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Fiyatı 5 kuruş 

Hükumetin tedbirlerini 

Beklerken 
1• llktetrl• terikll Tıymlı 

llletealnde '-lr Parll mektubu 
Yar, eli kaç ıatıruu ılkredellm: 
" Kıt geU1or, Ot01ecl'at•. •o 
hk çekeceııı. Ha1ıt pa~abhtı 
llltikçe utırer. Kıra boraada 
~lr kllo tereJıtı 'l.ö Ura. Blr 
lc.llo çay R6 lira bir kilo kıllH 
42 lira. Erkek pab11H 145 lira 
••bun 6 Et 7, tavuk t Ura. bir 
P•ket adi ılıua 247 karuıtur." 
Bununla beraber bQ"Qmetten 
hvt<-re altını DOvil alıp bunu 
Puıı kara boraaamda boıdara· 
rık PırlRte bayatın ıudan uıuı 
Oldutunu 10yle7enler yok d•· 
ilidir. Ahaıınyıoıo veaikılamı 

Milli Şef 
Sofy a Elçimizi 

Kabul buyurdular 
/inkara 12 (.a .a) Reisi 
cumhıır Jsr1et lnönü büqün 
saat Jj tla 'eni Sofya elçi· 
si Bay vasfi menfe$ı 

Kabul buyurarak Kendisini 
öğle yemeğine a//komuşlar· 
d1' yemekte Bt yan lnönü 
ve Bayan Menteş de hazlf 
bulrınmuşlar bu münasebetle 
ElçJmız ve Refikaları Reisi 
cumhuramuzun yüksek illi 

-----( c:-=.=-A~l;on T ebliğne Göre ~ J--
Akden izde bir çok düşman harp ve 

taşıt gemisi hasara uğramış 

Almıınyonıo Arı iks 

orduları baıkumen . 

danı Meraşa l Romel 

bir ita iyen O ~aer"h 

ile konuşuyor 
•e laylolamı ılsteoalol en iyi 
tatbik etllktea başka karı bor· 
ıaya eo •Qır ce&a Yeren memle 
ket oldu.tun• şlpbe yok. Fdket 
ba, ne bollak, oe 1tırt be~len 
ille, Qe kullanma etyaaını ledıı· 
rik •debil mek, ne de kira bor· 

f•tlarma maıhar o'muslardır 
.------~ 

Baş Vekil 
aa olaıımak maanaııaı i•leblllr Sovyet Büyük Elçis;ni 

8erllaer Tqıblıt M&eteaıa. Kabul Etti 
"• çılııaa blı Btro mektub..-an lfnkara 12 .a .a Baş Vekil 
Çıbraıaa aatırlar: " benla IOD· .._....._ Şükrü Saraçoğlu bügün öjle __, iken loke11talardı, zerse 
Taı ~ı. lennatçı dlkkla- den evvel mtzunen bulunduğa 
luuun OalDde bir do•elea için mew11elcetinden dönen Sov· 
kt'I• lilt'n .... .....,.~ Pat ,. -rtll R~aoın linlc•ı• Biiyil/c 
klrıp._t Yedl•Mltl itlll bir tn.. E/~1•1111 /C•bui Etti. 
Pa ılıtımi kural mut tur. Alıf 
Yenıte pırıı ;erine kabH, çıJ 
tere1aı•, e-.mık kırlı tallan
lllak ltıım. K111p dakklaıaclı 
IJl parça et nr •••· aersent
çı lolo. -..rse•ıtp dı ıa ı•ı•l 
cloaıtealerlDI kı11p kO•fUIUDI 
•tldı•alltadır, Şuıwı, keadlae 
Y•tıklı ngoo ~lletlal denede• 
lere dalma IJI tarıp vereblll 
JOr. Dl•lte Almıa •J• çaJtou 
bıJttın bir kuaboraa febekeıl 
ııo keşfolıındutaıau hıber ver. 
•ektedir. 1111 Hçtu ldı• edil· 
•ittir. 8erllod• ber blfla kar. 
ıunı dizilen TOJa idam OIUDID· 

ların llıtelerl iOrlllmektedlr. 
Bir lnlçre ıaaetealode oku 

dutuma ~Ore " Zurlbte &tir kıç 
blemur ke-4Jlerl tınfıadıo JOk 
•dilmek ıtıtmıılea iafe kart· 
larınıa bQyQk bir luaaıaı ııır
lblflırdır. Şl•dlye katlar hu 
ıkırttarla ticaret edıa 80 kişi 
dın f11lı ada• letblt oluamaş
tur. 

Saraç Oğlu 
Fransız Büyük Elçisini 

Kabul Etti· 
!inkara 12 .a .a Basoelcil 
Şük1ü Saraçoğ/u bügüu 
öğletlen ıvvel Fransız büyü 
Elçisini lcabul Etmiştir 

Mısır harbi bitmiş 
Libya harbi 
başlamış 

Kahire 11 ( a .a) royter 
aja11stnın sekizinci ordudalıı 
muhabiri bildiriyor: 
Mıs1r muharebesi sona er· 
•iş gibidir şimdi lib1a mu· 
harehesi bllşl11mıştır libya 
Hududunu geçen zırhlı kav
vtler düşmanı gitıkçe artan 
bir süratle Takip etmektedir 

Berlin 12 (a. 11) Alman 
J:eblidt: Stalingratta hücum 
müfrezelerimiz /canlı hü· 
cumlar/a düsmaaı .blr c~lc 
1$.tln•t m'd&ıl•rlıttkn çıkaı 
mıştır. Volga üzerinde ordu 
top,•sule hava kuf1vetleri· 
ndeğlı LICaksaoar batarya 
larımrz üç büyük tehmil 
ve tahliye lc~yığı batırmıı· 
tır' Uçaltla11mıa nehrin tlo 
ğusundaki topçu mevzile 
rile münakale yolla11n11 isa· 
betler kaydetmi$. Don ce.b
hesinde Ramen lcıtaları ta 
r•fmdan tutulan bir /cesim· 
de müdafaa muharebeleri 
olmuş. düsam bazs11 gönüs 
gönüee çarpışmalardan sen· 
ra püskürtiilmüş. Dlğ~r ke· 
ismlerde ft.aliget olmamır 

tır . 
Şimal lifrikada Mısır 

Libya hududundaki !liman. 
Jtal1JJ11 kıta/arı kuvvetli 
z11/ı/ı Jüşman teşekkOl/erile 
muharebe '1alinded1r. 

lllm•n av uçak/an S ln 
glliz uçağı düsürmüsmüş

tür. Hara lc.1.Jvv•tlırimlz ce
z•ylr açıklarıratla bulu1111n 
l11gilız ve Amerikan harp 
gemilerine geceli gündüzlü 
hücum ederek bir krav•zör
lt! büyüle bir ticaret gemisi· 
ne a;ır çapta bombalar isa. 
bet ettirmiştir. CezaNir k•
lesine ve: uçak meyda•m11 
da hücum edilmiştir. Bu 
meyanda bir çolc tlüşman 
UÇllİ' bulunuyordu. llyni 
zamantla on altı hin tonr-

Cezayir Açıklannda 
müttefik deniz kuvvetleri mihver 

hücumuna uğradı 

latolık ilci böyük taşıt ıtr 
miıi batuılmıı. 12 tic•ret 
gemisi hasara u4ratılmııt1t. 
Bunlardan bir k11mmın ha. 
sar1 •ğırdıt; Ayni bölıede 
birçok taşıt gemislle bir 
•dır k1avazör ve ilci muh· 
rip isabet almışt1t. 

Bu hücumlara 1$,firllı 
eden uçaklarımızı11 hepsı 
hareket noltt11larm11 dö11-
müştür. Batı lfktle11iztle 
lng/liz. - llmerllcan deniz 
nakllyatma yapılan hücum· 
lartl• 11/man De11iz11/tı/11rt 
ondokuz ilin a/tıyüz ton 
hacmlntk asker yüklü bir 
gemi ile iki bin tonluk bas
ka bir vapur .. e dört bira 

llrkası 2 de -

Ankaradan bir 
fitbol takımı 
getirilicek 

lavtçre , mııtabılllerlo P•· 
balılık 1•ntı•a karp ko1mak. 
lçba Hrbeıt el pi7ae11ını kal 
darmıtlır 

Her t•J ta1ınlının ,. •e 
•lkılanın ayal memlekette ek
llltle veılka kayth kıyuldutu 
biç b ... ba katılıaamııtır. Bıt 
kı gıda maddeleri babılılıfbtı 
lfl• ekmek lnlçrMe baf lJCa 
tlo1or•cı.ı madde olmuthır Ta 
Jıala•ı ~alterl•l nrea rısete 
ler diyorlar ki: ıtta1ete bık
kıpıı 1ok. Ba11 memleketlerde 
ekmek bl&lmkial• ıarııı kıadar 
dtatldlı. V • ıat tadıom batır1 
ıı bile ua11talm•ıtuı. 2i15 gram 
elı:uıek Otekl barpte aldığımız 

Roma 12 (.a a. ) öğr:enilii
dine qöre Cezayir st-.hili 
sçılclarindan geçen bir getrti 
kafilesini himayeye memur 
dü~man deuez kuvvetleri 
mihvar uç11klarının hücumu· 
na uğcamıtır. /talyan uçak· 
/arı ve bin tonilatoluk ıilep 
btııttrmışt1r. 

Kurban bagrammda Trabzon 
muhtelit takımı ile iki maç 
yapmak üzere Ankarcnın 
meşhur takımlarından biri· 
sinin ıehirimiıe getirtilmesi 
için bölgece teşebüslere glıi
şi/diği ve bu münasebetle 
teşkil edilecek Trabson muh 
telitl takımı için Hason pu· 
/atın seçici .. e Kaptan seçil-

Fransada Kurulan 

Cemiyetin Neşrettiği 
Beyanname 

e diii memnu11iyetle ögrenil· 
nın ll~"ımaz. bır parç~s, . Kaymakam emil miştir 

•k•ıkdr. '' 

Paris 12 (.11 .a)Almanya ile 
lsbi1liğini hızlandırmalı gay.e 
sile kurulan cemiyet ~im•l 

afrilca Fransaıtna yopıl•n 

lngiliz llmerilcan tecavüzü 

hakkında bir lcırar surtti 

lcabnl ctmiıtir. Falih Rlfkı Atay 
- llrkası 3 de - 6u lıarar ıu1etintlı f rınsa 

telakkı etmesı /Bzımgeldiğlru •-------:::---

ve Almanya ile bütün saha Polatsoy geldi DOGUM 
k ı. ıarti Viloget Jaıgetlreden o• Bele-

/arda kurulaca bir işair//. AJc-.. bat ( Hu•a•I )- Bı'r d' .:ı 1 A ti k - • ıge eacu•tn ıaıın •• ar a-
ğinin Frns1Jyı ve Fransız J ag iıin elarak Giruıına ıitltn Jaşrmıs Dioo wA:ili Temcrl iin.,in 

- t l'lc ; t ı.. I oe m,.zuniget m~t/Jetinl orada eooelki sıün bir ofla tlilnıaga t•l-
mus em ' e mpara orı,.ı,ı Jol"'uran /ca· .. ,,.r. v,.g•aka•ı . . - il ' "' a a ..... • nı. mr#rr. yaorug• uea11 om rıcrr • 
ğunu kurtarabilıcet.i beyan Cemli Polatıog ıelmiı oe 6ugdn ı.,, A•n• ,,, Bda•ıreı Tı6rlk. 
olunmaktadır. ' oazi/11lnı 6aıla,,.ııtır. '""'' 



( Gunler Ge1;11 ce / 

D imoÇahş 
Çalı§ anı~, elb" liö 

şt.vkl , İni la çaiış 
ıncmkk t hay& ınd 
rece anü~ss r oJduğ 
dir etmcyt:n kup v rd r? 
Fakat çalı~ ald 0 0 p 

lak ve en olgun D r c Yl 
çıkarmak u 'nn 

sırtı t . 

-

Li. e • 

Al 

Yenfvor 
-· i 

ar 
l 

sır de talebe cazı da güzel 
par,;alnr çalıyordu 

B yrak yanşı 1)ek beğc 
nildi. Ad m , yürek 
l rı op]a ~ ir ~ ı y 
re dildi. 

Bir arnlık müdür Drancz 
Eski taleb y·, noiiu ı g ·r 

m ğe dav t etti. Etraf 
salnrd u Ak sçh i snn 

lar, cl ının b '" Öfte "nde 
raasn 'r :Üzerine ılraianan 

eski d fta lü <' • ·ı rek ba' 

Hemen Şllr cıkta k&y e 
dtyi ki, Tt:hHlıeli bjr .ha.s 
t hk ç\ren Bc.d<>n 'f, rb.i 

t 

' 

Sayfa 2_ 

oıitl..k::-J 
Son har ketler 
Ve ronsa 

ise 
te~ , ~uı. v.. cm 

aa A11.aı/...<.rı J..ı;cıfic.tLtı11.ın Caza · 

"•J-o Jt.ıL~ tı..1ırca 

/Jr;; au~ı u !JUi ümekte. 
o.muıı:. ı; au.9aMn b11 ucundan 
-Oltıl\;ı ı.cuı u 1.:.c.ac;.ı olan butiin 

ı11saniık a-lc:rrıirıi geni düşücelı;re 

~r- A <l't '.l c.;ı n" ITiı.dım '"' ôlcy ola 
rak.. ~ar"ı,larıdı. 

Ct1a9mn i~galindı:n bir iki gun 
'Sor~ra1 Franson ıı mukadderotuır 
elind6 tutoıılarda Dar/anın Ce· 

:za9ırci~ Amerikalılara m1sofır ol 
duj:u Jıcben, 6azigeli bll&'6ütün 

dcfıŞlitmlştir. A?manltu, mr.mr.zaaı 
bir lılic-ı.ma maruz lcalmalarrr.rn 

yesi öğretme:ı i Tı: g' t Kur· drefcsırıde olduklarrnr anlayarak 

da§ t lehel•rir.e noks nsız Fransu:latla olan mütareke şorl· 
y phrdrğı spor .harf'ket!~ri l lurı dısrnda htırek-r:te geçmig• oc 

•· • Fransagr ta.ıncmen ı0$gol beş/adılar ı:den otüru tebuk'"' şayPndırı ~ el ı .• r:- b '·ası 
rrarısa a, tıı"ı r ransanı. e,;: , 

G ı: Ar in oyıır larındoJ..ıı sa mürtt:fıkter zaıetlne b:ığlıd1r, kana· 
n Oemcu a •P 1 i'ı ç çek ve tızı n dere oyı;.n · atı ht.;kimu.i? Darlar.ı' l'akip ed 

ebliğin Gö . 
n za u ır.111 

n f d ğl bt 'dırı . 
hücumuna 
n puşman 

g€mİ m n Kövmeı/ ... 11!) ı lı µ 

i ; o m 1 p a} i isı d 

oeşbm toru! to • k 

gu so 

I ıcı 

ş r 

11 >U i vapu ı o d'l 

d111 al ntm t ma • • 
ir hab d!.n nloşrl 

Bu$ 

' v ... 

Kı 11 r ı şl rdır. 

/arı l c:ıı det ve nh nk iti be. ~c~kler vlmıgacak mı ? Fransız 
rıle çok h ıul i. T<lnk g~· darum .alacak ? Büguk darbeler 

• v • ' J vcu.ığı ve bundan sonra n'! 

çi i, süv~r ı do l ü tu tıl giye Romel kuvoell-:ri, b.ı defa , . 
y~rÜ} l!ffi rl ,. kaya ~1. lrah usga,pt çok zor bir sargı 

i"tind~dır iki lata/it ..,e çok F1d k~landı. detir hacumların ortosrnda klllan 
Kar ad niz ~Ol'Odarı. Tra lusJarpt •tı ve Rommei kuu· 

bıç k oyunu, t ı heler ta t otl ılnde11 um it beklemek ilili. 
r rodan muyoffobiy.etl ba mal dış,.,ufudır. 
şarıldı Am oi/.:.c/1/ar, ltlumlada yıtdığı 

J..71 flet vll"" Mısıra klıdor olarl bü Bund D ao ra Kürsüye tun milwer ta'lıkllnatmı im h a 

Tt bıoııun hi İci H lk şa · kunıwıda zrlar. fukat 1tfer IJu,.a· 

iri Ba b S Jiı Ôğütç da bıt c k. değildir. Balkanlı.zrda 
geldi. Almanlarm yıni taktılgt hareket· 

L ·a n · ) ıl örü /eri uamn kta oldukları bUJmJ. 
mü ınu 8 b ti!. nyni ek igor Evur 1.1 Fmsa sahillerinde 

d slonı fa 1ıkim t Y.'fPfl•flk r.pruretir.i dugan 
Ç m l~ic e • Al <mqa gnkırı gii1'ler.cle mütl~f!k-
okudu. /ezin n r..Jıim Z{>r/vklar ilıtas ede. 

Pe • b ğ <feRf i se~ tir, 

il bu d 'K'ıira ., , ~_yen ::.sen«ki gibi Rus-

oğlu'ou ve 
bj lıkte 

> r v .... 

9ado /ıqrckrı.tı durdurduğu g ü rı 
Rotnmele parlak z.o/erlar len'7lin 
etmek kabil olacaktı. 

rnütt /tklcr mısır için bu sene lıüyiJk 
ehlıke mccıcut olduğuna anlamış· 
/ardır 

Bır h ım :ede ord1.i.4ile l .. kfn 
dc:rf!, layı/arır. a t / c !: an 

Romn.el. mıhv•r lelıinr. Sigc~i man 
zarorl ın r ngfr i c!t'ğiştirmiştir. 
Mw r kurtdrma1<,· arttk mihverin 

yorgun JÜcŞlflAü duıünccsile harbin 
in acma am 11 rılc:ccı'k kora harhfol 
kahui etm t., Balkanlara doğra 
gdm .. k., A in 1ıpo9a it<. 1yt<ya doğ 
ıu yfüu.n ık, At.rı.pı.aıı n ı'ln,u 
a ylıı 1? /s-. an ç ı k a 7 m lı k' 

-__.,,,_,_~------..:_----~--....,..-------:-.---~--=---:-•...-~~~ . --
BJRKA.ç SATIRLA 

::ioo~ tleH rnüdtı/<.a vtı:rgıılinden 
iıücum su/ına g<çirmt'k müttt/ik 
lurn !meu ve hetllfl 61dbılir. 
Fakat A ulanya biıtun bunlara 
karçı 16 ttl J4dbı•lidrr. tıe böyle· 
de olr. • sı laz.ımdtr. Ba a;ada, 
mrk Ml/ı rlr.in bfre, llirtr "karşı 
larLf gt~fılinı goren mustJrip 
hansız milleti b r hfirelıeti arz 

ık 

ı muva1e 
c:ği v adi· 

v rdac ğı a 1 ~il 
. ...... 

Kanunuı;ı n şri, deı hal piyasa· 
da t şirini gö t rıni v h ssedi ir 

der cede, bir to1 un madd lu üz · 
ri di nr:.ı çoğ 'tr;nı.,tır. 

ö ün: iı1d ki günl rd , bu önem· 

1i ı annnua, Türk milleti İçin fayda· 

Jı ve hayırlı onuçlar gö terccer,ine 
çim ıd uhakak n zarıJe o kılebil'r. 

mc:rnarası vurutacakmıdır, Bunu 
J.ııdıs ltr göst recektir. . .. 

Bir mr::t!detienlai /,tan 
hıı:dn t.ıltınan tUccariarmda ı 
H kl<.ı B sıırt.ıt ka:amıza gt.lmıi· 
iir. 

A aJ. lı lr.lıısı..rlar 'otıı 
Memwu A . /ı F/.: Onur; Kazamız 
1flhiçat/ar Kı /a.e t1c Çµg satış 

m r-murlugurıa tagi n edilmiştir, 
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sın dan 
mu ay dilecek onbiu kilo 
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v Alld ı ı h Vd s !!ol• b vo 

g'l ır va bO. evin ve Osınan 

i 1296 t ntıl t yoklama No 
udabi. 

v M tafa t rl Sl ıle mab
Ş h l 30' t tkik l' 1 ma No 

~~--...-~~~~-.-----._...----
vem or-
t. rl ) 

tiz tıyo. cıal ari krrış karış 
yo u tu t ıı m:'l g niş göv· 
ddi koc sgaçlnr. 

iş e Ziguna dağı .. 
Esti Zigana dağı 
Eri ı yuru yağı 
Yol lf rmıyor r; çeyim 

1~y·cyim böyle dağı 
D ye adınn türküler söy-

• k!l n ınatcı heyula ..• oeyaz 

örtüsüc .. bu ü!lüp dik başını 
d ldlrmış esmer bulutlar.fi 
r& hat blr uybJd& gibi. ba
lnyorum yamaçla a bodur 

rı çamlar, L üçük fundalık· 
l ... r 1 r a Ulü öy e aotki. .• 
Çöm ... z bir k • .ieaıin bu gü· 
z... k so suluğunu dile ge· 
tiruı sı e imkan yok • ~vet 
bii. ·ıyur.:ı;ıı yttm•çlara göı:ii':' 

ü 1 yor, gö 'ümü dolduru · 
yor bu eş iz gorü . sonra 

- Soau var -



13 2 el tesrln 942 
Yenlyol _ 

YENİYOL 
~ i aftada iki defa 

Salı, Cuma günleri çıkar 

CW= ::] 
K 

115:a!iı&i!--·~s_;-__ tı_n aa.~ •• T_;.~ .. -K._o_m~ı s~-~'!s~-i la_A n_l __ a _rı __ _ 
apah zarfla sığtreti ahnacok Pazarlıkla S ı ğ ı r e t i ahnacak 

; rabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden : Trabzon Sa. Al. Kom.Reisliğin.len : 

Umnmt netrlyatı idare eden 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

- Kapalı ıart usalile talip çıkmaclıtıodan Pazarlıkla 2i 1 Kapalı zarf uıullle ekllltme1ine talip çık•adıhıadaa puar-
ton sığır eti elıoacııktır 

Yıllığı ( 550) 
Altı aylıiJ 300 kuruştur 

Rcamt ilinların satırı : 
10 kuruştur 

!ıkla 180 ton Sığır ıtl satın ahaaeaktır. 
~- Muhammen bedeli 18750 lira ilk teminat 1406 liradır. 2 Muhammen bedelll 108000 lira ilk teminat '850 liradır 

- Evıof Kolordunun bUtQn garolıoolarında vardır. kur11ştar. 
Günü geçen sayılar 

25 kuruştur 

4
- PazerlıQı 25 2 Teşrin 942 çarşamba gQoQ 1aet 10 dedrı. 3 Evsaf kolordunno a.otan ıarolioolarıadı nrdır. 

m· S- lıteklilerin belll eon 'fe saatta T.ıabzoo 11tııı ah11a ko· -i pazarıı2ı 27 2. Tetrln 942 eoma gllnO ıaıt tn daııhr 

han mnoderecatıodao 
mesullyet kabul edilmez 

ısyooune mnracııatlan. 858 ,_4 5 lıteklilerla belli gDn H ıa1ta Trabıea satın alma koalt 

Pazarhkla sıg ... ır eti ahnacak yona mu rncaaaurı. sn ı 2 

Derç edilmeyen yaıılar 
iade edllm~z 

r b Pazorhkla lahana satın alınacak ra zo Sa. Al. Kom. Reisliğinden 

T abzon Asliye 

Ceza Kararı 

1 - Kep lı zurt usuın ile ekslltmesloe talip çıkmadıQtodan 
pazarlıkla 70 ton sığır eti satın ehaacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 28000 lira ilk temlaotı 2100 liradır. ! - Ener kelorduaun blltQo garoizooluındıt 'fardır. 
5 

- pazarh~ı 2l· 2 teşrin 9•2 cuınartı:sl gQnO ıaet 10 dadır 
- isteklilerin belli gQn ve saatta Trabıon sHtıoalma kooalı-

yoıuoa mQracaatlan. 879 2-4 
Eıaı: 472 p 
Karar 321 azarlıkla sığır eti alınacak 
c. M. U. 9J9 Trabzon Sa. AL Kom. Reisliğinden : 
Mil/; kornma ka11ununa muhalif p 1

1 
:- Kapalı Z'lrf usulu ile E'lutltİneıhıe tııllp Ç\kmadıaından 

Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğindea : 
1 Pazarlıkla 15000 kilo labaaa satıa alınacaktır. 
2 Mubammen bedelli ı550 lira elup ilk teminatı 191 lira 

26 kuruştur 

3 E'f'Saf kolordunun bQtQa ıarniıonlarındı vardı"". 
4 Paurlığı 23-'l teşrin 9U Paıartesl gOnıJ saat 10 dadır. 
5 İsteklilerin belU gQa ,.. ıHlt• Trabıoa utıo alma koıal 

s7onuoa muracaatlım 848 

:~~r/a~ 1/.
1
10·942 tarihinde yük. •ı r ••in 7o hın ığır eti satın alınecaktır 

ıya 1 
e ıkmık ıattığı idtla ; - ~ulıam,meg bedeli 35000 lira ilk teminatı ·~62~ liradır. 1- Kelkit Toqcu Alayını• 890ti49 ıayıh bir adil Levaılm 

;~~~:~sından.dolagı suçlu bulaan 
4 

- l.ner Kolordunun Blltııo garnlıonlanoda vardır. ı aynitet tesellüm met.buzunun lıer aç kıımı 'fe 20ıi500 sayılı 

Zayi tesellüm mc kbuzu 
Trabzon Sa. Al Kom. Reisliğinden : 

kö ii ha~~ vılayetlnin lıaraoa 
5 

yıııarhğı 21 2 teşrin 942 cumorttC1sl gUaQ saat 10,80 dedır sevk mubtirasının renkli kısmı IJe orta \J"ın kısmı ~nyi ıillmuflur 
bo:t a hından olup Trabzon misyo; steklllerin belli gOn ve saatte 1nbıoo satın alma kO· Bu iki evrakm bulundu2a 'fe kullanıldığı tetdlrde hOkmtı olma· 

'P' ma aluintle Ha/ilin /ı• 1,. una 'lıurar.ııatluı. 83& 2 4 dıQı ilAn elunur • 
nıncla gatıg_ kalkan Ali oğlu 131 A k k · ı 
co;um/u Cemal Şülcrü özd . . 

9 çı e Si tme ile depo binası Kapalı zarfla odun ohnacak 
meıhut ıuçlor kananuna t em/~n 
~· flicahen oc 111e•kafın !1::1~.:"1 yaptınlacaktır Gümüşane Sa. Al. Kom. Reisliğinden: 
uruırnaıı sonunda ıu~la Ş·k 1-Açık k ılt 1 - Kapalı ıart usullle 890 ton odun sahn ahnacakhr. 

rdıaiin kart malcaiil' ti f u · Dıı>~ bl e s. me Ue Tırabıoo Vilayeti dablllode bir atlet 2 - Tahmin bedeli 63400 lir• olup ilk teminatı 3920 llrııdır. 
18 le ın e uranlorJa nııı Japtırılacaklır 

uru~a satılmalcta ol 600 2 •· Muı.8 · S - Şartaame 267 kuruş muk.ablllnde konıiıyoadaa alınır. 
ııranalık ekme/erde b' an J - Ş mmeo bedell 2589 lira On kuruı ilk teminat 195 llratlır 4 - Eksiltmeıl 20-J 1. 1'etrln 942 Cuma iDDQ ıaat J5 
teılaıik e I dif' 60" " •rırel/e 4 Eartnrme Ye keşif her vakıt komisyonda ıörDleblllr. dtt GOmOşane Garnizon satın Alma Komlıyonuoda Jıpılıeattır 
•İni 36 le 

11 
e 

1 ekmeği iane ded - kalltıne gQoQ 25 2 Teşrin 942 Çarımpı gl>oQ aut tO 5 - lıteklllerlo belli ata ve saatta ı.a.,unuo •2. mad,.e· k uruıtan satılıaa ar~etti•; ır' • • .. .. .;, • 

01 e:dyiasrinmin ikrarı oe din/enen şa~it b5e-r blsteklllerln ~elli gQoden Uç •Da evvel te.ıılnst mıktuplarlyle alode tarif edildl~i ve~hlle haurlayecıkları tekllt mektuplınaı 
eoe •ataa •alih 11 a er Q4~ Mıtl 

1 
e ekılJtme saatından bir ıaat evvel vermeleri lhımdır. Poıtadakl 

helctlige llcU.at Bar m et vı verere!t h 1 Yl ına alt Ticaret odaıı veslkasıaı komuıyenumuıa recikmeler kabul edilmez. ~Hı 3_4 
Vualın ıahadetlr ;;u ufi .Tegfik den aleca:ı işe &lreblleceklerine dair Trabzon Naha mOttO.ılOtUn· -------~----------------
muı v• b,, 6. e{ e &abıt ol tomus 0 arı f>hllyet v"stkalarlle birlikte Trabıoa aalloaJma saflık evler ve fıdıklık. lcaıt ola 

11 
rnekte temr. i Y Duna mOracaatları • 892 1-4 

na,. ıagri muhik f p 
~:",,.:~~Gr:ntl De Ull mü6::n ;: azarllkla lahana satın alınacak 
i1uı1rni es o rn Ekmek üzerındc Trabzon S • 
tıii h 1 oltluJanclan suçlu Şükrü 1 _ p a. lil, Ko, Reisliğl11den : 

n OrtkeUne ugan Milli Ke • 2 T •.zarlık.la 10,000 kilo lahana Htı• ıhnıeak.tır. 
rıuıma Kanu11 3 - a ıınin ed'l b ır.n L 

61 • 11•un 1 ve .S9 2 0 3 E. 1 u edeli 760 lira kati teıainalı 112 lira uv .. uruıtur 
" 1

8 
filcuncfi maddeleri haka-ı .. ,,~n 4 - pvuf Kolordunun bitün garaizo•larında vardır. 

eo an ıoo I' ... "' e • azarlıt 24 al ıra a ;ır para ceza 5 .. l t ._
1 

1 11 . Teırin 942 $1\h rünü ıaat 10 daaır. 
'"'"a•ına oe • sı 1 e~ Herin b ıı· 1 L • diikk. uç og lıapı ine yoııuna ınlirae ti e ı ıüa ve ıaalta Tnıb:ıon aah.ı 1\ mı ... 011111· 

aııı olmadı;ırı.d . tJt p aa arı. 859 
meııııl 6 l an cıe tıcaret/e 1 k 

So;alc.sada çi/ttçtımeler ınefJlceinde otobüs duralc 
mlffJk•inde denfae naıir ıiç oda 6ir m•l/alr. •esair miiıte· 
miltitı hani yeni yapılmış bir eo ile agrıea ii; oda bir 
mat/alc. fle salon hanJ bir nı önlerintle 5Jö11üm bahçt '" 
meyflclık ve bunlardan boşlca I 3dönüm /ındılc.lı;ı ile 
birlikte satlılc.tır. Fazla taflilat iıe beraber ıörmelc. fit 

almak isteyen/erin 01 tahisarda Balıç~li lcahve sırasında 
aşt:ı salih lcozinoğluna murat1aat etmfler . 6-8 ~apatıma:,::,,.a::1:i:~;;tt"ükka,. ~zor 1 la kubuklu fındık alınacak 

'"' lcerar veril i '" men 'rabzon Sa ili v 1---------------------------
madı fı na ve h';;' ~e mahal ol 1 _ p ' 'no. Reisliğinden : s k dd d 
ıtlkten •ora ,,..,, j"" • icat 'ile 2 -T:~•r:ık.tı S5c>O kilo kabuklu fıcdık satın ahnacaktır. og" U SU ca esin e 
rüıe ait olmak ü.z:r: ~dlu Süit.. 3 _ Evs: 

0 edilen betlel 2800 liradır kıtı temloatı 420 liradır 
tıeırlne ve •uç lasasınıra 4 _ p Kolordunun bQtQo Garolıonlarında vardır. 
adlıgege leodj ~~~.zu ... olan.,, 5 - ı.~1~~!~ğı24 ~teşrin 942 salı KUnUsaat 10,30 dedir Seti ık ev ve fındıklık 
Ekmeklerin neaıad mı~ bulutıa,. Dllıyoouoa ':nn erin bılli ınn ve Hatla Trabzon satınalma kO· 
Ekmekluln bir ilc;eru~ne ue 6• p ralcaatıarı. 887 

~urm.Jcla kOfle11i fUtıe kadar 0ZQf ıkl k 1 k 
cıoetle satıJarok be:. 6?zulaca~, a uru ot o ınaca 
,,.,,,..,,.,"""a" ıe,ıın em"neı Trabzon Sa Al K . . . 
da entanetcn ,.,,:~Q mal sa11dıiın 1 - Poıartıkla .4 . om. Reıslıa-mden : 
karuı mahk h maıına ve 8JO 2 ·- Mubam SO ton balyalı kuru ot satın alıoecaktır. 
ıakrüden t hem

1
'
1
• arcının ıuçlu S - Ş'lrloammebn bedeli '8000 lire ilk lemloatı 3600 liradır. 

.,. a s 111• ve 12.f A e er Klla ı.o 1 l ili 
6 ariAlre•e tet1ki/ . , O 94~ '9 - Paıarııaı 25 2 • m BJOnda gOrO eb r. 
fanda rM edılm., oldu. k 5 - lıteklllerl b teşrin Y42 carıımba cnoo 111t ıo dadır. 
leıin cu:r:;;;ku/ kaldı;ı gü11 • omisyonuoa mOra~aau!!!~ &llu ve saatta Trabzon satın almı 
"a '•'"JIİ•i ı. 6~/tlntien mahsuba K 788 
lca it& 1 olm k a p 1 f 
R;:~a:·~~:relc. c M ~.Mu::;:~ o 1 zar usulü ile Lahana 

• 111111 Jı 

ıü1c,~;,,';'hi,. aı.,.~:~rııe sıuçıu T satın olınocaktlr 
Alımet •oneran H111c;,,. S06 rab2on Sa Al K R . ı· . d cp"'" 611 ... 111 

ı . · Kapalı f • • om. eıs ığm en . 
Y ... l llr uaulG ile 50 t L 

d 
.. Mubııınını b d r on •bena ıatıa alınacaktı.- . 

Urt Q~ 3 · · Evuf Ko~ e • 1 11000 lira ilk temiuıtı 825 liradır . 

K "f 4 p Orl UDUa bütQ , 

iz 1 
,. · atarlı~ı 130 11 Te . D~arnııonlarıada vardır. 

1 aya t .> •' lıtelr.lite11D b \l" Şrtn 94ı pazarlHİ fÜaiİ ıaat 10 dadır: 
arif d ld e 1 2üo v . 

d t e 1 l~ı Vcçhıle b l e Hatta kanunun 8~ ırıaddeauıde 
6 yor 1 m et •ııdarı bır ıa ıt tvvtl r,:~l:~•calı.ları teldıf melttuplarıoı ekıiltr:ıe .... 

Z . _-...-:: ~ satın ılme koıı-lıyocuae tevdi etmeleri. 

ayı tasdilnıaıne-= r- .. 840 1•· ı 
ncaret, 0rtuoltu1c1 ... Uas lQJ:: L = 

senesinde alrnıı oldu~::937~ DOKTOR , 
No, lu Taılik name . Z, 1 ş . 1 k 
tim y-nisini ,,k mı tgf et. u r u·· G o·· k 
ki•l11in lıak • aracağrmdan u. Sinir ve AL l S U 1 

mu yoktur. n "' ha t l '-1 
Ha/ek/ SMtl uzun sokaktı ( Ye1al a .. )111: arı mliteha111aı. 

beoE'sfnde b )'~ Matbaası karıısıcdak 
• cm tı!talarıoı muı1ene eder ..1 

= .. 

Çifteçomhğe giden cadde il~ Pollta caddeıl arasıada 30 
donam fındıklık ve bir · döatım ıebıellk ve yeni y E:tlşllrllmlş JDZ· 
lerce her çetıit meyva ağaçlarını muhtevi, içinde en gDzel göze 
suyu ve yeni yapılmış dört oda 'fi! bir saloau bni Dç katla bir 
ev ve ayrıca iki oda bir saruıcı bavl bir yapı bulunan denize. 
ve her iki caddeye nazır crul, sablblDla ııtaobula naklı dolayı 
sile acele satlıktır. 

Görmek ve almak laleyeolerln, eıkl mOflllerden B. lma. 
c2eddlo kooo~ı arkaliıoda kain mezkar arul için.teki baoeye aıQ. 
recaatları. 2-8 

Açık eksiltme ile eşya 
nakliyat eksiltmesi 

İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Trabzondan Maçka, Torul, GOmüıane, Kelkit, Şiran 

ve Bayburda §artnameıi mubibince bir ıene müddetle 
nakledilecek (300) ton ( tuı ve barut hariç) İnhisarlar 
madde ve eşyanın nakliyesi 16 - 11-942 tarihinden iti· 
baren 15 gün mllddetle açık eksiltmeye kooulmuıtur. Ta
lipleriıa ihale gllnü olan 30--11-942 paıarteai gün6 ıa · 
at 15 te (900) liralık muv•kkat teminat makbuzlarını a• 
larak İnhi11rlar Bafmüdürliliihıde mlitt'ıekkil komiıyona 
murıc.tatları ve şartnameyi görmek iıttytalerin Batmli-
dürlüluatış ıubuine uara•aları ilin ohıııur. 3-3 


