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Ha 
lngiltere 
Hariciy 
N ' a z ı r ı 

An karoda 
Adana 25 ( a. a. ) 

Türk hükümetini resmen zi 
yarct etmek tizere İngiliz 
Hariciye Nazırı refakatinde 
ki genel kurmay baıkanı ile 
birlikte buıtıu iki tayyare 
ile Mııırdan. Adanaya iel 
ınitlerdir, Misafirlerimiz tay · 
yare meydanında huıuıi 

~renle Adanaya gclmiı olan 
lngittcreııin Anlıtara büyük 
elçisi ve Seyhan valisi Tuj' 
Genral Ye 7ine husuıi tren 
le ıelmiı olan Genel Kur
may iıühbarat daireıi reisi 
ile hariciye vekaleti husuii 
kalem müdürü tarafından 
karıılanmıılardtr. Bir aıktri 
kıta ihtiram vazife.ini yap · 
mıtbr, miıafirler bu kıt'ayı 
teftiıten ıonra iıtaıyona 
hareliet etmişler ve orada 
0q~eııeral Abdurrallman Na 
f11: tarahadaa k•talanmış , 
lardır. Halk tezahuratta bu 
lunmuıtur. Bando Türk İn. 

t 

iiliz milli marılannı çaldık .. 
tan ıoua Eden Ti1rkçe ola 
rak kıt'ayi «merhaba asker» 
·r 
t .e ıcllmlamışbr. Tren hal 
kın şiddetli alkışlitrı ve t e
ıahorlın ara&1nda Ankara
ya hareket etmiştir. 

-~......_.__ 

Balkanlonn 
Vaziyeti 
Londra 25 ( a, a. ) _ 

~.u•takil Fransız •jansına 
~<>re Balkanların vaziyeti : 

h
u. meçhulle bir muadele 
almdedir R J • umanyada top · 
anan Alaıan kuvvetlerinin 

butlin hazırlıkları ik 1 d "l. d'·· h ma e ı 
ıgı . alde harekete i eçmc· 

melerı küçük iki meçhul kar 
tıı,ıoda kaldıldarı · · d" 
B ıçın ır. 

unlard Ttrkiye ve Yu 
ıoılavyanıa alacakları va . 
ziyettir. Almanlar Türk -
Bulgar dekler .. syonunu iı 
tedikleri gibi tefıir ed .bilit
lt?r, Fakat İngiltere Türk ' 

. 1 
yenın taahhutlerine alan ~a-
dakatinden bir an bi~e şüp 
he etıaemiıHr. --

Fransızların 
Temennisi 

Londra 25 ( a, a. ) _ 
lıgal altında bulunmaya 
Franıada.ki lngiliz tab il 
dan b" asın 
elaı" l~ kıamı İogillereye 

it ki •ttır. Bunların anlat 
ı arına .. F 

leli gore ransız mil. 
ıeneral Ve 1. ferı'y t " • JVe ın wuzaf-
e ını bü llk b' k• ... ·I k Y ır sevinçle 

--r •illa ta..ı-~ y 
· ~. e Fran-

sız ımparatorl -
kadderab in ~~unun mu
b "lı ld .. llliz zaferine 
.:~ta~ırl~ll& kaul hu!wı 

9 unc yıldönümii 
- ------·o-~~~~~....:..----.-...--- ---~~----~~~-------~ .... --------~ 
Em al sız Bir Şekilde Kutlu landı 

Halkevlerinin yıldönümü 
Pazar günü şehrim ız H~ı-

kev!nde emsalsız bir suret
te kutlanmıştır. Progr .. m 
muclbı saat 14,5.J d ban
do reft1k11tinde söylenen 
lstık/81 merşile t6ren b11ş · 
/amış. Halkevi Reisi Bekir 
Sükuti Kulaksızoğlu tarafın · 
ian H ;;ukevlenmn maksat 
ve gayesi htJkkmda söyle · 
nen birkaç sözden soma 
BtJşvekilımiz Dr. Refik Sav 

kiyetle sahneye koyduğu 

Hasbah;e komedisi alaka 
il~ takip edilmiş, saat 2' 
de Onuncu yıl marşil~ mü· 
samereye son verilmiştir. 

K mal Kefeli 
t a rafından 
okunan mesai 

raporu 
damın /inkara nalkevinde Azia tlinloJioileri•: 
söıledıği nutuk dinlenmiş, BurüD burda Hılkevlerini• 
Kemal Kefeli tarafından 9 UllC U y ıl döaüa:i mnoaae.betile 

top &amıı bu'aauyorus. H . tlcevoi 
Halkevimizin yıllık mesai lorio, T ürk mbevverlorıaia ve 
t8porunun okunmasmı mü- 'filılı: 111motioia bu ıuuı .. ı rlieil 
f eakf p Zengin bır surette bır bay ram HYİaci1e kutlamaaı ea 
tert:p edumiş olan m üsa· t1tbii ve eA .. it hak ar1uaa blri
mere programınm tatbikine ft ir. 8ayra1111••• lı:wtla .ı ..... 
q~,ilmış, sauf 16.30 dtı Arkadaılar: 

'fii rlr vatHıaıa yabauı ve 
Onuncu yıi mt.'rşile törene istilicı oniulardaa ha:aaı 11t ıklil 
nihayet vertlmiştir. 1 ve llliıriyot aık:ile bitin düayaya 

.Sdbahtan akşama kadar karı• k oyaHı Tilrlıt millotici• l'he 
Halkevi Bandosu ve kdy · dıy~Q hiit vo müıtatil lı:alm 11 ıo 
/erden gelen davul zurna ifaJ.,a dir. Dılaya tariiıuıia w. 111.a 

oiaa devıılariadeaa birı eıir yııa · 
re fakatindeki oyuncular maE ıiUdioi kabul cıtmıyea bir 
Halkevi önünde milli hava· mi11et bıç bi,. aaman yabancı bir 
/ar arasmda tezah:.ıratı de- beyuAduru& aıtıada, yabancı bir 
vam et tli mlşlerdir. klUürıi• •••iri~dc Y•J•yaıaaıdı . 

N tcıki 11a uau111i ber o.a tac .ı r de· 
11kş:ım saat 20.30 da yfrem, butta.tJer, aaitau tler 

da Temsil salonunda l;ti/(r yılıaa, o .. ratler cioturu ••ı'u• 
itil mtJrşiJe g ece progromı

mn tatbıkine b11şıanmışttr. 

Şevket Çulhanın hitabesln 
den sonra. başta Sap11 
Valimiz. Mm/aka Komuta. 
ntmız, Mebuslarımız oldu · 

••tİ••1e.-i Tii,& •ll'•ti ila-••o.ı 
y-i bir bamJeain, yeai bir ıah 
lanmuıto do~maıın ı ınuoip olmuı, 

b• hamlede büyük n dibi bir 
oac&erıa rebboruiile tarlbt bir 
bakilı: tt bütün düayaya bir dııhı 
iıbat ed.1ıaıftir. 1'ürk ıaıUe ti eaır 
yaı•yamu. 

gu halde salonları doldu· M.lli bedatJarı .tabiiia.da aaıı 
ran ha lk re Halkevlilerin milletı ai.o kudret va luınctıAO 
takdfrletile karşılanan lir daya~r~lt Y•~·~k. iakiımıı •1do 
kolu müsameıesi verilmiş. , e•en, f urlL mıUotıDıa_ ıeeaat, ~ 

_ . ıauet ve llabılıyetaao ı_rlvaaca 
re muteakıben Temsıl ko- ş,flerimi&, aaırlaraa ih•aliH uf· 
/unun büyük bır mut afla- ramlf bu ıuıel yurdu m!.laaır 

Çorçil 
Büyük Elçimizi 
Kabul etti 
Londr a 25 ( a . a . ) 

Gazet eler Çorçılın dün ya· 
baucı dıploaıatiana yaptıgı 

görüıme1erı tebar u.z ettiri 
zorlar. l aymıs chyor ki, Çor. 
çil Jakoııya ve Turk.ıye bÜ· 
yük clçılcrıie Yunan e!çtsıie 
yaptı2ı görüşmelerde son 
zamanlarda ~ergıuhk art· 
mış uidug1.1 U..ı.<lk :;ark ve 
Baikanıarda logı1tereoin ta 
kıp ettıgı :sıya5.:u sarılı su-
rette dapıomadara anlaı.mıı · 
tır. J apon büyuk elç sıne 
Sio~aburaa alınan tcd~ır
lcrin ıhtiyatı mabiyette ol 
duğunu temın et .nış ve Lı . 
ii l terenın harbi kazanmak 
azmıni bir kcrre daba teyit 
eylcmif tir. 

Hitlerin 
nutku 

Loodra 25 ( a. a. ) 
İııiİhz matınlleri Hiderin 
nutkunda yeni hiç bir şey 
olmadlğı kanaa tındadırlar. 
liu macf .Her şu noktayı t~ · 
WicıULı &ttit~y,oı tar : Hı tl~r, 

A•ma.n miHetioe 1941 ıcne· 
aıu\.le harbi bitireceğini vaat 
etnuşur. Ha&buki yeni nu· 
tuiida böyle bir te'mioat 
yo;. ... tur. HıUerin lnıHterenin 
19-U kat'i neticoy• alacağı 
t an uda laguiz mıHetine 
va Jıarda butunduğuna dair 
te' wııııne kar§ı Çorçilin ıuç 
bir zaman bö yıe Dır ıoL söy. 
lemcdığı, biaikiı ekıeriya 

l~b2 ve 43 senelerinde ya· 
pıiacak muharebelerden balı 
aet !ıği hatırlanmaktadır. 

•ilJıstleri• kültir ve 111e.IHiyet 
HYiyeai '1zoriH çıkaraafı •llletia 
iıtUı:ı.AJi ve hay•lı ltalumuı"4aa 
e1se:a •• etmiılorııiir . B.nııa içia 
Hallı; Partiı' aia aa• yuuıu fia· 
yuarelc milleti• i,tiaıt , ikti11dl 
v• ilai kallt.aauıaı tealıa etaiı · 
ler bu aalı:Hda ea kıH yeltiıa 

ulaımak içia .le yoai Türle ••· 
betUerlni yaai Hallı:avleriai icar· 
muılardır, Gaye afraada HH 

yahar ıHlttop dedit i•i• mylı:addı:ı 
çatuu• .. ori11i beltleaelı: uzH bir 
ia lıur oiaoaldı Halkı, 6ııalk açiade, 
lulkla birhlı:to terbiye ot•ek, eını 
her bakımdH üatüa bir balo •ole . 
aalr. "° u ltir ır:aaaada aiUi ao 
viyeaiai liyik oldutY•aa •evir.iye 
~ıkaraak &Jir zaruret baLiada to· 
••lli etaelı:te idi: lıt• b11aıaa içi• 
19a 1 de top.aaaa Hallı: Partiıiııia 

i~Qad büyilt kutt!tayıalia tamı· 
aile Tlrktl ve TQri: idoaliaia 
taaaltkaltua.la •• iyi lıtir rol oy· 
oayaoak Halkovleriaia lttıach lr.a
rarlaıUrılaa. 1 t Ş11t>et 19tl yıl.n 
4ia H Halkni açılarak it• i:ııt 

Jaac:h. U.dıa ilk aalerda b• 
miuaeac1eri11 Türk içtıaal llilaye· 
ıi beri114i• ri•terdilı:leri •ilal> t 
••tie .. ier ayaı yal l'iabzaau11 da 
dıbıl oldııtu 21 ve her yıl yii ıloree 
1-lallı:ovıa . a ve halk: o4a11aıh ıçd 
aıunu i11.taç etti. Niteltia •••• .. t 
37" HalkevaH bu yll cM 4 Halkavı 
ve l il lia1k ·•••111& s~ a.ılt 
odaıı katUmaltla Tllrk ialı.:Ulbı ımr 
ea bilyük r•r•l•ri•i• t.bakkutu 
cı•bı yak.11ı4i111 ve daaa içdoo 
t.'mi• eduıaoıı.te4iir. 

B. baltli:ati Bilylik ve Aıi • 
Rciı.cııllltnaruaua .Mılii Şafi.iz 
loöaiaüa hHDıadao turarlayorua 
·• Cuıaburiyot iiaik Partimızia aoa 
ini. ışr.f li11vıi İlunıi, •iyaai bar 
Partiaia .iır çerfevttıodu ııka· 

uk bitün vataallıılara kuııaaaa 
• <;• D ıçtımai ve mılli bliyülıı: bir 
wuHıcH rıatiıu alaııtır. Hılltov-

lNİllİll raru11ı n meaf ut.ıa bir 
irbD ve melieniyot yard11 _.ıarak 

lfı ettıii bayırlı hıaseUor, milıot· 

tea ıu:ıuııai bir teveccii~ ite teıvik. 

edil•ek.t• ve •ıicif.tıudırıi•ai:ta 
dır. Mı11etio ar&QH1 balta bitarat 
ve yaoaac• naiitollaaaiıJaria tetkiki 
Hat ır.evi tuııyetlcriDİD r••iıletıl· 

mesıoi uıtoaeltıodir. lillliln mille· 
tia1 her ıtıvıyıdeıtı llalkıa yiıitıcl 

m cıı o• lf•lıııa Hıuk'evıuırao •Ü•· 
kcııa " l.ao •wlayı.a.laı ı JHp :::ıay ı va· 
ıı ıtaııı izdea Hflfetru~., 

H .. !k.c vl ri laakltıDda 

Şet A ıılü k' iltı fil vtc ı İi , tle
roouı ı.ııycueri aı vo eıcıe eltıderi 

muvauuiycti çoit ıuııd an l rı ruı. 

" P.rtım . aıa, H~tkcvlerılo t Utla 

yarddatlara k.•oataıu •ç•n• v. tıa 
da A.;)ayal V41 ._uıtare1 Dır a . vı ııa 
yaptı ,, 

l9to bu ik.i buyuk Dc:ha U 1. 
ltevJeriaın yLııt itınu bedaı, ı ._ti. 

mai ve küllurei kaiLaaa•a J 1 "Glt 
bır aaıiJ olduraau belirtmet . ;;ili 

Ar luca-.lar : 

Çorçil Türkiye ve Yunan 
elçileııle yap tıgı görü~me
lerde EJenuı orta fark se
yahatinden ve Akdenızdeki 
logiliz tra.tej ısinin inkışahn
dan bahsetmıştir. Turkiye
nin taablıutlerıne sadak ka
lacağına ıtimadıoı bı1dirmiş 

H•t&cıvlori tele ifa4io i1o haile 
ıtitı, meıWeket içia, miUet ·~ n oır 

ıaaıttoptir. i3lll'da 9iJu ötr< l ct:k 

V• • K b* • bi uaey lilll öiıeDeook vı: dklır :ı ber 
ışı a ınesı du~İiC.C ~'1CA &Uilk y.-U,.b .Al(W•'!'O• 

ve Y ınaoiıtanın mücadde
ıine h~yra:ıhklarıın ill'Fc 
etmiıtir. 

Y • I • tüt 'I o mıl!etı:ı ıa !:ıfat.aı l •J,, bi 
enııeştı iu•k ç•lıtııaoaıtt.r. Çrhı·•·· ·· t dır. 

Londra 25 ( a, a. ) • UaHı:ovteıiaıa çaııııaa Hbr ı ea1 

Viş idea gelen haberlere gö ı ıadır. Davamı& -.ı.Ltet •!u.ı ,.., . 
re Marcıal Peten bet kitiiik •eaıyet yohlMia bir ..... -..." .ıi 
bir kabine kurmuştur. Dar- a-••P •ttıti•ı• ••Hfeyi aa ltı u. bır 

aaıaan.ia kasaaaak ve .. dıııijet 
lan d Baıvekil mua vioi, Ha · ufıo~a liyik oid•t••H ••rto .>eye 
ric iy~. Dahiliye ve Bahriye 1,.aai ea üeriJ• ı Yar.ek•. HU. 
Naıırlaldannı Ozeriae almııtır. knltrlai• r•1ul ltu aı&11.&1 

baflaa11ak eaerjile ri ve luı•ot 
oaıelJeriai t•ıkilltlaadıt•aktır. Bı; 
ıu6tol•ri•la ya laız iıialeriai 11y•ak 
ibtia11, iıti.tat ve t•••Jlllori H 

elur11 ol•H bDtlla ... ınerlaria 
Hallı::evleri•d• koadi ••eUeri•• 
UJfH iı.b Jf aeJ.iHı lt1J1ltİll• 
eekleriai r6ıt•r•ef• yeter.,; 

Arkadaılar : 

Hal.knleriad• vazife .ı ..... 
kudaiy•t H •iecbai ... ı.•riyetiDl 
... k•li•elerlo ...... oulNliria.. 
•• Her Tlrk •llatvveri ltllıialai 
iati41adıa4iaa aiya4e b• •iu.tia 
oau yotiıtiraelı: İfia aarf ettiti 
•••t• lıtortl•dır. Hiç lair aak&11, 
lai9 ltir •••ıriyot, bi9 lıtir ... , baa 
beroe ta• •laralt ilioyeaea. H ... 
aüaovvor Ttrk içia ••Yki ve 
bay•b•t tı•iı edeı va millet• 
lterJ}u ol.i•t• bilrjıi•l •• aıtl n 
eı dttıilıt tıniy• ıar.,i ~tta 
yataaınerJik •• iıaulıfıı tla 
icaaı, b;f 4itiai, bit bir •••lt• 
lıtilao .. ktH aıı'.l olaa1aa 71r6, 
4iaılarııa itretaektir.,, 

Arkıdaılar : 

Şiaai ltir as .ta TraU.. 
HaJlı:ni•ia iki ıeaoti• ••liitiaiHa 
tördütl itleri ar ..... röı.&.a , .. 
çirolia : Dokuz koW.. faali1eta 
r•çmiı bulYaaa Trabs:oa HalkHi 
bütla iak&.lar4iaa iatif..._ Nenk 
~ılııaaJarıD& dnaa et•ekteclir .. 

Köyellllı: kaJa iki yıl ifjaa 
9 tlefa kö7• •ita.iı v• it• .-.,. 
lerdo aar•ri 10 lli•tlea faalı Y&• 

taa.1-.la bulaı6ıııl otuk farn .... 
buhneıtur. Bu hhıa plıfaalan 
ferdi olaıldH &iyado difer t•· 
beler İD it blrlitile elde etiilatkte 
n bilba11a kötl H'aıoleria 71 

kalmaaı, •Mera tievlette, • .-. 

millet ••il••••••• yaıatıl...,,.• 
itiaa eclilaektedir. ~6yollük kel• 

bu ruiltriae tioktor, •nll•t, bay .. 
tar, airaatçı, ermaaeı fİliıi lhtiMaJ. 
Hbiı>lori•i ahrak aikroHitl•lsıp· 
yeye ulaımak içia au•i pyret. 
aarfatmaktMir. Köy fHilorini• 
araettiti eaıalıia •••zara eidclea 
röaül ferahlatıcı bir ••liiy.tteGir. 

Dottorlarıa t • laer ı•bede C.atli 
ibtıaaıı dıbıliOtie plııaaları.- fera· 
bat v• vataa .. Y•rliti karııtt•tla 
büraot biui tlaym••ık iakiua. 
dır. Bir kiy ••yeaaıa4ia t••ail 
kel11ua lım.aillori tuaaup ve eoaa 

iet <;!.,.1lallat .aıa kacluraui ruidarıaı 
} obed1yoa ctiralJıicmok üaero topra· 
t•• r••h kat deriali&leriıııo ıöa
••ktuir. K61eiilük koluDua köy 
ıılerıH ait '( eaıyol ıaı:otHUe Def 
riyala ve kıymetH fıaaık miteliu· 
1111 Kbım liuiutaı"ıa baaırlachtı 
vo .tiıJıtevi taraha41H arırocfü• 

tarla .airaah, fı .. k ciikU.ı, eft.ı• 

Ye aflı:ıalama rıoi Herlerl• köyJil 
vatandı1lan11uzıa bilfilorial artır· 
aaya ça1ııma11 ıayaaı tak'dir Yt 
iatık9al ıçıa ltliyırk vaidJarla d•· 

lydıar. 'fOrkiyı.ta ilk 4'efa Trab· 
soa.ta teı••bii• edile• Y• bqarı . 
la• -.öy d•raealeri •• •aveat 
dera.ıt1er• lttirak urolilo alapl. 
mılıt ısteae• ı•J•IÜ• bilytllclitG 
, .. b oidil._.y ... • k'aaar aaaalıdır. 
z,t ... • deroelderi, Kirtfba .. 
doroeııı aıevıiaııJariade biıaJeret 

ıetıılda v. koytü vataadaflırı bir 
ar•J• tepjayaa ve bir PJ• •f· 
ruüa buicıtırea ea fiHJ vaaıta 
°'9a&ta•ar. tlıı yıl ÜOrHftor Cer• 
Hfİ•• ııtiralt ıdoa Hallı:.viaiaia 
111 katuıaHUf Tirk u'a11etoriJe 
&uoas k11S&f• 11111.- autılı:bel 
9a1ı1..aJara •uırhk aabi yetil.le 
MlcMdUıWUr. 

- ~··· Ylf -

DOGDUKÇ~ 

Tabiat ve Kızıla~ 
Bııır üHrl•• ıaman, ca11on 

4/d <1• f elak.t hlllintl.ı aH;on 
T•blat çılıınlrlclarını dfı41& cı, 
•rlcaıındoıt, Kıııl111ı lı•trrlıwrt1· 
•er•• ı,.Jcan o/mayor. 

Hır mıuıimi11 tiııl Jılcor· 
lırı altrnda, ha,ln aı intlk~~ 
Jol• 6lr hadiıenin, i11111tlM ''

111 

llHiı•· 6frcr f tltilcet Jofvtlaforıa 
ra.. 

}/Jcbehar1 ıöıinü açoll l~· 
'-1 . I ıı 

HM Ta61atııt gt,il rın" '"" • 
' ralıan• /.,ah/atan kokularını 

lçlrirken , m afli tölcl,,Je birilcı1t 
hıııtrttlatt bihaberdir. 

To,,rafı il.tine tohorn atma· 
ıa laacırlanen çiftçi, gahtd:' 

J.r r•· plıuk nimete m11ntuır91 • _ 

kot iir ıan a;lar t i•i 11un l!'I' 
,...,, diRer bir ıün uı srJı k.•· 

•il111etl•n gü.nltrce ı•lnak. " ııl 
lı•linae, etrafı mahııri bir hır· 

mını•ra cü •crcı ufratrr; nı 

w1rtlır, nı dekor oı ne Jı tolıu·rnı 
. il ı • 

O.ldıgın top,.ak .. Hıp•ı ı ~ 
siralclenmiş "' çırılçıplak ' 
r.oiatla, /elô.ketzeJ• iıuın boı· 
~ ~lttıııtır. 

YaH ıirigoruz ... S111ı rınlc. 
,,, gsıunfla aerelırtl• ıa~larını 
ı•""ı•• .1ö;üt kö~l11i, çİll"": 
lari Jc.acaklı!JfJ" çınor ıölıılırı, 
!io.,/iıe ıa/ 11/arı oc dı,.i• !'°;· 
ıol•ı, ııyahetler.. B• ,.,.,,,,. ' 
IH f İlUiıtir. 

Ki"' bilirdi lci, bir 111 pnd, 
l•rlatla, Hrlrfınr haı•ta _,,... 
ı• lı•strlanan ılcinleri ıaktp, 

il • "(#UtJ 
lcıi"IİrlNZealc, ôir aile rıl ... "'" ~ 
bir fGWunun laıı•inl kıı••01 
ıhcrin• fırı•tacel< 1 • • . . ıtı 

Soneaharda nekalıet ,..,,,, 1'"1 
6ir Wtıl' alemi hü./ciJ'ft ıilrerı ,.;la• 

'7' ı.ı l, . ı · B•*''"" ı awôl ıenç ıımıı ır, 

iıau• Jc.ırı.,,. ıo• ukulıı ,..,. 
ılık laaoıııuu tırı•ff üı .ıUMI" •~ 
•rrl11nmıılır • lok 

Gik Jara, ııltiıslir pil( 
"' a/qamlar ıırftl'iıJır •. 

B• ,,...,;,,. llöld_.-U "'°',. 
"'" . Jaflar, alıo içi""' ıııtrııott ı.lü 

,.,,,,. ıur•pltır, m•toıil••.lı .
1

• 
Jı'll ti• 1 tı aı 

lar o• ••lı 14 
' '.' Jol .J#r .. 

· •nJı çırpıtt•n, i11illıll I 
ıçı bl '°1•· 

D J rk•• r arup, aaru. /t»lırl"• 
rnütJıiı '"' rüzf"'• blr 
hlr 6lli11medtlc fılôlul 1 • • 

lı. lıa1ıtır111, '° 
Kııla!Jız; ıe ır Hır 1,, 

haıatı11t1 11jııctrtııııJır. ı 
kapalı, bdiı1'• lı.aı•1 /topa ı .. 

J fıriın-. ""' I'" Sol~· °"• tlorı, nlıelıllf,. 
jınları, çıj ıaı&a -ı ıörl• 

·-itt nor ... -
Hır '"""'"" ojlıı,.. ıfl· 

ttriıü,... aiıııı• Ade~. ıtui birla· 
ıırtın, bııçalat~• ~a ,.Atlım ol1• 
rof etmılc. muıkıl.. . irotluin• 
6u agkırı hadiı1/1rı / tir 

ı. ..ııst•r p • 
rant ıJıntemılf.teıa k· 

. - - ıeçımellll 
Ftlıibtın onu~'-

111 
Jaııııa 

tın o• lclblf bir t~'"'u;~tlir. 
aoramClfltalctan mıılte . - J 

Jı I ""''"''"'•' Böglt bir ·• ? 

' 
eaJr. ır nuııitllr 

ııfını " IJ • {kalinJen 
Cımiıttin ""'" ~? 

d•ltuı Kıuloy dıl!l llU 

" . htlli"'''"'' .,.,. I'. rçmıı - J[k ,,.; ? 
J ıor••• ııjıttaraJc, gcıre.ım 

. li en 11 ıalc 
lnıon her ;11ıima • i 

" mıdrır v•· bile olı•, dılıiüanı• 
tinJı keldı~a. Kı~ılogı, ın ylco· on•.,._,. 
lci11inll• ıörecılc "' 

ti' • ş 
Bıı J•ı•nc• il• dir ki, •· 

J ıınelilc lt.ont
llatın ıon 1ı111ı1n••• • K l 

. i aapacak. olan ızı agın 
''''" . h• toplant1111tı her,cattla 6ckl~-
ıor cıc ona 11u1.cıa//8k.igıti1r dı. ,.,., ... 



-.:...İlııİİ2iiııiiİfllllİŞlıııiMiiıılıi_ıf_T9_4_1 _________ ._T ---.:ım~www~-=w=.---=ıJ ,.1!NJ~l} -~'!"'~~&ı:~::ı:::!!!!!"~~~~=~~~~-------ıı:z;ıı:~~~~-------...---
• ı. ~~;-;:~;ır Afrika ve Akdeniz H 

~-----..._--4 p a 1 t 
v erı 

Ne diyorlar V e 1 0 m e S 
Ne konuşuyorlar 

- Bu günlerde sizi pek 
dalgm. •fesli Ye meşgul 
görüyorum? 

- Dehşetli fiyeYri için· 
d•ylm. Münür Serdar nab 
zıma baktı Ye cuma günü· 
ntt lta,ar geçer dedi I 

- /il/ah iif a mur~ff tJ· 

kiyetl I Ihsan etsin .. 

- halkerinin yıl dönü· 
münde bulundunuz mu ? 

- Elbette. o fusat ka-
çmltr mı. hiç. 

- Temsiıinden 11/ da 
bütün saz. oyun Ye h!re· 
ketltJrine kadar serapa mu· 
r•ff 11klyetti. 

Yaş!lsm H•lkeYI genç· 
feri I 

ffkçaabatta kasaba 
içerisinde Evk11f11 ait bir 
tar!• seneYl BQ lir• icar 
.6etirlrken 230 liraya satıl· 
m•ş I 

Avrıapa'dalci harp, rü11 reç· 
tilı:çe bir tayyare harbi mıhiycti

Dİ alaıılcta vo lnıilizleriD buada 

daimi bir üatüaliğli ı-orülaıı•lde· 
dir. Fakat Afrika barbi11in iıpat 

ettiği bir fOJ varsa o da, bava· 
cıhltta tayyare ve malzemeden 

fa:alı pilot ve yürek. meaeleıiain 

rol oyııadıtıdır. Oolen baberlerd•n 
ÖfrHdi~imi:ı:e göre l11gilizltr Sey· 
di Barraai'ye illt bücumlarını yap 

tıkları uman 16 tayyare ltullaa · 

mıılardır. Fakat o şekilde baıeket 
otmiılerdir. ki, ltalyaıılır lcgiliz· 
lerio 1 OO'J tayyare ile hücum et· 
tikleri zannına kapılmıılardır. Çüıa· 
kü logiliz filoları çok yakın olan 
kendi tayyare meydııılarıııa çabuk 

gidip döamüılcr Ye her srıforinde 
bamuleleriııi boş ltarak deYridaim 

yapmıflıırdır. Buna mubıbil (Jı az 

ziooi orduıuoan emrinde bulu;ıao 

1500 tayfarc biç bir iı ı-örem• · 
mittir. Çür.ltü bu tayyareleri ha· 

valaodıracalt pilot bulucamamııt•r 
l~in en dile.kate Ş\yao tarafı 4udur: 

sıetice ıudur: Harbin birinci un 
•ı.ıru ceurettir. Ve A~deoiz'o 
"Bizim deniz,, diyip cnu ltalyon 

rö!ü halin~ ko·,.mık gibi ham bir 
bayale kapılan lta'yanlar nihayet 
bir zafer için lizımgelen birir;ci 
unsurdan •abrum oldul:larını gör 

aıüş1 ı.:rdir. Gençlerini harbe alış 

tırmalc için onları aıezbııholara 
sov" edip erada iküzle.io naınl 

kesilditini ızösteren, taın koknın 
na lı1mık isteyen ltara g6ınlokli 
r,.1 ınio hakikate bu •un buruna ıel
di~i zaman nasıl heyce clıındığıtıı 
ba ıııoo Afrih bMbi bixc geni~ 

ınil~yastı ispat etınit bulunaıalt 
tadır. 

Cesaret ve meharet, hyyare· 
ye benıin kadar lazım bir ıı:ıad· 
dedia. Fa!tat mııalcsef, benzin ıibi 
ıentetik bir tarı.da ist'hsal oluca 

maz. 
' ş: 111di llalya'aıa bütün ü idi 

Al 'lulnrcladır El yardımile idarei 
masıııhııt edip, zaferin vu lnlıoa 
uloş!llDk kayguıuı:ıa düşrnüş ve 
S'.oilya'dalti hava meydnnlıırını ve 

bilb:ııısa Kattuıia'yı Alrnanlora aç· 

m•tl r. ~on Mu11olini . Hitlcr ırıü· 
li!Latı • dıuı ıoııra bu yardımın da 

h11. ~eoiıliyeceğioi hesap edebiliriz. 

1 • 

Avcı hyy relerinin gilndii:: lıi1 · 
cumlnrtnda oyrıodıkları büyült tol 

de m lı1!J1dur. Ş'mal denizinde ve 

Atlaotik olı.yanoııunda bütün lnri· 
liz k::ıftlelerini buolnr muhnfazıı 

etmişlerdır. 

Sözleri • izi hülll ;n edobiliriz : 

Alman yardıınile dahi A\:deaiz ve 
Afrika mcseleBİ mihverin lehiDO 
bir iııltiı f knydelaıemiıtir. Bu 
ltalya'dı morali takviye etmek 

şöyle dı..r un bilnkıs azaltmıştır. 

İtalyanlar bugün bir Almao işga· 
Jinden ecdişe ctı;eler yeridir. J)j. 

ğer taraftoc Almııolor JtDlya'ya 

geçmekle cephelerini gcniıletıniş. 
ler ve İ:ıglltcrc üzcrice yaktıkları 
akınları yavaşlııtaııılerdır. Holbuki 

Afrika'dıı c:.aur logiliz pilotlarının 
emrine her güo yeııi Aaı ri 110 

tayyıırelod i'elmektedir, 

Vaziy'et şudur : ltatyınler, 
bütün Libyu'd iti tayyare wcydau· 
larıııdııu ko~ulmuştur. T oorı.ılc,un 
65 kilometre rartmda tavyare 

mcydaoları bıle lnıııızlerdcdır. 

Belediye Riyaseti den : 
Ölçül rin ser •. 1 k mu 'tyene ve damga lşltıri 

hakkmda; 

1 Senelik mu'Jyene Talimatnamesinin (11) 
inci maddesi mucib ·nce baş/Jyac~k senelik muayene 
ve damga isleri J~ mart 194 l gününden 15 Nlson 
1947 günü akşa'11ına kadar devam edecektir. 

ff - J9lf l .damgas1na tabi her ölçü ve tt1rtı 
aletleri Nizamname ahkômma göre temizlenmiş olı· 
rak getirilecek. toz. pas ı.-aya daha kurumamış bo· 
ya gibi muayeneyi ve damgayi güçleştirici kirli olın· 
far muayeneye kabul edllmiyecektir . 

B - Muayeneye tabi her ölçü ve tartı sahibi 
ker,dilerinde bulunan mü acaat k6ğıtlarrndaki numa· 
ra s1r11:rlle Grup M_rkezi 11 ar /o'1emurluğu·na müra· 
cııot edecektir . 

2 - Ellerinde mürt.cC'at kağıt/an buluntJn öl· 
çü s6hipleri yukaıc'B yazıll fl. B m ddelerini qôz 
önünde tutarak ölç11/erin Q, up ~y-ır Memurluğu· na 
getirip da'11qa/at/1tmaları ve yukarda geçen mezkür 
müdd t bittikten son ;j el1Pf•'ndeki müracallt kağıt· 

larmm bir hükmü kalmıyacağı gibi damga/attırma· 

dan kullanan ölçü sahipleri lrnkkrnda şiddetle ka
nuni takıbat ynp1/nc"ğı t:.he nmiyetle ilan olunur. 

1-2 
- Evkaf malı olduğu 

içlmni ucuza gitmiı 7 
- ,..im bilir.. lf Jan ka· 

z•nmısl 

İ•gilizlor ltir çoit bava meynarıla
rnıdı 1'yu,lıyao tayyareleri, tıplu 

ııiaek kitıdıaa yıpııııuş ribi av· 
lamıtlırdır. Y ılınz lıgazıli tay ya· 
re meydanında 40 tayyare bu ııu 
retle ateıe alıamıı ve kömür b•· 
Jiae kalbedil111iıtir. Halbuki t yya 

re h6cıımuoa kar41 ytrd• bcluoaıı 
tıyyırelerin eıı biı ir.ci müdafta 
tarzı bualarıa derbol bavalaomeaı 

Bu ıekild~ Almaoıarın Afrı 
ka'Jalıd ltalyao :ınfcrı içio dolıa 

aıüessir bir yardımda buıunınaları 

imlcı.ıoıızdır. Çunkü yardımı yapa. 

na, ynrdım yapılaoın da yardım 
Fakat bu yardımlar, logilızlere etuıeıı geı ek tır. 
bir darba vuraıaktua :ı:iyado Itııl !-----·--=----=----..:......... Okum su açılıyor 

d n: 
Seyyah 

ya'aın aabili vaziyetini tutmoğa Ha 

K 1 l•k dır. Fakat ltalyaalar biç olmu~a 
iZi ayın Sene 1 uçmak •esaretini keodiıinde rö 

K • recıık pilot bulıımamıılnrdır. 

OngreSI Hnlbı>lti ltalyaa tayyareJeri 
Kızı/11.y Cemiyetinin Trab feoa tayyare dctildir. İtalyan fab 

zon merkezi umumi ltong· rikaları ı.,1.ı rri mini tutabilıııelt 
resi 41 subat Cuma günü için kilfi aıiktaıda tayyare huır 
.saat 20 de Halkevi salonun- ıam•ıtır. Fııltat yalnız baııoa tay 

tia yapılacıtlc ve ruznamede yareoia hiç bir kiynı11ti yolttur. 

yanlt maddeleri müzakere Pilotsn tayyare, bir alüminy11aı 
t!decektir.. Y•lır.ıadeo farlı:aızdır. Görülüyor 
--------------ı iti, ltalyan bavacılıtı da, İtalyan 

Kızılay Riyaıetinden: fıloııu ıibi mıhcaptu. Bir ufak 

Nizam11ame hükümlerine orkcsç• ltarekot karşısıoda, utaD 

göre Kızılay heyeti umu· makta ve kıp kırmızı alev lceail. 
Jllekt pir. 

miyt!si 28 Şubat 9'1 Cuma 
günü s~at 20 de H11lkevl İtalyanlar nihayet kr.ııdi va· 
salonunda toplantıcaktlf. ziyetlerioi aolcyacalt derecede biı 

feraıet göıtordikleri İfİD AlmH· 
Sayın azalartn teşrifleri ri ya'daa yardım istemışlerdir. Ve 

Ca olunur. Almaa yardımı da illt önce bir 

M • hava yardımı t~lduıde tocellı et· 
OğQZQ ICCr ıalıtir. Şimdi Alaıaıı havacıları 

Norweç'to oldufu gibı deQ'il, fakat 
artırması paratübQz ltelyao topruları•• 

V·ı • t Dai İ E iomektedirleri Fılbıkilc• ttalyanl•·. 
1 aye D- rıa AlmanlardH otrenc.c.:klerı 

cümeninden : şey yok.tur. Oıılar hav6cılıkta kafi 
HıHtd Ahllllebea(o Mnlılt· 1 milr.tarcla malOmat sabibidırlcr, fa 

Ua •ıhalloılade Jent ıoknkJs · kat bilmek baka balta tatbılr. ede 

kl 19 No: la mafnaııaın 11bik bilmek yine başkadır. Hele buoa 
ltar bed•ll elaıt 55 llrı lıerio· bir da Öiüm tehlıkeıı bincc::k. oJur 
ti111 kirayı çıkerılıuştır. aa ı ... BuDdıtn çıkarabiltcetıııııiz 

lıtekllltrln ller fil~ EacB· ---
aea kalemine mOrıcııetlan . 

1 -3 Tarla • 
ıcar 

hizmet ed(oıılttir sanırız. 

Fılbakika Almanlar, şia.di Alt. 
denizi lngiltore'ye darbe vuraıalc 
için bılv111ta blr hedef olank al 
mışlar, ve müle•adi hüc .. mlara 

bıışiaıaıılardır l·k hı:def Malta ve 
lnıriliı: filosııdur. Çünkü Molla 
Tunu•'1a .Sicılya adası unııın iıı 
bak;aıdir. Ve bı.ı ilioı:.rla ıark: 

Altdcoiıi bıilımıılttaJır. Eğer 
Malta düşecek olun~•. loıillerenio 
Ak.dcDiıiıa şarkılo ırarbi arasında 
muvasalaııı teıilecclı:tir. Bu bakım 
dan Alaun tayy relerinin lngılız 
hloı.uaa hücumları aıtmıştır. Falcnt 
ııoıı btldiseler• v• biıbo1ısa Sou· 

tamtoa ltnıvazörur.ücı batırı.ınnaınn 
baltıp da Alın3ııların Akd•rıızde 
mühim bir ailı:.imiyet kurdukları 
2anoedilıncoıcktcdır. V ııziyet bili· 
&ıı 1öyleJır: lnrilizlcr, lıalyanla· 
rtD ~iıadip kadar tuip ettikleri 
aauhteri• hareket tarzıllll bıkıp 
Alr.Jeaizde Pervasız dobşma~a 
başlamıtlardır. Alııı olar birdenbire 

ıeJdilclerı ıçıa Jnıılızleri ani lııs · 
tırmı4lardır, Soutamptoo ltı uva:.ı.ö 
rüailo batııı harp b'tlay11lıd6nbcri . 
hııılızleria ilk dofa maruz kaldık· 
ları büyült bır ı;iyhdır. Oıılar ıs · 
fıl •Vhıuıııııhırdır . .Fııkat ycai ıo 
feleo hııberleıdeD Öğreniyoruz kı 

laııli:ı:ler Alııı ani rıo pıko bucuaı. 
larını kaı ıı ltifi mi.darda avcı 
tayyareleri buh.ıodurma~tedu lar 

...._ .... -. .._ ...... 

artırması 

YENiYOL 
Haftada iki defa çıkar 

ıiyaıi 
1 

Belediye Encümeninden : 
Detırm_code~ede kain Belediyeye ,.it biı kıta tarlıııuo bir ;ıeoe· 

l lilı: icarı 11 guo nıuddetlo açık artır•ağa çıkarılmıştır : 
Artırmıa 2ö-2-941 Camı rünü uat 14 do iora odilece2iaıi:_o 

taliplerin ayai gün vo ıaatta temiaat maltbuzlarile birlikte eııcümooe gazete 
Basıldıfı yer : Trabzon 

Yeniyol matbaası 
Umumi ııeş-iyalı idare eden 

Bekir Süküti Kula~aızoğlu 

Fia ti 4 kuruştur. 
Reaml iliolırıa ıatırı : 

1
20 lkinciteşriııden itibaren 

1 O k!IJ'Uf tur 
naııtı. ,,.. aayılu ıo kuru:;tı16:. 

1 

uıü racaatları i14ıı olunur • 3-4 

!-rc;zorlıkla köprü inşaat eksiltmesi 
Vi1a yet daimi encümeainden : 
Trrbzoo - Glresoıı sahil YOlunua 2a-l-74CI ıocı kilomgtre 

ıhıde 32~0 Ura ~i kuru~ keıır beielli Aktıkale kOprDsU lıış sı 
bir ay lçiode ve p:ızıırbkla ihalesi 1apılmak azere ı2-3-0H 
tulhloe ttndar teaıdit edilmiştir. Muvakkat l .;mloıtı 2~2 lira 3ô 
kuruştur. lıte~lllı1rlo muvakkat temloatlarlle vilayet daimi encQ 
men kulemln• ınUraceaUıırı liao oluaur. 

Trabıoıı ıcru dillresJndeu • 

öir b.,ı çtua dolcıyı mahcuz 
fe sıılltl wu tr~r bı.uuuan vu 
yeınlıııi ov uuU vu~ur t r•fu.ı· 
dilU tqruawıuu 1:>UU ııu ıı;ıywtll 
tl4kdır euu"u Youıurıu.u.ı 1.alo-
wı:ı:ıc:ır '-0.YUnuau l vuuau aJJ 

Halke i 
Okuma çağı d şrndcı buıunan okuma yazma bilme· 

yenler için Halkevinde bir Kw s açılacaktır. Bu kursa 
dEvam etmek isteyenl r her gün Halkevine müracaat 
ederek isimlermi ka•ıdettirmelidirler . 

tur lı vo DJ • v: UU..ıUiıl a;ay1011 ~ 
ş .ırlıi:uu llt;.)"'11 o~tu uuveyıu tın· p 
lK11~l "4flhUI 1'.UWUf Oit.iU ~ 

Meııw~t uua.~~. ı td çaıı.ı&ı ~l 

u uu yıı..ıo .Meuuıel 1uıaı~ll&ı 

c.ıcıu uoau t<.1111.ıi..aw u., Wtııi\iua ı 

t1u11urngııj q~ l:U.aiıSOlJtt l.!l lllıi'tı•l 
ula ı:rtıru.uıau :lti-3-~·H lcrilli.u~ 
musıuııt t.:uw11 .:uoU ıt .. t 1-4 
dea 15 kaaıu l'rutı:ııoo loru <Jııi 
.eı:tı sa.ı.O..ıuuda ıc.u tıdllcCd lir. 
Arlm.ua iJrtu .. lllı: ı 1 mart 9H 
cı.ıwıatesı gı.ıuUudc.ıu ıllo Ht4 

Vctl:i-l&.> fo: ıle ııer Ke uı ~O· 
rnuUill'ilii ıı;ıJ ıı<;ıKlır. Aı:urw . 
:; a ışttraıo. ıçıa )' u uru1.a ynıtı 

ıuyılhıUü 1ıau .. ı b1.1ı;u2u a.aıtlc· 

uuatı pı;,y Yttyıı mtııl oır oauku· 
DlU ldUll<lı:ıt lll@lf.lU l)U t Yill \lÔI• 

iec~k.lır. Ivı.HeK suo101 aliu.:ak.u 
larha lltzc. 1aa.ıac.ııuhıu ve it· 

tilal Uli.iı.1\1 il uıpHı.lliill ~ıl)H• 
meutı.H azcı ı:ılluJU lluiuıuıuı 

.buaw.1w f lll.ı; v~ wııs.11!4 dı:ır 
olau ıaataı .. rıoı i~uu u&u teri· 
tııucıeo ıtıl>:ıreu l.> gua ıçımıe 

evr<iKl mu.,bi~eıe 11tı bı.rı.ı&t~ 
meru urıv~ tıwıt._ t>ucıirwe1erı 
ic11l>e::dı:r. Akıu .ılıtdlcda bak.tarı 

~, B 
TRABZON -

Doğ'u Türkiyenin En Ucuz Basım Evi 

tı1pu sicllilo ıııbit oıra dıKça 
satış be:tellnlo payleşmasından 
buiç kcıhrh:r. Oöiterlhuı Kllnd 
artırmaya i~tinık edenler artır· 
ma ş.ırtııauıeıini okıımu ve 
lUzUumlO. wtılllwat alm11}t ve 
buolıırı tamamen kalıul lwlş 
ııdı.toluıourlar. lfühıcı rtırmı.d 
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