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• s 
ç 

limiz 
aCak 

• İyiye, güzele, doğruya . 
·Yel kayadan 

ne alır 1 
Sovyel

Sov ıe e • 

Fin muharebeleri 
zayiat 200,000 . ?I 1 • • 

Başvekilimizin nut~~, ... 
Kamutay kış tatiline ·karar : akile ç::ılışmıştır, ~ah.a. gö(ter Türk bütünlüğünün her 

saf ha ve hamlede hakimi· 
yet ıfade eden bir kuvvet 
m~r.zarası vardır. Kötü gün· 

1 f H-k- .. ıımrzın 
vermiştir. Bu münase'1etle mufı.- 1 şacaktır. u um ki •

1 
dJ tak· 

------~----------~~~--~~~ 

Sovyet Hariciye komseri geneller le cephede! 
terem Başvekilimir. Dr. Refik diği d'kkat ve uyanı d;!ıiz yok. 
Sıydam çolc ~üze/ ve kuuvetli dir elı1ıiqeJt tek _ter 

1 
ili Şefi 

bir nut•k sijylerniştir. F..11 büuiiiüm•ız. A '. ıiçlcık 
/erin milli bünyede hµsule Ankara 30 ( A. A.) - f sizli/eler hakkındı fe/sirde h 1bere göre cenrıbi Fınlan· 
qetirdiği yara ve acıklt hadise Ga p c~phcsinde kayd11. değeıı1 bulunan Times g zetesi Sov dılJa /im nltırındcın biri üze 

B k ·ı· · · j ·· - bin hır ~ u~ve ·ı ımız, yurt içindeki miz ismet nonu . Jeğ /, 

ferden tecrübeler görerek bir şey olmam1ştır. Fınlan getlerin $İmdiye kad'Jr tak- 1ine otuz Sovyıt tayqaresi 
nihayet yeni Türkıyeyi kur· diga etf'hesinde Sovqet tag riben ik;güz hin ö 'ü 'fle qa- taraf,,ıdan u11pılan hücum 

lıa:Jayı şu sadt>, fakat ~Ü:!•l ortasındıı yalnız Erııncana kodar 
ftürriget teıblosıı ile canlandırıgo·lar: ulz•le çarpmış köyle.re en ya· 
"Bülün 11atanda şiar ve umumi· ug~ ~alJ' p mWetin derdıne r/ok 

maya muvaffi!lk olduktan gsuleri dün multte~ıf ger· rr.lı veıdiklerir.i biltliren net cPsind"" bunlndttQ onbtşi 
sonra daha geniş mahiyet- lCTl 'UI' laz Grada hır.hasta. Fınlnndiualılann bu itidia- daşürii.tmı'işiür. Sovget h~r
te çelikleşen ve çe/ik/eşmekle 11e11i bombardıman etmışferdu, sının hakikottan uzak olmr.- bıye komseri ganında ik.f 

· ld 011un pJ yttle Türk 1Jurdunc/a yasıycınlar kından ortak o u. b lrııar 

hıirİIJetletinden, şeuf vıt hı111si- zcferler, olgun emek ve j:ıaktl 
!/etlerinden ve lıilciimle lıakla. akst>ttirerı ak P?k baş:, serp-n 
rındıın err.in (le mıist<!rih t/"S<l· bö/1t,sine tesellı ışıkla /k' flekİ· 

. devam eden bu kuvvet hiç Sof1g~tlerin Fmlanai~ada dığını goı:m"k~adır. general olduğa lıa'de Fın- k d I . - 'b' doFıclu · 1 
mcı ta ır ar., bır gu.ıeş gı ı ~ b-/ ~sirıd~ 

bir zaman istikametinden uğradıkları mat•af fokrqet Helsin~en _.,_,,.._,_;_ıe_n_h_i_,. __ ıa_n_d_ı_·u_a_c_,,P_h_es_i_n_e_g_it_m_ı_·ş_tı_·,.. C;hanın karıs1k fl! buftranlı /imiz Oll J(Ün jeJakı>t O g bizzat 
b. d . d l ··rdımları 

şaşmamıştlf. Esasen büyük h • Görüşler Duyuşlar 
tfava/anmum tam blf Fikir Reisicum ur lno·e nü 

ır eurın e y->;adığımıza şiiph~ kalıp /<ıDt an y~ 'il 1. bun· 
f_ LJ d / T• /.:. mı e 1 

90"-. ner ev el vrılnnd11ş hık İdaıe Pililer. 'ur . -pheç'z 

ittihadı halinde devam edi· Bir arkadaşa 
. ·' Hıç şıı ve lıuriyetlerine bir çok kuqıtl~r /arı gürmedı mı · güne.Şİ 

koymaktadır. Böyle ülkelerde rördü Görmigenler,lk alçak 
ka an 

şinin de sırrı budur. 1 k 
Geri devrin geri zihniyet lngİ İZ elçisile QÖrÜŞtÜler me tup 

lıele matbuat, tam bir baskı al· balçıkla ~ıvamaga 'fi t herŞf!· 
tındadır. B 1 ıim matbuatımızı, iftiracılardır. Bu mı e bi· _ .• . i• varsa, 

çerçevesi içinde iztlfaplt aslf· Ankcra 30 ( . ) A - Reıs c·imhar ismet /nönü lnan /.. i dı>ğil mekrubu- llasuekilimiz şu kıymetli ifade yi bili~or. ı:.uıgtm ~ 

lar yaşryan bu büvük millet 1 bugün atla y(lptıkl rı mutad g~zintıdtn sonra /ngiliz se. nn. C"V P verm•k. gaı~teye bıle 
özledig~i rejimini tesis et/Jk· ~arttme aaregarak lttigük elçi ile bir '"·'iddet görüş7ıÜŞ· O delışf//i zfi:zele güıııinc/n,. btri 

ile anlııtıgor: •·Tam lıir serbesti zimdir. l ılar ya anc 
içinde çalışan matbuatımızın ntŞ· Fukul uğursuz rt i çınJe 

k 
/' 6 bir scıtr,,. yazı bile yazamadım, 

ten Ve l·nkilabını yaptı tan 1 · t' ı_ t b ı d 
rryatından da /aydalr.ıımağa n•ye g İl.ltnİgorlar? Bu yu /.tur. 

d ki hav.:z Y0 

"-' tlt! IS ıra na uyurmuş OT lT. yazamadım dt>ğil, 1.1azamıyorum 

sonra kendi hudutları için- B lk 1 da., Bilm,.m o zü.nden berı ben· 

tlikkat ediyoruz. Zamanımızda onların ara ı ' arı _ ıu· bag· 
ki bu tur 

ı'iinyonm bir çok memleketlerinde Erzinc ın yıkı arı, kit kal· 
de yükselmek siyasetinden Q On Ontantl top Ont!SI.. de bir hal oldu. Kaç .ker~ kale· h ·ı· · ·ı '- b·ı· t /'f - ku•lar yur•a gapm0Y'1 fJa , a ı ı nızam ı e ııta ı ı e ı go· ,.. 

riilmigen matbuat hüriyelini, biz madan gtJpılacaktır. l l ~af.:mış, se 
o nizamın yardımcısı sayıyoruz. D.ıha zeizde 0 aJ I 

h [rcakmışız , 

başka hiç bir dava gütme nıi rlinıe nldım, kağıdı örııime 

ml·şıı·r. Hiç bir milletin en Hariciye Vekilimiz hareket etti s,,~dim F_aka.t, bir !ıi~lü. k.aı",""' 
kağıdın uurınde yurumedı .. ıl· 

küçük bir hak ve hukukuna Ankarıı 30 { A. A ) - Be/g,otta toplanoc 1ık olan ham kaynaklarım mı kuruclıı, 
Ve Öyle olmasını temenni edigo· basacc: ~mış, ma vo ok 

• J m onlara Ç 

dahi tecavüzkar vaziyet 11/ Balkon antantı k11nsegin1ie hazır bulurımak ıizere ha1icige br7şımın içi domuramı u~radı?.. ruz,. 

k 
'- k Her hu/ le bende bir ba•kalık Şu göriiş olgunluğu, ancak 

t Bilhassa millet Vekilim.z bu a. şam An1e.a1adan hare et etmiştir . " mamış ır. · __ -·- pey1a odu gibi. A•kadcışlar bi. lıür bir tl.emokraıi yurdunda 
/erin haytJfJn!'J ve dünya t/J F I"" k d ı d k • le: Niçin yazmigorsun?I dt'dik· millete karşı olan vaıifelerini 
rihine nümüne verici bir in e 0 etz e ere yar im OmlSyOnU ıeri ıam ın: Yaıamıgorum J~te... en geniş ölçüler içinde başara1t, 
kilfıp yaptıktan başke. Cihan· E ı . ( ı "ld" digemiyorumda; ögle yazmak is başarmasını bilen; bunun ıçın 
da SUfh dUSfUrUnU müdafaa v en ya ' an ara para veı 1 1 ~_!JO~um_ ki .. Ç':'Jh

1 
anı~ btirke~O· • vicdanı rahat o/an, bunun için 

I 
ıgaı. numune~ı o an por a a .ı.~ millete İttarıan ve gıivenen bah 

ederek bu vasıfla da ön sa ta Her gün saat 17 de yıkılanlara para tevzi edil· ~awır vl! ta:'{ eb~en yahıısı g1ıbı tiyrır bir hü.kümeı adamına naıip 
mevki almıştır. muhterem V~!imiz Osman mişt;r Zelzeleden hasara ekr gahzımk 0Y e 1

1
r dşa eser okal· ' olabilir : "Matbuatın ltaklı len· 

I b S b · Dcf. J t' Jt · · d / ra er ,.s tara ın a'I z v e . . 
işte bu netice mili ün a rı r ı B m rwase ı a rn uğrayıp ta ıçtn e ot uru a okunsun .. Dıyerek yazmağa üze- , k.ıtlı.rıne alış~kız. H~k.lı. V'! hak· 

yenin tam manada kemal "da ictima eden felfıketze mıyacak derecede tehlikeli niyor, f.ıkat lıir solır bile l/a sız trnkltlerın temyr·unı ae burı 
/aşarak hürmt1tle amlan ve delere yardım komisyonu vaziyette bulunan ev sahip· zarnrqarak kal~mi bir tarafa, /ar hı.ıkkında .ciyık oldukları hiz. 

Sarl
'•n bükülmez bir kur çabşmalanna devame tmek- I . d , d ' kiigıdı bir tarafa s-ıvurrıp pür kü.mleri vumeyi de milletin dai-
tı1 erme e ayrıca naK 1 yar lııddet mu · ~nrn basınd.m fırla- , ma igi1Ji, do;ıuyu hulan selim 

vetten doğmuştur. Münha· tedir. dımlara devam o/urwvor. yoru, ,çoluğu sokakta alıyo·um. l lıissine terk.cdiyvruz,, 
,, sıran kendi iç dava/arınm Zelzele felaketi netice Vakfıkebir, !Ikçaabat. J~te bu vaziyet ve sebepten do Brışoekilimiz bundan sonra 

tahakkuku ugrurıda tüken- sinde zarar görenlere gerek Maçka ve Sü mene kata- laqı senin mekt.ubuna da c '?~ zelzele f,,/akelinden tluyduğumuı 
mez bir enerji sadeden böy· naklen ve gerek yiyecek /armda hasara uğrayan ev bı·m· günden güne deur edılıp acıya tercümrın oluyor : "Zelzele 

/• yüksek blf kuvvet üze· ve giyecek suret ile yardım· feri tamir ettirmek ve yahut gıdıya". k ve segltip felô.i<etirıin onulmaz "" Fakat con mektubunun artı . 
rinde infirat siyaseti yarat· far yapılıyor. yeniden yaptıra.ak için de ceuapsız k11lamıyacak kadar ser acısını gaoı c ın zayıatını uMnuta-
mak beyhüdedir. kuvvet is- Yomra nahiyesile mer sahiplerine para gönderil zint>şli oluşu beni lıemrn mosrı maqır:" Kııt'i bir ifııdt>: " iin· 
raf etmek. kendi kendini keze bağlı köylerde evleri miştir. başına çökertti.. /ştf Trabzondan kiin olr.n her şeyi gnpıgoruz ve 
izrar ederek içind~n çıkılmaz - is. tediğin olan biten Şt.l/lerin bır ı gapacoğız,, 

T•• • •ı H il d d a11l1k sulasası: ( Fakat, b!lna r n ~men, 
bir batağa sap/anmaktan Ur iye 1 e 0 On 0 OrO ::aln a G,.c,.nirı en tatlı ı.ıyku çazı kara ve iğren.; emellerle lıareket 
başka bir şey cleğildir. ha· d 1 1 idi, bekçilerden. nöb tci poli•le elen/er yok değildir. Bunlar, bu 
yalı bir düşünce ve gülünç ticaret Ve te iye On aşma Orl rden, kulııplerde bir kaç mas~· l larıık suda balık avlamak isti. 

bl·r harekettı'r. yekvu-cuduz. ı· h l l d,ı sabahlıyan/,,rdan başka ~u: Jtnlerdir Acı veiiile ile milletimizin 
racatçı arın top antısı 1 • • ı ı da ıdı b tun şerıır ıns~n Jrı uq u • • , .srırsılmaz birliğıni kundaklamak 

yabanCJ ir hava ve rüzga ~7- J-940 Cumartesi bat 1939 tarihi! tediye an Şehirde kesıf kıranlık, denn fit' d ı z h" h ı· h l 
k I 

-'· _ _ _ _ ga e ın e e:r, .e ı aya ı mu a , 
rın so u maya yer ve flrsat .. _ t 75 d 'h t l t f nce ı:eshe se~sizlik hukum suruyordu .. So· ı hi 't''- d b t 1 B 'b'l gunu saa e I raca aşması ara ey '' · · . _ ıı:! ı ı..-:a ı at , . u gı ı er 
bulamıyacag·ı tarzda birbi.ri d .,.. d I . I k, k d h - kaklcırda kedılcr, kopekler, fare- . . 8 1. . 'k d b 1 Kontrolörlük airesinde ı rab i mış o ma ıa ya m a u ıçın aşve ımız şu ı ar a a u· 
mize baglıtız. Bu kaynaşma fer köşe kapmac. a O'Jnayorlardı, nuyor: "Derhal arıedt>yim ki, 

zon m1ntaka ticaret müdür kümetimizle hol/anda ara· k y ·ı 
ve kenetleşme, istikltıl hak böqle bir gecenı.n a !amı eşı · t bu güruh için en az müsait olan 

vekili Bav fı azım Ziya Oza· sın da baş/Jyacak ticaret ve tt meklerı y ·mı· tatlı tatlı kımız1n daima ve tam bir yur a ye ~ mahit Türkige'dir,. 
nın riyasetinde bilumum tediye anlaşmaları müzake- konuşuyordvk. Kocu bir şehrin I 8 .. _k f 1 .k k d 

emniyet içinde mahfuz kal h I . . k'l b. ıı'n/erc"' nufusa da k"'ndı' alem/... uyu e a et arşl\ın a i racatçı arm ış/Jra ı e ır relerinde nazarı it ibare alm- r; < .. ~ ı k b 
makta o!dug"unun ve tahak- rinde aünlük hayatlarının bin bütün mil d it oitc gi i _yüz 

toplantı yapılmış/Ir. mak üzere mmtakamız da- • 
kuk edecek daha bir yıg·m bir sof ha11nı .11asadıktan sonra 

Bu toplantıda Türkiye hilindeki alakadarihracatçı· . . k 1 davalanmum mesnet nok· kerıdilerını uy unun ıuzur ve 
t1Jsldlf. ıle Hollanda arasında mü· /arın dilekçeleri ticaret Ve sükü.nuna kendilerini vermişlerdi. 

K nakl·t 19 Mart 1919 tarı'hlı' ka· 1etine bildirilmek suretile Cevdet ALAP 
alp ve vicda"'larımızda '' 

k ticaret anlaşmasile 27 şu- tesbit edilmiştır. in ilap ülküsünü yarattığı 
içeri sokulmak istenilen ve 
habis ruhlu niyetler taşıyan 
bed havayi teneffüs edemez. 

O bütün teneffüs vasıtala • 

sunun ruhunda yanan ate 

şile yaşar. • 

Muhtelif zamanlarda, 

- ark.esi 'l de -

Kôzim Güler 
Tahrir heyetimiıden ve 

dt:ğer li dc,ktorlanmızdan hü · 
kfımet tabibi Kazim Giıler 
Cumaı'tesi günü dairesinde 
birden bire buhran neticesi 
on dakika devam eden teh · 
tikeli bir baygınlık geçirmiş 

Sayın Re/ ik :iag a ,. c0 kat . or. rı 
gıir.el ce 1ap ver~y .' tarihler 
onların gösterdıkl~rı . fakat 
çoktan 2eçmi$ bulunu!};'· değil· 
onlar utanmak nigrlı",_ el i "Ö!J· 

bıı soz u ., 
Jirltr., Kamutay h l nlar !,, Ka ro sa le kar\)tlıgor : ,, 
OlacaHardır .. 

dış pJlitil:.a 
Ba 1vekilimİt Fransa 

hakkın da, /ngiltere ve /aşma· 
·ı l ticaret an 
ı e yapı an son 

1 
bitdttigor 

larınrrı imzalandıgın kı1tlıFr1 
. ·ı olan ga • oe Bulg ırıstan ı e 

belirtiyor. cı .,.ıza 
Eıı son olarak ta,/ a derin 

ortak olan dost Jevld ere mılli 
. nugor "e 

teşek4. ürletimııı 5" elerinİ 
kor•n ma kanunun g.ıy 
izalı c·,fiyorlar. _ ttoışlar 

N k bütrın yıır 
:ıl un . I bırak· 

üzerinde kuovetli tesır er 
trtına şüphe goktur. 

Kurban bayramı 
aa ıda muııdtre ıı· 

Bıı ruı ıcçeıı J kwaııııetır 
lııı fazlalıtıııdaıı. çıdeoıel.: daha 
Kurban matemı,, de· 

d- kel koyan 
doğru. Daha ~n: 

1 
. boyluyu 

·ı b' 1 yıtıtı se vı 
tı , ın erce • . laıune 

ta,ıatı11 7 u 
ve olg •n başı . i? Ah, bayııla 
kurbaıı vermedılt ID mi'jeD 

uradı ere 
doyam"ıaolar, Pi 

ler, al 1 d bis 
i.l idi ekber eyle ı, 

matem eyleciik . . ? ınatea>ıı 
El neler eylr.aııyoı decek 

b. · le ıılay e 
halimi; le ır.ııo ç url! d- üyor arıı 
kader lçalıyor, uş dl' rı gi ı 

· de ken • 
bataol. r berkesı f · kokın· 

1 kt ı:ı ı:ıe eıı 
saoıyo lar .. Aç 1 n. tten kırılı· 
l bı . de ayıti altıbe ar, .tı 

yor g511teriyorlar. . bari oıOS· 
i)ahl~de• dia'ıııııe 

lümao olu 1 kah•ına 
• 1 t• tabiatı11 

"' Tiirlt mıl e ı k 11~tadı •• 
L - üldOk. ço d k Yı • 

u~radı; çoır. ur. ın yılıı:ı• 1 

fak at hıçbir ıam Ja>ıılt ı tı 
' A a~ııı:ıı:ı:ı a 

mrıyız da· Y klrr·rı ı~ ç 
d' a'I" ytnln. ken ı 1 " a ı 

1 •ınti Ki 
yı b'>Vllll 11 ,, ı 

' ~ .. k<'V U ~ , ' ıt 

sevda bağı, ancak ve ya/ruz 
Cumhuriyet rejimine aittir 
Bu iman bağı, hiç bir fırtı 
nanm, herhangi bir dalganın 
tesir etmek istem&si/e zede 
/enmez bile .. 

rını mukaddes toprağtnırı 

istik/61 kokusuna ve inkilap 
ülkünü dalgaland1ran al 

bayrağma kapayarak Cum 

hu1i1et ve milliyet duygu: 

muhtelif yollardan güya 
y11pıla11 propagandalar. gel
dıği yere. Türk inkilabınm 

günbegün rtsanet bulmakta 
olduğu hab !rİni götürmek 

ten ba~ka 11c yapmı~tır. 

mı\lrrl •rdır. • v r " 

far yaparı bazı dostlarm I v'e hemen tedavi altına alı- ı ı .. ?ır ata soıuınuı ı..ı•'' n s, 

emel ve 11mek/er~ne bir ta· i n~rak .dör~ ~ün .is~iı ahatı ı ~rü·. kr.rv:~ Y:11:~ \ Gr U"• r• 
raftan acır ve dığ•r taraf· l müt~akıp ıyıleşmıştır. Kı~· 

1 
ıtımalla yu o, 

Volka ik hadıse/eri de 
propaganda vesilesi ittihaz 
ederek bir takım saçma 

sapan düşünce/erle safsata· 

Cumhuriyetini hayatı 
pah11sm1J elde eden Türk 
mıllttl millt hudutlırdan 

tan da kahkahalarla güleriz • • , metlı arı<adaşıınıza i<'çmış l 11
" 

1• TLJl'"\Y 
Cemal Rıza Çıner olıun deriı 



fDOGDUKÇAJ Kavurmalar hazırlanırken Bir arkadaşa 
İnandı v ım şe Bir v~t.a~daşın duyğuları mektup Kahvede bir s .. h et 

Brıtiinki solıhettı çok tümen tıi'1'ftn .. Bu harict 9 Y Bayram gecesı kh. Dok· ı <Ju son sür'atle çalışan bir 
J~O Y fmdan, dort yıl 1 tor Mehmet lbr•himi bul· fabrika intibamı vc:riyordu: Baştarafı 1 de 

e-1velıstne k d r _ Tr~bzon mak için gece saat sekizde Bir az sonra genç ve Kimsenin lıaqalinden, hatı 
Poru da /.'1 bır fert rınclan ıeçirmediği, geçirmeğe 

s onu ıu felaketzedeler ıçin yapılan dine bir delikanlı bı.zl.er• ~u 

başka bir heırrkd -oardı. 'IJuıtalarlo. r. bd Ilı·: ı, içi 
Musta.til mermer m«Sonın ni11, /esi.asının · bo$lajans 
etrafına toplanaıı kültö.rlii. ıi~lemige çalış-:rak, kop'1t.,, 
bir lcaç vatand"ı miilıim hir kıu eümlelerl~, 'I b ıö:ı 
mevıu üzıırirıdıı törüıüqor. Ôataşturarak, dııd k hülc.tr k. 
/a,.dı. Esasen Celal Siiha miiıtehzi bir 6urot !'e tavı' 

l k b b .,. Y sebep gormediği ve ş4beblni, ne· 0 ara zan sporcu. azan kavurma komisyonunun ça· mt"ijdeyi verdi: 86 sı kavur· reden gı:ldiiinl netl~n icap .etti. 
spor da ecıs v b zan da 1 . b. . d. 8 · k ı ı • le _ ıştıgı maya gtr ım. 'fan ma gerı a "nl tuzıu et ol- fini anlamaJı~ı, hô.lci. da mahi-
spor ya cı 0 ara gorun- Eminf' Beledı'Y· e rPis · M h mak üzre iki yüz teneke yetinin akıl ve ibakinin çözı:. 
muşfiım ln ndı,;ım tek şev,· · 1 • 

l Jıl "' mut Mu1Jmmer sevni/j ve et hazırl11nmıştır. Bu amt:!· mediği bir ıurın hayret fıe Je/ı. 
çved emıarasın- · :ı ı· b. b k ··d ·k ı···JkJJ;ırb· Jkı kalender doktoru oldukça ıye ır uçu gun e t mal Şt ı ıçrnat! a '"'' ır vıır l arı 

da bır mur zene yaratmak _ .. . . . edilmiştir . bir gokluğa kalp ve bütün var 
ve s gl com rtf . te- bu'luk bır ısı başaranlar· H d" · . . lığı bir anda yok eden ~t:lule 

l k k ,,; 1 k dan gördüm. Kt.ndi i~i- a ısenın vak alar kıs 
mız 1 rn O~ru U • .. mından ayrı insana ibret gecesini Trabzon da hı:rku zihi 
gıbi ins ni v endi· mı doktordan öğrendikten h t be11 ti.t bir çarpıntı, içinde clay. 

. . . ve ayre v~ren şev şudur: d B b d h 
ne r;ıevzu ıt ıh z sonra ıçten gelen bır coş· Bu mubarek ve mukaddes um.. iz u e şetli sersıntı 
b 1 b a t k l ı.ı /. ilı: sabahı bulduk, koca Trabzon aflle s ı u_n UJ\:a. ç~ ışan insan~t1rın Türk milletinin içinde ucu 
sin. her ı s n mıhanıkı bır kuvet halinde bucağı bulunmayan bir ku şMrinde tek bir adarnın burn •. 
bir meşğ l nu kanatmıyan o gecenin de/r-

e tecelli eden hamiyetlerini vet ,Ye enerji kaynağı var- şttli ani meeer yurdun bir cok 
spor. meşğalelı b1r scuıt kadar seyr~ttim. dtr, Normal zamanlarda u zi. en f aydallsı. .. yır/erinde kıyamet k.oparmıı, 

pıno.r da qii.Telcten yar•lı takınarak kolunu ı gdiıemi 
olgan b;, inkillp çoca;u.. !Jt'C~ji dala uı nır, herhan
Tolc söqligor, h 1kikatı11 ta gi 6ir luı.hs? gırm k c irdini 
lcerıdisini i/atle edigor, 6aı:ı gösterir, ileri tılmo.lc ister
rula hastalıklarına temosle ler. F'ı kot kendisini. lıendi
bir takım men/ao.tperıst. sinden baılı:• kimsenin d/11. 
kaggusru, tol} tipleri tahli ı~muliği-,.i törür, yerinde.,. 
le çalışıgoulu. şuurla bir utihı:cmn alulal-

Ben galcin tünlerJe olıı lıjın• lndudiği /ıslcaden 

Kurban etlerinin bayramm yuyan arslana benzeyen 1,.ıurlui hakü lıulüke sermi$, bin-
~=~:n aJ:::~'::.,8~ k b1tınci gunu akşam1na ka bu Akudrf.t hevecanlı ve fev elrre in a 1/arı da üdü•g1dan alemi 

Ben. bu Ü dar la/o mikdsTI .5.500 üte· k~lade_ ahvalde tam mana· fuıaı;a goçermis ve vatanın bağ· 

tırıldığım melike /incanile ! muztar ip. iiıülı r. hüzilür. 
şekeri aı: oir lcalıve İfigor, kızarır 6oıarır fle lcnJırır 
bahse k•lak mise/iri ofııgor le. ç r .. Gider gittiac qude 
dum rt:lrat olam z. çi dar11lır, 

,J h CIJVUZ etmişti. Bu mikdar sile b r kuvet halini aliyor. n•ıda umulmaz 1Jaralar açmıs .. 
uığım tarı en, Bu kudret zamanında or Sabahl,.qi11 b~t henzleri uçak 
tarihe kadar h bo t hamıyetli ve ener1·ik us-

Celdl Sih.a pın rın hıncını al z. lc.enJisine 
m :Ua İr ·1i imicamfi 'Pe /,ir eş ar r baltıT t7e tckrtır 
tur.el ifade ~d si iti/, 1 ·ıe birbır ri P g • ar le, Ja
b·itüra sö ledik.I ri l! 11m h• k h l p d h"l lctt.ôala· 
h,.,t ,.ım-1 k ld ; ıarGk soku ur/ r ··ne lazam 

dım ve bu e A fa ve ış,ılerin elleri "e ba 
ganize edilerek tenbiye edil her asına birbirine geçm;ş olıun 
mesi ve heran için bir kuvet du, ne var, ne y k d ye sorar. 

yıllar tattım zulıuı arasında kırılıyor. halinde elde tutulmasiledir ki ken birde racl11olar acı acı /elli 
Bugun gonlumde koca kazanlara giriyor. bir taraf ade'a bir kuvet a'<ümlatörü ket ha!ırrlerini vermeğe basla 

bir tarıh ol n Tra on spo tan nefis kavurma diğer gibi normal havatta da isti yrnca Valimiz başta olmak üze 
runun şer fl" m Z nden taraftan tuzlu et ş~klinde f. d d"t 7 ş k r• qeJiden yetmişe bütün ıelıir 
tatil hatıralar, s·ımme.z ız- 11 e t! 1 yor. Gaten ar ile 

t k ı b t /. . .J Garbın ı·cıı·maı· ha alt $eknesi a•ni hi$, ayni Ju,,nrı, 

- Mık o un ıi,mrdıği t1ar şu vega bu faali!Jete, 
la an ti h5.ng , h ınıi muhit ne faydası o u,. şa lı~rd:.d 
t•ıoTJvur etlil!!bilir lci .. fır.ısta- •ego t ~e hüs1111; lcı.Jilıi 
lılc.ların dü.nga lıudrıtlan ıösterm k istigor•un. unds 
tışınfl. çılcmadrğını, tunun kimsin; ı•·i gel! ilt1ri ıit· 
tirinJe 1"Üsait hulclu;a hir m'k be.ntm oe llenJen ıonra 

fer saklıyorum . ene ~ıere as ın ıyoruu. y a en ~ 6 

Beledi11e mezbahadaki ele· bariz farıkası budur. ayni yıirelc çarprntw ile felô.k~t 
O hayatı }' ratanlara. o " d k J ı · · · ti ·c1 · 

manla"'nı h•r•k t ı·r ltf illetin ruhundaki bu r.,. ,. araeş r.nnın ım a ına, 
Varll·nı b•ş ran'•ra ~ukranım " .. ~· e e geç • d k ı ı 

::1 u '"" .,. yar tmına, u,tan masına, $e a-
bu-yu-kıu··r miş. bir kısım 11şçıl11r ve mUbZZam kudreti en iyi t11 . le k . 

k metıne O$ma iı;ın çırpmmaıa 
Yeni bir h mi i deyiz· ustalar aşçı Yusuf un neza· myan ve eşfeden l'e on haıladı . .:JO bin insan şi!hrin için mahlt~. hir 6 ing g~ .soku da luına eş o nın haklcıdır ?i ,, 
Bugun devlı t eşen he· reti altında adeta otomatik dan sonra sevk ve idaresiA de srferber olarafc oarznı yo;u 

den terbiyesi teşkil§tmtn bir makine serisı manz•· ni en iyi bilen şüphesiz ki "'ı kuılaya oermeğe koyuldu .... 
ciddiyet v dısiplıne istinat en büyüle adam sayılır: Ah aıi&im, o günü gö,meli 

rasını vermişti: Bina dahi· u 
eden otoritesi. spor mevzu nakikaten bu muazzam kud idin I Hele o günltrtle Trabzon 

/arok, ~crpl(lna ak lc.emlrici Jer •• Jı,Luııek, nltrini 
fat:i.liqetinJırı bir an içi,...,_ ı •aFlftalc. ister, Jalc•t dişllı•· 
Rtri k lmadıju ı töriigor, mu, diıi kı11lır '" sı/ari · 
anlıyor ee ümk n mertebe ıçin• alcar, ÖJlecı hin iır 
011Jtln azttk kal •!I ı çs/ı. lcöttilii.lc.le ,,., hmul 9aıı aıılc, 
şııoras. insan ıekline ıirmiı ıırd.anı s11rkı.'c, tlönır ıid.ır .. 
6a:ıı ögle milcreplar varlci, Falı.at titliji I'""-' ıi111 , 8 • 

Allalt. 6unl11rzn <l• hucamun lı•t rd~11uz. 'olmadı, Jı.a,.1• 
tlrın saklasın. Gerçi netice. tıra111adılt., bir ııg gap•m•· 
de akrt!/I gibi zehrini içlnı tlılc,, der, f1tırıldrıraır, tlidınlr, 
•kıtıualc. kendi kendini öl. gıpr•nır. 

ve maksadında daha şuurlu /inde çalişan işçiler bir sa· rete hürmetsiz/ile veya bu lcad.nlııınırı hizmetini, fedakar. 
ve daha geniş bır mana at içinde köşede etten bir mukaddes ruhu istısmar ne lığını gormeli idirtl Yurt i,Lerin
yaratmıştır. tepe zannı veren varhk/J el- büyük gaflettir. Bu kudreti de i,ldilme11ırı, i,letilmelerin• 

Bu manayı kavnyarak, feri fle bazulan arasında tanıyarak hürmet şeklini lüzum zörülmegen a•!la ilımal 
bu yolda yurumek ve be· parç• parça etmfş bir kıs- bilmek ve anlamak suretile r.dilen Trabzonun ht1r s11uf ba 
hemhtJI mUYöf fak olmak mım kazanl•ra ve diğer lisebilil/8h bu kadar işci ve ganınclaki vata11 aşkını, yurddaş. 
mecburiyetmdey .z. kısmmı da tuzlu et tene· ustaları bir araya toplayan lık sevd•"nr, oatarıdaşlara yar· 

k 1 v· bı·r f.•b,.ı"k,. sıı·r'at ·ı k dım hegecanllll ıörmeli idirt 1 Gayeye ul şmak ıçın her eıerine sevk etmişti. Din1J .. u •· " 11e co 
mühi b · · d kibar, münevver bayanların bal şeye malık bu u ruz hiç mık lcuvetini içindeki hami . m _ " ış ~ey ana ge 

bir eksiAım z y k yet kafnağından alan bu tıren muteşebbıslere. işçile lam11 açrp, ayaklarını yorup 
~ lha re. ve kurban etlerini hedi· kapa kapu dolaşmalam11, 6o1ıça 

-~O.eneler ı arslan yavrularmm toplulu-. ye edenlere ne kadar teşek bohça, ubet ıebet, denk denk, 

Erzl·nca hrı· enkazı a··nu''nde kür edilse yine azdır. çıktn çrlan eşyaları, pa,aları 
Kı:ılaga nasıl bir sevinçle, nasıl 

Bir ~üşahit 

a mıntaka komutam yarbay Hakkı 
E zincanda askeri orta mektepte 

okuyan ve enk t nd• k11/11ralı kolu km/an ve şehri 
mize gelen çocu u n nlatllğı fellket intibalarmdan 
mülhem olarak y•zı m ştır. 

Yıkı/on b ·r degıl binlerce yuva 1 • 

Bir mezarlk olmuş koca bir o-1a J. 
Oyle b1r alankı o/ile dolmuş. 
Kar sank bunlara kef•n olmuş ı 
Binlerce yaralı bınlerce ölü 1 . ... 
Kımının kmlmış tıacağı kolu; 
Her/coşe kor ulu Yaslarla dolu / .. , 
Şurada bi k. dın işte çırçıplak ! . 
Dizınde t vrusu hep ağlayarak . 
Babam kardeşlerım neden rok diyor! 
Ah bu ınılt er kalbler deliyor . 
Evtnın enkazı ustünde bedbaht I .. . 
Jşte bır babakı o hep gülüyor I . . 
Bakınız hır andtı kurulan şu taht . . 
lfıtı çocuğuma mezac oluyor .. .... . 
Dıyerek enkaza secde ediyor. 
De rmı megeıse. . Yine gülüyor 1. 
G lup geçenlere ben kimim diror ;> •• 
Enkazın onünde başka bir adam , 
Olmuş çocuguna haydi kalk diror 1 ... 
linnenm koynunda üşüyormusun ? .. , 
Soy y v. m yoksa sen hastamısm ? .. 
Ji ydı ka k ÇOCUğUfnl ısındı odam , .. 
S1Ze a ş yaktım ışte bak: diyor .. 

------------ı bir iştigal• gclirdiklerirıi bir 

Halkevinde 
Pa~ar tünu Hallcer:ind~ 

Tımsil ıabesi azaları top· 
lenar•lc. Hlıne f aaliqeti üze· 

görmıli idin I 
Sana baılc.a bir mektubvmcla 

bu gllnlerin Jalı.a ıenif, daha 
etro/lı itatibaını vazmak isterim. 

Cevdet ALAP 
rintle ıöröşmuşlerdir. Bu ,

1 
____ -_.:s_ .. o_a_u_v_•_r_-___ _ 

•m•mt ıöriiımelerdı iyi 
11ıtice vı lcararlGr alınmıştır. 

Hallcıvi Tenuil lcob1. 
ıalını J•allgıtini ıeniJf t.t. 
1111/ı •• •ılc sık temsiller 
••rmelc. iıi11 •grı agrı ç11.lıı· 
m• ırapl•rı ~Üc•de ıetire. 
cılc. •• ı•bıtle kagıtlı hütün 
asalar 611/iil ç lışt:.calcl•rd,,, 

K•mite rıisi BagonM,,s'a· 
Jd •• lcomite mümessili 
Bay Mehmet Sttlilı Gürıu 
'• l"•iı çalı11J1a işlerinin 
çolc iıti/adıll 6/T laagot 

Partide ve 
Halkevinde 
E•ıilci alcıam PartiJe 

Merlcu /cGzs reiıi Hıun.aı 
T11rSR11mn rıgasıtirıdı Merku 
ocak hegıtltrı "' Partililer 
to11lan r le , ttl işleri üze. 
rinde ıörtişmri.şler v• lcıu• 
hegetlnden tahrir lfliddrd1t1i:ı 

Cemt1l Rıza Çıner, bigiilc. 
rejit11in Tirle lca.Jınlıiın• 
bahıeılediii gilıt.111/c lıa/c. 
/ardan •ihis bir hita6ıde 

lnılun,,.•ıtur. Cımal Rız• 
ç,,.., tla11 dı öjleden sonra 
H11llceoi ıinrmaıı11tlıa a11ne 

tl•rar amma. ha t.ltı ol'!1'aıa Bir ba~ktı ıün 1i111 lc.tı
dalıa igi değilmi ? hir ı•fl la/Jalıia karışır, istifadeli 
elmalc isterler, falc11t 6fr ııy l.ir m••alıaıe 11ras11tda J11• 

elmalc lcaiil.~qetimlen lflt8h· d•iının bir acıında siı•r•, 
ramiırlor. Os g•lt., ide gek, bır •cunda zurdan. ıaj ıli. 
mutele kit. miilalıc:ı •ıfır.. le gelejınin cebindeki ôo
Yeka kololı, lcaneaş l111ilis. zuklıklıırı ııkırdatır, /lir 
Bittabi ı•rar '•l. as11met ıeı• işaret et11tek ıster, lla-

Nikôhlanma 
Geçeıt/ti sagırnııtltt rıiı nlon· 
Jılcl•rı1tı ııutlıjurtıs lcıg 
metli fHFlerimi•rlt:n B::z an 
NtJrrnin ile Bag Seı•İ T. r
ha ın 11ilc•laları ftfen 1i11 
ilci lt1.r•f •ir•ha "' tiostJ11rı 
lııuariıl• 811§ lôra/aim tar· 
lıa•ı• l11ın11i11de 111mi11ti "' 
nt~ 4 ir ne~rıuı•l• ~•le1tıt1t 
mt &ıa 6. S Jı tar•fıntia'll 
ıcr• uılm "ıtir. 811ga11 N,,. 
mi11i11 h•btııı B•!I Medri il• 
•nn~ıi •ı Bızg Scı•i11in ••· 
6ıuı Bag lbrelaım Terhenla 
•nntıi1'i tıhrilc. edır •t l'"f 
Ji/le ıou•:ı saatlıt Jilıria. 

Bog .>uai T•rhan •••ıki 
gün Girrı•nJıılci wuiffıi 
oaıın• gitmiıtir. 

Ölüm 
ıelırimisin JeatU!c ıeflclrrin· 
den vı inltisarl•r ôaımiidtlr
liiü 1r1e1R•rlarından H•mtli 
ldçi• malJtılti. oltlul• laes 

talik tan lc•rt•la,,.ıg•r•lı 

cagını bırhıri üzeriae at•r 
hrbıy• kaide[ rme uv•a~. 
lceRdı11i ımtıga:ılı • .,.,, 
·• ad11m sen d , benim /ıü. 
tiphanımd• bu hahsı d•ir 
dola• istıf 11tlıdc mı lcıtaplar 
••T.. tier. So Tfıl. 'f •l•• 
es.rı okurl•nuz mu ? , , ı•alı 
lcarşııındll, lcızQrır, t•rlır 
.... aJcıııra ok.aıac•;ım,,I 

sözügi• lc.o.çam11.k g11p11t•i 
ııter •• ıını arka1111J•• 
· "~"' falan lcıtap ••rmıtlır. 
Hani g fr1111111 kütiiphen.,n 
var .. I digordunr:ı:ı, suali, on• 
•ıiıb•tan, /ogo.111tı meıJa•• 
l<og•r •• bır b•ha11• il• 
laı11111ı lıındisini oldu;ıı ı•r· 
den tı111rı otıvırır.. Hırıı•ı 
ıdcuıaaa, 11Lic.ıuuıuı I .r11fa111a•. 

1/111• J1•iu11a ıapar "f "'••· 
cı 11111• ıçin şo11l• tlıdi. 

A•nı•. t••ıi 6en ''"ınma"111tl, 

Ba11ndı n. mdan k11n kanlan , 
Sıldığı e 
Oösteflp o 

••rat11.cajı oe Tra!.zon hal· 
lcuun tım•ıa se•lcini luılı.
iil• t11tmi11 edı6ilec•ll h•· 
..,.nd• ıü•el i~•hl11r go,. 
ıruıtır. B• 111i1111u6etl• ıelt
•• iılıri gıniıli••ceği içira 
•ırıla• ••zi/•l•rin talcıi•i 
i11tilu., su,, tilı ıapılnuştır. 
Dılcor, ıaıdıop, malc11aj fit 

ş•hnınin ıl•lctrilc işlırilı 
m•ıtalcilın çt1lıı11111l lıere 
lııgetler ayı ıl111rıtır ilci ıü/
llr ee hir m•awin eı ,.,.. 
/igat iıin ti" bir mat•md 
ıtçilmiştır . ..J hnıge mruuıf· 

/akigıtlı lc.ogdalcları pi •· 
/ır/ı Trabzon hallcınrn ,ok 
H•tp to/c.dir ettiji ti'" n/lcrı
ltıdıjl HallcefJi Tt!mstl Ko 
/un• Jalae ıeniı hir /aali. 
gd• ılriımiı ıörmıktın tlo 
laıı I'"•' tlagagoruı. Tc6 

fl6 lıemıirılrrilftiH 1öıt1ril•n 
fO~ İıtif11Je/i 6ir filint il· 

11asııulo, i•riz 111isalicrlr 
gıni "' Hlc.i ziJueigd üze
rinde m•k•g11eler gapero.k 
Türle lc.ad111lıjının mrdni 
lıisvegl• Jü.11ga mu11ac~/u. 
siıad• alJıjı güluelc mahi· 
gıttelci iaürmet me11lc.tindcn 
6aluetmiştir. 

tımc goşıntla ıöai•Tİ•İ h•yata 

gurıir t•F" fi• ıçinden lcıı 

ku ıalır "e "'ooeh /,. c•r, 
ıuıa rahat ıder.. Bır gırtlı 

lc•nJıni memleket iıl•ri•• 
ver•• id.calııtlerdın bi1111i11 
etiı '''se ı lıılmııı. lcc•tiiıi
,.. Hrbıst lcon•ıa11lartlatı 

Bılmed n 
Oelup B ç 
De mş 
Karları 
Havs a alrn yrı • yazmayor kalem, 
Şımdı bu ınlıyen ~uztarip kütle 
Yanyana duruyor bin il:llketle 1 .. 
Çaresızler b tden çare •umuyor, 
YÜwımu yıkıldı çıplağız diyor ı . , 

" ~il HOrr• fioraaau ,,,, ,,.,,,, 

Sami Akyol 
Lise mudrırü Sami Ak. 

ıal Maarif VıJcileti ille 
tedriıat ıııbe mü<.fürlüjiinı 
togin ıtlilmiı oa ilci 1ii11 
önca m11lılctaıl•1ı tarafın· 
da1t Yııilı•1tta ı•rı/i111 aA:. 
filli lf ''"'' ,,.,ll111i1tlr. 

J•Mrnrıı "' n•m••ı iılcıA· 
derpMı• c•1J1iitıd• /ıılın~ılc-

t•n SOltTO cen•Zl•i ""'" 
/Jalılc llir cımfl•tl• dejirmın 
deredeki 11ıle kabrııt••İntı 
def nıdilmııtir. llerluı•• al 
lantan rahmtl Jllı.ı •e h•n 

dan 011 ,.,.. ıvıl •- 15 

gaıuttltı 6ir ""'" ıocııp11• 
lıag6ıJen ll•il•ıı ıaii/ı l•9i111 •• '""'r" .. u,,ı .,,.,,,,. , .. ,,,, •. ,.,. "'"'•~ 

bıri 11ısunu verır •• "Jailaıltihi
Jaılaı,. I der, fÜJJ• "ıjnılelii•,, 
aa11nıc•r,lcuçalrlu;unanf•r· 
lcııttl• olmaz, olamu 

Arlcattuşları Cıltil Sün4 
pı11•rı uıun uıun dın,•IÜ v• 
h•Jl •;, •iızaan : 

- Va~ Zfı'flGJ/ı, aodal 
tipler I 

tiıdil•r • 

.. 
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- Ağ çl r kuvetli ve s~ ğlam olmaP, öyl 
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- Y etec k kad t hava ve hara et al n" · Ağaçları bud m , usulü dairesinde y pılır. 
usul bilmeyen körükörüne h reket etmiş olur. y tiştirilmelidir güneş gören dallar m suyu bol işler. ·f 

- Hava. hararet ve ziya alamayan d llar zaı - Her ağacın mu otazam bir şekli olmah, başM vcut meyv ğaçl rımızın çoğu usulsüz yapı-
l n budam v yıklam 1ar yüzür,den harap ol- tan ona göre terbiye~i yapılmaladır· büyür. az mahsul verir. 

- Fazla hava ve ziy budama ile sağlanır. muşl rdır .. 
Ağ çlarıa munt z m birer şekil 1 ası, her 

s ne biteviy iyi ve mükemmel m hsul v rmesi 
ancak nl yışlı bir budam s yesinde mümkiln
dQr. Fak t bud manın bir çok incelikleri vardır. 
bunlar d ağ cm yaşayış na ait bazı esasi rın 
bilinme ine lüzum gösterir. Onl r bilinmedikçe 
ne iyi bir bud yapıl bilir ve ne d yapıla 
budamadan hayır u ulur. Bil"kis yanlış budama· 
yüzünde ğaçlar m hvolur. ~4eyv ğaçlarmın 
en çetin, k rışık işi bud m dır. 

Meyv ğacı yetiştire ler v onu ~ na~ ~~i. 
nenler bud m nı lüzum ve hemmıy tını ıyı 
k vram lıdırl r. Anc k, ondan vel bilinmesi 
lazımgelen b zı sasl r vardır, onları hiç bir za
m n gözd n k çırmarr alı ve kıldan çıkarma
m lıdır. Herhalde ezberlemelidir. 

Bilinmesi ve zber edilmesi icap eden es S· 

lar kıs ca şunlardır : 

onm la. 
Do ma; köylerde sık görülen bir hadisedir. 

Bilhassa içeri v Doğu Anadoluda kış nzun ve 

5 
rt geçer. Köyden köye veya köyden kasabaya 

giderken donan köylülerin hikayelerini hepini~ 
dinleınişsinizdi r. 

ihtiyar, sarhoşl r ve çocuklar daha çabuk 
donarlar çünkü bunların soğuğa karşı tahammül
} ri d ha zdır. 

Bin naley böyle kışı sert olan köylerde ya
ş yaoları (donma) hakkı d bilgil ri olması l -
ziındır. Ona göre tedbirli ı r ket mek ve ica
bında tehli eye düşen hemşeril rine y rdımda 
bulu muş olmak imkanını ide ed rler. 

Don·ma başlangıc nda n ler 

hissederiz : 
.. Açık bir arazide kışın yolculuk e 'en köylü-

• ler çok iyi bilirler ki yollar uzadıl·ça ve soğuk 
şiddetini arttırdıkça insanda hafif bir esneme, 
b ş ağrısı kol bac klarda uyuşukluk ve ağırlık, 
görınede az bir bulanıklık başlar. 

- Ağ çların tabiat v kabiliyeti b şk baş
ka olduğund n verilecek şekiller onl ra uygun 
olm Iıdır. 

- Ağ cın ~ ökleri, d Harı ve yaprakları bir
birine denk ve ter zili olmalıdır. birinin fazla 
ötekinin z büyOmesi ak~n.klıktır. ağacın ömrü
nü ve kuvetini keser. 

- Ağacın s ~yu (ousgu} bütün dallar musa 
valen işlen1elidir. 

- Dikine bayü yen dallar s 1 rım dah bol iş
letirler. iyi bes1 nirler. 

- Suyu bol işley n dall r oduna kaçarJ r. 
Böyle bir dalın meyva) a yntınlması ıçm s yu 
ağırlaştırılmalı 1ır. 

• Suyu a ır işleyen dalİarın meyva dalcıkları 
ço2' lır ve meyvaları daha olgunlaşır. 

- Bir ağacın üzerinde bulunan odun d H rile 
meyva dalları birbirine denk olmalıd1r. Birin

- Budama ağacın ömrünü kısaltır. 
- Kesilen dalın kuv ti yandakilere geçer. 
- Fazla meyva vermeğe zorlanan ağaçlar ça· 

buk yorulurlar. 
- Yaprak ğacın ~iğeridir. Onsuz ağaç te ı-

lik içinde yaşar. l 
· Vazifesini iyi gören yaprağın ren~İ güze 

yeşildir. Yeşil renk ağ çlar için. en başta gelen 

sağlık alametidir. r 
- Meyva gözleri zeytin, kiraz. erik ve Ş fta ı 

ğaçlarında bir sene önceden türeyen d Harda, 
elm ve armut ağaçlarında ise üç senelik d Har 
üzerinde bulunur. Nar, limon, rortakal ve manda
lina gibi ağaçların n1eyva çiçekleri dalların uca· 
rındaki gözlerde bulunur. Ayva ve muşrnula 
ğaçl rında da meyvalar dalların ucunda bul~n· 
duğundan ncak meyva.sı alınan dallar kesilebılır. 

Kazım BULUTA Y de111 biri fazla olursa ağacın v rimi az lır. 
--------------------~----~--~-----------

c 
1 1 

tatlı arzuya dalarak kar üstüne uzanır ve bir da- ' gövdenin nihayet uçları müteessir olur. (El ve 
ha uyanma ak üzere uyuya kalırlar. yani uyku ayak ucları ve parmc..klar gibi ) . 
esnasında ölürler. Rutubetli soğuk kuru soğtı ktan daha fenadır. 

Eğer bu uyuklamaya başlayışın hem n ar- I En çok görülen hafif donma şekli (o yerin 
d~ndan yetişilir v icabeden yardım ve sıhhi ted- , ızarması ve derinin şişmesi) şeklidir. Do"'an 
bır yapılırs donan adamı ölümden kurtarmak yerd kaşıntılı tatlı bir ağrı d vardır. Eğer 
mümkün olur. ı açıkta kalış devam ederse bu donan yer duy· 

Donmaya uğrayanları birdenbire sıcak yere gusunu da kaybeder vurdum duymaz olur. 

götürmek vey birdenbire bol b l sıcak şeyler Bu (hafif ve kısmi) donma olup (donmanın 
içirmek yanlış bir tedbirdir. birinci derecesi) dir . 

(Çıviyi çiviyi sökerler) at sözü gibi donan İkinci derecedeki donmal -trda derinin ine~ 
ad nıı evvela serince rüzgarlrdan muh fazalı ka- ve en üstteki kısmı yer yer ş ·şer ve altında su 
palı bir yerde y brmak ve vücu~unu karl y - toplar bazan bunlar bir kısım yerlerinden pat· 
vaş yavaş oğmak ve bir müddet sor,ra dah sı- layarak yaralar meydana çık lr. Üçüncü ve ile· 
cak bir yere taşımak ve bulunduğumuz yeri, m n- ri derecedeki donm larda ise 0 kısım morarır 
ral ocak, yakın k uretile yavaş yavaş lsıtmuk art k kan damarcıkları iyice '1üzülür ve burasını 
lazımdır. besley mez olur. O kısmı ke~ 'p atmak rnecbu-

Önce ılık ve sonra d h sıc k içkiler ezcüm- riyeti hasıl olur. (Kangren) 
çay, kahve, ıhlamur z konyak içirmek yerinde Donma yüzünd n parmaLlarını hatta elleri-

bir hareket sayılır. i kaybeden insanlar vardır . 

Hasta baygıns koli rını kaldırıp indir reJc Şu halde kısaca anlahnak icabederse görü-
(yapmacık tİıoeffüs) y ptırılır. lüyor ki donma deyipte geçm mek Jaııın~ır. 

Uzun yürüyüşlerde bütün gövde Donma ya insanın bütün vücudun sirayet e er 

Böyle bir z manda derhal kapalı bir yere 
girip icabeden tedbirleri almazsa sonu kötüdür. 
Don başlangıcında ins n yilrOrken sendele
ıneğe aşl r ve pek t tlı bir uyukl m isteği in
s nın içini doldurur. Vücutta kesiklik ile bera
ber bir köşede bir dakikacık olsun kestirmek ih· 
İf cı tah m .. 1 dilem ı ir rzu hafö~i lır, Bu 

bile vücudun bazı yerleri kısmen don r. ve vaktinde yetişm zse tatlı bir uykuyla insanı 
Çinkü ölüme götürür veya vücudun çıplak kısırı1 farına 
Soğuk evv la gövdenio örtülm mi~ çıplak 

yerlerine tesir eder. Çıpl k y rlerio rasıada 
da evvela sivri uclar don r. (Burun kulaklar 
ve yanaklar). 

So~ra ku dol ııu ından en ıec f ayd ı. nan 

A ~Ol .. 
tesir ederek uzun süren sakatlıklara hatta 

liyatl ra s bep olur. 

Ruknett n f, hı O c"v 
(Köyümün Doktoru kitabmdff ) 

- {) vdm eri~ek 



Fındı , o takol, Mandalina 
ve meyva ağaçlarına . 

Kazanç vergisi den borçlu olan mükellefler 

En f 
R 

e i gübre BE
Uzvi gübredir 

Bol İri ve Kokulu Olması ve 
Ç buk Büyümesi ibin 

re ket 

Uzvi gij rey· mutlak kullan!nız 

MülceUefıa lhbı;ru G avri safi !Cııı:anç Buhran Zııa 
iı•i işi lc rai S m 'at Etliği Kapu •• · ırat Ver Ver OfZll.111 Yekun 

Maballeıi soka~ı No No Li ra K Lira K Lira K. K. Lirn K. -'11 
lıkeader Paşa 11 Temmuz 

. 
22 6 2 -- rr -"'" -88 9r Tuık Yıldıs Lokaata 39 78 69 

M..st"h Ge•ç Teui •• Halıl Pata 2'i 30-t- 1 81 sı 11 6~ . 98' 
A:ııis Ôz:saadıkcı Kat.vehaııe .. lı:nak 26 10 8.1 s 21 j 12 22 20 t fi4 959 
O-•an Savat Terzi Sın.mateı:alar , . 20 25 18 75 00 22 50 4 50 27 00 ~ 
Adil Doıta• Sa::d :ılya l~k .. 11dtırp:ı'9 E~zuıu• 8~ 3 38 86 1 !$ M 2 71 16 26 

hneli 
Eyap Karaltullui::cıı Yorguıcı C ameik.c ir Zıınos 12 2-4 27 5 10 2 04 41 a1 2 82 91' 

Defterdarlıktan • • 
İşleri•i terk ederek balen mahalli ilcarnetleri meçhul h•lenan yukarıdıı iaimleri ynılı altı aakellef n ıı mıı:ın 939 ırneııiııd tl!rh 

... lı:uaaç V• b•hran •erriıi ile HM c aası iıimlni hizalarırıda röaterilmiştir. Bu mükf.llefler iş b. ı l fir.ıo ncşrol ur.duifıı günün ertui 
•üa4'ea itibaren ı:utruh verri•i iO vüa zarfındft itiraı. edilmcd i{!i takriird~ ver~luinin lı:ati'vet lceıbrd, e•ti ila" olunur. 

Şehir kulubü umumi kôtipliğinden. 
$~!tir lr•lrilla amami ht~tt içtı,,,aı 31 - l-9 !O 1arşu11611 
ginü saat 21 ôe icrasino. iJ.are lıeyetinee lco.rar uuilrniş 
oltluğu,,,Jan sayın. ozanın o gün 11e santdt1. kulııbf" telme· 

/eri rica •lıınur. 

RUZNAME 
1 - Açılıs oe rt.is f1e kii.tib in t iha bı 
2 - /r'lesai raporu o/can. ası . 
3 - Hesa6atuı oe pil•nçonun tetkiki fJll 

nin ibrası 
4 ıVizamname tadilatm ait üze~er 

5 - Yınl idar,. ht!r;eli in*ihtt ı. 

idtıre lıfgetl-

ilan llan 
Tr11bzon ic•ıt da' resinden: -" 

Sarmeae icra melDurlufundan: Açık arlı rma ile ıtıı rıtya r 
Açıl.: artırma ile pıraya çevri· rlleeek gııyrimenkulttn ne oldıır 

ı~celr. fi yrimenkulüıa u ol- Oayrlııı.a.kalün bulunduğu ruefıl 
dağ'tı : mahalleli ıolı:aiı numarası: 

Gayri menkulün bal uudu~ u Muhiddin mahallesi 
mevki mahalleai aok:n~ı ııumaraıu: Sağhrıı fı Taht c iyan pürııı,t 

Tal.dır olu aD kıymet : haneıi aol tarcıfı Hekimyaa Arlİ' 
Artırmeaıo yııpıl n cağı yer, gi:n, hanesi ve bahçeııi ve a r kası pır 

saat : yan Hedroı verct1elerinin herı,.. 

Satış yeri ~~--~-~~~~~ 

Araklıda tüccu ita:ri o~lu Ha. ve bııhç ıi ön hrııf ı tarıkiam ilf 
an Cüveu y!i.ı dok!!H altı lira mnhdat iit.t k Ua 3 oda bir sofi 
dokun lrurut ayr.ca m r.ımıf va bir hela vr it le tta bir ahur fi 
r.e ıımirı e bo•çlu Siiıız:cner:in Z•nilı:i iki oda ve evd .. n ayrı bir motbl~ 
kô yljod n H . c ' Hamz'ıl otulhırıa- ı ve ahur Ye haliyi mü~tem!l "' 
dan Haann o~lıı YuıuJ Ayç ıçeğ i• elelı:trilc tesisatı 111eycut oldu!' 
işbu borcuadaa dolayı mahcuz muhammen kıymeti 1500 lira arştıl 
olup p.ıraya çevrilmesine karar 4ll0 Mart 933 ta. ve ouaara I 
verılell Zıniki ~öyünde tapunun c ilt 1· 115 hane 108 

Kitabi Hamdi ve Makdumlara i 1 
.A a n 

Karadeniz Limited Şirketi Müstafa tasfiye 
memurluA-undan : 

Memur aranıyor 
Trabzon Mıntak Ticaret Müdürlüğünden : 

M ntak amrz d hilmde mtinlıal hu 'rınan gurup meTkezi 
Beledi11e aqar işlerinde istihdam edtlmelc üure iicrdle mü
teaddit memur alın c "ından {San 'at mrlct~hi mezunları 

Karadeniz l imiteJ Şirlt.di tıısfig~ me11tar/ağ11 inti
ha/,, iı;n Şıireka,.ın 10 ·ı-J~O Cıımortcıi tii1tii smnt /J 
da Ta11at"~ Ct!mi11eti •;n nna teşrifl«ri rica o/a,,ar. 1-2 

EylQI 9l9 tari.b ve :&6 aumarada Artırmanın yapı lacatı yer gQa, salı. 
kayıtlı ~arkın itaya barı 2'arben 1 Trabıen icra ~ai~eai oduıad• 
lteataae ıı atı timalen Sarı Musta- ı 3 910 Cum& runu ıaat 14 dl 
f :ı.J Ar · 1 L ı · lt~u r•:rrt•Mnltıu artırna• 
a Ox U UUD tar Hı CeDUueD Şartııameal 31 · l ·P40 tariblnllea j&i 

t• cih edilir} toqinl ri icra lcılı1tmak iizere Müdürlüğürnü-
•• miiracaatları ilan o 1urıur. 'l-4 

Maç a hükUmet konağı 
inşaat eksiltme ilanı 
Defterdarlıktan : 
1 - Eksiltmeye lconıılan iı : M•çlca lc•~•ıınJa 

metruk kışladan muaddel Hülcümel lc•1t•iı inıa•tı. 
Keşif bedeli (9898) lira (3j) lc•rrışt•r. 
:t - Bu işe aıt şartnameler ve evrtılc ıanlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Malca oele p ojesi 
C) Nafıa işleri genel şaTtrıamesi oe ııma11ıi fenni 

şartname 

D) Huıusi şartr.ame 
E) Si/si/Pi /iat cet'Veli, lıulasai keşif cetoeli 
F) Proje 

Jstegenler bu efJralcı D6fterdarlılc. ., Nafıa maJir· 
lüiinde görebilirler. 

3 - Eksiltme 5 -2-910 t•rilıinJtl pazartesi ıiina 
saat 14 de Tr hzon Dejterdarlıjında top!a11acalc eksiltme 
komisyonunda y pı lat aktır. · 

4 - Eksiltm e açkı elcsiltme saretile J•pılacalc.tır. 
5 - Eksiltmey e giTcbilmelc için iste/eli/erin 742 Jira 

38 kuruş _temir. t ~.e"mesi, bundan 601/ca 1ııajıdalci fJUi· 

lcoları h tı ı z olup go o;termesi lazımdır. 
Ticaret odası 'f.>esilcası, teminat mı/etap t1ega ma/c

buzu ıoe Trabzon N fıa müdiirlıiiünden ha lıi ll•ı•rahi
leceğine dair 'Oesıka. 

istekliler yukarıda yazılı 'ün ,,, ••atta 6itıin ••
sikasile b ·r ilet• Defterdarlılcta miitııılılcil tksiltme 1c •• 
misuonu ' is ğfoe miırocaatları ilan olanar. J-4 

İlôç satın ahnacak 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

SOSYOLOJİ 
lsmail Hakkı Baltacıoğlu' nun 

• • 
yenı eserı 

Sa6ılc D11riilfü11ün Emilti ha ,.J[a yeRİ bir kitap rteşret· 
miılfr. Eıer "osye/ajinin büti11 baltiılerini teplam•lcttt, lıa 
ı••i ilmin mıf'zu•. md•rl.• ve f •t1tlaları h•lclcrnJ.a biltiler 
"''"'•lıtttlir. Soıqolojl. LiH t11lıb•ıi •e bıı ilme geni baı
lıyaal•r ı,ı,., çolc "''le. /,ir if 11tlt ile g•sılmıştır. Matırif 
Velcilliii Soıyoloii'ıi Liulerl! gorJ.rmcı lcitop ol•ralc kıı
i•l d•is "e 6• kararını ftÇl!ll.de Mieuuel•rine tamim 
ttmiş 6ol•n111alıtaJır. s .. ,oıojl lım•il Halc.lcı Balt•cı•jla'
nıı11 Felııf e we Toplu Tedris altlı Jcitapl•rında~ ıonra hu 
gıl •111ettiji i~ıinci eserdir I>• lcit•p ıençlerin, öğretmen
lerin 6illaaua tlıvlıt mtmarlarının islif adesi için t•'Osigeqe 
Jıjır iir ilmi nerJ.ir. 376 Hgf s •lıın lcita6ın tlığeri 150 
Jcar•Jt11r. lciıo, gtılnız Yeni Adam ıanteai idarehanesinde 
ıalıl11takt•drr. Adres: lıtanbrıl' A11lcara Cııddesi, Adalet 
Haıutlır. Tılı/011 numarası 60J50, Gasıte abort.tdt1rine 
yüzdı 20 tenzilı.t gopılıT. 

Hemşeriyi 
okuyormusunuz ?. 

lstan/,ul'da çılcmalcta olan Hemşe,; Yurdumuzun 
her larafıntl ı sevilı. sevile okunan biricik ht1llc ıazet'.sidir. 

Bütün memlılc.et ve diinga havadisluini en • güzel 
rııimler ve tatlı bir dille !Jalnu Hemşeri ,azetesinden 
öjrındilirsiniz .. 

Hemşeriyi okuyunuz .. 

Meydan bo2osı satışa başladı 
İskele caddesi Nümune Helva yapım Evi 

No: 8 Haydar Çetinkaya 
H asta enin rö gen dairesi i.;in (605) lir• (12) lc•r•ılalc ===== 
ilaç fJe scire s tın nlınocalctır. Maealclcat lemi11atı (45) Harunlar mu··essesesı·nden.· 1
1ra (45) kuruştur. 8-1-i(O t•riltinı lt111tliil etlett ,,.,_ 
şcmbe günu saat 75 de •ildget ••lc••ınJtJ lepl1111•calc Orta melctep teluili ıörmüs bir boyan mımar 
ola!' da~mi ene~~ ndı ihalesi gapıl•caAtıT. /stelclileri11 liı- malct•aır tt1U,Ler'11 ma•uestlflİH müaracaotları. 

aran-

tısını gormelc ıçrn encümın lcalttr1İre• v• t•lip ola•l•rın . 

1 
mur1akkat tem1nat arife mezkur tün "' . ••atta ıncütr1ın• ll~n 
mriracaatlaTı. 2-4 Tral-ıH sullt bukuk t.alı:imliti 
-----------:8:-----------------------------....:::._..:__ı deaı 

İnQ İCar OrtırmOSI Tıabzonun tekit• aılaalleaiade 
••lı:ia olup :- ı ııJuracılar da •aai· 

Vilayet daimi erıcümeninden : fotuaci rizelı Ali aalıaı• terekeıİ· 
r_/ h h · ne mıbkeıneaizco el koauJauıtar: 
nasasi ma ose enın d ikti taş mevkiindeki daba;lıa11e Mütnrffatia ılacığı ve borcu bu. 
hir.nsının sahik ic r be1rJi olan. (45) lira üzerinden 21 gün ıuaaaların taribi iliadaa itıbareD 
mudJıtle arttırmağa çıkarılmıştır. Mu'1/aklcat teminatı ( 338) bir af içinde aulh huk.uk mabk•· 
lc•ro,t•r. 8 - 2-940 tarihine çatan perştr1«bt1 tünü IGat mHiae aııraoaatla olaca• vo boıc 
JS ti• Vilô.get makamında toplanocalr. olan daim( ın-ıi- JarıDı kayit n teabik ettirmeleri 

J • laaımdır alı:ıi taktirde hık ve ıddi· 
mendı iltalesi gop. 1cıcalc.tır. ıtelclilırin mupa/ılcat t~mlnat· hılaruu• atlyea auara alınlllaya-
l•fllı ı1teı1eent mih ca t.gt , ~--4 ••I• ııtı thıaur. 

YUrftaş 

Kızıla ya 

Yardımı 

Unutma 

ırmak ile mabdut tııpuya göı e fıo. barH Q3B·i69 Jıfo. Ue 1rabzon ieu 
1 dııdık yeri olup clycvw k.i0>ilcn dalrealnin aua71en aumaraaınd• 

1 fındık. lık bul_unaa 80 dönü.n kadar laerkeıln ı~rebilmeıd için açık tır 
lllnda yazı lı olnnlardan fnla maJO 

1 i•yrı mcnkul uıa borçluya ait nısıf mal almak ııteynler, lib\l şarldl 

I 
biH~si~iıı _yirmi . hisıı::d«: üç hiaaeıi mey• ,,. 9Sll·7G9 doıya numarull• 
yemınlı uç elılı vukufcı takdir mem11rl7eUmlu •urauat etmeHdir. 
edilen üçyüa elli lira bedel· 2· Artırmaya 1tUdk içln yukırıllı 

yuılı kıynaetl.D yllııde yedibatak 
le Sör meae icra dairesinde Ö mart &iıbetinde poy nya mlllt bJr Bakaalll 
940 Cuma i'ÜDÜ •aat a du 15 tealaat mektubıı tevdi ecltleeektir (12'} 
4e ludar aııtıda röaterilen tart- s. lpotelı: aahibl alacaklılarla diğer 
Jarla aatılııcı2'ı. ıllkdarlarıa. .,. lrlllak kalı:lı:ı ıaaip 

lerının ınyrlmenkul tlıeriadelı:I hakla 
1 - lıbu fayri acalıt111larıa r1111 hUllU.file flls Vll la.Urafa daff 

artı .. a şart111aeJeri 1 '5-2-9:10 olaa ldd1alarıoı ltbu illa tarlhlDdea 
teribindH itibarCD 940-61 •umara ihtibaren yirmi gll.n içinde evrak ı 

lie Sürmeae icra mftıbltelerlle birltkte memnriJ•timı 

daıreaiain auayyea auııaarada 

heri:eııia ıöre bilmesi ıçın 
açıktır. ltiadı yazılı olulardıa 
fula matümat almık iıteyenler. 
ifb11 f&rl.o.aaaye ve 9-iO - 61 
doıya aumara ıilc memuri· 
yeti•ize miirac:aat etmelidir. 

2 - Artır•aJa iıtiralı: içi• 
yukarıda yasılı kıy•etleria yü%de 
yedi buçutu aiabetıade pey veya 
alili bir baakaaıa temiaat mele. 
tubu tevdi ede:celtlir. ( 124) 

3 - İpotek aallibi alacaklı· 
larla dif er ali\kadarların ve irtl· 
fak halcltı aabipleriaia ıayri mea
kul üzerindeki l:ııklaranı huıuaile 
faiz ve masrafa dair olan iddı ala
ruu i4bu ılio tarıhındeıı ıtıbarea 

yir•İ rlin içiade evrakı mü•bite. 
&erile bırııkte ••mariyetimi~• biJ. 
diracleri icap edıır • 

Akai halde halı::ları tapu ıi· 
eilile .. l>it otııaadıltça .. tıt bede. 
JiaiD payl•t•aaıadaa hariç kalırlar. 

4 - Göıteri!en &ünde artır
mıya iştirak eduler. Artıraa 
ıartaaaeııai okuımu4 ve lüzumlu 
malimatı almış ve bunları tecaa
••D kaouJ etmit ad ve itıbar 
eluaurlar . 

ı.e billllrmeleri icap M.er. akli laaJ 
de llakları tapıı llcllile aabll olma 
llıkça aat.ıf bodell.Dln paylatıD .. lDd&D 
barit kalırlar. 

4. Go.terile 1t1nde • ulumaya 
lfUrak ed.a.ler arlırma ıartaameeiııi 
oltumuı Ye lbıımlu maHhaat almıı 

~• bWllan temam.. .kabul et•if 
a.11 ,,. ibUbu eluadar. 

6 Tayi.o. edilen zama:ada C-JTl 
nıeDltul lıç defa bıttırdılı:iaa 10nra 
en çok arhraaa ihale edilir aaeak 
artırma bedeli muhameıı .kıymeU.o. 
yt.lde yetmiı betini buJ111u nya 
ıauı iate1eıaiıı alaeağıaa r1Mha&i olu 
diQer alacaklılar bulunu, U.beclel 
bunları.n o ıa1ri seııkul ile '9mia 
Milmlf aloalıanauı meemua.adaa. 
fazlaya çıkmaua ea çok artıraaııı 

tahhldll bakı kal111ak bere artırma oıa 
~t Olln daha temd.it ve oh beiincl gla 

15 3 ·940 <.:ama &Unll ayıu aaata 
yapılacak artumacla, bedeli 1at.ıf 11te1• 
nin alaeatıaa rllçauı olu ıılii•r 
aıaeaklılaruı o ıayri mealı:uJ ile tamın 
edllmit alıeaJı:ları meeıaaaaıtaa fasla 
ya çıkma.le .-rtile, eıı ook artuaaa 
ihale eclUlr. .6öy le bir belleJ elü 
edil•.... illale yapılmaz. n 1atıı 
talebi dlı .. r. 

6 Ua1ri meakııl keadiıiae ilaale 
olunu kimıe der.hal nya nrllea 
mllhlet içinde parayı votrmıu illale 
kararı fNhoJ.u.aara.lc keııdaicteu ••nelen 
ylıkaelı: teklifte balaaaıı ki- ar.utmif 
olduğu bed\llle aıaıa;a rau olıau nya 
baluıımaua hemeıı oabet gllıı mlddet 
le artırmaya çıklU'ılıp eıı çolı: artırua 
ihale edilir. ilu ıhaJe aruıııclaki fark 
Ye ıeçeu ıO.nJer ifiııde ytıbef tea 
heaap olıınaeak fa11 ve cliğer zar• 
lar ayrıca hUme hacet kalmakııı,ıa 
memurlyetiDllı.ce alıcıdan talı.ili olııau 
aadde (118) 

Gayrıınenkuller Jıı.karda gösterile& 
ı·S·Y40 • tarUUııde lrab:ı:on icra -
wewu.rluııu odaaıuda 1ibu ilin Te 

1o.ıerilen artırma tarl.ııamai d&ireatde 
.. ıtıacail Ulıı o!wıur. 

5 - fayin edilea samanda 
ı•yri aıealtul ıiç defa batrddık. 
tao ıoara tahmin edıten kıymetıo 
yüıı:de vözae yelmit bışiai bul. 
duiu takdirde ea çok utıraoa ihale 
edılır. Şayet tabmın editeıa kıy. 
aetin yuue Jetmış D•tiıııi bulaaz. 
ıa en çok arhranıa teabhüdii 
bakı kal•ak üzere ar. tır•ı oa 
beı rüa daha temdit ve eabeıiaoi 1-------------------
rüni takip edH 26 Mart 9•0 
Pazart••İ rüaü ıaat OD Clirt~· sa 
tıt ıaleyeaia alacatıae rüchaai 
olan dıter alacas.hları• o rayri 
aeakul ı1e temı• eaiiemiı alacık. 
Jarı mocan.ıuodaa fazlaya çıltıaalc 

ıartıle en çok aı tır•aa iltiııei ar. 
ıırıaa ıuıetil• ıbıle edılcceti böy
tc.ce oır bedel elde ectılemezae 
aatı1111 düıece2ı. 

6 - Gayri mealcul kudiaine 
ihale oluaaa kunae derhal veya 
vtriJeıı mülllet içııada parayı v•r· 
•HH ibale kararı feıbtılaııarak 
keadiıiaciea evvel •• Jül.ıel tık. 

lifte b,a&uaaa lı:imu auetmiı ol
du ta bedelle almıta razı, ol•azsa 
veya buluamaıı:aa bemeıı Ollbeı 
fÜD müddeU• artırmaya çıkanJ,..p 
ea çok artırua ihale edılir. ve lr.i 
ihale araııodalıtı fark ve reçea 
güDler i~inde yiiıde beıden beaap 
ohıaacak faiz ve diaer zaıarlar 
ayrıca bükme bacet kalmakaız n 
memuriyetımizce alıcıdaa tabıil 

olunur madde (! i,3) 
Gayri menkulull yukarıda röıteri

lea 8-3-940 tıribiade :SürmeH 

icra ••murlutu odaa1ada itba 

ilan ve ıöıterilea artarmı ıartumel 

daire•i•d• 11tul .. it ilill eluurı 


