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Haftada ikl defa eıku • Si ·ıasi Gazete - Trao:z;on 

Bütün sularda 

deniz hakimiyeti 
Harbin balkanlara kadar 

getirilmeıiadeki maksatlar
dan birinin de prki Ak
dcnizc hakim olarak İtalyan 
donanmaıınıu saklaadığı 
limanlardan denize açılması 
Ye bir az scrb~stiye kaYuf· 
maaı olduğd varit ve tabiidir 

İngiltercye harb illn et 
tikten aoura meşhur İtalyan 
donanması muıolinin ıesini 
açık denizlere kadar ıötüre 
medi Ye •ularda yatamak 
ıcrefini ric'atta tcmıil ettil 
Muıolininin douanmaıının 
devamlı olarak firari Yaıi 
yetinde kalması muhakkak 
ki . bir menu oldu 1 • 

- Balkan harbinin nreceii 
n'tttce b-er ııae oluna olsun 
İtalyanın Ege *' denizine ha· 
kim olmaıı yani btitün au · ' . larda en küçük bir l&akimı 
yet elde etmeıi imkluııdır. 

Eıe boiazını ören ada· 
larm lnailiıler tarafındaa 

Düşürülen 

A 1 m an 
Tayyareleri 
L'ODdrı 18 ( a. a. ) - H·t· 

va neııtretlnln tebliği : Dua 
Frınııs 11bllleri Ozerlode bir 
dUşm n avcı tayyareai Te dQa 
gece Len drıtya yııpılaa bna iıü· 

cumu e nasmda da dör t dOfmon 
t1111ar~ıl dflftrilmoıtır. 

Diter yerlerde ka7da daster 
bir feJ olmamıştır. oıaer bir 
bava neıuetl te~llğlııe 11aıc.ıran 
bir avıı tllo1tt lnglltere Oxerln· 
de llLI dOJmııı tıyyırul cıtışQr 
mOştQ;-. Bu filouun dDtUrdn~n 

dOfınan tnuaresioin adedi 101 e 
ball~ olmuştur. 

İngiliz Hariciye 
Nazırının nutku 

Loadra 18 ( • · a. ) - logl 
llz Hnrlelyo ~tt~m, oeeub1 Ame. 
rht ya bUebl! radyoda ıöylft 
öltt blr uutuktn demi,ttr kl : 
1otllil askerlerlola ıösterdiği 
kablliyell 'fe msliloaaiufn yDk 
sekll&l bususuadll birht,lk Ame 
rlknıa nrcllel karar AlruanJ•· 
nıa mctlubl7eUrıl temin ede· 
c ktlr. 

en çetin müdahalelere ve C b l I k 
bütün . dehıetile mukavemet e e üttar1 ton 
edebilecek tarzda tahkim G 

J edildiiine ınphe yoktur. e ç e n 
balyan donanmasının Fransız gemileri 

·bilbasaa aon umanlara doğru 
CtlelOltarlk 18 ( a a. ) -

'aldığı durum, evclkine na· Oç li'raaııı deotı ıltmı He bir 
zaran diıha faılaıilo tahaı· Fraoı1z deıtOf"rt Çarıamb~ cO· 
sun etmeie mahkum bir an pek muhtemel olarak C. . 
meYkidedir. belnttarik boCasıodaa ie~tttl 

Böyle bir donanmanıa ıorııuuaıtar. 

• şuki Akdeoiz hakimiyetini Malta üzerinde 
e~e alması Mııır'ın vaıiyeti Malta t8 ( a. a. ) - Son 
için büyük bir tehlike tetkil yirmi d6rt ııut l9lndo M~ltada 
toder ı . Fakat lnıilizlerin ne alarm işuetl nrilmt,tir. Bu. 
her ihtimali göz· önüne ala gQa ötltıd•n sonra clUşmın tar· 
rak şarki Akdeniz hakimi· yarelerl çnk yQkl'ekten uçmuş 
yetinin de daima ellerinde lar '" datl bataryaların ıtefil• 
bulundurulmaaı tedbirlerini ı..;.;,k_u..;.e=tl..:••;..m_ı~şl-"r_d_ır ___ _, _ 

muhakkak ıurette almıt ol 
duklanna göre böyle bir 
tebltke taıavvur dahi edi· 
lemez. 

Balkanlarda vaziyet ne 
ohııraa olluo, Aılmaularca 
yeniden milteaddit hava iiı· 
leri elde olmuı fanedilıin, 
yardımcı • kuvvetlerle ıarki 
Akdeniz hakimiyetiain ltal
yan eline geçmcıi İngiltere· 
nin zaferini mütkil bir mev 
kie ıokar, Bunu lngilterenin 
pekili bildi~ için ~ yaziyeti 
İngiltere adalarına yapılan 
htıcumların ıicldetle pihkür· 
tGlmekte olduğu ıeklinde 
temin ~mit ~ bulunduitJJa 
ka tiyetle i11aomak lazımdır. 

Cemal Riza Çınar 

HAtKEVİNDE 

Bu akşam aile 
Toplantısı 
Bu akıam aaat 21 de 

Halkevi aalonunda güzel 
ıanatlar k o l u tarafından 

" aazlı ıözlü bir aile toplan· 
tııı yapılacaktı~. 

•Haber ıaldıiımıza ve bu 
hutuata yapılan proğrama 
t6re davetliler iÜlel t :~D 
•e eiltnco~i bir aece ıeçir 
fllif ol•caklarchr, 

Adliyede 
Tayinler 
lerfiler .. 
90 lfra moı:-ş/J adlire baş· 

müf<'ftlşliğini! lbr<1hlm Et 
hem Sargunun terfian ta· 
yini üzerine inhilal eden 
Trabzon ağır ceza reisliğine 
90 llrı ma~şl1J adliye bas 
müfettişi Hatemi Şahimoğ 
lu tayin edilmiş re dünkü 
posta ile lstanbuldan şeh· 
rimize gelmiş, v11zifelerint1 
başlamıştır. 

Trabzon C. Müddeiumu· 
misi Salih Esat Alperen 
SO lira maaşa, hakim rah 
mi flnlı 70 liraya. asliye 
ceza hakimi Rahmi Cemil 
Bi/man 60 /ıraya terfi et
miş/erdir. 

60 lira maaslı Trabzon 
sulh hakimliğine Dr:mirköy 

-~wh h~kimi Tevfik llydın· 

gök tayin olunınuştur. 
Vakhkebir hakimi NejtJt 

Egemen 50 llra maaşa ter 
fi eylemiştir. 

3!J lira maaşlı Trabzon 
MüiideiurrumT muavinliğine 
Maçka müddeiumumisi Ruc 
tıan Kü/enkin - tayin edil
miştir. 

Kıymetli aclliytcilerimizi 
tıbrilt ederiz. 

17 ~= =z= .. -== T= r~===-=d~=l çok şiddetli ~---- __ ___, 
IAÖ!} U Y a_fa_n /lŞ 8.r muhar,eb.eler Ne diyorlar 

Ne konuşuyorlar 
( _Y • • • d oluyor . . 1 bl 
oevınç lÇlll e -- - - Sicilya /Je /1 .us 

"' milttefik ordular arasmda yeni gark hıdıse· 
Koo,er..tif oe Ziraat bon 

lcaıt tarafmJt 'l köylıJ vatanda~. 
larımısa pı>/c vakrnda tevzi edi. 
lecek o/ara mı:ıır'ın tevsi lıa%ır · 
b:.larına t ili: fetln her tıırafında 

baılanmı# rr. Kaqmalc.amlt1.r, muit 
tar oe rtahig11 müdürle1ile sık 
srk ternas ed~relc bir haftaya 
f<.,,dar Ucm -ıli rnuh temel olan ha· 
%trlılctann fkrtalin• ç'lltplmakta
dır. Bu h, ıırlıkların netice. 

300 Alnıan 
Tayyoresi 

le.nmesini mlıteakip teuıiat başla 
gacaktır. 

Yomra lıalkı ·, ıeçeıt ırn,,/ci 

lcoop--ratif lıe_qeti umumige içti. 
maınrla verile11 karar ueçhile 
teo•iatın b 11 e l l 1ıuı ... Julcları 
yom.ra tıalıiyuirıtle qapılmasrnı 

talıp etmektedirler , aldıiımı:ı 

bir halJere göre JOl'Jlra halkının 
ha haklı orıuları raaaari dikkate 
alınmr:;trr. 

Yunan ordusu 
Muhtarı el olarak 

Atine l'/ ( a. a. ) - Arnavutlug"" u 
Yugoslav yaı lan buraya gelen 

bir lngiliı: nbayı Belgrada T ehliye fikrinde 
yapı:au hüc ımlar esnasında l l 
Y · l · · ' Kabir• 18 ( ı. a. ) - , ı ugos av t.ıyyare ermın IQ t 1 hflll d b 

1 . ma mı ı •n ma er e e-
ve 7 Niı:ıncla 135 A ma1ı ( yan oJundutunıt göre Yııa:ı n 
tayyareai ta brip etmiılerdir. I orduıunua Arnnutıuau tebllve 
Yuıoılav İ>i.>mbardıman tay , Ukrind~ buluoma11 •ubtemeldir. 
yareleri Bulzariıta.na yap· 1 Yugo~lııvJn harekAtındaa ıerlıe' 
tıkları hüc .ımlarda çok A l- ' kalın çı>k bOyllk ~ Alman kuv· 

t · t h ·p el:nı·ı Htlerl, Ar.aavutluktıkl kunet· man ay,aresı a rı • • 
• . 1<.ırlol DOm&JI edMek OlH Yu 

lerdır Yuıoılav hava kuv- nıo kıtılarıaı gır171 atı:aai·' 
vctleri tarafından tahrip muvar:eık olmutlar,:tır. 
edilen Alman tayyarelerinin 
300 kadar olduğunu ıiyle 
me;ktedir. Yunanlılar İki 

-~-· 

Y uoan topraklarını feri olmuş 1 
- lnglliz donanmastnm 

kqrış kari$ kontrolünden kurtuluş ol· 

d mız, olamaz, hiç umulm•,· 
müdafaa e iyor: dık yerde hemen yık•lır 

--~... ı ben - Hakikaten öyıe. · 
Almanlar ce yaralanıp parçalanarak 

Agır zoyıat batmak muh kkakolduktın 
' sonra usluca şöyle bir te· 

verdiler . . menna ile teslim olmak da· 
ha kar/t değ/imi? Atlae 18 ( ı. ı. ) - Rı4JO 

dün ıktam ta deklar1110•• - Bu harbin sonu ne· 
Ttrmlştlr : Or•ımuı H mltt•· reye varı1cağı belli I 
flklmiıia atlr11lnl aaudaae mu· _ lngiliı zaferini ? 
kavemet etmekte H vataD top _ Oaa hiç şüphı yok I 
raklarıoı kırıt karıı mQdıfıı d 
et:nektedir. Her tarıttıa tok - lontlra radyosun " 
ıtddetU mahırebelır olmakta· arasıra çakaldan bahse~fiyor. 
dır. oa,ra111, QstQa luıvntlue bu ntldir 111/ah aşktnlJ 
raeıae:ı ıtır darbelere uarı}Dlf· _ Bizim bildiğimiz ça 
tır. Miıtteflklır bııttıaın ••I 09• kal/ardan mı ? 
oahı Almu taarruzlarına 171 _ Ne bileyim pen I Ta· 
mukavemıt ıoıtetaektdfr. Ah t k 
man bna kıınetlerl btl70k btr kip ediver de bak. yine e • • 

ı f11Uyıtte bul•o•1or. Fıtat ıtır 1_r11_r_e_dı""!'er~/~~-
u7iat vır•lttlr. _ Yine başıntz asık, ne 

Gtrbl !lıkedO•J.•tl• Al•H 
kıtaları Kalımbıka lıllkaaetla derdin var I / •e ilerleme gırre•l•rlae denm - J:Jorç. borç' bo~ç, 
ed17or. BDtD• gln Erilrl 1&1•· - Şu mide detd!nden 
takaaıoda Dromı >:aebflnla ıar- kurtulamaclm, gitti 1 . 
blae tetclll e .. Uea ltılyaa taar- _ /1 lllratler, ben sıze 
rtıılım pnıktrtOl•lfttır. Fakat l'orbadan bahetsmiyorum. , Al t . ..aşman d•n•h bir t11rruıdaa ,. bu man ayyar8SI ıonra Klrateldareı botaıını ili· Kasaba, bakkala, şun; a. 

Yunanlılar O d I bayıt eıı gcçlrmııe munrtak na borcum çok. ben ~n •· 
üşür Ü er Olmu~tur. fıcakfl 0/an/1Jfln 11tJec/1 S • 

Arnavutluktan Atıne ıs < • . • . > - Dabm yısız 7 . 

Çl.kı"lı"vr..r • • emniyet nelllretlalu teblltl: A\ YuDaniıtanda _ Vaktim olsa sıze 
ı·'"' rnııo tayyareleri bugDıı Errlbo Ş•dd tli b• yardım ed•rdim? 

1 Atioa ~S ( a . a . ) _ bölgeahıde bnı rıııatıkıları bam I 8 lr _ Eksik o/mayınız 
bardımıo etmlttir. laaancı za. M h b l · 

Yuna11 bat kumandanlı· ylat yoktur. AlınrlD malumııta U 01i8 e - Yeni ;kan ekmek eri 
ğının tebliii : garbi maki· ıöre lld dOşman ta11areıl dU gördünüzmü ? . 
donyada vaziyetde mübum şornımootnr. B a ş 1 a d 1 - Dışı kitlf, fakat ıç~~I 
bir degitiklık olmamııdır . risine _şanki yağml!,! Jş/ım ~ 

h d k t C H P Atiııa 18 ( a . a . ) - b" sk· 
ArnaYutluk cep eıin ~ a- • • • Buıün timali Yunaniı· _ Çehrenizde ır1 lanmız emir olunan uazi Vilayet idare heyetinde tandaki hareket hakkında 'fk var hastımısınlt 
çekilit hareketini iıluç olun C h • / h lk 1• • • ş_ı ı _ D'u"n ak-:11m . . faüpüno 

um mtgt 0 par ur ur. kalambakanıa şimalindeki .,, k / 
madan yapmıılardır. bu ha · Jôytt idor• heyeti ça11amba ıünü dd 

1 
h düemüs gibi çekti 

1
•• 

mmtakadK •i et i mu are · .,, h ız ga reketler neticeainda kisura akşamı Ali Rıra Iıılın rigt:lıdin " _ Galiba arps • 
be yapılmakta olduiunu bil _ koşlflık, ve eltcka tabii olunmuıtur. Jc mııtad lıaft"ltk toplantııını b l•siı bir dunyaya 

1 
. 

/ ga,.arak parti iıleri üıtrinJe diren haberden ıbqka ha er k niyetindts nız ı 

Tobrtıkta 
·Vaziyet 
İyileşiyur 
~bire 18 ( a a. l - Toh · 

ruk l!2 ki nıl7et lehimize lokl 
taf ,.telştlr. İr.Kllizler 1tal7an 
me\·:ııterlal ele aeçirm.!!!.!_r~ 

Halk tipi 
~kmek 

Buiiinden itibaren her 
fırın a halk tipi ekmek sa
btıua batlanmıştır. 

Bu ekmeklerin , kilosu 
~3,5 kuruttur. 

İrtihal 
Emekll 1 Binbaşı Muhit· 

tin evvelki gün ani olsrak 
irli al etmiı ve cenazesi 
clüı kü gün kalaba/Jk cema· 
ati.; ve kahraman askerleri· 
mlzin iştirakile kt:ldınlarak 
eb• di lstirshe1tqahma tevdi 
edılrnistir. 

Temiz bir insan olan 
mer hu mı mağfiret diler 
ailesi efrad;na bili ~-1Jgı1ğı 
diltriı. 

kavuşma ? 
-==m=a=:ı=ak=·=.r=ed=e=b=u=lu=rı=m=-u.;,ı=tu=r=. ====~,,,.,al;""ın""!a""'m~am.,,,,..ıt;.,t=ır=.=s::=-.==~~ı - /fah ve lçfinİZ· m_I 

_ KahVB içilir mı ? 
- /'leden? Baromun .cevabı . 

Sdym gazeteoiz 'n 18 
Nisen 941 tarih ve 278~ 
sayılı nushasınm birinci say· 
fasının 6 inci süturu1da 
alınan hab~re atfen B:.ıro 

intihabının görülen lüzum 
üzerine feshedtlmiş oltluğu 
yolunda bir fıkra göri11ınüş· 

tür, Y~ni seçim için riva· 
setçe S8J 111 ruf akanın da· 
vet edilmemiş oiduklanna 
göre bu haberin ne sur :.t/~ 
gazet~nlz sütununa inlikal 
etmis olduğu teemmüle 
layık olmakla beraber filz!a 
olarak28-12-940 tarihin· 
de vuku bulan kanuni if1. 

imkan hasıl olamamıştır. 
, Matbuat kanununun m•d· 

dei m11hsus11sı hükmüne 
tevfikan ke,vfiyetin ıar.ın 

gazetenizin ilk intişar ede· 
cek nushasmın ayni y•rfa 
ve sütununa derı buyuru/· 
masını saygılarımla dilerim. 

Baro reis vekili 
Hamel/ Ergüney 

YeniJl>l: Baro reJı vekJlli· 
tladen alan.an ) ulurıdıkl tekılp 
hakikate uygua detlldlr. ~u ... 
bab deterli Mnddelumuo:ıimlı 
SıJib f.ut Alp"reodeıı bu bu· 
ııuı .b-Akkında teletealı ••· 
ıumıt rica eden bir muharrJrl 
miıt Sıllla EHt Alptrea. 8110 
lotlbabloda kıt0uol bir yolsuı· 

ti hap netices;nin gazetenize lu1' .Dlovout oıııuau datı ıeç!1ı11ia 
derç edilmemiş olduğu hal· yeniden yupılm11ının Baro refı. 
de fesh hakkındd gazef:emz uaıoe teullt edıloıealnln 
sütununa kad11r aksett'ğl .Adliye Vt:.kaletiaı.leıı bil· 
hayretle görülen şayianın dlrllcUjlnl ve Adliye Vekaleti. 
mevsuk bir hab3 r şeklinde alo. bu eıarlııla Baro relaıUtlae 
telakki olunarak hemen ga· tobUQ' f41lldljial ıOylemiıtlr. 

AdllJe :VekaletloiD bu feeil:ı 
zeteniriR birinci sayfasmda ı•rl nuıclbiac• buarupaJerde T•· 
yer veri/mi~ olm11$1 $ebe· aJl'&ea Baro .. ,ı.ı , rapı1ıoak 
bi/e fstihrJaf. ettiği mak~at ve keytiıet Bıtroyıt .knyı4,, ııvu· 

N ,.yenin •al.,,f11N&1t1• f ı.MUu'• lll~~. 

il iki gözüm. no· 
- ' · tt' de bul· 

huttan başka şım ı b-
,Ac/a ıte foyayı us· 

gur. Bu" y, d a verecek 
bütün mey an kıran
bir madde oldu mu or/ar I 
f. ·ı .. ·atüP. karıştırl): 
1 og Seyyah 

Pasif korunma 

koıniıyonu 
ırıa komiıgonı~ 

Paılf k.oru_n Mektııpçu. 
.J" .. ·leden ıonra 
ııun og . /iifitıJe hafla· 
Bchç•t Ertanın ret• • 
Jık toplantısını yapmııtrr' • 
~ 

Açık teşekkür 
"t·ı·m orlıl Uıua ıamıa ça~ 1 1 

kulak llllbıbıoı yoJuık şefkat 
k tue semırcUer bsoınte b1111 a 

ai.l kablnııiadı ameliyat de-
~ek iyi edan rıabzı>ıı Aakerl 
baıtınesl Kulak ıJoA'.ıız - BLl· 

bast ılıkları mutebaasııı 
:;1o~tor osıaau İrfan Di:ıçel•e 
ıçık teşekkllrlerioıln Sityıu G11. 
.utıDJılı blldlrUmeslai rlc, 

ederim. 
·ruebvlı.ı Mıarif M;,ınuru 

Mlaif i.artk'1Uu19~ 



A i e H e k i m i .:...\ t Garbi Mahkedon~ 
~~ı:czır;::ı:=:;&;:::a<eı::~~=-:.,=::.:;~:ıı:.:s:::ıı;::::za:.~ yada mu a reb 

lngiliz 
T cıyyor ~ı ::rinin 
Bombar 

1

hnanı 
Şidd li ol< u 
Vapurlal battı 

Su tedavı bütün şiddetile 
~und ki ma (maillot) 

a) Sıcak kundak 
Üst ue m11,nmbs eJe nm

b:ılııj k:ll2ıdı koowuı ~lr edlr 
nJ• y taQıa nm rıne J t 11 en 
yakıa ol a blrinclfll lılc,ı olmau 
yutıtın ycrısıııı 6rteeck blr ıu. 

eylemek teıı lbareltlr. Hararetio 
k ybo\m ııoa maol olmak. için 
bittabi kAfl miktaıda bottaniye 
kullaoınıık lhımdır . 

devam etmekte. 
Almanlar ağır 

llostayı terletmek içto sırtıı, l 
ayaklar , dldsre, J nl&rına sı-

c k suyu tınl Hlstlk. veya mı· 
deDi kaplar, tuğ:ı.ıınr. sıcak kuın 

lorbslım nıal.re konulauak ve 
IHbederse OrtOl~n ııtbnlvele · 
rln m\ktım çoğaltılnc .khr. Haa· 1 
tay bil kıvrık cam voya ıastikıı 

zayiat Verdi Lo11dra 16 ( c a. ) -
. Londra 17 ( a. a. ) _ 1 lrıqi/iz h~ 'la nttzcıı e 

rett B voya 4 battanlyeaerlob 
lJlr çarşafı kenerl rı içinde ol· 
mllk oıere iki defa ayol l&tlka 
mett~ kctl11yıp knyuer suya ıo 
}:;uouı: bir y rdımcuııo mua. 
venellle blr ıc k kompre&te 
olduğu " çh\le bO.kOp, kenarın 
rı n t baltanly ile h m~n be 
mon ııynl sevly de olacak ıu· 

rett yntatın tızerlne koyu uz 
va bı;ıstaDID tam ortnsındı du 
rabllece2ı vnlyelt yavmız. H! . 
ts o 11amaa onuo üserlne kulnk
Jarı çuıafın Ost kouarıaı geçe 
cak blr vaıty tt 11rt nıtU Jtl· 
tııoak.tlr. 

Çırıafıll yaul rıodıa 
h\rlot kollıuıoın tlıton 2P.t\rlp 
omt1zlırıa srkasıan doıtru kat· 
Jtıyıaız. P k pek çabuk so 
ğud ğuııdını tatbUmı mü kOn 
oldut11 k.alllıır çabuk yap•lmn•ı 

ıazund1r. Teb tıhurlırn vo tlt· 
reın l r mnal olmak için hııs· 
t ya b eı o b'ltt111lyelerlo su. 
mnlı n bıuılorıı:ı bllbcss b'ly· 
nu n ayak biz lımrut doğra 
etrafı ı Jçln ç llraı lt lr Bııt 
taaly&l rla dokunması ı mıoi 
olm k i~la h ıtıınıa b .vmınun 
Hını bir el bnlnsu konul bi· 

lir. Bu b VI UUD uelaı ı butanuı 
yQıOHdeld teri llm ğe yarnr 
HaataJI kundakta ıkmnk hl 
d glldlr, maklnt havayı b12rtaref 

Radyo h berleri 

Yunan 
Başv kili 
ö 1 d Ü 

Bu sab bki radyolar 
Yun n başvekili korizis'in 
., fat ettiği haberini vermiş 
)erdir . 

Ati a bomb rdıman 
edilirse 

Roma 
Devarnh 
Bombardımana 
T bi tutulacak 

Yirıı bu ıabahki radgo ha. 
bs1le1fne fÖte laRilizler Atina 
.şehri hınıbalonırıa Roma müle
maJi lıomiardımana tabi tutula 
cak ıadece tnpanZR ıaroyı hak. 
kında tedbirler alınacakt r • 

Akd niz 
büyü! bir 

ilo u İ giliz 
1 d i g 

Elcezire 17 ( n. • ( -
Büyük bir fogiliz fi'osu At. 
J ntikten Ccbelüttarika gel-
mis aıkeri limanında de· 
mi;Jemiştir. Filoda blr tay 
yare gemi ile Removo zırhh 
da vardır. 

Haf tnd iki defa çıknr 
siyasi gazct~ 

llasıldığı yer : 'rrabzcııı 

Y eniıol m tbaası 
Umu:nt neşriyatı ldaru odoll 

Bekir Sükuti Kulal· ızoğlu 

Fia ti 4 kuruştur. 
Rcsıııi ıl ol mı a tıı 1 : 

1 Nis n 941 den itibaren 
S kuruştur 

oru \'OY snm ın çOptı wcy but 
ta bir cm?.!k.le çok mlktardıı bir 
ınenku ( tİS!lDI") VCYl\ l!lCllk limo
nata içlrtil cekllr. Y stığı ı lal· 
mrı."lak içln bir su g çın ı beı 

Ah~e radyosu neşredilen : tinin tebliği: B ımi>&r,ıman 
aşagıdaki Yunan tebliğini tayyarelerimiz b~r ~t eniz 
vermektedir : Garbi Make üssüne hucum et niş/erdir. 
donyada Alyakum'un yuka Dört s..,Bt sürer. hiicum fe· 
rı vadiıe giren Al k ruı havada bası tmış ~e f1J 

vetleri grev"'- mank uv ı ktJt bilaharlJ ht ıa dahn zi· 
--~,.a mmta asın . . 

da harekatta b 
1 

1 yade açılmışt1r, Nı•tıcelerın 
ı b u unarak Ka .. .. .. .. - / d 
am aka istika t' d . goru 'uşu guç o 71UŞSD lJ 

l ille ın e ıler· "k" d- k .... h / p ırçnsUe (muş,mb v s) ort. emeğe çalışı ) A ı ı u~man ruvaıoru n a 
tnkten soors hııstııoıu başını ıs kumun ce byor ar. vya- ' yerlerinde bulu dr.. klart se 
!atarak, elpıı-z Uy rflk vey bul 1 lerdir G··n~ u~ İlPtlerniş· ç!lmiştir Doklar mrntaka 
bir soğuk ltompr le serla tu. ta · orıcenın cenup kı .. , b b I / 
taouı sında bir b - d"" s1na yuzıerce om a a ı 

· ogaz uşman 8 , ·ı · 
Bir kuollaklnmo nauıllyfllli eline geçmiştir. mışt r unrar qsmı crm 

11aıumlyetle so d l:tkn devam Garbi M k d .. üzuine yangmlar başlamıştır. 
der, fak l tı shcrn ballae ve m~nın şiddel~i ~iro~~a-~a duş· lstıl•etıerin dert:cesi tesbit 

cldo edtlnıeııl nrıtt olu ae teıl· ın k ucumuna edil memişlır. G Jndüıün 
r göre IJu llddet dabı ıne aruAzl alaıı Yu~ao ordusu ı bombaıdmum taı varelmi· 
y çok olmok llıere de~iş"'bllir nun ınaolara ciddi za i .. . · . 1 
~•J' t h sta pek çolt ·t • verdi · 1 d' Y aL mız Hollanaa aç klarmdlJ 

erlerse ı rauş •r ır Şimd" ., d · · ı · · k t 
v ya bayıhru vayııbut ,.1 bil bi Mak d · 1 gar- gemı.ere ve ahı 1111 e oırço 
ş\rıı• kuod A:ı d rl\Rl çı ı ~· : · b e onyada muharebe. hed6f1,.re ta11flL z r;tmişler-
b k tıll b ana111ı 1 nın ütüa 'dd ·ı 1 • 1 un:ı mu b uykuvıı cı l tt. ~. şı etı e devam d 'r 11,ct/arm ve ie •ı iyelerin 
dı2ı takdlrdo bir sahııtt ta ıgı bildiri!mekt d' Al ı 
ha fo'lln kuodakt1 b 

1 
dn ı manlar t ~ ır. · refakatinde bir r'üşrnan ge· ı 

ırcltılablllr ayyarc'crın de gay j · ı. ı · ı · · ··ı ·· 1 
HutA kuııdaktın çıkıı'rıJııiU · ı retilc külli . • · mı iiB ıresı gc u nLIS ve 

Hastı kuudakt n tık l lr. 1 k yetlı kıtalar kul- tayyarelermıiz fl fç, kdan U · 
" kil 1 arı ıca anara ileri - bb 
r»1 v . ser :ı •llag rl nıe te et · 1 . eoıege teşc üs 1 ,·arllk bomba v ~ ı rıitrtılyöz 
dnvlıı ' tdktlyıra mıt erdır. y ı l h' 
il yat •era tslk vdspılınalı ve zayiat d' uaan ı ar ıç . ateşi açmışlnrdır 4000 ton· 

Pli raınno bt1 ver ırmed · · b 
l dıktr.n soua ovm8 1ı llQt zilcrine 

1 
.en yc~ı rnev · luk bir vapura tan 1$/J et 

bon titr mesirıe wa4ı 0~;k.ı. giliz ve !er 'fmıılerdır. İn. k ydedilmiştir. L-?yd'ende 
itin lylc0 Ortmeli ak. 1 ler· d" ımpratorluk kuvvet- ı HorreıJ Elektrik siJntra/lerine 

( Soı11.ı "' ) \ 
1 Ufmaoı b" "k · 

• r ile tard t . uyu. zayıat mC.teaddıt bombalar isabet 
lngiliz H lar büt" e nuılerdır: Alman- 1 etmiştir. Bir telsiz istasyo 

ava 1 ınen ukn ıayretlerıne rağ· nu bombardıman eldi/mis 

K mu avern t h 
UVVe leri nı.ağa nıuvaffa~ attını yar tir. Bu harekat e~nasındtJ 

1 Sıma) ce h . ola:namıştır. düş1Rın tayyarelertle k•rşı 
Alman ·· sle in. ciddiyeu:· eaı~deki vaziyet ıaımış ise de bu t.11r•re· 

1 biraz 
0 

t ıdrııu faza etmeğe kr muvaff akiy tte bombar· 

bombaladılar mahalle: aDJa cesaret v~rici dıma11lar1n11za mani oltJm~-
L d 17 vuUuk evcuttur. Arna · mışlaıdır. Bu harekatta bu 

H 
on ra . <. a. a. ) - lar d cephesinde Yunanlı tayyaremiz kaytlutm~ktedir. 

va nezaretının tebli-. iişrnana ai> . - -
Bomb rdımau t yyarel~•.: vkerdirnıi,lerdir İn rT ıabyıat İlan 
miz F b rı uvvetı · . gı ız ava 

.. ransanın ah şiı:nali l . erı düşmanın i Of Tapu aic 1 auıbafıı.!ıtandao: 
sahıh açıkl d - evazıı:n .. 1 . aşe ve 

arın il agır yük- Us crıne müte d' Of lı.:ausıaı Şıaelt Horhaı 
le üç düşma k yen hücu nıa ı 
f n ya ın mua. y lll etmektedirler k(yiioden vaki lipunun Nıaao 
e vapurunu bombardınıa Unan-Alınan ', 89 yolı:.lama tnrıh 34'l No. ıuıda 
etmişlerdir. 1 i ine tam . n ne gelince: Alm cephesı· vr dağ civı.rında kain tıll'ailıırı 
betler kayt edilmiııtir 1

88~ nın cenubi Sı . an kıtaları ıa~ltao ve oenubr.ıı heci iılam otlu 
Y • ır b" M rpıfitnn ı az ıonra v11purlarm b t k ı akedo ve gar- timaleD bakk:,l o~lu ııarbeo bora 

a ma oyaya h" ·ı h · ı t olduğu .. -1 .. .. 1 zerine O d ucurnu ü zııccı o,2'1u Ahmet ı u ma dut o a 
. ,. gForu muştur. Maaş emin r uı:nuz Yeni rııl:: ay.oi köydeo niyaı otull • 

ve şımau ransa .. . 1 llleyzi} . ve f "k k if . uze11nde lerdir erıne yerle mi rııodan alı ozlu usta ınıa ı en 
ike:' .. > pan tayyarelerimiz · f ş hel bayatıada ya~i .1l!> !ılıu~a 

1 du'tman vcııını tah . -- 331 h:oreliDd• :uyı edıl••ı bır 
t . ı d' ô tıp y - . e oıış t:.r ır. ğledcn U I ıeıaedi adi il• ayııi koyden alı 

düşı:n f'ID bir bomb ;onra gos Qy otlu ııbdulvıh ba satmış olup bu 

tnyyar .. ai d"' .... .ar •Dlan H •• k-. kcrre bdulveb&bın nki talebi 
Gündüz ·l uşbu.rulınüştür. u umetı"n"ın GzerİDfl abnlleD lceıif ye tabkiı.i 

yap. an ır ha k" S 9 -tan bir b b re at- için 2i-5- U pazar ıuııu ma 
de ııvcı ta om ard.ıınan~ bir araybosnad hııllioo ridilteo~uıden bu yer il~ 
. r yYaremız dona:ıc a· b a bir aliltai tnaarrufıyo ve barıoı 

~iŞ •.r. Bundan başka d.. ır eyann alım Veli satım baklmıda bir itıruı 
~vrıye UÇUfU yapan b' un N om olanlar varııa bu aıfıddet içiodo 

hıl ~ervisine mensu tır la · eşretti tapt1 idaıeııiııe vo ayoi rüau• 
remıı de dönm . P. ayya. S • • maballiodo buluo:.c it muwuıu 
gece fena h eaıııtır. Dün y arıyboına 16 (a murııcaatl rı kı.yıt aai:ııbi aJi oilu 
büyük 1 Tavaya rağmen ugoılay hikumef ' a.) - ıauıtafııDın ye~Aıı~ vıuiıu oluralt 

Almııny:~~ 1 ~ fıloları şimali katan birleşliii ~-~•vak. k.öy ihtiyar beyatiaiıa fÖ5terılm11 
b rdıı:na kı h~defleri bom nadan ııeşretti . i b" aybos- oldu2u vucıı::ım.deu otlıı Hu:ıoın 

ld . n ctaaıtlerdir K· namede y 2' ır beyen- ıkaıı.etrihıaıu me~bul ouıundufıaıı· 
ye ekı b hriye tez ~hl 1

• vere iltih ~goılavy_aya ınih. dao şahıaıı tebııt mabiyotıode 
baılıca hedefi teşkil ~ . a~ı tün B 1 l. • ~taıesı için bü olmnıt üzre ltcyfiyel iliaı eluour. 
Yangınl k e aıııtır ·- u garııtanın == 
loniyi d:rbçı ~rılınıştır. Bu: ~ıgin 19i l edilnı've 

1
Sela. Zayi Teskere 

-,· • . . om ardıı:nan edil ıfıa edil-.• t ı~ o duğu 
&&ı Ştir ık t -~ e ve e d Pazar Aucrlılt fll':>eıtlııdeo al 
Dl"oı· ·t· ı ayyaremiz do"n ıın an'•neı . c adımı· .. lf ır "" ı-.rıae ID•f oldu2'um terhiı tcııltireın ilo 

• rak Balk . "k uyiun ola. ~~.,.....__ b talı 1 T . Nüfus cüzdııoımı zayi ettım. 

B 
' 

ra göınaaek t . a ını lllcza • Yerıı•ioi alııcrt2ımdao enisio;n 

1 

atın an bir uğra11ıay1 t en_~•e t rruza bültmü yoktu. 
bi arzu et .rcı ettik. Har. Molla Veia köyün.Jon 

vapur daha goılavyad~ıyorduk Te Yu B7up o~ullarındao Yusuf 

L Al u m bir ıc· oalıı A.li Altınkay~ 
. ~n~~a 16 ( a. a. ) - m~oyaya k ı:nse 325 

1\ Bır İogılız deniz alt d bir harbin. 11 ~~tı muhteoıel 
oıan . 1' ııı üş- da hayale ke ıccal i hlk\cın. 

ışia ı altındaki F M k apı ınal~t 'd' 

1 
saya gitmekte olan r~n- ~ avenıet etoıekl.. a ı ~· 
yüklü bulunan 10 b~e agır mıı Yunan v 1 .~,. hedt.:fı 
to 1 k b' ın ton- f 1 e og11ı .. 

1 
n u ır ıiliblı Al aal crioıiz u" . .. oıen-

-aıı ıerındckı· Al 
P trol iCDlİ ioi b t .... man. tazyiki · · 

a ırıuıt~ır. d mektedır, nı azaltoıaktır 

Zayi 
Vakfıkt"bir Atkcrlilc ıubeaio 

deQ almıı oldağu:n terbıa te:&ke· 
re.nle ·nufuı cü,dınımı ı:ayı ettım. 

Y •Qİııioi al oaiı:odao c.ık:sinın 
h .. ltıaii yoktur. 

Melek otııllarıadın 

Muııtuu1 ~rto 318 
/1 • •• r UT C~ 1 rO jf•T mu { flnlr. 0 n"u vu 11 • •·-~ 
n/ı.ilir.dP Jd d at6Jne" urcıc c;t ef11 tini I tJn o!or.:ır J 6 0 .J t f 1 • 

. at " og1nf rlt ~· ' • , 
lnııroc ot r>o rı 

a r! l"' 

!5•Yf• 2 

•• e fia iarı A 

ı gu 
Fict Mürokabe emisyonundan : 

1 -- hariçten v/layetinize tüccarlar tarafındtJn qetiti
ıen surı i qübreler:n mağazalara kadar bürün m.uu~flar 

dahil olmBk üz~re buradaki maliyet fiattnm - muktezi 
vesikala ibraz edilmek şartile - baliğ olaclJğl miktar 
üzerinden ki!o btJşımı toplan ve pernl«ende yüzde 10 kar 
zammiyle satış yapı/Jcak ve Zf:ncirlerne usa/iy/e yani el· 
den ele devretme suretile yapılacak satıj/arda da bu 
fiat/arı tr. cay üz etmiyecektir 

2 -- Hariçten Vilayetimii:e getirilecek herhangi mad
denin Tti1bzona kadar bü'ün masrafları dahil olmak 
üzere tesbit edilecek maliyet fi1Jt1 Ü7eıinden perako?nde 
satışmdaki kar aisbeli yüzde 10 u tecavüz edr:mez. Sat· 
tıgı maddeler üzeri ndcan bu karm k8fi gelmediğini alii· 
k;ıd1:-ır tüccar iddia ettiği t~kdirde komisyonumuza müro· 
Cjaf/a fiatım tesbit ettirmelidir. 

Yuklfrıdaki kararlar ak ;ine hareket edildiği t11kdirde 
~illi korunma kanununu·? hükurnlerine tevfıkan müte· 
clisirleri hakkmda derhal kanurıi takibat yamlacaktır. 

Hal tipi ekmek 
Belediy Riyasetind n : 

Bugünd"n itibaren her fırındtt halk tipi 13kmek sa· 
fış nFı haşlan"'C.1f<ttr. 

Bu ekmeklerin kdo-.:ıı 1 J, S ku ıış olduqıı ilan olunur. 

Bahçıva. lara gübre 
Verileceği hakk nda 
T. C. Zıraat Bankası Trabzon şubesinden : 
Tarım Kredi Koop r~tırleri oı takl:ımıda;ı talip olanların be· 

11abıaa Zmıot 13:ıokı ıı hrafıad n celp olunan ( Sulf:t damanJOD) 
iil hreden ~000 kilo kadar b:r şey nrtmıştır. 

Bunlıı.rt ! rabzoa şehrJ b:ı hçıvırnlttrrnıı levzt etmetl mDoasıp 
gör OğllmDıden vi Ayet Zm5tıt 111ndnrlllğOodf!D a:ıon.19 hstıçmıa
hk ettiğine v5y:ı bctıçesloin vus:ıtıaa d:ılr bir veslltn ile .?ffHOID 
yirmi ae\dıhıe kcdrır mUrııcc~t f'denlere bahçelerinin luaahle 
rnfltenuip mlktF!rhırdıı ve behar kilos11 \5 kuruş 10 paradan 18'· 
zl edilt-C\'ğiol IJAn eylprfı. 
= 

~opalı zarf usuliyle şose inşaat 
eksiltme ilônı 

Vilayet Daimi Encümeninden 
1 - Trabzon- G'resun yolunurı mebde kısmında 650 nıelrelik 

şosa inşrıalı (16819) lira (90) kuruş k.e~i/ bedeli ılıerinden oe •il· 
silci /iyal. esasına töre kap'tlı car/ usuliyle 28 gün müddetle ek· 
siltmeze konulmuş 1.alibi ~ıkmatlıgrndaR 249.:> sayılı Jcanunun 40 
inci maddesine t,.vfikan 14-4-941 l.aıilıinde1t il.ıbare1t bir ug içinclı[; 
ihalesi pazarlıkla yapılmak üıre tekı-ar eksiltmeıe konulmuşl.u.r. 

2 - Muoakkat teminatı (1261) lira (50) kuruştur. 

3 - Bu işe ait kt~f{ ve 'air etırakı İsleklilerirı lıer gün Ntı/ia 
daireıinde tetkik edebilir/.:;r. 

4 - lsteklilerirl ilıall'! giinı1aden en az üç ı·in evu~l Vilagel. 
Nafia Mildıirlüğünc muraccıatla bu işe firmek için alacrıkları vuika 
Ue ticarıt oaaaı k<itıdı ııe muflukkat temirtatl•riie e11cümene 
murc caalları, 2 - 4 
--====--==-=-=====r=oo;=============~========-~~----

T ami at eksiltmesi 
Kız Enstitüsü Müdürlüğünden : 
l - Enstitünün muhtdif tamiratına ait 1123 lira 

51 kuruşluk 99 lira 27 kuruş teminatı muv3kkate/J tam/· 
ratı 16-4-1941 tarihinderı itibaren 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 30-4-19'1 Çarşamba günü sJat 15 
de hülaJ.nat konağmda ma3rif m 'i ·ltir/üğf.i d~iresindt 

yapıltıccıktır. 

3 - istekliler liyakat ve hasarı/arını gdsterir belge 
ibraz ed(ceklerdir. 

4 - Şartname hergün maarif kaleminde qörülebi/ir. 
5 - istekliler 2./90 no ka1'unun 15 inci maddesi 

ahka'Tlrna qöre muvakk:ıt temınat makbuzu veva mek· 
tupıa11nı eks;/tmeye başlamadtln bir saat evveline kadar 
tt.darık ederek eksiltme saattnda komisyona ibrat 
edeceklerdlf. 2-4 

== == =-=========--"""'" =="""""=-====s=-----

Paviyon tami at eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encilmeninden: 
/ - Vakfıkebir kazası merkez okulu pavlyonund6 

yaptml<.cak ( 7 40) liralık tamirat 15 qün müddetle açık 
eksiltmEğe konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (55) lira (50) kuruştur. 

3 - Eksiltme J-5 - 911 tarihine çatan Perşembe 
günü saat 15 de vilayet maka rnmda toplanac1'k o/afi 
Daimi Encümende ihalesi yap;lacaktır. isteklilerin mıJ' 
vakkat teminat/arife mezkür gün v~ saatta encümet11 

m ürc.Cilatlan. 1- f 

"-· ... -. .. " ... -.. .. 


