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Bir avuç toprağa kadar patates · 
dik , bu dünya yangınında memleket 
ve milletinin iaşesine en büyük yar 1 
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Herkesi Maksudi Bir 
Ama Rivayet Muhtelif 

Yeni 
Tedbirle 

Elektrik işi 
Belediye Be~iroğulları
nın hissesini satınaldı 

Belediyel .. r bankasından 

İktisadi iç siyasetimizde büyficek bir istikraz yapan 
bugünün gidişinin ifadtsini belediyenin evvelce ~Sümer
yapmak için konuşacağız • bankın şirketteki hissesini 
Halen harp bşında kalan satınaldıiı malumdur • Bu 
Türkiyenin bugünkü iktisadi defa d ı şehrimizin maruf 
cepheden göreceğimiz iç ıi fırması olan Bekiroğullarının 
Yaseti yine bütün bir millet şirketteki 160 bin liralık 
an.usunun ifadesi olmakta- hisse ve alacagını 135 b:n 
dır, Milletin bünyesine uygun lir mukabilinde sa tın almış, 
tarzlarda ida~ e edilişi neti dünkü gün tapud ve no. 
cesi olarak v<!rılan bugünkü terde gerek n muameleler 
durumu daha o gun mevki yapılmıştır. 
lere götürmek kudretini de Haber aldığımıJ.i:l göre, 

Yazlık 
Ekim 

flnksra - 17 ( a. a. ) 
flldığımız telgraflar yazlik 
ekifl'in ve ;';.diğer hububat 
istıhsalmm artmlması için 
her tarafta es~slar kararlar 
alındığım ve bu kararların 
derhal tat biktna gPçildiğini 
bildiriyor. Köylü hükümetin 
bu ~ahadt:1 çiftçiye yaptığı 

büyük yardımı ve göster 
diği ko/py/Jğı minnet ve 
şükranla anarak kendisine 
düşen ödtı'/e şevk ve se 
virıçle S'3flf mışttr. -· 

Valimiz 

takdirname aldı 

göz kamaştırıcı bir ziya, bir istikrazdan belediye elinde 
hakikat balind görmekteyiz. kalan 65 bin lira He de elde 
Erzurum koogresinden ta mevcut mütebaki aksiyon
karak bugüne kadar olan ların mub yeasile şirketin 
Türk inkilabının tarihi, her temamen satınalınmaıı işinin 
hangi bir saf banın herhangi ikmali için belediye mecli. 
çetin bir sqfbadan daha iyi since encümene ve reise Vilayetin bütıin işlerinde 
neticelendirileceğinin :,ifade selihiyet verilmiıtir. v~ bilhas~·a mısu ve diger 
kaynağıdır • Yeni Türkiyeyi iaşe işlennde esaslı ça/ış-
kurarken bütün idarenin , Ticaret ma/armdan ve bütün vila · 
idare şekillerinin kanunlaş· d yet halkınm ihtıyaçlarile 
masına halkın ruhu kaynak o asında çok yakin bir surette ata-
olmuştur. Halkın menfaat Yeni şeçilen şehrimiz Ti· kadar olma/armdan dolay/ 
lerinin esası düşünülmüştür. caret Odası heyeti evvelki muhterem Valimiz Naci 

Halkın ruhundan doğan gün toplanarak vazife tak- Kıcıman Dahilıve Vekaleti 
bir idarede bu ekil düşün· simini yapmı~, reisliğe 

0

Atıf tarcıftndan takdirname al· 
celerin esası hakim olur. Saruhan. ikınci reisliğe Ka· mışttr. 
Bütün idarenin olaylara göre mil Dedeoğlu, reis vekilli· _. <iL--

kurduğu ve kuracağı tarzda ğine Hüseyin Çulha, hesap Şimdi de 
bunun aksine bir düşünce müfettişliğine Zühtü Salim, 
Türk mılletir.in bunyesioe muamelat müfettiıHğine Sumatra 
uygun olama~. B.inae'1aley.b 

1 

Hüsnü Ay~ay seçilmişle.ıdir. Tokyo _ 77 ( a. a. ) 
iokilap Türkıyesıode derın Umumı kongre murab Japon askeri kay11aklarrnda 
ve yorucu bir düşünceye haslığına değerli mebusumuz d 
dalmadan her yeni hareke Hasan Saka ve Oda reısı enildiğine ~öre singapur 

l 
ı. b lk A "f S h d"l 1 ve somatra 1aponyamn a-.-

tin at kasınd».n mut aıLa a tı aru an intihap e ı 

Çor çil ne diyor 
İşin daha karanlık 
tarafları vardır .. 
Londra - 17 ( B. /J. ) 

Çorçil dün altşam radyoda 
1 son altı ay zarfmda cere-

yan eden hadiselt.rini 9öı
a'en geçirerek demiştir ki. 
1941 ağustosunda durum 

- 4 - pek çoğunun ve onlar vasılasile 
Akif Arı.karada Büyük Mil· J,. difer pek çoeunun. imanlarına 

let meclisine ara o/artık girmistir kuvvet şiıinga etmistır. 
O uman, mebuslulc . o gün· O hu,usi mı1sahabeleri, sa· 

kü Ankara şehri ve teşkil halin· mimi 
1 

manzara/erile muhitinde 
deki Büyük Mıllet Mtclisi hü vatan aşkından ib:ıret bir haurı 
kıimtiintn mali durumu itibarile ~stirmiş "e çt>llk Ribi s.ail~"'. 
büyük bir fedakarlık , ferapl kalbinin kuvuetini bir iksır gıbı 1940 ağustosuna kıyashı çok 

iyileşmiştir. Bununla beıa· 
her l !:141 yılmda kaygı ve 
vererek karanltk t1Jraflat1 
vualf, çünkü flmerika ta 
rafsız ve birleşik değildir. 
Ruslar ıse ağ1r gaip/ar .,e. 
rerek geriliyorlardı. Ogün· 
lerdenberi iki mühim hddıse 
olmuştur. Bunlardan biri 
ve en mühimmi bırleşik 

ile deruhte edilebilen 
11
atan va~i teıirli söz/eril• htr samimi Titr• 

fesi idi... ke Jtakledııhilmlşlir. Millet Mec· 

hükü".eı türk milletinin kar#uında !isinde oatani hegeca,.lar uyan· 
bul"nduiu sayısız mö.şkillerin dırmak İc.Jb ederdi • N;hayet 
her eün türlü türlüsünü doıurrıp lstıklôl mar~l ;/e milli harekeli 
durdueu fena fikir cereyar.larını terennüm yolile canlandırmak 
körletmek eibi daha bügilk bir Eırası gelmişti. Bes11ü.z lira mı:l· 
nıüşkil J..arşısında kalmıştı kôfatlı ve kHa sürekli bir müıa· 
Millet Meclisinin içinde boziun: baka açıldı ••. 
cu ruhların ~u~ur etmek tehli- Şairler ve k•ndilerini ıaiss•· 
kesi, oatan topraaında düşman nanlar, şair olmadıldarr Jta/tle lıe· 

devletlerin harpte sonuna 
kadar yanımızda yer alması 
digeri de ruslann yenilne
yerek memleketlerinde mu 
zaffuane ilerlemelidir. 

Ruslar heyetler tfsane· 
sini yıkmışlar, alman/ara 
milyonlarca zaviat 11erdir
mışlerdır. Bu ıki büyük ve 
esaslı alay sonunda dünya 
vaziyetine hakim olac11k ve 
zaferi mümkün kılacaktlf. 
Bu bahtJ bıçilmez iyikıerin 
karşısına koşması gereken 
kdranllk taıeflarda vlJrdır 
japonya harbe girmi$1İr. 
lngiltere yalntz başu;a pa 
sifiki japon hücumuna karşı 
müdafaa edemezdi. Bu ke· 
derli anda bile 114.J ve 
7913 hadıseleri japonyanm 
kara talunıı yt-ztldıgı gün 
japo11 tarihinin bu tecavüzü 
çdgmca bir cinavet anaca· 
ğma eminim. Bize ferah 
verecek diger bir hadise de 
jaoonlofl hayal sukutuna 
uğratar11k sarsan çin mil· 
Jetinin dört buçuk yılllk 

ordularının ilerlemek tehlikesin gecanlarının ifadesine fırsat h· 
Jen. daha büyüktü... lc•caklarını umanlar. şö~rtt diiı· 

Çünkü iltrligen bir düşman künleıi kaleme sarıldılar .• · 
ordusunu (Vatanın hari'Tli isme· Bir eün Büyük Millet Mec· 
tinde boimak) fJC yurdun teaıi% [;~indi', •O zamanın maarif ceki/l· 
~opraklarından koğmak mümkün Hamdullah Süphi Akifin istiklal 
ııe de mılli vücudun kalbi oları marrını tatlı sui cc kendi•inc 
mteli.ste bir sekte hasıl olmaıı mahsus ahtmk ue herlcesı •iraget 
1'iirkliiiü öldürebilirdi... ediliveren bir herıec:ınla akutlu·· 

O zamanki mebus/arda ·mik· Bu ı gıizel şiir Taık millclinitt 
tarları pelc. aı da olsa• mürteci istik/al marşı olarak kabul eriil· 
ruhlar vardı, gine miktarları aı 1 di • · • . 
da olsa şahsi ;htiraslara kapı· Kabul edildi ama bu hadısı 
/anlar da vardı ve bu ikilerden bir kısmı ~öhre!i. bir kumı beı· 
olmadukları halde adi birdema~oji JIÜZ liralık mıiktifatı kayb•~en 
ile iıtenilen ta.rafa sürüldenebi· ba%ı kimıelcrde ot: kendilerıne 
ltcek saf /ar v~ zagif imanlılar mahsus fikirleri olan müneuıı~r· 
az drzıldi. /er, mifoeuCJer 1eçinenlıır , loşlar 

Ankaracla (Hükumet temel· ve hatla karanlıklar arasında 
leri) atıldığı ı:e memleketi baı;an dedikodular çıkarılmasına sebep 

6ir ıe~ tibi düşmanın ilerleJit; oldu. .. . • 
karogunlerde, haince propagan· Hamdullah Suphıge hucum 
.laların fJt: gayri milli hıılerirı eJenlı:.r oldu .... 
{.varan ettird(Ri oolkanlar vi/a. Manzumenin ruhana. mana• 
yetlerde ytıniınlar çıkarttığı kor sına hücum eılcnlt.r oltlu .... 
Jcu11ç devirde, Mıllet Meclisinde Zauallı Akifitt şahsına lıil· 
ekıeriycti temin eden miitahauuil cum edenler oldu ..• 
rahlu insanları dalaleıten ufr. Hamdullah Süphinin Akifin 
eemekte Aki/in büyük roJg 0 /. Jiirini miisa~alcadan hariç tut~p 

menfaatlerinin oıüdafaa&ı miştir. -
1 

keri ııe siyasi idaresi altma 
ıı;eleceğine inanmalıyız • ilk ....,.,,.~ geçtikten sonra japonyaya 
zamanlarda Türkıyeyi ıçtcn Celal Pulatanalı karşı cephe yıkılmıştır. Bu 
vurmak gibi şimdi her bıre· lstanbul çay kahve bir- suretle j8ponya hindıstan 

mukavemetidir: Çinliler bu 
nu her alanda üstün olan 
silahlara karşı başarmış 
/ardır. Yeni düşml!ntmızm 

duğunu ben de bilirim : A:zi:c mebuslaıa emriuakıı kobul ettr 
Ataıürküıı bu mütevazi uatan· mekle (Şaire para kazandı~m~ ~ 
pcrveri A.nkaraya davet etmssi· hulusi çakmak emeli eult.utu 
nin ne kadar yerinde oıduuu ileri si.ir41dii . •.. Akif .cebınd• 

h 1 b1 MUm 
011rın Ja, ttkıbeti meçhul ce ka· kaç parası olduğunu 1 mıy 
ratılık bir hareketin .henÜ% Ata· ama mebuılara o %at11an "dile~ 
türklüfii anla$amıga•· ıahibıne pek küçük tQhsisatla ke~ ~sın 
iman edert:k Ankaraya gelditi. ve J~tanbulda kalan ailtsını ı;: 
yanJJana konulup ölçültcek. oe ıindirnu:kte %Orluk çekmektak 

1 

ı. 
hüküm verılecek bir hadısrdir. Fakat Akı/in asil ruhu v' ·an•· 

ri mazi otan olaylar gördük. liği umumi katibi hemşeh· denizinin de kontrolünü al· 
Bunların meydana koyduğu rimi:ı Celal Pulatanalı izinli mış ve ingiltereye karşı 
hakikatler, zamanı yaşamı olarak evvelki günkü posta ileride yapılacak hareketler 
yanlarda bıle mıistakıl bir ile lstanbuldan şehrimize için muhtemel bir üs elde 

kanaat yaratmıştır. Böyle gelmiştir. etmiştir. -
bir zaferın elini yalnız • biz --.r-r-
dcgıl, lider yetiştirecek Şezai T arhao 

İngiliz Konsolosu 
Geçenlerde Ankaraya 

milletler dahi öpmeğe dudak Fındık T. S. K. Birliği 
llzatır. ihracat şefi Sezai lbrahim çağrılmış olan şehrimiz İn

giliz konsolosuna vekalet 
etmek üzere M. Robert Stab· 
le aksu vapurile şehrimize 

gelmiştir. 

Bizdeki intibak kabi i. Tarhan Giresun dan ıehri • 
yeti. kendi oıenfaatlerimızio mize gelmiştir. 
iktizasından olan •er iyi 
düşünceyi derhal benimse· 
mektir Bu usulü ~kuranları, 
bu sıstemı yaşatanlan butün 
bir birlık bahnde takip et· 

lerioe ekmeksiz. ve caba ola. 
rak ta ayağının bir tarafı 
ezik gidenler bugün istediği 
s.~a .. Uarda bir tek kimseye 
surunmeden, itilmeden, ezil
meden ekmeğini rahat ala
bili,;orlar. Dün piyasadan 
bir çok gıdai maddeyi kal· 
dıranfar bugün evlerinin ve 1 

şüphe edilen her yerinin ! 
aranacağını biliyor. Müsa. ı 
maha edt.cek memur Jar için 
de bir nevi isLiklil make 
melerı kuruluyor. görülüyor 
ki, hü~ fımet halkın menfa. 
atlerinin muhafazası ve mem
leketin selameti için her 1 
çareye baş vuruyor ve vu· 
racaktır. Zaten sayın Baş- \ 
vekilimiz de bir nutkunda 
bunu katiyetle söylemişti. 

mektir. 
Ofıs teşkilatının kurul· 

mast, ekmeklt:rin vesika usu
lüne tabi tutulması, bau 
gıdai maddelerden stok l>u 
luudurulmaması, ihtıkara 
meydan ve vatandaş hu~u 
kucu ayak altına vermemek 

ve nıhayet memleketi aclık 
tehlikesine düşürmemek ıçin . 
yeni kanunlar çıkarılması 
ve mahkemeler kurmak ka 
rarının alınması halk men· 
faatlerinin icap et irdiği 
ıaruretlercir. 

Dün 200 çuvala yakın 
un işliyen Trabzon furunları 
bugün 130-140 arasındadır. 
200 Çuvalın işlendıği fıÜD 
ekme1'siz kaaaD ve fur un 

, öulcrindcki tebacümdeo ev· 

Memleketin iaşe haya. 
tını ferdin hariı kazancı 
uğruna kurban veremeyiz. 

Cemel Rıza Çınar 
Ark11ı lklde 

~ RS;E.EL~rt: ~No:ıtt~ ~ - ~ 
OÖLUMA 29 

Adam olamazsın ı 

V aklile iyi gören bir baba 
bir köylQ batnıı nasihatle. 

rloe rağmoo halinde oOıbt-t bir 
değişlkJlk gl.irıaJdıgi oğluııa ı;en 

adaın olnınazs o dcmış vıı bu iddi· 
osıın 11ık sık teJ,rnrlnmaya bnşlıımış 

Uııh:ısrnın bu kÖLlcrioc pek içt:r 
leyen ktlçllk c;ahşmıi , c;nbıılamış 

nelicadc paşu yahut bı r vull ol mu' 
İik 111 olımıkda batımnnı lıuzuıüua 
gclirweleri için maiyetine ı:ınlr 
\'er !ııio ve ) aka p.ıı;u karşısıoa 
gcurııtın lıabasına ; 

• Nnıııl bani adam olamazdım 
g!!rdUu mu vııli oldum demiş 

Babııaı sakiu ba~ını ııaJluw ş ve 
• Yıınıhyorı.uıı oğıum bun una 

vnli olıuuıızıııa dtıu.edlm adam 
olamnz , lnsıın ohwaz11u d~dim • 
ve eğer olsaydın babaaı bu ,_.ııkil· 
de ayağına getlrınez. tmylı lıarakat 
etnıeztlin demiş 

Uu fıkra kul.ıgıada küpe olııuo 
Oğluın. Hıu 11 yd o tıvveJ adam 

oııuıcııı l11ıJaıı olwa) a tahş. 
KORLU ~ 

Ak 
·ı· B" A • 'b · her derec:• ı ın uyılk Millet Meclısinin atkar /talbı paru ıı 1 

_ k-
amumi J l · d d'l · nıa"' Ull . . .. ce se. erın e ıöz ıÖIJledi. hayata agar e ! mesı ue ok· 
i~nı_ ıııtmedılc, onu lıitabel kür- olan bir neınenın aıl1R1 

• çrJ suıunde görmedık... lııfu gibi ıeglerlı alaka tır 
Fakat Akif m~clis arkadaş. değildı .... 

larınıa kendisine hürmet edea Yusuf Mazhar Az:!!_ 

kuvvetini küçümsememe 
meliyiz. Ancak hürriyet için 
yapılan bu dünya mücade· 
lesmde bizim kapımızdaki 
ezici kuv"etler gelişince bü· 
tün işleri uzun bir gelecek 
için halletmeye muktedir 
olacakt1r. Biliyorsunuz ki 
size sakin ve kolay birşey 
vaat etmedim. 

Yine haber vereyim ki : 
Bir çok adır gaip/ar, bir çok 
acılar ve ıztlfaplar bizi bek 
liyor. bize 1940 yazmda ki 

Haftadabir 

Annelik hissi ölür rnü ?. 
S
·- h · k' ı. • I ,,. da bir 

müthiş tehlikeyi mesut bil' 
surette qeçirten vasıflar. 
bu imtihant da geçirmemize 
imkan verecektir Bir hata 
z4feri İngiliz milletinin ve 
müttefiklerinin elinden ala 
bılır büyük ittifak ingiliz 
milletinin sebatı ve azmı 
sayesinde doqmuştur. Ga 
vernizde,., ve ittifakt1Jn ay
rJlmôk ö 'dürücü bir cina
yt.f olur. Bunu irtikap ede· 
cekleri boynuna taş bağla-
yarak. denize atmamız la· 
zımdır. 

Rı.ısya uğradığı ağır dar· 
be/erden milll bırliğini mu
hafaza ettiği ve cesaretle 
daytmdığı ıçm fevkal8de 
bir kalkınma yap3bildi. Har· 
bin t~lihsizlikleri ve hata
/an hükümete karşı bir 
silah olarak kullanılmama· 
sı tenkiller ga> eye varmak 
/fln ç•lı111n hültümetln kutJ. 
rıtıaı ıırımırnıl1t/1r, 

· up csız ' l uenım kadar bhçok . okııgaca arı 
k

. · bu efsane· 
~e:m•a veya ıtop.a meşlıur bir Avrupalı maharıırı• 
suu okumuş yahut bir okuyandan dinlemi$tir. 

Z 
le r1eçnıeı ve 

'lmanı eval:le lıükumetinı asi çok hunhar' e Tt d • d" b · · • . 1 ., ı.arça•ın 011 ıpe UI" ez ır eşkıya oartııı" Bu ıergude o hır a .. r B" ,.. ' · ogle 
farl"ır. kalbinin bütün kutlrttile .,e/ıirli bif kızı severmıs 1 • d · 
d 

-1 d k " k kabu e emı-
ag ar a, ıot esen kelle biçin bir se·serinin aş ·ını . k · , kl'fte bulunur· 

yeı• ız, g•ıpamaz. umıdı .c kendiıine şögle bır te 
1 

d 
A i 

-ıd" " d k lb. • • . sana varırım. er. 
- n11en o urur e a ını bana getırırsen 

G
- - d b y olmııan v• 

. -~~un e adam öldürmekten d•ha basit ır şe d romagı 
sevgılış: uğruna annesi•i bile ktndi elite kıtır kıtır og .1 . •• 

b h 
• . h · r sııogı ısının 

•u a telakkı eden göıii kanlı cani, bir gece ıe r.e ıne alarak 
ar:cusunu gerine getuir. Yani annesinin kalôirıı auucıına d 

ki 
l d "~er U sıra • 

yavu usuna koşJr. De,ken agaeı bir yere lakı ır, a.. · 
katilin kanlı aCJucundaki kalb dile gelir, der ki : ? 

- Ah benim %ava/Jı çc•cuğurn bir yerin acıdı mı ' f d "l 

O 
_ . -/ tara ın an o • 

anne ki oilunun maşukaıı ugruna yıne Ojl 
11 

dirülmü~tü • • • • ı. d' 

G 
- . - - d "/ kocasının ~en ı· 

eçen gun iır koylu kadın pek gakin a o en ,,. b kla 
· b' · 'k d · k d k' A,..,liunrı ı o a ant ııne ırıcı ya iıtirı ola• birouçu yasın a ı ç~~~ b. saat için 

köprüsü üıerındeki kestane sat cılarından bi' iııne " • bi . h Al d ,, • çocuRunu r 
emanet eder •. Fakat bir $cmtı meç u c g en arı • S b' . I f t Jer . onra ır 
daha aramaz, YaCJrucuk bir haylı ağ ayıp erga e · . l . ketıdı gsuru arı. 
hayırperver le.adın çocuğu kaldırımdan alır euıne, , d k .. " . f 'kk · · bu i'O ar olu• 
nın arasına götdrür. Bır anne ır. kat ve rı atının 
rümleşec«ğinı hatırımıza getirmiş mi idik?. . , . . l h · · beleJıgesı çscuıu 

Asıl vefalı ve ştf k.ıt lı bır anne o a11 şe rımıı d~ 
bilgiltmeai tachhlit eden kadına her •!I muntuaman ~a~ ı gardımlard~ bu/unacojını (Jaad ~ımi,tlr. Biz, birinciden zıga • ancak 
onu" mü,filc lcollamtdo p•rv,rtl• oltJufumuz lu1kurnetirniz.ln evla. 
dtıt• • ZEKi y ACMURDEREL/ 
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Ziraat vekaleti vilayetlere tami~ ~~=--S-.~cilli 
1 - Yaılık ekimin artırıl. tasdik edilmiş 'cetvelleri tıldık· 

maaı ve en aşılı iki katıaa tııo ve istek Te borç eetvelle 
çıkarılması SaJID Bışnklllm\. rloln urkaııındakl teaabOt kıı· 
zln 7-2-1942 tarihli 1-165 • d ın n yaııh ııru numarasını 
aayıh tebllğlerile emir buJuruı. göre tohum alacaklara lm .. •lot. 
muş n bunun lçia k.oordlnas. t kt "" 
JOD ıermıyeıladeo 2 600,000 ~ •n Yeya mOhDrlettikten sflnrs 

erkeslo tobumlarmı vereıek· 
lira ayrılmıştır. lerdlr. Ofiı teşkilatı bulunan 

2 - Vlla1etlmlıtle Jıpıl· Yerlerde ID 
kt l ı..d 1 1 lllır tor umlıkl11rı 

ma a o an mııır .... arı, kum. ç • otlı Ilı iş birli 1 y 1 
tları, patates lıtlb11llal '~u Jıl cattır. apı •· 
tkl katıoa çıkarmak için vna. o 
yetimize kiti mlkdar41ı m11ır, dlleri) Tohumluk avansı : Ken· 
akdarı, knmtları, patattıs tohum. tob 

1 
bu çeşit mabsullerden 

lutu tahılı edllmı,ur. Bo to- b um uk tedarik edeceklere 
bumlukların tedariki için vua. ~ tohumlukların maballi ra· 
1ıttmlı bhsesioe dOşen tebııisnt 'ıcı göre tutan nakden avaoıı 
ziraat bankı ı umuın mUdllr· 

0 ırak Verilir. Bunun için 1ıtek 
lllil [tarafından meballl eube ~e b~rçlanaa cetvellerinde to 
Ye ııjıınlera gOoderilecektır Vf. J~~Jı~~taÇi~l~uğu gibi muamele 
ll7etlnlzdı yukarıda Yaıılı mlk olan t h ç bl) nno11 esas 
darlardan daha fazlı ekin J•· lınmı• 0 ~ınluk mikdarıoı borç 
pılm111 mQmkan gornıu,oraa o ur. 

bu çe,ıt tohumluklardan daha nrl~ıa~l l~tıbıııl kreılisl •e pirim 
fazla ekin yapılması IDQaıkQo 
ıornıayorsa bu çeşit tohıımluk. kum:) Mısır, patat.ıs, ak Te 
lardan daha lıtlyeePlhılı mlkdıır nrı ılraatııe b 
tahılı edilecektir. Bu ID h 

1 
başka tıııla ekim unlerdıın 

1 d bllh • ıu . bank&ya bo 
1 

Yap cakl:lta 
er ea as11 mısır ekimine lı rç ıııı olsa d hl b 

ilk plloda öoem Y&rlleceıuı orçlıırı olan dahi 
8 

u 
r. gözaaılmekı ıl bu borçlar 

3 - Bu tobumluktarıo t lıırıoca Yenide: Zl~aat Bıoıota. 
t1•a klltetlnl azaltmak, lkll~ •erllecektır. çevırıne kredisi 
unualutunu temin etmek 

d k ' 1•· B) Pötateı k ~aa lanı HIDDlak Ye dlıı,.r ,ı. dekar olnıak tı e enlere ez bir 
•1•~ eri a tohumluk .&uruaııı. iki Ilı a prlaı ııre tlekar IJsşıoa 
rıaı •il aşhrmıınak bıkı•ılldao VerUtc kti •lrler nazarı dlkk e r. Ke. 
Tlllyıtlmlı tlabllladen tethrikl cııktır. ıte alınmaya. 
ıarttır. VlllJtl içinde lbumıu C) P•tsteıler 

TeJa tohumluk betlelioe krrtı 
avans olarak çiftçilere Terilen 
para makablll ılınan beyaona. 
meler •ahsuı m11kalıllindı ma. 
hallt ofise verilecek vı ofisler 
bu cetvellerde yaııh tohumluk· 
ları mahsul ıamıoıntla borçlu 
Jardao tab•il ederek bedellal 
Zlrııı. t 8-nkuını Otleyeceklerair. 

i) Elde •dilecek maa11ldeo 
ali• lat11aoı .,. tobualuk çıka· 
rıldıktao ıoua fuluı 1~7 ve 
24'5 ıa1ıh ksrarn1111elere 20re 
devlıtçe tayla edilecek fiyat 
Czeı iuden ofisçe ıatıa ıhna· 
cııkhr. 

8 -· lstlbııall artırma bakı 
mın1an Zir at BR11kıu:ıoca aynca 
a~eğıdakl kolayhklarm gösteril 
mesl kararleştırılnııf. vo alaka 
darı ua tebliğ edilmiştir 

A) Çıttçllere •erilecek 500 
liraya kadar kredilerden alına. • 
cak talı 1-1-~42 tarihinden 
itlbnr&B yQzdı 8 5 ten yüzde 6 
Ja lodirilmfşttr. ' 

Bı Çiftçiye ayrılan kredi 
mlkdarı 1-1-942 dea itibaren 
daaa yUzde r.o artırılmıştır. 

8) Baskı ile m uahıelesi 
dUrnst olanlara ve bllha11a da. 
dası olanlara borçlu olsııhır dahi 
r•vlrwe kredisi verilecek tir. 

9 - Her ıyıo. bıtıuda ve 
15 inde Vllayetlnlı Ziraat du. 
rumu ve tohumluk lıleri bak. 
kıodı ıaalOaıt verllmestnl bll
baııa rica eder şlauUdeo ba~n· 
rılar dilarlm. 

Ziraat Vekili 

araıllrmalar Japıhlıktaa ıoarı rerek aır11lırı ekilip Jtte
bazı çetitleria Ja biç •eya katı '' lblrlocı oı göıterdikten 
•lkd1rda bulunmıaıı olaaası ıoarı lbtlya/:P•~ı Jıpıldık tan 
•uclp Hbepltrlle Vtıkll•tlaalae me11511l prim ıety eti •eya mQ. Not : 
blhllrllecek ve ea J•kıı ••rı- lıholtrlo biz ~e Velini doldurup -

Muhlis Erkmen 

dea va ne ıurıtlı tedarik MI· l1Dıa ettirdi kat aıııu •abipleriıJı I 'l'amlmde babsı geçen be 
lettllece"'l de 111111 ı. en annamelu ılılere kolaylık ol· 

• Cta.tır. ltttlkten •e c l Yeye aoııır. 
' Tob al ki e v ı ı •uı diye butırılmış ve &önde· 

- " u arın l&dırlkl tllk eltlkt e 1 tını da taı. rl11Qfşt1r. Ba beyaauımaler •im 
A) Bu tollumluklır.tan n. •elini -a~ınllılaoara bu Prlm cet ta l 

t t •e danlar ıı -· - • en b 0 0 tluto .kıc&ar bult olması 1 
el • y l7ethılzc1 kiye amirine U7Qlt muı. tlOştoQlerık hazırlınaıttır. 

tı1lo edlltctk •ııı 41ablllnde kin ıatrı t. ıuoacaktır. .MUl Eıııs futlu : Çiftçi keadi 
Ye kabul edilecek flJatlar mıı Yatık lörQ\dQ;~ruıdan da m11. toaatBıuıu .,. alacetı tobumlı 
kablllotl• m•~•lll Zlraııt Ban. dik edlltc•ı. 

1 
l•kdlrtle taı. ekf cı .&f d k 

.k. l t ııle ı .... o an b • • ar •lkda1111 ve to. a erı vaaı a p J18adıın satın Yeli Ziraat B k u prla cet. huo 
ı khr Tobııaı kl aıı &sı " aJne.ml, yokaa parı 

• ınaoa . u arın aatıa rek i&lmttı!rJ hl l aa iötnraıe Olarak mı lıted!tlol blldlncek 
ılıomıları. muhıfau edilmf'le 1 itr ııblpları .. 1

8

1 arındıkf prim ve 11 d 
k. il 1 d t t l r . .., .. 1 e •kecı""I dtıkara göre 

111 ı er n a ı ı IDaları huıu. buclır ıerı 
1 

•erilecek , 1 la • 
ıııada 71pılecık bltQq ınaırıt. 7 _ A•ıanı1o•ıyıcaktır. ııaı Olan tohum Te pua avan. 
1 ııa1etlnlae 11 ı t oı k 

110
' tesblt edip Zlrut Banka· 

ar .,. rı mıı alın Obamluklarıq 
1 

~rı verilen aına blldlr.cekıılılı. 
tohumluk tılıılıt1lıodao Odeae. A) Çiftçi •r •homaıı · 

1 
Çiftçi .tolduruııa cetvelleri 

eek H tohumluk bedellerlno verile. •ıııry~ ••anı olar~k hmıı ederet parayı va ya to. 
&1111 etlllllleyecektlr. buınlukları ;, ;r~ Pat.stıs to. •atu alacak Ye bu wuretle bu 

B) Mısır tohumlukları top. rlk etmek. ı'clno uıııJık teda. cetvel hero ki 1 1 b 
b ıl i fi 1 •e 11 but , • m ç n ir t1&lı 

rak •• ıu er o ı .tarafından nıoıları • b r en par e b kt • ıuı ı a mabl ea dı borç serıedl 
temlu olıaaıca ır. Bı lusuıta ınabsuı o\arak •aıını a1rıı ka .Yelini almış olacaktır. Vakıt 
toprak aıbaull~ri otlıl ile tıs. Buııua Jçl11 tob rerı alıaecaktır h. Ybtt••mek için 1U11mlu to. 
blrllttl yıtpılacakbr. luk uan11 .a:ınıuk ve tohum: d~• ve ııora mlkdarlttruıın şlm· 

CJ Geçlrlllğlmlı şlddttll kıı Ziraat Ba11k tıldıktan sonra Vıkelnli teabit edUıuslnl Zirırnt 
dolıyııile patateı tohumlukla. ııınca lflbunıtuk a:ıygı le ıevgilerile rica 
rıoın donuk olmımuına ve tevıı Ek k •de. Aahnm ayıııdır. 
edilinceye kadar mubafa21larıQ1 me ye 1 

ıerekll itina ııöıterllmelidlr. B rıne un Ve ·ı k 
0) Darı ve mısır toho•lu)[. eled· R· n ece 

ıarımn da 1enl ıeoe mabıuıo ıye ıya • d 
. karne 'ıle .,ı_ setın en . n 11aıam olmaaıaa ve knt ko. ..ac 

kulu ol•4•uıaı ayrica dikkat halınde baftad h ınek alan Vata d • 
edllaelidlr. 750 gra-1 ~ er paza~tesi g"n .. aşlar arzu v., istekl~ri 

b l ı. 37 ... "' ek k uııune 't k • 5 - To um u .. nanı aıaı. S me ınukabili d aı arneleri için . 
tılm111 : 187 5 '' ,, n e 531 • 

A) Tobamluldar buatl ._. ' " '' 264 gram Un 
aanı a1nen eerl alınmak ııere Fırınlarda 11 

" 11 

vlflçlye ınoı olarak verlleck.tlr. emirleri iktizaaı:d:~abilece~kleri Yüksek 
13~ ,, :: 

B) Tobuaıl1k lıte.recekler ı-:N-:--f---== oldugu ilan olu Tıcaret Vekaleti 
kOJ ltıtlyar • be7'etlerine •eya U US h.. nur. 2 
mahalle aıame11lllerl:ıs murı. UViyet CÜzd - 3 

c••t .cıerek .,rıca aö••erumı, Ek""'ek ka anı olmıyanlar 
olan tollu• lıtek n boro cet. ı ı ı 
•ellerlulD ı,:,3,4 .,. j nuaarılı B 1 rnes'ı al 
• e edı'ye R · 1. . O""'ıyccak aQtualarını doldurarak b ouma. .. 'ı ı 

-...ıs ııı'l.ınd 
ralı 1Qtund11kl adınıD blı11ına Mart ayına 't lS •n : 
imza edecek '8JI DJQbUrle7e 11~/a.s cüzdanı aör aı•'{_:ktndt. lcartla1ı ı. 
cektlr. Bu ıurttle doldurulacak Ju t • • ., ... k rıer ı. 
cetnllerln arkıurndaki Yeri J., l'flıge cüıclanı ol suretıle da. t l ıarısı11 lcend' 

mı/us ida,tsine b hmayanlo,,n .,,,ı. !' r acoiından n / ı 
ibtlJar beyetl Yeyıı uıomeıııdlllk hu . e emehal r .. •arın nlha u us 
taacılk edecek ve bundan sonra oıget cuzclan1 nu/us ~ nıuracaatla getuıden eovel 
MlHller Vilayette Valllere, nıuracaat etti·· ıdaresinc alnıala11 f 

l . ı- gıne dair '1 • e tJerllm ı na us 
Kasalarda da Kıymıtkamlara erı azımdır u ıdarecJe L. egıcelcse ,, /ı 
ıwıulauktu. . Nı · n uırer 'k u usa 

•/as huvigtt c ~ 'Vasr a tt/inme-
C) Vıll '' KaJ•ıkaalar ba lcaıı olmaganla Uzdanı tJtg 

cetvtllerl telk lk tdlp •ereblle. ct.;i iliıı olunu;a nıart ayı İçin e~ nufı/c•sQ maracaaı • 
ceklerl tohumluk ve1ı nana • '1te kartı . 'fJfsı. 
mlkdarlarıaı cet•eliı Jedlocl E flerıfnıeye· 
ıQtuauoa yazdırarak. arkuıo. t fiatlan hakk T-3 
dıkl şarba KÖI e tasdikini J•p B 1 1 n d ==--
taktan ıoora zıraat bankaaıoa e ediye Encü . a 

.- kl dl menınden 
tıTlll wutCI er r. Et //atları üzeri dı 

Ç) Ziraat Btakıları VaU c11inde lcogan •tin 75" e heltdigtce Y•p I 
"'' &aJ••k••lu tarıtıadıa '• -#j lcı1111 ııa111ı e ~ lceçigı 60, "' d~ _an lttlcilcat ntli· 

nır,. tıı6it ıdilıreiıt. ııer inelc ıtltrinı 
''· , 

Sicilli tıcnrddP n : 
Aml mnk11vel~ t l rabzon 

Noterııeınce 9. 10. 941 t:ırHı Ye 
4961 · 610 Sa} ı il tanzim ve 
tnHdik olunup yUksek icra ve· 
killeri heyetinin 2'. 12 941 
tarih ve 2 17102soyıh karnroeme 
sine mOııtenidon ticaret vekil . 
tir ce de tııedlk edilen merkezi 
TrııbzQnda se ercllerdn kain 
ort•kiarından .Memduh Yalç n. 
erla 53 nuaarah mağ ıasınd : 

Trabıou ve bıvıllsl d~ku· 

mııcılık kOçOk sırnıt koopera 
tlfinlo Trabzon Asliye Ttc ret 
hakimliğinin lö 2 · 942 tarıhli 

havale ine mQıtenidPn J 7 2 942 
tarihinde tlcılli tlcarnte kayıt 

ve ıoı ı nuoıttra ile te~cil edil 
diğl gibi mezkur kOOJıl.'ratifin 
ana wuk veleHlle' iatib p cdllt>o 
idare mrcllst taratıodon mll· 
dürlQk vezlfeslol lf et ek 
zere mur•hb s n:r:a srçildi[JI 
Trabzon Noterliğll11n 13.2912 
tarih Ye 4 l O • 58 sayılı tHdlk· 
nnmesluden anlaşılan şnreklldan 
meaul mncHır ŞUkrU Sermen'e 
alt imzomn do t ~cll edi.mfş 

bulundutu •e bebsi geçen nrıll 
muknelcnin aynen Vl" b r· 
veçhlzlr De$redilmekde olduğu 
ilıln olunur. 

MukevAle surett 
Y. N. 4961 
C. N. 630 
Tarııl>ıon ve havali i doku· 

mıcılık kllçQk Moat kooperatifi 
ana mukav lesi 

Kuruluş, mtovzu ve gnyı, 
merkeı, oa Udd t 

Kuruluş. 

Maddo 1 - Aı:lları, soy ad· 
ları ve :ıdreslerl nş ğırıa yazılı 
olup işbu shıtuyQ kabul vo lamı 
edea ertaklarla mOndereczıtını 
sonradan kabul edecflk olanlar 
arasında mabdut ırıt-sullyetll 
bir kOçllk Hnat ko reratıti ılr 
keti kurulmuştur . 

.Madde :l - Koop rautio 
vnlteBi aşetıda f'8Zllı mekıali· 
lnrıo tabııkkuku içle lcııb dea 
tedbirh:ria kevdlslne nlt olan. 
larua fapmııktır, Bu makıııdla, 
a) ortıklımo m ıleki ibtlyıç 
lerını leş ·tı eden her tQrlO ip. 
tidui ı:ırnddolerl t mıo etmek 
bJ ortakl rı tarofıodan imal O· 
lunıın eşyayı satmak Ye bu 11· 
yıının en alverişll bir ş klldo 
revııcını t min tmek .noksadı 
ile iç ve dış piyasalarda mab. 
reı;ler urnrnak, c ) ort klarıoa 
teslim ettıklf rl ı oisbetlnd 
ve ko»p rotıfın maıi imkanları 
ile moteaıısip avarıı.dar vermek, 
ç) ltlliJ'EıÇ \ e ım kuular nlıbe· 
tinde, fl.t ve tevzi b ... kımların 
dun; plyualırda oazıınlık vazı. 

fesini yııpmı.ık, d) ortak/ mal· 
ların111 kulilesini lslab ve stan-

Yeni tedbirler 
- Baştaro/ı birde -

Binaenaleyh bu düşüncede 
olanlar, haris ve habis ru
hile başbaşa kafanlnr mad
di ve manevi hayatlarını 
tehlikeye sürüklemekten 
başka bir iş göremezler, Her 
tarafı harp yaııgıoile çev. 
rilmiş bir memleketin içinde 
millet menfaatine taalluk 
eden her mevcudu hüküme
tin mutlaka bilmesi şarttır. 

Un, pirinç, hükumetin 
el koyduğu herhangi bir 
maddeyi depo etmiş olan. 
!arın evleri, ardiyeleri ve 
yine bu gibileıe taalluk e. 
denlerden şiıphe edılen 

1
yer. 

leri, kö.şe ve bucak arana 
caktar. Bu arajış, haikıo, 
memleketin hayatına kasd 
etınek istiyen zıhniycti ara
yıştır. Kanunlar karşısında 
ıamimi ve dürüst oJmayan· 
lar dilenci vaziyetine düş
meğe, niahvolmağa mah· 
kum dırlar • 
Cemaı Rıza Çınar 

. -- Sayfa 2 _. 

Ticaret den ilan 
dııı:dızııeoyonuuu tel!!'IİD etmek lb iştirak bf 111Pslnf n dörtle biri ol 
zer anhRlııj ve sevk uullerlol peıl• olarak tediye etmek il 
lslııh ve tensik etm~k. r>) koo zımdır. Kooperatife kabol ld•'' 
pPrntlfln iştigal menuunu teş atcliıl kuan Ue t11111a111 oıur· 

kH edf'n sırnııtts esri loklşıf ve Kooperatife kabul edllmf!Jeıı 
tekQ11Ulleri takip etlerek bun kimselerin kooperatlt mOrakiP· 
lırdan ortakfarıa faldeh~nebil· !eri ne 'leya ortaklar umuuıl 
mel~rl fç:n Hlzumlu teablrlerl heyetlne. buralıtr.ıın reli ce,.b• 
almak ve lcııbedın makineleri ı alınırsa ticaret Tek!letlne ıntı 
ve, mnlzemeyl te111la etmek, t) racıtat hakları vardır. 

mOşterf'k Jmılatllıneler YtJı Ortaklarıo nılfe n taııb 
yardımcı atelyeler Tes:ılre ıç bQtleri : 
milk, hulasa umumi surette 
kQçCk sanatların meslekJ itıtl · 
yııçhırını Pi birlltl ile kerşıln· 

mak e hu sanatın lnkltııf Te 

tekamnınuı temin etmektir. 
Madde 3 - Ştrketla adı 

Trnbzon ve he valisi dol-'umıcılık 
kncftk s nnt kooperatifi şirke 
tidir. 

MaddP 4 - Şlrlu. tla mf!r 
kezi ( Trabıılnda ort klardım 
M meuh YaJçınerla semercilerde 
kain 53 nu nrah nıe~szasıdır. ) 

Ş ·, kPtln faali ,•el Hbası 

Trabıon ve bqvalh i ohıp ima. 
Jc'ltıaı Torlr.iye Cii• ıhurlyetl da 
hi lnd her IJlabald sat~caktır. 
K1ıoperat f lüınm gurecetl ma· 
bıılde lcabındıt şub• açabilir. 
AncBk bu hıkdlrtlı Tfcuet .,.. 
Iıttlsat Vektll tleriııa malü.mıııt 
verecektir. MUddet . 

Madde :i - Slrketla mDd· 
deli 31 senedir. Bu aıUddet 

umumi heyet kuırı ile uzalı· 
Jabillr. 

Ortak kredi 
Madde 6 - Kooperatlffa 

ortak adedi b•dulsuıdu. Or 
taklık sıfıtl vı llukuku şabıidir· 
Ticaret kanuau llük:Omlıriae 

göre ortık adedi H 11z Jtıdl ol· 
mıık litıım gttlllltkte lııede kOO· 
perstıfi111lzla ilk kuruluşuadı 
bu statnytl imıa edeo ortak 
adedi yirmi dokuzdur. 

Ortaklık. v11ıfları 

Madde 7 - Aşa~ıda yazılı 

evsafı haiz her vctrndıf koo 
peratıfe ortnk elatıllir, ıı) klnu 
oi ve m deal ebliyet 1ablbi 
olmak b) Kooperatıfln iştigal 
mevzuunu kendisine bilfiil sıınat 
ittıbaı etmek H kooperattrin 
iş bö'gesl dahillndtt ikamet 
etmek, c) Kuopıretlfın iştigal 

lilıCVZUUDU te,kil eden iptidai 
w llıamul maddeler Uzerlude 
ticaret ve komlı1onculuk yap 
mamık; 

Ortuk.ıta kabul : 
Madd~ 8 - Keoperıll' Or· 

taklıı?ıuıı. kabul edil~bilmek içi• 

a) 8 ci maddede 1ezıh nsıfları 
haiz olmak, b ) kuruluıtıt bir 
statnyn imzalamak ve sonra 
dan g l r i ş t e bu s t a t Q 
bükttmlerlnl k a b u 1 e7le 

diğloe dair n t relen tutık1 ı bir 
tealıuud lllPkıubu vermek, c; 
şirkete girerkc n t tebbUd ettıaı 

Madtle 9 - Ortakların koO 
peratıre kıırşı nılre ve tuh 
halleri şuclardır : ı) işbu ıtatO 
ile taahbQt ı;ttlkleri bllıamuP1 

bususlara tamam8a rlaJel etme~• 
b) sanatlarının icrası lçla 10 
zumlu bilumum malzeme ye 

iptidai maddeleri kooper1tift10 
alm&k:, e) satılmak llzere ya.pal 

mı11 olan bilumum mallarıDI 

kooperatif nsıtuı ile 11t•ak. 
(koopeıaur aatış teşkilatını yap 
madıtı balhmıe ortak mail• 
rını piyasııa ınetmekte ser 
beıtlr.) Statn ve dahili talimat 
a11meler hükOmleılne tnmımeo 
riayet etmek, d) mali tuabbDl 
lerlnl vaktinde yerine ietlrmek 
e) şirket aleyhinde biç bir taı 
l17ette buluomıtmık. 

Ortaklıktan oıkma : 
Madde ıo - Her orttk di 

ledltl ıuıan kooperatlftea çık 
makta serbeattir. Ancak keyfi 
Jeti illere mecllsioe lu.kıl blr 
•1 evvel mektupla haber varmlf 
olm,,ıı tıırttır Şu kadarki, ış• 

tıda Jaııh ve istifayı m11111r 
reıtarOD Hbepler haricinde ve 
•e~ru bir mazeret olmakıı.zıu or 
taklılda• çık:.aDlar Hrı .. ye taab· 
tıiidıeriaia t••a•ını Ödo•itleu• 
yarıııa•, taımıDı ödemoai1lor1e, 
ötleaiı oldııkları mi .. taı ı iılird.t 

ede•ealer. iu par. koeporatıfi• 

yıdok akçuiu f't9irilir. Ortak· 
hldaa çıkaıyı muur röıteren v• 
biaaeHleyb anmaye laabbüdünüD 

itleamiı kııaııaın tamamını zama· 
aıoda ıılirdada llak vcrca seıtep· 

lar tUJılaıdır. ı) kooperatifiıa mcv· 
ZUllH te,k.il td.• HDıtla işli· 

flldOD YU feçaek, b) koopcra• 
ııfıa iı boıg::ıı bu.cıne, \·eyı; 

c) kooperatıfia meuıup oldutu 
birlite dıllll veya ayııi ıtatii il• 

faaliyette bu uaaa bır dıter ke•· 
peratifı aaldet•ck, idare a6ıcliıi 

ertatıa ortaklık.tan çıkma ıalebiai 

•tatil ıı.ı~umlırine aykırı buhır 

Teya rerck koop•rat.r böıreai 

haricine aaldetmenia, ıereluo itti 
ıraldeo VU feçmeDİD bir aUVHll 
veya llilcye dıyaadıtıaı tHbit 

edene, bu diloti reddedilir. a. 
halde ııtıfadı iarar ctlealer h•k· 
&ıada da iıt.u 1.Hdaeai• ikinci 
fıaruı hükmü tatbık oluaur. 

- Sonu var -
~ ~~~~~~- -~~~~~~----

Yapağı için beyanname 
T. C. Ziraat Bankasından : 

26-1- ~4 2 tarihinde tttşrtdiltn 25 7 numaralı lco
ordinasgon heyeni lcararı muci6ince ellerinde gopa;ı ba· 
/unanlarırı begı..rıname t1ermeleri için lconulan müddet 15 
qün daha Eıotılmıştır. Altilcadarkrın °Ziraat Bankasından 
alacakları gc.p ğı .beyannamelerini do!dıırarak nilıaget 
24-2-942 tanlıt akşamına lcadar mezlc.ür Banlcage ver· 
meleri lüzumu ilin olanrır, 

hurda ölçü ve tartı aletleri satılacak 
Belediye Encümeninden : 
Kanuni vası/l11rı haiz ol•aılılr.larindan Jolagı ıo

'fJelce müsadere edilerek yasak tJasıf lı ölçi vı tutı alet· 
/erinden siyah oe sarı dirl.tmlerle tslci terazi 'Ol sairenin 
lıurda olarak paz.arlıkl• satılaca;ından taliplerin c•m• 
oe salı gün/eri encümene muracaatları ilan al•ıuır. 

Arazi icar artırma temdidi 
Belediye Encümeninden : 
76- 1-942 Tcrih oe 7 ıagılı k•rarla 6ir ıenelilı 

icarı 18 j'Ün müdJıtle açılc artırmogu çılcarılan hoztepı 
mahallesinde kain beledigege ait hali arazinin isticarın• 
ihale ıünü /cimse talip ,ılcmadınınJa• aıtumanın 2-1-2 
94 2 salı ıününe kadur on ıün miitltlttlı lımtlit ıdiltlijl 
l!ô.n olıınar. 


