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o 1 sun 
yerllmallar pazarını şu kutu 
g'bi şehirde fırsat bulup bir •ı ı 
d8ba gezmek imkanı hasıl ola· 
bildi. 

Var 

Em niy t 

Mebuslar hükumete 
sual soruyorlar 

Sofya 31 ( a. a. ) -
içlerinde tanınmış demok· 

miş ve müteakiben umumi ratlarda bulunan 15 Bulgar Maçkadarı dönüyordum. Yol· 

·Açıld ı 
... 

lııbab ın erlr:ea 1111atleriade 
bu bllyllk matazııum k.apııaun
da nöbet bek.te r gibi toplanan. 
lar ekseriyetle köylQ vatıu.daş 
lardır. Muayy~B vak\tte kapu. 
lar açıldı~ı saman sıı t ·c1ların 
yanına dı:ıhıı evel vn:-ınak Uıere 
vaki tetıacum, meralllı tetkike 
değer uıaoıaralardao biridir. 
Şahre ea uıak. mesafede bir 
yerden ~elPn kOylU, ihtiyacı 
oldu~ıı euuyi çantıuıına bu ma
ta:udın yeı leştiriyor V8 kOyQ
ıı• dönüyor. Ve oibıtyet gln 
boyııocıl paza rın adeta arı ko· 
vanı ilbi lşledl6}1 .r;örü.Hlyor. 

Umumi Meclis üçüncü 
devre toplarıtısı bugün Va· 
/imizin riyasetinde açı/d1. 
Muhterem l'i ci Krcl'nanm 
açış nutkunu müteakip ya 
pılan intihBpta ikmci reısli 
ğe Münür SerdtJr ve katip 
liklere de tahrir mudürü 
müz Cemal Rıza Çmar. 
Numan Sabit seç imiş 
ve encümenler intıhabınr 
müteakip d~ kongrenirı ta 
zimat duygularmın Milli Şef 
lnönüne ve bü üklenmize 
arzı kdNJr/aşlmldıktan sonra 
celse iki dakika t ti/ edıi-

!arda, geçmiş gıinlerin kaynai· 
meclis azalar1 arasmda yer mebusu, yakında hükumete musrndan eser yo~ tu.. Etraf rn 

alan mütev3zi Valimiz mec soracakları suvallerin bir yeşillikleri solmrış, tarlalar, renk

lisrn ikinci reis mÜnÜf s~r- ı listeSİDİ hazırlamışlardır. LİS· /J elbise/erinden soyunmuş, Or• 

dar taraftndan idare edil· tede aşağıdaki suvaller var. ma11lar, korkulu bir szm fısıldar 
dır : gibi görıinmüştü .. 

mesi üzerine Münür Serdar 
riyaset mak-1mına geçmiş ve 
izahname ve enctimen mu· 
taleanamesi okunmuş va 
k '1bul edilmiştir. 

Umumi Meclis toplantı· 

larmın Pazazte1i ve Çarşam 
ba gl.nleri yapılması karar
laştınlmış ve encüm enler 
çahşrnavn b"'şlamıstrr. 

1 - Kral Boris'in Hit- Köy evlerinden üımarı, ı-a· 
lerl~ yaptığı görüşme. marı yükselen sicim şeklindeki 

2 _ Bulg ri:stanın teh- dumrJn/ar, burada bir hayat ese· 
rine iş;ıret ediyor gibiydi,. 

likede olup olmadığı ve ya· Otomobilimizin çıkardığı gü· 
bancı kıtaa tın Bulgaristan- riiltüden b:ışka, ses duyulmugor. 

dan geçarılmesini ve mem· Karsı tepeden süzülen iri kuş 
!eketiD yabancı kuvvetler siirülerinin akrobatrk lıareketleri, 
tarafından işgalini men için bütün bu dekorun canlı şenliği· 
ne gibi tedbır!erin ahndığı. ni leşle.il ediyor .. 

Akiam uaktı, Sülüklü me:J· 
3 - .Kuzveltin mümessili idin den gPçiyo•uz. 

ile ne görüşuidügü. Bu hazin krş dekoru arasın· 

Boztepe Şenlenecek 
4 - Avrupanın Cenubi da, ruhumuzu mel<i/dl'n kurtarıp, 

şarki kısmında uzun sürecek gururla d.-lduran bir manzara 

harp çıkmasına ve diğer Bal karşısındayız : 

B•ı vilılyetln lUccıırlaran11 

toptan eşıa veren '• ayrıca 
pek h;abelU olıtrak da ptuıoken
de ıahş yapJn va hıılk. ara110.
da deruı bır ıne111nuolyet hnlilı 
uyaadıraa pii zmı buıllakü ı, 
ıaatlerl kAfı Kelmiyor. 

y ~rucnaliıı r pazaruua btltllo 
memlekette piyasaa111 istikrarı
na J&iine Vüıs ı ta olarak açılışı. 
çok yerinde im buluıtur. Ve 

Valimiz tetkikat için direktifler verdi kan meı.nlekdlerınin bu bar· ımz bir koytuda bütün ka-
be siırüklenmcmesi için Bul- pı ve pencereleri açık bir To.b:ık-

man ve ztraat müdürleri garıstanın ne gıbi tedbirler hane gö ·üyoruı. 

ner tıaagi bir hayatla mUtevıı. 

zla vaziyeti elde edebilmesine 
ait t:ıs:ı vvllrlııruı fll l ı!" h.ay11 in · 
tiltal etm•i ı en başta geıeo cez· 
rı tedbır1eriud"ıı bıri 811) ıur. 

A vcupıı nurbluln estir<ilt i 
itıtlk.llr rüzgAdarıudan vatand.aw 
lacın mO.tQes~ r ve mlltv:ı.arur 

olmıuııaıarı l~i u mll1i k.Orllııma 
kaaueları t ul blk mevkiıae ILO· 

ııuldu ve arkasıadıın d.ı her 
tarafta yerııu.ıa llar paıı.uı uçtldı . 
Pllzarlaııu açılmadan ev veıki 
piyu111 vuıiyetltmaden şıKAyetçi 
olwayııo tılt vatımdoıj yoı..tu. 
ç uuk.U. gaıeii mal celOddewe
uı~k 41udlŞdt1i ve iereks~ we v. 

Boztepenin bir me)ire 
haline getirilmesinin Trdb 
zon için yep yem ve haya. 
ti bir eser olacağı hakkın· 

dati neşriyat,mııı nazari 
dıkl\ate alan tnKı.apçı Vali 
mız muhtere n f'ldc: f\ıcı nan 
telkıkatta buıuntnak uzcre 
değerıı Nafıa mudurumuz 
/VlCJhmudd Yomu'd ıa~ım ge
len dırektıtler1 vc:rın1ş ~e 

halkımızın ou muhım te· 
menm ve: ıtıtıy-acma kaışı 

yakın blf aıaka qostert111ş

Jeıd1r. 

J'ldfıa muduru ı\fohmut 
Yonat Vaıımızw dl(.1Ktır

lerı uzen11e evelk gun Boz 
tepeye gıder .. k .Joztep ... ;-o-. 
Ju iızerınde tetkıklerde /Ju 

cuda - luıudiud 130 - dıı.ba 
fıu.lasile kıy ın~ t veruıeıt husı 
piyaıııüdııkl iatı~am te istiırnm 
bUıbUtUo or ta.dan ka1dı rmaga lunmuştw. 1 eşçm iı;m .1r-
dJğtu yul 5çıyordu. lıi tisat ve. ~-
kaıetıoın vıJZı)' ttı ı tıatu ıı göruşu M etaksas' ın 
ile ele allll s~ 'le ı.ıın~y.~t en 1 
mueısir 1~duultı1ddn bıcı olan Cenaze merasimi 
yerıımallar p:ıı.umı tıer tarar cet ' 
MÇUrwuı nııı.ıumızı hudutsuz Atine 31 ( a. a. ) 
ıunttlt) ıoewnun eden l>ir haai. General Mt:taksasın ces_dı 
ııe oı ıııu:;ılur. uutuo halk geniş buiüa ögleden sonra akra · 
ıuretle teu.tıUK duy ınuş Vd bc1. pol karşısındakı medfonıae 
Qucu ihtıUr tıuvası lı;tue atıl 
maktan k.ur lutdug11ı:ıa tama.m"n konmuştur. Cenaze merast-
kıtoaat .:etırm.şllr. Ve ş!lphe minde Kral, yenı Başvekil, 
JOk ıu, ıuu,acta• hak.Ulid~~eri lıükfımet azası, yüksek dev
ne temia edcın bir pazar bul- let memurları, kor dıploma 
ınuş olmakl11 piyaıuaa tauı bır tik, lngiliz hava ve yardım· 
iaUkrıtr ııörlllmUştUr. lşte buu· cı kuvvetler kumandanı ha 
dan dolı1yıdır ki. aalk.ıa arzusu zır bulunmuşlardır. 
•a ve ilı.tlsa cıi ıorluk.larla k.ar
tılaşmamasıoa başlıca lıiımetl 
"ören bu mUdsseseıer t evkala 

de rağbet kıııa.nmış lardır . Pıt· 
ıarıo, bir mıutakı merkezi ola· 
raıt Trabzoııda da açıhi• ve bil· 
haeıa p ~rııkeade sstış yapması 
halkımm en çok memnun ve 
JD.lonettar kılan bir b'idisedir 
'• Jerlimallllr p 111arı gezilecek 
'~ 2örüıecak mllHsesel erimi~
••ı biridir. 

Çınar 

__,_._ 

lngilterede 
Bayraklar 

Yarıya indirildi 
Londra Jl ( a. a. ) -

General Metaksasınıo ö.ümü 
münasebetile İngilterede bay
raklar yarı iııdırilmiştir. 

Jandarma mıntakası sayılan 
de ayrıca tetkık ve icdp eden aıdığı. . . bu tenha köşede, güz/erce Lira 
nazırlıg·ı yapmaktadlflar. - Sovyet Harıcıye ko • deierinde yarı mamul deriler, 

Bozlepeye evelce dıkilen miserlıgi umuml k.atibinin sa!ıipsiz ~ oı, bı1gük bır kuvvete 

ve saym Valımızın hımmet liulgarıstanı zıycıretı. 1 teslim edı miş. 
lertıe yemden d11<iıece.k olan 6 - Sovyetler birJiğinio JJu ne azametli emniyet ... 
agaçlarm ~Vela m_uhaf ;ızası f A_vrupada bıtaraf kalan ye- .Son alan Jgreııd:m: Ak.pir 

Oı ve; nJUtc::ıııaı.11 ;)'LJıt:tle gane aev1et otdugu binae- kardeşlere ait bulunan bu Tabak-

Dak.11111nı emmyet aitma naleylı Bulgarıstaoı~, Baıkan hanede bınlerce lila degcrinde 

" nuık lazım gelır. Eskıden yarım adasının )'enıden bir mat v.ırmrş . 
dıkılen çam ve akasy~ıarc1an \ harabeye dönmı::mesi için dunl.ı z mu.na/aza eden kuv· 
Dır ç.ogunun '-'almcligım goz S tl 1: J •• d' vet ve k. ymet ne ıdı? 

ovye er Jlr ıgın guven ı · Cumhu ıget jandarmasının 

onuue alırsak burada blf ği ızlıar edılmektedır teyakkuza v~ cemiyetin ahlak 
DaKım evı ınşaswa şıddt::t- ' 

ve fuuleı olgunluiu degilmi ? 
le lüzum 01c1uğu hakıkatı 1 1 n g i ·ı z Üvrdugüm rn ınzaralur için-
mt::; dana çıkcır. Boıtepeyı dt: beni bu11dan fada alakadar 

reşu tr::p'Jre mkııap ettır- K 
1 
ta 

0 
t 

1 
ed.Jrr. olm1dt. 

rneKle J raJuona en kıymet· Var ulsu ı Emniyet. 

ıı e.,e, ıermden b.rwi vere
cc:k olan V alı mum bu nok· 
ta Lizerme nazari dıkkatle-

rmı celbedenz . 

Türki yede 
Yunanistan ın 
Yasına iştirak 
Ankara 31 ( a. a. ) -

General Me tak.saslD milli 

cenaze merasımioin yapıldı 

ğı bugün, bütün Türkıyede 

r~smi bınalar, Yunanistanın 

yasına iştirak için bayrak

iarını matem alfuoeti olarak 
yarı çekmişl .. ı dır. 

Tayin 
/.'ldliye Veli.aleti levazım 

müdür muavıo vekili faa l 
ve vazdeşini1s hemşehrimiz 
f'lcızmı Pamu m bu kerre 
ıvıcıııye Veka .. tt rmlli emlak 
Kontıoıorlugune terfıan ta
yın ed"dıği memnuniyetle 
haber ıfmmı~tır. 

D@nıeyi 60 kilometre 
geçtiler 

~-

İtaluanlar fepedeleni 
boşalttılar mı ? ! 
Loadra 31 ( a. a. ) -

Orta vı;; Y dKlll şarl.{ta ki 

askeri vazıyet hakkında 

Ç u lha 
Not : 

Olnularımı:.ı:dıuı Bay N. , A. ve 
R. ye Hıı.lkııviııtl.t ıuuvaf!aki~ eti~ 
tem .. il edileıı ( 'ör) piycmu1n blr 
defa dıı.ıa ıcu,tı:rılıııeııi, lem::.11 kol ıın· 
cıı klll'arlaı;;lırılıııak üzre dır. 

Karıır. fıil mwkiiııe kollulduğu 

lakdırıb arı:ularıwıı yeriua gelmiş 

oıaııaıı:tır . 

<.:. 
Londranın selahlycttar mab. 1-....;;.....__-'-'"'-_______ ...;;;:::= 

fıHerınden bıldırıldığıne gö
re lngtbz kA~al.!rı Uerneden 
itibaren 60 kılometre ileride 

' Apolonyaya gldcn yol bo
yunca ılerı hareketlerine de· 
vam etmekted rkı. 

ltalyanların 'Arnavutluk· 
ta Tepedelcni tahliye! rine 
dair hıç bır delil mevcut 
olmasına ragmen ltalyanl.ı· 
rın tecrit edılmiş vaziyete 
düşmemeleri için bunun ih · 
tiyari bir hareket olduğu 
muhtemddır. 

İogihzler ilerliyor 
Kahire 31 ( a. a . ) 

İngiliz umumi karargahının 
tebliği : Bütün cephelerde 
harekat lehimize olarak ın
ldta.fta devam etmektedir, 

Halkevinde 

Konf ans 
Perşembe günü akşamı 

Ha kavı temsil salonunda. 
dıl de!Jiyat komitesi aza· 
sınu.ıo orta mektep mudil· 
ıü llodullah Qünel tzrafın· 
dan rnkılap mevzuunda oir 
korJ.:ra.-ı.; ver"lmiştir. Beş 
yüz /,ddar vatandaştn dın
ledı& bu konferans yarım 
saat devam etmış ve bun
dan ~oma uçan donanma 
tılmı gösteri/mıştır. 

,vıunterem VuJımiz Nacı 
f(ıcı cm ve Sıytn General 
Ha5 • .J' fltak11n bu konfe
rilnst:ı hazır bulunmuşlar· 

drr. 



Y unan büyük deYlct 
adamının bütün dün· 

Yeni bir safha 
başlamak üzere: 

Al•an askori zihniyeti 
saf halarl& döğüş•e~i 

sevmektedir ! 
yaya yayılan ölüm haberi 
her tarafta çok derin bir 
tee11ür uyandırdı • Bütün 
dünyanın, bilha11a elen mu- Londra 'O ( a. a. ) -
kadderatinın batında büyük Taymis gazetesinin diplo· 
zaferini adım adım takip matik muhabiri Vederin ııut
etmekte olduğu Metakaaı ku hakkında mutalaalar ıed 
bugün arkasından iıtikllli etmektedir. Amiral autkun· 
uğrunda kahramaaca salaf· da «y~ni bir ıafhanın bai· 
makta olan cidalci milletini lamak üzere olduğunu» ıöy 
ağlattı ve ayni zamanda !emiştir, dedikt~D sonra mu 
bütün dost milletlerini de taleasına ıöyle deYam et
büdutauz bir tee110r içinde mcktedir : Alman aıkeri 
bıraktı. zihniyeti safhalarla döiDt 

Metaksas dost Yunan meii sevmektedir. İngiltere 
milletinin ıarsılmaz itima- muharebesi, Almanların ni
dını kazanan dürbin görüılü bai bir aafbasile baıladı. 
bir kumandandı, btinye yıp · Fakat bir a:ı ıonra, Hitler 
rabcı mula.telif fikir cere- Eraoro, Peten, lılusıolini, 
yanlarının, elen milletinin Molotofla Ye ba:ıı Balkan 
istikbal ve istiklali için muh· devletleri naıırlarile iÖr6 
temel olan bir tehlikeyi va· şünce diplomatik ıafhaya 
kit ve zamanında önliyen geçti. lkioci safha deniz al
ve Yunan enerjisini tek bir tı •e mayin muharebesinin 
hedefte teksif ederek niha- şiddetle devamından iharet 
yet olgun bir kudret haJine kaldı. Şimdi de Almanlar 
getiren büyük bir mskerdi. ücüncü ıafbaya r~çmeden 
Yunan tarihinde yeni bir evvel bir sükunet devreıin · 
itila dt.vri açan Metaksaı den babıediyorlar, 
dahili ıiyasette olduğu kadar ~----

harici siyasette de milleti Habecistan' daki 
nin ıelamet sırrını bilen bü ., 

yük bir diplomattı. 200,000 İtalyan 
Yunan milletinin hakiki 

doıtluğunu, hakiki doıtları- için endişe 
na kartı yükıek görütlii 
ıahsiyetinde fevkalide bir E d i 1 i y o r •• 
dirayetle temsil eden büyük Lo1adra 30 ( a. a. ) 
bir ıiyaset adamı idi. 

Royter aıkeri muhabiri•• 
Milli bud~tla.rını .tehdi~ nazaran lnıiliz ileri hareke· 

eden en tehlıkeh hadııelerı, ti toprağın itıaliııdeıı Ha 
mi!le~inin meta.ııetin~en a_ı 1 ra kolaylaşmıştır. Burada 
dıgı ılham ve _ıman ıle fu· · biyük miktarda içilecek ıu 
turauz ve büyuk askerlere bulunnıuıtur Mühim 'kt -

k b. k . 'd l . mı ar 
ya ııan ır va ar ve ıtı a d . t ki 1. . . 
· · d hl" • a ıs o arı e ımııe reçaı1 .. ıçınde erhal ta ıl ve mu· t" l .1. hf"ll • b" 1 
h k 

. . b'l" ır. ngı ıı: ma ı en ır et 
a eme etmesını ı ır vt: . 1 200 b" k d I 1 mış o an ın a ar ta 

kararından asla şaşmazdı. b kk d d" . h 
Mctaksasın kararları, Yuaan yan a ~o a en ııe ıı ar 

'il t' · k dd t ü etmekb:dırler. Vatanperver 
mı e ının mu a era ı ze· H b . . .. 
. h ı d b 1 . a eılılerın runden güne 

rıne azır anan ar e erı · 
"dd ti b t f d b" artan orduları, bu ltalyan· 

şı e e er ara e en ır I . . b .. Gk b · Ld" 
isabete müncer olmuştur ar ıçın uy ır tea ıt 

8- .. k d 1 t d · tetldl etmektedir. 
uyu ev e a amının 

bir gece yarısı ansızın yata 
ğından kaldırılmasından is · 
tifade etm ği düşün,.nler. 
düşmanları için haıırladıkları 
hançeri kendi göğüılerinde 
saplanmış buldular. 

Metaksas , tarihi elen 
milletinin her hangi bir yay· 
iara karşısında istiklalinden 
bir ıern dahi feda edemi-

Cemal Rıza Çınar 

-- .,.,...._ -
Taarruza 
kalkışan 

ltalyanlar 

Yunan mermi 
yağmuru•• dayanamı

yarak kaçtılar 1 
- A,kası S de - ı Londra 30 ( a. a. ) -

1
1 

Matbuat nezaretinin beyan· 

YE İYQL I namesi: Yunanlılar merkez 
, mıntakaıunda ltalyanın iki 

Haf tada iki defa çıkar büyük taarruzunu geri pilı 
siyasi gazete kürtmuılerdir, Yunan mer. 

Bnsıldığ'ı yer : 'l'rabzoD mileriniıı yağm•ru altında 

Yeniyol matbaası kalan İtalyanlar kaçmışlar-
Umumı neşriyatı idare eden dır. Yeni İtalyan baş ku-

Bekir Süküti Kulaksızoğlu mandanı, AraayutJukta baş 
Fiati 4 kuruştur. kumandanlığı deı:'uhte etti. 
Re1ıni iıaolmo aatırı : ii gündenberi, elde ettiği 

1
20 İkinciteşriwulen itibaren yegine netice bol bol hal. 

10 kuruştur ,, ...,.;:. ' yan kanı döktürmekten iba· 
GllnQ ııeçea aayıl•r 20_lı;u~t!n.!:_ ret kalmıf br, 

Yentyol 
w=s 

Halkevinde temsil Kör 
Halkevinin günden gü· şüncelerine ehemmiyet ver

ne 1Jrtan metotlu çalışma meyen kıymeti/ ve istidatlı. 
/art karşısmd11 du vdudumuz f.ı:rağetklr gençler yanma 
iftihar pek büyüktür. Her büttifl qençliği d•vst etmek 
kolun kendi ihtisası dahilin· \ z11mam gelmiıtir. Va hlitf4 
de ve gaye uvgund'1 sarfet · 1 geçmiştir. Bu iştt! k.ıblliyet
tiğl gayret her gün biraz li Bayaalar ış başrna .. 

Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar 

- Verem mütehasSİ$İ 
Doktor Asım Sözmenin bir 
beyti var. Dinlediniz mi? 

- Pek enteresan I 
daha artmakta ve adeta Müsamere geçesi n11vır1 
kollar arasında çahşma re· dıkk•tımızı çeken hall•r - Ben bil niyorum, lüt· 
kabetini nrıdmr bir mahiyet kıuca t•mas et111ek istiyo· fen s(Jy/ermislniz? 
iktisabetmektt-dir. Bu arada ruz. Biz nasıl gençlerimiz - Onu. ondan dinlemtk 
bilhassa temsil kolunun den· muvafftJkltet. ciddiyet llzıml bu bevtin ne olduğu
fatJliyetleri her~n bariz bir ve faaliyet bekliyorsak. mu· nu merak edenler kendisin· 
şekilde göze çrırpmakt11dır. halcktJkki onların da bizl~r- den sorsun ve dinlesin I 

Bu ay ortalarında ''Yanlış den beklediği şeyler vardır. - Mumhane önünden 
Yol .. un temsili hakikaten Bunlar esasen muaşeret flyıuofya önleiine doğru 
bir muvaffakiyet oddedile· kaidelerinin bir mecburiyet yeni bir sahil yolu açılacak· 
bilecelr. kadar kuvvetli olmuş h11/mde orltıya tıltıJiı htıller- mış ? 
onu müteakip gecen Cu dir. t _ Şehrin g,,rbinden g~-
martesi aksamı Ved~t Ne Bir kerre Halkevi, top · len otomobiller şehre sahil· 
dimin Kör pıresi ttımsi/ lantılarında intizamı temin den girecekler demek .. 
~dilmelcle !ahne zevkinin etmek için çok lüzumlu bir _ Yetmiş seneden be· 
v• sahne faaliyetinin nede· tedbir olarak bütün sandal- ri işitmedığım. görmediğim 
rece ilerlemiş olduijunu bir yBelerine nu

1
mr

1
o Jco~1muştur. bir hadise olacak bu .. 

kerre daha anlamıs olduk. u numro 11.r emsı sonu 
Vedat /'/edimin büyük bir na kadar sahibini beklemek 1 - Valmz ~undan ibar~~ 

muvalf akiretle ananelerin mecburıyetinded1r. Daveti ı' değ~/ .. bu sahıl yol~ bı~ı 
k.ötü taraflar1nı iğneleyen resini alan · her zat bu da aynı Zamanda lemız bır 
piyesi. ;ıyni muvaffakiyetle vele ya icabet etmelidir, kum ve denız banyo~u a~· 
gençlerimiz tarafmdan tem· veyahut mazereti varsa bil· mağa da sevkedecektı; gali
sil edilmiş ve arkasrndan dırerek davetıyeyı ıade et ba I 
blf perdelik komedi oynan· melidırkı temsılden bask• - ili/ah düşünenlerden. 
mışt1r. Temstl ,eden arka· vatand•şl•rrn ıstd11desıni yapanlardan, yapacakolan· 
daşlardan su veya bu mu· temm etsın. Yoksa s.ındal· fardan razi olsun I 
vaffak olmuştur. dif}orleri yeteri şahsımız hesabına 
ikinci planda kalmıştlf gibi boş tumwğa hakkımız yok· 
bir mülahaza yürütmemızct tur. BuhU$US üzerınde bü 
imkAn yoktur. Çünkü: her tün hemşehrllerın •rnı ha:.·· 
arkadaı Halkevi gayesinde sasıyetıe durm•sı ve aıger 
ferağat ve fedakarlıkla hemşchruerını de duşünme· 
omuz/arma aldığı y11zifeyi $1 ıazım Oı:ğıl eızemdır .. 
·hakkife basarmışt1r. Bu gü- Dıger bır mesele de : 
ne kadar devam edegelen T•msll anında oazı di!lvet· 
s•hne faaliyetleri karşısmda 1 lılerın fuzulı konuşmali1rı 
şu veya bu şahsın geridii- ı guıuşmeıeıı. ıu veya bu 
- - -- - - - Jit.ııt:tıe guri.ııtu yapmaları, 

ita iyon 
Esirleri 

İagilterede çalışınata 
gelecekler ! 

Londra 30 ( a. a. ) -
Parlamento aıaıındaa bir 
:ıata tahriren verdiği cevap· 
ta Harbiye Na~ırı, İtalyan 
harp esirlerinden büyük bir 
kısmının Mısırda ve Hındiı . 
tanda bulunduğunu, bir kıs
mının da ıiraat itlerinde 
çalııtırılmak üzere İngiıte 
reye getirilmeıinin dü~ünül 
melde olduğunu ıöyleaıiıtir. 

-"*---
Türkiyedeki 

Sempati 
Yunanistandaki büyük 
heyecanla k"rşılandı 

Atuae 31 ( a. a. ) -
Btine ajansı -lildariyor: Elen. 
lerin yaıı karıısında Türki· 
yenin ıösterdığı tesat teza. 
bur1erini Yunan efkarı umu 
miyesi büyük heyecanla kar
ıılaşmıtbr, liütün gazeteler, 
Anadolu ajansının Türkiye· 
deki gazetelcdn Yunanistan 
ve Metaksas hakkındaki ge
niş yazılarını tcbaruz etti
rerek neıretmektedıder. 

en tıeyr:cann Dır ;ı11m11w:111 

gc:nçıerı swuıe11<1ırmekct: 

~e yt1lnız scıhnccıegılere de: 
gıı. etrtJfındakııeı~ cia J>u 
halieru~ rmını oımaktadıriar. 

dir facıa k•rşısınd~ gülmek. 
gurultu y11pmdk. hdzırunun 
sukutunu ıhl•letmek gibi 
çok çuktn btr haıin önıen· 
mesı ve hat!• oununıt1 mü
cadele edilme$/ 2 zarurıdır 

1eanadtlnddyız .. Pıyes arıct1A 
/Jir mtJOt:Ue auıuıdn ıh{I· 

ram ve suKur ı/e seyredı 

lirse sanackarıaruıı muvaf· 
t aKl/t:l ~·ırr1na uıa~cu ao111r. 

/:Su sukuc ve ıtıcuarnı cemın 
ıçın bunassa naıKr:. vı ıelare 
c11erınae11 şunu rıc<J ear;:ru .. 
tJu sukutu oozmaK ısceıt:n· 
ıer o ~aıon" ıayıl< oımayan 
/ardır. aınat:.naıeyh yuzttHCe 
kı~ınw zev1<ını, 011 ıkı kışı· 

nın zt:V1CJiız11gı1e ıhıiJı etnıe

ge haK.ICıını~ yoktur. 
Hdıke~ıt:rı yaımz pıyes 

goscermt:kle cıegıı yu1<sek 
/Jır sandt zevkı. yUJc:ielC btr 
sanat ruhu fdratmaleltJ mu
keıleftır. 

Dıger bir cıhetle: davet· 
lılt:rın ZiJmamud11, sa11tında 

salona d11hıl olma/art, /Jı· 

lahere ıüzumsuz gürültülere 
sebebıyet vermelertdir. s •. 
niJtll ve zevke hürmet et· 
meliyız. 

- Xapunun önünden 
geçen bütün karnalcıl•rı ça 
fitrdım. hiç bmnde ele avu· 
ca qelır ıri hamsi bulamll· 
dıml 

- Denizde yosun buh· 
ram varmış da, ondan bil 
sene c11ız kalmışl11rmış 1 

- lncesı de 11z çıkıyoı .. 
Şöyle ileı uç deta st:sıenen 
oa111<çıJ,tr harnaıu11 sumtın

aen saıkuarak qc:ıaıgı yttr• 
uo11uyo11ar .. 

- Ur:1ıızde yO.)UQ buh· 
Saı· ranı vdr cııyorsoııuz. 

ganıdfl !JOl'ın ıyot~unuz. I ıJ· 
rıe$t KtıCJyd yaHlfı geııyoı .. 

- U1J1ar yosuı1 ydrtne 
blJhsectıgmız tnc~ h•msıler· 

le besı~111yor. 
- UogruJur, h•kli$İniz. 

büyuK K.u~ugu yutdr I 

- Ço1e ya~amak içm 
ne ıazu11 ? 

- Zdro cga olmak ı 

- ~aKayı oırak lill•h 
iJŞKllld 

- KllO:iU 

az et ye11ıeK ıa.ıım J 

- Yerllmd/ı"rpazarllld•n 

a/11 venş eat;nıeıın yuıü 
guıuyor? 

- Gülmeyen, gülemi
yenıer cıe varmı ? 

- limae bu 1 

- Kahvelerde eskiden 
sezdığımll koku çoğtJldı ? 

- :>O gram kahveye 7j 

gram nc;;hut k1Jtıyoıldrmış 

da ondan .. 
- Başka bir şey karış · 

tırm1Jsalaı barı .. 
- Daha ne karıştmla

bilirki 7 
- flıpi? / ... 

Seyyah 
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l,_A_i _I e_H_e_k_i -=-m~i_I 
Hastalıklara karşı kendimizi nasıl 

Romanyada A man Ordusu 
ne demektir ? ... 

korumalıyız? 
Yarını Şskir Hazim E,.g-ökmen ı ta, Bulgarittaııda, ltalyınlorın Ar· 
Yüz elli, iki yü::ı:: bia kişilik Davuthık ve Trabluıı auimetleıi 

Pişirmede sadelik 
Ea lyl plıirme tarzı eıı ba

ıltidlr. Kımfık yatlar. J&llı '9· 

1a pek baharlı 1•m•kler. z .... 
&la tatblar kllllHJe Hramaa. 
Aklı 1111111 tıor yemekte ufak 
bir dejişikllğl tık.at ••ullllyet 
ltlbarlle bil.yok blı tıaınt:ı.Q 
emreder. Sıhhate ıarar Yerme
mek içi• bOtQıı aıııradctl u11ur
lıır Jımekte mı•cu.t ol•ıhdır. 
Muvafık bir nlıı~et •alllllade 
bQtGB ııoıurlırı muhtaYI bir gı 
da ııhtıi "' leızeti blr ıurettı 
piflrlldlğl vı iyice t:ltneaildltl 
takdirde ııbl:ıatl m11bıfıaa1a ka
fidir. Sıabatia dlter k.ıdaeler\-

nla hepslae riayet l.sbll 1'1 •ıı· 
kal bh tagadcll tarzın• rlıJıt 

alıllii hiçbir Hmın tu•ln •••· 
meı. 

Tam gıdalar 

•• şekilde 1enlllr1t Jenil~ 
»ia ltntnn besleyici ka111lar1111 
auhatua ettikleri vakit bu.bu. 
bat pık. btlJflk bir kıyııaıtl h•
b:cUr lştı o z~ caan onlu tım 
eu&ılardır: Fak.ıd blr9ok ••m•d 
anO•lıhSllAt (parlak pirhıç, baa 
an, 2rno ıkmetl) taaeola haiı 
oı.ıuaıı birçok 111i ••&•tlcıll 110. 

ıurları kıybederlır, arlık oa
luda nlşaıtad.111 iıtkı bir ı,17 
kllmaaııttr. 

yeni tetk!klır vita11.l• •e· 
aile• baıı •ntularıa kıpette, 
bubuiıh• kai•klarıııcı J•f 
aı1nlartla, taH ııttı, J•••r 
taaıa 1arı11nfi• •• t111 1th1t· 
lerd• ttol aiktullı aıvoat a.~
lıaad•t"nu meyciaaı tıkarmıthr. 
Fakat i• Yltıaialer piılrllmı 
,. kurutıılma aıtlaeıludı kıı
mın. aaaTolurlar. Yltıalalertlıa 
aaara• iir t•i•tltli tar&ı la11. 

aı ıkorbat, beriberi ve pelıgr 
b11talıklarından birime ıHke. 
der Ye netfcede daha dlter bir. 
takıa "Vıb.i• taııddl latlzamsız· 
lıklerı ıuhQr eder. Bundan şu 
nıtico çıkarılmıhaır ki sıbbııti 

Joriıde H la11l1 atlr balde bu. 
luamak lçta gıdı•izıa bir mlk· 
tar çit maddeler tle ili ve ey· 
le•ellylı. 

s Ü t 
Hastalık!!ıı ineklerden ıığıl· 

mık H iJl f srtlar ıltlnda au
bataıı eallmek n11re snt ea 
iJl gıtlalardao blrld.r. Çocukların 

biHııısa ltüyQme denıleriade 

buu pık: çok Hıtiyaçtarı vımlır. 

Fakat ıllt hn.ınıa lçiadold plı· 
llllltre b•l•fatak. ça bacık. uro, 
lsbı! H kGiıria iloi yazı• ıüt· 

le bealeaeo iOcı.ıılar aruıada 
pıi: çok tıbribatı yıpıo hasta 
lıldarıa •arazi cnraıımelırloin 
J•tltmeıiae •Usalt bir oha 
oh.ır. Sil taı. •ahuuhırulup 

&ı&tii kıpall bir halde olmalı .e 
ı1Hldırta.eu aulutazıı •dilmoll· 
dlr; ıirı bu bafuat . 111 tehlike . 
11 cUraumlarıa nlkilleri olıtp 

mli:rtpları ylJHtklerimhda Qzo. rl•• iırakırlar. E.tır aut i.tıçQk 
f cuklıra Jlla~aae IH bua Oı 

tQ••• Hrla bir 1erdı nya ku· 
7u71 aarlutılarak muhafıza edil· 
•ılı: lbımdır. 

T111 poyn1rler, 7o~urt, kr•· 
•ılı p17nlr (pıtit ıuJaae) kıy. 

aıtll 2ıdalardır; ltloı ile Ye 

IJI ıQUe 7ıpı1ıhkları takdirde 
ıılıbl H l&ıım.dırlar H pek 

~ pıhllı tl.etildtrler, takat P•J•ir· 
l•ri• hepsi böyle deiihhr. 

Ka7mak ea lJI ha7v111l yıt 
dır. Tere1a2ına geline• lu!ıini 

J~••ll, ııkai l!ikdirde hiç te 
tuılJtJ• ı,1:1.7uı fletıldir • 

Ar ka.sı var -

bir Almın ordusun•• Macaristan 
üzerinden Roıeanyaya taıınmaltta 
oıdutu, bazı Alman ktak•larının 

da Bıılgariataoa rirmiı buluııddu 
yolunda b111 baberltr 2'elmekhdir. 
Buadın evvel Ro•aayaya retiril· 
m\ı olanlarla lairHkte Ahan kuv· 
vetlerinin ydk0aıı, takriben 250 
batti 300 biıı kiıiyi lııwlauı elmalı: 
lazım &oliyor, 

AlınH haberlerdei:..AlaaDJarıa 

Balknlardıt bir bar•ke• teıeblııü· 
aline fİriımekte oldalderı da da 
bildirilmektedir. 

Almınyanıa RGmaoyada top 
Jaomıkta o ld11fu bu k•vveUer, 
Balkanları ve Balkea ıulhanu ali 
kadar etmek itibarile dikkatimiıi 
ehe1J1miyotle colbetmela ll&ımciır. 

Alıaanlarıo 8u yirmi fulu\hk 
kuvveti Sovyet erdulanaı• bir 
Balkan b.arbiade Balkanlara dotrıı 
laa;ekeli•i durdurmak: makıuiile 

Rumoaleria yeai Sovyet hudud1ı1 
beyuocı hazırlHııf eltluldarı H• 

ki müatabkem hatta yerletlirıaek · 
le beraber, Balrar ouılularıDı tak
yo rayeıil• do i&tihda• •lnabi· 
lirler. üeodn ba,ıta, Yuroılav 

ordularıaıa sat rerileriai tazyik 
ederek bu ordu.aun Tuna ü:r.eriotle 
Almanlara karıı yapmayı diiıüııe • 
cekleri aüdafa~yı çürütmek k11tlı 
da rörilıaüı olıl.ilir. 

Şu muhakkak ki R••Hyeda 
yer alaa iç yö.z bia kiıilik. lııir 

Alman kuvYeti Yu2oılavyatla r it· 
tik:ço iakiıaf etmekte elaa m1ı1kı· 
vemet fikri iizeriade fİddetle aü 
enir elma it iıtitiacluıdadır. V • bu 
teair eltıada Yu:-roalav1arıa Al•aa 
larııı işbirliği yapmıtk baya~ılıfıH 

ıiiişıoHeler bile, .A.lmaa kıtaları•a 
yol vermek mec!:ıu:-iyetinde kal· 
maları mümlı:ia olabilir. 

Burila, bu yoai haberler do 
Jayııile, di4üaiilebilc•~lt olan nok:· 

Halkevleri ve halkodalan çalışmaları 
Soıfal b.•~ hlr~itetiıı, ~ır fa~liJ• · topl11ı u~11~ refrh vo malyşet 1 burlyetlnde kılır: çlold, ıııllli 

tin tid~dtıııe o~·J:ıO .aılt Olçulerle sevlyeıı !iıerlnde w.üeaslr ola- atrvetdea bt i kere datııı Juk.. 
Olçmıl aarımıı:ıa belUbath bir eatı oiketlı bu 11r ayeol.o. atH sak t.ıymetdı ol4 n ia11n aer. 
kareıtt.rhHr. fll..nımilııı Yiı.tanl k.alm11aasuıı v~ dıtıı ziyrde ma Jthii'a& tam ra mha111la Çıt· 
bu vı bl•lerJtD k•JDak. alrıru klymetleameılni tıt'mio ed~cek lJştmarak rifa.tı sevi}'esi.r.i 7Uk
J8rQdt.1iü unılıta .d•vtrJerde :• tıdblrler d4W•k oıın .. ıoııyal •eltmek bıtaralıı.rı, ıoıyal biz. 
h<lyır vo fei~ııt ,. lfhlll ı ferd 2i11111U1r,, O.e1lıt 011ııoıı11110· oıetlıre •erUen @hiamiyet dı· 
.,. c11flet nıı.aoıttriauı ·• iatı.o.llk,, alılli4ı ltQ7tııt bl.r fer ılmıştir. raee•iade tehak.lrnk ıd•r . 
k.ııJwtarıııı heçırılir, tsu ıflerd• Sa1yol nlııaıu~r adı rHııaaa .SoıJ•l nilmetieria diter 
bır •e •· ıstınH1 ,. kudr.,u lll8'· toplaııu lfiar KtUtUr, 11t uk, şubıH ri lllHzl1ı.ı•U1 dıtuıda 
cut lahıo8ugu, l>uadarı ôolayı •• IJIJ•l J•r•ıaa , .. ı wohilt maf,t· oldukları içhı, bır tarata bıra· 
_ &»~ ıual.ll tıDir il• - IOIJal lwlftdtllr. Aıaunya'da u•• ml .ıuı arılf. ıııdece ıosyal J'Hduııcı 
yardım•ılıa-ıs HmıreU bir iellr ~Qdcııuılo. JQııl~ lö 11, Hu1ıtll. bk bıt. ıumına1J1 .mataıea. yürü· 
l!•UOıallı u1GU&U p•k Ce lll.dir füllao7a'd1 Vllı;de 8 ıi fe tlirlıt · ttUürsı i6rUhtrH iOrQlOr k i, 
ı.•uomez-i, n 1111• Duaııtaa Clv şık. Amerlk•'d.ııt. 7uyde 3 ü bil ıtıtıylrııaı&la 1'I en aUsald lı ul· 
lıJıliır i.1 illi aııaaıtld . narellet- ıtıerı tanuı1 olu rull.':ldllClır. Dev. dui'uaıu.ı, tartlar altında ıta 
1ır uuıi mıtvt!•r u ıııtıaıer 1et dU'1cııtı1 ıumcııadw i•lııııar e8ecıeimtı ~usyal ıardıwcı. ıtt. 
Uea a1Jıl.d• ııtnıı k&uılal Y• ia- •• a.mıyvL.er • tararındao 71.ae ııtJrab 1'w ttıtiyacı dhı.airmek 
Ollılb.l.ara 8afllDJrdl. b" hlll.D.tttıerı ıart veya hıu._,r. &101 ıduaal 1'I l.lldıial le'.ılrlıtr• 

ti~ıyai 7ard1mcdıaıa t.k.oao- rıa •Cl111ı1n pu·& .. da A1UılHJ .. ·aa O•• bıııkaca, uwQm.1 ıeklldoki 
llllk .roiQ pe1' yu.uor.4ır. lılıuı- yuıa1t ı ı, .t:SliyUıt lirıtu7a,c&a ıauı.ellefıytıttlciU'i uıutıu ve n"r 
ttıır dttvıtıt ve ınuıetıerdı fcapı Ye d1r1eıut AıMırlkı1,Q11 Y uıde birımııın k.aqınıuı t•1dıl~ıı"ıa-ı · 
PUH t11tıatı.:1t1k.Hudea ıuııııııw- :'1 11 nıııwl1'atlu4'ıt. mız iaH• Hrınıay11lola 1lUi11dl 
&ıH ıöre, iur hli.Gıaıtl JLllr~• .LJnı40 tun.iJı 11oıya! lıilmıt. kutlrflllDi arltırı:J.u oıı prım, da 
aututaa ner bırtoıo O•llt•••ll• leıe ll)'UQuuarı t.t.1ıı1sıa:.tuı mi. ha afılt bir t•bır Ue t.sarruf 
•1 ve ı.ıtıa em•ilyl• Jll•d Ola• buıa Dır .)(ıuu ve ~ıt&Ullla.111 cı- tuıtl.111it bir kııuıellit. lıte ba 
l•Ur, m110K.Ql ve iaJrl •••l.•l llllJallırlu •a hlıwıı:ıll"r• V•t· nua ıçfadlr ki, su:ıyıl yardım. 

• •lltwa71l..ı ııe.uııaaıa t.alıtlır, dı~~ıuı p..ruıw • 11 •UyUA: kl•H· cılık Hml bir fd&ll7etdll', Ye 
64 ıtıD4rlı Dır aeıal•k•tlD •U· ~ı lk.•Y•l yaıaı"' ,, Cl•d1illıllll ekoaumia. ~ır btireketdlr . 
t'lll O Bl•Plltt~IUA ( la1&a Hl· 'aııllila&ll,ı lıjU~.c:lülıi l•ılDel e~er. 
lll•y•il ) 1a7111r. 8'a ıaaaa iti· FerQ1.orıu Vo 0101.1.u;n~ 1uraııuı1 
llıay41ııaıa hııcutıre 1'1 ölrl•fll. Hllll. Ytt LDıauııouhn.rıu,. aııy 
"••illa .tlai.1Lll••l1•r•'••• auai ıu1aruuu talwlul•o o~ ffılı.lyh,t 
'"'•ti•, ; •• , ı•r•k ••,1•&•, ı• ıctr•o l(j•Jıtl Y•rı.iıwouılt tıuıuı
l•ıt i•Dı•l•tl. Mld mıaktl1 H llllJll .1'..til'11ıHıte bıraıtuaoak 
l•Jr a aa•al.\ll atGLI• eanUa oı~r.;d, a"vuu. bu ıw 1.;ıa uw u
tu.tanoaaa D•f .lllhlll t.:ıJı •1•· wı wuvueı.~tte1.& aalıu DUyu~ 
rtk .... oır taUllilll &)'lr"lııla. ViJ IU1Uıt 

oa~•• piaaıaıflll. . 
1Q · "'en bir· uıuaoı ı~-.an Dlıll• rmw K. içuı cıe 
ııo ıeı•aı1eıı,Dv . 

kıııauu11 taaıtyettea 1.ıl•ıııı y1ıuıı )'~ı..tı varlaat v~ '~~ııı uy. 
ltıf~ ~il. raıub8'&la Yi&l'89.111Hi Nlk V• Qljaihırl glılhıilMa. ılllQ• 

Rumanya 
Berlia sefirini 

geri çaj'ırdı 
Berlin 30 ( a. a. ) 

İstifani ajans1 bildiriyor : 
Rumanyanın B:rlin ıcfiri, 
hükumeti tarafından ıeri 
,;cnilaittir t 

aeticeai hueule gelen panik rubu. · 
nu izale mıılı:sadiyle, Al..aanla•ıa 

Balkanlara kuvvetlice bir erciu 
aürmek ihtiyacını duymuı olmela 
rıdır. 

MalOilldur ki İtalyanlar Arııa· 
v•t1ukta barekita ririftilderi 11&· 

ıau Bulgar erdularıaıo da hare
kete r eçmHia i iatemişlerdi. Fa.kat 
Bulgarlar, böyle bir hal kırııaında 
Tilrkiyeı;in otomatik v!arıık ileri 
atılıp Yu l"laniataı1111 yardımına Jr.o. 
~aeafıaı va mevcut eu iki Bulrar 
fırkaaı11ın lrıir it fÖrobilmHİ içia 
yirmi beı Almaıı hricaaının yardı· 

mıoa m11lııtoç .-lacıfıııı ıöylemiı· 
lcrtiir. 

14to lııwrüa Romanyada toplan 
makta olan Alman orduau, Bul
rarJarıa İtalyH Orduıunu duiıe 
dökülmelttea kurtarmak içio Yu 
•ııı od -a larıınn z~rileriu d1tğ.·u 

Seliaik ialikaıaetıade yapmaları 

melhuz bir taarruz Tiirkiyeye kıır· 

şı laimaye gayesi11i güdüyGr ••· 
nelııi l ir. 

Al•an lutaloruıın Rou:ıauyada 

tecı•m\Ul , fÖ r iUi yer ki , ilft atız 
da. İtalya lehiade inkitaf cdeHk 
bir hareketia, tam manasiyle tipik 
bir nüve1iai teşkil •t•ektedir. v. 
iik Alman 11eferi lulgariltaaa a yak 

baatıfı i Üa kat'ı hüviyeti ile e r
taya ~ıkacaktır . 

Bütüa bunlartlan çıkarabildi
tiıaiz mioa, Al•ınlarııı " Balkan 
larııla mevcut ol• ak ., s uretile lııar

be rirmı:ıui zla, fakııt Bulrarları 
harbe sürerek. ltalyayı kurtarmak 
iıtealilderi yohıadadır. Y nai Al· 
m111!ar, Balkanlarda huır b11luo. 
aalc auı·e tıle Tirlderi harbıı r ir
momek husuıuada tehdit vo taz
yik ederek Bul:ıu oniularına ha. 
rek.et ıerbcatıaiai hı:aadır ak fD· 
yeıini iÜtmelı.t ; kıaacuı blöfle 
Türklui tec ı it edabılec:elderini 
umwall.tııdıı hır. 

Hiz, burıt.da lrnll:ıadı,tımu: blöf 
lAbiri•i• yerındo o1du~unu 1anı· 

yoru.1. Çüok:U. H.oıı:ııınyad11ki bir 
o rdunun 1'ürlı:iyeyo karşı ban;ıket 

Metaksasın 

ölümü 
- Baştart.ıı ı 2 de -

yeceğini ve Yunan mukad· 
deratının icap ettirdiği mü· 
cadeiedc zafer in muhakkak 
olduğunu iyi bilen bir mü· 

cahitti. 

Dost Yunan ordularının 
kulağında çehk tanoa oiye· 
tini sonuna kadar muhafaza 
edecek ola n "mutlak zaferl 11 

sesi, gün geçtikçe daha çok 
tesir edicı bır muvaffakıyet 

parolası ola~ak~ır. 

Metaksas, Türk- Yunan 
dostluiunu da rasin bağ· 

la.rla takviye etmekte tarihi 
hizmetleri görülmüı, müte· 
kabil emniyet ve menfaat. 
lerin en nazik anlarında 

karar ve istikametinden asla 
inh;raf etmt:miı mer t ve asil 
bir kumandandı. Bugün yine 
o siyasetle ve daha azımkir 
bir iman ve hassasiyetle 
ayni yolda zaferiDi tamam· 
lamak üzere olan dost elen 
milletine baş sağ-lığı dileriz, 

~em~l Rı~ Çıaar 

teı buluuaİIHmui için, yol bakı· 

ıaından bir batak •lan Bulr•riı
tudııın geçmesi ve lııialeree kilo· 
metre uzaktaki crkealerde İk· 

mali roze aldırma11 lbımaır ki, bu 
meuimde değil yazın bile kolay· 
ca:••ıarılmıyHak. mııanam i'GÇ · 
lüklerle dolııdwr. Alman orduları 

Türk.iyeye lraırıı bir barekete fİ· 
riıebilmek içia en az tam bir yıl 

Romanya ve Balgariatıında, Ö't 

m ~-ıeketleri ribi haıı:ırlanmık ve 
,alışmak cıeolturıyetincledirler. 

Mııkul ve mantıki icapları• ha. 
1111 ıı olau bu bültOlh ve karar 
Bulıarhrın görüp aolıyabilecel::le

ri kadnr açık bir hekikattir. Ve 

bu laalı::ıknt, Bulgarluı, b rünki 
vuife!eriııi mubafuaya ıorlırııcak 
dencecle kuvvetlidir. 

Aocak şu vıır ki Türkiyealıı 

harbe girmiyece~i11i umanlar, bu 
kanııatle harekdte ıeçebilir ve 
Türkler bube girme:ı111 teıebbüı· 
lerirıi ileri gölürmclr:, girene eer· 
bal özür diliycrek yüz geri etmelı:: 
ilttimalleıiııi kullanmaya kallurbi· 
!erler. 

Görünen odur ki Alma&aynda 
ve Bulısristaııdn, hail, Yuuaista
oı arludan vur ak tcıebbia kar-
111ında Türldyeaio eli !tolu batlı 

duraca~ıoı auaalar, vardır. Ve 
bual1r, bu rafletlerioi pek pahalı

yı idiyECı:tloTİ imtılaaa fÜailne 
dotr•, başı bıtş lir bızlariyle kof• 
maktaclırlar. 

Alm~nya, Roma.ya dilediti 
kadar kuvvet tabıit edebilir Bun
daa aacak. doıtıı mu.1 8Gvyet R 111• 

y a k•şlrnlanmıluiir. Ealtat tek A l
nıan rıef cri '.r 11nayı reçorot Bul· 
gari staı:ıa ayak baııtıf ı gün, vıızi

y et bizi ilr •lendirmeklcn biıli lral
maz. Ve bu halde, Almanya açık· 
ça Türbiyeye lcarıı baemaııe hıre
ktlta girişmi ı l&}'llmak la!!:ım relir. 

S• ubakkdı: ki Türkiye Y u· 
nnniııtar:ı koruyccıı ktrr ve bu r•· 
lür.ü Alr.oılo oıdulıırıoa rı:ığmeu do 
başarmak kudretindedir . 

Bek ı .ı: elim, 1 di eler daba ne· 
lcr söy liyt c;k ve göst recek?I . 

1 Köp ü ve menfez 
inşaat eksiltmesi 
Vılayet Daimi Encü

meninden : 
Trııbz )O - Giresun subll 

yulunuq u-1-000 - 60-1-260 
l!lci ktl()m1ttr0lerl arAsında (9114) 
lira 80 .kuruşluk: keşif mucibi 
3 adet kemerli köprn ilo 50 
adet bUz nenfez inş sm ait 
ekstltme ınü1detl 8-2-941 
tıırihloe ç .tıu cu artesi aat 
H re kad r on gü.ı cemjlt etlil· 
miştlr. Yuvak!uıt teminatı (683) 
rra (61) kttruştur. lst •klilerin 
muvakkal temlnatlariie meıkOr 

gtın ve aal\ltı enctımene m ura· 

es.dl ı . 

O kul tamirat 
eksiltmesi 

Vilayel daimi encü
meninden : 

1\'" ka merkez okulunda (484) 
1 

J \ "490 
l . ı ,). ) kuruşl uk taınirotı .., 
ıra ' dd .. 

1 ı:ı un 46 iııci ma eauun sayı Kanu 1 , 1 (A) f,ı;:ruıoa tevfikan paur.ılL a 

t c ıktır. ıo-2-941 tarihi· yap ı r .. 
5 

d 
ne çrt o Pazartesi aaat 1 e 
vil!y~L makamında t oplanacak olaa 
daimi t'noumeııde satışı yapılacak
tır. lsteldilerlıı encümoao müra• 
•aathırı 1-~ 
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Akçaabat Sulh Hukuk Hakim· 

li~inden : 
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En iyi Radyoları , En Ehven Fiatla 
Ve En Müsait Şeroitle Ancak 

HARUNLAR da Bulunur 
Radyolarımızı görmeden RADYO 

Almayınız. Akimlôtörlü ve Cereyanh 

1941 MODEL 

., 
Alcçaabahn Ootoz köyünden 

O.sman lcızı Miysııe gedik tara· 
fından Err.iı:ıeanın Piliimüı kazaqı 

!9-10 numaralı baaedo lcayitli 
Mebmed otlu Kasım aleybiDe 
açdığı ıuJb teşebbüsü davaaıada : 
$11lh teşebbiıünüo iora11 için ta 
yi• oluHn 13-11-940 çarşamba 
günü için müddeııleyh namına çıka· 
rılan davetiyenin rösterilen ıdreı 

te olmadığı ve ilı:ametıahiaia meç· 
hu! bulunmuından dolayi bilA 
teblit iade edılmit oldutısadan 
muaıaileybin ilcametrlbioin meçhul 
buluoaıaıı beaaltile ilanea davet 
olunmasına karar verilerek mah 
ke•e 2'inü olan 24-2-941 pa 
zarteai güaü aaat 9 e bırakılmıi 

ve müddealeyhin o gün ve saatte 
mablı:eaıede bizzat ha::ır buJunmaaı 

tebliğ makamına koim olmak üzre 
iliı;ı oluaor. 

_ Radyo 1 o r ı mı z g e 1 mi ş tir. 
~ _.._,.,_. r- --• --~ rn:a;:;:zar::;;: ~ 

- ------ ------ ~-- - - - -

Dantelsiz bir kuruşlukların teda- ~~8~~~~~ ~ ~8~mNli!A 
vülden kaldırılması hakkında ilôn 1 KÖY ve BAHÇE SAHIPLARINA ~ 

D ft d ı kt 
~ Fındık, Mandalına ve sair bilcumle ·~ 

e er ar ı an : 1 . 1 ilôn DanttJsiı bir kuruıluklarıo yerine dantelli bir kuruşluklar darp ve 1 meyve ağaçlarızı 1 
Trabzon Tapu Sicil Muba· piyuaya kifi miktarda çıkaıılmış oldutondan dautelıiz bir kuruşluk.- Bol 1 r Tab·. Kok 1 

fızlıfındıo : lana 31 Mart 1941 tarihinden sonra tedavüld~R kaldırılmaaı karar· ı 1, il U U 
Mani otlu Haua mahdumu laştırılmışt1T. ~ M • • • • ~ 

Hılim ve eaasıaıa iotikal ve aat1• Dantelsiz bir k.uruşlultlar ~ Niu •. 1~41 tarih;nd~a itibare~ artık 1 eyve Vermesini IStersenlZ il 
ıı•ı ialoditi Holamaaa k:öyn.•e tedavül edilmiyecek ve bu tarıhteD ıtıtıaren ar.calıc bır sene muddetle 1 s· . . . h l 1 1 
taufları k•fİf otla ve Reşit ve yalım; malsaDdıklarile Cüuıhuriyet merkez bankası şübclerİDCO ve ızm ıçın ususu ıazır anmış 
Ab•et ve Tolor ile mahdut iki Cümburiyet merkez bankası ,ubeıi bulu:ur:ıuyao yerlerde Zirııal ban· 
döalm bir kıta çalılık 8~ yoklama kuı şübeJerioce kabul edilecektir. Elinde dao ele iz bir kuruıluk bu· ~ 
.&efteriaia 162 11ra No.ıunda ka· lunıınbmı buuların m~lsan~ı~larila .C:ü.mhuriyet merkez ve Zıraat ban il 
~~~~i:~~·~':ı:.::.:~!!"~i:::!urt:n kalarDı ıu9befletrienertdebC::iılfelttııkrıltmOeıenrı ' •• tan olunur, l - 4 I 
1ar1uf aauıı teıbiti içia ~ Şubat ~ 
19•t tarihine mludif pazar iODü Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki ~ 
Hat 13 de mahalline •C•Ur fÖD• 1 -z.,:ııı .. : ... .,ı 

derileeektir. Bu yerde tasarruf 12 numaralı kararnameye ek karar 

1 
'v.""=~t"= 

iddiaaı•d• buJ11aular varu elle· Mı&dde 1 - Bsokalar, her ae şektlde olursa oııua muba· 
riadeki ve11iki taurrufivelerile birleri Dez 1iode bulunan ve bulunacak olan lnglliz liıahırını Cum 
birlikte tapu ıiail muhafııdıtına hurlyet Merkez BaDIU8lQil tevdi etmeğe mecuurdurıur. t>aokalsr, ıBereket marka H-1 tipi gübreleri
veya tahkikat gilai mahallinde aocak CUaıbariyet Merkez Bankası ile wutnlıılt kıılmak ,artile 

b·luaac.ıc oı .. me.ura mura.ıat- muhabirleri nezdinde lOııımu kacıu loglliz ur .. sı uuıundurabllirler. I nı·ı,· şı·mdı·den mutlaka kuııanınız 1 
MıdJe 2 - B.rnkıalar, muhtac oldukl:. rı lngiHz liralarıoı 

lan ili• oluııur. 
==========--• dış bir piyu<tti 1 döviz satcn9 k suretile temi 1 ed~cnezler. Bu mevsimde istimal edilen gübreleriniz 

O k k Bankalar lu&iliz lirası p )LisyoaJarıaı ayrı iöstererek umu 1 ı 
(- İ O t ıııl p.lılsyoulan !llbi illaü guaııııa kapıt nağ wecourdurlur. ağaçlarınızı kuvvetlendireceğinden hasta-

Madde 3 - 13u karar neşri tarihinden rnuleberdlr. J ki k k · l 

' 

Neler yapılıyor~ Madde 4 - Bu kararın tcrıJsma Maliye Vekili memurdur. 1 ı ara arşı mu avım o ur. 
ı --===_. __ = 4=-=- Bereket gübrelerin en kuvvetlisi olup 

Köprü inşaat eksiltmesi 14 yı~-~~r~ra1_ 1 başka gübre istemez Yazı. dikiş ve sair ma· 
kine/erin kı"k ve noksan 
parçaları yapılıyor. 

Ayağı sakat olanlara 
il yağı kt.sik cansız ve 

ya eğri olanlara suni 
ayak ve bel. garın kor
sa/arı imal edilir. 

Çuval ve denk/ere dam· 
ga kurşun/an imalat evi 

Uzun sokak cami karşısmda 

No. 71 

Gurbet Hasan 

"- -----------
Zayi şahadetname 
Mıyıa 19lH tarih vo 25 aolu 

şahadetaamemi zayi eyledigimden 
e1kisinin hükmü kalmadıfıodın 
yenisini c karac:ağ'ım ilaa olunur. 

Alcçabatıa ile köyiodea şal 
ojularındau ~luıtafa o~lu Abmet 
özkan okul Nı:>. 21 

Vilayet daimi encümeninden: '-' ... ... ~ 
Trabıon-Gircıuo sahil yglunuo 2::!-l .. 746 ıacı kilometre- Kitabi Hamdi v Mahdumlan • 

sinde 3230 lir11 94 k.uruş ti.eşit beddli A'çekole köprUsU inşası Dl 
12-2-941 torilıi9e le&adcıt ~den Çıuşumbıı gUuU aııaııl l:> de illa ~l!ıimmiaS~..-..ı ~B~~El~~~ 
lesi .flipılmak üzere 21 gQn mUddolle açık eı:ı.sııtme~e k Joulmuş- ı 
tur. Muvak.kal ı~·ıuiuall 1.ıı Jira a3 kuruşt~r. Keşıf evrnlrnıı gör· Gayriır~enkul icar artırması 
ınek iıtiyeolerlo nergUn encUı&t.ıo kulewıui ve fozts malıluıııt 
almak arzu edeolerlıı yiliyet nafıa mOdUr1üğUne ve inşaya talip Miktarı Eski icarı 
olaolıırın da 1uıı.arada yıızıh ~a::ı ve s88 tta vilayet Whkummda Maballe~i Ciı si Ar No. Mevkii Uca K 
topl rnac k Ol:ıa daimi eocUmeue ınüracırntlıırı. 2-4 YtmicuuıaibııJa Otlak 70 179 ı Kuzğuudere ıo 50 

Sığır eti alınacak Defterdarlıktan : 
Yukarıcid clos ve evsıfı y zıh gıyri'Deak leı ı icuı pı-

Mnt. St. Al. Ko Reisliğinden : ı:ırhk surettıa ve lPŞin bddelle bir rıy ınudıetıe ut Jtıımı:ıtır. 
1 - Kapalı zıırr Uiulu ile 48.0uo kilo sı~ır eti sııtıo ah· ltıale 24-2 -~H Paz1rt ,:;i gU rıU s 1 t 11 d~ y ıpılac~2ıodan 

nacaktır · tıtliplerıo yevıuı m HGrde yUıdü 7 5 temıa t ukçderile birlikte 
2 - Muhammen bedeli HSSO Uru Teınloah 2232 liradır. deflerd'lrlıkta toplan ~CJK komtsyoan mur .. c ati rı. 2-4 
3 - Eıuiltme 5 şubat 9 H Çıtrş:ıwba gUull suttt 15 ds ya. 

pılııcaktır. 

4 - Sığır etiuia evsafı ile teslim ve muayene şnrtları 
ş.ırtuamesinde yazllıdır Ş~rtnniı:ıeler bor gUn Saua Almu Kornis
yooundt!o parasız ahaabı,ir . 

5 - Talipledo teklif mektupları 5 şubat 9-11 çarşamba 
gUoQ saat 14 de kadıu S.ıtın Atma Ko.nisyunuoa makbuz rnuka 
biliode verilmi~ olıacaktar . Bu S!lD.tltto soorıı uıektuplnr kıtbul 
edllmez. 

Pazarlıkla ağaç kütükleri satılacak 
Belediye E ~cümeniuden : 
1\1aş:ıthlt mev4'i.ode beled yeye ait a~ııç kütültlcr pazarlıkla 

aatılaeı~ıodaıa taliplt:rıo Salı ve Cuma i:Unleri 1aat 15 de erıcümeao 
murıı.o.atluı ilan otu ur. - ~ -------

Gayrimenkul satış temdidi 6 - lçeriaiode teminatı olaıuyan mektuplu muteber de· 
tlldir • ~-i Köyü Cınıi Kıymetı Lira Mt!t uli:e Nö Kııpu Mö 

Açık Artırma ile gayrımenkul satışı 
Sozuk1ı1u Hace enku:ı 200 

Defterdarhktaa: 
31 86 M 

Mahalle vey• Sokağı Ciaai Tahrir Kapu Metruka Me11b&11 Muhammen Kiy. 
köyü • No. No. )(o. Y. 2 Lira Kr. -Tekfurçıyır M. Keataaelik. Tarla ma Hı. ve Ba.ar1&11 668 2 21431,50 760 E.. 

Kisaraa ~öyü Kiliıe ve mektep araaaı 49i 1825 25 M. 
BeztepeibaJi ll. Mıautır Tntı,baae,tiitlla tla1111 iki ara• 52-53 18159 i125 M. 

5,.55 
Eıvalııı M. Golaotla Fevkani ve tabtani ••faza ' 41 57 45 750 M. 

Defterdarlıktan : 
Yulı:rrıd:ı elas ve evaafı yuılı ıayrimenkuller açık artırma sureliJe 16 riln milddetlc aatııa çıkarılmışt"·· 
lbale 12-2-9~1 tarihine milaadif Çuıamba ıünü uat 14 de yapılacafı:ıdan taliplerin yevmi mez. 

kQrde ylıde 7,5 temiaat ıllillarlle birJikte defteed1rlık aakamuıda tGpJaaatak komisyoaa mirrçaatJm !-' 
' 

Yucarıda cıas ve ovaafı yuılı hane enkazının satııı 10 IÜD 
temdit edılmiıtir. 

Satıı: 8-2-94~ tarihine müsadıf Cumn>tesi ıünü aaat 10 da 
Y•P•!•cıtındaa talıplerio yevmi .nezkllrde yüzde 7,6 teminat akçeleri· 
!!._ Dırıılde defterdarl11h top anıcalt komi11yona müracaaliarı 

- ·-..... - y# 

Heyeti umumiyeyi ictimaa davet 

Şehir kulübü Reisliğinden 
Kuıuoün yeai lene idare heyetınin ıotibabı ı <ı rn kılıcmak üzre 4 

~ubat 191U ıı Jı iÜDÜ akşaroı ıaat 6 de uıuum azaoın kulübe ıclmeleri 
rica oluour, 

t 
h 
r 
r 
1 

d 

d 
r 
ıs 

g 
p 
o 
m 
iç 
te 

ra 
10 

ka 
nıa 

AJ 


