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S&Jalp •• laf aahanlrl 1 
Bekir Süküti Kulaksızorlu 

1UARE YERİ 

Y eniyol Matbaası 

Trabzon 
Telefon 116 

Salı ve cuma günleri çıkar Sıyasi Gazete - Trabzon 

"'"\ 
CUMA 

23 lci TEŞRİN 1942 
19 uncu yıl 
Sayı 2933 

Fiyatı 5 kuruş 
\.. '.,} 

Mechul 
Bedbaht 

ı .l.3D.DW'Z Hub ubat Peştamal 
Fiatları 

~ 
1 
1 a 

K 
ırk yıllık ldnreclllQlo • "rdi ! 

ğl olgunluk \\ lcftr ve tevazı:• ttJ 

en Q bir mAnAda tı m· -

Mahsulleri hakkmda yeni bir karar 
Ticore, Vekôletinden Tebliğ Edilmiştir : 

90 >< 130 ebadındakiler 
92 ve 70 x 105 ebadın
dakiler 58 kuruştan ola
rak fiat konmuştur 

ı;il eden r ' .ı~tll Tlibaln Uz~r' 
lo bıııurlırıaa ç kmak şereti"'eı. 
ıohbeUedo(;I tetılrr.ak han.ine 
erwişlerdemlm. 

Haftaoıa bemt!a bir, lk.l ın· 
olnde, ko,t.te etrafını aldıtı· 

mıı o, 09 tlenln canh tariblal 
o, ~atıralar bııılot:alnl, bıkma 

dan, yorulmaclıo teklif Ye tekel 
lif ıGıetmeden dıalemek, 
gOrmfk btılm için ne blJDk 
bir HYk •• ne bDJOk hir kı 
ıaaç ohmlu. 

Bir ına. ftnıoda eakl OD· 
•iP.•• nllal Ferit Noaıer To 
8fl bul11ndut11 bir ıarıtla ıl1ıre 
tine gitmiştim. 

LOba1n'd111 babıedillyordu: 
ınaeflndeo' r.uılndın serabın. 
dıo, KOIQoden, gDIJıtıo<'ao. al 

1aıt, lktleadl ve cetratı duu· 
•uadan derli toplu aılümıl 
nrlll7ortlu. 

Tlillı tatlı dialedlğl•lı LOb· 
aan baaıl 10111 erince, Rahmet
li bir şey tt&tUaGr glbı ohıu. 

Yoıo •ktldl, reaaı aarardı ve 
NDrt elini ceblae atarak bir 
kitli çıkarıp lta&a a11ttı. 

Tere4dUtle Utıdı alm•ı. o 
luı•uıtam; 

Bu kttıt' lmıa111 bir •ek· 
luptu ki buada Trabzoou11 ea 
temtz. en ıerefll bir Hlldı, en 

ııoi' ve eo ılo11kça bir ll11ala 

tıblLlr edUl7or Ya ıturılarlı. kO 

f Urlerle dolu ithamlar allıofia 
b•luuduruıu1ordu • 

Pek yakıaE 11 taaıdıjım bu 
mubt~r~m ı..t bıkkıada ıuru· 
lan flrkla l/tiraları ı•Jri lbtl· 
7arl, ıtdlletle reddetatı ve ttlr 
11 da aım rlderek, k.lH171n 
,,7alaa, 7alan I" diye JOk11k Hl· 
ıe l»ı&ırllllftım. 

TeeuQr H be1ecaaımı ıo

rea Rahmetli User, ıakla bir 
tnıı takıanık. Jlllf8kı: 

- Dur tletll. K11•ık H a. 
ıll••k H•I• bakkım .. 

SOnr1 1anındak.l mlHfirl•· 
rla ele lflde t1U11ıaı bir ıoulı 
fOJle cıenm etti: 

" lieu Tubıuouo Clvaamert 
bılkı ar11ıodı, bu l i1•ıtll bir 
bedbahtın bulımabUeceatnl dQ. 

Ankara 21 ( a. a. ) Ti tabıilin bedeli mükabiHnde 
caret Vekilırtindea teblii edil· hiikiimete satmak mecburi 

mittir: 20-10-942 tarihli yetinde olduiu hububat 
reami l'•zete Hububat mab- mikıar ve niıbetleri üzerin 
sulünden muayyen niıbetle· de lsiçbir deiitikler yapma· 
rin blllı fimot tar•f ından be- mıthr. Yani bu niabetler yDz· 
deli muk•bllinde ıatin aldık- de 25 yüzde 35 Ye ylıde SO 
tan ıoara geri kalanın aer- olarak aynen kalmaktadır. 
beıt buakılmaıına dair olaa 2-391 ıayılı kararın 
366 uyıh kararın 1,2 ve 366 aayıh kararda yaphiı 
8 inci mac!deJeriai dejiıti · deiit likleria eaaıları ınalar· 
ren 391 ıayılı bir karar dır: 

aqredilmittir. B u karar J A: Hükümet bi11eleri 
366 aayılı karara ıöre mtıı- laer tarafta ahm merkez 

lerinc teslim edilinceye ka 
dar 942 mabıulünill satıl 
maıı ve milıaade ıiz nakli 
milli koruama kaauauun 
muaddel 14 iiacG aaddesiae 
mlıteaidea men oluamuıtur. 

B: Bir ciaı mabıulln 
hGkumet biueaiain tamamı 
aıa tealimi aibayet buJduj'un 
da bu nevi borçlandırılan 
mlktardaa ıeri kalan k11 
mıaın ıabı Ye naldi malaal · 
lince yapılacak illa llzerine· 

- Ark111 2 tle -

C. H. Partisi konğreleri 

Şebrlmlı Doıamıcıhk kU· 
çak uoatlu k!loperıtlfl.,rl tı· 

rıodau imal edilmekte olan peş
teaal tiatları BeledlJımlıH tel· 
ktk edilerek aor•ıl bılde in· 
dlrllmlştlr. Eoolmeoler• Teri· 
len selatılytttlere dıyuarılı: Y•· 
pılın yeni fiyat teabitl iki tip 
QzeriGe 711pılmıo vı bu tlpl•r
dea 90-!30 ıbadıodı ıcı t>Oya 
tuta cloılerı 9~ k•ruş ıallt fi. 
1ııtı konulmuştıır. 

C.H.P 
Merkez Kaza 

Kongresi 

lldocl tip peştemallar 70-
105 ehadıoda olup Uyıatı 68 ku
ruş olarak t11blt edilmiştir. 'Bu 
gQokn ah nlio revkalldellgl ıoı 
OnQadı tutularak bılkı•ıııa 

En önde ve en esaslı ihtiyaçlar mObrem lbtl7açlarıaı kuoılamalı: 
Qıere şlmdlltlt Keşaa Te bas 

C. H. P. Merkez kaza 
konkreti dün aktam Parti 

hakkında go .. ru·· cu·· ldu.. peftemd el'i rıotnl anllcrin 
Y lmallotlea aarfınuar edll•ittlr 

ıalonunda nabiyelerden i'e · 
len müme11illuin iştirakile 

alakalı ve ıamimi bir haya 
içinde akdedilmittir. Koaıı· 
reyi, Parti Yillyet idare be · 
yeti reiıi Ali R!za Iııl ida

re etmit, mimesşiller tara· 

fından ileri ıiirülen dilekler 
üıernide koouıulmuı, yeni 
kaza idare beyetile viliyet 

konıre•ine ıelecek milmeı · 
ıiller aeçildikten ıonra l'eç 
vakit konl're ıona ermiıtir. 

uck H a1blyeltrd•• IO•· 
ra. Cuma»rtyet bılk partiıl ka· 
ın koaır lerl de bui'Ga TlllJet 
.. ıllrüotle tuıuwlıamıt b•loo· 
mek:tftdır. 

Kvn2relertle hatan pı1rtill· 
ler • memlekella en Oade •• •• 
esall ı ihtl7ıç1ınnı çok umlml 

bir han Jçlnde n pek hırare · 
tll or.arak ıornımoı ve balkın 

bakikf dertleri•• tem11 edll•ltU 
Btl. tno partililer, ıeo111t .. 

neleri• kooır•lerlnden ılaaa• 
ve 2enf4 · ölç9dekf taJdıb ••ti· 
eelerl it u1111nda Ye bllb1111 
memlete h'a baıonkl duraa H 

f&rtlan m 11Yıcebealad• koaır• 
lere b:.a l ıf r ltltQolQk aıllDde 

--~r~-:--:====~=-~~~~~==-----~-=----=-,----

ı Alman Harp T ebJiği j 
'--------------------

Staligratta muhat'"ebeler 
devam ediyor 

Mısır cephesinde büyük bir .havan 

muharebesi oldu. 

ahıkl ıoıtermlt H ller tenıre Bu fl71tl1r ilızerlodea aatlf Jıp. 
keotll mHcudaLdaa ilahı faslı maJ•Dlar bıkk.ıacia mllll koruu
lllnle7icllerlt kartılaımııtır. mı kanununa ıore tıklltıt J•· 

pılıcaktır. 
Pertl ko•rrelerl, bıllua n • 

memltk•tl• her tDrlO dırtltrl· ı Aymıa pıftemıl l!lllflarıa· 
da haftaaın paıartesl, ıalı, Çllr· 

Dl• 191k hlr li11ola llıde edil ıamba H pertembe (Dilleri alı· 
•Hlae •••zu teıtll •il•• H- klllar aemurların nesarel H 

Arkr•r ıaıfa 2 de 1 kHtrolu altıatı Jı.pılaeıktar. 

Lise'~• 
B• yıl li.eı• ••nitiın 406 1 

leienln lc•ıtl•Ji"lfl Öfrenllmilfir, 

lfu fıraımıca .ıajigerliflne 
Besin 6alı ıog tag;11 eiilmiıtir . 

Lise Tarih Cofr•f!I ofrd 
•e•İ Maillale Burhaa stojiı•r· 
/ileten öfret•e11lil• terfi etmlllir. 
tdrilc •"eria. 

Amerikan tarihiade 
en yüksek bntçe 
Vaıikton 21 ( a. a. }-

Milme11iller mecliıi Birleıik 
Amerika tarihinde •• ylik· 
ıek Yaridat bütçeaiai kabul-
~tmiıtir. Hazine Yaridabaın 
6 milyar dolar artacaiı 
umulmaktadır. 

Val i mi z in Himayeleride 
Şatranç Mnıabaka arı Tertip Ediyoruz 
Mllleller arHı •la.ı11Ja 

öntrnli 6ir ıer JolJ•ran Satraç 
ogıınııncın mtPRlelcetimisic de bir 
çok m•r•klıları iıılana•f• ma· 
liimdur. 

lr11iltcretle Amerika Ja 

beı•incle StıJı rua/d ile maclar 
tertip etnaegi düıünclülc. 

ıUaeml)Ordu•. Bir ntaadaı ı-...... =========== 
Berlın 11 (a. e,) -= Alman 

tebli;i : Deoamlı /_. lıa•alar 
Kaf lcoııaurn eatı .lm•tnırttl• tlıJ• 
çarpışmalara mr'JlıJı n ,., 'ılwtle m• 

•i o/,,,,_,tar . B• . /•na ıart/ara 
r•lne•n Alman le rlalart haoa 
lcrıot1etleri11in garJı mile eh, tmmi 
getli aru; lca~a11m:.ıilarclır : 

Jaha Msı lftemlekellertic cımi · 
getlcri lculupleri olf111 6u oı•n•n 
kafa •poru bakımrntlan temi,. 
ettiff f •ıtla auri•tl• iirleıilmlı 
lir. 

Gazte•is tarafından "''" 
lan ba mii•afalcoları11 valimi% 
Salim Gü11dagı11 himaıılerin.de 
icrası için ıerılcen mıbaaJeıi 
almış oldui•muıd<m muıabak•· 
lara lcatılacalc.lartn atllannı bll
tiiflnelerini rica ttiiıoru. 

Müıdiklar oeW eldukton ıonra 
lıakkıadı lfUralarlı, ithaalarlı, 

iaoatlarla dolu bir be&e)'HD•· 

•e JlllllHID, ea DBJOk bb 

ılfak.iak ve n•uuuziuk oldY· 
tıaoa bUml7ecek kadar Ur, ee· 
rı, Tictlanııı blr lDHDID (1) bu 

temıı. lnııular içlude buhaaabl· 
lecertul ummuıordua .. " dedi ve 
ou,klubu t.ıllmdea ılarık parfı. 
lıyıp •J•tuua altında çltoedl. 

•• 
Zam u • ı&mao blı iaare 

Ami!'luıo 1 Aı.nir ve meımı
rua veya liu h ugl bir Htao. 
daşın, .us.i ve c .. wertçe juı llfll 
e<lıuılaılJİ ve iaız sız p çavraler
la baklUDUll Olaııdık feJIU ya 
aıldıaıoı du1ar. lrldliriı. 

Oerl denia aır111, atıl 

denin kıpkarı Tlcdanlı mıb1Qk-
1erı tarafındın aerplleo bu H 

blrll tohum, ayol neYldeo elan 

kimseleri• ıefll rublarıada DfŞ 
'ftoOma l~tidadı gösterebllirkl, 

Bunlar, ıelil ve reaU, ner 
deTlrde, her yaşta ferefı:ı kim
seler olarak ınılmııtır ve anı 
lıcekttr. 

Stalinıratta ı•••tlar Jıl "'m 
etiiı•r , U, ak Saffl•r topları 11• 

* • hava lcrıovetleri Velıa' «a b. fr 
Beoa bu ıeçmlş sabne1l bı ıımi batırmıJlardır • Haua kuv · 

hrlet n ıolk, IDPC lloe lttHS hı· oıtl•ri grce fl'h.tid• Volıa'nın 
ııl ttlğlm. imıasız bir mektap 1 dol11sarıda demir golu tcsi•irıe 
ol uştur: M ı'ııl kadar, Hıtli de ve Rus haott mttgclanlanna lıü 
parlAk ve şerPfli ve memleke ; camlar yapmışlardır. 
tlo Eot JlektOel zfimresiae ıe f Ruslar Donla Volıa ııra•ın 
oelerce hitabeden bir ıosan içlft I "" şimalden yapıla• ,,,

1
,..1,,.

0 

ÇULHA hücumlarına taıe ~iga«• n sır 
Arkuı ••ıf a 2 de Arkaıı ••ıf 11 2 "" 

lıer haf ta canuırteıl o• pa:car 
Multalceme lcaôillJtliAİ ıtJnleri ıehir km1•6ıJnti• 6 çift 

ıilıni /aaligtti •rtıra11 Sctran.Nn korıılıııtırrlacak v• l"""P'!lon 
muiil oltialu lcad•r eflen.celi taa11iin eJinceye lcaJar Jevdm 
set1kli o• meralclı bir og•n balu ettirilecektir. 
HIU laaHbile 6ir çok oı•nloı a Şampiyona ıaute•isi11 
t•rclhera ı•nçli• 011ıntl• Ja ga bir gıllık abo11Hi ile iirlilcte fiil• 

gımı hedtf tatulM•k Ü6ere hale11 limis tartlfrndan bir hatmı e1l!ri· 
ıelarimizde m•acııt Sartranç cılar ril~cıktir. 

- MQsabakalara girecekleri Neşrediyoruz -
Satranç musabakalarıaa katılmak arzusunu göstere • 

rek ıimdiye kadar adlarını kaydettirenleri aıağıya ııra· 

1 "tyoruz • . 
· Lilfu MutmaD SGleymaD Hatip, Faik Diranaz, Rabmı 

Ula lı, Sıtlu Selak,
1 

Sırrı Bilıe, Ziya Ardıç, Meı'ut 'f alaılı 
'"l Faruk Caner Eaiı Ar1meD, Avni Aker Bunlardan 

o il Q;,.• • d'l k . 
b ~~ a ~Uracaat edeceklerinde adları ayrıca ıaeıre ı ece tı~ 



( . 
u. H. I'. 
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Kongre! • 

- Baştarııf ı birde 

Venlyol 

Li e iki • 
l e 

r 
Yüzb"nlerce lira s 

\ ders yılını d .... 
rf edilerek kurulan bu Cumhuriyet ~btdesi, dahaJc:~\ 
vretmeden akıtıyor; Tr..vaaları harap ederek .. __ ..) 

aznr gü ü Futbol arı 
.. ğırbaşlıhğını bir tarafa bı beııı ye bu ses..,izlik nnsıl, s yretmck üzr", ı<aval 

23 8trlnci teşrin 94.2 
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u ub t m hsul 
leri ok ı da 

bir karar 
- Başlarafı 1 de -

olacaktır. 

nelik toplaotılnrdır. Lu ku gre 
lerdekl dertleşme ve mUı k~ 
reler, mlllı:t e rıE'ml.akı t v 
dasınıı deriollkıerlne iş r t 

eden U11d si ç k ç Uo bir mi 
Jl heyecan tablosudur Bur -i 

memlek1>t dnvu arı Qz ri d 
tıntou lıııkikallE>ri gö r a, \' rı 
ve en d•ıe"ruyu v • lh ıl ı {Ost' 
:ron, eu IOıumlu lbtivaç\ 11 en 
doğru görllşleıle it d d 

0 
her vat udaşın SE'.sl. m 0 ld:t'tltı 
sesi olur. 

meyd n k dar UZiWa 1 rakarnk, müdüre rdakat nasıl k.ıbH olmuş l? 
lnr arası d idi Öğl yd ediyordu Disiplin, s ygı, vazıfo nşk1 
devam eden yağmur . _ Bu sırada k pu açılıyor, ve ıurlu ha.r ket .. 

C; Herb ngi bir cins 
m bsul yerine nahiye veya 
kazd mınhık 1 rı itibariyle 
diğ .ı bir cins mab ülü ika
meye ticard vekili seJahiyet· 
li kılın ı tir. 

Pıırtl koııgre'"ri bu e a ar 
Oz.arlode en has a göroş•flrle 
l nrom kte oll.'1n nıd 1 do 

1 
en bOyQk r>lıcmmlyE ti t şım ~ 
tadır lşte bunun içi d'ı ki 
ti k r ' p r· 

ong eleri' J kllı>p ve m 
lek.etclllk mevzuı rı t f (' rr md 
ruh ~ ?ksek\lğlı in, fikir bır lğl 
ııln mıbrt1kıo. teşkil der. 

Vllayetımız d hi lod ki c k 
nahiye ve kııza kovgrelerl de 
bo yüksek auygunun en c ı 
mis l v lf d n ı 

e ıı elerl~i veren tam 
bir lOpluluk ballnd(.\ başl c ı 
lıltııın bulmuş ve ey . 

nı Ş vk ve 
heyecıınl!I vilayet kongrl $ini o 

uçılmasıoa bıızırlıınn:ıştır. 
Mııçkn, Or, SUrıııene Ak· 

çııabat. Vakrtkeblr •e 
k k mer ez 
a~ ·ongrelerir.d bulun n 

halk vo mahalli bük O'Det llmlr 
/eri, daireler IDOdQrJ I· 
2umı ib 1 

' rn IO 
u tlyEclnr ve c:o b k'kl 

:eı llere teru::s et tikle inden' bel 
ın daha geniş kolay ıklnrn ka 

vuşmalnmıı temıo fc ıcıcek k 
nular Oıerlnde k 
J ·d b r cı t ın, r ni 
e. e ulunmelnrından Vl' hO • 

met teşkllarının lırılk u 

leket merıfaatllii lcııbrt~~rrn ehu. 

~~~;;ı~~be,tli muta/ıt lıırlrı t ııl: 
mn erından dol 1 

tnıı partlllh::ı: b ay bil 
edUmışlerdlr. ıırcr t e t ık 

~Otun kor r le d 
l du(' h('yllı ıız"ı ı il t 
fntıh: h.,ıır t. 1 erı rr O Ht ı 
too kor ur rr \!~ r v t 
t grelerlıı yr ı I dl\k 

-~kiµ rtaıl~lerdir t 

evam ediyor 
Boı tarafı 1 d 

lılı kuvfJtflcrl/c . e 
mışlardır Bu h ~ y n drrı b Jla 
- ı1 d •14CUtn/a• 
cm rı c r ırniş c ph nln 

,. tll' d 
aı;ır it ayıp/ ırno çık ara tg 
tank tahri . ra71ısrır 40 

i P tdı nıır 
f'S r a/ 11'1ıı•t r llC bir fOJ: • ır, 

ftot!;an tJe R 
Sovyttl rirı d o ıı tı kıtolorı 
• · on nehri · 
rçın gaptılcl._,, Mr knı g çnı,.k 
dü m ça tq I> " ' orıa agır k bu1iJ 
rek püıkürtrrı" lusıı~lar verdirc 

"' erı{ı,. 
Mısıt Ctprır • a . 

• " ı:err d <Je//r dü1man ı n e ku" 
ıava t k'J kar~ı ıiddtta ı; 1 eq ı 1-rine 

• r ıat1a ~ 
besı olmuıtur. Al mu'lare 

man 0 • 
av uçakları tJe uç 1_ e ıt lgarı 

I h aıoı; sav,r b 
ya arı, u muharebe tar 
çok brıgiik rrıuvaff ai<:eınannda 
%anmışlardır Kaı•· ıgeller l:a 
nüz. malüm delıild ı ntllct/cr h 

"· Alman av b b 
Malta hatıa me /m a uçak/an 
' • I il cırı/cınrıa ,_ 

f d sonra din ışti, 0J: s çı beyaz olduğu halde, Gönıüc: t ş rak yerimi 
çın son dakıkalarrna do_ ru özü dinç ve genç olan, Al· :ze dö du . 
fırtına ya - _ manca öğr t-m ni HuJfı i Dr .. naz'Ja Şa rarıç sal o· .. , gmı r, ru1gar bü 
tun şıddetile g 1• d"" Sur n görü üyo... Uıun nuna gidiyoruz Geçt ğimir 

h o lUl ş b k d d k J 8 ayı çevreJe>erı yüzl re ir .. y hu! ,, dao sonra ori orı n rrı a ıtmış o a 
meraklıyı bir anda d ... _ t onun agzıuda t tlı bir a cakid yer, )er su birıkinti 
mışb. gı h nkl çıkı:rn « azizim » hi J ti gorüyoruz. Bir anlık 

Bu arada, en yaı ın v tabını t krar h.krar duyu· müdurün yuzune baktım. 
enld :min 1tıelc in Lıs miz yoruz Hayrctı : anlayan bu yal 
o u unu d- "" f b · fit '- çın kare.kter di ge d : . . uşut r k onıya mus a ayı m eaınp, 
gıtnıı~t m. s rzcnişl rinden-!!ebep, üç - Maal !l f dedi yeni 

O.. d b .. d- b 'b' · · · ·· mektebımiım damı, yngm-uı· e en r~ özle d 
1 

gun ur rı rımızı gorme 
bald , bir türl.. d 

1 
m m ~ olm mız kurluhıp ken daml lar oı tutaruayacak k 

· · d u rs yı ı f k d haf f · f ıçıo e ziyaret d ..ı _. d mi ff ttırmeğe muvaf a r 1 ır ·· 
e eın lll"'I l ? 

gece hayatını görem d 0
• olunca, güzel sözl rini ilti· 

~e?i. Lisemızin dışı k ıgım fatlarını oJ, bol dınJedik . 
,ıçıoı d banmak istiyord O gün Nöbetci öğret 

Nıbayet, fırtına .. ~-ıo. mendi B ni koJu .. n tnk • 
den sığtndığım b ~~zun rak üst salo a çıktık. Bir 
zevkli, heyccanlıu k" ın~da 1 mabet d h izini :mdnan bu 

. k 1 l SQ t J • d' B g çır fır atın ld a on oş v scssız l. er a • 
t . ı e e et· 
un. b rce yü ürk n yt ksek ses 

Müdür F ·k D , Je konuşacnk olmui'tum Ko 
.. • aı ranaz la 1 "dd t k k 
ogretınenler d umu ı c sı ara : 
- . . o aaına girdi . 
gıınız zaman bı" - Sus! dedı. f • r mava e • 
ra ına sıral nan ık öğret Bu ihtar, kulağımdan 
nıen gurupuoun müt t • kalbime indi. B2ş?m1 sağa 

h CUfwSlm 
çe rcıcrıle karşılaştık. çevirınc , manasını anlamış 

Birinci gurup Ş t tım; T eb ~er ruhta e da .. 
P l . . • a ranç S f ı. J d ar ısı yapıyor d,. . . ını h p1 arın an içe 
fe ta.,hihi H 1 b gfrı v 11 riy baln\;oruz. 

•• Ş eşten J ra h k . ~n 1 • er es yın işine dalıyur Ne l~bi m zara , ne 
Fırtın devam d • gurur verici tabJo 1 .. 

nçık olan p ne re~ 1
1~n' Y ni Tfı y niu İstikbal 

dışardaki sa - a - 1 - ' lerı" vaz fe ,, lt>rı başına 
te . ·1 g g , ruzg rlll 

sırı ril rı b-. ğılmi.,.l r , Bızim g çtiği , ug u 
· t b ' mizi ble f rk etmJ}t:Cc k ka 1 ın u hırçı 

de il k c! r k dil rı d n g çmiş er 1 n r r k k 
::~ 

9
lo d n Adatavş., nJa' d r 1 rı gö ul, gö 1 . 

H yoruz fna ıJmay c k ş yl yüı 
Vazıfed dd·: fare ta ı ıı f s nden 

y tt . . c ı, husus· 
v f 

1 

8~. 1 i,_ rk d~şlı ta bir s s yüks J bdi di Fakat 
IJ oır " ı an ,, I m k ıi bo ve t nb z rı 

tan z ın ° 11 cttır c k d r c d bir bi! u J rı iç 'rk ~sınarl dığı ç y 
ç J • h ' Baglarna ıl 

gı k b 1 
hyoruz av rıoı din .. 

Bu arada 
Can r y muallim Faruk 

• nıyol · . 
lad gı b" ıçıo h zır· 

ır ya ıyı g~ d 
çirıyor R. . oz n ge 
1 k • yazıyecı Sıt S 
_e tal b.: vazıf l rı 1 ı . 
gul oluyor, T rıh .Y ro ş 
Tal s ı oğlu l çı M sut 
Cahid ö b 

1 
e Ta iyeci 

. Ş z ayrak girış . ._l 
rı atr ıı. • 

nç P rtisini b" · 
ye çalışıyorlar ıtıroıe 

Edebiy tçı. N'b 
llleşhur 80 w kk 1 t s~ al 

gu anlı ıg 
11 

a-

la lıı.raf 1 de 

BİRKAÇ SATIRLA 

• çmeJ rla 

Yüıbin rce Hra ıarf 
edil rek urul n bu Cum· 
hudy t id si, daha üçün 
cü der yılını d vretmeden 
akıtıyor; Tavaulaıı har~p 
ederek b ton koridor lcrı 
m hved r k .. 

Şatranç parti inden son 
ta güzel b"r ye k salonu· 
na geçiyor uz. B nd o gayri 
bir misafir daba: 

Ri-ıe C M. u umisi Veh 
bı Orana.. S hk mezunı 
y tini i t m l fır tını accak 
bulebilmiş .. 

Neş"l ı bu y mek ycdık· 
en o ra ay i ı 'ak korido· 
ru g Çİ} oruz. 

Eğ r bir ç praşıldığa 
rasla ış o'wa ydım, Lise 
de g çit dıği i i aa ı, ö · 

rümün zev~ , an lı sual· 
1 i r ı a k1t111ış ol caktım 

L"se'd n s v nçJe • eder 
a asmd iz t esır a•tın-

d b ı [I 

Lise 
ıben bata 

aönuyo ücn 

ğl m vOcuttu 
' m zbut l1 

Malı ş ve Ek a e 
11uccm aı 1110 de Kar ı 

!lam tim' I Ü bir kaç lrgi/i ış erdir st, üst 
Almaııya üıer:,,'J;t•~ rlan şimal kın t p l rı be~a:n fırtınalar ,ya· 
·f>ir l.:.cç bomluı rt lçmuşta, tıe Yarqşır Eıogu- 1 ttı . u.:- un arn 

k mış rdır • . t 1 ar H 1 
hal I OTr.sırıc!o baz.ı k !Jtp/ .tıvıl a~il düşürd.. y' a kı bü bütun 

U osr.rlar va dt Dl ~ 
çak savnrlar bir d" ' r. Çare bul n.am k ayet t i ı iç"n b"ır i. " " I uımarı uçağı -u a d 

Kmnenin kDlhr eı in rıu ba · 
sit bir bfSapla, rr.e 
arcak .. E.km~gi ,, 

giy C k 1 )Bkf!Cl'k 

bilen kimse yok 1 

ur 2rın II'C:"'şl2rı 
k rşılıyabi cek, 

o acek ? Bu u 
bina arda baıı h ar fle 1 dü-iünaı. k Ve u .. h J~· ceği , yak c uı 

uıurm1Jş udir . az üşu ce degild r. 

·----------...:_~-----ı ._,_ 

D: B r nahiye veya Jra 
za must h illerinin heyeti 
u numiy si bir r.cvideP ve
) a b iın vevılc d n borç· 
landi ıfdı l.arı mel 'ül mik 
d rıoın yüzde 75 ini teslim 
ettild ri takdirde o nahiye 
veya k za mıntak sı müs· 
tehsilleri yOzde 75 ini tcs· 
Jim ettıkteri yüzdeler hari-
cıude kalan kısmını keza 
m haUiace yapılacak il n 
üzerinn s tm k ve naklet· 
mek hakkını haız olacak· 
lardır. 

E: Belediyelerin mnhalh 
ekmek ik ihtiyöçJarı için ya

pocakları hmlara it olan 
388 sayılı kar r hükmü ye-
ni l'.arerda d mahfuz tu 
tulmuştur. 

F: 366 Sayılı karar Mu· 
cibınce hükümete teslim 
cdıJ esi m~ cburi olan hubu· 
batı t yin oluoen müddet
ler zufınd tcf'lim etmeyen 
mf stah ılin bilumun bububa · 
bntı el koyma hükmüne 1a· 
dir. Bu .. urttze el konan 

hububatı müstnbıil meıkiır 
müdd ti erin hitamın den iti· 
baru:ı 14 gün içinde elım 
rre l.czlerine getirıceğe ve 
360 s:ıyıh kararın birinci 
m ddcı1sinde yazılı değer fi· 
atları mukabil;nde teslim 
tm y w cburdur. Bu mec

buriy t hükmünü de yerine 
g ti l r hal kında mil· 
li k DUDU muci. 

t yapılac ktır. 

kilosuna 1 kuruş narh 
konuldu 

B lediqe rocümeni tarafından 
fındık. k.abagunun bir kiJo,una o;, 
kuruş • arh konulmuş rır keofit1et 
oilii 7et mrıkamınca da tasdıi: 
edılmışfir . 

Bu /ial üzerinden &atış qapmugarı. 
/ar lıakktndtJ milli korunma kanu
nun'! göre f kihat yapılacaktır. 
Konulan narlıa doldurma ücretide 
dalıUdir. 

km miktarları· 
hakkında 

Belediye Riyasetinden 
Bu günden itJbaren 

kıs bir zaman için ekmek 
/ıat ve miktarı o.şağıdeki 
şekilde tesbit edilmiştir: 

1- Ağır işçiler için 
.500 gr m 

2 ü ukler ıç n 250 
..:> Ç cuk/ar için U5 
Ekn eleler { 500 ) gı· 

ram/ık olacak ve bu elemek· 
ler 16 5 lcura~a satılacaktır. 

• 



• 

_,3 etrlrct te$-;:f"l €ı-1'~ 
:e 

Neler yazdım 
Geçen gün , edebiyata hevesli 

gene bir arkadaşım, gayet zarif olan 
anket defteri bana verdi ve içindeki 
soruların karşılıklarını yazmamı, ga 
zetede de çıkarmamı istedi. Bu soru 
ların bir kısmına başka gazetelerle 
defterlerde cevap vermiş olmama rağ 
lllen, genç arkadaşımı kırm" dım, defe 
terine y:ızdun ve neşredıyorum, i te: 

- H yat nedir ? 
- " Pa nt n°d r 80i'U U'la ce· ,, 

vap ver .ek: çin , insanın önce ken· 
disini ası J .. 2:.1mdır-. Es..ıkahm 
be~ kenc!.ini tanıyor muyu ? Bu 
huıusta muhaklı:ak b'r şey üylemek 
lizım geliyorsa, şunu-kısa olarak·di · 
Yebilirim ki : hayat güzeldir. Neden 
güzeldir ? diye sormayınız ! Çünld 
insan meftun olduğu şeyi anlatırken 
DJübalağa yapmaz mı ? 

- Hayatta ne olmak istersiniz? 
- SevgiJimin en ince noktalarını 

belirtecek bir Mikel Ani 1 
- Sevgiye ıraoır mısınız ? 
- Bütün mevcüdiyetimw'e. Hatta 

0 nu bayat ve muvaffakiyetin aoab· 
tarı olarak göstt!rebilirim. 

- Sevdiniz mi, sevildiniz mi ? 
- Müsadenizle bu SCJrunuza kar 

talık vermiyeceğim ? 
- Sizi kac; , siz kaç kişiyi sev· 

diniz ? 
- Beni kaç kişi sevdi, bil miyo 

'Uı:n ; belki çok, belki hiç 1 Ben ha
kiki aşkın bir ,diğerlerinin kopya ol 
duiuna inananlardanım. Bunu şimdi 

VE El~ICBİIY A 1r -
Ulu Dağlar 

Yurdumuzun hekçisi. Moı renkli ulu dağlar 
Tebiatten örülmüş. .Qeçit vermiyen ağlar. 

Uzaktan yakm gelir. gittikce uzaklaşır. 
Gönlüm onu yalansa. daha çabuk yak/6şır, 

Bekler güzel ülkemi, ben uyurken o dağlar 
Her yanından fJşkıran, saf sularile çağlar. 

Dwmsdan dinlenmeden. vakit v kit derinden 
lsJık çalar rü2garlar çamlı tepelerinden. 

Gölgesi altındaki. ovaları selamlar. 
Yorml!Jz onu yaz ve kış' fırtına ~·eğmur ve kar 
Ylfylaswda hayat var, yamaçları çiçekli. 
İtıb'atm halısı. yeşil renkli ipekli. 

Gönlüm dtığlara bağlı. yatarım bucağında. 
Rüzgar ninlıler ben , uyurum kucdğmdo . 

I H. Orb.rk 

Bar 
Gayyalar gibi hala fÖılerimd" yarıdrlcça , 
Ta içten ürperirim bar adrnt andıkça 

1 

Mt:rmer salonlartn• hayalim •zandılcça ..• 
Günahkar bir ıuh iioi çırpınır haykırırım . 

l. HQsrev Uıla 

Kafamda Grev ... 
Bir al~m tıar 

Ben oanun ;çindrgim , 
Oda benim içimde, 
Düşüncelerimle agni biçimde 
Mana ve şekilde ..• 

Eoimd~gim . 
Kapım mahşer gibi kalabalık, 
Ne bir sükun, "e bir ışık , 
Kafam karma karrıılı:, 

ye kadar esmiş fırtınalarda mı, yoksa _ Suçum ne ? bilmiyorum 

eseceklerde mi aramalı? bilmiyorum. Yaniın bezleri atıldı, 
Ancak ihtiyarladığım zaman, seviıen Tutuştu dam . 
bir çift kuıısında duyduğum Pcı , Çöktü od .. m , 

bana hemen kimi hatırlatırsa, " İlk Yıkıldı eu ; 
te ıon sevdiğim kadın oydu ,, diye . Ba#adı alev · · • 
bileceğim • Onu ben inşa ettimdi ni~ in gıkı/ılı? 

Salih ÇAÔA T _. y H!ılll Gnlteklo 1 

~--------------~.-..;;.~~----==----=-------,~ 

Gayri menkul satış artır·ması 
Kepu 

... 
~~ 

Miktar Kıymeti 

Mnbefü:ıl Soka&ı Cinai M. Mu ıi 
No c murabal Lira 

~ .!::__. 
Maaüi" 14 1125 l\euıer kaya Golu 02ıu 2 

Çariı Sarat oaıu 2 ... <40 750 
Yeni cami 1 " 

14 675 ,, 
450 Slpabl pazarı 2 ., 14 

~e~ı cumai zir Yenlcuma ~034 Arsa 212 160 
ekke Serboş otlu 2090 ,, 63 150 

Ye~ı cumal dr 
.. 258a " 

18 50 
Yeolcnma 2030 .. 204 17ö 

8eıtebel' i blllQ ir o caddesi '1966 •• 17J 75 
)'; •t .. Dik sokak 3027 ,. 142 40 
l' enlctımal zir Yenicuma 2039 " 

ıu 300 
ekke Srırboş o~lu 2583 .. 1 ti 50 

K.emerknyıt Muallim mektebi ıa2ö .. 1188 400 
iuııu çeşme Metredolit 2884 112 100 
erı:aerkaya K ıancılar 2314 " 

·~23 275 
l:ioııtebel bAiA irao 3053 574 ~00 

•• Manastlr :.058 " 
36 ~o .. 

Kırlr.batcıl 3023 229 60 h " .. 
Manastır 3059 130 80 .. .. 

" Pir oğlu 6-4 Hantt 107 380 
" .. 267 150 r 6~0

lcumal bAia 
Abt evren 30ti Anı 

Çayır 1984 •• 68 30 
~kerıderpafıt oklu dere Dere 256S •• 337 250 
Oitebeı baıa iran 7 Hane 72 180 

" ., Maoaallr 19-17 .. tlll 360 
a enteumai ~ir Malkoç oğlu ~046 Arlll 103 50 

0 stebei zir Nemli oğlu 17 •• 200 i(1slebcl bola 1868 •• 841 100 
llthk Koz mi}e kOyO. 277 Tarlı 9U~ 50 

Deft~ 1arlıktan 

c v v 1 i y ı ı vrl n l nktllerio rnOlkiyetleri l 7- H'- 04z tarihinden itiba· 
~he~ 16 guu Udd tıı satı ~8 çı rılac· ktır. TıılJp olnnlnrıo yDzde 7,5 teminat makbuı.larlle birlikte 

t 
11 

e gnut' ohın 2- 1-942 l!ırıblne musadit pazartesi gonu saat 14 de Deftndarlıkdı toplensoak 
opı 

anacak komhyoaa muraoaatlım ııaa olunar. 2 2 

Fındık kabuğu satışı ve 
alıcılarının nazarlarına 

Belediye reisliğinden : 
Belediye encümeninin ittihaz ~ylediği karar• tev

fikan fmaık kabuğunun çuvallara doldurma ve müşteri 
vesait/ne kBdar taş11Ro külfeti dahil olmak ştırtile bir 
kilosu vilayet itlare heyetince ( B I R ) kwuş olarak 
lastik edilmiştir . 

Elinde kabudu olduğu halde bu f iata ve bu şartla 
saimıya veya fiilen Sl ti sa karışmadığını bevan ederen 
mevcut kabuğunu msğza müsiahJemine devir yapak 
suretile muvazsa yoluna sapan '1e kapuk mevcüt iken 
satışk çı erm11mn "eva sakiwanlar ve ihtiyaçian f az/11 
ahp stolc yapanlar halckında Miili korunma kurumu 
hükümleri daire1inde cezayi muamele ttitbik olunafağı 
ilan olunur. 1-3 

Tahsil ve T a~akkuk şubesi binasının 
Tamirat eksiltmesi 

Defterdarlıktan : 
1- Eksiltmeye konulan (762} lira (42) kuruf keşif bedeli 

'l'rapzoo tahakkuk ve tatııll şubesi birıtıstnıo tamirat ekelltmHi 
22-10-942 tarlhiııdea itibaren 15 gUıı mllddefüı ıqık ekıllt11101e 
ttoaulmutlur-

2-· Bu işe alt evrak Ye şarloamc şunlardır. 
A: eksiltme "artaameai, 
B: Mukavele projesi, 
C: Yapı işleri umu11ıl ve renoi şartoameıf; 
lıtgklller yukarda yazılı bu euakı milli emilir. mndarlOlllD· 

de görebilirler. 
3- Ekıiltme 5-J2-9~2 tarlbhıe masadlf Perteınbe gQoQ 

lilaat 14 ele Trabzon Defterdırlı&mda &çık eksiltme ııurellle 
yapılıHktır. 

ol- Ek.ıiltmeye 2ırroekJ~ln tılipler 5i! llrıı •3 kuruş muvık· 
kıt temhaat mektubu veya makbuzu ve bunlardan bıfkB aşıt•· 
.tıtkl 'feHiklflrl haiz olup göıterınelerl ıazımdu, 

942 mali yılına ali tlcaret odasınca mukayyet oldııklarıoa da· 
ir Yeıikı: ve bu işi bıışnracrığıva dair' antla mUdQrlOtDnden alın· 
mış eallget nallı:ası, 

lstekHler yukarda Jtızıh blltQo nsaiklc bir ilı:te deftt:ırdarlık· 
ta mQtıfokkll eksiltme komisyonu reısııeın~ aıuracaatları llln 
olunur. ı - ı 

Peştamal fiatlar1 hakkında ilan 
Belediye encümeninden : 
Pamuklu mensucat flatlerı üzerinde vekaletce Be· 

ledivelere veri/en murakebe selahigetlerine dayaml•rak 
mshsas komisyonun ıaptığı tetkikat neticesJndı.? alınan 
rapora göre futa cinsi 90 X 7 30 eb'adlnda olmak 
üzere imal ediJecek peştemal!arın heherini " 92 " lcııı uş 
ve yine agnı maldan imal edı/fcek 70 X 105 eb" adındaki 
peştemalların da ".58' kuruşa çatı/ma/a,.ma bu suretle 
murakebe ve kontrol edilme.-ai vebu fiatlar fevkinde peş
temal satacakların Milli Korunma kanununa tevfilcan 
haklarmda kanuni muamele yapılacllğtna Belediye encü-
menince karar verildiqi ilan olunur. 1-3 

of kadahor nahiyesi halk 
istilak kooperatifinden: 

Of Hukuk hakimliği Ticaret Kısmı 9 -18- 94~ 
tarih ve 9.f 2 - 190 sayilı ilamı Ü%erine Trabzon Ticaret 
ve Sanayi odası Of mümessilliğince 331 No.lu sicilıne 
kaydı içra edİlmişiir. 

Of Ticaret ve Senayı Mümessiliğl 

Elbise eksiltmesi 
Tiransit Yolu m:ntaka Mfldürlüğünden : 

Dairenin daimi işci/crfoe 100 aded kadar elbiıe 
gaptlırılacak. 

Bu işir. malıammen keşif bedeli 3StJO lira 0/111' 
muoakkat teminatı 263 ı:ratlır. 

//ıo/e 2 Jk nci Teşrin 1942 Pazartesi günü ıaat 15 "• 
Trabıonda Transit Yola mmtalca miitiürlüğd bln•sınıla 
yr.pı/c.caktır. 

istekliler ihaleden evrıel malcbaz/arını komisgons 
ibraz etmeleri şarttır. 

/!teklil•rÖa iş11 ait ıartnamegi hergiin Tiransit .,,11. 
t•İıa mjdiirlüjandc ıöre bilirler. 3 4 
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Havaiar Soğdu 
i CIH 

Serbest Ekmek Fiatları 
Buğday unu 61 Mısır 37,5 kuruştur 

Belediye Encümeninden 

4 Sayfa_ 

Sığıreti Eksiltmesi 
Trabzon Sa. Al. Ko111. Reisliğinden : 
ı - Kapsh zart uıullyle 70 ton Sıtırntl ekıtlmere konul· 

L irJ.., ç {:lünden beri fası la// 

sure?te vağmakta olan ya 
imuriı:. r havayı birden bire 
soğutmuştur bu geğmurlar 
toprakl~r için fayda it ol 
makla beraber devam ett
iği taktide henüz loplanm
ıyan f asulya maysülü içfo 
edzararlı görülmektedir 

Serbeat plyasadso hububat mubayea ederek y&pecR~ fmo· 
lıırın satacakları mıaır ekmeğinin beher kilosuna 37,5 kuruş 
ve Butday ekmeatolo beher kUosuoa da il kurut azamı fiııt 
kouulmuıtur. 

m1:1ttur. 
2 - Muhammen bedelli 36,000 Un ilk t eminatı 2625 liradır. 
3 ~ Efsaf kolordunun bQlQa garoizoolıırında vardı". 

4 - Eksiltme 6-11-9~2 cuma gDnıl ıaet 10 dcdır. 

YENİYOL 
Haftada iki defa 

Sah, Cuma günleri çıkar 
Umonıt Defılyatı idare eden 

l- Ekıae~ler kUo itlb rlle ve tartl ile sıılılaoaktır 
2- Fmnlar ııaaıl aııtış flallarmı göateıir hirer cetvel mnşte 

rlnlo goın OnQnde buluoduraoakludır 
S- Bu ekmekleri satııce k fırınların Cf'phderioe ( Serbest 

r rın ) levhası •ımuları mecburldlr 

5 - isteklilerin belli gOn ve ıaatta kanunun 32. wııddesl rı de 
tarif edildiği vcçhile baznlayacrklım teklif m~k:luplarıoı ekaııtroe 
sııatından bir sıınl evvel frabzoo ıetıa almn koınisyoıı una tt,vdi 
etmeleri . 602 4 4t 

Bekir Sükuti Kulakıızoğlu 
Bu mecburiyetlere riayet ~lmiyMh~r bakklnda umuru be te 

~iyeye mUte~lk "~~ CPz~lyA t.tbilt otunııca~ı~ nlunur 2 3 
Sığıreti Eksitmesi 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 

Yıllığı ( SSO) 
Altı aylağı 300 kuruştur Açık tahsildarllk ı- Kapalı zart usu111e 25 ton S•e-ır eti ekıltmeye konul· 

muştur. 

2- Mubammeo 'tedelll 18750 lira ilk temlotı t 14(16 lira 25 Resmi ilioların aatırı : 
10 kuruştur Belediye Rcishğiuden kuruştur. 

Günü geçen sayılar ~elediye tahsilat şaôesind~ şıhri elli lira iieretli bil 
tahsıldarlık açıktır. 

3- Evıııaf kolordunan bOtQn ~nrnlıonlnundo \'ardır. 
1- Eksiitmesi 4 2. 'fetrln go42 çarşıu.ba 2000 !eı t lo dı. d•f· 

5- isteklilerin belll gQo •e s enta kanunun 32. meddesııı· 25 kuruştur 
1 Bu fJazif ege girebilmek ici1t; 
ıao mUoderecatandan 1- Türle olmak 

meauli1et kabul edilmez 2 l ' 
de tarif odll<ıiai nçblle baıarlayecaklara teklif mf!ktuplarrnı e1'· 
ıilme saatından bir ıaat enel Trabıoe satan alma komisyona p;.O 

- §i ahlak sahi6i olmelc ve JGZ lcı~artıcı suç tJe· f801l!l8th:ı . 733 4 4 

Derç edilmeyen Jnalar Y• o derecede cezsyi miiıtelsim l>ir fiil ile mahlcam olmu 
1ıde edilmez bulnnmamalc.. 

Du•• kk A • 
3 - Bulaşıcı h3ıtalılc/ara müptela ol'mamalc. veya fla· an ıcar ·t 

Pozarhkla Odun alınacak 
Trabzon Sa. Al Kom. Reisliğinden: 

1 - Pazarlıkla 310 ton oduo satın ahnıcakhr. 
5 2 - Tahmin edilen bedel njO lira ilk temloeh 5Sl lira 2 ıki'ini muntazaman ifaya mani olabilectk bedene 'Oe A r t 1 r m 0 5 1 

° i
4 
arııa 11e hastaı,1c.ıarıa maıaz buluruı1ama1c. 
- Aslcer/ilcle alakdsı olm~ma.lc' 

kuruştur. 

Belediye encnmenlnden ·. r: l k l 'lk 
J- aa a ı mele.tep mezaua o/mıık ıa ·ttır . 

lbaleıi feı'ledlleo bd binası Ba oasıf laTJ haiz tıı.lip 'e.rin cah? detname 'De e'iJrakı 
ndakl 74 s ıı d m - b · f y 

942 lb ay 1 Dkkaoıo may11 ' us ıte erile birli/ete Biri el teşrin niha~·etine kadar Be· 0 •Jetine kadar \a ı ledige 2 3 Hkl mtıst 1 1 ° 0 carı ye ~uracaatları ilano/anur· -
.ec ' ıımına seneliği 

7S lira kira bed~l! Qıerlndeo --

Jlll1!1eo ve 15 Elln m&ddetl s v k d 
tçık artırmayı lıooulmu,tur. c og u su a 

Artırma, , 23 10 942 C 
Gorıu ı t ı uma k 
Ur. 

811 4 

de icra edl'ecek. satlık evler· ve fıdıklı 
k t~llplerln muvakkı.ıt temlnııt 

ma b\lı\arlle aynı ıııo S · le. Juralr. 
Btltdlye ll ve saattı . Ofa suda çi/teçe.::rneler mevkeind~ ı0tol>üs a 
ı ene menine Dıllraceat· tnevkı ,.1 d r • 
arı ilan olunur. 3-.ı 'l ~ rnue enize na:ıir üç oda bir matfa.k •esaır miıte· -;:---;--_.;:.:.:_.:,::.!.. ___ \ mı atı hani · - ..1 bir T b f genı yapdmış hir ev ile cgrıco u; oa.J 

ra zon kırtasiye mut a/c 'lle salon /ı.anl bir H1 Önlerinde jJönüm hahçP 'Ol! 

d \ ;eg~c:lık ve b nlard~n b şka 13dönüm fındıklığı ile 
eposu binasında Q~~~~e· satlıktır, Fa.z 'a tnfs ilot iıe berabı•r ıö111 ek (JC 

1 

' 

ıste9en /erin ort ahisarda Balıçeli k<A hve sı,aunda 
yapı ocak rafların_ aşcı s:lih koıiroğluna muracaat etmeler . 2-'S 

eksiltn\esi 
1 

Trabzon asliye cez; kararı .~ 
D f Eı~ı . 397 

.e ttrdarlıktan : K.,.; : l7ı 
ı- Ekıilt0a C M. U . 7 

lira 28 ~ eye konulan51)3 G · · 5u 
ıoa k11tı~~~! ~eır bedtıllt Trııb u;.,~t~~to~-942 ııllnli içiıa ek•ık :1•pll8k iaere ~endiıisı• 170 kilo 
Y11pılec11k rartıı epoau blo11s1oda 2)0 ~ı ıtı hılda o t•rlbd, fırıHda yapalam •Pyeoede 1'-l "ilo 

-10 ~42 tı.ı r\:;:d::a~Hmegl 22 Vfl bak:;: ~:·•. telcabiil edebilecek ailr.tar.la ekmek kartı bıalGDdt1tu 
gon mDddeUe • ık •llbareu ı5 tattığı iddiıı ltılo 750 rraın krıdar uadaa yapll•lf e"••tl kar~ı~ 
konulmuştur. ç eksiltmeye YBi'• dere 1t!•l~nt111is:1ııdaıı dola• ıi Hçlu bulunaa ıümüıaoe vilayetıoıa 

ı- Bu işe alt Oilıı llH 1 d J ıadeıa olup Trı .bzHda Haerciler bcşuıda fıruıoı bibnö 
0artl111t.1e fUDlatdır •Vrak YI mali ıt 911~t Ohtlll11 fakir at, !DID kısmen vioab ye aetieede gıyabH 

A. Ekılltıne eartn Nctic=: ıa ~,ar lca.n:ıa;ı teflilı: · .aa vap ı/aQ d11rsŞ'laHt •O!IU :ıdı ; 
B. Mu'- •nıeı\ k , . ' a ş ıkıria L ..ı • • • L ' t bd't eclilmi• olan 

"'"ele prcıJeıl " llllııtlık uıaluda ıı;e11..,, ıio' verieıı ve ııbhlar.ı e ' "' . . 
. C. Yepı itleri Ullluroı dıltten ıtr1 k q blr ltı• 1101 tahdit hilafına olara"° do v eyahuf l-' şır 

'" şjrtoarnuı ve fen harelı:eti ınill~ kııaek h,lil'l( ıe ltart11z ıebeıl sattıtı tesabit olumuş ye 

Etrll:teklller Jukardu Yazıl b luıı'DJ Oldu~~ıadoru~11111 t :anoouou 21 va 5S- 2 maddelerine aygun ~u 
lıı ı kırtıılyt1 deposu ı il ağır P•ra oeı ıo ıı ' ııad loler mıltamına reyfiuıa nçhıda• 25 lıra 

3 - Evsaf Kolordunun bOtOo Gernlıoularrnda vardır. 

4 - Pazarlığı 9 'l teşrin g42 Pazartesi eDnD ınllt 10,30 ded1' 

5 - lsteklllerln be lli ıoa •e saatta Trııbzon 111tınalma kC' 
mlıyonunıı mOracaatları 479 1 4 

Kapah zarfla sığır eti ahnacak 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 

ı - Kapıılı zarf ueulO ile <5 Too Sığır eti ekıilt([leyo çı~" 
rllmıftır. 

2 - Mubıımmen bedeli 18000 lira ilk teo:ıinatı t ~;)O liradır· 
3 - Bvsar knlordıHlun bUtUo gurnizoolarrnde Yardır. 
4 - Eksiltme 12 2. teşrio 9<l2 perşemb11 G!DoQ saat 10 dııdıf 
3 - istek lilerin belli gQo ve 3ı.tatta k:saunun 32. madde1tod: 

tarif edlldlii veçhlle bezarlıyecııklan teklif wektuplsrıııı ek.s!lt.-. 
saahodın bir sant enel Trabzon ıcthaalma k lmisyonuaa 1110r' 
caatlara. f19g 2 4 

Kapalı zarf usulü ile sığıreti alınacol 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : 
l - Kııp!h u rr uıuıu ile 180 TOJ sığtretl satın ahor.c81'11 
2 - Muhemmen bedeli ıcsooo Hra ilk tf\minatı 66)0 ıır•11 

3 - Evsıtf Kolordunun Batna gıırnlıool11uoda vardır. d 
• - Eltslltmetıi 9 2. teşrin 942 pazartesı gUnU saat ıo d•ı 
5 - l!ltekllle rin belli güo ve au tta kaauouo 32 meddeslf 

tarif edildlti veçbile hazlrlıyacakları teklif mektı ıplamu ektl1; 
ttaallodıuı bir saat enel 1rabıon aatıo alma komisyo~11 

muracaaUan. 598 ~ 

Pazarhkla kuru ot ahnacak 
Trabzon Sa. AI. Kom. Reisliğinden: 
ı - Paıarlıltla 480 ton balyala kuru ot ı tın aboaeaktır·, 
2 ·- Mubnromeo bedeli '800 llrı tik teminatı 3600 llr•d 
S - Şıı rtnııme her iOD komlıyooda ıörülebilir. ; 
• - p41z:ırhğı 11 2 teşrin ,,.2 Çarfamba eunn ıut ıo .. ~,, 
5 - lıteklllerin belJi euo n aaatta Trabıon satın ' 

komisyoouoa muracaatları. 788 1 4 

Kapalı zarfla sığır f. ti ah nacak 
Ardahan .satın alma komisyonundan 

tıında R0rt1ıillrler. ınemur hU~:11ia knt' I uı.al.•n:n· u ioa ve yiae bu kaounuıı 63 muddeıi mucibloa 

ılbi:- Eksiltme S-ı l - 94 ııoı •i•e ve ~aeşdıtın_rJ e murafı suçluya ayit olmak üzere lııülaaanı:ııD 
"•t :. ruıı11n Perşe11Jbe 2 ta hırcuıı ı11çlud:! :•uf •Ui K 52, ve 53. macldleri mucibince 2u~ kurut 
1 4 de Trabıon Dert gUnQ S C M U M' •t ıiliae temizi k bil olmık:: ü:a ıe karar verılere~ 

11 - 1:490 sayılt kanunun 31, maddesine tevfikafl~I· 
altı ton sığır eti kapalı zarf usulıle mün!Jka'iay4 çıkl 
m~~ f 

p:~l!el ;~lk ektlltrne IUre~:darh. • ~ ~hıbettia kitapçı buzuriJe flf&beD tevkı f olundu 
: ~r. e Y•· A Kitip Hikim: 506 

B - Tahmini bedeli 12000 li111d1r ilk teminatı 

~~ 1 
,,.1 t ll Eksiltmeye 1 --------- Soaıereıa C Bilmen 
v il ı pler 87 li g rınık _ ----
••kkıt leaıı t r" 80 kuru" lllq ... :taaa; ~ 

C- Evsaf kolordu e'/sıfmda olup sartn•mes 
mündaecatı komusyonumuz da görülebilir. . u 

aııkbuıu Ye
0

\ ~ektubn Veyll r '.)Qyın Müşterilerimize w~ ... 
eşıaıdııkl Vtıiıtu~ ard ı:ın beşk.a D 811 ~ 
gOıteroıeıerı ıa:,~rdı balı olup Al çeşit ~ ·,def• çok mütkillatla tedarık eylediğim her ~ 

9.ı ·ı ır. •O aıa k ı · 
l)d llltll yıhoa alt r · 1 terniD ti • em uclarınızı temin ederek temız ve 

•11nd1ı m k •caret ~. a ı ola k k · d 
dair , lk u 1YYet Oldukı ~ gııni S ra ırık ve noksanlarını tamır e ece- ~~ 

. eı 11 , 0 b 11 erına ayınmüt .1 lürınn dı.ılr N r 11 
' başıır11c ~k I K t erı erime bildiririm. t; 

alınmış ehıı;\:·: mıcaorıoauııden undura.-:ılnrdn Trrıbıon Spor kulUbU karşısında tj 
sukerıdo Yazılı ~tne lıtekıııer t 1 • 1 U k _J 
b'rllkte Dett rd Ollklla Vesııik e ~ 5 m Q 1 Ç Q 
kil k ar 1 ta mnt -

e slltme komııro ('şek ., - ~ • • ~~EVR"~ 
ue mur..c11ıu .. rı Ua nu reı.ıı~ı • f . 

00100

"'· 

1 ~ ayyareye yardim edin 

L MünDkasası 7- 2 teşrin .941 Cumartesı g 
saat 11 de komuGyonumuzda yapdacaktır. ·/k tf 

isteklilerin be/U gün ve. saatten bir sa.d l!vvel 1

1,rı 
minat akçel~ri!e ve ev~akı müsbi~e .• ~e teklı_f mek:ıı: 8 
komisyon reısme tevdı etmeletı ua11 oluıJU':_:_. ' 

,...; .. -"*-:;--D~~T~--.. __.-

1 Şükrü Göksu 
Sinir ve Akıl haatabkları müteha111sı. 

~ Uı.uo sokııkte ( Yeoh(ll ) Mıtbııaaı kerşısmd ~ 
'-- bıtmuıirı1e h ı ıtalıranı muayene eder 


