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Balluaun Dirliği, Dıl birliği 

ile kuralar • 

• Oamaalıca aaltaaabn dtliydi, 
Öz Tirkçe cümhuriyetİla dılidir 

• Ôz Türkçe öyle gür bir kay· 
•aktır ki, ondan dılimize uğ. 
lak •e caa&.lık a kacalıtır . 

• Badua Japıaıaın barcı dildir. 

Münür Bf. 
Fırlcod ı laa•bluller 

Farkavi tetkiklerde balua 
mak Ye belediye ıatiaabı do 
layiıile yapılacak Jokla•alara 
nezaret etmek üzere Ankara 
daa ıelarimize l'elen •ubte· 
rem Girnon mebusu Miuür 
Bf. dOa rece fırka Hloaunda 
villyet, Dahiye •• ocak bey. 
etlerini devet •e kalııul ede· 
rek bir laaabebal Y•P•ıtlarliır. 
Bir ticaret mukav~lesi 

Ankara - Tiirkiye holb n 
da ticaret •ukaYeleai bu ak
ı•• hariciye Yekileti kitibi 
•••miaı r Na•aa Rifat beyle 
Hollanda mHlabatfizarı Ba
ro• Hariakıma ar111nda ha· 
riciye Yekiletinde İ•ıa edil 
mittir. 

ÇİNDE 
Kokain ithaliı 
Ceatne - Afyon ticare. 

tiae ait •eaeleleri müzakere 
etmekte olan beıinci kom·• 
J~• Çin mü•euılıni dinlemiı 
br ••mııleyb ıayrımeır• tic.ı 
retia •ıktamun eHilmeı olma 
aandaa t olayı leeaauf etmııtir 
•umaileyb Ç•n.:ie batbaı ıeri 
Jatı Japılaad ğı cıbetle Çıaia 
kokain İo.ııl ede•iyeceiiai 
ılylemit Ye Çuade AvHpadan 
ıelmit kokaiDleria müteaddit 
defal'r mlla ıdere edılmiı ol· 
aduiua laatırlatmHJlır binaeaa 
leyla Çın keadi topraklarıaa 
itlaal edalea ko'.:~in Ye e•aali 
Jlaiaden lı~r millettea ziyade 
tiklyette bulu11•aya laıklıdır. 

Bel( diye jntıhabı 
Kayıeri - C. H. F. reiıi 

kay1eri meb'uaa Reıit bey 
kazalardıki belediye iatibabın 
dan farkı fa•liyetleriai tetkık 
el•ek Ü%ore kazalara ıit•iıtir 

ALENi 
TEŞEKKÜR 

Said ıade Ali efendıaiıa 
wefati dolayiıile ceaaıe mera
lt••e ittirlk edea ak•aba 
•• d01tlara aile•iı namıaa 
teııkklr •Jleriı. 
Morlaam•• o;ıa 

ll•la•et 
Damadı 
Mıslaa 

Suikastler 
HaYaaa - Hükimetia hi 

tiia ıayretlerıae raımea ıui· 

k.stler devam et•ektedir düa 
gece yirmi bo•ba atmakta 
ola• emniyetaizlij'e nihayet 
vermek için A•erikaıun •I 
dabale etmdindea aç•kca 
bahsedilmektedir · 

İKİ BAŞLI 
KARTAL 
Viyaaa - Hiikiimet yiz 

ıılıaglık yeai albn para çıkar· 
mHı kararlaıtmlmışbr lıtu pa· 
ranıa üı.e,iDde Avuataryanın 
yeni ar•aaı olaa iki batlı kar 
tal bulunacaktır . 

Kayseride 
Kayaerı - lteleeiye intilıa 

batı faaiıyetı ilararetle cleYam 
d•ektedir feYkalide içti•aa 
daYet etiilea belediye mecliıi 
iatılaabat&a altı ıüa 1.arfaada 
icraaıDı karar altına almıı İa· 
tıbap defterleri buıiaden iti
barea talık edılmııtir • 

f etkık. seyahati 
D.yarbekir - bariaci umu 

•i müfettıı Halmi bey kendi 
mıntakaaa dab lande uua bir 
tetkık aeyahatı yap•ak izere 
buıii• karaköHJe laareket 
et•ııtir • 

höycü1er löylerde 
O&yarbekir - HalkeYİ ki 

ycıler fllbeaıae meuup yırmi 
b~f kıfıilk bır lıaeyet köylerde 
uz11a teUtilderde • bulwamuı 
köyiüiere kaaıa ılaç daiatmıt 

öraek. ~öyli ıtt1baz ett&iı tellı 

kö7üııde etierı aahhi bı? yazı

ye. e ıokmak Ye ıokaldara 

duuitmek ıçıD köybterı f•alla· 
yete davet etmııtır . 

SOFYADA 
5ofya - Krai ıataabul pa 

rle•eatoları koaferaaaıaa ıttı· 

rak edecek olaa Japoo beycti 
reıaı marııı hacı ateke ıerefı
ae bır zı1afe Yer•ıtbr ayai 
konferaaaa ııt•ekte olaa 
Romaaya mccuaı meb1aıan rei 
aı m. ~ave~no bt1 ıabala Sof 
ya1a gelm ıtır burada bir i.İill 
kalacaktır • 

CENEVAEDE 
CeDe•re - .SoYyet bat 

•urabbaaı •· Lihoaef iJe 
Lelıiataa laarlcıye aazırı m. 
bek •emleketleriai alikadar 
eden meaeleler laakluada un 
müddet ıörüt mitlerdir , laer 
İki taraf heyeti marabbaıa 

•alaaflliade de ba lauauata ı 
hiç ltiı feJ 167leaae111ektıtlir 

Yahudiler 
BerJin - Neıro1•aaa bir 

iatatiatika ıche 16-6 - 934 
tarihinde al• jfbrmki yahadi· 
leria miktarı 361826 idi ba 
•ıktu \925 seaeaiade 4o4· 
446 yi buluyortla. 

ASURiLER 
Go ·j,tovn - lraktaki yir· 

mi bİ• aıuri ekalJiyeti yakın· 
da İDi 1liz ı•yanuada yerlete· 
cektir berezilyanıo ba mülteci 
leri kabul etmemeai üıerioe 
•illetler cemiyeti tarafıadaa 
yapılan teklifı bu müıtemlike
leria komitui ilatif akl• kabul 
etmittir • 

MİLYONLAR 
Lendra - Posta idareai 

inıiltereteki biitün telegraf 
direkleriai kaldırmak üzere 
bir plan baıırlamııtır telefoa 
ıelıteke1i eaaaen tama•iyle 
yer altında ıeçtiıiadea timdi 
1600000 kilo •etrelik bava 
telleride yar altına konulacak 
br. T elefoa m•babereleriaia 
tearii içiade •Jnca iki mil-
7011 iaııliz aarfoluaacakbr . 

BİR FİLO 
Marailya - Oa tayyare· 

dea mürekkep •iıır filoıa 

Lyondaa düa akıam buraya 
ıelmittir file bu ıün pi:ıe 
ıidccektir • 

PAAİSTE 
Raabuillet - • bartoa 

reiıi c11mbur•• riy .ıaetiade 
topla11aa aazırlar •ecliaiade 
beya elmilel Ya&İJ•t bakkıatla 
•alumat ve izalaat •ermiıtir 

•ediı Y.ugoalavya kralı Ale· 
xudr11ı FraaHyı ziyaret mii · 
aaaebetile alınacak tertibatı 
teabit etmiıtir. Kralaa ziyareti 
9 teıriai eYYeldea 13 teınai 
t.Yvele kadar deYam edecek· 
tir. 

Kibrit 
Satıcılarına 
Bir t•ıriıai •OO•l tari/aI;.. 

d•n iti&aren büyüle kat• ltib
ritl~r 60, küfik lıuta kibrit• 
l•r 50 p•r•ya •atılacaf•ndan 
40 eylfıl l'Iİna •aat on dörtl• 
icatlar cll•rindelci lcibritleri 
••tirnek. lled•ll•rini almaları 
•• /erda•ı -6n yeni fiyatla 
••f»ayea etmeleri ildn o/anar 

l a müddet lait11111111tlan 
•Onra •alcı mar;ıcaatlar me1-
ma olmayaealıhr • 

Tra6.1>on Kibrit Ac<ınta•ı 
Hace Hamdi Zade 

AF/f 

Belediye 
intihabı 
Dolayisile 

Y eai belediye kaaunan•• 
ikinci iatilaap denesiae gir· 
m;f bulunuyoruı. . Belediye 
•ecliıiae yenidea aza iatiba· 
bı iç;D .laazarlaauı müatehip 
defterleri kaauaun tayin eyle· 
d;ii müddetçe askıya koaul
muı ve def terler de iaımleri 

yuılı olmayanlar veya aüke
rrer yazılanlar bu middet zar 
fıada intihap enc•imeoiue mü 
racaatla ııimleriai kayit ve 

taıbib ettir•itleı dir . 
Kadın Erkek sekiz bia 

yurttaıı •iteyaciz olaa •il11· 
tehip kitlesinin iatibap sıünle
rinde reylerini kolayMda isti• 
•al edebilmeleri için milmkün 
olan tedbirler ah!lmaktadır • 

latibaptan sonra 1 ikinti 
Teırinde kurulacak belediye 
meclııi dört ıeae için ikinci 
devre çalıımalarına baılaya
cakbr • 

Bu mlla .. ebetle Dizden 
ileri me•leketlerde belediye· 
lerin n~ derecede ehemmiyetli 
bir mevki iııaletmekte olduk 
larıaı Y• ae ıibi eaerler mey· 
dana ıetirdıJderiai burada 
zıkretmiyerek aadeee kendi 
öı ülkeaizı öoümizde nOma· 
ne olan bu ileri memleketler 
ıeviyeaine ylkaeltebilmeain nıe 
ile m0mk6a olabileceiiai dl· 
ılnmek ye araıtırmak iateriz. 

lnkılipcı Cumbu iyet hl· 
k\l'lletimiz Türk milletini Ye 
Türk memleketini dfınyınıD 
en mftreffela ve mamur mem
leketleri sırasına çıkar•ak 
arzuıile h~r iıte elclup ribi 
Şehirlerimızi imar itinde de 
çok deierli meni aarfetmek· 
tedır. Bu cümleden olarak cü 
mhuriyet uiarem i ı. in yaptıiı 
yeai belediye kanuau belecli· 
yeleri , beldeaia v.. belde ıa· 
kinleriniu malaalli mabiyette 
müıterek ve medeni ilııltiyaç• 
larıaı tanzım .ve teniye ile 
mUkellef t11tmuştur . 

Bu ienit aanalı biküıa 
kanun•• ayrı bir mıedeıiade 
67 fıkra hıliade izah ,edilaif• 
tir . Bitüa J•rttatlarımız kE • 
adi evle i de•ek olan:keadi 
Şehirlerinin mede11i ve aıbbi 
ihtıyaçlarının 1 temiaine •atuf 
ola• bu kanuau autlak auret 
t• okumalı ye belediyeain ke 
allileriae ve kea~ileriain bf 'e 
cliye ye kartı Yaıifelerini bil· 
meliclirler • 
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SAHiFE 2 

Trabzon 
VE 
Trabzonspor 

Tarihi teai• i olan 926 
•••,.•İ11d1tnberi mütevo:sı nte· 
•aileri ile 1I•Rçlı11'n fılcre1t oe 
bedenen inıiıafına o• rnc111 
lclcettc ictimoi lny ttn tceu· • 
ıi•ünJe t;o• büvük laiz.mctleri 
11örrilen « Trabzor:•por» •por 
lıulü&iı; lu•a bir İd hole tlcv· . 
reai 11et;irdılcten ve olılultt;a 
miınalcoıalc 6ir itongre a~tin 
ılen •onra yeni ıdare ltey',ti· 
ni intılaapl• 1-.aliydin• llaı· 
la•ııtır . 

Kr•mı eaanu it;tim:ıi h11· 
yatt•rt mahr•m Jıalan hanım 
larımız.ın 6edii z'vklerini tc· 
min ıoe tatmin ed~bilmelc İfİn 

11•çen .eneler c!tluaa 11ıbi b• 
aene de, haftelılt mibc mere 
ler terti#:ine llaıl•nınııtır . 

.Alaturlr.a •.:u; hey'ctile 
orlııe•tra, coa hey' etleri kıy· 
metli ı•f feri lcemani Salih 
heyin idareai altında, kemeni 

Maammer, Ci1111biı1 : Seı iJai, 
Jlaıan , Mu.tala , Kanuni : 

M•h•in , Cemal , T anburi : 
Ali, Jlu•tafa, Piyano: Hane· , 
nJa: S11lrh, Nıhat, Cav:'t bey· 
lerJen teıeUıiıl ed~ı e ·. kon· 
Hr~rini hoz.ırlamağa bçıl~· 
mııfardır • 

Te••ii hey'etinde Reji
ıör Muıtaf•, Sahne nez.ımı : 
Maı:it, Safl6r Mu•taf•, mi· 
neklcit A.r.I•n b•ylerin ııez.a· 
reti altıntltı prooaların• icı
lamr,lartlır • 

Hepsi iı , 6Üf oe aile 
••hibi olan •e meml•ketimiz. 
Je ta11ınmıı aileye menıup 

6ol•na11 hu havuluir , falıı· 
•an oe lcabili.,etli ll•nt;lerin 
laif bir menfaat hialeri taıı· 
mam•lı•ıaın t;alıı malcta , uf· 

reım•lttalci Y•••n• 11•yeleri 

ilci nokta üz•rinJa temerlcıb 
elm•lr.tetlir : Anne oe hemıi · 
relerini t;atı aitıntlan kurtar· 
malc ve bedii z.ef)k/erini olııa 
yaralı. it;timai hayata alı,tır· 

ID4lk. ilr.incİ•itlt; canddn HO• 

ailıleri lııalüpl11rini1t i•neini 
1illı•eltmele t;alıımalıtatlır' • 

Tarl1ron•por ltu!ubü, m• 
•lelıetımiz.in kıymdli ue lu· 
••' dolctoru ~' oıtafa Kamil 
beyi az.a kaz.anmakla haldı 
bir iftihar ıiuymalttatlır •. 

Mahteremc/okfor laer mlİ· 
•amercc/e umumu alalcatl::r 
eJecelc tibbi lı.onferanılar ver 
meli ıoait etmiılt!rdir ki , bu 
memleket İfin inkar kabul 
etmez 6ir lıazam;dır . 

Mu•tafcı Kamil bey, Trab 
aon•poran iftimai }tayola 
olan hiz.mel.ini yalı.ıntlan tat· 
lıi• etıniıler , 6u intibaları 
aeticuinde lıerim•leri LtJmitı 
O• J~m•t la•nımların lculabe 
,.,.. lıa~tl ol•n•aleruıcı nıt· 

Y!NI YOL 

Belediye intihabı dolayisile 
- Baı tarafı hirtle -
Bu k•n•••• tahmil eyle· 

diii müh:• Ye hryati vazife· 
leri telmik usglJerle yeni teli · 
kkilere göre muvaffakiyetle 
başarmak bir ülküdür . 

Bu•ua için her ıeyden 
e•vel İf başına getirilecek 
olanların milii ferıgat duygu
larile mütemayiz liyakatJi ve 
btcerikli olmalarına tlikkat et 
mek Ye oma gö'e reylerini 
kullanaak ıer~k Farka ıeçici· 
lerimizia ve ıerek iatilaap etli 
ci yurttaşlarımızın lıaaıaıiyetle 
ifa edecekleri mühim Ye milJi 
!tir ••zifedir . 

Bütün imkl•lan haıırlan· 
•>f her haari bir iti •uvaf· 
f akiyetıe baıarmak matlak 
surette o itle alakadar edile· 
cek 111bııların kudret , Zf ki 
Ye iradelerine bailuiır. 

Memleket itleriade İf için 
adem bal•ak yerine , aaaa 
içia it an aık çok zararlıdır. 

Me•leketile Ye me•leke· 
tiaia itl~rile eiddi tekilde ali 
kaJar olmayan bir aılletia 
bak111 yoktur , 

Çektiii bir ıirü felAket· 
ten ıoara azim güçlülllerle 
iıtiklil ve hürriyeti•• kavuı•• 
Türk •illeti , bir harabe ba
liade tevarüı ettiği , tabiatın 
ba en güı:el yaratbğı me•l<• 
ketini bülün cihan karfktıoda 

her aahada ilerietmtk içint•• 
bir iıtıklil ve laaz•r i;'ade el 
birliiile c!uı•ıdıa Ye lnkma· 
dan çalıt••k zamaaıada ve 
azmü karuıadadır . 

Bu çaltımalar anıında 
tabiatile Şehir Ye ka•abalan· 
mızı •edei ia118la11a yaıa· 
yabilecelderi birer memure 

•ada bu.y•rmuılardır • 

Tr•bı:on•por iftimai lat1· 
yatta oltlafa lıadar •por aola· 
ha•ında da lııyrrıetli kaptan 

Au!cıın he)'İn nezareti altın· 
da falı,malarına ba,lamı,lar 
dır. Eıaılı bir profrtıtn altın 
da faaliyete ll•fen futbCJl ta· 

lıım' yakın bir z.om•ntla T ra 
bz.on birincilifini lt'lzanmofa 

ozmdmiıtir. m•ml•lıetin kıy· 
metli atleti ve lıculüp tıtleti· 

z.im lıaptanı Hami oe tli11er 
ıabe /eoptanlarının Jir•lttifi 
altında falıımofa boılayan 

Atletiz.im, Güreı , •• Deniz.· 
ciUk ıabeleri ıimtlitlen lıarıı· 
larında rakip aromafa boı· 
lamıılartlır • 

Ba,11anlarımıaın o•cılıfa 

•erdi6i eheııımiy•ti , ehemmi· 
.,etle nazarı iıihar• alan T ra 
bz.on•por idare h•y' eti ba 
••n• bir"• aucılık ıabui te. 

•i• etmiılerJir • 6u ıahede ı 
yerai •l•manl•r yetiftirecelc 
olan m.ernı.lıeein lıcı)'mdli 

1111cıları f itııtlltlen ıir•lı aola• 

haline getirmek te biriaci 
derecededir • 

Bunu• 191• laiç şüpae 
edilemn ki çok ıiizel •e ta· 

ribi kıyaeti laaiz olan tirin 
Trabzoaumazua ıı bhi ve me· 
deai •okaaalıklaraaıa iılihını 
arzu etmiyecek tek bir yurt · 
t•ş t•HVYur edilebilıin? buna 
i•kin yektur . 

O laalde bu arzu bilıisiz 
ce ve ya kaıtt mabıaala ar· 
kadaa tcakitle değil , aacak 
•••imi tetvilde •e el birliiil• 
plıımakla huıule ıelebilir . 

Belediye kanuau imar 
huıusunda belediyelere çok 
re•it haklar bıhşetmiıtir • 

Bu la ıklardaa istifade et· 
muini bilmek Ye müabet eae 
rler •Ücade retirmuini becer 
mek mulaakkak yurt aever , 
rörıülü ilim adamlarını• ve 
a:ıım aahiplerinin k.iradır • 

Bu deYİr ilim ve tekn;ie 
kıymet nreıı çahı•a ve yük
ael•e devridir • 

Bundan biyle idarei maı 
lahatçı eski zihniyetlileri• bu 
ıibi imme iıleriıde yeri ol· 
mamalıdır • 

Bir memleket müsamaaa· 
ıız çalııma Ye ite caadaa ıa · 
rılma ile ilerleye9ilir . 

Bu itibarla muhterem yu· 
rttaılamaız reylerini iıtimal 

et'ierlerken , bizi geri bırakan 
•azinin' acı babralanaı ve 

bugüakii medeni icapları göı 
inüade lında11durmabtlırlar • 

Zi'ra bütün ••nlar üzerin· 
de titizlikle alikalaaacağı•ız 
ea alliz lıakprmnz Ye milli 
v aifeleriaizclir • 

• 
;, lfffilHne ia,U.mı,lartlır . 
Auılar aolaclılılerı lıı)lmetli 

aıJları tahnit eder..lı. •ı•iz. 

llir •por •aio11u olan lıulfıp 

•alonlannı •fuleyecelclerclir. 

ilhamını altı ol.tan o/aralı 
~alııan ue 
Jı .. 6•tan 

bizlerin 11ö1•iınd 

Tl9ab~on.,,arcalar 

•erek. İftİmai hayatta ve 6•· 
relı. •por ••haautda hfr yılJız 
olarak parlamaya baı 1- "'1ı,,,. 

Blıyülılerin matltli lfd mj 

meoi ytırtl•mlarına ihtiyti'ı!t 
olan ba kıymelli yıldızın pa· 
rıltııiyle 116slerimi.zi ildniha· 
ye kamaıtırmo•ını t•m•nni 
ederiz • 

A. 8. 

Kalü66mlıae maJJi •• 
...,.eol yflP4iımlarını ••ir11e· 
ıniyec•W.rıini Hit etlerelı aaa 
lıayit olUJtan meın.ls!.eti•izin 
ileri11~/4n fGla•iyetlerinden oe 
66yaik 411cirlerinJen Oaman 
/•lleaar o•la heye ıiilıranla 
rlflldı •anarıa • 

T. S. K. itlar• 
H•~'•Ci 

Hurda de 
müzayede 
Defterdarlıktan 

J - Hacı 6eıir.Jen 

mehmet ue yine hacı •iıir 
Je,ermendere meukil• 
imtiJat Jden yol oe Jı 
i~indeki kurda tlemirl11r 
mi 11iın mü.idetle mllMJI 
ye o.J.z olu 11 muıtar. 13 
934 cumartHi 11ıinıi •aat 
dörtte d•f terılarlıkt• mi 
kil komi•yonJa ilaaÜ•İ 

kılınacaktır • 
2 - MahallerinJe11 i 

oe vesi1t mahalline 
nakliyHi oe bil11aı•m 

rif i müıterive ait olmalı 
re ton hHabile •atJot:11 

3 - Maz.ay•Jeye iıti 
icin taliplerin naldan el# 
ıİipozito te•li~i o•zne eJı 
tirler • 

4 - Demirlerin 
miinde •atcı bet/eli 
tnlimi uezrıe ec/ilec~ktir • 

5 - Pal ranmu d1tlfı 
ue •air ma•nrilaı n:ılıt 
aittir • J _ iV 

Gaivenizli 
demir tel v 
fincan 
münakasa 
Satın alma komisy 

riyasetinden 
Erzuru• miiıtahkem • 

ihtiyacı için d6ıt bin be 
ili alb bin 6ç yla kilo 
ni&li demir tel ile 4200 
5200 adet fincan açık 
milaakaHJ• koaulmuıtur 

aıünakaaa11 11 teırial 
"el g34 ç.arıamba glal 
oa beıt• dir ilk temiaatı 
lira Jo kuruıtur t•r 
Erzurum Trabzon ıaba 
ko•İayon larile istaabal 
zım am .rbiı Sa. Al. K•· 
de ıö ölebilir tal•pleria 
Yaktiatie temiaatlarile Er 
da kol orda Sa. Al. k~ 
maraca•tları iliD 

Pazartesi - Perştt 
Günleri Çıkar 

Matbaa o• idareharr 
Uaın •olıalı 

T elfr a 1: T rab.zon· Y enİ1 
ABONE 

Sen•lili 500, Altı •1 
300, aç Aylıtı 115 

NüSHASI 
4 Kunaştur · 

E•lıi n••halar ıo im 
llôıt uııırı 15 K;ı ..... 
Relıldmlar p-~ 

tahiliir • 



L±m 

Fabrika unu 
münakasası 

Sattn alma komı~' o u 
riyasetinden 

,; 

1- Sankamıı merkez k tat 
fıia 9 loooo kile fabrika unu 
bpala zarfla J&rmi r&a müd. 
tletle •hakaaaya. çakanlmıı 
br ila.&eai 1. teıria 9.tıi pazar 
teai 11•1 uat oa .. ,, te te. 
.ı.ab 8873 liradır. 
a- ı.ıeldileııa ayaı ıü• •e 

api ... t oa dörttlea ıtabarea 
teklif ••ktlplerile temiaatlan 
komia10• " tuta-•Jİ ıör· 
•ek İatiJealeria • Kara Er zu 
n111,Trabaea Sa. Al. Ke.larile 

•İaJO••ll'•A •&racaatlan 
illa olaa•r . 111 l V 

Kuru odun 
m a ası 

Def ter darlıktan 
DeNİ'lı melıye ;firt mli· 

iıey•••ı 1•lr•rr•r •"•• 28 l>u. 
lıilo hr• otle11ua 16 9 _ 
134 loriia .. ılen ilıhrn yırmc 
... •ill.hıl. ...........,. 
lıen•llftfııtfiı • lolıp elanlerın 
l So. 11111 lııyıneıi ••/aaınme. 
••ı U.riaılM ,.&ile yedi 
O•f•• fiıpuito elıfelerinı ha 

•ilea iltal. ·-· .,,.,. 6-1 o 
-934 C•••rlaai pul MGI 

on 06 1 le Delt.crılarlJ&l.e mlİ 
'-llJıil. .... ,, - ,.,,. 
.--.oi _.,.__. W.-ler de 
IMr ... •ılll M114k ... a.r. 
!fü11• •ruGc•ellerı. il iV 

inşaat 
münaka ası 
Defterdarlıktan 
l - Tre•zon Hiüıneı 

Jıonof .. lft ial•eluetJe •erJı • 
••n /ıaaı ;.~ıntlalıı lloılulı. otla 
ltaliıle ılrof etlilecelıı r . 

J - M.1a.,.....,. lııym•· 
271 lıratlır • 

3 - lltua'a"ı il l Nt, 
~· tntaayede nnba••a-.. .,. 
•la.iM '-a i • 1 :ıli,..,,..,,.eı. 
•İ ca/aid...,.a l•IJİ*r • 

4 - Befl.lc 1ı.,1ı • y6stle 
,. •• -.,.,. • •'dlİIN• ••i· 
• .,. _.,... ta •• , .. , •• ,,. 

..... ••lı1•6a •trilecelıtir. 
1 - Mtn.lııı•19• iı udlı 

•tlecelıl.ır ını•al i,Jermtie •· 
'-'- •l '-,.n• fi•ır •aldlai· 
'eli fer.niyeyi latıia ••lı.ına 
"- •• im ı OH•'•yı ...... . .... lıo1111a,.,..... ... • .,. 
...,. mee6ar•r. 

f - ., ............ !Lı • 
L ı ~a 

•el İ.1•• 1-10 914 l•rılaıne 
••••tlıl JHl••rfeaı ..... •aat 
o' fl6r ı 1• Delıertl.rlılı ••· 
'-••nele y11pılocelıtrr • ,_,,,, .......... . 
fot ,..,ıeriye •İl olocdıır • 

8 - $•r•ili •••yı 
ftreaınelı İeliyenler ier .... o,.,.,.,.... ••. .............. 

ıı-ıv 

Odun Kömür .. 
mun 

Gümrü muhafaza tabar 
kumandanhğından ; 

Ta bar ihtiyacı içia 1 o ooo 
Julo keaıl•ıı aobabk ıirre• 
veya ıat riç oduDa ile l,Soo 
kılo maDkaU.k •~ıe k6airii 
açık e.:ıiltme auetile aaba 
alınacaktı . Ek11!t•e Y• ilaale 
1 biri•cı tearia 934 tari~iae 
raalayaa pazarteai ıtal Hat 
14 de yapllacakbr . 

lateldileria: kom· ayeaca ta 
aarlaam ı olaa Mtielia • 7 
buç•k ola• Ofl lir• ••Yakkat 
temiaat paralarile ilaale ,._. 
Tahaı kaıarılluacia •ltqek· 
kıl ıatıa alma komiayoaaaa 
mur•caatları /V-N 

pazarhkle 
münakasa 
5atınalma komiıyo

nundan 
Trabso al•JUU• naelik 

ıbtiyaci olaa 32ee kilo ı•z 
Jaiı Ye 1 oo kıl ae7tla J•iı· 
aıa 4 1 9S4 ilaale , ..... 

talip aulau et•ediiıadea bir 
ay •ld.&otle paaarhlda aha· 
•••••• karar Yerilmiıtir ilaale· 
4 le 934 perıembe 11aı uat 
16 ele ılaalui icra luhaıcatı•· 
ciaa ıatekliler ıırtaa•uiai 
ıör•ek içia laer fi• lro•;ı· 
J••••ua ••racaatlafa ilb 
o •••r. IV-JV 

K 
• 
1 
r 
a 

1 
1 

k 

Ü 
ç 

e 
v 

arayatik: mahallesin 
de üç ev kiraya verile
cek.tir. Görmek istiyen
ler bele«!· ye memurla
rından Ali bP,ye muraca 
at etmrl dirler . 

pazarhkla 
münakasa 

Satınalma komisyo
nundan 

Trabzoa alayiaia 1Uelik 
ilatiyaci olaa 3521 kilo aetla 
duua Ye l 600 kilo airkeaia 
3 9 934 llıaete aGaOnde talip 
çık•adaiaadaa bir ·~ .. dde
tle paaaıbkta aluuuı .. brar 
••nl•iftir ılaalesi 3 lo- 944 
Çarıaaba ıiiall uat 14 de 
ıbaleai ıcra lıııhaacataadaa 
iatekliler .. ,t ... eilat dr• 
••k içia ber si• komııyoDa· ... ................... 

iV. iV 

3 SAHIFA 

Onu senelerden beri tanar, aOrılarda ve soOuk 
algınlıQındaki çabuk tesirini bılı sıniz 
EB marknının tekeffül ettiQi AS~IRIN, sizi bun· 

dan sonra dahi memnun edecekhr. 

Ambalajlarda ve kompr' • 
melerin üzerinde EJ3ı 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

Yem ve mahrukat münakasası 
Satınalmn komisyonundan 

1 - Erziacaa ıaniıoaunaa aeaelık yem Ye maluakat i~ta
Jaciaaa •laakaaaıa kNaaJanaua ciu Ye •ıktarlarale ilk Ye 
ilaale ,aaı Ye aaati •t•iula ya .. bmr ıatelrblema ıeraihla•eyi 
.1& .. ak içia her fi• Ye •••• 1ı ••• ,. rireceld rı temiaatlan 
Wrlikte t.yia edile• flade komia1ou maracaatları ılia o1uar 

1 
Ciaı Kile ilk T L ilaale pal •••t m61•akauıekli - - --
K•ra ot /Soooo •cak • 
ICara et J~ONO 

31• 3o 9·95'4 pazar ıs 
248 Jo ı 934 paaar 16 

630 l lo 134 purt ai 1 o 
6SJ 1 le 934 pazertıai l l 
574 ı- ı o-934 pazarteai ıs 

kapalı zarf 
Ça• O-. .flooM • 

• .. ..tr•• Noeoo ... ,.oma 510000 
.... Mu• 69eeoo 
••ı• •dua 670000 

777 l·ID 9J4 pazartesi 16 
454 l ·lo·IS4 paıarteaı /7 

• 
• » 

ıv-ıv 

Erzak münakasası 
Satın alma komisyonu riyasetinden 

Eaiaca• ı r•iıo••••• aenelik alb kalem erzak abtiracı 
•Gaakuaya ko•lll•uıt•r cıaı Ye •aktarl rıle ılk e•ıDatlan Y• 
mlukaaa aıilleri ılaale ri• Ye saatleri t rıya yazılmıtbr. 

lateldıler ıutaa•elerı ıörmek ıç'a her gun Ye mDaakasa,. 
ıirecekler ıeraiti tlaluhade ıbaJe ıüai Ye aaataacia ko•İ•J•••· 
•aza •6racaat etm~lerı illa olunur. 11/-IV 

Ciaai T. lira ibale T. giia St. Mlaakaa 

Nohut 96oo 41 4·/o 934 Çarıamba 9 Açak 
Patatea 46 24500 

" K•raaoi•• 20000 
Me ci•ek ' /2000 

37,So. 
81 

" Kara hl• 15400 170 • 
kanafaırlya 84c: oo 441 » 

YURTTAŞ! 

Erıui balar 1ola talaYil· 

leiiatl• .ı.ara -••• 1 ba, 
lae• uaa , laem ele. yarelaaa 
J!ll'Uladar • TalaYilleria ubıı 
ıJI e1l61e kadar llre.cektir , 
farub bcina• 1 

il. /. • T. C. ~. 

" 
" ,. 
• 
• 

" • 
• 
» 

• 

• OD • • OD bir » 

" o• !> .. ı • • oa alb • • •• yedi kapala 

öh tci eczaneler 

Bu gece 

Ferah 



: J .., . 

• 
Ergani bakır 
yolu zeng~n 
OLMAK 
YOLUDUR 

B• yolara açılmaaııta yar• 
dun /aer Türlıün '1orcatlnr. 
Ba bor~ , bu,in aahlıta ~ıka 
rılpuı olan tahoill•rden al· 
ınolıbı 6"enir, 

m.i o• t c I· 

z. 

~::,~~· Sade yağ 
mü na.kasası 
Sat1n alma komisyonu 

riyasetinden 

Erz.aram kıtaatı ihtiyacı 

için yirmi 6eı bin kilo aaJe 
yafı lrapalı :ıorfla mrinelr-.ı· 

aa)l'a lıonmaıtur münakaaaaı 

Jo- 1. t~ırin 934 çarıamba 
•linü aaat on bf!,tedir ilk tr· 
ıninatı 1.il2 lira So keraıdur 
taliplerin ııırtflamui'1i ,ör
mek üzere her gün ve mıina· 
•aıaya iıtirak edec~lı.leri mu 
ayye• ,Un 11e ıaattan e'Opel 

•••li tlairaı;nJe lıazrrlanmrı 
teminat oe teklif melctiipleri 
le lıomiayonamuza murocaat 
ları iltl.11 ol•n•r . I/ -/ V 

YENIYOL 4 

TUHAFİYE mAGAZASI 

Metanet, Zerafet ve Renklerinin solmamasile tanınmış harir limitet 
fabrikası ipeklileri I'rabzon ve havalisi u1num satış yerini ziyaret 

edenler her şeyin en ucuz ve en sağlamını bulurlar 

Ticarethanemizde her nevi tuhafiye fantazi manıfatra eşyası : 

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

.LEK , Pİ-JAMA VE SAİRE •.. 

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

Her ÇPŞİt parfümöri, Losyo ., Levanta, pudra, krem 

Ucuzluk 

Kayit kabul 
ve dersler 
Orta ticaret mektebi 
müdüı lüğünden ; 

Kayit O• lıallul m•am• 
le1in• 15 eylülde baıl•mııtır. 
Derilere 1-10 934 Je baı 
landcolctır • l - il 

iLAN 
Trabıoa icra memurlaiuaclea: 

Açık artırma ile paraya 
~evrilecek ıayri menkuJua ne 
oldutu. 

Şaaa kariyeaiade 11 d6 
aüm f . ndıkhk 

Gayri meakultba bulundu, 
iu meYki, malıalleai, aok•ir 
au•anaı. 

Şaaa köyünde tıpanua 

klauniaaai 140 tari.. •• 41 
namera1ıncla 

Takdir olunan kıymet : 
2500 lira tama•i 
Arttırmanın yapılacaiı yer 

ıün, ıaat: Trabzo• İcra daire 
ıi öaünde24· 10 934 Çuı1 mlla 
ıtınü ıaat 14 de 

1 - ltba pyri meakaliia 
arttırma ıublameai 24 .9.934 
tarilaiaden itibuen 932 -
1348 numara ile Trabzoa ic· 
radaire1inin muayyen numarH 
ıada herkeaia 16rebilmeai içia 
açıktırllinda yazıh olanlardan 
fazla mali•at almak iıteyen • 

Sağlamllk Temiz boya 

ler iıbu ıartna•eye Ye 932-
1348 tloeya numarui!e memu· 
riyetımıze müracaat etau:hdlr 

2 - Artbrmaya ittirak ı~ia 
yakarda yazıh kıymetin yiiıde 
yedı buçuk nıabetmde pey ak 
çua YcJ• mdd bır bukama 
teaıaat •ek.tabu teYdi odüe
cektır • ( 1-4 ) 

3 - lpetek aalaibi alac•k· 
Wada dııer a!ikadu!arua Ye 
irtafak laaklu aaJuplerıDıa ı•y· 
ri meakal lleriadeki lıaklarıa 
lıuuile fai& Y• murafa daır 
ola• iddalaruu İfbu ilia tari· 
baadea ibbuea yuma ıü• içan 
de evraka •iiabıteleriJe birük· 
te memuri7ebmıze bı!dırmele· 
ra icap eder. Aksi balda bak 
lan tapu aıcılle aataıt otmaeük 
ca ıataa bedehlam paylqma
aaadua Jaarıç ka&&r&ar • 

4 - Göaterilea ıüade ar· 
tbrmaya ifty'ak edellier uttır 
ma f&itaameamı okumaı Ye 
llzam!u maJumab ahaıı Ye b11, 
alan ta•amea kabul eUlllf ad 
Ye ıtibar olanuriar • 

S - T aJİD edilea ıaman· 
da ıayri meaku! liç defa bai· 
rıht111.taa aoara ea çok artta· 
taaa illale edilir. Aacak art· 
bıaa bedeli •abammen kıy· 
metia yhde yetmif bq111i bal 
••• Yeya aabf iateyellia ala
caian rucJaaaı olaa diier ala 
calda!ar ba.uaup ta bede! bu· 
alana o 1•1rı meakul ile temin 
e.W.it a&acaldanaaa mecmaa· 
adu fu!aya çıkmaua en çok 
atrttıraua taablı&tli bakı kal· 

•ak bre artbrma on bet 
dalaa temdit Ye oa befİD 
aii aynı .. atta yapdacak 
brmada, bedeli ubf iate 
alacaitaa rilclaam olaa 
alacaJdalana o ıayri • 
ce temia edılmit olacaldal' 
c•aaadaa fazlaya çıkmak: 
tile, ea çok arttuua 
edilir. Böy!e bir bedel elclf 
meue ılıa!e 7ıpalmaa ' 
lif talebi diifer. 

6- Gayri meakuJ k 
ae ilıale olu- kimae 
veya yeriJea mlbJet icJ• 
ayıeYermeu ihale karar& 
ohuaarak kudiaiadea • 
ea yikaek teküfte b 
kmue arzelmif oldap 
le almaıa rua oluna .a 
zı olıaaı. veya bu.hmmaua 

aea 011 ~eı ıüa mid 
ttarmaya çakanhp • t9k 
braaa ıJaale edilir. iki 
arumdaki fark Ye papa 
ler içia Jiz de beft•• 
oluaacak f aia ve diler 
lar ayrıca, lıikme laacet 
aakaaaan meaunyetimizc• 
cadaa taUil olunar.Madtl• 

Satıp çikualaa JU 

ıöıterilea 24·10 934tari 

Trabzon icra mem 
ocluıada itbuHiaYe ı 
artırma f&rblameai ııt•iıır.
atblacaj1 ilh olaau. 

~~~~~~5a~~a~•~-~~~~~~~~~~~~ 

Q YeniYol GAZETE VE MATBAASI u ..... 0~~~=~a~•Pfi 
•~~~~~~~5~~~~~~eıgmm~am~~~&!Jil! 

• 


