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Mılletler 
Cemiyetinde 

Geçirilen imtıhaı.Lırın 

TAVSİLATI 
c.,..,,,. - Çın haku,..etı 

11in muoaAIAral lıonuy• aza 1• 
lana yeniden intılaop edıiebıl 
111eAr lulılunın tanınmaatRa 
miıteallılc telclifi lc..ıbul edıl
memiıtir.bu eobalt aaamblcde 
muhtelıf heyetlerin bırer b1Ter 
İ• mlerı oA u mc• •uretıle 
r~ye murac at edılmıı ue ne 
tıcetie ııtııdlı eden SJ hü u· 

metten yalnız 21 huAumet 
lehte hulunmuıtur . N .zamna 
~· mucıhınc• ıAıı •u ua ekae. 
rryetle ele rey uer "'••ı ıc•p 
ecerclr hu oa.ziyete ••z:aran 
millet/er t:cmıyetı lcenuyı 
•a•lıtına ye•d•e namaet 0 a 
ralc Tur/c ye lcalmQ/ctatiır . 

• a11a miıtealcip l•panyn 
Y• ye111de11 ıntclaap eclılellil· 
.... n••lıının tanınm•ıı r've 
lıon111uı o• ••p•nya 44 r~y 
ile 6u iırdıhantİan mu&affer 
fıAım ıtır 

Jham6'le İfhntflını• bıcla· 
"•lllldt Soev•l••I Sooyet cu• 
lı urıYelierı ıttılaadının mı ilet. 
ler cemıyeti11e •ahala laaklun 
tiaAti talebi olr•ntiu tan ao11r11 

611 meeelenın 6u ıelerlci içtı 
ma rua~amuıne ithal •Iİıim 1 

•İne •• lıeyfıydın altıncı •i. 
~••l •••u_,.,.. leoJune Aıe. 
rer ••rılmııtir • 

AıomJ,/e reiıi a. Sandler 

Soıyet Ruıye ye Jauai ·~· 
lalı 11.ril•eııne Jair lco ıHyın 
lcarerın tebiil et1t1iı ue A•a
mble "•"a ma•afalıat eyle· ,,.,,,,, . 

A•oınble İf luı aının baıla 
dığı 6underaberı hw idcrdc ki 
malaauerclerarı h•yriAı 6ır lu• 
mı Turluye vı Çın huleumel 
l•rİnrn ıntılaabı it •lımda ya 
pılan poro 06artdalara ınhı
ıar er:Jıyortiu. Çı11 laaldım tia 
Aıa111~lc ı;cıye GJ'rılmııtır 
•aaı leeyd,er mılleder cemc. 
Y•lİ•&n Çın uc Japonya ılalı· 
l•fı do/ r:ıyı•ıl• Cl7.dıtı hattı 
laorelıet IGdılc kalmolc rahyo 
rl«r tiı~c' heycıler ııe aora 
P•i ıiy~ Ht noletaıınclan T u • 

laivıyi futayorlarclı Çının ma 
labiyetı •nloıılclıtı uaJut bır 
lacyeean llelirclı . 

Aı nallleJe la•aır b•l•n•n 
l•t m.ılatelil /aıyetleri11 6• 
7arım Jaimi •&a/ıfc Jıter 

IJ•2İ #teyel/ere •• ezca•/e 
Poloay" oe ıapo•y• Y• te1-
mıl• hrıı llir hu••m•ll•n 
nttl•••llit ola• h• preaııp 
ltcar•rıncn 6irea 1011ra ııpan 
ya leraluttlan derm•y•n 
ol1111an l•l•p iıaerinJede •uie 

~ ............. -c---
- _c;;ı.. --'--

Rusya milletjer cemiyetınde 

H. vekilimızin hararetli sözleri 
~ıddetJi münakaşılard n sonra Sovyet Rus) a 
mıHetlc:r cemi) etine 7 müstenkif ve 3 mu· 
haJif r ye karşı 38 reyle kal ul olunmuştur 

Cenevre - H mubaltiria 
den: Ruıy•nın milletler cemi· 
yetıae gumeil baıu1a11da ki 
talcoıoın dün ıiyaai komiıyo 

nda tetkikı fİraaındı hariciye 
vek1lı Tewfık Rüıtfı bey ıöı 
alarak demııtır ki : 

Maı6•inii:ı old•iu üıere 
kom ıyonumuz tarafındaa tet· 
kık edılmekte ol. a talep bir 
çok devletlerce vakı olaa 
dant ve teıvık iızeriae Ruı 
ya taraf ndıa yapılmıttır . 

Sovyet Ruıyanın •ilıetler 
cem yetı aza1ıadaa bula•••· 
ı Dl yah11 ı tugün değıl 6te
de11berı tHıen temenni edi
yorciuk çüaki biz kencii•iz 

ıçin bir 11uaet olarak elekki 
Ye kabul ettııı•ız har ıeyi 
daıma cfoıtlarımız baklundada 
temeani ecieriz diier tuaftan 

ızaıı buluucluaumaı ylkıek 

miiui'ı yı menıiipleri Ye ili· 
tün beıeriyetıa aefıne olaa 
lııer güa etaba bü) li~ Ye ~er 
rün daba •ülıe•mel 16r•ek 
ııterıı bu ıki diltlnce iJetlir 
in Sovyet Raayayı ara•ızcla 
görmeii lalltila kal bimide İl. 
tıyordık Sovyet Ruayaya kea· 
dıııle o• bet aeaedea fazladır 
ııkı •e aa•imi doıtluk •I••· 
ıebdlerınde l:ı•laaaa ko•t• 
bır memlekehn 1116me11ıli 11fa 
tıle Sovyet bik6metıyle •uli · 
telıf veaılelerile ıık Sik temH 

lktisat veliJi 

Zonguldak ta 
Ankara llct •at oelrili 

Malım•t C.lal b•y "• •ah•/a 
leyırı otomobıl ıle 7.orı•ulce 
fa ~ tmııtır oelııl O•y lc6mür 
hao~a•ınJa yapacafı tetlultat 
tan ıonra Anlıaraya dönecelı 
lcrdır . 

uir o up olmıyoccıfuu clüıa 
nııorlarclı fakat O• hey4ca1t 
çolc ~urmeclı o• ••panyanı11 

•alebHı butrin fılıırleri fallu· 
ccılt yolııtırtiı • 

Tür lııyenın intlla•bcna ye. 
•cine namzet oltlafa ifİ• 1&111 
tiitl•n emra valcı na&11ril• il. 
Benea ıa11rp• muroltlaa11 il 

Mota ıle HollanJe, Portelıi~ 

•• •rıantın •ur•lelteılarr •6a 
alın11larJır • 

ta b•lua•11t vekendilerile bir 
çok beynelmilel içtimılara it· 
tir6k etmiı ~ir ada•ıa tecrl· 
bel eri iti bar ile ıuna ıöyliye · 
yi•ki Sovyet Raaya mi1letler 

cemiyetini• bikmeti •ucuda 
olaa aulh Ye hitün milletlerin 
emel olarak beldedıkleri iti-

mat H lteynelmilel e•aiyet 
11lıalaraada deva•la g•yretler 
aarfet•it olan Ye bu ii• de 
etmekte bulunan bir memle· 
k~ttir Raıyaa~n ittiriki olmak 

• zıada toplaamıt olın koafe

unılar ba yolda Rusyanıa 
m'iıataı •Ü•e11iUerinı yilnek 

bilıileri nyeraiacie kazaamıt 

Sovyet blkumetiai ı•Jf#tle
riadea dolayı tebrik et•it •e 
keDdi•H teıeldrlr de eylemit 

tir . Binaenaleyh So' yet Ruı 
yaaaa kıymetli t~ırikki me11İ· 
ı"ai temin etmek müe11eaemiı 
içaa mti~ueae•izin cihan tii· 
aulliii iç'• ve aibayet aalb 
i;ia çok •••at Ye ço" •iaim 
bir hadise olacaktır. 

Nt~ayet komiıyoa bilbuaa 
Belçika Ye İaYicre •ura~lıaı· 
lanaıa beynataııdıa v~ M. 
Bartuau laararetlı bir mi ela· 
faHıaı takip edea tiddetli 
•laakaıalardaa ıonra SoYyet 
Ruıya milletler cemiyetiae 7 
•ilıteakif Ye Oç muhallif reye 
kartı ~8 reyle kabul ol••· 
mu,tur • 

Ateş vermişler 
Sofya Bu'ıar ajı .. ı 

bıld1rıyor : V ırna cı•arıatla 

deniz köyii Türk abaliaıae ba· 
1.a mualun yaptıiı•a daar ec · 

aebi •emleketlerde iatiıar 

eciea baY•diıleri tanıbea me· 

ıcleaia ıı bıi •nı adavet aeti
cui olarak ayai köy balkıadaa 
baz& köylilleria oa iki eylül 
tarıl:ıiade Itır Tlrke ait ltir 

••• •• bir tl~ı'r•ene at•t 
•eraeleriatlea iuret old•i•· 
•• lteyaaa ıelabiyettarız eıa. 
aea bu •t aelecl• aufuıca ~iç 
bir tellfat yoktar ıaaaa baya 
IİIİ •lcilıt ertHİ ria Yaka 
•allalliae ıitmiı Ye faılleri 
clerllal teYkif ettirmiıtir bua • 
lu ••\aake•e •• ticidetıe tec: 
IİJ• oluaacaklarllır • 
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Milli sanayı ' 
.J. l ~ biri ci t~ı 
1.. . mil Cl o <J 

ı e ..!5 9-
n rJ kı o acak 

nıu octıat rın kabul edılmi· 
yecJi millı ıktıs'lt oe tasarruf 
cemiyeti umumi katiplığinden 
hilc/irilm •ltte:Jir . 

Belediye 
• 

intihabı 
~1ünür Hf. 
r~ma• ~e t~ıkikler 

c/euam elİiyllr 

Fırkui baıı tdkikler yap
mak ve belediye iıatihabı do
layııiyle yo"lım ı iı\erJne ae
ıaret eylemek üzere Ankara• 

daa ıelarimize relra Gireaoa 
meb'usa Minür Bf farkadaki 
dıin ıi11de ziyaretleri kabal 
etmekte ve te11n ı ve tetkik· 
leriae devam eylemektr-dir . 

Yokll ma itlnioe fU bir kıç 
ıüae kadar lııışlıaacaktır . 

Bir çok idari ış'erde b'z. 
metleri meabuk :olan Müafr 
Bf. DİD kab•l ett kleri bu çok 
mühim nıifeyi de mavaffaki
yetle bııır.caklarınalaa emia 
ltuluamaktayıı . 

Vasıf B. 
itimatnamesini 

taktim etti 
Mo•lto11a - 11 eylül t•· 

rilai•C• Kremlin Saroy111cl• 
Tirkiye büyük elçişi Voaıf 

lıey Sooyet Rıuya merlıui 

icr• lcomitHi R• M. Ceroi· 
yalıofa itimatn•mHi1ti t•lctilft 
etmiıtir. •u11Jan son°rt1 M. 
Cerviyalcof Vasıf beyi luıaa• 
ıi ••rıtt• lcallal •lmiı o• V" · 
aıf bey lıencliıine Hfarct ar-
lcci11cnı pra:ıanta eylemı'ıtir • 

M. lenOalciJae •e M. Krcı• 
tin•lıi •• hariciye lroJfliHrli· 
fİ erAtci111 ıtimcatnamenin talı· 
ti•İ eın1111ntla laesır llalan· 
... ,tar. 

Rusya ve 
Yugoslavya 
Be/.rad - SorJyet Ru•y• 

nın mılletler cemiyetine kebu 
lü •ryo•ı mala afılde biıyülı 
bir m•mnuniyct uyanclırmıı· 
tır. Yu•o•lauya Ruıyaya •6· 
11Jerıle11 clauetno.meyi iınze 

etmek ve cemıyd• k bulü 
le/aincle rey vermek suretiyle 
Ruıyavı reımen tan 1mıı bu
lunnualdaclır. A11eak hali ha· 
sirJe no1 •al clıploma•ı mıi· 

na,.ı.etın• 6ırme r. iıterıakta 
o• intisar oa~iyetini ,,,.la:ıftı 
aa elm•lı ıırsı.uande ealufl. 
malt~aJır . 

Sovyet Hu ya incir 
alıvor 

.; 

) 

/amir - Sa11yıt Raıyanın 

•ı:dc• •ldcafı incirler ifİrt ı• 
lari•i•• bir mü,,. .. ıil ••lmiı 
•• m•l.•J'••ı• "aıl"""' tar . 
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SAHiFE 2 

ı- \ 
G-aL..::. tele::r 
~-:ra ::ır:ı..cla 

\_ ,_ ....___) 

v kıt 
zete ci lı üçü k 

Y Dl)Ol 

her g z teci 

japouyada ga 
bır k al g bıdır 
•" Tu kıy de de 

r ü lauriyet 
c dir 1 

Vak t Av 
sek nıcktt'plcrm 

Yenı ol 
ilk m ktep r 

Vakı 
tik mı ? 

Yeni ol •! u u anh;ma 
yacak ne var : 

Heogsı b ınse o! 

Ak:;a m Ne var , ae 
yok? 

Yeniyol •• İ) ı k, h ılık, 
bir de beled.ye ınt h..ıbı 1 

Al ş m l ygtr ürlıttü .. 
Y enıyol •!• ıVi rak c tme, 

ürkühn tut..r ! 
Al{şam Pi n bekler· 

ken .. 
Y coıyol ·~ Çok bekler· 

s D ıoara ış b zımlıu ~ bı o'ur: 
N:: mer ıven )Ola uyar, uc 

yol merdıv De ! 
Akşam.; Po&ıaımes~lHi. 

• 
Y Dl} ol • E u i:ü11lerde 

daha mü mi var 
Belt'diye m s l s 

Z ı; n T' al ve elek 
trik. ii etlerı LCU 'O!' •• 

Y ni ol •• N tun ! :ııjz 
Yar, te e1ektrikl n ~ .:ıyeti 
miı: 1 

Z m Jl P ı k iç"nde 
pislik .. 

Y .... nil o\ ••• Y ni tahab· 
büı etmif ephıısülbabııs gibi 
bir şey 1 

Zllmao İki heyecanlı 
hadıse . 

Y •nıyol •• Evet ı:ab'r , 
bu günlerin bad s leri b>ra~ 
beyecanhd r ! 

Aç k tt 5f'kkür 
Habis malaryad& mute· 

vellıt ıktcr erıfeksıöz h11sbl · 
ğına yakal n rak tedavı edıl· 
mek üı: .. re bır ay kad r yat 
tığ'IG Tulzo memleLet b.s 
tanesinde ·nhım bir devreye 
girmiş olın h shdıg m n teda· 
vııi hu~usuııda modern taba. 
bet fen ınin ıc p ettırdıği bır 
tarzda çal ı•n ve b ıbhğı· 
mın ıebebıni b r dakıkuı 
bayat p hasına ka ar kıymetli 
ol n ılk guode te~h s ederek 
muvaffakıyetle te ~ .. vi eden 
dabıliye klınığı tef doktor 
Talit b .. y fe dı vaz yefmi her 
vakıt t.lıı p eder k yakından 
alakadar olan b. ş hekim o· 
peratör Abduı ıh beyefendi 
ile ro tgen •Üt lı s ısı 1 f n 
aeyd rıu.ye gt:ce gündüz. mü 
navibe ıle yımmd n ayrılma· 
mak suretiy'e derın sefkat 
gösteren bat be ş e Falrnl\ 
hanımefendı ile h mş're Esma 
hanımefendiye mu t. zam ve 
sadık2ne bız•et gö,.en bütün 
müst hdemine f' ~ k olarak 
teşekkür etmeyı bo ç bi mekle 
bl!raber Trabzon b~staau"qi 
memlekctın ıftıh r etmui la 
zımgeltn yrgan .. s hh t mües· 

ı•aeıi olarak telekki ettig'mi 
de b·Jvesile yad eylerim . 

Vakf kebir : H. Tabibi 
ŞERMİ 

YENi YOL 

rvı lletler meclisinde gayri daimi 
aza lığa 48 reyle seçildik 

ltal va b· şuıurahhası Tüt kiye hakkında dostane 

SÖZLER SÖYLEDİ 
Cen vr Anadulu i j 'D 

sının muhabirind~n : 
Din m !etler cemiyeti U. 

hey tısde m•clit ıçın gayri 
daimi nzalıld ra •tih p ya,ıl· 
m ştır. Ç nin tekrar inhhap 
edilmek lanıusunda ki nam· 
zet~ ğ redded ld krco ıonra 

yerıne Tu k ye 52 mur.hhaa· 
tan 48 DİU reyi ile int:bap 
edılm;ştır bütüıı heyeti murah 
:ıas lar vegn.dt!ciler n~uiındc 
şar~ta ve ıarpta ıuib. ve mu 
ulemet amılı olauğu muttefı · 
kan teılım edılen Türidyenin 
mechıe int babı der.il bır 

memnuniyet ve alkıılarla kar· 
şılanmı~tır . 

Tiirkıyenın meclııt~ devam 
edecek e!aa faaliyetiaın gc· 
rek U. hcyt t re ak mc el ate 

' pek kıymetlı ve meıkür neti· 
celer vereceğıııe burac! .. kı ef· 
kiri U. ıniittch llir ıntıbabata 
mü eakıp ıçt mada hazır hulu 
nan bütrııo baricıye nuırliıırı 

Tevfa~ Rüş Ü beyi hararetle 

tebrık etmış erdir . 
Mechıın relecek kaatıUDU 

saoi toplaohıına 1 ürkıye riya 
aet •edecektır _ 

Bir siınnetcıimız takdır 
İki hafta önce 20 cuculı • 

ve bu haftada 32 cccafu • 
muuaffohı;>ıelle auı:n9t eden 
ve ıcop "den ılıJf ve ıaire 
feylerı kendi tc.rcfır:dt.n te· 
min ve tcdcıvılerırıide )Opon 

memlekt.t haatane•i panıörü 

Osmnn efendinin hu inaani 
hareketi taktirle karıılcmmıı· 
tıt . 

Pazarhkla 
Ecza ve Malz mei T b~i~ e 
MüGakasası 

\ İ a et euciınH nindt n 
M ·m e et b at n s"ıe ait 

olup müna~!"saca buluna 167 
kalt na ceza Ye malzemeı tib· 
biye 18 I0-934 tarı9iae mü 

sadif perttmbe günüıııe kadar 
pazarlıida ıhale eluaacakbr . 

lıteklıleı ın kanuni veıika· 
luile vıliyet daimi encüaeni· 
ae au; caatlar1 . 

Bonol .. " rını 
Almayan mübatliliere 

V ılii) et ınakannnclan; 
Numualar1 ekli l"ıtede ya 

ııh mLıc!!dıHere ait bor oların 
aala pleri benftz müracaatla 
almsdı a ındau V layet 
Evk.f aıemu•luiurıa mu!:c••t 
ları ılia olunur . 

Bono Numaraları 

6019 6796 6014 6016 
6797 6798 6799 
4631 7120 7119 
6012 60~8 6015 
7116 7117 

(1632 
7118 
7ll5 

Ceaene - Anadolu aj~a 
sı hususi oıubabirindtn : 

Türkiyenir:a milJetler cemi· 
yeti mecl•ı ne intababı müna· 
aebetıyl İtalya• bat •urabhası 
Baron Alo:siaaadulu ı jaoıınıa 

hus"si mulaabirıne aıaiıdıki 
lıııeyan tta buluomuıtur : 

1 üd~iye .maııuıssilinia mec 
lıse ınttlup etmek suretde 
mılidmer Ct mi yeti U. heyeti 
nia ıösterdiii itimattan dola· 

yi İtalyaa heyetı aıurahhuaa· 
ıı namıaa fürk milletiai teb· 
rik etmek ııterim ayni deaizin 
aaaillerınde buluuaa ve lliÜŞ 
ter k menf &atlan •ezkür ele· 
n:z·n bir kerre dıha ticaret 
Hhasıoda p•ı ludıi nı göımek 

o'an her ıkı m llet asıi mede· 
niyeti aJikadar eden valıia 

beynelmilel meselelerin ıareti 
htlliDde bu yiluek mieuese 
tie bugün hşriki mesai.le bu· 
lu :tc caktır • 

Türk ve İtalyan m"llctleri 
tarafıod&tt sa fedılecek ıayret 
leı in medeniyet Ye mıHetler 

cem yetini• huri nefıettiii 
ıu\h ueriain muvaff akiyeti 
huıusuuda müe11ir bir teıriki 
m s lİ t m 'n edec~i;ne tam•· 
aıyie k.ıaıım . -------

Almanlar 
Himalayada 7B69 

mf treye çıktılar 
Berlin - Viktorya İ•min 

deki •emi ile cenHreye 6•1· 
m;ı olan .Almcın h,'mtılaya 

heyeti erkô11ı•da11 •a6 lc.:ılmıı 
olanlar 6ctZ.d~cilere beyanat· 
ta buluraarak heyetin 7 86 9 
metre irtifaa kadar fıkmıı 

oldufwndtın ve bu noktanın 

laeyetiıc fıkrnak İ•letliti aelu:r. 
''" ISo metre irtdaaındolcİ 
ıahıkuya pek yakn bu:andu 
;unu söy.lem "ılerdir . 

Kayıt başladı 
Aa i aile bifki dıkiı )'Urdu 

midü.rlüluntlen : 
YurduTDuz kay.t muamele· 

ıine bı ılacm•ı:ır . 

ihale temdidi 
Satın , l rna konı~eyoau 

riyasetinden 
Bayburt kıtaatıo n bir se

nehk ihtiyacı için Iooooo kilo 
ıığır eti kapalı zarfta m6nı ka 
z:ıyıı konulmuıtur. il~ teminata 
712 , So liradar ihalesi 2-lo 
-934 sah gnnü s...;.t on bet 
t'e y•p1lacekbr taliplerin evsaf 
ve teraıtı öyre11.men üzere her 
ıü~ müaakuaya g"recekl•rin 
Taktindcn evnl ve kanuai 

uıul dahilinde zarf! nnı ko•İı 

7ona ıetirmeleri ilia olaııe;r. 

MUALLİM 
MEKTEBIH 

imtihanla t 
lebe ahnaca 
Muallim mektebi 
düdüğünden 

1 - Bu Hn• 
mektebinin dörtliınciı d 

ıinci •ııııtlarına .... 
ile ta/er..• alın11calıtır . 

2 - lmtihen 29 
934 Je yapılacelıtır • 

$ - T re6:oruıla ioJ 
taliplerirt imtiha11ı m• 
mektebinıle, mantalıaya 

vildyetlerd~lıi tal•'plerin 
hanları maarif miJür 
de teıelclııal etlecelı. lıo 
nlarda yapllacalıtır • 

4 - Kabal ıeraitl 

A - On yaıından 
oe on tloka~ yaıından Y 
olmıyo.celctır • 

B - Dordtıu:il •ısılı 
mek İfİR orta .. elıtf'p 
detnamHini haiz olm 
z.ımdır . Şolaadl'ftnam• 

cui eyi •• ya pelı eyi • 
tır • 

C - Tahıil ueıilı.o•• 

oiy t cüzdanı , Ç ~~' 
ilmalaabrri oe rtamiseJ 
5x6 6üyülcliılıinde J6rl 
frafı, nalftiaetle lıoyıt 
11omeai tanzim fldılec• 

inşaat 
münakasa 
Defterd .. rhktan 

lıo11atırun ıbtlıahntla 

oen lrarıı•ındalıi ll01l11ll 
/taline ifrol etlileeelttir • 

2 - Malaamrncn lıl 
)77 liradır • 

3 - Mrinalıo•a &61 
lu müz 'lyetle mrinalı..,• 

iltalat kart• 1il• tıılimo 
•i ahkamına ta.'ntlir • 

4 - Bctleli 1t.,Fi11 
yedi lnıçul• 11ialJeti11J• 
nah aauualılc-:.ta alıçe•İ 
6'anlra aaelıtab• fleril~c 

5 - Mtinah•111y• • 
edec•kler İnfGGt iıleri11 
lcufa •ltlatuna d•ir 
ydi f ~nniyeyi /aais 111 

dan oerilmiı oe•ilteyı 
/co•a komİ•yorıuna i6t 
mete mecburJar . 

6 - Miınalıaıanıll 

lcat'iy~s: B -!O 9.34111 

mi•adıf P":&•rteai a6'1• 
oı11 Jört te Deftertlarlı/ı 
/camında y11pılacalı.tır • 

7 - Pal ve ıair 
fot mıiıt•rİy• oit •laco 

8 - $•raiti miS01 
öfrenm~/c İ•tiyenl.ır la 
mılti e•/ctlı miiJ.fırlill 

racoacl•rı il4n 



Fabr·ka unu 
müna ka:.:ası 

Satın :.ima k omı:'.'1\ or u 
riyasetin<len 
1- Suıkamış merkez kıtata 

için 9 loooo kilo fabrika uııu 
kapalı zarfl,. yırnıı gün nrnd. 
detle müoalu11ya çık:arılm ı ş · 
br ihaluı 1. tr.şriu 934 pazar 

• 
tui ıiini 111at 011 bt t te te-
miaatı 8873 l radır. 
~ - lıteklılerıu ayni ıün ve 

ayni ıaat oa dörtden itıf>aren 
teklif mektüplerile teminatları 
komisyoa •e şartnameyi gör· 
mek istiyealeria Kara Eı zu · 
r11m".Trabzon Sa. Al. Ko.larile 
komisy on•ll'uıa miir acaati11 rı 
ilin olua11r . il lV 

koyun eti 
münakasası 

Şatın alma komisyonu 
Riyasetinden 

l - Giraıua ıarnizonunda 
buluaaa ve bulundurulac•k 
olaa kıtat vtı miieHeıaha bir 
ıenelik ibtiyaci için 6000 lulo 
keyua eti 4000 kilo Hbuo 
8000 kilo kuru ıoian munııka 
saya koaulmuıtur ihale taribi 
2S-9 ~34 Hh iÜDÜ Hat (1 de 
ubun 14 de koyun etı 16 de 
ıoso1n kumandanlık daireaincie 
aatan alma komisyonu tarafın· 
dan içra edilecektir . 
2 ffaitörrenmek veya ıoreti 
••ntt akaaıaı almak aızueden 
talipler her ıün aaba alma 
komiıyenuaa muracaat edebilir 
.J - be•eli •alıam meD koyun 

eti temiaati muvakkateai 112 
lira So k•ruı 11 bun 7 1 lira 25 
karuı soia• 21 lua olup talip
ler te m:nati muYakkatay~ 
mukabil ya nakıt ya maliye 
makbaı Ye ya banka kefalet 
namesilc birlikte gelmeleri 
muay1en aaat dahilınde müra· 
caat etmek ıaı tbr bu ıaattan 
ıonra g,..lecek taliplerın mura
caatı kabul edilmeyeceıi ilin 
o!unur lV-JV 

Kuru odun 
münakasası 
Dt fteı darhktau 

Deoaivı malıye İfİ" mi
baya••ı tgJtarrur etlen ilcı bin 
itile le• u od•nun 16 9 -
934 t•r İtintlen itillorn yirnti 
wa11 n: illltletle mıi"alıa•aye 
kon•lm ııtü1 . talıp olcınların 
lSo lira kıymeti malaamme· 
n .. i ıi:ıerintlen yfızde yeJ: 
luıçuk Jipo:ıito •lıfelerini ha 
... u.,. ilacıle alinü olem 6 -1 o 
-934 cam•rtesi wü-ıü ••at 
on tlört te Defterdarlıkta ntlİ 
t•ı tlılcil lıo 'Rİ•yona Ud ,art· 
il 1meyi '6rmelı İ•teyenler de 

la'' &'il• milli emldk mildür· ı 
llfit• •ıırac.ı atları. I IY 

YENi YOL 3 SAHIFA 

Oduıı Kömür 
münakasası 

Günırii muhafaza tabur 

l"uıııandanlıgından : 
Tabur ihtiyacı içia 1 o,ooo 

l<ilo keıilmit &ohalık iÜ•gen 
veya istiriç odunu ile l,Soo 
kılo manlcallık mete kömürü 
•çık ekııltmı"\ ıuretile satın 

alınıcııtkh . Eksiltme ve ihale 
1 birinci tearia 934 taribiae 
ras\ayan pnarteıi ginü ıad 
14 de yapılacaktır . 

lıteldilcrin: komiıyo•ca ta 
l"rlanm ' olan aedelia • 7 
buçuk o\aa o.n Ura •unklıtat 
teminat paralarile ihale iÜn& 
Ta .. ut karaı gibında miteıek· 
kil satın alma kom:syonuaa 
mu•ccaatluı lll-N 

~------·-· 

pazarhkle 
münakasa 
Satınalma komiiyo

nun<lan 
Trabzo alayının senelik 

ıhtiyaci olı~n 3200 kilo ıaz 
yaiı ve l oo kil zeytüa yıiı· 
DID 4 9 9 )4 ilule IDDÜ&de 
talip zuhur etmediiıaden bir 
ay müddetle pazarlıkla alın· 
aaaıaa karar nrilmiıtir ihale· 
4 lo 934 perıembe ıiaii aaat 
15 de ibaleai icra lulınacaiın· 
daa iateklıler ıutnameaini 
göraek içiD ber ıia komis· 
yonum11za muracaatları ilia 
o'uaur. 1//-IV 

Kapalı tezek 
Zarfla 

mü na kasası 
Satın alma komisyonu 

riyasetinden 
Kara garnizc.nu;ıua yanm 

milyo11 kılo tezeği kapalı zar
fla eksiltmeye koamuıtar ilk 
tem:11atı iki yüz liradır ibaleai 
'22 eylül cumartesi rüaü St. 14 
de ist'!klilerin şartnameyi· öz· 
rcamek iiıre ye teklif mektad 
larınıa vaktinden evvel verme 
leri ilin olunu" /V - iV 

K 
• 
1 v 

r e 
a 

1 
1 
t ç 1 

j •• 
1 u 

k 
Sarayatik mahallesin 

de üç ev kiraya veri~e· 
cektir. Görm~k istiyen
ler beledive memurla-. 
rından Ali beye muraca 
at etmc:lidirler • 

1 

Müzayede ile s-tış 

Mahallesi Sokaiı Nevi M NQ K.M. L. T. 

Ayva.il Pıosopolo Arsa 33 93, So N. 
Sotha Kayalık çıkması H.uap hane 161 75 

" 
Ayaf.lboy Ayafılboy Arsa 284 80 

" 
P oıte beiıir Zeıti•lik 

" 
6 200 

" Y eaicum•iıir Ye11icuma ,, 2 k·t• 56,57 ..., ,.. 
.. :J E . 

Frenkh:sar Galioı oılu harda bıae 76 75 M 

• Uiıiryaa Arı• 123 So E. 
Miibittia Miaittin aaup hane 66 400 M. 
lılcendcnpaıa UıuHokak 2 ıöııii 1 maiaza 54 3500 E. 
Te&ke Sanç o. çeyiri Araa 54 Joo 

" 
Y enicumaiıir Yeaicı•ma Hane 81 Joo M. 

DEFTERDARLIKTAN: 
Y akarda ciaa Ye aair euıfi yazili ıayri menlualabn mül

kiyeleri pefİD para ile yirmi fÜD middetle müzayedeye çıkaral • · 
mıtbr. Talip elaalann • 7 buçuk dibozito akç.eleriyle birlikte 
ibale fiinü olaa 2g-9-9l4 cumartesi günü St. 14 de Defter-
darlıkta miteıekkil komiayona muracaatları • JV - iV 

Yem ve mahrukat münakasası 
~atınalmn komisyonundan 

1 - Erzincan garaizonuaua seaelık yem Ye maarukat iab· 
yacindaa mliaakaaaya konaalarıaın cinı Ye mıktarl~ rıle ilk Ye 

ih.ale rünii Ye saati •ıaiıda yar.alıdır iıte.klilerin . Şf rait~ameyi 
ok•mak içia her giia •e miiaakı saya i•rcceklerı temıoatlırı 
birlikte tayi11 edilea ıönde komiıyona muracaatları ilin olunur 

Cina Kilo ilk T L. ilıale gönü nal münakasııekH 

•ç•k Kuru ot /Soooo 3 I o 3o 9· 93-( pazar 15 
Kuru ot 1 'oeoo 248 3o f 934 pazar 16 kapalı zarf 
Çam Oduna 480000 630 I Jo 934 pazrt si 1 o 
•eıe edan• 58eooo 653 l lo 934 pn•rtfS\ 1 1 
m .. ,. o.Junu 510000 574 l· lo·934 pazartui IS 
•ete odaau 690000 777 1·/o 914 pazartea\ 16 
•~ıe odunu 67000• 454 l ·lo·934 pazartesi /7 

Erzak mü na kasası 
Satın alma komisyonu riyasetinden 

" 
" 
" ,, ,. 

111-IV 

Erıiacaa ı•raiıoaua•n ıenelik alta ~ale.• erı~k ih.ti1acı 
•iaAkasaya kooulmuı~ur ciaı ye m~kta~lar.l~ ılk temunatları Y• 
•laakaaa aıilleri ilaale ri• •• 11atlerı •ı•ııya yazılmııtar. 

lıteldiler ıartnameleri ıörmek için her giin v~ müaa.kasaya 
ıirecekler ıeraiti dahilinde ihale ıünü ve aaabnaa komııyoau-
•uza müracaat etm~leri ilin olunur. 11-IV 

Ciasi kilo 1. T. lira ihale T. gün St. Münakasa 

Nohut 9600 41 4·lo·934 Çarıamba 9 Açık 
Patates 24500 46 " ,, " ,. on " 
Kuruıoian 20000 3 7 ,So .. " ,. ,. on bir ,. 
Mercımek /2000 81 " » • " oa h'"ş " 
Kuru üzüm 8400 170 » » • » on alta " 
kurufaaalya 84000 441 ,. • » » on yedi kıpah 

münakasa temdidi 
Malıalleai Sokaiı Nevi M. N. T. 

-

lskeader r•t• mektep mektep 388 m. 

• uzue ıokak baae 43 E. 
Eavak Sira mağazalar main• 231 

" 
» e1ki demirciler iki mağaza 78 - 79 •• 

Kııam •i• Lugi ••iaz• 124 R. 

" 
,, • 123 • 

• ,, " 
122 " 

» baae lo2 •• " düklır.:in tol ,, 
• " 

DEFTERDARL.IKTAN 
Yukarıda cins Ye sair ~vsafi ~azılı gayri menkulat 24 - 9 

-934 tarihine temdıt edılmııtir. talip olanları:a yüzde 7 buçuk 
Diıbetiade dipozito akçelerİDİ hamilen yeY•İ meıkürde o~fter• 
darlakt• müteıekkil komi170•• muracaatları . 




