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EKONOMİK. 

T~§k:ilatlanması 
Gereken işimız • • 

Gepm •ayılGrımız.rn birinde, 
baııbo, ko.lan ve baııboı wi 
den fındık işinrn teıkilatlandı· 
rılmaaı lüzumundan bala.et· 
mi,tik • Bugün , gene bu 
konu üz.erinde yıirümegi fay· 
dalı aoyıyoruz. : 

~ındık Tekoltemiz. l u yıl 
24 milyon lt.iiodur • yirmi 
dört milyon lı:iio fındık, -alt 
Traı.>%0:-Ja acttir. Demek o .u· 
.)'Or ki , bu yüz.den T rabzona 
5 mılyon lira girmiı De •ir· 
mclttıı! bulunn.uıtur . Memle 
k 11lin i.konomik doramunda 
bu koda• önemli bir rol oy• 

nıyan hu biricik ürıiinümüz. , 
acmarak •Öy/iyebiliriz. iti , 
baıı b oı bir gidiıin , kader 
ue k:•nıd gibi bir z.aoailığln 
pençeıinden bir tiırlü k•ndini 
luut<ıramcımııhr. Ve iıte, ba 
l t!fkilat a.,ında duteqıi:z. , 
teıkilat.sız. yüründıi&ıi İfindir 
ki, ilk iki O)' içinde T rabz.o· 
nun kaybi, en orta bir huapLa 
5u U,000 iiru. olmu,tar • Ba 
ôlçıiyci Rız.eden Fatıoya lıa. 

dar u:z.ahuak z.araı 111 tuıarı 
aıa•ı )Ukarı :l mılyon iiıaya 
'i ıkmıı otur Jıı , ba , hit; bir 
zaman küp'ik eörüle.cck o• 
ihmaile kar ıılanacolı bir ye· 
Aün cıeıı«dır , 

Daıma ıöyledıitmiz. •ibi, 
Fındık ürünümüz , i•tila•al 
cephe.inden de ıhrat; ceplae-
11nae:ı de deıtek•ız. ue t~ıki
lı..llız.dır. Deatelı•iz.lık )'üzün· 
dt.m yalnız. bu yıL ltııybettifi· 
nuz. ou )'aram mil)'on lırn , 
•ier onceden ıöyleı!ilimi~ 
aıbi, gereken tedbir almmıı 
ue miutaluilın cebinde lıal· 
mıı olıa)'dı, aene oerimli bir 
tedbir ue t~şebbüı ıonuca 

o{aruJı bır 61J U)'a wetırıime#c 

"• bır . maıtalııiller banka· 
ı ının #ıapltalını teılcil etmek 
•netile pekala lae7 zaman 
•fin , ba cepheden malaıulü 
koro)'ucu 11• kurtarıcı bir 
de.tek olabl.lırdi ! bana yap. 
mı,>on , yapamıyan , daha 
huın bir ifade ile yapmafa 
icbar • edi{mİyen müıta/aıiile
r inuz , hi'i huşku yok ki, 11•. 
tecek yıı oe d'1 ha ıonroki 

>•ilu1da dahi ba müthiı .ı;cı· 
rGrtara uıırama6a mahluim• 
cıurlar • Hatta ba z.arariarın 
~ele.cek yıl ue ••lecek ylilar 
''illl ker.aı aieyhiuinc aııha 
t.u)'1.&lı faı klorla ka)dcdıim•· 
•ı ~olı 11.11Aıcmetdır ! 

Müatahadicr lftn , teJc bir 
çıkar ;yol u.:ırcur : Aı muı piı 
uızım .. au,, du• 11mundcın 11l· 
ıwup kurtutmuk ! bar.u yop· 
maaıktvn , kendi eUeriy'e 
hendı kö!Jeklerıni keımedık· 
h.u 'onı a , ıhr'" cc;.t_ cı pheıi

Htn cnau/ uı; ıilindıri atlında 

ez.llmekten ımkam >ok kur-
tıılaınazlar , ve kartalamıya· 
caklr.rdır da . . ı.stıh•al cep• 
heai duteklenmdtedir lci ı 
ihrcıc:at cephui de teıkiiaı
lannıok llt.rekdgini duymaı 
ue )'erıne ııetırmıı olıun · • 
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Fındık f ıadarı 

Fındık kabuğu ; kıf meniminde ıüzel Trabzo~umuzu.n umumi 
aıhhattnı tehdid eden bir mtaele baHnı almıştır 

Savaş mı 

Har i8 mı ? 
Bir kaf ııünden beri fın

tlılı f iatiarı ••tekli oe yükael 
meye meyyal bır dorum tıö•· 
t•rrn,,..Jctedar. Haualar muaaıt 
ofdu~u halde •n gfınd•n bert 
piyaıamızrı pek tı.z mıktarda 
mal ııelmııtır. eaaıen ııceler· 
deki iıtokcular pıya•.:.ı.lorın 

daha zıyade yükaelmea ni 
beklemektedır • 

Bugün aabah bor•aıında 
55 ltura,a kadar 'f fındı~a 
cı{ıc' çıkmıf iu de •atıcılar 
ıatıcılar bu fıatiarrı yanaı· 
mamıılardft . Tumba[ fındık 
yüzde elli karantili 27 ka 
ruştar • 

Yılbaıının ycın•ımaıl do· 
layıtile Avrupa pıva•ııları 
tatil deureai geçirecektir 

Hambur6 bor•a•ınaan ••· 
len haberler 119 marka k.a· 
dar ıatıJLar olda;anu bildir-
mektedir . 
Mısırda kargaşalıklar 

Aalu.ra 10 = Kahire yeni 
deD önemli k.rr•ıahkAar ol -
muıdur ıabita ile ç•rpışma • 
larda bir çok talebe yaralan 
mıtdır dün akıam şehir bü 
yülc bir k ıamı karanhkt• kal. 
mıt dır. Mııır nHyonaliıtleri 
yerdikleri bir ariza ile kraldaD' 
923 temel JH • ıına rücü edil 
meaini iıtemiıler. Mııar fevka 
(ide komaerine bir heyet gön 
derilerek J 930 uzlaşmaın ve 
mııırıa iıti lrlihnın tanınmasını 
iatemei[e karar vermiılerdir 

914-918 ıaoaıının inıan 
lık bünyeaind ~ açhiı büyü• 
rahnelerden bir ta.ıui oe bel 
ki.le en büyüğü; Normal •o•· 
yal durumu alt iitt eden b•h 
ran, mahrumiyet oe ufalettir. 

Runan neticeai olarak bir 
cem;yetin temel taıı olan fer 
dırı buhran ka'l'ftamda varlı.· 

tını korum ık icira aklma fle 
le 11 a1 hf.i ue fl,:yri ııhhi her 
türla ekonomik careye baı 
uurmaıı z.arureti~i bir kat 
daha artırmııtır . 

Fert ve onun mahaflalaıı 
olan cemiyet ; mritelcabil bir 
takım ltuyad V! hukuk ile 
birbirine batlı dır • Ba ıki 
kauvet araıındalıi ahenk oe 
mÜOaHne daimn m(Japet neti 
celer doiarmaı lar. 

Buna11 içindir/ti ferdin 
yafayıı fartlarını kontrol d· 
mek , dofru o 'mıyan nalda· 
ları ouz.ula De katiyet il• ıö• 
t•rmelı ayni .zamanda ıoıyal 
bir vaz.ıfedir • 

Nitekim f•rdfo yıııayabil 
mek ifin mur:ıcaat ıttili 
ekonomile 11ttaaitir1 nıalıbal 

olabılmeıi için iUm o• f•nni<t 
aoıterditi hedeflere müteo· 
v~ccih olmaıı Jarttlr. 

Alı.ıi tak.tirde bu yolda 
elde eclilıecek maoaffalıiy~f · 
/erin ( ii/arei ·ırias!ahmt }ribi 

istif ad eli bir eser -ı 
Tefrıkaya başhyoruz .. 

M•ıh•r Al'1laıt .Jdip oe feyleaofa ( Luıing ) in ıoıt 
Almrınyada 14 defa ba•ılmıı o• her defaıında 63000 
- 11000 nü•ha çrkaı llmcı olan IJ• deferli öiretmen· 
lerimiztien Bayan Vecı'.he Oaman Galip tarafından 

Tarkf•)'e çeurilen 'jok gıiz.el V• çok iatifadeli bir eurini 
çok yakında Yeniyol ıütunlarında ıayın olı.ıyucuları. 

mıza aunacaiız . 

Hem ciddi , hem neıe yı.,rici olan bu f ser , Alman 
kültür bakanbiı tarafından ukuUara taniye olunduiu ıibi 
bizde de ıeçea yıllara kaclar remii proiramlarda , yer 
tutmuttur • 

Okuyucularımıza bu fırsatı kaçırmanıalarınt 
tavsiye ediyoruz • 

,, 

iki tarabn zayiatı 
AD kara l O - Royterin 

disababadan bildirıldıiine 

;öre iÜDey cepheslnde doarıı 
kaıeyınde ~abetlerle yerlı 
italyaa kuvvetlerı arwaıada 

. iddetli muharebe olmut ha • 
~tıler 850 ital~an_la~ 7~0 za 

. t veı miılerdu ıkı ıtalyan 
yıa . 
tankı b.bt.şlerin eline geçmış 
d. gene aya• ıjanstn londra 
ır .. · ı l dan bildirildıiine gore • a yan 

. aı cepbasirıde taarruz lar ıım 1 

l •-ı rıaa devam etmekte· baı.ır 111. 1. 

dirler • 
Habeşler feua 

karşıladı 
Ankara 1Q - lıarbı dur 

durmak tçin İDiiltue te fran 

11 araaında kararlaşdırılan 

eıa1l1r adiıababad• feıe• kar 
• flllDDUf <°il • 

Deniz konf~ransı 
Ankaraıı - Oeıtiı konfe • 

ranıı dün londrada inıiliz baı 
bakanın bir ıöyleYile açllmış• 
dır kooferanıa. inıiltere İtalya 
ve japonya ile bıritanyad6aıin 
yoalara deleıeleri iıtirak et • 
mektt:dir BlidYiD açılıt ıöyle· 
vinde inrilterenio bitüu bu 
ıemilerin tönilitorların •z-1 • 
talmaaını ve deninlb remileri 
nin kaldmlmastnı iıtemekte 
oldufıuou işaret etmı,dir • 

Bombardıman 
Ankara 10 - Bir \diıa· 

baba haberi italyan UÇllldarı • 
nın cenup cepheıinde mühte• 
lıf aıetke:ıleri bombardtm:ı.n 
ettiklerini •e h•b~şlerin harar 
yolu üzerınde öaemli bir aeY 
kulcen noktu1 olan daka .: 
bu• havaliıinde .kuv•etli mil • 
h.faa nıiyetleri hazırlım:ık 
dı oldvkhm bildiril;nclt~dit. 

Dr. TURGL T NÜZHET 
anc11 t ıakim dü~iı.ncslerin 
taaoip edefıilecefi zahiri kıy
meti olar ki bunda eaa:; ve 
müıpet 11ayeden eaer kalmaz.. 

Ft!.rt oe dolaviıiy/e hepi· 
ff'lizin •ıhh ·ıtı-ıı alakadar 
eden mevzular meyanında 

zikre ~ay.an fındık kabu~a 
oudır. bu ya?.ıyi bu makaat· 
la ya~ı)'orum • 

Fındık kabutu ; kıı mev· 
z iminde güzt>l Trabzonumu· 
zun umumi &:hllallnı telıciıd 

eden bir muele halini olmı· 
ıtır . 

Şehrin mu 1ıtelıf ıemt!erin 
de , caddeierden en dar ıo· 
katına varrnr.aya kadar ptm· 
cere ve dıvaT!ardan geliıi gü· 
:z.el u~atcim ı , ıo&a "oraların-

dan cıkDn k~,ıf duman ; t.ed 
rici ;u,ette ok c ifler/erimizi 
:z.ehirleyen fındık kabuiundan 
ileri welmektedir . 

Ucuz ve çabuk yandıfını 
ilcsri •iırerck fındık kcıbugrı· 

na , malarak.>t meyanında 

lıullanmalr •ıhhaı namına 
hatadır • 

Binaen aleyh lakaydi oe 
ihmalimiz.e walebe çulan bu 
ıa-yri aıhhi maddenin evleri. 
miz.den der hal u:aklc 1!ırıl · 
nıa11 lcb.ımdır • 

- Ark.uı ikrde -

::;;;,:;;:::..::..===.==- _,, 
r~kralar ~ 

Bir daha gelmez 
Bir temmuz ramazanında 

ııcaktan aizı köpüren bir 
bekhtı babast nihayet . susuz 
lui• hhammül edemıyerek 
•iZlDl bir çt>şmeye dayamtş, 
kana kana içcneğe ba,lam1f, 
rörenler « haoa ne yapıyo~ -
aun?» diye ıo:anca, babaso~u· 
k"anlıhkta fU cev bı nrmış i 

_ EYlidu, ı amazan her 
aene relir ama, baba bir 
daha relmn ! 

Üzülme canım 
Bektatinin biri, nasılsa bir 

iÜD onıç tutmuş, o gün teH 
dllf ettiii mütedeyyin l>ir h· 
babının « çok yazık, bu ıene 
ramanndan bir gün kaçırdım,. 
diyerek vahlandığ'ını ıörünce: : 

- Ür.üime canım, demif, 
0 senin kaçırdti'tn orucu biz 
iıte tutuverdik J 

.. 
Savaı yo uu Ja, y•ni, ta 

b ;şlıdığı z:ın:an, Ye daha baı 
12-madan önce yapbğımız b.h· 
minler çerçensi içiude yürü • 
yüp ııtmektedir. Habeş ordu 
ııu , savaştan gelebilecek teb • 
iıkeleri bemen atlatmış gibidir. 
Aşığı yukarı bir yal ıürca 
ha11rlıkl&rd n sonra, ko kulur-
du ki, İtalyan ordusu, savat 
başlar başlamaz, nihıayet bir 
fai ay içınde ne yap'p yapıp 
Hıbeşleri çevi ririn Ye barıt• 
ic 'ur etm 'ş olsun. Ôaceden, 
Habeı ora"su ıilihlanmıdan 
bunu yapamıyan İtalyanla· 
için, dutum gittikce güçleımit 
ve gıtdide çetine aarmııtır • 
Göriilüyo1 kı, hundan ıoara 
ber geçen güo, g~rek aavıı 
ve ıer~k siyau cephelerinde 
hıbeşl ılere kolıybk, italy•nla.1 
ra zorluk kaydetmektedir 
babeş kuvvetleri güqden iÜGe 
ı ilib,anıyor , biç tüphuiı 
~ u netini v ~ maharetini arttı · 
ran bu o tdu, i'ene güıı ieçtik 
ce müdafaa ve taarruı kudre· 
tôni de arhrmıı bulunayor • 
İtalyan ordusun• ıeliıııce. ana 
yurttan çok uzak, hiç alıım•· 
dı iı bir iklimde •e ... Ta4iabn 
çeıit Ç'"fİt zorlukları içinde 
bulunan bu ordu, ıon iki haf 
tadan beri Uerleme kudretini 
kaybetmit bir durum ıöıter 
mekte iki ayda zaptett1ii yer 
!er İn hemen çoiunu ehndP.D 
çıkarmış buluomrktadar. Deni· 
lebihr ki, itolyon baılcumand r 

nlntndei şmeaile hup_tahbinin 
dei(1ftiınıeı. arasıada da an 
lamı güç olmıyı1n bir bai var 
demekt ır· 

s~vaş Cepbesinde, lehte Ye 
aleyhte ııö:t-e ça ıpan bu dej'i· 
şıkblder, ıiyua cepheıinde 
dabi daha ziyade böyle olmuı 
tur Z-cri tedbirlerden ıonr.ı 
gaz ambargon italyayı birden 
zorlukıarın c11 çetiniyle kart 
karııya getirm • ştir l 

loıiliz dıt baka11111ın Ce • 
neneye geçerken Pariıte frın 
s ız Batbakanıyle barıı imkia· 
larınl araıtırma11, buııı yak 
1 e ştaran kcain amilleı mahiye 
tinde: olmaktan benüz uzaktır 
Ancak şu da mubakkakbr ki. 
italyın bu~ ü uetinia iç ve dıı 
isle2'i artık 11vaıta deiil itıa 
dış )Üzüııü kurtarac•k bir 
barıştadır 1 

(f GÖRÜŞLER .. . ... ··-···-··--······ .. ··-···1) 
~ ·· ················· ·· · ....... ········· DUYUŞLA~~ 

Fındık kabuğtJ ve zehirli gaz 
tehhkesine dair. 

Bugünün en mühim,en öneaı 
li iti, çin işi J ıpcın _işi, i_t~l~a 
babef, ita)ya - inı~lız ıtıdı~ 
diyecekıiniz amma b~n ~öyle 
düşüumüyor ve böyle dcmiyo · 
rum ... 

Buıünün b:zim için , bu 
Trabzon iç:n en muhim , en 
önemli iti çin , j ~pon •tını 
italya - bıbeı ;ı;oı gölgede 
bınk•çık bir ıü ü YJ~IP yıj a 

' 
i,i vıard ı rki ~şte ben bugün bu 
iş 1 ~rden bahsedecek ve 
gücenen gücenmiyen darı 
lan daralmıyan alınan alı nm 
yanların ilgisini bu işlere çe 
k .! cegiuı .•. 

BiımilJibl baı lıyorum: tı • 
raa bir : 

Arkaai ikide -
CEVDET ALA!' 



l:jret .......... kl· 
_ ... raratllcak Wr kanet 
Wr ..,_ ..... 
......... ..... ıa.teıitlu 
laltla ....... rap.. laa 4 

rap Wr Jlitab hah•• tefi • 
,..1JaCak uw .._ ... 
k......_. -fta4cl8r. Tlpla 
ti& k-8fbra• ı•tafatla blap 

._.._ • ......., lain .. 
la ...... la· 

er-GAZETELER i) 
~ ARASIND~ J} 

Aq•• - M. llu aeliai 
10ra1or " italy• ae kr. ulaat 
1aptiki, ba kadar ı l Jlliae 
1idili1or ? • 

Y ealyol - $• .Muuoliai 
rok••• ıercelıtea y•m•tı adam 
.. _ ... _ fiyte .. 80lıfll ki 
•• brf•bta balaacak, ne «le 
••İlllİf olacak 

Alqam - Ud,ıms i•id' ··-? Y••İJ•l - De•ek Yar ele· 
... iaıaacakma 1 

Akta• _ Y apllıcak iılu .. 
Y eaiyol - it;• yoksa aay 

a dar : aea aa1clakca oalar • 
ela Jeıiade ••JIJOr. aizi bil•em 
... , lliscle blrletlir i9 f ıefea 1 

Alrpm - S.lediJe kim •· 
ri ... ıaketiae 16ade ecela? 

Y eaiyol - S aıakiai itil • 
••• aaa, bi1iakiai lldıyora• 
poli• t•tnta ..... tlelıleri • 

Akf&• - Bir Yaa • file 
mia cllmelli aakatlaadı •• 

y ellirol ••• ,., ...... 
ini: Vmı t dı.yu•ııy•, ubt 
laaartla, kınlarde, parfalaaarct. ı 

Kana - Sabah ol aca .• 
Yeaiyol = ıtalynalu laa· 

... ' ltaam•acl .. nrtular 1 
Kana - Kay•et takdiri 

itia llİr D;la .... e la Z rl Dl • ,., .. 
Y •iJol - Gerpktea ıenk • 
lirdi ita I 

Musollni 
ne diyor?! 
italyanın azmt! 

Aalatra 8 - Moıoliai clla 
UJla'flar •ecliaiade ••diti 
••takta ıulan 111••••1tir 
italJ• kucli laeddlar1ae er•• 
,. •• uaciiae ""'" , ..... 
..... t1e .. -· •• pcldetM 
ltir ... u. d•••J• kMtre• .... _..tir baa kup ittifak 
laraa •ahataralana aa1111 •• 
kadar fok eluıa .._ biai 
laeMfluaaaade11 dladereaea 
pebel .......... ., ..... 
celer dojaraltilecek n ••• 
•• pak ıiıacle nlaımlafbra 
cakm • - itaı, ... wla 
kak n aeafaatlan malaafua 
eclil•eliıili• atalı• la•bff •• 
&.ıaaıbpı• laalli mlı!ft'.:ıclıf _ .................................................... ,, .. , ....... -~ 

...... R~ 

u v zehırli gaz 
·ne dair • 

..... , b~ ~ ............ .. 
lairtl• 1a .wı lnlfhlrlae aie 
..... Jkd• " u ·~·· ., ... . ,.... ,.t ... ı•k•• ....... , 
... .. ........ , Wri11 , ... ,. 
dara••acla• iaede 4alaa '° ta•• dplam ,_.._ kall•i•• ... ••••cl•i ~ı itldia ... ldr 
ai,ts ? .. 

lıtlr ı itala deaizclea " 1•· 
la•t JlkHk bir Jerdea flyle 
~k•ı• ıelaria lserbttle ılı 
lerhılst ıescbriab. , ılrecetl 
m .. olıcıldar • 

Tra .... t.Mraıi ucla .. • 
r•ı~fMr • h..._ ...... 

Fındık 
Kabuğu 

Baı aralA WrJ• -
E•a•ea ı atıp olan ••nrl· 

•iain ieo .. 6a afır o• ••· 
atrli 4,.,,..,,.. ile bir lıal tlalaa 
6oaal• kta • Fıntlılt i'lba· 
l•ntlan f• an Jaman ; Jar 
ptt ltıtoa1clr~a ı•lar111 Hnao 
•ini na•ıl lıaplatlıı• hü11ı•tic• 
t•niı n•I•• , l•m ·s laaotı ol-
m •YL M•• J..•• illM•aıa 
6ir luaZ. nJıfafan• •ıi aılı 
Pfıyonıa • 

Ba pnü lıp l•nnintl• 
6a,la 6oııırtı #lir m••sa leıkıl 
•tHll ..,..,..in İft•iı•lıntla bu 
m61ail İf a lınlıl& lra6afafta11 
tlo/ai rol oynaJrtrNı ltahal 
., ..... raNIİ flGr"" . 

Fıntlıla ltalnıfa yolıan •o· 
lerin İf•ri• · ofır 11• lıolıala 
bir iao'I i/ıt lıoplıJır • ba 
•ibi y•rlaJe 6111 ,,,..,.,, iıfi· 
laa•ı.altlı , orıcacla lıırılılıle , 
a 1ia• inliaaınııalılt 6'ili •s· 
oiret.a la •talılılara lı rıı 
matlalu •• ... -.,.,,.., lıao· 
o•clerini r..,. orı•alar alı 

•İle J•tıltllt • Şelarin ha1H1. 
•ını toatlan , ••••tlan •••• 
6al-ciarlRM, ••l•rin iferi•İ· 
11i 6ol ııelı N le•l.s W•J'• 
m•laor lôfnl i leJliift ••lir 
lıea IUHlalt W.ta•• ,-.•ıaalr 
,. ""1rili - ...... i ... " ..... 
bil•r•lı il••" •l•iı olayonu 

'" """' llalilfli . "' ...... 
fM rfi•i ti all•t•rın lotalt 
ıa• .,&ı,... İfld 1ınaıli JıG. 

...,.,._ 7eJ11lıla. 1 
··"' 11171' 

111 i11lnıil ll•fiitlır • Üo•ea 
fC16•• 7•an o• -6.11•n 6ir 
,aatl•tl• '•"-,.. ı•ın .. 
.. ~· lırıtrctı •• olrırM ................ 

F111tlilı ._,.,_. ıaolara· '"' ... ,.." .,,, .. , .. 
•a'laa"8 ••••' • aıraaCla ••tı 
fad•1• •fd• .. 4'~U.r •· 
.,.. .... 11"4... • ... 
W•• •·~•cer , 

H ._ • i6•r 
yelıan aoNlaraa •oıalcar111ın 

tlalıİ ,,.aoe~· H 4iifflrlu• 
"- ala .,141 ., .. ,..._. ••la 
caia olınad'1tt11ı• n ._.lar• 
•••77 .. l11r ulil• •• ua'6 
....... ..,. '"' ı••ıl ... 
.... ..,.,..,. fHlrtlır • 

S1~ı11111ı1 6aaaae ..,,,, 
''•ir ,.pa f•dı• lra6ajana 
• lareı• .. ı lut••İllden f' .. r 
m•i INaunil&t • 

TURGlJ T NÜZliET 

__..:.ı..a._~__.:.;.__-.__.__ ' 
t 

.;...._-·~" ııııpı-.: ~~ t 
1!~ ..... ! t 

Ferah i 
Şifa \ 

ismet 
• •• •• 
ınonu 

öylevı ••. 
An,1.1ra 9 - T oıarral 

o• yerli mallar laalı dft lto 
aynı on ı/ci,,intle /amel ini· 
niia611 aaat on Ja Anlıar• 

Holla•ointle •-r•~tl 6i;tı •Ö)' 
leol .. ayrlacaiPtr , 

S6 vl•o Anicara ılyo•il• 
laer larala 7 117,l c:alıtır , 

Mısırda 
yen·den kar·-
şıkhklar oldu. 

Aak• ra 9 Oh Kıbıre 
de yeaiden k•rr•ıalıkl•r ol • 
muı ar lallldimet cidal tedltir 
ler •l•ııbr Un •eraıte ıapi 
mqayren bir tarihe kedar 
kapabbcakbr. 

t abeş impa-
ratorunun 
verdığt em r .. 

Aakua - 9 Habq lalk6 
•eti bir blldiriillide italyaa 
lana Deaaıeri aebepaıa ~o• · 
bardı••• ettıkleriai ç 
oraclaa latç bir •ef.i laahia 
maclltıaı büctirm•ite 9'lair 
laııtaaeletmıa lhmltit aaai 
edil••cliif nlik•dald itat'r 
yalanl• m ••• Q. ~s old •• k.,.,., ••. 

l•paıa& ellrile luıik 
D 111•d .. ıa .. aea çabıal .. .,,.,. 
/.eniden 
bo b rdı 

Aakara 8 - ıt•IJ• uçak 
mı clla 1abaa paıdea dt• •J• l.ombarda... etlaifl~dir. 

be ı -
r o n 
p o osto 
Aak~ 8 - VQla'ftftdlg 

ltdclinlcHıtae ı&e 'Bılllıla 
paratoıa 6 ilbla_. t 
aer ~•lf•tia• ~eldiit '*tel 
pilfta IOll bdbaiclflaUlar 
uaııuada milleti* uua•da 
ka- " t........ ...,. ..... Is 
ttıkil edea .. tstaA- ltildite 
n&Ja_.,.•,.~ 

riam hf b,rclu •dill•IM:.J-
aııur. 

Do 

ve 
Aüera 1- WI• 

dditilt• •" IUlpa --~ 
rıma cila ._ .. ,. atblmn 
bia luı ........... . 
kadı• •• çecala olmak kırk 
kadar a 1 •• 200 yl&dea 
f·ı'a 7anb •arcl&r ı....._ b· 

ve sevgim 
S••ı ; 611• aouaa koka· 

Ja bir bala•r alrııaıdır ki, 
oacla babaaa ıol • naklen 
J•lclls aıt. Ta• laa aıralarda 
\aalatlarıa, clai aria uclaaclaa 
r•••ı r••aı 18kaelu akimca 
bir ıflk clojar. Ba ıflk ı• · 
ceaia •Jcl•alatıcaaı olaa a1clar. 
O, bfttea dl alilderde •J9 
1• U • ••iti • tpalle eriye• 
ııı,.a.n kaU111adea 111bnklat 
•• ..,.,ek anlar. Fakat, ita, 
11ZD ... dlaleri olaa JU ı•· 
celeri ele c•k ..... 

Birfla , ı•zl•ri•i .,., 
aç••& karı •da ll•ılıa bir 
aydtalabcmıa bltlalljtil 
ılrcll• . Bildı• ki , ba ye 
ai •• balli tloiara•, aq .. ıa 
ıalreH kala .. 7C'rler1ai p•lat· 
•• ; oalar11 cıa•er•elr lci• 
,&knlea ,.iri bir Glaeıtir. 

itte Atatlrk ele lalJie U• 
•ucla.ı dojaa bir Gı .. , ol • 
clap içi• aewiyoram. Da1ecek 
aiai& ki ba, lif art.Is ealıi•iı 
yapraa• ıtAr. HıJU', 11•11 da • 
daldum 11k•• •••İJ01'11• 
ılll ,.,, ... omr. itte .... 
• ..... ,., •• fakat •• • 
ld•Mıi? 

...,,.._ 1illi Wr •lef J1im1 
olu Tl)rk U'-a• ifi•tl•• 
... ~ -"·· kop8p ·~al· ja --- • -.c1ı.. Jalbnlda 
•ifrlar ci..- bialari .ı., 
••ttaia ~- ,...,. ,..._ 
·~IMrL •. 

lti ... ıa " ....... , .... .. . .... .... . ....... ~ ..... , ...... .... 
ti .. ••il ...... ki .... ,. 
ma laucle delil Y•t ita,.. 
.. ... cla•aı llltmM lltldl 
liu llrlsht• 
kal il• ....... 

attık t o...-



b şbaka ımız 
Anl.c-cıuı 8 _ Bnş'oak.,n iı 

met l"Önü bugüıı is tanbulc' •n 
aukaraya dönmüştür , 

rzurum 
(' iv as hattı 

Ankara 8 - S vas Erzu -
r unı b· lh t:Jh~i lerindeo ;spar 
b ya düşen miktar mab.allin -
rl e l"mınneo satıl•.ııışhr • 

ing liz ,1,ş b;1kanı 

h Leketini teüir etti. 
Ankara 8 - iog;Jiz drt 

bak~nı dün L"'ndradao pariıe 
b reket etmişti r . 

Ankara 8 - İngiliz dıı 
on kanı f u akınm CeneıJr~yt! 
hareketıni tt1hir etm;ştir . . 

D ssiyede 
bomb rdıman 

Ankara ll - Havas ojan· 
•ının Adtsababa oyta ının 
b rldırdiirıe göre beı italynn 
uçafının dün Deui~ye otllk· 
l(' rı Yangın bombalarının ver 
diği nüfcı zca zayiat ve mad· 
di h:ıur ehemm;yetai:r.dir . 

Avrupah ve 
Amerikah 
doktorların 
bır tebliği! .. 

Ankara 7 Dessiede 
kı avıupah ve amerika-
lı doktorlcır düuya cfka 
ri umumi yes;ne h1taben 
ne~rettıkJeri bir tebliğ 
de İtalyanların dün yap 
lı lan hava hombardı 
IDCinında kullandıkları 

patJay ı cı ve yangtu çı • 
karıci bombaları mun 
hasn eın i~aretJe :i çok 
uzaktan göıü len ve şe 

hir dı~ında bulnnan 
<ınıerıkan kızılhaç teşki 

laLına aıt hasta&.elere 
eı. u ık lan.o ı ve ameliyat 
haueJeı e ıkihasta kovu-
§Unuu) attıklanni ve on 
dan fazla ınsanio ölümü 
ne ve yaralanmasina se-
bebiyet verdıklerinı bıl 
dırnıekte ve feci vaziye 
tı protesto etm('ktedir · 
lcr • 

Petrol 
- mbargosu 

Ankara 7- Roytt!r ojan 
•tnın ceneurc aytorından bu 
i.om &otdımanın ~etTol ambar 
lf?nun tatb.k tarihini yakınlcı 
lircıccı ğını bildirmektedir • 

.M raklıhnına nı i.ijde 
Bütün dünyada birinciliği 

k ~ zauan 

RADVOŞAUB 
Trabzon ve havalııi acanta• 

undRracılar N9 81 

İngilizler 
aleyhind~ 
nümay;şıer 

Ankava 7 - K,,h ireden 
bildirildizine göre • hirde 
ingUizler aıehinde yenid~n 

numay:şler ycprlmış :ı:abita 
ile olan çarpiımacla altı po 'i• 
yaraltınmudır . 

15 milyon 
tütün satılmış. 

Ankara 7 - lzm ir 
bölg~s~n ı le on bPŞ n1 i~ 

lyon k1Jodan ıbar et tü 
tün n koltası h t"mf"o 
temameıı s~t.lmışdır . 

nıerika.da 
şidaetili 
tenkitler! 

Ankara 7..::. Nevyork 
taymis gazett'Sİ bomhar 
dimanın ve bilhassa ka 
din Ye çocuklar gibi 
bir takim gayri muh~ 
rebelerin ölümlerine se-
bebiyet ver Hmesinin 
amerikrıda şiddetli ten . 
kitlere sehebiyet verdiği 
ni yazmaktadir. -

::~aıı usulile 
Un eksiltmesi 
Süel satı nalına k omisyo 
nundan 

Erzu,um lntaah ,,~ müeı 
l<!Ht efradı ihiyacı için 550 
bin kilo una 2 12· 93S pazarte 
ıi ııünü t•Jip çtb:machiındao 
yeniden kapalı zarf uıuHle 
nıünakcsaya konulll:!uştur iha-
lesi 23 12 935 pazartesi günü 
uat ı S esedir ilk teminatı 
4889 liradır taliplerin fartaa 
mrıini iÖrmek üzere btr g1n 
münakaeaya itlirak edtcekle 
ri muayyen günde ihale ı a 
t,ndan bit aaat evvel teklif 
mektublariyle kaounua 32,33 
ve 34 nci maddeleri ahkamı 

na ııöre vermiş buJunacaklur 
dır 1 2 - 4 

• ..,.~).. '. . • . .J' .. , "! 

iLAN 
Sürmene Asliye hukuk mah 

kem esinden 
Süraıenenia maıu lra köyila 

den ahmet oiuUarından buse 
yinoj-lu hakkı nkardeşi h; ı n 
tarafınd• n müdde,aleyhin ayn' 
köyden ıüleyman oiullarından 
ömer oilu ilyaı ve ıül1:yman 
oiılu kadir aleyhine ikamh ey 
lediii eraziya meni müd~hele 
dansından dolayı icra kılınan 
muhakemede bunlardan ilya • 
u çıkarılan davetiye varakası 
na veril\:n meırubatta mahaUı 
ikameti mecbul oldui .ı ve na 

ı mın:a ili ıen davetiye varaki ı1 
nın tebliiine mubnkemece ka 
rar verilmiş ve duruşmada 
16 12 935 pı; zarteıi gününe 
birakılmıf olduğundan yevmi 
meıldirde b·zzat Yeya bilveka 
le iubetı vucut etmesi ve et . 
mediiivebinekılde gönderme 
diii tekdirde hakkında muba 
keme gıyaben icra e~+·c~ği 
ilin o'Lıcur . 

(YENIYOL) 
l'l'Ç 

========~=-7~-===================== 
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Necmettin Özcanh 

-'-~ske:ı:i hastanesi 
kı.ılak mü teh.assısı 
Hastalarını Semerciler başında Halk 
eczanesı üstündeki muayene ev"nde 

kabul ve tedavi rder .. 

nooo~oo"' 

3 Sayfa 

'\;--~~~~~~;f 

{<y . b·ı ~~>> « ertı ı egı ) 
~ ç.arkında ~ 
s~ b. et ir:niz ! >> '\ " }) 
ı Ustur~lar, ber her ~ 
IJ m a. k- s l arı bayanların (, 
\ \ t . k l .. fi ;; e r z ı , n<t r ş ve e ışt 

)\ me: k aıdi' ı clolttorla11n /} 
~~ a m eliya t rn k s ve bi - )) 
( \ cakları okuUu çocukla· )} 
(/ rm elişi makaalaıı ve \'l. 
.\ bü ün küçük biç&klar IJ" 

{\ ve çakılar p yata biçak )} 
{( IEırı yeoı bileği çarkın >) 
~ ~~ g ayet mahirane bile )) 

({ tılır . >> 
({ Mn caa t yeri : /) 
~ U zun sok. k bakı oilu ?. 

{\ nıevki~nd~ Emniyet ~'\ 
{~ P eruka r nloou 'T 
J• -= » r••ijıH~t V ' ~ eye~~!'~ 

Taraçaları, 
Dlvarları , · 

Sarnıçları , 
~u sızdıran , 

Rutubet, 
Yapan 

Ev Sahiplerine: 
S•zınbların durulm111, ra • 

tubetin yok edilmesi için ıoa 
t ertiplerle ve teminatlı olarak 
t amir ve yeniden inıa edilir 

isteyenler: 

ırali zade 
Hasa na 

Muracaat etmelidirler. 

ViJayet idare heyetinden 
Ekmiş olduğu tütünlerden 

inh:s .. r !d.arf'si amharına nok 
s n, teslim "ylemesioden ötürü 
mahk uııı olduiu 4 7 2 lira So 
kuruş para cezuını vermedi • 
ğinden gayr i menkul malının 
eablmasına karar verilen ka • 
va~meydıruı mıhdleeinden ka 
laycı oğlu bamiıun mez 
kur mahaUede tapunun teırini 
evvel ~:$4 tarıh ve 69 ve 70 
s ı ra numarasına mukayyet 
şarkao ve g.ırben horcorothı 
oğlu alu:ün tarlaaı şimaJen de-
nız ve cerı.u 1en tarikiam ile 
mahdut ve yine şarkan borco 
rollu oğlu ati tarlası garben 
mehmet ah oğlu baun reis 
biıntıı ve bahçesi şimalen de 
niz ct:nubeo kıımen hacı lüt 
f ı banesile mahdut iki kıta 
tarlanın 26 şer bı11e de 24 dc.r 
hıascsi l 152 ıer bi11e itibarile 
ıkı tarlada 1•ı 146 f'-r bi11eni11 
bı rintı ıli.n aniıind(.a itıbaren 
21 gün müddetle açık arhr -
may ~ cık c. rıldıiından iıteklile 
rın v la ye t idare beyetioe mu 
r cB tln.u ıl ao t~ l u :; ur . ı- 4 

YURTDAŞ! 
1· !tre ve z~katını türk 

hava kurumuna ver . 



ABONE 
YıllığL 500 , Altı aylıgı 300 , 

Üç aylıgı 17 5 kuru,tur . 
ÇARŞAMBA 

1CUMARTESİ 
iLAN 

T•pu müdüriyetinden : 
Süfli köyünde bir tarla 

Ye bir fındıklık bıyık oiulta-
rıDsan Mustafa oilu osmaaın 
aeaetıiz olarak malı iken 50 
sene eYnl ııdiyen iÜmrükcü 
oilu kürt •iaya sattıit ve 
kürt •i• da bu yeri yine adi 
ye• 320 aeııeıinde oilu Tu -
faaa aattığı ve oilu Tufaa1D 
da vefatile vereaelerine intikal 
etmiş balunın hudutlara yuka 
r1da yazıla tarla ve fındıklık 
hakkında ayni bak iddia 
edenleria ellerindeki evrakı 
müıbitelerile tapu idaresine 
maracıat eylemeleri ve 22 
kiatıni evvel 935 panr günü 
mahalline gidil~ceğindera bir 
diyeceii olanların oraya ıel
meleri IS giio müddetle ilin 
oluaar. 

Tapu direktörlüğünden 
Şarkan meçonl oilu fındık 

laiı timalen ıülfemdennaklen 
aahibi ıenet tarlaıı ıarben 
halt iımail oilu bısaa cenu • 
ben ••bibi aeoet ftndıklıiı 
ile mahdut fındıkl1 k . 

ıenetsiz 
Şarkaa dede ojlu höıeyin 

dtıa teferruian ali ağa oilu 
hasanaıeçea fındıklık tima -
lea kalyoncu o&-lu ali oıman 
vereaeıinden emin fındıkhğı 
ıarben halt iımail oilu tarla 
ıı ve haneıi cenuben kırli 
oiullarından naklen moaçol 
oila 88 yoklama ag 58 

Şarkan bacı muıtaf adan 
naklen aahibi ıeaet fındıkhit 
timalen l:aılt İsmail oilu haa;n 
dan aaklen halt İsmail oila 
muıtafa vereaeleri fındıkhi'l 
garbenhalt iımail otla h111n 
fındıkhit cenuben maJımut 
otlu kızı ıülfem ve iıkefeli 
bacı muıtafadan naklen 11hi-
bi aeaet fıadıklıiı ile mah • 
dat fıntlıldık T. evvel 301 da 
imi ·~ 148 

Şarkan hacı muıtafadall 
a~klen 1abibi aenet fıadıkbğı 
tımalen k•lyoncu ofılu emin 
vereaeleri ıarben balt iamail 
•ilu basan cuauten aabibi 
•enet ile mahdut . tarla 

aeaetaiz 
Y omranın vuvara köyünden 
hudutları yukanda yazıla 4 ki 
t~ fındıklık kalaycı oilu emi . 
.aıa olup T.evvel 301 dı imi 
148 noda kayitH fındıkhi• 
~12 seııesinde haric•a .s ma .. 
deni Türk lin s•no niyaz oiul 
İar~ndaa mebınet oiiu mus•a 
faya ve tasdilc.ı;z 88 yoklama 
da dtıfteriain 58 ııra noıua 
da kayitla fındıklık iıkefyeli 
oila ~uat•f anın olup 309 ıe 
neainde 9 liray• yine mehmet 
oilu ınuı'tef.ıya ve yıne ayni 
köyde hacı ~aDldi zade bacı 
Tevf ık efendiniıı +a11rrufunda 
bulunan bir fındaldığı 3-05 ta 
ribinde 6 m•deni liraya hari 
cea yine mebmet uğlu muata • 
faya ve yine ayrıj köyde bili 
eenet olarak mabmut oj'lu kızı 
gülfem hatunun mala iken 
S madeni liraya adıyen ve ba 
ricen 305 tarihinde yine mer 
hum mebmet oğlu muıtaf aya 
••tbldmrından muıtaf a bu ıu. 
retle bu yerlere tesahup ve 
tasarrnf ederlerken 328 de 
nfatile veruelerine intikal 
etmiş ve varialeri de tarihi 
mezkü·den~e..-i niz11ız ve fa 
9'laıaız la11rı uf eylediklerind"a 
D"4mlarıni tescilini iıtemekte 
dirler kanuni mu:amtıleai ifa 
edUmek 6ıt-re l S gün •onra 
1ı ,lllf 'Q~ \\ flfl~ 10 da 

Çıkar 

İLAN 
Tapu din kıörlügi" ndrn 

Arseni :ıh· köyücde ( şar • 
kan dere guben L-üçü ~ ibra . 
bim oğlu abdullcıb fıtıdıkhğı 
ıimalen yine kerim o~Ju t:b 
tullah fındıkhi1 cenu'b n cicP. 
ralı oğlu :ıhmet b's~e larl rı 

f1ndıklığa ) ile mahdut fındık 
lık ve ( Ş"rkan cicer:.h oilu 
mahmut ve mehmet f ın.dıklığ'ı 
ıarben yiae çiceraalı oğ u ah 
met şimc.len asta ö-ner oğ'lu 
pir •li fındıklığı cer: ıbı :ı uı -
ta Ömer oğlu ahm.ct vrı yerler 
arasından geçen taviki h a ) 
ile mahdut tarla 

Yukarıda hudutlar ya:ı• ı 
bir tarJa ve bir fındıklık arse 
ni zir köyü den cicerah oglu 
Muıtafaoın ceddin en intikal 
ıaretile bili ıeuet olarak ni:z.c 
ıız ve fasılasız ye hüsnü ni -
yetle tasarrufunda ik' n 330 
senesind.e ölerek lur&s1 emtne 
~e kızı hayriy~ ve b c ~ rıe ve 
ubia ve kı:ndıııudeu evvPJ 
ölen kızı eminenin oğlu mth · 
met ve kardt;~İ mahmut ve 
ali Ye xekeriya ıonra h0 ydye 
334 senesinde ölerek kız fat 
ma ve ayşe ve kıı k rdeşleri 
hacere ve rabia ve amc !ı 
mahmut ve ali ve zekeriya "on 
ra zckniyan·n 335 ıeneıınde 
çocuksuz ölerek kardeşlerı 
mabmut ve ali ve k z kardeş 
leri ra bia ve hıcere •e ~mca 
11 mabmut ve aliyi terkeyledik 
terinden mez~ur hrln ve fın 
dıkbif namlar1aa hakkı karıtr 
dan tapuya bağ-lanmuu.,t 
talep ey ledıkierinden m• z~ fır 
yerin ayaıi bir bak iddiasuıda 
bulunanlar varsa t•rihi i in • 
dan itibar"u on gün uuf1ad2 
tapu deiresine vey1: but 22 12 
-935 p;z~r gü~ü ıa t 10 da 
mab ... liine gelecek müdür ve 
ya memara veaikalarile mu'a 
caat eyle1.aeleri ilan olunur , 

İL.AN 
Tapu müdüriyetinden : 
Şa kan oflu oğuUuı çalılı 

jı şimıieoofl u oğulları f1ndık
l1iı ruhen sahibi s~net fın -
dıklığt cenuben Abmet dayı 
oiuUart tarlası ve bazan bacı 
Abmedin harman yeri ile 
mahdut çalılık. 
1 döuüm . Seaets;z 
Şarkan bhibi ıenet çahhi1, 

garben ahmet dayı oğulları 
fınclıkhgı ce.nuben ahmet 
day• oğullara fındıklığı 
ıimalenoflu oğulları fındıl• 
lığı, cenuben Ahmet dayı 
onuHarı tarlası bszan baci ab 
media harm1n yed ile mıh • 
dut : fındıklık: 

2 rlöaünı senctsjz, 
Hu.Jutl.<i.rı yui{arada göste-

rilmiş olan ,rarvara köyünde 
bir çalıJı~ ile bir fıodıklık of 
lu oilu Ahmf'din oğlu mah • 
muttan 321 ıe~esinde utla 
•lınmak ıuretil.. Ahmet dayı 
oilu Hüıeyioin malı olduğun 
dan ibraz o~ua·n ilmühaberle 
bu ıuretle tes ~ili '•~enilmiş ol 
duiandan bu yerlerde bar 
aynı hak iddia ed·,nler t'ARH 
hpu idare1ine muracaat eyle· 
meleri ve 22 - 12-935 pazar 
günü saat 11 de m~h ili mez 
kure iİdileceğinden bir diyece 
ii olanlaruı evrakı müıbitele
rile ouya gelmeleri 15 güa 
müddetle ilin olunur . • 
mahalline s:-id:leceEinden bir 
ciyeceii olanların bu müdd~t: 
zarfında hpu idaresine mura 
caat eylem~ieri vevabv.t eYia 
ln müı1iteleril" "'"balline ~el 
g,eLri i'i .. ohnıur · 

DA NESİ 
Dö.' l: n·~'ur 

) 

i a • ,,,,. ı . .:; ku ~ ... t..ır R.,.l~!a'nlar 

p, za.1lcğa tobidir. 

Eaki Nü.ıhcılar 20 ku· uştur. 

-- • tr;:r • ,,.. ~ , ~ • , 
. ,. .. , -·· . . . .. ~ .. 

Bayanlara ~yı av ekt p talebelerirıe 
~letanet ~ zaı afet ve ucuzf ugu ile şöhr~t bulan ( Trabzon 

hJkı oğlu ı"~b\ esi kar ş1sıuda 

ŞAPK 1 RİZA 

Şapka imali LuEusu ddki te~hdat ve ehvenıyettcn d iayı n1üşter le 

rıınden gördüği.iın ı ağbt'.)t üzerine bu ılefada [ Bayanlara mahsıı8 ] bizzat 
lstanbuld .... n getirdiğirn yeni usul kalıplarla Bayan Şapkalarrna 

şekiJler! vermek ve mevsime göre her nevi 

o rııod ırl 

aya 
ku şiar kadifelerden 
Şapkaları 

imal ve başka bı;şka şekiller verilmek su etile tamir.c.tlar Jeıhi kemaJi maharetJe yapıl • 

rnakta olduğu sıit.i güzel kumaşlar ve 

MIK FİB R SİPERLERİ 
ve en iyi malzeme He son moda üzerine imal eyledijimiz 

o mek:epp şapkaları lise ve 
ve ilk m~kt~plere mahsus geple 

Rekabet kabul etmiyecek derecede ucuz satılmaktadır Sipuişler tamiratlar alelhusus 

foter kalıpları arzuya muvdik surette derhal imu ve tamir olunurlar • müşteril-rimizin 

aldanmam k için önceden mağ~ zaa:uıa uıur;caat eylemeleri menfaatleri iktizaaındandır . 

Uzun Şokak Bakı oğlu kahvesi karşısında 

ş PKA Ü HASSISI ALi RİZA ... 
~ •• t . ·.ı ... , . .. ... 

. 
SÜ~1EA YURDU 

Di 
ÇAP 

İÇKi SANAT 

K • 
1 ş D . 

1 
1 

EK TÖR E .. GRETMENİ iSTANBUL 
SELÇlJK KIZ ~ANAT MEKTEBİN

DE EZUN- MÜRVET 
Aç• l m1ş, T Jcbe k ay1 t ve kabul muamelesi haşlamiştu . 

Ka} ıt parast ve ay!ık ( 3 ) hra<l1r şahadetname alanlar Modern Terzılik 

Sanatı gercekten öğrenmiş \e isttdıklrri yerde Yurt açmak seJahiyetini 
kazanmış olurlar . 

Tuzlu çeşme mahallesi Deniz soknğ1 Ng 4 

' ~ • ;- : • • - ' :~· ) .-.,ıı ,; 

ve z~ka i . . 
.zı . hava kurumuna ver. Fitr 

, KIZıLAY, VE ÇOCUK 
G -M U UMLARI ARASINDA 

BUNlpAR T .. HAV 
ESİ 

KARDEŞCE PA ._.LAŞILIR. 
•' ·.. ..... ... .._" 




