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Mahs atımı 1 M Dos bayaa Edecekler _ 
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Muhterem okuyucula· 

rının Kurban bayramını 

tebrik eder. 

İdhal maddele
rinde fiya 
tereff ü leri 

Ankara : S. B. Çakır~ğl~ 
E lül buhranının Turkı-

y e en rüzgarı eşva 
yeden g ç .. kselmesine 
fiy,tlarınm yu d 
btışlıca amil olmuştur. ~-

. . 8 ·ıh assa demır. 
nİl!!bı/ır' I // k 

Anknr 17 ( A. A. ) -
İngil'z Başvekili Chamberlayn 
dün vam kamarasında si
yasi ve askeri vaziyet hak
kında beyanatta bulunmuş, 
Finlandi} aya çok mühim 
yardımlar yapılacağını Ak 
deniz hav%asının şimdiye 
kadar harbin sakınılması 
imkansız dehşet ve ızdırap
larından uzak kaldığını söy
ledikten sonra memleketi-
mizdeki hareketi arz ve 
Tugyanların tevlit ettiği fe
lfıktte temas ederek yardım
lara devam edeceğiz demiş 
ve müteakiben Pariste im· 
zalanan ticari ve mali an
i aşma etrafında şu izahatı 

•ermiştir. Bu muahade hü· 
~ümlerine göre İngiliz ve 
Fransız hükumetleri Türki
yeye Fransa ve İ. giltereden 
harp levazımının mubayaası 
için yirmibeş milyon İngiliz 
lirası ikraz etmektedirler 
Bundan başka İngiltere ve 
Fransa Türkiyeyc altun ola
rak on beş milyon İngiliz 
lirası İngiliz lehindeki Kle 
ring hesapları bakiyesinin 
tasfiyesi için de iki milyon 
İngiliz lirası ve Fransa le
hindeki Klering hesabları 
bakiyesinin tadiyesi için 
bir milyon İngiliz 1lirası ik
razda bulunmaya muvafakat 
etmektedirler. 25 milyon 

İngiliz liralık istikraz yüzde 
dört ve diğer istikrazlar 
yüzde üç faizli olacaktır. 

Bu borçlar yirmi senede 
ödenecektir. İngiliz ve Fran· 
sız hükumetleri harhın de
vamı müddetince Türkiye
den iki milyon İngiliz lira
lık kuru yemiş satın almayı 

taahhut etmişlerdir, Faizler 
ve sermayeden itfa edilecek 
kısımlar Türkmalı ve bilhas
sa Türk tütünü mubayaası 
surt:tiyle Türk lirası olarak 
ödenecektir. Akitler 1943 
yılına kadar harp bitmediği 
takdirde 1943 Martında 
bu hükmü denonse edebile 
ceklerdir. kalay gibi madene t11a ud 

eden mevadın yambaşın a B 1 ş h d k 11 t itha/8t hocmının ayra aş a e . . . . 
mensuca "zünden fiyat ır ıçın e 1 yo ar 
daralması vu .. Kurban bayramı müna-
/arda sür'atlı bi~ ~uks_elme sebetife bugün sa t 11 den 7217 t 1 ld 

-------~-----..,,..,---o> ______ .;.... __ _ 

.. h de edildı. ıç pıyasa· 12 ye kadar Halkevinde me re yo yapı 1 
r:a'f/eş~a fıyat/arında görü bayramlaşılac ktır. Üç agdan heri şehir da-

/en bu yükse!m~::r arasın İtizôr hilirıde 7217 metre arnavat 
da şüplıesiz ıhtı ar dmevzu · kaldırımı yr pılm ştır. Bo 

. en kısımlar a var /11 k' d h 
udna Fgı~at bunlar. yüksel a ınemız e usule ge· %uk oluıasındun ve 9' gmur-
ır. 8 d d .. len bir aru dolayısile ga- lu havalarda da <:omur yı 

m 61de. birinci erecle e mu zetemiz bunün ikı sahıle 
~ ı r sa111 ır ;:ı ğınlartndan halkımızı muz 

essir unsur 8 b. dJ 1 · .. , olarak intışar etmişt1r. Özür 
il Upa har ı o ayısıyıe d 

1 
. tarip kılan fıe r.ih ıgtt Ar 

vr . . . ı eriz. k ld 
. h //ıt maddelerı celbının 1 ZP/ıelefeıcıketzedelerine na'Uut ıl ırrm1 goptla.rC?k 
ı t 8 · · d "th " h t b · tt · 
güçleşmesi ne!ıceskı~ ~lı a: Vilôyetımiz dahilinde yapı- ra a ır sure e geçıt ~eren 

•"I n uçu mesı 'Oeıekillrş n yollar şunlardır. 
/at volüın1..1nu . lan para ve eşya yardımı 

b 
memleketlerde eskı ve bir kısım köylerimizde Zağnos mektebi solcağın-

ve u 'kt ·' A l d 864 6 · h · d . tlara bir mı ar ııave er husule gelen hasarla bera· " • srpo ı l'az rı11 a 
{Jya 1 ası ve nihayet harp ber umumi vazıyet hak.kın· 17 54,82 Kunduracılar cad-

Mo'ozd'ln Koraltan cad 
desi mrintehasına kad1r gi
den (:f'J.!ıil qo 'u d ı uopılmış 
tır. v~ hurad'7n uo[, mil~ 
lı-ıllesine kadcır giden sahil 
qolunr/a dıı top-ak test1İqesi 

yoprlmasrna karar veri'm:ştir 

İdmanocağında 
Jdmanocaqmm yirmi Yl1· 

şım idrak etmesi hasebile. 
kulüp mensublan mutat 
olduğu veçhile yıldönümle· 

Bayram ve Çocuk 
L' • dt\lt f'Hye irce bir se~ ı.:ı7.ı R ll!'Dzır. ve Kurban bayram 

larında çoculdu~ 7.amanımız:ın içli 
1evkioi ve }.eyce nıoı hisıedemi· 

yoruz Ycş ilerledikçe mu.inin 
bu bayrıımlara ait hatıralarını da 
ha ıı cı bir tnbassü le yad ediyoru 
ve [b yram dedi! r, yandım içim 
deı:ı tc•larla] diycr ve birıı.z da 
göılerimizin y•şıır dığını Vı' lı:.ı lbi 
ın lzin fuzlııca sızlndı~ını hiuedi 
yoruz 

Çoc ıldık. d vremizin en tı tlı 

hl\tınlorı, ter sene iç·nde f*'ÇtD 

ikı ba} ramı::ı 7 g in ünde toplanır. 

Hayatımın 30 seoe cvelıni 

o• j ~ıct.f bir nazarla :ı.Üzerkt'n bin 
bir hatıra iç ndeyim. 

Sabahleyin y .. ni elbiseleri gi 

yer, yeni iskarpini .ri ayal!'ımıza 
' gtçirdık mi ilk defa ••hai leyi 

baştan başa dolaşır, çoeuklulc 

etlercli b ·lı 
Bir rüade adıım başı I) 

k . 'tti11-i gOn· 
pıra toohırdılı:. A sı ı! ~ de 
ı~,, idtt hilafine i:cir.cı gun 
hastalık bahanesile af diler soku· 
lurduk. 

Mütemadiyen mendil kullaıııın 
k muh· 

bir arlc.ıııdaşımın en\cııırarıı d' iııi 
terem bir zatın eline t.erale 1~ 

-1 "o>! hali hatırlar ve kıs kıs gu erı 

Bizim böyle kafile hıılinde 
her bayram teyzelerin, hıoıio~e: 

1 elltırını lerln, dayı ve amca arın 
öp'ip [arzı hürmetten] ~~el gelt: 
siyasetimize çolc ıınırlcnen e 

olurd•. bir bayram, hiç unutın~~f 
Souk •ylardan birine. teı~J:ai 
edea bir bayramdı. Zıyıırelçı 

tr ha· le şurad!ln buradan barşre 1 

raretli koouş n ihtivar bir bey 
aıııcaaın elini sıredın maçur muçur 

gururunun zaptına imkiın olamıyan 11do 
Öpüp islattıkhtn soar• karşıtı 

ıösterışile alııoil-1i2'ine koşar· aı•• 
111f lı:urdulc. O. hnli lı:onuf~1 ı· 

dılt. Mahallenin zenıinleı ini ziya· devam ediyor, altı ayda bır ~ . 
ret ederek, el öpüp parı almak !tattırdığı torba kesesine el'.aı 
saatlerini lııiç uautmudık, Beş al· u:ıatmıyordu. [ verıniyccstım 
tı arltadaş kol kola zincirlenir, •• saat da beldeseoiı veraıfyec; 
luıpulırın tokms~ını ibenldi bir Rim] diye ınd drmarının P .a 
vuruşla tıkırdatır ve [bey amuca· kalktığını anlıyorduk. Fakat ~ır; 
mız evdemi} deröılc. Hanımın Aeıi de topuldarımızla odada çivile?co.ış, 
içerd-n yükıelir, divarlan aşaralt almadın gltmemiye ahdetmıştı~. 
kulaklurımızs kadar gelirdi ; Ayakta yoruUınlırımızda&. biri goı 

- Kız, Ay.şe, yiaf'l nerrde iıarıtile "gidl"lim, ben yorold~ro,, 
yamuldun lta:d•n .• Kııpu çalınıyor, dedi. Açık gözlfileri.,.;zdca hır:ıS 
aç~an'a . n11ıınc• boylu biriıi o•uzlarıaı 

Genç hizmetçi, taş merdivea- baaarak o::.u oturttu. Yedi ırkad•t 
· ınatla !erden pıtır, pıtır iner ve yahutta ayakta, bir yaralı verm1t· . 

ip çekılir. beltliyor, zaferi kaz.anacağız, dı; 
-~ Buyurun,, buyurun.. yorduk. İşin asıl feai teraf, ıürD 

--------------• gürül yanarak alev sıçan 90banıa 

Çömlekçi sahil önünde aıralanmıstık ıdlbti~ar :~: ~ka~ı ;iyatınin daha ziyade da vakı ricamız üzerine desinde 798,62, Belediye 
I tı>a ·~· b t ,,,.. v I . o \.' b Dd I . d l k l dd empoze ettıgı ser es uovız a ımız sman ..,a ri r, a ın öniin en s e e c.:ı esine 

rini bu akşam kutlu/ayacak· 
lardtr. 

Trabzonun en eski spor l 
kulübü olan Ocağa daha 1 
üstün muvaffakıyet yılları 

oı, ıaibayet dıyanama ı, sır . 

Yo 1 U 
lam laalimize acıdı ve daha zıyıı• 

d a k•· 

k 
earzu/annm doğurduğu gazetemize lütfettikleri be- kadar 579. geni sokakta 

çe m b t · l t d b d l 6 G htelif se ep ve esır er yana ı a u anza o ayı- 3 4. ozip:ışa caddesinde 
:ı~mda bu fiyat t~mevvüc sile bayramdan sonraki sa 694.46. YeŞilgart ganmtlalci 

1 
. meydana g ldı. · yımızda okuyacaksımz. dar sok ık t.ı 65,94 Üçüdcti 

en Binaenaleyh ihtikar gibi Partide Umumi Müfettiş/ile dairesi-

diler. Ocakltları tebrik 
ederiz. 

Tütünlerimiz 
! din pisikolojık bünyesine ne giden yolda 950.~6. 
er //uk eden hususlara ait Dan alcş:ım Cumhııriget Ze1Jiınlik mektebi yolunda Denkleme işleri bitmek 

toa t tb 'k h H l'- P .. rtısı'nd'" n ... rtı· reı's C üzre bulunan 9 9 yılı tü-vzuat lf ı sa asma tc. .., ı.. y9!:J. ıımhuriget c ıddesinde 
meçırilince bu sebepsiz fıyat vekıli Alı Rıza Işılın riya. 149.90 metre arnavut kaldı· tün mafısülünün bir ay i-
ge · ö l b"I setınde toplanan Vilô.get çinıle anbarlanacağı haber 

··kse/melen n ene ı ecek rımı yapılmıştır. ı t 
yu de iktisadi f aktörlerm id'lre hegetı Paı ti 'Ue Hal- ~ ınmış "· 
s~cude getirdiği hadiselere kevlerı ışlerine daır muıa- ,. •• ı h lk •• k k l:.t.k 
~arşı şafi tedbirler alınma· lcerelerde hulunmuftıır. /Ja,g- nego a tnın yu se o u ası . 
dıkca. fiyatlarda istikrar te ram ertesi Vı tihetımiz. da: İnegöl Beltdiye reisliğinden şehrimiz belediye reisli-

mirı edildiğı zannedildiqı ka hılır.dekı butun. H..ıllcevlerı l ğine gelen bir telgrafta İnegöl balkının zeb.:ele felaketin-
/ k ttftış edılecektır. d d 1 · t · · k 'kl · d h dar kolay o mıyaca lif. /fo. ı--==llCl!'!:::ııı:>________ en o ayı ız ırap!arımıza ıştıra ettı ~ı Je yar ım a-

cak bu hususta alınacak miı- sabıt kalması, Mılli Fabrı· zırlıklarında bulunduklarını bildirmektedir. Gerek İne
essir tedbirlerdt n biri güm kalarımızı rasyonal b1_r işle~· göl Belediye reisinin ve a-erek Belediye reisimizin bu hu.
rük resimlerim tenzil etmek meden uzaklaştırabılir. Bı· susa ait telgrafJarım aşağıda neşrediyoruı. 

de ka .. sa dahi yatak o uın . 
T ' '21 

Senelerden heri hiç ba· dar arkaaından takip edecetıaıı. 
ve icsp ederse el öpme meruı· 

kılmnıan, en küçüle bir ta- e 
mi•i tiıeliyrceğimizi anladı v 

'1lir dahi görmiyen Çöm/ele- b' d torb• pantolonunun 112 ce ın ea 
çi sahil yolunun ba hafta ke1evi çıkarınca bap birden kıpır· 
içinde yapılmaya başlnna· ı dıdık, yorgunlulı:taa çöken 

1
° .:r:~i· 

• il L d ''can ge aııŞ • cağmı mtmnant9etle haber va ı an.a aşımıza " 

k B h 
'/h . ihtiyar amca bize ellişer para ver 

aldı , a gol ı assa gaı- ı . t· ı B - 1 'miz hrxı•· mıı ı ayram run orı 
murlu hafJalardı1 Ç'lmur yı- men kavak.meydanda geçerdi. Ç•· 
im/arından ve suların göl- dır altlarında akşam karanlıkları· 
leşm11sinden gtçit uermiyt· na !tadar devom eden horonlıırı 
celc bir hale gelmiştir, Evel- ıeyre dalar, zeytin yatlırile sı· 
ki giin l:endiıini makamın• vanan pehlivanları dfner dolaplar· 

da ziyaret eden bir muhar- dan tema$& ederdik. 
[ç L b' r fırfılalt 

1irirniıi Belediqe reısımt% :ır~1 felete] ıne ' . b • 
ıı h Al ç·· l ı_ ribi döndükten aonra baygıo ay 
ına '1Zat ırıuammer, 0111 •~- . 1 ht •1 . kucaııoı • , gıa yaş ı zmctçı erın 
çı yo4unun ta~larının ha%rr- dü~erdik 1 
/andığını fle büt9e vazige- Ak am olec:ak diye endişe 
tine göre kabil olduğu ka. ederdik~ Bir ıün kayık ıalıacak.t• 

suretiyle ithalat hacnım ge naenaleyh sanayiimizin bün
rıişletmekdir. Yalmz ithalatı resine uygun bır şekilde re· 
kolaylaştırmak maksadiyle sim miktarının tenzili zama

dar iyi dertcede tamir we aallanırk.en ipler kesildi 1 bayrı• 
Trabzon tasviyı edillceiini O! Uzun- gününün doha iki sıntını yaş;~'!; 

lru . 1 • sokalt. yo.'undaki sökülmüş lı:en sargılı ba11mlı al:~~aı~io: ıı•· 

Belediye reisliğine 

gümrük resmini tenzıl eder nı gelmıştır. 
ken ithali yapılacak madde Mer'i gümrük tarifeleri 
/er arasında Milli sanayiimız nin muayyen pozısyonların
mamulatından bulunan po- da yapılacak tenzilat mık· 
zisyonlara ait tenzil miktar tarlarmın tesbıtinde kulla-
/armm bu sanayiimizi sars nılacak kıstasın büyük bir 

mayacak. had/erde tesbit ehemmiyeti vard1t. Sif fiya· 
tı üzerine cari qümrük res· 

e<filmesı şarttır. 
Mi/il Sanayii himaye mi ilfıvesıyle h11sil olacak 

rakam. o mali imal eden 
maksadi'r'le konulan güm· Mi/il fabnka satış fiyatı 
rük barajinın. sanayiin iç rakamından büyüKse, ara
[Plfl1Sl1Y1 istis~ar ~derek ol· daki fark tenzil miktarını 
~ukça kuvvetlı btr tekômül teşkil edebilir. Veyahut, biJ. 
y11pm11sı önünde daha fazla - Arkaaı 2 de -

Mıntakanızda u a gelen zelzeleden feci netıce en . . . eve kap:ınmık ml\hk(1rnıye 
1 dolayııHe ıztırabınıza bütün İnegöllüler iştirak ettiğini /'·~sımların da hır ıkı gün 111 katlanınıştıaı, tarif edeın;~. 

ve gereken yardım hazırlıklarında da bulunduğunu ar:ı ile ;ç_ınde 9.~~ 11"'.0;.ına başlanaca sinemacılık o zıı.ın-:n r.,.ab& bit.1 
taıiyetlerimj sunanm 1 gını SO!J emış ır. yeni ba~lamııtı. Komıumuıuıı v•r· • K b' adaıııı İnegöl Belediye reisi v. urban ıe.zdireo emektar ır nalerlnİ 

S. Demircioilu dı. Bu aadılt adam bülfi• ~ pıızara 

t 1 
• 111aballede geçirir, çarşıy~kl'D Hr 

Belediye reisliiine 
lnegöl 

Mıntakamızda zelzeleden vukua gelen hasarat pek 
ehemmiyetsiıdir, Yüksek alakanıza teşekkür eder. Vaat 
buyurduğunuz yardımı dahı büyük felaket görmüş mın· 

takalara yapmanızı rica ederim. 
Belediye reisi 

Muammer Yanm.bıyık 

e e r 1 çıkmazdı. Filimi ae1redC• k11r~ıd&D 
otom<lbil son ıür'ııtle ri 1 K b h ı ,ıçı Ur an ıt'"lı\'O' du. S dık 1 

t' <I" le• p"I 

f!:t. iırm"rn it Ç a htr V 1 Jik I• 

deriler 
Kurban etlerini Kızi/aya. 

deri ve btJğırsaklorını da 
Ha va Kurumunı veriniı. 

du { > n 
z ·vıoııı f iıı ,.cJıyo G ·ll"'" 

1 
rırd r. 

hın, herif 1&r ıoşaıu d' e hlt 
yir h•r.f!Cek. biıı l ] d,. 

1 
v 

1 
91• 

' tış•' 
hç tanemlzi yı kıp·ç.ı A· R. 
kara.ı~h l ln 



idhal ad dele
rinde fiyat 
tereffüleri 

Baş ve boyunun muayenesi G ayri menkul satış artırması 

- Başt arafı 1 de -
farz pamuklu mensuc1Jtta 
ithalini yaptığımız rnem/e. 
k ete nazara'1 iptidai madde 
maliyet fiyat/an farkı olan 
dezavantaj rakam (halen 
bizde pamuk maliyeti daha 
yüksektir) üzerine. bizde 
bir kilo pamuğu mam1.ıl bir 
hole getirinceye kadar sar· 
!edilen imal masrafları i/8· 
ve edildıkten sonra meyda
na gelen yekün cari qümrük 
resim miktCJrmdan küçükse. 
aradaki nisbet derecasinde 
mer'i tarifede bir tenzilat 
yapmak mümkün olabilir. 
Bu ölçünün ilk çıkış nokt11-
sım, güm·uğe gelmiş mamul 

bir maddeyi. onu vücuda ge· 
tiren ipi idai bir madde ka 
dar bir kwmete irca etmek 
teşkil edivor; bu suretle 
ithal edilecek mamul m ad
de. maJ iyetten daha eksiği
ne satılarak dampink yapıl 
sa dahı yine /r1illi mamula 
tımıza ait himayeyi devam 
ettirmek surefiyle bu şekil
de m hmi bir gümrük res 
mi kıst1Jsı olabilecektir. Şu 
kadar ki bu kıst11slar ipti· 
dai madde fiyatla kmda ha
sil olacak depresyonlar 
önünde kısmen müteessir 
olurlarsa da himay e esasina 
mı/steni! gümrük tarife sis· 
temimizdeki tenzilat nisbet· 
ferinin fesbitinde mahzurlu 
telakki edJ/em ez. 

Yazıyı mevzuun teknik 
detayi içinde daha fazla ge 
n "ş/elmek ıstemiyoruz. !in· 
cak iç piyasayı de vamb ve 
kontrollu bir fiyat disiplini 
içinde bulundurabilmek, iş-

tira kabiliyetini tJzaltmadan 
ihtiyaca tekabül eden mad 
deleri Ta 1 ebe amade bu· 
lunduran bir il r z bolluğu 

ile kabildır. Bu da anc1Jk. 
bu günkü şarait içinde, fi 
yatlar bariz şekilde y üksel· 
tilmeden gümrük resimleri
nin tenzJ/i ve intibak kabi
liyeti olan itha/Bf/ kolaylaş
tmcı müessir tedbirlerin sür' 
atle almmasiyle mümkün 
olabilE.cegı kanaatmdayız. 

Bu hususda, ji.::yonomi· 
nin ifade ettiii mı r.t1 neka · 
dar büyüktür. 

Dişlerin ruızıyyeti ya
lcı•dan tetkik ~dilmelidir. 

{Kafada ş•yan bir şey qok
tur, yahut tasldh e 1Umiştir. 

yahut gako.rdakiler sıınidir, 
~le serisi çüriilctür) gibi /cısa 

kısa notlttr alınmalc çok 
faydalıdır. 

Teftiıe alışmış bir spo • 
he/cimi, m~seld : Boksörlerde 
dah• bo~sör bir lakcrrh 
söylemeden, burun ve lcula
;mın mansarasındm, spo· 
run oe sporcunun nev 'ini 
tayın edebilir. B:ınlorda hu 
rundc ınluna, 'lle mü::mın 
bir ıişlilc, k11lalclarmda ise 
6ir lcarne6ahar mazorası 
•ardır. 

Bundan dolayı , boksör 
/er müsobr.ılca hariç olm ak 
üzere, araterenman için, ku
lalc oe buran , mahof aza ter. 
ti6atını kabul etmişlerdir. 

Müsabalcalardo yal mz. has 
geler Ye dişler, için muha 
faz.• tertibatı kabul edıl. 
mi#ir. Kul11.lc ~e buran için 
muh!l f a~ayrJ liizu '11 yok tar. 
Çiinlci ltolcsda kullanılan 
eldivenler grımuş11k oldulc
ları için, ıporcuga sağa ha 
rici lcıl•m•s. Bununla hera. 
ller her sporcu, o ı;u rtda dile. 
lcatlı baluttlfltısı da Lazımdır. 
Boşa gelir.et; 8r;şın ft.,.fa 
oe güz digtt talcs1mrnı bir 
spor lıelcirnliği bakımından 
çok egemflfiJeti vardır. 

Ağır atletizm gibi bazı 
spor neflilerind~; başın kafa 
kısmı telcamdldı geri k:ılır. 

Gen,li;in heden terbiyesin
de 6ogana p!lc az elıemmi

gtt tJirilmelctedir. Eyi ntş· 

Yurttaş 

Kızıla ya 

Yardımı 

Unutma 

SOSYOLOJİ 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun 

• • 
yenı eserı 

Sabık D ru '/ünün Em "ni hu atlla geni bir lcitap ntırtt 
miştir. Es r sos olaj nin bütün bahis/eritti top!amakta, 6u 
Qeni i mın me'l z.uu, metodu ve f aydalaTı hakkında bilgiler 
ı ermel.tedir. ,:,osgoloji , lrse /J/eheıi ve hıı ilme geni haı· 
lıganlar için. çok açık bir ifade ile gasılmııtır, Maarif 
Vekilt ·i Sosgoloiı'gi Liselere yardımcı lcitap olarak lca
bul etmiş ve hu kararını geç•nde miiesıeselerine tamim 
etmiş bulunmaktadır. Sosyoloji lsmail Hakkı Baitacıoğlu '
nun Fels f~ ve Toplu Tedris aldı lcitapl11rından sonra hu 
yıl neşrettıgi üçüncü eserdir hu lcitop gmçlerin, öğretmen· 
/erin hı/hassa devlet memurlarının istif adrısi için tavsigege 
d ğer bir ilmi eserdir. 376 sayfa olan lcitabın değeri /~O 
kuruştur. kitap galnız Yeni Ad Am gazetesi idarehanesinde 
satılmaktadır. A dres: lst ınbul' A11/cara Caddesi Adalet , 
Hanıdır. Telefon numarası 60350, Gazete oboraelerine 
yuıJe 20 te,.zilat gopılır. 

orunlar müe sesesinden: 
O fla le.tep t hsili görmüş bir boyan m emur aran . 

maktadır. ta pi .. ,, mrleHtıemiıe miloracaotl•n 

'llununıa bulmuş boyun ad.ı-

leliniı, ne gibi hı. met if a No : cinşi mı:flkii kıqm~ti M. Teminatı 

edebileceğini (ocşhamallariy. -

le, sp1rdaki k <f a darbele-
1 

ri e11i bir misaldır. 

Pek nla hili!Jorsunuıki: 2 
Boğazlardaki gibi, en kıw
VP.fli bo9un adafotına malik 
olan pehVvanlardır. 3 

Spor hekimi, boksörü 
hurrıundan tamd1ğt gibi, 
pehlivanıda boy un ve ense-

4 
sinden tonu. Bu ~ebehden. 

dirki pehtiuanlar, boyvn 
muhitlerini kemali itina ile 
ölçerler . 

Doktor K iizrm G üler 

Yurttas • 

felôketzedelere 

yardımı unutma 
----~~~~~----~--

Zayi Şahadetname 

5 

6 

7 

8 

9 

Valcfıkebirin (Şarb) Be. 
şikdüzü rüştıge melctehioden 

70 
aldığım 330 tarihli ş'lhsıma 

-----------~-------------19470 
29700 
15280 

100000 
45000 

40000 
7500 

150000 

23200 
8.iuOO 
96200 

35000 
i95000 

30000 
35000 

6000 
500 

.55COO 

55000 
8500 

250{)0 
91S00 

.5 00'10 
~ooo 

65000 

665,00 
.5.5COO 

2 
M. 
,. 

.. 

• .. 

• 

• 

,, 

tarla 
çalılılc 

t arla 
otlak 'Ve çaldık 
kayalı le 

tarla 
fındılclık 
ot lale 

farla 
ot fol: 
kayalık 

tarla 
çalılık fJe otlak 

tarla 
otlak 

tarla 
fındıklık 
ot/ok 

la.rla 
fmd·klık 
otlak 
otlağa karış1k lugalık 

tarla 
otlak 
otlağa karış1k kayalık 

tarla 
otlak 

Çukur çogır 
kaymalclı 

• 

,. 

• 

• 

.. 

.. 

,, 

lira 

750 

650 

2000 

1000 

7200 

.500 

350 

2050 

1400 

3.5fJO 

lira 

56 

-18 

150 

75 

37 

16 

153 

105 

262 

Vi ayet daimi encümeninden 

K. 

25 

7j 

50 

75 

50 

ait şahadetnam~mi g ip eıı· 

/edim yenis•ni atacağ1md'ln 
eskısinin hükmü kalmadığmı 
ilan ey lerim. 

Vakfikebir Yovobolu 
Adacıic kögündt'.n H <1ci A li 
eğullarında.ra Yakup oğlu 

Hüf:nü Öz/can. 

Yakarıda cins v e miktarlarıle lcı11met!eri yo. zrlı hufttnon Hususi muhas~he11e 11.it Çulcur 
çayır köıünıin kaqmal:.lı mevkiindelci 1 O parça ga11rı menlcvlurı bedtt!leri üç sene 
ve ıiç müsavi taksitle ö.fenmek ;;zere 15 gün müddt!tle mülkiyetleri satlığu. çılcarılmıı
tır. 26-1 -940 tarihine çatan Cuma gümi saot 15 de fJi/agl't makamında toplanacalc 

lan D imi encümende ihaleleri yopılacrılctır. İ çtelclilerin karşılarında yazılı mutJ•klcat 
tPminatlarile mezf((ır ıün fJe .,rıntta ~nciimene maracaatları J-4 

Maçka hükOmet konağı 
inşaat eksiltme ilanı 
Defterdarlıktan : 
1 - E ksiltmeye konalan iş : Maçka kazasında 

metrıilc kışladan muaddel Hükumet konağı inşaatı. 
K~şif bedeli (.98~8) lira (39) kuruştur. 
~ - Bu işe ait şartrıameler v e evrak şunla rdı,., 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukav ele projesi 
C) Nafıa işleri genel şartnamesi 'Ve ::mrımi f enni 

şartname 

D) Hususi şartname 
EJ Silsilei fiat cetveli. halasai keşif cetoeli 
F) Proje 
isteyenler bu e•rakı Defterdarlık oe Nu/ıa mü.dür· 

lüiünde gö1ebilirler. 
3 - 1:.ksiltme 5 -2-940 tarihinde pazartesi ıünü 

saat 14 de Trabzon Defterdarlığında top lanacak eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Ebiltm~ açkı eksiltme suretile yapılacaktır. 
5 - Elcsiltmege girebilmek için isteklı/erin 742 /ira 

3li kuruş teminat v ermesi, bundan başka aşağrdalc.i v~si · 
kaları h :ı iz olup gÖ!>termesi liiz ımdır. 

Ticaret odası vesik..ı sı , teminat m ektup v ey a mak
buzu ve Trabzon Nafıa müdürlüğü rıden bu ış i başarabi
leceğine dair vesik rı. 

istekliler yukarıda yazılı g ün ve saatta hiitün ve· 
sikasile birlilct.ı Defterdarlıkta müteşekkıl ek silt me ko. 
misyonu reisliğine mürac~atları ittin olmnur. 1 - 4 ---·- - - -

istiklöl 
Her gün sabahları çıkar Politika, Kültür ve san'a t gazetesi 

drr. 
1 

Vatandaş 
Tarla ve bahçelerinizi 

Bereket 
Uzvi gübresiyle gübreleyiniz ki bereketli olsun 

Mevaddi ibtidaisi tamamen Türk malı olan bu gtlbre 
Avrupa gübrelerine kat kat . faiktir 

Bu gübreyi kullanmakla hem tarlanızı bereket
lendirmiş hem de yerli malını korumuş olursun 

Satış yeri 

Kitabi Hamdi ve Makdumları 

Sıra; öğretmen kür üsü ve 
yazı tahtası 

L1~e direktör1üğünde 

Meydan bo2osı satışa başladı 


