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Raôyo mera !tlanna 
MÜJDE\ ER 

Her ç~şll her boy ve ea maruf ve ~0 meşbur 
Hıdyolaıı ıer1anh ve AkU nl1lıl 1 0rHl 

taksitle en ebven fiathırla 

HARUNLAR da Bulursunuz 

PERŞEMBE 
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~ Her çeşit AklmtU&tor •e Bataryalarımız gelınloUr J 

Balk-anlar 
va z iye-tinde 

vuzuh 
Bulgari.tandan sonra bal 

kanlarda Almanların alaca
ğı vaziyet ve mihvere davet 
edilecek olan devletlerin mu 
kabil durumları hakkında 
kat,i bir fikir ileri sürülemi
yordu. Çünkü sıkıştırılmakta 
devam eden Yugoslavyadan 
kafi bir karar haberi gel
miyordu. Yugoslavya bir 
aralık Almanya ile bir an· 
laşma yapmak üzere idi. 
Fakat mihver işıaline gir· 
menin miili benliii feda et· 
nıekten batka ıııana11 olma· 
dığını çok iyi düşünerek 
kat'i kararını veren Yugos 
lavya bugün balkanlarda 
k~ndiıine teveccüh edecek 
bir taarruza derhal kartı 
kQyoıağa haı1rd1r. Son en 
büyük taarruzda da düşma 
nına daha a~ zayıat '.ver· 
diren Ye artık zaferinin ta 
mamlandıgına inanmak la
zım gden Yuaaniıtdn önce· 
den fikrini açık olarak an
labııııhr. Elen milletine her 
banıi taraftan gelecek en 
büyük tecavüz mutlaka mu· 
kabe1e KÖrecektir. Ve Elen 
milltti bir ıavaıtan diğer 
ıavafa atılmaktan çekinmi· 
y cek, bilikiı ıevk duya
caktır. Çünkü her ıeyden 
evci tarihi ıerefini, miUi is
tiklalini korumağa azmetmiş 
ve bu uğurda da hali kan 
dökmektedir. 

Türk milletinin kararı 

iıe bfitün dünyaca malüm · 
dur. Şu halde Almanların 
balkanlarda gütmek istedik· 
leri ıiyaıet mevzii olmaktan 

Almanyada 
T rsaneler 

Çorçilin 
Bir nutku: 

Londra 19. <.A. A. ~-:- 1 AtlaAtik m_ ydon 
Hava nezaretının tcblıgı : l 

Tayyarelerimiz dün gece Muharebesini 
Brf.men ve Vılhelmshaf~ni 
bomb·rdıman etmişlerdit', 
Bu şehi .ı lerin liman ve sa· 
nayi mıntakalarıoda birçok 
infılaklar ve yangınlar gö 
rülmüştür. Roterdamda ben 
tio depolarında büyük bir 
yanım Ç\kaulmıştır. Tayya 
relerimiz em den Ye olden · 
burga da hücum ~tmişlerdir. 
Bir dü9man tayyaresi dü
türülnıüştür. Bütün tayyare 
lerimiı üslerine dönmüşlerdir 

V ugoslavyoda 

İngiliz bombaları 
Belgrat 19 ( A. A. ) -

Yugoslayvada bir l hudut 
tehrine düıen bombalar hak· 
kında aşağıdaki resmi teb-
li iat yapılmııtır. Mütchaı-
111Jlar bu bombaların İngiliz 
mamulitından olduğu neti
cesine varmıılardır. Keyfi 
yetten haberdar edilen in. 
giliz hükumeti kendi nam1na 
tahkikat yapılmasını emret 
miştir. 13 martta İngiliz bü· 
kameti, Yugoılnv hükiime 
tine bu bombaların, yol şa· 
şırma netice:;inde İngiliz tay· 
yareleri tarafından yanlış· 
tıkla auldığını bildirmiştir. 
lagiJtere hükumeti bilmiye 
rek sebebıyet verilen bu ha 
diae hakkınd~ . derin teeı· 

sürlerini bildirmiş ve bu yiiz
den zarar gören eşhasa taz. 
minat vermeğe ve maruz 
kılanan ~hasarı da tazmin 
etmeğe amade olduğunu 
ilive etmiştir. 

Kati su rette 
Kozan. 1alsyız 

Londra 18 ( o. a. ) 
Başvekil Ço,.çil rlenİ% aşırı mem· 
leketludc gashgan Arnuikalrtar 
cemiy•tinde Amerikn11 büyük el 
çisirıe hitabel't demiştirki : At 
/ant;k meydan muhauMsini kati 
ıurette kaı:an111a1Prz ltiıımdır. 

Alman deni• lt.uottetleri A 
merika sahiline kadar geçmiş 
münferit fl'!mılerlmiz.dcn bir ka· 
çını daha şimdiden batırmıştır. 

B•· taraflarda adamı%111 ıarp 
oçıklaruıda ıitlcf ,tli oe amansız 

flermez bir mücadele goprlmak. 
tadır. Ta.ki mühimmat oe arda 
maddt:leri akını duımadart tel 
tİn burada Cif! orta ŞarıJa fOfJ• 

retlerimiı:i ôz.altamayacağıı Bu 

mcg4 an o ,a,,.~a karşı kog':'a~ 
için biitüıı lcuaret oe kufl11etımıı: 
6üt4rt kagnaldamm•ı bütün sa · 
ntıl ve ilmimici kulları.ıgo•uı 
K•uvetlerimls her haf ta artma ;. 
ta.Jır A ia v• ••iliz/er üstündd <.i 
haua kutıo ilerimiz sür'•ile ço 
ğalmuktadır. Dün üç Alman 
deniz ali1sın111 batırıldığını haber 
aldım. 

Bılirsinis ki lehiikeleri mil· 
/etten gi&lemek adetim d,ğifdir, 
Bunurı içiıt tehlikcl~rl bildirdi. 
ğim zama• bana inanılmasını 
istemeye hakkım onrdır. Fakat 
Hil/e, ve aue1ttsinl• lnıillt!!Tt: 
ile A'11erika Bill~ikler.i .araiın 
Jalc.i ı.ollurı kumek •unları bir 
birinden tııyırmalc rıe • birbirini 
müteakip tahrip etmek mecburi 
yetini lıerku anlaıabilir. Çorçil 
bunda ı $OnTa dost fit arkadaş 

misa/uin 1a fu;getini ue meıagasrnı 
ÖU'T!İlŞtÜr. 

7 milyar 
Kanunu 

A. Hılmi Kalaç 
Cumhuriyet Halk Partisi 

MlDtakamız müfettişi Kay: 
ıeri mebmıu muhterem Hilmi 
Kalaç bir müddetten beri 
bulunduğu An karadan teftiş 
mıntakaıına avdet etmiş ve 
bugün Karadeniz vapuriJe 
şehrimize gelmiştir. 

Hilmi Kalaç tetkik ve 
teftişlerine başlamıştır. 

Almanyayi 
Bombardıman 

Berlin 18 ( A. A. ) ·· lıtefsaı 
ajaoaı biluiriyor : .P.:.ı sabab erkrn· 
den lnıili;ı; filoları Alınaıayanıa şi· 

mal uhilinde uçmuılu ve yAngıo 
infılak boınl.>aları atmıılardır. Halit 
aru·ııda ma !esef bir ınil:dar za. 
yiıt olmuştur. 

lngiliz faaliyeti 
garp çölünden 
Balkanlara 

intikal edince ... 
Londra 18 (AA) - Deyli 

tf!lgrrıfıo lıkoaderiye muhabiri ver· 
dıjı bir haberde loıiliz f ~aliyeti 
nia rarp çöliadeıı balkanlara ioti· 
luliaJen beri doaanmamız her 
za:noakia::iea fazla lDeJJıı\ bulun· 
aıaktadır. Eden ve dilin f ılod!!ID 
buır olmuıaı istemeleri üzerine 

lhlamur ve Huş ~,.----~------:tr 
ıı Kahvede Sohbe:U, 

Memlıketlmlıcle bir fldaa· 
hk. teala edildlı}ioi farı e~elf m. 
Bu tldanhtın mllhlm bir parca· 
ıını ihlırnur ve buşı ayırmak 
lllzımdır. ÇnokU yardua:uzdı 
ıhlamur pek :lzdır. Halbuki ılı· 
lamur portakıı l ve mandalina 
glhl ber evin br.l}çeslnde ve tıer 
b ıı ğç ·miu en eyi bJr yerinde 
bulunmaya lılyık. bir a_Jtaçdu. 
Ya%tn çiçeiiolo çJk Q'Oıel .ko· 
kmılle, kı~;ıo da nefis çayile ıb· 
lamuru snmeyen yok gibidir. 

~-~----...-/ 

lblamur çiçeği evleria .tal· 
ml bir ııac1dır. Şu halde l}edea 
her evin baiçuılade bir ıtılamur 
atacı bulııamasın ? lbtiyacıoıı· 
d81l fıtılı ieleo ıhlamur ç\çeQi 
tıediye edUlrıe b.aald k.o~şu· 
nuzu ıHlodlrmes. Sahlmak lı· 
tenine haakl tıtclt almak lıt~
meı "I B11 küçOk. mQlib111larll 
ılılamuruo kıymeti "' ınıııau 
aoıaŞı1aı19 olur. O bald• ıhlama· 
ra çok aeullm Ti bir tld .. Iı· 
aımız oluraı ODUD 19la aQm· 
ıtuo merlebe faaJa bfr ı•r •1•· 
rahın. ÇU.nkll ıhlamur umQal 
bıtçelerl .,. ıol keaırlarıoı dı 
ıOıleyebllecek bir ıQaçür. 

Hele iHlş Jıprill.h ıtılı· 
murua &Olfnl çı>k k11Jf old•· 
tu lçhı JOllara terclbea dikil· 
melidir. .. 

Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar 

- Ruzurltin nutkuna dinle· 

Jiniz mi ? 
- Bena bu nutuk, Av11ıpa 

• er ola-hurbinin ne nede .l/e munc "h"' 
k ·ı d den tarı 1 

caıını cıp açı 1 a e t d. 
oe son nuluk katul tdilmeli ır. 

- Br:nce d~ öyle... ne lıar• 
• . / · gi bun· bin oaraca~ı kat r nt ret • 

d•n daha iyi belirt1eek bır nU• 

tuk sö,Lenebilir, ne de bana ':~~ 
· · · e bügu~ riltc•k ceuabın tiınltnrrırg 

bir kı!Jmeti olabilir .. 
- Çok doğru sJglıi11orsu~~z 

k 

" 

. ,,.. dhiş sigasetmrn 
ar esım .. ı e k 

bundan ~onra oynayacak oz~ 
kalmadı, oaziq~t ü11lı göstırigor 

- Denizlerin dibinden kor· 

JcutmtJja çalışrgor/al'? 
- Bunlar lıük'"ü11Ü arliıra.n 

ll ·t ·r dtlerttır. fiyevriden müleue ı ı a . . de 
isle.aralıklar, lı~r~ ~ıuu~~ tıal;n?/.. 
baıka türlü du~unulebılır m 

· · · celıci ol· - 'J;ezcanlı, ganı " 
l ·ı. . k ttiiç zararları martın te a rsı ço • 

..,,rmıs? 

... - bir 
- Battallılc. çok zararlı 

• • /ii ace· haıtalıktır. Dür6in f1Jrlll 
lecillk karlıdır, Hatuelcrini tem: 
kinli aiamrganfor baıtı;ı gttı 
ıörmu1 çukuru düşerler / 

- Bir milletin bütün fuJ· 
. , . b" düşünür, 

lırı ıl ele varır, ır _ 
her birirtin kalbi bir maksat u~· 
randa çarparıa ne olur, bilirmı· 
sin ? -

- Ne olucagı a~ilccir .. O~ıi· 
n• hiç bir kuuoct ;Jagan•a•, her 

.. .1. d ' .,_1 1• 'ak4' yıldı· 
m•ıı •ı ın ır sı~ t ı, r • 

- ' ·ı •çer mtıt la, rım ıur atı • e%er ı~ ı 

ii~ Türkler iİbi ... 

- Yaıasın asker 11.rk./miL· 
. M ·11· Şt{ ımıl letı, gaşasın ı ı 

lttöni. 

- Sinek ölaiirmeıi saf er 
bo ·ı üıntt• ıaıarak diittga il• I 0 ç ? 

ıe kalkanların lıali n• olur 

_ • Zınk Jiı• oturur 1 

- yahu ne kuootili bilefin 
ibaret kalacaktır. Eğer Al· 
aıaoya, Romanya ve Bulga· 
ri•tanı İfial etmekle harp 
İçindeki vaıiyetinc kifi de· 
recede bir ıııenfaat temin 

Bükreşte 218 Pa
pos Tevkif edildi Vaiing{on 19 ( 11. 11. J filo vızife9iai tam ve b, d.sesiz 

Mümessiller mecl;si reisi, olara\( yap:.oıı ve yapnakta de· 

Çsbuk ıetitdlji içlodı ıtı
lamur tercUı oıuıur. Y 'Pt•aı 
ile ÇlQeti llt Ye kHif iölgHilt 
dlaer aaaçlara mUreccJh • OlH 
ıblamurua kereıitealde marın· 

eoılukd~ tercHıea k11Uınılır. 
Y soi bir erni aahlbl erazlıbll• 
bir kuunıoı ılılamura baMr etH 
blltıeıııtp J"rln fıUalni faılaslle 
temiu .clebUlr. İilt• bıaataa l9la 
ıhlamuru çok Hvtlilll. Ete~ 
Belediy~mıı halka n fu.riı 

bUJUlt f,llc1eler tımlo ıdecık 

olan 9lr fidanlık tealıioe hııkio 
bulama:ıu bı1ı;kı fıdı&olıldudaA 

ıbıamur tımloide mQoıkQo " 
k.oı111dır. Hut• K&li&1ce : · bıa .. a•· 
cı btıki t1101mıyorııoıı. Belki 
llk det'ıt uımlul i~idl7orııo1L 
Slıe y•l>HCl olası bu •tacın 
tarıtı\:•ııl t_,uuk edıUrae but 
mewıekeliuıiıio •a•çltmııda.11dı. 
Eneıca liı,pa, fün. Of, SUrm• · 
.11e va 'f r.abıoaa k11dar &•bil ve 
dallllde buluoao bu ataç oaıul
u memleır.eUmbdeo uıaklafb, 
ı;lmcaı Rı111a1a matııuı bir •i•Ç 
ıibl utau. du atacın lı•• JOY· 

•e parmakların uar ? • J ili 
- Hcnklwaizitı/d 0ı1• .

1 
ıjt 

6' d•ıa •• icaiında onl•r ıu~ '" 
ecl• ... iıse iqal ıiya1eti 
mevıit olmaktan çıkacaktır. 
Fakat o zaman baagi tara-

B Jkreş T!J ( fi, fi. ) -
Naşredilen bir tebliğe göre 
isyan hareketine iştirak et-

vaaa oylemittir· Tehlikeli mıotak.a· 
büyük Bı.itanya'ya yard~m_ lardao bGyilk ticaret ırem.leriniıt 
için 7 mı/var dolar tahsısı reçiıi Joaaama v• tayyare luıv· 
hakkmdaki kanun l~ııha~~I·. I vetlerimiaia inl\Dıl~u dereoıdo 
mn yarm kabul edılecegım büyük. r•yretl.,rıle 11U1nal:üa ol•nth!! fa teveccüh ederıe, taarru · 

ıu tidCletle mukabele göre· 
cek Ye bu wpııpıa umumi 
eaniyet bakımından baıka 
teldller alacak ve esas he· 
defleriaaden uzaklaşmamağa 
mecbar kalan Almanlar bal 

tiklerinden dolayı i 18 pıpas 
askeri mahkemeye veri/mis· 
tir. Ki/i$e makamları Pa· söylemiştir. Bu f aallyetia tam tablosunu 

paslarm hqJSini mesle,kten 
çıkarmıştır. 

- - --- ~ çizm.,lt bu bılen npıl111altta olaa 

kanlarda çok feci akıbete 
dlifecektir. 

Cemal Rıza Çınar 

İtalyanlar esir veriyor 
Nairobi 18 ( li. il. ) -

Temizleme harekatı devam 
etmekte, alman esirlerin ve 
iqtinom m11lzemenin mik· 
d11rt artmaktadır. 

Şiddetli İngiliz 
Halkevinde 
Konferans 

Hücumlart Akçq~t <lfusususi) Kaza. 
mız Hallı.coi calışMcları arası11de 

londra 19 ( 11. fi J dcılın e,uoelden ltıuırlanmrş flf! 
Ş;mali 11/manyada liman pıoJram altına alınmış k•nf•· 

fara yapılan şiddetli hücum- ranclar .Hrisind~ : birinci kon· 
ltutn en büyüğü kildekı dok- feral)s Ka!Jmakfrn Ba1 Cemal 

/a ra ve endüstri hedeflerine G.P< tan tarajı{ldan 17 • 3 • 941 
tevcih e.dılmiştir. Vılhelms salı gecesi o:Jat 21 J.e Halkeoi 

haf en ile Rott:rdam daki pet. ıafo '1 unda verilmiıtir. 
r.;/ depoları da şiddetli hü iktisat buhsına temas eden 
cumlara maruz tululmuşıur. Kaymakam; evu•ld iktisat il _____________ _;_.;.:~.:.:,:.:_..:...,_:_;..:...:...;~~--1 minin ılotuıu'lu, mezheplerini oe 

K 1 t 1 ı • kon unlarını i%ah etmişler oe 
omı e seçım erıne bundan sonra m~shur iktis1Jdi· 

yatc ·ların b11 sahadaki ortaya 

D atmr~ olılukları n.ızar!.g•l•ri ele a v e t ala ık, bu aiinkü durumda Tür-
ldy" Cı.ımhurigetinin ilcfüaıli va · 

H ık • R • ı· v • d ziyrline temas etmiıler fit din · a evı eıs ıgın en : ı.y :cil,.rfni '• faydalı hahisde 
k l 7 - 3- 911 oe 18-3- 941 farihlc:-fr.de ıapılan toplantı im tla mü ·tefid eyl,mişlerdlr. 
~;eriqet lanııl olmadıfındıın komite Jl!çlmleri y:ıpılamıımıı olan Buna miit~a/cjp saıla birJıaç 

Uiıet, Tarih nıııJu, Kitaprara9 c.ı• lıalk derıhanelerl ıub•lerirtlıa mi /i lı•aa çalınmıı .,. C•mal 
Xo,,.~te ••çinıl•rl 24 -3- 941 Paıa,leıf günil aksnneı H'lt 20 30 o Azmi Telli terafın.Jan ya•ılmıs 
0

• lc~qcitlrJJc, güul ıartatl•r, s.,11aı gardım o~ ıpo· şubelerinin oları (T•rlc.01Lu) adlı, fiiıel bir 
Xornıt• ••çirralui 25-3· 941 Salı ıllnü alcs•mı 9in• ıaat 20,30 e1 man:ıume; 'in• lc.endiıi f•mJ/tn· 
telllt ıJUıaiıttr, Bu ı•hil•r• lc••ıtlı ua orlcatlaıle1mı ı•lcarıda -.lı Jan olcunm., " toplGntııa ıon 
ı•~" 1•11 " •••1111'41 Hellcnf-'e ,..,,, hl•11,,.•luı ''" .ı.,..,, "'""'''"'· 

şey lerı biidirıııek: raıxıanı henüz 
i ~luıo.nişt:r. Fııo, yap ılac'' v::.zi. 
feıini wuvaffaltiyeUe ıoaa erdir· 
mek. azmindedir. 

Yııaımdo bulunan aeklz ~Ş· 

larıoda blr kız çocu~uauu ıir· 
ml ııııadeıı beri k. iroluuı.J ı yan 

bir rıshataız '"' yQıUnd9p ·u. 
.temadi ıucelte devam ed ,iı!l· 
ınekhı ol :n sııocı ve ıztı · ı· plı· 
rınd:ao bet an öl Uı.ııU beki ' ı eo 
bu 'fllrk }tıVruıuouo BIJD "Z. ı nan 
da iındadıua ıııtten koşar .• k hil· 
mu'lyeae küydutu teşblsl ı bir 
hlfh• zarfında tedni yap ak 
surellle bayıılını kurtarma !:. gl· 
bl bUyUk bır lıezıkat va 1 '·aol 
nııflar göı1termekle bem o•?!e 
ve beırde uıewleketl"e M~ \10· 
cul kaıandırmıf ol11n yU ı ,;ak 
doktor Ba'.f lbr..ınim Ou!'.ı un 
itıt 13ttl"i ~u hilınettea d • l ayı 
k.endl ve mewlelttıtlm . nn ana 
takdir ve teşek.k.Urü bÔyn~ blr 
borç uyar ve adıoı bUımelle 

7ad ederim. 
Trabaoa V. J. Alay K. 

YarbaJ 
A.ll Rm GDnOJ ' 

dtsl lıem de 7ıtpraklai1 ak kı· 
• 1 • 

n&ıa beıaHr, dıtll.m ılılıtmuı il· 
bl da~ıaık<ıır. Kt4bu~u ' çok be· 
yaa, yuprıklıtrıda Ç\)l[ ıertllr. 
Huı1ısr bu İa~ac10 yaprak.lanoı 
bımamöa kıH ıerloe •uUaaır· 
lu. K.rabuklurı iıe klraı kİabatıa 
ıı•l>i la.kat çok iocı H çok öı· 
f,H ohratk .kut kal ıoıulur, ka· 
vak ilbl çabuk b07Ur, .aıHarı 
ıneVltıiılade topraaı ıoku\5a 
~abuk köıı.:teu&r. uu a~~ç ae1• 
yarıtr blllrınisiolı ? Şnüdl bunu 
lıab edeyim : 

Bu ıaııcıu kabuklarından 
mubt~iiC ~.,rı. tte ıt"petler, arka 
çııut~tlıu 1, örru bavullar örme 
masalar, ıii 11 ra Jrnluları, fa11t&1l ı 
.kutular, amoalaj kıatuları, ~atta 
ötme çarı" dalit 7apıl~r. Bırk11ç 
ut kabuau biraz t:ızyıkle fon. 
taıi klı"ıtıııı da eıd~ edtllr. Eı:ı 
eyi g!lcdJil bu ua...ıçt..u yapılır. 
l~te buoun içiıı bazı yetlarde 
Ruılaar buşa ( uıuoıırek tttıç ) 
dabi derıer. 

v •klilü µıeııaleketlmizdeıı 
koYduğumuı bu mu!>ımık atac 
la artık bıırışmaıt uuıana gel· 
mlşdlr. Huş ltiUU mımlt!ketl
uıJıe ıt~erıe çabuk Je!lşlr. 
Ç,.okl m.e•l9k•~AJ1iı 4• onun. 
ntıundır. Mllıtakbel Trabıonu1 
bir aa11'at 1üva81 olarak tabaJ· 
,cu .,ı..,..• lflll r.(t.ııııa•• 

tilr. çelc.tc•ktir I 

i •at •t•· kıaıc~ b Jbil eyledlt ıa t ,. 
d a dav• •• Claı baaı111 ıttadl t 

uıız~ll ODA 
mıllJlı ve tidaa11'• 1 vır· 

b • r uerec•ı 1&1ık old1.1a-u • . b a1.1 J•P· 
'mellyiı. G1>vd~»j 1' 

1 b~ ~aaouı 
rııJdarı işe 1ara 

10 ıniı Batuaa 
tobuoı11ou Jjeied•~• ı teşeb-

nutıdilD ictııtm•Y 
ve1• ıukatea mu· 
bO• ederae ye Jı• A k oııı:ı b&a 
bartk deoU:ııeyı 1 11 okarsa 

ı ıuttıoıl•• 1 

cinsi mem e ı\talırı•ıııa 
lal.ili pı11iaır oıur. 'u1' . J•f&ID•lt 
9lr IÖ.i~ uraır. (Ç ) Huşu 

. .,, •• dık 
iıterHD bır •• Y ., ot•n· 

i · wokac•• 
mıml~kel mııe Oa oab•f 
tarda i eltıbet yatır. "oıalJltba· 

ulr tüccar 1 seoe .ıJorıı ıı:u uaapl 
. l.J aaaınuıa 

nttıtlnJ"kı JIJŞ ıencıU• 
bavutlırıaı, ı::: 

t11ıu111l Jrını, • lit;Harlııe 
riol ıatarıteo ocıbll bıkı· 

' 
rioe ııuşua 

v~ ma~Ları e iı rnı Ol • k ( Alll 
vesi:ıl aaıa.arıt ) d• 
I • l " fit NlShU118 
Hll O i:SO e l 'ôt ··~tt lllUH 

· '? e llCilUI fl ı- ı m~ııııı ' palarıu 
iilafaadaıı oruıuıı .. k::ı~aıı, bat 

l ıo ltc1ıırı, mılJ ar J f (AUab rn.ı 
· kOJlll er ta R111nıo ıyorlar 

o V11lldeD 1) VtılD • 
plıı~alşte Belıdiyamııio mem 
tq.l k ca~ı bY ııeri u~ · 
lt>kete bıra :dJ a•tadıauz unut 
evladıanz u.. ' b 

T... ,, •u şeretda uııün ma7aca• 
kil BeledlJtlDll 4• alt olacakdır. 

Ethem Bilen 

...... re: yaralanan 



.... - -'"-~ - ........ 

11~1111 

Birço İtalyan 
T aburlan 
Tamam n 
\mho edildi 

İngiliz 
Tayyare\ ri 
Alman yada 
Çok tahribat 
Yaptılar! 

(YJNIY8L) Syıa 2 

~- ~ô~ h:~~~z-o~ıc-}-~a~~~uı_u_d-n:~,~3-4~4~N~o~:~lu~(~ir~e~ç~h~a~n~e~T~~~r~:~k·;~;~i~~-
Aç•' artırm!l ile p r .. ;; ç y 1 n i.ca tg i m ç"ılll Hı- • Koc peratifinden : 

:.a .. 

rihc•lr. gayriaıeok .ı lun ne oldu , 0: o kııı. ı n aııh llesi"d n olcurouş oğ KoopertJtıfı nizin .10-3 _ 41 t< t1hi~de y1tp!11Jcağı 
G · ok l b l d lu Sevfetlir" 

oyrıaae u un u u:: ugıJ ınevl.i Trııbzı:ıod'l trc•~rdıın Arif 5-3- 941 tarilıinr:'e ilan olunan umumi hey'et toplan· 
Kilat köyi1 : S 

~dı!t o_lı.ıoıı Trabzon sullı huk"'" tısı. mÜZ/JK!Jre nislihmı da/dur cak ortak 'jelmediğinden 
Şzırken Hzcı oğ'lu Mahmut mahkeme iaio 20 2 94l tarih ve bir hafta sonnıya ttJlik olunmuştur. 

vereıul .. ri fıodıklı2'ı şiaı leo va ~,; -51 no; lu ilıomıle borçlu ba 
rarben deg-irır.eo hıırkı cenubcıa hudutuour: 133 lira 9 kuruş bet Ortaklar1mızm 27 3 - 9 'l perşembe günü saat 10 
M bınut vııreııeleri fır.dıklıJ?ı pua ve 20 mart 940 tnrihindcıa dd Tirzik köyOnd" bulunma 18TI ilan olunur . 

Atina 16 ( a a. ) - Yueao 
, 69wi tobli : Oü1m~D ayni cebbe· 
liıf c tiddetli bir topeu ateiİ•deıa 
aoı:ıra bir çok bombudımu ve 
ncı tıyyaralcriaiıı de işlirakile 

LoDtira ti ( ı. a ) - Bab 
riyo Nazırı Alok1111dır ıiylediti 
biı ntı.ıkt• lai'iliz döıaanırı11ıa· n 
rördüfll ltllyii:. hızmcti ıilıyi,la 
kıydederelıc .töaıaaıya elaa Hn 

ıu itieac ve imnıaı iıbır etlik 

Tapuauo Mart 3P6 t "b itibııre-n senevi yüzde 5 fııiz ve 314 Kireçhane idare meclisi 
~ arı ve 8 ·-=~-==~========-===~~-~=--~-==-~~=""-='"=~=====~=-o::::--• 140 nuınarııda lteyıllı ii dônlim lirrı r.vukatfı1' üc .. cti ve 1~15 • -

iııf.ubaın•o ltıyaseti kuruş m11 ılr:cme m " rifi ve ayrı· 
~00 lir dır. c e •.ı muar fıoıo ö ieo ı:nl'si hık 

Ş k H 
lı.:ınd size tebliğ ed imek üzere 

teo aoora bali lııuır vaziyete ıö aı •n •ci 11 1 u _ 
zl oakletaiı ve lnvv. tli bir diş· vetcıııtleri hrl1aı ~ır;·~ mahıı.ut lgondDrilcn lc ra emri üzerioe ha 

Aç k Memurluk 
Ordu Bel diyesinden : 

fiddetli ve mlHcvııli b6cumlara 
gc9miştir. a2'rııılıtı btiyli: uyiata 
rltf!D a dli,man lııiç bir mınaffı 
kiyet oldc aaeıaemiıtir. Emniyet 
neuretiDin te?li2i, aemlet dıbi· 
liada aiikıltı eldı.ıg-u u bildiriyor. 

Atine radyo!lu Muuolini lo· 
talıtıaıa Arnavutlı.ılıcta 30 kilo· 
aıetrclik bir ceph öıetii.ıdc yeDı 
den taarruza geçıneleriı:ıden ıoıauı 
ltalyııı tabınlarının tamamen imha 
cJilditini bilcJirmişlir. Spiker ltal 
,, aa taarruzl~ ı 11110 ıiddıtlı pilıkir 

t ülditunil knyJ •ttikiea eo.nra 

mıına karadı, dHizde ve havada 1ı- ı u h t.r en ırıı:ıalc 1 en ılcı:aıetg hınııın b .. Jli olmadıfı .. o eu •rı aıut 1 • 
laıriltereyd bücaıa edccefiai oekta cı nı.ıbcn H· · verese erı tarlaıı gerek pos'aha e tebli)? meınurlu · 50 Ura aylık ücretli Belediyemiz gurup merkezi 

C t Oğlu ~uıt f " L • f .ı ' buaların dıt evvellı:iler gibi altiaa reıcl ri tarlaKı ve a a ve ~u ve g rcı::ııe z ~oıtR tara ıo.an ölçü ve atar işleri memurluğu münha!dir. 
kolcuitıoı ıöylcdiktco ıoorn, 1 k . . kısrııf!o mf!ı •r· yapt-rılıı:ı tnlıkıkattan nnlaiılmıı B . . . . . . . 

Amer.ı'·a· vardımı~ın .lo 1•01•1 
1 

ve tarık:ı anı Knyd•o t 1 ve 1 L k - t _ U ış ıçm ehllıetnamesı olanlarm Beledıyemıze 
il n " au na'eo f dk " 1' il il tC m,; Ull&I V8 1 mUrl!Cl\fl 1 UZC• .• 

aamilo nihai zaferio elde edile ' 0 1 lılc rio~ de il~hıcn teblifrıt if aa na lı:ı muracastlan ılan olunur. 
oejtioe emin olciuğuau sö•ılemi~tir. Tııpunun Mart 336 tarih • r r v rıl ş oldu~unrlan vukarıJa =-

1
• ng"ılterey 14\ liUmnuıııda kayıtlı 1 d~ "e yıızlı m88 muraf bo CODtH:U ta· Gayrimenkul icar artırması 

M ıhaaımeı k:ı t' ORuaı rıhi ilı'.lodaa itib rn 16 iia içın 
Artı Yme 

1 ıoo lira de ödemeniz lazımdır. Bu müddet Belediye encümeninden: 
Hava hücumları ~ün, sna;~ı.rıın Y•pı•ıcı21 yer • içiude b• çu ödcınea v--yabud •Özlerine ıöyle devam etmi4tir: 

B:rçf:.k ooUılarda 41şmanı Y u 
saohlar turrııza bııla•ıı ve rİ· Londra 16 ( a. ı. ) - H va 
oıt ede• ltıı.lyanlorı mevzilerden duili emniyet aazaretleriah, bil. 

de •ılcırauılardır. Un aurotle ltal cılirditine rire düı•nn tayyara 
yanlar geri hııtl rl!liD •• arlu•ını !eri düa rece L•adra mıatılı:aaıaa 
ııtılıaı1 bt.ılll11aıaakta4'ır. E'irlaria hlicam etmişlerdir. Uüyük Dlik. 

iiod•ıiııo ıöre ltaı,. .. kuvvetioiıı 1 yaatı olaayırı lıiinı:oı rtce yırı 
ft\IYOUUll Ylrl Jımya azalmı,tır. llH do ıa fiil,IDÜftir. Çıha 'JDI 

Eıirler ara11nda yillıcıe'lı:. r&tbeli gınler 111.abın ilk. autlerıa.l -
L •a IOQ. 

nltıy pek fod11r. dil- llia•ı b 1 d r u a •••Y"r 11 .A.ı: ~ · 1ı:: 

darda ölil ltay4ieciilmittir. Dı;er 
baıı:ı lııölrelert .la beabılır atıl Düşürülen 

Alman tayyarel 
mııtı. Bütti nsınlıka'ırdı 

1 . Y•rs ı 
• J r futa dctrlfıii, ölli tıikhrı 1tdı 

rl 
L.otha 16 ( ıı. a.) - a 

Mart aııbalıı düşıııan ıraaiıi th:e· 
riııa yı:pıln alıcualar çok tiddctli 
•lauştu. Ve fO~ blyük bir aa 
1ıııyı ıhtivı etmiştir. Bu hedofler 

eı10laıdır: rrlindu •ıt:tia rarlan, 
takıi nolıctalıtrı, kıılalır v diter 
hedefler taanudırı ço~ ıiddıtli 
olm111 ve u atlate!l ltlrm ştür. 
ı; yük yaor nlar t•k.1Dıflır. Diıter 

odeflcr Bre aio ıaoııyi mıata 
kı:lıırı, Hambortdn ac:mıi tez&'&aları. 

Bu üç taarıuı bundırı evv.ı. 
ki turruı:ların hepıiııdmn fiddctli 
ol 11şt1Jr. AyrıH lıcetrol teaiutı 
nctklar ya fO iferc, lJ11flaoda açıJr'. 
lımada dol .. ır~ r ıailorc harraı.. 

etlilmif, Bkıj sralı:ta bir Almııa 
maaribi torpillea İf, iıııe remile. 
riH iıabetli t ırnı:lar olınuıtar. 
Şim•Ji Fraaıbda bul eao he eflcr 
devamlı laarrozhıra tabi tutulınuı 
tu. 

Y.r~~iİYıaS~ 1 
ııyn11 gazete 

Baaıldıtı yer : Trabzon 

Yeniyol matbaası 
Umu at nrış•lyıılı idare eden 

Bekir Sükü ti Kulakıızoğlu 

Fiati 4 kuruştur. 
Rea i ııinlcrıo ııatuı ı 

Habeşistonda 
Neler oluyor 

Hıı.iruai 16 ( a. a. ) _ 
11bab re1 ea hildir • t' I Dh lf ır • .,. 
kıtalırı lla!>oıiıtaa4, • ~f~ ıı 
'l 1 ••rıalıte 
ı or •m lttadirlır. Haulı:"t . 
• llm,.kltdir. 

1 1 doya• 

Nııreclılea rtlmi t bl' 
nuhi Afrika havı k..,vıt~ •t •• 
fından dac aabala i:" eri tara 

111 i Z İtaiyaa 
hyy11r ıi tahrip •dildit" . 

ııu ıra li 
ııvcı tayy'l&P•İr.ia diiıflröH ç 
b·ı.ı· ııteıııı 

ı uır• kto.fir uouo b, 1ı: 
bulun a İ~i bo brırdıına f ta fertle 
·ı n YY•re 

ile liç k<'tıf lıynres'rıe bü 
cdilcrclı: yakıldı~ı bildıril c~t cdıı.ıı:ı 

• a ır. 

lngiliz 

Bombardımanı 
Loııdrı 16 ( a 

bonıbardı an tı ' a. ) - f •riliı 
Yfırıııleri · 

gece g'arbi Abı d 1111 rilla 
nya a ~·d fi v Fraaııada bir . _ e •re 

. ıcımı usa(iıı L 
eum ctlıkleri öıı.rtoll . . e ali 

" rnıştır, 

Düş rülen 

Alman tayyareleri 
_ Londra 16 ( . a . 

Dun gece Londra . ~ -
yeni av ta iizcrınde 
f d 

yyarelerimiz ta an a .. d ra n uç üşman t . 

18 .. 0 .. lo:tkik ınt rciıodcn \ eya temyi~ -,-.:J,lt .. 
tesi - uıı.ııne üıadii Cu 

1 
Veya ud iıdei muhakeme yolula 

d 
. :~a~ ıaet O de. Traluo;;ı . r eid olduı!u a.ah"emedeıı ioraıaın 

•ır:ısı • 11 11 ~ ıora . . . 
u• g rı bı nkılmııaınıı dııır bır karar 

1 • lıbu lt•Jrlaıe JJ getıraıtza nız o~bri ic•a yapıl•c,. 
6arlnnııııısı 11 3 nu erJn •rtırnı 1 dd 
baron 940.~52 · N~ iM ı ta~lıirıdıın iti tı ve yina bu aıü ,,t içiod., mal 
d a 1 r 11 1 1 od • llıı :)tır•H• lcu beyanı dn buluaıN1ı.ıı ve bıalaa. 

nada berke i.n 0; l!luayyen nuıııara mııuııtı ı. hııpis o t ı.yık olunıca 
llAoda Yatılı ofıuı~bllnıeıı için ıc;ıktıı ~ınıa ve lıakıkote mubı lıf bayaıo. 
tnal ılnıık iste,.. jrdaı.ı fazla ınaıa 
ınıye v;ı 940 :>·:! 11 er, ieba farına da buluaurunıa hrıpıııle eazalaa· 
aıemurtyeunıız" doeya oumarcaiı dırılı:c fnııı icra emri teblit ma· 

~. Artıraıay: lıııurıcaat elıuılldlre k 
Y•Zıh kııaıetııı oUrnk için yukarı~ a ıc~ lama o lmak fi:n ro keyfi. 
ılıbeUndı pe Jtlıde vııdlbııı;uk yet i ia olunur. 

•Wlinal ıııektııt:Dra nıJlli bir Baakaııın :------.--------
a. 1 e't'dl 4tdlleeckUr(t24) 1 j aA n 

POl•k Hhlbi 1 1 
ıl!k<tarlarıa V• •. •calı:Iılarlı dl~er 
l•rınıQ l•Jrlaı lrUiak hııkkı •ıı.lıı 
rıoı huaueııe •~al llxerlndekl bakı: 
olan lddlala :ı; v11 ıııaıırafa dııJ.r 
lblibaren on~nı 1tbu illlntarihlnde:Q 
•liabllelerUe ~lr~~~ lcındD nrokı 
ı. lıllcUrıııeterı 1 ıneınnrlyetı!Ul 
d, hakları le cap ed11r. ııkal I; 
ılıkta ıatıı be4.pu •lcllUe aabıt oı al 
lırt9 kıluıu.eUnıu P.ylııfo:ı ııınd~: 

• Ooıt.erııu 
•JUrtıll •denlır t illnde ıır lı rn:ıe 
•kaaıu, '' 11 llr ırıııa ıartno.ıu Yal 

ıuınıu 1 ıı 
" b•ınları t mı Om.at alını 
aıJ ve ltlt>ıa •ınaııı•!l kabul t ı 

r olunurlar e oııı 
5 Tayin et • 

121 nkuı Ilı; d: 11110 %Aaıanda 
en 1.':Qk t fa "•4ırdık•. gayri 

l ar ırana Ilı l .. a ııoa ro 
ar ırıa• lhııiııU a e •dllir 
)'llLde • llluhaınon k ancak 
ııat Y•lnı,, b.itilll ıraıctın 

lf lı~yıııııa alı r. bullllılı: ve 
cl1Qer alacakı 1 cagıaa rucbnui lyıı. 
bunı ı l\r bulll.ıı. o an 

Lise Di ektörlüğüoden: 
L1ıedo yıapılacıs1' olaa •t85 

lirn 25 kuntluk vtJ i7 l lira 
tomiaaıı muT k.k. teli mutb k. 
ve ı.:arnrışırhıue in elaUt &i • 
l .. lıp zuhur etw~dıttlocıeı.ı oa 
g a mOdd tlu tcmdldlr.le kar.ar 
verilmiştir. ~4-8- 19•1 puar. 
lesi ~ftüQ sut l4: de H~.lıQnatt 
k.t.uıı gıııdıı M ·rit · u.Jarıoatt 

d .1ireslad inaleai 1 pılfc•tıDdaa 
i t klllerhı bslge Ye t ıoatı 

ruuv!!lt at mc luı>l rıl ko li· 
...!2E.!_mü Ctı.tl rı iı!n oluwur. 

Açık ksiit ile 
öprü inşaata 

1- So~uksuda Çıftc ç mlık m·v~i".,de Bdediyey<ı ait modern i•zioo 
binıısıaıo üç ıeoelilt icıırı :nunodalc şa.rtrıameıi daircıindo ( 17 ) fÜD 

rnöddctlo açık artırmıı)'o konulnıuştı.ır. 

2- Goı:inoıauo bir ıon .. Jılt nıubımmcn ki•a bedeli ( 200) iki 
yü:ı lirıdar 

3- Şartnı.!De Ötnclı:.lt-ri belldiyo yuı işleri DlÜdürlüfüıadeD pı· 
rasız alıı:ıa '>ilir. 

4- Artırma 21-3- 9U Cuwıı gütü nat 24 de icra edilec .. ktir. 
f> - Artırmaya iştira edobUmelt i~in gıııiooculııkta t-bliyet vı 

liyalı:dlı olıoı:k şarttır. 

G- Bu şartı haiz taliplerin muhıı:naıen beıicl üıcriudeo veraook· 
leri muvakkat temisıat mıcbuzlariylo yukarıda yuılı iÜD ve 11atta 

eaıcıiimH• ıaiir•••atları illıı oluoar. •-4 

Dükkôn icar artırması 
Belediye Encümeoinden : 

Hdl bintJsı içinde ( ! }j numara/J 
!'41 qDresine k1Jdar olan icarı 1 ~ gün 
t11mav• çık~rtlmış•ır. 

dükkanm Mayıs 
müddetle açık ar-

ltrt1rma. 25 Mart 911 sa/J qünü saat 11 de :cra 
edilec~ktir. Talip/er ·n teminatı muvakkdta mffkbuılarile 

birlikt~ ayni gün ve saatfd Erıcümene müracaat/an ilan 
olunur. 2-4 

Kopala zarf usuliyle şosa inşaat 
E~siltmesi 

Vılayet Dai i Encümeninden: •dllı::ıı :ı Kfri :ı:ıenlıuı ul~lıı lıadel 
•aıla ı ca lıuıuı::ı ıu e t ınl.a 
laııh ~d;ıkııııuaa Oll Çok OCınuundııo 
ıo 11 balı:ı kalıııak il artıranıu 
lak~ ıı daha \ııındlt ve 7r• artırma 

1 - Trabzon - Oi esu:ı yolunun ınob'de k.ıımıaıo 6j0 ı:aot-

Vılayet D imi Encü- relik ş ·>u inıutı (l64it) iirıa (oO) ıı.oıuş ınu'ıımmn k~şfi üzerinden 

P . •dıa 29 1'lt O lncı ııa nü 
aaat 11 de ... •il 1141 Sah 
J•pılaeak art 

ıroıada ı._ ~ 
YtııJıı ılıı:ağıa ' ""il.eli &alı 
alıu1t1 a rdçhaıı ' iste 

ılarııı 0 
1 Olan dl" 

'lfllm.ı, •icarı K•yrl rııenkuı U l ı>er 
1• çıkın k lrının lllecaı e emın 
lhalo •~llrta~Je, •n ç~;ad n fıııla 
•dUıne1e 

1
" yJe bir bed artırıma 

talebi dQ o hal• yapılııı •1 eld 
&er • Ilı, "" tı 

g Gayrı ea ' 
.,1 unno kluı ınenkuJ k11a111 
mllblet içi ;e lierhaı vey:l11e lhalu 
kararı f&r.tı~I • Para y1 verın VerHeo 
JIUuek lekur:ı•ra)( ktDdaldo~'& Ihı lıı 
olchığa b buJuııao .kını evveıoıı 
r 1 z ildoUıı aıcıııı."a &e arzetmi• 
b"' ı o l " raıı olu ... u.o.ınaıaa h m. • z l'la ona 

meninde VO: 11.Sİ ieİ fiyat CUSl!lil z..irtt k .. p ı.ı 6. f u:ıu!iyie ei.11İt111cfo CODmUftUr, 

'l'rabon - G ·esuo IDhıl yo 'l. - Etıiltme 9 Nıuo 9H ç ır;atD a rü•ü ıaat onb~tte Vi-
laoua .!S•,•746 inci k•lometı esın · IAyot koı.aıı-ında yapılacaktu • 
do 2x5 açıltlıtındn (UOO) lıra ke a - Muvalııcat tuainah (l'l;i3) lirıı (14) k:uruıttur • 
şıf bl:dellı Aıtçcknlc kopruııü ın· -! - lıtoi;iı!arııı ihııle ırüo•Jndea ea a:ı: aelı:iz fli• evvel YilAvet 
11111 '..l l ıiia üddclıa açık clı:iilt ~ fia 1cidiırlütuno mliracaııtla bu işe ıir:aolı: için aı,caldarı veailca 
ıneto kf.loulmu4tur. Muvalclı.at te 116 l'ıearet Oıi111 ltatadıoı vo temıaııtıu ııit ıa1lr.:buz vııya banka mek-
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