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MARSİLYA Cİ AYET·, 

Macar efir"nirı izah ve e zibi 
Ankara 14 ( A. A. ) Aa· 

karadaki Mac r sefaretindan 
tebliğ edilmiştir: 

«-Sebepleri ne olnr1a ol· 
ıun siy ai katiller sistemi ka· 
dar mac r miJletiain ruhuna 
nefret verici hiçbir şey mev • 
cut olmadığı halde macar 
matbuatının bilıttıf ak ve en 
kati ıurette telin ettiği mar -
ilya cın yetıni veıile ittıhaz 

eden bazı memleketler mat -
buatının macarıstan iltica 
ctmit olan birvat muhacirle -
rinin bu cin yetle alakası ola 
bıleceğıni ileri sürmek ıuretilc 
macarıstanı meıvl mev.kıınde 
&öıtermeğe çalıştık! ra anla • 
iılmaktadır. Avıupanın salim 
ve Dlutedıl ur surları taraf•n • 
dan o kac ar şıddetle arzu 
edden umumi sulhu tehlıkeye 
koy bilecek mahıyetteki bu 
m afur teşebbüıJeri 1 ük ef
kari umumiyesı huzur unda 
en k t'ı bir Ji anla reddetme· 
ie M c r scfaretı mcd:urıyet 
hı11etmektedır. Bu kabıl tah. 

rikatı hiçbir şüpheye mahal 
bırakmıyac k urette reddet.e· 
bilmek içın bu ene urfıoda, 
fslh kıka yüzlerce Hırv tın Ye 
diğer miUet m nsupJaraaın 
Macariıt na ve Avıupauın 
dığer memleketlerine ıJtica 
ettiklerini ve t brikiamiz ba -
rek ·ttin içtinap i•ıtıl mülte • 
ciler bukukund n istıf de et. 
tiklerioı tebattür ettirmek kifi 
gel cc tır. Bu muh c.rlcrdca 
bır gurup ıakin bir surette 
ziraatle ıştigal ıçin Macarıı .. 
tanda çılft!ık ve arazı kır ala· 
mxı ııe de iatıbap edılen 
«Janka Pusıt"'» mevkii Yu • 
2oslavya hükumetinın kana • 
tınca bucıuda fazla yakın bu~ 
lundugu ve bu bal kom~u 

emlcket efkari umu iyeıini 

car 
1 atbuatının 

E d . . ' n ışesı .... 
Butapeşte 13 ( A. A. ) 

m car ııjaa:::ı bildiıiyor: biitün 
mıc r nı tbuatı macariatanla 
marsılya suikastı ar ııoda 
münasebet tesis etmek iıte • 
yen tabrıkamiz habeıleri 
Def ret ve infialle reddetmek
tedirler . 

.. Azeır,, iAZcteıi «iftira ve 
yılan» baıJıkh mak.luin~e 
bcr beynelmilel hadiıe nıile• 
ıile macariıtaaa en imkinıız 
iftiralarda bulunmaia çalııan 
matbuatın bu betbabane •il· 
cadeleıiai protesto ederek 
diyor ki. macariıtaaıa maraıl. 
ya ıuilı.aıtile hiçbir aJlkaaı 
yok.tur. mültccıler macarııtaa· 
daa baıka memleketlerde 
olduiu aıbi Y•t•maktadular , 
fakat mcıele katledilen HirYat 
ııfi Radıcın . O&hı ve kral 
Alekaandır aleyhinde h~r 
11tm , krala kartı ıiddclli 
&inle dolu bir kıtabı Frauıızca 

endişeye düşürdüğü için Ma -
car hükumeti bu gurnpu, bu 

ıeaeain Niaan ayı zarfında 
değiıtirmiştir. 

Bu muhacirlerden bir kıs· 
mı Macaraahillerinde yerleşmış 
ye diğer bir . kısmı da başka 
memleket:crde me1ce aramak 
üzere Macuistanı terketmiştir 

Bu y k'a Yugoslav budu· 
duoda tak rrür eden ve hudut 
mıatakasında arazı sahibi 
çıftçıleriai ekıeriy ö:ümüyle 
nihayetlenen hadıseler üzerine 
macar hüli.ümetıoın mılletler 

cemiyetine şikayette bulunma· 
ıuıdan evvel olmuştur • Bu 
ııkayct üzerine acar ve Yu· 
&oıl v büaı.üınetleri arasında 
doirudan doğruya müzakerat 
baılamış ve ıkı memleket 
rasında hudut münakalatı için 

yeni ıtı!iflar aktı ıle ııetıce -
• lenmiştır. 

mütekabıl bir nlaşma 

rubu içinde cer~yan eden bu 

müzakerat eınssında Yugos -

lav hükfımetınıa Hırvat mül • 

tecileri hakkında acar hükü

meti tar f1ndan ıttıhaz tJılen 

tedbirlerden memnun olduğu 
tcıbıt ve mü abedc edılmış ve 
cıaaen o tarıhtenberı J:SeJı:rat 
hiik.ümeti tarafından macarıs· 
tan nezdinde hıçbiı flk yet 
•akı olmamıştır. macar maka· 
atmıa bu husustakı tam 

hüınünıyetıeune dehJ olarak 
maraılya facıasından pek az 
evvel macarıstaodakı temyiz 
mahkemeııaın Yugoslayada 
bir tcthıı hareketinden dolayı 
mes·ul tutulan k td Hırvat 
Pıeme in 15 ıeııe kürek ce
zası m hkümıyetıoi tasdık et· 
mit oJduiuou h tırlıatm k 
kifıdir.» 

I\1era~ımi 

Biab fi halit beyan kızı 
Şevket hanımla muteber tüc
carlarımızdan Oğuzlu zade 
Raaım beyıo büyük oğlu mü· 
aevver a"onçlerimizden Bürhan 
beyin nık b mer aımi dün 
saat 20 de belediye evlenme 
11alonunda ıeçkin davctlıler 
önünde yapılmııtır. 

Gt.nç , milncvver çiftlere 
meraaimdcn sonra büketler 
Yerilmiı ve kendileri ayrı ayrı 
tebrik edılmiıtir Davetlilere 
dondurma, ıiıara ye tekerle • 
meler ikram ı:iilmiıtir. 

Çiftleri •e ailelerini tebrik 
eyleriz. 

olarak bir FraHıZ tabii vası
taa:le neıredea Hir•at ıefi 
Pribiceviç gibi nice Hirvat 
muhaciri yaıamaktadır. 

"Ujoemzedeki • gazettai : 
milfterılerin yüzlerinden mas· 

keyl indirmek için daha nice 

f1111tlar ehmiıe gcçecektır 
diyor • 
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Fi.rd vsi 
i tif ali 

Firdevainio doğuşunun bi
ninci yıldönümü cuma akşamı 
Halkevı tarafınduıı parl k bir 
surette kutJulanmıştır. 

Saat yirıniden yirmi üçe 
kadar devam eden bu mera· 
simde •alimiz Rifat Bf. ile 
İran, İtalya ve İngiliz konso .' 
losla11, İran ve ,Türk ticaret 
münevverlerinden birçok zevat 
ve h nımlar hazır bulunmuş -
!ardır. meraaıme S ğır zade 
Hüseyin Avoı beyin bır nutku 
ile baştan rak sırasıle maarıf 
müdürü S ıt Nazıf ve Alayhey 
z de Murur ve lr n konsolosu 
F ehımı beylerın kıymeth nu • 
tokları takıp etmış , hatipl~r 
şıddetle lkışl umışıardır. 

r eski zamanlard--nberi 
Iranın ve Oıt ~ syanın tıansit 
ıskeJeıı olan 1 rabzonumuzun 
iktısaai a.hada oldugu gıbi 
kültür vadeıınde dabı dost 
ve ı:tardeş Iranla olan merbu. 
tıyetıni iÖStermek içm bu 
ıhtlf al pek güzel bir vesıle 
oldu. Mer ımı mütewkip çay 
ve bısküvi ıkram olunarak iCÇ 

va ıt k d r fayd la vakıt ge· 
çirıldı. lbtıfalde böylenen nu -

tukl r ır ıılc nefredılecektir. 

Cen 
unun 

zesı 
Pans 13 ( A. A. ) M. 

B rtu ... un cenate mercısıou bu 
gün hüzunlu bır hava ve bü
yü" bır kalabalık ıçınde ce • 
re yan t:tmıştır. I atıutun ko • 
nulaugu h rıcıye nezarelıaın 
sa th Hlonu sıyah kumrışla 

ve bır çok çelenlderle örtül • 
müştu . Kral ve kr hçe ve 
hükumet1erın muazzam ve a
yı ız çeienlderı rasında z • 
cumle Yugoslav, lurk, Japon 
ve aır çt:ıenklerı nazarı dık • 
k tı celbcdı) ordu. Keza hat • 

n:ı ""ıssıy taoı göstereıı miıte· 
vazı buketler knıyız. ed.ıimekte 
iaı. l aout kaldırataıktan sonra 
cen zc layı teşekkül ettı . 
Reısıcumbur M. A!bar Robıon 
Devıet reı lerının gönderdıgı 
tevk lade mumessıtıer, sefırıer 
heyetı mebus n ve ay n 
meciı ıerı, reı&ler, n zırlar ve 
ecnebı hükumetler mumesaıl -
Jerı, mıHetler cemıyctı miımes 

aıllerı ve m·uteaddıt heyetler 
cenaze alayı ıçınde &öze 
çarpmakta ıdı. 

Alay J:.nv lıte gelerek tab.ut 
çeleaklerı hamıl ve •ıyablaıJa 
örtu!u dört muazz.am siıtun 

üzerine haz rlanan mahaUe 
konulmuş, alayı teşlul eden 
z.:vat taoutun etrafında tanzım 
edıleo oüyük murabba ıek -
hadeki trıbualarda yer alarak 
M. DumerjlD deun bcyecaaıoı 
gızleaeie çalışan bir ıeale 
ırat eltıiı muheyyıç nutku 
dınlemışlerdir. 

Hundan ıonra M. Dumerg 
meaaı arkadaıınıa ceıedı ö • 
nünde hürmetle e&-ılmııtir . 
bır aaattan fada devam eden 
büyük bır aaker ieçıdınden 
ıonra tab.,.t Rlayı meraaımle 

Fnvahbn Senluı kilııc ine 
n•kledılmiı ve orada dıoI 
meraaım ya,ı>ıJmışhr • 

E i i 
• 1a n'f )apdJı, asıl, )e<lek azalar anlaşıldı 

Beledlye ırec 'min n bır gün İfincle bitti~inı " r ., pu•ulalarının 
tasnifine baş/ ndıgını ha':Jer ıu.rmi,tilı. b ugı.:n c e ta•nıf netice.inde 
oaıl rıe ye:lek ı.r.alıkl rı anla.şılan zatların adlarını bildiriyora:ı: 

Asll \zalar : 
Kadrı Mes ut, M hmu Mu -

mm er, Top 1 zade Alı Rıza, 
KeJef .ıade Mes ut, Kıtapçı Z. 
Mehmc:t, Be~ır Süıı.fıti, S raç 

zade Öroe , Serdar z de 

Cemıl, üsm r dayı zaae ~1eb· 

met, Muriitlıa :ı z de C .mal , 
Dok lor l ayıp Zublu, Dede 
zade Kimıı, Y by.ı reıs z de 
Zekerıy , Dodor Mehmet 
lbr hım, l:.cz~cı ti cı Zubtu , 

Do tor katet, Kazancı z de 
Huseyın, Faık.ı hanım, Sakıbe 

b nım, Do to Kazım, H tıp 
zade Nurı, mühendıs Salıb , 
K ra mehmel zade Huseyin , 
H cı b run z de H run, Ar· 

navut z de C\,;vdet, S bık va· 
rtdat muauıı.ı Osman, memış 
y zıcı z de Osmao, r ose zade 
Suıeymao, Ko50 zade Me met 
Rıza beyler. 

Halkt \ınde 

on r n 
Yarın akşam AJay bey 

zade nıt öey tanafmdan 
.. KadlD ve C.:emıy<.t" mevzu • 
unda bır konfer ns verı1ecek

tır. Kooteranıa aue ıle gıtmek 
mecbundır. -

\ an U lll rdarı 

Hukkı Le) ı ı l eşckküru 

Yedı y 1 n ocrı Tr~bzoo 

mcriicz n. .wuau ıı.;gıı v zıfc· 
sını ııy k " v muvutt kıyetle 

ıf ed n h: b '""" t rhaa Van 

deftercı ru~. t )lD edılen 

lsm ıl lı ~ ı ı.ey cum gunü 
y .n h r h t t. m.ştır· 

1 maıl b. ı bt..ye yenı va· 
zifeıerınde de muv ttakıyetler 

dılerız. 

IsmaıJ hakkı h }LiCD ıııhı· 
lai eden ve ır & y n beri 

tahakkuk muLiuru g Ç ve 
mukteaır b n. hrıu..ıL i zmı 

bey tar fıua vek t.ten ıdare 
edlfen merkez ı ucıurıugu· 

ne heauz kı ie t1&y.n c.oum • 

mııtır. 

lamaıl hakkı beyın veda -
aamesıaı şagıya derç edı • 
yoıuz : 

Y edı ıenedır kuc ğ•nd 
beıdıyen 1 ratJzonla V n cıef • 
tcrdarbgana t.ıyın•mı }iııtıek 

duy~utarıncı n oogaıı halkın 

ve « Y enıyoı.» gazetesıoın pek 
kıymettar olan kutJutam ları -
na karşı dcrın ıaygı1arımla 

teşekkur eder, yeaı vaı.ıfeme 

baııamak 0 uzere unutulmaz 
hatıralar ve dolgun ıevgde -
rimte ayrıl cagım muhterem 
Tr bzon h lkıyjc deger!ı ar -
kadathırıma teessurie veda 
ederek •C nd n ı .. viı ve hür· .. 
metlerımı ı arım. 

Vem Deft rdarı 
H~kkı 

• 

i <'dek Azalar : 
02uzlu zade Burhan, Kitabi 
Z. Hadi , Nemli zade Halıs, 
baci Hamdı zade Münif, Te • 
mel Nücumi , Yunus zade 
Tevfik, Sakı z de Kemal , 
K~laycı zade Harun , KefeJi 
zade Z kerıya , hacı Derviş 
a~a z de Kam 1 , Pulat oğlu 
Mehmet !') h, Doktor Abdul· 
kadır, l\.u dup zade HaJit , 
Bekır efendı zade Nıhat , 
imameci z. Rdık, hacıhüseyin 
z. Hamdi, Mabmutoğlu H kkı, 
mütekaıt miralay Hüaeyfo , 
hnci b t.p zade M. Emin , 
haci amiş zade Saffet, Ender 
zade Faık, ~ımsar Mthmet , 
Yunus baba zada Salah ttın, 
bpci hüsey n zade Ahmet , 
Çakır zade Veysel, Barutçu z. 
Arif, Yazıcı zade TemeJ, Dıh· 
kan zade Mahmut , Dışçı 
Cemıl beyler. 

Ha~an Bey 
B.m.m. 2nci reisi değerli meb· 
sumuz Hasan bey dün akşam 
Gülcem 1 v puru ite şehrimıze 
gelanş , 11krre ve vapurda 
karşılanmı§tır. 

.Fııı<lı ılıracatı 
T rabz.ou J l ( A A ) 

Atu6hıstarı eylül •onu ıa ka· 
dar ecrıebı memleketlere 14 
bın çuu.ıl 'f fındık ihraf 
f'dılmı,tır bu mıktar mıntıka 
iıtihıalının Üfle biridir. 

T ra ... on J 1 ( A A ) 
Bugu 1 Borsada on bin kilo 
iç ve l 92 bin kılo kabuklu 
fındık satıldı fıailar tereki 
etmektedır cuıar iıgelelerden 
az; mal gelıyor. 

• r enız 
Şampıyonluk maçları 

Samsund.ı karadeniz; birin· 
cilıgı maclarında tra:ıon 

' bırlcısi ıdman Ocagımızla 
Samsun bu incisi r rasinda 
yap,/an macta Ocaklılar 89 • 
uncu dah.rk ya kadar (lalıp 
ıken sor:ı dakıka da of.ayıltan' 
ha.kşız.ca ve tarafgıtlikce 
beraber/ık verılme.ı uzerine 
galıp takımımız. itiraz. ederek 
ş.:ıhayı terk etmiştir. 

T RE 
pıyangoı:ıu, kazananlar 

İst nbuı l l - tilj'y.are 
piyangosunun onyedinci tertibi 

alt. ııcı kef ıdesinde büyük 
ikramiye kazanan num.ıra1ar: 
birınc~ 2üo,.buyuk ıkre.miye 
200,ouo l r.ı ~H80 Numaraya 
353 numaraya 20,000 hra , 
9 • l 1 uu iD.ır ya 15000 lira 
21820 nu.maray lo,ooo lira, 
5563 numaraya Sooo lira 
980 numaray lSoo lira , 

9735 numar y ISoo lira , 
12594 numaraya lSoo lira, 
15271 num raya 1500 lira, 

19839nuaı.uaya 1500 lıra 
İJ bet etmiştir , 



SAHiFE 2 

"1 ÖZ TÜRKÇE 

Spor Dinçlik Veı:ir 

Y ııayan adam , acuna gel 
diii sıüaden göçeceği ıüne 
deiin kendine elveren bir 
ıpor yapmalıdır. 

ı Yaıımak teprenmektir, ölüm 
teprenmemektir. 

KımıJdanmayan adam yarı 
ölü demektir ... 

Durmaksızın dönüyor bu 
koskoc.mın acun, 

Ooa uyup dönmezsen ezilir 
olu:ıun un .. 

Y aı,nı başını almış ünli bir 
Otacı (1) çorlulaDır \2) obcı 
arkadaşları batına toplanırlar. 

Saylailarına (3) karşı ıoo bü· 
kümlerini (4) yapmıı olmak 
için ellerinden ıeleni ıeri ko· 
maz.lar. Hiçbir em'.n (S) aııi' 
( 6 ) •ermeyeceii ııra ıelip 
çatmııtır. 

Can çekiten büyük otacı , 
tanla baııutlarına (7) yaltırı • 
it (8) açmuı gözlerile baka • 
rak : 

Y aıadıjım uzun yıllarda üç 
bilyllk otacı tatııdım . Bunlar 
kimlerdir bilir mııiaıı? der. 

Bu ıori'I otacıları düşün . 
düılir , umuda diişfuiir ... Bu 
üç oh: cı içımiıde olaa &erek. 
içimızde iae baniilerimizdir ' 
bea miyim , o mudur , ötıki 
midir? bunu cançekişeain •i· 
zandan itilmek iater ve ıuıar· 
lar. Gözler cançekifeDin •i:ıı· 
oa dikilmiı, ölüm unutula: uı· 
tur • 

-E•et üç bnyn" otacı ta· 
aadım: Soaaakluuahlak, te•iz.lik 
ıpor .... Otactlar apııadaraua. 
bu, budur. bu llç ııı yıpabi· 
len adam, palsfl \9) önünde 
ett!meyea Ediıoa ı•bi, otacı 
öniade iiılmez veya pek ıeç 
we güç iiilir. 

Gea;lerimize ıpor itiaia İD· 

celiklerini anlatmak , yapılıı 
bıçimleriai göıtermek ıçin 
kentimize gelen Antruör Her 
Abu.bam'ı, gcaılerle konu .. 
ıurkcn dinledım • 

Elli yı şıadayım diyen bu 
ıpor pak1111nı, ben yirmi bet 

yaıında keatirebıl ) ordum . 
Hem ne yirmi betlık . P11mk 
bir yirmi be~lik dtiıl, ıporun 
çelıkleıtirdıği 11.pı11ğlam yir • 
mi betlik bir delikanlı. Oyun 
nedir bılmi) Ol'", •İilll, kahve 
ve çay içmiyor ... 

S ı= oru kendine bir as ğhk 

kaynıi• yapbj'ı gibi akça 
kaynaiı da yapabılmit. Törü

müz (10) , kimbilir ne denlü 
( 11) akça •ererek getirdiği 
bu a1>trecijrle bata ıporuııu 
yarda yaymak ve sailık kay· 

YENiYOL 
Pazartesi-Perşembf 

Günleri Çıkar 
Matl>aa oe idarehan.,i 

Usan •olcak 
Teltral: Trahun-Yeni ol 

ABO.NE ~ 
Sen•lifi SOO, Altı aylıtı 

300, 6f Aylıiz 115 luıraı 
NUSHASI 

4 Kunıştur . 
E•lıi d•lltılar 20 "'"""'' 
il• •atuı l $ Karaınır 
Ralcldmlar paa• tiıta 

tabidir. 

Cümhuriyet 
Bayramımız 

Ankara l 2 - - Bu seneki 
Cümburiyetin ilanı y ldönüınü 
bütün memlekette lrnvvetli 
~e derin derin akisler yapa • 
cık şekil ve tarılardıt kutlu· 
lanacaktır. 

Bu bayramın , inkı libıa • 
kökleşmeıi telkinleri iç ;n çok 
tesirli bir fıraat 11yan C. H. 
Fırlusı umu d idare h~yeti 
bir talimatname ile bayram 
şenliklerinin tafs lihnı teıhit 
ederek vak tın ~a bütüa alakalı 
makamlara ve teıkilitlar a 
yolJamııbr . Devlet teıkilitı 
tarafından yı pılacak tertipler 
için vekaletler emirler vermiı· 
tir. Bütün hazırlıklar için o 
nuocu yıJ bayramındakı tatbık 
tecrübelerinden istifade edi • 
lec•ktir. Her teıkil olunan ve 
ite bıtlıyau komiıyoalara •a
ballin en mübim amiri reiılık 
etmf':ktedir. 

29 birinci tetrin 934 poii 
Cümbariyetin onbiriaci yıldö· 
nümünü ber ıehir, kasaba ve 
büt[n halk tabakaaına anla -
tacak mahiyette canlı ve ter· 
tipli olacaktır. Her yerde tem 
ıillcr ve .koof er analar verile • 
cektir. 29 birinci teşrinde bıl· 
ba11a memleketin her yeı.n -
deki ıaze:teler,mecmualar her 
jünküoden büyük , renkli •e 
reaimli çıkacak , inlullp ·re 
inkılibın büyük kıymet ve 
ehemmiyetini anlatacak yazı· 
lar koyacaklar . Cümburiyet 
devti uerlerHe ıütunJarını 
ıüıleyecekiercUr. 

Tayyare Ct'mi yeti 

Hanımlar 
Teşkilatı 

Şehrimiz tayyare cemiye· 
tinin hanımlar teıkilAh yapı -
lacaktır. 

Cemiyetin f.ıbri re ıi fa· 
limiz Rıfat beyefendi bu yeni 
teşKilita çok yü1 ı ~k allka 
göıtermektedir. Beiediye teç· 
i;sınden sonra valimizin bat • 
kaalıiı altında hanımlar bılk· 
e•inde umumi bir toplantıya 

çairılacaktır. Tayyare cemi • 
yeti ba teıkilit iç:n hazırlık • 
ıara baıhtmııtır. 

nağı y• pmak istiyor. 
Bunun için , AntreD&rUn 

kentimize gelişi , bura ıoor • 
culuğu için aayah bir ittir • 
Ancak, nerde ıporcu , Derde 
ıporcuya kayıran eller ? .. 3Sbin 
kitiıi olan kentte 35 atlet 
ıporc u bulamayan a .. tren6r , 
ne için geldim diye dOtüon • 
yordu. Bir cuma rllnll, Oaov· 
luk ( 12) alanında (13) çoluk · 
çocuklu azlık bir bakanlar a . 
nünde ona f'!Çmeyen sözele 
ıporcu ıeace ıoyLnmuı olarak 
oyunlar g6ıteren antrea6ı il 
16r6nce utandım Ne •ardum 
daymazlak •e ne uyuıakluk ... 
Spor alanı bombof, kabYeler 
•• kıhYe ıibi yerl~r clopdola ... 

NUMAN SABiT 
Oınaan Ç•l•bi Oılıı 

1: Dolıııor, 2: Haıl11l1111ır, 
3: Cıt11ılarıno, 4: Vaail~, lı 
ildf , 6: Faytla, Tı TalelN, 
Şa/Url, 1: Nar, it •Maallint 1 

IOı H6lulmal , I 11 lt11Jor , 
12: C6mhuriJıal, 13: Mıy • 
d .. nmflfJ • 

YENi YOL 

~====-============================-=f , 
il ~~ Görüşler Duyuşlar '~ il 
~===============~ 

Ben Onoolakcuyum, cün • , . 
kü bana öz g.:icümtin deteri· 
ni anlatan odur. Ben, per • 
ıembe ••inüBalıt elemanları 
•rfiminde deterli ulu•umuz.un 
Aymalı kurumu türeaine uy • 
6Un reyueri,indeki önürmuini 
6Örünce içimden : Tanrının 

Tarlı buJununa en yüce ar -
mafa11ı olan J üce önderimiz. 
ala Ga:z.imi:z.e yaıa, oar ol, 
deme/den kendimi alamadım. 

O ne luuançlı, o ne öz.ençU, 
•önençli bir •oy•allılıydı bu 
'Trabzon aymalunın .. 

Herk~• lıentli aıülleüırine 

uymaı , /cim.eden aailkü 
danıımadan ellerindeki aeç · 
lıinlıi o• eleman adlarını bi • 
r•r birer 11• açıkaçııa okuyup 
iıtemeJitini fİZ.i~or, İ•tediti· 
ni bıralııyor .•. Ôz. İ•tetine 
ay· ra/t)aiç ç•lıin•i yapmadan 
IHı çok emele iıtiyen baiıta 

haılı.an O• eleman uçmelde 
6.1/ca hir erdemlik göıteren 

bu belil aymakının günenc , 
oe önürmeye idik olmasını 
dılerim. ( J) 

••• 
E u ıabala daireye 11~/ip 

ma•amın ba,ına olarar otur· 
ma:s mü.,•z:si teldıla iceri • 
11irdi ue elindeki tel.rafı a • 
z.attı. Tel11raf piyan•o mü • 

aiırlatünaencii. 152 71 no. /q 
bilet• 1500 lira İ•abet etti· 
fini bildir•n bu tel6ralı hi • 
sim mulaaıip Mu•a beye u • 
sattım:- Balıanı:s kimi'? •.• 
Detlim. Balııtr, •e eılci oaridat 
mfıaürıi O•mon b•yin of la 
A.zi~ b•ye. D.tliltten .-.onra : 
ban• çılımrf ltoJar HOindı'm . 

ÇünAıi, benim ıattıfım hilde 
iıabd dmui de benim iffo 
bir lııı&ıançtır .. 

a-~·n ,,, boıında Ja be. 
nim ıattıfına bil•te böyle 6ü· 
yücele ikramiye İ•abet e:tmiı · 
ti; bi:sim 6İf• ıan• gi,e1idir 
ouulam.. Dıtli.. T alıi ,.auer 
olan A:z.i.ıo hey• mutlu ol • 
ıan, 

*** 
Beletliye ıalonanda .... Giren 

çılıan; yo~an, fİzen 1 ••ı:en, 

tlolaıan, aro~an, ıoran , yan 
ba•a", yöntlen, önden, arlca· 
dan balıan , f iılı.odar , •inıi 
mulaaoereler, propa6ondalar, 

te,oikler, kadınlar , er/tele/er, 
polisler, aiuiller , fırkacı/ar , 
nam;Z.et/er , ıeyirciler çeıit 

çeşit, gurupgurup, taraftara/, 
hıaım akraba, eıdoıt İn•anlar. 

- Ben böyle olacatını bil· 
seydim, beni böyle çizecek -
lerini, ba 'la böyle yapacak • 
/arını tohmin edeydim b•n 
bılirdim yapacağımı .. 

- C zvdet bey, un de 
biz.imlıinin koluradan mı•ın? 

- Bari aleyhimde lcendin 
çalıııyoraun baılcalorını 

teıvik etme; avıptır ! 
- Yahu beni cofu ciz.i"or. , , ., 
- Doktor mu çiz , 6elip 

baıımıza dert at;acaklar , 
temizlik yaptırmaya kalkı • 
ıacaklar .•. 

- Onu tanımam çiz. , bu 
iyi adamdır kal•ın, oda lıi•? 
çiz • O iıe yarar, lcalıın .. 

- E kız biz.im .... Ha1tım• 
dır, çfr.ma .. 

- O, beyefendi koca li• • 
tede yalnız bir kiıi ç izmıı • 
•ınız .. Evet, o, Fifılô.n "'aman
da lao,uma gitmeyecek bir iı 
yapmııt< da ... 

- Kimlere reyini veriyor· 
•un ? 

- Kimı~ni'I hatırı kalma
sın dıye h .. p•ine ... 

- Siz. itim/ere reyinizi o• -
riyouanuz. ? 

- Birbir ine rakip olanlara .• 
- Ben mi Jeimlere reyimi 

verdım, ben bütün doldlırlara, 
ue lıalbarun yüzüaelr.iler• • • 

Or.un için reyler bu tJ ınla 
miltelaailf oldufu içindir /ci , 
ta•nif iki üç gün •iıraü .• 

Mamaafıla ba HÇlci bence 
tam bir uç ki oldu .... 

CEVDET 

(1) AaovJuk: Cümhuriyet , 
Balığ: Şehir, U!us: Halk, Mil· 

let, balıi kurumu : H•lk fır • 
kaıı, te.şekkülii, cemiyet. Tilre: 
Pre111ip, Önürme Tarakki , 
budun: Mıllet, Armaian: He· 
diye, Önder: Lider , Kıvanç : 
Zevk, sevinç. Özenç: Gıpta, 
Gönenç: Saadet, Soysal: Me· 
deni, Uıülkü: Fıkir, Çekingi: 
Tereddüt, başkan: Reis, Ôıkü: 
Hususi, Seçkin: Mumta:ı ıüıi • 
de, idik: Sahip, Erdem: Fazi· 
lct. 

GAZİ HZ. NAMINA 
Dost Yugoslavya kral.nın 

cenaze merasimine iştirak .• 
Ankara 11- Kral Alekaandir Hı. nin cenaze meraıimiade 

Reiıicimbur Hı. ni tcmıil etmek üıere hariciye vekili Tewfik 
R1itt0 beyin refakahnda bir heyt-t bulunnuiubalde BeJırata 
laareketi takarrllr etmiıtir . 

Fransada sıkı araştırmalar ! 
Pariı 11 - ıübeli Yugoıla•y• tabaaının evluinde araı • 

tırmalar yapalmıtbr. Eie ıeçlriJPn blltiln evrak hakimler mari • 
fetilı tetkik edildikten ıonra m11bilrlenmiıtir. 

Katilin maksadı ne imiş ! 
Belırat it - kralın katilinin lıG•iyeti ile takip ettitl 

•akııt heniz nıubla anlatılmıı dıeiildir, bu cinayetin Mald • 
donJahlar tarafında• irtiklp olunduiu zahabı en çok takarrlr 
ıdeD bir ri•a1et balladeclir, 

Fransada istifa ve azıllerl 
Paria 12 - Oaltili1e natıra M. Sarrüt iıtifa etmiıtir • 2m • 

ılyetl umu•dye atldlrl M. Bırtlaioa ile Beuclaeı Durbıae pıl • 
feıi ıı!edılmiıl•r4il. 

1 

( ·-------- __ ..>--, 
Ga ~etele:t 
~ra.sı:rı.d.a 

'- ----- __.,......_.) 
Alfıom- Dilılıat ettini~ ,,.;, 

l•tanbalaa en fOlı lıullanılo• 
/c,./ime «ihtikar»:.. dtr .. 

Y f'niyol - T rabz.onda J. 
it.iç lcullanılmayan lıelimedit 
o ! 

Alııam - Su mea'•l••i .• 
Yeniyol - Biz.im İfin , •• 

z.üncir der•cede bir iırir il•• 
lümya, ıimdilik 6ir damla • 
•ında yüz. ilin/erce milı.ro, 
taııyan bir D•tir•entl•,. 
çir/uibımus ocar lei , aa..ıb 
elcHriyetin İf maıine tle •• • 
nuluyor,, lcullanma•ına do I 
Akıam -Belediye intılaall•• 
Yeniyol- /ve fOlı az.4tı1 • 

nız. ba iıi yahu: Biz. bir .,_ 
İf inde •ardılı ıarmaladılı ' 
oldu, •itti ! 

Valtıt - Altı pntl• yU 
bin l•tanbulla rey oardi .. 

Yeniyol - 6&atl• d• bit' 
•ünde 451J ! 

Vakıl - ln11illara lııitf• • 
•İnde ba ıen• , d• oar~ 
maıraftan f a,;la .. 

Yeniyol -:-- O da diıırin• • 
lecek ı•Y mi, ma•rafı bır,., 

çofalt•ınlar, biıtfe teoa:ıiull 
lae111I olur ! 

Bir tekzip 
Lodra 13 -

maslahatgüzarı Marsıly 

faciasında Macariıt 
şu veya bu surette me 
haldar olduğuna daİi'. 
dolaşan §ayıaları kaL' 
surette tekzip etmİ§tir. 

M slahatgüzar bu 
nayette tugoslavlar 
ba§ka bir milleti met 
haltlar gö~termeyi isii 
daf edeu haberlerin A 
rupanın sulhu için za 
rarh ve tehlikeli olaca 
gını ilave etmİ§tir. 

Yunanistand 
intihabat 
meselesi 

Atina 13 - Si 
\·aziyet kat 'i hal sahaat 
na girmiştir. Korparas 
yonlar t4rafıodan inti 
hap edtJmjş olan guru 
mensup ayandan onyee 
zat Reiscümhur M. 
imisin VfDideo intih 
için re~ vermek tekli 
f inde bulunmuılardır • 

Reisiciimhurun tekr 
intihabı bu suretle· to 
min edilmiı, mebu 
meclisjoin fesbt fay 
sız bir gelmi§ ve nor 
\larlamento hayatlll 
devamı imkio dairea · 
gi-rmi§ bulun·ayor • 
halde Çaldariı hü.ku 
ti ihya ve imar ı;y 
ne devam edebilecftk 
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istanbulda merakh maçlar ... 
idmanocağı Samsunda galip, .. 

Karadeniz şampi -
yonJuk nıaçları ıçın 
Samsuna giden Trab~on 
İdrnaoocHğı , Samsunda 
ilk maç yaptığı Gireson 
takımına 2 - O galip 
gelmi§tİr. 

Yarın Trabzon -Sam
sun ınaçı ) apılat·aktır. 

lstanbul 12 _ Bu gün 

iıtanbulun üç sahasında çok 
meraklı spor lilünteni yapıl • 
mııtır. 

Beşiktaş feref ıtad.nda 
Türkiye futbol birincilıği grup 
nıüsabıkaları, Taksim stadın· 
da Galat~aaray · iıtaobulıpor, 
Fener ıtadında Vefa - Süley
.mıaiye takımlara kartılaşmış· 
tar . Şeref stadında ya palan 
g•up birincilılderi müsabaka -
sında tahmin mülabazatlar 
hilifına Bandırma şampiyonu 
Balalu sir şampıyonuou 3 - O 
Jıenerek tasfiyeye uğratmıştır. 

ikinci oyun lıtanbul şam -
piyoau Beşiktaı Çaaakkele 
tımpiyonu ile yapılmııtar • 

Maçın hemt!n ilk dıkıka • 
ıındı ilk i(olü atan Betiktaı 
temamile bakim bir oyunla 
rakibini 6-0 yenerek müsa • 
baka haricı yapmıfbr· 

Son müaabaka Bursa- Ko • 
caeli fampiyoaları araaında 
znkli bir çekitme halinde 
denm etmit ve Bur11nın 1 · 4 
l•libiyetile neticeleamittir. 

Taksim ıtadında oldu'-.ça 
kalabalık bir halk huzurunda 
oynanan Gılataaaray-iıtan • 
bulıpor :maçı zevkli oldu. 

Galataaaray takımı ıu ıe· 
kılde idi : 

Avni, Faruk, Lütfı, ibra • 
bim, N.lıat , Kadri , Necdet , 

Münevver , Ruıh , F azil , 
Dan yıl. 

lıtınbulıpor takımı da şu 
tekilde idi : 

Lütfi, Sabih, Samih, Nev -
ıat , Hasan , F ehri , Orhan 
lımail, Orhan, Enver, R~tat 

Hakem Baara bey 

Oyuna tam 11at 16 dat 
baılıudı. ilk devrede her iki 
takım iıol yapabilmek için 
çok ç•lıth, fakat yapılın bü
tün aayretler beraberliji boz. 
madı. 

ikinci devre baılırbaıla • 

maz Galatasaray biraz daha 
hakim görünüyor. Açıklar vas· 
tasile tehlikeli bücumler ya -
pıyorcu. 12 inci dakikada is· 
tanbulıpor aleyhine bir konıcr 
oldu. Nccdetin attığı bu kor· 
nerden lbrahim Galatasarayın 

ilk ve son sayısını yr; pta • Bu 
golden sonra oyun daha ıert 
bir hava ıçinde cereyan etti 

ve oyunun sonlarına doğru 
hakem istaabulıpordan Rcşa1 ı 
ve Galattt.aaraydan Faruk'u 

çıkarmak mecburiyetinde kal· 
dı. Yapılan bütün gayretler 
neticeyi değiştirmedi ve oyun 
1-0 Galatanrayın galibiyetıle 
nctıcelendi. 

Birinci takamlar maçındE D 

evvel yapılan ikinci küme ma 
çında Topkapt Beylerbeyini 
5 -2 yendi. Galatasaray-is -

taab"lspor B. takımları maçını 
da Galabsaray 1 4 kazandı. 
Galatasaray - istanbulspor 
genç takımları ise Galasara • 
yın 3 O ialibiyetHe bitti. 

Fener ıtadında Vefa-Sil· 
leymaniye takımları 9:~4-935 
ıeneıi lik maçının ilk müaa • 
bakasını yaptılar. Vefa takımı 
ıu şekılde iJi. 

Halük, Saim , Süleyman , 
Hiiıeyin, Lütfi, Latif, Ahmet, 

Mubteıem , Muıtafa, Enver , 
Kadri. 

Süleymaniye takımı da f D 

tekilde idi. 
Necati , Necdet , Sabri , 

Recep, Bülent, Taras, Süreyya 

Daıniı, Ali, lskendcr, Hakkı. 
Hakem Cafer bey. 

Oyuna nat on altıda baı· 
!aadı. ilk devre 1 -1 beraber· 
lilde bitti. ikinci devrede Vefa 
bakim bir oyunla 3 iOl daha 
yaparak oyunu 1- 4 i•libi • 
yetle bitirdi. Vefa ilk devrede 
bakem tarafından çıkarılan bir 
oyuncuıu yüzünden ouyun on 
kiti ile oynadı. ikiuci c' C'•ıede 
Süleymaniyedea de iki oyun
çıkarmak mecburiyetinde kal
dı. Maç umumiyet itit-arile çok 
zcvluiz. ve ıeıt oldu ve Sü • 
leymaniye birinci takımlar 
maçından evvel ikinci küme 
maçlarında Kaaımpsşa Hilali 
2--1 yendi. Vefa - Süley -
mınıye B. takımlara mKçı be· 
raberlikle bitti. Vefa - Süley -
maniye ienç takımlar maçını 
5 - O Vefa kazandı. 

Fırka kongrelerine davet 
C. H. F. ~lPrkPz nahiye Rdsliğinden : 

. ıs tefrinie••el 934 pazarteıi güan ıaat 19 da Boztepe •e 
Ycnıcuma 16 • 10 • 93• ı .la aU:ıü Hat 19 da Gazi J>llfa ve 
çömlekçi 17 • 10 • 934 ~arıamba ınnü 1aat 19 da iıkender paıa 
•e kemerlnya 18 - 10 • 934 perıembe illoü saat 19 da çarıı ve 
Cümb11riyet 19 • 10 • 934 cuma filnil ıaat 19 da puarko:pı ; 
lımetp•f• 20 • lo • 934 cumartui Sf6n6 11at 19 da yalı, kavak. 
meydan 21 · lo · 934 pazar ifilnü aaat 19 da eskıhiaar ve bab· 
çecik 22 • lo · 934 puartrıi aünij aaıt 19 da Erdoğdu oc· k 
llongıeleri fırka biuaaında ıktolunıcığuıdt n mu~Or oc.akiara 
lcayıt1ı aıı arkadıılarımız:n teıufieri rica o'rrnuı. 

YENIYOL 

Fransız 
T orpitoları 

İstanbul il - Gepargue· 
pard le Kesar co;saro isımli 
iki F ranıız destrovayeri bu 

sabah limanımı:a gelmişler ve 

sahil bataryalariJe mutat se • 

lam topları teati ettikten 

sonra Galata rıhtamıoa yanaş· 
mışlardır. 

Gemilerin limanımızda 
bulundukları müddetçe yapıl • 
ıoası kararlaşan programdaki 

ziyafet ve. ıüvarelerden matem 

dolayısile vaxıeçilmiıtir. 

un münaka
sasası 
satın alma komisyo

nu riyasetinden 
Samaun Garnizonunda 

bulunan ııc bulundurulacak 
olan kıtaat ve müeua•atın 
bir Hnelik ihtiyaçları olan 
360000 kilo una,;a yeomi ih· 
ale günü unura beher kiloıuna 
teklif edilen lo kuru, 7 o 
ıantim kumandanlıkca galı • 
görüldüaünden yeniden on be, 
gün müddetltt: ve paz.arlık 

ıuretile alınmaıına karar 

verildi yeomi ihal~•i 
14 lo 934 poz.ar günü aaat 
14 dedir taliplerın ,eraiti 
anlamak üzere ht>rgün oe 
her münakaıaya i,tirak ede· 
cekleri o gün muayyen aaat
ta lıom;•yonumu:za da müra· • 
caatları ilan olunur iV- JV 

ıcar müzayedesi 
Vilayet encümeninden : 

Muhittin mahalla•İnin yeni 
ao~ak meukiindeki idarei ha· 
auaiyeyc ait 8 oe 1 O No. lu 
demirci dükkanı mü:z.ayeJeye 
konu/da. 27 - /o • 134 tari· 
hine miı•adif cumartui giınd 
•aat on d6rtte ihale olana -
calrtcr. İ•telrlilerin vüayet da· 
imi •ncümenine 
ilan o/anar. 

müracatları 

111-JV 

Odun 
münakasası -
Sutın alma komisyonu 
ri yasetindt:n ; 

Erzincan l • l • 9~ 4 
6Ünii ihale mukarrer ike,.n 
talibi pkmayun 48000 kilo 
fam oduna 1 ... 11 • 934 de 
kadar fıkacalc talibine ıhalc. 
cdılm•k üzere paz.arlıta f8V· 

rilmiıtir. 630 lira teminat 
talibinin ba müddet zarfında 
komi•yonumu.za mfiracaatları 
ilan olunur • /J - J V 

Arsa müzayedesi 
Vılayet encümeninden: 

Cemal A;r;mi bey cadde· 
•!nde lciarei Huıu•iyeye ait 
lciliu ar•aaı yirmi atin mil· 
ddetle mü::aayedey• lconaldu 
21 la 934 Tarihine 'ftÜ•adil 
cumartHİ ıiınü ıaat on d6r· 
ıt• ıhale olanacalctır iıtelr 

/ilerin oiltJyd daimi •nc6me• 
ni.ıt mür:zc:Jatları ildn olu.ıur 

il- iV 

SAHİFE 3 .. 

·r' 1 • 

~r: rı ve soğ..ık a lgınlı ~ını geçirecek 
'•ir ilaç is1crken, daima bu sözleri. ha· 
tırlayııuz : Alacağınız mal, hakiki olmalı. 

v , ; 

Erzak münakasası 
Satın alma ı,pmisyonu ri) asetirıdrn 

- Erzincan g·rnizonu için üç kalem erz k ıbtiyaca nıüna· 
kuaya korulmuş c ns ve mıktsrlz!ile ılk t «.> miaatlara_ ve. müna: 
kasa usulile g'inü ve saatlara aş gıda y zılqı ı ştır. tal plerın şar~ 
namesini görmek için her gün ve münakiis ya gire-cekler şenıt 
dahilinde ihale güoü .ve saatında komısyonumuza a:ıüra.caat 
etmeleri ilan olunur. iV iV . :. i 

Cinsi ki 'o te· lira k. ihale T. Saat Münakasa . .; 

Sığır-;ti 8'000 911,25 20·lo·934 onbeş kapalı zarf 
Un 315000 '2953, 10 " ,, " Qnaltı " 
Sade 1afı 10800 631,50 • " J> onyedi » 

• , ı' 

Un 
münakşsası 
Satın alma koınisyonu 
riyasetindPn : 

Bayburt Kıic!citının bir 
aenelilr ihtiyacı olan 390 bin 
kilo un kapa ı zarf la ekailt: 
meye konulmuıtur.ilk teminat 
ilr.i bin ~Ü~ yctd,i1:beı liradır. 

_ ihale ~ 5 • ı . !e,rin 934 
perıembe güııü •aat {5 tedir 
,artnameıi görülmek üz;üre 
/aer gün taliplerin muayyen 
ıJakıtta komİ•yona müracaat· 
ları ildn olunur· 11-1 V 

kapalı zarf_la 
bulgur müna
kasası · 
Satın alma k oıni~) onu 
riyasetinden 

Sarıkamış merkez kıtaatı 
için Itırlı sekiz bin bulgurun 
kapah zarfla münakasaya ko· 
ıiulmuıtur. 

ibalea1 2~ • 10 • ·9~4 de 
sah srOnü sut 15 tedir • Te· 
miaab 432 lira isleklılerin 
ayn' günd~ saat 14,30 dan 
itibaren teklif mektupları ve 
teıiıinatlarile birhkte komis -
yona ve ıeraiti görmek iste • 
yenlerin de Erzurum , Kars 
Trabzon satan alma kom· yon 

larıra mü:ncaatlar ilfin olunur 
Ul -. lV 

. , .srt>is~ · _. 
mü kasası .. - ·~ 

satın alına komisyonu 
riyasetinden 

)' 

./ 

Küriıa)ı cihe~ .. A•ketiyil~ · .. ~' . ... 
· ıJeril'!\eh ve ima!iyeai mütea• ,.. 

hhite · ~it olmak ,artiyle 
Er:z.ınc.a~ askeri orta melıt#p .ı 
için İ.~P.ıf:Qsiyle birlikte (25o~ 

· takım )ahili ilblıe alehl ,, 
• ·ı. -~_ur{,"",. aurette müna~aıçıya ua:ıo 

edilmi.,tir muoakkdt tdniıfat .T ',. 

(80)° liradir . . talip · olari~I t. 0 

ıcırtria·meyi ... oJ;timak ·;çin • 
her 11un ve her · intınakaaaya 
girecek.lni~de iha1• g6nii 
olan 2/-lo 934 'perıemb• . : 
günü aaaf 15 de komF.%rru• ; · : 
muza mura·caat ~imelrı ' ilan . ~ 
olunur. • iV - iV ... 

Keru -yonca. r 

müc kasası 
Sati11al m~a .komi ·5 onu · ~!' • • 

• .. . ... # .. • .. 4 f 

ri y.al'\etin<len, ~:; . · . '· .. · , 
Errim:an· ıarniı:onu'• ı~ın -s:.: 

iki şartname parti:tina ~:eı[or, :- • , 
mıı 1SO ft ıu 6irrdM -JffOlJ80,. ~4. 
kuru., Amı.t" jı~nca ·~&tr.J ();:.934 ,.; 
s lı günü 1 'idtıt ~ IS ~ .17 ~d,,. ı. 

1 

ih .Jle ed bnck üzere ctc?ıiı ımü . . , 
nakoıaya ko ftlfowilutı · . "lilılc • ~ 
teminatları B93 ·ltf'"I . rs ••r -:; 
kuruftur. Şartrla~sffliıt 'b/nm . .,. 

m ak içlfr~ iU~ iiıiinalıaya 
.girmek" için; gitti ~tıô-tlarınc:Uı r 
tım inaılarile birlikle ·ıu;mia· · T 

yona ııte4ıeriıı 'mura-caatltırı -·: 
illin ofn'nnr. : -::ı1..:..1y . ·fr. .. ' . . . 

.. 
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YENIYOL 4 SAHIFA 
t ıi!ıt 1 

, • 
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JH YENIYOL MATBAA ve GAZETESİ~~~~~. ·Pnl 
. ı UZUNSOKAK KONAK CAMİİ KARŞıSINDA , POLİS KARAKOL~,~, .. · ı 
., . YANINDAKİ YENİ .YUVASINA TA 1 iŞTiR. ,,_, . 

1 11 

Bu 1na, baca::i~1!~.!ü~! olorak kendiaiai - baa işleri 1 
mut.terem karileri•"' an:etmektedir· « Yeniyol ,. •e Resmi dairelere. müt·sseselere, bankalara , ı 
c Yeaiyel » u1a -1oluna ait her çeıit dilelderiaizi ke1adiaiae tüccarlara, şirl t~tlere ait her çeşit defter , 1 
bilciirmiz · cetvel, makbuz~ cek, zarf k:tğıt başlıkları 

YENİYOL kartvizit vesaire en güzel şekil ve en uygun 1 
latecliiiaiz kadar ıizin i~in Terimli olmai• ~alJıacak 

Halk Ye Memleket için çok Terimli ol•aaı İçia, İçiaiıuiea 
ıeçea arzu Ye dilekleri de aizden bekliyecektir. 

Şahıiyata iHşmiyen , cemiyet için faydalı olan bütün 
dileklere YENlYOL'un sütunları açıktır . 

fiatlarla bas1 lır ve ciltlenir . 1 
Uzak yerlerden verilen siparişler hemen 

yapılır ve g<>n<lerilir. 

TELGRAF' ADRESİ : YENİYOL • TR razoN 

~ .... ~~"'!- ="' ·------------~~ --------------~~ -.~...11 
iLAN 

ftnıM· ~cra me.1ıuar!u;uacian 
• <: 

l\çık· artırma ile panJ.• 
ıe•rllecek• faJri me•k•l•a ae 
elMj•, v" 

·- .. O~ kit'a tiila ( K. ıaı i 
l29"tara•· •• 279 - J.10 •• 
T.' et•el .140 tarila Ye .19 ye 
...... ~t 3JS tarita •e ız ı •• . 
••ntra kafl\b ) 

GaJri •n'luıllt '"'1.iadu, 
~-·.ewki. ~alaall~ , sokaiı 
aa•ar•il. r. 

frabıeau TM kari1ui. 

· ~· 1 ~1'dir eluaa kı1aet : 
· 19 ... arada ka1ıtb tarlaya 
~~] 'lira we 121 •uauada 
ı:&,.th ~l•J• ( Seo) lira •e 
22' - 2So naaarıcla ka11tla 
ıaMp [600) lira. 
• · ArtbflU•• 7apalacaiı yer 
rl• ·• ..at : Trala:ıoa icra 
.Wrai ıalH• ıs · ı ı . 9S4 
p.,.._ ... rlal ... t 14 ... 

1 - lfM ı•Jri •eak.&la 
.mr-• ~ui ıs- 10-934 
tarilaiadea itiHn. 1265 
• ara ile Tra~ iera 
.W.eli•i• ••a11ea ... ara ı 

·mtla &.erkuia ılrebil•eai i~ 
Afi&brllhcla yuala elaalarclaa 
fUI& ••16 .. t alaalt İmteyea· 
JU iii- fArla .. •Je " 
12'5" -.,. aH1ar&1ile •ema· 
riJetWliıe •iracaat etaefülir 

: 2 - Arttarma1a ittirak içia 
yakar~• yaah kıymetin Jhcle 
yedi ba~ak aiıbeti1ade pey ak 
~- yeya ailll "ir baakuıa 
tmiut aekt.ba te•cli •tiile-
eütü. ( 124 ) 

3 -:- lpetek 1alıibi alac•k· 
lalarla diiet alikaclaılana •e 
irtifak laaklu ıalaipleriaia ray
ri ••akul li&erilldeki lıaldaıuu 
~-••'• fai& ye aurafa dair 
.... idclaluuu it'-• ilU tari· 
lt•tlea itibarea ,U.i sla içia 
th enala •la~ltelerile IHrlik
te •••1lri1etimize . WWirmela· 
n icap ... • ~- laalcle lad 
lan tap• licille altit elaacWı 
ea .. bl ltedeliaia ,.,lat-a
llaclu laariç kabrlar • 
: 4 - Glderilea shcle u· 

ttlraaıa .it~ •Maler arttır .. tuta..... --..... 
ııiaaUI •• ra••b aı... " n 
M!! ,.,.!;.)!Mı ıt•ır•• 

ye itibar olunurlar . ·. 
S - T a7in edilen ı.ama•· 

da ıayri mea~ul üç defa b·~
rıldıktan ıonra en çok arttı
taaa imale edilir. Ancck art
brma bedeli muhammen kıy· 

metin yüzde yetmit betini bal 
maz n.ya 1ab1 iateyenin ala .. 
caiı•• riichaai ola• diier ala 
caldılar buluaup ta bedel ba
alarıa o r•Jri menkul ile temia 
edilaiı alacaldanaıa mec•ua
acla• faz.laya çıkmaua en çok 
atrtbraıa taahbüdii bakı kal
••k &ıre arttırma on beİ füa 
clalaa temdit Ye ita beıiaei ıl 
al aJaı ıaatta yapılacak ait· 
tar.ada, Dedeli 1atıı iate7eiaia 
aJacatıaa rllcbaaı olan dijer 
alacakblarıa o ıayri meDkulle 
temia edilmiı alacakları mec 
maucla1a fazlaya çtkmak ıar 
tile, ea çok uttıra•a ihale edi 
lir. Siyle bir bedel elde edile
•eue ilaaJe 1apılamaz Ye ıa• 
laf talebi dqer. 

6- Gayri meakal keadiıi 
•• ilaaJe eluaaa kimH derhal 
•e1a Yerilen mtilalet lçiade pa 
•JI ••raeue ihale kararı feıa 
ol-arak keadiıindell eYYel 
ea yllkaek teklifte bwuaan 
kimae ar:ıetmit oldui• bedel 
le alma;a razı oluraa ona ra· 
u olmaı Yeya bulunmaua lıe
aea oa :,eı ıün müddetle ar 
tbrmaya çıkarahp en çok art· 
tıraaa ihale edilir. iki ilıaale 

araaıaciaki fark Ye ıeçen ıüıa 
ler için yüz de betten beup 
oluaacak faiz •e diicr zarar· 
lar a7raca bükme bacet kal. 
•akııun memuriyetimizce alı· 
cıdan tabıil olunar.Madtle (133) 

1alıp ~·karalan rayrimenkuller 
1ukarıda ıösterilea lS 11·934 
Trabzon icra memurluju oda· 
aıada if 9u iliıaTe 16•t~rilea 
artırma prtDameai daireaiade 
ı aWacaia i.IAn olunu. 

,. .. - .• ~ 
Nöhetci ecııaeler 

Bu gece 

Şifa 

!:5.ia~fa!5ıii1;~~ii!f~fj 

~' ı . 
TUHAFE MAÖAZAS 1 

. 
Metanet, -Zerafet ve Renklerinin solmamasile tanınmış harir lim:ltet 

fabrikası jpeklileri l'rabzon 'e havalisi u1oum satış yerini ziyaret ~ 
edenler her şeyin en ucuz ve en sağlamını bulurlar 

f 
~ 

Ticarethanemizde her nevi tuhafiye fantazi manıfatra eşyası : 

MANTOLUK, ROPLUK , KADIN KU• 
MAŞLARe, ÇORAP, F'ANİLA, GÖM• 

LEK , PiJAMA VE SAİRE ... 

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

Her ç~şit parfünıöri, Losyo.J, Levanta, pudra, krem 

acele sathk 
Ev 

Tclı.ke malleıinde t&Jk•im 
cadeıi iıserind• fener f ikmaz 
ıokafında deni%e naz.ır ü.t 
lıatta 6~ oda hir •ofa ve hala 
alt icatta ilci oda mutbak "e 

• clektirik tui•atını haoi bir 
hap hanenin temami acele 
ıatlılctır teliplerin Trabzon 
aıliye ce:ıa malaakemeai sabıt 
lıatibi leyai otlu Kenan 
Hiı•nü elenJiy• mfıracaatları 
ildn o/unar. 1-JV 

İıkele tamiratı 
Münakasası 

Vildyet cntlınteninclen: 
Trabzon )'Olca iılıeleıi 

tamıratı münolıaıoya 'lconulda 
J-11- 934 tarihin• müıadif 

eamarteıi -'nü , ıaat 14 de 
l 11ıle o!anacalıfı,. 

1-lı/ 

İLAN 
Gerze adiye mahkeme• 
•inden : 
Gerze inhisarlar idareai 

namına baı memuru Nuri bey 
tarafından Geı ze Sabik tütün 
idarceı memuru trabzonun 
orta hısar mahalluinden altı 
zade osman aleyhıne afdılı 

taz.mim.;ttan loo lira 62 kuruı 
alacak Dava•ının Gerze sulh 
Hukak mahkeme•i11de ;ıapılan 
duraşma•mdn mumaileyh 
O•man be"'in iltamctkdhr 
mchul b•lundutu ue namına 
teblitat yupılma•ı yıi:&ü.'I -
den mahkeme talikten talila 
aıramakta oldutundan daoaci 
idare memuru tarafından 

ildnen teblitat yapilma•ı talep 
olunmakla mumaileyhin 
3 - il- 934 Cumarte•i KÜnü 
•aat lo da mahkemesi icara 
kılınacatından tarihi mea/uir• 

da bi~z.at gt!lme•i ve ya 6 ., 
oelıil 6Önd•rmcıi alcıi talulir· 
de t•)>ap kararı tebUline 

luz.üm ,ôrülmelııiz.in }il 
babclalıi mulaalıemenin -,.,. 
ben rüyet o[u,acafc rrt"1aııt 

olmak üz.ere ildn olanur. 

Demir 
puterel 

münakasası 
Satın alma komisyonu 
riyasetinden 

Ersum mıiltalalı.em •••'' 
ilatiyaci İfİn lo il• 120 oJ•I 
demir pütrele «f ılı •••lil• 
minalı.aıay• lıon•lnt1ııl•f 
manaJtalUI 4.//-134 ftl,,.,,,
tHı ıana ıaat il Jetlit ili 
temanatı 121 lira lo lıar11I 

tlur ıartnamcıi Erıı•r•"' 
trab:ıon lıtanbul /./Y 

Ycı•• lıt•ri Muare ı 
sEK.l~ so~crı 


