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~~~=~ti~~~ Ekmekler pazartesi günü 
veriliyor! 3 o o g r a m d 1 r 

Samıun Ofis teşkilatının, • • 
Gelen unların tcvr.ia tın 

tediğid·;,.~~i~i!:·:::~~ti~· lstanbuldan 300 çuval K a r n e -=D=~ ....... r:.==v=a=S==-l--
lıak ayırdıktan ıonra, diğer u. """ 
kısmını Samıuo doğusunda- Un geliyor 

• ki vilayetlere sıönderdiği, ö \.. • • 
tedenberi tiki yet edilmekte İstanbul dan hareket e- yarı yarıya geJen un bura· 
dir. den Akaa vapuruna ıehri · d5ki dej'irmenlerde bazırla-

Devlete ait müeHeseler· mi:r. için 500 çuval un yük· nan und~n temin edilecek
den bulunduğuna şüphemiz lenmiş olduğu haber alın· ı tir . 
olmayaıı Ofisin, Tuttuğu yol mıştır. Ayrıca ayni vapurla Unların fırınlarda elek · 
ve ittihaz ettiği .ııul bun- Samsundan un gönderilmeıi lendikten sonra yoğrulması 
ciau ibaretae ~ 

1 
her ıeyden de beklenmektedir. belediye -ı iya1etinden fırın· 

evvel işin sakathiı ve mah Önümüzdeki pazartesi lara tebliğ edilmiştir. 
zurları meydandadır. gününden itibaten ekmek Trabzon c!eğirmenlerin-

D 1 · b b .. istihkakı yı"ne 300 gram de öğütülen buğdayların ev etın unca üınu 

niyetine rağmen , bir cüz'ü hesabile verilecektir • taşlarını temi:demeğe imkin 
tamnınun \ kulağına çarpa· Halen eldeki un mevcudu bulunamadığından daha iki 
cak derecede yükıeleceğin üç günlük ihtiyacı karşıla · ı gün için buna katlanmak 
den ürktüj'ü tiki yet ıeıin maktadır. Cumartesi ve pa 

1 

:r.aruri~i~. _Yukarıda yazdıj'ı · 
den vareste kalmak isteme zar günleri çıkacak eL mek mıı gıbı latanbuldan yilkle· 
·~ Pahasına\ diğer bölgele· = - nen unlar 1ıelince halkımız 
tın iaşe durumunu çıkmaza Lise bütünleme hem temiz , hem de 300 
•okaıasında bir vazife meı imtihanları 1ıram ekmeğe kavuşacaktır. 

Suçlular paro 
ald 

Dört ay kadar evvel 
iÜnlük ekmek puıulası ça · 
lınıp satılmasından müte · 
Yellit hadise mahkemeye 
aksetmiı ve davanın ruye· 
tine başlanmıştı . 

Karne davası hitam 
bulmuş , ıuçlulardan Seli· 
battinin yirmi bet lira para 

Memurlar 

ve hapis cezası 
ı 1 a r . 

cezasına, Rahmettinin bir 
sene sekiz ay, berber Ab· 
dullahın iki sene Ye çıraiı 
AbduUahın da bir sel\e ha· 
pıs cezasına mahküm ol· 
dukları ve hükmü vakii 
temyiz eyledikleri haber 
alınmıştır. 

=========-========-========-

Kooparatifi 
'rrabıooda kurulmuana çal•vllan Memurlar kooperatirl lçlo 

bülUn devalr ve mıı ~stesattıın bi rer mıırııhtus au Ç 'liı rılara k, 
lktlaat mııdarlntood~ bir toplantı yap ı lo'.lk Vd b:ıou mnteakl p 
kuruloQa c.lt rormalltelerio ikmaline çahşıhıcıı~ı Oerenllmlttlr. 

. Liıe bütünleme imtihan· 
larıua 31 Ağustosla baıla 

uliyetine y e r .verilmediği 
kabul edilse bile , Yicdan 
llleı'uliyetini bütün vuzubile 
lllü h d nacağı öirenilmittir • fa e e etmek mümkindir. 

Hiç zaan etmiyoruz ki t- --- -~ 4f Of" . , 
111

D , şu veya bu bölgeyi ::E:: ı S a. 0 a, 

Pulatane'de 
Kısa tetkikler 

Hava bozdu 
Dün akşamdanberi hava 

bozdu. Merkez , miUhakata 

bol miktarda yağmur düştD. 

tam ve diier bir kısım böl JI 4 Pulatanenln içinJe buJundu-
geleri yarım istihkaka tabı F" . ı iu iaıe zorluıu ve dü%enıizliji 
tutma t TELFQN İŞLERi hakkında okayucıılarımızJan .ı. ıı , amamı tamamına 
ke d' ' -r ı f ı 1 · · t Jc. le dıiımt% m4teaddit ıilcôget mık. n ı ıalihiyet ve arzusuna , e e on ı erımız, ar ı .sa • 
b k l ti - il / ' le. · lıi tuplarr ürerine. Pulatane'ge lll· ıra ılaııc olıun . om• an ıog ge ım ı , ç go 

Y ı d 't f H e iki üç ret; malııuıada ıönderilen bir Mcmbaın batında l .. ulu urı a ıı m 11or • em n 
"' tünde bir, •• arrza ile karırlaı· arlc.adaıımı%ın İtttibal•rrnı ıögl• 

ilanın, ta(, taa ıu içmeıini mamak mümkün almıyor. Elinizi hülôsa ed11biliriz: 

t•bii karıılıyan bir zihniye. telefona atar, mi/c.ro/ona kulazı· 1 - Palalane Je elemek 
t~, hususi ve keyfi itlerde nıza ıetiı ir ve beklersiniz : Ses buhranı, ıon tün/erde hariçten 
b.ır dereceye kadar yer ve · yok/ Bir daha, bir daha ... Niha. ıetiıtilH bir miktar 6u;da1 cıe· 
rılebilir. Likin, D e v 1 e t i D gel liltfm ve inageten bir ıeı ıair giyecekle :zail olmuş is. de 
- / G le d ı i karne dııında ekmeklerin 78 80 -uayyen bir maddeyi tevzi a ırırnız. eçın seneye a ar g 
ettirmek huıuıunda vazife. tiden bu iş , ni,in böyle oldu , lcuruı kilo /iatı üzC1ittden .satıl
!e!'1dirdiii bir resmi tecek nederı akıadı bilmigoraz. Ne di· makta ol,uju ıikageti mrıclp 
k-ı "' · gelim . Allah ıirıirlerimiıe kuvvd bul•nmalctac/ır . Bir aile reiıi, 

U ün ,böyl~ • bir harekette versin ı bir günlük elemek ihtigacı için 
bulunmaaıaa aıla cevaz ve- ~ - --· ~ ~ 231 kuraı CJerdiaini töılemiı oe 

rilenıez. yen Trabzonlu üzülüyor. her dert ganmı,tır. 
Tabir caizıe~ , Hazırıbil. ikiıinde de netice aynidir. 2 - Pulalone'ge Bagabattan 

meclisi yani, bulunduğu mu- Türk milleti , ıeklen ve ıetirtilen pirinçlerin beher ç•va. 
b. ' • k lb b" b" · k ti lıntian 20 kilodan /ada lc.ir?ç ıh itma 'ederek, aaıl vazife a en ır ırıne ene en-

b · t • T k f k · çılctı~ı ıikaget edi/m;ıtir. ıa asını ihmale yeltenmek. mış ır; e şe in , te ıra· 5 

d · k Bu Jahtelcarlıfı11, Ticaret Ve daha dog~ rusu ihmal et enın emrinde te vücut 
"b" ' ahlôkigalı bakmıından tahkiki 

lllt"k , ıatbi bir görüıün ve gı 1 
• • icabetler-

kııır bı'r anlayıııın kJı.rı ol Bu, böyle iken, nasıl bir 
Y • • 3 - Pulatane'de teflıi edi· lllak la" zımdır. zihniyet , asıldan , esastan 
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len eıya ar user n • g• su% u 
İdaresi uhteıine verilen ayrılarak ve bu öz hakikat oldu;u ttldia edilmi#ir. 

bir bölgenin, bir noktaııoda !erden teğafül ederek idarei 1 - Bütün Halk, Beledigc-
tam, diğer noktalarında ya maslahatçı bir yola adım den müıleki o/dula' halde Belediye 

rını istihkak ıeklinin yara. uyduruyor? Buna ıaşıyoruZ .. !• kôtihi Zeki Sugin'Jcn mc111nun· 
tılmaaı, Ofiıin manevi bün- Biz, tetarik edilen unla· Jar. Bu fa%iletli , dilrüst, temiz 
y · • ld d rın m!ktarı üzerinde değil arlcadaşı tebrik cderiı. 
~11111 0 uğu ka ar ' tam tevzii üıerinde durmak is' 5 - Palatane hallrı Hki 

~•Yeni de., ~yarım yiyeni de tiyoruz . Halkevi rehi Dr. Edip Somo•· 

ıızen bir haldir . Çünkü, E· Ofis teşkilatı tevziden of/u'nu çok seolyor oe reiJ/ikt .. n 
bedi tefin meıhur sözünde· haaıl olan müsav'ataızlığın, agrrlııına üzü,,ıü duyuyorlar. 

• 1'i hakikat Gönüllerde alev ayrılık, 1ıayrılığın bizi üzdü· Bw arkaclaıın iu umumi .snı-
alev tutuc~uıc. bulunuyor·, l l d B d ii v• teveccühü ccvap11% hıralc· 

Y Y ğüaü an ama ı ır. ura aki 
. ( Hepimiz birimiz , Biri. maması temuınige ıagandır. 

lll davamız, mide mes'elesi, 6 ...:. Palat•nc halkı, Lu uıl ız, hepimiz içindir ) k ' 1 · d ., ' 
B no1ıuan yeme mes e e.lln en igi para eden tütünü 6aş Nimet 

u itibarle , 300 gram bam baıka bir şeydir. 
ekna k tarıımalc.ta ve pwlıalıbğa rağmen 
I e yiyen Samsunlu ÜZÜ· ÇULHA 6ultiufu mtıddeyi alabllecrk k.J. 
Gyor ı 150 aram ekmek yi · - Arkası 2 tle - retı tüttn paraıı u, "'lıi' oldu. 

f11nu ifaJe etmektedir. 

7 - Tütün tahriri ba~lamış 
tır. Umumf kanaate ıöre, tütürı 

ı•çtn stmege na%aran gü%de 30 
40 noksan iıtihıal cdllece;i ileri 
ıürülmek.tedir. 

8 - Pulatane'Je /nhiıarlar 
tarafınfian gaptmlmakta 6ulunan 

( Kapan ) ın %emini temamen 

bitmis, çatmnın ıa iir lcaç gün 

içinde çotılac•fı mütı.hitiinden 

öğrcnilnd#ir. 

Pulatane'd• ~eglin ıinefi 

müctu/e/esi Jcu•m etmektedir. 

Şlmdige kadar: Merku cıe Üı· 
türkige mıntalcalarııtdalc.i müca 

Bu yağmurların , iÜZ 

ekinleri için çok faydalı 

clduğu, ziraatçiler tarafın· 

dan söyienmektedir . 

idman ocağı Futbol 

takımı Orduıa gidiyor 
Ordu g-nçlik krılübilnün da

t1etl üzerine, /dmanocafı futbolcu· 

larr 15 kişilik bir kafile lıalin 

Je butıinlcü posta fla Ortlaya 

gideceklerdir. 
Gençlerimize muva/fakiget 

edicrlz. 

-
Biralar bozuk 

dele sona ermiıtir. Piyaıada ıatılan biraların 
10 - Ankara Orman 111ek ekıerisinin 1'o%ulc o/dufa #kayd 

tebi talebeleri, Palatane köylerin· edilmektedir, Nazarı dik.kat çe · 

de tetkiklercle bulıınmaktadrr . kıri% . 
~==========-==~====-

Akçaabat Halkevinde 
Baıkan Edip Somönoğluuun ayrılışı münasebetile 

Akçaabat, (Ru!lust) - Halke ayni mefktlre uğuruodo kendi· 
Tlmlıio Bışkaoı Dr: Edip Somo sile beraber yürQyenlerln ona 
ooalunuo x sıbbl ıeb~bler dola karşı ısygı ve sev2ilerl de o 
yıstle nzlfeslndeo ayrıhşı kaza olsbette derln Te özln olmuştur. 

mız aydınlarını cidden aıntet>s Somooo~lunuo; her biri dl· 
ıir etmiştir. terinden dıbade4erll olan ba· 

Dokter; nzerine aldığı bıa' ıarılarını bu dar sQtuua ıuğdır· 
ml111 Te yOksek nzlfeJ• ltyık mağa lmklo yok. Onun çetin, 
olduğu Onemle ıarılarak , bu çetin oldutu kadar da önemli 
70\da maruı kıldıtı ber tUrlll olaD nzlft>ıioio Remeresioi bir 
moşkOIAt ve engellerden ul& kaç kelime ile l:ıOlasa etmek 
yılmadııo, batlangıçtıı o, sonuna lAzım gelirse; inkılapçı ve mllll· 
kadar l:ıtç ekıllmeyeo, bllAktı yetçl bir bava lçlotit!I, bQtQo 
bsşımlarıoıo Terimlerine §ahit kaıııyı lllf80 ıamlmi lılr kardeş · 
oldukça, daima artan bir beTes llk duygusu Be mUcehlıH ola
ve arıu lle, yükıek gısyesloio rak faal kollarıa protramlı ve 
izlade saraılmadın ilerlemealal Terimli çalışmalınıı temle •Y
çok iyi blleo; mert ve 1'eallıl lemlştlr. 
bir Tark gucl olarak ke~dlıinl 
m••lt• taaıttı: iı INkımdaıa, 

Keraal ONUR 
Ark111 ) ile 
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Kiralık Ev 
@} D Yazan 

Henrg flarland \, ... _ 
Bütün Yudda oe meçhul asker 
abides ·nde yapı acak meraszm 
Başkumandanlık meydan muharebesinin 20 inci yıldönümü doleyısile 

30 Ağustos Dumlupınarda meçhul asker abidesinde yapılaca 

- Natırasmı takdis e
dişleri. ona tapışlar1 gayet 
güzel. 7 abii od asım içindeki 
eşya ile olduğu gibi sakla· 
dıklaı ım biliJ1 orsunuz. Bu ba· 
na çok güzaf geliyor. 

Rahip anlamamış g ·bi 
görünerek sordu: 

- Odası mı? hangi oda? 

merasını proğramı 
1 - Merasim Dunıluplonr. evi ve odası olmsyaı:ı ynlPrde 

da 30 AQustos gUoQ suat 11,SO ?urtı merkezlerind~ toplantıla r 
da yopılec ıktır. Mernslm Amiri yrpıl c k, /stiklf\l lıarblnoa wr• 

- Bilmiyor musunuz ? 
Köşkteki yatakodası Kitap 
lan. elbiseleri, ona ait her 
şevler olduqu gihı duruyor. 

Ar.vuada Askerlik Mıutııka ko letçe gO terdlğimlz kahramanlık 
mutanıdır. ve fedakarlık ve 30 A~ustos 

2 - O gQa, meraı;lm baş mel dan mubnrebesfoln ehem 
larnazdao evvel, Meçhul. AC3ker 1 miyet ve kıymeti hakkında ko 
~bldesloe, BUyUk Ml!let Meclisi au malar ve konf.-.rnnlar tertip 
ııtvel<tllct, vekaletler, Ordu v~ "dilecekttr 

CQmhuriyet Halk Parti 1 Beden . 
Terbiye. ( Genel dl . 10 - Bu btıyllk ve mlllı 
Kızılııy 'fllrk H rektörlOğU, hııdlse bokktndııki merasime 
Çocuk 'E 1 ~va Kurumu, matbu tımız 30 ve 31 Af?ustos 
Harb mnlO~l~~~e urumu, Ordu gncteri ynp caklıır1 kiymotıi 
Cemiyeti ve ,::e:ltBUtteki imar neşriyatla iştirak etı.Illş olncıık 

r asın Birliği lardır adlıırına birer celenk k . 
A k Oyacııktır 11 Uolkımızlo bu merasıme 

dlslne !l~e::u::~;e~englol ken. kolny ve ucuz iştiraklerini te 
memuı u ile Ahide 

0 ~rec~ğl bir rnlo için 80 Ağustos gnno Af 
s 8 ğl 11 Ye oyu ııcaktır Yün ve /smlrdeo merasim yeri 

ıılı ~8 ~llayoet'l stedc ledlıırı ya. istasyonu olan Silkls!lraya ucuz 
metaa mde biri 

Rartl ~lalkevleri, dlgeri vll~yet Haftalık Fikir 
Umuwı M('clisleri adına r.eçıı. 
mıv iki ıet tem il edecektir. 

Bu moru sil heyetler de 
vllaye~lerl adına birer çelerık 
koyacaklardır Deleuk tedariki 
zorıu:ııod kalan. vilayet bPyet 
lerl ~·m dalından veya baş k
tao lıırer Ç..:lenk vakıp tlzerlae 
roıetıerloi lıailıyanık koyab!JI 
Jcr. r. 

4 - Mereaime iştirak ede 
Ctk. kılnlar: 

A) Aıkerı kıtalar: 
( Milli Ml'ıdatıııı Vckaıeıının 

tayın edeceği mik taı de) 
B ) Aryou Ko ı . 

cllerile l t 'b oya, zmır ıı 
' i ııu ul ve Ank 

Yllksek okullıırıoı temsil ura 
cek bir kı ım talebe ede 

( Miktarlon Maarİr Vekı11 
lloceC tosblt ve tcırtıp edileceketi 

J Beden 'rerbll·esl G r 
llk kloıııeri ııdıoıı b" enç 
klhıs1. ır WUkcllf'f 

v ) l\QtBuy11 ve Af 
lfty~llerı kö YOn vJ. 
ku:ııa I tıkıiı ;e knsabolıuı hııl 
mı~ mac ~rblae fştlrıık et 
lecek hs~lle~ınden teşkih edl 
Aryan \'e Kot ıteları, ( Buoıııı ı 
Pıırtı retaı maahya vllayetterı 
ve teşkil ede şktelreken tertip 

5 ce erdir.) 
- l'u kıt ı 

rııslın Yerİod il rın hPpsı me 
nin emrine e,i mernsıı:a Omtrı 
o k g recek b 
b re ruerııslm . , unların 

Gök s 
j\ T e tat ne acı, ne ıimit ne 

1 V yeis, ne aşk ne husran, 
yal ız başına orijino l bir 

olu~ d~ğildir. Asıl bunlar birbiri 
ne kanş/ığı ve kenJilerini kay 
btde k b' · re ırer başı<ası olduı la r 
7aman oriiinaldir /er. Siz s vgi 
ıle nefretin, aşk ile gagıın çır 
çıplak olup biribirini boğaz/arca 
mıa döğüşfüğüne lıiç şahit oldu 
~uz mu? Sız Mç sönmek bilme 
yen b:r ümidin kara kaderle 
kucak/aşıp öpüştıiğüı ü hiç sey 
'~iliniz mi ? Siz fıkirdeki lıür 
rıgetin fiildeki esaı etle kolkofo 
ge:.diğhi gö:zlı rinizl. ~ördünüz 
ma? D · ~ 

ercnın suyıınu .11arıp ge 
çerı kagıfırıı:zın altı kuma çar 
pınca çıkarı hırıltıgı bir dinleyin 
bakın' setıinebilir misiniz ? Bıi 
tün bu olaglaruı İzalıını kitap 
la~da bulamazsınız, Eg cahil cıe 
nadan kaim k • . 

a ıçın yaratı/mı$ 
ola~.~clemotlu I Hayatın girift 
le1tıa1 sar '·a d • 

• ' " sar ıgı zaman tıp 
kı b•ıtirn gibi yrp I !(,- li'd 
bir 8 . . O/lir en 
d oğaııçı uaı uruna bin Arıa 

ol h' • ' u ısarl n~ çık I H" d"bl d b' llrır ı n. 
erı ır sandala atla I Sag~ solu 

az/ ı derrd ı 
s en , pat ıcan ve mısır 

t rif elMI glrllş döollş trenleri 
tertip edll"c •kllr. 

Sllkls1tray lı;taeyoııu ile me· 
restm yeri arasındaki ınnaakn· 

ıat ve mernsim yerindeki terli 
b t ve bnzırlıklıır komutanlıkça 

temin r.dllecektir. 
B ) Gerek bu moo kalet ve 

berek mern~ımın heyeti umu 
mly6slnde KOtahyıt ve Afyon 

vllliyetl~rl P rtl leşkWlh mrnta. 
ka komutııalığrna h er türlll 
yardımın nZJmlslol yopJoaklardır 

13 - 30 Ağustos gUnU ek 
şomı Afyon vilayeti C. H. P. 
Heissl, Ordu, merasime iştirak 

eden lı~yeller ve bıılk mnmes 
sllleri şererlne Aryoııd;ı bir ye 
mr.k zlvart•li verilecektir 

==-----=--= 

ll ' da 

_ Flnlayamadım. Benim 
bildiğim köşkte onun yatak 
odası yoktu. 

- Rica ederim birinci 
kattaki ön odalardan biri 
onun yatakodası idi. 

- Bunda bir yar:ltşlık 

var. Kız köşkte hiç oturma· 
dı. Eski evde ö'dü. O öldü 
ğü za nan köşk henüz bit· 
miş bulunuyordu. lşciler 
daha tamamen ayrılmamış· 
/ardı. 

- Hayır siz yam!tyor
sunuz,· her halde unutmuş 
olacaksımz. Ben gayet e
minim. 

leroux'/er bunu bana 
kaç defa anlattılar. 

- Fakat Bayım ben kız 
ölürken yanmda idim_. Eski 
çiFJik t::vinde öldü. Köşke 

tar/alarr ara11ndan geç I Dört taşmmış değıllerdi. Köşk 
kardeşler'e (lar I Ulu dis6udflk· tefr/<' ediliyordu. Son eşya 
I r a/lında otur. Bent yolunda ,.. 
yü•ü, deredeki koca kafalı tatlı onun ölümünden bir gün 
su kefal/arını seyret/ Yamaçlara evvel eve götürüldü. Köşk· 
tırman, bir kaç ka tır t1rnağı ko te oturulmadı Bu hususta 
par ve bir kaç böğürtlen qe I sizi teminedebi'irim. 
ARzını buruşturursa sabret I _ Pek garip. Şüphesiz 
Ademc;>~/u / Biraz olnın kendini pek gaı ip bır şey. 
unut 1 BAL T AC/OGLU 
-~---- Bıran şaş11mıştım, ne 

Kadir Güneşoğlu düşüneceğimi bilmiyordum. 
P. T, T. fefliı heyeti reisi Fakat bu ~ncak bir dakika 

Kadir GüneşoRlu Erzu,um yolu devametti. Biranda : 
ile Ankura'dan şehrimize g,./mişti r - lfoliycrum, şimdi 

İnhisar Başmüdürünün anliyorum' diye bağJTdım. 
teftişleri E'fet görüyor, an/Jyor-

lnhfscırlur Başmüdürı1 Cnn dum. Bıtanda za va/it/arın 
Nogan, Pulatane'de yapılan K.a· uydurduk/an o güzel, din 
pan inşaatiyle, yer.i tahrir isle darane yalam. kendileri için 
rini teftiş etmiştir. yarattıkltJrı o güzel. seTİm 

Tütün sevkiyatı /ı hayali anladım. 
Bıı hafta içinde, işi me evin Evi kızlan için y1Jplırt 

de iılerıcn tütıinleıden .60~ b~lga mışlardı; ev bıter bitmez de 
i,.I nmiş Wlürı nakledılmıştır. kız/art ölmüştü Fakat kız 

İçki buhranı -Şarap 

1 

larmm bir hafta .. bir gün 
Merkez va müllıakatla Rakı hatta bir saat bile evde 

Şarap m ,.'Vcudu kalmadıtı anla. d ğ ,.1 •• •• • 

l t oturma ı mı u1..şunme:1e şı mış ır ru,ıarını, ger ı. l ertndekt du 
kt sırn ve lcrtt ~ecıt resmınde 
hk larıztm "d P erıı.i koınutan 

... ecektı · 

~ BİRKAÇ SATIRLA 
6 ı A r. 

Yol gOud 
dönebilecek k d e Yerleı ine 
köy •e kesnbn~ıı:;n Ynkıa Olan 
me bllyuk ö'cn :i bu meroı;ı 
edt?cekıir. e lştlrakt tcının 

7 - Merasim ao 
gnou Rant 11 ao Ağu tos 
ile bı.ıştanacaİc dıı lop endııhtı 
Cumhuriyet H~lksırosııe, O'du 
evleri, l tanbuı A ınrtı l, linlk. 
okollan \e Bed ok ra YO~aıı.k 
Md. lOQQ G rı 

11 
:o terbiyesi u 

no olmak tıze ğ bk klllplerı ııdı 
re lrer n t leneceptır. u ut soy 

8 
- ~o Aıtusto 

Şamı radyoda Po ti 8 gOoo ak. 
ferani verllccekt{r. co bir kon 

9 ~ O gecq buton 
rinde ve lfelkodılarınd~!e!~ev 

Lolfl)k. 

Tütün iş 

Heı:ıüz bir yaşına basmamış o-
18~ , . io~isarlar tütün i INııc 

H evını bır kaç defa gezmiştim. 
er 'd· · 

görd" ~ ~1 ışınıde ınükemmelleştiğini 
rueJ ubguın bu Yuvada , bugün ] 00 a • 

c ayatını kazanıyor • 
Atnelelerin k · . J • fa '-· e serısı mem eketın tllf Ve ki . 1 

l nısesız çocuklarıdır Bun 
nrı i b • 

zevk' ı· ş a ş ı n d a görmek haylıca 
l ş .. y .• 

Beyaz önlük k . 
bireriııde , be ve .ta yel.crıyle, her 

Yaz bır Rahıbe hayali 

• 
iV A leler 
canlanır gibi •. Sükun, sabır, fcrh
gat ve işleyen eller •• 

Sarı tütün yöpraklarını, parmak 
ları arasında okşayan gen~ kızların 
bayatta ki nasibsizligini de düşün 
memek elden gelmiyor. 

Tevekkeli , şair boşun söylen· 
memış : 

[ Ey, kırda , baharın nşka sor· 
duğu kızlar ! 

Sarıırmış yaprakların soldurdu· 
ğu kızlar •. ] 

ô TercOme eden 
Cemal Enis __ J 

tahammül edemiyorlardı. 
lştf.; teessürleri buradafi 
doğuyordu. Bunu yaıalı 
kalplerine karşı itiraf ede· 
miyorlardı. Böylece-yapflk° 
/arı şeyi görmt.mek için 
gözleri kapalı oldukları he/
de- c':len kızlannm eşya 
sım dindarane ve ihtirarrı· 
karane n r hisle ona 1..J'lf' 

dıklar1 odaya nakletmişler. 
bu eşyayı oraya yerleşti' 
mişler ve ·· işte onun odo: 
sı burası idi " demiş/erdi· 
Kızlanmn bu odada bir ge' 
cçcik olsun yatmadı~ırı; 
kendi kendilerine if/f8 
edemiyorlar. bunu düşürıt' 
miyorlardı. uydurdukl11rr blJ 
güzel, tatlt yalanls kendi/!! 
rin ı avunduruyor/ardı . 

Rahibin söyledgi gib1• 

nihayet Tanrı onlara ac; 
mıştı : sonunda bu gütt 
yalanlarım hakikatle katıf 

·ı. tJrıp bunda teselli bulab1 

mişierdi. Uydurdukları blJ 
yalanın yalan olduğunu ır 
nutup bunu teselli edi~~ 
güzel hakikat zanedeb1 

mişlerdi. 
1 Yctlan veya hakikat 

H11vır batıl olmayan h8 
yal/er de bulunduğunu zan· 
ediyorum Bunlar hakiki' 
tın bize acıyan tebessiit11' 
/eridir. 

SON 

Ekmek işi 
Bsş tararı 1 de 

Geçen yılın sonunda, re· 
oi yılın başında olduğuoıll' 
zu biliyum.. Bu sebeble, 
böyle bir durumda, oluruı:ı' 
dan fazla bir şey bekleınc~· 
teki mans.zlığı damüdrikiı. 

Yeni mahsul ka vuştuğıl 
zaman, bugün bizleri, uıe 
rinde durduran koou!ar•" 
bertaraf ediJeceğ'ine kuşkıl; 
muz yoktur. YaJnız, ev~~ 
ve ahir söylemek istediğio>1ı 
şudur ki, Samsun Ofisi ıo1"~ 
takasını nnıarı itibare aJaıB 
şartiyle, müsavi bir taks~~ 
ve tevzie itibar gösterdığl 
taktirde, Bütün bölgede~ 
bütün vatandaşlar, ar0'. 

miktarda ekmek yemek ıJIJ 

kanını bulacaklardır. ., 
Yol ve usul bu iken, b~' 

yerde 300 gram, diğer bı 
ı· yerde 150 gram ekmek Y'I' 

dirilmesine sebebiyet vet•. 
rilmeıi, yük ek ölçülü k11 
metlerin bilinmediğine biıl~'. 
ri inandırmış olacaktır. IJı 
zim ne içtimai ne siyasi ~st' 
lığımızın böyle ikiliğe. 
müs&it olmadığını, Ofis id' 

"J • • b'I 1 · 1~ -dıf· recı erının ı me en aıa... t' 
Hülasa ferdi bir gayre 

keşliği ileri geçemeyecek 0~. 
lan bu duruma, BöJge ih 11, 
yacını kül halinde mütaJe, 
etmek suretiyle bir ıoıı "e. 
rilmesini istiyor ve bekliY0 

ruz. 
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Harb Tebliği 1 

Kafkaslara 
aşıyorlar 

BeıJin _ 18(a.a) Re•mi 
febJig: 111man ~e Slovak 
klf a/afl Kal kasyada dağltk 
arazide dağlarm ve mayin
/erin teşktl ettiği maniaları 
aştıktan sonra cenuba doğ 
ru ileıliyorlar. Karad..;niz 
sahilindeki limanlar hava 
kuvvetlerimizin yeı iden f:J. 
artuzuna uğramışt1r. 
Bu taarruzlaıda 4 sahil qe 
misi batmlmıştır. 

llynca bir Rus destro 
Yeri altı nakliye gemisi 
ve yedi sahil gemisi ciddi 
hasara uğratdmışt1r. Don 
kavsinde dağınık d·işman 
kuvvetleri, temizleme hare 
ketleri esnasında imha e· 
dilmiştir. Voronej bölgesirı· 
de hareketler bazı mahalli 
ç~rpışmalara intikal etmiş
tır. neticelenen şiddetli mü 
daf aa muharebesinde düş 
man l J-77 ağustos arasın· 
da 2561 esir vermi~ 501 
I rı 

~nk, $17 t 'Jp, 250 makine-
lı füfenk kaybetrnictir. mü· l • r 
enddıt muharebelerde Rtıs 
ların verdiği zayiat son c'e· 
~ce yüksektir. 

Halkevi 
Başkanımız 

Baştaıafı ] Je 

1 Edip Somoooğlu; Atntork 
nkılQbını JC benllilnt. ıığdırmış 
lıulunan halkı :nızın bu yllksek 
k~blllyellnl sezmiş olduğu için 
dır ki, gerçekten l:lolkevi rem 
ıloıteıı ziyade lfolkeviçillk ruh 
ve anlayışına değer vermiş ve 
bu eırns Ozerlc de ynrnmek su 
retııe başardığı işleri bu gtl•kll 
h9lile- berkesin gıpt ec!t.Cl'ğl 
bir durumıı sokmuştut . 

Bnşda gonç Kaymokıım c~ 
inil Pulatsoy olmak Ozere, bu 
tun orkııdıışlarrndao beklediği 
IDOzobnretl göreo Or. Somonoa 
lu; hiç bir vnkilbu ağır mesai 
ilin yorgunlu4unelho mOşlekl 
Olmamış, dııima neş'eli, dalma 
cevval görOnmllştQr. yapılması· 
na lUlum görOleo her is; mu 
Vaf faklyetıe sona erdirilmiştir. 
bu mu vatrııklyetln Eırrıoı ener 
jlk ve ~nllşknn Do~ torun; vazi 
leye; ruhunda yer verdi~i bU 
Ytlk vo temiz aşkta aramak 
lcı.bcder. 

Bu mQnasebetlt>; feragath 
ve redakar yurt evladı Dr: Edip 
Somonoğlu övUlse de yeridir; 

Memleket ve millet dava . 
Stada; sarfqdllen emekler, özlü 
ve faydalı olduktuo sonrB- nz 
dohı olsa- övUlmeğe ve tak
dir edllmP~e ıayıkhr. 

Beşarılnrlve şairin t-u ölmez 
.. ;u~ıınu hıma bir defa duba ha t •tıııış oluyor. 

' Vlnest iştir ki~inlo lafa bakılm z, 
Ş ıhsıo gi)rUnUr rUtbe-1 ııkll ese 

rlndP 
Hu Yeni Halkevi Bbşkırnımız 

•on Pir'den ayni ftınll)·etl 
iö:ınekle ıevineceQiz. 

Kemal Onur 

Ventyot 

T. C. Ziraat Bankosindan : 
Sürmene A jansmdan : 

2- Cephe mi 
açi!ıyor? 

Türkiye Cumhuriyeti Zlrant b1ınkcsı ŞUrmerıe Pj.ınsrndan is· 

Amer.ıkalılor da tıkraz ettikleri mebıtllğl gıınucde ö:leme 1en Zarıtkl Kövüaden 
10 nu:nıtroh senetle bor9lu Yok:up Crb1 oğlu llilseyhı ve bem· 

Maoş kıyısına asker 
çıkarma teşebbüsü 
londra - 18 (B.a) Bu 

sabah oşağ•daki teb1iğ nes· 
redılmiştir. 

Bugün sBl ahm ilk saat
larında işgal altmdakl Fran· 
sada bölgesine bir 
akm yapılmıştu. Hareketler 
devdm etmektedır. Tamam
layıcı haberler alınmca baş 
ka bir tebllğ neşro/unecak· 
tır. Bu akmın bir istila ha· 
reketi olmadığı beyanname· 
/erle Fransız milletine bil· 
dir fo,iştir. 

Muharebe 
devam ediyor 

Londra - l IJ ( a.;ı) Res· 
men bildirildiğine göre 
müttcfık kuvvetler evvelce 
tertip edilen bütün nokta· 
larda karaya çıkmıştlf. Bir 
müttefık müfrezesi düşman 
tarafınd~:1 püskürtü 'müşse 
de bu mı.. freze yeniden 
Aendini toplamağa ve Fran 
sız toprağm1J ayak basma 
ğa muvaffak olmuştur. 

Muharebe devam edivor 

iştirak etmiş 
Londra - 18 (a a) ÇıM 

karrra hareketlerine hir 11-
merikan müfrezesmin de 
iştirak ettiqi bildiriliyor. 
Resmi malı .mata göre ha· 
rekata iştirak edenler ara 
smda dögolcu Fran~ızlar 
da vardır. Çıkarma hareke· 
tini vapan kıtala11n bir kıs 
mı Kenadalldır 

Almanların 
mukabelesi 

Berlin - JB ( a e) İngi
lizler. k11vvetli haı-·a ve de 
niz teşkil/erinin himayesin 
de bu sabah şafakla be111 
ber Fransamn şimal sahi
line bir çıkarma hareketi 
yapmışlardır. 

Karaye çıkarılan p:vade 
kuvvetleri, !liman askerle 
rınm tesirlr mukabelesile 
karşilanmış ve bir çok tank 

'ar fi iman topçusu tarafm
dan derh31 tahrip edi/m;ştir. 

Daha şimdiden yüzler· 
ce lngilizin öldüğü ve bir· 
çok nakliye gemisinin bat
tığı bildiriliyor. 

Tenuz/eme harekr-timiz 
esasll b;r surette devam 
ediyor. 

Kapalı zarfla posta 

nakliyat eksiltmesi 
Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden 

şlresl Rabi oıa bir döollınlUk bir parça tarlası Araklı köJOO·· 
den 9 No ııeoellt.l borçlu Hassn Çebl o~ lu Yı.kup ve hissedarla 
rımo on döuOınlOk bir kıta lsrlım ve Arıkh kö7üoden 11 nu· 
marnıı borçlu lsmttll Çebi oğlu Harun oıtlu SUleymaom sekiz dö· 
onmlOk bir ve Ytırnker köyllndekl saklı dOnürulllk bir klrezmo 
16 dönOcnlOk iki kıta torlası 13 nunıarah borçlu yı1rakar köyOo· 
den lıınıall Çsbl oğlu HUseylo Te Abmediı:ı üç dOnUmlftk bir 
kıta tHrlıml8 numaralı senetle borçlu Yıırııkar köyünden lımbll 
Çebi oğlu Ö .ner oğlu Eyubuo onbtış döoUmlUk bir kıta tarlası 
1 namualı bJrçlu Göneşera köyUoden Molla Abmet oğlu HaJI. 
din iki dönüm iki evlek.ilk iki kıta tnrh!l ~2 aumaralı borçlu 
Zel köyllodeo lsmııil Çebi Oğlu Muıtate Te blssedularn ıo Alh 
dönumı at bir kıta tarlaaı 26 numaralı borçlu Aaaraş köyUnden 
S&ymea oğlu Aziz oğlu Oimaoın bir dönilmlnk bir kıta torlaın 
28 numıınh borçlu Yut.kar köyOoden Allb~y o~lu O!!man n 
Hıısamn lkl döallmlUk bir kıta tarlası H2 numııralı borçlu HU· 
mlrgaa mahallesladen Seymeo o~lu Alımedio yedi dönUmlOk b!r 
kıta tarlası 3!\ nuınııralı borçlu Anaraş köyUndeo Sıymerı OilU 
lsmail oğlu J\lbarın yedi dOnUmlUk bir kıts torlusı 36 ntlmaralı 
senetle borçlu Makuvlo köyOodeo Koltuk oğlu Mahmut ve hlııse· 
darlarının Uç döaOmlUk bir kıta fıadıkhğı ile dört dönQmlQt bfr 
kıta lıtrlası 40 nuconralı borçlu Kadavul kOyOudım tsmail Çebi 
oğlu Hüseyin oğlu Allrızaom sekiz dOnUmlUk bir kıtB tarlarsı 
42 numaralı borçlu Kadavul köyünden lamd ı Çob: oğlu HUseyJn 
oğlu P..>latın iki döoUmlUk bir kıta terlası 44 ı; umarah borçlu 
Kucera köyUodcı:ı Etendl oğlu HUs.yiulo Lir duııUm iki evlekllk 
bir kıta tarlası 61 numaralı borçlu Gölensıı mnbellcılcıden kefe· 
ıı oğlu Mahrnudun 7luıi dönQmlük iki kıtn tarlaın 52 oumaralı 
borçlu Aganrıs köyUndeo Kuıu Dltlımet o~lu llesanıo on dönUm· 
JUk. bir kıta tıulaaı 66 nunıarah borçlu Kı;hura köyünden lsmall 
dayı oğlu izzet vo nrlrndaşlarınııı on dönUmlOk bir kıta tarlası 
69 numaralı borçlu l(uJrnd11 köyDoden S fu oeıu t.febmet kızı 
Fııtmo Te hlssedarlıırıoın blr dönUmlUk bir kı~a tarlası 60 numa
ralı borçlu Vizerıt köyOodeo Hayır C'ğlu Hııcl Yusuf ve EJamldlo 
Uç döoOcnlOk bir kıtıı tarlası 61 numarJlı burçlu VJ:ıara 

köyOadeo lsmnll Ç':lbi OQlu H111tmln on dönümlUk bır kıta tarla
sı 62 nuınualı borçlu Kııdcıvul köyQadeo İsmail Çebi OQ'l1ı1 Kibar 
otlu ö nerla sekiz dö1llmlOk bir kıta tulnsı 09 numaralı borçlu 
Kııdavul kö70odeo ispir Oğlu v~ İlimoll Çebi oğlu Şaızlye ve ŞQk. 
rnono beş dönOmlftk bir kıta tarlası ile Qç dönümlük bir kıta 

hodıklığı 7a oumnroh borçlu Aaıuaş köyllodeu Tlrııvecl o~lu Ah· 
medio iki dönümlük lıtr kıta larhısı 74 numaralı borçlu Kedavul 
köylloden Hayri oğlu Kasım ve t.issedarlıırınııı bet dönüınlUk 
bir kıta tarlası llo Uç dönUmlUlt bir kite fındıklığı 75 numaralı 
borçlu S )t.ıltsu aıııbıtlleslııden Kara A\i Oilu Dursun oğlu Musta
tııoın Uç dönliınlUk iki kıtıt torlılSl 76 numaralı borçlu Deli ~lue· 

1 

tttfa oğlu Veti~I l ~ullı rı AIJ V.J Etemlo Oç döoUmJUk bir kıta 
torhısı 83 numaralı borçlu Yer&kar köyQndoD lsmall Çebi oğlu 
H IOI 0.;ınaaıa ylrıni bir dö:ıQ:nlUk bır kıta tarlası sı ouoıaralı l borçlu Yarak.or kOyOnden lsmail Çebi Oğlu Ahmet 'fe şOkrUyenlo 

" 1 " • on döoOmlUk lkl kıta tarlası 89 numara'ı borçlu Zanaka köyUo-
l - Yuk ve go cu taşımakta mutl'ohhıt serbest ol· deo hnzi oQlu Firar oğlu Kibarın bir dönOmJOk bir kıtı tarlası 

mok üzere haftada üç seferli ı;tme g •lme ( 1400) kilo G!>leoS!l mah ııeslncıeıı 34 numaralı borçlu Çehreci o~lu Hakkı 
gük taşımak ve kamyon bulundurulması meşrnt Trabzon ve Yuımfua Uç döaUm lkl e•lek\ik Oç p:ırçı tarlası K'ldAvul 
_ Erüarum ar arsı posta sürücülüğü ( 12. 8. 9( 2) gü- köyOoden 39 numaralı borçlu lsmttU Çebi Oğlu Tı birin dört dO· 

nünden itibaren ( 15) gün müddetle k(!palı zor/ usulile onmlnk blr parça tınlası Zıınlkl köJündea 96 oumıırah borçlu 
k l k I t (;smaa oğıu dlier oami Hacı Hamsa oğlu ŞUkrtıonn sekiı dö· e sı tmc:.ye çı arı mış ır. 

ı A l k h ·· 1 · I 'k 'b · ) ı· · · ( · nOınlUk bir kıtn tarlası Zavz'lka kGyüodeo 236Z numaralı borçlu 
!I ' • mo ammen ucre 1 1 1 m sene ıgı l/lr· Baı\ lı ı:tlu Yusuf kı~ı Aslyealo bir dönnmlük bir kıta fıııdak.htı 

mi dö tbin ) muvakkat teminatı ( bin seki~ güz ) id:ıri Kad vul köyUodcn 2528 oumnralı borçlu .Ahmet OQ'lu Ali ve 
kefalet (iki bin beş ~üz )liradir. hemşiresi Eşlbeolo sekiz dönümlUk bir kıta tarlası Humurgao 

3 - ihale ( 27 8- 942) Perşembe günü saat ( 1 I) m<ıhallesiadeo 2536 oumııralı borçlu Çakır <'ğlu SUleyman oğlu 
de Trabzon p T . T. Müdürlü "ıinde müteşekki' komis· Mebmedln Uç döııllmlllk bir kıta tarlası. bunıı köyilnden ~560 ou 

· g mftr8h borçlu Çolak oğlu Mehıned Refıkıo Uç dönüm Uç evlek.ilk 
yanda yapılacaktır. M • bir kıta tarlası Humurgııo nıahttlleıindeo 256-1 numarala borçlu 

4 - Ş utnameler komisyondan hergun parasu ıste- Kör Re kir oğlu Temel ve blısedarlarmın l edi dOnOmlOk blr par
ne/ebi/ir. t:.ksiltme kanunun 32 ve 33 üncü maddeleri mü· ça tarlası ve QQneşera köynnden 2807 numaralı borçlu HBct mol
cibince taltplerin ihale saatmden bir saat evveline kadar ıo oğlu Muhittin oğlu Talibin iki evleklik bir kıta farlası ile ev· 
temi"at ve tcklijlerini komisyona vermeleri ilan olunur. 3 4 •e!ce ııraat bankesıoca terevvuı oluuup halen bankenıo tabti 

Vakfı 

Gayrimenkul satışı 
Nevi Mevkii 

Muhammen Muvakkat 
Mesalıası teJd; tr.mfnalı 

M S L K L K 

t6sarrufuodıı bulunan ve evnlkt sııhibi Hııııao eğerııo t1ğlu llssa-
08 alt Aho köyQnd~n Uç evlekllk bir kıta tarle ve gine Zirl"ıt 

baukesıoın tahtl tasarrufunda bulunan evvelki sabibl Eoub oğlu 
lsmoile alt Göneeerıı kornodeo bir döoUm bir evl~kllk bir kıta 
tarla ve yine ~ıımlıce mahallcalndrn Seymeg 02Iu Ali ve hisse
dorlsaıoa oit lkeo Zlrııııt banka111aca tefnvuz olunub halen ban
kanın tabti tnsarruruodn bulunan Çamlıce mahelleılııde l60 met. 

Fatih Cami arsosı Paza1 kapu moloz 186 20 - 93 10 6 99 re murabbalık bir kıta tarla lbn terlhlcdeo itibaren bıı11ka11a 

Vakıflar !·~üdürlüğünden 
.Yuka:da eı1safı yazı/i bir parça gayıimenlwl9n mi/ki 

yetı peştn Pt.:ra ile satilmak üzre 3-8- 942 tarihinden 
24-8-942 tarıhine kadar ( 20) gün müddetle eçık 
artttrmaya konulmuştur. istekliler tahmin t~dilen bedelin 
muvakkat teminatmı arttırma gününden evvel Vakıflar 
~daresi vez~e~ine ya/ırmağa ve kati ihaleyi müteakip 
ıhale bedt.hnı defatan ve oeşinen vermeye mecburdur/1Jr. 
lşôu gayri menkulün kati ihalesi 21- 8 942 taıihine 
müsedıf p •zaıtesi qünü s :;;t (15) te yapı.'acğtndaIJ !alıp 
/erin satış şarlaflnı anlamak ve pey süfm!.k üzre tayin 
edilen gün ve saatta Vaklflar idaresinde müteşekkil 
komisyona muracaatlart ilan olunur . 3-4 

320~ seyıh konunun 40 inci maddHl mucibince kırk beş gQn 
müddetle ııçık artırma suretiyle satlığa çıkarıldığından talip O· 

lıtnların yOzde yedlbuçuk pey nkçı larlle T. C. Ziraat baoktısı SOr· 
mene Aj<ıosıoa muraeaet eylemeleri nan olunur. 

Sigara tiryakilerine 

Müjde .. 

Ağızlıkçı Aya.c Hılstgin gel

di f/u net:;İ Ağızlık. Dama i<J$ı 

Satranç yapıi.r (le sipariş kabul 

eder. 

Dabqkbsne mahalleıiode 

köprU ve hüktlmet bioasrna ma· 
yır bUyUk bahçell fevkani Uç 
od& tahtanı iki oda bDyUk sıı· 

loo ve mUştemelAtı bir bap ha· 
ne H tlık.tır. 

Taliplerin Matbaamı11 uıD: 
raoaatlara. 

' 



21 Agustos 942 

------------:----------
Yeni yol -YENIY OL 

Haftada iki defa 
Salı, Cuma glinleri çıkar 

Umamt neırlyah idare eden 

Satın Alrrta Komisyonu il8nları 
Bekir Sükuti Kulakıızoğlu 

Yıllığı ( SSO) 
Altı aylığı 300 kuruıtur 

R1tat i!ialarıa aatırı : 
S kuruıtur 

Günü ftçen aayılar 
25 kuruıtur 

ilan mDaderecatındao 
meaull1et kabul edilmez 

Dtı, eclllmı1en Jaıılu 
lıde edllmeı 

Açık arttırma ile 

döşeme tahtası 
direk satılacak ' 
inhisarlar 
BaımOclürJQ~Onden : 

1 - Binadan sökülme 
muhtelif eb'atta 1300 d 
d6 a et 

teme tabtaaı ve direk 
aablmak &zere •çık arttır
maya konulmuştur 

. 2 - Talip olanl~rın 75 
lıra depozito akçeıile ihale 
rlln& olan 9 _ 9 . 942 .... 
•• t 15 d gunq 8 

• Başmüdürlü·& · 
mllıde mllteıekkil k . g 

omısyo 
_na muracaatları . 1-4 

Dükkan icar 

a • 

Kapoh :ı.ortla odun eksiltmesi 
T rahzon Sa. AI. Kom. Reisliiinden: 

rılm~t; . Kapalı ııırt usuın ile ıooo ton odun ekılltaıeye çıkı· 
2 

- Mukaınmen bedeli 40,000 llrB ilk temfoatı d,000 lfradır. 
a - Evaar Kolordunu bOtlln garnlzonlarında nrdır 
4 - Eksiltmesi 28 Ağustnı 1142 cuma gUnll saat 11 dedır. 

. 5 - isteklilerin belli gUn Ye saatta k&11uaun 32 madde 
ı•nbe tarif edildiği veçbile bnzırlayacaklerı teklif mek toplarını 
eksiltme saatındııo blr Hat evvel Trabzon saha alm11 komls· 
yonuoı tevdt etmeleri. ~-4 "421 

Pazarlıkla kuru ot alınacak 
Trabzon Sa. Al Kom. reisliğinden : 

1 - Pazarlıkla 180 ton kuru ot satın alınacaktır . i - Muhammen bedeli 23400 lira ilk teminatı 1155 liradır 
- E•sat Kolordunun blHQn garolzonlarında vardır . 

4 - Paıarlığı 29 Ağustoı 942 Cumnrteııi gQnU saat 1 l dadır. 
ko 5

1 - lste~lllerln be:li gUıı ve saetta Trabıoo ıatın alma 
m •Joauaa mUracaatları. 482 

Pazarlıkla Patates ahnacak 
T rahzon Sa. Al Kom. Reisliğinden : 

1 - Paıuhkla J8 ton patates satıo almacaktır. 
2 - Tabmtn efüen bedeıi 3150 lira kat'l 472 llra 50 kuruştur 
3 - Eveısr kolordunun bUlUo garolzonlarında vardır. 
4 - Pı:ııarlıeı 2 EylQI 942 Çarşamba gUnQ aaat 10,30 dadlr. 
5 - lateklllerin belli gUn ve saatte Trabzon eatıoalma ko-

mlsynnuoa mnrBcaatıurı 496 

Pazarhkla Soğan ahnacak 
Trabzon Si! il/. Komisyonundan : 

1 - Paıarhkltt iki perlller halinde Uç tonluk yeni sene 
IDabıulü sapları keallmlş Sıt.ın sıttın alınmıştır. 

2 - Btber partıoıo tabmiıı edilen bedeli 510 llrı kat'l 
teıalnatı 76 lira 50 kuruştur. 

artırma 3 ..:... Evsır Kolordunun brıtnn Gıırnlıonlarmda vardır. 
Si 4 - Paıarhtı 'l5 Ağustos 942 SAi,\ illnt\ ant 10,30 dedir 

Belediyeencümeninfl . 5 - isteklilerin belli gDn ve saatta Trabzon Htıoalma ko· 
A l: •n·ı· mlıyonuna mtıracıatları 

lıri one~ı _artır'"a fftriddet· 6 - Parlller ayrl a~ri lbe~e tdllebllir . 487 

61 flln llatıtılan Hal p 
N':';; ön~~"· .. Jcdın sı a, azarhkla kuru sogan ahnacak 

•ıılılranl1118 'la l Tı b 
fıinıi lılrn;1 1 li le ' a • ra aon Sa. ili. Korn. reisliğinden : 
• J_ " 1' çı rnatlı • ı 
flft941-a arfırfftaJa - Pıaıarlıklıt 20 toa Kuru S"tan satıo ahoacaktır. 

l "' n •ar/ina 2 T b · zar a iıin 6ir a • · - a n.ıın edllto bedeli 5000 lira kat'l teminatı 750 liradır 
PGzarlı;a 6ıralcgl tnuddıtle ! · E•aar kolordunun batna iıırolıoolarında vardır. 
l•lip/.,; 1 lftasına ve - Paıarhg• ı .Eyltll 912 Ç<trşambe gonu ıaat ıo d.tdır. 
/erin 

11 
cama ve sair ıiin-

1 
5 - lıteklllerln belli gnn ve ıaatta Trabzon satınalma ko 

• ıncirnıne rnur m •1oaıına moracaatları. ~~3 
•tmılıri ild 1 •caat p 

b h n o ••• ,, azorlıkla kuru ot alınacak 
a Çe icar Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden~ 

artırm ~ - Paıarhkla 600 Ton kuru ot satın alıaacııktır . 
ası 3 - \fobammeo bedeli 3qooo lira ilk teminatı 2925 liradır. 

Belediye esıcQm . d 4 - Enar Kolordunun bütün ıarnlzonlarmdıı vardır. 
Açılc •rt enın en S - P11arh~ı 3 Eyltl\ 942 Perşembe gnou ıaat 10 dadır. 
1111 aı t ~rrna tniiddeti on ko 1 - lıteklllerln belli illn ve &Htla Tra~zon satın aimı 

flelcı '•la• ı •n Meabalaa Önün. m •Jonuoı muraoaatları 497 

talip ,);!~~~~~0;;,:;a1cı'"'e Pozarhkla Saman alınacak 
llloden ••rf,' artır • T b S 
a1 . •nazarla iıin 6i ra zon a Al Kom Reiılilrinden · rnutl,et/e r \ - P • • • ~ . 
6ırelcıldı;ı P"ıarlı;a 2 _ azarhkla 430 Ton Saruan satın ahoııcakltr . 
C11111a ve I "' talip'erin 61) k Muhammen bedeli 21500 lira ilk teminatı 1612 lira 

•• ı 1 - ı . uruı)tur. ,...,.. un erı tncri 3 - , 
olanur lftaracaatları ildn 4ı _ ~vear Kolordunun Bot"o gRrniıonluıod1:1 vardır. 

· 5 _ 
1 
azarlıgı 3 Eylı11 942 Perşembe ~UoU saat t0,10 dedir. 

koıniı 
0 

•leklllerln belli glu ve seatta 1 nbzoo salla almı 
~ 1 aun.a '11urar.!!alları. 498 Zayi 

ıPa I>erı o 
otııa•dıa •l11 Jılında Hırı lıt un .. _ • ~~ !P w 

llllralı dlplo111:.ı~ldutuın S OQ. y 
Yıntılıl alacı ZIJI ettıın. en•ı mu•• cellı't ev•ı 1 ala bQk11Q ol lıından eak.ıaı. 
lert11. Dl•411tını illu Uıa• ıolcalc y . 

K.OJQnd Vlçınıa Uıı~:· laer tiirt • d / enıgol- matbaası yanında oçılm11tır. 

--
Kopah zarf usulile Soğan alınac 

Trabzon Sa. Al. Komisyonundan : 
t - KapalıHd usullle 100 tt>n SoQan eksiltmeye konmu 
:: - Muhammen bedeli t 4500 lira ilk teminatı 1087 Ur 
3 - Evset Kolordunun bntDn g111olzonlarında vardır. 

4 - Ekılltmesl 4 EJltl\ 9.ı2 Cuma gQnD ıaat 10 dedir 
5 - lıteklilerla belll gOn ve saatta kaauoun 3'l . madd 

de tarif edlldlQl veçblle b111rlayıcakları teklif mektuplarını 

alltme saatf nden bir asa t evvel Trabzon sstınalmtt komlıyo• 
tndi etmeleri. 214 2-4 

Pazarlıkİa soman ahnacak 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 

! - Pnuhklı 130 ton Saman satın alınacaktır. 
2 - MubammeD bedeli !i600 lira ilk teminatı ı 170 U 

S - Evsaf Kolordunun bUtUn garnlzoolarında nrdır. 
4 - Pazarlığı 29 A~uator 942 Cumartesi iDaD uıt 10 d• 
5 - lıteklllerlo belli gnn ve 11atta Trabzon 11tao • 

komlıyoouna mnracaatları • 125 

Pazarhkla Sogan, Patates ahnac 
Trabzon Sa. AL Kom. Reisliğinden : 
ı - Paıarhklıt 40 Ton kuru S.>RH ile 40 "fon Patat~• 

alınacaktır . 
'./. - Kuru soaan ile Patııteılnlo Tahmin edilen bedt 

6000 lira llk temloatı 450 liradır. 
a - Evsaf Kolorduuun blltOo garolıonlarıodıı vardar 
4 - Pazarlığı 1 Eyhll 942 Sah gQoQ saat 10 dadır. 
5 - isteklilerin belll gQo ve aaatta Trabzon aatıo al 

komisyonuna mnrscaatları 
6 - Soğın •e PatatP.B ayrı ayrı ihale edllebektlr. 

Pazarlıkla Sığır eti ohnacak 
Trabzon Sa. Al. Ko111. Reisliğinden : 
1 - Pazarlıklı 12 Too Sığır etl tıahn alıaıcaktır. 
2 ·- Tıhmln edilen bedeli 6000 lira kat'i teminatı 900 Ur• 
:! - Evıat k<>lorduoan bOtOn garnlıonlarında •ardır. 
'6 - Puarhğı 26 Ağustos g42 Çartımb11 iOnB aaat 10 el• 
5 - lsteklllerlo belll gün n saatta Trabzon aatuı • 

koıoisyouuoı moracaıtları. 481 

Pazarlıkla Sade yağ ahnacak 
Trabzon Sa. AL Kom. Reisliğinden : 

1 - Paurlıkla 500 ton Erimiş sade yı.ı" aatın a:ıoacıktat• 
2 - Tahmlıı edilen bedeli 1'50 lira kal'i temioıtı 217 Ur• 

kuruştur. 

3 - Ener kolordunun bQtQn garnlıoolarıodıı Yardır. 
4 - P.ıurhtı 24 A.ğuatos 9i2 pıııutınl gQoU aaat 10,30 
5 - lıteklllerln btlll gQn ve uatta Trabıon 111tıoaııııı 

mlıyoouoa mnrecaatları. 47' 

Tanzifat ve tenvirai· 
vergileri hakkmda 

Belediye Riyasetinden: 
1941 yıl! için tahaklcuk eden tanzifat ve ten~l 

vergi ve resimlerinin tediye müddetlerini gösterir ilı 
nameler mükelleflerine tevzi edilmektedir. Yazıll tll 
det/erde tadlye edilme ven vergilere o/0 10 zam edller~k 
isi/emval kl!r.ununa tevfikan tahsil edilec,ği bi/dirilirtl 

Halkevinde keman de 
lerine yeniden başlan 

Halkevi reisliginden ; 
lhlkevl kemım oğretmenl Mnmnn Seybaoın tılrafındaD 1 

mlı salonunda Al tDrkı Ye Alafıoka par1111 keman derale 
tekrar başlıomıştar • 

Dıu almak ve en eyi bir eekllde kem"n oıreomek 
yen 8!\yBn ve Bayların Halk.evi katibine muracaatlı lıloılt 

yazdırmaları ve ders enn ve 111tlaraol 02reomelerl ııao oıua 

. Ernsalınin (;stijnd . 

. , ........................ ~.:e.:d:ır~. ~~~~.:d~~ b~-~~:=~~=~:':~':~roş bicoklarını"~~a•ın•ı•z ... . 


