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H( ('Pp Pek erin b.ı .- nah 
Ankar K mutayui 

düokü topl nt ın ış k nu-
ııunun ka ulü mü s etile 
ıöı fon C H Partısi g nel 
sekreter, v küt by s ylavı 

R ecepP elcer ışkanuou un dev 
letın u ah ka u ol rıod n bir 

re j m k ou u olduğunu bu 
kanun u:. Turkıy de iş b yatı · 
nın yeni r< j min istedığı A • 
benk ve 1 şm1 .>O'una g ire · 
ce2ını k- ydederek yeni kanu · 
nuo f ürkıyede ulu 1 devlet 
t ipinde h•nklı ve mliv z neH 
bir bay t taıızımine y r• y 
cak bir eser olduğunu söyle 
nıjşdir. 

Yeni kazalar 
Ankara - K11muby1D bu 

aünkü toplant111nda Ankara 
da Çknkaya Ant ~ada Gün 
doiı.ouş Bahkesirde M nyaı 
E ordurd Y eş Jova İstanbuldn 
Eyup K.st m onida Kargı 
Kocailinde Gölcek Ç n kk-.Je 
de Yenice Uıduda d Gölköy 
adlarında bırer k zanın teşki-
line ait k cun layıb sıle sıb • 
bat ve ıçtame i mu ı.venet Ve· 
kiletı ve buna bağlı hudut 

ve ubillcr s bb t umum mü 
diirlü2ü teşkıla t ve memurin 
~e ticarette bgşışış men ve 
ıbr,.catan murakabası ve ko -
ru11aıaa1 hakkıad kı k Duo 
ek kanun layıba!arı müzakdre 
ve kabul edılmiştJr. 

H ... , a k urumuna 

) üzde ~ki •• 
Ankara - Bursahlar bava 

kuvvetlerine yardım makaadıle 
veraıekle olan toprak ürünü 
nün yüzde ıkıye çıkaı ılmaaına 
karar vermi§lerdir. 

Artvinden 
şehrimize 
150 K1şılık kafıle 

geh) or •• 
Aıtvindeo boreye kadar 

•çılan yol müauebetale Art· 
•in - Trabzon )Olu açıımıı 
bulunuyor. Bu yolun themmi 
Yetini canlandır mak ve iki 
viliyet balkının daıma tema 

ıınnı mümkün oldui unJ göı 
termek ve b ılbassa Trabzoou 
aıuzu ziyaret etmek üzere 
bıılarında çor ub ' 'aliai bay 
Rtfık Koraltan olmak üzere 
buiraLıın ıoo hıftuıoa doi· 
ıu Athioden muhtelif meslek 
lcre mensup 150 kış ilik Hr 
i•file şe-bt imiz.e gelecektir. 
Kafıle Trabıondo iki gün ka· 
lac.ak, bu veaıle ı)e Trabzon 

Çoruh sporcu gençleri arasın 
da bir k rdeı teması yapıla· 
cak, Çoruh fudbolculan Trab 
:ton itlman oc ~ıyle bir miÇ 
1•pacaklardır, 

Gelecek k f lede üç dört 
ltiıili katlet takımı ve üç tane 
Pehlivan ve mılli oyunl r yap 
llıak üzere üç beş genç de 
beraber bnlua caktJr, 

Doğu ıl r z -1*< nma h re e~ler rŞEHİRDEl 
Çok yakında gündelik e<Yeniyol» da ... Zülmera Suyu bugün 

ak1yor •• 
.. Ye ( o f "un gün delik çıkmağa başlıyocağı gün artık fok yakınlo,tı • Yeni kafıt v 

mü r kkeplerini a lan gazetemiz, şimdi de , aipariı ettitimi: )'eni hurufatlarını b-.kliyo 
Zülmera &u }Olunun tamir 

ışı dün bitmiş ve ıu depoya 
akıblmlşbr. Bııgün de çeşm~ 
ler akmrğa başhım1ştar. 

H zir n FO '1/a.,ı'lda gündelik " Yeniyol,, unuzu bekleyiniz , 
• 

Köylerd" , K asabalarda Şehirlerde, bütim kalkınma , ileri gitme hareketlerini he 

gün " Yeniyo f" ıütunlarında tıdım adım takip edecekaınız . 
Degirmendere suyu 
Değirmendere suyunuu ha· 

cı m .::bmet mevkiindeki barkı 
son ya~mu;-1 rın tesirile yıkıl 
mış, tamir işıne başlanmıştır. 
Şarb y vekil:miz bay Kamil 
dedE oğlu yıkıl~u bu hark'n 
bir r n evvel yapılmasına önem 
ver ekte olup bugün tamir 
işini yerinde tetkik etmek 
üzere haci mehmet meYkiiae 
gitm ' şlir. Aldıiım1z habere 
görtı bu ıu yoluda bet alta 
güne kadar tamir edilmiı 
olacakt'1, 

" Yenirol,, özle) İp gözlrdi2iniz vıı daima okayacaftnız. özlü gazeteniz olacaktır . 

ilanları icin • 

Şımd den müra -

caatla y er a lm ak 

ve y e r tatmak 

lazımdır • 

Çok: kıyn:ı..etli 
bi= ese:r 

Yakın ve çok nmimi bir alilra ile 
t k.p edeceğiniz bu eser batt•a bata 
bir kıymet ifade etmektedir. 
Çok yakınd• _iİİDdelik (Yeaiyol) da 
bulatailDIZ bu &'Ülel Ye mlkem•el 
eseri beldeyiaiz. • 

eni mali yılının girmesi 
nıünasebetile Çoruh vilayetinin 

müke leflere bir tamimi 
YU TTAŞ: 

Yaşadığın memlekette se
nin şeref ve bıysjyetıni arz 
ve n musu r. u düşman! rdan 
k ozumak ıçın devıet pek bü 
yiı masraflar yP- p ıyor para 
b ıcıyor. 

Dcvletın bitmek tükenmek 
bilmez gözle gö üomez bir 
d 1.fıneıi yoktur bu maaraflara 
yine senın vereceiıu vergiler 
le ve yap&caiın yardımlarla 
yapar. 

Sahip oldugua toprak ve 
yapının malak otduiun servetıa 
ve kazancın devlete olan hı 
11elerini yıne ıiıın aeçtıiınız 

millet mecl ı si düşünmüş taıın 

mış ve n ıbayet kanun halinde 
ilio etmııtar. 

Diier bütün milletlere na· 

zarQn en az verıi veren ve 
buna mı!kabilde dünyada hiç 
bir ferdın ku uşamlyacaiı biı 

güvea ve üıtüolüiü nail olan 
türk valaada1ın1n t a birinci 
ve önemli ödevi ciimhuriyet 
kaaunlamıa candan bir istek· 
le hürmet etmek ve boyun 
eimektar. 

Demir 
Fabrikası 
Ankara - Z1franbolunun 

karabuk mevkiiode kuralacak 
demir sanayii fabrikaaıaın 
ilk iıyar binaları yapılmaia 
başlamııdır. 

llükreşte toplantı 

Ankara - Romanya, Çe· 
koılavakya ve Yu,ıoılavya 
saylav ııenel kurmay bıtkan· 
ları bu ayın oodördünde Bük 

reıte toplanacaklardır. 

Yugo:,lavyanaibi 
Ankara - Bükreşte bu • 

lunmalrta olan Yugoılıuya 
kral naibi dün Belgrada dön· 
mütdilr. ' 

Defterler üzeıiade yaptır 
dıgım wr ıtarinalarda her kö 
yüa bir keç ıenelik yergileri 
nin bekayada kıldıiı•ı öden· 
mediğiai gördüm. 

Üstünde ıen yuularan•zı 
kurduiuııuz malınızdan canı 
nızdaa emin olarak hiir ve 

ıerlıest gezip yaıadıiıaız türk 
ülkesinin düımaalardan ko· 
runmaaı yücelmesi ıenleamesi 
için vermeie mecbar olduiu 
DUZ pek az Verıiyi bile CÖy 
le senelerce ödememenize hay 
ret ettim. 

Biliyorumki Türk çocuiu 
yualarınR türelerine candaa 
baihdır. onu kendi varlaiıa 
dan bile daha üıtüa tutar. 

lıt ! bu esas kaoaatıar ha· 
ricinde iÖrdüiüm bu haU.,ıa 
sebeplerini arııtardım •e en 
sonunda anladım ki bu verıi 
itini ııe tahsildarlar tak,ip et 
mitler ne de yurttıılar ken 
d;li2ioden ıctirip vermitlerdir. 

Hiç birisi ödevini yapma 
mııtır. 

ÇORUH VALiSi 
-Aıkuı ikide -

Kız san'at 
Okulu 

Bu sene phrimizde bir 

akıam Kız sanat okulu açda• 

caktır. Bu okuldan mezun 

olıalar orta hhıil görmü~ 11• 

yılıcak Ye Biçki, Dıkif) t-41 
kıı, ey idaresi, çocuk bakma 

büyütme, yatırma, kaldırma 
ve çocuk bıfz1111buı gibi çok 

dersler okutturul11cıktır. aoy• 

Hl y•ıayııımıza büyük hizmd 

leri dokunacak olan du okula 

karıı f t brimiz iilelerinia ıim · 

diden ali"alanmalarinı Ye ba. 

zırlıkla bulua1..aılarıaı tıva:ye 
ederiı. 

Çok vakında 

YENİ~'OL' 

~00 

İRTİHAL 
Biraydın beri h11ta yatan 

ve bütün doktorlaraa aarfettik 
leri ihtimama raimen kurtu. 
lamıyan maliye birinci şube 
kazanç tabıil mea:ıuru molla 

bayoilu hay fai" dün akşam 
henüz genç yaşında tanrinin 
rahmetine kavuımuştur dok 
tor if adeslne göre F aikin bu 

hHtalıiı fareden gelmiı kanı 
zebirlemiıtir, ciddi bir imha 
ameliyesiae tabi tutulmHıDı 

daima yazıp iıtediiimiz fare 
aürülerinin bılkuı aıbbatıoı 

na1d tehdit etmekte oldukla 
rıaı maalesef çok acı bir mi
aalle daha anlamıf oluyoruz! 
Merhum Faik Nezih Haluk 
Çılııkaa aevilmif, iyi kalpli 
ıeaçlerimizdeadi. 

Merhumun cenazesi buiÜD 
öileden evvel çok kalabahk 
bir cemaat kütlesi tarafından 
ayafılboydaki eviaden kaldm .. 

larak Oıtabiaar camiiade na· 
mnt kılındıktan sonra bahçe. 
cik kabriıtanıadaki ebecli 
m.,dfenine tevdi ediim=ıtir. 

Muhuma maifiret diler 
ailesi erklQına taziyetlerimizi 

beyan eyleriz . 

Yer depremı 
P cızartesi günü ubabi ıaat 

yedı ıularaada ıehrimizde kın 
bir ) .:r depremi olmuştur. 

~ ümune hastanesi 
ıçin Ankaradan 
mımar geldi 

Ş ehrimizde yapılacak 200 
-2!>0 Yataklı modern numu• 
ne b , ıtaneainio k avak meydan 

semtinde kararlaştırılan yerini 
iÖr ek ve planını yapmak 
üzere • bbat vekaleti mimarı 
bay Fuat Aukaradan tıbrimi
ae g lmiıtir, Bıay Fuat evvelki 
aün gelir gelmez valim.ıi zi· 
yaret etmış , valimiz bay Rifat 
daaiıman sıhhat direktörünü 
Nafıa mühendislerini mıkam 
larına davetle hastane iti Üze· 
rinde etütler yilkmışludır. 

Hasburg 
Hanedanı 

Ankara - Par·ste çlkan 
Oenvıe ıazetesi Mussolini ile 
Avuıturyı baş'ukanının son 
ıörüşmc !erinde Habıburı ha · 
ned;m~nin bu ayın ıonlar1na 
doğru Avuıturya tabtini itı•l 
etme11ne karar verdiklerini 
yazmaktadır • 

GENÇLER KÖŞESİ 

Gençler için yer ayırıyor, 
Yazi müsabakası aç1yoruz ... 

Yakında ıiındelık çılt.acalı Yeniyolda (Genfler icin) ıütun• 
lar ay•rac:ılc yeni yetiıen va yetiımekte olan iıtidatİarı , tanı· 
,,acalı. tanıtacalı, .enf lıalemlt:1' araıında .)IC1%1 maıabakaları 
açacak, en ıü~el ya~anla~ın .ya:z.ılarıni her zün Genç/er lıöı•· 
ıinde neır•decık, ıenç ııttclatlarla çok meııu! ve alakadar 
:llacalı, yetiımel~rine hizmet edecetiz . 

<;en~ kalemler araımda açacaaımı:z. ( Ya:i müıabakaıı J 
Hı/;ay• miı•a&altaıile ba,liyc.cak alacaRımız yazrlar ınce bir 
di/ft.:atle aiç;l~c~k , üçüncü!• kadar hoz. ~' a 1ların hikayelerı 
(Gençler lı.öıeıınde ne,redılecek ve bu auretle hikaye müıab • 
lca.anda /uzananların yc.zılarmı daima iıt yecek ve beki' a 

' Ş ' J·d [ • • • J • l)'fCe• fıs . mııı en ı~nç erımn;e tavz.ı,,e e ıyo ruz: : birer hikaye ha. 
zırlaıınlar. Hılcayeler çalı uzun olmamalı Yeni.> oi'u ıı b · b le 
ıütananu ıeçmarnelidir • Hikaye mıiaabalıasına gt· "L uçla 

r h b · · · - d rece11 o an ~a.:z.ı_, ar 'da~ırhanın .rrınc~ 4ıtln.un en itibaren n:hayd bir hafta 
rçına• ı are anemrze ıon errlrnuinin /cizımae[J'n· 
h l -' l d • 15 1 ıçcen nus • 

a arımızııa yazı mrşıa a okayucu laram ı: ın b • dd · 
dar olclutundan bahiıle zamanın u:atılmaıın; ,:;u rı~ palı 
rin• 1aııların laabul müddeti 20 hazirana kada eme ,•,rı üze· 

r az;a.ı nuıtır • 
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ÜÇÜNCÜ DERS 

SINIF 
İNKILABI 

RECf.P PEKER 

Buharia hayatta doğu;u 
Deticeai elarak yapılan maki· 
ileler falarikalar daha ıeniş 
bir mahiyet alıyorlar ve tabiı 
kanetler yerleri i yavaş ya 
•aı buhara Yeriyorlar. Buha. 
rıa hayata ririşi yaiaız fabri· 
kaların sıeniılemeai yeni fabri 
kaJarın karulma11 el tezıahla· 
rınıa yeriae lıı:endi kendine 
iıliyea fora motriı'e çahıır 
makilerin vücad bulm111na 
aebell olmakla kalmıyordu 
Buhar aakıl vaaıtalarıaada 
keadiıini kabul ettiriyordu 
Basit buhar YIS taları bilb1111a 
deniz aıırı nakliyab yapacak 
••••talar halinde büyüyor 
YO dünya ürünlerinin ıtn11lar 
•tara. uzak pazarlara iÖlürül 
meaıne Ye yayılmaalna imkaıı 
Yeriyordu. Bundan başka 
bahar aı emekle çok ıey çı 
kanlm111aı ürüderın bir çeşit 
de olmuını temin ediyordu 
Bu her cepheden ıeniıleyip 
itci Ye patron münaaebetleriai 
derinleıtiriyordu. 

ROSERT OVVEN UN 
YAPTIKLARI 

1835 de dünya ekonomi 
ıinde adı çok aaılmıt olan 
Robert one1a isminde bir in 
rili:ı fabrikacııı timdıki teJak 
kilere göre ıoıyaljzm doktrini 
ıayılaa eaaıluın bir kısm1nı 
biııat itcileria cebir ve zoru 
olmadan kendi kttodine tatbık 
ediyor itci olarak kullıncı&ı 
yurttaılar1na ıefkatle muamele 
edi1or Ye yorıan hayatlarının 
iatediii ralaata aile Ye çocvk 
la11aıa bekledjklerıni çatııan 
Ye 4idiıea bu in1an yıiınıaın 

omumi iÖrüaüşünüo kendj 
duypla Yarlıiı üzerinde yap 
biı teairlerle t-.mi1a etmeii 
dütünüyor İf aaatleriaj ve ça· 
hıma tartlarıaı buna &öre 
tanzim ediyor fabrika dııında 
hayatlarım o zamanın icabla 
rana aöre yüı.lerini &üldürebi 
lecek hale aokmaia çallfıyor 
Robert onen un kendı iç 
duyiuıanua eaerı olarak yap 
tliı ıeyler biiibara iıcilerin 
patroaludaa zorla aldıldarı 
bar takım hakluıa baılanııcı 
dır Robert ovvea ua tatbık 
ettiii ıoıyalizaıi, 0 zamanın 
edebiyatı patri1aıkal kabaca 
ıoıyabzm clıye ııımledirmiıtir 

SlNlF ŞUURUNUN 
DOGUŞU 

Mıkine cievrinia açalmaaı 
maki11eD.in fon motriıle hıaan 
ka•vetleıiaC:ea baıka kuvvet
lerle iılemuj ve fahrika ürün 
&erinin yeni taalul nııtalarile 
bir tarattan bir t.ırafa aııbe 
ten çokça aötünılmui kira 
çoialb) or patı onlar ııı bırsla. 
11nı artarı7ordu Kir uttıkçı 
ihtiraıları kabaran iı sahiple 
ri inaaalık yüreiinde yer bul 
mııı liıım ıelen Robert oy-
YeD aa iDce duyiularındani 
müllaem olacak ve i1111nları 
birbirini ıever bir heyet hali
ne ıetirecek duyıularla hare 
ket edtcek yerde onun akı 
du11alarıa tatbiki yoluna gidi 
yorlardı te itcıler her iÜD da 
la~ fa.ı.la artan bir tazyika 
•l"Jor meseli İfci bir elden r::e olarak aldıiı parayı 
a " ıa kendi ıçtıjı YeJa 
aalaıt•i• kaDtiıalerdea alıf Teı i 
ıe ~ecbar edilmek ıuretile 
Otelu elden ıeri Yeriyordu, 

~ArkıJa ,.,_ 

Yeni mah yılının 

girmesi müna~ehetile 
-Beştarafı birde -

Devlete kartı vergiyi ver 
miyen borçlarını öd~1Diyen bir 
yurttaş Devletten hangi hak 
la ve hangi yü:ıle tüzüıı , yol 
mektep bir kelime ile hu:ıur 
ve saadet istiyebilir. 

Her külfet bir nimet mu 
kabilidir. bir lokma ekmelıc 
bite çiynemeden yani ufak 
bir çahşma olmadan yutula . 
mnken bu kadar büyük aa 
iliyetin karıılıinn ödememeje 
ia:ıkin varmıdu? 

Kanun vereceğin 9eriİYİ 
ıcnin geliriui , ıernıayeni adil 
mikyaslarla ölçtnkten sc.ora 
tayin etmiştir. onun için ka 
nunun emrettiği vergiyi zama 
oı gelince batta tahıildar ge· 
lip istemeden Devlet vezaele 
rine ödemesi her türkün en 
önemli itidir ve borcudur. 

Bu borcunu vermiyenler 
amirine itaat etmiyenler ıçın 

kanun bir takım cezalar koy · 
muıtur. 

Türklük şerefini, hayıiyeti 
her ıeyden üıtün tutmaıı icap 
eden her vatandaııa zorluk 
iörmeden ver meie mecbur 
olduiu vergıler iai eün 2'' çır 
meden ödemeıi kendi menfa· 
ah icabıodadır. 

Bu işte köy ihtiyar heyet· 
lerine düşen İf ve ıelibıyet 

tabıı la emval kanununda yazı· 
lad1r bu meclııler köylülere 
vergılerin öJeme z2man1a"nı 
derhal ılan edecekler ve t•h 
ııldar gelir ıelmez bekletme· 
den keııdıaıne ma:kbuz muka 
bıhnde tuhm ed,cekıerdır. 

T ahsılitın kanunen belıi 

zamanlarda yapılmaıını ye 
vaktında borçlar,aı id~miyen 

ler jçınde kanu 1ı i cualaruı 

c:ier hal tatbik edılmeıuu tid· 
detle ve bınat takıp eaece 
&ım. 

Uu emir kaza kaymakam 
lan ve nahıye müdürleri tara 
tından her köye gönderilecek 
her mükeUtfe tebhi edilece" 
ve herkesin göıeblieceii yer 
&ere yapıştırucııktan ba111a köy 
muhtarları tarafından lıaalk

aalatılacalıc ve ıonunda baDa 
malümat verılecektir. 

Mük.ellefıere iriıtirmek iı 
tedij'ım bu eıuh detlet ve 
mıllet ışlerıni deierJi ihatalı 
ve miidrık meaaı arkadaıları· 
mı bctabı.a hhıil itleriyle 
11liikad r oiaalara da tekrar 
lamıı oJuyoıum. 

Vıliyet ıılcrıyle çahımaia 
baıladıi1mdanbe:ri her fıraat· 
tan ııtıt..de ederek· bılhaaaa 
bu mevzua arkadaılarımla 

karı• karşıya buluadu2um za 
man ve yazı ile defcatla te-
mH etmııtım. · 

Feddakir, vazife perver 
ynrttaşların durmadan tenviri 
ve hele tahıilit ;fleriyle allka 
dar olanların her an koat·olu 
llıtmdır. 

Bir çok miaallarla bilinen 
ve hakikatı tekrarlamaktan 
ayrı bir zeuk duyuyorum 

Tllrk milleti fedakirdar. 
Türk vazife penerdir1 Türk 
borcana aadıktır, hele bu 
borç bu vazife kendi ıinuin 
den çıkan de•letiae kufi 
oluna. 

• 
At•türk deniatn aıd ço 

cukları bu büyllk varlıia liyık 
olduiumuzu ıöatereceiiz. 

Hepinize millet itleriade 
baıaralar dalerim. 

ÇORlJH VALiSi 

(YENIYOL) 

S P O R 

Pazar gii nü yapılan 

maçlcr 

Güc 4 Necmiati O 
Po::ar 6Una Cum•riyet 

Stadında idman Güci.ı-Nec· 
mioti takımları karıılaftılar. 

A1ac ıaat dört onbeıde 
• 

bay Aılan Atamanın idare -
ıinde Necmiıdinin akınıyla 
baıladı. Sonra Gıic makabil 
hticiıma 11efdi. Ve oyan bir 
zaman ilııi tarafın kar ıılıklı 
akınlarıyla deuam etti. 

Onuncu dakikada Güc 
ıoldan bir akın yaparak 
N-.cmiati kaiui önlerine ka· 
dar indi ve ıoi ic Hakkının 
ayafıle ilk ıayııın; yazdı. 

N~cmiatı bir oyuncaıanun 
ekıik olmaıına ratmen ~ü · 
zel oynayor, halıimiyeti niı 
bete" elinde tutuyor. iyi an 
laımaları aayeainde Güc lca · 
luini oldulı'ia ıılcı,dırı) orlar 
fakat. bühin goyreıleri boıa 
gibiyor 11ol çık.aramıyorlar. 

Güc!üler de zamaın zaman 
ço,arak Necmiati lcalui önle 
rtn• kadar iniyor Necmiatili· 
/ere hlılikeli dakikalar yaıa 
tıyorlor. Bu foıuılardan, bu 
0 J11nlordan bıri ae yirminci 
dakikaya raıtloyor ue Güc 
/üler yine ıol it; • Hakkının 
11iız.el bir kof c. vuruıuyla to 
pu telırar aalara takıyorlar. 

İkinci. ıolden ıonra bu far • 
pııma kıımen Gücün haki · 
miyeti altında nitiyor oalıtı. 
Ve yirmi beıinci dakıkada 
yine Necmiati lcalui önünde 
görünen GüclülerNıhadm fOk 
.ıüz..ıl bir fekitile İİfÜncü 
•ayılarınc yaztyorlar. 

iıu •olden ıonra boılıyan 
yajmur, ıayı11 iki bine 11aran 
ıeyircınin büyıik bir kıımını 

Jölıüyor dııarıya, buna rai· 
men oyan devam edi) or ue 
Necmiati hakimiyeti tamamen 
alıyor eline. Güc kalesi tth· 

Bükreşte 
Küçük antant 

Ankara ~ Bülueıte küçük 
antant devlet reiıleri aruan 
da dh yapılan ilunci bir top 
lantada Romanya baı •e dıı 
bakan!arıle Çekc;,ılavakya 
dıt bakanıda b1alunmuı ve 
ıünün bütün meseleleri iÖZ 

den ıeçiril'D•f Ye bu mue!e· 
ler üıeı inde ı am bi~ fikir bir 
lıii müıahede ve müıterek 
bir faaliyet tubit edilaıittir. 

Y ıeni F ranıız kabiaeai mec 
liıt• beyanaameaini okumuı 

ve itimat reyi almııtır. 

ADkara - Şehrimizde bu 
luamakta olan Yagoılavya 
devlet na:ıirlarından Şevket 
Behman baıün ıa:ıi muallim 

mektebiLi iımet P•t• kız e•ı 
titüıünü ve ııraat eaıtitüıünQ 
ziyaret etmiı çubuk barajıaı 
ıezmiıtir. Nafiamüıteıarı mi· 
11fir nazi1 ıerefiae bir çay 
ziyafeti vermiıtir. Şevkı ve 
ref ika11 akı•• izmire ıitmiı 
tir. 

Partıda 

Ankara - Cümhariyet 
halk partiıiade Bola ıayla•h 
tıaa aamıet ıöıterilea Ce•ıl 
bCb•i ittifakla aeçilmittir, 

likeli dakıkalar yaıayor. Kır 
mızı laciverclliler topu bir 
.zoman yeıil beyazlıların ka 
lui Ö'1ü.nden ayırmıyorlar. 

Fakat bütün gayretlerine. uf 
raımalarına hatta iiıtün oy 
namalartnu rağmen gol cıka· • 
ramıyorlar. Buna mukabil 
.zamon .zaman Ntcmiati kale 
ai önlerine kadar İnen Güc • 
lüler ekaeriyetle fınatı ka'iır 
m •yo ~ boı dö 1mıyorlar. 

Bir aralık Gücliılerin yine 
topu kaptıklarını ve ota:& y• · 
dinci dakikada dördüncü de· 
fa Necmiati kalaıine ıokduk 
larını tıörüyoruz Geri kalan 

ıeki.z dakika ıolıüz. 11eçiyor 
ue rnafın birinci l:ölümü 4 -O 
Gıic it hine biti) or. 

lk:nci bölüm beı orıda 
boıladı, ilk birk:Jt; dokihada 
Güc hakim oynadı. Sonra 
yedinci dakikada Necmiati -
nin 11üzel bir akı,la Güc ka· 
lui önlerine kadar inditini 
fakat ba pek güz.el ini,in 
go!ıiız. net !celendıiini 6Ördülr. 

Bundan. tonra oyun lıü çü 
cük cocuk/orm mahalle ara 

' 
larındo, ıokak boılarında 
yapt.ckları maf far gibi ıuclon 
.zeohıiz heyecanıız bir dur um 

aldı. Top adeta kendi illeti· 
le ıata ıola )Ürüdü ve 21 
kiıinin İf •ıkan illekıiz lao • 
ıuımaları dakikaları )'Utla 

ve üzdü bizi. 
Kırlur.cı dakikada _idman 

ıücün• penaltı ce.ı:aıı uerildi 

fakat bunu da ıole f•Dire • 
medi Necmiatiliier. Ve niha· 

yet oyun hemen hemen baı· 
tan ıona kadar .._heyec:an•ı~ 

ı•ferek 4 - O Güc lehine 
ıen aldı. 

HALiT MUZAFFER 

Kadın 
Tayyarecimiz 

Ankara - ilk kadın tayya 
recimiz Bayan Sabaha Gö"çea 
dün tayyare ile yeıilköyden 

buraaya ıeJmiş ve uçak ala· 
nın da vali kumandan bir çok 
mektepliler •e türk kuıu ta. 
!ebeleri tarafından kar11lanmıı 
ve kendi11ne buru belediyesi 
namına hediy~ler verilmiıtir. 
Atatürkte meydanda bulun • 
muılardır. Bayan ıabiba ay
rıca .buua ve ulu dai üıerin 
de bir uçuf yapmııtar. 

KİTAPve KİI'APCILIK 
Vakit e•i tarafından ayda 

iki defa neıir edilen bu mec · 
•uının onbiriaci aayııı ıayd 
nefiı olarak çıkmıfbr. 

Bu aayıda ya banct mem· 
leketlerde çıkan bir çok ki· 
hplardan bahsedilmektedir, 
Fakat en ziyade nazarı dik· 
kab ce b eden bu mecmuaya 
ili ve edılcn PUL ve PULCU. 
LUK kıımıdır. Bu kııımda da 
dünyada yeni çıkarılın poıta 

pullarından babı edilmekte 
•e a Yrapa pul m•rakl.larınıa 
da adrealeri verılmektedir. 
Kitap ve pul meraklalarıa ı 
tani7e ederiz. 

• • 
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\ SEVMiŞTi ) 

1 ~~bi~~~!~~ 1 
{ Yn: Darma, Türkmen o;la l 
~ (29) _) 

-· Canım ben bu alım 
ıatım muamelelerini bıyalba 

nemde y•pdıktan ıonrA kime 
ae z.ararı var. lıöşkü şurada 

alayım, burada şöyle t ıüsle • 
yim, böyle boyat~yim diye 
düşünürken unu :lur ıidersin 

22 
Yılmaz her gece alt kat 

taki komşuları ııyarete gitme· 
ii idet etmiıti. ihtiyar amca 
Yılmazın y•lanlarına eyideu 
e iye ahımııta. Haftada bir 
kaç güa onu yemeie de ah · 
koyuyorlardı. Fakat bunun 
budceye fayd11ından ziyade 
zararı dokunuyordu. çünkü 
Yılmaz yemeie i'•tmek baha 
nesile ı~k sık lnravatlar. eldi· 
venler alıyor, batta geaç dula 
ufak tefek hediyeler ıet&rme· 
yi bile ihmal etmiyord11. 

Sedat buıünlerde Yıldız · 
dan 11k ••" mektub aldıiı 
içia pek mesuddu. Yılmazın 
bu hobbahkların1 hoş iÖlÜ • 

yordu. Genç adamın Yıldız 
bakkındaki ümidleti ıittikçe 

ar•ıyordu . ieaç kız günden 
ıtüne artan biır ıadakatla onu 
bekleyordu. 

Maarif dairesi Sedadan 
ıayret Ye faaliyetinden pek 
memnundu. Tecrübe devreıi 
olan sekiz rıyan hitamında ken 
diıine behmebal yükıekce 

mHşh aail bir m•allimlik vere 
cekleriıai ümid ediyordu. 

Sedat bir cuma ıünü yıl 
mızı pek memnua ıtördü, 
delikanlı sevincinden yeriade 
duramıyordu : 

- Hayrola... e7i bav.ıdiı 

yar mı ? diye ıordu. 

- Soımı Sedat ..• Se•ıili· 
me i:i3l Af k ettim .. , pek ü • 
müd baht bir cevap verdi, 
ailem nezdinc döadüiüm va 
kıt iıdıva~ edeceiımııı ıöy -
Jedim,,, 

Sedat dargın bir tauurla.: 
- Sen böyle olmayacak 

o idlarda bulanmafa, yıi.z•ri:z.· 
c:e yalan ıöyllmef• hif utan· 
mıyormuıun, dedi. 

- Amma budala•ın •• • 
Jat. • lnıan bir ıö.ıii karfı • 
ıınıialci inıanı aldatmalı malı 
ıadile ıöylerıe yalan olar. 
B•n ona oldatmalı i~in oaııi 
etmiyorum iti ... 

O halde ? 
- O haldeıi IJar mı ca 

nım l Kadın ı6:z.lerime inan· 

mıyor. Fakat inanmıı •ibi g6 
r&inıiyor. bö,,le bir iımiıd• 

malik 11ibi g6rünmeden iten 
di•ini kollarıma atar•a ayıp 
olma~ mc ? 

- Banlar lıarııık ıevler .. , .. 
- Senin baıiı lcafan icin 

• 
lıarı,ık. Fakat. haddii7.ıdind• 
6 ıyet tabii, makul bir baha.• 
ne. S•ugilimden bir kac tan• • 
6uıe 'ialdlm... bir daneıin• 
hemen hemen malıabele etti. 
Biiyülc bir maoaf lalcıyet d• • 
filmi ? 

S•dat fiiler•lı : 

- Ne ı6yleylm,.. Allah 
iıldh etıin, d~di, 

- Arlıaıı 11ar .. • 



Pulataneye gelecek 70f? ton 
tuzun kayık ve h~n:ahye 

eksiltme temdıdı 
inh · arlar baş müdürlü~ündeıı 

1936 vılıDda pulataneye gelecek 700 ton tuzun kııyık ve ham· 
mıliye -münakuu1DıD bir ay içind~ pna!~ı.kl~ !h le

1 
edılmek 

üzre 3g 6 936 tarıbine kadar temdıt edıldıgı ılan o.uuu_r_. _ 

Acele sc:ltllk 
mağaza 

Çuıı caddu:nde Andelip 

Tuhafiye maiuuına bitişik 

129 numarala mafna acele 

ıatlıldır. Almak i•teyenlerİD 

Yeniyol buımevine muracaat. 
ları .. 

Kiralık hane 
Fevkelade nezareti haiz 

mülı~m mel bir hare zeytünlük 

•oha'J,ındc: ve diger bir hane 

hacıka.,m mahallesinde ica· 

ra verilEcektir. Elektrik ten• 

rJirati oe sulorı vardır talıp

lerin dede oğ'u S mi rJe 

Hamiye marccaatlrırı .. 

(YENIYOL) 

Ustalar ve 
kalfalar 

Fenni ehliyeti haiz 
olacaklar 

Beiediye 
ri y asetiııden 

~ehirtle çalışan her 
türlü inşaat usta v~ kal 
f:ılarının fenni ehliyeti 
haiz olmaları lazım gel 
d1ğlnden şehirde jş ya• 
pacak usta ve kalfaların 
belediy~ye muracaatfe 
rtıhsat almaları ve ruh
sat sız olanların çahştır& 
Jmıyacakları ilanolunur 

----

Bütün bu kalabalık 

Adres • • 

.d. ? nereye gı ıyor .... 
Bir harika olan 

1936 Model 
16-2000 metre radyosunu görrne~e. 

Pulatanah kardeşler 

Mina Fon Barnhelm 
buralara &elmek zah•etleriae 
kalmazdı. 

Froylaa - Mektabaaaıa 
mu ? Evet babrh1or•• bau 
bir mektub ıaader•itt!aiı. o 
mektu b naıılda ? 

YAHUT 

Askerin Talihi 

B F oıatelbaym - Kont fon 
ıabz.l mi ? o avdet ettamı? 

1 it F royla11 - Harp karııık • 
~· ··~· oaa da italyaya aevkd 
t~:tJ, ~lciD ıalb ODU feri fe• 
d i ( felbaymin diitiinceye 
•lclıtıaı 16rince ) dalıınlıt ... ,,.,z 

TeJbay• - Diı merak edi 
Jordıak ki oaua ıiditi ıvlea • 
:•,~i1ı İ~ia ea ıedit bir maDİ• 

•4ıcıktlr. 
c. Fe~tıllaıy• - EY1eame • 
... , •••• ? 

F roylan - O ıizin ark1ı • 
daıınıı, medibleriniıi iıiden 
ve bir çok variıiniıı intihap 
kertesi olen ıizia yüıünihü 
ıCSrme1' lçia hummalı bir arzu 
ıöıteriyor bir amca olarak 
ve beai ıiıe .ermek içia bir, 
bir baba olarak ıeliyor. 

foıtelbaym - Ab ıayın 
b•J••· N:çin mektuauma oku 
madıDıı ? Niçin okumak iıte· 
mediaiı olrun1dıa11 evlenme 
j• ıiı de r•ıı obarduıu o da 

F ranıiıka ~ oaa '• 
mak mı ? S!ı baaa De t•• 
hiliraiaiı ıevfili telb•J• ? 

F ontelha1• - Naaaıua 
bana emrettiiindea bqka 
birıey yızmıyor••· 

Froylan - Bca ıiıi teYeD 
namuıla bir kızım, beai yan 
yolda barakmayıDIL tabü baaa 
da ı · ze nama• emreder. elbet 
mektabu okumak iıterclim 

likia okumadıkları•ı fİ•cli 
ıiıdea ele itidebiliria. 

Foıate)bıym - E•et ıiı 
011a ititmeliaiap. 

F ro7laa - Ha1ar oaı bir 

3 Sayfa 

Arpa ve Eaman eksiltmesi 
BELEDiYE ENCÜMENİNDEN 

Tanzifat hayvanlarının bit senelJk yem ihtiyaç 
ları olan 7300 kılo arpa ile 8000 kilo samanin 
miibayaası onheş· gün ıniiddetle aç1k eksihmeye 
konulmustur. . 

Eksiltme 12•haziran-936 cuma günü saat 14 
de icra eJılecektir. 

isıeklilerjıı muhammen bedel üzerinden yiizde 
yedi buçuk muvakkat teminat tutarı olau 45 lira• 
lık makbuzlcırile ticaret odasında nıusaddak ,·e.si. 
kalarileeayni günde encümene muracaatları ilan 
olunnr. 4-4 

Sevk edilecek jandarma 
eratının eksiltmesi 

TAAZONJANDA MAKONAK 
KOMUTANLIGINDAN 

1 haziran 93<) gününden 3 J mayıs 937 günü 
ne kadar bir sene müddPtle 1 rabzon<ian erzuruın, 
ve erzincana sevk edilect k jan-iarma eratının nak
li} atı açık eksiltme suretile ~O mayıs 936 günün 
den itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko 
nulduğundan taliplılerin şartnameyi gormek üzre 
her gün konak komutanlığ1na muracaatları ve 15 
haziran 936 pazal"tesi günü saot 14 ih. le edileceğin 
den teminat muvakkata olarak 155 lira 44 kuruş 
luk vesaikle beraber kanunı i kametkabla ı'.'ıııa ve 
ticaret odasına kaydlı bulundu {1arı&a dair vesaik 
le bırlikte muracaatlan ilan olunur. 4-4 

Eşya nakliyat e: ksiltmesi 
TRABZON JANDARMA 

Konak Komutanğından 

1 haziran 936 gününden itibaren 3 L mayıs 
937 gi~nüne kadar bir sene müddetle trahzondan 
gümüşane erzurum erzincan kemah pilömer ağrı 
KarR van erciş kızılı dizeye seYk edeceği jandar
ma eşyaaıoın aç k eksilt"De sun~tile 30 mayıs 938 
gününden itibaren 15 gü '1 müddetle münakasaya 
konulduğundan taliplilerin şartnameyi görmek iste 
yenler her güo konak kt>mutanlığına muracaatları 
ve 15 haziran 936 pazartesi giinü saat 17 
de jandarma konak komutadls~ına teminatı muvak 
ta olarak 47 o lira 80 kuru~luk vesaik le ve kanunu 
ikametkahlarıle ve ticaret odasıtıda kayitli oldukta 
rına dair vet1ika ile bir likte muraca'itları ilan 
olunnr. 4-4 

Acele satıhk hane 
lıkender pııa - freakbiıar malıalleıinde. kandıJkaya 

ıokaiında llç katlı denize kartı yoro~a kadar fnkeli 

de nezareti bıiı dört oda bir matbak bir ahır ve bab 

çıy i mahte•ı numarala hane aceie sıtlıktar. rörmek 

ye almak iıteyenler aemercilerde röncü mütekait yüz· 

laaıı laay ihıaaa mnaracaat •tmeJidir. 1 - 6 

daba itltmeie ilham yok. kea 
dilitindeD aalatılır. Beni iıte· 
memek laaıuıunda t çirkia bir 
•laazıaya mlıteit ıörOnGyor 

ıaaaı. Bilirmiıiniı ki bıyabm 
bitım bnlaacaya kadar tab • 
kır edilmiı kalırım 1 Memle • 
ketimin adımları beai parmak 
i~ 161terirler. « bn odur • 
di~ekler ba o Froylan barn 
bel• dSı ~i keadiıini betea 
•it seaı:n oldata içia kahra· 
Foatellaı1me malik olmak isti 
yor. Saaki kabraman innnla · 
ra para ilemi malik olunur 1 
cli1ecekler çiakl beaim •~•· 
leketlilerimiD bepıi nana b ı • 
aet ederler ıira zeaıiaim. Bu 
iaklr olaaamaı ; Llkin ba 
c:laeti lafç bilmek iıtemiyoraa• 
ı•ı ki ben ıyDı umanda 
old,kça •1i bir kııua elaliaı 

• 
kıymetliyim doiru deiil mi 
Telbaym ? 

F onteJbaym - Evet eYet 
nyın bayan ba huıuıta ıiziD 
bemJebrileriaizi taaıyoram 011 

lar ı'ze iıten çıkarıl•ıı nama 
ıu rencide edilmit bir ıu1Qa1ı 
bir aakatı, bir dilenciyi ..f evka 
lide kııkanacaklar. 

Froylan baıü• ö?leden 
evvel hep ı'zden bahıu)uua • 
yordu ? Y aalıt anlamadıa, 
evi fena birbiriae karııaıaı ol 
duiunu itidiyoıdum. bualar 
üzerine bizi yıkından tenvir 
ediaiz l iıden çıkarılmışıınız 
ha ? Böyle itidiyorum. z~nae 
ders ~m tabınanaı dıiılmıı 
naaıl oldu da 1:zia gibi biz • 
meli 2ö1ülmüı bir Abayı ah ~ 
koymadılar ? 

- Arkııı ••r -



Eşya satış 
artırması 

Def terJar Jı ktan 

Postahane kar1111nda hazı 
ne(maliyeye ait depoda ınev 
cut mübtelif eıyalar 10 6 936 
Çarfamba günü saat 14 de 
P~fİD para ile aç:Lt artırma 
ıaretile aatalacağındaa talip 
olanlaran ~öıterilen sulta 
hazır balunmalarJ, 4 - 4 

İLAN 
Trabzc-,n icra daireainden 
Açık artırma He par•y• . 

çevrilecek ıayri meokulun ne 
eılduiu 1 dönüm 3 evlek fın 
daldık 'fe 5 dönüm fındıklık 
2 dönüm fındıkhk. 

Gayri menkulun bulundu 
tu mevki maballeıi ıokaiı 
namaraaı Y omrnnın komera 
köyünde tapunun kinuaisaoi 
928 t. ve 37 38 39 numrola 
rıada 

Takdir olunan kıymet 
1 döaüm 3 evl~ie 130 lira 
5 dönüm 150 lira 2 dönüm 
220 lira 

Arbrmanın 1• pılacaiı yer 
sün ıaat Trabzon icra dairesi 
iaüade 1o·7 -936 cuma ıüaü 
aaat 14 - 16 

. .. .. . . . 
. . . ' .. .. ' .. 
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Fennin Ensen keşfi 
,.- KATiYEN TEHLİKESİZ -Soğuk hava dolabı da buJundu .. 

Dolabınızda vukui muhtenıel arızalar netic.e
sinde , jntişar edecc·k s1hhat ·ı muzır gazJar , 
gece Fizi tatlı UJkurıuzda ansızın bast!rabilir. 

S 1 Soğuk hava dolabrna sahip a;;:sr- erve o 'aoiar ' bu tehlilreye karşı 
hayatla11D1 si2orta c:ımiş olurlar , 

SER\IEL Soaulı h~va clolopları, diğer 
mcırkolarda kullanılan An-onyak , A•id Sülfürik oe 
Aıid Karbonik gibi zehiı li gazlardan bü•bütün b. ıka 
oe irı&an vücuduna lırc;bir :ıororı dokunmayan bir neoi 
,az kullanmaktadır . 

Servel Elektırikli foğutma dolab~rıın 
fevkalade sağlamlığı ' onun kalbinde ' ) ani 
kompressöriindt:<lir . 

Mncut buz dol~ plan içinde yalan: SER VE L 
de SEK M AN L 1 kompre11ör vardır : Bu 
sı&yede hem dolabJDıun ömrü uzar, hem de cereyan nr· 
fıyahaın büyük bir iı11mını tasarruf eder ... 

• 
1-lıbu ıayri menkulun 

artırma ıaıtnamui lo 6·936 
tarihinden itibaren 936-106 
ao. ile Trabzon icradairuirı in 
muayyen namar111ada herke 
aia görebilmesi iç'n açıktır. 
iliada Jazılı olanlardan fazla 
olanlardan fazla malumat al· 
mak iıtiyenler itbu ıartarıme· 

Gayet çabuk bu~ yapar, İ•tenilen •oioh'ak derunini bulunca kendiliiinJın Juı•r , 9 •Ürat dereceli •oiutma ayarı 
oardır; bu~lar otomatik •urette tedrici olarak erir, emıalinden daha ~enı, ve deha iÖ•te.riıliJir • 

UZUN VADELİ SATIŞ ..• Kataloğ ve tafsilat isteyiojz 

SEZGİN Trahz·>n ve Havalisi acantası : ABDULLAH 
Teli S ıalct Trabzon 

• · " , • • i' •. ~--
Kira artırma 

• 
Je Ye 936.106 doıya Duma bedeli muhammen kıymetin 
raıile memuriyetimiz:e mura· yüzde yetmiş betini bulmaz 
caat etmelidir. veya sataı iıteyenin alacaiına 

2-Artırmaya iıtirak için ruchani olan diğer alacaklılar 
yukarda yazılı kıymetin yüz. bulunupta bedel bunl:mn o 
de yedi buçuk niıbetiade gayri menkul ile temin edilmit 
peJ Ye ya milli bir bankanın alacaklarınıD mecmuuadaa faz 
temiaat mektubu tevdi edile laya çıkmaıaa en çok artıra· 
cektir. 124 nın taahhüdü baki kalmak 

3- ipotek 11bibi alacak üzre arbrma on beı JıÜD C. aha 
lalarla dii•r alikadarlarıa ve temdit ve onbeıinci ııün 25· 
irtifak hakkı ıabiplerinin ıay· 7. 936 cumartesi günü aaat 
ri •~Dkul iizerindeki haklarını lo-12 de yapılacak arbrma· 
haıaıile faiz ve maaraf a dair da bedeli aatıı isteyenin ala 
olaa iddialarını ııbu ilin tari· cai1na ıuchani olan diier ala 
hinden itibaren yirmi ıün için cıtkhların o ıayri menkul ile 
de e•rakı müıbitelerile birlik- temin edilmiı alacakları mec 

VEN İV OL 
Bütüa yeniliklerine ve 

yükleneceği yeni maaraf 
ve külfetlere rağmen ol.<un • 
maalnı ~e ~ öyiere kadar 
yayılm11ıaı t e m i n için 

100 
Paraya satılacaktır. 

Bundan bııka 

YENİYOL 
ilin fıatlarında da mü . 

him teuı1lit yapmaktadır . 

le memuriyetim ize bildirmele· muund.-;ın fı zlaya ç1kmaf ıar detle artırmaya çıkarılıp en· 
ri icap eder. Akıi halde bak tale ençokartırana ihale edilir çok artırana ihale edilir iki 
ları tapu ıicilile 11bit olmadtk Böyle bir bedel elde edilmez ihale araıındaki fark ve ı~· 
ça ıabı bedelinia paylışmaa •a se ıhale yapılamaz ve aatıı çen güuler için yüıde beıten 
elan hariç kalırlar. talebi düşer. hesap olunacak faiz •e diier 

4- Göıterilea &ünde artar 6-Gayri menkul kendiıi zararlar ay1'ca bilkme bactt 
maya ittirak edenler artır11>a ne ihale olunan kimıe d~~bal kalmakıııın mcmuriyetimizce 
ıartnamuini okumuı 'fe lüzüm 'feya verilen mühlet içinde altcldan tahıil olunur, madde 
lü ••IÜ'mat almıı ve bunları parayı vermezse ihale kararı 133 
lamamea kabul etmiı ad ve fubolunı rak kendiıinden ev Satııa çıkarılan yükarıda 
itibar olunurlar • vel en yükıek teklıfte bulun- iÖıterilen lQ-7 936 tarihinde 

5-Tayın tdil,n zamanda an kiaııe arzetmiı oıduiu Trabzoa icra memurluau oda 
rıyri menkul üç dt.f a bıj'rıl· bedelle almaj'a razı olurıa ıında iıbu ilin ve töıterilen 
dıldaa ıonra en çok a;tırına ona razı olmaz veya bulun1r1ız artuma ıartaamui dairesinde 
ihale edilir Ancık artırma H hemen on bet ilin mlld· ıatılıcaiı ilin ohuıur. 

--~----~--~~-=.;;;._~~--.!-.----------------------

Gayri menkul icar artırma temdidi 
Mahallesi 

Eıvak 

• 
» 

Kasını ata 

sokağı 

ğolu oğlu 
)) 

. 
nevı 

mağaza 
)) 

m.n. 

35 
39 

)) » 37 
sar af » 3 

uzun sokak dük kan • 24 
• ~ .J 't D 23 
ıs en.ıer p. meydani şarki oda 602 

DEFTERDARLIKTAN 

kiymeti muhamm<-nesl 
Lira K. 
6n 
5o 

loo 
82 
18 
25 
4o 

T . 

M 

' 
' 
' 
' 
' Rus 

Yukarid~. yazi~i gayri ınenkuJatın bir senelik icarlari 15.6•936 tarihine 
k~dar. on .gun müddetle temdit edilmiştir talip olanlarin yüzde yedi buçuk 
~ıbo~ıtoJırıJe saat 14 de clefterdarhga muracaadar! 

Fatıh 
F•tih 
Fatıh 
Fatih 
Çarıı ç ,,,. 
H. ali 

" Kuım aia 

" Ya•uz 
» 
» 

Mu11p11ıa 
» 

Veıind evkıf 
Saraf ıade 

" ,, 
Amasya 
Bayram bey 
Liika hanım 
Müftü ,. 

,. 
Oflu oğlu 
Haaan •i• 
Muıtafa paıa ,. 
İluahim 

» 
» ,. 

Semercıler ,. 
Hamza pııa 
Jakender paıa 

• 
" .. ,. 
» 

Ayafilbo 
Yenicami 

• 
• 
" Emine koca;a 

Molla miri 

Çırıı yenicami 
» 

Haci ktı11m 
Orta h. camiikebir 
Tarakcılar 
Kemer alla 
Çarı• camii 

» 
» 

Semerciler baıı ,. 
lıkenderpııa 

• » 
lskenderpııa 
Ortah'aar ,. 

• 
Am11ya 
Semerciler baıı 
Haci kHım 
Sat pazarı 

., 

" Batpizara çıkmaz 
Soğan pızarı 
Tarakcılar 

» 
Kemer altı çarfı 

» 
» 

Semercil~r dibi 
Soi'an pazarı çarıı 
Semerciler dibi 
Çarıı kum ıok•i• 
Terziler 

• 
• Meydan 

Terziler 
Ayafılbo 
Akçaabad 

• 
çar fi 

n 
tt 

Semerciler dibi 
Y enicumai zir 

ilanı 
Mıiazı 1,17 
maiaza 2, 19 
hamam 3,7 
Dü\tkin • 6, 13 
maj'aza 25, 7 
maiaza 27,4 
dükkin 41,5 
dükkan 42,7 
Dükkiu 43, 9 
mr ğaz1 45,4 3 
maiaıa 46,4S 
Dükkia 49,2 
Dükkia 50,9 
Dükkia 51, 11 
maiaıa 55,24 
m•ğ•za 56,'26 
miaafarhaoe 83,84 
mi11firhane 1,6 
Furun 2,1 
Kab ve 3,4 
hane 13,54 
ma~aıa 34,73 
bıne 76.70 
DükMin 89,6 
Dükkin 9o, l 
Dükkln 9; ,2 
kahve 108,lo 
Dükkin 147,25 
mağıza 18o,11 
maaaza 181'13 

,, 192.54 
" 193.69 
• 194,34 
" 195,36 

Dükkia 2oJ,24 
Diikkin 2o5,2 
maiaza 216,6 
Hamam 237,26 
tat baae 24o,28 
kabyedolabı 241,22 
Dükkln "243,26 
babve 245,246 
Dükkla 251,26 
Hane 266,21 
mat aza 276,61 

• 277,61 
" 218,61 
tı 281,61 

Dük kin 292,22 
baae, bahçe 73,74,75 

• • 
EVKAF iDARESiNDEN : 

Yukarida ynılı K•yri aukul •k11Ju 936 ıtuıi için ~ir• 
larmık üzue utıı a:aya ~ cı ula uıhır ıhılui l~ hı ıiun 9!6 
cum• aibıü 11&t onkııde E1kaf idaruiı:de Jıpılıcakdır. iıteyeD 
ler temiaat J''" •ile k cııt ~· E~~ıf i~ıruiııe Jtla:~lui. J::.:l 


