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Hastalar için ayr1 ekmek lôzım .. 
1 Onümüz kış . soğuk, açlık ve sefaletin 1 

solduracagı çehreleri güldürmek . Belediyemizin ekmeklik un tedariki yolunda sarfettiği 
bugün boynumuza borçtur gayret, laka ve hassasiyeti yakmen biliyor ve görüyo· 

\ . ..._ ----- _j ruz. Buğday, mııır, ne bulursa, ne bulabilirs.,., mutemet· 
r ski devrin imaretinde, leri vasıtasile, istih al bölgeleriadrn alıyor. Buiday gel· 

aavap kazanmak , ce•iyet Tunus a ne- ~iği gün buğday. mısır geldiği gün mısır, karııık buldu 
ve yardım fikrinden evvel gu gün k rışık ekmek yaptırıyor. Şu mısırdır bu kan· 
gelirdi . 1 

1 
şıktı , öteki pahalıdır diyen de yok. H rlces 'bilir veya 

Bununla bıraber, dü1ü11 er Q uyo r? bilm.si lnztmgelir. ki , Bel dıy bul 1 ğ , ldığıuı ay-
ce , her ne oluna , olıun nen ve n. ı ie•J b Jka yed ı t d r u me\·zu etrafın· 
1lid6ler. ie.yenin insani oldu da bir de odu va nihayet ', işte bir dedikodudur. 

ğu muhakkaktır. Vişi emrine e mi- Hilmi Kalaç Burncla eledi/ den yapılac temenoi şudur: müm 
Sahibi ıervet , aahibi kün olduğu ~ad r alımı genişletmek . malumya, ö1aiimüz 

niifuz kimaeJerin , cami ve yen kuvvetler C. H. Partisi Giresun kış kıyamettır, fırtına olur, dai k•pauır, g6nlerce ve glia-
mnedreıelcre civar yerlerde _._.,._._ bölgesi mijfettişi Kayreai l~r~e kar~ . ve deniz yolile ek~eklik hububat ıelmeye. 
kaıanlar kaynatıp, fakirlere C rnebuıu Ahmet Hilmi Kalaç bıhr. Bu ıtıbarla o günleria ihtiyacını önceden öalemek 

eıayir 23 ( n. a. ) - k" B J d' aş dağıtmaları, yardımluın dün Erzurum yolile şehrimi gere ır, e e ıyemizin bu hususta da azami dikkat ve 
en makbulü olarak karıılan Bir ileri logifü; birliği ze geJmiştir. hassasiyetle yiirüdüğüne füpbemiz yoktur. 
mııtır. cumartesi güna Tunu.ta bir Parti müfetişimiz, Tran- Yalnız tek bir nokta etrafında toplanmak lzere be-

Dün , ıavap maksadiyle Alman zırhb koluna ağır sit otobüsile gelirken yaıı· men her aüu almakta olduiumuz şikiyetleri burada tek· 
kurulan imaretler , bugün kayıplar verdirmiştir. Jı taşla Maçka arasındaki rar zikretmek iıteriz. Bu şikayetler fantazi değil , tema· 
menafii umumiyeye badi• Tunuıtaki Fransızlar da meksila yokuıunda frenin m~o sıhhi sebeplere dayanmaktadır: miyde ve baianak· 
cemiyetler tarafından teşki Almanların hücumuna uğra bozulması yüzUnden büyük !arından rahataız olan yurtdaşlar mısır ekmeğile karıda· 
Jitlandırılmakta ye yurddaş mıttır. Bunlar Tunusun mih bir kaza geçirmiş ve yolcu· şınca aç kaldıklarından müıtekidirler. 
farımız araıında dul, yetiıaı ver tarafandan işgaline karşı lar araıınaa dıt eıaalı bir Sıhb~ti yerinde olanlar için sözUmGı yok. Fakat b11-
ve kimsesizleri. açlıktan kur konması hakkındaki Vjşi arıza oimaknııın kaıayı aa talar için basta ekmeğinin IDıumuna berkeale beraber 
t armaktadır . emirlerine itaat etm!yen limen atlatmışlardır. biz de kani iz. Belediyemizin çok yerinde olan bu ibtiyaca 

İş evlerinde , kuif iıçi kuvyctJerdir . Şiddetli iki Hilmi Ka:aç ve diğer da tezelden cevap vereceğini umuyoruz f 
çalııtıran fabrika ve buna hllcum ciddi lıtayıplarına yolcular, <-kazadan ıonra ar· f' Yeni yol 

benzer müeueselerdc ame- rağmen Fr nııı kuvvetleri kad•n gelen hususi pir kam· i Orta Ş k 1 ·ı· T bl' -• - ... 1 
leye yemek verilmekte oldu nin mukavemetini kırma- yonetle , hrimiıe g imişler ı\ ar ngı iZ e IQI 
iunu ötedeaberi biliyoruı. mıttır . Fraaıız devriyeleri dir. Muhterem Partı müfel!- . .._ - - -- - _) 

BuaUn de tabıiıen ace- mihver ileri mevzilerinin titimize geçmiş olsun deriz. sı·cı'lya da Bombalanmış 
ze'ye, çalışayamayacak du geriıinde derialij'iae hare- Haber aldığımıza göre 
rumda olan fakirlere ııcak kette bulunmuş, yerde en az A. Hilmi Kalaç bir müddet 
yemek verilmek üzre yer, btş düıman ucağı tahrip şehrimizde kalacak ve Par
yer teıebbilıler yapıldıiını edilmif baık•ları da basar:• ti vilayet kongresinde by· 
ıevin\:le duyuyoruz. uj'ratılmıştır. f lunacaklardır. 

adı!~,~~:~::~.~~.ı=~b~~ lü Şe=ker ı·ş·ı 
15 bha vataudaıımız: açlık 
teblikeıindea kurtardmııtır 

Trabıonda , senelerce F b k 1 k 
~YYel tecrübesi. yapılan Ye a ri a ar 1 tonlu şipariş 
ılk yavruıunu hıeden me~un 
eden çocuk eıirgeme kuru 
munua mutfa&ı, memleketin 
bir çok kabiliyetlerini gcliı

tirmiıtir • 
Küçük mikyaıta olup 

muayyca çai• hitabeden 
bu mutfai• , örnek tutmak 
fartilc:, Halk için geniş bır 
( Aıbane ) kurulmasını, bu 
ııün içıo fay dalı ve lüzumlu 

kabul edecekler .. 
Ankara 23 ( a. a.) Ha· 

ber aldıjımıza göre evvelce 
15 tonluk bir vagondan aşa 

ğı şeker ıipariıi kabul et· 

meyen şeker şirketi, fiatla 
rıu yükselmesi üzerine sipa-

rİf ve sa tıı mikdarını bir 
tona indirmi§tir. Fabrikalar 
da ve İstonbul brosunda as 

gari bir ton küp veya kris · 
tal olmak üzere şeker ıipa 
rişleri kabul edilmektedir. 

buluyoruz, 

öaumaı k•ı. •oğuk, aç- Um. Meclis seçimi Olüm 
Bir müdeetten beri raaat 

ıız bulunan ve on beş gün 
öncede ay&ğından aldığı 
tetanüs baıtalağtndan haı · 
tan'd" tedavi edilen vila-

lak ve sefaletin ıolduracağı 
çehreleri aiUdürwek , her 
ıama11da11 faıla buaün boy 
ııumuı.a borçtur . 

.Kızılay kuı-umwıua yar· 
dım amacına uyaua düıece 
olan bu işi, üıerıoe alarak, 
hiç deiHıe kıt &iinlerinde 
mubtaçlara ııcak çorba içır 
meauai, en kudıi bir çalııma 
olarak karıılamayacak tek 
Kıti buluama7acakbr. 

Hallumııın , bu gıbi İf 

ve teıebbüılcre kartı övu 
11\UecEık derecede, aöıterdı· 
ii baaıaaıyet , yardım ve 

~ik•)'• ııtuı~t edOD fıiliyat~ 

Yarm umumi meclis 
seçımı yBpılacakt1t. İkinci 
müntehiplerle belediye mec
/jçj azalaıi saat 10 da partı 

binasmda Toplanarak umumı 
meclise seçilecek merkez 
lcazasi azalarmfn yoklamasi· 
nl yapacak ve öğlede• son. 
ra da vi/ayettı Toplanilaıak 
aza seçimi yapılacaktiT . 

pek çabuk olduracaiına 
tDphemiı yoktur. 

Bu kaynaktan istifade 
edilerek kızılay tarafından 
bır Halk aşhaneıi açılmaıın 
dileyor, beklıyoruz. 

ÇULliA 

yet evrak 9.1emuru ihean Yük
ıelen Cumartesi gOnü Tan 
rının rahmetine · kavuımuş, 
cenazeıi Cumarte1i iÜDÜ 

vali ve daire arkadaı larıaın 
iıtirakile memleket hasta
nesinden kaldırılarak nama 
zı eda edildikten sonra aı 
ri mezarlıktaki ebedi istira · 
hatıl hına· tevdi ec :miştir. 

İh&an Yükselen çilışkan 
haluk LJemurlarımızdaadı. 
Tanrıdan magferet di!er ai· 
leıiae tazi1et beyan ederiz. 

Kahire 23 ( a. a, ) -
Ortaşark İngiliz tebliği; 

Dün kıtalarımız taarruzla· 
rına devam ederak ilerle
mektedir . Dün gt.ce orta 
büyüLlükte bomba u~akları 

mız bizert bbva meydanına 
hücumla hangarlara , bina· 
Jar4 isabetler kaydetmiş Ye 

iki yangın çıkarılmışlar. 

A y ni g e c e Sicilyada 
Tranti havi meydanı iki 
motörlü uçaklarımız tarafın· 
dan bombalanmış ve müte 
addit büyük uçaklar muvaf 

!t 

fakiyetle mitralyöz ateşine 
tutulmuştur. 

Dün sicilyada ki başka 
hav~ meydanlarına bomba 

uçaklarımız muvaffakiyetli 

tiarruzlada bulunmaıtur. 

Sicilya ile şimal Afrika 
sabili arasında uçan mihver 

nakliye uçakları avcalarımı
ı.ın taarruılanna uğramııbr. 

Oeniz: Oıtnnde en az 6 
dnıman uçağı düıD:-dürk . 
Bütün bu bareketl~rden ~ir 
uçağımız dönmedi • 

G""rp çölü hareketinde bır aç;Jır tank 



~~~~~~~-~~-rn (-~G~ünle...;;;;r G~eçt~ikce~/~, ~T~un~usta kuvvetli olan Soysus ar 
M h k t• . .. ' bü'"ün politik ,,jimfer u/a-İ vere arşı çe ın Her u lus ta ~~n:i!nl o:~. saıdır. Bütün kültür kurum; 

Dünya 

Vohşileşti mi ? ki/erir.den nşogı qorfn Zarı gibi devlet le ulusa 

1 · ı k • sar.l~M, hattfı hunlar ara - geleneie göre o lur. Nor-SaVaŞ ara gİrİŞI ece mış .. smda,fıkır veıeıse~e.a~a'!1. maz adam kendi uıusunun 
Kim dadi ki, haıp de /arına bile raslıyabılırsınız dav/etine bağlı Jtal,,, 

Gf •tin m üdhlş kısırı al arı Cezayir 21 (•. a.) Şimal r • t mı ştır. F 
11 

kat bu •• kendini aşa· De(Jer ve yedi düşman· 
altınJa insanlı(Jın bu f,ci llfriko umumi kararg•hi fi• vo bomba uçakları•· ğı görmek du•ıuıu,. ulus· lıgı-Sovsuzlar yabanc!I~· 
vaziyet• düşmesi mukadder blldirlyo•: Sözçü, Tunu, a dan mürekkıp bir mütfefik ta bir çoğunluğun malı olıı_n· ,. yabancı oldukları ıçın 
Jir. Her gün ratl•o ve ga muhaveıenln iyi sip.,iere teşkili /limon hava kuvvet ca 

0 
mllletin ka~aktıf beğenirler ve yurtdaşları~ı 

zete yayımlarından öğıen· yerlefmlS •• Aun•tli bir l•rlne a{İır bir d rbe indir. s•jlıjı y•ıinde d~glltlır. kendilerinden oldukları /çın dlğ/mlz akıllara duıgunlulc hava fi osuna m•lik vıdu miştir. Sahilin 32 kilomet· Bu hal manevi bJf sor·. beğenme•ler. Böylece. •a: 
verici z•ylat er karş•sır.da ğ••u söv/emiş. düsmanı re cenubunda harekatta suzlaşmanın başlargıcı~ır b mania " yerli" marlcası ~ı~ 
hangimiz k•ğmalc için 'çelin savaşlar bulunan müttefık kuvvet· onu alınma•.•a o mıll•t'. değersizlik anlattı;ı gıbı 

- llh. bir kere bitse g•rekeceainl iJOoe ey/emiş yokeJar. Kendi m/l/etı~ı yobancı • veya "gavur,, 
harp/. diye arzu etmeyiz? tir, l•ri lllmanl•rın hücamuna başka mi/letlerden ougı d gası da bir üstünlük 

Fakat harbin lcaranlık Bizert doğu•anda iier- uğramıısada düşman kat'i görenl~re ··soysuzlar" di· a:~tır. Yad illerden gelen 
ufuklarında, henüz. hiçbir iereıı birinci ordu. bir fil bir netice alamiJmıştır. yelim. Soysuzl~·~·- başlıca hor şeyle büyülenirler. ulu 
ümüt ışığı beliımiş değildir. maa zırlııı kol ıı o.•sküılc /Jızcst etrafındaki mu· şu arıroç/ar gorulur. sol oluş(an g•len her şey· 
Haıp uzadıkça yoklaıması müş •e ığır kayaolarn a11· haıebel«r fiddetlenmektedir. Muaşeret Mukatlitliğl- den iğrenirler• bizde adam 
ltlzım gelen sulh, bilakis --- -- -·----------- Soysuzlar kendi muaşr.ut yetişm'-~ " " bizde adam yok 

uzalctaımtJlctadır. s ti St ı · tt kur~l!ormı kullanm1tmc:kla tıJr ki .. ah şu 11vrupa1ı/sr 
Her lcöşesi. büyük bir ovye er a ınga a k•lmazlar. bunları }'ererler llmEriİc.ıılarl • dıye gelişi 

felllcetin ıztırabı ile kıvıa de. Soysuzluk ulusal mua gürel hüküm verirler, ken· 
nan dünya. bu cehennemi T t· ı r şeref kan1/la,, yerine .• t!n Ji adamlarır..ı tammak ve ateıten ne zamon ku1tu/a- aarruza geç 1 e teren11syon11/ .• •ahul. ulus kendi varlıklannı değetlen· 
cak? Harbin .,icı darbesi far arası. ded'k/erl kural-_ dirmek soysuzlar için onuı altında her ~n ağlayan. in· lloskova 23 (11. a) Bu • da kıt11/a11mız dü;mana ağır /arı benimser/er. Halbukı azaltıcı bir şeydir 1 
leyen, kıvranan insanın. re- ••bakı Sovyeı tebJ/ğine ek kayıplar verdlımlşlir 60~ uluslaraıası bir muaşeret Gelenek düşmanlığı 
faha kavuşması kabl/ ol- /ir: Stelingradın Endü.ıSTI kadar 11/man subey ve •rı yoktur; belki u/u,al mua· Soysuzları en çok ayıran 
mayıcak mı artık? •aha/fesine kaıyı vapılan öldurülmC;. 40 top •e 70 şeret koral/arı •r sındı or· 

1 
şev/erden biri de uluse_I 

Şehitleri yıkan, tarlohrı i\/ hücumu püıküıttük. Şeh. mitralgoz ele gec/7ilmiştir. tak/ama .,fan baıı kura//u gelenek düşmanlığıdır. Bı· 
mıh~eden. ocakhın dağıtan rin 6atı şımı linJe iki ili Rus kıta/arı şln1al batı cep- vardır, Her ulusun muaşe· fi /iyoruz ki biı ulus herşey 
~alımJ harp, ne olurdu on· man kıtc:sı hezimete uğra 1 htstnd• tahkimli bir yen ret kurtJlla_:ı kf db1indir. ve den önt:e bl~ .gelenekle~ 
ora .. okunmasaydı bari 1. tıldı. Stalıngr•dın cenubun zaptedmiştir. kendine goredır Onun ıçln toplunıdır. 8ır ınsar., _qö 

Gökten yağmur qibi ya- soysuzlar ister istemez yal· 1 rerıekleri her ne olursa ol· 
ğ•n bombalar altmda yılcı 

1 

llu·· yu·· k b·ır d nı• b1r ulusun m~a~eret 1 sun, eğer u1usal gelenekle· 
lan nice ocaklar, mahvolan D Mih -1er e kurallarını olduğu grbı alu ı ıini kaybetmek değilıe. ulus 
nice sııd~tler, harbeden M /ar ve benimse/er. bakımından koybolmus de· 
devletlere bıraz olsun mer- Üttefik torrUZU ilerlemiş Yabancı ideoloji hayı an- ğildir, Soysuzluk görenek 
hamet hiısi vermiyor mu l Ceza 11 fr 23 (a. a.) Şimal /ıg"ı - Soysuzlarınbir ayır deg"işilctığile değil. gelenek hl 7 •ndra 23 {a a.) Fas ' b ı il 

' d Azılk• Fr .. nsız umum ka· macı da işte budur: flt an bozgunluğu ile baş ar. $B· ra ıosunun bugün bildirdi '' u '" lb ğl -
Bir mecmusnm u11pr•k ği I r•rgahının t.ıblig"i: Dün Tu cı bir ideolojiye be a 3 • Aı[a.,, sadece yabancı gore· ' • •e göre birinci nglliz or • • • " l /arını 'Erltiıken g61üme d nusun cenubundakl iki nok ması kol/ekti{ bir gerekir neklere tuta/muş insan .a~ il/ b . ~ usu müttefiklerin ve Fran il 

5 
ı l eklermı ~en " yazıua bakm ne ı tada dü~man niıf usu ga ı· lik eseri değildır. oysuz değil. ulusa 911! en . ,J ·ı · sız arın rnrdımıle Bizert ve • ı 

6

11 ın u•nı ıyoı: 1'. miştir. Mi'111er kıta/atı e•· laıın kişiliği hangi yana kaybetmiş o an zav ~ . 
• Umumı harp unasın· l unus çevreıindeki lilman- :telce nüfus ettık/e,ı vaha· eg~il'rsa p . itile. k.ınıtı da ~ sanlordır. Ultısal bir o~~~ d 

... arw heyeti umuıniy•sine ~ '- ti' · ı k be.;ıebıltr • ,,.fr,'kada, Yllnt}unlar "' dan ilerlemiştir. Bir miktar anda olur. Yervii.zünutı](;ı dilini. tnm 
1
Y u , ' aıaıında dolaşmış olan b r karşı büriik bir taarruza esir aldık. ".... - - -·--- ancak bu öbek henüz d//, 

••rrah vahşilerin "••upa geçmiştir. Daha şlmnlden Leman Baron din, •evk ve aMBk g•kn~k-ltlar:haklcındalci tlüsüncete- esitle, almmııtu. Hırsızlık /elini k&rbetmişse uluslu 
rlnl fesbit eden bır •okta. • - K11 En•lllD•R •• Ttcı ret ğunu kaybetmemlıtir. 
y; le d t I 1 ·ı De~trmendere, Sül5klü Lisesi 'l'urlu; öQr trueul de&er· l 

8 
ay e m $lir. Seyyah. ngı tere geniş 5 il nu:udıtŞI oız L1m:ıu Bımrn'lll Ulusal ~oysuz B$mıy 

va 'flY•mların reısıne /1 vru mevkiinde Ak pir kardaıla EIBılz Kız EastltQ•D TDıkçe o~. ka' ıı-T arı h telcraı tekrar Pıdı h<ıp olaıı;unu ı~- Ölçüde İStilO rr ait Dabaiıbaneden yü• retmenlltlno okl•o toyla edıl gösteriyor ki bir ulusu yu· sanların 6iıbirleıini öloür lira kıymatinde llç adet dltl b•ber oltn •ıştır. ğuran ölel<lerden halk öbe: dük!eıinl anlatmış. Bunurı edilemez mamiil vidale çalındığı öğ· Leman B roo, Halknl ça ği ulusal gelen•;tini büsbu· 
iizetlne yamyam r•i•i ha renilmiıtir. hşmal rıodo •• lkl 19neden be tün kaybetmişse artık o ulu· 
rekete relm/ş ve meraklı Londra 21 ıa. a.) Harbi Bir kaç aeao enel de rl de Tr•bıon •erdımarvenler sun kıymeti kopmuştur. Ya~ 
lormur: Ye nazır/ • 1 k k' cemiyeti re1slll}lnde öılo, başa . -b ;o ~: _ " ıgı müst~şerı bu ayni yerde bir hınıı ı va böyle dentl de halk o Ey' gun s l d' r•lı blımetlerde bulunmuş ve ~ 

/ 
d - Pdi, llvruı pı'ılar öl l 1 oy• iği bir nutukta ası olmuı, jandarmalar kı- muhitle çuk sevilmiş aydınlan gelenelcleılnl saklad•ğı ha iıdüMeri bu •darnl " 'ig· ."il' terenin geniş ölçüde aa bir zamanda bınm ya· m.sdaodır de ;;ydın öbeği bu gelenek mı ver/er, P ılrır/. r mı ? · 

161
'.
18

" ihtimali bulunma yalamıştır. Mumorlyot bayatını• lcapiı· /eri kaybetmişse uf •ısta MI 
s • .,.,._~ CO••p •ermiş: dıgını h•r•n etmiştir, Na - Bu ııefer de bır11zı ele 11ndao ol•• bu ayrılışı ı .... n, türlü teknik işbölümünU 

- llftupalı/,,r insanlerı •ır •ncak, uçakl111la yapıla· ııeçirilm11i için jand•rma· uyaodrrmıştır. <Pgel/iyen bir iki/ık başgös• 
yemek için öldiiııııozı., ki.. cak ki,ük kuvv<ilerin hü- mrz 11lu t•kibat yapmakta· h•ndlsônl utuılaıkoo Je•I terlr. Bu durumda ulus ·~~ nm~m1nb~ -~-u_m_·-~-·-/~~~.e~b~ll:h~·---lcd~ı~r·~--------~~O=d=\~Y=ln~d~e-do~b-J~şa_n_la_r_ın_ı_d~l~le~M~ı-ı~~)~lh~k~k ~kos· 
retinl mucip o muş : 1 - lı.. mopolıt çevreleuien gelen 

. - Tuhaf Jey/ demis. ... B RKA.ç SA TIR LA aydmlar yerine öz ulu~ r•V-bız llrrupalıları bizden da- rele1inden gelen aydın/arı la~ ile,; lnsın/a, zanneder. p a t a t e S lcoymakllr. Buna mulıır~-dılt. Yemek için olmadıltt,. bede yıpranmış kuvvet/ot 

sonra insan ôltlürmelc ne. Harbt d alandıg"' ını h.a.saplanak kıymetini da· yerine taze kuvvetler koyan J'C Y•ıar '1 B en evvel nı'm•t ol uju. ~ 
r u varıet deo·ı nun farkın .. ... b • . 1 z ordularm htıline benstte"' midir ? • 

1 

d • •aramadırımız nesneler- a ıyı an arı · · /ti 
en biri de Patateıtir Maahaza , ıu pnlerde Pata- o/liriz. Bugünkü 1 ür/ciye fJ 

Yamyam ne deııcı h•'· p · w b tt dn dog· ünO fiatıoın ahJ•
1
-

1
• durumu /Ju sonuncıJ ''"' ? B I "" 'L üreıi , kızartmaıı ' yem~aı, lesin rag e ea ut 1 ull 

r ' "'e.•ek/e berdeı a • w • durumdur. Kozmopolit ay · c:u su•ıı nı •.Yet haftada ya bı'r ya ı'kı· d•fa dütdüğüaden ösırf'Dıyoıuı. ç d
"
1 

• '"
1 saıınoJrton il• lcen " T dınlar• kuts•l •m•n•ti 9~11 · "' Yenırdi . • Haber aldıa"'ımıza göre , O · .. .. s- .. "'

1 
• •mırorum: / ro 

Son ...... ı L r"l'da en 1•11· Patatuin batmanı ~O- lere değil, uluscu ıenç e - lfc ba d • p _. e ır , itiuara konan ... 'a l t 
uny,, vah~; at t · verı·ı-eıi, l(urtulus Y01' ~Ş I mi dersin z. w a eı Jllkıele ı ylikıele O derec@ye 90 kurut araıında İmlf • • m 

lb L &eldi ki, Buğdaya geride baraktı. Buğday fayatına göre, Patate ba~H.a dt!.l}lldir. 
ra .. 1nı Ora k f 1 d .. ·ı l? I, HaLLı BaltacıoölO ~-!'!"~ıı 3~ - 50 kuruıtaa ı'teki bu değer, yine aza eıı m •• • 

~ ~- '"'"'~"'"',_.,ş~,._..,,_. 
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Karar ilBnları 



' 

YENiYOL 
l J aftada iki defa 

Sat., Cuma günleri çıkar 
Umuıı:ıt Htrlyab ldıru edea 

Bekir Snkuti Kulakıızoğlu 
Yıllığı ( 550) 

Altı ayJıiı 300 kuruıtur 
Reımi ilinlarıa adırı 1 

10 kuruıtur 

Giinü geçen aayılar 
25 kuruıtur 

lıan mOoderecatındıo 
•11uliyet kabul edllmeı 

Derç edllmı1en 111ıJar 
iade edllmn 

T robzon Asliye 
Ceza karon 
Ea .. : 474 

Karar: 3.B 

C. M. U. 954 

K.,t m•Otıbiliıule 18 le 
••tı ... ,, ı · •rvıa 

arımgelcn ele ki I 
girmi iki bu uk me ET 
ırıilli K C krıruıa oatarak 

orurıeıo lcaeonuna h 
~~ •ıl•tilıi ifida lcılınrno::d:,. 
Oil •ıı ıaf'" 6aluno11 Gtl'mülıene 

•ıetlıaın lt0 ,•fJo ko _ h 
1
. 

•11141111 olcl T ~" a a 1• 

'•'"• Şolc ~I rıı&ıontl• Semtrci
llM alei " /uTrınanda blıirici 

.. of/• 27 d 
Aa,a 6ul 1 J•ıın • •lırnet 

" •n muhu t ı """•110 tııfik.an • •uç ., ka. 
pı/011 ti • flicalıen ga. 

uruı•aıı ıo el 
alırnet trıud f nan a: ••çl• 

o ıoten ıegıa 
Nlıcı11 Alige do,t le ' meyw 
lıe tle 6 A: 1 melc fJCTrniı 
elcmekl uc c md:leri" ıahıırıa •it 
fien o/d:j eıt 8ttlzrdııı elcmrkle, 

•na ve •linin c I k 
cuJ•m aç ka1'ı eli o ıı ço-
iberi•e rlc,,.•lcl . ge yoloarmaıı 

Kapalı zarf ile şose 
tamirat eksiltmesi 

Tr\lbıon İran Transit Yolu 
Mıntoka Müdürlüğünden: 

2 
1 Ekalltll!eye kooulİo iş: Trabzon lran Trsoalt JOlunaa 

+soo - '' +ooo ncl kilom( trolar aıasında t•H eıub tamiratı 
Kefit bedeli (127910. li2 ) liradır. 
2 Hı işe alt Hrak •walardır. 

A ElulltmP. 'artnameıl 
B Mıkavele projesi 
C Vablt flat cet,eli 
D Keılt .bula.111 
E Proje 

F Matla işleri genel şartnamesi , bwsuıı ştrloame, şo!lle 
'8 köprQler ftoal şartoaıneııi 

lıtekliler ıenel ıartoame '' ştıe köprQIM fennl tarlna· 
meaı hariç olmak llzere dljer . enakı 640 kuruş bedel mu kabl 
llnde Transit Y'>lu Trııbıoo Mıotaka mDdOrlfilQnden alabilirler 
~o~::ı~:rJ~~r\Hlle ve ıoıe kOprDler fenni şntosmesioi bedelsiz 

3 Ekallhne 1-12-942 puar<eıl ınnn 111t 15 4e Trab· 
ıon İran Trınait Yolu mıatalı:a mOdllrlağO 4alreslode yıpılacıktır. 

4 Eksiltme kepnlı urr uaullledlr 
k ı Ekılltmeye ılrebllmek için iıteklllerla7646 lira ••vak· 
0~~tle111loat nrmeıl buodao başka &fıı~ıdıki veılkalım lılaiz olup 
•"" trmeıerı lbımdır 

6 TıklU mektupları yukarıda a nen maddede yazılı saat· 
~en l 18at enelloe kadBr Mıohıka mOdllrlUaıtode mnteıektfl 
omıı1oaı ıetlrerek ekalltıne komliJOD• reialltloe mııkbuı 

•ıkablllndt •erll•cektlr 

Poıtı Ilı göoderllecek mektuplarıo nlbeyet ~ ocn maddeıJe 
1111 ıaata kadar ıelmlş olmaaı Ye dış ıarfıa mübtır mumu ile 
eJlce kapatılmış olmuı l811mdır 

Poıtada olacak "eclkmeler kabul edllmeı 2 4 -DOKTOR 
Şükrü Göksu 

Sinir ve Akıl baatalıldarı müteba11ısı. 
Uzun ıokaktı ( Yenlyat ) Matbaası karıısındak 

baopılode bsitalınoı muayene P.der 
~~~~·~~~~~~~~~~-~~~ 

S~yfı! 4 __ 

Kapalı zarf usulü ile Lahana 
satın ahnacaktır 

Trabzon Sa. AL Kom. Reisliğinden . 
1 .. Kıpııb urlvıulii ile fO 1cr. Lıtflle nl.11aıhuc1Hır. 

:? •• M11ba•mea bedeli 11000 lira ilk te111i11ıtı 82~ liradır . 
3 •• Evuf KolorLunıırı bütiia2'arnizonle rıada vardır. 
4 .• Paz.arlığı B<' 11 T~rio 942 puarleai rüıaii ıaat ıu dıdır: 
~ •. lıtelı:lilerin belli ~ÜD ve uatta kanunun 8::! •addcainde 

tarıt edilditi veçhile hnzırlayacalr.ları teklif mektuplarım eksiltme •••· 
tındaa bir ıut evvel Trabzoa satın ılma lı:omi11yon11na tevdi etmeleri. 

8,0 2·. t 

Açık eksiltme ile depo binası 
yaptırılacaktır 

Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden 
t-A~ık ~ki1ltme ile T1rabıoo Vilayeti dabtllode bir adst 

Depo bloııı 1aptırılaCBklır • 
2 . . Mullammeo bedell 2~89 llıa On kuruı 1lk teminat 195 Ur ed 
3 - Şırtorme 'e keşif her vıkat komfıyoaaa rörlU~bllir. 
4 - B~ıutaıe ıaon 2s. 2 Teşrin 942 Çerşmp• cnoa aut ıo 

dadır. 

6- lıtekltlerln b(•lll gOode.u Qç ıoo evvel le.nl.aat ınektup•arJyJe 
buaber 942 Malı y1lına att Ticaret odası ve11l!tasıa1 komus1enumust 
Yererek bu işe glrebllt1ceklerlue dair Trıı.bzon Nafıa müdDılOjOD· 
deo alacakları ehliyet Teilk.aJarlle blrUk.te Trabzon 11ataoalm ıır 
komu1:yonuoa mUrrıcaatlerı: 802 4-4 

Sığır eti eksilmesi 
Ardahan Sa. AL Kom. Reisliğinden 

1 Kapalr %aı f ulalü ile iO ton Sığır eti 2490 ıagılı kanunufl 
'31. mtıddui muçibince yaniden mü"alcaıaga konulmalfur . 

2 Tahmin ~deli 49000 lira ilk teminatı B615 liradır . 
3 Eınıaf şuTt11amesirıde gtızılıdrr. ko~ıisgonda görülabiliT • 
4 Münakaıası 7 1. ka1111h 941 p~zartesi fÜnü saat 16 da ko· 

miıgorıumıuJa gapılacnklır . 
5 isteklilerin ihale saafındanblr s~al tl'1vel et1rakı ml•biltele· 

rile ilk teminata ait evrak oe resen teklif melclııplarile birUklr. 
komissorı reislifirıe tet>di etmeleri. 932 2 4 

allge 'lletıli;irıi er~paraıız ola~alc 
lca,,, lahit "f•lil·g~,,lnlcentı~ı.·:•ne a 

41 
... , .se ayri menkul n1alların ftar .. tıcı Al' ı1 L le 

Acr 6Mni 22 i ,, "'" •lcntelcleriıt cıçı artırma ilanı 

ilan Pozarhkla lsponok, Pirinç, Fındık saten al1nacak 
Trabzon Sa. A 1. Kom. Reisliğinden : 

cııu,11 •öıteı,. •,çıılc lcııruıtan al. Yalcfılceblr icra mem•r· 
Miktarı Mulıaııımeo 

J u "• ve el' J l • J •••al:aı• '"•"t• . 1 •dıfı11 aırın.an: 
Cloıl Kilo bfıdell ilk Teminatı ekailtme gnnn - --

olm ... aıa 6c 6c ç kıauelerdı11 B 
tlort dunıfi ~a ,/ ıuçl11 ah,,.ıtl/11 ir bor,tan tlolagı vak/ı 
"'••i içia eır "

6 
.,, 1'.tle/Ji:ı ver. lceilrin lJ•glactlc lcögüntle 

•lltleıi "• b ise ep t-e lftair i/c. tapanun deiRti 289 T •• 
"'•ka6Ui"" • •r•ma,ına •• k.rt 77-10-N. 'le. 

/ıpaıt•lc 10,000 2500 187 50 kT. 25 - 2. teşrin 942 saat 10 
Pirinç 1,000 1650 123 75 ,, ,, 
Kabule/• jınd.ılc. 8000 5200 390 , ,, ., " .. 

•• 6eicdigı:. {~~ıtlarJa ••tıl~,. rtlc ue ti . • ı ~ taraft1.t11 ta• 

l - Ya/carda milcıa11 ga%ıli iaşe maddeleri p:ızarltkla Jatın alınacaktır 
2 - Evsaf lcoloulunun bütün ıarnizonlarında 'OarBır. 

rll•iı oı.,. 600 •ruı /lıat 01 /' aı yo m 'Ot falılı/c. j - Hısa/arında yasılı ıun 'Oe saatta teminat/arife hirlilc.te Trabzon satın a/ma 
/eri •uçlu Alı ıırarntık •lcnıe/c. ıe lftahdut 'De temamt 2000 
6 L med1 .. ;, • 1,_. llra kıy- t · h 

komisgon11na 111üracaat/arı. 87 6 
•ı•ııı: icar t " nıı ııı:ııcr ••• e ı mu <.mmenelı' 

lı "' •n •attı,, tarl 
•• •rrcr dcltiil ile ·~ 6erueçhi cını11 dört hissede bu his 

lifte balanart kimıe ı:ırz et 
mis olduju bedıilc aLmuja 

il• 61 .. aın ıu"/ •a it olma11 ıut 'De io /el '-
le "• Ah r1· t ına ı 14.Ögunde rası oluıa ona rası olmazsa 

etine •g•" "ı'llı' v rne '" hare. apumnı 6 " 
., n.oru -.,-.308 d t · on tün müddetle artırmaya n11•11ı.,, 31 ""'a lca r •e 11 Q mı 

;S i'nci ,,. •• ~e / 9
·2 ııe 63 ve ık O -l6J No tarafları çıkarılıp en çok artırana 

111/ilcan üç 01 •,. "' . lcükiin'tlerin1 .:~a6n ."• tar ile ve Mu staja ilaa.le ctii/ir, iki ihale arasın· 
ro aı11 

1
'""• "' gü:ı u. • rutan O J ,_ I L dd P""• cıacı tlut ta 1 sman ile mah- ııalf.i 1aTlf. ve geçen mi etler 

"
1 

•k"1t/cleri / 
11 0~'-uına r cının ttma 150 / · · - d b t it l riıa oe --ı .. _ •run tahı6i Şale.irin lcıg'" ti _ mı O ira ı,ın f UZ e eı en es~p o • 

···~ah elrra le. 11111 ele' tnuha.mmineli tarla- unaalc faiz '[le di er zararlar 
Jc'"'' .,, ~delini de /a aızıii •at •e ıatla hl hi k h L le 
""'" ıi:ıl . .,uncu ş1 . a.rtırnta r uesi a,ılc ag11ca hü me acet lcu ma 

. •nııı olfiur. ~ ga ko11111 l l J 
~-.Aget "''"'•rluf• ,~""• iOre 12-,41 u~ o up 11-sııın memurigetimiıce a ıcıuan 

&• •lutaeıı f " 0 6ııtu11•11 14 de d .'erıe1t161 ıanıi $aat tahsil olauur. 
""""'••i111 •"• ' •ru11cu .Stlc..,, aırınaiad T . • • '"r •le •atılaıılctır • artırma ile ı a.lıp/erın artırmeıSJa ıır •!IJ•PI fiıattan fı 

1 
aıe1cıe 11111 • 

tlöıd., lıuçuk 1c:: • olarak a/dıfı Artır,,.:ı h d l mcsintlen lfJflel miilıa.mmtn 
•tlda 1c.,.,, aıta11 centcua 08 111ti/aarn111en•ni 

1 '~' lcıgnıeti lcıgneetin !Jiiıde §etli haçuk 
l •• ıuç/ ı .. n Yuıtl 

• ınarelc ntüıaJ•r· ~ AhrraeıJ•n U!şlni &11/J • e getmi1 niıpetiıatle pıy akçası verme· 
ı 111

• •llrı uuıu tfjlct · d 
••11 n ın11ıt1,,,111 e .,. haılı. 111tnlc.allar en ~ ır e fag1i iıri vega mılli bir bonlcanın 
bl•o.ııta "'•"'21 

1
;'"""" lcapa. liıerlrae 11&,.l ' 0 

. artua•ın te•İnat mektubunu i6raa ıt. 
•

1109
• c•çla 

0 
lftadıfına oe t•/rti,J,e ,,. e edılecelc alcıi 111tleri lo~ımdır. 

•atltletle ti AhıneJtn 6ir a •on t 
414 09,,,te,. • I 0 hleadu ialct •r ıranı1t ta- Ba ıagri menlcu/lar üıe. 

a,,. lcot'i1111dılct ,,..,. 
1
'" •• •rtır-8 t•,.. ,.

1
1calmalc üzere rind~ ipotelcll "' dıı· er ala-'•/• •uçl., Alı •11 •onrcı "'••· ·•• u d l a,.,. lıtı•·- •ede ait olrnalc 11-9~2 -satı' ~ '. erelc 29- calc/ılarm oe iri /alt hakkı 

Alı - 11111n 11 i J f Ult ıtaeıill11 ''•lc/i eçr "' oe ••çl •t llcinci artı u saat 14 ıahiplrrınin de lıaklaruu 
•-"lc•me tı•rcı.~~·· "' 850 lcu,. en 'ole artıre:"'0.': gapılacalc ve laıııuıile /aiı ve masrafa dair 
t.halll11e t .. 1111 ,_ tla kcndlıiıtJ... ıeLti a lnalı edil l l L l 

ııı: 6 l 111
'"" il( r. e. O an iddia arını 11U i a11ın 

•re !arar • .,il \' •lrttolc ii:ı G 
Mu .. ;111 Ce•dtt :; C. M. U. ,ı· . agri "'enlaılla k neıri tarih.indın itibaren 20 
ıaçlu Ahrnıde tı/!~• hu2•rile d

111111 ilaalı olan rın lcl en. ıün ilinde •vralci miiıhitıle. 
Kitip "' 0luııflu, • ~rlt...l vıgrı veril:: _ ~ıe 1 il• memarıgtimiıe bilJirme-

.Afımıt .s-,, H•1cı,,. .. 06 ıç •de PGra11t mu et leri icap ıdır, 
~· VTn '" ,.._ u lco "''mıııe ila ı 

VCIJtfl au,,... '•ri /eılı Ofa Q f JÜIİ halde ltt1lı./arJ topU 
''""•" ..,,,, ,,. •

11
'-'klc :•ndi· •icillııi/e ıobit oimathk.ça 

ırı •" tele- •atı' 6ıthlinin paılc.111UAıindan 

· Soğuksu cadd sinde 
Setlık ev ve fındıklık 
Çlrteçomhğe glden cııdde il Pollta caddesi urcıında 30 

doollm rmdıkhk ve bir dön Om sebıellk ve yeni } Etlştlrllmlt yUı· 
terce her çe,ıt roeyva 11ğcçlarını mwbtevl, içinde en gOıel gOıe 

suyu ve yeni yapılmış dört Oda l'e bh ıelorıu bavl Oç kııtlı bir 
ev ve ayrıca iki oda bir aanılCI bnı bir Y•J>I buları n deıı; ıe 
ve ber iki caddeye cazır kraıi, sahibinin letaubulıı naklı dolayı · 
ıile acele satııktır. 

Görmek ve almsk ilteyenlerln, ski mUflllerdden B. ima· 
decıdlo koneiı P.rkoEında kı:ıln mukUr arui lçlnieki lıaoeye uıO 
racutlarJ S-8 

Soğuksuda çifteçeımeler mevlceind~ otobüs dur"k 
mııfJk•inde den ise naı.ir üç oda bir mut{ ak t1tsair miiıte· 
mi/atı hani geni g11pılmıı bir eo ile oyru:a ii; oJa 6ir 
mııtfalc CJt! ıalon han/ bir et1 önluinde Sdönüm bahçt- we 
megr1alık ve hun/a,,Jan l>aılca 13dô'nüm fındıklı;ı ile 
birlikte satlılctrr. Fazla tafsilat iıe beraber ıörmek ve 
almak idegen/erin 01tahisa1da Bah~e/i kahve sırasında 
aıcı •alilı lcoıinojluna '!'!;aaaat etmeler . 7-8,. 

lıari, ka/acalcları fle tlrılaa No dogagi görmek üı.ü.re 
f aı./a malumat almak istigen memuriyetimiı.e müracaal/ari 
l•rin 14- 11 - 942 den itiba. "e işbu ilan 'Oe ıösterilerı 
ren iter kesin ıöro bilm.si arl ırma ıortnameıi dairesınJı 
için aıılc bula ıdurul calc olan meılcu1 ilci ıayri men/ca/larıll 
artırma ıa1tnamısi/e 941-4~ ıatılaı:ajı ildn olund,, 


