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~ mukemel Radyoları en 
müsait fiat,arla ancak 

HAR UNLAR 
Müe11eıeıiaden tedarik 

Edebilirıinir. 
Tediyıtta azımı kolıybk röıteı~ 

- - - ~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~- ~~--

L ozan günü heyecan.VE hararetle kutlan~ -
T robzon bir sigara 
Fabrikası ister Muvaffak BJr Dönüş :LozanGünü 

I• ki mübim istihsal mad · 
dui ilzerinde cihanşümul 
bir şöhreti olan Trabzo· 

Belediye heyeti geldi 
El~lttirik Şirketini Belediyeye mal etmek -

üzere bir müddetten beri llnkarada bulunuo tütüncülüğü çok eıki · 
~i.r. Ve zengindir. Vasıfları 
ıtıbarile de iyidir, 

Trabzon lütüailnün gir · 
mediği harman yoktur. Bu 
kadar zengin bir ziraat ve 
vaııflı bir mabıulün muhi
tinde bir ıanat mlleaıeaesi 
•llcuda 8'etirememeıi bir 
taJibıizlikten baıka neye 
hamledilebilir. 

lıtihıal hayatında büyük 
bir kıymet ifade eden her 
hangi bir mahsulün yanı ba · 
tmda en ıon tekimül ıek· 
lini veren bir miieueae kÜ
rulur. Belli batlı iıtihaalib 
olaa bir çok Viliyetimizde 
bunları görmekle gurur duy· 
nıakta1ız. Blllllar ıatibaalm 
memleket bayabada ae de· 
rece bir kıymet aldıj'lnı bil. 
tiia bir vuzu 1 içinde ifade 
edea ibidelerdir. 

Samıaada olduiu gibi 
Trabzoada bir ıigara fab· 
rika11nıa açılması Trabzon 
tltlncllllljlade yeai iakipf· 
lar kaydettirmei• veaile 
teıkil edecektir. Ve ba ti 
tlin ziraatiaiD ve ziraat aa· 
bipleriDin aıırdaa fazla bir 
zaman verilmiyea, tamnmı · 
yaa bu hakkı elbetteki bir 
talihıizlik eaeridir. 

Trabzon tütllncWiğünüa 
içim bakımından daha yilk · 
aek vaııflar almaıına lilzam 
ve ihtiyaç vardır. Ve bu ae· 
bebden bu zeagia ve tari
hi ziraatia' daha cazip töh · 
retler elde etmeıi içia T rab · 
zon UUilaciilüiiiaü her cep· 
beden ele almak lizım2elir. 
ISurada bu teferruata K•riı · 
meyi bqka bir zamana bı· 
rakaıak evell Trabıoada 
bir ıiiar• fabrikaııaıa açıl· 
.... aı iıti7oruz. 

Milyonlarla tütün veren 
bir mıntakaaın ıigara fab· 
rika11nıa ae tarafta olduiu
au aramak, rörmek bir ib · 
tiyaç ve bulamamak iıe cid
den hazin bir boıluk tqkil 
ediyor. Bilhaua Trabzon 
aibi geniı Hinterlanda ma· 
Uk bir Vüiyet için böyle 
bir fabrikama kurulman çok 
lllzumllldlr. 
· Haki makul aebep, Sam· 
ıunu aldıiı bu haktan Trab· 
zonu mabnua •ttirebilain ? 

nan Cumhuriyet Halk Partisi Vi/8yet 
idare Heyeti Reisi illi Rıza Işıl ve Bele
diye Reisi Muammer Za11mbıyık perşembe 
günü Er~ürumdan şehrimize avdet etmiştir. 

Evelce yazdığımız g ibi Belediye, Elek
titik Şirketinin Sümubanka olan borçlarım 
ve Sümerbankm hisselerini devren almış 
ve bu muamele ikmal edllmişti'. 

Belediveler bankasmdan da Ofo de -' Abdullah Gnael '! 
fa izle 230900 lira istikraz edllmiştit. Erkek orta okulu Direktiirl 

Şimdi Şirketin aiğer hisseleri üzerinde, 25 Temmuz Lozan su/· 
alım muamt:lesine tevessül eiilecek ve hunun yıl dönümü mün~· 
şirket tamamen Belediyenin eline geçe- sebetile dün H4/keviude bıt 
cektlr. Pek yakmda Beled;.ye Meclisinin toplantı ve teza 'ıurıt . yı-

r .. Jçtimaa daveti muhtemeldir. ~ _, ..... ___ pılmış ve Erkek orta m_ek· 
- BeJediye' Reiıimiz Muhammer Yarımbıyık C. H. P. R. Ali Rıza ltıl tep müdürü Rbdullah Ounıl 

~======-~-="'-===========================-• lozan zaferinin yüksek ma· 
Raif Karadeniz · Nazif Ergin Baba Namıkı da na ve mahiyetini kuvu•11• 

1 ilade eden bir konferans nhisarlar .. Vekili Üçüncü Umumi Müfetti-
Yarın şehrimizde timiz mubterem,,. Naıif Ergin . kaybettik, , vermiıtir. 

O çarıamba ıl1nü Erzurumdan Baba Namık'ın anf olaralc y • • • Qpan 
lacak.. ıebrimize i"lmiıtir. agT1/111 haberi kögdı w ıehirıl• umnı . 

lahiıarlar Vekili değerli Q Ak Jerin tıusürl• lcarıtlanmı,ırr. Trabzon grupu Tapu ıl· 
hemıehrimiz R~if Karadeniz S~ır,an çay Baba Namık. ıelırimizln ta· cif Müdürlül}üne Erzurum 
yann Rizedea kara yolu ile Bir müddetten beri Is- nınmıı, sevilmiı hir simaJ1 vı grup Müdürü Yümni Opan 
tebrimize gelecektir. tanbulda bulunan şehrimi· nafiir tiplerinden biri idi. &Yedi· t•.,ln e~ilmi~ re ıehrimlze 

f de" ıetmiıe herkes ana baba uı "' r J. Rai Karadeniz, birlt~ç zin maruf tüccarlarından dl1J• lıiıap •du. la.rlt.•• 
0

,.,, Oir gsJeıek vazıfssin• Hl~~ 
... ara•acla kalacak n biı O•tltlln lfliÇ11y ,.hrlmlze 6a6a, hlr lcartl•ı 1161 nwrJI. mııtır. 
arada Vakflkebir ve u.. .. :L. gelml.stlr. Dalma grller gDzlü ıdl, O lıerlce•I O ,,. ınu Mü· 

._... Yümni ıpın 'lr . dilzllne de mdecektir. Veki- Yenı· Gaz'ıno ıevmiı. hiç le.imse ondan incin- ~ t ' l klı• ... nd• 
•• dürlük ve müı et ıı ı ~· • _ 1. b be • d .. ük memiı, elinden ıeldiil kadar ın era rın e gumr mu· bulunmuC' m•sle"iain mu· h f k d d f abye önünde .Belediye Trabzonun tanmmış, se- igililc yapmaktan zeolc dugmaı, w .. "' .ı 

a aza umum uman anı a ,_ b' d 1 h' J '· ,,. teh .. spısı ~eğ•r/ı' bır devı•t f d 1 l vilnıı·C' sı·mal ... rın~an Baba ''" " a am a ~g ınue tel{. ,, u .. uı "' ,, dı tara ın an yapı acağını eve · w .. "' 
var r. Namık Somel Çar.C'amba it.elime kimse onun ağzın•an memurudur • Muhterem Vekilimizi ya. ce yazdığımız gazinonun ia· w- i,itmemiıtir. Elli ~ı gallaruıJa 
rın vilayet hududunda kar· ıaatına baılanmııtır. günü akıamı Soquksu:daki olan Namık Baha, ille bögl"- bir Hornefter 
tılamak iizere Vali vekili Ku·· rek Yarıc.ları sayfiyesinde bütün eş ve Namık Baba idi. Sağlıjında onu 1 

., dost/{ırını arkada b1rakmıs, seomigen gok.tıı. Ölı1rnüncle de hazır ıg-ı Mektupçu Behçet Ertan, 
Yarın Ciiledea ıonra Kan· ani olarak üful etmiı ve 0J11a vanmıgan, oahlanmagan kal. ta 

Emniyet Müdürü Hami Ko· d'Jk d T b madı. Halkevı 20 /lğustos 
naraJp, jandarma Alav Ko. ı aya önün e ra zon perşembe günü sabahı şe- Tı d f . 

1 
J 'I :., iter ~/en-

1 spor kulüpleri arasında böl- llirdek.i enne nakledilmiş auı an maı ıre ' er, yapılacak ı ıorne -~ 
mutanı Ali Rıza, Parti rei- bulunan c~uaz•sl Sll•t 

16 
refiit.a11H, Kainbiraderi Mustafa ceıeıine bütün kof/afi• ıi Ali Rıza 1411, Belediye ge kürek birincilik yarııları .. ... .. Gök.sala, ve 6iitii11 ailesi erlcô.- bı'rlikte /C'tirlk ettnık üzere 

yapılacaktır. da kalabalılc bir cemaat nına cıe lstattbulda bulunan bi- rl bı~ Reiai Muammer Y arımbıyık, ~imdiden hızırftk/ıra r • 

Yagv ~Ur marifetile kaldtrılarak na· raJcri Jok.t0 ,. Tagip Zülıtilae " Halkevi Reiıi Bekir Sükuti ' 
ve gazete!Diz neıriyat Mü · 
diirll Çın11r bugl1n ıaat 16 
da Ofa hareket etmiıtir . 

mazı Ortahisar cımiinde 1 ~ıa:~~ig~et~be~g::!an=-.!e!d•~r~iz~. ==::..=_....!~l~a!!_m!!ı!;şl~ır.~.=ı=;;;;;;;;m...-ı;;;;;;;;;ı.--
Dün gece ve bu sabah kıltndıl<tiln sonra köylü, I • .. .. . 

köylere ve tehire çok yağ· şehirli yine kalabalık bir Gunun izlen 
mur yağmıı~ır. cemaatle Soğuksu cıddesiai M .

11
,,. b • . .. •nde 

takıben Ttrzıkka~ristamnda 1 1 ter ıyemız uzerı 
R •f K d • • hazırlanan cbedı istirahat· · 

aı ara emzm qahina tevdi edilmiıtir. Dikkatle durmamız lazımdır 
Halkevimize büyük yardımlar1 On, on beş seneden . Jı/ma na· 

beri şekeı hastaltğma müp· Memlek•timiıde 6ıılıı1'an gahancı wwuıa:a k~~ai• '•""' 
• · ı. rJ arnr.1 ıahıı ter ı,- il ..1 tela olan ve son günlerde cik, terbiyeli cıadr aoratım . E • '"'"'lıi• ıra• V 'li t" ' b · b' 101 al d k il t J.J k .J M'll ' a•i'ıml•dır lr.•"' '·alı ı ye ımız me uau m ı· y yar ım o arı ara· nefes darllğmdan rahatsız· o nu;ıı a"'a" ı r " ı· - ilnd~ 6al11ntlararolc lıa""' • 

tarlar Vekili muhterem Raif fından fakirlere tevzi ede- ilk çeken Baba Nımık salı propaıanda nezareti ol~aıanıı 16% 011 rınsarlarltı -"""'' ,.,,.,.,. 
Karadeniz Gümrük muha· cektir. ·· - b h · . . . mızı 1'.ontrol etmemiz ıcap ıdtr. Yabancı ..... ıırmflml• 

{/UDU la a I şehlfe tnmış 1 ti '--d k ' k icap .derse onl•ra /uJr'ı •--faza teıkilitlaıı tarafından Mühim bir yekun tuttu k ar an nı ""' ar çe ınrne 
- t b · d"l b do tora gitmiş, ı/6çlırım nezaket de 0 kadar olmtılıdır • /ınngıfl ,,,,. Ao· b ....r. k d ·d gu a mm e ı en u -•ya - : ı · · · · "" ıa _, 

U5 .. De a ar muaa ere edi. l b lb" _.. . almış. çarşamba günü dost· Dünı kadar Türkü inıan tarı,ı na~ıcın '· ı.-cını r11ırıı11ııtar, 1 biitü Vil • · ar azır e 11e ve reııtlı .. . A 1 - ı. J k.iltHı lıakıkat #{.""" ıı ..1
41 ea n eşyayı ayeti· k • lartna zıyaretlerlni yapmış. rapalının lca/aıına: ta ur"' 11 • n arlllk ııııı • 1118' 

miz Halkevlerine vermekle umaıtır. . kendine hlls güler yüzü, Bıı vııru,La ıözlerıni açaııı Ae1rupa, ':a~::,.! .: /cfçrllc bit h•la f"• 
bü ük b' dı d b l Muhterem Raıf Karade· t ti. I .tl 'f, dı l 'l hb nndeleme laalinıledir. Eter biz oraltu ı 

1 
tlrJ1tcıldırdlr. m:ılardı

1

:. yar m a u un· nize Vilayetimizdeki yardıma 1 8 1 a 1 1 
a e eTt e so et- parsak /Jütün idtltalarımmn köUIJ• oiılıılıı ıiplı•• • bi•let itin• 

muhtaç fakirleri seviodire- l;t Y~P:'!ış ve saat l7,ıO Bıı lcaJar la"'.as hlr paa//•gi grlklenmiı :'a':,.ıcboftııtind•· 
Trabzon Halkevi bu eı· k lan b k k tli <hoou,,u ıle Soquksudaki ·ı it le ı ıtmılc mulatımıl aiıa•dan it.açınma /cu111ıads 

1 . . d h l~etuflo d u dpeı ıytme k evine çıkmııtı1, S3•t ıo SU· ,' ,·.. Ba'ıı'm'·cbaritte~llr lci, /,izi mıJt1cıs•6euiz hadi11let yaları vi iyetımız a ilinde- u ann an 0 ayı qe . /, ~ h ı·1ı bi b ... " ü "' 

y arıa ı•briıaize selecek 
olan lobiıaı 1.ır Vekili bu 
toprağın iıtihıal kabiliyeti
ai ve bu fibi bazı hak aıaJa. 
rumiyetini daha Yakinen 
bilen dllrbin görlltlll bir talı · 
ıiyettir. Bu muhitin bairm· 
da11 doğan pyaai hilrmet 
evlldı vQkaek ruhlu Raif 

ki Halkodaıı ve balkevleri kür ederiz armua aı ı çe ' nev. et tıs.sür• düırlr ıor . l d blıiJlr : 
~~ ....... =-=~====-==~=-==-==-..;.·___,-===-==--- geçirmiş. f •kat bir saat Şııracılcta anlatacaJım laatllı• ban zr an !ili bılcliı01d11r11. 
f'Wn 2 ~a;t:a..._aw•-~w...-.. sonra tekrar şiddetli bir 20 A;ıııtoı p••ar til1tı1Çi/t•ç•mlı,/a 6 .010 :6i allı tlıırmuı 
1 . Hava kuvvetli olmak cepheler gibi 8'4!1'İleri de 1 nevbet dıha gelmiş karşı Bira. Uerde ıenlı caddınin lam lc•n~n a 

1
" '';, lcon•"'9"'1ar. 

k 
• J .. 

aradenizin bir aıır ote • • 

1&111andan beri ihmal ve ia · 
lcir edilen bu tabii hakkı 
'f rabıondan eairkemiyecek 
lerbai kunetle lmit ederiz. 
~ .. Rall Çau.r 

l ' LrJ··., ı esini /,e/cligOT hem uı ara arın a 

1 emaiyet • hada tutmak demektir. Gerilerin emaireti geçede bulun•n başhekim hem otou ... n ıe m ta ~ !>'I' .arotl• io11•ıe1•· 
•ol-'- " b b 1 . Ba ııraıla aıa1ıda11 gelısn 611 tı•uarl 0 OIJI() 1 ' jlıklarl• 
y ~ Ç~uguauzun, ana ve a aaızıa ve yuvanızın doktor llbaullllh Zllralıoğlu 

1 
ü 

1 
ı1 ü or "' aaoallı Jldilncılar dılıııtli fi laltk 

1 1 elDDlfetı muaaıaa 
0 elir. Bu 11Z111' • .. e aı'zdea olaa L•n t•r ı· · ..1. l I arın •er ne !I ' 9 k -'· hl ·ıı• 1• " 
• .. ftu .. ç~nu.. ge m ş ve golurı kar11 lı.ınarına /caçıııgorlar. Muha 1c- r o . " 6llı lalı· •~lıklann koruam•ıı içia katlanamıyacaj'lmız hiç 1 ıon te.dbı1lere muracaıt ı•çiren. bu adatnla,a ıöför, bir tar~igı 011melt. lıJıtflflıM · 

1 bır fedakirlık yoktur. Fakat baaua içia ıizdea iste-

1 
•imiş isede, maalesef lı Htmlgor • lı 

11 
l>irlc•ç ki· 

nea fedakirhk dereceaine çıkmıyor. Ayda ea az 10 iıterı geçmiş. B11b11 Namık Hiç bir ıılHp ,olclcı11 ,,, cdde 6om6bı '~""61 ' Jlıllnoınl1t 

Lkvuı vermeli taalabit ederek Hava Kuramaaa Aza 1 sewliklerlnin elleri ve kollar. 'itıı ölrJra 1ıe,.«111ı ,.JctlrtM/c 611,,..,,. /el ,.. ıf6l ' 
yuılın1111& ba •maiyeti eldı O-kol& fhtQade - o.,_,al t..Om -'udi• °"""' ? Fatı(i ~ 
a a s s a a a u a s ı • 11•/fllr, 

' 
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Karadeniz fındıkla Havacılık haberleri 
rında ziyan yapan 
hayvani zararlıla~r 

Yazan : Dr. Bekir Alkan 
Nikotin su/lal ilacı ha· ı halm iklimine göre senede yoktur. 

zır ol11rak kapalı uf ak bi· 1-2 nesil verir. 
donıa;da m"!_haf~za e_dilir. Bu haşerenin yaşayışı Ziyam diğer koşnil/erde 
Bu bidon uzermde ılac1n ve mücadt!lesı llnkJra alc""s olduğu gibi hortumi/e ne· 

l k ., bat1n öz suyunu çeker dal· sureti is/ima i ve ter ibinde yalar nda tetkik edi/miC!f' 
,.1 f ·1c t · b ., lf. lar. zaiflar. Bundan maada ne kau11r sa nı o rn u· Bunlar kısı arız olduk! k 

lun1uğu yazılidrr. evvelli ağaçların dal ve gövdeler'!:,~ arabal!ık lıastalığıda yapar. 
lfrap sabunu yarım teneke de sebit bir v ızivette ikin . Lecanhım cornl llnkara'da 
suda eritilir ve .<lu ile yüz larf devresi halinde g . ~ı Top, ~acar ve sonra pek 

'

. ·b11: - ..J•ı,.ı ·k k ' eçlflr az adi akasyalara arız olur. ıt,eye ı ıdg_ euıruı len son· ı .b.unların uzunlugwu T.5- 2 B 
undan maada memleke· ra bunun uzerlne tart//an mıbmetredir. R~nq · d k 

it · ıe - .. / e ır- timizin muhtelif yerle,.inde 
ni otm su ıat d.o. külüp ka· mızı esmerdir, sırfın..Ja baC!. D 

ı u, ~ ut ve şeftali gibi mevve 
rdıştlı'dm ırl vek pu_lverizatöre tan nihayete kadar bı'r w 

o uru ara puseronların omurga vardı //''·b 
agaçlarında da zuhur etme~-

_ . . . r. I'[ ahar tedir. Samsun 'dan Rize'ye 
uzertne ıyıce temas etmek sıcakları b , 
" ·· k- rı· p aşıayınca bu larf kadar akasya/arda ve bazı LZere pus ur u ur. üseron /ar b - .. . ı 

/1 ı h d uyurıer. nkara'da Ni senelerde ftndıklardu tesa· ıarın zu urun aı, sonra sandı kah . 
aradan uzun bir vakit geçip tamaamı 11. ~/ur ve vücüt düf edilir. 
de yap·aklar kıvnlırsa b le Plflnç tanesi gibi MüctJdele: Rüzgarsız 
ilaç bu kıvnk yaprak içinde evaz ufa~ toı halinde yu k~pafı yerlerde, az güneş 
gizlenen püseronfara t . "'.u.rt~lar ıle doludur. Bir goren sık ağaçlarda haşere 
yapamaz. Nikotin insa e;tr dışrnm viJcüdünde binlerce daha fazla tehe4>sür edece· 
için z~hırli ise de neb 1~ 

81 
yumurta teşekkül eder iki ğinden ağaçlat1 seyretmek, 

muzur bir tesiri yokt:r. ara hafta sonra L1u yumur;alar. bu suretle havantn ve gil 

. E~e~ nikotin su/fat yok dan latflar inficar ederek neşin tesirine maruz bu ak· 
ıse tutun. kmntı ve tozla Y~praklara ve ince dallara mak faydalıdır. 
~ından bızzat nikotinli su gıderler. Bunlar haziranda Ziyan az bir mahalde 
1"!111 olunur. Bunun için 5 neşvünemasım)kma/ ed k ise bu takdirde ağaçlar 
ltılo kuru tüfün yaprak. kı. kahil olurlar ve tekrar e;~ . üzerindeki haşereleri paçav· 
rrntısı VE~a. ~ kilo tütün murt/arlar. Bu suretle · ha· ra yeya tel Fırçaldrla eze· 
tozunu bırbırıni müte k şere haıiran sonun .1 w rek dldürmelidir. 
- d e a ıp "k' a uogru 
uç eı 11 ve her biri 24 t ı mci bir nesil ver· 8 Arkası fJrır 

-,.1.1 l 3 =' • saa 'k' . ır. u -=== 
m~uuet e J litre suda bı · 1 tncı nesil larflan da yine Tarla icar artırması · 
ra mali~ Her def JJSJnda su· yapraklar ve dallara gider. 
l~r tütun pos~sın.darı süzü fer._ Eylül ve teşrinievvefe Belediye Encümeninden: 
lduernve33po~a uzerme yeni do_gru ikinci larf devresı"ne Değlrmenderede Belediyeye 

/Jt ait bir kıta terlıt bir sene mlld· 
8 re Sil dökülür. g1tere_k kışlarlar ve ilkbahar detle v, artırma usullle ıcua 
.u suretle tak1iben 95 - 98 da buyümeğe b9ş/arlar. B verilecdktir. 

lit'ı! ~adar tütün suyu el haşerenin tekessürü bikri~ Atlnma 1-8-941 Cuma 
de edılir. Dgerttara'tan ya . dır. içinden larflar çıktıktan gUnU saat 15 de icra edileceğin· 
rlfım teneke suda iki k'I sonra di$i ölmüC!f - R . den taliplerin muvakkat temi-

rap sabunı · · 1 o d ~ ur. engı 
_ _ ~ erı!ılerek bu e solar bu ölü di i k nat makbuzlorlle aynı gUu ve 

tutun suyu uzerrne dökıilür }!rla mücadele ş ~-buk. 11aatta encnmene müracaatları 
vı; karı~tırıl1r. Bu u· ye luzum ilan olunur. 3-4 
Pli' iken ka'fnatma~cı Ye· T rab E . 
~oğru d~ği~dir, Bu usu~~~a ZQn - rzurum Seyri Seri pOStaSI 
ıstlhsal edılen tütün e N k 
daki ni.ko!in n:ı~dar:uy~~~ T r O 1 i y a t ı 
tehavvıldır. Tutunün iklim· abzon P. T T M··d·· ı·· .. d 
ne sureti muh~f 1 7 - y-ı_ • • u ur uğun en : 

' azasına ve rn k - Uıt: oe yolcu t k - hh. nev'ine göre değiş k . .:ı ııure h'lft d _ aşıma ta mutea ıt serbest ol· 

F d k k
. me led1r. güle toşı,,.a 0 0 uç seferli ıicme t1elme (14001 kilo 

in • ·ı· sı oe ii le 15 
'I oşn 1 1 veya ZOrt Erzarurnle se ç. 0 '"_!1°n bulundurulması mrşrut Trab . 

Kabukl b• , 9411 ~arihinden ltig/,rı serı posta müteahhitligi 25 temmaı 
U ltt usu de ele. ·ı !lren (15) - -dd l sı trnege k l ıun mu et e ve kapalı zarf 

(L•canium Coıyli) _ 2 - Bu po tonu rnuştur. 
ucr t' ( s anın l lc Bazı senelerde ftndık li e ' 18 JOO) L;, d ay ' ücreti ( T 500) lira senelik 

l Ü • ra muu lele. 0 
"· Bun 

d11/11r1 zer1~de Yumurta a at teminat al· a nazaran taliplerden (1350) 
şeklinde 3-ı milimetre 19 o .3 - Tele.lif edllen .nacaktır. 
uzunluğunda ve 2-4 mı. p r'a;os 94 J curnQrt i be~eller haddi la gık ıörülür!e 
/imetre gen ·~fiğinde esmer ·iz l ·. . Binasında m ~: ıunü saat ( 11) de Trabzon 
klfmlZI renkli, bulunduğu bua kı lc~t'igısi yapllac::ıe/clc.ii eksiltme /comisgonundtı 
yeri terketmiyen kabarlilar o;~s~ondan alınır. tır Bedelsiz verilen fartnameler 
göze çarpar. Bunlar ha~ere· le t l' 1 sı~tme lconanunan 32-u 
nin kahilidir. Kahil genr . ba ıp erın ihale SQQfind e53 incü maddeleri oıçhi. 

k b .. nı a komi e11 evo l t . 
iken bunun il uğu üzeı in. --._,_ syona ve1rneleri u- e emınat ııe teklifleri· 
de beyaz toz tab!Jkaları 011 olanrır. 1_ 4 vardır. Bu11/ar hep diş; ka yeni Ad ... _ --
hil/er olup bufundu~u m11 O"'I 1 Yeni Adam'ın 342 İto" am . 

" u nu:ı j .. • • d ı ıayıaı lı. 
-="' lh~rhu G.ıauz ı,ımız adlı bir ba çı lı . Bu sayıda 1. H B it 

YENl·voL 1 m .neral Kizım o· "k 'lllakaleıi s b" • • acı· c ~ va)Jlıır, Hcsıi p • • ırı hak.ltıııda bi ' >!p ı Nu•i lletı'nin 
hn'ın ~'ıli t d ~ rış ın mesuıılar ceıı:ı· . r Ynısı, edbiyat anlt t· 

d "k" d " k " '" c iıkin dl b" IJetı adı b" e ıne Hafta a ı ı eıa çı ar •dlı h lr.ı • . 8 1 ır tet1t·1t 1 ır yazı11, Sad· b 
b Yeıuıın de b 1 Y11ı11 y K' 1 ay siyasi ga~ete erlari it vamı, ayatıın lef "k 'ı • ızıın Köni'in K ı.. 

Buıldıtı yer : 'rrabzoıa 

Yenirol matbaası 
Uaıomt neşriyatı idare edon 

Bekir Sükuti Kulakııioğlu 

Fiati 4 kuruıtur. 
Reecai ilinlaran aatırı : 

1 Nisan 941 den itibaren 
S kuruıtur 

U , ısa letlr.ilt t rı ııı ç opu-. 
u fılcir ve ve er.kitler, reaiaıl • k ıosye'e ve kültür b 

•ıtnat ıazctcsini olcuyu 1 er, ırik.atlirler, vardır a . 
ş h • cu ırıauıa hararetle t .. 
. e 1 r K u 1 Ü b.. . '.!!!_YPederiz. 

Heyeti umurniv _u ~ıyasetinden . 
K'Jlüba11 · J eyı İçtamaa davet 

dtıilıilc.lilc . . nrzamrıarnesinin 22 ci d 
ozanın ad:~~,. 21 Temmuz 194"1 t ~<1. desinde yapılacak 
aunın ~ A .' eJc3erlgeti teılcil egle:::;!~?ed i~tirna eden 
le l IU~loı 19/J C 1iln en ikin · . 

<111.all riea •1.rıhr 20 kuruttur l ınuca;ınclta rımartesi ıünü cı ıçti 
; nteltri rtce ol..,.am.u,,. a•ancn !Jt0111i ... 6Sf.ldat 5 de icra 

.. •r.. .,.ez ur e lcula6e gel· 

1- z 

lıviçre hükOmetin' n 300 mil· 
:von Isviçre franklı< olmalc üzere 
milli müdafaaya yardım maluadi· 
le ac;htı dahili istikraz 600 mil· 
yor.l ok bir kıymete yilk.selmiı bu. 
lunmaktadır. Hükumet, ballun gös 
terdig-i oliHcanın C!'vabı olmak üze· 
re milli müdafaa tedbirlerini ar-
tırmakta ve istikraz\ devam ettir· 
mektedir. 

Avusturalyada bir paraşüt 

fabrikası ku r o lmasına karar veril . 
mi~tir. Fabrikada İngilizlerin Gre· 
gory, Amerikalıların lrviog para · 
şiltleri büyük. •eriler halinde ya· 
pılacaldır. 

Douglas tay yare fabrikası, 

büyült Brilanya'ya tesli-n ettiğ'i ve 
günde beş tane çıkardı2• D .~-7 

çift motörlü muharebe ve hücu:.o 
layyareıindeo boşk.a Birleşik Ame· 
rika bava ordı; .ııu ' çin de Doug 
bs A20A hücum bombardımaa 

tayyarelerinden büyük ıeri bıılin · 

de imal etmektedir Bu tayyare · 
nİD karak.teriıtilr.leri halkında ma· 
lümat verilmemektedir. 

Amerikada yapılmış olan bü 
yük Douglaa B-19 atır bombar
dıman tayyaresinin 2,5 milyon 
dola ra malolduğu haber Vdriliyor. 
Tayyare tecrübe uçuşları için bir 
milyon iki yüz bin dolara aiıorta 
ed ılmiş Ve sigorta primi olara~ 

yüz bin dolar ödenmiştir. Bilin 
diği gibi bu tayyare, bombardı· 

man t ayyaresi olarak lrnllaoılmak · 

la beraber on kişiiiı.: mürelteba 
tından başkaca icabından her lir· 
lil tech"zatile 125 muharip taşı · 

mak işini görebilecektir. 
Büyüle ehemmiyetler veril· 

me~cte olna bu tayyarenin sigorta 
şartları di&kato de~er bir şartı 
ihtiva ett"ği için bunu bilhassa 
tebarüz ellirmelc iıtedik, Ta1 ya
re için vcri•co yüz bin dolarlık 

ı:rorta primi, tayyare yerden ke
aildiltten sonra bir dakikalık. bir 
uçuş müddebit.ce v.ıltubulacak ita. 
za halinde hükümlü olacak, bu bir 
dakika g eçtikten sonra her tec 
dibe uçuşunda ııaat başına 4.000 
dolarlık b ı r prim ödenecektir. 

1sv~ç'te b,.ş milyon lsveç ltu 
ronu harcanmak ıııretile iki alü 
minyum tabriltasınıa kurulması 

kurarJaşmıştır. Bu karar, memle· 
ket içinde tayyare inşaatının art· 
muından1 buu mukabil dışardan 

mal retirilmemeıinden dolayı ve· 
rilmiştir. 

Amerika'da vücuda getirildia"i 
ııi haber verditiıniz ilk: pııraşüt 
taburundan ıonra birkaç yeni ta 
burun daha teşkiline karar veril· 
diti Ölrenilmiştir. llk: paraşütçü 
taburuna 501 numaruı verilmiştir. 
T emmuzda . teşkil edilecek: olan 
502. Eylüld e vücude getirilecelt 
olan 503, l tinci teşrinde teşekkül 
tdecec o laoa da 504 numaraları 

verilecektir. Bu ıuretle Amerikan 
puaşütçü lcıtaları nın erat yekaau 

iki bini bulacaktır. 

f ngiltere'ye karşı yapılan ha· 
va taarruzları nefceıinde Niaan 
ayında 6065 kişı ölmüş , 6926 it işi 

yaralanmıştır. Ölenler araaında 
2418 kadın, 630 ç ocuk; yaralılar 

aı asında 2ns icadın, ö 19 çocuk 
vırdır. 

Büyük Britanya hükumetinin 
Ameriltada VVultee febrik.asıoa 

Sipariş etti~i VVultee VVangeard 

bir kişilik avcı tayyaresinin yeni· 
leri iizeriode bazı detişildiltler 
yapıldığ'ı lıııtber verHiyor. Tayyı· 

reye 1,500 meıtre irtifada 1.200 
beygir kuvveti verrcek elan bir 
motör talı:ıldııtı ve tayyarenin, bP 
mo1örle v 1ı pılmış olan defişildik· 
ler sayesinde 4600 metre irtifada 
576 kilometre sür'at tellin ettiei 
!Öyl~nmektcdir. Seyahat aür'ati 
6 ,50ll metrede 508 kilometredir. 

Malul subay ve erlerle 
şehit yetimlere ikramiye 

Vilôyet makamından : 
9!1 senesine alt malat subay ve erlerle şehit yetlmlerioe 

tevzii lazım gelen tUttın ikramiyesi tevzialıoa 15 ağu<itos 9 ıt de 
bsşlamak 15 kanunu evvelde bitmek nzere 4 &J devam etmesl 
ooaylaşmlştır. Keyrlyet alıı kadarlara ıınn olunur. 

Derece Subı;y Er 
Ura Kr. Lira Kr. 

l 265 50 132 75 
2 233 95 106 20 
3 18:J 8 ) 71) 6.) 
4 1 ~9 30 33 10 
s 132 7o 26 55 
6 106 20 26 ı>~ 

Şehit yetimlerine ~ 9 zar Ura 22 şer kuruş verlleckllr. 
==-=======-......:==== ...... -======---==--

Malzeme Eksiltmesi 
Transit yolu Trabzon Mıntaka 

Müdürlüğünden : 
D.ıire ihtiyacı için 1000 adet S!1Ç küre/ele 200 adet 

Br1z küreği tılınacalt.tJr. Bu işin muhammen keşif bedeli 
7 550 lira olup muvakkat teminatı 117 liradır. 

ihale 30 Temmuz 911 çarşamba günü saat 15 de 
Trabzonda Transit yolu Mıntaka mıidürlüjü binasında 
yapılacaktır. 

istekliler ihaleden evvel teminat makbuzlarını /co. 
misyon 'a ıbraz etmeleri şarttır. 

istekliler ba işe ait şartnameyi her gün TrcınJit 
'Mıntalca Müdürlüğünde görebilirler. · 4-4 

1300 teneke benzin ahnacak 
Transit Yolu Trabzon Mıntaka Müdürlüğünden: 

Müdürlük emıinde çalışmakta olan .)ervis oto fJe 

Kamgonl•rın senelik ihtiyacı için 1300 teneke Btnzin 
alınacaktır . 

Benzinlerin muhammen fiatı 6305 lira olup muvak
kat teminatı 47 3 liradır . 

Eksiltme 11 ağustos 941 pazartesi günü saat 15 de 
Trabzonda Transit yolu Mıntaka Müdürlüjü binasmda 
yapılacaktır. 1-4 

Açık artırma ile divar satılacak 
Belediye Encümenindee : 

Ortahisar Bay rambeg mescidinin iki divarile dıoar 
zeminleri açık artırmr.ı asalile satılacakdır . 

Muhammen kıymeti (25) liradır. A rtırma 5-8-941 

Y d d 
salı ıünü saat 14 de icra edilecektir. 

Ur aş Taliplerin teminatı muvalckata m2kbuzlarile hirlJlc· 
te aynı giin ve saatta encümene müracaatları ilan o/anar. 

Türkkuşuna~-H-al-k-tip_i_e-km_e_k_le-r-ha-k-kı-nd-
1

0_
1

_ 
Ü y e Q 1 Belediye Riyasetinden : 

Halle tipi ekmeklerde azami ratabet derecesi, Bele-

K 1 A diye kimgahanesince güzde kırk olarak tesbit edilmiştir. 
iZi ya Bundan faz.la derecede imal olanacak ekmeklerin 

sattırılmoyaralc. sahipleri hakkında ceza tagin olunaca;ı 

yardim edelim ilan olunur. 

Gayrimenkul Satış Art1rması_ 
Miktarı Kıymetı 

Zeytinlik 
Boıtepcibali 

h " 
Yeoicumaizir 
l, lteaderpışa 

Soka~ı 

Boztepe 
Piro2ıu 
çıkmaıı 

" ,, 

Cinsi 

Hı ne 
laarap hane 
arsa11 
Araa 

yenicuma ,, 
çö :nlelı:çi harap dükl-.ı 

M 2. M. No: K . No: Umum No: Lira 

51.51 

1 55.60 
622.65 

48 50 

82 

55 
292 

60-ı 600 

32 

30S6 
2088 

uo 
Wı l 

:lS 
180 

DEFTERDARLIKTAN: 

M 

M 
M 
E 
M 

Yu,ardı eins vo evaafı yazılı gı yri menkuller açılc artmoa ıuretile ve p~şio bedelle 15 ıün müd• 
detle aıüı d k ay~ eye çı anlmıştır • 

Sıt!f: 1-8-941 tarihine aü11dif Cu:na günil saat 14 de yapılacağındao taliplerin yövmü mız• 
k.Qrdı Jihde 1.5 toaaiaat m•~buılarilt birli,to Oeftordarlıktı toplanacak komisyona 1Dllrac:a•tlır1 • 3-4 


