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İlin-;;tırı 
5 kuruıtur 

Ollııfl ııeçlll uyılar il 
20 kuruıtur Haftada lkl defa cıkar • 

ihtikara dair 
p i~aıanın içinde ihtikara 

dın teklinde tapan ba · 
zılırı, '•taadaıları müte
ıarrır Ye hükumeti metğul 
etmektedir. 

. Hayıi1et Ye ıerefin, ah. 
likı halk eden birer 111be 
olduiana inanlarımızdan pi
yasada çok vatandaı mev· 
cuttur. Bu1alar araıında ah· 
ilk kaideİerine karşı ıuu 
ru İflemiyen bozuk ruhlu 
kimıeler vardır. Bunlar bir 
kilo eıyada bir kaç miıliai 
kazanmak aibi menfaat düt · 
ıünlüklerine tenezzül et
mekle hayatini kirletmiye 
meyyal ve taraftar olanlar· 
dır· Hepimizin taptığı inki · 
libcilik zihniyetinin tam ifa· 
dcıile, bunlar bizden deiil· 
dir, lıte bu gibilerin rubun
da ve ıuurunda iılihat 
yapmak ıayeaile ihtiklrı 
öııli1ecek kanualar vaz'ediJ. 
di, Bu kaaunların tatbiki 
içia de komiıyonlar tetkil 
edildi. 

lhtikirııa binnetice mem
lekette müdbit bir Mef alet 
yaratacak korkunç ifetler. 
deıa biri olduiuaa iyi inan· 
aıak lazımdır. Servet bir 
tarafta yıiıbr, kazanç mem
baları kurur, vatandaıın 
eliade avcuda iıtira kuv
veti kalmaı. Umumi harp 
içiıadeki Taziyetler doiar. 
Bu ıel Ye ıeyliptu kendiai 
kurtaranlar pek az olur. itte 
korkunç ıefalet bu noktadan 
hatlar. lıte ıuurunda milli · 
Yetçıliiin, memlketçi olma 
IUn duypıunu yaıatmıyan 

ıaval'ılar millet ve memleke-. , 
tın hayatına kaıdeden böyle 
vaziyetler ihdaı eder, Millt 
hilJdkmet her itte old11iu 
ribi bu iti• de ileriıini yiik· 
lek bir ihata ile dütllndü 
'' Tllrk ·milletini bu kor. 
kunç akibetten ııyracak 
kananlar ııeıret ti. lu ka. 
llUnların ceaai hlldimleria :•il çekiamiyealer • ftref ve 
•yıiyetioi feda ederek 

yıkılıp aittiler ve bu vaıi
Y•tlerdeıı mllteııebbib olma 
:ranlar iıe yıkılıp ıitmek 
tedirler . 

Vatandaıı bir r.e•i ıoy· 
mak demek olan ve hlikfa · 
metin kanunlarıııı tanıma· 
yan muh_tekirlerin ıehir için. 
de adet& eıkıyalak yapmakta 
olduldarıaı itiraf etmeliyiz, 
Şu halde balkın ıeçim ıart
l~rını çıkmaza ıokan ve feci 
bır ıelaletia doğmaıına ıaba 
açmak iıtiyea bu ıoyıuncu 
meafaatpereıtlere '-a b' · . ·1rı 11: rıı ır nevı ııtı il . mabkemelcfi 
teklinde tetbirler alııımııt 
M k ır. 

qru azançların bntnn va· 
tandaılar araıında temin 
ettiii itibarli, ıerefli bir 
laayattan ayrılmak, ıoygun. 
culuk duyguıu ile ve harp 
ıenıiııi ve f ıraa t düıgllnO 
olmak bı11ile hareket eden. 
ler binnetice ıabıt feliket· 
lere maruz kalmalrtaa baı· 
k~ .bir iı yapamazlar. Bu 
ııb!ler ıerek Hikümetçe 
•aııfedar olanların ve ı•· 
••lcıe en yakin tanıdıkları. 
::: v~ en candan ildamları· 
,_ ~le ibbarile memleket 

'Mlltt ...... 11faUlı 

Ruslar 
Moskovadan 
sonra muhare

beye devam 

edeceklermiş 
Moslcova 10 - ( 11. a.) 

Moskova konferansındaki 
Britanya heyetinin reisi lort 
Bevorburk konferans hak· 
kında beyatta balunmakdan 
imtina. etmiş sadece sun· 
farı söylemiştir : 'Ruslar 
cesur ve inatci, bir millettir. 

llmuika heyeti azasın 
dan amiral Te/Jey de şöyle 
de.niştir : Ruslar sonun• 
k;. dar muharebe etmek 
karaflndadular. latibaım 
şupur naziltr Moskovayı 

almaya muvaf/ak olurlar· 
ken R11slar cephelerini ilah• 
ge1.i/ere çekerek mücadeleye 
devama hazırd1rlar. Raslann 
cesareti kır1lmamıştı.r fi/. 
manların muvt1kkat ml vaf. 
fakiyetler elde etmesi müm· 
kündi.r. Fakat bu muvaffa· 
kiyet/erin. Ruslarm cesare· 
tini kuramryacağma eminim, 

Rusyadaki 
askeri vaziyet 

ve Japonyanın 
hatti hareketi 
Vaşington 10 - (11.a.) 

Rusyadaki askeri vaziyet 
karşısrnda Japonyanm hattı 
harekatine bütün mahfil· 
lerde büyük bir ehemmiyet 
11tfedilmekdedir. Japonya· 
dan ise bu hususda hiç bir 
şey sızmamakdadlf. iyi 
malumat ılan mahfillerin 
kanaatine göre Japonlar; 
Mosk•va mu1 arebesinln 
neticesi kat'i olarak . ani•· 
şilmıdığı. ve Sovyet muka 
met/ deuam eylediği müd· 
detçe hiç bir harekette bu
lunma y 11caklardtr, 

Öyle anlaşıltyorki Ja 
ponya halen Çinde meş

guldur. ve rus dra"n.u son 
ermedin yeni seryu1eştlere 
atllmayacaktJr. Birleşik fi 
merika lf vrupadaki vazire· 
tin inkişafını dikkatle ta· 
kibetmekdedir. Bununla be
ıabe,. Japonyantn en ltüçük 
bir hareketi pasifikde der· 
hal yeni bir vaziyet ihdas 
edecektir. Halen ne Japonya 
ne de llmerika bu vaziyetin 
çabuk husulini arzu etmc
mekdedirier. 

rabzon Borosunun sınıfı 

Almanlar 
Moskovaya doğ 
ru 20 mil daha 
ilerlediler 

9 uuou yıl .. önimlDü lr.uUaciı

fımız Dil Bayraaı Of Halkevinde 
Adliye vek&lett loce taoıım fevkalade tuehilrlcre 11hae clmuş, 

•e te'-llğ olunan Uçret tuıtesice HaJkevl Reiai Kemal Alıp dilimiz 
nuarao mHcut Barolar !lç ıı. tızerlndelr.i tetlı:llr.lerin aetiaelerin· 
aıfa ayrılmıt ve Trabzon Baro- dH vücude relen eserlerin mabi· 
ıuoun dereceıl blrlacl ıınır ola· yetiai belirtmlı ve tlrlı:çemizin 
rak teıblt edllmlt oldutu haber zenıi• kayaaklarıaı aayıaıır. keli· 
ılınmıı,tır , aeler il&erinde labat ye ifade edeu 

"""k:==a'""n==u==n=ı=.,=1=n=p==e""'a==ç=e..,.,.ıi~n~d==e==m==a==h==.~ı kenfer&Daıaı ıenit bir .ıialeyiei kit. 

volup gitmekte devam ede· le1i takdirle dialemiıtir. Kemal 
Alap dil inkillbıaızın ilmi ve ıi · 

cektir, Şuurauzca bir hareket yui eeebelerlae ve Atatürküo 
ve İptidat bir hıra uiruna oibaoıllmOI debaaın" temas edea 
ke-ndilerinin Ye çoluk çocuk koaferaaaıaı mlltealtip Murif Me
larının hayatlarını kurban •aru Asam Çil Bayramımızı kut· 
v~rmekten batka bir it a&· lıyaa aözler •öylemiı ye Liae me· 

sıa•u Necati 18 naol Hardu 18 
remiyecelderdir • lıı:oi aara katlar TOrk fairlerlal• 

Cemal Rıza Çınar tUrlwlll ..... " a.w.M11111ta 

,.. 

.. 
-~-

• 18 lncl yıl • Sayı 2835 

lille r y•pmııtır. 
B. Necatiden aonra Ooiver· 

.iteli Lir bk be kaymakam Be· 
aicia özdilimiz üzeria.ıelr.i raalı 
etüd ve talllillerine dıir olaa 
müDteıir bir yazı&ıaı okumuıtur. 

Proır.mı• ba ıkretle btbikindao 
aonra Kaymekam Tevfik Beaia 
Dil Bıtyramı mOnaaeietile H,llt· 
eviain ve bilbaHa 'fukuflu ve 
liyalı:atli arlı:adaılarıaı pek iıtif•· 
.leli bir gece yaıattıklarıoı va 
Halkevlerioio inlı:ilip bayatamızcbki 

kurtarioi bilyftk roJilnil vuzubl• 
ifarte etmif ve vataodaıları bltüu 
boı valı:itleriai bu fikir oeaf .ada 
r•çlrmeye davet eden ve Ke••· 
lis•e ait aalı: mlı: alkıflaaaa veciı ..., .. , .......... 

YENIYOL 
MATBAASI · 

En son model sipanş ettiğimiz 

Kartvizitlik yazılarımız geldi 

En ucuz ve en temiz 
Karhizit yaptırmak istiyenler 
Yeniyol Matbaasında yaptırıllar. 
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Hiade ve t 
20 ·~ numara 
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Rus kuvvetleri \ Sovyet harp 
bir çok yerleri t e b 1 iğ i 
Geri aldı \ 63 tayyare tahrip edil-

Moakova . (a e..) Le legrat 
1 miş 13 tayyare kayıp 

tan son uol n beb rl re ğOre M.oskefll - (ı.a) f!o•yet 
Kııllordu şo rin bntna yakın t bllğı: 8 llltttfrhı cana kıta. 

okta\ rını elinde tutmatdı larımız bntnn tephe bc yan1a 
d nm ediyor. Rua kUYVt!tlert dOşm ala ınudaae çarpı,mıı· 
blr çok k.Oylerl gerl ılınıştır. lıırdır. 4 i'kte,rlode, 6S a han 

H d d d · d' uhor belerintle •e ıo a •er-
in is an a şım ıye daulıı.rda olmak 011re fı ~ tı&J· 

kadar görhlmemiş 'f re tahrip edllıı it Te 13 hy 

mana r alar Y re ga1b dll ittir. Bir ol•aa 
n kliye femlıl batmlmııtır. 

Bom ay • (• 8 ) Ro1ter bil 6-7 ilk.teşrin gectat kıtı· 
dlrlror: H1ndhıtaoıo şimal bl!ll 1 rın: ıı b tca cepbe aoya r:oa 
bu udu Oısrlndek1 vlllydl ubarebeJe dnalD ıtmlşlırdlr. 

t rlndo yapı\aa • me l ketin l 
ukerllk tarihinde ~ı diye ita- ngilteae bombalanmış 

Ace 
s ti 1 k 

ane 
Reşadiye caddesinde Elektrik santralı 

Yanında üç oda, bir mutbak, Bahçe 

Ve kuyu'yu havl 11 numaralı Ev 

Acele sallıktır .. 

J Görınek için içindecilere ve konuşmak için 

1 Avukat Salih Zeki Tugtekine müracaat edilmelidir, 

• 

11 ı 'noi Tesrin 941 
------------------~~ 

Merkez hükümet konağı 
tamirat eksiltmesi 

Trabzon ])efterdarlığmdan : 
ı - Ekslltcr.•ye konulan (1000) llrı: k~tıif bedelll Trahzon 

Merkez hUkQmet knnağı tamiri eksiltmesi 7 10 941 tnrlldoden 
lttbuen lr> jlUo mUd~etle açık ekılltmeye kooulmu~tur .. 

2 - Bn i"• alt ıvrak ve ııroame şunlardır : , 
A ( Ekılltme '&rtoamesi 
B ( Mukuele p rojesi, 
C ( Yııpı lşlıri umumt ve feocıt şartnamesi, 
O ( ~ııyındırlık işleri ıenıl ,ertoamesl 

lıteklller yukarda yaııh ba evrakı Trabıon dE1fterdarlı. 

tındı ııreblllrler 
3 - Ekatıtme 21 10 941 tarihine mOılldlf sah gllnft saat 

on da Trabzoo deftı rderlıtında açık ekllltme stlretlle yapılıcıktır. 
4 - Eluiltmeye girmek için isteklilerin 75 lira m•nkk'at 

ttminat mektubu YeJft makltuıu.,.Te bundan ba~ka aş11ğıdaki ve
slk:aları haiz olup ıostermeıi lhımdır. 

Ticuet odaıı vuikaaı bu ı,ı başıuabileceeıoe dair Nafia ma. 
dUrJUğünden alınmış ehliyet THlkası 

19teklller yukarda yaııh blHUo nsaiklle birlikte defterdar
lıkta mUtPşekkil ekıUtm.e komisyonu r•iıllğine mırecutlım 
IJAo olunur. 2 4 

Müsabaka ile memur ve stajiyer 
alınacak 

Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden : dıır eşl e reallenmamış mene• Lı:>ndra - (a ı) Hı va DU&· A k 
ralara bugOn b vaden yıpılan retl tebll~I: Daa gne erken Çl artırma ile icar artırmOSI 
bir i tıll\ darbtsl teşebb en ile saatlerde bir d06•H tınareıl V'J" 
lıışlnmıştır t hrlp r alltelere ea l•gllterenla ceoup Cotuı:ıunda l ayet daimi encümenİ8den : 
uygun bir tanda rapıhıcaktır. bir rıolr.tayn boahe.lar atmıthr. m ~~susi muhasebenin Çukar çagır lcögü.nün /caqmaklı 

1 - ldaremlz dt mnohal maeşh nı UçretJl mem oıiyet 
ıer le nçretli ıt,jlyerlere orta mektep m ıuoJarı mosaltaka ile 
ıl,aaeaklnrdır. 

T 'fJ re toplarını a geçir ek Zal'lat " has r nl •••ttır. eu ~ındelci 17 dönüm tarla ıve TOdönüm pgırlrir~ın 3 
lçhı p raşntcUer bırek,t ııece · 1 T h b · senelı le sab le · 
COk TO bunları tayyarelurle Dllk· 0~1 iZ ar ıye D&ZlrlOtQ fÜn .d l lCar btdt/i olan ( 2J6 ) lira Üzerinden 20 
ı dilen ıuteJarın lndlrllliit ı ta- t e b l i h i ;u fittle oçılc artırmgğa. çıkarılmıştır . 
ktp cc \Ur. Bckl nllmedlk Londrı - (ı.ı) Iııtllı her- 2;.:akkat teminatı 16 lira 20 kuruştur . 
ı adetlerde bombardı ııa t J· biye neıa .-. eti te~llti : Almaa de v·ı • I0- 94 J tarihine çatan çarşamba giinii s11at 15 
yarelerloln tralt ilk oktılel' red,oınınun, yarılı n huta lr- \ d .h' "Yet rnalcamında lop/anacak olan daimi encümen 
•tıcak.l rı boc::ıb!lardan lnfll& 1 rla d•tl~llrilmeal bai ku aı I ı: ;r a~tsi gopılacalctır. /ftelclilerin mezkur gün ve saat 
lac k ve t111yatt ınratıe bışkn u ıkşa yapdıtı bıJHıl he· cunıent rrıüracaotları 2-4 
yolhırıo kullanılaıuı l~·ln bayılt rlne u rlerla, lçladı bulun M·ı .. 

Unakale merkezleri b.brlp e dukları bata aoı r•mll11! ha ılı Müdafaa Mu''kellefiyeti 
ilmiş olıcılltır. 14 tlite rl ~ rekct ıtmlyeceklerdlr. K 
k:~:;t!~t~,~ ~:~akııd~;:~k~:i:·. Kiyefin düşmesinden onununun 27. inci maddesinin 
Bu a evralsr Hlndlatım bıv sonra Ruslar deg .. İşt• ·ı • h kk d k 
taarruzlarına ,karşı koruy,cık Moık.on _ (ı.ı) Ro,terla v*n iri meSI Q in Q CnUn 
ve b lk yıldırım hntblnl öt· "'~ fi N 
r lmh ole.r.Jk.hr. Bl11lPrca & k.or huıuıı mul:ııblrl iil<tlrlJoı : 15 - ıı o: 4112 Kabul tarihi: 22 9 941 
bu kılublerc lıllrfik decek- gOadeni rl bilhaaaa Klyr fla Aladtl1 ı ~ 
lir. Hl dlstanın esaslı mnJde • dOısmcalndenbırl n:ı.lJtt çok madıitti • - .Mılli Mü.dcJaa Mühlltfiyeti Kanunanun 27 inci 
sında •e a uılard lşblrl• i kcrış k.dı Ancık bugQıı emni ~ Tahri::ı;:;;ı ı:k:lde Jefi~tirilmiıtir . 
yııpaı 

61 
ı teoen balk lı~r katı: t>llfl rıOyleoeblllrkl c pbtr la han;; bir b 

1 
" 0 ı •asıtalarının ba1kaların• satrlmcuı ••g• her 

bftyllk blr a!Mm gO ternıektedlr. t~ll ik ıl olaa c \lp böluah:de lcaıaba/a,;e;:. e
4 

elden çrkarrlmaır haiinde on gün içirıdı sahipleri 
ehem lyel\i bir dllıelıae huı\ ihtiyar hı • 

1 
ı~lı Mdtlafaa Mlllc.tllefigeti lcornlsyonlarrna oe köglerde 

İegiliz hükumetine ol uo ve buredı tutııou\m'J• tle lôğvı:d~;' errne t1e ayni z<1manda be/,.Jige ıeıkilati olu ger/er-
Finin cevabı muTBrtık oıuomuıtor. KlJefln lerce i/a .;.~ m~~tar fle i!ıtigar htyetlui vaı:ifelerlnin hanlcl d•irt

Helılnkl • (e.1l) Bugau Hel 
11lokld ef ğıdr i rea ı teblli 
0 şr dllmtş\lr: L'lodrıye iltica 
11tmlş oloo Noneç ha~ t1 ethıln 
flnlandif d· ki m!lm alil uııı 
to ı ile evvelce Fin buı Qmctke 
göot!erllmlv bı Jug n ltıgillı 
nohsın Fin bükOmellol e 
vabı p z rt l gDnO Loo raya 
l>Udh\lm k Oıere Flol, lldlJıulakl 
lsveç elçiılse YP.rll lşllr. Flo 
b6kQmetl maıtecl Norveç bQkQ 
metini Fin hıırlctre reıaretıne 
gOod rmlş olduğa muhtıra ce 
nbını v r lşllr. Bu lkl Fin 
cevııbının net!celerl gO::lderlldlğl 
y rlere vasıl olunca neşre ı. 
lecektlr. 

Almanların zayiatı 
LO dra • ( " tı. ) Loudreda 

ıı klm olan rtkr gOre 11tm 0 • 

ıarııı ııylık tııyyare gııybı yapı 

blldlk.lcri tay r• re mtkdarındao 
açyna fazledır. Bu fikir, olman. 
ısruı ayda lklbio b JUı tanıır 
gey>plıırına d ir Amerika en 
g len melQaıotn ldayıarnekda 
ve P. m rl e, in tltere •e Huıı 
yanın yda tııyyaro ynpıl rı bir 
arl!dft eltı bla t bmln dllaı k. 
tcdir. Hu ra nma gpre mihvere 
dOşmon dcv'etler bire iki tl 
betlnC:o btr DslUn Okl ı var 
d m ktlr. 

Almanların Moskovaya 
büyük taaruzlaa1 

Lonar ( c:) Anlaşı d Cın 
gör ım n t ~yl t Moskovı 
istika tıı::d ~ldd tlenm kdo 
ı .. enlngrat lStlkımellade ııdtııı. 

dOşmeslnden ıonrı ruılaruı ~ok rnodeıinıie 1 ece&ındın bahis 14 12 933 tarihli nizamnamenin altıncı 
gOç aalar ıeçlrdlk.leri ve ıl lcaıaba/a :aır/r beLttdiıe memurlarına bildirme;e ve alanlar d• 
mnolnrın iddia ettıtl k.ad ; el: ludarlar "; a cıe ya lcöJleri,.Je •!Jrıi makamlara ya:zdırmağo. borç 

nkln beraber lnı111ca fe mal rnrıl•rıa. " Jonuncu/ar iaha eovel dijer mahalden elden çıkarrl-
ıcm ce C•Jıplıra utrıulıklar; 0 rnalıaldeki ••lehiyelli makamlara ya%dırrrldr. 
itiraz gOtQrmu aneık ok Kög Oıti a 
bir kaynıık.taa Otrendftl ( tyl ları haıardı ' lı.tye~leri cıe yuk•rıda bahs o/unen belediye mtmur. 

ru lar1 cenup ordularını aı: .. ~Ore Mitkellefigtt; i le~ah~ır iıl~rinin ve •e/erce. Milli müdafoa 
toplamaya e kıınetıe dJl dea etmeft oe k 1 inr,. vaktuulc t1e Joğru olaralc gapılmaunı takıp 

D raeye ve ~ anrı11un d d . . I h muvıı trek ol uşlardır u rmt'ie mecburd 1 
111n a hara1<.et edenlerı komrs.von ara aber 

ti nutıua M d ur ar. 
ne cPıl olarak ılmıol a de 2. B k 
rı dotru olan il •rırı lı Macide & • 

8 
u anıın ıttşri tarihinden ilil,:ıren '""idir. 

mnvaffaklyetsiıll"e :rleyftlfri .!?!"n-.urdur. rı kanan hükümlerini icraya icr• vekilleri 
~ Uaramıştır 

hegeti 
2 - 4 

Kırımdaki duru• hl · 
yııkıa eodlşeyı •ıl •errnıç bir 
derPcede iyidir Pold Jeck 

· ının do, 
m aladeo l 'Jnra Uııkorı . 
laşma tevebbtııo durduruı-''kt R .... v 111 

us orduları cehhede 
Aukaırı (ıt.ıı.) _ 0 

orferauıoı o Ozerl dç devlet 
bl t 1 o e btlvQk. 

r es rl olmuştur. Şltııdl -
Ordu11u dışardan k Ru 
ttl"l k endlstae lcnb 

6 aa1r ve akı 

,. ..... ~AUTHIER VIDAL ., 

E~~ILI~ VE ALIZAKIN BOYALARI 
ŞLERlNE MAHSUS HER CiNS KUMAŞ İÇİN 

HORoz 
MARK.~ 

PAKET 

•BOYALARI 

Umumi satış ,, 
depo.su : 

l ·tenbul Çiçekpızarı 
ıokeğı Altıpumak 
, • 4 han No. 3-harp mılıemeaı iele~ hııllode 

matla ionnlyor Y t etlue iti. 
eusdı blyOk Brlt e erli bu llu 
rlkad muazı · aı:ıya ''Ama. ili' 
dil esi sm fayretıer ıur ··. -~~ · Şükrü Göksu ~; ne '' bllhıua b 
' mlekette kn u ıoa 

1 ıımgeleı 1 çCmıenwenıeııt 
pnaandala a maa lıhdara pro. 
ve .. Husy r i•e loflratci teairler 
tasıtıdııo a eybiode di:ı nok. 
bun:ı 11.la:ı"p;ıa: propagııdolır, 
nlcgr8t l Ol eş tletaıesln. Le. 
'1 • geslr de k ar~a kuvveti to nıtk-

aıına retaı er toplanmış ol. 
dQş c lebdl:lo ıehılll Y•kıo bir 
Dl el •ltıı:ıd b • 121 ltlmaua 11 llluıı. 
Ltnlı:ı.:radııı k r11 eri ıııraınyor. 
lıırlle mu.ı ela i •e dtmlr Yol. 
o dueu n şn ~ temin etene~ 
önce dıba bl; i~tdir. Ktedıın 
nlc vuk.uu muıi ı.ıello darbe. 
rrk Lealırratt~emeı laede ge. 

Bırıncı sınıf · · ~·j 

I
• C sınır hastalıkları mütehassısı ~ 

uınarteai ve Paz .. . fil 
1? d ar gunlerınden maada her gün saat ~ 

en 19 a k d '~ a uz a ar müracaat edecek hastaları B 
3 UN SOKAKTAKİ muayenehaneıinde a 

_!ı • muayene ve tedavi eder • ~ 

İlan==-= 
T" b:on S Ih h 11·~· d u ukuk hQL · 

"'" e11: ıum. 

Müda"ei Fatma _1 avaıkaı Ra:. b • • gıı ler oelcili 
ı. . ~ 1 

'" ınuddıale h Kara jQndarrrı b JI An. 
fazlı vı rüftka; ;,: ~g ~k•lııtıde 
rg/edi;r.i . I • y lerrrıe ilc•ıne 

~· = 
duğu bi/Jirildiğinden haklc.rndaki 
figap karar!nin ilıin en tebliiinı 
ve mQhakemeninde 6 • 11 · 9n nktadır. Berllnln ,ael&hlyclll 

soıc lerl dnn ecncbt ub bir 
ı re L~alc rat bOlgf'ı!nln bl 
rl el plbna g ediği 1 ıOyl mfş. 
tir. Bu zotll re gör lmanlııı 
M skovaya kar ı bllyUk ttıar z 

ı rmı Slmolenksdcn Y•Pncıı 1 rdır 
cenupda et diki •e gerekse 
v rloldlr. vııı1et oıllret 

~ r:ıa eyı şu d 
cari muhale• . _, qu acıaıuu 11 

.. mesınue• M·dd f aı/1nr11 ı" t .1 · u calegh 
os ~rı en mahrıld 

perıernbe ıaat 9 ze biralc1ltı1011na 
krırar verilmiştir. yeumi me:zkürde 

m.alık~rnıge gelmeJifi v•gahut 
kanuni bir vı:kil tönJermtdiği 
takdirde 'birdaha malıkemt!Je lca 
bul o~u~mayacaiı cihetle ğiyıp 
kararının tebllf mQkaı•u11a kQİfn 
olmak ü:ere kegfiget ildn olu,.ur. 

mogup ikamtt 4hi e ol-
aa meçhul oıılun-

2 - MQaabakada 10 9 8 7 numara almak ıuretlle pek 
(fi iyi derecede ka1ıınular 15 lira maaşlı veya 60 liru Oçretli 
mımurlyetlere 6 • 5 numara almak ıuretile orta derecede mu· 
vartak olanlar tıkdır hllkkı idareye ftit olmok Uzere 20, 2r> , 30 
lira aylık Uçretll ıtajtyerliklere tayın edileceklerdir. 

3 - ~t•i deneıiade mu•affak olanlar maaşla nya llçretll 
memurJuk:ları geçlrlllrler: 

4 - MUubıka~ı munttak olaolarm hlareoin teklif ede
c ğl yerde nzifı kabul etmesi şarttır . 

5 - Tallplerla 788 uyılı aıemurın kanuaunuo 4 ıcı •ad· 
deılndeltl ~ıutları halı olmakla beraber Devl t memurlyetlne ıl
receklerln 30 yaşıoı gtçmemı, olması IAzımdtr . 

6 - Jıılftaabıkıya girmek: hıtlyeoler 18 tO 941 Cumarteal 
gQaQ aaal 13 e kadar dile~ca n evrakı mUıbltılırlle ~erabtr 

Vllılyet P. T. T. MOdttrlntnoe morac uıt etmelidir'. 
7 - Mnsab'lka 20 Blrlnol tışrln 941 pnırteal illDtl ıaat 

ıo dı yapılacaktır . . 2 2 

Açık eksiltme ile Kaymakam evi 
Vap~ırılacak 

Vilayet Daimi Encümen inden : 
Maçka ka%aıı kal}makam evinin ilcmall inşasına a;t 

tanzim kılınan 750 liralılc lc.eş/i ıi2erinılen 23 tün mid
detle açılc. eluilt11te;e konulmuştur. Mrıvalclcat teminatı 
56 lira 25 kuruıtur. Elc~iltme 31-1O-941 tarihine ,atan 
cama tii.nii Hat 15 de fJilliget malcamıntla topla•acalc 
o'an claimi encmmende ihalesi y11pılacaktır. Keşif •o. ıart
namesini ıörmelc istigenlerin lr.er gün •""'"en kalemine 
~e talip olanların m•v•klcat teminatlarıile mukar tün 
ve saatta encülftene mııracaatları ilan olanur. 2-~ 

İmtihanla lüzumu kadar 
memur alınacak .. 

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğinden: 

1,şlcilitımız İFin lüzuma kadar memur alınmalı ıiıtr• 
müsabaka lmtihflni oçıltıcalctır. 

2 - Miisab~kaga ıirmtlc için ortamd.ttp. orta ticaret 
mele tehi V8qa lise mezunu olmak ve gaıı T 8 den tışa;ı 
30 dan gulcarı bal•nmamak şarttır. 

J - Müıabalca imtihanında lcazananlar 11ltı aglılc bir 
stoj2 tabi tutulac1tklardır. Bu staj naüdtleti zarfındtl ort• 
wıılcttp mez•nlarına 25 . orta ticaret mezunlarına 35 'O• 

lise m~zunlarına 45 lira ücrtl 'Clerilecelctir. 
4 - Orta le. fleg• o •tak cocuğu olmak kazananlar me· 

yanıntlalci tasnif de tercih sebe6i teşkil edeeelctir. 
5 - Kaun•nla1 1:: irlik merkezinde vega ort•lc koo· 

pertıtiflerin herh•nıi birinde istiltdarn edilmalerlntlı •mum 
Mü.dür ıerbestir. ' 

6 .. - Stoj de•ruini talt.ibtn yapılac•lc. mıtlekf imtihan. 
da mavtJf fak olanlar gıık•rıİci sıra ile 40, 50, oe 60 lir• 
ücretle daimi lcadragrı alınacaklardır. 

7 - Müsabalcaga ıirebileceklerdtn ne tihi oesilc.el•1 
arandı;ı. tahsil derecelerine töre, nelerden imtihan gapı· 
lcca;ı 'Oe müsabakaya ait s ııir ltasusatı gösteren izalın•· 
meler Merkezde Pusonel serfJisinde fit! satıı kooperatifleri 
Müdürlülclerintle fJardır. Talipler bu izahnamegi ıörap 
alabilirler. . 

9 - iıteklilerin 22 birinci tf!ırin 9' 1 tarihine lcatillr 
izahnamelerde yazılı eorolcı müıbite ile birlikde Birli;l· 
miz amum müdrirliiiüne. Trabzon ve orcl•dtı imtihana 
girmalc isligenlerin Trabıon "' artla kooperatif Itri Mi· 
darlüklerine bir mektupla mür11Hatları ildn olanar. 1 - 2 
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