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l n tu m da· h ü' ü k 

J c-nz liit yaptı 

G ·· zel 
Vur muzu 
J ('1 

m 

.. 
A Yurdutruıun 

r bce 2üıcllıkle · 
\OD rde Türk 
c rıa yayıp an. 

mat uat umum 
ır fotog f kollek 

ı 1 m ktad r. M tbu 

Jr giın önce bü -
ç o ğ zete ve 

ı o y rd mı ıs • 
u un içın 

na b ıgıleri ya ı.ı • 

gi.ız l görüoüı 
'1tlU 1.;s ı eser asa. 

11 ) nd ruk ış cra ıpor 
v o ll au gurup ~ı f otoğrafi · 
lerı blı 1.1n n ) urtuaşlaumızın 
bu 1o1cr UMDC), mat -
b u mtalurlugu ıe gön· 

rı ı"t nınPktdır . 

U um mudurluie iÖD • 

k fologr.ıfuerle bera • 
r lıu ı rın eiahflerıoın 

Cim pe uıul elde bulunup 
bu u gı aa bı1dırımelıdıı 
3 1' oto~r .. fı! rıo ber bmnın 
arlıtaaına bunrıo ıçıo iıteneo 
paranın yazumaaı icrektır . 
arkaaında par s yaz.ılmamıı 
•lursa fotogrc f l r ıç!D para 
ısteıımectı,ı aaıaıılacaldar. 

4 Go aeıuaııtıı güç Hyı· 
lacı. r t oı ve güzel fo. 
logrıı&IU kUUclııt.aıyoD!aıa bUAU -

ll•Lı r ua.um muouriü&e yaz-
mıu r. 

5 l4 o o~ ıafüu dabıhye Yeki 
let Lde m .. ttuat umum mü • 
durıu2ioe gonderıimendır. 
6 l:.i liu un uııu ııe yara· 
madı~ı gc. uıtnıerAe çok para 
ııteıu 111 r gerı youanılacaktır 
7 M t u..t umum muaüriü· 
&Uı.ıe p r k rşıi i• ıie de ol· 
il goo r c k yu da4ların 
Ui l.iU <&eı C'-UC u UıiıU cır lfl• 

b il rum a > r ıaı etmek -
te oıc.uki• 1 ... 1 ıt\. elerı ge -
r k ır. 

udu evınde 
kor erans 

O o omı ve yerb mıh ye 
oı 2uuu dol.-yısıyle ieçtimiz 
akş.-a:ıbuduucvıo Erkek orta 
okulu ç v.ri 111 Ye tarıh cog· 
t•fya mu. ı Hay Mümtaz 
tarllfıııaan ç.ok yararla bir 
konfcran v u m ştır üç çeyrek 
ı at • r auren k 011feranıta 
Loı..o ıa y ' utkuıuadao 
" a 1ı10 okoaomı ıa•a 

t rı çok Cinh 
an l•fl•u ~oı~eraım f , ııli • 
hı oııııı ~c: uı ola11 r.u ıava • 
ıo b•ş adı&ı iÜndenberi 

i rJıgı ,. rıml r rakamlarla 
-. •Ul•f <UJa.uhııuıtiir. 

Gu u ıaterdıM.ı bu ııtifa.
lh: ı koı.l r ı a d .. ba çok 

'6 UDIUD, ÜÇ )UZ 

HlODda yetmıı 

deill ÜÇ )ÜZ kıtı 
çoll ı•ıu malı bır 

ı a ta kalmah ıdı. 

B ıım aı .unu dar o&duaunu 

(. ı llQ ı "' 

Sayı: 1993 11 incı yıJ -. ... --ı-..-c--·Q,; .._ __ -
Yurdumuzda 

çabuk ve 
Amerikahlar için oturan 

tasarruflu bir an1~sma 
Aakara - 19 Amerikan 

tabHının taleblerı bakkıoda 
bükümetimiıle birleşık ameri -
ka devletleri bükümeti araaın 
da b111l olan anlaşmaıııo 
metni •ı•gıdadır : 

Türkiye Cümkuriyeti hü • 
kümeti ile Amerıka Birltoş•k 

devJt:tleri hükumeti 24 kanu· 
ou euvel 1923 taribıode nota. 
lar teatiıı ıuretıle akteyledık· 

leri ve 17 şu bat 1927 tari • 
binde notalar teatısi netıce· 
sinde hasıl olan itılaf ila te· 
yıt ettıklcri aalaımada dahil 
olan bilepJ~ri dostane çabuk 
ve taaarruflu •urette hallet • 
mek arzusu ıfe İJ bu ıtılafna. 
meyi akte karar vermişler 

ve bu makaaUa Türkiye Cüa 
buriyeti Reiıi hazretleri ,iımir 
mebuıu ve Türkiye Cumhuri· 
yeti harıciye vekili doktor 
Tcvfık Rüttü Arası ve ameri 
ka birlttık de•letleri Reııi 
hu.retleri F red Kenelmnieseoi 

İtalyanlar : 
Roma ltalyGn hükiı 

t 

murabbaa tayin eylemişlerdir . 
Bu mur bhsl..tr s•ıabıvetlHiDİ 
yckdığ~r ne tt>blığ ıle caul ve 

kaid sıne muvafık huaarak 
atideıtı hükümleri kararlaşbr· 
mışlardar. 

Madde 1 Türkiye Cümhu,.i • 
yeti bükiımell Ameraka bir • 
leşık devletleu hükumetine 
24kinuou cvv l 192.> t rabli 
anlaımad d.btl ol o amerı -

kan tabaaları taleplerinin 
temameo bısfıyesın tazammun 
etme~ üzüere faııaız olarak 
bir mılyoa üç yüz b.a dolar 
amerika bırlc9ıll do an vere· 
cektir. bu mebıağ her seoelık 
takıciti yü:ı bıu dolar ol11ıak 
üzere on üç iıent.de ödene • 
cektir. ılk taks t ,, u ıtılaf • 
namenin Tür kıye büyük Mı! • 
Jet mec111ınce t..at11ıı.ındeo 
sonra bır bıuıran 936 tarıbın· 
ale tedıyc olu ne kt r. 

madde il Her •lu hükümet 

) uk rıda zık ed'lf'~ ml'blağ 
tf•dıyesi suret le Türkiye Cum 

buriyet bütiümetinin kcnd:si -
11e kuşı derm an edilen 
yulcarıd. nH'Z · ür t"leplerc 
ait 24 kanunu evvel 1923 an· 
laşmasm d hıl bütün hıl'p · 
lerinde k fı fturetle balJedıl • 
mı J ve lt>lcı tki edıle· 

ceg ı 1 ş rn şl.ud r 
madd .j ş "lu ıt lafa me 
türkıye u uk m lıet meclisi 
tar f :ıdao tast k e iılmek ş r· 
tıle ımz aıoaan tıoaren meri
yete gıreceklır. 

Aokarda 2:> teşrini evvel 
1934 t rhıde her ılisi de 
aynı eıymetı kaiı olmak üze • 
re tu kçe ve mgil ıce ıki nus 
ha olarak tanzım edilmıştir. 
Not : Bu aohışın~ lr-kap ve 

unvanJan kaldırsa kacundan 
önce yapıloı2ı iç'o anlaşma 
metninde geçen l-u gibi keh· 
meler oldu g u gibi bırakılm ş· 
tır 

Habeşhler suçludur diyorleır! 
miuaacle etmııdir İtalyan no· dinde teşebbüıadda bu /una· 

mefİ uluılar kuruma umumi taıına •ınır t.:zhciıdi komııyo· rak tarziye ue tazminat iıte· 
lratrplıfınc ıtalyan habeı laa- nanan 6u mıotakayı hrlıct• mııdir bu notaya 11öre habeı 
c1.,.,, laa•Jıında bir nota ver· mıf oldutu yalnc7. muhafız hükumeti mıuleyı 1928 mu· 

miıtir bu notada taurıu:ıun habeı Jııtaatının valoade ka- ahedeıi mucıbınce hakem 
•abeıiıler tarafından )'apıl· larale yerli •ıtaat efradını mahkemesıne tı:;ıJdı etmek 

rnıı olJatunaullata fc.ılıımalı· iaf maya tuoı• ey/edili 6e- talebinde bulunmuş iıede ita/ 
ıa •• bulaoHa Hloalm ıtal- y n oıunm .ıkd.ıc.ur bu nota ya hiılıumeti 1-un..ı cevap ve· 
71111 ••nuılııın• aıt old••u laa.beılıierın S Jıa,..un• coocl rerelr ortada hakemin halle· 
H aaun yı"ardanb.trı ıfalyan tarıhınt.i• A•f bır tarık ol1Ra· decefı bır meıele bulunmadı· 

••f•afı. toralından ıı•al eclıl· Jıtı laalıle İtalyan •arnıaona· fını ıöylemııciır ıtalya hükü· 
ınel&fe bulundııp beyan olun· na laücüm etıniı olıJulcları hir meti bu clfvabında Jaadııenin 
ına•dadır HaoeıilomcHrİ ıtal fOlc tciafaıa Hhcbiyet oerılüı fOAr ı:ırila ıeraıı altında vu 
van kumandanına lcarıc ôu l Jı J • • LucJ"' aelmi' ve buıaneleh ' ' '' •arnı:ıouun enuiıını 11111 " .. • 

meuluin habeııatanc oıt oldu· Jafatı eUııiı ve takviye lrıta- mahiyeti hakkında bır iÜna 

...,.u ıddıa ctmıı ue bu mın. alı •eldıkden ıonran matea· ıupheye mahal olmadığını 
'"kada ıierıemeyc haklı oldu rızları püakürttütü ıl •ve olun ılave ey emiıdrr ı om.ı hükü-
funu iddıa eylemııclır ancak makda.iır bu püdü tme ha- metı tarz.iye ve t z.mınat la-
ıtalyan kumandanı ben ltadar uketine tayyare ve tanklarda lebinde iırar etm lıte ve bu· 
Jcıııden mürekkep olan mu ha ;,ıiralı. etmiptu italyan hükü· nun Df ılen yapı maıcnı talep 

f_ı_z_h_a_b_e_ı_k_ı_ta_•_ı_n_ın._g_,,_~_m_e_•ı_·n_e_.:__m~e,;..ti_a_.:.:..;.;di•_a_b_a_b_a_h_ü_ll_ü_,,, __ et.;..,i_;_n,;;.e z~...!..-">;._leme kdeciir 

lngıJiz Homen 
konuuşmaları 

Lodra - ln•ilız Romen 
mü~altıı:~elcrınc daır tıcor et 
balcanlığ• tarafından neıredi 

len ôir teblıfe aöre inailiz 
ticaret ba•anı eoy Runcıman 
tıcari 6orç larm Romanya 
laülıümetıncc en lu•a bır za. 
manda oc tamamen ln6ılr:r. 

lıra11l• ödcnme•ı iiız.ümunii 
Romen maralahaılarına bıldı· 
rmiı oe Romanya ıicaut ba 
lranı ela ın.ıtterenın bu tale· 
binılelıı doıru4u .. .ltaôul ede· 
rclı müza ... ue/ .:rıu .0.1 lıanu 

nıltı fclcrar ele alt11ma•ı ıfin 

hiılıamctı ncadınd• teıebbu•a 
ıta halunmuııur. 

Elçımızın Kabulü 
B el.roJ Edıi dıı rıl,,ri 

6a•anı l>ay Ye.,tı~ yeni Y o· 
•o•la.,ya icüO&nHlnı lıarmaya 
memur cdılmıfclır , 

Şimdıye kadu •erılmiı o· 
la11 koıaferaııslHda ıalonun 
dolduıu çok az aıörülmüıtiir 
Buba kartı kahveler aöı dCJ 

Staç gaz<: te;:,İ neler 
SÖ)lt>)Or 

Loadra - Staç gazetesi 
i•ılı So,yet F ran11z aıkerlık 
mullavelcıı hakkıudakı ıfıut 
üzerıae yaplıi• tabkıkatan ne· 
tıcelerıoı bı1dırmektedır-

Bu i&ıete muabedcni11 22 
ıon teırı11de Cenevtede bay 
L1tval ve oay Lıtvıuof tarafın· 
dan kata olarak katul edıldıı· 
ıaı yazarak dıyorıu bırınci 

ma.1at:1ınae yainız müdafaa 
ıçı11 oıauau y..ıuao bu aıuahc 
dı:ye iOre Fra 111 ve Sovyet 
ouyu" crli&Dl hııarbıyelerı telı 
ılic da&mı tc:.m1ıı1 halınde bulu 
nacıUl&ar Ye buaua ıçıa tifre 
kuUanacaadardır. 

Sovyet Ruıy.;a Japoa7aaın 
taarruzuna uırarla Fransa be· 
men Ru17aya döat mılyar Fr 
ank k.du.t:ı harp Jev zımı ve 

recek ve c-ıı F ınıız Alman ha 
rbı taktlllDde Je Sovyet Ruı 

J• Franaaya tu ıymıtte ub· 
lre 1011dercccaıır. 

GÜM ÜK 
Hai Ç t:' •rgenım z 

Urfa güaııuk başçevir· 

ııenlıfı od.!u vıl yetımıı; guaı · 
ruk baş çevıricnl gıoe tayın 
olundugu u evve1ce yazd gı 
mız bay Salım gd mış,} ukum· 

Jer,ne başlamışt r hoşgeldio 
der' başarmılar dııerız. 

Dogru dt>g lını ınıi~ 
Londra - Lon'!rad kı Fra· 

nıız veSovyet mab fıli ıki me 
m1eket ara1ıod.a bir gıılı "'"' 
erhk muabeJesİ oldugu hakk· 
ındakı baberlerı ceuter 'j rns 
ına beyanatta bulunarak tek· 
ıp etmışlerdır. 

Yogo~Ja v 1'.abınesi 
Bukrep - Romanya lıral, 

Karorl haz.retleri bugün tür• 

lu)'e elç aı bay Humdu I h 
Suphtl 1 kabal eduek kendi 
ılle ıı:un mutidet göraımü,. 
dur 

Ç vdar n1u ka\ t lı ~ı 
Bcrlin - ç ıvclar ihrccat 

ırıı tanzım ıç n Almanya 
raıya oe Lehutnn aroııda 1 
Vıarıooado 26 eylald4 İmza. 

au LC '-'' lliU l;,QfDhlf, , muia alabıldıjıae boldur 

Ruıya Ye Frt na•, AJma11ya 
ıle ayrı ayn l"' u .bede yapmı-
7acak&ardar. 

lanan malı~o~ı .. •on kanunun 
biAind•n boılayar.ık nıeriyt lııı 
ıi,..celatir· 

y yol 
[3 1 

• 
VI 

li..ı 

l~ 

ğ 

J n l uz 

Yapar 

o u u uzun de -
v Ôm r S tlu 

k: (E en) im tır. 

§ i Yunus b Ja z de 
s ab dd n v E rem b er 
( D r ) soy d ı almışlardır. 

İL r L ş çe~irgani 

ıc 

b.y l Y) (Ye ıce ),O n 
çe\ lfg oı B y T vf k ( D k -
m '1 ) , anh s rl mub Rl 
mt illl u b Bü b n ( G ) 
Ouı 1 s ay R g p 
( t~ut ) , Ü D O Ç r1 b y 

Rı v { I a r• u ı..) maarıfy za. 
ga la.1udao b y rte l{ r uram) 
batıp oglu bay Must fa,h.t p 
söı.uouo turkçe karşıuklarıu· 
da ı bm olan ( Çeçen ) soy· 
adi rıoı almış! rdır. 

A laı , Soylem bakı larınd n 
ıyı bı. soy c.lı aıayım d eb r 
kc .. te ulabılaıgıoc bır ouş n • 
me v r •.. liu soyadı buıan 

bır dt; bakıyonuı:.uz deha ıyı • 
11111 buluvcrınce c,nce buldu • 
guud ll vaıi çıverıyor ... Oae 
Dl rı de var ya... !)oyadı bu , 
seçen t şıyacak , çocukıara 

t ş y•caii ... Üyle bır soy.~ı kı 

acurıuıı IOD iUDUDe dtgın 

taşınacak , anacak ve andı • 
r&.Lak ••• 

ı rna\ utlu Lasıu 

Lun u uı.ı tekzılıı 
A Da\ u u mat u t 

bü osu g Y•' m ul..:ıilm bır 
kat an n 'r un o loµuıaı.ı ruıa 

2 er 1>1r Loyu ydkup )dd· 

tıi, bakKınci.a uoılet preı 

taraf. Oilb o taya çıkarılan ha 
buı t~kz p etm tedır. 

M tou t b o u bu g bi 
vu u ta teş k· 

o dugu u ve 
yı g kle 

oı ... u d r 
m y d 

v a z u gı koru· 
r su ette çal 
t d r. 

Ouı 

J>J0 aruJb. 

dogrn oluıJ a gl,ı ~ 
A aa y aa ır ç b. o { 1 • 

K D~~J ~ 

ıı:ı.ı çı 

z ç ao s yı • 

li z ı t raııs. lu ıJiS o wJao Dl\ 

2c: ş •uıuu ~ı re çı .. u Jıı • 
bı11 ıı i o r dı..ı ... öz 
1 u ~ç~ u.r .. u .. ıill ı ,)'-'Dl ad 
ve s n ., bJllD ~lanın" çık • 
m ı hd 

l ıyetl ı ( U s ) Vakıt • 
lar ( ~u, u.:ı Jonu.u~.taıı 1011ra 
ı~ 1 b ı o g ıD&k oog il 
oımaı gc:reK.,. 

bo1 o, .n '"" .>er•uer ar 
k d z n d i ne erışme • 
Sini dı C) O UZ. 

Hu" .. t J ı ı t mu ı 
B rat - Z gred.e ala • 

nn~ .. r gç 

m U• 

luo n z ngtn m ~ r r fı 

Yogo• avy da t dılcı ve Yo • 
go •la ıa P.leybt rı ü r ris le 
dıgıtaıiılardır bu rinle Hır • 
v t lısanıle yaıılm ş ve ru 
topol c..ı@!"ıle Eu ı. r de 
b.aılwııbr . 



# .,.. J/;·~ . .. - .. 
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ökonomi savaşı dan da utku ile çıkacağımıza geçen 

yılların büyük verimleri tüket birer tanıktır. En söz 

gö .. rmez tanıgımızsa Ata türkün başımızda 

bulunmasıdır. tanrı bir gününü bin etsin, 

ökonomi ve arttırma yedi günü için ulusal ökonomi ve tu ·um kurumu TrabzO 
~ 

~~~~~ ........ ~~-~-~~ 

Bugünün 
savaş yolu 
Ôkonomık varlıtı ölen bir 

ulaıun yaşadıfını gölleren 

tarih ,,oktur. Bu ğerçekliği 

oldum ola•·ya kavrayan Tu rk . 
ulusu ve O"U" büyük tö1üsü 
lo~an döaüşü lden buyana 
Türk y11rdunu11 her ya kasma 

u:anan bir ökonomi &avaş' 

açtı. K•rtulu, •aoa,ının v 0 r • 
Jiti biıyük bitimleri yaşata • 
calı. olan bu ıooa,ın kazanı/· 
ma•ında her türk erine ve 
her türk kadınına dü,en bü· 
yülı )i.Jin ı n ıcıclı Türk. 

Kadını kurtula, 
•o:ıaıında sınırda vura,an 
koca•th~ , o~luntı gülle kur -
ıan taşıyartıl:- ııra•ınJa •ifa · 
hı ele ala/arak cenla bo ,la 
yardım .ıi,mu,türk erketi 
na•ıl yangınları kanıyle •Ön· 1 
dürmüı,ölüm ve iıkenceleri 

yi6iıliti cıe )Ürelııliliği ile alt 
clmiı,. birdenbire öldürme • 
Jili İfİ" daha korln.ııuz. ~ö-
71İn•n ökonomi aQOc 111.da da 
iııtün• düı•n yiıkürnii yaptı, 
y•111yor,yabab11ktır. .. 

Biz ba •ava,tcı en edin 
• 

,.lları ay•ltlarımız •ürçme • 
J•n .Y'riımüı en yaman en • 
6ellcri HnJc/cmu/en atkmıı 
••lannyoraz.. Ancak yai'ayao 
11• tariht•n •anraki cağlar• 
de/ı. yaıavacalt olan bir ulus 
•";in amaç bıtmez ~·ol tüken· 
mez olc/a~un• da 6Ö.zümüzci 

c.pp kapaymcoya detin unut 
mamalı ~erektir. 

Kurtuluı 6QVaaımı:un öl -
mu: belge.ini ( hüccetini ) 
kazandıran Lor.an konuşma· 

Jarında f adı gerek değil] en· 
ileri gelir bir batı toıüsü 
elçiıinin orada tiırkliigü an • 
Jrrarı , tanıtcın tiırhün önen 
/erini koıuyon İsmet lnonu'ne 
( •iz neden hu denlu neraı'· 
:yor , flrpınıyoraunuz. kaz.nn· 
Jıtını:z. •aoaı ıize bir cok 

• 
Önfnler ( hak.lı.r ) kazan • 
dırmııtır. Bunlar turada ve· 
ril•e bıle bu önenleri yarın 
baılayacak olan ökonomi •a· 
ıt1a•rntla ycnildi;iniz ııra ken· 
di ellerinizi~ zetlrip uzata· 
colrırnız. ) tiemiıti ' 

Türk ulu~una giriştjği her savaşta 
uth ular kazandıran yüce önderinıjz 

ATATÜRK 

Yurtdaş ! 
Çoçuğu un sağlam ve kuvve li 
olmasını istiyorsan ona bol bol 
üzüm incir fındık fıstık kayısı 
yedir. 

iske er paşa okulunda 
ökonomik debrerıişler 

Ôko ııomi yedi günü içiw 
de bütün okullar bu büyük 

ülkü yolundaki yür üyü,lari -
ni daha cok arttırdılar . • 

Bura okullarında yedi 
~unun istediti varlıklar 
ve deb1 nişler yapıldı Bunlar 
dan birİ•İni örnek olarak 
alıyoruz. : 

Ökonomi yedi aününün 
altıncı aürıünde iıkendcr pa• 

,a oku/antla aon iki kur 
( •ınıf) oltvllularrnın fevir • 
genliği altında gür.el bir do -
nak ( meıaaim,ıüa) yapmış
lardır Solor!da anlamlı uran. 
lor fizikler ( reaimler ) gö • 
.tü ok,uyordu iki okullu ycıı 
larrna aöre fOk anfam/ı Öz. 
türkçe aöy/euler ( nutuklar ) 

denlü bekledi durdu.Beklediler 
durdular. 

Sivas ve Erıurum bor.kar lari 

•öyledikr. ileride tfıkel (tam) 
birer •Ör.en ( hatip ) olacak~ 
larına in arı rJ ~rdiler. Bun ban 
aonra ulu•al türküler okula 
ftnlatmaya baıladı ell~rinde 
art«rma lı.rımbaraları olan 

<;ocuklor gö~e 'iarpıyordu. 

Bayan muallim ar.iz.e ku· 
m ~araıı akfli dolu on rif 
v : yeniden kumbara alacak 
altı <;ocuğa iı ve •kim ban· 
kolarına bilec• 6Ötiırerek 
Jolu k•mbaralar boıaltılmıı 

kumbara•ız.lar da kumbara 
almı,lardır. l!u 1011/uca gidiı 

ve bilece kumbaıa alış ban -
kalar üzerinde iyi bir iılem 
yapmı,tır. her iıte güu•nimiz 
8enç okullularımı~dadır .. 

yorki artık bu belı.leyiıin ao 
nu yoktur. 

Demeklıi türle •aoa, ala· 
nının oldota kadar 6korıomi 
•avaı alanının da uidir. bu 

Lo:ıan Belwuini ele aldı 
fımız :J38 yılı temmuz ayı· 
nın yirmi dörJüncü gününden 
ba .)'ana 6tçen oR iki on üc yıl 
•ıbi lııııa olmoyan bir k~1un 
hi3 im için 'n korkulu bir de 
Reme lrurunu idi. Bu kurun 

ı ı cı ır. • nlan ve düdük ıeıl· 
erine boğan lokomotifler' yer 
yer )Ü~selen ş ker, dokuma 

bez ve dıha birçok ulusal fa· 
brikalarımızın bacıları. 

•ö:On anlamına aykırı düıen 

yolda giden türlt. kadınınan 

oe türk erinin •uça ba8ıılan

ma.:. Hepimi7. el ele vererek 

bu yolda yürüyelim. 
içintle yukarıda yazdığımız J 
Acı ıözleri ıöyleyeu, dediiim 
olacık di1e kim bilif ne 

iıletilmeğe ba,loyan 
ergenlt>rimiz.in ( m :zdenler ) 
kulakları cınlatan •esleri on• • 
lora da iıitıiri1or &11 an/gtı • Numan Uunan 

paşkoru (Tasarruf) 
Pa şkaru ( hsauuf ) gele· 

cekteki ibtiyıçları lcar~ı!""mak 
için gelirın bir bölümünü sarf 
etmemt k sure tile yı pılan bi · 
rir kt imedir. 

He' kenio bir gelıri vardır. 

Şu bcı l dt> , her insan hsarrufa 

muktedırdir. En ıeng i ııinden 

en fakırına kadar bı le ... büy · 
ük bir ökonomici ({Eo drierli 
tasauuf, en az kazanan insan 
ların tasarrufudur .. ))demİf. 
Tasarruf etmek, uzaği görebi 
len akıllı ve düJÜnceli inıtnl

arın be vurdukları bir tedb· 
irdir Gelecek ekıki ihtiyaçları. 

karşıl mayı dütüncn Te bu ıo• 
guuu (lu.ı blıyeti)göatcren adam 
muhakkak ki tetbirli' dü§Ünce 
li ve tükel bir insasdir kendi 
ni, bugün de, yarın da güçlü 
bulunduao fert cemiyetin ve 
mensup olduğu ulusun erhk 
ve güç kaynağıdır. 

Derlerki, Fransa mali kudreti 
ni, köylüsünün sebze çorb11ı
na borçludur, Fransız erkei'i· 
niu, Fıansız kadıoının tasrruf 
ülküsüne taktıre değer bir 

bailılıkla bağlı kılmısldar ki, 
Fransayi, iÜçlü kılmıı dünyan 
ıo bang'erı yapmıştır· 

Tasarruf, bir bilgi işidir. Bir 

ökoncmcu tasarı uf tekniği 
hakkında yazdığı bir yazıda 

tasarrufu, yetirmedc tasarruf 
bitirmede tasarruf yerine koy 

ma suretile (ikame)furulibitir 

melerde taaarruf diye birka~ 
kola bölmü9ttir. 

Çok iyi biJiriz ki, büt ün utıc
alar, bütün pazarlar, ayai mah 
a,ni ucuılukta aatmazlar. 
Bazen, on delnkalık bir m~11· 
afe, değerde yüıd~ oo, hatta 

yiitde yirmi bir fark yapar 
her metaın ucuz satıldığı mev 
simler ve yerler vardır. Mese
li, odun, kömür, yağ hatta 

kışlık levazımlar yazdan. son.· 
bahardan tedarik olunu .. u, 
mevsim başlangıcındaki veya 
mevsim ortasındaki fiyattan 
çok daha ucuza malolur . Şu 
halde, malı ucuz olduğu yerCf
en almak, ucuz olduiu meva
ımlerde tedarik etmek gerek 
ir. 

Yenecek ve kullanılacak eua 
nm, miktarından kalitesinden 
Ye fuzuli masraflardan tasarruf 

lık bir oda takımı yeriıse ~ 
mişbef liulı iıı;ı ~~11•0 _, 
kalitedt:n tasarruf edıleO 
raflardn· 

H erkese bn palto' bir 
deıü ve bir mu mb ıa:ı I 
ı r. bunların yerini , p ekal• 
flonlu bir e mpermeal tut• 
Çay yeuoc ihle ur, kabf1 

r ine incir ıluam etmeİı IJ 
a y p uyıl sıD Bu mis Her 11 

koyma (ı kame) surt:tile 11 

an manaf1ardır. ~ 

En üolü en dei~rl ı t••1_ 
fuıulı m ara fi rdan ye pıl 'I 
ıigaro iç ek, a J 1tol kull•• 
ıd het y pmak ikıod Y 
birnci iıe seyahat etme~·~ 
ün mısrefı yapmak iıb•bil" 
bude masraflara göıtere",I 
eğimiz birçok mıaaHar f. 

Tasarruf, yalnız yetiro.ıer 
bitirmeğe ınbiaar etmeZ· 

losan eıneiini or;aoıı• ,1 
ek ıuretile elde edilen ~ 
ruflar da vaulır· Zıo.ı• 
ve kudretten kazaamık "
m nda f azl yorgunlui:• • 
olma~ ıızın ço& ış yap1JJ•!'tl.. 
yhude yere enerjı k•Y";J 
ıına ıebebiyet ver .. 
ger ektir. J.ı. 
Taylor ~dında bir Aoı 
ilk def· a ç lıımayı biJiı:JJli~ 
tarıda tanzım ve tenıılı 
ğe uı.uva f k olmuştur· ıl. 
adam bir mübendiadı f' ıı 
ya ilı:ı; ıirdiği vakıt, alJJC~ 
a11nda, çok çabuk y•~ 
dütüncesinin var 011111 ıl 
iÖrdü Bılakiı, buolar 

çalıımak• fakat çok ç•l~ 
gibi iÖıükmek düıüll 
güdüyorlardı Çıtla rdık1•'1 

iyi bir çalııma ıle vucU~ 
uğu baklıcıuda patro 
bir kanaat verebilaıelı 
kendi fı ~ırlerini yeDİ '1-
Ameleleri de B§ıhyorl•A 
ylor, hLr ~ ı=yden ev' el 
yi kaçamaksız çalıştıro>' 
elenni aradı. BulduiU 
şu oldu: uekadar zam•11 

ne Nuretle yapılacağı ~ 
belh bır örnek elcıe et 
Bu ııümunc nynıy nevide' 
her iş için bır model ol• 
her İfı bir model ~ıblr 
örnek yapılacaktır. '1 
Yani tabiri mabsusile • 
rt olacakta. Standart ., 
standart çalı ma neli 

ıtaadart iş.... /. 
yapılabilr. iki kilo et yeri•e 
bir buçuk kilo et yemeac, iki 
paket sıgara yerine bir paket 
ıigara içmek kabildir· Ye bu· 
ular miktardiili rpılantasarru 
flardır. Sekıı liralık kum;ş ye 

rine beş lirahğın1 giymek, yir· 

mi lirahk bir ev yerine onbeş 

lirahiında oturmak, yü:lirı. 

T yler' bu İf için ıe 

çalıştı . Ve günlerce t ~ 
yaptı, nihayet muvaff• 
l.lde c d =len neticeye 1 
ylor ı:stemile kurula•. 
em d:nan raodimaa ıı ',J 

j 
çalışma:mı verdiği rancli 

dan iki üçk t f aılad•~ 
- Ar.la11 kaı ııd• 
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Türk ulusunun en büyük utku.su Atatürkün ulus arasına 

girmesinden başlar. Atatütkle ulusun birbirini bularak 

sarmaşdolaş oldugu gün y~ltırıkh yarınlarımiz 

sıralanmışlard! . tan ardında 
. . 

yerının 

;-.. . . . . .. 
ko u il budun evi basım koıu yönünden yeniyolun eklentisi olarak ç·karılmıştır 

-savaşı 
r -levl•tlcr birer öko 

Gerçekten 
'"ti ı ıo &ervet ia 

al rı o devri• 
y Si u.· JDı.nl • 

. f t bılbusa 

k a bı:ıcı ıler 
• lı r tiıDda aıılatılaa 

8 1 •ı t OLU lcm·aen ttcaıı 
ltt b uı ıbtı)açlumı tatmın 
~.a.e ı rUerın acızları gö• 

1 ula... u yuıdcn be le urımıx 
a Vlct crı 111.ı.aı ve tıcarı bü
) Uıt t eutt!shm ıçın c alan 
U si r o 01 omı ç lııo: aıoa 
b• • u bu n ı rı) etcılerıa 
ıta u. c gore devlet maıeri 

ıh 1)•Ç1•u t .. tmın ıçıa kurul· 
ınuı bar Ai. rııhkh yardım ce. 
nuy ttd.r . ~ubalde dnlete 
duı n m tıaı ı.aa • mcycüdıyct· 
ten m acı bu ahtıyaçlara ye· 
rıne gctumt: • e devletıa dol 
gun outçeyc m11lık olmuı 

lazım g ıusede ıhtıyaçlar ek· 
ıerıy dı v normal ol•ayıp 
f vk ıad olabılecciıadea bu 
d t ic murafı dojura 
coıdır. dcvıetı boy1c maaraf 
lara 1 da rıdtlt tc bilh111a 
vergılt.rıc k patwaaı T• fey
k l do mubtc el masraflara 
ctuşuoere noımal bitçeya ka· 
P nıam ıı cyoel ilci t•lucti 
ha 1 OKo o a alimlcrınıa. ve
a..yaları cumıcıındeadır . fiİp· 
h 8 •1 kı ııtıkraılarıa da dahıli 
ve 1 t Y rı ve vata• penera• 
D.e ol ua m auttu. şu halde 
._u ışlerct.e halllın uluaaa Hr· 
Vetı e uraca t cdılcccktir . 

Onuıı ıçuı ulusun varlalda 
olaı .. sı lcııZ& oır. V uhkh ol· 
nı k aa , her bDkımdaa mala 
ta lluk eden ıılerdc ıöz aahi 

bı ış &ahı ba ve hatta iıçi ol· 
a2a b il ır . 

lşte sıy ... ,. 1 [ ııyui ] bak· 
ların ua" l r iinıı tfereçc ve 
kutı e men baız uluıu 
nun ° o owı ve bırıktırme 
ha.h an Trabzoaumuı 
da u Lın u sıyeUe ı:-cçme· 
lıcıır · Lıluısul o oııomı ve bırik 
:•rm lrnı umları da takdire 
aya~ Qert.cc.:de çahşmaktıdır. 

OLv ı yaıloı yaiılc 
vıulm yahut btroeyc mal 

Olursa oı Lı b kalarına ya· 

banca ldU r • mı!btaç olma· 
ma d • tukenmek Ye sayıl. 
m k li •)'CD abtıyaçlaramıza 
bır an z f 2oıterm.yerck 

t, ret ve b11ıaaa· 

·.;...... ·.•· ~ ... . ... 

yetle baınmık ve karş ılamak 
de•ektir . 

Ôkonomı alauında ikinci 
derf'cede gelen biriktirme 
ulusumuzu dabıa ço1< alaka · 
dar eden bir bldır . 

İuaalar lıcr zaman n:ı6ı· 
tabııl ölmazlar bu"" bf şeri 
laıuiiıeler beldcnmeyeo ve sa· 
luaılmuı mümkün olmiyan 
bir çok mücbir acbepler kar· 
ııııada it bölii•iinc dnhil ol
mak fayda yaratmak kabil 
elmaz. Aaaa için fert buabioe 
biriktirme bayabn bir ıigor· 
taaa olduiu nııbetinde devlet 
içia de bir temiaattlr . 

Biriktirmede ifrata iİtmek 
inaaalu aruıada fereli düt 
ce ile ablalu bazi telekkiyata 
yol verir ••ae devlet ve top. 
luluk içia aiıbette faytiah Te 
ıayaa• temcaoidir , 

Ulaaal ökoaomiye bakim 
Y-c biriktirici ulaılar •atanı 
nı.ifeleriai hakkile yapmıı 
olurlar . 

Baıti• devletini karıahlda 
yarclıa cemiyeti kabul ettiii· 
11\İl.G• fertte ba cemiyetin bir 
me•ura demektir , 

içtimai ••mnr olan fert 
alaa.aada ulu1al lkonomiye 
ve biriktir•eyc uyar1a deTlet 
biz•etiae torhaluk hayatına 
okadar itti, ak etmiş •lur . 

lktiHt ve biriktirme bir· 
birini ta•amlayan amillerden· 
dir . biı iktiaadi her alanda 
iıteyor ve ariyoruz terbiyede 
okumakta çahımakta eilea
mckte aarfel•ckte idarede 
bep aluaal oku•oninia yÜk
ıelmeaiae çalaımamız lizımdar 

Memleketin iptidai madtle 
!erini kıy•ıtleDdirmek Tc 011• 

ları yurt içinde aarfedilecek 
hrle ıetarmek borçnmuzdu. 

Uluı aa ilcr~eyiıile ergaaı 
itakar madeniai ahuna çevıren 
iıtikraza temia ettiii gibi Si
v•ı En.uı um demir yo!unu 
yapmak için de böyle ihtiyari 
ve dahili ltir ittikra:za hazır 
lanmamız içi• de okoaomı ve 
biriktirm~ aavaııaa devam 
etmeliyiz~. 

Bu iıtikraua ne kadar 
reıltet dördüiüaü ayrı bir 
yızıaıı.dır laatırlatacaiız. 

N•ıriyot lrornitaainden 
Aoalıat Zihni 

-

Ynrduıuuzu öz~ğirıe ve 'iirc~İnP
demir aülnrla kenet l~n1Pl te olan 

M 

başbakanımız I~met Inönü 

Yurtdaş ! 
Pehlivanlar zeytinyağını niçin 
severler ? En iyi kuvvet şu
rubudur da ondan . 

Saglam olmak Genç 

kalmak içiııÇok Yemiş Ye 

San 
Ey Tiirk oğlu türk oglu kutlu ol8un savaşın 
Dünya önünde kalkan gururla ) üksek ba§tn 
Bu savaşı kazanmak şerefidir milletin 
Öz ülkünün uğrunda yürüyelim hep metım 
A2ırlarca dolaştı gözlerin ufuklarda 
Enginlere at saldık bakmadık ana yarda 
Bugün derdin içinde güzel öz yurduodadır 
Onun devası ancak iktisat yolundadır 
Saaı{et ışıkları bu ufukta doğacak 
İktisat yolundasın günün aydınJanacak 
lkti at yolundadır bir millete istiklal 
lk tisattJr açacak sana sonsuz istikbal 

li ey ~ 

Ecdadımız kanından azını miras bıraktı 
Türk ahtı atrş gibi diin) ayı yıktı ) aktı 
Bu ateş sönmeyecek milli savaşımızda 
Bize enıir v.-riy,>r ( Atatürk] başımızda 
Dün denirken türk gibi kuvvtlidir bu irısan 
iktisat savaşında alacaksın yine saıı 

K.K 

YURTTAŞ! . .. .. . 
tJZ m, ncır, 

frndı giren 

' 
loÇ g r-

z. 
B ı s st m . Hu iıml't 

sen yı , Muh be v ba 
oka ış.eri gıbı ÇI' 1 şmamn her 
alaı ında tetbik edılmektedir. 

Bu yazıya son vc.1meden 
öne! l ır ı;okt<ıya dokun alc 
iste İtr.. T1tsarı uf, gelecekteki 
açlıkt n ürkerek nefesi bu 
güı den ölüm derecesinJc ç· 
lığa m hkum etmek ço~ ca • 
lıştcağam diye vucudu yıprat· 
mak cemek degıldir. Her şey 
de mümkün olanıyapmak g~. 
rektır Vucudun güc nü dıma 
gın eı ldığıni azaltacak yolıt -
Juklara katlanmak asla doğru 
degıldır. 

Ç&> ışmalar1mııa her gün 
yenı bır hız vermek içın vu • 
cudumuzua muhtaç olduiu 
gıdayı va ıstırabata teman et· 
mek iı:erektır . 

Tank Kadri 
Ziraat B okaaı Müdiirü 

YURTTAŞ! 
A) da her aıle yarımeer 
k.ııo üzüm, ıncır, fındık, 
A) ın tap fıstığı gıbı ye~lı 
ve şafaıı yem ı~lerımız· 
den yese, beru sıblıatca 
daha sağlam olu ruz , 
hem de ) urdumuzuu bu 
değerli ) emişlerı para· 
sııııktan kurtuiur . 

Alış veri~çıierın gözü 

ÖNÜNE 
Okonomi ve tutum kurumu 
kolu baskaulığından : 

Manisa bagcılar koopcratıfi 
bura ökonoma k<1luna bır .bıti 
ile üç kuçuk kutu içinde ~üç 
boy çekirdeksız üıüm yollam· 
aştı,. .Gerçekten çok iya ve uc· 
uz olan bu üzümlerdeD satı1m 
ak için bura ekım bankasına 
da göndermiştir. ısteyen ban 
kaya baıvurup iıtedağa kadar 
üıüm al.bıhr. 
Borcuna sağlam alışverişçiler 
den bu üzümlerin aatıcııa olm 
ak iıteyenıer varsa koııuş\lp 
anlaşmak ve bu alım s tım· 
işine bağlanmak uzere ökono 
mi ve tutum kuruwu kolunun 

Y en\yol basım evinde bulunan 

yerine başvursunlar. 

Ço y~m:ş yiyenlerin günleri uzun olur, Kahve Çay ~çenlerden kanları tüzün olur, 
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Laf değil t 
. 

e ıyor 
. 
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Yl'i="'.RLİ fabrik3Lruİıızın 93t htllr~ı <la}an l)>.h. fevkalade ütü tutur, hiç ~oln1az, beğeııilınenw·sınıümlün olnı 'an safı \tiı.J 

kuma~lardan haıçları birinci \t' diki~i n1uhayycrolmak şartılt 17, 1 , 19, O, 1, g 23, 2 , liradır 

OTULU husuşi kuma§larındaıı 261iradan itıharen 4 liraya kadar .. .- liradan 14liraya kadar hazir l'"umae clbi~eler 

B 

H çbir yerde .~ulamadığzn zeokını o ~şar lwmaşlt:rı 

ancak OL T U L U D~poıında bulacaksınız. . 

Tecrüı ai mey,Jarıa1: Sip"Ihİ pa:::.arındaki 19 

numaralı B Ü Y O K D E P O YA b.r 

kere uğramak rel lam değil hakiklJ.. i 

göstermeğe K. A F J g lir : 

215 knu'"'tan ~ a~a kar 

kurııaı-; bula<· k. ınıı . 

Tıa zen mahkeme bnş 

A 

Br y lor t' Cpcuklr.ra hazır ve ismarlam 
~ 

,. çcşit fr1ANTOLAR 

KIZ ma hı h.ıhıki cndı .ol Tahl;d oldugLJrU 

isbc t edene mükafo var ! 

Er tıai cin• h "'rr Paltolar ki ude o mı en 

parde ·ter: empcrmEabl . 

T ~RZf L u.:ız. 'motıncla topt• n ve parakende 

görülmemi; ucıız.luk . 

,, 
• 

• 

kitabetieen : 

al cekl. r m mecmugund D 

fazla~ çıkmazsa en çok rttır· 
manın t nhhüdü bakı kalmak 
üzere- ar rma OD beş gün 
daha temdit \ e on h, şinci 

Köyü 
Mcs. hai satbıyt' Tapunun 
mtlre mur bbnı t rıhı N •ın r•' Evıı;.fı 

Açık nrhrma ile paraya 
çevrilecek gnyri menkn ün ne 
olduğu: 

bir bıp dükkanın temami 

Gayrimeokuıün bulunduğu 

mevki, mahallesi, ıokaiı No.: 
•emercilcde 
zaee iııet 

Takdir oluaan kıymet: 
1500 liradır 

Arbrmarun yapılacağı yer 
iin saat: Trabzon Adhye bina 
ai önünde ·"O· l · 935 pazar 
iÜDi aaat 15 de. 
lişbu gayri menkülun art.uma 
ıar tnamcsi 10· 12 934 tarıbin • 
den itibaren 
Trabıon mahkeme baş kıta • 
betınin muayyen num ra -
ıında herK.uın görebil • 
meıi için açıktır. ilanda ya:ulı 
oiı lard"n f ıl m lfımı:.t l· 
mak iıtey nler ışt.ıu i rtname· 
ye ve c.sy rsde 
memuriyetimiz ur caat 
etmeli dır 

2 Artumaya ıtlır k ıçin 
yuknr d yıı:ıalı kıym Un ~ 7 ,5 
niaı ı>etindc pey vey aı ı b r 
Bank nın temin t e .tu ... u 

t vdi edcilecekt·r. ( 124 ) 

3 ipotek sı.hıbı al.ı.cald&l r
la ciğer alak darların ve irti· 
fak hakkı aahıplerioın g yri 

menkul uzerandeki ha tarını 

hueusıle f z ve maocf dair 
olan iddialarmı iıbu ılan tui
binden itıbaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbıtelerıle 

birlikte me uriyeti ize ~ ıl· 
dirmeleri ıcap eder.Aksı hal· 
de hakla. ı t pu ıicilile ı bıt 
olm&dıkç. satış bedehoin 
paylaımasından barıç k .r ar 

4 _· Gösteruen günde artır· 
maye iştirak edt nler artirma 
şartnamcıini ok umuş ve Iüzu· 
wlu malfımat alm.ı ve bunl rı 
tnmamec kabul etmış ad ve 

itibar olunurlar. 
5 - Tayin eculen zamanda 

gayri meukul f ç defa bağrın 

dıktao sonr en çok rttır~nı 
ihale edılir. Anc k ıttı aı 
bedh muhammen kıymetni 
yllzde yetmiş be ıni bul cı 
veya satıı iıteycnin alacağın 
rüchnnı olan diğer alac khlar 
bulunup ta bedel bunların o 
ıayri menkul ile temin edılmit 

··-

gu u ~ynı a tta } pılacak 
arttırm~dn bedeli fi ş iste·· 
yenin al cağina rüchanı olan 
diğer &lacaklıların o gayri 

menkul ile temin edilmiş 
alacakhları mecmu undan faz.· 
lay çıkmak şartıle en çok 

arttırana ıhale edilir Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale 
yapılamaz. ve s .. tış talebi 
düşer. 

6-Gayıi menkul kendisine 
ahale olunan kimse derhal 
veya verilen mühl....t içinde 
parayı vetmczse Hı~ le karan 

feabo~unar.-k l endiııinden evv· 
el en yüks k tckufte bulu

nan kımse nrzdm'ş oldu2'u 
bedelle almağa r zı olurıil 

on , r zı omaz ve) a bulun· 
m zsa hemen o.;ı beş gün 
müdoetle &]rttır çıkarılıp 

en çok a tbr n ıh le edılır 

ki ibt'.c rasıııd k; fark ve 
geçen u J r için yüzde 5 ten 

hes p o u ac' f · e cııger 
z tar .. r yrıca hu:.ime h~cet 

k hı:ı l sızın mem 'riy tımizce 
nhcıdan t hs l oh.ı ur Müdde 
[ 133 ı 

Mez ur Gayri menkuller 
yukarda gösterılen 20· J. 935 
taubınde Trabzon adJ;ye 

daireaı ooündc işbu ilin ve 
gösterilen arttırma şarbıamesi 
daıreainde atıl ca21 ilaııo'unur 

İLA 
Kazanç vergısioden borçlu 

olduğu 431 lır 14 kur~şu mu 
iıyyeo taks tlerde ve ıht rna· 
me ile de t yib olunan Diüdd· 
et içinde vermeyen tcbakane 
mahalleııir.d~n h cı huklu za 
de salib zekinin kıreçane köy 

ünde şayıan muk .. .irruf olduğu 
şarka to uoof vereııelerı otla 
ğı' şi len kı rsbo - az oğlu 
yorık:a t rl sı, c üb~n erkıre 

pu u b nık f.ı dık ığı ve kıı 

m~n p p.aS v 1 t r ıası ile 
m hdut bır p rç ç.._Juıktaki 

• b s cı.ıı 11 o g ı üt en itib~ren 
2ogu ruu ldeUe ı.~ıkattumaga 
çık rılmı'itı rnte~,ılrrrrı v•l")'"t . 

l ıdue heyetuie · a;u-:c:c~at ı 
eyleme ~ui ilan olunur. 
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Yukarıda evsafı y zıl n ve Divranos köyünde bulon;ınl r Muradban zade He.son beY ~ 

ntımiy!e rıoılan g:ıt""• m oku ler nçık c.rttırma sureti! s tılığa çıkaulmıştır. İhaleleri 15 ~ 
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ieri bınkılac K:tır. Alıcı olanların yüzde yedi buçuk pey akçalariyle bankamıza müracaat 
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leri. 1 -2 

Tra o-ı a liye ticaret 
hakim · inden : 

E ::.urum tucc rl rı dan 
kurşun zade &.<SEl) n b e ait 
olmak üz.ere Istan·oulda tuc· 
cardan Hayr ıtın b y emr ıne 

Trabz.ond~ Lr u umiu ... Je 
Ali Rıza fenaiye gond rılen 
oe beheri elli kılotuk cilt tor 

ba kc•me fekere aıt "e denız 
yolları işletm •ıne rneı •• up 
Karadenız. vapuruı un uçuncu 
aeferile ve 166 I No. ( A ) 
&eriai 13 • 6 • 934 tarıhl 
konıimento$unun z.oyi oldu • 
gundan İptalı Jmrıun zade 
Hu•eym bey tarafından ıati· 

da va talep edılmflkle mez. • 
kur konıimentonun tarihı 

ilandan ıtibaren 45 11ün z.ar 
fı.ıda mahkemeye ırae · ve 

ıbraz. edılmedığı takdııde bu 
müddetin hıtamında ıptaline 

karar vcrıleceği mahkemece 
mutıehaz. karar üz.erine ilan 

olun.r 6 - 21 - 5 . . 
pırı .. u 

ç 
k Si 

Sat,naln~a . ı j~1 g dt n 
B..ıy un t .. k b t ın bır se· 

elik ıhtı~acı olan tsCCO kuo 
p ClDCİD b her kılo D Yerd ... ı:ı 
2' • urnş 70 nntım fıy t g· lı 
go u <. uguuat:o •. lJ g o mUu· 

detl m:ıooıko.s yı. l.oı. .. ln tı~ • 

tur p::ıcç c.y.r:t-c?·:: p.u:ci 
o\ac•kbr ıliın o'unl' lll- lV 

~lbi ev 
a 

ası 

Sattu alma k ını~) onu 
H ·i"'hginden : 

Erı oc nd i ;>; k ı: orta 
m .ktep t le eleri içıo l:uına
şı mektepten verıl ek ve sair 
bılumum masarıfı ve dıkim 
ücreti mütc<:ıbbıde aa olmak 
üzere 250 taltım baricı elbıse 

günü sa t 15 le ve şapka 
ile 250 adet harici şapka 

B} n ayrı açık muoakssaya 
konulmuştur elbisenıo Hk te
miDah 13125 knruş ve şapk • 
oın ise 2612 kuruş•ur. elbise· 
nin ıhalesi 2'J · 12 934 perşem · 

• nınd &yıu günde Slilat 17 de 

dir nü unelerilt" şer ı i 2ör· 

mek isteyenler her 
muDakasay gırm k iÇ O 

guo ve s~atıncıa tenı pat 

bud ... rı ıJe bı lilıte E ıııı' 
F,S .Al l o Rs. rnürac••1~ 
lem 1 rı ıla:ı o unur. 1 

..... y g 
gl 

~ .alm,ı koruiı:;)oı:ııl 

Bayburt alc:yu.ııo 1 
. o 

ihtıyacı ol ı:ı 8000 kt 
yagıoın ö • l l 934 
de ) pd .... .ı .. ı;.ı cksıJtoJ; 
taııp zuhur c::hnc:dığıod 
niden 20 gün mudd tle 
nakasaya konulmuştu! 
ve şeraıt evvelki ılaD•tı' 
nıdır. l'al;plerın satıJJ 
komisyonuna müraca t 

olunur 111 
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