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0 nü Zaferinin 20ci§Vıid"6nümü 
a evinde Heyecanla Kutland!_~· 

Yugoslavya 

Ne yapacak? 
ikinci İnönü 

Zaferi 

- :X: 52 SA - ........-----~--~ 
Zağnus ve dabakhane Dereleri ~ahvede Sohbe.!Jı. 

Buradaki Evlerin isf imliikf ~:di;rıa;---
Y eni ukeri kabinenin 

lcın ulaıaıından sonra 
Yugoılavya vaziyetin

de tetkiki lüzumlü görülen 
hadiseler olmamış deiildir. 
Bunlardan biri ha tti en 
mühimmi Yug:sıav ordusu· 

lk.lncl J oOaQ z fer i~la 20 iııci 
yıl döoUmü dUn Hall&:eviode 
coşkun bir surette kutlandı. 
Yll:alerce vatandaşın iştlrlk et· 
tljtl hu k.utlomada QçQocQ umu 
mı mllrettlş, ull, porli ve bele
diye relslorl hazır bulunmuştur. 

Ne konuşuyorlar 

M U•• t a s a v v e r -ltılyan doıuaısını •••• 
ıup bir kaUlı Jıkalınmıf ı 

Meraılme istiklli morşile 

nun en müstacel imkialar başlaıımış Ye müteakıben 
dahilinde takviye edilmekte ıazetemiz neşriyat modnrn 

olmaııdır, Yugoılavyanın mih C19ma\ Rııa Çınar ik.loci looıın 
vere iltihak karanndan sonra ıeft!rlnln, yeni 'I'ilrkJyeoin ku 
kabinenin değiımesini müte- rulmuı esuıuı baztrhyan en 
akip alınmakta olan bu ted. bQyfik muvatfakiyetlerlmlzden 

Dabakhane ve Zağnus 
derelerinin üz~rlerinin ka
patılm1Jsı ve şehrin ortasm 
dan geçen bu bulaşığm ön-
lenrrıt1~İ ve sonra melhuz 
bir takım tehlikelerden baş 

ka bu dere kenarltJrmdakl 
vattJnd1Jşların tJcıklt hayatı 

Üçüncü Umumi Müfet
tişimiz NtJtif Ergin ile VtJ 
limız Naci Kıcıman bu mev 
zu üzerinde göı Dsmüşlerdir. 
NtJzif Ergin bu iki dere 
kenarlarında/ti evlerin istim
lakin/ muvafıkgörmektedir. 
Valimiz. bu iki dere üzerin 
tltJ yapılması lüzumlü olan 

şaat masrafının karşilan· 
masma imkln olmadığı k•· 
naatma varmışflr. Nıcl Kı. 
cıman Üçüncü Umumi Müf~t· 
fişin düşündükleri veçhile bu 

iki dere kenarındaki evlerin 
istimlaki üzerinde tetkikler-

_ Soarı ae oıauf ? 
- Ne ohırkl, ıceli i•l•n 

d kalmaıyal ıımller IUJU• tııtOD • 
- Şu ltılJ•D 11onanma11auı 

laılllı doaınm11llı bOJ OlçUJ· 

1811, kalkm111 aİ ııribdlr 1 

- Yal111 baı mu, daılıı ne 
garabetler var l 

- Mıtıuokanın .8erllnl H 
.. J•"'•ırlu Romaıı zl1aretl ço~ • 

biri oldu~unu, bUyQk aaker ve 
bir ileri gUnleri pek te ka· Muzaffer Kumandan Milli Şefin 
ranlıkta bırakmaz. Hükumet enırio 2örllşlerloi ve bUyllk u 
Y•tı geçkin emekli kuman- ferden ıoora geçeo yirml sene 
daularınua da orduya iltiha . Zuflnda TOrk ordusunun eo 
kını kararlattırmııtır. Şu aıoderen hıırp ncııtalnrile tecbiı 

de bulunacaktır, bu tetkik 
neticesi müsait bir vtJziyet· 
le karşılaşıldığı takdirde ev· 
/er istimlak edilecektir. 

nm neye varacağı ve ne değişikliklere dair tetkikler 
olacağı hakkında neşriyatta de bulunmuş ve derelerin 
bulunmuştuk. kapatılması için lağım in-

--===-=-=-====-==-======---=-======·.;,.,==--====--=-----=---

çıaarlu, çıpıl bir bavıJ• H 
zaaına raalımıı l atanı 

- EHt, blr aı tış l ' 
ncı QıQ ın. 

1111cılınarık llOam ..,, 

edilditlui ve Türk wlllelloln 
halde itin hiç ıüphe edilmi · şerıtli iıtlkl!lioio botun tftıib HALK EVİNDE 

uablleıea, 1umruıu•• ltıfıııaı 
Nazif Ergin eotnrealer olm•ı ? ıaıı ı 

Üçüncü Umumi /.1üfet· - Zor ile ıozıllik 0 

fişimiz muhterem Nazif - Amırlkıhlırıa laıUlılere 

Yeni komiteler 
ycıı tarafı, Yugoslavyaoın boyunca muhafaza ve mod,fııa. 
çok muhtemel bir tecavüze ıında çelik bir kale halinde n 
kaııı derhal daha kuvyetli bu memleketi kurtaran, yeni 
bir ıurette hazırlıklı bulun TOrkly~yi kuran ikf!Jel Atatllrk Geçen sayımızda yeni· 
makbr. MUll Şer lnonnonn emrinde ve ıendığmi yazdığımız Halk -

etrafında tupJııadıaını tebaroz evi komiteleri latJliyete 
Diier taraftan Yuioılav- ettirmiş ve bu konuşma bopar· geçmişlerdir. Temsil komi· 

yazını sakit kabine tarafın- törleri,. de ne9redtlml1tfr. tesi seçimini evelce yazrmş
daıa verilen iltihak kararı- r--.-----h------; tık. Bu kerre de diğer sekiz 
IUQ yeni kabine tarafından 1 ngiliz QVQ komiteye seçi/en zevatın 
tannımamadık gibi mevcut 1 isimlerini dercedıyoruz: 
bir kanaat olmadıiJ, yalnız Hücum ar1 Dil edebiyat komitesi : 
Yugoılavyanın istiklil ve Loodra 1 ( a. a. ) - Yusuf Mazhar llrem, llb· 
tam<'miyeti mülkiyesine ta Hava nezaretinin tt~bliği : dul/ah Güne/, Tevfik Vural. 

DJD t8 bil· 
.Ergin cumarfe$/ günü Erzuru ıtadırdllderl dGoJ• 1 Berlinl 

.J h . . l . ti JGk harp tay11rıltr . 
uan şe rımıze ge mış r. bırtına edip dııruıorauş, bl1k 

man, llbdul/ah Eyüpocjlu. Nazif Frgin teftiş ve tıa zeugialır şehri tırkıdere 
Zeki Özkaptan. Niyazi Gür· tetkiklerine devam etmek· köJl•r• ı;ıkH•lt ı 1 ıl· tekin. RtJti llksu. tedir. - Bu bnıdill ıore a 

(JmumlA uu·· .r•ttı"sı"mı"z "-ler d•h• ,.aı kıs••I• bati•· Köycülük: Kemal Kefeli. . ırı '.'-. • uı. 
Tayyar Mur~thanoğlu. avu l>ug~n ıda~ehanemızı zıyaret asıl~ 'şu bıl4• tı• kııır H 

k t H .J' E - v-k etmış/erd11. ldd ti .,.,..8te· 
11 am.11 rguney, r u • ı . . 111 100 hlfidıt n ş • •" 

sek Ziraat Mühendisi Mu- Hılmı Kalaç rirlene ? GirObu 
h11rrem /jahad1r.Re(:at Darcan Parti Müfettişimiz Kay· - O aamaa N111Jıa ' 

.,, mubtırem Çöıçll• bllabı• "biı 
Spor: Lütfi Pula taneli. 1· seri meb~su .. 11._Hllmi Kalaç ıttlk, ıea eylıı.ne!,, diyecekler~ 

livni flker, fldnan Er!:Jin, Pazartesı gunu Erzurum _ Bu ıeı " ıaea aııı111 
Ragip Çulha, Tevfik Kuloqlu. vapurile Müfettiılik merke· ılıcak. HJ• •eaa'i itibar• ılıu•· 

Faaliyete geçti 

aUük eden her hangi bir Bombardıman servisine men- Salih Çağat•y. Ihsan Gül· 
karar ve bunda mündemiç Bl d t 1 · d'" tekı·n. 1 ıup c e ayyare erı un 
bir maddenin kat'iyetle red- muvaffakiyetle tetevYüç bü· Halk dersha_neıe:i:. Sa· 
dedileceii haber verilmek. yük bir faaliyet günü yaşa- kin Buyan, Helıt Kamı, lh. 
tedir. !Suna mukabil Alman. mıflardır. Alman harp ve san Kala bay. Hulusi . Sür
ların da yeni Yuıoılav ka- iaşe gemileri, top mevzileri men; Mehmet Salih Gürsoy 
bineıinin bu iltihak kararı ukerı kıtaları bomba mit- Sosyal yardım : Doktor 
iiıerinde bir tefıir ameliye- ralyöz ateşine tutuımuştur. ltbdul/11h Zaralioğlu, Kadri 
•iıade bulunmuına müsaade İki iaşe gemisi i1e bir tor- Çakar, Kamil Dedeoglu. 
edilıııeyeceji ıöylenmektedir. pido muhribi tahrip edilmiş· 8. Maide Da;ctJn. Harun 

H ık . d zi olan Giresuna gitmiştir. cık .aı? ib 
o evın e s 1 h y - o suali baflllllll tef~ 

a A argı tdlalı, bıa cevap Ytr•aelD 

aile toplantlSI Rizede ve şehrimizde _ Geçen ıkJımkl ;•ıw:.-
Pıtzar guou •kfamı Hılkevı Konferansmı yeren Kocaeli ıllırloi gObetiııi• aııoaı:rea; 

Bu haberlere göre Alman· Harunog·ıu. 
larla Yugoılavlar araıında tir. Diğer tayyare gurupu-
bir ihtilifm zuhfırü bekle· muz bir düımao iaşe gemi- Tarıh müze: Cemal Rıza 

b il.ne ve harp gw emıleri tara· Çınar AAahmut Yanbeıy Şe · ne ilir. Esasen Yugoılav or. • ,., • 
duıwıun da kat'i bir hazır- fından hümaye edilen sekiz ref Tarlan. Ethem Pırinççi, 
hk arefesinde olmaıı, böyle vapurdan müteıekkil bir ka- Mehmt:t 7 evfık 11/dın. 
bir ihtilaftan ıooraki vazi- fileye ve avcı tayyarelerine rfefls Sdnallar: Doktor 

tam isabetler kaydetmiıler· .Ktuim Güler. llbdullah yet karııııada çok ciddi ve 
hauaı bir mevki almaia dir. Bütün bu harekattan Gu.ı qör. Ömer lskendt1r, 
matuttur. yalnız iki tayyarelerimiz dön- Salah Çıngı. lfhmet Pamuk. 

memiştir. Kitaksaray: N11ci Baş-
Almaalar Yugoılavyanın -==~=====-==========='====- -

iatiklil ve tamamiyeti mül· 
kiyeainden bir parçacık ol· 
ıwı iıtifade ve menfaat gör
mekıiun tatmin edilmez ve 
balkanlar uz.erindeki ıiya· 
ıetioin de arzu ettiii gibi 
neticeleneceğine kani olamaz 
ve ne tekim de öyledir. l>ı 

naenaleyh şimdi darbesini 
yediii ve matsuokanın kar · 
ıııında da p:k mahcup bı
rakıldıiı yeni kabinenin bu 
ıartlar dahilindeki red ka-
rarı Ü&crine Almanya rahat 
durmaz, duramaz. Fakat bu 
kımıldanma, hareket veya 
hücumun ıonu ne olacak, 
iıte Almanya yalnız bu nok· 
tayı ihatalı düıünmez. Al· 
•ular, uki Y uıoılaY ka· 
biaetiahı iltilaak kararuaı 

yeni kaJinenin tetkik ede
ceğini, her ne kadar buna 
cevap verılmişse de Yugoa
lavyanın, tefsir ettirmem, 
diye ge!en Alman sesine ku· 
!aklarını tıkadıimı ve ica
binde Almanlar karıısıoda 
harbe haz.ar olduklarını Al· 
manya anlamış gibi görünü 
yor. Onun içindir ki, Alman
ya bu günlerde bu hadiıe· 
den eve! Yugoslavya dahi 
lınde, Hırvatlar üzerinde 
meıgu! olmaktadır. Hırvat
ların mıhvere iltihak kara
rına aadık kalmakta olduk· 
ları propagandasına saha 
ve ehemmiyet veren Alman 
ya bu cepheden müdahale 
kapuu açmayı ve bu ıiya · 
aoti daha k.ıvv~tli ıörm4k· 

b~ciir. Halbuki, en mevsuk 
menbıılardan alınan haberler, 
Yugoılavyanın tam bir sü· 
küıı içinde, kralın etrafında 
topl :ıodık,arını ve iıtikJiUe· 
rin ın bütün mih~tçe müda· 
faeı.~ına hazır bulunduklarını 

biU.rmektedir. 
Kat'iyetle anlaşılıyor ki, 

Alcıauyanın iptizale uirayan 
o malum tehd1t ıiyasetile 
YugusJavyadan menfcat ko· 
par ınaıına im kin yoktur. 
Şayd netice aksıne olarak 
do.sn bile, Almanya tarihi 
bir mil.et iıu&d•tliyetinin 

canı pahasına naaıJ mü da· 
f aa edddi~ni aörecc:k ve 
fak.it bu t~crüo., Aımanya · 
ya pek a;ua ma! olacaktu. 

Comal Ra1a ÇıDu 

Temsil sıııuounda saılı ıozıu mebusu Salah Yargı Gire· meklımlş, dusedıaıer• 
ıengin programlı bir aile top. sunda da bu vazifeyi ifa iaar•H Daluıuf 1 

.t ... 111 vı ••· 
- Ktmmil bil ıua . 

laotun tertip edilmiştir. için pazartesi günü Erzurum dtll dıaıt bUıDlf1ıtrıu.ut ? 
Toplantıya Oç. Um. Mllfet- vapurile şehıimizden ayrıl" _ SıJ1ıb, dl1orıarl fakat 

tlşi.niz '"aıtt Erilo, VaUmlı mıştır. _ Aalıdıaı, tıoıdııD, 
Nııci Kıcımao, Parti Mllfettıılmiı Ali Rıza Giirsoy •• yıpııo doıtı.ıın; oııua ~;~; 
Ahmer Hllmt Kalaç, mi•afirlmlı tındı ea bilJOk u1ılı•:1 

Koc..ıeıt M~buıu Salah yargı, Vilayet J4ndarma 11/ay Vak.t&k'lllll auıaıadaôır 
Purti ve Heledı7e Reiıleılıniz Komutam illi R1Z11 Gürsoy baları pi1a11oıd· 
iştirak ettwlfleralt. teftiite bulunmak üzer~ - Yllk ~r~r " doalltt• • 
Ş~brimiıln birçok 2nıtde aile- bunün Sürm•ne ve OftJ d1ılode11 i•91 etuti lçlo ditır 

le. l ulocıu duliurilluı;t :ıı.aat, ~He :ı ayal 7o!ıı uıuP,., oo~11 1»ıf11& 
htJrt:ket etmiştir . bıt atu araba 1 arıbılırııı v• .luldar hoş i>ir gec~ ge~:ırnwlştir. " 

- - - - AımarA da zapdeclitdi gıUıor, ıere iaÇınesl zor 

Yugoslavyada 
Atine 1 ( a. a. ) 

Gazeteler YugosJav Kralı 
Piyer'in cüiusu münaseb~ iile 
yapılan ayioden sonra ka. 
labalık halk kütlesinin d:Jst 
ve müttefik milletin R ·isi 
Cumharu İoöoünü ve Türk 
ordusunu alkışlamış old .. , 
Jarını ve Türkiye büyük el· 
çiıi tezaburat yapan haJka 
teşekkür için birçok tl fa 
lar balkondan göz.üklil ·ye 
mecbur ka1dıiını yazma'::ta 
ve bu tezaburata ait ıesi n · 
neşretmek tedir ler. 

Eden Belgra tta 
Berlin 1 ( a. a. ) 

Bir 11jansm Berlin sı;-asf 
mahfıllerinden öğrendığ.ne 

göre lngillz hariclte nozır,,.. 
Eden J:Jelgr•ta muvasd let 
etti/}/ ve Yug:nlav hükü n~ 
il• tem••• g#tlkleri •nla· 
ıuınılet•dır. 

gereksd 101cuıar1D 
Kahire 1 ( a. a. ) - u1u1orı.uuf ? 6eltdiJ• relılml-

Bu akıı.ıam reımen bildirildi· - H••80 saıaza· 
y • b r nrlneoi•. b• 

ğine göre Eritrenın merkeri 11 hı 0 eorıoıe11ia1Z 1 
olan Aımara İagilizleriD eli- rayı ım Jıbll sı11•b 
ne geçmiştir. 

Kazalarda Koaferanslar Baş~ 

Parti , Hatipleri ve Konferans 
Günlerini tayin etti 

aatıiyeleria batlı 
(;umburiyıt Hali&: Partlıt 1 kıaabı ve dllf ettlrilmlt Ye 

ee11el aekreterJijl ltUtUıı 1urtla illolırl11~ t~~· binlerce ntuıda
dUnJ• aııulı H •llJl ılyHıt bu ıurıt ı tewıa ıdilmlıtir. 
H iılikllilwiz mevzuJuı OH· flD lıtlfadıleri Valdikıbirı Ab. 
rioclea terdlcaı"l kooferaaıların Paıırt11l gQrıtl '"'ll 
oçnacıı 11eri»lae b11wla11uş ve duUab QUael, 11alı illoU ~ rme
mıbaUi batıpıear laratıoaaa da oıye Hııltıın Surm•n, Ak:cabada 
a7al konleruılarıo kaz;ı '8 na- Numan S!lblt coşkun gitmiş '' 
blftlerde Yerı1mekte oldutu biah.ıroa dinle1Icl karşunnda 
haber ılınmı~tır. kont1:raaııılarıaı vermiwtir. Yarın 

P.trll Villfel idare beyeU da Yoınra ve Ofts Kemal Kefeıt 
de kaza H aalll7eler• ildecak l"dıızQııde Eaıutıı Mlldll· 
••tipleri ıeçmlf H panrtesJ H 8"f 
&ll11111&dea 1Ubuıa tıaıU11Lı &•· rQ 6. Hurı•111 " cuma Kllllll 
9ua1tt1r. de Maçkıdı neşriyat mUdQrU!llQı 

KCJ8'trtulu G6Du&all•U• 1 ~"ıaı..ıallillinw Virecektlc. 

-· .... ro~ lanan 
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Arnovut\uk o 
to\yan ceset\eri 

Bulgartora göre 
Buhran vehamet 

Kesbetmiş: 

·s:mükok Kömür fi yc- ı- j 
Belediye Riyasetinden : Vilayet Daimi Encümeninden : 
Som\knk kO nrtl'llln \!Ahrlmtz . 

Tamirat Eksiltmesi 

KbmUrler Eti r.k · D - llrn °1 r 1 tç.sblt Pdllm ştır. teu irat 2'190 sıısılı kııounuo -4t> iııcl maddf'&inlo ( :\} fıkrasını 
Atina 31 ( n. a. ) -

Onbeı gün evvel muvaff a-
kiyetaizlikle Jıetic,eleneu İt l· Yugoslav hareketinin 
yan taarıuzunun yapıldığı Hedefi üçlü paktır ! 

Belediye li rıcUm cıiod'1 Yt'nldı>..n '>~ı)y • ·a ınd t •pt. n tış fi1t tı 1 A~ç~ııbrtt merkl'ı oknlund y ptırılıoc1k :'00 liri\ 97 kıırutıluk 

füınıuu tr randan y~k;ı,~~1 te~~~~ F.lvitıo~lu ve Ösmırn -AkçAy • t~,· rtk11n 15 ıün mtlddetlo ekılltmeğe konulmuştur .• 11 - 4-941 
Ata" d d 1 ed len rtyatlBn S!!tılınaktadır. 1 _ 

U 1 
8 dr a re ve ıııUesseıelerle h lk 

1 1 " T8rllılne çııtao Cuma 2unu saat 1o ne vilayet Malummaa topla· 
ıre ıaa olunur enyın 'l ıu mn umu o ma.. l 
------ ...:.___ 2 _ 'l. uııcak olan dalınt encame·ıde lbalesl yııpılAcaktır. ıteklilerln ••· 

merkez cephesindeki harp 
Sof1a 31 ( a. a. ) 

meydanında tist üste yığılan Hükümet Partisine mensup 
İtalyan cesetlerinin arzcttiği mebuslardan Sotır janet du 
manzara müthiştir. Muhare· 

Şosa Eksilt;-~i --ı~mene murscarıtluı. • • 2 - .. 

Vilayet Daimi En .. . d Kapalı zarf usufıyl şosa ınşaot 
benin ceryan ettiği mınta- ma azeteıinde neırettiw · 

bir makalede Yuıoılavyada 
kada on binlerce ebusun 

T cumenın en . 
r bzon - Rize s b'I . E L • 1 t • 

•nf!tfelerl Rt8"'UldHki l<Q 
1 

JOlUD!lO 26-f-"OO -27-i-700 inci kilo· K s 1 m e s 1 
ki vaıiyetten babı etmekte 

düımeıi muharebenin ne ka· 
ve buhranın vehamet kes 

44 k ._ flBIJID ~B lı l i 
uru, k."şir bedeli 0 ıı rıttıM tıit ( H15) lira V'l"' D . ,.. E . . d ec komılmuı,tur. Muv ki:Zl'!rtlod •n 20 gUa ınOddetlA 11ç·k Pkslltme· 1 ayet aımı ncilmenın en: 
1... " I! t tenıicaı tı ( ~3~) li ( 16) k t 

dar ıiddetli Qlduğunu gö • bettiğine iş ret etmektedir. 
tcrmektedir. 500 metre u- 27 Martta olıın!ardan bat 

·~ - , - 941 Tarlbln • · ru ııru ur. 1 - Trah2·1n - Oı eııon yoluoun ı:ceb'dc kısmının 630 aıct-

p1~ioect i.llltı.ık:e ıoda top~sca!~4~~nÇ ~r~ ·~ ba göo il B~nt 15 ~a vl- relik Ş 'lU faıutı ( 16319) lira (90) kuru~ muhammen k,_.şfi üzerinden 
ıı ır K"şlt ve t !Uffil eocnnı~ndP. lb:ılPsı vıı . . . . ~ , . L • 

z~n~~~nda_ v: 50 metre ge ka Yugoslav hükumetindeki 
nıılıgındekı bır yerde, 400 değiıikliğin üç li pakt mü. 
den fada İtalyan ce edi a. l teveccih olduğu aşıkardır 
yılmııtır. Yugosl vyada Almaol r a · 

60CQınea kalemir Şiir Otımesfoj görmek i!!leyerılC!T(ll her ıiıın , Vt! ltlııtleı fıyat etııllDa ıore ıcapalı zarf USUlıyle e .. 111ltaıe2'e konmuştur. 
cQm ne mQr~etııt ~r~e talip olaolarıa muv&tkkat tomtnatlarH en- 2 - Ekıiltıne 9 Niııan 9.U çnrşııuıba güoü saat onbeıtc Vi. 

· 2 - 4 lı'\yet kocıl1'ı•da yapılı:.oaktır , B k a - Muvakkat teaıiuıtı (1261} lira (öOJ kuruştur. 

T 
.. abzon QŞ te. ne . SOtllOCOk .+ - Isteldilerio ibde güolinden eo az sekiz gün evvel VHdyet 

B lgrat darbesi 
Karşısında 
Mihverciler 
Ne diyor .. 

Londra 31 ( a. a. ) -
Mihver devletleri adetleri 
üzere Belgrat hükümet d r 

besini, harp sahnesini ge· 
nişletmck için İngilizler ta
rafından çevrilen entıika\a. 
rın neticesi olarak izah et
meğe çalıııyorlar. Hükumet 
darbesinin kan dükülmeden 
ve dünyanın alkışları ra . 
aıada y pılması bu iddiala
rın boıluğuou göatermeğe 
kafidir. Harp hasının ge
niş:emesiııe gelince, İngiliz 
menfaatlcriain, Yugoslavya
oın vekarla müdafaa edil. 
diği bitarafhğında olduiu 
aıikirdır. 

~· 

Yunan tebliği 
Atine 31 ( a. a. ) -

Muvaff akiyetle neticelenen 
keşif ve topcu faaliyeti ol· 
muıtur. Bir mikdar esir J. 
dık ve otomatik ilahlar 
itioam ettik. Hava kuvvet . 
lerimiz muharebe meydanın. 
daki düşman hedeflerini mu 
vaffakiyetle bombardıman 
etmiş ve mitralyöz ateşine 
tutmuıtur. Tayyarclerimiziıı 
hep i U.lerine dönm şlerdir. 

Kazanç vergisi 
Hakkında 

Vilayet idare Heye
tinden: 

Jıt derpı Dl b lleılode 
Ali otla s yfettlD l~lr.:end r Oğ · 
lunua azıoç wergbuı eu olao , 

1 ıs Ura bor uaua le lnl fslf. 
ruı Jçln meık11r maholledo v,,k ı 
ol•P budot .-. evszıfı olbJpt kı 
artırma kAğıdı 4a yazılı şay i 
lııııtli bir ba' akar h11ne Han 

tulbladeo itibaren 21 gQo mQd 
detle ·~ık utırmoJA çıkarılmış 
tır. Taliplerin Vilayet ldore H~ 
yetlue mnrıcaatları llao olunur. 

1-3 

Y.r;:~!:.;a~~ 1 
siyasi gazete 

li11ıJdı2ı yer : 'l'rabz.oo 

Yeoiyol matbaa ı 
Umuaıt neşriyatı idare eden 

Bekiı Sükiıti Kulakaızoğlu 

Fiati 4 kuruştur. 
Reami ilialarıo satırı : 

1 Nisan 941 den itibaren 
5 kuruştur 

Oftııft eo-11 "' ılıır 20 lnmıttar. 

leyhinejyapıl n nümay41er
de bunu teyit etmektedir. 

1 • Dev} t L J J Nafia Müdürlü2'üae miiracutJ3 bu işe rirmelı:: için al cskları veaika 
~ ıman ş etmesı· M"d·· lü" ü d · Anbzırıırıızda m \' u ur g n en. ile Ticaret Odaııı khğ&dıoı Ye teminatına ait moltbuz veya barılı:a mek· 

Hitlerin 

Yenilmezliği 
Sona erdi 

det bo, maıl)t v 6 cut ve 160 lir~ tıf df ı trıhmlo ohm sn asü tubuou teklif mektuplen içine koymaları lazımdır. 
17 Nlun 94 l lari~i:az tenekı:>sl d8irMe mUteş,,kkll komi~) nnca ö - Bu iıe ait lı:eşif ve sair evrakı istekliler her güa Nafia 
nrhrma ile •atılaclkt~r mQ ndir P~ııırte.·4 gUnll Hat 14 de eçık daireaiade tetlı:ilc edebilirler . 
luııoııJarı •e lllUhamm'I! lsteklll~rlu o glln koınhyoodı1 hıızır bıı· 6 - lıtelı:lilerin zarflarını 9 Nisan 941 çarıamba günü aaıt 
rayı Dzaycde üaQ n beaelln }0ıı1e yedi buçuğu oltm 12 li 00 dörte lca~ır VilAyet mılcamıoa makbuz mubhilinde vermeli veya 

_tırmııtarı ilan ol~nur ve ııs3tlndeo evvel mOdtırJOk vezne&ilie YH· bu aata kadar van?eak ıurdt~ poata il~ göo~ı;rmelidirler. Poıtadı 
1-4 vtlu ol11cnlt tccbüıler kabul edilmez · 4-4 

Nivyork 31 ( a, Q, ) _ 

Nivyork taymis gaıeteıf 
Yugosl v ha.diselerind ' en f U 
suretle bahsetmektedir· S 

1,. ti . . ırp 
ev n arı esır olmak . 
"kl~l ve ıs-

iskele inşaat 
Eksiltmesi 

Vılayet Daimi Encü-
tı a . fereflerini gaip et. aıeainden : 
mek ııtememi'lllcrdir ş· . d' Hu uıt Mubuebew 't " · '! • un ı OOaırQk . ,e &ı 
te ehbus lugıliı.lcrin I' ' . önUod•lr.ı Yttk: iskPle· . . e ıno sındı kut'll c k 
geçmııtır. Yugoslavların b Y•ı.ıılacıık k '\ ıı llDçlo altınıı 
~~keti,. Hitlerin yenilmezi~ lıoso (2068)\~: için tıınzim l:ı 
gıne oıbayet vermiştir 1 keşır bod ıı ıı 20 kuruşluk 
Y · e Oı'!rlnden 20 goo 

Ugosl mhddetle arık k 
OVyonın nulmuştur. M ek~lltmf'k0. ko-

l 1 ~ uvıı ket temınntı eessu·· .. 6. lira ı 1 kuruştur. 16-4-941 ru tarihlal'! çıtaıı "•rcı b 
ı k 

yu vam a gUnU 
ıto helnı 31 ( uat 15 dı Vilayet mak d 

O w "J a. a ) - top\ k OtDIO a 
ırenı diiine göre p . ıınıaca olan Dııiwi EncQ 

günkü niho . 1 erıem. ~ende lbı!esl Jepılacııktır 
tecavü _ayıt tr esn•sında sır ~e 9artnaıneahıl ıorm k ~a· 
k" l ze Ui'fayan Belıratt• leyeıı\eıhı her gUn e g. 

~ ~•eç . clçiıine Yuroılav ltalA111lne ve lelip olınle ctım•o 
h~k~metı teıirlerioi bild' vakkat le•lnıtııırl\e arın mu. 
mıştır tr~ g!lıı •e aaatt rneıkar 

• a enctıaı 11 

Pazarlıkb kundur:'''"". • ~~t 
Erzurum S tın Alma Kom satı~. ~lınacok 

2J ·o 1 - Beher çiftine lahm· . ~eıslığındea : 
.> clft kundur m edılen 7Jo 

2 p a Paz1Jr/ıkıa satm si kuruştan 
Erzuru -S azarhğı 4-4-9,, C tnacakt1r. 

m atm itim v uma gü .r. 
3 - • . a l\Omisyonunda nu saat T .5 d 

264-1 l' d Tahmım tutarı 11625 . Yapılac;ııktır e 
1ra 1r. · ltra ve k . 

- :, - Kundura/ara ·ı atı teminatı 
gun n.omisvonds gö -, aı .. numune 

5 1 ru ebl//f. ve şartname h 
h - 3teklilerin b 11 . er 

11z1r bulunma' e / gün ve 111fl. saatte /f . 

S 
omısyonda 

anayi m ktebi d 
.. n en mezun b 

. makınıst alına k ir 
leledıye Riyas r d Ca 

. Trab.ıoo febrl lçmeeı ın en : 
rıkle işle ven "Otrit uyq lıaıe MaklQ( 
mezun~ bir rnıkloiı~ ~~l~i1!'l~~~a cıh~m~tl!~I oı &baldır. Elekt 

hu gibi ~~olız ilki ı7 l~io '9Qtcede ~ lira •erllecek~~ayı mektebi . 
a • şleriad ç l evıu (80) ıı · 

·llerlodeki •ullt 1 1flrık aıınırt k c ra oltııuk 
rıc11tıarı llıln oı:o~~ ~ah•dttaaıııe Uı ~ab Oi•-s rao.:.ııı~~~title, 

• ıtQ Beledi . er o 

1 A 
Jeınııı mu 

car rtırma T e d· . 1-3 . 

Belediye EncüJQ . d m ıdı · 
it ı •nıa en. 

YJs a binası dahilinde ( 13 ' 
Cu~: l !!,•r_eıine k dar. olan ? numara il dükkanın 

- gunune kadar t . ıcar artırr'"ası 4 . 1-f a-
f;t~ saat JU) de tem~:~ıt edildığindea tı/ip/~~an J~ ı 
-·-~~e=n~c:u:m~e~n~e~m~u~·· r~a~c~a~a~tt.~rn~u~. !~a:k_:k~a~t~a makbuzla .1 a Y nı arı ılın oiunur " e bir. 

·Pazarlıkla kundura ~ ~ 
Erzurum satın almak alınacak 

ı - a her çlfthııa t •mısyonı reis}i,v.. d 
dura Pazarlıkla B t lbllahıi tlatı 760 ı. ~lh en • 

, a ıa ehoııc ı.t •Urtı, un ıs· . 
ı - Puarııaı r, a-. ır. oO \lift 

rum ha8lın• komıı;!•aq 911 Cu.mart •l gQ • kuo. 
J - Tabmiol tutarı o~~tla Y•Jılacııktar. ıQ ıaat 10 da i.rı 
~ - Kuaduralıra i 625 lira le kat'l U· 

1ondı ıornlebıur. • t nnauıae ve tart teaıtıııtı lTJ l !ha 
1 - lıtıkllltrl OllJle hır fQu k dıl'. 

buluomalım Q beuı llll 0ıntı 
· lt hattı ı. 

•'1ıalı1ooc1a b 
••ıt 

Gay imenkul satış artırması 
Mahalle veya So~o~ı Cinıi Yeni K. Tahrir Metruke Miktuı .Kıymeti 

lı:övli No: No: No: H. Ar M2 Arı L. K. 

Eıvak M Yenicnıi Mı~aza 12 750 R 
Yeo camaihali Eski lrıın oaddesi Tarla 252 70 E 

32 
1977 51 

Yeniounaıiball E•ki lran caddeıi Tarla 640 150 E 
Eıvak Cami ıralı~ı Mııtaza 1 675 R 

1978 52 
7 

Eıvak Saraf o~lu ıo~ atı Mataza 2 <O 21 7~0 R 
lıceoderpı~ı Oldudere ana 337.5 260 E. 

3 
2563 419,420 

Aıaifa köyü 

f;ltaqtha M. 
Anita 
An ifa 
Atı ifa 
Sotba 
ç;:.,,, 
l:Uiyülc 
Samarukıa .. .. ,, 

" .. " 
" ., 
" .. 
•ı ,. 
" •• 

Bayırdat M T 11rlanıo 3 hissede 
2 hibeai 

Çulha lltlu hane 
Ha11enio ~ hi11ed11 2 lais 
'l'arlauıa 3 hhıede 4l bıs 

., ,, it 

~uloğfo Ar11oıa 4 hissede 1 biı 
Sipabipu:uı Oiiltkia 

59 
93,94 

2 
Haaeoi• 207 26 biuede Umum 
19266 laiıHti 

Çalılıi'nı 18 hi11cde 15 bia 741 
Fıadıklıfı• 207:->6 ,, ! 9 ~66 ,. 742 
ÇalılıtaD 18 ,, 15 bİI 944 

" 18 ., 16 , 943 
Fıadıldıfıo '20736 ,. 1 C#266 ,, 942 

,, 20736 ., Uı66 , 1299 
Sıhçcoio 4 biuede 3,S hiı 1297 

Muhittin -. K11•••J'• Mıfauoıa 16 biı 1 biı 63 

Defterdarlıktan: 

1157 

421,422 
36 
37 

12Q 

44 47,48 
77//ij,79 

1 
3 

65 

2872 

tamamı 

.30 

.20 
229 

11 
273 

~7~ 
273 
2i3 
273 

273 
273 
27.:S 
!4! 

tamamı 

" 
" 

14 
68 

919 
919 

2101 
1838 

919 
1888 

54 E 

360 R 
76 E 

274 E 
220 E 
27.5 E 
450 E 
1~ R 

11 R 
23 . .5 

2:l R 
16 7a'R 

60.5 R 
82.25 R 

109.•0 R 
70.35 E 

' Yukarıda oiııı ve evııfı yazılı rayrimenlı:ulleria aatııı açılt artırma ıurelile ve bedrli pefİ• 
ödenıı:ı·k üzere 16 fİİD müddetle 11tııa çılr.:arılmııtır. 

lbıle 11 -4-941 tarihin• müaadif Cuma rünü ıaat u de yapılaoağından taliplerin yö'vmu aıez. 
kOrda yüıde 7.5 t~minat alı:çalırile birlıkto Oıfterdarlık maltamında toplaoecıık: komi11yooa mGr cutları. 3-4 

Gayri menkul 
Mıballeai 

Y enicumai bali 
,, 

" •• .. 

Mevkii 

Ccphanelilı:. 

Kuzıuotlera 
Cepbaoelik 

Ciosi 

Arsa otlak. 
otla le 
f'arla 

Defterdarlıktan: 

icar 
Kıki No: 

1815 
1791 
1816 

artırması 
Miktarı 

H . Ar 

1 70 
70 

ı ıo 

icar lı:ıymeti 
Lira Kr 

22 50 
10 1)0 
go oo 

M 
M 
M 

. Yulı.:ardıı ciııa ve evsafı yazılı rayrı mookulleria ieuı paı:arl le. auretilı ve peşin bedelle 
bır ay müddetle uzatılmııtır. 

lbRle: 29 · 4 • 941 tarihine müsadif aılı gjnü nal 14 de yap .lacafıodan talipleria yilzd., 7 5 muvalt 
kat ttaıiaıtlarilc birlikte deftord:ırlıta toplırn~ calr.: lr.:omiıyoııa müracaatları 2-4 

Gayrimenkul 
Maballeıi Soka~ı Cınsi 

Y enicumaizir Malkof •t· dere içi Hı ne 
,, .. ,, •• ,, .. ,, Araa ,, ,. 

" 
., ,, ,. ,, u 

n ,, tık mazı ., 
., ., .. .. ., .. " " ,, 

" " " ,, .. .. .. .. Yenicuma Harap fııı un .. 
" 

Araa 
,, ,, 
" ,, .. ,. 

" ,. ,, ,. 
., ,, ,, .. Derviş p şı 

" ., 
" 

., .. .. " Hane ,, Mabittiu Ar11 

Defterdarlıktan : 

satış artırması 
Kııpu 

No 

5 
1 

62 

28 

Metruke 
Ko. 

7 
4 
9 

1'.!,13,1.5 
fj 

99 
ıoı 
94 

8889 
96,98 

114 
66 

112 
106 
62 

36,37 
65 

28,29 
32 
2:1 

16,17 

Umuın 
No. 

2ot5 
204• 
20•1 
2067 
2071 
2068 
2066 

2069-2070 

2087 
202~ 
2034 
2030 
2039 
2088 
2072 
207" 

2046 

Milttarı Kıymet& 
Metre M Lira 

91 450 M. 
75 •50 M. 
65 16 M. 

103 60 M. 
101 40 M. 
186 80 .M. 
158 50 30 M. 

69,75 20 M . 
84 60 M. 

25i,50 255 M. 
S7 80 90 M. 
90,10 50 ld • 
4·ı 2o M. 

ı o:> 160 "· 20, 175 M. 
241,:35 300 M. 
48,50 25 M: 

199,60 30 M. 
36.~5 12 M, 

2i8 450 M . 
391 250 ... 

d ti Yultarda oinı ye naafı yaıılı ı•yrimeakuller açık artırma ıuretilo ve peşin bedelle 15 rlio miı<J. 
• • aatııa sıkırılaıııtır. 

ru" dlhalı 16--4-\Ul tarilıioe mQaadif Çarıımba rlhıil taat 14 de yapılaeı~ıadaa talip olanlar11 yevmi 
aı "' 0 Qıd 7,G m11vn:kot te İi:latlıril birlikte defterd ·lıkt toplıot11ıt komiı:ycn m'ra "utlen. t-4 


