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Fiati 4 kı...ruş 

ilan satırı 5 kuruştur 

Uzunıoltalt : 12 l • 123 • 125 

~ Saqı: 2621 ~ Siyasi Gazete - Trabzon ~ 
16 rncı yıl 

~ 

Kahraman Ordumuzun İzmire 
giriş günü kutlandı 

An/cara j ( A. A. ) - Buıün lımir. lc11.lırama11 ord•mazu lcacalcladı;ı tünün 
('11 ~ıimıinıi büyüle 6ir tuah•ratla lc•tlamıştır. Atatürk heykeli önünde hararetli nıı-
ki:~r· ' ıöılınmiJtir, 

~ Varşovanın sukutu yalanlanıyor 
~!~~Şark Cephesinde : 

Arılcara 9 ( A. A ) - G. ce saat 20 tlen 22 ye kadar alınan luıberlıre fÖrı 
et : Polong11tl1111 ıılen haberler Varşovanın iııalini telczip time/etedir. Palonga· 
V•rıowanın 111atl11/aasına hazır bir fla.zigettetlirler. 

AmisterJ•mtl•n bildiriliyor: Gec• garısında1t sonra Hollanda topraklarından 
-41,,..,. tagg11rısi ııçmiş. HollanJanın Berlin elçisi Alman hj/ciımıti nezdinde lcıg
i proteıto etmiştir. Alm•n p11rası HollandadtJ ıeçmemelctedir. Marlc lc.ı*metinin 

ı~ il.:iıi11i lcag6ıtmiştir. 

' ~ransızlar bir orman zaptettiler 
~arp cephesinde: 

Jı~ Anlıar• 9 ( A . A. ) - Hawas tJjansı Paristen bildiriyor: 9 Egliıl sabahı ra
~' ' IÖrtt içi bir çok tu%alc./arla iola büyük bir orman işgal edilmiştir. Büıülc bir 

tfi hais olan 6u haoali ıeniş kömür men6alarını ihtifJa etme/etedir. Hafla lcuv ;-"' 'İ111izi11 /aaligeti tl•fJam elmtlctedir. Birçok le.imse/er, Fransıs ortlusan11 lcagit için 
a-' •caatte1 b•'unmalc.tadırlar. 
_,, A/m11nlcı111ı denizaltı ıemiltrinin lıarılctitınJa d~ğişilclilc •lduğa anlaşılmttlc.tadır. 

Alman tayyarelerine, ticaret ıe/ainiae karşı hareketlerinde serbesti verilmiştir. ,,. 
Ç; olonya kıtaatı başkumandanı 
~~ur! Emrine intizar ediyor .. 
j Varşova halkı şehriri etrafında 
v siperler hazırlıyor .. 
" ~ark cephesinde: 
-; A11lcara 10 ( A. A. ) - S•rlc uphesind•n geni ilr h•ber ıelmemiştir. Polon-
İ ı• laabırlır vırilig•r: Viırıoua önünde cidJi muhoreb• •lmo.lct•dır. Varı•1111nın 

s~.,. i "•ir• t1e;ilJir. Biitün Varşova halkı ııhrin ıtr•fınia ıipırler lıt1smııl11r. mri
" '-•• Jaaıırl111tmııl11rdır. 

,. Polong• lcıtaatı11ı11 ric•t h11rıkıti ıaget ya-.aş elarık cereyan •tntt•lct• "' gıniı 
I', "11laeJ1 tlüı••na lct1rıı müdafaa için 6ulunan lcuooetl1Ti, ctphegi kısaltmak ıure

fı'lı,,if ıtmelc pl•nına mata{ 6mlunmaktatlır. Artık düımtın /cısa hir c~plıeJe, toplu 
~t! lc•t1Htl.,le talcfJig• ıtlilmiş lc.ıtoatla lcarşıl•ıacalc ve ia11d1111 sonr• seri ileri 
""«it• h•l•n•Rtıg11ca.ktır. Pl•nt1. Tef ikana çekilen Polonya lcıt11atı. baılcantandanın 

tll '-r ı'ir.ri111 intizaz ıtmelctedir. 

--' Almanlar şarktan garba asker 
ır çekiyorlar! 
J ~arp Cephesinde 
Jir' !inkar• 10 ( A. A. ) - Fransız karargahmın raporuna nazaran gırp cephe-
1 ~ IT>evzii ilerlemeler dev•m etmektedir. Bütün gece ilk hatların f aaliyetile geç

r, 11/man tayy•relerinin faaliyetine rağmen Fransız hava kuvvetleri Alman top· 
f,' rı üzerindeki istiksaf!arını ilerletmiş/erdir 11/manlann şarktan garp cephesin~ 
J ~,t getirdikleri, bu suretle Polonyaya tevcih edilen ağu/Jğın hefifliyeceği anlaşıl

•dır. 

1 
lngiliz tayyareleri dün yine lflm11nya üzerinde uçarak yeniden beyanname 

, lltrdır, 
~ Garp cephesinde harekatın başladığı. elan Alman halkma bildirrilmemiştir. 

' gerisi maneviyatına matuf kurşun• dızmeler başlamışt1r. 

t11 General Vaygant Ankarada 
gl ltnkara 10 ( A. A. ) - General Vaygant Beruttan tayyare ile Pmkaraye gel· 

1 ltalya vapurları lzmir seferine başladı 
• !inkar• 9 ( A. il. ) - ita/ya vapurları bugünden itibaren lzmir limamna 
''l ,,. Yapmağa başlamışlardır. 

v. Tuna üzerinde münakalôt başladı 
1 

lfnkara 7 ( 11. A. ) - !Umanyadan gelen haberlere göre Tuna üzerinden 
" , ~Druıka/Atı devam etmektedir. Bu münakalat. Macaristan. Rumanya, Bulgaris· 

j? l.ln11nistan ve Karadeniz yo!ile Türkiyeyekadar yapılmaktadlf. 

Fransız Nazırlar Meclisinde 
lf nlcara 9 ( lf. il. ) - Paristen bildiriliyor: Nazırlar meclisi bu sab11h top· 

'ıtır, Dılıdye, lf merika ve Rumınyı elçilerini kabul ıtmiıtir. 

Alman - Polonya, Fransız 
cephesinde harp devam ediyor .. 
Şark cephesinde: 

11nkara 1 O ( 11. 11. ) - Polonya ajansı Varşovamn müdafaası haz1rhkların• 
faaliyetle devam edildiğini bildirmektedir. 

Almanlar mukabil taarruza geçti 
Garp cephesinde: 

11nkara 10 ( 11. 11 ) - Fransız umumi karargahmın raporuna nazaran lil
manlar garp cephesinde dOn muhtelif noktalarda mukabil taarruza geçmişlerdir. Gece 
vaziyet deqişmemiştir. 

Sovyet Rusya da müdafaa 
. tertibatı alıyor 

Ank•ra 9 ( 11. lf. ) - 11/manya - Polonya harbinin gıniş ve tehditkar bir 
vaziyet alması üzerine Sovyet hükumetinin de memleketin hundan sonraki müdafaa
srnrn takviyesi için bazı smdları silah altına almağa karar verdiğini. bu haztrltğm 
Ukranya, Beyaz Rusya. Leningrad. Moskov11. Ural askerlik. mıntakalarında yapJ/acağı· 
m Tas ajansı bildirmektedir. 

Almanların etrafla münasebetleri 
Ankara 10 ( A. A. ) - l1ı1ilis iıtihbarat nezareti Baltık denizi tarafı miis

tesnn olm11/c ü~re Alm•ng•nın gabancı 1111nilalarla olan mü~asebatmın tamamile ke
silmiş oldu;anu Noreeç so.lıillırinde ilci vopıırunıın batzrıltlığını bilJirmelctedir . 

Slovokyada Macar ekalliyetlerin tevkifleri 
Ankara 10 ( A A. ) - MllctJ.r ajansı : Slovalcyalla Maco.r ekalliyet/eri ara

sınd~ t"niş milcgasta teTJlci/at gopılaıjııaı bildirmekttdir . 

İngiliz tayyareleri Almanya üstünde 
Ankara 10 ( A. A. ) - lnıiliı 11slceri ta_qgarıleri 8 - 9 gecısi Almanya üzt

rinde 6eıinei istikı•f açuıan• g•pmışl•rdır . 

Almanlar Varşova önünden 
geri püskürtüldüler .. 

/inkara 71 ( il. il. ) - Polonya ajansı Varşovanın müdafaasına devam edil· 
dığini ve lf imanların Varşova önünden geri püskürtüldüklerini. cenubuşarkide muha· 
rebenin devam ettiğini bildiriyor. 

Fransız tebliğirıe nazaran garp cephesinde mevzii ilerlemeler olmuştur. 

Rumanya ihtiyatlarını çağırıyor .. 
11nkara 11 ( 11. fi. ) - Havas ajansı bildiriyor: Rumanya hükümeti yeni 

ihtiyat/arım sil~h altma davet etmektedir. Bugün silah altında bulunan kuvvetin bir 
milyon iki yüz bine baliğ olduğu zanned:liyor. 

Kanada hükumeti de harbe girişti 
Ankara 1 O ( 11. A. ) - Havas ajansmın bildirdiğine göre Kanada hükumeti 

11/monya ile hali harpte olduğunu ilan etmiştir. Amerika. bitaraflık kanununun Ka
nadaya da teşmil edildiğini bildirmiştir. 

Kayser den Hitlere mesaj 
Ar1;lcara 10 { A. A.) - Kayser Villırlm Baron Muller veda•tile Hitlere bir 

mes•j göndermiştir. Villıılrn hu m~sojinda, hazün siz 1911 /elalcıti11tlen çok Jalıa ilii· 
güle llir /eldlcelltt lcarşılaımış hulunugorsunııı demektedir. Hitler haren miilleri lc116al 
etmımiflir . 

Sovyet vapurlar1nda tedbirler 
Anlcıır• 10 ( A. A, ) - So-.gttt haricigtt halle komiseri Sovget ticaret ıemi

lerinin 11idigetinin anlaşılmcuı için, ıeıe •• ıündüz hamil bulanacakları işaretleri Y•-
611ncı laalcurraetlerin itlaın• tırıetmiştir. 

lngilterenin tedbirleri 
Ankara 10 ( 11. 11. ) - ,C{_oyter ajansı bildiriyt!lr: Denizlerde !fl'iJan gemileri

nin tama111ile kaldmlması faaliyetine devam edilmektedir. Esasen açık denizlerde 
Alman haro gemisi hiç kalmamıştlf. 

Londradaki salahiyetli mahfiller harbm kolay ve çahuk bitmiyeceğini, ancak 
Hitlerizmin Avrup11dan temamen sökülüp 11tılmasrna kadar devam edeceğini söyle
mektedir. 

Harp kaç sene sürebilirmiş 
A11i•r• 10 ( A. A . ) - lntiliz istilı6arat nezartti harbin i' Stile ıüreiiltceii 

llati11Uli11i Ji1ıl111rılc •ulatıli/ dnlet tlairıltrinin mtsai p·oır11111lerının on• tiirı h~ .. ,.,,.,.,,..,, ,......... ,..,,,,.,_,,.~, ' 
·-
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Orta Ticaret Okulll-1 talebe 

kayit ve kabul şartları 

0rto Ticaret Okulu Direktörlüğünden : 

25 Eylül 1939 tarihinde tedrisata başlayacak oları Trabzon orta 
ticaret okulunda kız ve erkek talebe kaydına 1 Eylülde başlanarak 15 
Eylülde son verilecektir.Orta mekteplerde okutulan genel Kültür dersleri~
dın başka gösterdiki Bürokomersiyal. Ticaret riyaziyesi, Milli Ekonomı, 
ınal bilgisi, Steno Daktilo gibi hayati ehemmiyeti haiz meslek dersleri 
yeni yapılan proğramları ve tedris sistemi ile bu elemamları yetiştirmPğe 
çalışan oTta ticaret okulundan çıkan:ar malum olduğu üzere ikinci dere
cede ~ ihtisas okulu tahsili görmüş sayılmaktadır. Mezunları Tecim Lisele
rinin ikinci sınıfına imtihansız girmektedirler. Taliplerin aşağdaki vesika
larla müracaatlan : 

A ) hüviyet cüzdani 

B ) İlkokul diplomaıı 
C) Sıhhat raporu ve çiçek aşısı ilmuhaberi 

D ) 6 adet vesika fotografı 3-4 

Hela ir.ş .! • . t eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encü

meninden: 
Merlcu İsmet paşa ille 

olc.uland<r inı<ı olanacak 67 2 
lir• 83 ku,uş keşif b ·delli 
helalar 2490 sayılı kananun 
46 ıncı maddtsinin { B) /ık
resine tevfikan T .f 9 939 
tarihine tesrıdü/eden perşem 
he tünü saat 15 de Vilayet 
makamında toplanacak olan 
Dt!imi Encümende pazarlık
la ihalesi yapılmak üzre 
14 gün müddetle tksiltmeğe 
konulmuştur. lstelc.liltırin 50 
lira 46 lcuruılulc teminat 
makbuz t1ega banka m•lc· 
fnp~arigle müracaatları. 2 4 

İlaç eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encü

meninden: 
Memleket hastanesinin 

939 senesi 99 kalem ildç 
ihtiyacı 1803 lira 76 kuruş 
muhammen bedeliyle ve 
21.9 939 tarihine çatan per
ştmbe günü saat J5 de Vi· 
liiqd makamında top/tına

cak olan Daimi Encümende 
ihalui yapılmak üzre 21 
giin müdJ.etle oçılc elcsilt
meğe konulmuştur. istekli
lerin hergün Encümen kale
minde meTJcud listesini tifr
meleri oe talip olanların 
J 39 lira 80 kuru1lulc m1l
oakk~t te'minat makbuz••
ya banka mektüplerigle En
cn""""#! mıiraca,,flarf. J-4 

Münhal mezbaha 
baytarllğı 

Trabzon Belediye riya
setinden: 

Belediyemizin h.altn (125) 
lira ücretli mubaha 6agtar
lığı münhaldır. 

Kanuni evsafı hoi~ istek
lilerin dihloma, fotoıra/ 
f1ts•ir tfJralcı miiı6itelerile 
6ıledige riyasetin• müraca
atları ilan •lunur, 3-5 

T ereyoğ ve ~u~urta eksiltmesi 
TRABZON VEREM MUCADELE D/SPANSERJ 

8AŞHEKJMLJC1/\ DEN : 

Müskirat bayilerine 
Trabzon İnhisarlar başmüdürlüğünden : 

Diıpaıuerin ft1kir haıt•l•rı•a tevzi edilmelc 
üıere jj!J mali gılı •arfınJa alınmasına ihtiyaç gö 

r4len · 340 lir•lılc 2.S lir• 50 lcaraş muvalclcat teminatlı 
400 lilo tcreı•iı ile 350 lir11lık 26 lira 25 lcurııı mu
••iA:111 tımil•atlı 20000 atlet Yamarta 4 Eglul 1939 
I• Ütl•tlcn ili6are11 on beı ıün müddetle açık eksiltmeye 
i.o•l•uıt•r. Şarlnamılcr Dispa.ıuer 6a1heki,,,liiinJ.e 
ıörildillr. 

Btuı bayiler biraları soğrılc laawtı tlolapları11de weıa 
iasltt ı• içirtlc şoğat11ralc ıiıelerJelc.i •ti/cet üurintle ya. 
zılı fiyatlardan /azlasıda satmulcta oldukları haber 
alımnı1tır. 

Bagil "rİft. rekabet fJe mriıteril~rini memnun dmelc 
ıayısine matuf olan b• so;utma işinden dolayı biraları 
ıişelcrJelci etiket üzerinde yazılı fiyatlardan fozlaıına 
ıatmagacalc.larının ve her httnti bir stbeble fJeleo cüı'i 
olsun hiçbir zam ıopmo.ytfc•lc.larının fle diiu ralcı. ıarep 
wrHir içkilerin de agnı lcagd ve ıart altında solılacaJc. 
laTının fJC f a~laJına satanların bayilikten çılcartılacakl11-
rının bili11meıi ilan olunur. T - 3 

::z: 
11 Eylül ,Jf ~ ez 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner 

Fakültesi Askeri kısmınan ka~ıt 
va kabul şartları : 

1 - Ankara Aslceri VettTiner olcııla11a 611 1'1 

siflil tam J.ıereli liselerden igi •• pelc igi tlereccdı me•~; 
o/on •e of ta1tlulı imtihanlarını t1ermiı olmaJır ı•'11 ' 
talebe k11bal edilecektir. 

1 
lstelclilerin aıalulalci fJOsıf "' ıartları lı11i% ol"''s 

lazımdır. 

A) Türlcige Cumlıarigıti te/11ııında11 o• förk 
ırkından olmak. 

8) Ytışı 18-21 olmalc, r 
C) Betlen tışeklciilleri ve ııhlt.otı oriııtl• •• hl 

iklimde faal hizmete müsait olmak [Dil r•lcdlctti •'""' 
lar alznm•z.J 

1
• . ,, 

D) Tavır fJ! harelceti, ahltflcı lcusurs•% ,,, secıf 

B 

sağlam olmak. 

E) Ailesinin hiç bir f ene hal "' 
mak [Zabıta •esikaıı ihr•~ ctmclcj 

AD 
8.M.M. t 
lll14 Ve il 
R••daaı 
C.ı, •• 
~llllalık 
~ ... i, v 
Dr. Ref' 
tet aıı 
tıır: Mu 

ıöhreti olfll'' 'rlık b 
llliiQte~i 
t._ aoa 

2 - lıteklilerin müracaat istitlal~rın• ıu wısik•l•''• 
6a;lanması ldıımdır : 

A) Nüf uı cüzdanı oeya masaddalc ıurdi. rl 
B) Sı hhati halclcında tam teıılclcüllii olİ' 

1• buri 
'iı içia 
tııvvet 

~•Piai&i 
it' ı ay i 

1ıi '•tı.ıa ~ 
şahadttnt1ff' llluıuzd 

hastane rapora t1t aşı lciijldı. 
C) lise mezuniyet oe o'ı•nlulc 

"Oega tosdilcli s•rcli. 

D) Olcala alıntlı;ı takdirde aılc•rl lcanıın. 11i•1 
f1ct talimatları kabul ettiji halclcında 111liıini11 'flC kert 
ıinin noter/ileten ttıstikli taalılaü.t senetli. ,, 

E) Saralı, ugurlcen ıesen, ıidikli, •~gı/"'d ;
çırp:nmaytt müptela olmaılıiı haklcıntltı oılil~'r 
noterlilct~n tastikli tault.hütnameıi. f Bu tihi laast11/ık t rı 
dan biri ile okulo ıirmezdt!n e'Ooel malul .ıJ~~' 
sonrad on anlaşılanlar olc.1Jldan çıkarılır flC ha nttJ 
ait hii~urnct masrafları velilerine ödettirilir.} 

k''' 3 - istekliler 6ulu•dakları mahalle .. tlelci ''b,ıı· 
lık şubelerine istida ile murocaat edıcelclu •• ı•·kl'~ 
rince ilcinci maddede bildirilen evrakı ilcm11l ıttt .,,, 
s.nra. Anlcartıda yüksele siraat enstitüsd Vel1'

1 

f alciilteıi askeri talellc amirli;ine ıönrlerilectlıtif: 
Jıf• 

4 - Müracaat miitld•ti Eılfilin 20 sin• lı•J'' 
Ondan sonra müracaat lcabul etlilmız. 

-il ha faz 
l•bbiiıl 
'-ticeye 
•lııncıy 
tiııi n.· 
tı-.l h 
llliaia 

~'1>.İııaiz 
~tıyoti 

11a,lllarıa 
'~ili is 

·~-i tı ~ .... 
~ • 1 

•bari~ 
'-t .. aıa 
"b.t it 
"'1a i 

)C.hı.ıya Q~t 
~ . •r. 
lllıı iı ,, 

~ .... t 

Jif• /''•a . 
5 - K•lnıl Julıul imtiltGnına i•ilı Jıl' Jif· ~" •ıa 

Şalaadetnalfle ılerecelerine ve mir11c11at sır11sıı•• ıl'' t' ~ .. ilıt 
lstd.li adetli tamam ol•nc11 itıgıt i,lcrl lcop•fl~;J "'1.";11 
kabul edilenler• mılracaat •ltikl•ri a•lurlllı l: / : < .. ı 
ile leb!iğat yapılır. f~ ı ..... i 

~ai 

Satlık radyo 
Belediye Encümeninden : ;~ 
Bılcdige!le 11it olup pHtll itltıreıin• mülr.ürll~,~, 

rilen bir adet Filips marlca radı• p•••rlılı.111 ••'"'~-~' 
tır. Talip!erin Belediye mızot ıalon• memurlıl 
muracaatları ilan olıı11ar. 2 ... 4 

Bacalar1n temizlenmesi hakkıodö 

~ 8iı 
~-, ıı: 
~,'f•c 

1 le 
~i~iıa b 

----il ~t-t ı t .... 
~, 411 

~ '••e 
l ''la 
~titr) 
~bir 

Belediye Riyasetinden : ·fı~· · ~'"•ı 
• et \i._. 

Bcletligı kananunua 15 inci m11tldeıi11in 21 ,,. ,J~' ~ ıı 
roıı maci6incı gonıın ••kuana 111en •tl•cek. tıdoblf k'',r ~~ıırıli 
lesindtn olu.role mecliıi Bcledigecı ittilaa% ol•noff _, tıf t1ti •i: 

lıtelclilcrin Tic11rtt od11sıntlt1 /c14gullı olJ.•lclarına 
tlalr ••lııleri ve m•11aklc11t t tminat makbas oega mek
t•l'l•rı Ilı birli/ete ihale ıünü olan 18 E9 l Ul 1939 pa 
••rlcıl trinıi ııı•t 15 te sıhhat ve içtimai muavımet mü· 
~mrlii,•ntle müteıılclc.il lcomisgona b•şvarm'.1.ları . 2-4 

ic11bın.1 teTJfılc.an Belccligecı 6ir ( Bactıl•rı temiıl1 ~ter 
Hortum eksiltme temdidi 1cuatı) 1cura1du;u evelce t1e ilan oıunmu,ı11. 0,.ır ~,- 01 

Şehir dahilinde fJukuu muhtemel y11nııral•'' 1,,.,,,~ ~;•ti 

~imyahane no~sanları alınacak 
Belediye Encümeninden 

. ~ . SS10 lir• 55 lcaıaı kıymetindeki muhtelif cins 
Bıletlı9• lcimgelı ı11tsi noksanlarının bir alJ miitldetlı, 
p••tırlıll11 muiagaıı olun•cağı ve taliplerin encümene 
m•r•c••tları ilan a/u,,ar. 2- 4 

Belediye Encümeninden : mek için /,adema bu teılciltit tale/I w11ka iulıun ;o .~ıl ,~1• 
h''~ f ..... 1{1• Beleclige itfaiyesi için alınmaıı ilin olrı1111n 150 metre dojruJan doğrııga ve mrıntazaman mahal/ita to 
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H•rluma ihale jiinu kimse talip 1ılcmadı;ında11 ckıiltnae lerelc. hac2 teşlcildtı•ı haiz olan h.er •v •• iter nıl ",I, ~ 
1j-9- 939 tarihine teıfJdii/ eden Cuma gününe lcadar nin brıcaları temizlettirilecejinden '1lezlctir teşki/4IJil-'IJ: ~•tillıl~ 
•n giin müdtlıtlı rcmJit edilmi#ir. sup!aTının h•ne fle matSJHelcre ııldilclerintlı kıff ji/İ~ J 1 •G~ 

Taliplerin ayni tünde fle dipozito makba•larigle bir- teshil at ıösterilerelc maagy•rı olan ücret m•k' f / ~ı-t 
lilc.te encümene mu,acoatlnrı iltfn alunur. bacalarını temfalettirmcleri lüz•mıı. ild11 •lan•':--~ ~ttil ___________ _;_ ______________ ...;_ ___ ~ ''•t 

YENüVOIL BA~DMEVü 
Her Türı·· Tabi işlerini 
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• En. Temiz, En· Ucuz, ltn Çabuk Bir Surette İhzar Eder 
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