
lıaşnealaarriri BEKiR SOKOT/ 

Yeni yol 
MATBAASI 

. En Güzel. en ccuz 

ış ) apar 
11 inci yıl 

Salı 23 T. •o••l 1934 

Yeni yol 
GAZETESİ 

Heklam ilanlarında bü-

yük tenzilat yaptı 

Kral Aleksandr 
do·· ndu·· 

Hz. nin cenaze 
Yunanistanda 

belediye meclisi bu 
. . . . . ' 

merasiminde bulunan heyetimiz dün ista.nbula 
M. Zaimis reisicumhur seçimini kazandf ..... 
ayın 24 üncü günü için fevkalade içtimaa 

davet edildi .. Cuma günü Trabzon - Erzurun1 şosesi üzerinde 
Yeni 

Balkarı itilafı 
ile küçük itilaf 

Berlin 21 ( A. A. ) Al -
•aa iıtibbara~ büroıu bildi·
l'İyor : 

Balkan itilifı ile küçük 
itilAfıa belrratta ittihaz etmit 
oldukları karar ıureti hakkın· 
da miitalai beyan eden « La 
Correapondınech Diplo:na -

tııae et Politiıue AUemande• 
ıazeteai töyle yazıyor : 

Ba karar laiç ıüpllcsiz , 
•akul bir tekliftir . Diiayanıa 
timdiki •aıiyeti karıiııada 
bili iıtiına biitila devletleri• 
bir ıulb zilaaiyeti ile aakinane 
·~ .oh&jektıf bir ıurette teı -
rakı •eaaide bulanmaları fay· 
claclaa hali deiıldir . balkan 
cle•letleriaın iıtikbal hakkın -
4aki •~•'uliyetleriai müdrik 
01-ları •e Jenidea zıbıalere 
tebaclir edecek babraları 
llltçhul kalması kabili afiv 
olmayan bil'er ihtar gıbı te -
llldd •t•eleri tema•ile anla
tılır bil' ıeydil' . beynelmilel 
tehlike bizzat ve!..ayiiıa kendi· 
ıi deiild:r, belki ba •ekayiin 
doi.ıı•aca;ı rubl balctlu ve 
bu •~kayiden çıkac.•k netice· 
lerdir • bi1ıa~aaleyb neı'ul 
ricalin nzifeai bütün icraat -
larıada ba tt.blikeyi idrak 
etmektedir. 

B.11 el•ilel mabi,ette it· 
tibaı edilecek bitila tedbirler 

ber feyden H'•el muhacirler 
•eaeleıiae mlltealbk buluama· 

lıtlar. bankan itilifı ile kiiçilk 
itillfıa keadileriai az çok bn

Jlik bir telabkeye maraz kıla· 
cık •• blyik deYletlerJe ihti. 
llf laıline ıokacak olan aer • 
ı&zeıt tecrlbeleri yapmaktan 
laiçbir me1afaatleri yoktur. Çek 
••t~•ataaaa ıoa filnlerdeki 

aUOf liaam llil' takı• endiıe• 
ler te•lit etmiı. idi, iterek et 
Yıeraia Yuıolla•ya milmeaıili • 
lennin ibtiratlrArene •e baıJ • 
retli batta hareketi ba eadiıe
leri izale eylemittir. 

Mamaafib küçük itillfıa 
kararı ••vakkat bu bal ıure· 
ti teıkil etmekte •e muhtelif 
•eat leler a~ık kalmaktadır . 
ileride •e'ıayiin iaki12f ve 
teıklmlllf\alla •Tuna• bavıa -
... clald •Wetler arU1ada me· 
•c•t ibtillflara izale etmeaiai 
l•it etmek llıımdar. O za • 
eaa kDçlk itillf tarihi •aıi • 
fe•iai hakiki ıurette idrak 
dmit olıcıkbr. 

mıntaka bisiklet ve sürat yarışları yapıldı .. 

H, vekilimi2 
Avdet etti 

Jıtanbul 21 ( A. A. ) 
Hariciye ~ekili Tevfik Rütti 
beyefendinin riyasetinde Bel· 
iratta müteveffa Aleksadran 
cenaze merHiminde buluamuı 
olan Türk heyeti bu aabab 
saat 8 de elupereıle ıehrimiıe 
dönmOı •e iıt11yonda mutat 
merasimle karıılanmııtar . 

Tütünlerimiz 
~/&·utla - 21 ( A.A.) Tü • 

tün lıump:znynları Matlada • 

ıl"lar tütünlerimi~i tetkik 
etme/dedirler. tütünlerin ka • 
milen denlı hali U! wetirilmeıi 

İfin falııılmaktadır. Piya•a • 
nınt ya/cıntlcı parlak bir ıa· 
reUe açılacafr tahmin olan • 
malctatlır . 

Bisiklet 
Yarışları ve 
Birincileri .. 

Geçea cama yapılacaiı 
bildirilen •ıntaka biııklet iti· 
rincili1' milıabakalara atletizm 
laeyetince teabit edilen OD iki 
kitili1' bir lıakem ileydi ida • 
reıiatle ieçen ıüo Trab· 
zon - Erzurum ıoıeai üzerinde 
yapılmıı •e netice itibarile 
50 kilometreyi Necmiiti ıpor 
kal6bladıa Aıim biriacj ve 
ayai kulüpten Haaan beyler 
ikinci •e bir kilo:netre ıü'rat 
yarııında TrAbıonıpor kaıü ~ 
biladea Cemal bcv birinci •e 
Necmiiti kul&bünden Aıim 
bıey ikinci ve Tra bzonıpor 
kul il biiatlen Zeki bey üçiiacil 
relmiılerdir. 

Evvelce biııldet fedaraa -
yonaadaa srelea madalyalar 

ba hafta içinde halkel'i 1alo • 
Duada mer.a:mıe ı;::hiplerine 
••rilecektir. 

ÖLÜM 
Çulha zade Hilıeyin beyin 

bir milddettenberi rahat11z 
olup : baıtalaj'ının burada •e 
lıtanbulda teıbiı •e tedaviıi· 
ae imlıAa i:.uluaa•ıyan •İni • 
miai kıza dün 6lmilı, cenazeai 
kala balık bir cemaat marife -
tile evlerinden kaldarıİarak 
namazı Ortala ·ıar ca•iinde 
kalındıktaa ıoara Bahçecik 
kabriıta1aındald metfe1ai ebi • 
diıiae te•cli edilmittir. 
Arkıdııımız Hüaeyiu beye 

itıyanı t11i1et eyleriz , 

Belediye 
Meclisi 
Fevkalade içtimaa 

davet edildi .... 

Vıliyıt makamnadaa alı· 
naa emir üıerioe belediye 

reiıliii tarafından yeni bele • 

diye mecliıi azalarına birer 
teskere iÖnderilerek 24 birinci 

teıria 934 çarıam ba günü için 
fevkalide içlimaa davet edil
miılerdir. lçtimaıo fevkalide 
olmHına •e teaker~lerde ve -
rilen izahata ıöre bu içtimada 
belediye reiıi :ile daimi eacü· 
mea fahri •ıalıiı intibah ya· 
pılacekhr. Bu itibarla mecliıia 
bir ana için içtima edeceii 
muhtemeldir. 

Kral 
mücrimleri 

Toraao 22 ( A.A. ) Poliı 

Hınat Pavliç ile kv•teraikin 

tevkifleri hakkında tafıilit 

•ermekte• b~nüz imtiaa etme· 
idedir bunların iadui içia 
daha bir kaç laıfta lizım 

o\duğu anlaıılmıktadar ecnebi 
Dnlet reiılerine ve Dnlet 
adamlarına karıı olan ıuikaat· 
ler mtlcrimlerinin iadesi içia 
kAfi aebep telAkki edilmekte· 
dir iade kuar tahkikata 
meNur mıbk•meainin kır.ıra 

üzerine Adliye naım tarafı•· 

dan Yerilen radiyoyu alır almaz 

iki munuaua birini toriaoda 

•e diieriai de milanoda bu· 

larak tevkif etmeıi takdire 
ıayandir 

ingiliz 
kravüzörü 

lıtanbul 21 ( A. A. ) ciüa 
limanımıza relmiı olall , .. -:iliz 
Frobiıer kra•üı6rü kumandanı 

buılin ıemide bulunan zabit 
aamzetlerile takı:me ıitlerek 

« Cümhuriyet Abediıi • ae 
•eraıimle çelenk koymuıtur. 

lnıiliz kra•üıörü yarın lima • 
aımııdan hareket edecektir. 

Celidet Bey 
Bir maJJeıtir m•ntolıa•m 

Ja teftiılerini yapan ,,Umriılı 

inlıi•arları Hl miıf•ıtiıi Ce • 

ldJet NG°r.ım b 1y •oo•llıi ~ün 

l•ftiıl•rini bitirip ı•hrimizc 

ı•lmiılir, 

K.ARiSÜTUNU 

Tehlike 
varrr.ış 

Beledıyenin 

dikkat gözüne ! 
lıkender Paıa camiinin 

Jıı lcapı•ı Ü•tüne te•aılüf 

eden medrese oılalarının 

önündeki döıemenin bir lu• -
mı fÖkmelıtedir. 

Gerek Üşt katta dolaımak 

fa olanlar oe werelı her 

Jaim camiye siılip ıelenler 

i~in büyük bir tchlıke ıörül • 

mektedır bir oukuata mahal 

lıalmaılan ıirndıdi!n icabına 

bakılmcııı icm ılairei aideıi -, 
•inin nazarı dıkkatinın cel -

bine gaz.ete izle delalet buy· 
rıılmcı•ı mercudur efendim. 

Ali 

yugoslavya 
başvekilinin 
b ~yanatı 

Belir•t 22 ( A. A ) Laala 
'j "nıı bıldıriyor : 

Baıvekil M. Uıunoviç dün 
saraydan çakarken gautecile· 
ria ısrara üzerine beyanatta 
bulunarak demitlir ki: Niya • 
be~ mecliıi tarafındın ba1aa 
te•di edılen ••zıfede fU kayıt 
yardar : Yeni kabineain teı -
kilinde ıimdiye kadar takip 
edile• ıiyasete kayıtsız , fart· 
ı.z olarak taraftar olduiuna 
açıkça bildirmiyen kimıeler 
nazarı itibare ahaamaz. 

M. Uzuaoviç bu ıiyaaetİD 
eaaa prenıipleri, Kara Geor • 
rivi~ hanedanı milli birlik ve 
teıkilitı uuiye ve yekpare 
ve niz.am kabul etmez Yuıoa· 
la•ya olduj'ünu ehemmiyetle 
kaydederek ıuaları il!ve et · 
mittir : Bu ıiyaset doıt ve 
müttefik memleketJere istinat 
eden bir ıulb ıiyaaet muahe· 
delıerine ihdas edilea vaziyeti• 
biltüa Yuioıla• milletiııia 
~oktan beri taıvip Ye kabul 
ettiii ye bütün dünyanın 101a 
baıia ıiialer zarfında kani 
olduklara veçbile muhafazası • 
dır. 

Baıvekil ıuetecileriD eıki 
fırkalar baklııada :ıaali iizeri· 
ae, eaki farkane farkalana 
rollerini ikmal ederek tarihe 
karııtaklarını kah olarak ıöy
lemiı •e bu fırkalar lı1iveJil· 
mittir ve asla tekrar dirilmi • 
1eceklerdir demiıtir, 

Zelzele 
Cama 6Ünıi alııamı •aat 

)0,5 ta bir b•f•k •aniye •Iİ· 
ren ıitldrtli bir ul~ele olmaı 
tar. 

Günlerden beri çok pul 
l•fen haoa eoyellıi ıün bos• 

muı iki pnJar ıidJetli yoı • 
mur )'afmııtır. 

KÜÇÜK KÖŞE 

Beledİ)f: encümeni 

:Fahri Azahğı ! 
- Belediye rei•İ ymi b• • 

/etliye a~laruıı leolıalatl• 
if timaa 'iafarılı. Daoel tHk•· 
relerinde , hu iftimaıla r.İ• 
Hf imi &le ılaimi encümen 
falari a::ıaları ••fİmİ yapıla • 
calchr ıleniliyor •• 

- Ne diyor•un allah aı • 
kına, daimi encümen a~latı 
lolari ol•a, hif llıı lı.aJar a -
Jom onun İfİn ayalclanır , 
biloa•ıla o• bila •aıta pn -
lerılen •eri f'"'' oe pa::ıtırdıı 
ha kadar propa • .,.da yapı -
lır mı idı ? 
- Ôyle a~faim öyle, bel•tlir• 
kananu encümenin müntelaap 
a::ıa•ına f alarililı ıinıuııun1 
oeriyor, lalcat bir maJd .. i11J
Je, belediye mecli•i /üum 
16riırH bu fahri auya laalılıı 
laa~ur 11erir eliyor • 

- Ôyle amma, Jııer llir 
madtle•i de, moaı •e maral· 
lar, biıtf•nitt yiız.Jeo faaan• 
6•femez. emrini •eriyor • 

- Bu Hnelıi 6idfeden luı
berin uar mı ? 

Var : Jl aooo lira •• 
- Maeı oe ma•rol? 
- 42000 ! 
- Demelı yibtl• ol•Mı 

6•fİyor .. 
- Hem tle p•lı fOlı ! 
- Ôyle iH encümen asa• 

•ına haltlcı hu%ar •eril•hilir mi 
denin ? 

- Verrlir mi, o•rilmez. mi, 
ona toplanacalı olan y•ni 
medi• bilir, hiılf• aenıin•• 
•erir, Jeıil••···· 

- DefilH o•rme.a: öyle mi, 
fakat o z.am•n encümen• 
ıirmelc i•tiyen lcaf lciıi lcalır? 

- Ka~ lıiıi lcalacafını bil· 
mem, fakat •Aman bana r•y 
oer! • ıelılindelci rey Jel.,. • 
cilıkleri lıalkar, onan yerin• 
«Seni İntihap •ılecefiz. lıa6al 
bayuran ! » ricaları lıaim 
olur ! 

- Olar amma , balıalım 
miyJe hazrefl•ri bana ne 
buyurur l 



SAHİFE 2 

1 ÖZ TÜRKÇE' 

Yazıklar Olsun ... 

Yeni Törü konaiımııa 
her gidişimde ~çim cız diye 
yanar. bunun Otküncünü (1) 
bilıeniz ıi.zin de içiniz sızlar .... 

Bundan epeyce çağ ince 
bu kente yakışır bir törü ko· 
nsğı yapılması dü,ünülür . Bu 
gıbi büyük yapıları yaptırmak 
işlerine karışın Yapım orun • 
luğu(2) bura b•şölçerliğine (3) 

buyruk •erir der ki : Orada 
tö·ü konağı yapılmaya elverir 
bir alan seçin , bunu ölçüp 
biçin, çevresinde g'€nişçe bir 
bahçe yeri bırakılarak kala -
c&k açık yere, ? ılin (4)bütüo 
buyurgan (5) ve buyurguola -
rına (6) yetecek , sözün kısa81 
tö .i . ~ın herneki varaa hep· 
sanı ıç ne lacak eksiksiz bir 
törü konağı çızımtaslaiı ( 7 ) 
yapıp tezeldeu göaderin . 

Orunluğun bu buyruyiu 
üzerine bura başölçerliği , 0 
•ıra boş olan timdikı konağın 
yerini ölçüp biçer, alan'ın is • 
tenilen kertede genişletilme • 
sinin oracıkta bulunan kötü 
ve ukimiı Damın (8) oradan 
kaldmlmaaına bağlı olduiu 
rörülür . 

Bu göıüt Ye itin olabilen 
} öniyle dam orada yok aayı• 
larak dendiğı ribi ekıikıiz bir 
törü konağı çızımtaslaiı ya _ 
pıh:)or. Buna iÖre kiiıt üze·. 
rindeki konağı uran babçe , 
Avrupavar1 alabildiğine güıel 
mi gü.ıel.. .. Yüzü yola felmek 
üzere bu uçmak iİbi bahçe 
ortasındaid k.:>uJ;:k, üçüncü ve 
dördüncü katlarJle önüadeki 

evlerin iııerinnt.n Karadenizin 
eng nlerine bakıyor ... Yol yö· 
nundeki çıkm sı, (9 J üzc·ın • 
den ıöz ıöyleyccelıt o! n r.ı 

sui. ı, önüne yığılan binle. ce 
kişiye i~?ltirebıliyor, 88 0 .• 

sı, bu ilcae tG.!Ü denen büyü.{ 
yarlığın biıtüo elleriui , bucün 
iş görenlerini bir teki dııırda 
k lmamaaıya içine, t nnı al· 
tın:ı alabiliyor.... K~pıııadaa 
giren yu ttaf, - işi ne olursa 
olsun- bir tavan altında itini 
rö:rebHi) or. her hangi bir ka· 
p ıından çıkarken babçesi•in 
güzelliiil~ yüıy~ze geliyor , 
ob ... Dedırten bar gönül •fık
lığı ile köyüne, evine tiöııebi-
1 yor ... CNo tatlı kuıontu ... 

Y azıhp çizilerek , in~n 
inceye ölçülüp biç!lerek ikiyüı 
bin liraya yap1hr olduğu perk. 
lenen ( 10 ) bu törü kon•ğı 
ç1Z1mtaslığı Ankaray1 rönde· 
riliyor. Yüksek Akça o•unluğu 
(11) bu çu:ımtaslaiı ve bunun 
içın gidacek ikiyüz bin lirayı 

YENiYOL 
Pazartesi-Perşembe 

Günleri Çıkar 
Matbaa ve idarehaneai 

Uzun $okak 
Telğraf: Trabzon-Yeniyol 

ABO~E 
S neliği 500, Altı aylığı 

300' ü~ Aylığı 1 7 5 k~ruı 
~SHASI 

4 Kuru~tur .. . 
Eaki nüıhalar 20 kuraıtar 

ilan •atırı 1 S Kuru,ı. 
Reklamlar pc:= rl·~o' 

tahitlir. 

italya 
Gazetelerinin 
Neşriyatı ! .. 
Hiç kimse Almanyanın 

Münferit kalmasını 
istemiyor fakat .. 

Roma 20 ( A A ) Efkiri 
umumiye Benselaval mülika • 
tını memnuniyetle kar ş·lamak· 
tadır • Gazeteler Anupanın 

siyasi bavaaım bozmak için 
ortaya ablan hususi maksat -
lara müstenit haberlerden 
bahsetmekte Ye bilhessa Ame 
rika menbaından geltn ve 
Yugoslavyanın Mac~ristana 

bir ultimatom vermiş olduğunu 
iddia edea haberi tak':lih et -
mektedir . «L11voro Fasciıet» 
gazetesi Fransız ita!) AD mü -
na.sebatını Almanya ile mev ~ 
cut olan müoasebat bnl:ımın -
dan tetkik etmektedir • Bu 
ıraıete Almanyanın halihazır • 
daki aattı hareketinde lr.ifi 
derece bir hüsnüniyet eaeri 
(Örmekte ve töyle demekte • 
dir : « Hiç kimse AlmanyanıD 
milaferit kılmasuu iıtemiyor , 
fakat Almınyaıun da tefriki 
mesai buıuıuodaki hüanüni • 
yetini iıbıt etmesi icabeder.» 

ıörünce ıöıii büyüyo•: 
Vay! bu koaak orada de· 

ğil Parıate Y' pılabilir '>i .. kO· 
naktır, gidec~k akta çoktnr 
diyerek güzelim çizimtaslağı 
i'!risioıreri yollanıyor ve baa -
m:ı kahp bir çizimtaalak ör • 
neii de gönderterek , buaa 
bakın ve oraya uyar bir törü 
konağı çızımtaalıiı yspıp i6D 
derin deniliyor ..... 

işte her giditimde içimi 
cız diye yandıran-Taorı ek
ıikliğioi göstermesin - bu törü 
konağımız , bu çizimta_alai1 
örne&'ine göre yapılmış bir 
konaktır.' Kiiıt üzerinde kalı• 
çizimtaalaiıaın dört katına 

karıı bunun iki kıtı, 88 oda· 
11na karıı 36 od111 1 konuıur 
gibi yola kut bakııı bakan 
çıkmasına karşı aaiır ve dil • 
siz dıvarı, kalöriferlerine kar· 
ft, eıkiliğin mezardan uzanaa 
elleri aibi Jıvarlarına aian 
ıobalar ve boruları, gilıelim 
bab~esine kartı da Ümüğüne 
(12) yumruk tıkayan iirnç ye 
dişlek ağızlı dam, kıraç air 
toprak vardır ... 

Bütü11 bu aayılan ve uyı • 
lamayan ekıildiklere kartı bu· 
11a giden akça öteki için kon
muı olandan az mıdır ? Az 
deiil, o dealüdür . O denlil 
olması da ona çok yakıadır . 
Harcının çok yavan , her 
işinin geliti gGzel yapılmıı 
olması da caba ... itin böyle 
olduğu anlaşılıeca ıiıin de 
içiniz cız diye yanar ve yazık 
diyerek yüreiiniz L:anu de -
iil mi ? . . • . 

NUMAN SABiT 
Oıman Çelebi Otlu 

1: Hikaye.ini , 2 : Nafia 
vekaleti, B: Baımühe"ld;ı/i • 
fine, 4: Memleket, S: Amir , 
6: Mema.-, 1: Keıif, plan , 
8: Hapiahsnenin, 9: Balkon, 
10: Tcıbit •dil•tt, 11: Mali· 
~· oeluıiıeti, 11: Hallcum ,JaQft• ,.,,. 

YENi YOL 
ı:s:: a 

istanbulda lik maçları • • • 
İstanbul 19 ( A. A. ) ba 

gün Fenerbabçe stadında ha· 
vanın yağmurlu olmaaına rai· 
men lik maçlarına deYam e • 
dildi. Müsabakalara saat on 
birden itibaren l:uışlandı . ilk 
müsabaka F enerbabçc· Süley
maniye genç takımları araa n· 
da oynandı. Fener küçükleri 
başlang•çtan itibaren bakim 
bir oyun oynayarak 6 - O 
kaıandılar. 

ikinci maç Fener - Süley

maniye B. takımları ara • 

sında oynandı. Bu müsabaka· 

da F enerl::abçeliler hasımları ~ 

aa ber iki devrede de faik 

bir oyuo oynayarak neticeyi 

6-0 kendi lehlerine bitirdiler 

3 üncü müsabaka ikinci 

kümeden Alhnordu ile Ka • 

ıımpaı• arasında oynandı • 

Kaıımpaş•lılar iÜzel oynama· 
larına raimen ilk denede ye• 

dikleri ilu ıollc maçı 2 - O 
kaybettiler . 

Son müsabakaya b;ışlana· 

c•i• ııralarda yaimur tidde -

tini artırdı, bu ıebeple Fener, 
Süleyaaniye birinci takımlar& 
aahaya ilin edilen aaattan bir 
az ııeç olarak çıktılar. Fener· 
liler her zamanki kadrolarını 
mubaf aza ediyorlardı. Süley • 
man!yeliler de bir iki oyu:ı • 
cularından mahrumdu ve on • 
ların yerine yeni oyuncular 
almıytı. Oyuna Sadi beyin 
hakemliii ile baılandı. Fener· 
hler daba il~ dakikalırdaa 

itibaren sür'atlı paalarla Sü • 
leymaniye kaluine indiler. 5 
inci dakikada Namık'ın aya -

iıyle illr. gollerini kaydeden 
Fenerliler tek kale vaziyetin -
de oyn&yanık Vı'! iki gol daba 
yaparak devreyi 3-0 bitirdi· 
ler. 2 inci devrede F nerbah· 
çc mubacimleri güzel bir o -
yun çıkardıl r ve bu devrede 
de çok bakim oynayarak 6 
gol daha yaptılar ve böylclik· 
le maçı 9-0 kaz:ındılar. 

Fen erin Gollerini 3 ünü 

Muzaffer, 3 ünü Namık 2 sini 

Fıkret, 1 ini Şa':>an yaptılar. 

Betiktat stadında hava -

nın yaimurlu olmasına rağ -

men iik maçlarına .deYam e • 

dildi. lıt•nbu1spor -- Beykoı 

birinci takımları maçı 1ahan1D 

çamurlu, hnaa1n bozuk olma· 

sandan çok zevksiz devam 

etti, ilk deneyi bakim oyna· 

mH!Da rağmen 1-0 mağlup 

bir Yaıiyette bitiren Iataabul

ıpor 2 inci deyrede Beykoz 

kaleciıinin bir batası yüzün -

den beraberlik sayııını yaptı 

ye her iki takım bütün neti • 
ccyi değiştirmedi ve mıç 

1-1 beraberlikle neticelendi 
Takıim ıtadında G. 11ray 

Betik.tat birinci takımları , 
betiktaıın Türkiye birincilik 
müıabakalarına iştiraki dola • 
yısile tehir edilmiıtir. beıiktaı 
ve G~latasaray b. takımları 

araaındaLd ınüaabakayı 1-2 
Galatasaray kazandı. 

.. 
Bartu'nun Olümü ! .. 

< EKO DÖ PARİ > NİN 
MÜHİM BİR MAKALESİ 

Pariı 2t> ( A. A. ) «Havas 

aj •nı • ı bildiriyor : " Yarın 

Fraoııı ıiyaaetinin iıtikımeti 

ne olacak ? . . " Bartu'nun 

llümll ve yerine M. Lıvalin 

ıelaeai ilHrine bütün tidde • 

tile ertaya çıkan ıual budur. 

Fılhakika Bartu müsalemet 
perver milletleri bir araya 

topladıiı ve Yua-oılavya ve 

ltalya ile nazik müzakerata 

ıiriıtiği bir ıırada tam bir 

diplomasi faaliyet içi11de lSldü 

liç ıene eYnl hariciye ncza • 

retiae ilk geçtiği zaman o , 

Amcrikaya ve Berline yaptığı 

ıeyalaatlarla t~barüz eden fa

aıayeti malum bulunan M. 
L,val bu mlitkil ıerait dahi • 

liade Bartuyu iıtilalaf-'ediyor • 

Pariıte bakim olan fikir , 

Frrrııız harici ıiyasetinde biç 

bir feyin deiitmeyectği mer • 

keziadedir. Kral Alcksandrın 

biç deiitmiyeceiini &öıtermİf• 
tir. bunuala beraber •Eko d6 

Pıri ,. 1ı11teai bu huıuıta 

ıelibiyettar bir 

çok dikkate deier 

izahat almııtır. 

menbadan 

olan bir 

Bu ıaıete F ranaız harici 

ıiyaa~tinde hiçbir deiitildik 

olmayacağını ve batta bu ıi· 

yaaetin kuvntlendirileeeiini 

yaımaktad&r. Gazete Fransa 

ile Almanya arasında doğru -

dan Joğı uya anlaıma im kin· 

larıaa telmih ederek diyor ki: 

Bu anlatmaya ümitsiz tenııül 

edilebilir , fak at tehlikesiz 
değil, Almanya Hitler rejimi 

idaresinde daimi ıeferberlik 

halindedir. 

Almanya ile anlaımak için 

ıunu ıöylemeğe zaruret var -

dır. Bizim men bmız 11 Ren 11 e 

kadardır • Oıta Avrupa ile 

Şark Avrupasında istedi{ıimiı 

ribi hareket ederizl Böyle bir 
siyaset Franaanın bir çok dah 

badığı olan Hitler ipratorJu. 

ia önüaae tecerrüt bıliDdı 

ıelmui demektit . 

r-------- ---....--, 
Ga~etele:r 

~:rasınd.a 
'--------~ ___ ..____) 

Alııam - lhtilcdra karıı .. 
Yeniyol - Malüm o/dala 

11e'ihile iki ıeyc/•n biri 6 erek: 
Ya tedbir almak , yahut da 
11emelôzım deyip 6 t!f mek ! 
Akıam - Berberler c•mi· 

yetinde imtihan .. 
Yeniyol - Öyleya, liya • 

katlı mıdır, liyakat.ız mıdır, 
üzerine aldıjı iıin hakkından 

6elebilir mi, gelemez mi, oa -
r.ifHinin ehli ve aıılrı mıdır , 
defil midir, yapacotı iıi b•· 
tendirebil'fcek mi, betendire · 
miyecek mi, onun o iıi üze • 

rine alm •ı oatandaıları için 
iıtifadeli mi olur, z.ararlı '"'' 
iıebaılamadanoe baılatm ıdan 

evoel elbette enini bo}'unu 
ö!f mek, acuna bucatını he • 
•aplamak, ehliyetli iH iı ba· 
ırnc: 6elirm~k lazım ! 
• Akıam - Hükumet mer· 

lcez.i,,de :yeni bir i•la•yott 
binaıı inıa•ı kararlaımııtır . 
Nafıa Vekaleti projeleri ha· 
zır/atmaktadır. Yeni iıtaıyon 
yarım milyon lir•ya ycpıla • 
bilec~k o• 300 bin lciıilik bit' 
ıehir ihtiyacına uygun terti • 
lıu:dı ihtiua edecelıtir. 

Yeniyol - An/taraya ayalı 
ba•amn ilk duyauıu ihtiyaç 
bu idi iıtc. P•ra•ına 6elinc• 
o Ja. hifbir ıey: Aclam baıı· 
na yüz yetmiı lturuı kadar 
bir maıraf demek ! 

Yakıt - Şehir iımecli•inJ• 
y•ni az.alar .• 

Yeniyol - Bakalım n• 
yamartlayacaklar mı, demelı 
iıtiyoraan ? 

Zam•n - lıpanya ihtilali 
daha bitmedi.. 

Yeniyol - Bitecelı. mi 
zannecliyordun ! 

Zaman - Pari.te adliy• 
nazırı bulunamıyor .. 

Y •niyol - Koca Pariat• 
bir na.zır bulunamaz mı hit; : 
Ya aenin ya11lııın oar , yo 
onlar •r•maıını bilmiyorlar! 

M. Zaimis 
Reisicümhur 
Seçildi .. 

Atina 20 ( A. A. ) 

Reisicümhur seçimi iç=n 
Yunan ayan Ye meh'u • 
an meclisleri bir ara• 

da yapttkları toplantıda 
330 azadan 1g7 si reyi· 
ni M. Zaimis hazretleri· 

ne, onu da ceneral Kal· 

laris lehinde kullanmt§" 
tır. Geri kalan 114 aza 
da beyaz kağıt atmışlar 
dır. intihap neticesi an" 
!aşıldıktan sonra milli 

meelis divanı M. Zaimis 

Hz ni ziyaret ederek 

beş sene için yenidell 
reisicümhcrlnğa intihap 

edllmiş olduğunu milşa• 

rünileyhe reemen bildit 
mittir. 



iLAN 
of icra memurlu. 

iundao: 
Alacakli: Fısr oğlu Mustafa 
Borçlu: kmnta makidanaz:· 

dan Abdulkerim ude Sadullah 
Ye mahdumları 

Açık artırma ile paraya 
çenilecek gayri menknlüa ne 
olduğu: 

Hane civarında tarla Şa. 
tarık aaa Ga. bonek O. oımao 
tarla11 ıi. tarık bas C. hoııek 
oğlu mehmet tarl111 ve yine 
köy civarında çalılık şi. tank 
it ı . Ga. tarık am şa . kosyan 
oğlu Ömer ç wuş tas lası Ga. 
kara haaan oğlu basan ile 
mahdut. 

Gayramenku ' füı bulunduğa 
mnki, m halleni, sokağı '1 : 

Kmnta köyü haoe civarın · 
da 22, 56, 15, No. lu tarla 
ve köy c:varıoda 4o No. lu 
çılalık. 

Takdir o1unan kıymet: 
Tapu sicilin 22, 56, 15 

No. lu tarlanın bey'eti umumi· 
yeıi bin lira ve yine tapu 
ıicilin 40 No. lu çalıhğıo 
bey'eti umumiyeıı dört yüz 
lira. 

Artırmaıuo yapılacaiı yer 
gün aaat: Of ıcra daire· 
ıinde 10·11·934 cümarteaı 
günü Hat 14· \S. 

1 iıbu rayri menkülua 
aıttirma ıartnamesi 31-lo 934 
taribiaden itibaren loS No. ile 
Of icra dairesinin muayyea 
11umar&1ında ber&esin ıörebil· 
meıi için açıktır. iliada yazılı 
olanlardan faz.la malümıt al· 

mak iıteyenler itbu ıırtname· 
ye v~ 933-loS dosya aıumaraıle 
memuriyetim ize 
etmelidir. 

müracaat 

2 Artırmaya İftİrak için 
yukarda yaı.ıh kıymetin '17,S 
niınetinde pey veya milli bir 
Bankanın teminat mektubu 
tevdi edeilcccktir. ( 124 ) 

3 ipotek s•bibi alacaklılar· 
la ( iğer alakadarların Ye irti· 
fak bak.kı aabiplerinin gayri 
meokul uı.erindeki haklarını 
buıuıile faıı. Ye masrafa dair 
olın iddialarına iıbu ilao tari
hinden itibaren yirmi iÜD 

içinde evrakı 111ülbitelerile 
birlikte memuriyetimiı.e bil· 
dirmeleri icap eder.Ak•i hal· 
tle baklan tapu ıicilile aabit 
olmadıkça aatıı bedelinin 
paylaımaaından barı~ kalirlar 

4 ~ Göıterileo iÜnde artir. 
maya iştirak edenler artirma 
ıartnameıini okumuş ve liz.u· 
mlu aı. lumat almıt Ye bualan 
tamamen kabul etmiı ad Ye 
itibar olunurlar. 
S - Tayin edilen Za•anda 

aayıri menkul üç defa bairıl. 
dıktaa ıonra ea çok arttaran• 
ilaale edilir. Aaıcak aıtbrma 

.. edli mubammea kiymetia 

yib.de yet•it betini bulmaz 
••Ja ıatıı iıteyenin alacaiına 
ricbaoı olan diier alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o 
ı•rri menkul ile lemin edılmiı 
alacaklarını mecmujundaa 
fazlaya çu,maı.aa en çok a ttar
maaıa taabbüdü baki kalm•k 
üaere arturaa on beı ına 

daba temdit Ye 011 beıiaıci 
ı&aü ayaı aaatta Japılacak 
arttırmada bedeli Hbf iıte· 
Jeaill alacaiiaa rücbaaı olaa 
diter alacaklıların o rayri 
meakul ile temin edilmiı 
alacaklılara mecmuuclaa fıı
la71 tıkmak ıartile eı çok 

sade yağ 
munakasası 

Satın anıa !~onıisvonu 
J 

Hiyasetinden: 
Trab:z.on gar11ızonunun 

•enelik ihtiyaci olan llooo 
kilo sade yatı 16 • 1 o ·934 
tarihinden itbaren ;yimi gün 
muddetle kapalı zarf u•ulile 
munakaıaya konulmuıtur . 
Yevmi ihale•İ olan 5·11·934 
pazartui günü •aat 15 de 
ihaleai yopılacafınden talip 
olanlonlarin yevmi mezkürde 
teklif mektaplerı ve 767 lira 
25 kuruı te'minat muvakka· 
talarile komisyona maracaat 
eylemeleri ita 1 olunur lI iV 

Un vearpa 
münak sası 
SatınaJma komisyonu 
Riya:;,etinden: 
Gireıun a/ayının ıenelik 

ihtiyaci için 1· 11-934 perıe· 
mbe ~ünü ıaat 14 de pa:ar· 
lıkla intat; ve ihale edilmek 
üz.ere 31 o bin lcilo una ile 
1 o5 bin lcilo arpaıı tekrar 
aleni olarak miıttalcaıoy• 

konulmaıtur. taliplerin eoıaf 
oe ıeraiti ofrenmek ıi.zer• 
her ,Un alay •atın alma Ko. 
Rı. litine miıracaaıları ve 
un için 2 ~83 lira l S kura, 
arpa it;in 275 lira 63 karnı· 
lulı muvakkat teminat melı· 

tup ve alu;aları 6irlilıtc 
yeomi ihalede maayyen 
•aatıa hazır bulanmaları ilan 
ol•nur. 11-IV 

sahk arsa 
müzayedesi 

Belediye encümeninden 
iç kulle'de Eıki Cep\aane 

mahallinde meYcut Belediyeye 
ait 313-59 metre murabbaı 
araı yirmi iÜa mü cldetle Ye 
açık artarma uıulile aatılıia 
çıkarıldı. talip olanlar ıeraiti 
kanuniye daireıinde 24 Tet· 
rinievvel • 934 tarihine müu. 
dif Çuşımba iünü aaat 14 te 
Belediye Encümenine miircaat 
et elidirhtı. 

arthraaa ihale edilir Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale 
yapılamaz. •e ııtıı talebi 
dilter. 
6 - Gayri menliul ke1adiıiae 
ihale olunan kimıe derhal 
veya verilen mülalet içiade 
parayı vermez.11 ihale karıira 
feıholunarak kendisinden r ıy· 
el ea vükHk teklifte bulu· 
11aa kimıc arzetmiı olduiu 
betlelle almaia ra.ıı oluraa 
ona, razı omaz veya balua· 
maHa bemen OD bet fia 
müddetle arttırmaya ~ıkarılJp 
ea çok arlbrana ihale edilir 

iki ilaale araaıadaki fark Ye 
ıeçen ıünler için yiizae 5 tea 
heaap olunacak faiz Ye tiiin 
zararlar ayrıca hlkme hacet 
kalmakaizaa memuiydimizce 
ahcıdao tabıil olaaur Madde 
[ 133 1 

ciaı ve miktarı yt1karda 
r&ıterilen lo il 934 tarihinde 

Of icra •e•arlui• oda
ıında İf ba ilh Ye fÖlterileD 
ırtbrmı f trtnameai daireıiaıde 
ıatılıeı;ı iJiı e!uaur. 

YENi YOL 

Odun 
mü na kasası 
Sutın ahna komisyonu 
ri yasetindt!n ; 

Erzincan 1 - 1 • 934 
günü ihale mukarrer iken 
talibi çıkmayun 48000 kilo 
cam oduna l ~ 11 • 934 de . 
kadar cıkacak talibine ihale . 
edilmek üzere paz.ar/ıfa çeı.ı· 
rilmiştir. 630 lira teminat 
talibinin bu müddet %arfında 
komiıyonumuza müracaatları 
ila-ı olurıur. lV- lV 

Demir 
puterel 

münakasası 
Satın alnıa komisyonu 
r i yasetindt-n 

Erzum mü.tahkem meokı 
ihtiyaci için 8 0 ila /2o adet 
demir pütrele acık uıalile 

• 
münakaıaycı konulmuıtur 

munakaıaıı j.J/ 934 camar· 
tuı grinii ıaat IS dedir ille 
temanatı 127 lira So lıaruı 

dur ıartnamui Erz.rıram 
trabz.on lıtanbul 111·1 V 

Tamirat 
münakasası 

Deferdarhktan 
1258 lira bedeli ~eıifli 

Vakfikebir Hüku:net binaaıaın 
Huici ve dahili tamirab 21 
Gün müddetle münakaaaya 
çıkarılmııtar. 

talipolanların kanuni temina· 
larını hamilen münakısa günü 
olan 27· 10 934 tarihine mil· 
aadif Cumarttsi 2üuü ıaa 
13 de Vakfikebir maliye 
dairesinde müteşekkil ihalit 
komisyonuna müracaatları 
ilin olunur. 11-3 

Un 
münakasası 
Satın alma komisyonu 
riyasetinden : 

Bayburt Kıtaatının bir 
aenelilt ihtiyacı olan 390 bin 
kilo an lcapalı zarfla ekıilt• 
meye konalmu,tar.ilk teminat 
ilıi bin yüz yetmi,beı liradır. 

ihale 415 • 1 • teırin 934 
perıembe günü •aat IS tedir 
ıartnameıi görülmek ü.züre 
her gün talipl•rİn muayyen 
valutta lcomiıyona müracaat· 
ları ilan o/anar. 1 V - iV 

hurda derrıir 
müzayedesi 
Nafia baş mühendis· 
liğinden: 
Trabz.011 - Erz.uram oe 

Trab~on - Akfaabat Vak· 
lı lıe6ir yolları 6aerinde 114 

Jer•y• yaoarlanmıı lıumlar 
i~inde balunan lurılı .tlintlir 
parfaları yirmi 6Ün müddetle 
tadtfa fılıarılmrıtir yeomi ilaa 
I• olanJo·/•·934 •alı 'iin6 ila· 
alei lıatiy••İ yopılecalıtır talip 
olanların nalia Jair••ind' 
m6t•ı•lılıil inıaat lıomi•yona· 
fta marıı~••fları ildtt o 'u11ur 

ıı-ıv 

SAHiFE 3_ 

Onu senelerden beri tanır, aQrılarda ve soQuk 
alg ınlıOındaki çabuk tesirini bltirsi niz: 
EB markasının tekeffül ettiOI ASPiRiN, sizi b..a· 
dan sonra dahi memnun edecektir. 

Ambalajlarda ve kompri· 
melerln üzerinde EB 
markası nın mutlaka 
bulunmasına dik· 

( 

kat ediniz 1 

icar müzayedesi 
Mahallrs\ Sokağı 

-----~-

Ayvaail Alemdar O· 

Nevi M.N. T. 

(
14 oda ve üç yaz.i·)l lo R. 
haneli Han 

Eavak ıiramağazalar mağaza 115 E. 
Kaaım 2ğa Kahya bamami • 140 R. 

İs"ender paşa Sira mağıalır 2 gözlü mağaza 614-615 J 

Tuzlu çeşme Modoş 17 oda ve ahur ve mağaza 89 "' 

DEFTERDALIKT AN 
Yukarda cinı Ye sair enafi yazılı ğayri menkulün bir ıenelik 

icarları yirmi gün müddetle müz.ayedeye çıkanlmııtır talip olan· 
ların yüz.de 7 ·5 diboı.ito akçalarıle birlikte ihale günü olan 
3o lo 934 SPla güoü defterdarhkta müteşekkil komiıyoaa aaat 
14 de muracaatlara ilin olunur 11-IV 

Koru yonca 
münakasası 
Satınalma komisyonu 

riyasetinden ; 
Euincan ıarnizonu İfin 

iki ,artname partiıine ayrıl
mıı 150 ıer binden 300000 

Jıuruı kuru yonca 30.JO 934 

salı ginü saat 15 - 17 de 

ihale edilmek üzere açık mü 
nalıaıaya ko ~ulmu,tur . ilk 
t~minatları 393 lira 75 şer 
kuruıtar. Şartnamesinin okun 
malı için her gün münakay a 
6irmek ifin rün ıaatlarında 
teminatlarile birlikte komi•· 
yona iıteklerin müracaatları 

i/ct11 olunur. 1 v-ıv 

acele sathk Ev 
Teleke malleıinde taluim 

catlui ÜHrind• fener filcmas 

aolıafırtda deni::ır.• nasır üat 
icatta 6f oda bir •ofa ue hala 
alt lıatta ilıi otla matbalıı a.• 
e/elılirilt teıiıatını haoi llir 
bap hanenin tcmami ac•l• 
ıaılılıtır taliplerin Trabzon 
aıliy• ce::ır.a mahalcemeıi sobıt 

lıdliii l•y::ır.i oflu Ken•n 
Hüıniı efendiye mCıracaa tları 

il•rı olınur. J/l-lV 

Ev ve arazı icar 
müzayedesi 

Vilayet daimi encumeninden 
İdarei Hususiye ait tekfür 

çayır mahallesinde ınaa hane 
bir kita arazı müzayedeye 
konuldu 27-10 934 tarihine 
müaadıf cu ınarteıi günü Hat 
on dörtte ihale olunacaktır 
ıteklilerin Vilayet daimi 
encümenine müracaatlari ilin 

olunur. 1/1 - iV 

Arsa müzayedesi 
Vilayet encümeninden: 

Cemal Azmi bey cadde· 
•!nde ltiarei Huıuıiyey• ait 
kiliu ar8 a 11 yirmi ,Un mıi· 
ddetle müzayedeye konuldu 
21·1o·934 Tarihin• fflÜ•aJil 
cumartesi günü ıaat on tlör· 
tte ihale olanacalctır iatelı· 
/ilerin oilayd daimi encüme· 
nine müracaatları ilan o/anar 

ıv-ıv 

-----------------------
iskele tamiratı 
Münakasası 

Vildyet enciım'!ninden: 
Trabz.011 )'olcu iı/ıeleıi 

tam<ratı miınakaıaya lıonalda 
3-11. 934 tarihine müıadif 
camarteai günü •aat 14 ıl• 
ihale o!anacaktır 

111-J'i 
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i~ r.ı sun -- YENiYOL MATBAA ve GAZETESi ~, 
I~ ~ 
! UZUNSOKAK KONAK CAMİİ KARŞıSINDA , POLİS KARAKOLU 1 1 
1 1 1 VANINDAKİ VENİ VUVASINA TAŞINMIŞTIR. 

1 1 Y eniY ol Matbaa işleri I 
ı

1 
Bu gün, hacmn biraz daha büyütmüş olarak kendiıini Resmı" d . l .. l b k l 1 

muhterem karilerin~ arzetmektedir' « Yeniyol » •e aıre ere' IDUPSSese ere, an -a ara ' 
« Yeniyol » un yoluna. ıı,it her çeşit dileklerinizi kendiıine tüccarlara, şirketlere ait her çeşit defter , 
bildiriniz . cetvel, makbuz, cek, zarf k~ğıt başlıkları 

1 -N 'YOL. kartvizit vesaire en güzel şekil ve en uygun 1 
1 İstediğ1niz kadar sizin içir.ı verimii olmığa çalşıuk fiatlarla basJ lır ve ciltlenir . ı 
1 Hül" •e Memleket ;çin çok vcrımli olması için, içinizden 
1 geçen arzu ve dilekleri de 11iıden bekliyecektir. Uzak yerlerden verilen siparişler hemen 1 

1,j n Ş;ohıiyat- ılişmi,eD 1 Ctmİyet için f~ydalı ol;;n bütün yapıllr Ve gönderilir• r.:!h 
r.:!J dileklere YENİ'\ üL'tın sütunlar 2çktr !J i 
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iLAN 
Trabzon icra memulu· 

ğondan: 

• 
yazı masası 

ve sandahye 
münakasası 

kamyonlarla sevkıyat 
münakasası 

Jandarma konak kumandanlığından 

• 

Açık artırma ile paraya 
çevrilecek iayri menknlüa ile 
olduğu: 

Çayırlık ve fındıklık 

Gayrımenkulün bulunduğa 
me•ki, ana llui, ıokajı No.: 

ıkramiyeli 
yüzde 5 faizli 
erganı tahvil
a i satın allnir. 

Mumhar.e öııfiode: 

Çarıkçılar caddeainde 

ithalat oe tran•it ~ ~mıiilı 
müdürlülünden : 

Gümrlik için yeni dört 
adet yızı maaaaile bef adet 
aandaliye paz.arhkla yapılaca· 
ktır talip olanlaran 3 il 934 
teaadüf cumarteai ıünü nat 
14 de Trabzon Gümrü" 
müdüriyetine muracaat etmHİ 

i Teırisani 934 tarihinden itibarea mayıa 934 aeaei maliyeai 
nihayetine kadar Erzurum ve Erzincaı a röaderilecek jıaderea 
dradıaıa k.ımyonlarla ıe•~!eri aleni münakasa aıulile iba)e 
edileceitaden 14 teıriai aaci 934 çır~~iDbaa rüaü .. at 14 de 
taliplarin jandarma kontık lcL;;maudeolığına teminat ma•akkat~· 

Hoa keraıya köyii 

Takdir oluaan kıymet: 
Fındıklıi• 2500,Çayırlıia 

da looo lira 
Artırmanın yapılacağı yer 

gün aut: Trabıoo ıcra daire· 
ıuıde 22·11·934 perıembe 
giinü ı at 14·dc. 
lııbu gayri mcnküluo arttırma 
artnımes\ 21-lo 934 tarihin. 

denitibaren 934-1236 Ne. ib 
Trab:ı.onicradoireaininmuayyea 

um raıına herkes'n iÖrebjl 
meıi ıç'n arıktır. Hande yazılı 
clanlardan tn.la malumat al· 
mak isteyeni r it bu ş rtn me· 
ye v~ 934-1236doıya au111araıle 
memuriyctimıze müracaat 
etmelidir. 

2 Artırmayı ittirak için 
yukarda yaz.ıh kıymethı ,. 7 ,5 
oiıbetinde pey veya milli bir 
Bankanın teminat mektubu 
tevdi edeilccektir. ( 124 ) 

3 ıpotek uhibi alacaklılar· 
la c' iğ er alakadarların ve irti· 
fa" bakkı sahiplerinin gayri 
menkul uzerindeki haklarını 
hususile faıı ve muı afa dair 
olan iddialaranı iıbu ilin tari· 

hiDden itibaren yiımi gün 
ıçinde evrakı müıbitelerile 
birhlde memuriyctimiz.e bil· 
dirmeleri icap eder.Akıi bal· 
de bakla'• tapu ıic ılile aabit 
olmadıkça aahf bedelinin 
paylaşmasından harıç k&lirlar 

4 Göıterilen günde artir· 
maya iştırak edenler artil!'ma 
ıartnaıneaıni o' umuş ve Iüıu· 

lo ma uma ... !,aıf ve bunlcrı 
tamam o kabul eJm'ş ad ve 
if ~r o unurlllt'. 

5 - l a;ın ed leo zamanda . 

1 ~ m n "' \!Ç defa biiılrıl. 
dıkteu sonr. CD çok artbrcna 
ılı..le c ılir. ;.Dl.ak arttırnı 
bedl' muh;r.ı f'D kiy"'~tın 
yüzde ydm ş b«'şini btı ,... 2: 

re7 11t f i'teycniu alacıjır a 

Jo No. lı mağazada Kara Ali 

oğlu Ali Ef. ye muracaat 
1-IV 

riicbaaı~an diğer alacakhlar 
bulunup ta bedel bualuın o 

ıayri menkul ile temin edılmit 
alacaklarına mecmuğundan 

fazlaya çıkmazıa en çok aı ttır· 
manın taahııüdü baki kalm:ık 

üıcre ""rtUrma on be~ 16• 
daha temdit •e 011 . betinci 

ıünü ayın aaalta y•pılacık 
arttırmada bedelı =:ltış iıte· 

yenin alacaiina rücbanı olan 

diier alacaklıların o i•yri 
meDkul ile temin edılmiı 
alacaklıları mecmaandın faı· 
laya çıkmak ıartile ta çok 
artbraaa ıhale edilir Böyle bir 
bedel elde edilmezse ibale 
yapılamaz. •• ııtıf talebi 

dtiıer. 

6 - Gayri menkul keadiıiae 
ıbale olunan kimıe derhal 
veya •erilen .. miblet içiade 
parayı •ermnH ihale kararı 
feaho!unarak kendiıiadea e•Y
el en yüluek teklifte bulu· 
nan kimıe auetmit olduiu 
bedelle alm•i• razı olurıa 
ona, razı omaz •eya bulua· 
maua hemen on bet gün 
müddetle arttumaya çakarılıp 
en çok artt nına ibılle edilir 

iki ihale arunndaki f nk ve 
icçen iÜ"ier ıçtn yüı. ... 5 tea 
besap olu:.acGk f.ıiz \o a;ğer 

:zar.rlar eyr ca hükme hacet 
k lm-ksiun emuriyetimi:ıcc 

alıcıdan tabııl olaaur Madde 

( 13::S 1 
t,f...,iJ ti yuk~rda gösterilen 

çı:ayrı menku•!~r 22 - il· 934 
taribıade Trabzon icra memu· 
T1u~• odıında ı..itbu ilin •e 
göıteı ılen arttır•• ıartnaD'tuİ 
tlaireahıde tahlacaja iliu olaur 

reca olunur. 1-IV 

evrakı mat
bua münaka
sası 

~laarif m:idürliiğündan: 
Gireıun l v;•ayeti ilk mek· 

tepleri ihtiyacı için 57 2 adet 
enak münakasa ıuretile 

bastırılacaktır Nümune Ye 
ıartaamesini görmek iıteyen· 
erin viliyetimiz Maarif mil
dürJüiilae aüracaatları. 

mu na kasa 
temdidi ,, 
Satın alma K. R. 

bayburt alayının ihtiyaca 
olan otuı bin kilo patatiıe 

•erilen fiat ııali ıöıül düiÜD· 
den bir hafta mildetle 
27-Io-934 cumarteai aaat 17 
kadar temdit edilmiıtir talip· 
lerin komiıyoaumuza mü·a· 
caatları ilin olunur. 

odun 
münakasası 

Vilayet daimi encümeninJen 
Merkez Vılayet ilk mekb p· 

!erine mu"taz.ı 46 bia kilo 
odun münakaaaya konuldY. 
lo il 934 Tarıhine müaadıf 
cumertcai iiluö aaat 14 de 
ihale olunacaktır. iıteklilerin 

kanuni Yeııkalarile Yillyet 
d<'imi c.ncümenine mUracaat · 
l~rJ ilin oJaaur. 1- ıV 

lerile •Üracaatluı ilin ol1111ur. 22 - 29 • S • 12 

rr~-er;: ._._ - - -J# ~. 

1 Müşterilerimize ve 

Mekteplilere 

M--ü--j--d--e 
Metanet ve ucuzluğu ile şöhret bulan 

Trabzon - Uzunsokak Bakı 

oğlu kahvesi karş1sında 

ŞAPKACI 

ALI RİZA 
Bu dtla retirdiiim iÜZCl kua•ılar , mika siperleri 

ve en iyi malzeme ile aon moda ü:cerine imal 

eylediğim Vıe Ye Orta meldep ıapkaları 

ile ilk mekteplere mabıuı ıepler rekabet 

kabul etmiyecek ıurette ucuz 

Satılmaktadır . 

Sipariıler, tamirat~Ye Fiter kalıpları derhal imal edilir. 

Müıterilerimiziıa aldanmamak içia bir kere de mata· 

z.a111 ıza •iramadan ıeçmemeleri menfaatleri iktizaaıadaadır 

Aclrea : Trabzon - Uıanıokık bakı oila kab•eıi 

karııııada ŞAPKACI ALI AİZA . 
n~~ ~~ı 

----~ 

ders kursları 
Halkeoi Reiılitinden: 

Almanca ye Ticaret A, 8. 

kursları 1 Teırini aani 934 

filnilnden itibaren bıtl•yaca

iı•dan timdiden mliracaatla 

iıimlcrillİll kaydettirilm••i. 

yurtaş ! 
Büyük bayramın 

geliyor Hazır ol! 

Ycıaı lıleri MaJ•r• ı 
BEKiR SOK.OT/ 


