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Siyaıi bir İmtihan olan 
Bolediye intihabı, yalnız se -
fenler İfİn de il , ıeçilenler 
İf in de afll ve hakiki bir 
imtihan olmalıdır . • • • • • . 

Belediye intihabı iki gün 
onra başlıyıcaktır. Hepimizin 

bildiğimiz veçbile, siyasi bir 
jmtihan olan bu intihabın mu· 
vıffa~iyetle b şarıla bilmiş ol· 
ması içıo , rey sahiplerinin 
dikkat ve basa ıiyetle vazi -
feleriai ifa etmeleri lii~ımdır. 
Seçim hakkı, mühim ve mes• 
ulıyctlı bir v z.ıfe olduğu ka
dar, en yük ek, en mukaddes 
b klard n da bindir Müntc. 
bipler ne ekerae onu biçecek· 
tır, buna hiç şüphe etmemeli· 
dir. Secil nlerJ matlup ıdcrc· 
cedc verimli oJm ları aeçen· 
lcriu iÖ•terecekleri ~laka ve 
iıteğe bağlıdır. 

Yd on iki y, oturup bele· 
diyeyi, belediye itlerioı tenkit 
eder dururuz. S kın, bu ö:ı • 
lerimızden, şehir i lcri h k • 
kandaki tenkiUerimizdeıı va:ı· 
icçclim ~ıbi yanlış bir mioa 
anlaşılm ın . Belediye tileri 
ctr f ınd , bath imdikı den 
ve imdiye kadar olduğundan 
çoİ( dab kıakaqçhkla tenkit. 
lcrimize devam cd~litn, fakat 
b&hüa bu tc:ıkitlerizmdc haklı 
olabilmcmiı için, ııl dikkat 

e la" mııı 'akt1nda , yani 
intihap esn ıında arfedelim. 

Seçenler, bu yüksıek hak 
v ıifelcrini çok ince bir 

dikkat v hassasıyetlc yerine 
2etirmiş olm hdırlar ki, Seçi· 
lenler de, kendılcrine ve ilmiı 
ola vaı.ifenin ehemmiyet ve 
mea'uliyeti kar9111nda hun • 
aiyetl rini mu haf az.a edebılmiı 
olıunl r. 

Belediye intib bı deyip tc 
aeçmiyclim : Dört yıllık bir 
devre içınde' koc bır ıchrin 
amraoı , içtam .. t ve iktiıadi 

hayatı yeni esaslara , yeni 
icaplara göre yeniden kurula
c k, ealuden kurulmuı bir ıcy 
var a on dı, yine bu ııünkü 

ve yarınki icapl ra göre ye • 
niden düzen verilecektir. 

Bu canım şehirde iktiaadi 
hayat ıüaden güae ölıüa bir 
vaziyete gırmektedır. Hu xa • 
rarh v ııyetın öoünc geçmek, 
f'ef ah v in kit f ımkaal rına 
yol açmak, b.ç şüphe etuıe • 
aıek lizımdır ki, lieledıyenin 
en caaah vazifelerinden baridir. 

Eneli iktindi hayatı ıe· 
niıl tmek, ondın •oora d , 
halka aala yük olmakamo i · 
lir k ynaklarını arttum .. k • 
1 aı ve umran İ§leri ıbuadan 
aoora kendi kcodıne yürür 
aidcr. Fak"t her t yd n e vel, 
dediğimiz gipi verilen ve alı· 
ıun vıı.ıfenin bir uzife olou· 
tuna ıeçenlcrlc ıcçilenleria 
kırııkırfıya bil cıi ve binbir· 

l ri e bildir ,.i lhımdır t 
11 KIR S(/KIJ r/ 

Marmarada bir facia 
Bir gpce çarpışmasında 33 yoleu boğuldu 

1stanbul 6 - Yalov iı • 
kelesinc mensup Afet v mo -
toru dün gece saat 23 Je 96 

yolcu ve bir çok yükle Yal o· 

vadan İstaobula hareket et -
miştİr· Yolcu motorunda yer 

bulunmadığıodan motora bağlı 
bir kayığa da 56 yolcu bin -
dirm=şti . 

Motor ve kayık Maltepe ön
lcıinde karanlıkta Fıruzan şi· 
lepine rast gelmişler , mo'or 
kaptanı 1 çarpışma tehlikesini 

gö·ünce arkadaki kayığın ipi· 

ni kesmiş ve kendi b~ııoa 
kalan l aıık mane.vr 

kabiliyetini k ybcttiğinden 
kaç mamıştır. Nibayd karan· 

lıkta çarpışma vukua gelmiş 
ve kayık ta sünıtle batmışlar. 
56 yolcudan 33ü boğulmuş 1.3i 
şilep tar fındao kurt rıJmıştar 
Motor bu sabah Heybeliadaya 
geJmış ve faciayı zabitaya ha· 
bcr vermiştir. Müddeiumumilik 
tabkıkata vaziyrt etmiştir. 

Hükumet merkezinde teessür 
Ankara 7 - Marm rada 

•uku bulan deniz faciası hü • 
kumet merkezinde derini bir 
teesıür uyandırmıştır. Dahiliye 
Yekili Şükrü Kaya bey k za -
nın aebep 've müsebbiplerinin 
derhal meydana çıkanlmas nı 

T. D. T.:c. i 
Ankara 6 - Türk dıli 

tetkik cemiyeti umum katip • 
lfğinden ; Türk DıJi tetkik 
ccmiy b katıpliği matbuat 
umum müdürlüğüne şu mek· 
tubu göndermiştir : 

Dıl bayr mı güoü mat • 
buat, ajans ve radyolu hra
fından gösterilen büyük i"'Y • 

Karşıhkh 
Teller 

Ankara 6 -Bulg r kralı 
üçüncii Boriı Hazretlerinin 
cühııu yıldönümü mün ıebeti
lc Reiıicümhur Hazretleri aşa
iıda tebrik telini göodermiş • 
!erdir : 
Haımetlu üçüncü Boriz Hz. 

Bulıariıtan kralı Sofy ; 
i.:atıbaımctlerinin cülusla • 

rının yıldöoümü münuebetilc 
Hmimi tebriklcrimle beraber 
ıahıi aaadctlcri ve Bulıaris • 
tanın rtf ahı bakluodakı te • 
mennilerimi bey o muaarcat 
eylerim. 

Gazi M. Kem l 
Bulıar kralı Hı. ise şa

iıdakı teşcJ(kür telinı gönder· 
mitlerdir : 

Türkiye Ro:;ıicümburu Gazi 
Muıtafa Kemal Hı. Abkara · , 

Zdıdevletlcrioin temenoı 
ve tebriklerinden fevkalade 
mütebaasiı olarak en aamımi 
te9ekkürlerimi arı.ederim. 

Boriı 
te -oq,.-, 

Arnavutluk ve 
Yunaniyat 

Atioa 6 - Atina ıjansı 
, bildiriyor ; Tıraodan buraya 

aelen haberlere iÖrc Arna • 
oavutluk makamata Yunaoi • 
y~bo öiretılmeaioi hemen he· 
men temamıle kaldumı lar ve 
Yunan ckalliyetın mıUetler 
cemiyetine tikiyeti ilztrinc 
Yunan eırafı ve ınuallimleri 
ar111nda birçok tcYkifat yap 
aldı • bu haberler Yqnan 

efklri bd1umiyeti~dc ıiddetli 
bir beye aa · uyandırtııııtır. 

ve cesetlerin bulundurularak 

merasimle defnedilmesini tele· 

foo!a İstanbul valisine emret· 

miş ve kaudclerin ailelerine 
vali va ıtaaiJe hükumetin tazi-

ye ve teessürlerini bildirmiıtir 

EK ÜRÜ 
ret ve içten çalaşmadao dolayı 

bu i i Benim eyerek candan 
uğraşan yüksek makamıolıla 

biıtün gazetelere , anadolu 

öjansın , Ankara ve İstanbul 
radyoların karıı duyduğumuz 

teşekkürlerinin ıblağını dılcr 
saygılarım• sun rnu fendim. 

Türkofisin 
Bir kararı 

Ankar 6 - Türkofisten: 
Aiustoıton itib ren tatbık 

mevkiine giren ducıden tiitiln 
lma kanunu hükümleri iıah 

ve kaauıı esa !arı dahilinde 
mubteiıf balyaların ımal ıckıl

!crioi bılfıil ekicilere göster • 
mek üz.ere Türkofiıio tütün 
muası ıefi Mumta:a; bey me • 
mur cdılmiştır. Mumtaz bey 
Ege mıntakasından baılayarak 
ıüratle bütün Türkiye tütün 
iıtıhaal aahalaru•ı dolaıacakbr 

Sanayi 
Mütarekesi 

Nev-York 6 - M. Roz • 
velt1n bir sanayi mütarckeıi 

akta bakkıodakı tckhfi ame -
lenin muvfık olmakla beraber 
teeooıh cevabıle karşılanmış -
tır. Sermayedarlar iıe mukabıl 
bir tekhf sertetmışlerdır. 

Fılhakıka Amcrıkan tabri -
k törler bırlıiı aktolunacak 
mütarekenıo şımdıdeo çahıın 
şartıarıoıo deiışmeat f artına 
bağlı olmasına ıstemiıtir . _.._._ 

Y aştürkistan 
Mecmuası 

Ankara 6 - Hllkümcll • 
ınızlc Sovyet Rusya bükumc· 
\ionı mUnaaebat aJ;.kaıı a1ey· 
hındc yaııları ihtıva edeD 
Berlindc çıkan .. Yaıtlirkiıtan" 
mtcmua&UllD memleke\imiıe 

•okulmuı lCra vekilleri heyeti 
kır~rile ydak ediluıittir • 

Anteren() .. ii H. brabam 
şeh rırnızde 

Şchrimızde atletizm tarak
kı ve iol..işafı ıa ve g"nçleri -
mizin spor s basındaki faali • 
yetlerile te~ mk derecelerin 
anlamak ve ~tletlerimizin 

daha fenoi bi,r surette retıf • 
melerioi temin makDadıle su • 
reti resmiyed şehrimizi teşrif 
buyuran Türk ye idman c~mi· 
yetleri ıİltıfaki atletizm ntre· 
nörü Her Abt bam g~çeo per
şembe a!fş,mı Halk~vi ısalo -
nuoda hazır 1 ulunan bır spor 
kütlesi buz.urunda ilk dersini 
vermiş ve cuma günü sabah· 
1 ~yin ıaat 9 d.ın 12 yt! kadar 
da Cümburiy t stadyomunda 
gen~lcrin antr !manlanaa bil • 
fıil iştirakle p ~k buyük bir 
alaka göder,nekte olan bu 
büyük ve ~P.ğerli atletizm 
mualfiminio idare hıde çalışan 

ve ondan azami derecede is· 
tıfade ecfecek rine şüphe ol • 
may~o gençl rımi1:n bir hsfta 
S'lnra yapılac gı knrarJaştırı • 
lan mıotaka rt!smi atletıım 
biriocilildrrııı e yüksek rekor 
lar elde et n 1 !rİ için ç hşma 
müddch o arr < tesl,it edılen 

onl:>eş gün z tıoda müttefık 

kulüplerle şeb imız ge.ııçlerinio 
bu fırsatta. ıst fade ctmelcri

porculuk namı· 
n t v ıye ed erız. 

Bir .... hun •lçinıizi 

TA DiR 
Halkevi.ıd-. apılan ünntl 

ç-0cuklarınd n yüı yirmi be 
taaesı memleket hllst ue ina· 
k pııosö.r Os .. an efendi ta • 
r ,fıodao yapılmıştır ve yaptığı 
süanetler U!U

1Ü fenne uygun 
ve s~p i ant sepsıye riayet 
edeıck yap l011ştır. Bir çocuğu 
sünnet ettikteiı soı r vaktile 
ha~ırladığı ant eptık sol•siyon 
mahlüllerile eılerıni ve Jetle • 
rioi temamen dezenfeksiyoo 
yaphktao sonra ikinci çocu • 

ğua süooetiae başlıyordu ve 
bu yüı yirmi beş çocuğun 
ıüonetlerini kemali maharetle 
ve ıtıoa ile o ublerem doktor· 

Jarıo buıuruLda yapm ştır •e 
diğer çocukl.mn da usulü feh· 
ne ve RSap i antisepsiye uy • 
gua olmayıp ve eıki usul üze· 
re yapılan sünnetlerin gece • 
leyin kanadılar ve buı:ılarJD da 
Osmao efendi gece g lerek 
kimini sütül koymak suretilr. 
ve kimini pansuman y para"'k 
k olarını dıodir.mişt r. 

Osman deodınin bu biı -
ınetıne çok teşekkürler ederiı 
ve muhterem halkımızın da 
hiç bir vak·t fenden ayrılma 

malarını temenni ederiz . 
Çocuk babalarından: 

Trabzon un h .ı~ikosım mahal· 
leıinden Raşit oğlu 

Raıim 

Trob~onun Çömlekfi mahal· 
leıinde Bitliali Recep oflu. 

.ftesul 
Trabıonun kemerhaya ma • 

halleıinde Ahmet oalu 
aıit 

Yurttaş! 

Çarşa ba gü 
nü intıhap baş 
llyacak ve bi -
tec ~ktir. reyini 
kullanmakiçin 

' 
Belediyeye 
sandtk başına 
·koş! 

M. Zaimis'in 
. Gayretleri ... 

Atina 7 - Atina •jllll& 
bildiriyor : Reiıicümbur M. 
Zaimiı yeni intihabat kanunu· 
nun neşri için hükumetle 1ı1u • 

• halcfet arasında bir itilif bu· 

ıule retirmek üzere 1011 bir 

teşebbüaatta bulunm•i• ka • 
r r vermiıtir • 

Reisicümhur buıüa eaki 
başvekil M. mihaJakopoJoa Ye 

onu mütcakib hariciye awrı 

m. makaimosu kabul etmiftir. 
müzakerat ilıd 6ç giba ıiitec • 
ii ta miu edilmektedir. 

ispanya 
Karıştı! 

madrit 7 Aceledir : 
Havas 1>janıı bildiriyor : Bil· 
tüa İspanya dahılinde lrfi 
idare ılia edilmiıtir. 

KÜÇÜK KÖŞE 

GU.nün Mes'elesi ! 

Kadın erkek, ~enç ihti7ar, 
ycdadcQ yetmııe, ıu ıehir bal· 
Juaa bırer bırcr sorsanız: Gü· 
nüa nıea'elcsi nedır? Hep bir 
.ağazdao alacaiuuz cevap ıu • 
dur : 

- Belediye intihabı 1 
Görüyoraunu:ı ya , tiyuet 

ve cemıyet işlerınde en öade 
ol olarla en aliiıtaıız gôria • 
mek isteyenlerin akı ım aabab 
dıhnde doıaıan meı'ele birdir: 

- Belediye intihabı 1 

Bu ittbarla, en alikaaııluıa 
bile gôıteraı&-ı bu alakada 
aala§ıuyor kı, intihap alikaııı 
değıl aUikah olacakbr : D•b 
şımdıden J111cyi "tekrar tekrar 
okuy nlar, nefeı almadan aıra 
de 'ezberhyenier , bir altına 
bir üstüne bakıp dudak bü • 
kenlcr, bazı no1ttala~da boyua 
egıp bazılarında ~urat .ekti • ' 
tc:oler gözden uzak :Ye göıaül· 
den ırak kalmamak a-dlr 1 
Çoğu gitti azı lıtaldı, f11DDQ 

;uraaıııdı bir fey k•lmadı 
bekliyelim bakalım , iki gll~ 
oora .ııicc olur bu itler '? ı 

z 
~, 
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GAZI HZ. NiN Fenerbahçe ile Çekoslovaklar löz TORKÇEI 

YENi YOL 

Okumak Yazmak liir 
A çkaçt ır ( l ) 

Eski kurualında ( 2 ) bir 
bitiii ('i) yüıündt:n doğ·u o • 
kumak ve yanlışsız yazı yaz -
mak adamın bütün çağına 
dolduran uıua ve çetin bir işti. 

Bilmem kaç. yıl l oya ya -

ladım , olnuıcaklarda Jirsek 
çürüttüm diyr övün< nler iç.in
de de doj'ru yazanlar ve yan· 
lışsı z okuyanlar az ru'unurdu. 
Okumak , y[zmFk brşikten 
sine (4) deiin süren bitmez 
tükenmez bir işti • 

Çünkü n~ de olsa ana 
kucıiında ana dil Türkçe ile 
dili c!öııtn, ~ onuşmıd. n yaııa 
k iılui öz Türkçeden alan 
bir Türk çocuju , Aaraç.a , 

Farıça •e Tüıkçeden yapıl • 
mıt Oımınlıca dt un bir u • 
maca ile korşılaııyordu • 

Yalnız Aupç2, Faııça ve 
Türl&çe olarak d'iil uıunu 
birden Osmanlıca adı altında 
bir Türk çocuta iç.ib çok çe· 
tin o1an yat kurullarla belle. 
meie ıorlınıyorc!u . 

1 ürk çocuju aibi biç bir 

budunun (5) çocuğu )tz yıllar
ca ıO"a· l öyle bir ıorluk , 
löyle bir bat •irıaı çe~ır: e • 
mittir. Türk çocıığu , lu fHa 
Ye 16Ydece De iÜÇIÜ İmjf ki : 
Hiç bir budun çocuiutun da· 
yaıı•mıyauiı l:u ıo. hığa, bu 
beyin •irııına dayandı. Vu bu 
umıcıdaa 1bışkalarını imreu .. 
direcek güıellilıılu yarattı • 
Bu emek öz dile tüketilseydi 
hıç işkilıiz diyebılirim ki : Bu 

ıün Türk dili , bütün acun 
buounlarınca konuşulur budun
lar arası bir dil o'u·c!u . 

Yıkımın ve yitimin dönü • 

len yerinden kazanç baılar. 

Büyük Gızi'nin elinde 

parlayan öz dil ıı iı yurcun 
ber l ucajıaı aydınli mıı, ~·urt 
tııına vuran parıitılaıı yıdgö:t.· 
inini tatlı bakışlarla yurdumuz 
we ~uciunu:ı üzerir.e çevirt • 
miı, çek mittır. Yazı dt'.İİfme· 
aine dtğin eJJer ( 6 ) dilımizi 
~iretmc:ie bırtüraii )Ürelrleı:e• 
mt zlerdi . Ortada öirenilecek 
Itır öz Türkçe ıörünmüyrdu 
iri... Y adoilu, üç dilie Is otu • 

ıan bir dili öiretmfie kıl • 
kııarak beynani pıtır tmızdı • 

Y.21 deiişmesi, Türk oi • 
JundaD bııka eloğluna da yi· 
iitlik werdi. EJ ıözlc ri ayıklı· 
nH•k dilimizin dur ulaştıul • 
ima~ t• ve özlrştirjıır.tkte ol 

ması, Türk oğlu VP yadoğlu 
çin de öğrenılmes 'ni çok, pek· 

YENiYOL 
Pazartesi-Perşemb• 

Günleri Çıkar 
Matbaa or. idaref aneai 

Uaan ıokak 
Teltraf: Trobzon· Yeniyol 

ABONE 
Sen•liti SOO~ Altı aylıtı 

300, ıi~ Ayl .. 175 lııır•ı 
~SHASI 

4 Kuruştur . · 
E•lri ıı•ılaolar 20 hrafC•r 
lı. ••tırı 16 K.,...,_ 
11-lıldmlar Paa r'ıta 

tabftlir. 

büyük ınİ,;afirlerİ 1 Vt"Ç arasında heyecanlı bir maç 
Veliaht! Aııkarada 

Ankara 3 - Reisi Cüm -
bur Hazretlerinin büyük mı -
safirleri İıveç Vt'liahtı prens 
Gustav Adolf Haz etleriyle 
prenses · Luiı ve kerimf'sİ 
prenses İogrı t bazera t ı hususi 
trenle bu gün saat 10.45 te 
Ankaraya gtlı:nişlerd r Prens 
ve prensesler höz•ralt İ1'tas -
yo1.1da refakatlerinde ll M 
Mecl si reisi Kazım , b:- şveki l 

İsmet pı!ş o:ı lar hazera tı, harici 
ye vekili TevfJk Rüştii, Riya

seti cümhur umum kat'p ve -
kili Hasan Rıza, bPşy ::. verleri 

Celal , Muhıfız alavı kuman· 
danı İsmail Hakkı beyler hu
lunc'uiu halde Reis'cümbur 

Hz. tarafından karşıl::ınmıştır. 
istikbal merasiminde ''ali ve 
belediye re:~i Nevzat . har:ci -

ye vekaleti umumi katibi Nu

man Rifat, protokol şrfi Ş~v
ket beylerle Ankara mevkı 
Ye merkez " ı umandaolara ve 
Emniyet müdürü Sal ı b bf'y de 
hazır bulunmutlardır. Takdim 
meru·mını müteakip Reisi 
cümhur Hnretlerile prens ve 
preoscıler haıerah ibtir,m 
meraaimi ifa eden askeı i kı 

tanın önünden ge~mişler "e 
muz•ka lsveç ve Türk marş· 
larını çalmıştır· istasyon bina· 
11ndan çıkarak oto1To~illerine 
binerlerken istasyon tr,ında 

yer almış ol•n mekt<> plilerle 
kalabalık bir halk küllui Ve 
liııı ht ve prer sesler bandını 

sürekli alk şiarla k~rşıl:ımışlar 
ve bir süvarı kıt'ası selim 
durEEuştur. 

Muhterem misafirler iks • 
met edecekl;ri Anluırap laa 
oteline girerlerken bırıtci o -
tomobilde Gazi ve Veliaht 
Hazretleri, ikiııci ot on: o bil de 

Veliaht hazretlerinin ztvcui 
prenses Luiz ve hariciye vel..ili 
Teef1k Rü~tü bey ve üçüncü 

otomobılde de Veliab hnret· 
lerinin kerimeleri prerseı irıg · 
rit ve n: uhabere müfettiti 
Hüsııü RııA pFtŞa yer alm ıf • 
!ardır. Reiı 'cümbur haırdleri 

bü}tık konuklarını otele oturt· 
tuktan sonra Çaııkayflya avdet 
bu1urmuılandır. 

çok lcolayJ ıtmıcaktır. 

Eskiden yazı yu.mıık ve 

dili öğrc rımtk bilgileemeğe 

yol vermeyen ıörekli bir işti. 

En doğı usu ba9hbıışına bir 

amaç O ı idi. Şimdi bir aç • 
kaç (8) olmt1 şlur. Açk• cı ele 

almıık lnaa bir u:ı (9) it•dir • 

Ondan sonra bilgi sarayının 

kı:pılaruıı ıçm•k kalır ki itte. 
öıdtk (10) İf budur. 

Ey Türk oğlu, l li} ük Ga· 
zi'bfo y~ni yazı ve öz dıldtn 

yaptıjı ~u altıb ı çkacı elice 

a'arak yeni yeni bilıi kapılu ı 

açmak, yurda ışı~lar taçmık 

için oliu, durmad•n olru .. 

NUMAN SABiT 
o.man Çelebi oııu 

J: Anahtar , 2: DuJir , 
Zaman, 3: Kitap, 4: Mez.ar, 
S: Millıl , S: Yabancı , 1: 
H .. d,f, 8: Anahtar, g: aomon 
JDt lfl,ı(tJ,, A11l. 

Net1ced ~-O Fenerhahçe m~ğlup oldu .. 

İstan\..ul S Ç.-lrnslovak· 
yanın birinci ·profesyoaal liki
ne mensup olan Bobemyans 
t " kımı bu sabahki konvansi • 
yonel!e ş• hrimi:ıe geldi ve il~ 
m ç ı aı uzun b ir s ?rh :ıt. n bı · 

r isınden eltı saat sonra Ka · 
dıköyüade Fenerbabçe b irinci 
hktmı He yaptı . Fenubabçe 
stadı çok kalabalıktı, h e r iki 
tıribonda oturacak yer kalma· 
mıştı. iki takım tam s tat 16 
da sabaya çıktılar , eller;nde 
Türk bayrağı olarak gözük,.n 

Çek fut~olcuları h alkn ş ' d • 
de.tli alkışlara ile karşılandılar . 

Yeıil formaları ile , atlet 
ya1p·lı vücutlarile ço1' gü~t>l 
gö ünen Çeklerin halkta ılk 
bıraktığı tesir pek müsbet ol· 

muştu. 

Fenerbahçeliler ma;a şu 

kadro ile batl"dılar 

Bedii, Yaşar, Fazıl, Reşat, 

Ali Rıza. Eıat, Niyazi. Mu • 
ıaffer, Namık, Fı kret, Şaban. 

Hıtkem Adil Giray b,y. 

Fener Bohemyans·n ilk 
hücumunu riiıgarı arkasına 
almış bir halde karşıladı . Bu 
akın Fenerin mu•vin hattın· 
da kıraldı ve mukabil bir Fe· 
ner hücumu Çeklerin kaltısioe 
kadar uzandı. Kıırşılıkh dene· 
mel~rle g Fçen ilk 5 dakıkanın 
en şayana dikkat hareketi , 
Çeklerin dördüncü dakıkada 
lcarııladıkları bir gol fırS 1>h 
oldu. Soliçin attığı şutu gü ~ 
neıten aöremiyeo Bedıi, topu 
bloke edemedi ve lop gölp -. s· 
ta çarpıp Çeklerin sıği çin n 
ayağına düştü . Çek futbo'cu 
topa bak m ve önü l l'rbr sttı , 

fakat Bedii pyanı hayret seri 
bir ahlışla topu yakaladı ve 
ınubakkak bır gole mani oldu 
7 inci dakikadan sonra F e -

DHlileri vaziyete hak'm gö Ü 

yoruı. . Bobemyauın kalesi 
Ustüste tehi.keli ıiyaretlere 

mHuZ kalıyor. Fakat Fener 

mubacimleri ya ecele yüıün • 
den yahut geç kaldıkları ıçio 
bu fuaatları kaçırdılar, oyun 
çok ıeri bir cereyan takip 
ediyor, top iki tarafın ır:vki
ne tabi olarak kaleden kaleye 
dolaşıyor. 13 üccü dakika bir 

Çek hücumunu tutla netıce -
lendiren 8 .. ğı ç.in •uruşu bav .. -
dan iilti. t5 inci dak ı ka, Fe
nerbahç.e aleyh1ae bir f rikit 
verildi. Sağ muavinin çekti
ği ıut karışıldıkta kimin ba· 
şına çarptığı belli olmad&n 

bir falso olarak fenerin ağ l a
rına takıldı. Çeklerin kozan • 
dıklan bu gol , Fen~~Jılerin 
manevıyabnı kırmMdı. U.düıste 
birlu ç tal s:z hücum yaptılar , 
fakat ÇekJuın ıiıtenıi yavış 

yavaı teuıüı edıyor ve ığar 
ba1maya bıflıyorlaraı Nıteldm 

25 iııci dakikadan loDra mü• 
ıellui pr ılarla, murabbalarla 
oynayan Ç~kler , Feneri nıs ı f 
liihHına h•p1ettiler . Artık 

Fenerin karııııada ıtopla oy • 
nımuır.a raimen Çekleıin 
de pl•ntmı 12Iarı ~ukemmel ıtil 
ıınibi bir takımın oynadıjJ 

•ti~ Ar olar ık 16rOIOyordu 
Dını ÇekleriD Uıtiltte lucır· 

• 

thkları f ı rs tlard~n sonra l-O 
Fenerin aleyhine bıtti. 

İkin l'i dt·' ıe 
Çekler ık inci devr~ye aynı 

ener j ı ve süra tle başladılar . 
Bırinci devrenin tecrübesine 
istinaden d aha zıyade muvaf· 
fa oıavso.açıkl.armı kullanarak 
hücum edı) o rlardı . Fener mu· 
avın ve müd2 fı hatJarı beş 

daluka Kadar devam eden 
bir bocalama devr<' st gcçır • 
dıler bu müddet içıode Çek· 

1 • 

lerııı çok müess ·r tazyıklerina 

görü) oruz. l l ınci dakikada 
F enerlılf r Bobemyansın ta:ı • 
yıkını sökmüş zaman zaman 
hücuma geç.wek fıuatını bul· 
muştur . Müdafaanın bır az. 

ıerbestledı ği bu sıralarda ıol
dau ın~n Çekler orta muha -
cimlerinıo bır vuruşu ile ikinci 
ıollerini kuanciılar . Bu Kol 

F enerba hç.elilerin sızısını tazt:· 
Jcdi, çok gaytt.tli hücumlar 

yapmaya başladılar. Fakat bu 

bücumlaı bıç.bır ıemere ver -
medı. Ço~ sert ve kademeli 
bir s stem takip eden Çek 
müdafıleri fırsat vermiyorlardı 

mama;ıf h Fenerlıler buna 
röğmen ıki güzel fırlilt yaka· 
ladılar bu fırsatla dan biri 

Şabanın , birı de N yazinio 

ayağında kayboldu. Oyuu bu 

ıuretle 2- O Çekleran lehine 
netıcdendi . 

Feoerbabçenin kendis 'ndeo 

daha kuvvttlı bir takım kar· 
şısında uğradığı mağlubiytt 

b · çbir noktadan şayanı hayret 

sayıl amaz, yalnız hücum hat • 
tında Fıkretiu solaç•kta oyna· 
ması !Uretile bir ıaabet gös • 
terıJseydi takımın daha mü • 
tssır oynaması ve daba iyi bir 

net ı ce alması mümkün ola -

cakh . 
İstanbul 5 - Çekler ikin· 

ci maçını 7 · 10 • 934 paıar 
günü ıaat 4 te yine f 1?uer 
stadında, Fenerbahçe takımı 
ile oy11ayacaklardır. Bu maçta 
F f'ner takımıma takviyeli 
çıkması kuvvetl~ muhttmeldir. 

Spor haberlerimizi h·r 
pazar te•i nii•homızda bala • 
ccık•ınr% .. 

Tekirdağının 
ihracatı 

Tekiı d&ğı 3 - Umanıınıı· 
dan Temmuz , Ağustos ve 

Evlu a \ bırı içinde Almanya 
v~ Amerıkaya 3000 çuval 
kusvemi • yalrıız Almaoyava 
2000 mısır , 2000 ton Buğday 
ihraç edilmiştir • Bu seneki 
ihracatım z geçen seneye uiı· 
betle azdır· 

Heyecanh 
Bir teıvsiye 

Vaşington 3 - Heyecan -
dan adeta boğuluyormuş gibi 

M. Coııson nulıi kalkınma i · 
deresi memurlarına. vedada ha· 
lefine aadıkb;ne hizmet ttme· 
lerini tavsiye etmiştir. 

M. Conson bundar. faıla bir • 

ıcb ıöylememiıtir. Sui ban~e
reıine bkaaımıt ve ı&blerl 

yıı\a do uıtur .. 

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

~:ı:asınd.a 

'- ----- -- ......__ _) 
Ak,am- Ekmek •anJılc • 

ları , ici cinkolu ve knpaltlı • • 
o/rcak .. 

Yeniyol-Bu intihap arasın• 
da öyle külfetli ,eylerd•ll 
bahsetme: Maliunya ,•onra fı• , 
rıncılardan tekrey alama%ırll· 
Akıam - Evlerde rutabd·· 
Y eniyol - Onun ne olJo• 

tunu anlamak iste,.en bur•• 
ya gel ! 

Akcam- Güz!l Türkce .. 
y • • 

Yeniyol - Onan firlcitı• 

yoktur zaten ! 
Ak,am - Limandaki oa • 

pur le,leri' .. 
Yeniyol - Dikkat et, ar " 

kadaı , dilimizi düz.eltelittl 
derken anarşı yapmayalıtfl ' 
le• diye, canlıların ölüı(tnl 

d erler ! 
Z'lman - Sofyada Yu8oı• 

lorJ kralı ferefine bir ~iyafıl 
verildi· 

Yeniyol - Kulak vermı : 
o gibi z.iyafdlere o wibi ··: 
yahatlerin ille ve ıon cilvıı• 
derler ! 

Zaman - Milletlerin .,,; .• 
Yeniyol -Fertlevin oluncd 

elbet rıilletlerin de. olur ! 
Zaman - Cin Amerilto1' • 

proteıto etti .. 
Yeniyol - lıittire1'ilir•1 

bir daha yapsın ! 
Zaman - ltolyanlarla Y•• 

goılarınn araıı yine oçrlJı .. 

Yeniyol - Ya /tapalı "'' 
olacaktı ! 

Zaman - Müthiı bir ırı • 
ıuzlulı .. 

Yeniyol - Bizde/ti itaJ•f 
Jetildir herhalde ! 

Vakrt - Trabzon linttJ • 
nında iıkele rumi ~e ltoyrlı· 
çılar ıırketinin ihtikarı tiıc • 
carın gözünü yılclırmrı , 6d 
yüzden bir çok kim••''~ 
mallarını Polathaneye 6etir•" 
yormuı. O 1u11 için ıon d • 

manlard·ı Po/nthane limo'" 
Trabzo:ı limanından Jolt' 
faz.la i' yapıyorma, .• 

Yeniyol - Bu meaza 11 • 

z.unJur, bu •Ütuna •ıfma• I 
Yakıt - Beratta 134 y•• 

ıında bir Tıirk kod'"ı •• 
Yeniyol - Trabzonan JI 

138 ini idrdk etmif bir d • 

kr.ti oar ! 
Volııt - Konyadalti ifttJI 

ıuya iıi hallediliyor .• 
Yeniyol - Darı11 irabı#' 

nun baıına ! 
Vak t - ) OZ6at :beleJi 

aza namzetleri .. 
yeniyol- biz Je neır•ttiiı 

bilmem gördün mü? 
Cümlıuriyet - yananiıtoıt• 

Ja riyaaetıcümhur meıeleıİ·· 
yeniyol - Den•ena;'"maı1' 

Veniz.elosa yine i, açıldı I 
Cümlauriy~t - /~tiltar • Jf 

ıerbe.t ticarete mı dohıl 
)'en iyol - bu ıud/in c•"" 

bını 11en ver I 
Cümhuriyet - Eınof boll• 

ka ıı tahlt.ilcatının ftt.zl•lı• 

yopılıJ or.. I 
yeniyol-Aceleye ne laacıl 
Cümhari)'d - bu/gar ,.

z.eteleri yuıo•lao do.tlol' 
terone/erile dola • , 

yeniyot - it.oy Jolıan "' 
lcalım: karaltızın lıoyunu •' 
ra çılıar oyuna I 

Comhuri7d - $ılalaaı 
lıilinin ai1ortli . 
tıni~•I lıatl<- l"ro ıilc.Jıf 
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Tr bzoo mahkeme b~şkıtabe
tinden : 

Açık artırma ile- paray 
çcvt'iecek ffayrı men ulun ne 
olrlu•iu. 

F aros m b .. Ht·~· d bir bDp 
müfrts oda 4o arşın 

Ga}rı menku ün l u undu, 
ğu mev~ i, mah le , sokağı 
num r s 

F ro mah il i 

Takdır olun. n kıymet . 
250 Jıra 

Arttırm nan ycıpıl cnğı yer 
gün , saat : Trahzon adJ ye 
daireıi önünde _3 · 10 - 934 
Salı günü s r.t 14 de 

1 - İşbu gayri menkulün 
arttırma nrtn mcsi 8 - 10-934 
tarihinden itibnrE'n 72 J( 8 
numara ile Tri::bzon m hkfm"' 
ba şkitabeınt n muayyen nu uı 
ınd herkesin görebılm si içın 
açıktırllanda yazılı olan! rd n 
fa:ı:.la malfımnt almak ıstPyen · 
ler işbu ş rtn meye ve 72 -
108 dosya numarasi:e m"mu· 
riyetimizc mürac at ctmeliclir 

2 - Arttırmay İftırak içın 
yuk rda yn:ı:.ılı kıymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey ak 
çeıi vey milli bir bankının 
teminat mektubu tevdi edile
cektir . ( L4 ) 

3 - Gösterilen günde ar
ttırmaya ittir k edenler artbr 
ma şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu malumatı almış \'C bu 
aları l mamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar . 

4 - Tayin edilen zaman· 
da gayri menkul üç defa bnğ· 
rddıktan sonra en çok arttı· 
tana ihale edilir 

5- Gayri menkul ke-odısi 
ne ib le olun n kimse derb ı 
ıveya verilen mühlet iç nde pa 
ı.yı VPrmezse ihale kar rl fesb 
olunarak kendisinden vcl 
en yüksek teldı(t~ bulunan 
k·mse arzetm'ş olduğu bedel 
le almağ raz.ı olursa on ra. 
zı olmaz veya bulunmazın he· 
men on l>e gün müddetle ar 
Uırmaya çıkarılıp en çok art
tıran ihale edilir. iki ihale 
araıındaki fark ve geçen-gün 
ler İçin yQz de beşten h sap 
olun cak faiz. ve diğer zarar
lar ayrıca hUkme hacet kal
maksızın memuriyctimizce lı· 
cıdsn hıbsil oltJnur.Madde (133 
l l-apmüfrnod 4o A yukarıd 
2öıterilen 23 lo 934 t rıh'nd 
T r bz.on adla ye dairt si 
Önünde işbu ılanve göst.-rilen 
artırm şartn meıı dairts.nde 
ttılcc iı ilin ojunur. 

kap ı z. a un 
m·in-k a ı 
atın alma l omı 'o u 

riya etinden 
.. 

Erzurum ~ Kıtaat ıhtiv~ cı 
içia altı yüz bın kıJo un ka -

patı za fJa miinabıaaya ko -

nulmuştur. Münak ı 1sı 17 • 
T. evvel · 934 çarş1m\;, günü 

uat ondadır. ilk tem n t beş 

bin ıekiz yüz cllı l'radır • ta
liplerin f rtnam s ni gô mele 

üzere her gün münakasaya 
ittirık edece 1 rı mu y " 
gün ve saatından ~vvel tcmi
nıt ve teklıf mektupları} ko 
mityonumuıa mür caatları i · 
1 o o!u ur • 

UI IV 

o ive 
d mı 
fınc-. 

•• 

. . 
iZ 1 

tel v 

..:atınaln1a ı o u ·~'onu 
~ 

ri\ J ... < t · ıırlPn . . 
Erzuru'Il m'j"tr.bb•m mevki 

ibtıyacı ıç n r ött b n beş 'üz 
iJii altJ bın iıç yuz Hı o g .lve
nızlı de mır tel ıle 4 'loo ıle 

5200 adet fincan açık usu le 
münakasc ya konulmuştur , 

mün .. kasası 17 teşrini ev 
veJ 934 ~arşamba günü saat 
OD beşte uir ılk temınnta .}3 \ 
hra Jo kuruştur rrtoam s 

E zurum Trabzon salın alma 
komısyoolarile ıstanbuı Jeva 
zım amırlıği Sa. Al. Ko. nın 
de gö üJebıJir tal pi rin tam 
vaktinde teminotlarıle Erzurum 
da kol ordu Sa. Al ko n 
muraca tları ilan o unur. 

iV -lV 

u de ir 
müzayedesi 
Def lt•rda rlıl\.tan 

1 Hacı beşir den hacı 
mehmeı ve yine hacı bişırden 
degermendere mevkılerine 
imtıdat :ıden yol ue deni.z; 
icindeki kurda demirler yir • 
mi gün müddetle müzayede 
ye ua.z; olu:ımuştur. 13 9 -
934 cumartesı' günü ıaat 011 

dörtte defterdarlıkta müteşek 
kil komisyonda ihalesi icra 
kılınacaktır • 

2 - Mahallerinden ihrac . 
ve ve;in mahalline kadar 
nakliye•i ue bilumum masa 
rıfi müşterive ait olmak üz 
re ton hesabile &atılacaktır. 

3 - Müzayedeye iet."rak 
için taliplerin n ktan elli lira 
dıpoz.ito teılimi vezne edecek 
ti;;J.~·r • 

4 . - Dem :,/erin teaellü 
mundc satcş bedeli haman 
tcılımi vezne eciil€cc ktir . 

5 - Pul ruaun:u del/aliye 
ue S.Jlr -masnrifat müıteriye 

aittir • 1 V-IV 

llaç 'e )1alzı ıne 
nıiinakasaoı 

Encü.m<ttninden: 

Vılayet dab tindeki freQgil! 
fakir ve muhtaç hııst ların 
tedav !erine nıt ~ltı uevı ıJAç 

•e malzeme mün.-kaya koru 

lar k 17 - t şr n evvel • 934 
tal"ibıoe müsıtdıf salı günü 

sa t on dörtte ihale oluna -
c klf1". istekl leric vi.ayet dai· 

mi encü:nenine 

ilaa olunur. 
m ti ra caa tları 

111-IV 

eczaneler 

Bu gece 

İstanbul 

YENi YOL . . SAHiFE 3 
~--~-~--~----~------~~------.~~~~ 

mün-kasa ~ 
S ıtn ıa'ın komi::- o u 

rıya~Pt indn1 

Samsun g:un'zonunda buluran 
kıtaatın ihtiy cı olup aş" ğı d : 
cint ve t l rı ve ıb::ıle 

günleri göster len uç k ~em 
err k ve ire mün .. kas<lya 
ko ulmuştur. t lip eran ş aıti 
öğrenmek fi.zere her giın ve 
münnkas ya ıştirak içın mu -
ayyen günlerde ihale saatla ~ 
r na kad r temin t mEıkbuz -
la ıle komısyona müracaatları 
c nsi mıktarı ıbaJe t ribi günü 
nevi saat arp 34UOOO 9 IO 934 
sııh kapalı on dörtte sam&n 
320000 9 10 934 salı açık on 

beşte odun 850000 10 /o 9.:f4 l 
çarşamba kapah on dörttedır. 1 

ıv--ıv 

mektep :;ıra:;ı 
•• 1 

munaKa1'abı 

\ i1ayıt encümeninden: 
İlk mekt~piere muktazı 

100 tane sıra satın aunmak 
üzere 17 • lO - 934 tarihine 
müsadıf salı günü :saat 14 de 
kad r ıı.üuakcı.aay konmmui· 
tur. istekhlerıo vılıiyet daımi 
enciımenine müracaatları ilan 
olunur • 

111-lV 

un mü aka
sasası 
ısatııı alma komi~) o

nu ri'\'aStlıııdtn 
" 

rza k mü na kasası 
~atın .. dma },omisyonu riyasetinden 

- E zin an garnizonu için üç kalem erzak ibtiyaci müaa• 
k~s v ko.,u 1 ı::ıuş c ns ve niiktarlarile ilk teminatları ve müoa· 
kas'\ u ul 1 o:inü ve saatları aşağıda yazılmıştır. taliplerin şart· 
na'tl ~ıını y,ö ıek için her gün ve münakasaya girecelder şerait 
d hııinde ıha~" günü ve as tanda komiıyonumuza müracaat 
el meleri ılcin olunur. il - iV 

C'nsi 

s .;.,t eti 
Ua 
S de y ğ 

k o 

8 000 

311000 

10800 
., 

te· lira k. 

9l1,25 
2953, 10 
631,50 

ihale T. 

20 lo 934 

" 11 " . " 

Saat 

oolH ş 
on l ı 
on yedi 

zak münakasası 

Münakasa 

kapalı zarf 

" » 

Satln aln1a koıni~yonu riyasetinden 
Sırık11mış : 

·ı - S rıl.am.ş merkez kıtatı ihtiyacı için aşağıda cinı ve 
mıktsrhr1 y 7, lı_ er.zek y:rmi iki gün müddetle 19 9· 9J4 den 
itibaren müo .. kasaya çıkarışmışhr • 

2 Mü alCasa şekli ve ihale tarihlerile teminatları binla· 
rında gösterıJ niştir . isteklilerin ayni gün ve saatta tamioıtla 

iyle bırlikte ve şartnameleri görmek için b !r ~ün komisyona 
m~raca tJnrı 

3 - istebııler kapalı zarfla münak saya konmuş olanlar içi 
nde vaktinden yarıru saat evvel teklif mekdüplerile teminatlarini 
vermiş buluoacakJard&r • 111-IV 

Cins ki1o 

Bulgur 100000 

Pırıoç 45000 
kuru soğcn 46400 

P ıates 7 2000 
kuru üzüm 14200 
Zeytin danez~ loooo 
kuru f eulya 110000 
mercimek 45000 

kaşar peyniri 1 bDoo 
Süt 7000 
Yoğuıt 3000 
koyun eti J 0000 

Sığır eti :60000 
S de yağı 44000 

Nohut 45060 
Şeker 19000 

Sabun 2S?oo 
rka 850000 

S an 600000 

kuru ot 750000 

kaz. yağı 36000 

i. T. lira 

1041 
873 
232 
229 
304 
242 

1073 
414 

S9 
4o 
15 

!o'l 
1555 
1815 
413 
784i 
661 

2869 
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Erza , m kruk t münakasası 
Satın alma komİS) onur iyasetinden ; 

~am un Garnı.z:onunda 

bulungn ve buıundurulacak. 

olun kııaat ve mue:.şaaatın 

bır seneL.k ıhtıyaflurı olan 

360000 lmo urıuna yeumi ıh· 
ate gunu ur. u11 beher kıioıuna 
tektıf edıien lo kuruş 7 o 
aanıım kumandanı&kfa galı 

~örutdugunden yenıden oİı oeş 
11urı muddetLe IJe pa.z:ar lık 

Ba)'burt l taatı jhtiyacı İfin miınc.hasaya konulan erzak ve 
yemin ı:piktrır ilk teminat ihale 6Ütı ue •aatı aıağıya ftkarıl • 

·- ;nıf! r "Şe,..ati öğr,.nm~n üzere her gün münakaıaya girece/ııler 
- ·Je ih1/e gün ııe saatında bayburt •otınalma komiıyonana mü· 
rocaatları ifr.t1 otunur. 

6uretıle alınmaıına karar · ı · 
verıldı yevmı ihaiesı 

14 lo 934 pa.z:ar 8Ünü. sı.ıat, 

14 dedır ıalıplerın ıeraıtı 

anlamak üzere her~ün ue 

ner munakasaya ıştırak ede

cckteri o gun muayyen saat
ta komısyonumu.z;a da müra· 

caatları ilan olunur. il l Y 

elbis 
a 1 

... atın alma komi~) onu 

rİ) asetinden 

/." umaıı ciheti Aıkeriyden 

uerılmck ve ımalı)'esi nıutea· 
hhıte /aıt olmak ıartı)lle 
Er.z:ıncan askeri orta mektep 
ifİn şapkasiyle bıriıkıe (25o) 
takım dahılı eioıu alenl 
ıurette münakaıaya ua.z; 
edılmigtir muuakkot teminat 
(8o) lıradır talıp olanlar 
,artnameyi okumak ifin 
her gün oe her münakaaaya 
girecekli!rinde ıhale 8Utıü 
olan 21-lo 934 perıembe 

gürü aat 15 de komı•,yonu. 
muza tr.ür--c at ctmelrı ila~ , 
o/11ıur. il - iV 
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cm. . k 'o t. lira k. ihale t. 

k.faıulya 4o oo 300 16-lo 934 
balı-ur 450?0 236 25 t1 " ,, 

Cün 

» 

s. 
lo 
15 

Arpa 5onoo 187 So 17 ,, » çarıamba /o 
Sabun Sooo 131 25 " » » » 15 
Kuru ot 75000 84 35 18 ,, ,, perı .. mbe lo 

,, uz.üm 7coo 157 So " ,, ,, ,, 15 
Samnn Soooo S7 5o 2o" ,, cumarteai ,, 
Patateı 30000 l.'2 5o . , , , 11 ,, /o 
Şek r 7000 263 5o 21 " ,, pa:ar 
Mercimek 6000 18 
Sade yag 8 ooo 3 6 o 
P 8 19 ~ ırınç 000 - ' " u 

k 6ogan 6Soo 48 75 2.S ,, " ıolı 
Gazyog 14000 367 So ,, ,, 

11 
,, 

Zeytun : 30000 /So 24 ,, " Çarıamba 

'. " 
22 " " " ,, po.z:arte,1i 

Satıy artırma ilanı 

., 
15 
/o 
15 
/o 
15 
lo 

ıekli 

• 
" 
n 

" ,, 
" 
" 
it 

., 
" 
" 
" 

yomra nahiyesinin oraeni zir köyünde kain küt;lılı ibrahim 
Oğlu mehmet Of!a Valdtnda~ 

N·•ıf hisse hane : 
Nısıf h sıe serander : 
Ni11f hiıae değer mf'n : 
dôttte Üf hiıae feukani talıtani Han ve mağa.z:alar 
k<1hue &1e farun ue demirci d6kkarıinin temamı : 
kiremit hane : 
üçde iki hisseli yirmi dönüm (rntlık[,k : 
ür;de ıki' hiue- i bef dönüm fınd.klık 
o 1 dö um (ırıdıklıgrn tamamı : 
bir kıta arıanın tamamı 
bir il 

"· ti • 

E ii:JARESINDEN : 
Balada. yazılı mahaller temlıken aotilacğindan ilaal••İ 

15 /o 934 pazarteıi gönü yapılacagmdan taliplerin yüz.de y~Ji 
buçuk kuru~ dipo:z;:to ohç,.lerile birlikte Evkaf idareaine mur• 
rJcaat eyleımclcri 

a ... ~ 
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GAZETESi YENİ YOL MATBAA ,_....._... -·-1~ ~..,.._.. ~~=-
1 UZUNSOKAK K .ONAK CAMİİ KARŞıSINDA ' POLİS KARAK·oı.:.u 

f YANINDAKİ YENİ YUVASINA TA NMIŞTIR. 1 

~ .. 

1 YeniY ol Matbaa işleri 1 
1 Bu gün, hacaunı birız daha bü)ütmüş olarak kendisini 1 

k d y ı Hesmi dafrelerf'- ınlies~esclere, bankalara , muhterem karilerin~ arzetme te ir· « tniyo » ve ~ 

1 • "Yeniyol ,. un yoluna ait her çef;t dileklerinizi kendiıine tüccarlara, şirket lc .. e ait her çeşit defter , ı 1 
bildiriniz . cetvc1, makbuz, cek, zarf kiiğıt başlıkları 

1 YENiYOL k · · · ı k"l 1 il arh ızı1t vesa1ıre en ~u1· z
1

t> ?e · ı ve en uygun f 
1ıtediiiniz kadar ıizin için verimli olmaia çalıtac:ak iiatlar a bas1 ır ve cı l enır . 

'ı Halk ye Memleket için çok verimli olmaaı için, İçinizden ı 
geçen arzu ve dilekleri de ıiıden beldiyecektir. Uzak yerlerden vt>rilen siparişler hemen 

ı~ Ş.hsiy•ta ılişmiyen , cemiyet için f•yd•h olon bütUn yapılır ve günderil ir. Rnt 
ıırJi dileklere YENlYOL'un sütunlara açıktır . 

l~ TELGRAF ADRESİ : VENİYOL • TRABZON 

~;;,t~-------------~'!!-------~------ .. :'!.=:; .!gj 
Trabıon icra memurluiundan 

Açık ar ırma ile paraya 
çevrilecek ~ayri menkulun ne 
olduiu. 

Bir kıt'a tarlaıuo dörtte 
ıki hiss~ıi. 

.Gayri menkulün bulundu, 
iu mevki, mahalle , ıokaiı 
oumaraıı. 

Holamana köyünde vakı 

t\punua biaaD 3~9 tarih •e 
:i06 numarasında mukayyet 
takdir o!uoan kıymet 500 lira 
taraflara 9arkaa kara oilaa 
oğulları tarlHı, ıarben tariki 
.am , ı•malen bamidin oiullart 
tarlan ceauben baci o;lu Ali 
w1uı ile mahdut. 

Arttırmanın yapılacatı yer 
ria , aat : Trabzon icra 
daireai öaünde 8 • 11 - 934 
Pertembe günü aut 14 de 

~ - lıbu ııyri menkulün 
arıtuma prbaameai 8 • 10-934 
tarihiadea itibaren 934- 529 
11amara ile Trabıon icra 
dairesinin muayyen numar• ı 
ıada herke.in a-örebilmeıi içia 
a~ıkbrllinda yazıla olaalardaa 
fazla malumat almak iıteyea· 
Jer itbu ıartaameye •e 934 -
5'29 doıya numaraaile memu· 
riydimize müracaat etmelidir 

2 - Arttırmaya ittirak için 
yukarda yazılı kıy.metin yüzde 
yedi buçuk niıbetinde pey ak 
çeıi veya milli bir bankanın 
teminat mektuba te•di ediJ,. 
cektir . ( 124 ) 

3 - ipotek sahibi alıc•k· 
lalarla diier alikadarlaruı ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gay· 
ri menkul üzerindeki haklarını 
buıuıile faiz ve masrafa dair 
olan iddalartnı itbu ilin tari· 
binden itibaren yirmi iÜD için 
de evrakı müsbitelcrile birlik· 
le memuriyetimize bildirmele· 
ri icap eder. Akıi halde bak 
ları tapu eicille tabit olmadık 
ca aatıı bedelinin p ylııcıa
ıınd~n hariç kalırlar . 

4 - Göıterilen günde ar· 
ttır~aya İftiralıc edenler arttır 
ma ıartaameıini okumuş ve 
lüzumlu mılumab almıı ve bu 
nları tamameo bbal deit ac 
,. itiltar olaaarlar . 

S - T•vin fl.ofHtn 11111111-

da pyi't ~ttıh1 G~ 6d• '-•t· 
rJldtktıA qnr4 eJ1 sek ırttt .. . . 

', .... 

iLAN 
Gümüıa.ne a•liye malake • 

me•inclcm ; 
Gümü,anc hazine aoulr ıtı 

l•maıl Hakkı beyin marla•i 
al•yh Trabzoncla laaci Ali 
hafız zade Hilmi b~y oe ra· 
feka•ı alt)·liın• iltame eyle • 
dili toPu feıhi clo11oJtıntlcın 
dalcıyı balcılmalda olori mola· 
ltttmenin tahkılcatı 11ra•cntla 
hfıviyt ti yukarda ya~ilı mfll. 
i:leiale.yh Hılmi beyin ltalyo· 

nın TriyHte ıe/arinc 6İderelt 
halen nercile oturc/at• h~lli 
olmadıtındant~blilatın il• ıen 
icra•ına lıarar 11erilmiı olm: 
alala tahlcillatın mucılloa bu· 
landuju 18 • Jo • 934 per • 
ı•mbe 11üniı Gümüıana maA• 
Jıcmeai tahlcılcQt •tılor.antia 

İ•patiuiıcut etmedifi Ue)'a. ite· 
ndiımi temıilen 1JCicıl dahi 

60ndermedili takdırde ;,~ a 
ildnnamenin tcblilat ycpılmı, 
•ihi adcJolunaralc tahkilıatın 
61yabında cereyan edcc•Iİ 

iltJn olanar. 

Tayyareye 
yardım et! 

tana ihale edilir Ant'.ck art
tırma bedeli muhammen kıy· 

metin yüzde yetmit betini bul 

maz veya aabt iıteyeoin ala· 

caiına rüchani olan direr ala 

cakhlar bulunup ta bedel bu· 

alana o i•yri menkul ile temia 

edilmit alacaklarıoan mecmua· 

adan fa:ıJaya çıkmaz.sa en çok 

atrttır.ıun taahhütlü bakı kal- · 

mak Qıre arttırma OD bet iÜn 

daha temdit ve on beıinci ıü 

nü aynı aaatta yapılacak art· 
tarmada, bedeli aatıı iateyeiaia 
alacaiına rücbaaı olan dij'er 
alacaklıların o ıayri meııkuJle 
temia edılmıı alacaklara mec 
muundan Ea:daya Çlkmak pr 
tile, en çok artbrana ihale edi 
Jir. Böyle bir bedel elde edile· 
meue ihale yapılamaz ve H• 

bt talebi dliıer. 
6- Gayri menkul keacliıl 

11e ihıle oluaaa ki .. ie tlcrlaıJ 
feya Y1r1len m6blet l~illde pi 
ıra •11meıae ibal• ktrırl f etla 

.... 
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~~ 
TUHAFİYE mAÖAZASI 

Metanet, Zerafet ve Henklerinin solmamasile tanınmış harir Hmitet 
fabrikası ipekJileri frabzoıı ve havalisi uınum satış yerini ziyartt 

edenler lier şeyin en ucuz ve en sağlamını bulurlar 

Ticarethanemizde her nevi tuhafiye fantazi manıfatra eşyası : 

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

LEK , PİJAMA VE SAİRE .•. 

En son moda Krep Trabzon 
EN UCUZ P-İ~'ATL .. A SATILMAKTADIA 

Her çeşit parfümöri, Losyo .. :, Levanta, pudra, krem 

Ucuzluk 

olunarak keadiıibden e•Yel 
eı yilkıek teklifte bulunan 
klmıe arzetmit olduj'u bedel 
le almaia razı oluraa ona ra · 
ıı olmaz veya bulunmazsa he· 
men on ~Cf ıün müddetle ar 
ttırmaya çıkarılıp en çok art· 
tarana iba1e edilir. iki ihale 
araaıadaki fark ve geçen ıün 
ler için yüz de betteo hesi! p 
oluaacak faiz ve diier zarar· 
lar ayrıca bOkme hacet kal
makıızın memuriyetimizce ala· 
cıdan tahıil olunur.Madde (133 
aatıt• ~·karılan rayri menkul 
yukanda ıöıterilen 8 -11 934 
Trabz.on icra memurluiu oda
ııada \ itbu ilia'fe r6•t~rilen 
artırma fartnameti daireıiade 
athlacaia ll&a olunur. 

ZAYi 
9J8 HnHinJ• tatbilaat m•lı· 

l•bi1td•11 oltlcfım ıolaotletna • 
,,..,,, ~ayiellim y•niıini ala~a 
ıımJan ellıiıinin lallımü ol • 

"''"'''"'' il•" .,,.,,,,., 
••yb•ril• sdJ• ,,,,..;, 

Sağlamhk Temiz boya 

ıhcıle taliki 
Sottnalma komisy•>nu 
ri) a~euuden : 

Artvın taburuouo 140760 
kilo unun münakasa günü ola 
rak evvelce tayin edilen 3 T. 
evvel 934 perşembe günü ta· 
lıbi zuhur etmediğinden ıha • 
leainio pazarlakla 8 teırinevnl 
934 pazartesi günü saat 10 
da ıcra kılınacağı ilia oJuaur. 

ıcar müzayedesi 

Vilayet encümeninden : 

MuhttCin mahaila•ınin >'•nİ 

aokak meukiindelcı ıdarei lau· 
au•iyeyc aat 8 &18 1 O No. lu 
demırci dükkanı müz.a)'cdeye 
'/ıonuldu. 27 - lo • 9:J4 tarİ· 
hine mü•adıf cumartHi 6Ünfı 
•aat 11n döııte ihale oluna • 
caldır. i•t•Jclılcrin 11ilti~ıı da• 
İ"1f •n~iimenine mıiracatlerı 

il•n Q/M.1ur. 1-J V 

kapah zarfla 
bulgur mül'la~ 
kasası 
Satınalma komisyonu 
riyasetinden 

Sarıkam11 merkez kıta•• 
için kırk ıekiz bia bulgur ... 
kapalı zarfla müaakaıaya k,
aulmuıtur. 

ibaleti 23 • 10 • 934 " 
.. ı. rilnü ... t 15 teclir • k 
minata 432 lira iıteldil4 
aynı fÜGde ıaat 14,30 dıf 
itibaren teklif mektupları fi 
temiaatlarile l.irhkte ko•İI ' 
yona •e ıeraiti r~rmek i~!~,.;.1a 
yeDleria de Erzurum , JUIP' 
Trabıoa ıaba alma ko•i•1" 
laraPa milracaatlar iJAa .ı.-

1- iV 


