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M 
emleketimiz~~ bol vg 
llcuz iıtibsal et1Hcn t;u 
zun., inhisar. aİtınd~ Berlin 6 ( a. a , ) Kaf-

bulunmaıı lla•eoile, bu mad· kaıyanın batı11ada piyade 
ele &zerinde iıtifcillk ve, ib · mi:ı ıiddetli k~rşı lıücumla · 
tiklr yapılabileceiıa.i kimıe rı püık&rttükten .sonra diq 
\atırın~ getirmezdi. mit menUerine blcum et 

Llkı~ '90D günlerde, eır · mittir, Tuapıe liaı•nında 
taya çıkan iuı buhranı bu •••t u~aklan .5800 tonito 
l6k111 kanaati alt üıt e · aiık ltç 'ticaret gemiıini ha· 

Mekte~lerde : 

ıo lıdoclt~ID 19'2 ... il 
hlUQD mekle~rM ... t 9.0S 

llleye klfi ıe1di. tarm11tır. Aljlr bö1gesinde 
J(oea Trabıobria yaram iaatla muk•vemet eden düş 

İ:ilo tuzun bulunma•aıı ne mannı mukave:ımeti kırılmış ta tflıbe "' ntrıtm•nler •ek· 
tebla aOııaıJR btr 11lon11udı 

-a.mek ? tır. Kuma ue Terek nelairle toplanacak vı 17nı ı•~llda bet 
•aklka aya\.la 11111 ıuıaau 
Japıcık, ıutıteaklbea bfr Diret· 
men tarafıodıta At11lıırk'GD ba· 
Jatı, tBeı:alektt Yt •i'tilft itlD 

Ka1irit fıa\ ta'flyilY •f ti ır•ıında Ruttarın asker 
Dnlet taliiarınaa mıutlaa lopl~lukları, iaJe katdplirı 
INr maddenin fibiı ?~ti~ ve ~ıtrak..:.aıa cunubun 
ıatılasa11 ~e kara bo'rsaya claki d.e•İIJOllan ha~ kuv 
ıokalmııı nalı 'kabil olabi. vetlerimiz tarafntdab bom 
tiyoi' ? balanmııtır .. 

yıphlı ~Jlk ilhlhtıeH va 
bbramaüliklıra \ikkıalı 1k\aa 
bir hitabede bulaaulecak ve 1ç yağı içinden çıkarılan 

ta111D beber kiloıu 30 kuru· Staljugratt• hücum kıta 
ta .. .tıldıiana göre, kulla l&Rmu. muvaHa~iyetli te Mtm Şet laaıt aöaO'al• Wlh 

.b91U11ımesl okuaarık merf8l· 
me nibıJet •erilMeka&r. •-.-., te•iz 'tuzun kilo ıeblıtiinerde biıJugmpştur~ 

fiablla iıfelicek parayJ. bi· Bir i'tioat nokta11 aıinmıı, 
leaiy.oruz, talülia•emiydrcız. ditman bticumları pftskur 

tnlmilıtir. '}lara or.du\UDUD 
bıter taraftan pôreb~e vol2a üzerindeiri emniyet 

-. Tirebolu ci•uıaaa Jr .:;;=:----..~, .-.==-.-::.:~r.-:;ı;ı·~·~-..=~o:;....:;.---=~---~=-----......,..;:.==;7-T~== 
. Masır Cephesinde .. 
İngiliz 1~bliğine göre Mihver ICuvvetlerı 

intizamsız ricat ıediyor •. 

9'lMi tnaa 4CUir.,ak•liar :a•tıl 
thiı ft kÖylUah beher ki
lotuaa ,SO bn.t :4Mitek al 
tbtı 86yleDif6r .. 

Bdtfa. lionlar, bli takım 
iua&ıı fırntçtların bire, 
-.;,oı kaı•nmak har11ndan 
tlopD •omiçlarch•. 

Evveli •ı.cuthı k.,a t· 
.mak Hara iıteailea fiatle • Jıalka, k5y&iye ıatmak •• 

Hayati ebemmiv,ti yi 
z&.ndeD. Devleti•, ıİ tibaal 
Y• tevzi ij!eriai bi~t !ti•· 
de ~uluacJarduiu t~ tl~erin · 
de, bu kabi1 hareketlere te
vcaıill, ber 4eydeD &nce bir 
c&r'ettir. 

Normal ıamaalarda, me
seli bir hafta zarfıl? da 50 
çuv~l tuz ıatan bir bayiin, 

buatn 300 çuvallık bir ila • 
tiyaç pualaıile 1ahiurlara 
miracaat •tmeıiain ve ti 
cari bayatları içinde tuz 
iti ya~,Y•~ bazı kimıele · 
rin bayiliğe ha~eıker ol· 
maıını~ bii ıehebi olmak 
llıumdff 1 

Buıcın öirenmit Wttnu • 
yoruz ki, mlHk•l .. oıbl'lağu 
baaebiyle, oYdu, Gfreıon ve 
Rizede tuz mevcudu azalmış 
oldujllPdan her üç rillyet, 
Trabrôii\111 mllrettebabDdan 
biuolenmek zar,retiade kal· 
mıılardır. 

Bu aebeple, civar ıahil 
lerden yUklll olarak HmaQı • 
llllla aelen kllçlik deaiz ta 
ııtlara ynlderini boıalthktaa 
ıonra butadan tuı alarak 
diledikleri fiatlerle ubil bo 
yunca ıabf yapmakta ve 

ÇULHA 
Alcr•sı ıogf a 2 J• 

Süikast mubakemesi 
Maznunlar ıeadi Hakim 

Talebinde bulundular .. 
.Kahire 5 (a, ~j D~n ak· okadar* yetde tahriredil · 

· ı•m.. neır.edilen laıili~ ieb mittir. ~tef~ denlı •• ba · 
liği: Mihver kuvvetlerinin va kuvvetierı ıimal Afrikada 

Aialuira 4 •il.~·) Al· ı karar verilebileceiini der· 
man BüyQk Elçisine kartı meyan ve ıloıy,qıa bu mer· 
yapalan ıiiık:aıt dlvaıına ciet ıö.,rlleek lzere C. m d 
ait Ankara aiır ceza mwh deiumumiligine tevdiini ta 
kemeıiace ittihaz olanan lep etmiılir 
"arana e • a • v e u 1 u- Bunun erine IDlıttU.J . 
le mlteallik iç sebepten do· ların ileri ıilrdüğü red ae· 
layı llakzi lıerine buıil• hepleri kanunen bakimin 
fODidea ruyetiae baılanmıı· reddini mucip ıcbeplerden 
tır. d-:iilae de bu ci~ti tetkik 

Celaeain açıhbeıını mD· edip bir kırar vermek tet · 
tealtip temyiz kararı "°'kua- kik merci .. ait bir leeyfiyet 
muı Ye :reiı1n ukaa uyutup buluadufuadaa bu cihetin 

intizamıız bir halde ricat mihvere malzeme aalıleclea 
50 bin Olril.Wn ticaret etmekte olJuJl1 bildiriliyor. 

9000 dft ~ mihntr aı. gemiıi batırmıı Ye ·!p bia 
toaiiato~ ıemi~~-ra 

freri-eıir edı ittir. Esirler ufıratmııtır . 
araııada bir Alman Genera· Kabiro 6 (,.. a.) Sekiıia· 
li Yardır. 250 im f§lla ~ ci ordo biltla ceplıe boyun· 
ve en az 270 ton tahrip ve ca ıleri hareketlerine dewam 
ya elde edilmiıtir. 300 dea eôiyor. Sılıil lr~aiarindaki 
fazla 11çak d6türtUmiiı ve bir cephe ~ama:i~e temi~leamlttir. 

Gü~erin iç1f'!'lden: 

Yağma ve Sağma yok) 
uyulmama11 bakluadaki ıu laalliadeo aaonra duruşmaya 
aliae cevaben Cümburiyet deYam eclilmek üıcre doı Karplll11da ve y1nıb&tım11 blras dabı kQremlıl ıar••k ve 
müddeiumumiıifc maznun yının muddciumumUiğe tev tıakl mill•tler gbrDyoruı ki, bir !lllll•akta dıvım edip &ldlJOr. 

bd b S.. ölüm dirim sn11tını ıııtıtmaş, Qç TQ ki b b" .&•••ı ... - a 
lardaa A urra man ve u- dıioe ve duruşmanın 18 son 1 
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d 
;y\Jdan Juala bit lftlllandan beri, ruaıbaıındıdır. HarNo flJllD~I 

leymaa tamamen ve iğer Teırine bırakılmasına karar durmadın Yoruyor, vuroşufOr· kılmalı:.. bar, ıarUa~JD•• dofur· 
maınun Pavlof iıe kıımen verilmiıür. lar. ftı Aket .kuıriH• t.er :al\ıı duln ı()/luldardıa beri bulun· 
uyulmasını istemişlerdir. ~---:~~.-==~~z::==~ry~==~~=~===~~=I aak demek olmı4rfı &lbl, hıt · 

1• !::ı~::;;~::::.:::~~: Lisemizin 55 ci yıldönmü ~:.~··:.
1

~~·!~~.::.:-:: 
d&n PaTlof duruıma aarba . 1 demek delUdır. Nitekim bırat 

11 k . def 1 k ~ şartlarıo11a •l1t JOkQoQ wı•k· 
llDda iddia makamile hakim· a o ara 1 1 1 er a - tı Ye işte harblD ~9 J•DlblflD· 

ter beyetininbitarafbareket sı·mıe kutı ·~nacak da b11luamak.ta111 ı 
etmediklerini ifade etmİf ~ Harbin IODU ae.. oll•k, 

ve reddi hakim talebinde Eskı· ve yenı' tale elAr davetıı·dı'r :bırp ıenu mlüetled ,aereM k•· 
buluamuıtur. Bu talebe Kor a rar kalacak, ~lU dıj'U. 
nilof ile Süleyman da il ti . 1ııtardanberi yurda kıy Blse ıellnca. f•r•ce ~• H· 

bak eylemiıtir. metli p.hsiyetler yetiıtiren f:tndtk Fiatları mlyetc;e. '9azl1etln naslkl9'
0
1 55 tamam•o •ndrlk olmamı .. te· 

Bu huıuıla mutalia11 Lisemizin iııcl Yaldöaü~il rektill umındafıı. KOJID ,.. 
ıorulaa mtıddeiumumi maz· 9-11 - 1942 pazartesi gü · birli, mostabıll. Ttıou't. ıHet ye 

id !ll\ d '- lelerbarareliol mub•fazı etmek· nualann ileri ıürdifıü · dia· nü aaat.ı;v e "utlanacaktır. ıatıcı hepimize,., yatma •• ''I· tedlr. Kabu~hı sıra msllar 4.8 
tarıD ceza uıulii mahkemele· Lite119iıde okuyan veY.a uıı zamanındı olmıdılı••• bl· 

u; ve ytlzd6 50 randımanlı 51 kc. il L•ımt 'L.11 .. 11 
rı. k-~ ...... una göre de 1eddi JDeır.llll ol..n bütWı eski tate Uome , Dl 1en ve "' ••• • -- ~ '>='tl"' rYt1 ~ I~ fın<ftk ihracat ttnal!ı t il t d 
h- '-imi mncip ıe. k.. ... leıden bemn törene clave+li ... ı~ .. ı,. temif•e ere ıe aoe on ar • 

aa ~ r · ':J ~ ter> 1rdaOo cıoa 'kuidı Oıerla · on k111 yOltl!a .. ıtır .. lllll• 
olmadıiıaı ve ancak bu hu · larını sayın okuyucularımıza den muamele &örmekteıUr. Ah cealıadmlaahcbr ı 
ıuata tetkik .. rciiad~ bir miljdeleriı. calar lıtekfülil. • • ,.. 
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L I T 1 K A 

mahtWUnün 
mali)':e ı 

lo tı iıarlar idaıhi tütGo 
~IF!c:ileıiııiA iatih.•J 111asraf · 
Jar,.ıDuı .. nol~deıı ibar•t bu· 
bun9uiJJnu ve bir kiio tütü · 
all~ kicil~e kaç. ~uruıa 
mal olduiU#u !kap.erlerine 
1•tkik ettirmektedir. 

yeni bir fütiln şirlCeti 
Tüccar Ilhami S"k~r He 

Ioh\1arlar idaresinin eeki , 
teknik ıeflerindea Ceınal 
Mardiniıı « Altın yaprak » 
faqıinde bir tütiln ıirketi 
tuis ettikleri ve bu aene 
tnbzon ve Pulataaede mu· 
bayaada bulunacalSları öğ· 
reııiımiıtir. 
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Pdzdrlıkla odun satın alım\lcak 
[rıbzon Sa. liJ. Ko, ReisJiğlnJın : 

- Paıarhlda 1500 Jiralık edH Mtia alıa•ca•kbt. 
2 - Takarıır edecek fiıt llaeriıdea yB&de 16 teaioat ılınaoalı:.tır. 
3 - Evaaf IColordaDH bGtila garaizonların41• vudar. 
4 ' PntTlıfl 1 l 1 . T .. ria942 pertembe günü •ut 10 dadır. 
S - fateklHeri• belli gla •• ... u. TNba•• .. tu r:tllmı lı:omiı· 

Yeti~ .. r•..Uarı. 508 ~. 4 

Pazar1ıklo kuru ot ohnacak 
1 ı.hzon Sa. Al. Kom. Reisliiioden · 
1 ...,..,. Puırhkla 480 ton balJalı tur" ol 11tan abaaoektır. 
2 ·- Yu~mm.eo bedeli ISOQ Ura ilk lem'lrııtı S600 lhıdır. 
1 - Şartoıme her .ıoa komlıyooda ıorofetmır. 
4 - Pııarhlı 1 t 2 teşrin ~42 çarpmba enoo saat 10 -a-ır. 

k t:..:t•teklllerln belU ana ve 11attı rtra'Hôn eetuı ~ma 
OID-,uaa•awArıcaıtlerı. 788 4 4 

KQp~h zarfla sığıreti ahBqıcol< 
il'ahZıQD Sa. Al Kom. ReidiR'!nden : 

• 1-rlapah -sari *l~lile talip Qıkmıiıiı*1adaa Pnerhkl• 21 
._ ~ıf!t Jııl ıllOaaaklfr. 
~- ~Dl"'meu btd•U J87i0 lira ilk lt•lnl'l 1406 •belır. 
4 
~"fi Af J(olorduapo bOt~ gıratıonl•l'.ffff. Vf'-flhr. 
- ••rl•IJ ~S '1 Tışrla 942 çarıımba ıu·~~et 10 cladrı. 

s- lıt•kltıerhı tıllf taa •• ıaatta T.ı~~ıoa 11tın alma ko· 
•leJOnoa moracaatllra. 858 1 1-4 

d ( t ' '{ 

Açık eksiltme ite eşya 
. nakliyat eksiJtmesi 
inhisarlar BO$müdürlüğünden : 
°ltabzondü Maçka, Torul, G&mlMae, Kelkit, Şiran •a Ba,burda t•rtQameıi •u~ibince bir aene mllddetle 

11 ~edilecek (300) ton ( tu ve barut hariç.) nbi.Q.,lar 
;-• de Ve etyanın naldiyui 16 - 11-942 tarihiadeıı iti· 
fi?· 1~ Jilu. -.Gclclotle açık ekailtmey.e konulmqluf. Ta· 

P rıa ıbale '8nll olan 30-11-942 pazar~eJİ ~nG •• 

at 15 to ~900) liralık mu••kkat teminat ma~uıl~ıetJ •· 
'M lphıaarlar BaımUdürlüi&nde mlltffekkil ko .... J:oDa 
..... ._.lallar.ı ve ıartna.mewi görmek iatey~leıia S.p&· 

~ ioe u-rı ları ilin ohıuur. 1-3 

6-4 
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~apah z9rf usu!·· ile ku ot 
satıA ahna~aktar 

Trabzon Sa. ili, Ka. 'f?tj/$llğindiii : 
ı .. Kapalı .. H <u'kulü ıle 60 on bılplf k.aru ot IStıa-.h•lcalı1tar. 
g • Muhamm•n betieli 6000 ira ili..: tcmiıııb lliO ltfadır. 
9 .. Evuf KoloT~unun "'1>üNaıarni&ôalil r~DCla var••t~ 
'4 . P.aaarht' lG 11 Teşrin 942 pazartHi ııaü ıUl hl fladırl 
5 • lıtUJileriD belli rDa ve Hattıi )ına1ua 8!l ••dciea~· de 

tıdf tddditi ~çbile p :zırlayı~lara t~ltf 1"'1e~tupl•'M\• ekı~lt" •: 
tında• i>ir • .,t,ne\ J:rabz.ol\, ••h• •ima kmpleyoauoa tevdi~l ra. 

• 
5 

au J•·& 

Trabzon Sa. At Kom!ı. ReisliğidcMn: 
1 - PnarlıktA ~1(> tmrOduo safın 81\oecakhr. 
2 - Tilimin ealle0<"!öe4e1 7Jj0 ~1tlt.a ılt t91111aatı \.58-L iVa 20 

~uşmr. .. 
3 - Evİaf KOl~d'llP® bfltQn Gıı wlıQRlarıodı varl1r. 
4 - Pazarhtı ~ :l teşrlo 942 Pazsr\fıtl ıono qıt 10,30 dflidir 

h $ - lateklllerhı J:>tılli ııuo Ye ıiııt\a T1ıı'bıQn ııtihılmıi ~o-
ml11onuaa mflracaatfi!\1. ..,, v ' r 

opalı zarllei SJğır ti ölıngcal 
~rClaPı\in satın alin 1te)trlfsyo'ıiuodn · 

:A- ;.490 say.Ilı k,apunae :.3 m'l.i.f~!'d.e ı~~f{Rati 011 
alil ton sığ1r ı)ı kapalı zari usuJı~ rMinakasaya çıkatıl· 
mtştlf. 

B·- Tahmini bedeli lemlnat1 900 
lit.ıdır. 

C- E~sal kolortlu evsafında olup ıartnam••ilf/e 
mündt.rtt~ komtH~UZ ""'-göıülebilir. 

L Münakıu•$P 7. 2 teşrin -94J C•mM.Jm~ü 
saat / 1 dfl,..Jc mll&Jon.urnuzda yap_ılacaktır. 

1stek1ilerifi belli gün v~ saattan bir &t'Tvvel illı ttı· 
m{~t 11kçel.erlle 11e ıvrakı müsbitı ve teklif V1f11ctup1•rrnı 
komisyon reisine tevdi etmeleı i ilin olu~. 3. ' aol 

Zeytin safın altnacaktlr. 
T rabzo Sa. Al. Kam. Re~sliğioden 

1 Pozarlı~l• 3000 kilo segtin ıatm t1lınQCf~tır, .1 
2· M•hClmm !11 itd•lli 2400 lira ille teminatı 18ff Rratlır. 
3. Evsaf }<plordanun bütün ıarni~onlaHnda u rJır 
~ Paserlııı 12 (}. Ieırin 94'1. perıımbc fıl1trJ HH 10, 30 Jır• 
5 l.ıeklılerin oelli ıan ee 1aata Trabaon "'''' {il llf.4 Jco,,.fıgo 

nuna mıiraceatlarr. 19~ 

Nakliyat açık eksilınıtsi 
T rabzoo Sa. At Kom. ReğislitJnden . ' 

ı - Koıhıtıolıkca pıaılı &OrllldOrtıadeo ıe-.ıt fiabUlndr 
ki SOO ton nakliyatın a\nk ekııltmul 10 ton uzstıf1111ıar. 

2 - Mubammea bedeli 5000 lira olcip munktat te•taıt 
ıso liradır. 

$ - Bv~ı ve otrılt KolordUDUD ~pton ı·~•oolınad• 
vardır. 

4 - 'Eli:llllite ~G~Q 10.11..tetrla 94 :> 1ahano~ ~~t 10 ••dl'· 
ı - l~t~ıt\lı.)rla .belll ııo •• Hatta T'ralM>ii $at.11 Al_. 

K•ımlı1onuoll ım11rıöhtlan. 8J9 

Kapat. ziıflo odun alınacak 
Gümtııa~e sa. Al. Kom. fteislititicf~o : 

ı - ıia,P,ala. ıa rf ,uıulll• ~ loa odun ••1'a alıaıcaktır. 
2 - Tıbmtn bedell i3400 Jm olup ili teınlbta ~20 llrıdıt• 
s - Şartaıme 267 kuruş mukı~lllnde komrıyoMlaa alJDlfj 
' - Bk1Utme11 ~O- ı 1. Tetrln 9'2 Cuma &Dal ı .. t J 

de GO•Ota•• <laroizoo 1AllD Alma Komıa10•1111aı Jıpllaoakllf· 
6 - latnlllerhı Wll ela ve ldltı SHUDUa 32. m•detr 

ılndt tarif edlldlQl Yeçblte ba11rla1ıcaldarı t..U aeılAUpAlr": 
ıkllltme uıtıadao bir ıaat ıvvel veımıltıf IAııaıdır. Poıtıdl• 
ıeolkaıler kaiul _.Um-. i'1 1~ 


