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Belediye 
intıhabı 

Y elliden cçtlen belediye 
İLtib p encümeni belediye 

meclisi 11lo~u11d a çahşmuına 

dev ediyor. Asıl n defter· 

lcr içinde dı olmay,..n ve y 
tekrarlananlarıo encüıneneb1J ş 
vu•ma müddetleri 15 eylul 
cumarteıi günü aktamı bıt · 
mittir . 

Seçim netictainde yeni 
belediye mcdi ıni teıkil ede. 

cck namzetlerin kimlerden 
ibaret ol"c• i• , ağızlarda ge · 

&en •e ı;:e~dirilco is oderc ve 
ceplerde saklı kahan li lelere 
ra2mcn • bcaüz malum deiil· 
dir · Fırka ocak bey~tleri ta · 
rafmdan bir yok:lama ameli
yesi Y•pılmıı olmadığı gibi 
bu itlere nezaret etmek üıe· 
re teıriflerine intizar edilen 
muhterem Gireaun meb'uau 
Mnn.ur bey de henii:c gclmiş
lerdır · Aldıiımız habeı lcre 
rörc yoklama iti bu haftadan 

ıonra~y•p1lacak, ondan sonra 
da namıetlcr müntchiplere 
arzcdilmiı olacaktır. 

Münür bf. 
ve Belediye intih:ıbi 
Belediye intihabı dolayısile 

Japdac k aamzet yoklama ına 
•e iatilup itlerine uaret 
etmek üzere ıebtimiıe ıelen 
rircaon meb'uıu müoir bf. 
tcmıalarına baıhmııtır. çok 
m him bir V.,;zıfeyi kabul et-

miş bulu ao muhterem meb'

uıun bu leri çok iace bir 

dikkat ve b ssasiyetle bat"· 
racatına "•ni bu'un aktayız.. 

Yeni meb'usumuz 
Fatın bc:"y 

Yeni m~b'usumuı Fatin 

~------

• elırinıizi ş~reflendirerl lt•ri 
hiiyük hir ::ı c·, :nçle k rşılnnaı 
kiJinı z l..,nıPt P~. Hz. !o.On j tıl 
z1ran rH· ıl Pot'n \ f' dı~lerıncleu r 

~aze"te - ~----~---~----

m ·krad ırLr . Doktorların nıiba 1< t' 

üzP.rjn~ :;:eyalı'l t ler~ tealıhure ut""rt n 
Başvekilim ize acil ş·falar dileriz. 

:e::'$ji...;---

Hariciye Vekilimiz çok büyük alaka 
uyandıran ve hararetli alkış arla 

nan mühim bir nutuk söyle 

ve ak 
k rşıl 

• 
1 • 

• 
1 

-

« Tür kiye yakın ve uzak hiluıııum hükumetler1e do~tane n1ünasebatta Lulun. 

n1dktadır . Biz milletler cemiyetine bir ihtilafı hall<'ttirmek jçin drğiJ , fakat 

cih,uı ~ulhünii böyle dostane siyasetlerle kuvvetlendirınek aızu t: u ile geldık .. . » 

--------------~ 
Bütün dınleyenler üz.crin1le iyi intif,a/Gr bırakan Nutı.un sonunda bir '(Ok hühiımet murah

hasları Ter1filı Rü,ıü beyin ya11111a gelerek çolr h11raretli tebriklerde J.ulandulıır . . 

Cencne /6 - · Anadola 
aj uıııoın huauıi muhabiri bil· 
diriyo r : 

Hariciye .- kilimiı T evfık 
Rüştü bey A11mblerinin umu· 
mi müz krreleri eHutada 
•ıaiıdaki nutku ıöyle•ittir : 

Reis efeadi 1 ıeıcn aa•• 
bleden beri urur eden de•
rcnin vaıfa müme11i:ıi Tü•kiye 
için l::ütüa memleL:etlere ttf · 
riki mesaisinin deYaaı ıulb 

ve müaalemct faaliyetinin te· 

zyidi olmuıtur bu huıuıta J•l 
aıı bı ikan komıulariyle elan 
yeni.nuıbodelerle ıarki akde· 
niı komıularuaızla aktedilea 
muahedeleri 'fC orta aıya 

devletlerile sı~ bir makare• 
net iç:n ter.abur eden faaılHız 
faaliyeti r.ikredeceiim. bu nıli 
naaebe le Tü·kiyenin •eıre· 
dıhniyen hcrktıc alüm ol
mıy n ve mılletler cemiyeti 

Bundaa bı;ıka .milletler 
cemiyetiae iİrmedea e•vcl ve 
o umandan ileri daima bu 
milletler ara11nda nl ıma 
ve teıriki muai y0Ju11da ıııı
mle 1irü•cii bir şeref adde
.tiyorur.. bu cemiyetin te•eli 

olan fikria en eyi tatbıkatıa· 
da biride bu oldujuadao bü· 
tün kalbimizle_ emin bulunuyo 

ruz. Sulhun_~ mlitenıı amille
rinden biri olarak buraya 
halli icabedea mllıkuileri tev
di içia deiil fakat bütün ku · 
vtetimizle bizim ıibi beyııel· 
•ilci ahenk ve mvaalemetic 
arbk •üphem bir emel deiil 

bir realite .. olmaaını istiyenle. 
ria Herine lıadim olmak için 
reldik • 

Milletler cemiyeti Cilkiiaü· 
ala tahakkuku ve elimir.dea 

geldiii kadar ona badim ol· 
mak iç.in kıti arzumuzu 
ifade ederkea ,milletlerin mu
kareneti aabaaında imdiye 
kadu y•pbiımıı.la ıururlan 

Erg anı 
istıkrazı 

maiı düıünmüyoruz sad~ce 
tenccübuoüze layak olabılmek 
iddiasını iz.har etıııeğı düşünü
yoruz çüakÜ daha da yapmak 
iatiyoruz . 

MilJetler cemiyetinia tecrü 
belerındea iatıtade ederek 
kaide •e uıullerının ialahı yo · 

luocla intıfafı z rurı ve aaaııı· 
bledeabu ıelaba matuf mub · 

telif tekhflcri müz ereye mc 
'fCUt bulun•alda ber.ber bu 

ilakişafı anarşıyc doğru iııhıraf 

ettırebılccek ve bızı t mües · 
ıueyi vahım urette zayıfla-

tabilecek huıuıi ve bir aa 

içia olaa m 1abaza1arıa tuiri 

altınea kalmamak için de bü
y k bir ebe ıyet h iz oldu
i•DU zaaaetmekteyim . 

Müsbet ıayeler takipct· 
mek ve onlara yapıcı usutler 
iaoeaiyle vaaıl oJmak uzuıu 

hemen umumi olduğunu ıaa

net•ek iıterim . bu ıtibarla 

b zı auoın milletler cemiye· 
tındea çekılaeııne eaef etmek 
te berdevam olduğumuz bir 

aırada meuıleketımio her ze· 
man en eyi dostluk münaae-

bat& idame etmış olduğunu 

Soıyalıst Soyyet cüıııhurıycti· 

oin teıriki mesaısı temı• edı· 
lerek iiuıeseaıız.i cıhanıü · 

r 
" ?t 1 • • 

' ) 

Fındık kal:iu und mfit. 
hiş ibtıkar var: Eyiu ün bışın 
d n itı ar n ~O 25 k uru a 
satılmağ ba l n Lı..abuk , 
havalar r ng nı degii'tırdıği 
güadeo beri 30 kuruş çık· 
mış, f kat cebine bır iki çu~ 
val kabu)( p rası at r k f b· 
rıkal rıa b .. şvu olar , daha 
il dıden ; 

Yoktur 1 
Veremem 

Topt n bagl ndım, tek 
tük satamam ! 

G ibi cev pıarla gerisin 
geri döndürfümcğe başlamış
larmış 1 

G rçi , y ktur diyenlerin 
bazıl rınd , m uvakkat bir 
zaman içın b~l ı yoktur , fa. 
kat olduğu b lde yok dıyen
ler, herh !de uu 1.rda d ha 
çoklur . 

Vere em dıyc.nler, vermek 
iıtemedıklcrı ıçııı vermıyen· 
Jerdir . 

Toptan satanlnr, bi r koyu 
ndan ikı poı t alınm ıın va· 
ııta olanlardır • 

ad m ı 1 ı,bnı xararla· 
rı a rağmen , fındık k buğu 
bala " H avay cı zaruriye n 

dendir, o h ide ıııtıkarıo önu
ne geçmek , fa ır fukarayı 

muhtckuJcrın p n'ie s ıoden ko 
rumaK içın k buga narh koy 
mak lazım degıt idır • 

Fı dıgın o &:k sı elli uru 
sabldıgı zam ular kabu" fıat· 
lerı bundan çok daba aş ğı 
idi. fı dıgın on ıekız kuruşa 
a tıldıgı bu u m nda bır çu • 
val kabugu ot uz kuruşa dahi 
s tm k ısteme ek ue demek 
tar. liuguı.ı o .uz , bıraz onra 
kırk, elh... bu • ıhtıkar degıl 
'e ned, '/ l 

.tt bf. cum rte i rüoii Ankara 
•• v 

•apuru ıle tehrimizc gelmiştır 

ı tarl'fındaa usulü veçbile kay
dedilmemi •cya edilmek ize 
re b lunmamıı olan biç bir 
te bl\üt ak.tetmemiı olduiuna 
aöyJemekliii e üaadcniıi 

reca ederim • bcrkeıin müte
add t veıilelcı le cihan matbu· 
ahoda okuyabildiii bir ıeyi 
bur d tekrar ıuretiyle dnn
yada biç bir memleketle bı
yati vcy udece .,mühim me
seleler hakkında biç bir ibti · 

l • fımız ol adığıaı iktifa ede· 
ceiim il kis her ·eıle muka
renet yo1unda ar.ımlc ilerliyo 

Bakır , "olu , kar ) olu 

hayat yoludur . . 

Yüz.de 5 faizli oe ikra
miy•li er6.Jni i.tikraz.ım ÜÇÜ· 

neci tertıbi olan « C » urİ•İ 
talıuilleri de .30 Aga•to• ta 
•atııa c.rzedilmiı , yurtl•n 

iter tarafına aldata 6ibi ıela
ritniz. bankalarına da gön· 
derilmiı , Ziraat banka•ına 

400, lı banluuına 100 tah. 
•il 6el.,.iıtir . 

millleımeai yoluad §ayanı 

kayıt bir adı atıl ış oldugu 
ou gör ek beD1m açın bahtı· 
yarhktır . cu b yük memıeke 

-- K. O . 

. 
rı 

aubterem meb'uıamuı minte 

ipleriyle iÖrütmek tanışın k 

eic .. p eden tctkıklerdc bulun 
•ak (&ere buaüD ıürmcneye 
it•ıttir. 

iiaaan, Şevket ve 

Abdührnk beyler 

• Güm'itane meb'uıu Hasan 
tıllmi ve Şevket ltcylerl 

r~:nc .. n meb'usa abdüıhık 

ey A11kara •apuru ıle iıtan· 

lclan ıehrimiıc ıel~ · t •e 

ir ıcece mi11fir olarak ciün ı 
bala iatihıp dairelerine 

areket etmiılerdir ı ------Sli.tmın• • Ol 1 
BeleJiye Rcitl•rİ 

Slrmen" •e Of Belcdiy~ 
~•leri Ş•kir Şnluü ve Ali 
1ler dG• ıehrimize ıelm f 
ıQı btyi ıiyarett:n ıon 

•lflerdir. 

klrahk 'Oç ev 

ruz bir memleketin a·yasi ic· 
raatı komıulariyle olan mil · 
nascbatına göre baktir edıle

bılıı ıe bize teallük cdea lulJm 
da ierek Av upa •e ıflrek 
Aıya komıulamDııın bu bapta 
verecekleri bükmün& kabul 
ve İf tiri" bu huıuıta izbar 
edecekleri aok.tai •aıara ••· 
mcuniyetle iıtirik edeceii•w 
ıöyli yebilirir. bize fCIİDCC Oll· 

lua kaııı en baliune ve ea 
doıtaae lı"uiy · tla muttaaaEız. 

Her devletin en ziyad• 
h - asııs bn'uoduğu mueledea 
hir ı hudutlarına tcalluk ed~ll 
dt'ğ · t midir ? lıte o "•dar 
ıı ızik ol~n btı t udut tahdidi 
mesel,.sl haklunda lra• ve 
AEgınııhn, Tiirkiy~tiek · .l&ı• 
t1arının h•kemliiiae murı.caat 
etmiıHr onlua bu if matlarıa 
dan dol•yı burada deria •la 
nctbtrlıtamııı tlldirauvi bir 
v.aifo ad :iedori 

Er 8ani İ•tilcraz.ı 1 ba/ur 
yolu , yani kar yqlu , hayat 
yolu İ•tılıraz.ıdır, ev.ani ba
Aıırına 6İdecelı • er•:mi JJo/cı

rın• 6•tirecelıı demir yola 
on•nla baılamzıtır , o~unla 

yapılm _Jctadır , onunl" &it -
celctir. Para•ı olan her yurt 
toı, bu Jc~-!ı oata11 iıine ka· 
tılmaktan 6•ri Jıalmamalı , 
yiude be, fafali ue ilırami

yeli b• tahvillerden ıücü yet 

lifi lt.rıdar almalıdır . • 

Satıı 1"iclJetin!;ı b "tmc· 

sine ~ole a.s bir .seman lt.al
mrıtır 1 müJJdi 30 eylule 
lttıdarJcr . 

Hollum.~ı:ı , ba hayı~ 'ı 
iıtilaror111 A. ue B. ter 

tan , _ doılarımız Lebıstao , Ro 
maaya. •e dıger lıomıuhırımı 

zın teırılu meaaısıJe Londra 

muabede!eraoüı tcıhakkuliuuu 

müakün kıl o mü cc vıı D 

tar .fı ıurctı) le nkı ueı&ır 

b.ı.meboı hatarlatmaı k.t a kcn 

dia;ı ı •eıınedemcm. 

Muhterem mealekt ş ım M. 
Be.c" tarafından ortaya • ıür ü· 

len ve enteresan müzakerelere 
yol açaa ek111lliyetJer m eiclesi 
ne gelnıce Tlirk heyeti murah 
haaHı bu 111eıeleyi daha ziya 
de beıeriyet zaviyesinden mü 
talaa etmektedir. Abti etmek 
ıuretiyle bunlara bassuiyet 

er tevlit etmeie • muaait vec· 
beler manuruı_ ·verilecek yer 
de bunları bü tün milletlere 
teamil dıackte bı1'iki ve acil 
menfaat~mevcut olduğu fıkrin 
deyiz . 

V t kil beyin nut"u s)r. li 
ı:l "ıılarla bitti • 

gar. 
l:.ug> 
::>ol)«) 

Ce..ı 

• ) u li.raiı 

~ory • '1 

Oli.Cı&~ •~ 

;ı., .d.ı.ruı 

men J..ıbn Si o 

0 tdıyor 
s Aj.tiısı 

J. ıt;-sau . rın 

ı ':J tuıbıo<le 

.lJ Jo:ı Sıy 

zevat ve e , 
rek b r retu 
e ttiler.. l u u 
d e fevkaıa.&e yı 
ba bır km tır. 

l e UZt:r1D 

" ıır Ye ıııtı 

Turk y 
bilumu D bu u 
wünascb tta 

e uost ne 

milletler cem ~ tine bır ihtıla · 
fanı ball t\ırmc 
faknt c.ıban su 

ı;ın değıl 

u bö,le Jos 
v ti nclir· 

g Ul~ Dl IÖy• 

ala1ca ve 
şl r . 
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Aktam lst b r 
tar fıoda bol bll 

bildır . 

Yeni ol "•• Am n dıkl·at 
edin : biı mk' g bir 981 ti· 
•ctro mı abınd ı ,OCO.C 00 
mikrop o sn 1 

Akuo- hıgl ı-italpıo 
n -am larda 

ybctti. . 

bu: 

Akş m 
terfi işlerind 
diplomad n 

tid r 

t 

Akş m E trık er t. 
leri yem formu 1 e 00 bır 
kuruşa lıUŞmc n.ubtemel. . 

Yeniyol B ı m oy e bır 
ıey beklcd12ım z } ok : şırket 
400,000 lır o cu u ödeyin· 
ceye kadar yırmı kuruşa ya
kacaiız ! 

Yakıt • Sılahı Dıçın atmıı .. 

y cnıyol •• Bunda anl .. şıl· 
mıyacak ne var: y vu mak , 
ya korkutmak iç n 1 

v akıt A uC k yüzuoden .• 

Yeuiyol •:• Ekseriya kav· 
ga tıkar 1 

V kıt Hal ci kım le· 
miıletmcli ? 

Y .. nıyol <:~ K ın vaııfeşi 
111' 1 

Z m 0 T üı k ordu u 
aluıle11iıe dayın 1 tan sonrD •• 

Y enı} ol •• V :ı: f si n r ri 
olduğunu b·r d ha ol tmış 
demektir 

YE L 
Pazartehi l r~embe 

Günlen Çıkar 
Matbaa ve idarehancıi 

Uz.un ' hale 
T elfraf: Trabzon- Yeniyo / 

ABO E 
5*ıe/iği 500, Altı ylı~ı 
SOO, üç Aylıgı 17 S kurııf 

U~H \.~I 
4 Kuru tur . 

E•ki nü•haiar'lO uru•toır. 
ilan •atırı 1 ~ Kurudur 

Reklamlar pazarlıta 
tabi"~ 

~······················~ • D • • ERED N · · · · · · • . . . . . .... • • • ······ '"TE EN• • · • · · · · · · · · ED • • ~, ......•......... ~··~ 
İnttha lar 

• • mev ımı 
Üç c!ort u 

b"re yndan sonb ... r g rdık: 
Yaimıyor, y ğ ~o , y ndık 
tutuftuk diye fikayet ede ken 
bir yığmurdın ve hele deniz 
leri ve karala ı al ul k 

eden ıedit ve medıt bır fırtı· 
aadıa ıonra hav 
yec~k kad r 

Trabıo i ol n 
~u düt uva k~ , bi.r 
sıaetro elbett düz•lccek, fut&· 

YENi YOL 

lnt·ııap Yaklaşıyor 

!ntih p, oc k bir ıfode rle 
s •emek df'mekt r. fıu dr, tir 
m lltt n kendı vurd :nrı ıçın· 

d , kendi arol rır d~ t it n t 
etiği fo /, az.ımkar , t)İ clü 
§Ünür, sebot ı ın• ı ı a ı bul· 
mail. ve o 1lara T<'. v rmekle 
olur . 

Şur sını unutmayalım ki, 
$ecm k , •ec im t n cok • • • 
guc;tur • 

Sece ıin vaz f .. ı c, s elle· • 
nin vaz.ıfca an .. ı da ptk 
büyük bır fark v u. s ce· , 

rn a(l r ve 

d ha Uc. b d,r • 

Bu un c nd.r k ; intiha. , 
b ı ey can ı rı .;ı ,, • 

yat< a k fJı m , meclı ... ı be. 

le ıy s f l•c k 'k , eıli 
ı yı la m n o a d , 'o un, 

ar y p bulmc..h ımkansızdır. 

h r ne had /,atkımız , 
m mlekett belecl. ve '' erini 
kımlt.rıll y.ıp bılec cmı ıu dır 

ederse de, ıntıhabın he)'tıc"nlı 
g{ı, l rındc U%U 1 cJlr {ıdeyı 

ha:r.ı l.ıyamamı.ı daşün.c •/eri 
nu&Jcut o.dus,und..,n. hı· it., elli 
k ı yı derla.:ıl bulup yaz 7lak 

iU'i olacag.ndıın , lı~r ... nan 

ve her yerde oldugu "' va· 
:r. Fen, luk.ım\z.a z. tı r olmak, 
onun iOı;'erecegı mLet lıı· 

tc•ıni '> ı t t ısı eJcrek bunfo 
rın ara•ınJ:ı •en nd• tanıdı· 
fın ve ıtımat eıtı~in kıymet ı 

ıah11yetl ıe rey n. ver tered 
diit etm~ . . • 

Yaren ıntıh p anclıfının 

baııra gıt(1tın zem n en eu· 
uel düşu c (1ı u duJİ:n ek 
m cburıy t nete od u1 bir 
ıey vardır. taraf.ir olr. ıamak, 
te:ur k p l umak. bu 1IÜn, 

yıl.ardıın crı , mıll tımızi en 
c tin J llJ dan J ü üterek , 
~n oı l ı u: I '"'Llcl rı kırarak 
unı h alı ebr.d(J k~uu, tu· 
ran b r i ık. dp fzr cı;c varJır. 

bu fu k nın :z.ah olmak 
• nın erı uyuk V•lL f ndır. 

Onu ı :ı:ım md rlarının goı 
ter~c ğı , ve set; C• i şahız· 
..,ft[er hohhında h ·c teredJfı. 
J • 

de moh ! .voktur Z ... o ılar, 

memlc t n dert/ r '/e h mle· 
r ·n d ha y kı 1dan 
alaka ar ol c ~k ıır.ı uz.un 

go Üfmeler , har tlı mutta· 
kaıalard;:rı &onra s ~ hleri 

icin her huau ta m iletin iti· , 
1rıadına uyık krms le; o du· 
ğa.ıu bıl ... 

Ve şuna da iman et ki: 
onlar ı ·mdıye hadar i&obet&iz 
bir İf yapmadı!ar , &Je yop 

DB, UZ kt D ve ~ k od D. bük 
mü ü ıcr et ıkt n , yani ıkı 

mevliiim ;.usınd ~ö}le bır 
t sfıye &malıycai yr ptıktan 

sonra bu ı:o t:ıı:.1 hava va.zi· 
y~ti Dıh } d er ct:k, ılık, .. nll!, 
iU ery&zlü ta to:inlıir bir son· 

bahar va mı ort.Jığı kucak 
lamış ol c ldır Bu yıl , tski 
ey u t:omurlk n bir çehre ile 

ırzı f' d m ettı. H~lbuki biz 
onu çoktan d karte ettık ; 
Arık, bugüıı e~lüüu beşi 

dc-ğil on yed s:dir . Ve bizim 
ht'!Ppımızca onuD adı ve sayı 
anc~k eski takvimlerin buru· 

şuk yspraklarıdır 1 Z.-ten bu 
ç hTe T ~ç 

Tra zo .çuı ... 1 
ıcfı k bır KOD 

maz.for . o un ıcin onların , 
göıtenü gi nurlu ) aldan ay· 
rrlma. on senelık tarihi ücm· 

hurıyet mizde neler mukay· 

yd olduğunu da gor ... 
tetk. k et . 

Yalnr:ı ıuracıkta •iz muh· 
terem halkımıza bir ıey ha· 
tırlatmu.Jc i.tcrim k;, oda: ya· 

nn meukıi ıltt;dara.~el~n &Ja· 

zıfe şinas yurtdaılarından 

memlelrdin en mühim ihtiyac • 
larınr düşünmelt:rini, rıe bun· 
lardo.n en ehem iyetliltrir i 

yap mal.ırı ıcın de rr cada • 
bu U't.. ııte güzel yurdumu· 
.z:ım en mühim ue mübrem 
ıht(yoçlarını belı burada sana 

ız.oh edrcetım . 

I - Eovela m~mlelt.de , 
hayat, aıhhot , •aadd veı •· 
cck olan (SU) dur . Su me· 
selesi, ::.aı-.cdildiği kadc.r ko 

lay bir '' dt tılıe de , beşe· 
n ı nt-/re kaclır olm clıt nı, 

az.mm , aebatın elinden ine 
• 

bır şeyin kaıiulamıyccogmı .. 
da u utma . 

2 - ikinci dt:rf!cede yine 
paraya ıhtiya'i aöateren me· 

mlekı t.mizın dılelılerincl.uı 

biri de: Lıman ve tranıit iıi· 

dir. her ne k1rdar bu iı bele· 
dıyeyi pek uaılı oiarah G La
kadar flmc:;se de beldenin 

fOk heı-klı olarGk le ymet oere 
cegi hayati bir i,dir. bununla 
da ara aıra meı~ul olmayı, 

ue bu hayalı , ve mem/elcete 
ruh ve ha vat rJerici ) ol üze· 
rinde de iılenmuini recocia 
buliJn ..• 

3 - Ücüncü dereced .. • 
) urciur.un v :z.tyrli arhhrye•il1t 
çok •ıkı olakaıı olan müh m 

bir" iı daha oard r ki: bu 19i 
taluiır bu) uran büyük ıefirn :z 

Gazi hazretleri ilk kasma~ ı 
var m .k/a , memlekt ti iyka:ı 

et ni,tir. F ... ~at her ne aebebe 

mebni ise o z.emamlun bu 
zemana kadar bu Gazi cad · 
desi ikmal edılememiıt 'r. iıt~ 
un , bu cacicienin ilcmali11l 
r~ca ederhen , ba cadd~ ~ibi 

daha yedi- ıelı.iz. caddenin , 
mt!mlek~te lazım C1ldutuna 
unutma. . • Fuıat bulJultc" 
bu meıele üzerinde iılentlme· 
aını •ohibi ıeltı,'aı)·t"t olan 
m ham/ardan iste • 

4 - Dördür;cii. dereced• 
ev ve:ki!f!r kcclar tr>ahim o/Qn 

uf ok tef ek hayc.ti mc•eleleri 
de hat.rla: ıöy/e k ·: peh ola 
bılı>ouuruy lıi memlelt~itmi· 

bahardır ... 

Gclelını sadad~: frtıbep· 
le.r me.v.c·mioe ayak b•3tık . 
BeJedıye intıbıbı, mf cliıi umu 

rd "ııtıhabı , f rka intıhabı .. 
D .. :nek o?uyor ki , önüaaüıde 
üç inf hap vu. ~:m~?~ı hwlee 
birinc'si ile mr,gul ve met· 
buı:z fakat içt n içe yapılan 

ia "p p ·op gandt1l rabakılmak 
Jiıımgelse, sen de gül bende 
iÜ!cy:m bu işe : diyorlar ki, 
reiı o'mak iıtcy~n!cria s1yııı 
yirmi beşe çıktı . Bu g' dişle 
elıı y: de, altm•şı da gececek, 
yı.ni iki re 'se bir ı:z.a bile 
düşmeeyecek m:ş .• 

B:.ki • • . bakalım daha 

1 ... ·~· tr & 1 

Ergani bakır 
yolu zengin 
OLMAK 
YOLUDUR 

Bu yolu.,. açılma•ına yar· 
dım her Türkün borcutlnr. 
Bu borc , bugün aatılığa cıka • • 
rılmıı olan tahvillerden ol· 
maltla öd-ınir. 

m.İ Ve t c 1 

zin içinden ıki drre geçer . 
biri•i zatno• , diteri dab4f· 

İ hane dir. bu dereler yatakla· 

1 

rının her iki taraflarında 

i•kan etmekte olan halkın 

i
l de t;ok mıih m ve hcrvati bir 

ıiluiyetı vardır. bu ıil•ayct 

1 

coR haklıdır. cünkü o taraf-• . 
lar iıallnnın aıhharıle alaka· 
dardır . bu ııler ~uuelkıle.r 

kcd-ır biı)'ük paraya cıuı 

ıftikar eder i,ler dettldir. bu 
derenm yatalı/arı fenni bir 
•l.Jrette knpalı mecra ac;rlmak, 

ve köprülerin mürıa•İp ma· 
hallerinde bentler yapılmak 

ıuretıle, bu t.ıraf ıekenuinin 
vaz.iyeıi •ılahiye•i '1.urtarıla· 

bilir. bu mühim dova üzerin 
de de ara •ıra alakuJCAr lc.ırın 
na.zarı dikkatlt1rini celpetme· 
fi unutma .•• 

5 - B"fİ· ci derecede b• · 
luaan, fa it.at u "ak bir him · 
met ile, belcit1mi~e bir &Jari

d"t temini d ! mümkün olan, 
oe yarclumu~urı en ıirin bir 
molıalli olan , çömlelcfiyi de 
anutma • . . Fclualci cianyada 
pnraaız. iı olmaz.. fakat •ar· 
f edilcc•lt bir miktar para ; 
memleketin nef'me olciuktan 
•O ra böyle bir •arf iyatın 
fOk yerinde olac:atı 11 da ha· 
tırında tat • • 

6 - Mecieni bir memle· 
lııcte yalıııf< cak t>eledi ufak 
tefek teıktlattır lıi : bu da 
yine lıalJun 11hh" tile alaka . 
Jardır • 

A - Fırınlar , lıaı(;plar, 
hamamlar. boklcal 1 ıebz~ci , 
manarJların hali hazır ıekil
ler inin _iıldhıle , aarımrza va· 
Jıııacak bir tarz.da tadıli. 

B - Görclifüm{u ve da· 
yduhumuza 6Öre memlelt.eli· 

mizd.ı meccut , w("z.inti ue 
haoa alınoc:ık bahf•'erin te~ 
yidi. müm1ıünH ortahiaar 
cihetinde ele mU.naıip bir ma 
halele bir paı k inıa11 .. 

C - Hanların müminin 
iıe ıthir haricinde bir ma· 
halle nakli . Ey muhterem 
kari yukarda yaz.dıtım bir 
k.:f mühim nolrr.tın huıule 

6•lmeıi İ<;İn , her .An de z.e. 
man ba halt.lı talepleri iate. 

iıte: o zeman ıöreccluinizk;: 
) urdun , bir cennet olacak , 
mımlelrete ceyvit bir la -rt c:, 

laoyct bttlt.6 bir ıa r~la•ti , 
limanın ve rıhtımın yopıldıtı 

ci.ı ıendc baıka bir ı• ~ r t 

olacak , o zcman •en , daha 
;z;yade 'ialııacak, daha z. "ya· 

de kazar:~caluın, yürüyüıan 
de baılra bir zinJ.,,i , 'ialtıı· 

,,.Ja oa,ka b:r kavaet ve 

Jcadıet hi• edecek m~deni 

inıanlar 6:bi yoıaJııını an· 
lay cak , 11e 66fıanJ.. llir 
liiHİ ilıilırır Juyacalc•ın. 

Doktor 
KAZI .V 

Lise müdür· 
yetinden: 
Leyli mecccni mü .. 

imtıbını du'ıul ıeraıti vakii 
celıleaind~n mektebimize 
mittir. imtihana r"rmek 
yenlerin şeraiti anlamak 

mektehimize müracaatları 
olunur . 

Fabrika un 
münakasa 

Satın alma komisyo 
rİ) asetinden 

1 - S;rık~mıı 

için 9 loooo kıl o f abı i'-ta 
kıpalı zaıfla yırmi rün -
detle münakasaya çıkarıl 
tır ıhalcaı 1. teşrin 934 
lesi KÜDÜ uat OD at f te 
mtnah 8873 liradır. 
2- lstekhlcri11 ayni ,ao 

ayni aaat on dörtden iti 
teklif mektüplerile temia• 
komisyon ve t•rtnameyi 
mek iıtiyenlerio Kan.,. 
ruiil Trabzon S.a. Al. Ko.I 
lromiıyoou~uıa mürac•• 
ilin olunur . ( ı\' 

koyun eti 
münakasa 

Şatın a~ma komisyo 
Hivasetinden 

1 - Giraıuo ıunizoD 
bulunan ve bulundural 
olan lutat Vt. müe11eaah• 
ıenelill ibtiyaci için 6000 
koyun eti 4000 kilo ,. 

8000 kilo kuru •oi•• • 
ıaya koaulmuıtur ibale t 
25·9 5'34 salı ıiln6 ıaat 
ıabuo 14 de koyun eti I 
ıoi.an kum .. odanlak daire 
satın 11lma komiıyonu t 
dan içra edilecektir • 
2 paitögrenmek veya • 

m .. satt akı:sını almak uı• 
talrpler hu iÜD ntıD 
lıeomiı• oouna muracaat 9d• 
3 bedeli mubam meD k 

eti teminati muvaklratetİ 
lira So kurut nbun 71 lir' 
kurut ıojan 21 lira olup 
ler teminati muvak 
mukabil ya nakıt ya 
mıkbuı veya banka k 
oameaile birlikte ıel 
mu=yyen aaat dahiliade 
caat etmek tarttır bu •• 
ıoora gelecek taliplerin 
caatı kabul edilmeyecefİ 
o1uour l//-JV 

Kıp 1ı t k 
Zarfla eze 
münakasa 
Satın alma komisY 

riyaoetinden 
Kara runiıocUQUD 

m lyo ı k•Jo h·ıeii kapıla 
fla eksiltmeye koamuf 
teminatı iki yüz liradır i 
22 eylCıl cumartu: ıüoD 
de iıt~klılerin ıarlaa•• 
renmek üzre ye teklıf .. 
Jırın n vaktinden evvel 
leri ilan olunu• il/ JV 

1.•a-
Nöhetci eczanelt 
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İL f 
A. Trabzonda lf~i -'e ' iu 

Z. hac~ .MelımPt t>f 
B. ~1açka Cınuli k. 

kaya oğlu Ü::ıman 
Mıçka icra memurluğuoden: 

Açık artırın ile parııya 
çevrilecek iı?ayri menkuluo ne 
olduiu. 

Bir bır dcğirmeo 
Gayri menkulün bulundu . 

iu mevki, mahallesi, okağı, 
1ıumaraıı. 

Mıçka1ııa Cinail köyü 
Takdir olunan l"ymet : 

( 300 ] lira 

Arttıtm~nın y&ı pıl cağı yer 
iÜD, aaat: M ç" ıcı a deire 
ıı önünde 7· 10 934 pazr.r 
~ünü aaat 14 de 

1 - iş bu gayri menkulün 
arttırma tathıamcsi 6 · 9 934 
tarıbınden itıbaren 93l .:>43 
9 3 J t4h lll Hlı ı f t >J.l \kll l C 

radairesinın muayyen numan.s 
nda herkeaın görebilme i için 
açıldnllioda yazıla olanlaraan 
uıia ml lumat im k isteyen 
fr, itbu şartnameye ve 93 .ı-

343 doıya oumaraaile memu . 
riyetimııe müracaat etmelid.ır 

2 - Arttırmaya ittırak ıçın 
yukarda yaz.ıh kıymetin yüzde 
yedı buçuk: nısbetınde pey ak 
çeai veya milli bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edi.le
celllir • ( L4 ) 

3 - ipotek aahibi aJ c•k
lılaıla dıflcr alikadarlann ve 
irtifak hakkı aahiplerınio gay
ri menkul üz:erindeıu hakların 
buıuile faiı. ve maar af a daır 
olaa iddalarıaı iıbu ilin t ri· 
lainden ibbareo yirmi &ün içın 
de evrakı mfaıbıtelerile birlık· 
te memuriyetimiz:e budırmcle: · 
ri icap eder. Aksı halde hak 
lan tapu ıicille aabit olmadık 
ca ıabı bedelinin paylaım•· 
aındr D ha•iç kalırlar . 

4 - G6ıterilen iÜnde ar· 
ttırmaya iftirak edenler arttır 
ma f&rtaamcıini okumuş ve 
lüıumlu melumab almış ve bu 
alan tam .. men knbul etmiş ad 
Ye itibar oluııurl r . 

5 - Tayın ed len zaman· 
da ıcayri menkul üç defa bai· 
rıldıktan ıonra en çok art\1-
bna ibiıle edılır Ancak art· 
lırma bedeli muhammen kıy
metin yüz.de yetmi§ beııni bul 
maz. •cya ıatıı ııtcycoın ala-

caiıaa rUcbani ol1\D diier ala 
cakblar bulunup ta bedel bu
aların o gayri menkul ile temin 

edilmiı nlı.caklarıoın mecmuu
ndan faz.laya ç.ıkmaz.s en çok 
ıtrltırıuıı taabbüclü bakı kal
mak liu c arttırma on beş gün 
daha teuıdit ve on beşincı &il 

nü ayn' aaatta yapılacak art· 
brmıdu, bedeli aatıı i teyeinin 
alacağına rücbaw olan diğer 
alacaklıların o ıayri menkul 
ce temin edılmış olacakları me 
cmuundao faxıaya çıkmak ar 
tile, en çok arttıran& ıhale 
edllir. Böyle bir bedel elde edi 
lm~ue ilıale yapılmaz ve sa 
l•t talebi dUıer. 

6- Gayri menkul kendıai 

katip alinacak 
Gümriikler b~smü<lür-.. 
Jiiğün d~n ~ 

Gümrüklerde çalıttırılmak 
üzere 12 lira ısli mas şlı ki . 
t ip alınıcakhr . Memurin k .. · 
nununun dörci'incü m•ddea·n 
de ynılı şartı rı cami orta 
mektt-p mezunları arasında 
ey '. iı lün on dokuzuncu çarı' m 
ba günü saat on dörtte müıa 
baka imtihanı yapıl c iındaa 
iıteLdılerin mexlifır gin öilenc 

k dar baf'llüdürlüğe m11racaat 

cylt meleri ilin olunur. il il 

un Kömür 
r ü r1J.kasası 

Güınrü muhafaza tabar 

kunaandanl ıguıdan ; 
T bur ihtiyacı için 1 o,ooo 

kılo kesılm:ş ıobahk gürre• 
vey iatiriç odunu ile 1,Soo 
kıJo mankallık meıe k.ömürü 
ı:ıçık eiuıltme ıuretıle aatıa 

alınacak.ta . Ekalltme ve ilıale 

1 birin~i turin 9~4 bribiae 
raslayao pnarteıi ginü aut 
14 de yapıl-.caktır • 

lıtekhlerin: kom:ıyonca ta 
ar it. m ı olan bedelin Ji 7 

buçuk olaa oo lira muvakkat 
teminat paralarile ibıle günü 
Ta .. uı kara ı gibında müteıek
kıl aatın alma kom·ayoauaa 
muracaatları l/ - /Y 

pazarhkle 
mü akasa 
S tınalma komiiyo

nundan 
Trabıo alayının ıenelık 

iht iyııci ol n 3200 Jdo sın 
yaiı Te l oo kıl zcytün Y" ğı · 
nıo 4 9 934 ihale ıününde 

talip ·ıubur ctmedij'ınden bir 
ay müddetle pazarlıkla alın

muına karar .. verilmiıtir ihale· 
4 lo 934 perıembe iÜnil ıaat 
16 de ıhaleai icra kılınace.aı a
da • iıtcldıler l fartnameıini 
gör ek için her ıüa kom:ı· 
yonumuz.a muracaatlara ilin 
o 'unur. 1/- iV 

K ap la d k •• k •• 
Zarfla 0 Un 0 U 
münakasası 
Satın alma komisyf)nu 

ı 'yasetinde n 
Kara i&rnııoannun ihtiya

cı <1lnn '7 So bin koilo odun 
kö~ü kap lı ıarfl.a ekıiltmeye 
knnulmut1 ur ilk teminatı 950 
l ra 2 5 11 uruı tur ibalt ı i 2o 

ne ihale olunan kimse derhal 1 
veya YerHen mühlet içındeda 
ayıevermez ıbale kararı fuh 
olanarak kendı inden evvel 
CD. yüksek teklifte bulunal· 
k :mıe aızetmiş olduiu beden 

cylul 934 perşembe aüııü St. 
9 dadır İılckhler ıartnımeyi 
gör mck üz.re bergün ve kapıla 
mek( uplerinin vaktinde ·verme 

leri ılan oluDur. iV - iV 

1 almaia rıuı oluua ona ar · 
ıı olmaı. vey bulunmaı.sa he· 

meıı OD !>eş iUD nıUddetle r 
tlırm•J• çıkarılıp en çok rt
braDa ihale edilir. iki ihale 
aruıııdaki fark ve geçen gün 

l r i~in yib de beıten hesnp 
•hua. ak faiz ve diaer ıarar· 

l r ayraca bükme hacet kal
maka?tJtı memuriyetimiıce alı· 
cadan tahıil olunur.Madde (133 
Satııa çikarılaD ~ukarıda 

gösterilen 7·1 O 9 34 tarihinde 

M çka icra memurl uiu 
od sanda iş:u ·:anve göat~rileo 
rtırma artaamesi dairesinde 

attılacaaı ilin o!u:ıur. 

işt 

YENi YOL· 

A{Jrıları ve so~uk algın l ıOını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha
tırlayınız : AlacaOınız mal, hakiki olmalı. 

Müzayede ile sattş 

Mahallesi Sok_ağı Nevi M Ng KM. L 
~- -

Ayvaail Proıopo' o An 33 93, 5o 
Sotba Kayalık çıkmaaı Hı.rap hane 161 75 

Ayafılboy Ayafıaoy Arsa 284 80 

Poıtebeiı.ir Zeıtinlik " 
6 ,00 

Yenicu••izir Yenicuma • 2 kıt• 56,57 125 

Frenkhııar Galioı oılu laarda hıbe 76 75 

Miıiryaıı ArH 123 5o • 
Mülıittia Miilaittin laar p lıane 66 400 

lıkenderp•t• Uı.unaokak 2 16dli 1 m•iaı• 54 3500 

Tekke Saraç o. çayiri Arsa 54 Joo 

Y enicumaiı.ir Yeckuma Hane 81 300 

DEFTERDARLIKTAN: 

T. 

N. 

" 
" 
it 

E. 
M 
E. 
M. 
E. 
" M. 

Yukarda ciaı •e sair eva .. fi yuili iayri mcnkulatan mül. 
kiytlcsi .• peıin para ile yirmi iÜD müddetle müıayed_cye ç: karıl · 
mıttar. Tılip olanlann j) 7 buçuk dıboıito akç.elerıyle bu hkte 
ihaleı.ıiÜDÜ olan 2g-9 - 934 cumartesi günü St. 14 de Defter· 
darlıkta müteıekkil komiıyona muracaatları • ll/ - lV 

Yemvemahrukatmünak s sı 
Satınalmn konıisyonupdan 

1 - Erzincan iı?&rniıoounun ıenelık ytm ve mahrukat . ihta· 
yacindaa ·mıaakaaaya konanlarının cinı ve mıktarhırıle . ılk Y~ 
ihale IÜDÜ ye nati •ı•ğıda yazılıdar iıteklılerin . şcraıl?ameyı 
oka•ak için her gün Ye müoalusay 2irrc .. Jderı t~mınatları 
birlikte tayin edilen ıiinde kom·syona murac•atlan ılao o:ucur 

Cina Kilo ilk T .L. ihale güoü nat 

Kuru ot 150000 3 lo 3o 9.934 paz:ar 15 
Kuru ot 1:20000 248 3o 9 934 paı.ar 16 
Çam Odunu 480000 630 1 · Jo ~34 pazrt ıi 1o 
•eıe odunu 580000 653 I · \o 934 pnattesi H 
m"'ıe oiunu 510000 574 l-lo·934 paz rtesi 15 
meıe odunu 690000 777 l · lo 9 34 pn rteıi 16 
meıc odunu 670000 454 l-lo-934 paıartesı 11 

mün kal!S&~ekli 

açık 
kapalı zarf 

" 
" ,, 
~ 

li - IV 

Erzak mü ak ası 

Satın alına komisyonu riyasetinden 
Euincaa ~arniıonuııun aenelik alta kalem erzak ıhtiy acı 

münakasaya koaulmuştur ciaı ve miktarlarıl e ilk teminaUarı ve 
müaakan,..l!fülleri ihale gün ve s ıatlcri aı ağıya yaııloı ıştır. 

letekhler ıartnamdcri görmek için her gün ve müo . asaya 
gtl'ecckler ıeraiti dabilin<le ib le gilnü ve uatında kom ısyotu· 
muıa müracaat ctmtlcri il n olunur. 1- lV 

o 3 SAHIFA 

' • 
Erg ni bakır yolu bıhvil 

Jerinden almayı unutma ! bu, 
h em s na , b m c!e yurduna 
yararlıdır . Te ~ er' s.tışı 

30 eylüle ke?dar sürecektir , 
fırsatı kaçırma ! 

M. /. rıe T. C. Ş. - -----
2. 

kör 
m a ı 
Satınalına komisyo· 

nundan 
Trabzon r- yi serıclık ih

t iyaci olan 2o o L:"Jo kömüre 
ihale günü oınu 1- 9 934 ver
ilen fı t galı görüldüğünden 
bır y miidd·tte p zarlığa çc· 
vırılcnı11tır ıh l sı :? l o 93 4sah 
g nü ı at 14 E:. c a kılnıacağı 

nd n istekl ı r rt nam~sini 
görcıe ıçıü htı gün komiı· 

yu mur c t ..rı ılin olunur 
Il l v 

-
m ası 
Satın alma komisyonu 
Riya&etinden 
1- Girasun g~.nizonunda 

bulunön ve buiuDdurulacak 
olıın kıt at ve mü sses&tın bir 
ıenelik ibtiy~cı için 30000 

kilo F sulyn 12000 kilo mcr· 
cimek 25000 kilo bulğur 

1 

miinak say koaolmuştur 

2 - ihale tar hi 23 - 9· 934 
p auır günü s t 11 14 16da k 
dairesinde SA. AL. kO. tara· 
fından icr kılıo&caktır. 

3--şer it öğrenmek ve bir 
ıutcti mua dd"kcıııoı almak 
i teyerılcr her gün komisyona 
mUr caat edeb•l rler . 

4 F asuly. oıo bedeli 
mubammini üz rine temi· 
n&ti mu\'akkı:ıt sı 168 lira 
75 &ıu r uy me:rcımcg·n 90 lira 
c bulğuı un 131 hra 25 ku• uş 

tahpler t tminrti uvakka
t sına veya b n ka kefaletini 
beraber getirec i;lerdir veka 

mür cutlartayioedılen gün!v 
ıatte n ıonrn kabul edılme· 
yece2i il·n o'ur IV- lV 

çayı r, gazy ğı 
oy 
ğu r , 

•• m na 

, yo-
r 
aı 

Satın alma komisyonu 
riyasetindf'n 

Erzincan kıtaat , c mües
aeaata ıçin münP.dtsaya konu
lan mcvadcı. i şedea ihale 
günü ve s utlınJe 1 teklisi 
çıkm Y n 120000 k ilo çayır 
otu 2o35o kılo g ıı.yağı 3 600 0 

kilo koyun etı buo .:> kılo yo · 

~ 

Ciui kilo 1. T. lira ihale T. gün St. 

9 

Münakasa 

i urt looo kılo süt ile iha le 
gününde verılcn fiati bahalı 
görülen 228000 isı o arpa bır 
ay zarfında çı~acak t a libine 
ihale edılmek uzere pezu lığa 
çevrılır ~tır. Ş rtnemeyi o ku
mak ıçm her gun münakas-ı· 
ya g•reccktı:r ıçin ot ıç n 24 7 
hra So kuruş gazyagı 58o lir.a 
koıuo etı 56 _ lır So kurui 

Nohut 9600 41 4 10·934 Çar amba 
Patates 24500 46 " ,, " • 
Kuruıoğan 20000 37,So ., ,, » » 
Muc=mek 12000 81 ,, » » .. 
Kuru üı.üm 8400 17 o » » >> » 

r kuruf11ulya 84000 441 » » » 

Açık 
OD ,, 

OD bir » 
OJ bt Ş 11 

o:ı altı 11 

o:ı yedi kapalı 

1 

yogurt 38 lıra 25 kuru süt 
15 hr arpa 74, li ra 2 5 ku . 

ruş t m n.uliUlyle birlihe ı 0 • 

1 
rnısyo..ıu:lluı mur caatları ılau 

olunur. iV 1 ' 



t L .... " 
() f l t n mu•I c u der· o • 

A ç k aı r ıa ı • pc:ray ! 
ç~vr h:c ~ g yr men ulu 1 Le 
o duğu . 

ik p Mül< ~ ni 
y lcriode ..ı l r r. n 4 h•1 sede 
b r h isset 6-'&'hb b sse ıtıba· 
ri e 4935 · b s s ve digeri 
nin kez 4 b ı c hır h u 8 1 

165886 h · s t arılc 49354 

'l u ün bu1undu, 
b ılesi, so\ ağı· 

Ofu., ·o 
Şubat .::ı 

mabılleı'a1c 

54 Nu 
36 

1 f 
o 

"1 
1 

kası yad '' 
t y daı:ı Uft 

4 hi11~dc s6 
b'!se t tsı 
ve keu Ş pu ı cı-
lın n j7 .:> a tab 
tal İ ÜÇ l c D il" ülk 
ehnıy s'o c 111bı 
yr nını v t rı Jam 
\ e sol t ı .sa· 
fl ' ve rk sı .. ı <Hık 5cıi ile 
mı hdut Sc n~u '\ 4 h s ~e ıti· 
bnrile bır h s es• l6S8y6 hisse 
tıb ar iyl e 49354 bisst s ı 

Tal.tdir o.u n kıy:ı:ıet : 
35 54 Numar la ğayn 

menkulun L ctı uırumiycsı 
25.Jo l ra v~ .J 55 Ng:Ju ğa · 
yrı me ulu eyeti umum ye· 
ıi 2o o hı a. 

Artt rmın n yapılacağı yer 
güı , saat: Of ıcra dBirc 
sı önüode29-l0 934 cumartesı 
güı ü saat 14 de 

1 - İş' u gayri menkulün 
ar t Irraa ş. rt emesi 19 .9 934 
tarıhinıieıı it.ba n 9:-S l 318 
9 3 ı 84 Inuı &ıra ıle Of ıc· 
"d i c.s' ı ı u yen numaras 
eda her · - gö e ılm si için 
açık tırılaL ... a y ıılı o l ... rdan 
fraz a mah mat im ıet yen 
o, i ş bu şaıtoam•ye ç ,,31-
319 dosya num rasi c> emu· 
riyclimizc mür ca:ı. et ıcHr 

2- Arttırmaya İf~ıra içı 
yuk rda yr :ılı l yme• · vüzde 
yedi buç.u oı et od p '/ ak 
çesi ve a mı ıı b r bank nı:ı 
teınin.t mc tu u tevdi edile· 
cekt 'r . ( 1 4 ) 

3 - ipotek ı hıbi Jac•k· 
lalırl 1 c ğ'er al ... kadarl rın ve 
irtıh.k h "l l pıerınıo gay· 
r' m c-.ul uzerir dekı hakların 
busuJilc faiı ve masrafa daır 
olan iddala rını ış Lıu ılan tıırı· 
hiod~n itıb ren ynmi g ün içın 
de evrakı nüsbıtelerile bırhk· 
te memurİ}ebmn.e b ıdirmele· 
ri icap edu. Akaı h ide hak 
ları tapu sıcılle s bıt olmadık 
ca setıs bedelm.n paylaşma
aından bari ç kalırlar • 

4 - Gl.ste .. ılen ~ünde ar· 
ttırm.:ıya iş irak ~denler arttır 
ma şartoaınes oı okumuş ve 
lüzumlu mdum tı almış ve bu 
oları tama~ıen k bul elmiş ad 
ve itibar o.unurl .. r. 

S Tsıin ea.leo zaman-
da gayrı menkul üç defa bağ· 
rıldıktan ı..onra en çok arttı· 
tana ibal edıhr A ncak a rt· 
hrma beddı tıh moıen kıy· 
metın ~ üz r t b mi bul 
maz. ' eya iı t y il n Ja 
caiınn r iid 01 n d g r la 
caklılc r bu unup t bedel Lu· 
nlarıo o ga, ri ''u) ı le ııin 
edilm i ş ala\:aklar~ın mecıruu· 
ndall fnzla} ~ çık az a n çol: 
11trtbrnıu t a hhu ü l 1 al· 
mak üz.re a tt · on be g 
d~ba temd t e 0 şircı gü 
nu aym s tta y p ' .-c- t 
tırmad a , be l sa 1 rn 
~lacağ na ruch nı ol n • d ğer 
alacakhlarm o g:ı yri menkul 
ce te~~~ ed o r H rı m.-
cmuun " ı ııı .: • ç m... c:: r · ı 1 'C tı.c, c Çl. • arh.. " b 1 
edıl r. 1 5yle bir b l elde di 

Sa e ya~ 
müna 3 as ı 

~cltJ'ı < lma 1.o ili~' onu 
riya etuıtl<'H 

Samwu g~rı "ıo unda c u'u 
nan ve l u undurul cak olan 
kıtaat D"Ü sscs t o bır ı nelik 
i btiy~ cı o ar; Jocco kı'o sade 
yağ k· p lı ı .f!a münak s,ya 
koLuİmu.ştur ıhaksi ;o qliiı 
9.,a p rşt mbe giı ü St. 16 d a 
dır t .. J pJı-r n ş r ıh Ô~"er. mck 
içın her gün ve müu asaya 
ışdrak ed celdcıin ıruayyen 

s tta ko.n s, oouruuza murn· 
co&tları ı. o o u u·-. IV IV 

-----
p 1 

• s 
Sut.n:..ln1a l onıiı-ı' o-,, 

ı utıdan 
Trcıt>zoo l yı in s nelık 

ıhtıyacı ol:.o 331~,' kı o zetün 

dacet>ı ve !600 kı o sırhetin 
3 9 934 ıhı h. gimünde t .. J p 
çıkm.adıg od n bır ay müdde
tle p :>: ı JıkJa alınm s n karar 1 

verılm "ştir ıh-lesı 3 Jo. 934 ı 

Çarşan brı g u ü s:ı ... t 14 de f 

ıhcJes i ıcra kı!ınaca, ğından 1 

isteldilcr şat tnam sim gör · 

mek için her gün kom'syor u ı 
m uza muracaatları ldo olur: ur 

il iV 

YENIYOL 4 

4;.11118•&•••a ~MICZZ 

TUHAFİYE 
""' 

mAGAZASI 

~1 e tanet. Zerafet ve HrnklP.rinin solnıamasile tanınmış harir lim1tet 
fabr i kası ~ peklileri rr. h1,011 ve hav~li:;i u1ouın satış yerin i ziyaret 

r denle r he r ŞP-yin en u cuz ve en sağlamını bulurlar 

Tı~.ın·th ·ıncru · zde her n r vi tuhafıye fantazi m an1fatra eşyası : 

MA TOLUK, ROPLUK , KADIN KU· 
AŞl-ARI, Ç RAP, FANİLA, GÖM· 
LEK , Pİ AMA VE SAİRE ... 

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

Her ç"·ş1t parfiimöri, Losyo_, , Levanta, pudra, krem 

Ucuzluk 

Münakasa 
ta l ı ki 

ViJavet d ain1i encümc
nindPn . 

Münak31ada bulua•u mem 
leket hntanraioe muktaıı 161 
~ alem ecza ve mah:~mci tib 
biyenio yevmi i baleıi 18- 9 -
934 tarıb ne talik edilm ;ıtir. 

/steklılerio kanuoı vesika · 
Jarile v.la yct d aimi eocümeni
oe mürac a tla rı . 

Sağlamhl< Temiz boya 

5 .• .:: ol: ~. • " 
• - ··-· •4. 

AQIK 
EKSİLTME 

S.ı tın alma konıisyonu 

ı İy<fsctinden 

Kara luıılçEk ı.udut tabu 
ruoun 130000 kilo unu babalı 

görüldüi6nden ıçık ekıiltıLcai 
uıatılmıtbr· teminıb 126 ! ıra· 

dır ibalcai 29 9-934 cumar 

teıi 11at oa. dartte dir iıtek· 
liler suayyen güa saatinde 
kom:syoııumuza müracaatları 

iliıı olunur . 

AQIK 
EKSİL TM&: 

Satın alma komisyool'I 
riyaAetinden 

Kara : ardabaa Hd. fit* 
n·n 9000 kilo merci•~ri 

lıaılı aörüldüiindea •çılıı: ~ 
ailtme uıatıJmııhr . ilk t 
... t 911 liradır iluleai 29 
9-934 cumartP.ai ı&a& ı 
on dörtte dir iateldıleria 
Yaktinde muracaatlara 
olunur. 

gayri menkul satiş müzayedesi 
Kariyoi Nevi M. Ng K. M. Sahibi evveli 

lira 
~--

C .... nbur emlak eraı.i 7o 200 Ketiş oğlu kuıtaati11 

" " 
65 68 1-to aynı oğlu aami d iieri unt.JI 

oğlu lıar•Janbo Te Hİre 
Kan lika 

. 23,74,78 So Manidi oğlu biriate Ye iıtdıff er11zı 

" 
arazı So Varilci ojlu yorik• Yele di 

btrrılu.Ya 
Çukur Çayir " 43 16 90 Nuyır • oilu minıa Ye yaru• 

ve çalik oi''u boioa 
Zül mera emlak erazi 60 75 Kulalııiz ojlu yorika 

" arar.i 1~7, ı 29 ,51 / 60 Kı ni-ur oilu iıtadıyaanm o~ 
yaai naaire 

" 
emlak arazi 53 133 2So iıtefan oilu ysai Ye dıaautıi ff. 

, ilya Ye aaire 
Masuoaı Bala 

" 
3 ı. :ısede 2 hi11eıi 1630 Ruı tabasidan yo" oiullari 

Koı l!A Ye •'İre 

DEFTERDARL.IKTAN 
Yuluida e :ns ve rvufi yuili gayri men1'ulahn mülk iyetlerip ıı fİn para ile yirmi gün müd:ietle 

mü:ı.ayf'deye çikarilm•ttir talip olanlarin "7 So dıbozito alıçal•rile bir lılde ihale ffiDÜ olaD 25 s·''' 
Snli günü sat 14 de defterdarlıkta ruüh9ekkıl komıiyona müracaatlari 111 iV 

~~~~~~~~--~~-----------------------------------------

~:sJiti.Eıl2·Eıi2EiEiitiiS!fa'El!t=JiS~iBfS!!m;.ıfa"5i~ ti 5iiab11fJf·~· 

fil • I . GAZETE VE MATBAASI U<u'6o~~~Y~~b~~a:•fiyar~ 
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ı e ilıale yapılm z e aa 
tış t lebi düşer. 

6- G-yri menkul kendisi 
ne ib le olunnn kiınse dcrh l 
veya verilen mühlet iç·nded:ı 
ıyıev rmcı8 ibaie ıarı feıb 
olunar k kecd.sinden evvel 
en yiikef'k t klifte buJunnl· 
k:msc arzetmiş olduğu beden 

le alm.ı: ğa razı olursa ona ar · 
zı o!mr\Z veya bu!lu ...... :l.3 h ... · 
men on ~e, gün müldc. tle ar 
tbrw"'Ya çıkarılıp en çok art-

tmına ihale edilir. iki ihale 

arıııındaki fark ve geçen gün 
ler için yüz de beşten hesap 
olunıı cak faiz ve diğer :ıarar· 
lar ra yııca hükme hacet kal
'.lla ksızm memuriyetimiıce ah· 
cıd.::ı tahsil olunur.Madde (133 
S ~.şa çikarılan yukarida 

gösterılen 7 ·10 934 tarihinde 

Of icra memurluğu 

odu,nda itbuilinve g-öst~rilen 
artırma ıartDamui da;r:a:nde 
a ttılacaii ilin o~unu, 

AÇIK 
EKSİL.TME 

Sat lD nJıua komis' onu . 
ri)·asetinden 

Kars: ardaban hudut la· 
bu·unun J!oo kilo ucu babalı 
iÖrbldüiüaden_açık ekıiltme · 
ıi uıatılmııtır. ibıleai 29-9-
9 34 aaat on 2 ö. t cumartui 
Sllall::l!lr. iataklileıiD hm Yak 
t!ade miiracaatlau il&a oluaur. 

AQIK 
EKSILTMlt 

Satın alma komisyonlf 
riyasetinden 

Ku.: ardalaıa Hd. ,,,, 
nın 9000 kilo 11ohudu balaıb 
görüldüiünden açık ekıilt••"' 
ıi autalmıthr • temiaab 
lira 7 5 kuruı dur ibaleli 25"" 
,_ 9.J4 paa•r .... ıt:at 
d.& iat.llldctl• b• •!lrtia 
•lracaatları illa olı11u. 


