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1 Dtrektısrn, Başyazıcı.ı 

KIH :;OKO'ı. KUı.AKSIZOÖUJ ' 
Fiati 100 Para 

l!ôn satırı 5 kuruştur 

U uıuokak ; 63 • 66 • 67 
Çarşamba . cumaertesı günleri çıkar · A 15 ncü yıl 'J 

Tiirkiye • Yunanistan Kan Davası 
Kan Gütme itiyadı 

yeni munzan muahedemiz Ankara Um. Meclis 
çallşnıasına 
son v~rdi .. 

Ekilt<'"'k toprakların dar- ssik olan 'e onları bu fl'te 
h~ına, verim kobiliyetioin az. teşvik eden yüzde 90 kadınlar
lığıoa ve bölgenin ntırus kesa- dır •• ÇUokn , erkek ne kadar 
!etine iozlmnm eden bu iktisadi atıl, batıl yaşua bilh11111 ka· 
düzensizlikler ve mOteferri dııha dınlara göre dıba bilgill, gör· 
b zı sebepler ; istihsal ile elde gUlU ve tecrnttelidir. Ekseriıl 
edilen faydaııın hı:lalı ve gayri yakın zamana kadar Huı1a1a muhik inkısam ve tevezzllnü Kiderler ve memleket dailllinde 
intaç eder ve hundan da bilhassa Mlen de amelelik J•panlıtr 
köylll zarar görUr ve görmek. gt!micllikle lştiııal edenler çok. 
tedir . · tur · · Hu bOliedı erkek tam 

da paraf edilmiştir. 
Ankara 1 ( \ A. ) -

Yunan Başvekili ve Homaoyı1 
hariciye musıeşarl dlln akş~t~ 
Atıkaudao Yugosiavya Bıışve · 
lide lstanbulcun eyrllrnışl,ardır. 

lla,.iciye vf>kilunizle "t un_an 
Başvekili arasıoda dOn Anka· 
tada mevclll dostluk, bitaraf _ık 
uzlaşma ve hakem muahedesıle 

samimi nnlıışm" mısakına mun· 
zam uir muahede parafe edil 
miştlr· Muahede Başvekiliroizin 
Nis'lnda Metıtksasa iadei ziyareti 
tısoasmda Ati nada imzalanacaktır 
Ru muahede muclbiace akid· 
ll•rdea birine sebtıpslz tecwuz 
la kdlrlode diğer tn raf bitn raf 
kslııcak ve lftzumunda si_!!hla 

kendi arazisinden asker mn 
himmat Ye levazim geçirmiye. 
cektir. Mubaseme takdirinde 
diğer tarnf vaziyete çare bul 
mak için gayret sufedecek, 
barb bir emrivaki olursa iki 
taraf moıfııathmna muvl\fik 
h'll çaresloi bulmak Uzre yııni
des vaziyeti tetkik edeceklerdir, 

V!..iyet umu .ı. i nwcl h.ı pa
zarte i gOnll uğh den s o n r R 

Valimiz Btıy Sı->z ı l.Jzayıa rei:ı· 
liği altında tlıpl'lnan k ruı a 
medı•kl işleri muza kereden sonrıt 
okunan 9:~8 bUtçesini kabul 
etmiş, daintl en~Um~nini iotih~p 

d ek \·allmizm bır hilabesıle e er . !\ı 1 • 
i~iae son verml~tır. h e('ııs 

mesıı • . . 

Modern 
Mektep 

Hatay d~vamız için heyetimiz 
Cenevreye gitti 

dört yılhk çılı$ma devresıoı 
ikmal etmiştir. Ön ümUzdeki 
. tihap meViiıniode 1enl meclis 
ın . i l' ü. seQlleoektir. Dıum '..DC mene 
Mustllfa cansız (Of) Osman Dur-

Bunların te irat ve tez.ıhn- manısUe aileyi temsil eder Te 
ratıııı şöylece h61b'liandıral>l- c1almı hakim bir mevkidedir .. 
liriz : Biuaeoııleyh erkek ölOaee ılle 

A • fizyolojik tereddi ve tamamen mesoetılz kalıyor de
biooetice bir çok hıstalıklar mektir . . . (,oun yoklıı~unu•, 
ve vetiy&lın ıırtınası . . boşluğunun bırıttıg-ı tee

11
nr 

li. Münbit ve faydah ar:ızi pek bllyllktllr. Bu yQzdea bdıa 
aı olduğu ıçin ekser koy deli çoctığuna Qg Y•ŞlJlda dı 
kanlıları ıengin araziye maiik olsa kuıdakta d olu 
( ıneseli\ 20 veya 50 dönum ) oısa buyntııoceye kadar ba-.1-
ve kimsesiı kalmış kız ve ka- sıoın iotilı:amıaı ahhracak ruhi 
oı ılın kaçar mık suretile tezev- telkialer icrasından bir aa fult 

Valimizin himmetierile 

on dershaneli •ue hiilü.n as 
1i icap !le ihtiyaçları lcorşı 
layacalc şelcilde gopılacıık 
olan modern ilk mektebin 

pı ojeleri hazırlan ralc tas
tike gönderılmıştir · 

Ankara 1 ( A. A. ) _ /ki tarafta lcendi mem[,.. 
ketleridde diğer memleket rejim '" hükllm~t~ne mu~ali~ 
teşkilatlara musam!ıha etmigeceklırdir. Harıcıge vı~al.tz. 
urnumi katibi Numan Menemenci oğlunun rr/aketındekı 
lıvgetimi% Cenevrede Hatay mesele~i laa~kı~da ceryan 
edecek müzakerelere i1tird.lı. etmek UJre dun alcıam An· 
karadan hare/cet etmiştir. 

( Trabzon ) Kemal S1ka 
;~~çuabat) Osman Goleia (\ akfl· 
kebir) iotlh•P edllml~tir · 

lğınar 
komisyonu 

vuç ederler. kalmıyor. 

C. Çok. çalışıp az alan köylu Tabii, Clğratı •• lçtlmıt 
nuanoda topra~ın ve mahsu. muhitin alelumum suçlular az.. 
ıun kıymeti büyüktür. Hu ile· rinde mühim birer 4mU oldu. 
bepten ualarıocıa a.ık. ısık sıair ~unu Ct1Z!l mQutesiphui blllder .. 
mucadeleıu olur.... liir karıt tl\l sevaikle işlenen katU b8di

Bu sabah Valimiz . Be 
lediye reisi ve imar k.,mis-

yonile mektehin şihrın ig
mar işleri bakımından ala

cajı oazigıti mahalLinde 
tetkilc etnıişlertlir. 

QEKOSLA ,. AK HASINI ; 

Kahvelerde 

kağıt oyunları 

Kaht?elerde lcojıt oyun. 

/arı Belediye meclisi lcara

rile gaSlllc edilmiıtir. 

- Asyada Avrupanın Bir Parçası 
On üç senelik yapıcılığın neticeleri - Türkiye, 

Asya ile Avrupa ar4sında köprü 
vazifesi görmek istiyQr. 

-ı-

1 göaderdlBlmtz ı lellai tenkit edel!ek olursak, 
Balkan ar~ 1 iıden . bu devlete Avrupai bir •erte. 

hususi muqabır m sol oibayet· beye girltmek içla yaptıaı 
Ankara kO.ouols mo birleş· anudaoe 1ıa1retlere r a ime D, 

lerl . A~ya ile Avrupa t k milL)'H olaraak Avrupayı alama
tlği noktalarda d_On)anınnk;~el yız. Maamafitı şu soa 80 ıen• 
etmedıgi yepyeuı bır b ilıl· içinde Avrupıada şahit olduğu 
Yetlşmettedır. bu Ruı ibt. . muz milli iaıuıapıarl'l en enlere· 
liyle yaluıı heyeti umu~i~esıoı sanını geçirmeUe olan ve yoz. 
kıyısaı edeblleceilmlz tıkıl ve lerce senelik kOltOrlO ve lktl· 
lktısadi lnkışar diyarı 1'ürklye- sAdi inkişafı aşllamak istıyeo 
di . k uu kıyas, devam bir memleket için ~lmdlkl TUr
ea~K ~LC:kle olan ! Urkiyedeki ktyenlo idare tarzuıdın başka 
buzıı~ ~nluUlbı tarıf etrm~!tg~~ bır tarz i~~~~ı ~:~~~~~~am~~:~· 
baQk. bl g J eye nıııtu Hu~Uıı v ı,. k"t 

. v a r a . Tnrtuye '!'ürk mlllelioiu b11la. ı . 
<lır. Ru:.yayıt uazanın eser, ı,.öklen<lilri za. 

l tebeddUUer l inde ıy.ce ıı.. • • nıuaızaw ve t Sili 1 le er . · biı<ligimız 
geçlrt;n yt>gfloe A vrupJ devie· wııo i'Urkl~e ~ı~~:mak ıwka 
ll<llr dewokruSll e y l k bu 

· d l t bUlliCllK. ır. uugüu u ' ~ 
Tllrhiyld~ bu~Un, e~ e ;·~~~t ıdeaüuı l'Urluyeye tatbık 

Yalnız bllfıiı pJ111lk bir re.hb:; e k mnmkUn dtğil~i.r. Yeni 
Ohnukla kalmıyor. Husuı;ı . etoıe cumııumıı:ı ve reb 
~evı~t~i kııpıtuiııwio bir ter~~bı !~::ı~:~~l Atatürk. . b~rkaç 
<tenUeb'ıl"cek şekiıde oıau sıs· 1 parıamento mu ııtıe-
t . "" . . ~A ıktlsatçt, sene evve · k iıtledi&i 
en.un çerçı veı;ı ıçuı~.. tetioi vncude geurwe 
hıtıtbı ve bankacı da oluyor. zaman bu bal vazın aurette 
~'lllukrat zihuiyetle l'ilrk deV· k dini gOsttıru.ılşnr. O z:ımın 

..........._ en to eboüi wuvııffltklYd gör· 

Tashih ve itizar 
C. Müddeium•ımlliği~!~ 

ltçen sayımızda neı:et~zgı_ 
-· · · .J3 uncu ·•ırz tezkerelerının 

b. ter 1Gtırından baılagan " -
.tip sehvi husule geldiği ~n. 
loııldıı· ıntlan tashih fle ıtı~ 

3 " u tQr olunur. Mezkur 3 unc 
•Gtırdalci yanlışlığın doğ 
'tısu 32 inci satlrdan başla· 
f»IQk üzere şdgle olacalctır: 
" Birinci noi.taytı kısmen 
cetJap veıilmiı. o1dujun• 
fct6g/ etsek bile ikinci nolc· 
tag• hiç temas edilmerniı .. " 

bu ş ' nK.U UlL!Utılt:hıllo IHIUl· 
m"aı. ~u ·ı ı,. cı 

ıar yaıuız poıı laı:t 
aın11 sıaınan 'f Urk.i· 
mutıaıırıer ae&iı, ougua 

blltlln olup bitenlere mu 
ye~e 1 otar yani aıeer bır 
ballf o ıı , . 

TQrkiyeviD maddı ve 
tabirle AvruıııallUlşwaı;u.ıtı aıeyb maneVl r 

bulunanlar dıa oıdu. çuoı.U 
tar 'l'Urkiyeulu .bl'i 
ıaık m~er~zıuge m1alılulm tHll& 
bir büküms 

0 
ıomao runauilerı 

ilk şey m i ıfı olmuştur. 11'1te 
uhban sın 

ve r den dolayı Cumııur 
bu sebOP!:~ııaıeft:t mefieıtouoae 
reisi l>u. beden sonra oto· 
kısa b~r tec:ueıe ıımış H eı'an 
ııter aıstıoık dar tatb'k etmekte 
d bUiUnt 1 • 
c1:vı11 etaıl~tır. 

TAHSiN GUR 
o ·nç ve vazife sever mali-

1ecllerlmizd.en Erzurum muha
aebe müdtırU Tahsin Gar Of 
malmUdUrıoaııoe tayin edilmiş, 
vazifa.dne başlamıştır. Tahsin 
OUre yeni vrıifeleriode de mu
vııtrıkiyetler dlleriz 

inan mecamuası 

Valimizin rlyasetl altında toprak, oeş on kilo mmr, bir selerl, mevzuumuz olan itiya4 
dUn öğleden sonra . Heledlyed~ kaç kök fındık. ağacı ıçın ay- baılangıcına birinci merbale1l 
toplanan ıemnr komısyonu yem larca seoeleıcd nulhk.em., kıtpı. teşkil eder, fakat. Jlae ltiıcl 
şehir pllloında es"s tutulacak ları aşındırıhr ve ekser kutıl ve llçU1.1cU merhaleye dotra bu 
cadde ve meydanlar Uzerlnde budiseleri de dikkat olunursa, kötü iH.yadlll devamında eau4 
muıakereye başhmıştır. DugUn ıuz ve kadın k.ııçırmak, arazi birer saik olduklarına da flphe 
oaleden evvel tekrar toplaııan taksimi ve fındık devşırmealodtHı edUeaın. 
komisyon şehir gezilip görül· doiar . . Bu ltiyatla ifluu ...,ıu. 
meEl iktiza eden yerlerin ~tr Ç. Ek.aeri köy~\U'<te evler bllbassa Rus işgali umaalle •tı· 
kısmını mahıtllen tetkik etmış birlblrinden QO.l ayrı ve uzaktır. tareke d~vrine oauraa JDsdl 
tir. Komisyon mes~lsine fesı\a. Her k~lll tuıaswın mabsulllııOll 70 tenuus etmlşlir. ÇOatı bir 
~•z devam edecektır. yanı başıadıt oturmağı her veç- J çok. ıe~pler •Undetl olmuttur. 

Kalkevi taro/ından ntşr· Belediye meclisi nııe fa)dıalı bulma.kta<t~ı:. ful i:iöyle oımalıtla beraber te .. ._ 
edilen inan mecmuasının edl 0 meclisi mesılslol cihet bClk.Omet Olor~leştntn daha zail ?1masıaa bılkıa ferdJ •• 
sekizinci sayısı faydalı gazı- Bel Y 1 bUtçesloi 1 eaolı vr aafiı V4' cemiyete ait cem'ı terblJe ve ae•lJ•ledma 

bitirmiş, 1ten 1 •enederek lr.tl (a14'•lı h,isle~deo Cl.lıiaı•o da dıtba noksanlıt'J da bir derece •D•· larla intiıar eylemiıtir. O t ınzlm ve asv p e , · , 
lhı1v. t işHr ttl mQteaa im oimaaıaa mani ılr olmaktadır lcaıucularımıza tavsig .... •=e..,.clı=e=r-is .... ~m..,a .. ıo,.,.a .... n=:J!!e_ ~erm,ı . olmaktadır. 936 Sea~ Vakfıkebir b· 

~ehirr·ılik Mu··tehassısı Mimar J. H. ı Od••~::~· b~:~t:~~,!01l1~:Pr~a~~p1 Z•llnd• 1apt•tım bu ••naa 
'I - .., alt tetkik aouarıDUa aa11ıaaa11 

b f d t•lll tatlı musabıtbeler, radyo Lam .rt tara 1n an OVOn Ue dQoy11 bavadisteri almak şudur: Ja6 k07dea ibaret bul ... 
aao kazama köyleri, tOJ -.. 

d kl•f d"I ve mUzlk dinlemek, lkllııadl uecek vazı,etteo çok •MtLır. prO jeSi,n 8 te 1 e 1 en harel.ellsre lngaoe kılmak . . . . Köy evleri ; JekdJ&erladea kJJ~ 
Trabzon meselesi ve plan harakatı 

ipdidai rapor, 
üzerine 

===-
( 28 Ağustos - 8 Eylul 937 ) 

ESBABI MUCİBE 
Demek p1ojemizin hart katı : 

YOL iÇiN: 
ı - !'ruj ~mizede, kayaların 

tabribi, temel dı varlarının kıs

men yıkılmıt~ile ceou b gırtlar~ 

cihetinin geol~letilmesi düşU· 
nülınüştllr. 

2 - liq yo.1 iataayonunun 
tesi i ( .kaııuoo par~-. ben,lq 
ve su alma Jer' Krz"rqmdau 
gelenler tamir •lelyeleri, Erzu. 
ruma gidenler için eksikleri 
tamamlama merkezi, durma 
maballi) 

3 - Yolcu ve şufôrler için 
bau ve oteU~r. 

4 - Şebılo kademeli el· 
betile Uman arasındaki sıkı 

mnaaaabalı teıdıı içın ( 7ıa yıoa 
lkl kademeii vs geoit bit mı· 
oevra sahası ltı•iiı· ) 

Höyle bir liman snlıasının 
tesisi. bugünkO Çöııılekci mı.ı 

hailesi h;nıini tdŞl~HD kbru f4 

1 nmenııirnnnı 'WC Rize ei ti dı:?hı 
şlmd\kl YO) lle~ ş t E /. ı. u 
yolunun tc vsii ila r l ı 

nal mahallenln tc i ı l u ı 
k\lıyQr. 2l hektar gı>, l'"' ı tndekı 
bu saba antrepo ve imal llıtı· 
neler için tnbsl.. eüilecek lır. 
(Tadil sanayil ve mahsulı'\tı 
gıdaiye sanayU. ) Bu leslsııt, 
Şarka gidecek veya bu bakım. 

veııairtı vesaıre · · wetreJercı uıak ve çok lptiul 
Jı • l\.ıuı lllltwe itlyadlle ö bir ~ekllde J.,ıdmlf, peaceredea 

lcnicıın lıtjwen , lıemeo nep .. ı mattnua dıuarJan karıtr, Oı&I 
erkektu · Bu fı ıın 1.'.urbı:ıoltt· ı ( hartam•) ta.bir ettJıuerı tatıtı 
11dan ( kudıo ) Olduguuu ı ıt 

m dm .. Uö.rle olıntıKh/ baralıcr S. HelvacıoQlu 
t:~r klcrde bu lll.)'üdıu dc:vuwıua -Arkası lkl~e-

ehi r işleri 
s e ·yapılan işler 

1 rabzon be edıyesinın 937 senesi mesai raporu 
Temızlık ış 'en 1 Gazhane 

1937 birlnei teşrin bim:.ci 93i seoesl başlaagıçıadaa 
gUnUnden Hı:H k,mnna kadar uitıayetioe kadar 95136 teaeke 
wemlekt1tin 16 mıulakasıada bılyUk, ~917~ kllçük 111 lle 
yapıl&ıı temiziık işleri : 212728 teneke bınzla· ~ 

ı - Molozu:.ı tallıiri, Vali teueke mutorlo ithal eflllerek 
umumi dımesinln oıaünde tat- 9l089 bUyük, 8507d kOfOk Pi 

ile Wll85 teueke beuzln •• 
hllJ!t, Mu ulıaue ve civarında 41936 teaeke motorin ibraf 
tathlrat, Zsıı08 dereıioi.i tathiti, etlllmlştlr. 
sahillerin tılthıri, I>~ğlrmeııdere u l 

h. . -. 1 .1 ""ezat sa onu ve dvarrnın tat ırı, Çıırş camı 
· 1 'f rabzonda lki .aera olarak 

ve clva~lurınu ta~hlri, Sıpa~l ibdu eaUerek 20-10 987 ta 1· 
1..1.MAN iÇiN : 
SahHınıu, şarka doğru u, 

zalll11cak şimal nnumı ile, ooun 
bimaytsiude Olacak ve 11abhl:ı 

ıs rakaamı civarında bulunacak 
cıo1ma ıed arasında olaca&ı ve 
bu meeafede bit blr\oi la~lbe· 
dea ye vı5n4rl{\rın yaoaşma&•aa 
nuıbıÜı, bu uhtımlar, at-&ıda 
zikri ıı.e9ecek. ıııoai mahaJledtı 
bulunan eşya Vd yQk lstaıtyo. 

ouoı giden ufak demir701larıle 
b!l4la11caktır. 

dan Trabzon'uı 'nkl:;.ııfıou ziya. 
desll6 yardım cdecekt r. l u 
sahaoın Sarkta oluşu isfl sınei 
dumaıı ve ifraıutıo şelırıo ha. 
vasıoa zarar vermeulne ııı ni 
olacak, ayni z.ıwırnda bu ara
ıioin his edilir şckııde ıı,lah:nı 
intaç edecektir. 

Bu it barla limandJt ve ıneı 
mahal!ede ~·11hşacak. Olft.Q. şaıe 
lenin bu satıa,ra, s.a.~ı,rı lıuluaa 
bilmete.ri içlo bir fUoiküllerin 
yndılmnsına zaruri " ö r U y o r. 
( Erzurum yolu ile rıh ı '.llların 
ilti!illkında ) vo şehre açılan 
Ayafılbo tesmiye e,dılen, bt:!{ün 
kısmen metruk saıhanırı Islah 
ve amenrjınanıoı göz öuUaqe 
tutuyor. 

pa~ım,1110 ~aUılıL 1Jıt>a2iııtne cı- r 
vıırlımuın t tııiri, Atvusııin tathirl hinde umuma ıçılıo bu mn.,. 

. ' ıııese 20· l o. 937 taarıbillden 27. ı 2 

- ~Ata~ tQeoek ._. 

necek? Mah m 1\ et za urt ihti· 

Eski mal paı.ımaı tı1thı~i, J:ski 937 tarlhi11e kadar iki a7 gibl 
bedP::ıtan 1 lhıu, E elrnrık fııbri- kısa bir mllddet 11rtıada 2093 
kası arka::ıı \C u.ıüllllu tathiri, hrahk mQzaylde ıuretlle maJ 
M1tl pazJrı tutturl, ÇCmlekcı lillUtw1ş ve 5~ Ura 68 kurut 
cadliesiuin talluri, MUc·~ddet 11 alınmıştır, 

meofez, .Muhtoli( mabi.ıllerde Bu mlleıaesenla ııyeıfnd• 
44 dıvar hedClli. MuhteJı! ma- bir çok fakir "" kJmaeılıleAn 
halaerde ~6 bina hedmi, Çö!ll- aattıtı eualardıkl Uıtikarıa ö
iekçi mahatlesıode ı 7 barakanın anne geçllmlt vı Uerlde ilaha 
hedmi, MulıtelU mahallerde 22 b07Qk fıJde teıuia tdtceffOJP#Jt 
adet laQııa taıııirt yıpılmıttır. edllaekttdil. 



/ > !/1ı .. ·} OL / 2 MART 1938 

-
------........ ~~~~ ~~~~""!!'!'-·~~~~~"!!!!!"~~~...-..!!!'""!!---~~~~~~~~~~~~~~~ ........ ~~~~ 

~~l!!!!!!ll!!!e'!!le~~!!!!!!l!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!'!~~!!!!!!"!~ ~ j 

Kon davası 
-Devami birde-

lle ödillmUş bir veya iki böl· 
melltllt. M lhsul ekHdiktea ıoara 
ıeaıain a~tı yedi 171•1 y17Jı. 
lardı bulunanve (IBHtre • k.Uif) 
dedikleri ve tahtadaa birer ku
lübeden ibaret etrafı ıarıklırla 
t"tıdit edilmiş 2. 3 .&onnmlnk 
yerlerde geçirirler. Bu iptidıt, 
mUazeYi Te maoferit yaşayış 

lçlade olanlar1a içtimai du:nu 
Tt ıHıfst hemen h•••• olamaz 
vıyı pek azdır deneblllr ... Bir 
ç<>k aebeplerdeo dolayı tıarıı 
olduklamıJan başkaııaı izrar
daa n hlkaıı hAdiıeleri• f;,1lli 
c.ılmık.taa çeklameıler .• 

Toaya a1W1eslnirı merkez 
köyleılnde bir çok köyUılerln 
el'ı• Rumca konuşmaları ve 
b.ıtta 'fürtçe btlmemelerl ve 

Türk parası kıymetini ilan 
k h kk d ı Sürmene İcu memurluğıından: 

Q ru rn a a 1 n a Sürmeoenia Kemerli köyün· 

N 1 k ! 
d~o izzet o(llu Hasana borçlu 12 . U ararname Kemerellköyüad~nhe.ciaehmet 

Mııdd• 36 - Kendilerile all\~ah bu1u"duğu mnessesatlıt oğullarıadan İdrıs oğlu Durs11u 
tedl7~ muvrızE-nui esıısıua da· 20 11 1935 tl\rihiocıeııı evvel ya- f ar~lan oğlu Ks.di, Z~keriyıı oğlu 
7aaın k l l r i o g aolaşmalaril• pılı:ıu mu~ıtveleler mü~tPSDll ol- 1 A. ı adına tapunun 339 kAnu~u 
bağlı buluoduğuouz memleket· malt Uzure yapılacak veya tec- . evvel 20 nurııar&sırıda kayıt ı. 
lerle ülkesinde tahakkuk ede dit olun•cık mukıav~lelerl• et:- 1 S·ıı? tarafı baedatlı oğlu 
cek '~ayri ticari malıiyettekl 11ebi mQt1th,ssıslart1l tvırice çıkR· müteveffa tııci Ahmet s ol tarafı 
ihtiyaçlarımız için blok~ bir h'· r.ıbilecPti serbe..st döviz ruiklım ç, ı lıık 0ğlu M~hmet s!~s~ı ve 
•ap aÇlD memleketlere: maaş veye Ucretleıdeo her tUrlU :>ofi tıarildım ıle çevrııı Keme-

1 - Resml denir ve mn- VMgi ve tevlı.ifııt çıkarıldıktan nli çartı içinde tahtanı l~i oda 
eısesat tarııtıodı1a memuriyeti s1nra el<te k1.1l4n miktarın azami fevkani dlkk4o ve odayı havi 
aunkkate v~ya daime ile veya beşte birini g.;;ç~ınez 1 v~ halen alt . luı~ı _furun ve 
tetkik ve teteblıu içi ı gönderi- M'ld 1e 89 - K4>ııdilerile le- d~ıkka::ıa tabvıl edılmış bulunan 
ı . . 1 hır pıırça gayri meokulun 4 
~celı:lerl"' . dıye muva:ıeneın es1:111ns daya- l hi ~sed~ uç hie.sesl muhammen 

Kahvelerde oyun kağıtlara 
yasak edildi 

Belediye Riyasetindan: 
Kahvehenelerde oynanan oıun kağıtlıtırının mıkrop nakline 
vasıta g•pl•n oldalc.ları f•tlcilcattan an/aşı 'mış o'dağundan 
umum•n sıhhatını vufcaıe için l11ıı kağıtların kaldırılması 
ve. badema kalı'lleho.nelerde taflla, domino, satranç 'f1e bi
lardo gibi sodalı su ile g li:.anıp temizler m~si mümkün 
olan 01un aletlerinden m1Jda lciiıt oyunlarının men'i Bele
t/iye meç/isinin 24 2 938 tarihli dokuzuncu inilctıdında 
mıizak•re ve lc"hul edilmiştir. 
• U 111ııra ReleJiıege müteallilc ahlcdmi cezaiye kanuıuınun 
bozı m ddelerini muaJdil 1608 aogılı lcanunua I ci mod 
desi mucibince ittihG z o 1unan ia karara riayet etmiyenlırin 
tecziye o 'anacakları ilin olanu,, I - 3 

Elen eıraıuJı müşabih ıoy ad
ları olması huaateu 
c tlUd dikkattir. Bu kazllda. 2100 
çocuğun okumuına eherişli 

2 - Tlirk:iyede mukim TUrk nun klirioi ıınlışın ·ılarile bağlı 
1 

b?deli olun 600 lira bedelle 21 
ve ecnebilerdt-n ktıı1 di 011m ve buluuduğunıuz men.ılt>kellerle m-trt 938 pazartesi saat 14 .ıe 
hesHplarına tetkik ve teteb&U ülkesinde tah·•kkuk edecek g:tyı i muhammen kıymetinin jüzde 
için sıb.bi ve ticari veya sair ticui mshiyf>ttl"kl ihtiyı-ıçlarımız yPtmiş bPşini bulduğu takdiıde Lise binasının eksiltmesi 
sebeblerh i~io bloke bir besap llpn mem· s :tılaciğI bulmadığı takdi~de ~ 

19 mek.ttp olmatına ratmen 
8000 çocuk da mektepaiıdirler. 

Gidec'3klere verilf cek döviz ı liuan 938 çarşamba gunu ıktocı TRABZON NAFİA MÜDU .. RLu·· G" u·· NDEN: leketlı>rd~ki, . artırma l'e en fazla talibine 
m.lktım gidilec0 k mt"ml~ketio Efradı ai!elerirıe para gön· iiıdle edUE>c"ğl tazlıı maıQmat 
he11p vıtzlyetine göm kambiyo derm~k isteyen: ı almak isteyenlerin 938 18 110_ Eksiltmeye konen İş : 

Çocuk, terbl7edol alleıta
dH Ye bilabere hocalarından 
ılır .• Gerek eTlı•• mektepte 

murakabe mercilerine takdir 1 . Resmi deveir ve mües· 1 marı ile 3 mart 938 den itlba- Trobzonda yapılacak ( 353561. ) lirt1 ( 89) ka.ruş 
olunur. ıesıılta çıthş:ın eeııelıi mllteb:as. j ren açik. ~ulunaa şutoameyi k~ş;f bedelli lise binası inşaatı k· palı Hrf usr.ılile ek-

Madde 37 - Ticari •c smısi sn\aı la, _sr;.;u;;..·r.;;;m.;..~_ıe_. r_ı_ı_ıa_n_o_ıu_11_u_r_. ----ı siltmeje kunulmuştur. 
•e mali müessesatın muayyen 2 - Kendi hesAplarına ~nltşan 1 /LAN Eksiltme 11-3 938 crıma g.Jnü sac.t on"Ö,tfe Trabzon ı çoeutı rert .,. eealyet tMbi· 

yeıJ nrfllr •• Arazi teşekklllatı. 
koyna beyttl umumiye durumu, 
•bH~ynia cebılett, mektepsizllk. 
Ye hıtta WtJlilea tipte kör mu
allimi b~mım111 yüıilnden 

bir iş içi ı muvakkıthn memaliki ecnebilere, mııa~ veya Qcr~tle- ~ Trabzon Maçka ir.ra dairesind n · f ,,,, l 1 
ecnebi1eden celbedPc ... kleri mli-

1 
ı ,_ l ı· l~ para" Na ıa JYiiidür üğündtt t<.•p anacak komisyon tarofır.doR rinden veya şehri kazanç Hlll· j Açi .. ar ırma u _.a çav· l 

tehassısların harcirah ve ücret· riiecek gayrlmeukuiün ne oiduğu: !I pı acuA ta. 
leri gibi bussatan mlitevellid dan her türlil vergi ve t~kifııt ' Gayri menkulün bulunduğu mevki Bu işe ait evraki lcttşfiue 'Ot şartnameler l 7 lira 68 
k•mblyo talebl•rı· bu b"bd• "'l" çılca· ı idıkt.rn sonra ~ide kalın '. muLtalleRi sokağı numarası: k k b'l' J ,,. ı ,.., f M J l d l ,. ~ .. "''" a takdi i kıymet · UTU<ö: mu O l lnae I rauzon JYU l'1. ÜaÜr u·· au-n en n ına• 

mıkt.uıo Uçte biri uisbetiode I T hr to ~nanh f k. . dö t r 
6 

• 
çocutı a• · evladı ve ae de 
mektept• .)a yoldıt faydalı bit 

kadarlar t11rııt1,..ra 1 veriltcek .. . . . 1 anı a ur ev anı r bi'ir. isteyenler bu evrakı Nafıa Veka ·eti yapı işleri 
b . . . b dov z m!ıs·adesı knwbıyo mu- f • . . M d l d 1 b l 

ttılklıı yıpslamıyor kaaaatıad•· 
yım. Bu vazl7ett• •• 111aarlfl• 
tıımimine, ne kOJ k1Du1Wau11 
tatbikıoa ve •• de köJltldta bir 
tıeyeti içtimai7edea ~ak.len•• 
ve lıteaen nıi1e1I blhıkkla 

~yaaoame ve ı~ın ıc, l'la güre _ k b . 
11 

. Hebllir oda maa aora ve ıt,tısıılında bır umum ıl ür iiiün e ve sifın u Nafıa Müdürlüğünde 
taleb olunacak ev · akı ·musbite 1 11. ~ e nıeıc_ erır.ce. Yeı · 1 bap mutbeğı havi bone 200 görebilirler. 
Ozerine kambivo murakabe m0r Ba baddıo fevkınde döviz arşun Altı yoz lira. Ele · b ·ı k l 
cllerince tetkik v .. intaç olunur. verllmeii, p a r a gö ıderllecek. Tarla : lki evlek elli lira siltmege tıre ı me İ9İn istelc ilerin ( 17892) lir« 

Mrdde 38 - HlıkO. ııtt veya memlekt>tteki beaap nziyetlne mevkii: Boğazda. (52) kuruşluk muv•klıat teminat Vt1rmesi. Ticttret odası 
HllkOınetiıı !IPr'TlllVe itiharile göre tayla o!uour. Tarla: bir dönüm yüz lir.t vesikası ııe Nafıa CJekiletinden alınmıı yopı müleah'1.it-

Fransızca dersler 
mevkii: Omela !iği vesikası gösttrmtsi ve gaptıjı işin en büyüğ·i.nün 

Tarla : !ki dön Um tarhının bedeli ( 150000) liradan oşajı olmaması ve müteahhidin 
altıda iki hissesi yetmiş be, diplomalı mühendis ve.11a mimar olması fJego hunlarda,. 

J•pmaaını iıtımrte. k.11acı, bu 
tutumla k1)yl0Jtl ne ynkıelt-

m~t• Td ue de onu devlete 
tasa nur ettitimfz kudrette faf· 

Halkevi Başkanlığından : lir.ı mevkii: Mandir:ıaoz hane birile miişterekert ttlclif gopıp mukaveleyi birlikte i -nza. 
Evimizde H Jikd· sltanıleri ve kursl•r komitesi taro fın ci vırı laması şarttır. Müşterek tele.lif gllpanlarm her ikisi de dılı bir UIUT atldet••t• i•k.t• 

foktur. 
Artırmaınn yapıacağı yer,gün,fıuıt: hh / k k h [ k 

can Frans·zccz Je, steri tJerilecelctir. Arru elenler mu· Maçka içra dııiresinde mütea tt i vesi asını tıiz o •ca ve teminat mü#erelc 
r•c~atla adlarını gozdı rmal•rı . 28 • 3 - 938 pazartesi günü saat olacaktır, 

Alt 
• f • 14 deıı 16 ya kadar Teklif mektupltırı yukarda yazılı saatten bir saat 

-Denm edecek-

ın ış erı Pazarlıkla tamirat eksiltmesi 1· işbu gayrimenkuliln artırma et1ueline kadfılr sözü gtçtn komisyon reislijine makbuz 
Viliytt Al•k•mınJan .· şartnameliı :.!6 ı-938 tarihinden iti- mııkabWnde verile ,:~ktir. 

V 'J"' t D · "' E .. • d baren 75 No. ile MaçkA icra p ·ı .. J 'l L Jc l h Mıaılek•t dıblllade altın ı aye aımı ncumeıun en : memurluğu muayyen numarııeında osta l e gorıacrı ecelli. me tup arm ni agel saat 14 
tlearetiai nlttm altına aleık Merkez Cumhuriyet ilk oku'ıınd• yapılacak bazı ta- herkeaia. gorebllnıesi için aoılrtır e kodar ge 'm!$ olması '1e dıı •ar/l'lt mühür mumu ile 

lllııda yazılı olanlardım fazla ma- k l ı ı~ .J 
.. e altın flJatlarıııda blr istikrar mirıct için T 68 lira 1 O kuruşluk bedeli luş/i üzerinden ıtıaat ahııalc ı.teyenlllr, işbu vart iyice apatı mış o mosı uzıtıacıır. 
t••la etmek lzere tedd• etiil· u 111e:re ve ırı dp•y11nuruımıatı. PostadJ hasıl olacalc. gecikmeler kabul edilmez:. A_4 
miş olaa 2·.80.30 D!lllUrıh kı- 21 tün müddetle 'fJ~ pazarlıkla eksiltmcje ko11ulmuştur. meruuriyetimize m~raca~t etmelidir ., 

Muflaklcat temi 'lafı 12 lira 60 lcııru!tur. 9.3 938 tarihine 2• Artırmaya işli Ak için yukarıda 
:raraı•eoia bnı 9ıh11lar tarı- • yuıh kıymetin yüzde yedil>lıçuk 
tındı• J&lllıŞ ıolıtıhtı~ı H hıl· ç•tan çarı" m~" günü saat 15 de ihtıleıi yapzlacağmd.an nisbetinde pey vtya miUl bır Balı.anın 
tıa ellotlekt aJtloluı• mQsadert iıtelclilerin erıcünume muracootları. lf. - 4 !teminat mektubu tevdi edlleeektir(H2ı 
ohı•acıbJ, altıaların t.afıt pırı- 3- İpotek ıahibi alacaklılarla diğer 

• allkdarların ve irtifak hakkı sahip 

ıarı. b••• baş te~ııl edil•ceıği, Mag ... aza ,·car artırması . lerınuı.ııayrimenkul üzerindtıki aakia 
Hilkll•elee tıbettlrllectk'. ılaet rnn hwusilı faa ve masrafa ılair 
altıoları ptJIHJI tıktık.tın ıoort v·ı D . E . d olaıı lddialanııı ıwtıu illıı. tarihinden 
eıkl ıllıaları• k•1••tltrini ka- ı ayet aımi ncümenm en: lhlibaren yirmi g11n i~inde evrakı 
'1ıp ectecıhi ctbl ~ir takım aıyf. H•sust muhaulunin Muhittin mahallesi !l,.ni ıokskd• mtııbitelırııe birııi:tw memnriyetimi 

& 7 ze bilsirmaleri ieap l'd~r. aksi hat 
alar ı;ıkarılarık bılkıa ittıl il 41. 43 No: lu mai•ıuuun ıabıJı ic•r beJıli olon 90 de hakları tapu aci!Ue ııabıt olma 

edildl!l Ye Taziyeti bilme1ea lir• .;juri11dır1 21 tl1t 1ftıiddttle artf • rmaı· a çılc.rırılmıştır, dıkça eatıf bedelinin paylatwuından 
ltazı köy!Ulerlnde herhıugi bir hart, kaıırıu. 
ıarara duçar oımı•ık içi.a ıl· Mııvafr.lcat tını!natı 675 ku,.şt•r. 16 3-918 ttırihinı çatan ~ oıı.tuue.11 gttıuıe artmııaya 
ttolarıa dtterlnd•• f()k notsıa {•rı•mia tünü sa 't l 5 d~ Vilagd m•lc.•mında toplt1ntı- ittirak tıd .. ler artırma tartnamesi.ıı.i 
tı·, .. ·tlırla elleriıulen "'lkaraıı""ı oJı::u!Dut ve ltzurntu ma U.mat almıt 

• Y A calc ol•tt dciml encÜ.rrttnıÜ ihlllesi gapıl•calt.tır. iıteklilı- n tt1111-ıu1 teme.ıııu Jı::abul etm.ı, 
.çtlı~~ıkta oldukları hıkkuıdi ·~ n ihti9u <ıhıuıırlar. 
yUk:sek Qııliyı veUlıtiade.11 ılı- rln m11v•lckat temitt•tl•rile encümene mu,t1ca11tları 1 - 4 b Tarın eıj.ileıı za!Jlan~a gayri 

nan tel f&ıl, Ozerlae Jıpılın menkul iç defa b•iırdıJı:l~n sg~ra 
tetkikatt•• .~a,ıım.,tır. p0· zarlıkla okul badanası en çok artırana ihale edilir ancak artırma bedeli muhamen kıymetin 

1 - . Çıkarıltrq bu fıylılar 71.zde. yetmıo beşini bulmaz veya 
tamamen ısıı va 6.sutaa arıdır. Vilayet Daimi Encttrrıeniııden: aatıı 11t•1enın aıııeağıııa rııchanı o ııuı 

2 - Memleket d.abiliaq M1rlcı: Heci k111inı ille ok•l•nun bad•fl«Jl ~1 lire 26 ~!:ı~r~~ıı~~~ "D~~~~~~~11 ~~:~!1 
altın ticuetlle lştlıale: E•ll i.,•c• ,cı2rlılcl• f•prlalalctır, /it~klilerirr. 9 3 938 tarihine edilmiıt alcıı.t.rınıu mecmuun dan 
ve eytt.aı, T!lrkiye it TUrk llca· r tutıya c;ıkmıı:ı:ııa sn ço.k artıranıu 
ret, Tftrk.iye Cumhuriyeti Zirııt ı•t•n Ç9TJ•rneaı• lc.ul•r ırtcıilftını mur11cectlarz 1 2 tahh.ld!l bakı kalmak ü~re utırmıı 

on bı:ş O!ln daha temdit ve on beşinci 
ve Osmanh b!nkaları MıliY• M g-ıı.ııcn ıcnu oıan 
Vekaletince mezua kalındı!I~H CğQZQ icar artırması 15-4-938 cuma gUoU aynı .ıaatta 
altınlarıoı satmak. llte7ealerla lacak artı.rnıada, bedali aatıı ısteye 
bu bankalar n şube1eriae cer.. Vilayat Daimi Encümeninden; 01n alac•gına rlio;haoı oıaıı diğer 
be.,tce VI deA-er fiyatlar!• sıtl· alacaklıların o a-ayai me.ıı.knl ile temin 

• 6 , Hunıı mtılı•set•nirı Tuılll Ç'Ştnl Hacı Ahmet ıplctıiın edil•iş ıı.lacaktarı mecmuundan fula 
bilet>ekleri gf bi makul ıaikttr• L / k 6 'fa çıktnıı.k şartile, en ~ok arlt.rana 
dakl zinet ihtlyıçlarıaı4a k.u- Jaki 2 N<J'• MQ;aıaıinın •İT ıenı i icır ıJıli olan 36 ıı..aıe e.<µlir. Dçyıe bir bede1 elde 

yumculardan bersa-lk teala lir-• iurindtn 11 giitt miiJt/ıtlı artrrm1j11 çıkarılmıştır. :!t~:·~~· .!ha!e yapil!Da.z. ve aatış 
edebileceklerdir. M••aklr.at teminatı 260 lcı1ruıtur. 16 J 938 tarihin• çe1tq11 · 6 Gairi menkul kendiıiı:ı.e ihale 

Blnıenıleyh huiı H -~D· ••rşalftÔtl günü •••t 15 Jı Viltigıt m ıkarnıncl:ı top/anacık ~:et.~ f .~8d8 derffal veya vsrJlelıı 
/aatnırcst şıhnl11 tıratıııdıa çı~ ıı 11arnı vermzas ihale 

,.: o/c,. Jaimi encri,,.ınde ihalııi gapslaca.kiır. /ıtelc.lileri1' 1kar•rı fllllıoJqnarıı.k l!;e1!4sideiı. evveJen 
uydürttl11n bu t•J.ıalardaA OD le . .1 [ ! yüksek tek 'it~e buluııan 1( t i 
2tyıdt Jı:öJlOlıri•izia mütıur· ma•a kat temı11at1 t! encüme111 mu racaat arı - 4 olduğu bedellulmağa ra~i1::;iev~y! 

1 ..., t bil b 1 d l\our: d !l . bulunmsr.sa hemen oııbet gün mttddet 
fit O ıeı.ı • u un Us 'i Tr~bzon Mahlc.eme Başlcı- raporu '(}e kör ~ıthadetnam~- le artırmaya çıkarılıp en çok artırana 
bu şayiaları• tamamea asil ve ttıbetmden: sile anlaşilmiı old11t•ndan ihale edilir. iki ihale arasıodaki fark 
es111bn arl bulııudueu karar· . k. .. .. h . H ve geçen günler içiade yü~ooş ten 
name ile mevzu httkümlerıo Dıro?all oyu~d~n acı ı Hüseginirı iadıi 11/iyıtint be11ap oluuacak 1aiz ve diğ(> r zarar 

Qobaslren altm tlcart.tlni nl~aoı m%1 ogu annıaan •lup Abl kad(l,r Hasarım ah/cimi k• lıır ay'.ıca .hüme hacet kaımakzışın 
ılhna almak. ve a\tın tiyıtlarıo<t ı hastalıiı clolayisile lftuhtaci nunigeye dai,esindt1 •mur ::~du;\~~i\mizce ahcıdan tııhsil olunur 

htikr1.r temin etıaek m~sadıoa fJt•fiJl!t ba/unmllaıı has.bile vehusus tını tıtlvir "• tos r1 .. ~·;r~~8'1kuller yukaJda l!"ö~tt'ri ' en 
matuf bulundu~u Uın uour. giimrükeü liİY arından Ali i yt ~tm•lc üzere Has.gintt ~ . tarihinde Maçka icra 
- --- • .... -- • , LJ h ·ı r memurlugu odasıda işbn ve gOsl.-rilen 

M 1 k ~ • og U notan 1. m.'! •c•a vasi tayının fle mezkür Kfil· artırma şartnıı.meıinde ıatı ı • ez ar ' tesvıyesı ·n .• ·rnaifeyhe f!Q~i togin kılın rar hü/cis.sinin bir SUTelİnin U!ııolnnur. FC:ıgı 
~lediye Riyasetinden !- m•sı talep edilmek. le gapıf•,. dirnng kıiyündı m·ittasip bı'r z · d 

hk t tlc k t n1111 ~ " ayı taz ikname lmat"et meıuhğının 8!W lir.1ı ma eme ııe t ~ 0• so · .: mahall~ t11-lılcfrta '!! .. Trobu>R 
16 kuruı beddl keşifli tesviye d• Akıl. h•ıtalııı ,ılı malul da mµ11ttşir gtmigol 1 ·ute· 933 yıltoda Tatbiklit ilk 
11mellyatı b~ g.Qo zarfında P•· l>ulunduı# pe sayıtı mul}taç ; sinde asulen ilq:ıun• lceqili okuluodın aldı2ım tasdikaame
·zıırlıkla ihale ollina.eııtındu o(up istima.ll11de dahi jir ; itiraz "tt itizar olmalc izer(! mi zayi ettim. Ytnisini aitten. 
isteklllerle 11tzde 5 teminetı fıdtl.e melhı,ız ol111mıdiı m'f!.ı· . 112938tflrihined2.5946 No !ımdım es'k:lsioln hUkırıQ yoktur. 

·muvııkka1a -mıkbudartylı 4.-3 ı iıJi Ali o;lu Hesan l'Utı.· Trabzon T~tbiltııt ilk okulu 
'938 cum• Jılnl saat H d• eD· gıti if vıe mulctıtiir oltlu;u ' a. karar wırilmiş o!Ju;un beşinci sınıf talebelednden 

Q '" a.•UH4 nı ~MIUf· ~ai.d "'~ Mil-'' 1ihl111. '"A .Tcf. fi!Jtl jlqn rı 'unar. Ş"b•~add,IQ Pi•~·ı 

Şehir haritası eksiltmesi 
TRABZON BELEDIYEE RIY ASETİNDEN: 
1 - Trabzon şeltriniıa Belediyede mevcut rzsarl.d4 k 

12000 ve 1-500 /ile harita ile bunların tanzim 11e tersi
mine esas olBn heslilllata müsteniden Beletliıe gapı ve yol-
lar /c. •• nununuR 1 mtJddesi ah/camına tetJfilcan, 1-1000 /ile 
haritası yaptırılacaktır. Mahamme11 bedeli l 501) lir11tır. 

2 - Bu işe ait şartname, Belcdiıe fın 111ridiirlügü1ulın 
bila bedel alınabilir. 

3 - ihale, açık eksi ~tme suretile 8-.J-1938 tarihine mü
sadif tali ıiinü saat 14 de. BeleJige tlaimi encümenindfl 
gapılacGktır. 

4 - Muvakkat teminat l 12, 50 liratır. 
5 - Taliplerin, 11hligdi fınnigeltri, N«fıa fJelcdletint;e 

musaddak mühendis Vlllll. topo;ra/ olması ıarttır, 3 - 4 

1 nşaat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Trobzon - Mır: ı caddesi üzerinde Husrısı Af uhas~
nin malı ~lan binasının Önünde yaptırılacak mağazaya 
ait 1212 lıra 61 kuruşluk ke~if hıtleli ünrinden 21 gün 
müddetle açık eksiltmı;e lc•nrılmaıtur. Muvakkat temi
natı 90 lira 95 kuraıtur. 

9 3. 938 tarihine '!Otan Ç11r~amh11 gü.nü $aat 15 de 
{ıilaget makamında toplıınoc•lc olan daimi encümende 
ihalesi yap. lacafFlır. 

Jstekljlerd!!ii let!şif et1rakil, ıar,nflmesini gô'rmek iste. 
genler her gün tncüm~q kalemine ıpe talj,, P,lanlar mq· 
t1afckat ieminatlarile enc(jmt11e muraçaatları. 4- 4 
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Mütekaidin eytam ve eramil maaş
larının tediye günlerini gösterir 

1 numaradan 80 No. go kadar 3 mart 9a8 P•rştmhe 
81 • 140 • .. .f. • .. Cuma 
141 .. 180 .. .. 5 .. .. Cumartesi 
181 ,, 240 • • 7 .. • Paısrt~si 
241 "' 380 • .. 8 • ,. Safi 
380 ,, 500 .. • 9 ,, ,, Çarş11mba 

Defterdarllktan • • 
Mütelcaitin eyta~ ,,, eramil maaılarının tıdige günleri 

giisterilmiıtir. Jstf hk•k ı11hip,lırl1J,in tıgrıi ı~nltrd• mdrtıc11.•t 
•lm•lıri jlfffı f?IM•r1 ,· - / ,...,. f 
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