
IAHlll YE BAS MUHlftftlftl 
NKIR llKtTI KULAKSIZO•lu 

PERŞEMBE 1 
Fiyatı 

16 4 kuruş 

lnci. TEŞRİN 
İlan satırı 

5 kuruştur 

1941 Glln11 i8ÇCD nyıl•r 
20 kuruştur. 

~ 

'.\ 18 lnei yıl . Sayı 28Sfi 

• 

YENiYOL 
MATBAASI 

En son model siparış ettiğimiz 
Kartvizitlik yazılarımız geldı 

En ucuz ve en temiz 
Karhizit yaptırmak istiyenler 
Y ıniyol Matbaasında yaptırıllar. 

Manasız 
Tefsirler 

T ~rkiyenin, harp yapmak 
. f ~ nya yapılacak harbe 
~I ırak etmekle elde etmek 

Timoçenko 
çekiliyor 

Şiddetli muhareb.eler 
devam edi;or 

Necmiôti 
Gençlik Kulubünde 
AkıHpor Oıu~llk Kulttbu 

lla birleterı~ BOlgıcı f ed re 
etilen Nıcaıau ıençllk kw!Dbu 
beyett umural1eıl dun aktı 

Kunduracılar ctddHlndekl :reni 
kulOp biaaaında toplnurık bir 

koorre akdetmiştir. Kongre Rl 
1ı1et1 ve hıretı uaıuııılJf!Ce 

Tevfik Vural Clrnoaıu, •e ki· 
tlplikltrf'; M111tıfı ye Kımal 

al manian çok ağır 
zayiata uğrattık
tan sonra Viyaz
mayı bosaltmışlar 

lngiliz - Alman 
Havacılığının umumi 

Manzarası 
1939 harbi başlarken bOtnn 

tahminlerde mlbv r b11vııcılıtı· 
om, istatistikler Ozerlndekl ra· 
kaırılara bel b tlıyarak PelODJll 
n buoun mOlterlkl olao logtı. 
tere Ye l<~ransaya karşı harbe 
girişti~( kanaotı nrcu. Almıo 
tanıreotıttlnlıı silah ıayıııoı 
6.800 olarak eörmınln yanlıt· 
lıtıaı zaman n hadiseler eoı
tercll. .Bu2ua tabıkkUk. etmit 
-lr beuba nazın• mlb•er tıJ· 
Jarıcilitlain Avrupıa nl111mı 
b"rltine 40,00() tınnrellk bir 
hın ortlusiyJe glrlştltlnl •e 
buııua ber uman için 20 OoO 
taaealal cıphelırde bulundura· 

Cennetimiz 
ismine ne söylersen/~ 

söyleyiniz, tabiate hakim 
kuvv~t Cennet diye Türk 

' v11tamnı yaratmıştlf. 

Bun~lan ruhlırm sükun 
mahnlll. kuduran fut1 rı•
lıı w pes diyeceği ver. şüp· 
hesiz ki aziz vatammlzdlf. 
Yurdumuz Cennettir, zirı 
muhayyel cennetin bütün 
şer4itine sahiptir. 

ıst d'· · . t ~ ııı ve yine elde etmek 
ıı ıyeceii bir m e n f a a t 
yoktur. Sulh fart l 
içiade mle1111 b' ahr ı . ır a· 

Moskov11 14 - ( lJ. a. ) 
Mareşal Timeçelto hu ne 
kadar Moskova c~phesinJe 
çtkılmeye mecbur kalmış 

isede alman zırhlı tümen· 
ferinin Sovyet hatlırtnıla 

açı/1111 gedikden geçmesine 
m11ni olmaya muvaffak ol· 
muştur. Veyllzma ve Pıri· 
yant kt!simlerinde şiddetli 
muharebeler devam etmek· 
tedir. Viy•zmll etrafında 
durum kart~ıkdır, Bu böl· 
gede muayyen hfJt re cephe 
olmakdan ziyade ordu gu · 
ruplarrnm bir haıeket harbı 
yapdığı görülmektedir. 

Al~anlar pepheye yeni 
kuvvetler getirmeye 

devam ediyorlar .. 

~::•n ı~ameıinden Ye bütün 
aahgı da refah içinde 

iör•ıkten baıka bir dn· 
tünceıi olm•yan diirüıt Ye 
lıtün ıiya t' · . b' it ımızı herhanıi 

tllır 1 hadiıeyi sebep kılarak 
r Ü t"' iM k ur u tefıirlere kalkıı· 

•h.' b!ayda Yer•ez •• bu 
ıç ır ı d aman a cephe te 

~•yllleri uyandırmak gibi 
T arp oyunlarına Alet ola•as 
u~ç ••tinliğinde bir ıiya: 

11etı zedeıl . . lib eaıye dahi teyec· 
c .edtcek bir emelin ku•· 
Ye~ tırafinden batka wapa· 
carı b' . ~ 
dl ır 11 yoktur. Y eai 

Çıkıroaıu seçilerek: ruınam•· 

cleki mıdd•ler gOrDfDimU~lOr. 
Ruznımedeki madd•ler m1l· 

clbi11e idare tııyıtl intlbıbıaa 

ıeçllmlıtlr. Nizamaawula mııd 
tltl mabıuauna fire latlbabıD 
J•palmuı buuıuotlı ıOı allD 
Arslaa Atı•an "Na\m Tuıerin 

htJ•tl •••miyıcı kabul ıtlilea 
cllleklerini mtlteıklp iatihıbı 

iefilmiş; hıtlhıp ıoouncla Japı 

... tef tasam .. eırı yeol idare 
beJetlae A&Ab Erclemll, Tı•'ik 

Varal Clrnotla, Abdullah Zı· 
rahoeıu, Arelın Atamıa, Oı•aa 

Çıkar. ômer lık:•nder, Iemal 
Çakırotl• aeçilmltlerdir. Yeoi 

-.-(._J'.>-

Moskova 1~ - ( •· a.) 
Dün gece yarısı neşredilen 
sovyet tebliği: l 3 ///r.teşrin 
de kttalanmız bütün cephe 
boyunca düşman/il muha· 
rebe etmişlerdir. Muharebe 
bilhassa viyozmsda ve piri· 
)'ant istikametlerinde sıkı 

olmuştur. Günlerce süren 
şidderli bir muharebeden 
senra düşman insan ve mal 
zıme itibaıile çok i zayiata 
uğratılmış ve kıta/arımız 
viyozmayı boşaltmışlard1t. 

1 I /lkteşrinde 16 si ha va 
mu hafi 106 sı tayyare ıneıy
danlarında olmak üze,. 

cıtı muhakkaktı. 
Yılaız fU nrkl; Alman bava 

Mareşalı GörJoı, kendialoe e· 
mınet edlleıı mibHr anacılıeıaı 
tetkll ederkea caıha ıl1ade kaırı 
ordularıaın mOşterek bartk•t· 
lerdladeki munffıkl1et şııaı

larını gOzönOntlı tutmut H 
mahtellf c.ptıelerde gt>rUldata 
ılDlmotOrl!l " ıırllh Tllltılarıa 

Sıc•k iklim, mutıdil ik· 
/im, soğuk iklim. bun/11rm 
hepsini bir kaç saatlik se
yehatla müşahede etmek, 
ancak bu cennet Jiyaıil• 
mümkündür. 

"Çaydan tutunuz. incire 
kadar her türlü "ebıtl 
yetistiren ülkede kömürden 
gümüse /ı.adar her mıdde 
mevcut ... 

Bütün bu unsurları nef· 

f 
nya alemi içeriıincle etra 

ID& İyi -d • ıoz açamıyttnlardaa 
oııaaıı tabii olan bu ıae•i 

Her iki taraf ta ihtiyat 
l1tını ateş hattına sürmüş

tür. On iki gündenberi es· 
kfmfş olan alm•n taartu · 
zunun yavailıdığı aşikardu. 
Yalnız mütearr.ızlarrn değd 

müdafiierinde zuhiı araba 
/arı müthiş sl rette hasara 
maruz kalmışl1r. Flkat sov
yet tamir •raball!rmm kine 
nisbetle daha yzkm olmuı 
Ruslar için bir avantıj 

hlare hı1etl ar11larııda topla· 
na.rak kYIOp Ralılııi ıeç•ık 1~2 a!man tay~aresi düşü · 
oıre koa2re ıOH ermiştir Mem· ıuLmuş v• tahflp edilmiştir. 

. Jaaı bıfıodı t17yarıyl d• fa. 
tihdam ı49rek kira ordularııı 

. muvaffaklJetli bir şeklltle takip 
edebilmiştir. 

sinde toplayan muUtin in· 
sanı dünyanm vegine ırkı 
bizler. teker teker hiç bir 
Jfktn kendisinde toplaya
madığı iyiliklerin hepsml. 
en mükemmel manasile 
kendimizde toplamış bulu· 
nuyoruz. 1 ürkten gayri •n· 
sur• reh•vet veren, tenbel· 
/iğe stvkeden /lu rahıtllk 

Böyle 40 000 gibi' akılları 
~;y~~tleri flpheıiı bugüakü 
k r IJe l[iilüaç bir tekilde 

D- h lekıt ıeuçlltleo ıp:>r uburntlı ' uıman cep eye seyyar 
oldutu ka•ar fiklr nb11ıada .ta kıtal•r ve fazla mikdarJa 
tleterJI aizmetleri dokunan NEc tayyara sürmekde ve çok 
•lAti Gençlik Kultbanoa 7eni bürük olan insan zayıatma 
idre 1ıeyıtlnl tebrik eder nzi. rağmen müle•ddit kesin
tıleılıde ltıtıırılır dllerll lt:rde taarruzu inkişaf ettir-

baret nrecık rakamlarla k•t •· 
118 birliklere kkartı blylk. B· 
rltao711 1mpsrıtoılnk ban kYV· 

Htl•rlain pek mebdut sayıtlıki 
tay1arecllltl1le kartı k.01abll•i1 
olıH1101 takdirle kartılımak 

arııla•aktadır. Ve biz ayni 
~•manda buaları, Oı•anlı 
uııparat l • fa . or uıunua hariç meD 

.. bizi, daha fazlı çıllşmaya. 
daha dikkıtli bulunmayı atlen ıaüdafaad k' t ı· · · •e 'b . a ı ez ıgı 

d 1 atalı ıörüı kabiliyetin· 
'fAea ••hrumiyıti ve sapla · 

teskil etmektedir. 
...... -=--------=--==-ı===-......o:::=-==---=---=~- meye çalJşmakllad1t. 

1~=a=~e=fl=e=r·=~========I sevkediyor. 
Nitekim. aziz vatana el 

d.a•ı•• hareketleri ribi ebe Halkavi Faaliyetleri 
•J•te aıiite 'h b' . 

el •eccı ır mazı· •=============ı::;:::,. en 'lb ,-
1 •m almaaıa ıarılda· 

lllaaı addederiz Bualarıa bu 
lle•iden . ' Hallkevi Temsil Kolu 
Y
e . T propagandaları• 
•ı 6rkiy d • S y P•ca· .• e yaptı11 ••ya. osyal ardım Kolu 

Bayramda Rizeye 

gidiyor 
1 

ıı aluıler elbetteki da. 
-: iıtibzadaa ibaret kala· .. Çalışmaları 

ca tır yeni 'lılrk. l bir t~tkild ıyeye 0 pn H•lkevi kışhk m~sal 

Her zaman çok güzel 
çalışın ve geçen kı$f•n beri 
bize çok güzel eserler veren 
'fa/kevl TemsıL Kolu Ra
mazan Bayramı içinde Rize 
Hılkevinde ilci temsil ver 
mek üzere Rizeye gldec~ktir. 

ed..U.den •bu•uku! peyda devresine verimli f atJliyet· 

Y 1 
11e•ı falaolar l ., . . b l apı •caiı ki 1 G erile gırmış • unmaktad1t. 

r le ._ a a re mez. e- B d: airalanaıı ağızlardaa ucümlcti•n olmak üzere soy 
lar reı~ı. biyle ufıata . !sal yardım kolu •~k yerinde 

•il bızce biç bir degeri ol•rak yırtiıma muht•f yurd· 
~:ktur. Eter Tlrkiye bugll•· da~l•r• elini uz•tmış. giyim 
ta ~heaaem düaya11 orta- eşyısı teniine başlamış. 
tiı:• a tek cepheli ~ıiyaae- Son hafta içinde 300 parça 

RizeJe temsil edilecek 
ola• Kör piyesi ile liyşe 

kar~ ~~k alaı ve biU6a va- lt•tlar p•lto, caket, yelek 
edebil ~ arafbiı•ı muhafaza d•ğıtmışt1r. Bundan başka 

d 
ıaıııe bu Türkiyeni ainıa ıulb k 

1 
k . 0 bu Kol köy/O şehirli hasta· 

•peretinin her akşım tem· 
sil salonund• purvalarma 
hummali bir surette çılı
şılmaktıdu. 

. çu a ma ııte-
•eıındeki iırarının zaferidir. larm muayene ve tedavile· 

1 
B~tü. n inıaalığa karıı tile de fısılası;t. bir surette 

Rizeye gidecek Temsil 
Kolu kadm erkek 25 kisilik 
bfr kafiledea mürekkep 
olacaktlf. o an d her gün meı:nu/ olmalct•dır. 

• 
1•1~ •yru ve ıamimi. "

11 
.. 

ytetı~ıu çok ıeae evel iıbat 
e mıı elde b' ı ua erce •eıika 
~~.•cutturl . M .. eli Batvekil
ıiı ııra anad d M 
İ•önü bü "'- a. a illi Şef 

JUa bır b k'k 
tema• ed le: a ı ate 
d6ayaauı ere TGrk milletini 
fakat mi~; mltevazı ve 
müdafaada ıd nıeafaatleriaai 
"d• . • ea kork cı alcı bir •illet ol ~nç, 

de etmiılerdir· İ t arak ifa. 
yük hakikatin d: :._ b~ dbQ. 
ae IU.Crln Ul 
• çen uzun ıenelerd 
haclia obn en _•onra 
bir laar Uf ve pek tilmullu 

. P karıı11ada T& k" 
yeıllla •a · . . r l · 
leria ta ~etdı ~Hae bu ifade. 

a.en ı · d' 
çataa hadiı-.ı .11 ar. Gelip 
b• "Cflb• r-.h • d 
ır baıkalık ' y.. reaıa e 

ba tuıar · Yaratamadığı 
. • •ıyaıet bu " . 

aynı biiylk ada awı yıne c h ••• b. d f 
U• W'reiıi ııfatile .• a 

tlde , 1 6 d daıaaa 
" • t•ttuiı ezeli 

t.--UNUrULMusBıLGILER~~ 
____________ ____,, ____ -- ____...,. .....______.,-.._---: ~ 
• Anupı Ruıy111 4,3!ı0,000 metre, 7Qk11klili 40 metredir. 

ııfkllometre, Aıya Ruı1uı iıe Bu sarayıu Uk temel taşı 7 
;~;~00,000 ktlomE tre murabba· eyh\l 1929 da ablmıo ve loşı:at 

"' 1916 EylQ.hıauo ltirladı 7 ıeae ı.ıDrmUştQr. Uluslar ıu111ı 
Bulıırlıtan RomıDJ•J• llarp lklıl Fran•ıı, biri lniçreli, biri 
lllm etmiıllr. Macar, biri ltalyt\u ol111ak Oıtrı 

• Almıolırın 1914 - 1918 bew wlcnarıo eseridir. 
bıırbl denmıacı 11efere çlllıştır. 
dıltlırı derıiza.lı IQllli 1ıtd i • .Pitator ve1a Flaator 
u1111 372 dlr. "' .ıı Mlliddao enel altıncı aaır Yu. 

• lat11ı :reni bltea lnlo· oaa fıloıoru Y• rı1ui1ecllerio· 
H4ekl c Uluılar Sıra11 > DlG deadlr. Siumdı dotdutw 1o1. 
toplaatı 11loau1YD eb'ıdı; Huıı. ıeaır. Ri7aal keşifleri bı1k.kıada 
ıuau 68 metre, reaitlltt , .., bir ıey blliomes. Buııuaıa bera-

doıtıuk aiyaıetidı·r. Bo-yle ber kırat cedvellala ioaclı oaa 
ıtfoluour .• 

Kilneı kadar parlak bir ha. k 'k • Kliıdı lcıd edın belli 
1 atte leke aramaia, tefsir - detlldlr. Fıkat mll8dctaıı en_.ı 

ler yapmaia kalkıımak ıü· ikiocl aaırda oebıtıd ııtıerloi 
lClDçtilr. bam ur aallne i•tirere.ll ._ olılll 

C 1 R Ç 
blr 1aprak Jıpmık flkrlalıı 

ema ıza ınor lelllıre alt oldut11 •"••kllıldu. 

lf iman hücuml•rı mev· 
ziler/111izie çetin bir muka· Şilt maçlarına 
vemetle kar$ıl11şwor/11r. de· Bu haftada devam edildi 

kalkdığı her devirde uzanın 
ell~ri bir kaplan çevikliği 
re ctısaretile kıran bu yur· 
dun öz evladı. tarih huıu· 
runda binlerce <def• imti
hanını vermiı ~e mulla/fık 
olmuş bir Ltılebe rahatlığı 
ile bu qün de ateş dünya· 

Bu pazar Cumhuriyet 
Stc.dyomunda Şilt maçlarına 
devam edilmiştir. 

vamtı hüc11mlar yap•n t•r· 
yare/erimiz kara kıtalarınm 
harekEtlerine. f ••I bir su· 
rette yardım etmiştir. Her 
kartş toprak için düşm•n 
büyük telefat vermekde ve 
çok büyük mikdar•• mü· 
himm11t gaybetmektedtr. Ce 
nup lstik•mt.tindekı bir ke
simde olmanl•r subay ve 
asker ol•r•k ıltı biaden 
fazlı 6/ü ve yaralı llermiş· 
/er 54 tankla mühimmıt 
yüklü 190 k•mron külliyetli 
mühimmıt 2 J top ve düzi
nelerce mitralyoz gaıbet

Use spor yuvası ile ld· 
mangücü •r•stndiJ yapılan 
maç pek heyecan re alaka 
ile takip et/ilmiştir. Neticeyi 
gayet güzel bir oyun çıka· 
ran Liseliler 3-2 sarı ile 
kazanılmıştır. 

Nafia Müdürümüz 
takdir edildi 

smı seyrediyor. 
K!ndi cenneti içinde e· 

b!di sükun ve sulhun ver· 
dlğl selametle bahtiyar 
yaşayan millet, sına dünya 
kendi hallndeii ut•nır•k 

ooruK 
baksm. -

Yol " vıpı işlerinde aek· 1 
edea •ırlm.li mesaisinde• c1oıa1 ı Hami Konura P , 
Nafia MQdDrQ Mahmut Yonat'a Bir müddetten beriliıinli 

mfşlerdir. 
Vilayetten Dlr takdiraaae nrll- 1 b td bu unao olarak stan u a H · 
dlll memnunlyıtle luber alın· .. amı Emniyet Müdürüoıuz 
mıttır. Çalışkaa ve ~e"'erll Na· · ü Erıu ~ Konuralp e•velkı g 0 

• : 
tla MQdUrlmDıtl Dil dt tebrtk . b . · e aelmıştır. 
ederiz. rum yolıle ıe rıınıı • 

·"".='==~,,....,,,==,,,,_.~==~====~======-=======~ ~ 
:;:::!! • 

!limanlar cepht.nin ce
nup bıtısı istıkımetindeki 

kesimde ye,ıi kuvvetler ge· 
tirmeye devam ediyorlar ve 
ltalyan. Romen, l111c~r kı~ ~ : Günün izleri ~~~~ 
talar.ında kuliam> orlar. Mu- d 
kabil hareketlerimiz dOş· Soğuyan Havalar Karşısın a 
man ilerleyişini durdur- L k ~ ...,r:e 
makda ve düşmanil azım - ı Fa · rıı ~ 
zayıat verdirmektedir. Bir 1 ellşl çarş•m· Bir aldır söz ıardıc : Pıtrf oban n g h kikıtl 
kesimde subaylarda dahıl badl\Q b ilidir .. oıııib.i bıı seae K'f mevıiml b~ vaııiçlıdı 
olduğu halde ıkıbin beşyüz »111 pa" acı otıırak <>.?rettcelt Har sene ılık bir a k rıtba· 
düşman imha eiılmiştİI. aıaçea s )obıabar .,n alorloia bil fılk.i şldıieti, K.•t

10 
a 

f(uçük bir sovyet havli filosu baraiıi ol11 ier•k • . urlataıak •· Karatıal>er tablriae takılccaklıra t••U tu ı! Di> 
• tı tank. yedi z1thlı otomo- iıttrim ki, ıcıvıa ,ı·~•ıtli oıaası buııanktı werılt altın " ş . 
bıl. 9 lop. !22 mitralyoz beılı mıı:aıııaiyıtl muolp bir bıdiu dtğllcılr, d OJle 
yuvası asker yüklü I ıo kam· Kıtı• en mutıia ııııiyacı olu yıkaoik. oıerlu 9 1 

... r 
1 il k. il ••Z!I fi•• . 

yon, ve mühimmat yüklü bir fılı.ir 1ıırnt1Jiııı, ıısklkat ıutQa ıoı.ıi e ır ... , 70 _ 8o 
21 kamyon tahrip etmiitir. Kö1J10rOn ~ilosu 10 kurııt•· oduaaıı ldtoııı k 
Bu kesinde .yapılan ha.a pmJ• oıdoklH ıoora bu 'iki aa•do7I ka•ro horlcl :~p-~~ . 

bir :nrıırıt baliai atıyor, aeri kılıyor fındık k.at.111 Ali btın 
muharebelerind• yedi alm•n Etı, rıadık kabutu ıl•c•k " rıl~k.etıede,.19 B: un· 
tayyaresi düsürülmüs yerde aabır kuneı , 0 nıbııfel oııtınet aılemek ıazım. 1 'l 

d 
21 h ' , sOJ eJ•• ızı e t•yyare tı rip edil· ıurları aef~iad1t top ayımayaa vatıındaşll nemeo temlat 

mlştir. Dinyeper petrosk ki, aatilı utımet eatıor. O.ııuıı iila :rak.acıık Ol•cld• 

çevresinde büyük seyyar k.abll d0iildlr. b cıdır 
çete kuvvet/uf müstevliye Hik.llut ıcıılır, takat hakikati ılzlemek dı ık~ troİa il 
karşı ş!ddatini gayb~tmiv~n ı' t Yaltac.1k wadtlelerl aataa euafuı 9ok ti~•~tll ~lr t~ icl· 
b · t I il J , tdl tutı.ılma.ı asrıu•Uol tekrar etlerkıa Jır"• aoıt tJ 
..ıır çe e . 1ar 1 yapmay• 

1 
· lırla ner b.alde çaaaız kılmarıcaıı1a l•aaiyoruı. · 

uer•nı •dıyorl•r· . az - -
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Tütün Müskirat ve Saire fJ A----~--
Nakliyat Eksiltmesi C e 

İnhisarlar başmüdürlüğünden : 
Vapur ve motorla Trabzona gelecek ve Trabzondan 

aynı vesait ile gidecek ma nul tütün. yaprak tütün. müs. 
Airat. Suma , ispiıto, Barut . lev11zım Bvş ••ndık çuv1tl 
b•lyalar1 . Bidon gibi inhisar• tabi madde ve eşya/um 
iskeleleıden ( şartnamesine bağlı liste mücübü'1ce ) 
şehir dahilindeki anbarlara ve bu anbarl11rdan biri birine 
ve tahmil şarti/e sahildeki kayık ve motor/ere nakil J 3-
10-941 iarilıinden itibar(!n 15 gü1 müddetleekslltıne;e 
konulmuştur. 

Talip olanlorrn ihale gününe müsadif 27 -10 --941 
pazartesi günü saat l J de ( 1i5. 12) lirahk teminatı "U· 
vakkate makbuzlarrnı da alarak Trabzon ir.hisarlar ba • 
müdürlüğünde müteşekkil komisı•ona muracaatle· ş 

. . .. k . ı ve 
şartnamesını gorme ısteyenlerin de başnüdürlük t 

Sa 1 
H ne 

Reşadiye caddesinde Elektrik santralı 
Yanında ·üç oda, bir mutbak, Bahçe 

Ve kuyu'yu havi 11 · numaralı Ev 
I 

l..\cele satlıktır .. 

16 1 tnci Tesrin 941 e 

Merkez hükümet konağı 
tamirat eksiltmesi 

Trabzon J)efterdarlığından : 
ı - Eksiltll'eye konulan (1000) lira keşif bedelll Trabzon 

Merkeı bQkOme t ka r.: ıığı tamiri eksll taıesl 7 10 '41 terilıloden 
ltlbuea lö glln müddetle vçık ekslltmeye konulmuştur . 

2 - Bn işe Alt evrak ve şar11ame şunlardır: 

A ( Ekıiltme şarton li:ii 

B ( Mukavele proje i, 
C ( Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi, 
D ( Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

lıtıkliler yukarda yezılı bu evrekı Trııbzoa defterdarll· 
tıad ıorebilirler 

3 - Eltallt e 21 10 941 tarilline mUaadlf sah gOoQ saat 
on da Trabzon d rterdn rlığındu 2çık eksiltme sorettle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek ıçln isteklilerin 75 lira munkkat 
te111ln11t mektubu veyıı makl:ıuıu ve bun~an başke eşetıdakl fe· 
ıikaJım hıfz olup rosterınesl lhımdır. 

Ticaret odası veslkuı bu işi başıır11bilcceğioe dair Nafia mO· 
dUrlOğünden shoımş ehllytt vaslkast 

Fiat murakabe komisyonundcn .- 1 Giirmek ıçın içindeciltre ve konuşmak için Açık eksiltme ile Kaymakam evi 
I Avukat Salih Zeki Tugtekine müracaat edilmelidir. y 1 k Fosulya Ilı Sııdo y ~ flnlları bakkmdıı k I " Q p t 1 r 1 Q C Q 

-b i • I "/ a / Si JŞ ~u es ne ugrama ar1 ı an o un ur . 1-
3 

l!teklilor yukudıs yazılı hQtUo Y8Saikile birlikte defterdar· 
lıkta müteşekkil ek Utauı komisyonu rehıllğlae mQracutlını 
i!An olunur. 3 -t 

y"pılan 1eni değişiklikler eşqlıde yazılıdır '· osı ıyonı.:muzca 
S!lde Y•~ (E·ltllmc:aı,) toptan ı ıs l'Malt ., , Vilayet Daimi Encümeninden : 

mlş tuzsuz tere yeı?ı 135 kıırtı~. eıate LS Pakt"tien Açık artırma ile icar artırması Moçka kazası kaqmalcam evinin ilcmaii inşasına a;t 
Horoz rıısulyıısı toptnn 19, 75 Peralreıte ttir.zim kılman 7ç.O liralılc /ce-rJi üzerinJen 23 gün mid· 
locebeynz, ,. ıts, 25 ~3 kuruş Vl" t ...J • d J yJ• 

Barbu!Jya., ,. ıs. 75 ° 18, 50 · ., 
1 aye uaımi encümenin en : · detle açık eksiltmeğe konulmuşlar, Muvakkat teminatı 

Alaca .. ,, ııs 11 1t ,, Hususi muhasebenin Çukur ça.lJır köyünün kaymaklı 56 lira 25 kuruştur. Ek5iltme 31-10-941 tarihine çatan 
Çalı ve şeker fuulynsı topterı 17 p ". lS ,. mevkiindeki 17 tlönüm tarla 'l!e !Odönüm çoyırlığmın 3 cuma tünü s&Bl 15 de <oifaget makamında topla1tacalc 

Bu fiallırdan feıleya satanlıır hakkı arak_P.~te 20 hruş se~elilc. sabık icar bedeli olan ( 216 ) lira üzerinden 20 olan daimi encümende ihalııi Y' pılcco~tır. Ktşif fle ıart-
uuraun bUkOmlerine tevfikan kırn . 1 ki ntla Mı Ilı korunaa k.ınu ı11n miidtietle o,.ık arlırmgg· a çıkarılmıştır . k l h .: k 1 . 

= ~1 1 
bat ppılacetı ııao ctunur M r namesini törme istigen erin er giin e11-cumen a emme 

uvakkat teminatı 16 lira 20 kuruştur . oe talip olanların mao kkat teminc:tlar!Jile meıkur tün 
Enstitüye Erkek Muhasip 1 k- 22-10-941 tarihine çatan çarşamba günü .saat lj fJe saati• encümtne muroctıatları ilan olunur. 3-4 

B ·kd·· ·· K·· E O ınaca de Vilayet malcamında lop/anacak olan daimi encümen- ı-----------------------
eşı uzu oy nstitüsu·· M .. d .. l .. .. de ihale . l '- '-1 'I k • 

1- Taliplerin memurı"n k u ur uğunden : ta er - Sl yopı acaıdır. Jste1< l erin mez Ür gün ve .saat 1 mt·ı han la 1 u·· zumu kadar 
l anununda te b 't dil cumene müracaatları 3-4 

uygun olma arı . • " ı e en evs f • -----------------------
2- lise veya ticaret mekt b' M il 1 k 

müesseselerinde mulıasiplilcle ;, ';;e;~nu TJeyahut Dc7J!et i i Müdafaa Mükellefiyeti me· mur a ınaca .. 
mış bulunmaları. g zr memuriyette çalış. K 

J- Talipler birdtn faııa ld · . . anununun 27. inci maddesinin Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 
M•arif müdürlüğıinde 2() l~ t.g9u talc.dude Trohzor. d ... • • 1 h kk d k 
imııhnnda ma•atfak .ı ... ıa. -

4
1 1a•ihtnd. açılacak egıştıri mesi o m o onun B i r 1 i ğ i n d e n : · 

4- Askerliilni bitirm;ş 
1

• 45 ~"•" No: 4112 Kallul tarihi: 22 9 94! 
malorı ıartfır. ve Y•ştan gakarı olma. 1 eşki/atımız iıin lüz:Jmtı kadar memur alınmak üzere 

Tı l . 1 · /'}•'. iı I - Milli Müdafaa Miikcllıfigeti Kanununun 27 inci miisabaka imtihGni açıl•calctır . .5- a ıp er tmtihano g ı· k nuı. 11 , ı. 
b t lr en ( M..,~ uı •ş•fıJ•ki ıelcilde Jeıwiştirilmi,tir. 2 - Müsabakaya girmek için ortametcüp. orta ticaret hüsnühal maz atası. a/)k r ' "k . Uıus teskerelerini T h 1 ~ •I tes1eer · ı • h . • .' 11 idi 11ckıl vcmtaltınnrn başkalarına Hiılmaıı oeya her melctebi 'Uega lisı mezun• olmaic ve yaşı 18 den oşa;ı ıetirecelclerdir · esın ' sıhhat roporurıu) karı;~ bır ıe~ple elclcn çıkarılması haı'inJı on tün içimle sahfp feri 30 Jan gızlcarı /Jalımmamak şarttır. 

Talipler ar;.sında halen mohasip/'kl ilı•ta alo.ıli• Milli Mltlo./aa Mi1kellefigeli kornisgon/a,,na ve köylerde 3 - Müsabaka imtihanında kazananlar altı aylık bir 
f•lışmış vlce ,a ı~mhalcta bulunanlar ~ e "halalcalı bir iıte tlıır, ht~etlerinı oe agni zama11da belediye tcşkilati olan yerler- stoj~ tabi tutulaccklardır. Bu stoj müddeti zarfında arta 
kendisine anunı aklc1 o/d . ercı olunııcalc l· a~vtdılen muhtar we ilıtigar hegetlui oarifelninin hanld d"ire- . l :5 

ugu t kd' ve ~rce ıfa d"l -·ktep mezıınl•rına 25 , orta tıc'lTd mezun arına 3 v• fJerilehilecektir. a trde 35 Ji,a m rnod . J e 1 ecejinclın bahfı 14 12 933 tarihli ni%amrıamedn altıncı ,...., 
aoş ı. '

6
1111

•e Jarılı beledi!/e mımurltımı• bildirmeie t1e alanlar d• lise mezunlarına 45 lira ücret otril•cektir. 
l-2 l(aıa al arın <I k- l . J • k l d ~ le • l le le l 

Y I • M IJ p l rJ 1 a ve ga oy erıtıcıc •gnı ma am ara gaz ırma;o. 6orç 4 - Ortak •t:ga orta cocuıa o ma azamın ar me-
e r 1 Q ar azarları ~ •• - u ;r ar. •u sonunc•lar ia/ıa efJVCl difer mo.ho.lden e/J.en çıkarı/. yanındafc.i (a.snifde tercih ıebdi teşkil edet:e/ctir. 

Trabzon Mag
"' azı ... ıuessdesesi mııarsa o nıa.~aldeki salahiyetli mak•mlaro. ga~dmrlar. 5 - Kazananlar birlik merkezinde veya ortalc. lc.oo· 

ları K!g ilıtfgar lt.egııtleri ve yuk•rrtla bahs olunan belediye memur. 11eratif lerin lıerhanti birinde istihdam edilmelerinde um•m a Sin a Mük llaı~rda tahrir i,ltrinin ve seferi~ Milli müdafaa Müdür serbestir. 
Müusesemi%de mevcut 150 f".l " etme~ efıgıti islerini,. vaktinfie ve doğru olarak yapılmasını takıp 6 - Stoj dt1•resini takiben yapılacak mesleki imtilımn. 

•müddetle açik arttırınaya çık I adet bo9 sac.dık b" 
1 

verm~~eoe k~rıunun dışında haral<.et edenleri kornis,yonlara haber da mııvaf''ak olanlar yuksrıir.i sıra ile 40, 50, ve 60 lira 
a b d r 75 arı ınıştar B ır ay M" rrııcoardurlar. , , 

muhammen e e 
1 kuruştu · eher ıand - addı ı. o_ k . "hl d . ·ı. ·J· ı ücretle daimi lccıiraya alınacaklardır. T J• 1 · 15 11 r ıgın Madd l.J!Cl ancın neşrı tarı n en ılt? .Jren muıııır. 

a ıp crın - -941 & 8 7 - "1us'"halcaga girebilecek/erden ne tibl ve.sikalar • 
5 k J ·ı curnarteıi Ü memurdu e • u kanun hükümlerini icraya icr11 vekWeri heyeti in• .. 0

/o ' 7, pey a çe crı e ınüracltları illn 0~ nü ••at 15 de ı----r-·------------------=3~--4:._ arandı;ı. tahsil derecelerine göre, nelerden imtihan gt1pı· 
unur • 1 4 ı laco;ı 'Ue mü.sa/Jakaga ait sair huıusatı gösteren i%ahna-

P azarlı kla teneke S t-:1-"'-=------=-- ~-. G AUT HI ER V 1 O AL meler Merkezde Person•l serı1isinde oe satıı kooperatifleri 

Belediye Encfun . o 1 ocak AN. İLİN VE ALIZAı~tN BOYALARI , Müdürtükl~rinJe oardır. Talipler bu iıahnamt1gi ıörip 
G•zhanede meocut 235 ad·t benınden: E :" alabilirler. 

k" • " oş benı· V iŞLERİNE MAHSUS HER CiNS KUMAŞ iÇIN 9 - isteklil•ri11 22 'irinci tıeıı·in 9'1 tarihine lcadar 

~::;~ h;~ı~:e 
1

~;;!ı :~n~ke_si pazarlıkla ::1:;ance:;:i ile ]!; H O R O Z Umum"ı satış izuhnamelerde yazılı evrakı müsbite ile birlikti•. Birli;i-
n erı saat 14de - ır, lı.ı/ip miz umum müdürliğüne, Trabzon ve ord•da imtihana atl•rı ilan olunur, encumen• f1ıür M 

-------;:;--:-;-:---:------ acQ. ARKA tirmek istigenlerln Trah•on ve ordu kooper11tifleri ftf ü. Ek 'I P A K E T deposu : diirlüklerine bir mektupla müracaatları ilô.11 olurıar. 2 - 2 
Si tmeden kald ---.-... -- lstanbuı çıçekpazorı 

DEFTERDARLIKTAN. ırış _BOYALARI su kıtı Altıparmak 
b · - banNo.3-4 Bin lira ~deli keşifli Hük ~ -

keşi/namesinde tadılat l/Clpr/nc • udrnet konağı /amir t 
. d'/"/c le "" cgın an iti< a ı 

mek üzre şım ı ı c si/tmetlen k ld .'ar ilan edi/. 
o ırrldıgı ti~ l 

~ an o ur.ur. 

Kir 
Gazi baddesi sonunda a ne 

ve solunda d . 
güneşe nazır suyu tesisatini b" enıze ve 

b h. h . 5 , ır salon b d bir mut a ı avı numaralı . b l . , eş o a, 
ralıktır. a ıçelı bir ev ki. 

Görmek istiyenlPr içiod k'I 
d k ,. H e ı ere vey B l pazarın a ağıtçı üseyin C f a a ık-

muracaat etmelidirler. a er mağazasına 

" 

ı· ~ .. Dr. Şükrü Göksu ~·~ 
~ Bınnci sınıf . . ' 
~ Cuınart . sınır hastalıkları mütehassısı t•• 
~ cıt ve Paıa .. rtı 

17 den 19 a k ~ guoletinden maada her gün saati~· 
uzu\.ı a ar DlÜracaat edecek hastaları 

ı,. SOKAKT . 
AKI nıuayenehanesiode 

~~~~.~"".~- nıuayene ve tedavi eder 
-;:~~...:-.:~~~·~··· . 
Pazar 1 ı ki a . -.- .. "''.'::""' ,,..,....,.""~.,.. 

BelediııeY~z~ rn~sası yaptırılacak 
Motorluk d . cumenıhden · 

gopt l aıresi için b. d . 

1 ırı acajzrıdan tali l . ır 0 et gazı masası p:ızarlılc.la 
4 dı ınıümene mür p erın salı 'lle crı'?Ja günleri saat 

acaatları il~n olunur. 

• 

Tamirat Eksiltmesi 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
.1 - Pulatanede idaremize aıt 11 ve B numara/J yap· 

rak tütün •mbarlarmda y~ptmlması gereken tamirat işi 
3-11-9-11 tarihine müsadif pazartesi günü ihalesi ya· 
pılrnak üzre 15-10-91) gününden itib•ren ;.Oqün müd· 
det le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 6715 /lf/J .55 kuruı ve muvıklcat 
pey açmaside 5o"3 lira 67 kuruşdur. 

3 - Taliplerin inşaat iş/erindeki ihtisasl•nnı müey· 
yit kanuni vesaik'e BaşmCdürlüğümüzde müteşekkil ko
misyona muracaat ederek keşdnome ile şartnameyi 
göndermeleri i/8n olunur. 1-4 
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