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Yeni mahsul 
Karşısında 

Yeni fındık mahsulünün 
alevra aahflan baıla· 
dıinu ve kiloaunu 35 

kuruta bailananlar oldoiu
na baber aldık. Yeni malı· 
•ul&n eaaaen bu aene para 
edeceii kuvvetle tahmin 
olunmakta idi. 

Bu,nn yapıldıiını iıitti· 
iinaiz bağlantılar bu tab 
lllinlerimizio isabetini iabat 
eden bir hadise olmuıtur. 
Ve ı&pbeaizki, b•adan do · 
layı umumi bir memnuniyet 
nıevcuttur. Ve aonra baıGn· 
kil fiyatı• bu aeae ihtiyacı 
İçin tabii ve dej'erinde ol · 
madatını ve obmyaca~aı, 
111alı1Ulü harman vaktine 
yaklaıtıracak zam•oLu bize 
iaba t edecektir. 

Artık bir Mısir buhranı hüküm süremiyecek 

Çok zaman sebze fiya
tıaa bapta bajvta elimiz· 
dea aldıklan fuadıiı ti adi, 
butb aYaçlanmma içiade 
direae direae, lft nddeai· 
ne kadar tatacailL 

Yeai mat..ı fevlrallde 
bir itibarla ._......._.. 
muhakkak olu ba aeaeaia 
piyau11na ıirmeden ince 
muıtalıail lehine mllbim bir 
kaç aokta lzerilide durmak 
iup eder. 

Evell fındık mahaulilmll · 
zla bau ıekl ve ıermaye 
ler eliDden tamamen karta· 
nlmua çarelerini ıeaiılet · 
•ek prtbr. 

Kooperatif ortakları pi
,_ temenlçlerinden mll
teeuir olmayacak vaziyeti 
elde etmiılerdir. I~ tiyaçlan · 
aı malına karfılık avansla 
kapatan bir kolaybia ma • 
liktirler. Ve tetkik edilirae 
bunlar daha ziyade ıehirle 
1-aaları fada olan, men· 
faat1erini daha iyi giiren 
•ataadatJardır. Dai içer· 
leriae dotru uzak meaafe· 
lerde •mtaka itibarile en 
b&ylk kitleyi t91kil eden 
fuaclak -.tab.Weri koope · 
ratife dalalı delildir. Ve 
banlama hir rakam ifade 
edemiyecek bir u.bja ma
lmı yatırarak bankaclaa pa
ra alar Ye lıaldkl aabfı bek
ler. Bilim ••takada barice 
MYkedileıa maim ylzcle bir 
haylisi m•tahaild• topla. 
ma uaulile olu malaaaldlr. 
Ba belki de ylıde J•taaitten 
fazladır. 

MuatabaildeD toplanılan 
l.a mahaul İM ikinci eller 
..nfetile yapılmaktadır. 
Y aDi Trabzon un orta11Dda 
•• lxanumda kiloıu 20 ka · 
"'fa atılan fındık, Değir
~de ye claba 6telerde 

Cemal Rıza Cın< 1r 
-Arall • .. -

Bedt.n terbiyesi Umum 
Müdürliıt}ünce tanzim ve 
tertib ıJlunan program mu· 
cibi bu sene atletizm grup 
birincilikleri 29 Haziran 9tll 
tarihinde ,eni inşa edilmiş 
olan Zonguldak s11h11smd11 
y.~pılmışt1r. Müsabakalar. 

-

( 

,,. 
Bölıe As6aıkanı Aonl Al:er 

Giresun, Samsun. Sinop, 
Ordu, Tokat, Trabzon re 
Zonguldak bölgelerine men· 
$U/I s"'me atletler 11r11$md• 
w1•n etmlfllr. 

Bu müsabakalara, Böl
gemizi temsi/en asbaşkan 

llvni llker'in idareıi 11/tm· 
da, aen,lik kulüplerimize 
men iUb ve derece yapmış 

16 atletle iştirak edilmlstir. 

14 Haziran 941 sah gü
nü Güneysu rapurile Trab · 
zandan hareket eden kafi· 
temiz 27 Haziran Cuma 
gür. ü saat 22.JO da Zon · 
guld11tJ11 'ıkmııt1t. Şehir 
paıkın1a 15 dakika kadar 
devam eden t11msm11 ve 
görüımeden sonra k•filele· 
re tahs/$ edilen maden 
melttebine qldildi. Cum11r· 
lesi gQnü lcafilelerden mü· 
rekkr p bir grupla reımi ma 
k11mat zi111ret edildi. /lynl 
qec ~ Etibank genç/ık lcu-
lübü t11r11fmd11n bDtün mi· 
safir atletlere bir yeme.it 
ziyafeti Nrildl ? ,.,.. .. 

auoda buluııao Erıurum Ylpu 
ruodadır. Trı'lzooı mabıua olaa 
mııır Glreauoda aktarma sure 
tile alaaaoak ve1ıb11t Glresuoa 

Muhlis 
Sabahaddin 
Operet heyeti 
Şehrimize geliyor .. 

Sanatklr Mubliı Saba
haddin operet heyeti Cuma 
,anı limanımıza ıelecek 
olan Tan vapurile ıebrimi· 
ze çıkacak ve panorama 
aile babçeainde operet tem• 
ailleriae baılayacakhr. 

Heyetin plırimUcle ne• 
kadar kalacajı b•h ma 
,_ d9'Wlr. 

o ... 

Yeni mahsul şimdiye kadar yapı -
lan tahminlerden çok az • ·. · •. 

b• k"lo AneD 7SO bia kilo, 
Geçen ıayımızda yeni 

fındık rekolteaini tahmine 
memur heyetin ıebrimizden 
hareket etti;ini yazmııtık. 
Heyet vazifesini bitirerek 
ıeJmiftir. 

Haber aldıpaza 16re 
yapılan tahmia ve teabit 
aeticeleri tudur : Şarlı 500 
bia kilo, V akfikebir 350 bin 
kilo Akçaabat 200 bin kilo, 
nef.İ TrUson k6yleri 600 
bia kilo, Maçka 700 bin 
kilo. o.-. 1 .U,• 250 

m ı ' •-=1 Ha Araklı 2 milJOll 1P o, • 
marıin 800 bia kilo, Solaklı 
900 bin kilo, Baltacı 300 
L • kilo merkez Rise ve 
uım , • 1-n uar 
mapam 350 bın IUlo, P • 

Ar.1 ... :. l ..Uyon kilo, 
ye UllpY lı . 
Viçe 2 milyo• kilo, Ar avı 
ve Hope 900 bia kilo olmak 

....... 941 lbere Trabzon mıa--r:-:- . 
yılı fındık rekolteli 12 mil· 

600 kiloclar' bu mikclar JOn 0 • 

939 HDelİ rekolte1111m ya· 
nclu sok clalla claauadadır, 
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Sehtra 2 

. f d ki ZiRAAT iŞLERİ 

Karadenız ın 1 a Fındık toplandıktan sonra 
rında ziyan yapan 
hayvani zararlılar 

Yazan : Dr. Bekir Alkan 

Başlangıç zımttralc uzu1tc~ vücütlıi akar y,.aptığı nebatlar pek çokt 
Sınıfmdan pek ufak hayvan· Fındık .. ur. 

Fmdık: memleketimizin ı· puseronu J-2 mı·. 
cıklard1r. Mantarlar içinde t b 

hBf:/ıca Karadeniz hava/isin ıme. re üyüklüliünde o'u'n .,, O bunları lüp ile görürüz. Bir ı :;, ı. ,_ 
dek i Trabzon. Giresun. r yeşı renklidir. hkb .. harda 

mantarda bunlardan vüzler b 1 .... 
du ve Rize gibi birkaç vi un ar fındık fı/ız'e . . 

ce bulunur. Senede birkaç '' rım ve 
/ayetinde ve sair yerlerde nesıl verirler ve senenin mu yaprakh11m sokarak öz su· 
yetış'?n çok kıymetli bir ih· d k yu emerler. Bunr!.iln ..ı 

I d. M I ke ayyen zamanların B oza· bal/ maaua 
racat ma ımız 1r. em e · k ..ı k . k ı maddeler 1eraz eder. /ak/art ter euere cı vara a ın ı. 
timi:r.e fındıktan senede h ı·r fer. Bu madd 1 eaerler ve mu te ı yeıler e ere havadaki '0-1.5 milyon lira para gi- sırah m 

1 de kışlarlar. Yağmurun, ka· an ar spor/afi ya -
rcı. Karadenizin ismi geçen b h pışarak Karaballık({ .. ) rm, souqun u ayvancık - umB 
bu doğu vilayetlerinin ikli- k hastaltnını 

1
,

8
p !. N ~m 

/ara bir ziyanı yo tur. Bun· :;, , ara t mi ve toprağı fmdık yetiş- dt:. r:r I r. e ICe· 
tirnreğe çok müsaittir. ima· /ar soktuğu yere ağızlafln rur ı ~zer ve yapraklar ku-

dan ze ~irlı bir su akıtırlaı·. · 'Jn/arm ın d' · 
r1 di~7er ziraat mahsuJ/erin ni bize k evcu Jyetı · 
den kolay ve temin eyledi- Bu sebeple nebatlaıda ur· b .. k Bflncalar ve hanım 

/ar fef:ekkül eder. İmar edı· oce feri hab ğl kir da Fazlad1r. ~ er verir. ifa. 
Fındık ziraatinin terak· len fındık bahçelerinde bu rmcalar Püseron/arm Bal// 

kisi için Cumhuriyet Hükü mantar/er azdır. Bazı sene· :~d~elerini Yerler. Hamm 
metimiz çok çalışmıştir, ve /erde zivam çoktur. 931 oceç !eri Püseronlan yerler. 

ziraat kongresi encümen are · E· çalıswor. Trabzon'dan ve h · ger pek fazla 
rBporlaımda fmdık hasıla" zu ur etti Oirt.sun'dan llvrupaya mü· d se vakit geçirmt.. 

tehassıs yetiştirmek üzere tında bunun çok zarar Yap· e.n ağaçlara !irap sabunu 
tığı y1Jzılıd1r. Nıkotin m hı-ı- _ _ 7.İlaatçiler göndermiş Trab· ç 11 'u"r D· w 

1 u u puskurtü 
are : z ise mücade· '' ıge zon ve Giresun Vilayetleri, . · r neb!Jt.'ardaki ai. 

leye lüzum voktur, pek laz f;er pü~ !1Ddıkhk/arm iman ve ha- lı • eron/arm mücade· 
l 'l - d 1 . . b. la zuhur ettiği seneierde bu esı de aynı .

1
• 

şere t'TI l muca e e ıçm ır k 1 ki l . ı aç ile yapı//r. 
oza a an şııbat ve mart /ac h çok t11Jimatnameler yapmı$, 1 k . 10 azır/anması : ffi . 

9 ~2 d ay ar. m. da toplayıp imha et. ot1n ·1c 
Giresun'da .:J senesin e me/Jdu. d ' nt otin su/fal halin· 
bir fındık mücadele Müfet- F d k 

1 
e bulunursa şu tertip kul· 

ıiş/'ği ihdas etmı'ş ve 937 ın ı Püseronu an""· 

senesinde Giresun'da bir ı"111CR0SPHUM fiVEL /:f/'f DE ·1cN~kotfn sulfat (yüzde 40 
fındık istasyonu açılmışt1r. y: k " nt ot111 hav") 200 

apra biti veya püse fire s b 1 - 400 gr. 
Her sene ftndık rekol- ronların nevileri ve ziyan Sup a unu . .......... 1,0 kg. 

trsini azaltan bir çok se· ~ . 

bepler var. Bunlar bakım Erzurumda Milli Şef"ın .. h. ·i·m·. a .... 1.0 o litre 
sızlik, sonra hastabklard1r. 

1 
y d 

Fmdıkllk/ardan azami kar Doğu l 1 K esın e 
temin etmek için onları hiç -- Bastarafı b;~ erıl. 00peratifi 
durmada• imar etmek lazım 1 E . ıtaıyon C 

b . h t Ik h o an rzurum ınşaatanın yıg·. d . u u111huriyet cad· ,~/d!JğU gi ı as a ı ve a· esın b 
şl!relerlle de mücadeleyi Jh • dığı evler kafi gelmenıiş d ~e ağlayan bir iki yol 
mal etmemek lazımdır, t~en hattının da mevcudiye' f:alio:~ınUıdeki senelerin 

Fmdılclıklarda ziyan JIB· tınden Enurumda nıeıken l- •-Jıalar1na dahildir. 
ihtiyacı günden güne dah b ~yük ınkilip projesinin 

pan muzur hayvan ve ha· faılasile ıntmıştır. Meskea b:ıırta~h~aıına sahne olan 
f:ereler pek çoktur. Bunla· ._ t . 

1 
n arı ı teb' . 

ı1 sıeun ısının ıza e çarelerini !arından b' . ıran ihtiyaç. mı zDrarları köklerde, yap muıtacel kanallardan d~ bu ırı de sudur Ve 
raklarda, tomurcuk/arda, H k u ııun da P . • • 

şunme zarureti karşısınd mışt V roıeıı haıırlan· 
gö~de ve dallarda. meyve· f?oğuevlcri kooperatifi dog"da ban'-ırd. ~ bunun için de 
/erde olmak üzere muhte· M'll" ş f' u as;a an ı fk 
liftlf. Biz burada bu hay- b ı ı e ln ~imayelerindeki 1 para teDlin ı ~d~İı· o~unacak 
Van re haşerelerin önem//. u kooperatıf Erzurumda 150 nız projedek' bı nııştır. Yal· 

ev yapacaktır. Maliye v d dan b l ı oru aksamın · 'erinin yaşayış ve mücade· h T k' e a azı •nn 
,, ı ıye ve ılleriDliıin yak' dahil' d ın nıenıleket lelerinden kısaca bahsedi- ı · k d ınen ın en ted ·ı.· 

a a a ar oldukları bu ıızhğına b" arı"ı io:ıkan 
yoıaz: Bunlar ha1vanatlaki lerin inşasını nıüteakip d' ev- teıiıatın b~nae~ inşaat ve 
tasnife göre sıralanmıştır. 'k· . b' ıaer ır mudd 

ı ıncı ır kooperatifin k nıek ihtimal' et gecik-zl·yan yapan hayvan ve ha 1 d u· ı vardır 
ru nıası a nıukarrerd' Sudan ı k . . • 

şerenin halk arası~da ta Hükumetimizin bu ~r.. . işi nıüteh "e tırık iıtihsali 
mnmıs ismi,, zlkre~ılecek ve belediyeye ikraz ı~_ıçın ettirilnıek aısı.sları~a tetkik 
bunun fenm ismı de mul.J · ·ı l k' edecegı Pa· tiyaca ~edır. Şımdilik ib. 

I kt 

1 
ra ı e ev er ya ın zaqı d pe" de k"f' 

t1za içine a ınaca ır. münakasa a an a bir dizel a ı gelıııiyen 
f U ufak eserin halkımı İn t by 1 çıkarılacak Ve him b' lllotorla şehrin IDÜ 

. . d" - şaa a aş anacakt ır kıam · 
zm Jstifadesmı U$u11erek E • .•r. nıaktad ı aydınlatıl · 

. . d . / "k rzurumu asrı bır h' -...___ ır. basıltp tevzılnt er111 a a a h l' . k şe ır -;;;;:::::------
larlie temin eden Trabzon a ıne dg~tırme için, l nu. Y --.. 
'ialk Partisi. Halkevi ve rumba a a yckni ve cazip bir ENiYQ 
~ veç e verme iç'n · L 
Belediyesinin saym reis az~ pi.. t b'k ı ıyaıar Haftada iki d ,. 
sına çok teşekkürler ederim. anıoEın at ıd at~na geçili. · • eıa çıkar 

ant ar veya 
Kozalak 

( ERYOPHYES flVELLflNllE1 

fındık dallarınm ucunda 
leblebiden ulak bir ceviz 

bü, üklüğüne kadar bu man 
tar veya kozalak/af/ görü 
ıüz. Bu yüzden dişi ve er 
kek çiçekler mahvolur y8 • 

bani fındıklarda daha çok 
tur. Bu ur/afi yapan beya-

~0~· rzurum a şıddetli bir 11Y!,:1 gaıete 
ıbtıyaç halinde çok lüıu111lu llaııldıtı Yer~'"""; 
olan ve yeniden açılması lT Yenir_ol nı.at~~~:~ıı 
kararlaştırılan caddeler nıaı oıııını D ( •rlyatı -
rafı karşılıgw ı olmak :>zere Bekir Sükuti K ;d~~e eden 

.. F' -- ~·"••ıog·ıu hüküaıetimiz Erzurum bele· •ati 4 -
~iyesine bu sene 300 bin 1 Reallli-.:i.,:~ıtur. 
lıra nakli yardım vadet- 1 Nisan 941 de s~t~rı: 
mittir. S k n itibaren 

;:-:::--.;;;u;;.:ru::!ı~tu~r~ Orıon il 
Erzurumd A k 'e- eçeıı aa1ı1., 207 4 

a n ara cad- '" 1ırıırtur 
delerinin bir numunesi olan K ..__ -
Cumhuriyet caddeıi iZi 1 A 
kars knpularına kadar açı · I Ya 
lacak ve• parkeleııecektir, yardim edelim 

Fındıf!ın sadtCI! toplanması 

mesele değildir. Toplandıktan 

sonra tabi tutulacağı muamele 
belki onun kadar hatta bazen 
ondan daha /azla ehemmiyeti 
haiz bir ;ştir. 

Fındığın şüphe yok ki Jalın 
da tamamlle eriştirince1e kadar 
b11akıldıktan sonra devşirilmesi 
lehine olan haıekell~rde11 biri u• 
en başla gelenidir. Ve yine şiip 0 

he gol< ki fındrim bu halde top· 
lanmag tabi tutulması dünden 
kalan atletlerin ve bugiinkü zira. 
at şeklinin sebepler ve 1'. ı:vuetler 
taşıyan icaplarına bir az da kar
şı koymak suretile ihtiyar edil· 
miş bir /edakii.rlıkttr. Ancak bu 
hareket ve bu fedakarlı c fındığın 
ve dolagisile şahıslarımrzm ve 

mumleketin lehine v e menfaati· 
ne bir netice ucrmesrni temin e
debilmelidir. Gec dev~irebilmek 
için göze aldmlan çetinlik ve 
çekilen müşkilal Jeoşirmegi mü 
leakip her hangi ufak bir ihmal
le h

0

ice eilmiş olabilir. Nitekim 
hiz, işin mahiyetinde bu neticryi 
her daim sezdiğimiz, sezdiğimiz 

değil hatla /ıer zarnan gördriaü 

Alman Boşku
mondanlığı 
Tebliği 
Şark ve garp cephe
lerinde neler oluyor 

Berlirı 7 ( il. fi. ) -
!Uman başkumandanlığı 

tebliği: Besarabyada fllman 
ve Rumen kıta/afi mukabil 
taarruz/afi tardettikten son· 
ra hücumlaflna devam edi· 
yorlar. Bukovinada Ru111en 
Aıtalan ve şimali garbide 
Macar kıtal ırı Dinyesterin 
yukarı mecrasma varmışlar 
dır. 

müz için köylümüzün, fındığı tan sonta fl'ltdığı zılıfılı am6•r 
toplama mesele~ile beraber ayni lara hatta ha~van ahırlarına ba
zarnanda topladıktan •Onra tabi sıp u.~ızn müddıl bekletmek 9ak 
tutacağı muameleue de ehemmi- bügük bir hatadır. DalrnJan top
get v~rmesini çok lüzumlu görüriz /anan fındığın hakkı derhal lıar· 

Fındık toplandıktan sonra man olmaktır. Zılıfıle gıfın ha· 
htarmanlama, ambarda saklama linc/11, kapalı yerlerde tutultın 
ue çüriik çaltğınJan temizlenme fmdık çok çabuk bozulur, /Jögle 
gibi bazı işlere muhtaçtır. Ba yerlerde bu ıekilde uklana11 fın· 
iıll'lrde fazlaca uyanık bulanmalc clıklarda lıastaltk u' maraz ço
oe lıer lıald~ /uulıfın ne/set sıe ğalır lılcarta edilmeye lôyiJc. ÇÜ· 

reoacına kıymet oe şölıretine çok rilk oe hastalıklı fındıklar bir 
fen11 fesfrler yapan ilımallerden iken. beş olar, en olur gilz ol•r 
ve küçükmüş gibi görülen hala· çünkü yer ve şekil müsaittir. 
lordan sakmmak lazımdır. Dılil zı/l/ıle hatta laarm•n 

Aurupada fımiık yatiştirilen ttdilmiş zılrfmdan çıkarılmıı fıra. 
yerlerde harman i#erine biı:den dıitn bile ambarlarda mahaf aza. 
daha ziyade elıemmiyet verirler. sı pek. mühimdir. 
Onlar ki fındığı dalında tama. Fındık esaıen gaflı bir mey· 
mile dalında kemale geldikden vadır. Her gazlı neıne aibl sı
vonra toplarlar, o lıale raımen caktan çabuk miitee . .,ıir olur. 6o. 
harman işlerine far.laca itina ey· zulur kır.ışır kararır, küflenir. 
le:Jikfm sorıra artık bizim bu Bu eos./i gösleran fıniılc.lcrın 
işte nekadar dikkatli dauı anma. ne sahibine, ne otıu salana ve 
mrz icabettiğfoi siz tahmin ede· ne de memlekete hayrı gektu' 
bilirsinill. Fındığın dalında ereni ve olamaz . 
tamamile erişerı.ile tıaktinden sv Uzun müddet ambarlaria tu. 
ve/ zorla kopartlanr nrasınna el t11lmak lüzumu varsa hu aibl 
lıetki çok fark olmak lazım ge fuıdıkları havadar oe fcur• ger· 
lir. Onların fındığı dalında kı ' lerde ezcümle Seranderlırde, gi· 
zarmış bizimki lıarmanda kıza I jtn halinrle degil, ince tabak•ltu 
racak, onlarınki dalında o/maş halinde verili balızntlurmagı 11k 
bizimki harmanda olacak. onla. sık karıştırıp bolca lıo•alan,/ır. 

rınki zııfen :.ıltfından çrkmıs bi· mayı adet edinmelidir. Rutubeti 
zimki harmanda çtk•cak .. O lıa.l. gidermek için bir kap içinde 
de onlardan zİ§ade harmana ambarlara gönmemiı kireç kog• 
muhtaç olan biziz. Buna rağmen magı unutm•malıdır. 
bu işe dahi 0 ,.1ar kadar ehem· Ambarlarda alelekselc aöril· 
migel oerenlerimiz azdır. len küf gibi hastalıklara 11u111i 

Aarupada yafmur ve çiğne olmak ve öte taraf tan mahıulln 
me karşı bile harmr.nların mu· nefaset ue revacına teıir gap•n 
ha/aza •llına alındığı uakidir. fenalıklara uygunsuzluklara m•v· 
Bizde bıı ne ıeze·I Olmadrftna d•n vermemek için harmandan 
gö~e hiç değilse harmanı ve har. sonra fındıjı temiı!lem ?k ıeçmek 
manın diğer icaplarını olıun en akıllı ve letbirli bir harelc.et
yapmakta bari ag!lal davranma sak tir. Çürük, çalı t. esik, boıulc, 

Her kesin bir lıarman geri kmk, delik, küflü, kurtlu, acı 
bulunmalıdır. Harman için aqrı. fındıkları sa;lamlarile bir arada 
lan yerler harman olabilecek tutmak esasen zararlı eldufu gi
yerler olmalıdır. Toprağı ıslak bi satmak., de;ilmiki rakipleri-
vega •u tutan kuytu çukur ve miz tamamll• temiz mal çıkarı· 
yumuşak yerlere harman lıf ç gel. yor/ar t:·e ıuıl alıcılar gani Au· 
mez. Bunun için en müsait ger. ruoa ue Amerikalılar bögle iıli
ler bilhassa güneşe korşı lopra. gdr ona göre iir. ile agnı yolda 
ğı kur•. yatık sert o/ıJn ve gağ· yürümeye mecburuz, Sösün e• 
murlartlan çamur lıaline gelecek kestirmesi iudur. Z11te11 bu tibi 
bir tabiatt• bulıınmQgan mahal. lcuıurları taşıyan fındıkların ıa-
lerdir. tısına bil• müsaade edilmeyecektir 

Mevkii, toprağı oe gineşe Satışa çıkarılacak lıer •alı 
kıırşı cephesi igi intihap edilmi~ içir.de b•lunabilecek tozdan ve 
olan harmanlara fındık mümkün topraktan, zılıf parçaları ve gap· 
olduia ka.clar ince bır ta.baka raktan ottan temi%lemelc müı· 
halinde serilmeli ve bir defa de. tahsilin menfaati icabıdır. Hatta 
ğil, birkaç defa alt üst &dilme· tombul, siori .. , gibi hais oldafu 
lidir. R-.ıtubeti. çığı ftızla ve o nevi/ere agrılmı1 oldufa lıalde 
nt.bette toprağı ıslak olan mem· fı"dızın çarşrga getirilmui oe 

kıta/afi , lekelimizdt /ınaı;ın bozulması her neo'in agri agri pigaıaıa çı. 
muntazaman ilerlt1mektedir. ihtimali fazladır, Harman geri· karılmaıı nttics itibarilt! sa.dece 

/flman tayyareleri dün de nin iıi intihabı ve '(armanda fın tüccurın değil, Jaha zigade lcög-

Çermoviç ışgal edilmiş
tfr. Galiçyada düşman geniş 
bir cephe üzerinde takip 
edilmektedir. Batakllklarm 
şimalinde fllman ordusu 
teşekkül/en 9.:niş bir cephe 
üzerinde Dinyeper ve yu 
karı Tunaya karşı ilerliyor· 
/ar. 

fi iman ve f in 

k dıg~ın sık sı/c devrile bu mahzur- itinin yan: fındığı yetiştirenin Pek çok cıü~man tan ı ve ı h. d. N"t k · k' · .,, /arı miim ~ün mertebe bertaraf e ıne ır. 1 e ım e!I ı oe ı•11ı 
kamyonetini takip etmiş· etmelidir. sene mahsullerini birbirine lca-
lerdir. Sovyet bataryaları Bazı köylerde da~üncesiz ıştırrmayarak ugrc •grı satıı• 
muharebe harici edilmiş, insanlann yaptığı gibi, topladık· arzetmek te böyle olduju gibi •. 
kamyonlar ve mihimmat 
depoları da tahrip edilmış· 
tir. Rical etmekte olan düş · 
man kıta/an ve Okraynada 
düşman ıstihkamları dcJ 
muvaffak/yelle bombardı· 
man edilmiştir. 

6 temmuzda Sovyetler 
20# tayyare kaybetmişler. 
dir. 1 O !liman tayyaresi za 
yl olmuştur. Baltik deni· 
zinde 11/man mayin gemi
leri düşmanın harp gemi· 
/erile karşılaşmışlar ve bun· 
fardan bitisini hasara uğ· 
ratmışlardlf. 

lngiliz limanları açıkla · 
rma mayin dökülmesine 
devam edilmls ve yakala. 
nan bir ticaret kafilesinden 
Ceman 10 bin tonluk düş 
man gemisı batmlmıştır. 

lngi/iz tayyareleri dün gece 
garbi IUmanyada mütead· 
dlt yerlere infilak ve yan
gin bombaları atmışlardtr. 
Siviller arasmdı ölü ve ya
ralt vard1t. 

SPOR 

Gençlerimizin bir 
Muvaffakiyeti daha 

z~nguldakta yapılan Atletizm Müsabakalarında 
Grup ·Birinciliğini kazandık 

Ba~tarafı bırde - birincilik .v~ ik~ncilik .... Oi~id 
29 Haziran J41 pazar a~m_.ada ~ırmcllık ve dord_u_11· 

günü merllsimi müteakıb culuk, qulle atmadaw ~lrl~· 
saat 9.30 müsabakalara baş cilik, disk ~tmada uçun~u
landı. Daha ziyade Trabzon lük ve çe/uç atmada /km-
- Zonguldak atletlerinin cilik. Yüksek, üç ad_ım . ~e 
mücadelesi halinde geçen smkla atlamada bırlncıllk 
müsabakalar baştan sonu· ve tek adı'!'da ikincili~ .. 
na kadar güzel ve heye· Umumı puvın lasnıfm: 
cdnlı oldu. de 94 puvanla Trabzon bı· 

Bütün müsabak.alardtı ıinci, 7:ı puvanla Zongul· 
atletlerimizin elde ettikleri dak ikinci ve 42 puvanla 
teknik neticeler şunlardır : Samsun üçüncü olmuştur. 
JOO ~00 400 metrede ikin· Devamlı ça/lşmamn parlak 

' ' le b' ci/ik, 800 metrede birinci bir semeresi o/ara , ır se· 
ıik ve ikincilik, /;5(}() met· ne zarfmda bizlere iki grup 
rede iki!Jcilık ve üçüncülük, birinciliği kazandıran qenç• 
5000 metrede beşincılik ve /erimizi candan tebrik "' 
Balkan bayrak yan~1nda takdir ederiz. 
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Gayrimenkul Satış Artırma ilanı 
a.rımk. Köy 

Ji ra aah. I S l M 

Dellal etlu ltıriaHI Fatiaı• 197 Me•iya 
Tb:ıalara 

Bakı otallarıaıiaa Hlu1ia 

•ti• Alamet 

10 lralırHa 

M.lttar 
Mnkii a2. Nevi H H o u JJ u 

Biaae 
a ikn. 

Tap• 11aıli•im 
tari~i •o. Mıtatırrifin iıal 

Tam Ka. •Hi 11~ 
932 lff 

IS7&i Fındıklık Şa. Sıbtbl seaet baoesl kıımeu aQ.ışterek: tarlaaı, Şl Ne1lr o.ııaı etl• karillllİ 
Jatiaı Ttusbr• 

Kar•ıleı 

Ha .. ath 

Mar'a 

Zikir otlu 

HaH alta 

Kumul 

Zikir ofla 

l 

230 rıadıltlılı: 

9!9 ., 

890 Terla 

919 .. 

919 Fıadılı:hlt 

619 Tarla 

18l8 fıadılı:lık 

1838 

9190 

otlu Abmet tıodıklıtı. Ga. 11hlbl ıentt tırlaaı H kılllltD ab111 
oal11 Ahmet tarlası, Ce. tarılnaa ile mıblluttıır. 

Şı. sahibi senetlerin kabrıstaaı, Şf. Derviş M•hmet otlu 
laak ıtaaıa tıodıklığı, 611. tarıkıam, Ce. Bakl oğlu Hlaeyla HH· 
ıelerindtn Mehmedia bantalle mahdut. 

Şa. Batı Oğlu Mehmedio fıadı klığı, Şl. Irıaık, Gı. Fırış Ol· 
hı Hllıtylo tırloıı Ce. Bakı eğl• Mebmtdla hadılllıl• llt mıhdat 

Şa. Bakkal otl• Y .al tındık:hğı, Şl. ırmak, &'•· Baki •llu 
Mehmet blıatıiae K, alaa anrr.z tıaclıklık, Ct. ıoıtırell otlu 
All tarlaalle maad\lt 

Şı. Tarıkıam, ŞI. Bakl oj'lu Mıbm@t bfNıılaı kalaa aQf. 
res fıallıklık ga. Paakal oğlu Hlrlıto tarl1111, Ce. P11kıl otl• Nl
kolı ve k11men lstefaa tarlaaile mahdut • 

Şa. Molla Oımao oeıu kerlmeıl Hatuncuk, Şl. Dervif otlu 
laaktan teferruın Bak1 otlu M:lhmet tadaaı, gı. tarılaım, Ce. Ka
ra .Abmet otulları Nail ve Nız m ve Ztkerlya tarl11Ut aıbdut. 

Şı. ıahlbl senetler mezarlıtı ve kıımen tıraş o~lu Musta
fa tarluı, ıa . tırıluam, Cı. Bakl otlu Atıaet tındıtlıtı ile •atıtl•t 

Şı. Tarıkıım, ljl. Bakı •tlu M:ıhmet blssealııe kalaa mlf· 
reı tarlı, gı. Metıaet otlu GD.Her tsrlaaı beynindeki tarıkı bu, 
Cı. Mtı•ir Hat•• tarlulle mahdut. 
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" 

" 

Tt. ıaai /11 .. , 
" 
,, 

H 

'17 

r, . ... ı 
139 

2so 

UJ 

ısı 

15.S 

Şa •. şi. lalam otlu Temel, ga. vı oe. Bostan o~lu Aptullah T•••u• 100 lall• otlu Haaa• Waia 
vereseıerıaden tererruıau Boıtan eğlu W111n hududu lle' mahdut ,, 9.JI Mıbaıt lıtikalo" tirla 

Şı. aallibl ıeaet, Şi. Ye Ce. tarJkiım ea. 11blbl ıeaet Ilı· 9' 
neılle mahllut. '' " 

Şı. tıtır oğla Mehmet, Şl . Kurt otlu Yani, i&. kuk•l otlu ,, ıoı 
-----~:----------------------------D_l_m_ı_u_r _Y_e_c_e. lııam oğlu Temel huti,~":du~l~l•~•~a~h~du~t::_. ______ ''------------ - - ---

u 

538 

Karalı:&f efhı Niyaal bini 

Hl111la 

Bacı ot•ll•rıadH Ô•tr oflu 
Y alı:up Zari• vı Oiroaa 
lı:öyiaciu H•H• Talan 

h77 Meaariya bark batı 6433 Tarla 
otlak 

176 Diroaa J8J8 tarla 

4&95 fındılthlt 

9190 

5514 tarla 

9190 fıDdıklık 

&e76 

9180 Miifru 
h•tlaldık 

Eytp aa4ı Abdlltad .. bini SS2 K.iHçlaaaı Geraa 18180 tarla 

lazet 

Şa. Kırskaş otlu Hasan otanın tarl111, ŞI. Konnrl Otlm 
Hreaelerlnlo tarlası, &a. tarıkı kebir, Ce. Alemdar otlu kııı Mlueş 
Ye Ballı Hntulllarıu tar111Ue mahdut. 

Şa. ve Ga. ve Ce. lıll• Oilu Temel hulAudu Te Şl. tarıkı
am ile mahdut. 

Şa. Tarıkıam, i'· sahibi senedin •Dşterek çahlıtı, ŞL 11· 
bibi seaedlo mnşterek. tarlası, Ce. Molla Mııaa 01111 Mebmellla 
tarlaslle mahdut. 

Şa. ls14m 04'lıı Temel tırl11u, ŞI. tarıkıım, ga. Bartar •llu 
v.reselerl fındık.hQı, Ce. lsltm OQ'lu rıadıkhlı ile mahdut. 

Şı. lııam Oğlu Ali Yereıelerl tarl1111, Şl. tarıkıım, ıı. lı
mall otlu k.erimısl GOltım Hatundan teterruaa lalam etlu Mtb· 
met vı valldeıl Güller tarlası Ce. sahibi ıeaet fıadıkhtı ile mahdut 

Şa. tatar otlu lııtt vereaelırl fıadıkhtı, Şl. ulllbl ıeaıt 
mDşterek tındıklıQ'ı, ıa. molla mUU otla MetımetdH teterruaa 
kuk.111 otlu Dlrmlt fıodıklıtı, Ce. Jioe aablbl senet mtııterek ha· 
dıkbtı ile mahdut. 

Şa. 11htbl 11net mlşterek fındıkhQ'ı, Şl. rarip otlu Koı
taadlo fındıklıaı. i•· Baytar ottıı Mıbmtt Ttrtaeltrl tııdıldıtı, 
Cı. Hendek lle mahdut. 

Şa. 11blbl staetlerla mQıterek tıachklıtı, ŞI. Molla Halll 
taılaıı, &'•· ve M. tankıam tlı mahdut. 

Ş.. ve O.. lfD• fıadikhkt.a bllffna GDlılm bluMID• ita· 
bıt ... o tındıklıt, ŞI. ıraak, ga. M'lla otlu Halil fıaılıldıtı 
Ue ••blAut. 

Şa. tarık.ıam Ye demeli sade Mehmet ağa otlatı, Şl. Oıaan 
otullırı Ye kısmen JOrdao otulları tarlası ga. nebrl cari Ce. 
tarıkıam Ut mabdut. 
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~i. ıvvel 71 
921 

~rabf efl~ Jfiya· 
&i biai •lllJI• 

T••••S 
913 

" 

,. 
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H 

" 
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Ataıtoı 
931 

102 !alla otlu a.... biai 
ldab••t iatibl• " lir ... 

ıos 

106 

110 

111 

112 

113 

11' 

6' E 1 uM AW.lb· 
~- !, ,eli biai IP•1 ... .. , ..... ' 

KalaYeci ethı Halit YI sıu.,. 88 Zilaera 1138 tarla Şı. antllraatlk, gı. 101, Şt. yine yol, Ot. gldak otlu Koa- Bylll 6 Veli •. SlleJ ... ya)··~· 
' ' 931 ZıliLa •• kalııY .. i •· •alit ~~~-=·~aa_v_~~W_ı_a_l_Z.~lib_ı~~~-~~~~-~~~~-~~~~~~-t_ao_d_l_n_ı_ıe_m_ı_b_d_u_t.~~~~ ~--~--~-~..:....~~~..:.::::a::_..:..:., __________ ~ 

381 

719 

H~U et•llmatlaa Eylp otlu 101 

Muıtafı 

Knala 

ÇaYal• ef•ll•natla• Ht• 
dallala otl• Mabaıt 

6S l:avala 

3676 fıadıldık 

3676 tarla 

11180 fıadıltlıtaa 
nıııf biı . 

1838 

Ş:l . dttre, ga. Hbibi HDet Çabhğı, Şl. Bılll otlu çablıtı, 
Cı. tlr1akt Ofu\ları Mustafa Te liuaa çalılıtı ile maallut. 

Ş1. aablbl seaet tarlası, ıa. Halil otlu Temele lfr11tn ft· 
raı olıaaaa tarla, Şt. Halli otla Temel tar111ı, Ce. EJIP tırl111 
Ilı audat. 

Şa. Bık ır oııu M9haıet tarluı, Şl. H ıa. aaatbi 1111et ÇI· 
hlığı Cı. dere lle mabdYt. 

Şa. aahlbl llDtt haaHI, fa. ~unlot otlu Kelim Ye Hamit 
fınd.ıklıtı Şl. kspristan, Cı. tarıkıım ile mahdut . · 

•• 

" 

;, 

,, 

K. IYY91 
Hl 

" 

" 

17 Halil otullınaaa IJIP 

21 
efl• 1111taf• 

Çıayal .. otl• u::! 9• •e k•ri•• Ae::.ı. •. 
9t :::~:::: :.-. fatial 

lak.Har utiı aaai tliferi 

Bekir H4ı Ali, Haaaa, Zelara, 
Fataa 

biati i•~aiJ~' :.------
~----~~~~~--~-~---------------~ 

Ahaet otla Muıtafa •• 
Maluaat 

198 Kalaf&a 
ltati,li 

Hl Hflf 

Paalı •ti• 9190 ~arlı 

919 fıedıltlılt 

1836 sof .. dıkhlt 

2717 

Şt.H Şl.ve il. ublbl senet tıadıkhğı Ce. ha41 yolu lle aabdut. 

Şı. sahibi ıeııet tarlası Şl. Bacı Beşir otulları fıadıklıtı. 
Ga. tarikllm Ce. Hacı Haol Beşll oğulları çıhhtı ile mahdut. 
Şa. den, fi.Ti es. Başir •tlu tıa'11dıt• ve çıhlıldarı Ye k11••• 

11blbl aeut tııdıklıtı gı .ylQe Hblel uatt fıadıklıtı ile mahılat. 
Şı. tarıkılm kmaeo Betlr otulları çahhtı, Şt. ırmak, ıa. 

aahlbl HDet tırlaaı, Cı. Ali eteudl otlu Alamet çılılıtı ile mahdut 

Şı. Ye rı. kardı$1 Jordudan aıklea Emir .lhmet otlu 
Muıtata ve Mıhmut erendllece iecen fıadıklık, şı. E mlr Abmıt 
othı Hl1tJID tarl111 beynlae1e ki Hendek, c~. araak ile mabdat. 

Şı. Kılafıt o~lu Pa.ndell araztıl H t1adıklıtı. ıa . Kalafat 
oııu Keıtaadln fıadtldıaı ve tarıkıam Şt. E•lr Abmet otlu luet 
tıa•ıthtı Y& He11dek Ct. ırmak ile malldut . 

27S7 fia.Lklılt ŞL Bollhroa otlu Nlkolı Tt baıan yol, ıa. Emir Abmet 
otla l11et Ye baıan yol, Gı.e•ir abmıtofl• izzet n ltauD HlatJi•, 

1836 8) fıadıltlılt 
Şi. Jlat BoUhroa Oll• nlkola, C9. Kılafıtethı iCQıtandln ile •allılut. 

Şı. Ye şt. E •lr Alı:net oa- ı u ihsıa Ye gı. Kudıtl Dl•ltrl 
•• Cı. 11btltl 1taıt tırl111 lle mılıdu t. 

11S6- 80 fıacltklık Şı. lı.111 Ye i•· Da:ıı, Ye ŞI. yol. Ce. ır.:nak ile malldat. 
106 80 fıa4akhlı: Şı. •ad11l, Şl. tarıkııaa, ıa. k:ardetl Dlaltrl, Cı. ıraık il• aıa•ut 

Şı. çıkıl otlu DimltrJ tarluı, ıı. Bellbro• oll• ••· 
2755-20 tarlı kola •ar1111 Şl. Bralr Ahıatt ojlu İl11t tarlası 1aaıaclakl bea•ek 

Ce. terlkıa• ile mab•ut. 
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T. C. Ziraat Bankası Trabzon Şubesinden: 

ŞalNt 
141 

" 

,, 

Miau 
934 

T. Nal 
9SI 

" 

Nlau . .. 
" 
., 

118 Z.ları, Fatma. Ali, Hrtaa 

117 

119 

11' 

81 E•ir Alaa•t ot~an 
.... tafa YI .... t • 

• 
' 

82 
IO 

. . · eakull1r 8202 y ka~ı lıi• H atl....ıer1 yuıh kimtel llaak d . . . . . . f d -d · oldaklanadıa ıp•t•kh ıaffl • 9
4 • 0 •r •aau u lıtikraa evl•••f olıialdan pualan vaduıade ve tılılıt edılen ılı!>ara1aı miicld.tı ur ıD a o a••••f . . ·UJeti 25-8- 1 

• ._ -
1
- bub kaauaau 4 iHi •add11i • .. ibiıce ı k b il . . . k be 11-dil B alddetia bita .. adı binaeı 1 L .,_ . fi ar r•a ı aatlıfa 9Jbral•ıthr. 9-7-9•U tarılaındeo batlamak üzre •üır.yede middıtı kar f r- r. • . . b Da Zirut bu ..... 

tarıw .. rulayu paurt.aı ıl•I ... t ~ altwla 'filrkiyı Cu•lauriyıtl Ziraat Baakatı Trabzoa tıı9asi biauınıia müdiriyıt o:fatıa::ia yapıLıcıldır. Artır•• ıırtaa•eal ltb• Uia taribiaulı• ıti~•• 11 1 da 9- 9 -941 
... -.iade berk• tarahadu prGlıbWr. Birlnoi ibal• INdıli berp ta ... ID karıtla•as veya ail,ülaa pey l~yilt ha.itfa ~röriilmıu• •• uydde middıti Ol .,., ril• tı•d.it edilir B~ alddıti• ... .:,. takılirdı rayri 
'-rilaiaı raalayaa oli ılal aaat eaaltıü Trabıea f1&beai biaııic.dı Ye •ld1riyet od11ıaclı ihale yapılaoılttır. Kıt'a ihaleyi ya,tırıp yaptır .111mılı:ta bHlı:a a11btar elnp bHiçclıa talıp zabar et•,_~ yı mlıteriye 
..._luallıri k11dl be11baH •Baulp ~•dılle utılaoahı arlH borc; i9la berçlu:u ayrieı tebıil etlilecnktir Kat'i ilıalıyı kadar ber9l11 lteı·H1111 fa la ve muraflarilı birlikle 6.larae 1atıı fatla •• l~tıl Mil 

1 
lauuıle fai;; vı 

hf •kt91i nd ohıaıeıktır. Mlıterıaia ltqka bir •lltaleMciı bulaaaaya lta1W olaıraelaktu. Bırc;lula,.. ... , ipetek ulailti al .. aldılarllt .tir- allkıd.,.lana t•Jfl •••kal Oseriaclalu •aklan• r.b 
"'-'•fı dılr olu hldielar1aı ındıaa alablt.ı.u. Jiraai rl• içiacle Hakaaıaa bildirmeleri IUJmdır. A.ltai ta~dirdo hakları t.p11 aieilile ullit ol•aılak9a Hbf b•d•U.ıa paııq.auaclaa barit kalaoakla ''i T it 

l L L U ria ıı•••ı plfla ,.,. UMlr • A•ak alıeıl•~• laotarlık ol•11' ll•trı ibılı ltdeüıaia bir kııaı taiuita bıtJ .. •r•k ikrH• lutHciıl••iür. 8• Ja11Hıtı lıala lnlaat al•ık i1tı1.alır 1 11 10 
:ıtı.. ııı• '''" ••••• • ... ..._, Lelrıw *'6 lsreıliltr MiNiM •lr•••I •r•t1t11 ua. ••u • 
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Yeni mahsul Karo Şehir kulübü riyasetinden Trabzon Şehri halkına 
Sanffe 4 

Karşısın a Sulanmızda heyeti umumiyeyi içtimoa davet 
Kulübün nizumnamesinin 22 ci maddesinde yaprlacak değWklik Vilayet Makamından : _ Bıııtars(ı 1 de -

açılmış sergi duı.aklarında 
8-10 kuruştur. Ve çok za· 
man 6 kuruştur. 

Sırt satışı yapaQlıır muh
taçtır. Ve kendilerini bu 
' areketinden menedecek bir 
hağlantıaı yoktur. Koopera
t i f e girmemiştir. bü · 
l ün piyasa vaziyetinden de 

Bir Fransız vapuru 
Berhava edildi .. 

Hükumetimiz 
İnailtere -
Hükumetini 
Protesto etti .. 

haberai:dir. Ve fındığın bü !inkara 7 ( 11. il. ) 
tün hayatı boyunca onlar Hab!!r aldığımıza göre qe 
için satış yeri muayyendir. çen cumartesi günü Fransız 
Piyasanın zengin havnoın· bandrası altmda seyretmek. 
dan bu sınıfı istifade ettir- le olan bir vapur Türk kB 
mek mıntakamız köylerinde ra sulan haricinde lngi/iz 
,,0 kuvvetli kalkııımayı te tayyarelerinin hücum/arma 
ınin edecektir. maruz kalmış ve flnta/ya 

Yakın senelerde fındık l limam önüne geldiği vakit 
mustabsi~leri t.atlı b~r satış t~vyarelerden ı:.fl!an/ki tor. 
ı~örememışlerdır. Asıl bah · pılle berhava edılmıştir. 

11ettiğimiz mustahsiller i e t Bu vapurda 205 er 34 
!'ergi duza~ları önünde mah · ı eı baş. 25 subay ve ı6 sı 
~.ulünü ikı metre astara vapur mürettebatı olarak 
lcapbrmaktadır. Gerçe bu pa· mevcut bulunan 28fJ k' . 

ışı· 
lar barice çıkmıyor, fakat den 260 ı kurtarJ/ar:.k 
hu. mabksul~ .p~yasayta vere

1
nk· hile çıkanlmış ve fak:t b~~-

l !rıo e serlsının sır ı çıp a /ardan beşi ölmüştü 
ve midesi boş kalmaktan llnta/1•a liman t r ·. 

l B d ' / esısatın lrnrlu amıyor. u vatan aş· da bazı hasar vık . 
lar değirmendereyi aşarak ise de nüf,u '.J u~ gelmı$ 

1 Z. sça zayıat ol şehre gelse er, ıraat Ban· mışflf. ma 
kasının önünde dursalar Türk hu"k · 

- b k . ' umeti ka f 1Ddıgını an aya verıp mu· larmda vuk b 
1 

• ra su 
b·ı· d 1 1 25 u u an bu h Jı:a ı ıo e avan~ asa a~ diseden dolayı I . a· 

kuruşa satacagı fındıgı 50 hükümet. . ngıltere 
ı mı protesto 1 . l<urıışa satmış o acaklardır. tir. e mış . 

Fındık mahsulümüzün en 
yüksek bir satış piyasası 
ltarşısında olduğunu daima 
göz önünde tutarak kendi
lerinin olan bu istifadeyi 
başka ellere gcçirmemege 

çalışmak vicdan borcu dur. 
Şimdiden yapılacak iş, ikin 
ci ellerin ortadan kaldırıl
masına doğru sür'atli ted· 
birler almaktır. Ve Köylü
ye yatıracağı malına muka 
bH Ziraat Bankasının avans 
verdiğini yaym ktır, Elimiz
de, köylülerimizin yüıünü 
çok fazlasile güldürecek ve 
köylülerimizi bir haylı zen
gin edecek mükemmel fır· 
:;atlar mevcuttur. Bu seneki 
pek müstesna fındık piya 
snsının ikinci ellere kaşane 
ler kurdurmasına meydan 
vermiyclim • 

Cemal Rıza Çınar 

ll'wa2 D i k k a t 

-- -~ 
Alman_ Rus 

muharebeleri 
Mo.skova 8 ( A A 

kğluien sonra neşrı<fil . 8agürı 
t bl ' v • rl en S011 e ıgırı e deninor '·. B· !Jet 

,., "'· uta . mal cephesinde ijt- n it· 
1Cran!lcr!Ja ı. 

dar muhareb·l~r 1 ICQ. .. " gect: ,.9; J 
etmiştir, Alman ileri 'I evam 
durduru~muş/ur. harrft:.et1 

. Bı7gük muhaıebei 
,.dıpor. Diiımanın l'\• er devam 
1 k .Jı "Yek · ama lıususı• ntl I<" erı ıor 
almn b11al<zlrnı• a : I teşebbüs/er; 

,., e.sır er alı 
• DDımamn motor/ rımııtır 

rıne karıı 6ü .,_ u kauuetle 
k gul{. muh b 

ma ladır. Daha arı •ler o/. 
lerinıiz clıi~man cktflııpta kıırıoet 

a ,,,., • 
turette nıu'· 6.1 ,. azırrıl; 6. oea ı ta ır 
muşlar, İ/.:i I arruıaa bulıırı. 
ferdir a agını ;fTlha 

1 
• • 

. e mıı. 
7 rt:m.... ,, . 

cJ· '"11·h•a t u1manrn lıa ri rggareler; ..... 
1 va 12 ile .. ,ız 
aygaresini 1 lı . !lerıf e S8 

B· i a ''P ıı m ıagiatımıı S efmi1lerdir 
taggared' il'. 

» Neler 
B Yapılı 1 H esap, Yazı, Dil "ş, Mak' y o r --1\ 
J noksan parçaları Ya 1 ınalarınıo kırık 1 
~ sik ve cansız ve elYrj 

1
P1 •Yor. Ayac,1 i d·ı: ç 0 oanJa 6 ke. n imal e ıvr. uval ve d ki ra suni ay k 

~ ga kurşunları imala" t e~ ere rnahsus d a 
ı evı lJ anı-

lıakkında görüıülmek üure umum azantrı 21 Temmuz pazartesi t - Putr korunmıı mevzuatına teYtlkan bahçesinde Yeys 
günü şaet ') de /.:ıılübe gelmeleri rica olunur. 1 - 2 arsasıoda siper y8pmnğ mDsalt yeri bulunan h er aile kendisi 

için elpe r ynpmnğs mecburdur. 150 çift Çapula yoptıralocok 
Beşikdüzu köy Enstitüsü Müdürlüğünden 

.. Evsaf : yıiıü Trabıon t•akefesindt n o lap dab an aç. 
tarı L,5 ile 3 milim kalınlığından aşağı düş negecek de · 

2 - Sipa r yııpm ğıt mas it yul bulunan ber evla nihayet 
Temmuz ayı sonuan kadar kendi nUru~u no göre siper yııpmaları 
Vila1et P.islf korunm•ı k'Jmisyonuacıı kıı rulaştırılmıştır. Ayrıca 
kendilerine de tebliğat yıtpılacak ttr. 

(t~tlde l/ıı~"!a olmayan toban astarından olar.ak. köse/es; 
ı e 7 mılım kalınlığında olup ökçede tek kat oe taba. 

~a kullanılan ayni kalınlıktaki köseleden varulacak. fJe 

~~çelere askari 12 ~er kabara vurulacak çapla/ara hiç 

a - Kenet! bahçe veya arsa ıoda müsait yeri bulnnmayıp 

tıı komşusucun habçe veyıı arsasında mosalt yeri bulunan Hle
rln da ltomşu •nrıoın mUsnnde ini slarak bu yerlerde kendileri 
için birer siper yap aıalurı meofnatları icabıdır. 

ır suretle nıulcaofla konmayacaktır. 
4: - Siperlf'fi yapan evler mıntııkalarmdakl polis karaltO· 

luoıı baber vererek yaptıklarını knydettlreceklerdlr. 

d'l kÇocaklarırı ölçıileri Beşikdiizii Köy En~titüsüne gi-
r ekel alınacak oe te.ç/iminde de a_qni surttle çocıılcların 

0 ?1° kar.ına uygıın olarak, bizzat mütah.it tarafındaR oe· 
rı ece tır . 

, Behetinin nıuhammen bedeli 550 kuruştur. Murvak
ICa~dt:minatı 121 lira 75 kuruş olup Vakfikebir Mal 

5 - Siperlerin ne sureti l:P ya pılacllğı g eçen sene botun 
evlerd dağıtılan (Hava tıtarruzlarıoa karşı hdk tarafından alıoa

cak tedbirlere ait talimat) ta yaıılı oldu~u glbl son b ... fta lçlııde 
gene ber eve dattıtıl:ın (Pııstr korunmanın es!sları) adlı bUroşur. 
da dl\ iıah edilm~ktaiir. Ayrıc :ı bar m'lhallede Belediyece birer 
numune siperi yaptmlmaktadır. 

mu ur[··-
ugune yatırılacalctır. 

f'k .ihale 17- 7 _ 9n p~rşembe günü saat 16 da Vale-
~ ebır Belediye salonunda yapılac!1°ktır . 3-ı 

6 - remmuz ayı sonunda yopılacıı k koııtrollarda siper 
yapmsAa musalt yerl bulunduğu halde yapmamış olan .,!'Vlerln 
aile rehleri hakkında 3502 snyılı k"auauo 20 inci maddesine 
levflkım caza tatbik olunacaktır. 

Açık eksiltme ile elbise ve şapka 
Sıyıa ha lka ilan ve tebliğ oluuur. 3-3 

y a p t 1 r 1 I a c 0 k Maarif Müdür-
Belediye Encümeninden: lüğünden : 
l - Belcd(qe itfaiye e/ radı için ş 1rtnamesfoe gö 1 - Orteokullnıda mııte -

dre ,onbeş lcal elbise ile on.beş adet ş ıpka onbtş tün müd- malik, Tabliye, Fransızca, Al· 
et e oe açık elcsiltme asa/ile mufıagaa olunacalcdır. maoc,1 Ye loıtlJlzce öğretmen 

2 l lc. muavini olmak lstiyeoler lçln 
t ( ~S - Beherinin muhammen bedeli şabkalarla bir i · imtitıau ıçılacaktır. 
e .J ) liradır. 

2 - lmtibanlar lslımbulda 
de B 3 -:- Eksili•• 8 Temmuz 9+ I salı günü s:ıat ( 15) yüksEik öğr~tmen okulu oda, 

eledıge en, ,;,,. minde yapılacaktır. Ankara Gazi Terbiye EnstitU 

4 - Eksiltmeye i#iralc edecek taliplerin maham. siloda (Resim mu:.ılk~ derRlcri 
~en bedel Ü.zerinden yüzdt! gedibuç!ık hes2bile verece/ele- oln imtihunı yalnız Gazi Terbi 
rı ( 39) lira ( 38) karu~fuk teminatı muvalckata makbuz. ye EostilOsQnde yapılacaktır ) 

llarıle Yakarıda gaıılı ıün oe saatta encümene müracaat- 3 - Bu iınllhanhır 15 Ey. 
ar ·ı· 

-=-
1 1 

Qll olunur . 4-4 101 19.U de bıı şlayı1c:ıık ve 25 

A k 1 = Eyltll J941 akşamı sona erecektir. 
rpa ı kuru Ot Ve SOmOn e Sİ tmeSİ 4 - Bu imtihana girmek 
Cinai Mılttarı Fiatı Muvak:ltat temioab isteyenlerin 1 Eylül 1941 larl 

le L·ıra Kur. hioe kadar tallmaloamedehi --- _u_~ş 
~uru ot Bayburt 6000 7 ~ 1 50 şartlar dahilinde hazırlayacak . 
S rpa ,, 3000 9, 50 21 38 ları bJlgelerlle Maarır Vekllil 
•aıarı ,. lOOO 5 s 7~ ~ine mllrııcaatlıırı ıazıındır. 
v·ı 6 - lsteklllE'rlo dııhs fuıll\ 

J ayet daimi encümeninden : iıııhat aloııık için Maarıf MfldUr 
8 , lı. • Vilayet veterıner daireıi elinde bulunan ay~ır mer!Eepleria 11 lOğUae m!lr.ııcaatları . 
8Y•

1 ıaşe ilıtiyecı olup yukarıda mılttarları yazılı Arpa. Kara ot ve 
•ınanıo karşı larında yazılan fiatlar üzerinden 21 gün müddetle a~ık 

elııiltaıeğe lı:ooulaauştur. tfl . 7 • 941 tarilıioe çalan çarşamba lıünü 
~:ı f0 .besle Vılayet malı:amıo<b , toplanacak: _ olao daimi eocü~eode 
Dl c •rı Y&ıJılaeııldır • iıtek:lilerın meakılr rua ve ıııatta eııcumeae 
~atları. - 4 • ..ı 

Yol Çavuşu Alınacak 
Transit yolu Erzurum Mm taka Müdürlüğünden : 
I Kop dağında lran hududuna kad1r olan Tranıit go· 
u için 15-20 yol çavuşa alınacaktır. 1 aliplerin oşa;ı 

dQ/ci eosafı haiz olmaları lô.~ımdır. 
l - Türk olmak 
2 - Yc.şlan 30 dan az oe 50 den faz.la olmamak 
3 - Her ne suçla olarsa olsun mahkum olmamak 

. 4 - En az 3 sene gol çavaılağu ( Hükumet işle · 
rınde tJega müteahhitltr yanında ) yapmış bul11nmak. 

Ba şartları haiz oldaklarını ispat edenler sıhhat 
raporu ile birlikte mürac.ıat edecelr. oe kabul edildilclerin· 
de miidü.rliijün ıöstereceği kısımda çalııacaklardır. 

Ailesi •lanlara birlikte ikamet edebilecekleri bina 
temin. edileceği gibi gösterecekleri ehliyete töre bir bu· 
ç':lc lır~da.n üç liraya kadar geomige verilecektir. ikamet· 
ıaha aıt tenı>ir tJe teshin temin edilecektir. 

Her Çaouş kısmın · 25 ktlometresi dahilinde çalışa· 
caktır. ı T-3 

ilan 
Vilayet Daimi Encü: 

meninden : 
Hosust mulıaıaeheoio malı 

olan Yoaıra oablyesl merkezin 
deki mektep binasının bir se · 
nelik icar bedeli olan (126) il 
ra Uıerlncfen arthrmu müddeti 
on güu temdit odllmiştlr. Mu 
vakkat lemioatı 945 kuruştıır. 

!2-7-941 tarihine çatan cu· 
martesl g!loU saat 11 de vıuı. 

yet mnknınında toplanacıık olan 
daimi eı cllmeode !balesi yapı . 

lacıktır. lateklllerin muvaklcal· 
teıaioatlarlle me:.ıkar gün ve 
saıtta erıcUmeoe müracaatları. 

Acele satlık hane 
Cumhnriyet caddesi 

nihayetinde kahyaoğlu so • 
kağında 3 numaralı hane 
maa bahçe satlıktır . 

Talipler mümhane önün· 
de keresteci Lkolcuoğlu hü . 
seyin müracaat etmeleri • 

llôn 
Trabzon icra memarluğundon: 
Bir borçt<ın doltJ.91 •echıı~ 

ve sa/111 mukarrar buluntın Ar-
ğaliga kögünde oalc.i tapunun 
Kanunisani 340 tarih v• 38 nu· 
marasında kagıilı ( 70) lira mu
hammen kıymetli bir bop hane
nin 3 sehim ilib2rile bir sehmi 
ve keza ayni köıde va tapunun 
39 numarasında kayıtlı ve ( 30) 
lira mulıammeq kıJlmedi bir hap 
hane arsasının keza üçte bir lıis. 
sesi ve 40 numarada mukayyet 
ve yirmi lira muhammen kıy
metli harap bir samanlığın üçte 
brr hissesi 30 gıiıı müddetle sa. 
tışa rıkarılmıştır. Birinci artırma 
30 8.9f I tarihine le.sa düf eden 
cuma günü saıi 14 den 15 
şe kadar icra drıirt'sİ salonu,.tia 
icra edilecektir. Artırma şartna. 
mesi 16--7-941 Çarşamba gü. 
nünden iti b o r e n 934-140 
numara u. herkesin aörebilmesi 
için açılcttr. A rtumaga i~tirak 
için yukarıda gaulı lcıgmetin 
güzde gedi buçuzu nisbetinde peh 
veya milli bir bcnko.mn teminat 
mektubu t~rnli edilecek.tir. ipo
tek sahibi alacaklılarla diter a 
lakadarların ve irtifak hak/er 
sahiplerinin gagrımenkul üzerin. 
deki haklarını f.lt! lıu susile faiz 
t1e masrafa dair olan iddialarını 
işbu ilan larilıindM itibar~n 15 
gün içinde euruki müsbitelerile 
biT/ik.te memurigetimize bildir. 
meleri icabeder. Ak.si takdirde 
hakları tapu sici/ince sabit olma. 
tlıkca satrş bed linin pagla~ma
~ınd11n hariç kalırl11r. aösterilen 
tünde artırmaya iıtiralc. edenler 
artırmn şartnan esini okumuş •ıe 
lüzumlu malıim ı t almış ve bun· 
/arı tamamen k ıbal etmiş ad 
olunurlar. Birir.ci artırmada sü
rülen pey mu ha nm~n kıy•! !irı 
güzde yetmiş be;şini bulamadıjı 

iakdird• en Ç$k artrranrn taah. 
hüdü baki kalmak üzre artırma 
lO iÜn daha uzatılır. l O Günun 
nihayeti olan 18 S 9./-1 tarihi
ne tesadüfeden Pa6artesi fı11tii 
ayni mef.11<.i f'e saatte yapılacak 
ikincı ıırtırmada gayrimenkul en 
çok artırana ihale edilir. Gııyri
menkul k~ndi.sine ihale olunan 
kimse derhal v~ga <Jtrilerı muh
let içinde parayı t1ermeue iha-

l zunsokak cami 
1 Gu b I<arşısında Na 71 Yiyecek ve yakacak eksilmesi 
MI --~ ~ r et Hasa s·ı · ! N ~ .'i Mı k t 1 r. Beher kilosunun Muvakkat temlaatı 

le kararı /esh olunarak kendi. 
sinden evvel yük.sek. teklif le bu. 
lana1t kims~ arz etmiş olduğu 
bedel il• almağa razı olursa ona, 
olmazsa 7 gün müddetle artır-

\!Si! ~:;-..,~...._~ n 1 ı'r - ffRtl kuruş 
S =--~=--r ~ Kilo a1garı Azamı Lira k~ 
atlık H. ~ .... .._ilet... ~~!°ek. balk lıdı 9~ ıo~gg ı:. 50 101 ~~ 

an Karabiber 
2 180 

25 
Kunduracılar e Un bılk tıpı 10~ 150 '.!0 2 4o cadd . so2an 

5 60 tuhafiye mağazası ka esınde Te 1 N PJrloç u.. &~g 600 i~ 3 15 
b·ır mutbak taşlık rşısında alt kille iicumi PKlrlo toaye 1500 20 ıgg 49 60 

, Ve ' att b' lime şeker 41 46 90 
od3 bir salon, üçüncü kçeşnıeyi, ort ak ır oda ~os şek.er 1~~ ı;~g ~~ 

3 61 d • atta "k• a att· .. aden kOmürU 170 75 şe, emze nazır 53 N I ı ı oday h . a uç VT' . so 50 ton 215> 
ler ayni caddede 76 N. oll hane satı kı avı güne- ~ ayc;t daımi ecümeninden : , 

B h .. lu ı br 1 t kJ· -emleket hastııne 1 1 . cı ur an ustaya mu llla~azad . s e 1- 10 k!llem yiyecek: ve y k. n n 941 yılına ait yukarıda azami ve asg.m mıktorlıulle fıyııtları yazılı 
racartt et .. a kundura- ıiltnıcğ-} konulmuştur. ı. ,ac~a· ayrı ayrı _llıaleleri lora kılınmuk !lzüre 21 gQn ıafidd~tle aı;ık ek-

tllchdırler _ ınıadıı toplanıouk Olao d 
6 7 • 941 tor~bloe çatııu çarşıımb .ı gnon saat on beşte Vıl4yet maka· 

' 3 4 tDOQme111 auraoı•Uuı •lmt eaonaıea<le ilıalıdlerJ yapıl ... c.:tktır. istek.Uletlo mezkQr gllo Ye 111atta 
. • . 4 

maya çıkarılır. Çok artırana 
ihale edilir. /ki ihale arasında· 

ki farkında alıcıdan tahsil olr.ı· 
nacağı ilan olunur. 

Boş teneke 
satılacak 

Belediye Encümeninden: 
linbarda mevcüt ( 300) 

adet boş fı!neke pazarlıkla 
satılacağmdan taliplerın sa· 
il ve cuma gür1/eri saat 
( 14) de encümene müra· 
caatlart ilan olunur. 


