
Sahip 

Şehirışeı 
Şehriınizi tt .. 

lıareketleı 

Şebinıah Hı ile 
dar ve maiyetlerioi 
vapuru dün sekiz 
limanımıza ielmiştir 

Vapura Zafer ve 
torpıtoları rebkat et 

Büyü1c miaafırim 
beş ieçe balkın çoş 
lara araaında taı is k 
blar, ihtiram lut.nı v 
!erimizin ~öoüaden 
antrepo önüade İran 
!erimiz tarafından ya 
ka kadar yürüyere 
utomobillcrine bindi! 

Şebiaıab Hz. otom 
Derken hariciye veki 
davet ederek yanlar 
lar. Oıuı açık bir o 
binen Şeıiaıab bazre 
kakları dolduran bal 
ları araııoda el ve 
halkımızı aelimlayara 
konr i•n• ıeldıler • 
Koaaiın •ancak 

zata Şebia9abiye mah 
cak çekildi • 

Saat on birde yeme 
Şchinıah Hz. ikiye ka 
rahat buyurarak ikid 
merasim ve kalpten 
alkıılar araııada Ye m 
timizi teırifleriade bi 
llatü kapab otomobiUe 
müıbaaeye müteveccı 
reket bayurdular . 

ahiz Şebinıah 
ıiranaya kadar teni 
aa1ıt altıda avdt:t etmı 

H. Vekili 
Şebinıab Hı. ni teşy· 

H. Vekilimiz T. Rüşt 
dej'irmendereye kadıu 
ten aoar• dinmüıler ve 
rettin Pş. ile eie vap 
biam;ılerdır . 

Eie aaat üç buçukta 
aımuıdan hareket etmişt 

:8" .._. 

:;ürınet ceını)tt 

Valiaıiı Rıfat beyef 
mabtumları Savçu b 
ıliu ıoğukıuda ıünne~y 
Jeti y5 pılacaktar . ...__ 

İlk ınektepleriıı 
i§IPrİ sergi i 

Şıbrjmiı ılk aıekte 1 . . p' 
.el itleri ıerıı ıı cuaa•rteı 
111 iıkeader raıa :ıelcteb 
falaeaktır • 

11 ... inci yıl - Sayı: 1946 5 

Evk~f .. d .. umum 
mu lirlü" .. 

1930 nıali e gu 
nesi hesabı 

A kara ~ 

Bu :zun &aat - B. M. M. 
01 b 

vehılc Hc.•an' •ıte rei• 
'"'" r . 1· toplanarak eo~Qf eu ıf.nde 

lu({unun J 930 U rttüdiır· ita ,. 
ht sabı kc t ı ,., a l une•i 
kanu ıulayılıaı 141 hal.imler .,. . 
• nelen moda 6'.t· ııç nıodde· 
rıni mü::akere '• ';' rtıGJdele 
hr • qlJu/ •tmiı 

Tarı vapuru 
dan bir Şah n-
d . ıs 
ıenıze c:IOştQ 

J ebolu - a, 
dakta,. buray iti,, Zorı.,,l .. ,.,. .,. 
vapuru krenpe '-ti4 ı oları 
geçtıti •ırada 16 4 rnetinae 
larından mech., 'tr~e yolcıı. 
dtnize diıımüı '--bar ıalaı• 
tırmoda pnvane ıltııt aroı. 
11.düf eu;~in ~ru1a te-
mrıtar • lunama-

Tamamiıe 
Uydurm, 

Belgrad 't 
ajJoıı teb.ıg edi>o, ~IUıla•ya 
tahş t ettiğine d•ıt l. Uvvetler 
bi ı u.etelerindc çı~"bı, ecne 
temamıyle uydurm, •berler 
nedır bunları kati 0~ baha· 
zıbe aı~ıunuı ArP''1a "•le tek 
dut ııtıkametiade ~. Uuk hu· k ç b• erı hareket vuku ~"l •r aı-
tadır , lllalll•k· 

inkisarı h~Yal 
tevlit etmiş 

Viyana - Sott "'9<1 
tak zeintung 11a~~'•i ltao~
turya milli So•yali•t l ~u••· 
Fler nin bechefclded._4~1 )lone 
11ahlnrını infııah hQı 1 

4.Qrar 
d '"" ;ıQu ıu v lejıyonerler, • o(. 
du geçmefe çalıl«de.thqcJq 
yazmaktadır Almafl)Q la ar,,., 
l rı Avuaturya mılii S0 Qdiıe 

.,,Q(' 
m2hafılıruJe ınkiıat1 h ••t 
t .. v/ıt etm , ve bir ıo,_4 ""ql 
t sıri yopmııtır . duı 

MechuJ bir 
i tikamete 
Pcırı• - Havaı ojQ,, 

b ~lg ad muhabiri bıtc1,··~,..,. r,,, 
h nuz. dr çta bulunan itQı Op 

11em leri dun m ch,.ı "Z~ 
i ıtıkıımete dotru gide,.•lt. t 
mandan Gyrılmıılartla • 1

• 

Arh in Cümhuriyet me-
ydanına konacak 
Aıtvin - En muhteşem 

bınuı olan hükumet konağı 
önünde vücude getirilen cum · 
huri yet meyöanına kon lcak 
Gaıi heykelinin kaidesinin 
temeli bu ıüa merasimle atıl· 
m Jf ve heykeli r ş la '.<kı be· 
yde büıtüa dökümüre başla· 

-
Heyecan il 
Şayıalar 
J; erlin - Haoa• ojan•ı 

bildiriyor mareıal hintienbor 

6un yalcuaınd• bulanıın .zevat 
haklcında kontrolu kabil ol· 
miyan heyecanlı ıayıalar do· 
laımalctodır • 

Tamamile 
terketmiş 
Tiran - Arnavut.ok mat-

buat buroıunun bir tebliiiae 
ıöre italyaa filosu dnç sula· 
rıaa dtla temamiyle terketmiı· 

tar . 

Kurşuna 

Dizilenlerin 
Listesine on kişinin 
ismi vardır 
Berlin - Serlinde pazar 

cinıi lcurıuna disilenlerin li• 
~ . . . . . 
te•ind• on lcııınln ı•mı var· 
dır o• Van popenin en yalcın 

· arlcada,ı von boae bu· me•21 
l ara.ındadır bütıin Al· 

narın . 
Ja ilci ydziımi t .c•oız 

manyacı . 
hücum /cıta•ı rei•i11in .teoluf 
edildi6i bildirilmelrtedır ber-
lin tabii bir mansara ar.ze~· 
mektcclir M. Hitler baıoeka· 
let daire1inde fırka dahilinde 
ue ha.,aten mili• kıta~orı~~a 
nizamı yeniden te•ı• 'f'n 
•mirler vermekle m•ııaldur. 

Bütün millet 
bitlerin arkasında 
Berlin - Gef en gün ki 

larıdi•at halılcın da ıu re•mİ 
tebf iı n•ıredilmiıJir c~mar· 
hıi pnrl a•iler• v• /aaın.lere 
Aıırıı boılanmıı olnn ternız.le· 
ltla /aarelıeti poz.ar akınmı 
hi• . t. _ emlelıet her taraf ""Uf ar ••• • • 
ı .ıra tam bir a•ayıı /talı•~ 
•

• L J' ba·trin millet Jaıt· 
ır111e11t• ır 

l . le J,. Jar11111/ı,.tlır • • ,.,. "' .. anu-

TEMMUZ 1934 PERŞEMBE 

Liman 
Ve Transit 
~n hzonuıı f'H nıühinı 
ve havatı me~elestdi: .. 

" 

Avusturya 
rnatbuat~ ne 
anlatıyor 

' 1 

) 

Viyana - Bütün Avuıtur 
ya matbah Alman milli ıoıya 
liıt şeflerinin evvelden hakla· 
11nda biç bir suretle bi büküm 
verilaı.eksızin idamlarını mütte 
fıkan tenkit etmekte ve bu 
idamların hukuku millete kar-
tı sarih bir tccnuz olduğunu 
yazmaktadırlar Neues viner 
tegeblat bu husuıta diyorki 
Rahm ve arkadaşlanaın idı.m 
ları tarıı deiil yağıaaz mede· 
ni kavimler fakat çok iptidai 
kavimler nezdindede muteber 
olan hukuk .. efbumuaa dahi 
muhaliftir . • 

Vatanihiyanet 
mücrimlerine 
Karşı yapılan hareket 

hakkında izahat 
Neuzeck - M. Hitler rei· 

ıicumbura vatani biyanet müc 
rimleriae karşı yapalaa hare· 
ket b"'kkında izahat vermiştir 
Reiıicumhur kendısine milletin 
kanının dökülemeıine ve 
vatanın mübim sarsınblara 
maruz kalmaıına mani oldu· 
iundan dolayı tefekkür etmit 
tir. 

Vaziyet çok 
vahim 

Viyana - Lin% ıelairin· 
den welen laaberl'-re nazaran 
din ue bu •abah munih i•ti· 
kametintlen top H•leri tıitil

mektcdir temamen lıu•ud İ•· 
t ılabarata ili"• ll•çcn 11ece 
muf1ilate vaziyet çok vahamet 
keıbedilmektedir · 

Kardeşlerin 
Tayyaresi 
Berlin - Polonyalı ada· 

movcz kard~ılerin tayyaresi 
benzinleri bittili it;in dün 
,,,,,en öder cnıarınJa yere 
inmiıtir polon) alı tayyareci· 
lır dün tekrar varıooaya laa• 
rıket dmiılerdir . 

Viyana BeJe, tiye daire-
sinde Yangın 

Viyana - Reuter IJ•ı:ıı 
bildiriyor bu aabab Belediye 
daireıide yaniın çıkmıştır st• 
bebi benuı belli deiildir ateı 
ele••• etmektedir •. 

)AHIFA 

R. E. T. 
S5 187 E 
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SAHIFA 2 

Tahran Gaze-
teleri ne diyor 

T .a.hrım - İrnn merkezinin 
bütün Gazeteleri Şehinşah 
hazretler ıne kar{t Türk millE"ti 
ve Hü~fımeti tar f odan gös · 
terılen snmimi ve kalbı teza-
hurath n dol-yi hşt:kkür ve 
minoetdarlık h'slerinı bildiren 
bu2rdli makaltler neşretme· 
ktediı!cr İr;:n gr zeif'Sİ bassa-
tan diyo ki ~ ugün Türkiye ve 
İran iki kard ' gi .,, ile leme-
ktcdirler istikb. de iıe el ele 
yürüyE:ceklerdi her ıt .. ı mılle-

tin de l u dostluğa ıbtıyaci 
vardır her iki mııiet halpler· 
inde doğan bu hararetlı ve 
ıam.ım dostluk h ssıya 11 ın 

k'ıymet.oı bilıuel.dırler Ş hın· 
şah h .. :z.rttleri ıle Gazı nazre-
teri tar:ıf odan y rablan Türk 
İran müm sebatı tabu mü-ıas

ebat hududunu tecavuz ederek 
l.ü) ük bır kuv\fet tcşk.l eyle· 
mektcdır 1 ütkl r bılaıehdırkı 
onlar keı.dılenn~ ne l ıl rieı se 
ıranıler de türklere onu söyle-
mektedırler türkıye ıranın bü· 
tün kalbı ve butün kuı,rvetiyle 
adım adım ktndıs nın yanında 

yiıruyec,. gtoı oılınelıdır Iran 
liazet<.sı d\ge • şark mılletrı· 
oin de kendı meufaatlarını 
doha eyi korumak ıçin , bu 
sc:glam ve nıukaddes zincire 
b1;ıglanm:l.rı temeonısm •zbar 
ederek mekalesini L! mek· 
teoır Şıtareı cıhao Gazetesi 
diyorkı Şebınşab h.,.zretlerıne 
karşı yapılan tez hurat muş 
terek duşmanlarıo entırikala
rına ragmt:u 1 iuk ve lrno 
milletlemı.n bıc bir z~man 
bir bır1erıoı sevmekdeu farig 
olmadıklarını göstermektedir 
Şehınşah bazretlennın culus· 
ıarındeın ve Gazl bazreUermın 
iktıdar mevkune geidıklerın · 
den berı ıkı nııHet arasındaki 
münasübetleri gocden güne 
eyleşerck buguo bo ulmaya-
cak derecede bir kuvvet ke· 
sbetm ştlr Şebınşııh hnretle-
rının dedıkierı g bi bundan 
boyle ! urk ye Iran ler ıçin 
ikıucı bır vat ... ndır ve her 
iki mıllet efradı kendı 'o:ade· 
tini dıgerının sac.detıni temin 
etmekte arayac. kdır bugüonü 
ye istıkbaldekı nes Jlerın saa-
detlermi ebedı surette temin 
ıçın ıki nıılletın bundan böyle 
el ele vererek ııtı Reisın 
gıttİiİ yolda ) ürıyecekierıne 
emiDIZ 

Pazarte~i- Perşc: mh( 
Günleri Çıkar 

Matbaa ve idarelıa.::eai 
Uzun sokak 

T el;raf: 1 rab:zon· Yeniyoı 
ABO~b 

Seneliği 5CO, Altı aylıgı 
300, üç Aylığı ı 75 kuru, 

.. t~HASl 
4 I\.urui'Jtur . .. 

Eski nüshaıa1 'lO lluru,tuır. 
İlan satırı 1 S Kuvustur 
Reklam ar pa a lrga 

tabidir 

YENi YOL 

Şehinşah Hz. ist«ınbul'a veda 
ederken vali beye söyledikleri 
İstanbul 2- Ş~hi şah Hz. 

İstanbula veda ederlerken 
muhterem ;stonbul halkına 

iblag edilmek üzre vali ve 
be.ledıye"t re~~\ Muhıttin beye 
bizzat şu beyanatta bulun-.,., 
muşl rdır : "" 

lstanbul halkının hakkım 
d..ı gösterdiği somimi ve 
feoka ade tezahürat v ! a•arı 
muhabbetten müteşekkir ve 
mütehassisim istanbula daima 
saadet dılerim bu şehir gô.-
zell gi ile medeniyetile dün· 

ya ,ehirlerinin içindemumtaz 
bır mevkidedir böyle bir ,e. 
hrin idaresi bc,ında fulun· 
m ~ k ne kıymettir ve bunun 
&ize emanet edilmesi şehri
nizin kadru kıymetini göste· 
rir i"'tantıtl şehri bütün ,ark 
,ehirlerinin baıındadır bu 
şehirle bıitü'1 şark alakadar-
dır bir şark devleti ve Tür· 
lr.iy1>nin a< mimi dostu bulun-
'11ak itiba1 ile ironın i.tanbula 
alako•ı tabii cok derin ve , 
kuvvetlidir . 

iz Büyük Misafirimizi 
g vapuruna kadar 
teşyi buyurdular 

/ştanbul 2- 0.1 yedi gün 
dt'nberi Türkiyede misafir 
bulu.1an lran Şehinş hı ala 
H r.. huma yun memlekr:.tlerine 
avdet t!lnıeh üzre Trabzon 
tar;k.ile bu gün şehrimizden 
mufarakat /tu)·urmuşlardır . 

Şehinşah Hz.. avdet pro~
ramları mucıbince teşyi me· 
ra•imi tophane ) o 1ca aalonu 
rıhtımında icra edılecekti bu-
nan icın büyük miaafiri bir , 
defa daha 11örmeh i•teyen 
halk ögleden ıtıbaren dolma 
bahceden tophaneye he. dGr . 
olan mesafede birıkmege boı 
lamzrtı aaot 15,30 dogru yan 
yana dCJ/galanan Türk v~ 

/ran bayraklaril" renkli bir 
ıerit halinde uzanan yol hın· 
ca hınc bır kalabalıkla dol· , 
muı cadd,,ye na.zır binaların 
pençerelerinde bil~ boı bia 
yer kalmamı,tı dolmobahp! 
•aroyırıdan rıhrıma kad"r 
olan meıafede Glk~r(v~ •:vil 
mektep talebeleri b şiarında 
muzıkalar oldugu halde yer 
almır:lardı cadde) i rzhı.ma 

t1a,Layarı yol ve bütün rıhtım 
da bir ihtira• kıtası vaziyet 
almıı bulanıyordu !arada 
bü) ulıt ü ıiformalı erkanı a• · 
keriyemiz vali ve belediye 
reıai Muhittin bey f ehir mec 
li•i mümeuilleri mu.htelıf te· 
ıekhulleri tem•il eden. z.evat ' 
sıralanmıştı Şehir>ıah Ga~i 
Hz. ile bırlikte •aat 13 ,4 5 
de dolmabahce •aroyındcı.n . . 
pktılar refakatlerinde baı 
vehil /amd pafa Hariciye 
vekili Teufık Rüıtü bey İran 
hariciy~ na;;:ırı Bakır Han 
Kazimı mihmandarları Ali 
Sait ue Fahrettin pafalar 
eski ııe yeni Tahran sefirle· 
rimi:r. Husrev ve Eni• beyler 
bulunıyorda otomobıllerle hal 
kın coıhun ve •amimi teza-

' hurotı araamda tophaneye 
geldıler orada otomobillerin 
den inerek rıh(lmı teırit eden 

büyük miaafırimi.z yo 1cu aa· 
lona~un ö,6nde~ali ve beh-
diye reiai k. ulıittin hey tara-
fından karşılandılar Mahıttin 

bey ıehir namına ikamet 1e· 
refini verdılıleri iıtanbulun 

teşekkurlerini ala ha:r.rl'ti hu-
mayu11a iblag ettiler Şehin,ah 
Hz. bılmukabele Muhittin 
bey• iltıfu.t ettiler rıhtımda 

buluııan erkanı cı•kcriyemiz 
meyanında Cevat Ali Fuat 
Hali• Zilıni lz:t.ettin Halil 
K mal poıalar bulanma/da 
idi Şehin,ah Hz. lrumandan-
larımır.ın önünden 6ecer er· , 
ken kendilerirte iltifatta bulu 
ndular akayın ltınalı tıda 

vapuru Şehin,ah Hz.rıi ~11eye 
götürmek üzre rıhtımda ha· 
zır bulanıyordu iki deolet 
rei•ile refak::;tlerinde bulunan 
.zevat kınc:lı adaya bindiler 
beı dakika •onra büyük mi· ı 
•afır kınalı adanın göıJeı te. 
sinde Gazi Hr..ile uedalaııyor 
[ardı oeda meraaımi çok •a-
mimi oldu iki d~o{et rei•i 
müluırreren mu•afo.ha ettiler 
Gazi Hr.. muhterem mi•af ir~ 
ltrini biz.zat efemin İ•heluine 
ltadar götürdüler ege tom 
16,25 te ıirketi hayr:;yenin 
ve akayın hu•uıl vapurlarile 
teıyie iıtirah f:den ha kın 
allu,ları ara~ında harelcel 
etti ayni 'Zamanda limanJa 
bulıınan bütün ııapurlar dü-
dlık 'ialıyo,,.lardı rgeye iki 
muhribimiz refakat ediyordu 
limanda boıka halkı hamil 
bulanan müteaddit vapurlarla 
hutu•i motörlerde bogazdan 
harıca çıkan egeyi tak;p et· 
til•r hariciye oekili Tevfik 
Ruıtü bey büyük mr•afiri 
Trabzona kadar teıyi edece· 
ktir ;yeni Tahran aefirimir. 
Eni~ bey ald haz.reli huma· 
yurı ile birlilrte Tahrana fİ• 
decektir , 

B şvckilimiz Ankaraya 
dündli 

İstanbul bat vekil 
İsmet p;ış:t Hz. l u alı-şımki 
terenle Aııkaraya döomüıler· 
dir. baş vekil paşa !staıyonda 
Vali muhıttin bey sa bık Ruı 
ıefıri M Surıc ve daha bazi 
ze•at tarafınden teşyi edil-
mişlerdir 

Ç<-denk koydu 
İstanbul - İran hariciye vezırı 
Kadir han Kazimi bügün aaat 
2 - 3o da hksimde Cümhuri 
yet abidesine bir çelenk 
it oymuştur 

Avusturya siyasi maha-
fılınin kanaati 

Viyana - Siyasi mabafiJde 
•eTcut umumi kanaata ıöre 

Almanyadaki ıon kanlı badi-
ıeler M Dolfu11un A•oıturya
nın ıktiaadi kalkınmaıı "e 
dahili ıiyaaetin 11glam bir 
etol üzerine tcuimi hususunda 
takıbettiii bueketin ne kad· 
ar doiru oldui'unu iı::,at eyle· 
mckdedir emniyet nazırı bıo -
başı F eyoıtreıchısche zeıtung 

Gazeteainde diyorki Almanya 
vaziyeti in iki memleket ara· 
sında münaaebatan tekrar od· 
ıtane bir tekil alack surette 
inkişaf edeceği ümidia\ieyim. 

Sade yağ 
münakasası 

Satın alnıa kowisvovu 
" .! 

rivasetiuden : 
.! 

Kus kızıl çakçak ve arda· 
ban Hd. kıtatı ı~in ayri ayri 
7500 yedi bin beş yüz kilo 
sade yPgı yirmi alta gün müd 
detlc kapah zarf usulile mu· 
ııakasaya konutmuıtur her 
birisinin ilk teminata 4 50 lira• 
dır ibzleleri 23 temmuz pazar 
günü ardahanıo yağı saat 14 
de ve kızıl:çakçağm yagı saat 
otı altıd"' dır talipler her gün 
koıniıyo 1 da ki şartnameyi gö · 
rehilirlt:r münakasaya iştirak 
edeceklerin vakti zamanında 
ve usulü dairesinde muracallt-
ları ilin olunur • il iV 

::,~~;·sade yag 
mü na kasası 
Satın alma komisvc· 

.! 

nu riyasetinden : 
J'arı ~ ıtab için ln:-k 6ç 

bin dokuzyüz kilo sade yağa 
otuı gün naüdetle ve kapalı 
zarf uıulıle munakısıaya ko-
nuh1'ıı3.fur il'.t teminati iki bin 
altı } üz otuz dört liradır 
ihalesi 21 Temmuz 934 cum · 
artesi günü saat dokuzdadır. 
talipleriu her gün öğleden 
sonra komisyond• şartnameyi 
görebilirler munakasaya ittir•· 
k edeceklerin usulu daire1i• 
ile •e ayni ınn ve ıaatt• 
koıııiıyuı:. UiDUZa muracaatları 

ilio .olunur. ıll - iV 



İLAN 
Trabzon icra memurluğun

dan: , 
Açık artırma ile paraya 

çe•trilecek 1•1'1 meoku!u!l ne 
olddju. 

bir bap hane iki oda 
Dstkatda • üç oda bir sofa 
bir balkon ve altkatda iki 
oda bir sofa bir mutbak ve 
bır ahir ve bir taşlık ve bag-
çe1i muıtemil 

Gayri mc:nku~ün bulundu-
iu mevki,. mabaUeıi, sokağı, 
aumaraıı. 

••rayi atik 111aballuinde Ta-
punun 22 namaruinda 933 
•art tarihla. 

Takdir olunan kıymet: 
35 O lira 
Arttırmanın yapılacağı yer 

ı&n, 11at: Trabzon icra dai· 
reai öaunde S· 8· 934 pnar 
fiİDÜ H•t 14 de 

1 - İşba ıayri menkulün 
arttırma ıartnameai S 7 934 
tarihinden itibaren 934 601 
•umara ile Trabzon ıcra dai-
reıinin muayyen numara11nda 
laerkeain zörebilmeai için açık 
far. llinda yazılı olanlardan 
tazla malumat almak isteyen-
ler, itbu ıartnaıaeye ve 934-
601 doıya nuaıaraaile memu-
riyetimiae miiracaat etmelidjr, 

2 - Arttırmaya ittirak içın 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
Jedı buçuk nııbetınde pey ak 
çeıi veya milU bir bankanın 
temiaat mektubu te•di edıle· 
cektir . ( 124 ) 

3 - ipotek ıabibi alae•k· 
hlula diier alltradarlana " 
irt fak hakkı .. bipleriaia gay-
ri menkul üzeriadek ı aaklann 
baıuaile faiz ye maarafa dair 
olan iddalaruaı itbu ılin tari-
biaden itibaren Yirmi rtın iç· n 
de enaln mdabitelerile birlik· 
te memuriyetimiıe bildirmele-
ri icap ed•r. Akıt halde bak 

tapu ıicıUe ıabit olmadık 
ı Aba be.dttim. paylatma. 

d .. n h:r:ç kalırlar • 
4 - G6ıt.rilea ı&nde ar· 

rmaya iıtitı.k •clenler arttır 
• ı•rtnameıaini okumuı Ye 
zumlu mal,mab almat Ye bu 
la~•. tamamua kabul etmiı ad 

ve ıtıbar oh-.ıurlar 
S - . T •Y D edıl~n zaman• 

da ıayrı 111e1ıkul bç defa bai· 
rıldddan ı~ara , 11 çok artb· 
tana ib le fd lir Ancak art· 
tarma bede~ ••hımmeD kıy· 
•etia 1nzd~ yetaaiı betini bul 
••z •eya •tbf i•teyenın ala· 
eaiına r Ocbaai oI.11 diter ala 
takldar bul~llbp ta bedel bu· 

rm o ı•Yri menlcw ile temin 
eclilmiı alataldana1a mecmuu· 

elan fızJaıı çıkaaa118 en çok 
tntıraaıı !a•ldıBtlG baka kal· 
alc Dzre ~rttırma on beı ıün 
ıha tt mtit ve on betinca ,o 
1 a7n1 laatta Y•Palacak art· 
naada, Mdeli aataı ilteyeinia 
laeatın• rllcham olan dij'er 
lacaldılınn o l•Yri meakul 

te•i11 edilmit• laıı:aklan me 
uaadaa fazlaya çtkmak t•r 

e, •• çok artbrana ılıale 
ıUr. 86yle bir bedel eıae edi 
e.ae illaJe Japd111az •• ıa 
talebi dlfer, 
6-. Gayri meıltul keadi• 

YENIYOL 3 SAHIFA 

İLAN 
Trabzon adliye bışkitabe 

tinden. .-. 
Trabzon mesarya kariye· 

sinden kalayli oğlu Mehmet ' 
kızı V'! mutaf oiJu muh.U ·n 
karısı S her hanım vek'li a\ u-
kat Fevzi beyin müekkılinın 

kocası tekfurç-.yır mab·allesin· 
dt'n olup dıvranuz kariyesinde 
mu:unı muhntin ale)h ne ıka· 
me eyled : ği nikah feshi dava-
ıındao dolayı müdd, i 1 e ıeher 
hanım vekıli Feyzi bey veca· 
hında ve iıyap katarı tebliiine 
raimeo icabetdmeyen müdd-
eialeyh m11\ıitti11io iıyabında 
cari mubalieme neticesinde 
müddeiyenin müddeialeybıle 

iki ıene ev' el abkimı ıa baka· 
ya ttvfıkan oikblara yapılup 

kanunu medeni vecbile nikih· 
lan yapıimadıiı iıtima kıhoan 
şubuduo ıahadetile ıabit ol· 
auauodao ve mezburenin riza 
ve muvaf aka tile olmayarak 
ıırf pederınia muvafakatile 
hrafeynıo evlenmeleri evlen· 
me defterine tucıl yapıldıit 
11l'htılm,ş ıuhala nazaran akı· 
lte tarafeynin riza ve muvaf· 
akah f Hb euı olduiuDdaa 
rıza ve muvafakatına inzimam 
etmeyen e,·ı nmenin ahk.imı 

kanunniyeye muiayyeretine 
mebni fub ve- iptabne nufuı· 
taki kaydınında terkımne 
ı · 4 • ~34 tarıhınd~ İIJ•b· 
en karar verilmit ve bu bap· 
taki hüküm ı'hbarnameai bera· 
yı teblii mubr ı:ra verilmipe· 
de mamaale7b muhıltınia iki 
mah mukaddem zonkuldak 
tarafına ıidiip nereaınde bu· 
lunduiuaun aalaıılmamıı old· 
.:ju ıerhıle biliteblii iade 
olunmaı ve ıu ıuretle muma· 
ile7hin ikametkibı mechal 
kamıı bulunmaile ılinen teb• 
fığat icr11ıaa ve bir ay miidd· 
et tayınına karar veıilmit ol• 
duiuadan m6ddeialeyb ma• 
bitlinin ilin tarıb·aın ferda· 
11ndaa ıtıbarea mezkir bir . 
ay zarfında kanani yollara 
tevveu&l eylemediii ıürette 
bükmna ıktıaabı kat ıyet ede· 

· ceii teblii makamına kaim 
olmak üzre ilin olanur. 

rne ihale oluaan kimıe derha 
veya •erilen mllblet içindeda 
ayı vermezse ihale ka1'9rl fe1 
olanarak kendiıinden ev•el 
ke yükaek teklifte bulunan 
aımıe arzetm:ı olduj'u bedel· 
le almai• raıı oluraa ona ar· 
%1 olm~ veya bulunmaua be. 
mer.oa ~f ıün miiadetle ar 
tbrmaya çakanhp en çok a~
tırana ihale edilir. İki ihale 
araaınclaki fark Ye ıeçea ıiin 
ler için ytlz de beıten heaap 
olunacak faiz ve diier zarar· 
lar ayrıca bükme hacet kal· 
makıızan memuriyetimizce ah· 
cıdan tabıi! olunur.Madde (133 

Sabıa çikanlan 1akanda 
16ıterilen 5·8·934 tarihinde 

Trabzon icra memurlaja 
oda11nd• itbudinve 16ılt•rilea 
arttırma ıartaamesi claireaiade 
ıablacajı ilh oluav. 

Müzayede ile satış 
Maballeai Sokağı Nevi ve müıtemelah M N. R. E. T. 

-

Esvak Sıra F evkaoi ardiye tahtanı 185 186 185 187 E. 
mağazalar üç bap kirgir mağaza 187 188 189 191 
Kıymeti mühamnıenesi 7500 liradır 

DEF'TERDAALIKTAN 
Yukarıda cinı ve en•fi yaz&la ardiye ve tahtiodaki üç bap 

m•i•zanin ni.fi peıin ve niıfi diıer bir sene ıonra tediye edi· 
imek ıartile m•lkiyeti 1 . 7 · 934 taribinde11 itibaren yirmi 
rüa müddetle Ye kapalı zarf aıulıle müzayideye ko!lulmuıtur 
talip olanların teminat mektübi veya makbüzlarile teki f ma~
büzlaruıı bavi zarflarını ihale ıünü olan 21 Temmuz 934 cuma· 
rteıi ıuaii ıaat öna kadar Deft~rdarlıkta müteıekkil komiyuna 
tevdi etmeleri ilin olanur. 11-IV 

• müzayedesi ıcar 

Mahalleai Soka it Nevi M.N. T 

Kaıım •ia KetbuJa laamamı Mai aza 140 R. 
it ,. it 138 " it it it 139 n 
it Uzun ıokal\ Hı ne 23 M 

Eıvak Sira m•iazalar maj'ua 220 R. 
it Kazancılar • 85 M. 
it Sira mağazalar • 229 E. 
it Sar af 3 M. " Tuzlu çeıme Modoı " 104 " Soiak ıa Soğuk aa Bir hane aamar.bk Ye 14 R. 

maraba hanesi •• bet buçuk 
tarla il~ beı dönüm otlak 

DEFTEADAALIKTAN: 
Yulcarıda cinı ve ıair enafi yuılı ıayri mea.kulia bir ıe· 

•elik icarları Jİrmi fii• •ilcldetle miiuyedeye 9ıkardmqbr • 
Talip olaalana " 1 ,S clibozi•o · akçalarile birlikte ihale paü 

olaa 7 - 7 - 934 cumartui ıü•il •~at 14 de:ı Defterdarlıkta mii 
teıekkil komiayoaa muracaatlar& • iV - iV 

• 
müzayede ıle satış 

Maballeai So"kaiı Ne•i M. N. K . Mu. L. T. --- ----
iıkeacler Pi• 
Tuzla çeıme 
llühittin 

" Eıvak 

Erzurum Hane 265 
Ayakiryaki 139 m.mu. araa 149 
Korun oilu harap ba.ı.1e 38 
Zeytinlik 2Z3m.mu.,raa 13Z 
Sara mai•· 2 Gözlü. maiaz•nın Sde 
zalar 1 biHelİ l9Z 

Ayafilbo Ç6mlekci 246 m.mu.arıı 111 
Boztebei bal& Takıim 3450 aa. mu. l ila S ve 

caddeai arı• ve tarla 114 

DEFTERDARLIKTAN 

2500 
70 
ızs 
100 

400 
200 

400 

E. 
M. 
,. 

E. 

R. 
M. 
,, 

Yakanda cinı ve enafi röıterilen ıayri menkulabn mülki-
Jeleri peıia para ile yirmi lh müddetle mtiıayedeye çıkanl• 
mııtır Talip ... olanların ,. 7,5 dibozito akçalarile birlikte ihale 
ıünü olaa 17-7 934 aali ıtınil saat oa dörtte defterdarlıkta 
müteıekkil komiıyona maracaatlan • 11-IV 

DİŞ TABİBİ 

A. SADETTİn 
Trabzon Uzunsak caddesinde 

' • 



SAHiFE 4 YENIYOL 

TUHAFİYE MAGAZASI 

~]P.tanet, Zerafet ve Rf'nklerinjn solmam(Jsıle tanınmış harir limitet 
fabrikası ipeklileri J'rahzon ve havali~i uuınm satış yerini ziyart>~ 

rdenler her şeyın en ucuz ve en saf!:lamını bulurlar 

T!can·thaneııı:zde her rwvi tuhaf ıye fantazi man ıfıtra eşyası : 
MANTOLUK, ROPLUK , KADIN KU· 
MAŞLARI, ÇORAP, FANİLA, GÖM· 

LEK , PİJAMA VE SAİRE ..• 

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

Her ÇPŞit parfümöri, Lo5yo. , Levanta, pudra, krfm 

Ucuzluk Sağlamh~ Temiz boya 
Adrea : Kunduracılar cadde.inde MODA 

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

~=~~l·ç~m ağ -cı 
kökü, od.Jn 
mu na kasası 

Şatın alma komisyo· 
nu rivasttinden ; 

" 
Erzurum : 
kılad ve müessat ihtiyaci 

için 900 bib lulo çam ağaci 
kökü ve odunu kapalı zarf 
urıulile muoakasaya konulm· 
udur muoakPsısi '7 temmuz 
934 sali gür.Ü sc:at 14 30 da· 
dir ılk teminati '362 lira elli 
kuruıdur taliplerin şartname· 
ıinl görmek üz~re hergün ve 
munakasaya iştirak edecek-
lerin muayyen gün ve ••atin· 
dan evvel Usulu dairesinde 
hazırlanmış teminat ve teklif 
mektiiplerile komisyr.umuza 
maracaatları ilin olunu ... 

ıv - ıv 

motör tamiri 
münakasası 
Trabzou Güınrük Mh. 
taburu satın aJm komis-
yonundan. 

Tabura ait bir motö-un 
makinesi tamir ettirilecektir 
pazıarlak ve k.rdırma ] Stemmu 
z 934 paıar günü tabur 
karargibında müteşekkil ko. 
misyonda yapılacaktır istekli· 
lerin o günde : komsiyo.nca 
hazırlanmış tamir bedelinia 
y&zde 7 - 5 o!en brş yüz 
yetmit kuruş muvakkat temi· 
nat paralarile kom:synı:ıa gel· 
••ltri ilin olunur . .. 

Müzayede ile 
Ş. N Kariyeai 

15-19 
3- 7 

24 

Kin 

Tos 
12 

21 
28 

1 

4 
25 

Kisar1>a 
Dar ona 

Anifa 

Cınbur 
Tos 

( Elli dönüm tarla alhda 
bir s:11e yedi sehim iti-
barile dört sebimi kırk 
ı~kiz sahim itibar oluna· 
rak ,,ı.sı ah•ra ait yirmi 
dört ıehimden madası ] 

13 Mesarya 
14 
129 
130 
139 
140 
142 

Döı.iiıı.ü 

Sekiz 
OD altı 

sekiz 
bfŞ 

dört 
üç ' ikı 
iki 
bir 

elli üç 
OD iki 
OD iki 
otuz dört 
üç 

kark 
yirmi 
otuz beı 
otuz bet 
altı 

yirmi iki 
on ıekiz 
bir 
uç 
bir 
d6rt 
bir 
üç 
üç 
o, iki 

Nevi 

Fındıklık 

• 
Hane aranı 
tarla 9 - 3 biısui 
tarla mahlen fındıklak 
otlak 
tarla 
fındıklık 

" hane auaıı 
ııttarle 
otlak 
tarla 

.. ,. 
hane aııaaı 

U. N. 

5315 
5266 
1935 
1935 
1937 
1938 
4660 
8~5 
893 

4579 
4611 
4612 
4684 
4701 
4530 

kısmen tarla kısmen fındakbk 2005 
fındıklık 
tarla 
tarla 
tarla 
fındaklık 
tarla 
fındı1dık 

2005 
2006 
2007 
2<108 
2009 
2026 

tarla 2333 
" 2338 
• 2334~56, 2326 
" ~ 2325 
,. 2331 

Kaımen fındıklık kıımen otlak 2328 
tarla 2329, 2330 

DEF'TEF~DARL.IKTAl\I s 

T. 

E. 
" •• 
•• 
" •• M. a. 
,. 
M. 
" 
" 
" ,. 
E .. 
" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 

" 

Yukarıda cins ve evsafJ yııılı gayri liieııku1~taıı rnülkiyeleri P"flO ptta Ue yirmi da 
detle müzayedeye çıkarılmıştır. Talip olaalarin • İ,i, dipoıito akçalarile birlikte ihale ıtl•I 
16-7 - 934 pazı1rteai ıünü aaa 14 de Defterdarlıkta müteıekkİJ komiıyona anıracaatları. 1 


