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Bulgaristanın 
Mihvere iltihakı 

Almonlann 
Bulgaristana 
Girişi ... 

Türkiye 
Ve Balkanlar 

Arınavutlukta 
Fırtınalar 

Halk~vinde E0e~~j 
Mevsimin en Ne diyorlar umanyadaki tahşit ve 

intizarın Balkanlar 
üzerinde hiç bir mak· 

1at rUtmediği iddiası. bu 
müddet içinde bir tarafta.ı 
deYam etmiı olmakla hera 
ber diğer taraftan da ayni 
sessiz iatili ıiyasetile için için 
bir takım hnzırlaklar ve adım 
adım miidahaleler, karşılıklı 
tekzip ve daima müstakil 
ve bitaraf kalmak fikrini 
iltıri süren nutuklar ve ni
hayet Bulgaristanın nıibvere 
iltihakı. İş!e bugün bununla, 
Avrupa harbinin Balkanlara 
bş!Dil edilmesini istibdaf 
eJen . emellerin yeni bir ha
diseıile karşı karıuvayız, 

Bulgar Başvekili 
Sobranyada izahat 

Veriyor! 

İngiliz matbuatı 
Ne diyor 

Londra 3 ( a a. ) 
Taymis bildirivor: lng i/iz 
hükü n.etinin gö~terdiği me· 
lanetten sitayişle bahset 
mekte ve /ngilterenin ge
rek diplomaside g erek harp· 
deki haıeketini kimsenin 

Ve muharebeler 
Londra 3 ( a. a. ) 

Royterin Arnavutluk budu. 
dundaki muhabir bildiriyor: 

istifadeli, Ne konuşuyorl~r. ge· 
- Nasılstn. iyimısm. 

Konferansı> çenlerde grin/erce de~am 

Sof ya 3 ( a. a. ) -
D. M. B. bildiriyor : Bulgar 
Başvekili bugün Sobranya-
da hükumet namına şu be · 
yanatta bdunmuştur: Alman 

İki taraf tayyareleri cephe 
nin şimal kısmı üzerinde bir 
hava muharebesi yapmışlar
dır. Yunan . ve lngiliz tay
yarelerinin ltalyan hatları 

Konferanstan sonra 
Güzel bir filim .. 

Mevsim do/ayısile zuhu· 
rü muhtemel bazı sari has· 
ta/Jklardnn halkımızın ne 

eden müz'iç bir fiyevrıden 
bahsediyordunuz? 

_ Çok şükür Rabbıma. 
artık ateş mateş kafm~dı. 
fakat çok bilgin duştum_· 
1111cak bir ay sonra kendı· 

bükfııneti Bulgar hükumetiuden 
Bulgaristana Alman kıtaları 
göndermek için müsaade is 

tenkit edemeveceğini yaz 
m aki ' Vı! şunlCJrı tebaruz 
ettirmektedir: Eden heyeti 

nın gerisini bilhassa Berat, 
El basan ve Tepede len etra 
fındaki mevzileri ve nakliye 
vasıtalarını şiddt.tli bom bar · 
dıman ettikleri ve İtalyan 
tayaarelerinio de f Jorina 
Göriceye bücum eyledikleri 
haber alınmaktadır. Şiddetli 
bir kar fırtınasından sonra 
bütün şimal cephesi boyunca 
muharebeler tekrar başla· 
mıştır. Yunan kıtaları bir 
çok noktalardan hücuma 
geçmişler ve ehemmiyetli 

suretle korunması icap et· 
fiği hakkmda 7-3.-9'1 CU· 

ma gunu akşamı saat 
~0-30 da H11lkevi Temsil 
şalonunda çok istif ad eli 
bir konferans verilecek ve 
Konferansı müteakip , gü· 
zel bir filim gösterilecektir. 
Halkımızm bu jstifadeli .ge· 
ceyi kaçırmamt!larım tavsi
ye eyleriz. 

(mi topllyabi/irim I . . 
- Martın için~ gırdık, 

ıonu nerdeyse gelir. aldır· 
ma. üzülme/ 

temiştir. Alman hükumeti 
bu müsaadeyi iıterken bu 
kıtaların vazifesi zamanla 
mukayyet bulunduiunu ve 
bedefıuin de Balkanlarda 

Tv sulh ve niza.nıa muhafazası 
Daha , önce myhtemel bir olduğunu beyan etmiştır. 

Alman işiali karşısında. da Alman hükumeti Bulga 
hiJi .bazı çaJkaptılardan son- riscanın ıulh siyas~tine ve 
ra büUiG mubalefct Hderlerile komşularına karşı olan ahdi 
hirlik,te harici siyasetinde vecibelerine müdahaleye hiç 
müşterek bir makıat taşı . bir talepte bulunmamıştır. 
dıklarını ili.o eden komşu Biıiıkis Alman hükümeti .kom
devlet bugün yeni bir ka- şuJarımızla merıyette olan 
ra~la. mihvere girmeği pren dastluk tezahurierimiz ve 
sipi. iktizasından faydalı gör ayni zamanda komşumuz 
muş tür. Türkiye ile geç.ende imzala-

Buiün reamen tecyyü t eden nan ve Bulgar hiıkümetınin 
bu haberden sonra Bulgariı su h sıyasetını bır kere da-
tanda askeri kuvvetler bi ha emniyetıe kaydeden be 
riktircn Almanyanın hedefi yennameyi hasseten nazarı 
ne olacaktır. Bir buçuk se- itib~r.a almıştır. Bu vaziyet 

neyi dol<\uran bu ~ok kanlı harp da~ıh~de ~e - ~ldllünt htadk'"tse
ıafbuuıda B ıı. l .. lerı goL onun e ut u an 

nin bu seferki siyasettnin 
iki h edefi vardır. Birisi Ge
neral Vervel ile daha ya 
kmdan qörüşülmesi ve zayif 
olduğumuz anlarda yaptığı 
hızmetıerden sonra kazan 
dığımız muzafferiyet/erin 
gözden geçirılmesi . dğeri 
de hu m1nt11kad~kı dost ve 
menf aatlerimızi ziyaret ede 
rek tekip edilecek askeri. 
bahri. havai sıyaset hakkın 
dtt lumdılerile daha iyi an 
la ~makttr. llnkarada hükü 
mefi,ı. matbuatın. ordunun 
~e haı'<ın hattı hareketi 

bir çok mevziler işgal et
mişlerdir, 
~ 

Temel Kasımoğlu 
Memlekdimi%İn maruf ve 

sevimli tüccarlarından Temel 
Kasımoğlu'nun bir hafta evvel 
zatıirrie'ye yolca/anarak hastalı 
ğınt vt tedavi ve ihtimam saye· 
sinde temame11 afiyet bulduiunu 
haber aldık Geçmiş olsun. 

...... 

Doğum 
Nezih gençlerimizden 

dava vekili ve C. H. P. Vi· 
/ayet idare he) eti azasından 
B. Temel Ünerin bir erkık 
e-vladı dünyaya gelmiştir. 
Değerli babasını tebrlketler 
ve yavruya uzı..r1 ömürler 
dileriz. 

a asan ara tevccuhj a 1 h .. k . . 
eden emeller· .k. d I sonra .uU!aar u umetı mem 
.. : ın ı ı ev et leketimızın ve halkımızın 
uzerınde müessı·r oldug-u • yaşama haklarını korumak 

faılosile cesaret verici ol 
muştur. Türkler ö;le bir 
millettir ki gerek lngilizler 
gerek'ie !liman/ar onun kty
metini takdir etmek fusa 
tma nail olmuştur. Bilmu 
kabele Türkler de lngılizler 
ve Alrn.~nlar. h;Jkk1nd4 hü
küm verecek mehiyettedir· 
ler. 7 ürkterin İngiliz z.,feri 
rine kani o/malan yalmz 
bir nezaket eseri değil ayni 

Halkevi Reisliğinden : 
meydandadır. Eger bu emel ve mubatua etmek arzusile 
bütün. B~lkanlara karşı çıl · ve Almanya ile Bul2aristan 

zamanda kanaatlerinin bir 
if ades ;dir. Bıtaraf kalmak 
hususunda lfrdl Bonsin 

iki senede bir seçilen şube Komitelerinin müddeti 
hitam bulmuştur. 12-3-941 Çarşamba günü akşamı 

ıın bır ıtıal hırsı taş ı · • ıyorsa arasında mevcut do•t ugu 
b-qoun ta~akkuku ne •~retle nazarı itibara alarak ve Buı-
ve neye mal olacaktır, Ev· d 1 . 

k 
ıar ev etınin mevcut k~nun 

sari ettiğ[ gayretleri zikre 
den gazeteler şimdıki halde 
kendimizin ve menfeatleri 
mizin mukadderatını mü· 
daf aa etmesini bildiğimizi 
göstereceğız demektedir. 

saat JO -jO da Halkevi salonunda yapılacak Temsil ko· 
mıtesi seçimi için mezkür gün ve saatta bütün Temsil 
Şubesine A:ayıtlı azanın teşrifleri rica olunur . 

Vt'li isti lalini muhafaza ve niıamuı mubaf aza edıte OOGDUKÇA 

Hasbihalin 
uğrunda hazır ~ bir vaziyette ceği, menfaatl~rine riayet 
bulunan Yuıoı!avya vardır, olunacağı teminatını aldık · 
Djğer taraftan iıtiklali için tan sonra bu taıebi kabule 
kıyas kabul etmiyecek de. karar vermi"tir. liulgar hü mcğe Karar vermiştiri Bu Geçenlerde, gurbetteki 
recede kendinden büyük bümcti kendi hesabına şunu kararı verirken Bulgar hü · Yeniyolcu aıkadaşlanmla 
kuvvette bir devletle harp beyani bir vaııfe bihr ki, kümeti bununla Bulgarista- bir hasbihal yapmıştım. 
halinde muzaffer olmağa aht Bulgari•tanda Alman kıta- na bugün ve istikbalde ve ke- flyTJlışlar1t1m dördüncü 
etmiı bir Yunanistan vardır. !arının mevcudıyeti BuJga- za Balkanlarda sulha en iyi ayma rast/aran hasbihtJ/im. 
Bu iki devlet malum olan ristanın sulh sıyasetini hiç bir tarzda hazmet ettiği mu• sritunumda intişar ettikten 
Alman İfial siyasetine ken. bir veçhıle değiştirmeyebek taleasınJadır. Bulgar hüku b r hafta sonra. "görüşler. 
dilerini feda edecek ruhda tir. Bulgaristan giriştıği ta meti vaziyetinin ber tarafta duvu$1ar .. muharrin tar afm 

abbutl~re sadık kalmaktadır. · · 1 1 - B ı milletler deiildir, Yugoslav- ıyıce an aşı acaıını ve u dan cevaplanmıştı. 
yanın aliyiıe kapılmayan Ve yukarıki ıulh hattı ha- gu milleti tarafından tasvip ''Mektubundan i/hFJ '71 .. 

rekctinden kal·wag~ a ve bi- edı"eceg·ı"ni u"mı"t ed B temki_nli ıiyaaetı· bu noktayı T 
1 S er. u bat:fıg-ıle gazetemiz! ak >e 

naenaley her türlü taarruz b t b d kt ,, ıayet mütebariz bir surette eyana 0 ranya a aya a den bu cevapta. arkadJşım 
"f d t kt d. y ve her hangilerinin menfa dinlenmiş ve ekseriyeti mu ı"kı· h~ss•s nokt'"Yll fe "Tl·•s 1 a e e me e ır • unanis- atlerını hale, dar edec~k h~r l k l " "' u u 

t l. t b t a -a i e tasvip ve kabul etrnekle kalmamış, bu ;la ana ge ınce za en ütün türlü tcdbırden ictınap et· edilmiştir. 
varlıiını istiklali yolunda - - - --~--- rdan bir tanesi için de 

mayacak hr ve bir taarruz B d ü1 l k t - f, / d · · · mahvetmefıe koyulmuş, harp ura an Y ~se ece a ~ş beni vazı e en Jrmıştı. 
ateti içinde hakkını teslime karşısında Balkanlarda lari- kasırgasının daha niceleri Gurbetin, ruh üzerirde 
ıes bekleyen ve aksi tak· bin kaydetmediiı ve ede. nin hayatına mal ve mezar gezinen hasret oklarlf•t an 
dirde zaferinin arkasından miyeceğı en kanlı bır facia olacağı iyi bi!inme1idir. yara aldığmı gizJ,:yem ... en 
yll,rümeğe aım eden bir miJ. bir harp sab.oesi dofracaktır' Balkanlar, kemikleri hala meslektaşımtn bilhassa bi· 
lqtir. mütead\fitdevletler gibi Ve Türkıyeoin sılahına sa: çürümeyen nice kanlı ihti rinci defa vazifeden dör. dü 
tehdit siyasetine boyun ek- rılması ve göz kırpmadan rasliJrın mezarı olmuştur. ğü günlere hatırasmı b ğ 
mefre veya iıtikliılerini fc ve bır adım dabı gerileme. Türk milletinin sabib oJdu /ayarak acı. acı şikayt tte 
dt ederek, çiiııenerek her den mukavemete hazır bir ğu modern ıihhlardan daha bulunması ve nihayet CJiJl"f

haııgi bir zaferin tabakku- vaziyt:tte bulunması böyle önd ~ gelen bir kuvveti /erinden hasta oirök ~ bı · 
kypa alet olmaia asla ta- bir hadııenin vukuunda harp v!'~E~ .0 ~~-yurdu ve is~i~- ıaktığı 19 yrş:nd"'ki uğlw;un 
r-ttar değildir. Vo bunlar içinde yeni bir Balkan itti . lalı ıçın olume koş•ı.ıası o!u· 1 t ~ · · ı · d .. .d. öı- . ,.,, .. :·; C:.ui.e111emes111 e •• en· 
harbin bu en nazik zaman. badı yaratmag· a muktedir, mu sevmesı 'r. um sevı- · d d.. · .. 
ı l. . ? B _ .. h . .

11 
t ışeye uşmesı, yar. m 

8«IDa kadara Balkan ittiha. amit olacaktır. Baıkanlar ırmı u sozu angı . mı e • h t h ·b t J 
d yafanıı,z, riyasız iıteyerek ~ap~ıgı ıu. a fi a ı. ı an 
mıu çelik cephesini muha- cephesi Avrupa kıtasında ta· ı / / a qerek ır 

f d d ve yürekten ıöylt.r, onu an ı erı ge mış o s ı · 
aza • evam etmektedirler hakukuna çalışılan bı·r sı·yasetı'n H J k t 

T k • cak doğru olarak biz söy· ayatmı mem e e ve 
ür iyeye &elince öte· kapusu telik"i edilmemelı"dı"r. ı ·ıı I ' 1 b ··ı ·· b · b lcriz ve bir karış toprağı. mı et şıer ne. u un . " 

denberi ütün cihanın kuv Beklenılen zaferh:ı yolunu mızı vermemek için ölümü feragatle bağlayan her uı· 
.,,ile inaııdıfrı aibi tek de buralarda aramak ölüm nok· biı severiz, Türkler senr. { sanm nasibi mutlak• müs· 

~tı. kfrarUlc&., _. tat· 1wt1ııwu batk• bir "1 citiihlir, ç..,\ RaR Çta~ "-.t o/ıu. BUSl,üo ""•'~" 

Neticeler.i 
şüphe ve düşmeye ne sebeb 
vardır ne de icab .. 
Dığer cihete gelince. 

memleketimizde bir Dispan· 
ser mevcuttur. Buraya mü· 
racaat eden hastalara an· 
cak teşhıs konulmakt• ve 
imkan nisbetinde de ilk 
tedavileri ne ça/Jşılmakta ol· 
duğunu duymaktayız. Şüp
hesiz Verem gibi bir has· 
ta/Jğ1J bu alJka ve mevcut 
kadro yet/şememektedir. Bu· 
nun her şeyden evre/ mu
azzam bir iş olduğunu ka· 
bule mecburuz. Yapılmakta 
bulunan hastanemizin bu 
işleri noksansız kdrşı/Jyaca
ğı şüphesizdir · 

Memleket• bir Verem 
mütehassısı kazand11mak 
hususund1Jki temelJll/yat ise 
ytJlmz arkadaşımın değil. 
umumun candan , yaptığı 
temenniyattır. 

T e d a- v i ye muhta9 
yüzlerce hastası olduğu· 
nu öğrendiğimiz Trabzon 
için bir Veram Doktoru 18· 
zım degil elz•mtlir. Bunu 
a/ikadarların kwmetli ve 
sa:niml tavassutl;ırmdan 
bekliyor ve istiyptNz • 

~fJUl/I 

Parayi sever mi? 
Bütün hodqamllğilel 
Siz severmisiniı 1 

Memleketçilik dur 

gusile. 
- Aferin I 

- Nasıl görüyorsun. 
•lyasi havada bir başka/lk 
var mı? 

- Öten ayni borudu~. 
sesı· fakat bu boru ağımı, 

.J ·· yere ni dinletmek isteuıgı 
çevirmekten bunalmış 1 

· _ Peki böylelikle ne 

olacak? 
- t - Bunalan bir vucu 

ne olur ki. nihayetdız/erinin 
üzerine çöker ka/Jr I 

- Stok un için teşeb
~ büslere girişilmiş. bir fa~· 
ıika Vilayetimize tahsıs 
edilmiş? 

- Raik Partisi. köylü· 
/erimiz için de stok mısır 
işi üzerinde harekete geç· 

miş .. 
- Doğru düşünüyor ~e 

güzel yapıyorlar. lşi~I ~~ 
dişini bilenler hazu/ıgmı 
vaktin<!en önce yapar I 

- Dün bir sıhhiye me· 

muru anlatıyordu, şu s~nı· 
· r gız ı 

haftalar içinde gız.ı ' 
oksoukıar 

ciğerlere sokulan ç bir 
o/muş. kimini yatumış, -
kısım yaşlıları dil götürmu.ş .. 

v ı kış geçti ~ıye 
- nar ı daıma 

aldanmamall. oda arı so· 
k tutmalı, sıcaktan 

sıca f, dık ka· 
·a atlamamalı. ın k 

~;·unun çuvalı da JJ u· 
r; . d . ·ı.Ji hafkımJZtJ ko 

ruşa Jn mıu • . 

/aylık gösteri/dı.. 
8 - 111/a '1 raıi o/sun e· 

/ediye reisimizde!!._1 

t t:emsi· - Bir ziya! et e ~ 
ramış. araş

yesl ça/Jnmış, a. erolmuş, 
ttrmış. bulamamış. . ağar· 
geç o/muş. tan yert . 
.· . bir yerden çıkm• 
mış. yme 
mış ? I · 

- Hemen bir sııt 'ın· 
de bulabilir 1 

- !Yaııl? 
_ Halit Kaminln bir 

. e hikayesi variır. 
s•msıy . 
O kendisinden dm/esin 

nu E" d d' ve tatbik etsin. ger e ı· 
ğim gibi bir saat zarhnda 
bul~mazs• ş;Utalımı keserim 

Se1r•h 
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\Aile Hekimi\ 
ı-----~~ 

En Müthiş Si ah Yü k 
Bım bir silah hiilyo ıını . . 

YeD' keşfedi\mltJ \ıir ı;ey değıı' I fil t l" ~eh: içi..ırtP her dikt ~di 
Tar!h d ıtmadso evvel de \' h d · 1 lea şeyı evmm kııbule mecbur. Su ..... 

ı am Bir Devadır T l r 1 dur 
ijoğuk ıu ile iktifa etmek icap Te gerok kuruıımalr. icln c;aouk. ftr h, Hblrelerlnl kapttdıktnn · 

' 

ıonrıı ds Tar Qlac•k 1 Mağrur lt!tlvıtn ordusunu 
f.c.Hyoraa tekrar 1·0\:ı koyalmak hareket edilmelidir. Kendi b!!· " M H r devirdi" tl"'r dU ısır sıı hlllerlııdAn sökUp ahırı 
ıamanını bek.lemell ve yudum umııa bunu yep~c,k kuvveti k • "' şmarın ı . 
1udum vııyn dff'ııten az mlk· hlssetmisorsek blr başkaaına ar~ı ilk ve !'rtn d11rb yl o l şeıy, ogıllz EilAhınd cın evvel. 

t d içaıeıldır dlrdi. Hıırp talı'lad ı en bO 
0

• lnglliz vftrt>~lrllr. Onu kulla tı 
ıır a · yoptırablllrlz Tsu'an ao"'uktan - Ok ı; 

T 
· ı·k b • (lrnz) u OJnııdı. Y cnk bil k bulunmcdıkçıı , kıhç 

emız ı anyosu korkulmıroua soyunmalı ve 
Suyun d:ıblU bttmall ne 11ocak voauduo ltlr kısmun <ntUslerinde hu ııllllh ne işe yar. r. 

dPrece esoıh bir şoyıe harlct def'aten ı~latmah ve kurunma- ilk slr:ıerlul ta~ımay rılar a~01;~ Göric yi, Avn S'lrııDd yı Yu· 
lstimallııin ehemmiyeti dA 

00
• lıdır. (Blrhlrlu\ mQteaklben yQı, hQsı 1011 uQradılnr T it et neu tııDkları değil, Yuaan JU· 

cl •ıo •9•i& kılmısı Sıcak uanyo göilhı, kuno. becaklar, &ırt ve neli tOfek .. top. .tor ~il · mııkl rE>k lerl zı!ptt- Ut. 
lar olldıo mesametını ıçank ld kollnr ) 8ırl için uzun ve Itri Tıu. h.ı~a torpili, u ~~/";:~ "D ''Tobr(lk,, u dQşUreD Avu'4t· 
rı;k lşlol kolaylaı:tırır. Bu nevi saplı bir fırç• en kullıatl)h ıdu. rıt torpı!I! deha n lıll ~ · kı r ly tılı @rler, kt1b11rgııı lrnroiHari 

k 
ıııkl ı e}ım hen içi d bl 

bsnyol r Ç'> devaın ettiği tak Soı:tuk hnıııJıı ısıtıluıı~ bir oda- 8 ge en Ye gelmiyea a A rPr k~ lı rıım eıı yQreği 
dirde lns11.nı ı!lyıf dllştlrUr. Bu· ela böylt>ca yıkanılııcsk.tır. çı>şlt döttış AleU~rloln hl, çeş~t t.8Şlrnttnıış ols'-ll:ırdı, hu mU tall· 
auıı lçlıı 111c11k blı banyonun Yep bilen lçln yaQ-murlu ıiııd' ondaki hU ç bı k~m ltolven klllesi hiç otnı fil· 
maddoli kısıs ol 'll h ve kunet duıs ya but bıılkah duş ı başı 11• YOkl. . Her haC1gi c~l~ 1 ~udretı tı s"ııt Jçlode ele mi geçlrebl 
ıuıriel t~~trlnln husuıo tı;lD ban· hıtmam6 • l9ln) duba hoş tur. ki h roket 

8 
l.lh, he}. lirdi? 

rt 
bl f k e geçmek için d ""'ıl . • 

FO ııo sonra r11z soğuk nya Hangi şek.lldo olursıı olsun 80 ... ut her hald o • Dnuy ı rn en yQrekll mille 
• eriu ıu rtf>ktlnmelfdlr · ıtuk su ile yıkanma dab ray. nıı k için b e mue sir olrı bil ti O' duğurnıız için, bizi y rotan 
.Sotuk su ile yıkc.nmak dalıdır, zira kauıo fil veranuıı dımına mu~t r~~cevi si aban Y r ·r orı va şDkredell[I) 
(ıslak eldivenle friksiyon) ve irratet kaoatıoı ( eruonctolre) lk.i lıPcell' s~·rt bi d Tt:>k il bunız o:mndıth gun 

tenbia ed.,rek bUtılrı uzriyeti Yüıekı. r 
8 1 

var: ler g?ç!rdlk. fakat yfl reklerh 1·ı. 
Httr aabeh yatak.tan kalli.ıır kuvvellecuUrlr. t 

l
' k tli 1 b şlo, Kelml,.te \'e arn} C •kt h~p O flSkl yDrGklf' r Olduhu 

ka •mıız uvve ce uiunarıık 71 yapıldığı takdirde bu ıı 1 • a" e 
6 

aı,~ult ıu ile yıkr.ınmak: mOkem· hararet ve loş\rnlı hlsıd veri ki' rn U oynayan ve oycay ıçludir ki. ber mOş!i Olu yene 

l bi muı..a•"I def d Lı r C•k olan en mUtbt a. rPk ciürıca•nn bayr•t ve takdi 
a:e r a. • a ır. uımun bu keyfiyet aksUIAmelirı iyi 01 l'<> ş ıil4h .. ' " .... 
lçl u bir t:ıs veyıı bir tabtııı kova du"un• bir delil te k·ı " şur ı"kbırıın l rlol kııundtk . "" .. ı;ı ı ed ve ec11"cPhl l • cadPI tlği 
ıu, bir tuvalet eldheal veJıı bir I o ırıman inaaıı zlııde er; h '" uhrlp v . t 1 Sllfibı eliodPD ahrrnn mil 
rır\'lıl kllfldir. Gerek yıkanmak neıeli bir hol hisseder: ça l ıtk, ep,iııe mı.ılik olup dı il arınm letler hiç korkm1'sıolar ve UR 

ynrf'kteu ınah ıt )'alı; ız ta dl>ştnk lcri du lı.:ıktılıudıı , elle 

Su i 1 e 
UUyUk eorıuansa ıalgıoı her 

al\~Y• keodl lıastnlamu tedavi 
etoıe e muktad mal1lmntt ver 
aıek: ıbtlyacına pek açık bir ıu 
rette meydana çıkardı Doktor· 
ll\r ve butııbakıcılnr o derece 
azdı ki birçok Y< rlerde halk 
tıbbi mQdanttcı11 ınabrum kaldı. 
ı,tı buodıın dolayı Q tıırillt a 
v eri ııhbi leşklUH hastahklnrın 
önlloQ alınok için l&ıııogetcn 
ıı bhi knldel.,rio eheaıınlyetioi 
ber \'e ile ile nıılotıyor ve her · 
k.t s0 alelAde rahnt ıılıkları ey. 
lftr'1 tedavi cdilıneslni O~reo 
111 <>Qi tıW!!iye edl Cır. 

lett J.?öıUnıU rum Q)nı bir mit. 
1
. ıun önüne t· 1 ini göı?U.ıl erlne iölUrerek ) ü. 
ım. Bu millet ıre ıre kl Olduğu içla i: •ııdcce JUrekslz re erhı i yoklııırıolar. 

nasıp bedent .lı reketler. Fukat e • cıdekl 0 P<'rvrsız biı yUrt4tio 1 lılbi 
en mDesslr şıra verici vasıtaltır 114bl11rlıı blrllkt nıttthtş Olarıı.k kdldıkçtl zarar. er geç 
dırn biri de sudur ll ıst Jıkl sılıtoll cek n le mukadd s sa cı ııı V k. b. l ura drı knbetaı s vıırsıı, bir arı. . nr me vcuttu r ey! ve mil· 
srşı ır • slam l!!htıada lıtirna. milıır ~ ej!e mabkılm de"ll tr. tlere ti, bnto .. bnrp vcısıtnlo· 

ll (bydrothercple) yani ladayJ·ı 6 ranı h zırl dı .... l ıı td k " lçiode lıu! ıı 1) rı e yUre . 
bllma namını almıştır. Su ile rioı (imha· ı h utnduiumuz lılti lului yan iımna almnğıı (!) uou 
tcdııvhıln şöhreti gürıd 11 auoe '/ ıır i 1 turJ • rulsnll rl d• bi il .u e;ı yakın ar . 
orlmııkt dır. Bunu, sebeplerin .. ıe , 1ıt ·-----------
den en mnbiınını de . bıırbi Yapan, YUr .~ ct ı t l.i Zayi Askerlik vesikası 
bu ıiı;lerulr.ı herke ·n şUphr: ız sllBhlıır, JUrrğe b ektir. Diğer 
ceğl hlr e 
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Y11 Pııbıle- ıadec8 yardı u hlz •nctirıde . 1340 s ·o esicde 'I'rabz 0 81. 

ş 
5
Y hnuıdır. Yı~ kt ın e.ierler. ~erltk Şutıesladen ulmı:j oldutum 

- oou vrır Tll Pn Ulııh t ı · - gibi, YUrek.~i rum bir lns n ~· ııs vasıko ıuı ı ıyi ettıı.a. Ye 
rm-...-=--~~lllC'4-.... - ı hir millet de 8. Illslai a lacıığımdan eılı:islnla 

tedavi 

Kuıyt5İL!dea vkuwuş 

llan ilan 
Ot Stı 1h hu rnlt ın h~< rn~ iıd 't! : Of Asli •e m ,ilkeme lnrtcn: 

or o--m:rn icl m fl İ t ır tır d n Of O mnn id f.l ro si ttn•afın· 

mUdd i Rleyh Ohm çoroş kö· dnn ınUddE•i tı l P.ylıitrı Ofun çoroş 
yücden kurun oğlu Behram vn kövüodeo SLlfu o~ullaııudıu 
tı.ofu oglu Tı:ı hır ve kera Hıı Rnn ' Lo ~man (Jğlıı Hamid ,vo Meh· 
ogıu Ş kl::- ve sofa oğlu Naıım mr i ve Ahmed otlu Ş~ ıkı 'fe 
ve Hüseyin ve P11şn ve dil?'er Ka:amıın oğullarından Ahmed 
şakir alevlılerlne ika e olıınııo ot~u Ferşad ve çtıruk ~OJI• · 
tazminat dns111 lı kkındııı y11pı· ı den çnp ojullarından bl. .ıllm ot· 
fııa mutıakemede : mOddei aley· Ju Hacı ve Bay burdun Çeoçul 
himdeo kama oğlu Behraın •e köythuten yetim 02ıi.ı Karabey 
S'lfu otlu Tehır va mutrup Of ve Yetim otlu Omer aley blerl
lu H!l9eyin Te Ç<ik l Oğlu Ş ıı ltl· ce lk:urıe uyl~dltl tnıaıioıt da. 
rln mtıbalı ekmetl erl me~·hut v u h&kkındıı yepılm11kta olan 
bulundotuodPo hakla ı ıodakl mu· m atıak.emedo : mQddel ale7blıa 
hakemecio gly11bea icrasına ve Hamid '8 Mehmet ve tevki 
kıır11n gi7~ binin kendılerloe va U ~cı vo Ômerln a.ıahalı akı 
ilineo t• bU4iao k1trar ~erilerele 'lll tleri mrçhul bulundutu ID· 

muhakeweoin 25-3-941 sulı leşılmı~ ve sebk eden ormAD 
ııucıo s ıınt ono b rıık ı lın ış old ıı idaresi t:ı1rııfıııda talf'p Dıerlue 
ttuod ec mezk ıl r gllnda mUddel keodllerlne ilAaen tebllğttt le· 
ıtleyhloı l..hhr11m ve Tulılr Vti rasına mnb kemece kurar veri· 
HnsP.yln ve ş~klriu hiız J t ve terek muhAkcmenla 25-3-941 
yııhod usuluna tevfi kun muc::"d- salı gClnü s :ıs!ll one hıralulmıt 
dak bir vekil gGnderaı eleri ak olouğur; deo meıktlr gtınfle mQd· 
ıi takdirde h1'klarınd ıı ki ruuha- del aleybia:ıln blızat veyabot 
k~ın ~lerloln giyllbea 111 tnç edi· usulu~ s t~ vfi l:ao mnsaddak bir 
l•cejtl tebllQ' makamına k:ıım ı:;kıl gö d r-uelerl aksi takdır-
olm11k ıızert! ilin oluuur. de haklı;rır.d 1ı l nıull.ıkemeoln 

• gi)•ııbaa ceryao edeceği tebliğ 

'la
A n makıımıoıt kaım olmak Oıre 

ılli n rllunur . 

or Asliye IIlAhk~mesl r. d >n : 
Ot ormııu idaresi t rn trndırn 

müddt'i >ıleyh Orun ş •r h kö· 
)'ünden karagöz oğlu Mehmet 
ve beycz oğlu Mutı:ımoıed ve 
kara otlu llyos ve Aziz ve Aıl 
ıh1 oıı u lsm11U ttleyhleıioe ika· 
me eyiediğl tuz inat d..vası 

h ıkkıodıı yapılmakla olan mu. 
bak:em:de . uıUddel alcyhimdeu 
Ahmet o~lu Aziıi ıı o~lu lıımııilhı 

mohalı lk.ıauetl ıneı;hul buluodu 
~u a1;lıışılmış ve sebk derea 
ormau idrıresiui' talebi veçlıilo 

ııAoen tebli~ııt terasına m~blte · 

mecü karar verıimi~ ve muba 
keınoniu 2G-3 - 9H salı 2uaıı 
11 ııt one bır11lu lmış oldıı~uud n 
meıdır iUade mUdd .. t ul1:1yn 
lsraailiu uuıut vı;,yuhut usul un~ 

Mağaza • 
ıcar 

artırması 
Vilayet Daimi En

cümeninden : 
Hususi M.utıuebeuin Mutıll

tlo moh-ille iaı!e yeni ıokakda· 
ki 39 N >: lu mıığııınsınm aablk 
ıcı11· bedeli olao 55 Ura Qıerila· 
ueu ıuruy11 ç ıkımlmıştu. 

lste"lUeıln her .ıııa EııcQ. 
ı.ocn k:ıti~wiue mUrııcutları . 
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levliltıln wı.:&ıoldak bir vek.11 
gömlarmesi aksi takdır hllklua. 
dıtki mutı i.~wcoin lııy11bea ya. 
pı 11cagı teblit rnalrnroııaa k.:ıi m 
lHm11 k. llutf ııılo olunur. Dı>~torl&r muvııfık bir tı1• 

r r.ddialo iyi mnd vı:ıtıo. makul 
tedııvllerlo kıym~tlol t sdlk ve 
kabul gdlyorlar ilaçların hBB· 
tıtyı iyi edec tloe P k çnk: hııl 
ı~rde oaların h ıılehkleırmı y 
r.r.i tebdil veya oev'Jot toğyir 
ettl~l ••ld olduf'unıfaıı lıu hu· 
ıulll& pek bQyOk bir itidale 
aoyleyliyorlnr. Her tedavinin 
i•JESi ha talığıs lcarşı nıuc~de 
leıiod• tabloto Jl!rdım olmıthdır 

I
! Şehir Kulu"" bu~l o~kat-=-ınSQrt ---~!· hükıuü yok~~:L~lln cımut tubra 

T asi Olull:.ırındaa 

n ürkiyenin en meşhur 1 D Abn ula.1ecit oe-ıu \1 USt i Nurettin ;317 1 n Ş 0 0 t 

1 d b. · · a arın n - - - L an ınnı yeni c lb t . - i Vilayet Makamından : ise Direktörlüğünden : 
eksi t m esi 

1 h 
e mış ve ~ lıı C""' l - Llı0aia mutt.>ılt ve Ç1Amışırb11!le t~ıiaalıaa alt '498l 

m t b 1 wuer pa~• ili ballciiııde 
U 9Şem İr Serv'ısl Kua_-.:a oılu G il Alinin Kazanç lirn 35 ·umşluk, S7· ı lirn t~ınl t tı rou ru ltk ıte l i lnşutı 23-.?-191al 

1 e Sa tıırılııııd~·n itıo:treo 15 g trn m•l Jd tılle ı ,. A: ek ·i ıtwe.v~ k.tJouı uştur. . •• · ı yın ~I vı:ırırısıcd en ol ıı a 194 lira 83 ku. ) muşterı er• 1 ru bor . . . 2 - llı-tlJııl H-•i-l~U 0uuı ı gilcU ııtııt H ae HükQmat ine açı m ş cuoua temıoı ıslıfası içia kOaQaiDdıl Mıumt MüdDrtO~U dJlrtH!Ud;;s Jdpll Citktır . 1 Şehir merkezinde . IŞttr ı n ;;t~ltur mnhııl l ede vui ol.up bu 1 3 - 111t~~!iler liyuıst Vıl ~ lŞ!ll.'iiarıoı göat~rlı· bttli~ ibraz 

Tabiat kendi del' larım t r 
clh eder: iyi ba Ya, gllaeş lstl 
r11 h t, iyi gıdıı, ll"'f su v, mi\· 

~ 
çeıile her z k h" . . genış salonlara . ij ara oloa.ptakı artırma ki~ıdıG edcc.:k\erıiir . 

K I
A b L kev sa ıbının hayalind ' ıç açan hah i ~a yazıh bır bı.p düld:b ilan ta 1 4 - ş 1rtname bcr gUo okulda gör1lleblıir . 

u u u o an ta ·· ~ ı e Y•şa rıh ı d · · ı, ·· · 
bt 

. 81 og e ve akşaoı . . Yau Şehir ~ 0 ı:a ıtı arca ıttıocı "JO, lı'ÜD 1· 5 - lı1t 3kıile.-lo 2 ı~u nuınar;.ılı kununuu 15 hıcl maddesi 
n mu eşem bır ıe • 1 s ıçın y 'd ~1 aıuddetl t '1 T. . rvıs e ayın roü t . etıı en Pek ı° •çı li aı uaıaya çıkarıl· alık!.llıa1 "öru muvdkk.!tt temi:ıat mııkb 1t7. •eytt mekıuplaraaı ek· 

ve yenı c lbedilen Ust aıçılarıodan b" . ır, i Ueyetıoc:ı muı caııtlsrı ilia olunur. slitoıe sıı tıudıt k.<1ı:ıııı1you ıbruz e~dC kleralr . 2-4 
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YENi

.YOL ı~ .urkıyenin en meşhur ş erıl1:rine açılmışt J m ştır'. ııteltlıle ı i:ı VılAyet idare siltmeye J J~la mrtd 11 bir u at evv,Jiııe k d 'l r ldıhrlk. ederek ek-

l k aınız en f' ırı o a ---------------------------------------
Haftada iki defa çıkar ! ~ma tadır. ~eşrif edecek ve 

0~.11 Yeoıelderi haz ~ ~ 
ıiya•i gazete i o adn saygı.deger müşterilerioıi. ır kere deneye ırk Gayrı· menkul Satış ı·ıa-nı 

1 rın au eoıın bul k ıın aıenın k c 
Baıuldıtı yer : Trabzon L unoıa tayız . un alacakla. n 

Yeni yol matbaası i . o kan taoıızın teoıizJı";, · 1 
Yem kl · · • 1 ıe · Umıımt oeşrlyıılı lôaro eden C eruım nefaseti bir k ' rvıs Üstünlü ~·· ! 

Bekir Sükuti Kulakıızoğlu ~ laşı!acaktır. Tenzilatlı abo::e tecrübe ediloıek~eu ve i 
Fiati 4 kuruştur. ~ y~kın ~vlere, müesseselere khayd e deceğioıiz g~~ı: 1 

1 gondcrılmek üzere 8 t· ' Yazı anel re d j 
Retmi ılaolrnD 11tırı: bulunmaktadır ure 1 oıahsusada te t'be Yeoıek n 
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•ı 

•• 
" ,, 

Mevkii 

Cephaoeli:ı:. 

Kuzıruodere 

Cephanelık 

Cır. ıi 

Arsa ot.alt 
Otı ıılt 

'raııa 

r}ılı:i No : 

llil 
1816 

Mi it tarı 
H. Ar 

l 70 

1 
70 
10 

icar miktarı 

Lira Kr. 

2:3 50 
10 50 
wo 00 

M 
M 
M 

20 lkinciteşrindeo itibaren ~ • ' 
1 

at al 1 
10 kuruıtur Ş hir Kulfıbu Lok ınoıış 1 

nefis yemek i ec ki . antası, zevk . 

11~o=au=o~~11e~e.n~ı~ay~ı~l·~r~ı~o~k~ur~o~H~u~r~~l~:a::~ı~::s~~~~~Y~Y~~e;.e;r;ın Lokantas d sahıplerinin ~ Y\l~arıla cius va evHfl yc1zılı ~pyrı ru"Jaul.ler:n 23 -2 - 9H tarihinden i ~ i::>areo lfı lı'ÜD içiııdo 
~~~ ı ar • ., it · ~~~ • • açı ıırtırm.ı •u rot ıle peiıa bedel!e ıcıHli verı le csk:tır . 
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t,y .. iaia Mevkii s ••• ~Ukellefleri hakkında 
•.AıiO.;;ô&;bu-;t· -
Ziy• Caoildi 
Ahmet Şoo 
'!'unu• Çık.ır 
Ali of. Mıbmot BoUr 
Ke•al Sarı 
Hllı•O Ocnç 
ZibDi Düodar 
f ebei Torlak. 
Hamdi Ô&ltazaccı 
H111a Yıldı& ot. 
Mehmet Altay 
Hılil Dizdar 
Iamail Şıhiaöz 

ftaau BilyQk çulha 
Marııt GiivH 
Lütfi otlu Bedi Aytaç 

" 
il .. 

Ayııfilboy 
Kaııımaıı;ıı 
Ayafilboy 
lneodorpnta 
Tuzla çcşmb 
Ayvaaıl 
.&.yafilboy 
Avvoaıl 
Tabalı:haoe 
Çar,ı 
:Sotha 
Kaaııaata 

., 

Halıl pıııa 
!svalı: 

.. 
Euuruırı Cad 
Tabakhane:. · 
Lezıi 
gr&urum CaJ. 
lielodiyo babçeıi 
Hıc:i ilya 
'l'eıziler 

.. 
Tarakcılar 
1'abakbH11 
y eııicami rııçidi 
Marıı 
Uı11aıolı:.alr. .. 

Defterdarlıktan· 

---.... - lı Y•tiQın N 1 '1eyvıcı ,.l o. ıu. radı Tarh olunan kazanç V. 8tJbrao V. Feviuliıde sam Ceza 
Fırıncı L. K. L K L K L K. L K. 
Çaplaoı 4 J7 
11ırbır 297 3 ö6 
Fır.ıaeı l31 o7 oO 
'reui 1 19 , 9a 
Fıadı" ltırıcııı ~~ 8 4~ 
Kırtaıiye tu,ii ıır lts 70 
Kuııdııra ta 11 guct., 276 12 ):> 
Te · ııurcıaı l·~ 

O 
u! ve kuc1aı.. :S 47 öl 
e•ıroı w ~7 

Kabvebıcıe l .ı.'J 5~ 
1'aaap 310 ~7 ı~ 
Maunroı ıu 1 211 
Kaıadura ta . . • ~7 t>U 
Dotra •ırcııi S u 'd 

•a Ve - b"l 18 v o-, 
Tabla !toya - 0 1 yacı l 12 86 

'iU 8 ll 
"7 19 61$ 
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1 7 

17 Jl 
1 7~ 
~ ., 
~ tii 
~ o> 

3~ J 

f> 4U 
5 1 
b 1 

4; 
15 

1 9l 

~ 84 
o 90 

'J. 
21 

s 46 
3~ 
5l 

1 l<! 
1 ll 
7 ~l 
l 8 
l 
1 63 

9 
3 

39 
51 
57 

ı ıs 

4 33 

1 40 
l 41 

2 

71 

aı 

7 3 

~ 76 

2 70 

46 

ı 6 

Hald 11ıbılli ikımot ve tioaret ILl ' 
• .ı.· f t '-dl 1 

q arı mee\ual b ı · tr,Utrt t~l{ ı cdllm";rlg" .. rd kat\7tt keı~d!M6i 11 u unaa yukarıda iıiaalı . 
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25-a4 
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26-47 
44-34 
u-as 
4-41 

16-47 
34-47 
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