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Hava ölülerimiz için İran - İrak 
Hudud ihtilafı 

Geçen gün fcvkaJide ge• 
nel toplant s•oı yapmıı olaa 
kcntımız. elektrak şirketinde , 
umu.ut kı yeni bir kılkınma, 
ycnıdeo bır } ol ahp g itme 
beig aı belırmıı ola caktır . 

Aks yon ı ıJarındın dörtde 
üçünun ve ıumerbı nk mümu· 
ııılerının bulunU§U ıJe ve ftı$c• 
tın aı~ıi ve hukuki vazı yetı nin 
cüuıtı!aıc:sı ıJgü&ı)le yapıJao 
bu lop dDhda s cak koDUfma-
lQrdiio !looıa yakın g elecekde 
•aıh o ac gı umulan kararlar 
vcrılm şdır : 

Bır kez , şirketin geçmiı 
yıllara.o kalma~ ( 200 ) bia 
l radrm rt1k bir zararı •ardL 
Su aıayc kur umun un dünkü 
ve Lugu ku kcılesı öaüode 
ıaraım lukadara yükıelmeai 
yasaya U) gun dütmiyordu . 

Bunden ötürüdür lu, tica· 
ret yasaı Dıo 3~5 uıci madde 
11011~ «çıkhğına &Öre )ÜIÜD• 

nı .k geıckdı : Ya aeımaye 
ekıı!tu cek 1 yabud da taıf ıye 
) o.una ıııaık cekdı . 

Jş.t , i rkeuo ıdare mecLai 
Ot:ceclt.n bu>iık alacaklılarla 
yt:pdıgı koı:uımalaraa Ye arıı 
Chrm~a.rıu lııODUDÇUDU bu feY · 
" iade koqır ye bıldirdi. Ve 
b unun uzcıı11e, dcdıiımız ııbi 
usun Y aıcak koaataalardaa 
ıoora , koout u!aa maddelw 
İl•• ••• uaglanda ve onaylanda. 

Uocıy,.u o b u u~ılara 
1ıor ız• dıye uek baz.ı mue1 • 

ıı5lt:r n satın .almaları inek 
ol;ı.a b b.u lua lık akııyon 
ieı m ü n çıka .. ıldı Ye ıeri 
iu;iı.n c.. waye dahi , Jliıde 
t lu 1&tıJı=1 ~k , 1~7 ilan 500 
lıuı)a dı Jdı . Bundan bat 
koı «: \o aiacııtkli olan ıümcr 
bi4n "' u .ır d . Z bay Faık 
ve h• , şırketc kadunma 
ve bu c. .... n s lkıum~ imkiala· 
r&n\ \l:ım lıc ıçın faiı.lr rı üÇde 
bır kerle)e ıed.rdıler • 

B ld ~ı :ıe g o re ıırketin b• 
iUD c1o t mu neye olan bor· 
cu 4li0 o.u lıra kertea•ndedu. 

liu guo ıçıu yuluek aayıla• 
bıien ı.ız.luıe bu yüküa a itua 
da o h ı .ı 1Hlme11 do hemen 
imknuıız.aır. Faka t )'izde do· 
kuz ve o.ı ıkı f ı. yüzde altıya 
Ve 'Y Ol)C lDIDCe, f a ı ıdea bat 
ka b f a ç lcrı de , ber yd 
ödt;> Hac ınaırmek ve yakıa 
&ekc.c d to cıan tüm ıU· 
mek ve balırmek mümküodür. 

Su ı kla Bekar ef. Za-
dln n bert1bt:ce aohııarak zıra 
"-t b.... bc:rgmaa f ırke· 
tıue d f z. ı ıodırteceldeti· 
ne ku u okaur. 

Şı yeo' idare mecliıi 
b< f uy ku ulmuıdur ki , 
lu11' G~ü sumerbınkı tem · 

1 1 ede~ kd r • o~mek oluyor 
k i, bu d n sonra , ııde Ye Iİ· 
d tde u er b nkaa ı6zü •e 
&ö uşu ~mıı olıcak Yo ba 
&ö.uş u u u" u i ıe .• ftrketıa 
Kaık.uwa ~ urüme ı ıltri yol 
ılıc .. k .r . H ı:ı ı rlu.tia a: a 
eh.mi h .u d'! ıdr.r~ mt:cliı· ıi11 

27 -1- 935 paıar günü 
Is utla ha•a 6lülerimiıe gönül · 
leri•iıin , yüreklerimizin ıon 
bulmaı ••Yi" Ye ae•rilerini 
aundulr. baYa , bu çıidı az 
görülmüı denecek kadar gü · 
ıeJdi. ıaat oaa doiru okula· 
lalar takım takım luleye doiı 
ru akıyorlar. bunları görerek 
bu akıt' katııınlarla güzel 
k11man alanında g ittikce ar· 
tan bir çokluk belarıyor . 

Buyurganlar, buyurgunlar, 
as~erler, okulalılar yok aayıl· 
.. ~udun yiiini gözü ve ıöa · 
lii doyuramazdi. bu itlerin ba • 
duna daha çok beaimıetilme· 
ııniD yoluna daha çok balıul
mali... Ne ae ol.. bu yılki 
toplaniı 1ıcçen ydlardan daha 
iyıce oldu. Zekeriya Suya bat 
mazin Ye ıenç &abitiıa söylev· 
leri, 1ıiinüo tau ile karitik 
çoııualu;unu duyurc. ular, ya· 
ıattılar • 

imrenilecek kutlu öliiJer , 
aluıua yüreiiade ve ay yd 
dıı.ia koyacada ıenit Ye tau 
ıiı. uyuyuauı •e , bihniz ki 
AtatürkiD çoculdari , ıııia 
kaninizi tqiyan öı karderle 
riaız ari ve duru tinlerinizi 
iacıtmemek için ıir11.oda bu 
yurdua ıökleri, denizler i ve 
topraklari uirunda öimei e 
•i•ar .- eatl iç•ıtlerchr • 
laer 7al IDl•hde el bail•yip 
diae ıelmemiz aadimizi yenı . 
le•ek , tialerU.ize duyurmak 
isindir • 

Atatürk 
lstanbul -- Atatürk 

bugün beJoglunda bir 
g~zinti yapmışlar bu 
arada bir kaç mağazaya 
da ugramışJard,r . 

T. R. Ar as 
lıtaabul - 21 dııbakaaı· 

•ı~ T R. Araa buıünkii eka· 
preıle A•ıupadan ıelmiı doi· 
raca parkot~le inmiıtir. 

ıümerbankıa mümuıili olan 
bay Nedimin daha ıerbeıt 
bulut ve çal ımalarındın ıir
kıtin , beklenen kertede 111· 

Jaaacaiında çok umudluyuz. 
Buaua ıibi , hem müben· 

diı hem mimeuil olan bay 
Aılaadaa da. çok iatifade edi· 
lıceiiae kqku yokdur H· 

mraı • Aacak bu yeai çeki 
clOı.en iberiae P.mudlarımı:u 
ııralarkea mühim bir ııoktaya 
da dokDnmak ;ıteriı : J 

Kıl o vat baı ı na ~O kuruı 

•• fUrHt buratı 22 1' U ·uı • 
halkın •ur rıt ödeycmiyec~ii 
bir atnlıkdır. Htm fiati ault 
malr, hem de geliri azaltma · 
mık yoluau bulmak ıerekdar 

Bay Nedimin ılrOı n bu· 
haılariyle bu yolun buluaaca· 
İ•Dl çok ••anz . Bu torak 
latriaı •Jnca dGaeceiiz . 
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Şı!hrimiz Iran lco l•ola•ltaneai 
mahafilinden lran - lrall 
hudud ihtilafı hakkında 

verilen malumati ey· 
nen dercediyoruz 

Dünya efka rı umumiyesiai 
kend ııine celp e den İran -
irak budud ı btili f ı yen i bir 
f ey o lmayup ~u ihtilaf eak! 
oımınJı impara torluğu za ma · 
nında k alm14 70 s eneyi müte· 
ca viz bir t a rihe maJı ktir . 

Çünkü bu yen i doi•• irak 
bükumetile t imdiye kadar 
iraa devleti biç bir budud 
mubadui akdetmemiıtir. Hatta 
bir çok defalar iraa du·leti 
irak hükumet ne müracaatla 
eslu osmanh tmparatorluğuo· 
dan kalma budı.d mukavele· 
leriain b iç bir resmiyeti baiı 
buluomadıiı, zira bu mukave 
leler vaktile de akıt memJe· 
ketlerin . meırutiyd kaaunla· 
raaın göıterdiiı k a nuri yolları 
ikmal etmemış old ui undaa 
(kec.nlemyekuo) oıdugunu ib · 
tar et mitdı. ira lua miHetler 
cemiyet ı tarafınd.,.n kabüJünü 
müteakip mılfctlcr cemıyetınio 

bütüa aı iarı muvact:heıınde 

iraa harıcıye u z ı ı .k mu 
rabh sı ı brı } ı G • a 
men bucıud m scJ s ne .ntı 
e derek ~u ıu dl de ı.ı .. reı 
Ju:lamdE OUI U.14.DUflUr : ( ır.-k 
ile aramızda bu aud ıht,Jifı 

•ardırkı dostlu" preıniplerı 
dabdinde hnlh !iı. ımielır ) 

Bandaa batk" irak bükü· 
metıoiu ıettü!arap nebrıoin 

tamımea keadi hukuku hü· 
kilmraniıi ahanda buiuaacaiı 
iddiaa na ıelıo~ ; bunda da 
reami hükmü oımayup da 
ir•"ın mütcber tuttuiu 1847 
tarHıh Erzurum mubadeıinin 
2 ncı madtleaıade aarabeten 
ıöıterıldıjı üzre : o Yakıtler 

İl aaıa ıdareainde bu1uaaa ıet· 
tülarap nehrınia ıol taraf aa· 
bilı ıle « Abadan • adaaının 
kemafiaaıbık ıran deYletine 
ait oiduiu ve iraD Hp'lrları · 
nın nebran tam• miada ıerbeat 
ce aeyrııefer ,hakluaia pek 
çürük olup ıailam ve meıru 
bıç bir tarafı oJmadiii aııklr 
ıurette göıülmektedar, zira 
aehirlerde yapılacak berbaaıi 
bır tabdıdı hududta beyael-
mılel kabul oluaaa hukuki 
koYaide atfen de DebarJerın 
oıta11 battı bııdud kabul ed l· 
miıtiı . 

BunuaJa beraber lrak bü· 
kOmeti vakt:le ıerbeat muva-
fa katla akdediJmemit bulu · 
nan muhadtderi keodıaiae de· 
l ıl karari vererek hududun 
hbdit ed ıld · i i iddiuun göı· 
termişt ır.Esk ı oımaalı İmpara• 
torlugunua b ıkikt v.riıi bulu 
Dın bu gilbkil ıenç Türkive 
cllmhuriyetl.bükumeti bile imp 
aratorluk ıamaaiadan lralina 
Ye rnmiyeti bıiz ,b.,Juamiyın 

bu '!!Ubadcleri• ycrinı yeafdfD 
aı kuı ikidı 

Bursa da 
Bir örn k 
G eçen sonbahar bur ya 

gelerek ıpor Ve z'yetınt tetkik 
eden antrenö~ bay abraba 
mın tra bı:oıı b ıkkıod a y ıdı 
ğı bir yazıyı terceme etmiş 
t im tra bzoo ve etraf oı bılha 

11a dağ ve kış sporl rı içıo 

ço'i elverifli l ulan ve y kın 
bır zamanda trabzor.umuzun 
bu ıporlarıo mukezı gö mek 
d ileklerinde bu'.unan bay a br 
abamın bu gtir şü b·z t 
oıı lulara aaokı b.r h•yal gıbi 
a-e lmış id ı çünkü bay abrab m 
nasıl tasavvur edebılırdı ki 
biz yalıtmakta olduğumuz lşık 
ıç iaa&ır borçluaıtıodabunalan 
bir kaç bamıyet sabıbıne ve 
içmekte okuğumuz çamurlu 
su iç.in cınıvız.ler e teşek üre 
borç uyuz Atlık uu memlekette 
ıpor içıo bir ış dı!emeli ımam 

ehaden zekat gözlemek ka· 
bıliodeo oiac~ gıoı bıJJıgım 

içıo , ben b y Abrab m n bu 
d1&eklcrıui y ıuız İıs nım za 
ç evirmekle kal ş ve b ka 
blr şey yazmam ştım 

BuguL 1 t rn cı 
tarıbıi g 

m c ur ı: ı 

tau .ıa g m 
y.z.ıyoıı..u.ı: 

'° D 

Şebuo , •'l u ı;,r z • 
i eç fi O•iC.lla ı a la lo& yu. 
O UtUI Ü) OIOU. llı )•1 b )'&k. 

ıporıau t.-ıs • .ı gt.çt.cck cı.ye 

uzuıuyor1araı.f •"d U.u D.g'a 
kar ıo ı ş ı da2cı r ar.,snda 
aun~ en wunım 1ı.aV.i< .aı 

oımuştur. Yenı yıuo ıiı{ karanı 

!atanuuıaan An.Kar na.ı gelen 
K.ameıer Kutıuı .. aıl.1r. ~ımdı 

ott:l ve lı &naı..1 r da boı 

yer kill&D •mı~ur. U.u da gıo 
taaına vıarudıJic.t or .. di4 da21n 
C11;ierıie uyiun t~sısat yapmnk 
t.uu'ı Dır Uıtıyaç 'JlU) Ot bUDUD 

ıçıaa &rkı, bar lu~ a~e il~mı gıoı 

Aıı. ııa '"' z.ııuDanaa <hı2a kı 

oLc1ocu OafKa 'ur yardım evı 

oır çok •·iDakJar yapıldı. bu 
yd OM ouyul' bar yapıytt b f 
ıaadı. 

Ş eheıie Uıu dagı bmeşdı· 

rea oırıcrlıc şose ae şıaac:Uı 

kıt .ıamaoiuıutJa ) oıuu aucak 
yar&ıı otomooıı ue geçıu:oılır 

Uıt tıı.rafa ıçııı y,.ya g tmck 
iazımdar. lSu 1orıu2u genen 
ödedıye, bu bua nallı ya 
p.lmai• düşuomeKtedır. l uıı· 
daa evYeıkı !:Seh:dıye ıeı.sı 

Maten j a1.Cles ce b11 JJio 
vermıt ve bunun üıe~rne bır 

kıç mÜlSStse mu c;.ca .. t et 
mıılcrdir. H niız Ü r n 
aratdırmıılar t: nem'ş ol n bu 
tekııfle rc aöpe böyle bır hav 
b:attiain yapılması için 350,000 

lira llz1m~ır. 

Ş mdi aucık düşüosek, 
nihayet Trabzonumuzdan hıç 
de ı' nfin olm~yan Bursa 
Vi'tyeti, yalnız k~ş po 1 11 . 

arkuı ik:de 

, 
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. Ü 1 DUŞ NCE . . . . . . 
..... . ÜRÜNLERi 

\_ __ ........_ -- .....___) 

9,~rk irn eder kendine 
Gt ne kendi k endin e .... 

Geçmiı kuranlarda (za· 
manlardo) Türk y urdu k ent· 
leı ırıden btrinde ban ( • af) bir 
adam varmıı . . . y az kı, 
uzu1 bır gömlekden ba,lıa 
hir şey giymeyen hu adamın 
sır tında bir d •garcıtı, elinde 
belu;i sopa•r g :bi ucu demirli 
bır de degnı ği oqrmrı .. • 
bu adam ht::r tanrının iÜn ü 
a kentin •akak/arını bir bir 
gezer ve her a drm da alabi/. 
digine bağırarak : ( Herlıim 
eder kendine gene kendi k en 
dine) der ve hu declitini per 
kıtmek İ• ter gibi ucu de mirli 
kalın ıopa•ını kaldırımlara 
ıJurur darurmuı . 

Herk e• U)Urlten uyanık , 
uyanıkken gene uyanık olan 
bu bön ada m 1 g ece aündü: 
deı,ıeclen •okalı •okalı dalaıır, 
her adımda bu •Ö.z&İ ıöyler , 
rkada•ından deınegini kal · 

dır mlara vurarak a kent 
u ununun bayatı ba,-nı aı · 

, uylıuıunu llaçırırmı' . 
yken bu bön adamın 

e gönlü ü kırmaz, bofı· 
p fDRlrma•ına irim•• engel 

o a•rn ş. üıtelık bu adamı 

• nıyen de ) okmuı . . . • /jon dt..ım buya . , . krm 
ı n n d ı.Jrn eııl• hitr bir '"Y 
aı111az v hıf bir kimaey e de 
elı> it! hıc; oır ıey vermnmİf ... 
ona bır ı ey uerecelılerı •ıra 
sırtını daner , verılniek ııt•· 
nen ıey herne ııe •ırtındalti 

dcgarcıg.ı a ı ılır, ondan hir,ey 
tstedıklerı ııra da gene •ırt& · 
rıı aöner l&l(ncn ıry .:Joıarcı 

gı11. dan alınırmıı . o, dal{a rcı 
gına bu a/ııverışı )'Optırırlcen 
gene ( h rkım eder lı endıne 
gene .. kendı kendine )dcyerılı 
baı:ırmaktan ve ıopa•ını yer• 
~urmakdGln ıeri clurmazmı, ... 
yıtl ... r ,Jönü) or,o,fu ıö:z.ünden 
dö.1medenbntırıp dururmuı .. . 

Gü,1lerd11n bir gün o iten 
t.n bir •okogından batıra 
fagıta IÖJCÜıl edıb gelmeJcte 
olan öaütçü delinin •Hini 
krmbılır kaf bininci kez. •d•· 
fa» ııııcn bır lladın lı•nai 

kendıne düı ünüyormuı : 
Ben kendımi bildim bileli 

bu deli odam laer gün , h•r 
•aat , her dalı ilca c herkim 
ed r kendine ~·n• kentli lı•n 
dıne » diye batırıp duruyor. 
ben bu •özün dafru olub ol· 
mnd111ını cieneyecelim . c/ar 
bak alam • deli ögütçü , b'en 
ı na bır '' edeyim de gör• 
yap ~cagım rıin kötülügü •ana 
mı Johu-ıur, bana mı ? 

U.:. .ılıJan Ve derinden 
ı •i ışit len dili ögutçü yava'ı 
' v ş geleduraun . . • kadın 
hem n a, odaıına ener, • rcan 
otuyla yoğuuluğu hamurdan 
yarı pı,mrı, yarı çig bir baz~ 

lama y.::par, kapıda bekler • 
ırkıt1 ikide 
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e~rkim eder kendıne 
Gene kenıli kt=>ndine .... 

- Başt~r;:.fı 1 de --
kapının Joaruıu.:a gelib de 
o ünlü aövlevini veren ve ao· 
paaınl yere vuran deli ögüt· 
çiye aealenir . o , türküsünü 
c;aıtrarak alıştığı üzere sırtı· 

"' döner, kadın a~ alış ldığı 
üz;ere anıkladığı «hazırladığı» 
•ıcalı bazlamasını dogarcığa 

yerleıtirir, delt ôgütcu, c< her 
' kim ~der kendine gene kendi 

kendine » li haykırışını yük· 
aelterek ve soP,a•ruı yere vu· 
raralc bağıra, b~ fl ra aavoşur 
flİder ... a:r. gider, u:r. gider 
ltentin ortaaındao gtçen bü · 
yük ırmak kıyına gelir . 

Irmak üzerine büJ ük bır 
köprü yapılıyor, J ü:derce işci 
c;al•ııyormuş ... deli ögüıc;ü 
'iatrat çatılan l Öpı üden, tutu· 
naralı, biraz da şciler tut · 
ra'k gecebildi. bu durumda da 

' ünlü aöylcvini vermekden , 
anlamalı türküıünü ırlamak
tan geri durdu sanmayın .. 
irmaiın karı• vahasına geçin. 
ce dağaıcıgında olanlaıdan 

bir ıeycikler atıştırmak ister 
o ıırc. da höprü işe ilerin len 
"iriai deli • Öiülc;uye yancşa· 

Tak : 
· - lşden l oılaı ma «Pay-

Joa» ~oK"ını gec;irdim. t;arfıya 
•idıp yiyecek alamadım. ıe• 
nin dağarcı~ıncla yiyecek ek· 
ıi/c dt i.ldir bana biraz yiye• 
celt vermez miıin ? 

D~li ögütçü , « herkim 
eder kendine M•ne kendi he· 
neline » sözünü haykırarak 
•e aopa•ını ;yere turarakdcn 
••rtını döner, ifcİ eline gı.:ll'ln 
huzlamalardan , ıürıdan ban· 
dan karnını doyurmaya yete· 
cdr Jcadar bir f yler alır ... 
au kıytttda oturarak acıkmıı 
olan karnını bir gücelc(.ıir.e 

doyurur, bir Je •.;gara tellen 
eirir, daha a;garayı •.b:tirme· 
den lulr•ağında bir ıancı , 
bir yangındır başlar , bc.ğırır 

kıvranır , inler, ışcıler arka· 
daılorının baıına birikirler ... 
onan yah11, haban yahsı . •. 
la ·ç bir em «ilaç» .., • ~ foyd .. » 
uernll'Z olar. r.ovcıllı ·7 -;i öte· 
Jıi acuna göceder. araştırma. 
ıora,turma derken deli güt 
çü yakalanır . 

O, hic; oralı ci.egil. , . hh; 
bir ıey olmam•ş gibi gene 
boj'ır•r durur; «her kim eder · 
lıendine aene ..kendi kendinf.» 
tlar-:66/l .94 

•• diye ıopoıını da 
)'ere vurarmaş •• o kurunun 

Y1.11akcıları kıatırınca deli • 1 

6ğütc;ü, ne oluJ orsunvz be ... 
ben hilir•iniz ki , elimle bir 
ıey oermem , bir ıey de al· 
mam • öldü dediğiniı; 

0

şci , 

YENiYOL 
Pazarte~i-Perşembe 

Günleri ~ıkar .. 
Matbaa Ot> idarı;hane•; 

U:r.an ıokak 
T elğraf: T rab:.o"· Yeniyol 

ABl)NF. 
S•ne!rgi 500, Jo ltı a)llıtı 

300, ür; A.Y lığı 1 7 S kura' 
XflBH~\Sr 

4 Kunı~ !.Jr . 
e•lıi nüıhal'-'r 20 ka.rUJt91i 

ilan ı:atn· ı 15 "-aruatur 
R kldm/,..., a .. ~rlıea 

tah J • 

Alh Uk 

İtte bir kırmızı bez ki Ulu 
sun [ Milletin 1 nltı ö:ılü inanı· 
nı tr ş•ro r Acun al nında 
[ Dünya meydanında ) İ•HD 
kurumlara b ... ıla.yalıdaaberi 
hiç bir UIH vü eP;ınden taşan 
mukaducs dilelıJerinı oöylc 
bir kurçak ( acm'col ] lıalınde 
ortay3 at mum ıştır. Bu altı 
ok bir fcrkanıu ııy~ ıa İl anın 

ziyade bir ulusun ya,amak 
için yarattığı y salar [ kanun· 
lar ] dır 

On bir yıldanbni Türk 
U uauDu cuada la vık olbwğu 
yüce mevkıe ulaştnmık ıçin 
çırpınan Halk Fırkas nın Cum 
hurıyetcıyız, M.lliyctciyiz, inkı· 
b pçıyız, Huikçıy.z, Liyıkız 
DeYletç y z. gıbı altı özlü 
iımduını bııe anlat n bu aiti 
ok bana öyle gehyorkı uır· 
ludanbcrı akıtıl,an kanların 

üs\ünde yiizen bey z. hakl .. rdır 

Bır kızıl beı üstünde 
[ nmacına] gayes ae var hızıyla 
Koşan Tiırkün çdık y yıncion 
fır;ay:ıan bu altı ok, ~ugün 
bıı buraoa kitdın eı kek •)'Dl 

duyı:u ve ıoaaola Yurdun 
uyıaviarua •eçukcıı. bahuın 
[ıc.rbın] s yasa aiaııı:ıda ıiyaset 
me.ydanınoa Türlı.ün Y'D .meı 
gucü tüoç ıraduı olen Uıkü· 
ıünü_temız alnı ıle mertce 
anl~tmak içia kurnaz. diplo· 
muiye karşı euekçe mey· 
dan oku)Or. 

Tevfık Vural • 

benden )'iyEcek ;,ıedi. aırtımı 
döndüm dağarcıgımdan ala· 
cagını ol.:lı. yE.mış, ölmüı ..• 
ben ne yop:ıytm ? bur. u ben· 
den d (:il 1 öl üren yiyt:ctti 
verendt:!n sorun . . . 

D li os;ütc;ü.>Ü önlerine 
katarah o gün dog ırcığ1na 
yiyıcek koyanların gluteril· 
mesini ıstedtltr. o, gene "her 
kim eder kendine gtne ken· 
di kend.ne" hav.:ı1ını tuttura· 
rak yola duzu!ür. c;ot ş buya 
a~ulu baz. amayı ueren kadı· 
nan CJVI önünde duruoermiı. 

kadın aorguya r.ekilmiş. ka• • 
dınır. hekeleyip yuıkanmaaı, 

kızarıp bo~armaı1 iyi brr 
anlama g~lmum I· 1akaia· 
yınca karakola 11etirmi~ler • 
biraz daha irdeleyince atulu 
bar.lamayı onun verdiği anla 
ıılmıı. yangoz. kadını deli;e 
tıkmıılar . 

Bıri eıikde, birı beıikde 
biri de yetti •Jkiıde oları 

üç c;ocugu onaıız kalnıııdi • 
kadın, babaları o 1lara ana• 
lık yapar düıürıce•iyle taaa-
ıını azaltmak istiyordu, biraz 
aonr.a o da herku aibi duy· 
du ve anladı h · , aıçan otlu 
bazlam2.ı deli ögütcüye d•fif, 
köprüde falişan kocuına bir 
oyun yem€k olma,tu • iıte 

deli ögütçünıin « Her kim 
eder kendine gene kendi 
kendine» sözünün dobraluğu 
anlaşılmış ve bu acıklı işden 
sonra deli öfütc;ü da/ıı:J çok 
sev lmıflİ. o, bütün bu1lara 
aldırmay rsk nnki gündelıği 
oarmip 've kesecelı.tcrmiı kor 
husu/ la ka bire bagıriyor : 

llerl im ~der kendine 
Gc"'r k~n.ii · krnd!n ... "' 

N s. Ç'9ç' U"'$ l bi 

YENi YOL 

Aj-ns 
hab le i 
Mo~I o' a Ardi 

ar2sı kesiJn e' en alt n 
~ 

ithaJ:1t 1 dP' fr·t id: resın i 
şaşırtnH k tır b · r kı ... nıı
nın ılıroc Pdılnıeme~i .. 
ıçin çal ışılmaktad ff . 

ır n 
bu u 
ve bu 

r irak 
d vl t le 1932 de bir 
mnk vd si kd etmiş 

ut v le memleketle· 
r o mf"c ıfler"nce de tastik 
eaılcrete hükmiyet mevkiinc 
gırmışti . 

l k hü~ i'ı ı:ııtti bu hususta 
d g ts ı ve resmiyets·z muka· 
Vt len k ndıs•ne ves ık ittıbaı 
et eytıp lranın muracaatla .. ini 
D z r alarak Tiirkiye cümhu 
rıyet huku etinın iyapwiş ol· Atlna - hükürnet 

elen dış borçlan iogihz 
hanıİllPriJH· 19:~3 'e 
1936 St>ne~i f dızleritıin 

dugu usuıü takip r.tıey : bu 
ı giıo uzun muzakerelerc biço · 

m .. hal k lm zdı . 

) üzde 35 n i verıne) i 
teki f ctuı ·::;tir , 

lielf?.r<ld J'ür~ h P. 

<lı~<.:rz i;lt,. .. i bal aı ı l. 
Hü~tü Ar· ; dun ) ('\ ı ç 
ilP görü~mü~ttir. \P\ ı ~ 
küçük 1t1laf ı Aüme-,s ile 
rini de kcıbul ttıni~<lir 

berliu Had" o.-u 
bulunan ıno hiu fakir 
\Jman l nisandan it:pa 
r~n radyo r•~smindtn 

muaf tutulacaktır. 
Mn ... kova - Sov\ et 

ru~ya halk komi~eıl ~ri 
reis muavini 'e merkez 
icra komitesi si) ~sa Lu 
rosu :ızasından bay K u-
abı ef dün kalp durma-
sından ölmüştür . 

Mo~b. ova - Ku ıb1-
sefın ölümü dola} ı::ı1le 
dün açılacak · an bü-
)'Ük ru~~ a kongre~ı ayın 
28 ne birakılm;~t ır . 

Akt;arav i b..ir <"İ 
J 

şeçım bitmiş ve but1 ıı 

C. l:I. F. namzetleı i ka-
zannuştır seçime kadın
larda erkehler kadar 
iştirak etmi°'lerdir . 

Bafra - kaza 2 nc1 
seçmen seçimi bitıni~ 
\ e fırka naınzctleri k a· 
zanmıştu eeçmcnlerimi-
zin otuz kadar bay3n-
lardır • 

Irıebolu 2 n ci 
müntehip ~cçimi bitti 
123 nıüntehip olduğu 
anlaşılmı~tır . 

Samı:sun - l ukarJar 
da fııtınalar d vamda· 
d.r bu tarafların un ilı
tivacını temin eden cel-. 
tik bugazındaki bü) ük 
un fabrıkalan don vü-
zünden i§leyemen~ektc· 
dir. 

Kirahk ev 
Güneşe ve c!en'ze k ş• 

T .. ks"m cedf'sinde dö t odu 
bir sa on ülıit ka la ıki o:fa 
bir ırıulbak bir sa1o .. c.lt ko.t 
ta, ~u,u!u ve üç babçdi bır ev 
mil"aaıl şeraitle ~iıalıkdır. gör 
mck ve tutmak ııtiyeoleriJJ 

meyde.11da ( Arif AkyUı ) e 
nıUrlç,atları. 4 -10 

Iran m.ıı~t gösterdiğ' ulus 
lar kurumunun bitar ... f .. za .. i-
nın dıl kararlarile ümid bea· 
leuığ keodı noldılyinauırinin 

t saı d mt:s odcn ası:ı şüp· 

b ~ün mel:s.t.,.dır . 

Lu ::oı<lJ"n Liı öl nek 
na o' ) 1 b.. ) pılm; sı için 
.J'!>o n mıhK bır nıuaraf 

ıle h • .tıattı yapm ık tasav 
\Uıundc ır. 1rabz.onumuzda 
k:.oyle r yek~nun batta 
mem f,;. ın bay tı demek 
olan oır su le... atı için dlıun 
ıarfıuı bul be ecir' ... r az 
vardır z nnediyoru~ fU halde 
be ı;;, me u u miso1 göı· 

terme l r .. bıoDd~ da böy e 
ışleı- ) • pılK n dılegınde bulu· 
DiiC 1' k'1dir fodulluk yapmı· 

y cPğım. egcr Buru vıliyeti 
nan t:.u t ... ahyetıoi ıösterea 

u mektüp Hyın belediyemızi 
gayrete getıru de, dört aydaa 
barı müzattere edıle ecılile hala 
bir netıccye varmıyan: 

I'öylülcr yogutlamıı ca•Ur 
kaplardümı yoku çinko kap· 
lard mı satsua:ıh:r?,, 

ıu:ınu encümenden 
ç b m ğe y ra:ın. ne-
m t. 1 

Şınoti 

•• na 'asası 
Satın alma h.oınısyonu 

Hiya~etınden 
A Taabzon garnizonu için 
23500 kılo una. 15 -1·935 de 
kapalı zarfla verılen fıyat 

p halı görüldüğünden yeaiden 
bır ay zarfında p zarlıkla 
satan alın caktır. 
B - Şartnamesi her gün 
komisyonda parasız olarak 
okunabıhr. 
E - Muvakkat teninat 2115 
liradır. 
G İstekl lerin 15 2 935 

k dar kaiede salın 

o l!i} onuna mil acaat 
lar& HUD o unur. 

2 - 4 

MÜJDE 
En ıoa sistem fıltr c ler ft 

feJJDİ vasıtalarla çeki1111İf 

i\1EŞHUH 

3ozca ada 
Şarabırıl 

iç Nİ~ 
Bu kez !?;PtirtdırriroıZ 

~ 

NFFİ~ 

Si\'ah • a~ '3~ . ~ 

boz'"'a ~da 
şarablai Hllıı 

rantilidir 
Kana, s:nirlerc yeoilik 

kuvvet vere'll, iştıhayi • 

h ıme kulaylaşdırao -tek 

RAP 
Bozca ada şarabıdır 

Taşra siparişleri en çıı.b 
vasıtalarla gönderiiir· ' 

KiLOSU 
Parakende 30Kurutd 
Toptancılara tenzillt y• 

Yegane d~posu 

istanbul 
Bakkaliyes 

Buhar kaza 
tamir edilec 
Saten alına komisY 

riyasetinden 
A - Al•yın kıılada bol 
etil v makinu le buhar k 
tamir edilecektir. 
B - Şutuameıi her p• 
misyonda pnasız. olarak 
nabilu . 
D - Artarma ve e"' 
pazarlıkla tamir adilecelı 
E - Muvakkat teminat 1 
7.5 liradır. 
G - İıteklılerin 5-2·935 

·günü saat 15 den evvel 
de satın alma komiıYO 
müracaatları ilin olunur. 

2 _3 
BEKÇİ 
KULÜBESi 
inşaat 
eksiltmesi 
inhisarlar 
baş üciürl 
ğünJe a 

• 
Trabıouun 

indeki camı cıvar oda 
nakıl olm~k üue ya.pt fi 
315 lirn 95 "urcş bedel 
ı. ::kçi kulu'J si ;, 2 o35 
lıine müsadif ulı gU•8 

9a dörtte ibale edılıııe:lı 
17 ı.935 tarfüıa<İeD jt' 
yırın: 1:ün müddetle •~ 
ı iltme~e ç.ka:dmııtır • 

E (. iltm:.ğe girecekler 
t şl r e bt sas s 

dukla l smi vcsık• 
b~t edec ' r ve 23 
ku uşta L:>&;ret mu~ıık 
mi at ı1kç ,'"' ıobııarl 
uuınc yatırmış olac• 

istf'khler artnamef11' 
götebibrler pılan vo 
m~ııai edelıiz olar•" 
lar id r ... ı:nden alabıl1

4 



( Yeniyol ) 3 Salıife 
ZZ::: C:X L Eli Z: 

-- b.af değil isbat ediyoruz 
YERLİ fabrikalarımızın 934 sı·nesi dayanıklı, f ' 1ade ütü tutar. h ç :-olına7~ 

kumaşlardan harçları birinci ve dikişi nnıha\}t·rolmak şartdc ErJ ~k ko tu 
"'I miin b..ün olnıa) an safi yüıı 

' ' ' 21, 22ı) 23, 24, 25 liradır l ı 1 i k ıa~lcırıı d ı 

liraya kadar .. ko3tümler l ad ıı J r~' k~d .. r l 'Z u 1 • • r. 

Oi'r BA~·LAR 

Her hafta kostümlük 
. . 

6Ye ı çeşı 

H çbir yerde .',ulomac/ığrn ~eolıml okşar kumf',lurı 

ar:cak OL T U L U Depo•ında bulacalı•ını:z . 

Tecrül,eai mevdanda Sipahi pa%arındaki 19 

17 numaralı BÜYÜK DEPOYA hır 

kere uğramak rehfom Jeti/ halıikali 

gÖ•lermeğe K A F / 6•lir : 

215 knnıştan 16 liraya kadar 
.b.uınL~ bulacaksınız . 

o k 

v ramar oma 

AN OL R 
ki. m 

P oıcr 

E ı:ai cinı hazır 

a de o mı.) c n ma ntolor 

ı,mp rm abl . p r lüıüler 

A tı l r dı.ın ıtib ren baılar 

T ERZI LuJaz.i" otında toptan ve parakencle 

görülmEmi, ucrı:luk . 

Ha kiki kız marka endikalar ... taklit elunpuğu ispat edene mükafat var 
KABUL EDER. HARİÇDEN SİPARİŞ 

trabzon sipayi pazarı 19-17 nnmarada OL TULU , 
Tüccar Terzi OSMAN NURi Müessesesi 

Tecrübelerle anJaşılmıştır kj, en §ık 
kumaş çeşitlerini en ncuz fiatlerle 

ve en yüksek terzilik ean'atHe 
eyinmek ihtiyacınızı emoiye. 

tle temin edece~iniz 

MÜESSESEDiR •••• 

1 Y f"Dİ ge~r? 80n moda kumaş çe~i:h.•
rımızı lütfen görünüz ... 

Taksit muamelesi 
Yapılmaktadır. 

~ uhtPrt'tn mÜ§teri lerinıizin istifade-
f-ine aı zettiğimi:ı ı:-ıuaralma kostüm 

fiat1eri 24, 26 VE 28 
lira)a t.~n zarf biçimlerde kos· 

tümlP.r im l etmekteyjz . 

Hazır r lbi ... e Çt ş · tlerımi in fiatle· 
rındede a' nı dereecden 

cuzluk vardır .. 

Adreo : kunduractlar caddesinde 
Kazaz Al dü lhalim Zade 
OSMAN NUFfl 

TÜCCAR TERZİ TRABZON 

Gayri menklıl satış artırması 
Mabılle •eya llöyll 

Abanda 

•acara 
» 

OatGrkıye 
maeara 

.. 
lıUlrkiye .. 

it 

it 

" 
" 
" macata 

dllrbilnar 

,. 
m cara 

" ah~nda 

• • 

D6allm M. K. Lira 

Tarla 

" 

,, 
" 
" 
" it ,, .. 
• 
• 
" 

bıne 
8 zeutun •iı:Ji 

iki 
on iki 
d6rt 
bir 

bir, iki 
iki 
üç 
Un 
bir 
bir 
aiti 
bir 

araadir 

hıae " 
kir• ç kuvuıu iki ardıyc 

ha ı~n araı dirlar 
t, t\ııne 

tarla 
~ 

• 
bane •rHıl 

t.,ı .. 

aiti 
on iki 
OD iki 

bir, iki 

150 
Soo 
200 

So 
25 

loo 
25 

200 
2) 
25 

400 
lon 
go 
25 

15 

2o 
:Zoo 
400 
700 

25 
lSo 

Akçaabat ziraat bankasından 
fa c 111 " evaefi yar.lll yaaali ~m•aliein mOlkiyr.ti 

lıo u rnuth•'· Talip olanlarla ilaale ınaı 0 1an S-2 
b I'• Oı dıf ••I• O•O 11at oa beıte Alr~••'l•t ıira· 

at 9tD 111 • muranatları . 1 S 

. . . . .. . • I;' • : .:, • ' • > - 8. . ..... . . ...... ~ 

ilan Trabzon 
mahkeme bıtkitabetiden 

acık arttırma ile paraya cevri 
lecek gayri menk.uıunneolduğa 

Maa muıtemelat bır bap 
hane 

G yri meakulun bulunduiu 
mt'vkı, m hadcıı ıokaıı DU • 
maraa. 

S rayi atık maballcsıDde 
Takdır oıunan kı)met. 

lLOU hra 
A D yapıl c g y r 

itUlı, S t 

ue gunu s ı. 

1 li u ~ )'" u; t.ı "'' t 
tırw ş ı ... b ı :i.J:> u. ı 

bu:ıattııt .. r n ,.:>ıt ı~ı nu 
ıfe 1 U l2t.L fU h, lıı.ıt t n ı 
nıunyyeo uu 1 ... uıa.11eur an 
ıroc:bılau.11 ıçıu .. çıii.t r. ılaı..a• 
ya&.ıh oıaı,l .. ıoan f.z.ıa malü 
mat aımak ııtcycuier, Jfbu 
fUbaameye ve ~.:.-4 · 191 dosya 
oumaraaale mcmurıyetımıze 

muracaat etmebcbr. 
'l · A,ttırm .. ya •ftırak ıçın yu 
karda yazıla kıymctın )'Üı<ie 
7,S uıı'letaode pey veya m1tll 

bir bankanın emınat mektubu 
teYdı edıiecelı.tır. ( 124 ) 
3 • İpotek aabu:n alacaklılara 
dıier alak.ıdar Jarrn ve irtifak 
hakkı uhıpluınıo gayrı meo 
kul üıeırnaekı hakiarım husu· 
ııie taız ve mas afa daır olan 
ıddıalarını ı~bu ılin umb den 
atıi>•a 1. u yırma guu ıçıua.1 v a 
kı musbıtelerne oırhktc me 

5 
ım 

peacJı 

yiııde y tm b şını 

veya awtış ıste) enrn aı c ına 

ruchanı ol n dıger alacaldılar 
~aıuuup ta bedel a>uoların o 
ıayrı menkuı de teaıın cdılaut 
alacaklarının me.>muuudan faz 
l;aya çılıı.maıu -en ço~ arttm&· 
nın taahhüdü bakı kalmnk 
üı!re arttırm;:. o ı.. ş it n da 

•f ~ .. ~ .... - ... 

ha temdit ve oq betinci güall 
ayaı ıaatta y.ı.pılacık -.rttırma 
da, bedeli satış iat~yenin ala 
cağına rücbanı olan diier ala 
caklılann o gayri mYnkal ile 
temin edilmiş alacaklara mec· 
muundan fazlaya aç1611ııak ı•r 
tıJe en çok arthrana ihale edi 
Jır. Böyle bir bedel elde edil· 
mezse ıhıtlc yoıpılama:ı ve 11tı1 
tal bı aüşcr. 

6 Gayrı me:ıkul kendiı'ne 
oluu a kımıe derhill ve 
i n mübıet Jçiade parayı 
s ıh ! kararı feıbolu 

sıoJen enel en 
t khfte bulunan kımıe 

o ugu pedelJe alma 
ı olursa ona, veya bulun 

men on bt.t ıün 
t e r.rttırmava çıkarılıp 

tbr.1na inıle edılir. 
ar .. sıodaki fark Ye 

g ç n güol r ıçin yüzde beı· 
t n d ı p olunacak faiz ve di 
g r z rarl r ayrıca bükme ba 
c t lı:tı ks ıın memuriyctim1z 
ce rl.cıdan tabıil olunur. 
madde ( 133) 
Satışa çıkarılan gayri m~nkuli 
yuk rda göicrilen 28 2-935ta• 
rı~.indc Trabı?n M. bıtkitabet 
lıgıodrs•nda ııuu ilin Ye ıöı 
t rılcn artbrma ıartaıaaeıi 
dıir inde 11 tılacaiııllgoluııu 
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.~. o·.;~~ 

u1 
arslan M " .,.. • • 

ı mı z 
iki fevkindedir. Zarafet ve Dcı.y 

Taşrada 
nıkhğı iti i~ 
verilen siparişe n ' r 

VE RA !s:NDE SATIŞ ERİ: 

AA ve G 
• • uzu !.-iOKAK c 

VE 
Mil K 

MATBA • 

Resmi dairelere , müesse cine , bankalara, fi.iccarlar:ı, 
şirk.etle.re ait her çeşit defter, cetvel, makbuz. çek , zarf 
ka~ıt başlıklara kartvizit vesdre en güzel şelıil ve en 
uygun fi'!atlarlo bssılır ve ciltlenir . 

Uzak yerlerden verilen siparişler hemen yapalır ve 
lı~-- gönderilir . 
[ ~ ~ 

uğla çimen-
to ve saire 
eksi mesi 
Satın alma komis\ onu 

i vu 
TE 

A 
YE 

T 

u 

ZE 

' 

Ş .T MAGAZASI • J.llf! 
12- 16 n u 

ES i 
LiS 

RS\ 
1 1 
\ (,.., - "'ıl "-= .)\ / 

KARAKOLU 
IR . 1 

YE İYOL 
İstedıg n z kadar sizin için verimli olmaia çalışacak 

Hcılk ve M r.ıleket için çok verimli olması için, içinizden 
geçen nrzu ve dilelıleri de sizden b,.ldiyecektir. 

Ş h 'v tn ıl r:mıyen , ctmiyet için faydalı olan bütün 
ailekıeıe ) El\l) OL'ıı'b sütunları CiÇıldır . 

o 
..., 

l g z;ısı 

il 

ı 
ri} a ... ctınden · 

A - Tra;zon A . inşaat ih 
ı;yacı ıfin bir kalem 8500 
adet tuğla bİr kalem 19 
adet fururı taşı bir kalrm 

Metnet, Zf'n..f, t 'f · 

ınış har.lr hmih'ı f, 
m a .. J .. tan1n-

·r rrabzon \ e ha-

Dikkat 
Fidan 
merakhl arına 

müjde 
uzunsokakta 

tamiratcı 

Kurbet oğlu 
bay Hasana 
eı murac arı 

ilan o unur 

ilan 
Defterdarlıkdan: 

Esvak f.:ıruı yalııi 47 ı:u· 

maradan fırıncılıkla icrayi 
ıanrıt etmekte ıken terki 110-

at ederek balen mahalli ik~
meh meçhul ol n kara bey 
oglu ı',J ; hın io işe başladığı 

19- 12- 933 tarihinden aan 
an t ":1\1 hrıhi ol.an 26 4-
9'..\4 tarihrne kadar 5 lire 7 
kuruş kaıanc ~ergisi b hr~ 
14 Lu. uş bobran vıe:gııi t"rh 
ediımişlir. işbu ilan larilıınd"n 
itıbarea Jo S?Ün 1.arfınd .i· 
~i:Z çuku bulr d ğı t~kdıi' . 
•dı t çm '"ıg 1 rıo .,,,> 
"obeci '·czı .ı - " urou • 

120 cuoal cimento bir ko.lem 
m. m~rabb~ döş me tahtoıı 
üc kalem c.ım cam cercerıe . . , 
alınacaktır, 
B - Ş rtnames: hn n ko 
mi&yoıda para uz o/_rak o ~u 
nabilir 
D Artırma oe eksilfr. p :ı 
zarlık turetileJir. 
E n uvakkat tem:11ot )'ÜZ 
de 71 5 liradır. 

G - i tekli/erin 1 2 93 5 
perşembe gürıü sad 1.> den 
evv I kale ie 11tı"I alma ko -
m:$yonuna mu~ac u.t 1orı i/dn 
olunur. 2 - 4 

Hal tam. · 
eksiltme i 

Deftc..rdarJ1kJ· n 
1 - Vakfikebir hükumet 

binsııoın balaları t&emir edilcce 
ktır. 
2 - Bedeli keş f [ !98 ] lira 
91 ku uştur 
3 - E\r 'Jtrne 2490 ~o Ju ar 
tırma, ekıiltme ve ihale kaou 
ounun ebkAmına t ıdir. 
4 - Bedeıı k~tfin % yeqı bu 
çuğu cisbe inde temın ti mu-
vakkata ;ılıcası ve ya banka 
v~rıleccklir. 

S - E' sıltmeye iştirak ede· 
cekl rin i ş at islerınde vu1<u 
ıu o d ığnrrn daır s · l, h '>eti 
fennıyt-yı haz mak&mdan veri 
Jeo veı k 11 kailtme koruisyo 
nu a ibraz et ğ,. mec"'u dur. 
6 - t-ks 1 fDPDİD ıhalt-i k t'ıy •. 
tti 28 1 9:i5 ç rşaı•b" ~üoü ı 
Pt 13 de vakfık h'r rnel mü • 
du .ı..gü.'.Jdc :c .. :'l l 'fFcag.oc:k.ı 
t l'pltı'n ıevn~ g· D e tc ur.ıra 
,,~ l"n o Llr, 4-~ 4 

vali ... i u1nuın satı~\ f 
uc·uz 'f' f'n ~: !l amıı ı l 

·' r ht r ~t·' n f'O 
' , lı ne u ıı:de her 

ne\ llJhfne fant,Zl nıaı 1 clU ( l : . 
DiN 
İLA, 
E ... 

bzon 
RLA 

Çf'lj
0

t parfümö i. Lo-.."o . L vanta~ pudra, krem 

k 

Pazarllkla 
sadeyağı 
eksiltme i 

ğl 

Satın alma I\.onıi!'lv n .. u 
" 

fl)a~el 'nden 
Erzurum o:u 1 hk m mevki 

kıtc.at ihtiyacı ıçin ade y ~ 

lo l 9:;:> güniınd~ nJ p ıı:bur 

dmed ğ :ıden ılk pcız rl ğı bir 
y üddt Ue uz hlmıslır. 

p z .. :ı ğ 4 şu br.t 9 5 p z, rh i 
lo dadır. tc.Jiplerin b:n yü:r. 
y1rmi l:ıa temin tlarıle biri kte 
t .A ifow'ı}oıınna muracaat. 
J rı ıli:ı oluLu~. 

1- ş 

1 emiz boya 

yri meenkul müzayede 
b ıı~ i Sol ğı Nevi M.N K.M.L 

Ay .. tılı>o Çörulekci 246 metre Ma. fil 
tı;., u ç~~me ayakıry~ki lJ9 " n 149 

" ., Hane 157 
» 278 mctıe Mu.arsa 154 

lık r paş acemO. Hana 471 
z ytınlık » 124 

yv ıl Kunduzı 1J9,4o santı metre mu. arsa 54,55 
» Haci Fılip maiza 97 

TERDARLIKTAN= 

:loo 
1o 

200 

275 
lSo 
loo 
Joo 
aoo 

Yukarıda y zı l ğayri menkkulatın mükayelleti pefİD P' 
ile lS ün müddetle müu yedeye çikarilmiıtır talip oJaoJ• 
yuzd ı S D.oozito al:çelerile birJıkde ihale süoü olan 4·2 I 
puart ai gunil ddtcrd .. rlı~da usa :4 buçukda topl"_. 

OwtS) 90 mure.caatları 3·4 




