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PER~EMBE Fiati 100 Para 

l9 Y1ll1j1 750 Kuru$ 
Agustos 

1937 
Günü geçmi~ sayJar 

25 kur~tur 

Bülün u\us\ann hava kuvvetlerini arhrma" 
için goslerdigi te\â~ 1 havac1hga vard1g1 one 
yak1ndan gordükden sonra , havac1h~1n bii\\\\ 
\çin bir fantazi alma~lan çok uza~' canla ba~\a 
sanlacak bir ana i~ o\dugunu bir katdaha an· 
lam1~ bulunuyoruz. Türk hava kurumu 
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DÔNÛ.) 
Saat 9 buçu4a geliyor yol- gidecekler oil? Ôyle hie bizdel 

eu yolunda gerek, otobü,slere seJam gotursünler, oralarda da 16 
PAZARTESi 

Agustos 
1937 

Fiati 100 Para 

Y1ll1g1 750 Kuru~ 

Günü geçmi~ sayilar 
25 kuru~tur 

hal!raler1m1i ver ... 
atlad1k, dOoüyoruz. Silzde Er- A k leve geldik 
zurumu gezdik 1 • • Ba~tanba$& $ 8 

• bod · Otobüs 
bir tarlb ba~tanbaea blr cok· çare1ya yakrn. ur Yap1hmn 

' m uOlgesine s1ttmd1 Çok rafya, baetanbaea blr edeblyat yari " 1 Bereket · 
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caret 
Vali

careti 
li bir 
hoitlu 
rahim 
rük:le
'kilde 
rdela
ard•n 
doler. 
:md1k: 
oloza 
J va~ 

lbra-

ve baetanbaea bir ber eey olan sicak var · da Sadi. E versln, 
bu ~anh yurd parças1111 bllyle candall arka lie rzurum-

. · d haber yo ami~. 8 Yran ha 1 k1sa b1r zaman çerçevesl içmde an . . z r-
gôrmek mnmkün mu? Blz Er- !atm•~· bire.r bard•k lçip bemen 
zurumu ~Oyle bOyle tamd1k hareket ettlk · · Kopull etegin· 
belki .. Onun bütün güzelllitloi. deylz. llrm•DlfOr~ . Ôteki arabe 
Yi"itli"lni · balkmm suyu ve arkadsn gellyor. Ir yerde dur-

,.~~~~J;::~:::::n.::!!:2~~~~~ ~ 

! Denizalt1 gemilerimizi ~ 
Atatürkün 
Hatiralan 

Muhtelit 
Tak1m1m1z 

6 
6 

' kü uk b. bavas1 gibi mert olan ruhunu r.u, bN balde C lt •gri,;1 

I. yap1yoruz . 1 
!lkinci gemininde_ k1z~g1 haz1rlan1yori 
n Merasimde Ba~bakan lsmet lnônü, Millî Müdafaa n 
~ Vekili, sivil ve askerî erkân haz1r l:>t1lundular . . ~ 
U Ankara 14 (A. A) - Memleketimizde gap•lacakolan ~ n denizalti gemisinin emruga kurma merosimi bugün gttpl rt. 
U lm1$tlf. Ba~bakan lsmet lnonü ile Millî Müdo/aa Vekili, ~ n sivil ve askerî erkân bu merasimde haz1r bulunmus[ordir. n 

Ankara 15 ( AA. ) 
Atatürkün kendi el gaz1s1 
ile vega dikte suretigle ar
kada~larrnda gahut onlar
dan intikal eden zevatta 
mah/uz bulunon hatiralari 
mn ve tarih sergisinde gos
terilmesi Türk inkzlâp tari-

2-3 Giresun dagalip geldi Jnara 
oerek 

iyice anhyabilmek için uzun var. ü~tad orada · Acaba, Kopa 
zaman ister 1.. çikacag1m diye l}dü kopuyor 

TUrkll silyliyerek gidiyoruz. wuki ? zanoetmem ! Çünku tu 
Ihcav1 geçtik. So~1m1zda kôyler sefer içimizde tibbm genç ve 
gOrllnüyor. Aekale Kültür leyar1 bnik bir rüknll var. Dr. Rük
yamm1zds, yerine donüyor.' Ona n1>ddin ona kalbi k.UYVt't~endirir 
blr kilvnn ad1m sordum ; Alt•- bir h•P verroi$; kendls1ne so. 
ver, dedi ve bir f1kra anlath: rarsRDIZ: • haP yutuyorum, ko. 
Aga ile hizmetçi anlae1Jan tar- Jay kolay b8pl yutmam ! • diyo 
lada filan yemek ylyorlarm.1e: Dilrt gO.n ônce uysel ~ir bayva: 

Giresun - 15 ( Kafile
ge refakat eden hususî mu . 
habirimizd'n ) Dogu muh
telit takim1mrz ilk maçrn1 
bugün Giresun tak1mlarile 
gapti ve 2-3 galip geldi. 

H. A. 
Remzi Saka 

U lkinci denizalti gemisinin ku:agi da hazirlanmaktad1r . ~ 

' hince faydali olan vesika
larin sergiden sonra kendi
lerine iade edilmek üzer• 
Dolmabahçe saray1 tarih 
kurumu sekreterligi adresi 
ne gonderilmesi Türk tarih 
ku•umu tarafrndan rica e-

lktisat Vekâleti $Îrket· 
Ier müdürü dejerli hem$e
nm1z Bay Remzi Saka 
Karstan $ehrimize gelmi#ir. 

Il Gemiler bir senede in$a edileceklerdir. ..1 
•=~====~-::.~~===• l dilmekt,dir. 

Çin tayyareleri Japon 
donanmas1na hücum etti. 

1500 kadar olü ve yarali var . 

Seyahat yaz1lar1 
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BOGAZDA VE SiPAHi OCAGINDA 
Japonlar ricate ba~lam1~larl bwbO.sler geldi, e~yam1z1 

yerlestirdik. Biraz sonra da ken
dimiz yerleetik. Aziz ~eflerinden 
lzln 11ld1k, k1ymetli bemeerlmiz 
:lt Tarakç1oj!lunu ve Dr. RUk
neddiol de beraberlmizde gôtü
rüyoruz DirektOrümOz ve dok
tor bizim erabaya blndiler. 

gldlyoruz, tOrende bu'unacn~1z. 
Bu, bizim için tarihl bir habra 
olacak. Yurdun Oteki ucuodan 
bu ucuna yeoi bir bave getire
cek olan çelik yolun durek ye
rioin temeli ahhrken bulunmak 
az ~ey mi ? Y a rio soluya soluya 
lzmlrden, Dumlup1nardan, Ar • 

Ankara 15 ( AA. ) -
Uzak $arktan muhtelif men
balardan alman haberlere 
nazaran din Çin taygare
leri tarafmdan Changhag 
limamnda bulunan japon 
donanmasma gapdan taar
ruz esnasmda $ehrin muh
telif mahallerine isabet e
den bombalardan 643 ki~i 
olüm~. 828 ki~i de gara· 
lanm1~tir. Bunlar arasrnda 
Avrupalzlar da vardir. Çin 
taygareleri bugün de japon 
donanmasma taarruz etmi~
lerdir. lngiltere, Frarisa ve 
Amerika hükûmetleri Çin 
haricige nezaretine bir nota 
vererek begnelmiiel imtigaz 
mrntakas1 ~in bombardzman 

Irak, Afgan 
Heyetleri de 

Îstanbulda 
Ankara 15 ( A.A. ) 

Büyük manevralarda hazir 
6ulunmak üzere davetli o 
fan Irak ve Af gan askerî 
hegelleri Î•tanbula gelmi$
ler ae merasi·nle kar$dan
m1~lard1r. 

Ankanr 15 ( AA.) -
RomanganinKiistence lima
nmda bulunan bir Alman 
kunpangasrna oit Morcee 
vapuru içir,de g~neral Fra· 
koga ait silâh ve mühim
mat olmasmdan dolag1 [i. 

man polisince hareketine 
mü1a11de edilmemi1tir. 

llDIQ DU.lWJll!LlU6 gC\-'IJOr. 1op 
mntemadlyen do~u muhtelltl 
kaleslode dola~1yor. llk maç 
·heyecan1 saba yabanc1h41 ça.. 
cuk:larm kendl oyuolarin1n yüz
de ellislol gô~termelerlne man! 
otuyor. 15 lncl dakikada Do~u 
sol lçl Abdurrabmama topla 
beraber iki bek nrasmdan mll· 
kemmel blr s1yr1he1m seyredi 
yoruz. Yaz1k bu k tirsat avuta 
kaç1yor. 

21 loci dakll..ada Giresu11 
muhtelitl Sll~dao yaphj!1 ~r •· 

edilmesinden dolag1 protes
ta etmi$lerdir. Dün ve bu 
günkü hava muharebeleri 
esnasrnda atdan bombalar
dan bir iki tanesi lngiliz 
ve Amerika /ilolari amiral 
gemileri gakmlarma dû$
mü$tÜr. Nankinde ür/f ida
re ilân edilmi#ir. 

Bir Tokyo telgra/1 Ja
pon elçisinin geri çugrzlma· 
srnm ve resmen harp ilân 
edilmesinin muhtemel oldu
gunu bildirmektedir. japon
larin üç gündenberi Ham
geuge gapt1klari lflllrruz 
akrm kalm1$fir. }aponhu 
Hopegi istikametinde riicat 
etmektedirler. 

Almanyada 

Sergimiz 
T akdir kazand1 
Ankara 7 5 ( A. A. )

Almanganm 7937 gdi beg
nelmilel Konisberg dogu pa
nay1nndeki pavgonumuz bu 
giin merasimle oçdm1$f1r. 
Tekmil ihraç mallanm1zm 
numuneleri de Türk eli$le 
rini ihtiva eden pavgonu 
muz büyük bir alâka ve 
takdir kazanmoktadir. 

Ïki Vekilimiz 
Ankara 15 ( A A. ) 

Dahilige Vekili ve parti 
genel sekreteri $ükrü K,.,ga 
ile Kültür Ba ka ni Sa/ /et 
Arikan dün ak1am lstanbu· 
la 1elmi1lerdir. 

Orada kalan arkAda~larla 

vedalee1p bareket ettik. Buiün 
temell ablacak Olan lstasyooa 

Tiyatro 

- Arkas1 ikide -

H. Tuncag 

Harun karde~ler bu mevsim, biraz bahahya da ol,. iyi filimler 
gôaterdiler. Simdi de bir tiyatro heyeti getirmi1lerdir. Bunu Ki!jm 
da yaptilard1. Fakat bu birlill;i ôtekilerden ayiran bir huousiyet var : 
Heyetin içinde ve ba~mda radyonun me~hur Habibe Mollasi k1ymetli 
artist Halide Pi~kio bulunmaktadir. Kendisi, !jimdik:i ad1 l1tanbul !jehir 
tiyatrosu olan eski Darülbedayide y1lla1 ca ba1ar1 ile çah!jm•1. unat 
severlerco çok iyi tao1om1!jbr. Biz onu eski arkada!jlari arasmda bili· 
yorduk. Kar!j1m1zda gôrünce evindik ; hâlâ sürüden ayn oldujtu için de 
üzüldük: . . Heyetin içindo , tok: fakat net sesini k:11m bir hayh 
dinledill;imiz Sabriye Tokses te vardir, 

Birlill;in ilk temsilinde bolunduk. Mahmut Yesarinin • Sürtük • 
adh içlimai piyesini oynad1lar. F1yatlar epeyco tuzlu olmasma rajtmen 
y old1z bahçeai bkhm tikhœ dolu idi. Bunu 1ük:ranla anmahyiz 1 •• 

Piyes ve oynaoi!j hakk:mda uzuouzad1ya tahlil yapmak için yer 
elveri!jli dell;il. Yalmz kisaca bir ik:i 1ôz edelim : Piyesi okum•d1k: ama 
oynami• iri:ire, tek dek:or içindo geçen, az hareketli, konferans ~ek:

linde bir eser. 
Oynami feoa olm•d1. Grup içinde olirun sanat kabiliyetlerinin 

bulundull;u oelli 1 • Hemeo hepsi de temiz bir dille konu1uyorlar. Yal
n1z nedense baz1 artlstler • Bayan " kelimesinin iHc. hecesini - eski ta. 
biri ile • dôrt elif mik:tari uzatarak oôylediler. Kelimo < Sayan > ve 
• yayan , sozlori gibi soylenmiyecek mi ? Bunun bi:iyle olacajt1 ayan 
beyankeo neden • iyao • gibi ' bâyon • dediler anlamad1k 1 • Grubun 
komill;i bakikaton îüldü ·ücü. 

Alâkadarhlardan, . ëiyle bir unat birlill;inden bol istilade edebil
memiz için .. fiyatlar1 indirmek imkân1 vOJr3a lütfetmelerini rica eder
k:en bizi bu sanatkârlaro k•vu~turduk:lari için Harun k:ardo~lere te1ek. 
k:ür ederiz 

Bahçede halk:a yol gosterenlerin bira:z daha 
malar1n1 da a yr1ca dileri:z. 

nezaketlice davran· 

Tune 

cl denede) Dojtu muhte!IU 1 
beklenlldikl kadar muvaffak 
olamad1, Abdürrahman, tsmail Manevralara davetli bulu· 
güzel oynadJlar. nan askeri hegetlerin geli,ï Mu htelitimiz 

Orduda bara
bere kald1 

Ak~ama Giresun beledlyesl tamam olmu1tur. 
tarafmdan sporcular ferefine 
blr ziyatet verllmi~ ve ziyatette 
bararetll ve çok samiml nutuk
lar sOylenml~tlr. 

Doftu mubtelitl yarin Trab· 
zoodan gelecek olao Ankara 
vapurile Orduya boreket ede· 
cekUr. 

H. A. 

Ankar• 18 ( A. A .) - 11k 
f1nd1k mahsulü bugüo 'l'rabzon- Ordu - 1 ï ( Kafileyc refakat 
dan vepurlara meraeJmle yUk- eçfen hususî muh•birimizden ) Dotu 
Jenml~tir .. llk p~rti Jsveç, Çe- muhtelit tak1m1m1z Ordu takimiyJe 
kosl1Jvakya. l•vlçreye ihraç 2 - 2 berabcre knld• 

1 H. A. 
edilmi$tlr. 1 

= 
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B
1
1r tek ka~1klar1 var, hang181 gibi kendlnl teslim e11p .ilnnmllzq 

a sm ? Afta, u~aga : • yedl kôy serilen k1vrmt11J yo' $lllld! bize 
lsmi sayebilirsen ka§1t1 sana bae kald1rm1s gibi duruyor. Fa 
verecejtim • dlvor ; zekl kilylü kat motorün aJdms ettiki Yük
~iç . dOeünmrd.en ba~hyo~: çabuk ve f1s1l f1s1l yOrOyen bk 

Erç1K, Mertç1k, Ermertçik, yilao gibi yoluo lm~n tahtas1n1 
C1ms, Pirhn, TOrllcOk, Aftver, çigolyerek yOkseh!or . Yan. 
Aftaver ; Aga ka~Jil bana ver! " lardaki fundalar, ç1çekler va 
G!Hüeüyoruz. kars1Iardaki lrlli u!~kb lepe\er 

Ovada ilerllyoruz Solnmuz- hayretle blzi seyred1yorlar sankJ 1 
da zaman zaman 11ornnen dar i;;arkdarm birl bllip dlgeri 
demlr yolu var. ~imdl Uicaya ba~hyor. ôzkaymak : " Ilbastan 
kadar olan k1sm1 leliyen bu bat aftlar ,, dlye bashyan T!lrkistan 
Aekaleden Oleye kadar uzam- torküsünü sOyllyor. Bu ses lçi. 
yor. Sa~m1zda Karasu akiyor, mizin blr Ozleyi§idir. 
onu athyarak solumuza ald1k. Saat 1.5. Geçlddeylz. Ve 
Boz rankli topraklan ae1p gldi- Kopun rirtmalara bas ekmiyen 
yoruz. l;limdlye kadar buradan dorutl'u ilyle ruagru~ duruyor:. 
kim billr kaç fosan gelip geçti? Karakolun ilollndek1 çe~memn 
Ve bu yerlerln ne batiralarl buzlu suyu ile ynzlerimiû Yi
var klm blllr?. Arkadaslardan k1yoruz. Az aonra arkedaslar da 
biri m~ziden bir kaç salir oku- geldller. Suyun baemdakl çar· 
yor : d1~1u alt1nda güzel bir il~le 

Erzurumla Ele§kirtin OVdSJ : yemegl yedik. !lu sefer lhtiyat
Koyun kuzu yetietlren yaylas1 hy1z, ber ~eylmiz var. Giderken 

o Iller 0 Iller, zavalh iller: jandarmalardan ald1g1m1z ek-
0 yetim yerler . . meklerin yerine ekmek vere

or Çoruh nebri kan fiekmp rek borcumuzu Odedik. Kop 
aki:vor çiçekleri kopard1k, tut&m ettik 

Yetimlerln yüregini yakiyor. Üstadm biraz krizi varm1s, 
Ob ! bu yerler eimdillk gül fakat atlatm1e. Arhk ooa karada 

gülistan degildir gerçi .. Fa kat Olüm yok 1 • 
yetlmllkten çoktan kurtuldular. Saat 2 de harPket ediyoruz. 
bu !11çk1ran sRt1rlar1 unut- Kopun Obür yamncmdao k1vnla 
turacak gOnler ile gelecektir k1vrila silzOlecel';lz. Fak•t ne 
elbet ! Evel!: "!urdu, su havadau, eu sudan -

Dogacakllr sano vadettigi oldu~u glbi ve daimi kttlmak 
güoler bakkm, ~arlile. Trabzoaa biraz sUrllk

Belkl yarm, belki yarmdan leyip gôlllrebilseydik 1 • 
da yakm 1 Sendea, sanki, kapnr1l1vor 

~u solumuzd• ak1p giden glhi ayrihyoruz; Allaha Hmar
ve bakbkça içlmize serinlik ve- lad1k Kop 1 ••• 
ren sular H11sra kilrfezloe kadar H. Tuncag 

Irak için 

~ay1alar ! 
Ankara 17 ( A. A. } 

Royter ojans1 Irak kabin11-
sin in istif a ettigini ve Irak 
ordusununda ciddi karga$a
l1klar ç1kt1j1 hakkmda Ku
dustan kuvvetli $ag1alar 
dola#1j1m bildirmektedir. 

lspanyada 
Asiler yine 
isyan etmi~ ! 

Ankara 17 ( A. A. ) 
Bir madrit telgra/1 Toledo 
ve Talvera da asî saf
larintla isgan ç1kt1j1n1 ve 
asl taygarelerin Talverag1 
bombardiman ettijini 6ildir
melct11Jir. 

Îiyotro 
Halide- Sabriye Tiyotro Bir· 

le1i2'i dra1oJ, k:omedi bir takom yeni 
piyesler temsilindo devam edip 
gidiyor . Sevinerek soyliyoruz ki 
•lâk• da topliyorlar : Sevinerek 
diyoru.z, çünlcU, hu 11cak mcv1im .. 

de ballc1n bor •raya toplanmu& 
biraz riiççedir de ondan .. 

Buno , halkm tiyatro i1teltine 
ve bul:iatel';i kar11iayan toplulu · 
itun - evelce de bildirdiitimi:r; 
ribi - huauailiitine ba2'l•mahy1z. 

Her yi!titin kendine fÔre bir 
yoiturt yiyi1i oldujtunu hep biJiriz. 
Kar11m1Zd•ki tiyatro birliiti de 
kendi temsil kudret ve kabiliy. 
tinin varh~1n1 mvhitin imkân bu. 
d~tlan içinde meydaoa koymaf• 
çaio1maktad1r. 

: gelince ... 

Birliitin evvellci aktamki t-
1ilinde bulunduk, Unutulan Adlm 
piye1inin oynan1f1n1 gOrdük. Eter, 
toploluitun ilk oktam gôrdüll;ümüz 
kobiliyetinin a~a1t1S1nda bir batar• 
ile rosterildi. Her halde, bu es•• 
birinci kadar baait olmad11t•oda11 
veya onuo kodar bazmedilmedi
j!'iaden olacak. 

Profi'iaor rolüodeki bay -
me yazok ki ad1n1 bilraiyoru• -
1011 gayretini barc1yaralc rolünüa 
içine irirmeite çah1ti, fakat iyi 
bir profOsôr ol•mad1 vo lisan1n 
bütün güzeUiltini belirtemedi. De· 
korlar eli:oik, son perdedoki li:ohve
bane oahnesi sônük idi. Ôteki 
elcoikla:leri yerin darl11t1ndan yaza
miyicaftz.. TemsiHn hiç nok.1aas1z. 
olmas1n1 istrinek h•ki:1m1z d.-j>il 
bclki, Fakat rOrdütOmUzden daha 
iyi olm••1n1 istt-mek: hakk11nJ di, 
Bay M. Al; v• B•y•111 l-laJ1de •r>eT 

J{üJdürdüJer. Bay•n Sabr yedeo 
no.;ieJ1 #•rik.dar~ b1l/u111•11 halle:. tiJr-

gellr, bahar geçer yaz olur ; 
-·""•••u t"ur 1ç1ode teralz durulmaz oi~r .• 

GOoül lster blr altaç altmda eerhalemek, 
Ve l!kln gOrültüdeu Park oturulmaz olur 1 

• Yollar auunPa • derlz, aldtran olmaz buna, 
Her tOrlO rlcamtza yapdan ~ey naz olur l 
Arozozlsr, gôlgede lstlrabat ederker, 
0 tertemlz lozlari yutmol< blze haz olur I 1 

Bjr kahveye gelince aç - be1;1 sazdtto anlamaz 
Hu topluJuk. o soda çok meshur bfr 0 .saz .. oiur ! 

Ey .Rl)zfga_t 1 YetmH,.. tnf 'l Anhyana sinek saz 
AoJamJYlllt )ara da davul - zurna .az ol ur r •. 

Ruzigâr kUJ ri 't rder;z.. T1..1n 
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Okullar için s1ra eksiltmesi 
DAIMI VÎLÂ YET ENCÜMENiNDEN : 

1 - 1/k okullar içfn. bcheri 450 kura§tan (100) szra 
ppfurlacakhr. Muvakkat tem inail (33) lira (75) kuru§tur. 

2 'Siralar gürgen ve budaksiz olacaktzr. 
25 8 IJ7 tarihine çatan çar~a mba günü saat 7 5 de Vilâ
gd malcammda toplanacak ola n daimî encümende ihalesi 
B8il11tnuz.k uzre 27 gün müddetle açik eksiltmege konul-

Af,;.,..,, .. ' :·rnf n .. ,,,c;· . gormek istiyenler her 
î encü n ge neleri ve talip olanlar qüzde 

fllldi 6a uk muvakk t teminat makbuz 'lJeya banka mektup 
l ne - tlarz 2 - 4 

Paz rli ul ta irat . 
m St 

DAtMî VÎLÂ YET ENCÜMENiNDEN ; 
crkez Bo2tepe okulunda yapbnlacak 190 
4 kuru~Iuk tamirat 7·8-937- tarihinden 18 
rnüddetle ve pazarlikla eksiltmege konmt§-

. Muvakkat teminah 14 lira 25 kuru~tur. 
bteklilerin 25 ·8- 937 Çarc: amba günü saat 

c kadar Vilâyet makam1nda toplanacak 
Daimî encümene teminat makbuz ve ya 

ka rnektuplarile muracaatlari. 2-4 

Paz-rh la okul tam1rat 
ksiltmesi 

ViLÂ YET DAlMî ENCÜMENiNDEN; 
Sürmene Merkez okulunda yaphnlacak 300 

a n kuru§luk tamirah 18 gün müddetle ve 
.Pllzarl1kla eksiltmege konulmu§tur! 

Muvakkat teminah 22 lira 55 kuru§tur. 
~teklilerin 25 -8- 937 Çar§amba günü saat 

15 e kadar Vilâyet makammda toplanacak 
-olan Daimî Encümene teminat ve ya Banka 
tnakbuzlarile muracaatlan. 2-4 

Kapah zarf la 
un eksiltrnesi 

Erzurum askerî sabn alma komisyonlugundan : 
1 - Karakose ve Kagazman için 200000 ikigüzbin 

l;dir ve Surbahan için 300000 üçyüzbin kilo askerî ev
safa /abrilca unu kapalz zar/la eksiltmeye konmu$fur. 

2 - Karakô'~ege oit unn"2 tahmin bedeli 28000 girmi 
s h h'Ii lira ilk leminat1 2700 iki bin yüz lira ihalesi 
25-8-931 Çar~onha günü saat 70 dedlr. 

j - Kagrizman ununun tahmin bedeli 30000 otuz bin 
lira 1 k temmati 2250 ikibin ikigüz elli lira ihalesi 
25 8 937 Çar~anba giinü saat 71 dedir. 

4 lgdzr ununun tahmin bedeli 57000 ellibir bin lira 
illc temmaii 3800 üçbin sekizyûz lira ihalesi 25 8-!137 
Çar..1anba günü suai 15 dedir. 

5 - Surbahan ununun tahminbedeli 57000 ellibirbin 
lira ilk teminait 3800 üçbin se lciz yüz lira ihalesi 25 8 9.J7 
Çar1anba günü saat 7 6 dadrr. 

6 - lhaleleri Karakô'sede askerî satin alma komisyo
nunda gaprlacaktrr. 

7 - Sartnameleri yirmi kuru$ 1rmkubilmde Karakose 
satin alma komisQonundan verilir. 

8 - Tek/if mektuplarr ihale saatlerinden birer saat 
evwl verilmi1 veya posta ilelu gonderilmi~ bunacaktir. 

71. 74 - 78 - 27 

Arpa eksiltmesi 
Bayburt askerî sabn alma komisyonlugundan : 

1 - 35000 otuz be~ bin kilo arpa açik eksiltmeye 
lconm~tur. tahmin bedeli 1225 bin ikiyüz girmi be$ lirad1r. 

2 Sartname bayburt askerî satin alma komisyonunda 
1arü/ehilir. 

3 Elcsiltme 26-8-937 Per$embe günü saat 70 de Baq 
•rt mevlci Komutanlrgi binasmdaki askerî satzn alma 
lcomisgonunda yapdacaktzr. 

4 lik teminati 97 lira 91 kuru~tur. 
5 - lsteklilerin belli gün ve saatte Bayburt mevki 

Komutanl1g1 binasmda satin alma komisyonuna mura-
caatlari 17 - 74 - 18 - ~1 

Parmakl1k insaat eksiltmesi 
' 

DEFTERDARLIKTAN: 
Hükûmet konag1 ônüne yapbnlarak 622 lira 

M e mur lu k Müsabaka i mtihan1, . 
T. C. Ziraat Bank;,'s1ndan ; 
Bankam1zm Merkez , ::;:iube ve Aj1nslar1 için Lüzumu kadar 

memur ahnm11k ilzere müsabakit imtiha111 aç1lm1~ttr . 
Milsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu ol

mak ve ya~1 18 den a~a~1 30 dan yukar1 olmamak 1?artt1r. 
( Bu - -L - _, ' !-~='---- - =- ~ ..... :•.:-•---- ~- .. "' --
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- l3a~tarafl 1 de -

yondao, Sakaryadan, Ankaradan 
Erzuruma selAm getirecek olan 
loko not1fi;] sesini bugllnden 
i~itir g! Li olacsg1z. Medineye 
ray <lü~H;yip Ant1:1lyay1, Diyar
bekid unutmu§lar. Samsunu, 
Erzurumu, Vam gormemi~ler. 

Yemi_,ler, içmi~ler, hamm dük
mil~ler. Fakat ad101 bile üg"ren
memi~ler. Aaadoluyu Cumhuri
yet fethediyor. Biz, zaferln Er
zurum yaylasma çekecegi bay
ragm di··egi diltllirken buluna
cag1z; ne mutlu 1 •• 

Üstl1 kapah büyükçe bir 
yapm1~lar. Bayraklar savinçli, 
ç1rp1myorlar .. SayJD Uzer gelmi~. 
Çocuguou nl§'n edecek bir baba 
gibi gorUnUyor. Evet, yayla bu
glln batt medeviyetine ni~an

lanm1yor, hatta nikâhlanm1yor 
mu? Arhk mcsele yok 1 Ka
VU§mada yakJD l ... 

Orgeneral, Korgeneral ve 
M. M. Komub1m geldiler. Te
mellerin oniladeyiz; Çukurlar 
mllnkesir hatlarm le§kil etti,:ti 
bir mozay1k balinde duru
yor. Halk k1yilara birikmi~, ls
tasyon binas1 Ankaradakinden 
sonra en büyUk yap1 0Jac,.km1§. 
SayJD Uzer, eserin belagah her 
~f'ydea üstün oldugu için k1sa 
bir kaç soz sôyledi ve : « Buu
dan bee alti yll Once bu teme
lin ahlacagma lnanm1yanlar v1:1r
d1. Biz, inamlm1yal11 bile haki
kat yap1 /Oruz. Nerede asker 
varsa orada imar vardir. At11tilrk 
'fl1rkiyesinin Erzuruma vermege 
lorçlu oldu,:tu eserlerden biri 
de budur. Fazla sôz sôylemiye
cegim 1 )1 dedi. Erzurum BeJe. 
diye Reisi bir iki sôzle ~ilkran
lanm anlath. lçinde imzah tâ
~Jt bulunan ~i~e temele ahld1, 
ilzerlne, Tahsln Uzer, Kâz1m 
Orbay, M. Ergüder, M. M. Ko
mutam, llbay, ~arbay mala ile 
harç dôktiller. Fotograflar çe
hildi. Gelenlere ayran, limooata 
verllmek üzere kapah yere do
nülüyor. Biz Bay Uzerden izln 
ahp, ayn ayn sayg1lanm1z1 au
uarak aynhyoruz. Erzurumlu
lara ve bütün yurda bu yeni 
eser kutlu olsun l ... 

Fesholunan 
Liman ~irketinde 
alacag1 olaQlara 
TRABZON LjMAN Sir· 

KET! TA.5F1YE MEMUR
LVCUNDE1': 
14. Agustos. 937 tarihinde 
içtirna eden hissedarlar 
Heyeti umumiyesi Sirketin 
f esh ve tasfiyesine ve 3023 

No. lu Kanun mucibince te1kil 
olunacak ldarenin te1kilme 
kadar Sirket muamelâtmm 
tasFiye Heyti tarafmdan 
tedvirine lcarar 'lJerilmi§tir. 
münfesih Sirkette alacag1 
oldugunu iddia edenlerm 

Ticaret kanununun 445. inci 
maddesi mucubince nihayet 
bir sene zarfmda mezkûr 
Sirketm merkezinde içtima 

37 kuru~ bedeli ke§ifli boru parmakhk in~aah 
12-8-937 tarihinden itibaren onbe~ gün müddet- . (- < 

le aç1k eksiltmeye ç1kanlm1~bt. ' ·: · 
Eksiltme 26-8-93? tarihine rastlayan per§enbe r. J 

etmekte olan iasfige heyetine 
muracaat etmeleri 'lJe iddia · 
larinz isb.'lt eylemeleri lü~u· 
mu ildn olunur. 

gü}lO saat 4 dt- D fterdarhkta toplanac~.k ko
.......... o d p 1 br. Bu i~e ait evraki kesfiye 

·· ü ~ünde gorülebilir. Ïstek
o vesikas1 ve bedeJi ke§fin 
çu wu nisb eti1 deki n1uvakkat te mi 

zkûrde k c mi') cna muracaatlan. 
. 1 - 4 llilMi~ 
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Kapah zarfla s1g1r eti eksiltmesi 
BAYBURT ASKERi SATIN ALMA KOMÎSYONUNDAN. 

1 - ( 35000) otuz be~ bin kilo S1g1r eti kapc..li zar/la eksiltmeye konmu~tur. 
Tohmin bedeli ( 5250) be~ bin iki _güz elli Liraârr. 

2 - .:Jartname Bayburt Askeri cairn alma komisyonunda gorülebilir. 
3 - thiltme 20- Agus.-937 Cuma gümï Saat 14 de Bayburt mevki komutanlrgz 

! YENIYOL / Soy/a 

Trabzon Liman i~leri inhisan Tür:k 
Anonim Sirketi Hissedarlar1 Umu
mi heyetinin fevkalâde foplanf1s1na 

ait Zab1fname suretidir . 
Sicilli ticaretten ; 74 - Agustos - 937 

Cumartesi saat 10 

" 3023 No.lu kanuna gore ~irketin fisih ve tasfiye muamelabn1n 
icap ettirdigi bilcümle hukukî ve idarî 1nesail ile bu hususa clair hissedar
lann vak1 olacak teklifleri hakkmda karar ittihaz1,, hususunun müzakere
sile bu b'1pta mukarrerat ittihaz1 için idare n1eclisi kararile meclis riya
setinden yap1lan davet üzerine 14 Agustos 937 cumartesi günü saat on
da iktisat vekâleti nam1na T rahzon vilâyet mektupcusu Bay F aik Pulat 
hazir bulundugu halde Liman ~irketinin Trabzon n1erkezi binas1nda mü
diriyet oclas1nda isim ve ikametkâhlan ve sahip olduklan hisse senetle
rinin ad~tleri aynca tanz1m olunan cedvelde yaz1l1 hissedarlardan imzas1 
olanlar i§bu fevkalâde içtimaa Î§tirâk eylerni~lerdir. 

Evvelemirde Bay Faik Pulat tarafmdan umumî heyeti bu toplanhya 
davet eden ilanlar tetkik olunmu§ ve müddeti kununiye~eri içinde o~du
gu ve azay1 haziran1n §irketin 44500 l"rahk a1elten ibaret olan hissele
rinden 42820 Jirahk 4282 adt.dine malik on iki hissedann bu içtimada 
haz1r bulunduklan anla§1lm1§ ve binaenaleyh §irketin dahili nizamname· 
sine ve ticaret kanunu hükümlerine gore nisap mevcut bulundugu cihet
le içtima1n kanunî surette vak1 ol~ugu hükümet komserinçe gorülmü§lilr 
Ancak §Î rketin murak1b1 Bay Halis Nem!oglnnun içtimaa Î§tirak edeme
digi anla§1lm1§hr. §irketin dahili nizamnamesinin 27.ci maddesi mucibince 
umamî heyete idare meclisi reisi Bay Süleyman Mahir Durukan riyaset 
etmi§ ve mumaileyh taraf.nban mezkür maddeye tevfikan en ziyade 
hisseye malik olan istanbul liman Ï§l.:tme idaresi mumessili Bay Hamid 
Saraçoglu ve Maliye vekâleti mümessili Bay Cemal T ekelinin re y topJa· 
mâk hizmetmi ifa edecekleri beyan edilmi§ ve mumaileyhim tar af1ndan 
umumî heyet kitabetine Hissedarlardan Asaf Bozok tayin edilmi§tir. 

Bundan sonra rnüzakerat ruzoamesine geçilerek a§ag1daki kararlar 
verilmi§tir; 

1- c1 karar : R uznamei müzakerat hakk1nda heyeti umumiye riya
setin §Îfahi izahati dinlendi ve müteakiben istanbul liman i§letme mü
messili Bay Hamid Saraçoglu 4282 adet hisse sahiplerinm imzalan rnev
zu bir takriri riyasete vererek sôz alm1§ ve takrirdeki talep veçhile 
Trabzon liman1n1n 3023 numarah kanun ahkâm1na tevkikan idare edil
mesi lazimgeldiginden §irketin fesh ve tasfiyesi hakk1nda karar ittihaz1n1 
teklif eylemÎ§tÎr. Araya muracaat neticesinde §irketin fesh ve tasfiyesine 
ittifakla karar verildi. 

2- c1 karar; Bay Hamid Saraçoglu sôz alarak hissedarlardan T rab
zon Ï§ hankas1 muamelât §efi Bay Adnan Ah1ska ile Bay Süheyl Açba
n1n tasfiye heyeti azalanna " ücretleri bir defa için maktuan yüz elli§er 
lira olmak üzere,, intihaplann1 ayni zamanda bu heyetin 15 agustos 937 
den 1 Î e§rinievvel 937 tarihine kadar §Ïrket imtiyazini bilcümle hukuku 
ile tasfiye na ma münferiden ve rnüctemian Î§letmesini ve bilumum 
Liman muamelatm1 da selahiyetle ifa etmesini ve aynca tasfiye muame
latm1 münferiden ve müctemian ifaya mezun k1Immalann1 teklif etti. 
i§bu teklif araya muracaat neticesinde ittifakla kabul edilerek olveçhile 
karar verilei. 

3- ci karar: Muteakiben sôz alan reis Bay Süleyman Mahir Duru
kan, tasfiye murak1phgma " ücreti bir defa için maktuan yüzelli lira ol
mak üzere,, Trabzon avukatlanndan Bay Kemal Hatib1n intihab1m teklif 
etti ve mumaileyh müttefikan murak1p intihap edildi. 

4- c1 karar; Bundan sonra hissedarlardan Esat Çôrgun soz alarak 
henüz ahnmam1§ olan hisse senetlerinin yine onar Iiradan istandul liman 
i§letme idcresi nam ve hesab1na mubayaasma devam edilmesine tasfiye 
heyetine selahiyet verilm~sini teklif etti. ve bu selâhiyet tasfiye heyetine 
müttefikan verildi. 

• Arkas1 3 de • 

3 - Ek<iitmr 25-8 937 Per$embe gümï saot 14 de 
Buqburt mer1f.:; Komufanl1g1 odasinda sntrn alma l<omis 
1.1onunda uaprlac11kt1., . 
. 4 - j k f .. miflotr 393 IÏç yiiz dol<san rïr lira 75 1 efmis 
bF$ kuru~fu•. 

5 - j,tpk 1itu verer,.f.:le.,i mekt11plann1 26.S 93ï g inti 

saat l 3,., lwdar /.:.omisuon bw~kanlrima 'l!erilmi~ •oeqa p st.J a 
i.e gonde ilmi$ olocal.:t1r. 11 - 7 4 ·- 78 - 27 mi 

! r D~rvt afi so-
( 'i) NumaMlr d11t·i·ân 

nu· c af/ar 

• 
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PER$EMBE 
19 

Agustos 
1937 

Fiati 100 Para 

Y1ll1g1 750 Kuru~ 

Günü geçml~ oay1lar 
25 kur~tur 

J 

Bütün uluslann hava kuvvei:lerini arbrmal' 
için gôsterdigi telâ~ , havac1hga vard1g1 ôneJDI 
yakindan gôrdükden sonra ' havacihg1n bizitn 
için bir fantazi aimaktan çok uza.k • canla ba~la 
sanlacak bir ana i~ :oldugunu bir katdaha an· 

T .. k hava k lam1~ bulunuyoruz. ur __ urumu 
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Okullar için s1ra eksiltmesi 
DAiMÎ ViLÂ YET ENCÜMENiNDEN : 

1 - ilk o~ullar için b"heri 450 ku111$lan (100) s1ra 
yaptirzlacukt1r. M1wakkat teminat1 (33) lira (75) kuru1tur. 

2 S1ralar grïrgen ve budaks1z olacaktir. 
25 8 937 tarihine çctan çar1amba günrï saat 15 de Vilâ
yet makaminda foplanacak olan daimî encümende ihalesi 
yapilmak üzre 21 gün müddtile aç1k eksiltmege konul-
mu1tur. 

3 Nümune rie rartnamt!sini giirmek istiyenler her 
gün daimî rncümene gelmeleri ve talip olanlar yüzde 
yedi buçuk muvakkat teminat makbuz veya banka mektup 
larigle enc•ïmene murr,caatlar1 3 4 

Patatis eksiltmesi 
BAYBURT AS"\ERÎ SATIN ALMA KOMiS
YONUNDAN: 

1 - (76000) on alti bin kilo patatis aç .k eksiltmege 
konmu§tur. Tc.iimin bedeli (640) alti yüz k1rk lirad1r 

2 - Sartname Bayburt satin alma komisgonunda go 
rülebilir. 

3 - Eksiltmeye 20 Agustos 9.;7 Cuma g1ïnü saat 10 
da Baylull askerî satin alma komisyonunda yapzlacaktir. 

4 - llk teminat (48) k1rk sekiz liradir. 
5 - lstektiler belli g'in ve saatte Bayburt mevki Ko

mutanlig1 binasmda satin alma komisyonuna muracaatlari 
3-4 

Bulgur eksiltmesi 
BA YBUR f ASKERÎ SATIN ALMA KOMiS
YONUNDAN: 

1 - (15000) onbe§ bin kilo bulgur aç1k eksiltmeye 
konulmu1tur. Tahmin bedeli ( 1350) bin üçyüz elli liradir. 

2 - Sa1tnrme Bayburt askerî satin alma komisyo 
nunda gorülebilir. 

3 - Eksiltme 21 Agustos 937 Cumartesi giir.ü 10 de 
Baylu•t askerî satin alma kemisyonunda yapdacaktir 

4 j k teminot (!Ol) lira (25) yirmi be1 kuru§tur. 
5 - lstek.'ilerin belli gün ve saatte Baylurt mevki Ko

mutanlig1 binastnda satin alma komisyonun muracaatlafl. 
3-4 1 

Tamirat eksiltmesi 
NAFIA iNA$AT KOMiSYONUNDAN : 
7 - Eksiltmege konulan Ï$ Trabzon K1zorta Okul,inu~ 

tamiratina ait olup ke§if bedeli (599) lira 71 kuru1tur. 
2 - lstekliler ke#f, tohlili fiat cetvellerile umumî 

hususî $artnameleri Trabzon Nafia Müdürlügürd~ gore
bilirler. 

3 - Eksiltme 25 8 937 Çar$anba gunu saat 14 de 
Trabzon:Na/1a Müdürlügü dQiresinde toplanacak komisyon 
tarofindan gopilacokt,,. 

4 - Eksiltme aç1k eksillnp uiufu ile yapilac ktlf. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (44) lira 

98 kuru$luk muvakkat teminot vermesi ve a~ag1 daki 
ves;kalnri gostermesi lâz1mdtr. 

A : 937 senesine ait ticaret or/011 r•~sik1s1 3 - 4 
-~=~=~ 

Evrak1 matbu :i eksiltmesi 
ViLÂ YET DAÏMÎ ENCÜMENiNDEN: 
Maarif dûresiyle ilk okullar için bastirilacak ( 27) 

türlü evraki matbuar.zn muhammen bedeli olan (370)'/ira 
üzerinden 2 I giin m:iddetle aç1k t!ksiltmeye konulmu1tur. 
Muvakkat te1T'inat1 27 lira 75 kuru~tur. Eksiltme J. 9 937 
tarihine ça tan Çar1amba günü saat 15 de Vilâyet maka · 
min da toplancc< k olan daimî encümende ihnlesi yopilacak
tlf. Nümuneleriyle ~artnamesini gormek istiyenlerin encii
men kalemine ve tab'ina talip olanlann da teminat makbuz 
veya bankn mektuplariyle encümene muracaatlan 

3-4 ---
Pazarlikla okul tam1rat 

Eksiltmesi 
ViLÂ YET DAlMÎ ENCÜMENiNDEN ; 

Sürmene Merkez okulunda yapbnlacak 300 
lira 77 kuru~luk tamirah 18 gün müddetle ve 
pazarl1kla eksiltmege konulmu~tur! 

l\1uvakkat teminab 22 lira 55 kuru~tur . 
i~teklilerin 25 • 8- 937 Çar~amba günü saat 

15 e kadar Vilâyet makammda toplanacak 
olao Daimî Encümene teminat ve ya Banka 
makbuzlarile muracaatlan. 3 4 

Kopol1 zarfla s1g1r eti eksiltmesi 
BA YBURT ASKERi SATIN ALMA KOMlSYONUNDAN. 

1 - ( 35000) otuz be1 bin kilo S1g1r eti kt:Tpulz zar/la eksiltmeye konmu$iur. 
Tahmin bedeli ( 5250) be1 bin iki yüz elli Liradtr. 

2 - Sartname Bayburt Askeri •atm alma komisgonunda gorülebilir. 
3 t.k~iltme 20- Agus.-9.i7 Cuma günü Saat 14 de Bagburt mevki komutanbg1 

binasinda satin alma ~omisyonunda yaptlacakt1r, 
4 - Jlk teminat ( 393) üçyüz doksan üç lira (75) yetmi~be~ kuru$iUr. 
5 ~ lstekliler verecekleri tek/if mektuplarini 20 Agusios 9.17 günü saut 13 e 

kadar komisyon ba~kanligma verilmi§ veya posta ile giinderilmi~ bulunacaktrr. • 4 

5- ci karar ; Hissedarlardan Bay Zihni Bilge §Îrket mallannm top
dan veya perakende olarak sablmas1 için icap eden tetkikat ve ihzar~
bn yap1lmasI hususunda tasfiye memurlarina selahiyet verilmesini teklif 
etti ve bu teklif müttefikan kabul edildi. 

6- CI karar; Müteakiben Bay Hamid Saraçoglu sôz alarak, tasfiye 
memurlanmn kendi namlarma muvakkaten idare edecekleri i~letmede 
müdiriyete Bay Süleyman Mahir Durukan1n tayinini ve kadroya bir mu
hasebe §efi ilâvesile ücretlerini tayin edebileceklerine clair selahiyet ve
rilmesini teklif etti ve i~bu teklif hissedarlardan Bay Mahmut Say1hn 
muhalef etile kabul edilei. 

7- CI karar; Bundan sonra ikinci heyeti umumiyenin 17 Eylûl 937 
cuma günü saat on dôrtte içtimaa daveti ve o zamana kddar plânço i~le
rinin ve bu bapta muktaz1 muamelabn ifasile ikinci heyeti umumiyenin 
toplanmasI için icap eden merasimi kanuniyenin ikmal ic:ttirilmi§ bulun
mas1 müttef1kan kararla§bnld1 . 

Müzakere edilecek ba§ka mevad olmad1gmdan saat 11,25 de toplan
bya nihayet verildi. 
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..c ·--E ·-
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Sathk 
Dükkân 

Sipa/,i pazari Dervi~ ali so -
kagmda ( 5) Numaral1 dükkân 

uygun fiyatla acefe satzlrkd1r 
almak isteyenlerin Matbaa
mu;:a muracaatlarr 

u01n U•llaw.iy.,une geÇiyor. 1 op 
mütemadlyen dogu muhtelltl 
ll:aleslnde dola~1yor. llk maç 
beyecam saba yabanc1hg1 ÇO

cuklarin kendl oyunlano1a yüz
de ellislnl gôdtermelerlne man! 
oluyor. 15 lncl dakikada Do~u 
sol lçl Abdurrahmarun topla 
berDber iki bek arasmdan m11· 
kemmel bir s1yr1h~1m seyredi 
yoruz. Yaz1k bu 1k: ftrsat avuta 
kaç1yo1. 

cl denede) Dogu mubtelJU 1 
beklenlldigl kadar muvaffak 
olamad1, Abdürrahman, lsmail 

~ ... --r-· -·-- pon elçitijl memurtari ~e-

mera!imle kar1ilanm1,Iardir. hirden ay,,/mi~l«rdir. 
Manevralara davetli bulu-

21 loci dakilLdda Giresun 
muhtelltl r;rgdan yephj11 blr •· 

güzel oynacl!lar. nan askeri heyetlerin 1eli1i Muhtelitimiz 
Orduda bara

bere kald1 

Akeama Giresun beledlyeal tamam olmu~tur. 
tarafmdan sporcular 1erefioe 
bir ziyafet verllmi~ ve ziyafette 
bararetll ve çok semiml nutuk
lar sôylenmletir. 

Dogu muhtelitl yar10 Trab· 
zoadan gelecek Olan Ankara 
npurile Orduya hareket ede· 
cekllr. 

H. A. 

F1nd1k tëreni 
Ankara 18 ( A. A .) - llk 

fmdtk mahsu!U bugUa Trabzon- Ordu - 1 ï ( Kafifoye refakat 
dan V8pUr)ar8 merasfm]e yUk- cdl"n husU!lÎ muhabirimtzden ) ~of'u 
lenmi~tir. !Jk parti lsveç, Çe- rouhtelit tak1mirru~- ~~du tak1a:uyJe I 

1 f ihraç .-, 2 berabcre "-li 
1 

kosltJvakye. S\' çreye 1 <- - H. A. 

edilmi~llr. 
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DON "' Jlli ? o le · 
Saat 9 buçu~a gellyor yol- gidecekler 1 Y uie bizde• 

' Jam gotursün er, oralarda da 
eu yolunda gerek, otobüslere ~~ttrelarmnz vsr ! .. 
atlad1k, dônüroruz. Sôzde Er- A~kaleye geldik. Otobüs 
zurumu gezd1k 1 · . Ba$lanba~a kio bodur 

1 · 'b b t b b' o" çer~1ya Y• Yap1 arm b1r tari , •$ an 8§8 Ir c ,.- uôlges\ne s11tmdi ç k 
rafya, b•$laob&$a blr edebiyet yerikm v~r 1 Bereket ~er• 0

18 • 1 SICB " ' o , 
ve ba$tanba$a bn· ber eey O an ndall erkada$ Sadi. Erzurum-
bu $•Dh yurd parçasm1 .b~yle r;: baber yollam1~. ayrau hazir-
k1sa bir zaman çerçevesi 1çmde an B'rer bardak lçlp h 
gllrmek mnmkUn mü? Blz Er- latmi5. 1 . Ko em.en 
zurumu $ôyle bôyle tamd1k hareket ettik · · P011 ~legm-
belki .. onun bütuo güzellil!'lni, deylz. t1rmîr;6~r~r ;:~0a~aba yigitligini; halkmm suyu ve arkadan ge kü llk b' ur-
havas1 gibi merl olan ruhuou c.u, ber balde ç \ ~r 8 ~ri~1 
iyice an!Jyabilmek içln uzun var. üstad o~ada Ôdücak~ Kopa 
zaman ister 1.. ç1kacag1m d1ye 

1 
• Puyor 

Türkü sôyliyerek gidlyoruz. muki? Zanoetmeb.mb · Çünku t'u 
· ·mizde Il m genç ve Ihc•v1 geçtik. Sa{l'1m1zda kôyler sefer 1ç1 Il 

gôrü.nOyor. A$kale KUltür leyari buik bir rüknü var. r. Rük-
' kalbi Jrnvv .. llendi · yammizda, yerine dônüyor. Ona ueddin one . . keodlsl rir 

blr kêlvlln adm1 sordum ; Aj!'a- bir bap verDJI$ · ne so. 
ver, dedi va bir f1kra anlath: rarsao1z: • b•P yutuyo~um'. ko. 
Aga ile hizmetçl anla$1ian tar- lay kolay b•pl yutrnam · • d1yor. 
lada filan yemek yiyorlarnue: Dêlrt gU.n ODce ~ysal ~Ir bayv811 
Bir tek kB$tklar1 var, hangm gibi keodlnl teshm ed1p .on11muz~ 
alsm ? Aga, u~a~a : • yedi kôy serilen k1vnol1J1 yol, SIIDdl bize 
\smi sayabilirsen kle1t1 sana bas kaldirml$ gibi duru.Y<?r. Fa
verecej!'im • dlvor ; zeki kOylü kat motOrün aidtfl$ eth~1 Yok, 
hiç düeünmrden baehyor: çabuk ve f1eil !1$li yOrüyen bir 
• ErçiK, Mertçik, Ermertçik, yilao gibi yolun iman tahtas101 
C101s, P1rtm, TOrücOk, Agver, çi~niyerek yükseliyoii Yan. 
A~aver ; Ajta ka~1g1 bana ver! • lardaki fundalar, çiçe er ve 
Gl!IU$llYOruz. kar$1lardaki lrili ufakh tepeler 

Ovada ilerllyoruz Solumuz- bayretle blzi seyredlyorlar sanlti r 
da zaman zaman l?'ôrOnen dar :;;orkilarm birl bitlp dlgerl 
demir yolu var. i;llmdl U!caya bae!Jyor. ôzkaymek : " Ilbastan 
kedar olan k1sm1 lellyen bu hat a~lar ,, dlye ba$hyan TUrkistan 
A~kaleden Oleye kadar uzem- türkllstlnü sêlyll.yor: Bu ses lçi-

. · b' o ley1s1d1r yor. Sajt1m1zda Karosu ak1yor, miz1n ir z ' · 
onu athyarak solumuza ald1k. Saat 1.5. Geçlddeylz •. Ve 
Boz rQokli topraklan &$1P gidi- Kopun !irtmaiora bae egm1yen 
yoruz. i;limdlye kadar buradan doru~u ôyle magrur du~uyor. · 
kim billr kaç insao gellp geÇti? Karakolun ôotlodeki çe~m~oi? 
Ve bu yerlerln ne batualer1 buzlu suyu ile yozlerlmiu Yl
var klm blilr? . Arkadaelardan k1yoruz. Az sonra arkadaelar da 
biri IDhZiden bir kaç salir oku- geldlier. Suyun ba$1Ddakl çar-
or • daj!lu alt1nda guzel blr O~le 

Y • 1 El k' t' yemegl yedik. Bu sefer lhtiyat-
Erzurum a e~ 1r ID ons1: . GI 

Koyuo kozu yetietlren yayles1 h)'lz, ber ~eylm1z ver. derken 
. . jandarmalarden ald1~1m1z ek-

0 iller o Iller, zavalll 1ller: kl 
1 

. km k 
o yetim yerler . . me er n yerme e "· vere-

. rek borcumuzu Oded1k. Kop or Çüruh nebri kan f1ekmp . kl . k d k tut&m tt'k ekiyur ç1çe eri oper 1 , e 1 
Yetimlerin yüre~inl yakiyor. üstadm biroz krizi varm1e, 
Ob 1 bu .ferler ~imdilik gUI !akat atlatm1e. Arhk ooa karada 

1. t . d 11-'Jd' . F k t Olüm yok ! . 
gü 1s an ei;l 1r gerçt · · n a s t 2 de hari>ket ediyoruz 
yetimlikten çoktan kurtuldular. aa · 
bu hiçklfan sAtirlari unut· Kopun Obür yamacmdan k1vnla 
turacak 1:Uoler àe gelecektir k1vr1la süztlleci>~lz. Fakat ne 
elbet ! Evet 1: olurdu, eu havadan, ~u sudan -

Doaacaktlr sana vadett!gi oldugu glbi ve daimî kalmak 
günler hakkm. eerlile - Trabzona biraz sürük

Belki yarm, belki yarmdan ieyip gôlürebilseydik 1 • 
da yakm 1 Seodeo, sanki, kapnr1h vor 

i;;u solumuzda ak1p giden glhi ayrihyoruz; Ailaha i;mar
ve bektlkça içilnize serinlik ve- lad1k Kop 1 ••• 
ren sular 8'1sra kOrfezlne kader H. Tuncay 

Irak için 

~ay1alarl 
Ankara 17 ( A. A. ) 

Rbyter ojans1 Irak kabine

sinin isti/a ettigini fie Irak 
ordusununda ciddi lcarga~a· 

l1klar ç1kt1g1 haklcmdo. Ku
dustan kuvvetli ~ayralar 
dala1t1g1m bildirmektedir. 

lspanyado 
Asiler yine 
isvan etmi~ ! , 

Ankoro 17 ( A. A. ) 
Bir madrit telgra/l Tol11do 
fit Talvera da asî saf
larintla isyan ç1kt1jin1 fie 

ast tagyarelerin Talveray1 

bombardzman ettijini ltildir
melctedir. 

Olu~lar 

Tiyotro 
Halide- Sabriye Tiyatro Bir· 

le1iti dram, ko111edi bir takim yeni 
piyealer temsilinde devam <dip 
gidiyor . Sevinerelr. soyliyoruz ki 
alâka da tophyorlar ; Sevinerelc 
diyoruz, çün"ü, bu 1Jcak mcvaim· 
de hallc1n hir araya toplanman 
biraz rüççedir de oadon •. 

Bunu , halk1n tiyabo iatefine 
ve buli1tej!'i kartdayan toplulu · 
jtun - evelce de bildirdifimiz 
gibi - hwiuoilij!'ine b1tlamahy1z. 

Her yifitin lcendine gore bir 
yoturt yiyi1i olduj!'unu hep biliriz. 
Kar§1m1zd•ki tiy1tro birliiti de 
kendi temsil kudret ve kabill~ 
tinin varhtm• muhiti" imlcân lnt
d~tlan içinde meydana koymaf• 
çol1~maktad1r. 

: gelince ... 

Birlij!'in evvellci akf&lllki t-
1ilinde bulundulc, Unutulan Adam 
piyesinin oynan1f1n1 gOrdük. E1er, 
toplulujtun ilk aktam gordüj!'ümüz 
kabiliyelinin •§•f1amda bir bapr• 
ile goaterildi. Her halde, bu e1er 
birinci kadar baoit olm1d1t•ndan 
veya onun kadar hazmedilmedi· 
fiadea olacak. 

Prolo1or rolündeki bay -
ae yaz1k Ici admi bilmiyoru• -
aon gayretini b1rc1yarak rolünûD 
içine girmete çah4b, fakat iyi 
bir profôsër ol•mada ve lisan1n
bütün güzellijtini belirtemedi. De
korlar ek1ik, son perdedelci kohve
hone sabneai aonük idi. Ôtelci 
eksiklikJeri yerin darJ12'1ndan yaza
miy11cag-1z. TemsiJin hiç nok•aa11z: 
olmasiru istemek hsklum1z d .. til 
beJki, Fakat e-OrdüQ-Omilzd~n da.ha 
iyi oJmaa1n1 istitmelc bak~1m1zd1r. 
.Bay M. Ali ve Bayan HaJJde cpoy 

güJdürdûler. fJay11n Sabrryeden 
n 6§~J.i ;f&rk1Jar, biJha.11•• halk ta.r-

gellr, bahar geçer yaz olur ; 
.... .,.. .... u '"ur ·~·ade terslz durulmaz oiur •. 

GOoül lster blr agaç altmda serlalernek, 
Ve lftkln gürültOden Park oturulmaz olur r 

• Yollar subnPe • derlz, aldiran olmaz buna, 
Her tUrlü rlcam1za yaptlao eey naz olur 1 

Arozozlnr, gôlgede lstlrehat ederker, 
o tertemiz tozJan yutmak bJza haz o!ur l 1 

Bir knhveye gellnce Dç - be~ eazd•n anlamaz, 
~u topluluk, o ends. çok meo:hur bJr "saz .. olur ! 

Ey FllzfglJt 1 Yetm~.7' ml? AoJ1yaoa sioC'!k t1:a:t 
AoJaDlJYllt tara da dovul - zuroa .oz of ur r •• _ . 

Ruztgdr k ülc ri r·c,, ~deriz.. Tvnc 



1 - llk okullar için beheri 450 kuru$fan (700) srra 
~tlaJ:a/ctzr. Muvakkat lem inatz (33) iira (75) kuru~tur. 

2 '$1ralar gürgen ve budoks1z olacaktrr. 
2.s.8 '37 tarilzine çatan çar~a mba günü saat 15 de Vilâ
-.., mt1/caminda toplanacak olan daimî encümende ihalesi 
Mlnln1111/c uzre 27 giin muddetle aç1k eksiltmege konul-

. 
1 

DA1Mî ViLÂ YET ENCÜMENiNDEN ; 
erkez Boztepe okulunda yapbnlacak 190 

4 kuru§luk tamirat 7-8-937- tarihinden 18 
müddetle ve pazarl1kla eksiltmege konmt§
Muvakkat teminab 14 lira 25 kuru~tur. 

,,,.,.,,,. ...... tekliierin 25 -8- 937 Çar:'amba günü saat 
e kadar Vilâyet makam1nda toplanacak 
Daimî enc .. mene teminat makbuz ve ya 

ka mektup]arile muracaatlan. 2-4 

az-rhkla okul tam1rat 
Eksiltmesi 

ViLÂ YET DA1Mî ENCÜMENiNDEN; 
Sormene Merkez okulunda yapbnlacak 300 
n kuru§Juk tamirah 18 gün müddetle ve 
rl1kla eksiltmege konulmu~tur1 

1duvakkat teminab 22 lira 55 kuru§tur . 
:lfteklilerin 25 - 8 - 937 Çar§amba günü saat 
e kadar Vilâyet makammda toplanacak 

·'L,1rC111a- Daimî Encümene teminat ve ya Banka 
kbuzlarile muracaatlan. 2-4 

Kapah zarfla 
un eksiltrnesi 

-rum askerî sabn alma komisyonlugundan : 
1 - Karakose ve Kagazman için 200000 ikigüzbin 

ftlir '1e Surbahan için 300000 üçgüzbin kilo aslcerî ev
rafa /ahrilca unu kapalz zar/la eksiltmeye konmu#ur. 

2 - Karako' ·eye ait unv"l tahmin bedeli 28000 girmi 
-selii%. /.;n lira ilk teminat1 2700 iki bin güz lira ihalesi 

25-8-937 Çar:janba gùnü saat 7 0 ded1r. 
J - Kagnzman ununun tahmin bedeli 30000 atuz bin 

/i,a. llk teminat1 2250 ikibin ikh1üz elli lira ihalesi 
25 8 937 Çar$anba gûnü saat 11 dedir. 

4 - lgdir ununun tahmin bedeli 57000 ellibir bin lira 
illc teminati 3800 üçbin sekizyùz lira ihalesi 25 8-!737 
Çaqanba günü saat 7 5 dedir. 

5 - Surbahan ununun tahminbedeli 51000 ellibirbin 
/i,a illc teminat1 3800 iîçbin se kiz güz lira ihalesi 25 8 9.J7 
Çar1anba günü saat 16 dadlr. 

6 - lhaleleri Karakosede askerî satin alma komisgo
nunda gopdacaktir. 

7 - Sartnameleri girmi kuru$ 1tmlcubilinde Karakose 
mtin alma knmis11onundan 'Oerilir. 

8 - Telcli/ mektuplan ihale saatlerinden birer saat 
ftl'Dftl verilmi1 vega posta ilelu gonderilmis bunacaktlT. 

11 - 14 - 18 - 27 

Memurluk Müsabaka i mtihan1, Kapah zarfla s1g1r eti eksiltmesi 
T. C. Ziraat Bank~s1ndan ; BA YBURT ASKERi SA TIN ALMA KOMiSYONUNDAN. 
Bankam1zm Merkez , f;!ube ve Aj1nslari için Lüzumu kadar 

memur almm11k üzere müs11b11k't imtihafü aç1lm1~t1r . 
1 - ( 35000) otuz be$ bin kilo S1gzr eti kapi../1 zar/la eksiltmeye konmu~tur. 

Milsabakaya girebilmek için en az ortll mektep mezunu ol
mak ve ya~1 18 den aeal(1 30 dan yukar1 ol mamak earthr. 

Tohmin bedeli ( 5250) be~ bin iki güz elli Liradzr. 
2 - Sartname Bayburt Askeri satin alma komisgonunda gorülebilir. 
3- t.ksiltme 20- Agus.-937 Cuma günrï Saat 14 de Bayburt mevki komutanltgt (Bu . · · ··· · 
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Fevkalâde içtimaa davet 
TRABZON LÎMAN iSLERi iNHiSARI TÜRK 
ANONiM SiRKETi T ASFi YE HEYETiNDEN: 

A$ai1da gazili ruznamenin müzakeresi 'V8 karar 
ittihazi için hissedarlar hegeti umumiyesi f evkalâde ola
rak. 17 Eg 'ûl 937 tarihine müsadif cuma günü saat 14 
de Trabzon #rket merkezinde içtima edeceginden lâakal 
70 hissege malik hissedarlarm içtimada hazir bulunmalan 
ve içtimaa takaddüm eden on gün zarfmda sahip olduk
larr hisseleri Trabzonda #rket merkezi binasma tevdi 
ederek duhulige varakalarr almalarr lüzumu ilân olunur. 

R U Z N A M E 
1 - Plânçonun tetkik ve tastiki ile idare meclisi

nin ibrasi. 
2 - Mün/ssilz #rketin menkul ve gagrimenkul 

bilcümle mallarznm ve deniz vasitalarmm lstanbul liman 
i$f etme idaresine toptan satilmasi için tasfige hegetine 
salâlziyet verilmesi. 

3 - Mün/esih #rketin haiz olduju hilcümle lzukuk 
ve taahhudati ve imUgaz ve inhisar haklarrmn Istanbul 
liman i~letme idaresine bagli. Trabzon liman i~letme 
idaresine devri için tas/ige lzegetine salâhiqet itas1. 

iNSAAT USTA VE SANAT OKUL
LARINA TALEBE ALINIYOR 
Kültür Direktorlügünden : 

1 - Bu yll da in~aat usta okulu ile bôlge sanat okuluna leyll 
talebe ahnacakhr. Bu talebenin a~ag1daki ~artlari halz olmas1 
laz1mdlr. 

A) Türk olmak 
B) 13 ya~1odan küçük 17 ya~mdan büy!lk olmamak 
C) En az be~ sm1fh bir ilk okuldan diploma alm1~ olmak 
D) S1hhati sanat taheiline elveri~U olmak 

2 - lstekliler Kült!1r Direktôrlilgnnce yapllacak ilan üzerlne 
Valiliklere a§ae1daki vesikalarla muracaat edeceklerdir. 

A) lsteklinin in~aat usta veya bôlge sanat okuluna glrmek 
istedigine dair Vilayet makamma hitaben yaz1lm1~ istida 

B) Be~ s1mfh ilk okul ~ehadetnamesi veya ilk okulhmn fev
klndeki okullarda okumu§ veya okumak.ta bulunmu§ ise bu o. 
kullardan ald1t1 tasdikname 

C) Nufus teskeresi 
D) A~1 kâg1d1 
E) Üç tane vesikahk fotograf 
F) Kültür Direktôrlügünden ahnacak fl~ll s1hhat raporunun 

memleket hastanesi s1hhat heyetlnce muayenesi yap1larak dol
durulmas1 
3 - Yukar1daki ~artlardan ba~ka s1hhî durumlan raporlarma 

nazaran sanat tahsiline elveriell oldugu anla~Ilanlar müsabaka 
imtihanlar1na kabul edilirler. 
4 - Bir merkezde musabaka imtihamna girebilmek için be· 

hemhal o mel'kezin nufus sicilline kayd1 olmak ~art deAildirj 
5 - Müsabaka imtihanlari 27 Agustos 1937 Cuma günU yap1. 

lacaktir. Hesap Hendese lmtiham o güa saat (9) da, TUrkçe im
tiham saat (11) de, Reslm imtiham saat (13,30) da, E5ya imtiham 
(14,30) da ba§hyocakhr. lmtihanlar Trabzon Orta Tecim okulu 
binasmda yap1lacakhr. • 

Parmakl1k insaat eksiltmesi • 
DEFTERDARLIKTAN: 

Hükûmet konag1 ônüne yapbnlarak 622 lira 
37 kuru~ bedeii ke§ifli boru parmakhk in§aab 
12-8-937 tarihinden itibaren onbe~ gün müddet
le aç1k eksiltmeye ç1kanlm1~br. 

Eksiltme 26-8-937 tarihine rastlayan per~enbe 
günü saat 14 de Defterdarhkta toplanacak ko
misyonda yap1lacakbr. Bu Ï§e ait evraki kesfiye 
emlâki milliye müdürlügünde gôrülebilir. Ïstek
lilerin Ticaret odas1 vesikas1 ve bedeli ke~fin 
yüzde yedi buçugu nisbetindeki muvakkat terni 
natile yevmi mezkûrde komisyona muracaatlan. 

2-4 

Magaza icar art1rmas1 
Daimî vilâyet encümeninden. 

1- Hususî muhasebenin Muhittin muhallesi geni So 
kakdaki (27) No:lu magazasmm sabik kira bedeli olan 
45 lira iïzerinden bir senelik icarz arttcrmaga konulmu#ur. 
muvakkat teminatz (3) lirai,(38) kuru$fur. 7 9 937 ta
rihine çatan çar~anba giinü saat 7 5 de Vilâget makammda 
toplanacak olan daimî encümenle ihlasi gapilacgktzr. 
isteklilerin teminat makbuz veya banka mektuplarile en-
cümme muracaatlan. 2 - 4 

TRABZON ERKEK ORTA OKUL 
DÎREKTÔRLÜGÜNDEN: 

1 - 20 Agustos 1937 de okulumuza talebe 
namzedi kayd1na ba§lanacak ve 21 Eylülde son 
verilecektir. 

2 - 1 Eylül 1937 de üçüncü s1mfta ortaokulu 
bitirene s1navlannda engel ve bütünlemeye ka
lanlann s1navlanua ba~lanacak ve 8 Eylül 1937 
de son verilecektir. 

3 - 7 Eylül 1937 de birinci ve ikinci s1mflann 
engel ve bütünleme s1navlan ba§hyacak ve 17 
Eylül 1937 de bitecektir. 

4 • Derslere 1 Birinci Îe§rin 1937 Cuma günü 
ba§lanacakbr. 

1-3 

Silindir tamirat eksiltmesi 
NAFIMÜDÜRLÜGÜNDAN 

temdit 
Arpa eksiltmesi teminat 

6 - Soru zarf1 aç1ld1ktan. ve lmtlhana ba~land1ktan sonra gelen 
namzetler imtihana girmek hakkm1 kaybederler. 
7 - Bir dersin imtihamna ber ne sebeple olursa olsun gire· 

miyen namzetler, o dersl takib eden diger derslerin da imti _ 
hanma giremezler. 

Trabzonda Degirmenderedeki Naf1a garajmda 
mevcut iki adet mazotlu 10 tonluk silindir maki
nelerinin tamirab aç1k eksiltmeye konulmu§tur. 

I~i" bed~li ke§fi 1908 liradir. 
Bayburt askerî satin alma komisyonlugundan : ._m_u_ra_c_a 

1 - 35000 otuz be$ bin kilo arpa açzk eksiltmeye 
ionmu1tur. tahmin bedeli 1225 bin ikigüz yirmi be$ liradir. 

2 Sartname bagburt askerî satin alma komisgonunda 
6fjrülehilir. 

3 - Elcsi/tme 26-8-937 Per$embe günü saat 10 de Baq 
""'' mnJlci Komutanlrgr binasmdaki askerî satin alma 
lomisgonund.a gapilacaktir. 

4 - llk teminotz 91 lira 91 kuru$iur. 
5 - lsteklilerin belli gün ve saotte Bayburt mevki 

Komutanlr;1 binasmda satin alma komisgonuna mura-
e•atlari 17 - 74 - 18 - L7 

-==--==><==== ·========= - -- ~ ~=· 

Parmakhk in~aat eksiltmesi 
DEFTERDARLIKT AN: 

HükO.met konag1 ônüne yapbnlarak 622 lira , 
1 

37 kuru~ )edeli ke§ifli boru parmakhk in§aab 
12-8-937 tarihinden itibaren onbe§ gün müddet
Îe aç1k eksiltmeye ç1kanlm1~br. 

Eksiltme 26-8-937 tarihine rastlayan per§enbe "" 
0 saat 4 de D f erdarhkta toplanaca.k ko-

·1·...,*-·o d p !a" 1~br. Bu i~e ait evraki kesfiye 
d·· lügünde gërülebilir. Ïstek-

8 - Her istekli, imtihana girmek için evvela Küllür Direk
totlOg!l!!den bir namzet numaras1 alacakhr. 
9 - ln~aat ust11 okulu Ile sanat okullarma neharî ve Ocrctli 

leyll olarak girmek istiyenler 0vrak1 müs lÏte ile birlikte iste. 
dikleri okullarm Direktôrlüklerine muracaat cdcrler. Bunlar Için 
imlihan yoktur. tn§aat usta ve bôlge sanat okulbn Ieylilik ne. 
retleri üç taksltte almmak Uzre yllda (150) lirad1r. 
10 - Trabzon Vilâyeti bôlge sanat okulu tzmir Vilâyet!ndedlr. 
Bu bôlge sanat okuluuun Trabzonda yapllacal>: smavlanna lzmir, 
Antalya, Çoruh. Samsun, Trabzon ve Rize Vilâyetlerinden olup 
ta Trabzondtt bulunanlar ahmr. ln~aat usta okulu için bôlge 
mevzuubahis de~ildir. 
1_1 - _orta okull~r1~ veya orta. dereceàeki diger okullann veya 
liselerm herhang1 bu s1mfmda iki sene Ust üste dèindUklerinden 
dulay1 bu okuldan ç1karllanlar bôlge sanat okullan veya io~aat 
usta okulu mUsabaka imtihanlarma hiç bir suretle ahnamazlar 
12 - Yukar1da yaz11J ~eralli haiz olanlarm bir dilekçe ile Vila'. 
yet makamrna muracaatlar1. 
13 - Bundan fazla malümat almak istiyenlerin KültOr Direk-
OtrlU#üne muracaatlari. 3 - 3 

0 

Eksiltme 31-8-937 Sah günü saat 14 de Na
f1a Müdürlügünde te§ekkül edecek komisyonda 
yap1lacakbr. 

Muvakkat temin:.t 143 lira 10 kuru§tur. 
Bu i~e ait evrak her gün Naf1a müdürlügünde 

gôrülebilir. Eksiltmeys girmek istiyenlerin Tica
ret odasl eesikas1 ve muvakkat teminatlariyle 
birlikte Mezkûr günde komisy0na muracaatlari 

1-4 
TRABZON BELEDiYE RiY ASETiNDEN : 

itf aiye için verilecek numuneye gore pazar
hkla bir dolap yapbnlacag·ndan taliplilerin Cuma 
ve Sali günleri Encümene muracaatlan ilân olu
nur. 

] - Ek(i,'tm" 25-8 937 Per$Fmbe günii .<nr.t 14 de 
8011b11rt mn1ki Komutanl1g1 odasind.i sot n a/rra komis 
ponunda uapilncnkilr. 'kân 

4 - i k t"minotr 393 1ïç y rïz dok sa n rïç lira 75 yetn ir; 
bf$ kur1J~lu·. 

o s1 vesikasi ve bedeli ke§fin 1 

b çu~ u nisbetindeki muvakkat temi li 
· rr. zkûrde k crnÎ') cna muracaatlan. 

. 1 - 4 .lill~ 

5 - j,fpk 1iin 'l.•f'Terrkleri mektnpianTU 26-S. 937 g imi 

s.iat 73,. kadar lrnmüvon ba~kanl1-jma '1.Jerilm"s veqo p slu 
ite go11de il mi$ o 1ocoktu. 7 I - 14 - 7 8 - 27 

u un /1q1·tLu rie e. ,. t111~dzr 

· · t 11mleri Af. tlr.a-
m. n u•cc 1atlarr 


