
Ba•muharriri BEKiR SÜKOTI 

Kazalard 
• 
1 Tİ AP 

Knzalardan gelen ha beri ere 
göre iotihap oralarda da bit -
miş ve her yerde fırkamızın 

namz.etleri kaz.anmıştır, 
• 

11 inci yıl ~---c-c-
--~ .-.ı -

Sayı : 1973 

Perfembe 11 T. eooel 1934 

idmanocağı 
~anı~una glltJ 

Trc hz.on futbol şanmpi
,>or. u lamonocağı karo deniz 
gurubu şonpt"yor/uğuna işti· 

rak etmek üz;ere dün Samsuna 
mütevacihen haraket etmiştir 

Süikast neticesinde dost Yugoslavy nın değerli kral t le arıd r ı. vefat etti 
öt Ü ' ' Yaralanan dost Fransan n vatanperver hariciye nazırı 

Belediye 
Seçimi bitti 
Sandığa atılan rey 
Pusulala!l 4573 tür 

Dün sabaht .. n başlı yan 
belediye seçimi gece saat 14 e 
kadar ürmüştür. S .. ndıldara 
atılan rey pusulalarının sayısı 
4573 ü bulduğundan sa t 24 
le ibayet verilmiş sendıldar 
mühürlenmiştar. 

Bu gün reylerın tasn:fıoe 
başl nmışhr . Akşama kadar 
bu işin de biteceği söyleniyor. ---
Gazi Hz. ni 
tazi yetleri 

An.lf:ara 9 - Yugoslavy 
krala h; şmetlu Aleluandir 
hızretlerinın suık st neticesi 
olarak vefata üz.erme Rei i -
cümhur Hz.. leri tarafından 
Yugosl vy prensi fehametli 
Paul Hı. terine aş;ğıdaki ta-
ziyet teli çekılmi,.tir : 

Yugoslavya prensi feha -
metli Paul Hz. ne; 

Belgr t 
Yuioslavya kralı haşmetlu 

Ateksandir Hz ne karşı ya • 
pıJmış olan VAh§ıyauc suikastı 
büyük bir teessürle haber 
aldım. Sadık bir dostu ve 
aamimi bir kardeşi olmakla 
müftehir bulunduğum büyük 
kralının vefatıle Yugoslavya -
nın dUçar olduğu ehm zty , 
bütün Türk mıUtti tar fından 
da aynı şıddetlc hissedilecek-
tir. Ben katıyetle eminim ki , 
YuKoslav mılletı a ırlarca 
&österdiği yüksek k biiiyetlere 
istinaden ve ıatıfabım neleri· 
nin münevver id re.si altınd 
ol rak kaderın k odısine tab· 
mil ettiğı bu acıklı tecrübe · 
den de muzaffer ne çıkacak 
v insaniyete refah bahşedıci 
ıulh doğı u çız.dığı yold i -
lcrlemesine büyuk bır sük ün 
ile devam edecektar. 

Zatıf abımanelerınden sadık 
bir doalu ve dostluğuna d im 
ı dık k lmağı bir ıi r adde-
den ve Yugoılav mıllctınin 
büyük kederıne ıştırak eyle · 
yen bir mıllet mumusılinin en 
müteheyyiç taziyetlerını kabul 
buyurm larıuı r ca ederım. 

Türkıye Reı cumhuru 
Gu.ı M. Kemal -ö ÜM 

Haci b run zade F ik be· 
yin hemıire ı banım irtih 1 
ctmi , cenazesi evvelki güa 
öile üıtü kalabiilak bir cem • 
at marıfetile evınden kaldıra • 
larak namazı Ort .. hısar cami· 
inde kuındıkt n sonra Kavak· 
meydan kabrııtanındakı ebedi 
metfeaiae tevdı edılmııtir. 
F .ıik beye v~ aileıi erk aına 
t ıtlyetlerim•zı beyan ederız. 

e re le k şıla acak b i r S · k • • 
Dos Yugoslavy k ah ö dür .. l ~ ü 

Marsily 9 (A. A. ) bu • 
raya muvasal t eden Yugos -
lavya kralı Aleksandır bir 
şahıs tarafından at lan kur • 
şunl rlar ôldur i.ıl müştür . 

Mütaarriz. de d erb l mu· 
kabel~tcn tllan ku şunlarl a 

ölmüştür. Kral yaralandıkt n 
sonra bir müddet yaşamıştır. 
Kralın refakatıode buıunan 

Fransa harıcıye nazırı M. 
Barturıun d atılan kurşunlar. 

dan koıu kmlmışt!r. Vak'a şu 
&ur elle cea ey an eım:ştır : 

Kr l ve m iyetıni teşkıl 
eden zevat otomobılierJe bor· 
aa meydanına muvasalat et -
tıkler1 vakıt açık bır otoma • 
bılde bulunan bır çok eşhas 

kr.alın üzerine müteaddJt defa· 
lar ateş etm şleıdır . Üçüncü 
arab Ja bulunan bır jeneral 
da yaralılar meyanındadır . 
katıl.n Yugoslavyalı olduğu 
zannolunuyor. 

Halen lngiltcrede bir ko -
lejde bulunmakta olan Yugos 
l vy veııabtı ı 1 y.ıışıno 011. 

Yuioslav kralının katlının 
Yuioslavya dahıli vaz.ıyetlnde 
veya beyoelmıiel vazıyette ne 
teiır y pacağı benüz va ıtsıı. 
olmakla beraber cınayet ve 
M . Bartunun yaralanması 
Londra dıplomcsı mahafehnde 
derin bır heyecan tevht 
e tmektededır. 

Maraılya 9 - « Havas 
2jans»ı bildiri}or: Yugoslavya 

kralına atılan knr§unlarda1J 
biri kal '>ine , bir dığcri de 
k rn na isabet etm ştır. 1' r l 
d t:rbaJ bir d ı va rı a nakled ·lm 'ş 
İse de ıbzal edı len ıhtım mlar 
faydasız. olmuş ve kral öl • 
müştür. 

Orada ha zır bu uoan 
zevat ağl ıyorla dı . M Pıelri 

ile Fransız memurları el ım bir 
heyecan ıçınde kalmışlardır . 

Bır tüccar olan katıl Petros 
Kalemen 1899 da Z11ğrepte 
doğmuştur . Jeneral jojdEın 
başk ikısi kadın olmak üzre 
5 kadm yaralı dii ha vardır. 

Paris 9 -- Marsılyadald 
suikast ba\adisi fevluılade bir 
heyecan uyandırmıştır . 

Gaz.eteler hususi nüsh larla 
haberi bütün Paris haJkına 
bildirm:şlerdir. Gazete idare-
haneleri önüne toplanan ebali 
büyük bir hayret ve nefretle 
hadiseyi mevıu?absetmekte • 
dirler. 

Bütün bayıakJar matem 
al "meti olarak yarıya indiril • 
miştı" • Meb'usan meclisi 
koridorlarında mebuslar ve 
bilbass kralın hususi dostu 
olan doktor Peşen meyus bir 
haldeaırler. Doktor kraldan 
bahsederken, o:.ub rebe esna· 
ımda o k d r buyük tebhke· 
lere gögüs ger mıştı kı , ınsan 
onu ölüme karşı mücehhez. 
zannederdi. Kral Aleksandırin 

vefcııh y it: z Yl gc, 
d ğ 1, pf"k ç 

v a ıçin 

Fr n • 
st. ç. o v ulun 
A vrupa ıç n tamırı kab 1 ol " 
mıyacak Dır 1· adır , dem ştir. 

K r lan Ja< t uf oda iki 
kişi ayak a s a v v ınde 

bekl mekte v h h uze ı çı • 
çeklerle dolu ur. Odanın bir 
köşes ııde a k ç ı b r ıbt ıyor 

ağh}'or, bu Aıe~s rndıre ço -
cukıuğund n heri hı z.met et -
mekte olan uş1ğıdır. 

Harıcıye n zırı M. Bartu 
kolunu karan kurşun çıkarıl • 
mak üz~rc h st.ıneye n k le -
dılm;ştır • K~ odıs D n yar sı 

bıdayelle ag • z.anne dılmıyor· 

du. Kraldan oıraz sonra o da 
öimüştür. 

Polanya büyük elçisi M 
Slapovskı ve Amerika büyük 
elçı ı Straus h rıc .ye nezare· 
tıne gelerek k al Aieksaodır , 
harıcıye nazırı M. Bartunun 
vefatından dolayı tazıyette. 
bulunmuş( rdı·. 

Parıs 9 - Reısıciımbur 

M. Labron kr l Alcksandır 

ıie M. li ztu lforthomun ce • 
aetıerıoı seıuml mak uzeıe bu 
akşam M rsilyaya hareket et· 
mıştır. 

K buıe mt. cl sı M. Bartu • 
DUD oım s 
yeUe ı nı 

buk uaıetın t zl• 
1:111 .ı. ı me ge adııye 

0 ııra M. Ş r n 
memur etaı §tır. 

Cberon .. uı 

Baş ve hariciye vekillerimizin t ziye leri 
Ankara 10- Marailyadaki 

menfur suıkast dolayısıle baş · 
vekil ismet paşa hu.retlerıJe 
hariciye vekili T evfık Rüştü 
beyefendi Fransız. başvekılı 
M. Ga to Dumetg, Yugoslav 
ya b şvekiii M. Uzunoviç ve 
b ricıye naz.ırı M. Yete , M. 
Yevtıç ve H. naz.ıra vekıli ha· 
zer tın aşağıda tel yazılarını 
2öndermı1ıeıdır : 

B şvekil M. Dumerg Hı . 
Paııs; 

Büyük bır hükumd rın 
şabıına karşı irtıkap olunan 
t vııfı oakat>ıl suıka t eına -
anıda F ranaa büyük ve necip 
bır hadımı kaybetmiştır. Fran 
ıız. milletınin, zatıdevJetlerınin 
ve butün sulh dostlarının wa· 
temıne en samımi bır surette 
ittirak ederek aıze Cümburi • 
yet bük um eti namıua derın 
muhabbet b11Jerimle bırlıkte 
en teeasürlü taziyetlerimi arz · 
ederım. 

la met 
Bıı vekil Uzunovıç H. 

Belgr t; 
V hfiyane suıkast haberi 

bizde çok bliyük bır keder 
uy ndırmııtar. Avrapaoın bil • 
yllk bir '!f, bliyilk teşk,:atçı 
ve büyük bir ıulb baoiıi ol 11 

en necip ısimal rından birinın 

uf ulü her tarafta derin bir 
teessürle hisıedılecektir. Yu • 
ııo iavya mılletıoin matemine 
faleo ıştırak eden bütün Türk 
bu büyük Avrupcılının naşı 

önüode eğılır zatadevJetlerane 
Cümburıyet hükiiıneta namına 
hürmetıuirane ve müteeaıırane 
taııyetlerımi bıldırmm. 

İsmet 

Yugoslauya harıcıye nazırı 
M. Yevtaç hazretleri . 

M rsilya; 
Haşmetıu kral Hz. n.n ş•h

ıın karşı irtıkap oiuoan canı · 

y na suıkata ö · rcndığım za -
m.ao ne k dar buyuk oır yeı 
ıçıode kalmış o.duğumu zatı 

devletlerıne tarıf edemem. Bu 
menfur cınayet yfü.üoden ufuJ 
eden büyük sıma umuauyetJe 
Avrupa ve bıthaua li ı an 
tarıhındc en yük ek insani 
vıcdanınıo ve en temıı ıde • 
lızmıo ıntı b ını bırak; c l:dır · 
Bv büyük Avrupalının naıı 

huzurunda 11ulhu11 adık ha • 
dımleri ve matem ıçınde bulu· 
nan Yuioslav mılletının ami· 
mi oosHan s•f "t.le eğıliyo uz. 

Tevfık Rüttil 

Başvekıl M Dumerg Hı.. 
P rıs; 

Franıanın mumtaz. harıcıye 

naz.trınln ş hs na da uğramış 
oldugo t;;uyu" zıyadao do! ya 
fevkalade mu edder oidugum 
halde z.atıdevletlerınden en 
teessürlü taı yc;.Uerımı kabul 
bu} urmaoızı reca t: dt;;tım . 
Kend. s ıle aynı iuıb mtfauresı 
ıçın teşrıkı me aı etmek şe 
ref ıne naı! olmuş oıdugum bu 
büyuk Fransız hatırcısıoı bur • 
metJe teıkar etmek ;enım 
ıçın elemh bır vazı fea r. B n 
M. Baıtu1u ışoaş .na o du 
onun bu) uk kalbıoı tc~dır et 
mck fJı atını elde t:ttım, bu · 
nun ıçın adc:.t ıtırasıar ı sev· 
mekte oldugu v tanıuıo .-.·e 
amımıyette hızmet etaıış bu · 

iundugu buyuk sulh fakrının 

onun ufuıü ııe ne buyuk bır 
zıy ugramış oldugunu bıh -
yorum. 

Tevf ık Rüştü -- -
1 

Hukfımet 
on bır yaşında ol n ve Loı:ıd -
raıia buıun n veh ht prens 
Pıeri Yugoslaya kr h ifan t· 
mi tir. 

e 
0 rk - Alman 
öviz ışleri 
A nkara \O - Alman se -

f "'retinden tebliğ edilmiştir: 

Al oy sefareti konse • 
yesi g un alakadar Türk 
m a rn le Alm oyada ahiren 
ıl n ed lerek 24 Eyıiil 934 
tarıh denberı tatbıkıne baş -
lanm ş eaö z muamelatına dair 
yen ı t o c. r .ı.:. r hakkında uz.un 
bır mu akatta bulunmuştur • 
Bu mıııakat esnas.n< a sefaret 
kon eyesı4 urkiyeden ithalat 
ıçin ıstenılecek dövız. taleple-
rının ısafı ve Klerıog hesabın 
tedıyatın devamı hususlarının 

bıç bır tahdıde tutulm ksız.ın 
evvelce o!duğu gıbı cereyanı 

teman o)u j ugunu BerJıoden 
tebhğı resmi malümata istına· 
den ve resmen beyan etmiştır. 

Başlangıçta çıkan gecici 
güçı ükJer munh sıren Alman • 
ya ıtb tat sıslemınde vücuda 
getırılm ı ş umumi değışıklığin 

mecbur ettıgı ıotıbak zaruret· 
lerındeıi dogmuştur . Her iki 
taraf k ıabılecek dığer müş • 

ı _. a .. t .. :ıı .. mcn ve k,sa 
bır z.am uda ızaıesı ç relerıoe 
tevessülde mutabıktırlar . 

Alman sef rctı bu mak· 
satı şımdıdeo HerJınde ala· 
k dar oeı..ı.retierJe tem ıa geJ 
m ş buluomakt Jır. 

Bu beyanata veren M. 
F brıcıus tesadüf edılen müı· 
k1ıata mah.aliıode tetkık et -
mek üzere bu güokü trenle 
İzmıre gıtmiştir. 

us - apon 
Moskova 11 Ta1 aj nıı 

bıldırı) oz: \:ın şar demıryoJ
l rındkJU !:>ovyet memurJarının 
tevJufıoı protesto ıçın Sovyet-
lerıu 1 okyo sefırı M. i..aurncf 
tarnfındaıı l'l Ağ usta.na J a -• 
pon bukuınetıne verılen nota· 
ya ccvaDcD Japoıı hüküaıeti 

4 hyluıdc: ~ovyet memurla • 
rınni şıoıendnterJere k rşı ya-
pılan uık stıere ıştır ettık

Jerındcn do•ayı tevkıt edıJdık

lerını ve fılbakıka butün bu 
uıkiiıtlerde Sevyet memurları 

p r k ı. z raı gordu lerı balde 
Asıo J poo ve: ~ançurıhl rın 

muteo:ssır oıdukl ranı bııdar -
mıştır. 

llu kere Sovyetlerin Tokyo 
sefıri J ponların bu ıddıasıo 
k rşı 'evap vererek resmi 
m luw .. t ııtıoaden bu ıddı • 
lara bırer bırer cerb~tmış ve 
g ·ek J pon gazetelerının ve 
gerek tls.ni m k m tın Sov· 
yet Ru ya alevnındekı bey _ -
n tlarını şıddetle protesto e • 
derek mıkt rı 167 e varmakta 
01 n mevkuf Sovyet memur • 
larının der hal erbcst bırakıl· 
mc:.larını Jıpon hükfımdiodea 
ist m:ştir. 



SAHiFE 2 

Burada Bir Isık 5öndü .. 
En sonra buranın Pakşı 

( 1 ) okunağı da kapandı . 
Bence burada büyük bir ışık 
söndü. Daha Joğrusu bir gü-
neş battı · 

Battı dediğimiz güneş 
başka bir acuna doğu, acun-
dı l:atan nesne yoktur. Bu -
radan batan bu güneş Türk 
ilinin başka bir kentinde ışık 
aaçan kendi soyundan bir gü-
neşe ~kleşti. Büyük ış'k kü -
çük ışığı çekiyor ..... 

Bu bilgi ocağının kapan-
masından bilmem ki benim 
ıibi acı duyanlar var mı ? Bu 
kara salığı ( 2 ) duyduğuıniia 
gündenberi gönlüm kırık , 
aanki yas tutuyorum. Bir ilde 
böyle sayılı bir bilgi ocağı 
kurulduğu sıra o ilde otur n • 
Jar düğün bayram· yaparlar , 
ıevinir eğlenirler. S .vinçlerini 
birbirlerine muştulırlar. Ka -
pandığı ıırada da yaslı der -
nekler yaparlar . Tasalarını 
tatlı ve itlemli yalvarışlarla 
Törü (3) babaya duyururlar • 

Buıün kapanmış olan bu 
bilgi ocağı ilk önce açılırken 
burada yapılan ıenlıktt bulu-
namadım . Kapandığında da 
burada bulunmaz o~saydım • 
işin heni en ~çok acındıran 
yönü, bu kocaman bilgi güne· 
tinin. batıvermeıi karş•sındaki 
duygusuzluktur . Kiiçük bir 
ku:~nç evinin kapanması kar-
ıısında duyulan acımayı bile 
du}•urmadı . 

Bu güneş uz.un yıllar bu 
ilin her bucağına ışıklarını 
saldı durdu. Yüzlerce pakşı 
yetiştirdi. Bu pakşılar binler· 
ce yurt çocuğuna ilk bilimleri 
öğretti. Buradaki paktı oku • 
naii!JID kapanan tarihine say· 
21 ve ıe..-:i. .. 

Törünüıı ~ı birinci yü • 
kümü (4) buduounui; çocukla: 
rıoı okutmaktır. Bu bilgi oeağı 
kapanmakla buradaki çocuk· 
lar okumamış kalacak değil· 
!erdir. Okuyacaklardır. Yalnız. 
azai• gidip okumak başka , 
kapı dibindeki okunakta oku-
mak baıkadır. Bu pakşı oku· 
aaiında okumak isteyecek -
lerden yatılı olamayacakların 
bir çoğu uzağa gitmek gü -
cünde olmayacaklardır. Fakat 
ne de o'sa ıevene sevgilisi 
yakındır . Her işte olduğu 
ıibi yiikıek okunaklarda oku. 
yabilme" te güçlü ve istekli 
olmaya bağladır. H·J~ istekle 
beraber kafa gücü her nes • 
neden daha gerklidir • 

Yükıek okunaklar, yurt 

YENiYOL 
Pazarte~i-Perşembt 

GünJeri Çıkar 
Matbaa oe idarehaneai 

Uzun aokak 
Teltraf: Trabzon· Yeniyol 

ABONE 
Senelifi 500, Altı aylığı 

300, Üf Aylıfı 175 kura, 
NÜSHASI 

4 Kurustur . • 
E•lti nıidıalar :ıo lıara,ıar 

ilan •atırı l S Kunı•tıır 
Re/damlar pa~ Tlctcı 

tQbiılir, 

Polis \.'e nıuhafaza 
teşkiJatı birer 

Tayyare 
Alacaklar 

Trabzon muhafaza tabur 
kumandanlığı teşkilatı adını · 

taşıyacak bir tayyare sahD 
alarak orduya teberru etmt-ğe 
karar vermiştir. Kumandanlık 
zabitan ve efradı maaşların • 
dan birer miktar kfs'p iÖn • 
dermeğe başlamıştır 

Vilayetimiz emniyet mü -
dürlüğü teşkilatı namına hir 
tayyare satın alıp o·duya te-
berru etmek maksadile bütün 
zabita men:urlarımızın maaş -
!arından kesilen yüzde birer 
kuruşun geçeo aydan itibaren 
T. Ta. C. umumi merkezine 
gönderilmeğe başlandığı ~em 

nuoiyetle haber ahnm ı ştır. 

MAÇKADA 
birköy kayıyor 
Hükumet iki prof~sör 

gönderip taiıkikat 
yaptırdı ... 

Maçka kazasına baih 
Olasa köyilnün kalyan dere· 
ıine doğru kaymakta oldu~u 
Maçka kaymakamlığına 1 öy 
halkı tarafından haber veril • 
mit, kaymakamlıkça yapılan 
rapor Ankaraya gönderilmiş 

hükumet bu hadiseye çok 
ehemmiyet ''ermış hemen üni· 
veraite arzıyat profesörlerin -
den Hamit Nafız. bey ve pro· 
fesör Şıpoyu bu hadiseyi 
tetkike göadermiıtir. Bu iki 
profesör geçende şehrimize 

gelerek kayan köye gitmişler 

ve orada t«rtkikatta buıun • 
muşlardır. Tetkikat neticuin· 
de hadisinin fazla tt:hlikeli 
olmamakla beraber icabeden 
tedbirlerin tavsiye edild iği 

haber alınm ştır . 

Dereceleri ) ük~elen 

Hakimierimiz 
Vılayetimiı Cüınburiyet 

müddt:iumumisi Remıi 'bey 
5 inci dereceye, hukuk haki• 
mi Nuri bey 6 ıucı d"receye, 
icra bakimi Rahmi bey 4 üncü 
dereceye , aza müliı;mi Tab-
sin bey 3 üocü dereceye yük· 
selmişlerdir • 

çocuklarını okutarak onların 
gönlillerine biJgi ve adamlık 
temellerini atacak olan pak -
şıları yetiştiren okunaklar iı · 
teldi ve zeyrek ( 5 ) olanlar . . ,. 
lJlnO&r. 

Şu bu yünetle ( 6 ) bu 
bilgi ocağının kapatılmasına 

darkahndı, Törümüz (7 ) öyle 
buyurdu • Budun birliği ( 8 ) 
Törümüz.fio yaptığı her işte 

bir iyilik ve işkıls iz ki iyi bjr 
düşünüı vardır. Böyle olmakla 
beraber elimde olsa ve sesim 
işitilse kapanma buyruğu çık · 
madan İ>u bilgi ocağının ka • 
panmaması içın yalvarırdım , 
yalvarmah idik . Yalvaranlar 
kazanmıştır. Ağlamayan çocu· 
ğa meme verilmeı ıözü , ne 
deierli bir atalar ıözüdur • 
Biz, ağzımızdaki meme alını:: .. 
ken bile ağlamaamı b'lemedik. 

NUMAN SABiT 
Osman Çelebi Oılu 

J: Muallim , , 2: Haber , 
3: Hükumet , 4: Vazı'fe , 
s: z~ki , 6: s.&.pl•, 1: Hrı -
kflmd , 8: Çiımhııri/tt ~ 

YENi YOL 

~== ~ 
il ~ ~ Görüşler Duyuşlar ~?' il 
~=========~ 

Belediye aalonuncla , 29 
a:r.a •ıralarclan boılarını reia .. 
heye çeoirmişler . 

Rei• B.-Hanımlar beyler, 
teveccühüniıze teşekkiı.r ede • 
rim, vaktımı:r. nakıttır. Şim • 
cliye kadar ne vakıt ve ne ele 
nakıt düşüniı.lmemiı .. Ben 
11aktı ela naktı ela takdir e • 
clenlerclenim . 

A:r.aclan biri - Rei• bey 
vakıt 11efirme, ne söyliyecek· 
•en çabuk •öyle , va kıt geçi-
yor. Mağazada <;ok işim var .• 

Reis B.- Mağazancla bu 
kadar cok işin vardı, buraya 

' ne diye geldin ? . • · 
~~..ı:adan biri- Münakaşa -

yı b · rakın canım .• 
Reia B.- Eoet efendiler , 

her ,evclen önce yapacağımız 
iı: Şrhre içme •ayu getirmek, 
heykel, abide clıkmek, temiz.· 
lıli temin etmek olacaktır . 
Kadın a:r.aclan biri Çarşaf· 

/arı kaldırma kararını da 
yopılac<Jk başlıca işlet ara • 
•ına aokmayı teklif ederim. 

Doktor a:r.aclan biri- Co· 
' cuk bah'ieaini, asri helaları , 

ldfım teaiaatını plajı, tak•im 
parkını, cleni:r.e amut caclcle -
feri unutmayınız. .. 

Gene az.cıdan biri- Güzel-• 
hi•arı belediyeye maletmeyi, 
"" orayı cennete 'ievir meyi 
ele heaaba katalım .. 

Tecrübeli ar.adan biri -
Her ıeyden ö 1ce bütçeyi bir 
milyona çıkarmayı düşüne • 
lim •• 

Reis 8. - Bir. buraya p.:ıra 
bulmak , ve bu •ayclığınız. 
•oyacağınız. iıleri yapmak 
için se'iildık.. Allak yardım· 
cımcz olıun .. 

••• E ir bakkal dükkanı, ce· . 
,-ıu meyvalar, feıitli yiy e • 
ceklerle bezenmiş bir sergi -
yi andırıyor. Göz. alıcı , İştah 

açıcı, insanı kendine çekici 
bir düzende.. inciri, Üzümü, 
Elması, Armudu o kadar ne· 
li• ki, hangisinden tarttıraca· 
fınızı duıünü.rken gözünüze 
konup lealkan aineklu iliıin · 
ce, aklınıza akşamdan üze • 
rinden atlayıp sıprayan fa-
reler, otomobillerin serptiti 
mikroplar gelince ,ene-,un· 
elan bir kilo tart clemekterı 

kendinizi alabiliyor musunuz? 
Bir doktor : - Evlat, mik-

roplarla iı.nsiyetimi:r. var , 
muafiy ıt kaz.andık artık , 
clemışti . . . 

"" Bilgen bır arziyatçı ol • 
dutunu söyliyen kız orta 
mektebi 'Tlüdüriı. Ömer Sıtkı 
bey ıimdiye kadar bilmedi • 
t imiz bir şeyi biz.e bildirdi : 
Şu biz ım Boztepe yok mu , 
Ömer S tkı beJ in ınce araı· 
tırması bitimınde vadi imiı 
te eaki z amanda iki yönü 
<;ökmuş y e B oz tepe ortada 
kümbet gıbi kalarak bıı şehre 

hava ve rutubetten yana baı 
belas ı, manzaradan yana baş 
tacı olmuş kalmı~mış .. 

Akla yakın bır keıif de • 
gil mi ? .. 

• 44.\' 
Omer Hay yam derki: bu 

acuncla ık ı şeyin gamını cek· • 
me: Geçmışin , gelecegin .• 
Bundan öturudur ki bazıları 
ge'imiıe ve g efecege söverler .. 

••• Kurtaran, yuratan, yapan, 
ve yaşatan fırkamızın ıeçtiği 
beledıye namzetleri icintie • 29 kışı asla, 29 kişi yedetc 
ayırmak ı<;İn gününde sandık 
baıına koşan, kendi aklına , 
k ncii kanaatına, kendi turtı· 
sına, kcndı bılgisine güvene -
rek, reyini veren her kadın 

her erkek yuı taş mılli, vatani 
varlığını kavramış medeni 

bır adamdır. 

1 rab:r.on halkı hif kuruntusuz. 
özlügün ıuıdır • 

••• Arap'ia, Acemceden ayık· 
lanmış, arık, du ru Türkce ile 

' bır (Arz uhal) bır (1 ahrirat) 
bır (Derkenar) bir (Muha -
bere ) bır (MıAkale). okumaya 
can atıyorum. 

Aklıma f öyle bir ıev 11el· 
d i: (/stıclala r) , (Layıhalar) 
(ilamlar) , ( Jl(rnlar) ve sai -
re lerin duru ve güz.P.l 1 ii kçe 
ya:r.ılmaıını bır ınkılôp türui 
olarak daırelere ve ( Eıhabı 
mesalıho) bı lclıraeler hem dil 
•:ıdeleşır, hem de okuma ue 
ya:z.ma ııı kolaylaıır ve hem 
de makıat ve meram claha 
kıs :ı.ca anlaıılırdı •. Bu bir 
düşüncedir . . • 

CEVDET 

iKi FRANSIZ HARP GEMiSi 
İzmir limanını ziyaret etmek ıstedıJer takat ..•. 
Ankara 8 - « Anadolu 

• j anıı» nın iıtibbar atına na -
zarao, iki Franıız harp ıefi • 
nuin'o İzmir ve lstanbul li • 
manlannı ıiyaret etmelerine 
Fransız sefareti tarafından 
bükümetimiz:n müsaadesi ilti· 
mas edilmiş ve bu dostane 
teşebbüse verilen cıev~ ph İz • 
mir limanın ecnebi harp ge • 
milcrice kapalı olan mema..u , 
menatıkda;ap bulunması dola· 
yııile o limana ait müsaadenin 
it1tS1na imkio bulunmadığı ~il· 
dirilerek gemilerin lstanbulu 
ziyaretlerine malmemnuoiye 
muvafakat edilmiştir 

Bu cevabın verildiği es • 
nada iki Fransız torpitosunun 
hmir k.lesi önüne gelerek 
ke>rfeze iirmek istemesi üze· 
rine bu mıntakanın ecnebi 
harp sefinelerine memnu ol • 
duiu ve binaenaleyh yoluna 
devam etmemeaini liıımgel -
diii uıulQ dılreainde kuruııkı 
top atılmak ıuretile bildirilmif 
re b•!P ıomileri bunun uı~ · 

rine seyrini deiıştirerek kör· 
fezden uz.akl.ışmıştır. 

Bu vakay1 haber alan 
hariciye vekiletimız Fransız 
sefaretı nezdınde lizımgelen 
teşebbüslerde bulunmuştur • 
F rans•z büyük elçisinın bu 
sabah harıcıye vekıte beyefen-
dı ıle vukubulan telefon gö -
rlişme s ının ı n bir suitefeb • 
hümdeo ibaret olduğu ve 
mevzuatımıza riayet tabıi bu· 
lunduğu ve Türkıye ıle F ran a 
arasıodakı çok dostane mü -
na ebetler ın de bunu müeyyit 
olduğu esaslarında cereyan 
ettiğı öğ enılm ş ır . 

Parı s 9 - "t.cbo de p~ıi" 
gazetesi lzmır açıklarında ikı 
Fransız. torp ıt o muhribine 
karşı Türk b .. tarvaları tara • 
fından yapılan uru sıkı top 
ate§inden mütevellıt bir bıdı · 
ıeyi yazmaktadır 

Aynı ~azete b hriye ne • 
zaretinın noktai nazarına göre 
bunun bir anJaşılmımazlıktan 
mütevellit haf ıf bir hadiae ol· 
duauııu dı teıbit etmektedir. 

( --........--------.....,.,--, 
Ga ~etele:r J 
~:ra.sınd.a 

\._· ___........._ ___ ....__ 
Akşam - vi!iyetlerin mali 

vaziyeti.. 
Y euiyol - tıkır tıkır maaf 

Yerildiğiue bakılırsa yolunda· 
dır 1 
Akşam - bir odun taciri 

«Odun kömür fiatlerinde ibti· 
kir vardar» diyor .. 

Yeni yol - Bizde de fındık 
kabuğu satışında müthiş bit 
ihtikar olduğunu söyliyen fın· 
dık fabrikatörleri yok değil ı 
var amma neye yarar, ihtikit 
yine tıkmnda devam edip 
gidiyor 1 

Zaman - Türkiyeain hariç• 
teki itibarı her gün artıyor .• 

Yeni yol - Ona ne füphe 1 
Z1man- Bin yıJ sonra. 
Y enıyol - 2934 tür 1 
Yakıt- Belediye intihabatı 

gittikçe hararetleniyor.. · 
Y eniyol- bizimki bir güoc' • 

bittiği için ne ııcaldık duy " 
duk:, ne soğukluk 1 

Yakıt - belediye ıeçimi•• 
bugün baılanıyor .. 

Y eniyol- bizimki dün bıf 
ladı dün bitti f 

Zaman - Bulıaırlar iıtı•" 
bulu da istiyorlarmıf.. , 

Yeniyol - Onların iıtedijl 
baıka 6tir ıeydir amma bil" 
mem sırası mıdır timdi f 

ispanyada 
Vaziyet ... 

Madrit 9 - Düa gecf 
bütün caddeler tenha ic!i Gr 
cenin ıükünü asiler tüfe!I~ 
ateşlerile ona mukabele ede' 
mitarolyoıların çatırdıları ill 
ihlal ediyordu. Madritte po ' 
lisle asiler arasında bir ç.~ 
müsademeler old&r; cenup şi" 
mendüfer ist .. syoounun imaJj&-
haneıindeki müudeıoede 8' 
kiti öJmüıtür. Grev hareketi 
cenuba dojru yayıJmaktadıt' 
Asauri vilayetinde askeri 1ı11f' 
vetler dailık araziye iltİ
etıniş olan asileri bombardll' 
man etmektedir. bir çok J 
ırupları teslim olmuılardıt 
baıı mıntakalarda asiler ıid' 
detli tetbiş hareketine miiıl' 
ıeret etmektedirler. Eıcil-1' 
V alence viliyetinde j ındar-' 
kışlasını berhava ederek cİ ' 
varda oturan bir çok ailel; 
toprak altında kalm111oa ti 
bebiyet vermitlerdir, yine ,f' 
vılAyet dahıhnde maden •-' 
lesinin çocuklarını mabıul t 
la~ yetı.mbaneyi berhava elıi 
mışlerdır . bu badiıede -~ 
çok sorklar ve çocuklar ttl' 
olmuştur. 

Hiç bir ecnebi giremelll,I 
tetir • 

.Fransız gazeteleri 
Pariı 9 - lspaoya badi 

ıelerioi bütün büyük gaıet' 
Jer uzun uıadiya kaydetdl'~ 
tedirler. "Poti Parisyien,, ~ 
zetesi hükümetin parlak 
zafer kazandığını yazmıkt~ 
"Eko dö Pari" de gıliplfJr. 
bu ıaferi ıuiiıtimal etmedi' 
leri temennisinde bulunı:o•~ 
tadır. J 

"Poti Parisyien,, gaJ~ 
Jspanvada ltalya , Avuıt ' 
ve Almanyadaki r~jillll~ 
beoıer yeni bir rejim dol 
iıaı zaaaetmektedir • 
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İLAN 
Tr bzeın icra memurluğundan 

Açık artırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkuluo ne 
olduğu. 

7 dönüm ü; evlek i:arlr.sının 
ve 5 dönüm 3 evlek tarla ve 
3 dönüm halen çamlık 12 his 
sede 4,5 hissesi 720 hisse iti· 
bar ile 108 hiss•si ve 500 ar· 
m sa~anhk arsası 384 hisse 

itibarile H4 hissesisinin 96 
hissesi. 

Gayri menkulün bulundu, 
ğu mevki, mahalle , sokağı 
numarası. 

Tekfürç yır mahallesinde 
tapunun nısan 932 tarih 58 , 
59 , 60 ve kanunevvel 933 
tarih 126 oumnralarında . 

Takdir olun n kıyme : 
Temamlarınn \920 lıra 
Arttırmanın yapıl cağı yer 

gün , saat : Trabzon icra 
dairesi önünde 11 - 11 - 934 
Pazar gunu saat 14 de 

1 - İşbu gayri menkulün 
rttlrma artnamcsi 11- 10-934 

t rihinden itibaren 934 - 1139 
numara ile Trabzon icra 
dairesinin muayyen numans 
ıod herk sin görebilmesi için 
açıktırllanda yazıla olanlardan 
fazla malumat almak isteyen· 
ler işbu şartnameye ve 934 -
11:\9 doıya numarasile memu· 
riyctimize mür caat etmelidir 

2 - Arttırm ya iştirak için 
yukarda y zıh kıymetin yüzde 
yedı buçuk nisbetinde pey ak 
çcsi Yeya milli bir bankanan 
teminat mektubu tevdi edile· 
cektir • ( L4 ) 

3 - İpotek ı bibi alac•k· 
hl rla diier alikadarlnnn ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gay. 
ri menkul üzerindekı haklarını 

busu ile faiı ve masrafa dair 
olan iddalarını ışbu ıl ~ n tari· 
binden itibaren yirmi gün için 
de evr lu müıbitelerile birhk-
te memuriyetimıze bildirmelc· 
ri ic p eder. Aksi h ide bak 
ları t pu ııcille sabit olmadık 
ca ı tıs bedehnin payl ma. 
ıınd n hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen ıünde ar· 
ttırmaya iıtirak edenler rttır 

ma ıartnameıini okumuş ve 
lüzumlu m lum tı almıı ve bu 
olan tam men kabul etmi ad 
ve itibar olunurlar • 

5 - T yin edilen zam ıı

da ıayri menkul üç defa bai· 
nldıktan ıonra en çok arttı· 
tana ihale edilir. Ancak art-
brma bedeli muhammen kıy· 
metin yüzde yetmiş beşini bı.1 

m z veya s bf ıstcyenın al • 
cağın rüch ni olan diier ala 
caklılar bulunup ta bedel bu· 
nların o gayri men ul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmuu-
ndan fazlaya çıkmaua en çok 
atrttır.ıun taahhüdü bakı kal-
mak üuc arttırma on beş i{Ün 
daha temdit ve on be4inci ifÜ 
nil aynı aaatta yapılacak art· 
tarmada, bedeli aatıı ııteyeiııin 
alacaj'ına rucbanı olan dığer 
alacaklıların o iayri menkuUe 
temin cdılmiş alacakları mec 
muundan faz&aya çıkmak şar 
tile, en çok arttırana ıhalc edı 
lir. Böyle bır bedel elde edıle
mezae Uıalc yapılamaz ve aa-
taı talebi düıer. 

6- Gayri menkul kendııi 
ne ihale olunan kimıc derhal 
veya verilen müblet içındc pa 
ayı Yermeue ıbale kararı feıb 
olunarak keodııinden evvel 
c11 yüksek teklifte bu:unan 

elbise 
münakasas 
atın al rna komisyonu 

riya etinden 
K:umaıı ciheti A•keriyden 

verilmek ve ima/iyesi mütca-
hhıte ait olmak şartiyle 
Er:r.ıncan askeri orta mektep 
icin şapkasiyle birlikte (25o) 
' takım dahili elbise aleni 

•urette münakasaya vaz 
edilmiştir muvakkat teminat 
(80) liradir talip olanlar 
şartnameyi okumak için 
her gün ve her münakasaya 
girecekl"rinde ihale günü 
olan 2l·lo·934 perşembe 

günü saat 15 de komiayonu· 
muza müracaat etmelrı ilan 
olunur. il/ - iV 

J Jaç \?e .\1a1zeıne 

münakasa::ıı 
Encüm'4ninden: 
Vıliyet dahilindeki freqgiJ! 

f kir ve muhtaç hastaların 

ted vılerine aıt altı nevi ilaç 
ve malzeme münakaya konu· 
larak 17 - teşrinievvel - 934 
taribıne müs,.dıf sala günü 
saat on dörtte ibale oluna • 
caktır. isteklıleric vilayet d i· 
mi encümenine müracaatları 

ilan olunur. lV-lV 

Koru yonca 
•• mu a asası 

SatınaJma komi::)yonu 
riyaıo:ıetindeıı ; 

Er:r.incan jgarni:r.onu ıçın 

iki şartname partisine ayrıl· 
mıı 150 şer bınden 300000 
lturuı kuru yonca 30.10 934 
salı günu aaat 15 - 17 de 
ıhale edtlmek üzere açık mü 
naka•aya kor ulmuıtur . ılk 

teminatları 393 lıra 75 ıer 
kuruıtur. Şartnamesinin okun 
mak if İn her gun münakaya 
girmek ifin gün saatlarında 

teminatlarile birlıkte komi•· 
yona iıteklerin müracaatları 

ildn olunur. i-JV 

Odun 
müna asası 
~ittııı alma komisyonu 
riyasetindt~n ; 

Erz.incan I - l - 934 
gunu ıhale mukarrer iken 
talıbi çıkmayun 48000 kılo 
cam odunu l • l 1 - 934 de 
ı 

kadar f ıkacak talibine ıha le 
edılmek üz.ere par.arlığa çev· 
rilmiştir. 630 Lıra temınat 
talıbinin bu muddct zarfında 
komı•yonumuz.a müracaatları 
ilan olunur . J -1 V 

kimse arzetmış olduğu bedel 
le almaia raıı olursa ona ra· 
zı olmaz veya bulunmazsa he-
men on :,eı gün müddetle ar 
ttırmaya çıkarıbp en çok art-
tırana ıbale edılır. lkı ihale 
arasındaki fark ve geçen gün 
ler ıçın yüz de betten heaap 
olunacak faız ve diier zarar· 
lar ayrıca hükme hacet kal-
maksızın memurıyetımııce ab· 
cıdan lahsıl olunur .Madde (l.:53 
aatııa çıkarılan gayrimenkuller 
yukarıda göstcrıle:n li-11 934 
Trabzon ıcra memurluğu oda-
ıında ıı bu ılinve göat~rilen 
arbrma ıartaameaı daıres·aue 
attılacaiı ılan oıuııur. 

YENIYOL 

kapalı z. la un 
münakasası 

Satın alma komisyonu 
rivasetinden ,, 

Erzurum : Kıtaat ıhtiyacı 
İçin altı yüz bin kilo un ka -
palı zaafla miinakasaya ko -
nulmuştur. Münakasası 17 -
T. evvel · 934 çarşamba günü 
saat ondadır. ilk teminat beş 
bin sekiz yüz elli liradır • ta· 
liplerin şartnamesini gö mek 
üzere her gün münakasaya 
iştirak edecekleri muayyen 
gün ve s atindan evvel temi· 
ııat ve teklıf mektuplarile ko· 
m syonumuza müracaatları ı • 
lan olunur • 

IV -iV 

mel.tep sırası 
münakasası 

\ı ilayıt euciimeninden: 
İlk mekteplere muktazı 

100 tane sıra satan alınmak 
üzere 17 - 10 - 934 tarihine 
müsadif sah günü saat 14 de 
kad r münakaaaya konulmuş
tur. ısteklılerin vılayet daimi 
enciimenıne müracaatları ilao 
olunur . 

ıv-ıv 

un münaka-
sasası 
satın alma komisyo-

nu riyasetinden 
Sam•un Garnizonunda 

bulunan ve bulundurulacak 
olan kıtaat ve müeuaıatın 
bir •enelık ihtiyaçları olan 
360000 kilo ununa ;yeumi ih· 
ale günü unu11 beher kilosuna 
teklıf edilen lo kuruı 7 o 
ıantim kumandaniıkça gulı 

görüldügünden yeniden on be, 
gün müddetle ue paz.a;Jık 

•uretıle alınmaıına karar 
verıldi yeumi ihal~ıi 

/4·/o·934 pazar 6ÜnÜ •aat 
14 dedir taliplerın ıeraiti 

anlamak üzere hergün oe 
her münakaaaya İştirak ede· 
cekleri o gün muayyen ıaat
ta komisyonumuza da müra· 
caatları ılan olunur 111 -/V 

Un 
mü na sası 
Satın alma komisyonu 
riyasetinden : 

Bayburt Kıt<tatının bir 
ıenelik ihtiyacı olan 390 bin 
kilo un kapalı :r.arf la eksılt · 
meye konulmu,tur.ılk teminat 
iki bin yüz; yetmiıbeş liradır. 
ihale ~5 • 1 - teşrin 934 
perşembe günü ıaat 15 tedir 
ıartnamcıi 6Örülmek üzüre 
her 6Ün talıplerin muayyen 
vakıtta komiıyona müracaat. 
ları ilan olunur· J - J V 

icar müzayedesi 
Vilayet encümeninden : 
Muh.ttirı mahallaainin yeni 

aa~:ık m!vkiindeki id:ırei hq· 
•uıiyeyc ait 8 o~ 10 No. lu 
demirci dukkanı müzayedeye 
konuldu. 27 - lo • 9$4 tarİ· 
hine müıadif cumartui 11ünü 
ıaat on dörtte ihale oluna • 
caktır. ı1teklilerin vilayet da· 
imi ncümenine müracatları 

iltJn o/urıur. 11-J V 

SAHiFE 3 

H kıki, saf, kati fesirli ASPiRİN, Ef3 marka-
sı ı taşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider· 
m k için başvuracağınız deva, dünyada 
m -;hur ,,. Aasıa "müstahzarı olmalıdır. 

Ambalajlarda ve komprj. 
mclerin uzerinde ~ 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat edıniz 1 

rzak mün kasası 
Satın alma komisyonu riyasetinden 

- Erzin an garnizonu için üç kalem erzak ihtiyacı müna• 
kasaya kocul~uş cıos ve miktarl rile ilk teminatları ve müna· 
kasa usulile günil ve saatları aşağıda yazılmıştır. taliplerin şart· 
namesini görmek için her- gün ve münakasaya girecekler şerait 
dahilinde ihale günü ve s atında kom "syonumuza müracaat 
etmeleri ilan olunur. 111 -iV 

Cinsi k o te· lir k. ihale T. Saat Münakasa 
Sığır eti 8 · ooo 911,25 20-Jo-934 onbeş--kapah zarf 
Un 315000 '2953, 10 ,, 11 " onalh " 
Sade yağ 10800 631,50 • " » onyedi • 

E zak münakasası 
Saho alma komisyonu riyasetinden 

1 - Sarıkamış merkez kıtatı ihtiyacı için aşağıda cinı ve 
mıktarları vazıh erzek yirmi iki gün müddetle 19· 9- 934 den 
itibaren münakasaya çıkarışmıştır • 

2 - Münakasa şekli ve ihale tarihlerile teminatları bizala-
rmda gösteril niştir . isteklilerin yni gUn ve ıaatta taminatla 
aiyle bırlikte ve şıutnameleri iÖrmek için her gün komiıyona 
muracaatlara 

3 - istekliler kapah zarfl münakasay konmuş olanlar içi 
nde vaktinden yarım saat evvel teklif mekdüplerile temioatlarini 
vermiş bulunacaklardır • IV-IV 

Cin ki'o i. T. lira ihale T. St. M. tekli 
Bulgur J 00000 1041 J o· lo 934 9 kapalı zarf 
Pırinç 45000 873 » ,. ,. 
kuru soğan 46400 232 » il açık 
Paiates 72000 22~ » » • 
kuru üzüm 14'loo 304 » 14 • 
Zeytın danezi 10000 242 » » ,. 
kuru fasulya 110000 107.3 il Io·934 9 kapalı zarf 
mercimek 45000 414 " » » 
kaşar peyniri 10000 .i9 » il açık 
Süt 7000 4o ,. » » 
Yoğust 3000 15 » 14 ,. 
k . J '.o'l oyun eh 0000 ,, » » 
Sığır eti 260000 1555 13 Jo 934 9 kapah zarf 
Sade yağı 44000 1815 " 9 " 
Nohut 45000 413 ,, il » 
Şeker 19000 784 • » 14 " 
Sabun 25 oo 661 » » ,, 
arka 850000 2869 14 lo 934 9 » 
Saman 600000 381 

11 
,, » 

kuru ot 750000 ~4 2 » lo açık 
kaz y iı 36000 945 » 15 kapalı zarf 

Satış artırma ilanı 
vomra nahiyesinin araeni zir köyünde kain lnifülı ibrolairn 

otlu mehmct og~ Vakfında 
Nı•ıf hiue hane : 
Nıııf hi11e ıerander : 
Nııı1 hiue degermen : 
dörtte üc hiue fevkani tahtani Han ıJ• mafaz.alar 
kah&Je -..~ furun ve demırci dökkaninin temamı : 
lııiremit hane : 
ilf le ikı hi8seli yirmi dönüm Fmdıkbk : 
üçde iki hiueti beş dönüm fındıklık : 
o ı dô 1üm fındıklıgın tamamı 
bir kıta ar.anın tamamı 
bir " "a ti • 

EVKAF iDARESiNDEN : 
Balada yazclı. '!_la~aller tem/iken •atilactindan ilaalHi 

IS la·934 pazartcıı. goı.u vop~lacll~ındon taliplerirt yüz.de yıtli 
bufıık kuruş d pozıto akfelerıle bırlıkte Eolcof idareı;n• mıır· 
cıccııd •j/emeleri 1-~ 
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1~1 . rn~ı~ sır: VEf YOL ıATBAA ve, GAZETESi --
~ n~ 1 UZU SOKAK C Mİİ KARŞıSINDA , POLİS KARAKOLU 

1
ı 

f VA D İ ENİ YUVASINA TAŞINMIŞTIR. 
1 1 
1 e ı · Matbaa işleri 1 
İ Bu gün, hacmını biraz daha bü) ütmüş ol;rak kendisini 1 
İ muhterem karilerin~ '3rzetmektedır· « Yeniyol » ve H.e mi dairelere. ınüe seselere, bankalara , 
ı • Y eniyol » un yoluna ait her çeş't dileklerinizi kendisine tüccarlara, ~irkf'tl('re ait her çeşit defter , 1 

i

li bildiriniz · YE İ Y O cetvel, makbuz, cek. zarf kağıt ha)ıkları 

1 
kart\ izit ve~aire cu giizP.l şekil ve en uygun 

istediğiniz kadar sizin için verimli olmnğa çalışacsk iiat larJa basd ır ve ciltlenir . 
il Balk ve Memleket için çok veı ımli olması için, İçini1.den 1 

geçen arzu ve dilekleri de sizden bekliyecektir. lfaak yerJerden v~rilen siparişler hemen 1 !!.JI Şah siy ata ıl şmiyen , cemiyet için f • ydalı olan bütün yapılır ve gün deri 1 j r. :r:ıı 1 
8 

ll"'i1 dileklere YENİYuL un siıtunl rı açıktır . ~ 

~~ T L DR Sİ: YENİYOL • TR BZON llft 

~~ ıl c:;-' -::::..-----------=~~-----------·----~~ ~ 
İL 

Trcbzon icra memur uğundan 
Açık artırma ile paraya 

çev ikcek gayri mcnkulun ne 
olduğu. 

Bır b p h ne slt ' Ha iki 
oda bir mutbak ve z min ka-
tında ahır Vt! müştemel~tı sa· 
ireye havi alt kat ~ arkir üç 
kat ahşap 3 dönüm fındıklık 

2 :dönfim fındıklık üzeriı de 
üç kat n;.temam hane vardır. 
4 dönüm fındıklık ve bir bap 
hane ve önünde 15 dönüm 
kadar fındıklık 2 dönüm fın· 
dıklık 6 dönüm üzerinde bir 
kat sam alık vardır . ışbu 
gayri menkulleri 16 hissede 
IS h ssesi. 

Gayrı menkulün bulundu, 
ğu mevki, mabaHe , sokaiı 
numarası. 

Hosdimasya l:ö ünde bıpunun 
321, j22, 323, 324, :,25, 326, 
327, 328, 329, 330, 331, 332, 
333. 

Takdir olunan kıymet : 
S!il ş çıkarılan 7 perça 

gayri mP.ı.ku ün t m mlarına 
birden ( 18000 ) on eekız bın 
lira. 

Arttırm. nın yapıl cağı yer 
gün , saat : Trabzon icr 
daıre&i ö ünde 12 · 11 - 934 
Pazarte i günü aa .. t ı 4 de 

1 işbu gayri menkulün 
arttırma iartnamesı 11- 10-934 
tarihinden itibaren 9j0 _ 1 54 
1Jumara ile Trabzon ıcra 
daır sin'n muayyen oumarc: s 
ında herke in görebilmesi için 
açıktırllanda yaz.ıh o!nolardan 
fazla malumat almak isteyen· 
lcr i~bu şartnameye ve 930 -
1154 dosya numarasile memu· 
riyelimize müracaat etmelicJJr 

2 - Arttırmaya işbr&\k için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey ak 
çui veya milli bir bankan2n 
teminat mektubu tevdi edile-
cektir . ( L4 .) 

3 - İpotek sahibi lac.ık~ 
lıl~rla dığer alikadarJarıo ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gay· 
ri menkul üzerindeki haklarını 
huıusile faiz ve masrafa dair 
olan iddalamaı i4bu ılin tari· 
bioden itibaren yirmi gün için 
de evte:kı üsb'l l rıle b'rlık· 
ı c ıı "y t "ze bıl qı le;· 

.. 
~~~~~-~~-------~----~·~------._.. ________________________________________ _, 

ri ic p ed r Aksi h ide bak 
ları tapu sicılle s b"t o'madık 
c &tıs b del n p yl şma
~nndan h'arıç ka ırlar . 

4 - Gö te11len gundt> r· 
thrm ya iştırak edenler arttır 
cıa şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu m lumatı almış ve bu 
nları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar . 

5 - Tıiyİn edilen zaman-
da gayri menkul üç defa bağ· 
rıldıktan sonr en çok arttı· 
tana ihale edıhr Ancak art· 
tırma bedeli~ muhammen kıy
metin yüzde yetmiş be ni bul 
maz. veya satış istcyenın ~ıa

cağına rüchani olan digcr ala 
cakhlar bulunup t bedel bu· 
nların o gayri men'kul ile lemin 
edilmiş alac.aldarınan mecmuu· 
ndan fazlaya çıkmazsa en çok 
atrttmun taahhüdü b .. k kal· 
mak üzre arttırma on beş ıün 
daha temdit ve on be ·nci gü 
cii aynı saalta yapılacak ut· 
tırmada, bedeli satış jsteycınin 
alacağına rücbanı olan dıger 

alacaklıların o gayri menkulle 
temin edılmış lacakl.rı mec 
muuodao f.,z, ya çıkmc şar 

tile, en çok arttırana ıhale edi 
lir. Böyle bir bedel elde edile· 
meıse ihale ynpılam z ve sa· 
tıı talebi dilıer. 

6- Gayri menkul kendisi 
ne ihale oluı~an kimse derhal 
veya verilen mühlet içıode pa 
ayı vermezse ihale kararı fesb 
olunarnk kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan 
kimse arı.etmiş olduğu bedel 
le almağa razı olursa ona ra· 
u olmnz veya bulunmazsa he· 
men on ~eş gün müddetle ar 
ttırmaya çıkarılıp en çok art· 
tarana ihale edihr. iki ihale 
arasındaki fark ve geçen iÜD 

ler için yüz de beşten hesap 
olunacak faiz ve diğer zarar· 
lar ayrıca hükme hacet kal. 
maksızın memuriyetımizce alı· 
cıdan tsbsıl olunur Madde (133 
satışa çıkarılan gayrimenkuller 
yukarıda gösterıten 12· 11 934 • Trabzon icra memurluğu oda· 
ıında ııbu iliove goıt~rilcn 

tbıma ş;:rtnameai daires~ode 

ıttılacajı ılio oluaur. 

İLAN 
Akcaabat icra memurla , 

tundan : 
Akçaabatta sandıkfı z.ade 

Ahmet aefendinin /. /. 934 
tarihinde iflô:•ına karar veril 
mış olduğundan mumaileyMe 
alocagı olanlarm bir ay .zar 
fında alacaklarını icra ve 
iflas dcıire•ine bıldırmeleri 

ve müflisi mamaileyhe her 
n"' suretle olursa ol•un borf 1u 
olanların bort;larını kendı•ine 

değıl ifltu dairesine getirme 
leri aksi takdirde mevduatla 
rı hükümsüz. olacagı ilan 
olunur • 

ZAYİ 
IS27 .ene•inde Trabz.on 

merkez. rüstiyeıinden aldıgım 
ıahadetnameyi kaybettim. 
) tmİ•mr .ııacakmdan eıki•inin 
hükmü yoktur . 

Ortahııar mahallesinde 
Aleybey zade 

Ceodet 

kapall zarfta 
bulgur mürıa-, 
kasası 
Satınalma komisyonu 
ri) asetinden 

Sarıkamış meıkez kıtaatı 
için kırk sekız bin bulgurun 
kapah zaıfla münakasaya ko· 
nufmuştur. 

ihalesi 23 - l O • 934 de 
salı günü saat 15 tedır • Te-
minatı 4J..! lira iıleklıJerin 
aynı günde saat 14,30 dan 
itıbaren teklıf mektupları ve 
temınatlarıJe birlıkte komiı • 
yona ve şeraıti görmek iste • 
yenlerin de Erzurum , Karı 
Trabzon satın alma kom'syon 
larıra müracaatlar iJin olunur 

1 iV 

• 
~öbrtci eczaneler 

Bu gece 
Şifa 

münakasa 
temdidi 
Defterdarlıktan · ' 277 lira l karnı bedeli 
keşifli Trabzon hıikumet ko· 
nağının ust katında merdiven 
karşısındaki bosluğun oda 
halıne ifroğmın yevmi mür.a 
ka&a•ında talip .ı.uhur etmedi 
ğ nden 15. 10. 934 tarihine 
k~dar bir hafta müddetle tem 
dıt edilmııtir. talip olanların 
bedeli keıfin yüzde 7 bufuğu 
nisbL>ı ude dipoz.ito akfelerile 
birlikte yevmi mez.kürde ,,oat 
on dörtte defterdarlıkta mü 
teıekkil komi.zona ile ıeraiti 

münaha$ayı Öğreamek İlleyen 

ler her gün milli emlak mü 
dürluğune müracaatları . 

Ev 'e arazı icar . 
nıüzayede .. i 

V,/ayet encütrıeninden 
ldarei Huıu•ıyeye aiı 

tlkfur çayır mahalle.inde 
nıaa hane bir kıta arazı 

icarı müz.ayc:ye konuldu 
27·lo 934 tarihine mü•adıf 
cumarte&t günü ıaat on dörtte 
ihal• olunacaktır isteklilerin 
Vilayet daimi encumenine 
müracaatları i/cin olunur. 

münakasa 
temdidi 

Defterdar iıktan 
kılo Nevi K M. 

20000 kuru odun 1 So lir 
Yukarida cirıı ve f'V&afi 

J'OZ.ılı yirmi bın kilo kuru 
odunun uakı münaka•aıında 
talıp z.uhur etmedı11i ue va 
haddı Layık 116rülmP.d16inden 
müddetı bir hafta temdit 
edilmıftır talip olanların 

) üzde 7,5 dıpu%ito akfalarile 
birltkte ıhale ~ünü olan 
13 - Jo • 934 Cumarted 
günü. •aat 14 de defterdar· 
lıkta müteşekil komiıyona 
Ue ıartn~ı.ıeyi görmek İ•tİ· 

;yenlerde her 11ün milli •m• 
lak müdürlüg(ıne murocaal· 
/arı 

Arsa müzayedesi 
Vilayet encümenindetı: 

Cemal Azmi bey caJJI' 
•!nde ldarei Hu•uıiyeye oa 
kiliıe aua•ı yirmi 11ürı ,,.,. 
adetle müz;ayedeye konultl' 
27·1o 934 Tarihine ~ü•aJ;/ 
cumarteai 11iınü ıaat on J/Jf' 
tte ihale olunacaktır i•tı~ 
lilerin vilayet daimi enca"'' 
nine müracaatları ilan ola,,-! 

1-IV 

iLAN 
Akfaabat ıulla lıukalı 

Hakimlitinden: 
Akfaabot tütün inhı"ıarlJ 

idare•i tarafından mtidJ,I 
aleyh Akçaabat kaz.a••"' 
Kalanima köyünd•n cıı' 
ofullarından Oımcın oll' 
Şükrü 1ün vari•i bab" 
Oaman aleyhine idarei •"., 
kadan aldıtı ava•dan in/a~ 
rlar idareıine müdcleoer J" 
üç,.liz; lira alacak davaııfl' 
apları duruım:ı•ında mu.JJI 
aul•yh Oımanın me.lıttl " 
ikametkôhi mechul kama 
dan noıı dauetiyenin iltl 
teblil edilmiı oe mumail•~ 
O•man mahh ·meye gelmıdj 
ve Jııruımanıo liyab' 
yapıma•ınQ ile mu.icar fi~ 
kararı uaraka•ının ha, 
cuu/ü muhakemel•ri K _JJ 
142 i : c maddel•ri mucill"i. 
ce ilanen teblif ine o• md~ 
leemenin 4 ll 934 tarila J 
tu:ıdıf eden pa:ıır ,a ,J 
faat lo n tali/cin• le~ 

uerilmiı oldufundan miid' 
aaleyh O•manın oalctı ftl 
Jdı.rde Akf aabaı •ulh hd 
mahkeme.ine 6elttı1 

oeya taralınclan taltcklı d 
dahi 116rıdermediti 11• to 
ilandan İtlbaren 5 pn ~~ 
ncla itiraz. etmedili talııf 
mahlcemey• kabul olunffl 
cafı malum olmalı 6f 
kevfiyet ilcirı olunur • 

Ya.ıı lıleri Müıl4r4 1 

BEKiR SOKOT/ 


