
Çımento fiatları dO dQ 
Ton b na O kuruı tenzdat y pıldı. 

AMEMa - Sir•om H • 
telpafla ,.,. ... ...... .. ~

... • ,-wı«11r.,.,u 
1-Ç utodaa ....... 

- ..... akta •• iatillllfc 
reBaiaclea 50 l.,.. teuaJlt 
,.,...._ .. _ •ill•t ••cliaİ 
h.,.tl • 8il1•clea pkaa 
w.1_.. ou,ı..uıclar J!a lsa 

• •aılHuirU9SS 
U1111•ıtl• WMıea cerJaM ... , .... --- ....... . 
~ .... , ....... 131 
t*lldt~·--G•ietit• ~ 

. 
r ı ın ' z 

Hefta t til ••• prsar oı ... 
do aylliJJe f•Ht m llD Çlfrıf .aa • 
leri .......... ., • Bua. el ... ,. 
f119tı•iı C11 .. rt ... YI pqe•lta 
...... tlbcalrdar. 

rdoğdu 
uyu 

Er-..-.hU.9'6.,._ ... •. ,,. ............. 
....,. .,.,,,_.. tlerla ut~ 
... .....,-,.lilı .. .. ı;,. 
__.,,.. ıcır'-7ı••• B· ~ .,,......,. .,,,,.,,_ ... ,. .. 
,..., * Hllli .,... • .,........._ .. J,,_.,... ı 
, ... 7 ........ ...-difi ...... 
...,. .. re ertloftl• • ,,.ı.. 

- uıl "°'""' ..... ~ .. ........ lwMr ....... ........ 
7.-.ı..,-. Ma•oll. h 
puıWıi --·~- 110 ..,,. .. ,,,,., .,.. -,..,.. . ,,.,,_ .... "' ...,,,,,,,. 

D 

r 
1 

i 
• 

t 
ı 

l 

' 
• 



c 

c 
il 

eı 

YOZ 2 
E ,--.....--- --....--, 

1 
:Cüsün.oe ı 

-0-:cü.nle:ci 
\..___...___ __ ___ _; 

Adam oğlu 
Ve Savaş 

Yaıamak bir •avaıdır, ,aıa· 
van •aoaıcıdır , 

Yaıama acununda her aJam 
bir aocıdır ... 

Sıra gelir ao bulur, aıra •e· 
lir avlanır, 

Sıra gelir arıklar , •ıra aelir 
taolanır .. 

Adam otla itiıir kendi ı•Y· 
tanlıfıle, 

Kendi lıendine yılan , olur 
yıllanlıjıyle ..• 

Çarpııdıfı hriyiilc lfÜf ••ne 
Onu u~urumlara yuvarlayan 

özüJür. 
kendi •üctidür, 

Birini çıkaran öc, ötekini ba 
tırır, 

Biraz ayaklandırır, dnha faz 

* 
la batırır . • 

Döoüıme •iirer giJer can 
•öudelerdıe iken, 

Adam oflunda gül v•r , 
adam oilundan dıken, 

Adam o;landa ıe1tan, adam 
06landa melek, 

Adam otlanda hıyar . , adam 
oılunda kelek ... 

Adam otla a•ludar , adam 
ofla dünbelelı ... 

Adam otlu . kofU) or durma· 
dan yelyepelek ... 

Koı•yor aor•an ona durma• 
dan in•anlıfa, 

Koıa,or falcat )'Ola çıkıyor 
hayoanlııa ... 

G•f •iıin •ildhları ı;elik ço-
malı •ayılır, 

Baain/ı.a ailtilalar n•? ıeytan 
göne boyıiır. 

Ya binleri bir anda bola-
cakmıı uçaklar, 

Gölıt:lcn yalan ateıte kül 
olacak ocaklar , • 

Bu aaoaılarda yalnız boı kal 
mazmıı kucaklar , 

Karı koca lı•z crlcelı beraber 
• açacaklar ••• 

Adam oflanda pyan , adam 
06tanda yılan, 

AJam o6landa ••r çelr, adam 
oıtanda yalan, 

Adam oflunda it.Olan, adam 
oilu1tda dolan, 

•dam ojlundan olar ortada 
her bir olan . 

Numan Sabit COŞKUN 

Alman - Jngılız 
Bada,,eıde - Bir Alman 

•lcoaomi kurumu yolunda bf!· 
dop•ıt•tl• bir •nonım •O•) t:.t• 
lnıra.cı lcdır • So•,,ete Alman 
•• inııilia fecun pıya•aların· 
tla dofa •napa•ında bırer 
tlöniıı laarelcetlari, lı.ulian
••lı •arefıyle iı ~opıu:aldar
d•r. Dread• O• Lonıirada bı· 
t•r 6anlıa ilıi . macar banlıa•ı 
da ba lcarula •ireeeletir Al-
man elıonomi lı.aramunun 

Batlap.,t~tl~lci oranto•ı )'eni 
•••1•tnin haılıanı .,ıaca•ı:. 

YllllYIOL 

Aile Psikologyası 
- Geçen nu•hadan mabad -

Dönmelerin bir kısmı mu· 
vakkat bir müddet için inini 
yürütünceye kadar zevahire 
uymak için dinini değiştirmiı· 
tir. Bu işte bir riy~ ve sahte 
kirhk vardır . Samimiyet.siz 
bir rşin kuracağı yuva devam 
1ı olmaz. ikinci nevi dönme 
kahraman ve idemen bir dö 
nemdir. Eşi için , yuvası için 
ruhundaki bütüa kutlu iaatıış · 
ları yıkauş altüst etmif, yeni 
bir gayeye yeni bir imana 
tapmaia baılamıştır. Bu eyi 
vo fedakar bir eıtir. Bununla 
meaat olunur • 
Eıler ara•ında •oy, milliyet 
farkı : Karı koca arasında 

ao:r farkı demek, karakter, 
huy, adet, anane, yasayıf, dü. 
tünce tetekkı, zihniyet ve ter· 
biye farkı demektir. Ayrı ıoy
dan eılerin tam manasiie de 
vamil ve mesut bir yuva kur 
malarına belki de imkin yok 
tur deyebdiriz. Birbirlerinde 
bu kadar ayrı vaziyette olan 
çıftlerın kurdukları yuvada 
daimi bir anlaşmamazlık hü -
kum aürer. Çünkü o evde her 
ı~Y bırbirıaden ayrı ve zattır. 

D1a farkıaa, huy farkına, ıer 
vet ve yaş farkına sevii, aşk 
mani olabilir, fakat soy ayrıU· 
;ına ea kuvvetb •tklarıa bile 
bır deva tetkil edemeyece;ıai 
pııkoloil•r Jddia edıyor. öu 
yuvada ner ikı taraba büyük 
bır fedkar büyük bir kah 
ramaa olma11 ıcap eder. Eier 
uyuımak &sterlerae bırbirlerıne 
ç.ok resmi olacaklar, mıbi ve 
aıyaıi babısleri aralarında hıı 

.mevzuubaha .etmeyecekierdır. 
Böyle bır adede kaı t kocanın 
mutetieriaıa medeni aevıyeaı • 
aıa de aile hayabaa büyük 
bır tesıra vardu. Aynı ıevıye 

de &ki mılletten ıae&er anAaşa 

mamazbk ve kavra az o.ur, 
çliak& bır bırierini aynı aevıye
de röşürler. Fakat Dır yüksek 
medeni mıUetle Dır de ıeri 

ka1mıı mıUet ferdlerı arasıa • 
dakı &zdıvaç çok ~hm akıbet· 
lere acbebıyet verır. öütüa 
ayrıblıuardaa bafka yükaek 
mille.ten otan eıın 6te•uae te 
peden Dakmaaı aupların üstü 
ae azap katar. Soara bu ıı
bi bırteımeierdea doiacak 
çocuklar ana ve ba ba&aranın 
hataların&• aeyyiatını bütün 
ömürlerince çekerler. .. MHum 
çocuk keıadıaıni ıkı yol ortaaıa 
da mütereddıt ve fışkın bula 
caktır. Ananın kendı taıafına 
çekea telkinleri, babanın kea 
dıae uyrua olarak vermek is· 
tediii terbiye çocukların ruh· 
ları üzerinde öyle mütezad 
teıirler yaparki bu çocuklar 
ae aaalarının ne de .babaları· 

aıD milletıae bailaaamazlar. 
Umumi harpte tercümei lıaUe 
ıiai okudujuauız . 'il meıhur 

ÖMER SITKI 

casuılar bu gibi aile çocukla 
randan intihap edilmiştir. Bun· 
lar eyi bir ıoydat ve eyi bir 
yurddaı olamazlar. ,Filhakika 
milletler arasında teaalup, 
kız alup verm~ 1rkın ve neslin 
tekimülü için çok kuvvetli bir 
ıebep teşkil edi:roraa da feci 
akibetleri nazarı itibare ala -
rak bu işin zararı f aydaaıadaa 
çoktur bükmildtl uerebiliriz. 
Karı lıoca ara•ında gör6Ü, 
terbiye ve tahail farkı : 

Varlık ye miibit görguıu 

eyi bir eı için çok liı,mlı bir 
feydir, Görgüsüz bir insan 
velev yüksek bir mevki _dahi 
almış olta tahammül . edilmez 
bir yüktür. Eyi terbiye almıı 

lur eı görgüsüz dalıi elıa ka· 
ıurunu örtmeıiai bılir. Görrii · 
ıiııiük fena blr ıey, fakat 
ıörıüaü olup ta Yarbiıaa fİ • 
marao bır eıten ber balda 
müreccaabr • .SoaradaD görme 
bir eı , arkadaıuı ı çok tacız 

eder. 1 ahsıl meaetesı de ai!o 
de ço~ muaum rot oynar· Ko· 
ca muaıener, karı tııç me& -
teD medreıe görmemıı ıse 

koca açın hu ne azap verıcı 

bır şeyaır. Maaai &ü&eUık, yat 
111z aedeni mezıyet b11 kadın 

ıçıa kah deıuaır. i'!aaoi 111 -
zeu k., ) LIZ YC YİICUt ıuzeauııi 

zamaaıa aeıışea ıeyıoraeaaaı. 

öır hastallk, Dar çocuk diiaya 
ya ıetumek o ıuUi so&aıua 

D&iır. t.ıer gül, 1apraldarıa111 

aotmuıaa r•imea, reaıan&D 

bo.-:uimuıaa raımen kocaa1aa 
her zamaD bır taze çıçek lf.O 
Al11a11 vareomrae ııte o lıaaıa 
evıaıa ber zaman taze bar ıwü 
otur. hu Geta dınlendıaıen 

aonra oıltılan ı•rlcılar uardır, 
J ah•ıi•ız, kalıur•iiz kadın da 
11öyledır • .K..a.dın fAbuk ekan· 
mayan oe fGOull bıkılmayan 

oır şahe•u oimaiıaır. " A -
dam ... Kız f ocuıaaur oku 
)'UP ıa ne oıucca. • d.•)'e dii 
ıunen çocult uetderı çoktur. 
.Ounıar oır ••nf kız., bır eo 
hanımı aeıaı, bır m•an kulaç 
11a•ı yetıııırıyoriar ıiemektır. 

c.o lawumında eyı oır aııe 

kızında bunci.ın •onra hif ol 
mazaa bır orta tah•'' ıarttır. 

- .Sonu Var -

Cuma tadiU 
Pazara verildi 

Ankara 31 Uia•lar 
bayram oe ••nel "1fıiler hale 
kındalci 273~ numaralı lıa· 
nun 1 Haz.İran 935 tarihli 
Re.mi •azetede intııar ede· 
ceiinden J haziran "S.l 5 tari 
lainden itibaren meriyete 6ire 
cekdir hunun İf in önümüzde 
Poz.ardan itıhoun tatil pn• 
{ur lı•~"'". 

Takas işleri 
İktisat ,~ekaletinin 

tebliği 

Anka,.a - /lcdi•at ı1 
lıetinden feblit edilmiıdi.t 

Memleketlerle aranı 

meocud mauakkaı ticarel 
l•ımaları ~hükümlerin• 
bir takım maddelerimlsill 
raci taka•a tabi latulırı•İ 
bazı ihracatcılarımızın 

huau•a dikkat eımiyerelı 
/arını taka• heyetlerin• 
caal etmeden gönd•r • 
oe ba yüzden ! bazi cıı 

yopılmaaı kabı! olmıyotl 
ı;ok z,,,r/uklarla lı.arııı 
ları görülmektedir. bu ' 
/ara meydan uerilmem••i 
ilaracatcılarımızcn 6önd•t 
leri malın ., taka•a tahi 
olmadıtını eve/ emirde 
heyetlerine Tarlı. afi• ıa 
r ine ticaret odalarına _. 
6İlmriı#llere giderek öfr-" 
leri oe takaaa tabi 11111 
leri taka• heyetine kıy,,. 

takdir ettirmeden ihra~ 
melerİ elıemmİyef l• (, 
o/anar • 

Yeni proğra 
Ankara - Parti yo• 

6et1el kurulu parti korali 
nın yeni pro•rom o• to 
kendine ~ülcledili 6tl• 
önümüzdeki dört yel • 
noaıl ba,arGcaf1.nı planlı 
oe iıyeler araaında İl hl 
yapmalı. ifin 2 9 mayı• 
ni tuza.Un koyd•i• P" 
hükumetle el oe iı tı 
yopmu•ı iç in kurul iıy 
6 deoleridc •aptanmllı4'tt 

Yurttaşlar, 
dilimizle 

Ya.,alım , Konu~ 
( 4 acü Liste ) 

1- A&ide - AnJı 
Ôınt!•ler : lıtanbrıl 

anıklar ıehridir • 
Jıtanbul , Aıaıfırlı 

Jae,,kelli bir a~ıt yopl. 
karar oerdi • 

Mri•tacel • - &r• 
Otnelder : l"•dCI 

tlıtmak, eu•ın lflerıııaı 

ıında •elsr • 
Dün 

ıe.,af ca 11n • 

3 - Terbi)'• 
Efiıme.lı. 

Ter biye ( etluc•ı. 
Ekitim • 

Mürebbi - Elaitnald1 
4- Mekteb - O 

kala) 
S- Muallim: d 
Ôrnell : Cumlaari1 

lar&na ••nç kaleiı • 
ihtcy•cı oarıi•r • 

Her öirefmen , • 
•aUcrıni bıime~ • 

Biz foldan6eri 
reni aamanlar ifin 
iıti1oru • 
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ABONE 1 
Seneliti 500, Altı ayiıtı 300, 

a~ Aylıtz 175 kara, 

:z 

Pazartesi, Perşembe Günleri Çıkar GaZETE ve MATBAASI 

Tar esi 
4 

Kuruştur 

Mıntaka kongrası 

Şehrimiz ıpor faaliyeti ay· 
lardaaberi ıöa6k ritmektedir. 
Sebeba mintaka heyetinin ae· 
çilmeai Ye kulukplerin uyuşa· 
mamua idi. Düa akşam topla-
••• koaıraya miakakamıza 
tabi Necmiatl Trabıonıpor 

Kamutayda konuşmalar Her gün 
Kelime 
Karşıhğı 

İd•aa rücll pulataae Seba 
yarda kaluplerı murabhaalarıaı 
ıindermiıler Ye ıamimi bir 
aalaıma olmuş neticede 
bir aalaıma olmuş ae ticede 
Mıtaka Reialiiine ldmaa iü 
eti reiai ü. Hamdi, ikinci reıı 
liie T . .S. daa H. Fahri. 

Azalar. N.A. dea B. Ab · 
dallalı l.G. de B. Nıbat 1.0. 
B. Raııp. 

Futbol heyeti reiıliiine 
N.A. tidea B. Naim. 

Azalar. l.G den B. Şadi, 
1.0. dan B. ~ebmet, Trabzon 
apordaa B. /ımail, B. Hakkı. 

AtJetizim beyeıi reiıbiine 
l.O. dan B. Abmet. 

Azalar . N.A. den B. Naci 
Trabzoaıpordaa B. Y) uauf S. Y 
daa B. Zeyyat, B.' l orahim. 

Deaizcilik beyeti reialiii • 
ae P.S.Y. daa ö. Vehbi 

Azala~. i.C. den B. Hiiae· 
Jia, Ye bay ~ı1azi, .S. Y du 
B. Ke•al. •• beaap müfettaı 
likleriae B. Hüseyin Reıizi , 
baJ Halil lbrabim ıeçilmiıler. 
clir • Yeni heyetten bayırla 
baıarmalar dileriz. 

H. HİKMET 

istihlak 
Vergisi hakkında 

Defterdarhkdan : 
1 Haziraa 935 tarihinden 

itibarea mer.iyete ıirea 2731 
•••rola iatiblik verııai kamu· 
aa •acibiace Demir ve çeiık 
ile bakır ve mamuJib yeni 
den reıim menuuna ahmmıı 
tar. Kaa•nun mer,iydi tarihin 
den itibaren .. onbeı " aun 
içiade demir, çelik, bakar ve 
••malab için beyanname ve· 
rileceii iJia oluı ur. 1 -:ı 

Baştarafı i nci yüzde -
ıat Yerilmesi bakk1adaki ka· 
nun liyilıaıını kabul ettikten 
ıonra iıtaabul İzmir lımaaları 

genel müdürlükleribütceleriaın 
ıörüıülmeaine reçmiı ve bun-
lardan b'irincııinın 193 5 yıb 

mHarifi karıılıfıi olarak l !3 
1521 iımır hman ıdareıının 

maaarıfı karııllaı olarak da 
3529.4 Hre tahsıaat verılmesinı 

taavib ~tmııdır. bu ı.dar~leıın 

1935 ydı gebrAera adcdı aynı 
miktarda tabmın oluomaktauıır 
hava yolları devlet ııleı:me 

idareıı bütce ve teıkılat layi-
haaıyle de tiırkıyede hava yot· 
lara te111 etmek •~ ou yollar 
üzerınae aakhyat yapmak ıçın 
bayıncUıhk bakaniı&ıoa baa!ı 

ve kükmü tıbııyetı ha•z bava 
yolları devlet ıııetme ıdarui 

naımei merk.ezı Ankaracıa ol· 
mak uzeıe buıuıı bar ıdare 
teıkıl oaunarak vebu ıdarenın 
ı~JS )Uı maaarıfı ••ıtıhı• 
olarak da boo ban lira tahıı· 
aat kabul eau111ııaır • bunc:aaa 
ıoDra aydın aemar yotuuun 
aabD aunmaıı h . Adunaalu mu 
kavelenın taıd,ıu ıçıa olan 
kaaun laıbaaınıa &ÖIUfUlme11• 
De SCÇl1mıt ve buaua U.a..eruı· 

de k& bır ıoıruya karıdık 
o1ar a& bayıncıır.uk Dakaaı .A! 
çetiAkAya bu halu aıd ımtıya 
zın kıaaca bar tarahceaıaı yapa 
r ak kmm muhaır:beauumiıte· 
akıp top.tanaa parıı ko.oferaa. . 
aa eınaaaada çarllk ıuıy.ııoa 

kartı o aevır lıükümetınıo ıı. 

yaıı bır fıkırie hareket edt:rt.k 
bazı mıntakalarcia demır yolu 
iuıaıı ıçı.11 1850 da ıoııbzlere ı 
vermıı otduau ımtıyaz1ar ara· 
••ada bulunan bu hattın 1866 r 
da ııletmeye açıld.jını iıuet 
ederek muht~hf z.amaalarda 
dıier baı.ı ıube hatları ve le· 
ıiaat mukabdınde baılaogıcda 

Çifte minarelerin tamir • • 
ışı 

Erzurum Mara M~dürlüğünden : 
Keıil 6edeli ( 16100) lıra olan Erzurum aıarı aıikadau 

~ilt• minarelerin tamir iıi l 1 haz.ıran 935 de Erzurum maarıl 
miitlirlfılinde •aat on dört de kopalı zarf uıulu ıle ıhaleıi 
miinalca•a7a konulmuıJar • Münolta•aya •!rmelı iitt;yenlerın 
a/a/uJmi umamiyeden baılıa diplomali mimar ve ya mühendiı 
olmaları oe bu •ibi elt.emmiyetli iılerde folıımıı oe devlet 
in111atında en aıaıı on hin liralık iı wyapıı • hulanduklarına 
dair lcomi•yona oe•ilıa 6Ö•term•l.,; ı•rııır , Maoakkat ıemi. 
11af mıiıarı ( 1201 ) liradır • 

Yaiarıda •ıfatları haiz. bıılanan İ•te/cliler keıifnam~, fenni 
ı•rff1Pm•, malcaoel• ıartname•ini Ankarada maarif velıaleıin· 
den ' İ•tanbııl O• Erzaramda maııril .__müdürlütünden paraaız. 
olar•• ola6ilir/er , 1 4 

• 

elli sene için verilmiı olan 
imtiyaz müddetiaia de uzatal · 
dıiıaı söyleyerek demitdir ki 
bu meyanda afyoa aDtalya 
batbnın iaş1aı İflDID bu tirke· 
te aidiyctı de taauımıı aatal· 
ya hattını y•pbrma)a karar 
verdıiımız zaman tirket b11nua 
inşası hakkı kendine ait oldu 
iunu ileri ıürer k proteıloda 
bulundu bize .. verilmit 
olan bu hak.kın her banği Qır 
şırkete kartı olduiunu bük.fa· 
metan yapurmas! ıaktıruıde 

böyle bır şcyın mevzou bablı 
oimayacagıaı bddirerek reddet 
dak bunun üzerıae hak.eme 
g•tmeyı deri ıürdüier bunR da 
redcietdık ve ıörüşmek ıçıa bır 
murahhas aöndermelerını ıate 
dık ıeten ı:.u murahhaala &ö· 
ruımcmıı.cie bu h•tba ınpaı 

de o cıvarda ıırkde ait kı· 

ıımlarıa zarar iÖreceii11i ileri 
sürerek hatbn bu kıamıma 

hükumet tarafından ahaarak 
zarardan vikaye cdı1metenni 

ııLeaı b;z keaddeıiae böyle 
bır şeyıa bııim üzerinde deyil 
bütün şebekeye ıamil oJduiu 
takdırae mevzuu müzakere 
oiabıleceiinı ıöyledık Ala çe• 
tank.aya bundan ıonra ıat1aal
ma miizakereainin ufabatam 
rakamlara. dayanarak anlat· 
mrı ve her iki tarafıa iyi bil. 
lerle bereket etmif olm1111 
netıceai olarak buıiin ( kama• 
tayın tanibiae arzedilen ma. 
kavelenia yapılmaııaa imkia 
hasıl ole ujuau ıiylt1mit 

ve ıürekli alkıılarla kartı· 
lanmıtdır • kanun reye ko. 
nularak kabul edilmiıdir 
kamutay büıüa kabul ettiii 
dıier kanunlar araaıada 
tuzun kaloıuaun üç kuıuıa 
ındardmeai bakkmdaki kanun 
liyibaaıda bulanmıkta idi . 
kamutay pazarteai ı&all top-
lanacakdir • 

- Beıinci Liıte -
1 - Seciye - lre.. 

Ôiaek : Biı. lataklil mala 
beainde Türk aeciyeaiDia Is 
vebne dayudık - Hız Er 
bk Savaıında, Tirk ıra 

kuYvetıııe dayandık. 

2 - Acız - Eluia. 
Acz - ~kaıahk 
Acz duymak, iciz kalmak 
t.kaıamell. 

Oraek!er : İnkiJil:J, ici 
111 Clei(ııdır - Devum, e 
!e11n lfl deiHdır. 

Uevrımc&lcr buyiik zeri 
1'arııaaaaa, ekaıamek 

ıevkler,aı aıcırmalıd&daf• 

J - l:.bemmı1et - O 
Ehemmıyet vermek Oa 
Miil:um - 011emb. 
Oıaeıder : ::.oa ya!ıaraa 
aomık ıılere Dil)U' öa.-. 
me11.teyız. 

~·• Jlilarda ea çok ia• 
mız lflcr, eaaüauı ıulf 
aar ::.oa yuaaı aa d 
eaemmııet Yeraııımı& 

ea11•i ıeıeDbilaaUll'. 
4 - Meraıım - töteD• 
OraeAdu : Uia yem l:»lf r 
ıerıwm• ıeuu k;ipCllJlllS 
laaauk - l>ila 1eaa a.ır 

1erı11Jaın apm töaerıad• 

l11ad11k. 
Keıııc11mlu11a aıkeıi • 

\ 
yapılmak uıaldeadır -
mur B• tkaaına aüel tlrd 
pı!mak uıuldencur. 

.> - Miiıayı - ~it 

Müayat - EııtJik. 
Oıaekler : Türk 
karıaıında, bütİİll 
eıittir. 

IürkiJede.ı.kadıa, erkek 
liii c..ıaan,etia eaed 

Gayri menkul icar, Terfididi 
icarl 

MıhıUui Sokatı aevi aı L. 
Eıvak 

• 
" Ayafilbo 
» 

kaaim aia 
polita 
kalafka 
coıera 

11ra ma;ızalar ••i•za 146 130: 

" 
erzirüm 

• 

• 
arıa 

kala Ye hane 

145 12S 
aaı 280 

32 40 
33 .20 

mai aza 14.1 80 
bue ın ~ 

aa•ara emllk arazi 88 80 
mahıaıa • 2 150 

" elmalık • 19 IS o 
DEFTEADARLIKDAN ı 

Yukanda cias ve ıaır evufı yazalı ı•Jri meak.Dlu icar 
mtizayedeaiade talip zuhar et•ediiiadea 24 6 93$ taribill• 
dar bir ay p•zarbk ıuetile ictra 'erilecaiiadea talid o 
bu mlddıt ıırfıacla deffordarb;ı mwacaatlın. 2-• 


