maiyetinin 
önünde at UstUnde ş11hre girer 
keo trampetler ('ttlar ve kızl&r 
pencerelere dökUlilrl~r. Onu 
sev1::nler lrnyranlıklRrım bazıı n 
yüzüne karşı bazı yazı ile ifııde 
ederler. Fakat bir defa ölda mü, 
HergOl kadar kuvvetJI ve Haz 
reli Süleyman kadar aklllı bile 
olsa, yine çok geçmeden unutur. 
8ııbam, etrafır.dıı bir çok şövel· 
ye bulunduğu ha!de, pek çetin 
bir karşıJaşın8da öleli on sene 
olmadı; bugün onlardan birinin, 
hıı tta savaşın bile ismini hatır-
laya bilecek bir kimse bulunua· 
~ını Z!l:lnetıııiyorum. Hayır, ha. 
yır madam bu meseleye ne ka· 
dar yakrnda11 bakarsamz. gö•Ur
stlnUz ki ölllm krıranlık ve toz· 
lu bJr köşedir; insan o köşede 
mezııınna girer ve kapılar kıya
met gününe kııdar ardından 

kapanır. Şu aııda pek az arka· 
dıışım vardır; öldüm mü, onlıır da 
kalmıyscıık. 

- Ab. Mösyö de Beaulieul 
Blanche de Maletroit'u unutu 

Muteber tU.ccıırlorırr ızdao 1 
Remıl Dillloğlu kızı buyıın Sı · 
bab11t ile ılraat bank8sı muam€· 
lat şefi Vekili genç, nezih ve 1 

hal ılk hemşehrimiz Nalm Tlize-
r't l Hummai racia: Bu has- yorsunuz · n ev enme lörenlerl dün ak. d 
tam yapılınışhr . talıkta i üs gı ı ı er e T f 'b' b"tl l - Çok müşfiksioiz, ma am; 

b F. küçük. bir bizmell pek ziyade Genç Cifleri tebrik eder , 1 geçer bunun mikro u ı 
b ht değerlendtriyorsuouı. a ıyıahklar dileriz. j reng'ı mikrobuna benzer. 

- Mesele o deeu. Böyle N • · Uzun ve helezonidir. kolııye!l menfaatlerimin tesiriyle IŞQ n ı Hastalık hararetin yüksel· ııureket elligimi zannederseniz, Tanınmış tüccarlarımız mesi ve dalaiın büyüme· beni yanlış aohmış olursunuz. daıı Mestçi oğlu kardeşlerin siy le başlar S - 7 giln Ti- Siz g ördüğ o ın erkeklerin en 
Yeğeni Bayan Emine ile İs fo gibi bevam eder, son· asHisiniz; çUnk ü sizde alelade 
tan bul ithalat birlikleri şef ra hararet düşer, üç ila bir iosnnı bile meşhur kılacak 
!erinden hemşehrimiz Celal 1' dört gün S'1nra yine baş. bir rub görüyorum 
Pulatha 1 • · - Bununla b~raber burada na ının nışan törenleri lar yine devam eder ve 
ev Ik' .. bir fııre kapanıoda ölüyorum. . ve 

1 
gun Yapılmıştır. Teb tekı ar hc.raret düşer v~ b ı t 

r1k ederiz. l Kızın yüıüııü bir tıUzUn u u u 
yine başlar bu suret e vü sardı ve blrau bir şey söyleme. 

M e v 1 u t cudü yıkar neticede öldü di. Sonra gözlerine bir parlak· 

sebep yok. Çünkü .. 

DedJkten sonra kıp kır--
kesilerek sordu ; as' 

- Rıca ederim beni g 
buluyor mıısuouz ? 

- Ta bJi değil mi, ınad•' 
- Buna memnun oidd 

F tansoda güzel bir kız t8r11; 
darı · kendi ağzrndao. evl~ 
teklifi karşısıoda kııhp ta b~ 
oouu ytlzllne karşı reddet 

bir çJk erkek bulunduğunıı :, 
neaiyor musunuz '? Böyle ı,tİ 
zaferden yara nefret edeceR ,_
biıiyorum; lakin bana ıoaD.,i 
ki biz kı:ıdınlar sevgide klf il 
li olan şeyi daha iyi bfllrfJ. ltl' 
iosam kendi gözUnde yllk&f ~ 
cek bundan başka bir şey 1 ııl 
tur; vt: biz kadınlıır başka• 
bir şeye bundan dııba taz1a 
met vermeyiz. 

- Pek lülüf karsınız, a~ 
beni sevdiğinizden değil, ııo ot 
ğınızdan istediğinizi bana ııo 
turamazsınız. il 

Kız başaoı yerden kal 
maksızıo cevap verdi . ,,, ... 

- Bundan emin değlll"" 
Beni dinleyiniz Mösyö de 81' 
ulieu. Benden nasıl nefret e:; 
ceeiof zi biliyorum; bu oda il -
olduğunuzu da hisstdiyor~o' 
ne çareki bu sabah beoilll ,
ölmek ilzere olmanııa rııldl ~ 
dUşUncelerioiz arasmda kil P 
bir yer işgal edemiyecek k~ 
za vaJh bir kızım. Ukio ıl 

1 benimle evlenmenizi lstedll d 
zaman elbette ki bu beni •:. 
cama karşı mOdufa& ettll fi 
andan itibaren sizi takdlt,; 
bUtlln ruhumla sevdiğim ıçJ fi 
O anda kendinizi görseydinl• ,
ne &ıiil bir tavrıoız oldulıl; 
bilseydiniz, henden nefret; 
mekteo zlyhde bana acardı.rl 
Ve şimdi utanmayı bir ts Jt 
bırakıp size bu kııdarmı s01 
dlmse, bdna karşı blslerloizi ~ 
men hemen lılJdiğimi de o~ 
m&ymız. Asil zade bir aile 
olduğumdan, e.nin oluou• I' 
bu ı,ususta sizi taeiz etme._ r' 
temezdim Benim de bir g~ 
rum vıırdar: V~ Tanrı şabi il". 
olsun ki siz şimal hemen 
men verdiğiniz o sözden dö!I ,t 
olsanız, amucamıa seyisiyle fi 
Jenmeği sizinle evlellme~e t 
clh ederim . 

Deuis acı acı gU!dU ve: 1' 
- Böyle küçOk bir gu oJ 

karşısındıı UrkUp çekinen b01 A '- z rücü hastalıktır. hk geldi vo gülerek tekfclr kO· VUKat ıhni Canın ba-
bas O d Böyle hummai racia nuşmııı?a bıışlııdı : M ----

1 

r u ağır ceza reisi d b' 1 1 ü _ Kendloizi bu kadar ba· uarnn-..er İnc'ıofllu nıerbum Fevzi Canıno ··ıu··mu.. zamanların a ıt ere m 
&&• k h t w yağı durumda görmenizi ltıtE'mi D w ı· nün kırkıncı gecesı'ne tesa cadele etme ve as afıga 1 . •ıer ı bem, h · . d d k .. yorum. Ba~kıılan çın canını ve 

bir sevgi olamaz. aİ 
Dedi. Kız cevap verııı 

Denis Jçini ç~erek : 
1
, 

kert bakiın Mu e rıınıı •• · . 61 eden diiıı akşam ruhuna yakalanırsa o lora mu- reoler cennette Tannoın ~Qlüo 
otlu izinli olarakaau:a,r İnci· . ılbafen İskenderpaşa cami racaat ederekkNel~salvdar ınelekleıi tarafından karşllnnu· 
ta 'I 1 geçen Pos. •nde IDevlud" 'f k san yaptırma azıoı ır. cak. Büyle bıışımzı eğmenize 

- Şuraya pencerenin t 
nmıı geliniz. bakınız şat&k • 
koyor. .,,r 

1 
e ıtanbuldan b . . -..~ -U Şcrı o unmuştur __ _ 

gelmiıt' fe rımııe ~ ---=-·"'==:;. =""--'--== ~=-:.-=·-.=.;;;-=-=-=------r==--..--.....---. ___ _ 
-:.. •r. ~- BiRKAÇ SATIRLA ==-==-

Dc'di Hakikaten şetak s ~ 
meğe başlamıştı. Göğün boşJıJ Ol 
renksiz ve ter temiz blr ~ 

YEN' :--=--
"•lt•d.'~ 2L Ayakkabı Salı, Cuma gilnl ~ a 

- erı çıkar 
boyacıları 

""'==,,,..,,.,,~ ışığı ile dolmuştu; bu aydı I 

1 

tan akseden koyu ışıklar ı.I 
il vadiyi dolduru)·orctu. Oro:ıa~ 
~ üzerinde ve nehrin kıvrıntı111t 

il 
boyunca hafif, ince buhar bil ılJ UnıuaıJ Dtıfrlyatı İd 

Bekir Süküti Kul akre edeıı 
- a •ızoıilu 

y ılhğı ( sso ) 
Altı aylığı 300 k 

-=- uruf lur 
Reı•i ilirılarııa- t 

S la ırı• 
kuruıtur · 

Giinü -geçen ~•Yılar 
25 kuruştur 

"han Dılladere-;tan 
meauııret kabul •ddllıın 

- lllez 
Derç tdllmey;;-Jazıı, 

- iade edUmfız 1 
( 

t ı t ları yilzi\yordu. Peocerele_M Parkıo Ynnıadoki yayn kaldırım üze beher oyokkobı'don 20 kuruş ' •P • allıorlakl ağaçların tepeter.,...

1

1"· 
rblne sıralanan Aynkkabı boyncdarıoı mekte "' almal:ladırlar.. . . bnlll bir rüzgar eılyordu. B~ 

emen h n · J>u açık gözlerin, biç bir esasa ıstı. 
1 

er g n zıyaret ederiz. ' sonra kıp kırmızı ııuneş D t 
1 

8 
n ton •erınn yest, ôo O o deki sandık- net etmeden tesis etılkleı 1 piyasa rayı. lak renkler arasında dot•"' t 

b:• ve ~lr kaç kutu boyadan ibaret olan cıeı bilmeyen bazı kimselerin, •J•kkop duQudan mütemadiyen gQD ıf' 
b küçOk ışciıerln' güode vasati olarak !arını boyattıktan sonra. plra verirken. 112makta idi. tll 
k~I Ura 8'!i kA7.aoç temin elllkıerloi izzeti ne!islerlnl kıracak darrc de bir Denls bütün buolsra acı ııı' ~ nııe tahmin edemez. ağız kevgosın" mecbıır edildiklerine de ürperme ile baktı. Kızın ;,.ı b~~unıuıctso cok ta.,nao açık havada, ş obit olmaktayız. . mütemadiyen avucunun iç° 1 
ve k ••bat ve llles'uliyetslı bir çalışma Zoraki bir rayıç kurarak şebrıo gô tulmakta olduğunun !arklO 
l'lk azanma JOlu tutan Boy1tcıları h b· beğlnde, haksız yere ve balkm terbiye b\le değildi. Kız : 

~memek elden gelmez. ve oezaketlnl tsllsmar ederek para sız. - Gün açıyor mu? ı 
1 1 Dget loglllz boyalarının knçQk ku· dmn boyacıların bu keyfi hallerine bir Diye sordu ve sonu ,.,, .:1•::ı .~ı, .büyQklerlul 50 kuruşa ve sod verllmeslol ve nihayet 60 kuruşluk sız bir halde ilave elli: , 
rl][ / ırı ••e, 7 5 llA t5 kuruşa teda. en iyi boya ile 30 çııt •Y•kkıı>n boyun- - Gece ne kadar da usıl-'1 ,.,: .:: boyacılar. halkın gn!letlnden dıQıno ııöre do bunl1r için bir turl!e .... du ı lleyhıtı Aaıucam ıeıdi 
~ zhm~~d~a:o~i=s~ti~~~d~e~e=d:fil~e~k~·==~y~8p~ı~lm~a~s~ın~ı~f~ay~d~a~l~ıv_e~l~Q=zu_m_lu=g~O~r=G~y=o=ru_ı~·-+ A~w2~ 

a 
ç ,, 
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2C KÖY ve KÖYLÜ 
._. ... , ..... -..~*=--_.._ .......... _. ... ._, ___ '=dFP.__. ...... r ........ ~ 

Kışhk yakacak 
meselesi . ...__ 

Fındık Davamız 
e Yazan : Kemal PEKER 

Bugünkü fmdık ziraati ve prensiple-

rimize toplu bir bakış 

Baştarafı 1 de 
kurumuş bir bale getirilmiı 
Ye eıc6mle, Narh mlldabale 
!erinden , sermaye ve kredi 
azlığından • bu iti• iıtiıal 

• edenlerin dahi KfindeD, ,nne 

lsoanya ve ltolya ıoğ'umaıı \'~ ~iflamaıı, 
- depoculuk iiıerındekı temaylllll 

nın dünyacpazar söadürmüıtür. 
Yaz aylarında 3,5 kuru· 

larındaki yeri ve ,. kadar yllktelen odun 

I 
Ba fiJnlcü /ındılr. zira 

a ı h' -A: 1f ıuphesla tlünlcünden 
lcöglüge - iyi ve hol /ındı
;ın orman /ındılcçılığı ile 
dı;il, ancalc %İraat /ındılccı• 
;ı ile lemin edilehiltctji öi· 
Tetil•iı ıelcil, tara ve asrzl· 
leri tecrübelerle 1ösle1i111ele 
anlatılmış "• anlatılmalcta· 

ıün bunları ister istımt:ı 
hesaplı§°' ve /ardalarını 
lcabul bile edigor. DMJanın 
galnı:ı tatbik iıi lcalıgor lci 
6unıı da zatnan halletmiş O· 

lacaktır. Bol ve igi /ıntlılc, 
ıen' '1• sa;lam ocaklar. luı 
sılmıı 6ellenmiı "• ıa6r11 
lenmiş fındılc toprağı. lgl 

• 1 kilo fiahnın, lllzamlu ıama· 
genış iği sebebleri nanda yani talebin artacaj'ı 

kış mevıiminde nereye ytlk· 
ıeleceğini keıtirmek kolaydır. :,l daha lgl "e ileri gitmiı 

A •ramaletadır. Fdleat halci-

Daıen igi olabllmeıi için 
' l . " etin fındık mevzrıurııı 

~A: •iddi eıaılara dayanan 
,., ••1 ji sar/ile ele alması 

Z•ntdı. Barıa flTelc istihsal 
fer elese istihltdc 6aleımından 
•ılanılmıı b•lunalmaktadı, 

le /Ja ma/csatla aç gıla 
: 111 6ir samandır G11eıan. 
l lci Fındılc lstaıgonrı tlşlci. 
&tı mem/eleete gepgeni ve 
••aslı 6ir fındık bilıl.si ıol:. 
111uı •e gagmııtır. 

Fındılc 01manı halinde 
6•1•nan 6ah,ele1in lcaeılıp 
"?'ar •dilmesi, ıübrenelip 
dın,lııtlrllmesi iıl (/Jir dafla) 
ola1afc ortaga leonalmaı "• 

dır. 

Bütün bunların bratilc ve 
/aal 6;, lıale gıtirilerele a
ntami /ındılc ıi1aatine tat. 

bile edile6ilmHi 6ir :ıaman 
meselesi olda;ana ıöre da· 
ha ılmdiden ba meselenin 
an.'J hatlarından iir hagli 
ileri ıidllmiı oldu;u kabul 
edilebilir. 

Bir f ndılc köglüsü, l· 
lıi gıl evveline kadar işin 
/ena ve ıararlı cihetlerini 
düıanmelc ıö,le darsan aİc· 
lıadan bile ıeçirmeıleen ba 

dilc/111 igi batlama '" 6~/cım 
11renslplerimi:ıin 6a6ında ıe
ligor. 

Halle menfaatini ıö· 
riir ""la görme:ı. Burası 
münalcaıa lıoriıi: Falcat iş
tenilın hetle/e "armanın gı
ıane yola uncalc ha ıünlcil 
prtnsiplefimisln /cananla gü. 
riitıilmesi, bol mahsul ııca• 
/ıat ıuısarigesirıi Kooperatif· 
b blrliktı /ı11J.ılc bahçesine 
lcogmııı •lar.aco;ı lcanoati· 
ne '1arılmalctadır. 

Dünya bakımından fındık ziraatı ve biz : 
YER .. ·· 

DiK.· >' UZUNDE F/N. Fındılc: A11i laa"a t•· 
61, • lcFıntlılc ger gü%iinde ı beddülleri, sıcale ıüzgtirlar, 'o memlelcetl L • fl'laldeta l t :.''"'· ıı- devamlı lcarl•r, ııç donlar. sve, en n.op m - . 
femleleıl .1 us. /ca,a/c "• ,oralc ılclinalerdM 

•rene t1arıncaga lca 
dar lıır tara/tt1 b . ha • lıo#anmadı;ı için mateJ.J/ 
,.,_ ga anı l· 6. ·1r.ı· 
tte ormanlar'"' "e mata•assıt ır ı ıme 
A 

118 mevcuttur . le l 'h J rsncak gabaıal halinde/el a~ malıle mınıı a arı tercı eaer. 
ıılnea ıalıası bu le tlı g Bundan haılca top,alc 
1111 olan /ıadı;ın İc4°;, ıe · '1e lıa"aıında maaggen bir 
''"'''ıli ziraat sahası ı olce rutubetin gukarld ~artlara 
"'•hd pe 
, attar. Elıli /ındılc •i· •gıan olarak bulunması e· 
1a:a~ne mahsus olan hu sa ıas ans•rlardan biridir. 

'••I :-42 arıı ıimali dai· Ba itibarla, ıeniı sa-
116i~ı" çevresine münhas11 laalar halinde :ıiraati, ga· 

'· le arda m.a/cü, arz dairtltri 

arsında en çolc Türlci;e son
ra ispanya, lıalga '1e Rus· 
gadtı gagılır. Cenabı Arri· 
lcader. Jnıills miiıtemlelc•· 
/erinde, Kıbrıs Adasında ve 
son zamanlarda Yanan Ma· 
lcedongaıında yetiştirilme/ete 

olduğu iıitilmrlctedir. lnıil· 
tere, Franra ve leanadada 
es/elden heri bir milctar fm· 

dılc bahçeleri 6alrınmalctaJir. 
Fındığın elgnm miinteıir 

balanda;a 6u ıcaha içinde 
en esle isi ıüphe gole ki K a. 
radenl:ı lıaozasıdır. 

ispanya ltalya fındık ziraatı ve ihracatı : 
/cip Fındık getiıtiren ra- • 
"" ll1le11tleleetlerin en mühi. 

'Panga "e ltalgadır. 
l•li 'f'11clen sonrca Rasga 
tolo~ s;:nıtlfla Fındılc Ka. 
tf oa/~:o • f talgada Sicilga 
/talgatlo Şı111ali ve Cenrı6i 
ııll • Ruıga da ise son 
L ar za./•nda Botl "e So. 
"'8111 •ala 'll 
ti ti 1 erinde Jındılc fi•· 
6Üı '11111•/ctedi,. l1tih111l lca· 
IQ getleri 01talams bir he-
Rı Pla lspanıa 22. ltalga '8. 
aıga 2-6 milgon lcilo tat• 

maktadır. 
Ba memlelcıtlerdeld 

ıiraat usulleri ~ok ilıri ıit· 
miı 6alunmalctadır. 

Fındılc bahıelerinln 
laemen h•r yıl kazılıp 6el
leemesi ve ocalc altları et
laı ının dalai getlımes ·ne tla· 
lal mrisaatle edilmemesiteden 
t1e1lm ka6iligetleri ilclim 
•orlana raımen da/,,.a 6is· 
d11n ıiltün bir /a:ılalılı. ıös· 
ter melctıdir. 

lıpa11ga "• ltalıatla 

.........,Yıllar 

192S 
1926 
1927 
1928 
1929 
1~30 
193: 
1932 
1JJJ 
1JJ4 

lıpanga 
Kaba/ela lıilo iç lcilo 

1.122885 5 734.700 
1.J20 635 6.765 300 
7.877 fJBO 2 5617CJI 
J.141.9!JO 5 1~140fJ 
3196 400 12 97 2.800 
2. ııı.100 4 598.208 
3.t:.69 500 J 842 (}00 
1.755500 4350.000 
4.!i 1 s.ıoo "· i 12.200 
J.307 200 1.JSQ.600 

/ındılc ıalaalarının ba ıia
/ca va•igetleri dalıa •iıode 
ıeniıleme;e müsait •lmadı
iın• ıöre ba memleleeder 
için f ındılc ist ihsalatı azami 
haddi 6almaı denilebilir. 
Rasıanın iıtilasallitını 8-10 
m 'lgon /ciloga fıkara ili· 
TMsi zoran'a olda;ıı sög. 
lenilmelct•'''· 

/ıpangca ve ltalganın 
cihan piga1alarına ihracatı 
aıa;ıtla/ci 1-1 numaralı ta6· 
le'a ıösterilmiıtir. 

/tolga 
Ka,,,,ld• iil• iç lcilo 

11.508 200 503 200 
13.221 . .300 931601 
9.546 500 • 445 801 

20.17S.61JO 1.606.000 
llJ.375 510 2,040.6110 
11. S45.800 1.1'6.900 
13.248.JOO 1.584.700 
21.JB0.100 1.80f 000 
8.97 o 900 1 o 11. 400 

1 J.3Z4.JOJ 2.2J8.20I 

Ba ilci ralci11 memle 
/cet fındılclarının dü•ga 
müstehlilc piyasalarında re
vac balaşn, lea"ı "' deni• 
yollarının i,lelc pasarlara 
valct/1161 mal !l•tlıtirll>ilecelc 
le.adar galcın olıııada1: Jeni. 
lebilir. 

Türlcige için s.tıı •dl· 
len maluüliin iıtenildiii 
müddet ztır/ınd• alıcı eline 
fesli,,. edemigece/c icatlar ba 
g?lları11 a:ı•11 •laıa. alc.tar
malartla anbalôjların ıelcli 
"e gailı olan /ındılclarımı
•ın ren~ t"e leuetini tleiiı· 

Valimiz Salim Giindayın, 
titiz bir haıuıiyet ıöıtere 
rek , alikadarları , ıebrin 
odun ihtiyaçları noktasında 
seferber etmeai, bunca mlif· 
killere rağmen , ~bizi haklı 
olarak ümide diitilrmektedir" 

Öğrendiğimize göre, pek 
yakında viliyet makamında 
toplanacak . bir komiıyon, 
blltiin bu itleri ıör&ıecek 
ve her ne babasına olur1a, 
olıun teıbit edilen odun ih 
tiyacını en :m&ıait fiatlarla 
önleyecektir. 

tirlıi lıpanga .,., /talga /ın- ÇULHA 
tlılclarının tlan•• pa:ıar/arın •-----------
da t•lalmasına gol açmııs• Açık kapı 
tla 6•n•• dalıa sigade g•lcın Bıı taralı lk.lde 
gıllare ıeli•eege le.dar iri~ umaa eaa ne dj.Jeaetlz? 
6ir lcagda •• atandofdize -=- Ne lıletHDlı .. 

C.nbıaı verdi •e ellala l· 
ta6i tatıılmaıan /ındılcları· çlnde kıııa parmıklırıoı 11ttı. 
mızın namane ve taahhütlere Kıı bir feJ söylemedi. Sonra 
agıan zahur etme•eslntlen Denli ıerl, mtlp~em, Ye mub· 

tarlı bir aeıle: 
do;an itilli/lardadaa ll11ri _ Blaaobe, &1Dmtl4D korkup 
••ldillnl iab•I eglemelc •a· korkaıtlığımı gOrd.QaQı. Ş11 pea. 
rareti vardır. ceredea kendimi vadinin derla-

Ba va:ıigetin önlenme. llğloe atablleceaımı bllmellılnl1. 
si. re/cahet do/agısıle sürü· Llldo eter beni beaenl1oraaa11, 

pOJle bir anlaşımamaslık içinde 
111ıi günden güne müşlcıildta can veraeme monade etmeJI· 
uiragan ihracatın lc•ranmt1· nlz; zira ılıl ber teJdea ılJıde 
sı için, Tıcaret Vekaletince seYlfOrum; her ne kadar ıevla9. 
llir st•ndardi•gon 6ıir•sa le lleceksem de, JlflJIP baJa· 

tama bllmatlnlıde ıeçlrmek ba· 
bralmaı ec 6 Ai•stos 19.J8 na Cennetin bDtQa sevkleri ıl· 
tarilıi11de Giresanda topla- bl g~lecektlr. 
lan~n lconıre ile '• /ındıle Defli. Söıoaa bltltk bitir. 
nisanuuımesinde esaslı tle. meı avın içinde kuvvetli bir 

aU bafladı; k orldordı al.IAh ça. 
liıilclilcler g•pılmııtır. 18 • tırdıları mubıfııluıa yerlerine 
1.940 tarih •e 441 J ıagılı dOadllklerlnl ve lkl aaathk mDh· 
reınal ıa:ıetedc neıre,ilen 611 letıa blttljlal gOıterl1orclu. Kıı 
•izammırn•ge iöre T•rlcige dudakları Ye gOılerl1l• ona 

dotru etllerek: 
/ıntlılclarının dıı p•zorlar• _ lşlttlolz mi? 
ihracı ıırasında aıa;ıdald - Bir ı•J işitmedim. 
tip "e 6011l•'a •grılmıı ol- K.ıı kuıaaına fısıldadı: 
ması liı•ma lca6•l edilmlıtir. - YOzba~ının ftdı Florlmond 

de CllampdlHrı'dl. 
iç fı11dılıl•r: Deııll kısın tombul •DcudO· 
Stan,r11t, sıra mııl, in· ol kolları ar!ııaı alıp aalık JO· 

ce "• 11atarel fındelclar. ınoı p111elerle Orterk.ea cenp 
Yerdi: 

K•i•lclıı /ıadılclar: - lıltmedlm. 
Elcıtra, lcrılcle, •• lnae Arkada abeatll, lace bir ıeı 

fındıkla' olaralc ıı,leere eg- ltlllldl Te bıınaa ark111odaa da 
rılmıı ve her tip sınıjlarca iDHl bir kıbkabı du1uldu. 

l&Oıyo de Yaletrolt J••I tora· 
ıöre anmarala11mııtır. auouaa • 1GORa1dıo" dlJOrdL 

J.,anga •e ltalga fın· Soa ·-------------'ılclarının alıcıları. daha Rlıe Alkerllk tOl>Mladen 
dg11de lnılltere, Amerilca, aidatım teıkereml DOfaı kal&b· 
"" A 'mangadır. Son gıll•r· mı ile blrllkde ••Jl etUm Jeal· 
"" bilhassa Almanya ön ılnl alacaA'tmdaa .. ıtıalDla bOk· 

mQ olmadılJoı ilin ederim. 
sır•ga ı•çmiı b•lanuvor. Rlıenla kaplıca maballe1lae 

llaracatın /a•la old•ia bıcı bıarn oauııarıntlıa 
Jıllara ail ralclcamlar 18J1le- G ı f u r i,o 11 u 
ce sıralanma/dadır. NIJHl Orhoa "26 
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Trabzon askerlik 
şubesinden 

1 - Malül subay ve er
lerle Şehit subay ve er ye. 
timlerinin 942 yılı Tritün 
ilcramige tevzltltına 1-8--
9-12 tarihinde haşlanacalc 
ve 30-11-942 tarihinde 
so11 rMrileaektir . 

2 - Tayin edilen dört 
aglılc. müddet içinde lcomi~-
11ona muracaatla ilcramig l • . 

1 
e e 

rım a maganların ikramiye 
leri merkeze iade edilecektir 

3 - llcramige alacak o: 
~an m~lül subay ve erlerin 
ılc.~amıye cüzdanlarile nüfus 
huoiget cüzdanlarını. rapor 
fit resmi senetlerini ve bi•er 
adr.t fotoğraf, Şehit subay 
ve er getimleride 8 -· 6 - 929 
larilıindenberi Jul b le cı veya e-
dr oldulclarını gösterir Be-

lediye ve köy ihtiyar hey'. 
ıtlerindın aloculd / . 
il arı otog. 

ro ı ilmühaber/erle resme 
ıe~ed, ilcramiye ve nüfus 
lıu"iget cü:ıdanlarının birer 
adet /otoğraf la beraber T
ra~zon aslcerlik ~rıbesinde 
muteşeklcii komisyona müra. 
caat etmeleri lüzamrı ilan 
•anar. 

T robzon askerlik 
şubesinden 
A~. Memur tJe srıbaylar

dan .o~ınlerin ilamına maaş 
ı_ahsısınde koluylılc ol le. 
uaere he h ma r fa sın zamanında 
efradı ailısi lcagitltrini h. 
ar t l ır ti ~ga op aması ve yenid,.n 
oıa~ ve ölenlerin lcagilleri. 

ne nufıaı d · ı · I aıre erınce derhal 
ıaret ıttirilmesl . 
icar 6 ıaruretme 
h ıı u 1i6i aile reislerinin 

e eııarnigeli •lan bu .. d 
yapmaları hususu _o evhi 
tlem 6 l masta . 

u Qllan subay ve me 
memurlarca lale. . 
ıdilnıelct l ıp ve temin 
ol e o up nıiüfo/ı.Jem 
m~gan emekli sub 

nıemarlarınd . ay ti~ 
hare/cet a aynı suretle 
l etmeleri luıumu ;/.:: 

o anar. un 

İlan 
Puar C M"dd 

llthıden · u ei uınuıni • 
it,, •. 

•ıız tiearet lı. 
••laaalt ıurt'l ına ıadiyle ekmek 
it 1 e ınill' IDuııuııa 111 L i koruanıa 

' 

, llAalif h 
•uç il Rııeıı·ıa lı ıtraketten 
· d 1J1112a b 11
• en olup p ey mahalle 

otullarıııct.a Aaıırda fırırıcı Seın' 
d deın ı:z 

Ofu11Dlu Naz1111 A o~Ju 1340 
zar •aliye c•ıa Ydın haltlı.ıııda p 
J•pılaıa duruı lllablı.eıııeıiııde i 

Siibiitü f"ı· •• Soıııuıda 
ıı ıııe biııa : 

kaıuıııuıa 4HG an nıilli korua 
5i iııci • ••ylı kaııutıla d 111 

b••di . ınaddeıiııin 2 etııen 
nı •oıa fik ııuıııar I 

ili beı ı· raııııa tevfilt ~ ı 
ıra •tır aıı. Y•r 

lllaııaa oaıalt P•ra Oi!zısı •lı 
bııahile T. C Y•ııııı~ lı.üçiilı:l'" ıa_ 
ıiai11 4 

11 
K, la iııci Uh 

uınarlı btı . lnadde. 
ve biııaet· ııd. ınu 'b· 

ıce oıa 1 cı 111 
Qar Plra oeıaıil a lı lira (.O ltur ca 
6-6-642 e lllahltüaı· ııı 
relt biiL tarihinde it 'Yetine 

ıı;üın d 1ı· arar .. . 
·ı • a ı it t'I yerıle 
ı aaıı oluıı.. a ı 'llllio old 

vr •au 
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Açık eksiltme ile kuru ot alınacak . Kapalı zarf ile odun ahnacak 
: ra~zon Sa. AI. Kom. Reisliğinden: Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 
2 = çık ~kslltme ile 60 ton kuru ot alınacaktır. t - Kapalı zıırf usulü ile 6CO tooodun ahnacakhr. (.ıt 

kuruetur. Tahmıo edilen bedeli 3900 lirB ilk teminata 292 lira 50 2 -- Tabmin edilen bedeli t 2000 Ura ilk temlodı 900 Jir• 
8 E r ı~ 3 - Evsaf kolordunun bütün garnizoıılerında vardır. d dır 

- vaa \Olordunu bQtUn crarolzoolarmda vardar 4 - MUnakssa~ı 21 Ağustos 942 Cuma gllnO saat 10 'uıd 
~ - Nakliye Ucreti ayrıca alı~ııc . ktır. 5 - İsteklilerin belli gUn ve saa~ta kanunun 32. maddeS ff'' 

- Eksiltmesi 7 Ağustos '142 cuma gUoU saat 10 dadır· tarif edildiği veçhile bıızırJayncaklım teklif mektupllıu nıekf.!ll ~· 
kom~ - İsteklilerin belli gün ve saattıı Trabzon sutan almıı saatından bir saııt evvel Trııbzou satmalmı.ı komisyonu 

ısyonuoa mürncı.ıatıım 3-4 333 S üracaııtları· . 2-4 1)28 

Açık eksiltme ile kuru ot alınacak Kapalı zarf usulü il0 odun alınacok 
Trabzon Sa. Al Kom. reisliğinden : 

1 - Açık eksiltme ile 60 t8n kuru rıt alıoacakhr . 
ku 

2 l- Tahmin edilen bedeli 3900 lira ilk teminatı 292 Ura 50 
ruş ı:ır. 

3 - Evsaf Kolordurıun bUtUn garoizonlarında vnrdır . 
4 - Nakllyesl ayrıca hesap edilecektir 
5 - EksHtmesi 8 Ağustos 942 cumnrtesi gllnü saat l 1 dedir. 

kom6l - lsteldilerio belli gUa ve satıtta Trabzon 11Btıo alma 
syoouna mürncaatları. 3-4 329 

Açık eksiltme ile soman alınacak 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 

! - Açık ek31ltm(ı lle 60 ton Saman alınacaktır. 
ı:o k2 - Tahmin edilen bedeli 2600 lira ilk ttmioah 187 lira 
0 uruştur. 

3 - Nakliye üçreti oyrıoıı hesap edilecektir. 
4 - Evsaf Kolordunun bütllo garob..onlnrında vardır. 
5 - Eksiltmesi 8 Ağuslor 942 cumartesi gUnn saat ı J dedir 

k 6
1 - lsteklllerin belli gUn ve saatta Trabzon satın almıı 

om syonuna mnrecaatları. 3-4 336 

Açık eksiltme ile Saman ahnccok 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 
1 - Açık eksiltme i!e 50 too Saman alınacaktır. 

ı:o k2 ·- 'rahmin edilen bedeli 25ü0 lira ilk teminata t Si' lira 
u uuştur. 

3 -· Evsaf Kolordnnun buton garnfzonlarında vardır. 
4 - Nııkllye llçreti ayrıca hesap edilecektir. 
5 

- Ekılltmesl 7 Ağuston 94:? cuma gnnu saat 11 dedir . 
kom~ - bttıklilerie belli gün ve saattıı Trabzon satın utma 

•roouna mnracaatı8n . 3- 4 338 

Pazarl.kla Patates ahnacak 
T r~bzon Sa. Al. Kom: Reisliğinden : 

Yeuı1 - Pılzarhklıı 8 zer tonluk partiler halinde cem'an 16 ton 
'>sene mahsulü patates satın alınacaktır. 

nııt .. t - Beher partloln Tahmin edilen bedeli 2320 llra kal'l te
a 1 3i8 liradır. 

! = Evsaf Kolordunun bllton garolzonlarmda vardır 
5 Beher parti ayn ayrı ihale edilebilir. 

6 - Pazarlığı 4 Ağustos 942 Salı güoO soat 10 dadır. 
komııyo lsteklilerlo belli gUn ve saatta Trabzon satın alma 

nuna mnracııatıflrı 361 

Pazarlıkla Odun ohnacak 
Trabzon Sa. Al Kom. Reisliğinden : 

~ = Pazar~ıklıt 62500 kilo odun su tın alınacbkhr. 
3 Tahouıı edilen bedeli 2500 lira kat'i teminatı 375 liradır. 
4 = Evsaf ko~orduoun bUiUn garntzonlannda vaı dır. 
5 _ Pazarlığı • Ağustos 942 Cumartesi gUoU gaat 11,30 dedir. 

misyon isteklilerin belli gOn ve saattn Trabzon satınalma ko-
una muraca,ıUarı . 358 

Pazarllkla batlıcan alınacak 
Trnbzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden: 

1 - Pa;ı: 1 kı 
2 _ arı ,a ~ t(.lQ botlıcıın satm Hlıoacaktır. 

kuruştur. Tııbnıin edılen bedeli 2430 lira kat'i teminatı 364 lira 50 

! = ~;sar kolor~uouu biltün garnizonlarrnda vardır. 
s 1 zarlığı ö i\~uslos 942 Ptııarte&i ganu saat ıo dadır. 

Dllııy0~088l~k01Herln belli gıin ve sualle Trabzon 11ııtınaJma k'l· 
rııcaat.arı. ~5.ı 

T Pazarlıkla odun alınacak 
1 ~~zon Sa. AL Kom. Reisliğinden : 
'.I. _ T:~r~ıkla .62500 kilo odun satrn alıaııcaktır. 
3 _ E ın n edtlen bedeli 2500 lira ka\'i teminatı 37ö liradır. 
"' [> vsaf kolordnoun biHün g.ımiz')nlarmda vardır. 

- dZarlığı R A 
5 lst ki ' ğustus 912 pazartesi gllall saat 15,30 dfldtr. 

Trabzon Sa. Al. Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarf usulü ile 600 ton odun ahnacaktır. d r 
2 - MuhAmmeo bedeli 12000 lira ilk teminatı 900 llrB 1 

3 - Evsaf Kolordunun bütün gaınizonlarıoda vardır· edlf 
4 - Mlln8kasası 24 Ağustos 9~2 pazartesi gUnU saat 11 d 10 
6 - İsteklilerin belli gQn ve saatta kanunun 3 ·ı. oıaddeıl ı 

de tarif edildiği veçhHe hazırlayacakları teklif mektııplarıoı e
0
, 

ılltme saatinden bir saat evvel Trabzon sııtınalma komisyoııll 
teTdi etmeleri. 1.-4 337 

Pazarlıkla kuru ot alınacak 
1 rabzon S11. il/. Komisyonundan : ııJ' 

1 - Pazarlıkla iki bin heşer ytlz liralık Uç parti halinde 
ru ot ahoacaktır. LO'' 

2 - Tekarrur edecek fiat üzerinden yüzde on beş telJJ 
ahnacaktır . 

3 _:.. E vsat kolordunun bütün garnizooJarnıda v11rdır. ır 
4 - Pıızor !ığı 6 Ağustos 942 perşembe güot\ ar.t ıt ded ıO" 
5 . - lsteklilerio belli gün ve saatta Trabzon satrnatın• 

misyonuna murııcaalları. 
6 - Partiler ayrı ayrı ihale edilebilir 

Pazarhklc odun ahnacak 
Trabaon Sa. 111. Kom. reisliğinden: 

1
, 

l - Kap.ılı zarf usulll ile yapılan eksiltmesine verileP ~ 
pahalı 2örilldUtünden 6CO ton odun pıızarıkla sa tın alıoaca~1 

2 - Mııtıamn.en bedeli 6600 lira ilk teminatı 495 Uradlf• 
3 - Evsaf kolordunun bQlllo garnizoolarında vardır. ,ı 

4 · - Pllzarlıgı 10 Ağustos 942 pazartesi gfinü saat ıo dıl ı 
5 - lstekUlerio belli gUn ve uatta Trabzon satmaıııı• 

misyonuna mllracaatları . H4 
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Tanzifat ve tenvirai· 
vergileri hakkında 

Belediye Riyasetinden: .,1 
1942 ydı için tahakkuk ede.n tanzifat ve ten~1 

vergi ve resimlerinin tediye müddetlerini gösterir ilı1!; 
nameler mükelleflerine tevzi edilmektedir. Yazı/J f11il 

det/erde tediye edilmey~n vergil~re 010.10 z~.m ~di~e~~k 9 i silem va/ kanununa tevfıkap tahsil edJ/ecegı ~ 

Hava gedikli yuvasına 
namzet alınacak 

T. Hava kurumu başkanrığıncan: 1 
1 - Bu ıene bava gedikli tınzırlrıma yuv11srna aııoaıl ~ 

karsrlaştınlan orta okul mezunları ile g •dikil namzedi ibtıt;;ı 
tamıımlaomadıj:tından oşağ,da yszıh şartlar içinde noksanın I~ 
kararlaştırılmıştır. . ,1 

A - 1926 doğumlu olup Ortr. okul öğ-retmen kaaaatıl6,. 
a:;ıağı iyi d~rece ile bitirmiş, takat olgunluk imtlbaoma ~lrJJl1 

ola olur. _,ti~ 
B - 1925 do~umlu olup ort11oknlu öğretmen kan 

bitirmiş olguoluktıı ikmale kalmış olanlar. J 
EvveJco tamim edilen şartları haiz iseler gedikli oaı:JJ• ,pi 

olıuak köydedilecekler ve loönO kampına sevkleri için ınerlı' 
emirlerini bekleyeceklerdir. ,1, 

2 - 1341 doğumlulardan birinci maddenin A. B tık11J rma göre kaydedilecekler, ancok kadro lk 'lltıl edilmezse celP 
karrırlaştırılrca ktır. 

Emsalinin ·· .. u"unded· . 
-.......,~· Cıidi bozmaz yumusatır . Harunlar Tiraş bicaklarını kullanınıı • ..._.....,. 
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