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Bülp n lq •üudrl 1 
Bekir Silk iıti Kula ksızoilu t 

İDARE YEHJ 

Yeniyol Matbaası 

Trabzon 
Telefon 116 

• .. 

Salı ve Cuma günleri çıkar Slyasr Gazete . Trabzon 

SAL 1 
20 lci TEŞ ( İN 1942 

19 uncu yıl 
Sayı 2932 

Fiyatı 5 kuruş 

\ 

\.. r..J 

Başvekilimiz 
Şükrü Sara.co_ğlu 

r-------------, 
---.::::::::=:~=~ Alman Harp Tebliği j========--

S fa/in g rb f fa kanlı muharebe
lerden sonra mühim bir top 
fabrikası zaptedildi . . 

Himayelerine aldıkları 12 Çuçuğun 
bakım masroflar1 olan 1755 

lirayı gönderdiler .• 

B•t•ekilimiz S a y i n 
ŞDkrtl Saraçoilu ıehrimizi 
tqrifleri sırasında çocuk 

1 uirgeme kurumunun bakım 
yuvuınıcla ziyaretle kadro· 

Novorosisk - Tuapsı kesiminde 
ileri hareketi devam ediyor .. 

Berlin - (•. a.) Almaa Staliapadta b&cum kı · 

B aıod il Şalct il SaTacof la 

19uncu 
Yıldönümü 
Tertip heyeti 
Kutlama progra
mını hoz1rhyor • 

Cumblll'IJelln 19 uncu Jıl· 
.aonıma bu 111 ber 11oekfndeu 
dıbı ıomullQ bir ılakl Ye göı 

terllerle tutlıaıcatı anlsşıhaak 
tadır. 

Bu cumledıa olmak Dıere 
tertip hf Jetl C. H. parliılode 
Parti vlla1et idare heyeti relıl 
Ali Riu Itılao retıııatade Top. 
lııtılır J•p•ıkta , bısyr.mıa 
ıeılt OıçQde ılAkl ve tııaburl 
kut1Hm111 lol• ıerekea proı-
11mı b111rlaaıktadır. 

aua biraz daha geniıletilme · 
ıi arı.uıunda bulunduklannı t~b1iğı : Navoroıiık-Taapı talarımız Raelann tiddetli 

kesiminde derialemeıine te- mukavemetini kırarak kızıl 
yuva kadrosuna ilave edi· barikat t o p fabrikaıınıa 
lecek on iki çocuiu bima· ıiı oluamuı tl&tman meHİ· 
yeleriae almakla beraber leriae kartı Alman ve m6t· b6tla at61yeleriai ele geçir 
bakım maaraflarıaı da ta· tefik kıtaların biicumları mit, ve kaalı kayıplar ve· 
mamea kendi üıerine aldık· arazı kazanmalarile netice- ·reıı. d&tmaaı • fabrika civa 
larını evvelce okuyucuları lenmiıtir. kıtalarımı:ıın ileri rıadaki mahalleden atmııtar. 
mıza haber vermiıtik. hareketi devam etmektedir. biJ.im haYa tetkillerini ıid 

Bu kerre laaber aldıi• Yalaıı bir avcı T6meaiain detli ban la&cumlariie vol-
mıza ıöre Baıvekilimiz Şiik tuttuiu ketimde dDa 60 ıanıD doju kı~11adaki bir 
rl Saracailu, himayelerine müıtalakem mcvri ele ıaçir- çok topları ta,rip ederek 
aldıkları 12 yurt yavrusu· ilmiıtir. Gerek dai yolların. bu ku•vetleri imha edilmiı 
aua mali yıla ıoauna kadu da Ye gerek kıyı ıoıeleria tir ' 
1755 lirayı viliyet makamı Cephenin merkez ve ti 
kaoalile ıebrimiz çocuk esir de düıman nakliyatına kar· mal keaimlerinde muvaffa. 

lı baya kuvYetlerimizia bom k. tli .a. •--- •- ·ı f ı .... kuraaw sa-c&ermiı· ıye ,......... •et• aaJ i· 
lerdir. ba lalcumlan devam at•iı· yPtiaden batka hiç bir m&· 

Villyetimizin himayeye tir. ferek'in cenubunda Al bim hareket olmamıtlır. 
muktaç yavrularına karıı man kıtaları kartı hDcuma S~Y•t ac;ak tetkilleri fe 
göıterdikleri ıefkat ve ala · geçerek taarruza hazırlanan na havaya raimen Ruı nak. 
kadan dolayı uyın Baıve· diiımanı biiyilk ve kanlı ka liye kollarına blicum et mit. 
kilimize teıekklrii bir borç yıplula hareket noktaları•· tir. Alman ve ltalyaa uçak 

ve diğer aıkeri teıirlere 
bllcum ederek muvaffakiyetli 
neticeler elcle etmitlerdir • 

Ş\ddetli baya mullarebe 
lerinde 12 lagiliz uçaiı dfi. 
tiiriilm61tlir. lariliz haYa 
kuvvetlerinin itı•I albadaki 
Franaa kıyılarını• cenup kıı· 
mına yaptıiı bir ıfiadliı 

blcumu Fransız sivil halkı 
ara•ında kayıplara Ye bil· 
lıaua b&cuma uinyan tehir. 
leriD h•lk ile meıku11 ma. 

ballelerinde maddi baıara 
aebep olmuıtur. Bir bomba 
açaiı dlfllrlUml9tlr . Dlia 
bafif Almaa 1avaı uçakluı 
alçaktan uçarak cenup doju 

ingilteredeki aıkerl teıi•lere 
büytik çapta bombalar ~t
mııtır. 

dan 6teyı ptlıklrtmlftlr. lan maltadaki baYa lıtlerine 

-~~'M=~~~~~~~~~~~~~~~~~.H.~rfisi 
Bir Moskova haberine göre iki fırında 

--

ekmek kalmamış Kongrelerl 
Matbemısa iki sıt ı•••· C. H. Partiıi Kua ICOll• 

rek f8 flUrette balllMalar: ıreleri ber tarafta IODa .,. 
lele411Jeala Yer40ilfıala 

Stalingratta vaziyer çok vahim 

Almanlar Volgaya hücumd "'f •• 

Kadri Çakar Moakova 19 ( a. a. ) Al. raber Al•a•lar tanireler 
Mıataka lkti .. t mldlrll ID&lllarm mBthiı laaYa ~·· ı ••tirtmekte de••• ecli1or· 

puı.ıar rlıl••• IC••kafı •İf, alclıiımu ha\aerlere tö·. 
fınatrle T.ıkslmde Nuri uıta re aabiye •e köy ocaklana· 
fınaı •llerlade kara• olaa blı· daa kaza merkezleriae re. 
lere ekmek t1reml1or ba ıebıb kadri Çakar vilAyetimize cmnlan Rua.ları diba Sta lar, Mlclafilerin Taziaeti •&ili 

1 • . r c.: b" . b l mdir.ı.veçli muhabirlere 16n 
ayrılan k6mllrln nakı ıflerı ıa~~ n ır. 1anayı •• a. Rualar Volga kıyı11Dda hi 
bıkkmcla veklletle tem•• le11nı terkettıkten ıoara çe 

1 
k . b' ba . 

İıPİa ıe*"en poıta ile Anka· kild"kl ri eni me ı·ı den a ço ıenıı ır ıa JI mu-
.. ... 

1 
e Y v 

1 er bafaza etmekte ve ba böl· 
..!.ay! gitmittir. ~~~k~ra_~·~~'t!r· Bununla be · geye akın &kın Ruı ilatiyat 

V ları gelmektedir. ihtiyatla· 

alimizin himayelerinde.~.: 1~~~::;r .. ~0~:~-:.ı~t 

le iki ıD•tlQr ımntıkamıaa dıbU len miime11illerin dilekleri' 
fımumıldı:ı ekmek almak •Dm okul, yol ve yerli mallar 
kQa elmıdıfıatlaa ıcıs. pazarınden aalaiye ve köy· 

Karae adedine ıore aa11 
nrlldetlae auar18. Belecllfeala !erindeki dükklDlara mal 
munkkıt PUllılır Hrırek iti veri!me1l e1aılırı üzerinde 
ve tlQıeal boaa .. ı dotru dejil. toplanmıttır. 
dlr B• oıprııık iti C•J rur ıetıl 
•eklllmlıl• tllaeale•Hlal Merkez kaıa koagreıi 
ltetU1ons. de yakında toblaDacaktır. 

' 

iyi bir fikir verebilir. Al
Şatra nç müsabokalar1 tertibediyoruz manlann bemea laemea ta· 

mamile ellerinde bulundur· ı-=.....,.==-=--=---=--====:o;;ı;:;;;ıı;;===--... 
Milletler arası alanda 

önenalı bir yer dolJur~n 
Ş11tr11•1 oyum,ınun memle 
lcetimizde de bir ,ole meralt.. 

bile. bir 'ok oyunlara ter
cihen genflik arısmda da 
ya,ımı hedef tutulmak üz· 
re halen şehrimizde mevcut 
" Şaılranç .. cılar beyninde 
sayı usulü ile maçlar ter· 
tip etmegi düşündük. 

1•111r1 buırınduğu malümdur. 

lngilterede, lf merik• dı 
doha 6ızı memlelıetlertle 
cemiyetleri. kulupleri olan 
bu 01unu11, k11f11 spcru b•· 
lcımından tentin ettiAi f ag· 
i11 üzerinde blrl~şilm!~t:r. 

Nuhakcme: kabıliyetini 
a/ 'mi '"•liyeti artıran Şat· 
'•nc1n "'udil iJ/dağrı kadar 
~lence/;' ze11lıll "" mer~lt
lı bir oyun bulunuıu laıı•· 

Gazetemiz t11rafmd11n •çı 
lan bu müsabaka/alarm 1111· 

limis Salim Gündayın hi 
maya 1erirıde ·crası için ge 

ıeken müsaadeyi almıs ol· 
duğumuıdan müsabakal•ra 
katılacalt/a,,,. atl/11r1m bil 
dirmelerlni rica ediıoruz. 

- Artua 2 dt-

daklarlm iddia "ttikleri bir 
ıelarin harabeleri araıı;ıa 
ihtiyat ıönderilmeai Raı 
teflerinin kanaatince bara· 
daki harbin kaybedilmemit 
olduğunu glıterir. 

lık taarruz ettikleri za· 
man Stalinırat amele ma · 
halleliade bulunaa Almaa 
kıtalan yeni tllmenlerle tak-
viye edilmiı ve açbkları 
du gcdiii ıe•itle!meye gay 
ret ile ıoarİll fimal kenar 

•aballeleriade Volga kıyııın· 
da balaaaa bir fabrikaya 
nlfaz ederek aelair i8tika · 
!D•tiacle ~lcuma 1ep1iflwdir 

Serbest Ekmek Fiatlar1 
Buğday unu 61 Mısır 37,5 kur~ştur 

Belediye EncO•eninden 
Serbest plJuaua laububıt mubaJH ederek J•PICI'~ rma· 

hrıo Htıoıkl11rı m111r eknaetıuln lteber klloıua1 31,5 kur111 
ve Bajdıf ekme&lolll tfeber klloıuna dı il kur11t aaa•l flal 
koaulm•ıtar. 

1- Ek•ı!J.ler kilo ltlbarlle ve tartı ile aatılaeaktır 
2- Fırınlar ıuml 11tıı flatluıı;ı gOlterlr hlrer cetHl •itt• 

rlala ıoıı O.inde ltahıod•raoakludu 
•- Ba ekmekler! 1atıcık fmnlaruı eepaelerllle ( Strbaıt 

f,ftD ) leThaaı •••ıları meebarldlı 
Ba meobtlrl11Uere rlaret etalruler bıkkıaila uaura bel•· 

~•1•1• alttalllk ütaal oe11ı11 tıt~~ ..... caaı illa ohııv ı ~ 
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'f -- Lilm< VE i~Dı=ı~ilv At ~ 
O'kumak! 

• Hakiki Joıltıra malik olmok 
ne güç bir fştir • Halbuki kitap 
ı'1gesinde 1 hukes , her iıtediğİ 
anda en güksek teeok ve fikir 
sahibi inıaı.larrn dostça musa· 
lıdeltrine muhatap olabilir. Ki
tap yazar,lar nna en lgi düşün· 
celer.ini , lıülgalarmı koymo;a, 
iç dört saotltk m'ii.talôa zamanı 
iÇire bi1tün ömr1rlerinin;m"h;i11-
lerini ııkıştırmoffa çalıpyorlar. 

Böylece kilnp iayesinde herkes. 
bilgilerı'ni oe ı:eoklerini sonu gel
mlgrcek bir surette arttırablliriz41 

Jean Prevost 

Elem ve ıztırllplarıoııı unut
mak için okumak , sevinç ve neşele 

j rinizi artırmak için okumak, okumak! 

İyiyi .kötüden, 
Güzeli çirkinden 
ve doğruyu yanlıştan ayırmak 

için okumak 1 

Mütevazi 1 

Samimi 
ve cessur olme.k için okumak, 

okumak 1 

İyi duymak 1 

iyi düşünmek 
ve iyi anlamak için okumak, 

okumak 1 

.. Hayatta meı'ut , yani muyaf-
fak olmak için okumak , 

Hayatın felaket ve meşakka
tlerine tahammül : edebilmek için o
kumak, okum~k t 

Davanızın uiruna tereddüd
ıüz. basınız.ı vermek için . • . 

Ve nihayet bir insan olmak 
içi~ okumak ,sürekli ekumak ; evet, 
CJktimmk Jazım 1 

Sükut içinde serenat 

-- Samı. Ça tatay'a -· 

Gönülden gönüle, 
OözyaşlDr1 akarda ... 
Dağlıu 

Yaslanırken ardarda. 
Hıçkmr 

Yabancı bir ses 
Ve rüzgar. 

Nefes nefes 
/lğlar 

Sükün y11şar 
Esmer gecemtl.e 

Onu unutsam da bu son gecem de .. 

İ. Hüsrev Uslu 

Akşamleyin 

Gölg&ler 

.• r. HOuev U.luya •• 

Gölgeler kıpırdıtıor canltınıgor gölgeler, 
Gölgelerin sularda yazıp ç;zd;ji ketler .•• 
Akş,mtn gözlerine ıılrdı1ii bir tlüztlindJr, 
Gölgeler aşık kadar, belki daha ölgündt1r . 

* 
Gölteler galıu:lılın sihirli asaııdır, 
Gölgeler karanlıtın ilk s!si, ilk gaırdır ... 
Gölgeler ıef'fıilerin uıayrın tssaııdır, 
Gölıeler şair kader, belki daha ölgündiir. 

* 
Sükıitun m~lalıdrr isim.siz heykelidir, 
Gölg•ler eönül gibi hem uysal, hem delidir ... 
Şarkının ahengidir, nisgunın bedt:lidir. 
Gölgeler akş1Jmleyin bir bakıştan ıü:ıiindür. 

* 
Gölgeler lil i~ inde dııgalan bir ıiirdir, 

Yaşanan bir rugadrr, btr ar%udur, •ilıirdir ... 
Gölgeler ufuklaı a çizilen bir şehirdir, 

Hayalle inkisirrn yarattığı düil11tlı1r. 

- Salih ÇAGATA Y Nihat Ôzdemir Ôd - ---- ~-· . -------· . 

Gayri me 1nkul satış artırması 
Kapu 

... 
~~ 

Miktar Kıymeti 
CIBll Mahııllesl 

Kemer kafa 
Çareı 

,, 

" Yeni c11mai ıir 
Tekke 

,, 
Yeni cumal zir 
8eıtebey.i bala . , .. 
Yeafc1unal zlt 
Tekke 
Kemerkaya 
Tuılu çeşme 
Ieaerkaya 
Bostebel bala .. ,, 

,, ,. 
,. " 
il u 

,, " 
Yenlcumai bala 
iıkenderpuşn oklu dere 
Boıtebeı baıa 

., .. 
Yentcumei zir 
Bostebel dr 
Boslebel bala 
Karlık Koze~lye kö)'fi 

Deft~rdarlıktan 

Sokajı 

Golu o~lu 
Sorar oğlu 
Yeni cami 
Slpnbl pazar.ı 
Yenlcume 
Sarhoş otlu .. 
Yenlcnma 
iran caddesi 
Dik soknk 
Yenlcuma 
Sarhoş oe-ıu 
Muallim mektebi 
Metredolit 
Kazırncılar 
lran 
Mnnaatlr 
Kırk.bıtı1l 
Maaastır 
Pir oeıu 
Alıl evren 
Çayır 
Der 
frRD 
Mnnasllr 
Molkoç oğlu 
Nemll o~lu 

No 
f "' 
2 
ı 
2 

6-4 

7 
19-17 

17 

cı:ı 
E-

2034 
2090 
2583 
2030 
'1966 
8027 
2039 
2583 
ıa25 
2384 
2314 
3053 
~058 
3023 
305g 

306 
1984 
2563 

:!046 

1868 
277 

lıl. Mu. ıi 1 

murabal Ura 
Mıığıız l4 1ı25 

.., 40 750 

" 14 675 
., 14 450 

Ana 212 150 
,, 63 150 

" 18 60 .. 204 175 

" 17J 75 
•• 142 40 .. 241 300 

" 18 50 

" 1us 400 

" 112 100 
•• '.l23 275 .. 574 ?.00 
il 35 so .. 229 60 .. 130 80 

Hanv 1()7 860 
Ar11 257 150 .. 68 ao 

" 337 250 
Hane 72 180 

" 103 360 
Arsa 103 50 

., 200 

.•. 8U 100 
Torla 919 50 

YukBrıdr. ctusl VP. vvso 1 }.ızılı ğttyrf meııkullerfo mnJkiyetleri J 7-10-942 tarihinden itiba· 
ren 15 g:;n mUddetle sathğe çıker.JaCtlktır. Talip olnolnrJD yUzde 7,5 teminat makbuderlle birllkte 
tbale gUull olan 2-11-942 tariblnc r..:ıtliadlf pazrırtesl gOnQ saat 14 de Deflerdarlııidu toplanacak 
toplanacak komhyona muraoaatları ııan oluonr. 1 2 
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1. Köy ve KôYL-~u·· -...__-....,~~ }). 

P k ~~~--
e mez Pişirilnıesi H•m••ı• •mta•ı•ın Aoop

0
/ 1 . 

ilk olarak ba diyarda feni/dı •• ? 0 ~"l•nu ~e iiıümün 
da töstermlştlr . ıını Yenı torıA araştırma/arı 1 

Bütün tar/it boyunca da 

üıiim 'eıitleıly/e ıöhret aı..,,.1., "'~1•k•t , bağ{arı "' 
bu iisliinliiğü go/nız Ç•;itlerinln ' kt•~danıuıun ba;clıkta 
yor: ii.züm/erid kıqmatend;,;ı,,,e,[:d "{0 •t1an ileri zelml
cek mtfde/cri qaılmosznJ, da nıenı/ 'k a.nl~rdan tii1lfi l}İge Tı- . 'd b l e etırnız bo t 1· arıya en aş <a Y••le•de Üzıi ,:. fa ff• ıgor g•pılır, Bizcle ise iiıü,., ku•••o ,

1 
"', "" en cok ıarap 

. k" , ., ta llOrcl Jlicıc • '· ıuca k. p ıstı 1, o fler, la rlıona, P••tık " •P · ~••ez, 
ç~şitli gıda marldeleri şelcJir".fe l:all ' l •amı.... glbı ço/c .. l k 1 , anı ır Uıümün, mam e et mııde bu şekifı.,, . "

1 

. 

·1ı h -' ve IJ enmesı on ıda ue şı a •uarınaan •• ç0k ve •• · · f •n 
sa;'ar . 1Y• ayda/onnıay1 V•iimtlen yapılan ba ı•1o mobd.ı, 

1 l
. S • · 1 ar~sında pekme. en başta ze ır, arı guıe/ rengi, ffÖrbnıi • k k t

i -.ı 'ht' Jll ~, o. kusayı~ ~·."'._ez. I~ ''. ~ıaa. ı 1Yaeu".ııı aorşılanıada ol. 
du;o gıbı uzam/erımııın kıgmetlondırl/nıesinde de 6- "k . 

• H l ~ k ııuu · bir ger tutayor, e•ap ara il•'< nıenııe •t Ü•iimferinfn iiç. 
te birinden pemeı halinde fagdanıyoruz, Peknıeı Pİffrf. 
/en iiıümlerin değeri senede on milyon lirayı buluyor, 
Pekme•in ı,idde güıde 7o-BO kadar şeker oe güzde J 
kadar aıot/u maddelei oa•dır.Ba sebepten pekmeı tat/

1 ud ı.estogici oldağe koda, on mı/yon lira değerinde üz;;. 
mhn kı11metlendiriımesine bir im~a. te1kiJ •iliğinden iktisaılımııda da ekemmigtti 6ügüktür. 

Pekmezler, IJ•pılış tertip ve gôrünüşie•ine ıöre katı 
p•kmez, t{Ün pekmezi, v•ya gün balı, lava balı, eıki pekmezler olmak üıere cgrılmaktudır. 

Bunlardan en igiıi katı ptkrne:lerdir, 

Soöıuks ;;:ı 

ati ık evler ve f ıdıklık 
Soğuksuda 'ifıe,eımeler P.levkeinde otobüs dara k 

m•.,kıinde denize naıir ii, oda bir mutfak Tıesair mtıte
mi/titı hani geni Yapılmış bir eo ile agrıca ü; oda bir 
mutfak ,,. •alo'! hanı bir e .. Ö•/<rinde 5dönüm bah,e ... 
megoalık ve ban/ardan başka 1 Jdönüm fındıklığı ile 
birlikte •atlıktır. Fazla tafsl/.,ı iıe beraber görmek tJe' 
almak isteyen/erin ortahisarda 8Jhçe/i kahve Slr<Z<ında 
aşeı salih lcoıinoğluna nıa•acaal etme/er .• 1-8 - ~--- --."- - ~- -. , - ~-----

Açık tahsildarlık 
Belediye Reislığirıden 
Belediye tahsil/it şubesinde ıehri elli lira ücret// bir tahsildarlık açıktır. 
Bu vadf eıe llİrebilmek İcin,· 
1- Tiirk olmak, 

2- lgi ah/tile sahibi olmak ue yüı kııartıcı suç ue. 
ya o derecede ceıayi mü.ıelıim bir fiil ile mahkum oltnu;ı bulnnmamak. 

3- Balaşıcı hastalık/ora müptela olmamak tJeya va

.ıf.,ini mantaıaman ifaya mani olcbilecek bedeni "'" 
akit ama ve hasla/ık/arla mala/ bu/annıamak, 

4- Askerlikle alakası olm.cımak' 
3- laakal ilk mektep 111ezaua olmak. ıa"tt1'. 
Ba vasıf/arı haiz t•liplerin ı•hadetname ve eorakı 

müsbite/eri/e birlikte Birinci foşrin nihayetine kadar Be-
edlgege tna•acaotları illin olunur· 1-3 

. - .,, ,,--_: =-.:..-::- .c = ., -= -=---==-.-~'-'""~ 

Elbise eksiltmesi 
Tiransit Yolu mıııtaka Miıdürliiğünden : 

Dairenin daimi lıcileriııe 100 aded kcdar elbise yapd: rılacak. 

Bu iıln mulıanımen k'ıif bedeli 351J9 lira olaJI matıakk ... t teminatı 2Sj liradır. 

lhaıe 2 lk"ııci T'·;rir. f94L P .. artesi günü •od 15 de 
Trabzanda Tra•sit Yale mıntaka mlidiirliiğü biaasın,J, g pıl•caktır. . 

lr.tekliler ihaleden evr:ıcl makba:larım komısyona :6·J~ e:n!l~Pi1ırftt r. 

/steklilertu işe ait şartt-;ameyi hergün Tiransit 1nı11 .. 
takrc madlirlüğünde göre 6iltrler. 3 4 
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lara Göre -
Ve~0I .. 

Memleket Ha erleri Sehir, 
~ 

Akçaab a taıe 

rinin en büyü 
v liıe Kızılay of tası 

l Örümüzdeki Cumhuri 

• er 1 

flkçosbat ( 'Hus!•si ) ' m11sı hesablle her sene ilk 
• Kazam1zdt: Trabıon Lise okuldan mezun olan talebe 

ve Orta okuluna devam 1 nin pek çoğu yoksuzluk yü 
eden 30 u mütecaviz gen · . zünden tahsiline devam e
cimiz vardır. ! demiyerek tüfün depolarm 

yet bavıammm birinci gü· 
nünden hc.şlamak ve 4 
Teşrinisani'de sona ermek 
üzre. bir haf ta/lk müddetin 
yurdun her tarafında "Kı· 
zılay haftası .• olarak ka· 
bul ~dildiği Kızılay umumi 
merk~z.inden bildiiilmiştJr. 

Bu mür.asabetle bu g//
ki haf ta' Cumhuriyet bay· 
ramrnm sevine ve heyeca· 
nı içinde başlayacak, eple-
nirken. sivinirken kara gln 
dostumuz udüşünmek fırse
tmı elde ctmi~ bulunacağız. 

f(Izılay haftasmda aza 
ndedini coğaltm.ak hususun
da gerekli tedbirlerin 1.Jlındı· 
iı öqrpni/mistir. 

Yiyecek 
maddeleri 

Bunların hemen bir ka f da ve inhisarlar idaresin
çı fllJZigeti müsait olan aile , de amele olarck çaltşmak 
çocuklarıd1r ki; bunlarda 1 ta 'De bu suretle nurlu bir 
parafı ve yatı/J olarak tah· istikbale veda etmektedirler. 
sil/erine devam etmektedir. Diğer orta mektebe gir· 
diğerleri ise fakir ailelerin rniş;oıanlara s1ra gelince 
çocuklaT1dır. Bu fakir ço- bu yavrular tahsilin zevki 
cuklarm babalan aşağı y.u· nl tattıklar11 gibi babaları 
kan · senı~lik .kaztJrıçlanmn mn ela vaııgetleri düzgün 
üçte ikisini çocuklkrmm gitmediği cıhetle tahsllden 
okuma/arma hasretmiş ve mahrum kalmaları ~iırel< 
yavıularmı okutabilmek üs- &ız/atacek derin bir yara 
re geceli gündüzlü ça/Jşmak ve yurt için acı bir kayıp 
mecburiyetinde k~lmışlardır. t1r: Her fckir baba s1rf oto 
Bundan evvelki senelerde büs abone bedii/ olarak ay· 

1 
Bankeların yıyecek rnad-

mektebe deve.m eden tale- da on beş lira gibi mühim desi stoklrmna avan,, muamele. 

heler için iki otobüs tahsis 1 bir arayı muntaz!lm ödemekj sini kest~ğini gazm_rştı~. !'eni 
edilmiş Vf bu suretle ço· ı mecburiyetinde kalınca ço . kararın kıgasada lesrrlerr goral 

· ~ b • l mefe başlamıştır. Henüz banka 
cuklar tahsillcrıne devam ' cuğunu ta ıat1y e okvtcmı- 1 1 t b 1 ı. 1 • • . . _ . ' . • aı m s an u şuoe en ne re•mı 

t!debılmışlerrlı. Her çocuk 1 yacak 'Ve cahil bırııkacak· bir tebliiat yapılmamışTa da ara. 

babası bu otobüsservisine abo-~ fır ki. bunda amil sebebde ya l>agram glrclcği•den tebligatın 
n• kaı dedi/erek cyda 5 i'a 7.5 ; yukarıda arzett~ı}im gib; temelidir . 
lira vermekte ve bu suret l ( Benı:in ve lasıtik) işidir. Yeni kararın yeni mahsul 

" 

le çocuklaflm okutabilmek f Bir çok çocuk ve'ıleriy, stokuna girif{ldi~i ·t'snada daha 

9 
. etraflıtatbiki kabil olacaktır 

teleı iken ./2 gliı ıçln bu le yaptıqım hasbıhalde i.'k L" · 
1.. t tb 'k d'l · d d I k uzumııuı: mal stokuna asu un a ı e ı emwece er o ara zavallılar bana A • 1 k " ·ı b manı o ma uzere verı erı u 

ği cdıetmi duvunca kEyfiye bunları yanmakta ve bu ·· k · k t 1 arar pıgasayı •on ro e memur 
ti tahkik ettim. Yaptığım İş için ne yapacakhınm şa edilen resmi makamların i#uini 
bu tahkikat sonunda: ,. Ta-

1 
ş1rdıkearını ifade etmekte • de kolagla#ıracaktır. 

lehe için tahsis edilecek dirler' .Bu gün kaz.amızm stokçu tüccar oe rnüte. 

iki otobüse bedeli mukabi mühim ve en ilnde gelen ahhitler Anadoluda yeni mahsul 

/inde .Belediye tarafından bu mes'elesfnin hal i sayın almağa baslamıJLır. Muhtelif 

benz.in ve vilayetçetle /as 'lHJlimizin yüksek alaka ve pigaıalarda geniş ölçi!cle mol 

tik temin edildiği takd,rde himmetlerine bağlı bulun kapat~lma~todır. raccar 'lJI' mü 
bu ıki otıJbüsü yine eskisi maktıd1r. teahhıt koqlcrc kadar gtclerck 

gibi efda 5 ilci 7.5 lira üc Trabzon'a 15 kilomet'e · mal al'"a~tadır Mahalli beledi 

l 
,_ . . . , yele1 f aaııyete gt çrrek ioplrıncn 

ret e talerıe servısmın temm mesafede olan ve adeta 11 ücl..1 d _ • , . . • . ma arın uıunm aet po'art!a 
edılebıltC'f!JI. şayet ( .Benzın Trabzon un bır mahallesi bekletilmesint mani olacaktır. 
(le lastik) temin edUmez· buiunan flkçaabet'la y~tl 
se 15 /itadan noksanına ta- şen gençlerin tah'l;le devam' 
/ebe taşcyamıyacakları neti edeme11işleri çok h~z;n ka 
cesi11e vardım. lforamrzda yıp ve çok derin bir yaradır, 
orta mektap mevcut olma· Cemnl Azmi Telli 

Dişa an Me e e 

Yurttaş 

ızılcyo 

Vardım et. 

• • • 
mızı h,i 

Al.rna 
- - - --- - -

uap 
Q 

ço 
v 

e ephesinde bir 
erlerde Rus kuv .. 
tleri kuşaiıldı .. 

Stalingratta çevrilen bir grup imha 
edıldi kinc:isinin de kurtar1lmak 

,imkônlor1 kalmadı .. 
.Berfin 18 ( a. a ) Bu 

sabah StalingrBt cephesin
den aimen haberlere göre 
eski Traklorfa bnkosmm 
şimalinde çevrilen Rus ku'lJ
veslerind~n bik grup imha 
edilmiştik. Volğa sshili bo 
yunca tutunmagn .çalrşan 

ikinci grup ise fllman top· 
c1.1sunun ve hava kuvvetle
rininin şiddetli 'leşi altm· 
dadır ve üm!f.çlz ,c!urumda· 
dır. Çünkü Volgadan rical 
eeemigeceği gibi kurtan/
ması ihtimalide yoktur. 

Kizıl Barikai top fab 
rıkasmdaki Rus müdafaası 
zayıflamaktEdır. Sovget/er 
burada tvnk/11rı toprağa 
gömmek sutEtile müdafaa 
yi kuvvetlendlfmiş/erdil, 

Ruslar.~uni sıs perdesi 
arkasmda Volganın batı 
sahiUne hususi klfalar çı
krrmışlsrdu. Fakat bu te· 
şebbüs fllman hava kuvve 
tlerinin devnmlı bombardı-

ş h 

manian 11ltmda kısmen mu . 
vaff ak olmuştur. Dün ak
şam üzeri bu top fabrikfl· 
smın bazı kızım/11r1 batıdan 
ve şimalden vaplian 111. 
man taauuzlars/e ile ge 
çirilmi~tir. Ruslarm elinde 
ekşam üznl fabrikanın ce
nup doğusundakı son top. 
rak parçası kalmıştır. 

Tuapse cephesinde fil. 
mah ve Slovak kıta/arı ta .. 
rafından elde edilen mu .. 
vaff a'Jf,lgetier dün geliştirll. 
mişt.r' Bir çok zerleıde 
Rus kuvvetleri kuşatılmış. 
tır, Önümüzdeki günlerde 
bunlar1n imhtısı muhtemel 

dir, Vadide şimal batıg0 
doğru dağ silsileleri tepe/e
rme muvazi olarak giden 
ve iaşe bakımmdan fevka. 
iade ehemmiy etine binaen 
Rvslar tarafından şiddetle 
müdaf a edilen yol dün sa
b11h AlmaA tümenleri ta. 
raf.ından geçilmiştir. 

e s e r 
Hidayet adır.tia bir idadi Rildi i krıvvetli bir romancı irJ.· 

arkadaşım vardı. DarülfununJan Onun tast1İrletinirı 1 t11.hliller;n/' 
pktıkten sonra maarif lıir.mf'tine ca11/ılığmı şımai bile au,yuııoru" 
girdi oe ıon u.ma~ larır:d.ı ela Heyecan La haJJkırdım : Hıaag,~ 
/stan~ul oil<ig~tınde ilk tedr/<:tıl bu sôgledıklerimi lıiç deiiştirııı:. 
ve askeri okullar rr1Üfetti,,liRi den olduğu gibi gaz. ittir! Hida 

k . d d" k !let 
etti bundan b,•ş allı yıl öncede pe ı, e 1 "" çı tı gittı. Aradaıt 
ö/dıi .. Zava~lı liida~et'in Yeni İ on _on _beş gün. geçtı; ya:.d~kler 111 r 
Adam'da bıt portrırsı çıkmıştır. I g~t~rdı · Realıst Rus h.rkageciıe 
Hidayet işeal sıraltmrıda Şile "~"' hikagei6ri ayarı•da 111, 

mıntakaı1nı teftişe oerilnıişli. auzel tser ~a.r:anac~ğı_muı umu. 
Bir gün Çam/reaya gidip gördük yordam, Hı cta~et gıttıklen ıorır0 
/erini anlattı. Dikkttt ettim Hi gaz.ısını o'cı.ıdum • Bu yazı ıeiiıi 
daget urtık hnlıangi lnsa~ de ı:~zel bir tefti~ raporundan ••ıka 

a 

_ _ _ _____ _ brr şeg dr::eıldı I Çok iiziilcürn 
ağla11acak gibi oldum Niçin bög/ 
olmuştu ? Hıdauet görtlükler;,,; 
bana anlatırken bir oluşun.,. öı de fazıa e ·-o • • b k i _ halıni gaııyordu. • O undaki ciıı. 

Gümrüklerden çıkan mallar ortadarı kuyıpoluyor lşatranç musa a aıan tertibediyoruzJ rumu ci~ cırti6tin durum., idt. 
Evıne iıdır.ce bu ar tıs tık curarnıı 

IslAD bul gümıOk !erinde bu 
luııııo itbulat eşyaE'IDm kime alt 
bulnnureıı bulur.sun derhal pi 

yuaye çıknrılcceğı vo dışarıda 

depo pulamıysnlaııo mallarının 
lstanbul Ticeret mOdOrlllğO ts-

fiatinden daha aşeğıytı tatur 
kesilmek suretlyıe sahlrnakta. 
dır . Tlcarot vr.k~leti , ithAIA'.ıa 
arkasını kesmlyE'rc>k Mklsrıao 

mallorrn piyasaya çıkaralınasıoa 
çıılışmuktadır . 

- Başlarafı l de - yün edinceye k11dar denım 
M üsabiklar belli oldukt 12ttirilecektir, · 

tan sonra' her haf ta cumar: Şampiyona gazetemizin 
lesi ve Pazar qünle~i şehir bir yıllık abontsi ile birlik-
kclübü"- de 6 çift. karşılaş te valimiz tar1Jfmdan bir 
t;rılı..cak ye şampiı'on taay hat1ra verilEcektir' 

~ 
BİRKAÇ SATIRLA -- -=- - -~·-"-. ---~ 

kagbedıp tekrar herhangi ad'"ll 
olmu;tu. • Hepimiı.İQ ıu~yatuıda 

artıst o/ciuaumu:ı a"lar vardı r, 
A lrtizt tu anları unutnu11an a. 
damtiır. Şa/ıeşer bu müıl•ına art 
arda garatılabilir • 

Yeni adam Baitacıo;ıu 
~ 

refıodın umumi mağazalara )'er·' 
leştlrlleceğlnl Akşıım rctlkımız • 
yazmışh . lstnnbul Mıntnks Ti· 1 

caret mOdOrlOğO He Ltmrıo il 
letmeEl umum mOdOrlOğO me- i 

murlara bayrnm olmasına rzıg 

men aotrepol'lrda çalışarak it 
halat eşyasıoı tosblt etmişlerdir 

Et fiatla ı ve venız § Hııvnların iyi ( 1) glttitI. 
al gorQpte bata köylerde otur. 
makta isrnr edeolere, 

Kasaplar, dağa değil, denize Bir kaç gündenberi devam eden fır· 
bakıyorlar . Evvelce bu memleketin tına, k&ıapları harekete geçirmiş 
et p'yasnsnn inen sürüler idare eder 70 - 80kuruşa satılan eti 100-110 

= 

Altıkadarlnrın söylediklerine !. ken, şimdi , deniz nimeti tanzim edi- kuruşa fu latmış•ır 
göre piyasaya çıknrılao ithalat yor, . . Dün hava nçtı , Palamut gö 

, Hava bozuk, yanı, deaız ha- ··k - 80 90 k d-
esynsı~m mik tıırı hergOD bi" · • b' d 'ld ,_ 

1 
zu tu, et - uruşa uştü. · şın ır urum a ı mı, H&Sap ar ete · 

miktar dntın nrtm·.ktuoır. Faknt 5 10 k J _ A' '- . Allah vere de bu kış deniz . ~ uruş zam yapıyor ar • KSl• 

bJaOz piyasada blr stılilh yoktur ne olarak , Deniz düzgün, balık kudurm~ya. :.yolma et yiyecekler par 
Piynı:ıoya çıkarılım mallar Sil k, çıktı ·mı et f• ti d- - makla gosteruecek .• · , ıa , arı u~uyor . 
laDmBk.te , gizil olarak ve satı~ ~-=w;;_ ~;=:-;;._ ..--=::.~. =.:-...::x;.....:;;==--.:::- =_ =-======..,:, =~z-:;:;;;:::E:=-'==-

$' Sasıo gOrünsQn diye Oda. 
lıırını artiıt re!:lmleriyle dolau. 
rup kilise dıvarlarıaa dO.ııdOreı 
genç bııy11nlnrn, 

§ lrrcH' derecede kıhbıltlık 
muıırızi ık~n evlenolkt~ü sourı 
~il k.ı:budazı)ulılJıtilura taş ç1• 

knrı:ıcık derecede kılıbıtdı::şanlara 
§ Sotektc.. çekingen sevgt. 

lerlce " Cesor9t Hacı'' tavsiye 
eden geLç, cesur bıı1aolara, 

.Şaıarım 1 
AK'4 
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1 

Açık eksiltme ilanı 
Belediye encnmenladeo: Trabzon Nafia mu··du··rlügv iinden ·. 

ltııleıl feı'Jedllen hdl bhınsı 
adıkl 74 sayıh dükkanın moıı 1- Eksiltmeye k.onııtı iş (3000) ıtrıı mYbnmmeo keşif be· 
942 nlbsyetlne kader olan lc~rı delil Vaktlkebir keusınıo Şalpszıırı oııblyesi bOkOmet konatrnıo 
eakl mUııtectıl namına seneliği çatı inşadı olup açık elu:lltme usuliyle ve vatıldl tiat esası Oıe-
7s lira kira bedeli llıerlnden rlnden eksiltmeye konmuştur. 
Yeniden ve 15 cno mDddetle 2- Bu işe alt evrak eunlardır . 
tçık artırmaya kooulmuşıur. A · Eksiltme şartnamesi 

Artırma,• 23 10 942 Cuma B • Mukavele projesi 
~~ıao 1aat 14 de icra edilecek· C • Bavınrlırlık işlerl genel esrtnrımesi , yapı işleri 

4 Sayfa 

Aj. Ko,J_anl~r~ ] 
Sığıreti Eksiltmesi 
Trabzon Sa. AI. Kom. Reisliğinden : 
1 - Kapah zarf uıullyle 70 ton SıQm ti ekellmeye konul· 

muotur. 
2 - Mubıımmen bedelli 35,000 lira ilk temioatı 2625 liradır. 
3 - E• ar ko!orduauo bütQo itırnlıoolarıoda vardır. 
4 - Ekslltmo 6-t 1-942 cumı gOnıl 1&at 10 dadır. 
5 - lst klilerlo belit gQn n 188lt8 kenunun s~ maddesinde 

tıırif edildiği veçhile bazırla7ııcrklorı teklıf m,.ktuplarmı eksiltme t'!llplerla mnakket t &inat nmuml fenni şaşlnameıl ve bususl şartnome 
m k~uslarlle •Jaı 100 ,

8 
aaRtttt D • Seri dOprl cet Yeli 

Belediye encftmeolne mnracaat. E . Ke,u cetvel\ 
' 

ssatıoc!ao bir sıı l evvet frabzou l8lıo olma ko&alsyonuııa tevdi 
etmeleri . 602 3 4 

ları llAo olunur. 3_, F • Resim 
----:-:.:.:.:~:.:~---! . lıteklilar bu işe sil enakı Trabz:>n Narla dairesinde go. 

1 1 
rebihrler. · 

Q n S- Fkslltmo 21 -10-942 çıırşambe aQ11Q eııat 16 de Trab 
T b ~Oo N ti • lıtıad:~ ~0• ·rıpu ıicıl •uhafıı . ı. 8 6 mQdQrlQğıı odnsrndıı yapılacaktır. 

942 
4 - isteklilerin 225 lire muvakkat temlnııtları ile birlikte 

KöyQ : Samarukaai kebir b malı yılına ait Tic ret odası veılkc11ı n en az 3 gQn evel 
N 1 Şırkıa ırua~ rarben ve 

1 
ı.ı işe glreblleceklerioe dair VllQyetten nlacaklnrı ehliyet veslks· 

•Hubea Y•ylı otlu c:afer vo 0 • _a_rı 1_1~ beraber mUr8cneı etmeleri ll4n eluour . 4 4 
maD 11 L ;o -

çı 1 1
" vı fıodıkf'11o · -- -- - - - ----i b . '•1 Şımılen 

, u ,.,rımıo\.aldf'o b'l'f A k k 1 met h. . ı ı raı dı •t • A 

•ahdu
1

:
8

:~~::yh~~~:.ı:d~li;li;e ç 1 e s 1 m e 1 an 1 
N 2 Şarkın i \,u • 

ltuJdon bTf ' rıyruncn. T b N f d 1 d 
ayrilen ;i~~~lıltıhıı:ıetb hiucsin• ru zan a iô mü ür üğün en : 

. 1 rar eıa ırınalt 1 
•

1
•

1 eıı Oımın oıı.Ju · k - Eksiltmeye konoo iş (29g9) lira 96 kuruş muhammen 
1 . f d 5 eınıa verese eslf b d li 
erı 1• ıklıf ı cenuben 8 ı· 

1 
e e 'rooya nalılyesl kOkOmet kooaıtıoın lk:mah luşoHlı 

:~~~n fıodıltlıtiylo :a:d~to~~~ 0 
up açık eks\Jtme uıQIQyle ve ublt Uat esası Ozerloden eksilt· 

M. 460 m6ye kpnuımuştur . 
1 ı Sarlı:ıa ı k 2-. Bu ite ait evrak şuulardır. 

yıyli otlu b r.u garbco 
dıltlıtı . 111

1 
1 •et verescleri fın. A • Eksiltme şartnamesi 

fllDI "D y l' 1 B M k 1 OJ
0 1 fı•dıklltı Hau '! ı ot u Oıımin • u ave o pr e.s 

•mfru ah d b11 11b11 fıadıklıktu C Bsyıodırhk işleri genel tuntnemeıl • yepı işleri 
•ıh'4.t 0~=1t e ıyrı'111 oUılt ile uınuml fenni ş rtcamesl ve bususi şartDeme 
N • ıırklD ır L • .M. 4'60 D • Ser döprl cetveli 
orl• •1ı; t•meleo yıyli E • Keşif cetveli 

oıaıın vı 1 · F R i otl reae rı Çalılık vo • es m 
~er!~e~:~bteaal Y•ylı 02tu nıbaııt lıteklHer bu işe alt euekı Tarabıon Nnrtu dalrtlslnde 
L r a,ı ceı:ı. b b 2Örebllirler. 
ıı•Hoıiae • u en • ır et 
ctlık •aa Y;~:~~ çallık lle , .. hdut zon N ~~- Eksiltme 2t-10-H2 çrrşamb!t gUnn &aat 15 de Trtıb· 
)( 6 şarkın j N.. 460 8 ıa mQdOrlOğll Odoaında yapılac11ktır. 
timalıı h 10 r•rLca lrmalt 

9 
4 - lıt6klllerlo '225 llrn muvakkat temiontları ile birlikte • ••t biı · 42 m ı fındıklık ma 

1 
ıeaıDt •yrılııo b 8 ı yılına alt 'rlcaret odası veslkaaı ve o az a gnn evel 

o;lra o •• a ça ılıt ccııubca yaylı 
1 

u işe girebileceklerine doir Vilayetten alacakları ebllyot vesika· 
•D vereıel · 1 nrı ile b b fıodıklıtı .1 crı ça ılık ve ere l'r müracaat etmeleri llAo olunur. 4 4 

çalılık 
1 y •ıhdut fıodıldtk -;-----------------------

u ~ • 6GO fayı ayrlıa çalılık gcrbeo yaylı o~lo 
..-. " ıarkıa y l mı. t -ı O farbea l L lllC \rtresclcrİ ceaubeD yaylı (IC ahm~din malları iken bunlar 

l••ıuea ıbmet bl raıaı; 
çılıltlc fnıdııthıt •aeııae ayrılın ctlu aıebm~t karııı rahlmı tarJaile tarihden elli •ene •floel aralarırtda 
•ılu •h1ıet eenubco yaylı :bdul çalıl k mııa otlak M. 460 bi,,iz:e yaptık.lan tefrik 011 tak.sim 

•ı&ı.dıat çaalık f •rd :lt.riçıtılıQ"ılc . 16 ıarccn yol 2'1tbtn ırmalc neticeıinde 6ir ilô. l I No da yazılı 
N 7 L ııı ı lık. .ı\1. 4ô0 ıımaleıı yaylı atıa buaeyin vcreaalıırı 11 parça gagri mınk11.l mustufa 

flrıı;eo Jol r b 1 1 
ıımaleD b ar eıı ırmak. ça 1 ığı Coııben muıtıfa hias aioc hisseıine fJe 12 ila 22 N da ya· 

ı aıet Vere ' . l 
çalılık. oen\lbe s.c ıne ııyrılın ayrı aıı fıııdıklılt mu çalılı& ile aı/z l 1 parça gayri menkulde 
lı.arııı ralli a yaylı •rlu ızıcbmr.:t mahdut fındılqık mar çalılıkı.M 69 ahmet hissesine mu.stekillen isa· 
ollık, ·~ çahlı~ı ile ıııehdut N 17 " L b b .ı l l fi d N 8 .M. 460 .,arıı;.en rar eıı ırmak. şiıaıılcn et eu.ıp o ıurtl e taı:arru "Tin a 

ıırkea bek.ar 1 yııyiı 0 ila buaeyia fuıdıklığı caaub. iken ölmeler ile veresel.ıri hra/mdan 
... lırı •ti• . 0 1 u aaeluaıet ver e m t f h. ... , r••'-ea 1 . uı ' a ı11eaine ı:ıyrıhın çııwı:k. senetsh ta•arru/attan tescili sa 
JllJh Otlu L , JO fllllıtleD fıad it ·ı bd 

'"'ae.ııa• ı 1 1 
• mı ut çamlık f ıadıklık: marukıai keiir k.ögü ihtiyar ••IUıl~a ıl •yrı &.a •tlalı. 

-.adat .~':,et Vfrcıctcrıçılılı 
1 

M. 460 lıey'etinJen verilen 10 1-942 tarih· 

N V l•rkııa lııelr.· M. ffJÖ N I~ Şaşkan gol ıar~n li we taıJikli ilmilıaberle talep 

Sığıreti Eksitmesi 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 

1- Kopalı z rf usullle 25 toa Sığır etl ckıUmeye konul 
uştur 

2- Af ubammeo bedellJ 18750 llrı ilk tomloı t 14t6 lira 2S 
kuruştur. 

3- Evsaf kolordunun -otan earnlıonlanoda •ardır. 
1- Eksiltmesi 4 2. Teşrin 942 çarşamba gunıı sa11t ıu dadır. 
5- 1 teklilerln belli gQn ve san ta kanunu o 32. mııddesio· 

de fllrlf edildiği l'eçhile baıırlayecakları teklif m1ıktuplarıoı ek· 
silme snetındon bir 88at enel Trlibıoe satın alma koo:ılsyona u O 
raceırntlrı 783 3 4 

Pazarlıkla Odun alınacak 
Trabzon Sa. Al Kom. Reisliğinden : 

1 - Pazarlıkla 250(} liralık odun sııho alınec8ktır. 
2 - Takorrur edEcek fiııt Qıerlnden l Uzde !6 te.nlnat rıh· 

nıcııktır. 
3 - Evsaf Kolorduouo bütQo Garolzonlarmda vardır. 
4 - Pazarlığı 4 2 teşrin 942 Çarşamba 20011 Hat 10,30 dedlt 
5 - lsteklilerln belli 200 •e aaatta Trobıon Gatıoalma ko· 

mhıyoauna mllrııcıuıtları 705 

Kapalı zarfla sığır eti alınacak 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 

ı - Kapalı zart ueulD ile .ıs Ton Sıeır eti eksiltmeye çıka· 
rılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 18000 lira ilk teminatı ı j;ıo liradır. 
3 - Evsaf kolurduaun bOtUo gtıralıonlımıda Yardır. 
4 - Eksiltme 12 ~. ttşrln 9l2 perşemba goıao ıııat ıo dadır' 
.; - lstekUlerln b.ılll illD ve sıaaLta kaououo 32. mııddesiade 

tarif t>dlldiğı veçhlle huzırhy•cakları teklif ıntık tuplarını eksiltme 
saatıadan bir saııt evvel Trabzon ııthaahna krlmlayonuna mQra· 
cntıarı. 599 ı • 

Kapah zarf usulü ile sığıreti alınacak 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reishğinden : 
1 - Kap1h ıorf uıulQ ile 180 To:ı sıaıretl satın alını:c!Jktır ... 
ı - Mutıamrueu bedeli 108000 lira ilk temiuatı 66)0 liratır. 
3 - Enııf Kolordunun Bntııu &nrnır.onlırıuda vardır. 
4 - Eluıııtweıli 9 :.ı teşrlo ~U pnzHrtesı gnoo sııııt ıo dadır 
~ - lstekılhnin belli gtıu Ya natta koouuurı 32 ıntıdcıesiode 

tarif cdiıdlgl 'eçlıı1e tıazırııytıcıık.hm t1::1klıf .wcktı,plamıı eksilme 
ııaahodan IJır sa&t enul 'lrabıoo HtlD alma kvDJ•SJOauna 
ıııurııcaatıarı. 598 l 4 

Zab•t katibli ahnacak 
Trabzon Adliye enuümen Riyasetinden. 
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flçık. olan 011 bdş lira mao.ıll Of m1Jhke-ıesi Zabit 
katik mua~inllğine tal~p olaAldtın hüviyet bü•dam asker· 
lik teskeresi ve mektep şahaded6amesi ve hüsnühal 
mazbatas ve sıhh11i ralcoru gibı eTnaki müsbitelerile 
b1rligtc 5-Jl-942peııembe günü ıaat 9 de ffrıliye 
encı;meBJnded haz,, bulunma/an ilann otumır . 
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M ııad1~1ı k d gın lflcrueleri otla jile mah 
N 12 ' • 230 ut otlak farıı:aD lllDllk maıı tar in, M. 2. O 
otlu ••fu •••ıc:Jı . ıeıdeıı Y•ylı N 21 Şa,,<on ıosci yolu 
yaylı Olhı hüıe t' Ç•hlıtı Şl111aıea !~'ben gol ıimolen ıahib 
dıklıtı C•D•bea y ıa "•r• .. ltrı lıa L illet tJereseleri fındıki senet 
ay ı •ııatafa b" ' verı nt• t / 'f' cena 
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YENiYOL 

Hafta da iki defa 
Sah, Cuma günleri çıkar 

Umum! ııeerlyatı i<ıare eden 

Bekir Süküti Kulaksızoğlu 

Yıllığı ( 550) 
Altı ayhğı 300 kuruştur 

Resmi ılanhırın satırı ı 

10 kuru tur 

Günü geçen sayılar 
25 kuruştur 

llao mUoderfca rndaa 
mesullyet ke bul t:dılmcz 

Oerç edllmeyen yazılar 

iade edilmeı 

----------- __ __..,,,.. 

Müezzin ohnacak 
V akıfl r müdürlüğünden : 
Münhol bulunan ( 2U) jira maktu aylıklı İskender 

paşa camiı müezzin ve kayyımltiına mEJtlup evsafı ha· 
iz birisi tayin olunecaktir. Bu vazifelere istekli bulunan 
/arın ;.-Jl-942 Pazartesz tünü saat ( 15) de Vakti-
/ar id resinde müteşekkil komisyon hıız.urile yapıfr.cak 
imtıhanda hazır butun,mak üzre •ilellndekı c;trakı müs· 
bite/erile lıirflkte Vdkıflar müdürlügüne muracaatları ı/afI 
olunur. 

ilan 
Akçabat Asliye hukuk 

Jıakimliğinden: 
Akçabadın botonos kögi1ndcn 
Mustu/a ozlu 1 emel kiiçiık tara 
j ıtı<J.an bu kögJen karısı hü.segin 
kır.ı hacı kı: kı~çük aleghıne ıka 
me , ;ıledıgı boşanma da11a~ının 
carı muhulcemesınde ; müdcleaa· 
leghha hacıkıı; namın gnzuarı 
daactıgege flerıl~n meşruhata na 
zaran mezburenin ikameckahır.ı~ 

mıçhul bulunmail he~abil• daCJ•· 
tiJlenin bılci teolik ioıi• edilm&f 

oldrıiundan meı:burcnin mohkı• 
mege celbi zilıminde numıııa 

gaz,/acak davetigenin ilcinen teb· 
likinc mahkemece karar v'1ılmİI 
olduiJundan bermuc!bi kaıot 
darıı·ma günü olan 25 11 }42 
çarşamba gürıü saat 9 40 dı 
mahketrtede bi.uat ve ya bir ı.·ekll 
mGtijetıle kendisini tcmsıl ettir· 
meıı (it alc•i tak.derde lıultuk 
uıu/u muhaeemc/eri kcna,.,un 398 
inci maJduimı tev/ıkaa hakkıtı· 
da ıiyobı karar verileceği tebill 
makamına kaim olmak a:rı 
iıı• o'unar · 


