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ingiltere hariciye ' 

nazın eden 
Moskova seya

hatinin neticele

rini anlc:tıyor 

yoksuzluğu .. 
Belki her şey hatıra 
gelebilir, fakat T rab
ıon'da, yalcacak yü
tO•den bu derecede 
muztarip ve perişan 

olmak hiç bir zaman 
hatıra gelmeıdi ... 

Y ardımsevenle 
yeti ·n Balosu 

• 
emı-

Sovyetler b1rliği ile ara
mızda hiçbir hakiki 

Şehrimiz yerdımscvenler 
cemiyetinin yılboşı balosu 
yakm senelerin kBydetme
digi fevkaıade bir nes'e 
içinde .Qe~mışt1r. Ve şimdıve 
kadar da hiç b1r b:ılodan. 

T 
· m nf at nlaşm zf ığı 

rabzon, görüınıe- Y O k t u r 
miş bir kış ıeçiri 

Hiç şüphe yok ki. bu kısım 
Jcendı baştna seyahatime 
değmışt1r. 

riyor. Ayni zaman· Birçok farklara rağmen 
da, yine görülme 

111iı bir yakacak buhranı Esas gayemiz 
içiııdo kıvranıp duruyor. 

Sonr.ı. almanyanm le· 
cavüzlermi tekrarlamasma 
manı olacak vasıtaları ve 
sullı ş111 tlarını görüştük. 
Laktn bu hususta yain1z ve 
tngılJz hı,kü netleri tarafın
dan kat'/ bJr karar almamaz. 
Çünkü dominyon/ar, bir· 
Je~ik devletler ve dığer müt· 
tehkıerıe ıstişare ıazımd1r. 

ı'opraiından mütemadi- aynıdır 
Yen aiaç fışkıran ve dağı, • 
taıı binbır çcıit aiaçla ~arp ve sulh sart-
Örtülü buluna11 bir bölgede 
bu kıt kıyamet günu bu (arını görüştük . 
derecede yakacak yokıuz k 

Aramızda en sı ı siyasi lugu ile muztarıp ve pc:rışao 
. oııııanıo sır ve t:ııkmcuoı işbirliii lcurulabılir 

Bay Eden af manya hü 
cumunun verdigı neflcelere 
ı~aretle demıştir kı : Bu, 
sıyaset bilkımmdan deJı/Jk 

•nıamak cadden iUÇ, fakat ve kıuulacaktır 
•nıayamamak. da Ç01' iU 

~iiııç tur. liwıa, iner tc:ı. t, 
ııter mantı1L11zuk deyıoı:ı, 

ile deratoız haksız _ dc:gııai · 
1111. Zaten mcat:!e, a111ama
lalak ve aıılatamamalıaau 
laliuevtl.ıt okadar zavaUı bır 
bite auımüştür kı, onda 
•rtak maotak ve maotı-.aaz· 

lık aramak dahı kah dt:te· 

C~dc mina11z bır şey olur 1 

liüo&erce f a111aıız kar 
Y•iar, denızde ve karada 
fırtuıa olanca iıddetıle de· 
••m eder, soğuk sıfırın bır 

hıyıı altına cıuımüf bulu
nurken, ve ııuı tuhaf • ve 
feci tarafı ıu ki, bu hava 
Ye manzara ıte kaplanan 
koca fehirde günluk ıhnyacı 
kar4ılayacak yakacak. dahı 
Yokken orman ıdarcsue ' . 
koruma teşkıliunın ıdareıiz. 

lom:Jrt1 - 6 ( a. a. ) 
H Ed A,1 olmuştur. Hıtler. sırf bu 
8f/Cıye n1Jz1r1 en ı• os h . 

k · d lk areketue t.bütün ,ıus}'a da ova donuşun en sonraı 1 , 
b1r11k yaıatmıillf. jovyet 

nutkun~ dun aAşam rad- 1<uvvet1erı ~arpışdrak düş-
yoria _~oıı:mış/lf. 8dy Eden manı hırptJJıyarak geri çc· 
ev~eıa 19)) /11oskoyaya yap· kllmıitll. Şımdı cereyanm 

tıgı seyah~ttan b~hsede.rek ist!kamt!tl degışmış, ve rus 

demı~tlf Ki : Bugun oıdugu karşı hucumıot1 kdrşı taar· 
gıhı ozaman da şuna ma· ıan lt:kllm 11ımışur 
nıy"rdum : i:Jdy tdeıı Dundan sonra 

Sovyetler birliği ile bü ceptıenın her oo g:::suıı zıya· 
yük JJr1t11nya arasında hıç- rellertm sOV;'t:ıtcrm kulıan· 
bır hakıki me11taaı 11m11ş dıkları t11nT1p sıstemıDı, 
mazllğı yoktur. iJlfçok fark· cepnenın muazzam genışıl 
ltJr~ rağmen esas gayemız gtnı, 11Jm1JrJ111nn gr::rı süruı
aym ıdı, Her ikımz suu'ıun m.:sm<Jeleı sur'au ve ıus 
i<Jamestnı l$tıyor<1uk. suınu ask1;t1nın yulesck manevıya· 
kagoettilc, .. takat şırnclı. tını arııattı ve soLleı ıne 
harbı ve /Junu takıp eaect:k şöyle ae~am ettı: iıK aıman 
suıhu kayb~tmeınefje az· ııerı hareketmcJen mutees$/f 
metmış DU/unuyoruz. 

r .. r bulunamadığı için g!ri 
üÖnmek vaki oımamıştır. 

Yılbasma mahsus balo· 
nun tertibi ç~k mükem 
meldı Cem wetm menf aa
trna tertıp olunmuş vari· 
datli nezıh salon ovun/1Jrı, 
eğıe11celi. ikıamiye/i piyan 
golar baloda hazu bulunan
ltJra yaşadık/afi zevk ve 
eılencenm yorgunıuğunu 
b1r an içm dındirecek fır 
satı verm1yor<tu. Pıogram 

o kaaar kı zengin ve sonra 
neş't: yaratıcı mahiyette idı. 
Büfenin bu def akı tanzımi 
de Yardımsevenıer Cem/ye· 
tinm bütün davetlilermı son 
derecede memnun etmışt1r. 

Saıısız <Jayetlılere rağ 
men Dütedt:kı su/at ve 1n 

tlzam oaıoya alt outun ış 
Jerın çok güzel ve aabc.tlı 

duşunuıaugiınünü ifdae e· 
aıyordu. t.nstltü mü 1urü. 
Cemıyetın reısi bayan /11e· 
llahat Sezmemn ve Partı 
Reısımız lilı Rıza lsuın bü· 
türı <1avetuıet1n neşe'eıarım 

devam// 011 ~urette takıp 

etme/ rı yardıms1;;ven 

11.er lemıyetl Dd/05.Unu ı pek 

musıesncı Dır Zt:VK çok nt:· 
zıh egu:nc:c:Jı:.r ır;t:rısırule 

1 
saoahlllfd kadar uzamasını 
intaç et mı~tır, 

Baıoııun .tertip ve ıdare· 
smae Vt: yaıaun~evefi/er 

cemırell111n fdZ a varıaat 

temm etmesı ugrunaa hd

k•katen çok '""~an ve yo 
ıuıarı bt1ıo komı~efl Nafıa 
muauru /Vlanmuc Yonat ve 
Mıntaka fıcau:t /wluduru 
Samı Sayıunu bu hay1r11 

işe gösterdıkleri aıakadan 
aoıayı takdir edenz. 

Görgüler 

Vatan ve Akif 
Bfigük uatdn şalri Mıhmel 

Aldf t!e tıpkı muarm sanotkar 
şeir Fikret gibi •aman raman 
Türle okur- yazarları araırnda 

milrıakaşa meoz.uu •/maktan 
kurtulamadı. 

811 ıüne kac/ar Aklfi sev n 
l r bir taraf ta lıagranlrkl<ırmı 

iz.har ederken, diğer tarafta O'nu 
çckameqenler lıücıım etmekten 
asla reri darmamı,lartlrr. Ger· 

çekten bir kıymet olan ba e1tt .. [tck
tüel /ikfr düellosu hiç şiiphcsfz 

Türk efkarı umumigeıini aydın 
/atmaktan geri kalmamr#ır . 

Bir takım çoluk cncuğun 
eline düsen kara kalemlerden 
fırlayan toyca düşüncelere bir 
sev demeue hakkımız. olmamakla 
beraber: O'nu suıen ve hayran 
lıfını açıkca sögleytn aydınlara 
da bütün samimiyeti miri• hür 
met etmek biz.im i,in bir borç 
ıagılır I 

Ancak bu ıahad11 amatörl•re 
z.amara zaman dudak. bak.en oe 
kendııini üsdatlar sıraırna kogan 
erbabı kalemin, Akif in vatan 
ınıiisinclerı şüphe edenler uardı 
divtcek lr.adar ileri il tmeıini d• 
yer.iz ve lüziimtu% bulanlardanız.: 
Çünkü Mt:hmet Akif tit>i hegnınııe 
ışıfrnı oatan seugi•i ugruna har. 
cagan cıe mensup olduğu büyük 
Türk mi/Jetiıein lıtik.ıal marşını 
gaz.ıp bırakan bir şairin oaitın 

mulıııbbetinden şüphe edecek bir 

badalanm uarlıtına inanmak 
oence u zamanda öku ı: aıtında 
buzaaı a •amak '<adar J:Urip 'CJC 

tülünç bir ıegdir I ••• 
Akı/e hilcum edenler O'na 

dindarlreından dolagi şoftalık 

ıuııe edenlerdir. Bunlar l6ıklık 
perO.eıi arkasında saklı.nan bir 
takt"TI yahudi ıulılu, srnıi ue 
ro/u zekatı rnsanlardlr Bu ıra 
tansız soluk.lurm g:ıyesi oü11ük 
&alil nullıJ1ctçillk kudroıundan 

dıi~ürüp; O'nıı ümmetçııik ilbi 
if lcis etmiş eski brr davanın had 
mi gap•11aktır. Haıbuki sınırları 
ıster Baıra kıvılarından, ulersc 
Aien körfezinden başlasm Aki 
/in kalbinde oe her~egin / eukind• 
bir flatan stvtiıi gaıadığı Öu 
gün /çin inkar kabul etme: bir 

hakikattrr Bu O'run her mıı· 
raında turıç bir hakikat olarak 
gö%e batar • 

Vatan ş?iri Melım~t Akifin 
muct1ırları bugCn O'na aatarı ı•ıımec 
dioe hücu'" etmezlu; sıra onlar 
çok ioi bilirlerlc.i O'na bu cephek 
den yapılacak her hacum .. ra: 
milletinin· mauuunı maı!rı aıc· 

' lı • etin dcnında go/lurdag• amıg 
yalcın kayalarına başını çarptı· 

rak parça parça olmaga malı• 
kO.mdur • • • 

Ba toprakl•r üstüııd• CJatan 
6. ~ rrın 

ıralan diye can fJU•~ " .. a k 
vatan •~ırgisinden şııplıe edece 
(~fillerin uatlıiını kendi hagal· 
hanesinde yaıatanlara; g1tçı bu: 

b. " - üc rada baıka diyecek ır ıozum 
yoksada; hu gibi kahramanları? 
•ilerindeki kamış kargı ile bır 
geidetirmenine hücam edeceti 
ııünü. sabırla beklememiz rcat 
etler I .•. 

Tevfik Vural -
Uzak şarkta 

Birmanyolu kapanırsa 
Çinliler mücadeleye 

devam edemiyocekler. 
londra O ( 11. a. ) 

dey/J ekepres'm askeri yaza
rı. uzak şark dwumu hak
ktnda şunlarr yazıyor: Sm
gapurdan sonra /;J1f11manya 
yoıu Japorıların b a ş ' 1 c 8 

hed~fıd1r. General Veyvıım 
mareşal çan ka ~iKi zıyaıe· 

tmclen sonra blf.n1Jı1tBY8 

derhal çın kıtauırı gö ıderıi
mışt1r. du Klla 11 . oı.uul< 
bır kuvvet feşRıt cdıyo ,~r 
döyıece g . ıerdl v v u 
bu C=phcü ~Ki dtıı ıJ TlU J(JV 

v~tlenmışur, Egdr dır nıwya 
yoıu kdpdrıoCtıK o ur;;a ~ı.ı· 
ııler cıu~·mdniJ J<tıı $' muca 
de/eye devam edr: niıecek 
te1eflf. ÇtJn kaı şeK ordu 
sunun en ,şeci krtDl11rı şımdı 
bu yolu müdafaa e:dııorıar. 

lıaındcn mı, yersız, lüzumsuz 
denecek cıcrtcecıe .tıddc:tıo
den mı, yoıua denudıgı gıbı, 
llralaraaıdalu anıaşm,u.uH. yu. 

1ünden mı, her nt:dco&e. 
•ıttıarda oıauo i«::tırııcoııen 
bir avuç odun, kömür de 
tebır kapılarından ierasın
ieri çcnıhp gıaıyor. Hıç 
:ldıo, manugıo, hanalinın 

811y Eaen /Jundan soma 
bır harp gemısıle yaptıgı 
seyahotı anlatmış, her yerde 
gorcıı.gu OO$tJulC ve ıyı ka· 
owaau bahsı:tmış ve oay 
/Vloıotot ue yapttgı göruş· 

meler hdlCKınaa şun1arı s6y
ıemısc1r: 

oıan rus ıank ve tayyaıe · 

ıscthsaJJ ycnıden yuksel· 
mekce ve bızım yardımımız 
<Jevamll bir surette yetıs· 

melltecl/f. Jngwz ve amcrı· 
kdn maızcme~i ıus n.uha· ı 
ıebe meydiJnldrındd mu.'<em· 
mel 1<u"a1111ıy or. 

Nıhdyet bay Eden seya· 
hatmi hüıasa etmıştu I Se· 
yahatım, oay Std//n ıle ve 
bay moıotof ıle görüınıele· 
rim bana bana şu emn iyetı 

Halkevinde 
Tıbbi iVlüsamere 

insan etinden 

yapılmış çığlar 
tfo.a:t - o ( ..... ) 

L"nuıgrat ccptı~:tıad ~ bublu· 
oan ayaıı azası odan ır 

abu1 edecegı şc:y mıdır ou •.• 

t:Ju görüımeler geçen 
harpten oeri ıkı memıeKt:t 
arasm<Ja herhangı bır za· 
manda yapll nış herhan!:Jİ 

sıyasT ve askcı I muzaKc:re· 
't:rdc:a çok 11ct1 gumı~tır. · 

Her ag oldugu libi bu ag 
ela şetırimı%de bulunan ask.eri ve 

siuil etıbba sıhhat müdurıi Şükrü 
Göksu'nun baıkanlığırıda Halk 
euı salonunda toplı.narak mım 

I keı hastanesi dahwge mute 
lıusshı Dr AJm Kwnçturgag'ın 
siıjamıt miJ, t:k.k.t!Ua.ttle menenjit 
tedauısi 'l<Jk.k.uıdak.ı / enni faa 
tıalı ve lıegete ialcdrm edilen / 2 

' y zıyor · gaıındaki Kamiranın menenjiı i taiy ao gazetecı · 
lıastulıguıdan kendısine gaptlan doıf~VJ!C Jıücuıntnrı ıosao 
tedavi torıları üurind~ memle- çığlardan 
ket hastanesi ba1 tabibi Dr. Ab· ttındeo yapılmış 8 
dullah Zaralıoelu oer~m ..fisprın· baıka bır ŞC'/ deglldır, .b~ 
ıeri ba1 tabiin Dr. r,., gat Tıır. çığlar tıpkı daıgal~r geıfi ~ 
t'ırıla diş tabibi CemiL'ln müıa bıroırıaı takıp eder g ti 
h d f - - 1- ı • k veme e e ~ ır11 mıu mtMa"aşcı arı ıeç yor ve şiddeth mu . 
uakte. kadar de.uarn etmiş ıre • :p gıdıyor. 

Orman Vçya •&•Ç .kcıme 
Vo koruaıeı J:ıaııtkuıdaıu ka. 
llua, hoı bugün~ çıkmadıya, 
kaç ıenedır bu kaounL•n b.ü 
lciiaılerılo amel ve ıdare e· 
dilip gidihyordu da, bu yıl, 
lıcaa de bu baskın ve azaın 
kıra kit ortaıında bu zor
l~k, bu çetinlik, bu ıdare
•ııUk ve nihayet bu ııddet 
lleden ? Kızılaiaç keamc:k 
Y••akıa Ptka!a, takat on 
elan i•yrııına niçın müsa. 
•de edı&miyor. Fuıd1khğuıı 
tcınizletenin ıetireceğı odu
ıaa, tapulu maıdan keıııccek 

JV1uzcıkereıe11mız ıleı kıs 

m11 .. ayflllf. D1nıe, ıcllerm. 

/Jir kısımdan. yanı haıDın 

uıare~mıcien fazıa /Jaht:ıme· 

mı bekıemazler zannederım. 

rtelecek tıbbi mı1samereni1t 6-~ karşıla~ıoca ~rıy safba-
9~2 curna günü •aat 17 de ve Hubın bu mudafa. d~şen 

-=============l ,~m dispanJeri baı tabibi Turıat sıodc:. alman a!lkerıne u 
1argagm sol/amitler ae mfirık . ·cutlarındao mey-

yermiştlf: aramuda en sıl<ı 

sıyası ış 01r11gı kuıuıab111r, 

ve kwuıacaktlT. Huleumet 
ltHımızm ıdtJre şc::kıııe11 ara· 
smdd blf tezat ~ardlf. bu. 
bızı. önüne gr:çum~z bır ~ ~~~.:: .,.:, . · .J. J. .J.AJ..li.JJ ~ 

.~ 

1 
i•ca, hepsine, hepııne ku 
•klar tıkalı ve kapılar ka. 
t~h .. Neyaıiı, keıuecek tek 
ır •&'aç ıçın de fen memu· 

llluru - . d"l k . il -u ızam e ı ece mış, 

f •kel, edilecekse edillın, 
at topu topu iki fen 

i~IDuru var da ihtiyacın 
Uıde birini olıun karııllya· 
:1Yorlıraa, halk ne yapsın, 
01&ııua •• IJıb mü ? 

Şeh!r, baıtanbaıa yaka
caktan mahrumdu.r, hastaiar 
soiuktan daha zıyclde ölüme 
yakıaııyor, bu vazıyet kar. 
şısında ödüoç verme ve al 

maya dahı ımkau yok, Yok 
ki vere in veya ıstey~sıo. 

Hayır hayır orman ida 
resi, bu işin yürür tarafı 

bu deiildır, buna idare de 
ğil, temamen tersi olarak 
idarc:siztik, ve koruma tcş· 
kılalı, bu şıddcte de, koru 
madan zıyad~ korunacak 
ıeyin ne oıduiuau bıiıncmek 
deaır. 

Yazık ve günahtır, man
tıjıa ve inıafa dönelim. 

Bekir Sükuti Kulak~ızoğlu 

'e.-- .7 

tarzda ayrıldC gu11 hiç btr OULUMA 21 

zaman kabul t.ıtmıyc ceqim y Ay A 
diş siyasette önemli olan 
iç hükumet Ş"'kt1ler1 değ// 
milletler arazi 1.1/amtndaki 
durumı4rtd11 . 

Hlt eıİfl kusuru, mem/E;· 
! keli içmde na~İ OfmDSI de 
ğıl, Xendı meml~ktmde kal 
mek istememesı, hüı ve 
müstekiı milletlerin mecu· 
d yetmi kabul etmiyen bir 

!\.ALIRSIN 
ll)'IHtü .ıl Dll.)'Utc WU•llltll• 

... , ... , utl.) u "" Mt!J .) 'l!l"\i• 
' ı "u. u nı u • •••• u .. au1ı LJJ.Ullt;.A· 

L•t . uı n f1 yu,ar vu l ıuııırca 
s .. ur .. lhUıuu u .. .) ıııuU.kı• ~ınu.ı

ıun Vo OüyUa uu tı~ı .. r OıllU•tıUU 

lıuu:ıır ..u.eı•uı ü.,ıtl•Ul• <1.:ıuu.ı f 

uuıııı w "VIUlaS. O•Wllli. 1\,lll 

ıeçcına" nıır11c.. ttınıu ettıgım 

ı111auıu gıtıı buro.lrol \•o aıes.m il• 

dünya tah1Jkkümüne susamı~ t .. wu., ıyı v .. ıııuıı: l\UJ oıwn. 
" ı,aır. 

bir mıitt::t1vız olmosıd1r. 
Rus ve inqıiiz durum/afi 

11r1Jsmd11 bır mukayese ya · 
p1nı2 her iki mı/et de ;1/ 
manvavı temamıle yenmeğe 
aımetmiş bulunuyorlar ve 

1 

devamll hır sulh kazanmak 
istiyorlar. eminim ki. her iki 
ııyeyede v•r•blllrlz. 

Y ıudu.c.ıao ••kıu, lluehdım.t•ll 
W.l'1ı1Uııf • • Vllt1ıı>l1ıııare, yoıı..uı· 
Jur,, ~uıli:ııtıe wua•e•u "t, ya"uw 
ııı ııı •~Ug•w.ı •• .lııuwıur.. .kıtrı.;ı 

ııuıroUu •U•.U~•u ve uutUo ,,, ... u 
gıı..ı.. laıa tı1 li••u&ı oıwaya 
.,ıuış. Yoııım ipı gu.ı ç11ouıı: 

!-nı:11ra t,,ll'lll'. .:>aClu •Oı:ıu hı;doI• 

varam~ yuya ıı:auraıu 1 

KOnl.U 

k 6 ış ıosan vu k 
e .. il hakkında olmasr karor- ı J dıvarları Yl • 

laştrrılu,.ak toplantıga niha!Jel dana g ... mb lf tur 
verilmiştir . maktan ı are 

0-ü:n. ün izıe:ri 

Sanat ve Tercih
0

.,.k 

1 
Yazım : Fahrı 'h. 

1 uinıı tercı ı 
Sanat bakımıntlan şu uııga b• tüıl!l sanalm dl .. d' 

• L ·h- nnl rçın rr. 
meuzubahis dahi olamaz A11cak ha halcum aizatı 1 ıa olarak 

S . • , ı d. bir uıuu anatzn müştuek ıçtımaı gr.ıyeıetet ııa ım halli bir 
telakki edilmesinde tercih Öfl planda !ler ulır. BurJcla ma 
had.ise kurııınıza çık.ıgor. ıtasın· 

k - • t b. Frlencıı oa• Sinema ve tigatro bu gdn u cemıget e ır e6 • 
• . d n bırer unsur 

dan zigade içtınıui ıet1ige11in gıikseimesıne hızınet c e h '·l 
. k 1ap es•~ " oimu#urdrr. Hoı flakıt geçirrrk.on tı1ıel bır ders atma lbi 

. . " h f d 1 J frn'Jıon E kuru naıthat/arlfl ıçıne QUilTle/c.terı da 8 01/ a tul~· l ogramına 
radg~•u bol lıir mulı1ttc sad• ıaz ve basit kom•drl~r P' b ~ 
. . d fsa ııt gar. ıtlıal ederttk çabşaıı Ç .. a,:Jga11 Tıgatroru.nun karaırrı a ~.il 
,,ugoıum Euet, muıtki ralıun ihtıgacıJrr, fakat tek C"plıeıı '• 
J ıgut,o k..ıda,. ıurnuılı1 oe tatminkar değddrr, KuuvctJI kadrola 
bir tıgutro heJıleiıle btze ciddi facia oe komediler göstumek ımkcinı 
oarlcc11 bÖJJl• uassız ve fagdadarı usalc bil' teş•?blfsiltt r.: ıtbi bir 
mıilatıuı:a ıl• iı •alıaıına çılctı;uıı anlıgarnatlık 1Jıatro müdürü. •°" iNi ha.uı. 11a•rı fliJciu&ttld al'-luia. 



1 2 ına ~wn ,.__, - ffl 

Gayrimenkul Satış Artırma ilanı 
N ı~ım Borc mlk. Kör T .. pu senedinin mütesarrı· 

fın ismi 
asman bini 

hüs•yln 

ııo. ~ 

4148 Sesera köyünden Osman bini hüseyin 
L. K. lııf ah. Mevkii M. 2. 

332 

Nerl Mıktar lfud:.tlu hisst1 mlk. tarihi no. · 
tarla & dönüm 7 deker ş•rkan karamanoğlu kızı tr.m 11:ovel ıf. 6 8J Stsera h nealtı yanik h•tun tarlası garben 323 

tarikiam' şi,,.tJ/~n !('hibl sf! 
net h11nes1 cenuben yine mez 
burl! f 11t"'• hatun tarlası 

T. C. Zira.İli Bankası Trabzon Şubesinden: 
Yulur•a lıtın ' 8 ıı~ruleri Jaııh ilıa l it b ~d dlQ r lpottık ubibl rılııcek lı leril~ e l ter Uıli.LÔlıJ 161111 eı7ıf S'fD• 

lıtlkraa eylemlt oldukJıırı p ralı:rı , d 18 er bniamııdan atNlf"li bOrCMI tu111mea kar~ııamız ••Jtı sır lf'D PPY lif " • 
lkbarnıme !mtddrti zıuflndı t>dıme~~ılode '19 tebllt edlloa görOl tnelltı Oıay•de mıdaetl 08 bPŞ iDn te;ndlt edlllr. 8 11 kul o:ıerirıd ki bsklıınrı lrnıuıll~ t11 i& ~e .ll" esrbf dııir olın_hldıa· 
r•Jrl meakuller 1202 DIDlaralı ban~a k! Olduklarıotla lpotekıt lllilddetl• sonunda s- 3_ 90 tarltıloe raahıJın pn,embe ınno larıı1 evrtılu mnıbltel erlle Jlruıı On ı,.ndt Eııakııa;ır;a bildir· 
••ıl •uclblıc• ıeık rırtırma ile 11ttlı • •ununun 40 lacı mı ıa. ır.at on ıltıdıı Trcb.zOD Şubeıl blnuında •" mtıd rlyet oduındı m~lerl ı :ımdır. Ak 1 takdirde h kJ ra ttıpu sicime ublt elma· 
TarUılo.&H ttıtl&aık eıre bıyede ~ •Q~1:;rılm11tır. 7-t -t'l~ lb•l• ye~ılHaklır. Kıt'l ihılıyi Jıptırıp yıptırmflmıktc blllk.a dıkÇ!ı 11tıt: b dellotn pıı.fl tı~ması drıo hulç k ıl·cekfardır. 
Ba mUd••ll• bllııaınc1ı birinci lhıltat 23 .• n kltltbee &Oo4Ur. ır ııhtar olup borlQ~6D tallp ıııbur etmedltl takdirde gıyıl men l,bu garri meni wl!erla s-.ıhşı pe in p~ra iledir. Aacak 
J • pasarteıl 11rıu ıaat on ılhdı TQrkt ~ ·--9•2 terlblrıe r111a kullerl kendi hf'ıe,nna Unulp bf'delle 11tıl cnk •e nrtnD borç için ıhotlaro krıltiyhk olmak Vzere ihale bed•liDID bir kısmı taklit• 
TrablOa ıabul blıııı11nt11 IDQdOrl1et d J CııabtrlJeti lıı ııkı ıı -orçlular ayrıca tııbıll f'dllecektlr. KP.t'i lbıleye kadar borçlu bıı"'I erek ikrurı kalbedllebtllr. u hı: uıtr. f e ılıı lsalııt ılmık 
tıı•ı ıartaameal lıtau ilan tarihi ,. 

0 
lllnda Jıpılscakhr Ar. bırouDu tal" "• mearatlarlle blrllktt1 öderte Hhf te b le iptal • 

b O•fD itibar h .. · 1 ;t-tiye1.1leıiu Trl!bıoo Zlrut Bfuı k.ı:aııııo ıılrııi krediler ıerviıla• 
laak111 t• Hlnılı berkeı tarıfrndua en er &la Ztnıt •dllrc@k n mnot~rlJ• pey l •kçeal red olunııcaktır. MOşterın o 

IOrDleblllr. Birlıci !hele bntka bir mu.talebede bulun•ıya b.ıkkı ohıuyıcalLtır. Borçluları• mnruııı:t eylemeıerı ilan Olunur. 

Kapalı zarf usuliyle kap . 
. an ınşaatı Odun ve Kömür fiatlorı hakkında 

. eksiltme ila:u 
inhisarlar Umum Müd- lü'- d Belediye Riyasetind~n ; 

1 - Keşi/ ıartname 'liur ~ün en : 20-12-911 Giimcı~tesi ıü~ünd~n itibart>n hu nt fJi 
palat/aa11•ce goptıraea;r le•• 1 nı maclbincı ldaruniıi1t vesaitle ş~lıre gelen odunların bt!lıer kiloıa topd,,n iki 
•••liıl• •luUt,,.,1, lconıtarı•~an inı~atı ili kap•lı ur/ lc11raşn her iıte11ene fit! hır esnof a satılacalctır · 

2 - Kııif b"dıli 171J
1 
~~ 

1
. Ot/anca esnafı aldılc.ları ba odan/arın l esUmemiş 

tı•l11alı 1292,,/. lir•tlır · ıre Yiiıcle 7,j mııualck ıt beher lcil•sunu Jolcsan 11ara 11a ve ssbaiık olarak kesUmiş 
J - Eluı ltmı 9-1 . 1942 odunların beher lc.ilosanu. Ja yüı paroga sataeu.lctı r, 

lı1t•11':"'• Keietaıte l.ii11 mer~:;• {""• •••t 1 O.JO Je Yine hır nefli oaıita ile ıehrı ıele~elc. t1e ıuvalla 
• ı• 1tomlııe11•nJa J1•11ılaeılctır, •tııızı,.. ıd11i1'itlct ıatılo c-ılc. maçlc.a lcörnürlerinin bıher lcilo•a müs#e/ılilc 

ilan 
Of iora dairuiııdan : 

Açık artırma ile p•raya çevrile. 
Of!k ıavri menlculun ne oltiu~u : 

Ku:rat kövün~a m•veat ve 
hpı.aoaa mıyıı 929 tarih .,., 4:79 
No.aında kayitli f"rltao icara hliı~ 
JlD otla h1111a, fUbPn hrikiam, 
timalH yiae .aarkaın boaaa ye 
e ea b&':l f yian mclla iaa •2-lu 
ıalaak H.orı buıraa tefarruaa '•e 
ten•D oflu aahmut tarluı ile 
•aladıd tarlanı• 72 luHede 1 his 'ı -, ş ... ,,·~·'"• luıuıbulJa ''"••r"' 1 veye ıınaf tarafından altı kamşa ve lcalo/ka kömi1ünün 

•• .ıı •ız• I J aeai aeyeli \l!llN•i)'Hİ 600 lira 
•"' r: - ere: Tra6ıe,. B 'P 

11 '"'""'"ele• beher kılos11 ,,~tJi ku r uşa alınacak ,,. esnaf taroıın an 
lc•r•ı• alıatı6illr. tlflfldfiiirljkltri11tılı11 sr .,. l l. k ·ı it h k e takdiri kıymetlidir. 

• maçka iömiiriinün ÇU'Oa işi bener ı o.sır a 1 •fU " Yıne Jusirat kövü11de meveut 
l J -~ M•n•lc•••ıc tlreeelı.ltr mühi ı- ı. 'lcalaflca lcömürünün çav:ıl işi beher lıilosıı yeıibuçalc. ka tap.oını mayıı 9J.9 tarih ve 480 

:"'" •••;t :Halklı Jriıfie 7,j friv;,.: lt1tlif rnılct•p· raıa. ,eralr.ııuie satıılarda ise. maçka lcö,,.iirü11ü11 beher No aınfiıa m•k yvet t•rluıa ye ıar 
ç ••• ••:• •

11 
• le, inat mılcta6anu 

91 

1 P•rcıı m•k· lcilosrı terazi ile ıedibuçulc ve lcaln/lc.a /cömirönün beher lae• tarıluam ye oeaubea ·~toııua 
ııkrHııı • llD'-llı •~ııkqıı ileti c ŞQrtne'"'''•in F kilosu 11/ciıbuçuk lcar•ıa stJtılocoktır. otla malumat tıırJaaJ ve tiı:nal a 
tlı•lı fi11f ılcıUe,,., saatin" "•, e ıcelı: lcal'alı '-•rf l aetıri eari ilo meadat tarlaat• 7 l ••• ,rı, komı., •• iıııkant • •• lr ••at '"••liaı le ·~nı Ba fiJatlartla11 faıla fiyatla odan fJe le ömür ;atn:ak hi11ede ı t.i11rıi , aayct i umumi· 

l - - - 1c·ı. le '''"• ••ı• Trd B a a• lıtııııt:ılc.lerin hakkında kanuni maomele uapılma azre •aıi 8~0 lira t.&kdiri liOıJmeUidir. 
•fll1tf "'" •H '"• dil/,.C, • le1t 111rıtiicJt " k / 1 

••k• 6•/aıeıc ftcilcmılır l:b ·~"1•lı, ı l•ı""'" p, '· el&kedarl•r tarafından derhal ~R yakın polis l:ara 0 ııno Yıoa ltuiret kllyüadc ıacvcud 

T 
.. le. ._ • • an'"•ı. · 1 ••~•de •eu• h•letl.ig• •abıtası11• tlabar edilmui ıherrami•ıttle ilan va tapu•H mayıa 929 tario ve 
ur pareıı ~•y t' · '- -" ~ 3 ... ını ~oruma hıL'- --- _ olanur. • - 41•-4o~ N11 aıatla yuıh ıark a 
RUM ralı kararnamenin 9 &KJOdaki }2 1 ·---------· molia İH oflu aladaUeh İkıD ha1 

D 

daircslolD muayyen il umara 
mıda ıı.,rkesin gOrehllmesi için aç1kll' 
llloda yazılı ol•nlardaıa faal& malt 
mel almak llleyenler, tıbu p.rlD.a 
meyı- ve 941 - 9.f. doıya 1aumaruU• 
u..erourlyotimlu muracaat ıtmıllıUr. 

2· .#rtırmaya lfUrlk için yukarıda 
> aıılı lı:ıymetlD 1Gsdı yed.lbaçv..k 
..ıllll•lıode pey veya ınillt blr 8-kallUl 
•t.D ıaı ın;u:tullıı 'evd.1 edUeced1r(l2•) 

S· ipotek l&hibl aJacak.lıJarJa '1t•r 
•iııkdıu ların ve ırblak Ja.akkt l&llip 
101 ıım.ı ııayrlıııuUı:ut tıı:e.rilldeki .lu..kJ.a 
rını bıııuaH fm ve ıııu11ra.fa ıla1r 
~ı"a Udıal rıuı ifbu UlntarUıladea 
lb' 1J1oron on v ıttn lçıa<M eYraJn 
ıoil,bıt.:lorıle bırhltte mem.aı17eüı:ıa1 

u bı ıô.lı' ıııeıerı ıcap lder. &Jı:ıi hal 
a• J.ıoıı.ıarı Lapn t.ıctlU• lllbl.l oua.a 
·ıı·~· ıauo OoMıeluu11 pay.ı&fmuuıd&Jl 
aacu,; .ı.a.ur111c. 

' uOILISl'Ufll fllAc1• U&ırm.af& 
.;tııak ıııo111uır artırma tarlll&me11a1 
ii.<Juıuı ve .ıu .. uuııı.u mullma\ a..ım.ıı 

~o 1.>u1uarı wuı~.ıa .ıuwu..ı euaıt 

•4 .,., ıuıııu .-Huuıuaı 

o 1.11yı ı dl.lut111 ~ıuıuwd• ıayrl 
.... nır..ı1 uı,; Gol• ..... ..,.., w.ıu.a.ıa ııoııra 

•Lı '"" arur.ı.v .. ıJltilıt eı:ıuır aıı..-
1ırıırt1101 uoacu ww.aı.aen Ju7ıaeUJI 

j ll ~ı.i• ;1 llLllllf ~W Ull.lDlU Tef& 
<11'11 la loyoUU1 IUll\AMW& lUCll&IU O.I .. 

..ııııc:r AJ11c.ıı.ıı:uu1. 01 .. 1wıu.ı,ıw. IMııHJ 

ı.u1.Hw1ı.ı u K•yr. _..ııMUı.ı.u d• '41ııuJl 

~•oUIJt •ll!&•l.U:UU.U WotCWUll.U.l&&Ai 

ıu.ııSyU çuuu~ ... •il it(. il aUıctUUu 

~ •• uu..ı.ıu. u..ıu •a.ıwttıı. ıuere arurası 

D. f k uncu aıadd . k 1 · ı - uaoUa yaauf Of•• nwıeyın V9 ft:.f · 

O f 
ırdı ra ilavesine dair karar eııae T amirot e si tme 1 anı bH ., • • 1r.: va •H .bel\ fatman D • 

8 ter Q 1 kt otl• ye ti•alıa telt•akoı etoUıuıle r 1 an : Vilayet Daimi Encümeninden : ••bdat tarı ..... aaıtiı tıiued• 2 

ıU o;•lıı .uurn L4UllWL Vlt .ıv .uı.cı ııwıG 

ı•t- •aııı:<la •l uı ..ıa.ı•, ucıuu.u -"• ._.,, 
J < IJ 11 ıl lllcı&., lu~ C '1-JUUU 0Jlül uıe•t 

" '"·"li•U•rıu u ıı•.rrı cıısıuı.ıu uı ı..ı.uua 

M_ıdde _1 - ldhalltçılıra ithal ed H•ıuıf 11tahaHO!ft ait ıümdık önüradeki yiilc isle•· hiıMıi Heyeti wmaraiyeaı 4GOO 

lırlaın h•nçte peşinen öden . eçekleri ,,,., b d I lHinin 1477 liralılc tamirntı ıı ıan mi.ddıtl• açılc eluilt lira tak•ırı kıyaatııdır. 

1 aı,. ıa ıuü \ıul • .ıtı, .... 'vV.IL aruraa• 
ı.ı.uıı ew..ıu. ıwyııt uu o.ıca.. uı.• 

.u ıru<ıH• ıııa.ı... 1 a.,umu. •• aaııt 

Cumhuriyeti Merkez Bankası ;eslnt .temin lıin r-e ~. mı;e ko"'ılmuştar. ll•vaklcat tıminatı JTO lira 78 lcuruıtur. Va yıae kuıret koyıiodc • ev 
dolt1yisile mezkür bankaca tdl.h'ihtıle açılan alcrıdur~tye c•t va tapuau. •art Y1B tarıb 

o ua1ı. ı..ı.ı".ıı"u' ıuuıa111111 ıllale 

müt•t1lllk mall.,tn mu•yye b. 11/at,ılırdan a/c ~ıf~er Elcsiltrnı : 7-J -942 tarihin• çatan çırıamba ıüniı· Y• 48 N J. ••••a anılr.ayy~t f' • 

/eketı idhal edıieceğine d ~ bır mriddet zarfınd re ıtıfe saat 15 de oillqd malcomırtda toplanacalr. olan daimi &aa ve c caabea acım caıi va 

.. h.u.ı01u a.U:L • .. ur11111 \ •Y• ven.ıeD 

.ı..ıuıu11• •1i"''1" .,.ı.ı a 1 ı v .. ıwı..ı UOAU• 

,.,.,.,, ltılW.~ l uwıu. •llilW...\lıtlıl ıtYY•! .. 

ı uı .. ,, .. wa.1.tltt uw.u.u.uı .ıuıwı11 ar.ı.11Lll'ıf 
B t hhütn I IJlf lrer taahh - IJ llJem. ınciime1tde ilealtsi 11opılaıalctır. K~ıif f}f ı~ rtnameeini rarbea •olla yuauf Ot'lil ... VJ 

u •• ıme ere riayetsi1/ilr. k utname alı .,, l 
•ykırı hareket sayılır ve t• ~-rarna111e hüküm/ ?."· fÖr•ı/c iıtigenlırin h•r tün ınc•m•n lcalıwti"' oe ta ip 

"'"'"'il• u.ı.ı" '•" .u .. ı•ııı• .cau uıurıa oJJ• 
•• .ı.1 o;m a~ v•y• 
... w.\lilwa.ı.ııa ....... a.ıı l ııllA m11cı11•• h•kkmda kanuni takib•tta b ~hhutnamey; imza/. er !16tt ola11ların ma•alclc.at tımi11otlarigl• mulcilr fÜR "

1 saatta 
11•meler Tüıklye Cumhuıiy~t u ~nmak üzere bu tııvhahn~ıu Hciimını •araoratl•rı. 3 --• 
u11ı ~ a'kaöe ,., er kez B 1.. 1 ut .,,,o mur 2 merci/ıu/ne tevd· ı anl{a$ınca k 

Madde - Bu k,.r•r 1 o ıınur an 
J u neş,, ta h . . 

Madd• - Bu kararın i rı ınden mut b __ ..,,2 K 1 crasma maliye '"kıl · e erdır. 

19~ ayıt arının yen ·ıt ,._ '""e,:~ 
·d k enmesi v nı en ayıt yaptıralm e Ye-
Tica"ret ve Sanayi Od o~ına dair ilan 
J. J J9J2 tarilıintle11 itiba,.,,as~ Rıyaıetinden . 

Jı, iil•#t•nt tücear, tcll•l ve '. •ıater ~•4tl old ~ 
lfill lc•ııt m••nıelcıinı baıl •ımaarlarırt. J,42 tılc.•~a it.ol. 
rı• JJ.J-9-12 •lcıamına fanı°~ntı;~ır. 1,,. larilti "'"' ıılı 
• .,,il a••lıklaro. ,,..,acı12t1 lc•ç •~a lcaiar oda '" lti6e, 

l ı_ a agJedil . I• •e 11tf 
ıc•ll•tr1•ı•n tr •o.lclcınıie 655 '"'''" ve fc ,6, ••gılı •ti ı a!lıtlarıra 

Vilöyet İdare Heyetinden 
Mtthk,.me httrcindt n 2:J lira 10 kuruş borçlu civera 

~Övünden saqır oğulları• ·dan mehmet oğlt.1 hdlil ıbrn 
h1rnin me?ku" k< vd! mutasarrıf olduğu blf 1<1t1J fır;dıkltğı 
bu ketre ~1 gün müddetle açık aıltrmaya çıka11/rnışt1r. 
isteklilerin Vilavet idare heyetine muracaatıarı ilan 
vlunur. 2-3 

ilan 
~'dro11 ıcr• tlolrulrtt!*" : 
u/ire hcll11tle bulan•ll 

lı /imitcil ıirlcdlıu borçl• ıilleg · 
man lcayrk.:roRI• ue ali lcagık 
cıoılunfJn kocah köyünde oafci 

oe topa•1rı11 : 

••'"•" m•ı ncı •t11elilr le .. o "' ka11•11a ı 
tıh•ilc•lı oı l•hait •dilıce;t a.~~t ucrıtleri ;;, "'. ; lçt,.cri Tarih 

ı " ol•n•r. ıs I ceıa.e,. Teırinlıa"i 935 

T'mnmı 
Muhammen 

No Kıım'ti Lira 
S:ıtlıja çık<lrılan 

Hiu~ 

Belediyeye borçlu 1 1 Belediye Riyasetinılen . O an ar 
Foroı M•h•lled11den 1. · 

. a ı eftnd' l f•t •I tent1ıral "~rıı oe r~sim/ . ı o;• ismetin ta 
611l••d•i• 42 lirn 24 lcaro1ıı erı11dı11 btledige11e 6 nz/. 
"'•rıı ,,..halleıintle ıandrk I n t,h sili için m ilo,~/ız .. l . . çı , s _ uma eq4in 
6-7 nramara ı ıkı ıöı d.-:lclc · muı,.so.rrif L 1 

l 
w Cin 2 • - nu •ndu1~ ,,..,a 11.onP m•şlu. ' ıun rtıii ddetl u 

~ 1 r ·- · e arttır 
~ uıın sonra birinci ih 

tl•,. lti6e,.n 10 ıan ıarfıntl alcle "' birinci ihale t ·ı. 
· 'it l a ati 'h l arının 

ilı:lıHI ı o e aruındı.ıkl tniidJet .r ı o e !l"Pılaea. ınd 
•Uifa,,.alc ıartile arttırnırılar A: barfında O/o 3 ten f le an 

... . a •l ed' . no son 
,,.rttırmoıo. iıtiraa edecek llrce1etir, 

nin o/ol O ni•betind~ teminat al.; ta!ıpler, arttuma 6 d l' 
'F' /' l · Çe•ı " • • e e l• 

l•r. ı ı11 ıp trın ıartnomıgı görmelc "' rneı~ mec6•rd 
"'"' 1'10TOHAt ıtmılcri ilira olun• lıerı be/eaige 111 - •r. 

~ cume 
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76 3000 temami 
.. 77 500 11 hismle 2 hisıeı; 
'' 78 50 nısıf hiuui 
" 79 350 %1S1f hi•ıeıi 
" 80 200 Mır/ hiue.I 
" 93 2000 40 Mssede 14 hiı,.ıl 
" g4 ROO 40 Jıiu,.de t 4 hı'ueıi 

• " 95 50() 40 hiı•edt 14 lainul o ıa1t mltld l 
Biri . et • ıatııa 9ıkarılmııtır. 

t rıcı •rttırnıa \O 2 142 P•J malıamınen lıı11mdi1t ıürtli 
•rtJaı - -

flrıf taaf " ; milıadif ıalı fl'tmiş.,,#nl bulmadrtt taktirde 
icr• «a;,, t l 

1 
"• Tro6zan ""role Artiıranın taahhlad belci 

fır. A,ttır~ •a 01t•11icı J/OpılecaJc lca. 1malc inre •rtirrma on fi" 
a fartrıa,,., · J lı. - - 'la t tarOıfnci.,. .,.

6 
•ı 10 l.9•1 •O a uaatılır 011 gunu11 nı agı ı 

rı6ilrn.u; i 
1

1
1 

"'•" ltıır/c*ıitt ts6 elen 20-2 - 942 tJ rilı.itttt mtfH 
ç il •çıktır 6 J 'I .ıtlralc •d ki · Attırlftafa İı c•4'a. fÜ"Ü Gffti mı•Jci 
~c. ,,,,, le l 

arlr lcıımıtl •. l•lt•rıde tn ve •asttr I inci •rtlınn• 9apı o 
frlfl ffİ.cd le I L JJ 

"idıttir•«c n Jet • f•cUıuçak ca o• mu" iir taJri "'' "oı::• er 
•a"k•nı" ; 1

1 
11•.r• "'illf bir ın çolt. .,ttuana ihalı ofu,,ocak 

tcocli drneler~"' nat ntrktmbuna tır Bu hu,u.ta fas:la malu"1et 
ıaru,, almak • fıtigenler 939-.S ı a nuına 

Biriıt.cl •111 ralı tlo•yagı icr 1 daireıinılı ıö rr"'a"• •tıralen rt6ilıce/clıri Utfrı ol•nur. 

ıııaaıeıı molla oıaıın Oflu yere!;:l 

l 
leriJo ••haut tArtoıauı (! ı hi11eJ..ı 

2 ai.11eai beJctİ •au•ıyHI 1000 
lıi'a takdıri luyaetlıdır. 

Artırmınıo 1ıpıtaceğı yır, 

gOa, ıaat : 
J~-l-Yi2 :pıurte1i tünü 

ıaat 11 de of ı•r.ı daireaiade. 

1 • işbu gayrlmeokullerln artırma 
:ıılu.meıl 10 12-9U tıırlblnden Hl 
l aıf'• 9U·9• No. l lcı of ·icra 

•• arııruıayıı ı;uu&u.uı •A ~ıı; aıtırao.• 

ııaıe 4M1Hır. :ıu aaı11 arııno.a.&.l ıar• 

• "''"' .. "" t a...ı..ır 1.,;uı yıu.o.e 1) ıe• 
ı.ıu•a)l ouıcıuı;ı. .ILl&.&ı ve d.ıııer zar•' 

·u ayrıca ııCUı.me .llacel .kLIJD&JUıfl' 

ı.aııın urıytıLılllllce &Jıcıc1a.ıı l•h.111 01d•' 
Wlülllt \İiİÖ) 

G•y d meuku1 yukarda ııo.terUıJI 

12·1·Cl42 Ol ıcıa daireııi oduınd• 

f, bu Hlıı v. bôtteı ilen arbrma ıarLD• 
mNJ dair o•ln1 .. ••hlar.atı lll• olıı••' 

Odun ve Kömür rleri 
Belediye enbilmeninden: 

Şehre gelen odan ve Jcömürlerin sokalc •e ••hall•ıi 
ra11nda s.tıl!" g Mk maagqen pazar gerltrinde h11llc• 

le1liiri içi eQo•lce odurı ve köıniir pazarı ittihaz eMi/efl 

flt!Jil yurt arkat1ndakı haı ' " " lr{cra mada bıı lt.tre şılırifl 
ıarl' tar fı ı9ırade rn 111hQne örıünde Belttiıgece istitr1/ak 
edılen hendek narnife mo.ruf .saha•ı• bir lct.smı11ın odaft 
oe kö11tür p:ızarı ıttihazınıa k rar 'Ottrildiğindın, batl•"'' 
odun ve kö' nür satışlartnın hu pazar yerlerinde ila.1 olo,.ı1 
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Radyöve h h kazanan numaralar 
Türk hava kur umu başkanlıtmdan: 

Yılhaıı ı:ıçsi ~<:kilrc,.jı evalece iları olan Ha•tı k•tf' 
m u cşga Piuarı;osu 11ılhnşı ticesinde H11lkımi si111m11ıı ıl' 
/onu da N•t~r ltuzııri/, çt.lcl/miı R aJ • 2568 f'lrımro11 

s~ccude Hslı da 1868 Nutı r ga çılcmı#u. 

----------------------~~---------------...,.,/' 
Zayi rvıühür 

Mt hm~t adlı şahsıma 

ait mühü ümü ZIJYI ettim. 
yenısini alncaJ.mdan eskisi· 
nin l.ü~mü voktur. 

M tthmet llkko~ 

Yurddoş 

Tayyareye 

yardim et 


