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KAR FIRTINASI DEVAM EDiVOR., 
Fak1r fukaramn yakacak meselesile ciddi surette alakadar olalım! 

ucuda 
abet 

elediyenin son hafta 
içindeki icraatından bi 
ri de araba atlarımn 
telvis eden ifrazatına 
bakraç kullanma usu-
lınmış tedbirdir. Bu 
ın tatbik safhasında 
ffakiyetsizliğe doğru 

vak'alan günbegün 
ş görmekteyiz. Hay
ın gerek iş ve gerek 

bat anlarında, yere 
meden çevik bir ha-
e pisliiini almak zor 
Münhasıran bu işi ta
in ayrı bir adam mı 
mak lizım ? Arabacı 

yevmi hayatında göz
mütemadiyen bir nok
ikmiye mecbur edilirse 

dan istifadeye vakit 
az, çoluk çocuğuna 

götüremez, Ve yapıl
üç bir işi yapama
dolayı mütemadiyen 
çarpılan arabacıların 
rında haklı oıdukları
teı-en hadiselere raah
Arabacılar hayvanın 

- ı veya sıkı~acağını 
k~fetam, Bır elınde 
er, di&er ebnde kam
r. Bakracı sabahtan 

ara kadar dinde bu
bile Belediyenin 

ı tatbik edecek ham
pamaz, yettştiremez. 

ır ıfade ıle bu kara-
bık kabiliyeti yoktur. 
,. onun ıçindırkı ceza 
arı tomar teşkil et· 
aşiadı, Hı~ bır Va
caa ıörmeyı, ceza

.ve mutemadıyen 

' 
on hra ver~rck 

rır olmayı ve niha-
, atının ennden çık 

~ı.Karılmasını istemez, 
n ıdaresıni eune 

hangi bir vatandaş 
vaftak olunamıyacak 
işte, liütüu hareket 

Valimiz ve Parti 1 HALKIN SESİ Partide Fin d 1 k Fi at 1ar1 
• • • 

reısımız 

Valimiz Osman S~bri. \ 
lidal bir üşütme netıcesı 

hastalanarak iki günden 
beri makamrna gelememiş
tir. Parti reisimiz Ruhi Ural 
siyatilcten muztarip olarak 
üç günden beri rahatsız 
bulunmaktad1r. 

Valimize ve Parti reisi
mize şifalar dileriz. 

Daire müdürleri 
toplandı 

Bir Talebe Velisi ne 
Diyor 

İmzası bizde mahfuz bir 
okuyucumuzun mektubudur: 

VeJisi bulunduğum bir 
talebenin rahatsız düşmesi 
hasebile gerek keyfiyeti bil
dirmek ve gerek çocuğun 

sınıfını görmek üzere 1 J 12 
939 da Liseye gitmiştim. 

Bay Muavinle aramızda 
ieçen görüşme ve konuşma
larda bır gün evel kuruldu
ğu malum bulunan mektep 
sobalarının niçin bu kadar 

Daire müdürleri geçen gün geç bırakıldığını, bunun bir 
Valimiz Osman sabri fldalm ıhma! ve lakaydi neticesi 
riyaseti altmda toplanar11k mi, yo1'sa izahı mümkün ol
bir ay içi11de başar1lan işelr mayan sebepler dolayısile 
ve önümüzdeki ay içinde mı vakı olduğunu anlamak 
yapılacak işler hakkrnda ve hc::nüz yakılmayan soba
uzunuzadıya izahat vermiş· ları bır an evel yaktırarak 
/erdir. çocuklarımızın hasta olmala-------------1 nna mani olunmasım tt:men
ücretini çoğaltmak imkan- ni etmek istedım, 
ları araştırılır, nihayet İs- Bay Muavinin bir veli 
tanbulda olduğu gibi mın- duyğu ve hasaasiyetine layiki 
taka mıntaka tanzifat me- ehemmiyeti vermiyen bır tavırla 
murları kullanılır. sobası yanmayan sınıfın bir kaç 

Bu nevi kararlar esaslı camının kırık olduğunu bıl
bir t~tkikten ıonra alınır. diren ıözlerini ehemmiyetli 
Görülüyorki heyecanın bu- gördüğüm için alakadarların 
rada hakim bir rolü var. nazarı dikkatine arz edilmek 
Memleket hesabına yüksek üzere aynen yazıyorum: 
bir düşünce ve duyguyla (Sınıfın bir kaç camı kı
hareket olunduğunu ve dai- rıktır. Yakında talebelerden 
ma da aynı hisle şehir iş- toplanacak para ile tamir 
!erinin idare edildigini el- ettirilecektir, sobayı, camlar 
bette takdir ederiz. Ancak yapı1dıktan sonra yakacağız.) 
iyi neticeler alacak ve va- Trabzon Lisesinde mes'
tandaşları manen ve mad- ul bir zatın ağz1ndan işidil
deten izrar etmiyecek tat- mesi caiz olmayan bu sözün 
bik kabihyeti olan kararlar aüwnettedarik ve atlatma 
ittihaz edilmelidir, bir cevap olduiuna şüphe 

yoktur. 
Belediye, kararının tat· Lisenin kırılan camlarını 

biki için hergüo ceza kese· talebelerin yaptırdığım ilk 
cek v-e bu suretle maksadını def' a duyuyoruz. Bundan sar
temine çalışacaktır. Halbu- fınazar, ancak 1 inci Kanun 
ki bu sökmıyecek, şikayet sonlarında kurulan sobala
umumileşecek ve Belediye rın bu def'ada camların kı
de bu kararını şahsi bir rık olmasından yakılmama
haysiyet davan şekline so- 81 caiz mi? 
karak yürütmek isterse o Sonrasobalannkurulma-
zaman yeni bir hadıse do-

Kongre dilekleri Piyasada durgunluk var .. 
Vilayetimiz C. H. P. 

kongre dilekleri Vilayet ma· 
kamrnca aıakadar dairelere 
verilmektedir. Valimiz, mer
kez kaza kongresinde söy· 
/edikleri gibi dileklerle biz~ 
zat ·altıkadar olmaktadır. 

Yılbaşından sonra fiatlar1n 
yükseleceği muhakkaktır. 

Fırtına 

Birkaç günden beri fındık 
piyasalarında bir durgunluk 
göze çarpmaktadır. borsada 
kabuklu mal 16'17 kuruştan 
arzedilmektedir. iç fındık 38 Drln geceden başlayan 

gün dönümü fırtınası bütün 
şıddetile devam etmektedir. 
dün limanımızda bulunan 
ilci vapur gük t1e yolcu ala 
madan Palathorıege le.açmıştır. 

her sene olduğu gibi yılba -
şı yortulaı:ı münasebetiledir, 
binaenaleyh arızi ve muvak
kattır. yılbası geçtikten son
ra fındık piyasalarınm inki· 
şaf edeceğine ve hatta es · 

kuruşa sahcı var fakat alıcı kisinden daha fazla bir rad· 
yoktur. deye varacağına şüphesiz 

Piyasadaki bu durgunluk, nazar ile bakılmaktadır. 

Dii.n ıeçeden beri ş'°'hrin 
yüksek malıalieleri11e icar 
yağmış (it şthre sulu kar 
atmıştır. dünkü deniz fırtı 
nasından molozda kagılclar 
brrbirine iirmiş. kısmen ha
sar 'Vulcua gelmi~tir. bugrin 
denizde fırtına azalmış fit 

Liman işletmesinde 
dikkati çeken ve 

düzen istiyen işler 
Pulathane Limanına sığ·ınan 

•11apurlar tekrar limanımıza 
gelerek yolçu alma;a 6aşla· 
mışlardır. Ziıana ve Kop 
dağlari geçit vermektedir. hu 
sabah devlet otobüslerinden 
üç otobüs eşya ve yolcu ala 
rak ::.r2ufuma hareket etmiştir. 

B. Kemal 
Haoa kurumu müfettişi 

B. Kemal şehrimize gelertlc 
teftrşe başlamıştır. 

Bir çok kimseden dinl•· 
miş, f alcat işin elıem111igetini 
[J;zıat tıcruhe ile anlagıne• 
gazmağ• mecbur fcaldılc. 

Tahrir arkadaşlarımı~· 
d•n biri anlattı: çoculclarrnı 
eat1elki ıün lstanbula gön. 
dcrmiı. dört golcasanun beı 
purÇ'J eşyası f1arm1ş, evd~n 

90 lcaruıa iskelegt1, iskeleden 
dil IOO'<ııruşa hamaliye, ~60 
altmış lcrır11şta motör ücreti 
olaralc oermis oe dönüıte 15 
k1Jruıta hamala hah$iş titrin-

ce masrafın 46.5 kuruşu hal· 
~asını biroz faıla bularak 
c•nı sıkılmıştır. hu, flakianın 
biri. llirde itimat ettiğimiz bir 
%atta Şll şilcô.geti yaptı: Ho· 
peden limana 8 likaya maL 

ettiii eıgaıını, limandan eoi· 
ne 15 Liraya mrıl edebilmistir. 

Liman işletme idart!sinin 
tahmil ve tahliye fiyatını lci
gılc 6ir hadde indire bileçeği 
.~onaatile ha şikdyetleri ay
nen yazıyor, dile.katı, 

çeİt.igorus. Halkevi Temsil 
Kolu ~,Y=ı-=v~e--=.=g=~=o=z~e~ıe=.~-=d~c;=ğ-r---=u=y~a~--=--=-=-=-===========-== 

Halket1mi%in temsil lcolu 
f aaıi f.Jetle çalışmakla ve Gazete 
iki krgmttli piyesin ttmıil Gasete, denilebilir ki rezici 
h 1zırlığını g >pmaktadır, okuldur. M'!deoi inaanlar ekmek, 

B. Cemil au iater ıibi gazete isterler. 
Dı.tnyadaa reldi~imiz gfoi 

Transıt işletme şefi B. ritın~melc için okumak. l:ıadiae ve 
Cemil bu sabah Erzuruma bakiltatleri ıı:avramak şuttır. lcaaa· 
hareket efmişfİr. nın yültselcJılt kayna~I JufallDIQ 
ı------------ı erişilmez vergileridir. Bunları 
ması ve yaktırılmaması yo- ltültür nu ru g-~liştirir, 
lundaki ihmalleri mi daha 

Bilbaua ytıni harflerin !tabu· 
büyük, Bay Muavinin gös- lünden ıoara memlelletiıaizde 
terdiği özür mü? okuyanlarla, nurlaoanların aay111 

Bu yazımın lütfen muh . rilnd~D fÜOe artmaktadır. Yurdun 

d . bir çok kıaımlarından trenle ge-
terem gazetenize ereinı re- çerltea 'ıat boylarına birikmiş 
ca ederim. Saygılarımla. köylü çocukların "rnete, gazete! .,. 

Bir talebe velisi diye bafırdı~larını duyuıınız. 
Trabzonda bir iki gazete çı

li guetelore de iltifat etmelerin i 
dileyoruz. Ayrıca, resmi daire, (okul, 
baıtane, banka V.S) ve lolı.:anla berber 
dükkanı ribi yerlerin de bir latıın· 
bul gazetetini ve yerli ,ıazeteleri 

takip el'Delerini rönl'l istiyor. 

Bu bem gazetıeyi teşvik:. hem de 
alanları faydalandıraı:ı 

l~i taraflı fayda 1 

Kayıtsızlık 

ııir iş olur. 

ame!esine devam et
ibr.ıret katacaktır. 

vazıyete iOre Bele· 
şehtı bu kısımdan 
tutmak bahiındeki 
ı, esas maksadı 

ğacaktır. Böyle fındık kabu
gwıu doldutmlyacak kadar 
basıt işlerd~ gürültülü ça
lışmalara meydan vermiyen 
tecrübeli muhıt çocuklarıyız, 
Bizce, kendısinden çok hiz· 
metler beklemekte olduğu

muz ve halkın hukukuna 
hürmet hissile dolu bir kalp 
taşıyan ve herhanii bir ka .. 
rar neticesi bir tek vatan• 
daşın tazyik iÖrmesine asla 
taraftar olmayacak bir ka
raktere sahip kıymetli ar· 
kadaşımız Belediye reısı 

Mahmut Muammerin başka 
yoldan bu lüzumlu işe bir 
hal çaresi -bulacaiım Um.it 
ediyoruz. 

Belediyeye yardım 1 
Belediye. şehri temiz tutmak, şehir ha/kmı 

temiz bir şehirde bulundurmak vazifesile mükellef
tir. Bu temizliği istemek halk için bir haktrr. Fakat 
buna mukabil Belediyenin halktan istiyecekleri. te
mizlik hususunda şehir halkmrn bir takım mükel· 
lefiyetleri vardır ki, bunlar1 da daima qöz ônünde 
bulundarmak ve unutmamak Iazımdtr. Her şeyden 
önce şunu söyliyelim ki, temizlik. temizliğe riayet 
etmekle mümkündür. işte bu esası dikkate altiığrn· 
dan dolayıdır ki, Belediye. şehir halkmdan bazı ri· 
calarda balunmakta, Haller Belediye yasaklarına ria· 
yete davet eylemektedir. Bütün dükkanlara ve ev
lere tevzi edilen bu ilanlar. herhalde dikkatle okun· 
malı, şehrin temiıliği yolunda ileri sürülen razifelerin 
yerine getirilmesine ça/işJ/mabdır. Vazifelerimizi 
ifa etmekle ıncak haklarımızı istiyebiliriz .•.. 

kıyor. Bunlarda yerli haberler ve 
filıirler bulunur. Bazılarımız bunla. 
rı bafıfıeyoruz, "Adam, onlar da 
rasete mi ? " deyip geçiyoruz. 
t:Su, şüphHiz mantık•ız bir hare· 
kettir. Horieyi keadi şartları içia
de düşünmek ve ela almak lazım· 
dır. 

lçtimııi kaideler toplu yaşayı 
şın dü:ıeoidirler. Hu kaıdelere uy
mak cııaiyeti kuran fertlerin o l· 
ıuııluiuDu fÖ!tterir Herkesin yap· 
mai:iı~u.ıı yapmak, içtimai düuııe 

yan çizmek le en hafif söylenişi

le kayıtaızlıldır. 

Geçen fÜJl saat 12 ye do~r u 
postaneye uğramıştım; posta günü 
idi. SılondaKı kalabahlt arasında 

bir de p j ımalı vardı. Bu, yaioız 

beeim deg-il, bir çoklarımızın 

tanıdı2ımız bir zat idi. 

uzaklaşarak ara
şehir .ıçinden kal-
gıbi bır neticeye 
Günde iki defa, üç 

alan bir arabacı
mmiil kudreti niha • 
ir, atı da, araba

ketmek zaruretinde 
apılmaıı imkansız 
de bir vatandaşı 

zorlamak inıaf

' vicdani bir dii
ılamaz. 

oların piıliaini be
ak i~iaı bimıet cernaı Rıze çınar 

Yeni yol 
J as s:+ 

Çok riizel bir alı ·kaohkla 
kabvelırimizdea baııluı bir ild 
lıtanbul raaetemiai düzgün olarak: 
takip ediyorlar. Biz bunların yer· 

Poatanede pıj tma ile dolaş-
mak • • Yalı.:ışıksız bir hareket 
Detil mi ? 

Bir cevaba cevap: 
'dubterem Tolt Sözlü. 

VılbOŞi Yeniyol'uo bu ay tarihli sa 
yılanodao birinde çıkan • Tic1ret 

Piyangosu .blakı., başl·klı yazıma verdıgın ız 
ceval:u ıcvlde okumuştum A ray 1J. 

Milli piyangonun y-tlba ' giren hadiıtel~ r, m e b ~ n mde hır 
tına ait biletleri ıehrimizde c'!vrıp ç ık ve r ıuı- aıe enKt-1 oldu 
bllyük bir ragbetle sa hldı 
pdan Ziraat bankası tek 
rar bir kaç bin liralık bilet 

1 
iıtemoiıür.. 1 

duı unla beraher, mevz ı . ~ii nün 

ehemmiyeti htr an a ' hu ~ i r mev
- Arltası 2 dd -

Tunç Süzgeç 

ıg/a j 

.. 

,-

k-
er. 

.naz 
~me

gıda-

dilmez 
~ı da 
e bak-

)ıtasıyla 

ie. 
geçer, 

sahiller 
<öylüle
ığır eti-

bilhc-.ssa 

·uk ye
tr . 
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( DOGDUKÇA 

Getiri ec 
yenilik er 

Belediye vıızifelerin~ 

dair kanunda bir çok can// 
maddeler ve hayati ehem
miyeti haiz bir takım hü 
kümler mevcuttur. 

Mecburi olmak üzere 
bir tasnife tabi tutulan be 
lediye hizmetlerinin her 
şeyden evvel (mecburi) o· 
/anlan üzerine dikkatımızı 
toplarsak bunlardan mühim 
bir kısmmm henüz tcıtbik 
edilmediğini ve diğer bir 
kısmmm da alakad!lrikülli
hal ötedenbari geldiği gibi 
devam etmekte olduğunu 
görürüz. 

Bütçe imkansızlıkları 

hasebi/e belediyeciliğin ona 
hizmetler diye tanıdığı iş· 
/eri noksansız tatbik etmek 
hususunda Belediyemizin 
geniş teşebbüslare girişerek 
varliğım duyurtacağı tabidir. 

Bu itibarlad1rki. geçen
lerd~ meclisten alman is
tikraz kararmın bu hedefe 
matuf bulunan neticelerini 
yar1n için atılacak beledi 
hamleler halinde lzrıh edi· 
yor ve alkıs!ıyoruz. 

Belediyemiz. esas ViUl· 
lelerin ifasmı madde dola
yısile ferdaya talik ederken, 
paraya mütevakkif bulun
mayan müteferri işler tlze
rinde icraat ve faaliyet 
gösterecektir ve gösteriyor 
da .. 

11ncak. vazifeler silsilesi 
arasından seçilip getirilecek 
yeniliklerde, Memleket bün
yesine kolay/Jkla ve zah 
metsizce intıbak edecek 
mevzulara•yer verilmek la
zımdtr. /iksi takdirde bele 
diye de. halk ta güçlüğe 

maruz kalacaktır. 
Cunıa 

ıu u al ve 

- Geçen seyıdan devam -
larımırın muhtaç bdunduğıı 
ham macldef•rle bu progra
mın tatbiki ile doğrudan 
doğruya alakası o/mtJgzp 
kliring ve hu ı takas v 
sair anlaşma usulleri ile 
ihraç cdebılr.i • ı i:ı mad,J,.
lerdir. Binceı eyh hem 
f abrikalarrmır.ı iptidai mod 
desiz bırakmam k. hem de 
ihracatı karı mak i.;in pamuk 
tiftik. yopağı ve burlun gibi 
maddelerin dahilde istihsala 

tını çoğaltmak mec uriyetinde. 
giz. Bir taraftan istihsalatın 
çoğaltılmasını ve bi netice 
ihracatımızın fazlafoşmasını 
temin ederken diğer taraf. 
tan bu istihsalatın zamanın 
teknik ihtigaf ue icaplarına 
da uyarak sanayimizin muh 
taç oldwju maddeleri müm· 
kıin olduğu /c.ndar ucuz g•· 
tiştirmeye çalışmamız milli 
ekonomi fJarlzğımızın lcor•
gucus•ı olan sanayimizin 
kökleşip ilerlemesi için el. 
zemdir. 

Ba suretle $ nd.gimiz;n 
sıned~n seneye artacak olan 
ham madde ihtiyacını mem
leketimiz dolıilindeki istilr. 
~alatı artırarak tatmin et
mekle ::~raber ogm gama~tl.a 

1 
sanayiimizin ~:rıııl dıkfe 
şimdilik dışardan g~t.irtl 
melcte olan bazı maddelırin 
mabagaotmr da bizıarare 
kı~moğa ve bazılarının alın 
masını tamamen kesmege 
mecbur olacajız. Bu takdir
de bugün takas ve kiiring 
y()llan ile satışlarını te
min edebildiğimiz üzüm. in
cir, fınrlık, tütün, balık ve 
canlı hayvanlar ilah .. tibi 
mahsullerimizin ona . gö're 
yurtta sar/edilmesini artır· 

, mak için tedbir almak he 

Gazete 
- Baştarafı bir de -

zu11 oldutu i çi11, bu satırları kı. 

ralıyorum. 
Aldatılan bir müşterinin resmi 

makamlara mürae~t etmesi Jlizım 
releceiini sağlılt veriyorsunuz. 
Güzel ama ııayın do~tum, aldanan 

aldatıldıe-ını nereden anlıyacalt ? 
A\dığıın ayaltk.abıda 50 kuru~ al· 
datıldığımı bana tesadüf anlattı; 
arkadaıımın da ayni mııjtnzadan 
beaim kunduranın aynini ıılm•f 
olması teaadüf ü.. Hu olmasaydı 
aldatıldıtımı anlıyamıy~caktım. 
Tabii .. Niçin resmi makama ş;ldi· 
yet etmedim ? Ben 50 kuruşumu 
geri aldım, bunun için ortada fı:ıh· 
si şikayet mevzuu kalmadı lşi 

gueteye af.~ettirdim. Böylcc hem 
mağazayı ısım vermeden teşhir 

ottim, hem de bütün bemşeril re 
- aaçizaae - uyanıklık tavsiye 
ettim. 

17 27 de Anadolu da ıey abat 

eden ve bir aeya.bat eseri yazan 
zatın g-örüşleri çok dog-rudur .. 
Aradan 212 sene geçmiş olmasına; .. 
harp sonrasında bulunmamıza, barp 
aleminde olmamıza rağ111ea bugüa 
<fabl meşra kazançtan artık hiçbir 
kar düşünmiyea vicdanlı, namuslu 

ticaret ehli bulunduğuna şüphe 
edebilir miyiz ? il a yu:ımda 
tüccarlarımızın topuna birden, ti · 
cuct ahlakından mahrum, demciim, 
diyemem de .. Bizim ;n hut tacir, 
•nıiyet biç bir tevil götürmez 

<dur•mda oldu2'u halde: "Ben 

ürküm1 benden ıuıııl şüphe ede· 

billyer1ua. boo hiç bir ıamaa 7•• 
)"' ı lı~· fu!a kir t om J, 

deseydi, önünde revcrı:ns mı ya· 
pacaktım? Bilakis mil!iyetıni leke 
leyerek. kalkan yapmak istediği 

için mahkemeye verirdim, 

De~erli dostum Tok Sö:ı.lü, 
Atalar uzun bir yıldız hevengi 
teşkil eden K hkeşana "Samınu~· 
rusu,, demişler. Ben küçükken 
rahın tli anacıP;ıma sorardım, se· 
ma uğrusu ne demek'? diye .. 
cevap verirdi o ban : •·Vaktile 
Hrisl uman çalmış, acele götü 

rürken yoll ra ÔÖitmUş git ·ş 
ilah ta onuo suçunu ~öklere 

vurmuş!,, 
Görüyorsunuz ki kehlı:e,a111 

hırsızın yüz karası yapan ataları~ 
fazileti da ha çc cukluğ.::aıdao berı 
beni bjldiğim bir şeydır .. F,ht 
yağın içine patabı pamuk bııly 
sine tat ve buna beP:ı türlu 
hileleri de buJüdilkten ıo•r~ fO •· 
düm veya duydum. H•'I• aiz de 
misaliaizle, böylelerin •Kızım ıra 
na söyliyorum gelinim teD anla l,. 

yollu bir den vermek istiyorsunuz yal 
Alıcı ile ııııtıcı ar sında en 

kısa yoltian lunaut ve ilimat ve
ren bir hava yaratmak. için her 
halde mantıklı ve köklü tedbirler 
almamız lazım ; Kültür bilaye ve 
ıeviyesi.. Devletin amansız tai.ip 

ve kontrolü.. Ah ~u faziletleri 
kemiren harp olması ! 

Şimdilik yapacağımız, Ali Naci 
Karacan'ua dedig-i iİbi : 

"Eaaafa bi insafa karşı mÜf
rü bi aman olmak. 1 ., • 

Sayrılarımı ıuaarım, muhterem 

Tok Sözlü. 
Tynç Sülı ec 

Eko o • 
l Art rm Görüşler f )uyuşlar: 

ckaml 

"21 1 inci) 

bze satı J 

l e e Ş f eczanes nrrı onun- t,,.arpıvor. La ... Ha... Na .. 
den gPçiyo'rdum Eskı bele· Pı ... Ra. Sa . . 

pım•u terettüp eden wil'i 
bir va%.İjedir. Bu iin mli -ıı4-
zifemizi hakkı/,. ı•nptığınıız 
takdird .! bıı m dd•ler ıstilı 
salatı i e maişet e •ini t~min 
eden mihim b'r kısımgurt 
taşlarımızın geç'.m ı•oll rr 

ırı dardmasmrtı da Ö'lıin• 
geçmiş o uruz. Binaen. leı.h 
memlek •timizd "stihsal edi. 
len üzüm, inr,'r. fındık. 
portaka 1, armut ııe elma 
iliih .. gibi kuru ve qaş 

megvalarla balık. qumurta 
fle emsali gibi R'da madde 
Zerinin iahlfrieki sarfiyatı 
cliğer memleketlerin aynı 

madde! r .corfiyatma naza
ran hiçtir. Halbuki hu mad· 
Jelerimit.in hem dahilde/el 
sürümünü arttırır, hem de 
ihracını müemmm balurıdu
rur isek sanagi f aaligtli· 
mizlı muuazi ola,alc. kurul 
ması elzem olan dahili pa 
zarı kuvvetlendirmiş ve bu 
maddelerin ihracını sigantt 
etmiş olu ruz. iktisadi saha
dfl mütd:dmil derecede bu
lunan memlılcetlerde !"illi 
mahsullerini tercihan fazla 
miktarda kullanma;a doğru 
çok kuvvetli cueg11n ve le· 
magüller hasıl oldu;u şu 
zamtınforatJ bizirn kendi 
ürjjnler im;zi dcthilde istih-
14lr. hl# ffŞUnda aqnı derec~
t,~ oı hotto (/a~q üstün 
derecede alakalı ülmamız 
it:?p eder. Fakat hu alaka
nın diğer menrleketler dere
cesinde olmadığını da. m1a
lese/. ilira/ etmeliyiz. Zira 
yukarıda : sagdığım gıda 
ürünlerimizin Avrupı ista
tistiklerine na~aran bizdeki 
s1J1rfigat miktarı çok aıığı

dır. Mesela.: hepi iz bili
ri• ki mey'tJa.ların sıhhi ci
hetten hizmetini, vitamirı 

Maarit Vekili 
Malaty"da 

/inkara 21 (it. A. ) 
Malatyada bulunan maarif 
Vekili mektepleri ve kültür 
müesseselerini teftiş etmiş 
tir. 

Sıhhat Vekili 
Ada nada 

flnkara 21 ( fi. fi. ) 
Dün Adanaya gelmiş bulu 
nan Sıhhat ve ıçtimaı mu 
avene! Vektfi şehirde mev 
cut bütün sıhhı müessese 
l~ri zıyaret etmiş ve yapıl 
maktB olan bazı mühim 
inşaatı te;tkik etmiştir. 

İhracat işi 
/inkara 21 ( fi. fi. ) 

/stanbulda bulunan ticaret 
Vekıli m:... ', e/;f ihracat iş
leri ve iç piyasadaki vazi· 
yet üzerin 1e tetkik/en ne 
devam ey' 71ektedir. 

f\..iütehir Kumandanı 
cenaze merasimi 
flnkarı. :! / ( fi. 11. ) 

intihar etmiş olan • Oraf 
Von Spee Kumandam 
langsdorf un cenaze mera 
simı bugün yapılmıştır. 

11rjantm hükümeti !1lma11 
bahriyelilerinin merasime 
iştirakine müsaade ~yle· 

mirtir, 

Yaı.an : N. Ozan diye azasmdan Fen memu- Şımdı: Sebzeci/ere bir 
nisbetl ri faz.la olmasından ru B. Sa/J'1 cama vordu i;er1 kurs açmak la.um geliyor. 
dolayı. büuüktiir. Bu haki- çağtrdı. Mühim bir şey var Laman inceldikçe insanla· 
Jc.otrı binaen Avrup:ının her zanmle ıçeri girdim. 8P.!e d . diye azası B.Zühtü Saruhan ra a yem yeni işler çıkıyor. 
tarofmd l ya..: ve le.uru me"- 11/tmı<ından b ecı' 

T " sobaya kabuk atJyor. Şöyle ~ so~~a. se z 
•oo, sebze ve siit. sarfiy tı bır ha,berle karş,Jaştım : Hasan dayı eşegmrn yulart" 
çol.· artmıştır. Ker.:ı. gıı?tlurt11 Taksimde bir köylü; kuyru m çekerek makam. tempo. 
sa fi "tımrz da yukarıda ğunu ka!dtran. bir ı halt iş 1 nota öğrenmek için kursa 
saudığzmız di · ı?r muddeler /emeğe hazırlanan atınm devam edıyor .. 
gibi ç 1" geridir. Bi tıena- -cezada~ korkarak· kuyruk J Olur şey değil.. !fmB 
ıe,_,11. fa6T1kalarım zın v~ altm :ı bır faraş bulamayın olacak .. Madem ki medeni 
btiqı°Jk ç"ffçi nü/uıumllzuu ca ne ~utmuş bıl1rmısin.~z? yet b6yle ıstiyar. Yer ye· 
emele.len ile qelişt,,ilen mil- l\asketmı .. Ve sonra doke- mez oldcak.. Ben eminim 
li mahsullerimizi uurt için- cek ve atacak yer bul::ıma '. .. .. d b: d ~ l n ., t\I omrun e Jr eı a o su 
de daha f1zla h1rc1mauı yınca. fışktyı nereye boşalt- k . -· . . d" mış biliyor musı.Jnuz? Elek· şar ı soyledıgınr ış~tme ı· 
itirtat Fdi-ıerek Turk para ·· · · · k d ı· - d n trık direnindekı kagıt kabı- gırn_ reısımız en. .r ıgm .e 
lannın lıer şegd•n evel ;J f -' - I b /k k a na .. Bu mudhık sahne ve uegı ; e ı musı ıye aşm 
Türk m .... lları için oldug"unu ·· k B h vaziyet; şehrm temızliği ba encumen ar aaaşı ur an 
birbirimize yaym.,lıyız. kırr11n<1tm belediyenin tak Oguz.lu, Tevfık Yunusoğ~ll 

D in.1nnın bu g5nkti eko- dire şayan bir yasağının kend!lenne bu tıkri telkı 
nomik gidiş Y dumusda ıcabı ise de msan oğlu bu,- eylemışlerd1r. Helim yold 
bu terbzq 9i üı 'at a ga.qmak her yeni şev~ karşı lehte sebzecı yoldaşlarına bÖf•"" 
ve kô'kf stirmegi ayati bir ve aıeyhte btr şeyler söy· f i.Jzuli bır külfet tah· 
z-.,·rur~l h line g11lirmiştir. /emekten kendınt alanıayor. milme bt::lki de rıza gös 
Mılli m lısultcrim züı sürü Yine mezkür eczahanede söy termez. Yrne olsa olsa ik1 
münii .fla1J11ır.k hrısusandf'l lediler. sıhhalını henüz tev genç arkadaşm işidir bu .. 
her türıü P"OP gandalara sik edemedım. /v1evsukıye· 
hız oermeligız . Yurdumuzda ~inı isb.a~ içm söyıeyenlenn Hayal ve hakikat 
ürünlerimiz için muagqen gun· ısı"!!~rınt yazmakla te~sık İdarehanede yapayalnı 
ve hafta tesbit eduek üzüm et_tıgım şu haber çıkmış zım, d•şarıda müihiş flrtın~ 

- - /. d k . - . . - - degıı mı? ar c . .. .. den gunu. zn ı guna, ıncır gurm, S b .
1 

. v . pen eremn onun 
portakal, elma, tırmut ilah.. e zecı erın nota. tem· geçenler souktan iki bükfü(l1 

po, makamla saflş yapma- B h Megv1 ı•"inleri. pamuklu geçıyorlar.. en ılık bır 8" 
/arı belediyece ıstenecek- · d c mensucat haftası ıiii proı· va ır;·m e masaya yaslan mı~· 
miş ... f/rtık düşünün fıalı : 

ramlı "!ılıımalardan milli engin hulyalara kapılmıŞ• 
.. f-omariden. Sabahiden. kür I 

maluulfcrin dahilde siiriim huzur ve sükünetle güte 
"'?' di/iden bir makam pence- e 

ve gayımını artırmalıyı%· mevzular yakalamış işler. ' 
r~niıın, kapmızın önünden 

Türkün yuksek enerji sdbah sa/Jdh kulaklanmza ğı koyulmuştum .. 
ve kabiliyeti ve belli bir Bırden kapıyı bir alaca/\ 
~edıf e doğru gıiriimelct' Gençler Kulübünde Jı açıp içeri girmesin mi .. Eh 
gösterdiii sarsılmaz azım Çarşamba günü akşamı arllk beni görmeli.. YJidt 
ve iradesi biıleri bq $ahrıda toplanan gençler kulübt'i nm isaoet etmiş gibi bır· 
da muvaf f <1.kigetli neticelere umumi hev 'eti. mesai rapa- den sarsıldım. Kalem e/1(11' 
eriıtirecttine 1üplıemiz gole- runu ve bılançoyu kabul et· den düştü, mevzular dağd· 
tur, miı ve yeni idare hey'etim dı .. Şımdı bu alacakl!yı sa'I· 
-------------• seçmıştır. mak ıçin zekamı seferber 

Çocuklarını : Yeni hey'ete Tevfık Yu yöptım. başladım bin dere· 
Uzüm, incir, fındıkla nus. Şevket Çulha, Burhan derı su getırmeğe .. flda(l1· 

besleyen aileler, dokto- Oğuzlu Öıner Kazançel ve cağız ne ıse gıttı. Kıtti a(l1· 
illi Kalkan seçilmişlerd1r. ma bende de yazacak me· 

.!a muhtaç olmazlar. tebrik eder. muvaffakiyetler. cal kalmadı. 
dileriz. Halbukı Rus. Fin/andif4 

Finler Rus taarruzunu 
püs~ürttüler 

/inkara 21 ( 11. fi. ) -
Fin kus harbi hakkmdaki 
haberler Rusların lforelide 
taarruz/arma devam ettik 
/erini ve bu harekatta piya· 
deierin ağır topçu ve yüz
lerce tank ile takviyf edil 
dığini bıldirmektedir. Fi:ı 

reımi teblığme qöre bu 
taarruz hürekatı püskürtül· 
müştür tahrip edtlenlerden 
mada 2(] ağ r tank almmış 
tır 

Alman tayyarelerinin 
taarruzu 

Ankara 21 (fi. fi.) -
bir londra telqrafı son üç 
gun içinde lflman tayyare 
/erinin ikısı bitaraf ve üçü 
harp gemisi olmiik üzre j5 
gemiye taarruz ettıklerini bir 
sahıl muhafaza gemısi ile 
altı balıkçı demiwı bat11dık· 

üwm bildirtyor. 

Avrupadan gelen eşya 
Ankara 21 (fi 11. ) -
Dürı İstanbul limanmtJ 

gelen abano vcıpuru ile 
kağıt, porselen. jut bezi 
demir eşya ve rn ıkine ak· 
$amile bir çok kımyevi ec· 
za ve mustahzaratı tibbiye 
qolrnistir. 

Ataparkta boğuşmasmdan. in g i 1 it. 
ıfJ• Fransız -!liman çarvışmas Atapark m~gdanlığınua 

as'Oalt yapılması işi humma 
lı bir f aaligetlı i.< rlemek
tedir. 

Bu meydanın daha güzel 
t1e göz çekici ş kil a ması 
iç;n Ka. eye bitişık (1e oıta· 

da kalmış lıarop ve manza 
rası çirkin dukkanlarm da 
kaldtrılması ui.zrmdır. 

At park c ıminin duzel
rnesine de dev:ım edılmektedu. 

Uzun Sokakta 
Su haf riyalı münasebe 

tile açılan bir çok yerler gi
bi uvın sokak çukurlarıda 
Jolduruımakt'ldır, gcıkmd.:ı pur 
lcelenm"sinede baş•ancca~tı . 

Çin Elçimiz 
11nkarn 21 (fi ·fi.) 

Türkiye Çin hük4metı nez 
dınde temsile memµr elçi· 

dan. bu boğuşma ve çar· 
pışmaldrın kıcaldr. insanıar 
ü~ennae yapugı fena tesır~ 

A sı 
/erden, ıkusadı. ıçttmaı. 
yasi vazıyetıeıaen, ıhttkar; 
dan. mulıtekırden, ve dah 
b1r çok aunya haaıseıerı11· 
den bahs eaecektım .. 

. bif 
flvrupada blf sanıye. ··n 

dakıka. bır saat. oır gu ' 
blf hafta. oır ay ıçinde IJ//1" 
fere~ msdn heıak oıurke/1• 

ae" 
mılyorııdtCa servet 
nızlere. tıa va/ara. ıoprakJa~ 
ra gömuıuıken. m11yarfarc, 

ken /JI kıywecıer yok o/Ut k 
kaç kuruş borcu auşür11n~;. 
Dil kaç Kuruş aıac"ğı ıs 
mek, üç oeş xuruş ıçın h~~ 
zur v~ sukunt.i bo~mak· iJ 

vıu· beş kuı uş ıçm bu rne 
11 lafı ır../.:rnek mecafıru:fe 

~. de· 
mlZ Sıpahı dün tayyare ıle kalmak ne berbat ,şef bi· 
Çung~ge varmıştır. ğıl mı ? .. B1r harp nara de 

Y urdtaş 1 I yecını auşündum ve b~_r 
.. lçturtl·· 

Bankaya yatırılan para kendı perışan/Jgımı o k uP 
' Ve neııcede: Sık tJ uy 

Hem çalınmaz, hem mce elemeğe lüzum yok·· 
yanmaz, 

Hem faiz getirir 
Biltün paralar düşüyor: 

Türk parası sapasağ
lam yerineil~ duruyor! 

nası/1• 
"Vur patlasm. çal of d d 
bu hayat böyle geçer.. :fa. 
teselli bulardk sıgar4~1~ ef1' 
manian arasından ym 
gin hayallere kapııdımLİJ' 
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Keten Ziraati ve okumacılığımız 
Arazisi gayet küçük parçalara ayrılmış olan çıkarılacağını kısaca anlatalım : Taraklanan ve incelmiş olan bu lifler baz. 

bir vilayetin halkıyız ve eniboyu, nzkımızı bu Kemale erdikleri 7.aman kökllerile birlikte yerlerde taş dinklerde dövülür, tekrar tokmak 
kllçllk parçalardan koparmağa mecburuz Bu iti- topraktan çekilip çıparılan ketenler ilkin demet lamr ve dişleri sık ve ince taraktan geçirilirler 
barla bize yaraşan şudur: Olanca kuvvetimizle demet. tarlada çatılır ve kurudulurlar. Sonra har· Domuz kılından furçalarla furçalandıktan sonra 
bu toprağa sarılmak ve az yerden kabil olabil- mana getirilip yığma konulurlar. daha incelmiş ve yumuşamış olurlar. 
diti kadar fazla istifade etmek. Bu arada, ziraat Harman yapılacağı zaman demetler yığın- Böylelikle yumuşak lifler hususi çıkrıklarda 
dışında kalan vaktımızı da boş geç rmeyerek ev dan alınır, demir taraklarla taranır, sopalarla ve- eğirilir ve iplik haline getirilirler. Bu iplikler da ... 
ve el sanatlarını:- emek vermek .. İşte köylerimiz tokmaklarla dövülürler. Keten tohumları bu su- ha beyazlasmlar için bir de kül suyundan geçiri .. 
halkıDın tutacağı yol budur. Böylelikle toprağı- retle elde edilir. lirler. Böylece elde edilen iplikler tezgahlarda 
mızın verimine el emeğimizin de kazancı eklecmiş Liflere gelince : dokunur, bez haline getirilirler 

olacatı için varlıA-ımız epi genişler. Yüznmnz Ketenin lifi (telieri) saplarında ve kabuğun Trabzon veya Rize bezi diye tanınmış olan 
aha gQler, gölnümüz daha rahat olur. 1 d k J b h ld b l 1 B dokumalarımız bu havalide ve fazla olar k Hi-

Analarımız ve ninelerimiz eskiden Ketan do- ~a!:n çı~ar~:k v7ç:~p ~v~~a, ;oh:m: u:~::.~ o~:~ caz, Yemen. Irak, Snriye Mısır taraflarında bile 
kurlan, dokunan bezler ya satılır paraya çevrilir I l d ha" la az çok revaçtadır. 

d b sap ar ya tara a yağmura ve çiğe veya durgun 
veya kendi ihtiyaçlarımıza harcanır ı. Bdu ez- veya daha iyisi akar sulara bırakılırlar. Bir iki Bunları çoğaltmak, sanatı ihya etmek lazım• 
lerin ne kadar iyi şeyl~r oldu~unu bııbr~ a an- hafta içinde beyazlaşan, kuvetleşen saplar sudan dır. Toprak kuvetine el ve kol kuveti katılmalı
~~tmağa lüzum yok. çün ülonkul epimliz di iy?ruz, çıkarılıp silzülmeğe terk edilir ve iyice kurudu- dır. Elimizin ve kolumuzun kuvetinden yalnız 
nala sırtımızdaki t-en göm be ehri olndar da~aır. )urlar. Sonra tokmakla veya mahsus aletlerle ziraatte değil, san' atta da istifade etmeli. ve et-

Yine hepimiz biliriz ki u ava i e o uma- d 1 l T kl 1 mesini bilmeliyiz. 
cıl '- • b · d'ğ' ev sank' d ktu Han övil ür ve ezi ir, ara a da taranır ar. Bu su- İ 

ı~ sana nın garme 1 ı ı e yo · - ·n · · ş bilenin ve kılıç kuşananındır. 
Rİ evin kapısı önünden geçseniz kulağınıza mi- reltle) lı er saplarından ayrılmış ve temızlenmış 

,_ k ·k k'k 1 · ı· d' H o ur ar. Kazım BULUTA Y 
~r, tara , pati , me ı ses erı ge ır ı. er ev 

tezgah kntnrdilsilyle dolar ve boşalırdı. Hele Ko·· ylerde go·· ru·· ıen bazı 
~ b~~~~=ny::~:; b~~ ~~:~~s:~t~~~:: On-

Köşesine çekilip topraktan çıkardığı kazan- mu•• h ı• m hastalı k 1 ar ve 
cile sessiz ve sade geçinip giden bir çiftci ailesi 
için b11 san' at az bir nimet değildi. Tem iz ve k 1 • 
.karlı bir işti. Hele lüzumu olan iplik çarşıdan o r u n m a ça re er 1 
alınmayıpta tarladan çıkarılırsa değme keyfine .. 
vaııy t daha faydalı bir hal alırdı. Kara Kabarcık Uyuzur. sebebi Sarkopt denen bir böcektir. 

Do macılıhımız için icap eden iplikler ipek- b b Uyuz muhakkak uyuzlu bir insanla sıkı arkadaş-
6 ulaşbrmağa se ep olurlar. Görüyorsunt:z ki her 

ten, pamu~n, yünden, kıldan. ketenden ve ken- kötli hastahtın altında bu yere batası9' sinekler lık etmekle bulaşır . 
dirderı olabil Bin ıükürkü bunların hepsi de çıkıyor. Ayrıca çamaşır, hamam takımları ilede ge-
)urduL1uzda ye\işmektedir. Ancak bunlardan Kara kabarcık insanların en çok derilerinde çer. Kasaba hamamlannda takımların temiz ve 
'trabzo~\Un payına düşenler ketenle kendirdir. kendini gösterir. kullanılmamış olmasına çok dikkat etmelisiniz. 
Maksacll1tız işte onl.,.ı yetiştirmektir. İstiyoruz- Nasıl korunmalıyız? Karı koca birbirine pek çabuk uyuz aşılar. 
~ bu kıy.'1etli iki nebatın ziraati burada yapıl- Davarlarla ve sürülerle uğra an köy.1üler dai-_ ÇQnkü bu böcekler yatakın sıcaklığı ve sıkı te-
lin, topraklarımızın bu husustaki kabilıyetlerin- ma ellerini temiz tutmalıdır. Ellerini sabunla bol- masla faaliyete geçer ve bir eve uyuz gırınce 
den iıtitade edilsin. bol yıkamalıdırlar. , hemen her kesi bir kere yoklar. Sebebi dikkat-

Bu maksatla geçen hafta kendirden, şimdi Böyle bir hastalık zuhurunda Hükumet heki- .. sizl\k ve pisliktir . 
de ketende• konuşuyoruz. T opraklanmız kendir mine haber etmelidir. Ve gelinceye kadar hast - Geceleri fazlalaşan her kaşıntıda uyuzu dü-

d Yl ayırdetmeli. · , ş"'-melı'sı"nı'z 
e•i•tirme~ ae ka ar müsaitse keten yetiştirme- uu • ~ •- Hayvanın tımar takımlarını hastanın bulaştır- P ki b'l '-1 · t f · -h de o derece mnnasiptir. İklim elverişlidir. Top- arma arın arası, 1 e&. er ara 14 ır- f 

ı.ıi l dığı tekmil eşyayı ayırıp temizlemelidir. seklerin arka yüzü, meme başlarının etrab, ka .. 
k ve İl'Pm uygun o duktan kelli, geri durmak Mankafa _ Ruarn ki· h · ki d b ı f 1 k lbanasız olur. Faydası pek aşı kar olan bu de- .... . sı ar ~zası ve çocu ar a ta an arı az a aşı .. 
erli neb&ti yetiştirmeği bize emreden yine ken. Buda bir hayvan hastalığıdır. Hayvallbrda nan ve uyuz kabarcıklarının bulundukları(eçme 

salgınlar yapar. Beygir, eşek, keçi. köpek gibi yerlerdir, Uyuz kabarcıkları yüzde olmaz. 
· meofaatımızdır. Onun tohumuadan ve liflerin h ı ı Uyuzun ilacı kükilrttilr. ! -11uz merhemi var-

il f ayvan ar a uğraşan insanlara bu hayvanlardan '""ll'S 

en (te erinden) edeceğimiz isti ade çok olacak- b l B dır. Arap sı:.bunile vücudun her tarafı iyice vı .. 
bulaşa i ir. inaenaleyh görülüy :>r ki bu h\ıy. J 

vanlarla çok köylüler uğraşır. Şu halde bu has- -kanıp ovalandıktan sonra çeneden 4lbanlara 
l(eten tohumu ve keten· yağı pek makbul- t l k h kk d d b k b'I . d' .1 . f kadar baştan aşaA-ı sıvama uyuz merhemi sürme-
y k 

1 
a ı a ın a a az uçu ı gı e ını mesı ay-

dur.. aQ- çı arı ~·~tan sonra kala~ posa bil~ de- dadan uzak deA-ildir. lidir. 
teriıdır. İnekler ıçın mükemmel bır yıyecektır. ._Hastalıklı hayvanların burun akıntılarından Btf merhem 24 saat kalır. Sonra temizce yı .. 

Bu nebatın diğer ve asıl faydası vereceği yaralannın kabuklarından geçer . kanılır. Uyuz merhemini kasaba doktoruna uğra-
Jif mahaulnndedir, o da pek bereketlidir. Ôldnrücü bir hastalıktır. yıp eczahaneden veya dispanserden tedarik et-

Temio edeceti tnrln menfaatlere göre değeri Ruamlı hayvanların eşyası yakılmalıdır. melisiniz. 
lbubakkak olan bu nebat bir çoklarımızca meç- Leşleri köyden uzak çok derin bir şekilde Temiz olan insan ve yerde uyuz olmaz. Uyu-
huldur. Oou Karadeniz kıyılarında gezenler Rize gömülmeli veya yakalmalıdır. zun tek manuı pisliktir. Uyuzlu insanlardan ve 
~ bilhassa Kastamonu taraflarında fazlaca gör- Uyuz hayvanlardan sakınmalı. uyuza tutulanı rı tedavi 

1116' ve tanımışlardır. Görmeyenlere de biz ta- Pislilrten ileri iden Başlıca hastalıklardan e\tirmeli. ElbiJe v~ y~t~~~ımlarını i ·c y-
lbtmak iıtiyoruz. Ketenin nasal ziraat edileceQ'ini birisi uyuzdur. natarak haşaratı öldür ıdır. 

k b Rulcnettin Fethi Olcaytu<J 
tt~~~-~efa kendirin ile birlikte yazarız. ugQn Uyuz hak~ı.nda fazla tafsilat v~~m.eqe hacet ( Kö11ümün Do~u •ltabrndan 

• 

• 
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Terziler kur 
• 
• 

29 Kô.nı111•evt1d 7939 Cuma unu akıamı se elik 
yeni Hçim elacağ:ndan nizam ame mucihinct! altı aylık 
•itl•t11u fl•rtıt1ge11.ler reg hakkı ala ıgacalclarzndan gulcar. 
tlJı.i tarihe kadar aidatlarını 'lJererek lcongngıJ iştiralt 
etmel•ri il•n olunur. J-3 

Fran ızca ders 
Franııızca m alil llğind n Ali Haydar, Ger , arzu tdPnle· 

rlo eYlerlade n gerek lcendl dersaaesinde Fra sızca derı verlD k· 
tedlr. Fraosııo! öğrenmek lıtiy ı r Erzurum ot U sahibine mü· 
ırac11t etmelidirler. 6-8 ---

Arpa Eksiltmesi 
Erzincan askeri satı alma komisyonundan: 

1 - Tr•6zen ı•rnizonu için 75,000 kilo arpa Flk eksilt 
mı İl• stttı11 •lınacoktır . 

2 - M•ha1"men bedeli 4875 lira, ille tıneinat .f65 lira 
6J kar•st•r. 

Sır , Ôğ · 
Tcı 

en ··rsüs .. , Yazı 
tası Y aptırılaca 

Lise Direktörlüğünden: 
Lise için gnptı,zlm<isın lü fim görülen 150 adet 13.50 

lir lık 101 lira ;,4 ur ş teminatı müvakkateli talt.be 
sırası 6 ode.t l 20 lir lık 9 teminatı muvakkat eli öğut
m n kürsüsü ,, .. j det 60 lıralık 40 lira 20 karu~luk 
teminatı muo kk t li y ~ı tchtasr 23. 12 1939 tarihindt'n 
itibaren 15 giin r.ı "dd. t 1e aıık elr.siltmffge konmuştur' ıart 
namder her ifn a f kaleminde görülebilir. 1.ıtelclerin 
Ticaret odasında le uıtlı olduklarımı dair vesika t1e mu-

kkat teminat makbuz ~veyrz mektup'arigle ih,,Je tarihi 
olan 6 l 194' Cam tesi ünü sact 11 de hıikli:rnet hina-

:o 

~rman Emvali atış İlônı 
Orman Çevırge Müdürlüğ°'den; 

Cinsi Kental A,i,, a 
mmen fJahit fiyatı 

Ktl'ıı!ık Odun 3309 lcaruş 
1 - Trabzon cif ayetinin M çka kazt, d. h '/' 05 

hin. Kaya ormanından {53C9) Kent ıl mz>, 0 1 ~nd. S«
sot şa çıkarılmışttr. 'l'ın a 0ct.ın 

2-Satıı 4-1-1940giinü saat 14 d~ Trab. O 
ç. Mti.dürlüjü dairesinde arttırma ile gnpılacak1. rman 

3 - Belzu Kentalinin muhammen figatı 5 !Cl.q,r 

~ - Şartnam'! fJt! mııkavelerıarn~ prrıjeleri o,ma J~ .. 
'Oirge Müdürlüğünden alınır. 

5 - Muvakkat teminat ~ 2 lira 4' kuruştur. 
sı da Afaarif müdü.•lüğü dairesinde müteşekkil k~misgo· ,

1 
___ 6 __ S_a_t,_ş_11_'"_a'"!"m_i_d_i_r. __ ,~--_______ , __ 4 __ 

0 bnsuurmaıa 1 
• 

1 4 Mağaza icar t rması 
Sabun Eks:ltnı si Vilayet Daimi Encürreninden: 

Erzincan askeri satın alma komisyonundan: Husıuf muhasebenin Tuzlu çrşmt:de hacı ilyo soka;ın· 
1 - Trohzon gornızortanu ihtiyacı için açık eksr/t dalc.i 2 N o: lu moğoznnın ihale tanhinden itihaun hir sı 

•ege lconalan 104CO lcilo sabnnn talip çıkmadığından 29 1ttlik kirası olan (45) •uçuk lira üzerinden 15 gün miitl· 
/2.9.39 Cuma tünü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere detle artt11mağa çıkarılmıştır. 
10"00 /cilo sobun geni den r: çrk eksiltmeye kom; uştur. MuPakkat. temillatı 341 kıı'U$for, 5-1-940 tarihine ç•· 3 - Elcıiltmııi 19 Birinci Kô.11•11 939 Cuma ıünü ıaat 10 

i.11. Erzi1tıtın Askeri satın alma Ko.do. yapılaealctır. 
4 - Şartno.mı ve eos11/i Kolortlun•n t•lc1"il ıo.rnızonlarında 
mıwcutt•r "e tıy_nıtlır. Her qırde her ~ün göriilel>ilir. 4 -4 

1 - Muham.rnen bedeli Jlt/4 lira, ilk teminatı 280 lira tan Cuma günü saat 15 de 'flİıilget m ıknrmncla toplanacak 
80 lcaru#ur. olan Daimi encümende ihalesi gapılac kt,,.. fstelc.lerin m•• 

3 - Şartncme v~ evsafi kolorduna.n tekmil gGrnıron· 'flakkot tt"m;natladle Pncütr~n" muroc ıatltırı. T-4 

Dolap yaptır1lacak 
Gümrük Müdürlüğünden: 

lanndtr m11flcaftur oe a11mnır,· /ıf!r tJPrd,. J,,.r l!tin görB/,.h;/i,.. 

Pirinç Eksiltmesi 
Trclnon Gümrük Müdiirlüjünce mubayıası ica11 eden 

J.ir tıtlet tarife teıhir Jolabı 11-12 - 939 ıününtlen iti6are11 
1 J ıan mö.tltletle mıınakastıga lco11almuştur. 

Erzincan askeri satın alma komisyonundan: 
1 - Trabzon ıarnizonunan ihtiyacı için açık eksilt

meye konulan 15600 lcilo pirinçe talip çıkmadığından 29. 
12 939 Cuma güna •aat 16 da ihalesi yapılmak uzre 1.5600 
leli• pirinç yeniden t1ç1k elcsiltrnege konmuştur. 

28-12-939 giiniintle ihalesi icra lcılı11actıjmdon istelc
lilerin ı•raiti öjre11melc "e lcrokiıini ıörmelc ünre ıam
rıi.lı:t• müteıılclcil •lım ıtıtın lcemiıJonana muracaatları 
ili11 ol•nrır. 4 - 4 

Açık Tahsıldarhk 
Belediye Riyasetinden: 

18 -12-939 tarilaintle imtilıanları icra ediltctji ilan 
ol•11•n ıelırl "4.!J,. lire ücretli Ttınsifat tahsildarlığı taliple
rinin cortılcı müıhitelerini ilcmtıl etmeJikleri anlaşıldıjında1t 
i1tttilaı111 25 Klnunu etıfJel 1939 pazarteıi ıiınü saat onbcıtc 
tehir edilmiıtir. 

BittHntılegh, tahsilclarlık imtihanına tirebilmelc için, 
1 - Aslcerlikle alalcalı bulunmamak '" uıari 18 gaıı•ı 

ikmal et111iı bulunmalc. 
2 - ille mclctıp mezun• olclujna Jair mektep ıalıaJetna· 

1"esi suretini ihraz etmelc. 
3 - iyi ahlalc sahihi oldujrın• dair mahalle ıaht1detna. 

muini ıer11kı11a ra,tetmek. 
4 - Boloşıcı hastalıklarla malul olmaaı;ına dair sıhhat 

r•/IOTRlltı i6ra~ etmek şarttır. 
Ba ıuretle etJralcını ikmal etmiş olanlar imtihana ku.bal 

•l•••6ilee•lclıri cihetle taliplerin 25 Kanunueooel 939 ta
rilıinı lcatl•r beüdigege müracaatları ilô.11 olunar. 

2-2 

Açık zabıt katiplikleri 
Rize C. Müddeiumumiliğinden : 

Rize •erkez atiliye1iade liç zabıt kitipliii mfi11bal buhııı•ak· 
tatiır. Rize adliye enciimeıı'nia vermİ§ oldutu karara tevfikan emu
ria lı:Hu••ıt •atldei mıhs11su11dalı:i evHf n şeraiti cami ola va 
askerlikle alakuı bulua•~rH va ya aslı:erHfi lt!c 1 dilmiı bulu an 

.-a ~rta aelttep şebadetnaıneaini ibraz va ya o deru .. do bir talııile 
•alık olduklarını lıpat eylcy.enleria alı ası İC3p t ektedir. Talip 
elaalarıa 5-1-940 ta 'h' d R' Jl' " · b d rı ın e ıze a ıye encu enı uzurua a yapı· 

lacak olaa imtibıında hazır buluomalArı ve vcsaikleri iııdc mti tasbibcn 
r•Jmaleri ilb olunur. 

Senelik içtimaa davet 
Ayakkabıcılar Cemiyeti Reisliğinden: 
7-1-940 gılı içiu cemiyetimizin yeni idare inti/ıa. 

ln g•pılac•jından hilumun kıAgitli aH ark daşlarımuın 
6irinci al}ın 7 inci Oazar günü alcıamı saat 19 dtı cemi
Y•timize ıelmelerini saugılarımla bildiririm 

Pazarlıkla Arpa Satın Alın cak 
Erzincan askeri satın alma komiıyonundan: 

1 - Trabzon garnizon• için 15.000 kilo arpa pazar
lı/el• ıatın •lınacalctır. 

2 - MohtJmmın 6eJeli 900 lira ilk teminatı 67 lira 
SO kanışt•r. 

3 - P•zarlığı 28·12 939 puıemoe ıünü saat IS de 
Erz;ttcan As. Satın ol~a Komisyonunda gopılocalctır. ' 

4 - Eesafı Koloraunan t•lcmil ıarniıonlarınJ• ,,., 0 • 

cuti•r oı agnu/ır. 
5 - Erzurum, Bayburt ve Erzincandatt ~·J.•Calc iııaJ.. 

lllırı lc.oleJlılc. olmalc üzere alınaıalc .rpanın m•age1111i 
iıtıldinlra 6alıınt!aju ıarniaond• gopılabilir fakat malın 
t•ıll tarı/m~ TrabıQtt'a •••l •• t11limi mıırı.ttıf: 

2 - Muhammen bedeli -1212 lir11, ilk teminatı 315 li
ra 90 lcuruıtur. 

3 - Şartname we e'CJsofi lcolord•nun tekmil garnizon
l•rında m~'(;catfur 'Ut aqnu/21,· hf'r qtrde her tün görülebilir. _,__ -- - --
Açık Eksiltme İle Tamirat 

Vilayet daimi encQmeninden: 
Merlc.u Damlııpunar ille. okıılunun (1626) lira (96) lcu 

r•ı •le tamiratı 15 gün müddetle 11çık elcıi ·ımeq• kona{. 
maşi•r. Mat1alclcat teminatı ( 12i) lira ( 02) kuruştur. 
5-1-940 tarihine çııtan Cııma günü s ıat f 5 de Vilayet 
makamında toplanaulc. olan daimi Enciimende iluılesi 
gtıpılactıktır. lctıif f1e sartntımesini ıörmek isteyenlerin her 
tıin encümen lcale1ttine ve talip oları/arın muvalclcat temi. 
natlarile mnkur tün "' sr,•tta encümene rnuracaotları. 

İlan 
Trabzoa icra daireıindea: 
~tık artırma ile paraya ,.Y 

rileea.lı: 1a7rimenkuUla ae eıdui• : 

Ga7rlaeakıı.llıı. butUAduiıa mevki 
ıaalı.allHl aokaliı 111uııaru11: 

Maltb•leye 375 lıra vermeio 
borçla An• tarafınd a 3 Şabal 
937 tuib vo ıO na uah ıı utıU · 
ipotek rösterHmiş ol D Aydılbü 

maballHınde va"i tapuau ayı• 
936 tarıh ve 48 naauıratında ka· 
yıtlı aa.t tacafı Çulıadır otlu na 
tafa baneıi ve ıuımen kurt o~ıu 
H11aııa 1atılan hane rkaaı Koca· 

mao •tlu lorahın v" Guıcıı o~lu 
O.am na 1atılao b ne vo ccpbesı 

tariltiam ile mandut ve ı lcızy z 
lira abaaımea kıymetli bır uıılı

çe ve altkattıı iki oda uir mu oah 

bir k.ömurıuk ve bır abaea n 
i~ıacı k .. tta bır sofa uç oda uçutı 
ca katta bır merdıvı:ooıışı v" ıki 
oda ve t k.trık tesısıılııu havı ab 
ap bir bap hıuı nı iatı~ııı. ı.acıu 

varı!miş oıauıunaan me.zlrnr aAe 

Artımı lllll yap.ıııcagı yer gllu, suat, 

'l.'1./ J/'i~U .Pa.ı.ısrte:.ıı ~ucıu 11 t .,4 
dedır. 

1 - lt il gay rirno 11lüa artırma 
Şarlnamesı 4!~ l.:·ıiliJ lılrıniııa.,u ıu 
baren ı;3/·7:l ı Nu. Ue .ı.rabıou fora 
daireı;ulin •. lllY)llll nuwurasınuu 

erkeıln Ctebılwısıi için açıktır 

!Unda yaıı.ıh u1a.ıu.ırctlU.l ıatull uı.aıu 
m&t a1ı.ııak is• •y.ııı1c:ır, ltbıı tıııctnıı 
meye V• 9a 7 • jÖ cıoıyu aumaraJUle 
••ıauriyetıını.ı.." murawat etmııliaır. 

2· .Artırnuıyıt lfUrllll ıı,;ı.a yWU&Hd.a 
7uılı .ıuya,ııtuı yıuctı Jedlouçwı: 
aiıbetiııde Pli.> veya m.Utt bu BıJuınuı 

tıaiııat mtıklu lıu tevdi eulece.ltur (12,) 
I· lııot111'. ...... oı ıuacakıııar,ıa -.ıııer 

all.kdarların ve irWak hakkı aahip 
lerı.ıı.ı.ıı. gayrta11ukul 11.zeri.ı:ıdeki hakla 
rıaı huıııuHe lıLix '"' ma•rllfa ıtıur 
olu iddialarını ıtbu i1Aa tııri.b.ındea 
llltibar11D. 7ıruu ııil11 ıçw...ı. ev.-uı 

millblteJırile birlikte meaari)'•tillli 
H bildiruıeleri icap eıaec. akmı ııaı 
d.• haktan tapu l!uiJile 1aba oıma 
dıkoa 1atıf beci•1141A paylatıauı.aau 
b.arlt kalırlar. 

QltıttriA• tıı•' ı artu .. ıı 
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İnşaat eksiltmesi 
Vilayet daimi encüme

ninden: 
Of kuası merkezisade yaptı. 

nlacak (3595) lira (41) kuruş ke. 
şif bedeHı kaymakam evinın iaşaııı 
21 gün müddetle açık eltsiltmt.ıfe 
kon !muştur. Mnuakkat teminatı 
(~70) lıradır. 28 12 939 taribine 
çatı Perşembe ıriinu aııat 15 de 
vilayet makamında top! oacalc olaa 
Uaımi ncümeode ıhaleaı yapıla
caktır Keşif ve şartnamesini i'Ör· 
mek isteyenlerin her tün encümen 
kııleminc ve talip ola farın mU· 
vakk t te in u .. rılc mezkür gün 
Ve ıs atta eı:c'1meııo müracaatları 

3-4 
ittir k edonltır artırma şnrtnameıılnl 
okumuş ve Jnı:umlu maıa .. aı a!mıf 
ve bunları teınaruen kabul etmiş 
ad ve ilıUbar ol ıınur1ar. 

5 'rayın 11dilcn ımmaııda gııyrl 
ıu~nkul llı,; dda bağırdıktan sonra 
ın çok artırana ihale edıllr ancak 
artırma bttloli rııuhamen kıymetin 
yüzde yolmış beşini buJmu nya 
aatış lıteyenln alacağına ruehani olan 
dıgıır alacııkuıar bulunup U..bedel 
bunların o gayri !Ueııkut He teUJıD 

tıı1111111~ a lcntarınıu moemuuodıuı 
fa;ı;1aya çıkın11zsa en c;ok artıranı u 

lahlıUdil bakı kalmalı Uı.ero artırma on 
b ş lıtln dalın tewdıl ve on heşıııci gU. 
G·öı·\HO Sııh giJnQ nyuı &uta 
yapııacak: artırmada, oedcH ;mtı ııteyı 
ulıı auıc gıoa rııı,;lıunı olan dığer 
a!aouli:1ılurın o gayri mc l U tenıı n 
edilmiş nlaeak•arı mecmunaJan fazla 
ya li•.lı:wak şartUe, uu ı,;ok artırana 

ihale edi1ir. Sdyle bir bedel elde 
e.ıuıııezH 1aaı11 yapıiwuz. ve satıo 
talebi dti r. 

O liityri ı:ııcıakul kendlıiae lba!e 
olunan lcıınH derııa1 vaya verılen 
mllhıııt ıçuıde ııarayı verm111e ihıtltı 
J..ilfarı f9 bolunarak kendııldeo evve1en 
yU.lı ek tulı..lit• Dl11uaao kimae ar.ııetmlf 
oı.ıugu btıdııll• almağa ruı olmax v11ya 
bıuwuuaısa .b.ııuı11n ouooş ıu.n mQddet 
le arurıu11ya .;ıkuıhp uu ıvok artırana 
U:.ale ei.lıtır. ı.lu il:ııtle araınneakı tar.it 
n ıaçu gU.nl11r içınde ydırbeo ten 
hııaaıı olunacak faiı ve diğer sarar 
lar ayrıcıı .tıüme lı.llcet ka1nıaksıtı• 
na11mW"tyebını:.1ce alıcıdan tahıil olun• 
madde Uaaı 

Gayrim(JnkullRr yukard gOııteriln 
:.ı~·l-1140 tari.lıiııde fr11bzon icra 
memurlujtu odıtıında ltbu ıLAa n 
ıo.tııcıltııı ıu,ırma şartııanııl dalre•l" 
RIUICIQı Uu o.ııını.ır. 

İçtimaa Davet 
Taş beton ve boyacılar cemiyeti 

reisliğinden: 
Kurumumuzun ağaç işlerı kurumu ile hirleşmelc /ıoıa

sundaki Karşı lılc.lı arzur.urı umumi heyet kararına bai· 
/anmak izere kurumumuzda kagit/i hütün a%a arlcadoş/a. 
rın 31-12 939 pazar günü akşamı saat 19 d• C. H. par. 
tisi binasında toplanmaları lüzamu ilan ofunur. 

İlan ı·ı an 
Trabzon icıa memurlufımdan : 

Açılı: artırma ile paraya çevri· 

lecelı: olaıı ıayrımeokulün oe ol 
du~u: 

Gayri menkulün bulunduğu 

ıaevltı mabaUcıi ıou2ı auıııaraaı : 

M•lılttin mahaUeıi Hğ' tarafı 

Dede oilu Haci 8ebram verese 

lerı haneaı ve ıol tarııfı ve arkası 
1abibı ıeoct1crıo e1ıu haneıti ve:: 
babçoai vo cepheai yol ile wahdut 
muf ru hanonın 4 biHode J buı 
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Talc.dır olunan kıymet: 
750 lıra 

A;tırmaıun yıpılac .. iı yer, ıün, 
ıta&t : 
2::!-1-Q-iO Pazarte1i i inü 1aal 
14 dedir 

1 - lıbu ırayri menlcuUarın 
artl"l'IJla şarbaamo.terı ~a-ı~-.YJ~ 
tuıbıcıdeo ıtıı.ıareD YJı- 6.>ı ou 
oıara ıle frabzoa ıcra daueaıo 

de herkesın ~öre oumeın ıçıu 

ıııçıktır. ilanda yaz.ııı oıaucıc.n 
ta"ia maıiiaıat a1ıııııııt ıı:ıtcyeı.ııer. 

9J7 - t).ıı numara ıle mewuı ı 
yctıwı;ı;c mürac:ııı•c ctuıell<Jır, 

~ - Artamaya ışlıcaiC ıçın 

yukarıda yaı.ııı ıuymı:lıcuo yuzaı: 

yedı ouçuKu oısbctınae pey vc:ya 
wıııı Dır D•DltliOıQ tı:a.ıu.ı t l.IU:' 

tu:;unu tısvdı ı:dtceklır. 

.i - lpolek s.ıatııoi elacaklı· 
ıarla dıgı:r cıın,!ltlıtrlctı ıo ve ıfll 

faıı. h11ıı.'1 ıııaıııpıtırııuo gııyr.ı men 
-.uı u;ı;ı:rınuc:ıı.ı ı.ı.ıkiııı uıı uuııu:suı: 

fa.;ı; vıs wasratıt aaır otan ıu..ı.aıa 
'ı.ıu ı~"u ua-l tarıUaDllı:n ıtıuan:u 

yırwı ııcuo ıçıaucı evrakı wu .. oıte 
ıc::ıuo uıı:uıı.lc: w"murıyc:tımı .. ı: OH· 
cıırmc:ıerı 11.:ap c:Q~r • 

Aıtııı oatJc haıı.1arı tapu sı 
cııilts ııauıt uhlı.laıı..c.ı satı~ oeue. 

J.roıo vay1ıışınaaınuan haııç ıtalular. 

q - uv.n7rıt il "'uu .. rtır-
uıaya ıştıra.ıt c:tııHı1or. Arurm 
şarl&&aweı:.ını oıtuwu~ ve ıu.ı.ı.ıL.l.llu 

uıaiüınııtı lmı~ ve ouıuarı tewa 
Wt:D ltUJU1 eı ... ış ih.l Vd ıııocır 

1.ıJuııuılar • 

j - fayın edııeo zamanda 
i•yrı moıılLuuar uı; dı:t• Ôa~ıuaııt 
t111ıı ııoora ea çoıt artırana ınaıı: 

eauır. Aac1111t 11rLırına ı.ıeıJ.cU mu· 
nıımmc11 ıuywctıo yuıae yetmı:;ı 

ocııı..ı ı.>Ulm.a;ı; vcyd. •ı&L14 uı • eye· 
DID &!l&C .. !ı:IDB rıJçaaDI OlliD dıgtır 
iUı&Ço.ıuı&r UU!Uüup.a Dtt<ld bUD 

luıu o gıayı ı WdAıtu1 ıle tc:uun 
eaılıuıt a!aCalU•rl oa•cmuundan 
tuta ya çııtıaana en çu' ıaı uranın 
toaoııucıı.ı baıu k•dmak U<'cırı: ar. 

tır111M on beı ıüa ciaııa temdit vo 
çıngıııQOI ıuou "'-'P ttQOll 6 ' liliO 

Trab;ı;on Aıliye hukuk hai.imlijinı: 
Taabzonuo Muaittia mabaU1 • 

ıinde oturaıı ası.. Gilmilfııaeli -

Raşit Kopanın karısı ayni mahal· 

lede Zoytinlilc aolı:afıada Giimü

şaneli Dede oğlu Niyazi evinde 

oturan Oıman kızı Mabiour aley

hine ikame eylediti boşum 1 da. 

vasından dolayı ikametlı:ilıı ball' 

olaııyan m hiour halcltıadalti .ıa• 

vetnameoin T rabzonda çıltaa Y •· 
ni 'fOI ıa:ı:etesınia 9 kinnıu evvel 

Va9 tarıh ve 2647 auaınalı nuı· 

haııile ilin edılerelt tayiA kılına• 

2•) -12-9.19 Çarıamba ıOnü aaat 
l4 de ın .. hıtemeye gelıne•ıı v• 
vekil dahı göı.ıderwemif oldutu•· 
dan iıyabında muhakeceye deva• 

edılereiı: gıyap kararının tebJifl 

Ç ıı muhakemenin 17-1-940 

çarşamba ıfoü Hal U de taHJi· 

ne karar Yı.ırılmıt o1dufuadaa t•· 
yio kı1ıoao güode ıaahiourua .,.. 

ıetcn veya vulcaıetea mııhltem•1' 

6d•.n..:sı ve ış >u ıı yap kararı•• 

arşı Kllou u aaüJJt:t zarfında iti• 

r11ı. etmeııı ı&ıtsı t.akdırde ıııubalır 

uı;oıo ııy..ıoıada bıtiri1eceii ıa1>HI 

ınıtıtıııoıua ıtaım olmak ü:ı:ero ı•• 

2cte ile dt: ııao otıuıur. _____ _._.,,,.,.,,-

.'.>.au i'Uau aynı ualte yapıJ•''k 

..ırtırın" ı)ı:CJcıııJc aat14 ıatcıyeıılD 

.uac..ı,1114 rı.io; ı ını ol.ıo dig-et al•· 

caımıaruı o 'ayrı menltu1 ıJ~ tt
w111 ea,,wı~ w!dC<ilclar ı ıaccmuıı&>dall 
te;ı;.ıa ya ı; ıı..uaıt ~artııe t:o çok 
01rtıran11 ıtıaıc c:ı.ıuır. ı.>Öıl• bir 
cuc:ı cıuc:: eı .. U &De.ıı:ııc ıhaJo y•P1• 

... m .. ı; s.ıl ş L ılc::oi duşcr • 
o - udyıımesaır.uı ır.eıdıaiaa 

ınaı:ı: oıuoao ıtııaııe tlıtı bal veya 
v.::rııı:ı. wuutet içınac parayı ver· 
wezsc lilıi•C Jıı;a. oı&ı ı teıın ouıoarak 
ıı.c:uı.ıısi .. uı:u evvel ea yukseır. tek· 
uac:: ouı~uau ıı.ıms" au etaııf oJ· 
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Vu· duıı: u oc:uc::de aııne 2'1& ı azı ol••• 
vey1A Dulı.ıı.uııaz.a bt:m110 oao•f 

'un muddcUc artırway• çıkarıJN' 
.:..ı ç ... ~ ı&ı tı. ııııa ıbaıe edııır . lıLi 
lllaıc: &ClilllOQoiUtl İ&rit Ve reçel 

•- Oı "qda 
'Yzuud 
tieri, "uuu:r ı~ınue yıizdo b•fdea oe••P 

uıuu .. c .. r. .t.ıız ve dİidr zarar!•' 
ı:ıyı.C..t uu .. uı.t tıacet ıalmakıı•·' 

wew.ırıyc:lıülı;ı;co aııcıdaa tabfil 
viuuuı wcadao {~43) 

.. Gııyıı uıenıtuılar yukar~ 
~o.ııtı:rııc:&& 2l-l-~40 tarıbi•d' 

ı "'b"ıJu .cra mııaurlutu odaııod' 
ı oı.ı )t.Ja er.,en f&rtaam111 daırHiod' 
utıl•U.ıj'ı ıll• olua\lt~ 
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