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intihap 
Karşısında 

Birkaç gün sonra belediye 
intihabı yapılacak , her dört 
yılda bir yenilenen ş bir mec· 
liıi azaları ıeç'lecektır. Sıyasi 
bir imtıban olan bu ınt hap -
tan halkımızın muvaffakıyetle 
çıkaca!lnıdan temamco emin 
bulunmaktayız. 

C. H. Fırkasının r ptı~ı 
yoklama netices·nde azalık 
içia öoe sürülen isımler k smı 
mıhıuıumuzda ı an cdılm.ş 
bulunmaktadır . Fnkamızın 
yıptıi~ bu yoklama luıh si , 
baıtanbaıa dıkkatle okunuQca, 
ıörilecektir ki, ıçande, ) ük 
ıek tahııl aörmiı, uı.un yıl1ar 
tecrübe devrelemıı muvaffa • 
kiyetle atlatmıı, mubitın sev _ 
ıiııoi kanLmıı muhldıf ser • 
beat meaıek erbabından bır 
çok tıhaıyeUer yer tutmakta 
dar. Bü ılıbarla, müotebıplerın 
temımen tatmın edılmış ola • 
rak reyl rıni ıcve seve vere • 
cekic:ı ı.r.ı~ kanı bulundua-umuzu 
açıkça ıoylıye bılırıı. 

Mes'elenın bu ufh;ııaına 
aıt kanallerımııi b.aydettıkt~n 
ıonra , milh m olın bır nok -
t ııoa da .. ııaret dmek isterıı: 
Beledıye mtıhabı, seçenler içın 
olduau kauar ıt.çıleoier ıçıa 
de '-!ld co c.:.ah c:ı bır ımt hao 
dar. Seçenler ıeçerken, ıeçı -
leni r ıhı ken c,,oumuıdeki 
dört yıhık çalışma dev esi 
içıne sıidmlma11 lizımıeleo 
işlerın hıç olmazsa en mü -
bımieıuıı goıoouae aım i bu • 
lunıoah, bırıncılet , butun bu 
itlerao bchemehı1l Dafarılma -
ııaa ııteme~ mev~ııode olduk-
larını, ıknıcııer ııe başardm.ı11 
liıımgcleu bu ışı rı yıne be -
hemehal baş .. rmak 14 ... ct>uri • 
yetınde bu uuuuıuarını katıyen 
A•tırdao uzak tutmamaJı~ırlar. 

Sehrın döıl yıllık bayatı , 
kuıulacak yenı mechıın ça -
lııma c.erecuınden hız alacak-
tır : İç ımai hayali• ıoze çar-
pan el..,ıklıkler nedır , aa2uk 
Ye umraa yolundaki yerınde 

Hyaı.ıl;.nmıııa ıe b, p ve ıl • 
'' tleri ııelerdır, hailun kazanç 
ve rdabına ıı.t..ııaf vencek 
Trabzoouo t.cuet ve ıkt.aat 
aabaaındalu mevkunı taraın ve 
tahkim edecek amıUer ne ola-
bilir , bütün bunlar , ıehır 
mecliıinıo ve onu ıeçenlerın 

kaf aıında yer tutması icap 
eden eaaılar, ana hataardn . 
Vazifeler, verılıp alınırken ne 
derece ölçulüp bıç lmıı o uraa, 
çalıımR devrçı;nio ıoııuodalu 

he11p alma ve heaap verme 
itleri de o kadar ko.aylıkla 

kendılıiiaden meydana çıkmıı 
bulunur. Unutmayalım ki, Juı· 
ulacak mechı, çeımcleri.aden 

akaD ıularaD ber Ciaml. ııadaa 
,~&bl11lerce mıkı op f ııkıran 
bııı bir ıebria meclıııaı ala. 
a!tbr • 

BEKiR SUk.UTI j 

Cümhuriyet Halk Fırkası tarafından seçJlen 
Trabzon Bel~diye azallğı namzet listesidir; 

~lalunut ~luammrr B. 
Dede zade Kamil bey 
Bekir ::;iikuti be' 

~ 

Topal Z. Ali Hıza bey 
Kara mehıuet zade 
H ü :-ey in hey 
Kadri me~ut bey 
Kitapçı Z. mehmet hey 
~akıbe hanım 

l'lt nıi~ } azı et zade • 
o~man bey 
Kıta},j Z. Hadl bey 
J)r. mehmet ihrahinı IJ. 
Dr. ~alHll bey 
Sabık \ audat müJürü 
Osman bey 
Hatip zade Nuri bey 
ilacı harun Z. harun B. 
~araç Z. Ömer bey 
11 aika hanını 
Eczacı liaci Zühtü bey 
De. Ta) ip Zuhtü bey 
Usman da\ ı zadP. • 
mehmet b~y 

}: ah) a reis zade • 
Zeker')a bPy 
SrrdJr Z. Cc-nıil br-y 
Dr. Rafet hey 
Uguzlu Z. Bii,ı han bey 
Keleş zade ~f P-sut bey 
M uratlıun Z. Cenıal bey 
kuğu z. mchnıet Riza B 
kazancı Z. hü~e} in bey 
kö~e z. süle) man bey 
nıühendis Salih bey 
Dihkan Z. malııııut bt .. y 
Haci derviş ağa zade 
Kamil bey 
Di~çi Cenıil hulusi bey 
lıaci lıüse)' in zade • 
Ahmet bey 
Bekir ef. Z, l\ilıat bey 
kuııdup Z. Halıt bey 
~emJi zade halıs hey 
Avukat ender z. Faik B. 
1 un us halıa zade • 
~elahaddin hey 
~ımsar melımet bey 

haci Amiş Z. Şaffct B. 
mir, lay mült \:aidi • 
hü~f>vin hr 
baei hamdı Z n1 Un if B. 
Sal i zade l C' nal bey 
mahmut og.lu hakkı B. 
Barutçu z. Ar f bey 
haci hü~e' in ~ ade • ,, . 
hauıdi bf'y 
Dr. Abdülb..auır bey 
Pulat oğlu mı hmet • 
salılı Ley 
Kefeli z. zek(' .. l) a bey 
Çakır zade Vıysel Ley 
Yunus zadl; Tevfik be) 
An1a' ut z. l.e' det bey 
kalaycı zade harun bey 
lıaci hatip za<le mehmet 
Emin Ley 
imameci ı.ade Refık bey 
Y nzıc1 zade hafız 

Teıııel be, 
r 

Temel Nücuıııi bey 
. Birinci teırinin biı İnci pcuarteıi ılmü Cümhuriyet Halk Fırkaıı binaıında .>oklama 

lalımatn~muinin 11 inci madde.ine göre toplıman Vılayd , merkez nahi)'e ve ocalr. 
he)'etlerı tarofınclan Tra'1:z.on Beledi)'eai az.alılıno yukarda. otları )'azılı zevatın nam:z.•t 
o/aralı Hf ildıkleri ilan olunur • 

Yoklama icraıına memur Gıruon mııb'usa 

A. MÜNİR 
--------~----------------~----~---------------------~---------
HALK ŞAİRİ 

18 } aşında Sabri l ıJmaz 
efendi şehrjm·izde 
Bir yal kadar evvel ıstan -

bul ıaıeteleri harf inlınl.ibının 
dozurduğu Dıyarbekırın Sil • 
van ka2.11ındao halk şairi 
Sabri Yılmazdan babsetmış • 
lerdı. Genç ıaır, Oıyarbekar-

• den kalkarak, liıtlıı , Muı , 
l:.rcış , Erzurum , Gümuıane 
yolu ıle ıchrımıze g-elmış ve 
dün matbaamıza zıyaret eyle • 
mittır. Zeki, ateşli bir genç 
olan Saou Yılmaz, doiduiu 
Sılvanda ço:uıolak y8paıken 

harf ıoaulabı çııunış , kendısı 
o ıırada Uıyarbekıre koşmuş, 
bir taraftan ~uadura boyacı -
lıiı, ıazete müvezzıh&ı yapar-
ken ooür tarahan aa halk 
deuhaauıne koıarak okuma 
y.umayı öırenmıı , 'e itte 
b•ndan ıonra ıaarhaı g-a!eya· 
na ıelmıı, ve ceha!ete karıı 
ıçınde ıönmcı bır kın uyan ~ 
mııtır. 

Genç halk ıairi Trabzoau 
çok beıenmıı ve dün matba-
amızda otururken 1rabzoo 
adl, bir fllr pzanıtır • Genç 
ıai:iu Recep bf ye karıı bü • 
yük ae•ıııı Tardır. Yıne mat· 
baamızda yaıuaıı « Hal~e'i » 
adlı ıiirinde bu h ıleunı ıöı -
termııtir. Sabrı Yı1mu: ııtan· 
bul TO ADkuaya aidecek ' 
9Hrlerıni o~Uticak , kendııını 
tanıtıcık , eyvelki yaııytf 

HALK EVİ 
- Recep Beyefendi - ye 

HalJuıui bir güneıtir ııık uerir 
her ıeye 

Çok ıay11ılar ıunarım ısvimli 
Recep beye • • E,. ıaygrlı yurttaılar hepimiz 

ıenelerce 

Uikü , kültür euıne 11irelım 
beraberce , 

Bu. çatı hızım •fm eıc büyük 
bır emeldır , 

Hepımi:r.i yükulten feyı:ı.lı 
bir temeldır , • 

\J 
Halkevi bir güneıtir , ııılı 

verır her fe)'e 
Çok ıaygılar ıunarım aevı~li 

Recep be)'e • 

Trabzon 3 10-934 
Dıaıplınlı hür1 İ) et ııımlı ma· 

kalenizin aııkı ve sı.ze tapan 
~ abri Yalmaz 

tanını tetkık elbi'ecek, oku-
yacak, adıoı Türk edebiyatı 
tar1hıne ıeçirtecek.tn. « Z~ya 
Gö&alpı , .SüleyaıaD Nazıfi 
yetıştııen Dıyaroekir beni de 
yetııtırdı• dıyor. 

Genç 4air, iıtanbula iÖn • 
dererek baatırd it ş.irlerini 
11tar•k seyahat etmektedir • 
Geçlıi• .her ıeh rde ali"• u· 
yandıran Sabri Yılmazın Tra· 
bıon teş kkül ve müannr -
lc:ııııJcu de y.rdımlar göıecc· 
ii füpheı;zdır. 

TRABZON 
-Sevimh frabı.on HaJıuna
Şiirlerım inletsirı Jcuik aaçlı 

her kızı 
Ey feyi:r.lı Trabzon Hnain 

Şark n yıldızı • • 

Eıin olmaz. Trabzon emin ol 
lı ıc bir ıelair • 

Her fOcuıun kal ııne t;arpıı• 
umn-.an ve nelair 

Bu ıonıuz. 10)'81/"ıl.rım, ıuna· 
TUR ıana hır, bir, 

Trabzon ıu m<tnz.aran en 
ilhamlı bir ıiir ! • Şiirler ın inletıın keıik ıaflı 

her kız.ı, 

Ey fe)'iz.li T r•ıb:zon aenıin 
Şark,.ı )'ıldı:r.ı .• • Trabz.onu lr.ıık'anır lıtanbulda 

marmara 
Sana bakan yan ıö:r.le bahtı 

olıan kapkara 
Seni ıördüm deıildi İf imdelci 

bu yara 
Ey Trabzon kııın yaz, yazın 

dönıün bahara. 

• Şiirlerim inletıin keaik ıaçlı 
her kı:z.ı 

Ey feyiz.ti Trabzon Hnain 
Şarkın yıldızı • • 

Harf inkılabının halk 
t•iri Sılvaqlı 

Sabri Yclma.z 

Adli'~ müfettişleri 
~ 

Şuk viliyetlcrinde teff ş 
ı~rioi bitiren adliye müfettiti 
Alieddin ve Faik beylu Er· 
zurumdan şehrimize ielmiı • 
lerdir • 

İZLER 
Aferin Beşikdüzüne 
Geçen gün Akçaa~atta 

kaymakam beyle ılrlılirkea 
söz Beıikdibüne(Şarh) akıetti: 
Vakfıkebire baib olaa bu 
güıel nahiye merkezi, sokak· 
larının düıaünlüiil , çarıı •• 
pazaunln derlitoplulap ile 
ıöz.e çarpan Ye seYilea ktl~lk 
bir kasabadır. Soa zamaalar • 
da Betikdüıüaii kaza yapıp 
Vakfıkebiri oaa ballamak 
düıünce •e dilekleri laalk ara• 
ıında kök aalmaia bqla .... 
ba ıünkü mevıuamuma çer ı 
çensi bariciDde bal•au b• 
nokta üzeriade daracak ••ii· 
liz • Yalnız , Bqikdhlala 
yaptıiı ıüzel bir it yuld, oaa 
duyduiu•uz ıibi dayaracatıı. 
Bu •illyetin bir kalUllllD bir 
nabiye1i olaa Beıikdüztl, ıar· 
şıaın ortaııaa büJiilr Guiaia 
küçük bır beykeliai bnaat . 
lnkıllp terbiyesiai a•la•ak •• 
aalatmak yolunda Betikdlll 
belediyeainiD ltir iraek ol••· 
ia deier ba iumıldUlfı cici • 
den beieailecek n alkıflua· 
cak bir ileri ıidit lawtlar. 

Aferin miDimiai Befiktll • 
züae ve oadaa önaek •• ibret 
alabiliraek ... atla itin l 

B-S 

Müoür bf. 
FarkaYI tetkilderilll ,.,.. 

•• beledlJ• ıatababı clolaJllMe 
yapıJacak 1okiama1Mcia t. • 
huamak iizere ıellnmiH f'il• 
Gıreaoa meb'un llialr Bf. 
tetluklerıai •• 1ula•aJ1 
yapmıılardar. 

Müaür Bf. yum •kt .. lri 
••parla iatadtula laanket • • 
decelderdir. 

Ali Galip bf. 
Nilfu Ye iakAa -- •I· 

diıü Sabık •alimiz Ali Galip 
Bf. üç rindeaberi .. brimiHa 
buluamakta Ye tetkilduin 
devam etm~ktedirlu • Ali 
Galip Bf. HiikO•ett• nli 
Bf. yi Ye daireleri liJaret 
etuıiı , aüfaı mldlrlljla4e 
tetkık ve toftitleriai yapmıı ., 
tır. Dia Gazi k&tkiiDI, d..., 
larıaı ve yeni matbaa .... 8 ,.r 
yaret eden Ali G.ıip Bf. 
yarın akıam Samaa.. laan • 
ket edecektir. 

Şevket b. 
Dairei iatillabiyeıiai liya-

ret ederek dönea •• bir kıt 
ründnr ıebrimizde bahana• 
eski fıı ka müfettiıimiz Gllmll· 
ıane meb'aıu ŞeYket beJ 
diia akıam iıtaabala lıareket 
etmiı, doıtlara tarafaaclaa u • 
iarlaamJf tır. 

Recep beyin tehriki -
Ruhi B. C. H. Fırkua reİIİ 

· Trabıoa 

Dil bayra•ıaıza kutlular , 
telyazınıza caadın .. •ıiJeri.,i 
ıunarım. 

C. H. F. U. WtiW.,, 
ili 

lffc•ı 
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J'ö~ TÜR~QE 
Okumanın GerekJiğ i 

Biz timdi)etlek okumanın 

•reldiiipi ıer~ii ketes:nde 
••~ra•amıfız.Her kendini IDil 
ea adaa clarmadan okamak ve 
bilriaiai artr.makla ada•hğan 
elde tutulabilir olduiunu bilir. 

Soyaal (1) Y•f•Jıt ber ıfin 
xeni yeni dl iişmeler ye bu n 

lUıflarla alabildif ne durmadan 
ilerliyor . Bu iJerley:şi gitaü 
fft"ine g;\mtk için her gün 
oku•ak ı•rektir. Her ıün iki 
üç oyun yemek yediiimiz ve 
kur11iımızı• payını nrdiğ'miz 
,ıibi laer ııiia birkaç oyun o -
Kayarak kafamızın payını da 
öylece Yermek gerektir' 

811 ıerekliiin duyalmaaı ve 
bu bilıilcame yolunda g' qıl· 
aeaidır ki bize yakıt rn a • 
daahia kazaadırır. Her hangi 
bir okwıcakbn (2) çıkılmış 
olu bile çıktıktın ıoara bi • 
tiii (3) kapayan adam , bilgi· 
.aiae IÜl'eaerek okamayı uHu· 
aa (4) ıetirmıyea adam, git· 
tikçe eakiyea bdıileriyle hiç 
bil••JeD ada•daa daha iÜ • 
lbç elu. 

Biıe, yemek içmek kerte· 
.ı • .a. s•reldi olıa okuma i . 
tı•tieki 7avaflık hiç itkile 
cUipaedea diJebılirim ki uki 
7aııı ıa l'e « ~ dilia aiır 1ı • 
jıaclaa, ea doiraaa kaanıca 
(S) aala"mu oldaiuadan ıe· 
li1erd11. 

O çailar bir az derince 
aJuama JU• aki ber ku • 
laa bafl•a kon•ayaa bir u -
i•r •• Uirea \ 6) kutu idi • 
Şiadi itiyle bir eaıel Ye bai 
J~tu. Okuaa Ye yazma Der 
iat•Jqia baıı•a keaaa adam-
cil ,.. e1cil { 1 ) bir kut ol • 
... tar. 

lakitlea •• •ilaaıcak sıi· 
diflerimia Yardı : Söırelimı , 
ea İJİ J•ııaa ıeçinewer bile 
ya•lden bir •iri bitiklerie 
reçi.&uiai kauaa .. yerhırdı . 
Okay•c• olmayınca aice 
kaaabilUdi. 

Bitık 7eaea bir nesne de • 
iil, okuaa lair •eaneclir. Çok 
oka1aca olu ilu ( 8 ) bitak 
ekmek ıibi kapıı~pıı satılar. 
Oluıyaeua az olaa ılde tartı 
ti• aerıulere ( 9 ) daiıtılır , 
•ular da alma 711 çöplüklere 
atıbr. 

G~çealerde Fraasucadaa 
Tlrk~•İ2.e çurilaaiı bir bltık 
okaclum • Batı ıliaia büyük 
ltir keatiade 93l yıh'tda ba · 
•ılma.t olan bir bitinin Olu • 
uacu ı.as,mıadın çevriJmit 
olc:!ui•an ıöriince •izam açık 
L.aldı.D~ieri ne °"1raaolıun biz 
de bir bıtıiin baaı•ı bu aayıya 
Jlkaelebilir mı? Dil ve yaı.ı -
••z ö.ıleıtirilip durubıtırıltık· 
taa ıoara b• ıevince ume mix. 
ıeç l'e ıüç o!,..ayıcaktar. 

Otu bia k'ı:ıi o1•D D• 
keatte ( ~O ) yıllardanberi iyi 
köt~ çı1'aıakta ol.n bir ga • 
zetrn;a i.~r bıaımından biriki 
bia aatm•muc 11~ demektir ? 
Ba fÜtel k•nte yakıtaıı -~:ıel 
bir ıaıete, l::u kentte otuıaa• 
l~n• ıöıtereuii y6kıck ili -
tıkt• ctot•Wfü· • Biz Türklu 
ıç·a kar•tak Te anlı tılıra .. ı~ç 

··~· <.tai 7:JA1& M•yca 9kU• 

H. Vekilimiz 
Cenevreden döndüler . 

İıtan bul 30 - Cenevre den 
hu günkü ekspPresle ciöoen 
hariciye vekili Tevrik Rüştü 
Beyefendi "Anadoluııjansı,,mn 
bir muharririnı- şu . beyanntta 
bulunmuşlardır : 

Doğru Cen~ rt>dcn , mil -
letler cemiyeti u 'n u ıı;ı heyeti 
içtimilından gı-l i o·naı . Bu 
toplantıda iki lİ~ mühim ha • 
d se oldu Bıri b H ğioiz gibi 
Türkiyenio rot el s tı zalıiına 

intibah edılmes d r. 52 de•le-
tın hı iki rey ıı ok • 
san iltıfak sı:. yıl. c k ar asile 
cıiJlctler cemiyetine ~ rdiği • 
miz:n henüz ık nci senr.si , 
l...orseye iabhabım z ; Gazi 
Türk.iyes:nic medeni d!:nyada 
kazandığı büyük itimat ve 
sempatiye delalet eder ve bıl· 

bassa sulh siy,selinde elde 
ctt ği fı.'t muvaffakiydıt.r için 
bütan devletleu haktanır bir 
mukabt-leıidir. Eu int.h<- p aynı 
zamanda büyük ş~flerioic , 
anlayışlı ve uzun görüşlü idare 
ve irşatları altında Türkiyeye 
dış pohtıkada ıfa&ı mukadder 
vazifenin tabıi bir neticesi · 
dir. Bu sayededir ki, her ıe • 
yahatımda beyraeJm.le1 "tyaset 
ilt;minde Muıt.fa Kemel 
Türkiyes'nin mevk ' ve kıyme· 
tinin daima daha i'ozla arttı • 
iu11 mubtehf vesılelerle müşa· 
bede ediyoruz Bu bakıkata 
ıon ictıhnp miinasebetiyle 
tekrar ıörmel le müftehir 
o\duk; bilhuu bizimle müı • 
terek hareket eden , biz;m 
intiba bım1ı için çahfaD dost-
larımıznı keymetli yardımlannı 
zikretmek lazımdır. 

BiliyoMJnuz ki, İran dt vleti 
namıetliğioi koymuşlu:n bizim 
aamzetJiiimiz üzerine bu te • 
ıebbüsiinü Türkiye lehine 
tevcih etti. Komşu ve doıt 
devlit:c. bu h,_reketi bizi çok 
mtitebF ssiı etmiıtir . Yunaniı· 
tanın murabhuı v<! kıymetli 
hariciye uaziri aziz doıhım 

Maluimoı muva!fakiyetimiz 
içia adeta Yunan 'ıtanın in ti · 
babı menu babsmış gibi 
ceından çılıttJ . Sıkı dostluk 
rabıtalarlle birbirıne bağla o • 
laa bu iki lrom~u mıJletin bey· 
nılmilel s'yaset ı .. basıoda 
iÖ5terdi~l· ri bu samimi ı,irıik 
ve beraberi k bütün aleme 
güzel öruek o!uyor • Bunun 
içindir ki, Yun-il mat"uatına 
ıon beyanatında ru k y•tjp 
konseyde buluomr.sı Yuotr iı · 
tanın bizzat kendiıioio orada 
rey sahibi dem• k olduğunu 
aöyleyen M. Mnks mos crnap 
ları lemamen b&kikıh ifade 
etm 'ttir. iki dcvld uuıoda 
harid ıiyueti temıilde b'ç 
fark gözetmiyoruz. Aynı mem· 
nuniyeti, aynı noktai naiula 
izhar ve ıfade eden Yugos • 
lavyanın luymdlı harıciye na • 
zıru;a ve Ycgoılavya artllll • 

mıyorduk . Öı Türkçe o\cuya-
)ım ve ot utı'ım. Onda öz ıe· 
ıisiı.i l ufa cağız • 

NUMAN SABiT 
0.t'T'Qll Çelebi oııu 

J: MeJ.,,i , 2: Mektep , 
J: Kitap, 4: Akıl, 5: urnnmca 
6: Deolel, 7: t.~ı;, Ş: M _m • 
lei.aı:, 9: Balrkal , S•rıtci , 
l9ı Ş•hir .. 

YENi YOL 

Karşıhkh 

Teller 
Ankara 30 -- Daoimarka 

kralı hazretlermin senei dev · 
riyeleri münasebetile Reiıi 

Cumhur haz .. etJeri ar:.s•nda 
ıı:; ğıdaki karşılıkla tel yazılan 

göaderılm:ştir : 

Danimarka ve İzlanda kralı 
haşmetlu or.uncu Krıstıyan 

Hazretlerine Kopeohar : 
Doğumlarının yıl dönümü 

münasebetilc Zıtı h'!ş'Bette -
rine en samimi tebriklerimi 
ve tahsi saadetlerile Dani -
mnkacın refah ve ikb<dt hsk 
kandaki temennilerim t sunarım 

Gazi M. Kemal 

Türkiye Reisi Cümbur Gazi 
Muılafa K~mal Hazretlerine 
Aukara : 

Doğu~umuo yıl döDümü 
münasebe~ile yapılan radet 
temennilerinden do\;;yı samimi 
teşekkürlerimin kabulünü Zah 

devletlerinden rica ecierim. 

Krıat.yan ________ __. .......... -·----
daki rabıtaaın ne kadar caoh 
•c derece sağlam ve kuvvetli 
olduiuou ı;ze tekre• beyan 
etmeie bıcct ıtörmem . Bu 
hakikat artık bütün Türkiye -
ain malümüdür , Balkanlarda 
müttdıkimiz Romanyanın nam 
dar hariciye aazm M. Titu • 
leakoııuo bu işti bizim için 
bütün iayretini aarfetiğini 
tefekkürler :mle kaytetmektt· 
yim. Yalnız balkan misakına 

dahil devletlerin değıl, bü . ün 
dostlarım zın hakkımızdakı ıyi 

duyiulannın bu münasebelle 
parlak t~zabaruna şahıt olduk 
Kendiıile daima iyi ve doıtı.ne 
müu11ebetler idamtıine çıı.l ı· 
tığıınız E.ulgariıtan kardeıimiı 
Arn:.vhu~ bizimle birbirlikle· 
rini bir a1. ve iı.bar eltiler. 

Polanya b::ıriciye nazırı 

M. Bek cenaplarının ıöster -
diği samimi dostluia roütc -
ıekkirim. Bu hadiıclu bari -
cinde mılletlcr cemiyetinde 
her seneki mutat itlerle muh· 
telıf kornis}onlarda t•lıt ldı . 
Bu mesaiye her z;ıman olduiu 
gibi yakından alakadar olduk 
Ceoevreden avdet edinceye 
kadar hafi ve aJcDİ konsey 
içt;m lamı" iştiıak ettim, ora· 
da bulunan dost devletler ha· 
riciyc oaznJarıle iık sık te -
maslarda bulunarak rerek 
kendimizi yakındım ala!<adar 
eden mr seleler, ~ert k diğer 
beynelmilel siyui mcı. i bzık • 
kında fikir teati ettim Balkan 
misakıaa dahil devletler hari-
ciye n~ıırlarıuın içtiman:dan 
ıoui~ n'!~redilen teblıği ajans· 
lu verdiler. Gelecek içtima 
27 teşrini evvelde Ankarada 
olaca!:.hr. 

Mılletler cemiyeti m"clisinin 
kiounu5ani loplanlıı oda reiı 
lik b·ze teveccüh ediyor. Av • 
rupa dt vletlerioi mefgul eden 
Su , rrki Avrupa mia11kı 
A \'UI' uryanın iıtikJali gibi 
milbim meselelerin öoümüz -
c:leki aylar ıçinde müzakerele· 
re mevzu olmakta ele••• et • 
JllHl muhter»tld'r. 

Muallimler 
Hakkında 
Maarif V ~ tinin kararı 

Ankara 29 - Haber al • 
dığımıza göfe Maarif vcka\e • 
tinin yaptığı tetkiklere naza -
ran orta tabı 1 müess:seleri 
nin 1933-1934 sentsindeki 
çalışma verimi hepimizi sevin-
dir~c·k bir şekilde olmamıştır 
Vekiietin yaptığı tetkiklerde 
neticenin bu di.işüklüğüoü i · 
c pt ttireıı amiJler arısında en 
müh mlerinin ekıeriya ders 
müfredahnan tanzim ve mut • 
tarit bir şekilde takip o\uo • 
mıyuak seneoin bazı ayların· 

da tedrisatın pek az .~ bazı 
Rylarında da fazla bıı.Jı git -
mesıoden taJebeoın de wuo • 
t.ızl\m ve muttarat bir surette 
bazı lanmıyarak ıenenin bir 
iki eyında sılıhatlannı ve fıkri 

kabıhyetıerını t"'sevvüse ve 
zaafa uğratacak şekilde çahı 
makta olmalarmdan ibaret 
buluodugu .. a kani olmuıtur . 
Bu sebepten 934 - 935 dera 
yılıoın başlamak üzere ol< uiu 
bu günlerde tedrıaatın inliza. 
mı \'e önümüzdeki okuma 
yıllarında daha iyi neticenin 
alıııması için vekilet şu nok -
taları müdür ve muAllimlere 
bildJrmcii muvafık ııörmüştür: 

1 - Muallimler her sıDıfta 
okutacakları derslerin müfre· 
dalanı aylara i:Ö:-e takı m e • 
derek 2U t~ırıoievvelıe kadar 
müdürleri vasıtaaıle vekiiete 
iÖoderecekler ve kanunuevvel, 
Nlart , Mayıs aylarıaın illıt 

günlcrınde bu drog:"amurıın. 

temamen tatbık edıl·p edil • 
medıiiıni biidıreceklcrdır. Ders 
müfredatının ve programdaki 
katapl<Arın ıkmalındea mual -
limJer ve müdürler mt:ıulJur· 

lar . Müfredatı deraiyui ve 
vekaletçe kabul olunan kitabı 
muntazam ve muttarat bir 
ıurette takip ctmemit olan 
muallım ile ~unu muntazaman 
murakabe ederek vekileti 
vaziyetten haberdar elmemit 
olan müciürler meaul olacak • 
lar ve o ıene için muvaffak 
olmamış sayılacaklardır. 

2 - Talebenin deralere 
muntazaman devamı ve dera 
yoklamalarının muttarıt bir 
ıekılde icrc sı lazımdır . Bu 
sene ders müdd~tJeriaio bir 
aaata çıkarıJmaıı , talebenin 
müı.akeresınt daha çok im • 
kan vermek ıç ndır. bu itibıu. 

la talebe ıılı ıık müı.al..erc 

edilmelıdir· Müdürler bılbassa 
bu cıb~tleri murakabe ede • 
cekler ve kanunuevvel, Mart , 
Mayıs aylarının iik ıün~eriode 
ııöndercceklcri raporlarda bu 
cıhetleri bildirccc:klerdır • 

3 - Muallımlerim muvaf 
lakiyeti ve talebenıo deuleri 
iyı bar iu•ette hazmetmeleri 
ıartiarıodan biri de mualiim -
leriu dersierine muntanm bir 
surette devamıdır Her htıDiİ 

bir maı.eretter ileri iehrse 
ielı n deraıne muott1zam bir 
surette devam dmcmit dan 
muaJlimin muvaffak olmuı 
olmasına imkan ro~tur. Hangi 
ıebt>ptt'D oluna o:ıun ders 
ıenesinde okutmayan, mectur 
olduiu ders saatlannda 8 Ye 
ya 7 de birit•i yapmamıı 

olıa muallimler o ıuıe içi11 
muv.ı.ffi.k ola: Uf ı•yıh11•ılu. 

r------
Ga'?;eteıe 

"- ----Akıam- JI. Moıolini 
ki: ita/yanlar 8 yaıınJo 
yaııntJ kadar askerdir. 
Yeniyol Bunda feokall 
ne oar: Biz onu, kadınl 
dahil olduğu halde , h• 
ıu kadar sene ev1Jel y• 
yetmi,e yaptık ! 
Ahşam - Butday fiati 

aeliyor. 
Yeniyol-Mıaır yülu• 

yor mu aanlri, daha ıitn 
aite karuı.. Bu u"e lc11 
lıktan mısır da olma 
göre allah muini olıun 

/ünün! 
Ak,am - /ngilteredc 

bir fırtına .. 
Yeniyol - Siyaai c!etil•• 

zamanıdır ! 
Akıam - Dil bayramı •• 
Yeniyol- Biz. el• ya 
Akıcım - Bir izal •.. 
Yettiyol - Anlatabı' 

kafidir ! 
Akıam - E•lıi amutnl 

lia neler yaptı .. 
Yeniyol - Biz ıimJi 

diye ile meıgalüz fi 

meclt'ai clüıündüfümriz y 
C u mhnr(yet- t eletliy• 

ttlaabı .• 
Yeniyol - Bizde ıriniıfl 

galHi, bilmem ai~J• 11 

Cri mhuriyet- Caauaatt 
fHi Öğrenmektir· .. 

Yeniyol - Cez.oaı J• 
t;ekilmelı ! 

Yakıt - beleJiye ,.; 
z.iyal•ti.. 

Yeniyol - Tam zam 
iıte: Ziyafet tleditin iıı 

arafHincle olur ! 
Zam:ın - Yugo•lauya 

lciıma•rları Sofyatla .. 
Yeniyol - Siyı.Htin 

ıolu olmaz , olatan İl 
onlar ! 

Zamara - Giritle 
hazırlıfı .. 

Yeniyol - Sana """" 
lcoy idatliltlerini yopııfl 

Zaman-aferin ameri 
Yeniyol- Ne o, ıınılı 

l•rfi etli ! 
Cümlauriyet-harice 

frmız butdaz 51,000 
buldu .. 

Y •nİyol- bir tle aiti< 
mızı hHap et / 

Cümhariyd - Sebd 
talimotnamHi .. l 

Yenlyol- bir tle biz.• 
tlerin: Mamhane6niınd•i 
limiz.i tat.oilt etle/im! 

Cümhariy•t - aferi11 

belediyHine .• 
Yeniyol - bizimkine hİ' 

yok mu?! 
Ciımhuriyet - Yerli 

pazarı lzmiTde ıabe a 
Yeni.yol - bizi "• •nut 

iyi olur ! 
CO:ımhurİy•l-Şehir İl 

de kadınlarımız .• 
Yeni yol - biztle alıalli 

bil: Topu lopu iki, Jott 

ERGANi 
l~tikraz Tahville 
Amasya l - Aaı 

gönderHe11 C. tertibi 
demiryolu lahviUeri te .. 
aablmııtır. 

Çorum 1 - Ço·uaı• 
duilen C. tertibi Erı• 
miryo!u tahYillera tı 
IA\&l&ll:fl.f' 
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~Iarşd Hin<l<3nhorgun 

Doğum günü 
Berlin 30 - müteveffa 

Marşel Hinden!:>orğun doğdu
ğu gün olan 2 bırınci teşrinde 
bir müfreze skc1 Tanenbcrg 
abidesinJ nöbd bek • 
leyecektir . Bundın batka 
Hiodenbo gun L htı üzerinde 
«Adolf Hıtlerin minnet ve sa· 
dak t nişaneai» ibares:ni havi 
bir çelenk konulacaktır. . 
ınş a, 

•• m na asa_ı 
o~fterdarlıl\.t,.n 
l - Trabzon Hükumet 

kona(:ınm üstkat.ndo. merdi· 
aen kar -r ••ındahi boşluk . oda 
haline if rcğ rodilecekt,r . 

2 - Muhammen kıyme · 
277 liradır . 

3 - A{ürıakaaa 661 N<J · 
lu mü%ay de münakasa ve 
ıha/öt kanuıile talimatname-
ai ahkamma tahidir . 

4 - Bedeli keıfin yüz.de 
yedi buçug-a ni•betinde temi· 
natı muoakkata akfelİ ve ya 
banka mektubu ocrilecektir. 

5 - Mü.nakaau.ya iıtirlık 
edecekler inıaat iılerlnde vu· 
kufa olduğuna dair aallıhi· 
yeti fenni) fl)•İ haiz. makam 
dan verilmiı Ve•ilı.ayı miina-
ka•u komi•yonuna ibraz. d· 
meğe mecburdur . 

6 - Münakaıanrn ihalei 
kat'iye•i 8-10 9.34 tarilıine 
müsadıf ptt:r.arleıi günü •aot 
on dört te Defterdarlık ma• 
kamında yapılacaktır . 

7 - Pal ve •air maıari· 
lat müı ter iye rit olacaktır . 

8 - Şeraiti münalıasayı 
6kr<'nmtk iatiyenler her llÜn 
mılli emlak müdürlüğüne mu• 
racratları ilan olunur . 

IV-JV 

Hurda demir 
müzayedesi 
Defterdar Jıktan 

1 Hacı bcıirden hacı 
mehmer ve yine hocı biıirden 
degermenderc mevkilerine 
imti.f at :!den yol oe deniz 
içindeki hu ... da demirler yir 
rni llÜn müddetle müzayede 
ye var. olunmuttur. 13 - 9-
934 cu1n.:ırtesi ı:ürıü •aat on 
dörtte defterdarlıkta müteıek 
kil ko ıiıyonda ilıaleıi icra 
kılınoc,., k.tır • 

2 - Mahallerinden ihraç 
Ve ve-::i11 mahalline kadar 
nakliy •İ ve bilumam ma•a 
rifi muıterive a;ı olmak üz 
re ton he•rıbile ıatılccaktır. 

3 - Mür.ayedeye İptiralı 
için taliplerin noktan elli lira 
dipoz.ito teılimı ue:ne edecek 
tirler . 

4 - Demirlerin te•ellü 
mündc •atış bedeli haman 
teılimi tJ zne edilecektir • 

5 - Pal ru•umu del/aliye 
IJe 8air maınrifat mii9teriye 
aittir . ili iV 

eczaneler 

Bug ce 
i anbul 

Galvenizli 
demir tel ve 
finc n 
mu na •• a ası 

Satınalma komisyonu 
riya .. et ·ııc.lf·n 

Erzurum müstnbkem mevki 
ihtiyaca için dört bin bf'Ş yüz 
ili alta bin ijç yüz kilo g lve-
nizli demir tel ile 4200 ile 
5200 adet fincıın açık uıullıı: 

münakasaya konulmuştur, 
münal:rns sı 17 teşrini ev· 

vel 934 ç.arşamb günü saDt 
on beşte dir ilk teminab 33.l 
Jira 3o ku·uştur ,.artnı:mesi 

Erzurum Trabzon salın alma 
komisyonlnrile İstanbul leva 
zım amirli2'i Sa. Al. Ko. nin 
de görülebilir taliplerin tam 
vaktinde temioatlarile Etıurum 
da kol ordu S . Al. ko. n 
muracal:Uarı lan o'unu•. 

111-IV 

rz-k 
mü na kasası 

Satn ıalnıa komisyonu 
riyasetinden 

• Samsun garnızo~unda bulunan 
kıtaatın ihtiyacı olup ışağıda: 
cinı Ye miktarlara •• ihale 
a-ünleri gösterilen üç kalem 
erzak ve saire mün•k•saya 
konulmuştur. taliplerin şeraiti 
öğre11mek üzere her iÜn ve 
milnakıs ıya ittir ak için mu -
ayyto güDlerde ibale 1aatla -
rına kadar teminat makbuz -
larilc komiıyoaa müracaatları 
cinai miktarı ıhale tarihi günü 
nevi saat arpa 34.UOOO 9 lo 934 
salı kapah on dörtte umın 
320000 11·10·934 sah açık o:ı 
b~şte odun 850000 10· /o 934 
çarşam8a kapalı on dörttedir. 

111--ıv 

ilaç ve Malzeıne 
miinakasaın 

Encümeninden: 

Vıllyet d•hiliadeki freugili 
faitir ve muhtaç lıutalaran 
tedavilerine ait alb nevi iliç 
•e malzeme münakaya koıiu· 
larak 17 - teşrinievvel • 934 
tarihine müsııtdif 1ah günü 
ıaat on dörtte ihale oluna • 
caktır. iateklılcric •İlayet dai· 
mi encümenine mÜ"r.caatları 
illa olunur , 11- iV 

Kuru odun 
münakasası 
Defterdarhktan 

Devai'li malıye için mü· 
bayaaıı taharrur eden 20 bin 
/cilo lr.aru odunun 16-9-
934 tarihinden iti6arn yirmi 
gün müddetle mimakaıaye 
lıonulmuıtür . talip olanların 
1 So lira kıymeti ınrıhamme· 
nui {uerinJen yür.de yedi 
ôaçuk dip<.1z.ito akçe/erini ha 
milen ihale aünü olan 6-lo 
-934 cumartcıi gfınii •cıat 
on d6rt te Defterdarlıkta mü 
teıelıltil ko-niıyÖna oe ,art· 
ttam~y; (lerınelı i•t•yettler Je 
h!r gün m 'lli emlak müdür-
lfllüne ınurgcaııtları IY- JV 

YENi YOL 

~=~r~1 Sade yağ 
münakasası 
S.Hııı alına hOmİS) onu 

rh ast'tind~n ,, 

Erzurum kıtaatı ihtiyacı 
için yirmi beş bin kilo •ade 
ya '' kapalı zarfla münaka· 

aya konmuştar münaka•a•ı 
Jo - 1. t~şrin 934 carşamba • 
gür. Ü ıaat on beştedır ılk tr· 
minatı l j)2 İira 5o kuıuşdur 
taliplerin ıartname•İni gör· 
mck ür.cre her gün ve müna 
kas '>'a iıtirak edecekleri mu 
ayyen giin ue •aattan evvel 
usulı dairasinde ha:r.ırlanrmş 
teminat ve teklif mektüplcri 
le komi•yonumuza muracaat 
lurı ita~ olunur . l ı/ -/ V 

Mektep sırası 
•• 1 

nıuna~asa::sı 

Vilayıt encüm~ninden: 
İlk mekteplere muktazı 

100 tane sır" satan alınmak 
üıere 17 • 10 • 934 tarihine 
müı dıf aah günü saat 14 de 
kadar münakasaya konulmuş· 
tur. jsteklileri vilayet daimi 
encümenine müracaatlara ilan 
olunur • 

11-IV 

un münaka-
sasası 
satın alma komİS)'O

nu riyasetinden 
Sam•un Garnizonunda 

bıılunan ve bulundurulacak 
olan kıtaat ve müeua•atın 

bir Hnelılc ihtiy..ıc;lu.rı olan 
360000 lcilo a ıuna yevmi ilı· 
ale günü unuta beher kiloıuna 
teklif edilen /o kara, 7 o 
•antim kamandanlılu;a ııalı 
gôrütdüaünden yeniden on beı 
zün müddetle ve pazarlık 

ıuretile alınma•ına karar 
verildi yevmı ihal~ıi 

14 /o 934 pazar günü •aat 
14 dedir taliplerın feraiti 
anlamak Ü.zere her~ün oe 
lıer miınakaıaya İştirak ede· 
cekleri o gün muayyen ıaat
ta komiıyonumaza da miira· 
caatları ilan olunur. I - iV 

elbise 
mü na kasası 
satın alma komi8yonu 
riyasetinden 
Kumoıı ciheti A•keriyJen 

verilmek 11e imalıye•i mütea-
lıhite ait olmak f$artiyle 
Erz.ıncan a•keri orta mektep 
İfin şapkasiyle birlikte (25o) 
takım d hili elbiu aleni 
ıur.ette mü:-ıakastıya vaz. 
edilmi,tir muoakkat teminat 
(80) liradir talip Gf-::nlar 
,artnameyi olıumak i~in 
her gün v~ her münakaıaya 

giraceklerinde ihale günü 
olan 21-Io 934 perıembe 

6Ünü •aat IS d• komisyonu· 
mu:a müracaat etmclrı ilan 
olunur. 1 - iV 

Vatandjş ! Tayyareye 
f)}an borcun'(). unntma ! 

~ S~HIFE 
f 2Z! ı. 

Erznk münakasası --
Satın aln a komisyonu riyasetinden 

- Erzincan ~arni%onu için üç kalem erıak ibti7•ci •la•· 
kary;:ı ko:m~rc:.ış cics ve miktırlarile ilk temiaatları ye mlaa· 
kasa uı1ulile günü ve natlara •taiıda yaı.ılmıtbr. talipleriıa ıart· 
namesini gö·rr~k iç=n her giin ve ml11alr•11ya girecekler ıerait 
dahilinde ihale gi nü ve aaatında keaiayoaa•aza •Gracaat 
et m .leri ilnn olurıur. 1-VI 

Cinsi kilo tc· lira k. ihale T. Saat --
Sığır eti Slooo 911,25 20·1o-934 on be, 
Un 315000 'l953, 10 " n " on altı 
Sade y ğ 10800 631,50 • n » oayedi 

Erı:t:ık münakasası 
Sat1n alff a komisyonu riyasetinden 

S rık:ımış : 

Müaakaıa -
kapalı ı.arf 

• • 

1 - Ssrakamı.., merkez kıtali ihtiyacı içia aıaiada ciu ve 
mıktarları yazılı c zek y;rmi iki gün mliddetle 19 9- 9J4 .den 
itibaren münakası ya çıkarışmıştır • 

2 - Mü ak as' şekli ve ihale tarihlerile teminatlan lliula· 
randa gösterilmiştır . isteklilerin ayni gün ve uatta taminatla 

iyle birlikte ve ~ ırtnamcleri görmek jçia lıer gün komiıyonı 
muraca tları . 

3 - istekliler kopalı zarfla münakasaya koomuı olaalar içi 
ode vaktinden y:u ro saat evYel teklif •ekdüplerile temiaatlariai 
vermiş bulunacakhrdır • 11-IY 

Cin kio i. T. lira ihale T. St. M. ıekli 
Bulgur looooo 1041 lo·lo 934- 9 k palı zarf 
Pır inç 45c. .,o 873 • • .» kuru soğan 46400 232 • il açık Paiates 72oıo 229 • • • kuru üzüm 14?oo 304 • 14 • Zeytin daneıi loooo 242 ,. • • kuru f aulya 11 ocoo 1073 il lo·,34 9 kapalı · ıarf mercimek 45000 414 it • • katar peyniri Joooo 39 • il •sık Süt 7t.OO 4o • • • Yoğuıt 3000 15 • 14 • koyun eti 10000 Jo2 

" ,. • S•ğır eti ;60000 1555 13 lo 934 9 kapalı sarf 
Sade yait 44000 1.815 n 9 tt Nohut 45000 413 n il •, 
Şeker 19000 784~ » 14 . • Sabun 25'oo 661 ,. • • arka 850000 2869 l4·Jo 9.J4 9 •• 
Saman 6ooroo 381 11 :» " kuru ot 750000 g42 • lo apk 
kaz yaiı 36000 945 » 15 lupah zarf 

Müzayede temdidl 
kA'ahlle•i Sokağı Neoi M.N. K.M. T. 

--- LiNI 
Ar•a 2 lııta 56 ,57 E. Yeni cumai zır Yeni cume1 125 

Firenkhişar hfışıryan Ana 1Z3 $• .. 
Muhittin muhittin harap hane 61 , .. il. 
i•k"nder papa uzun ıokok ( iki 66:lü 

mafo11a) 54 35. E. 
Teke sc :ho~ okla Ç. arsa 54 lo• • 

DEF"rERDARLIKTAN 
Yukarida cins ue ~air evsafi ya~ili fayri menlr•l•lue Y«•İ 

mur.ayed .. ıirlae talip zuhur etmedigi oeya laaaclı loyJı •••l· 
medİKinden 6·1o 934 tarihin• kadar bir laafıa mi'4,IJ• 
temdit edilmiştir tıılip olanlnrın yüzde 7,S cli'1o:itolcırire liirli· 
kte &aat 14 de dcfterdarbkta müıe,c/clcil lıomi•yona fllllff'4ICC1•• 
tları 

Satış artırma ilanı 

vomra nahiyesinin arı(mi .zir k6yünd• ltôin Jılifıli i6rt16i• 
oğlu mehmet cga Vakfında 

Nraıf hiue hane : 
Nısıf hı~aP. acrander : 
Nıııf hiue clegermtın : 
dörtte üc hi•u fevkani tahtani Han V• rnafasal11r 
lzahoe 11~ (urun ue demirci d6kkdninin temamı : 
kiremit hane : 
üçcle il:i hiaseli yirmi dönüm fmtlıkl,Jt : 
ücde iki hiueli beı dönüm fınJılclık : 
o.; dönüm lındıklıgrn tamamı 
bir kıta ananın tamamı 
bir " " " 

Ba/Qd yaz.rl, mahaller temlilr.en •atilacfiıulan illalai 
; 15 lo·934 pa:r.arteai gönü yapılacagından taliplerin ytatle y•Ji 
ı buçuk karaş d'pozito ak~el0rile birlikte E?kaF iclareıiıt• •ar· 
~ c~aol eylemeleri 
• 1-3 

, 
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YENIYOL 
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YENİYOL MATBAA ve GAZETESi 
1 UZUNSOKAK KO AK CAMİİ KARŞıSI DA , POLİS KARAKOLU 

TAŞINMIŞTIR. 1 
I· 
1 
1 
1 

YANINDAKİ YENİ YUVASINA 

Yeni 7 ol 
Bu iÜD, hacmmı bira:ı dab büyütmüş olarak kendiıini 

muhterem karilerinf'l arzctroektedir· « Yeniyol » ve 
« Yeniyol • un yolun• ait her çeş t dilckleriniıi kendisine 
bildiriniz . 

YENİVOL 

1 Matbaa işleri 

1 
1 

1 
İıtediiioiı kadar ıiıin için ver:mli olmaia çalışacak 

Hallı Ye Memleket için çok verımli olması İçin, İçinizden 
ıeçen arıu ve dilekleri de ıizden bekliyccektir. 

İM Şahıiyata ıiişmiycn , cemiyet ilin faydalı olan bütün 

Besmi dairdcrf'~ ınüe~seselere, bankalara , 
tüccarlara, ş i rk~tlere ait her çeşıt defter , 
cetvel, makbuz, cek, zarf kiiğit başlıkları 

kartYizit ve..,Ri re en güzel şekil ve en uygun 
iiatlarla bas1 l ır ve ciJtlenir . 

Uzak yerlerd~n verilen 
yapıJır. ve gönderilir. 

sipari~ltr hemen 

! dileklere YENIYOL·un sütunlara açıktır . 

I~ TELGRAF ADRESi ; YENiYOL - TRABNON 

~ıoo!:!oe'.! _______________ ~ı:o! ______ -lill_--_--_--_-_-_--_--_-;l,a! -
İLAN 

Trabıon icra •emarluiundan 

Açık arbrma ile paraya 
ıetrilecek ıayri ıae1akulun ne 
•ldlİia. 

bir kıta tarlanın 8 bi11ede 
3,S laiHeaİ •• bir kıta tarlanın 
24 laiıaede 1 :! biaseıi. 

Gayri menkulün bulundu, 
iu •••ki, mahalle , aokaiı 
•••arHı. 

Trabıonua kalcıya karye • 
aiacie lr.iia Ye tapuaaa ma1ı• 
927 tarila Y-e 117 au•araaında 
•• aart 340 tarib t 79-- J 80 
DU•V••ı•da kayıtla. 

Takdir oluaıa kıymet : 
_ 111 aamaradaki tarlanın 

teaamıaa bin lira. 178 - ı79 
aamaradaki tarlanın temamına 
400 lira. 

Artbrmaaın yıpalacaiı yer 
ıla , aaat : Trabzon icra 
dairesi 6aiiade 3 · 11 - 934 
CamartHi ı&nü aaat J 4 de 

1 - İtbu ı•yri •eakulün 
uttlraa prtaameıi 4 -10-934 
tarilaiadea itibaren 934 _ 
691 •••ara ile Trabzon icra 
uireainia auayyea aumaraı 
ıada lıerkeaia ıörebilmeai için 
apkbrlllada yazılı elaalardaa 
fula malimat almak iıteyen• 
ler iıba ıartaameye Ye 934-
'98 4011• aumıraaile memu. 
riJetimiae milracaat etmelidir 

2 - Arttarmıya ittirak içia 
rukar4a ,.uı. k ymetin ynzde 
yedi buçuk aiıbetiade pey ak 
Jeli Yeya milli bir baakanıa 
teminat mektubu leydi edile-
cektir . ( 124 ) 

3 - lpetek aabibi alac.ık
hlarla diier alikadarlarıa Ye 
irtifak laakkı aahipleriaio gay· 
ri meakul üzerindeki baklarıaı 
lauıuaile faiz •e maarafa dair 
olaa iddalanaı itb• ilin tari· 
laiadea itibaren yirmi ıü• için 
de enakı müabitelerile birlik-
te memariyetimize bildirmele-
ri icap ecler. Akıi halde lıak 
lan tapa ıicille aabit olmadık 
ca ıaba bedeliaiu paylaıma-
11aclaa laariç kalırlar . 

4 - Göıterilcn fii11de ar-
tbraaya itthak eclelller arttır 
mı Mrhl•me1iai okumuı ye 
llıamlu malumata almıt ye bu 

-·.,ı.n. bm.._tı kabul elJDLJ acl 

Ye itibar oluı;urJar . 

5 - Tayin edile o zan: an-
da i•yri menkul üç defa bai-
raldıktan ıonra en çok arttı· 
tana ihale edilir AncQk art· 
tırma bedeli mubeı.mmen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bul 
maz Yeya sabi iıteyenin ala-
caiına rüchani olan di&'er ala 
cakhlar bulunup ta bedel bu· 
nlaran o i•yri menkul ile temin 
edilmiı alacalı::larının mecmuu-
odan fazlaya çıkmazaa en çok 
atrttıraıu taahhüdü bakı kal· 
mak üzre arttırma on beş iÜD 
daha temdit ve on beıinci ırü 
nü ayna aaaUa yapılacak art· 
tırmad•, bedeli aatıı iıleyeinia 
alacaiına rücbanı olan diğer 

alacakhların o iayri menkulle 
temin edilmiş alacakları mec 
muuDdan faz.laya çıkmak tar 
tile, ea çok arttıraaa ıhale edi 
lir. Böyle bir lledel elde edıle-
1a.eue ilaale 1apılamaı v~ ıa• 

• 

TUHAFİYE mAÖAZASI 

~letanet, Zerafrt ve Ht .. nklerinin soln1amasile tanınnnş harir limitet 
fabrika"ı ipekJiJeri J ~abzon 'e lıavalisi uuıum satış yerini ziyaret 

edenler her "'e' uı {'D u<.:uz ve en sarrJamnu bulurlar 
~ " o 

Tirarctlıanf·rnizde her nevi tuhafiye fantazi man1fatra eşyası : 

MANTOLUK, ROPLUK , KADIN KU· 
MAŞLARI, ÇORAP, FANİLA, GÖM· 

LEK , PİJAMA VE SAİRE ... 

En son moda Krep Trabzon 
EN UCUZ Fİ'l'ATL .. A SATILMAKTADIR 

Her ÇPşit parfümöri, Losyo:ı, Levanta, pudra, krem 

Ucuzluk 

bf talebi düıcr. 
6- Gayri menkul kcndis! 

ne ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içinde pa 
ayı vermezse ıbaJe karar! fesh 
olunarak keudısındcn evvel 
en yüksek teklifte bulunan 
kimse arıetmiş oldu2u bedel 
le almaia razı olursa ona ra · 
zı olmaı veya bulunmazsa he· 
men on !:>eı iÜD müddetle ar 
thrmaya çıkarılıp en çok art· 
tırana ihale edilir. iki ihale 
araaındaki fark ve geçen ilin 
ler için yüz de beşten hesap 
olunacak faiz ve diier zarar· 
lar ayraca bükme hacet kal-
maksızın memuriyetimizce ah· 
cıdt.n tahsil olı.ıour .Madde (133 
meıl. üraayrimuıkuler)ukanda 

iösterilen 3 -il ·9j4 tarihinde 
Tıiibzon icra memurluğu 

odaauıda iıbuiliove ıöıtt:rilen 

artırma ıartıaameai daireadıde 

attılıcajı ili11 c!uı;.ur. 

Sağl mllk Temiz boya 

Tashih 
27 Eylul 934 perıcmbe 

tarıh ve 1970 •ayılı gazete· 
mız;tn ıkıncı şahifuinin IİfÜ· 

ncü autununda ıntiıar eden 
apk artırma ılanincia arlır· 

maı ın yapılacatı tarih 
2 8 lo· 934 pazar olacaken 
•ehfen 27·lo 9.)4 olmuıtur 
tcahıh eyleriz. 

TASHİH 
icra dairesinden : 

1 • 10 • 934 tar.b ve 1971 
numaralı Y CDl}Oİ iazetc.ıioin 
oöı aliucü H}fnsmda neıroıu· 

nan arttırma ılanınd. arttırma 
iUDÜ l • 9 - 934 tarıbıodeo 
ıtıoareıı sehven ı · 10 • 934 
tarıhınde pezar iÜDÜ oluak 
ilao edılm.şıe de nıttırmanın 

1 • 10 - 9.34 tarıbinden ıtiba -
ren l • 11 - 934 tarihine 
müsad1f çarıamba ıDnil yapı
lacaiı ~~ah•heD ilin olur.ur. 

kapall z. la 
ıııünakasa 

Satın alma komisyo 
riyasetinden 

Erzurum : Kıtaat 
için altı yilı bin kilo all 

palı ıa•fla müaakaaaya 
nulmuıtur. Münak•ıaaı 1 
T. eTvel 934 çarıımba 
ı;ıat ondadır. ilk teminat 
b'n ıekiz yüz elli liradır • 
liplerin ıartn11m~ı:oi ,ar 
üzere her ıDn mDaak• 
iıtirak edecek:leri mu• 
gün Ye aaatindau e••el t 
uat 'fe teklif mektuplaril• 
m:ıyonumuıa müracaatlıfl 

lln olunur • 
11 I~ 

Yası lıl•ri Mlı'1üra ı 
BRKIR ş()gôri 


