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Trabzonun bütün hususiyet ve 
güzelliklerini fakir lrntretile içine alan 
HaJkevi kültür dergisini her kitap• · ı' 
cıdnn isteyiniz • 

~--~-~'-""·~--"' 
tÇ ÖZLÜ 

Cene al Yen 
1 1 vıldııı olan Slncmn dOnyıııun ın en pıır a' " k 

( Rarbnra Sltln\ ik • L'lilı Aster) ı:ibl iki ~11~~) 
71ldııın nurlarından yaratılıı.n ( LE)IF.RAL 

SÜMERDE 

'---- _) Baltada iki defa cılı:ar '-
büyük alkışlarla gösteriliyor .) Siyasi Gazete _ Trabzon e;ı9ıncı 111- sa1ı 2s62 
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Sahip, Başmuharriri: Bekir Sükuti Kulaksızoğlu Şubat 8 Pazar 942 • 

Şehir işlerine dair olan 
konuşmalar arasında evkaf 
idaresinin ( maili inhidam ) 
nakaratile bir çok vakfı 
sattığını söyledıler. Ve bun· 
ların da biç birinin ( maili 
inkidam ) veyahut geliri ida
resine kifayet etmez vazi. 
yette değildir. Bilakis evka. 
fm en parlak mevkilerde ve 
sağldm yapıları olduğu da 

meydandadır. 

Geçenlerde Müftü cami· 
ini sattılar. Daha ev~l de 
Mumhane önünde ve muh 
telif yerlerde evkafa ait ma· 
ğazalar satıldı. Bunların da 
evkaftan kurtarıp tapusunu 
iiıerine yapanlar taraf.odan 
tamire ihtiyaç hissettirmiyen 
sağlam yapılar olduğu gö
rülmekte ve h Ik arasında 
mütemadi sutette söylen 
mektedir. 

Bu defa Ortahisarda 
furun, dükkan, kahve ve 20 
den fazla odayı ve evkaf 
idaresinin oturduğu, iş gör· 
dügü binayi havi dairenin 
de satıldığmı işittik. 5 Tak 
silte ödenmek şartile 2 bin 
liraya satılan bu daire dabı · 
tindeki furua, dükkan, kahve 
ve odalardan biç birinde 
(maili inhidam) damgasını 
koyacak bir sakatlık mev 
cut olmamakla beraber ev 
kafao umumi varidatı ara· 
sında en çok geliri olan 
yerlerden biridir .. Bu. ~aıi
yette böyle bir daıreyı elınde 
bulunduranlar 5 seneden 
daha evci icar bedeUerile 

borcunu öder. 
Bunların maili inhidam oldu 
ğuna rapor veren mühendisler 
we sonra geliri idaresine kafi 
gelmez diyerek satışı yapan
lar kanununa uygun bir iş 
ya~tıklarına kani midirleı-? 

Evkaf idaresinin Trab
:zonda göze batan bir eseri 
yoktur. Yıkıp satmaktan 1 

varidatı sıfıra doğru götur
mekten başka bir faaliyeti 

görUlmemektt .. dir. 

Evkaf idareleri çok yerde 
trşkilahna, bulunduğu mu· 
bitin süsüce, belediyeciligine 
hızmet etmektedir. Bizim 
evkaf ise hatırı sayıhr, göze 
gelir mağaza' ve dükkanları 
elden çıkarmağı hedef kabul 
etti . 

Senelerden beri evkaf 
idaresinin ve komisyonunun 
vakıflar gelirilc şehrin ima 
rına hizmet etmeği düşün
mesi lazım gelmez miydi ? 
Bu vaziyetlerde vakıf yap· 

· manm istibtaf ettiği gayeye 
hizaıet duygusu incinmez mı? 

Vaki olmadı halde niçin 
( maili inhidam ) damgasını 
yapıştırıyor, geliri idaresine 
kafi gelmez şeklinde kar.liir· 
Iar yapıyar, vakıfları sat
IDağa oiçio zorlauıyoruz ? 

Çernal Rıza Çınar 

Bağlılık ve tazim telgraf.: 
lan ve gelen cevaplar 

Vilayet umumi meclisinin açılması münasebetile 
büyüklerimize çekilen bağlılık ve tat.im 

telgrafladJe gelen cevapları neşrediyoruz 
N illi Şefim iz, Cumhurreisimiz l11J1et lııönünüıı yüksek makamına 

. l 9 42 sene~i vilayet umumi m~ cliııi ilk toplaotısına baş•ıırkea milli 
şuurla c t ndan oatlılık duyıularıoı yüce varl.klırına duyurma~• beni 
tevkil ctmi4lerdır. içten taşan bu tezahuru hürmetle arzeylcr. elleri· 
nızdcn Öperim. 

Trabzon valiai 

Naci Kıcıman 
Vali Naci K·eımao 

Vilayet umuaıi meclisini temiz duygularına tcıckkür eder iyi 
başarılar dilerim. 

ismet loö~ü 
Büyllk M. M Sayın reisi Abdülltalilt Hcnda 

Vıliyet umumi meclisi bu 2'1in 9~2 ilk toplantısını yaparken Bü. 

yük Millet Mccliııim izio çok sev gı değer reisine sonsuz aaygılarını 
suaaıa2a beni tevkil et işlerdir. Şahsi tazim duyıularımltl &rzedkrim. 

Trabzon valisi 
Naci Kıc.ma n 

Bay vali . ~ıci Kıcımıın 

Umumi mkclisin senelik toplantısı münasebetile izhar buyrulan 
hi11iyata tepkkür eder saygılarımı sunarım. 

B M. M. Reisi 
Abdulbnlık Renda 

Say•n Başvekilimiz Refik Saydamın yüksek m'kamıoa 
194ı yılı ilk loplantısını bugün yapan umumi mtclia savın Br ş. 

vckilimızıı ~onsuz sayrılarını !ıunmağa beı:.i levl il tlmi~lır. Şı.l. si tuzıın 
biıleriınlc arz : ylcrim . . 

Vali Naci Kıcıma n 

1'rnbzon vo li!İ 

N ci Kıc .man 

Teıeldtür eder vilayet umumi mcclitıne başıırılar dilerim . 

Başvekıl Dr. Hefık Saydım 

C H P. Ge1cl s~krotori r"'ıkri f uzer. 
9 U ııeneıı ilk içtimaıaı bugılo yapan vilayet umumi mec isinin 

zahnız hakkında göı terdı~i &a)gı duyg ılnını ke.,dl hürıuctle ı imle 
a•zeyıerım 

fıabzon v~li'i 

Nacı Kıcımnn 
Sayıo vali Naci Kıc man 

Umumi m c 1stn toplantıs ı müoaıtebet .lo P4rtim z: karşı gö ıtcrilen 
samimi duy.:uya teşekkü r cdc1' başarı l ar d ilerim 

C H. P. G~nel aekre teri 
Erzurum mecbuııu Dr. A F. Tuzer 

Halkevinde Konferans 
:H-1-942 Ta>:ibinde Halkevinio üst salonunda 

verdikleri konferansta adli inkilabımızın bütün safhala
rını tebaruz ettirmeğe ve muhitin umumi takdir duygu· 
)arını bihakkın celbe muvaffak olduğunu evvelki nusba
mızda yazmış olduğumuz Baro Reisi bay Azmi Özer'io 
konferansının ehemmiyetine binaen aynen aşağıya derç 

ediyoruz : 

G 
ene ve kıymetli hu ı lıikaa başknoı Bekir Saktlti 
kukcu orkadnşımız tn Kulaksızoğluoun masruf mesaisi 
rafrndaa hukuki meY- şnkraola karşılanmaya Jılyıktır. 

zulu konferans serısi tertip Demokrael sistemini temsil 

Sehir KulubU , 

Kongresi 
Eve/ki aklsam Şehir Ku

lubünün senelik konqresi 
yapılmıştır. Kongre reisli· 
ğine Noter Seyfe.ttin, katip 
lıqe de Şah11p Denizer se· 
çilmiş ve kongre müzake· 
re'\ine başlanmışttr. 

Mesai raporu ve bilan· 
ço heyeti umumiyeyeve 
aızedilmiş ve kabul edil
dikten sonra mürakıpler 
seçimi yapl/mıs, Mahnıut 

S11vıl ve Enis llrsian müra· 
kiplik/ere intihap edilmiştir. 
Bundan sonra kulubün iş· 
/eri üzerinde samimi has· 
bıhal/er vapl/mış ve idare 
heyeti seçımine geçilmiştir. 

idare heyetine başmü· 
hendis Mahmut Yonat . İş 
Bankt sı Müdürü Veli Tu 
mer, Mustafa Odabaş, Ek· 
rem Ongan. Rlfkı Kula~. 
Vahit Kasımoğlu. Mithf.f 
Sayıl seçilmişlerdir. 

FAHRi DORUK 
Gazetemiz. tahrir heyetindt n 

Fahri Doruk t1alani tıaıifesini 
ifaya çağrıldığından yarınki 

poıta lzmire gitmek üzere arci. 
mııdan ayrılacaktır. Kıymetli 
arkatlosımıza iyi yolculuklar re 
kud,al t1azif esinde de başarılar 
dileriz. 

"' Kıgmeıli ve müneuver 
gençlerimizden Osman Kerimotlu 
da Ete ile iz.mire gidecektir. 

Yomrada 
Yangın 
llşağı lf rsende sekiz 

adali bir evde yangm zuhur 
etmiş. 19 nufustan ibaret 
olan bu ailenin bir senelik 
y yeceqi, 7 ineği ve 31 lira
sı da bu yangında yok ol
muştur. 

Çok şiddetli esen ruz 
gardan dolayı yangının önü 
almamamıstır. Yomra halkı 

bu felaketzed,we yardım 
yapllması icin Kızllaya mü· 
racaat ~tmiştir. 

1 edilerek. ilk. vazifenin beodeufze ve tatbik eden devletlerde ha· 
te~lif edilıneil Qzeriae hUrmelle klm uç kuvvetin mevcut olduau 
tarafım_dan kabul edilmiştir . yüksek malumunuzdur. Hunlardan 
Hukukı mevzulu konteıansların teşrii kuvvet kırnun tedvin ve 
ktış t resmı şeretı benaeniıe adli kuvvet da ıb"ııkı hak ve 
nıısıb olduğundan v dl~er ar· tevıll adalet .kazlyei ınublmme
kodaşların ileride muotanw bir sini tahakkuk ettirmek ıuretile 
seli belinde devam ve teselıOI tatbik Ye icra kuvveti daht in· 
edecek konteranılarında uwuml faı eder. Üç mabtellt vazife ile 
olak.oyı dııha zı1ade tahrik ede· wukellef oıan ve bır tarzı tuk
cek muayyen batıhıler bakla- sim ve tasnife tabi tutulmuf 
unda lıııhat verıcekleri dQ~U· ımıuoao bıı bakim kuvvetler 
noıaıoş bulunduaundan umunıl t vazOn esusine mllstenillirler. 
ve şQmu_llu bir mahiyeti haiz Aziz ıııllletiınızln naystı bıtbsına 
olan adlı liaınunhır ve leşıtila- mar olan ve inkilap mııbsuıo 
hmız mevzuuou iollbop ve ter- buı uoan teşkiUlh uoı.lye kanu· K 1 s o' c o 

1 

cib etmeyi told~ll göranm. oumuı diğer demokrat devlet· 
Hak mefbumunun ve adalet terin teşkilat krnuolurma us· ··-------------: 

mP.dluluoun her lşte hııkim ve zarım ıstısoai bir mahiyet arz işte 60 paraya 
moessır olduğuucıa aslu tered elmtkteoir. Yani 1'0rk mille· Od sat lıyor 

d H l un ı .... 
dUl edıluıeweıı ır. uK; nsüola Unla seçtikleri meb'uslıırı vası· 
do"'ar ve fhkat ıçumııl mOnıı. laslle k.end.siul bizzat ıdııre ve Belediye iki kuruş narh lcoy. 

6 · l v temi d duzu içio odun gelmiyor , di"e , sebetlerı aoıım ~ n e en hu suretle mılli bskimiyel esa- ' bir muraleta yapılmış ve twhaf 
kaideltıre merl>ut Olmasından ~ıua mUıleoıt uldugundıın icra de~il mi, hımea, Y•Yr•roa hak 
doltt)'l tııallOk ttığl insan gibi kuvveti ul6biyetl de HUyOk vermek , ve k.abahatı belediyeye 
r oi oımnyıp cewiyete tebaa MUlet Mec istoın yUkF-ek bUkml yüklemek gayretilo pıçalaı 101 
yaşar. Düsturu bukukisi; hukuki şabslyellode nıUtemerkiz bu· aıvayanlar bile olmuştu • Oynan 
malQmat1n eiıewiyet dereıeı;inl lunmııktadır. Bu sebf'ple içle· malt iıtenea komedya , efkara 0 • 

isbat ~tmektedir. işte bu bayat rinden lntib.ap edecekleri yUk· mumiye muvaocheainde deum 

dOsturunun, bu muvaftaki}et sek vekiller beyeti marlfetlle edemdi. Muraleta bo2ulanca yay· 
felsdu:lı io taalıUk ettiaı hukuki temsil olunmaktadırlıtr. Bu hu· ıa•a da austu .. 
mevzulu konrerauılar tertibine suı diııer m!Hemeddıo devletle- işte aokalı:larda 60 parıyaı 
yegll11e amıl olan kıymetli Te rlo te~klUlll e11&1ıye kanunla. odu Htılıyer. Yani. belediy,.oln 
geoç hukukçumuz ıltı Jlyer rıoa w;örtt oQmuoei laıtlsal ola· lı:oydutu fiatt.a yOzde yirmi t.~ş 
Fethl Çulba arkadsşımızıu ve cak derecede barla Ye hıtlıoai daha •ı•tı . Demek eluJ or \ı, 
bu teluırt kOHU tel&kkl DUJU· blr nırı merııubu cami oldu· bata beledlyMlt deJil koadileriadt 
u11 HılkcnlnlD dejtrU n ~·, ıuac&• f llpbı ıcıuıaaeı. , .... , , , 

Fiyatı 4 kuruştur İlan satırı 5 kuruştur ,;; 

Herkesin maksudi bir 
ama rivayet muhielif 

k b, aştaki ölü· _ 2 _ 1 genç sayılaca ır Y • 
M • 11 • • önüne durmaga 

(SerfJP iİ fü~un} ede biyatının m u mı _eıının bildigi bü· 
kuvuetlendig•i i:leviri Türk mille· kudretsız oldutunu • 

-k . d b gııuarlandığını ar 
tinin dyasi hayatında en karem· yu ~" a a M • 1 rek ölmür.tür. 
ık b' · f"kb 1 d • - •J •· M tık gormekle uzu e h 
'ı , ır ısı a. e. ogra ylurudugu Fıkret k~derden ölecek kadar aı 

( stıpdat devrının) son arı ır • . . d" ( G a de Narval 
B d d b. l sas bır şaır ı . er 

u zaman a gaı p e e ıgat a . . •k. Ü çekeme• 
d k "ki b 1 b · ltasıasıgetinın yu un . •k' 

rın an tet ı erde u unan ır diğinden intihar etmiıtır ) La ın 
çok adam zuhur etmiştir • . • Tev/ik Fıkretin .bizde· cemıgct '" 

Devit.tin girdiği (Koma) lıa hak mefhumları itibarile uga11· 
/inde milleti• cehU ve ıaf let dırdığı öyle derin hisler "ardır 
içinde gürügen bir hükumet idtı ki bunların ruhumuzda zuhur 
resi yüz.ünden- çektiği ız tırap etmesi k.JrJkterimir.le m~te?asfp· 
fle uğracltfl türlü türlü hasat vatanı sevfUet hasıl etmıştır 
/ardan en ziyada feryat ~den M ehmet Akı/ , Tevfik '·· 
iki şair tanıyoruz .... { FiKRET), rdin ~iirine değ:l .O berrr 
(AKiF) ve bunla11n arasında bir son 0 ilahi mana, derin ıun ve 

de doğduğu Şe bin Karahisa11nın f ei:e/eıe herkes gibı o da lı~r· 
çam ormanlı dağlarındaki köqlü metkiir ııe a~ık idi fakat betbın· 
nü11 Turondaki ilk vatanını has · tarit et· liğine ta'in etmıs , 

. . O d' . dıi<müs fakat 
mı ştır. er. ısıge , 
ünııtsiz.Lığc kapılmamıştır • 

M.dımet Akif de bayük ~·. 
korkunç bir akıbetin tehdit eltıfl 

'il t" , b kıbetten kurtula• mı e ının u a . 
· istı • cag·ından umit kesmemıs ' . 

ret ve iştiyakla ananbir şair daha 
görügorı;r. ki onun dilinin zevki· 
ni ·o ~aman güzide/er almamış 

"e şiirinin manasını halk benim 
sernemistir . ( Bu , Tqrk şairi 
Emindir v11 ilk d,ğifse de ısrarla 
l'ürkçege dönmekle hatırası kıy 
rrıetli bir adar:umızdtT . ) 

k 1 u f.lırdan 
kb;;ıltn karanlı yo un . 

I . ğ ı 

Eter / els!/i bır talı /ile tabi 
tutarsak, eğer daha basit f akat 
lıitaro/ bir ruhla ittkik eders t>k 
7 eafık Fıkrtün milletir:in / ela· 
•hından ümit kesmiş ve m evt se 

keratı ~-:ılindfki sevt,ili lıastası· 

nın son demle1 ınin ucılarını çe 
ken bir ana gtbi ağlamış o'cfu . 
1'unu teslım e.leıiz.. Bu , b d;ı•n 
bir ~aırdi ; bu , p•u;i/ karakteıi 

iıe girişemedigi bir nıücudele nın 
muuof/ak olc.cağınn emin olmı
yatı bir şairdı , fJe bir mucizem 11 

bu mıU~ti kurlar acotını, bir Ata 
türkün harikalar yaratacagını 
keş/ edememişti • • .• 

Anadolu lıisarındaki aşga 
n11;da · Robert kollejdeki dersle
rinden sonra kendisin.e hayran 
olan mahdut kimselerin huzurun 
dan ba~ka adeta münzec.ıi bir 
hayat ıeçİI irdi . Hele hayutının 
.son günlerinde ittilıatçılann bir, 
tür Lu hausalasına sığdıramadığı 

tJe maızur tara//aru.ı hulamadı;ı 
sert idare/e,; altında harp eden 
milletinin feliikelini yakınlaşmış 
törmtkten pek üzülmüştür, ••• 
Eğer kendi~ini öldüren (Diyabet) 
üzüntü ile artarsa denilebilir ki 

ve alı /akın t e aı 1 z 1 

ile agdınlatmağa çalm,.ıstı~ · • ' 
Onutı i~ in tıc o ganler ıçın İ&ı 
n uro dınde uranııştır · , . 

D ikkat edıleı;< k şe/ A dfın 
d . . . d dı"ni ve babı meş 
ınının me rese 

. . ı-amasıdır . • • 
ı lı at şenya fı o .,. h 
Yani musamanuğı şair ru una 
iıhum ı:. den Mutıommedin bız.ıat 
t~lkin golugle bır ale'" gara ttıgı 

Itırlı ış olm•· kudsigat manasına an • 
.s ı dır • , .. •k 

A kifin f eıô.kete doğıu suru 

l [ M 1•• • ak u~tunde enen u .... ıyenın ag • ba 
· decek ~· durabılmesini temın e da bir 

ka yol bulamaması onun 
h dog·acatını 19 mayıs saba ının . 

keşfcdememesindıı;ndır. . .. 
Türk milleti için ıkısı dek 

( Ulu) tıe Ataturk nesline . Namı 
t t• kız.an Ken•alın gaktıfı 0 eş 

/ıaıeket uer· 
ruhlara hayal <Je /' ini ya· 
mekle bu günıin hanı ıg 

1 ptırmakta bügi1k payları ~ ~~ 
İJu ikı şairin . ku//andıkJa11 l e ı· 

olursa o sun· 
melerin manası ne. d ki i'ıtıUi/ 
ayni acının ıfadesın e k k,. 

d ı ·an .. -
yüz.ünden araların a ç k ti 

"k. . . de ·ıgme 
pışmalardan ı ısının t' J" 

. . . d kıgme ı uş· 
az.almış, ikısının e 

müş degildir • · · 
- Devam edecak 

Gün ün izleri 

nın 

Yolculuk Hisleri 
. Fahri Doruk 

Yaı:an • 
.. olduğu. zama-

Dakikalann· saatlartn son gun 
haddintJen faz:a uzadığı anlar vardır: 

Bir müjdenin beklendiği zaman , 
Yolculuğa hazırhk günleri. 

1 
b zlanan nsan 

Bu iki halde zaman ilerlemez. sa ırsı eder 
acele eder. ezilir. günleri sayar, saatleri hesap · 

Yavas yavaş. 
Fakat za11J11n: insan arzusl!,na ram olmaz. 
kendi mikyası dahilinde akıp gider · · · b. .. -

. .. _ o/da ır aozu 
Müjde bekleyen insan bır gozu Y 'du ·işte 

saatm yelkovanında bekler. sabırsız/anır, işte 0
• ' 

olacak diye kalbi çarpar. • h 1 . . 11 1ıacagı ms a -
Yolcu; o bambaşka b1r alemdu. yr: 1 1 ., meşgu o ur. 

deki işleri. akrabası, arkadaşı vesalresııe 
· · · yakar ısındıg·ı muhitten ayfllmanm acısı ıçmı · . 1 . . 1 aceğı msan ar 

Gideceği muhitin yen:iiğl. orada karşı aş . 
b . 1 ·ı-ek ıster. ve hadisatla neşelenir, 11 an eve gı "' _ 

. h. ·ı ·ye atan mus· Geriye çeken hallhazlr mu ıtle ı erı ~ . "k 
. h ı /ı ve ueğışı takbel muhit arasında yolcu. ganp, uya 

mizaçlt bir şahsiyettir. tt b 
lzmirin hayali gözler:mde canlandığı şu sa~ e en 

de vapurun gelme-aim beklerken geride blfakacagım sev
diklerimin ayr1'1k acısı kalbimi bir mengenede sıkıştırır 
gibi oluyor. Elrec/6 dostlar, bütün sevdik/erim. ho~çf 
kılıa I . 
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Halkevinde Konferans 
- Balitarafı Birde - ederek vQ.::udo ~etlrml din ile . ' 

Adaleti temsil ve teni eden dlloyayl y kdl . ş, kemmellyetlerl bıtatibi teminat 
e gerıodeo ıyırtırı:ık vasıtası h•şkil edemez Ka ua 

mahkemeler ile oalımn sayan lllyıklık Alı1asını t b kk k tr 
1 

· • 
organlara da UDyUk Millet Mec mlştlr. Bu m 8 11 u ır. ard.nn mak udu sh olem men. 
listodcn telakkll kııa ile lılly k medeoııe k eyıındo konunu faotıa t mini için adli teşkil tın 
TUrk Milleti ııaroıaa fcrayi ka. bor !ar u udata tııallOk eden d ilmi bir şekf.ldtı ve muvazi 
za ve itaJı hUkt\m ederler B llçl kanununu halkçı bir bir surette tanzım Te islnlıtle 

· u m et olıın v kt si tarif "Ye tnılt brıı ıdaletıa hukuk e en mUtek!mll u . e r ve nıımuıkar ellere de 
muhterem erıuları bulun "' 1 1nındevveoııtına malik teYdıl lllıımdır. 

an ·ıu unao sv·"r k 
Ttırlt hakhalerl•la ibraz etmiş ı;lndea , 1

'>' e nounumedeol- Comlıuiyet bOktlı:tetimfz 
oldukları tnkır mntllnlo ku~ IOQ e ecza kanununu ~a en tararıodaa bu •Oatm meselede 
ılyet dertc11tat lıbat et11ıtı\t ltaı eesa oazarlyatına mUate11lt esuh blr ıurette nez ltlb 
kar b ı t • Ja ceza kıınunuı 'b •rı ıır• 

ı u unmuı ur. eıas lttlb u me ız ve alıoımık ne4redilea te~kllit ve 
Bir mlllıtlo ıdllJeal· 0 mil d 81 etmek sııretlle vu. b.aklruler kanunla 11 d 

lelin umumt ıevl ' · cu e getlrmlştlr. rı e mo ern ve 
ye ve ahlakı M llal hlrşekllde oreııılıe edilmiştir 

seclyeillnfn hııklkl mlyarını t emleketlmlzin kıymetli E•velc adli tt>şklUlJ k • 
kil .etm )tle kalmıyarak eş 9ukukşloıı tarından müteşekkil )erini şabsl v . ~mız llO ~ • 
zamanda lsllkltl semboı~~:ı heyetler taratlarındaı uzun bf tıon tabi k 1 e kıodı telakkıya. 
buluaduauaa gO e mesai nette 1 d r 1 an ·rıdıların idare. 
sair devlet teş:~a:ıd\l •arlı~ıo kıınıınlarıo ~i:: e ih211r edile 1 rl altındaki şer'iye m11hkeme-

k b 1 t l e muka. usu d nımıza nekıllan !erinden bışlıır. Bilahare şer'iye 
yeıe e u e mez dereıM un 11 TUrk milleti 1 hk 1 tOolotunn teb e Qs. mumı ihtl D 0 u mıı eme erlola sllsilei vazaltl 

•ruı etUrmet yııç ve menfaıttlııra gö t brllt 
karı bolunmuıtur. lctımıt 9 önUode tufularak hukuk k z . t ve ba21 ahkamı şeb iye 
yıttrı uwumi mOnaıeb t ba lttlne haklın ol.fo llmt ıılde ıle muamclitlşerlyeye hasr edl 
amelatın nazımı olan k 

8 
ve mu. dern Pren 1 lerln talı k;e mo lf\rek nizıımi mahkemeler letkll 

gayeıl· cemlyeUa ın ınunların bilhassa itina c<tllın· ~ ukuoı edilmiştir. Nizami mabk<.;meler 
dutu devletin ılyaı;~n~~~l 01· kanunu medenisi . ış ~ kTQrk bidayeti teşkllleriade mOçteml 
içtimaı mevcudlyetierİnı 1 tıdt, bııyao arasında m~sa \

1 
~ ile bir haldı yani Oç zattan nıQ . 

n milli bfrll~l teaıla t 1 •iye es3sıo1 tesis ve b ve 4mile rekkt>p iken daha sonra mUo
ibarettir itte bu gıy e 111 kteu zarurfyesl olıırak unun r:ettcei ferlt hakimlikler lbıiasına lOzum 

• 9 ve mak ıld emlGk ile a o uı aachn tıtilzam ettııı YOk · e bl sr>iirslreoın va ~ıı: g r mUştQr. Tarihi ndlimiıe 
nııtlırı tahakkuk ettire k sek temin eylemisllr. B bd tını ntız ran : MUoferit haklıallkler 
,ekllde kınua tedvin ce bir usulu verasPtı başk \ sebeple llk önce rumell vllayetl rimizde 
medeal •illetler için :~al=~ kftma tabi tutmuş O~an n~kn r:- lhdıı edilmiş V8 fokat faldeJerf 
bir zaruret ve ı1r1 lleıır d 1 tı ve orazl kanuni ııce e gOrlllmesl izerloe blltbare tevai 
teşkllatıoıo bariz bir •ııaf evlet mn nvat keyrty ~~ıoı ilga ve ve nnadoluoun baıı vllayetierfne 
menı.ı olarak kabul , 1 t~ıa~Q. lAti s:ılrede Oldı.ı~uoln rnuıınıe de teemll edilmi~tlr. Halı hazır 
edllmtktetllr. Entlce bu Q ki 'e iotlknı balla gibi lerııset mahkem te9kil8tımız· mUnferit 

111 bhıı 1 rına nlt oı b ı. · ' nokta merhum Ali P•şa t sım arını da lev 1 ıın kı. a..ım esasına istinat etmekte 
tındaa derplf edilerek F ara Son ceıe keaua ı n 9!1emısıır. buluomuıtur. Bu mevzuda adli 
kaauna medtaiılıia ·rarıık~111 d110 kaldırılınıı uoıl uz ılı orta. kapilUlasyoolarda temas etmt>k 
i 1 k b ı r 11• k 0 an eıkı ç • aynen a u Q ıuıtan .Aıi:ıe aırnnu 1274 tarltıind eeze mecburiyetini his ettim. FatHı 
ısrarla tıkllt tdil111ş Oldutu Bltvklloe konu\ınuıt:r morlyet Sultan ~lcbmıd zamanında bııs· 
hllde Cevdet P•t•ııı 111dıhale sanın 1810 tarihli cez~ Fra?. lıyıırak ıır>a zamanlara kııdnr 
•e mO•ıaaatlle red •clllerek t nuıdıın lktıbasen tedv kııau. devam etmiş olan adli kapltu. 
rlH mecelle ikame lclllıaı,tı &ar edilmiş olan işh in ve Jb. lasyonlar ile baıı ıcneli dev 
llılkYku, ıtktl.• barlciytJt lk~ lluhtellf zı.tınınlarda v~ı korıuı:ı letler tebalarıoa 7urttatlırımızıo 
Qttlrın kanun' llıll1ıc1 beıerııa ilhe •e zeylller ile kubufan zıracıea olarak lıtlsoıl huk. uk 
mıbıı lrl•de.•I olup ı111ıoıa ~ııcilller dolaylıUe bftsbıu~' pıJ~ ve adil imt1711lar ve cezai aıa 
ınrıtla tebeodUl •deıa aeyrlııe k ~•etini ve tatbik kabilin llm~ sanfyetltr balıı edilmişti. lıtlk· 
tabi buluotlutu halde dlal eıa- 1 P ederek manesıı Yetını talimizin k ,. . 
a ttın aıOlbem olan mec 11 ııırı arzetınekt bir man. d atı bOccetıal teşkil 
ı • eaıo ı~ • bulu • oo Loıaıı h d ıı değfşme1en abklm ve k u.> lladdedea ib ~mu tur. 1 k. ••a e eı ı ıneın. 
ihtiyacı karşılamaktan Pekavaldf kııououn tanzi aret Olan l~bu d~k ellı:nh: içi o ebedi bir bellye 

bulunmuş ve nıubtellr Je ,uzak memleket ve : ve ibz rıııda 1 
Dlek olaı:a bu mınasız iarti 

r erde , mm•nln h Yazlar d t 
aynı hadiseye tullnk eeea hQ 0 menofline alt 01 ukuk r a aıaamile Ilga edilmiı 
kUmler arasında bile tenııku~ ~akıl '" tercırnelN~n akhnmıa ;:ed aıla. olarak Türk kanunu 
ve lbtllllf huıule ~eloıtııl ıebe ıhcnaı edilerek !!ad hususları k enisıola mevkii meriyete 

ı k · ı k1 t ece ın ti onuımosını at blld adeta mem e el dııhillode Ye seıtanatın u •· Adli m eıııklp yUksek 
umumi mahiyette kaıat ve adli tarsın edecek t~o takviye ve ed Ye Vek:aıetıne muracaat 
bir aaartı baş föster.aı~tır ar.nen ahnmelaılle er:idolerlnla re;~ ~kallıyetıerlo bu bakl~rdan 
1286 tarihinde Jazılmııya baıl · mıştlr. S'ln ceıa k tire. edU. 

8 
ellik! rlui blldhmişlercU 

nırak 1293 tarlbiad ikmal cdl~ modern ceıa nıızıır· anuıuauz h Yalnız latiktaı iavasmda 
ddl · tenlt llmt •Y11tın 11 mn arp kab .. 

mlş olan ve ma yatla mnoe. kal eıınaatı haiz B· Yarak ramuoı Olmakla k.elmı· 
viyatı 1 kdl" rlno mecz ile bir •ıyıırok. •Ycıl ııın ,ol•ııkııı 'l'li it a7a1 .ııınııncta Lozoadı 
emri vicdani olan llfkadatı dl meoafıi ile DlUterofık a:ıdıı A'Li11e ou r Mlll1Jt vı bUkOmeli oa-
oiye Qr.erlne bUkQm terettüp ~e~ut lnkilabıınızıu ııı: ~urette 'ınu:~ hıtza buyuraukıarı şerefli 
ettirmiş buluoıın meoilltnln, bulu eınokruıı reJlınlni ~ Ojl~lnl meoııeaen.liW• ile öte<teab~rl 
Uıtlvu etmiş o~1utu 1851 nıad. lerl nınuştur. Ceıa IDttb e kartı bir ek.etıaıız lçhı lstıluıll şikeu 
deııludeo aocık ikt. OtyQı kı usuın kan okeme. Şln Olıı.n ad i 
dara oldukç itıllyuca uygun un.ıu Muhakeme~=~ ile hukuk laıır. <hı ıı2esıaa kapilUl syon
oıup mlltobnkl mad<itlerl pek ~u~ da alfiktdıırtarın kanunu. bu sureu" lllilleti ıııtva~rak ve 
iptidai kıııdel"re iller but olma. o:~n~nkar bir surettt çbııbukca :hacın e~eıl ınktşu~t ı iıçıo her 

1 1 t tblk. k 0 e e vesıı 01 ıık , uş oıau M em a uuıur 
lauodaa do ;ıy ıı abillye. temlıı Odtc k Dııılıırı eslıab kar41 b Hıi ve dabt Şefıwıze 
tlal baiz oluıayttrak kitap lı;indo yelle teııvı~ .bir ıuUkeıuın~~ı lllluıet~ bakıfllcıın dıı. 11unulau 
mUhoıel ve ınelrDk olr halde rıbnllerı doıa c~ılıuışterdlr. Fuk. bulucıw:rtık au12ularıoa payııo 
k.aloııştır. Muhtelit dla Vi wez. Y stıe duva lı -.ıktıoır 

l b mubakeıoe arç ve liuk . 
lıepıere mensup tı ııları ihtl va aciz ol ınıısratınrıuı d aı uk usuıu k 
edoo ve alger <ı' vlctlerle mnte- b en kloıs lerla ııd tden ııaaıif lnrıbııuıs anunumuzun 
ıoactl blr l;itı.luıde bıll temaatı h e~~to natılyeııeriol l ıt ~Uıa. :cbU.,rıo ·rurk. ~sı . hUkmu tıc 
bulunan bir wiUut için bö7le l~ a bu ilb!lerı lıiıve~~ ıı ve ır IUoılie ııleı n;bııyetıLi htıiz 
bir kanunun kabul ve lııtbıklib a etmek Oıre aıenııu ıı e tenı. 1-cıııae sııaııı.vet ne cıava ıko · 
kııkı .bak kulye1ılle kabili lellf lnı barotıu ••ıııtııaıyıep .>lduk. :ilerı l\•in bVYtıl ikllını. eJ~oıı 
blr ııaıekttl oıına<ııaı Klbı ınem. :ı'1D d'ekil toytn edllcnt:ıiuıecca. ıı aoııaou, l•k.ı••ırcıe avruş 

1 1 e ava \ c ıı kl sure dıtiı b ıı çıtutı2'ı t k 
le~etlo ı11au1111 Dk fafına dı adalete mı ıı arıoı tak.ip v . Uu ıı u Yütdeo Ul, a . 
tıawumlJ• wauı H Hııt11 lbtı. ıuuııa da ~~or Olmııtıırı lıuıı e llıt~ r Olıac112ı ıarıa l:•r hır11fın 
7acı tatmin edeuıiyea kaoun keacetıe t:tbln• 'aı edil•ış ~ oıe:ar •Cliıt:o aıaıra;: ııJ an ve 
ııuıu ~ııyıd11r uıauıııınua aa im. maaı d . k edllnıtkte 01 Uzre lelllıa•t rı Oale. 

ı 1 • o ' u Ql ka . tıırt ko v"'lllel . 
kauı wuaa ıayr mevcut bu- lııthaat l 1 nuntarııııızı YIDttş ve b erıuı 
ıuuwuı;tur. 1' ~yııii luktıabıaıızın ve f1ııfka~ ~ ş Oldueı.ı adııte~ ~olıırauııııu ınettı~ •uretıe ka 
cu uuya& bcdlycsı oıau aemut- bır elula g Yelerlat P k barlı Uvrloae lllliıi nı cu ve meu. 
r sı rt>JIWi muu ~ı)eıı ıauu.ıuta ILuş~ur le c lhbltı kt.h buıuu . ~~ıısı anı v~ Şuaı~u~~at oıuııı 
leraıtkı;ııtl u l.>1 .li.Ollıyo mıılı lcru \t.ı i ',8 Vu lfıas kouuaıımuı nıteınıç buluıım ır Şekııcıe 
ıuıil ettı&t uzız vu şuurıu mıııc. mn tlıı ııı keyrıyotının, boli b Cuıııııurtyet unu~tur. 

• • o n Ctsl Old h • u lıu. l-l kQcu ti . 
tıWlZI flleu OC lbUat.ır IDOOtıLJI bakk k Ut;UOU fıl O t '" l!llSta Klltf e Dılz(a 

1 1 u ettirecek bl ıı ... oıu~ L et~ı, 
wıuetler ieV ye• oc YQ!taı::ıtmış tıuıılm edli r şekild filcıı uıuunıuş ola ve et· 
oıwusı wedcoi llıllJllÇlau ifade tan dola i •iş Olduğu eıbi borç ııııı~ litlkrııoıı karş .u2u llles 1. 
vu tıııwın t:Oecea. kııouuıru uGulQ b;b 1 bOrrıyetı selpedeıı &ülımır . .ı\aıı konu.u: ucımosı l . 
va2.'Ul1 :ıururl ımwışıır. uu )'Uk- sanı v~ ııdliu llı,: sile l'ü oız in- çıro.ııızır.ı bu Zaaıno ll~il" teşkı. 
li"k vu .tt;;cuadUdK.arııue wnı • nılyetını tc llith.Orenin h ki ıl ş oınuh lükllll ttdıır 2~· 
uuıaıurıı ııureli..ctı aataıa ı;lır yarak a l mıo el ki kolau l Ylo tckncııut ııı P safbaııı. 
eaıowl~ oıtıo l:uwuuri)t:t bQ- tliOlUltı:nbQ~~cnauau l3bu IOzQıu~u lar~ııou unıeser::uıeıeıı hak 
ıı.Ouıtıtıaıı~; l>UtUu bukuk mQ. O suıes l o mevcudl}'etı rlo bzıı ııt ıır,.ue \:ıtlı~ti ınaıaınot ve 
devv_,oati)'1e c~zı Wttvzuaııuı bıyatı;ıa ;ı teşkil eden lkUııeaı t enaeııtıe lliıb~etaı~· bu fırsatı 
ıııu11sır wedınl mllletıerıa mQte. r z a da bariz bir surett erem •akııtıbŞlırıa ~ Olııo lllub 
.-.amU k111ulllarıu•ı11 lktıb11 A:ııt vle hıkli r busuıane d e ı~nıeı zau11ıt11411 ibt:ottyn din 

. • o WU§tur. Kııuınıa o muş buluıııııı a )'ar lıuyur 
.. rın "'U t ok" &) ın ıtıı - eş~ •Qrlerı111ı ~re k.11rıı 

lllDl!ll .. 

-· !-l - "'bı ın 

ömür, akır vesair malzeme 
ak iyot eksiltme temdidi 

Kuv rshan akır madenleri işlet
• 

mesı 

Sayfa 2 71"' 

ilan . 
Akçaab!ıt icra •emarlu: 

ğundan I 

Akçaa6.tın Fufcale~za 
lciigünden ô"mer tütüncü oi· 
l•n• TOCO lira ile agrıoo irek örlüğü den : 

Kapalı zarf usulile münakasaya konulan Hopeden Joiz fJe masraf• horçlu 
ve iabdkadan nakledilecek kömür, bakır veıair malzeme suğa lcötjüntlen al.met oğlu 
işi on gün müddetle temdit edilmiştir. 0•manın bu 6orıuna karşı 

Mukavele ve şartnameyi görmek istiyeııler fabrika lp•telc fÖstermiş olduğu ayni 
muhasebecisine , Hope ve artvin memurluğuna muracaatla kigde vaki tapunun eylul 
iÖrebilirler. 935 tarih "' 7 No.sında 

Münakasa yeri 've günü: ihale Kuvarshan b~kır ma ~ kayıtlı 1arlcon gol cenuben 
denleri işletme direktorlüğünde 10 şubat 942 salı günü ıfoelık oğullt1rı tarl•siylt 
saRt 14 de yapılacaktır. mahdut oe kayeen 2757 /~.M 
---~~--------------------~- tarlası bu horçdan dolayi 

ılmaması hakkında ıı mart j42 t-:ırihine müsa· 
dif perşembe günü saat I 6 Pas o, çörek ya 

Vilayet Makamından : 
2-17199 Sayılı kararname ile meriyet mevkime 

konulvn ve resmi gazetenin 30-1-942 tarih ve 5020 
numaralı nushabında intişar eden 255 numaralı kararan 
metni aşağıda yazıldır. 

1 - Hububat, bakliyat, patates ve pır!DÇ, un ve ez 
melerind~n pasta, çörek ve hunlara benzer maddelerin 
yapılması ve atılması milli korunma kanununun 21 ind , 
maddesine dayanıl~rak yasak edilmiştir. 

2-lşbu karar neşrinden üçgün sonra meriyet mevkiioe 
girecektir. 

= 

ilan 
1 

Akçaabat icra memurlu- \ 
ğundon : 

Serasor köyünde kandır 
oğlu hrısan varisleri osman 
yılmaz fle hemşiresi şükri-

/er. 1 alip oiupda pey sü· 
rerıler ~e 111grimenlcul• 
alanlar zahıtllal'llede t'.lt şart-
namede yazılı bütün evsafı 
şarti kabul •imiş sayılırlar. 
ipotek !ohibi alacaklılarla 
irtifak lıalckı sahipleri fJe 
diğer aliikad•rlar ı•gri men· 
kul üzerinde/ci hık/arını fit 

lıusuila /aiz ,,. mosrG/a 
Jair olan idtlialarını tarihi 

da •kçaabal icra memurluğa 
otiasmda açık ~rtırma sure
tiyle satılucaktır. 

Artırma ş•rtnamui 13 
T 3 ıu6at 942 ta,ihinden 
itiiaren herkes tarofıntl.an 
açık •e serbest ~görüleiilı· 
cekttr. Do•ga No.su j4;:. 8Q 
tiir, ve mulı•mmen kıymeti 
T 200 liradır. 1 ayin etiilen 
zamantla •rtırma bedeli 
gaırimenkulan tahmin edi
len lc.ıymetin yüzde 75 ini 
bulmadığı tılcdirdı en çok 

artıranın tllahhüdü baki k•l
m•k 1artıle müzay,tie on 
gin ti•ha temdit ve •nu11ca 

günii •yni •••tla en çok 
ertıra11• ihale ıtiilecılctir. 
llind• yazılı olanlardan 
f ozla malümat •lmdk isti

ıeye 700 lir:ıya borçlu a ın i 
köyden ohmet oğlu hosan 
kurdun hu borcuna karşı 

ipotek 'rJermiş olduğu sera
sor köginde vaki tapunun 
mayıs 929 tarih ve /2-24 

; ôndan itibaren onbeş tfn gınlcri11 942-80 No. ile 
içinde evralc.i müsbitt/e,tgle it:ra ılt1ıresine •urrcGt1t et. 
icra tiairesine mmracaatları lftelıri lıbınetiır. Talip olupda 
aksi takdirde lı~lcları top• - le · • [ No smda k.ayitli şarkan oy- peı ıurm• ıstıgen •r ~abıt-
!icilieriyle saiit olmadılcç• · vaz oğlu mastaja tarlası nameyı ve ıartnamegi ıör· 
satış bedelinin p 111/aştırıl- le - i d · 

Şimalen yılancı og" lu tarlası me uzre cra aırısine mas naan htıriç •·ralt.rla-
gar6eıı miilkimenzil cenuben maracaat e•ebilirler. 

cakl•rı ve 6u g.ıyrimtnlcule 
kart oğlu ahmet ile mahdut pey sürmele isteyenler guka- Bu gagrimenlcwlı peg si· 
kaden 2 dönüm ,,,;kdarın· rıpa yazılı muh~mmen kry- rı11ler ve alanlar şart1tame
daki ( tarlenın üç hissede 1 metlerin yü%dı gedihuçuiu •e tJe zabılnamed yazılı 
hissesi 500 lira muhammen nisbetinde gü'lJenme bedeli bütün evsaf i tJe şartı kabul 
kıymeti oe yine ayni kögde vegahat mitli /,;, ban/canın etmiş sayılırlar. İp•t•k sa
vaki topunun mayıs ~29 te inat mektubrınu yanla- hl6i alucalc.LılarJa irtıf ak 
tarih 23-L.5 No.sında ka- rına alarak satış günü olan ht1lc.lc.ı .sahipleri ve diter 
yitli şarkan kurt oğlu ahmd 1 O mart 942 tarihıne müsa- alikadarLar hu ı•yri m•ıa
tarlası şimalen ırmak gar- dif salı gri.nü ~saat f16 dt1 lcal ünrindelci hakl•rını oe 
ben tarik 

1 

cenube" kındır akçaabat icra tiairesinde luııusiylı f«İ• •e masrafa 
oğlu mehmet tarlasigle mah- hazır bulanmal•11 iltin ol•nur •ait "'"" i4dialıırını tarihi 

·----~~~~-~~--~ı ~ 
dut 2 evlek mikdartndaki ı'ıaA n iliin~an itibaren On bı~ tün 
tarlanın yine 3 hissede bir içinde eor•ki mishitllerigle 
hissesi 100 lira muhammtn Akça•bı11 ıulh hukwlc icr• .,dairesi•e bildirmeleri 
kıymetli. h kimiığintien : «le.si -akdirde hakları _topu 

işbu iki parça tarlanın Akçaabat n inlıi111.rlar sicilleligle sabit •lmaıtılcça 
üçer hissede bırer hissesi id ıeıine rz /eten vekili s•tıı ••delinin paglaştırıl· 
10 mart !.142 turıhine musaA avukat Vcsım t.yüba;ıu ta- masında hariç •ır•kıl•calc.
dif salı günu saat 16 da rof,ndan c.lcçaabıd •ski ;,.. ları u hu ıayrimı1tlcule 

hısarlar miıskırat •ım.,u 
akçaabat icra memurluğu p•g •Ürmelc. lstegetılır guka· 

ı)adrettin •leghi"' •çdığı 
odasında açık artırma sure- rı«a yazılı 11tuhamme• kıy-

25J Lira 28· ku · uş ai11calc 
tile satılacuktır. /Ju11lardan 111ttın NÜ•tie 7.5 nisb.tinde d. oasınw muddeai~yh s.tJ. 
topunun 92!1 taTth ve 21-24 uttınin ikemetgahının ••c- flivın111e bed•li veyahut 
/'vo,sınaa kay itli 2 dönüm h•I bulunması r. asıbilı •a milli bir bankanı" teminal 
mıktarınduki tarla vazigtt vıtige ve zı!Jab kararının md:i•6ıınu hamilen satış 
eınasınd~ 8 dönum gprül. ke6i.disine ııanen tebtig ••il- tünü •L•n J 2 mut ~-12 I•· 
müştür. İşbu ıki parça tar- mıı uede mahk.t;mege ıel- rıhine müsadiı ,erıembe 
lanın afık artırma şartna- memısi lı.sebile figahı1tdt1 ıuni sGat 16 il• Akfaı1hat 
mesi 12-2->42 tarı hinden icra kılıncn açı le •uruıma icra memurtu;ıı odasında 
itıboren herle.es tarafından sonunda : Mıidıie11.legh Safi. ha•ır O•lu11m11tarı ilin oLun•r 
açık ve sarbest olarak ge- rettının inl.ısarlar idaresi•tie 
rebileccktır. D6>s a No.sı musk rat m•muru iken za. 
94.i-215 dır. Tayin edılen mani memurigetintiı 153 

lira 28 kuruş :ıim•etine 
zamanda artırma bedeligayrı . d d .J d 

geçır ıgı osga.a meucıı 

menııu.un m.kıJ metımnguzde ınhisar!ar ida,.sinl• bu bap. 
75ıni butmadıgı takduuc en dekı .cedveii ve Tra•un 
çok artıranın taahhudu baki asliye ceza mahlct!mesintLen 
kalmak şartile muzagede celp ve tetkik olunan ~osg• 
10 gun daha tem ıt ve .10 mun erecatmd•n anleşıl111a
uncu günü ayni saatte en sına mebni mebleii miiddea
çok artırana ihale edilecek· bih ~.5:J lira ~8 k•ruı•n 
tir. Jliinda gaııiı olanlardan dava tarihi ol.,ı 29-6-938 
fazla. malumat almak istı. tarihintien itibaren gi'ııdı j 

genlerin ıapıtnamegi ve şart faizi atzamisile 6irlilctc 
nameyi olı.umcı.İc. üzre 91-2 • müddealıgh Sadrtttiıaden 
215 No. ilı akçaahat icra bittahsil müJdei inhisarlar 
dairtsireı maracaat •'•hilirA idartıine 11ırilm11inı "' 

müfretiatı dosyt1da mevcut 
iiii•d• qazıil l 236 karuı 
lfl•Hrifi muhalce•e ilı müd
dei ınhıscırtar ~•le.itinin tclie
•;,., mebni takdir olu11•• 
11ırmi lira afJııkatlık ücre
tim• ayrıca muddeitıleglııın 
tahsilin• lf.abili te•ıiz •l111alc 
izre 10-12 - 9-t/ tarihınd• 
'Verilen karar mütitiıi flıki
lini11 t'.licahınıfg müıtdialıg

hin 1ıg11ôında alının tef izim 
lcılınmıı olti•iu lıbU; m.
otıncı kaim olmak ıizrı illi• .,.,.,,,, 

t . 


