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Timocenkonun 
S o 1 cenahi 
Alman baskını 
altında .. 

Moıko•a 21 ( a. a. )
Harkof iatikametiadeld Ra 
taanuza devam ediyor. Di
ğer taraftu Timoçeako or 
dua lzyomcla aol ceaalaı 
tlzeriae yıpılu Almu bu-
lıımaa mnaffakıyetle brp 
koymaktadır. Ma110 Virjiı
ki ile Japon b&Jlk elçili 
ara11ada bir çok ılrlfmeler 
oldut.ı llJleaİJor. 

Londra 
Timocenkonun 
Tehdit altında 
olduğunu haber 

• 
varıyor ..... 

~imanların bukadar esir 
almalarına b a y r e t 

ediyorlar ... 
Loadra 21 ( a. a. ) -

Raa cepbHiadeld hareketle• 
lerba bariz vaıfıaı timdi Al 
mular tarafaadaa Harkofua 
ceaup doiaauacla ıirifilea 
•akabil hlcumlar tqkil ecli· 
yor. Harkofua ıimal Te ce
aubaada oldukca derialiii•• 
ilerliyea Timoçeako orduu. 
aua aol cenahı ile ıerileriaia 
ba Alman hareketi DeticeaiD· 
de tehdit albaa ıirdiii aıı . 
klrdır. Kerç yarım aduıa. 
daki Tasiyete ıeJiace Al• 
.. 1ar baradald aalaarebe
llİll IOU erdiliai llyllJOr• 
lar ve alıaaa eairleria AJı. 
11aı bildiriyorlar. 199254 e· 
alria kila Wr --- ••• 
ili aluaclajı n: ~ raka•ı• 

Ycıtl tl,Je 1op1.,1a 111le.1ıW.J.,111a • İlıurloıııN. ncl taı,.,.ı.rl 
clotnhala ._.. aörala• 
..Uercleaclir. _....,_ 

Amerika da 
Rns günü 
Rusların cesareti 

övnlecek 
Nevyork 21 ( a. a. )

Amerika blldimeti Almu-
yuua Raayaya ulclırcbia 22 
Huiru glabll Raa ordu 
lile Raa milletiaia c:uareti
ai &vmek içia SoYJ•t ... , 
olarak Ula etmeli dlfhl· 
yor. Bu Jll d6aba1Dcle Sov 
yet milletine gealt 6lçlde 
yardı• 7apılacaktır. 37 tÜ· 
ria vali ve belecliye reialeri 
22 Haliruı R1111•1a J•· 
dım gld olarak ilia etme· 
ii vaad etmiftir. --Ruslara göre 

Her Gece 
1000 Uçak 

Loadra 21 ( .. .. ) -
SalabiyetU ..WWercl• li· 
....ıkliiiae ...... , •• 
yaldlaa akma ,Werce acak 

.lttirak •tldftif. Ayal İMia· 
fWar ... bce lasUterecieM 
......... ,. ... _,. hat· 
ta 1000 kadar .......... . 
ket edebilecejiai belirtifor. 
Günlerin içinden 

Fransız harp , 
ticaret gemileri 

v ... ıaıtoa 21 ( a. L > -
Aran h1rlolye eaoımeaı reld 
Miller koaelll IHeleallere D•· 
a.oıe Blllaaırak b111Dda• .,. 
.... belir JIİDIS Amini Raber 
• 1ıpıl911 mQ11kereler Detlce1111 
de Fıanm barp •• ticaret ı•· 

aulala ltalaadaklırı ıerlerde 
blmalan buauanda memau 
edici ulltmara ••nllblıt:ı ıOJ· 
l•lfdr. 

Bahara dair 
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Na/aka Bomba Hadisesi 
............................ _. ............................... _ ....................... . 

Blrklmııe ıu ve1a bu se • 
beple, bOsblHQo para kazaaa. 
mıyacak vazl1ete V&Ja kendini 
geçlodlrmeu kifayet edıcek 
meblağı elde edemlyıc~k hale 
gelebilir. lraiı yoktur. Hiç bir 
tarıtltao gelir temin edeme•tk· 
tedlr. BaıeG nhtm bir baıtalık 
bıızeo bir kaıa neticesinde uQ'
raoılao mılQllyet o klmıeolo 
tamamen leya kııımen çahş'Da 
kablliyetlal orladııo kaldırabilir 

Şimdi böyle bir kimseyi 
dOnJada mesnetsiz, Jardımsız 
mı l>ırakacağıı? Ne devlet, Va· 
taııdaşı aç '9 ııem görmekte 
meoraaltar olabilir, De de içti 
mat muhit bu kabil '8ılyetle 
rin tekmil tecayll ile gözleri 
öoUnde devam edip gitmesine 
rıu göııtereblllr. Dellet gerek 
~endi. mili i BIJasetı le ıerekse 
çtlmaı mubitlo menf11tlarıaı 

gözeten uzuv sıfltını t 
dol · aşıması 

ayısue &u gibi vaziyetlere 
meydan verm•y cek t 
ılır 1411 edbirler 

. o oouo teşkll&hoıo ba 
rekıte geçebllcneai lçln bir tı
kdım şartların ltıbıkkuku ıa 
ır. ıun. 

Neden dellet· 
hıll lakr , gıJet zeoglo 

1 yerinde bir bQyQk 
annesi olan bir şabıı b 
keadlol teçlndirecek ık u şabıı 
r ı. adar pa 
a a.aıaoamıyor dl l 

lesi ye a 1P beı. 
n, yedirsin lçlrılo 'l 
Znurette kalaa 

batlı olduıı.u k d ' delltte 
b 6 a ar kendi k 
uımlarıoada bati d lll 

V 
ı ır. 

azil kanwu· bu 
nazara itlb ' vazlyetierl 

ara alarak h k k 
Dlevıuatında, nafaka u u 
ılne Jer verml •neaaese-

' Oldu. 
Natııkıı : Muın11ı 

sıınlarınııı blrhl 1 . kao bı-
bında DIOkelle~ erıne karşı lcı 
Ytcibedl Oldıkları bir r. 

Şu hale &ört· 
•Ok.eller olanlar . ' Hatıkı ile 

1 - Uıul . 
2 - FQru 

3 - Kardeılerdir 
Bloaenaleyb b · 

h1rlclnde kal 1 u iç gQrubuo 
k 80 lrdan • talPp edilir ne oıru. 
dlltrl nifakı 1 t lt oe de ken. 
kanun nafııkı ~1 e1eb1Hrler. Zira 
lan tahdidi bir• aıaıeııer Olan 
nuştır. Bunun ~urette sıralı. 
sına laıkAQ yo~~~~clae çıkılmı. 

Nataltaoın t · 
ı\ içinde k alıp •dllebUme. 
lar araaıııı~:uıı bir tıkım tart. 

A - Nar k 
te dOşınoe oı:n a ancak ıarure. 
~I ı:-~~l=:::e;,Ja;,,;;za;r==ı~re~tt:!_e ~a Clllln ?ı 

'-<!cundan 

su 
Maddeaıiıe ld 

huauıa da d • .. Uh kadar r11 
l •rıD ve • •r J•pan ıııyua •••ılı teıir. 
h.liı::ıde tarif ''' hı.yıttalı::i •ol& 
••yıcılı:: k d çeveaıDe ••rdı l 
lid' a ar •lbi• rı •· 

ır V&e11du•u:ıu11 ve kuvvet 

lı::11ınuıı te•lı:·ı 111 ii b i 111 h . 
.. ı edeıı b ı r 

••aıode 111 ' 1 Y•lııı 'd b eıaılı ı~ ı a. 
" •e•D•DİD k ro u oyııay 

ke 1ı:; 1Y•dıD k ııı 
'' • lı::öp6r& •yaya ae 

dilr, iilldiir •k p •••rıyarılı:; rüı 
akıi ııe derta •ıınııı rubu~uıdalt: 

Su bayat ve ne içlidir. ı 
•111ıza . . 

•uza ıiııaaiıt· • ıçıaıiıe, , .. L . ır. o k d .,qu, 
DUDıyet Ve t • ır ki Ilı 

• •ıelı::ltü 6 ~ eaı. 
mıanetiıııiıi • S r ıauıü batt 
d' . u g b' • ıye ıthar v l ı ı ' aıi:z ol 

• ea - • muzu ( Bir r· . ruıel buldu~ 
d \IÇta IQ ) 6U· 

e eriz. diye tarif 

Ve •e rarı r 
11rdın ~oııra dıp ır ki l.ütüD buıı 
beeit rörduıı.Q tıaeı bıldut•:n 

...ı & ııııüa b' •z 
HulQ dır re ır fey içiııd 

S•rlı, 1 e 

iOJU.u 

baluoın klmıeola talep edıbl
leceQ-1 bir ılaca\ttır. 

B - Nafakayı vermekle 
Takip ve idare edenlerle alet olanlar 

mOkeller olınlııın bunu ,ere 
bilecek halde bnluonıaıu gue. 
kir. Eğer natakı11 verecek o
laaJarıa mali kuılretlerl •taalt 
dean11 keoılilerlnden nıfaka 
talep edilemez. 

ı( idare makamınca Pavlofla Korniloftan başka daha iki'ı 
maznunun 450 inci maddeye göre cez.:ılandırılmarırı istedi,. 

~ . J 

Nafakanın bir takım hüıu
siyeUıı.ırl nrdır : 

1 - ftafaka fehsa mahsus· 
tur. Gerek nafakayı ala11 le ge
rekae nsfıkayı Yerecek olanla· 
ların, nafaka mOkelletiyetl mi 

rasçılarına intikal etmez. Nafaka 
borçluaunuo ölümlle nihayet 
bulur. 

t Nafaka kanuni bir Jaziyet· 
en doğmuıtur. Nafaka ılacak
lısıoıo mutıtaç bulunması vaki· 
sıdır ki oıf akayı metıru gösterir. 

Bu lbt17aç ise, mazide 4e 
ğll, halde mevzuubahis ol l 
dır H lb ı. ma ı 

• a u .. ı nafaka alacaklısı 
hayattan çekilmekle arhk kee
dislnio haldeki lhtlyacıodıın da 
babsedlleblhae1eeeğlnden bitta-
bi imkan k 
hlk IO tur. Nıfakaoın 

meu lQcudu blzıat alacaklı· 
~ı•uQ ölOmile ortıdıo kalkmış 
ır. lıo Dlf aka alacaklı11oıo 
:ırascıları ayrıca nafakaya muh· 

ç IReler kendileri için kanuni 

~:~llaı •evcut olmak kaydlle 
a~a tealalnl isteyebilirler. 

Zi - Nifaka temlik olam111 
ca~11 nafakayı vQcut veren ala·· 

ısının lbtiJ 
lçlolle tl ıç Ta zaruret 

t uıuılur. Etır aatakaoıo 
emıtk olun 1 oı"aka b ıa ı kabul edlllrıe, 
oluDın .~~:: ltu atfer temlik 
deten bo 

1 
Oclenecektlr. Kıl· 

Ylnce b rç uda borcunu Ode· 
lur. Fak:~cunfları kartulmuş o 
olmaz vazl1et hiçte böyle 

. ÇOnkQ alacaklı hep lhti· 
Jııç ltlntledlr Bö 
oıfaka il · Yle oldukçıdı 
dlslaeted~ mükellef oluıo ken. 
dır. Şu h:l~~· bulunması lhım
DlellQk ed borçlu lıem tı· 
bulanan 

0
::ek, henıde zarurette 

1 a alecakl rı ayrı telli ııınm ay· 
caktır. Yanie:•i b\llunmu~ ota. 
deta ödeıımı d r b o r ç iki 
biç şQpbeaız 'b emıktır. Kakun 
zu le 01 d t u ' 111Jetl ne ar-

ı ecllı eder 
3 - Natık . 

teşkil etmez 1 • bacıı mevzu 
naıı e3 0 · cra iflas kanunu. 

( ll4aaa ma~~!ıııtmafldeıl derki 
katar h olmayan nara 
Dlef'hıunıcıoluoabillr. ) Metnin 
DIQıteoltU blllfUbaliflndeo ilama 

a akalırı h 0•tnıyacaklır 0 ııczolu-
Ekıer llafık~la:olıtıhnaktadır. 
kararına lıtln ise mahkeme 
••leye be1tenat e1le111~kle me. 
mı, nızırltı ba:emeo halledil. 

t - Nafaka ~ak kabildir. 
Arıoık ılacıklııı •kaı Oluoamoz 
- oın rıı1111 olur 

Ankara 20 ( a. a. ) -
Bomba hadlııeıiolo muhakeme· 
sine bugUnde devıım edildi. Dil· 
ruşma sıfhıısı bitti~l için Cum· 
burlyet müddeiumumisi iddiana· 
aeılni okudu lddl11namede hı· 
diaeoln hazırlık ve ilk tahkikat 

eafbalırı lzatı ve tetkik edil· 
mekte ve suçluların şahsiyetle· 
rl, karakterleri -.e suç ile alaka 
derece Ye irtibatları fe takip 
ettikleri gııyeleri tahlil olu D· 

makta " iç yQzQ bUtüo -.uzu· 
bile aydıolAtılmakta idi. CuDl· 
buriyet müddeiumumisi ifade 
ve itirafları tahkikatın nettcele 
ri lle kıırşılaştırdıktan ıoora 

m&zounları tertip. idare edenler 

- Sovyet -
1 Harp Tebliği 
Harkofta 

213·0 Alman 
öldürülmüş 

562 tan tahrip edilmiş 
Moskova 20 ( a. a ) -

S >vyet tebliği : 19 Mayıstıt kıta
larımız Ilark.or lallkametiode 
taarruz hareketlerinde bulun
muşlar ve bu taarruzlara mu· 
nftaklyetle devam etmlşludlr, 
İleri hareketimizi durdurmıık 

için alınanların tauklarla yaıth· 
ğt karşı bQcumlıır akam~te ut· 
ratmıştır. Bir kesimde almanlar 
muhuebe meydanına 90 tank 

snrmUşlerdir. Tanklarla iş bir· 
llği J'dpan topcumuz Alman htl· 

cumlarıaı ardı ardına pUskOrte· 
rek. 546 tank tahrip etmiştir. 

Başka bir kesimde düşman took 

le plyadeslle l:anh bir muhare· 
beye girişen kıtalarımız 2130 

le ılet olanlar şeklinde iki kıı 
ma ayırdı ve -'.bdurrıbmanla 

SUleymanıo nedamet duyarak 
hakikati olduğu gibi itiraf ey. 

lediklerinl fe artık adaletin le· 
celllıtol beklemekte• bıtşka bir 
şeyleri kalmadığmı ifade ve 
Pavlotla Kornllorun herşeye 

rağmen lnkı1r pfrensibiae sııdık 
kalacık..larıoa muhakkak gözlle 
bakıldığını Jznb eyledi. Ve ne 

tice olarak ıuç'ulardıın Pnlaf 

ve Kornllotu lııdiseoin mOret 
tihl olmaları dolayıslle ceza k•· 
nuououn 40, 62 ve 64 Uncu SU 

leymavla Abdurrahmanıu da 40, 
62 le 65 inci maddeleri delale· 

Kerçte 
8 Rus ordusu 
imha edildi 
149236 esir alındı 

1133 top ve hesapsız 
si18h elA geçirildi .. 

Berlin 20 ( a. a. ) - Teb
liğ : Alm:ıo le Homen kuvvet· 
lerinin iş birliği ile hezimete 
ue-ntılıın dQşmanın takip edile · 
rek Kerç bo~a:tma varılmıı Ye 

Sovyetlerln tnalcı bir mukave· 
metine rağmen ıon kOprtı ba· 
şıd& ele geçlrilmişdlr. Ba mu. 
harebede 17 piyade 2 ınvari 

tümeni ile 3 piyade ve ' zırhlı 
tugaylarından mürekkep 1 HuK 
dusu imha edilmiştir. DOşman-

ormandan 149236 esir alınmış v• 
268 tank 1133 top Ye besapıız 
ellab ve malzeme ele geçiril· 
miştlr. bu kesimde iS23 Sovyet 
tanareıl tahrip olunmuştur. 

Harkor keıimlnde düşmanın ye. 
oi bOcı.ımları pUslcQrUllmUş ve 
63 tank ile .J6 ta11are yok edil· 
miştir. 

alman OldUrerek 16 tank tahrip Gidenler' Gelenler 
etmiş ve pek çok herp malza· 
mest ale gPçlrmiştir Emniyet müfettişi PerteT, 
------------ı TUccardan Elh •m Plrlnçcl, Oı. 
ıa takas edilebilir. 

5 - Nafaka mururu zama. 
na uğramu. 

Nafaka muhkeme kararile 
bOkınedtlmlş oldu~undao değiş. 

Urllmesl leya bQsbUtOn ortadan 
k;,ıldmlması de yine mahkeme 
kararile elmak ıazımdır. 

Fethi Çulha 

man H. İbra ~lmoğlu , li:tbem 
Mısırcı, lımall Mnttüotlu, lahi· 
11arlar Koaya muharebe memuru 
Sııbri Tooguç dUokQ karadeolz 
vapuru ile gitmişlerdir. 

Tüccardan Ahmet Erzurumlu 
oğlu ile Selılhattlo DJğan, Kıta. 

bi Hadi 2eçeo posta ile lstan· 
buldao şehrimize ııel111lşlerdlr . 

BiRKAÇ SA TIR LA =====::=;::=====-= '"! 

~arnesiz 700 ekmek satılmış 
Sozüne ina 1 

biına b k ~ı ır bir zatın anlat· adi un karışh:ıp fazla ekmek çıkarması, 
. . iatanbuı: 1 .~rıa : « Geçenlerde 2 - Yahut , istihkak sahiplerini 
ılu •lllele k f'l i?nderilen 700 kişilik yani elinde :karnesi , olanları birer 
ht:beri 30 k 1Q

1 reaı~e, bir kaç fırından şekille atiatarak ( Ekmekıiz bıraka. 
tk111ek ••tın 

1 
Q f bedelle 700 tane rak ) ekmek stoku yapması lazımdır. 

y •la . 1 •n1111ş . • » Eğer doiru ise her iki cihetten 
htber 11

• çıkaıaıını d'I d'V• • b de gayri insani, gayri kanuni Birer 
e göre b' ı e ıgımız u h 

llltiill karu~ . ır iÜllde yüzlerce ek- areket olan. v.: yine gayri kanuni, 
Yol d .. ıız ola ._ gayri insani yollardan gidilerek elde Var ır ra" temi · · · ·k· 

; 
111 ıçın 1 1 edilen ekmeklerden kazanç teminini 

tind 
17 Y • fırıııcdar 'h . nefretle karşılıyor ve bu gibi itleri 

e • dıkları uıı ltraın, .1 l~dıyaç niıbe· takip ve kontrolle mükellef bulunan 
- - 'gız ı en gizliye alikalıları uyanıklığa davet ediyoruz, 

• -===.o,._==::a=:====-==-==:.:..=,___;_""""'-_-~~====--==~======~ 

tile 450 loci mıddealolo 4 QncU 
bendine tevfikan teczlyelerlol 
lıtedl iddianame bittikten 5oora 
mahkeme reisi maıounlardaa 
mtıdafaa baklarlyle alakalı is· 
tekleri olup olmadığıoı aorilıı 

ve ıuçlularıo mUdafda hakları 

na mUtealllk istekleri Ozerlne 
mahkeme heyetince iddlınam~

nln Türkçe bilmeyen maznun
lara tercQme ettirilerek tebliği· 
ne ve 4 suçlu tar11f ıodao doıya
nıo etratlıcıı tekrar tetkikine 
ve buoa göre müdafaalarıo hll· 
ıırlanmasına imkan verilmek 
Uzar.ı duruşmanın i-6-942 
Çarşanba flünQ saat 9,30 a bı. 
rakılmasına karar verildi. 

Yeni tütün Mah

sulü işlenirken 
- Başiarafı I de -

dür. 
Evvelce de bu sütun. 

Jarda yazdığımız r veçhile 
inhisarlar idaresi tarafınd~n 
açılan tütün işleme evi Tra 
bzon menşeli tütünİerin 
burada itlenmesini temin 
edecek ve bu maksat için 
çalışacak z6mreyi menfaat-
lendirecektir "" • 

Öğrendiğimize göre 
iıleme evinin mutasavver ;e 
daha doğrusu mukarr ar şekli 
1000 amele istihdam eyliye· 
cek derecede büyük çapta 
bir imalathane ve fabrika 
olacağıdır. 

Bunun için yapılacak binaya 
ait ana bulunmuş ve keşif 
ve projeleri yapılmıştır. 

Esaı gayeye doğru 
yürümek üzre, inhisarJarın bu 
gün faalliyette bulundurduj"u 
50 amelelelik işevi boşdur
mamaktadır . 

Alakadar fen memu
rundan aldıj"ımız izahattan 
öğreniyoruz ki , 50 amele 
dört ay gibi kısa bir zam~n 
da altmışbin kiJo tülünün 
işlenmesini baıarmıştır • 

Aynı müessesenin, 1941 
yılı mahıulunden 260 bin 
kiloyu daha itlemek emrini 
alması , ilk tecrübenin iyi 
netice verdiiini ve nihayet 
1000 amelelik ( itleme evi ) 
nin a-erçekleımeai yolunda ki 
inanımızı takviye ettiği~i 
göstermektedir. 

iıleme evinin 50 fakir 
aileyi kurtarıp , müstahsil , 
ıafıaa geçirmesinde, iktisadi 
hareketten fazla , içtimai, 
fayda mevcuttur. 

1941 yılı ürilnü itle· 
nirken, iıevimizin hizmetini 
daha iyi anlıyor ve aııl 
büyük. eıerin tahakkukuna 
bütnn kalbimizle intizar .ey· 
liyoruz • 

Çulha 



Çzf ellere 
B&yüme mevsimi uzun olan yerlerde ufak 

tohurnlutun bnyilk bir kusuru yoktur. İri pata
tes ekmek isteyenler fazla tohumluk sarf etme
~ek .için bu iri yumruları kesmelidir Bu işlere-

e ~·~kat edilecek noktalar şunlardır: Patates 
~esıldıkten sonra her parçada bir !taç göz bı.ı
fun~.alı. ~atatesin gözleri fazla olan bir uç tara
r•, gozle~ı seyrek olan bir .tip tarafı vardır. Yum-
u bu dıp taraf ile toprakda ana bitkiye bağlı 

bulunur. İşte tohumluk palate . .k. b ·· ı k 
bıçaA-ı dip tarafta . . sı ı ıye o er en 
l d B n geçırıp uç taraftan çıkarma
• ır. u surt:tle h ·k · 
fazla .. I . d er 1 ı parçada da uç tarıfın 

te 1 ~~z ehrın en bulunmuş olur. Fazla iri pata
s erı uç att d ·· t 1 • or )larçaya ayırırken de böy· 

te yfapd•alıdı.r. Bazı çiftçiler patatesin yalnız uç 
ara ın an bır pa L • h . t f rça 11:esıp to umluğa ayırır, dıp 
•1ra ını .Y~meklik olarak kullanır.Fazla patatesi 

o anlar ıçın bu 1 . .d. T 
k usu ıyı ır. ohumluk patatesi 

eserken dikkat d·ı k d" . 
t 1 ki e 1 ece ığer bır noktada has-
a ı ı yumrulardan ,.1 

b l 
585 am yumrulara hastalığı 

u aştarmamaktır O · . . 
ken kab ,. b. · nun ıçın patatesleri keser-

U5 un ıraz altınd b. 
ı k ·· .. . a çepeçevre esmer ır 
e e gorulürse veya b k .. 

patatesi tohuml aş a çurüklükler varsa bu 
çağı üblü u~ kısmına karıştırmamalı ve bı-
B . 1 ~ bmle denılen bir ilaç içine batırmalıdır. 

u ILacı u mak .. . k b . . .. guç ıse aynamakta olan ıu da 
.ubışı f~r~r. Bıçağın biri su içinde bırakılır, ikin

cı ıça • ışe devam edililir. Yine hastalıklı bir 
yumru kesilince eldeki bıçak kaynamış suya 
~ılı~. evelki bıçak sudan alınarak iş görülür. 
la esı!e~ p~tate~ler yara yerinde kabuk bağlama-

rı ıçm bırkaç saat havalanaırılmalıdır. 

Bazı yerlerde patatesin gözlerini oyup çıka
r•rak ekerler ge · k ı I ' rı a an kısmuu da yerler. Göz-
•r~eo çıkacak filizler kökleninceye kadar pata-
tesıo et k h ısmına mu taçtır, az bir et parçasile 
oyulup çık l .. 1 . b.. .. arı an goz erın verece:ği filizler zayıf 

uyur. Bunun için bu usul iyi detildir. 

.. 1T ~humluk olarak kullanılacak patateslerde 
goz trnı s ,.l l 
lllern· a5 am 0 ması, yaralaamamış, berelen-

ç .... 1~§ bulunması lizımdır. Tohumluk patatesler 
uru"silz ol 1 d b. ~ k b ma 1 ır, ır i.taç dane patates kesilip 

k:le~A'ua altında çürtıklik veya eımer, siyah le-
olup olmadığına bakmalıdır. 

T ohamluk p t t l . d 
da d"kk a a eı erın onmamış olmasına 

ı at etaı ı·d· p 
rec l fı e 1 ır. atates ıuyun donduğu de· 

e o an sı rda 4 d d h 
bir erde k l n er~ce a a nşağı soğuk 
Şar yb. d~ırsa donar. Donmuş patates yumu· de; ır mkü ket sonra çürür. Fakat az bir müd-

sotu ta almı• ı·se h .. il . 
aldat O . . v emen çur mez, ınsanı 

ır. nun ıçın dondutundan şüphe edilen 
• ::ta~ealer keıi~ip nıuayene edilmelidir. Kabuğun 

ın a ağ ıeklın~e siyah lekeler görülürse bu 
Patatesler d6nmuştur, tohuaıluğa yaramaz. 

f Patatesler sıcak yerlerde saklanırsa çimlenir 
•zla çimi · .. ı ' B . ~nnıış patates er kuvetinden kaybeder. 
u çunlırı kırmak llzımgelditi içio en kuvetli 

öğütler 
gözler sönmüş olur. Bu cihetten tohumluk pata
tesleri sonbahar ve ilkbaharda serin. havadır, 

1 1 ô n 
Of Sıılh hultult bllkimliğindeo 
Ofun aenek pıçın i.öyüurleıı 

Hü1eyia Hüsnü zirih vekili S~r· 
ve,. gürlr.aa tanfıodan müddealcyb 
Samsunun ocbiyan korür.dc mu 
kim cıbni o2'ullerındao S uleyman 
kızı Seher ılebiae açılan boşanma 
dıv111 bık.kında ~yapılmakta olan 
dqruımada , müdealeyh Seb~ria 
maballı ikameti mecbul buluedutu 
davetiye1i zirine tverilıo ıerbden 
anlışılmış H müdd~i vei.ilinin ta· 
lebi vecbile ilinen tabliğ'at yıpıl· 
mHına ve duruşmanın 7-7-94'..ı: 

rutubetsiz, karanlıkça ve tahta döşemeli yerlerde aali günü 11at oabire bıralulma· 
saklamalıdır. Bunları bir metreden fazla yüksek aana ~ara~. veriı~;ş oıd~~uı.daa 

mezkur gunne muddealeylı SeberıD 
yığmamalı, ara sıra yoklayıp çlrümeğe başlayan- bizut ve ,yahut uıuluaa tevfikan 

lar var ise ayıklanmaluiır. llkbaharda aydınlıkta muaaddao bir vekil göadermeıi 
• • • . • • akıi lllr.dirde durçşmaoın gıyab~n 

bulunan patatesler ırı, kısa, renklı fılııler verırler. yapılıcacatı teblit makamına lr.aım 
B 1 k 1 d B.. 1 t t 1 k·ıd·ğ· ola. k üne ilaa oluıaua . un arı ırmama ı ır. oy e pa a es er e ı ı ı 

zaman çabuk sürerler. Bu filizlerin rengini• pa- 1 1 Ô n 
tatesin cinsini tayin etmek hususunda ehemmiye· TnbzoD aaliye mahk.emeıiadea 

lıaet paıa mahalle1inde :H 
ti vardır. no.lu evde mukim Mehmet kızı 

Patatesiıı verimliliğinde tohumluk olarak kul- ve Ali Akduman eşi Lütfiyeoia 
L b L koca•ı Ali Altdumaa aleyhioe aç. 

lanılan yümruların, yetiş olduğu mev~iin üyü& dıtı bozanma davaaıaıa icra kılı· 
ehemmiyeti vardır. Her yerin mahulü iyi tohum- nan muba1temeıinde müddeaıeyb 

1 k 1 d Ali Akdumrso , Damına çılr.arıJaa 
luk olamaz. Sıcak ve a ça ova ar a yetişen pa- davetiye arkasına .. verilen aıe~ru· 
tatesler tohumluk olarak ekildiğinde alınacak batta nerede olduzu bilinemediği•· 

k k k 1 d deo keDditiae ilaoeo tebl:~at icra 
mahsul az olur. Buna arşılı yükse yer er e, ıuıındıt• baıde ıeımedi2iaJen da· 

yaylalarda, serin yamaçlarda yetişmiş olan ve vacını• hlebile müddealeybin fi• 

b d 1 b yabıada muhakeme icraaıoa ve ken 
sonbaharı serin it yer e geçirmiş O an atates- diaiae ırıyab kararının Trabzonda 

ler ekildiği zaman çok mahsül verirler. Onun mantrıir Yeaiyol r•z:teaile tebJi. 

ı·çin Adapazarlılar Bolunun, T rabzonun tohumlu- fİDe karar verilmiş ve •uhalr.emeai 
29-6-94l pazarieıi rünü aaat 

ğuna kıymet verirler. Memleketimizde bol mah- g da muaııa1r. buluoaıu, oıdutun· 
l 1 dn ve davacı davasıoı şıbiıle 

sul yetiştiren ovaların yakın aranda sağ am to- iıbat edrceg-inden miiddeıleyh 
humluk yetiştirilecek yaylalar bulunduğundan Ali A'<duaıanın muayyen gün ve 

k 1 h 1 ki b 1 18alta mıbltemeye relmesi veya 
ovalarda patates e en er to um u !lrını öy e bir vekil ıöad~rmesi alr.ıi takdirde 

yaylalardan getirtmelidirler. Mesela Odemişliler. · mubakemeni• rıyıbında ceryaa 

· · B d G••J -k 1 1 İ ··1 8 1 edtcetiae ııyıb lr.anrı makamına ıçın oz ağ, o cu yay a arı; nego ve ursa- ' kain olmak üze~e guete ile de 

lılar için Uludağ yamaçlarındaki köyler; Kütah- 1 
itin oıunur. 

yalıla~ için Kum~.uyurt; Kayseri ve Niğdeliler için I s "' k d 
Develı, lncesu, Urgüp, Bor, Konya ve Karaman-! OQU SU a 
lılar ve Eretlililer için Toros daA'larıaa yaslanan Kiralık köşk ve 
köyler ve Ulukışla köyleri; Antalyahler için Kor- E 1 
kuteli iyi tohumluk yetiştiren yerlerdir. Trabzon, v e r 
O d ı b 1 d 1 k k 1 d Soğukıu'da, otobüs du. 

r u ve ne o unun ağı öy erin e yetişen .. d K - 1 k .. k .. ·ı . . I ragın a ırog u oş u ı e, 
patatesler de ıyı tohu•luk olur. Bunlar stanbul ayrı hir bölük halinde bu-

piyasasıoda çok bulundutu için İstanbul ve Trak-
1 

lunan ıelamlık kı~mı, ?'e.yva 
. . . l k d 'k d. h 1 ve ıebze babçelerıle bırlıkt _ 

ya çıftçılerı bun arı olayca te arı e ıp to um- ayrı ayrı kiraya verilecektir. 
luk yapabilirler. Şarktaki viliyetlerimizden bil- SoğuksLJpalas n a m i l e 

hassa Erzurum ve Kars vilayetlerinde yetişen maru! 0

1

1•bn. ve ks.~ydfiyenbin 
• • en guıe ır mev un e U· 

patatesler de tohumluk olarak kullanıldığında ıyı lunan hane kiralıktır. 
mahsul alınır. Her üç evin de su tesi. 

. k k l d . . h ) k ıati mevcuttur. 
Biyle yü se yer er e yetışmış to um u Matbaamızdan tafsilat 

bulamayacak olan ova köylüleri bu sene 111ecbu- alınabilir. 
ren kendi yetiitirdikleri mahsulden veya kom- , _Y_E_N--

1
.Y-Q--L

şularıadan, etraflarından tohumluk tedarik et-
111elidirler. Böyle yerlerde dahi kumsal toprak
larda, çürünfülü siyah topraklarda yetişmiş olan 

Haftada iki defa çıkar 
Siyasi Gazete 

Patatesler de iyice bir tohumluk sayılırlar. . Ba11ldıtı yer : Trabzon 
v~ııiy.>l mat'>aası 

Tohumluk seçiminae çeşidin de ehemmiyeti Umumt aetrlyatı idare eden 

vardır. Bazı çeşitler bazı yerlerde daha verimli Bekir Süküti Kulakıuoglu 
olurlar. Bir yerde hangi çeşidin daha iyi yetişti
ği orada yapılacak denemelerde öğrenilir. 

Gayri menkul satış temdidi 
Mah~llesl Sokatı Ginıt M. N. Kı1•etl 

-
Eksotba Çulha Ev 21 270 

Defterdarlıktaa : 
Yukerda 1nrlı ev ~9 & 942 cuma ıonn 11ıt 14 de milli 

eµıllk komiayonunca satılacaktır Tıllplırla 7Qıdo JMlbuçuk P•1 
ıkpılırilı komlı70H llllracııatlan 

Fia ti 4 kuruştur. 

Y ılhğı ( 450) kuruş i.ur 

Reımi iJinların aatırı : 

5 kuruıtur 

Sümerde 
Yardim sevenler 
menfaatine 2 
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Bu gece,.. 
SU MERDE 

Batakhaneı 
K·ız ı 

l.mine Batakhane kızı verilmesine ltakma.1 
yınız her Ana ve Babanın görm~i lazımdır 

-
imtihanla zabıt katibi 

al.nacaktır 
Tr!!:,n Adliye encilmeni reisliğindea 

bllluua 011 Ura 
ıtbıt Utlpllllae talip ola la maaıı. Vakflkıblr mahkım11I 
mektep t1bıdttoı ... 1, .. ~ ':ı~ lmtlbanlan icra klhn•ık Osere 
m11ı, bQvlret tarat111 "' .~~ba veılkıılle, bQınlbal tebıdetoa
blrUktı 27-5-942 tarll b t rıpo1'11 Klbl evrakı •lıbltelerlle 
•ua111t ıtaeıert "' ım::a a ~!nlae kıdar A.dll11 eacıme11lne 
buluamılan Daa olanaı. aa v•D•• a1nı ıan 18't U de bızır 

Vapurdan sahile sahilden 
ki

. vapura 
~a. ıye eksilmesi 

lnh11arlar başmntlnrln.v..nnd . 
Palataı lablluıar •" en ' 

Jıprat tatta U. b 0 1 
lduella4tn vıpuıa •Hk ectllee1k 

. , ,_.. ~ mamulat •Hila 
tua v.pa;i; ••bibi leva-, d.U "' •ııamba vı 
b 11 •sbllı v ı aaw. •laca "' mımula· 
..:..:;:•1:1k~~'-:rıar._n &1hllı :: .. ":::: \a*' ta1ık vı 
.._ ltlbue Jı 11rt11ıaı11 muı ~la ••btrlara bar 
uat 11 , ~,.30 -s- 9•2 larlhlaı U.a ".ur 15-S-'42 t1rlbia 

T • l l lf ıs ıaa ••ddeuı .. CU .. rt..ı IDDll 
llıbada ~ oı.111ana ıeraltı aala •kalltaırı 91kard•ııtır 

.!!av. taae laldlarıu •M•..ı~ Gltre b11 mQddet 
--.be •tlrac.atıan illa 

Elektrik şirketi ~k,· 1 2 ' 

1 ıyon arının 
~atına ınma mUdd . 

Beledıye riyaseti d etı 
22 Nı1aa 912 ' • en : 3 r,., .... • 1.,1,,, • ,. ..... ,,.... -4 

'-ı•a 11111.u_... Tıirlc Aaenlnt i 1._.. l•••ı ldta111 6ıılan 
-.ıı ,,,,.,,. ,.. f '""'' •luiıoıalar .., ... ,,., 01- 111ca1er • ..,..., .... 11111• 

rll. 11-s-H~ ,,..,.,,,., te111f11ea .,,_ıea fHılantlaıların 
_., 6'r c "'111alıa .. itila •dlıı •~cliıl icara 
lıiU.. .::.-:::ıı. ..... , •• '~:..' 1-6-942 tarildn; 

1 - ~ ... - •itir. • aflfle/d "'"•' •· 
2 ~-;::!_- /letı JJ2 -.. 

,..._ .i;_;~oa ... ileri ter. 
J - r,. '· •-'au r,., •• ,. ı, 6a11'4· 

r,-. .. ,, ...::: 1-lc1 • .., ,_ 
~ilerı ..,. l'Oat ....... ,,,_ •ıJ::;;ın •lcaiıoalen11 

llerl ..... ·- GJ• ...,..,_, 6f ffl11a fola p• 
4 - Be • .. .,.,. • 1 olecd/arr11 H-

lecalc ..,.. ... """'' ....... ala l..t.. _ ---------·="·:·'•• .... "1119....,. ruuı~ •lı • • ... ,. gopı-.... ,.co,. ildıa olanar 

a 1( 
Ev ve bah 

liııde v~ebir "--ıın ç e. 1 
bir ba Abdi .otlu Ha.aa le l<ıırtalli !cariye. 
aatbkbp ev ile bir fındakbk' Aali Baltanın il 
F •brik' ' T.alip olaıılar 'flotu balıçeai acele 

ilaa ol iizim Şeic:ea~e Şekerleme ı 
-•ııiiiiii;u •. ~---~.::Ura:caa:tl:•:rı 1 

Sey!e 4< 

Erzak ve Saire Eksiltme ilam 
Beşikdüzü köy enstitüsü ve eğitmen kursu mü. den: 

m lktın Mubımmea Tutarı Muvakkat 
Nevi ırno o. bedeli tımlaat 

K. S. Lira K. Lira K. 

Ekmek ıooooo 
Pirinç 6000 

19 16 
80 

19160 
4800 

Mıkaraa 3000 
Tuı 4000 6 2'0 
Kuru f aıolJa 6000 •.S 2700 
Sıtır eti 20000 60 12000 
Ko1ua eti 10000 70 7000 
Pat~t• ıiOOO 20 1000 

~~ı;aıı tere yal• ı= 2~ 50 
24~ 

Kesme ıeker 159() 120 ıBOu 
Tos ıeker 2500 ı 00 2600 ç.

1 
ao 1800 040 

Yumurta ~5000 adet !1 105() 
Zertt• s500 90 3tao 
ze1ttn 1atı 4500 150 ıno 
Hulgur 6000 M *' 
Sirke 600 ')J) 120 
m~ 1~ ~ ~oo 
Kuru Ozl• 1500 90. 1150 
Kaylıl 600 liO 800 
Umoo 5000 adet ~ 2.50 
rabaa beln11 800 140 1120 
Tot11rt '" ınt 1ocoo 15 2500 
Salamura, 1aprak 800 7u HO 
Pıraa 6000 ıo 1200 
Arpa 10800 16 50 1782 
sımaa 1~00 15 1642 
Kuru ot 5500 ıs 8:1) 
Odu o 290000 4 116t.U 
Sabua 4000 100 4000 
Soda 2000 26 iOO 
~ ~ ~ ~ 
Top takana 600U 'l.0 ı:zoo 
Portakal 20000 adet 4 800 

,50000 ı 1 uoo 
tatlıcao 10000 20 •Jooo 
DomatH ' 
Tue f11ulya = ~ ıuoo 
~=~~.!>lber ıooo ~o ı:: 
T11e incir ı 000 W 200 
h11ar 30000 adet 5 ljOO 
T4ıt kabak .SOOO 2U ıoou 
Nohut oÜ'JO 1ı::,ın 
Merelmek ıooo 30 -
Yerli tte111 peJolr ~ 177~ HUO 
Katar pernlrl Kara """"' ~o 
PlrlDf UDU soo. ~ &I 

l ow 2~0 2600 Kuru bımıa 
Kuru laclr ıooo 60 • jUU 
Sarauıık 100 ~ .SO IQ 
soaıa 9000 20 18«.'0 

1- Bqlkdü'&Q kOJ eaetltO•I "' kOJ •&ltmeolırl J•lltUrm• IUU'IUDUD 1 
94 tırlbloe ta•ar l~Urıca ola• 7ukarıda mlfredıtı JHıll enak veailre 11 i 
1tar1• 16 ıoo mlddetlı açık ekllltm•r• konmuştur • 

HS7 
360 

18 
202 

'°° .S2.S 
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1800 
S'S 

liS 
187 
40 
78 

23> 
506 

9 
15 
loı 
87 
18 
114 

1117 
.u 
uo 

lla 
11• 
61 

1170 
auo 

'J7 
3 

90 
60 
76 

l!>O 
7b 
7!> 
l) 

00 
00 

00 
ıo 
00 
00 
00 
00 
2b 
00 
iO 
ÖO 
7S 
~ 
2S 

00 
00 
16 
18 76 
87 .so 
00 
00 
oCJ 
00 
uo 
00 
ou 
00 
00 

°" eo 
00 
au 
00 

112 so 
106 00 
2~ 00 
ao ::~ 

187 )O 
'J7 Su 
• 'liS 

136 00 

6 942 dıa Sl S 
942 tanbla••• ltl• 

2·- Şarta•meler ber ıııo okulda gOrOleblllr 
s- Ekılltm• 26 i 942 aall goan aat 9. 80 da Vüntıblr ka11ll beltHtlr• dalrula•e ••· 

tqekkil komlıJODda 71pılıcaktar • 
4- MaHkkat teminat miktarı her enüıa olı111nda ıoıterilmlştlr_. 
s- lıteklller Ticaret odaaın•a kıJltll olduklarıaa dalr belı• lbr11 edıceklırdlr. 
6- latFklllerin 2490 aumarıb kanunu• 15 inci mıdcleıl atatamıoa ıore ma•akkat temlut 

mftkbuzu ve 111,,ktuplarına ekılltme1e başlamadan bir 11at enellae kadar tedank edıcek ve ek· 
illtm! .. atlerlode komlı1onı lbr11 edeceklerdir. ı 4 

RADYO-·-·---~ 
Meraklılarına ı 

1 ~~~b~:~~~~:a~~~~A . 
ı seden a-etirttiğimiz 1942 model radyolarımız 
\._gelmiştir ,,,.. . 

- 1 Salenlarınızı ıOsleyecek çok sınzel tipler-
deki yeni modellerimiz ses ve lambalannın 
dayanma keyfiyeti bakımından fevkalade 

\ üstünlüklere maliktir ,---------'---.... ____________ l Dialemek arm edea ve falla 
izahat almak iıti1ea radyo ... 

Dikkat; Ekimlatör' Batarya ,•khlarunn maiazamızı teırifleıia. 
bulunur. .... dileriz. 

1 

ı HARUNLAR Müessesesi 
'-•sus ı ca s as s sı o s--=- o s c ı o M s o s s o s s 


