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Yen•yol 
MATB 

l u Giizt~ı , I .n l t Ul 

i~ Yapar 

Türk-Yu n 
"" DOSTLUGU ... 

Balkan itiJiifı dola~ 18ile 
Yunan matbuatının 
Memnunıveti ..... 

~ 

Atina 4 ( A. A. ) «Atına 
ajana» ından : Ataaa matbu · 
ata balk.ıa ıtılifı k onseyının 
elde ettiiı neticeleri büyük 
bir memounıyetle tefsir et • 

mektedir. "Estiya,, g•zetesi , 
Yuıı:aaa mıUetaaın Ankara teb 
liğiaden her r.; ol.dal nazardan 
memnun olduğunu beyandan 
ıoan; balkan ıtııifı azıs•nın 
bu kadar samimi bar su·ette 
teyit edılen ıulbna mubafaza
ll ve ıktısadi müaaaebet1erin 
inlnııfı aab111nda daıma daha 
ııkı olan teırikı me1aılorın1 
kaydeylemektedir. 

"Eleffron Vlma" gaıetesı 
tebliide ıkbaadi mes'elf' re 
mühim bır mevkı tabs s cdıl· 
dıiıni •e ıiyaai kıımın da 
ıtu~ia dabiJ olmayan balkın 
de•letlerıle b6Uin muallak 
meı'eleleria bılitiiif haUıni 
derp f ettığini kaydediyor. 

" Kabmerıni n iUetesi ' 
Türk-Yunan doıUuk bağla -
rının sağlamlıiJnı kaydeder ke1a 
bu doıtluiun ııtanbulda yer -
let••t Y aaublar lelaiae taclıl 
edılea kaaua, ıkti8adi mu'e -
lelerdeki ıörüt tetabüku Ye 
ticaret mukaveluının yenileı· 
tirilmeai için yakında aktedi -

lecek itilif ve Yunan heyeti 
mu. abba11na yapılaD hararetli 
mibmannunzhk ile de sabit 
old•iunu bildirmektedir. Ga
zete diyor kı: Avıupan.an hali· 
hezırdaki nziyeti içinde müı
te kar bir fey varsa o da , 
müıtertk r•yrellerinde bal • 

kanlar ıulbunnn muhafazası 
için diier mütt .. faklerılc bır • 
leımit olan Türluye Ye Yuna· 
niıtaa arasındaki dostluğu 
"Jour M~ı j",, gazetesi baş • 
makalesinde yazıyor. Ankara· 
da yapılan ıı , ı.. y :lınlıktan 
korkmayan ve en had tenkide 
de mukavemet eden nadir 
beyoelmilel tezahürattan biri· 
dir. Balkan atantı ıerek ana 
prenıiplerile ve rerek hedef • 
lerile bir kunet teıkil etmek 
tedir. 

Diier ıazcteler de buna 

l:tenıer t~fıiratta bu uamakta

dırlar • 

··-· 
işciler 
Kanunu .. 

Pariı 4 ( A. A. ) muhtel f 
Devletler ara.ııada ıtçılerın 
Ayai haklardan iıtif ade et
melerine dair aktedilen mu· 
kavele tııtik edılmiı blduğun· 
dan F ranaada muhtelif devlet• 
lere ait iıçiler ve bunların 
araıında Ç nlıler de vardır. 
tncninlt ve ıiiorta mesele· 
Jeruıde ıynen F raD11z İfçıleri · 
Din hukukuudın •ıtıfıde ede· 
fıklerd'r. 

11 ıncı yıl 

Gazı lıf'_ t•I 

Akşam} rı toplanın ğı kar r 
veren y~m Beled y mecl si 

cumartesı ~ü ü kşamı bırıı • 
CI de; l aktı IÇtı 1 l 

yapmıştır. fu a r sl ğınc:'en 
gelen b~r teskere üzerıne 
şehrımııe dıkilect k Gazi 
beykelı ınecl s o müz keresin· 
den g ç n en muh m mesele· 
lerdt.: r o ınllştur. bu un 
içıı;, m c s, hz ri bır ~O'D s· 
yon s ç ~ r. J o s on tet
k kıerı ı y p ırak mut l asıoı 
m clı .. v rece dır. f ra hzon 
içm çok geç kalmış ahın bu 
ş reflı vaı.feyı ele almak ve 
b.şarmak fırsatını bulduğu 
için yenı meclisı tebrık edı) o· 
ruz. 

Hanlar \ e gürültülü 
imaliithaneler 

Meclise gelen meselelerden 

biri de motorle çalışan ve 

gürüıtü yapan imalathanelerle 

hanların şeb rın kenar ve 

harıcıne çık.rılması meselesidır 
mesete hakkında tetkıkat 
yapılmak uzere a t olauiu 
komııyoaa Yerılmıttir. mechı 
üçuncu ıçtımauıı bu akşam 
Hat 8 de yapacaktır. bu 
akıamkı ıçtımaın hararetli 
olacaiı ıöylenmektedir. 

İran 
Tayyarelerı 

Ankara 3 ( A. A. ) Cüm· 

burıyetımızın onbırinci yıl dönü

mü şenklılderine iştirak et -
m ... k u:ı.cre ıehrımıze gelm 'ı 
uiao beş tayyareden murek · 
ker lrao tayyare fı.osu bu 
aabab Eıkışehıre hareket et • 
mıştır , hıyyare meya.nında 

hareket esnasında hava müı • 
teşarı Salım Cevat paşa ıle 
hava zabıUcrımız tarafından 
uaurlanmıt Ve DJr tayyaremır: 
Eıkıtebre kadar refakat ıet -
miıtır. 

Tütün 
Satışları 

Mugla 4 (A. A. ) piyasa -

nın açıldıjı ayın bırınden bu 

aoa kıadar Muila , Mi is ve 

Karaovada bir lllılyo.ıı kılo 

kıdar lühin satılmıştır. Alıı -

y _riş buaretle devanı cdıyor. 
Ahıverışe ıobısariar, Ameri • 
kan ve Felemea!ı[ kumpanya• 
ları ıştır•k etmışlerdır. 

Fıat ar 65, 80 arasındadır 
F dhiyede pıyasa henüz açıl· 
mımJftır. Tütün zü,.nı f' t • 

hrd n ve alııverııteo ç:ok 
momnurıdur. 

'• 
l 
• • 

A A ) Alman 

Si 

k rş. n ı l ır 

t p d c ne ır " r n ' 
g z tesı şırod k Alm n s ıya

sc tının ıçy ıünü pek iyi bıleo 
Cenevrelı r z ttan şu ma • 
lfımab almıştır : 

Berhn bü fımeti Sar re • 
yıamı bıter b tmez Versay 
muahe ıs o ne kı.smıL • 

Jcı"' as erı •h am ıle ke • 
d s oı m.ııc yy t gö med g ı 
alan ed c k ve ou surette s 

tedıiı buku musavatıoı el -

etmış ol.cagı duşüncesıle 
mıHeder cemıyt tınden :i 933 
teşrınıevvehnd yapmış oıdu~u 
ııtıf yı geri alacd~ ve tekrar 
sılabı zlanma ko.ıfer ııs na da 
gırecektar. Bu t dırde Alman 
ve bütun devJetıer arıisında 
kar , denız ve b va kuvvet • 
Jerının tahdıdı ıçıo hır muka· 
vele aktıne, dıi r devlt:tlerle 
bırhkte f aaJıyetJe çalışııacak: • 
tır. 

Bu maıumdı kaydeden 

"Tan" gnetesı dıyor ki: Al· 

man s y ıs tınm ş dıkı mak· 

aatıa, ı bunlar oiı:.ıug., söyıenı· 
yor. liıttabı buuıar bır ço~ 

resmi tekzıplere Uirayacaktlr. 

Yetımlere 

Yardım! .. 
Ankara 4 ( A. A ) Hıma • 

yeictfal emnıyeti umumi mer .. 

kezı lo t ırınıevvel 934 t rı • 
hinden 1 teşrınıs nı 9.S4 taaı· 

hine kadar l lOb çocuia yar· 

dım e\:m ş ır. liun1archın ~87 

hasta ço.:u" ve kadın um~mi 
meriiezıa po11kın bıktıerınde 

mu yene ve tedöVl edıJmı~br. 

Ayrıca d ş mUi)'(;D hanesıode 

447 ~OCU~UD dı§I 11 IIIUiift;De 

ve tea.ıvı eaum ı;tır. 175 ço • 

cu" ve Aoııe umur.an Ult.r9'c • 

zın b11tı}O arından ıs fode 

etmıştır.~ut damlası kısmında 

da her &ün 152 çocuga cem· 

an 93lJ kuo bed.va aut tevzi 

edılmıştır. 

Yardım ıçın mür •1.. lat 

eden 4 çocu~a ayrıca para 

yardımı y pılw ştır. 42 çocug• 

elbıs- , gôgusliuc, çam şır ve 

mektep levazımı auomak ıu -
retıle ydım çocuklar sevındı

rılmiıtır. 

MAÇ 
A.fiyo 3 ( A. A.) Bu ün 

ıehrımi:r.e g len A.kıehır aanc t 
ldm2n Yurdu ile Afiyon• 
Spo,. araaındQ y pıl n m ç'a 

Af,yon ııfırü k rıı Bfıle 
ı~ı p ıllmiı:ır. 

Sayı: 1980 

• iç l .ye ı 

Anlı 

ı.>uı 

a 
( a . a.) Dün 
1 8 cık heye· . 

l m t P,. 
A 

y f, ı v r l '' ştir. 
Y: m ktc B. rn. m. reisi 

K.ar.ım Pş H.; ıle aah,lr)'e 
v kılı Şu ru O)'a beyefendi 
ve :lol ya, P le, Atına clt;ı • 
lerimız. :;, vk J3ç hic; Ruşen 

Esnt v r s tıc.umhur baş 
yav rı Cc. a , OJV ı.a.et hu • 
1..u ul m r.. ctuı u Vı aıt ve 
har c y v ka tı uka 11 hazır 

bu unmuşturcı r. 

Heyet a.z;a arı bugün ogle· 
den evvel Ci .. ı muallım mek 

tebıie J '" ı t"ş. kız enıl)tdu · 
ıunu ~ zmııt raır. 

§ Ank ra 4 - Belc;ıka 
f cı,ll.alaae ır. urc.hfıas heyeti 

şeref ıne h .ı '~ ye ve kılı 1 ev· 
tık lfoştu bey tarafından An· 
karapu.last" c. ŞCmi. bır .zıya· 

fet uerılm i'tır. 

Lıyafdt ~. m. m. reııi 

Ka~ım, OClfcJı..uıl lcmet Pş.[ar 

hazarütıle c.o.. u ye , a ıye , 

maarıf, sıh ı ı ve ıftımaı mu 

av u t, gı.uı. üJ.l c...: ınfıısCArlar 

v4'uderı, <... Jl. r. a ı u • 

mumısı ı ~ p t.e.>'e er.ciı ue 

.Sıva• mev u JV .. cm ttı11 ve 

Bolu m~ ·._ • .., f ıh Rıf Ilı , 

riyaıet cu ı.ı ur uman 1 katıp 

oekılı Has ... l 1'.ı... , ba,yaver 

Celal, mah fı- k t.. tı Auman• 

dJnı l•mc.u He. kı , Sofya 

•efu- ı Ş vk yl r ve harı' • 
c ye v ka.l t r1.:ônı ve belc;ika 
s Fırı az r ul n.u,Iardır. 

Elen h riciye 
azırı gıtti . 
Ankara 4 ( a. a. ) Elen 

Harı ye naz,rı m. Mak&ımos 
ile MadGm mah.ıımoı ue re • 
fakutlerınd k :ıevat buaRıam 

anudolu ek$p reııle ısta, bula 
harakec etm şler ve ıstoıyon· 
da bu) uk mıllet meclı$ı re11i 
Kazım, başı; ku lsmet paşa· 
lar rl:z.. ıle r~fıka1ı hanıme • 
fendı, harıcıye vekılı l eıJfık 
rıııtü bey, ~l n ıkt11at vekrli 
M. Pe•me ... ogla, rıyasetıcum· 
hur umumı katıp vekılı Ha • 
aı.m RLz.a, seryaver Celal ve 

muhafız. J um.ıudanı l•maıl 

Hakkı t.e "" r , har&cıye ve • 
k6.letı oe f un an ıef o re ti er -
ka u taratm.ıan uturlanmıı • 
lardır. 

M. ma ımoı ıstaayonda 
11elı,Lerlna oldul/U gıbi trc • 
nın h tı unaamda da 
bir k tJ oı r tara ından ae. 
Jamlanm , d,r u > muzıka 

Turk Yu an mılli marıları· 

nı 'i"l •f ı . Ll :"! iktisat na· 
zırı m. Pe•mezoglu rr.üı.2 • 
kerderıne d vam etmek u..ıre 
ıalıı .mı ... d~ kutmııtır • 

Pazartesi 5 T. sani 1934 

y nryol 
G ~TESİ 

Hd"lam İlaı.Jarında büyük 

enziJat yaptı 

Hitler - valiler 
.. 

~MAi 
Bcrlın 3 ( a. a. ) M . 

Hıtlerin valilerle aldetmiı 
oldugu bir ictimadan ıonra , 
Prus> a başuekili M. Gerin~ 
polı11 müdü /erine ve diter 

alakadar memurlara reamen 

verı/m "ş m"zaniyet haricinde 

flatlarda ve bilhaua 11ida 

madd l ri fıatlarıntla ~öriıle· 

cek tereffü/.,r de hemen oe 

§iddetle mü iahelede bulan • 
malannı , mmiyetle tavaiye 
eden bır emirname iıtar 
etmişt r. Nazır bu emirnene•· 
sınd.;; gıda maddeleri fiatla • 
rının mütemadiyen lıontrol 

edılmeaıni ye hayat pahalılı • 
gı:u a tırmaya matuf her 
türlü teşebbüıü şiddetle tec • 
z.iye etmel-erini de ilave eyle· 
miştir. 

Avcının talii 
Moıkooa 4 ( a. a. ) bir 

avcı Lerıingratta Ladolla or· 

manında icinde onbit1 parfa 
• 

onbirinci ana ait fOR /cıymet 

lı b kup doluıu aümü, aAıf4 
bulmuftur. 

bu paralar Sakıonya Pe 

Danimarka , ç.1ı ve /tal • 

yanlara aiıtir oe aralarıntla 

fOk nadir Türk partıları da 

vardır • 

Hilaliahmer 
Haftası 

lzmir 4 ( A. A. ) lzmir 
hilaliahmer hafta11nı tertip 

eden yüksek komite oalimis 

Kazım Pı. nın başlıanlıfı al
tında lzmir hilaliahmer mer• 

kezi ikinci toplantı11 yapmıı 
t,r. bu 11rin biıyiılc bir 

Sevgi icinde baılayan , 
haftanın programı muci6inc• 

ıeherin amıımi yerlerine 

Hıl6.li Ahmer cemiyeti tııra• 
Fından ha7.ırlanan af iıler 
a•ılmııtır. 

Yuce ö11derlerin lailali 
ahmer hakkında ıöyletlilcleri 
hilali ahmer nota11an milletin 
bu teaanübu temin etme.ini 
temenni vecizeleri izmırın 

•n mutena va ll'fit yerlerine 
aıılmııtır cemiyetin kendi 
o ırlıgı içinde bulunan genclılı 
t~ıkilatiyle talebelerden •~fİ• 
lrn kollar derhal faaliyete 
il çerek hilali ahmere Aza 
lıaydınıı başlamıılardır cemi· 
yetin Cumhuriyet deorindelıi 
o 1 bir yıllık çalı,maamı b•r 
bcyann:ıme halinde hallı.a da. 
fıtmııtır. Hafta it;inde laila -
liahmer cemiyeti taralındarı 
muhtelif ıemtlerde, melrtep • 
lerde konıerler ve bır J. ~oll 
parlak miııatMrt otrıl•~•41sr 

• 



• 

SAHifE 2 

löz TORKÇEj 

500 Bin Ki§i) e 
50 Yatak 

Bu başlık bilmece gibi bir 
sıcıne .. . Bunu okuyan dütü • 
necek : Bu ne demek ? 

Okuyucuları yormadan bu 
bilmeceyi anlatmaya çalııa -

y.m: 
Bu İlin aşağı yukarı 350 

bin kişisi var. 500 bin kiıiyi 
nereden çıkarıyorsun deye -
ceksiniz.. . Ha!.. Bu da düşü
nülecek bir yön . desene, bu, 
bilmece içinde bilmece... Üs • 
tünü komşu illerden aldığım 

kişilerle doldurdum ve 500 
bin kişiye 50 yatak dedim. 

- Bu d t.illekten ne çıkar ? 
-50 yataklı( İlsağltk yurdu 

çıkar. ( Memlekethastanesi) 

- 50 yataklı sağlık yurdu 
500 bin kişinin çorlusnna ne 

yarar ? 
- Yüzde doksanına kıpı • 

ı nı kapar . 

- Kapılar kapannıcı yara.· 
lalar ve ·çorlular niderier ? 

- inim inim inleyerek u • 
zaklardaki köylerine giderler • 
Kimisi de yollarda ölür, yiter. 

- Kiıilerimi:ı böyle ölüp 
yiterse sonu nice olur ? 

- Bu böyle uzun çağ sür • 
me:ı. Sürerse , sağlamlıkta •e 

yiiitlikte acunda biricik tanı • 

lan, örnek diye anılan budu • 
namuz arıklaflr . Döl verme 
bolluğu ( bereketi tenaaUl ) 
a:ıalar. 

Bu dediklerimi ıaka aan • 
mayın -Hepsi gerçektir - an • 
lallp inandırayım : 

· Bizim çokluğumuza göre 
bir avuç denecek kertede az· 
hk olan ve~buradan göçetmiş 
bulunan rumların kendiler için 
aag!tk yurdu olarak yaptıkları 
bir yal).' nice C\lurda beşyüz bin 
kişimn sai~·'k yurdu olabilir? 

Komşu Çor~h ve Gümüşil 
lerinde sağlık )Urdu )'Ok, O il
lerin birçok çorluları da bura· 
nın sailık yurduua koşuyor . 
Fakat ne yazık ki: Yatak oı ın 
adığı için geri dönenler o u • 

yor. Uzak yerlerden ııelen 
çorlu ve yaralılardan ~ir ço • 
iunun geri dönmeleri ne d11 • 
mektir? buna s zlınmayacılıı: 
yürek var mıdır ? 

Her gün bir çok çorluların 
yatak azlığı yüzünden yatırıla· 
:nıayarak geri ç~vrildiklerini , 

hu işe bakan hekimler yana 
yıktla anlatıyorlar . 

Çorlasu, yaralısı çok olaa 
bu ilde hiç olmazsa 100 ya • 
takh bir sağlıkyıırdu olmalıdır 
diyorl.ır. Yoksulların ağrıyan 

YENiYOL 
Pazartesi-P erşemhe 

Günleri Çıkar 
Matbaa oe idarehanesi 

Uzun •akak 
T elfral: Trabz.on- Yeniyol 

ABONE 
Seneliti 500, Altı aylıtı 

300, iıf Aylıtı 175 kuruı 
NüSHASI 

4 Kurustur . • 
r;;.lt.i niı•halar lO karaıtar 

ilan •atırı 1 S Kanlftıar 
R•lcltimlar pazorLııa 

ıabiJir. 

YENtYOL 

B. M. M. NİN DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI: r------- --...-----, 
Ga~etele:r 

Gazi Hz. çok müh~m bir nutuk irat buyurdular .. ~:rası:ı:ı.d.a 
\._ ___ ....._ _ ____......__;; 

Ankara 1 ( A. A.) Re· 
i•icumhur Hz. . B. M. M. nin 
4 üncü ictima devruinin 4 
üncü topİanma yılını oçarken 
aıafıdaki nutku irat buyur • 
muşlardır : 

Büyüle millet m~cli•inin 
•oy ın üyeleri, büyük millet 
meclisinin 4 üncü tleuruinin 
4 üncü toplanma l ılını afar· 
ken ulu•un deferli oekillerine 
•aygılarımı •unarım . Geçen 
yıl İfinde yarttcı çok deferli 
ve gerekli iıler görülmiiıtür . 
Dıı iılerindeki aranız çalıı· 
malarımız.da genel siyasamı· 
.za ulusal ülkıimiız uygun 
o/aralı ba,arılmıştır. Bundan 
ötürü büyük m.:cli•;n ulu• 
ü.tl,rindeki özen ulusumuzun 

canlılıtı llet;erken ÖtIÜnf ile 
anılmaya değer . 

Arkadaılar; Ülkenin okono· 
ınik kurumunu berkit~celı ge· 
niıletmek enonele tattut•muz 
i,LerJenelir. Onan için •anayi 
programımı~ı durmadan yür 
idmeldeyiz.. T aıarlanan fabri• 
kalar fOğunun temelferi atıl· 
mııtır. Hep•inin kuralap iı -
Ietilmeıi için fence, maliyı ce 
gerekenler ele b•lanmuşlur • 
Ülkenin en belli eluiklilini 
gıderece/ıı. olan bu fabrikaları 
fOk gef med :m kurup iılet • 
melı hükiımetin en 6nde ıö· 
receti iılerelen olacaktır • 
Ticaret ballılılclarımız karı•· 
lılılı denk anlaımalar t;eore.i 
ifindedir. Okonomik ııMuntı • 
nın ortaya fıkarelıtı yeni ıi· 
cliıler, yeni ticaret y6ndem • 
leri11i11 iyilikler! görii lmiııtür. 
Ancak bir yundan d'- d 1 ti· 
caretimiz.iyarelımcık•rumlarla 

dotru b:lgilerle kolaylıııtırm· 
ak yolları araıtırılmalıdır.Bi· 
lir1inizlıi: Dışuıya ıattıkları· 
111ızın baılıca•ı ürünlerimiz. -
dir.Bu yıl ürünlerimizden bir 
nice•inin deteri, mallara göre 
dahaelueriıliolmuıtrır yapılan 

iOzune, a(rıyan kulağına Em 

(iliç) ıürecek bir hekim yok 

demektir. lfi ayrı bir göz , 

kendi bııına (Serbest) tılııın 

bir, iki kulak hekiminden bu 
koca ilin ve komşu illerin 
( viliyetlerio ) kuiık ve göz 
ajrıklarına (lıaatalarını) bak· 
mıları beklenemez • 

Çenesi itenİf , kitiıi ÇOk 

bir kaç i!in aaihk ~yurdunda 
hekimin her çeşidi olmak ge· 
rektir. Ne yapmalı yapmalı 
500 bin kitinin yataiıaı biç 
olmazsa yüze ~ıkumalıdır . 
Her iti törü den (hükumetten) 
beklemek doiru deiildir. Ki- · 
ıilerimi:ıdvn iÜç (kuvvet) alın 
Oaovluk törümOz bir tek ki • 
tinin bile yok yere ölüp yit • 
mesine evet deyemez . Her 

4etinliği yenen , her olmaz 
deneni ynpan bu Oaovluk tö· 
rüıü biç itkili yok ki: Çorla 
ve airıb , yokıul yurttaş) arı • 
mıza yetes!ye • sailak yurtları 
kuracak , yataklar terecektir. 
Ancak, zenginlerimiı;in bura -
dan göç etmit bulunan bir 
avaç Rum'un zenıinlerimden 
öraek almalara ııer~k deiil • 
midir ? 

NUMAN SABiT 
Oımcan Ç•l•bi Oılu 

ıiloların ela yurdumuzun Ü! • 
türı kellikle olan irünl•rini 
pİyo•alara tanıtmakta çok 
yardımı olacaktır . Bunanla 
birlikte ekim işine ürünleri -
miz.in arıtılmaıına biıtün öze· 
niniz.i vermeniz. cok yerinde • 
olur . 
arlıtadaılar; Yurdun boyindir 
lifi programı büyük emekle 

durmadan yürütülmekted~r.bu 
11ün yapılmakta bulunan yeni 
demir yolları 500 kilometre· 
yi gefmzktedir. Satın alınan· 
/arla birlikte Deulet elindeki 
demir yolltırım:z. 5000 kilo · 
metreyi ıeçcr . 

arkadaılar Geçen yıl biıt'ieele 
alınan tutumlardan,ölciılerden • 
ayrılmayarak yiırü meyeözenle 
'ialı,ılmaktadır. Devlet 11~li -
rinin aranlandıfı gibi 11erçek 
lertirileceli t;ok umulur. Türk 
paraıı ıaflam deferini tut • 
111alctadır. Hükümet f u ıiya • 
•aya 'iok değer vermekteelir. 
Bundan. böyle de ba •iyaa,.,• 
dan ayrılmayacalctır. Er11ani 
öcliincünün ücüncü bölümiı • 
de bu yıl beklenildili 11ibi 
kapanmııtır . Ulu•umuz.un 
böyl•lilıle hem Deuletin ma,
liyece ola11 11ücüne güvenin 

hem "• oayindirlik ıiya•am1 • 
za verelili deteri bir daha 
11öıtermiı olmaıı öfüniılecek 
bir er11inliktir . Devlet iıleri· 
ni maliyece aatlam bir te • 
mel üz.erinde Jıurmak ifin 
mill•t m•cliıinin 11öıterclili 

uvaıulclıfı övgün/erle anarım. 

Ulaıun, ulaı 11en'ilerinin 
•allıkları, 11ürbüz.lükleri üze .. 
rine diııtiığümüz. t;ok gereklı 
bir dirikli iıtir. Saflık •oy • 
•al yardım bakanlığının bu 
yönelen bize kıvan'i verecek 
yolda 'ialıımakta olduğunu 
11örmelı.teyiz. Kültür iılerimiz 
ü~erine, uluı'ia 6Önüllerimi • 
~in titrediiini bilir1iniz.; bu 
iılerin boıında da Türk tari
hini doflru. temelleri üstiıne 

krıvmalc , öz Türk diline 
cleferi olan ıeniıliti oermelc 
ifin candan 'ialııılınakta ol • 
dufunu aöyl•meliyim • bu 
falıımaların 11öz. kamaıtırıcı 

oerimlerine ıimdiden inana • 
hilir•ini~. 

ArlcaJaılar; Güzel •an • 

atların laep•inde uluı gençli· 

tinin ne türlü ilerletilme.ini 

iaıeelilini:ai bilirim. bu yopıl· 

maktaJıt , ancak bunda en 
cobuk, en önde ıöıilriılmeıi 
• 
gerekli olan Türk muıikiıi • 

elir. Bir aluıun yeni degi,ilt

liıine 6lçü maaikide degiıilc • 
ligi alo.bilmeai, lcoorayabil -

muitlir. bu gö.n dinletmeye 

yeltenilen muıiki yüz •iarta • 

cak deierde olmaktan uzaktır 

bunu açıkça bilmeliyiz. Ulusal 

ince duy~uları , füsunceleri 

anlatan yükıek deyişleri top· 
lamak, ooları bir gün önce 
ıenel son musiki kurallarıua 
ıöre iılctmek gerektir. Ancak 
bu güziJe Türk ulusal mtrsi· 
kiıi yükıelebilir. Evrensel mu· 
sikide yerini alabilir. Killtür 
itleri bakaalıjıoın buna deie· 
rince öıen vermeaini, kaau • 
DUD da bana yardımcı olma· 

ııDı dileri•. 

Arkadaşlar ; Uluslar arsı 
ıiya-11 acunu, geçen yıl içinde 
koruma kaygusuna düşlü, bu 
yüzden bütün ülkenlerde ıi -
lib.lanmaya hız verildi. Cüm -
huriyet hükumeti de bundan 
dolayı bir yandan ulus l ko· 
ruma gucunu pekiıti. meye 
çahıırkeo, bir yandan da ba • 
rııın sarsılmaması için ulusla
rın birlikte çalışmasına ümit 
veren yoldan ayrılmamak uğ • 
ruada elinden ıeleni eıirge • 
memiştir. CüUlhuriyet Türki • 
yesinin dostluklarına çözülmez 
bağlılıiı geçmiş yıllardia türlü 
silerde denemişttr. Ulusu -

muzun acunca tamumıı özlü • 
ğHnün geregi de karşılaklı ve· 
rilmiş sözü tutmaktır.Buna ne 
türlü öz~nıldiği, bundan böy • 
lece özenileceği bellidir. Bal -
kan anlaşması devletlerinin 
birbirine vardıklarına özel 

&aYi' beslemesini göz önünde 

tutan mutlu bir b~lgedir . 

Bunun, 1tnırların korunmHın· 

da gerçek bir deieri olduiu 
besbellidir. An karada toplan· 
mış olan balkan anlıımadiva· 
nının verimli yerinde çalııma· 
ıını ulusu muz ıevgi ile karıı • 
ladı. 

Arkadaşlar ; ul•ıumuı 
genel okomomik, genel siyasal 
karıılaiı büyük e,,lgunlukla 

karıılamışbr. Kendine göste • 
rilen yolun doiruluğuou anla· 

- Soou 3 fincü sayfada 

·BÜYÜK 

Cümhuriyet - Meclis clüı 
hafi bir celse aktetti .• 

Y eniyol - Sana, bana ne : 
Maluat müzakere deiil mi • 
riıliıi ele olur •ıtkirı da 1 

Cümburiyet - Bir metr• 
•ikibı su 14 k•r"f·· 

Y eniyol - Biı metre mi "' 
ki bı sa dedia de aklıma rel• 
di.: Bizim 111 mahut Deiir " 
mendere ıuyunua bir metre 
mik~bı bir araya gelince içi•· 
deki mikrop yekin• ney• 
baliğ olur bilir •İıini:ı , 
30,000,000,000,000 bir trilyeo· 
dan fazla ya 1 

Vakıt - Oımaola bankası .• 
Yeniyol - Yani ölmüı bir 

ismi tek başına yaıatan bir 
müe11ese l 
Vakıt - Almanya ile Ame" 

rika arasında zeplin nakliyatı. 
Y eniyol - On11n ıararl 

yok, :ıeplin mubarebeıi olma• 
llD da f . 

Vakıt - Mııır mea'elui .. 
Y eniyol - Evet , bu yıl 

Trabzon için mes'eledir o 1 
V akıt - Üç bırıız 90 ya " 

ıındaki kadını nasıl soydular.• 
Yeniyol - Üç bıraıı bit 

araya geldikten, poliı bekçi 
gör:nediktea , soyulan da 
9o yaıında olduktan ıonr• 
alt tarafı kolaydır elbet l 

V akıt - Samsunda bu 11ae 
tütünler çok nefiı .. 

Y eniyol - Bizimki de öyle. 

Yalnız alandan, aatandaa •• 
fiatten haber Yer 1 

TÜRK· 
Türkün uluaları çatlar gelirken 
Yave yüreklerin daflar gelirken 
1 ut.aklar yürekte atlar gelirken 
Orta Aıyada otafın kurda · 

• Budunlar alanda vıfın lt.urJalar 
Yavenin koluna giri burdular 
Sa11aıta dal gibi afır durelular 
Said dar fitle re f etin boz kurdu • 

• Akından akına aktı gettiler 
Etri palaları taktı gittiler 
Yaoe ölkeıini yaktı 11ittiler 
Çevik ok'iuları avını ourdu • 

• Horlıyan atları Ufar , ıiJerdi 
Karıı koyanları ltafar , giderdi 
Yolunda kan , ateı aaf ar 11ielerdi 
N .ıralar ba•arelı geniı aourelu • 

• Altay kaynafından , Kopfak ilirttlen 
Mahan dntlarının yalc;in belinden 
indiler konuşup Kırtız elilinelen 
Nice bir illeri yaktı , kavurau • 

"J 
Denizler dal11a•ı gibi coıarlıen 
Kaf koı el tlarını nız.la aıarken 
.:Sil 11ibi fc..f:layıp erler boıarlten 
Geldi , ıu illerde ellieli 1 darda • 

• Son çalda b• günkü ülküyü bulda 
Türkün öz baıına bilgiler dolela • 
YurdunG yaouklu olanlar ıolelu 
Baılıca kendinin oldu ıe yurda • 

• Miktat hele .fÖrlEn gelecek Türkü 
Pek yüce koyacak baıına börkü 
Doğruıu uıludur bu 11ünkü ÖrRÜ 
Çünkü önder onu aradı 1 aorda • 

• 

Trabzon Kızoıta mektebi 
Türkçe muallimi boca Miktat 

SonıurtekiD 

• t I' 
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.Ga;i Hz. nin nutku Akçabaua l..iralık ';;~~~~~A~~~~~~~~ıı!l!!AA) 
mııhr. Yeniden çıkabılecek 

rüçlükleri yenmiye de anık 
olduğunu iÖ•termiştir . Son 
belediye seçimlerinde rey kul· 
lanabilecek olanların yüzde 
yetmiı beşinden çoğu reyle· 
rını kullanmışlardır. Ulusun 
içerde birliiinin hem belli hem 
denenmiş olması baıebile ge -
lecek iç;n en büyük güvenç • 

tir . Dördüncü büyük millet 

mccliıi ulus birliğinde devlrt 

ıiyasasında yüksek çalışma 

dei'erinı ıöstermiftİr . 

Bu toplantı yakındaki ça

lıımalarınız sırasında size ie -

lecck ulus işleri içinde en 
doğru yolları bulup göstere • 
c~Klnızc iÜvenimi:ı vardır . 
Toplanhnız kutlu oJsua. 

Aakara 1 - Nutukta ge
çea Türkçe gelimelerin kar -
tıhldarı şunlardır : 

Sayın : Güzide , muhte· 
rem • Üye: Aza, unsur. -
Ulus: Millet. - Genel: Umu· 
mi, reniı. • Siyaaa: Siyaset 
- UluHI : MilJi . .., - Yöndem: 

Uıul. - Özen: İtina, dikkat. 
- Ögünç : İftihar . - Oko· 

nomik: iktisadi . · Kurum : 

Karmak, teşkilat. Perkiştir -

mek: Tahkim etmek. Gerek -

mek: lcapetmek, lazım olmak. 

Gerekenler : lcabedenler . 

Denk: Muadil. Ekim: Ziraat . 

Bıyindirlik : imar , umran . 

Bayindir: Memur. Arıtmak : 

Tasfiye etmek Aranlamak : 

Tahmin etmek. Ödünç: istik • 

raz. Güç: Kudret , kuvvet . 

Övmek: Ö§'mek. Sena vemet· 
mek. Dirlik , Dirik : HayBti . 
Bakanhk : Vekalet, nezaret . 
Bakan: Vekil, Nazır. Kural : 
Kaide. Güzey: Saye, gölge . 
Evren: Felek, kain•t. Gereği 
SZ'ibi : Lüzumu veçbile. Ant : 
Yemin , abt. Özel: Hususi . 
Üıel , Esel : Evvel. Mutlu : 
Bahtiyarı, mes'ut. Belge: Hüc
cet, vesika. Ammak : Hazır 
olmak. Anık: Amade, hazır. 

Güvenç : lıtioatgah , zahir . 
Güven: itimat. Kutlu: Müte • 
yemmen, mübarek . 

_ _ Mahallui __ ~Sokaiı ____ Neri 
icar müzayedesi 

M.N. T. 
Ay•aail Alemdar Q. {14 oda •e fiç yazi-)1 lo R. 

haneli Han 
Enak ıiramağazalar maj'aza 115 E. 
Kaaım •i• Kibya hamami • 140 R. 

lıkender paıa Sira mai'zal•r 2 gözlü mağaza 614-615 ., 
Tuzlu ç~ıme Modoı 17 oda ve abur n mağaza 89 

DEFTERDARLIKTAN 
Yukarda cinı ve sair enafi yazılı r•yri menkulün ye•mi mü

zayedeıinde komisyonca ekıeriyet olmadığından mü:ıayede 
6·11-934 Sah iÜnüne kadar bir hafta müddetle temdit edil -
mittir. talip olaalann yiı.de 7-5 diboı.ito akçalarile birlikte yevmj 
meı.kurde saat 14 de defterdarlıkta müteıekkil komisyona 
mün.caatları ilin olunur 

İLAN 
Traltı.on icra 

i•aciaD: 

A~ık utarma ile paraya 
çenilecek rayri menk•lüa •e 
oltluia: 

bir kıta tarlanın nısıf biı
aeıi . 

Gayri•eakaliin balandui• 
•evki, •• ... lleai, aokaiı No.: 

Samarukui kebir karyesi 

Takdir ol•••• kıy•et: 
(200) lira 

Artır•a111a yapdacaiı yer 
ıl• aaat: Trabzon ıcra daire· 

ıiade 5-12·934 çarıamba 
ıtal saat 14-de. 

liıb• ı•yri •eakilua arttİr•a 
ıartaamui 5-11-,34 tariaia -
tleaitibare• 934- 651 Ne. ile 
Tra bı.eaicradairuiDİ••••yyea 
•••uuıacia laerkuin (Örebil-

aeai için a~ıktır. iliada yazılı 
olaalardaa faz.la ••lnmat al
•ak iateyealer itb• ıartname· 
ye •• '34. 651 doıya ••••raıle 
•e••riyetimiı.e •iracaat 
etaeıidir. 

2 Artırmaya ittirak içia 
yukarda yaı.ılı kıy••tl• ~ 7 ,S 
aiıaetiacle pey •eya •ilıt bir 
Baakanaa temiaat •ekt.ı•u 
te•tli edeilecektir. ( 124 ) 

3 ipotek ulaibi alacaklalar· 
la c' iter alikadarlarıa ~e irti
fak hakkı aabiplerinia ıayri 
•eakal aı.eriadeki baklannı 
haa•ıile f aıı •e masrafa dair 
olın iddiılarıaı itb11 ilin tari
laiacl,a iti barea yirai ına 

içiado enakı m61Gitelerile 
birlikte me•uriyetimize bil
tlirmeleri icap eder.Alui hal· 
tie laaklan tapu ıicilile ıabit 
•l•adıkça Htaf bedeliaia 
paylaımasındaa hanç kalirlar 

4 - Göıterilea riinde artir
•aya ittirak edenler artirma 
ıutnameaiai okumuı •• lüzu• 
•l• •alfı•at al•ıt •e baalan 
tamamoa kabal etmiı ati •• 
itibar ol•amrlar. 

5 - Tayin edilen ıa•aada 
ıayri •eak•I &~ aefa . bairal. 
dıktaa ıonra ea çok artbraaa 
ilaale edilir. Aacak arthrmı 
Dedli •ulıaam•o• kiymetia 
yiizc:le yet•it beıiai bul•az 
veya ıatıı iıtey~nia alacariua 
rlchaaı olaa diğer alacakhln 
bulunup ta bedel ha•lara• o 
ıayri meakul ile temia edılmit 
alacaklarını mec••iuadaa 
fazlaya çıkmazaa en çok a ttar• 
maaın taabbüdii baki kalmak 
Üzere arttlr•a OD bet (iD 

dalıa temdit •• oa beıi•ci 
ıanü ayaı Hatta yapılacak 
arttırmada bedeli aabş iıte
yeain alacağiaa ricaaaı olaa 
diier aıacıklılarnı o r•yri 
menkul ile temia edilmiı 
alacakhları mecm•aatlaa faz.. 
l ıya çıkmak ıartile ea çok 
arttıraaa ihale edilir Böyle bir 
bedel elde edilmezae ihale 
yapıla•aı. •e llbf talebi 
diıer. 

6 - Gayri meakul keacliıiae 
ihale olaaan ki•se derhal 
Yeya •erilea mlhlet içinde 
parayı •ermf'zs, ihale kararı 

feaholunırık keadiıiadeıı evv· 

Mağazalar {\ S I k H M "' 
Vılth•et daimi uıcümeninclen: {< at f ane Ve agaza >> 

Alcçabat kasabasında ida- {~ }) 
rei bususiyeye ait ve inhisarlar il \\. 

1 " CQrşı Ayvaııl mahallesinde Alemdar zade •ohafında tr idaresinin taht. icarında o up , \" 

müddeti hitam bulan l ila {{ Bareşkt:.va hanına muttasıl 11 numaralı HANE: Üıt /1 
8 No. lu mağa:ıalarln icara {( ve alt kntta seki: oda, iki salon, kilar, mutbak, bodrum, }) 
müzayedeye kouuldu ı3.11-934 ..// h \\. 

'' çeşme ve bir miktar ba çcsi ve ayrıca iki bap mağaza il tarihine müsadıf salı günü ..1/ ) 
saat 14 de ıhale olunacaktır. " satlıktır. Görmek ve malumat almak i.teyenlerin m,.dıiır 
isteklılerin vilayet daimi encü- {< 11 No. haneye müracaatlar . • >> 
menine müracaatları ilin {( 3 _ 6 }) 
olunur. iV-iV {< >) 

kok kömürü 
münakasası 
Lise müdürlüğünden 

Mektebimize lüzumu olan 
to:ıauz 20 ton kok kömiirü 
25 -10 934 tarihinden itibarea 
20 iÜD müddetle aıünakuaya 
konulmuş ve 15 - il - · 934 
pcşem be günü saat 13 te lise 
binaıında aleni müntkaaa ya
pılacağından isteklilerin mü • 
racaatları IV - iV 

erzak 
münakasası 

Satınalma komisyonu 
riya..,etinden ; 

Erzincan 2o lo 934 tarila 
ve günü ihale edilecekleri 
ilan edilen 81000 kilo sığır 
etine teklif edilen fiat pahalı 
görülmüı ve 315000 kilo ua 
ile loooo kilo sade yağına 
talip zühür ctmediiinden bir 
ay zarfında çıkacak talibine 
ihale edilmek üzere pazarlığa 
çevrilmiılerdır me:ıkiir erıaka 
hlip olanların şartnamesıoi 
okumak için her iÜn ve 
münakaaaya gireceklerin ıığır 
eti için 911 ve un için 2933 
ve sade yağı içia 531 lira 
teminatle 2o·II 934 salı güofi 
garnı:ıona muracat etmeleri 
ilin olunur. iV-iV 

sade yağ 
münakasası 
Satınalma komisyonu 

riyasetinden: 
Gireıon garni%onuncla 

bulunan oe bulunclurulacalt. 
olan kıtaat "" mueu~•atın 
•enelık ihtiyaci olan rJe aleni 
münaka•aya konulan clört 
bin kilo •acle yatının 
beher kilo•una verilen yüz 
lcuru, hudcli layik görülme• 
dilinden mezkur yalın 
25-//.934 pazar 11iıniı •aat 
15 ele ihaleyi katiyyeıi icrt1 
kılınmak ü.ure tekrar 
münalıa•aya f ıkarıldıfı ilan 
olunur. il-/ V 

el ea yükaek teklifte bulu
Daa kimıe arzetmit old•iu 
betlelle almai• razı olarsa 
ona, razı o••.ı •eya rulaa· 
•ana heme• •n beş gin 
aiddetle arttırmaya çıkarılıp 
ea çok artbrana ihale edilir 
ki ilaale arasıadaki fark ve 

ıeçea riialer için yiiıde 5 tea 
heH

0

p olunacak faiz •e diier 
zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmakıizıa memuriyetimizce 
alıcıdan taaıil ola11ur Madde 
{ 133 1 

Mukftr tarlanın nısfı 
yakarda röıterılen 5·11 • 934-
taribiade Trabzon icra memu· 
rluğu odanoda iıbu ilin ve 
ıöıterilen arttırma ıartnameıi 
dıireslade 11tılıoatı illa olıur 

p~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Odun ve kömür münakasası 
Gümrük ithalat ıuiidürlüğiind<~n : 

Trabzon gümrükleri icin yirmi bin kilo oclan ile beı y{ı: 
J • 

kilo mangal kömürü 17 • il - 934 tarihine mü•adif camartuı 
günü •aat 14 ele münaka•aya konulcluğandan talip olanlarnı 
yüzde yedi buçuk teminat paralarile miıclüriyet •atın alma ko· 
mi•yo11una müracaııtları ilan olunur. /il /'y 

Kapı münakasası 
Gümrük ithalat nıüdürlüğünden : 

Gümrük Antropo meydtınlığına giriş yerine 821 lira 35 
kuru, ke,if/i yapılacak kapı 19 - il· 934 tarib.,in• mi•atlil 
paza'rteai günü &aat 14 ele münaka•aya konııl11cafınclan talip 
olanlar yüz.de yecli bufuk teminatlarile miıdüriyetimiz •atı, 
komiayonuna müracaatları ilan olunur. 111-IV 

Pencere münakasası 
Gümrük ithaJat nıüdürdiirlüğiinôen : 

Gümrük başmiıdüriyet rJe kimyalaanenin clıoar oe pencere • 
/erinin S03 lira 7 4 kuruş keşifli tamiri 19 - il · 134 tarihi· 
ne mii•aclif pazarteai günü •aat IS de münaka•aya lronal•ca• 
ğırıclan t alip olanların yüzdr yecli buçuk teminatlarile aaıitlüri· 
yetimiz •atın alma komi•yonuna müracaatları ilan olunur. 

111-IV 

Su tesisatı münakasası 
Gümrük ithaJat müdürlü~ünden : 

Başmüdüriyet ve müdüriyet dairelerinin 9650 kuruş bedeli keıifi 
Su tesisatı JI Jt 9 j4 gününe müsadif pu;u günii aaat 15 te mü· 
nakasaya konulacağından talipolanların yüzde yedibuçuk teminat 
paralarile mü lüriyetimiı aatınalma komiıyoouoa müracatları 

lV-N 

Elektrik tesisatı münakasası 
Gümrük ithalat müdiirlüğünden : 

Değirmendere,mnmhaneöaü gümrük dairelerininceman 7810karuı 
keşeifli elekf rik tesisat. 11·11-934 iÜDÜoe müsadif pazarfl•ii S. 
14de münakasaya konulacağından talipolanların yüzde yedibaç•k 
temiaatlarıle müdüriy.etimi:ı sabnalma komisyonuna miiracııtlan 

ıv-ıv 

f;ş arayanlara, iş sahibi oı -"1 
mak, ış yapmak isteyenlere 

TAV S İ "'Y E .. 
Kitabi Hamdi ve mahdumları tarafından uzuaaokakta 

kendi mağazalarının yanında yaptırmış olduklara asri 

kahvehane ve arkasındaki bahçe şehrimizin ortasında ve 

en işlek geçit merkezindedir. 

Kahvehane, Gaz ino, Lokanta, birahane, Pa•tahan• 

oeaairc 6ibi her iıe elrJeri,Li mükemmel bir binadır • 

icara vermek için her türlü teshilit yapılac.ıkbr. it ara • 

L!.anlara tavıiye olunur. 

kamyonlarla sevkıyat 
mü na kasası 

1 

Jandarma konak kumandanlı~ından 
ı Teıriaaai 934 tarihinden itibaren mayıı 934 ıeaei maliyeai 

nihayetine kadar Erzurum ve EniDcaı a lfÖnderilecek jaadar•a 
efradıaıa kamyoalarla sevkleri aleni müaakaaa uıulile ihale 
edıleceiı•den 14 teırini uni 934 çarıaaba fÜDli 1aat 14 de 
taliplırin jandarma konak kuma11dınlığ'1na teminat maTakkak• 
lerile müracaatlın ilin oluııur. 22 • 29 • S • 12 

, 
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YENIYOL 

:~: AZMi TERAKKi TOCCAR TERZinm 
'\-: . (" ,,. 

Manto ve Kos~umlarındakı şöhretini temin eden 
evsaf: biçrmde şıkhk, cinste mükemmeliyet 

QOK VENİ ÇEŞİT· 
LER GELDİ : ·ME· 
MURİYN , MUAL • 
LİM VE ZABİTAN 

BEYLERE DE TA· 
KSİTLE MUAME· 
LE Y APILMAKtadır. 

ÇOK SATIŞ 
TEMİNİ İÇİN 
~·AP 1 LAN 
UCUZ Fİ T· 
LA R D ~ 
M EM .. U a~ 

OLURSUnuz. 

Hazır Paltolar, Pardesüler, mantolar, Kuma şiar 
TERZİ LEVAZİMİ ÜZERİNE TOPTAN SATIŞ ... 

4 SAHIFA 

Trabzon kunduracılar 

Paris Kadın, Erkek Terzi mektebinden mezun 
Rumelili Zade Biraderler 

N0.70•72 
Telgraf: RUMELiLi ZADE 

·---------'il-ır~ ------.... -...... ---~ü:1Jıl fği:L~-...... 
IH ,r.ı 
~~~~=- VENiYOL MATBAA ve GAZETESi - - ~I 

UZUNSOKAK KONAK CAMİİ KARŞıSINDA • POLiS KARAKOLU nl 

1 
YANINDAKİ YENİ YUVASINA TAŞINMIŞTIR. 

1 8u gGn, hı<::i~~~!~~ olmk kendi~ai 
1 muhterem kar ilerine'\ arzr.tmektedir· « Y f niyol » ve 

1 
« Yeniyol » un yoluna ait her çeıit dileklerinizi kendiaine 

bildiriniz • YENIYOL 

1 lıtediğjniz kadar aiz:n iç~n vrı"mli oJmıia çalııcak 
Halk •e Memleket için çok •erımli olmaaı için, içiaiı.den 

1 ıeçen arı.u •e dilekleri de ıiıden bekliyecektir. 

Matbaa işleri 
Resmi dairelere, müesse .. elere, bankalara , 

tüccarlara, şirketlere ait her ç~şit defter , 
cetvel, makbuz, cek, zarf k;.ğıt başlıkları 

kartvizit vesaire en güzel şekil ve en ,uygun 
ti atlar la has' hr ve ciltlenir . 

Uzak yerlerden verilen siparişltr hemen 
yapılır ve gönderilir. 

1 
1 

i ~ Şahsiyata ılitaıiyen , cemi yet için faydalı olan bütün 
U'ii dileklere YEN iYOL a:D •Ütunlır ıçktr . 

l:Jı TELGRAF ADRESİ : YENİYOL • TRABZON 

ın-._:!;;-,8 _________ _;.-:::;;;.::.=~.&---------~-

1 

P.I 
:=ib. "1!: ~ 1 

Un 
münakasası 
Satınalm komıyonu 

riyasetindf!n: 

Trob~orı Garnı.zonanun 

aenelılı ihtiyacı o/an 348000 
lcilo anan 28· 10-9 j4 tarihin· 
den iti,,aren yirmi gün mü· 
tld•ıl• lııapalı ~arf aaali/e 
mana•a•aya lıonalmuıtar. 
yeomi ilaaleai olan _11· 11 . 34 
camartHi pnü •acat 15 d• 
ihalHi yapılacafındon talip 
olanların yeomi mezAarcle 
telclil mdtapları oe 214o 
lira SO lcaraı teminat ma• 
11a/ılırtalaril• lro•l•./ona m6• 
rcıı•tlori ildn o 'ar. ar. 

11-ıv 

Evrakı matbua 
münakasası 

Vilayet eacömenintlea : 
Memleket baataafai ibtiya • 

cabadu yedi ne•'i evrakı 
matb•a müaakaaaya koa•ldu· 
24 • 11 • 934 taribiae allı• • 
dif cumarteıi ı&al uat oa 
dörtte ibale oluaacakbr. ia -
teklileri• viliyet daiDJi •acil· 
menine aüracaatları ilin olu· 
nur. I- iV 

Pazarlıkla ıha1e 
Viliyet enclim~niDden : 
Müzayetlede bulunan mu· 

bittin maballeainia yeai aokak 
me•kiinde itlarei buıuıiyeye 

ait 8, lo No. la ma;aı.a bir 
ay :urfuada paı.arhlda ilaale 

• obnaacakbr. ia\eldilerin •ilAyet 
daia.t eııclmeaiae &tlracaat· 
lan llb ol•••· 

ZAYi 
Sa yola ıamirati ı~ın 

l!elecliye dairesine l S .a. 934 
oe 30·9·934 torıhinde o.rmıı 
olclafum onlira tlıpozito mak· 

· bazlarını 6nİp eıtifimden 

laa•ma olmodıfını ilcin eyle· 
rim. 

/a/centler paıa malaalleain 
de Ömer z•oceai A•iy• 

ihale talikı 

Vilô)'•t daimi encüm•· 
11indea: 

166nalt:uatla bulunan ;yiilc 

iakelcai tamiratının yeomi 

ihaleaı 10 • 11 • 934 tarihine 
mü•aclıf nımart••i aan6 •aaı 
on tiörd• ıalilı ctlıl•iııir • 
i•telclilerin Vilôyet fiaırni 

•nclirnuin• naiiracoatl•rı 
ıl4ta .,,,,. ., • 

111111•• 'OôOOOOOOooa aaa11190ai 

Müzayede temdidi 
Malalleai Soluııi Neoi M.No 
iakeruler P-. -Uzun •olcalı ilcr 6Ö:&lıi 54 

moıa.za 

Kiymeti mahammene•i 
lir• 

JSOO 

DEFTEADA IKTAN 
Yalıari.da cinai oe •air ev ..,e Yasılı 6«yri menlıııliin Teltt• 

diden oakı olan miuayecl .. lna• talibi tarafıntlan •iriil•n P•İ 
Haddi lcivık 6Örülmetl'l'nden 6 uJ·934 tari11den itiboren 6if 
ay mücldetle pazarlıta biraltılmııtır. talipl•rın p•aarlılr. ~ 
olan 6· l 1·934 Salı •inıi •aai 14 J• Defterdarlılıt m•teıelılıil 
/comiayon• müracaatları 

Pazar l lkla ihale 
Vilayet encümf.niade• : 
Mlıayedede buluaan Ce· 

mal Ar.mi bey caddeainde 

= 

idarei ~ .. · iyeye ait kil~ 
•raaıı bir ., ıarfıacla paıaı • 
bkla ib~ · e•u•acalrttr. iatekll• 
lerin vili· et daimi enetlmeaia• 
müracaatları i1Aa oluau. 

Ycua lıl•ri MiıJort : BEKiR SCKCf/ 


