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Belediye 
İntihabı .. 
Her dört yıldi bir ı•çir· 

diiiauz ıiyaıi imtib c) rdnn 
biri de beledıye intıhabıdır. 

Belediye intıhabı dtmt>k , 
D•llua ihtlyıçlarını , medeni, 
ııhbi, içtımai ve iktiaaci hti 
Y•çlannı herkuten daha ıyi 
&örecek bu ibtiyıçlsra ct:vsp 
•erebilmeıi için tedb r a mF k 
para b'1lmak buıuılarında c p 
eden kunet ve kudrete 

1 
h p 

olacak adamlara 1, çnıek ıu 
retıle bır Şehir mt:cl si kur 
mık demektir . 

Y •tı•ımızla, aaalığıa; z 
8 luıza1ıc1111ızla, kuıu Uf ve )Ü 

IÜ)ÜJÜ~üzle ~u kadar yakıa. 
dıa •e •çtea •lika dar o lacı k 
olan böyle bır İlıtıhap k 

d lrfl 
~ıa a bizim de •aııl bır alaka 
ıle aavrınmamız lizım Jd . _ . ge ı 

ıını uzun boylu ızaba bı mc-
Jız ki hacet var mıdır ! 

Hepımiz, her zaman bele
dıyey ' beledıye •tlerıaı tenkıt 
edt!r uururuz. Gerçı tenkıtl r 
yerınde olmak şarhle her za: 
man her vatandıfıo hakkıdır 
•eçenler, ı çıJen eun hareke~ 
•e faalıy .. tlerıyle alakadar ol· 
malı, üıtlu&ne aldıkları vaz 
felerı yapmayanları gormeme
zlıkten ıetaaemelıdır 1 ÔyJedır 
amma , Dutun bır an·rede 
Jlirüttü~ümuz tenlutl~rde hak· 
aı olab•lmemız 1,.10 he 

.,. r fey-
den oace, kend mızın d-. ı 
. tih "" Ula 
an ap zamanlarında çok baı 
••• •e allkala olmamız Jizı 
cbr Uk vazıf . m 

d • , ıeçenlcııadır, 
on an ıonra ıeçdenJere ııra 
felır · bu:, nı.ftmızı muhım
aeanez ve benıms meuek, ya· 
110 yap.c•iUlllZ ter.kal! rde 
De kencaıuuıı haldı iOr b l r z 
•e , 

ne ele Y•pac K"•mız tcnkıt· 
lerden bır fıyda çıkarabumz 

,f abıı iUZ il~ ıt arıyle eıı 
ÇOk az otan Tr.bzo un ıhtı
yt1çları meyd.ndud r, çer he
tuahie ;JIDt>ar kotaylak bulan 
•e •ereıı on yıHık C mhurı
yet ıda aı ı;ınde bu fehır 
böyle m, kalmal& ıdı ? 

Hila bır daml11ında bir 
aaılyoo aıikı op taııyan de~ar
meod crc ıuyu , hala vuatai 
furu1alar, bila vuatai ha alar .. 

Bu mıaalleri 11tedııınız ka
dar uıatabılıraınıı f 

htıyaçlan ıo m k n bul 
•ak ' aıd meacle, ııte bu ıkı 
eıaa iizeıınde toplanır : 

Seçenler bılerek ıeçerae , 
•~iller de bılerek yaparlar! 

BEKiR SOKOTJ 

....,.... _______ _ 
--~ ~,-..J---

Kibr;tıer 
Hakkında 
Geç n sayımızda kibrıtler 

hakkında bir yan vardı . Bu 
yazı ile büyük kutu içinde 
s ılan kit,rıtl r nbemen dörtte 
bir kısmının yanmadığ odan , 
alev çtkarmadao olduiu yer· 
de ~ok olup gittiğ nden, kib· 
rıt fıalleriode yapılan tenzilat· 
ho evvel bu gıbi hallere teaa 
duf ~dılmeyip a11cık teazilit· 
h.n sonra vaki olduğ!Andan 
babs.etm'ş, l u ıtibarla halkın 

eskıaıode.o daha pabalıy• kıb 
rit yaktığ odan ııkiyet eyle· 
mıştık. bu kabil , kıbrıtJere 

Erzurumda , Erz acJnda oldu· 
ğu iibi Trabzoada da çok 

tesadüf etm'ş , bu meyanda 
karıl rım1z.n ııkiyetlerini de 
dtnlemittık. düo, kihrat ş'rke· 
tının tra~zoa mümessilı Afıf 
beyle gö üştük Afıf bey 
trabzonda ş mdıye kada aablan 
kıbrıtleıın ıstok mai olduğuau 
tenzılattan ıonra yapılan 
ve ıeleu kıpr.tl r olmadıfJaı 
söylcdı ve mağz llnda her ıki 
kıoım kıbrıtlerdcn birer paket 
çıkardı içlerınd'!n birkıç kutu 
aıdı bırer ıkııer yaktı t crubeai 

y pılan bu k u u.ardan yaama
yan kıbrıte tt:udüf edilmedi 
mueleyi bu cihetten de töy· 
lece iÖrdük ve ıördüiiimüzü 
olduiu ııbi yazac.ğımızı da 

kendilerıne aöyledık bu yazı
mızla ııte o ıöıümüzi de 
yerıne ielırmiı oluyoruz. 

Gelenler 

M, b'uıumuı D•nit beyle 
umum maarıf müfettıılerinden 
bemşerimı:r. Ruım bıey dün 
akıam Karadeniz vapuriyle 
iıtnnbuldan Ş hrımıze gelm ı· 
dır . 

GREVLER 
Nev)"o k Kadın elbise-

le11 ııcı federrayom grev ale· 

yb.ne karar veımirtir bu ka· 
rar tahm o edılmediıııne göre 
g e cılerın ıayııını der h l 
5l0 O ve bıl bre l Sile 175 
bın arasında artıracaktır . 

Hava 
mu hare eleri 

Bru sel - Hava maney. 
ralarında brükıel üç defa 
taaruza uıram f ve her liç 
taa ruz da n:uv ffak olmuştur 
şehr n mudafa s s s dolayiaıle 
müşk 1 şınıştır taarruz kuvvet 
l •m1in ne kad r zayiata uı
r mak icap edeceği h !'!DÜZ 

teıbit oluomııtmır • 

H. VekiHmiz 
Ati na' da 

Karşılıklı nutuklar 
söyJendı .. 

Atir.ıa - Adriya vapurile 
veaed.k tarikile Cenevreye 
ıitmekte olan Türkiye harici· 
ye vekili Tevfık Rüştü bey 
bu gila Atinaya uj'ramıı ve 
Makıimoala Ankarada imza· 
lanm•ş olan antant kardıyal 
miaakının t11taknameleriı11 
teati eylemiıtir bu münasebet 
le teati olunan nutuklarda 
iki memleket ar111odaki mu· 
nasebetlerın s kılışmuından 
tevellüt eden faydalar kayit 
olunmuştur M. Mıks:nıoı ad· 
riya vapur uua binerek T evfık 
Rüştü beyle beraber cenevre · 
ye ıidecektir • 

Türk-Yunan 
Atına - Gazeteler harici· 

ye nazırı M. Maksimoıun Tür 
kiyenin milletler cemiyeti mec 
liıiadeki yarı dauıri nahia 
nımzetlif nden muza baret edi 
leceiini ehemmiyet le kayit 
etmekte dır Mesı j ıd;; ten Mes · 
samer datbetu gaz lesi bat 
mıkaluinden türk yunan 
dos uiunua tamamiyetini kıyit 
ettikten ıonra Ankara itilif • 
nameaiade buna müteallık 
maddeyi zikrederek diyorki 
bunlar buıt birer feyden iba
ret degildir bu mudeye huı· 
ıuiyet veren te bikini kolay 
ye zevkli yapan Ye munbasi· 
raa tlıerindea atın ıey bu 
madduine yalnız bir aıükel 
lefiyet kurmak için yazılmış 
olmama11dır bu madde iki 
memlekdi yakınlaştıran ibti
yaclardan Ye aamimı laıslerden 
gidpn b r vakıanın teyıdi ola· 
rak gayettabii bir t rzda mey 
dana ,ıkmııtır bu ikinci misa 
kın aktindcn daha çok evvel 
yunan b:ıriciye naziri cen~v· 
red~ şunu sam m yetle söyliye 
bihyo au türk meılektaıımla 
o 1an temas o kadar kunetli 
teaiı ed•lnııştirki ~endı mem· 

leketlerimiz nam na söz aldı· 
iımız vak,t dig _rı namı nada 
konuşuyoruz • 

Muallım savılamaz 
" 

Ankara - ikı üç ve dört 
ıenehk aıualltm mektebı mezu 
olarını muı1lhm mu ıvini aay'l

mıı na maarif veki!etince 
karar •erildij'j bakkinda ista
al»ul rndelerindea birinde 
cıkm'ı olan haberi tekzibe 
Aaıdohı Aj.ıaıı mezuadur. 
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\ 
İsmet Pş, Hz. 

• lı im "7] <. r. flen-
~ 

,J r <' k )1 ıı 'a k li-
nı z n \ ı ı ' 1 • \ ıı f r .ı 
'· puru il.· ...... nbul lan 
han~kdlen ıhtuıı,ıli çok 
kuvveti dır . 

Ege tütünleri 

) 

i) ı yetişd riJdj ,) i 
satıltyor 

İzmir - bu sene Ege 
m ntakasındakı tütün mabsuıu 
çok güzel ve nefıstir tütünler 
azami dıkkat gös~rılerek bu· 
tahksız eyı olarak y"tiştir:l
m'ştir ya1n z miktar itibarile 

ıreçen ıcneden biraz no1andir 
tütünlere karşı büyuk bir 
ragbet vardir oa beı güa 
içinde tahminen 800,000 kilo 
satılmııtır. 

. İZMİRDC:: 
100,000 kişi ziyaretci 

İzmir - ızmir beynelmild 
panayirioi şimdiye kadar yüz 
bin kiti ziyaret etmiıtir. 

iranuı 
Muzahereti 
Tabran - Hav, ı Aj·.111İ 

bildiriyor Sovyet Rusya ile 
Mılletler cera yt:lı araıinda 
ceryaa etmekte olan müzakere 
iraa MabaMınde d kkatle takip 
o'unmakladır m zkür mahafıl 
iranın büyük ko.nşusunun 
Milletler Cemiyet•ne gırmeıiaı 
müsaıt bir ıekilde derp ş etme 
tedir bu yolda ber türlü teı· 
ebbü•e İran müıabıret edecek 

tir. 
Almanvada 

" 
komünıstler 

Berlın - Röyter •janıı 

muharririnden : Komüniıt ol

dukları iddıa edılen elli kadar 
kiti gızlı poliı taraf.odan ber 
lınıo Sowmeberi ı abıyeıinde 

yap lan bir tab.urıyat eana

ıında tevkif edılmııtir . 

aharrıyata devam edil
mekte dır soylendıgıne gire 
polıs talınkit y p n Lroıaıaiıt 
Jerın uınumı k ragabını bul· 
muştur • 

AP N 
DONANMASI 

Tokyo - J poalaraD de· 
nız meıe1esı hn:kındaki nıtıai 

teklıfleri ımperatora arı edıl· 

mıştar. ımpuatö: bu tek.l fteri 
iıterse tadıl edebılecektir • 
teklıflcrde beş beş üç nia':>eti 
nın kaldmlmuı vaırngton mu 
alıedeıınua tadıh ve ya yerine 
bır baıkaaı yapllması vardır 
bu ı'yaaetin bsvibı bu iÜD 

kabineden iıten~cekbr J•po:ı
ya ayni zamanda saffı harp 
zıhhları ile tayyare bftY D 

gemılerio tamamen kaldır·I .. 

•aııoı •eya cezri bir tekil e 
tahdıdım iıtiyecektir • 

ı y 
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r----- ' GaL.eteler 
ı ~:rasınd.a 
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Akşam 9 Süriyede para 
aızlak .• 

Yeuiyol •:• All-b göster 
meıio çekilir ş y d ğıldir , 
doğrusu 1 

Akşam fJ D v t demır 
yı>Hrında tatb k ~d l n yen 
tarife say s nde v ıdatın gün 
d~n gü~e arttığı a ş lmıştır .. 

Yeuiyol •:• O a ne şüpbf': 
fıatler eks lince d vır çağ l· 
•'f, devir çog 1 ne kazaDç 
artmıştır, tıcarette t ı u olan 
ela bu değ ıl mi ? 

Vak t • Belc:dıye o omo 
billeri sıkı bir muayyeaeye 
ta'i hıtu or •. 

Yeniyol •) H tır.ıı g(!lsede 
biıde de böyle bır ş y y;ııpılıa 

yok mu , emin ol ki , yarıı• 
çürüğe çıkar ! 

' Yakıt • Ekmek fıati .• 

Y eniyol .•... Bizde iki yılda 
bir değiş'r ! 

Vakıt e Am"r kada kal· 
kınma ı'yueti bir bulıran 
reçirıyo" .• 

Yeniyol •:• Ta.b i degılmi 
Kalkınma , } uvarlanma gibi 
iL olay değıldır el bet 1 

V alut Hıtler akall y tle 
anlışmağa uğri şıyor .. 

Y euiyor(• lmhh -ı çetin 
safhuı ekseriyeti~ •rl şmaktır 
onda muvaff k ole uktan so.ı 
ra alraliiyetle anlaımak >ftf D 

bile değil ! 
Zıman e lstanbula bol 

su . ~ 

Y P.D yol (• Eğer bizdeki 
gibi bir ı~ntimetre makih•uda 
300,000 mikrop varsa ç k 
oaun dı; jpinİ ! 

Zaman e Şehir planı • . 
Yeni yol •) Acaba nice 

ff'yclir ol neıae 1 

Ağaç kökü münakasası 

Satınalma kom 'ayonundaa 
Kara : ardıhaıı budu~ 

taburunun açık elcs"ltme ile 
elli bin kılo ağaç ~ ökft "lana· 
caktır ilk tem'aati 'j7S hradir 
ihalesi 27 9 • 934 sala günü 
aıat lo da yapılacaktır 

YENıYOL 
Pazartesi PPTŞPmbf 

Günleri Çıkar 
Alatbaa o-. iJareha~e•İ 

Uzan •okalı 
T ,/fral: T ab.zın· Ycıniyol 

ABO E 
Seneliği 500, Alt a lıtı 
300, ii~ Aylı111 175 kura, 

NOSHASI 
4 Kurustur . 

E•lıi nib/aa/a 'liJ kııra•t r 
llôn •atırı 15 Kara•tar 

R•klamlar pazarlıfa 
tabidir . 

• 

YENi YOL 

D ~arda Türkive hakkında : 

GAZİNİN MEMLEKETİNDE 
Holanda' da çı.\art De T elegro.f 11-ız11te.inin 5 Afüslo• 

193 4 t rilalı nüıla uınıtt boı ~akaleainin terciimui • 

Hasta adam ölmüştür genç b;r 
ad m ayakta duruyor. 

Turk } ıe: Morgef1land, Landvon Margen ( Ye,.,i Tiırkiye:Sabah, 
Ş ıfalı. tulü mem eketi;yarın n d-.ı en ileri memleketi olacaktır) 

Bir ~ikbinlı}<; Banyosu 

Farzediniz ki bu aene ha· 
rica bir tatil seyahatı yaptı• 
nız ve bu aeyahat aızi zengin 
b ·r tabiatıe ve meraklı ı•y

lerle karfılaıtırdıktan baıka 

yabancı bir mıllete menıup 

in•unlarla da •ılu bir ı~ına•a 
gt'lİrdi. Şımdi bu aeyahatt"n 
döndünüz ve dodlarınıza te· 
h .uüa ve ıntıbalarınızı b.ldi · 
riyoraanaz oe bir nikbinlılc 

banyo•u İfinde gorkoldutu· 

nu~u •oyliyo,.unuz Bu doıt
lar •İze ınanacaklar mı? Ve 
daha ziyade , ıüpheli , bira~ 
da nahoı ve i•tıhzalı bir tarz· 
da 6Ül iyecekler mı? J-loılhu· 

lcı biz, Yeni Türkiye'nın Me· 
rit; ile Fırat oe Alcdeniz.'le 
Karadeniz ara•ında bulu lan 

mamen yGalıı oldutuna be· 
yan eieriz . 

Kezalık e.ki zamanın mu 
ayyen mefhumlarının da or· 
tadan kalkmıı olduzunu kay· 
detmeiıyiz. 

Bu lııabilden « Ha•ta adam » 
« Babıôlı », « Jôrı Trirlrler » 
ve laı:ııtd « Şark » mef hu nla 
rm'n medluliı bu 11ü 1 artık 
yo;dur. « Haata adam ,. ôfı

yet bulmomıı oe niltGyft öl· 
mÜflÜr ı 01UJI yerznde a•nf 
bir adanı uardır , . uhıu bu 

11enf adam f alurdır , britt;Hi 
daha laenü~ mriteoaz.iclir • 

Fakat •Jaha.t ve zindegi•i 
harıkalô.dedır. hu 11en'i adam 
·Garbın hlfr ıey'ı ile aialıadar 
olmuı Garbın biıtun ilım oe 
f ennıni ve kulturel varlı/ela· 
rını alm 11 fı..ılıat ancak· harp 
•onra•ı deulet teıekhiillerinin 
ifmde ye11ane otarak • Garp 
devldlerınden para almııtır. 

GAZI Türkiye'ai on bir 
ıe eye >ek n meucudiyetinJe 
Aorupa, yahut .4.meriko Hr· 

'ftaye para•indan tek bir İ•· 
tikroz yapmamııtır • 

Şud.ı dıkkate ıayandır lı i 
yeni m ·u; deolet , •al>•k O•· 
manlı imparalorlufunun rubu 
aaırlık bir mücade/ .. de maı· 
lubiyetinclıtJn dofmuı ue ken· 
aısinin 760 bin kılometre 

murabbaı tutan ülkHi • o 
imperator/alc iilku "nin ancak 

Tren 
• 

çarpışma 
Loodra - iki trea 

gou merkez iat&J) cmu civ• 
da çarpışmışlardır • Mak 
ile ateıci ölmüşlerdir kır 

fazl;a yanlı vardır ş hrin 
tüa basta nakleden otom 
leriııe vaz yet edalmiıtir • 

Bütün hastanelerin dCI 
ları acele olarak kaza y 
i•tmişlerdir çarp ıma iki 
cu treni arı.sanda olmuftu 

Lokomotiflerdea biri 
kinın üstüne çıkm11hr ıki 
inde ilk üçvaronlan ~ 
garmitlerdır parçalaam•tl 
dört hatbn üzeri taia 
c1emir1ule doludur • 

idamdan hapse! 
V &yana - Hoebetin 1 

karen muebbet hapı o 
derııuıilalittir • 

O kendi ülkuind• ayni 
ıen toplu, midteait o• 
cani• bir varlılt i9indedir. 

Artık /Uf bir iinlf• 
bu had{JılarlMI •• tlUıil' 
m•.inazııa ftaGPGllMN. O, 
yeni mılli T6rAUJ'• bal 
Aralıı•tan 11• iidla ••• lli•i 
beıtüderiıitlen oosg~m• 
aar/maaar dm.Jale ,,,. 

lrredenttı tanınmamolılo 
mamc,tır, ayıti s.,..,.,,. 
nebi emclltır• aalaip 68' 
.,. o.mıınlı imparator 
do daimi hır mu oe i 
meo~u ve har ptchlılu• 
binoen,,leyla hır zaf 
etmif ol~:m Milin o ıa•İ 
lerın ana)'urttqn ıı,yra' 

ofır bir yükten k .. r.#a 

oerdıti bir mcmnaoi' 
ferahlıkla lcıırıılomıı ' 
memnuniyetini ll•~lem • 
dörtte birini teılcil ed1Jb · 
t• ilcen Reoi•:oni•t tl•'İ. 

• Arlwı ,..,_, 

ve GAZ! MUSTAFA KE
MAL PAŞA'ı ın ıahsında 

tım•alini 6Ö du6ümüz bu me
mlekdın briviık bır kıatnında 

ıeyahaıl J hak lıaten ivi tuir 
ve ferahl.lı. verıcı bir nikbin· 
lik banyo1u aldık . Einoen• 
aleyh şımdı •i:ze Kemali•t 
T ürkiye'ye yaptılımız .seya• 

hat hakkında ma . .ıi rnat verei 
cetiz. Fükat hu ı.zahatım ~a 

camilerın, antıka harabelerin 

oe Baedeker'ın tarif ett it 
müzelerin taaoirinclen, yahut 
uydurma maceraların hikd· 
ye.inden .ziyade , genç Tü k 
Jeoleıincle Tu.rk mıUetfoi ha
Jıilıi h Jy.ıt O! mahiyetini •İ~e 
anlatm.afı ar.za ediyoruz. Bu 
•uretle •iz.feri d• hakık< fen 
bir « N lıhinlik 6any"•u » 

ndan g f r miı oluruz. . 

Ş"mdi euoelemirde • mürı• 
teı•r oe anloırlma•ı lıolay 

bazı •ebeplere İ•tinoı eden • 
ü9 yanlıı fikri hep birden ut 
oe tekz.ip etmeliyiz. Bu hatalı 
filıir ve teldkkiler ıanlarJır: 

BELEOiVE INTIHABl 
intıh2 p defterleri yeniden·2'tii1ııll 
isimleri olmayan veyamüker 
olanlar müddeti içınde intih 
encümenine başvurmalıdırl 

1 ) Bu günkü Tür kiyenİn 
gaya A•yalı bır dihtotorlülc 
Jeoleti o/dula , 

2) Türkiye Cümhuriyeti 
Hü~(ımdinin, 1.932 ilk teıri· 
nindr hül.ümd merke'Tİni bo
faz."'cindeki buyuk l•tanbul· 

' dan Anadolu ura yükHlc •tep 
/eri orta• ntlalci lıiıfülı Anka. 
ro'yu. n etme üya kaı· 

t n .'\orupca'ya oe a~dt· tlenızc 
arkaıını döndüt , 

3 ) K t'amı.zın fılhiıkika 

•n güzel ıehri olan J.ı nl:ulu 
•ören bır lıimHnin yalnız bu 
görüıü ile gıiya Türk ye'yi 
ta.,ıdıfı .zan oe .z•habı • 

Bu f ilıirlerin ./ı•pıinin tlı• 

Belediye meclisi rkınci de 
intihap encümeninden : 

Belediye kanununa te•fikan 
her dö r ıenede bir yeniden 
y~p•lmıs icabeden belediye 
mfclaıi int·habının ikinci de•· 
ruıne 1934 at nesi 1 Eylülden 
itibaren baılanmıı baluamakta 
dır. 

BDnun iç o beledıyece 
tanzim ve görül~n lilzuma 
mebaı yenıden seçilen encü· 
m nimizce de tetkık •e tastik 
ed l n intıhap defterleri 9eyl61 
9J4 tarıh n:len itibaren eyya· 
mi tatiliye hariç elmak üzere 
altı güıa müddetle ve ıs eylül 
934 cumarte.ıı ıüaü akıamı 
Da kadar tekrar ııluya ku· 

n•l•uthlr. 
Defterlerin bir • 

ortahiaar•da Hiilrtimet k 
öalne diieri Çarıı 
6ollne ve GçOnc&sl de 
ye öntlne aıddıjınclan 
ler de is· m 1 ri ya zıh ol 
ların veya mükener J 
rın bu altı glla itinde 
menimize müraeaata 
olduğu ve 15 Ey 
.cumartesi lliAii akıı 
ıonra lıiç bir mlltacab 
oluumayauğı ~e İD 

barıDC& lt'ffİI h ODDaCU 

ba eüaü J•palacajır 

o!wıur. 



Sade y ğ 
münaka sı 

~alın al ıua ko n 'oı u 
rİ) asetuıd ·ıı 

Samıun garnizoouoda l::u'u 
nan ve bulundurulacak olan 
kıtaat mücascsatın bir 1tn .. lik 
ihtiyacı olaı: /oooo kılo sade 
Y•ğ kapalı urfla münakas va 
konulmuıtur ıhalcsi 2o eylul 
934 perşembe günü St. 16 da 

~·~ talıpl~rin şeraıti öğrcnm k 
ıçın her gün ve müoakas ya 
iştirak edeceklerın muayyen 
Hatta komiıyo'lumuza mura· 
caatları ilin o'unur. il iV 

~:.~~·odun kökü 
münakas-sı 
Satın alma koınJ~\ '>DU 

nya~etinden 

Kars garoı2onnnun ıht ya· 
cı olan '7 So bın koılo odun 
kökü kapah ıaafl.a eluıltmeye 
kaaulmuıtur ilk teminatı 950 
lıra 25 ~uıuıtur ıbalts 2o 
eylul 934 perşembe gürü St. 
9 .. dadır iıtekliler tart nameyi 
ıormek üzre bugün ve kapalı 
mektuplerinin vaktinde verme 
eri ıJia olunur. il iV 

koyun eti 
münakasası 

Şatın alma komıs) onu 
Rıya:,etind\;n 

l - Gırasun sıarnızonunda 
bulunan ve bulundurulacak 
o!aa kıtal Yt. mueucaaha bır 
•c:ndık ıbtıyacı ıçın booo kilo 
~oyua en 4000 kilo ıanuo 

8000 k•lo kuru ıosı•n muııaka 
ıaya koııuımuştur ıuale tarıbı 
.l::>·~ !lj~ sah ~unu ıaat 11 de 
aabun 14 de koyun etl l 6 de 
•oian kumandanlık daıruınae 
aatın •lına_komıayonu taratın· 
dan ıçra eaılt:ceıuır • 
2 -ıraıtoareı.mek veya ıuı eb 
11nııatt akuını aımak arı.uedeo 

lahpler her iÜD aatın alma 
ıkomııyo.auna mur.,.caat edebıhr 

3 bedeb mubam meD koyun 
dt tt:mıuatı WUYlı.1'k•tUl J. 1.2 
hra 5o iuuuı ubun 7 ! bra ıs 
kuruş ıosıao ıı ura oıup tahp· 
lor te o:.ıoatı muvakkataye 
mu"abıl ya nakıt ya mahye 
makbuz. veya oaok.• ketaıet 
nameau bu lık t sıelmelerı 

muayyea ıaat a.bıl nae mura· 
caat dır ek ıaı ttır bu ıaattan 

ıonra i !ecek tahplerıo mura· 
çaatı ka ul edılmeyeceiı alan 
g•u.ıur lll-lV 

münakasc1 temdıdı 

Satınalma kom11yoound.11 

Kara hudut taburununl3ooo 
kilo kuru f aaulya babalı 
aörülduaüadeo açık ekııltme 

ue uubl111ııtar teminatı 126 
luadar ıbalesı 15 eylul 934 
iateklilenn tam vaktıode 
•va~atları. 

YENi YOL 

Hakiki, saf, kati tesirli ASPiRiN, Eb marka
sını taşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider
mek ıçin başvuracağınız deva, dünyada 
me$hur ,. 9'~ "müstahzarı olmalıdır. 

Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat edıniz 1 

arpa ve patetes münakasası 
Satın alma komis' o 1u riyasetind~n 

1- ıf rasuo garn'zonunda 

bulunan ve buluoduTulacak 

olan kıtaMt ve mües~eı.ıtın b,, 
ıenelık ıht y;;ci iç'n loSooo 

kılo arpa 25000 kilo patateı 
m;inakasıya cıkartlm'ştir ıha· 

le tarıbi 24 9 34 pazntf si 
arpa saat il de patates saat 
15 de K. daıres:nde 

SA. AL KO. tarafından 'cra 

kılıDl caktır •'PIDın muha· 

mmen beJelinio temiaab mu· 
vakk.tası 275 lira 63 1'uruı 

patatisin 6olita 94 kuruş olup 
talipler temiaati muvakabıyi 
naklen naten ve ya maliye 
makbuzile veya l:-aoka kefalet 

0,meıile mu•yyeo aaatte komi 

ıvona muracaat edebilir . 
2 - ıeraiti öğrenmek ve va 

11ur~ti musıddakuıoı •'m•k 
üzere hlipler her gün k. R. 
muracaat edebilirler . 

3 - müracaat edecek 
taliplerin tayin edilen ıa1tthn 
sonraki muncaatl .. rı kahul 
edilmeyecektir. iV lV 

Müzayede ile satış 
Maballcıi Sokajı Nevi M Ng K.M L. T. 

Ayvı.sil Pıosopolo A ıa 33 93, So N. 
Sotba Ka}.alık çıkması Harap hane 161 75 ,, 
Ayafılboy Ayafılboy Arsa 284 80 ,, 
P oıte beıı.ır Z .. z.tınhk 

11 6 200 ,, 
Yeoıcum41zır Yeoıcuma n 2 k.ta 56,5 7 125 E. 
Frenkb ıar Gai.os Oilu barc1a haue 76 75 M 

• Mısıryan Arsı 123 So E. 
r.luh ttın Muhı~tın harap hane 66 400 M. 
ls ~e naor paşa U ... uoıo~ak 2 gözlu 1 maiaza )4 2Soo E. 
lek.k.e S raç o. çayırı Arsa !>4 Joo ,, 
Y euıcumaizır Yeoıcuma Hane 81 300 M. 

D TERDARLIKTA • • 

Yukarda c na v saır ev.ufa • yazılı gayri meoluılabn mül· 
kt yeleı i peşın para ıle yıırmı gun mu detle müıayedeye çıkarıl· 
mışt r. 1 alıp olanların 7 buçuk dıboz to akç.eleriyle bulıkte 
ıbale gunu olan 29-9 934 cumartesı guoü St. 14 de Defter· 
darlıkta m11teşekkıl kom ayona muracHtları • 1-IV 

Ergani bakır yolu zengin 
OLMAK YOLUDUR 

3SAHIFA 

F ulya,mer ... 
c ,b lgur 
nün ka sı 

Sd1ın alnı, konıisyonu 

Hı' a <ti nelen 

1- Girnsun garnizonunda 
bulunan ve bulundurulacak 
olıın kıtaat ve mürssesatıo bir 
aenelık ıhtiyacı için 30000 
kilo F. sulya 12000 b; '!o mer· 
cimek 25000 kı o i: ulğur 
miinak s ya konulmuştur 

2- ihale tar hi 23 • 9 934 
pazar günü saat il 14 16da k 
dairesinde SA. AL kO. tara
fından 1cra kılını: caktır. 

3-şerait öğrenmek ve bir 
su eti musaddakasını almak 
isteyenler her gün kom'syona 
mün caal edebılır ler · 

4 F asulyaoın bedeli 

muhammini üzerine temi· 
nıti muvakkahsı 168 lira 
75 ku: uş meıcimeg n 90 lira 
ve bulğurun 131 lıra 25 ku· uş 
talıpler teminati muvakka· 
tasını veya banka kefaletini 
beraber getireceklerdir veka 
amüracaatlartayioedılen gün!v 
sa ttc n sonra kabul e dılme· 
yecesıi ilin olur 111- 1 V 

~=~~!· tezek 
münakasası 
Satın alma komi8yonu 

riya etinden 
Karı gunizoııu" un yarım 

milyou kılo tezeği kaplh zar· 
fla eksiltme}e konmuştur ilk 
teminatı iki yüz hradır ihalesi 
'22 eylfıl cumartes: günü ~t._ ~4 
de iıtıekhlerin şartnameyı oı· 
renmek üıre ve t~klıf mektud 
ların D vaktinden evvel verme 

leri ilin olunu• il iV 
"" çayır, gazyagı 

koyun eti, yo
ğurt, süt, arpa 
mü na kasası 
Satın alına komisyonu 

rİ) asetinden _ 
Erzıncan kıta .. t ve mueı· 

ıeaatı ıçio mün k s;aya konu-

l meva dı ı şedeo ıhale an . 
günu ve S llınde ıstekliıı 
çıkmayan 120000 kılo çayır 
olu 2o35o ktlo g ,z.yagı .>6ooo 
kuo koyun eti uooo kı o yo· 
iu t looo k lo t ıle ilıale 
guoüode veralen f ıab bahalı 
göriıleo 22booo kı'o arpa bır 
ay zarflnda çıkacak tahbino 
'b le ed im k üzere p.zaı lıga 
ı a . 1 
çevrılmiştır. Şaıtaameyı oau• 
mak iç10 her gün müoakan· 
ya iırecekler ıçıo ot ıç'o 24 7 
lira So kuruş g zyagı 580 hra 
koyun etı 56 ! lıra So kuruş 
yoğurt 38 lira ;,, 5 kuruş sut 
7 5 lira arpa 74 lira 25 k u · 
ruf temiaatlarıyle birlıkte ~O· 
•iıyonumuza mur&caatları ılaa 

olunur. 11 iV 




