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~------eu GÜN ZAFER VE TAYYARE BARAMIDIR------~ 

30 Ağustos: Vatanın kurtulduğu, kıyılmak istenen Türk 
istiklaiinin kurtarıldığı, Türk milletinin dünyayı lal ve epkem 
bırakan irade ve iman kaynağının taştığı gündür 

---...-=----... ------------------8 Q yük Moskova'da Almanya ve Yeni tayyare-
z a f e r Fahrettin paşanın Fransa lerimiz 
30 Aiuıtoı : b&,tlc Türk 

.Wetiaia yetittirdrii büvü" 
Galiaıa k unaaadaıt altındaki 
'ttiylk ordumuzun. btiyiik za· 
ferini kazaadıiı Kiin budur 
ltt• 1 Biliyoruz : Her yal 30 
Apatoa T6rk vatanı battan· 
~ .. cotar ve çalkanır, katlıo 
erkek , ıeaç ihtiyar bütüıı 
millet derıa bir vecdü laeye. 
cu içiacle kalar • 

Ba ııa, yine o büyük , 1 • 

fe~ yat d6aiimüdilr , ve işte 
millet, yer yer zaferinin bay· 
ramıBI yaııyor , büyk kurta· 
ncaaaaı, 8iylk ordaıunu min· 
ilet Ye IUr••la ıebcil edıJor. 

Yallar ıe~takçe 30 Ajuı· 
ı.. zaferiDiD azameti daba 
çok anlaıalmakta , Ye bu za
ferin kabramanlarana karıı 
duyalaa minnet ve tükran 
biıleri daha coııun bır ıel 
aibi daha çok kabarmaktadır 

Bu lıiyük zaferin mina ve 
•abiyetuu Y"lnız 'für& tarahi 
dei•l, biç üphe yok Ju, cıhan 
tarılaı de ea yiiH .::k takdır1er1e 
kaydedecek, Türkün kılbinde 
J••aa vatan ateııyle Türk 
G~zıliaia •ihıgüıünden doian 
iıtaldll liineıı yar anki aeııl!er 
~e miUetler ıçın eD kıymetli 
ımtıaal ö!oeıi olı.caktar . 

~abramıa miUet , büyük 

~ Ye biiyü' ordunla 
ıatediii• kadar öıiinmek bak· 
11.aclar •• 

BEKiR SÜK0Tl 

Vatandaş! 
01a i"i yıl evvel buıüoü 

6t6a : 30 aiuıtoı ! 

VatJndaş ! 
Seni kurtaran kahraman 

•rara bataraıını unutma ! 

V .. tandaş ! 
Melimetcilr. iıtiklil aan 

ıa·11 adı z kahramanıydı 
biz ele iktiaadl iıtıklAlın ad 
ı •llcab t .eri olalım ! 

Vatandaş ! 
Si1ut clllllllupıaara iktiııd 
dumlupıaarla temamlayalaml 

beyanatı 
Moıkoua 21 • Tiırlı a•· 

lıeı i heyeti r•iıi F ahrettin 
paıa aıalıdaki beyanatta 
bulu .ımuıtar • 

Büyük Sooyet Ruıyaya 

ilk defa •eliyorum odeıa Ja 
haltkımı::r.da 6Ö•ferilen iıtıı· 

ncıı kabul iki millet araaında 
lı.i mcinaH:>atta daıma fOla· 
tan •uuudı bir /cerre tJalaa 
ıö.termeaıetir uki farlık 

ımparalorlulı Raıya•ında bu· 
na benzer laif bir ıey meoeid 
olma"dı • lla mii11aaeo•de 
Turkiy•tl• M. V.ır1ouiloflcı 

olan çoJı mnat malalıatımıaı 
hatırlayoram lcendi.U.e 6ıiyM 
1 arlı ordaıu nnmınca lioıtflll• 
Hiamlarımı ue tebrüılerimi 
yollarım • 

Arkada,larcm doıt mem• 
lelıetin ınJulôpcı laallıuu ildi· 
•adıyatınlialııi yarat,eı lıura· 
laıa ue lı.adr•di lcı:zıl orday• 
daha eyi tanımak im'4inına 
malılı olmakla llalatıyartlır • 

Muzakereden evvel mi 
sonra mı yapılacağı 

meçhuldur 
T olıyo lO e Aıalai •aze 

teıi Japon lailuimetinin •ayrı 

reımi o/aralı Vaıın.ıon "•· 
niz mualaedeaini f .,laeliecefi
ni "cızmalıta meulenin 1 ue 
y• 11 eylül de kabinenin rea 
mi hır kararına ba llanaca· 
fım i/due dmelıtedir muahe· 
denin reımen de f Pllaedilece• 
ti ıüplaHizdir yalnız banan 
•elece/c teırinieouelde Lond. 
rada yapılacak mu:r.akereler· 
den euoel oe ıonra mı yopı
lacapı mechuldür Japon de-
niz mahafıli muahedenin da· 
ha evuel lnlaedıbrıuine itiraf 
t::ırclır • 

Tamamen uydurma 
Moıkoua 29 • Tc• ojan 

11 bildiriyor : Dempo tıu11n 
iamindelıi Japon ojan11 Sou· 
yet hükfim•tinin Çin ıarlı 
ıümendüferindelti ycliHi me 
mıırları 6•ri ~atırdıfc laalı.lı111 
da bir hab•r n•ıretmiftir taa 
ajan•ı tarafından Hldlaiy~ttar 
malıafılden alınan malumata 
6Öre bu haller l•mam•11 ay. 
darmad•r • 

Berlin 28 e Alman iıtibba 
rat büroıu bildiriyor : 

Gazeteler evvelki güa yapı· 
lan sar tezahuratından babae· 
derek diyoıki: bütün Alman
ya M. HıtJerıa ilk defa olma· 
yarak teyit ettiil umüde itti· 
rik etmektedir bu ümit F ran 
aanıD sar meselesinin hallin· 
den ıoora belki m'selelerı 
olduiu ıibi ıöreceiı ve Al· 
•aaJ• ıle lıalaıuae Dir ıulb 
aktedeceıidir F rauız politi· 
kail için ıar ıakinler•nın Al· 
mu luuiJab dolay,ı le kay· 
bedumit bir Yaziyetw fakat 
ba .. kıaiena açık arzuiarı 

cliriat bar ıurette tt •bit Ye 
laabıaae bır ıurette tatbık 
edıldıkten ıonra de vamla bir 
aaUıun temel tafl ve iki büyük 
komıu memket araıaada ıfm· 
frfia bar iktıaaai mub•dtleria 
köpriiıa olabılecekür • 

Müıir Fevzi P~. liz.nin 
almış olduğu tebrı.k.lere 

tehrık ve teıekkürleri 
Ankara 30 e Büyüle er· 

lc.tnı harbiye Hiai müıır F eu ~i 
paıa laaaretl•ri yiil11elc zaf e· 
rin on ikinci )'ıl dönümü mü 
naacbetile ordu namına almıı 
olduıu re1mi o• hu•uıi teb· 
rilcler• ayri ayri eev.ıp oar· 
melı mamkci.1 olmaclılından 

mulıa6il tebrilı uet eıeklıiirle 
rinira iblcttına ana.ılolu oja.,· 
aınc taHit buyarmuılarfiır. 

Bfr kaç yüz hin sene 
evvel yaşı}"ordu 

Eıun :\O • Mülhem cioa 
rııula yapılan inıtıal eına11n 

da talıriben Hkiz metre de· 
rinlifinde e••İm bir havoan 
iıkeleti baluramuıtur ~ bu hay
oc:ıın bancl ~n bir kat; yüz bita 
ıene evoel yaııyorda • 

iRTİHAL 
Ser maıtantik Hakin beyin 

kerimeleri bıaım din Yefat 
et•'f, namazı sae1claa cami· 
aiade kıbaclıktaa •onra inöaii 
mez-rhiıaa defa edihaiıtir. 
Hakkt bey Ye aile1i er lıiaın• 
tııi11t be1aa etieriı • 

Ad konma merasimi 
bu gün yapılacak 
Halkımızın tayyare cemi

yetine ettikleri büyük oe de· 
ı~rli yardımlarınm neliceıi 

olaralc bu aene kahraman 
ordumu:r.a yirmi oltı tayyare 
hediye edilmiıtir • 

Bu tayyarelerin on üç la• 
nf!ıİnin Bafra, Bartin, Zo t· 
•uldak, Eretli « Karadeniz » 

AkdJI madeni. Ayancık, Bol· 
oadin 1 Carıamba , Orhrn 
~azi , Kadiköy « lıtanbul » 

Kartal., Beykoz. ve Alpallu. 
i•im lıo:ıma muaıimi ba gün 
30 Atuıtoı Z ıf.3r ve Tay· 
yare bayramı 6tİt1ıi büyü/ıı 

te~alaürl•rle yopılacoklır . 

Geri lcalatt on fİf ün me· 
raıirrti baılca bir zamancı bı· 
rolıılmııtır • 

İran murahhası 
Tolaran 21 e lranın mil· 

letl•r cemiyeti aıombleıunfa 
hoı maralaeaı ,,/an hariciye 
na::r.iri Kazımi han dün een• 
oreye hareket etmiılir • 

Yeni azalık 
Ceneure 27 • lran 6a 

,.,.. Çınclen inhilal edecek 
olan ko,1Hy azalı~ına gelecek 
ay zarfında namz11tflrgini lı.o· 
yacoamı milletler cemiyeti 
umumi katipli6ine bıldirmiı· 
tir İran a•yayı konıeyd~ tem 
ail eoaafını haiz oldafa ka• 
raahndadır . 

Vatanda~ ! 
Kurtulduğun günü unut 

ına : 30 ağU1toı ! 

Vatandaş ! 
Hür ve müstakil Tüıkiy• 

oıı iki yıl evvel bugün doğ 
iu : 30 ağustos l 

Vatandaş! 
Türk ordusu , Türk mil· 

etinin iıtiklilı için çarpıştı 

Vatandaş ! 
Melımetcik senden tay 

'•re iıtiyor: Tayyare cem ı 

ıetiae yardım et l 



SAHIFA 2 

30 Ağustos 
Zafer ve Tayyare 

bayramı 

B u y ı l ıelarimiz.de 30 
ofu•toı Zafer ve tayyare ba· 
yramı emıalaız. aurette kutlu· 
/anacaktır. meraaim ve tez.a· 
harat proğrom kumaı danlık 
c ı laaz.ırlanmrıtır. 

Bu yıl merasim cumlauri· 
yet meydartında yapılacaktır. 

Bu bayram 'FIÜnasebetile 
ıelarimiz. tayy:ıre cemiyeti 
taralındarı yar .;lar , flarten· 
partiler , ıinemalar daha bir 
çok cflenceler tertip olana· 
caktır • 

Cem yetin fahrı teıeklıür· 
ler mü rneHilleriı den miırek. 
kep bir profram datıtılmrı· 
tar. piyanllo, kartenparti bilet 
oe daoetiyeler dofıltılmakta· 

dır. Tayyare cemiyetinin hal 
lu eflendirmek u• halktan 
•illenme mukabili olarak kü· 
çük bir llelir elde etmek ıu· 
retile teı tip etti8i yarın llÜn• 
Jiu deniz. yarııları, •porları, 
et/ence/erine, flece llİbelhi•ar 
dalıi büfeli , danılı , •oz.lı , 
pyan,ola, llartenpartiye her· 
lı .. i dauet ederiz. . 

Fransa - Lehistan 

Varıqoa 21 l.. lai.tan 
ile Franaa ara.ınd_ ki müncı• 
Hbetten bahı'!dr.:1 matbuat 
iki memleket arc•ında nifak 
çılıarma/ıc için )apılaca/ıc laer 
hanili bir teıebbiuün aknmt..· 
te ma.hlium oldufanıoe Fran• 

•a - Lelai•tan ittilakinin iki 
milletin menl•at oe hi• birli· 
tine İ•tina.t eyleditini yaz.malt 
tadır •:ıll canah muhalefet 
flOZerui olan llaz.ete Var•uı• 

lıa dıyorlıi : Fran•:ı alehin• 
milteue'iih bir Alman - Le• 
lai•tan maahedui •iya•i bir 
cinayet~ir ve bö)'/e bir mııa• 
hetleyi ancalc ya vatan laair i 
yahut ~ıltlırmıı bir laültumef 
alıtedebilir • 

Bir itt'fak 
Bükrtt 28 1 Dün italya 

ile rom11nya arı s uda taka• 
u•ull tea 'ı eden bir tediye 
itilifı imza edilm"ıtir . 

YENı YOL 
Pazartesi Perşf>'mbf 

Günleri Çıkar 
Matbaa ott idarehane•i 

Uz.un •okaJı 
Telfral: Trabz.on· Yeniyol 

ABOl\E 
Senelifi 500, Altı aylıtı 
300, aç Aylıtı 175 karaı 

NOSH.ASI 
4 Kurustur . • 

E•lıi niı•laa1ar 'l0 Jıara,tar. 
Jlôn ıatırr 15 Karatın 
RJılti.mlar paz.arl~ 

ta6iJir . 

• 

YENi YOL 

r .., 
) ZAFER ve TAYYARE ( 
( Bayramımız Münasebetile ) 
) Di!uyal•r• Sa,.an Şanlı OrJurnus ( 
( Kav6a meydanında 6Ö•terdi hüner ) Bu flÜtl kurlu 'maıtar az.iz. yurdumuz. 

) Tcirkliiliirı yıldız.ı •anma iti Sönel' ( 
( 

Vııtanı •armııtı d•ımanlarırnız. ) .•lmaJı i•terailer bül61t oorımız. 

) Kahraman Gaz.imiz. H•lti•lıtirımı:s ( Y etiıti cliifm<Jndan lcolmadı EHr 

) I Yükaelrli ••maya d•la,etli bir H• 

' Dinledi leainat titr•di her /cea 
) ( Orduya emir etti laadac/anu ku 

( Hedefin akcleniz. o bü)ülı Rehber ) 
) 

Ka.ıJll•Ya ordumaz. hare/cet etti 
( Kürreyi nmayı •ar•tı titretti 

( 
Yirmi dö. t •ısatle iz.mir J yetti ) Kahraman ordumuz. kaz.onclı Zafer 

) Ey büyüle Tü rk otlu baıleıı yok ·çare ( 
( 

Tedoir d lıalma•ın oatanda. yare ) Vatanın belıçi•i ba pn tayyare 

) Ne oar•a cebinde teyyareye Ver ( 
( 

Hem foktan teberru eyle laem aaclan 
) Tay yan kurtarır zehirli waadan 

) 
Vatan yollarında ı'irden •az.elan ( Ey Salim clurmtı yaz. taliin Döner 

L 
( 

Heyetimiz 
moskovada 

Moskooa 37 • Fahrdtin 
paıcının riyaHtinıleki Tfırlı. 

a•keı i he11eti buwıin Mo•lıooa 
ya. varmıılarJır. i•ta•yon b• 
münasebeıle Tarlı 11• Souyet 
Ra•ya 6ayralılaril• •ridenmiı 
tir. Mo•lıoua adceri •arnı.zon 

Jıumandanı M. Karii macla
laa .. kom "•erlifi « r :O.anınJ. n 
M. Stren mudalaa lıomiıer· 
li6İ harici tema•lar dairui 
r•İ•İ ~;. Heldıer Modoua 
mınıaka•ı İcra lıom 't••İ re i• 
oekili M. UHol boıta mala· 
hatpz.or Fevsi bey o 1mulı 

risiiera Türle briyiilı •lçilili 
erha .. ue 111emarini h•riei;ye 
ve ~ müdafaa ltomİ••rlilcleri 

erkanı o• matbuat m6meHil· 
/eri T ürAr oalıeri heyetini İ•· 
ta•yonclw lıarıılamıılardar • 

M. Stren Ceneral Voro•İ· 
lof namına Faltrettin paıaya 
.ela 6elding demiı o. M. 
Korlt ta Türle /ae)'dİni mo•· 
kooa llarni.zonu namına •elti· 
mlamııtır. mü:.ıilca tflrlı milli 
marıı ile enterno•)'onal mar · 
f iRI fGlmı1tır • 

Japon nazın 
ne demi§ 

Paria 28 • Ha Ta• • j 111 sı 
bildiriyor : Ekıelıiyor • ek(el· 
ıior gazttesinin bir muharriri 
japonyada anket yapmakta· 
dır ıı zete buıiill hariciye D&· 

ziri M. Hiıotaaıa muharririae 
yerdiii ıu beyaaab ae ıret
mektedir , 

Baba Salim ) 
1 
~ 

• 

lng liz parası ' • 
Londra 28 8 laıiliı para 

ı nda ki son sukutun sebeple· 
rını aıayan r•zeteler bunu 
ecnebi amillere bizz.t İDfilte· 
renin nz'yetine ve (azla ebe· 
111miyeti olmayan me'flim ha· 
diseleriae atfetmektedirl ·r 
deyili trgraf • daily teleıraph 
ıaıete1i diyorki ; Hadiıeye 
layık oldµjandaa fazla elaem· 
miyet verildi paramız hn 
ıene ıon baharda badia olan 

bir Yaziyetten milteeasir ol · 
muıtur bu IOD bahar da fİda 
ibtiyacata ile mevaddi iptidt• 
iye ithalabnın istilzam ettigi 
tetiyattan miitevv~llit olaa l u 
••Ziyet hariçte mebepıiz ola· 
rak hHıl olan bir endiıe yO· 
zindea ıoa on ı&a zarfında 
daha ziyade ıerıialeım · ıtir 
mornıaıpoıt ıazeteai ıakutun 

ubebi ne Loadrada Ye aede 
pari•te oldıiını ancak dol .. rın 
iıtikarar1tzbiından Ye Ameri· 
kan pua ıiyametindeki karar· 
•ı:r.lıiında ar•amak lazım re· 
leceıini ı6yliyor. bazı malaa
filde paraların amamı iıtikran 
i~ia ~•llfllmak zamanı ıeldi· 
iine katı kaoaat mevcuttur . 

Profe~ör sefir 
Sofya 28 e Sovyet Ruı· 

ya b6k6meti profeıor Mi1al
C•fin Bu'ıuiıtaaıa MoıkoYa 
ı ·firlitine tayin~ne muvafakat 
etmittir tayin karara pek ya· 
kında intiıar edecektir profe · 1 
ıor Bulı•riataaın harpten beri 
Ruıyaya : aanderd;ii ilk r.lçi 
olacaktır • 

Halkevi ni 
Akçaabattaki ttııı 
Halke~i te .. il tube 

bir ırup ıeçea lıafta S 
nede oldoiu ıibi Hli 
Ak;aabatta « Himmeti• 
nu temıil etmittir • 

Sali ıünil Akçaaba 
t111 olmak dolayi•ile 
köyli olarak Hlliı , 
vüz k;ıi Himmeti• «Pil• 
yretmiıtir . 

Kaza Ye kiy lıalkaaı• 
vir itlerile ••trul o 
kadar zavat •• belediye 
fıadaa ka•ıbaclaki •• 
büyik bahçeaiae bir 
11bne ~yaptarılmıtb klJ 
miz •alıaenio karı 
ye hiza alarak eyu ıı•• 
na kadar ve memaiyetls 
retmiftir • 

Mektep biaa•ıaıa 
iyi görea pencereleria 
leler· de oy11au HJret• 
baua, k6ylii Ye ka•aba 
temıilcilerimizia mavılf 
t ini alkıılamıılardar • 

Himmetin oila•a 
yarbk çarıklar la nan 
tulaaını eıeleyea, ekip 
ve aibayet r••it bir 
ıalıip olan Himmet •1-
İ•miadeki oiluau lauk 
ıiliae ıöaderiyor • 

Veli laaylazhk ya 
iıtaabulun feaa milaitl 
sefahate dalıyor , bir• 
miıli faiıle bir yabadi,. 
bin lira borçlanıyor • 

Borçuoa iclemelİ i • 
ba tehdit ediliyor, aot 
muıaddak senetler •• 
ye verilmek tlzere , 
hHiyeti üıeriade titre 
tiyar çiftlıhini ıabyor 
araıide eski fakır ta 
avdet ediyor • 

Koiulan Veli aea' 
••Jİ aaııl yıktıtıaı, ba 
aalayor ve b&tlia b 
acılarını derinden 
aıık yetlerde ç.'1111WI 

E9ieki aii••N•. 
ııadaa ıizli Ol'..ra"i i 
ıiadercliii iç jla 
ticmet lıayabaa abh,-or 

Blyilk klrlar ya 
çiftiiiia tapularım ••~• 
ia muyaffak olarak 
cliallyor . 

Çok aca 
ıonra e•ki meı'at baJ 
kanaıuyo .. lar • 

erzak mOn 
kasa ilanı 

1 

tashih 
Satan alma kom'ır 

ı :Sacleril · p ıaıetuaizi• 
2J, '27 s· 934: tari 

çıkan erıuram Jtıtut 
erzak mlia;akaıı il 
arpa 500,000 kilo n 
2a,ouo ldochar. tfıhi 
oıunar 



Vilayet merk
ez ilk mektep
lerine. 
Taleb~ kayit ve kabulü
ne 1 eyluJde başlanacak 

1- Vilayet merkez ilk 
mektepleri 1 9 934 cumartesi 
günü açuarak talebe luyat 
•e kabulüae ve 15 9 934 
c11marteainde11 itibaren de 
tedria1.ta baılanacalar. 

2- Yerlerin darl.ğı dola
yııile alinabılecek talebenin 
••yııı maaluef mahdut olaca· 
ktır buaua iç!n çocuklarına 
~ayıt~ttirmek isteyen •elile· 
na bar an evvel müracaat et
me~eri l~zimdar Smıflar ıçin 
tayın edılea miktar doldukta . 
D ıonra talebe alınamayacak· 
lir. 

3 - Hangi ııaıfta olursa 
olıun eıki talebenin de kayıt· 
larnu tecdıt ettirme! . 
15 E l" ld erı ve 

- Y. u e yani deslere 
baılandıgı güa mektepte 
bul~~malan lizımdar 0 iünd· 
en. ıtıbaren ıınıfların vazıyet· 
lera kat'i olarak teabit d·ı . •. d e ı e 
ceıın e~ de•am etmiyenlere 
mektebı terketmiı na 'l zarı e 
bakılacak y~rleriae talebe 
alınacaktır· 

ihale temdidi 
~atın _alma komisyonu 

rıyaset1nden 

T rııbz.on alayının Hnelilr 
ihtiyacı olan ;ooo lrilo 6Ömü 
re oerilen fiat pahalı 8örıil. 
ıiiılri~Jcn bir httfta müddetle 
temacı eJilmiıtir . Taliplerin 
Muıayy•n gfınde İif lira temi 
natı maJaklc :ıtcı11 ile L • 

11om ı•· 

.)'onumaza mürac:aaUarı ilan 
olunar • 

ihale temdidi 
~&:tın .alına komisyonu 

rıyasetınden 

iht' Tralıondalci pıyade alay 
ıyacı ol•n 2 7 • 

tarihinde ih 1 1 . •iustos 934 
3 

a e erı ıcra edilen 
0000 k'l 

_ 1 0 bulgur 3328 kilo 
ıeytuo 13 k'l ler t f oo ı o sıri...eye talıp 

ara ından verilen fıat ko. 
m ıyonuıııuzca haddi layikin· 
da - -ı 
dde~ı~'~ mey.ip bir hafta mü-

ı emdıt edıimıştır . 
haleleri 3 9 9J 4 teıi gün.. . - pazar 

u ısteklHer muayyen 
rllnde Dlo • 
caatl ·ı rnııyonumu:u mura· 

ara 1 i olunur 

~hale temdidi 
~atın alma komisyonu 

rıyaset inden 

Uıt' Tral ıondaki piyade alay 
~y~cı olan 28 aiuıtoı 934 

:•rı~ı~de komiıyoaumuzca iba 
elen rcra edılece'c 3200 kıl 

111 w • o 
Yarı ıle 1200 kilo zeytün 

r·tı~· t.alipler tarafında veri 
en fıat komiıyoaumuzca mu . 
••fılc ıarGlmeyüp bir hafta 
•lddetle temdit edilmitUr. 

llıaleai 4 9 934 Hli fÜ· 
~:dilr iı.tf'lkliler muayyen ılln· 

komııyoaumuıa muracaat. 
lan ilAa ol•aır , 

• 

YENIYOL 3 SAHiFE 

Gizli nüfus 
hakkında 

Belediye 
riyasetinden 

G•zli nufuslaran yazımı 

hakkında oeşrolunan 9 7-934 
tarlh ve 2 516 Ng lu kanuna 
güre /·9 934 tarihinden itiba • 
ren herkes bütün rizli nüfua 
vakalarını bir buçik ay için 
de yazdirmağa mecbur olup 
oodaa ıonra~i kayitlar cezaya 
tabi tutulacaiındaa •lakadar· 
larıo verilen mühlen içinde 
belediye zabita komıerliğine 
müracaatla ıi zli nüfus kayit· 
larıoı yazdırmaları iliu olunur 

eczamalzeme 
münakasası 

Vilayet daimi encü
meninden 

Memleket aaataneıinin 934 
ıcnesi ibtiyacatindan 167 ka· 
lem ecza ve malumei tibbiye 
münakasaya koauldu 1/ 9 934 
tarihine IDÜ.i ıdıf sah ıünü 
aaat on dörtte ihale olunaca· 

ktır taliplerin kanuni veaaika· 
larile vilayet daimi encüme· 
nine müracaatları 111 - /V 

Kuru yonca 
münakasası 

Satın alma .k.omisyonu 
riyasetinden 

Euinctın 6arniaona ilati· 
yacı olup 1 afıHtoı 934 p• 
nü iltole eJil,celcleri illin 
edilen ilci '"rtnametle yaaılı 
ISo ıer binden 300 bin lcilo 
liaru yoncaya iltale pn •• 
ıaatınJa talip fılı.madıtıntlan 
7-9 934 ıünıin• lcaclar fı~ 
kcıcak talıbine ihaleleri yapıl 
malı üzere bir ay miıcldelle 
pazarlığa konulmuıt•r ••laer 
ınrtname multteoiyatc yonca· 
ıun maoolı.kat teminatı , 39 3 
lira 15 lcaraı olup taliplerin 
ıarbttımeyi okumalc İfİn her 
wün ve münalca•aya 6irlilde 
komİıJ ona muraeatları ilan 
olan•r • JV _ iV 

ekmeklik un 
münakasası 
Satın alma komisiyon 
Riyasetinden 

Samsun garnizonunda 
bulunan ve bu'uaack olan 
kıtaatın bir senelik ihtiyaci 
olan 360000 ki!o ekmeklik 
unu kapalı olarak mOaakaıa• 
ya konulmuıtur ihalui 9 9 34 
pa~ar ~ünü saat 14 dedir 
~.alıplerın ~~r1uti öirenmek 
~z~re her ıun ve mlinakHaya 
ıt~ırak ~deceklerin muayyen 
gunde ıhale autına kad., 
temınat makbuzl•nle komiı. 
Y?aumuza müracaatlan ilaa 
C> uuur. l/1-IV 

-

A~rıların ve soOuk algınlığının seri ve 
kati tesirli devası, ambalaj ve komprime· 
lerinde EB al~meti farikasını taşıyan ha
kiki ASPIRİNdir. 

İsrarla tJ\SPİR• 
___ 2 ve '20 komprımelık amoaıaılarda bulunur. 

B Ambalajlarda ve kompri· 
A melerin üzerinde EB 

BAYER markasının mutlaka 
E bulunmasına dik· 

kat ediniz 1 

koyun eti 
münakasası 

Şatın alma komisyonu 
Riyasetinden 

1 - Giraıun rarn ·ıonunda 
bulunan •e buluaduralacak 
olan kıtat Ye müe11eaabn bir 
aenelik ibtiyaci i~in 6000 kilo 
koyun eti 4000 kilo •abaa 
looo kilo kuru ıoğan munaka 
aaya koaulmuıtar ihale tarihi 
2S·9 !134 ıalı ıünü ıaat il de 
aabun 14 de koyun eti 16 de 
ıoi•• kumandanlık dairesinde 
Hbn alma koıniı)ODU tarafın
dan içra edileceldir . 
2 'rait6grena:. ek veya ıureti 
matatt akaaını almak arzuedeu 
talipler her gün 1&tan alma 
komiıyonuaa muracaat edebilir 
3 - bedeli maabam m eD koyu ı 

eti teminati muyakkateai 112 
lira So kurut sabun 7 J lira 25 
kurut ıoğan 21 lira olup talip· 
ler teminati muvakkatayö 
mukabil ya nakıt ya maliye 
makbuz Yeyı banka kefalet 
nameıile birlikte ıelmeleri 
muayyen ıaat dahilinde müra· 
caat etmek ıaıtbr bu aaattan 
aonra gelecek taliplerin mura· 
caata kabul edilmeyeceri ilia 
o!unur /- / ı/ 

Tra*:>zon vılayeti id
are heyeti kalem ~n• ten 

Kazanç •erıiıia.den 228 lira 
75 kuruı boçlu olup muayyen 
takıitlerde ödemeyen •e teb
lii edilen ihtarnameye raimea 
dıbi tediyei deyin etmeyen 
İbrahim zade Hasan efeadi 
otlu Celil ~fendinin Sürmene 
Dia hamurıla 
çarııııada muıtallllen namına 

•lk•11•t ve badat Te enıfi 

Sığır eti 
münakasası 

Satın alma kv,.nsiyonJ. 
Riyasetinden 
1- G raıua guaizoıau11da 

bulunan ve bulundurulacak 
kıtaat ve miiesseaaho aenelik 
ibtiyaci için 60000 kilo ••Kır 
eti kapalı zarf uıulilc müna· 
kaısaya konulmuıtur. 

2-ihaleıi 24 9·34 pazartesi 
günü saat 14 de daireıinde 
SA.AL da içra edilecektir. 

.3 - talipler şeraiti ögren· 
mek ve şartname suretini 
anlamak üzere her gün 
K. R . muracaat edebilirler. 

4 - bedeli muhammini 
teminati muvakkatesi 8.12 lira 

So kuruıhu. 
5 - munakasaya ittirak 

edecek olan teklifnamesiai bir 
zarf içerisine koyur mühürle· 
dikten ve üzeriue İsll'ini yaz· 
dıkdan ıonra bir zarf teminat 
muvakktaya ait makbuz iliD 
Jaaberi veya banka kcfaletu 
mesile diger mühürlü bir zarf 
içerisine koyup üzerine teklif 
namesini ne işe ait oluağunu 
işaretle madde 2 de yazıla 

vuaitin bitiminden e•vel 
komiıyoııa makbuz mukabilin· 
de •ermeleri •e taliplerin iha· 
le aaatindan evvel komiayonda 
baıır bulunmaları ilin olunur 

1-/V 
olbaptaki mezat kayimeaiode 
muharrer dö·t kı1 a tarJa 
tahsili emval kınunun /Juncu 
maddeai mücibince tarihi 
ilindan itibaren :'o gün 
müdetle müzı.yedeye çıkarıl· 
diiiaden talip olanlann ViJa .. 
yet idare heyetine maracaat· 
lari ilb olunur l// - iV 



' 

YENIYOL 

,.~ ................. ,111111111 

xvx 

• 
Maliye 
Vekaletind· r1 

Sürmene koz.aar bağlı 

Harr.urgchı garbi .:·~::.'ü tamı

nın bina tahriri nizamı dai· 
re.inde tekemmü' edere! hi· 
tam bulmuştur . 

1935 Hneainden itibaren 
ysni tahrire ıöre rıergi alına 
calıtır • 

Maliye 
V ~kaletinden 

Maçka lr.az.aaına be; tlı 
miıldkai bala cüz'ü tamının 
bina tariri nfaıımı dairesin· 
ıle telıemmül ederek hitam 
IJulmaıtar • 

1935 Hnuinden itibaren 
yeni tahrire göre o~rıi alına 
enktır . 

b~~~-~~~~;f 

(< Nöbetci ecz 1n·· ler )) 
<< /) « Bu gece » 
<< Halk ·» 
<< . >) « 31 ·8-934 \) 
(< Günü akş ımı )} 

<< Ferah )} 
<< >> c 1 . .-~·934 ~} « Gun~ ak~amı )) 

:< Şıfa )} 
<< 2·9·934 )) 
~ Günü akşamı ~ 
.. istanbul ) 
~ ~\ 
P~"iiifii'~lilll' :~~• ~ 

TUHAFİYE mAÖAZASI 

\lctanet. Zerafet ve Renklerinin ~olmamasile tanınmış harir limitet 
fahrika5ı ipeklileri rrabzon ve lıavcılisi u1num satış )'erini ziyart t 

edenler her şeyin en ucuz ve en sağlamını bulurlar 

Ticarethanemizde her nevi tuhafiye fantazi manıfatra eşyası : 

MANTOLUK , ROPLUK , KADIN KU• 
MAŞLARI, ~ORAP, FANİLA, GÖM• 

LEK , PİJAMA VE SAİRE ••• 

En son moda Krep Trabzon 
EN UCUZ Fİ~'ATL.A SATILMAKTADIA 

Her ÇPŞit parfümöri, Losyo .. , Levanta, pudra, krfm 

Ucuzluk 

~ 1 .. ~ • • :. ~\ •• 

Fasulya,mer
cimek,bulgur 
münakasası 
Satın alma komisyonu 
Hiya~ctiııden 
1- Giraıun garnizonunda 

bulunan ve bulundurulacak 
olan kıtaat ve mlleaaeaabn bir 
aenelik ihtiyacı için 30000 

kilo Fasulya 12000 kilo mer· 
cimek 2Sooo kilo l:mlğur 
mfinak• s1ya konulmuıtur 
2- ihale tarihi 23 - 9- 934 
pazar ıünü aaı.t il 14 16da k. 
dairesinde SA. AL. kO tara· 
fından icra İuluııcektır 

3--şerait öğrenmek ve bir 
suteti musaddakaaını almak 
isteyenler her gün kom;ıyona 
müracaat edebilirler . 

4 F asulyanın bedeli 
mubammioi üzerine temi• 
nati muvakkatı11 )68 lira 
75 ku Uf mercimei·n 90 lira 
ve bulğurun 131 lira. 25 ku·uş 
tahpler teminati muvakka· 
tasını veya banka kefalet:ni 
beraber getireceklerdir vaki 
müracaatlartayioedilen günve 
stıatten sonra kabul edilme· 
yecegi ilin olur 1 - 1 V 

::~ı~·çam odunu 
mu na kasası 

S:ıhn alma komisy~nnu 
rivsetinden . 
Kars g.rnizunu için k1ıpal 
zarfla iki milyon kilo Çam 
odunu ahnacaktıt ilk teminati 
bin iki yüz liradir ihaleıi 
16 Eylfıl 934 paza günü ıaata 
lo da olacaktir taliplerin va
ktinde marac :artları ilin 
olunur. 1/- IV 

Sağlamll~ Temiz boya 

• müzayedesi ıcar 

Mahalleai ıo'taiı NeYİ M.N 
lı\(ender p;fa ___ 

- -
uzun S. Hane 43 

" Mektep Mektep 388 
E•.v.ak eski demirciler Mat aza 7g 19 

" Sira mıfıazalar " 231 
Kuim •i• L~zki Dükan 101 

" 
,, Hane 102 

" " 
Mağaza 122 

" " " 
123 

" " " 124 

DEFTERDARLIKTAN 
Y ııkarida c1ns Ye sair evsafi yazılı fııyri menkulaba bir ıe 
icarları 2o giin aıüddetle müzayedeye çikarilmittir talip 
lırın " 7 ·5 dibozito akç•larile birlkte ibale ıiinl olaa 
pazartesi riinü deferdarlakb m6teıekkil komiıyoaa .,._..., 
lari ilin olunur. il iV 

arpa ve patetes münakas 
Sattn alma komisvonu riyasetinden 

1- ıiraaun garnlıoııunda 
bulunan ve. buluDdurulacak 
olan kıta.ıd ve miie11eıdın b;r 
aenelik ibtiyıci iç"n loSooo 

kilo arpa 25000 kilo patates 
mfınakas -ya cıkarılm'ıtir iha
le tarihi 2-' 9 34 pazırtfli 
arpa ıaat il de patateı saat 
lS de K. dairesinde 
SA. AL KO. tarafından icra 
kılınacaktır arpa,raın muha 
ai wen bedelinin teminata mu
••kkataıı 275 lira 6 j kuruı 

patatiıin 6olita 94 kal'llf 
talipler temiaati •• 
naklen natea Ye ya 
makbuzile veya ~uka 
nameıile muıyyea aaatt• 
ıyona muracaat edebilii 
2 - ıeraiti öjreamek 

ıareti muaaddakaaını 
üzere talipler ber ,ea. 
maracaat ~debilirler • 

3 - milacaat 
taliplerin tayin edilea 
ıo araki muracaatlan 
edilmeyecektir. 1 ;-

trabzon kız orta mektebin 
20 - Aiuıtoıtan itibaren yen: talelıenln kayıt •e ka 
t- ~ylulde eylO.l detteıi meıuaiyet imtillanlan • 

22 - E7lilde ıımfı ikmal imtihaulan J•pılacakbr • 


