
lıı 11• Baayozıcuı ıBEK/R SOKOTJ 

Yeni yol 
GA TESİ 

Ht l l.ını l u laı ında büyük 

] enzıl<'it yaptı 
11 inci yıl 

Kent işleri 
Agaç dıkmc. çagları gzlip 

gep)'or : bu kentın ıçınde 

dııında , yanında yöflünde 
Ol'aç dıJuıecek nıce yulerı • 
mız ve )ollarıınn uıır kı ön· 

' ceden berı f1rçıplcılı, agaç.ız 
oe 160fg aız; cıurup gıdıyor. 

Cuz.~l I rabz.onun gü:nllık· 
lerını artıracıck neane/ere , 
iılere , dogruıu hu; göz. at -
mı> or , ve hu; ao11ul bnala -
mı) oraz. Acunun en auz.el 
r.n aeçlıın parçalarını gezen, 
;ören nıce •ayın adamlardan 
dınleJıJı Jır,karulu, ue göriı _ 
nu, bakımından acunda Trah
z.on gıbı çotı az. yer bulunur. 

Boyle ıken ,bu; ıpnde yoıa· 
yanlı.1r oı un ba ı:uzellıalercle 
özunemı.>or , Ollunme,yı uau 
muz.dan geçırmıyoruz . 

Soz.geumı ,fu lcentın tepe 
•ı u.tunde bır .. tepelik gıbı 
duran ilaca boz.t~ptyı bır 
turıu çıpluJÜılitan kurtara -

madık Onurı llente ue denı
z.e do~ru uzonen •crtlarını 
aa ç undum ... k •anl.ı,bu kent 
kuıun.u un )'lJf-t.mıycu:agı , 
baıartJmı)wco•ı bır ıı mıyaı? 
anca~ ,tur ke:;z. de ,bu 11 )'a • 
pıld kıan so11ra öu aentın ôır 
kat aaha alacc.llı llUZ.eltı•İeri 
daıununuz : f•plaktıktan kur 
hu<.iin ,keı.tın llU~ellıllını arlı· 

rnn 1:.10.r.ı pe •ouarı ,boy/ece 
o .. l n p i <.l c l kten •on. 
rca IUf 11.0f.llo.)'Olctur •ı, 1 rcae• 
.zonun •n )'cuun Oır yaalaıı 

ue e:. • - • l bır gcz.ınıı J'•rı 
otur. 

.t:.undan oaıka ue bundan 
daha oııce goı utc:cdı ve yapı
laca• bır ıı vıır ıu ,o da,yıl· 
iardan oerı kcntın d•naz.e 
•Qr fi en 11uz.rl bır )'erın«e, 
•ankı il re(lı J'Oll.muı gıbı 
Gfaçaız., •••ı• duran takaım 
111••urıı11mın fOJ'IC OflClflan • 

lanau "'" "'k bır puı k J'Opd -
muaı lf aır. AfıU111 kı ,takaım 
me .Z(l)l ~· heııt huıun.unca 
oı~turuıap bı~tınimr, , olçup 
oı\-en uac..n• uruc1u uu Rı..c •eı 

• 
J'"P"'""- 1•h: nuı •onu ıJe ol • 
muı, ncrt:)-e GO.)unmıı ""mı· 
)'aruz. ,)'uuuz. ctı)'ebuırız. Ju 
ora.>u ~dH cıu.r.~n verm.,ı 
ıçın •eııcrt •'ruıuııHınuı IUfG• 

11ere11ı )'<n .. tur. l.Jalaa do"'"•u 

•ua •eı,er cttgıi h• bır •et 
lnit: o'"" J.uı ı..m.u aıc \=atam. 

luııtuıu ""''"""Ti ve lfte hep 
OT4Ada lüpıuncuı öutun l/UZ.ei -
tılcteruu topıan ll•deıar ! 

J ak• m me.r.uı ı111ını parR. 
yapmaH. '~ ·• •unua.,,, gıbı 
i"k c./\~t.nıu 11er.:11ı )'uluur. 
J uuıız.,, O ı~rı ı l'c\-eC Ilı ile 

"•"~ ""' "•H H.<.; ıl >~rlerı 
'•·twhU.HIHARı t•llıı..U,H )'e:tııır. 

bo) le: oıuı.c::e: h mr:ıı 06<Jflar 

aı1ulıı ,ur.aun ~cmı a , 8e~ıntı 
> alıarı ı.ıu auz.eltııır . J oı •ıı 
öırlıı. f HCJıUı b rllc. Ç kaz.mu 
huı •R •uı u.1> ,,., CAc:melltır. A. 

6 f it.lt ıu.e ue aıhme ııı 
Ge,ı.h,ıu ue 'f• 11011ul ba11ıa
ıaı11a ol..çu z lnuı )'ı.pılır oe 
bı.ıı.ırılabılır. 

lııe a fC ıd mıyen,ancalı 
taelc fO~u ytJ.iu11a f'ıtamı)'•n 
lcent bu unu 'f n fOk gerekli 
iıls. J~rı tnrı .. . 

JJC, ... u< SÜAÜT/ 

Büyük uhJs 
kurultayının 
Onaylad,ğı yasalar 'e 

tadil etışi 
Aakara - Kurultay bir 

marta icatlar tatıl kararını 

verdifi dünltü toplantı•ıucla 

onaylamı, olclu11a kananların 
araıında tahaiai emval kanu· 
nuna bazı maclcleler eklenme 
•İni ~iizeten bir kannn da on· 
aylCJmııtır. Bu lıanuna ~öre 

makellefin Türkiyec/e belli 
ikamet11alai yokaa oergı•ını 
uermemca için mallarını giz· 

lemel• kacırmaya ueya ken· • 
Jıai kaçmayp iaazır,andığı 

ve yahut mal k, prclıfı ue 
ya lrendı•İ lıaçtı;ı anlaıılıraa 
bina oe aroz.i vergilerinden 
baılı.a 11er11ıLerin ... buln11 muf 

matrahları üz.erine tahakkuk 
memur/utanca oerginı"n mık • 
tarı tahakliulı ettırildikten •o 
nra yulcordaki aehf'pler dola· 
•ıaiyle tahailot lıomİ•) onları 
karariyle mükellefin laaczı 
coiz mallarının alacak ve 
laalclarının borca öc/emeYe 

yetecelı mılıtarına ihtıyati 

laaciz lıonalobıl•celıtır. mü -
lcellefın buna Jcar,ı itirazları 
itiraz Jıomıayoalarınca barka 
iılertlen önce görülecek ve 

lıomisyonların kararları kati 

-•rlıcuı ılıide-

ışıksızhktan 
Sızlananlar \'ar 

f renkbisar yöresinde otu· 
ran okurlarımızdan bıri basım 
evımize uir.yarak yirmı iÜD· 
deaberi elektrik lambalanuın 
yanmaz oldujuna ve çok bo · 
ıuk olan elektrıksız Trabzonu 
andırmak ta oltfuiuou ıöyledı 

Gerçek , kontm bir çok 
yöre •e ıokaklarındalu lamba 
laruı sönmüı olduklarmı Ye 
bu gıdış:a günlerce ıürdüjü· 
nü ıörmekteyiz • lıı" 11 keoti· 
miıde karauhldın bunalma 
yalım . 

Sovyet Japon 
M ünasLhetlerini 

bo7 mak içın 
Moıkova- Taı •jınaı bil

diriyor: bır :ıuz,l müfrezenin 

ıüya mançuri araziıine gire. 
rerek betonarme aıkeri ııtıb· 
kamları yaptıiına Ye bu istıb 
kamların üzerinden Sovyet 
tayyareleraaia UÇfudna dıir 
barbindt:n çıkan haberler Sov 
yet J poa müa11ebetleriai 
lfeti•nieıtırmtk ıçin İlydurul· 
muı•ur. . 
395 saylav 
Çıkacak 

Ankar• - lceri itleri ba· 
kaalıitaa •ıliydlerdea ıelea 
malumata ıöre eaaı defterler 
ber tarafta aıkıya anınmııtır. 

E111 d~fterlerde tebid ola· 
nan nüfusa göre bu intıbabta 
bütün ı-HAyetlerden 595 tay· 
lav Çlkıc:ıkbr • 

................................... 

Kubitay 
.. Dün akşam budunevimizdc, 
U kÜ yolunan büyük kurbanı 
Kubılay n arı ve duru tın'ı 
önünde ıgıldık ve el bağladık 
on yan ) o:> ılarıo p s tin 
l rı gönül erım z n bütün 
hıncı\'Je taşlad k . 

L se okulu ta ıh muallımı 
Bay A du ıab du gJlarım z o 
<iılm cı o duydu . b ıde bağı 

ralım kı , üç yH önce ü kücu 
gecç Kubı i) a kıyaular, Tür· 
küo y oıl ge ve ıl r ve gıdışi· 
nı, ak ş n du u u ut sanmış 
lardı. ne aldanış . 

O bir s ldır ki, durmn 
ve durduıu amaz . onun h zı , 
b z nıo b111 de barı en aı· 
g n g rı k cıebren ş rioı boğ' 
m y yeter. bır Ku ay , bır 
dund r aıür , bıim l ki 

1 
on 

ıar at yer nde s } ı z Ku bıJiy· 
lar ve dunda lar be r r . 

Nerede olursa o sun, kuy· 
ı uk O} nalan gerilık yılanl.rı
aın payı , hemen ka.faluınırı. 
ezılm ıdır. bu her s ra ~öy· 
ledır ve böyle olacak dır . 

Gönıümüıde yaş yan Ku· 
. bı ay, tanrıya yakın şıklı ya· 

t g rıda genış uyu . 
..... ,..._ ............ um ..... • 

z . 
rar z;yan 

T anran - Erg a asuieri· 
nin zarar :zade taaruılerı üze· 
rine olan bıtenı yerinde tet· 
kık etmek, ölen erle beraber 
zarar zıyaoın bir b lançusu 
nu yPpmak üzere yüksek ze. 
vattan muteıe .. kıl mubtelıt bir 
komııyon teıkıJ edtlmiştir . 

Venizelos 
SüikastçıJarnıtn 

duruşması 
Atına - Atina ıjııınsı Ve. 

nizeloı su kastı mnaunlarınıa 
ruubakcmeaı dolayısıle pirede 
o fi ıdarc ılao ediJdığı hakki· 
nda bazi ecnebi radyoların· 
dan haberler çıkmakta oldu· 
ğunun hayretle görüldüğünü 

ve yalnız bütün ş bır!erde ol 
duğu gibı p.r de de ıedid 
fakat ıstısnaı olmıyan tedbır
ler ıtt baz edılmış bu unduju· 
nu .teblıi etmektedir . 

Malum olduğu üzere a"ri 
heyetinden 14 aza hazır bulun 
madıiı iç n muhakeme talık 
edilmıştır . 

Soyadı alanlar 
Öı adı Ahmet Remzi olan 

fak at yalnız R"ınzı lı uılanan 
uyıa ve değerıı C . müddei
umumımiz ( Ôıel ) ıoy adıaı 
almııtır . 
~ 
" ~l ayet dai.ııi encümeninin 
çalıtkan ve b şargan başkati 
bi bay Remıi (Cüabaı )ı oy 
adını almlıtır. 
§ 

A5kerl.k fJbe8• b·s-p me 
muru bay lımaılHakkı (Kubı 
liy), fahınrlar m111 amirı 
bıy Oımın [Tan ], İnbi11rlar 
mu~asebeainde b y Rui 
[ Aksu ] ıoyr lı.rını •'m:ı!~r
dır. 

• 

s yı: 1995 

jözTü E 

Adam og ıı nı lek 
oJ~a)dr m.:uu <.:nıak 
olur dıı 

Adam oglu u e , a u un 
uçm k o 
yer toru er r 
düıuı u; ve 
kurum r ıç D ı.ı ı 

ildec · gi ) oh r \o mış , gös 
terılm ştır • 

Y s n D gos 
dan sapan r n 

s .. nıu aemır CJ 

boyley en 
aş gı yuk.iira b 

ken gene tor u y s & na, 
kuru un ( C ı, tın } tu e· 
sıuc )km g cı r o.m yor 
dt&ıl. o.ul o., hem çol.. <>iu} or. 

Buouo ıç od r i...ı, to unun 

ve korumun n b rıncı yukü 
miı, tll aH.nda bu.uo .. o .. dam. 

o&uHarını Olilbı d & ka.ıdar ya· 
aa ve ture ) o,und ) uı ütmeli· 
tar . 

Bır adamın bır adamı öl
dürmesuıoen bır aıışn.rıtç nıo 

oıçuııunae, tartı.s ı.aa y idZ· 

Jık etmt sıne vwrıt c ya kadar 
buyuk kuçu" ış.<:nt:ll her suçla 
hem k şınıD ve bt.ın Qe loru· 

&.1"u Qla - ı. Ç 5u uw t Oı c:a· 
ııoao.n lOIUDUU ·~ı )'O.Oden lfİ 

autme,ı, Y•tiimaSı ve yaşat· 
maaı ıçıo ço~ ~ e e~!ıdır . 

.loru ( ııu1'u t.t ) deodı· 

ııoae aa .. wıo goı.u OLuade 

011 çok "-uruıu~ı•r i il.alaoır . 
~Oıicıım.ı , iıUL.ıı.ıa .. n bırııı 

au:ıcoıycdır. beaeaıye, kendıne 
!I. 

geımış , M:eedıuı t.uJmuı uıuı· 

lauo loı uıuoat:n ~uç aıan ve 
ıoruye )U0111.ıu o,•o bır ku· 

ruıutuaur.buaıun ıs o b eaıye

oıo uaıınaa buıun uKu budu· 
na ııı.arşı oı.o ) u um erının 

ne k'10iilr çok ~e çokiugu 
M.eı tta uae dt&.:rn ulr..Cııjj~I ken 

dıi gaı.O 0 n aş bt.nım bn 

yazıya oz ed nmeaı:: ıstedıgım 

yulium, y•pı m•s ~ok. iert-:klı 
olmakl ~ iiD r Ku. y ve ak 
çasıı y .. pıti&Cilk tır yu.ı..uaıdür 

Bu Jıt ottekı •ı ~verışcıJerıc 
hele ba"kal oeı tn yıyecek 
ıatanların a&l ı.ti.J.ırı Dl sceJe · 
rın deaerlerındtn yıana karı· 
ıao 2oıuşenıerı ) o~ ur nl)O 
rum . her a! ş Ş\. p k 
artık oımamakla tero&ı. r bır 

boydan olan y y ceklerı bır 
de;erle sattıb.lar ı yoAtur . 

Alıcının , p )c&a d n D 

DCIDedeD du U ll Oa ad iı»1 1 
duyum alma) ) 01 bul madıiı 
ıçın ber yıyecek ve yak .. ca 
jıo degerıoı liesmck satıc nan 
elıudedır. bu kent n her yaka 
ıında, d ... oıl bıı ı kı her satı 
cıııoda h psı b r ç tt nken 

deierlerı bıroı • ı tutmıyaa 

yenecek öz ki r [ roadd lerı] 
birer bırer ı y p c.o meye 
bu dar direk er ~ol v rmeı 

hem ne ger g v , aıılayan 

aalamış, daha çok uzatmanın 
an'amı kalmam şd:r . 

Öyleyken bil yol daha 

P~rıembe 27 B. Ka••tt 1114 

Yeniyol 
8ASIMEVi 

En Giizel , En 
iş Yapar 

Ucuz 

SPOR - -
Dirlik. Düzen-

lik gerek 
G rlip görmek iıtememiı· 

tim . ne iyı etmitim . feÇeD 
cu ila günü cumhuriyet alanın 

da Ir nan ocağı - idman il 
cü g çleri ayak topu yarııı 
d ıl, yumruk, tekme , karın 
de~ m , kafa yarma, kasık pat 
la na yarışı yapmıılar • 

N yazık, törümüz rençler 
den bunumu bekliyor • 

iki ğençlık kurumuadaa 
b gıs nin ka gıya önayak 
ol uğıınu bilmiyorum. görme
den karar vermem • 

Spor yauıı içinde sert 
oyun oynana bilir . eıki bir 

sporcu olmaklığımc:lan ötürl 
cu :ıh rıyet alanına gider, ya· 
rışları gözetlerdim. içim aj"la
yarak şunu söylıyeyimki , bu 
yarıılardan onda sekizi bep 
böyle kavga He bitti. bu kay 
galar karıııında iıe mlataka 
enğın uykusuna daJdJ ıitti. 

Spor yasasında bir madde 
var özü ıu: 

«Ht'rhaogi suretle iakataa 
uğ ay n maç tekrar edilir. • 

iş• e bütün kavialara 1ebe· 
bıyet veren madde. bu mad. 

-arko•ı ikiJe-

BAY FAİK 
Gönen ağır ceza üy,eli· 

ği.ue ) asanlandı 
Adhyemizin deierJi aaılıa

dın oıup yırmi yıldaaberi bu· 
JuoduiLl yükümleri ezıü bir 
başarıadı~la baıaraa yıJiyeti• 
mız a1ıır ceza üyeai•den bay 
Faık'ıa gönen aiır ceza iye· 
lıg oeyuınlandıiıöj"renilmittir 

Bay F aık, uıun yıllar ıüreD 
yi.ı umJeri uzuıoca .keadİIİllİ 
buyurganlarına ve her kese 

ı sevdırmıı aayın adliyecileri• 
mııdeodır. 

Aramızdan ayrılacıiıadan 
ötürü ş.mdıdea duyduiumaı 
üıu'1tulerı ıöylerken yeni yl· 

kü.nleriade de kendilerine ba· 
şar maJar dıleriz • 

Türk 
t:czaciları 
Ankara - lzmir ve iıtaa

bul eczacılar cemiyetinia a. 
ayak olarak çaJıımaıı netice· 
sıode 1 ürk eczacılara her ay 
kazançlarından ayardıkları pa· 
rayı tayyare cemiyetine •ere· 
rek bir Türk eczacıları tayya 
resı satın aJmaı• karar •er· 
m şlerdır . 

açıkç deyelim ki , yurdumu· 
zun gczdığım bir takıın kent· 
ıerıı de gördüğüm gibi , ba 
sevımli kentte de yiyecek 
içecek yakacıktan yana he; 

neanecın hu günkü deierleri 

kara tahtalara yazılarak ui· 

rak ve gcç:t yerlerine ıııllDJf 
olıua . N. Sab·t Uımaa 



2 SAHIFI .-

Dirlik, Düzen
lik gerek 

-. Baıı 6irJe -

cleki, ıpor derneklerini çevİ· 
renler tarafından"":' iıtenildiii 
ıibi uzatiliyor, kıı•bliyor. bir 
yaa ııta yenilecegiai anlayan 
taraf bu madtielik güvenerek 
takımıada mevcut kavgacı 
elemanları ileri ıurerek hemen 
ortaya bir kavi• çıkariyor. 

Ve yarışı bir ıüae llirak· 
tırıyor • mıataka çevİrienleri 
İfe.... laakemin , ıaba komiae· 
rinia , raporlarnıa ıöz ieıdir· 
meden ba itlere aeyirci kah· 
yor . bazı kere de bP. belli 
batlı kavı• elemaalarıaı ok -
t•••k kabiiinlien af ak tefek 
cezalar veriyor. ba cezalar 
onları uılaadırmak tiyle dur
un bilakiı azdırıyor bile . 

Üyeai ve müfettiti olmakla 
büyük bir ün daydaium 
c Trabı.o•ıpor • dera~ıinia 
ayak top• yanıını yapan ıen 
çlerine biz çevırıealer, böyle 
kavgalara inayak olmır.:ıala· 
ııaı keadileriae oldu.anlara 
deier vermemeleriaı ıizel 
ıözlerle ıöyledik. 

B• ıençler çeviııealeriaia 
ıöı.ltrinı tuttalır. ba yılın bi· 
riacilia •İ çok ıüzel ya111larla 
kaıanm•i• aat etttiler. 

Geaael kaplanlarmıa ıüıe· 
yinele timdiye dek yaptıklara 
yanılarda pumak :_ iıu tacak 
kadar aalu ve ıizel oyaaclılar 
ve hak ettikleri üaü de kaza 
adılar. fakat, •••. ••lciırıı kartı· 
11nda ker••maya yaaa bile yol 
ver•ittir • 

Ôalmkde ltlaaa ocaiı , 
lama• ıücü derneklerile yarı 
11•11 YU • 

Ocaklılardaa bir Aldınt 

bekleme• pçlülere ıüvemci• 
azaldı. simkı: tJİ OJU•calnıD 
ll•D biri ; - biz biyle yap· 
a aA iclik yeailirciik de.Ü. 
ben \,a lir. karıwada apıtb• 
kalclım •• 

Uı•m~ batı•• ieliace bu 
y•ııyı 1azma7a karar vertiim. 

Blitia Trabıoa kenti buda 
nu karıı11ada bea bu oyunca
ya ıoıuyoram ; 

Bir 7arlf1 ... kaı.am•ak içia 
o yarıt h•kluada ltilıin yok· 
11, kartı tarafıada bilıiç bir 
kaç ıeaci ukatlamaklamı ça· 
re baluıaun ? 

Artak ıpor öld6. çinki ya· 
rrıı•n ıencler içiae böyle clü· 
ıinenler ıirdi. bizede 11ldırır 
larsa kendimizi korumayı çok 
eyi biliriz • het olmayan bir 
h•diıe ortaya çıkaraa ey mıD · 
taka .. aadaa •eaı(ll •aldıranla 
HDiD ayak topu yarııını çe
yirealeriainindir • 

A. B. Güıe 

YENiYOL 
Pazartesi-Perşembe 

Günleri Çıkar 
Matbaa oe itlarela1111ai 

Usan •oluılc 
T •lfraf: Trab:an- Y eniyol 

ABONE 
Seneliii 500, Altı aylıiı 

300, lif Aylıfı 115 lıarrıf 
NUSHASI 

4 -urnştu 
Ealıi ırtU/udar JO lrrıs uıta 
"-_,.,, 1 S Kııro,aa 
lleleldnalar puorlıt• 

•alriılir. 

Büyük ulus kurultayı

nın onaylad•ğı yasalar 

ve tadil edişi 
- haıı birde -

olacalctır vergi miHullef fa • 
rafıntlan 6denditi tahleilı iti· 
ra~ komi•yenları laac~in kal
tlırılma•ına /ıarar o•rdili 

oerwinin ferlıinine~ dair lıarar 
katileıtili taldirti• İhtiyati 

haciz kaldırılır ltola.ı~ ola • 

ralı konm•ı veya yol•az. 
tatbilc •dilmiı ihtiyati laaci~ 

yiz.üntien da.an ~arar o• 
~iyan haz.inece ötlenir haı••i 
kanunlarında marura zaman 

miaaell•rİ 1 yaz.ılı olmay•n 
v•rwi ve reaiml•r ile banla· 
rın man~am ke.irlerinin ta • 

m om< ue talc•itli İ•c her tak: 
•iti tah•ilinin toalluk eylctii
ti mali yılı takip eden yıl -

dan baıla .. alı iiz.cr• •~ı H· 

nedir onaylanan dijer bir ita 
nun ıle_ ae So11yet •o•yali•t 
camJaurİ)'tdcri ıtıııilaadı tara• 

fın4aıı .1 ürltıye cumlauriy• • 
tınc acıimıı otan ••iı.& mil • 

)'O• dolertılı larcdinua ıcra 

11•lıilıerı Jaeydınc• reı•i d•• 

ıre •• C•i•dlycler• tu.&um• 
11,ırartaıurılocalc •amu. •ıyo 

•c.hn our maılna '" ıu ••ı • 
lanıt .. a11 ıpn 11aluuı.eıe •••• 
IH)'•I uerumıııır.Qa ••retl•· 
alınaccdt •ıyonan öedell•rıne 

aıı ıaahlaritnam•l•r •alı)'• 

uclıılı tarafından tm.&a •d&l•· 

cell 11c alına11 •ıy• her laaıt· 

•' bar bel4df)'• 'f ın alınmıı 

&H o oetedıyece ounua •••• 

lı baıcaaın• •onaterall 9Ulli· 
y•1• öa .. eceatır. 1'.arulta)' 

1Raluacırl•n Jcuralllıll •• ••I 
ıibı afeıt~,. moru.& acaıaau.
ra lıüliumetf• •ahn alenen 

tolaumtalıUardan bır mil.1•11 
tıreıtılt m&Atarcnan ilci yıl •• • 

d• de totaumtulı •• .1•••• -
lilı otaralı o•rllmHı •f&n olan 

kanan İl• bal.1a icar• Ay~ın 
ıırlı•tinın ••tırtcc••i •aaötı· 

nia ııimriilı rHmınden •• 
m•ameıe 11•r•ı•ınd~n m•afi· 
yetınc lıomıa Arcab hfıltti • 
metl•riyl• hüklim•t&mı.z •r• · 
•ınflla yapıla• oe f••ır•• lall· 

b•rlıım• of11ını lluran ma• • 
ın•lcnın Üf yıl ıpn m11t•b•r 
t•tatmcı•ına daır ••n•nlnrı •a ta•oip •tmııtir Zıraat o• 
lrıtlıti müeucHlerınde )'•tıı

ıırıten h•r n•oı f ıdan tollu• 
o• banlar ,illi fıretm• •a•ıı .• 
larınd1111 lazam 8Öriil•alcrin 
o••.tl•lf• lce•tırdecelı •ir P•· 
ra ll• •atılma•& ue l•a•111 

•irGüfi mlİH•Hlcrficn la•r 
IJ1rine bir o•y• hır•af tl•f • • 
ti• Hncleri hatcelerinJa 
o• ı. hı.&metin taail•lı etııli 

t•rCiplarJe11 •n fOlı eli~ •i• 
lir•ya lt•tlar iıl•r ••r9UI)'• 

o•r•6ilmHİ İfİll ~•lıdlat• M•· 
aıınİ)'•t o•r•n hnaa il• A7 • 
•alılıt• •atılm•ltta ela11 uy• 

tinlilcler colı•fc• •at111 allıl • 
ma•ma o• eohf ••CfHİllİll 
18 ini fa•alutdalci biriaci 

m•ı/Jerain atli 6ahım maır•
fı •• yeaintlen alınacalı uy· 

tinlikl•r belieli olar•lt Jetiı· 
tiıilrnclt. •arcCi/e b• 11111Jdeyc 

elli 6ia lira ilaoe olanma•ın• 
ait .Jcanular ti• ••r11lt•yın 

ıitn ona,.laJılt lıananler ara 

•&nd• 6alnnmalctadır • 

YIUIT&L 

c:f DEYiŞ ~ 7tı 
~~DAMLALARI J) 

iş ve işsizlik 
Bot clarmakla yaıanmaz,. ~ir 

it batmaya ımş, 

y •t•J•ıa tat vereıı en tatlı 
neanedir it. 

• 
ftıiı aereye vaıar, tlütü• boı-

l•ia ıidif, 

Bir İf bit ela ııter ol, tiyat.lo· 
lartla ibiş:. 

lııizlikte11 kötü it b•lu•••Z 
bu acuncla, 

Kiaıe yüı.ü•e •akmaz akça• 
yokaa avcunda 

lıten ıelir yüzleri •iarlla 
ttmi:ı a1'ça 

Ak akça a bulammazaa e•İD· 
clea kaçar haçça 

Rakı, 11,. p ~eiildir, ~ ötii· 
ilklerin b•şı, 

lpidiktir adımın göıiiae 
•errn yaşı, 

lşaiı.liktir adamın batı•• vu· 
UD lifi 

ftıiı.liktir' öıtlirtea kardaıına 
karclatı ... 

lfıizliktir, ıarabı, rakıyı •iu 
yapan, 

Iıaiı.liktir 

lpidiktir, 

adamıD batıadaa 
aau kapıa ... 

evlerin ıönenciai 
laiç edea, 

lpiı.liktir en tüı.ÜD yiiitleri 
piç eden ... 

ıpiı.liktir hir Juttiu kurtlara 
kurban ede• 

lpidıktir adamı k6tü yola 
iletea ..• 

lpizlik bir bataktar, çabuk 
çıkmaya aavaı, 

ltaidik bataiındın d•ımıdaD 
öteye •t··· 

Y61uel İf açmaiımn, dırlik 
veren katına, 

Biametlen yol abamaı, itçilii•• 
atına ... 

Kazandıran bir itin doyum 
olmaz tadına, 

Takıl ki, yükıeleaia, çahıma 
kaaadına 

Ne deal6 anlablıa lıaizlık 
d~aen hortlak, 

Tikel anlablamaz oatlaki dal 
•e budak. 

ipiı.lik bir tamudur, itıe acua 
uç•aiı, 

Ada• olan itilmeli itıizlisleo 
kaçm•i•··· 

Coılaner 

Ağrıların ve SOOuk algınlığının seri ve 
kati tesir:i devası, ambalai ve komprime· 
terinde El' aa.meti farikasını taııyan ha
kiki ASPIRİNdir. 

israrla tASPİR • 
2 ve 20 komprımelık ambaıaılarcıa bulunur. --- Ambalajlarda ve kompri· 

melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

rKULAK·BURUN·BOÖA 
MÜTEHASSISI 

Sa it Es at Bey 

Muayenehanesini 
Semercilerbaşında 

HALK ECZANESİ 
Ustüne taşımıştır . 

L HaRtalarını HER GÜN Kabul ede 

sade yağı un 
müuakasası sası 
Satınalma komisyonu 

Ri y rsetinden 
Enu•um sıarnizoau ibtiya· 

cı için~ 22000 kilo ıade yığı 
alea9 uıulle mlnakıtaya koa· 
• aıtur. Münaluııası o• ikiaci 
kinuo 935 günü !aat 15 de· 
dfr: Talipluin temiDatlarile 
birlikte ayni gün ve ıaatta 

Erzurum sabo alma~komiıyo· 
nuna muracaatları ilin elanur. 

1-IV 

Riyasetinden 
Erzuram garaiz••• 

550 aia kilo UD kapal 
ıalile miinakauya ko 
Miiaakasaaı lo . ilıiaci 
935 günü saat 1 o dl 
1 plerİD tntaameaiDİ 
üzere her ıün ve ,mi• 
:ıtirak edeceklerin Yak 
yyeninde kol orda ı• 
k.omiıyon•aa m11racat 
ili• olunur. 1 ı 

TRABZON ZiRAAT BANKASINDAN : 

K6y& 
-Dinaaoı 

• 
• 
• 
• ,, 
• 
" • 
• 

" • 
• 
" 

En•fı 
tarla 

" 
" • 

" A•aahk 
tula 

• 
lıaae 

bir ıaaaadar 
tarla 

• 

Meaabai aatbiyni 
metre murabb•ı 

175S ____ t_•_• hiue 

14694 aıııf hiue 
14696 tam bi11e 
4592 " • 
4592 • • 

28 • • 
13776 aıaaf laiaae 
73:47 ta• .... 

57 " • 
57 • .. . 

7347 • • 
7347 " • 
7348 n111f hi11e 

t:rıa 918 tam hi11e 

Tapaau 
tarihi 
ıabat-934 

• • 
• • 
• • 
• • 
" • 
• " • • 
• • 
• • 
" " • " 
• • 
• • 
" " çalılık 9184 ,, • 

Kir;çaae tarla 2755 " ,, " " 
Kaleme• ,, 2755 " ,, " ıı 
Yukarıda evHfı yazılan ve Divrınoı köyünde bulunanlar Muradhın ıade 

.. 

nemiyle amlan ıayri meakuller •çık lirttırma ıuretile ıa~ıhia. çıkartlmı!tır. _. 
193S tarihinde yapılacaktir. Sürlllen pey B•nkamızca kaddı Jlyıkıada ıörulmedııı 
ıeri baralulacaktar. Alact olaalarua 7iizde yedi buçuk P•J akçalariyle bankamııa mGr• 
leri. 2-2 

• 



( Yeniyol ) Salaife 1 

' Laf değil isbat ediyoruz 
YERLİ fabrikalarımızın 934 se-nesi dayanıklı, fevkalade ütü tutar, hiç solmaz, beğenilmemesı mümk.ün olmayan safi yü.a 

kumaşlardan harçları birinci ve dikişi muhayyerolmak şartih 17, 18, 19, 20, 21, 22~ 23, 24, 25 liradır 
O TULU hususi kumaşlarından 26liradan itibaren 44liraya kadar .. 3liradan 14liraya k::ıdar hazir kumaş elbiseler 

BAYANLAR 

H''ibir yerele h•lamatlıtın zeolunı olııar lıamaıları 

ancak OL TULU Depo11ndtı halaealı•ınız • 

Tecrübeai meydanda: Sipahi paz•rındaki 19 

numaralı B O Y O K D E P O YA bir 

kere uğramak relılam clefil hakikati 

gö.termeğe K A F / gelir : 

215 knruştan ~16 liraya kadar 
kumaş bulacaksınız . 

BAYLAR 

Bayanlara oe Çocuklara haz.ır ve İ•marlama 

her ce,it MANTOLAR • 
KIZ marka kaluhi endikolar . Taklitl olJ.,.na 

iabat edene mükafat var ! 

Envai cin• hazır Paltolar kin sede olmıyan 

parde.uler: empermEabl • 

T ERZ/ Levazimatınde toptan ve parakende 

görülmemiı ucuz.luk . 

. 'ıf 1 '· 

muza yede 
Mahalleıi Soka•ı 

/akenc/<)r Paıa İ•kf'J• C. 

temdidi 
M.N. 
21J 
141 
111 

T. 
M. 
E. 

r ·- • 
Tüccar Terzi OSMAN NURi Müessesesi 

» Belediye B. 
•ıra mafazalar • R . 

» • 116 « 
Tecrübelerle anla~ılmı§tır ki, en şık Kum aş çeşitlerini en Ucuz 

Fiatlcrle ye en yükıek 1"erzilik San'atile Geyinmek ihtiyacınızı 

emniyetle temin edece~iniz MÜESSESEDİR •••• 
» Meydani Ş. » I 13 
,. • • 615 

DEFTERDAALIKTAN 
• 

Yakarı~a. yazılı wayrı neenlı•l•tın •iz•yedHİnd• talip za· 
har. ~ımeclıtı v•ya laad li layilı wilrilmetlifintle11 JO· l z.g J4 
tarıhıdrı • •aat 14 bufaiıttı JelıerJtırlılı.J• foplanacalı. lıoıni• 
;yona müracaatları • 

Yeni gelen SON MODA KnMAŞ ÇEŞiTLERi· 
Mİ Z İ lütfen görünüz . . . Muhterem müşterilerimizin istifadesine 

g lvenizli tel 
münakasası 

:::>at1nalma komisyonu 
Riyasetinden : 

Erzurum aakari ibtiyaci 
içın 8000 ıla 1500 kilo ıal • 
Ve•izJi demir tel aleai uılille 
müı. kaaay kouulmuıtur mi 
nakaaaıı o ıkinci kin•a 935 
perıembe güııü Hat lo dadır 
talıphlerıo 450 lira teminatJa-
riyle Erıurumda Ko. o.satın 
alma ~~~iıyoouaa ve şart••· 
muını Oir nmek iıteyealerin 
meıkür komiıyon• •Üracaat • 
ları ilia oluııur U-IV 

erzak münaka 
ası 
satın alma komisyonu 

riyasetinden 
Trabıoa Aıkeri· baıbae· 

sinin bir ıenelik ihtiyacı ve 
tatarı 1600 lira olan 8ooo ki 
lo kovun etı •c tutara 550 lira 
oltio Sooo kilo ıtğır eti 15 
gün müddetle açık ek,.ltmeye 
ko-ıulmuttur. ihaleıi 8 1.935 
ı lı günü aaat 15 dedir. iıttk 
lılu her gün komiıyonda tart 
DLmeyi fıÖPebılccekleri ıribi 
mezkur giiodc ve H•lt•n e•nl 
( 176 ) lira teminatı mu•akka 
te mektupları le: kalede 11tıa 
alma komiıyo:ıuna muracaat· 
ları ılio o!unur. 

1 - 4 

sığır etı müna 
kasası 
sı.tın alma komis) onu 

riYnset;ndf'n 
" 

Trabıocdabi kıtaat içia 

p•urbkla 42oe kilo ııiır eti 
alaaacaktu. ialeklileria 29 lti· 
riaci klaua•9S4 ca•arteai &'· 
ai nat 15 den enci S9 lira 

arzettiğimiz ısmarlama Kostüm fiatleri : 24 , 26 VE 28 
liraya en zarif biçimlerde Kostümler: imal etmekteyiz . Hazır elbise 

çeşitlcrımi,.in Fiat1P.rinde de aynı deret!ede Ucuzluk vardır .. 

So k•raı temiaab·ma•akkate
lerıle kalede aabn~alma komiı· 
JODaaa muracaallan •e ıart • 
••meyi ıörmek • iıteyenleri• 
her ıia komi11oaa maracaat· 
ları illa• olaaur. 

Taksit muamelesi Yapılmaktadır. 
ADRES : Kunduracdar caddesinde Kazaz Abdalhalim zade 

OSMAN NURİ Tüccar Terzi. TRABZON 

1 - 2 

6 

A 
A~ık deniz : Bahri malait. inficar et•ek , inhilll et•ek 
.çık dilli : Faıabatli , faaila. iakiıaf , iaıirala b•lmak , 
.,çık KÖZ_: Akil , mlHeyakkız tluymak , •üakeıif olmak , 
,.çıklama : Tanila etmek. ••teleamek , tebaiyet ettir • 
• çıklamak Turila etmek. •ek ' tebaruz etmek ,:te. 
,,çaldı : F a111aat. celli etmek , tezahar etmek. 
.çıklık : Ferala , ferahbk, fiir· .çıl•a•ıı: Ham• 
c• , laalel , laiffet , İ•fİr•h, .,çalmıı : mebıut , [ mepıat ] 
knıayiı • meytlaa , aaba , •eft11la , •ekıuf , ••ırula , 
Hrahat, talikat, •azu'b. •liaferiç, miabal , •lake • 

• çık olmak : Vuıulı:keabet • ·ı fi . 

.:~k~açıkhk : Hiffel .çı• , kf!tf ( keıif ) kiıat 
"çak ı~yleme : Beyaa. reaai , peıre• , u•ertur~. 
.çık ıöylemek : Beyan etmek, .çıa : Diaya. 
tanib etmek. .~•r&••mak : •üteellim ol • 

,.çık aöz : Beyan. mak. 
.çık a6dil : Feaabatb , fHih. .çıı : keıf ( ketif ). 
"çıkta : Allmeleianu , mazal .çavlanmak : Hiddet etmek , 
,,çıkt•n : Cebren , ıarabaten. hiddetlenmek. 
,.çıHaa açıia : Alenea ,ıara· ,,çkı : aaabtar , cila , herdah 
batea ' yakinen. .çkıç : anahtar ' miftah. 

,.çık yer : Meydan , aalaa· .çku : anahtar. 
• çık ylreklilik : ilı~la. .çlık : ca , kalat. 
":'ı-: .= iapiıat , iaficu., te. .ç•a : baat , · fdla , hail , 

orl ı çk F k kıf , küıat, aeır , reımi kü· 
• çı ma : eralalama ' bal • l ıat ' ferh, 
lolua•ak , hubihal etmek , .çmak : baatetme~ , f•t . fek 
ba•a açılmak, iabiı•ı etmek, ı kıtmık, fethetmek bıltct•ık 

laa•a açılmak , iıala etmek , 
keıfet•ek , kiıat etmek , 
tenib etmek , tefıir et•ek, 
teais atmek , teırila etmek , 
teni etmık. 

.çmaz kom~k : tecahül et • 
mek. 

.çmazhk : ketumiyet. 
• çraımak : cuda diiımek , 

tebaüt etmek. 
.çu : laiddet t•P· 
.çakluğ : cebre.n , helal. 
"çulduk : talakat . 
.çalanmak : hiddet etmek , 
laiddetlea•ek. 

.ça• : Alem , düay•. 

.çuT hiddet· 

.,el : fali bayr , ıan. 
"dı; cezire , peder , tehlike 
"daia : ( ? ) fırıat. 
,.dak : cezire , benğlm , 
•enim , aezr , ( nezir ) piy 
•ait. 

• dak kamat ma'k : •aneviyah 
bozulmak . 

• daklı : aamz:et • 

• d alaa : mevaua. 
,, 11alıi : tehlikeli. 
,.dalıı : mücleratiif. 

7 -

«damak : aezretmek , teımi • 
ye et•ek; ••detmek. 

cdamcal : merdümririı. 
«damlık : inaaaiyet , miri• • 
nt . 
«damlıktaa uıak : iaıaniyet , 
ıız: . 

edam yerine koyma•ak: iıtih· 
faf etmek . 

ctlaa : taklit. 
«daaaı : akraba. 
«daaır : meıhur , namdar , 
t••h ' töbretli. 

cdaamıı : •e•'at , ••il' ( ••· 
zir ) 

cdar : •evai• , ıa•u , ( ••· 
kıt •a•. ) 

cdarkak : baıut. 
«darmak : Rabatııı etmek. 

« daaıı : teblikeaiı. 
edat : bemaam. 
cd•ılık : aadakat. 

«daıınak : dalilcte d&ıaek , 
k,.ybolmak . 
«daıtarmak : idlil etmek, 
cday : namzet • 

«dguk : ilti•ak eden. 
«dı anıl•a : maıktr . 

ulam : b~ter , in11a , mer • 
d6m. 1 

« cb ••ılmak : meıhur el•ak• 
« dı anılmıı : merkum , ••ı . 
bar. 



YENIYOL 

• 
erımız ar s 1 Marka 1 " n 

Zarafet ve Dayanıkhğı itibari e diğe La "ki rin fevkindedi . 
gönderilir . Taşradan verilen siparişler sür' 
i 

• w 

yE~ilT MAGAZASI . 
1 ..,.. 16 

VE PERAKENDE SATIŞ YERİ: e· 

okumadan geçmeyiniz! 
Uzun sokak Bakı oğlu . kahvesi karşısında 

sanatkarı şehir 

ŞAPKACI İ RİZA 
Her nevi deriler ve iıtrrgan/ardan kürk 
hanımlara mahırıı manto ve acyler ifin 
imal oe tamiratları yapılmaktadır •. 

1 ve kocuhlar ve 
palto yakaları 

elbiH •e flpka hirdakı y ğ ye lekeler çıkarılıp temiıle•di· 
ği gibi boyacılık iılui dahi fe•kılade yapılmaktadır. alel· 
busas, miıterilcrimiz.den ıörWiijümü:ı rağbet üzer;ne ce]b 
edilen son moda kalıp! rla föter şapkalarının lu.ılıp ve tn 
miratı ve mektepler~ c. haua en iyi kumaş ve malz em ~ier· 
den her nevi Şıtpk& clcrnal imal ve hmirb yapıld•ğı gibi 

f ayram münasebetile fiat
iar a dahi tenzila 
ve ehveniyet oldaiundan miıterini.kiramın bir 
de maiazaaız.a uiraaadan g'ç:neaeleri menfaatları 

:.-. lktizasıaclandır. 

Uzun sokak - Bakı oğlu 
kahvesi karşısında 
Şailkacı Ali Hi ~ a 

kerr 

. 
lif1Jdl9ial!:j,.... ıcli"2' -1!=!!5.b1E!ISlq.fr!-l?l!.5 .. 2!.E:!!.5!5i 

!] o 
t!ll 

n 
..., 

g Si z Tuh 
. 
ıy ın 

ITi İt \1.etanet, Zeraff't "e Henklerinın solmamasıle tanın-
µıl ınış harır Jim1t.et fabrıkaôı ipeklileri 1 rahzon ve ha
~ valisi,u1aum satış yerini ziyaret <'<lt>nler her şevin en 
;.iil ucuz ve en sağlamını buJurlar Tıcaretbanemizde her 
f'.!4 nevi tuhafiye fantazi man ıfatra C§) ası : 

f~ MANTOLUK OP 
ıt]J KYMAŞLAffl

1

, ço 
'fii! GOML.:K, Pl.JAM 

l!len son moda rep rab 
ın 
~ 

EN ucuz Fİ'4'AT .ARLA 
SATILMKTDIR 

on 

lU Her Çf>Şİt parfümöri, Losyoil, Levanta, pudra, krem 

!ucuzluk Sağlamlı'< Temiz boya 

• 

~ faı#!5li!=l SjpJf:I!.5 . .I::1'~~htE!E1S§:i!.5.iSiLqta;,pııa! 

• KiNG kON G ? 
• 

ACU~UN EN BÜYÜK HARiKASI 

- 8 -

•ftilılenmelı : telaı etmek. 
»i Jam , ıeıeke , tar ( iplik 

man. ). 
• i• ! : birader , efendi , Tical 
•eyyit , .zeoç. 
•{ıabey : birader. 
ğaf : ohıf1P , ıtcer , ıece • 
re. 

«iaça ·: amca. 
etgaçcık : ıiıceyre. 

»ğaç dalları : Oi•an. 
.ğaçe : luralife , melike. 
"ğ,1 felım~k : tebyiz etınelı • 

»ia~lık : •eıcer , meıcere. 

»iaç öz.defi aak. 

,.iat; s:ıluz.ı : reçin•. 
.iolar : rical. 
»ialık : ı:ımirlik. 

«i alcnlu : meaut , ıerefli. 

• tan : sait , ıahap. 

•far : •adık. 
,.;arrr.a : ftcr • 

«tarmak : b•yazloımok , 
Tenııi ıölmak , tebe)')ÜZ. et· 
mek. 

»gurman : cerbezeaiz.. 
,.fartı : mcuadı lebe1tiye. 
,.fası yir : mirctç. 
•tatmak : O%at etmek. 
»fayu : mcıkul. 

1,Ja:ıma : tek~lliım etmek. 

"telam : ta~k. 
«tdamak : meyldmek. 
» ğda, : tebeıir. 

,.ğdıh : ? aoam , fazla , ku 
aur , meçhul , meşakkatli, 
müıkil , nadan , taaf("n. 
»ğdınlanmak : ziyan/anmak. 

,,tdırı : kuıur. 

«fdırmak: ia'at etm-k , mey 
/etmek niyeti nm-k. 

• ğduk : ahar . iltihak den' 
kud•i , meçhul , mn ':alif , 
nndôn. 

"lı : ceoahir , comert , ita • 
~ine , meraiye , •ahi , aem , 
aeroet , .zehir. 
,.ğıcı : hazinedar , maliye 
memuru , muhafız. 

.ğıl : hale , i•tabl . mandı· 
ra. 
"fılanmak: teıemmüm etmelc 
«gri eyleme ? ihttzar. 
,.1tfg1'Jı : Hyyal, 
"tzılık : ~:~ç , 6encine , ha • 
zine yeri. 
»ğılmak : hicret etmek. 
n g ı m : irtika , su~t. 
« -?1·7 : b:zhi! , cari , cereyan, 
ebh.:M , ref.aketli ,( rcki/c ) 
Hyy4{. 

• «?cncak : mer.l;c"n ( nt.rJii. • 
ban. 
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A 
«dı batmalı.: namu nİfanı 
mamak. 

«dı belirsiz : meçhul. 

«dı belli : maruf. 

kal 1 «clını ta ınmış : n evıan. 
«dını ya.:ı.mcık : imza etmek 
~<dırmak : "1tchap etmeh , 
tefrık etme~ 

«dı çıkma : suişöbret. 

«dı çıkmak : l..ednam olmak. 

Adı duyulmak, m ruf olm k 

«dı duyulmwı : meşhur • 

«dı geçen : mer um , mezbur 
mezkur , muma1leyh. 

«dı geçmiş : merkum , mez. 
bur , mezkur. 

«dıkmak : İftıbar etmek , 

methur olmak , reııl ol • 
mak , tesmiye ıetmek. ' 

«Jıktı : ıölaretli. 

«dım ! diğer , hatve , kadem 

«dım adım tedricen , Teft~ , 
refte. 
»dımını tele atmak : lıasiret-

le hareket etmek. 

«clına 6önderilen : rrüraelü • 
nıLeyh. 

»dını almıı : mevıum. 
«dını belli etmeden : müte • 

nekkiren. 
<' dını dızyurmalc ; t•ıiıir et • 
mek. 

\ 

«dırt : Fark. 
«dırtlıg : larltlı. 

«Jı yo)'ı]mış : meıhur. 
«diı : meşhur , mevıun. 

»dlı •anlı : meşkur , milıte • 
hır. 

«dLığ : meıhur , ıöhretli. 
t;.dLım : meılınr , maruf. 

«dmah : ramatmelc , tahelc • 
kum etmek • 

«.i .... : ( '? ) halta. 
«dıu ... : muhtdıf , mü ehao. 
vıı , mute;;at • 

«druk o.druk : har r.euı , mü 

ten uvı . 
1)du : mefhuL· 

«d•ı:rı olmıı : müştehir. 

«d verılmıı : mcıısun. 
«fal : c.p ...... t , s ... ) tıem. 

«!allamak : mutehayyir ol • 
mak , •e.r•emlemelc. • 
«fallaıwtak : mütehayyir ol • 

o~mgk , •eı aemlemek. 
4<fkurma : aıı'ava. 

un 
sası 
satın alma komis! 

ri yasetineen 
Vaktında mütabbıdilf 

olunamamasıdan fesb • 
u11 mukaveleuamesınde0 
tahhıd bekıy~si olan .43 
kıio un mütchhıt naın fi 

aabına olarak •Çık ek 
lJe tıo ahoacaktar. ıb 
ı.ıucı k&<Dun ~.):> sah gu_ 
14 dedır evr k şeraıt.ıı:ı· 

mak ı te}e lcnn her ~ 
ıhaıt: 1 c •t •• r .. k ec1c.celd-=1 

bellı gün ve sa• la telll 
rııe buııkte komıayoo 
murac atları ı an oıuool• 
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LAN 
V ıla) et ıuaı e heyetı 

Kaz nç vergısındeo 
0Jcıu2u 4,j1 hıa 14 kurll 

1 ayyen takaıUcrde Ye ıb 
me ıle de tayın oluoall 
et ıçındc vermeyen t• 
maba.lleıınden bacı balı; 
de sahh zekının kıreç• 
unde fayıan mutaaarrut 
şaı kan tosun of vereıelet' 
i•' şnaalen kuaboj•• 
yorıka tarlası, ceoübeO 
puıus oanıka fındıkJıjı fi 
mıen µ;.p:ıs Vo:.S!l tarl•
mabdut bır parça çal• 
hı11l&i ılao guı.uodell iCJ 
2ogün müddetle açıkartJI 
çık.a11lm11tır ıstekhlerıO 
idare heyctiııe oıot 
tylemcierı daa oluDll1 


