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'AHIP. YE .. , MUHARRiRi 

anlR ••KQTI KULAKSIZOOLU • ~· 
r - "' Radyo merakhlar1na 

ÇARŞAMBA 

23 
ilan ıahrı MÜJDELER 

Her çeşlt her boy ve u marut •e en meşbur 
Hadyolan ceryanlı ve AkOll U14lörlO 

takıllle en ebveD. tlatlarla 
5 

N 1 SAN 
1941 

kuruştur 

HARUNLAR da Bulursunuz 
\... Her çeşit Akl1m.1llltor •e Bataryalarımız gelınlttlr .) 

1 F. 4K. 
ıs inci yıl • SaJı 2788 

s&L!!Z • 
·~~~~~===~- LS&&W U 

1 nci YıldOnümü 
----

Milli Hakimiyetimizi 
Milli hakimiyetin 
Yıl dönmünde 

B uıün Türk. mukadder&· 
tının bllyük Türk var· 
biının bin.bir cidalden 

ıonra yeni inkişaf ufuklarına 
t~nccüh et tiği günün, mil· 
1ı hakimiyetin teessüı ve ili 
nının 21 inci yıl dönü
tnlidür. 

21 inci yılını da bü 
Ulu ınilletçe idrak etmekte 
olduiumuı bu mutlu güuiln 
ı.a(erle dolu ıeoiin ve şeref 
h ınaıiıine bakanlar 23 Ni · 
nnın en çetin ıavaş şart· 
lan altında Türk milletine 
ınal olan naııl bir iıtik ial 
laci olduiunu daha ihatalı 
olarak görür. 

23 Nisan, Anadolunun 
toıunda karakteristik vas
fını kınile yaıan Türk. mil· 
letinia Türk milletine bugün
kü. Ye bugünlernden ıonraki 
en yükıt.ok mevkileri hazır· 
1•r~ıı ınill~ cidalin en parlak 
netıceıidir. Mihi sınırları 
ıçinde ıned:niyet aleminin 
en p;ınlak bir yüksdme nü 
llluneıiDi veren ve metin 
varha•nın bükülmez bir kuv · 

~et olduiuııu da her zaman 
&sbata haıır bir mevki el 
de eden Türk milleti bu ta 
~ı.hi yıl dönümünde bın 
hır . hadisenin iman kalesi 
illuıdeki zafer hatıralarıoı 

Yad ederek ve çok baktı bir 
•urette gurur duyarak 23 
~il&llı coıkun bir hiılo teb 
cıl etmekt d' e ır. 

ak Eu Jükıek bayat kay· 
:ur.lar~a, mukaddcı Cum
T •yeti aayeainde kavuıan 
ti~k ~~eti milli bakimiye· 
ka:, illaıııclan bu zamana 
h b ıeçen yıllar araıında 
~r akımdan harikulade 

bar Jlikae~me devresi kayt 
etm' r tf ır. Hayretle karşıla . 
'~ bu değiımelerin ıebeb. 
lerini Tilrk -:ı. t• ·. h k' k OU&Ue IDID a ı-

a t yolu UZerindeki iararlı 
çahımalarıada ~e ruh ka _. 

biliyetUaiıı Jiikaek ölçüıünde 
aramak lizım aelir. 

Biıim hedefimiz ve mak. 
~adımız, doıt Ye komıu bak. 
.~ııı~ hürmet ederek 
Kendı al · . d ' h eınımız e çalışarak 

er kaynakb n müıtabıil bir 
memleket ol1Dak b" "k r- k millet' . , uyu ur 
ınulıa;nın hayat hürriyetini 

aza etmek ve f eref !e 
Yatamaktır . 

Daha 6ıtün bir Türkiye 
ki"mak için bütüa milletçe 
0 ·~ .çalıımalarımızııı gurur 
vencı ıaet. el . 
yin . ıc erı arkaıınden 

~ ıırarlı bir devamla koı
••dayıı M·ıı· b i · d · 1 ı udutlarımız 
çın e bu tneı t 
rın ıaad t u çahımala -
teaeffa e ba•aaıııı daima 
t. . ı etmek Tiirk mille. 
ının çok tab" 

kudretli •l' d ıı ve dai1Da 
... ın e tutt ~ 

clafaıı... L_ ugu mü-
- ... zır b' L Bu bir el ır aaktır. 

\:antn T uıatalınuınd~n 
un ürk 111·11 •• ._._ ıacı..c. 1 etının bir 

il 61le mu· 

Bütün Vilayet Dahilinde Derin Bir Heyecan 

ve Coşkunluk İçinde Kutlandı .. 
Akçaabat 
Halkevinde 
Konferans 

Makedonya 
Milli hakimiyetimizin Şefimiz ismet 

derin bağlıbk 
izhar edildi. 

l:ıönüne ı.-=--==--==-=-==----==--ı Akçaıltıt ( Huıusi mubıbl· 
duygulaıı Hariciye vekôle- rimlıden ) - Halkevl Konfıraoı 21 inci yıl dönümü Çocuk 

Bayramı olan bugün vita 
Cephesinde yetimizin her tarafmda derin 

L d 21
,., ( ) _ 1 bir coşkunlvk içinde kutlan 

ocı ra • a . ı . mı tır. 
Atlnn ~redyosunuo dQn akşem l S 
OPŞrettfğl yunnn matbııııt neııı · ı 
rt;liuin df'klrırt yon şiddetli 

Al nııo l ruz! ırrn rtıı?3leo m:ı 

k'd W\'u cephesindeki yunıır1 
lı tlınm yanl!ll11dı~ı v~ çok 
fttlk ôOşman kııvv~ıı •rlııirı l· zl 
kıııa rıığ o~ıı ı ... s ıh ed!leıı p:.ı 

mt gOrP harr k3tı·ı yııpı\d ~ı lıil 
dlrllmektı:.dir 

Müteakiben izciler ilk 
mektebliler muvaff okiyet'i 
bir geçit rssmi yaptılar ve 

serUerfnden U~-4-941 Cıımar· 

t• • • t" I "' teal go.an akşamı. ıaat 20.ao da inin IS 1 amtnO Halkevl saloıauoda ye kalabalık 

Almanya hu•• kuA _ bir dinleyici klclesl kerşı ıada~ 
Trabzon Llıesi Edebiyat muı\ll· 

tl'nı"n Cevabı ml Sırrı 3llga tııratındııa ( ft.k· 
ıor - Hdk.iyal) ınevzuıa dôr· 

llr.ktıra 21 ( a. a. ) dUucn konferans verHııılşttr. 
Harici,ve Vi!kaleti taraftn· Geoç Edeblystcı Sırrı Bllgıt: 

s::::.~ itı:~:a;;ç~;;~~:~~~ ~~d~u~.;:;!:~~ıob:y~~~~:.::~ 
manevi uıviyeler!nt1e bııla ınev

tii n büyük elçilik erkanmm cııt olan e!4kl aıJf'-t, onaoe va 

Aroııvutluk r~rhes\rdP "eıı1 , 
mevıııerla lşg~li tarn bir menl · 
datıiıioe ilrm11l edilmiş ..- ... lt •. I 
v2nlsr1J ct>pbeslnio ıkı tuı uıuo 
da ynp uıık iııttıdiklerl tıı rLZ 

g.1yrellerl t ırd eollmişlir . lttt l · 
yan lrıtıarıodu knrışıkiıır !{örnl 
mOş vu yuırnolılsnıı t.•li ıe bfr 
mık.tıu esir dO~wQşl~rcfü 

v.:ı Ü~küp baş konsolosu ef.ıaoelerln tcıritıi ehemmiyet 
ite kez/J bütün konsolosluk vu kiymellerlni uçık ve dOzgOn 
memurlarmın aile/erile bir- bir llıiımda lzı::h etm!ş ve bu 

ı 
/Jkte sıhhatte olduk/art iti· mıvıll Ha llalll eski bıtlk şrılr.,, b t 1 
man hühümeti tarafından Jerlmlzdea, btıbass • Aıtçıuı 8 

• 

bildirilmiştir. ( Aşık Kımırı ) oııı bir pıırç il· 

---
Havalarda 

Lcndra 22 ( a. a ) -
Hava Jahilı emn1yet neza 
ret/erinin teblıği: Gündüz 
düşmantn ir:g lteıe üzerin 
de hava faaıiyeti az o fmuz 
ve cenubi ş111kiye inhisar 
etmışt1r. 

Büyük hava 
Muharebesi 
Kahire 22 ( a. a. ) - in. 

filiz umumi kararıahının tebliji: 
Dn Yutıanistanda ası:ıri 16 düş· 
man taggareJi düşiirüldüjünü 
bildirmektedir. Atine üzerinde 
çok büyük llir Alman tayyara 
ttıekkülii ile aucılıırımı% arasın· 
Ja büıük hir haua muharebesi 
olmu; 16 dılıman taıgaresi tah· 
rip •dilmiştir. t Taggarel•rimiz 
Jü~man iıaali altında tayyare 
meıdanlamtı ve gıirüyılı kolla· 
rını tahrip etmiştir. 

libgada aucı fi~ bombardr. 
man taygarelerimiz Derne, Bin 
ıazige askeri tahşitlere toygar• 
me11Je11larına Jiddf't li tı,arruzlıtr 
vapmı,Lardır. 

Türk milletinin keskin iradesinin aziz tabsiyetinde 
toplandıit büyük asker, muzaffer kumandan 

Reisicumhurumuz Milli Şef lımet İoönü ' 

Şehir dün öğleden sonra şiddetle alkı~·landılar. 
~ . 

bo~ton basa · bayraklarla Bu gece mektebliler ta 
süslenmiştir. Merasime saat ıafmdan bir fener alayı 
11 de Halkevi Bandosunun tertip edilecektir. Ve yine 
çaldığı istiklal marsını mü- bu alcşam Yeniokul talebe
teakip başlanmışttr. /eri t11rafmdan Halle.evi Si 

Belediye meydamnda nema salonunda bir müsa-
binlerce vatandaş toplan· mere verilecektir. 
mıştı. l::Jlr genç vatandaş ve Yme bu hafta içinde 
iki mektep talebesi tara ilkokullar tarafmden talebe 
tından 23 Nisan .. hdkktnda velileıine müsamere verile 
nutuklar lrad edildi re Mili! cekrir. 

Yunan 
Cephesinde 
Ali:ıte 22 ( a. a. - Yuna. 

nistandaki ingUis urıtumi kara'• 
ealunrn teblili : Mütemadi lıaua 
bombardı manına rttğmen kuuuet 
/erimizin q~r.i m~orilerine ger· 
leş"T'~si i~i nilı:ıyrtlt'llm"k üzere· 
dfr. Düşman lcıtala11m ızla lıer 

tl'masa ~ liıir.de #d<ittle hır pa· 
landığındıın fit yolların nenafl. 
irndan {Ok ihtiyatli bir tarzda 
ilerlemektnlir. Zayiatımız hafif· 
tır. 

Almanya 
ve Fransa 

Vlşl 22 ( ı . ı . ) -
Yarı reıml bir me11badat1 bildir 
dlalae ııore pak yakında yeal· 
den Pırt11 ıılutctk olaıı amiral 
Darlaoıa Almaa makımlarllt 
bUbasae eateraun muıakerel•r 
yap.-ası mubtemel ııorolmtk· 
tedlr. 6ılkanlardıkl aoa 11kırl 
huaket ettern111anıl yazlyetlo 
Jeal bir ııtftıaa&aa aetleeleoıaek 
Qzere olıaa1& Fraaııı • Alma.o 
me11elelerloia J•Dlden tetkik 
edlleblleceti ıanuinl Hrmektedı 

oı oku nıış v kaodlsial ya· 
k!n bir alaka ile dinleyen 
lerl iJlemnun etmiş Ya af kı, . 
lanmıı,dır. 

Bunu mütsklp; sııılıı Abmet 
O!lrses Luorıadaıı bir kııC ınllll 
tnrkQ ı;öyl,•nmiş ve dalla aoora 
Tek.fu rç~y&rll Ali lJL1rmı1 oğlu· 
oun çı)k malıir çıaldı~ı kemenca 
Ue horon ve biç ·ı k oyuolı.rı ya· 
pılmış ve fevkalade e~lencelt 
olaa bu geceyi de böylece .ıe· 
çlrmlilerdlr. 

-~-

İçme Suyu 
Muvakkat kabul heyeti 

Bir &aç gooe kadar şehr~ · 
mlze 2eleceğial baber Hrdiit· 
mlı tçıne auyu munklı.at kabul 
heyeti Ankarıadao Erılocı1• 
tarlklle E.rıurumı ieçmlf ve 
kop yolu kapalı oJdııtuadıo 
şeb.rl.alse ıelememişlırdlr. Mil· 
teabbit Hobtlf şlrketl•i• mO· 
btıılllıl ıebrimlıll• olup uıu .. :· 
kıt kabul bıyetial a>ıkleDH • 

ttdir. 

Hitlerin 
•• 

Petene mesaJı 
Blrlla 2~ ( 1 • a · ) -

l 1 • nezareti Hlllerln 

Y . bl• v• A!maD hUCJ I Ol 
Unan te lgl bl meı.,j i götıdırm f 

Petıoı r bl mubıı-
d "' b ktuoda eçae 

!itine 22 ( a. a. ) u&u a b berl tıti ıorette Yani Yunan 
Başvekilinin 
Beyannamesi 

Alman 
Tayyareleri 
Hastalar1 
Bombahyor 

179 numaralı Yunan tebliği atta çıkın ft Fraoııs, Almaa 
Almanların vaziyeti yalaaıa•aktıı ve~eleriol amtrıl 

B 11 ..,2 ( ) kuvvetlerimizin yeni müda· muball•k [aı• 
1 

. "'b"'l .. ara-er o .. a . a • - ,. ... "" 
Alman hariciye oezarıtl Hıtlerle faa m•nilerine çekiliş ha· Darlaole bOJlk ::.~ditl malum 
Musollni arasınrta bir görüşme reketleri tamamile muvaf· •ındıa mu'iı~~~· ıtuıektedlr. 
yapıldıQı baberlol yalanlamıştır fak olmustur. old•l

0011 

Atine 22 ( a. a. ) - E,. 
ıüıide Yana,. devlet adamların· 
dan 6iri olup geni kabinede ha
riciye m?liqr: milli eko.ıom; ıta
zırr olan Erna11•el Baso•kalet• 
taıin •Jilmiıtlr. Ka1'1aeni,. diter 
ezasr agnen kalmaktadır. Baı· 
vele.il Atin~ radyoııt vaırtaıile 
Yunan milletine hitabesinde ıög
le dt mektedir: Hükumrt memle. 
kelin idareılni teretldiifrı1ı der. 

Atine 22 ( a. a. ) - Yünan 
emniyet nuareti tebliği : Alman 

tayyareleri Mitolomtli limamnda 
Heutroı ltastahane gemisiıei 
bombardıman erJe,.elı:. batırmış 

Sayfiyelerde ev kiralan yükseldi 

Milli KÖrunma Kanununun 
/ardır öı."ler arasınJa hasta 

Tatbiki Lazımdır 
. kk rzedece4ine ve 

ulate etmektedir. Memleketimi•in bakıcı kadınlar ee Joptorlarda Souksuda. Zef anos ve 
ıiriımiı old•ğa mücadeleg• za. ı D'l Al h ı k aa11 ı·. ı er .man aaa eşe • vir•çhane $lJyfiyelerinde 
ferle neticeleninctıe kadar. de · k ı o t ı· d u l · 1

'' '"' ü ü rc.ı raı ımanın a ne enı ev kira!lJfl bu sene bire bir 
«1am edtcejiz bütiln millet Y. . hast .hane ıemiıl1ti bombalag•· 
naniıtanın, Balkiılkanlarırı fiti rak ganıın çıkarmıılar iki ga· daha yükselmi$fir. Diğer 
Avrupanın Müstevlilertlen kar. 1 alı yanmıı dit•rleri .vara/anmış· köylerde öteden beri kiraya 
tarılm••ına kadar. çarpıımakta tır. /Jc.i ıe,,.itle ıarahatle ıörıi verilen evlerde de bu sene 

=d=eı1=a=m:--=e=d=~c=e=k=!ir=.=='==,,,,,,,.,=,.I kml !taç isaretlerirıi taşıgord• icar farkı m_evcuttu~. Fakat 
kaddeı bir haktır ki, on~n Almara tatJJ1tır11l11ri Plregi ve Jf. bilhassa Soguksu. hıreçhane 
muhafaza ve müdaf aaaı için geı bozı kasabaları bombalamıı· ve Zef anosta tek odalı bir 
bütün Türk milletile bil tün lar. "• milralgü.z ateşine tutmuı- ~arakaya geçen sene 2(J lira 

ıa,.dır. sı";ı hnlk a"a"71rla ~a ıct1r i8ttJnlllrlten bu sene 
bir asker, \Jlltün bir ordu giat, ef!l•rJe lıaıarat olnuıştur.160 lirad~n eksiğine verilm~· 
halinde kar1ıla1ılır. Bombalar lılç l>lr lıede/ gör•llil· mektt!dır. 

Cemal Rıza Çuaar .. ...,.,. ,.,,,, ,.., .,,,.,,,,,. /iti od•h eri.na /t:en 

!>O liradan 100 liraya flrla- ı btr ra am a • _ 
mıştır. Fırsattan istifadeyi bugün açıktan .açı!l.11 . YJaPh'11 . iht'k. n btr mıs ı u, 
düşünen m11zbut ev sahip· lan ı arı - edilme-
leri serbest bir lisanla 400 11rtacağrna şuphe 
500 lira istemekten çekin- melidrr. fiye ve çık· 
memelctttdirler. Her sene say 

Senelerden beri kiracısı m~kt11 olan ve buna n.?ecbur 
olanlardan yüz çevriliyor. kalan vatandaşlar mutezar-
her s•r11nder sahibi 61J-70 rir edilmektedir. Bunc!an 
lira kiraya nazlamyor. dolayı bu ihtiktirı yapanlar 

S11yfly•ltHe ,ıkmak za· hakkmd!l miflf korunm:a 
manı gelmeden gayri meşıu j~ kanununun tatbiki löıımdtr. 
surette yüks•ltllt1n klra/11r1n Muhterem Valimizin nazari 
bir kllS h•nı ıoarı korkun' dilıkıtlal celbeder/z, 



( Y~NIYOI,..) Yfa 2 ,, 
tııo .w•w & ı s -. z - --r::~~!!ıı·~~----------------iıİlııill---ııllliMomıiitr-..:w=*lll&i;-.Mlllil~·~~rrn~lillilıımlli-ııiır.lili!li~-••ıı;.-=-m :!3 Nl•AN 1841 -,., =-İngilizler 

asraya asker 
Çıkardılar 
Türkiyeye 
Buradan yardım 
Mümkün olacaktır 

Londra 21 ( a. 11. ) 

Gazeteler lngllizlerin Bas 
raya asker çıkarmoları me. 
selesi mP,.şgul olmaktadır. 
Taymis dlyorki. bu harekat 
gerek londr.ıufa. gerek lln· 
karada memnuniyetle kar· 
şJ/anacahtır. lnyiliz hükü
metinin. lngiliz- Irak mu 
ahedesin/D tam bir şekilde 
tatbikini temin etmek mt1k· 
sadile yaptığı seri hareket 
t11tmin edici neticeler ver· 
mlşe benziyor. Gazeteler 
şöyle bir tahlll yapıyorlar: 
Irak bizim elimizde oldukça 
Türkiye mihverin bir teca· 
viine uğradığı takdirde bu 
memleketin mukavemetini 
takviye edecektir. Türklere 
Basra körfezi ile lr.-1ktan 

' yardım etmek mümkündür. 
--..A.>--

V unan krallnın 

milletine hitabi 
Londra 21 ( a. a. ) _ 

Yunan krall majeste Yorgl 
Yunan mi/leline !itine rad. 
yosu ile ya'!.tığı bir hatapta 
ezcümle şoyle demiştir: 

• 
1 Amerikada '\ ~,:· l(ıday ll.nu ... ...-....-..,.il 

Bir deklarasy:911 · Sa. 1\1. Ko Reisliğinden : 
Nevyork 21 Reisicumhur 1 1• 

1 
1
1 

- 45 tou bugJey u u k pnlıJZnd uaulir e k Umevl' 
ı ıt.ODU ~uş ur . 

Rozvelt ile Kenada BatYe 2 _ r h ' 
ı..:a· el.. H d L~- R · · a mlai bedeli on bir bin lki ynz f il Jtra , temi '" ı uu ay marıua eısı· oıh ıeklı yQ1 kuk u 11 , 
cumhurun ...evinde yaptıkları t _ ç r.t Yelrolş beş lrnı uştur · 

··ı-" u b. d k 
4 

l!•ııat kolordunuıı bQtllcı guoizoolnrı 1d8 m&Youttur. :'1 a •H"an ;~ • 1d. 1': - .M:lnakaıuı 12 mrıvıs 9U pazartesi gU !l et ıo dadır. 
r~yon aefre maş•er. ır. ı rı - İ!ileklllerln b~llı gUn ve sHttn kr uıı o S2 ııcl 

devlet adamuun İogılter.eye maddeılade hrlr ettihf ff>•ıh\le .. •l ,,, c kl:m teı lif m ktupl•· • • d PlDI ~llllt 5 y .... tlZI ~.., l!. it • 
ve garp yınım gerııın en me ••ehndııa bir asal ene\ •rrııbzon nsk r1 satın nlma 
müdafaasına yard&111 ıçın komlıyon rıılılf~ine tfllvdi etmeleri. 1-'4 
Amerikalietiluai&tlOIJ& en 1e 

ri bir ıurette lwllanılmaıını 
tedkik etmitlerdir. 

- ----
Almanların 
V unon1stona 

T marruılo~ı 

Kap,h '1) 

z·1rrı. :uuğday unu eksiltnle~si 
Mn. Sa. Al. Ko. Reisliğinden: 

k l 
1 - 90 ton butday ur,u ktJpıılı zart usııll~ le <.,ıkslllaıeıe 

onu muıtur. 

ol 2 -- Tabmln bedeli ~lrml bir iin altı JUZ llr:ı, teoılnııtl 
a altı JQı Jlrml liradır. 

3 - Ev11t kolordunun btUUa guoizoahmoda mevouttur. 
4 - Mwnıbsası 13 mayıs 941 eelı gonn ııeat 10 dadır 

Londra 21 ( a. a. ) _ 5 - lstek:lllerla belll glln ve snatta ka:ıuıno 32 ı:cn 
Atine r.ıdyoıunun ne •v· :•ddeılDde tarif edlldlil Yeçtılle h11:z:ırlllJ&Cıtkları tPk.llf mektup· 
Yuuan e . t Şrettııt rıuı tkalltmo ıaatındau bir snat evvelloe kadar T :abzoo askerl 
t bl' v. DlDAlıye nezaretinin llbo illa !MlQtilff~D .rel:Jlijioe Jev.dl ctınelerl 1-4 
e ıgı: man pike bom. ----
bardım~n .t~yyareleri paıar K pııı B ğd k ·ı • 
günü Lırbırıni takip ed Zarfla u ay unu e Si tn \esı 
dalgalar halinde B E e~ M Sa Al K R . . . . 
ve ınegaro mınt k re, loıı D. • • O. eıshğındea : 
arruz etmitl d~ 8ı.ıarına ta 1 - 2sO ton buğday unu kap ıh zurr usull ıle e!.sllm<•ğl) 
sanca za i tr ır, asar in 1 konulaıu,tur. 
düıa ~ ~ olmamıttır. Bet 2 - Tobmln bedeli elli iki bin iki yoz lirn, teminah 
m .. tan ayyaresi düşürül· . d6rt hln yQı kırk llr~dır. 
A~~ ür. Alman tayyareleri ı 3 - E•ıaf k.olorduuon bUtıın gar:oiıonlıırı )dt. ırıevcuttuı 

rıka mıntıkasına da t ~ - MQ111k181BI 14 may11941 çarşamba glln l ss9t t t dt"dlr 
arruı etmişler ve sivil halk ö - latekllleı in heli! ~On ve sırntta kaı uD un 32 ncl 
araıında zayiata ıebe l nalddfflatte tarif edlJditi vecbill' bt zır! ytıcd~ ı rı t' kUr mektup· 
•uılardır Tek ,. h . pMo - leruı ekıUhae aaetından bir Mflat ent•l Tr&tzt n cı keıl ı:atJI' 

• ,..e rıne · vı. t ıolongiye yapılan dü 11 _ • ~Jen relılltlııe teTdl etmeleri. ı-4 
hücumu d ba ıman .. ---··-
bep 0ımu,~ur. 11 

h&1ara ıe Pı:aarldda Bohkyağı alınacak 
y .. ~.. ...... 11.t. •tmalma komisyonundan : 

unan 1 - 7lb() ~lo balak ytıg"\ p ~zıtrhlrla sutın ohoacıktır. 

·-

Ozü r l ü haslak fmdık~arın 
.:. 

nümuneleri hakkında 
Ticaret Vekaleti İhracat Başkontrolörlüğünden: 

Fmdık ihr-acatmm mürakabesine dair nizamname· 
nin ek ikinci maddesinin son fıkrası mucibince. evvelce 
tesbit vl! Ticaret Vekfıletince tasVİ/J edilrıiş olan. 1939 
yı/J mahsulünden özüriü hnş!ak fmd kla"n mahiyetim 
gösteren nümunelerin bu kerr~ değiştiliimesi mezAur 
Vek81~tçe lüzum gösterilmiş ve yeniden alikedar heyet· 
/erce tesbit edilen haşlak fmdık oümuneleri Veh~letin 
tasvibine de iktiran etmiş olmakl11 bu nümunelerin kontra· 
lörlük dairemizde a/akadarlarfJ teşhir edildiği '"n o1unur. 

Tamirat eksiltmesi 
Kız Enstitüsü Müdürlüğünden : 
J - Enstitünün muhtelif tami111tmn ait 1123 lira 

51 kuruşluk 99 lira ~7 kuruş teminatı muvakkatall tami· 
ralı J 6-,-7941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - lhaüısi 30-4-1917 Çarşomha ,qünü saat 75 
d . hükumet kona.ğmda mBorif ırüdıi fiiğü dairesinde 
yaptll!cakt ır. 

3 - l~tek/;/c.r lıvakat ve başarJ/anm gösterir belge 
ibraz f decek'e·dir. 

4 - Ş11rtname /ıergün maarif kaleminde qörülP.bilir. 
5 - İstekliler 2J90 no kanunun 15 inci maddesi 

ahkamına qöre muvakk1t temmt:.t makbuzu veva mek· 
tuplarmı eksiitmeye b11şlamadan bir saat evveline kadar 
tedarik edert:k eksiltme saatmdd komisyona ibraz 
edeceklerdir. '3-4 

Kopa it zarf usu 'iyle şose 
eksiltme ilônı 

Vilayet D.aimi Encümeninden 

inşaat 
-

Müttefik Ye azimkar k!Jla· 
rak memleketin namus ve 
istiklal mücadelesine devam 
ediniz. Vatam sonuna kiJ. 
dar müd1Jfaa etmeliyiz. 

----ntr>-

V ugoslav kral 
Ve naz1rlor1 

Ş h• 1 2 - 't~n bffdeli beş hin, temin11tı }edl yQı elli lkııdır. 
e lr erine : - PtJtr'8ı 24·!ıl 941 Perşı.>mbe g!ioU saot 11 de yopıbcaktır 

H h - u-.eıl bor gQn komis1ondı görDloblllr. 

1 - Trabzon- G'resun qolunu11 mebdl! kıtmınrta 650 melrt1lik 
şrwı İf!şaaft ( 16819) lira (9:J) kuruş keşif bedeli üzm'nderı ue ıil· 

si/,.f fiyat esaS'ına göre kapalı zarf u~ııliyle 28 gün müddetle ele· 
slltm11:je konulmuş tali~i çıkma:lığında1ı 2.f.9i) sagı/ı karııınaıt 40 
inci maddesine tf'v/ika':'I. 1./-4 -941 tarihintlen itibarerı bir ay içir1tl• 
ihale~i prı~arltkla yapılmak üzre tekrar eksiltmeğe konulmuştur. QVQ ÜCUmu .- 0 

- kttt•rıo belli RQn 'e 1111tte komlıyooa mUrr.cııııtları 
Londra Yuaan tb l " ---

nezaretinin At• 
1116 

uat lan z . M .. hu"' r rr ğ tarafında.. •dn~ radyosu Traı....- . . ayı u ecavüze u rayan k. .. ~r~ ılen bu a'- ..... T9u .... ı aulı1tfız 
l tam ı t bl' • d il• T. C. Ziraat Bankası Trabon 

Bir tayyare i e 1 d e ıg e baz, nokt lifıadan : 
arın a de·· ·ki'._ a. M .. · tuboaindelr.i vadeli tovdiatınıla 

K d • • 1 d • l gışı ıu; ya pılını H r ' ,otla Haıaa ••bdumu u use ge ' ~~d-•fına raimeo •üttefı~ •• =.·:t~~.~nia intikal ve satı kullaııdıfım milıtlrümü zayi ettim. 
U a aa hattanın b• t -stı Holaa"aa köyünde Yı:nia;ni ba!ckeltirt.c!tiıuden uki 

Bir nazır öldü l :ıı;a•ıt olduğu bildi~ı~:ı:: ~~~!~~ K;iı et.lu YO Re,it va ıiniD hükmü yoktur. 
.. e ır. Almaaların bar d~ 0 otor ılo •ıhdııt iki Akçabadıo H çita köyünden 

/(udus 27 ( a. a. ) - nuı ve İaail' un Yu. ODii• bir kıt'a ç•lılılt s• Lt F.mir oıı.ullarındaa 
ı k I p· 1 o· ıı Ctplaele . b •• 111 ft . . c:> yo .. •· & 

Yugosıavya ra ! ıyer !iti· 1 Y6nca .büyük bir . n o- ' •rııu• 162 •ıra •u•ıtaaın· Abdullah ·~i 
neden lskenderwe yolu ile hncuma d tıddetle cia lteyıllı olarasıaa ve :.ı ft . 

I I . k evam ettikl . f •ea:ka ,., orı Hava F.rgüa 

Başvekil Simoviç, muavini, tice almak · . a 1 ır be-
1

••aoa t11ırr11fıan11a teıbit'ı ·ıç'ın ıçın yapıla b 1 Mıyı 
194 

Tnsa ellerindeki voailtai tuırru· 

Kudüse gem şttr. Yanında at ı&r'atlc ve k t'' be!1 a 

1 

b. '
11

" taıclıksiıt bula•ınasın• 

hariciye ve sarBy nazırları K•Yretlerin alça.m Q Q p ~ 1 tarihiıae ınüeadif fiyel•ril• birlikte tapu ıieil muba-
bulunmaktadır. Bindikleri k• tebaruı etti ·t:.e Uit-. aaar 1"~1 •aat U da ıaalaılline fıılı~ıın veya tahlıiltat rilnü mı· 
tayyl!re flkdenizdep geçer- rı ektedir. ~~::.!;ad~rilee~lttir. Bu yerde hallinde buluoacak olan memura 
ke_.n düsman :ayyarelerinln {ia, \,I~ •

1 
uf ıddıunıda buluaHlar auueaa\ları ili11 olu•ur. 

hucumuqa ugramıs ve na· Mah ,, . ,. '1°1ef'\\~UI 
z1r/ardan biri ölmüştürMa- 1 .uı So(atı satış artırması 
Çet H11vatıst11nda kalmıst1r, y .._ Cıaai K 

ODlou•alzir M llt Nıpu Metruke Umum Miktarı Kıymeti 
1 

oç ot. - - - -!.. No. No. Motrt' M Lira 
'' ,. Ha"• 

,. 6 7 91 450 M. 
l 4. 101,75 '50 M. 

Yunan krah 
londra 21 ( a. a. ) 

/itina radyosu yeni Yunon 
kabinesine bizzat kral 8n
ris 'in riyaset edeceğini bu 
akşam bildirmiştir. Yunan 
donanması genel kurmayı 
başkam amiral Sakalaryu 
Başvekil muavinliğine ve 
bahriye nazırltğına tayin 
edı/mi.stir. 

Keb/ne ~zası saat 17.15 
de yemin etmiş ve müte· 
akip ilk ictlma akteJf/lmiştir. 

dotf 

~!:~~Yr.~~ 1 
siyasi gazete 

Basıldıtı y.er : Trabzoa 

Yeniyol matbaası 
Uuı mt neş·lyatı idare tdou 

Bekir Sükuti Kulakıııoilu 

Fiati 4 kuruştur, 

RHmt llinlarıo sııtırı : 

1 Nisan 941 d"n i ıbaren 
5 kuru tur 

il 

.. .. 
" 

,, .. 
il ,, 

,, 
" ., 

~nalt 
Esvak 
Eıvak 
lı~ınderp•ı• 

,, 
,, 

,, 
•• 
" il 

•• 
" Harap fıırn 

,, 
" 

., .. 
ı• •• 
il " 

il 

•• Haae 
As.. 

62 

~8 

1:?,13, ı.s 

99 

94 
8889 
96,98 

114 

112 
105 
6'2 

36,87 

2041 

2067 

2068 
2066 

2069 2070 

2028 
20H 
2030 
20i9 

ıoa 

186 

69,76 
134 

25ıı,5o 
Si' 80 

42 
212,50 
204 
241,35 

50 M. 

80 M. 

20 M. 
60 M. 

155 M. 
90 M. 

20 M. 
160 Y. 
175 M 
300 M. 

2 - Muvakkat t~rninatı (1261) lirıı (50) bruştur. 
3 - Bıı işe ait k~şif ue çair wr.ıkı isteklilerin her gün Nafia 

daireıinc/e tetkik eclebilirlu. 
4 - /:;telclilcrı rı ihrıl-. ginJaderı en az üç g in. eHel Vi:ôget 

Nafia Müdürlüiüne murı.ıcaatla bu işe gi•mık için al'1cokl'1rı fletika 
ilf! ticaret oclaıH kajıdı fll! nıuoakkat i'!minatlarit'e etıcümene 
murccaatları, :3 - 4 ---------------

Paviyon tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
I - Vakfıkebir kazası merkez okulu ptwiyonunda 

ysptml&cak ( 7 40) liralık tamirat 15 qün müddetle 11çık 
eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (:55) lira (SO) kuu.~stur. 
3 - Eksiltme 1-5 - 9~1 tarihine çatan P.erşembe 

günü saat 15 de vilayet makarmn'da toplanacak olan 
Dclimi Encümende ihalesi y,ap!lacaktır. isteklilerin mu· 
vakkat teminatlarile mezkur gün ve saatta encümen• 
müraca:ıtlaTI. 2 - 4 

; >· --c::-....,..--
icar artırma temdidi 

Milayel Daimi Encümeninden : 
HHusi Mıab.aıııbeoiıı mıh olan Kl)nfiurıouar o uüleBl.a4.e 78 

No:hı bioıu111u11 15 lirAdaa Hnelijl 180 llrA ~ıerladen kira .ail,d· 
aleti on ıno ••dit edllmittir. Muvakluıt tımlnah 13 lira 50 ku· 
ruttur. lsteklllırln 26-~-9' t tasUılıe çntaıa Cuınarte&l tanı ıa· 
ıt 11 " kadar eacQaeuo mur:caatlıırı. 

mirat eksiltme temdidi 
Vıilayet Daimi Eocümeuinden : 
Buıusi ~·htl111beye alt Gımrtık önll•dekt yok Jıkeleılne ku· 

.ruJıoık vlnçln altıaa yapılac•k k ide için tanzim luhnııı " 2068 ,, 
lira 20 kuruşluk. kışlf 93ıi11I Uzerindea ılulltıne müddeti r• 
ınra temfi.it edllmlı,tlr. Muvaltltat temloalı ( 155) lira J t kuruştur· 
lstıkl11eriı 26-4-941 tıırlhloe 9atıı.ı Cumart ıl aaıt 11 re lr•· 
dır encıımını muracaatları. 

icar artırma temdidi 


