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Ozuuokı.lt : 121 • 123 - 125 

17 mcı yıl 

20 ilkteşrin Pazar giinii gene 
Nüfus sayım günüdür 

Mihver devletlerinin 
Balkanlardaki fınldaklan 
Almanların Rumanya' da mevzi almaları daha 
evvel Balkanlar ve Sevyet Rusya ya karııdır .. 

D 
tıne kadar ıelen ha· 
berler, Almanların, Ru · 
manya'ya iç fırka aı· 

ker gönderdiklerinden ba • 
hiıti. Dün akıamki radyo 
haberleri Rumanya'ya ıön
derilecek Alman ~uvvelleri 
nin on fırkaya baliğ olaca
ğını bildirmektedir. Demek 
oluyor ki, Almanya'nıa mak· 
saclı, hiçbir tevil kabul et · 
miyecek fekilde açıklamıt 
bulmamaktadır. On fırka 
aıker Romen orduau'nun 
•taiı. yukarı a,te biri de· 
mektir. Bu kuYv .:t karııaın
da Romen orduıu'nun talim 
Ye terbiyesi deiil, daha zi
Jade felce uiramıı olması 
-.ıcak bahis mevauu olabilir l 

G~en yaaımızda da ıöy · 
lemiı oldupmuı yeçhile, 
AlmulanD makudı, Ru
aanya'da mevzi almaktan 
ilı.vottir. Al•aalar RamaD· 
Jaclaki hareketlerinin bede 
fbai, logiltere olmak . üzere 
ileri allraekteduler. Guya, 
Ttırkiye yol verirse, İngiliz 
denis ve hava kuvvetleri 
boğazlardan ıeçerek Remen 
Petrol kuyularını tahrip 
ederlermiı, Almanlann Ru- · 
••ayada kunetli bulunmak 
laıamuna biuetmı olmaları 
bu milllhaı:adan ileri ıeli · 
Jormuı. Harp maab;ile aa
ı. telif kabul etmiyen bu 
kabil mütalialarıa nekadar 
lllilnç oldup meydandadır. 
Alma11ların Rumanya'da 
•eyu almaları, daha evvel 
balkanlar ve Sovyet Rusya· 
1• karııdır. lniiltere, üçüncO 
derecede ıelir l 

Al••n••r, R•manyada 
lleıi ve mevki almakla, her 
teydea ••el, So'l)'etlerle 
Balkanlar aruma firmek, 
S.•1et Ruayayı Balkular· 
claa uı:aklaıbrarak Balkan 
itlerine asla kanıtırmamak 
ıayeailli takip eylemektedir· 
iv. Aa.laıılıyor ki, son Bren· 
1aer mOllkatmda ltalyan Baş· 

• •tkilinin iararla ileri ıürdü · 
İl teklif badar. Sovyetlerlc 

8-lkaalar arumda bir Alman 
leddi kurulursa, beri tarafta 
ltalya, Balkanlarda iatediii 
libi at oynatmak imkio ve 
fıraatıaı bulacatına kanidir. 
lialbuki ltalya ne olursa 
olsun bu makıadına nail 
01•aııyacaktır l 

Diba akpmki radyo ha· 
berleriaden mihvercileria, 

' Iİ•di de Yunaniıtandan 
l>aıı taleplerde bulunduk la· 
tlllı Ye Yunan Baıvekili Ge 
"'al Metak1aı'111 bu teklif· 

leri toptan reddetmit oldu· 
ğunu anlıyoruz. Gerek Yu· 
goılavya Baıvekilini.ı aon 
beyanatı Ye gerek General 
Metakıaa'ın mih•er elçileri · 
ne vermit olduiu red cevabı, 
bu iki memleketin mihver 
manevraları önünde boyun 
eğrniyeceiini ve kendilerini 
ıonuna kadar müdafaaya 
azmetmiı bulunduklannı 16• · 
t~rmektedir • 

•• • 
Almanlar, ıimalde İngil-

tereyi mağllp veya auUae 
icbar edemeyince, harbin. 
iıtikametini değiıtirmeğe 
mec'lur kalmışlardır. Berlin, 
Roma ve Brenner konuıma · 
larının hedefi budur. ltalya'
nın Afrikada Mısıra kartı 
giriıtiği harekatı, tek ba
tına muvaffakiyetle sona 
erdi remi yeceii aalaıılmıttır. 
Halbuki, lo~ltereye yalda 
ve orta ıarkta bir darbe 
vurmak ve Akdeniz hakimi· 
yetine nihayet vermek li 
zamdır. Çünki, İngiltere belki 
bu ıuretle ıulhe icbar edi · 
lebilecektir. Bu itfaarla, Ak· 
deniz havzasını, .,..hayat aa 
haaı değilse bile, lıaarekit 
sahası haline koymak icap 
etmektedir f Ama naııl ve 
ne suretle? lıte merak edi· 
len cihet budur . 

Almanların, Rumanya 
hadiseai üzerine, Sovyetleri 
bu kabil mütalaalarla iknaa 
çalııtıklarına füphe y~ktur. 
Türkiyenin, kendiıini alaka
dar eden vaziyet ve hadiıe
leri naııl karıılıyacağı te · 
mamea malum bir keyfiyet
tir. Mih~er devletlerinin Ka · 
ra ve Akdeniz iizerindeki 
tauvvur'arı, bizim kadar 
ve belki daha ziyade Sevyet 
Rusyayı en1iıeye ıevkede · 
cek bir malıaiyet arıetmekte· 
dir. Sovyetlerin, bu neticeyi 
ayan ve beyan görmedikle
rine kani deiiliı: ! 
Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Maçkada 
umren faaliyeti 
Tran$it yolunun üzerintlı 

bulunan Maçka kaza11tız son 
zam11nlard• bir takım eser
l•r ylkseltmiıtir. Yeniden 
lnı• edilen Belediye binası, 
kaymakarnllk evi ve s•ir 
hususi binalar bu cümle
dendir. 

Önümüzdeki yıl kaza 
içind•n geçen yolun beton 
asfalt dösetilıceği memnu
niyeti• haber ıl111mııt1r. 

Türkiye ve 
Balkanlar 

Lontlra 18 ( A. A. ) 
R••t•r biltllrig•r : B•llca11 
•••ig'tl tiinii •e!lsaıı ol· 
nıalrtıı deoıım eıliıor ve /aer 
tarafta, 6ill""'" Voıinıton 
d• 6iigıilc /,;, ıigaıf f •allgct 
lcagdediligor. lnıilter1ni11 

Tirlciıetlelci bdıiilc ı'çiıi 
diin hrıricige Vılcili ile 6iJ 
rüımüıtir. Bügtilc ılıi11i11 ir1-
tib2ı ıııtlar /el, Tirlclıı. bal
/can f1asigıtlni •ahim tılalc· 
ki ıtmımelctıtlf r. S•f 11a 'dıı
lıi l111iliz elçili lıta11bala 

ıit,,,iıtir. F(jlcat •öılı11tllli· 
nı ıörı ılçi11in 111etıU1rlııtl 
m•laı•ıa ilı tlılil, a11ct1i 
birlcaç fİİll lıllrola•t 1~111 
lıta•ll•l1a 1ıl111l1tir. 

ltalıan tt,.ıllti Y•naniı· 
a .. rind~ "•••m ıtliı•r. 

Yunanistan 
Mihvercilerin 
Taleplerini 
reddetti .. 
Le11J,. 11 ( A. A.) -
1•gn1l• ga•ıgor: Qtı11erel 

M•talcıas MilafJe el,ilırinl 

Aa6•l "'"'' "' elçilıri11, ita . 
i4,,.etleri na•ıma llıri •iir• 
dülc.lırl 6ıitün talrplırl rcd
tlıt•iıtir. 

lngiliz 
Bombardımanı 

l•,,Jra il ( A. A. ) -
/,.gili• taıgo,.lerl tlıin alc
ıam Fra1111• ıalılllırlntlı 
baıı gerlıri ıldtlıtle b••
barJıman dmiılırtlir. 111/i· 
11.lcların ıiddıtlnt/111 Rı11 
••hili sar11lnuıtır, 

Valimiz 
Kazalarda 
Muhter•••allmi• 01111•11 

S.6r1 Atl•l 20 Blrlncltıı· 
ri11tle 11apılacalc 11.•f•• ••J•· 
mı iılırlni tılır•r tetlcllc •ı
lemelc ibıre lı•••lartl• te/
t ,.ı!erinı tleo11111 ttn1ılıte o 

lop 6aı•n tlı Sarmını '" 
Ofa ıltmlıtir. Vali111bl11 
ııç valclt afltlıtlırl m•latı· 
mtldlr. -

Bay N. Esad 
Ulusoy geldi 
Tr•bron ve P•lathane 

tütan bakım evlerlntl•ki 
stolc tütü11l11rln v•zlyetlnl 
ve cli/}er tütün amjarl•rmı 
mah•llen tetkik etm•k 
Dzere, lnhl•arl•r umum 
müdürla4c lmalAt v" •tok 
ıub~•i müdürü Bay f'furet
tln Esad U'u~ay ~DokQ 
posta ile lstanbulda'1 ,.11. 
rlmlıe gelmlıttr ~ 

Alman hava 
hücumları 

Londra 18 ( A. A.) -
latıo11 t1• tlaluli emniget ne• 
~•retler inin trh/iğl: Din ge
cı tlüım:m taggarelerlnin 
lnıiltırtnin ca11up ıarkiıi 
tnrinde mületıtldit a,aı lar 
ıopm:ıtır, Bu hücıım!aTtn 

6aşlıc.:.l•rı ço~ ydkstlcten 
açara avc« tay!larttleri tara
fındmn gapılmıştır. ~ıiy~k 

•vcı lcuo oıtlerimi~ la1r ta
raf ta tlıiıma11la temaıa ıa
çırelc tııe66üılırini tlajıt· 
,,,,,[,.rtlır. Pelc as diiıma.11 

lagıareıl Lo11dra mıntalca-
11110 tirınrj~ neaoa/fulc ol. 
111111/ardır. 4 Jaırnan tagga
rııt öıürj/müıtllr . 
~ 

-. 
Tütün kurutma 
müsubakası 

Kazananlara mükafat İtalyanlar1n 
v e r j ı d i benzin ihtiyacı 

11/cçcıabat (Hususi) iyi 
Milli Müdafaı:ınr• le rı a • • i 

ve bugünki f•nnin icap et· ,,..harrilc.ı hrınıssn•n ııml11i ••· 
tirdiği şerait altınia tütün lı:err •e ı ktliıodi b•lu•tltat• çok 
mahsulü yetiştirip v• elde •rJlıi,..lilr. Daltild• ham petrola 
etmek için zürrai t~svik 6ula11mtı•a• oe ıahat le.m pıtrol 
maksadiyle Pulathan• lnhi- lıtlhıali111 •• mücavir mtmlı· 
sar/ar idaresinde tertip edi· 1ce1ı.,,1,,. 'uhalin• irnlr.ti11 6-l•-

•ıgcn bir liıolet, harp içerıind• 
len ·iyi kurur111•., mü saba iiiıülc. miişJcilata Jiiçar olur. 
k'1s1nd11 birinin mükafat O· Bilgük lıarptlı Fra11,. ••' 
lan 50 llr•yı orta ınahalle- 111ahralc giiıiindın ,,.ara. lcaltlı~ 
den llsiye Cumurcu, ikinci /•na vaci,et, Klımanıon•n-Vıl
mükaf aat olan 30 lirayı da ıoH 17 mert 1911 tarilall tılı· 

raf ile it barıu etiır : • .... Beui• 
nıfsi Pulathane mahalle· .z la ı ilt.aali11in •anlcatı olrncıı •" 0 

sinde lifi Serdin kazanmış· ıaırl ,,111,.;1 ıalla clctll,.. ıallr. 
l•rdlf. olacaktır, ö11üm4ıJıld ••laa,.• 

Bu mükaf atl•r kızamız '''" için 6ınıl11 !can ( lnı"11 ) 
k•ymakamı Cemal Gökten lcaliar ıhımmigdlltlir. • 

Bl·r Alman gem·ı .,. ınkis•rl•r müdürü h•san 1"11,a•a 1r.01; ,,.uc1artl• ,,.,. 
rol ıoi.t•r, kömür ti• •ec•t ol· 

Erk•nı11 muvacehesinde mu- ı. ·ı ı 
kafl'lesı· tahrı·p "''"''tından t•m•ııü tari~• • g• 

sabakayı k•za11a11 tütü•cü· tdila.al etiilımu, Jtolganlar Ar· 

d·ıd• /ere verilmilfir. 11Hutlalcta iki maltclJ• ,,.ıroı 
8 1 1 Zürram iptitl•i şeklide amid ,J,,,İc Arnau•tlııl• iıı•l 

L•rtdr11 17 ( A A. ) _ eld• ettitJI mahsulünD d•h• tttll1r, fakat amdıılcları çılc"'•"' 
iyi re f eanl ıartlar altm'ı Harpden öıtc• biitıJn ilati1•cı11ı _ 

l111lll• atrlirallılc floiresinin Ro•an*ay " R••ıatlo.11 ,, .. ,. 
t••ll;i; Üç ioıı vap11runa11 yetiıtirmesl içi• bu t•ıvllt ıliın ltalga, Habeı hcrbi11tl• "-

ilci hl l i . _, resil•ıinin yakin bir •tide A Jga •• "'"*' ıım s nuen 11a~11ıark .,. ıcrki vr•P" 
"'ılrelclcıp iir Al•1111 6•mi llariz •urette semeresini gös· rapılan '9 ldhtıl•t ıolaıaıı• ,... 
lrafll11i talırlp ediimlıtir. terece,ine ill•nmak llzımdır. niyeti, şiya•eti11i11 başlıca 0 • 

Ban/ardan 6iri 7000 toni· KEM/il ONUR laattını lışlcil ıtmılct• iJl, hatta 

l 
ı--V----d---1----ı italga ıigauti Jıaricigeıi 60 gol• 

latolalc o •P di;erLeri iıı atan aş arın Cıltrelta •• Sii••ıı• •aatır•11 
tlahrı lcdıülctürlır. Kiçük/er. Jalaa igİ ffflkmlceıiı ıol• ol.,.lc 
tlın 6ir t.ııHsl batmadan nazari dikkatına tercih elmiıti. Fakat 001ıJ11 /ttılg• 
111.filalc ıtrniıtir. 7 htn to. oıı golla"ı h<1kim dıji/Jir. /,.. 

Dükkan ve magw azalar· Alc J • La/cimi· 
ıailatoialc. tliiır bir Alman fill& /iloıs•ull •'"'" " 

. l J l 6 dan almakta alduğunuz her· ueti ılent~•·· ltalıaıti ol•-" 
gımıı nı uı lor pi isa d · • 6 hangi bir eşyanın fiyatnıda ldlı•latı 11un ıtrnelctıdir, a .,. 
ıtmiıtir. bir fazlalık hisaettiğiııiz tak· oeile ltalıa 6iiıilı bir horıUt 

,--•- 1 dirde milli korunma kanu · planının tatbilci11• c•ıaret ıtll#• 
V• • d ·ı · ıldelci •tolclcrı i/ıtiı•tlo ı,ı e verı en nUDUD hükümlerine istinaden remıgor, . it.Ti 

derhal fatura talebinde bu· ıarf• mıcbıır it.alıyor. ba ıt • • b• k 1 tlonanmaıı Alc.deniıtl• ftıtıllı•t 
yanı ır arar. lununuz. f abii fiyatından •ahaıına tıtılamcmıştır, ••""''' 

f --• l t k . t" Al tartırfıı11Ja11 Viıi l 7 ( A. .4. ) _ aM&lına ma ıa ma ıs ı- Romanıtının ma11J1• 
yc!Dler, fatura talebi kar•ı- iıaali os petrol iıtilı•alatı~ın 

Hafla• 6ildirigor : Dünden 7 
• • ı 11 tıılcı/tlt 

ıında sokuşturmak ceıare- artmaıı lç111 ı•P1 0 
• • Jı Jc 

lti/J•ren miitarelcenf 11 defJa· ltıılıa tlıtiyccı111 temın ' " 

"

-' tini aösteremiyecek ve sı"z ı ı· · ''ra mı mıi cıtlinc! harp malze· a ıloncnmaıının ata ' 1111 
"' • • 

m•ıi imali, ithal 06 ihracı de normal tarzda alııveri- l.alıg• imkan bulabil•tsi 'i'': 
tinizi yapabileceksiniz, mali aaniır, f4Jci Mmr lıor• 11 

gaıalc edilmiştir. J,,.a/i me- İHRAÇ OLU A tıntla de11i•• şol ce1111/11nı . "":'_ 
nıtliüın l.'lrp malsımeıi lca- N CAK I t1oııa11111ol•r• ıt• ""' 

.J MALLARA Aı·r talyanla~ itolıo.dtın ile· ra, ••nl• fit hava lıtırbinı cenahı hımaı• .. i 
ı•rar ıildltlar oı mihim LİSAN mal apı/maıına gardım ,,,,.., S ,,,.fttr, artık italga11 Jo11anmtı• 
mati, 111ahareb:Jtlt1 lcalla11ıl- T ALEPNAMELERI '""n hcrılr.ota ııçm• •0'"11'

11 

1110/c ıiscrc 1apıla11 nıalcine- faJı•t ilr tlono11• 
lır ,,. 111ot•rları, 6ar•t '11! /d;ıni•l 111 l•mir mınl11· ııılcloı"f!:;;t ıemi otlıdi ilı 

le • _ J / /el l mtının •J tlın• 
infilalc 111adtlıleri •• malıa- a tıc11rıl muatlr Ü eriı ı defli o11/crı ıı•k " ıuar1 • i ıı 
rebı ıaderi tıılcil dmılcte: tlaroc•I mütlürlülclerl tara- '"'" gani pırı•1t01i11 lef/agel l' 

fı11da11 '04rilmekte olan tla- 1J111ıemigıtlınir oe lctgmetlın '1• 
tltr. Harp malsemeıinin ila- _, ilah/arla mldlalt11 it• • 
roç "' itlaali laalclcıntlalci r•~ llıanllar ııaın iandcın moa•; s maıı galcın teri/adı 
hiilcümlerı ma/e,a/ef el ed~n- 61g '• luisatları hülcümıtı• :;; iir o;,:,. rn11lıard~•i lcaıl 
lerı "İ" cızalar verilecelctir. ıatın alınan ılrlcctls • "' etmımiıtlr, lnılli• don~11:,•.;• 

det1let dair•lcriglı ı•pılan lr.ımlgıt .,. kııflgıt _,-' '\~ 
1R11/%eme m•lcaoılıler' vı /•iletir, Jt11l• harpl1Tinu• tıcrıJuc 
dıvlet o6liıasg•nları talcıit- ıör•iiı tlonanma~1•r ..1malı1ar1b. Çocuklar1mıza 

Bayramlıklarını 
Hazırlarken 
Y•rclım• muhtaç doğan 

yavru mlll•tln şef icat slne
slade barımr. Çoculclarım· 
zm Bayram'1klat1m haz1t· 
/arken ldmse$IZ yavrul•rı 
d• ••vlntllrmek i'ln çocuk 
Üll'tlt1mt1 Kurumuna da 
,ar~ım elinizi uzatımz. 

l · Lı ,_ !. I " ct1a11l•J il •• ,,r "· leri •• emıa t I '" mu"'a111- sa11e1 arı11 SELÇUK 
lılır olalc4mın• Jı6lolcoja 
t•lıılı olunoc•k mallar iflll 
liıatu tafrpnomtleri Tı•aret 
Vık•letine tJeriltcelı t1• mu 
011t•l• Velı•l•tf• telcımmül 
•ili rilıcılr.tlr. 

Fiyat Morakabe 
Komisyoau 

Fl11«t Mürolctıbı KoT&iıyorıs, 
lhtilctl'" m•11li1111 t11rmlgı11 /aa/I. 
pliM ti .... ılıadtedlr. 

Gidenler 
Şehrimizde bulunan 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Müfeltişi Kayseri mebusu 
fi. Hılr.ıi Kalaı ve mebus· 
lar1mızda.'1 Faik Flhmet ba
rutçu Eg• v11po ri 1e lstan
bu'a hareket etmiıtir. 
lnhi•arlatda ~ 



Doğdukç~ 

Taksim yolu 
Uıunsokak - flyafılbo 

caidesiai amuden kese11 
Teksim yfllu, Tak~irn mev 
kiinae pırkeye •ünt•hi olı· 
rak. sinema yanından, Tu 

ı an öte/ine k•d•r uz•makta 
ve şelırin en işlek re şeref// 
bir ••mtl ol•n ( Meyd1J1t ) 
elan iütün çıplaklr~ılı seyr· 
edilmektedir. 

Boztepe s•thi maiiilide. 
Llm•na, Belediyeye, P6tk11 

11çı/11n Taksim yolun~n. Su 

tesisatı s•be/Jile har p Yd 

kellm nin tam manasile tu· 
rl!b olan va ağyar gôzün 
den uzak: ikinci, ücünca 
derecetleki yollar ve sokak 
ı~r gibi terkedilmesi müm· 
kür. olamaz. 

/Ju yol. her ltJllJf tan ko 
/ayca görülebi1'iği gibi, Mem· 
leket ha,st•nesine giaen ro· 
!un mebdeidir de ... 

Çok eski almamasını 

radmın. arazinin fazla dik 
bulunuJund•n yavaş, Y•'faı 

gıvs•r•n şosrf. hele şu son 
y114murd•n sonr• tem•men 
kıımıı re bozul•ustur. 

~ur6,lllln pek •ğır bir 
•ısraf ve külfeti i•tilzanı 

ettlrec•k derec~re gılm•ien 
evvel yıptırılması, şüpheılz. 
menf aıtımız /cabınd11ni1r. 

Şehrin 6Ütelliğil• •lakı
tl•r ol•a bu işe el konu/
dulu giın. hl/,, ne m•k· 

s•tl• ve n•sıl bir ihtlyı~ 
hisıil• •çılt/Jjı anlasıl•m•· 
ya• T•kslm ıu deposu ar
~•smm ve tliger bili me· 
z~rhk ,-erinin i• düzelfe 
konu/111asın1 i•teyeceğiz. 

Talebeler 

ve Otobüs 
Lisen!n K•v•kmeydan

lci reni binasma nakli h~s• 

bile B•lediye tnrafmdan bu 
semte tahsis edilen otobüs
lerin, mevcut ihtiyacı karşı 
lamaiığı. g•rek l•lebe veli
lerinin ve g•rek talebel•rin 
1Jrdı arısı kesilmeren şika 
yetlerinien anlaşılmaktad1t. 

Mersim dolayisile s•y· 
!iye h•tlarmtiaR ç kilen 
otobüslerin. müstahd11min 
k•irosu kısmen muhaf •za 

edildiJint1 gör• clıh• kısa 
re d11h11 iktisadi olan bu 
hat üzerinde iıleti/meleri 
muvafık ols~ gerektir. 

Gacen Kışlar. müş'eri 
sizlik 1üzünden garaja çeki
len otıbüslere, munt'1zam 

v• devam/J müşteri bulduAu 
şu zam•nda. paydos emri 
vermek suretile. çocuk/an 
mızı müşkil mevkie sokma· 
mn ne dereceye kadar doğ
ru bir iş olacağmı bileml· 
yoruz 1. 

Reisimizd•n. bu yoltlaki 
1ikayetlere son Vt!rccek bir 
lsaret bekliyoruz. 

ÇULHII 

Yeni Tütün Mahsulü 
9/fJ m hsulü tüıünlerin 

demet vapma işine bütün 
mır. takamızd11 b~şlanmışlır 

Yeni mtJhsul ~.5 milvon 
kilo o/artık tahmin edilmi$ 
tir Mah~ulün avans/anma 
isi devam atmektedir. 

A i LE HEKİMİ Yeniyol'un ilmi tefrikası 
@·-
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No. 13 ---Dl' 'ÜL TÜRÜ Yazan 1 
Soğuk alğınlığına 
yardım eden 

amiller 
Mu '<•vemetinisi ve hr:zga· 

tiyet/mizl 6ir~•lc to.rslert/a 
••altırz•. ll11rrlcrJ11n b•zıları 
şsnlttriır: 

1. Uglcuı•slul!. 
2. K4fi d•rec•i• lıaw•landı 
rılmayon otlal•rtltı •111nııuı .~ 

••!lal' mak 
J. H"ttirıden ıiyade ıa'ısm k 
4. G rtyrisıhhl fi• vakitsiz. 
feıadıfi 

5. Tt!midijt! riayet etmemek 
6. Açık h v da. idmen ele. 
Jikliii 
7. Vücutlrm sntlunın su .fu• 

retlırle ı•i ması, nt"-seld : 
) T,erl•gİp. lılmen ıojamttlc 

h J Gırgrilıhlat tlhireler 
c) A alı/11.rı ııl,,,.tmolc 
d ) H •G ccrt!ganınd• 1ı.,e. 

/"iliz tillrmak fJ• •tıırm•R 
Nısl« lt!t/ı:f1İıinin n•tİC!· 

•İll~ •min olmak için laoı
t11lılı es111111ntl• •ır •eva iki 
gün g•lmı• m•*va !l•mılc 
fa••'•• ol•n•r. 

lıltlc.ropl•rın he••!I• ih
li6•cı ••r 1111Jır 7 

Bıuı milcr•,lar ha••ıı• 
••ııı•m••l•r. 8c•ılrı11rı ctı 
h•••ıı• gertl• tlaha ça6•/c 
ı•i•lırl•r. 

Sutl• miler., ••n111Jır ? 
V11rtlır. H•ttc 111 lıml• 

•• 1af ,.., .... ••l•rınitı 61-

lı milcrtp ••''"· Falcet •• 
•ilcr•,l•r ••r•r•ı•tlır. D•r• 
ıal•rtl• 9el ııdlvep 6•la1tur. 
S• lc•ı••tılır.. milcroplar 
ölar. 

Milcroplcr l•pl• tir lacl· 
tit!11tl 111ıerl•r? 

Mikrop olmıgon yerler 
'Darmulır? 

Açık dc!nir.lerde ve I '11'Q· 

tl.a mikrop yoklu•. Şiddetli 
soirık yerlerde pek 11z milc
r•p ıaşıJtabilir. 01111.n iıln 
kutııplcrdı hemen hemen 
mikrop ~oktur. 

Miler ota n11sıl biliriı? 
Ar.c k mikroskopla hu· 

lc.r•lı mikrobu glre•iliriz 
Mikrop bir milyon tlef « bii· 
61İ.tüldüii'i sttkıt lııir ine uca 
IMtlar göriJ.nür. ı\lıkroslcop!a 
ialcıldıiı ıaman bile mikro-

ban ci:ısi i lanıyahilmek İçİR 
uıa müddet ttc.rüoc ycp
mak lazımdır. 

Mikrebu ne zaman 
gördüler? 

M krobu ilk d•f a ilk 
miltrosko keşfedildiği za 
m n gördüler. 81 dıı on ye. 
dir·•İ asrın sonlarına dojra 
mü.mlcün oldu Mile obrı ille 
Jef o. g~ren bir Holô.rul.alıdır. 

Mikr p faydalı mıdır? 
muzır mıdır? 

ıö•ür. T1ısit/eri de hczım. 
sıılrk, Zatür1ic, Z r.atdlc~np. 
ıdp 'e rıza~•rp giderı bir so· 
iulc cılgınlığı ile başlar ~' 

1 
@-~ 

ı • M. Alap 
Fi DiK Zİ AA Ti 1 Es~~~:~d~iraat 1 

Jl&A--........ ---· ...... -
ıtssiz $ tlasız •Üc•tla ger. l - l1ğaçto bütün kurumuş. hastalfJnmış dallar 
leşir. Ajzı sıftr mısl!iesfn- kesilir. 
dt oltluğandan lıı!..fta sıJ.h2 J I - Birbirin gölge yepnan, birbirin! m11ni olan 
tinir. ,ek f ennl•şaıcı;ı bir dtJll&r kesilir . 
sa"' ııa kadar ltiı endişe c; 1l1 - Obur d il r kesilir. Çünkü bunlar ekseriya 
t t!ltlı rttnrz. Öksüıük. J, i yanlış bakım vüzüf7den ağacın yaş// kısım/arından çıkar· 
ml zoJJıf lık ıUtikçe wücat far. Döyamklı değillcıdir . 
tan tir ş,,.,, tıe ~"6et onuu OE!YÇLEŞTIRME: 

6tt1lıca iraıulır · Yılhk hizmetler 11rDs1nda gençltıştirme de mühlm-
V er~m irsi değildir dir. iptidai şartlar ltmda olduğu lı11/d~ Oirtısunda 250 

. ~ P~k ıa:ıık, f•lco.t ne ga. s nelik fmdık ocaklarıns '' stladığım.' gör fmdık 7 50-2.;" 
p rıınıs. kmlırindl'! gGzılı sene Y~1 rn11kt11dır. Fakdt verimli bir lmdıklık temini 
itli. ailesinJı flım!m var!., içiR lmdık/Jğı 40-jO srmede bir yenil~ştirmek veya 
tibi itılilc cirnlelt!Ti tJCaba gençlrJJfırmek 18zımdır. 

kim lı l'flamiştir? Bu görü· H sfal kl~rl yıpr~nmış, yalmz meyva dtJlcığı teş. 
tashılı etmıliJir. zir •erem kil ed!n, zalf kal nış ağ:ıçlarda erkenden genç!eştirmt! 
irsf tle;iliir. insan cncalc tatbık Pdilir. Fı dığı geRçleştirmek için kısa budama 
c l· ba:ıı htidfldın t' ariis yapmak ve toprcu}ı muntazaman işlemek f4zımdır. Oenç
edu. Vı rrme t talan kim.· leştirm hu-ldması ağ CJr birklç Ulur g(;zünü bır1Jklık
senin ld11et ed~ttği wclnız tan sonra tam men kesmek suretiyle ı'apı/Jr. 
~edadı d~iildır. Doktor Pe. FIND!n HflST!il/KlflR! 
ter demiştir ki: •Çocuk 'V • 

remli d.tgil. fakot h"bili te. Fı dık dal/ rmın dehe g~nç iken bozulmasına. fın. 
d,rrun olarr k doğar .• Bir. dık yap aklannm çok olmasına rağmen vazifelerini ya. 
ı;oHk tteremli lcimse/,,in ço l pamamalarm"', fmdık meyvasmrn ke nale gelmeden eve/ 
culcları ı~;lam oiicutlu ole· dökülmesine bir amil de hasta/Jklardır. rındık hastalık· 

Hastalıkların /,ir91Jj1J.nt1 ralc. yaşamaktac/ır. Fenalık, lan çok olarak zaif ağaçlarda, kuvvetsiz topraklara ma· 
milcroplar jtıbtl>/11.t '8erir. f sagıf cijuler gohat şüpheli lik baqçelerde görülür. Bunun için hastalıklarla mücade-
01111n için lterlc.11 mikroban 6ir tc'tlarü5tcıı l!İgade hayat lede ılk düşünülecek şey ağaçları kuvvetlendırmek. top· 
fena bir ııg a!Ja;unrz san· tar:ıınca. oe sıhltt elmıgan reğı is/ah etmekt1r. 

netler. F•lcat /,ası mikrop. mahitlerde T.1tflcuttor. Diğer Fındığtn hosta/ıklafl pek çok he de bunlar için de 
lar •11rtlır /el f •gtlt1.lıdırl r. tı:reftan ıbıoegni alkolik, büyük zarar yapim birkaç tanedir. 
H11tt• Jogdalı mikroplar /"mtili, •ahim hir hastalık Türkiyede mevcut fmdık hastalılf/anmn bir kısmmı 
mu•ır mil<roplartlcn dr.lıa tatt sonra nılc.alıet halirıcfe Prf. Müi/er. ve Prf M ltovas tetkik etmişlerdir. 
f•ltar . 6alantın, tJıga ıatltce gaşlı Biz burada yolmz kati olarak tetkik edilmiş birk•ç 

klmsel~rin Jaha htılkte iken hastaltktan bahsedec ·ğiz. 
Akciğer Veremi lc.endtlırine •ılıht 6ir il1.ti- 1 - Dal Kuepsi (Prf. Mililer.} 

T llberculoıe Pulmen.aire maml« t.:bll •1r laogotl ma Yüksek irtifalardoki fındıkliklarda olmaktad1t. Bu 
lc1111emıt o•rilmi11en scııf, hastahk dolayı tiyle fındık hasilatı münim miktard• 

Korunma ve tedavi 
Vıır•m •n zigatlc g1111ıl

m ı el•n laaıttılılcl11rdan •ı
rldir. Vcr1m bütin mımlı· 
lccll•rJı •e iüttin ikliml11r-

cılı• ıoaalclGrın lı~pıi , azlilır . 
f1Br•m olma;a istidatlıdır. Hastt1bgm amil/: EUMYCETEN fasilesirıe mensup 

Zgfiıet nllicesi oıreme bir mDniardJt . 

Bir 11tilcr•p miHit 6ir cı f•tt.a.lı;ını ıöıtermektedir. 
,,.u/ıtı 6alar 6al••• ı•ial- Ba laestalıia lat!r ya#• ga-
1rtalıı 6a,l•r. ia ç•i•lm• kalanılır. O her ıuva, ~ıi-
11ıtiıeıi11de t/11/ı&l 6ir sirü •atlan her lcıımıno arız olar. 
milcr•p ltaıll •lar. Ba mik· HagfJaalarda {}t bilhassa 

istidadı olanl r husu t sıh· Hastalığın t nınması : Dal kabuklarında lekeler 
iti tıd lrlırı ntür11caat et- doğar. Bılah re burad ki nesiç/er ölür. Cıv8rdakl aesiç· 
mılidirier: Açık haoa, gü.- /er de (ur) yapar. H•st1J/Jk senebesene dev•m eder Tı
neı i4man, igi bulenme. rll büyür. tahallül etmış haşeple dolu ağzı açık çukur
Yalı.ı• ha tfdhirler lıirıok cuklnr husule gelir Nusg böylece ceryanrnı tam y11pa· 
oercmli çoculcları tabit lıa-
gata iatlcgı l<•fidir,· •ira 
/lir 11•ııntla ı.eulct" ••rem 
müstu11aJır. Sonraları ise 
çolc ıörülar. ÇürıA:ıi aelciz 
ı•ıı111Jcn l•~la olen ,ocak 
Ltırıtt güı.de 85 İlıin ukde
lırin• ılt.serİJla ıizli, meo~ r f 
0111• fGyrimı•sil fJt!rım 

e1t1rlıri ••l•11muştur. 

maz. 
TEDflVJSI: 

ro,l•r io,lıı bir lıa/Je Ôllla- bizi ıti •e sütü i 11! heıligtn 
nrırlcr. ölcü,, cinsinJe çok t1uka bu-

Milc.r., ,., ıır? lur, •ega• ırkın Am•rika, 
ıı /c ı. i ti lı Af rilca vı Olcganasgaga gir-
m i r•11mn '" • J• • ma · mesindınbt!ri hu lcut'aların 

taç •lılaja ı•9 taıdur. /t1ilc-
gırli ahaliıi flll hayvanları 

rop t•n•z lc11lırHı llür. Mile 
hu htutalığa pek çahulc. ta· rop /ı.,erdı kuıı f•/c ha-
talmalctadır. Bazı hdyiik 

ısıtır. 
----------• şıhirleritt lt.al•/,a/ık kısım . 

Bayram 

haıırhkları 

larında ölüm cet Jel/erinde 
dlrtte hir veremdir ve hı. 
mın lııme11 lıer aile ona 
lcarbanlar ••rmıktedir . 

Vcrtm ıinıi sinsi işini 

Bina•nalegh •' Ba lıa.sta

lılc b12n bir mirastır. Be
nim iıi11 ümit kalmamıştır., 

dımı!llniz, bedeni safi· 
getini•lıt H eplırini arayıp 

onları golulmc;e ftılııınız. 29 Birinciteşrin Cumhu
riyetimizin 17 inci yılını kut
lama laaz:ırlıklan viliyetimi· 
&İn iter tarafında tamam· 
lanmıı ve kutlama programı 
tab'a verilmiştir. Bütün mü
e.scıelerde de katlama ha· 
zırlıkları yapılmıştır. 

___ , ____ ..----. ______________ -~ 

Halkevi, zengin dekorlu 
iyi bir piyes temıil edecektir. 

Kua·ulacak tak ve gece 
yapılacak tenvirat işleri için 
ıimdiden faaliyet başJamıtbr. 

- cer.: 20 Bir;nci Tetcin Pazar pnü yurdumuzda ya · 
pılacak Umumi Nüfua Sayımının aıkcri ve mali hiç 
bir gayesi yoktur. Amaç ne kadar arıtığımızı öğren 
mek, daha ziyade artma çarelerini aramak, bütün 
Devlet Ye Millet itlerini sayımımıza göre genişletmek 
eksikleri tamamlamaktır. Bu kadar öoamli olan bu 
iş için Ulusdan ve her yurtdaşdan beklenen ödev, 
Umumi Nüfua Sayımı günü evimize gelen memura 
doğru Ye tam malumat Yermektir. 

Baıvekllet istatistik Umum Müdürlliğü 

- :a~::I.::aç Satı:rla ------------ı 

Asker Ailelerine yardım ! 
Asker ailelerine yardım, vatandaı 

lar için bir vaıifcdir. Fakat, bu yar· 
dımıo, ihtiyaca ceYap verebilmesi icin, 
vatandaşların maddi varhklarile müte
nasip olarak tezahur etmeıi liz:ımdır. 

İstanbul belediyesi, güzel ve çok 
yerinde bir karar ittihaz etmif, mllkel · 

t!t ~.......... ·~ 

lcfl~ri.ı vermekte oldukları vergiyi, ycır· 
dıma esas tutmuştur. Bu karar Törki· 
yenin her tarafı için örnek olmahdır. 

İbtiyaç ancak, bu suretle kartılanabilir. 
Yoksa, bizde olduğu gibi, mükelJeflcrin 
verdikleri bekçi parası mikyaı tutula· 
rak değil 1 

·~· 

Hast /Jk/J yerleri çiçek Bçmadlln eve/ki zam•n için· 
de kesmek v~ kesik yerleri katran veya la misli sulan· 
dırılmıf Karboli eum İle örtmek icllp eder. 

~ - Fındık külleme hllsfalığı ( Ptf. Mü/fer) 
Fındık yapr klarında husüle gelir. Dikkat fedilmez. 

se asimilasyona mani olabi/Jr . 

Hdsta/Jğm amı/ı : Ery scaceen zümresinden bir 
mantardır. 

liastah{}m tanınması: Y•praklaf/11 alt kısımlarında 
keten bezini andırır yani bir nesiı gibi qörünür . 

TED!iVISİ : Sonlnıhurda fındık bah,esindekl bütDa 
yapraklcJrı toplamak "zımdtr . 

Köyıüler •onbDhardı inEklerın altma serm(;k ve 
gübre J'dpmMk içlfJ f1ndık/Jk/11rd1iki y praklafl z•ten tap
lddıkıurı ıçin bu iş birsz dıkkatle Y•!Jılırsa müc•dele Aen· 
diliğmden olmuş olur . 

.; : YaprakJ;ırda EUNGUS JN PERFEC7US (Prf. Mü/fer). 
Y11prakl rd husile gelir p:k zarar/J deyildir 
HfJSTllL/ô/N ANiLİ : . 
SPHllEROMEMII tamilyasmdan henuz tamnm:. 

mış bir nuwtardır. 

Hc$f1Jlığın t11mnmosı: Normal yapr•kların üst kı-
sımlcnnd esmer lekeler halindedirl•r . 

Teri~ ~isi: Sonbaharda ddkülen 11,rakl•fl to,lı•ık. 
4: l omurcuklarda (Mantar) tomurcuk qalleri: 
Bu hasta/ik daha ziyade çiçek tomurcuklarına mu· 

sallat olur zaı•rı yüzde 30 -4() derecedir 
HflSTl1LICıN IJMILI : . 

ERIOPH'YDllE familyesmdıın PHYTOPTUS cinsinB 
ait bir akaflyendu. 

(PHYTOPTUS COJlYLI) 

Hasta/Jgm tanmması: Hasta/Jltlı tomurcuklar va 
erkek çiçekler eyliıltJ doğru bliyür: şişer. rengi klfmızım
tlrak yeşil olur. 

H1Jslt1/Jk amili: Şubatta tomurcuklara pumurta kor 
Nisan ayında dört yak/J olarak zuhur ederler. !Ju sıra· 
da tomurcuğun üzerinde (80U-JOO/J) kadar akarytın be· 
yaıımtlfak bir haf tabakası teşf<il eder. Mayısta bunlar 
taze dallara dağJ/!flar . 

Sonu var -: 

1 
1 

ı 
1 

• 
l 
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KÖYLÜMÜZE ZİRAİ BİLGiLER L 
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Dikilen her fidan iyi bir meyva af?acı olabil

mek için baştan birka~ sene veya h r sene mun
tazam•• buda a rörmeğe ınuhtaçtır. Fidaln ve 
a~aç terbiyesinde esaı budamadır. Onun, a~aç· 
larclan devamlı surett• iyi ve nefis mahsul ala
bilaek için deieri ve ehemmiyeti vardır. Fakat 
ne yazık ki bu esas Memleketimize henüz tema
•on 1nalüm deiildir. Bu y··zd n rsız ve terbi
yesiz bayı en ağaçl rdan layıkı kadar istifade 

eelilmemektedir. 
Ataçların kendi b şına b .. yüm lerinin ve 

mahsulü bozuk düzen verm lerin önüne geçmek 
llznodır. Iiıunun için de, fidan hali de ike11 bai· 

ksilt, • es ı Nakliyat 

• • 
ıçın s r 

la•ak şartile yapılacak budamalar çok f ydalı 
olur. 

Budama sayeıinde <:fallar ve dallarla kökler 
bir birine denk olur. Lüzumsuz, fazla filizler ke
silir. kalanlar yetecek kadar hava, hareket ve 
glaeş görür ve artan kuvvetten istifade eder
ler. Mahsul verimi düzene girer. meyval r iri· 
leşir, daha aefis olur. Üstelik buda a gören ... 
taçlar fazla boylanmazlar. Ancak lüzumu kadar 
yükıeltilirler. Böylelikle hastalıklara karşı ilaç
lama ve meyvaları devşirme işleri kolaylaşır, 
ayni zamanda yerden de kazanılır. 

Bu gibi f.aydalarJndan dolayidir ki, budama 

çok mühi dir ve. mey va ağaçları için önde 
gelen bir ihtiyaçtır. 

Ancak ağ çların budamaya ihtiyaçları, ye-
t iştirildild ri boya göre değildir. Yüksek vey.• 
orta b ylu ve bodur ağ çl r ancak baştan bır 
kaç sene bu anır. Amma, muntazam şekilli a· 
ğaçl r böyle değildir. Bunlar her sene munta· 
zaman bud ma görürler ve gördükleri budama· 
dan çok istif de ederler. 

V elh sil meyva ağaçları içie budama pek 
faydalıdır. Y eterki bilerek ani yarak yapılsın, 

· körü körü e veya üstün körü hareket edilmesin. 
Kazım BULUTA Y 

ilan Gayrimenkul sat ş artırması 
Mahallesi Sokajı Cı'nıi Umum No. Mesahası Malı:Jmmen bedeli 

Tekke Zegtanluk -r;,,-;-:r-;;;; 2602 - 80 - - 2ÔO H 
İnhisarlar Başmüdtirlüğüeden : Akçaabat icra •ı.murlutuodıo: 

Hopa lnhiıarınd.ın Artvin 'Oe mü.lhakatına seok Tr4bıoııda Sadık oıuııarın 
etlilecelr. 219 ton taz ile 56 ton tütün 'fle içici ve 601 zu- .aklll uakat Oım111 Zıklye 

k 150 lira Ilı ayrıca aurat ve 
rafa ald mamaltitın nakliyat e siltmesi 8 tün mü.ddetle tlcrıtl vıkllıt 'ftrmı11 borçla 
temdit editmiıtir · A.kçaabadıa atfıl p11lata aabal 

Hr1r iki meoad için istekli nlanların ihale tarihi leslodeD Tarakta otullarınd:1a 
olan 19-10-1140 Cumartesi günü s~a.t birde makine Huaa 04lu Kl1aıl "' Abmı• 
6aşı11da lmlunmaları · 2-2 İh11ıı " ~İl•••tllafu ltu boıç-

K 1 k d 1 d larındaa dol&Jl lpotık irat •J-
Öy Ü a in ar eşya Ve QI Q lemlş oldaldarı Ak9aabadıa 11el-

dd 1 1 
ıl pulataae maballHiadı olup 

ma e erini ya nız pazar hpwaua ıtayıı 936 tarilil 'f8 91), 

91, ga namaralarıoda ka71dlı 

yerlerinde SQtOCOklar bir arsa il• 11.I parça tarlauıa 
a~nk artırma ile prra7a çnrlle-

Beledi ye Riyasetinden : ceaı 1oıundıkt yapmıt oıdutu 
Kö11 icadın/arının köylerinden şehre taşıdıkları eşya taklbte : Hor~lulırdaa Heaan 

•e ııi• maddelerini şehir içinde sırtlarında taşımamaları otlu Niumıllıa T ırak.~ı hak· 
malcs•dilc Yeşilyurt müe$Sesesi ark.asındaki eski muhtar- luada gOnderUea tdıme emri 
ıan arıası ıehrin şark tarafı için ikinci hir p:ızar geri tebllğalı iadı edil mit n mıhal
itti/11u ıdtlerek Ş!hir Kulü.bu arkasındaki pa%ar geri ll ikamıtcnıaın me9aul olmaaı 

llaseblle alacaklı Hkilhıio Tiki 
feılcıJ.iltiliindın b:ıtlıma şehre eşya oe gıda maddesi ıe- tale-l Qıerlae ııaoıa tebllğat 
tirtcelc lcö:1lil kadınların arkalarındaki eıgcdarla şehir lfuıaa karar verllmlt olduQUD· 
dahilinde ıumiıırı~ Jo;rudan do;ruya hu puarda is· dH lıbu ıı11teııln ••ırl tarl
tirala•t o~ ııg«l•rını teıhir etmeleri ve hilafında hare- hhıdeo ltlbarıa JO ilD l9lnde 
ketleri ıörülıcılclerin tıczige edilecekleri ilan olunur. 1-4 mezkQr par171 Odıaenlı .,. tı· 

- kip talebine kırtı ltiraıınız var-
11 lllı taılblatlıa IUbareu 011 

lskender pa. oklu dere ,, •• 2563 337-50 250 H 

Defterdarlıktan : 
Yukarıda cins we e'Osa/ı yazılı gagri menkullerin temdiden gopılan açık artır· 

mtılurı gününde de mülkigetlerirıe talip zuhur etmediğinden pazarlık surefile ıat•lmalc 
ıi•re ih.ıleleri 30-9-940 tarihirıdt!n itibaren bir ag müddetle azatılmışdır · 

Satıı 31-10-940 tarihine miiıcıdü/ Perşembe günü sact 14 de Deftudarlılc 
makamında yapılacaju.dan talip olanların yeflmi me:durde gü%de 7-50 muoalckat 
teminotlarile birlikte D4terdarlılc. makamına müracaatları ilô.n olanur . 3-4 

Ak.arat icar artırması 
Teminat maaalckota Mevkii 

/ılct!nıl•r paı• 
lcımJaracıla r 

Cinsi 

Bina 

lskendır paşa. Mağaza 

Esvak nısfı. 
Jılcend1r paşa DiJkkan 
Dlba;lıane 
Hıilcimll C. Diilılcan 

Aıa/illl• "•••alta 
bahçesi. 
C•rıı hfll ilnuı, Diilclcan 
içinde. 

No. 

30 

28 

21 

J1 
o 
.... 

" 

Muhammen lcir1ııı 
lira lcu1uş lira /caruı _ 

400 o so 00 

75 o 5 62 

j0 o 3 75 

30 o ı 25 
35 o 2 62 

130 o 9 75 

Matbu evrak eksiltmesi 
Belediye Encümeninden : 

rln ltl•tl• baluatlatııauı icra .. ,, • . 6 55 O 4 
3 
3 
6 
6 
5 

11 
75 
J7 
(J{) 
{)() 

62 

Tahıildt daircıl için (300) cilt tahsildar malcburu 
ile (100) cilt tcblii ilmühaberi tabettırllmesi (15) tün 
ıtıatldttle açık eksiltmeğe konulmuşdur. 

Eksiltme 25-10-910 Cuma günü saot 15 Je icra 
•dilec~lcdir. Taliplerin aynı gün ve saatta m•ıoaklcat t~-
nıino t makbuzlarile •ncümene mürac.:ıatları iufo olunur. 

2-4 

Erzak eksiltmesi 
Giresun Askeri Satınaln1a Komisyonundan : 

Giresun ,iga~e Alayının ihtiyacı için aşağıda cins 
"e miktarları malı.ammen bedelleri yazılı beş kalem yi
gece;in kapalı sarf ruuli ile ihalesi 30 Birinci teşrin 
9~0 ''"lamba ıunıi saut ~ da gapılacağ,ndan taliplerİlı 
guztle yedi huçulc teminat akçaları ve teminat yerine lca-
''!' olan lc.ıgmetll mektupları ile merkür grin ve saotta 
.Satın Alma Komisgunana zar/larını fJermeleri ilan olunur. 

Cinsi kilosu beher kilosunun muhammen bedeli 
Sıi1.' •ti 85000 ıı.) Kuruş 
Yt~ıl.mucimek 10500 16• • 

" ~rımış sade goj 9500 100 
Su.ban 8000 31 • 
Pirinf 5000 32,5 : 2-J 

Fasulya eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan : 
/ - Aıajıda evsafı yazılı altmış ton /t:ısufga p 1• 

•arlı ~la satın alınacaktır. Muftamrnen bedeli ( 10 000 ) 
lira ~lup ilk teminatı Ç 7.50) liradır ' 

2 _ Taliplerin 21-10-940 Pazartesi günü snat 
( 15) de lcaltdelci satınalma komisyonuna müracaatları 

Evsaf 
·~ ı. l/A • tihsalato uyıun 'De geni sene mahsulü 
mana ı ıs . k · r l 

l le D l gni zamanda pışece tır. rasu galar 
4> •ca tır. ane er a b' . - d d" 
mıimlcün mrrtebe ttmiı "' mevaddi eone ıgesı gaz e o.·t. 

3-4 

ealresl nııtaılle istida veya ti- ,, ,, 7 jO O 
fabea bll•lrmınll ıazımchr. 8 O •• •• .. 4.5 
Bu ınll&4et 1ar!ı rıda ltlraı et. 
m11 vayahut bGroıa Odııaıue- " " " 9 80 O 
ıılı tarihi uaadso itibaren bir , , .. •. 1 o 80 o 
af geçtikten ıoara merhun aa- ,, ,, .. 18 75 O 
tılarak paraya çnrtlecektlr. Teb BELEDİYE RİYASETİNDEN : _ 
ua mak~mı•:ı kahn olmak aze. 940 c ma ıüraune re k•Jflyıt ııan olunur. Y ulcarıdfl gez ılı Belediye alcarotı icf.lr arttrmalsrı 25 _ 7 O - a . tı • 
ı------------ı kadar on ıiin miiddetle temdit •dildiğinden taliplerin agnı gün saat 15 ds tsmtna ' 

Zayi tezkere 
Tral>z•• Em11igd Mi"ir· 

lüld•ulen elJı;ım S7-123 

ıagılı llıamtt tuk•1•111l ••
gi tttirJJ. Yınlılıtl alaca

ğımdan ~ıkiıi11l1t ltiikm-4 
lcalmadıjı ill11 olan•r. 

lratt ta6aaıı11dan 
Fotma Mırat•ila 

Vatandaş hava 

Kurumuna aza ol 

muv~klcat11 m11lcbuılarile iirlilcttı Enciim•n« miirc•aatları il•n o/anar· -=-= -==--

Gayri rTI en k U I satış terTıdidi 
Malt.ellısi 

t.ıvalc 
,. 
. , 

Solcaiı 

Goli o;!a .. 
•• 

Cinıl 

.. 
•• 

M•tru- L. v Mllhammen 
... ""' n..apu btdell 
No. Nn. 

5 
40 2 

112 
450 

45 21 750 
41 4 

M. 
M. 
M. 

-

Defterdarlıktan : ık artırma suretilııapılan 
Yulcarıdtı cinı •ı toıa/t ga•ılı ıagrl menkullerin an' ı'halelerl 011 1,,. 11ttıdJet-

satııı ıinin.dı mrillcigdinı talip sultur etmemiş o!dajan'a 
Le •stıtılmıştır . 

14 
de gapılacoğınJan 

S11tıı 21 T0-9'1 tarihine mü111dij pa•arttsl günmriın'::Z~rilı birlikde Defler· 
tali, olıınların qeomi mezlciirde yü%de 7-50 ma•olclcat te 
carlık makamına mfracaatları i/4n olıınar. ----·-----

Halkevi Reisliğinden : Hesaplı kiralık odalar 
EvlMi•ıle 111,llisc•, Franıı•ca lcar•ltırı cçılacalctır. 

lsteklil•rin iter ıün rnür•c•otltı iirlıHl t~ırin son1ına le.a
tlar lc•!lıtlarım ••ptlrm•ları 61lllirillr • 

-

Halkavi Reisliğinden : 
Yerei ltarflarl• olı.a111alc •••m11/c iilmi11ınl•r1 E•imls 

de bfr icara 09ılaca.lctır. Vata11Ja1ların Itır gi1t Aflimi• 
lcatiplijinı 1nür•caal/a •dtarını gaadırmalıu ı . 

dükkan ve ardiyeler 
• _, -'öküm hane karşrsın-

Sem~rcller ogvasıl sokagına'Q a i ti 
. ya garagıclı '" cem ge er da No. 19 her iş lçın oturma -r 

için çolc elverişli içinde suya ho/6.sı fJe ~ollco::ları '?e ~e
saretleri feofcal4dedir. Alt kısmıntla k11/ao1ACA°lle, trşçı da/c. 
/canı olmajıı g~g.ı ılverişli mağa~clar '.lardır Taliplerin 
se111ercilırtÜ 6Öncü Jlgaı So6ır• naarc.ccı t rimıleri ilin 
"luıu. No. 20 
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i 1 an 
Trabzon Fiat Mürakabe 

Komisyonu 
Riyasetinden : 

l Bugece Yddız Sinemasında 
Türkçeye çevrilmiş filmlerin en büyüğü 

Şimdiye kadar gösterilen filmlerin en güzeli boştan nihayetine 
kadar Türkçe sözlü şah eser 

Marg Antuvanet 
Bilumum idhalatçı ve peralcentleci pa- Kılınçla yazılmış bir tarih milyonlarca dolar yüz bin fikuran 

muıdu ve ynnıo mensucat tnccarlariyte p••uk Norma Sherarer T yrone Popar bu program• görünüz ... 
ve yün ipliği satan idhalatçı ve perakendeci __ _ 
tüccarların nazarı dikkatlerine : ade~i ae ohu .. olıua, •abiı •av· ile yüa iplikleri içi• yhde yirmi. i 

d bl 1 &1111 •alları•, tiecar •• .. .. ı yl r •9••mek ihı.-r •, mahalli fiyat j 

Ticaret . Vekôletin en te ığ araatadı aaadık, top Ye paket •urak ıbe ı.o İ•yHlar~ tarafıadu 'ı 
elarık 1atı1l1rındı, .. er yude, matall İD 1art lar1H fOH teablt 

e d i 1 m i ş t i r. tatbik ıailebilı•ık fiyat hlt bir .. ll fı.a edilecek.tir. 
Hretle b11 fiyatı heniz edemH. Anhra, lıtHbul n lscirde 

29 au•aralı Mil l ~ennaa KarırH•etİ•İ• blıiaei 'Ye altı .. ı 10. - M61 perakındtciye in tatbik ~•iilecek aiıı etleri tHbite 
•Atltl•leri bilı:lale "aş •ltleai4ea •••'ıtla yaaılı llararlar ittılııaı •• tilı:ıl edirıCJ·ye kader b•s va iplı·L bu mıhallordeki fiyat marakabe 

rı •· t aa•4il•iıtlr ,. ıı; ru•ı raı•t• ıle aeıria4 .. IU~ırea aar ıy• o v ' fı~rikılıuiyle bwnları• utıı ltt• koaiı 1onları muıur rdilmiıtlr. 
( RH•i Guate : 1 Teırialev••1 IHO HJı ''21 ) lrilitı •• •iHealılp utıcılar ••ı· Blo&eHley b perıılende ola 

I J ka• waptlıcak ıllalarda, baUu •• f lıc a ı l t· t L d th / / c t ' terileri•e veneıldııri •tuaya, re zaıA aa ıf ıya ı, peraun O· · a O un an m~nsu • tleearı tc•vir• me.tn .ı .. ~k taf. · · ı ı... d ı L d autat ol.tut• üure k .... i Hbt eınıo •• iy~l ... e ıae yuıı.arı a, 
ve iplikler ıllit v• eıeirııl• •alı• fiyatı•cam 'o ı · f· lı:i fiyatıaı yasdık.taa ı..,ıs~. dok.u. . ,. etleıi yııaı 1 rayrı .. ı r 

1 . - Ya~aHı •ıaleketJar Nf .. &, HTİ, CİHİ aikdarı, itiıallt· d · · ·11 · f 1 ld 
111••• •atldede yuılı iıımi ıatıı y6ı eııDıa ı YH1 aure ıy e e e 

"-• itbıl elHaa paaalııl• ve yl•· 9ıaı• adı tla .tereoluaur • aıUtHılıt fiyatt .. ibarettir. 
lıl •••HCat, paauk ve yla ip- lth•/6/rıf•rtn ~erccekleıl fiyıtıH .tılr atıfıciıki talılWa Parakeıuieaiala maliyet b•4e · 

• •eır•\at Yertetldeulir : 
!iklerl n aalıtaralarıa, ıı:aealeketia Bey•an•me "Bu fatuada ya1ılı aallın•. Unt, milbaıaa fiyatı ile mata1ayı 
iter tarafıatlı, tlıear •• •IHfa 1. _ Keıa, itllellttılar r•te• kadar lıık.ild naltll auraflırı y• •••l•lt•ti• ber tarafın.ta to, Y•· 
ıHtlık . t•p, paket ve rr•aa elı· LJr ay ıarfıacia •aptıkları aatııl•· ktıH teşltil eder. (Biueaoleya, 

• J ya .,ı. .... ı •• rir• paltet ..... 
ralt yıptlHık aatıılarıa•• aH.S rı• .uııtlarıaı, •alıa •••İ •e •i•· fais, ardiye ve airorta ilerotlarl, ralıt .. tııları•da, •illi koruıaı 
.. tlf fiyatı, ltlaalltçaaıa •ıllyet alal, fiyalıaı v• alıoıaın a.treaial lıtuu9 verıllerl .,.. aair a•u•t 

lı:aauH •u•i .. İH• •tctıdı (yeya •Hraflar maliyete itbal edilemeıı.) ...... u .. ikiaei ......... • •••• t. ..ıhıyyia •ir beyHıaa•eyi, ay lai1&larıacie) riıterilea fiyatler te· 
lıri yaıılı r•yrl aafl Uru. illfHI ••H•u takı, •'•• o• ril• iı;iatle •nlı etlile•n. lı\a• ba•I eatıt /V. Hal•n pir•sad• mevcut 
Hretlyle el.ie etlilreık fi,,a\taa ••ltalll fiyıt •tlralı:aae. kemiıy• h l'.a t · d 

' ..ı L.l d fiyatı•• . yal111a aalıa iUııl eıfU . it • of em ıasm an 
l .. areUir. lıı.u aaaai aatıı fi,,ıha•- •••• loY41 •••M• •f ır. b ..ı Li .. , .., L. ... . 1 .lifi aılaal ariciD•n aatıılana mensucat ve iplikler 
yılaıa, •alta i•~al t.iiltlill aat.a& 6. - Mıl 'ırau•. •tcıye Tlıı f ..ı 1 

L. d L tL ltt laluat aatıeı tara ıaaaa yapı aıı 12 - B• kararı• ADkaratla 
laarieiadıki aatııları••• atl11at ,.. olaa11ya aa ar, aer 1 •• ~· Ye L 

t • f 
..1 1 l ... .ıtealı::ip utıcılar ••ıt•rıleriH .... laakiıı;i aakliyı •11raflırı Ul R ... ı ruıteti• .. .,. hrilaiatle 

ıeı ara ıaaıa yapı •ıt • aa •• •• etlile~lir il 
k'kl itli af ill 4·&.bi- •araeelı::leri faturayı, aatat el.t•fa '" ith1\lt91lar elillcie bulUHD aa A• 
liı *' ye • 11r 1 .,.. • ı tlaer• lı:Hcli aatıı fiyatıaı yaa4ılı:- hlaıllt •nası hıkkıaıia ye· rıa fiyatları bıkkııtda dö;tlbcl 

r . t .. ltaıka, tlo,tllHI ••icie ••· .liaoi aatlde ..J• yasılı kı yıtlır y•r· aaıitle.de ya:ınlı aaul tatltllı:: edilir. 
BiaHaaJey .. , aatnıuaıtluıa cilti .. e teıbit olaeaa IU•f a&bf ll b .. Te iplik tHirl•rlae .le fa• (t .. alitfl •IİaGH çılı::mıf ye 

• 4•-'l ... ı., .. elıua, lı.alaiı ••.., fiyabH 4air •ı•fı.taki t•kH4e ••f" aiJ4'ir. piyaaayı latikal etalı ttlu aallar 
••• •alları• tiMar •• ••••( ar.. rahat nraoeklerdir ı /Z'' M t iplik ı. ensuca Ye içi• t.t .. bıal fıyat aankabe k• 
•

1
•-'• tH.iık, tep, pıltet •• ır• 0 Ba faturada 7aıılı •allırıı k d t 1 d lı: t L. t per• en e •• ıııılft •'•yona 11n ı , op, pıa.• " 

.. olarak ıatıılarıatla, aer yerde aealeketia aer tarafıa.la top 11. - Aalıtara, lıtaaltal n ftoıa elarak iııaal ıatıı fiyatı 
tatltlk e4ileltilteık fiJat lait l.lr (veya aaJıa .. ,la• ılrı Jl&lı:et, teabll T• ilbıH •aaua kıh•••I · 
.. ,.u. r•kutia yHı1ı fi1atı ... rroH) olarak Htıılarıatia, ailll ı..ı, ı•lııirlerl lııarlaiatleki y•r1• 1 tır. MeıkGr komiıyoacı illa edl· 
... ıa •d••H • lı::oraa•a kaauaa ••cibi•••· •ıa· 4'•, y•rll •• ya•ıceı paaaldıa •• 1aaelr. fly»tlH lsair iti• 4• aa· 
O•rtf ••fİ kir a/sbef/e!/ f14a (veya lıılaalarıada) yuılı fi • yilali •e1'HC&t ile paa-.lııı n ytbt teltcrtlir lıtaab•l ,,. İz.mir bari 

1 k Ü 
~·1 J ı.. ipllklulei parakea•e •larıll YHİ .. 1ade ayDı vahltle·ı·n l•ım'ı aatı• 2, - Biriaei aııide.ie ~ yat ar •n a ••ı e•u. ı•a al'· ..ı _ıı... .. • .. "' 

top paket n fHHaan at•fl .,..... fı yatları lıtıııbnl fiyat 'marıkabe 
• •"'•• atılı.etler ıuıalar•hr . •1 aahı fiyıtıaa, yalaıı ••lıa d ı d ıı ... tar a 1ttaa arı• aatııa • 111a koıniı•oouııea tcıbit ve ilia edi· 

A. - Pa•ukla ••aa,;tat : itıaal edilditi ••hal laaric:a.ıek.i I 
yet fiyatlarıaa umıaıdeltilecek:lerl lcaek fiyatlara bıııat sıtıoı tara· 

•) Haa •• kaba .... aallar 11tıılanada ltinat utıeı tarafı•• f ' Ll · b t• Lf 
d 

L L rayri H 1 ıı; r •ıl 1 lo pa••ıı. Q fıu.lı• y•ptllDIŞ •IUl halrikt D&kil 

'•-..ı• a. L) .,.ıasrlı ... 1.••• dlı ıa yapt.l•ıt olaa 11uiki Hkliya 1 L • ı·ı...ı . . . 1 .11 . l l 
-• • "' T ••Hı:cat i • paısu• ı• •• uı ıçın maaraflarıolD ı THİ nretıy • e • 

aıllar yüı .. e 10, •) Topu feya •Hrafları illve etlılehillr. ,. ylbde o• lt•ti n yiialll ••HHal dft edilecek fiyattan ibarettir. 
iplifi lt•yalı mallar ylac 12, • .i) 7. - Allkadar Ualrleria dlr• 1 V L l bl. d.l . . 

b · ..ıd 1 ktisat •~a etinden te ıt e ı mıştır : MeruriH ve e•prla• •&Uu dbell ye eıleeı ••• • er •v•i· 
ylıde lj. iline• illa e.ılleHk fiyatları taki, ( 26 EJlOıl. 19•0 tarUıll Ul•• g11et•ılade Htr•dllmlıttr. 

p et••lari, •ibayaa eyleciıllleri aal- ııuaııtrlrel •11au.Jatıa ••liret " toptan 11tıı rtatlarıaıa 8· - ••u-. i'lili 1 lar iti• alHddarı fıtarılara al· tHalt Yt toatral• lııakkııdakl 3001 aumıuah kan na l lacı 
a) Oh •• katlı iplikler 1'•4• tıHı aı.idec• ı.abıi r•tH ••ı· ••••t1t•I• ••r•ıaı 1tlllllrett lıtlaaden 2~-9-1940 tarlbindea 

a, •J Kayrak iplıkler yl.r.rl ı ıo, rQatıa Hril•iı .ı...... dilkat itibırt• •••'i •l•ık ft11re P•••k lpllti H mıtrt ••r•D~•· 
•) Meneriae iplilı.ler, peı .ie H ve iea~ıada it• aeıru .. atıa nril· 1215-100 11•• ar11ındılll klpat lat1l•rl teptaa aıa•t ıatıı t11at-
•t ipliklerJ Jhda 12. aHi•i talep •yleaelerl l&ııa.t.r. lırı fıbrlkı tHlt•i Hllflar lçla ıtıtıdakl ıokllde tea~lt edllmlıtlr. 

C. - Makara iplikleri : Aaa•i utıı fıyatıaı liyıklyle . 1 /pi ile fiy11tl•r1 ,• 
•) Mıkarelar rüıde •• at) tabkik •laemlf elaık k•Jfiyetiaf• • - A•11• Ye Marala •llt1etlarl dabillde bulUHD fıb· 

lıUfredat IHra aatılahilHek laale lı.u fiJıh teeıyla •taelı:: iti• •l· rlblarıa 4 ~10 tlloarı•hk lalr paket 4aauk lpllil•l• 111•1 utıf 
lıtiral•iı aoraerise iplilı:ler tillci• 10 aeret t•tkil etaiy ... ~ı n ailll tl1ıtl1rı · 

• · k ICı•nk turuı o. - Yh\i ........ t .. ,.. koraa•• keHDHH 31 ,. 6J ••. Vattr k•nt Katla urue 
iplli.lori ylı.de JS. lael aad.ieleri •aeilliH• t•ki-at ı.--4~-- Sl6 UC> 3W 
l~•llyet fiyatı neye g~r• yıpdaaaıua aaai elaıyaeatı ea••· 6 JJS &65 l7C> 

•İyeli• aatırlatılır • • I 470 505 61 • 
hesap edilecek l h l ~ 10 4Go 530 560 

J • - lliriHi •atltlı.ie aablı t 1/ltçl ifil uÜşen kit 12 530 S75 695 
•••n• aaaml utıı fiyatıaı• ta· 8. - lk.iui aa44etle yaulı ıayrl 1.. 165 620 MI 

f L L .ı L • 6'& 670 ylai 1a .. ıı .. atla, ... 1toı ma.itle.te 11 i alr aiı.eli•••• ti•dilia yal. ıı ~I 
67

:_ 
705 iııret a.tildilı 'f•tlıaUe, ithallt91· aıı P••alı:Ju • 90H .. t1 ıit •t.all 11 '18 

7
o6 7, 8 

•aa •aliyet fiyatı eau ehaar. Ba llır• itlaallttılarıa laaal lalueal 20 116 
f Ll ~ 1 ı..ı L!I etıı 860 71
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Vilayet Makammdan 
3502 N11mauh Huı ttarraılımua karşı Pt111f Koruaaa 

kanan• rnuelblnce 48 Jaıı r,daa 4'0 ya,ına kndır ber 7urtdaf P•· 
ılf korunmadı çahfm6k.la ınükellcrttr. 

Bul!nn lçla tıahtr tlıbtllnde otarmektı olup 0111.nıdekl 
HH '46 Jtı fllJI flrecı>k OlaD 309 ciotumlulardan ('09 tlcbll) 297 
dotumlaya ka•ar daire Ye Ot11t•tlerd• meı:xıu Yit alatab.••• 
olulatlı tim iye kadar pHlf keruoma lşleılnde nılt• nrll•I' 
ola lard 12 ltef k ı blla ldlaaa batna ukck 1urttlrıtlar 2 > Tetrlal· 
ıul 9·<0 tarihine kııder •ıntıkalarındald po1la k rak.ellarnıa aı-

rııoutla iıh:s n ad ru ln•lnl kaydettlrce"k1 rdlr. 
Ba aOddet içinde mOracut eden i: blmleı lııl klJ41tttlr· 

••1ealer•ee mnkClı kaa•ıı•• 20 IRct mıtdd1-al uclblHt blrlul 
deh olarak •e ltiraHıı bet l1r1•11ı Jirıai b11t lıra)'• ki.in para 
cuuı nhascııktır . 1-l 

ilan 
Ak911bat icra m"murlutuDdaa : 

Açık. artırma ile paraJ• çev. 
rllecek g1tyrlmeolrnlua ne oldu. 
tu: 

Ana ve mıa aılaçe•ia yarısı 
metremurabbaı 57 

Gayrlmtakultla, bul•ndutu 
anki, IJla .. alleıl, ıokaQ'ı No. ıu 

Dür&laar M. Ii. ıaai 9:\9 ta. 
rih va 54 H Mart '02 yoklama 
tarib ve 487 aumarada kayıtlı ve 
aatı iı~Hdar Hht yol, ark111 Tev. 
fık ır1111 öal Emiae •• oıvılıiria 
tarlalı ile mahdut 

Takdir aluııo kıymet 600 lira 
Artırmanın yapıhcıtı yer, gün, saat 

Akç11bat lora dılrt1i OollD· 
de 16- 11-940 C•ma gODft 
ıut 16 da 

1- hbu srayrimultulün artırma 
Şartı:ıam~ıi 25 - 10- 940 taribinder 
itibaren 40- 319 No. ile A kçaabat 

li11ia paylaşmaaından hariç luhr 
4 • Göaterilea rüade arlır•a· 

1• iştirak edenler aıtırmı& şartD&· 
aıeaini okumuive lüzumlu mala. 
mat almış ve bunlara temamea ka
bul etmiş ad ve ihtibar ohıaur. 

5 - Tayin edilen xaronda ray
ri ııenkul üç defı.. bBR-ırdıldan ıoa-
ra en çok artırı.oa ihale edilir a•· 
cak artırma beleli m•ıbamH kiy· 
metin yüzde yetmiş beşiai bulmaz: 
veya satış iıteycnın alacağına ıac
lıarıi olan diğer alacaklılar bulu
DUp tabadel bunların o gayri mea 
kul ile temin edilmit alcalanaıa 
••Cmuııadaa fazlaya çıkmuıa aa 
çok artıraaıa tablaüdil baki kalmak 
üzere artırma eıa güa daha te• 
dit, ve oa unc11 fÜDÜıı ayai ıaatta 
fkpılaoık arttırmaıiı, badeli aatıı 

.toyeain alac•ğıaa rii-;haoi olaıa di 
~er alacıldıların o rayri menkuh
le temill edilmiş alaoıkhrı mee• 
imuuDdao fazlaya çılıcmalı: ıartile 
ea çolı:: artırana ihale edilir. Boy., 
le bir bedel elde edilmeue ibale 

icra daireıı iniı:ı muayyen numa· yapılmaz. ve aatış talebi düıer. 
raaında berkeıin görebilmeai içia 6 • Gayri menkul keadiıiae 
11çıktır. ilanda yazılı olaalardaa ih~e oluaan kiıaH derhal veya 
fı:r.la mı hlmat al111ak istiyenler, verilen n:ıüblet içinde parryı ver~ 
iıbu şarlnaueıye ve 910-319 doı· meste ibate kararı fHlael•aırak • 
ya auı:naruilo memuriyetimise k.ead•idH eneloıı yilkHk teklifte 
morıcaat tlmtlidir. bulunan lı:imH arsetaiı olti•tu 

2 •• Artırmayı iştirik içia bedelle almağa ruı olmaı veya 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde bulunmuaa hemen oa filll müt
yedibuçuk nisbelinde pey veya tetle artırmaya çıkarılıp ea çok 
millibir Bakanın teminat mok.tubu artıraaa ihale edilir. iki ibale ara· 
tevdi edileceldir ( 1~4 ) 

aıadaki fark ve i•çea rüaler içia-
3 ·• ipotek ıahibi alacaklılar· de yüzde beıteo aeaap oluaacalt fai• 

la di(ır alikadarların ve irtifak ve dıgcr urarlar ayrıca bükme ba
baltkı aahiplerinia gıyrimenluıi üze cet kalmaksızın momuriyetimiace 
riadeki halı:larıaı buıuıuı:le faiz ve alıeıdu tabıil oluaur aıJde (lUJ 
mHrafa dair olan iddialarını işb• gayrimenkul yukarıda röaterirlea 
ilin tarii:ıınden ihtibaren onbeı rüa 11 · 11 • 940 taribiade Akçaa9at 
içinde evrakı müıbitcierile birlikte icra mcmurlu~u od11ında itbıa ilia 
memuriyetimize bildirmeleri icap ve iÖ•t•ıilen artıraa ıartaaaeai 
eder. Al i halde hakları tııpu ıi dairHidn Mhlıu:ıatı aatılaeatı ilia 
eilile .. bit olmadıkca 11tı, bede oluaur. 

Kı1ıert D . 
11 
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• - lı•lr ft lıtultal fabrlkdarıoıa ıklla pamal••••• 
1ıpıcıkları beher tep kapat bealıılra ti1at11a 11rıaa ıt•tıbkl 
farklar UAH tdlleltillr ı 
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111 - Bt1 Tt iplik Hhtlannda fa8rlkalırıa riayete ... 
bur old•kları hQkftral•r: 

1 - Besler•c blr top ve ipliklerde bir paket toptn aatıı 
lfJ&lır. 

2 - Pak•t Tt top ••bıl•Jı fa~rlk•J• Tt ltılyı ambılıfl 
mQşterlJO aittir. Balya ambalaj mıtsraflım hakiki masariti ttcnıı 
odemea. 

Bıı muraflar, tıbrlk111n h•luad•I• oehrta mıbılll ıtıat 
morakılat ko~lı1oalar1 Ye lllu komtı1oni11ıa olaı•ıtı mııaaller•e" 
H JlklD kOnıııyoalar tara!ıudıa tanip Ti t11dik eail•e• f&rllJ· 
le auteber olur. 

.5 - Fabr ikalar 41ıpolarıada ıtot ohlotıı h•l•• •ilbay&• 
lohı aııraout ed •· ~" •alların imal Ti ttcaretlrle meştal mGt· 
terlye, Mlştertııln 11or.m9l ibtlyacıoı ı•çmı1eı k •lk.dırlırda la· 

lif JıplB kta~ lstlnitr ademlyıce~larl Klbl blltQn aemlıket n 11 
mubteltt şebırlır lqla iahl•ıt lıalrndt mua11u bir nıı bir k f 
moıteri11 dt ıatıf htkı nrımtzltr. 1 

4 - f<'abrlkılar, lpıtk ftJl be. 1tıtıflarını mlıterhıta talebi 
harlcla•ekl ltir miktar, nevi ftJI dlttr mam"lıhaba alı••HI 
gibi kayıtlarla tık71t ıdtme1ltr: 

l5 - 'abrlkalar, ber aıı• blrtn•e ve on lteeladı ktafl 
aamullerlaı J•karıdalr.l a11ml fiyatlar tiablliade tıthtk edecekleri 
ılltf fJyatlarıoı ıHbıllt bl.ı ıuetede Ye Aakara YOJll lıtHbul'da 
91k..a ıuetelarden blrlııde oeşritm.iye mecburdurlnr. 

6 - Fabriinlar, bulundukları mıabalde bir Htıf bllroıa 
V8)'1 mata:&Ul llÇlald&rl takdi%de bu bllrO V8J& maaa.lıtDID lallf 
tl1ıtlan 4• lıbırtkaaıa 11aat 11tıı f17aUır1aı tıcavQı tcl•••a. 


