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Kurbanınızı : ku rbaaıa 
derisini Hava kurumuna 
teberru ederken Türkiyenin 
havalarda da kuvvetli ol
ması gayesine emek vermiı 
olacağımzı unutmayınız • 

İçteo Yıkılma 
~ 

Cemiyetlerin içtimai bnn 
yelerindeki resanet, her dür· 
16 uvaıta kHkinliğini dai
ma muhafaza eden, ucubll· 
klllmek bilmiy~n bir zafer 
ıilihıdar. Tek bir elin kının 
dan alacaiı bu ailih aapı, 
bltlln milletinin bilek kuv 
vetinin tekiallf noktaaı ola 
bilmelidir. 

Bir millet f ıy·.bnın hu· 
dutsuz bir i :ı,adla bir da
marda topJadıiı kan kuv 
veti, badiaelerin aeyrinden 
bqka mecralar aramak ia 
tidadında olur ve bir tara 
fından ~ililtizam aızıntı ve· 
rine o içtimai blnye, atıl· 
clıiı mücadelede bir çıkmaz· 
la kaı şılaıır ve bu nevi 
milletlerin tarihi, bir ruhi 
ıökiiaJe kapamr. 

L P 

Yeni 
meb' uslar1mız 
Ankara 3 ( a. a. ) 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreterliğinden teb. 
liğ edilmiştir : 

Bot olan Afyon mebus· 
luğuna umumi murakebe he-
yeti azaıından siyasal bil
giler okulu iktisad profeaö· 
rü Ş.vkek Raşid Hatipoğlu, 
Antalya mebusluğuna sümer 
bank aabık umum müdürü 
Nurullah Sümer, Bolu me. 
buıluğuna maliye vekaleti 
nakit itieri umum müdürü 
Celil Sait Siren, Çangrı 

mebualuğuua Samsun valiai 
Avni Doian, Diyanbakır 
mebualuiuna Miraçpaıa haı 
taneai emrazı akliye ve aaa 
biye mlUehuıısı Ahmet Sük· 
rü Emek ve Kara mebuslu· 
ifuaada Sootelgraf gazeteai 
ıabibı Ethem izzet Benice 
2-1-1941 Perşembe ıünü 
yapılan intihapta parti nam 
zedi olarak seçilmiılerdir. 

Kendinden olan milyoa 
larca inaanm alnında mak
aat birliiini okumakta aGç
lllk ıörenleri, en ufak bır 
fllphe hiuedealeri daima 
feliket takip eder. 

Neticeyi b67le feci •il T Ü t Ü n c Ü 1 e r 
rllklenmelere vardırmadan 
eve! müdeaddit zararh fikır arasıada müsabaka 
cereyanlatıDI bir cephede )nhisıı lar idaresi Tra/J. 
Y• tam bir kuvvet baliade zoa re havalisı tutuacülü· 
birlqtirmek, bilyiik bir 1i · ğünun ısl•h ve mkıı•fı ıçin 
yakat itidir, bir deha mab· çatıımalarmadevam etmek· 
aulidilr. FerdiD ıçine, rubun· ted1t. Ge~en sene Pulathll· 
da hiç bir aizli taraf ka1 nede tesıs eoılen tutün has· 
111amak ıartile aiituz, ede- talıklarııe mucadele ömek 
bilenler ıçm bir gaye çetıa. fldelıgınde bu sene de ça· 
liii hisaodiurae, ıt müteyak · llşm'11ara devam edilecek.tır. 
kaZ zamawara terkedilerek Bu tıdelıkte ıutun ek.ıcıle 
ileri ıünlerdcki muvatfakiyet rme tenw fı e yetı~t1rme 
rarantı edıur. usuılell ogretılecek 'it: lide-

En korkunç zarularm ıer1n hascallklardan korun 
-flllda veya ortasında bu ması çareleri ekıcılere 9ös· 
tar11 hareketten daha ma· tefllecekur. 
kaa bır düşünce olamaz. Jnhısarlar ıdaıesı tütun 
Ç&akı topraaın, ıömDldük· ekıcııet1 ariJslfJdd bır de 
Çe daha tula yer vereıı musabaka açmı~tır. Tutua 
altı, deriıılııı vardır. lçu- lerım ıyı fJemec ve den: 

li
lll&i bünye; hedefınm çetin· yapan el<ıcuer ara~ınd4 açı 
il lberıne bu atef topu lan IJu musaoakada. /Jırmcı 

laaü.ade inen bir kuvvetae gelene 5lJ. ıKtncı gelene 311 
zafer muhakkaktır. Şu ba1 · 11r• ıkramıye ver1ıı:cektlf. 
eh, böy!e bır zaferm evdi --
~rhııaı yapma" ıartbr. SadettiD Uaursal 
~Jıawae, keadı baraıadea G11escm Zıraut bı.ınk..w mü-

O!aa bır tekinıa dahi mü•· dürluzurıdc:n ıkı ag cıuu l Fındık 
tebzi bir DaZ&r!a bakmaya· I arım :;,atış Koopm.dt/m ı bır· 
cap milttebit b" k" ıııı umum mudurluıuuc: taJlın 

ır ıtle ya· eudcn w bu k.ısd muadet ztırJın· 
ratmak lazımdır. Bu da da Kooperatı/ a~ bırlik i#erırıe 
aacak, rejumm IDl11etiawı çOIC ııı ııtıJcumet aaren Sadetıın 
.... ferdine be;eadirmek ve U;ur•ai dun .f.. zurum vapurıi• 
~darmıkla kabildir. IÇ1D üırcıundcın ,.1ııımıze ac:ımııtır. 
.._. Jlkı!aa!ar ve yıkıhaaya Sadetiın UaursaL bırkaç ıun 
llllat ,.hrıtraızde kaıucuk, k.ooperutı/ 
ier• eıt olanlar bu ıı.kıkat W falmka ı1Le11 UZ(;flluie lcti<.ık. 1 büemıyealerdir. t•rcı• bulunacaktır. 
-. Ce~aı Rıza Çınar ŞEFiK KAM1V1AN 

T •mel Göksel Oort yudan b rı Maliye 
Ecl talaakkuk Şubcaı 1efb2ı va 

"-te~e .• mebuau aevimli zifeaıuı ıiıuvaffalliyetle üa 
lel .::ız Bay Temel Gik· etmekte olan kıymetli ~en~ 
bala ıa., poıta ile latan ' lerımızdeo liay ~efık Kam· 

di&eriaia.ı_~~et etmiıtir. Ken maaıın terfıaa v'uayetimız 
~ -&e&ede, Parti, vapurda Varidat kontrol memur hı 
ft el-" Ha&evi erkini t aun• tayin edilcliimi mem 

ı •ıtırlaalf!ırdar. 1111111yeüe baber alclak. 

us ı ı zar z&& LE J 

Amerika ile 
lngiltere 
arasında 
Münakalat Amerika 

harp gemileri himayesin 
de mi yapılacak 
Nevyork 3 ( a. a. ) 

lnfiratcı gurubu gazeteleri-

nin başmuharriri şunları çı · 
karmıştır: iyi haber alan 
mubafiller 1941 in Eylulun 
haftaları içinde ·Amerika• 
ticaret gemileriaİD Amerikan 
barp gemilerinin hilmayeleri 
altında İngiltere ile Ameri · 
ka ara11nda aeyriaefere ko· 
nulmaaı kanaatine varmıştır. --

İngiltere 
ve Almanya 
üzerinde 
Bombardımanlar 

Londra 3 ( a. a. ) 
Hava ve dahili emniyet ne
zaretlerinin tebliği : Dün 
gece birçok düşman tayya · 
reıi lngilterede ve Gal aya · 
le tinde buluumuıtur. Birkaç 
bomba dllımüı İniilterenin 
ıimaJi garbiainde ve Londra 
mmtakaaında bazı ikanıet· 
gihlar hasara uğramııtır. 
Ôlen ve yaralananlar pek 
azdır. 

Inailiz bava kuvvetleri 
Bremendeki ve d&ıman iş· 
ıali altuıdald iatili limaala-

Naci Kıcurian 
Çarşamba yünü şehri· 

mize gelerek vazifelerine 
baıllyan muhterem Valimiz 
Naci Kıcı:nan, askeri Ko· 
mutanliğı. Belediye. Parti, 
Halkevi ve daha bazı mües· 
sese/eri ziyaret etmiş ve 
bu ziyaretler strasmda 'fi· 
/ayet işlerine dair muhtelif 
mevzular üzerinde 11/lkad•r· 
/ardan izahat almış ve şeh· 
rin her tarafmda bir tetkik 
gezisi yapmışlardır. 

Eve/ki gün makaml11rm· 
da ziyaretleri kabul eden 
Say1n Nacı Kıcıman dünde 
bütün daireleri gezmişlerdir. 

~-

Halkavinde 
c H P rıaa ıiddetli taarnıdar yap· Halknlmla, J••l Jıl çalıf. 

• • mıılardır. malarıoa bıtlarkeo b111 •il••· 
Vilayet idare heyetinde Bay Kemal Taylaa geldi •t1em ı1ıere de el koy•Uft.r. 

Bir müddettenberi llrt- 8llbaaaa, mıballi bnaları ll•r· 
Cnmhuriret Halk P•rti· vin hara/isi tütün mahıulü· lemt k, ko1mıl1rı b• hHal1ra 

si Vilayet idare heyeti Çar- nü tetkik etmekte olan/ n· tatbik •l•ek Ye Keaçlerl•bll•• 
~amba günü ak~amı reis hıs1Jrlar Teknik Şefi Bay mllıl oıuo •kipleri tefkll •11•· 
" " mek nıre Ar ko•ltellal kwv. 
illi Riza lşılın riylsetinde Kemal Taylan dün şehrimi· .. ueodlrmlf ve vulfelea.Uralf-
m u t a d h a f t 11 l ı k ze gelmiştir. Trabzon ve ur. Dll•r kollan• da denmlı 
toplantısım yap '711Ş. Parti P1Jlathane ~,tütünlerini de f11lıyel k.aydetmılerl l~la, 1ıal 
re Halk~v. iş/etini ali/tadar tetkik edecek olan Bay Hıallr.ttYt Relatmls, m...ı uka· 
eden mevzular &izerinde Kemal Taylan ıehrimizde da§l»rnu toplaataya avet •1· 

bir müddet kalacakt1r . lemlştlr. müzakerelerde bulunmuştur· ...:a ~-~~~:.;:._..;..;,;~~-~~---=_._;._._.:.....;;;m;;;;;;......,=-=-z;;z;;;;;;;;r;;;;---..... - ..... ~ ....... 

- Halkevi ~reisliği 

Halkavi Relı1i, Qu.,temlzln Sahlp ve 
Baı Muharriri 

• BEKİR SOKO rl KULAKSIZ'OÖLU 

Sevimli ve idealist genç· 
lerimizden Diş tıl ıbı Ce· 
mil Hulüsü Bulak, sıhhi 

mazeretine binaen Halkevi 
rei•liğinden ayt1/ması tale 
bi Parti v.layet idilre heye· 
tince katul edilmiş ve Halk· 
evi reis/iğ ne gazetemiz sa· 
hip .,e mului mes 'ü/ü Be· 
kır Süküıi Kulaksızoğlu in· 
tıhap edilmıştir. Cemil Hu. 
lüsü Bular; n Halkevi '•Ilı· 
malarındt: ve idaresinde 
muvaff akı1 etıer gösterdıği· 
ni kayd11t n:yl vicdan bor· 
cu bilirız. 

Hemıeıer 

1200-750 -Gö&leri haşlı;a ilişenler; buıia ne bıçim baılılc, 941 gılırun bep 
ıtll gazı morJaıı dıgtcelc.ler. varıın desinler, hen tircni11 ilci ucu11• 
elc.l•difim ralc.a'1darla bir hakikati ifade ettijim• inanıgorrım. 

01<u11uc•larımı gormadan haber oeıegim ki, gerli mallar pastı
rındon bahsedecejım. Baılıktaki muammada bir k.umaıın; paıardan 
önce t1• pazardan •onıakı /ı11atlat1Aı ıostermck.tedir. 

Bir ıaıaf tcın, durmadan tekamül etıli.n t11rbi41.: •iıtemleri11in .,J, 
sn, arasız tellcinw irıatlurı, diıer taraf tan hukuk w ceza müusc
ulcrinin a11ni tempo ile il•rliyen ve ~ılclaıan önie11lci t*dhirl•ri; 
insan ıhtıruıının •n dar ara,ıldardan ll&urı, en k.ogtu izôeierde H· 
rınan seggaL bürıgeaini .. utlalc llir ın~ıôat aitı11a alamantıı, 6tr
k.ontrfHa tabı tutamamııtır. 

Aurupa harbi, dtln110 iktisat •11/c.anizma•ırıı11 ahenlc.tlar iılegiıi· 
ni ihldle baıladıjı ıüıuienÔdrı ou ıhtiras, oLanca seggoııyet ve kuu
attini bütün i•tı1<amet,erde ujerber ctmı~tır. /:Sunun ıçindır ki: H•r 
millet kendı icti•ai •üngtsınin ıeuiguıLc, iktısadi imlc.anlarırun 
wıimini, ııinıin ••rur•"erU• d•nkleıtırm•k, ahenkl•ıtirmek 11011 .. u 
tutmr'ı ae bu lau.ıuda bir ço/c. ka11unlar çclc.armıı, bir çolc ted•ir
ler• baı aurmuıtur. 

Ar11upada çık.an yangından u&ak kalmıı, onun sar•ıntılarıntl•n 
en H "'üt.essir elmuı ba/ıtigar bir millet ve devlet adrıa muhale.. 
le.ak ki, ıenç, dinç w lc.udrctlı türlcige Cumhurıgetidir. Fakat 6• 
balatıgariılc. bir teıadtl/ e1eri dcjiL"ir. Onun sırmtı Ttlrk Cumhuri• 
gctiaı idare •de11ierin, daima garını ıormiiı, ıarına lıazırla11mıı 

oimaıırıda aramak Lazımdır. JJu cıramunın en k.cıtırmc JIOI• gtıaıı· 
nın baıırıdan itibaren h11r ıa11ada eldu;ıı aib; ik.tııadı uhada du 
aıınmıı olun mdhım t•dbırleı• oır ıoz atınalc.tır. 

Yurcl•• muhtelif bölıeL.,irıdc /aaliget• geçen gerlitnallar pa· 
zarları; müıtehiik lehine aLınan ilc.tıs:ıdi tetlbırlcrln en iıa6ıtiiıl, '" 
acrimLiıi ad en müılıet netıcelısidir. Ş!hrimi• pigaıa•ında Ja~a ôi~ 
haf talık /aaligetLe, üzdrine almıı u d•ju naıım roL ac auzi/esını 
şimdiden 11apmıı bulunan gerli rnal ur pazarının sıhırlı atıl'iıjını; 
kimH!J• uzun bogLu talt.dım etmej I fau'Jl szörmıgoru 11. Bu 11:ıriık, 
mwc•digctini en uzak. lco!J'"• k.u..ı .u uıaıurrnıı bul•nmaıdadır • 

Puzarıra müdürü Bay OımCUI 1 ursundan dıntcdim • ıliıordl ki 
• · P..ızartlan önce piıasada 11-12 lıra ara.mda ••tıltua 'a_cio-:: 
kumaıltırı biz; pertıl<•ntc 77;, lc.arui ı sat,j/oruz,, ılıra/ cde~ım • 

d ldun .,. bıına ıhtiltar bir metrede 4 trra tutan fark karıı ·n a ıarıı 
derler dedim. Fakat bir as aiıünu C! halclbtta ;:t'c:~ ~:':r.a":. 
ihtikarın bizim piga•amıı.da doıma~ Jllll ~ kıfll -r ': i bll 

~ ı ld•n 1C•nra 6 ra11zorıa il•• · ların, kaçıncı ko,,ıugoncuga ç Oc; • L 1 d1ta aı /eralaladım 
-------..ı.t.i.ıtini o• bıuurdl• /,Jlır•ga OJJOlc °"" 1ıını ncıap a 

1 
d 0 • " 1 -'a Jünun ma ı ır. razor. Ne olurıa olıun artık. bu ıoz er v r .ızu d ttım çalııkanlıjı, temiz ahlikı 

ile taaoamıı ve aevilmit olan 
mumaileyhı tebrik eder yeai 
Yazifuhade de muvaffald 
1.tler cliloril. 

11<Nmal Jıgatları bir 3aırtık aibi elıı da tutınalcta "~ aat~n "'" bcı 
6ir itimat tel/cin et111•lctedir. dir du l turar edelım ki deold • 
bcılWI ,.jluııil •il balı,,.ıatladır. O.u ,,. cıı11d.ı11 ıuıı o• •Gılll•Jc 
,,,,, .. ,.,,.,. "''""'"" .,,,,.Jl•r•lc o .l ,ı •""" tut<ı1ct•l1•. • J. r-

p...,~ '"""' .. r ........ .,.,,.. elıa. v. 



Yenfyol 

Doğdukca 

~Beledi İşler Karşısında 
Veni Adam 

Sekiz yaşında 
Üstad İsmail Hakkı Bal· 

Beledi ve işlerimizin ba · 
şar1lması bahsinde Mecli
sin, ince hesaplarla hazır· 
/ayıp. icra makamma sun
duğu Bütçe. icra ve tatbık 
mekanizmasında, ça/Jşma 
direktifi ve amme hizmet· 
/erine ait bir program ma· 
hiyetinde kabul olunur. 

Hududu gemş ve tarihi 
çok eski ohm Trabıonumuz 
için bir yıllık hülasada urn
ran. sıhhat vesair iş ve 
hizmetlerin maddeye isti· 
nad eden kwmetlerini ,bu
günkü varliğ1n11za bzğlaya· 
rak tedrici bir yükselmeyi 
edind·ğiıniz yeni rejim tec
rübe ve terbiyesi le telıf ede 
mediğlmiz içindir ki. bu 
baptaki fikir ve düşünce/e 
rimizi ara. s1ra bu sütunlar· 
da ifadeye ça/Jşmışızdtr 

Vakıa, bir Belediye reisi 
içfn muvaffakivet. Meclisce 
ona terdi edilen büt ;evi 
temamen tatbik ve icra 
mevkiine koymakla ilade 
edilebilirse de, bu, her şey 
den evvel mutlak ve değiş
mez bir düstur olmaktan 
uzaktır. 

Şahısların k1,vmetleri/e. 
enerji ve kabiliyet/erile pek 
sıkı bir surette alakalı bu
lunan Beledi işler üzerinde. 
hudutlu bir görüş demek 
olan bütçe ve dar çerciveli 
direktiflere sadık kalınmak 
ekseriya mümkin olduğun· 
dan. bunun dışma çıkarak 
ammenin acil ihtiyaç/arma 
cevap vermenin bilhas<:>a. 
değeri ve ehemmiyeti kay
de şayandır. Nitekim, her 
türlü kıymetim öfçıüğümiız 
ve bildiğimiz Sayrn reisimi
ze. bütün samimiyetimizle 

.bu ·cıheti hatTrlattığımız za 
man. noktai nazanmızı hüs
nü telakki buyurmuş ve bu· 
gün iddiamızı maddi eser· 
/r;r/e mısalleşth miştir. 

Hatmmıza ilk gelen şey. 
lağım yollarımızın. yeni su 
tesrsatile · muvazi bir suret 
te başanlmış olmasıdır. Bu 
bapta, bütçede geniş bir 
tahsisat mevcut olmaması· 
na r~ğmen ölçülü. hudutlu 
formülleri aşarak ve imkan
larm üstüne çıkarak "işfr. .. 
tatbik mc ı;kıine konu!t'1"!ası· 
na muvaffak olunması. öte· 
deaberi müdafaa ettığimiz 
iş prensibimn mevcut ve 
verimli bir neticesi olarak 

'vENiYOLI 
Haftada iki defa çıkar 1 

siyasi gazete 

Bıısıld.ı ı ·yer : Trı:bzon f 
Yeniyol ma!baası ~ 

Umnrn! ueş• ıyatı idare eden 

Bekir Süküti Kulaksızoğtu 

Resmi ılaolarıo satırı : 

20 İkinciteşrinden itibaren 

I..::~· s:.~·~ :~~~:~:· ...... .. 

a/krşlanmav11 /aviktir. tacı oğlu tarafmdan çıka-
Bu suretle. Belde işle· nlmakta olan hafta/Jk Yeni 

rinde şahıs ve şahsiyetlerin , !idam gazetesi 313 üncü 
tes!rleri. müs~~t s~nuçlara ı sayısı ile memleket Kültür 
baglamnce. Butçenrn kana· ve irfan davasmda üstüne 
atkar rakkamlarma rıza qö~- aldığı vazifeyi sekizinci yı 
termiyerek yapıcıllk husu ima ulaştırmış bulunuyor. 
sundaki hamleleri l<ıı;a ve Yeni !idam gibi ilmi bir 
plan!t bir zam-m ölçüsüne gazetemn sekiz yıl yaşama 
srğdmp tahakkuk ettitmek sı. onu büvük bir ihtimam
yolunda bir görüşe V1Jrmak ia c.ıkaranlf'lr için övünüle 
kabil olac11kt1r. cek bu muvaf fakiyet oldu 

Her nekadar bugün. l'Jh ğu kadar Türk ldan h&vatı 
va/ dolayısile Belediyemiz. içinde sevinilect:k bir işa· 
bü~çe dıştnd3 büyük teşeb- · 

rettır. 
büslere girişemiyecek bir Okuyucularmdan gördü· 
durumda isede. normal lf,f• ğü rağbetle sekiz yaştna 
zwetin avdetine kiJdar. ile· basan Yeni fldamm; bu rağ 
ride tahakkuk ettirilecek bete /ayık olmak için dur 
•eserlere .. aid projeleri ik madan bir tekamül gargu 
mal ve istikraz yofile dahi su içinde ça/lşdığmf.J şahit 
olsa, gelir kaynaklarmın olmakdJyız. 
icab ve istilzam ettirdiği 

formaliteleri ıtmam husu 
sunda bir ' 'hıza/m"I., imkan 
ve devresine malik bulun 
maktad1r. 

Buqünün durgunluğunu. 
yakm bir gelecekte derhal 
eser/eştirmek üzre Beledi 
yemizce yapıldujı muhakkak 
olan bu gibi ibtidai ihza· 
rafa varlnc~ye kadar gös 
/erdiğimiz alaka yerinde ka
bul edilmeli ve istica 1imiz 
mazur görülmelidır. 

Çünkü. ihtiyaçfartmJZrn 

şiddet derecesi. Trabzonun 
bağrrnda yaşayanlar. için 
hayati ehemmiy~ttedir 

Reisimizin de ded'ği gi· 
bi. memleketi denize çevir
mek. deniz havasrnı mem 
lekete sokmak. bir otel, 
qazino. sinema, tivaıro 

yapmak başlice ihtiyaçları 
mrzdandır. 

Bunlar ise. ·• 8ütçe .. nin 
hududu içinde asla mutaıaa 
edilebilecek ışler ve eserler 
değildir. 

Culhn 

Mihverciler 
için ölüm 
çanlara çalmış 

Londra 3 ( a. a . ) -
Ruıveltin nutku gazeteler 
ve bilb.assa Deyli telgraf 
gazetesi tarafından tefsir 
edilmektedir. Mezkür gazete 
b4şmakalesinde bu nutku11 
HitlerJe Musolini üzerinde 
doğurduğu aksüJamelleri de 
tedkik etmektedir. Bu baş· 
makalede Deylitelgraf ez 
cümle şöyle demektedir: Bu 
iki ad.-ma en çok dokunan 
şey, yaptıkları müteaddit 
fenahklarıu Ruzvet tarafın
dan meydana vurulması de 
ğiıdir, Çünkü onlar, bundan 
müteessir olmıyacak kadar 
pişkindirler. Onları asıl dü 
şündüren nokta İngiltereye 
esaslı yardım taaolıhudu ya
pılmış olmas tlır. Bu kendi
leri için ölüm çanlarının çal · 
maaa baılaması demektedir. 

Her sımf münevver için 
faydalı ve her mns/pf< sahi 
bi için istdadeli ol-.çak şe· 
kilde o ~qun ve mütenevvi 
mundeff'catla çıkmakta oian 
bu i\ültür organı irfan ha
yatımızda mühim bir boş 
Juk doldurmaktadır. 

Gazeteden bütün o 
kurlarımızm alaka/arım esir
gememelerini di/erken bu· 
nun bir münevverlik borcu 
ve vazifesi olduğunu ilave 
etmeyi de faydBll buluruz. 

flrkadaşımrzı sekizinci 
yılma qirdiğinden dolavt 
tebrik (:!frnekle bahtiyarhk 
duyar muvaffakiyetfer di
leriz. 

Sel afetinde 
kurtanlan 
yurddaşlor 
İzmiz 3 ( a. a. ) - Ge

len haberlere göre şimdiye 
kadar sular altında kalan 
Çerkes, Osmaniye, Veziroğlu 
halkının bir çok kadın ve 
çocuklar kayık ve tombaz 
laria kurtarılmışlardır. Nu
fusca hiçbir zayiat olmadığı 
gibi bayvanatta da telefat 
yoktur. 

Konadada 
İstihsal faaliy ti 
Ok~ova 3 ( a. a. ) 

Halen lnguterede bulunmak
ta olan }:{anada mühimmat 
nazırına vekalet eden bar 
biye nazırı verdigi beyanatta 
bu senenin nrmesinden eıvel 
Kanadanın ıstibsal kuvveti. 
nin geçen harpta en büyüK 
gayret jandarmatarında 100 
de yetmiş kadar daha yük
sek olacagını ve bu ıstıhsa 

lin harpten sonraki zaman 
da Kanada istıhsaHoiıı en 
yüksPk devresini teşkil eden 
1928 istibsaliuda 100 d.! cıli 

kadar fazla çıkacağı söylen· 
miştir. 

4 lkrnci kanun 1941 
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~rnav~tlukta r~~e ~~~ 
şıddeth ~---- ----~~ 
muharebeler Ne diyorlar 

Ne konuşuyorlar 
hazırlıkları - YerJimallar pazarının 
Manastır 3 ( a. a. ) -

Arnavutluk hududundaki 
Royter muhabiri bildiriyor : 
Şimal cephuind.e her iki 
tarafta da son muharebeleri 
müteakip dün nisbi fakat 
şiddetli muharebelt-rİ hazır 
layan bir sükünet müşahede 
edilmişti ... Havalarda değiş 
miştir. Dondurucu poyraz 
yerine yağmuru getiren sı

cak lodos esmcğe başlamış · 

mıştır. Her iki tarafm men 
zil teşkilatı hafta sonunda 
vukuu heklen bu mmtakada 

Trabzon mağazasına gitti· 
niz ve alışveriş ettiniz mi? 

- Açılır açdmaz, koş. 
tuml Ne ucuz, ne metin mal· 
larl Çifkat iskarpin ıordum, 
835 dediler. Tışarda bir ye· 
re sorduaı 11 lira dediler. 

Köylülerimizi goru
yormusunuı, pazarın açıldı· 
ğını duyar duymaz hepsin · 
den eve! onlar koştular .• 

- Velhasıl bu Pazar 
açılmadan önce bazı yerler· 
de ahlak tışında çok yut
turdular! 

ki kat'i muharebeyi hazırla- - Pasif korunma tecrü · 
makla meşguldur. gerek Yu j belerinde vazife almıştım. 
nanlılar gerek İtalyanlar ge- ı Bu bir tecrühe amma, bira· 
ce karaolığınnan istifade e- d~r hakiki bir hadise kartı· 
der~k top mevzilerini değiş- sındaymışız gibi müthiş oJdu. 
tirmiş olduklarından dünkü - Allah var etsin hü
harekat hemen hemen topcu kfımetimizi, her ihtimale kar· 
düeJlosuna inhisar etmiştir. şı bizi öyle hazırladıki, olur-

- - -- - sa da bu kadar olur. 
Almanlar 

seseiz tayyare mi 
icat etmişler ? f 

Nevyork 3 ( a. a. ) -
M.:şhur havacılık mütehassi 
si binbaşı Seversky, Alman 
ların sessiz tayyareler yap· 
tıklan hakkındaki haber 
münasebetile şunları söyle· 
miştir: Almanlar eğer ses 

-~-
- Arnavutluk ve Libya 

diyarındaki hadiseler mih· 
cileri çok düşündürüyor? 

- Ruzveltin son nutku 
daha geniş bir ümitsizlik 
davası doğurdu! 

- İyi niyetlerin kötü 
düşüncelere karşı Allah yar
dımcısı olsun .. 

SEYYAH 

siz bir tayyare icad etmiş. Spor havadisleri 
lerse bu havacılıkta yenı 1 
bir icat denek değildir. Bu Beden terbiyesi bölge 
nu tayyarecilikte bir inkilap Başkanhğında 
telakki etmek çok muhale- 1 - Bede• terbiyesi böliesi 
ğalı olur· Tayyarenin çıkar tarafından kurban bayramının 
dığı gürültünün yüzde yet ikinci, üçüncü oe dördüncü. gürı· 

mişini pervane çıkarmakta- f /erinde soat 10 darı 12 ve. !~ 
dır. Bu nisbet pervan~nin den 16 ya kadar beden ,.,bıy111 

kl. ·ı d v • b'l mükelieflerinr. ( 15-20 yaşdaki-
şe ı ı e egıc-e ı e· . 

v• "b' .. ,.. "' . . ler) A'/asofya kulıvesı ıJanından 
cegı gı ı sur ot dereccsı ıle sahil kenarında 22 çap tüfekle 

de alakadar bulunmaktadır. acumı srnrf atı,, {)azifeleri gaptı· 
Binaenaleyh sesisiz bir mo rrtacaktu. 

tör alelade bir tayyare mo. Bayramın ikinci günü Ocak 

törünün çıkardığı gürültüyü ien~lik. kalübıi.-A~ı,.iençlik ku. 
. .. d 1 b . d k' Lılbu yauı yuz e oı.uz eşın e ı 8 - ~ - - - J.J _ .. _ .. . ogramın uçuncu gunu cı· 

g~~ultuy u kolayca ızale ede mangücü -Necmiati iP.nçlik ku-
bılır. tabii. ---
İtalya ya 
giden Alman 
hava kıtası 

Londra 3 ( a. a. ) 
Resmi ita:yan ajansı Roma 
dan tebliğ ediyor : Alman 
ha va ku. vetJerİne mensup 
bazı kıtaların ltalyaya gel
mesi münasebetile hava kur 
mayı reisi General Prıkola 

neşrettiği Lir emri yevı.iıide 
aiyorkı: Alman hava muf
rez lerı diış'llamn kuvvetle 
rinı tabıe d nış olduğu Ak · 
denizde nav ve denız mu· 
lıar u.::l ı ıu ış ırak eJ .c k
t«:rdır. ilu mufr~zeler büyük 
bır lta1yan cüı.ütamı olarak 
t~ıa~kı cdılecektır. mü~terek 

mücadele İtalya ile Alman. 
ya arasındaki ıilah arkadaş· 
hiını mühUrleyecektir. 

Bayramın dörcliirıcii günü 
Doğan gençlik kulübü mükellef. 
feri. 

2 - 1926 doğumlu olan 
yurddaşLar beden terbiyesi mü
k.ellı>/iyetine girdiklerinden bu 
doğumda olanların mensup ol
dukları sımçltk kulup/e!İrıe ka
yıt eaıldıklen sonra yukarda 
gö çluilı::n günlerde atışa iştiı ak 
edecekleri ıl<irı olunur, - .-.-
1940 ın adamı: 
Çor çil 

NevyorK 3 ( a. a. ) 
Haf talık Tayn mecmuası 
1940 s_nesinın adama ola
rak Çorçili göstermiştir. Bu 
sıfat tarıbiom seyrinde o 
sene en mühim değişiklikleri 
yapan adama verilir. Mez. 
kür m: c:muada evvelki sene
lerde bu sıfatların verilenle· 
arasında hey'etler ve Sita· 
liıı vardır. 
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I A·ı Hekimi 1 _ı_e ____ _ 
çocuk Hastalıkları 

Kızamık, boğmaca öksürüğü, kızıl, kuşpalazı, 
çiçek, kabakulak, çocuk felci . 

Boğmaca öks8rilğil başlıc ı u oFurlımndın biri gece 
Ye ınadQı saf bava tenefflls 

8otrnıca OkıOrlltD blrç'>k etmPk olacaktır. 
tlmıeleria tebllkeıılı ıaooettl k- N1s şebri doktorJuındaa 
lerl ve tıer çocuaun mutlakı Bareti oöbetlerla şiddetini çok 
t11tul1c1J~1aı ıaadık.ları dlaır bir defa azıltıto pek basit bir uıul 
vıaum haatılak.tır. Her sene bia- tnslye etmektedir ki o da bu
lerce çocuk bu ,bastBhktan öl ruoa terebantln bubarı çekmek
•ektedir. Bu bastılık pek ıari tir. Bunun için iki ta bıtı bu 
olup bllbaa.a ona faılı dıaçar runla doldurup birini bısta.oıo 
Olıo aıbitDOa1ell çoo11klarda J•tatı ıltans, dlaeıint de odıoıo 
pe!ll tebllkelidlr. Ba h11tahgıo başka bir yerine koymak k4 
akıbetleri ~e lbtUltları kııamı- fldlr. Vahim hallerde buruna 
tuıkll.r &lbl fOk defa tehUketi mO•ellidQltıumH9 (okıljeo) çek
Ubıp ıuaıardır: fıllk, buruo kı- illet te bOyUk faydaları mucip 
aallllıı, bıaal ı ııda ulı&ıadıo), olup oolbellerln şiddetini azaltır 
rlHl aatııemlet, 11lDlk111bat H çocuğt1 zatUlkaaabıt verrle
terde ile lbtlllçlar. ilen k.orur. Ua va tebdlll de ta,. 

soam!lcs OkıQrQat aetlce- ılye olunur Bilhassa yablı. mu 
•iade Olen çucuklard•a oada ilafazalı, yazıo biraz JQksek 
Cloıuııu zatQlk.aaabal verrleden olan Ye kışta ç >k so~uk olmı. 
belik olmaktadır. ÔkıQrQk nO- yan ve ç:tm ormanları citarıoda 
betleri ou b11taııa-ın 111Q111e11iı bulunan yerlere ıtdilebUlrıe 
t11fıdır. Oolar o -ıeıece tldt&et çok iyidir. 
il '' b.>~ulııp llkaama Ue be- Yiyecek husuıunda ibtiyat 
rıber &eUr ki bu bal çocuaun la hareket olunacaktır. Çocuk 
taıadahiol oldukçıt clddl blr perblı edip baflf ylyecekie ı den 
•11rette zorıııtırır. Ekaetl7a ço- batkı blr t•J yımiyecektlr. Ço 
01111111 bir defa ltu baıtalı&• tu ouıu ıunk tutmak Jlıımdır, 
tuı .. 11 ona muaU1et Hrtr. fakıat pak fazla JDksek hararet 

aoaınllca öktDroaa pık. .. derecııd latemez. Müsait mev-
rldlr. Ndfdl yolı.ruaıa lllllıabıoa ılmde bl~çok vaktl~l . açık. ba
.. b11b17et verir. Burnu•, a&ııo vada geçırebilme~i ıçıo çGcu&a 

' 

~Mlo •• .. 11 ılır serbestlik vermelı , fa kat ıuşka e .....,.11110 uCHa u 8 JAJ 
'• berlUld b•latır. Ba baıtallk ç cuktarlıı te~H etlirmektea 
teü bır ""al• 1ıb1 batlır H aan· ıak.ıamıtiı unu.u:ıımılı Ukınrnk 
Ctk aek.lı iGD aoara Uallltçll şiddetli oldu&u takdirde çoou&u 
Ok1QrQ1. uoDetlerlaia m17uoa arkasıodaa tutmalı Ye t•Jttl 
Çlka11lle neaJedea a7rı1ır. füı mumi.Qoae nöbt t esa&Kıodı aaar 
lkıQrQ~ ııobıtlerl ıkaıdJı ge aaar ıu içirmeli, ılra bu suretle 

ökıUrUk tidoet ve mQddeti hlıı· 
04ile7ıa şidclelll olur. NObtttU ıoıuaacak der"c d k. ıt ı 
OuQr&aııuo devam mnddıd b&r· 8 e ısa ı ır. 
.... &>amaca Okıoraacıaoa ml.k.-
.. ç uaıytt il• birkaç dakika robu UIYIJ•t barıcıade pek 11-

ırtıuo.&ıa de&lflt: bafll .. kllade J•tar· fa. kat lıliitaaıo datreılnl 
illa•• dört eeta OUQrOk DO bıı ~utıh~a tutulmamış bir 
laell ldlirıe ele bu adet vaa .. u k.laıaeoin ııirmealuclea evvel 
"llua" yırmi.r•, vahım oekıU•· mükewmelea huvalıadmaak H 
raa.ae 4U ""' batta p-.k nbia l1lce gU11eileodir111ek lbımdır. 
felillerıaıdtt :.120 Jtt ç1kabl11r. 
ôuuru1. aıou_.ueruıla taevreıl Kızıl 
"satı n11i.lerde 6 ııa 8 bafl•, Kızıl dıa pek uri Ye bir 111· 
talılm tıJUerde lM 2 af ıurer. 6'1D şekllai alabile• blr baatalık· 
Bu d1Yce1ı bo&maca öıtıUrQjQ- br. tiilbıua dalma mltlılt olaa 
allo loniual Gevrell taiiip eG•r UıtilAUarlle ekaerlya ölllme H · 
ki o da :.! üt 3 haftalık blr u- bep olur. Httr 7afta ıub\lr edı
aaa aıır. bitir•• ile oUtıuu 5-10 yıııo-

Birleicl devre J•al nesle dılLl çocuklarda çok olur. 
tletreahld• buruD H •I•• lira· Eı fiddelil ballerdı oınm 
aatıada mırısıa oarıııaelttrl Hl olup iki uo ıaa urlıada 
pık ,oktur. Havada mevıut bu vuıtıaa aıttlebllır . 
lua•ıllarH da ökıQcllk oöl>et- Bu ııaatalık ber uman •J 
lerln4e •&1zdaa fırlayan damla- al YirQıiyttli b"lz dealldir. Ba
llllada oolııraaa pek çok bu- ıan ıellm bir şekil göilirerek 
bıaur. OkıQrQk aobetlerl HD•· .ocak ııu nç KOD aıırer. f akit 
11.a çocul nefes aımata falı- maatleeaaıır bnllD vablm şelde 
ıırk.eD blıl cQrılımelerle llolu lakı14p eder. Eo bDyDk telıllke 
caamJacııtıar IUlO&lk baalıoıo 81· teblikeaiı ıekııne tutulmuş olıo 
lerlae düşer H I04ra ooııo ell· çoculdarın iyl tedul edılweme-
al aakmaaı &eleolere bulaşır. aldır. 

Tefrih müddeti lltıbap kulata gelip HlDlQ 
a11tahtıa lraaı lataotiaa ıQı;le (otite) berıb~r onun ae 

tlokuı on ına &\»ara, J•nl hH ticeaind~ kulıs k akıat111 Yukua 
talı&•• cnr111melerl vQcu4ı ıtr- i•llr. Satırlık.tan ve ooclao da 
dlll &aman ıubllr eder. ba vabim lıaUerden .korklllllıdır. 

Haıta dıthı benna tutulma Fakat ea çok vuku bulıta ibll· 
JID dlaer çocuk.lırdaD tecrit l4t bObreklerlo iltlhoıbıdır 
olunmalıdır. Bu takdirde dlter- (aephritt;!). Kızılın selim şekliae 
lerl blçblr tebllkeain tehdidi bile tutuımuf bir çocuğu mek.
albadı Htlld&r. Batmaca ök.ıll tebe gönd ermek gerek kendi 
rQaQ içln de .kıumaktı OldUlll f Bhll V. ıerelt arkadaşları l~lo 
ıtbl tecrit baıuıuada •Jol prea tebllkeJl muciptir. ll 'l&talık lı
alplere rl•J•t o&uaacaktır. ter atar. lstAr hafif olsua bir 

Eğer çocuk. bir meklttbe doktor dnet etmek JAzımdır. 
••Ja çocukların toplaodıtı dl&er Kızı l; burnun ve boaaaıo 
~lr 1ere deHIR ediyorsa naata akıntalaraodaki m!kroplar " 
latın 111almaıına mloi tedbirle- bilhassa OkıOrQk ve aksırık.la 
rt alabilmeleri için oolann •be ya Jılar. 
•ernlDe ıeclkilmedao haber ve - Souu var -
rilmılllllr. 

T«lavisi 
Botmaca OhOrOID için bir 

hullll Ulç meYcııt delilllir. Bil· 
•ula -eıaber ttUtl '-11111 

Hava kurumuna 
Üye ol 
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Hava Kurumu 
Hakkında bir konuşma 

Heaea laemea alevleri 1 blltüa 
Avrııpayı aaraa bırp Türkiyeye 
ve Küçllk Aayaya yaklaıtıJı aia
bette. bu memlekette mi1li ald•· 
f aa meaeleieri illerinde t•lıtma 
artıa.ktadır. Me•Jeketlaa kara, de· 
niz Ye haüı kuyvetleri mümlr.liD 
o)dutu kadar takviye edılmekte 

ve ordıaaıan bilvllk bir kısmı i .. 
ıarpt• hareket lDoktalarıncla bek 
lemeldedir. Deaanmaya meneup 
remiler deaiu 9ılr.mı1. Tirit bava 
lı.üvvetleri i11 kudr•tiai teklif et
mekte ve iıtikbaJ iOi• pilot yetiı · 
tirmelttedir. 

Yeni Türkiye ["ibi biaDiıbe 
ren~ bir memleket kadar Jaavaaı· 
hk zibai1eli qalaaaıt bis meml•· 
ketin tiüayad• mevc11eiyeti11du 
füpbe ederim E'l yüksek biUmet 
aemuruadan datlır4aki ea müte· 
vazi ltöyllye lcadar her Tirit, ha· 
•• kuvvetine olan ihiiyıoı kaTrı· 
mııtır ve kendiaıae milli bavıcılıc 
rayretine ya•dım fıbab verilmittir. 

Buıüa A'llr.ara dıtıatiaki t~p• · 
lerde Tirk Hsva Kuıu•u talebe· 
lıııria talimlerini seyrettim. 811 kıa· 
rum biy&k milli bir heyettir ki 
tetl rlcaa Tirk aiUeti geaçlerlai 
mahir pilot, ve raaıt!ar uliae kal· 
betaektedir. Soa aaaaaları katlar 
lr.ızlar da pilot olar~ fetiıliri yor· 
dıa ve bıaria Türkiyeci• biriael 
•ıaıf kadıı tayyarec.ler ,.k çok· 
t•r. F alr.al bar p buau imkluız bir 
bale betirmifliı', artık. ka•alar ye
rine b111üa erkekler talla rirmek
tedirler. ZiyaTet eltili• talia 
lwapa oa elb oa •Üz Jatlar• •· 
ra111•claki yla ellidea f aalı orta 
aektep •eauauaa pilotJıak, pll
aörci&ük, paraıütçiUillt kıaaalarw 
ihtiva edea bır bava kuraua.iaa 
ıeçiriyorda. 

Bu çOHldır orta mektebi bi
tirir kea bava ku, .. ua. röallllll 
olarak yual•rlar ve dotrudaa det· 
ruya baıui ta11ar• ••ydaalıruaa 
ve kaalara fld4trler. BValarda 
kıaraJan bitiııO•J• kadar JlfUlar 
ve Türk uva kuvveti.. pilot ye 
mürettebat oiarık rirm• laıkkıa1 
kazamrlar. 

Ba saltalı ilk def ı rittitia 
hava meytiaaı Aak.arada aaoak 
bet oa mil uaakb idi. Uçq pba
aıaı r•lditi• zamaa havadaki iki 
tane çift kumıadaJı ta11•r• uçu 
yordu, bir içiael bavalaamak il· 
ıere idi, bir dördlı•hll de yen 
iamek llure buhaaayordu Aa ... 
rı havada 12 tayyarenin pilotla· 
rıadaa hiçbirisi oa yedı yıpadlll 
faalı dotıldi. Faltıt ber birisi tay. 
yareaiDi uk.i bir tay7areei maba· 

Bu bava meydeaını iitmeclen tip etmektedir. Ayıi zaaaDlı laal
evel r••çler pllaöroülOk. ötreai- kın röailllü olarak verditi teMr· 
yorlar, burna ziyaret ettiti• iltia ruları t•plamaktaclır. Kanaua 
ci •elttep bir kıt kliDöroiiJllk tecbiaat v• mlrettea.taaıa ltltea 
merkezi idi ve Türk payıtahtına aHraflırı mu teberrularlı iüa · 
daha yıkıadı Üç pliaörlln çift aektedir. Bu ıuretle her kama •e 
kaaatJı lııir tayyare arcLatiaa Ç•· ve her erk.le Tlrk havı k-.nti· 
kilclitini ve birkaç d•kilca ıoara ne yardım etmektetlir, ye H ıu· 
buaJına baıımız ilurintie dönlp retledir ki biltüa Ttırkiyeye laıvı· 
llolaıtatıaı ve fÜDef alt.ada pırıl cıhk zibuiyeti aııluabilaittir. Ki· 
p1rıl parladıldarıaı mltahede ettim. lr.emmel bir örnek olıa Tllrk ı.ava 
BaaJardaa biriaia içinde buluaıD kuruma Türk ailletiaia mlfterek 
oa altı ya1lar1Ddalı.i bir çffuk tam davalardaki lL•dretli irıtlMiae de 
blfımaaın ilzeriacle bir bkıa Hrt bir miHl t9fkil eder. 8• ira.ie 
ıkrobaıi hareketleri ya,tı. O ka· keadiıiai, hikQaete yapılaa blylk 
dar alçaklara tialıp çılı.ıyord• lr.i, yardımlarda, Türkiyenia terakkisi· 
kaaat Duriade rlzrirıa ıe1iai iıit- 11• ve aodera bir aillet elırak 
mek kabilcii. Biraz ıoara yanıba- kavvetleaaeıine hi.dia elaoak ltl
fıeııı:da yere ındi. 

Tarlı.ler 11keri fikirlerinde Hn tlln teıekktUlere kartı röeterU.a 

t'ereae modern. Paraıiltçüieria ta- ;:::::t:~,~venetJerde •fllcta röa· 
arruzi makıatlar iti• kallaaddıtını ı-=--=========-...... ==-=-
•aautmamıılardır. Hava kar11muaaa 
bütia tal•beleri ıaütebaaaıı para
fittil olarak yet:ıtiriliyorJar. Cim· 
buriyet bayrnaıadı kaa ve erkek· 
l•rtlea allrekkep 16 kitilik lııir 
rrubua blyllk aakeri r•çit reami 
uaaaııada paraıütleri ile iaiılerini 
Myrettilr.. Bu ıabab oa alb yaşıa
da bir melde' çocuf 11 aaaki fıat. 
bol oynamaıa ridiyorauı ribi gö 
ailmüa ÖDüade paraıut tecrübeleri 
uaptı. Tayyaruiadea atlıyarak iki 
parı.ıüt aıta ve yavaı yıvaı tay
Jare aeydınıaıa bir kökuiae iatii. 

Bu ço:-uklar makiaeler iyi lııir 

ıekilde mrbafau etiilcliti, parışüt 
ler dürilıt bir aurette dlrüldiltü 
ve telebeler rlul J•tiıtirilclifi 
takdirde atlama t.WikMi olaıya

••tuu blliyorlır. 
Kura•uaa aektepleriade •••· 

cut elan yerine eeıı !tir talebeyi 
açmak ve ıtlamıktıa meaet•ektir, 
H bu oıza kabahatli iuriade der· 
bal taairiai röıter•ektedir. Havı 
karuma karaHu yüııleroe r .. ç bi
tirmitlerdir v• b.rla bular Tirk 
havı kuvvetiaia riaade piloplırı 
ıruuula ser alalflardır. 

Han karumHua faaliyeti 
paf piloUarı yetlftirmet• mlD· 
buar detildir. Arı aarı kar••uD 
tayyareleri .... ıeat dahiliacle 
tmaeye çıkaakta ve TürkiyHia 
ea acra luaaalar1nda röıterirter • 

İrlanda da 
Bombalanmış 
Loadra 3 ( a. a. ) 

Doblinden •erilen bir habere 
röre milleti teşebbUı eden 
meyin bir tayyare diba Dob· 
line 50 kilometre kadar bir 
mesafeye bombalar atmııtır. 
Haıar yoktur. 

Madrid 3 ( a. a. ) -
Amerikanın FraD11z bllkl· 
met i nezdindeki yeni blylk 
elçisi Vitiye ıitmek tlzere 
Madride relmittir. 

Tokatta YılaönOml 
Tokat ( a. a. ) - Milli 

Şef loönllnlln buraya seliı· 
lerinia yıl dönllml mlbaue
betile dün bir meruim ya· 
pılmıtbr, 

ltalyan esirleri 
8ombay 3 ( a. a. ) 

Garp çölihıden aluwı ltaı. 
yan eıirlerinden 4 General 
ve 3 subay ve 627 enlen 
mürekkep bir rrup din Bom·J 
baya relmiıtir. Dabiltle bir 
esir akametine dotn JOla 
çıkarllmıttır. 

lçtimaa davet 
Trabzon Lokantacılar cemiyetioelen : 
l-1-941 Perşembe günü aksamı s•at 10 de he· 

yeti umumiye içtimaı y11pılac11ğmd11n saym az•mn tç-
rifleıl rica olunur. 2-2 

Gayrimenkul icar artırması 
ret H emaiyetile iclare ediyordıa. Mahalleıl 

Miktarı Eıld lcan 
H Ar. No. Mnk.11 lln K. Cloıl 

Yere İDİf ıahuaDıD ortuıDda iki r-----............. 
talebe rrudu bqlaruadı pılot a..1 Yenlcumalb118 ar1a "otlak. 

otlak. 
lıkları ve üz. !rleriade uçuı elbin· 

,. 
ı 70 181 ') ce,bıoellk 22 50 

70 1791 Kuzıuader ıo ~ 

•İl• 11ra1ar üuıı.. otv•utlar ela- Defterdarlıktan : 
hı yqla pilo:iarıa deniai dialiJ•r· Yukaru cıaı ve enafı yazılı gı1rimeakuiler U - 12-9.0 
Jar ve bnalanmık içia mralarw tarlblndea IUbarıa 1~ gQa lçlatlı Vl' açık artır•• uıulll• &tir H•• 
bekliyorlardı . mQ4delle icara verlleoektlr. 

Makiaael~ria biribiri ırdaDI ba ibate 24 - 12- 940 dan 10- 1- ç.u tırlbla• mlaadll c11 .. ıtı· 
valaama11Dı durap ıeyrettia. Bir al saat l4 de Jıpılacatındın talip llaalarıa JHal meskdrde 98 

veya iki de-f :ı bir reaoia yılaıa JDzde 7,5 •unkkat teıaloıtlarlle birlikte dıftertlarlıkta topla· 
nacak k.omlı•oH mlraoaatları. 4-' baflDI ilk UÇUJI çıkbflal fÖNla. # 

laitiai berlı. es aeyredi1ordu. Baau 19 takım elbise yaptırılacak 
eaaaiyotle b tirditi umH ber b· 
lebe elini 11lt ıyor .... tebrik edi- Devlet Limanları işletme Umum MDdDrlato 
yordu. Eve c: ~ pliaöroillilk •tmit Trabzon Şubesi Mudnrlntnndeıı : 
bir feDf bu bava meyelaaıaa fit· 
titi takdirde .. r•ç bir ay sarfaa· ldaremlllD ..ıoa ltçilerl iflil çaket, pantolon ve bir uü•l 
ela tek bq na açq yapabWJor. ol•ak. AHr• 18 takı• elelH Jıpt.calaoakbr • 
iki na• eat .. naif Ufutlaa IOllr• TalJplerla k•mat au•wıelc r le beraber paurllli •• pr· 
Tflrk baya k .... .-. 1.ı... kua .. mba ılllllırl 1Ut 011t10rttu oab"ıe kadar aQdQrl71te ;-ara~ ..... ,.... •Wln. ı-



4 lkmcı•ınun 19.f.1 ----,-·-------!'~'~~~N~l~~~O~f....~J---------~~-m'!!ll~!!:e!!l~ll!!!!!!"-------11--~-.m!!!~~J•rh.~ 

ıınka·}'~~i 11sıire \~ KÔV v BAH!E~ SA wa;~ IN,A ;orman E vali Satış ilanı 
hukek hakimliğinden ; 1 F d k M d l · b'I 1 Orman Çevirge Müdürlüğünden : 

ın ı , an a ına ve saır. ı cum e c M · h h·t fi t flslen Trabzonurı ilk insi H•cmı lkdnrı ıVıu amnıerı vn ı YR ı 
meyve ağaçlarızı M3 03 Lir1l Kur~· 

çaabat kazasmrn Çelebi kö ti! i L1ldin 212 ooo 2 90 

yünün 138 sayı// hant~sin ~ Bol, lrı, Tabii Kokulu ! 1 - Trabzı)tl vilılyetioin Maçks knzıısı dahlliode Kranı.ıı or· 
de kayd/ı olup !inkara Eti ~ • 1 rnaoıodan (212) Metre mikilp milcdımııd3 kerf"stelik s•lt1ş3 cıkarılmışU, 
mesut Devlet hava yolları - Meyve vermesi i isters nız 2 - s~trş 13-1-941 gUnU saat 14 de Orman MUdUriyetl• 
katibi iken ikametgahı dairesinde r.rtlrnıa ile ynpıh: caktır. 
meçhul !Ui Yılmaza : Sizin için hususu hazırlanmış ~ - Beber G. Mıımul Metre mikibının muhammen fiyatı Z 

lira 90 kuruştur. 
Ankaranın Ôzıen mah1nleıin· 

1 
4 - Şutname ve mukavelename projeleri Trı:bzon Ormso 

de eakici otlu camii ıokalı::: 10- ; ' MUdiiriyetfnde yerlordeD nlıaır. 
12 No. da ikamet eden karınız (1 6 - Muvakkat teuıtoat 47 lira l O kuru~tur. 
Heoer ve vekili Ankara Avukat· 1 1 6 - S!ltış umumidir . 2-4 

farından Safvet Nezihi Bölük başıoııı 

aleyhinizde ikame eylediti ihtar • E t f i y o t 1 a r ı 
müıtenit bo.şııoma davası üzorine ~ ~ 
adres ve ikametgahınızın meçbul {I := . ~ Belediye riyasetinden : 
olmaı1 dol yi1ile ietida sureti ile 1 ~ ... ~ '-Bi Beletllve kıtı ııounun ıs inci IDl!ddesinin 4S üııcQ tıkrasıotı 
mahkeme günü IO güo müddetle ~ tevfikıto 28 t 2-94() tıırlhladen itibaren belediye enctımenh:ıce 
ve gazetelerde llao edildiği halde B k k H 1 • • •• b 1 • 1 !\leluınnıı kovun etl rhln perakende beher kliosuna, (40), sığır 
~7-12-9-19 Cuma günü au.l 9 ~ ere et mor o - ıpı gu re en- VA dan1:1 etlerinin p~r ıkeode b ber kilosuoa (2S)' keçi etlerirıio 
da mabltemey.e gelmedi~ıoiz gibi k · 11 4J P"rttkende hehAr kııosuoo (30) kuruş :lZ'iIDi fıyııt lrnoulduğundao 
museddalt bir vekilde gönderme niıi şimdiden mutla a ku anınız tıtı fıoda satıı;ı ysp~<·~k ka~ .. plarıo umurn belediyeye müteallik 
tioizden davacı vdkilınin tıılebile 1 b ~ :ıhki.lı11 eezıtlye kanu.,u hllk(hılerl duiresiode tecziye oluoacıık· 
hakkında gıy p kararı ittihaz ve Bu evsimde istimal e~i en gü releriniz ~ hm hhlkHd rların; onrbtım r ı:llısımı et mubnyııa etmemeleri Ul 

rıyap kararıma Aoltanıda Ulus aifw.açlarınızı kuvvetlendireceğinden hasta~ ~ zHmu flayıo balkrn malumu olınıık nzre ilılu t. unur. 2-~ 
ve Trabzonda Yeni yol gazetele O ij - -- -
rile vebir nu»baıııoında mahkeme 1ı1<1ara karşı mukavim olur. Odun fiatları 
divanhanesıne tnlilt suretile on Bereket gübrelerin en kuvvetlisi olup ~ 
2'Ü .. ~üddetıe il nına ve mabıte k b ~ Belediye riyasetinden : 
menin 940-674 savılı ihtar dos 4 yıl daha baş o gü re istemez ı· i ıl.,1İf3 i<lfllJll l l l5 İJCl ll!iliHİUlıl 41 illlCl fıkrasına 
yasınıo celbino ve davacı vekili · i.,tinad~a kış rıı~vsiınlne mUah1sır olmak Uzre belediye enenme· 

Satış yeri : 
tarafmdan şahit listesi ibraz ve • ~ :'VF- oir:ce kesllme111iş yıış odunun p 0 rakende beher kilosuna 4ô p:ua 
şahlllerioe davetiyeler ÇIKllTılması· Kitabi Hamdi ve Mahdumları ~ k.esl~memiş kurıı odu:ıuu peıakende beher kllosuoa r;5 para, ke· 
na ve iıtimalarıoa ve duruşmanın ~ ~ılmış yaş odunun pert kende beher kilosunu SO p:irn ve kesil. 
da ~7-1 -941 P.ı.zerteıı saat 2~ S ~~~ miş kuru odıınuo pdrakende l:ıPher kilosunıı 60 para azami fiyat 

9 a talikına mabkrıaıcce !.:arar verıl bizzat bulunmaoız v 8 yahut mu!I 401 ci mrıddes .'.IUC bınce gıyap vaz llunarak bu liyııtlnr viınyet id re hP-yetioin 14-t2-Sl40 tuiil 
miş olduğundan ber muoibi ka- adriak bir vekiı göndermeniz ak karMı makııruın!l kaim olmak ii:ı: ve 7~8 aumıırelı kararile tasdik o'unduğundatı bfüHıadıı hllreket· 
rar mezkür gün ve saatte ADkara si takdirde gıvabıoızda mahkeme re u!mli.icı 142. ci madtiesioc tevfi. leri görillea~k OJun s tıcılıırıcan umuru beledfy~y~ mUtP.allik: nb-
2.Ci. Aıliye hukuk malıltemesinde ve devam oluneoağı H. . M. K kan ılan olunur kamı cezaiye k ıııunuua tevfikan tecziye olunacakları ilan olunur. 

Gayrimenkullerin temdidi 
·- ·----------------------4-~4--

satış artırma 
Köyt1 Mlvk11 Cinai Umu mı M. N. Tamammın --
8üyQk aaınartıkııv Fınıkhk l'.:!95 " 

767H 
" " ,. " 741 9HI )) ,. 

" " " " " 1299 919 )) " " " " " " )) 942 " 
1838 

" " ,, " ,. 
1297 1838 )) Bahçenin 4 hissede 3.5 hi11eeei • 

)) Vaelloğln Çalılığın 18 bi1&e itibarile 15 his. 944 
" 

2757 
)) • 742 • 919 • " " " • • HlJS )) " • • 94a • • • • • 

Defterdarlıktan 

mesahuı 

Mı 

" 
" 
" • 
" • 
• 

His11e K. lira 

186 
23 50 
37 25 
60 o O 

109 40 
25 
11 
16 75 

Senelik Kongra 
Umum Ayakkabıcılar Esnaf Kurumundan : 

12-1-9H Pııııcır g!lnU akşıtmı s:ıat 19 de İdare heyeti 
secimi yapılacıtğıodan umum !iz.mao vakti muayyende Cemiyet 
biaıunodıı hazır buluumahm ilıla olıınur . l-2 

Pazarlıkla merkep satılacak 
Belediye Encümeninden: 

Yukarda c ins ve evsafı yazılı gayrimenkullerin satışları on güı:ı müddetle uzatılmı.ştır 
İb~le 13-1-9~1 Pazartesi ~ünü 11at 14 de yapl.eeağındaa taliplerııı )Üzce 7,5 teoıinal ak

çelerile birlikte defterderlıl:ta toplıınaaalc komiııyorııı müraca tları 

Helediyece muhattızı ediler<!k b:ıgüoe kadar sahibi çıkma
yan bir adet meu.ep paz'lrlıklıı satılııc1ğıcct:ın taliplerin ıaiı ve 
cuma gllnlerl f.ucUınena ınUrac'lrıt arı ilau oluaur . ---

Def terdarlıkdan: 
Ceze ihbarnam 

Mükellefin ııdı Mahallesi İş yerini• ıokafl Saı atı Kapu N. 
İradı 

L. K. 
K. vergisi 

L. K. 
Burhan 
L. K. L K. No. Seneıi --SuleymaQ Sarulaaı:ı Faroz ~craş aad. Atçı oııa llJ UI ~ :>.ı 

1 Gumruıt terzi 33 iiO 20 9 Oü 
Ziya l.k.·ı~ skenderpaıa Kundura tamir. ~28 ıı.ı 7 3 '/"' 
'!'emel Açıkgöz ı\rnf Jboy Çci.nlekçi o ) _, 
Arif Yığıt lskeoder P. Uzuo ıonk Şapıta l'a 'l41 i:iO O) ' 52 
Resım Taşer Çarıı Batpazarı l:Jcrbcr 2j 14 O.i 4 9 l 
Halı! Erlat Sar.tyRtık ZanM Terzi 13 8 a:ı 2 50 
Yuıaus Yusufoğ!u Frent.hısar Eıvak Bakka hırdavat 28.& 32 22 12 H'..I 

50 
1 tH 

75 
1 5U 

9d 
60 

2 58 

ı 

45 
ou 
00 
aS 
uo 
Ou 
Ov 

.j~-+ ~jö 

22-d 940 
23-2 940 
U-5 lHO 
36--44 IM9 
18-44 939 
l-44 939 

Yakımda i ımleri yazıh ve balen maba:Ji lkaa..et ve ticaretıtahlıuı mechul buhıuan 7 mukellı:f namına h rholuaan vergiler 
iliaı takıp edco gür.den itibaren 30 güD zarfında ılıra:ı edıJmedigı t1t1tdırde k.ılıyet keabed.:co~ı uiı:. olunur. 

biıalıırında göıtcrılmiştir. Matruh vergilere iıbu 

Mnkellefln ııdı 

Mükcl efin dı 
Yııdıkar Yüc,.soy 
Alı Dadaş 

" Fehmi Eaıireğlu 

" Ihsan Fırat 
Rıııım ural o~lu 

MaboHesl 
Tskeııder Pi"
A,.::tlıboy 

lş yerinin mevkii 
Esvuk ~ 

1ştig ıı 
tl:tlı çı -
Kııri:ıOL lıüull Çöwleliçl 

İş mevkii 
K&p11 

Mahallesi Sııo'atı Nil 
-{ikeoder-P:- --- Kıırısö-;-Iıı:;~ Merıış Csddesı H2 

" Uzun .So. Hakki.il 350 
,, ,, 

" 350-~ ,, Devrişoğlu Kahvehane 28 ,. ,. .. 28 
Ayvası) Kemerk..ıya Çapulacı 2i 
ArafiJbey Erzurum ua. fırıııcı ~6 • 

o uma İradı 
fd :H L. K. 

:.t:tU l~ 29 
~ı.)~ ::Sö 00 

işgal ettiği 

K Zl\DÇ 
L. .K. -J ~2 
H 'iO 

2 Oa 
l Ö) 
ı 7'l 

l (> 78 
5 J7 

t{) 

Butw.ın 
L. K. 

7o 
2 Hö 

41 
~a 
aö 

3 j() 

1 07 
rn 

Tahakkuk edeo 
m.ı.adtlı ıraaı Kazanv 1u lTAD Cou - -1<) :M ti ıt l .H 1 12 

70 36 17 o!J J 5'- 2 1 11 
ı~o 2a JO ou ö Ull 5 4U 
lö 00 1 50 ao o 
60 00 6 00 L 20 u 
85 79 2L 45 4 29 u 
hıU uo 45 00 !J uu o 

Ctıza ibbtırnnme 
L K. No Senesi 

bij -19-43 'J39 
o ö-4~ 9J9 

o 30-'13 939 

"' 2!:1-4iı 939 
o J4-4U 93l;) 
o 41-43 9:i9 
o 4U-4a 939 
o 12-4a 9.;9 

T etıti"ı ıtitaz 
koaıisy .:>ou karRnaın ıbbarname 

l arılı No , .... o. Sene 
2J-1'1 -.rö 36 l .il-2 938 

&>)) 18-2 937 u 
29-H)- 356 4-2 938 .. 
25 

" M~ 9-2 935 
:.:ı:>-" ao9 10-2 935 
2.)-, 366 6 2 938 
8-11-9~0 4ta fi-1? 9J8 

Yul.taruia ialmleri yazılı yoJi mükellef namına muhte if seneler için laı hedılmış olan v·rgılcre vaki ıtıraz arı üı.erıne leıkıki itiraz komisyonunca haklarında ittihaz 

olu ıaıı !tararlar üz ·rine tabalu:u1' ed<!n vergiıer b• • .Jannda 2'0~tenfoııştir. tlu suretıe tııhdr. .u ıt t l.nış cılaa ve gıterc ıtar~ı ış u ııanı takıp ede o ı:üııdeıı ili bar en 15 ırün 
urfıu .h teınyiz ko.niıyon11 ne-ırJıgda ıtırar; odılwedııı takdırde matebaa;kak vergıJorın ltaLıyc:t k:~ıbea~c,~ı ıJ:ın olunur. 
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