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luı ue Ba•yozıc11ı BEKiR SOKOTI 

C nım 
S· na Feda! 

~iü~al .ıkalı ~on Fılimdir 

Yıl iZ da • • 12 incı yıJ 
Sayı: 200 

Y;.: r 1, yurdumuzun her yönünae olduğu gibi, 
cumartesi günüde umumi meclis 

v;layetimizde de 
seçimi ye- ptlac 

Vılaye imiz 
saylav 

namzedieri 
Büyük önd rim zdE'n viliye 

timiz saylav n mzedleri hakkın 
da farM:a ve beolc dıye l:uışkao
hklarına gelen telya11la,1 ı 
ıışıiıya y•zıvoruz. ikincı seçı -
cilerin f ırkamııın bu s•çilmış 
namzctlerıne genel bir &<ılıkta 
r~yleriai vereceklerine biç ~u, 
in. yoktur At.türkün telyazı· 
ıını Y•zıyoruz. : 

( Vılayetiniz içinfırka u · 
mumi başkanhk divanının tes 
bıt ettiği sayla• namzedlerinin 
iıimlerini ışoğıda ılaa ederim 

Kemal Atatürk 
l Danit Eyüboğlu eski trab 
200 aaylavı 

2-Halıl Nıbad uki trab:ıon 
aaylavı 

3 H HD Saka aeki trabı~a 
ı•ylavı 

4 Nebi oilu H.ımdi O ~ümen 
rıkı tra\-zon s 'ini 
5-R ıf Kar;ıd~oiz uki trat. 
ıon ıaylavı 

6 SUkyı:nan Sır11 Gedık u· 
ki trabzoo aaylavı 
7 - Seniha Hııal (kadın) uki 
•••rifi umumiy• müfettııı •• 
J•Di Terkiye mekte~i mldürt 
8 M t t Aydın milhend 1 eı 
ki aayla•lardan 
9-Sı rı Day duyunu umumi. 
ye komıera malıye balunlıiı 
eski nak ı d iılerı müdürü. 

Ekim işleri 
Antep Vılô1JetımizJ• 

ltıılılt ekirn durumu ~rç11n 
yılda yüzde yı1mi a1tı.ktır. 

Vilayet numune frndanlı 
lı bu yıl meyualı meyva.,;r. 
8 ! birı fidanı ekicilerin ı•le· 
fıne çıkarmııtır . fıdanlık 
memlekete m · / .• • C) ua cın• ennın 

ıalahında faydalı olmaktadır 
ayrıca u '.>ze bahce•i de lt!•İ• 
•dılmeltte::lir Ç"ll ivi haailat 
ueren parr u .ı. l . . " cır.11 erımızırı 

İ•fohı •çın J:.'•ki şehır tohum 
ııloh enat tuaündcn tohum 
iıtenmek dır. 

~fe, Iud 
S Y n v 1 ıı: b v R fat 

D n şın nın ., s n n ö'wnü -
llÜll ı ı H c g nü o aıak 
mUr." ı, t lr hv akş m orta 
h sar camıı de mcvlud okut-
turulac kdır. 

~ n uıer a--inıi 
ltıa rlı tU<:c rlarım dın 

baci Müftü z de bay Temel 
Nücumioin ycg nı tayı 8 
Hadiye ıle Tayıb efcndı zade 
bay Nam ak' n ka yin bıraderi 
bay Mu11t farııb b:fan nıeta • 
ıimi paurtt ıa guoü bay T e· 
meı N ıcurn nıo evinde yapıl _ 
n.ı1d11. tebrık edertı. 

ang n 
A• icat bay Alı R'unın 

'eni. efa nde bır )'•ngın çıkmrı 
etf•ıye yet terek ıöndUrmüt -
tor. y; ni oı ıaılı be ılı "' 1 • 
den yrp Jdıtı ~=uinde hbki 
la•t ~&pı ın Ld d,r. 

--· 
SAYLAV SEÇİMİ MÜNASEBETİYLE 

ATAT uRKUf\J ULUS~ BEY ANNA ESİ 
l - Cümburiyet halk fır~ası öoderi Kemal Atatürküıı yeni saylav seçimi münıısebetiyle 
imzalan Dltinda ulusa neşrettıkleri beyanname ikinci maddede y; zıhdır 
2 - Seviıli yuntaşluJm 1 

Büyük millet meclis'nin yeni saylav S"'çimine g'rerken geçen dört yılın İşlcrıni göz 
den ieçirDJek faıdeli olacrlctır bu suretle çetin )l larda baua ve önder bulundugumC H 
fırkaaına deıtek olan ve doğru yolu gösteren güvenimiz.in yerinde oldugu kola~ ıkla an· 
laş,.mıt dacaktır 1930 • 1931 )lllarından beri acua biç ayırt tıını "JJay11n genel bfr 91"' u 

l 
1 tı ıçıadedir. her yerde ürünlerin fiyatları düşmüş olduiu halde ahcılar zalmış ticaret • 

1 
munııenelerı bozulmuş iı hacımları daralmıı en sağlam paralar sarsılarak düşmüş veya l ı' 
düıurjjlmeye mecbur kılınmıştır . 

1 liııım yurdumuz bu aars1ntılara bilhassa ma:uı: bulunuyordu çünkü tıcaret ve tedıye 

\ ! il. Ul/iıZCDelİ Öteden beri lcık bulunduğu belde zıraat maddelerıniD fıyat düşk unlüğfı ye ı ıl 
yurdun geniş ö.çüde ıinai mamulatı olan ihtiyycı alış veriş açıg1nı daha ziyade artıra -
cıktı bu ~orluldar ve ihtimaller yüz.ünden ülkede genel ııkıotı mali olarak: ta • ğır tesır 
ler yapıcagudao devletin hazinesi gıttikçe fula dır!ı~a maruz bulunuyordu bu çetıu 
ıut~aı her alanda yeni l<uı umlar ya pmsya mecbur olan yu rc:ıumuıda açılmayı ve ılerle· 
meyı d11rduracak mahiyette idi bütün cu çetin ıartlmra ıu gayet mübım 11oldı.:yı k•t· 
mak gerektir : geçen dört yıl içinde ulusiar U•sı durumu yenı ve derıo bır oubrana· 
girmit ve uluslar arasında kuşku ve güvensiıiik tiddetle kendisini bıı ettarmaştı ieçen 
dört yıl iç•nde ben ve fırkam ulusun baılıcı bu meselelerini halletmek vuıf c:ı.ude urns. 
bugiinkü yü~ıek katınıza açık ahola çı~1yoıuz. en nnik uluı davalarını eo ısabt eh ied -
bırierle en dotı u Yl•Jlarda hı kip etdiğimiz ve her alanda müıbet netıceler a ioıı,. ı Dız ka-
Daatındayız: okonomıde ticaret muvazenesini temin edecek ve ulusun satın t Jmu kabılı -

il etini koruyccak tedbirler buluodu . Bu yüzden İf ve değiıme bacımlarınıo daralmaaı 
niıbetle bir çok ülkelerden önce durdurulmuşdur yurd için yeni kaıanç yolları nulmaga 
•erilen ehemmiyet hızla iyi ve bay1rla tesirını bıı ettirmeye bııladı genış ölçiıde •~nayı • 

\ ı 
leıme barekab dewletce "e aluıca whaaa yeni ciuramun ea befü nafıdır. 

Buılin ziraı .-e ıiaai lhünlerimiz:in fıyatlımnd~ diltkünlilL:rdumuş h~tta genel o a -
rak yükıelme b~lamııtır . Zi ıaı ve ıinayi i':ı füılerimııın mıkdarluı aiihı ÇOiS. uıke!eıde 

l aul maia ve azaltılmaya mahküm olduğu halde bızd<ı br artma ğöıtermektedır . Yetıı · 

ı tiriciyi meyüı etmeyecek kanaat ı bir fıyat ile üıüa.artımı yenı ökonomı cıuı.enımııın 
Hil•m temeUerinden •e mutlu ayardamlarıodıo biri olmak yolundadır. Ükonooıı" tedDır 
lerin doğruluiu ve aaiflamhğı uluıun genel yaıayııında ve her ıeyden öace devletin 
mahyuinde müıbet tesirini derhıl gösterdi . Şıdddli Ye aert tasarruf tcabıricrı ıle mu 

ti 
j 1 

~! 
ı 1 

•az:enc:ai temin olnnan devlet bütceıl 1931 den ıoura_her yıl muvazene ıçınde artmaya 
bıtlamıttar · Bir çok vergiler iılab edılmit batta indirilmit oldugu balde bıısııath ve 
butce yekii ıüada artmı lnbıliycti ıörülmeıı aaiflam bir malı büııycnıo ve öırnııomık 
ebnlin her yıl daha ziyade eyıleımeıinin en müsbet beJgeıidir . Uıusıar aruı ~üvenı ı.· 
lik •e kuıku de•rinde biz büyük Türk ulusunun yüce meafaat arıaa en uyiuD tetoır • 
leri büyük baasaıiyetle takip etdık . barıfı ıevea ve onu her til lu taarruz uıy~ueraodı:n 
uıak bır ıurette kuTumlındırmak isteyen temiz: bır ı.ıboiyetle nııel tertıplerıll mcydanA 
itlmuine çahıtık . Bugüıı barışı ve u'uıdar arasında eyi ieçiomeyı amaç tutan ulkelerde 
birletık ııyaaamıı Ye karıılkh tür ıü i nl& ımalarımıı v;rdır . bar yandan da ~ulusal 
korunma nııtalarha özel bir değer verdıK: bu aün !ürk uluıu ıiu köktu Viıl&ıf ıie 
Uluılar arası mÜnilsebetlerde kendını göıtcrmekdedır. Bunl rd n brri Uıusuı:nux.uo kendını 
mudafaa açın sarsılmaz blr 121 m sabibı olarak hürmet edıJmeye ıayık bır kudrette olınc.s1 

diieri ulusumuzun <.iosUuklanoa ve ıltıfaklarına ahval ne o.uru oısuu ac.~ışnıtz oır aaa.t· 
katle rıayetldir ol ... cugınn inınıimaaıaır. Tür&l vatanı uluıun bu yukıek vası11arı guveııcıoe 
dayanarak ılerlernekdedır. 

Sevgıiı yurtdaşıarım: Türk v hlnını mütemadıyen yükıeıten ve ılerlt:h.n aua sıyuada 
de· am etmek kararıodDyız eger yüce ıtamadıoıu üz.erimden ve önder buıuucıugum C.H.F. 
dıo eaırkemezıen,z g lecek dört )11 ıçıodc ortaya koyacagımız uerlerınde geçenh:rd~n 
dr h1ı1 çok ve daha verimli olacağ'ına kati ve aamımi inanım z vardır. Oır.ooonııcıe malıyeae 
nafıada kültürde ve mııii müdafaada ve ıç ve dıt ııyaaada aoiıu.uau dcoenmış gıcııı )Ol 
lar ıoda aıım ıle yüıüyecei.:t ökonomide aaaayıleşme programımızı tahakkuk. cttırmc*' 
üıüolerımıua nd.setl.:rıoi ve standartlarını tanı.ı"11 ve mub1.taıa dmek btır turlu den•ı 
Ö~ onomıııni ienışletmek her türlü maden ökonom111ni büyultmek kuçlık kredı . mut;sscae 
lerini vücude getirmek kararındayız: aaoayılcıme devrinde ıbtıkir ıurctınde bır fayat baha 
llıJığıaa mahal vermemek için c:ddi kontrol tetpu len ıeoıııcttu iıccek ve pekleştarıiecektır 

Maliyede •ergı iılabatına devam olunacııkll 1. liu 111ıbat yurttaıın mali yuır.umlerıoi 
yersiz ııkıntılara ö.ı vermeyecek surette aüı.eaınde ödemeııuı temıoe matuı tur tedracı ve 
iktiaadi gelıtmeye uyiuo bir tcrakkı ile devletın hazıaesini ço~ kudreUı bır bale getır
mek H• lıı bir ümdemızdi. nafıa programıo:.IZI durmadan takap edc:cciız asırlrdcınberi 
ihmal edılmif olaa vatan bayındırlıitııı ıımdıye kadar büyük zorluklan yeneıeLc n111J 
takip edebıldıkıe bundan ıoıua daha ziyade dikilat ve ~batle takıo edccegız 1935 ıene 
ıı nihayetine kadar demır yollaı ı Dıyaribekire varmıı kômür b"vuıına ve Antaiyaya 
dojru uz:anmıı olacaktır Erzurum batla11 f11liyet1e derliyor ve ilerliycc:eluiır. 

Sıjlık ıoyaal yariım faaliyctimiı önümüzdeki yıllarda daha zıyade ııeniılıyecektir 
bnyük Türk uluıunun ludın Ye erk~k ıeçmenler bir yurdun en deierlı vnhgc ynrthılar• 
ua11nda uluıal birlik eyi ffçinme çıhıkıtilık duyau •• kabıliyetlcrinin olguoıuiuc ur. 

Uluı varlıtıoı Ye yurt erz nlitini ~O.umıll için blltDD yurltıtların cauıuı ve her şeyin• 
dt.b-1 o taya ~oymay~ karar Yet:n=ı o'ji:Jk bir u 1u!u.:ı ca )"Dilmez ıilihı ve ~o UTı 

-- Aır•uıı ikidı -

1 

~· l 

ıı 

il 
il 

1 1 

PERŞEMBE '1 $UiJA T 193$ 

Heyecan 
Heyecan Heyecan 

Son filinviir 
BU AKŞAM 
Yıldız da .. 

saylav 
ktır .. 

• • 
seçımı 

( ------ ---......--~ 
DÜŞÜNCE •.. .•. 
· · ... . ÜRÜNLERi \_ _,___ ~...___) 

Saylav seçimi 
ınünast~betiyJP-

Cumhurı"yct ga:;:.t.tui, ka· 
dın •ayfoo oluraa baılıfı al-
tında herkeai, hele kadınları 
ilişiklendiren biT anket acmı,·. • 
t"nınmıı oza ı, ya:r.gan, dolc· 
tor kadınlara •oruyor: 
.>aylav olur•anız nelerin ya. 
pılma•ını i•teyıcekıini3? boı· 
iarı ışıktı kadınlarımız. lıarıı 
[,k uerıyorlar. bunların hep•i 
nı •everek, ıüz.erek o~udum, 
oku} orum. bunlardan en fOk 
~ör.lumu okşayan, düıünaülı· 
ıerimı anlatan ozan lcadınla· 
nmızdan •ayın Şaküfe hıha· 
lın verdı ı karıtlıkdcr· 

tJen fOkdanbıri Şükufe 

Nıhalın ıuriu yytiaı ını ••U• 
•eue okudum Bu •ayın icadın 
11eu;ekden aluıun acılarıyla 

au.ı lfulauan bir ozan oldal• 
H.acıar , buau11umuz.un öz.ünü 
gören bir ıcıımaiyatcidır d .... 
ben butün yazılarında daıü -
nüılermde bu tadı veren fCf" 
nıyi baldum. anket• ucrdı6i 

lcarıılık da bu tatlar o• lcı • • var.clarla dolu ..• 
Şuhufe Nııuıl, Saylao ola 

ccz.k Jıodının her halcımctan 

)'tıt ıkin olm"ıını budunu ta 1 

mmayan aa;yigu[arın yararlı 

olmayacaiını, bır kadın •ay· 
iauın herıeyde11 önce it;ınde 

bulunaqıa kadmtık derdicrıy 
le u11rc:fma•ını, kadınl,ıımı~ 
llıct derdlerı nlce"•rın kadın 

lur kadar 11or~meyecelini, •• 
r•k zen~ın v.: srerek yok•ui 
J urd bucalılarındıı •atlam 
uyunık I urk ana•ını yarat • 
mak ıfm yap1lucak an~ ıı~•ri 
•aydıR.dan ıo ıra düıünaleri· 
nı )'Ürulü) or: 

llaba•ız fOcuklar lfİn hiç 
bır meıulıyette baglı olma,,an 
erkek karııaında kudın çocu· 
ganu dıvar diblerine bırakmak 
öldürmek kötü/ütüne, acına
tına boyun iti> or.... Mekteb 
•ıralarında karnı tok arkadaş 
l uıntn )'onınclo uçuk benzi, 
çökük auurıllarıyle boyan bıi· 
ken yaorularımız.ı aüldiırme • 
nin yolu bulunmalıdır. 

Anadolu kadını t;olc ita. 
ranlılı it;indetlir..... ıay111z 
köyler mekteı.,;z ue •beıizdir. 
büyük ıehirler• c;ok yakın 
köylerde bile bir r;oca/ı h~• • 
talıt' ve 6/ü mü acınağ'ı var • 
dır. çocuklar hif bir yerde di. 
lendırilmemelidir .......... ü.llce • 
de ncı1ının •ttıini dnyurma • 
yan bir tek yurda,,, kairnamQ 
lıdır. Bütün bu ;1 ıeri, .) ürelr· 
/eri daha t;abuk acıyan kadın 
ıaylaulardan bekliyorum. 

. Şükfıfe Nihalın, bu kaıc _ 
n ıra dar/rfc yüz.ünden atlı)'G • --Bu yazı:u.1 ikinci 1 :hı'fede/d 

mabaciına korıon h:ı't.lı 
Y anlıı"'' 



• 

SAHiFE 2 . 

Sağlık köşesi 

Bulaşıcı 

Hastahklar .. 
Dolıtor: Tuıgut Nüzhet 

O halde b yazıdc:.n iki 
"elice.ye variyoı uı : Birincisi 
•ucudumuıa aaldıra.n ve gözle 
deiii fakat mikroıkop aleti 
yardimile varlikla ı 101 2örcü· 
jümüı bir sürü canla şeyler 
vardır ki bunların adına mik· 
rop diyoruz: . 

İkinciııde mikı oplarso vu 
tudumuz:a aaldmşı . yüıünden 

vucudumuı:da bir lıi oruma ter· 
tibata makinesinin varlığıdır. 

Mikrodlar genİf bir alem· 
dir. mikropların adları gibi 
yaşıyııları da başka beşkadır 
mikroplar bir toıkım ı:thirler 

yaparlar ki CUoJara toi<s D 

diyoruı mikrop, toksin, bula· 
ş cı hastalık , bu üç kelime 
birbirini temamlayın mefhum· 
lardır • 

Mikropların Çlkardıiı tok· 
ıin dediiimiı öder çok tid· 
detti zehirlerdir. meseli kazı· 
klı humma mikrobunu üretti · 
iimiz kaptan usulıJ dairesinde 
ıüzıeçlerden süzerek kurulup 
tarttıktan sonra tortunun bir 
ııaaı.DID yüz miiyond• beş 
mikdan bir fareyi öldürür. bu 
aun gibi kutpıluı mikropu· 
eun zehirinin bir ıramının 
bet yüı: binde birı_bint domu · 
ZUllU öldüı Ür • 

Mıkroplarıa ve zeb.Merinin 
ienalıp• karş1layan •ucudu· 
muzda ki Jllud,faa tertabaf1 
dır. •erileD, ilaç, ılınan ııhbi 

• tedbirlerden .111ak11t, baahlı$!'ı, 
antcmek veya uı~klaştmp yok 
et•ek netice itibarıle vucu· 
dcan .mudafaa tertibatını hare-
kete getirmektir . gerçekten 
bu &udafaa tertibati ue ka· 
dar kutvetli oluraa buhlıkta 
e kadar ıüç yer l:ulur. buda 
in1anıa nği1ğının hm olmuı 
yaai cıhı doğuşta olmamas•, 
Jıtayıf ıartlırın u eyi olması, 
Tilc~du aayaf düşürecek yıp · 

1'andır~cak maddi ve manevi 
meDh;ya taa aakınmakla o!ur. 

Ba ıöz:lerimizden ikinci 
l:tir atticeye variyoruıki bula 
ııcı baatalıkların meydana 
ıelmesine yauyan yardımcı 
aebeb1e1' vardar • 

Filhakika bratall\ıı: yapmak 
içia vucuda ıiren bir mıkro 
eua ıüçlü kuvvetli ilması 
IAıımdır. bu iıe her nııkıopta ' 
hir deiildir. bir olmadığı gibi 
her hanki bir mikı o bun çeşit 
aiimüael~rinde de bir değildır 
her ba11ki bir mikrop virülan 
yani kuvveti yerinde iken bu· 
11un pek az mirtarı tecrü~e 
lıayvanlarını ölaürebildigi bal 
de ayni mikrobun virülanıi 

yani iÜCÜ ku•,,.ti auldıi'ı 
z.am~n ayni tecrub,. hayvanı 

bu mikı obua d•ha )'Ük1'e" 
miktarına dayanır ve ölmez. 

Böyle ~ikroplttr irı sa nıo 
VU\.ud-.·nua df ğ:şik ycrlcr'nde 
~ocuk oiaı:rak l ulunurJar Bu 
ıibi inaaolşt kcodileri bı: sta· 
lak yrpao mikropları tr şıdık· 
laıa hılde hPsta c 1mrzlar. fa· 
kat bu her mikı op iç:o bir 
d~i•ldir. muela Yf'ta mikro1 u 
ıirdiii yrrde tc lı.ıo c.'u·m&ı. 

- Aı).~ası 'ar -

YENIYOL 

vasıtasıd~r. Bu sebepler Türk u'usunun id·reainde ve korumas nd.a ulunl birlik ulusa 
duyğu ulusal kültür en yüksekde göz dikdiğimiz ideald•r . yü<s•k ve iukılapci bir kültür 
sevi) esine varmak için önümüzdeki yıllarda dah:ı ço em _k v,.receğ'z müs >et bilimlerin 
temellerine davan n güzel sanatlar seven f kır terbiyesinde oldu2'u kadar beden terbiye· 
sinde kabiliyeti artmi~ ve vükselmiş olan erdemli kud·et:i bır nesıl yetiştirmek ann. sıyas1 
mızın nçık dilef?idir. yüce Türk ulusundan itimat 'sterim Yeniden deruhte edeceğımiz ağw 
vazift-leti y~ z nk;Je başarmsk ve ulusureuıa müslıet h"saplarpu verebiınıek s 1mlmi gay • 

MÜJDE 
En son sistem f :it• c ler fi 

- fenni vasıtalarla çekil111İf 

MEŞHCH 

Bozca ada 
Şarabıf1İ 
iQiNİ~ 

g•Jmuzdur. Bu urıu lu ve ağır vu feyi volda birl~kde çnllşabıl cegım arkadıışl ramı yüce 
seçiminize suou\•o•um. Seçim kararnıızd~n sonrada muvi:lff-lkıyetim'zın güvenci vrsıt sı 
ancak yurttaşlo;rımın aramsız yardımlah ve ılhrımlıırı ol~cakd1r. 

/ KEMAL ATATÜRK 

-· ---. -~ \ • :· il'_ 

millet nıeclisi beşinci 
devresi Trabzon 

Büyük 
intih p 

tef iş heyet· br: şkanlrğır1d~ n: 
Yurdu 1 her tarafında oldugu gibi şehrimiz e de 8 2·935 

c'lma günü saylao ıuçımi yapılacagn.d• n ilur.cı tç(cilerin ayn 
günde ıve saat nnda belediyeye gdrııeleri ilan dur ur' 

Hence bulunmaz h r 
Kadın saylav 

- 8,rden devam -

rak aldı~Tm ve azrcık t!oku 
n ır:ık gectig'm sör.feri cok do ' . 
2'ru. yalnız unlar kadın' "''Y 
laoın değıl, bütün &aylao[, rın 
elbirlij_i ederek 11erç •k( :.tıre 

cekleri en önde gelen dılekle 
rimi:dendir 0:1ooluk çagında 
dilenen Tink çocuğu, /ltJdırıı, 

okuma C'lgında 'oqnlzlarda , 
fld:Z.en çocuklar, mckteb&izlık 
yüzünden yaorusanu ol ulama 
tir ğı için ıığlayan analor bu· 
duncu ve o ovlukçu k 'ıileri 
düşrıdürecek ekaiklikludır. 

Anc .k oarlığa t;eori1emeyen 
bu yoklukları ~öYürke 1 o:z. 
zaman icindll! oar edilen yok· 

' 
fakları d{J gö:. ör.ü-ıde tut· 
m' k g •rekdir. cskio'eri yurd 
için •ın ·rlarda &ar>aı ınlar gü· 
dük kollarl ve kırık bac ·kla· 
rı ile Ha kanların aaı ay eıik · 
/erinde drlenirlerdi bugürı o 
acına/it görmekden u:z.ogı:z.. 

uzak olmay;n bır ge!fc~kdc 
de küçük büyük, kadın oe ço · 
cuk yu ·dJaılarımı:z.ın dılen • 
mek icin uzanan V.! b.rer ok . 
11ibi yü·elılerimizi delen ka • 
clıd ellerinden hurtulrruş ola· 
ccğımı.ı.a /;uşku yokdur .. 

Cumhuriyetten bu yana 
yüz.yılı bir yıla •ığdırarak ya 
pılan bii)'ük ·şler h p yarın 

ifin başımıza g• 'm si ıhtima-
li olan uğursuz 1ukl..:rın belini 
bircz daha çabuk kırmış ol 
mak ifindir. yok&a Cumhuri 
yet yurd ve ulu• r'çirı gerekli 
olan hifbir iıi unutmaz;. her 
iıi d"ğerine göre ılroya kor 
"e •ıraaı geldıkpı yrpar ve 
y.~pacakdır. 

N S. Coşkunçelebi 

YENi YOL· 
Pazarte~i- P~rşewbe 

Günleri Çıkar 
Matbaa ı1e idarehanui 

Uzun aokak 
c lğraf: Trab~on· Yeniyol 

ABONE 
s~ne/.'fi 500, Altı av lığı 

300, üç Aylıgı 175 kura., 
C~ll.A Sl 

4 f uruşnır . 
e6ki r:a~11alar :ıo kara.tar 

11.cir: aatn-ı 1 5 Kt!•a#tur 
R.chlar: IC'r, /Q~nrtıuı 

ta/.ıitli,. 

Hava vaı.·yat· 
Ankara - 5 2 35 d,e Tür 

kiyede .haoa vaziyeti ziraat 
vakcileti meleoroloji e11tilusün 
den alınan malumata göre 
aon 24 •aat ic;inde doğu 

Anaclolusu oe kara deniz hı· 
yıları tama mile orta anado · 
lu ile Ege mıntakaları y r 
~~r yagışlı ft•Çm,-ştir Yaglş 

döı·t )Ol Maraş çcvr ı/..,inde 
yogmur diğer yerlr.rcle kar 
,eklindedı'r Trakyada haoa 
yağııaız geçmiştir en fiOk yo. 
''' 36 metre olarok rizede 
ölçülmüıtür ri:z.e çevre&ıne 

yağan karın toprak üzerinde 
kalınlı(I( G &antimetredir trob 
:z.on ve ~ireson cevre/erine de 

' 
ya~m&rla karıpk kar yrğ . 

rnıı•~da h .men erımi,tir h-ı· 

va ıahuneti bilhaasa ort J 

anadoluda 6ece/eyin havanın 
acması netıce&i düne nazaran , 
8 derece daha soğumu,tur 

buna mukab·l trakya ve is • 
tanbul civ:ırile clogu anada • 
lutJunda hooa 3 5 derece da 
ha ııınmıstır e,1 düşük saha 
netler •rfcrrn c. /tınd.:ı olmak 
üzere boluda 19 forumda 18 
)OZgatta 17 ar.karnda 14 
erzurumda 9 karıta 8 m /at 
yaJa S ı:z.mır ve moniaa le 2 
derecedir en .> iıkaek şuhun Et 
de l 2 derece olarak dörtyol 
da kcıydedılm ştir bugün an • 
karada ıuhıınet sıfırın alhn,. 
da 3 dereceye kadar J ükıel· 
miıtır. 

Kar 
Mugla .... Havalar ;;ok 

aertleşmiştir dün g ce d.: har 
yağmıştır kar az yatmakla 
beraber kent kar aft,ndadır 

yükseklerde fiddetli kor fır· 

tınc aı oardır. 

Yoksul 
talebe için 

Aydın- lı, lkevi ictiınlii 
yardım §Ulıesi ilk \ ~ 
orta ckulJarda oku' an 
209 \Ol ~uı talthe\e bc·r 

• J 

gün ~ıca~) em< b veı mf>k 
ıad ) Ltkııne d( \<4ll1 t>l 
mektcdir bütün memur 
lar a~ l kldrıııdau ) iizrlP 
lı:r·ni Lu hay ir ı~tne 
vt~riıic. r 

Kulube inşaatı . 
e Si me 

1 

I 

lnhiı'larJ r 
L ş nıüı i r ö~~ ndt n 

Bozlep Cif-! \ prh 1 cak 
bekci u uh s DP talıp çıkma

~ ğıı d 11 16 2 935 tarı bine 
musadıf cumartesı güuü ıhale 
edılmek uzre &çık eksıltme on 
gün d. ha uzrt l.auşdır. 

. 
rı ~rş 

yağı al 
Sa.de 
acak 

SJtın alnıa komis' onu 
rİ\ .t"< tinden .. 

A - Al y ıhtiyacı için 4200 
ktlo '!rimiş sade yağı alınacak 
B SHtnotmesi her gün 
lcom:syooda parasız: olarak 
okunabilir. 
D - Artırma ve eksiltme 
p:tzorlıkladp·. 
E - Muvakkat teminat 237,5 
lı18dlf' 
G - İsteklilerin 13 şubat 935 
çarşamba günü saat 15 den 
evv<!'l alede satın alma koın;s 
yonuna muracaatlnı ilan 
olunur. 1 - 4 

Bu kez getirtdiğiıJJiZ 
N E ~., i S 

Siyah· e~ya~ 
Bozca ada 

şarablar111ı1• 

karantilidir 
Kana, sinirlere yenilik 

kuvvet veren, iştibayi • 

hazme kulaylaşdaran tek 

ŞARAP 
Bozca ada şarabıdır 

Taşra siparişleri en çıı.b 
vasıtalarla göoderiJir. ' 

KiLOSU 
Pankeııde 30Kur11f 
r optancılara tenziiit y• 

Yeırane deposu 
" istanbul 

Bakkaliyesi 

Bir bayan menıtıt 
aranıvor 

J 

Halkevi ı eisliiiod•' 
HalkeYioin ıs lir• rP 

mtmurluğu r ç1khr iateyelt 
..\anların halkevi mubasipl• 
murAc ıatları. 

G y i medkul satış artırma 
t~mdidi 

Mf hallt si Sokr ğı Nevi MN. K'mu. 
L 

Kemer kaya sr.rmaştkh m. bene s 400 

Es vak sna mağazalar fnkani 230 3000 
t' htani kar2ir mağaıa 

" " " 
117 3200 

(( " 
225 3000 

" 3L00 
" " 

231 
" 
ti • ti 229 3000 

iskender paşa ~ctm oğlu hane 473 ıso 

DEFTERDARLIKTAN= 
Yukarda cıns ve evsafı yazılı gayrı manku'uo yevaıi 

yedesinde talip zuhur etmediğinden 14 ~ 935 çarşamba ı•, 
kaJar oo gün müddetle temdid edilmiştir talip olanl~raP 
dıtozilo akçalarıyle birlıkte sant 14 buçukta defterdarlık*' 
teşekkil komili)Ona müracaatlara 

Gayri menkul satış a.rtırrrıS 
temdidi 

Mahallesi Sokaiı Nevi M.N K.M.L 

tuzlu çeşme ayakiryaki 139 m.mu.arıa 149 70 
iskender paşa ac:em O. Hana 471 150 

muhitt·n zeytinlık ,, 124 (o O 

ay\'asil hncıfıl p mağsıa 79 8oO 

F ERDARl-IKDAN 
Yukc:r.la c 0nD ve aair ctJ•ali yaz.ılı g yri mer:ka/dfl 

müz.oycduinde talip zuhur etmediği veya h'lddı lavlı ı6' 
dıeinaen 14·2·935 pctfF mbe gününe kadar on 'aün ,,.a 

· temctıt edi'mişd.r· talip ole nlarm .>üz.de 7,5 dil.:oz.ito alı~ 
birlıkde sac.t 14 l ucukta clefte.rdarlıP.da mütcıelıkil kotr'' , 
rnur c::tl rı. 
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YENIYOL 

G~y • kul •• 1 m m ~y 

:\1 lı 1 t .... i ~1(~\ kiı llP\ ! u. K .. n1.I. ·r. - --Te-kf" S rhoş Qğlu 90 metr M~ nrsa 2-, 40 E. Esv k K t"r ta fevkanı ardıyt" bbtani m 33 3000 m Ek o b ku umcu harap ikı H. ve 1-ıir dükan 121.122, 123. 564 m. Ay f l o r.mir o u ba e ma bılbçe 194 130 " Kemer knya m ryem .n lf. b e yrıca 160 m.m.auıa lo5, 127 450 " " tı damcu oğlu ha e 114 2700 " meuı} KÖ h. aftı ve ispir O 13185 m.t rJa 689 m f1'ldıklık 2438, 26o3 360 " AR • • 

ve sair evsafi yazıla g yri mt"nkulun mülkivt>tleri pf'şin para ile 15 gün müddetle 
keler.le birlıkte ihi!le günü olan 

- .. 

Trabzon ıc a dniresinden 
acık arttırma ıl par y cevri 
ecek gayrım n u unne olduğu 
ıki kıt t&.rltı ve bır kıta ot • &ak 

G yrını€:n u un tuJucıdu ğu 
mevıu, mabahe ı , sokagı nu · 
mEr aı. 

1 ırıık böyünde tapur mı 933 
temmuz ve 8 1Juwar sıuoa 
• • 1 1 couum ılu evlek tarlanın 
nısıf h &seıı ve ıyın. 9oum .. ra 
da k yıtlı 3 dönüm t ıla ve 
yıne taı.utun ıO numuu.n • 
da Juyıtlı bir lÖniim otbk 

l'aı dir olunLn kıymet. 
480 hra 

" Aı ttırm tun yapılacağı yer 
iUO, S at. 

1 r bıon icra dairt:sindc 
10 · 3 • 935 pazar günü uat 
13 14 ae . 

1 lş.u g )U 111er.l..u un aıt 
tırm (O h:&aıesı 7 2 935 tar 
bıodenıtıb ren 934 767 umara 
He 1 rabzon icra daires.nin 
muayyen numar srodaberlıt~sın 
gröebıJmcsı ıçın açıktır. ilanda 
ya:ulı o lard n fazla mallı 
mu almak aateycnler, ışbu 
ş rtc lr:t')'e ve 934 767 do ya 
numarcıs le memurıyetımıı.e 
müracaat etmeJıdır. 
2 · Atttırm y ıştirak için yu 
luud yaıılı kıymetıo yüzde 
7,5 uııbehnde pey veya milli 
bir bank nın emioat mektubu 
tevdı edılccektır. ( 124 ) 
3 : İpotek sabıbı al caklılara 
dısrer 1 k.ıdarların ve ırtifak 
h kkı s:ıbiplerının g yri men· 
k.ul iiıeundekı b .. ld rını busu-
aıle fa z ve ma f daır olan 
iddialarını ışbu ılao i rıb'nden 
ltıbart'u yirmi giın ıçıod-. evra 
kı nıüıbıtelerıle bır1ıkte me 
mur' r ıy 1 ızc bı ırmel ı icap 
ed r. Akıi b 1 e b kJarı t pu 
ab.cıhle b t olm dıkç s tıs 
.edt-lının p yJ nıas ı co n b 

t'ıç kal ıl r. 
4 · Göat r len de rtı•ma 
ya ıştı• 

tumlu -

defterd&rJılıta müteşekkil icomisyona muracaatlara. 2 -4 

2 ve 20 komprımelik ambalajlarda 

bulunur. Ambala} ve komprime· 
~ 

lerın üzerinde hoılislı' ni tekeffül ~ ~ .... 
• 

eden© markasını arayınız ~~~~ 

ları bmııımen kabul etmiş ad 
ve itibar oiunbrlar. 
5 • Tayin ediJeı zamanda gay 
ri menkul üçdefa bagrıldık • 
tan aanra en çok arttıraııa 
baıe edılit Ancak arttırma 
pedeli muhammen kıymetin 
yüıde yetmiş beşini bulmaz 
veya tabş isteyenin aiacağına 
rücbani oian dığer o1acalılılar 
~ulunup ta bede! bunların o 
i•yri menkul ite temın edılmf ş 
alacaklarının mc.>muund~n f aı 
laya çıkmaı.sa ıen çok arthra-
nın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma oo beş gün da 
ha tcmdıt ve on beşinci günü 
aynı sa atta yaı pıb ccı k arttırma 
d , bedeli satış istt!yenin ala 
cağına rücb nı olan dığer ala 
caklılaran o gayri mvn ul ile 
temın edilmiş alacakl rı mec· 
muuodan f zlaya açıôl'tlak şar 
tıle t n ço · arttıraııa ıbalc edi 
Jir. Böyı bir bedel eJde edil· 
meJSP h"le \' pılnm:ız ve s lıs 

talebi düşer. 
6 · Gayri menim} kcndiıine 
ihale olunan kimse derhal •e 
ya ve.ıilen mübıet lçiade parayı 
vef\_Deıae ihale kar1ar1 f eıholu 
narak kendiıınden evvel en 
yükıek teklifte bulunan kimıe 
•rı.etmiı olduiu pedelle alma 
ğ razı olursa ona, veya bulun 
m azsa nemen on bet gün 
mü.idetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok arttırana inale edı Jır 

iki ihale arasındaki fark Ye 
g eçen giinlcr için yQzde bet· 
ten duep olnaacak faiz ve di 
ğer zararlar ayrıca hükme ha 
cetkalmaksızıu memuriyetimiz 
ce slıcıdan tabsıl olunur. 
nı dde ( 133) 
S dışa çıkarılan gayri menkuli 
yuk rda göserilen 10·2·935ta· 
ribinde Trabzon icra d,.iresi 
liğiod~ıında işuu ilio •e ıös 
terilen arttırma şartnam efi 
d iresinde satılac•!lıilanolunu.c -

terzı OSMAN NURi 
l rle anla ılmıştır ki, en ~lk 
Ç< ş't erini "D ncuz fıatlerle 

\ 'ü sek terzilik an 'auie 
l ıht İ\ acınızı Pmnive 

• J 

tl ~ temın cdcce~iııiz 

ESEDİR. . . .. 
n on moda kıın1fş ç ~i:Jt·

liıtfen görüniiz ... 
. 
1 

Y-p 
mu"'melesi 

m ktadır. 

~ SAHIFA z:s E sa www !I!? 

Yazı masası ' kütübhane, 
koltuk eksiltmesi 

Trabzon ~- muddei umumiliğinden ; 
Adliye dairesi için : 

1 - Ortada bir göz yanlarında dörder göz arkası kapali 
üzeri muşanbalı haricen tamamen ve lı uru ceviz içleri kutu sarı 
ç .. m boyu 80 eni 80 uzunluğu 150 santim olmak üıere beberı 
ot uz beşer hra tahmin bedelli dokuz adet yazı m-uıı . 

2 - iki k2pakh k~pakların yarısından aşağı k11mı tahta 
ust kısmı cam açilacai< tarafı boş kapah tarafı raflı ve rafil 
kısmı diğer tarda oiı betle üçte ik sini teşkil etmek ve arkası 
kuru sarı çamdnn ve dıger hariç aksamı temamen kara ceuiz 
tahtasından haricen boyu iki metre eni 125 derinliii 55 santim 
olm k üıere bı:beri yirmi beşer lira tahmin bedelli yedi adet 
kütüphane 

3 - Boıu 220 eni 150 derinligı 42 santim alt kı11mları tıbta 
üst kısımları camh iki kapak ve içerisi raflı ayni mılıemedea 
olın k üzere otuz lira tahmin 5edc ili bir kütüphane 

4 - Oturacak yeri yerli ~yi deriden kaplı tamsımea eyi ve 
kuru cevizden mamcl beherine do1 uıer lira kıymet konnlıa on 
üç adet sabit koltuk 

S - Huıcen boyu iki metre der;nligi 60 eni 125 ı ııtim 
altı tahı üstü camilıaa iki kapaklı arkası sarı çamdan diıer 
t rafierı iyi kuru cevizden mamQl yirmi beşer lira kıymet konu· 
Jaa sesiz adet kütüphane 

Her ciııs ayr: •yri açık eksiltmeye koculmuştur • 

Açık ekıiltme 16 2-935 cumastcıi saat on beşde Adliye 
dairesinde topl:-ına cak· komisyon huzurunda yapılacaktır. ibıle 
tarıb indeo itibaren iki ay içinde bu eşyaJırın teslimi aaecburidir 

Eksiltmeye girebilmek için ku uni ikamet2ab1 olması 1apbrı· 
lııcak eşyayı imala ehil ve sanatkar bulunması lazımdır • 

iıtekli muvakkat teminat ol rak tahmin bedelinin yüzde 
yedi buçuğunu mal stndağma yatırm : sı veya iıtenildiii zaman 
ılınmak üzere o'mıktar mebl gi mutazammin hükumetçe tayin 
edilen baokıluın temınat mektubu veya iıtikrazl dahili Teya 
ergaoı demir yolları istıkrazı nya kı sa ••deli bnine tahvil •• 
bonoları ibraza mecburdur . 

ilin, şarname ; ve bilumum rrıim:verri Ye masraflar miteı· 
hbide aittir . 

Eksiltmeyi müteakip üzeribe ilıale olunan kimıe ma•ak.lıat 
teminatını bir hafta içinde yüzde on bet k•ti teminata rapt 
etmeye ve muka•eleyi yapmaya ve norterliıe tescil ettirerek 
daireye •ermeye meburdur. 

Müddetinde teılim etmeyen ve faraiti ifa eylemeyen mütea· 
hhit bir güna protesto ve bükme hacet kılmaksizia teminati 
irat kayit edilmekle bMaber şartnı mcde mund siç ceza alaklmi 
haklnnda tatbtk edilecektir • 

Yukarıda yı zılı eşyanın mahiyeti en2fi ebıdi ile direr mu· 
kavele şaraiti hakkında faıla malumat almak iıtiyealerin adliye 
dairesine ıelerck şartnameyi ole umaları •e istekliler bildirilen 
gü• •e 11atta müddei umumilik odasına relmeleri ilan o'uıar. 

~====ı==========:ıc:=;::=-=============:::ıı::so======-

Hilaliahmer heye~~ umumiye 
ÜYELERİNE 

Hilaliahmer başkanlığtndan : 
Ccmiyetımizin s nelik kongrt"si 16 - 2 - 935 

cumartesi günü akşamı saat 19 da uznusokakfaki 
dairemizde yapılacağından işpu saatt ~ gelmenizi 

dilerim . 1 -3 ... ._ 
Muhterem nıüşterilerimizin istifade-
sine arzettiğimiz J nıaralma kostü·m 

fiatleri 24, 26 VE 28 
liraya en zarjf biçimlerde kos· 

tümler imal etmektev iz . 
" 

Hazır elbise çeşitlcrımi in fiatle· · 
rindede aynı dereceden 

cuzluk vardır .. 

Adres : kunduracılar caddesinde 
,Kazaz Abdtllhalim Zade 
OSMAN NUl~İ T··cc R TRABZON 

·. . ..... ~ ....... --~ 
~..,_ \ "' - : y. . ; .. • 

I 
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( Yt·n yol ) 

- -- - -- - - - ---,--~===• i L f sbat e yo z 
YERLİ fabrikalarımızın 9~j l ~..-ııesi da) anıklı. f' vkalad<· ütü tut · r. lı c: ~o ın< z~ Lt·p:en l l m~n1c>!"I nıiimlün oiınayan safi 

knm·~lardan barçhırı bir nci ve dil,i) nntbay)ero'm~k ~art h- .Erlı.c·l 1 o .. tumlc.n 17, 18, 19, 20, 21, 
2 2 ~ 2 3!1 24, 2 6 lir ıdır 2,... T U l u~u .. i kt nı:ı~hrıodan 26liradan itibaren 44 

lira va kadar .. kostümler . 3 liradan l r a) a 1\ :ldnr lrnzır kuma~ elbiseler. 

BA~fLA 

Her hafta kostümlük 
. 

yenı ç ş 

H'c;bir yade hulumadı ın zev!urıı okşar kumaşlrırı 

anc~k o L r u L u Depasında bulac<•ksr HZ • 

Tecriı esi meydandt! S 'pf"!hİ P"=a ın ahi 19 

17 numaralı BÜYÜK.. /JEPOYı b" 
' kere uğramck reklam d~g'/ h. krlıatı 

göstermeğe K A F / g,,/ir • 

215 knru~tan 1 ' 1 raya h.ad.ır 

kumaş hu lacak~m1 ız . 

Hakiki kız marka endikalar ... takli 
HARiQDEN SİP 

trabzon sipayi p~ zarı ---·-

1 r 

BAYANLAR ~ 
'er hafta mantoluk 

yeni çeşit 
B( yanlara ce Cocuhlcra hazır ve ;smarloma 

' 
her 'i"şit MANTOLAR 

KIZ mtJr/w bakıki endiko Er.vai cin• haz.ır 

Pı.ıltolar kimaPd~ olmıyan mantolar 

t:mpcrm<abl . p"'rdüıüler 

Altı lircdan itibaren ba,Lar 

T E} Z I l< vı • ın cıt ı na'e toptan ve porokende 

aö1ülmemi1 ucıız.luk . 

uğ ispat edene mükafat var 
L EDER. 
.na ada OLTULU 

MATBAA ve GAZETESi 
UZUNSOKAK KONAK 

y 

MATBA İŞ 
DKİ 

ERi 

CAMİİ 
VENİ YU 

Resmi dairelere , müesseselere , br nlrnltra , tüccarlar11 1 

şirketlere ait her ÇfŞİt defter, cetvel, makbuz, çek , zarf 
kağıt başlıkları kartvizit Vf'&aİrc f'D güzel şekil ve en 
uyg~n fıyatlar}a basılır ve ciltlenir . 

Uzak yerlerden verilen siparişler hemen yapılar •e 
J,~lı. gönderilir , 

T 
A 

v 
T A 

A Şı 1 ' 1 
POLiS KARAKOLU 
MIŞTIR. 

VE iYOL 
İstedığıniz kadar siz.in için verimli, olmıığa çalıtacak 

Halk ve Mr:mleket için çok verimli olma11 içi11, içıniz.den 
geçen an.u ve dilekleri de siz.den' bekliytcektir. 

Şahsiyala tlişmıyen , ct>miyet için faydah ol; n t6tün 
ciilekleıe YENiYOL ın &iltunluı 1:çıktır 

t: .. ~----------------------------------=--.-e•rt..._tt __ ,_._._,_rt _________ -_-_-_____________________ _ 

----------~----~----~-------------~~----~ _,,,, ___________________ _.., ______________________ _._, 

NEDKALMiNA 
Zayi Zayi 

- : . . ' ' .. ~ / 

o D A 
Tu.1 nı 

..... gaz ~s ı 

Metne Z 
n ış J ar 1 

l 4 
1 

q11i uın n 1.. ll 

P ı h ı iıı ı ·o~nrnm ı-1Jt• t:ınnı
;JJ k · ı, rı J'ra zon ve hı

' •'r t ı 71 • 1 t ı de ı.J, r lwr :--"\ll ~n • 
U( U V<' ı U .. ııı İıu u. iı l'ıeart lh w·ruizıle he: 
oev lulıf" e f· ı t 1 .. 

,. 
nar 11 dtııa ( :.-.Vd~l : ... 

MA 
KUMA A 
GÖMLK, Pİ 

en son mo 

K, KADIN 
O P, FANİLA, 
A VE SAiRE ... 

1 

İLAN 
T rabz.o, noterfii/ttl 
Trabzon noter liiitt 

ngtuto• 935 tar;h O~ il 
385 num.ara ile ta•Jr• 
kavele r r uc b;nt!e cıra . 
tt!,kil •aueİl • 'cilli 
kay;t uc ; ltJ 1 ettirmİI 
gumuz. ( S • gır %ad• 
Aoni ve Ôıner N..Jcİ) 
lı kolleldıf ıirlutimıl' 
re aramız.da tolnrrrıf 
hu•a•i ,artlar dnlailill 
2--9~5 torıhintlen 
f esh eyledik. ,irket• •il 
labatın takip ve ahsO 
her birimiz. münf•f 
müıtcrelcen aelahiy•I 

Keyfiyetin ticaret 
tebiı uc ıaz.et• ili 
talep eyleriz . 6 ıo 

ftil,arı milli bankasından 1332 
L11binde almış olduğum 41679 
mu nrolu muvakkat makbuıu 

xayi eyledim yenisini alaca -
iımdan zayinin hükmü olma· 
dıf{ını ilan eylerim 

9 34- Sene inde Trab-
zon orta nıektt binden 
ald ığun alısdrtnanwıni 

Za) i e) ledim. yt>nisini 
aJac ğımdan 7.ayinin hü· 
knıü \oktur. 

rep Trabzon 

Her çeşit paı fi: m{) · Losy o .... , Levan ta. pudra, krem 

Sagjr aade Hü••'~ 
ue Ômer Naci koli• 
keti ıerilclrri • 
Sagar zade Soı; 
Ômer N:.ci Huı•! 

Bu beyannam• ıdf 
rede hılzolunan nılıtı# 
bık olmakla bittoıJıi 
clarlarına t•bliı olu"" 

kr.di ojuUarndaa c.f orm•n 
u: uhafr zı l"\emuru 
SALİH ZEKi 

den :ş oğullarından 
A ~;n 

e iz boya 
s-2 

Nel•r Sı1/iJı 


