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O KADI 
Yskmds temsil t.di}ecek olan 

bu piyes idman Gü,ü Gençl1k ~ulnbü 
tarafrndan Halkevi salonunda temsil 
edilecek.tir. Biletler satılmBktEdrr. 
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Vddönümü 

dö 
1 ZI O 
ü kutlu o 

Hal evlerimizin onuncu Görgoıer 

Onuncu yıl dönümünü H a 1 k e v 1 e r ı· 
bütün TUrkiyede ı d 11 

•• •• 

kutlnyacngımız Halk· y 1 Q n U m U Buqün Ebedi Şef flta · Senekrdenberi inkllip 
evlt'rinin inkı'ap hizmetleri B türkün yurdumuzda kurdu· ve kültür meydamnda ver 
yakın bıribinc nazaran ha ·~ ün vilayett coşkun kutlamalar qu bütük inki/Bp eserlerin· diğJ ktymetli eserlerle halk.-

d d den en mühimi olan halk- evleri yurdun her tarafrnda 
k•katen hudutsuz .. rece e· y 1 k a P 1 a C a 1 r evlerinin onuncu yıldönü· bir maşeıf kayna~ma yuva· 
dir diyebiliriz. ., 

Y H ık · b' münü kutlayacağız . Her sı haline gelmiştir. 
z aruretlerin, recrri ted1~- omra a evı ınasmıa da pek parlak bir zaman olduğu _qlbl bu yıl Bu bakımdan halkevlerl 

. a~t kanalla ııı c' da ede surette açıhş töreni yapılacaktır di;nümünde de onun m11ne· sosy11/ bir mabet manzara· 
edılmış olgunluk ışın ıı B - b- - ı h d. · - ·ı· k • sım almBktadtr. Burada va-
b kt 

v k" ti .
1 

her ncvı· ugun , utun yurtta nutuk ıöyliyecektir • v uzurun a ı.gı ıp utsı 
ıra ıgı u ey b ı zile alan her insan lt.entline 

h b 
. t" d ı. milli kültürü yayan Halkev· Şt:hrimiz Halkevinde de namım te ci etmeyi bir 

ayat rna rumıye ın en aur 1 . · · 1 d" . b borç s•L·ıyoruz / göre bir yurt lbedt!ti ile 
k·ı 1 1 erımızıo onuncu yı onil- ugün yapılacak kutlamada u, tarcıak yolunu teş ı at an "d" 8 .11• _ d ç· kü b b .. "k . mesguldur. . . ki mu ur. u mı ı gun yur un bilhassa bu ülkü ocakları- un u uyu tsarm 

dırılan fıkır oc an vasıta her taraftnda olduğu gibi bü "k . • . banisi kahraman fltatürk: Bu inkil§p mabedinde~ 
sanda buluyorJ r • Bizim vilayetimiz dahilind d!) mlerızı'nınden )b.~h'ınkılka~ tb_ıfımdetl~ Türk m/lletinin asırlardan t•şon feyiz ve nur k8ynağı 
H k l · k d ' - 11- ·· - " ıı ço ıı ı a e ı h her şeyden evvel kı:dretinl al ev erı en ı u urunu bütün biı coşkunlukla hazır .. 1 1 .

1 
k . Ak l eri tari it. uğradığı en 

k k ti n Ve hal k 
1ıoy eY er veu ece tır . • &•el haksızlıkları kılıcıyla bu memleketin çocuklarrn· 

ço uvv e yaya . ladı ları kutl~ma programı ıam temı'i 1 d (D • , ._ dan almakt~dtr. 
kın ruhun olı.ulnu en uy gündüı ve gece tamamen v. d 1 18 0 ?un. a \ olduğu kadar yüksek kültü· 
guu ve .hılhassa en üstün tatbi edilecektir Her Halk g~~;n ~ ac ) pıyes~ te~ıı rile, mantık •e zelcas:le ; Ona hızmdan hız, bey
bır teikil t olnr k nam İ evi kendi çevresindeki bütün' ~ 1 :c • ayn,' taman a a .. · bir şimşek süratile ortadan ninden ışık katan memle· 
almıştır. Yabancı fikir rı.dam\ köylüleri kutlamaya çagtr u~ a k•te a raoga saz ar kaldmp bizi layık olduğu- ket gençliği burada J'Urt 

çaıaca ır . mur medeni ve şerefli se- içinde yaptığr işlerin hesa· 
larının ve m tbuatıoın da mıştır • B .. ı=-manda k btnı bu·~vu~k'•rin• h•r yı'..10"· . . ugun aynı - viyeye çı aran yıtdmm ruh· J ... ... .. ıu 
uzun uz. daya tetkiklerine meY HalkeYlerıoın yıldönümii· Yomrada inıaaı tamamlan- lu. mütekisif alt!v bakışlı mimde açık alrnla vermek 
zu olan H lkevlerimiıio nü kut) ma töreni bu gün mıı olan Halkevi binaııaıc eşsiz bir dahi idi. Mustafd tedir. Vi/Byetimlzdekl halk
yer yüzünde bir benzeri ol· ıaat 15 de yapılacak ve açılış töreni yapılacaktır • Kemal fltatürkün hatlfllflnl evlerinin bir yıl içinde ba
mayaf.A d rin bir düşünce C.H.P. Genel Sekreteri dok· Açılış için ievkali<ie bir derm bir vecd içinde yad· 
mahsulü olduğuna kanaat tor Fikri TGzc.r r dyoda bir tören yapılacaktır . ederken eserini emanet et· 

ı"rdığı işler geçen ~ene/eri 

imrendirecek bir durumda· 
dır. Yomrada yapılan yeni 
hallcevi binası bııgün tören· 
/e açılocakttr . Bu bina o 
nahiyede partliiin temelini 

getirmişlerdir. Bu itibarla 

1 
tıqi yakm arkadaşı Biiyük 

~erek içle ve g"'rt:k dışta :Ic::: ı Sa C a -, Keoperatifte tayinler BMşbuğumuz M illi Şef ismet 
Halkevleriınizin ~tatürk~~ l ----------- Yürürlüğe giren koope- lnönü'nü de yurdumuzu 
en büyük cserlerınden bırı Piyasada ratif talimatnamesi hilkiim· •~ran bartş ve emniyet ha-
olduğuna bütün dünyaca lerinden olarak kooperatif vasım ciğerlerimıze smdlre attığı bir kültür ve lnkıl6p 

mabedinin en kuvretli bir 
çatısıd1t . inanılmıştır. y Oğ yok ! ortak 'arından herhaoiİ biri sindire kalplerimizden taşan 

Türk milleti yaradılı,ınd:ı lıd hsfta a11 heri piyasa de ytığ bulundukları yerlerde mü. sayqı ve tazım his/erile se· 
ki yüksek duygusunun buluuiDI) or. Oa beı ıa. evveline düdük vazifesi deruhte ede- lamlsmaktayız / 

gelişimini Halkevlerıode bul kadar lıtkubul'a yat ib•aç cdılıai miyeceklerdir • Bu itibarla 
du . Türk ınilletiniu karşı- yorclu. bu y ı11k kaldınluıca çar41 kooperatif ortaklarından ve 
sında ve bag,ında ooun fıkri p zara yat il lıııcz oldu. lıtanbul meclisi idare reisi Abdüllah 
hayatını yUk eltcn .bu der- da yükıc fı tla alıeı bulaa lticı.ıar, Pulata kooperatif teşkili tın 
letici teşkılat çok d rin bir pııukc~do ıel cılaı•D öofiııe ıeço da başk bir vazife verile. 

Şehrimiz halkevinin bir 
yıllık mesaisinde dokuz ko· 
lu ile başardığı işler göğüs 
kabartacak bir durumdadrr. 

l rck., 'frabıon içio öacıdeo ko11wı. 
sevgi, im n t bloıu o. muş.· cektir. Abdullah Pulat fın-

muı le f alta. .iaba yüksefo 
tur. Çünkü on ltD lık bır s~lılmağ~ baılatlı, B• ıe'beple pe· dık kooperatif leşkilahDID 
ınazisinin bütün görüşlerin· ra ıı cc !erin yat alıp ıat•alarıoa mıntıkamızda ilk tohumunu 
de yaptığı yanilikler , onu da bittabi imk.ia kalaamıı oldu. atan bir 8'rkadaştır _. Şehri. 
inkılabın hız alanları ara Mesele kale n kal•ıa• alı• · miz kooperatif müdürlüğüne 
ında kuvvetli bir fikir un enya deter bir mahiyettedir. Ta Gireıun kooperatif müdürü 

suru olarak ta yeti tirmiştir. lrp ile a•z arası•da bir mwvuını B. Ömer Lütfü tayin edil-
'11 t te1ia edılınclidir lr.i, bakkala giden 

Ferdınin elioden mı e ve mit ve geçt=n posta ile ge 
boş dön eısia 1 

memleketin bayatı telakki· -- ......,._ . letek vazifeye başlamıştır. 
aile tutmanın elbetteki geniş yan ve varlığının büyüklü Hoşlar, başarılar dileriz, 
manası Ye verimli oeticele· ğünü daha genit manada ıC2l-.mır:ı-=1CS-=u:ııa:m--
ri vardar . İşte H lkevleri, keodiıine hissettiren bu '1Calcrııin 'tJc:udarı 

b b h · b' f OÔLUMA vı. 
mu ihoin er angı ır er· milli 'llÜe ıeıe olmu§tur . 
d!ni bu zihniyetle ele al topraga, nesle ve kendimiz 
maktan t:D büyük memleket d k d' en 1 en ımizin olan her 
:ı.evHni y2ş tan ülkü ocak ş~ye çelik bir imanla bağlı 
lerıdır. k l d b 

• A k b 1· a manıu a a pulak deva. 

Bazı t ş ıiallo te cep e 1, b d 
gayretlerle ugraşınasın mını ur~ a bu kanaldan 

da alınan neliceler maksada saghyacaiız. 
katı dertcede hizmet etmiş sura~• memleketin kültü 
b' h Jd .... 1 · t' ışıgını yakanlar ve bu 
ır .. goru memı~ ır . d 

Lı lk 1 . "h·t· d f t 111:ıiın altın a vatandatlıuı 
QQ ev erı mu ı ın e er ... _ 
I · h h h · aydınlatanlar Turk cemiye-
erın a yatını er cep uın .. 

den ele l n ve üzerinde tinin en ıcvgıh Atatürk 
inatlı bir gayr tf iş iy ·n çocuklarıdar. lnkılfip tarihi 
bir kültür yuvası olmı•ş ut . bu değerli evlatlarının yurt 
Ve inkılap biz.metlerinin ve illet u runda her ç"'şit 
büyüklüğü de buradadır • f~dakarlı larJa .Y~Ptı~ları in 
ferde benliğinin asıl koku kllip hizmetlerını hurmetlc 

•u11u veren ve onu çekici nacaktır. 
bir kutvctle ke dine b ilı· Cemal Rıza Çınar 

Çok Şükür .. 

K endi kendini övmtk ben 
oOyhylm , böyleyim diye 

yl1k11t1ktmı alarak böbllrlenmek ltak 
kındaki fiklrluirnl bir hayli ev•el 
eıralanıniş bunun pe tikı;ıa•ıricl 

bir illet elduğuou te8aruz ettirme
ye çalışınıtlım . 

Ylu "1- ara •edl kodueuluğun 
o;unun bnaun hıkkıada ıöylenme· 

nln, falııııı nya filıını költtleaeoln 
uygunıuzluğun• , \ykırılığıaı uı;un 
uzun anlalaıı bu yolda eplce oef1;1 
tOketmiştim • Ştmdl anlnyorum kl 
t•m m oaılyle ıınlatamaaııt , du
yurnmamıi!m . 

B zıı cııbil diye• alimler IBlm 
p11k tıillomoyea ~nlrln aşağıda kl 
dOrt satırı en g11::ı:el cevabı tevili 
ediyor. 

• Diplomamız. yok biz.im 
Celılim ize knll1z 

Çok ştıkOr allıltakl 
Iilplae .. ız cahili?;. " 

KORLU 

Muhtaçlara 
yakacak 

içtimai sıhada yüzlerce 
fakir hastalarr tedavi. kım-
seslı ve bikes aileleri gi· 

Şehrimizde birinci deıe- yeceğinden yakactJğtna va· 
cede muhtaç ailelere yalca rrncaya kadar her şeyi dü· 
cak. temini malc.sadilf! ıyn- şünün temin eden bu mü
/an para ile bu iş için ku- 1 eıst!se kültür sahasmda da 
rulan . komisyon tara!rndan İ p~k verimli olmuştur. 
tedarrk edilen odunlar bir· 1 Cazile, bandosile mem· 
kaç gündtm beri, tevzi edil· 'l'EVFlK VUHAL 
mt.ktedir. 1 Arkuı 4 de 

Haftada bir 

istifçi • 
mı d. ı · ? ıye ım .. 

Bir lstanbui ıefikimizin müteaddit nüshalannda 
merzuubahis olmuıtu. Muhttklr mi. vurguncu mu, apa
ran mı yoksa apargan mı diyelim. 

Bu tabirlerin hangisi ku/lanilırsa ku/Lanrlsm eJa$ 
mefhumu ifade etınesi balnmrndan birinin diğerinden 
farkı olmasa gerek . . Şöyle ki: • Herkesin maksudi bir 
ama rivayet muhtelif . • 

Şimdi de bazı yiyecek madddlerinl lüzumıındaa 
faz/11 olarak ıvlne doldursan, yahut başka bir türlü stok 
yapmağı düşünen kör basiretliler için yeni bir isim 
bulunmuş : istifçi . 

Kelimenin maddei cezrlaesinin hangi lisana ait 
o'duğu mevzuumuzun dışındadrr. Yalnrz şurası var ki : 
bu istılah çok yerinde bit buluştur. 

Bu istifciler. evlerine yiyecek. mİlğazelarrna ,e
yecek v. s. istif eder •air vatandaşlarm menfaat sahala
rmı daraltlflar. Maksat sırasım getirip ~çü~danrna bank· 
notl•rt istif etmektir. Gaf/ller düşünmezler mi ki. oistil 
bir gün onlarrn bailnl devrilecek ve kendileıl altmda 
pestil ol•cıklırdır , Zıkt raımrırrlırıll 

1 
esi günü 
msil edi-

~--.) ----5 kuruştur 

ibü
andı 
ı oldu 
in yeniden 
halkevi ka· 

n VE ıııamiyet 
Arkc.qa şe· 

'niım a ası 
rtlerinizı blr 

·onuşacağı ,. 
D bufactğm 

'Hastalanmzın 
başı ağtran· 

burada dine· 

üncenin. bera 
f manrn. vatan 

\ 

·evgisinin kay
(acaktır. Tarla
telerfnizin eki· 
~yış havatmız· 

ğe. rah tlığ~ 
~rmz hamlenın 
a ogrenecek
devam eıtıkçe 
:şd kçt. konuş· 
rıkiı n ş nrze 

buyuk enniz 
i işıtccı;klerdır. 
içın bı hayat 
hayat knrnagı 
b ·yük. kültür 
uşdu:Junuzden 
ba11tıyarsmız 

Sozterimi bu· 
n h vinize ve 
neşelı günü 

buruk/erimize 
ıgılarımı tek· 

~ 

~ttir. . ' . 
d kişinıo oır 

ın en ipdidai 
ı:t iosanlard 
·i~de y şadığı 
r 
. ve yine onun 
~kişaf eder. 

ö01ür imtida-
· 0den müberra 
ur olmamı~hr. 
bir gaye uğ. 

, ülküdaşlan .. 
da omuzları. 

Son günlerde Balei ada- ı 
ıının cenup burnu ve So sayımızda 

-··- E~;r bu • ıözltı do;ru ise 1 E.den !ili Rıza ışılı bur~da 
yağlar tevekkeli ıırnı kadem bu' tak<(ir etmeden geçemıye· 

mu., wu~1.ereK ya~ayı~ pıcuzupıcru.uu ;a 

mıza yfikliyeceği sikletin altında hicab etmesini, kızar. 
m-.aını bilıia, Zeki Ya::nurdereli 

_ Aıkaaı :Z de - mam ı demek J ~eğız. 

-.,.. _,,..'1-:· 
·:wı•. ~~·.~~ ..... -.... ~1~ ·- ..... :· ·. 
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Zir 
1 - y 

muı ve 
çıkarılma ı 

zln 7-2-1 
sayılı tebll! 
muş ve bu 
yon aermı 

lira ııyrllmı~ 
2 -VI 

makta olan 
darı, pııtateı 

iki kalına ç 
yetimize kA 
akdarı, kon 
lu~u tobıhı 
bumluklonn 
yetimiz bi 11s 
ziraat b akı 
rneı ~tarftfıt 
ve t innlaro 
Jftyetlolzde . 
darlıırdao dı 

pılması mn 
bu çeşit tol 
fazla ekin : 
gOrUl il yorsa 
lordan daha 
tahıl ctllec 
Jerdeo bıllıa 

llk plAoda o 
3 - Bu 

f!ma kllfetlı 

u12uoıueunu 
mandan kazı 
ltyetlerln tc; 
rını darlııştır1 

TIJAyellmlı d 
oarttır. Villy 
araştırmalar 

bazı çefitlerl 
•lkdardı bı 
mucip ebepl 
blldirJlecek ' 
deD ve ne ı 
Jeblleceğl de 

' - TObl 
A) Bu to 

tıteı ye dar 
tııylo edllecel 
ve kııbul edil 
kabilinde oıal 
kaları vaaıtasl 
alınacaktır. To 
alınmaları. mı 

oakıllerl Ye d 
ı\Jnda yapılocı 

Jar •llAyetlol~ 
tohumluk tallı 
c•k ve tohun 
11m etlllmoyeı 

B) Mısır t 
rak nıahıullcr 
temiu olııoacnl 
toprak mabrııul 
birliği yııpılscı 

CJ Geçirdlı 
dolayısll• palı 
rınıo donuk olı 
edilinceye kudı 
ıerekll f tio g 

D) D rı vı 

lnrının da yen 
n uğl m ol 
kulu ol•"•u• 
edll•elidlr. 

5 - •robu 
tılmaıı : 

A) Tobum 
manı aynen g• 
çiftçiye avans' 

B) ·rohum 
kOy lbtlyar • b 
mohalle 1110mt 
caııt ederek • 
oıao toıaum !~ 
vellerlolo ı , ... ,, 
ıUtuolorını do 
ralı sDtundııkl 
imza decek 
cektlr. Bu ıur 
cetv Uerlu arl 
ıht11nr beyctl 
tasdik dec k 
tQlvellcr VHI 
Knalnrda dıı 
auouıaçaktır. 

C) Voli v 

cel veUerl lelk 
cekleri tohum 
mikdarıarını 
ıntuouna yazt 
doki ~arba (lÖll 

., Soyfa 2 
; -

T 

t en ilan s l l i • • 
l c l T 

ti 

ı c a e 
Ortaklıktan çıkarıl a Ortokhktan çıkıırılorle çıkarıll'!l · I rntu:;doo 1 z lı: nır, ve t"U r 'c pentme \<1Yfl l irlikte blrlf!f· ! blrlvcl trpl .rlıla rılt nznnn: 
Mıtdcl 11 - Bir ortak 8 - lııruı k:ooperetltln y d k ııkç ortaklığın rı tı rrı ı ftr nıti n meel w yn l03 t r birh:~n e m zıık~ıe .. nur Vf! kenrrı brıi;da 

Qıda J zıh bepler ın dolııyı lerl vemtlşter k imılMhal'elul f mOhOrle ı nk l{)\;f Rl~l lCrr. mncut he ınıunu takdirlı cl t> l5 nır 1 k0<'J 1~~t.llfln ~uhk~ hı1lıkn~ lcoop rallrten çıkerılır rı) 8 .n .ı l voya ı ~k i o ve t ıhıııtl rı , lllese ner. f' dh !n snl bi : ı-) rı lı:r r k hr ı kn lir bJrli(: 6 lhi rrı. llzn ... ercı çın ) tıJH 1~ 1 A umum 
madctecıe YRzıh eveııtı kuJbE t ılelu uın molJan Ozerlnde hiç Medde 19 ~ Kcc pu lif hlr bt kı hıl' kır. r a hu r H rmtlL be; ft içtım ıı ıoda 0 lıHlbte mQ. 
Ttıllf olmak, h) ıo el addtcl blr hcıkları yoktur. hisse su!edi l~lıı blıde ( t~kch ıode kflyfifC'ltt-n \l. ••sssP.eye kııyıth ortakl rıo cı:oaz 

ynılı vutre ve tıobbOdlerlol ifo Ortoklnrın öltlm hzl lilfbip tıırınrnz. V re tt r. ıı ret '° lkt'ııı:d nktlcllul fire Uçl~ iklhir-in bızır bufuı;mıılr.r• 
etmemek, c) ıy111 mnıt kıs da· vazlyetı : surntl ile veya bcırh r.gl bir b bHtıı:r enmr. ) 1) ortıı ·ııuın Jıııc.dır. Kaaı Jıır metcut r 

1
1-

hlllcda aynı skaadlp kurulmu• . seb ple bir bisııo in t lrder. 01 da lılıl tt rr fıutt~n talıılrrn Jetin t kb ı· ıyetı .il o n• tllr. k 
dlier bir kooperatife ortak c ı~ 1 M dde ~ 3 - Orl klıklan h~ln sahibi oldutıı tııkdirrte yı pıJrnış dl! k 'fe flU~ etll•r toplantıdıı bu msı J> temi~ olun-
mak, ç) koopcrıllrı;e teni tdl o.nm dol:;) fs.ı ı:yralırnl-rıc or bunler ımılam c! n Liı lı i l:'.oo· b rıkkmd:: k:mı r nrmc k , ı) ldtre IJ,ınss oı tsklll!r hdBı.ıcl ~oop lan~~· 
le

n ımtl• y t k l ki eJerl, Jf ıldık lurı t'' ıı.. rı:ıı llil" ''""ID "tıh\ bi }j l • JI D çı' · nrı l maı t. 8• uıulell Çi2fl lr. 8 P BD 1 n 
• .. 'Y• yapılın ııvaaı pers lı 11.rı Y . .... .... .. u: ec 1 1 Eie vu e ..,,., ,. uı:taklarıa 7a11aıuıa OÇllliCO top-

ve blımetıeri tlcnrı cya "P liu. yılın blArıçoıunn göre koepPru- olnrr..k göcterm~t? mcct. urdurlrıı rarlnnaı tetkik 'fe lcı.b11 da ka· lıotıda ise gelealeria buıura 
~ıtır akııuUu ull nmıık, tlfe Qlın borçl .. u knpıodıUıır:ı S rmnye ve o vclııı h ez· r r verınt::k, j> koeperntifın müd kAfldlr. 
) ışru b\r ı bep olnıabııın lilODr bakiy ıl lruçılarına €dllmoy ce l ı drtlnirı tcuıdıdi veJ• fe,;hf bok Huzname : 

bı-s dıfrı arka utc11 ortnklar iade olunar. Medde 20 - Bir ortvıın krnda tarar vernuık; k) koo Madde :n _ Uruuml he)·et 
Omomt lı•Jetio• ••~lflle Mesuli1et illtlddetl : nris 'ft ~ıbal d1ılr. leı ı biç bir ptıratifln mevr.u\l il• 11 A dtır ar.cak ruzutıııH 

10 
<iı:bll ma•· 

vıya vektıletteo lstlrlk ime .... Madde a - Kuoperııllftea ıebıple kooperı.ttr ıHH ıı:ııyeı:l· v lnklşnr ve tenkklılnl wD• dttleri ıuouk~n edeltiıicJer. şu 
mık, yukarda JDzıh lı~llerde b r lıongl blr v kilde oıuraa aıtn emv l Hı e U~hinfo bı e:z te'ılm hflr auıuı hakkmds tl- ıı.auıu:kı ru.u~auıtde mtncut uı-
ortıtııı koopu tlflen çıkarıl· Ol&u-:: çıkın ve çıkarılınhırıa ııtını ı.hoıı ı.auıı tnh P • flflJI ~ ukerdı•rde huhıamak Ye ka waH 

08 
iı.iuıa mecJu;f rızulılll· 

m11ı idare heyetinin içte Ik! ortaklık za arı l rmıı l!it ztırt.r· ycc"klori g bt, k< oı·euı tlrtn rr 11· rnrlar ıtt ı ıı eı etmult . .Bu vıızlt•· 
010 

e1.Une .k:arar v~revıtıdur. 
~kacırly~t kereırına ve mt1••klp· ltııd n dolo)t mesull)ctl rJ nf· hr. sebe d <?tlt:r lc. 1 e uzarn11 iN ti' dııdıdır. Uornml lıeytt Aıılue ·arar nrileo lc11&ro ıııec· 
ler h t\ l " ııl ı'·lt1rı ıcılu nit blADÇ"'DUO u ortek t ıı ı r c lııh t bk~k f't lı,ı a rek tic ıel k nuı u11naı:ı "erek . 

. \!)'@ n laı;vlbh:ıe b lıl'lır. u. J l> te m ttu ve t"ızı d eı ıs ges JJ bu statUıtn yıızılı sai r vazlfo· ıısı u~ularıuuı y~ıiue yeıuıcu 
Bu karıır mucip &ebP.pl rl il muml heyetçe kı\bulll den ış hfçblr çey tızrrlr d hertı ogl 1cı l ıra i a mlıktlloftlr. ınubap o.unur. 
birlikte karc.r defterine lt Y~ lnyıırıık iki yıl d v ~ od r. btr bek ldtlh cd der. Adi umumi heyet topla tı ı Huıur c dv lleıi : 
' ' ortck erterlceı werh olunUt. Tekrar glrm : Sdr nyt:nln ek Ho:ccl : ncd 27 - Uan mı heyo· M·uıcıa a~ - Uwuwl ne1~te 
K lyflyet ke~<iı terkin thı11 e Mııdde 15 - Kooperntlrt n MıdC: 21 - }{ooprntır g " · tın adi) en toplım Hı bar' uo g e r e k ıı s tı l o t ı n 
or ııfa, tahriren blld\riı\r. Hmk. çıkan ht;r orta talebi l'!z rlno mn} E-SI, ortnk lr.ırın çltı.m e , çık a · iki el kac.un ftilDID ısuu bafl f.l ~urdr. v1,;.k4lı~ıtn ı9tm1k. eo9u 
kıDdıı ~ıkuılı:ca karen v rllen id:ar roecll lain munfdtt tı lle ıılmıı, o om, ır us "ey borcur u lçk de y pı:ır adi m.ıu:::ol hcy<ıt urlakıanu bir coa'li~ll ta ııw 
ortıık, tlrkettekl ortaklık bık tekrtır ~Irk to ılrebllfr. Kocpe. Cıdtm kkn cc:f ı hul erinde ek· arnoJycn müddet içi de idaıo oıuuut. dU Ct:.uvoıcıe uıııau ur· 1 nnı kurm teh llut ttitl ta. raUf n çıkerılan oıtııklıır 1 e sll bilir. Acee.k kllOP rrıtlf E r mecllol h:rtıfındın tl.plaıılı)a to.uıuu auvı.ut.Jı ıııwleri e 
rlhteıı lllbııren k Jbed r ç t ancak rı&iarılo:ıı se r.plerl cıhı mııy al namı bn do vııııl oldu· çıığrrJ udıgı t .kdlrde d1V6ll1 lısaillıut eltUi.h;ll lilba.c sa"uorı 
rılıa ortak bu karara · ıı' 8i dan knlktakton ıJnrı idare meo (tu bltloços ndo ukı:ıy ı:od n l~ 1:11Unıluıbe tıeyetl llGl'D yı pnr. Vt) tıuu1udın lPphıutu.ııı ıuı l~luu 
otuı ıınn lçlnde ihlue 1l' ,1 1 lialcln muvaf, keti ile tekrıtr tarın yUıde set ser inden cft Cı ı Top üGtlya GHVet tı. ıtıuıau kco· vu;• vul&ltııte1.& bu:ıır Lıuıunun 
vuıtuı Ut llk lcphıı:tc k ~~.~ ilrtıbHir. Aııc k Iıtıu ıtattlnUn dUşe-m z. Bu v~ziy e tlo serme· ıı~ralltt" wtıkı)'J•u oı tc.kların umu l51wlen 011. u., aa tıı•il ~o)ö 
rr. t be yete rzedllmek 0 10 ol cddeatolo ( ) fıkruı ile Je& nl 1Et1rdt t td< et k ki se c uda ~iı 1 tararnuiftn toplanın vokııı mı i .ı.ııubu ı 1.1u1u1.1c.r. lıuu 
lalır\rın ltirııı cdtb\llr. :hr: 12 el a!i~eslDln ( d ) fakrım lioopernılfio dabn Us· id b\r : rlllloaen 00 lJtt 1ıuu nvul cufi •ct toı>.ıautı uıunaıııuıa or 
ktadı karrır veril*' k ıt:llclblrıco ortaklıktoa çık mı~ z~uıanıaı l.ıekJtm( Q mf cburdur tehrlreu 1ııpllı:cak. tekli'teria uııkııu tu&:!u .. c.ıan hOHt)Hlua 20· 
hiç blr Çcklld ce ortak vey çıkorıl lf olnnler koop Sermnyentn testiye ~ertl&n: ruınııuıeJ(ıt lıAvcıl oı&couı:ıaır. ıuıw&ııııı wuwkuu uıucııK. lHr 
iştirak edt1m :. tlzukereJelıır rot\f., tokr r glrem zler. 1 Madde 22 Koopcrr.:lifln it u taltp idare mtclisl tu· ~cllll~ ltılll!.. oıuuur. . 

ıııpı~'ın"'au·. ve ç1karıl1111lirla be Sermıır~. blss ve me,mll · lııa veJR tıuıfıyesl h linde tıuıh· rdıcdun nı:ıı.:rı itibttro a!ıoııuı Um uwi Le,r ol ıattı t ve v sı 
., yet, ı rmnyo: bOd edilmiş bulunan bl1!80 b~- dı 1 t kdt.d~ mUrak.lıbe lıeyet k .. i"rı ·cid 
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Madd 12 _ l b \hdde 16 - Kooper tifln d(Jllerlnd ;:ı b ..:.Uı tedi) e edil· ısıecılıın . lıaHH r uıuaıooyt;t lt\.ıı~ ulun bıuu ~u 'Ut u~~ıce 
11 .inci ro ıloe ig~ stktnno scrm ye~I d ~fşlk olup ort•k· memlş kısmının d rhal öden· ıılı t t:ttmr, ıaüıak\.re ru1c1& ~~a;:~:u e ıautı Wt.~u 

1 
\itıt ınu 

rttıft u çı anlıırln 12 r, >rpa. larıo tıı bhQd ed 00k.lerl blsE ın si l t neblllr. weıl uwuml tıeyell '1 v.-t eden· K. ue iı~)'~~· up;Jr:lıauud n vu 
Dluclbhı c., çıkuılıı c m dıifı\ tu\:ırıoaao lbrırettlr. Şirketin Mesullyot : ıer taıafmcııı11 tcsl>ıl oıuour. ~~p;antıcn uu.uuııu onalllı:llıü 
koop rr..tırtcn BJrıl:ıklc~~laklıır SNDlfı)lf'ni b ko bu 'ta 10) o :mu Madde 23 -- H r ortı:~ıa Uı::nuı.ci b~JQl lttımaı .. naa ıd rtıt ıuaıhu1Ll l.ıavl udttrlc:ıı· ııu 
nla bHlnço v ıene ed n ortnklıır tarntuıdııo tnnh kooperatife ~· rşı ID• sully ti ta. buyet\ tt?Ul ve1a uaıuad bt>)•l :ı.auıtaauıt:lerat:n Uçor ııuatuı 
lerıoın umuınf : tl~e h · P lld ~ölleq ve herkesla malik alıhnd ettiği iştir tik tlueler1 lıH" frnd:ın ekıerly•t ıe & çHecek. topıllalı)l l11k1v "dl!u onl:>tş &Ua 
lOndtın lJlr ay sou:ae ~· kı bu- oıdueu tcıg tı ve Jınııl4t 'fGtıtdl kıymellDla Oç misli ne klldııı dır. bır oı lttk ıly Hl tdtlr. ıçı d• uc .. ıt:;t vt;~ ctuıe "ouae 
11111 tcan,. '' \ eıı P arı kıyaılsl l.ı•rhıdea beheri beş Kooperatifin organları: F•vkal&.c1s umumi heyet rıur. 
\•knn Orltkl:rın ~!ıll\lo)~bl \r\ '" Ur., kl'.'frQFt\l 2~' blaı deo. ve o.~gnnl"r ·. topi.ııtlm : 8 ) idare mulisl - lılue nınddl' k rıtlıırııOcu 1J70 " ııı d 28 U ilı t 
1 ' çı ıırıınn orta · t .. bin dört ) tız yet iş lira M dde 24 - Kooperallfln ıntıd e - uı u eye kuwıteıı 
:~r• 

1 
\ ~lb:adde htıknrnıer·~e :~n ibaret Ur, TuhbQd edilen or~anl~rı şuulıtrdır : ıı) umuıııl re~k·~~d~ r~~-~~~:ı~c~~:;~~~ ~::.a idare mtıc.h.1 v• ıeçiwi: 

-
ve 1 d ol 1 s ı~rle hııbhtı4 eden ortak b) ld ' I ı c) mıı w n P 1 ata•dı;, 14 -· Koopeuıırıo 

lira Bıh . u.ıur, ların 1 imleri sııtıda yazılıdır. heyet, ~[o r.: t c. s ' . uaıublıır, bundaa ülifka mura iş.erı uınuısı neyt:.11 tıı.nıfu.aau 
~'1 b~ş liralık 0 rakatıo hey · cıa .. t taıltılrıcıe mll f.YJt;l ortuk· e.Lt razlı ı~ı yıl ıçıu st çıhsu, eu 

_ hıu"_!;!!tdi rtağıtt adı ve ıoyotlı Umnaıl ~eyct, rey ve temıll tarın en aı ontlı Lıu ıuio mll~le cı b•f re en ı;c.ıı.. )euı ut.aıın 50 -
10 - - M df!e . 5 -- Koep raur:a rGk yuıll laleltl tJı"rlD iaııre mQre~.kep t,ir W~ll.lli lıaufrnaan 
10 lsmoil Öz.er hakhıı organı umu t hey tt r. WtiClllôl \&ı..ı."tml lJ ı:yetı foYka· ıc&are oıuuur. 
6 Mehmet Öıkaya H r .ortak kooper lirtn btHID t8Cle top1ııntı71 çanırwak ırıt•c iık ~eu" ıonını.d bunl ruı 
2 Halıı Coser lşlerı bak uıdr.Jd reylnl bizzat a.ıuriyt:tıudeuil'. bu toı_.p ıaere ikhıi veyu üçU ı.ura ııe aegışti 

20 Ali Kara veya vekili V1Sıtıısı ile umumi e.-ıııı tımah~dın ııazım itibıırç rilir, ııuucı sentJQto ıtlUüCttü 
M h beyotte ullamr.. uuuı:ıHıGl(tl trıkdlrdtı mUnı kııou mOddetıaı·ı .. ı aoıourcuların yer 

4 ' met Salih Eıeli Her ortr1ğın ıer aye lılı· n8 yetl azami OD bt ~ "Uo ıçıudo lerılltı jeuııen ıutıbap oıuour. 
2 Yusuf Bayrakoğlu ssesl ııo olursn olsun umuml uuıu!lıi beyell reaen fevkııi .. de llk. ielıırtt llh uıl::ı uo ıc.ı .) H ıuUd 
5 ~dal Gınçer heyette bir reyi ardır. Koope· ıop~ı:ııtı)a auıet eder. Uwuw1 dcstl& oıl dıuaıın Tıtur Oilu 

SO bıahi"' Yeşil rallfln a~ası olan btıkml tıtıbı s- beyet ttcertıt vektıkllDiu dCivotı uıo.ı4U S&M, Mcll el:) vıd OilU 
50 Memduh Yalçıner lnr hı::za eltlbl) * ttni ha z tı· ııo do hn·i.111 de auır k içt11.u11 Menwel ::>ıı1'1.1 r; ~en 'iti liuseyuı 

2 Şakra Seymtn ııuni mawessill('J lo her biri tdar. oana şuıı..cu :)dJtiHh.l ve ıuıutıf• 
5 Seoki Saka veyn bir k-Pçı mt.rlretl ile umu· Umufill ı:ı J•tl d vet uaıu Melımot Oı•&) u ve Alıl!let 
4 Mehmet Yelil ml heyette t msll olun billrse Medde :ı9 _ Umumi ueysti uauı 1ıunul1 öz.~r . ıoııtrnp eull 
2 Salih Us.ta de bunlar dn bUtuo or- di vo rGvkalade tuvuuıtıı ra mı tır: ı.ı.ad~ıı~ıı huıım llUlıın 
2 Oamen Kıiçıik tekler gibi yalnız bir rnyl hnlz duvct ve ruıoa•ealn ııauı lWO· ıdant W\.Cllıı.ı tıııılaır, tekrıır 
2 Ai~ Oıman Sar /ı buluturlar. U uır:i heyelt ha- peralıt mcıkul.oln buıuncıutu ıo.t ll!lp oıwbuırıuıh.ır. loare 
4 Hu:ı:egfn Egeli ıır bulur. n ber ortak, fazla ola m lıdde aıQnteıir ~azete veyıı uıeclı::m.do ıuubteu:.u1 boşfuk 

ıo Rıza Serıer rt:ık mazeretinden doluyl lop- g ıeteler He, ~111 llı!ı olw&yıın ı:m dlJ <1ımaaıs. ıı;ıo, fill!Cliıı uıaeı 
lO Kadriye Bahar lnııtıda bu\unmayrn diğer JOl· orlurde de resmi ılaular lÇİa act~aı 1.ı:uıır y1:tueıı. 11.:ı.11 an ıa 
70 irfan Zaman nıı bir orloğm yıtııla ismi ile !ıerı manallı ırt Ye Aa~t veçııııe tıbııp uıuı ur. h.uopurölUtu url .. .ıt 
6 ~atma Doğru reyini kullan btlır . .Ancak k01;1· )'BPI ır. l:Sa dtı etin ıopl lJtıaaa oıwı.y.ııhuI lcfore Wlc.uıl ı.ızıuıı 
2 ~a"fge Seher dlsini ş ;< h no alakadar edon bır enuz on beş g 1 evvel y pıl olaınıızlar. ıauu \;Clllii azasrnı 

60 
30 
10 

100 
20 
10 
25 

l51J 
250 

10 
2S 
20 
10 
1 fi 
10 
20 
50 
so 
M 
2.S 
10 
20 

B d mesele ınüzakerc edılirktn nıtı. mıısı ve buua içti mu )'erı ve aıt btile u~aetıerı vazıre11u ıuuı 
10 4 e 'İye Mcıral kndar ortalı.. na ıuıılleten, ııe da ~ f dd\llilllllCa aibUil d•vrclUDIJHiZ • 
20 2 Futma Saka vekilc:ıhııı reye J~tiraıt edeme:&. suatınıot tıı.d tıı "ıt slLı· vecı li,el ~ ve ıwupcıullt 1Uııtıuuucıa tuwlııat 

25 A Mu t E . . y tlen ıc ı~ VCJ ı sa tılLa· 1• t· 
1 O ,. ra riöruı umumi heyetin vaur~ıorı : ıotıeı·ınlı:ı tı ueı ııar ~ollmewı:ı oıua~ tı. ıu uı.ıur. 

fıO 50 ligas Noka6 Madde :.'.6 - Umumi beye- şartlar. 'l'ic.ırnl vokıı.etı mllme&· !dııre ~echsl top~antıları • 
20 lO Hamza Alcalıishali Un vaz1feierl şunlardlr: o) bH4u- aılloin tıet toı ı tıaıı huzuru ~ııuıde J) - H..,.ı: yu ıaar.e 
15 i Osman Saka ç'>yu, uetlce be aplt.rı ı ve iş tı1plııutıya, .wUza tn.ta ı uına· uıec1ısı uz il artılımnd D bır 

1470 3 Nedime Akahishaı· reporuuu t~tk1k ve tasdJk et- moye v~ zflplıı m ' rcu mt:cbu· reı11 ve bır <1• ıeuı v kıil ite 
Hl 294 ...3~~a Öıer 

1 
mttk, b) koopernlUın tıınllyet r1dı . Tuplııuuuu L>Jıuuu.ıuş ul11u çerler. laıu:e uı~eıı:.ı rem ve reıa 

ıe senetı rl . y1 i;i11- ------ programını tesb t et ouk, c) fdare tlcaıet mUıneil)!ll turarından ouıuouı.1taı&ı ıa.mauııııda vnıuuıo 
11 Mıtdda 17 - K lU 1 meeıisi Ue muraklplorıu rııpor i n ediluıemiş ı ıoıt ı:ır wute diiVtHıı.- ıoplıuur. Dıoel mekhıp 1 

ss 8c>actıerı na (>op ret
1
fln ı. •en llerhıln devri . tarı ve teklifi rl b&li.kıoda ka· b 

1 
. ,, 01 t '"çı·ı de ıauoaa &oruşıuectıır. wa\llltilerıaı 

olup bir h'ıı" nıo uh rrer oUJ.Odde ıs · k ld e 'DE.eli lnio er o mac11.:1 gı c~ M 
"'e ı ierl cnc"k -. Hiaae 8 .. D t. rar verme • ç ar # • olu"m1ıı . yıııılı oımaı.ı icı:ıbt;dcr. U1ake meli het llr·dı ıı d oln kry. .. o t ı, " f 1 1 t sblt .. 

lmu Qd n .. r. Bu st!ltQyn etueı aı 1 r hlıtın lr•tibdııt selah1yet ve 115zı e er [H e Kuar clsbl : reıcrın muıerı"r 01wı.11 l\)lD 
1.. ı.ı ' rlkl rl Dl\r81 , .. ~. tbkl erb bııı• ıa~ıe, etml!k, d) ıdn.re m,eclM ve mu· M:u1de .>U -- O laklnı umu ıuu vcut ıızaıııo lili!hnaı.11 ltı4'Ut 0 
.. u. lltı t ıg"blıır 0 mrılık ,,.,, .. \ v k b ı yetı azB orun Bl!çmek K l 
bldl " vo t ı olun bllt be i\lıt-tiıe devr- rıı n ıe • mi tıeyetrniu ıHl .1 tııı voyu fev ııuıu hu:ı.uru ıazıwaır. arur ar 

va kıvııala\ nı ı d 
11111 

at ıct r. Atıc:ık. b lştAn el ç~k.tlrıı ek 1~erı Hıra 1tu1loe oıaraK tıJphınıv mnzıı· uıevoudun tıllııerıy&tıle nııl ır. 
ayyen mlktıırda a r n an rnu. ır9 Ulecllaloln u buausta etmek e) ıdııre ruec ıs ve ~U· kerelere b.ıs~l )'r.ıU1twcuerı ıçıu HeJ1tırııı Leı;uvısı nullu<1• ıtsmo 
bOd eylemi~ oı1111iı~~ııyrlı taeh. devroıarıık Ortıık~:••fakau ve rak~be heyeti at;alarmn venle· topiautıya <AAY~~ ltlrlnıua~ki or· Oillunduau tarafın re)i mule 
aermıı,y ııln dörtt0 bl 1 g 

1 
hu kunacıaıo 8 cı 11 1 

&irecek eük Ocrtıt ve llı:ı tlmiyelerJa me. bıdarıu yımım.;u n l.Hr fa;ı;lasıuın b~ccHr. 1<1:1re wt:c.ısıuut1 1 tJ) ldt 

ntrn h•dly Od C\lkl r ııl Pcış\· ~~en Qvg tı hııı~8!~d• "östı. o.ur ve mnstı tıdem ~adrolımuı f:ıtısı:ın veya tomıallen b1111r bu· ·ııtısl olup vdnlt•t 11u1etııtı uty 
tebııki kı ıı:n iıhre :;<tır Mü saeaen lleıln ası ş rltır. ve mcsrnf bfilç<.'slnl trsblt et- Juumulı:rı şultır. ilk tPplantıdıı ~oruewtıı&. o:..uı.,uz ouırısK. bırl 
rarı ile muanen taka\~1 ka. ınuıu:neıcsı 01

1
\ ııtınra devri mek t) koop rı:lit ııtntUsllnde bu om:b t~wın oıu:ıınaısıı or· bm arflırı<:a IJt:Ş toph.:ntıda t>u 

t diye olun cıktır. l{ ıalıkeroo l!Srh •eru k tı Or senetlere teklıt oıuntıcak dPgı'llkllklcr tatlrır aynı şekilde vo eo çok lUllWayuo ıuııre ı.cıtıcıhıl uıu•ı 
bir ortak bla ilen ı\yad hiç. lui knya:dl Vu bu UBi def hokhırtda urıt r ft\lnıız etmek, oa b~ş gua ıcıfı au ıır..ıncı ada muııta1l s11y1&1r. 
hhQd tde 'il e la pı 1 y hııek. a g) gayrımeokul lralom k, ıt::ı· LJ ı.. 

1•
11 

,,, • r. e k n ureıuo Ya· tıotlmıık. "Bptırmak veyıı sat toplrınııyil ç arı ırlur. uU lAlllCl A~lık. ~~auım : llıl H.lı\ lli rı rı ldır k k, 1 tupıııntıd tı!lzır buıuo o o. l k Madde oo - ıaue mecılsl 
lllelan bl ınec mı bn luoda karar verm 1 1 u t ıl171U ulıa 

r z t ta- b) kooperıtırıu dlaeı- bir 00. l mı ııd dl ne o una o ıuı 11111 11u11aa1 ı 
t 1ttoo soııra ıh .. _ 

t~Ydl edeceklerdir. 1 ~t Jlatları - • 
Ç) zırut Bankaları VaU ceıinde lco .uzerltıde beledi 

nJ• ,l\.aJlll•k•mlar tararıodıı fie 45 k gıın tlıne 75, lceçig :;ce Yoprlan tet/c"Jc 
ur•ı aıamt narh t 6. e .' vı diğer i 1c' at nelf. - • --·' '"'11-ıuç OUŞ .. muııuur::ıımuc te.uın uı:ıeaıgege aıc /lali arazının isticarıntı 

ihale günü /cimse talip ,ıkmadınıntlan artıtmanıtı 2.J-2 
94 2 salı gününe kadar on gün müdtlıtle temdit edildiji 
t!an olunur. 

es ıt edılmiıtır, ne etlerine 
, 

meğe, m'llhvolmağa mah. 
kumdırlar . 

Cernaı Rıza Çınar 
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tloaıi tuA."ti_,ıiu i"ıır~ lıi~Cıi 
llDde huluunmıızlllr Ortıocll 08 

rec o duhil olduğu b"'de ık 
ı.ıtı-ı vlou rı u Jl f m do 
idıırc mcc M ~ ve mor kabP 
!ıe5eti o az!ı ı llb p cdl llf·lcrl 
Cıılz <teğ\ldır. 

Yedek cır.ı: 

Madde 37 - ld re m c l 
•inde cçılac it nz_lı lı.ıro uwumt 
heyotçe seçilen yedek azadan 
'''"u ı ile en f zl rey nhıalar 
gtıtlrl lr. MUa vl reylerle yedek 
aıalığı1 ıutıbJp 0Janla1d.n1dtıre 

mecılt.lne geçece kı senin 
t .. .rı .. ı kur .. ııa o,ur. 

ldure Dl clisl ın vu to ve 
•e14bly u rı : 

Mndde ö8 - Kooperatift 
rıMwi dıslreicrde, wnhlluwelcrda 
v~ U~nh.cU şunusl ra k&rşt idare 
nıecıısl tonılill eder. 

StntUde grlakhır u.:ııumi be 
Yetioe aıt bulunduğu yu.ılı işlerın 
ınuıınaııra.ıı uıııuc;:ıı heyetçe ıcraııı 

laı:ı felaolcrıodco mı ın, idare 
ruç aJı ıo ı t ro.ıf.ıı an y pıur. 

lda e m c ı ı r; rarl•rıoıa im 

tıı1anmaııı : 
M .. ddo ~9 - ld ro u:ı.< clıaı 

ve komıtesı topl otılımod1< vcrılen 
k r .. rı rıo z b.t ıiterıı.ıo ııoçıril 

' 
UICiiİ e z"oıtıarın lo11lııntıda tıı.ı 

ıu11 ıa zaı larafı a ıı ıw:ı.ml n 
ID;,ı ı mte uıı.Jır. VorılcD t rar 
1 .. ı ı:ı, k rı reyde t.uıuo o veya 
llıüstcu.lı.if oııuı zuuır, k"ror ltıııa 
ı:ııubalcıct v ya ıı.tıokAf ıebt.buu 
Yazar k iruza cd ıler. mu a.efct 
kcopvralıfın bııyalı wevzuuna taal 
!uıt cdt:tbc, bu talı.dtıue mubauf 

.ııo tız. kc} f ıyc ı dcrl.ııl ~üra 

kııbc b y tıııe ıcsme.a bı dır'°"eğ• 

ln c lurduı-. A aı t kdm.le lı.ıuarın 

lil eııulıy tıı:;o litı •'" cJu r. Aza 
lar ıd ;sr w~ Ulıaıo o koııuşultın 

şeylerden baı~ larııu h berdar 

ıı:dı:m ezlcr. 

1.ıııre mcc ıainııı mesulıycli : 
Maddcı 40 - ldaıo meclıııi 

lı:o oporratıf ışlcrfoın 1.)1 ı fOıüımo 
ıı.o~ılidco, J hcrl.:ııa, l;ı.,11plann 

Ju:ııilıı Lutuıaıuıoda ıı kayıtların 

<lo2"rı.hı undau, wc.m rlcmı ıı;to 

rııla ~ı ı ıı: ıdo ı~ fO. ıuclc ındeo 
ve mucsacseoın paraı ıılo ıııaUa 

ruııa cııı ıyetı .t.l u uw ıu.uı b,.>cle 
karşı mc .. uldür. Ür ıı ıaı umumi 
hey.ılı oaulıyetı wuc p halı ro 
ı ü en id;aro c.iııı 1 aularn::ı ı 21 

eder k yerleıioe dıieıierıoı ioU 
hap ve iı,ıbu ııza alcyhıce k:aııuni 
t ı,;;ıo t &Cr SID hveıhıUl C ~r. 

Meau iy•I• wucip halı fOıUlcn 

ııJnro ı.nac JSi ııı.ııııuı ll·•Yhuıe t ca 
ret vekatc~ı dahı dava ııçaiJılır. 

Hu eıo.d ruo oı t ·lu uwuı.Jı 

lıoyetiı.u t vkıılade "'arl1k topııı.o 
tıya çafırar .. lc key111ctı bliuırır. 
İdare m .. c uıı azuııııo ""opera ıfıc 
Urlalrnk mı.ı llll• ultu o rıc D e, 
iş yopmrıl rı cı mr.udur. Mevzu 
İtıuıuol r • kOOp•r• ıf ııtatu,.u ve 
ort ı.I r ucı.ı~wı beyetı kararları 
l il Af ırı yııp c ıdnrı iş cıd1.ıı lovcl 
lut cıd cck mcauı.y t v• sıır " ve 
2:İyı:ındııu ıd1ıro wcc: ısı 11zola!J şuh 
ltQ ve muşt rcııı.eo vo ınute-eisı.en 
ll:ltııulcııırlıu. 

ld ıe kom t ııı : 
Madde 41 - Şioodııı şir.lo 

liaı i:ıia id r komıt aı y ktur. ve 
iaaıe wcclıai ıırkoti ıdııre t;de 
Ctktir. v" luzuıııuoda ıdare uıec isi 
a aluıııdan s çtceA"• uır murabb55 

"•• mlldüılük. vazıfeai aOrccektir. 

Aı.alıUıın ısl fa ; 
Mııdc.le 42 - ıdıne ı:atc iaı 

f.:1..lıırı her z mıın ısllfn e ıııck. 
bat.,4 nı hrıııdır h;,. ç kıleD ~:. oıll 
iş fÖ. duğu zamııo.ıı ait ıı:csulı}' el! 
beş olarıço yılı dovam c er. ıdaro 
ltıe" .ı a:.ı:ıııcuoıo lop u olarıık 
i'teıı ç k itı;I ki rı veya lm;mcu çe 

ltıtıpta ye. eklerl l.ıırJık:l.o ıı;:ıu • 
lece ısiııio ıtatuc muayyen eza 
•deuj ıkmal edi,emeaıtı lakdırdo 
İdare h.yetı derhal ortflll.l&r umu 
itli hcyctıııl ıçlımaı. çaS:ı ır ve ; eni 
idar t.ı1;1yetı .s çı ırıc y ıc.aıl..r va 
ııf lerioc dev w çucıh.r. 

MUllUrlıl vazırelcrı : 
C) Mudur 

M~c'cle 48 - Şimdilik koo 
uer"tifimisin ayrı bir mGdilrü yok 
tor. 41 inci ır"ddrıde yazılı olciağ• 
rri i şi "ot ic'are ın e limi 
tnrafıcdıııı idare· 
odıJcc it v• cıralnrıııdan aeçccok 
leri biı murabbaı ııza müdilrlnk 
vazif ci ifa edı"c •ktir Su ı:cıa 
rahb~ an idare ırec iıi karıırla 

rıoı totbikle fİrketi idırc mccliai 
nıııııın mablce elnrde ve liçllnen 
ş11b11lara k12rıı teaııil eder. 

Ç) Murakabo heyeti seçimi : 
Mulde 44 - Koopcr&.tıfl 

iılcrici dt>v unlı ıurett mtlrtık-abe 
otaıok üzere> ı.ı u i heyet hra 

fındaa bır yıl müdcıetlo V• en ıı:r. 
iki kı4idrın mürelıı:kcp bır miira 
kabe tıeyotı ı t•lır. M.ürııkabo be 
yclind o • n birinio oı t k:aubn 
ohuaaı şullır. Kooperatıfıa ille 
a:.ürak:ıplı ltırın() Hıımdi osrlu Mrm 
due Y • çıoc.r ve Mehmt t otlw 
Ş~vkı S ita iııühıp oluıı uşlur. 
V zıf 111 ılı bıılao aıftı ntıbia 
ye i iolıbaıbı miimı::üı;dur. Her 
lıaı.ırı Lir ııabcple vaıifcsrnı y p 

ayu müraltıı>ıu ye. iııo ieçmck 
üz.ere a uaıı o ~·t ayrıc adcai 
kı ar yed k ıuurııltip de seçer. 

tıraıuplcrıo vazıf .. lerı : 

Madde 4S - liı.ırakipler k.o:> 
peratıfın t mıl l§lrıı iıu c ~ralt ve 
deftcrloriııı k a aıoı vo k ymcUe 

riıu ve ıdure mtelı11 vıı. komıle 
siaio t utul lııı ıoı kontrol vo te 
s duf dcce~ı yo ıuzlulı:Jarı •Dem 
miyctilıe ve dıterıı:ıc göre idare 
mu.ı.inc vay icabında fiivlu.liioe 
ıurctte t p i orı.calt • uıııı beyde 
bildirm 2e m cburdurlar. Urtaldar 
umu.ııı h Y' tı .. in davetini ic :ıbctti 
roıı sobrpıer vo yoın .. ı • ıar halt 
lr.ında l:ıaz.ırlanac lı; upor ticaret 
vel:zıleluı: ve yo au .. lukJar li ııat 

tcknı~ıııe aıt iao ay:ıe:ı ik.tiHt 
vekilotino de v rilır. 

Mü.aliplcrio •elihiyet ve meı 
uliyetleri : 

Mddde 46 - M.ürakipleı idare 
ıncchaı vcyu k.001ıte1i teplaotıla 
rıoda <ıır.ır ı.ı.ıaoıaıık ao:ı.bıyetıai 
baıı.dııler, Ancık r.uradıa ıatııari 

atnyotte ıı.ıüu ~r icra iıllıak 

edobilırlcrao da kararda re.y vere 
w•Zn:ır. ..). ~M•••• •• ...eufaatlerine 
kaaua, ve uuıuwı heyet kuarla 
rıua IO} ıı.u ı ıı.orı mco ıçıu ıela 

b11ctlc,rıoı lr.ullaamayao muralı. ipler 

ıdııre wccıııı ax.ıları ,ilo müitere 
lı;eo vo illb en mcıuıdurlıar. 

BiaPço vo oolı ccı he aplım : 
Hu p yılı: 

adde 4/ - Kooperatif her 

sen dl k.nnuı.ıı YV• de bulün 
hese.p ruu t ıızim eder, bliaço 
\•e odıc~lc;r um mı hey t loplnn 

tılard.o ~D aıı: 20 gun evvel mü 

rakıp erıo totkılmıc 111 zol nur. 
U ı h } et tGplautısıu o on 
gQo evvolltı müddat z rfıot!lı her 
orta it op ratıf eı ku:ıao mura 
c u~ eovanterJc11 ve orlaklarııı 
lıatca i teh:ık: v• blaoçosuoun 
ve mılraıtıp rııporunuu • bır aure 
tıoı alabi ır. 1 ı e .. rct vı. ~ıetıııco 
kooper lıfo tıp wub ıı e ve tıp 
blinço tr.vııiye edıldıaı takdıı de 
k.ooporatıf ı:auhaııebo ve blinço 
ıuııı. bu lıplero ~ore tunz.m et 
u.eRe m Cüurdur. 

Fıat farkı dııtatımı : 
Maad• t8 - Kooperatifin 

aufı müıbet fıat farkı r•yrl aafi 
lıaaılatt u her tfıııu 11.ıuıı;iıar 
faizler .. 11.wortısaıao ve p e via 
yontar ) rılaaak ıuretılo teıbıt 
olunduktıua aorıra bıı •wullli ııafı 
hat fark.ınlD azanıi yuzde aitııı 
idare w~cusı ve aıur•k•be oayeli 
azalann ve azamı yüa:dc ÜfÜ 

koop=ı tıf memur ve mus 
tahdeml .. rır.e ı lcr'4nııge oicı-
rLJk dofl·ılabıUr. Auc k ıda
r~ azasıle rnur.,Jcıpfe~ e ıkt 
guser luadaıJ aem•r 't'e 

mustuhdemleı e de ilci mag1 
nısbetwden fasla ılcrumıge 
fi n.liı t.Z· Jk ''" yei ıır. tı.:n 
ıılu.den :.o.ırl.l gcrı kalan 

fıat jarkımn guı e beşi ı.dı 
11ü%de onoeıı f e'Oka/6.de 11e· 

Son günlerde Balei acf a- ı 
ıının cenup burnu ve So 

_ Aıkaaı :l de -

-ven::=ceK 

sayımızda 

de.lr. akçelere yii:d biri koo· f Hldn ildnı 
pertıtif ,ropaıanda vı neı- Mc.dde 55 - Feshine 
rig•'ı icin f•n olarak tlU"I· karar ouilen k•operalif Jceg
ltr. Ve mut ba ·isi o tııkla!'la f igetl 06tı1tıi birer· hafta 
o tak otmag,m 1arın Jirlcetle /aJıla l/eüç dafa iltfn ettirir. 
olan muamelesi nisl>etinde Jlô.ttn•mege şirlct.t clagln· 
tefrik . ol nor:ılc. ortaklara ltrinln ılrlcttteki J.ukulclarını 
ait olan kısmı kendilerint1, nihayet 6ir Hn• ••rfıttti3 
ortalc olmayanlara tlüıtn mrirac11all11 16/ı•t etnıt:l•rt 
lcısmı d f e'O/ıc.alade gt.delc lüzuma dere ol•n•r. Bu müJ 
akç:-.sinc verilir. }rfüdifr ik- detin mebdei iiçincj ili;ı 
ramıgesi maa~ı ile mütena- tarihidir. 
Sİfl olarak örJ.eneccl: id.lrc Tosfi*e me111urlarının 
meclisi r.zalığı hu hu~usta tıten el çtlctirilmeıi : 
mevzauhahs olmayacaktır. 11 d'.1 "'6 Tı ·*" 

YeJelı . ma ue ..1 - aı1 ıgt1 
akçe/er · mımurlarına amu•i lıeııl 

Medfle 49 - K oopır•· h l le . . . er aaman lıtın e çe tire-
tı/ın adı "~ f evkalô.Je gtdelc. bilir. fit h• tu.lcdirtle g"le· 
Cikfel ri •.ermayenin asıar f rine ôaıkalarını i11tih"p ve 
gu%de ellııi ntsbetlnde ola- tagin eder. 
taktır . Banlar muht•mel Meflcudun tuksimt : 
kararlara karşılık ol ralc Mıulde !:;7 -· Feshine 
tatutacalctır. 1 ~card kana kar•r ~ıril•n lcooptTatifln 
nıanfukn 461 cı m 1 d 

1
esine hütüra ht saplar lcap3ndıktan 

t fi t an grı 'mış bu unan d 
d d k. 29,, 9 l k sonra sermaye meflcu u OT· 

a 1 e " ıer :.; · agı 1 
C· t•kları arusıntla hiss-ltri 

na n 26 cı maddesi muci· niıhetintle iade •l11nur. An
/;ince ae kul lcıymetlere ga. calc. 55 ci m dtlede yasılı 
t.rılır. Fevkalade yedek ok- ltlı . hti d k le 
,elcri ıse kooperatif çı f ais-

4
• ugu 1"~~l e gıh. ~ °' F•· 

. ın or il" arın ııse iJle-
ıiz olaralda kullenılcobıitr. mığı hokları go.lctaı. 

Pıopaıonda l'e kültür Tasfige sonu : 
fonları: 

AfadJe 50 - Her sene- MaJ.de 58 - Tas/iye-
n.in lc.ooper<tıif p~,,paıanda sine lcGrtU oerilen lc.•opeı•· 
ııı kü .. tu.r f onlan birlik 'flega ti/in tflrak ve d~f tırleri tas 
f•tlaraıyon 11mri1l• 'Oerilir. fige sonunda taıfigı memar 
Yedekler ısu kooperatif in lcıru.ın vtga alile.adar bir 
tasf igui sonunda ticaret şahsın 1ttaracactı iis1rinı 

'Oekô.letinin ıö.ı t r ceği şe- maeeuıe merkezinin bulun
lcildı lc.ooptıratı/ htrlilclerinin Ja;u m•ho.ldelci ticaret malı. 
veya ogni malcsadlu k•nıl· ke•ıtsi tara/ındcın tayin ola 
m•ı lr.oopırıti/lcrın gedek- nacuk bir gedi adle tevtli 
lerıne katılır. o:un•r. Ve l1;m{ı.r onhıı 

Ku1aluş masraflarının sc:ne muh f aza olunur. 
lcopatılması : Umuml lıiilciimler 

Madde 51 - Koopera- Jhtiiô.fiarın lı ili: 
tif ın kurulu~ m ez srof iarı ni /tf ıulJe 59 _ 0dDlclarlc 
hagd ille beş sene i,lnde 
kop ... tılacaktJr. 

Zararların k.aprmmtı6ı : 

Maddı 52 - Koopera
t ifin zararları evvela feo
kaledtı yedekle kap(Jtılır. Ba 
kafi ıclı. eıse adı ıede;e 
muracaat cdılir. Bu da y et• 
rntdiği takdırd~ sermayeye 
ve r ihaget o,ta latın mesu· 
ligetltrine mııroo at olana· 
hı lir. 

Birleşme t1e ayrılma 
Birleşme 'Cle ayrılma : 
Matlde 51 - Kooperatif 

lüzamu halinJ e u rr.ıımi heget 
kararı ile lt.ooperatıf mev. 
%UU ile clal< dar meflcat 
bir birliğe gire.ctii gibi ayni 
ntfJiden /coopuotıjt~rle geni 
bir birlik te kuralabili!. 
Koop2;atif kendi mıntakası 
dahıtinda bulunan di;er bir 
kookeratif c iltihak edebile· 
ceği tibi ha ~evi bir koo. 
peratif in iltihakını do kabul 
edebiiir. 

7asfige 
Fttsih : 
Madde 51 - /f laıtarı 

ıagri bir ıebep!e inf is'lh et
miş olan kooperatifin in/ i· 
sahini m ütealcip tas/iyesi 
lc ,a o 'unur. Kooperatifin 
feshine kurar 'Oermiı olan 
umumi h yet agni zamanda 
tasfıge meıı arlarını da in · 
tihap eder 'UB intihap edilmiş 
olan tasf,Jge. memurlarının 

müı f tıdw -uega wüçt,mia11 
idareye me%un kılınmaları 
ltusu~unda da a;11ica ·karar 
(!erilir. 

kooıHratif tırasında bir ilati
lôf •ahar eıtigi takdirde 
alô.kıtlar ertalc mürulciblerr. 
miracaal ile halclcını a11ıra. 
6ılir. 

VıkalttLerin rniirakabtleri: 
M11dde 60 - /(ooperal ıf 

ai•lıımum ır.ucura•le 'ile mu- ' 
lı.asebelerinde tictırtt vıki

lıtiniıı telcnılc iılerindı de 
agrıca ik.tiıad oeJuiletinin 
lconlrollerl " tında çalııır. 
Kooptratif in inİ<iıafını takip 
ve lcontroJa teshil makıadı 
ile her türli malıimatın bu 
tJelcaletler• tevdii mıcburidir 

Vakjilcdiriıt lctıoalclı kö
yünden olop Trabzonıın fa
ruı mahalleıinde oturan 
ahmet o;lu lsmail Özer. 

Ak,11abatlı11 Sa;a köyün 
den olup Trtıbzontla Kindi
nar malıallesi•tle •taran 
Mastaf a o ; l a Mıhmd 
Özlıaga. 

Tr:ıhıoııun molla ıiıah 
mahallesinden ~· el.ıotha 
m•lt•liııln•ı otara11 Tıınuı 
oıl• Haliı Coşer. 

trabzonan Cindinar ma
lıaLluind.:11 Jirahim oğlu 
Ali Ka.ra. 

Aınt mahall•tlen Meh-
111d Şe•ki o;la Mehmet 
Srılih Eıeli. 

Trabzanun Kindina.T ma· 
hu Esinden olup Ortalaisar 
mahalleııntlı oturcn Ömer 
o;lu Yasa/ B11yrakı>ilu. 

Ak~aıoadın CancH1ca kö. 

yiind!n olup Trabıouda yeni 
cumai %fr mahr..l esinde otu. 
ran Şiikra o;la C efo.l Genç r 

Hynl kögtlın o fup ayni 
mahallıdı otııran Ahmet 
• ğlu Jbralıim Yeşil. 

Tra6zoRurı hoca halil 
maluıllesindere Hamdi o;lu 
Mı11tdula Yalçıner. 

Vakfikebirin Kavalclı 
lcöyıintlen olup Trabzonun 
/araı mahallesinJe olar11n 
Aüsegin ojlu Şükrü Segmın 

A.11ni köyden olup agni 
rRahnll~de otaran Mehmet 
•jlu Şıvki sr:lca. 

Alc~aab:ıdın Cıı"'ana /cö. 
günden olup Trabzonan (),. 
ttıhisar mahtı lleılnde aturan 
Ahmet o;lu Meh et Yt!şil. 

Vakfıkebirin KollcandH 
köqiintien alup TrobzonJa 
Fnraı mah 2llısinde oturan 
Mehmet oğla Salih Usta. 

AkçaobaJın Arcpçılı lcö
gtindttn olap Ta•hso,;an fa· 
ras mahall~6intlı oturan 
Mıhmt!t o;/11 Oımrm Küçük 

Tr116zonan Kindi11 r mtı· 
hall~sinden olup gınicam•i 
hala mtJhal/esindeot• .. on Ha· 
.. za o;la illi osman Şano.lı. 

Traozonun Kintlinar ma
hallesinclt.• Mehmet Şevki 
ojlu Hiseyin Egeli 

Alcçaabadın lhtima•a 
lıöginden olup Kinılinar lfta 

hal/esinde attıran StJlilı ojlu. 
Rııa Şener. 

lmza •e mülıürlıri 
Valcfikebirin Kavaklı kö 

günden •lul' Tra6zonun /a 
r•ı mahallesinde oturan 
Fehmi lcııı ııe Zeki!riga Ba
h•r karısı Kadriye Bahar. 

Valc/ilcebirin .Sojulcsrı 
lcög•r:dın oiop Trabr.onda 
ekıotha mahallısinde oturan 
Mehmet /cuı irfan Ztımarı 

Vak/ikebirin Kue111 kö
gündın olup Trabıontla /11-
ras m11lıall«sinde otara11 Meh 
met kızı Feıtime Doğrs. 

Trobzonıın ekıotha ma· 
halleslnden Osman kızı 
Sa•ige Şentr. 

Trahzonun F.ksotha ma• 

halleslnden olup p.:uarlc11pu 
maha!leıinde otu, ım Ahmet 
lcuuı t1ı Zühtü kızı Hed. 
rig• Maral. 

Valc.fılcebirin KafJalclı 
köJJünden •lup Trabıon•n 
Farus maltallcsin,Je oturan 
Mastaf a Saka karısı fit Ta
hir kızı Fatma Salca 

Trabzonun Eksotlıa ma. 
halleıind~n Hasan o;lrı Ms
rat E'tören. 

Vukf ikehirln Kiraılılc /cö. 
yündın olup Trabzonda ılı. 
sotha mahallesinde oturan 
Muıtaja oğlıı llgas Naka.ş. 

Troluoııan camii k116lr 
m•halleıi••en Haıan •i'• 
Ham%o !Ucaltishali. 

Vuk/ıkebirin Kavaklı lcö· 
yiinden elup Trabzonda Fa
r•s mohallesinde otara11 Ta. 
hir o;lu Osman Salca. 

TrabHn11ra camii kebir 
mahüllesin,t.n Hasan kı•ı 
lve•im• Akohiıh•li. 

Vtakfikebirin Kııoaklı lcö
gümlen olup Trabsond• fa
raı tn•halluintlı oturan 

Al'k•ll dOrUt 

tlN 
esi günü 
msil edi-

5 kuruştur 
~ 

•• 
ilU 
1 bü
~andı 
n oldu 
ün yeniden 

halkevi /<a· 

şüncenin. bera 
o/manm. vatan 
sevgisinin kay· 
olacak/tr. Tarla
hçelerinizin eki· 
rşayış havatrnıt· 

•• rah t!lğa rıeg~. . 
·ağrnız hamlenm 

,da ögrenecek-
11 devam e//ıkçe 
/eşd f<çe. konuş· 
. ku rı ş mze 

run . 
buyuk fftnlZ 

.n rd 
. . ttt:Cf. /e lf. 

1111 ış t 
Pf JÇ/n bJ h ya 

~r hayat kriynagı 
~u b. yuf\ kültür 
avuşdutıunuzden 
k bahllgarsmız 

Sozlerimi bu· 
k~n h pinize _ v: 

neşeli gunu 
1U • 
n biiruklerimıze 
;aygtlarımı tek· 

lettir. 
"ki kişinin bir 1 d"d ~ olan en ip ı aı 

. t insanlarda 
ıye , d w 

içinde yaşa ıgı 

ek ve yine onun 
inkişaf eder. 

>İr ömür imtida. 
retioden müberra 
•cbur olmamı~hr. 
ek bir gaye uğ. 
sıiz ülküdaşlan-

b da omuzları. 
-··- • . . l ıll burada 1 mız. muştereK ya~ayı:ı JJııcuaıpn:.ruuu ""'"' ın .. 

Eğer bu ıözlıt dojru iae ' 1 eden. fiil Rı~a ş mi IJ· mıza ylikliyeceji aikletia altında hicab etmeııoı, kızar. 
yağlar tevekkeli aırra kadem bH tak'!ır etme en geçe 'Y ...... , billia. Zeki Yaf:nurdereli 
11ı1m t do1Dek 1 ,.,,,. "" 



1 - y, 
mnsı ve I 

çıkarılma ı 

z.ln 7-2-1 
aylla tebliğ 
muş ve bur 
yon s r a 
lira ayrılmış 

2 - Vi 
makta olan 
dım, pııtate!I 

lkl kchno ç 
yetimize k 
nkdarı, kom 
luı?u tab lı 
bumluklıırın 

yetimiz bhs 
zlr:ıat lınokı 

ID~ [tarafın 
ve ııjaolor 1 

ldy tlnlzd :s 
d rlıırdao dt 
pıl ası mnı 

bu çeşit tcıt 

fazla ekin J 
görUlüyorsa 
lnrdnn daba 
tah 1 dllect 
1 rde bllhns 
llk plAuda öt 

3 - Bu 
fama kıtr tin 
u12uoluğunu 
ıodao keza 

Iayotlerlo to 
rıoı darlaştır 

vll yetlmlı ı 

ourtllr. VIIAJ• 
ıırıştırmrılar : 
lıaz.ı çeşltlerh 

lkd rda bu 
uelp eb pi• 

bildirilecek v 
deu ve o ıu 

1 bileceği de 
'-Tobu 
A) Bu tot 

toteı Ye darı 

tııylo edilecek 
ve kebul edllı 
kablllnd 01111 

kaları vasıtası 
alınacaktır. To 
allnmaları, mu 
ııakıllerl v dı 
l.ındı yapılaca 

ı r •llAyetlolz 
tohumluk t lu 
c k ve tolıua 
sam allmoycc 

B) Mısır t< 
rak abıullerl 
temiu olunacnl 
toprak bsul 
birliği yııpılacf 

CJ Geçir li 
dolayasil• patE 
rıoın donuk ole 
dllinceye kudı: 

ıerekli itin gı 
0) D rı ve 

lımnm da yeni 
" tıııığlarn ol 
kulu ol '4•0 1 

edil elidir. s _ Tobuı 
tllmıısı : 

A) Tolıuml 

01 aynen ge 
çırtçly vaoı o 

B) roııuml 
kOy ibtlyar • b 
m halle mnm 
c ı1l dere aı 
oıııo tollu 1 f 
vellerloln ı ,:,1 
sUtuolorını dol 
rah sUtuodııki 
imza dece 
cektlr. Bu sur 
celv Ucrlo rt 
ıbtl1 r beyctl 
tasdik odec k 
ı tv ııcr Vıl 
J{ualıırda da 
sunul cakUr. 

C) Voli Vt 

c tv ııori tcU 
c klorl tohuu 
miL;darlnrım 
antuouon yoz 
dnkl şerh• gOı 
tıdnn soor ı 
teYdl cdec ldır 

Ç) Ziraat 
, 11 .s.ı7mıkım r tıırafıada 

22 
w 

1 Her 
Am 

esın 

-5-
Ona beşgüı lira oermekle 

hulu çakıla11Çazdı ... Belki , hıı 
para onun sıılıgan tiıli bir der 
dine yaradı. Fakat onu swinclir· 

muli · Manzumenin ı uh cı• mcr· 
tıaıına hücum cclımler bunun 
koıule aga11nda bir ilahi ol da . 

i•na ıögliıorlarclı •. Ben ~elahi 
gelimin haricitıdi! gördüğı1m bu 
iahıa Jair möta/cia began ede· 
ctk durumda defilim. Fakat 
•enim zevkime ve bınim telulc 
lcimt fÖre bu manıumede arMz 
vuninin rnuzikal tulrlerlle mo. 
terteı!p olmıgan gürültülü ' ve/ 
velcli lıitl h 

er "' er,ecaıtlar var 
dır··· hte ku b b sur · tnce· undan 
flıaretti f'ı k 1 T 

.. 0 a ürlt. ed,.bigatın 
da Hıc11 v ·ı uru c· bunları daha 
ngıu~ ifade mdmkün mıi icli? 

• kudr•tli şair. Arık d le. hC'gat ara a ı 
k. ının V! hayatın. milli ha· 

s 
e 

tast lenmlş o/on eski ;ftiralar ve 

biJh tanlarırt haricinde tılan Alcij 
(lugık cümhuf'fJ;ııt ) inlcıldında 
oelki idealinin 'ir tarafını yıkı/. 
mıı görse 6i/e daha baiülc itlea · 
linin tnhaklcuk l'imlı oldllfnnu 

görmekle mesut olmuıtur •.• 
Fakat OM% h'gtcanlar telkin e 
~en ichllkı1ltuin htrtaraf olmasını 
ıcirak eımık kalbindeki fnıtranı 
dittdiımis ve oaıf/esi bitmlı bir 

hıkimln lıaıtası b'lşından • .,,,ı. 
ması 1ibi ıuımuı v• lca/Mmi:u 

J. temiz hatırasını takeJerek 
ahnte göçmüıtür. 

Akifin eıerleri eıkiJikçe 
kıgm ti artan bir ~arap gibidir . • 
Gelccelc "ltUİJler onun z evkini 
alacak, manaıını bizden tf aha 
;y; anlıgacaklrırdrr . . 

Akif faıilt tin, igl ahlakın , 
v atan aıkının biıclc nadir olmı 

ga11 timıolierinin tn kı!Jw:t:ili· 
lerirıdendir. 

İlan 
Of mahkeme 6a;kilı.ı b..ti11der: 
Of kar.asının ar.aıo ldigünren 

haqda oğl~ ıül~gmarı yüce o 

kögtien hagtla oRlll ölıi mehmtl 
""'ıulndtın kariıi lın/ize ıı1ce 
ile kırı fa ima gficıımin ıayian 

mutaıarrı/ oldukları Of kauır· 
nın anaı.> kögün1e köy ;çind• 
vakı tapunun magiı 938 tarih 
ve 87 nam•rasında kayıtlı taraf 
/arı sa rkan Vll Şİmrı/en sofi OfUl 
/arı ıarben tarıkı haı v~ mufrez. 
kendi haneleri ctı-ıılbetı tnrilt.iam 
ile matıJ•l üç ııuz. elli lira kı.fl 
mttli turla otu~ ~üre müdddle 
satısa çıkarı/mııttr. 

Biritıci artırma 17-'.l-t42 
t a r i h i n e müudif ıalı 

ıanii ıaat 9 tle Of malıJt.,me 

bcışkitabet odaeırıoa yopılacalc 1 
tır. A•ttırma sartnam •ıi 17 3 9-''l 
tarihind•n itibaren 1ı.,kuin t8· 
rebilmeşf için açıktır. Attırmaya 
iıtirak edtceklerin yukarıda ya· 
zılt kı9mellerin tjiiede gr.tlihırçuk 
niıbdinde nakit velJa milli bfr 

bankanın il!mİnat mtkt•lıunu 
tevdi etmeleri şarttır 

Ekm k y rine un verilec 
Beiediye Riyasetinden 

k 
• 

karne ite ekmek alu vatandtlşlar arzu vn iıtc:k!tri 
halinde haftada her pazartesi iÜnüne ait karneleri için : 

750 gramlık ekmek mukabilinde 531 gram Un 
375 ,, ,, ,, 264 ,, ,, 
187,5 ,, ,, ti 132 ., " 

FumJardan aiabilecekleri yüksek Ticaret Vekaleti 
emirleri iktizasından olduğu ildn olunur. 3 - 3 

Nufus hüviyet cüzdanı olmıyanlar 
Ekmek karnesi alamıyacak 

Belediye Reisliğinden : 
Mart ayına ait ekmtk kaıtl•rı lıer ıalısın lc.e1.di 

nu/as ciiularu tiriilnıık sıuetıle da;ıtıloca;ından nu/us 
hü'Uig~t cüzdanı o!mli!/anların şııbatın nih111etmden ecmel 
rıu/us idares.ine hclıemehal muract1atla almalarr, nufus 
hüviyet cüzdanı nuf uı idaresince 'Verilmeyectksc ,.ufusı' 
muracaat ettiğ ;ne J ıir /;u idareden birer tıasika t!dinnıe
leri lazımdı r. 

Nttfus lıüuigd cüzdanı veya 11u/asa muracacd fltSİ· 
lcası olmayanlara mart ayı i~in t.lc.mek icarlı flerilmeye· 
ct ji ilan olunaT. 2 -3 -;:,,a~~ !ü".1111

•. topladı ı his 
k ·ı ur mılletıne tlökec•k be, 

a • r tarz ba k b. 
baıka b. ' ~ a " üslup ve 

• • .. 
Trabzon i cnçlt!rine gelince: 

işbu gayri menkul üzrrinile 
iliıili olanlar ildn . tarilıiı d n 
itibaren on bes ~ün içinde •v"a· 

kı müsbllelerile birlikte m emur- Atasu Adı verildi 
luAumuz.a bildirmeleri birinci 

Ş :'~ lleıln bulabilir mi idi? 
a.rın şahıına 

cıAmlara ı· yapılan lıa. 
G11zctelerde Akifin ıah~ını 

gıi~ılltrcek birıe.11 gaırılmamış ol. 
Jugu halde -eski mer.un Jedlko 
tlrı Vt! if tirala11n hatıralarıq;am 
uf uklarrnJa b1raklıjı izlerden 
ku1g•ılanarak- baz.ı kdime tte 
ciimlelerden tuı mana çıkarıl 

dıAını anladım . Bu şairimizin 
ismi önünde ne derin hürmetin 
beılendiğini ·•ğcr tana uri ıöz. 
ler karışmamıı olsa idi· iabata 

nrttrmada sürü/'!n P"!li muhc m Belediye Encümeninden : 
m en lcı11metın yüzde yetmiş 6a 

ge ınce 1 

Banlar, bu gazmuıın b 1 
rında arzeır·. l aş a. 
,,, - ıım ı (Fıkrtt Akif) 
unazaoıının gaı 

ıini bulmarbğı talcdirJr: en çok Ebedi Şef Atatıirk•ıı ho11atta ilce• ş t. hrirnizi Hn 

artıranın ı~ahlıüdü bakı kalmak tışri/ler indtı TT11bz<mlule1a /üt/ t1e ( h,Jıge '-l}l•dik/eri 
üure artırma on gıitı daha uıa A '- / h l h /en i içme su:ısno, talir1C.Ü ıu z 11lıra armı ' ediyuı 
tıltp on idnün hıtami olan 27-
3 - U42 tarihinr mü!Jadif cuma gaıatmrak iıin Belediye mtclisinct ( .4 T ASU ) atlı v•-rrnın tekrc • ı!mıı fır it nala 

r estırılm · 
lündtn ibaret uı temagü 

Al.•ı· d zarezkarlıfclardır 
ııı:r ırı edt . A . 

lstatıbalda d ;; " ''la1:1ut ise , 
o~muı A l 

ionımamıı A • rrıauı t uıu 

tan~ ayni mel1ki v., santttr ikinci ı rildijji bu suyun bundan sonra bu aJla a11ılacağ1 ı oyin 
artlırmada iagri menkul en sok lıcılka. ilan olıınar. 1-J 
artırana ilıaLe edılir -==~=====..,.....,~==~===-==---==-==-=:-:---=-==~ 

Vt rna i 
mamış Ar~ tıu ça konuı 

• .. auut ti / ll 
rabıtası kal a an e hiçbir 
1

• marn11 lıt 
6

. yarayan neşriyattan memnun 

Bu huıusta fazla malılınat ı 
alml'lk isliljenler \U0-10 num• 
ralı dosyaya muraeaal t'fm•ler( 

Oku u dere ismi verildi 
Belediye Encümeninden : 

İlan 

ilan olunur. 
a aka11 duy ' ç ır hiı old 1;; ·ı· f 1 d" ı ·J J '11cınuJ bir 1'ü k ı 1ıumu ı tro eaer ,m, 
aaıarr,.. ' •v Anlaşarna'71azlıiı izalıı et· 

Her 1'ürlcarrı d" mek için : 
tncl./uz ve m 

1
• ıgenfn I< ctreli H k b Trahıorı aıligt! cu• 

l 
0 um olsa bi l"r esin makıucu ir meıi karari : 

arırnııı ıev 'li r çok 
7 ıı vatanım d emnı rivayet muhtelif Eıaı 331 iirlclüicttrı tard ı ıı: an '1e Karar 270 

Alcifı /e tnek icabtcicr Deg;p brı bahır kapadım. •o tc ve • C. M. U 789 

mah/ce. 

Agafilll•g mahallısi1ultn ıeç•• et fena ~İr isimi~ 
gadedilen Je,, iımi Bılıdigt m'clisi11in 14-2-912 tah
rilıli iıtimesııaıl• ( OKLU DERE ) tıtltna Fetırilmesi 
lcallal o!anm•ştar. 

B•ncl.an $•nTa ha tlere atl1111• ( OKLU DERE ) 
alellhtcırı dc11ilmui cı tıc•c/dat =---- Y. Mashar !fren Milli lcorıınma karırın.,.a 
rakkigatından lı b e aırın tı. ---...;;.;.;::;==-=======;;:;;--.ı muhalif olarak yübek /ig•fla ~~-t-ın_o_f_k_•_ .. -şır/,mndan iu· maJtl•ıl ,..uoiiinc• hllcmı111, lc.at

~tnJan dolayı a ~~d:r .01madı Hal kev 1 e rı· mal •attitı iddia ktlınmasıntlan lunan müdafaa ıalıitlertnı,. ,o. lleıdlkJu •onr .. bedeli •uclu il· 

h
•Jk ile ithu,,, tdi; tcı. ru~lu dola9ı ıaclu bulunan Trabsonun hacetleri ;,. tı'ftme sahitlui1tl1t vaırı alt olmalc tt• ~.1 lirayı z•ç 
ı:ıktız uıı t•m 1 f mesı kadar ·f l il f J k S it 

olarak aluı•••iı s.gın halice ffin elrınur . 1-2 

~ e ı ı bir - Ba$larafı birde - arus ma ıa ~• n s mu ım a sahadetletinl talil •der mahig•ıtc mım•k t1ıer• hulaıaıinın 11eırine 
"".r edilemez .•. A'-,·ı 6ty taıav / k tıe Muharremden dofma manlfu bulanmll• ... •'"tılıın 6t •lrt bir Jo r1 bl f . • 
D 1c; el{ d "' tf h lk - .. vv • .. o• " ıgtı ar'7Utı a r sar ırın ınclar o/ ... ak 6. " cır idi.. .. e e a o güzel sanat· turacı 52 yaıında ligaı Or.et111 
r ·•• ır 1 J I metıod"" ibaret olup ıerelc btt:i1t de b•l•nart bez.in ıalıibi ka••a/a 
ralcat onu11 dl d uç <ıe~ildrr... ar zevkini 11r:ı/ayan halkevl (eski soy adı emir cglu ) nun " 
ö• ıı ar/ığı ., i h / d ve ıuelc. temla •dilen flJ!Jrl mır k.ögindcn alı Ç'llualcıı;u vuilmelr. 
" ıümrtnin, 1tlcle ,;ııtaauıp mi//; şuurun tokvlvesi11e v ca ere yapı an uruımaıi •o· hik nıenfnatın miktarına aö•e üs•r• clmhu lqet müddeiumumi 
maMıi/e dinJizl'k a halcikr Yarayan hiçbir flrsalı. kaçtr- nunda : Sümer bonlc yerli mal- k h f"f d le dd d b I 
ile hir • 1 oları d' . m far pazarından toptan metresi pe 0 1 •r:ect ıa t e u utı li;ine tevdiin • v., lıarç tarlfeıl 

.. munaıeb·tl" d ını amır:tır. ld i d • - ·ı k. o 
O .. ı e-/lrJ' .. ~· k l • r. d mu$ o u un an •uç u ı yasın cnarıunurt 6 inci madd•ıı· mu· nda dilı h i ı.. 01•1 uru1tan a ınrp paro1<:rrı e • 

bir temel ru için ahlak,· /ı1iıll günluin mana ve güzd• on beı karla mttrui 41 lıarekeline ugart. milli koru!}ma ci6ince 4ı...O kuruı mahlceme lıar· 
cııt_li bir ı:ı~.fc•emı"dlyet için ku~'. ŞUmuJünü heyecan/J bir kurusla• satılması fcabu/e,. kanunımıın 31- ~ ve 59-3 uncıJ cının suçlu ilyosıian i<Jhsilin• 

... i " k · l t d l b f dd / · h -1c- l · t vfik.ın iuufıi kahil olmak ıizue karar muılüma,. tıehd ··· Aklfin bir vuzuhla bellrttiAı qibl içti ogıerı mamu o ın an o an ez ,. ma , erı u um uın• e ~ 
ti k eti ue b m•/ b ~ metrosanrı 7n lruru$1mı sattılı I suı;lu ilgasdan 25 lira hafif pcrra o~rilcrak C. M. U. muavini Ruc· 

n iller ez.inde aı"/ bu vahcle. " ter iyeyi ve vatan sev· dinlenen amme ıolıftlainln ıaha ceıao al1nmaıınt1 ue yedi ta" lı•n Krıtengin lıusaıigle ıı;.ç/u 
milleti taı 

1 
lr Ta k gisln · t ı J it. k t I ·ı '-'il le S avuur cim · ' I e nsil/eıile,· mi/il hars Jıtleri ili! sabit olmuş ue ıuçlıı müddetle ııılA: anının apa ı ma ı gas ve veıtı avu al 11/iA Zeki 

veruf mtfairıde. esı ile ·ma. Ve 1- ··ı taro/ında11 ikame olurıan ve SU'"· ~ına ••e medür kan•nlln 61 Ü•cı1 Tuiltelcirıc tefhim olundu. 

nau~uo~r? ·~Q~ı"~rn• ~uwr ~~m ~r~ -------------~--Y--"----------------------~ . . . u. ew·ı f 
Softalık dedfıı· • k g o/klor gece/erile hal- Boştarafı ı"kı' de da i ı 1:ımız • b ı >11.•m , 
zcırır mn1111ca,. .. ey rJra. mane vı şuuruno 

ıilıniget tı• bu 'h olmıgan bir rerleştirmi~tir 
J • &I Ttiy t' il' • 11 t I k Ş b o·· tcıen oylı bi lı t ı tem .1 F IA ıwuı a1 a ıı "*' :; an ıer 

toraftndan ~dü egm;, ki Ataıa:ık deki o .ı~r halk kitlflerln· lcurısı Zehra Özer. 
cdilmiı iu ö /mc.rı. naııl 'mlıa bı mı/lı heyfcam maşeri 
m'ıtir Sulti: ;:;· imlıa edil • 1 a r ~eki/de c Jşturduğundan lnııa "e !Juhürleri 
;;mmı~tn baıı ıö~le~~~enigelini 1 Jn~ yolda bundan böyle Talep iiıerine noter daire 
1 

e murttci olcluğ uıın dfiale. e e~am edileceğin· ıinJe g sıla,. ve okunup an-
lu ·o mtcl I una lıilkrn.crJ YOruz ı SIJIJI• 

tn Ytt ıi11 · erı ·•• Iatılaıı hu koo,ırati/ ıir le eti 
'"' marı f ıairlerin ttırıde Jlttl. ~lllS 
lcrin, ôlimlcrl,. Ak;ıf~tefckklr. halk/IJ ben halk içindtı , , 1't ktıfJtleıi altındaki imz• 
bırakan %trnltrini ~ ~ gölgede ça/ı erabar , halk için ı fit mtihür/ .r kendile· 
aleght~rlıklarını bilm~ıll ' •ari}ı .s0 imale biıirn mil!f v~ 'ini ta ıduiımıı Ahmet •il• 
dut. ıorü,Jii k' ge,. ·malı Ysa/ hı111tı t. ~ • 
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Meh et Yeşil oe Mehrnıt 
ojlu Sr..lih Uıta ııe Mehmet 
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Ak,.lıishali t•e Mutafa lcı•ı 

ıehra Önrin olup genımı•tla 
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