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Hariciye vekilimiz Marsilya 
Cinayeti hakkında izahat verdi 

A11kara 24 { A. A. ) Q. 
M Meclisinin bugün aktettiği 
ilk içtima Yugoslavya büyük 
kral. Alekaaadr Hz. le dost 
Franunı• hariciye nuırı M. 
Bartunua Marsilyada kurban 
gittiklerini, feci cinayet kar ~ 
1ı11uda batta en büyüğümüz. 
olduğu halde Türk milleti ve 
la&lc6metinin duyduğu derin 
acının bir defa dalaa tezahü · 
rüne meydan vermiştir. 

Bu itibarla büyük millet 
llleclisinin bu ilk toplnnt111 
fnkalade iüolere mahıuı bir 
manzara arzetmelde idi. Sa • 
miio locaları hıacabınç. dolu 
Jdi. Süferaya mabsuı localar· 
da da sefirler Ye sefaretler 
eırlcinı yer almışlardır . 

lçtimaa büyük m:Uet mec · 
liti reiıi Kizım Pş. Hz riya
act elmiı ve celaeyi açarken 
ıoa ıüolerde s:yaai vaziyet 
ve harici ıiyuet ehemmiyd 
keıbtettiğinden dolayı hiikii • 
illetle beraber çalıımak im • 
lırlnınını vermek için mecliıia 
İçtım... d:ıvc.t o!undı.:ğuna 
• .. öyleycrek dem· ştir ki: Meclisi 
Ati buıün torl mış bulunu • 
Yor. Şimdi h cıye vekili 
Tevfik Rüitü beyefendiyi din· 
ley,c•ğiz Buoun üzerine kür

a&y~ gelen hariciye v kili 
Tufık Rüştü bey ıu ızahatı 
vermiıtir : 

Arkadaılanm ; 

Bugün huzurunuza hazin 
bir bariıaeden bahıetmck için 
çıkı> orum hep niz elemle duy
dunuz ki müttef,kimiz. Yu -
fot>lavyanm büyük kralı Ye 
biıim büyük şefimiz.ın samimi 
tloıtu birinci Alekaandr Hı ni 
merkezi ve cenubu farki Av .. 
ıupada suihun takviye ve ida· 
•eıi11i konuımak için Pariıe 
liderken M rıilyada öldürdü. 
ler Fran1101n kıymetli bari • 
ciyc nar.arı ve .bızi• de kıy • 
•etli dostumuz. M. Bartu dahi 
ba menfur cinayette kurban 
aitti. Daima büyük meclisin 
taavibine UYiUD olan aıyasct 
yolunda dı"katle yürüyen hü· 
kCimetiniz. bu f ccaat karşı • 
ııada derhal tereddüp eden 
vazıfuiade asla kusur etmedi 
Hariciye vekılıniz.ı aakeı i ve 
ıivil bir heyetin batında Bel -

ırata gönderdi . Orada diier 
Balkan müttefıklerımızıe bir • 
letilerek vazıyet miltalai edil
di. tam bir mutabakat İçinde 
kanaatlarımııı , gör01lerimi2i 
badiıenin büyük ehemmiyeti 
ile müteoaaip bir itidal ve 

Bursada 
Futbol hfrincilikleri 

Bursa 24 ( A. A. ) Türki

Je futLol birincilikleri için bu 

ıtın yapılan müubakalardı 
lıtanbul Ankarayı 4 - 2 ve 

Ja.ir lıpaılıyı 10-0 yenmft· •• 

ciddiyetle alenen ifadeye şi 
tap olduk. Elimizde olan dost 
memleketlerin kederlerine tc
mamile iştir•k ettiğimizi bil -
dirdik. 

Balkan misakının gittikçe 
artan bir kudretle nasıl sar • 
ıılmaz bir kuvvet olduğunu 

göıteıdik . Taabhütlerimiz.e 
candan aadakatımııı bu mü • 
naaebete bir defa c:iaha teyit 
ve ilin ettik . (Bravo sederı) 
T etbış uıullerinden ve ciaa • 
yetl~rinden nefretimizi izhar 

ederek canilerin Ye meı'alle -
rin meydana çıkarılması ve 
bu gıbı kötiilüklerin bir daha 
tekerrür etmesine imkan bıra· 
kalmayacak surette önünün 
alınması için bütün medeni 
miJleUer.n hepbırlikte çalışma· 
ları lüzumuna ortaya koyduk 
ve bu hususta n~şroJuaan teb· 
lığ üz.erine büyük ' medeni 
memleketlerin merkezlerinden 
relen sesler muztarip inıaa • 
lara ümıt verecek mahiyette -
dır. Bu kederli vak'aanı iıtil· 
zam etleği vakar ve aük.u:ı ve 

bırlik için takdir ve şükranla 

kaydederim ki, cısil Yugoslav· 
ya mılleti ve onun muktedir 
ve tecrübeli devlet reculleri 
en iyi örnek olmuştur. (Bravo 
aeıleri) Ehemmiyeti derkar 
olan bu keyfıyeti büyük mec· 
l ıin resmi ittiiaına arzederkca 

Türkiye küyük millet meclisi· 

nin derin teeasürlcrıne tercü· 
man oldu{ıumu da zannediyo· 
rum. (Şiddetli alkıılar) 

Hariciye vekili Beyin bu 
izahatını müteakip iki büyük 
öiünün hatıralarını taziz için 
ıükut edılmıı ve tekrar müza
kereye gcçıldıiı zaman Cemil 
b~y (Tckırdaiı) ıte arkadaı • 
larının verdıklt:ri şu .takrir 
okunmuıtu : 

Hükumetin hareketini taı 
vip edıyoruz. Alçak cinayete 
kartı B. m. m. bütün netreti· 
ni beyan eder. MıUi kahraman 
ve büyük hükumdar kral Ale 
ksanJuo :zıyaındao dolnyı Yu· 
goılavya milletıne duın acı -
larımııın bUdirllmesıne ve bü· 
yük evladı reis liartunun olu· 
münden dol-.yı F ran11z m.lle -
tıne teessür ve taziyetlerımızi 
aöodermuıne riyaset dıvan•
DID memur edılmeıini teklif 
ediyoruz.. 

Takrir reye kooı.ılarak it
tifalda kabul edilmıı ve yarın 
saat onda toplanmak üzere 
celıt: tatıl edıımittir. 

Erzurum ve Kı:ıraköse 
Valileri 

Erz.uıum valisi Necati bey· 

le Kara"öse val ıi lmadettia 
bey birkaç gündür meıunea 
ıeh•i.mizde bulunmaktadırlar. 

Mi11fir valiler bug6n yarın 
memuriyet mabaUcrine iİde • 
cıkJ11dir. 

Beledıye 
Meclisi .. 
Dün toplc n ırak Rei• oe 
Encümenini aeçti . , • 

Yeni belediye meclisi dün, 
saat 14 de çağrıldığı fevkaJi· 
de toplantıaını yaptı. Azadan 
t!n yaşlısı olan Hatip zade 
Nuri bey açma nutku ıle mec· 
liıi açtı. Katıpler ıeçıldikten 
aonra giz.li reyle reis se-...imi 
yapıldı. Meclise 25 az.a iştirak 
etmiıti. Reyler tasnif edildi , 
24 reyle Kadri Mes'ut bey 
tekrar reisliğe seıiJdı . O it 
bittikten sonra Kadri Mes'ut 
bey reislik kürsüsüne çıkarak 
«Gösterilen çok teveccübtt>u 
dolayı» teıekkü lerini bildirdi 
ve « Bu devr'!de daha iyi » 
çalışacağını ıla ve elti. 

Bundan sonra daimi en

cümene ayrılacak üç aza yine 

gızlı reyle seçildi, reylerin taa
uıf ıode Mahmut Muammar ve 
Keleı zade Mes'ut beyler tek-

' rar olarak ve Serdar zade 
Cemıl bey yeni olarak seçıl • 
dıkieri anlaşıldı. 

Rüznamede yapılacak , 
konuşulacak b•tka bir fCY 
olmadığından mı elisin toplan· 
tısına nıbayet verildi. 

Reis ve encu nen azalarını 
tebıik eder daha ço~ verimli 
olmalarını dılerız. 

Kanıyon ·t DP-vrildi 

Şoför M. öldü 
Yoleular }'.aralandı ! .. 

Evvelki gün içinde 10 ka
dar yolcu ile lrandan şehrıll'i· 
H gelmekte9)1an Ofıu şoför 

llyas efendinin idare ettiai 

bir kamyonet devrilmiş, ça -

murlukta bulunan f of ör mm~ 

vinı Mehmet ef. ölmüı , yoı -

cularn dı:n bir kadın ve iki 

erkek yaralanmıştır • 

Hadise hemen telefoala 

şehrimize bildirılmiı, buradan 

giden bir kamyonet ölü, yaralı 

ve yolcuları şehrımiıe getırmiş, 

yaralılar hastaneye kaldırılmış 

ve sarhoş olduğu söylenen 

şoför kelepçelenerek hapıe 

atıl mı ıtır. 

Türk 
!\fluhacirleri 

T.ıkirdağı :t3 ( a. a.) 

Şehrimize Romanya ve Bul • 

~ ıriatandan mu hacir 6elme•i 

derJam etmektı!dir. 

Dün Romanyanın "Pa • 

zarcık,, uc 11 Tutrakan,, haua · 

liıindcn 1000 muhacir ••' • 
miıtir. Bu Uırh muhacirleri 
Hayrabolu köylerine yerl-.ı • 
lirilmiılertlir. Gelen muhacir· 
lerin İ•kdn o• bunlcıra arazı 
lcuzii ;,/eril• tt,kil olanan 
bir komiıyon ma,ıul ola -
f:Gl&l&r • 

Karşıltklı 
Tel yazıları 

Ankara 24 (A. A. ) Ef • 
gan kralı Hz nın doğumları -
nın yıldönüwü müuasebetile 
Reısicümbu Gazı Hz. He 

Zahir Han rasandaki teJler 
teatı edılmişt r • 

Efganistao kralı haşmetlu 
Muhammet Zahır Han hazret· 
ne : 

Kabıl 

Zatahaşııu·tanelerioin do -
ğamlarıuın y11dönümü müna • 
sebetıle en hır tebrıklerimle 
birlikte şahsi saadetler ve 
kardeş Efgan mılletınio rdah 
ve saadetı hakkında dılekleri· 
mi beyana müaaraat eylerim. 

Gazi M. Kemal 

Türkiye Reisicümhuru Gazi 
M. Kemal h"zretlerine : 

Ankara 

Doğumum yıldöoümu mü • 
nasebetıle lutfen yapılan te -
meooılercien fevk iade müte· 
baasis olarak Zitıdevletinizin 
tahsi ve Türk mılJetioin itıla · 
sı buıuılarınd.ıkı en samimi 
dılekJerımi aızederim. 

Efgan kralı 

Z1bi .. 

GA 1 H . NIN 
Armağanı 

Ankara 23 ( a. '1· ) Re

İ•icümhar Hz. //itanbul Üni -
ver•iteaine ımzalı fotofrafla· 

rını armağan buyurmaşlardır 

Ünive,.ite rehtoru Cemil bey 

bu lütuflarından dolayı I• • 

tanhul Ünıv~ı aitumin min • 

netlerini lfe büyük •ayeılsrını 

müşarünıleyh Hz. ne arz.et • 

mişlerdir · 
Cemil bey yarın akşam 

/.ıanbula hareket edecektir. 

Bir suikastçı 
daha ) akaLuıdı ... 

Par ıs 22 ( A. A ) g ;;z~te· 
ler Mars lya suıkastı canıleri 

şeritderınden Andre A tuko • 
viçın tevkıf edildiğıni bıldir • 
mektedırler. 1889 da doğmuş 
olan merkumun üzerınde Ma • 
car pasRportu vardır. Kendisı 
Ustasilerin tehlıkelı az sından 
biridir, bılhaua Avus'uryada 
müteaddıt suıksıt:er yapmış 

ve şimdi mevkuf bulu'lao iki 
şeriLdcürmü Sunger Al ıı Pos 
pos l ve K vateço ktus ıle bir· 
Jikte Yugoslavyaya giden b v· 
nelmilel trenlere karşı suıkııst· 
ler tertıp ettıkleri ıçio o za • 
man on ay hapse mahkum 
t>:dılmişti. Ş mai Fransız poli • 

sinin te e!Jbüsü üıerioe Lond· 
radan koğularak Fransaya 
gelirken tevkıf ediJm ştir. 

Ka7.ım be 
"' 

Gümrük inhisarı miifettiş 
muavileriodea bemphrimiz 
Kizım bey müfettişliğe yük • 
ıolmittir ~ebıik edwi~ , 

Türkofisin 
Tebliği 

Ankara 22 (A. A ) Türk· 

ofisden bildiriliyor : Yumurta 

ihracatının kontrolu halıtkıa~a 
yükıek taadıka iktıra• eden 

nizamname 2 ikinci teıria 934 
tarihinden itibaren tat'9ika 

başlanacakttr. Bu n'umname· 

ye Ye ayrıca odalara gönde • 

rilmiş izahname1ina uygua ıe· 

kilde sandıldanmıt olan yu • 
mu,taların ihracına gümrük • 
lerce müsande olunmıyacaktır 
alakadarların Türkofiı tabele· 
rinden ve odalardan şimdiden 

malumat almaları ve ihracat 
limanlarındaki od•ları11 İstan
bul odasile ıimcliden temasa 
geçmeleri ehemmiyetle teblii 
olunur. 

Sosyalist 
Fırkasının 
Plan~ ... 

Pariı 22 ( A. A. ) Fraasa. 

ıosyP.ılist fırkası meclisi •esa· 

iıini bitirmiıtir. Mecliı mille • 

tin bütün zinde kaYvetleriai 

bir tvpl yan yapıcı bir 

ıiyaaet planını derpİf ede• 

bir karar sureti kabul etmit"" 

tir. Mtcl a şimdiki bükümcte 

muhalıf vuiyete uyiun tedbir

ler almağa ve bil~asaa ıiyaai 

ve ıkt:saoi miiesseaatı iılllı 

iç.in müesauıa mecliıinin iç • 

timaa a•Tet edilmeıine karar 

verecek her hükumete, müz.a· 

barete amede olduiunu temin 

ederek askeri ittifakl.lr ıiıte· 

mine ka~şı miHetler cemiye • 

tinin az.ami auette takviyesini 

istemiştir. 

Dolar ve 
isterling 

Londra 24 ( A. A. ) 

«l:Ia\as ajansı» bildiri -
yor : Amerikanın Lond
rı.t Sf fiı i ( edimburğda) 
irat ettiği bir nutukta 
i:"ıt~rlinrr j)e Dolar istik-

M 

rarı ıki memleketin 

menafıi iktıza~ından ol

duğu ve bu anla§Öıaya 
diğer millf·tlerin irtiraki 

naf ı ola<' ağını SÖ) leye -

rek demiştir ki : Para -

lar altın .esasına bağlı 

olan ve olmıyan mem • 
leketler menfaatlarının 
bütün dünyanın istifade 

edect·ği bir istikrar iti • 
lafında olduğunu anla • 
y acaklardu;, 



SAHiFE 2 

\öz TOAKQEI 

Tükel Gözgü ( l ) 

So7aal J•pyııta ( 2 ) ae· 
~•la baıka türJüıü yoktur . 
Seçi•, 1eçimdir. Kendini bi -
len laer yarltat Sıylav ( 3 ) 
aeçi•indea tutaaaz da ta , 
OlaHl kazanç ve tatum kuru· 
•u { 4 ) ıeçİ•İ•e deiin laer 
Hçİ•e bir kertede ilitik ıöı· 
terir. Y alnıı banların biri bir -
leriaclea aJrılan yö11leri, bırin
tle on 1ekia yaıındıa yukarı 
iter yarttaıa uzaamaaı, ötekio· 
de, Hçimiae kanıacaiı kuru· 
luıaa yazıla üyeai ( 5) olm111 
yarclar. 

On aekiz Jltını bitiren ve 
bayraia• dedikleeriae uygua 
ıelın ber 7urttaı keat derneii 
(6) aeçimiae aice koıarıa , 
Oyui balunduğu kuraluıun 
Hfİmiae tlı öylece kotmHı 
ıerektir. 

Her d61üacedea önce Olu· 
Hl ve Soyaal (7) ltir dltün -
aıdea doia• bu koıuıa biraz 
tla aa1ilaamak dütiinceai b11 
Yerebilir. Keat deratği ıeçimi 
•ibi iki yaalı bir itlem ( 8 ) 
ıöıterea ıeçimlerde hem yurt
tatlık Yiklmi ( 9 ) bem de 
uailanmak kayıuıu vardır . 
Ba ıi bi aeçimlere göıterilea 
ilifik çok ıerekJi olmakla be· 
raber kitini• özünü ıöıterea 
Tike! ( 10) bir G6ııı ( 11 ) 
olamaz • 

Kitiaia izinli , Glkiıüaün 
teai&liii•i ıöıterea tikel 
·•ııl, ele ıe!ir •ili retirme· 
J•• itlere kartı ıöıtereceii 
Ultikteclir • 

Keat derneiini, it derneii 
(12) aeçi•leriade göıterHen 
ilitiii , yol• yok kırmızı ay , 
çocaklan korama, Uçluç (13) 
Olaaal kaıaaç Ye tatum lıu • 
nalan aeçimleriade 16remeı· 
ıi•İZ Ele ıelir bir ll•i ıetir· 
••J•• b11 İJilik itlerine kartı 
ı&ze çarpa• ıidit , denebilir 
ki : Tllkel bir ilitikıizhktir. 

Aylıklı keat dera(İİ , ay• 
bkh il deneii iiyeliiini, ,ay ~ 
laklı ola• hitbir üyeliii ve 
bqka akçalı itleri yapamam 
diyeai ıörmedim. Gö~en •ar -

11, de• a ... Öyle ki : Geçimi 
ye iti yol•ada ve fakat veri· 
lecek iti batarmaya r&cü ve 
biçimi yetmezken önce çok 
dltklln ye 1okıaı oldaia•d•a 
ve ıonra el• ayhkh üytliği 
kendinden iyi yapaa olmadı • 
iıadan konuşur, iyle ko•uıur, 
&yle anlatır ki : Stai , beni 
deiil, e• ıorla ilbeyleriDi bile 
kaadırmaya yol buJu.,lar . 

Bilıiai, tem!ı ülklıü ile , 
ıeçmiı te yurt için ıördüiü , 

YENiYOL 
Pazartesi-Perşembtı 

Günleri Çık.ar 
M•t6aa o• idart!haneai 

Uaan •olralt. 
Telfral: Trab:on-Yeniyol 

ABONE 
S.,.•Üli 600,- Altı aylt;ı 

SOO, ~ Aylafı 11 s laıra, 
NUSHAsı 

4 Kunıştur . 
Eald ,...laalar 20 -.,.,,., 
o. ...... ,.~ 
.leil4mlor Puorlıta 

••'""''· .,,, "''o 9,!f 'n;filf ; ŞJ 

Karahan'ın 
Beyanatı 

lıtımbul ~?2 ( A. A. ) So•· 
yet Ruıyaoın yeni Aakara 
aefıri Karilhan hu ubah f&rk 
ekıpereıile iltaabula golmiıtir 
crkioı bükfı'llet tarafından 
kar~1lP n mışhr. 

Karab.an şu beyanatta bu· 
Junmuşhır : 

So•ye birl"ği mum,.11il • 
ferinin daim• sevimlı ve dost 
bir nıuh t buldukları Türkiyeye 
tayiaimden do'ayı çol~ mcm • 
nunum. Ş'mdıye kadar Türl.i· 
yeye ıki defa gelmiştim. bir 
çok yakın dostlarım var, Tür· 
kiyedeki vazifemi ıabıen bot 
bir vıızife şekline koyacıiıoa 

bıkiki ve sımimi doıtlaia 
miıe:l olacak iki memlekd 
arasındaki münasebet müsait 
ohıcağıaa em.nim. Buraya ge· 
lıtım Cümhu iyetin ilanı ara -
fcıiac tesadiif, Türk milletinin 
büyilk bayra1111na e.:l· b·r do~t 
ve Türkiyenin dostu So•yetlcr 
birliii mümess'li sıfatile işti • 
rak etmek zevkine, ferefine 
nail olacağım. 

Karahan hu ak,•m AD 
karaye hareket etmiıtir . 

Altın Bloku 
Konferansı 

Londra 22 ( A. A. ) Tay • 
miı «Timeı» gazeteai Alha 
bloku konfcranıının kararını 

mali matbuattan daha mü11it 
bir surette tefsir ederek para 
ı atemi bir'.>irine benziyea 
memleketler arasında teşriki 

. muainin tes\ıil edilmf"Sİ Ji • 
ıımgeleceiini bildirmekteJir. 

buıün ıörmekte otduğu, i(e • 
lecekte iÖreceği itlerle çok 
yararlı olıın yurttaşları ıölıe· 

de bıralıurlar . As i getiren 
iılerdea ülküsüder, ülkülülcre 
enıel olmasını biliyorlar. sn • 
tün bu aaığ İfleriaJe bt:cerik
lilik gösteren aaığ kı.ıraarları, 
aaıi getırmeyea işleri bece • 
remezler. Söz. gelimi kırmızı 
ay kolu Başkanı olsanız . . . 
Çoktanberi üzerizde bmunan 
bo İfİ, aylıkla üyelik işinde 
çok becerikli, iş bilir olduğa· 
Dil ıöyleyen bir adama; .utık 
yonıldum. Bu işi biraı da ıiı 
yapınız dcy"niz . Alac.;ğınız 
karşılık : Efendim bu İfİ, siz• 
den iyi y•paca' yoıdur. Be • 
nimıc bu gıbı işleri yapmak 
biç elimden gelmez'deo baıka 
biı tey olmayaeakbr . 

Kent derneği üyelerine 
ıimdiye dek aylık verildiği 
için il derneii üyelciıade ol • 
duru gibi bu işia de jıtekli • 
leri çoktu . lşittiiime göre bu . 
yıl , kent derııeii fiyelerice 
aylak verilmeyectkmit .. Eğer 
doiru iıe darısı il dcrneii 
üyeliğinin btşıoa... lıte, akı , 
karayı göıte"cek tükel ıöııü. 
budur . 

NUMAN SABiT 
O•man Çelebi Otlu 

J: Tem ts)'na , 2: Medeni 
hayat , 3: Meb'uı , 4: Milli 
ilıti•at ve taıarruf ctmiyeti , 
5: Aza•r, 6: Şehir medİ•İ , 
encumenİ, 7: Medeni, 8: ll'lir, 
1: Va~ife , 10: Ayna, 11: 

l Valay .. ı e·u:üme,.i, 12: '"Y .. 
~or•· 

I 

YENi YOL 

« Besa n nın 
Cevabı ! ... 

Tiran 23 (A. A ) Arna
vutluk •jaosı tel>liğ etmiştir ; 
Tiraada çıkan «Ben» ıazete
ıi Tiran hü~umeti g-aıctcıi 

«Proya» ll\D ne,riyatın cevap 
vercrt.k eıcüml~ dıyor ki : 

Arnavutluk mecl si mılli 

fDuru takviytt ve yeknaaak 
hir tedris sistemi ıbdas ıçı• 
1933 de teşkilatı esasiye ka · 
nunoa11 tatil etti. Y eoi hükfı · 
metler muc1biace talim ve 
terbiye buıuıunda Arnavut 
hemıebrHere verilm'ş olao bak 
Yoııao ekalliyetine de tetmil 
edildi. Hiçbır lrnkuki kaide 
ekalliyetin her hangi bir 
memlekette, • memleket mil· 
Jetine •erilen hukuktan daha 
fazla hukuk babıedılmuine 
möıude edemez. Gazete bun· 
dacı sonra Oımanla hakimiyeti 
zamanında ArnavukJukta me· 
vcut mektep adedi hakkında 
iddıaları kat'ı olarak, cedde • 
derek diyor ki : Şurı s·nı 
kaydedelim ki, OımaDla im ' 
pr.-torluiu zamanında , Os • 
mlinh bükfımetile patrikhane 
aruıada Arnavutyanın teari · 
ıını men'den bir anlaşma 
mevcuttu . Yunan iddiasının 

aııl111lıiı bizzat ıaıeteler ta· 
raf !odan neşredilen rakamlar· 
da da ıabıt olmaktadır . 

Yu11an gazetesi arnoıvut -
luktaki Yunan ekalliyeti mik. 
tarının 36 bin olduiunu •c 
Oımanh deninde 360 mekte • 
be malik bulunduğunu yüıde 

yedi mektep iddia etmektedır. 
Bu muhayyel 360 mektep Se
l.inik ve Manastırdan Prevezye 
kadar Osmanlı impratorluğu· 
nun muhtelif mıntalnlarıua 

dtiılmıştı . Çünkü Oımanh 
hüku•eti ~mekteplerde yalnız 
Yunan liuoınıo tedriıini mü. 
aaade ediyordu. Bu mekt~p • 
lerin adedi timdilıti Arnavut • 
luk araziıi dahilinde Oımanla 
deninde dahi haJen mevcut 
miktard°'o fazla olmamııtır ve 
balen- bu mekterlerde Yuoaııı· 
ca tcdriı edilmektedir. 

«Buı,. i•ı:eteıi Yunan 
matbuatıJııD tiddetli mücade • 
leaiae ve açıktan •çığa tertip 
edilea metinglere raimen Yu· 
naacanın Arna•utluktaki ekal· 
liyct mcldtplerınde bütün 
hafta tedris edildığıni itiraf 
etmeıi memcuniydle kaydet · 
mekte ve bu matbuatan niha· 
yet Auavutluk Jıükume.tin:a 
ıoa zamanlarda milh birJik 
aleyhinde tahrikata kalkııan 
prop•i.ıadacı muallimler ta • 
yin edıimeıine müuade et · 
memek hakkını da tanıyacağı 
kanaahaı iıhar eylemektedir • 
Gazete böyle bir vazıyet den· 
yanın hi~ bir tarafından mü • 
aamgha edilmiyeceiini ve 
hakkın Ye beynelmilel ıulbun 
mabedi olan milletler cemiyeti 
tarafından taavip edilmiyece· 
iini yazarak makaleaiai bitir· 
miştir • 

«Dayli Herlad» 
Ne diyor?. 

Londra 22 (A A) «D11yli 
Herlad» gn.etui alta hafta 
evYel 'J•ponya ile Almanya 
aruaı.ı a 2izl:ce mii~im bir ti· 
enet itilifı imza edildijini 
bil...Jir.,cek •aı.iyettı bulanda • 
iuııu )'•ll)'Or . Bu ıuıtıy• 

Lütfi Fikri Bey 

VEFAT ETTİ 
Son gelen /ştanbul goze • 

telerincle Lütfi Fikri beyin 
vefat ettifini tee .. ür.f e oku • 
tluk. Gene yaşında mülhiye • 
mehtebinden cıkan Lütfi Fıkri • 
bey bir müddet •o~ra Tor • 
tum kaymakamlıcına tayin 
edilm ı ve oradan A('1Upaya 
firar etmrş Sorbon hukuk ve 
•iycııi ıubeleri tahsilini ikmal 
etmiıtfr . Me,rutiyetin • ilanı 
üzerine alla v tana avdetle 
Der•im meb'u•u olarak mec• 
li•i mebu•anu dc.hil olmuı 

ittihat ve tarahkiyc karıı mu· 
hcılefcte bc:ılamı,tı • Lütfi 
Fıltri bey kuvvetli bir hatipti 
fh7uhalefete tenkiclatınr bela • 
gatle •uhületle iz.alı ederdi . 
gayrimeşru muhalefetiıevmez. 

va bu aibılerle teırikime•ai 

etmez.cli.Meb'u•luğu zamanın· 

tla ılmi«tan-ı.ımal» namile bır 
gazete de neıretmııtır.Mccli• 
infuhi ve gazetuinin idareyi 
örfiye tarafın kopattlma•ı 

üz.erine Ycıılköydeki euinJe 

fetebbü v ! yaz.makla meıgul 

ofmuıtu. 

Harbi umumi üzerine 
beclelinakti•irri verdi v• itti -
hat ve tarakkinin mü•aatlui· 
le l•uicreye gitti; ta miitare· • 
ye kadar Avrupada kaldı , 
fakat hic bir muhalif %Ümre • 
ile birleşmedi . Mütarekede 
/ştanbula Keldi • Viıhdettine 

yaz.tlıtı uzun bir mektubunda 

uatanın bir cü:;ı1i olan güz.el 
lzmiri iıtcyenlt!rin vatanper~ 
ver olduklarını, bu oatanper· 
verler zümre üz.erine kuova • 
iin:zibatiye ntırnile ordu uukı 
hükumdarlılı •İfatile lt.abıli 

telif olmadığını izah dmı'ıti. 
•e bir müddet •onra (Vatan· 
peroerlılı- Politika ) ba,lıfı 
altındalıi ya.zıaını ( Anadolu 
ajanır) tamim etmiıti. 

Fe it paıanın kendiıine 

vaki tekliflerini reddetmiı , 
haıta bir defo6ında « Datil 
Ferit paıanın kabinuine Kir· 
mek, kabine teıkil et.em onu 

kabineme k•bul etm.ım . ~ 
ceuabını vermiş ve bu surf'tl• 
teoali etlen fa'nflcırına nıha· 
yet vermiıti. 

Mütareke devresinde mec · 

lisimebuıana ldanbul mebusu 
olarak intihap etlilmiıu de 
b,. intihabı kabul etmiyerek 
idıfa etmiftir. 

Lütfi Fikri bey malumatlı, 
dofru , titiz , menhiyaltan 
mıiçtemip, tabiaten tenkide 
mütemayil ve fikrinde mü• • 

takil &1e muıtrdı. 
l•tiklal mchhemeıi lauza • 

runa iki defa crıkmıı, fakat 
büyük mıllet mecli•i kararile 
fili ceza~: bıralulmııtır . Bu 
atıfeti ke-ıdı•ide unurmıımıı• 

tır. Garp c..ıe ıark halrukuntla 
cidden pelc ziyade vuknp oe 
malürnat •ahibi olan Lütfi 
Fikri beyın ııef atı büyük bir 
~iyadrr. 

aaıaran Almanya Japonyadaa 
m&him miktarda Çın beıelyaaı 
danui ıatın alacak "c buna 
makabil Alman kimyevi müı · 
tabıilib verecektir. Almıaya 
her aeae bir milyon ton Çin 
bezelyaıı ithal etmektedir . 

Aktedilen diicr bir itilafa 
aızaran sıe!ecek sene J~pon • 
yaya 500 Alaın tayyareciıl 

•~ mOlıtıdiı ıiclecektlr. 

( --....-
Ga~stele:r 

~:ra:::::.rı.d.a 
\_ _.........__ __......__ 

Vakıt - Ankaratla bel• 
diye •ecimi bitti .. , 

Yeniyol Bakıyo•am 

bu ift• bizden t•~CGIJ 
yok.nu, diyo.,.um, bir pll 
başladık, bir 6iıntle bıtirJi 
T rab;t;on belediye intihap I 
rihincle görülmemiı bir 6e 
rihltk göstudik . r ••••• 
dememişler : ı, 
,al kuşananın ! 

Ve.kıt - Vazifeleri•• J• 
vam etmiyen ilk meit 
hocaları .• 

Yeniyol - Bizde yolıt 

Akıam - Bu Hn• ı• 
ihtiyactan faz.la .. 

Ye~iyol - Öyle i•e •• 
nelim: Fiatlar düıecel., ~o 
çocuk bolbol ıeker yiyebil• 
c k, betlere . benizler• 
Kelecek, oe binnetice Aer 
gürbvzleşecek deme/dir, i 
dan büyuk kcir mı olar ••n 

Ak,am - Yeni te•lıifl# 
Yeniyol - Adettir o: 

Tap •öküğü ııibi Kider aı tai 
Akşam - Genç ee ılı 

bir kadın .. 
Yeniyol - Tanrı •alaı6 

bafııla'1n ! 
Akşam - Eıki Kinler • 
Yeni;>ol - Buıün o• y 

dururken f'•lti/u nene 6•r 
Zaman - Daha neler o 

cakmıı .. 
Yenı)ol - Acele et 

Olduktan •oma görür•ünl 
Zaman lıpanyaaa •ci 

audet etti . 
Yenıyol - Pek inanmcl 

lıül altında ateı, 6İbiJir o 

ithalat, ihrac' 
Hakkında 

ya itlıalatı ihracattaa 

fazla olm.k iıtidadı ılıt 

mtsi üzerine ticarat aaun 

Manoleık.o Struaıa tarafta 
yapılan tek.l.f üzerine .. lk 

met mübadeleleri normal 

tediya.b yapmak içia 

olan dövizi temine mabaf 

Dir ticaret rtjımi teaiıiai t 
vip etmiştir. Ticard 

matbuata yapbiı be1aa~t 

hahhazırdaki düşükliktea 
hububat td~oıteaınin kifi 

mamasından ueri ıel• 
beraber aynı zaman~ · 
"'t j ıminıo bekleailen 
vermemış olmaaındaa •I 
vcllıt bulunduiunv iula 
mittir. Ye"i rej m ithaJit 
ıbracat ar....snıda ıılu bir 

aaaebet temıni üzerine • 
aeıtır. Eıcü•le her i• 
anca1' mukabıiinde daba • 
ihracat yapılmakla m 
olac:ak.tar.Gümrülıd•r laer 
etlılen mal içia bir 
verecekler ve bu eertif' 
miktarı henüz teıbıt edil 
bir yüzde bir niıbeti ela 
de daha eksik bir i 
aelilaiyet verecektir. Ba 
retle harici ticaret mUYa 
ıinde aktif ve ithaA 
malların bedelini tedi1• 
liıam olan c 6viz keDclill 
dı1a tem~zı cdilmit ola 
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Trabzon icra 
ğundan: 

memorlu· 

Açık artırma ile p raya 
çevril~cek g yri men uiüa ae 
olduğu: 

Çayırlak ve fındıklık 

Gayrimenkulün bulunduğu 
mevki, ma llui, ıokağı No.: 

Hos ker sya köyü 

Takdir o'uo ıı kıymet: 
Fındıklağa 2500,Çayırlığa 

da looo lıra 

Artırma:nın yapıl cağı yer 
glin aaat: Trabıon ıcr daire· 
sinde 26·11·934 puntui 
günii aa t 14·de. 

litb• g yri enkülun arttır a 
şartnamesi 25-1 o 934 tuibın -
deeitıb ren 934-1236 No. ile 

Trabz.onicrcd in sioiomaayytn 
humarasında beuts n iÖrebıl· 
meıı ıçın çıktır. ilanda y1Zıh 

ol nl rdın fcıl m~lümet al· 
mak ısteyenler işbu ş rtname
ye ve 934· l236dosya numarsıle 
111emuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 Artırmaya iştirak için 
yukard yazan kıymetin 7 ,5 
niı9etind pey veya m ili bır 
Bank nın teminat e tubu 
tevdi edeilecektar. ( 124 ) 

3 ipotek s•hıbi alac kiılar· 
la c iğer alakadarların ve irti· 
fak hakkı ubıpl rioın gayri 
me-kul uzerındeki haldarını 
huıuaile faız Te m srafa dair 
olan iddialarını ıtbu ıliin tari-

hinde itıbaren yırmi güq 
İçinde evrakı üı bıtelerHe 
hirhkt memurıyetımıze bil-
dinucleri icap eder.Akai haf· 
tfe laakl ı tapu ıicıhle s bıt 
ıolaıadıkça aatıı bedeli in 
paylaşm&&ıncian b nç kaJirlar 

4 Göıterılen günde arbr-
maya ııtarak edenler artirma 
ıartoarııuıni okumuı ve ı·zu· 
mlu malüm t almıı ve bu lan 
tamamen kabul et ıı d ve 
itibar olunurlar. 

5 - T'1yia edılen za anda 
i•yri menkul üç defa ba • rıl. 
dıkta ıoora en çok rttırana 
ilııle edılir. Ancak arttırma 
bedii muhımmca ıy ti 
yüzde yetmiı betini bulmaz 
veya ntıt iıteycnin alacağın 
riichanı olan difıer alacaklıl r 

bulunup t"' bedel bunlaruı o 

i•yri menkul ıle lcmın edılmıi 
alacakhmnı cc uguodaR 
fazlaya çıkmazsa en çgk • ltır
maaın taahhüdü bakı kıJ ak 

üzere arttırma on beı lia 
daha temdit Ye on beıioci 

iÜnü aynı 11atta yapılac k 
arttırmada bedeli Ht•ı iıte· 
yenin a acağina rücbanı olan 
difıer alacalıdıların o iayri 
menkul ile temın edılmiı 
alacaklılara mecmuuodan faz. 
laya ,akmak ıartıle ea çok 
arthHaa ıhale edıhr Böyle bir 
bedel ~ide edılmczae ıhale 
J•pılamaı. ·n utıı talebı 
dtııer. 
6 - Gayri meolnal ke•~.ııı e 
ihale olunan lnmıe derhal 
•eya Yerilen mihlet ıçıade 
parayı •ermrH~ ıbale kararı 

feaboıaaarak kendiıiadeo eTv
el en yüksek tcklıfte bulu· 
nan kimıe arzetmıı olduiu 
bedelle almaia razı olurıA 
ona, raıı omaz v ya bulua-
IBHH AeDıea OD btf gün 
mQddetle artbrmftya çıkırıiJp 
ın ,ok ırttırını ihıJe edılir 

mirat 
münakasası 

Deferdarhktan 
1258 lira bedeH 1-.eşifli 

Vakfikebir Hükumet binasının 
Harici ve dahili tamiratı 21 
Gün müddetle mün k~saya 
çıkarılmıştır. 

talipolanlano kanuni temioa· 
larım hamıleo münakasa günü 
olan 27 10 934 tarıhine mü· 
sadif Cumartesi ~it ü s~a 
13 de V kfıkebir maliye 
dairesinde müteşekkil ıhalat 

komisyonuna 
iliio olunur. 

müracaatları 

111-3 

ıkramiyeli 
yüzde 5 faizli 
erganı tahvil
a i ~atın ahnir. 

Mumhane önünde: 

Çarıkçılar caddesinde 
)o No Jı mağ zada Kara AH 
oğlu Ah Ef. ye muracaat 

11-IV 

yazım sası 

ve sandahye 
münab..a~a~ı 

ithalat ve transit 8Umrük 
müdürlüğünden : 

Gümrik İçın yenı ört 
adet yaz• m aasıle beı det 
ıuındaliye pazarlıkla yapılaca· 

ktır talip olanların 3 il 934 
t sadüf cum ıteBı günü saat 
14 de Trabzon Gümrük 
müdilrıyetine muracac.it etmeai 
reca olunur. il -IV 

acele sathkEv 
Tekke malleainde ıakaim 

cadui üzerinde fener çikmaz; 
•okağında denize nazır üat 
katta ric oda bir •ofa ve hala • 
alt katta iki oda mutbak "e 
clektirık teııaatını haoi bir 

bap hanenin "temami acele 
•atlıktır ta/iplerin Trabzon 
adiye ceza mahakemeai zabıt 
katibi feyz.i oglq Kenan 
Hcunü efen diye mürac·aatlan 
iları olunur. I V-IV 

L kele tamiratı 
.Münaka~a:,l 

Vilayet encümeninden: 
Trabzoı yolcu İ•keleai 

tamıratı münaka•aya konuldu 
3· l 1 • 934 tarihine mü•adıl 
cumarteai günü •aat 14 Je 
ihole o/anacaktır 

1 V-11' 

iki ilaaJe ar1aındaki fark Ye 

ıeçen rüaler için yilzde 5 ten 
beup oJuoacak faiz Te eiier 
zararlar ayrıca btiluae hacet 
kalmakıiz.ıa memuriyetımiıce 
alıcıdan tahsil olaaur Madde 

[ 133 1 

ta Eıila ti yat lrarda ıöıtcrilea 
ıayrı menkuller 26 • JI. 934 
tırıbınde Trabıon icra memu· 
rlua• odaında iıbu ilin ve 
ıaıterHen &ırltırı:ııa fartaameai 
dıireaiude ıahlaçıaı i14a e!a"r 

YENIYOL 

hurd"' 
müzay 
~afia baş mülu•ndi~
liğinden: 

Trabzon Er:r.uram oe 
Trab:r.011 Ahcaabat Vak· 

• 
fı kebır .> olları üz.erinde u~ 
dereye yuv rlanmış kumlar 
i<;inde balunan kırık •ilindir 
par<;aları yırmi gün müddetle 
aatl~ta çıkarrlmııtir yevmi iha 
le olan3o·lo 9.34 salı günü ih· 
alei katıyesı yapılacaktır talip 
olanların nafıa dairesind,. 

müteşekkil inıaat komi•yona· 
na marucaatları ilan olunur 

•• mu 

lll-IV 

odun 
kas Si 

Vilôyet daı'mi encümeninden 
Merkez. Vılayet ilk mekt p· 

)erine muktazı 46 bin kilo 
odun münakasaya konuldu. 

Jo il 934 Tarıhioe müsadıf 
cumartesi günü saat 14 de 
ihale olunacaktır. iıteklile rin 
kanunı ve11kalnrile vilayet 
daimi encümenine müracaat· 
ları ilan olunur. 11 - ıV 

Demir 
put el 

münakas Si 

Satın alma koınjsyonu 
riyasetindt n 

Erzum müstahkem ' evkı 
ihtiyaci ic;ın 80 ılti 120 adet 
dt:Jmir putrele a'i'k usalıle 
münaka•aya konulmuştur 
munakaı:ası S il 934 cumar· 
teaı günü •aat IS dedir ilk 
temınatı 127 lira So kuru, 
dur ıartname•i 
trab:r.on lstanbul 

dey 
unaka 

Erzurum 
ıv.ıv 

..... 
g 
ası 

Satın ama komis) onu 
Rıyasetinden: 

Trabzo 1 garnizonunun 
senelik ihtiyaci olan Ilooo 
kilo •ade yotı 16 - 1 o·934 
tarihınden itbaren ) imi gün 
muddetle kapalı zari uaulile 
munakasaya konulmuıtur . 
Yeomi ihaleai olan S·l/·934 
pazartuı günü •aat IS de 
ihaluı ynpılacagınden talip 
olanlan/.:ırin yevmi me:r.kürdc 
teklif mektuplerı ve 767 lira 
2S kuruş te'minat muuakka· 
talorile komiayona mar raat 
eylemeleri i/ch olunur 111 iV 

ev ve arazı ıcar 
nıüzayedC"sİ 

Vilayet daimi encumeninden 
İdarei Hususiye ait tekfür 

çayır mahalleainde ıaaa hane 
bir kita arazı müzayedeye 
konuldu 27-10 9J4 tari ine 
müıadıf cuınarteai günü aaat 
00 dortte ihale oluaacakt r 
·ıteklilerin Vıliyd daimi 
~ncU:nenıne mllracıaatlari ilan 
o!uaıır. IY'-lV 

. 
SAHiFE 3 

. . jcar .m.üzay.edesi 
Mıtlı.alltsi 

Ayvasd 

Sokağı 

Alemdar O· 

Nevi 

(
14 oda ve üç 
haneli Han 

M.N. T. 

Eıvak siramnğaz lar mağ za 
Kasım • ğa Kahya h mami • 

yazi )llo R. 

115 E. 
140 R. 

614-615 ,, 
89 

is~end ., pa"n Sıra mağzaler 2 gözlü mağaza 
Tuzlu çeşme Modoş 17 oda ve abur ve mağaza 

TERD L TAN 
Yukarda c'ns ve sair eva fı yazılı ğayri menkulün bir .•enelik 

· ı 1 yirmi gün n.ıüddetle müz. yedeye çıkarılmıştır talıp olan· ıcar ar 
1 

.. - J 
l Yüzde 7.5 d•toz•to kçalarıle birlıkte iha e gunu o an 

ran k · t 30 Jo 934 S n günü defterdarlıkta müteşekkil omısvona 11a 
14 de muracaatları ilan olunur Jll-IV 

U ve rp 
mün· kas 1 
SallnaJrrıa komi~yonu 
Ui ya~etıııden: 
Gireaurı o/ayının •enelik 

ihtiyaci lfin l. J :J.~934 perşe· 
mbe günu saat 14 de pazar· 
/ıkla ıntac ve ihale edılmek 

üz.ere ·3 J ~ bin kilo u11u ile 
1 oS bin kilo arpası tekrar 
aleni olarak münakaaaya 
konulmuıtur. talıplerın evıaf 

ve ıeraıti öğrenmek Ü.zere 

her giın alay aatın alma Ko. 
Rs. Liğıne miıracaatlcıTı ve 
un icin 2 38J lira 1 S kuruı 

arpa' ıcin 275 /ıra 63 kuraı· 
luk m~oakkat teminat mek· 
tup oe akfaları birlikte 
yevmi ıha lede muayyen 
•aatta hazır bulanmaları ılan 
ol•nur. 111-/V 

L . 
Vılayet makamından:. 

Kazanç vergis nden 2 8 l~r~ 
75 Kurş borcunun temını 
istifası ıçio ıbrahım zade huan 
efendi oğlu Celil efendmin 
20 gün üddetle müzayedeye 
ku u an Surmenenin humur· 
.gan çarşısındaki dört p.:rç.a 
raıısine taJ:p zuhur etmedı

ğioden ilaa bıribınden itibaren 

lo gün müddet e. a~br~~nın 
uıatıldığı ve isteklılerıD vılayet 
idare hey' Une müracaatları 
lüzumu ilan o1unur. 

erz k 
mün kasası 

Satınalma koıni..:vonu 
cıya etindPıı ; 

Erzincan 2o lo 934 tarıb 
günü ıh,.le edilecekleri •e . 

Hin edılen 8 l ooo kilo sıgır 
etine teklıf edılen fıat pahalı 

görülmfi' ve 3l5ooo kilo un 
ile loooo kılo s~d.e yağın.• 
talip zübür etmedliınd 'D abtr 
ay zarfında çıkacak hhbi~e 
ibıle edılmek üzere pazarlısra 
çenilmitlerdıP mezkur erzak~ 
talip olanların ıartaameııaı 

okumak için her gün •e 
miinakauya gireceklerin ı i7 r 
eti için 911 Ye un iç. D 29.33 
Ye ıade yağı içia 531 lıra 
teminatle 2o ll·g34 aalı rantı 
garaı:ıona muacat et•eleri 
ilin olunur. 1-IV 

•IJ!\ 
Nöhetci eczane 

Bu gece 

Halk 

İLAN 
Of Asliye hukuk mahke

mesinden: 
nıiHi o•mandan ağaç kes· 

mck en su u iken ~33o No. lu 
k nuou mücubioce evrakla~ı 
hukuk mahkemesine devredı
lip Of orman idaresine ta:ı· 
minat itasina borçlu oldukları 
iddiasile mü 1dei aleyhe ha:ıret 
köyünden usta oğfo muıtafa 
k rısı gülsüme namına gön~e· 
rilen 9 4.] 78 No lu davetıye 
ve merbuti dava arzuballerine 
9.S·U34 tarıbınde ihtiyar hey· 
eti ve mübaşir tarafından 
verilen derkenarda müddei 
aleyha tem ni maişet mem.le· 
ketinden ayrıldığı davetaye 
bıla tebliğ iade kılınmak!• 
müddei aleyhe gülsümenı_n 
ikametkabinin meçhul kaldlgJ 
aolaşudığrnden hukuk uıulu 
muhakemeleri kanununun 14~ 
ve müteakıp maddeleri mü~ı · 
hince ilanen tebliiat ifasına 
karar verılmiş olmakla işba 
Hanin neşri tarihinden itibar D 

muhakeme günü olan 14 ıl-9.34 
hrıbine müsadıfçarşam b~günü 
saat lo de of aılıye hukuk 

. . 'o mabkemC's'oe gelmeıı ıçı 
davetiye makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilio 
olunur. 

iLA 
Uf asliye hukuk mahkeme· 

ıinden: 

milli ormandan ağ o.ç keı

naekden suçlu iken 233o No lu 
af kanunu mücıbince enak 
ları hukuk mıbkemesine devr· 
edılip of orman idaresine 
tazmınat itasina borçla olduk· 
ları iddıasıle müddialeyb 
ofun gorgoras kariyeıinden 
beşir oğ u ahmet namına 
ıönderJlen 934- 193 No. lu 

davetiye ve merbuti d~Y~ 
arzı?ballarına 26 5 934 tarıaı
nde ibtıyar hey'eti ve mibaıir 
tarafıadaa verılen derkenarda 
müddialeyb .berayi ticaret 
memleketiadea aynldııı Ye 

tıcaret yap•ık ilzere. gittiii 
daTetiyenia bili tebliı ıapee 
kılınmakla ·müddeialeyh 
ahm•din ikametklbınui mec· 
laul kaldığı anlaş ldığındaa 
laukuk usülü muhakemeler! 
kanuau11u11 142 inci ve mite 
akip mıddeleri mücibince 
i' A nen teblığat !faıına karar 
Terılmit olmakla İf bu ilanin 
neıri tarihinden itibarea m•· 
laakeme ıiinü olaa 6 U·934 
tarilaine müsadif ıal& fÜD6 

11.u onda of 11lıye bukuk 
mahkemesine felmeai için 
davetiye makemıaa kaim 
olm ık ilzeıe keyfi1ct illo 
oluıau, 
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UZUNSOKAK KONA CAMİİ KAR 
YANINDAK İ YENİ YUVAS 

ı sı 

A 

DA , POLİS KARAKOLU 

TAŞINMIŞTIR. 

YeniYol 
Bu fÜD, hacaan bira'I daha büyütmüş olarak kendisini 

muhterem karjlerin~ arzetmelr.tedir· « Yeniyol » ve 
« Yeniyol ,. un yoluna ait her çeıit dileklerinizi kendisine 
bildiriaiz • 

YENİYOL 
İıtedii;niz kaaar ıizin için •erimli olmı;a çaltac:ak 

Halk ve Memleket için çok verimli ol•aaı içi•, içinizde• 
ıeçen arza Ye dilekleri de ıizden bekliyecektir. 

Şahıiyata ılişmiyen , cemiyet için faydah olan b&tün 
dileklere YENIYOL'un ıütunlar açktr . 

baa işleri 
Resıni dui Pr<\ müesse ... elere, bankalara , 

tüccarlara, ş irl etle· e ait h~r çeşit defter , 
cetvel, makbuz, cek, zarf k~ğıt başlıkları 

kartvizit ves:lİre en güzel ~ekil Ye en uygun 
fiatlarla has1 lır ve ciltlenir . 

Uzak yerlerden verilen 
yapılır ve gönderilir. 

siparişler hemen 

1 
1 

1 
1 
J 
1 
1 

~--·-·--------------~ .... ----------~----·~·- ~ 
Elektrik tesisatı münakasası 

Gümrük ithalat müdürlüğünden : 
Deiirmenderc, •e mnmbaae önü gümrik idarelerinin el ı> k· 

tirik tea.sata 11·11·934 pııüoe müaadif pnar giaii Hat 14 de 
münakasaya konulıuğuulaD t.Hp olaolarıa yüzde yedi ' ouçuk 
temiaatlarale müdüriy~timiz 11bnalma komiıyonuna miracaatlara 

1 iV 

iLAN 
Trabzon iera me•arla-

i••cian: 
AJık artar•• ile paraya 

çevrilecek rayri •enk•••· •e 
olduia: 

iiç bap dakinia 24 dar 
hi11e itibarile 4 dır hiue1i. 

Gayrimeaka11a b•laadai• 
•evki, malıtıellui, ıokaiı No.: 

mambaae öninde piyaıa 
cadduia:de ve yeni cami ıerif 
ıokaıi tapaDiıı 6· lS •e S· 11 
•e 9 lo-18·19 namar11iada 
kayıtlt. 

Takdir ol•••n kıymet: 
amumiaa 1 Boe lira 

Arbrma••• yapalua;ı yer 
ıl• 11at: Trabıou ıcra daire
aiadı 26·11-934 pı11rlui 
ril•i aaat 14-de. 
liıb• r•Jrİ •eakilua arttirma 
ıartnamesi 25-lo '34 taribia • 
de•itibarea 93/- 1419 Ne. ile 
Trabzoaicradairuiaİ•••ayye• 
aamara1ıada herku:n ıörebil· 
meıi iç:n a çıktır. ili da yu:tlı 
olaalarc! f :la m .. 16mat al. 
mak iıteye: ler itbu f'rtaame· 
ye •e 93/·1419doıya •u•araıle 
•emuriyetimiıe müracaat 
etmelidir. 

2 Artır••Y• iıtirak için 
yukarda yazıla kıymetıa ~ 7,5 
aiılletinde pey •eya milli bir 
Baakaaıa temiaat mektubu 
te•cii edeilecektir. ( l 24 ) 

J ipotek ı•lıibi alacaklılar· 
la c'iier alikadarlarıa •e irti· 
fak hakkı aabipleriai• rayri 
•enir.al uzeriadeki haklannı 
baı•aile faız Ye maarafa tiair 
olan iddialanaı if ba ilin tari• 
biatle.o ~tibare• yirmi ııa 
içiade enalu •İtbitelerile 
birlikte memariyetimize bil
dirmeleri icap edf'r.Al&ıi laaI· 
ile iaakla. ı tapu ı:cilile aabıt 
olmadık~ ••hı bedıliaia 
pıylatm•ııadaa hanç kalirlar 
•- Gösterilen rUnde artir. 

maya iıfirak ed~nlet artirma 

ıart!ı•etİDl !k!~DJ tı 11~!: 
' 

•l• mal6•at al•ıt •e bualan 
tamamen kabul etmit aci Ye 
itıbar olanarlar. 
5 - Tayin edilen zamanda 

ı•J'İ meakul iç defa bairıl. 
dıkta• ıonra en çok arthnına 
ilaale edilir. Aacak aıttuma 

ltedli mabam•e• kiymetia 
yiizde yet•it bıti•İ bulmaz 
•eya ıabt iıteyeaia alacaii•a 
rlcba•ı olan diier alacakblar 
baluaap ta bedel a•nlarıa o 
ıayri menkul iJe temia edilmiı 
alacaklarını •ec••iuDda• 
f aılaya çıkmaııa ea çek. a ttır· 
maaın taabhiidli baki kalmak 
lizere arttırma on bet fi• 
daha temdit ve oa beıiari 
ıinü aynı aaatta yapılauk 
artbrmada bedeli utı ı iate· 
yeain alacaiina rücbaoı olan 
diier aıacaldıların o rawri 
meakul ile temin edilmiı 
alacakhları mecmuundan fu· 
laya ,ıkmak ıartile ea çok 
arttıraaa ihale edilir Böyle bir 
bedel elde edilme:ue ihale 
yapılamaz: ve sat f talebi 
düşer. 

6 - Gayri meakul kend sine 
ihalc:ı oluaaa kimıe derhal 
veya •erilen m&blet içinde 
parayı vermt:ue ihale kuuı 

feıholunarak keadiıinden evv
el en yükaek teklifte bulu· 
nan kimıe arzetmiı olduiu 
betlell• alm•i• razı olur1a 
ona, razı o•az veya bulun· 
mazaa laemea on btf gün 
•iitldetl• artbrmaya çıkarılıp 
en çok artlarına ihale edilir 
ki ilaale araaıadaki fark ve 
reçe• paler içi• yiıce 5 te• 
be111p olanacak faiı ve lliier 
zararlar ayrıca bllı•• hacet 
kal•akaiııa mem•riyetimiıce 
alıculan tauil oluaur Madde 
[ 133 J 

ıathi• çıkardaDgaynmenlculer 
yakarda r6ıterilea 26 11 - 9!4 
taribiade T ra bıonicr ı memu
rlufa o~aıında itbu ilAu Ye • 
ııateriJ<I) .,uarma ıartoamu 
4air~pt'~' 11taJacıjl iJlı olı'r 

kok kömürü 
münakasası 
Li ~e ~ü,{ürlüğiindcn 

Mektebimiı.e Jiizumu olan 
toısuz 20 ton ko k. kömürü 
25 -10 934 tarihin.len itibaren 
20 ıün müddetle aıünıı k11aya 
konulmuı Ye 15 · 11 - 934 
peıembe günü saat 13 te Jiıe 
biauında alcai ıaÜ••kasa ya· 
pılacıiından iıteklilerin mü -
racaatlara l - iV 

Akçabatta kiralık 
Mağzalar 

Vildyet Jainai encfımeninclen: 

Akçabat kaıabaııada ida· 
rei huıusiyeye ait Ye iabi1arlar 
idareainia tahtı icaraada olup 
mllddeti hitam balaa 1 ili 
8 Ne la • ataıalarln ican 
•azayedeye kooaldu 13.11-934 
tarihine mi11adıf 1alı ıiln6 
aaat 14 de ib.ale olanacaktır. 
iıteklıleria •iliyet claimi eacl-
meııioe •iracaatlan ilAa 
olunur. 1- lV 

Bu a_kşam 

Yıldız, da 

Gizli 

muh3rebe ' • 

Su tesisatı münakasası 
Gümrük ithaJit müdürlüğünden : 

Bıı müdüriyet Ye müdüriyet dairelerİ•İD s. tuiaab il ll 934 
güa6ae müaadif pazar rüafi Hat 15 de milaakaaaya konalaca• 
iıad.an talip olanların yizde yedi buçak teminat pıralaril• 
müdiriyetımiz 1&tıa alma ko•iıyoauna mlracatları J-IV 

İLAN 
Trabzon icra menıurluiundaa 
Açık"'artım ı;ı İle paraya çenile· 
cc:k gayn menkuluo ne olduia 

r bab hane 
g yrı mcnkulun bulanduğa 

evkı . mahalle, ıokai• ııuma· 
ru · 

t aktir olunan kıymet 
tamamı 4 ,, o liradan 1 hi11e 

ıi ı 12 lira 5o kuı•ş he11bile 
4 h~ssede biri 2112 kurnı 
artırmaıua yapılacajı her gün 
aaat Trabzon icra dairuiaia 
önünde 26 il 934 pazarte1i 
güaü saat 14 de. 

1 - itbu gayra menkulua 
arhrma fartname1i 2 5 -/o 934 
tarihinden itibaren g99 •ama· 
ra ile Trabzon icra dııiresiain 
muayyen oumaraııada her -
u in göre bılmeai için açıktır 

ilAnda ypılı olanlardaa fazla 
malumat almak isteyeler iş b• 
şaıtaamey ve 31·l99 

1 doıya aumara1ıyle memuriy. 
timize mtlracat etmelidir 
2 - Artırmaya ittirak içia 

yukarda yazıla kıymeba yüzde 
yedi buçuk aiıbetiade pey 
alf:çeıi ve ya milli bir banka· 
on tem•n t mektuhu te~di 
edılec:ektır. 

3 - ipo ek sehıbi alacaklı
JarJa d ·r ~ı kadarların •• 
irtıf hakkı aalıipleriai• 
g yrı m .. nısut üz~rindeki hak-
larını bı..susıyle fa iz ve mas
rafa dair ol.AD iddiaıarıDt jf 

bu ilAo . taribiaden iti barea 
yirmi gün içinde evrakı 
müıbiteler.le birlikte memuri· 
yetimize bidirmeleri icap eder 
akıi halde hakları tapu aicilile 
ıabit olmadıkca aatıı bedeli· 
nin paylaım11ıadan haraç kalı
rlar. 
4 - gösterilen rUnde arbr· 

maya İfti rak edenler artırma 
ıarbaameaıaı okam111 Ye 

l&ıumlu Dla1Gmatl almıf •• 
bualan temamea kabul •tmiı 
ad ,. iubaı o!uaurlır. 

S - Tayın edilen zamanda 
ıayrı menkul Gç defa bajinl· 
dıktaa ıoara en çok artıra•• 
ihale edilir ancak artar•• 
bedeli muhammea kıymetaa 
yüzde yet~iı betini bal•al 
veya aatış iaceyeaın alaca;ıua 

rüçhaDı olan diiet alacaklılar 
bulunupta bedel banların 
o gayrı menkul ile temi• 
edilmit alacakların mecmua•· 
daa faılaya çıkmaua ea çuk 
arbranta tehal.uıdii bakı kal· 
mak üı re artırma 15 riia 
daha te•d.t ve 15 inci ıila 
aynı ••atta yapılacak artırma· 

da• bedeli Hbf iıteyeai• 
aJaca;aaa r&çbanı olan tliiet 
alacakhlaruı o ıa.yrı menkulle 
temin efiilmiı alacaklan 
mecm•uadaa bılaya ~akmak 

ıarbyle e• çok arbnlaaa il:ial• 
edılir. böyle bir heael elde 
edilemezse ihale J•pılamaz ye 

Nbf talebi düıer. 

6 -- i•yrı menl.:ul kencliaiae 
ihale o!anankimae derhal •• 
ya veril~n mühlet it:ind• 
parayı verme11e ilaale karua 
feab ol•narak kendiaiaclea 
•••el ea yükaek teklifte 
buluaan kimse arzet•it olu 
iu bedelle al••i• razı otarlA 
oaa razı olmaz veya bıdaa• 

mn11a hemen 1 fÜa müddeti~ 
artırmaya çıkarılıp ea ~uk 
artıraoıt ihale aruındakı fark 
•~ ıeçen günler içia Jüıde 
beıteD heu p olunacak fail 
ve diier zararlar ayraca bak
mehacet kalmakıız.an memuri • 
yetimzce alıcıdan tahaıl olunur 
madde 133 ıataıa çıkanlı• 
i•yrı menkuller yakarıcl• 
ıösterilea rayrı •eakul 
Trab&on icra memurluill 
odaııada it ba ilan •e röıte· 
rileD artJrma farlaameti dai• 
reıinde ıablaca;ı ilAn ol•a•r• 

Yo~ı /ıleri Milltra ı 
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