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Asker 
Ail lerine 

Yardım 
Vatan miidafaa ı ıibi 

vazifelerin en yt\ka i'iai ifa 
içia hudutlara koşan sker 
lerimiıin geride bıraktıkları 
ailelerin geçim vu:iyetlerini 
tetkik ederek 111ubtaç olan 
lara yardım elimiıi uıa tmak, 
hepimiz için en ilerde gelen 
vazifelerden biridir. 

Biı, işimizle gücUm6zle 
uğraşır, evlerimiıdo çoluk 
çocuğumuıla r.,.hat rahat 
otururken, biıe bu kazanç 
ve rahatlık imkin ye fır 
•1.tlcrini veren kardct Te. 
hcaıehrilerimizin aile ve ço 
cuklarıaıa da bizim aramıı· 
da, imkiaın müıaadesi aıı
betinde bir ferahlıkla. alln 
Jerini geçirmeleri yolu.ada 
elbette ki alakalı bulun ak· 
lığımıı 1 zamdır . 

Askeri rimize 
kı~ h diy si 

Evve kı gün vilayet ma 
kam11u'• v /imiz Osm•n 
Sabn ilde/' n riynsetlnd~ 

parti. b ledi> e. kız /ay. h I 
kevi h va ve çocuk e~irge· 
me kurum/afi reisler/le bas· 
muharrllirniz,en milr kk p 
bir heyet içtim ~dtrelt 
Trabzon kildınlarmın kah· 
raman Dskerlerimız~ hazır
lamakta oldukldfl yünlü '" 
paMuklu kış hediyeleri
nin lcabul şek/mi teJblt et
mısludir. 

Y ugoslavyaya 
ikinci t cavüz 
Belgrad 18 ( a. a. ) -

Yuggsl vy istihbarat ajansı 
tebliğ ediyor : 17 teşrinisa
ni abahı ant dört .radde· 
lerind yabancı tayyareler, 
manastır. üzerinde uçmuı

Jardır. T yyare dafii batar· 
yalcrın ıiddetli ateı açma11 
vo Yuroılavya a•ct tayya· 
relerinin derhal havala.ama-
sı illerine yabancı tayyare
ler bombalarıoı Keşova cı · 
v rana ve iki köy yakınnıa 
ata.:ıilmiıler ve derhal uzak 

Asker aileleri araıında 
yardıma muhtaç olanlar, her 
tarafta olduiu gibi bizde 
de acvcut bulunmaktadır. 
Bunlardan hir k.:ıamına, ba
ı.a.11 belediyeye uirad.ıiımız 
fÜıılcr orada ra1tlayoruz, Ye 

görtlyoruz ki, bu İl etrafı 
da alıamıt olan yardım 1:ed· 
birleri, mevzuun nezaket v 
h111aaiyeti karıııı•da ıla l ş rak Yug.oslav. toprakla-
kAfi gelmiyen bir tedbirdir. 

1 
rını terketmışlcr~ır. insanca 

Vatandaşl ra Terilen yardım ıayıat yoktur. YCll~ıı. haıa
Tazif~ıi ölçUıünde ele alına rat Tukua ge1memıttır. 

~----bilecek bir niıbet mevcut • 
olmadığı gibi, nakdi yar- Suriy lil r ltalyan 
damların cibayeti buıuıuada m ... tarek . 
da matlup olan hassasiyet omıs-
ten eser yoktur. 'l v 1 • 

Mükelleflerin verdikleri yonU I Q n1-
bekçi paraıı kadar blryar· yorlar 
dıaıla menuun taşıdıiı ehem · 
illiyeti önlcmeğe elb tteki Muz ff r olmıyan zafer 

imk&ıı bulunamaz. Geç olerde, Komisyonu ! 
lıtaabul belediyesinin, bu Kahire 1~ ( il. 11. ) -
babiete milkelleflerin verdik- ltaly11nlluın uğradıkl11T1 mu· 
leri vergiyi eaaı tutmakla vaff1Jkiyetsizlikler Suriyede 
adilaae oldağu kadar n •kisler r•pm11kt dır:. lt11/yan 
verinıa hal ıeklini bulmuı mütareke Komisyonu az•aı 
oltluğunu haber vermiş, Tr b· simdi gülünç ol mu, tur. Halk. 
ıenumuıda ela bu ölçD il Komisyonunun 11dını mu 
yilrünmeıinio çok muv fık z•ffer olmı~an z•fer komls 
olacaiını söylemittik. Mem· yonu koymuştur. Deyli He
nuniyetle haber aldıiımııa rold' un muhabiri Suriyedtt 
ıörc, Belediyemiz, evvelki tfklri u um/yenin gittikçe 
yardıa teklinin kifayetıizli Jngilizler lehine dönmekte 
ihae kaaaat haııl ederek oldu Ünu y11zm ktadır. Bu 
bu kerre •evıuu tekrar ele t~b•ddDlde Üf sebep gôrül· 
alm l t b mektedir : ıı, 1 an ııl belediyesinin 
yaptıiı gibi miikelleflerin 1 - lnqillzl~rin ltalı•n· 
verdikleri vergiyi, yardı•a fara k rşı muvaffakiyetleri. 

llH tutmak fizere yeni ted 
birler alaıağ'a baılamıotır. 

Bu Jeni vaıirettcn çok 
memnun olduiumu:ıu aöyler 
ken, fU •oktayı da işaret 
etmek iıtcrir. ki, bu iı, en 
çok ıilrat istiyen iılerimi:ı 
den b" "d· K ırı ır : ıı kapıya 
ayak basmııtır. 

. iki, üç, beş nüfuslu bir 
aı~c?in nasıl ve ile ile geçi 
•ınt teaıin edebileceği her 
~ıçe malum bir keyfiyettir 

l~lia:ıfizü yapar, mükellef: 
krı vazifelend' · k b k ırır en u 
~o ;• yı da iözden uıak bu
un uraıamak lbıadır l 
Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

2 - Yunan muvaffak!· 
yeti ri. 

3 - Soylendiğine gör• 
General Verg ndın mü•· 
t mlık~leri mihver devlet-
/erine vermemeğe azmetmiı 
olm11suiır. 

Genç fr•nsız sub•rl•rı 
ar•rmda mihverdevletlerias 
karsı •çıkça mücadele et 
m1.k üzere lnglltereye h•k
kmd ı tihak edebilmek im· 
kAnlarr h kiki bir sevinç 
uyant/J m11ktadır. 

... 
KOOPERATiFTE 
Fnıdık Tarı Satıı Kooperati 

fi yani idare •tc'iıi azaları IY• 

vellı.i ırün il ür Yahya ueıtıli•tle 
toplaaarak reiılife tekrar Hİ.I 

roiı Ab~ullah P•ladı 1e9ıai1lerdır. 

-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~;:;;;:;::;:;:;:::~~~'!!!!!!!"!!~~ pm • 

Valimiz bir ay 

istirahat edecek 
Villyetimize rcldiiindoıı

beri devamlı ıurette çahıan, 
kaza, aa~iye ve en uzak 
köylerine kadar çıkan ve 
iyi eıerler vermekle ve her 
halile kendiıinl umumiyetle 
Trabzonhılara ıevdiren ve 
çok yorulmakla beraber 
Camhuriyet bayramından 
beri de ağır bir grip geçi· 
ren Te sonra geçenlerde ba
ba ıoı kaybetmekle büyük 
acı gören muhterem Talimiz 
Os nan Sabri Adal bir ay 
mezuniyet almıttır. 

Mezuniyetini Ankarada 
geçirerek bir ay iıtirahat 
edecek olan Talimiz refika· 
larile bugünki vapurla İstan 
bula hareket edecektir. 

Ali Ri:ıa Gürsoy 

Yunan - İtalya 
Epirde Yunanlılar 
arazi kazanıyorlar. 
Atina 18 ( a. a. ) -

Royter bildiriyor: Ricatleri· 
aia bozıuna dönmesine ma
ni olmak ıçın İtalyaalar, 
Yunan-Arnavut hududuntla
ki muharebelere büyük mik
tarda tayyareler iştirak et 
tiriyorlar. Epirde Yunanlı . 

lar erazi kazaamakta de
vam etmektedirler. 811 böl
ıede alçaktan u~an ltalyaa 
tayyareleri dalıa la.alinde 
Yunan kıtalarını bombardı
maa etmit ve mitralyos ate 
tine tutmuıtur. İlk zaman 
larda bu bombardıman Yu· 
nan hıtaatınuı ilerlemHİDİ 

yavaılatıp aiır zayıat •er· 
dirmiş iae de umumi ilerle· 
me de•am etmektedir. İtal· 
yan tayyareleriniıa rnüdahe· 

Vakfikebir ve aahiyele lesi Görice etrafındıki ha 
rinde teftiş ve tetkiklerde rekitı yavaılatmadıj'nıdan 
bulunan vilAyetimlı jandar- 1 bu bölgelerde Yunan ilerle· 
ma alay komutanı Ali Rııa 1 mesi devam etmektedir. Yu· 
Görsoy evelki ınn avd1..t 1 nanhların kuvvei maneviye 
e~mi~ ~e bugü~ d~ Maçkaya leri müke•meldir. Soa güıı
gıtmıştır. Sevımlı alay ko· ler zarfında kendilerinden 
mutanımıı bu tetkikleri •ı- çok Ddün ıillblarla müceh· 
raıında köy kanununa göre heı dlşmaıı kuv•etlerile harp 
köy yollarının fasıla •er- 1 etmekle ce1aret ıöıtermit 
mekıiıin yapılmaaı •evmu lerdir. 
üzerinde köylülerimi:ıle fay· 
dalı haıbihallerde bulun 
muıtur. Kooperatif 

Kongresi 

Bütün cephe 
Boyunca harp 
D vam ediyor 
lftln• 18 ( lf. il. ) -

DünkiJ resmi tebli~: Oarek 
Epir mınt•k11stntla. ger~lcse 
Görlce çe~resi11•ekl d•ğ/lk 
•razi6• bütün cephe imli· 
dadtnc• muh•relH/er tJe,•ın 

• 
tmekledir. Yeni sirler, 

topl•r. h•v•n toplsTI ye 

lt~r türlü malzeme Yun•n· 
lılar111 ell•rlne ı•çrııtJkte tie 
V•m •fmektedir. llıkert b• 
kımd•n büyüle ehemml1etl 
ol•n tıpe/er allh•ss• tıy
yırılerln büyük muka~emet· 

/erine rağmın lıg•I edil· 
mi,tlr. ltaly•n ıayy•releri 
Yun•n şehir ve köylerini 
bomb•rtlıman etmiş ve mit· 
r•ly6z atışine tut•uştur. 

H•••r ve lnsanc• z•yiat 
yoktuı. 

Yunan muhripleri 
taarruzda 

Atina 18 ( a · a · ) -
14 ikincitetrinde küçük bir 
Yunan muhrip filoıu ÜU'an· 
to beğuını reçerek Adri· 
yatik dcniıinde muhtelif ta· 
arruzlar yaptıktan ıoara 
il11lne dönmüt tür. 

Kent Ciaao yine 
Berliade 

Roma 28 ( a. a. ) -
Hariciye nazırı kont Ciano 
düa aıam Berline ıitmiıtir. Hamiyetli bir 

vatandaşa 
te,ekkür 

Muoasebetile DOôDUKÇit 
Geçto rııa aktedilea .. aelik , 

Kızılay reisliğinden 
Ordumuzun kahraman 

erlerine kıtlık hediyesi ol
mak üzere muteber ve ha· 
miyetli tüccarlanmızdaıa Ha· 
1an Tabıin Karaniı yüz çift 
ylln çorap hediye etmiştir. 

Bu hamiyetli vatandaşa 
tetekkiirü•üıün ill»ağıaa 
muhterem gazeteDizin ta 
vaasutunu rica eylerim. 

HARP ve Si Y ASET 

Yuaaa - ltalJaa harbi, fit· 
t ilcçc dıklcati çelteo bir •ahiyet 
alm .. Hadır • .Muasolini ue dene do· 
ıin . i•alyao oreuau rillııç hir ya. 

siy t ~ dlş1?1Gştllr. Yaaan knTOt· 
leri Arnavutlukta Ueri barekotle· 
riae devam ediyorlar. Görioenin 

Hk ul a artık fÜD T• Hal •eaele 
ai o' ouıtıır. 

it ı lya, Yunuiıtana çatmakla 

b\lyü k bir hataya dilşmüı, fakat 
ne çqre ki it iıtn retmlıtir. Koı 
koç ı bir devleti• küçlcUlc. bir 
C.ev'c t lcerııaında dOıtüfü hu 
utnn lırıea THiyet Uçtık hüyllc 
bQ a., mllletler içia bir ibret dar
•İ o' ı..uıtıar: -Kabar.mıı ibtiraalar, 
vat rı ve iıtilı:llll •ıkı ö .. ode eri· 
mege mebldhadur 1 . .. 

• 
Moletoftaa aonra, lapaaya Te 

halı l barlolya nuırJarıuıa Berli· 
ne gi iitleri milaver devletleriaiD 
büy u ıt lair aıkıntı ile muhat oldu· 
fun gialermelı:.tedir. Hitler'ia bü· 
tüo '>u üatııato dlnt Ye miizalı:.e 

ral •le ne y;ıpmalc istedi~ini we 
uibJ.yet alaoıı~ı meticenlu mahiye· 
tlai öoGmbdeki fiinler tlaha iyi 
aydıolataoaktır l 

Koaır• ....... b.tllo Koarr• rei· 1 Bir dost ve 
ai tarafı•ea ,.,&a .. tu:im telr· 

~:!::•~a ıelea oevaplara 4erfftii· bir $İİr 

Kani Akyüz 
Fırıdılc. Tarım Satıı Koorıratlft 

Traho11 

Konırerı/11 l.lıar •ttlfl ti••· 
trılarJıın tlolagı Rtlıic•mh•r 

lımet lnönünl.fl t•ı•lt.lr.lrl•flfll. 
ibl41 •tl•rim. 

Um•mt k•tll' 
K. Gıtl•l•, 

Kongr• toplantı.ı ırutnaad• 

tile lslıar olH•n hl•llgata tı· 
ıeilcar tıler ıayıılamnı ıunam•. 

T. B. M. M Rıt.I 
M. A R•tttla 

Gong·enin duıgularma tı. 

ııklc.!r "'" muvalf alc.iıjetl. r Jı. 
lftim. 

aaıoılc.il Dr. R. Soydarıt 

Temsil 
ldmangücü ıpor kuluhl 

temsil kolunun bir mls::ı.me• 
re için çalışmalara ba,ı dı
iını memnuniyetle h 1 11er 
aldık. Sporun her sabasm la 
oldufcu gibi temsil işleri de 
de zaman zaman mu•affak 
eserler Termit bulunan G ıç
lülere timdiden baıuıJar 
dileriz. 

Bir dotum 
Lise Edebiyat öj'ret ueni 

deierli arkadaıımız Nıhad 
Sanal'ın bir kızı dünyaya 
ıelmittir. Adıaa Emel ko · 
nulau yavruya UZTD ömür 
diler aaa ve lta11nı tc brik 
ederi&. 

Kü~ük yaff aa beri, Ede 
biyıt ve sanata tlüıkıJn bir 
ıubay dostum, bana ıual•· 
rı ı•zıyor: 

• H•tır11 dolu m•zl. dil• 
ge1'iği zaman gönüld• rer 
rap•n 11rk•daşlarrn varlrdı 
daha çok kıymet kazınıyor .. 

Bulunduğum yer. etrafı 
d•ll•rlı çevrili. içingen da· 
re g•çen 8essiz, bir k6sedir. 
Bur•da rızife'den soarakl 
vakitlerimi sizleri düşün· 
ınekle, eıkJ d~şkünlüğüml 
eıerleştirmekle dolduruyo. 
rum.. Ve ilh .. , ., 

Çok v~falt dostum. 80· 
yük '•zifesini y11p1rlceo. 

ruhundaki san•t ~şkını 
dı r•ı•tıyor. 

Onun mektubu içln,en 
çıkan ( lroşm•J sı. ıunç hey· 
keli ındıran k•lıbmda. gizle· 
nen ince vı '•ngin ruhunu 
ne kadar güzel ifade ediyor. 
adı ŞaJi Usal ol•n ıub•Y 
dostumun ıiirile biz de gı · 
tf•laa•ltm .. işte şiir : 

Koşma 
A•uıa b1r m11ra yaımak 1çtn bea, 
Yb 7ıllar dQetınıem, azdır HDırıa!. 
Bir ııarip rQ:tgArdır içimde emea, 
ltllea ıı:ınıtııııtı ıudır 1anmıa 1 

Hayalin, ufknmda bir fafak gibi, 
Şen seı1a, çôlJer•e bir kaynak rlbi, 
Bil•• 4'ılf111Gttım, bir yaprak 'ibl. 
Bwuuıçtı11 haaaııı Jaıdır uaırııal. 

Jdeaat ol, ırı:ır•tıkçı perifan beAl, 
Jıılecauaaa h.lade ıaeenua ııaa bea.l, 
Blo.udaa hicrana koftaraa be•l, 
Baila4eki realı: reak aaMlu ıuırıml. 

Çulha 

Fındık ve 
Müslehliki 

Bermu ıaaaalırı•I ltıear'T• 
1 lyua tıı· 

eadaa ıonra tılı Y D• P 4 
.. nvllleri •• dala•arılarr iti• b• 

Ü ti • .ııtı • 
satııı •• çek_ üz ı b "1 fııdılı:tır. 
ftiliui dlıDneuren •• ıa • 
Dalluıada toıaar•aklar açtıtı ••· 

1 .ı ı.. barlar ııı•a· 
••• mahreç ar.ea •• . 1 
ta ba~lar. B• haberler, bıı•• •1: 
d.ir buaa kötldllr. Fakat umı••· 

' l ••• 
yeti• kitldir. U••111l1•t • •• k 
ltitte.ır eiy~eebia1a ? · Mlıtı : 
· ı ı İt verilir J•İ• aıılı•ır ••· •• e, :il , illi· 

bayat al ~. H verir• .. ver, 

'

eoelr. bale gıtirilmalıı iıtıollir. 
. . ki ... 

Fı•4ıldarı•"• ou çır • 
1 d k•tar•ıkta tirlcef oya• ar an 

.. ., sena •lioıdele etmalı:t• .. • 
d . f i!J&k et•ıaiD 

fıaclıfı tiahil • ıı s' l fiyatlar 
yolumu b•lılı•· a 11 

lizeriade ve ıtpb11iz ki, ~nıtıb: 
ıil lehinde .ıeıdıle ede• ı.oopo· 
ratiflere ber 11•H 'ti• 

111
"

111 

Yardır. 
Ge9eade fıacllk 1•1' ta•rlbd•· 

E b ••• tıka a 
al yapıldı. ıa11• 11 il 1 lr. • ite all. 
fı•dıtı• Jafı ç• ... a " e~flıii 
mııtır. Kilabeıi ela tıerl ~ ' 
Alıaaa aetic• çok iyi fıktı. a· 

• 1 hawnaları• 
tıada• ••umıyat • •• ' 
tla kQıbuiııılea latibdo aıi•o•k,•• 

1.1 ş bılııle ••• 
edileeeti aalııı • 1• u 1 ..ı ı.. V il lceadl bıyatımısıılı • - • ••a ev e . . 0 
blm bir madde ta,lı:il ettıtıne f . 

.. ı.rmayeler• 
re oau bir taaııll ı.. 

Ji ıarfataı••· iaotduTıııakta ve •••' 
te •n• yıktıır. lıtirdattaa IO~• 
llk ıııaalertıl• bir eef • tatla ır 

tl!ı ı.. o..... •••r• 
tiyat iÖr•ll •· . lııatli· 
buaa beaıar tatlı bır 11tıı 

ı nede• ?. bu· 
ıeıi batırhyaınıyoru ' . bl ok 
au Fıuclılr. bıv:ıa•••• ıır•• 1 

' lı: d' lahlıe ye ali•· 
ıermayclerfD 0D ı lı: 
tahıil alıyiıiuı yelko• kail .. ••,; 
ta clnı• otı:ııaıiae atfeıie•lycee . 

•iyiı? k . 
S D ıeaelerc• A•iıray• u• 

.. tıe :kaıcl•• bu nıiyat, 1ııo::: 
••tia lı:ıırtırıll •l.Aauleılle • 
talıııll lebla• .ıetlıti. 

Fuaıiıtı• bası lthal~t' ••::~: 
l . . t iaeo •utlıka ıhr•t 
erı•ı eaı ıelı:ıala••1••I• 
ları•ı& arası•• 

icieia aciilımea. t ilr 

F aclıt•• kOUI ailaaiy•l ~ ı.. 
ı bU .. rr••• 

Ueıret ıaalı .ı.adıfııl lı ltlr 
. da dıv•• 

TO fı•4ık pıyaıa11: Jbı•dır. AJ .. ı 
lıtikrar elde et•; 1 i• ·····re· 
plyuayı e~ıor:~.~10,, fıkal 

çiriyor, talıp f r ıda •••· 
lıılkQmet bu iatlı•r oyma 

. . . lı: luncl .. tutuyor. 
tabıilı•1•1 o I tDk•••" aaer• 

Hıkıl•etlala • . 
. ~ '8 yellı•r•r· 

1\ıi lıer yarde ':'el. v•11••• kaadl 
Ancak bıı fı•d• •bir yıl• yek 
keDdhıi bıllacl•• 

••911' ? 1 yatıaı kulla•••• ıu· 
E• ·~·d · tilaliki kabil ola· 

t·ı daaıl e 11 
• 

re ı • d I • lı:•yr11k yatı ••· 
k la• fı• ı ı 

•.•lala~· taılri ol••• •
1 ? 

tı ••• k di iıtila .. ll· 
Kııyrulı:y•t•· ea • . b 

. 9· V• clıhil•• Jıtii!Jalı:ı, b•· 
••I ırd .iıDil•bilir. A•oak •· 
411tıus ar, ani laar a• iti· 

iı•r ı11aıaıa, 1 .ld 1 aua iL bir ihraç •a• e• 
barda olı••lı: 1 il bbll.ltr. Ve 
b 11 • bır• t.. . 

a D e ·ı karııtırılHiifl 191• 
fıadık. yafı ~ 111 .. 11aı yardır. 
latibl.ikİDI y• .. , - ••• ı.ae i•tl· 't 

D. ti ahaı arın 
ıf l lı:aııadaa •OrüklHea 

1 aı•t ar 
aar • 1 dır Bıl9• fıaliıtı ai· 
ı:caddalar ''~ıı . · 

i tırebı r••· 
aal f 1 kJ•fl iıtilııııllae ylıtle 

Ku1r• . ı.. • 
'bıyet verır ve •U••• 

ıelı:~e• ;' dık yatı•• lcoyabiliria. 

yer~u;.~~tıa eıaııa taleblere Ufi 
Borı . D ioek, lı:oyua llanoata 
ıelaıı~e r bir pi1auya maliktir. 
muıta .. • 

O ı•••D fıuclık, dabildl'I beaea 

fikıak fiyatla utılaa mab-
•• 80 L Ç L 

.J • biri olacu.tır. üa .. ı oaa 
ıuller•1 l d • 
L • • ) dtrtoede i• eD fi il bir 
•IND0 1 L 

.ı.ı •'arık bab aoadır, 
•a-e 

cemal Rıza Çın~r 
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Yeniyol'un ilmi tefrikası No 14 

·---------ili----~ 
Gayrimenku satış , rtırması 

Mahallesi Cinsi Umum Na. /-1eıahcsı Mı:.h m 1t ~t!,'t1li 

Zayi tasdikn me 

----~-----1 FINDIK KÜLTÜRÜ ' l M~0Aİap \ 
l FINDIK ZİRAATI ' Es~:::~d~aal '\ 
·-~---------·-----· 

]' e11icuma ltohçe geri 977 300 ıoo 

Defterdarlıktan : 
Yııkarula cins fJe e'Vsofı gasriı ga11rimcnk lan açık artırma sardile ııapıl n ı tı, 

tininıle mii.lki11•tine talip zuhur etmetiiğinden i!taleıi 6 - 11- 940 tcrilıin en itil> ren 
on ıan ntüJdıtle ıucıtılmıştır. 

111 senesinde tıc.Jrt.t mele~ 

tebinden almıı o/Jujurn tas

diknamemi •ayi dtim Te-

1t.iıiıti al11e · ımdan tslciıi1tin 

laiikmii. yoktur. 
TEDllVJSI: 
Henaz pr•tik bir u•Ol bulun•m~mıştJr. Kışm h•s· 

t•llltfl tomurcuklan toplam•k yakmak /6zımdır. 
j: K•r•muk. ( l<ızJ/ küflü cürük h11stah41) Prf. müller. 
M•yra dökülmesin• baslıc• 11mill•rden biridir. H•$ 

l•fllı Üf nevi mant•r r•~m•kt•dır. 8u ha.t•lılı meyva 
kıı1tl•ımas1n d• $e/lep olm•ktadır: lf•ramuk rutubetli 
1•rlerie deıe /çleri•de daha ~olt husule gelir. B•zı fın 
dık çeıitlerin#e tesirini az g6•t•rlr. · 

Hastah4m amilleri : HYPhoneycet gurupun• men 
su, Trlchotheclum. cpholothecium. Poseum mantarlartdır. 

H•stalı!}m tanınması: Norm•l g6nünen kabuklar
dan lc1rmızı r•nlctekl küflerı,ıe tefrik lcol•ydır Me,vele
r/n ı,ı.rı t•m husüle gelmez. hastalığın son devreler1n
de m•,.,l•r m~yvesl olm•k üz•re piknitler teşekkül eder. 
Gözle b11k1'dığı z•man bunl•r küçücük sly•h lelr.ecikler 
h•llmle görülür . 

TEDllVISJ: Şu •ay•c•4ımız seblplerln yok edil. 
m•ıl il• olur. 

1 - 'ındık meyvesi g'C neşrunema ~•erse .. 
il -'Yülcı•k h ıva rutubeti olursa ve 'ok yağmur 

T•4•rs•. 
ili - Fındıklık iyi tlm•r ttliliıse, orman m•ıua-

• rastnda olurs• y•11i gfJneı ve h•-ra ceıy11nl8fl temin 
•tlilmızse biriken h•v• rutubetini tlağıtmara vaAıt bu· 
l•m•zsa h•ıt•lilc tabii h•linden ıok f•zla husüle gelir. 

1 - Fındık kurdu .. ( Pr!. M Hor•s) 
Çok fındık o1'uğu seneler mahsulün yüzde 20 ı/. 

nl r• •• fındık olduğu se11elerde ylztle 95 ini tfölcen en 
mühim bir z•r•rlıtlır . 

Hasta///m amili: Bal•nlnu$ Nucum L. 
Kurdun l•nınması : 8-6 mm. tufündedlr. Hort•mu 

•rlcekte d•h• kıs•d1r. Dişi de 5-6 nisbetind~dir. /(urtl 
derr••lnl ıu şekilde gdrdiJliJmüz gibi ikmal ed~r. 

Tedavisi: Pr•tlk bir tedavi ü:JU!ü olmamasma rağ· 
m•n en mühimi ıudur. Böcekl•r göründüklerintlen iti· 
baren ( M•rısta) güneıln do4masınd•n e-rel toplanması. 
bunun için de dalların yere serilen, v•ı• elde tutulan 
bir bez Drerln• silkinmesi llrımdır. 2 adam v~r• 5 ço · 
cuk bir •4acı 2 tlakilrad•n az bir müddet zarfmda sal 
l•va bilir. au amelir• hem s•ri' ht!m d~ az masraflıdır. 
Dı4er tedavi şelcllJ•rl : zamanından evel larfelerin düşar
tlü/ü fındık/an topl8m•lt, ıakmak. Sonbahardd ocakla 
rm etrafmı çepe~H're derin kazmak ve bu sur~tle top· 
r•kl• bulun•a pup/a,, mahvetmek ... 

FINDIÔ/ff HASllDI: 
Fındık elgunlaıtıktan ıonr11 blrkaı usulde topl•na 

bilir. (hasat edilir) 

1 - Dallardan koparmak suret/yit!. 
il - Da/lı;rı sllk.nek suretiyle .. 

ili - Kendiliğinden düstınlerl toplamak suretiyle .. 
l - Dallardan koparmak suretiyle yapılan hısat 

en tJnce ytJpılmasma reJmen flndık için en zararlı bir 
şekildir. Yukarda söyledidimiz gibi bu yüzden fındllc to
murcukl1Jfl zedelenir. Dallar e/}lltilerek toplandığı ııın 
•l•_çlar yaflk olur. 86ylece adaç tam manaslyle zly•dan 
/$ftl«.le edemez. 

Toplama mersim/ havatıın ~ağmurlu olup olma 
m_asma !!_Ör~ ' at}ust~stan . baslar. !J-16 ağustosa k11d11r 
surer. Turkıyede tatbık etblen bu usulün yeşamasma 
•/evre r•pabilmes/ için 1 üt:c11rla11n 11/11cak/Jsı olan köy· 
lüyü tazyik ederek mahsulüa ~rkek toplamasıntt sebep 
olması gösterilebilir. 

Satıı 18-11-910 larilıine miuulif Pozortııi t 1ti Ht1t ltf ti~ gapıl cağından 
teli,ltTin Jl•vmi mukürJ.ı 0/0 7,50 ın•v klcnt tt. itteilarile ilirlilr.te tlıfterılulılr. maka-

Hasan o;lu 

Ali H gdar biıülc 

Na/bani '"'"• mir•ctıotları i/,fn el nar. 3-4 

Fındtk kabuğuna 25 kuruş 
fiat konuldu 

Belediye Riyasetinden : 
Şehir halkının fJl! bilhass:ı fukaranın başlıca kı~ 

lılc mahrukat maddelerinden olan frndık kabuğunun be
her çuvalına B •lediqe k~nununun 15 nci madd sinin 43 
üncü fıkrasına istinaden B;a/edige enci mMİnce (2!;) ku. 
ruş azami fiyat tayin edilerek bu fiyat Vila et idare 
hegelince de tasdik edilmi~tir. 

Fındık kabuğunun bu sene için badema hu fiyat 
iizr.rinden satılması 'lJe elinde frndık kabuğu mevcıH o/. 
dağu halde yüksek figatla sotmalc isteyen fJega 'Dermi· 
genlerin veyahut sair suretlerle hıı karar hilafına hare
ket edenlerin Be/etliye mefJıuatı dair~si,,de siJdetle tec. 
ziqe olunacaklar 1 Uan o(u11ur 3-4 ....... . 
Şosa ve hend k tamirat 

Viliyet Daimi Encnmeninden : 
k il m si 

Trahıarı - Ktreçhano qol•nun 2+000 .9+500 İti· 
el lcilometrtıleri roıındalc.i 7000 metrelik ıosa &umrnın 
ltendclc fle şevi rin taıuimi ile 500 metrelik rosanrn ~•as-
lı talftirotcna ait 2828 liralık lc.~şif bet.leli ıiıerinden açık 
tlcıiltmr.je lon•lmaıtu ~. Mu aklı t tamiratı (21 J) /ıra 
(10) ~lroraıl•r. 28-1 l-940 tarihine tesadüf edenperı~m· 
6ı ı•ni Hat i 5 de Villigtt malcamınJa top/ nrıcalc olan 
Duimt Erteimentle iltal•si gcpdac~lctır. Keıif ee ıortno
meıini ıörmek istig~nluin her ıün Erıcümın kalemine 
'" t•lip olanların mavaklc t teminatlarile muk4r ıün 
"e .autl• Encrimene mürae .. atları . 2 - 4 

Köprü inşaat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Tra6 .. n - Ginısun sahil yofanan 2J+600 inci /ci. 
lo'"drtıilulelci Alcfelcale tiuesi üzerindeki köpriinün b;, 
•11•j11tın aıma elıı•, halinde inıosı için tan•im kılınan 
( ı'Sn) lira (-1~) k•raıl le lcfıif bedeli azırinden açık 
•lcıilt e;e kon•l11t•ıt•r. Muv klcot teminrıtı ( 211) lira 
(2j) k.,.,,.,. 

21-11-f?,/tJ tarilairıe ıatan per~embe tünü s:ıat 15 
Jı Vlllyd m lı mında toplanacak olan D 1imf E11cümen-
'• iluılui #/Gptlaıalr.tır. Keşif 'Oe $artnamesini ıörmelc iı. 
tlıınlırin iter tün encümtn kalemine 'De talip olanların 
ntuı11lclcat teminatlarile meılc4r gün ve ıaatta Encümene 
11türaccatları . · 2-4 

==--

Paı.arhkla kuru fasulye alınacak 
Mnt. Sa tın Al. Ko. Reisliğinden : 
1 - 0 11bin lir lılc lcllr• f s lg 2j-11- 946 

p••arteıi .saat ı 1 tle. pt1sarlılıla satın alı11acalcdır. 
2 - Kilosanun telımin ıdilen bedeli yirmi bir Jc. •• 

ruı elli ıa1tlimJir. 
,J - Te11tlnatı bin heı gü• lir•Jır • 
ti - lıt,Jclilerln 1fl1t1/ '" ıtragitl1ti 6ğre11mrk Ü•e· 

re iter gıin tre pasarlılc 16nü Je muayren •aatte lco11tiı-
V•na miracaatları . 1 2 

Pazarhkla bahçe y ri satılacak 
Uncum 

Mrıhalleıl Ci1tıi N•m•raıı 
Mfir 

RtGrtıhbaı 
M. hu.mman 

6erJı/i 

istinat duvarı inşaat eksiltmesi 
Devlet Lim l rı i~l t e umu• M adorli~ıa 

Tra•uon Şub e.sin•en : 
. 1. - J15 lir• ~j it 1 uı luşl/ llıtlel/I Yo1H: fııte· 

rııcin rıtlıeefl. .Jm•11T1 ir.~ dı 8-11 ~tf Ot rll:i1uiut itilı•. 
r~n 1.' tin i tlctl~ çılc ~ksilt•tg kon•lmo1tıır. 

· 2 - Bu iı• •it f • ıtl evrak ıuıl11r«ır. 
) J:, ıi/ ceh,•li 
) Fennt şart IP.e 

C) M11knv le 
D) Proje 

t..lcsil~meqe gırmt isteu ~ler uıık rıd,, yarılı keşif 
evrakını gormek ı zr DefJ/et lımanları ifletm• umum 
müdürliiğ:l Trabzon. şubesı müdürl-ğüt.P mdı&ceat eJı/Ji
lir/er . 

3 - Bu işe ait muuakk t t ıi t 28 lira 17 /cu. 
ruştur. 

4 - y; vmi ilı l ol n 21-17-940 giinii sact 15 
de taliplerin Ti car t o 1. sı ıv 11a Nafıaca tanınmış 'fle 
chliutJtli usta( rd n olm sı şarttır. Tttminat molcbu%larİ· 
le birlıkte D vf t Liml1.n/ ı işl tme mum müdürliiğü 
Trabzon ııı.bısi Mudr;;zr/i'li nde mllt şekkil lt.omiıgon• 19uf. 
rocaat .ıyleml'lerJ ilan aııar . 4-4 

Tarla v han icar artırması 
Vil y t aDi i Encü eninden : 

H.sui mmlı ıd~Ni1t. T~Jıf ar ç~gtr mıılı11.llı•indtlıi 
23 di - terlıuile bir it 1ti11 s.bik icar 6~Jcli ol•ıt 
( 192) lir •~erirulı iç ıeııtlik J.:irgsı J5 tin mitJJ,t/11 
arttum ğa ıık rılMııtır MR1111.kk t telll1İRtıti ( 14) lira (41) 
k ruıtur. 21-11 - 910 tanhine ~et n perşemlle ıanü saat 
15 rltı Vilayet makamında teplanacak olan D aimi E 11eii
mende ih2lesi yapılacaktır. lstP-klilerin muu:ıklcat tımi· 
!!.!!_ilarile ayni tün t1e saatfa Erıciimnne muracaatları. + - 4 

Ladin ağacı ksiltm si 
Devlet orm~n işletmesi Giresun revir mirÜğinden: 

1 - R f1İriml•t: •ğlı M ılce iinf•rit hô'lı.ıl hu· 
datl•rı J llittJe Sant• rm nı d n c m'•n 2289.9i4 
mdrcka, 14din eğ1;.cı uıtılıj ıı.\: rılnt(ştır. 

ı - Bu •ğ flar lcesilmiı " kabakları ıog•llft•I 
g4fJJı ltalilu!ı ve oT nd Jajınık bir fluigette el•p 
1435,982 etre •ik'ı.z~ı 1938 ı 814.012 metre milc 'a6ı 
19~0 ıeruzıl malctudHcd ndır. 

.! - s.1r.,, ı•grintcmul mıtr mile 'ebın •rılıamm•n 
6r.Jeli l 93i senesi olctuatı tçin 100 'fJ 910 sınui m11k. 
tuatı içiR 150 lcurulf,,,r. 

~ - lJk t minot c ~ui 203 lira 78 icar ı olı. ,,.. 
tııı rrfteakıp on gün İçimle lcat'i tendaeta bağln acalctır. 

5 - Satıı 2~-1 l 940 tarihi ı masadı/ Pa•artııt 
ıünü saat onliöıtte Giro•n rH1ir mirllğindı üttşcklcil 
lcomisgon Jms•rund• 6•pılacalctır. · 
_ 6 - lıtek/tl.,in bu lır1.1mstalci ,,.,t11ame i görmelc 
•.ere nlcarada orman u UIJ'I müdürlüğü l•ta11hul, Samsun, 
Tr_abıon r~ n çe irgı mü ürlcilclerilıi ılet emizin !llaçlca 
mrı.nf erı ho ge ııflıifıne fle Gıimiiıanı orman mühendis· 
liiine fJ • Gir s d• de /et •rman iıletmesi rerJİr amlrll-
ğıne mü ~a aatluı lô.%ımdır. 1-2 

- Arkaıı var -
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Trabzon Fiyat mürakabe 
komisyonu riyasetinden : 

1- Pcrtllcende o/aralı ıo.tııa cırıt:tliltn lttr At• 'i /d. 
civ rl '1t siyah. muıamba pırdelırin (gal ız lıalci!t 1111 /cll
yı mura/ı maliy ti il•oe addm,/c arırıtlgle) aıamt giztlı 
ıirmi, ( o/0 20) 

Belediye meclisinin 
içfimaa daveti 

BELEDİYE RİY AHETINDEN: 
B•leJi~• ntıclisi11i11 Tıplnisuıl içtima müJaıtl •İ· 

ld9•ff• tıııttlit ıtli/diji.,/e1t a•ıııılcıromı11 12-İ 1-J40 
C•m• 1011• ıaat 14 de alct•lunccak içtima• tııri//1ri ,,, • • ı.,..r, 
Belediye meclisioin 22-11-940 tarihli içtimaında 

mazak.ere eclilecek mcvadda ait ruz amedir: 
1 - 19./() #ılı biitıesi11Jı münakalı icra11• 

2 - 19J~ ıılı kat'ı lıuap t:ıdvılinin tetlcilci 
J - Min••m batıe. • 
ti - Maıt•/• Alımd•i /e6rilc..,ıntla 111iiıl•ltılu11 

6ir 111aiiılid• •it lteil •Hilcası11,ın l•$tlilci. 

ldmanocağı Reisliğinden : 
28 Sayılı Beden terhiycıi tali•ıtaaae.iain 27 foci ırıaddeaioe 

ı&r• ... elik heyeti idare seçimi yıpılac:aSındu b!itün Ocaklı a.ur.ıo 
2-ll-940 Puarteai rünü akfo:au 111t 19,10 dı Oc•jı tıırifleri 
"" eluar. 

"'• rr>~Z r ~v·,. -,,,., ···-- , 
~i/ir!(/p /r_; dcdftsifle ,jf(ltCcf tfnıtlfTI tltJn 

Defterdarlıktaa : 
Y•lc.•rıt/11 cinı oe t•sofı ıasılı ıaJtri mtnkalun tem• 

tlitl•n ı•pzlan açılc tırlırmaıı1tJa Ja mlllci!lt.Iİn• t•IİP zu· 
laur, eifftıJijinJın puarlılc. surdil• .. tılmalı. azre ihclul 
18-11 - '"O ltıriltiıı,tn iti6t1rın 6ir o' MidJttlı ıızatıl
nuıtıl', 

lla11l< 18-l 2 -j41 tarilıi11• miıaılüf ,arıamba gjnü 
•••t 1' ile go,ılaca;ından tt1Uplerin fttmıi mu.kfırde 0/0 7,5 
m11•alclcat teminatltırilc birlilcJe Dı/terdflrlık mGkamına 
mir«•••tları ildtt •l•nar . !-4 

Pazarhkla tamirat yaptınlacak 
Defterd "'rlıktan : 

601 tı. a keşif l>ıtlalli Y•kfıkebir le •a.sı hülcümef ko 
• 

nalı tamiNıtının temtliden ga,dan açılc. olcıiltmesi ıüni'in· 
ılı tle tali, ••lı•r etmıtliğfn~ eksiltme puarlık suretıle 
g•pılmalc iıre 18-11 - 910 tarihinden iti• rfn bir ag 
mlJtletle aıatılmııtır. 

llaale 18-12-1•0 tarihi11e mdsotli1/ çarı mbs ıü
nıi saat 11 de gopılacalından Jortnt!me i görmek isti. 
genlerin iter gün tıztiplerlnde genmi mesldı de Tıcu.,et 

odası t1e NıJ/ıa Müdüriyeti vesikaları ve yüı:de 1,5 mu. 
'fJ:ıklcat teminatlari le 6irlilıde De/terdarlılc makamına mü-
racaatla" lldra olı. ur. 1-4 

2 - Her nev'i c m /4mb• ve eam /enerlerbı ( ı .. a 
llmbalan, ı•mici fınerleri, lülcı llmb l rı, elelctrilc d 
t.ıe etp fenerl11i ve teJerr11ctı. ) 

Ptralc.ende Htıılarında aı ml yü•de gir"'i baıle 
(o/0 2') satılm•ları kabul "e teıbit edilmi,tir. 

Yakcrıdal<i eşga ~e malumegi ıatan her tlecar 
güı l..ııraıdan gt1 arı yap2coğı satı,t rda müşterinin ta
elbi üsuine lcındışiRe /atu,.a t1trmığe m churd•;. 

Tesbit ce ilan edilen kar güı;d~lerinden d h /azla
sigle sıztıı gapmağ'I le llcııaRlar haklt.111da Mi/il Korun· 
m Kanuna lıükfJ leri. deri. tıl, I tbik edilecelctir. 

Aldk dar tacirlerin gak rulaki esaslar tlahilirıJı 
har.ket etmeleri ilan olunur . 

Fi t miir kab~ homisgonrı Reisliği 

içtima davet 
Akınspor kulubünden : 
Beden ltrrbl11"si g nel d'rektörlüğünü elbnpt ki 

emirlerine tevfikan y 0 nl tali-n lna neye göre ku ubiRtüı 
idare heg'eti seçimi yapılacağından 30-11-940 Cnmar• 
t11i tün• ak,amı ıaat 18 de bilumum asonın kal•p il· 
""'""'" laa•ır 6alanma/arı Tioa olanar. 

' 


