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ınd ·k 
Alm'Jnlar 
Rumanya'ya 
kütle halinde 

kıtaat sevkedi
yorlarmış .. 
Alman - Sovyet 
münasebetleri 
rerginleşti mi ? 

L•mira 17 ( a. a. ) - Rog 
ter ajansı bildiriyor: Almanya. 
nın M .. caristan goliie Rumartga
Ytt miihim kur1oet/er •evketmekte 
olduzuna dair Pudapeşieden ge 
len hcbe·ler, Almanya ile Ruıya 
arasındaki milnasebeti•ritt ıitik
çe itrv,i11leşmekt6 olduğu hak
kındaki haller/erle alakadar gô· 
riinmektedir. 

NeugtJrk ı•u.tesinin Berlin 
muhabiri şögl• digor: Rumanga. 
ya gönderilen Alman takcdge kı 
taatının me"cudu güz elii ilci 
İ/c.i yüz Un tahmin ediimekteair. 

lgi malümat mahfillerde 
ıöglertdiRini röre Balkanlarda 
t1adyet süratle bir neticege dol 
r• gitmektedir. Baıı miit'J.hitler 
"i.lmcmganın önümüzdeki ıü.nler· 
Yunan harbin• müdahalesini 
6ek/emek tediri 

A.lmanlann Rumaa.vaga Mı~ 
cariJtan yolıle kiit/<1 halinde as
ker gönderdiğine dair haberler 
hakkında londra resmi mahfil. 
lerine lıer.iız hiç bir malumat 
ielmemiştir. Butiapeşteden alınan 

haberlere göre Tren saallarında 
bii.yük dFiiıiklikler olmuştur. Bir 
çok trenlerin harık.etı durmuştur. 

R•mor.gaga Alman kıtaatı 
iÖ1tderildiRi Berlinden tekzib 
0ll4nmaktudır. Sufyadat Alman 
~ita/arının Baldgaristana ıeldiji 

06cr aiınmııtır. 

Valimiz yarın 
ıehrimizde 

Yeni Valimiz Naci Kı · 
~unan yarınki Aksu vaperile 
lstanbuldan şehrimize gele· 
ceklerdir :::..... . 

Akçaabat 
Belediye işleri 

" • BelediJ/e 
lik refsf Min;r _S?ıdar~ 

rinde çaab3 t Bslediye i~fa· 
bir hırm:mrıuniyet v~rici 

e ._et başladığı mü· 
- .... k .. , l d ·-

1 rı: ~~~J,~ 19 Kuruş .. 
Mısırın Siyaseti 

İngiliz - Mısır 
İttifakına 
• 
istinat ediyor 
Başvekil, mudafaaya 
Hazırlanıyoruz, diyor .. 

Kahire 27 ( a. a. ) -
Mıstr mebusan meclisi. üç 
gün devam eden gizli mü· 
zek;;relerden sonra hükıJ 

metin haflci siyasetini 68 
muhalife karşı uı reyle 
tasvip ~imiştir. Başvekıl 
Sırf/ Paşa. müz•kere sa/o 
nunda södediği nutuktd 
bllhassa demiştir ki: İngilız 
zaferine/en sonra tehlike 
şimdi uzaklaşmış olmakla 
beraber müdafaa h•zırlikla 
rımıza devam ediycruz. 

Mrsmn harici siyaseti. 
lngiliz - Mısır ittifakma is 
tinad etmektedir. /ı1ıstr. İn
giltere ile ak Jet fiği muahe 
deden doğan bütün veci
beleri dürüst bi; ltJrzda ye 
rine getirme/etedir. 

--.<w.___ 

Bir Belçika 

ordusu da 

ha:ıırlanıyor 
Nevyork 27 ( a. a. ) -

Belçika baş konsolosu 19 
den ~5 yaşml1 kadar olan 
bütün Belçik~hlan silah al
tma çaqırmıştır. Tebliğde. 

lngilizlerin ve müttefiklerin 
yanında h6rb etmek uzere 
lngilterede de bir Be/çıka 
orduse teşkfl edılmektedir. 

/Uman işqalt altında bu 
lunmayan topraklardilki Bel
çıkalılarm en yaktn Belçika 
k•nsolosluğu ile temasa 
qelmeleri lcizımdır. 

~\'\:==:-

Atatürk koşusu 
Bölge ve Halkevi tara

lmdan müştereken tertip 
edilen 11tat0rlf koşusu ha
v~nın muhalefetine rağmen 
tiün sabah hükum~t önünde 
Vali vekilı Behçet Ertan'm 

huzurile r.yaoılmış, birinci, 
ikinci, üçüncü gel•nlere 
mükafatlar tevzi edilmi6tit. -- -

Bur.sa da bir çok 
yerleri su bastı 
Bursa 21 ( a. a. J 

iki üç gündenberi fasll•s'z 
devam eden yağmurlar ve 
esea lodos neticesi olarak 
dağlllrdan inen seller yü
zünden ri/lyetimiz dahilin
de bir çok yerleri sular 
basmııtır. icap eden ihtiyat 
tedbirleri alınmıştlf. 

Pasif Korunma tecrübeleri yapıldı 
Bir tehlike vukUunda şehir tam 

bir memnuniyet altındadır ... 

Bu, vuzuh şubesi halinde bir hakikattır. 
Evelki gün ıaat 10 da 

şehir düdüğünün verdiği a 
larm işareti ÜZl:'rİne yapılan 

ikinci tecrübeler muvaffaki 
yetli neticeler vermiştir. 

Beş dakika zarfında bü 
tün halk sığmaklara koşmuş ve 
bu beş dakika zarfında alış· 
verişinde ve iş başında bu· 
lunan biolerce vatandas bir 
anda ortadan kaybolmuş ve 
şehir adeta terkedilmit va· 
ziyette ıssız kalmıştır. 

Mağaza ve dükkanları• 
birşaşkınlığa meydan bırakılma 
dan tam bir aükfın, tabii bir ha) 
ve derin bir idrak la beş daki· 
ka dahi devam etmeden ka
patı)masmdaki muvaffakiyet 

Mektupcu /Jehç•t Eri:JR 

ve halkın derhal ıığınakla
ra koşup saklanmalarındaki 
başarı, şayani kayittir. Alarm 
işaretiaden sonra şehrin mü
teaddit mıDtakaıında yap · 

tığımız tetlkiklerde neler 
gördük? 

Evela caddelerde halkın 
adeti bir koşu rekoruna 
çıkmış gibi süratle koştuk
ları görüldü, fakat iki da· 
kika sonra mulatelif iıtika· 
metlere doiru ıeyredea bu 
vatandaşlardan eser kalma· 
dı, İçiade bir meraıim ya
pılmasını müteakip boıalan 
bir bina gibi şehir de üç beş 
dakika içinde tekü tenha 
kalmıştı İtfaiye, bir kaç yer
de çıkan yangını ıöndürmek 
üzere mütemadiyen Ye acı 
acı çan çalar<' k sağa ıola 
yıldırım ıüratile koıtup ıö · 
rülüyor. 

- Arkası 2 de -
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C. H. P. 
Vilôyet İdare 

Heyetinde 

Cumhuriyet Halk Partisi 
VHiyet idare heyeti çar· 
şamba günü reis Ali Rıza 
Işılın reisliği altında mutad 
haftalık toplantııını yapa· 
rak Partiyi alakadar eden 
mevzular üzerinde müzake· 
relerde bulunmuştur. 

İngiliz - Yunan 
deniz genel 

kurmay baş-
kanlara arasında 

londra 27 ( a. a. ) -
Yunan deniz gf:!nel kurmay 
başkanı J,.,giliz deniz (..lene/ 
başkamna şu westJjı qön· 
dermiştir: Noel bayramı 

münaseb~ tile size ve lngi 

/iz bahriyesine Yunan bah· 
riyesinin tebriklerini suna
nm. Yeni senenin biz müş 
terek harp g1Jyretlerimiz sa 
yesınde y eni vazifeler geti· 
receğine eminim. 11/dığı ce· 
vap şuiu : Mesajmııdan 

dolayı te,,ekkürlerimi arz 
eder ve •,. ni temennileıimi 
bildird;ğ/ni arzederim. Ö11ü· 
müzdeki seneni11 daha mes
ut neticeier verecağine ka-
ni bulnnu ıorum. Yunan 
bahriyesin ~ muvaff akiyetler 
dilerim, 

Verlimallar pazar1 
İktisat Vekilinin cevabı 

Şehrimiıde açılan ıumer· 
bak yerli mallar pazarı Trab
zon maiaı.asının açılış tö· 
reni münaıebetile parti rei · 
ıi ve belediye reiı •· yekili 
Ali Rıza Işıl tarafından 
Trabzon laalkının bu buıuı
taki teşekkürleri İktisat Ve. 
kilimize bildirilmiııti. Bu mti
nasebetle İktisat Vekilimiz 
Hüsnü Çakırdan ğelen ce
vabi nefrediyoruz. 

B. ALİ RIZA IŞIL 
C. H. P. REİSİ 

Hissiyatınıza teşekkür 
eder açılan pazarın muhiti· 
ne hizmet etmeğe muvaffak 
olmasıaı temenni eylerim. 

Hüsnü Çakır 
----

ÖMER CEVAT 
ÖKMEN 

Kars Valiliğinden Ordu 
Valiliğine tayin olunan Ömer 
Cevat Ökmen evelki akşam 
F rzurumdan şehrimize iel
miı, dün ıehri gezmiş ve 
bazı doıtlarile gör6şmüştlr. 

On sene evvel müfettiılik 
ve vali vekaletinde muhiti
mizde iyi bir sempati kazan 
mış olan _ Ö. Cevat Ökmen 
bugüDkü posta ile yeni me
muriyet mahalli olan Ordu · 
ya hareket edecektir. İyi 
yolculuklar ve yeni vazife
lerinde de muvaffakiyetler 
dilerken Ordulu yurddaşları· 
mızı da tebrik ederiz. 

Fındık 
fiatları: 

Tombul 19 Kuruş 
Alınan haberlere 
göre Almaayaya 
4,600,000 liralık 
mal ihraç edilecek 
Tiearet Vekalet\ ıon haf-

talar zarfında fındık mahıu· 
lümüz lzerinde hayli meaai 
sarfetm.iı bulunmaktadır. Bu 
meıai cümle.tinden elmak 
üzere fiatlar yükselmiıtir. 
Diier taraftan alınan ha
berlere g5re de Almanyaya 
külliyetli mal ihraç edilecektir 

Fındlk Tarım Satıı Koo· 
peratifleri Birliii Umum Mü
dürlüğünden Trabzon Koo· 
peratifine evelki ıelen telg
raftan tombul fındık fiatıaın 
19 kuruı olarak tesbit edil· 
diği anlaşılmııtır. Bu b~~
taki tars.rlatt Keoperatıfın 
kısmı mahsusumuzdaki ili· 
n • !lda mevcuttur. 

Diğer taraftan alınan 
h -:uusi haberlere iÖre, Al· 
m uıya'ya 4,600,00? li~alık 
n al ihraç edilecektır k~, bu 
m:ktar 20 milyon kıloyu 
aş'llaktadır. 
~ 

~1 uammer Yarım bıyık 
Parti Müfettişimizle Gi· 

resuna giden Belediye rei· 
siıDiz pertembe ıünl avdet 
e)'lemiştir. 
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Pasif korunma tecrübeleri yapıldı 
- Baıtaraf ı 1 ele -

Belediye parkı öm.üude 
bir aabcının canı için feda 
ettiii mandalina dolu iki 
karnal, başıboş kömür yük. 
lü hayvanlar, koşulu araba 
lar, sahiplerinin avdetini 
bekliyor. Emniyet motoıik · 
letleri tehlikenin devam et
tiğini, yangın içinden gelen bir 
insan ıesi gibi pek acı bir 
surette etrafa yayıyor, bom · 
ba ahlan yerlere koşuyor, 
muhafaza irtibatını mükem · 
meliyetle devam ettiriyor. 
Her tarafta tüyler ürperti
ci dehşet saçan bir bava 
esiyor. 

İmdadı sıhhi otomobille
ri ve ekipler ve bütün va
zifedarlardan e n küçük 
bir karıııkhk ve telaş, lü. 
zumsız heyecana ve bunlar
dan mütevellit bir şaşkınlı 
ğa sebebiyet vt.rmiyen çok 
temkinli, muntazam bir gay
ret ve ça.lışma görülüyor. 
belki b . i r d ü ş -
man avcısını• hücum hesabı 
kirına olmıyacaktır. Gökle
rin ha'faıı, alttan aldığı tam 
bir ·emniyetle bozulmuyor. 
Gözlerimiz, sevinçten. gurur 
yaşlarile dolu. Yürüyoruz. 

komutanı veya şube reisimiz 
öteki belediye reisimiz Mu
ammer Yarımbıyık, gelip 
geçmeleri bir oldu, yürüyo 
ruz. imdadı sıhhi otomo.lili 
verem dispanıeri önünden 
yaralı hasta nakletmiye ha
zır Taziyette. Bir otomobil,. 
mesafe uzak, Vali otomobili 
galiba, geldi ve geçti, için 
de Vali vekili .• Emniyet mo 
tosikletleri ve be!ediye itfa· 
iyesiodeki faaliyet anlatıla
maz. Rüzgar gibi geçişlerin 
den korkuluyor. Kalekapı
sına doğru geliyoruz. Kim 
o. Orada biri yatıyor .• y 
vaaah .. yaralı .. Fakat etrafta 
kimseler yok.. Bir az ilerde 
bir emniyet memuru gördük 
ve hemen haber verdik. Beş 
dakika sürmedi, mıntaka 

ekipleri' sedyelerle yaralının 
batına üşüştüler, arkadan 
yetişen imdadt ıuhhi otomo 
bili yaralıyı hastaneye nak
letti. Şehrin bazı yerlerinde 
çınlayan bomba sealeri kor 
kunç. 

.Atapark önünden sedye 
içinde bır h;sta götürülüyor. 
liu sırada otomobibte geçen 
mu.b.terem Generaı sedyede· 
kı haıtayı süzüyor. 

Mıntaka mıntaka, her 
tarafta teşkılat var. Seyyar 

Dükin, mağaza önlerin. 
de halile bırakılmıı bahalı 
eşyalu var. Anadolu hanı ec;zcne!er, •ıb.b.ıyc mc:murıarı 
altındaki bir aağaza önün::le ve hasta bakıcılar.. lık te 

cam dolu üÇ büyük sandık v•r· davı içio alınan tedbır. ve 
Biraz kapalı hava altında kurulan teşki!it pek mükem
aralıklarından ıtıldayor l mel, em.nıyet müdürü Hamı 

K.onaralp motoaıkietle oeçl· 
Emniyet memurları ve • 

bunlara terfik edilen vatan 7or. liütüıı mıntakatarda 
ııkı ve seri bir kontrol var. 

daşlar her tehlike ve yar 
dıma çok hassas bir vazi- Sakatlanan, devrilen di-
yette hazırdırlar. rekleri elektrikçiier hemen 

Meraş caddesinden Ata· eıki vaziyetine ıokuyor. Her 
parka çıkmak ü.z.:re yol bo- ta~afta makineleımış bir fa· 
yunca ilerliyoruz. Maskeli atıyet görülüyor. 
kurtarıcılar. sedyelerle hazır Bugünkü tecrübe de ha-
vazivette, imdadı sıhhi oto kikaten üstün derecede bir 
mobil_Aeri bunları takip edi· muvaffakiyet kaydetti. Bil-

f hasıa alarm işaretıni müte-
yor. it aiyenin girip, batta 
söküp çıkmadığı sokak kal akıp halkımızın derin idrak, 

aü.ıuin ve vakar ıçinde ve 
mıyor. Bir otomo'Jil.. sürat- b~ı dakika zarfında sıgınak 
le geçiyor. acaba İçindekiler laca atılmaları iururla kay
Kim 1 B i z e d o ğ · dedılecek bir hadıaedir. Va
ru Halkevi önünden geliyor. zife alan rnemur ve vatan
Gözlerimizi camdan dikkat- daşlanmızın ve geçende de 
le süzdük biri parti reisi yine Vali Osman Sabri Adal
AJi Rıza Işıl, ~rtadakini se· dan takdirname alan Vali 
Çl"medik. ya Jandarma alay vekili aayyur mektupçumuz 

1 
Behçet Ertanın bu tecrüb~ 

YENi.YOL deki luymı:tli mesai-
1 leri şükraAJa kayde layıktır. 

Haftada iki defa çıkar * * 
siyası gazete Tuna, da 

Baınldı2'ı yer : Trabz<Jn Seyrisefer durdu 
Yeniyol matbaası 

T~m ıınt oıwıyalı idare edan Bükreı 27 ( a. a. ) 
Bekir Sükuti Kulaksızoğlu Buzlar yüzünden Tunada 

Reımi ilanlıırın aııtırı: 

1
20 İkincit~rinden itibaren 

10 kuruştur 
GüoQ geçea sayılu 20 kuruştur 

seyrı sefer tatil edilmiştir. 
Bu yüzden Tuna agzmda 
bulunan bir çok vapurlar 
mah$ur k6lmıştır. Soğufc 
slf1r tf/tmda 15 derecedır. 

Yeniyot 

Gençler. Kulu
bünde seçim 

Gençler Kulubünün sene 
/ik umumi toplantısı, pek 
k1/ab11ltk aza huzur/arife va 
pı/mış ve ruznarnetieki hu· 
susa! müz•kere ve intaç 
edilmiş tir. 

KrJngre. ilôn edilen gün 
ve saatte kulüp reisi 1 evfik 
Yunusoğlu tarafından açıl
mış ve nizamname mucibi 
iki re;s ve lüzumu kadar 
katip seçileceği bildirilmiştir. 

Bunun üzerine konqre 
reislikleri seçimine geçilerek 
r: ... isliğe Dr. lfazırn Güler, 
ikinci ıeis/Jğe Kenan Oğuzlu 
ve katip/ık/ere de Kemal 
Kefeli ve Ek.rem Ongan 
seçilmişlerdir. 

Kongre divanımn teşki
linden sonra ruznamedeki 
maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Pek h•raretli münaka
şalara yol açan mdddeler, 
müzal<ere edılmiş ve bdZI 

hatiplerin suallerin•. idare 
heyeti namrna reis Tevfık 
Yunu'ioğıu ve umumi katip, 
tahrir aile•ızdtn Şevket 
Çulha taraflarından cevap· 
/ar verilmiş ve netıcec(e me· 
saı raporu kabuı olunmuştur. 

Dıge_r m11adeler üıerınde 
de ıcao edr=n istizah .-e 
ızahlar yapılmış ve yeni 
idare hey'etı seçımine ge
çıimıştir. 

GiZii reyle yapılan se· 
çim soııunda; asli idare he· 
yeti i:lzalıkıanna. Tevfık Yu· 
nusoglu. ;ievket ÇuthiJ, Ömer 
Kazancel, il. Kalkan, Ç•kır. 
ve mürdkıplere d• Akif 
Şehri, Ekrem Ongan seçıl 
mışlerdır. 

Yeni heyeti tebrik e«•r, 
muvafdkki; etlerini dil~riz. 

Rumanyad~n 
gelea Türklerin 
25 milyon 
leyi de geleeek 
Bükreş 27 ( a. a. ) 

28 Birinci kanun 1940 

Vunonhlar 
şimal ve 
merkezde 
ilerlediler 

Akcaabat 
' Belediye 

İşleri . 
B•sturaı ı T de 

şahade edilmekt~dir. Ev~ll 
/itine 27 ( a. 8 ) 1 son gC.n!eıin hadiseleıinden 

c~pheıien gel•n son haber· 
fere göre evelce lta!yanlar olan gaz ve benzin ihtiyacı 
tarafından kuvetli bir mu muvaffakiyet/e idare edile· 
kavemet gösterilen şimal rek kasaba herhanki bir güR 
kısmıntia YunanlJ/ar dün de gaz ve benzinsiz kalmamış-

t1r: 
ilt::rlemişlerdir. Yunan!llar 
şu merkez cephesiode ilu- Kasabanm güzel/lği/e 
/emişlerdir. Her iki kısımda miitenasip reni bir Beledi
da havalar fena olduğundan ye binasının inşası haz1r/Jk
münakalat giıciükle temin lan tamamlanmışsa da ka· 
edilmektedir. nuni bazı mecburiyetler 

Yun an tahtinde inşaata şimdilik 
başlanamamaktad1r. Yeni 

Başkumandanının bir haıa daha inşası da bu 

Beyannamesi zümredendir. Kasabanın nef-

Atina - 27 (.a a.) Baş· si Pulathane mahallesinde 
kumandan General Papagos, yeniden yaptuı/an bir çeş· 
noel delayısile orduya hita- me büyük b r ihtiyacı kar
ben nefrettiği beyaonamede şılamaktddır. Vakfıkebir 
bilhassa diyor ki : Yunanis- caddesı üzerindeki bir çeş· 
tanın hürriyetini ve şer6fini me de dahile alınarak bu 
II!üdafaa eden sizlerin saye. suretle ilk okulun da ihtiya
nızde ııoel bayra .nını hür bir cı temin edilmiştir. 
memleket halinde kutluyoruz. BJr ütü evi yapt1r1/mış 

Arnayutlukta elması Belediyenin sıhhat 
işler1 üzerındeki alakal! ta-

İngiliz kıbine canlı bir misal teş-
Bombardımani kil · ediyor. Mahallelerin bazı 
/Itin~ "'7 ( a. a. ) karanlık kısım/arma l•mba 

Yunanistand• lngiliz hava taktmlacak ve beş kaza 
kuvvetleri kum11ndanı teb- içerisinde şehir elektriğtnde11 
/iği: Tayyarelerimiz dün şi yalnız istıfilde etmek bah
mendder hetlar1 v•polarile liyar/Jgma m•lik bu/u11an 
lf vlonyanın cenubunda !'"[- kasabada vat kuvvetleri ço· 
'IOIJkOyil bombardım•n et ğaltılarak tenvir işleri de 
mişl•rdir: Düşmanm 9 avcı · isteniLdiği şekilde yoluna 
tayy4resı tayyarelsrimizın girmiş bulunac•kllr. !fasa· 
yolu üzerine düşmüş ve on banın be/kemiğini teşkil 
d•kika süren bir muhar~be eden ana caddenin yakı od il 
olmuştur. tamirine b•şı•nacaktu. 
Papanın suJh hitabı . Eskidenôeri Belediye re· 
ıvI••ricJ 21 ( a. a. ) - ıslıgı yapan ve kd•aba h•I· 

Papanın noel mün•sebetile kı Uırafmd•n sen/erek hür
sulh içia yaptığı hıtap Is· met · edılmek.le hepimizin 
panyoda ve ispanya mat- de tanıaığı Jr1ürıür Serdar 
bu•tında temamen takip son zamdnf•rda d•ha 11teş-
ed1Jmektedü. 1ı bır faaliyet göstermektedir. 

Manyas ovası Zayi Teskere 
.su altında Romanya hulcümeti son Zil · 

manlarda Rumanyadan Tür· a üucu budnt laourundan ı;l. 
mış olduıuıo aaltc1hk turbis teııir; 11• 
reJ1ı ~ayı c:ttiw, Yeoıaiai a!aç.&. 

t11.uı:taıı eak.ıainıo hilunii olmada . 
iı&ll ııaı:ı eytoıım . 

Arııfüboy aıaballeaindea 
Y altup og-lu 

lılcb•et Aka1lan 

klyeye gıde11 Tüıkler. t~ra - B•lıkc;ır 27 ( a. /J. ) -

ftndan Ruınanya mıl/i ban· İki gündenberJ flJsJ/asız ya
kasına yatmlmış olan ve ğ~n yağmurl•r netic~smde 
yekunu 25 mı/yon leye ba- viliiyet dtJhilindeki çay ve 
/iğ olan miiletinın Türkiye. dereler taşrnıstır. Manisa 
ye nakline müsaade etmiştir l ovası sul11r alt1nd11 kalmıştır. 

--~----=---=--~~----~~-

Fındık 9 Kuruş 
28 Sayıh Trabzon Fındık T or1m Satış Kooperatifi 

Müdüriyetinden : 
.. 26-12--940 Perşembe günündea itibaren ortak barem fiatımız 

yuzde ?~.randımanlı tomb~l fmdık 19 kuruş olarak tesbit edilmiştir. 
Avans yuzde 90 dır. EHerınd~ 940 s.a.nesi mahsulu" olup d · ....ı· k . . ... a şımc:ııye a-
dar Kooperatımıze teslim etmiyen ortakların 31 ·- 1 - 941 k 
k d 1

. 
1 

.. 
1 

a şamına 
a ar tes ım etme erı ı in olunur-

Yılbaşı Bilet • 
1 

• 
1 M ar 
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[_A_i_I _e _H_e_k_i_.m_i_I 
ilan 

Şırmeoe Aıll1e aabkeme
ıııladea: 

TD.rıneneDID Zarba maoıll•· 
sladen Şıtır otullanadaa Yuıuf 
kııı mema11oe ll• mı•tteaaleJb 
Zarbı maballııla.tea Çehreli 
eQullanada• E•rullab otlu lı· 
mail me1aaelerlade mlte\ıadıUı 
botıomı 4naaıadıa dolaJı Y•· 
pılmakta olan duruıaada mOd· 
aal17h. lsaaıllln dl7aıı ahara Ki· 
dip oaıballl ikameti belll o\mı· 
dıtıad1D hakkmdıkl mubak•· 

Akciğer Veremi korunma ve tedavi 

Hava ile tedavi 
Bir tok erli.ek ve kıuhn 

laf hanıııa· b11ıt verfc\ teaı. 

rl•tlea 111ıllru• bir llılde ömQr. 
ltrlal• bl7Qk: bir kısmını iş 
Jırlerlada ıeçlr•ekle~lr. Bir. 
COt ki•Hler 4e cece hlYHln · 

daa .korkuak KeCeJI hn111ı 
OCılar.ia ı•ylrJrler. Oolar o 
ıaaıa daba rutubetli Ye daha 
•tar ohıp . mllropları toprı~a 
huıı4tt• mEc~•r edea harici ba
tıaıa iecıl•Jl& iDadUzdın da. 
- lal 01dujuou bil•11ler. Şu 
bqd• o.taoıa plı hınsıa.a tek
rar tHeUns eıaec.,tıala Jerdı 
cllfarıaıu .. r ~ nınoıo içeri7e 
lirmeıl lçla ptDcereleri açmak 
t&tıa 17ldir. 

Deriıı oır .. ılmak •Qblm 
bir aoktıtdır, bu ise etler'" 
Otur••t• ahıi.ıa ki ... JerJa 
•••Uerı ar111aa ılr•lJ•• bir 
M7dlr. 1.ıınaa ,. narettet cıaer
ltı·ıa im JJutıoı H huaauı ta
bu ıetu1.ıoı m1ı&eıp olur. Y aaı· 
bta .. iad.t otaraa blr kimM -1k 
«11raıab, k Jr41a ua&ularuu tu· 
laa karua ıubJeleııal Juuuama • 
tt a11f•ılıdır. AçU; Dlt pıace
r, 6•1l•cid oırkıç Ukik• bNHi 
luekeuer Japarak 17al u111all· 

ta '1erla deıııa aefeı 1&laaklıt 
l'flrUH z.uaaa kaJbMil•lt bir 
'-.. • ıa1u•11. tiıuu&aa ıuaua 
rıp11aa vaıırı da~. 17i olar ... 
'&allat t11 ı.tltau eaeı. fübiae 
'l&erledil :urDHtfı ıuraket ıt· 
-.aıaa •b••• ..&eoıl ••rM .. 
~~ btt! oımııı .. r. Mul H te•1ı 
.,..,"dıa mallr11ai7.t ea lııUJU.lt 

ltauı.e11rd aırıi•ıst 11111111 kıl· 
~k. ve eu ıu.. 10111 OJUme 
..,tru ko~rııu demoktlr. 

iklim ıartl•rı 

Gün~ş en mükemmel 
bir devadır. 

Verem bıı iliol en mükem
mel öldUreo gQoeştlr Ble1tena· 
lıyb bnstıoıa odasının yalnıs 
iyi havıtlanmuın11 detll, fakat 
ayni nmandıt iyice ıınnef 2ör· 
mesioe dikkat etmelidir. icabın· 
tla gnoeşio şuelıırıoıa içerir• meal11 111ıbH icr11ıaa karar 
ılrmesloe mnal olan perdeler verilerek 4urq•• 20-1-9!1 
ve peı:ıcue k:aııntlıırı kaldmla- Perşı•be ınna uat ona tallk 
caktır. kıhamıı n mnıhleaıleJll bık· 

kandaki kararı g11ıbıaıa uaoea 
Şimdi verem mikroplar1010 teblijine ._ mQtldetlain bir a7 

lotlşanua mani olmak mak11dlle 01 ,, t 1 ... 1·ımlt . ara.. ay •• .. arar yer pek fa ıl bır propaganda yapı . . 
mıtktıtdır. mır trnırta yaya k11t- olduauodın tarlb11li11daa 1t1b1-
dm111larıoa, tramvaylara veya reo _mnddeaale7bbl bir •1 için
diğer umumi yerlere tQK.UrQl- de ııb:tti vQc11t etmesi HJ• 
oaesiai meneden levhalara 118• , usulUae gOre bir vetUI kaaunu 
gellowektedlr. Fe1k:at ayol za. ıoodırmeıl akal taktirde bir 
manda herkese tav•iye edilmesi daha mıbkame7e kaltal etlUml· 
tcıp edee bir ookta dıt sOıh'°I· 1•r•k ıaı.bakeaeaia gı7altıaela 
ıea mlkroplua karşı pdk d•J•· k.ılaoac 121 tıblii aakamıu icra 
aaltlı bir bal keıbet1J1e:1i içlo k•lm olmak Ozre Uta oluur. 

aa71tıo1 •uba!au YI ldamefe 
itina eylemektir. Buaua çareleri 
bulltir: sd bava, gUaeş, besle · 
yicl ve b11e1u kolay bir besleo· 
me tar11, hıalıllk, .aeşe, açık 
bsvada herKCla badeai hareket
ler yap .ııak. 

Sıhhat H afiyet• knu1111ık. 
it:i• elaen ııelooi yapıldılLlaa 
aoara kiti derecede atkoiaHaıa 
-'• kıJllllll H datuio! uautmama
ladır. Korku, eo dişe TOcudua 
an Jııtueriauı ku vvetiol hUkilm
ını bırılur ve eoıic~atıa bay1&li 
mukanmetlul aultır. 

Aatlıeptık yui laatfUDQ 
aıCedic1 ttdblr1ır 

Bir nrea11ola tehllkaU atir 
h11ta olmımııı lçlu qaa-Hiıki 
tedbirler! yıpaak kariti1r : 

Haat171 t.lleriai yıkamadaa 
1emek. 7eıaem11iol rica etmek. 

Ye111k artıklamu ateıe ıtt· 
mak. 

Yaloıı haataaıa fabsi hiı· 
metine ayıı1ıcak ~otratıkıou ve 
4tf1a&llll aalualu sudıt yıkamak 
ve kaynatmak. 

Odaauııo döfemeaiol ya@ bir 
ltezle silmek. Hıçolı uman oda
da hnıt1a tuz kllldırmauıak. 

Hıaıta ile ayat odaaa uyu. 
mamak, bırha!da veremll ter
eibaa dışarıda bır i•leride Ye· 

11 başı blr pencereye yakın yat 
malıdır. 

Bir klm1e ile koauşurkea 
tehlikeli mıkropl11ra ooa bıı1aş 

tırma•ak içıa ltıırilitndaklaia 
yQzQodeo mııııaslp bir u11tklıktı1 
bU11l01Rllıdır. 

Ôkslrmek içiıı ıazını, son
ra yaıulıHk Ttıt k!tıttao y11pıl-

1111ş bir japon meodllile 1abut 
lçlue doaru luvrllllD n sonra 
.muıadı taartQa bir a11blıl.e ba· 
tırılacak biı. oıp mendlli ile 
Ortmılldir. 

later Hde olsu11, lstır ba· 
ıl~l• baata kullaadıktan 11Qara 

ateı• ıtW.c•k uaıttaa yapılllllf 
lıluHıl llatulara& yahut sonra 
duellfeakte edilecek huıual 
hokkaları tGkarmelldir. 

lılaıtaııaı teşvik ederek t~ 
dıvlıi kabil olıııayacak bir fekle 
ıokabll•tsladen doJayı bu bal· 
aamları aslı yatmamak. 

Klmsnl Opmımek.. 

Bir aaataoıa terkattltl ofla 
dttıeaf4tkte edi!melitlir. l11a&1D 

lçia kapıları, P•••V.•l•d l71ce 
tıkamalı ,. edadı aetıo alkllH 
baııaa :a-ı rorıaQI P'8ll11 1ık

maiL 24 11at ıoara u4aaıa P••· 
c11re!eriol 19a;t1l, •• bir ll•Jli 
aaa oda71 hnaiaadarmabur. 
Nitıa1et 1ataktakımaı 111ı ... 
•ıruı bırakmalı, .. Hafekte 
edllıa11l kaDll olm11aa n1r ı•J 
yakıl adıdır. 

' Nıfeı yoU•rı h11tabklarıaıa 
tedavili lçıa ıaıın:s•i•• prealip.. 
ıerıa nuıaaaıı. 

ı. üaıaı .. &arıa •• 11•1~ 
rla ul'i avr•U• .-,..,.ı.t. ~
•Hl, oaiırıa k11r111ııp kıl•111-
aa •J!a #WC• •• ...-. 

2. Hlrçok ııoak me,1k.ıılu 

ve tliter 11u7Jlar ı~ .. k. 
3. H.iılarla lbtikuıaı bale 

etıatk l9ia : Betkeıaltlade •• 
~lilllte barırot buıule ıettrmek, 
def'atea ıo ua ıs 4aklka •Dtt
detl•, aoara kıaa so&alt feJl•r 
tatbiki Ue vücadua el H a7alt 
luıımlarıada hararet lılaıule e•· 
lirmek. Ateşi ol.t11ıu takdirci• 
hemen 1ıkUıar H lto7auı. 

4. NObet ,eınaaıada latlrı· 
bat. Saruııto yataaltlaa ukaa· 
mak. ZıUlrrle ve HJ•ll•• ti•• 
da (yani k&D ~almeıiaM) 1•rım 
oturuş nl17et1. 

L Kalb~. UUlılaplı Ta bara. 
retll rarlere b11 koıaık. 

6. Oauaıau, ıataao, bet•· 
Si, bOJDll Yi 8D11Ji alk,i, pıle· 
ria Te l&lre ile glce O:t~e~. 

7. NObetlu tlddell geçtlk.tea 
~ora ve neka7et ~11aaıı11da 
muhat! sııatı.aıa (&lalr•) illlllu
ııoı ~.ab•klııtıuıık lçlD &Otllae 
i7lce ıııtııı ko•pr .. ıer ko1mak . 

8. Nekahet esoasaodı kO· 
r11a"a tedblrl•r1-4•• oıaau 
Qıere ıatakt ıa taWır~atı uaıa 
10tuk k111 lAlblkat • 

t. içine b111 r•blar ••1• 
pelıenkJer illlve edllmto 1a bu· 
bırlarıoı a.uruaa çekerek rlılı· 
rio •• kuıbıslaraa •en.ti teda. 
Till , 

10. N• f j JOllarınıo çok 
defa lataoıc ı ı hareket noktaaı 

olmaları ao:.ıy11lle baraun H 

betaaıa •e"z'i te4nlal. 
-----= 
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Beyanname üzerinden kazanç 
vergisine tab:• .mükelleflerin 

nazarı di~katine 
Defterdarhktaa : 
ı-8-940 tarlat11••• ltlbırea a\trl olan IHO a11aualı ta~ 

auı&la 2l9S HJJlı kaauaaa bazı maddeleri detlfmlf Ye bası aı4· 
dıleriııe de Uareler Jıpıl•ışhr. Beya11a.11mı u111la Ue verıt ••· 
ren mnkıliefler, deatıen ve lllH ••tle11 mali.lelere lsllaatlea 
19•0 tıkTim yılı beup drneıi içi• tıaıl• ed11eklerl H Mart 
vı Nisan 9.U aykırı ıadıada Mıll1• taaıkltak ıubeslae nrecek· 
lerl HJaıınaıaelerde Jöıtereaeklerl ve bu beyaoaamılere ekle· 
Jecek.lerl cetvellerin ••bte.i7atı•ı YI tutacakları •ıfteflera ta-
1ıt e.tıcek.lerl heaapları ıllkıdar eden mıdlielul 2g-6-9'0 
t•rib ve '4~21 numaralı r11ml 1111tede ueıredll•lt olaa aeıtor 
1840 nu ~aralı kaaua mQtal11 edilmek ıuretlle b11aaaamelerlala 
eaa &Ore tamim edilaeıl llln olunur . 
______ __, __________________________________ ,,._ __ ___ 

Senelik içtimaa davet 
Berberler Ce•iyeti Reisliğinden: 

Cemiyetimizin senelik heyeti umumiye lçtlmıı ya
pılacağmdan 29 Birin~i kanun 910 pazar günü akı•mı 
sa•t 20 de bilumum ızım• cemiyet binısrnd• h•Zir bu
lunma/an nca olunur . 

Kavurma Satın alınacQk 
• Mn\. Sa. I l. Kem. Reislitiaden : 
ı - Pazarllkla 500I kilo kıvurma sıtm alm•cık/1r. 
2 - Tı.hmi• edile11 bedeli 4600 lira. Te•i•ıtı 

1 

J.45 
lirıdır. 

3 - ihalesi 31-12-f41 Pazırfe$İ günü,ür. 
4 - lıteklilerln belli gün Oümüıınede llskerf Sf • 

f.tmalma Komlsıoııunı mür•c••tl11t1 . ~-2 -
İlan Aaeak ırtaraı ltM.U •aba-

UJ•etia Jl•tl• yetalı ~ ••· 
au veya aat11 iıt•reaia akwa· 

-Of i~ra dıir .. ı•4f• : aa r Hlaaai elaa .Uter ...... lllar 
AÇ1k artır•• ile pırıya ÇeY· IMhıaupta Mtltl Halarıa e pJTi• 

ru ... & r•rri•ukulaa •• 8ltl•t•1 ... kul ile teala Milaif .• ... klı· 
Şarka• H ıiaaJea ve ıarbea naın aa .. uHdaa fuları pb111• 

ae•ıl& k ceaaM• Geaeali •thı ıa CD çok artar .... ~-· ~ 
Dara• il• ••atlat. Tarla 1'38 ki lr.abaak lnre artanaa A fi• 
11. )1. ialp bef ~e iki bi....; dahe te•tlil Ye M İMİ fila• JJai 

8 •t•ıt .. 940 aı -ıo. ıaatta yapalaak arbraaa Weti 
Gayrt•tablla .. .ı .. .ı.ıı • ••V· aatıı iıereDi• aJautaaa r..Uai 

ki •a1ııa11eıi, ıekatı. au•aruı : elan dit•r al1eakhlaraa o ı•Jri· 
Ofaa Saaia kiJÜ : •earul ile teaia edilmif ıl&eakJa. 

rıaıa mec•H•tiıa faaJayı ~..a.k 
Tail.tir eluaaa kıJ••t : taıtile, •• ı•• ırbruı iUle Mi-
(60) alt••t liratlar. Ur. Biyle bir be.lal Milae.qe i1ııı· 
Artıraaaıa 11,U.eatı 7er, le yapaJaas ve 11lıf taJe .. i clt,.r. 

ıtıa. uat: 2S-1-141 Cuurtui 6 - Gayriaeaku! kaHiiiu 
ııaı eaat 10 tle Of icra ibaJe ohıua ki ... cier~aJ "1• 
•w•l O.Qa4• verilea •ilblet içiatle ,ara1• Yır· 

1 - ı,..a ıarri•••kulleria ar- mezae ibaJe kararı fulaoluarak 
br•a ıarta••••I 21-U-HO ta- kendi•i•d•• •n•l•• ylU.lt tek· 
r~iaılea ilıltar .. 9&0-178 Ke. de lifto bu!uaaıa ki•H arutaiı oid•· 
Ot icra tlaireaiatle •un•• ta bedelle almata raaı eluna ou 
aa•uacla ~erlr.eaia ıöreltü••ai ifia ruı oımaa veya bwua•uaa a. 
llflkbr. liia4ı yaauı elu!arU. aea oabeı rüa mititleüe artar••· 
faaJa aelQaat alaak aateyoaler ya Ç!karılıp en çok artıruı i1ıııJ• 
itlt• ı•rla ... •J• ve 9'1-178-178 edilir. İki ib•le aruuadaki fark 
... ,. ...aıuil• aeaearlyetılliH v• ıeçen fÜDJer içia yilaie i tea 
auaeaat eU-lWir. boıap oluaacak faaı ve 4'it•r aa-

rarlar ayrıea bük•• bıoet kal..S· 
2 - Artuaayı ittir&& iti• ıızıa meauriyeti•İ ... .t•daa tala· 

.&akancia Juab lr.ay•atia JIM• ,.. aH oluaur. Mailde (133) 
Ji itwçak aiaD9tia•• pef HJa. aüli yukarciı ıöıterilea Gı•Iİ .. • 
Wr .._kaıuıa t .. iaı' ••ktuı.11 teY· ı 
di •cti1 .. e&tir. (U4) kail 25-1-141 tarilüa4e Of 
1- !petek ulıulti alaoakla!arla tli· iora ••••rluta eu..aiıla itlt• 
fer alakadatlaraa ye ırtifalr. balr.Jtı ilia Ye röıterilea artır.. f81lU• 
aalııipleriaia rayriaeakaJ üaeraatl• ••aİ dairuiad aablaoatı illa elu11t. 

ki bakluıaa QUUIÜ• fıis; ve mu· Zayi tezkere 
raf. uir oJu icitliaJara•ı iflta ilio 
t.aribiadea iübar•a yarai ~ün i,ıa· 5-6-919 tarihiatle Hl lael 
de nrakı aüılınt•!eril• birÜ&.l• alaytlaa aJclıfı• a1kerr terbiı tu• 
.. a111ri7eU.İH biWirmtleıi ioıp kerem111 bilviyel elatiaaaaa •1• 
etler akli la.tele baldan tapu •ic:i· e-lti•. Y eaiıiai ılıoatı•da• aayl 
li1- aabit elaadakca aatıt be4eüaı• tez.kere ve biYiyet on.ıuıaa• 
pıylqtma...ıaac&.a briç &al11J.u. hukmil olmadıtıaı ili• •Jleri9. 

4 - Goıteril•• rilmtl• utar- v akfılı:eltirİD Çelebi köylaıiu 
••J• itUıak e.leıaJer artar•• prt- Pet otuUanatla• Wuaa otlu 
aaa .. iai ek.umut Ye llauahı ••· E•rullall Ôatlrk 
1aaat a!aıı •• ••aları t••a••• ... 1-------=:.;;;--.-----
kıbw •t•iı ..... iti-.r .ı ... rıar. Hava kurumuna 

S - T ayia etillen aa•Hda 
ıayri••ak•l lf tiafa •atrılllıktaa u· 

1 ye . ol 
aeara •• ç•k ırlarHa ilaale eciilir. 

sesind Alm yı Unutm yınız. 




