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Gençligin Gözü Aydin 
Stadyoma kavuşuyoruz 

=- Zi!aat Şankasının Faliyeti 

Bu Yılın Karı: 4;86~;000 
B u miktar, şimdiye kadar elde edilen en büyük netice T rabzonun mlhim ekıikle

riDden biri olan Stadyum 
laakkında eYYelce de d6-

fl\ad6klerimizi ı6ylemiı •e 
fimdiye kadar tahakkuk et 
tirilemeye• i»a eaer ylbb· 
dea ne çok .. yler kaybettiii · 
miıi ltelirtmittik. 

1 Y ılJardaa aonr•, buaDn 
duyuyoruz ki, Stadyum ıçın 
Sayın Baı•ekilimiz tarafın· 
daa vaad buyurulan 50 bin 
liralık tahıiut viliyete ıel· 
•it ve i ... ata baılanmak 
iare ıerek• •aamelenin 
Japdmaıı Nafia'ya havale 
olu•aıtur. 

====== 

Osman Cudi 
Terfi etti 

Ankara 3 ( Huıuıi ) Ik· 
tindi df:vlet tetekkülleriain 
1941 biJançolarını tetkik 
eden, heyet! ı.iraat banka 
sının bilançosuıuı tetkik Ye 
tanip etmiıtir. 

Bankanın büt6n faaliyet 

ıabalarıada temin ettiii in 
kiıaflı batarılar heyet rapo 
ruDda takdirle belirtilmittir, 

752,000 lira fadaıile 4,862, 
000 liradır 

Bu miktar ıimdiyeı kadar .. 
Bu aeae bankanın temin elde edile• en ylkaek neti· 

ettiği kir 1940 yılının ıafi 

1 

cedir • Bu bakımdaD :ıwaat 
kirıaa nazaran ylizde 56 bankaaının bitin idarecile · 
nisbetiade bir artııla Ye 1, ri tebrike JAyiktir. 

Ktzılay' ın aş 
Ocakları 

Çocuk Esirgeme Kurumu muhtaç 

talebeye yemek y~dirmeğe başladi 
28-~1-942 rtıalil Uluı 

Şebrlmls çocuk. eılr1ıeme lller b1ı11urlle ıçdmıı. ~u mQaa. ıazeteıinia ikinci ıaJufeıia· 
kurumu ber yıl oldafa ılt.1 bu 1ebetle Parti mDlettlılmis HU - de okudum, İıtaabulda 16,0 
ya\ da Jardımı mahtıç talebe1e ':al Kalı~ turumun me11lıtnl 

Devletin iaıaat •cı teai· 
aattu kaçuulıiı b6yl• feY 
kalade bir ıamantla, 50 biP. 
lira pbi olclukça atllai• 
bir paranın aynbp, ıöade· 
ril•eıi Trabzon ,içi• Stad· 

Samsun 3 ( Hususi) 1emek Jedtrmek yoluadakl ha· tak.diren ve Kemal Kefeli mık· 00 yokaul çocuğa her alla 
-ski ofis müdürü Osm•n ıırlıklarını ikmal ederek dOn sadı bellrtea birer bltıbede bu· paraıız aıcak yemek Yerile· 
Cudi Gürsoy V!kaletçe Is den itibueu kuruaıun yemek lunmuılardır. cek ve bunun için Kımlay 
tambul ithalatçılar birliii salonunaa '60 talebeye yemek Kurum bııtaaı ZlbtQ Em ller ıl• 4000 lira ıarfede· 

umumi lıltiplidi mu11vlnli4in Jecllr••J• bet'-•lflır. reni.,. luymetli ••0 1 arta.ası cek•if. 
Tayin etlilmiftlr. Yemet 111lonll, dOa dnet larıaı bu bDzel enrlerden do· Trabzoa Kızılay merke · 

• 
--~=-~=======~===========ı lıyl biz de takdir •e tebrik ede zinia Mliletebltiı aimaları 

.\... - Ortoşok lngiliz Tebliği 1 _ri_•·--------· :6=~~:hk~ e~:1b::•:;r: ya• danilen teıiıia kiyme-
ti taakkıada bir fikir Yer· 
illete kificlir · 

Ttirkiye ıporculuiunda 
liçllncl, d6rdüacl dereceyi 
ibraı eden ye ıpora karıı 
16ıterdiii HYIİ ye allka 
balu•ındao .hiç bir yerle 
kıJaı kabul etmeyen Ttab
zonua modera bir Staclyoma • 
çok evvel llak kaUDdıia 
••bakkaktır· 

Çamur derya11amn fark
in bir ıalıada, yıllaıclır llaı· 
rl neır elaa ıençlijimizin 
iptidai ye 1ayri ııltlıi vau-

ite raimea aldıi• derece· 
yi, iller ıeyda önce ıpor 

ıew·giıiade ve buaua fizik 
•e moral fayclallnı kavra· 
•ıı oı.uında aramak 11 · 
Zı•dır. 

Derin 16rlf&yle tema· 
Jlı eden Sayı• Bapekilimiı 
~lkrü Saracoilu'auo, dilek· 
ler araınıda, bilba111, Stad· 
111• mevzuu &zerinde haı· 
•aıiyetle durmaıı, onun, · 
•por severliiiaden, hamiliğin· 
den ziyade, bu yurt parça 
•ıınıa Stadyoma olan ıiddet· 
1i 'lıtiyacını görmDş v~ ka 
lıul etmiş olmasından ılerı 
lelaıittir. 

Yeni maarif müdürllmQz 
Ye ıpor bölgesi asbatkanı 

Nabi Taıar'ın hayretle mil· 
ÇULHA 

- Arkut 2 dı --

y o ğ m u r .. nın biriaci ,aaı Kızılay 

Hava Bombardımanları 
Don receden lttbaren tld- •enfaatine bir mlıamere 

delil yatmurlar J&l•aya bat· haurlamak ve yıl batı ı•· 
lamıştır. celİllde de bir balo vermek 

Kahire 4 (a. a.) Kara 
kuvvetleri araıında kayda 
deier hiçbir ıey olmamiıtır. 
Muharebe bölıeai lıeriade 
ba11 hava faaliyetleri olmuı 
ve tayYarecilerimiz bir Al· 
maa teakili ile ıavaıarak 

• ıuıetile elde edecekleri pa • 

iki gün süren çok şiddetli ::k~: .. :·~~OD;.1:·0'..!;~ 
bl•r tank muharebesi• öğle yemejiyedirmeaini ka· 

rarlaıtarmıılar, Ye bu ıa .. 
retle ilk adım abltlıktan 

punlardan birkaçını baaara Londra 4 (a.a.J Şimal 
uiratmıılardır. Afrikadaki mllttefik ku•vet 

2-3 llkkAaun ıeceai tor- let a6aclıhlla bildirdiiine 
pil uçaklarımız Tuauıua do- ıöre iki tin ılrea çok tid· 
p kıyııı açıklarıad~ cenuba 1 detli bir tan muharebesi ol · 
doğru ıeyreden bir kafileye 1 muf, iki taraf hemen he 
hücum ederek en &% iki ti· ı1men müıavi kayıplar vermiıtir 
caret vapurunu yakarak Sözcü zaferi kuvvetleri· 
ba hrmııtır. Ayni gece Tu · rini en ç~buk toplu yanın ka · 
nuı ve Bizerte bombalanmııhr. zanacaiını ıöylemiıtir. S6z· 

Giritteki k~ndiya bava cllye ıöre mila•a bGyilk ıay· 
meydanı 2-3 ılkklnuo ıe· etler ıarfediyor. 
ceai ajır boaıba uçakları · Anlqılan düıman ıon 
aııa tarafından bombalan· d k'k k d T t b" k k 1 a ı aya a ar unuı a 
mıı, ırço yangın çı arı • k ı k ıatavvuruodadır, 
mııtır. ama 

' 4•trltıa J•'9• uQaldırı \ıçr'1l>• tdllmtkttölı 

Birinci erduaun bilditdi- aonra yarclım aever halkın 

ğiae ıöre muhtelif av uçak· hamiyeti•• mllracaat ederek 
ları Alman pike bomba a bu yardımın ilkbahara ka· 
çaklaruun hücumlara kırmış dar uzablmaıı itini ıimcli • 

den araıtırmıılardır. 
ve bunlarbombalarını kendi H · ti i · b 

ayır cemıye er aıa a· 
kıtaları ürerine bırakmak tında gelen Kır.alay için her· 
zorunda kalmııtar. Alman· keıin ufak bir para ayıra
ların bir ileri mevıie hücum rak bu ıefkat m8eueaeaiae 
teıebbhü, İngiliz laava kuv· yardım etmesi inıa.ıalık ber· / 
Tekleri tarafından bllıktır · cu olduiunu bilmeyen yok· 
tlllmBttllr. Arkuı SaJfa 2 tle 

lqilia Tankı Çetin Bir Mfla~da 
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(Günler Geçtikce J 
- ----- _'_/ 

Hayat mücadelesinde 
sabır ve metanet 

şarttır 

-
1 • Hayırlı bir iş 

dolayisiyle .. 
Ge~eoter,de. gelen lıtambul gı· 
zetelerit1de, zıımaa sıımao kell · 
dini gösteren ve blıler için ba· 
kllrnton lrtlb11r edilecek birer 

Hept lı, n:ıyaya tık ayak 
b& tı ımız gQudea beri, omrl\ 

Yaşuma'~ lolo SaYaş, Duvviol olan bcır vtmıoı kı.ılllrnıçorlar. l aoormnllerln s·~ıış l!recıdır. 
kanunbraodoo biridir. Eıı llker Bunlar arasında top, tatek, gıtz lrttracılıu aornıal iosaolıu 
:lnhhktıuı "El ileri cınhltıra ka.· gibi mııddl olnnlar var Bir de mıdır? Bunu sanmıyorum Her 
•r bu kanun doğrudur Neb.!lt · yahın, propaganda, lrtirıt giht f memlekette bu gibi t:ınstRlara 
avaşır, boyv.an Bavaşır, lıısaa manevi olanlor da vardar. Bun ı rnsl nar. lftlracaları kökOnden hadise ol n bir haber dabı ıllrdOk· 

OıQn OnllmDze erdiği yolun 
~o:cu uyuıdur. Herke~e gbrn 
eyrı bir ştıkU, 11yrı bir reak e 
lan bu yo\d • birçok urlo\tl ra 
B\ktntılara maruz kol ,mıı t1t. 
bildir: Tıpkı tOllerla maonh bir 
s :@izli· t'\Şlyın UÇilUZ, bucak. 
sı:1 yoll mna ran olım yolculı· 
rın, b r ııo blr tebUke eşlğtode 

vs~ır toptu\uk savaşır. Her lıır ~rdstndı iftira en korkooç ka:ıımenm fmklcıız oldutuue 
uıa 1 

q riık ynş.ım,k, yeşıyı11Jll olanlardan biridir. Durup dnFur inondıkhın sonr yaptlr.cak şey 
ap için ortalı~ı elinden g ldf. ken blr odama bıuıı. k"t\\ bo lftlracıkıı!l tftlraluaaı fayd:ısıı 

buluumnları g\bl .. 

in aa, bn bayat yolnouo bU 
tan gll9lllk ve zorluklnn He dn 
lmn mttcsd le htıllndedlr. Bu 
Dun için çalışır, çabatır' çırpınır 
ve dldıolr. Yorgunluk ve bez 
glollk gibi baller, bir kııt etaba 
çetloleşaıl bir mncadele !le 
karşı\aşmanuıa , ile olur. 

Tevfik Fik,.et ŞöJle der : 

cı Sen JOruldukçn yol ur.ar 
artar• 

Çalı dl ler, tao •Aratır yırhr 
Çırpınır her dl ·endt btr 

parça o,. 

Yine sea. plh emel ö Uo<te 
uçan 

için 
O tutulmaz hayali kııp ık 

Atılır, yırtılır, Ye lnl r 1o, ,, 
P kt ltıs~n' bayatın bu tE.t 

h, çııhlı' dikenli yollarında niha· 
Ycts\z karonlıklar nraeıne gO 
ma\op kaybo~ac:ık m1? Hnrır 
G rçl hayatın rlynkGr perçe~İ 
altmde eı\\~n. eriyen• lDlihvohn 
dcı yok lie2Udir. Fııkııt bu e 
çok beyııtte mOcııdelede l;rd~ 
uln gevşeıneslnhen, bc1giolık 
b kkk ilk gibi hislere kopılmnk' 
lan ileri &ellr. 

ili kadar sOmOrmUye 9ab l&r. moıekınel demek bi trtlradar. hale getlrmektit, Bu başarı bem 
;u Ç'.lb lama haytıtın en bQyllk 80yle btr iftira yapıldtQt ıtmnn k nunl hem d~ tOre ile sa2la· 
tmuııudı.ır çabal11mt11sız bayat klmseul fQsuınaması ger ktlr. nablllr Kırnuoun lttlrecılMa kar 

r~i.tur. Bu bOylealr: C'JDlı Yar· Fakllt lnsta pslkolojiel garlptlr; şı nlac~ğı durum pek belirlidir. 
~lr ~ıış mak lç\o s~11oruyof, lftlrıya ln omudı mtraf• uğra· Törentakl de öyle. Yalnıı töre 

eyl somoremeyloca 11omn yan loHn hıkkıoda yloe de lalr olu meslold oıao çetltlerl var· 
rec k b"oka bir şey arıyor. şllplıe beslemeye boflar dır ki tı €'.ntlı keslnleomemlşllr. 
bat Savaş, somnrme eylevl ne lftlraıun en korkunç olan Meseli bir Uim ııdısm1 boşlta 
i ' hayvoa gllıll daha çok tek SOJU gellıl eQHl l'8 aı,:ıkça JI· bl ilim ndnnmıa CPbU diyecek 
b aşıoo Yaşayan varlıklarda taşı pılaoı eğildir; Eiılic .. , ıln le , r 

1 
k? V b. fi 

oş. pek kıyaaıya o'ur. Kim dOlll bı1çltcs. y pılaaıchr. ltto olur rıo 0 acıı eya ır • 
kunetllyse Oteklnl yer. losan bir blçl l: ,,filan ad:rnı lçla katil k.lr adılmı bir bftşknaıoıa yaıl · 
ce lyetlorine gelhıca bal pek diJGrhu! Beo biç hıanmsdım bu ııını oldutu &lbi shr da alll~3 
böyl ol uyor. Ortaya adalet ott. Kim bilir; hııanler hiç anin· lmzasıoı koyarsa oe olııcak? I· 
:eo!leo bir şey çıkıyor ve kUf· şılmıyor kt." lrtirınuı bu blçl· ıtn taraUon sndeç ce'8p Yer· 
etlı z yırı cellıl gllz 1 ohı}'e ıi iftiracıyı tarafsız gibi iOiter· mesi yeter mi? . 

yiyemiyor. Bununıu blrlikte bu dtğl lçlD ltllra bUkQmlerl Qıerl Bir TOrk tesav~ur edıa ki 
avcş hı 11 topluluklarındeo ne dlkkatl çok 9eker. 1e bu bO· blllDn hnyııbm mllıı varlı&• lılı· 

bQsbUtQn kalkmı da pı:ığildlr: kil lerlnı kauıtlayıoı tabiatını mcile gepirrpt~ ve meli M 

!lno de kunetU zayıfı tll'ıtJlt kunetleodlrir. canh gerçek v~ on ylikaek. ha· 
uldu~u ve elinden geldltl ki~ 6ıı aıı.vsş toplulutuo atielet 1ır ohıruk almıştır. ,, Bu adım 

dar Ytlllektf1dh. Bu kadır de il· :rnlayıştoa gore, kaauol olabile şu yıızıaıoda şu cUınleyl kullıo 
bir de kuvJttn topluluk zayıf oeıı ılbl kanun dı~ı blr blçlde mıştır; öyl~ ise uğdır, ıoldurı,, 
:oplulutu Jemektedlr. Topluluk tle olablllr. Fert k.l'IDUDl btçld• cıtye bir mirnya u~rlyor. Bu pek 
a topluluk ıırnsuıdıık.I savdın aveşabllectk normal t>lr ioPan bQyQk: bir bııksııhktlr. \rttrıınıo 
nedeni e budur. deıtllse keow~ dı~ı araçlara bıı~· ~uerhrıuı nzaltmak. içlo k..aoua 

lrı anlar ve topluluklar bir· varac ktır ı bu araçlardan bl· todblrlerl rctı.cez; ko)lektıf to. 
~~•şhldarı •atlt .elde rl de iftiradır. Dcm~k .!l JUlra reyi kuvvetlendirmek gere1!,!lr. 

lıı an' nlbayet blr gtıu tato lfnkata 3(Huwsi) hususı •amlsrmdan do/avı ve ikimıl- mali vı/J iptidasına kadar 
!\no; dlledi2loe krıvuşıcaktır aı ıdare/er son Ylllarda muhtel/ von ve diğer hesaplardan muhtelif h-?stpl"Jrdan t1Jhak· 

et... lAktn bunun lükenmtı tılr s b 1 ı kule elmiş bulu mm Blacalr-
a bır, gn'1eme.ı blr lradeııı'e ka. e .ep. Erle ilkokul ö;;retmen· bir buçuk milyon lira B a· k 

v J / /;1 /arı hususi idarelerce en ço 
bil oldu~unu betırdun çık rmo. enmn intibak ve terfi/erile caklı olmuslllrdı öğretmen- üç yıl içinde ödeyecektir. 
mak lAıımdır Aı bir çabnloyı· ılgl/j maaş farkla11m Y o I /erin mağdurluğunu göz önün~ maıi du ·um/lifi müsait 
vının netleestnı görmeyen ln!aoıo, Paro/anm mesken 'le t hi- ılan marif vekaleti bu mesele· olmayan hurusi idart fer bu 
uınduQunu şevkin\ kırmıun' be. zat bed l . eç 
le lntibnra kalkıtmaeı ouun 

0 
b 

1 
e lerın/ vermemeye nin hail için bir Kanun pr6jesi alacak/afi ödemr.k için mll· 

edar ıayıt bir baleti rubly e ..• aş amış!ardı. Bu yüzden hazıılarn1ştır. Bu projeye gÖ"e /iye Vi!hal~!inirı kefaletile 
lçiade butuodu~unu iOsterlr H~ pıretmen/elin intibak. kıdım ilkokul öğretmelerinin 1942 ıstlkraz ~kted~cekferdir. 
nt~n~ ~e~o~ ~ırv me· -~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~--~~~~~--~-~·~~~-

IBoe~:::.u~;, gQo' •lhoyeı. Memur mustahdem v 'ıl lerine 
Ça\ışmalnrımaı netıceslod o ı I 
o tutuhnaı b nu, 
Qlı B ey ali ele geçtrı ce. b 
Fık .. ~•

1

:·::~rı~.ıı~~· T••lik elbiselik kumaş ve a ak a ı · · 
kn\ '~r~oşıın elbet v~rır, dnş n 

11kar~llra taştan ıu cııun1n domıa Yakında T rabzo da da T evziata Başlanacak 
Blrikh' soorn Ankara 3 ( Hususi ) _ kara ve lıtanbulda tevziata 

Côl Olur, bir illıııQş M l 
A emur ve müatıbd .. mlere son virilecektir. ili olarak 
rı~ea Hııkk b "' k l 11 bulur." ı en souuad~ ve unl na aileler ine para· Diyarba ır yer ima ar pa 

· •ıı elbiselik kumaş ve a k. zarı tevziata. batlamıştır • 
lbro.htnı Ôrı kabı verilmesi bu u dy'-' Bunu takıben Erzurum 

U sun aas:ı . 
rnumj rnecl"ıs h ~~rlıklar bitmi tir Bu ve Trabıo~ ycrlımall ıı a 

DlaKaatl kurul b·· · ıar1 rı te.vzıe ta başlıyacaktır. a O 1. l an uro yer k 'k k seçi rn. llll ltı ~ pazarın . d J ağı hl ca mı tar er ek 
I Yapıldı talinıatı ıvcrm•yeabıc 

1
P c. en ve k dıa kumaşları içi11 ~er 

Boş makaleden 

d .. om 
şahade ettiji sıibi, bu mu· 
bitte her sınıf balkın spo 

' ' -
ra karıı gö terdigi allka 
pek samimi ve övünülccrık 
derccr.dedir. likcabat • aş uııştır d 1 d 

mı mecf' yelle · d . ooce çarl: vill ıekiz desen üzeriod~n bazır Böyle bir yerde, Cumbu 
Vil8get Umu : (Husus/)- f evzhıta M •

1 

metre ir. Bu kumaş at" ye ı 

lstambul Emlo ıı.n flalkevl' 
en zaruri IOtlyaçlımııı t e m 1 o 
edememek yQzUadec birleşmek 
hekaaıoı bulomeyao on bir çitti, 
blUln llıtlyoçlarrnı temin etmek 
Ye bir aodo ,.. bir çnh ıltıaôa 

dDtOnlerloJ y n p m a k suretli& 
ıel'hldircil . 

Ytıpılan ıtin aUrüklDtU ve 
eh~molyall, lçiade buluııdotu· 

muı zam nnı d bfet veıiçt ro· 
rQnQşll karşmoda bir kat dab• 
bQyQr ,. eiıemnlyet keabeder. 

Bu kadar g11yrl mDs:ılt şet 
lnr altuıdı, tıımamlle mnaffık 

olmuş' mDtefebbla Halkevlol 
t kdlr etmek bir bor{tur, 

Bıı munttııkiyNle hflpluıiı 
OtlloeUm. 

auoek memeleket bn1Hund11 
Hılke•lerlnln, üıerloe ~ l d ı ğ • 
yQkUa oaemt heplaılıce malam· 
clı.ar. Su yold• liıtlkeYlerlnl de , 
keodllerlne dOıoıdn vaı.reıerı ba 
tırmıı, muzerfer bir halde görmek 
tı plmfı içla bir lflltınr kayoığt 
oluyor. 

G&unl hıterkl: 2 yyur çalış· 
mı.ısından ısla ,cıpba etmediği· 
miı balkevlmlzi de böyle bayırlı 
bir işin ik.locl nnmuDesloi duba 
kUçnk çopta_yııpmış gGrebllelim. 

Zıra bune ihtiyacı olnulorı 
nuı dx vardır. 

A. Kemnl Aydar 

Kızılay aş ocakları 
Ba9tırıııtı 1 de 

tur. F~laketlerin iCSzyaşını 
dindirecek, acılarını iİdere~ 
cek, yetim ve yokıullano 
ylhlerioi illldürccek bir mO· 
essesemiı varsa o da Kızı· 
layc:lır . Harp içerisinde bulu· 
nan blltüD miHetlerin kan ai· 
ladığı bir &"Ünde bütün mil· 
ldlerle barıı h;inde yafayaP 
Milli Şcf'in etrafında ve 
birbirlerinden ayrılmaz bir 
kitle haliıadc hür ve müıta · 
kil dimdik duraıı millet:imi · 
ziD bu hnyırh işe her yerde 
önemle s rıldı~ını gö.rm .. Jtle 
kıYaDç duyuyoruz. Tra~ıg· 

nuo yoksul çocuklarına ya· 
pılacak bu şefkatiaber va ~ 
tandaıımızın kendi geliri 
uiıbetiode yardım edccekle" 
rine ıüphemjz yoktur. Mü· 
aamere, balo, konser gibi 
eyi oceli toplauhlara bay· 
ram iİbi neş'eli günlerde 
ittirak etmek. fıuatını biı• 

lere veren Kızılay viiAyet 
merkezi h yetine · teşekkilt 
etmekle ber bcr yokıul ço· 
cukl rımızıo karnını doyur•· 
cak bu y rdıma herkeaio se· 
ve et.ve ı tırak edecekJeriJJİ 
li it ediyorum, lığı scçlmin:t .. ıs llıa. ~ "

10 
en ~başlanacak, An· lanmııtır. 1 riyetin bir çok nimetleri, a· 

d e lı1rını 
ar. Hasan }(8 ' S .,.. bı• k k - ı bidderi arasında spor ıaha-
B·~aran ve :ancı. Hakl<ı r ÇO 1 l d Al h 1 l 

.... nı sım er e m'=.n u··cum arı \DID Y. e.r a.lmamış o maaıoıu. Dsıl az ... Jr;ı8 ı.1 emal Sak.. "" d h k 

. Dr. Şükrü Gök~ 
Aldıiımız son haberle, 

gençliğin bu yönden karf1 • 

laıtıiı milıkilit artık nib• · 
yet bulmak üzredir, 

.. t1 , v-eslm E . " Mosk te:ıa ını 11ehı.eyeo yo gı-
/u Muıaffer L rıpa9. lingr d o .. ~ 4 (a, a.) Sla· 11/man karşı hücumltJrır.ı bidir, 
Yıg·ıc: ve urhme'rn

1 
! Has,n a 1 şıma/ hatısınd f ı 

1 
• ,., e ,,8miJo .. • lcızılordu a Püslcürimüştür' RijE.rin ba En zei iki ta....ımı ıey-

u do YıJdek Dıalığ q va edi;~; ~.arr~.zları de tısmda 11/manlaı üç gün ı·etmek üzre çenuiııde 2·3 
mlşl rdir . Kendi/ 

8
• .seçiı lerdıe Lı/ • lfçol{ kesim· de binlerce asker kaybet bı'n kir.i toplhnan ıabanın 

·ı. l crını teb n man ka h ... 
' '" tg er ba:r.::afl/ar dlt•r/ı. lerı " " .. ''' Dcam- mişt;r. ll/ın11n ganim 11tler mümasil vilayetJeria ıabip " .. 'k Puskurtu/müştür M ...-

e~ Çevıe$/nde • kı;ılor~u arasında bir miıycn fişenk oldukları sahalardan birine 
Uı Yard1r. beDZ m Sİ fereJ{İrdi, 

V alimiı Salim Güodayı:ı 
ıpor işleri üzerinde şükran .. 
la karşılanan alikaları bek· 
lcdiiimiz uere can verecek· 
tir. Gençligio aöıil aydıPI 
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Trabzondan Kelkite 
Yazan: Mu zar Korlu 

berliiimiz bulnnmadıiı hal 
de arördüğıım alaka ve açık 
yllrekJilik b~ode derin bir 
sempati yarattı. Tilrk mi 
safirperverJiğinia Anadolu · 
nun her itarafınd• olduğu 
ıibi burada da en ~ıel, 
en caah miaaJJerile karıılaı 
tı:n. Ve nihayet itiraf et· 
meliyim istemey.erek gittiiim 
Kilkittin dizlere kadar yOk· 
selen çımuruaa, haddi &fiuı 
pisliğine ve tahammülü ye· 
nen ıoj'uiuna raimen acı 

duyarak: birazda gözüm ar· 
kada ayrıldım. Bitti 

I:trafı irili ufak la tepeler · 
le çerçevelenmiı geniı ve 
pek arızalı, ıöiDt, kavak 
aiaçlarile yer yer iÖlgeli 
bir aahada bir yaaını akıp 
giden küçiik dereye vermiı 
nihayet 10 adedini aımaya 
cak kadarı müateın.t bir ıii · 
rll toprak ev ve ne sattıiı 

belirsiz 15-20 ailkkia, ·soü·. 
ra hemen b.er aralıkta, her 
meydanlakta bir gtıbre yı
iını ••. dahıt~ıoara ıkliçük bir 
yağmurla vıcık vıcık bir ça 
mur deresi halini alan piı 

ve arayri muntazam yollar .•. 

lıt• kısaca fakat laemea bil_: Gögüs 
9
-Ög .. üse 

tüa tefcrruatile Kelk.itin gö 

rioilıi. şavaşlor 
Ancak bir buçuk iki ay Moıkova 4 (a. a.) Moı · 

Doğ..tm 
Liıe Basmuavini arkada 

ıımız Haımet Çakırojlu'nun 
bir kız çocuiu dDayaya ıel 
diği gıemnuolukla öj'renil· 
mittir. 

Yavruya uıun ömiirler 
diler, Ana ve babaıını teb· 
rik eyleriz. 

lşğal kuvvetleri üç 
kafile imiş 

londra .J (a. a.) Maliye 
_nazır1 ll~am kamarasınbaki 

beyanatmda şimal 11/rlka
sım işgal i~ın gönderilen 
lcuvvetlerin üç lcafiie h~ Jin 
de hareket et(iklerinl bil· 
dirmişt1r. Bir kafile Birle . 
şik Bmerilcadan, iki katı/e
de lngiJteıedt.n gitmiştir. 

M.K.K, Karar 

İlanı buluaabildiii• Kelkit baaa kova radyosunun bu ••bah 
ıahiUilerle dahillerde yaı• · bildirdiöine göre Ruı kıta · 

d k. f k • Tra baen Aılig~ cua yanları• araııa a 1 ar 11 ları, aöyüı aöaUaü ıiddenli 
1 · d k · • • • malılıemui mulaitia iaıaD ar liıerıD e 1 ıa vaslardan aanra Ri1" vio 

1 k. b Eıoı nC1: 315 teıirlerini diyebi irim 1 en a · ba tııında Alman siperlerin · 
riz tekilde öıi'irretmit, ıöıter Kartu 1'0: 204 

• de bir hattı itı•l etmiıtir. C ıı 6 
miı olcıu· 

1 
·"' .U:40 

Alman komutanlığı Ruı i e · Ç le ı ·ı Me •• Ji ele bl·r T. rabıoa·.. alın111ış arneıeT ı e 
ri hareketini durdurmak için lı 

l .. vu alınız. Hiı- flpae etmi· enüa lıcıtul ttmi!Jın gün 
.. , T gerilerden taze kuvvetler ıe· · · le le le t·ı 
Yorum harckeUerındc, ko- ı,ın ı 1rıe ıotmo sure ı e 

tirerek bunları muharebeye milli koruma Jcanununa rıuımaaıada bariz bir ıürat ıokuyor. 
k k - k ------ ----- muhalif 11.11.rtl<etten maanun eaaılı bir kıvra b ıorece -

ıiDiz No ona faraza Ahmet llOn Risenin Cımil lı.öginden 
• olap Tra6~on islcele cadde-ı•l deyiaiı. ıöıünüz bitme Trabzon suih hukuk ha· ıinde fırıncı '-Jom•• oil• 

den becelera birbırıni yıldı · kimliğinden ; JOl doia•lu Faıli Sara/ 

Kurban Deri Bağırsak
ların satış Arttırması 

Hava Kı trumu Trabzon Şubesinden 
1- K•rbt1n hagramıtula Türle HafJo Krırr'ma t11r11-

/ıntian eolırJeıe toplan11calc 0/1211 lcarb.a11 tlerilerl il• 
ba;ırıa.lc.ları a~o;ıdflki .şerait •/tında müaegitlıgı lcora•l
muıt•r . 

ı. Kurb~,. tlıril~ri 1•11la1dar: lc.ega11 deriıi lcı,l tle· 
risi. sı;ır derisi ( ıünlü gii111ü6 ) lcegan fit! lceçl 6aıır· 
sa;ı . 

3 Deriler t'le b•iır1aklar eulertle kurum t11ro/ıntlon 
toplattırı/aralı mütıahlıiJl11 ıöıttre•tii mrıhrılle fll!l.l .,/a· 
mına tl!s/im edilHelctir. Nafcliyl! i,Z •ı mçzırafı lfttltea!thl

de aittir . 

4- '1/i.tıahlait teslim aldı;ı tlerilerin ~edelini ilcl1tcl 
ıünü 111.bahleJJin lc•r•m oez'1tsi111 teslime mecburtl•r, 

' Talip •l•nltırıtt lt~r lcegan ve Jc.e,ı tlırisini ( ıln · 
l ü günsü•} olma le ri•ere oe ıı;ır derisinitı 6elıcr lıi/osu 
(kafa Jtfiıi begn u•a olan/Grtltı tiahl/) we bai1tsa/c/11rıın 
beher r:dttii n i ~~ r. i u"ı ıc: ıatır: olahiltctlc!trinl 6/r. lcijıdtı 
11yri agri ot •çılc ıq~artılc t1ltını lınzt1 ed;p 11t.ülailr ,,.., . 
mııgl• 1rıüharl•ıı,,.;1 ''r ~ar/ ifintlı 1-12--942 ıolı 6Ötti 

saot 17 ge lctıtl•r laaoa lcur•m• hoı/tr nlı;ına t1:1ip ogni 
aamomtio { liJI }liTo ltwı/ı at cl,€si fltfja to,.lca mdcfa• 
611 ",: aluıt t111tf11•t •l•r•lc. 60no oermelitlir. T.H.K. 

İnhsarlar maddesi 
Nakliy af eksiltmesi 

İnhisarlar başmüdürlüğünden: 
Ü • •1 ko•a 1avın filim AAu-ddeJ m11/i11e haıinesi- Jnrucm,. rım ı rau e ... • ı ,.. "' 1 laalclcında 11aınlan a .. •r .. 

ıekleımıı bır ke&ime kulak ne izafetdn hazine avukatı J , ve eşvasmm nakliye eksiltmesi 30-11-9'12 pa6atlesi 

' 
Ö ~ d _d soıuınua , _ _ ..1 -' • • .ı11 

iaruuada çualayacaktar. ııe.. lizmi zer taraım an mu · Suılu Fıulı S•ralıll gununueun 11ibaren lu gün rnüddetle uzat/lmışlu. 

Treıbzon Maçka' Torul' OümOs~ne• kelkit1 Şirlln- rı 
Bayburdd şartnamesi m ücübinct! bir sene müddetle nak· 
!edilecek 300 ton tuz ve barut hariç lnhisırlar madd• 

auml buoa mukabu dabıtdo deial~yh tos köyünden Sü- derc~•i saiutana ola11 fııl ~ 70. 1ı. 9'2 gCnüne musıdil perşembe günü saat J5te 
~ · b k o r leymın K~r•tlt1mir 11/evhine 1200 ı /le ı..k 1 f•ıayan birıae • ınız a.ı 1 

.,. herclcatirul•n fi•iogı milli ; 7 ılfd ı muy41( ıt teminat makbuzlanm alır•lt nhl· 
ba'lı ve a;ır barcketlı bulacak ikıma eyledi~/ ecri misil lcerunmQ. lccanu11•n 21 v• 55-2 s•r!ar Başmüdürlüğünde mitteşekkil lcomlsr•na muraca· 
ıın11· Şımdide •1nı t•kılde da_vaşını~ cari m~hake_me- •• 6J ci 111aıidclrri mıici6in-1 atları ve ıartnameyl g6rmek ;ıliyenlerln Jlaşmifdürllllı 

·- 81• her aeceat ıoa snı'dt: muddeiılıyhm lkımct· t -b 
1 

l 
pau ~ıın .. n .J~ Ura •iır p2ra cua· $11 ış şu es ne uAramı an JJ.•n olunr. b. dd kadar uıahlan ke· gahınm me,hul olması ha· l Llc • i 

a ıae sebile lcendisine ill11t1n teh,- si ' man umiııtınc. •• 11 u ,------=------~~---=--------
lime kulaklarıaıza IOD ao· liğat ifasına Y• muhalceme- '""a"" ~fstiıeti lcesbddiiiJt·ı Sog"' uksu caddesı·nde fe.laı. ••rırmı·ı aibi mecalıiı _,_ ~ ıt!/ugca aı·ı ol ... "' • nin ~4-12-942 perıembe ""' mcuarı1 ı su., · 
ıelecektir: ıccc~ıiiyooomm., ~ saat ~ Je lalilcmı mı Jıke- mak üure. ııuetı ile ne1ri. 

.. MabaUj t\\rklUcri, Muı.i · mece karar ,,~rilmiştir. Mu- ne fi• eltm•/c(~rint salaihinc 1 Seti ık ev ve fındıklık • I ... ,. al·ı·a hep ena lıep ayai . ..L I 1 ~ 6. r. t2 -
mılleyhiR, ytvmi mezkürqe: ıa .. ı nı "' u - -~ ıu· 

Aeticeyı varacakııDız. Kc: fJe/mediğ( kanuni bir ~ekil Aiinde C MU. Al. Rich11n 
meDceyle da•u~ araıı~da~ı göndermediği takdirdo mel· Kliıenıln ltu,urlarıntia •• 
~ar•ket farkı ınk~r edil~~~ . kelcemesJnla {}JYllbmda ba- saflu11•n gıisıi,.~• lc•r•r v•-
~-mi ? lkifü~kı& kcmııaıı Ju/a~ağınd"n dav~tiytı malcı· filtii · 
tirtır titredı&ı boroala -~~ .... mı•~ ~;:m olmak üzre lf..:;. 1 ~ltip 
~illlcrdc OfD~_!!fll l1ar~ -:-a •1.1 fiıet gazete iltJtid Jl'n olunur. Alamet , •• ıarH Rabai Aalı 
bakı•uıdaa .mukayeaeııa.e 

Hak.ıa 1080 

jakiD Y&lall dır 1 
Bu farkı kııac• iıah • • 

duıek bir tarafta Karade· 
niıin lıatin, aaabi daııata · 
llDID ıabıUeri k.eiDİrıp yiyeD 
luvrakhiı, hamıi11in duıç 

Of aakhsı, diier ta.raf ta . iı~ 
k&İDIDID uzayıp SldeD IÇh 

yalY&11fl YC ODU Çtkİp gö· 
Ulrenl.:riD müte vekkil agu 
baıhhiı ve aiır barekethli
ia vardır ••• . . . . . . . . .. 

Fırsat dütmüıken biraz 
da Kelkitlilerden bal:aıetmek 
iıierim: Orada kaldıiım lu 
ıa mldtlct içiade hemen 
ekıeriyetile tamıtıaım Kel 
kitliler ara11nda bemen biç 
uıautamayacaklarım ekıeuyc. 

ti teıkil etmektedir. Bu ıa· 

lllİ•i inıa1alarda11 herbanai 

bir itiliiniz, 111eafaa t ıbera • 

Saç ve demirden mamul eski 
mağaza kebengi sa ışı 

Orman çevirge mlldOrlütüadea : 
Müdürlüğümüz binasmda yapılan füdıllt neticesinde 

lüzumun• ihtiJ'BÇ kalmayan ( 3000) kilo miktat1nd11 tah
min edilen eski mağaza kepenkierınin beher kilosu 20 
ylrmı lcuruıtan artırmaya çıkarilmışt11. 

Taliplerin emval ve şartnam~sini görmek üzer• or
man çcvuğe müdürlüğüne müracaatlan ve ihale qüııü 
olan 21- 12 - 9'/it pazartesi giinü $1llf 1.S de mezkür 
müdürlükte haıır bulunmaları, 1-J 

D kkôn ve mağaza 
konturotlar1 hakkı,nd 

Belediye Riyasetinden : 
9~2 yılı hit11tek üıere olda;undan lıiraıa verilen dik· 

kan h 'ln P. oe mc; f'lza gibi akuratrn ltor.t•r•tolarının !JI" p 
t1tlması bu og 5onundJ gnpılccak /ı.o,,turolda . lconturutosuz 
bulıımmlar halckır.cla aı6ıt varalcuı tutu/~ralc icar "~ 
calctır nb•mnamııir.dıki cuai halcamler t•tbılc ılanacaıı 
i/4,. ol11111ır, 1-3 

Çift.,çomhta ııııea C'ldde ile Pollta cıddeal araa111da 30 
donum tuuhkJık ve bir dOnttııı ıebıellk ve yeni Jtll~llrlhut, yaz. 
ler.e her Ç9Jll DH1Ya 1façlat1111 Dllbtovl, l9lac:le en filal göze 
ıu11ı1 ve JeDI 1apıh1111 dOrt odı Ye bir aaloat1 bni Oç kıttı 'bir 
ev H ıyrıcı1 iki 011 bir l!lroıtı llnl bir ... J•JiH buhrnaa denl11 
v~ her Jkl cıddtJı a111r araıl1 aaalbinia lıtaabulı nakh dolayı· 
ııle ıeele ıathktar. 

Görmek Ye ılmık lıterenlerla, ıki ,.gıUfllltrdden li. fma
d&ddlıı koaııtı arkasınaa kain meskOr uul i~lndeki haneye mil 
raoaatları. G- 8 

Sojulcsada çifl~ç~ımeler me•lceindc otobiis d11ralc. 
mrolc•inde der.ize nruir üç oda bir 111atf alc wtıair neiiıte• 
miltitı hani geni yap,lmış bir. eo ile ayrıca ii.; otl" 6iT 
mat/.ık f1e salon itan! 6ir ta önlerinJe 5Jö11ıim bahçe t1e 
megvalık v~ h11nla1d~n 6Gşl:a 13döniim fı,,Jılclı;ı i/ı 
6irlilcte satlılctır. Fazla tafıilat iıe hıra66r törmelc '" 
almak istegen/arin 01talıistırda Btılıç«li lc2lıv~ sıra11ntlt1 
oondeşcı 111.lilı lc;lan11 ma1aca•t ıtmıler 1-8 

,,. DOKTOR 

1 Şükrü Göksu 
Siair ve Akıl hastalıkları m6teha11ıaı. 

1 Uzu11 ıokaktı ( YeniJ~l ) M1ttlt~111 katftsındık 
... bıanttJode hutılaruu muıy,.oe @der 
.. l ............. ___ 111!1~~---

Y.ur.ddaş Tayyareye yar.d•m et 

• 



Pirinç vesair gıda maddelui 
ha~kında ilan 

Belediy• Riyaaetinden : 
Plrl11f fiS•lr titla 111adtlclari halclcintla malaal/f 

8-ladlge Er1ci111etılerlnee ve, ilen lr.•rarl•rl" tedlt e'1le11 
flellar a,.fıtl• ılıterllmlıtir , 

t -- Tıl,tlpr;J.iı "'Jtilı /allrlluuı ol1M111111111.tllın 
plrlnçleriıa .. 1ıtı1n 'Jinlcle,le döplm~ıl ık önaıae •I•••· 
re4 "f'faı.luU t11,11/rade11 po,.rl•r• f dirileulc olen ,elti 
111. tepla11 illoı• ( 45 ı lc•r•ı ee p i11r ciJt lıpl•• fietı 
(JS) bir.,. ••lılm.sı gd•th ,,., /Jllltılıe11,eei A•rı ll•outle 
1.;Aö,ratle la plrlndia per11U,.ıle lcll••nu (108) ,,.,,,,. 
..,,,. ., •• • ,.,,.,,,,,ıtlıiı 

Çay ve Kahve fi tlan 
..fmkkında ilan 
l•diye EneUnı6ntnden 

lr•h~ Ye ~iy f lttla11 os.,ıd•kl şe/tiltle t.sblt edil· 
miıtlr. •unun hlllhn• h11relcet ~ecele o/11nlu h•klunda 
Mi/it Korunma 'lcanunu t•tbilc olun11cı4ı 11'o oı,,,,,,,.,., 

Blılncl sımllırrl• sade lcahve 7.S lt'1.ruı lltincütl'de 6 
kuruı• üçünclJ .,1itf/11rd11 4 lcuruı. 

Blrlttcl •ınlfla'NI. Çay 1 .5 . J/UtJd •ıaıf/111d11 6 lturuı • 
"ü11crl stnıılard• 4 kur•ıtur. l!•hN re ,.,. /(qn•cat 
•ırma ıelterln beher p11rç•sı S lıuruıtur· llarau edenler 
şelle,.lerl•i Hra6er/e,./n'ıl4J gdttJ,.Op kah re reye ~ylırı 
iFin lc•llanabilrlet. 


