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11 inci yıl - Sayı: 1970 

Bulgar 
Baş vekili 
Ne diyor? 
Sof ya - Ba,vekıl M Go· 

r,1yef bul6ır telgraf ojar s • 
nm bir muh rr r n Yogo. 
la()ya kralı oe kralıcu nın • 
Yakında Sof yaya y p cahla ı 
ziyaret hakkında beynotta 
bulunarak bu ay n 2~ cıe 
Bulgar payıtatı a g c k 
olnn ko fu hu JJmcıarl rın 
bütün Hu g rı•tan tagafı d 11 
buyük bır muer et • u ı 
h slerıy/ k rııfon catını •o 
ylem ıtır Bu gar baıv tlı ıkı 
lcomıu mılı t aro•ında meu· 
cçt olan kan ratıtolorındon 
bahıettıkt•n ıonra bu ıkı m ı. 
lctin tcım bu uz.laıın ha ın 
yoıamalorı 11a kuLtur ••ha 
aında bır bırlerıne yardımda 
bu unmoları ()e bu ıuretlf" 
umcımı ~uiha hadım o mu u 
mamkiin ve io%ım oldu u u 
beyan etmııtır M. Gorllıycf 
ahıre11 bu yolda elJe edtlmıı 
olan tera kılerın bul1Iarlarla 
Yuzo•loular oro•ında pek 
sıyade •uretle yenı bır takım 
mçnaubetlcr tct aua el melde 
olciafunu aöıt rlftekııe bulun-
dukunu U• bu munaub ti rın 
alelaıle iyi lıomıuluk muna 
•ebet/er inden ıbaret olW1ay&Jp 
ltardeıl le mun6•ebetlerı o ctu 
tunu ıöy/emr,ıir m maı e)'h 
ıöı;ü 1e devamla denaııtır kı 
bu mü'lo••beı/.,ın ••aıı rnu 
tekaouı ııurmet oe ıtlmat ue 
•alh içi td• çalıımak arzuıu 
dur iııc bu •"=oepte1t dolayı 
bu mü ıaub•tl•r h c k mu 
•leyhine müt u ccıh' 6ıır teh 
C t teılrıl elmed ı ı ıııbı kım 
Hyi enaiJeyc d ııu meıınde 
mahal yoklır /:., cı il atanla 
Yo6asl uya ara6ında ı u l 
lak bır tolum mt l l r mev· 
c(ıt old.ıkuna bu r kral "" 
•rol Çl'•inın belzradt z.ıy ret 
lcri llrasınd ı nıer.'llehehn 
meıul z .ı11m:larlurı arasında 
Cereyan etm ş lan itı at 
eıamna müst nıt mulaltaı 

lora tel naıl. eden M Goreılef 
fimclı ıu t/O uımelerc daha 
mihaıt :Jir la lVQ 

Oam eJ oilec ını va u /a. 
rın net Hl de bu/gar yo11u• 
lau mu renetının daha zıya 
de •a lamlaıcc lını umıl 
•llftcltte balu11clutuna beyan. 
dt1n ıoııra dem ıtı kı z. re ılu 
rrumlelıdin m n , b tlerındc 
ltusu/e welmi, olan trbrddüı 
b·r i.Iao ı omantı.zm nın ıfa 
dui olmayüp ltarbın 11 k nin 
n• derrıelt o'datu u bılen oe 
'inuli •ulhun oe doıt/u an 
~r)'mctir.i lnl•n ılı mılletın 

lDııı bir ıebrın meclıı Dl ala 

,, ____ -~--c- - ~..__.""""""' ....... 

n lmilel 
P rlamentolar KonfEranaı 
Parlak surett• acildı • 
lıtan ul 24 - Beynelmilel 

pr.rl men\olar birliii•i• otu • 
ı:uncu konfcraoıı b11 güa aaat 
15 45 te Yıld ı. ko11fuan H -

r yında p rla •erasile açıl 
m ştır. Türk iUfUbu tarafı 
da Yıld ı. aarayun aakılı.i 
manu le b,r koııferana 111r yı 

h l ae rctırmek için safcd len 
y gayretler netıceı nde 

b nanın ber t r fı ba rio 
ıbt va edccegı meru.•e layık 
o cak derecede g z 11 şmiı , 
buliın lonı.r tamır edılmıı 

ve eh ıatı kimılen ye•itlt.t· 
tarılm ş bu utuvordu. Saat ıkı· 
den ıtıbarea muhtelıf gurup • 
Jarın mümeııllerı ~üçük par • 
tıler ha noe gelmeye b şlaciı-
1 r, d b ı ve harıci mat uat 
pek gen ş bır ıurctte temsıl 
~dıhyorcıu. Saat onbeş buçu • 
ga yak n şchrım zde bulunan 
bulun m u l r , ısefaretler 

erki ı ve muhtehf Turk ve 
ecnebi m s fırler büyük ıelona 
doldurm ya başladılar . Her-
kes ycrıue yeı lettıkteo •oara 
B. M. Mccl 11 reisı Kazım paıa 

hurellcri aaJonda buıunaola -
rın f ıddE tll alkışlarilt k Ü IÜye 

çı tılar . Nutuklarını yavaı , 
ahenklı , vakur vo muntaz•m 
bır F ranıııca ıle okuaular • 
uteaddıt defaı r alk şlaoau 

bu nutkuu , bılha11a Reiai 
Cümbur Gazı Muıtafa Kemal 
lanretlcri tarafında• koufe· 
rans azasını ıelimlayaD en 
dostane b as yat nı tebli{ı eden 
kısmı Uiyuk tez.abur.ata vca 'e 
oldu . Bunu müteakıp konıey 
nam Da kuuüye gelea Ro • 
•~oya mebusan mecliıi re111 
ve ko ı y re s vekıli M. Sa. -
veco urk mılletuun ve Tiırk 
parlamento guı u l:>unun ıö~ter
dı lerı palak mısafırpenerlık. 
ten c.olayı beyanı teıekkür 
ettıkton 1011ra bütün dünya-
•ın dıkkatı ve alik111 Türk 
m llctınıır muhterem reiıi Gazi 
Mustafa Kemal hdretl~ri 
tarafmd n verı1tn la nba, y p· 
uı kta oldugu b yük ~ayret· 
ler uz r n mutt.v ccıb oldn • 

iyıden ıyıye ciuıundukten 

aonra c cu e ttrmıı olduk· 
/arı j,,r ecerdır • 

M. Go y ı el.fe olarak 
bu uerın kuooet bulacafını 

ci ha ~ıyo ı lt.i~af edecegı
nı cu u bır takım •İyaaı 11· 
pekülacyonlara deg l müt•lca 
bil ıtımada ltukuJı nuı.aoalı· 

na ue hul~tulara yu6o.lavlar 
araıınılakı kan karebetin• 
iahnat etmekte bulundutuna 
ı6ylemiıtır . 

Temps'ın 
Makalesi 
Pariıa 24 - « Tempı ıo 

~azetesi «Macariıtan •e •er-
keu i A nupa» unvanlı maka-
leaiade Macariataırnıın kom · 
ıularlle ola• mü1U1ebctleri 
•eıelt-siaı ttmaa etmekte ve 
İtalya ıle Macariıtaada11 ara • 
ııa.ia ltalyaa Almın m•k• • 
ı c eti buıule ~eldifıi ve ltal • 
ya dıplomaaı muahcdelerıni 
y •İaen tetkık eaaıma te•a • 
~ ü ey ledırı bır ı r da ltir 
tılaf vucuda ~olmıt old•i••U 
yaım•lltadır • 

Avuaturya vekayu· tlolayı· 
aile Almany ıle ltaly~ ara -
ııada lıauıule gele fCfi alık 

ba ııyaaetı le amew tahrip 
et• ştır . ac · rıatan ıbtım l 
ııagıdaki ıkı tıktaıı bmni 
tercıll ttmek mecbu iyetiode 
kalacaktır. Bu larcaa bmsi , 
keodısıae ıımdıye kadar ge • 
uk sıy ıi ve gı:rek ıldiaadi 

sabada mülıim faydcılar teıaiu 
• mit olan ve kendıı ne mer • 
:keıi Avıupada bır mevki 
ltaaşetmit bul•naa ltılyaa 
ıtilifı.. Dıieri de kead ıiaı 
b~zarure .•erkezi Avrupa da 
Almaa laelumeny .. ııuıa tali bir 
ıjıaa vazıyetnıe gct cerecek 
ola• AlmaD itılifı au guete 
Macariıtan111 menfaatı merkezi 
Anupıaıa imarı ıçin sarfedıl
mekte olan muaiye iıtırakta 
bul11oduj'unu yaı akl" aıözüoe 
nibayat v•r•ıştir . 

Harp varmı 
Yok mu? 

Londra - M. Arthou 
Henderson miınteh plerine hi· 
laben aöylemiı oldu~u bir 
nutunkta büt•n dünyadıı bir 
tolum endiıeler hüküm aur· 
m•kte o/dutunu ıöylemiıtir. 
mumaılayh •ılahla.rı bırak

ma ko 'lferanaını iıtıkbali 

mevz.uu- bahis oldufuna ve 
milletler cemıyetmın "eıeri· 
yete olan faydaımın tehlık.ı· 
ye maruz; bulu duğu u ılaue 

etmı,tir nıum ıl~yh netıce 

olaralc demiştırlcı dunyanın 

büyuk hır •uratle harbe dot 
TU •urüklenmekte oldufu 
/ıerke•ce kabul edılmıı bir 
keyfiyettir fakat umit ederim 
lci harpt•N lıeniıs u;r.akta bu· 
lu.ıu> oı uz; ve böyle hir fe"· 
ltdı11 önün~6•çmek~ için gef 
lıalmıı de6ili;r. tulıhatın 
_,aaaı mıkyı:zda 111 tırılma•ı 

cihaıuallau İfİR tehlıke t•ı 'il 
•tmclctedır , 

jf a Erg nı dahili 
;,tihr z; t hvi lerı in biıtün 

v Ö'.1 t d h lı de. har retle 
&al n deuanı c:lme. teclır . 

Ş mdiye kad r g lmiı ola,. 
biletlerin hep•İnin satılacalı 

anlaıılmaktndır . 
) 

••••••••• .. •••c c••••••• 
• • : DEREDEN .. · .. ·::.·::. : 
• • : ::. ·:. ·.·. ::. TEPEDEN : 

~·,···········~········~ 
~e var, ne yok ? ! 

No var, ae y k arkadaı, 
•• oluyor, ae bıtı,or, iatıbap· 
taa ne haber , ell"rde ve 
ceplerde bir ço" .:ıtcler var· 
mıf am• •. benim aradığı• 
eolu dcill , as l ciddi ve 
ha ıki lıste yapıloı mı, o dın 
h•ber ver ••.• reiı kim , 
aza ~ialer . . . . haıır s rası 
gelmışken ıorayıa: : 

Reishk , aı.al k mevzuu 
baluoluoarken mcm:eketın ea 
büyu1' ıbtıyaçlara göz önüae 
getırılıyor mu, me~ela şu önü 
müıdekı dört yıllık uzua devre 
içınde yıae şcbırıı.: su derdi 
haile ı1mıyectk,yıne baJkdeğir 
meDdere bılasıod 11 kurtulma 
yac k ,yıoe bu Clnım Trab· 
ı:ooa bır liaz.ı heykeli dıkd
mıyecek, yıne l'r•bzoıı hanım 

lan otuı up aefes alacak bu 
yer ... bulamaz.bırkt takı,m 

meıarııgı donııen dcnıı:ı ve 
guoeşe nazır o 0 ea § aalıa 

aıaçs ı. Ye kımıeı z ilalac•k, 
ııblut ve umraD namına oa 
yılda oauo iıbı on tane daha 
açılmatk liıı• ıe::lırken oıı yıl 

önce açılan Gazı c ddeıi ynıe 
ta amlanmayacak, i~tımai ve 
ıktısaoi hayat ne ııe vo aere 
de ııe yuıe orada mıhlanıp 

kalacak, bır çuval fıadık ka· 
buiu yuıe ıeılemehü11elaa 

elu 1'u, U§a aaolac le, ıııızlilıt

te•, guoeiıızlıkten banzı sara-
ra• genç kızlar yıue kanlanıp 
caalaoamayarak ve.remle pen· 
çe pençeye gclecc4' , elhaıılı 
vellıteli• dert ıeae evvelgördi 
gün Trabzooadört yılsonra bir 
aaur edıoce ııta oko ayaea 
ve temamen mub. ıfaıa edU· 
••t olacak mı '/ .t.ıer yıae 
boyle eJacak veya .stedı~leri· 
aız oıııı yacaksa De ııe yara.r 
boııım aetes tukct em '? 1 

erak etme arkadat , 
bu dedıkleııı;ı pekala dört 
yıla. ı ıar, ve zann ttığ 11 ııbi 
111dıracak olcanlar da yok 
deııd, var, elY rır k.ı , güzü 11 
aç, adeseoi ıyı u a l 

v6 n 

flir gemi battı 
Poooa H n~ıatan 24 

Bo '-•Y cıvanada krıına neb" 
ri üzerinde bir nakliye geaisi 
alaaora olmaıtar . 200 kadar 
boiulaa •ardır • 

-- J - --·-·••y• 



SAHiFE 2 YENi YOL 
- ™ 

Müsamereye davet 
TRABZONSPOR KULUBU 
İDARE HEYETiNDEN: 

Belediye Reisi Kadri Mesut B Refikaaı Eanae hf. llimaye· 
leri altuıda ilk müumeres:ai 28 Eylôl 9J4 Ca•• ılnl rGadüı 
13,S ta •errcek o 1aa ( Trabzonıpor Ku'ul...u ) bundaa ıonra 
cam 1 fiı"lleri temı ilerine tlenm edecek .. Ylft de;er aaae Ye 
be•tireluimi:ı jç ın faydalı olmııya ç•lışacıkbr. ai11mereye· 
relmelde Kuhip ı~nçlii D ıe•iadir~cek ••be •e lae•tir~lerİ•İ:ıia 
o• iki 1•11acba kücük çocalda11aı miiumereye ıttirmemeleri 
ıailak Ye ııhhıt aamıaa dileair. 

müzayede 
Kariye1i Nevi M. K. M. 
Caabur E•lık a-a:ıi 7o 200 

" • 65,68 140 

Zill•era " 60 15 
" " 127,129,57 160 

" " 53, 133 2So 

maıunei blla ,, ;;s )t ssede 1630 
a biıseıi 

temdidi 
Sahibi eYYeli 
ketit oil• kosi•nt!• 

aynıı: o. nami digeri ıa•tali 
oılu hu•laabe ve s ,ire 

kulaluı:ı oglu yorika 
kın\:ıur O· iıtatyo,u• ogl• 
yani ve ıaire 
iıtıfan o y•ni Ye dimitri 
•e ilya ve ı ıire 
••• tabaı·adaa JOr oıulla· 
undan ve ıaire 

DEFTEADAALIKTAN 
Yur.,ıda cinı ve sair evaafi J•zuı ı•yri menk•l•bn yevmi 

alzayedesiade ıerek döıü • ve ıerek hudutlarında itilaf ıorül 
müt olduiuada 2-lo-934 saJi srialae kadar bir hafte te• 
dit ediJmittir talip olanların ~ 7 baçak diboıito!arila birlilrte 
ıaat 14 te defterdarlıkte müt~tekkil ko 11iıy0Da maracaatları . 

Erzak münakasası 
Sahn alma koın · syonu riyasetinden 

Suıkamıı : 
1 - Sırakamıt merkez kıtab ihtiyacı içi• aıaiıda cinı •e 

mıktarlırı -yızdı enek y'rmi iki giin middetle 19 9· 9J4 d• 
itibaren müaakaaaya çıkarıı••thr . 

2 - Müıaaka.u teldi ve ilade tariblerile teminatlan bizala· 
r•nda ıösterilmişti:- . isteklilerin ayaai ıUn ve aaatta tam:oatla 
aiyle b 'rlikte ve ftıtnameleri ıö ~mek içia laer ıüa komiıyona 
ma12caa tlara . 

3 - istekliler kapalı zarfla miinak•aaya koam•ı olanlar içi 
nlle Y•ktiatlea yarım ıaat evwel teklif •ekdüplerile lemiaatlariai 
vermiı buluaacaldardır 1-iV 

Ciaa kilo i. T. lira ib.le T. St. M. tekil -- -
Bulıur looooo 1041 /o Jo 934 9 kapalc zarf 
Pirinç 45000 873 .. .. .. 
k11t• ıotan 46400 232 • il •Çtk 
Paiatea 72oco 22, .. .. .. 
kara üz6m l4'1oo 304 .. 14 .. 
Ze1tia 4•nezi loooo 242 • • .. 
il ura faıulya 110000 1073 il lo 934 9 k•p•lı zarf 
•ercimek 45000 414 " • • 
'Wraıar p~yairi loooo j9 .. il açık 
:Sit 1000 40 .. .. • 
Yopıt .3000 16 .. 14 • lcoy•• eti Joooo !o'l ,, • .. 
S•iır di ~60000 1555 13 lo 934 9 kap~la urf 
S•de Y•İ' 44000 1815 " 9 " Nola•t 45000 473 " il .. 
Şeker l~ooo 784 .. 14 " ..... 25r-oo 661 .. • 
ar'• 85cooo 2869 14 lo 9J4 " 9 ,. 
S•••• 600000 381 " " • lr.ara ot 750000 j•l .. lo •çak 
'•• Y•i• 36000 . 945 • 15 'kıpala zarf 

Veniyol 
Matbaasını 

Arayanlar 
Cumartesinden itibaren uzunsokakta merkez 

~rakolu yanında ki yeni hinasında bulurlar . 

• 

iLAN 
Trabzon lıl•hlreme bıtkitabe. 
tinden 

Açık artırma ile paray• 
çevrilecek ıayri meDkulua ne 
ol dutu. 

mamüıtemelit bir bap 
haae 

Gayri mt nkulün bulundu, 
iu mevki, mahalleıi, ıokaaı· 
numarası. 

çarıa mahalles · n de 
Takdir oluaan kıymet : 
350 lira tam~mi 
Artbrmanın yapılacajı yer 

rün, Hat: Trabzoa Mahkeme 
kalemiade öaünde 27· 10· 
934 pazar ıünü ıaat 14 de 

1 - lıbu ıayri menkulün 
arttırma ıartaamui 27 • 9-934 
tarihinden itibarea 34 _ 
numara ile Trab:ıoa Mahkeme 
kalemin muayyen numara• 
ıada berkeıin ıörebilmeti için 
açaktır Uinda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak iıteyen · 
ler itbu taıtn•meye ~e 34-

doıya aumara9i.e memu · 
riyetimıze müracaat -etmelidir 

2 - Arttırmaya iıtirak için 
yakarda yazılı kıymetin yiizde 
yedi baçuk aiıbetirıde pey ak 
çeıi Yeya milli bir bankaaıa 
temiaat mektuba leydi edile· 
cektır • ( L4 ) 

3 - İpotek 1ahibi alac•k· 
lalarla dıier alikadarlarıa ve 
irtıfak hakkı ıalaipleriaiıa ı•Y. 
ri menkul lzerindeki haldarıD 
buıuıile faiı: Ye murafa dair 
olan iddalaruu itba ilh tari-
laindeD ibbarea yirmi ıün içia 
de e•ralu mubitelerile birlik· 
te memariyetimiıı:e bildirmele · 
ri icap eder. Akli halde laak 
lan tapa licille ıabit olmadık 
ca .. tıı bedelinin paylaıma. 
~adan hariç kahrlar . 

4 - Gaıterilea ıünde ar· 
ttırmaya ifürak edenler artbr 
ma tarbaameaiai okumuı Ye 
llizumla mahımab almıf Ye bu 
alan tamamen kabul etmiı ad •e itibar olunurlar . 

S - Tayin edilen zaman· 
da ıayri menkul iç defa bai· 
ralchkt•a ıonra ea çok artta· 
tana iaale edilir Ancak art· 
brma bedeli muhammen 1 •Y· 
metin ytl&de yetmiı 'betini bul 
•aı ••Y• ıabt iıteyenin ala-
catıaa rlclaaai olan di;er a!a 
eakWar b•lunup ta bed~l bu. 
alana o ıayri mnkal ile temia 
edilmiı alacaldnmın mecmua- • 
aclu fazlaya çıkmuaa en çok 
atrtbr-.a ta•lıh&tltl balo kal• 
mak lzre artbrma on bet 1111 
dalaa temdit Ye oa betiaci si 
al ayDI ıaatta yapalaca.k art· 
brmada, bedeli Hbf ilteyeiaia 
alacatmaa r&clıam olan diter 
alacaldılana o ı•Jri menkul 
ce temin edilmiı olacaklan me 
cmaaadan fazlaya çtkmak ı•r 
tile, ea çok artbrana ihale 
ediliı. 86yle bir bedel elde ed 
•eue ihale J•p•lmez •e ıa 
lif talebi difer. 

6- Gayri menkul k~adiai 
ae ihale olunaa kimae derhal 
••J• Yerilea mllblet lçiadeda 
&JllYerae11 ihale kararı hela 

Hurda de 
müzayede 
Defterdarlıktan 

1 - Hacı beıiıclen 
mehmet ve yine hacı lliıit 
cle11ermendere mevkii• 
imtiJat :ıden yol o• Jı 
icinJe/tı.i kurda Jemirl.r • 
mi 11ün müddetle mfuo1 
ye 1111z olartmaıtur. 13 
934 camarteai 11anfı •aol 
dörtte cleft•rılarlılı.t• mit 
kil leomi•yoncla 
kılınaca/ıı.tır • 

2 - MalaallerinJe11 i 
oe oezi,. malaallin• /ıo 
nakliyeai oe bilarnurn 
rifi müıteri1ı1e ait olmo1' 
re farı heaallile •cılıloetılı 

3 - Ma~ay•tl•y• iı · 
i~in taliplerin nalıtan elli 
dipozito tealimi 0•~11• •' 
tirler • 

4 ~ J)eınirlerin t• 
miınde •otıı b•a•li la 
ı .. limi oezne eJilectılıtir 

5 - Pal ra•ama a•Uı 
oe aair ma•nrif al w ıııt• 
aittir . il - iV 

Galvanizli 
demir tel v 
fincan 
münakasa 
Satın alma komisy 

riyasetinden . 
Erzaraa m6stallkem 

ibtiyıcı için d6rt bia bef 
ilA altı bin liç yilıı: kilo 1 
niıı:li demir tel ile 4200 
5200 adet fincan açık 
mün•kHaya koaulmuıtar 

müaaka1111 11 teıriıd 
uel g34 ~arıamha glnl 
oa lteıt• dir ilk temia•b 
lira Je kuraıtar pr 
Erıaraa Trabıoa uba 
komiıyonl.ırile iıtaab•I 
ıım amirlıii S•. Al. JGa. 
de rcs ölebilir hlipleri• 
v•kti•cl• temiaatl•rile E 
da kel orda Sa. Al. k 
maraca9'1an ilAa olunur • 

1 
o uarak kendiıindea 
•• ftlkıek teklifte bafi 
kimae arıetmit oldaiu 
le almata razı olurıa o 
zı olmu Yeya bala••• 
mea on :,eı ıiin mOd 
ttarmaya çıkarıbp ea ço 
braaa ihale edilir. iki 
araıındaki fark ve ıeç 
ler için ytz de beıten 
olunacak faiz Ye eliler 
lar a:rnca bilkme laace'ı 
maluazın memuriyet~ 
cıdan tallıil oluaur.Ma 
Sabıa çikarılaa ya 
ıöıterilea 21·10 934ta 

Trah:ıon Malıkeme 

oda11ada itl:tuillave r 
artırma ıartaamui 

attaıacata ilb oluav. 



Fabr;ka unu 
münakasası 

Sattn a1nıa koma-. o u 
ri) asetindt>n 
1- Sınkamış merkez kıtali 

İÇİD 910000 kılo fahrika uııu 
kapalı zarfla yırmi fıÜD müd. 
detle miiaakauya çıkarıh11tf · 
tır .ibaleaı 1. tetria 9J( pa:r.ar 
te~ı ılai Hat 011 bcı te t . 
• 1••b 8&73 laradır. =- lateldiletıa ay11i ıün "e 
•yai Mat oa dörhılea itıbuea 
teklif •ektüplerile teauaatlan 
ko•iıroa Ye ıart•••eri ıör· 
•ek iıtiyealerin Kara Erzu· 
r•• Trabaea Sa. Al. Ko.larile 
~••İ•J0•••uza •iracaaUırı 
alla olu11•r . ı v ı V 

Kuru odun 
mOnakasası 
Deft ~rdarhktan• 

D . ı 
eoa rı malıy• İfi" mri-

lloy•••ı tolıarrar •d•ıt 20 b. 
Ailo iaru Od•nun 16 : 
934 tariiaiı1tl•n itif,•rn yi!mi 
P 11 m9ılıletle ••"•'a•oy• 
lıon•lınaıt•r talip el l · an •rın 
lSo_ lira lcıym•ti m•laamm•· 
ftHl •b•rinti•11 ,.:&d• Y•di 
bllfU' ılip•:&İto •ltf•l•rini ha 
lllil•• ihale alini olan 6-Jo 
-934 camartHi p116 •aat 
on d6· t le Deft•r".,-lılcta mü 
t•ıclı.kı~l lro .. i•yo•• .,. ,art· 
ftanteya •6r111elı Üt•yeıtler "• 
laer p11 •illi •mlctlc ,,..Jür· 
Iü'i"• •uracaatları ili iV 

• 
ınşaat 

münakasası 
Def terdarhktan 
1 - Tra6zon Hiılııi met 

Aıo ~atııun ıbtlcat1nıla ıaerJi. 
oen. ka?.autlalci "•ılulı oJa 
laalıne ılrat •tlilecelctir 2 . 

- Maaanun•n 1c,,,,,. •. 
277 lira"ır . 
l 3 - Mıinalca•a f 61 Nt. 
. u na6a~ecle nuineAıa.. •• 
ı~g/fif lıa1t• ile tıJlimatnaıae
ıı alai•lnuna ıa ~ dir • 

~ - Bedeli ••ıft.• Y•zıl• 
Y•dı buf•fa nialt lı•d• temi· 
nc:tı •aoo•At ta olıfeıl .,. ya 
6•nia •ektrı6a oerılccelrfır. 

ş - M ... n•lı.•auya iıtirctk 
•ılece/cl •r inıaat i leri1tde ••· 
••I• ol.l•pna dcir ••l41ai· 
Y•ti len 11iycyi lui~ ,. .. Alcım 
dmn P•r lrn ı ueailcayı ••na. 
lca•a lcorn:•yonu11a ilırez •t· 
m•t• m cburdur 

6 - A6• L 
ma11a,.cucınrn iltalci ••t';, .. 8-JQ 9 ;,,1 • "L • ~Y&GN .. me 

maıadı f p~z•rtHı •ıi 1ıi •aa 
on d6rt te Dell•r"arlılc ••· 
•amır: "" ynprlacelıtır • 

1 - P•l ue •air lfta•ari· 
lo.t netıteriye oit elacalrtır . 

8 - ş .,. 
•raı ı na1111alıaıay1 

6frenme/c İ•tiye11l•r her l/Ün 
"' Ut ••l•lı m6tliirlafüree mu· 
NC•tlerı ildn o/•nar . 

ııı-ıv 

YENi YOL 3 SAHIFA 

Askere çağırış 
ViJa,et m~kamın~an • 

Birinci teşrin celbine daail 
efrat, doğum str ııle r şağıda 
iÖıter Jmişhr . 

B• efradın içtima günlpr;n 
de Subede bulunmak ve be 
del verecelcleria de iÖsterileo 
günle de bedellerini vermek 
üz.re Ş 'Jeye muraca11 tlari 
ılan o1unur. 

1 - Deniz ef adının içt~· 

ma ıüoi 8 \o 934 pnırte 
ıi ili•.ü kabul edilm · ıtir . 

. Bedel verecekleri• bedel-
J.,.ri de 7-Io 934 alc111aıaa 
kadar kebul 1:delir . 

2 - J ıncl rma içia içti•• 
günü 14 J o 934 pazar ıii· 
mü tubit edilmittir. 

Bedeli nakli verecelderia 
bedelleri 13-lo 934 akıa· 
mlaa kadar kabul edilll'. 

3 - l"i ıcnelik efrat için 
316 bakayalarile JZ7 kimilea 
ve 328 lılerdeD bir kı11m ve 
bunlar içia " içtima gütü ay. 
rıca bildirilecektir . • 

4 - jıDdar•a aınıfı J20 
-3.29 doiumlular • 

S O an iz aı•ıfı !25 -
129 deiumlular . 

K 
• 
1 

r 
a 

1 
1 

k 

Ü 
ç 

e 
v 

Sarayatik mahallesin 
de üç ev kiraya verile-
cektir. Görmek istiyen-
ler beledive memurla-

~ 

rından Ali beye muraca 
at etmelidirler . 

Erzak 
mü na kasası 

Satın alma komİS)ODU 
riyasetind~n 

Samaua ıarniıo•aada ı.. 
luoan kıtaba ibtıy~cı ol•p 
aı•iıda: ihtiyacı için •t•iıda 
cıu ve mıktuları ve ihale 
iÜ• eri föıteril•a ,üç 1'alem 
erzak veaaire müaakHaya ko 
nulmuthır talipkri ıeraiti öi 
renmek iİUe her fla Ye mü· 
nakauya İftirak jçia muay-
yen flnlercle ibıle aaatlanna 
kadar teminat mıkbadarile 
kom:ıyona mut"acaatları cinıi 
mıktan ıhale tarihi flnü 11 •İ 
ıaat Ar,a 34oooo 9- lo 934 
uli kap.alı on d6rtte Saman 
320000 9 lo . 934 ıali açık 
OD beıte Odun 850000 lo lo-
934 çarıamba kapala oa clirt 
teclir • ı - lV 

~, 

~ho1ı11ıı. ve 
A~rıların ve so~uk a gın ığının seri ve 
kati tesirli devası, ambalaj ve komprıme· 
lerinde El:) aljmeti farıkasını taııyan ha· 
kiki ASPIRİNdir. 

Ambalajlarda ve komprı· 
melerin üzerınde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasını dik· 
kat edıniz 1 

------------....... ---~,----...... ----------------'"-'-____ __ 
Yem ve mahrukat münak9sası 

Satınalmn komisyonundan 
1 - Err.İacaa garnizo•unua ıe•elık yem ve mab rakat Htti· 

yaciDclaa •laakaHya koaaalannın cinı ve mıktarlarıle ilk ve 
ihale fi•I ye aaati aıatıda yaZJbtiır iıtelrlılerin t raitnameyi 
ok•••k İÇİ• her ı•• Ye mlaaluaıya rirecelderi teminatlan 
birlikte tayia edile• rlade lreaiayona maracaatları lin olunur 

Ciaı Kile ilk T L. ihale ıiiai aaat 

Kuru ot /Soooo 3/o 3o 9.,3. pazar 15 
~ara et l'loeoo 248 Jo t 934 paur 16 
Ç .. Odaa• 4looeo 630 I 1 o !134 p1Zrt ai 1 o ••t• eci••• Sc!oooo 65.J /(o 934 pnartui 11 
m•ı• oi••• 510000 574 ı·lo-934 pazartesi 15 
•et• edaaa 69eooo 777 l·lo 914 pazartesi 16 
•ete odwaa 670000 454 1-lo·934 pnarteai 11 

• 

milaakauıekl 

aç,k 
kapalı zarf 

" 
" 
"' 
" • iV-iV 

Erzak münakasası 
Satın alma komisyonu riyasetinden 

Erzincan ıaraiıo••••• aenelik altı !lalem erıak ihtiyacı 
muaakall!lya koa11l•uıt•r ciaı ve miktarlırile ilk teminatlan •• 
müDakan uıilleri ihale ii• ve saatleri af&iıya ya lmıtbr. 

latekliler ıartnameleri ıörmek için her gün ve münakaıaya 
girecekler ıeraiti dahilinde ibale ıünii ve ııatanda komiıyoaa· 
muza müracaat eha~leri illa olunur. iV -iV 
Ciosi kilo 1 T. lira ihale T. 

Nohut 9600 47 4 lo 934 
Patateı 24500 46 " Kuruıo;ın 20000 37,So • 
Mercimek /2000 81 " Kura üzüm 8400 170 » 
kurufaaulya 84coo 441 » 

VUF~TTAŞ ! 
Ergani bakır yolu tabv'l 

)erinden almayı u:ıutma ! bu, 
hem aana , hem de yurdun 
yarar!adır . Tahvıllerin satış 

30 eyJule kadar sürecektir 
fıraab kaç1rma J 

M. /. r1• T. C. Ş. 

,, " 
it » 

)) » 
» » 
» » 

gön St. Münakaaa 

Çarıamba 9 Aç ak 
• OD " » OD bir • 
" Oll hı•f " » OD altı il 

» OD yedi kapılı 

öb ... tci eczaneler 

Bu gece 
istanbul .. ~ 

r 
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Ergani bakır 
yolu zen6 n 
OL.MA" 
YOLUDUR 

8d yolun açılmasına yar· 
Jını her Türkün borcurlnr· 
Bu borç , bugün satı/ığn ç lıa 
rılmıı olan tahvillerden al· 
maltla ödenir. 

111 ive l c ı 

~=~~~· Sade yağ 
münakasası 
Satın alına korniş) on tı 

riyas 0 tindPn 
Erz.arum lııtaatı ihtiyacı 

İfİn yirmi b~ı hın kilo • ade 
yofı lıapalr z.arf la münaka· 
•aya lroramu,tur mü -ıoka•a11 
/O - 1. t~pİn 934 carr:ımba 
•iinü •2at on bf'3tt>.dir ilk f,.. 
minalr l .5) 2 lira So karuıdur 
taliplerin şartrıom •İr1İ 6Ör· 
mele üzere her flÜn ve mürıa 
lıa•:ıyo iıt roR. e .J .. c kleri ma 
ayyen grin v~ •aottan eııvel 

aıali tloirc•incle hazrrlanm,, 
teminat oe teklrf mektüpl@ri 
le lromi•yo11amuza murac ı t 
ları ildn ola · ar. 111 - IV 

-, Uf-iAFİYE mAGAZASI 

~letanet, Zerafet ve Ht'nklerin in r;;olınamasile tanınn1112 harir limitet 
fabr ka'-ı peklileri J'ral zon 'e ha valisi uınum satış} erini ziyaret 

rdcııler her şeyin en u< uz ve en sağlamını bulurJar 

T carrt hanPnı izde her nrvi tuhafiye fautazi ınan ıfatra eşyası : 

MANTOLUK 1 ROPLUK , KADIN KU• 
M ŞLARI, ÇORA.P, FANİLA, GÖM· 

LEK , PİJAMA. VE SAİRE ... 

Erı son moda Krep Trabzon 
EN UCUZ Fİ"'ATL .. A SAT LMAKTADIR 

Her ç ş't parfümöri, Lo,~ o , Lt \ antc, pudra, krc::ın 

Ucuzluk 

Kayit kabul 
ve dersler 
Orta tirarPt mrktf'bi 
miıdüı lüğündt'n ; 

Koy t ve kabul munme 
l • · e 15 evlülde baılamı,tır. 
Der.fere 1-10 934 de baı 
lancıcakhr . il il 

İLAN 
Tr.bzo:ı icra memurlujuadan 

Açık artırma ile paraya 
çevrılecek gayri meaku!un ne 
olduiu. 

Fındıldık üç parça 
Gayri menküıün bulundu, 

iu mevkı, mahallesi, ıokagı· 
numarası. 

Yomranıa diruna mev· 
ki:nde tı..t'u~ın • UD 338 tarıb 
ve 51 -52 · 81·l1~ aumraıında 

Tı.~dır olunan kıymet : 
51 Ng IS lıra ve 52 Ng 

45 hra ve 81 Ng 45 hra 
82 Nö 3o lıra tamami 

Arttarmanın yapılac=aı yer 
gün , saat : Trabzo:J icra 
daırui önünde 27 · 10 -
934 pAzar güoü saat 14 de 

I - lıbu gayri menkulün 
arttırma 1artııa111<1i 27 ·9 934 
tarıbinden itıbaren 932 _ 
179 2 numara ile Tnbzoo icra 
daire!ıuin muayyen numaras 
mda herke,:n görebilmesi için 

Sağlamh~ Temiz boya 
m r 222s 

açıktır ilin da yazılı olanlardan 
fazla malumat almak iıteyen· 
}er itbu ıaıtnameye Ye 93_-
1792 do•J• numaraıile memu· 
riy etlmıze müracaat etmelidir 

2 Aıtbrmaya ııtırak. İÇJD 
yuk.acia yazılı kıymetin yüzde 
yedı buçuk nııbebnde pey ak 
çeaı Yeya mıUi bir bankama 
temınat mektubu teYdi edile· 
cektır • ( L4 ) 

3 - İpotek sahibi aJac•k • 
lalarla dılier aJlkadarJarıa ve 
ırtıf ak bakkı aabiplerınıa i•Y. 
ri menkul üzerindeki hakların 
buıuaile f ai& Ye muraf a dair 
olan iddalanaı İfbU ilin tari· ' 
binden itıbaren yirmı ıün içın 
de evrakı müıbıtelerile barlık· 
te memuriyetimize bddırmele:· 
rı icap eder. Aksi halde hak 
ları tapu ıicılle ıabit olmadık 
ca aatıı bedelinın paylaıma
aından haraç kalırlar . 

4 - Göıterilen rüade ar· 
ttırmaya İftırak edenler arttır 
ma ıartaameaıni okumuı ve 
lüzumlu mahımab aJmıt ve bu 
nlara tamamen kabul etmit ad 
ve iti bar olunurlar . 

5 - Tayin edılen ıaman· 
da gayri menkul üç defa bai-
rıldıkta n ıonra en çok arttı· 
tana ihale edıbr Ancak art· 
h•ma bedeli muhammen kıy· 
metin yüzde yetmit befni b•I 
cakblar bu unup ta bede) bu· 
alann o gayrı meakuJ ile temin 
edilmit alacaldarının mecmuu-
udan fazlaya çıkmaua en çok 
atrttıraan taahhütlü bakı kal· 

mak Oue arttırma on be 
d•ha temdit Ye on bet" 
nü aıynı aaatta yapılaca~ 
brmada, bedelı a•bt iıte 
alacağıaa rlicbanı olan 
alacaklılann o rıyri .. 
ce temin edıJm;ı o'acakl 
cmuundan fazlaya çıkm 
tile, en çok arttıraaa 
edilir. Böyle bir bedel el 
mtne ihale yı pılmı% ' 
t•ı talebi dilfer. 

6- Gayri menkul k 
ne ıbale olunan kimae d 
veya verilen mühlet içi• 
ayıevermna ihale kararı 
maz Yeya aabt iıteyeaıD 
cai'ına rilcbani olaa dil• 
olunarak keadiıindea • 
en yük s k teklifte bul 
kımae ar zetmit olduiu 
le alm ;a razı olursa o 
zı oJmaz Yeya bulunma 
men on ~et ıün mlidde 
ttarmaya çıkarılıp ea çok 
tarana ihale edılir. iki 
araaıDdald fark T9 ı~e• 
ler ICJD Jtlz de laetMB 
olu~ak faiz ve diğer ı 
laı- ayrıca bükme hacet-
m~ksazın memuriyetimiı~ 
cıdan tabail olunur.Madde 
Sahta çikanlaa yu 
ıöıterilea 27 · l O 9 i4 t•rİ 

Trabzon icra mecı 
oda11nda itbuillaYe r61t 
artarma ıutaameai dair 
attılacatı ilin olanar. 

IP51iS! Eis. ss Eiia s ra s Ei5lr=ı sta.ii!!ilrEEiiE t=. !iji2Sii1ll Si 

M YeniYol GAZETE vE MATBAASI uzun sok;:;kda 
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