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Haftada iki defa ıknr Siyasi Gazete · Trabzon 

Trabzon -Akçaabat iltisak yolu 

Şehrin Kuruluşu daki Talih
sizliği yenecek bir karar 

Trabzonun 
Trabıenun en müstesna bir ı 
güzelliğe doğru veçhesini de 
ğiıtirecek çok erıa l1 ve çok 

yerinde bir karar karşısın
dayız. Hazirandan itibare.J ' 
tatbık mevkiin" konulacak 
olan bu çok y~ni tasavvur 

' bütün raebeti celbeden ve 
bütün halkı akın akın içe 
risioe olan en zevkli en 

1 

eğl enceli ve en mutena bir 

Yüzü Denize Çevriliyor 
. ~ 

• l~ 

l~ 
bu suretle yol 

genişletilecek ve 
sah l boyunca bir 

1 

büh: ar vücuda ı' 
gct.<ilecektir. 

Atapark önün ı 

den sahile inen 
yolun münteha· 1 

smd aki m".!zarlık 

park yapılacaktu. 
Vt!! hunun yanın 

da da Vali bir 

t 

ko ağt inşas t om· 
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Bu lgar 
Matbuatı 
Ve lngiltere 
Londra 13 ( a. a. ) 

Royter ajansının diplomatik 
muhabiri yazıyor : Bulgar 
matbuatının Çorçilin notku
nun tam metnini oeşr için 
müsaade alıp almadıkları 
malum olmamakla beraber 
hiç olıııazsa bazı Bulgar 
mahfiHerinde nutkun y•,nlış 
anlaşıldığı malumdur. Mese 
sela Zora gazetesi İngiliz 
Başvekilinin Bulgaris1anın 
Almanyaya taarruz etmeai 
ni ve bitaraflığmdan ayrıl 

masmı tavsiy~ etliğini ya
zıyor. Halbuki Çorçil buna 
benzer Hr şey söylememiştir. 
~ 

, _______ .~ 
R E:.X ve 

ARBISİO 
şapkaları 

Şapkıılaııa ea alasıdır 
Satiş yeri: 

Harunlar Müessesesidir_) 

Habeşistan 
Meselesini 
Konuşmuşlar 
Berlin 13 ( a. a. ) -

Almanyaoıa Yunan-balyan 
ihtilafını halletmek için bir 
teşebbüste bulunduğu varit 
değildir. Zurih Lozan gaze· 
tesinin Vişi muhabiri yazı· 
yor: Mussolioi ve Frangonun 
tedkik ettikleri mes'eleler
den bir danesinin pek mub
t~mel olarak Habeşistandaki 
sivillerin lüzumu takdirjnde 
l.ab.liyesi teskil etmiştir. Me· 
sele Adısababa-Cibuti de
miryolunun kullanılmasını 

icap ettirdiğinden ve Fran
sayı d.:ı alakadar ettiğinden 
bu Frango - Peten görüşme· 
si icap etmiştir. bayat uhuı kuracaktır. 

Halkım•zm en sıhhi şartlar 

altında kum ve denjz ban 
yosundao is t>fade etmesi vı 
denizle göğüs göğse PD ıevk· 
li ve eğleocdı bayatı yaşa 
ması uaslı olarak düşünül 
dü ve şehrin bütün sabi[ 
boyunca tetk•kler .yapıldı. 

Bulgarlar 
Tekzip ediyor 1 

tasavverd~r. Hali) Sofya 13 ( a. a. ) -
hazır Vah kona- 1 Bulgari.stana .Alman tayya
ğt çok rutubet- l relerinin geldiğini ve Bulga
hdir. \'e Boztt.· ı ristandakı tayyare meydan
penia ayağı al- l ıarmı işgal ettıklerini bildi

r.!n haoe:rler BuJgar ajansı 

Marsilya- Peten Liyon · 
daki malkanesinde bir müd
det istirahat etmek üzere 
Cacmsurma gelmiştir. yarın 
Momlpellier'e hareket ede· 
cek ve oradan malikanesine 
gidccckhr. 

aabılleri biı.zat tetkik eden' 'i1 :?1.ıC;l'lKE.\.i::LLl..~~.=.:...:~iiılılalil;;ii tın<la güneşten 

mahrum_ ve çok dt.ğerli Valimiz Naci Kıcıman 
Çömlekçi ve Kanite sahille 
rioi şehir nüfusu için kafi 
genışlikte bulmamıştır. Eıa 
~en bu iki sahil fazla lağım 
yoUarile bulaşıktır ve ayni 
zamanda manzaradan mah 
rum, koytudur. 

Mumhane önünden Aya· 
sofya önlerine kadar olan 
sahil ise 60 bin nüfuslu bir 
şehir halkı için dahi kafi 
genişliktedir ve ı:iiğerlerine 
nisbetle bu kısım ve bilhas· 
sa Ayasofya önleri daha 

Valimiz Naci Kıcıman 

zon Akçaabat iltisak 
yolu üzecinde görec ğiz. Ve 
bu eser T rabıonun fethi 
tarihinden bugüne kadar el 

atılma nış, bayati şiddetli 

ihtiyacım karşıhyan fD bü· 
yük bir varlık olacaktır. 

Trabzon ~ .Akçaabat 

iHisak yolu Zağnos deresi
nin denize aktıgı sahıldeki 

küçük köprü üzerinden baş

lıyarak sabili takiben Cum 
temizdir. huriyet mektebi önünden, 

Şimdi T rabzonun kavu· kayalıiın altından geçecek· 
şacağı en yeni eseri, mum· tir. Bu yol üzerindeki bazı 
hane önünden Ayasofya arsa ve binalar da Beledi· 
önüne kadar açılacak .Trab· yece 

. :...ıg:::";=ı- ~ 

istimlak edilecek ve 

~gayri sıhhi va·, 

ziyettedir. Bu bina VaH .. 
konağı ittihaz edildiğinden 
bu güne kadar 
gelen bütün V a l il e r i n 
hastalanarak Trabzondan 
tez ayrı.imasını mecburi kıl · 

mıştır. Bu itıbarla yeni bir 

Vali konağı inşasına şiddet· 
le lüzum vardı ve bunun da 
sahılde yapılmctsı çok yerin
de ve ısabetlı bıı- duşüncedir. 

Astalt olara.< yapılacak 
olan sahıl yolu ı.e deniz ara
sındakı saha!ar teı?lızlettiri . 

lecek ve bu mıntak:ada mev
cut lağımlara başka mecra 
verdıruecektir. 

Evdce deniz hamamı 

Halkevlerinin yıldö •• .. yaptıK!arı burundan Cumhu· 
rıye;:t mı:ktebı önüne kadar u 

Kutlama hazırhkları Partice 
Tetkik edildi 

~ 

~ .... ~ 19 Şubat, Halkevlerinin diden haberdar etmiştir. 
... yıl dönümüdür. b:J u~. Şehrimiz Halkevinde gün 

.Bütün Türkiyede olaca·) .düz ve gece içın zengin bir 
iı _gıbi ~il~yetimizde de bu bü. program hazırlanmıştır. Ya. 
yuk gunuo kutlanması ha· pılacak kutlamada sôy(ene· 
ıırlık1arı son bulmuştur 

19 Şubat t k' ·d cek sözler hoparlörle her 
1 a ıp e en taraf · · · ·ı kt' ilk pazar Kiinü yapılacak a ışıttırı ece ır. 

tezahuratla yeniden açılacak B 1 d• M 1 • 
~a~kev!erimizin de açılııı e e ıye ec İSi . 
uUanmıı olacaktır. Beledıye meclisi, dün 

8 
Vılayctimiz dahilindeki öğleden sonra Muammer 

d Halkevinde ve 1 Halko- rarımbıyık'ın riyasetınde 
..... ••ındil temıil, müsamere, toplanarak. ruznamesındeki 
n..oıııer v k f 1 . ~d . -
1 k e on erans ar ven-1 ınau, elerı muzakere ve in· 
eceH Ye filim gösterilecektir. taç ettıkten sonra Şubat 

ki b .. ·~~evleri muhitlerin de · ı devresi içtımaına nlhiJyet 
~t'-ıı Y•ta1adıtl•r; tim· vermi~tir. 

• 

sahil 1:>oyunca ve denize so
kuıan uç metre genışııguıde 

bir rıhtım ınşa edılecek ve 
bunun müteaddu yerden 
dcnıze ıxıcn merdıven!eri 

oıacaktlr. Ve ayrıca ihtiya· 
ca kati geıt.n kamaralar 
yapıiacak ur. liu vesıle ile 

d..: B~den tcrbiyesınin deniz 
sporiarı ıçın genış bir saha 
açılmış olacak nr. 

R&btımın denize açılan 
her ikı ucundı1 hususi mu
hasebe ve Belediye tarafın
dan bırer gazino inşası el· 
zem olmakla plana alınmııtar • 

Bütün bu saha ışıklan· 
dırılacak, oturına yerleri ve 
kanepeler tt.min edilecek 
ve çiçeklendirilecektir. 

- ~rkaşı 4 •• -

taraİından tekzip edilmek
tedir. 

Romanya da 
Neler oluyor 
Almanların faaliyeti 
gittikçe artıyor .. 

C. H. P. 
Vilayet ldare Heyetinde 

Cumhuriyet Halk Par
tisi Vilayet idare heyeti fili 
Rıza lşılın Reis/Jğinde çar· 

1 

~amba günü mutad lhafta
llk top~antısım f_d~ara~ ~ar· 
ti ve Halkevler1 ışlerI uze· 

Bükreş 13 ( a. a, ) - rinde müzakerelerde bulun· 
R.omanyadaki hadisel~rin in· muş ve Halkevleri Yıldönü· 
kışafı, Ba.kaolardakı ger· / J9, b t k t'am2 . 1.. .. t . G 1 . mu o an ..,u a .ı u ,, .. 
gıo ıgı gos erır. ec~ en . 

k · k k 'd haz1rlıkıarın1 tetkık eyle· so aga çı ma yasagı şı 

detli tatbik olunuyor. Dev- mişttr · 
~~~~~~~--~~~~ 

riyelerin emrine ıtaat etmi · 
yenlere derhal ateş edıle· 
cektir . .Alman askeri ma-
kamları her biri 50 asker 
alacak 5 bin baraka umar 
laaııştır. 

Çorçil 
Bulgaristanı harbe 

sürüklemek istiyormuş 
Sofya 13 ( a. a. ) -

Slovo gazetesi Çotçilin Bul· 
garistanı bir narp sab.neai 

haline g~tirmek fikrinde ol· 
dugunu hayre-t ve infial ile 
karşıladığını yazmaktadır. 

Gübre tevzii 
Fındık Kooperatifi ortak

larına kimyevi gübre tevzii 
ne başlamışbr. 

Aleni teşekkür 
Y cğeuı...ı P ... rvıo Kuoduo'uıı 

ydıtalaııdıjı Moncoj ıt haııtatıgında 

yüueıt teşlıia vıa tedavilcrile ha
yauoı lı:urtarau yulr.ıek. al4udar
!arıDID miooettara bu.lıuaduium 

muhterem ıulıhat ve içtimai aıua
ven~t uı<1düru De. ŞJhap Altına, 
ır.ıymetlı do.;tor1arımı:ıdaa .Asım 

.:).)ı;.ıııeıı~, .~1emı~.;et lıutaoesi tlaş 

t4bıoı Ur. Abdullalı Zr.ralıoihı ve 

dahılıye mütehassısı Dr. Avoi 
Hıt.iıt KılıQç Tur2'ayıı, hastalarına 

ıhtıınawta baltaıı v" daima en aa
wırni tur şeflı;atıe wuaıneio eden 

tıaı.tauaoemızın fedakar Ba~tuuıışi· 

rui lCuıa '1' .. rıın ıle hewşıre ~adi· 

ye b.ııraya al~.ııen teşekkiirıı bir 
borç ..,ııır ve sayın ga:eteoiı.iD 

tava:ı .,utuou rica ederim. 
Halıı:cvi idare memuru 

Sezai Ku:ıdup 

Halkevi yaya gezisi 
-~~il;.Halkevi Reisliğinden: 

L Geçtin Pazar günü Ayasof ; a civarımr yapılacağı 
iİan ~dilen Hal"evi yaya gezisi havanm yağmurıu of,nası 
yüzünden bu Pazar gününe kalmıştır. . 

Geziye iştirak edecek Halke vıi arkadaşların .. v: aym 
zamanda arzu eden yurddaşlarm yannki Pazar gunu tam 
ıeıt 11 d• liolkevindı ha.ztr /1ulunm4larl ricı olunur. 

>•"· • ···- 'Wlı9t • .., 



1j Şubat 1'41 

Dinen· 
Yılludır bu şehirde otu

ran insanların içinde bü
yüle bir ıztlfap vard1r. Bu 
acı ıztırabın ne kadar yll 
öncedenberi çekilmekte ol
duğu kat'i bir tarihle ifade 
edilmezse bile hayli uzun 
sürdüğü muhe~kaktır. 

Türk yurdu. baştan ba
şa yeşi/Jik ve su yurdudur. 
Dedelerimiz, tarih boyunca 
akmlarmı hep bu ik; eşsiz 
güzelliğe kavuşmak için yap
mışlar. En büyük medeni· 
yet eserlerimiz suyun ha· 
ştnda yeşil tepelerin süsle
dıği yemyeşil yamaçlarda 
veya ovalarda kurulmuştur. 

Trabzonun kuruluş ta 
rihinde de bu cihetin naza
ri itibara almdığı mut/aktif. 
Ft:kat tabiat bu güzel şehi 
re bol yeşillik. engin bir 
ufuk verirken tatli bir. içme 
suyunu vermekte nedense 
kıskançhk göstermiştir. Bu 
yüzden de bu güzel yurt 
köşesi ve burada yaşıyan 

insanlar. su ihtiyacmm do
ğurduğu acı ıztıraplan ıa 
man zaman ve için ıçin 

çekmekte devam eôp gel· 
mişlerdir. 

Otuz beş yıl kadar önce 
şehrin su işi müteşebbis 
bazı kimseler tarafmdan 
ele alrnmış ise de fi/iyat 
sahasına konulamamış. ha/
km, bu ihtiyacına cevap ver 

me imkam elde edilememiştir. 
lfncak Cumhuriyet devrinde 
ve iıte bu qündedir ki ye· 
şif Trabzon Türk yurduna 
has ikinci güzelliği de sine
sinde toplamış bulunuyor. 

Şehire $U getirildi. De· 
ğirmendere'nin bağrmdan 

Karadenize akıp giden su· 
yun, yolu değiştirildi "Be
ton tuzaklar ,, kurularak su 
yakalandı. "Boz kır,. mu 
harririnin dediği gibi, "Türk 
gücü suyu. ayağına,, getirdi. 

Sokaklarda. çeşmeler ku 
rulmaya başladı. Geniş öl
çüde tecrübeler yapıldı. Su. 
yu. suyun akflğını her kes 
gördi. 

Çeşme başında koqasmı 

doldurmak için nöbet bek 
/iyen ya~lı bir ninenin : 

- Artık bu dertten de 
kurtulduk. Şükür tanrtya bi
ze bu günleri de gösterdi. 
Dediğini benimgi!Ji da ha 
bir çoklartnm duymuş ol 
duğuna CumhUtiyete ve 

, ~fs~r~a~~ 1 
siyasi gazete 

Basıldığı. yer : Ttabzoıı 
Yeniyol matbaası 

Omııaıl ne~ ıyatı idare eden 

' 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Fiati 4 kuruştur. 

Kesmi ila:ıl:ı.rıo satırı : 

20 İkinci teşrinden itibaren 
10 kuruştur 

U!iııil ııeçen ıayıl ır 20 kuruştur 

lztırap 
içme nyuoa kavuşurken: 

onun yaratıcı ve yapıcı kud 
retine inandı·ğım gibi ina
myorum 

Değerli bir şairimiz lfoa· 
dolu l oprağı için yazdığı 

bir şiitinde: Şöyle demişti: 

Seae)eree ıa?>a huret taşıyan 
Bır gönülle koll.ırına atılsam 

Bende bir gün k.uca~ında yaşı yan 
Bahtiyarlar aruıoa katılsam 

Şüphe yok ki bütün 
Trabzonlularda Şehre geti· 
rilecek bol ve temiz bir iç 
me suyunun aktujmı gören 
bahtiyarlar olmayı çok arzu 
ederlerdi. 

Ölen 'erimize bahtsız di· 
yemiyeceğim. YaşJyanler1mıı 
bahtiyardırlar. 

Artık 9 jJ vJ/mm tifo 
salgmı lıir daha dirilmiye· 
cek. 

Artık çeşmt::lerin üzerine 
" içi I m e z ,. kelimesini 
görmiyeceğiz. 

Artık büvük bir ıztıraba 
dinmiştir. Diyebiliriz. 

M. Lütfü Mutman 

Akçaabatta 
Akçaabat, (Hususi) muha

birimizden; Kazamız Halkevi 
Reiıiiğio~ yeni intihap edi · 
len . bükü met hekimi Edip 
Somonoğlu evvelce açılmış 
bulunan altı şubeyi tam fa 
aliyete geçirmek için icabe · 
den ciddi ve füıumlu tet 
birleri almış bulunmakta ve 
bu huıusta faaliyetine devam 
etmı...ktedir. Genç doktora 
muvaffakiyetler dileriz. 
§ Yeni inşa edilmekte olan 

hükumet konağı müteahhidi 
Kaıımoğlu işcılerinden Rus· 
tem adıı bir amele baıının 
in~aata ait 1200 adet kire 
mit ve bir mıktar çimento. 
yu çalarak satbğını ve daha 
bazı malzemenin de çalın· 
mış olmasının muhtemel bu
lunduğunu öğrendik. 

Suçlu hakkında tahki· 
kat yapılmak üzre zabıta 
hadiıeye el koymuştur. 

t:j Bu yıl pek geç kalan 
deranbar işi; tütün müstah· 
silinin neş' esizliğine meydan 
vermektedir. Bu hal böyle 
devam ettiği müdJetce yeni 
mahııule hazulık işlerinin 

de geç kalacağı pek tabii 
olarak kabul edilmektedir. 

Tütün piyasası 

dün açıldı 
Dünkü gün Trabzon ve 

Pulatanede tütün piyasası 

açılmış ve 50-70 kuruş 
arasında mubayaada bulu· 
nulmuştur. 

inhisarlar idaresinin alı
cılıgile açılan piyasadan 
zürra. memnuniyet beyan 
etmişsede. avans/anmayan 
tütünlerin satın alinmıya· 

cağı hakkında çık..ın bir 
şayia endişe uyandırmıştır. 

lfaılsızlığı hakkında bir 
malümatımız yoksada doğru 
olmadığı kınoatindeyiz. 

ıır.-a ""'"'" .. .,. ... ·--··· r 

Sevfa 2 (YENIY6L) 
ZZAJHE!!! "" :::c::t!Z J -

" 

lngilt ey 
Ame i!<onın 
yardım meselesi 
Ay n mecli~inde 
Ekseriy tle 
Kabul edildi 

Vaşington 13 ( a. a. )
Ayan hariciye encümeni ki· 
ralama veç ödün verme ka
nununun projesini 8 reye 
kar~ı 15 rtyle tasvip etmiş 
tir. Proje şimdi ayan bey' eti 

Amerikada 
Kauçuk fabrik lan 
İngiltere hesabıea 

çalışıyor 
Loodra 13 ( a. a. ) -

İktisadi harp nezareti par
lamento müsteşarı Ameri
kada beş büyük kauçuk 
kumpanvasının mihvere tes
limatta bulunmaktan imtina 
ederek İngilizler hesabına 
çalıştığını söylemiştir. Bu 
sözler Almanyada kafi 
miktarda kauçuk bu. 
lunmadığı meselesine yeni
den nazarı dikkati celp et
miştir. Filhakika 940 sonun
da Almanyadaki her türlü 
kauçuk stoku 10 bin ton 
raddesinde idi. 

Amerikanın 
ayhk tayyare 

imolôtı 

umumiyesine gelecektir. Ayan 
hariciye encümeni nihai tas 
vipten evvel projenin Ame. 
rika birleşik devltelarinin 
kuvvetlerini garp yarı küre· 
sinden harice göndermek 
bahsinde reise verdiği sala
hiyetlerin tahdidini istihdaf 
eyleyen bir teklifi reddet
miştir. Ayan heyeti umumi
yesindeki müzakerelere Pa · 
zartesi günü başlayacaktır. 
Bu müzakerelerin 15 gün· 
den fazla sürmeyeceği lah- Vaşington 13 ( a. a. )-
min edilmektedir. Proje umu- Harp malzemesi istihsal ko 

~-~---- _,.,,.,...--.....~ 1
! Kahvede Sot1bet r: 
~ ---- -- ----d1 

Ne diyorlar 

Ne konuşuyorlar 
- Ne 

raha? 
düşünüyorsun 

- S crr. a b ·rader. öyle 
can sıkıcı bir i;, ki I 

- Hayırlı ola ? 
- Bir 1erde. hiç itiraz 

kabul etmiyen. hem de mü· 
him mıkdarda bir alacCJğtm 
vardı. Her gece rüyasım gö
rüyordum. flkşame. sabaha 
haber qelecekti "g~linız, pa
ramzı almız .. diyecek•erdi I 

- Sonra ne oldu ? 
- Çdğlfdılar ve iddia· 

nızda haksızsmız dedi ve 
kesti attJ/ar I 

- Vah vah. yazık oldu. 
müteessiı· oldunuz I 

- Çoluk çocuk baŞımız 
asık kaldı. kaidei dımağıye· 
miz yerinden ovnadı hadıse 
evdeki keJi'ye bile le$İr etti/ 

- /'le yapsın, o da müs· 
tehlik ı 

miyetle mebusanın kabul et mitesi reisi Kudsem Ameri 
· · d kanın bugüu ayda 1200 tay· - fi vrupa harbinin kan 

tiğı metnın aynı ır. 
-·--- yare yaptığını ve bu rakıı>a kokusu estıren havası ha/-

İngiltere Amerikadan mm bu ay elde edildiğini kanlara sirayet eder mi 
. t• söylemiş ve demiştir ki ~ Biz dersin ? 

ne ıs ıyor dahada bu rakkamın ar~ma - - Etse bile ne olur ? 
~aşington 13 ( a. a. )- ı sına beldeyoruı. Biz senede - Oyieya. yel kayadan 

Bahrıya Naz&rı atbay Knoks . 36 bın tayyare yapacağız. 1 ne a/Jr I ~ _1 __ 

gazeteciler~ . beya~atta ~u· Bu neticeyi elde etmek için 1 Şu Bozt~pede bır evim 
lunar~k l~gılterenın torpıdo bütün tedbirler alınmıştır. l olsa. gr.:.ce gündüz bütün 
~uhrıplerın~en mada Ame· Kudsem seri halinde gemiler hayatım oradd geçse, /Je· 
rıkadan denızaltı veya harp yapılması için de mübım te. ı mm .. ıçın doksan senelik 
gemisi istemedığioi söyje· rakkiler kaydedildiğini söy- omur kardnııciır? . 
miştir. lemiştir - Ona şuphen mı var/ 

- - - - .:...__....__ bol güneş, aag ve denu 

İ n g i l t e r e n i n Tepedelen rüzgarıarının tmı tırrı esıp 
auruugu ~n mucena ve mus· 

Y uoaoistan yardımı Ç tt:sna oır tabıat pt1rçası. 
Londra 13 ( a. a. ) - evriliyor ! adeta bır yayıa 1 

Dün avam kamarasına mun Manastır 13 ( a. a. ) - J'.1eıak etme, ü~ülme 
zam bır tabsısat taıebı tev- Roytl!rio Arnavutluk budu. kardeşım. V a11mız l'ldCJ Kı· 
di edilmiştır. Hu talc:pie Yu dundaki muhabiri bi1dıriyor: 1 cımdn nalkımull} bu ezeli 
nanistana da yardıaı işıeri Yunanlılar T t:pedelen civa- arzuidnrıı yerme genrecek
için 25 buı logı.hz liralık rında bır çevırmc hareketi tu. ll~e.e ecme. ona da ya· 
bır tab.sısat vcrdaı::sı der- y.apmaktadırlar, Ve bu şeh- kınad sıra geıccakttr, 
piş edl!mektedır. rın 3 kuometre yakıniarına - r ew;oldokı (seyyah) 

-.-.....--- kadar ge•mışlerdır. Italyan- şu zat mıaır ? 
liulgar sefiri ların hava faahyetlerı git- - Bıımıyorum, mamafi 

ne dıyor tikçe artmaktadır. Bu faa. pes percic:dcn konuşmak 
Londra 13 ( a. a. ) - lıyet Ftorina ve Gôrıce yo ddtıd <logı u OIUı' 1 

Londradaki tsuıgar s~fareti- lu üzerinde hissedilmektedir. - l'f ec.Jt::n ? 

nin bır memuru matbuata 
.,~ .... -..sı - G::ı;enlerd~ bu masa-

yaptığı beyanatta, liuıgarıs· ı Almanlartn 
tanda Almau tayyarcleruıın 

mevcudıyetını lkaba ve b.ayah) iddialan ! 
olarak tavsır c::tmış ve şun- ( ) lierlın l) a. a. -
lan ıiave etnıışcır. liuıga- Siyasi mahfillere göre Aıman 
rıstaıun 1000 tayyareyı ata. tayyardermın liulgarıstana 
bıkct:k bavd mt.!ycıantarı ol kJ . d . L d . - gırdı erıne aır 011 rada 
madıgt gıoı mevcut mey- yapı1an bır propaganda ma-
daoıardau da s ·uenın b d w 

11 mev·ı hıyetınddu şayıaıar harpten 
sunın i! ısutc,de tdılemeı;. mt.sut olaaiann asabıy.;t~n~ 

~~- bır deuidır. ~uP.dau başka 
Rodos adası Aımantar bu hususta sala-
Boıuoaıau'1ı hıyettar .Bulgar ma:iamları 

. Loudra lj ( a. a. ) _ 
Inguız tayyarderı taratuıdan 
Rodos adilsıoa şıddet!i a
kınlar yapılmıştır. Hangar. 

tarahodan ıu:şredıit.n tek.zlbi 
hatırlatmaktadırlar. .-. ___ .. 

Yunanlıların 
Muv aff aki yeti 

da konuilUi<lanmızı h:ırfi 

narfwe gdLtHed; okudum 
aa .. 

i{arşıki mdsada otu
ram gorııun, degllmi '? ne 
hatırıadm ? 

- E~ki daleveralar1 ! 
- .. Yanlış ht:sap bağ· 

dattan adner., aerıer. Me · 
rak ecmtyuıiz, tetkık. tetık
tır I 

- ''tetık .• nedJT? 
- l'ie Kaddr koçmılsa. 

üzerme zaman perae~i öı

tuntııse yme tetık dnünden 
kurtuıunamaz, dem~k iste· 
aım I 

SEYYllH 
!ara, idau t>uıaıara ve yerdeki 
tayyardc:re isaodıer kayde· 
dilmıştır. Rodos mıhveruı en 
ilerı noktada maıik oldukları 
bir hava üssudµr. 

Atine 13 ( a. a. ) kiyetimizle neticelenmiştir. 

Resmi tebliğ : 2000 metre- Düşman mevzilerınden çıka

deıı yüksek tepelerde muha 'ı rdmıştır. 3 düşman tayya 
rebe!er olmuı ve muvaffa. rcıi düşürülmüştür. 

,. 
,,.. ,.. • .., ... • •V-..~ .... ._ .. _ •• 
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1 
• H e 1 Birleşik Am ri • • e 1 00 bin 

Hastal,klara karşı kendimizi nasıl Pilot isteniyor 
korumalıyız? 

Birleşik Amerika'da muaz
zam bir bava ord ~su yaratmak 
içln hummalı bir faaliyet 2ös 
teriliyor. Fabrika! mu ber gün 
be~ yüz tayyare imal edecek 
bir hıkata kavuşruaeı için Ame· 
rikan endi.lstriyelleri kongresi 
ciddi kararlar almış ve selahi 
yetli insanlar tartıfındao hazır

lan:rn bir rapor Cumhur resi bııy 
Huzvı,lto verilml:;ıtir. 

mldede o nisbette az kalır. Ye. 
meğtn bir kı;;mıoı ezmeden 
yutmdk r"uıı itiyadı, hazım bo
nsmıun bntoa gt1zergah1nda 
rahııtsızlıklaıı mucip ol bilir. 
Dişıerlnlz •k::ıikse taktırınız. Bu 
r.u"elle bııvutıcıza biıçok sPn .. 
ilave edebilirsiniz. Yemek ye
mek için az vaktiniz vars~ az 
yiyiniz. fakat münıısip bir su· 
rette ~ieııayialı. 

intizara 
Yemek ıa IB110 lınındıt lntlzıt

rıııı dikkat etmento ehemmiye· 
tine d&ir oekıular söz söflE"nse 
udır G 1· · . · e ışıgıııel yeme'< yemek 
ltıvadı en k c·tı Dlft e~n ıneJ hazım 

t ~zını boz'lr ve 11mumi bir 
lnbıtııtı intaç ed b'l· H f e 1 lr. llllID 
en11. olur b!ltııss11 ev içlndA 

vaktini geçiren kim~elerde iş· 
~h ve Yemek zevki ka11tedilir. 

nnde Oç dpfıı yemek Jeı:1ek 
~~fldlr - ha•ts bazı kimseler 
ıcın iki detıt ve 1eeıek araların
da hiçbir şey Ye•amelhllr. 

İtidal 
U y ~~ekte lfrıt bastalığrn bQ. 

1 k bır ınu bb·b· · 
kl·m 1 se ı ıdır. Bazı 

ıe er b·ı b • r oşluk zat duyun-
~~ ae~kh~larını zannederler. Bu 
-. 

1
. bthlkıs Yürguıı bir mideolB 

ı:. ırahat i t b" s emek lcln çıkardığı 
ır Yttharma tte!iidı·r l b 

11 • asanı es. 
yen yediği de-"ll h 

dl F • • azmettlti· r. aıla yı:ıoileo g d 
l a sadece 

ZJrar değil f dkat tetılikeli bir 
yorgu.ııiuğa t surmeaage ı du 
Ol b d , '/ çar r 11.u e enı teşetknıat içlo bir 
enalılttır. 

Vucudun istifade etmedl~i 1 
Y~ecekler bıızım borusu içinde 1 
0 şir ve iatıilat eder; mikropla

;:; bu fıtallyeti netıcesi bir içe
k. ell Zeblrlt'nrne başlırngıcıdır 
hı Vatııuı akıbetleri Tllcucıun 

or i.uıoun<ııt k.eodloi hi11ettirir •. 

l 
idman 

Yi b. 
amili de lr bıızwıo Wilbim bir 
sidir y el veyıı. beden ı.ııesui. 

· eoı aııinin nı .eıtt~n sonra bu me-
Ztr11 0 a u.edu otmaaı lazımdır. 
nıil{turdan~: uıt~enın Pok f azlıı. 
Ac1ttleıeriınt na lntiyacı vardır. 
için b•1k.oiı vaziteıcrloi yapmak 
1 unıııu 
eyh Onıırın . Ştur, blnatına-
luoınasını arz~ı bır halde bu
tip meşgul ijt ecııyorsak işle. 
u 1• • llluıi) i C 
..... a ... ın~anı httlk z. enııbı 
nın terile ekme er~r~en °'Alnı 
b1.1yurdu bua lı9 nı Yıyeceksia,, un .ı.Jzu{)i . 
Dıuu ltıe bl 1 OJlk ma-

r ınsunaa i . 
z1111dao n.ıu~te[ Yl bır ha. 
heriUu teuıy ık Olubumesl için 

Çahşuıa~ı laıı:~lecak. derecede 
ır demektir. 

Elbıse 
. A.dalelerıınızıa iok.· . 

ının ve m au ı;;rıfıoı le-
t asıp bır 
enertı.hı edJl.lll k . . aurette 
bıho.u uzu me ıçıu boi ve 
rekı:Hı vıaıın seroe.,t\)e ba. 

uı:ı uıuwaıt 
Qıuu.~ıua • oı up Slklt:;ti 

•Suttt ea . 
&1Yuıt;,,iuır L' ea ~1blYıiel~r 
v • ~toıs~1 .c.ılolı:tı:ı vucu.uu. ~r gıywt.?ııdır. 
dıu v11ıir ... 1 tuuhııtazıı ve cil-
. "' t:r,uı k 
l!;lLJ yııp11wı;;lır .tı.: oı~y!ö~tırı.uitk 
t1:tlil1L ı.uu · ıuıııeıe;,r bıısıt 

' <Ul:Slp, 11',lJ 
Slut.tt wuv ~ w vı:ı ıuev-

"'"" 011.u ~ıu ""'1'-iıu tıU. b"'dtsuıwi. 
duUAua11 ;

0
:Yguu urnp vucu-

mıı2u l&lt:c caıuo. l01to11tıaa uy. , 
our ts Q~ uıu.uyQC.ıt Ut;C1:H,, Dır biçıın. 

lllU.ıoı liurutt.,•ı:ı Clhllu lıaLQıaı 'ı 
YUcuau ... uı Oı ttoıık.ur. Eı"r ' 
bir IUıııı.Qı v ııo r.azıtıc.., Öı lUıtıCek. 

•tı& u Q 
c:ai.lır'1u· lir . :a k.ışıu bı:a-

• • onlar m•rk"adııı 

yani uzvi turundan uzıtktırlar, 

hl\lbuki en ı z örtüp mub<ıfııza 
ettiğimiz de ool11rdır. 

N tlc•leriai dUşOaml'y·p her
ke<:: gibi yaptığmıııdıın do' yı 

pe~ blıylik ııcıları davet eyle
nıektnyiz Mesela bir kanun ko
dllll8rl mütem11rllye!l nyak!arıoın 
ucıına bestıruk yürümedtı icbar 
etse herkes "Bu ne i~~enc !,, 
diye f Pryat eder Halbuki } ük
ııek ökçeler eoları böylü yl1r0-
mtığe cebretmekte \'e değil 

yalnız yUrOy!lşO gO.deştirn ek 
ayrıi zamandtt merkezi sihleli 
de degı~tirip vücuduc şeklinin 

bozulmasını mueip olmaktadır. 
Moda değişir fakat vücudun 

ihtlya~ları her zaman ayni f"'Y 
lerdir. Glyia memizda bir:ız ııklı 
selimle hareket edelim 

İstirahat 

Ve endllstrl masıelesioiıa bir 
işçi meseleı,;i olduğu pek iyi 
blli!ldiği içio Aml!rikanıo her 
tarafında milyonlarla dolar har
c1nıırak işçi. usta, nstabaşı, tek· 
nisiyeo ytıti;ıtirecdk mektepler 
açılmaktadır. O.ı binlerle iasım 
110.kürnetteo yardım gören mek
teplerde, aşıı.gı yukarı, yalnız 

bır kayıt Ucretı vermek sure
tiyle yetişmek imK:a.alDI elde 
~diyor. 

8ul~ıudan ba9J..a, hemen 
hemen bUUln tayyare, motör 

isten sunra istirahat gelir ve p:uça icnaı eıieo fııbrikalar 
ki uyku dabi, uyurken vUcu- ınutıtaç oldukları işçilerin bir 
dun tamirata vukııa gPldiğlodf>D kısmını keadi ııçtııdarı vaya 
bu sıraya dahildir. Gıdalıurn im- hımaye ettikleri okullarda yetiş. 
tis11sı vııcudun teşekk UI tl va za lirmeğe Ç!ilışıyorla.r. HU.lAsa bü-
Jiıtın tamiri bilhassa uyku es- yUınekte olım endtıstrlnin işçi. 
oasmda olur. usta, v. tı ••• ilıtiyacıoı vak tında 

Hulasa eylediğimiz bütün karşılamak için Avrupa. ölçilıııüoe 
hadiseler sıblıatia muhaf>izıtsıod~ı sıg-mayıwak derecede geuiş ted· 
ve SBlgıo hııstalıklaı·a karşı mll· birler alınmaktadır. 
cıtdelede muhim rollerini ifa fakat Dizce ıuntıim ve ciddi 
ederler olan diğer btr bureket de plot 

Arslanı Uyandırmayan 
Uvuyan arslanı uvand1rmayın, 
Sonra. fena geltr bu ışin peşi 
Dünyayı al kana boyand!fmaym 

Yakar kainatı 7 ürkün ateşi 

l.fehmetç"k aldımı sünqüyü ele. 
Uğrarsmız müthiş yağmura. sele 
l\°opar her tardffa kanlt 'le/vele 
Senlir yerlere düşmamn leşi 

Bırakm otursun bu şan/J arslan 
Okuyamazsımz sız onfl mevdan 
Sarsılır yermden bütün, hep cihan 
Var mıdır bır daha Türklıiğün eşi ? 

Bu arslan gururla. heybetle yat1r 
Kalkarsa dünyavı çeker kıvratlf 

Dağıtır. parçalar. yutar. yıpratır 
Olsa karşısrnda yuz mı/yon kişi 

Hiçbir düşman Türke kurşun atamaz 
En gürbüz ordular ona çalamaz 
Tayyareler. tanklar hiç korkutamaz 
Harp oyunlarıdır daima işi 

Türkün vatamna kimk. yan!Jakar, 
iV1ehmetçık gut! 11ıp şim;r:kler çakar. 
fafilli Şef emreder; süngüyü takar 
Ne yazmı bekler. ve ne de kışı 

Kahraman frlı!Ji Şef dururken başt1, 
Yenılınez btiıuk fLirk hıç bır savaşta, 
Dunya mılletıen kalır telaşta. 
lakdımı ordumuz tülengd şışi 

l ürk oıdusu selden çok müthiş akar, 
Dunyanın ustunae şımşekfer çakar, 
Har nana <.:evmr her yen >ökdr, 
Ectıyor d.Kkatle takıp gıdışi 

Ey "Salim,, büyüktür Türklüğün Şdnı 
Seı gı/Jı tarıhte rıKıttı kam. 

b_u yua de ~dtırell tuttu her yam, 
llıt:mı Deşerm o dur gu1Jeşi 

ve uçuea olarak hizmet göre· 
cek personelin yetiştirilmt sinde 
gözü çıırpıyor. Her şehir ve ka
sabada' pilot ve uçuc eşbns 

yetiştiren bir sürü mektep açıl· 
mış ve açılmaktadır. Büyük öl
çüde bir çök ınek.teplerde, na· 
zari derslerden zaman kazan. 
mak Jçla orjloal teı:lbirl~r alın
dığı görQlUyor. Binlerle insan 
alan olr sioemıı sıılonuaa ben
ziyen muazzam derstıanelerde 
tayyareyi blltOo teclıizııtiyle 

satıoeye yerleştirerek bunun 
Uzerıcıde izahat vermelt ve muh· 
teht saloaıarda muayyen ders· 
leri devıtmlı surette seali fHlm 
ite teıt.rarlamaJt alınan tedbirler 
arasında diıtkali ehemmiyetle 
calt>etuıek.tedır. Her mektebin 
her derstııınesinde selahlyetıi 

öğcelmenıer bulundurmak güç· 
1UğUoU eo selıHııy1ı1uı bir zııta 

ıur seı:ıll fhım .tıazırıutwttk lilU· 

r&tiıtı .ıwı.:ıyca k<ır~Jlıu.odk ımıuı. 

ou.u.tau Awtı1ı11..ııuıar istifade ı:ıt
IQ.,ı;Jaı ouweıtltıdırıer. 

Şımdı wuııyyea lıuım ve 
tabsIL aevreıııua.en slJara, guolid 
muatıafıtmıın utu" Kıra: t11yyrecı 
vereccık. ım lJıçıınde Wt:~tepı". 

rın nazırugırııı. U{lraşııııor ve 
gençler ım ço~ ltık.uıK ~aiıa. 

.hıru.ıı ıtıtıvtt ecıen tu7yiirec1&1kte 

.il.arlı ım şttıuıatı va~l!Co' auıuaaa 

t~f VIK edtıü ııauıar, tıeyaoullwe. 

ier, reıııııuer ve ıafış11ııı· aıak.uyı 

cell.>cıleu l>ır ÇO!ilu~ıa 1;tuz ... ttı· 
ltırı, we~..OUill<.ı.rı Uulııuruyor. 

Gtıctılta ., rn11Kıi bllyuır; fiu vur 

atJŞH;!C., Ilc::CıU:ıSı illtl~"Ul ed~Cek 

.ll.ı&U!ir ~lıl~eı oır t\lt tıpıtı &Jutü.a 
bUyllK. .1itı1.tllrltıCd;J bU::I )'UClD!d 

~e;ıçuotıK uır KIYt.l.ltıl oıuoCU.)'Or. 

"~ıvH u.ıva wuaarı.uan ., 
t1:1şKhtttıu1.a yaö:ıu J.Haı..ıy~alıJ.aeu 

btıtcıtid ~ı:ıc:u ou U..ıreA.~t, tıpey 

Zc.l l!Ji.&UO.ıı-, illU:ııOt:L li~Lil.ldh:r ver

u.ıeııtı Daııt ... wı;ıur. ..:>1ı..1u1 ~:.ırt.ııı.1· 

QJ:juu.ıııt <m1 .. H • Vd i12h Kuyıua.r 

lh;l.ı.'1 SL1ı:Utı.U1:Hllteı ıı;ıu l.lilOJı.ılc!t.:d 

spJı:tuıoJ jloı.ıç, fHlJt, racıyot.:u, 

111ıııı..lu&st, wa~ıı.ıcm lUtciiÇl, S6f • 

1·usı.ıftj1cı ~11>1 Uyı.ıcu uıı..ü1:H1ı;,nıe 

Vd:l.ilo:ı uu.ı.ı~~ lylı.A ~cı ı;;J.111.litrıaır. 

ultÇva.. ~dUy!\jCC: Uo Lil:4.JYi~U ı~ 

VtıJ ~Uvıc1.W.uoı.l uy rlu.L'ıtQ.S•Zlü IJU 

tıı.ıUaüu VoU01..ı.ttıJ-'. lı.Uıı..a .. u v~rı
&ljuı:. 

B:;ıu pııotmrü, l.Jk 11ray11 gü· 
l~fl:IA. !J•&Ut u.ı.ca..L~Cil llÇ:.IOtl.WUıe• 

rı ıçıu ı.le, Wd&.t.ıp tuyy;aı:~Jt:H·1 

yak)a.u fıı.oı:ıöı.ııaı· lilru! ıuJua uu-
1UJ{ A.ıılJd)'llKlıU" goo:ih~tllıll~ri.le

ı.111-. ı•'ıı.t>rfo.u ur• ya~Llıll .liuı:ay· 

111u1r, We.ıl..lup s;ıyısıı..ııa Avru· 
p.dıuıa auıayuillıjac.ı~ı kaaur 
oııyuıt wıı..L,ı.naru yuıı..seıw~sıa

au ciı..UH uiucııli li!ul.-r WÜlllLlltllr. 

Fabrlkalılar ba eski pilotla
ra, tayyareleri, yedek mnlzem.e, 
mnbruk t için muııy7en miktar-• 
da kredi vermekte 'fe erıızi sı-
hiplerine karşı teminat göster. 
mektedirlor. Sivll bulk muha
fızları., teıkllutı, bu mekteplere 
talebe dclğıtmakta ynhııt talebe
si buiunıınlııra, yetiştirdiği pilot 
bıışıaıı mUkafat vermekteöir. 

··sivil bava mub.afızlıırı,, tıa· 
vacılığm diğer uçuculuk şube
lerıne ıosan yenştireu müesse· 
selerl~ de alakadar olmakta, 
bı.ıaı.wı da yı&rdırıı etmektedir. 

Şımdı Amerrn.a'dtt, yliı bin 
pllala oı.ıso illtıy ç etrafında '1•· 
vamlı vu cu1di neşriyat yapıl

wağa buşhınmış bulunuyor. 1:hı 

n6~riyıllta ha.IKUl yardımı He 
Ç&ıllşau ·,:si vıl h va muhııfızltırı,, 

te9Kilatıuuı wes.ıı proaramıoıo 

lu.tıa!iKUKUUU kU1ByhıŞtır.11UlK it&• 
yesı d~ ~oze çarpıyor. Bu su
rttUe uı:ıuı çoK. vuotM olan itıli· 

)'l:iC,: tt}oar.lz eturumış, 1ıem bıı 

t>llyUk. ı;;i..ı !Uzum ~Oslerdiği 
pımuuu ttjwiııiade Dirleştk Awe
rıka lıult=.ı teşvık uaiıwıv olwak
hıdır • 

Amaı iKa'da tayyartıeilik sa
lıasınaw. goL~ çarpaa bu revka· 
ıade h:u·cK.etıer, t:Sırieflk. Aıne· 

l'li'a'wa Avrupa haroi.Aııı de.uıok
u1sıuıu ı..ıidrıy ltt b&lWedUlt} vur· 
t.Ugı dile<llıillYt:ll IUlhllala~a KÜ.· 
huu. 

Mecaı1.ıawuıo, bu sayısıada 

ı,:ık .. u1 "tsırıeşu~ .aw..,ı·ıK.u'aa hü· 
va tıucJUı;LrıımuJ oır Oıt.tlı:;., bııtı· 

111uı yt;.ı;ıı;ı aa oıtu11urs1&, uu hu· 
wustii a.ıı:ıa ~u VYdl.ll o.u· k.anaal 
l;h.lUc!C c!i:ôl .i.IJ.IJ.Ud~1':a .. tu· • 

.tSı.ı 111.ı y1.ı1.ı Dl&il, yeuı barp
litı:ıu .. ııruı..ım v~ a~au:ı~ ınucıa. 

Lta, ...!.iAVaUa tııarruı eıııaı11na da. 
yuJaıg• 11ç1KÇ4 ,o:mmlebııır. 

H.ıvu AUVVulıerl Ha GU;>Lllanıu 

wiiaJı ın..ıaevı wıui:ı!ım a.udrtt· 
uuı !J•HÇı.tlııWiil.ilıiv.:ı., li.ara VtjfU 

lldilU un.LL.ıllı.u.uı uen &ü.reı·i:l~ 

ın .ı v ııtr K'.Ly ~t l4ıt1llluıue K.11.ıkJ~ • 
.ll.luiiı:. lWA.ausu. KUtı.ıuUyur. .liıı 

uıuuuı:ı.aı.ır u1.,: ~upue yl>A, du~· 

u.ı. ua Llth uu.ı. il:iLUu uuıuııwa• 

~U)! au..ı OH" Silrtıu 114dVflll.J.ıyd. 

uuı uc ıuouru.ı: ldltırıno.ııı.L1;1ıır. 

uıı, "1e.uızıı:ıtıd Çi:lVClHı.ıış ve ILll· 

.rı.t UUı..lLlLi<UJ lylUd lallll..lıil ö'1U· 

wıgı uır 1'u1·J."t.1y 1jılu l>u e~uırnıuu 
.b..Vll1.)'Cı.l VtJ U&l ııHııııacu uıaçı.ık: 

oır :o;tı"'-lıılt:ı lıaWıK oıauıtu 1ı.1ı;,. 

lİJ it:ı WtHlll1;;;iıi.ellWJZlQ uı.; bıu 

tajju.C~jd Vl:J t:ıil uZ U.U00~ .. lD 

~ J.Y yıaı:dt.:ıye muııı.. 01mıag11 Çilli~· 

ınuıil 1'.1~.uuıauıı, •ıunıwı o.tarak.. 
~lHü.lt!.tUt:ı Vcl ba k.aaa:ıtımııu 

wuüafuı ed.er.iiijıı.ı. en 1.>uy u" J(jVk. 

len <luy wu.K.ıayı~. 

Pazarhkla k m rli köprü eksiltmesi 
V Ha yet d.tııni encunleuuıaen : 
1raozon - Gıre•oo antııl aoluııuıı 16., .. ooo - 60 ı .. ı6o .meı 

k.iloıuctrc1er1 arasıodıı (9 .. H) !ıra (dJ) k uruı k.e~ıf bedelı.ı 3 adet ko· 
ıacı.·ıı ıı.o.,ı u ıJ.:ı !>O ad::ı ı:ıu.ı:w ... uiez ıı.ışa.:ı,.;.i aıt elıamlwc wudd•~l bir 

ay ıçıoci" oıtırııın .ıt. uzcro pazarlııo:lll \cw Jıt ..:dılrnı:ıtır. Mıı 11.ııldı .. ıu te· 

UIUlöl& OOJ Ura til kUrUilUr, llJ -li- i/ l l tıırlluo• çataD pzı;.cart .. i 
ıaat lu de vııa ıet aı.1..:ıu11ınd tıJpıauac~K oıao d.ııını cncuwc.ııde ıb.a· 
.ı~"' yap.ıac,u::ur. stea.ıııe,.ıo cnc.ı.ııacııe wuracaııtları. 

Köprü inşaat eksi' ~m temdidi 
VJtayot LJ.ıiuııi l:!.ncü.ınenıa Jda 

Tr..ıb,Ja - aı.-~.su.ı s.ıtııı yJlıın..ı' :B -t·74ö iacl klloınel
reslıııJd ii~aJ ur..ı il 1 g:un.ı,;; Kd,.ıt OtıLlt!ııl Aıi.ı,;oA:dia .ırnpriti:.l ınşa. 
dı..ıa ıtll ı::ı\.sııCl.ll::ı uıuJJ~tl va ıır;ı.ll tem ut tıJtılllı~tlL". MUVdkk..ıt 
c.uıı..ıJcı ..::: u ur.ı JJ A:ı..Hı.11t:.ır. ~..::-~ -J.l:l Lirtuı..ıa ç:atııu Carıııtr· 
c,u, 11.ut 11 ıiJ lfUJ./<1ı J&JA:1 au1JJ cJ.,ı...ı..&tC!8': 01,uı ıJ.ılı.ı.U ııulCi.l.• 

a.auch ııı u'J' f J;Hl 4.a,cır. L:H~~uhttıa _, J.,}ı;l .ıuıu mıırııcıatları . 
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A i 1 e 
~kciğ r Ver1 

Vere., irsi değild 
Zafiyet uetlcesl vfl 

ldadı •\anlar hususi s 
lelere m11rııcaat U 
çık han. gQaeş. ld 

0 .. 1 nme Y8ahz bu 
trçok vMe ll çocıtl·l 
ryata iadeye kAfidlr; 
aşında çoc•kta vcrelI 

1 
adır. Sooralnrı ise Ç 

ıınkn iektz y şıod 0 

ilD çş11ı1klarm yOıde 
kdelerine eks riya gl 

zli veya gayri o:oevzli 
11erlert bulunmuştur. 

Binaenaleyh •• Bu 
bısoa b : mirastır. Be 
Ucnit kaim rnaştır • <l 
bed ı:ıoi z ilyet1aizın ( 
rısvıp onları Oıt. et 

şı ız E er gO Q11UoU~ 
ld aa v 11p )fi Oi!U 

vuvır y p ag ba 
tururke uyakt duru 
r\lr,eı,ı d n vucudo 
LUZ d rın derı • o fı 
ah.,ıaız M kn c 
g!i. d ıt ııçık bav dıı t 
bınb11t ~uı yir t>utOc 
d :..J \ a: 7 Çl iz UU .1 

tik li.ııın çDır tedbir .. 
yatt auluu nıyaa s • 
yeıı oır adıımıak.iodell 
olur. 

Kan derf'cğde h 
oeı alınıyaa fobrlkslıı 
şan 1'.ıs111t>a ık işcUer 
pekç..ık ö aw vak ahır. 
güuded fubrlkalıırrn nı 
ı~ıi b-1Zt ın!ıni tedbiri 
bıd.ıı inu v eyle :..uek 
kat ıı.usu:st sabada 
daD4 ~~kaJıır ç~k 
p.,ucdrettm ~e karyo 
le ec.1eu çıfter Çiftdr, 
çı- r üçer olrioiı 10iu ua 
LDUŞ p.-rcıeıer, oıızı 'i' 
aaaur Qtooao ır.:opıtll 
13irıtaoya atatemındc 
p 111 yıttaK.lar, çok ıu 
ı_,11ı1rla içıude olurduk 
görwd od11lar son d 
ıııuuuhıır. Kurıu.ııık, 
gutur. GUuewio gırı 

TitDI• bJl bol datıtl 
baryerde verem ver 
youu.Ur. 

lia11tşııt iltametg 
Htlea tlaaa kuvveti 
rem amiııdır. ·attyı 
•lııa ve uyduılık gc 
yaıdtt btr veremhotı 
"et oi:ur.ması \ Kon 
o. ada eııımi ıaurett 
siae ve sonra orada 
lamı hepsini vukilS 
t" kal'l bır ouıuıe 1 

l~.:ııealoe unaır. ' 
odaluaa Ylruıtiyette 
aa etlerler. Dı~er tı 
ruı içladd oturanla 
han ile ve lçicde 
lırı takdirde baını 
zebırleDlp k.ımsııll~ 
te utrartar, pek 
lıaslhtı peo~·eslıı d 
liı tıp mecmuası 

edea bir uk.'u anl 
ıhuo ııbba!ı ycrJ 
kuz Klşllııt oir aılc 
vvrewııaio otur<h.ı 

cHkten p ~ ı z nir 
u ıt dı::n Oç 

tı.ıtul uştur. Hu O 
h st lr.rıo od 1 rır 
dl l rl 1 av u 
ıtaı ıo p"'rde ve l:ı 
'<lllr Vtl tııVBOID toı 

Hace pAk çok rı 

YENr 
HaftadA ıki 

~ 

~ayf~ 4 

T robzonun yüzü 
denize çevriliyor 

- B•şt•rııfı 1 de -

Şu vaziyete göıe şehri 
garb tarafa götüren veni 
plamn tatbikine doğru ilk 
adım atı/Jyor demektir. 

Şimdi Hızubey ve yalı 
mahalleleri. Trabzon halkı 
nın akm halinde en çok 
rağmet göstereceği bir mm 
taka olacaktlf. 

Haziranda yapılmasına 
başlanacak olan bu işlerin 
neticelenmiş olması Trab 
zonun kuruluşundaki talih· 
sizliği yenen ve her devlet il. 

.. 

Yeniye! 15 ~wbat 19.( 1 

En İyi Radyoları , En Ehven Fiatla 

Ve En Müsait Şeraitle Ancak 

HARUNLAR da Bu!unur 
Rodyolar1mızı görmeden RADYO 

Almayınız. Akimlôtörlü ve Cereyanlı 

1941 MODEL 
Radyolarımız 

., 

adamına pek az nasip olan ~ _ = . __ ....... 
büyük bir muvaffakwet ola -=- = .. =--- =o. • === ___ ~-~ 

~E~7::~::p;:5!f;i Fakir J~;;~~i~: ~~i~ôhnamom ~~::;Çe~~~~=i 
hayat vermek gıbı pep m_u~ 1 Fındık, Mandalına .. ve sai r. biJcumle ı 

k · · h ulwan . meyve agaç arızı 
tesna buluşu ile bizim ıçm 1 Bdcdiyc Riyasetinden: ~ - 1 
en ıymetlı ese~ı . az derin Fakir balkın ttmizleamelerini temin içio şehırde m11~c~t ha 1 Bol, lrı, ··rabı··ı KOkU IU 1 muhterem Valımıze. k maaM.rı• auayyen rünlerde fukaraya tahsisine karar verı lmıştır. Bu 
b . · · memle et - L 1• · d 
lf yurt sevgısı. N · mak•4ı temia içın alilı:adar esnıı( ile yııpılan Jouzaurl' ne ·c~sıu e ~ 

aşkı ve yarası taşıyan acı liJu ham•ml•rdao M~ydttıı hamawı p, :zaıtui, Kahyaoğlu hamamı Meyve vermesini isterseniz ·~ 
Kıcımana şimdidttn .1~~ek Çırşaaoa, P.sşı hamamı Perş-ımbe . Hncıkasım ham<ımı Salı, Çıfte ~ 
kürü vicdan borcu bılmz. laa•aaı Cuaa, imaret hamamı da Cu111utesi ııı-üoleri f.-.k ir hıılkın yı 1 Sizin için hususu hazırlanmış ij 

kanıp te nizle.ımeleriae tahs:a olunmuş ve hamorocılarla bu lmsuatD f ~ ~ 
llôn matabik:. huıl olmuştur. Bu münaaebelle: 1 1 

Tr•bzon Aıliye hukult hıltim Fıılı:ir erkeklerden 10 lı:uruş 
litinden : Ee ltir lcadıalardao S kuruş _ 

Rizenia ,..ürgea köyünden 0 • Fak.ir Çoculdardan 2 ô kuruş ı ~ 
lup Trabzon~D Boztepeiıir mahal Ür:ret alınauatı ilin olunı•r. __ ---- _ ~ ~ 

leıi Haci MJstafa •okağı 35 ııı Zayi Zayi Mahür ı 1 
yılı baa,.de oturan Mebnıet lı:arıaı 
~ediha Bayırın ayni köydrn ko Ha:ı:ir eeea icar ey!editim Ziraat Bırnksmnd ki tevdi 
caaı Gürcü Ahmet Oğullarındaa Anoadolu hanı altıodalı.i matu~a· atimda kullanmıtktıı oldueuın ı 

l M b t B nı• icar br-delicuı mab.uben ver Mastafa ot ıı e me ayır aley· mUhUrUmıı zıtyi ettim. Yenisioi 
l . miı eldatum 80 liralık 18-S-938 B k k H 1 t' • •• b 1 " 

laine açtığı ev eoıaeoın bultaaı tarila ve i05~>70 numrolu makbu JhAUpktrınrURC'IO~lmımadd111:1 lzta"oyiolmuoQuhrr.lln 1 ere et mor Q - ıpı g u re er1-davaaıaıo y•pıla• mtıhaltemeaiode & 

Muddeialeyb Mehmet Bıyırıa ika · ıın zayi eyleditimden laik111ü yok Kt\ziba<ı Oğullarındag 1 niz.i şimdiden mut l 1 
••tgabı meçhul oldutundan ilin tur. Sarı Abınet otlu Ahmet Kadir oğlu Abmet 
•Uretiyle teblitat ifı1111a •ıbke - = r =- Bu mevsimde istimal edilen gübreleriniz 
mece karar Vtrilerelt yevmi mu .., ~ ~ ~ ~ \:\j'!i ~ i 1 
hakeme 12-3-9,u Çarıamba 111J ~ a8"açlarmızı kuvvetl~ndireceğinden hasta-
ıiinü ıaat 10 Da bıralı:ıJıoıf ol•a~" ~ ~ lıldara karşı mukavim Olur • 1 
la iDüddei•leyhia yevınimezkQrde 1 b 1 • k r . 1 
mubalumede hazır baluamuıDı il Bereket gö re erın en uvvet ısı o up 

:~=~=·: .. ::b~!yı;;:ık~::·.ı::!;. YENIYOL MATBAASI 14 yıl daha başka gübre istemez ~ 
Vatandaş--~ TRAszoN ~ ı· Kit~biyH~mdi ve Mahdumları li tf Doğu T&rkiyenin En Ucuz Baaım Evi ~ ~ 
Tu .. rk Hava 1~ ,M!IW/IJ113GE~~~s~~8~~r;r: iiilia Ootu Vıliyetlerine eD ucuz fia•larla her türlü . ~ 

Evrakı matbua tab eder. Ve ea kıaa bir zamaad • =====-=====;...=.=:.:. ~.=-.;=-=-=---........;~.....;;.-=~=-=-

Kurumuna ·~ yeı;,ı;,;,_ Dot•• .... bUyük M.ıb .... d... ~ 40 Lira maaşlı 

Aza Ol 1~d);\ a». ~ 4h_4h_t:J Bayan aranıyor 
Gayrimenkul satış artırması 

Vakfı Nev'i Mnkii Nosu Muhammen kıymeti Muvıtkkat teminatı 

Muaapaşa Muabaoe 6aü 
,, ., 

" " ,, 

Lira K. Lira K. 

6SO 
100 
6i0 . 

-----·--48 76 
22 60 
48 15 

Vakıflar Midürlügünden : 
1 - Yakarıda evsafı yazılı bıyrlmıokullerln mtılktyetlerl pPşin para ile satılmak Ozere 

ıo-2-941 larUıtrden 3-3 -941 ~ünQae kadar (ıO)gQu mQddetle açık artırmaya konulmuştur. 
istek.iller her gayrim8okul içln tıbmla edilen bed.,lln monkltlll tomloalıoı artırma gOnQn 

den evvel Vı11kıtlar idaresi veaneılae yıtırmıfa Ye kat'i ihaleJl mOteıtklp bedeli ibaleyi defateo 
vermevf' mrcburdur. 

3 - lşbu 2-ıyrlmenlculleria kat'l ibaleleri 3-3-941 taaiblne otU~adtr Pazartesi gUnQ 1aat 
(~5) de yapılacıtından iıteklllerla ıatıı şartlarıoı anlamak ve pey snrmek Qı~re 'l gUo ve saatta 
Vak1rlıır idareıiode mOtPşekkil komlıyooa mtlrıcı:atları llla Ohtnur. 1-4 

Gayrimenkul satış artırma temdidi 
M.aballe•İ Sokatı CiDıi Kapı Ne. Metruke No. Meaahuı m~tre 2 Muaımmeo bedeli 

E.valt Fevkani v• 
taatHi mataza 

Deftereıarlıktan : 

'i ı 

Lira K. ------ 7;0 M. 

Y ukarıdt1 ciaı ve evıafı ynılı rayrimenkuJün Htıfı 1 O giio müddetle temdit edilmiştir. 
lbale : 24-2-9'1 taribiııe mütadif pnartui iİİ•Ü 11at U de açık artırma Hretıie yapılacatııdıo 

ıaii,ltria 1ıvai meakQr4t 7Gıdı T,S tımlaıtlarilı ~irliktı dıftırclarhk maiamıaa mlNcaatfıra 

Halkavi reisliğinden : 
Halkevinde tevdi edilecek vazifede ça/Jşmak üzere 

Orta derecede tahsil görmüş bayan alınacak ve devamlı 
olarak k1rk lira maaş verilecektir. 

Talip olanların her gün saat 75 den 16 y11 kadar 
Halkevine müracaatları. 

Okuma Kursu açılıyor 
Halkevi Reisliğinden : 

Okuma çagı dış:nda bulun.'tln okuma yazma bilme· 
yenler için Halkevinde bir Kuıs açJ/acaktJr. Bu kursa 
devam etmek isteyenler h~r gün Halkevine müracaat 
ederek isimlerini kavdetlirmelidirler . 

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Huaıııi llıfalıHebeııin Muhittin maballesiode yeai •okakdaki 39 
No: Ju matazasıaın aabik icu bedeli olan 55 lıra üz~rioden artırmata 
çıkarılmııtar . .Mu ıaltkat teminatı ( 41 a) kuruştur. 19-2-911 tarihine 
çatan çarşıım~a ri1oü •aat 15 de Vilayet makamıada toplaaacalt olan 
Diaimi Eaclimeade ibaleai yapılacaktır lıte~lıleriıı muvak.ltat temiaat · 
larHc esııoil•••• aQruaıUara • ~-4 

. 
-'•1"'lııl '1''-••••.,.t•"'ıa •yr ... •••• ••"''' .._ •• _..,. •• 
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