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Tütünlerımiz 
Bafra Tüccarlarımızı 

ellerinde bulunan 933 tutun 
mabaulünü aatıa almak üzere 
bir İtalyan gurubu buraya g l 
• t tllccarlaramızla temaz. Ye 
•6nkereye batlımııt.r . 

Doğru değil 
Ankara - Su tanabmet 

camiiain kiitlphane olup o\
mamıaı balduDda Alı .. m ga
zetumia 11-9 934 sıtlı gü 
nkl •bbaaın.ia maar1f vekıli 
beye atfeiılen beyanat do2 u 
driıldir • 

Türk senayi 
Heyetı 

Moılıooa - Türle .enayi 
heyeti ıtalin otomobıl f abrı· 
lcaılyl• 111111 oe iıt cahat par 
lcrnı aiyaret etmiıtir , H .. ytt 

reiıi Ntrallola Eıat bey M. 
Krutinılci Karah :ıın 11• har • 
ciyı lıomıurlıti ıarlc ıubHi 
mutlıirü M. Zulıerman tara• 
f111"4n leahal •tlilın ıtır • 

Fahrettin Pş. nın 1 as 
ajaus1na be) anatı 
Moılıoua - Fahrcıt n pa 

ıa Harlcoftan laarelıetcnclcn 
•01111 tos ojanıı muhabıriyle 
a6riı•r lae.,,etin H:ırlc fa 
aiyar,.ti J.,. lea11I eıt ki 
l•olcaldde intıbaı lcaydetm , 
•• tlemııtirlıi aeolı.i iıinclen 
h•lan d . .cı nııclı bir hallı 
prdilc Sooyet Ruıya Ja bü
dn millet '(alııcyor iıi oe 
oaaıleıirıi 11oen b r mrllt t 
lait; ltir Mman matlup olrru. 
yac..rlıtır ıer~lc ordu •r•anı 
O• a•r•• mala il merr.arlar 
ue halle laraf ındatı bize "ok 
•amimi l>ir lıab•I •6.t•rıltli. 
ıami111i m nndta lııımtaı bıl 
dırırd He) •I laarelcct nde 
Harlcol •arnız.on kum nclanı 
il. TaroH.kı mınlalıa ıcra 
lıornit•• · r•İ• oelıı ı M. Bopc: 
lıi 111eoiı lıamandanı M. Pel· 
rol oı ıraire l<ırafıntlan apr 
laramııl rJ:r. Bır mufre~ .,. 
lu•yontl 1 mevlıi almıı bulu 
nayortla • 

Beı < yJul tren kaza ı 
Kallarooılı - Beı Ey u 

f orilaiıtdı/ci tren lıo:1a11 So• 
yel ıailceıti halılııntla yenı 

•• mcrnana lea6er/er oır mele 
İfln '•r6ın r'lalbatıncla ••ıl• 
•f 1t1-ıı•ar la 2rbın ıapo :a 11• 

lllc•cerı moth•atı f'" ıarı 
''"'•:atliilerının hılhoHa yult 
• • • me T arlorın111 t•olcılı le· 
lti11Je mıiicaJel•y• Jeoam et· ... ,.,.,,, . 

,...,.... ___ c-c-
---~ ~ ._,.. 

Sofya'da beynelmiJel bizans 
It~tk1latı kongresi açıldı. Kongre azaları 

Kral tarafından kakul edıldi 

Sofya - Beyadmil~l bi· 
unı tt tk kat, konrrt ai düa 
s at loda maauf onırı pro. 

f uör M Y aaaki Mollof tara· 
fındaD ünıveraitenia b&yGk 
11 onunda •ç•lm•tbr. 

Kongreye ezcümle Alma•· 
y larıltere A'fuıturya Bel 
çıka Bııl~arıatan Danimarka 

ltpınya Amcrıka Frana. Yu 

naQııt•n Hollanda Macaristan 

ltalya Leh ıtan Romanyı Çe
koılavakya Türkıye Ye Yuıo• 

l&vya dabıl olma~ üzere on 
yedı mr.mleketı temail edea 

230 murabbas İfbrak etmek· 
ted1r açıiıı celsra nde kral 
boria ile baınkıl M Geor· 

g ef bü limet azaaı ıefırler 
heyetı sa bık bı şvekil M. Mu· 

ş no bır çok bu g r ünınr· 
a te 1 ael r e d g r zeYat 
h z r b u ştuchr-Mav 

M. Mol of bu ı r.5t nuı lroaı 
re ı ı. a nı kabul et•ektea 

mutenll t memnuniyetini ~
yanla tu gar biilıiJmetiaia 
bazı ecaebı memleketler tara 

M. Herıot'ın 
beyanatı 
Lyon - JI. Her•o Her· 

riot ratlıluıl Soıyeluti lıo••· 
rHintleı imtlilıi tl•fla•yon ıi· 
yaı tini mclhetmiı oe Alman 
yaıun milletler cemiyeti1ti t•r 
•etmeıi Fraıanın hata•ıntlan 
olmcclılını ıöylemiıtır M. 
Hcr)O el mııtirlti ıullıu iıt•· 
yen bat•n Fran•ız.lar, Sooyd 
Ru•yonın mıllaıler cemiyeti· 
ne • rme.ınclen çok memnun 
olmalıtlır lar :zira ba memlc. 
it.et lıuuuttli bır ıallı amılidir 
il, Heryo Souyıet Raıy•, Ro· 
many Tark 'ye ile ıamuwi 
mii aıe etıne hadim olmuı 

bu u rıcl w ndan dolayı kendi· 
nı t cbr lı etttu•lır . 

\ aaıf ll. ~ o~kova da 
Moılıo a - Turk Y• biı· 

yuk e/f ıı Vaaıf bey bu aun 
Mo.s 01Jaya mu aı lat ıtmiı
tir .efir ııtaıyond• hariciye 
Jıo muerl fı protokol mrıtliır 
oelı,lı M. S lo i/,. baıta ma• 
ltiluıtgu:zar Nurdtin bey ol· 
dafu haltle bqtun T ürlı Hfa. 

retı m marları Türlı ••nayı 

/aeyd oe mo•lıouadalıi tirlı 
lcon•o/uıa tarafından itilı•al 
etlılmiıtir • 

lıDdaa rumi mumuail aöade 
rilmek ıüre:tiyle vakı itinadan 
tlolayı fevkalide mütebaaaıa 

olauiuna ıöylem:ş ve bu mü· 

•eHilJere lalkimetia bu11ılar1D 
ailletleriae karı• olan doıtaae 
lıiaaiyat1D1 teyit eylemiıtir M. 
Mollof Is oaıreye munffakiyet 

temeani ccierek ıözlerJDİ bitir 
mittir konırenia tert"p heyeti 
reiai bwrar alimlerinıa kooi · 

re ıçtama yeri olari" Sofya· 
nıa inbaabından dolayı mın· 
nettarhldarıaa teıcümaa ol· 

muı ve ecnebi azaya bot ıel 
dıaız demittir Sofya üniverai· 
teaı rektoruda konrre azasını 

selimla•ıtbr nıhayet ber me· 
mleketten bir mur~bhaa özola 

rak Sofyada keadılerıae göı· 
terılea rüztl kabuldea dolayı 

teıekkür etmiılerdir celae ka· 
pendıkt.a awa kouar• awı 
krala takdim echlm ştır kral 
kendileriyle uzun müddet mu 

htelif menular ü:teriae Ye 
bilbaaıa lıonıreain meHiai 
bakkıada rariit•ilttar • 

İZMIADE 
Dörc büyük ihracat 
fırmaıu ne yapmış 
Anlıara - /amirin tcının· 

mıı tl6rt Wyıilı ihracatcı 

Tirle lırma11nın i((lerinJen 
6iriainin eoinJe ~aiıc• topa· 
laatlıltları O• 6u toplantıtla ii 
dm lıyatlarının teref/uu Iİ~• 
rine tlüıük fıyatlarla yaptık· 
ları alior• .atııları ltapatm•lı 
O• l•r•f fü~ mani olmalı İf in 
mriıterelt.n /aare/t.de karar 
oerclıklerı bıldırılerelı ıbüm 

fıy•tlarının yuaHlmete haı· 
latlıtı bir •ırada muıtah•ıl 
aleyhine Hb•pıi~ böyle ınu
:1ar bir 11.ırelcıte meydan o•· 
ril•emeıi hulıfımellın rica 
eJilmiıt ·r An/cara rumi mo· 
lacafılincle büyük a•::ıbiyet O• 

ı..auaıiydl• lıarıılanan hu 
llabcrin ehemmiyetle tetlıilı 

O• talıip ıtlilmeıi i~ın alalca
tlorlor• emir ••rilmiıtır. 

Dantzig mahkemesinin 
hır kararı 

Varıooa - Hooaı ajtın•ı 
llildiriyor : Oant.&ıa mahire· 
mHİ m laiıler al•laincl•lıi pro 
po•ant•ııntloa dolayı lıomi· 
niıt ınalaoleleti r•i•ini hir 

1111• ltqı• •aiA6m eımi,ıir 

13 EYLÜL 1934 1 PERŞEMBE 

• \ 
ismet Pş. Hz. 

S fHim .zi ı..e r flen-• 
<l r t'(' .. ı ol il fa ,.. k li-
n1 z " ııh n· (ti ıu .e d.a ı r 

h~nüz bir ha ıer alma
mamı~tır . 

Giresun' da 
Bir köy lın n 1r dı 
Gireıua - ıasaf oğlu Ha 

Hn ıımınde bu koylü bHit 
uıuJJerJe ve az mas ·afla itlı· 
yen 'fe rinde üç bın kilo fın· 
dıiı yeııl kıbuiuadaa ayınn 
bir harman maluaesi icatet· 
miıtir malnaeyi tettik eden 
Zıraat nkılimiz koylü mucidi 
mu.aff•kiyetiadea dolayi tak
tir etmit n kead aine muka· 
f at verilme•ni emrdmittir 
Fmdıldarımızıa yağmur altın· 
da çürümesi t h ıkesini bl'!r· 
taraf edecek v~ amele mas
rafla.nDdan mubım tasarruflar 
iıt h11l merkezlerine tasarruf· 
ler temin edecek oian bu ma· 
kineler çoıallıllnk fındık ih· 
tiaal merkezlerine ıönderile· 
cektır . 

Celal B. Ankaraya 
döndü 

Ankara - l:disat vekili 
Celil B. bu a-ün iatınbuldın 
ıehrimize dönmut ve iıtaayon 
da iktiHt veki ota Tü k of 11i 
Ye Sumer bank erkioı tara• 
f1111dan karıılınmııhr . 

Resmı Alman seyahat 
büroları 

Berlia Ha•aa ajıaıı 
bildıriyor : Bu!ldan böyle rea· 
mi Alman seyahat bürolan 
ecnebi memleketler için yal· 
nız Alman hududuna kadar 
bilet vereceklerdır buaaa ae· 
bebı kambiyo tedaraki •itki· 
lab •e ecaebi de•ır yollarile 
olan heaaplarda mubi• teda
buller mevcut hu 'unmıaıcl&r • 

Vaziyet 
Vahimleşti 
Vaııngton - Menıacaf 

Patronları ~reo komit11i rıi· 
ıi m. GoTmancn tekliflerini 
reddcttiklerınJen oa:ziyel •a· 
himl -ımiıtir • 

lolıhap i~lerı 
Bir sıu.iddeıten berı iataabul 

da bulunan fırka nıhıye hey• 
eti reiıi AbJuikadır bey ttb· 
rim•ze dö müt , b~ledıye in· 
tiha bı dol•yıııle ocaklarla te· 
maH baılamıtbr • 

TAYYARE 
PİYANKOSU 
latanbul Tayyare f'Y••· 

koıuoun bu ıiinki çekıl ıande 
~.347 DO Jooo J'}o86 ao looo 
1155 DO 4000 5468 ı:o 3o o 
8605 DO 2000 16743 DO 2000 

lıra ikramiye k' zaam ıtar . 
Nibıyetleri 22 ve 6S olın r o 
lar ımorb k•zaadalar • 
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Yakıt Yun. n hük fıme 
t'oi dev'rmek is~ dıler 

Yeniyo' •! J t m~k b ş· 
ka, yapmak baş f : \ rt:ıoıJ-

dıJer m ·, s n on a ! 
Vakıt Bel oy~ ~eçımı 

için faaliyet . 

Yenıyol •!• Y n ı dıkkat 
edin de ınt h·p n:cü.Dcnin'z' 
bizimki gi i usu' \:e kanun 
snz s~çmey'n , b r b·şl makl 
iktifa ederst-n z , n a bız'm 

gıbi yen 'd n iş b şl ısınız 1 

Vakıt Grev l:.ü;üıor .. 

· Yeniyol •!• ier şey öyle 

değil m": ya büyür, ya küçüıür! 

Vakıt An:. ya gıde· 
ımtıha

nına g'renler gene l:"luvaffak 
olamadıl:lr .. 

Yen'}ol .~ O )0
1c11luk ya 

kın yolcu uklara benzemez , 
onun hazırlıkları da kendisı 

gıbi uzun uzun olmak g r lı 1 

Vakıt Ergani iıtıkrazı· 
na İştira<° D iktis di zaruret 
teri . , 

Yeniyol •!• Gayet arn ve 
beyandır ! 

Akşam ~ Ern.,f hıl : ri : 

b.·lediye ağır kes"' ka. .mnı 
menedecek . , . 

Yeoiyol •:• Hoş, y lnız s' · 
%İnki menetmeıya, el bette ı · 
zimki de ıneneder 1 

Akşam C Şehir } 0 11 rı 
çabuk bozu m masına dıkk.t 

edili} or .. 
Yen\yol •!• Pu d kk ti 

yap1l yorkcn sarf Is k daha 

iyi o!ur g lıba 1 
Akşam Dört •yda on 

şirket .. 
Ye"iyol •!• Desene 1 sü ü 

aüoe bereket ! 
V akıt 8 l.Jünde S kuruuş·. 

Y euiyol •.• Oo milyon 
ad•OUD OD yıllık güncie bf ş 
kuruşu, faiıile beıaber &,363, 
()00,9C6 lıra r.der 1 

Akşam • Yü üm yi, hat· 
ta durmayı bile bılm'voruz •• 

YeDiyol •! .. Yürü nP-yi bil
mek , f :.akat , durmawayı bil· 
memektir mez'yet ! 

YENı .L 
Pazartr:-;i P• rı;. nılıf 

Günlerı Ç kar 
Matbaa VP. idarehaTT si 

Uz1ın • k 
T •lgraf: Tra l :crı·} trır;, al 

AB( 

uraJt r 
İlan :atırı 1:;, aruatıır 
Reklamla pa·art ga 

t•biJ:, . 
.-... 1 .,;;: FFt -

YENi YOL 

D ~arda TürkivP hakk1n<la : 

GAZİ İN MEMLEKETİNDE 
Holanda'da çıkan De -elegraf g ızeteainin 5 Atüstos 

193 ./. t ı·ihli nüslı:ısının b şrnakalesinin tercümesi . 

Has 
, a .. m 

ı öln1üş ür genç bir 
yak•a auruyor. 

TürkiyP.: Mor e'3l nd, landvon Marg n (Yeni Türhiye:Sabah, 
Ştıfak: tu ti mem eketi;yaruı n drı en ileri memleketi olacakt:r) 

Bir -:\ikbinll}ç Banyosu 
Bu his ve fikirde bütün 

Türk'ler mÜRterektir Mtlietin 
içinden herke. aıze ıöyle 

a5yler : 

« Modern b r Türk d~vleti 
kurmak icin bizim daha bir , 
a•ıra ıhtiyacımız uardır. dev· 
let içinde ecııeoi un•urlar bu 
kurulu§u imkansız yaparlar . 
bız bir karış ecnebi toprağı 
iatemeyi:z; , nerede kaldı ki 
koloni ist y lim , fakat biz 
16-17 mılJ on nüfvsumuzla 
yeni Türk vatanımı:z:m her 
karış toproğır ı r"•tila ve müs. 
temleke h rs ve heıı sle ine 
karşı - m:.ııtecaııiz düşman 
k 'm •lu •a olsan müdafaa· 
ya am{.d yiz . 

Devlf't, 11e millet be.kının 

dan . yeni ·Türkiye nedır? 

ile ank..ırıının nicin hüid.ımet , 
me k zi olarak H<;ilmi, oldu 
gu arı[ ı:lır . buna ragmen 
şüphesı..:.dir ki eski zafer ha
tıraları yeri T iırkiyehin İıü· 
İıumtlt merkezini iatanbul' da 
alıkoyabilirdi • Her ne kadar 
i"ltanbuı'urı v uiyeti ıimdi ya 
boncı tuirlerle değişm ·, dalıi 
olsa hühumd me kezi iıaret 
ed leu hatıralarla oraya bağlı 
k la bil r Ji. Fok t yenı Tür ki 
,>e e&ll feti ı tJe t la t..ırihine 
daya.mp k lmak .ılemiJ or . 

Bu /ıa7 böyle milliy~tci 
bir de.ılet için •o 'l derece 
dikkate şa)•an bir kl'yfiyettir. 

l,.enı Türkiye'de o uki 
tarih tamamıle unutulmama· 
kula berabu yedi eser/ık Os 
manlı h kimiyet devreai , 
Türk mılleti in :r.ultur ve in· 
ki,afında « Tali derecei ehe· 
mml yette bir aralık hadiıe » 

olarak mekteplerde brle ikin
ci plana alınmıştır . 

Ur. ~ı i;Örür bir dıkkate 
ıoyan bir tarzda tamamile 
İ•ttkbale dönmü tür. ş:mdi 

y nı Türkı'ye'yi mtllet bakı
mında11 tetk k edelım : 

Bu mevzuda tehl"keli bir 
•Öz: ol" n « Demokrasi » ke
lımul hendıliginden tebnr:iz 
etmektedir. Türk millsttltin 
bu cephe.ini size daha kolay 

olarak anekdotik bir tarz-~ 
izah edeb '/irmiyim ? 

Yeni bir 
müsteşarhk 
Roma -- Dil 1 neıredil• 

bir emir,1ame ile dofrado 
dofruya hükümP.t rei•irı111 ıo 

bir matbuat ve proptığatıd 
mü.teşarlızı ihda• olunma' 
tur bu tıa.ı: 'hye Kong g 

Aoece ko'lt goleaz.z;o cıaı td 

yın edilmiştir . 

Hü vük müskülata 
" . 

uğrandı 

Va,ınton Alaktı 

mahafılde •öyleni/d;fine 16 
bor~lorın te t.ıohidi ;fin 
kametin altdını derpiı etti 
on iki milyar dolarlılı ın•O 

ZQm i•tikro% büyüle miıılı• 
lata U6ramıılardır • 

Ergani bakı 
yolu zengin 
OLMAK 
YOLUDUR 

Ba yolurı açılma•ına yo 
dım her Türkün borcutl 
Bu borf , bugiın •atılıltı f' 
r ılmış olan tahuillerden 
malala ödenir. 

m.i o• t c f· 

katip ahnaca 
Gümrükler haşmüdil 
lüğünden ; 

Gümrüklerde çalı,tmllll 
üzere 1 2 lira ı ıli maa th 
tip alın2cakbr . MemuriD k 
DUDUDUD clörd'iocü mıddd 
de y:ı zıh şartlara cami o 

mektep mezunlar: araııD 
ey fı.ün 011 dokuzuncu çart• 
ba iÜDÜ saat oa dörtte 111 

baka imtabanı yapılaca;ıad 
iıteklılerin mezkur giin öil 
kadar bat10üdürlüie mura 
eylemelerı ilin olunur. 1 

D vlet s 'stemi bakımın· 

dan k•aaca ve tarıhi cihetlere 
g riımeksizin yalnız: Hakika· 
tere har kulade bü~ük ve tr:ü· 
him bir m 'ilet şefı , bir l. u · 
mand .ın ve deulet rd mı olan 
ı\1USIAFA KEMAL PAŞA 
nın nüfuzu altında yenı Tür 

kiyenin bünye ve nizamının 
temelınden nasd d ğİft 'ri/di 
11ını v Saltanat ve H lô: et 
gibi her ikiıi de tamamen 
Şarlclı bir njımin mcı:ıetleri 
olan müeueselerın tamamile 
laik biv halk deolcti alon 
bu Cumhuriyete meuhileri. i 
t11rke naul ic~ 7r eddd.klt:!rirıi 
h -ıtırlatmak i•terim s,~k m 
temeller üzerinde hakk e 
intiı f v.... terakki etme/et~ 

ol:-:1 bu Cumhuriyetm aorupa 

kıt'a&mdaki ar::ız.:•i yalnı~ 

iki milyo 1 niifuıu ihtiva et· 
mekte olup oıya' da ki tıraziıi 
niı 1üfuau da 13 ile IS mil 
yon ara•ındadır . 

BELEDİYE İNTİHABI 
intıhr p defterleri yeniden asıl 
isimleri olma yan veya mükerr 
olanlar müddeti içınde intiha 
encünıenine b" şvurmalıdırla 

Bu ıuretle memlekelin ba 
,Iıca kuoueti tabiatile aıyada 
bu 1unuYo,. Fakat böyle olma 
kla beraber 11apılan yenilık-

1 r ve refo mlarla memleket 
günden gürıe daha fazla 
aurupalıla,maktadır. bu ıe · 
/t,p/e ııe burıa ila• elen de 
tabii a0vkulceyş müllıhazala7 

E,.g ni b kır yo.u tahvil

lerinden almayı nu! m~ ! bu, 
hem sana , h m de yu duna 
yararlıdır . Tahvil erin satışı 

30 eyhile ksdar sürecektir , 
fırsatı kaçırma ! 

M. J. oe T. C. Ş. 

Belediye meclisi ~k nci dev 
intihap encümeninden : 

Belediye kanununa tevfıkan 
her dör senede bir yeniden 
ya pılmı s icabeden belediye 
mt:c 'si iol h binın ildrıci dev· 
resıue 1934 s n .. 11i 1 Eylülden 

itibaren hr.şl nmış bulunmakta 
dır. 

Bunun iç n b lediyece 
tanzim ve gorülen lüzuma 
n:ebnı yenıdco seçil n encü· 
m nim'ıce de t tkıg: ve tastik 
ed lt-n ntıb~p defterleri 9eylül 
934 tarıhmde11 itibaren eyya· 

mi tatil' ye har' ç olmak üzere 

altı güa müddetle ve 15 eylül 
934 cumarteıl günü akşamı· 

uı kadar tekrar 11kı7a ku • 

nulmuştur. 

Defterinin bir 
ortahisar1da Hükumet ko 
önüne diğeri Çarf& ca 
öuüne ve üçüncüsü de b~l 
ye önüne asıldığından de 
lerde ıs mıeri yuılı olma 
ların veya mükerrer y.-zaı. 
rm bu altı güa içinde e 
menimize müracaata bak 

olduğu ve 15 Eylül 
cumartesi KÜDÜ akı• 
!ODra biç bir müracaabn 
o!unmayacağı ve inbba 
bmncı tfrin;n onuncu 91 
ba ıünü yapılac•t• 

olunur. 



Pazarltl<la 
ih~'e 
l >. 'l'. I,. l -' .>a~n.:üuür-

lüğündeu : 
iki fekilde münakuaya 

konulup müoalusa müddetleri 
hitam bulan Trabzon Bayburt 
arası ıeyri ıeri postuına bırın 

ci şekle gö1e v~rilcn 1395 
lira bedel yuksek görülmüş 
ikinci şekle göredc tal p zuhur 
etmemiı olduğundan münaka· 
ıadan urfınıızıula bir ay zar· 
fında pazarlıkla satılmasıoa 
karar verilmittir 

Odun Kömür 
münakasası 

Gümrü muhafaza tabur 

kumand:ınlığıudan ; 
Tabur ihtiyacı için lo ooo 

kilo k ·1 · ' eıı mıı ıobalık gü• gen 
veya iıtiriç odunu ile 1 Soo 
kilo manlullık meı L - ' •• " e 11omuru 
açık ekıiltm., ıuretıle satıo 
al nacakta · Ekıiltme ve ıbale 
1 biriaci turin 934 taribıne 
raılayan p11zarteai günü aaat 
14 de yapılacaktır . 

lıteklilerin: kom'ayonc.;ıı ta 
ıaılu.m f olan bedelin ~ 7 
buçuk olau on lir• muvakkat 
temin•t paralarile ıbale günü 
T~~ut karargabıoda mütetek· 
kıl satan alma hom'syoouna 
muracaatları /-/V 

koyun eti 
münakasası 

Ş[,t:n ... ~ma h.omis) onu 
Hi yasetindcn 

l G' - ıra•ua ıarnızoounda 
bulunan ve buluadurul~cak 
oJan kıtat v-. müı 11caatıo bır 
kenelik ıbtıyaci ıçio 6000 kilo 

oyun eh 4000 kı.o sabun 
8000 kıJo kuru ıogan muaaka 
1aya konulmuştu• ıbaJe tarihi 
25·9· ~34 sah gurıü saat 11 de 
sabun 14 de 1'oyun dı 16 de 
ıoğan kum ndanlık dairesınde 
~abn. aıtlın~ komısyonu tarafu:.· 

an ıçra edılecektir • 
2 ıraı ögre11mdt veya ıureti 

mllsatt 1 kasını aımak ırzueden 
tahpler h .. f gün sabo alma 
komiıyc lUna murac at edebil r 
3 - bec eli muham men koyun 

di tem·~ati muvakkatesı ı )2 
lira So 'uruş sabun 7 1 lira 25 
kuruı 'oğan 21 Hra olup talip
ler ttminati muva.kkatay~ 
mulr bil ya oak.t ya m lıye 
makbuz veya banka kef let 
namuile birlıktc ri 

muayyen saat dahıl'nd mü a 
caat elınek şarttır bu s al n 

ı onra gd,cek taliplerın mura
caah kabul edilmeyecegi ilan 
olıuıar 1//-JV 

YENIYOL 

f:,~1~1 odun kökü 
münakasası 
Satın alma k omİı..;) onu 

n vas<:'l in<le•1 
./ 

Kars garnuoonnun ibf va· 
cı ol o '7 5o b'n koilo odun 
köl ü kapalı :ıarfl..ı ekc.iltmeye 

konulmuştur ilk teminatı 950 
lira 25 ku u tur ihal'°s: 2o 
eylul 934 perşembe günü St. 
9 dad r istekliler şarfn:imevi 
görmek üzre hergün ve k;palı 
mektuplerinin vaktinde verme 
leri ılan oluoul', 111 - iV 

pazarhkle 
münakasa 
S1tınalma komi@yo· 

nundan 
Trabzo alayının ıenelik 

ihtiyaci olan 3?oo k!lo g· z 
yağı ve 1 oo kil ıeytün y .. ğı· 
nıo 4 9 934 ihile gününde 

talip zuhur etmediğinden bir 
ay müddetle pnurlıkJa alın· 

masına karar verilmi,tir ihale· 
4 lo 934 perş ml:>e 2ünü ıHt 

IS de: ih"lesi 'cra lulıntcağ·n
dan iıtekliler ' şutna meaini 
gö,.mek için her gün kom:ı. 

yonumuza aıuracaatları ilan 
0

1unur. / - iV 

Pazarlıkla 
ihale 
P. T. T. b ışnüidiir· 

lüğiinden : 

Münakasa ve temdit 01üd· 
detlerinin bitmesine rağmen 
Trabzon Erzuruııı ve Erzincan 
uası denk postasına açılan 
bedeller uvgun görülmediğin · 
de• müaakasadao sufınaurla 
bir av zarfında pauhkla aa · 
ılmaa·n '.l karar verilmiştir . 

pazarhla 
kömür 
münakasası 
Sahnalma komi8yo· 
nundan 

Trabzon -alayi St'nehk ib

tiyıci olan 2000 kilo kömüre 
ihale günü olan 2·9 934 ver· 
ilen fiat gali görüldüiünden 
bir ay müddf'tle panrlı~a çe
virilmiştir ibal~si ~?· 1 o 934sah 
günü 11at 14de icra kılınacağı 
ndan istekliler şut namesini 

görDJek İçin her 1ıün komiı· 
yu a muracaatluı ilin olunur 

ı ıv 

Müzayede ile satış 
Maballeıi Sokağı Nevi M Ng K.M L T. 

Ayva sil P•oıopolo Araa 33 93, 5o N. 
Sotha Kayalık çıkması Harap hane 161 75 " Ayaf ltoy AyafıUoy Araa 284' 80 

" Poıtebeizir z~ıtinlik 
" 6 ,200 

" Y enic:um~izir Yenicuma ,, 2 kıta 56,57 125 E. 
Frenkh'aar GaHoa oılu barda ba11e 76 75 M 

.. Misiryan Art• 123. 5o E. 
Muhıttin Miilaittia barap hane 66 400 M. 
lskeodorpaıa Uzuaıo"ak 2 gözlü 1 maaaza 54 3500 E. 
Tekke Saraç o. çayiri Araa 54 loo 

" Yenicuınaiıir Yeni uma Hane 81 Joo M. 

DEFTERDARLIKTAN: 
-Yukarda cins ve sair evnfi yaıili gayri menkulatıa müJ-

kıyeleri peşin p:ıra ıle yirmi ~..ın müddetle müzayedeye çıkarıl
m,ştır. Talıp olanların ~ 7 buçuk dıbozito akç.eleriyle birlıkte 
ıh le günü olan 29-9 - 934 cumartesi günü St. 14 de Defter 
darlıkta müteıekkil komisyona mura-c&atları • 1/-IV 

Yem ve mahrukat münakasası 
~atınaln1n komisyonundan 

1 - Erzincan garnizonunun ıebelık yr m ve malırukat ibtı · 
yacindaa münakasaya konanlarının cioı ve mıktarlarıle ilk ve 
ıbale günü ve saati aşağıda ynıhciır isteklilerin şeraitoameyi 
o u nak için her gün ve müııakısaya gİn'!ce~leri teminatları 
birlikte tayin edilen günde lıtomiıyona muracaatiarı ilin o!unur 

Cios Kilo ilİ( T L ib, le günü anat münakaaaıekii 
Kuru ot 150000 

Ku· u ot 1 0000 

Çam Odu u 480000 

meşe odunu 580000 

m şe oiunu 510000 

meşe odunu 690000 

m'fC 0GUDU 670000 

3Jo 3o9·93i pazar 15 
248 3o s 934 pazar 16 

6~o 1 lo 934 pazrt si lo 
653 1 \o 934:pıurtrsi i 1 
574 1· lo·934 pazartesi 15 
777 1-/o 934 pızarteai 16 
454 1-/o 134 paaarteaı /7 

açık 

kapalı urf 

" 
" 
• 
" » 

ı-ıv 

f 
anUlU•ı!-•M l.OllU 

-"• dit . 

.s .. .,.t.. ..-.ıı.r..~Ji • 

3 SAHIFA 

Fasu ya,merem 
cimek;b· ıigur 
müna.kasası 
Sdtın alma konıi~yonu 
H ya~cAlindeu 
1- Girasun garııizoı::ıunda 

bu'un n ve bu un-:ıurul.acak 
olan kıtaat ve mü ss satın bir 
ıenelık ihtiyacı için 30000 

kilo F sul a l 2000 kilo mer
cimek -5000 k;lo hılğur 
miinakc s ya konulmuştur 

2- ihale t_ar bi 23 · 9- 934 
pazar günü sac.t 1114 16Ja k 
dairesinde SA. AL. kO tara
fıodao icra kılın; caktır. 

3--şerait öğrenmek ve bir 
ıu<eti musaddakasım almak 
isteyenler her gün kom'syona 
müracaat edebılir ler . 

4 Fasulyanıo bedeli 
muhammini üzerine temi· 
oati muvakkati sı 168 lira 
75 ku uş mercimeg·n 90 lira 
ye bulğurub 131 lira 25 ku uş 
talıpler temioati muvakka
bsını veya banka kefaletini 
beraber ge.f recf k:erdir veka 
amüracaatlarhyioedılen gün!v 
satte n !Oora k a ~ ul edilme· 
yecegi ilin olur nı - 1 v 

- :w--...--- .... --

Kapah tezok 
Zarfla "' 

mü na kasası 
Satın alma komisyonu 

riyasetinden 
Kars gırnizoououn yarım 

milyo11 kılo tezeği kap~lı zar
fla e1'siltmeye konmuştur ilk 
teminatı ıki yüz liradır ıhaleai 
22 eylfıl cumartes' iÜDÜ St. 14 
de iıteklilerio şartnameyi öi
reomek üz.re ye teklif mektud 
larının vaktinden evvel verme 
leri ilin olunu· ili iV 

...... 

çayır, gazyagı 

koyun eti, yo
ğurt, süt, arpa 
münakasası 
Saıuı aJnıa ı~on11~) onu 

r.iyasetıııden 
Erzıncan kıtaat ve müeı· 

ıeaatı .çın cıun &S Y• konu· 
lan mevaddı ıaşeden ıhale 

ıünü ve '5.ıaatLınde ıstekhıi 
çıkmayan 120000 kllo çayır 

0 u 2o35o uo ı: ,q .. {lı 36000 

kuo k.oyun etı 0000 k.lo yo· 
iurt looo kılo sut ıle füaJe 
iÜnüad ~ verıien fıatı babalı 
aorıileu 2 .. 8000 kı'.o arpa bır 

ay zarfında çıkacak taHtmu.ı 

ıbaJe edı1mek uzere pıilz:ır lıa• 
çevr1lmıştır. ,;>;utaaıneyi ohu· 

mak ıçuı her .güa münakası· 
ya ıırecek1er ıçın ot ıçın .24 7 
hra 50 kuruş g zyagı 580 lıra 
koyun etı :,6 _ 1 ra 5o ku Uf 

yogurt ;:St) !ıra :1.5 kuruş süt 
7;, ııra arpa 74. lira ~S 1-:u. 
ruı temınatl .. rıyle birlıkte ! O· 

miıyo11umaza muracaatları !aa 

olunur. ili JV 

,., .. & u~1nı u\a" ::».1.uı.ıı U 1-.;.7" '5 T 

&lkıtl la · tti . - ı t.ak\i lerl 

1: 

d 

· ı 
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. ı 
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t, 

• 
Sade yağ 
münal,a:~sı 

Satın aima koru.~' Ol!U 

riyasetıııden 
Samsun garn•zor unda bu u 

nan ve t uıundurule<cak olan 
kıtaat müesses~ t n bir s~ n lik 
ihtiyacı olsc Joooo kılo sade 
yağ kapah zarfJa müoak;;saya 
konulmuıtur ıhal(Sİ 2o eylüı 

9Jııt perşembe gÜDÜ St. 16 da 
dır tal pinin şeraiti öğrer. mek 
için her gün ve müıı:ı11asaya 

iştirak edeceklerın muayyen 
aaatta komis} onumuza mura· 
caatları ılan o'unur. 111 iV 

pazarlıkla 
münakasa 

Satınalma J"omiıo,yo
nuııdaıı 

Tralzon alayir in ı nelik 
ihtiyaci olan 3328 kılo ıetüo 

daoesi ve 1600 ki o sırkeuio 

3 9 934 ibaı~ 2ününde t ... Jip 
çıkmadığı ndı.n bır ay müdde· 
t!e panrhkla alının s nı karar 
Yerılmiştir ıbaleıı .3 lo· . 934 
Çarıanba gunü uat 14 de 
ibaleıi icra kılınacsğından 
isteklHer şcııtn.r.ı.meı;nı gör 

mek için her gün Lo'Jlısyo u · 
muza muracaatJarı ı,a oluuur 

1-JV 

~~rclE,ı 

"" f 

YENIYOL 

UH°'FİYE 
'W' 

mAG.-.ZASI 

~11'td1H't, ZPraft t vt" Henkl~rin · n ~ol maına~i le tanın n11ş harir limitet 
fahrıkası ;pt>klil~ri J'ral zon ve havalisi umuın satı~ yerini ziyaret 

rdenler her ş ~yin ...-.n uı·uz ve en sağlamını bulurlar 

Tıc.ırctlı:ınenı;zrle her n• vi tuhafıye fantazi manıfatra f'Şyası 

MANTOLUK, ROPLUK , KADIN KU· 
MAŞLARI, ÇORAP, FANİLA, GÖM· 

LEK , Pİ-JAMA VE SAİRE ... 

En son moda Krep Trabzon 
EN UCUZ Fİ"i'ATl.A SATILMAKTADIR 

H~r ç~·şit parfürnöri, Lo~} o , L<'\ anta, pudra, krem 

Ucuzluk Sağlamlı'< Temiz boya 

___ ,,_~---------------------

Kariyeai 

Cao~ur 
,, 

Kanlık:a 
,, 

Her nevi yüz. d;!rileri, kö•ele, yarm 1 eldiuenlik ue güderi mabayaa•ı 
icin bu büroya müracaat olunmalıdır . , 

Adres: lstanbul - Si1keci- Sanasaı yan h.an yanında Ng. 36 
Telgraf: Beykozlu İstanbul· telefon 22832 

. . .. ' ·: ., ~-· . . ·-------· 
• menkul satiş müzayedesi gayri 

Nevi M. Ng K. M. Sahibi e••eli 
lira 

emlak eraıi 7o 200 Ketiş oğlu kustantia 

" 
65 - 68 . 140 ayvaz o; u nami diieri ı• 

oğlu b :ı.ralanbo •e saire 
ert1Z\ 23,74,78 So Mavridi oğlu hiriıto ve i• 
araıi So Varilci oğlu yorika veledi 

baraıkeva 
Çukur Çayir 

" 
43. 16 90 Nuys · s oj-!u mina .. ııve 

ve çalik oğlu boios 
Zülmera em1nk erazi 60 15 Kulakaiz oğlu yorika 

" 
arazi 1:7, I 29,51 160 Kanbur oğ'u istadıynunlll 

yani nsaire 
il emlak arazi 53. 133 2So iıtef an oğlu yani ve dınaO 

ilya v"' ı· ire 
Masuoai Bala ,, 3 b:u~de 2 bi11eıi J63o Rus tabasidan yor oğullari 

Koz ua ve nire 

DEFTERDARLIKTAN 
Yu'ıl:rida c'ns ve evsı,fi y~z:)j gayri menkulatın mülkiyetler;p,.şin para ile yirmi 2iln mücl 

müzayedeye çikariım'ştir talip o1tnlarin 7 So dıtczito cı.İiçalHile J:ir l kte il:~!~ güuü olan 25 
S1tli günü nt 14 de defterdarlıkta mütcşckkıl ko siyona müracaatlari 1 - iV 

ır ~ Ye · GAZETE vE MATBAASI VAK1NoA1 

•~s1~,2~~~~1~bırs~~~~a~~~~§ııa~ı12~1d~t 

ir.t 

•e 
de 


