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BATARYALI ve CER~ AN...I 
En mukemel Radyoları en 

müsait fiatlarla ancak 

HAR UNLAR 
Müesseaeıinden tedarik 

Edebiliııiab. 
!941 Tediyatta azamı kolaylık: rölle~ 

Haftada tkl defa çıkar e Siyasi Gazete . Trabzon e ıs tnei yıl sarı 2aı.ı 
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Al~an -- Sovyef harbi 
Oyle çabuk bitecek 
Harplerdenı midir ? ! 

O tuz, otuz beş gün · tıyor ki, Sovyet bülıfımeti 
den beri Sovyet top· boı durmamış, hele Avrupa 
rakları kıııl kana harbi başladık.tan sonra ge 

boyandı. Sadece Avrupanın ceyi gündüze katmak sure-
değiJ, Dünyanın en muazzam t ' l h 1 kl 'k ı e azarı aranı itmama 
1 i ordusu asarlık hınç ve b çalışmııtır. 
ıralarile birbiri üstüne atıl· 

anış, birbirine saldırmış bo . Sovyetlerio bu devamla 
iaz boğaza gelmiı, vur~şup hazırlıkları AJmanların gö 
duruyorlar. z.ünden kaçmamıı, hatta 

farih, tarih olalı ,buka- aradao birkaç seoe geçerse. 
dar muazzam bir cidal kay· Almaoyanan korkunç bir tcbll· 

detmemiş, dünya kurulduğu !:sı~~~s~:.d~ek~~~~s~~ ~8~:n:~ 
günden beri Adem oğulları tin sevklledir ki, Çello ve yo· 
bu derece şiddet ve dehşet · rucu bir harp de ofs11, Alman
le birhirlerine ıa.ldırmamış- fa So•yet Rusya Qzerlne atıl· 
tır. Asker, mühimmat, tank, mıştır. 
tayyare itibarile iki taraf Alman Sovyet harbi, çabuk 
da kuvvetlidir. Yirmi beş bilecek h:ırplerden midir. Biz 
milyon asker, yirmi otuz Oyle zsoııedlyoruz ki, devler 

bin tayyare, binlerce ve bin· mu~~:::tıı::v~~.0~~1:0ça~~~:: 
lerce tank vesaire.. Bütün tıitama erecet harplerden de. 
bu insan ve motör kuvveti ğlldlr. Her lk.i mlllello de blr
ıadece bu iki hükümetin birlerine karşı olan nefretleri 
eli ve emri altındadır. ezeli ve ebedidir. BiUıassa son 

be' on ıeoeden beri tıer lkt 
Alman - Sovyet harbi tarafta da bfrlılri aleyhine pro. 

denilince, bütün bu insan paganda ıilatıtarı >lanca kuvvet 
ve makine kalabalığını göz vJ şlddetlle faaliyet &"östermlş, 
önüne getirmek lazımdır. zaten ötedea beri mevcut olan 
Çarpışan, vuruştn ve vuru· Germen - Slav dUşmanlıaı 
ıacak olan, dar arazi üstün bu suretle ea JUksek. der.tceali· 
d~ toplanmıı mahdut ordu · ne çıkanlınışlır. 
lar değil, ıeaiı ülkeler lls · DedlQlmla gibi, bla, Alman 

- Sovyet lıarbtala çabuk bite· 
tünde ardı arası kolay gel. c~aıoe kani aealliz Almanların 
miyecek milyonlarca insan gltl~ukl~rl macıtdele çettıı bir 
ıürüleri, binlerce ve on bin · macadeledlr. Makine kuvvetle
lerce motör ve makine kuv · ri musavi olı>a bile, lnaae kuv
vetidir. veli ltlbarile S .>vyetıer dııha 

Alman - Sovyet harbi k:al11bııhk.lır, bire ia.laen dsh1 
baılıyah otuz, otuz beı &ita taıladır. Almanların UslQo olan 
oldu Bu müddet ıarfında kuvvetleri ıudece tekal1' •e 

İnhisarlar Vekilinin 
Tetkikleri 

Pazar günü Rizeden şeh kalarak mahalli ihtiyaçlara 
rimize gelen İnhisarlar Ve dair görüşmeler yapmıf ve 
kilimiz. tetkiklerine devam halkımızdan bazılarına yine 
etmektediı. Ofta halk ara mahalli ihtiyaçlar hakkında 
sında memleket işlerini gö sualler sormuş ve izahat 
rüşea muhterem Vekilimiz almışhr. Yomrada Raif Ka· 
mıntakanıa mısır ihtiyaçları radenizi Üçüncü Umumi Mü
hakkında kaymakamdan al fettişimiz Nazif Ergin ve 
dakları izahatta Of kaza!tı Tgg. Hasan Atakan karşı 
balkının mısır buhranından lamışhr. 
pek fazla mütees!tir olmadı Değirmen:lerede muhte-
ğını ve diğer kazalara nis rem Vekilimiz kendilerini 
beten Of kazasının daha karşılayanların ellerini ayrı 
ıyı bir vaziyette bulunduğu - 1 ayrı sıkmış ve bir kıt'a aı · 
nu öğrenmiş ve memnuniyet ker selim resmini ifa etmiştir. 
beyan etmiştir. Partide misafir edilen 

Ofun kasabaya uzak bir inhisarlar Vekilimiz Gümrük 
mıntakasıoda inhisarların ve inbisarlarda tetkiklerde 
bir tuz deposu tesis etmesi· bulunmuş ve dün de Akça
ni inbiaarlar Vekilimizden abat inhisarlarına teftiş et· 
iıtiyeıı haıka karşı Raif 111iş, depoları gezmiş ve ba 
Karadeniz, kasabadan böyle zı şikayetleri dinlemiştir. 
uzak yerlerde ayrı bir satış Partide misafir edilen in · 
yerinin tesisi oakiJ, icar hisarlar Vekilimiz Raif Ka· 
vesaire gibi masraflardan radeniz şerefine Pazar günü 
dolayi halkın bir az daha akşamı Belediye tarafından 
pahalı tuz yemesini intaç Çifteçamlık g ninosunda ve 
edeceğini söylemiştir. Birkaç pazartesi günü övlede Ata · 
aylık ihtiyacı karşılayan türk Köşkünde Üçüncü \Jmu 
Tuz'un bir tüccar tarafından mi Müfettişimiz Nazif Ergin 
izah olduğu mevzubabsedi- ve akşamı da Yeşilyurtta 
len mıntakalarda satılması · Parti tarafından bir ziyafet 
nın maksadı temin edeceği· verilmiştir. Raif Karadeniz 
ni de iıaret etmiştir. Muh · evelki akşamda fındık ihra
terem Vekile Ofta bir va· catçılarımızm Şehir kulObOn
tandat mısır almak üzere de tertip ettikleri ziyafette 
müracaat ettiği bir memur· hazır bulunmuştur. 
dan barit muamele gördii· Muhterem Vekilimiz ve 
ğünü şikayet etmiştir. mebusumuz saat 18-19 ara· 

Saat 10,30 da Oftan ha· f!ında avdet etmek üzere 
reket eden Raif Karadeniz dün sabah ailesi efradile gö
Sürmene, Araklı ve Yomra· rüımek için Vakfikebire iit
da halk arasında birkaç saat miştir • 

· - 11evku idare ciııellerlodaı.dir. 
Almanlar Sovyet ordularını · J 
imha veya maihiP c.deme- Bir ayhk barblo blAnçoa.u lnhisarlcr 0 P 0 n 

Almaolımn ıeblodedlr. Leoıua· 

miııerse buna hayret etme· rıt, Klyet lı anQzzaptedllmemış, Vekı·ıı·mı'z Gazeteleri 
melidir. Almanlar' bir bu · Aluıao orduları ıı~nuı Mosko 
çak aenedir, karada, havada va yapılarıaa dayanmaı111ştar Yarın Erzurum Amerika hakkında 
ve denizde 1:>u~ok milletler· amıı, StıtHn hallı birkaç nokta· y l I d Ne diyorlar .. 

S d k o i e gi iyor le harbetınitler, ~vyeUer an yaulmlf ve ar adıl bırakıl · Şanghay 29 (A. A.) -
iıe, er geç bu kıyametin .nışlır. Aııaaoıarıa m11kıiadı, İnhisarlar Vekili Raif Japon makamları Şanghay · 
kendi baııatuıda da kopa Cdnupt.:ı U~rlewek.teo ziyade, Karadeniz dün akşam geç dan yapılan bütün ihracatı 

k "t b k L"oıogr il ve Mouo 18 isUk"me- vakit V akfıkebirden şehrimi kontrola karar verdiklerı' nı' 
ta&ını hesap ve 1 a • a · uııdeıu tıuekeUerioi inkişaf 
tarak miltemadiytn kuvvet ettirerek bir 80 enel bu hava. ze dönmüı, geceyi misafir bildirmitlerdir. Bo tedbir iki 
leQmeae, kuvveth .. rini artır· ıtda lr.I aaoayı merıı.e1ıerloi ele bulunduğu Parti binasında seneden beri şimali Çine 
lllaya çahşmıılardır. geçirmek veya <ıüşmıuııu bu geçirmittir. tatbik edilen ablukanın ay-

' ier Sovyetler, hazırlık - merkezlerden ıstıt.de lınkııa Muhterem vekil ve meb' nadır. Birleşi" Amerikadaki 
, ve f ırsatıerloe ainııyet vermektir usumuz bugün ve bu geceyi Japon alacakları hakkında 
•arını henüz tam olarak bi · 

d d k
. Her lkl taratın neızretti.tı de ıehrimizde ieçirecek, gittikçe artan bir endişe 

tirememişlerse, bu va i e ı .., • tebl ğler, dUşmııoıo aaır ıayıat yarın Ankaraya &itmek üzere izhar edilmektedir. Yarı res-
heaapıarını Alme&nlar!a de · verm~ı..te oıcıuguııllao balıhıllr. Aşkaley~ müteveccihen f t!h mi J apon gaıeteıi Amerikan 
lllokrat devletler arasındaki Alw .. nı r r ~1 k .. u • ıı.r.ı.:t uııma bUyUk rimizden harek~t edecektir. tedbirlerini ehemmiyetsiz 
kara harbını·"" dat:ıa uzun tı dls-"lerın ı.ı .. 1 " ya .. a Oldu~uou da•------------ göstermeğe çalışnıaktadır. 
ıürece&i kanaatine istinat söylemelr.tedırler . .:.n aoa-ru ha ,- ı Gazete, Japon ve ecnebi 
ettirdıkleri için &~ri kalmıf· reket, bnllwUzrtelr.i hdt1tla11n K 1 ~ A C A tacirlerinin dikkatli bir va· 
lar demektir. doauracııaı tıııdlBelerl beklemek 

barbla aeylr ve o~Uceltırlol bu SOGUKSU'Y 1~ ziyet aldıklarını iararla izah 
Sovyet Ruıya ziınandar· bııdls~lerıo lo1r.lş1*Cıoa ıore ta · l -ettikten sonra ıllyle demek-

ları dahi, koı"oca Fransa. k'p etmak:lir. DA R... tdir : Japon ve Amerikan 
IUD bir Polonya devleti ka· Trabzoııun eo yalr.ia, e.o ıü· hükf.ımt> tlerinin ancak uzun 
dar olsun mukavemet ede. Bekir Sükuti Kulaksızoğlu z.:1 aayfıyeai olan S:>talr.ıu, el• boylu düşündükten ıonra 

1 1 -=====~======= alıucJk, ilıerinde daı ulacak bir b k 1 · 1 miyeceiini, he e yirmi aün ı- are et etme erı Uzumu • ç mt vzudur. Sotııluu, emaalioe na- · d · d'l "d' 
içiade çöküp gideceaiai aa· Kadrı· akar ozerın e ısrar e • •eyer• ar. • dir t ~aadüf cdilea veya edilmiycn 
1• batıra ietirmemişler, F ıan. eııiz rüzellilr.leri kendiainde top. j 
•ıı ordua&Wun Almanlara Rahatıızlıiı dolayısile lamışbr. ö,ı~dir ama metrıl~ H aponya 
karıı hiçolmazsa altı ay da· bir müddetten beri mezunen bakımaız lıtalmııtır. Ozerinde bi· H d d 
" l t b ld b l d v 1· raa da iuao elinin iılemeıi lA· 1

1 

n 1° ÇI• n I• e 
ı•Dabileceiini ummuşlardı. s an u a u unan eger ı zımdır. 
bu İtibarla, Sovyet haıırhiı arkadaıunız iktiıat Müdilrü Sall-uluu i•i, bir tanzim icidir. Şanghay 29 (A. A.) -t • .. " Reımi bir menbadan ötre· 
•mam.tanmak için dab• a!- Kadri Çakar iadei afiyet F.vvelü ahir, declitimiz ribi, bu· ta nildiğine &öre Japon kıtala· 
aylık bir ıamaoa ihtiyaç etmiı ve cumarteai ailoll aua içia de bir oamiyet, •·sotulr.- rının Fransız }Uadiçiniıiae 

• .,da, öuoa raaaı~D, IOD T il aUJll rllaolleıtirme OllDİyeti, , ku· bu bala k 
L.:_ • arı vapur· o telırimiıe &el- rulaahciar. 811 it para iti9Clea ıl· ihracı u amraa 
~~lak yvupal~ ~Dl~· ~Ur. ,.._..., 111 .,._. 'f41lr ı .;.~ p,U.clebq._·~· 

T. Nücumi 
Göksel 

Geçen hafta Erzurum 
yolile Ankaradan şehrimize 
gelen Edirne meb'uıo sevim 
li hemşehrimiz Temel Nücumi 
Göksel Samsun yolile Anka · 
raya gitmek üzere dün sa -

babki Tari vapurile hareket 
etmiştir. 

Çok kısa bir zaman ara · 
mızda kalan v~ hemıehrile· 
rile samimi temaslar ve bas· 
bihaUerde bulunan Temel 
Nücumi Göksel , vapura 
gece bineceği için , yakın 
dostları mağazasında ken · 
disini ziyaret etmiş ve uğur· 
lamışlardır. 

Japonya 
Amerika 
Arasında .. 

Vaşington 29 (A. A.) 
Japonyanın Vaşington tefi· 
ri dün Hariciye nazırı ve· 
kili ile Birleıik Amerika· 

daki J ıpon alacaklannın 
Blokaji hakkında görüımez· 
den evvel gazetelere beya· 
natta bulunarak Japon &e · 
milerinin bu emirden milte · 
essir olmayacakları tahmi · 
ninde olduj'uau ıöylemiştir. 
Büyük elçi bu meseleyi v" 
diier bau meaeJeleri aeıa 

. retle milza kere edebileceğini 
tahmin etmektedir. 

Uygunsuz 
Haller 

Taksim mezarlığında 
Çirkin işler 

yapılıyormuş r 

O civar sakinlerinden 
bir okuyucumuzun ifade ve 
ıikiyetine göre Taksim me 
zarbğına akıamlan alılik 
ve insanlığa oymayacak çir· 

kin itler yapılıyormuı. Et· 
rafı eıvlerle çevrili apaçık 
bır yerde bu gibi uygunsuz 
hallere cure t etmek az ah 

liksızlık değildir. Mütecaıir· 
lerine, kollanıp bulunarak, 
hadleri bildirilmelidir doi· 
r u ı u •• 

Günün izleri 

Gümrük ve 
inhisarlar 
Vekilimiz 

Raif Karadeniz 
Akçaabatta . · 

Akçaabat 30 - (Hmml 
Muhabirimizden :) Diin saat 
12 de kazamıza teırif baya· 
ran Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili Raif Karadeniı; y&ı · 
lerce kasabah ve köylll va· 
tandaı tarafından istikbal 
edilmiş ve hoı geldiniı de• 
nilmiştir. Muhterem Vekil; 
öğle yemeğiai Belediye bJ· 
nasındR yedikten sonra Ma • 
kamı ziyaret eylemiıler ve 
tetkiklerde bulunmak &ıere 
inhisarlar idaresini de f8· 
reflendirmiılerdir .. Buau mll• 
teakip refaketlerindeki ze· 
vatla Vilayet merkez.ine av· 
det eylemiılerdir. 

Cemal Göktan 
Şerefine ziyafet 

Akçaabat, (Husuıl Mu· 
habirimizden . ) Akçaabat . , 
Kaymakamı Cemal G6kta• aa 
Mudanya kaymakaıalıjma 
tayini münasebetiyle 26·7 -941 
Cumartesi geceıi pat 20 
de ıeref ine bir veda ziyan: 
ti verilmiı, bu ıiyaf ete claı • 
re reisleri kaıaba eşraf ve 
tüccarları ' ve ba11 kl~lk 
memurlar iştirak eylomit' 
lerdir. Soo geceyi kasaba· 
mızda geçire11 K•ymakamı 
iile efradiyle pazar ~· 
Jimanımııa gelen (Cumhurıyet) 
vapuruna himil olmuılar ve 
lstanbula miiteveccibaa ha· 
reket eylemişlerdir. 

ı 'bi ol• ki buçuk yı1 fi ' 
dukça uzan bır zaman kasa 
reiıi bulunan Cemal G6ktaa. 
Otoriter ,.alııkaa ve dlirillt 

t T ..I' • •pek 
hareketleriyle keauııuıı 
sevdirmiı olduğuod•n, ayn· 
lııı, onu uğurlayan ~= 
halkını müteuair eylem•t ' 

Petrol anlaıınası 
Feshedildi 

Tokyo 29 ( A. A. ) -
Hollanda Hincliıtaaı bilki• 

meti Japonya il• ola~::: 
rol a.UaımaıJDlll feahia 
rar vermiıtir. 

-~ m-

Köy ve Kasabaya dair 
. 1 hiıııdilın 6ir 

Eıki nesilde daha çok, geni neiıldı lcıımlfl a • t 'ntlın 
8 'I ttUltl 'Jflfl I 

dert uar : Ş:hirtl 111 çıkmam ık fikri. ıı g ıge ı ' 
a!lrılan nice insanlar vardır. _ Jın ııırıl• 

Atatılrlc ıençlitinin en barız oaı/ı btı lr.or Jı11lt1CI 
maga uıraırna,,dır. k ılairl•· 

l"ürlc lcöulerlnln, Tiirlc lcasa6alarını11 vı hatta Tir '•ı l 
• J1 bil iJ/c ' ' r •r• rinin ir/anıız, ıörıillc kalmcuını t .. lid e~ırı Hb'P 9 

dın çıkmamak ar.aıudur • ıtl• 
Şehrin miineuuıri köı• g itmu11 içlimai lcallunmcı ıor 

kalmaga, lıattd lı/ç baş/am'ltlan 6ib111gı malılcümdur • 2~ bir 
Mazisi asırlara claganan Osmanlı lrnparatorluftı anc d Ş 

/1tanbul goıatallllmiJlir. Sıbıbi Ta.,ada11 lt.agmalc lıaılalılt "· " 
haldı bu dcrd MiUi biirıge için en tahrip edici bir ,,,.,.,tlarj la 1 Şehrin mütemadi gür1Jlıüsllt1ılen b1111aları r11laların iıt ra a 

geri oları lc.öı, ıençlikten çok l'!llır bekllgor • 
. / l 1.. 1• 1aııl naa11sa• 

1 em iz haoaıı, n•f,. sa urt, bo ma rııu u oı ın !ı / raıil• biıi bılcligın lcöıe ilim, irf{Jn vı Mılli terbigın{a to "'" G• 

rını ıup••lc 14zı1ntlır. 
" Vı 6u 6lllaa11a ,,..,j/lt. ı•nfllll• ouifııiJlr • 

Fahri DQl''J.tJ; 
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Karadeniz fındıki 
rında ziyan yapan 
hayvani zararlılar 
Daha Esoslı ;nücadele 

kıı soauna dodru agaçlara 
7-8 yiizde nisbetinde nar
b(J/İneum veya Vinter Vd~ 

veya 5-7 yüzde nisbetinde 
ovi•id püskürtmek ile müm· 
kündür. /taçla na tomurcuk 
lann inkişaftndan l!ı gün 
•~ve/ hitam bulmalidtr. To· 
murcuk açtıktan sonra ve 
ve ağaçta yaprak. çiçek 
mevcut iken bu ilacın hiç 
biri kullamlmaz, aksi tak. 
dirde nebatı ya ~arlar. 

Yazan : Dr.· Bekir Alkan 
uzamr ve kah ve renklidir. I pislik/ . . d l 
Başı büyük old · d ertnr ışart atnr ar 

d ugun an halk dall~nn ilik lasm1111 yerler 
~ras_m_ a kaim başlı tırtıl Yedikleri yerlerden dışarıya 
ısmmı almaktadır u l 
· · zurı U· attık/afi tal 'b · · /ki · gu 6 7 sant' d' S . ~ aş gı ı pıs ı en 

her bir h ıı~ 1':! ": ırtmda hır muddet delik 11~z11 ıc. • 
a l{ıf uzennde bir S · 

çift /fk• b l raoışır. onra kuruyup da· 
/er ilk b =» u :n,~r. Bu leke_- ğ~lır. Buna talaş kurdu de· 
bunda -s ~·ada maV1, nır llçtıklan dehlizlerin İçi 
k n sonra 1 halkalarda boş ve temizdir. Kışı bu 
ırmuıdır. . 
ı 1 11 dehlızlerde geçirir, sonra 

d . "
1 

ar genç devrelerin- pup olur Yazın ke'ebek 
e ıpek iplikler 'f. ..1 

~ 1 raz euer. çıkar ve ağa cm kabu '<farı 
er ve bun/arm ya d ·ı 
ru-zq~ 1 b' ~ ' ımı e aras1n11 ~umurtlar. Kelebe-

"' a tr agaçt .. n dı' · · •· k · " gerı· gın anadı bevaz üzerı ma· ne akm ederler J k' & • 
b ·r · n ışa11nı vı nokta/Jdır 15 gün sonra 1 

;en ltrtı/ yapıaklar ara· çıkan t1Ttdla~ ağacm kabu 
s~nda, dallartn kıvrık yerle- qu altındarı derinlere gider· 
rm e pup (K · 1. ) , 
p 1 nza ıt olur. /er. Haşere ne'llini bir veya 

Haz1rlanan ilaç fJülveri
zator: d~lduru/arak ağaçla
'" purkurtülür veyahut uzun 
s.p/ı bir fırça veya paçavra 
ile ıt}acm gövdesine veya 
dallara sü ~üfür Bu ilaçlarla 
ağaç gövde ve da//armda 
Jcıı uykusunda bulunan p•k 
fok di/}er haşerelerin y~ 
murtalıt1 ve /arf /ar1 da . 

.up arı koyu renklidir Üze- iki senede tamamlar isti. 
rtnkde daqmk ve kırmızımtı · la gören dal ve fidanlar 
ra kıllar bulu 1.5 -

nur. gun soJmaga ve kurumağa baş 
sonra da bunlarda k l 
b ki n e e- /ar ve açllan de/ık/erden 

h d·ı· I ım-ı e ı "· lacın tatbik m 
•imi mühimd1r. ev. 

Yukarda söy/ediAi . 
lb . d 111 mız 

g ı 11/ma kı{: son' .,, ıanna 

doğru ve tomurcuk/ar1n in 
klsıfmdın kıH bir müddet 
ert1e/ tatbik edJ/ir. Yağmur
lu rüzglr/J pek soğuk ha. 
Yılar muvafJk değildir. !in. 
k•r11 akasyalorında/c/ bu k 
ni/e karıı iki senedenb 

0~ 
tıtblk edilen Kilrboline:" 
re ovisid'den çolc iyi ne; 
celer elde edilmiştir. 8 
i/lç/ar hariçten gelir. Ka~ 
bolineum lstaflbul'da Yrd· 
~ule Gaz sirketince de ;; 
tlyıç görüldükçe y~pılmak
tıd11. llicm iyi evsafta ol 
ması llzımdır. !iksi takdir
de nebatı yakar. Bu ciheti 
muayenesi ve tahlili Yapıl~ 
dıjctan sonra kullaml1r. 

Kolin başlı tırt1I 
( Lymantria disp~r) 
Bu h11sere çarsanba•dan 

Hop~·ya kadar yayıJ.711sıır. 
fındıklardan maada kızı/a~aç 
kıvık. elma, kestane vesa; 
ıed• ziyan yap,,. 

Fmdıklarda 9 '8 ve 9J9 
nnelerlnde tahribatı çok 
olmuştur. Kelebekleri Yazm 
uçarak yumurtalaum küme 
fer halinde lr1z olduğu a(Ja. 
cm kaim da//,,,ına, Bövdt; 
•itttJ k11buklar1n orasın11 di 
var ve çitlere koyar/1Jr ve 
üzerini de sort kadıfe gibi 
kıll•rla örterler. Bir lcüme 
dt: 250-500 kadar Ytımur 
tı bulunur. bir dişi birkaç 
defa yumurtlar. Bu rumur. 
t fır kısı bu kümeler içilide 
;çlrir. /lfayıs içinde. tırtı/. 
l , Jnflcar eder. lnfıcar ay 
il b' nı zamanda olm~z. ır iki 

hafi• hatta bir ay devam 
edebilir. Tutıl/arın inkişafı 
stJr•tlrdu. iyi hava şaıl/a" 
Jçlnd11 t11tı/111rm inkişafı 6 
hıltıd11 hitam bulur. T1rtı/ 
1ıo,u kurıunidlr. Kı//~rı çok 
tur. Ve vücüdün lkl tırıfın
dıı rücQdo ımut o/arık 

e er çıkarak çiftleş;r/er hanca koyu renkli sular 
~e - yumurtladıktan sonra sızar . 
o~urler. Şu halde senede Mücadele : lfuruyan kurt 
b1r nesli verirler. Kelebek'er lu d il k . k k t ,, a arı esıp ya ma . 
em!'1uz ağustos ve hatta 
ey/u/de yumurtlarlar. eğer ziyan mahdut ver/erde 

ise bunların dediklerine de 
_ Ziyanı pek çoktur. Bü- mir tel sokarak tutılian 

tun yapraklan yiyerek a • . öldürmek veya kibriti kar. 
cı çıplak bir hale getiri~:, hona battrıimış pamuklar1 
sonra diğer ağaçlara hücu,;, deliklerden içeri sokup son . 
ederler. Genç tırtıllar 
raklar1n et kıs rap. rd delikleri macun veya 
nir k mım rer. si balmumu ile kapamaktır. 
lılar ;::' geride k~l1r. Yaş 

f dprağı t iJmamil 
Yf:r ve uzun sinirlere doku e 
maz . n 

Mücadele . Yu 
ra ve · 71Urta/a . 
olmak u:nç ldrf/ara karşı 

uzere iki dür/ü -
cade/e usur t . mu· 

y u atbık edilir 
umurt11/a ı · 

En basıti r a mücadele: 
/erini k . yumurta küme· 

1Stn top/av . 
etmektir B ıp ımha 
buk/arı . - u~/arı ağaç k, . 
k tızertnde t 

olayd1r. Biih ammak 
/arda bu i as~a uf ak ağaç 
Bü ~-ük ağ ,şçla~:ç d:ğfl~~·r. 
degıldir. 7 

0 1 
a mumkun 

kümeleri g:ı an:~ ~umurta 
lır veya jo Y ~ı ıçine atı-

.. santım t 
gomü/iır. Yumur oprağa 
kısın ağeçlara ~!fara karşı 
bofineum v YUzde 7 kar. 

-ı . e.,a Vint 
pu ve,·ue edil· 8 .er l'aş 
Gore/e'de tec:ı':b u ılaç/aı la 

ru eler 
mış ve iyi ·n t' Yapll-
edi/mistir . ~ ıceler elde 

Genı; laı flar/a ~ 
hkbaharda I fi mucdde/e: 

ar ar m d 
çıkmca vakit . ev ana 

· 9"çırm .. "' BgBçlara o 6 yü J '+'en 
kı · Zue arse · retı rassas h _ _ nı 1c - ma ıu/u .. 
. urtülür. T1rtı//ar bü _Pu~ 
ıse 0 ,,111,, ö 'd - Yumuş 
15 - urmek güçtür 

qun sonra ıla ı · 
rar edı·ı· çama tek-

ır. 

. T olaş Kurdu 
f Ze.uzera Pyr/na) 

Fındık ı 
laflnda v; ;. rna zeytin da/. 
~an ıdanlaflnd!J d 
dü saYapdan bu tutı/ın vücü . 

rı ır ve -t ' 
Ya~ nolct , mu eaa'dit si 

' 

lJıafl ha ~d. 
Uğu S 6 vı lf. Uzun 

/ar d•/J- santimdir. Tırtıl 
.. arın i i . 

l/Jr ıçar/ar ç ne doğru Yol· 
ve aımer renkli 

Kurdu 
(Balaninun nucum) 
F1ndıklar1n önemli bir 

düşrnamd1r. Her sene bu 
haşerenin zivamndan fm 
dıkiar az veya çok mıktarda 
vaktinden evvel dökülür ve 
bir çok fındıklar kurt/amr. 
ve delinir. Haşeıenin fazla 
tekessür ettiği yıllarda ba· 
zen fındıklann 40-.50 yüz
desi mahvolur. Tahribat en 
ziyade palaz ve tombul fın· 
dıklarda ve bakımsız bah
çe/erdedir. Bu haşerenin 
Yaşayışı 930 sen~sinde Gi· 
resu '.J 

n ua M. Havas ve son 
~- 938 - 939 seneler:nde 

uaat mücadele Enst ., ·· .. n- ı usu 
un d1tektifi altrnda mü 

cade/e tek . . 
E msve111 illi Rrza 
r~e~ taraf1ndan tetkik edil· 

mışt1r. 

Kahil b- k 
dah ·ı oce hortumu 
rni/'' olmadığı halde 6-8 

ımetr(;.d ' v- _ _ 
kırm· "· ucudu ince 

,zırnc1rak k 
örtülüd- ISll kıllarla 
Hor/um:· Başı siyahtır. 
dahile d ~zun, Hat1çtan 
H ogru . 

O!lu n u· egrı/miştir. 
vücüdün 6 ıdun/uğu dışide 
k e5 ·d ekte kısad şı ir. Er. 

B ır. 
öcek M 

doğru topr k "Yıs sonuna 
vefa a tan çıkar E 

Yaprak/arla . v 
sonra, taze f beslenir 
ıe'ini deler/ lndık merve 
meyve/er . ~r ve l.ançtan 

ıçıne bu 
mantar! spo 1 esnada 
bulurıur. B r ar da girmiş 
dığı boıar " .. "!a~tar/ar fın. 
I . Çurutur Ya. 
u ve bulutlu h · 9mur 
mantarl~fln nak. ~l~lar. bu 
nemahuını teshı~ ve neş..,a. 

eder. Bu 

'I il .. 

Gayrimenkul Satış Arf 1rması 
Miktarı K1ymeti 

Mahılleıi Sokaıtı Ciosi M 2. M. No: K . No: Utnu:o No: Lira 

Zeytinlik Bozt epe Hane 51.57 60- 2 600 M 
Boııtepeibı.la Piro~lu laarap hane 

çıkme:ı.ı arsaııı ı 55.60 82 löO M .. .. 
H '' 

Arsa 622.65 3056 wn M 
Yeo'cumaizir venicuma ,, 4850 55 2C88 ·~5 E 
İ! ltenderpaşa çöaılekçi harap dükio 292 32 180 M 

DEFTERDARLIKTAN: 
Yu1urda ciot ve evsafı yazılı g i yri menkuller açılt artırma ıuretile ve prşio bedelle 15 rün müd· 

detle müzayedeye çıkarılmıştır . 
Satış : / - 8-9·U tarihine mü u dif Cuna g üoü .soat 14 de yap ılac ağından tal iplerin yövmü mtZ· 

korda yüıde 7,o teminat makbuzlarile birlilde Def terdarlıkta toplanacak komisyooıı müraca•tları . 4- 4 

Tra bzon idadisi dördüncü ıı· 1 

nı fıııd ın aldığım tastiknamemi ga· 
ip eltlğimde .:ı 22- 12-936 da 
bir ita yit sureli aimı~tım . Bu dıfa 
bu kayit s uret ini de1 gıip ett:m 
yenisini alacatımdao es kisinin bük· 
rnü yoktur. 

1300 teneke benzin alınacak 
T raasit Yolu Trabzon Mıntaka Müdürlüğünden: 

Müdürlük emı inde çahşmakta olan .)ervis oto V! 

Kamyonların senelik ihtiyacı için 1300 tentke Benzin 
alınacaktır . 

Benzinluin muhammen fiatı 6305 lira olup muoak
kat teminatı 47 3 liradır . 

Alemdar o~ullırından 

S abri Tu~tekin 

Tarla icar artırması 
Belediye Encümeninden: 

Değirmenderede Belediyeye 
alt bir kıta t rlıt bir sene mUd 
delle ve n rtırma usullle lclfa 
verllecek tir. 

Arlı ı mıı 1- 8- 91/ Curna 
günü s ırnt 15 de icra edil eceğin· 
den t aliple rin muvakkat temi· 
nat mıtkbuıl ıı rile ayna gUu ve 
saııtta encllmeno mUracırnllnrı 
Han olunur. 4-4 

Elcsiltme 11 a;ustos 941 pazaı'iesi günü saat 15 de 
Trabzondıı Transit yola Mıntaka Müdürlüğü. binasında 
ycp:lacaktır . 2-4 

Açık artırma ile divar satılacak 
Belediye Encümeninden : 

Orta hisar Bayrambeg rne~cidinin H i divarile dıoar 
zeminleri açık artırma usulile satdacak .lır . 

Muhammen kıymeti (25) liradır. A·tırma 5 - 8 - 941 
salı günü saat ! 4 de icra edılecek.tir . 

Taliplerin teminatı muvalckata m 'lkbuzlarile biride· 
te aynı gün ve saatta encümene müracaatları ilan olunur. 

icar artırması ı-~ 
Beled!ye_ Encü~e~i~den: Trabzon - Erzurum postası nakliyatı 

Dıbaıh11ne lcoprusu b:J· 1. b p T T M'"d"' (""ğ"' d . 
şında belediy~ge ait 11 na· ra zon · . · • u ur u un_ en ·. 

l d -kk - H · J - Yük oe go'cu taşımakta mutea hhıt serbest ol· mora ı u anın azıtan 

942 iptida sına kadar olan mak üz ?re lı ıftada üç sef~rli ıicme gelme ( 1400) kilo 
icarı. JO lira muhammen güle. taşıması oe üç lcamgon bulundurulması meşrut Trah
bedel iiıerinden 16 tün müd- zon E r z u r u m p o s t a s i 25 temmuz 
det le açık ortırmoğa çıka- 94 J tarihinden ttib:ıren ( J 5) gün müddetle fJe kapalı zarf 
rılmıştır. }halı: 8 Temmuz usalile eksiltmeye konulmuştur. 
94 J cuma günü saat 15 de 2 - Bu pastanın aylık ücreti ( 1500) lira senelik 

(1350) g.:ıpılacaktır. ücreti ( 181)00) liradtr. Buna nazaran taliplerden 
Taliplerin teminatı nıu. lira muualclcat te.minat almacaktır. 

fJulc.kata makbuzları ile ayni 3 - Teklif ed;len bedeller haddi lagık görülürse 
gün saot 75 de encümene 9 a;ustos 941 crımrınesi günü saat (il) . de Trabzon 
muracaatları i 'an olunur, P. T. T. Binasında müteşekkil eksiltme komisyonunda 

1 - 4 ilıalei kat'ıgesi yapılacaktır Bedelsiz verilen şartnamtler 
-==~=~.,,.....-~---== ha lcomisgondan alınır. 

Et Fiyatlar1 Eksiltme kanununun 32 ve 51 incii maddeleri oeçlıi 
Beleaiye Riyasetinden: le taliplerin ihale saatinden hir saat evvel teminat ve 

telclı/lerinı bu komisyona vermeleri ilii11 olunrır. 2-1-Et f i9atları yeniden tet .._ ___ __::.._ ________ ~ __ .....__ 

kik edilerek herek koyun T rÔbzon - Görele posta nakliyatı 
etinin lcilosan -:ı evoelce ol d 
dağu gibi gine (40) tJe ka· Trabzon P. T. T. Mü ürJüğünden : 
raman koyun etinin kilosuna 1 - Yük oe ııoicu tJşımaicta müteahhit serbest ol-

mak üıere h1.1ftada ·karşılılciı üç sefer yapılması gitme, pı (45) kuruş az.ami fiyat 
konulduğu sagin halkın ma. ıelme (400) kilo yük taşınması oe temeliı olarnk bir 
liı'11i olmak üıre iiô.n olunur. 1''rabzon fJeya GöreLeden karııtık!ı olarak aynı tünde postt1 

çıkarılm:ısı icabettıği takdırde o günlerde Trabıon veya 
suretle ziyan ehemmiyetli· 
dir. Fındık/an düşürür. 

ikinci ziyan kurdl1Jrla· 
du,· Haziran oı tasma doğ• 
ru çiftl~şe11 dişiler fındığı 

hortumile <leler ve sı>nra 

buraya bir yu nurla mhar. 
Yumurtlamadan sonra bö-
cekler ö lürler. YumurttJddn 
ınflcar eden kurdlar mey
venin içıni yerler. Bu kurd· 
Jann başı esmerdir. Vücü 
au beyaz ve kıvrıktır. liyak 

·/a11 yoktur. Kurd!ar, anı 
olduk/an fmdıklann kısmı 

azamını Temmuz n :hayetin
de düşürürler ve fındığın 
k{Jbuğunu delerek topii1ğa 

girer veyah'..lt fındıklarla 
/Jirlıkte az bir mıkiarda ol· 
mak üzere harman yerleri· 
ne nakledilir. Fak{Jf büyük 
bir kısmı fındığı b3hçede 
terkedip toprakta istiraha 
te çekilu. Kışı geçit dıklen 
ssnra ilkb4hard6 pup olur 
ve buni an da Mayısta bö 
cek toprak harıctna çıkar. 
Haşere senede b1r nesil 
verir. Kurtlu fındıklar dai-
ma sağlam olgun fmdık· 
fardan eyvel yere düşerler. 

- si),, var -

.. . 

Göreleden ikinci bir kamyonet bulandurulması meşrut 
Trabzon Görele postasının 1Jglılc ücreti ( 300) fJe seneliji 
( 3600) lıradır. 

2 - MutJakkat t(!minat (270) liradır. 

j - Son bedel haddi lcigılc ıörülürse 26 Temmuz 
911 tarihinden itibaren on heş tün sonra 11 ağustos 9./ I 
paz.!lrteıi tünii saat ( 15) de Trabzon P. T. 1. Oinasında 
müteş!k.kil eksiltıne komlsgonundıı ihalei kat'ıgeıi yapı· 
laca/dır. Bıdelsiz verilen şartnamelerde komisyondan alı· 
nabilir. 1-4 

Gayrimenkul satışı 
::>~mhulnı Köyünde!' Seyitler köyOode 

Cıpıi 1\hvltii meJBhaııı Paracı Cınsi Mevkii mesabas1 F arsel 
'l'arıa ıu >al 251 M M 2Y!l TıırJa Sa yıkat 2U08 MM 4 

,, bodua o 3id0 ,, Jııo ,, Duzl ı:r 2102,5 ,1 4' 
Bai beduo o. 1225 ,, iiO!J ,, ,, 4235 ,, 61 
Batç• bedn o. 25 ,, 3JO ,, ,, 12J7 ., 80 
Batçe Cerat 160 ,, 343 " ,, ö~87 ,, 86 
Bat abımalat 1188,5 ,, 356 ,, ,, 4818 ,, 108 
Tarla ., 611 '> ,, 359 Batçe Köyiçi 580 ,, 252 
'l'arla N apuze ~6146 ,, 863 l:fa~çe ,, 63 14 ,, 260 

Batçe u 91 i ., 263 
Bat9e " 340 ,, 270 
Batçe " 19H ,, 272 

Artvin T. C. Ziraat Bankasından : 
Art vioin Sllrabilllü köyündctı Ali oğlu Ömerin, ııuret vo ke

falet o:bctleriDdeıı 2814 No. kınan hültmüııe tabi boreuoun tahıilini 
temin xıJJmındıı taUilitı yulcarda yazılı gayri a:ıeokullan tahllili emval 
kaoıuıuna tevfıltao Çorulı vil~yeti idare boyet'nce ut•ıa çıltarılmııtır. 

21 güo allrccelt müzayede sonunda biriııci ihale1i bunu tı~ibea 
oa gün ıoı:ıra dB kuti ihaleai yapılacaktır • 

TalipleriD müddeti urfınds Artvin T. C. Ziraa~ laok111na mil· 
raoıatları ilan ohıD\lr • 
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