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BEKİR S0K0T1 KULAKSlZ"ÔLU 

Fiati 4 kı. ruş 

ilan satırı 5 kuruştur 
U:ıauokak ; 121 • 123 t 25 

1 inci kan un 1939 
Çarşaıııba. Cumartıııl ıtOnlerl çıkar 

fi Sa11ı 2650 

Şehir içinde 
harabeler .. 

Ş
ehrin en güzel Yeya en 
çok göze çarpan yer
lerinde mevki almış 

balmıan harabeleri acaba 
ne zaman temizliyecek, v~ 
ya bu çizkialilderi daha ne 
zamall& kadar muhafaza 
edip pecej'izl gözönftnde du
raa iç dört danesini ııralıya
hm: Takıim meydanbjı Ye 
mezarlıiı, uzunıokaktaki 
utemam Kilise ankazı ve 
etrafı, meyda11 çarşısı 
arkaaındaki büyük arsa, da
bakhane camii üıtündeki taş 
ve toprak Ktiııbeti... şehir 
içinde bunlara benzer yer
ler yok deiildir, fakat de
dijimiz Jibi, en çok iÖZe çar
pu yerlerde bulundukları 
için zevkimızi ve rulaumuzu 
ea çok hırpalııyan ve tırma
hyan da bunlarddır. 

Taksim meydanı ve me
zarlıiJ ne olacaksa, adını 
olama timcliden Koyalım. Mey· 
dan kı1m1na Atatürk.in hey
keli 7apıJacalua, toprak tes
viyeaiai olıun ıimdiden ya
parak, hiç olmazsa o çirkin
liii izale edemez miyiz? bu 
ite karar yerip ele aldıktan 
IODr& mezarlık kısmını da 
töyle bir ıekillendi wip •iaç
ludarmak icap eder ki, o da 
yapmak istedikten 10nra it
tea bile dojildir. 

Meydan çarıııının arka-
11nclaki Wlylik. arsa, çarııya 
ieDİI Wr utre ile açılmak 
tutile pekila büyük damlı bir 
pazar yeri, yani, eski mum
lıueöntlcıiia ıenit, modern 
bir örneii olabilir. 

tlabaklwıe camilnin ar
kuıadaki toprak ve taı yı
pma gelince, 011u kaldır
aak çok lüzumlu bir ittir. 
hatta, ıöyle bir kıpırdanma 
ile yok edilecek bu çirkin
liji ıimdiye kadar ıö:ı önün
de tutmak, ıebircilik bakı-
111mduı acınacak ve aila
Dacak bir haldır. Ba ankaz 
kaldınldıktan ıonra yeri ne 
yapılmalı ? bu uprda ufak 
bir tqebbüs iÖrünek, dü
tüncemizi ıöyler, uzunuıadı
Ja izah da eyleriz 1 

Gelelim uzunıok•ktaki 
uki natemam kilise anka
zile etrafına : çocukluk za-
111anımı:ıdan beri bu taı yı
iuıları, şehri11 en itlek: cad
desi olan u:ıunıokak üzerin
d-e zevkimizi, ruhumuzu tır
llaalayıp durmaktadır. Bu 
•nkaz, bu çirkinlik gözleri
llıaizin önünde niçin duruyor, 
lliçin tutuluyor, bilmiyoruz. 
audigiıiıiz bir ıey varsa, 
'-'aruı huıuıi idarenindir. 
lıir iki ıene evvel fÖyle bir 
'6z6 ıeçti, pya idarei hu
'111iye, taıından dıvarla
"ıaclan istifade ederek, ora
da bir linema binaıı vücude 
letirecekti. Bu fikrin fül 
"-ıuıe ıelenıiyeceii doiu
"-aclaki ıarabetten belli idi. 
\iiç kiliae dıYarlarındaa 

"' tt• ""? ~ 
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İyiye, güzele, doğruya 
Ruslarla Finler arasında 

Güzel bir temsil büyük muharebeler oluyorl HallceCJimizin Temsil Kolu Temsil kolumuz llıı piıesf 
11nkarll 79 ( 11, 11.) 

Garp cepesinde yeni bir şey 
yoktur. Fin Mus harbi hak· 
kmda 11/ınan haberler şımal· 

Mısır 
Veliahtı 
Kızılaya 500 
lngiliz lirası 
Teberru etti 

Ankara 19 ( A. 11.) 
Mısır Veliahdı kızı/ay kuru· 
muna Kahire elçimiz vasita· 
sile beşyüz lngiliz /irrsı te· 
berrude bulunmuştur. 

Maarif Vekili Seyahatte 
ltnlcar11 19 11. 11. -

Maarif ve/cifi cenup vilayet
lerinde bir tetkik seyahatı
na çıkmıştır. 

Valimizin 
Tetkikleri 

Valimiz Osman Sabri 
Adal dün saban Maçkaya 
fi tmit v~ umumi if lor üze
rinde uzunuzadıya meş&ul 
olarak tetkik ve tef tişlcrde 
bulunmuş ve geç vakit şeh· 
rimize avdet eylemiıtir. 

lngiliz - Alman 
hava harbi 
Ankara 19 ( 11. 11,) 

Dan lnıiliz lat"oa kuflfHtleri He· 
leıoland ününe karız •ir taar· 
raztla bulunmuılardu. Bana ait 
lnıili:z tebliji On iki Alman 
tagg•reıi ciüşürü/dü;iinü CJ• getli 
lnııliz taggare•inirıde t•ri dö11.. 
mcdi;ini bildırmelctedir. Alman
lar otuz /nıiliz taygarui düıür. 
düklerini o• kendilerinin bir 
laygar• sagi etttlc.lerini bildiri· 
gor. 

dan ve Norveç hududa imfi· ı lerin miomİısalmı mmtak•· 
dadınca ilerlemekte olan kı smda Ruslart bir malubiyete 
f1Jaf1n b ff. k. tlı uğr11tflklann1 Ruslarm muhim 

azı muva 11 ıye er ı miktarda zayıat vermiş oluk-
kayd etmesine mukabil Fin· larını.bildirmelc tedır. 

Fındık mahsulümüz 

tarafından Aazırlanan "Tırtıllar,, iaşarı ile temsil etti. 7 osu il ağu 
isiııali pigesi seyrettik. rolünde Mahittin Kösemen çok 

Pigeste, lıile, riga ue hasis tabii CJ• ca111lı idi. Abdullah El tan, 
mert/eatlarla ıuğrulan softa ~ih- kur11aı: oe hain •ofta tipini kuo· 
niyetinin, su f renıi Jellitlmiı: oellt yaşattı. Memur rolünde 
renlc.si-z. süppt unsurla birleşip Yıııuf Sugin ve eşi rolünde 
çtoirmek itstedikleri dalaCJtr• Muadei Uzel uazi/ılerini güz 
anlatıltyor : lzmi,in Pınarbaıı akile başardılar. Ana rolünde 
köyğntfe (çok tüzel bir kögtlür) Müzepgen Gürses, Akzül rolünde 

Kooperatif tiatların tonzı"m ve Tosuıt a;a ile ecnebi bir tütüıa Saadet Ogfu üneit uerici idiler. 
firlceti arasmda gapılacalc. bir Köylülerden Salih Cürses. Münir 

Yu•• kselmes' d 1 k t b •• •• k •lrm satımda köyün hocası ara. Tütünciioflu ue Muzaffer Erel 
ın e mem e e e uyu crdır. Şirketin memuru ile ona: 

f 
rollerini öuülecek şekilde yaptı-
ar. ı osu11 aa"aıun ojlu rolünde me n aatler teml•n etm"ıştı"r "Her huu1ta ımrinizdıgim veli. l ..,.. 

•İmetim I .. diqe"' hoca anlaşıp Hüıegi1t Güç de igi idi. Köylü 
Ge;en hafla fmdık Ta yatla mubayaa etmekte Ye köglüıü kantlmgorlar, aldatıyor- çocukların hepsi canlı ue seuimli 

flm satış kookeratifinin pi· piyasaların düşmesinde de lar. Tosun a;anın güzel bir lem var göründüler. 3ah•ede CJe uer 
yasa dan külliyelli mikdarda müdahale mubayeatı yap· Alcıül Niıanlıtt · Avrupada .a,.. üzeri11de çalışıldığı belli oluqordu. 
kabuklu ve iç fındık mubtJ· maktl1d'r. ıercilik tahsil edigor. Su /renıl Ufak tefek bazı şive yanlııları, 
yea etmesi yüzünden fmdık Bir kaç gündenberi civar memarla hoca kompliman yapıp h•relcllıizlilcler sövlenrneve bile 
pi~asaları yükse/mene baş· kazalardan ve ı' k 1 1 ,J 1 para koparmak ı'çb• Alctülü lcaıt· Jeillmez. Çü11.kü pek kolaJI "art. 

::1 s eıeıeruen d ,_1 . le . J. L 6 .,. 

lamış ve kabuklu fmdıklar piyasamıza az miktarda ıracaor; _ar ue sır etın ırel(.törıJ- lar içinde iı zôrmediğlmiıi bi-
19 iç fındıklar da 41 kuru<.-a & dk !. k d" ne takJım edecekler. Fakat ni 1. .,,. 

";' I ın I qe me te lf. l A - ııoraz 1. emıil Kolumuı, "Tır-
kadar fer•ffü etmiştir. - ıan ısının vrupadatı Jonişi tıllar,. temsili ile bize kendisin-

Dun Borsada deveran herşeyi aliüıt ediyor. /çtini sa· Kooperatif mubayea et- d . 6 den dcJha bügük iaşar1lar bele.le. 
fiği bu külliyetli miktardaki e en şayıaya göre Koope· rap/arın sarhoşluğu içinJe balu mek, istemek ümit CJt hakkını 

ratifin çok yakın bir zaman· ncrn hoca, sa frenıi ıüpp"' ,,, 
fındık/an teslim almakla uerneiştir. Arkadaşların Mpsini 
meşgul ilcen borsada iki üç da tekrar mubavaata başla · 011u11 "e idiğıl belirsiz metresi, tebrik et/eriz. 

yacağı h•beri a/Jnmışt1r. pdaçl11rı dama atılınca reıil 
gündenberi de mubayeatta Fındık .. t h .

11 
. . rüsua çıkip ıicigorltır. Bu ıu B• mıJnasebdle, halkımızın 

bulunm•mıştır. Bundan c•. mus a sı er1m ıl k- - ı·ı· ı · · - - tiyatroya olan iLtı'gacı•ı bı'n ı 
a ... en müsait şartlar 11/tında ~e e oyun _ı .ı• erını somurecelc " " • an Tl 

saret alan mahut eller fiat· . . . 1 Tırtıllar,. ezılrgor. tlarltıını da belirtelim. Tiyatro 
/arı düşürmek için çokça ~ımaye eden l{ooperatJfın f Piyesi yükselt. bir sanat ue· tüzel Hnotların topanu birden 
Jışmıslar ise de muvaffak ıdare tarzından herkes mem- ri ıözıJ ile bakıp tenkit etleme· - Arlt.a.11 2. de -
olamamışlardır. nudur. f giz: o nilı.,,.t bas;ı 6ir •urcilctir. Hakkı Tuncay 

Senelerden beri bu Bu memnuniy11t şunun- --..... -------------------~-
kiymetli mahsulümüzü o la da. tebaruzederki 20-7-918 Partide Halk Odaları 
1unc11k yaparak çok büyıJk de ..>.16 müessir ortakla ku-
ispekülasyonlara meydan rulan bu birliğin az zamanda f!ünAkşam partide Cum Viliyetimiı dahilinde Hal-
veren bu müesseseler artık ortak sayısı Trabzonıla ı ?unyet Ha~k P_llrtisi vilayet kevi olmayan birkaç yerde 
kooperatifin piyasad11 güneş 2266 ya çıkmışt1r. günden ~dare ~eyell. reıs Ruhi Ura/J~ Halk odaları açılacağını yaz
gibi doğma si/ e birer güne de yazJ/ma faaliyeti flyasetınde toplanmı~ ve partı mııtık üç gün evel Vakfike-
birer gaip olmuşlardır. göze çarpmaktadır. işleriüzerindegörüşmüşlerdir. birde Halkodası açılmış ve 

fındık piyasasının Bu gidişle bütün fındık Yine dün akşilm merkez idare heyeti intihabi yapı-
hakiki nazım rolünü oyna Bölge-;inde birliğe girmemiş ktJza heyeti reis Hamdı Dur larak faaliyete geçilmiştir. 
yan Kooperatif ortak· müstahsil kalmayacağı an- sunun riyasetinde toplan- idare heyeti reisliğine Ragıp 
/arının mallarım yüksek fi. /aşılmaktadır. mıştır. bu toplantıda iş bö Eyupoğlu, azalıklara Sabri 

Bir kaç not Parti Kongreleri lümü yapJ/mış ve esnaf ce· Zaman, Fazli Atamer. Yu-
miyetierinde mesleki Kon· ıaf Kudu, Tayyar öğretmen 

Su tesisatı münasebetile Vilayetimiz Cumhuriyet !ıranı/ara b11şlanmasına ka- seçilmittir. tebrik eder. mu-
yo//ar açıldı, borular ferşe· Halk partisi Kaza Kongre-
dildikten sonra tekrar ka . leri neticelenmiıtir. bu Kon- rar verilmiştir. vaffakiyetler dileriz. 

patıldı. Fakat ekser yerlerde grelerde Sürmene .-e merkez Görüşler [)uyuşlar: 
kapat//ma işinin düze 1siz. Kaza idare heyetJerine ıeçi- -- ·-·····--·-·········· ·-·-···-· 
gelişi güzel bir ameliyeden lenleri yazmıştık. A b 1 k 
ibaret kaldığına teessürle Maçka Kaza idare hP.ye- ra OCI atına ya VOrlr en 
şahit olmaktayız. /\1esela: tineHasn 8ahçekapulu, Ömer 
Belediye önündeki parlce Bayrak, Kemal Eyup oğln, 

Kanada askeri meydan/Jğın hali. kötü bir Cemal Eyub oğlu, Temel To-
l l d manzara değtl de nedir ? pal Osman Sümer, Oaman 

Bu eabıll erke••• •u•laHt 
öaüae ciotra ridiyeaciu•. Yol 
tl:ıerieda .tlı arabalırıa ••rıaciıtı 
bir abırao önünde atıaı timar et· 

mcltte olaa bir arabıcıaıa yalva· 

Ça•urlu, sümkürüklü. fare lışeli 
eaddelerde dahi olaa, fışltı aaçaı, 
ııkııınoı kişae, ben anlar, seni in
ıwalırıa be\•ilbane yıpdıldarı ke· 
nar, köşebuc•ldardı ki dıvar dip
lerini bulamaz11m, herhalde bir 

fııkılık yer bulur, iıiai gördürli· 
rfim. Aaladın mı benim kooı hay
vanım? l 

ogi tere e güzelctJ tanzim edilmış par Alkan, Akcabat Kaza idare 
AnkarA 19 ( A. A ) h t' C d t S d H ke taşlar şimdi tarak gör- eye ıne ev e er ar, a-

lık Ka11ada oskır; lcıtası lngi/. K H kk B miyen saçlar gibi btrbırine san azancı, a ı afaran, 
tereg• CIUtmııtır. 8 k. ow· T l ç l k _..;;,.. _________ , kllrışmıştır. Oluk/aşmış. ade e ır ier, eme o a , 

ta mefluç bir bünye halin· Ahmet Suer, Of Kaza idare 
de şehrin ortasında yatan heyetine Ali Sayın, Mustafa 
bu kötü manzar•mn hiç Cansız, Kemal Abdik, Şab
birimizi memnun edecek meran Taka, Ş ... vket Saral, 
bir tarafı olmasa gerek. Yakup Pektaf, Genç Vehbi 

Halkevi karıııındaki başbe
iisı da meydanda iken 'f ! 

Yine beş altı ıeneden 

beri ititip ııdiyoruz: lnhi· 
ıarlar ıdareaı bu yere talip 
olmuş, bu ankaıı arsaıile 
alarak, önündeki eaki iki 
üç evi de ııtımtik edip kal 
dırmak ıuretıle burada modern 
bir bina vücude &mrmek 
iatemıı, hatta bu işin üstüne 
çok da düşmüttü. Fakat hu
ıuıi ıdarece çok para iıten
miş, tabıatile onlar da ıar· 
finaıar etmiıler .• E tmiıler 
ama, o çirkinhk öylece yerli 
yerinde kaLıut, ıehır de, o 
ıemti süsJiyecek, &üzelleıtire
cek büyük modern bir binayı 
kaybetmiı, iyi mi olmuı, fena 
mı olmuı, onu artık aiz 
aöyleyin l 

Sekır Sük~ Kulgks'l~U 

Su tesis1Jtının geçtiği Atamer, Vakfıkebir Kaza ida
~er/erde yine böylece çarpık re heyetine de Ömer Kolein, 
bir halde bırakılmış kısım· Şevket İlyaa Alp, Mehmet 
/ar çoktur Bunlar su tesi· Saj'lam, Şevket Karadeniz 
satının başlangıç tarihine seçilmiştir. 
ebedi bir iş11ret eseri ola Maçka parti reiıliiine 
rak mı kalacak ? Hasan bahçe kaputu, Akça-

'tenicuma mahallesinde· bat parti reisliğine Cevdet 
Serdar t Of parti r~iıliğine 

ki Malkoç oğlu sokağı bin- Aıi Sayın, Vakfikebir parti 
/erce vatandaşın aile haya· reisliğine Ömer Kolein ıeçil
tında rabıta tesıs eden bir 

mittir. 
yoldur. Boztepe kah ve/erin· - - ------,,,..---
den Yenicuma mezar/Jğma harap bir ev var. Bu eski 
giden yol da aynı ehem· evin yakın günlerde t;öke
miyettedir. Fakat bunların cegi11den şüphe edi,oruz. 

Çömlekçi sahilinden 
berbat vaziyetine köy yol· 
farında dahi tesadüf edilemez. geçen umumi yolun şehre 

yakışmayan çöp ve çamurlu 
Nü"!une bahçesinde manzarası üzerinde yenilit}e 

amelenm re bahçevanm doğru henüz bir hareket 

rıtmılttı old""' fqk ı:ıltı. , ;,f ''lllf~' ı 

rao ve ırada çıkııaa ıeıiai duy· 
dum, Keadiai ıöıtermedH diale· 
••t• koyuld11a. ArıbıcıDın atın 
~ıa r:c11ı: 

- Ku:ıuııa kır.t l KurbH olıyıa 
ıeaia o fİİzel boyuıaa boıuaa; 11. 

ltıa iDİf ioerkea, aaltıa yoltuı çı. 
karltea, ealua belediye öaiada, 
aakın yol üıeriade bir laılt etme, 
k.Hdioi ıılr.ı tut; belediyHia ce 
auıu b.ai çarptır••• eoara ka
rıı••• ha; arpanı keaer, kırbaç
tan k.ıııaı yara pıra ederia. 

Halkevinde 
Halkevinin Halk dersa· 

neleri ve kurslar kolu 26 Bi
rincikanun salı 11kşamrndan 
itibaren her hafta s11/J akşa 
mları ders verilmek üzere bir 
kurs açacaktır Ku,..ta imla 
ve gramer kaideleri gösteri
lecektir" 

Dersleri ôğretm~n Hık 
lu Tuncay ver~cektir. ~rıu 
edenler isimlerir.i halkeriııe 
kl(i•~tirmtli,irlw. 

Bir tırıftaa tiıaar olan, bir 
tıraftaa arpa yiy•n kırat. anlaran, 
dıayaa bir durumla yaa taraftı. 

duran bakraç va ıüpilrlteye rn
lüıaıeme ile bıkarak: 

- Ağlı !(Özüm, a~lı, bfc raa 
yı,.ı•r •. Defi h ıı c't babıada bize 
kırbıç yarıışır, der ribi idi ... 

Belediyenin halktan . 
rıcası 

S.lediyemia T re baon ballcıo· 
daıa bet oa maddelilc el iJhı ile 
ricıda bulunuyor. Do2r11 ve iyi 
dUtlaoe, bulut ınahıulü olıın bu 
ıllnı okuduktaa ıoara, öyleyı, 
dedim, belediyenin yapıtı pnraya, 

balkın yapışı aeviyeye mü • nıkkıf 

olur.cı, vani biri ııÖ:ttı, ilil(eri pıı

raya dııyaoıncll işler in tem r ı i ~ i o 

kartıhltlı lir y11pış bı rekc-ti lr.xım. 

M 4ıcli: Yollara ııumktırroelc 

bir terbiye, rıviyt, itiyrıt işidi r. 

Sümltilrülme11ıe;i i:steren yoll r 

- Arkası 2 cie -
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"Tırtıllar,, Ulusal E o 
haftası 

o i ve Artırma. 
asebetile 

Güz 1 bir te 
- Bışhrııfı bir de -

akseltiren bir koldur. Ona ne 
kadar ehernm.iyet aers~k çok 
deeila'ir. Gıiıel snnrıtltır olmalc
.uıın iltm, t~knik ae bunun , içitı 
mederıiyet yükselemez, u~rlige· 

-reı ! 

Sahneden ruhumuza ser· 
pilen zevke hasret duydu· 
ğumuz bir sırada' Trrtıllar .. 
adlı eser imd dımıza yetişti. 

HalkeYimizin gö•terit 
Kolu t11raf1nd1Jn Belediye 
sinemasrnda temsil edilen 
"T1rtıl/ar.. rn memlekette 
geniş bir alakaya mazhar 
olması. her şeyden evv I 
sahne ihtiyacmrn derecesini 
göstermek itib rile bilhassa 
k•yde şayandır. 

Halkevi çalişmalarında 

Halkrn kültür seviyesini 
ytıkseltmek gayesinin esas 
tutulduğu düşünülünce. bu 
yoldaki faaliyet ve haraket
lerimizi. şekillendiren bir 
kudret. cazib ve sihirkar 
bir kuvvet etr11frnda topla
yarak umumi temayülleri 
maksatlara göre telif etmek 
lüzumu aşıkardır. 

Hayatrn haz ve elemini 
teşhir. şaheserlerin kıymet 
ve özünü tedris bakımından 
olduğu k•dar tarihi vaka
/;um, içtim11i hadiselerin 
şerhini ibret ve izzetle tab
lolaştıran ''Sahne,, ye en 
önde bir yer vermek iktiza 
eder. 

Z•m•n zaman Helkevi 
repertuvarından görmek ve 

· istif adelenmek imkfınrnr 
bulduğumuz eserler arasında 
diğer kol/arrn kolaylaşan 

hizmetlerine bir bliınço ya· 
pılmak lazımgelse bütün 
muvaffakiyetleri bu kısım 

üzerine yüklenmiş görürüz. 
Muvaffak olmuş "Ev .• 

gayesine yürür keR halkrn 
temayüllerini kendi bünye 
sinde izah ve müsbet başa· 
rılara ulaştmcı blr yol seç 
mesini bilmiştir. 

Cumartesi ve pazar 
temsillerinde gururla mü · 
şahade edilen tehacüm. 
Halkrn sahneye gösterdiği 
ala/canın canlı bir örneğini 
vermiştir. 

Binaenaleyh yeni yıl 

ç11/Jşmalanmıza hız vermek 
kararrnr mana/aştırmak İS· 
tiyorsak bu candan ''alfıkayJ .. 
cevapsız bırakmamak lazım
dır . 

Hüllsı şudur ki. Halk 
temsil istiyor, sahne istiyor. 
Bu isteyişten geniş mikjas· 
ta Halkevl ça/Jşmalar1 be· 
lirtebiliriz: her kol mümkün 
olduğu kad<Jr mesaisini sah· 
n etrafrnda programlaştır
ma/rdır. 

Şimdi Tlflilları beraberce 
seyredelim : 

Tırtıllar. asude bir 11na
do!u köyünün. ismetli bir 
Ylf Vllsmda başlryan ve biten 
hıklyenin adıdır. 

Bu hikAyede qurur duy 
duğumuz. nefretle irkildiği 
miz bir çok sahneler görü
yoruz. 

. perde açıldığı zaman tem
sil h~kkıqdaki müsbet kana
at/en ızi Kuvvetlendiren ilk 
tesir ve ilk telkin köy dilberi 
fikqü/'ün gergef başrntf a mu
vaff akiyetle okuduğu şarkı 
olmuuştu. sazla akordlu. tat
/; bir ses.. haraketlerinde 
masumiy•t ifadesi müteba· 
riz .. dekor sade ve güzel. 

Sahneni• uzamasında 
deruni temenni sezilmiş. ola 
~ak ki. mektep dönüşü ya· 

pan yavrular bu müşterek 
ur. yy 1 rln e"" tiriyorlır. 

Akgül etrtJfında, Papatyala 
rın Kaynaştığı bir suada pak 
yüzlü. neş'eli bir ihtiyar /(a 

pıdan giriyor. Bir az sonra 
bunun pır/ant Kalpli Tosun 
ağa olduğunu an/Jyoruz. ilk· 
gülün babası eserin bel Ke-
miği mesabesinde bir Kıy
met. Bu rolde seyrettiğimiz 
Muhiddin •rtık inaRdık ki. 
pişmiş ve yetişmiş bir sa· 
natkardır. 

HocaEeyzillah'ın hlşmına 
uğramaktan ürken cıvılltlar 

dağı/Jyorlar. Bir ecnebi Kum
pan}'asmm simsar/Jğmı üze . 
rine alan Köyün softa men
faatperest ve şeytan ihtiyan 

hoca Feyzillah. 
makiyaj ve tip itibarile tam 
Kendisi.. fak at haraketle· 
rinde hafiflik, tel§ff uz/arın· 
da iğretilik olmasaydı .. maa
haza umumi hatlar ve vasıf· 
lar itibarile hoca Feyzullah 
beyenildi: 

Füruzan ve Rebeka (R•
bia) Kumpanyanın adamla
r/ bu temiz yu.,ada misafir., 
züppe ve tat/Jsu frengi {le· 
vantin) rollerinde .. 

Rebeka rolünde Bu. Me
sadeti Fransızca telaffuzları 
ve yerinde haraketlerile mü
kemmel buluyoruz. Füruzan 

- G~çen sagıdcın devam -
Yukarulalci kısa mulcad

tie,,.etlen sonra milli tkono
lfli o• artırm• haftası mü
noıe6etile yurttaşlar drişen 

ıuui/el•rin •eler olacağını 
araıtıra.lım. • 

19~9 stneJinde Avrapııda 
O•ltÖıteren fle ga'fJOI qafJaş 
6ütün diing11ya sirayet eden 
ilr.ti•adi llalıran her memlt
lc.cti, lcendini korumak için 
lcontenjan, lisans a!rılü. dö 
"İ• mür•lcabesi, Not kont
rol•. klirint siste111i. takas 
111•cbarigeti. ihrceat• prim 
'flermek, itllaa.l.ıtz o;zr re. 
siml•re tabi tutrnalc, d m
pint ıigaıeti takip etmek .. . 
lldhi tibi tedbirler almaya 
Hfllcetmiştir. Binaenal~f}lı 
/cısa bir ••manda ııdiş~n 
'fi• ger yüzünün hemın lıır 
tart1fınd1J lıülcam ıü.rmeg• 

haıl11gon ( lceıuli y•ğı ile 
kınıralm•lc) cerego.nz umu 
miyrtle ıanagi ile rnevcııtii
getini id•me ettiren mernle· 
kıtlerde11 biiyiik ölçüde %i
rat iıtihıali lcorıımega, çift
çi memlıkrtlerde de bunun 
aksine olaralc ger ger sana
giin lc•rulup lcölcleşmt!sine 

matuf teJ6irleri dojurmu1-
tur. Bantı nazaran idhalat 
{.le ilırac•t moddelui ara
sıntla bir mukrıgese yapacak 
olursak Türlciyl'mizin tabii 
ser•et kaynaklarını işleterek 
ha ıüıelcii zor/• ilctiJadi şart 
far içinde mil'i v:zrlığı k.o-

Ttmsil kalunun mümessili rum ::le. için birçolc sanaqi 
B. M. Salih ~·belf!rinin memlelcttimizdı 

en çok mudhike Kaçıyor. Fa- lcuraluı ve çoğaltılmasında 
tuş, ana/Jğmı daha alakalı lc.i mübrem ihtiyaçlar kuı
baıarabilirdi. buna rağmen dilijinden 11nloşılmış olur. 
inkişafa musait bir Kabiliyet Tirkig• stınagii sırf, grırdun 
göstermekten fariğ kalmadı. ilctisadl hütü11lüjünü ttmin 

Müteakib perdede Füru- malcsatlile lt•rulmalcta o!ıın 
zanı s•hneye intibak etmiş hir sant1gidir. Sa11agi sistt
hoca Feyzullahrn ise heyeca- lflimizill esası memleketin 
nidağılmış ve tabii leşmiş 1 ht ı·ı ·1cı · dA ~ /et .. / · b ld k ma r. ı ı ısa ı 1 a or erı 

u Du . .' v- ı- ı d b arasında bir ahenk 'Ve mrı· 
ıger rıoy uıer en ey az h 1 . le 

sakallı ıhtiyar. Kolsuz deli •~sene usu ı ıttırere ta· 
kanlı ve ihtiyar kadın en can· iıi servet menhalarımızın 
lı tipler arasında yer almış i,Letilmeıini mümkün lc.ılacalt. 
/ardı. ••ilam bir •konomilc. yopı-

Yalnrz ihtiyar Kadının ha 11111 temell11rini kurmaktır. 
raketleri. seyiycileri güldür- Jlctisadt ,.,ıı;ırnız için ın 
düğ- için B. Mehmet Salihin lüuımlıı olan sanagiin mrm 
tek ve olgun sözleri işidilme- lelc•timizde lcuralduju 'Ot 

di. Kolsuz delikanlınm cesa· •mıımt iir b•hran tesirile 
retini izhar etmekteki kud· 
reli hoştu. 

Aktül rolüntle Bn. S•tı· 
Jetin bütün muoaf falcigetle
rine, zamimtten elbise deiiı-
tirtlikten şonr<J muht•ris 
hali ıöıdın lcaçmatlı. Nıha-

diing•nın amumf gidişine 

uv•ralc ticaıt politıkam1zı 
t•kg it ı·e tahdit ted6irlui 
il• lt,lıü dlijimiz bir sıra
Ja elde edilen bu "of fa
kigtt Türki91 ilctiıac!igatının 
itlare:sindelci isabetin canlı 
bir delilidir. 

•• u 
kttte y üksl!k gümrük tarife
l•ri, döviz kontrolu tedbir
leri vesair bir sürü talcgi
dtııt e tahdidat şiddetle 
tat/,ilc edilmektetl.ir. Ba ,-n 
ise Avrupa harpleri dolagı
$İ/e Hükarnetler .,her ıün 

%igadeltşen bir nisbet dahi
linde ticari mübadelel•re 
karı~magı şiddeti• anu ıt· 
mtkte fit muharip dtfllet
lerin beslenmeye muhtaç 
olan vıe adedi milyonları 
mateca(IİZ askerlerine tıda 

vesaire tedarik etmek mtc-
. bu,iyetindediTler. Haibalci 
aynı hükumetler A11rupa 
ha,.hinin patlak vermnin
den e'Uel ba tiinkü gibi tİ· 

ca'i rı ub elelcre tehcılük 

göstermek şöyle dursun lco
rışmagı bile iktisadi bir 
zorlulc telo.k i etmektı idi
ler. H atta bütün dıinganın 
bu halde o!m sının ilir ,.,. 
ticesi ol rak milletler ara
sında /ı esıf bir t cari vı 

iktisadi anlcşmolar ai ti•i 
örülmüş 'luuiuettedir. Ade
di tünden güm! artan ba 
anılaımalar bir taraf tan ço
jalmakta, fJe mii,deti•ri 
kııa olması hcubile, Jijer 
taraftan yeniden ticari mü
zakerelere Ririıiimelctedir. 
Bunları anlatmaktan malc
ıadım Jiinganırt tlconomilc 
1idişini11 seyri ile uygun 
tedbirleri tom vaktıntia ala
rak ıelecelc. yıllarda milli 
ekonomimizi tına töre koru· 
malc. ihtiyaç t1• mecburiye
tinde oldujumuzu teb ıruz 
ettirmektir. Cumhuriget hü
kumetimizin bu hakilcat lcar
şısında ticaretimizi dünya 
şartlarına ugdu ,.mak husu· 
sunda ıerelcli tedbirleri 
tam f>aktmJe almış ve al· 
makta olması itibarile ikti· 
sadi vaıigetimiz her zaman 
için miiemmendir . 

Şimdig• lcadar dış tica
retimizin mesnedi olan ih· 

Ölüm 

Yazan: N.Ozan 

rücat madd /erimiz ıiudndt> 
bir tahlil gapmuk /aJ:ım ge 
lirse. meflcut S!I"' gi prog 
ramı mız mucibince, f abrika 

DiinQ«nın /;u günkü eko 
nomilc tidişi yurdumrud u 
t•rhigeqi ıur'atla ga1.1mak 
ee kölcle~tirmegi lıa~ati bir 
zaruret haline getimı;ştir. 

Milii mahs llerimi%İn sürü
mii Ü !I ymok has sanda her 
türlü propagandalara hız 

TJtlrmeligiz. Yurdumuzda 
ıirünleritniz için muaggen gün 
ve haf t t11sbit eder k üzüm 
tü ii./ındrlc. günü, incir gcinii, 
P"rtaktıl, elmCJ, a1 mut ilah .. . 
meuoa giinleri. pamuklu men
sucat ha/tası gibi P'Otramlı 
çalı~malardon milli mahsul 
lerin d hilde süriirn t1e ya. 
gımını artırmolıgı%. 

Turkün y-i,k!uk '.nerji ve 
lcabiliyeti oe belli bir h ede
f ı doğra yürümekte tô'stu
tliii sarsılmaz o%ım fJe ira
desi llideri bu sahada tla mu. 
va/ t kiyttli neticelere rış

tir~c•iinı ~üph~miz yoktur. 
- Sonu var -

Düzeltme: 
N. Ona'ın reçea ınyıa111:da 

ayai başlık altıada çıkan yazısın· 

da buı 111ürotlıp yaalışla:-ı olmuı 

tur. KHdisiııdt ve elı:urlarımız 
dao ödr diler yaahıları aşatıdaki 
ribi düzeltiriz. 

1 - (Caisae D, praen l) yeri· 
ae (Caiıae d, E.parırnes) olııcaktır 

2 - 2 c:i aülunun 27 ci aah· 
rıada (aa•ıaa) kelimesi (namile) 
olıoılı:tır. 

3 - ayai ıütuouo ıon pareır· 
rafında (Cumhuriyet devrinde ki) 
yerine (Cumhariyet devriade<iir ki) 
ve (ıeaedir) kelimeai (eseridir} ola· 
oaktır. 

~ - 3 cii ıi.ituada 29 eu aatır
da (ayalı: aydarmaıııj yerine (ayalı: 
uydurulmımuı) oltcaktır. 

5 - ayoi ıütunun 41 ci ıatı

rında (teceit) kelimesi (ttoritJ ve 
(vecixerıııı) yerine (vecizelerini), 
(biüe) yerine (bi:r:eJ, ( deriadekıJ, 
yerine (derindedir lı:i), 

Türk parası en sağ
lam, en emin paradır 1 

Telefon 
Telefon çabrzkluk, kolaylık 

f.Jasrtasrdır, medenivet auıtasıtlır. 
Herkesin evinde f.Jeqa dükkanın· 
du, bürosunda bir telefonu bu· 
lunma~ı çok iyi hir ıeydir. Fo· 
kat br.ı birttz güçtür. Mali durum 
:imdUilc bu gihi medeni .asrta· 
ları bizde bir lüle. olmaktan h•· 
nüz kurtaraf1tamııttr. Bu, epegc• 
bir zaman bögle defJam da ede· 
c•ktir 

Ş'11ııslar için iş böyle. Fakat 
bcıu -qerler içi11 almak lazım· 

Oteller, büyük. lokantalar, oı 

ecza eleri11 birer telefortları ol• 
ması her/zaide çok iyi bir ıı!J 

olacaktır. Bunlara doktorların 

klinikf,.rin; de lr.atmalc lazımdır. 
Oft'llerde ofo bilecek lıer hanti 
mülıim .vaı y tin telefonla biltli· 
rilmrsi li"ı.umunu, tioktor (Jf! 

ilaç ,. en kısa zomarıda balunmoıt 
ih tiyacını, bir ele onları telefon· 
la ara1Jıp bulamadıjınızı tliişünı1· 
rıüz / 

Yukarıda odı geçen müuse• 
•tıluden telrfonu olmıganların 

bu vnsıtaya sahip olmak.ta gı· 

cikmigrct"klerini ümit •digorU$• 

-~!.~kl'._lk __ !ş!ğ_! .. 
Bu da medeni bir aasıta .• 

Fakat şehrimizin her gerinin 
Trabzon gibi bir ıehre yakııacolc 
Şl'ki/de aydınlatıldığını ;JJia 
ed"'bilir miyiz ? Muhterem Belı· 
di"ge reisimiz Parti konıresi11J• 
bu ihtiyaçtan t.ıe giJerilecejina•" 
bahsetti. Fakat hunun her şegti•" 
et.ıvel bütçe mesele,; olJuju•• 
söyledi. Doğru, yalnız ba%ı ger· 
ler 'ıar ki pek karanlılc.. Bura• 
lorda birer elektrik lambası bt1· 
lundurmak zaruridir. Ba gerl•f• 
den biri d• Zanuı kökrüsüaı1'• 
Her gün akşt1.m Üzerleri saat 17 
de köprünün qanında bulunatt 
orta okuldan 300 ü geç/cin talı· 
b e ç ı k ı y o r; bu kalaba• 
bktan çoğu köprüden ıeçigo!• 
Karanlıkta bunlordan iir ikisi11ıfl 
ayağ• alınması, düşmeıı ihti111tali 
olabilir. Köprü üstüne bir Ja111,,. 
koyma ~ını Bt!ledigemiaden rica 
ederiz . 

__ T_unc sozg~ 

Üzüm, incir, fındık 
En ucuz ve en besleyici 
gıdadır. ~ 

Arabacı atına yalvararken 
bulda ihtikar almış, yQrGaıilfı 
şeytan kulatına lcurıuol buracl• 
henü:r: ora gibi detilae de oh1>•1: 
i t idat gö teriyor. Bu iti ösale .. r 
için Jiııtc neşri ıtifi bir tedbir 0 ~
mu •. Balık baştan kokar.. İ! ~ 
tı şı 1 toobuldadır. HükQaıet İf1~ 
bilir yapar. Bu cihetten eoıtssı• 
biz J 

- Bsttmıfı Bir de -
çamur dery111 olursa, b ıuk bor· 
hat Jl'Örillürae yiııe balk vnıfealoi 
bilmeli, bdediycnıa iıtediğıoi yap 

malıdır •.. 

Pencerenin önünden 
· geçenlere bir bakış 

Göl karşısında 
Elıeklrik şirketı önünde•~'~: 

çiyorucn; iki çoc.ık: ıtra1ıada t0~i· 
_ __ _ __ ......,." 11 mu!larrir : "ilir ar bacının atındao bn- konuşma dinledim: Şirket 

1 - S~hrimiz o;;;;;;;,·M,Tdarü risaaı .. yazımı ıo:ı.aen ieçırıyor, .. ıdırı" 

Yağmurlu, ça urtu bır hava 
var dışarıda. ldarf'haııede p nce
renin aı kaııı den dııarıyı ıeyr di 
yorum, karşımdaki masada Baş · 

•. na11 bitişığiodeki yaya • 8 

Raııp Ozfiliz yaka/a11dıjı aamimi arkaC1afı olu rleleaıye reı- göstercr~k : ~ yet At1rupadan tl.öntn Temel 
ı~ lcarıılaııgoruz. A;ır ta•rı 
ciddigeti tüzel. A.ııc•k ttm
ıilin m lcsat "e özünıi hü· 
liıa ctlip gaıatacalc kutlr•ti 
ta mano.ıi/e 6elirtımeJi . 

:hastalık.tarı lcurtulamıqarak riaıiziıı gl'ee11ır kay~usuyla yazımı - Ac ba şu göle olta ıt•~ı-
Begnelmilel tieartt •le· t~ ect·cıır. dıyc c"d " d ı d ,,.u ölmüştür. Ratıp Öz/ıliz re uş .. .. ıve eyua..... tir i tuhoiıir miyiz·( çiıo ell 'do· 

Buna olr cız d.ı sesinin kt 
ıilcliii mani olmuıtu. 

Hü.lii.sa. : Tırtıllar Bize 
lıoı ilci ı~ce · vaıettı . • 

Ba,ta Muhiddin Saadet 
Mesadtt, Abtl.ııltah, Mehmet 
Salih. His.gin, Yıııaf o• 
Münir olmak üzr• h~p~i m•
oaf f o.kig•t ıöstcrdiier. 

Göıterit /cofurnasu tebrilc 
etl•rken hu tibi temsillerin 
lıi, olmazı• 11.gdtı bir tltf a 
Ha.ika •erilmesini tımennt-
den lcındimid alanuyoruı. 

Yln 

mi nde ıon birlcaç sene zar- Nthayet ıterdufuwa Ujfradım, dum Ve : Uir şey deaaedeD, • 
~ J 1. , l J - • ·1c mesleğinde igi getişmi1. iyi zavallı yazım, luu.ıadı, kuyruau Öyle)'•' 

J illa• ttaıu e ge ırı qegışı . • şrmmedea geçiverdım.. bit 
lilr.l•r inanı lmıgtıcalt. kadar ka 'pli bir zattı. Allah rah yoaulmuş uu doodü.. dcaeill bir dü" ü, deaı•••ID 
d1rin fJe şiimulladiir. Esas met ıglesin. Kederli ailesine Şim"i Uz.uuollalda, peııoare· turlü .•• 
olan ihtiy ç maddelırfoin taziyet beyan eyleriz. nia eı.ıuoden ışte ılmcst ti 1 k.oııt- Al atını ver timarın• 

rolörü .Nazım Zıya ~eçiyor. Oııu •P' 
istihsal nı baları mühim - O, Meb et dayi oe 1 Gençler kulübünden ıörüıu:- altlıma llavayıcı zarurıye 
tleiişikliklue a;ramıı fle h•tcaı a-eldı. Bu hıte}ı huu!ayıp tirıyoraun. burıda?.. d" u biı:İ,ıı 
el'tın da ujrtımalctadır. Ye· Gençler kulübü umumi aeşri huıuıunc&a çoır. •••oh ve - Nıdek. Beyefo• ı, t ~·· 
ni geni k-şi/'er oı geni heyetinin yıllık toplantısı titız olan sayın koatrolor aıı&llllr doratın kuyruk: altıaa tıp• fe et• lıf yapıyorum .• Bakraç fe ıiJPl ,ı 
sanayi metud fJf! ıisl•mleri ekseriyet olmadığmdan ikin liıteyı neırettirıackle piyaaada ıc• ı 

f ke bı:r:i coaadıD lı:urtarıı:ıa•>' ~·· 
ihtigaçlarımı%ı dtı dtii,tir- ci toplantısı bu akşam ya- ller ıu• JU&Hlea •IYa lyatlarıa· ttcrübe ettı , bir de tıp• "• 1. 

· t · B ' ·ı / i / ı k da auım ro1ü ita caeceııııe kaai Vio• " mı1 ır. eyneırnı e ı gosfl pııaCiJ tır. lıfı ttc:übe edrcetl ... : . beledi' 
e11tnigetsiz/i/c. 'fllf pJra si!le- ı----·-""""'-------a buhıauyerıa uyıa belodıyo reııi· muaa atın yılarıaı g•tırıp ,, 
minin driHnS 'z 0lm lSl neti. y Urttaş : aiııa ıfadHılo "uasaetmek ııterııa yeaiD lcıp111ou takip al ~tıllh :,.. 

lli. pıyH•Ja tevafuk; etmiyca lıııe tımıırıaı demelttca baık:a. ç•'oı· 
ceıi h•r mımlelct!ti, it.endi B k d b. t f 111 an a a lf asarru Ue aaaılDiık edeıwycccıı.tır. kalmıyıo k .. Daha •id•Y1 

•• ,. 

iktisadi •arlılılarını ıidd.t· h b l liuaüakü bıt•d• fıyatı 't• lı:a- ~en arabıcıya bir oev•P v•'" 
L le , 6 esa ı o mayanın yarını • 1 

e o,·umala mee ur imf I· dar &11ruı olaa t" etyayı liıtı dea çekil ı ... .. , &Si 
;, • ~ '''' / r ı . kar nlıktır . 1111 i i ub•1'• td••c'1i •• ıta•· 1 Ccvd l ~ 

ze 

gr 
ğe 

ta 
lik 

.ı 
rul . 
rıa 

ve 
• öyl 

şar 

lar 

zı 2 . . 
ıspı 

ıarı 

ka 
nı, 

yıp 

ten 
koy 
ğer 

ate~ 
bir 

nu 

•ici 

lam al 

BeJ 
B 

~.,.ı 

lcinıin ., , 



ı 

---- ---a- - - __._ ~- - - - -~-------------a----------
ClUI m lhı lUI 1Föy<®tt~ 
KOV v~ KOVL.C 

'------------a--- ·---, ___ a -----a----...--a· - -- --------" 
Aşı macunları 

Fidanlarımızı aşıladıktan sonra kesilen yer
leri macunlamah veya merhemlemelisiniz. Kulla
nacaA-ınız bu macunlar veya merhemler ne ku
ruyucu, ne yakıcı, ne akıcı, ne de çatlayıcı ~ima. 
malıdır. Bunlar, kalemler yerlerine konulduktan 
sonra anacın ve kalemin yaralarına, yarıklarına 
bol bol sürülmelidir. 

Bu merhemler iki çeşittir. Bazısı sıcakken 
kullanılır, bazısı da soğukken. Bunlar çoktur. Si
ze birer danesini yazıyoruz : 

Sıcak merhem : 125 gram reçina ile 300 
gram çam sakızını birlikte ateşte eritiniz. Di
ter taraftan da 125 gram iç yağını ayrı bir kap
ta iyice eritiniz ve su gibi oluaca öte tarafta bir
likte eriyen ve karışan reçioa ile çam sakızının 
içine hepsi de sıcakken dökünüz ve karıştırınız. 
iyice le arıştırıp sıdakken bunun da üzerine azar 
azar dökmek ve karıştırmak şartile 250 gram 
kırmızı aşı boyası katınız ve yine karıştırınız. 

Bu merhem ne pek ıulu ve ne de pek katı 
elmayacaktır. Kullar.ırken daima sıcak ltulundu
rulmalıdır. Buau ya fırça ile veya bir çubuğun üze-
riae sarılmış bir bez parçasile silr•elıdir. . 

Sotuk merhem: Sıcak macunların yapılması 
ve kullanılması zorcadır. Fakat soğuk merhemler 
öyle detildir. Bunlar elin sıcaklığıyle kolay yumu
şar ve zaten yapışkandırlar. Size bu soğuk macun
lardan bu günlük bir tanesini tarif edelim: 

Yarım kilo kara sakız, yarım kilo çam sakı
zı 250 gram tebeşir tozu, 200 ıram boyalı adi 
ispirto, 15 ıram terementi ruhu 15 gram kadar 
sarı bal mumu. 

Evveli hafif bır ateşte ve demir bir kap içinde 
kara sakızı eritiniz, sonra bunun içine çam sakızı
nı sonrada bal mYmunu katınız ve daima durma
yı~ karıştırınız. Bunlar birbirine iyi karışıp eridik
ten sonra kabı ateşten indiriniz ve uzakça bir yere 
koyunuz. Bundan sonra bir elinizde ispirto, di
ter elinizde terementi ruhu şişeleri olduğu halde 
ateşten uzaklaştırılan bu kabın yanına yanaşınız, 
bir adam bu kabın içindekilerini karıştırırken sizde 
elinizde şişeleri birden bu kabın içine boşaltınız 
ve karışhrınız. Bu eczaların hepsinin birbirine iyi 
karışbtı anlaşılınca bunların üzerine azar azar 
dökmek ve yine karıştırmak şartile tebeşir tozu-
nu katınız. 

Bu merhemi soillduktan sonra kullanacaksı
llız. Ayrıca köylülerimizin kullc~ndığı pek sade bir 
.. erhem daha vardır. Bır kilo yapışkan (Balçık) 
topratile yarım kilo inek mayasını karıştırırlar 
\'e bazıları daha kuvvtli olsun ve iyi tutsun içia 
İçine kıyılmıı ot katarlar. 

Bu merhemi aşııDn üstüne bezle sararlar ve 
aicimle bağlar. 

Bu merhemi, fidanları değil, yaşlı ağaçları aşı-
l.makta kullanırlar. 

Kizmı BULUTA Y 

icar Artırma T emdi 
Belediye Encümeninden: 

Bıl•tliı•ı• ait Di6a;lıane lc.öp,üım 6111ındalci ( 11) n•
.... ,./ı odıım11 61r Hllclilc ica,111111 ilıal•si 16-12-939 ıalı 
Haıi11• '-''" 10 ııJn 111ü,dıtlı tı111tlıl •'iltlijintlı• lalipleria 
""' ,.,. , ... , 1 S-tlı ............... ,.~ •• ,,.,, ,, .. ,z. ... ,. 

_....,...._ _..---~ _._,.._ 

Köylerde görülen bazı 
mühi hastalıklar ve 

korunma çareleri . 
Kazıklı humma zıklı humma mikrobu çok bulunur. Binaenaleyh 

köy dahilinde bu gibi pislikleri biriktirmemek 
Bir yay gibi kıvrılır . girilir. Sırtı ve beli ya

tağa değemez olur. Y alrıız başı ve ayakları ya-
tağa değer. 

Bu arada ateşi de çok yükselir. 
Tabii vaktinde tedbir alınmazsa soau mu

hakkak ölümdür. Onun için bu çok tehlikeli 
hastalığa yakalanmamağa çalısmalıdır. 

Korunmak nasıl olur? 
Korunmak için bir ilaç vardır. 
Hük.Omet hekiminde bulunan bu ica ka-

zıklı hnmma seromu denir. Bedavadır. İlacı yap
ması da parasızdır. 

Açık ve ezik yaralara zinhar ve zinhar fışkı 
gübre, incir yaprakları veya yosun gibi şeyleri 
bağlamayın. 

Kazıklı humrna mikrobunu kendi vücudunu· 
za kendiniz ekmiş olursunuz. 

Buda, b·ndiğiniz dalı kesmek demektir. Gü
nahtır, yazıktır. 

Böyle yaralarda ilk yapacağınız iş köy ecza 
dolabına koşarak oksijenli su ile pansıman yap
mak sonra tentürdiyot sürmek ve temiz'J>am\Jk
la bağlamak, açıkta bırakmamaktır. 

Ayrıca her ihtiyata rağmen hükOmet heki
mine kadar uğrayıp kazıklı hummayı önleyen 
şırıngadan bir dane vurdurmalısımz. 

Bu söylediklerim tek bir tanesini bile sakın 
ihmal etmeyiniz. 

lazımdır. Bunlar hakkında kitabın başınr.İa uzun 
izahat vardır. Bu yapılıncaya kadar köy çocuk-
larının böyle pis gfibreli yerlerde oynaşmasını 
yasak etmek .dotrud ur. 

Bütün bunlara rağmea kaza ile bir kimse bir 
çocuk veya bir kadın böyle bir yerde derin bir 
yerine alırsa aya~ma veya vücudunun başka bir 
yerine bir çivi, bir paslı bıçak veya harman ma
kiaelerinin bir yeri çarparak keserse veya top
rağa bulaşmış taş, demir, odun parçaları ile bir 
yara alırsa her ihtimali gözönünde bulundurup 
kasabaya kadar inih hükOmet hekimine uğraya
rak kendisine kazıklı humma seromu yaptırma
lıdır. 

Bu ufak zahmet sizi ölümden kurtaracaktır. 

Kara Kabarcık 
Buna Şarbon da derler. Aslan bir hayvan has

talığıdır. İnsanlara hayvanlardan bulaşır. Koyun 
sığır gibi köyde çok bol bulunan hayvanların has
ta olanlarının salya, sidik ve pislikleri ile yaraları
nın kabukları bu hastslığı onlara bakan köylülere 
de bulaştırır. 

İlletli hayvanlann iyice pişmeden yenen etle
rile de geçer. 

Şarbondan ölen hayvan leşlerine veyahut bu 
çeşit hayvan pisliklerine konan sineklerde hastalı

Ruknettin Fethi OlcaytutJ 
( K8gdlftin Dolctor• ltlta6ıntlan ) 

- D~t1am edecek :_ 
Biraz yukarıda da söylediğimiz gibi gübreli 

çamurlu, tozlu, topraklı ve samanlı yerlerde ka-
~~----_.;.~-------------------------------------------------

ş e h i r h a 1 k 1 n d a n r i c a : inşaat eksiltmesi 
Vilayet daimi encüme-

Belediye yasaklarına riayet 01 k ......... ~~~~e:.~ıı. 
rılacak ( 3595) hra (4 1) kuruı ke· 

Belediye riyasetinden : fİf bedeJli kaymakam eviniD iaıası 
21 rün müddeıtJe açık okıiltmete 

Bt!l•tlige lt.on•nanıın / inci mtıddesi mucibince llttldı s11lclnlıri11ln maltallt m(i.lti- koaulmuıtur. Mnuak.ltat t miDab 
9ıttı müıterılc. ve metlenf ilttiqaçlarını tanzim ve tenıige ile mü.lc.ıll•f bal•nan lulıtligc (A!70) liradır. 28 12 939 taribiae 
muhterem hallcımızın aıaiıdalc.i husuıata riayet ttlft~lerini rica eder: çataa Perıembe rüaü ıut 1:5 de 

1 - Btlıtliyı zabıtası telimatnalftui laükümlerinı tıof ii.an laerlt.eı kentli evinin, viliyet aakımıadı toplaaac ıı k oı .. 
lfta;aseıının ve tlülcluJ11ıntJ1t önünü daima temiz tutacalc. '1e i•r•lartla görriltc•lc gayri Daimi encümende ibaleı i yapıla
ırhltf t1asigdlerdın meıul olacalcltırdır. caktır. Keıif ve şırtnamcııini ıOr· 

2 - E"lerin, dülclcdnların, ma;aze '" müııauelerin önlerine ıab•nla ec balaıık mele isteyealeria her tün encümea 
sul•rı Jölc.iil1'ti1Jıcılc '" haralarda el '" agak gılc.anntıgacalctır. kalemine ve talip olanların mu-

J - Solcalclare ıdze oe megfJa lc11ba;ıı, kullanılmış lcd;ıt oe laatt• siıaro otıl- vakk.at temioatla.rile mczkür rün 
mıgacaktır. (Bu h•s•ı için el•lctrilc dirılc.lerinc demir H6ıtlır talcı/mııtı,.) ve Hatta ene ımcne müracsatları 

4 - Hane 'flı..,müıısesat kapmları önlerine ,,, sokak/artı ııc• ve ıandiiz çöp tlö- 1--------..;;3_- ..;;.4_ 
lcilmegcrelc çöpler daima ev, tlülclci11 "' nıajazal!'' dalail;ntlı lca,~lı lc.e6lar içinde h•- Sinema icar 
bıntlıırııltıcalc •• 6ılıJige tanzi/at •1111/eleri tara/ı'lltl•n 6u çöplt1r her ıün, her "' ve 
maia••ga 111aracaatla alınecalc.tır. A T d d 

s - Hattı. mai••• "' lftÜHHı•t pe11cerıl•ri111. 6•llco11lt1rı11t1 •• ic.,. ü~erleriraı rtırma ern i i 
,;çele ıaluıl•rı veıair eıga lconu/111egacalc.tır. Belediye Encü~enindea: 

6 - Solla boraları, iter "' fJe lftai••anı11 birinci lcatl•rı11tlflll g•karı fılcerıl'fttı-
sil• ilıtif• olrınmıgarak dama kad:ır gülcsdtilacılctir. Beledige sinama binasının 

7 - Cıplaıleri ıolctıi• .,.,,.,, olen laanıleri'll '•mlarıratlalci lciremitlerden sır•tl!l'll bir Hnelilı icar artırmasına 
çılcmıı oe tlaı,,.ılc tıhlilceıi ıöstermiı 6•lun•nltır derltml saltipl•ri tarafırarl<ut tansi,,. talip 6ulunmadıjından a1 tır
olu11scalctır. ma müdtleti on tün t mdil 

8 - Da111l•rtl•n alcan ı•l•r, 6orrılar i,ine alıntlı;ı talctlirtlı 6a ho ·ular ıol11;ı• ıdilmiıtir. 
topralc •at/tın• atlar indirilmiı olacalctır. J 

a v l ı. İtale, 26-12-939 $alı , - ı er erı tüi.irnH/c. ıd,,.lcıirmılc •• 6alt•• atn1•lc fas:ılctır. I• ihtiıa11 nır 
/ces ee6i11dc taııgacajı mıntlille •• o.elı.ı•ı lc1111lt1rl11 gör•celclertlir. tıinü saat 14 dt! icra ed'l ce· 

10 - Kimu laagtJenatının ıolualclar'" ıısmeıi gasalctır. Göralcelclır 6ılcdiye ta• ~indın talip 'e,in mu :Jakkot 
r•/ıratl.• lltis•tl•r• olanaealc •• ıalaipleri tıcaigı lflilıHlclertlir. teminat makbuzla ile ayni 

11 - Solca/cl•rd• iaıı 6eı lta11••rt '"'''"''"'' Mımna oı•u;uı,aa ha hıısuıa ıun "' ayni saatta Encümenf 
'• rlqtl Mll•MI ı•rUır~ 4-S mür.ıça•t:•" ilin q/ ur, 
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Fransızca ders 
1''raoıııcıı mnallimliğinden Ali H ydar, Gerek arıu edenle· 

rio nlerlode ve gerek k:endl d r anealnde F ranıııca der.s vermek· 
tedir. Fraasızoıı ö renmek iatiy ler Erzurum otell sablbiae mQ. 
racaat et lldlrl r. 4-8 

Münhal memuriyet 
Trabzon Belediye Riyasetinden : 

Şehri (i'5) yetmişbeı lir ücrıtile Trabzon Grap mır
lct%İ ~eledige ayar memurluğu minhaltiır. 

O/çülu Nizamnamesini,. ( 46) inıi n at1Jııi111 tıf fike11 
ay•r memurl•ğu elıligetnamesini "' Bıledige memur .,, 
müstahdemleri Nizamnamesini11 ıiçancü m•d'-' ıindılci ., •. 
,;f/11.rı haiz t /iplerin birer /cıt'« fotoğraf tıe 'OeJikc/11.rilı 

6irlikte Belediy mize mür caat/11rı ildn 0/ıı,.ur. 4-4 

Mad ni sanatlar 
erbabına 

Mağd i sanatlar Kurumu 
Reisliğinden : 

An i•amnamemızın 2 inci ncadtlısi mııci6inc• 
Trd•o11 Vild eti clalıilinde icragı ıanat eglıgın demi1ci 
to'1ı, cı, te 'llil!eci, b kırcı, dökRteci, motör t1• malcina 
tamircileri, Elektrikci, kagnakcı. nikelajci, ımagıci. le•r· 
gol•cı, kantarcı, terazi. keser, r«ndı. dtjennen g•panlar 
maslukcu, kugumc . s ate,; sobacı. kalaycı, raıhaci, k•· 
z•ıccı/, r. kızalc.cı, mağdeni eşqa fabrikaları iıcileri. 11111-
lceci, •a atcı, m deni eşya ve elelctrilc ltfJazımı Ht•11 
küçüle tacirlerle büyüle ticarethane miistaladımleri, llil•· 
mum sanaqi işcilerinden lcrıramumu%dan hi•i!let lcarn~.t 
afanların Kur m mür c atla laiviget kcrnelerini ihraz 
ee tastilc ettirmeleri lıüviyd lcarnııi alm11g11n/a, 3 11tld 
f oto;r11f l kurumdan hüviget lcarnelerini tedarik eyleme· 
leri ilin o 'anar. 2-2 

Açık tohsıldarhk 
Belediye riyasetinden 

Şthri ( '5/ lira ücretli Belediye tanzifat flerıi•İ 
tahJildarlığı münh.aldır : 

BeleJige memur ııe miıdahtlımlıri nİ%•mnamesi11in 
3 üncü maddesi mridb;nc11,· 

1 - iyi ahlak sahibi olmak ve güz kızartıcı HÇ 

fJeqa a;ır hapis veya o d recede cezagi mtistelzim bir 
fiil ile mahlciim olmuş bulıınmamalc. 

2 - Bulaşıcı h cı ıt11lılclcrla mübtela olmamalc uega 
fJozif esini muntazaman ifaya m ni olabilectk bedeni oe 
akli arua oe hastalıklar! m•liıl 6alunm11.malc. 

3 - En az ilk mektep me•un olmak şarttır. 
Bu 'Das/ı haiz taliplerin 18 Ktinurıu eflvd 939 Pa. 

%arteJi tünü gııpJlacak m•iıailaka imtihanına iştirak et
mek Ü%re evrakı miisbitelırile birlikte Bıletlige Rigautine 
marooaatları ilan olunur . 2-2 

Dolap yaptırılacak 
Gümrük Müdürlüğünden: 

Trab%on Gümrük Müdürliiğrince mub:ıyıası ic;ıp etlen 
hir atlet tarife teşhir dolabı 11-12 -939 gününtlen itibaren 
15 tün müddetle munakasaya lc.onalmaştur. 
28-12-939 gününde ihalesi icra kılınsca;ındc n iJtek

lilerin ıeraiti ö"jrenmek ve krokisini ıörmelc Ü%ere ıam
rülcte miitttşekkil alım s«tın komis!lonuna muracaatları 
iları ol11.nur. 3 -; 4 

Açık Tahsıldarhk 
B lediye Riyasetinden: 

18 - ' 2-939 tarihinde imtihanları icra edilecıii ild11 
olun n şehri ''45 .. lira ücretli Tanzifat tahsiltlarlığı taliple
rinin evrakı müsbitelerini ikrr.11! etmetiikleri anlaııldı;ındaa 
inetilaan 25 Kanonu evvel 1939 pa%arteıi ıanü saat onbeıtı 
tehir edilm;$fir. 

Binaenal~yh. tahsildarlrlc. imtihanına ıirehilmelc için, 
. 1 -Aslcerlikle alakalı bu 1unmamak 'Dl aıırıri 18 gt1111u 
ıkmal etmiş bulunmak. 

2 - lık mektep mezun oldu;na dair mektep 1a'ltatleln•· 
mesi suretini ibraz etmek. 

~ -:-- lgi ahlak sahibi oldu;an11. clair mahalle şahadetna
mesını e ralcına raf'tetmek. 

4 - Boloşıcı hastalıklarla malul olmadı;ına Jair sıhhet 
raporunu ibraz etmek şarttır. . 

Ba .suretle evrakını ikmal etmiş olanlar imtihana lcabııl 
o~u~a6ilecekleri cihetle taliplerin 25 Kanunuevvel 9J' t11· 
rıhıne kadar be/~digege müracaatları ilan olunur. · 

1-2 

Zayi 
İstanbul, Beykoz Ôoüz Yurdu 1~•9-1340 ders yılında yıpılaa 

imtlbaa neticesi almış .0.ı..ı.u~uın tııt tedris taadik.namcsini a:ayi ıttiın ycat
jllai alaoatımdan e kısınıo hükmü ü yoktur. 

ft Bınkaaı Kavaıı 
Ha aa Aouur 

Yenlyol 20 1 in<Iİ 'J9 
EX 

Terziler kurumu 
riy setinden: 

Ko g e 
Trabzon ve havalisi otomol:. cile 

Kurumundan 29 Kanunaevvel 7939 Cuma gu u akşamı senelik 
yeni seçim oloc 1ğu•d n 1iİzamn me mucibince altı aylık 
aid•tını wermegenler rey hakkı a/.ımıyacaklarından yakar. 

Kurumumuzun mutat sene/ile umami laeg 'et lcontr' 
3-J 940 tarihine müsadif çarşamb:ı ıünii akşamı X 
1umumuz salonunda yapılacağından bilumum iigeluimİ2 dalci tarihe kadar idatlarını vererek konırege iştirak 
mttzlcür R"c~de Kuramda hazır bulunmalarını bif diriritr1. 2'~~~--ı etmeleri ilin olunur. 1-3 

Pazarlı a Gayrimenkul Sahşı 
Muhammca kıy••ti 

·~--~~~--~--~~-"·~--~~~~~~~-N_e_v0'i Yeai kapı ~Mc~ükc N. Maaalle1i Solı:a~ı Lira -
Eıvalı: aıra ma~az:ılar 

Eıvalc: Sıra Mat ı:alar 

•• " .. .. il 

,, .. •• 

., " " 
" " 

,, 
,. Çaltaaltcılar 

., Kı:r:ancılar 

,. Saraf oflu 
,. Cami aralığ-ı 

Arralya l.:öyü Zozola 
8ofultııı Hane altı 

Bir bap mağuanın(96} hiaaede l.\7 16~ 

(9,5) Liaaeıi 

Mataz'lnıa aısıf hiasHioia 
(72) hiuede (21) biueai 
,, 

" " .. ,, ,, ,, 
Fcvkaoı,. Ardiyeain sıııf,. 
biı. 72 His, 21 Hi11eıi 

M.afıı.xanın ,, ., 

.. ., ''· 
Dük:kin 
Har p maıtn11 
Har p mataıı:a 

Mağn 

Tarlanın nmf hiıscıi 

Tarla 

246 271 

248 272 
260 27:S 
2)~ 2H 

254 ?.75 
258 277 

3 18 
6 8~ 

4 3 
1 7 

54UM 
2767 Uaı. 112 

t78, so •• 

114 ıı 

114 ::Ruc 114 
11' ,, a 

114 ,,fsab 
250 .. 
180 "3 elediye 

500 ,, içindeki 
fi O O •• ri de 
17U M~ri telvis 

tJ785 M.! 135 ~tşı bakraç 
459,50 M,ı 40 

ı alınmış 

Defterdarhktan : 
. . . . . . .. d b d 11 . • .. d it t"l• ıvaffakiyets 

tarın tatbi 

Yukarda cinı ve evsafı yazılı cravrime~kuller 7-12-939 tıırıhıaden ıtıbarcn hır ay ıçın e e e erı pcşın o eame şar ı J k' l 
pazcrlılt suretile mül\dyetlcri satllac•lttır. Talip olanlar yiizd"' 7,5 teainat akçalarile birlikte 8-1 - 940 akşamıaa kadar defterdarlıt• en v~. a 
ucaatları illin oluaur. 2-' :mJ ış gorme 

11 
ı arın gere 

S k 1 k. 1 t'I emes·ı ·ıç·ın an İrabat an Q 0 arın lr 9 1 • Tıabzon icra daireai•d••·d· d 
----·----------------- r ırme en 

h 1 
1slceatiarpışa •ıhalleıi•G• tl · liw · 

A b h • • • :e e pıs gı 

ra a Ve ayvan sa ıp erının tf.•r.~f· tari~i huıL•I tarafvı lı:.~ır. Münhası 
v ıya reıs ve .. 11aea • ı , . 

Riayet edecekleri tedbirler :.":::::.; ::~.:~·::· :::::ı 11::.:y;~ 
itiam ile ıaalıdııt altta bir abtliD yevmi h 

BELEDİYE RIY ASETİNDEN : ne ııaloD ve Ç•f•H ye bitili mütema 
Şehir dahiliıttltt işleyen gük Ariibtılarıntla çalıştırılan hayvanların şehri kir· 

leımelcte eirinci dertc~de amil oldukları anlaııtdıjından aşağıdaki tedbirlerin alınması 
n• Belediye Encümanince kartı r 'Derilmiştir. 

1 - Ht:r arabacı tarafından Belediyece ıösteril~cek nrimıınesi dairesi11de 
ko.loanızlı sa~tan mamul ıeçme ka~cılclı bir b~kraçla kü.çiilc $aplı bir kürele 11e 

kalın 

bir 

ıüpirıegi fatıl(uet e&nasmda d~irra arabru1ntl• bulunduracaktır. 
2 - Bu bakraçlar, hayvanların pisliyecekleri zaman arabacılar 

Jerhal altlorın• tutulacalc fll mefJadtlı gaitı •u bakraca alınt.ıcalctır. 
tarafından 

Bana gttiştiremediği halde cıdde ve sokağa diiı celc meoat, arabacılar tara-
fıntl•n derhal ıüpiirüleulc aqnı bakraca ko'lal caktır. 

tarafından 

dtpoları~a 
3 - Bu suretle birilc.tirilt.n hayvan meoadclı gailesi, arabacılar 

ıiiurg&hlarıntı tesatltif edecek Tan•;fat kollarındaki arabalara fleytı ,öp 

l1tıı•ltılacalctır. 
4 - Yük •r•6acılraıntlan m:ıada münferiden gük taşıgo.n hllgflan sahipleri 

tle •ıni sar11tle hare/cet edece/c/,,dir · 
5 - Bllıdige memnuctı meyanına ithal edilen yalcarıda yazılı lıu.sıuata ritıget 

dmige11ler ltekkında ıımuru BeleJig"ye miiiaalli k alıkdrnı cezaiye kanana tatbik ola-
nac•lctır. 2-2 

odıaaluk uatte bir aerdiv•• a dikmiye 
v., bir odadaa ibaret baa• \'atından is 
DllD mayıs 9J7 Ne. 102 c.ilmaz ço1 
aalıifo H2 'ıB-72 l4. 2~ .lai• k '-t .. 
!iti ıııaseaıoe taltciır el•aad Julle .~0 bu.re. 

. 6 N 1 ıı guç ır ı 
l 77 Jıra O lturu~ 2280 • i l 
auoa tııbi Uoıya No. 936 (>6cdan do ayı 

Pey akçcıı yiiz:de yeciı taya çarpıJa 
Artırmroın yapılacatı lalarında h 

ır • t en h ,0>,0-1-~4:0 Cuınarteıi ıaıt • 01 er a 
13 iıuncı artır•• 5-2--t4'JZ. Arabacı 
zute1i rilai aaat ı~-16 ftıiını vcy 

Artırma bodelı lı:ıy••t~! k~şfetsın 
haaım11un yüzde 75 iaİ aeDiyeJer, dıge 

ilan 

laltdırde müıtariai (iı;eri•• ıardır. Bakr 
lulacaır.tır. Aksi takdırd• •lamlara kad 
arttraaıa taabtıüdü baki k~ursa bite 
uzere arllrma on be§ ıil• \rıuı tatbik 
dcıue temctıt edılcrek ye 0 yapamaz, 

A Ek ·ıt • şıncı ıuoı 5-ı-\HO J'aıı:, bır ıfade rpa Si mesı fUDÜ .... , u dea 16 k•"''tatbık kabiü 
Trabzon icra dairesinde•: Erzincan askeri satı alma komisyonundan: rcdo yapıle.Cjlt lkİaoı artır•'. 
4çık arlırma ile puaya ,_. b işte onun lÇ 

rıı .. k 1•1•l•ealrall• ae ehhıt•: 1 - Trabzon ıami%orıu için 75,000 kilo arpa a.çılc eksilt artırma oecaıJJ ltıyaeti • 0 'tbuz!arı tom 
8ayriaeakult• ~11huıdatu ıae•kl 

aa .. alllılll Mlı:atı a11aaraıı: 

Ho.kira1ya Şark.aa aabibi senet 
baneıi Şimalen Luar otlu kerİ· 

•eıi Aııoayaaıa aıaırları Gar bea 

ır•alt ocauben Kaaır•I 02lu Bı · 
aikaaıa ıınırı ile mahdut fıadıklık 
K.buaa evvel ~39 tarib ve 58 
nu•aruıada 8 döalim mubaınmct 

ltıyıaeti 640 lira 
Şarkaıı Kaaıel otlu Lazar ıı 

aırı ve buaa La:ıar oflu Aou· 
ıaaııı 11aırı ıimaleD aabibi ıeııet 

fuıdı~lıtı rarbea ır!hak: eecıuben 

mibaU 02lıı Traadatil ıiaoru ile 
ile aahdııt çayırın beı hi.aed• 4 
hiıaesi, halen :tıııaoa fıadıltlık ve 
ltıı•e• ça11r •. <ı:. Tapllaua 9.34 ta. 
rib ve 36 aumaraaıada muhammen 

kıymeti 4 li ı a hr. 

Artırmanın yaı l acatı yer illa, eaat, 
19/1/940 CJma rüail saat a 
dedir. 

ı - ltbıa ııı v riaeaıalea artırma 
Şartname1l 2ıı ı ıı3a tarıııtaılen iti 
baren 939-31JJ .\o. ile Jrabzon fora 
dairulnla. muay1ea numara11D.da 
lı.erke1lıl ııırebUaeal içla açıktır 
lJlıula ya.zıh olanlardll.ll t.r;Ja maJQ 
aat alaıak iıtıyenler, 19bu şartna 

mıyı ve 939·530 ıloıya uuıuaraıile 

•emurl1eUmiu muracaat ııtmelidlr. 

2· 4rtırmaya ltUrü: içla yukarıda 
yuılı kıymeti• y•ıde 71d1b•çuk 
alıbltiııdı pey nya mlllt ltir Bakuıa 

''""''t ••~t~aııı t•vdl e(lkftkUr (l~• 

me ile sa.tın alınacaktır . ııın yu:ıılcs 75 ıoi buı•adıf1 

1 
d 

87·~ ı · .,_ · 365 e baş a ı. 2 - Muhammen bedeli 4 J ira, ll~ teneınat lira aırıle ııatıı :ı:l~O Neiu ka•lli .. 

63 kuraştur. k.aınıııa hıvı.&:ao ıorı oır•"1' aş cc::za ıro 
j - Elcsiitmesi 29 Birinci Kanıın 939 Cuma giinü saat 10 "' . A t ıa.':J.ayı .ve 

v l J&lıf pcşuadır. ı Jr iira on br 
da Eı z inçan Aslceri satın alma n.o.da yapı ocaktır. 1 it ' 

Ş ı· K l d 1 le 'l l J tırak etııo•ıt ıstııoal•r•• rır olma 4 - ~rtname ve , v ,o1 ı o or unun e mı garnızon arınu• . . di ,.zar 
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ıhtibarı:a. yırmi ıun 11,;uıııı ııvnJn gıdadır. d ... 

aığ.r a ıa&.a •ıJ.arıauı • el · 
mlıb1t.lerllı birlllı:te aı.ıuaarl7eUlli kle muam esı 

ıe bildlrmcleri icap eder. akııi hal Türk yemişlerini bol, naltıı.ı ıatıı.-ıerıDıa b.a ha ten ibr.uet 
•e h.a.luau tapıı 11cHIJ11 a&bH olma iı 1 1 at• f 
dılrça 1&llf be4ehniR payJaiJaaıuaclıua b l f d J uıuaıy 0 aız ve ••ar iııkü vazıyt:t 
aarıı; .iı:auruar. O ye, ay & an. uıdıılaruu evrakı aüıbıL•l• il h b 

' UOııterile ııdııde n artırmaya . . at•' ın şe rı U 
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"anuaca,r; artırma.da, u..o.eu ıu.u~ ,steye k 11 daııe<lo •Ç•~ Dıuuaaıaı l"'' Yapılması 
# r .. üayrıaıon u er yuucla ıoııtorit.D • 
IWl a.ıacaaına rtıç.lıaııı •••• ıuııar llM-lıl40 ,ıuı.ıwute J.'rabı;oıı ıcr. l&rma şut aı.ı.ııuıı J4.1,- · l d b · 
aıaoallJı1arıa o ıı•i•ı wuıı::ıı ıJe te.1111n m.ımurıuğıı ocıaıı.ııda itou ıL&A YI vc:ıı ış er e ır 
edUmit alacakları 111aoıı:aııwııian fula ıonırUea arhr•a tubıamıu dııurt1id1t doıyaya IDll~&Oaatij~I ••,.l rece zorJam 
rı OliUiU ~'' ~ ı;o& •r"ru lfiU~ı tıtı Q'\ı.ll"f, '''~orıtuıego~ıor. iP "' . l . d o ur, vıc an 

ıaydamaz. 
ayvanların pi 
toplamak i~i 


