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OlnO. i•O .. uyılar 
20 kuruıtur. 

Fındlk PiyaSası Yükseldi 
-~abuklu47, iç96kuruş ... 
Ş k Fındık ar Sovyet harp Hava harbi > Fı·yatları 

t bl• • • Londra 16 - ( a. a. 

C h e IQl Hava ve dahili emniyet ne· Bir kaç gündenberi fin-ep esi M:ıskova 17 - ( a. a.} zaretinin tebliği: Bu gece dık piyasalarında ani olarak 
B t d k 16 ilkteşrinde bütün cephe az mikdarda düşman tayya bir yükseliş görülmektedir. 

a 1 Q İ akisleri de çarpışmalara devam et- resi ingilterenin doğu sahilini lstanbul fındık ihracatcila. 
G erek Hitlerin nutkunda mh iştir ' bM uha.reblkeler c~p..1 · bir iki yerden aımışlardır· rının ve istokcılarının şeh-

ve g k k enin atı ıst ametmue Memleket ı'çı'nd· kısa mesa- · · · d f 1 fın it' f ere arşıki tara. b ·ıh dd tli ı · .. rımız pıyasasın an az a 
hak·~ra ında mündemiç olan ~a,:::~:; h:reke~ı::;:r~;İ felerde uçmuşlar hiç bir miktarda iç fındık mubayea 

1 at Sovyetl · k bomba atılmamııtır. Ak•am etmelerı· ve fındık Bo .. lge ve111 t ' erın mu a- tarafda ağtr 'kayıplar ver- y -

F k e cephesinin kırıldığıdır miştir. 15 llkteşrinde 43 al ilzcri geç vakıt avcılarımız mizden de piyasamıza pek s: at bunun Almanlar için. man tayyaresi tahrip edil bir bomba tayyaresi düşür az miktarda mal gelmekte 
ce:i~et ~~'Y8:_dan son neti . mistir. Bizim kflyıplartmız müılerdir. olduğundan fındık piyaıa-
tefairi hi nd~gı manasında 28 tayyareden ibarettir Çe larinin ani olarak yüksel· 

l ç bır zaman doğru te harekati dtişman işgali Yeni Japon mesine sebebiyet vermittir. o amaz So 
çekild'k vyet orduları geri altmdaki bütün mıntakada Fiyatların yükselmekte de. 
k" 

1 
çe cephe gerilerinde şlddetlen .niştir. Kalenin Kabinesi vamı mü.tahsil, zürra ve 

ti~:üd~faa kuvvetlerine il civarında faaliyette l•uluıum Tokyo 17 _ ( a. a. ) küçük esnafın yüzünü gül-
tekrar e hrek m~ntazam Hfta çete bir alman alayi kaıar imparatorla bir istişarede dürmüştür. 
Yorlar Varba ıştirak edi gahini hezimete uğratmış bulunmuş olan mührü has Bugün piyasada muhte· 
gibi R e Stalinin dediği ~~m7Sı:m vesikalar elde m!Jlm Merki Kilonun tavsi lif menşeli tombul fındıklar 
kadar ~!~nın son noktasına vesi üzerine dir ki Tıjo yem 45 kuruştan 47,S kurnıa 
haıırlıkl u afaasında mühim Uzazşarkta kabinenin teşkiline memur kadar 300:bin kilo muamele 
bu 111 ar Yapılıyor. Fakat edilmiştir. görmüştür. 
geçi1111 e!anda Sovyetlerin vaziyet 
hıtlarıeıdı çok zor müdafaa r() -~ Günün izleri ~ -~~~~~• n a d londra 17 - ( a. a. ) ~ 7' 
lllak " n a eser kalma. 

Utera ld Nelburmdan londra ga· Ç y w 
yor B "' 0 uğu anlaşılı - omur IQlnl 

· ununla be b zetelerine gelen haberlere 
ınanlar ra er Al- göre Uzakşark lngiliı kuv· 
görüııe~nM aıubakkak gibi vetleri başkumandam; müt
•onr.. R oıkova zaferinden 

... usy · tefiklerln askeri bakımdan 
rupa kıt a ıçerlerinde av U zakşarkdalci durumlarınm 
zer bir ~sındaki sürata ben- pek ziyade iylieşdiğini ve 
Paca ~ oşaıa hareketi ya. ani bir taarruz tehlikesinin 

gına pek 'ht' 
leme s 1 ımal veri- uzaklaşdıt}im söylemiş ve 
mant onra bu arada Al· demiştir ki: Şimdi şarka 
yolu arı~ Kafkaslarda Şark ehemmiyetli mikdard11 haıp 
R nıuntebaaına doğru techizatı gönderilmekdedir. 

us yanın b· ' 
ieU gar ındo:ki şid- Buıün için şark techlzatı-
rülc e mukabele iördüğü bü mn büyük /(Jsmı flvustral· 

taarruılarının verd'v · yadan temın edilmekdedir. 
~::•ııtı talı heyecani tek::; AGIR CEZA REİSi 
l 

Ta acak müşterek b' .. 
afa h ır mu· Edirne hakimliğinden 

~ attı karıııınd k 
lcagına da tüphe ak •- Trabzon aiır ceza reisliğine 

l . yo tur b R 
1 
ıovyet erın nihayet bii Uk tayin olunan ay üstem 

'- man taarruzlarınd Y Niyazi Cumhuriyet vapurile 
•ki durumu A ~n son. şehrimize gelmit, yeni vazi 

merıka ve 
Cemal Rıza Çınar fesine baılamııtır. 
- Arkıea 2 ele _ Hoşlar ve muvaffakiyet· 

ler dileriz' 

.... 

da butun 

... __.--..,.,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__...--.-__.__.;;;;;;;;om..._.--~ F.ı · ruk ~, _ _._ 

Kavakmeydan -diğer ismile Cumhuriyet mey. 
danı - havalisinde her Tral,zonlunun iftihar edebile
ceği iki müessese vucuda getirildi ~ Mektep ve Has

ı tahane. Bu muazzam iki eaerin vücudile övünürken 
bir noktayı alakadarların nazarı dikkatine arzedi · 
yoruz : 

Bilhassa Hastahanenin inıası esnasında külli· 
yetli toprak Trabzon - Akçaabat şosesinin üzerine 
dökülmüş ve yol tesviye edilmişti. 

Son zamanlarda yağan şiddetlı ve ıürekli yağ· 
morlar bu yolu bir batak haline getirmiştir. O kadar 

, ki civar mahallelerin küçük yaıtaki talebeleri bu 
~ yoldan geçemeyerek uzak yerlerden dolanmaktadır. 

inşaatın bitmemesi dolayisile bu yolun esaılı 
bir şekilde yapılaı:aıyacağı tabiidir. Buna raimea 
halkın uğradıiı m\\şkülitı göz önünde tutarak küçük 
fakat çok acele bazı ameliye ile bu yolun iılihı li. 
zım geldiğine inanıyoruz. 
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Yeniyol Gazetesi Şark Cephesi 

Müdürlüğüne Batıdaki akisleri 
Zigana ile 

Guetenlıln 11 Blrlnciteırtn - Baıhrifı l de -
941 tarih Ye 283& aaytlı ousha- ve bilhassa İngilterede bed 
•ırulı i:ıbve tl7atıarı hııkkındıki 

T ahirgediği arasında 
- 7 -bin bir ha•a estirdi. Bütün Jaıı içln cevap •erilmesloe lü 

ıuat goraımuıtar. Bu ynımıım tenkitlert Çörçilin Alman Pazarı iıicede qeçirmığe 
lllatbuılt kanununun huıuat hll· yaya ikinci bir harp cephesi karar verdik. ilice ile Erzu 
ktlatlerlne tnflkın llk çıkacak açtırmamak siyasetinden rum arasmda işli yen fay· 
Yaealyol Gazeteslolo aynı sıtu dogv muc bir bata üzerinde tonlar iki saat kadar sürü· 
n llt derclnl rica ederim. • 

Fiyat Murakabe Koıniıyo toplanıyor. Çörçilin uzakları 
1 

tüyor ve dolay~si!.~ ~ güneş 
nuodın : Kahve fiyatları halt· gören bir diplomat ve bir ten koruyan korugu altında 
k.ında l·nh : devlet adamı 1tfatile bu ıu · sayık/at/yor! Yolun bir ta 

Enelcı plyaaadao çekilmiş allere verdiği malum cevap· rafmdan sızarak geçen ça-
01•• kab,tnhı oaıl kimseler ların ifşa edilmemesi lazım· murlu sular ve dahtı öte 
tarafından ıak.l1Darak el alhnda gelen başka tarafları var · /erdeki batakllklarda serçe 
~:•e\ Oyatıarlı satıldığı ışayi mıdı ? gibi/erinden ley/eğine kadar 
vuau' ulundueuodao bu defa Almanlar şarktaki en son çeş;t çeşit kuşlar} Göğüsle· 
1 Jet emrine (J'elen kahve 
erlıı. de "' petrol merkezini de ele al . ·rinde ayna ştklinde beyaz 

kalat ııynl ak.lbete maruz 
tarır~tnasa ve aak.lanap başka dıktan sonra Hindistan Y,olu tüyler taş/yan kukullu güz 

ıtrı se,k edllmemeıi ve üzerinde hazırlanmış istih kuşlannm y erliyi. yolcuyu 
:::ebUk.!ere fazla fiyatla satıl· kamları aşmak istiyecekmi tefrik eder g ibi müdek/..ik 881 1e her vatanıiatıa mu 
:!~en blr para mukabtllode dir, yokia bütün Avrupayi bakısla11 var. 
buO:: .1~llYaclotn temin edile· ve cibani tethiş ve meşğul ilice - Erzurum arasm-

81 çlıı bunların : eden komoniımin imhası ha daki kaptıkaçt//arm arka-
olar lk- Kıvralmtıı ve çekilmlı disesi şimal deniılerinde bir sında kalanlar şi/ayi bulur/ 1 •ıı.lıl11t11ına 

2 S ' tevakkuf hadisesinin doğ İ/iceye vardığımız sırada 
lince - ııtışıa devamı mUdde masına yol açar mı ? 
11aukıı:evcut kahvelerin Zire.al kahvenin birinde bizim dok-
Vtıa l nıutıııtnuıı ılhnda ve Her halde dördüncü ayını dor 11sımı gördük, hanen 
•la•!tı~ Mııkaaııaıa murakabe· bitirmek üzere bulunan Alman desile üç sanatkardan iba-

ulundurulmuıoa, soyvetler harbine daha bir ret incesaz heyf tine baş 
de t~; l!!l.tışıa miktarca tahdi az zaman katarak müte.bel- sallayıp göz işaretleri yap-

VUa tutulmaıııoa, l ler neticeye varılmak kabil rak çoskun, direktifler veri· 
rar verıf~;, l~~e k b:yettnce ka· olacaktır. yor. Bu vaıiyette hemen 
Yet fl1atlyı k 8 venin maJi. Cemal Rıza Çınar sevgili doktorumuz Mehmet 
korutma f~ nurma, çekme,• -·====---~""=""""""====--ı 
rafları reıı Te ambalaj mas R lbrahim Okmanla Cevdet 
Veuı.f:ktıktıa "ıoara Ticaret UrSVelt 11/ap'ı hat1tladık ııe içimiz-
rakabı ~~mt~9kllr '' Fiyat Mu- dEn hasretle yad ettik I 
dancı içi Yonunca da top. Vaşington 17 - ( a,B.) 
deciler i:/Uıde 5 '• paraken- Ruzveltln sivasi ve askeri 
Yl1ıde l3 ka Ytlıde 8 kt ceman müşavir/erile yapmış olduğu 
flrıtttn ki\ r Uhıal1le bulunan 'ki t k d 
bir klloau~•Urat teıııll olunarak görüşme ı saa a ar 
flrııtı iilO Per•k•Dde azamı sürmüştür. EBu istişarenm 
tıdUıntıur. kuruş olarak tesblt sonunda hariciye nazıcı hal 

K.an,,
110 

~ gazetecilere demisdirki: Gö -
Bırıka1a •ali ~her kilosunun rüşmeiere iştlfak etmiş o 
~uıtar. Rllo :•t fl1atı 206 ku- /anlar herhangi bir beya 
lrıat Bıataal •tına 10 kuruı 

•e JU•de 
5 

tJle 0Uıin masrafı nafta bulunmaktan men 

Bahçesinde geçen sene
lerden daha fazla farklar 
gördük. iyi değişiklikler ol· 
muş. ve daha da düzelti
liyor. Yalmz bahçenin bir 
köşeciğme utanmakta haldı 
imis gibi s·kışan lokanta 
harabesinin derhal kaldırtl
ması ve müteşebbüs ıahi· 
binin de dediği gibi yerıi P1trııktndtcl k~Pdaıcı, yQzde 8 edilmişlerdir. 

'urını, Çtkaı r1 llhe '' ka- -========= ======-'===-==-== 
olarak. da b '· •nıbaJaj meırar, t-..-------------------..----......-=, 
~~:~:1~~;~~::~{~~!~ 1~~ ~ __ u~~~~~M __ u_s ~L~L~--- ~ 
aonr b 1rulup o .. - •• • • --- ---- ._ 
fite 8 eher kllocta • ... ndUkten üzere 011 ikilicl as1rda bazı 

memleketlerde kurulmuş 
olan mahkemeler [ 18 inci 
astrda bilhassa İtalya ve 
ispanyada zulum derecesine 
varan faaliyetile tamnmıştır} 

bl Yer111ıın1 200 2ram 
k r kilo Çek.u iOre bllbeaap 

1lç u~ııa aıaı oıın~~'t kıh ve 333 
uruıu lllQ •dır ki, bunun 

ıll •cllloaeıc a •t•lılik lthlııe ten-
llıırtoden urıtt1ıe 830 k 

•atıııa. L uruı 
fl1at M çıurıtıruştır. 

Urakabe rr 
R .ll.Omt11onu 

YENt tlıUtt 
et YOL. G 
bı ltl•ı~a tay~ eçen ••11111ız 
lt~~!~ı •llkadar ~l;e kah ve lşlle; 
l&diılı ~:~:l~~ ~•rdığ~~~dsg~~ 
rakabı I<OJQia Illaclıjh Fiyat Mu. 
1ut1rfısk1 ıı.:.:~u Relsliğloin 

•ıa •1ala1n111ıttır 

'" "Trakya,, Rusların üç 
at tarafında•ı çekilen büyük 
kızaklafldlf. 

* Havyar, bilhassa Mer 
sin ball{Jmın ezilmiş ve sa 
salamurada yatmlmış yu· 
murta/andır. 

* Gülyağı bilhassa 7 ür 
kiye ve Bulgar istanm en· 
düstr üsüdüı. 

"' Enqizlsyon katolik 
kilisesinin mahkum ettiği 
mezhepten olan/af/ takip 
etmek ve cezalandırmak 

" fllmanya imparatoru 
'
11klnci vilhem .. in sol kolu. 
sağ kolundan daha kısadlf. 

* leçinski, ailesi le 
histan kra/J ve Fransa kra 
/içesi Marinin mensup ol 
duklar1 leh ailesine men
$U/Jdurlar. 

Yazan: Ctımal Riza Çınar 

yapılmakta olan binalardan 
bilinin doğrudan doğruya 

lokanta olarak kullanrlması 
lazımdlf. İlice Eı zuruma her 
taraf tan gelenlerin uğrıya· 
cağı ıiyarete /ayik yer ol· 
ması itibarile en mükemmel 
bir lokanta> ı da ihtiva et· 
meli. hatta kahve getiren 
garson/arma kadar gerek 
yeyim ve gerek ser~is hu
susunda sinir vermiyecek 
ve iştiha açacak noktalare 
fevkalade su~ette itina edil· 
melidir. 

Erzurumun vaJi vekilliği 
vazifesini yapan Üçüncü 
Umumi Müfettişlik Başmü 
şaviri S akip Bf.Y(JO ela ili· 
ceye geldi. Kibar, tecrübeli 
bir zat . . //ice müstecirilt 
uzaktan gördüğümüz ko 
nuşmaları bütün bu nok· 
sanlara da temas ediyordu. 
Bir görüsmemizde yeni Er· • 
zurum .hakkmdaki noktai 
nazanndan bazı işaret ve 
ilhamlar aldık. 

llicenin bahçesini temiz· 
liytn bir vctand11ş yanımıza 
geldi. Emeğine mukabil 
nahiyeye bağlt körlerden 
kendisine buğday veıdirili· 
yormuş .. Tahsil zamani gel
miş, müdür vekili izin ver~ 
miyormuş. valiye şikayet 

etmiş, s en mi şikayet ettin. 
diye tışart atılmış. . Zavallı 

adamcağız uğradığı haksız· 

/Jk karşıs1nda ağltyordu. E
sasen usulsuz, kanunsuz bir 
tarzda röylerden buğday 
lllarak. adeta vergi tarhede· 
rek bahçevan istihtam ef" 
mekte mana yoktur. Ve 
tetkıki ile berabc..r mesü 
/iyeli mi dp bir hareketti~ 

T aymuz yaziyor 
londra 17 - ( a. 11. ) 

Taymis gazetesi yaz!yOf 
dün akşam mrıhte/if mern" 
Jeketlerden helen haber/et 
sovyet hükumetinin mos· 
kovadan aynldığmı bildi!' 
mekdedir. Resmi beyanat 
olmamakla beraber bu hal 
muhtemeldir. Bununla, ftfOS 

kovanm düşeceğini Sitalinit1 
de kanaat getirmiş olmasırıl 
delalet etmez. 

..... ._ .. -, • • "" • 1 • 1 ' ILJUC:t_ 
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Yeniyo1 Sayfa 3 

Efkarı umumiye karşısında 

İngiliz ve Alman Havacı
lıgmın umumi manzarası 

Meydanda olao bakl· logiltere lmparatorJuğuna yar. 
kıt, brltan7alı tanarecllerlo dun kararı mucibince bu isfih . 
DıU.dafaa ve mukabele işinde salatan ancık yQzde elliılnl Bri
hlo de aksaklık göstermemiş tany11ya vorebilmekte ve bu tay. 
Olmaları ve hava muharebeleri· yarelerlo de lngiltereye nrı
Dio en korkuoçları diye tnsif şıadan ıonradu k.i, lnglllz iıtfü
edeblleceQ'lmJz kesit ve kUtle salatı ayhk olarak. 2 000 tayya· 
akınlarını gene bU.Jllk za7ıat reyl bulmaktadır. 
'erdirmek ıuretile durdurma Demek o!uyorkl ; Mltıver 
larıdır.. tayyareciliği muhtelif ~cepheler 
b Alman layyarecilerioe k~rşı Uzerindeki , tayyare zıyıatını 

UyQk Brltanya imparatorluk tabriicalarmın istihsalallyle kar 
hava ku ıvetlerlnln durmaaı ve ıılamakta mOtkilata uğramıyor. 
topraklnmıı korumasıodakl A Aocak ham madde sıkıotısının 
iDiiler lı ışında eleman .fetiştir- meydana gelmesi beklenebilir. 
•eılnin ve malıeme euafanın Buoun lçln de Dralumin'ln ham 
rot OJL adıtı inkar edilemez. bam maddeıl olan hoklıt l(ba-

SQ!'at nokta1mdan mihver· uvtte) in alman toprııklarındıı 
eller lehhıe olan rakamlar O· tnkenmejl veya bu mıotaka· 
ntınde hareket kabiliyeti Te lardakl :ııtthsal atelyelertnin 
•ilah kudreti Blly11k Britanya- hava boml>ardımanlarlyle işe 
hlara gUlmektedir. A'man han· yaramaz bir halde tahripleri 
cıhtı01n en fazla ateş kunetlne 'cabeder. 

Açık artırma il icar artırması 
Vilayet daimi encümeninden : 
Hususi muhasebenin Çukur çayır köyünün kagmaklı 

mevkiindeki 17 dönüm tarla ve TOdönüm çayırlığının J 
senelik sabık icar bedeli olan ( 216 } lira üzerinden 20 
gün müddetle açık artırmoğa çıkarılmıştır . 

Muvakkat teminatı 16 lira 20 kuruştur . 
22-1O-9<f.1 tarihine çatan çarşamba giinii saat 15 

de Vilayet makamında toplanacak olan daimi encümen· 
de ilıalesi yopılacaktır. isteklilerin mezkur gün t1e saat 
ta encümene müracaatları 4-4 

Tamirat Eksiltmesi 
inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
1 - Pulatanede idaremize ait fi ve 8 numaralı yap· 

rak tütün ambarlarmda yaptırılması gereken tamirat işi 
3-J l-9ıll tarihine müsadif pazartesi günü ihalesi ya
pılmak üzre 15-10-94! qününden itibaren 20 qün müd· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 6715 lira 55 kuruş ve muvakkat 
pey açmaside 503 lira 67 kuruşdur. 

3 - Taliplerin inşaat işlerindeki ihtisaslarını müey
yit kanuni vesaikle Başmi:.dürlüğümüzde müteşekkil ko
misyona muracaat ederek keşifname ile şartnameyi 
göndermeleri ilan olunur. 2-4 IBaUk olan silthı Mesıersch!JJitt loglliı bava 11oayiiolo istlh-

Me-110 llplndeki ikl motörlU salAh Mlbvercllere nazaran bir .~~~S~~S~IAfa-.. 
'' iki kltllik av tayyarelerldlr. gömlek geride ise de lkl sene· ~ 
Bu tanare Uıerlnde d6rt tanesi lik klançodıı, l\lihverin 4 500 i! 
One, lkl tanesi geriye olmak tayyare kaybına karşılık Britanya ~ 
tlıere alta makineli tüfek ve iki lınacılarıom 1.500 tayyare kayb-ı 
top vardır. Heyeti umumiyeslle etmiş olmaaıda ıcoazarı dikkati 
bugun için hava mubarebelerioe çeker. istibsahll ooktasıuı tay
iştıraıt eden av ve bom\>ardı· yare .. zayiat azlığı kapayarak ı 
IDın layyaıelerioin bol siHUıh gene muvazeneyi temin edilwlş 

Şehir Kulllbu 1 

olanlarından biridir. Bundan gprmek mnmküadllr. 1 
sonra, göze çarpan ateş kudret· lkl seneden beri yavılan 
lerı:vıe in2lllılerlo Hurricane bombardıman taarı uzları neti· 

Lokantası 1 
Her bakımdan üstünlük arzeden Lokanta-

' 9 Spitfire avcıları gelir. Kanat- cealo~e her iki ~emleket hava 1 mız, bilhassa yemeklerinin nefaseti, sevis- 1 
lu 1lzerloe yerleştirilmiş seki- sanayıln ıarar g~rdueu muhak- ~ ferdeki intizamı Y e n i açılan t e m i z lj 
ıer lllakioell tUfekten dakikada kaktır. Şesblt edılen rakamlara 1 ' ı 
9
·600 mermi çıkıa11ktadır ;ki, " t11arruz edilen mıntııkaların s a 1 o n 1 a r i l e u m u m a a ç ı k t ı r. 

1110iJede 160 mermllik bir ateş alınan ban totoiratlarının tet· 
~~rıu hasım için ciddi bir teb· k.iklerioe onaran Milıver h89a· fi E 1 k h 1 1 

ke Ve kOrku teşkil ed~r. Call~I aanayiiDİD yllzde Otuz ka· ~ Vere muntazam ve ço esap 1 
n Bir tararm malzeme ve ıayı d:ırıoı [elden çıkarmış bulun. ı· 1 k k • • d · ı · 1 
f ilUnlUtü, öte tarafın evsaf maktadır. Ancak ŞU nr ki, bu Q ara yeme gon en lr. 
arkiyle teıart edilmete ı.;ahşıl na karşıhk Mih•er akınlarımn 
dıtı d& mub.akkaktır: Bu ıyk.1 • da beozer olmasa bile buna çok 1 M ht .. t 'l · · · 1 
~ıhtın DleJdaoa 2etlrdl4l netice yaıuo kıymetteki Britanya Si· 1 u erem muş en erımızın ~ 
;•· Loncıreorn geniş mikyuh· nayUnl ~arpalamış olmasında 1 Lokantamızdan her suretle mem- ~ 
t~s:bardıman taarruılarlyle mü· şüplıe edılemez . . k J ki t . d . 1 8 
ı r Olduau ve alman bıtf8CI· MHıver tayyareciliğlnin Ş>trk nun a aca arını emın e erız . -
ıQ-lnıu harpte blr rekor olarak ta bir eeplıe açmış olması, bu a..._ JIP'.'11 ~ 
~öaterilecek. /82 tanaıe zayiatla kuVYelia umulmadık. tarıua yıp ,.~~~~~ ~~~:~:~~ 
ırpalaomalarıdır • . V -·~---------------

ranmasında il.mil olmuştur. a O kt' I Al k 
İki senelik bir muharebe kıa bUiOD için sovyet cephe- Q 1 Q ınaca . 

devresinde ve sadeca Maoş lerlode, Kızılorduoun da itiraf 
hnalarıoda 4: 500 tayyare kayb. ettitl bir bava kontrolu kurul 
eden alman havacıhğıuın Şark mıış bulııom11ktıdır. Bu kontrol 
cephesini ne kurduktan sonra hakkının hiç bir zaman harca 
Ubıdıtı 1&ylıtı telafi edip ede· nan melzeme ve emek mukabili 
IDlJeeejll akla Qeleblllr. 

olamayacağım. gözden Ye ıldeo 
Alman hı.va sanayilnlu ha- çıkarılan malzemenie kurulan 

•ılaın thikkmda ileri ıllrlllen hakimiyeti çok l p3balıya ıatm 
tahmin Ye kanaatlrra göre mlh aldı~ı me7dandadır. 
•ercilerln ayda ~ 000 tayyare Amerikan fabrikalarından 
loıa ettikleri muhakkaktır. Bu· çıkan yeol birçok tuyyare ile, 
ııuo karşısında amerlkao latth. laglitere lmp:ıratorluk havacı
ıaıatı blr çok tedbirlerin alın- \ bA;ıodao aynlarak Sovyet cep
lll1&ındao sonra 1 .800 tayrare healne gönderilen Britanyalı 
Olırık &OH çarpar. Amerlk.ınıD tıı11areollerlo Kızılordu lle iş· 

Lise Direktörlüğünden : 
Lise ve Ortaofc.al menun.lurz a asın(/an musabaka ile 

şimdilik 3.5 lira ilerde 50 lira olacak ücretle da/esi/o alı· 
nacaktır. /stebiilerin müdürlüğümüze muracaatlan T-3 

birliği yapmtık Uzere bulundu~u 
şayiaları tahakkuk edecek olursa 
Mihverin Şark CPpheslndeki 
vaziyeti dahil b&şka şekillerde 
bellrecek ve lı.urulan hava ha
kimiyeti bel kide bir sarsıntı 
geçırecektir. 

Netice olarak deneblltr k l 
Alman ve lnıillz bavacılıklar-· 
oın umuml maozaraaı So•7et 

Ruıyaoın da bir cephe kurmuş 
olması ve on binlerce sayılan 
tayyarelerinin mevcudiyeti bile 
muvezeneyl ve mnsa•at ahen· 
gini bozmamıştır. Harbin ba
şıuda olan Alman sayı ııston. 

ltiğü de kalmış sııyılamaz An· 
cak bir t r&fıo hAkimtyet kur
mak. iddiası artık varld dtiildir. 



Sayfa 4 
18 1 nci teşriu 941 

Tütün Müskir~t ve Saire -,aE-=·-~~~ ~=;;--:;;!--· 

. Nakliyat Eksiltmesi A c e 1 e 
--- - , 

inhisarlar başmüdürlüğünden : s ı k 
Vapur_•• m_otorla Trabzona gelecek ve Trabzondan a 1 

z~nı vesaıt ıle gıdecek mamul tütün. yaprak tütün. müs 
b:. at. Suma ' ispiıto, Barut , Levazım 8ıJŞ sandık çuval 
. alyalan . Bidon gibi inhisara tabi madde ve eşyaların H a n e 
ıske.leletden ( şartnamesine bağ// liste mücübünce ) 
şeh1r dahilindeki anbarlara ve bu anbarlardan biri birine 
ve tahmil şartile sahildeki kayık ve motor/ere nakli 13-

kT0-9141 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ek$1/fmeye 
onu muştur. 

Tal!p olanların ihale gününe müsadif 27 -10-941 
pazartesı günü saat 11 de ( 115. 12) liralık teminatı mu 
vakkate makbuzlarım da alarak Trabzon inhisarlar baş
müdürlüğünde müteşekkil komisyona muracaatlan ve 
~~rtnamesini görmek isteyenlerin de başmüdürlük satış 

..!..ubeslne uğrama/af! ilan olunur. 2-3 

Reşadiye caddesinde Elektrik santralı 

Yanında üç oda, bir mutbak, Bahçe 

Ve kuyu'yu havi 11 numaralı Ev 

/:!\. c e l e s a l J ı k t ı r . . 

Görmek için içindecile-re ve konuşmak için 

Avukat Salih Zeki Tugtekine müracaat edilmelidir. 
Enstitüye Erkek Muhasip ahnacak 

Beşikdüzü Köy Enstitüsü Müdürlüğünden : 
T- Taliplerin memurin kanununda tesbit edilen evsofa ----.---

1 
k---H 

ugıun olmaları . K 
"2- lise veya ticaret mektebi mezuna 'Veyalıut Dvvlet 1 r a 1 a n e 

nıuesseselerinde multasiplikle ilgili bir memuriyette çalış . 
mıı 6ulunmaları 

Mı 3
- Talipler .birden fazla olduğa takdirde Trabzon Gazi baddesi sonunda ve solunda denize ve 

;111~~hi/ dmüdürlüğünde 20 10- 941 tarihinde aÇılacalc güneşe nazır suy ,ı tesisatini. bir salon, beş oda, 
nn a maoaf/alc olmaları . b h h 5 1 b h 1· bl k' 

4 A k ı bir mut a i avi numara ı a çe ı r ev ı-molar- s er iğini bitirmiş ve 4 5 yaştan yukarı olma-
ı şarttır ralıktır. 

hü .5~ ralipİer imtihana gelirken ( Nü/as tcsfcerelerini, Görmek istiyenler içindekilere veya Balık-
ıe:~:c~l::d:,"atası , askerlik teskeresini. sıhhat roporunu) pazarında kağıtçı Hüseyin Cafer mağazasına 

Talipler a . d t t ı· ..J• l ça/ıc:- raıın Q halen muhasiplikle alafc.;,lı bir ilfe muracaa e me ıuır er. 
ll''••lŞ V• Ç / /c 

lc.entLisirte k Q ı~ma ta bulananlar tercih olunııcak ve -=---

...!_erilebilrcrkt~unı hakkı olduğu takdirde 35 lira maaş ~- G A U T H 1 E R V İ D A L ..... ., 
ır. 2-2 

BOYALARI 

Umumi sabş 

deposu: 
lstanbu l Çiçekpaıarı 
sokağı Altıparmak 

han No. 3-4 

D Ş .. k ·· G··k ,~~ r. u ru o su ia~ii1 

~ Birinci sınıf sinir hastalıkları mütehassısı 1 
~L.cumartesi ve Pazar günlerinden maada her gün saat a 
~ 17 den 19 a kadar müracaat edecek hastaları B 
~~ UZUN SOKAKTAKİ muayenebaneıinde 1 1 muayene ve tedavi eder • 
111~~~~~~~~~~41!~'+~~~.ZC'flml~:+=..Z~~EI~~ 

YURDDAŞ 1 
•• 

Türk Hava Kurumuna Uye Ol 


