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Türk köyleri de 
yaşayan dört 
başh canavar 

Sıtma Firenci Trahom, Verem 

Bir avuç toprağa kadar patates 
dik , bu dün yn yangınında memleket 
ve milletinin iaşesine en büyük yar 

dımın olur. 
' ' .J 
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Haftada iki defa çıkar --
Sahip, Başmuharrir i: Bekir Sükuti Kulaksızoğlu Şubat 14 Cumartesi 

Fiyatı 4 kuruştur İlan satırı 5 kuruştur_ 

1 

Singopuru 
bekliyen aki
be:tten kurtar-

. Tütün Satışları Si gap run üşmesı 
kap'lh o zengin Molaya yarım· 
ııdosını bir kaç çorpışcnadıın 
Sl)nra zaptettller. Buoua oze· 
ılae muherebe ve muknveme· 
tin Siogııpur'.:lıı yupılıı'Cağı, On· 
çekilerln bir oyalama işi oldu· 
ğunu adeta tabii görmek ıaıım· 
geldi ise de bu sabahki j ıpon 
teb\"ğl 48 saııt b'le sormeyen 

il 

uc Piyyasa ayın 25 inde açilacak 
logillz imparatorluğunun 

çok kuvvetli bir kalesi olan 
Singapur'uo jııponlar eline geç 

Gümüşanenin bulaştığı 
tifusu Trabzooa kadar nak
ledenler oldu. Şehrimizde 
düne kadar 8 den başka 
vak'a olmadığını tahkik 

ettik. 

mak imkansızdır .. 
Karadeniz mıntakası 941 

mahsulü tütünlerinin satı 

L Jndra - 12 ( a. a. ) şına bu ayın 25 inci çar
Smgapurun düşdüğüne dair şamba günü başlnnacağı 
olan mi~ ver iddialar/ mev Ticaret Vekaleti tarafından 
simsizdir. fllmanlarm rus radyo ile ilan edilmiştir. 
yada yapdığı gibi japonlar Karadeniz mınt kası mah 
da hadıst:lerden daha eve/ sulunden olan ve 3 milyon 
davranmak istemiş o'salar kilo olarak istihsal edilmiş 
qerektir. 1 bulunan Trabzon, Maçka ve 

Muht<tem okuyularamızla 
bu tüyler ürpertici hastalık 
üzerinde biraz başbaşa 
kalmak ihtiyacindeyiz. 

Umumi ~harpten e v e 1 
Trabzonu yakıp kavuran bu 
mel'un hastalık ıamanımıza 
kadar tek tük vak'alar yap 
m1:ı.ktadır. Sırayetine ve ge· 
nişlemesine de meydan ver· 
diriımcmektedir Çok senenin 
de vak'asız geçtiği görül 
müştür • Bu defa 8 tifus 
vaıs;'ası kaydedilince işin 
nasıl bir ehemmiyet aldığını 
derhal hissetmek kabıldir • 
bu bulaşığa sebebiyet veren 
Gümüşaneden gelen basta. 
lardır. Gümüşeneye sokulan 
bu felaketin Trabzona gir· 
memesi işi derin ve israrh 
bir teyakkuzla ele alınmıştır. 
Ve bu hususta da tek bir 
v&k'a mevcut değilken sıh
hat idaresınce balkınıızı ay
diolatmak ve tıfusa tutulma· 
manın yolunu ögretmck gıbı 
ledbırler aıındıgı malumdur. 
Buna rağmen Gıjmüşaneden 
gelen yolcular arasında e::ıd 
olunur ki tıfusu da bı:raber 

Şu da muhakkaktu ki Pulathane tütünlerinin sa· 
singapuru bekleyen akibet· tışına da ayni günde ba~la 
ten kurtarmak imkansızdlf n caktır 
Bu akıbet japonlarm ma· Tülün fiatlarmın zürraın 
lezyaya t.:tkviye kllalan istihsal masraflarınm fazla. 
get1rmelerine enqel olmak lığı gözönüode tutularak 
için yapılan teşebbüs akim alakadar Vekaletlerce geçen 
kaldığı, yani oren okovel sene fiatlarınd.m yüksek 
ve riyan ZIThhlrırmtn battığı olarak tesbit edileceği an. 

_qün belırmiştir. 

Bununla beraber Singa
pur'un zaptı japonlara çok 
pahallya mal olacaktır. Bazı 
mütehassıs/ara göre singa· 
pur düşer düzmez yeni bir 
muha,ebe başlayacakttr. Bu 
muharebeye, lehimizde bazı 
şartlarla baş/a17Jak, teşeb 
biis deıecesine baqlidır. 
flmt okyanusunun müda· 
f aası da ingıliz ve amerikan 
amiral/ık d"irelerinin ala· 
caklcrı kararlara bağ/Jd1r. 

' getirenler oldu. Yol degış 
tirmckle temızlıl< muayene-

' sinden kaçmakla ve vatan· 

daşlan içın öldürücü mık
roplar nakletmekle ne mu
azzam hat lar ı~ledıgını, 
nasıl bir hıyanette buıun 
duğunu t:; •• &111yen zavalhı n 
vilayet hududunda daha sıkı 
bir kontrol . ve muayeneye 
tabi tutm k vazıfesinın asla 
gözden kaçmı)acagına ıtı· 

madımız vardır. 
Şımdi, anl.ar çağda olan· 

larımızdan büyüklere kadar 
bütün bir dıkk tle bu ca
navarın ağzının büyümeme· 
sıne çalışacağız. Eger korun
maıt vazıfeıerimızı harfı 
b rfıC>a )'apt.ğımız takdırd.: 
ıokulduğu her bunyc:C.e ölum 
vak'ası yapan bu mei\ın 
nıık. obun biıkmü, ancak bır 
k1tç vak'adan ıbaret kalır. 

Ve bız de böylt;ce tehlıkeyı 
ıavabılırız. 

Sari bütün hastalıkların 
daha genış bır bulaşıklık 
doğurmaa,ası ktyhyetı b zun 
elimızdedir • Hız böyle an. 
larda hjıkümetin tavsiye
lerine ne kadar yaklaşır ve 
tatbıkmda o derece bır 
alaka titidigi gösterirsek 
tehhkeler rüzgar gıbi geçıci 
bir mabiyet alır Yanıbaşı-
11uıdaki Gümüşanede tıfus 
'Zuhur edince aiınan tedbarler 
Gümüşnne yolcuları üı.erinde 
temizlık muayenesi yapmak. 

Cemal Rıza Çınar 
Arıuı•• i ıde 

Singapur'da 

lngilizler 

çekiliyor 
Sınqapur - 12 ( a a ) 

Düo akşamki resmi tebliğ: 
Batıdan gelerı düşman ha· 
ı eke ti şehlT istikametinde 
gece şiddetle devam et 
miştir. Düşmanın iıeri ha
reketi tanklar ve önemli 
sayıda bomba ve av uçak· 
farı tarafmdan destekleni
yor. Batı bö 'gesini tutan 
kıtalanmız 1 qeri çekilmeh 
zorunda kalmışt1r. Batı ve 
şimal batı kesimlerinde 
şiddetli muharebela devam 
cdi}'or. fldamn doğu kıs· 

mında düşman fdalıyeti 

l/aflf olmuştur. 

Macaristanda 
Adam başına 

200 gram ekmek 
Zunh - l 2 ( a. a. ) 

Budapeşteden bildırıldi9ine 

göre /r1 !lCa11standa günat:lık 
ekmek sahımı bu günden 
WtJdrt:n adam Ddşma .i.)U 

gramdan 20U gıama wdı

nlmıştlf. 

•• usamere 
idman Gücü gençlik Ku· 

lubü tarafından her yıl 
oldugu gıbı bu senede bir 
temsıl verileceği. hazırlık 
ye ça ışa.alaflaa başlandığı 
haber alınmışdır. 

Her sefcrmde muvaffak 
eserler veren gençlerfmıze 

bu defada bcıiafllar eti/eril. 

Tütün 
işleme evi 
Valimiz İnhisar]arın 
işle!'lle evinde 

Vali Naci Kıcımao bu 
gün saat 10 da inhisarlarm 
yaprak tütün işleiDe evini 
ziyaret etmiştir. 

Muhterem Valimiz iş 

hayatım genişleten ve bil
hassa bir çok as"er aile
lerinin ve dul kadınların 

çalışmakta olduğu bu i~ 
yerinde gördüğü intizamdan 
dolayı memnuniyetini beyan 
etmişti'r. 

Amerika ile 
Vişi arasında 
Vsşinyton - 12 (a a) 

limerika hariciye müsteşafl 
demistiıki V•şi hükümeti 
ile yapılan müzakereler 
ciddi mahiyettedir. Konu 
şu/an meseleler amerika 
birleşik devletlerini bilhossd 
alakalandmyor . Şimdilik 
bun/an münakaşa etmek 
isfemivorum. 

Günün parolası 

D ünyn) ı snrao bu amansız 
Jıurp kasırgnıı önünde mi1· 

18U dimdik tlurdurnn, bu har hava 
ve rtfuh lı;iııı:le yıışııtnn lıOyQkle· 

rlıai.ı: gOnOn parolaınnı da vermiş 

bulunuyorlar • YeryOzQnQ batıınn· 
başn lıükmil nltıııa ulan bu bıılı· 
rno lı;ınde yurtdu,lnrn vazifeler, 
kutı;al yükOnıııır ltH·c.Jıg ııdıliyor. 

ıurilıl forugut, fodnkilrJık ve 
knlırıuuauıık dtılilnatariyle dolu 
!ürk ıııılleıinin hor ı;ıığau ve lıer 
&l'(tırdu oıııugu gıbı ııu deıa da 
bUtUıı ııı11uı1ııt1 u,acağı bütün r.or· 
lukıurı )clluc.,01 e.IOtılLı:lıa tubııoır. 

Jı;tıhsıılın arlmnsınn bütün 
kuvvt:lwıır.111 ı;aıır;acağır.. Ioııruğı 
olmnyunıar ıılnnlıırı teşYık educıık, 

oluoır t<)k aııtım dahi bırukwn· 
aıın ~kecıık 'liu tıı~ecıık • 

faımrrufu, azanın tıısurrufu 
lıepiıııız vatnu \'tı wuıet içıu eızuw 

ve kut•al bir vnzıfe bllectgız ve 
buna rıayet edtO gız. 

Mub tekiri en IJÜ) ilk doşmnn 
diye tauıyucağı:ı;, ihtikllrla bütün 
ku' vutıııılzl toplayurnlı: mücadele 
edeceğız. 

\'e nllınyet gtıroı:eksln oglum 
elrafı ıınrnn fırtıua yurdumuza 
g .. ıwo.> tı eeııurul o om1.> ucek, bu 
wuazLuın kale.>l lılt; bir zaman 
a~ı&llU) 11 ukur. 

!aşılmaktadır. mest bıtrp stratPjisl ve lagillz 
ilin edilen satış günü prestPii bııkımmdan mObim lA 

yaklaşmakta olduğundan slrler y ırattığı iddia edilmek· 

zürra tütünlerini şimdiden tedlr. 
inhisar ambarlarına naklet· 1 - Hadise evv la b'lyret 
meğe ve eksperlere muayene vericidir : 7 6irioci kllnuoda 
ettirmeğe başlamışlardır. harbe girdiklerlodenberl jıtpoo 

lar Oiılerloden llueket edPrek 

bir hareketten sJnra Slngapu· 
ruo da ellerine geçtiğini ııao 
etti. Olııyların bu s >Duacuna 
gOre ioglllz beztrlıklıırı ve mu· 
kavemet şansları. meğer j ıp:>n· 
lar tarafından önce bııtırılao iki 
zırhlının varlığına b ğlı imiş. 
Onlar orta.fon yokoluoco jopon· 
lorın önünde c,ddi bır engel 
kalmamış olduğu ve sıogspur'uo 
ask~rl kıymetioto de zırtıJılarla 

Bu sene Trabzon ve Pu. hemen hemen hiçbir ciddi mu· 
lathane Ltütün satışlarının kavemet ve Pngele uğramadan 
hararetli olacağı ve inbi- adaları. denizleri nşıp Mnhık'l 
sarlar idaresindea mada yarımadasına ayıık bastılar. 

Fakat herşeyden önce iki bil 
Celal Nemli, Başaran kar· ynll lngtllz zırhlısını batırmış 
datla, Münir Serdar, Hamit hırdı. Jeponlorıa bu muv11ftn· 
Kamil, Abdurrahman Sezgin kiyetl onlara dentz yolunun 
ticarethane:erinin ve diger serhestisiol temin etmiş ol· 
küçük alıcıların da muba- maklaberaber bilhassa Malaya'dıı 
yaaya iştirak edecekleri sert bir togtllz mQdofua~lle kıır· 

beraber dnhu o garı der.ize 
gömUldOğU şimdi onlttşıldı : O 
uıslde j1ponlıır Slngııpuı un 
zuptı dolayısile bugoo adeta 
modası geçmiş bir l>ayrnm ya· 

şıtaşecııklnrı tahmin edilmişti. 
yapmakta oldukları hazır· Falcat olaylar hiç te bu tahmine 
lıklardan ani şılmaktadır. uymadı Knacuk ormaolarlle 

~-~-

ı.-ıyodar demektir. Buouolo be· 
raber paslfık harbinin bu sııf· 
basındaki sonun.'.:a bu kadar 81 

zamanda v~ kolay varılID 81 

gerçeten hayrete <teğer. Dem k 
ki lagill"ler lmparatorluklnrıoın 
bu yöndeki te eline taş o~ımık 
yalnız lk:i zırhlı koyma la ıktır 

Doktorların top antısı 
Htr ayın ilk lınf tası veril· 

mel<te olan tıb~i müsamere dünkü 
cuma Rürıü sMt 17 dı: Sıhhat 

Müdürü Şükrü Gök<ı11'nrın r~İ~· 

liğinde askeri "~ sfoil dokto•· 
ların içtirnaile Halkeui sa/o 
nunda tekrtJr edilmiştir. 

Sülfamit ilaçlnnnın haçta· 
lrklar üzerırıdeki fesirleri hak. 
kında verem disparı'>er baştabibi 
Trırgut Tare~11'ın /t!rıni 'll'" ameli 
tetkikat neticesi knnrısrnaııından 

sonra bu aıevı:rı etrafında has· 
tane ba$labibi Abdullah Zaralı

oğlu müşahedelerini Vf' tecrübe 

Singapur 
maholleler;nde 
~ondra - 12 ( a. a.) 

Dün singapur durumunun 
vahimleşmediği ve hatta 
bazı belirtilere göre düzel 
meye yüz tuttuğu bildhil· 
miştir. Bununla beraber 
japonlar singapur mahalle· 
/erinin batı hududuna ka· 
dar nuf uz ettiklerini ıddia 
ediyorlar. londraya gelen 
haberler müdafilerin bazı 
istikametlerde karşı hücum 
yaptıklanm ve bu /, ücum· 
Jprda bazı muvaffakiyetler 
kaıamldığını bildiriyor. Şeh
rin batHmda toprak ka· 
zanmak içm yaptl11n bu 
karşı hücumlarm hala el 
verişli bir surette gelişmekte 
olduğu anlaşı/Jyor. 

Tifüs 
T emiılik 
tedbirlen 
Belediye parasız üç 
hamam hazırlattı .. 
Belediye tarafından ima 

ret, lıacı kasım ve çömlekçi 
hamamlarının yirmi gün 
müddetle fakir halkın ha
mamlanmasına ve _çamaşır
larının etüv den geçirilme· 
sine meccanen tahsis edil
diği haber alınmıştır. 

/erini anlatmış ve askeri garnl
ı:o11 sertabibi Nuri Konkur, diş 
tabibi Cemil Bulak, sıhhat mÜ· 

dürü Şükrü Göksu kulak mıite· 
hassrsı Abdülkadir ikiz bazı 
mütalealarda bulunduktan sonra 
gelecek toplantının Martın ilk 
haf tasında Halkevi salonunda 
yapılmasına rıe diş tabibi Ce.,ıil 
Bulak tarafından diş tababeti ne 

taalliilc ederı dis huslaltkları 
hakkında tıbbi müsamerede bu 
lurımasına karar verilerek saat 
19 da toplamaya ni'!oget veril· 
miştir. 

iki tarafın 
hava kayıplan 
Lorıdra - 12 ( a. a. ) 

Hava nazm müttefiklerin 
harbm başından 1941 se· 
nesi sonuna kador alman. 
ita/yan ve britanya hava 
kayıp/an hakkında avam 
kamarasma vudıği listeye 
göre britanyalılarm kayıbı 
J9Bl tayyaredir. Mihverinkı 
ise 6640 alman ve 2119 
ita/yan olmak üzere 8759 
tayyaredir. 
== ==-

Haftada bir 

etmişler. 
2 - Asyıınıo bu sllbalıı· 

rındııkl müstemleke balkının, 
kırılan lnglllz prestiji ile yük· 
s len jtJpon prestljıne 00 der • 
ceye kodar d ger ve ooeın v • 
reeekleri ve fttydalunecakları 
pek kestirilemez. raoı bir ınll· 
let olmak. mnstııkll yaşunıak 
vnsıflurındon matırucn bu ııak· 
tarın eski ve yenı ereoaı er 
arası:ıdakl bu savaşta bir taraf 
leh ve aleylıine ciddi bir kıy· 
met ve unsur oımuıarı dıı pelt 

~ır 
beklenemez. ~u ıuonrla preıs J 
meselesi, lkl bOyOli ımparııtor· 

t ıwdrel· 
luğun horp gayre ve . a o()stere. 
lerıoio lıuodun soor o 

aıs ancak 
ceğl gellşınelel' yaaıo 

ikinci derecede bir önem ve 
d>1'rusu 

mnnn olabıhr. Dallıı " 
lı '· lmıyetlal 

asıl rol, pasifik 0 ~ . 1 ı. bırakıp 
ısponlara ebedi o ıırıııı. 

il otan de· 
bırakmamakta t om ı kat'i 
oiz ve bava kuV\'etıcrı.:ı 

A. Günel 
Arkası ıkide 

mı geliyor ? 
Şubat bidayetinde:.nberi havalar tamamen ısı~dı f 

Bahar 
ilk - J . k .. - - - h &"f -z·narıar ber 1Jra 

şam uzer er1 çı an uşutucu ~" ıu ::s 
edılirse bütün bır gün imtidadmca b~rra"c bir semai ve 

.. ı· b" h 1 b ..ı bu ny arm guneş ı " ava görüyoruz. ra zonua b -ı 
sıcağma bel bağlanmaz ama. bu ytl Karadenız k; ~;· 
sincıe baharm erken geleceğini söyliyen rasıd/ar >'0 egı/ 

Şimdiye kadar hemen ya/mz bu yıla m11hsu: oz
mak üzere Ttabzorı halkmın geçirdıği mahrukat Y

0 
.. s~ • 

/uğuna mukabil yazm • zamanından biraz erken v~ru u 
ne isab~tlı bir tabii hadise olacağı a~ikardır. azan 
böyle tabiat hadiselerinin ve mevsim tah<Jvvü/fıtım::- ce_: 
miyetin iklisadi vaziyetine intibak edişi garıP blT usnu 
tesadüf degll mid1r ? . k'" 

Ş . . l t . tişar mev une 
ımdı bu yazınm haz11 anıp a m b 1 t 

girmesi hengamında temiz göğün ani bir yağmur ıı u u 

h 
- k I . k' ı·..ıdıa edemez. 
ucu.71una maruz a mat acagmı ımse u • k dl 

Bu ciheti ehemmiyetle gôz önünde bulundurarak ay. 

Şu günlerde görülen bazı 
hastalıklar doldyısile yerinde 
olarak alınan bu tedbiri . ' 

ihtfyatla söyltyelim ki, bahar bir haylt ta~ar~üp etmı~~r. 
Onun güneşini boşa ht. rcamayara~ , köıJumuz ve şed iT· 

limizin bilaistisna her ailenin evinde ki çiçek saksısm an, 
büyük arazi parça/arma kadar - zaman11ı şeraitini derpiş 
ederek - bir ııvuç topraktan bile azami derecede isti
fade etmek için ne yapmak Jazım$a onu yapmamn za· 
manı gelmiştir gibı gtJliyor bana . . memnunıyetle karşılar, bclc-

diyey tefekkür ~dn'z, ZEKi y AôMURDEREt../ 

.. .- ~--· .. ~~ ....... ~'\....:.Lıı.... •• · • .:a. .- 1 '°".' 
~·"!.~~...... . ~-ı:~.; ' . ~~ .... ·, 



14 Yenlyol sa fa 2 
•• muca u 

_ BaJtarofı birde - den tutarak ve okşıyarak 
F k b b l d - Başiarafı birde -- .Te,p1nlıır Slop,11pur'a kadır 

tan ı"baretti. a nt unun e e iyenı"n t • b h ı 
l ac ıgı u amam b r flstQnlOğe vardırnbllmekte atlamataşı gibi dizilmiş birçok 

memleket bayatı mcs,elesi a ra ta k k A ı s 
• apusuna adar ng O • &kson'lorın gOslere- adalnrdan istifade Attiler. Fakat 

oluug· uou dllşünemiyen tab go-t"" k ceklerl bece lklfk b u urme , saç ve sakalım r ve aşarıya Hint Okyırnusunda bu derece 
•"ılsı"z, tecrübesiz zavallılar d k d · ialmıştı t Bunu d. .. ora a en İlerini be!diyen · a z m 8 u mnsait bir durum olmadığını 
sıhhi kayitlerden kaçmış ve berberlere kesti tmek, yıkat· gOsterFceklir . • e ananslerden çok uzskl11şmnk 
vücudunda veya kanındaki tırmak ve Çı\maşırlarıoı etüv .Jspno zaferleri dolayıslle icabedeceğl için istila hizlarınıu 
mikropla şehre sokulmuştur · Aorglo · sıtksoaların karşılaş bir tarı.ıflan Avu tralya, bir 
Vaziyet bu şekli alınca der- ettırmek şu sırada en büyük takları en bOyttk tehlike, çok tcroftıın do Blrmanyn '>P. Hin 
hal dahili tedbirlere baş vatan vazifesidir, millet sev klymetli kıyoakla-rın iaponlarıo dlatco'a yönetilmesi bekleue-

•~ ı ld gisidir. Millet ve memleket eline ~eçmeslod e:ı doğmaktadır. bilir. Bu Ulbarladır ki Slnga vurmat1. azımae i. Geçen 
Ü V ı. · N · sevgisinin en asil tezabu·· Harbe llevam etmek iı•lo japon- pur'un ı''.lponlor tornfındsn ele gün a ımız acı Klctmanın y 

· ı· • · d p t' B rüdür. Ve biz yolda \'e her lıırın pek mnlıtac olduk.I rı geçlrllmeslod~o sonra uzakşnrk reıs ıgıo e r ı, elediye ve dd ı 
yerde raslıyacag~'ınıız bu ma e er, zaptettlklerl erazlle bıırbioin iklocl ve çok önemli 

Halkevi reisleri , Dokdorlar bi llk 
d h b vatand şlara beledı'yenı"o r le bol bol elde edilmiş safhası başlomlŞ oluyor da 

ve a a azı vatandaşlar bu old " 
açtığı hamamlarda t . 1· Usuna göre j11ponya en U· mektlr. 

mevzu üzerinde bir toplantı v • • emız 1• yır tıırtıfmı kuvvetlendirmiş 
k gtnı yapıp yapmadıklarını demektır. HUiasa : Japonya CPoubs ve 

yapmış ve ço cezri ve en 
b k s?rmayı ve onlara hühfınıe· garb,e böyle durmadan nkıp 

seri tat i !erlerle neticelen- tın aldığı hu çok . d 3 - SingRpur'uo jııponlar ya,.ılmakla daha ziyade .A meı 
me i ~liizımgelen kararlar tedbirlere baş vurm yerıtn e tarafından ele geçirllmesile rlkan ve lngiliz kıskacı içine 
vermişlerdir. Bu kar arlar · ayı av- uzakşark ve pasifik bıırp sabo· 1 k 

Singap •• • es r n l
- Sov yet -

HO p Tebliği j 
Karşı ücumlar 

püskürtülmüş 
Mosko va - 12 ( a. a. ) 

Bu geceki Soyyet tebliği . . 
11 Son kanunda kıt ala rımız 
taarruz muharebeleı ine de 

vam et'71iş v~ düşmamn 

karşı hücum lartn1 püskür-

terek yeniden ilulemiştir. 

1 O Şubatta 1 ı alman uçağı 
tahrip edilmiştir. 

Harb'ın 
devamınca 
Bitaraflık kanunu 
hükümsüz kalacak 
Vaşington - 11 (a .a) 

llyan meclis ind~ kabul 
edilip mebusffn meclisine 
gönderilen bir kenun ame· 
rikanın müttefikleri de da· 
hil olmak üzere muharip 
devletlert; kredi açı/masmı 

men eden bitaraflık kanu· 
nunun bu hükümlerini harp 
devam ettiği müddetçe kal· 
d11mışt1r. 

Ekmek yerine un verilecek 
" 

Belediye Riyasetinden : sıye: etmeği bir h . t mi giriyor yoksa b r gOn ·a 
şehirde daha bir vak 'anın , 1 • aysıye sına bhıt okynDusu da katılmış panması muhtemel bu klskıcın 

h mes e esı telakki et ı · · ve Avu ~tralya'da daha çok teh· karne ile ekmek alan vatandaşlar arzu ve istek!eri zu ur etmemesini teminat B me ıyız. dişlerini kırıyor ve onınrı ash1 
altına alan esaslı düşünce. . ir . daha tekrnr edelim llkeye dUşmnş oluyor kapanmamak nzere birbirhıdeo halinde haftada h er pazartesi gününe ait karneleri içia : 
lerdir. Ve şükranla kar ı · k_ı, v_az,fe daba ziyade bi - .Japonlar l:ıu yeni durum mi uzaklaflırıyor ? 750 gramlık ekm ek mukabilinde 531 iram Un 

zımdır. l11rı sayesinde ta Afriltn sahil 375 264 
larız. Ancak hastalığı nak C 1 rine kadar mnesslr olmak Şimdiki duruma göre berşey " " ,, ,, " 
ledeceğinden şüphe edilen r-;--;;--e:-rn_a~l -R....:ız:.:a:_:~:ın_::n:rJ Amerikanın enerı'i ve losl)'a 187 ,5 ,, ,, ,, 132 ,, ,, imkanım elde etm iş oluyorlar 
lere icabında tazyikle ve H k f ki bundan az çok ortoşark ln tifioe bı.ıaıa buluomııktadu. Fırıolardan alabilecekleri yüksek Ticaret Vekaleti 
cebren bu kararların tatbik Q r 0 Ve Cen U p zarar görecek demektir. A. Günel emirleri iktizasından olduğu ilan olunur. 1 - 3 
ettirilmesi Jazımdır. 

rine8~~;i~:oş~hJ'~~,:·:.;~ ~:~~;~e: 1 ~~. ~ ı f!!~~J![~:!~m!~~@~~!!~!~!!!l~~~!!~!r.!J~i!J!!J~;~J!!!~I~· Jl.!![~~~[!'.ilfı~. ~~!~~l~!!!!!l~lilll!~l~W,J[ijj!~!~]lf ~~~@~!!~lf~!: 
rek ve üç hamam kiralaya . Harko f cephesind ~ s[g 
rak bunların kapul rın bir h1Jb d .. en gelen ~~ f 

m;~~;;.;~f~~;.~:1·~::i~~:~ :~;:;;ı::~::~;ı~:::z:ı;~~~'. ı~ 16-2-19 2 . z r es' günü akşamı ~-~ 
nenlerin bütün çamaşırları ellerinden gelen. ıcm .::::..- Flfl 
da etüv yapılmakbdır. Tı'. Sovyet k 1 Yapıyorlar. ~: 

._ ita/an dü §6 ç fu a karşı en Kolay ve baş şiddetli m k .şrranm ~' 
hca mücadele te'Diılik ol . rak müst~h~:e;;etrn; lwa. ~ · . 
duguna göre bundan başka tahrtp ed· mevzileri 
alınacak hiç bir tedbir yo'- · · d, ıyor. Son 21 saat 

K ıçın e bu cephede 
tur ve olamaı da. zaferler kazanı/ reni 

mıştır. 

Umumi harpten evel Cenup batı cephesind 
tifus salgınına karşı yegane kltalanmız şiddet/' e 
mücadele hastanın gününü malar veriyor 

11
; çarpış· 

savmn91 ve kalbuıin de m'u't 71evzileri . . manların 
1 e nı tutmak · 1 b ınmil o m sı idi. Bugün saıfettikleri büy _ k 1 ç n 

a n d a 
s T K A. R 

it 

a hemen nındn her tü ı- /ere raqm~n k u gayret
tedbirleri ı:yor1 laz.imi ~e~ det// sokak ıtalart nız şid 
recede uyanıklığı gösterı'yor sonra - savaşlanndan 

mutetı ddit 
ve nih yet korunma çare işgal etmi t' Yerleri 

ş ır. Sa atkarın 18 inci se lerini bulabiliyoruz . Bina eyi devriyesi müna-
Şehir Kul-ubu·· b .. enaleyh yapılacak iş , tifuı. 

belasının salgın şeklini al
maması için hastalığın deh 
şetini bilenlerimizic bilerui. 
yenlerimiıe mfü~ssir tavsiye 
)erde bulunm !arından iba. 
rettir. Üstü başı yırtık, saçı 
5 kalı tarak görmemiş, içti 
mai durumu itibarile şüphe 
veren vatandaşlaumızı elin 

Mükellef in adı 

Mehmet Nadir Kurtarır 
Mehmet Boran _ 
Masa o. Temel 'Ve 1. Or.ag 
Mehmet Halit o;. 
Çamurcu o;. Osman 
Mehmet Kanca 
Ömer oğ. Mustafa 
Niyazi Şentül 
Abdullah Demirdelen 
Osman Küçük 
Ömer Şahin 
Ahmet }(, ptan 
Süleyman Bakrrhan 
J.fustofa Ltlek 
Süleyman Bakırhan 
Hcsan Dül~ci 
Rahmi Kansız 
Mustafa Erol 
Hasan Bakan 
Salahitti_rı Yurtseven 
Ahmet Ozçakır 

~eisliği s ef e .. y.. ıusamere_ 
Yenı senek • t• 

re eyer · ~E.: par k ı'da h ongresini ya. ş 1 r 
Şehir Kulü, 'ü ını. seçen f:E:~ 
tekrar ba Şaıü~en . Reısliğine 
Yonat intib dıs ~abmut ~ 
rebr ik ederap Dl edılmiştir. Bu geceye bütün Trabzon Halkı Davetlidir. ~-a 
dileriz. uvııffnkiyet ~~ :: 

Kazan ~~ıu~iıiiı&ıiiıijiillıi1W·~nıi:~·ij~~ıilliiiWıi.lliii~iiıW~~ill.f@~!ilıiiıı~i~ıi~j ilıiiifil;ijiıiiUıiiW """'~ıı~i'"'';' ''"'" ~-
u.h.ıı • ., 9 Vergisinden borç U o lanlar 

- Met1/ci'f • 
isle.ender Paşa- ---:----- / ş i Kaııu 
Arafilbo 1aksim no. ___ _ __ __ __ 

Tabana J:.rzaıurn Tiyatro 112 87 75 84 65 16 93 l 3-3 
Çarşı Kahveh•ne 246 ) 17 .3) 2 UL 9() 46-2 f 'tfilbo ~atpaıarı <;_optacı j / J 8 uO 30 !; 1;0 1 08 4v- t:. 
/ ender paıa rıururn ~utcu !17 J 7 )7 J:; 4 34 1 ()O 6J 45-J 
maret KabayantcJ; Demirci 162 2!J li8 JCJ 8 96 1 7:J 11 76 44-2 

~~ae~ıdlbero paşa AA BToapkt'~anlcı ardiyesi / 7 U8 45 j 19 611 57 30-2 
'' ı•ıeycJ"n " 30 fJU tJ.> 7 >fJ l 50 2!1-2 

lıkender P " ır" Çörn/elccı' Kahveha 3 82 4 6 27 2 K .. " G o ne 57 68 &5 35 2 7 -
,,.eme'kaga, ümr(i/c Kto malzemesi 17 7 )l 45 3 .:J8 78 51 22- 2 
nasımag"a ahfJeh 
Tabana Uıun S Terzi Gne 6~~ ~~ ~~ l ~~ ~~ 3.; ~~ i=~~ 
Ayvası/ Tabana . MKohbilga satışı 44 J6 21 45 Ti 81 2 .Jb 2 /J 2-36 
Tabana P_ostahane a velı 
J k d 1 b Yı ane :JO f.J'O -'fJ ıO 5U 2 10 2-41 
A!!:~ilho:aşa ç:,:;;kci K:tJ~°/:tancui 56 25 ·15 2) 31 5 06 6 33 . 1-40 '' 

Erıurum 8eiber ane 3~ 00 .J) 7() 50 2 /(J 2 62 2-3 .. 
Mühlttin Balclcal 86 I 4 80 35 5 20 1 04 2 oO 40-34 Birinci 
Tabana ?_ey

0

tinlilc 28 6 40 2;, ! 6U 32 80 1-34 ,, 

iradı buhran F. zam ihbarname N?. sı Z. caza kazanç 

ikinci 

', ,, 
'' .. 
•• 
,. .. 
,. 
, . .. 
., 

S rmesi 

938 
936 
!138 
S37 
931 
j3!/ 
939 
939 
939 
919 
j37 

lskender paşa f:::ka k:~~:'h:~e 2~~ ~ ~J ;~ ~ ~~ 1~ ~~ 81 3~=:~ :: 

Defterdarlıktan : Bakır.kap 889 ıı 06 ~~ ~ ~~ m:.;.:ı. 1 39 t~: :: 
Mahalli ilcamet ve ticaret alıl 

':;8 
>3'1 
f 41 
941 
941 
941 
941 
910 
938 
940 

Matrah vergilerden ikinci ıh{ 0
" meçhul bulunan le 

~O ~ f -' arnamege b • ı gu arıda l I I c 1u11 ı r m.-.11 ltlrtı etmedik/ i ag ı on heş nı -k il s m eri Y l . 
er takdirde • tiget k hu e e/Jn tJergisi i :ıı .1 Yirmi bir şalııs namına iarh olunan fJerqiler isimleri lı iı•larıtıdtr ıösterilmişlir. 

eı edtce;; ilan o/u.nş " ılanı takip eden günden itibaren on beş gün içinde temyiz edilmediii t1e diier altı mükellefi(I ur. 
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