
B••tttalaarriri BEKiR SOKOTI 

Yen·yol 
M TBAASI 

En Güzel , En Ucuz 

iş Yapar 11 inci yıl 

Su Meselesi 
Malttcrem Belediye Mecliıi 
Azohırına itlaaf 

Şeair itleri deaiace batı • 
ra, derece itibarile biribirio -
den üıtün birçok mıeı'eleler 
ıelir. Bu mea'elelerdea bir 
lnımı , yine derece derece 
paraya tenkkuf edea itıer , 
•• bir kısmı dahi, bir kılıae 
ile, •aUua faydaaına olmakla 
beraber biç para iıtemiyen 
itlerdir . Deaek olayor ki , 
İ•ara tealluk etien iıler paralı, 
fakat aadece tedbir iıtiyea it· 
ler paraaızdır . Biz, ba rünkü 
menumuzja , .. eluliye t.üt -
çeainia dulıiuaa •e takatıiı· 
liiine rai111e1a paraaız itlerden 
tltiil, paralı ıılerdea hem 
d 

. ı 

e ea çok para iıtiyen bir 
itle• babıedeceiiz, yaai tebir 
itleriaia en baıında relea ea 
çetin bir iıinden t 

Fıkrimizce , telair itleriaia 
ea bı şnıda ıelen , •• çok 
para i~_tiyen en ıetıa iti Sa 
itidir. Oyle olmakl1ı btıraber 

' bu ııünkü belechye biitçHiain 
daılıiı •e takatsizliii tle mey
daDdadar. Mey.&andaclar amma 
ıu iti made•ki, tehir itlerini~ 
ea baıında yer lutaa bir •••· 
eledir, ae yapıp yapıp bir• 
•••el ele allnmaaa Ye -.uaı• 
maaı da elı.ea411' • Niçia el -
&emdir, niçia paralı paraııı 

laer ite •• laer teye takdi•e• 
ileri ıürülmektedir , bil••• 
ba Hallerin ce•abını b11 ıl • 
tunlarda tekrar etmeie llz•m 
•e ıbtiyaç :ur mıdır 1 Şelaria 
ıu •azıyetı, az çok laerkeıia 

malümudur, içilebilecek aalar 
k. ' me• ı •e aiktar itibanle 

meydandıdar. Deiirmea•ere 
ıuyana ielıace , onu İçia •• 
kallaaRn tehirli ve gelıeç 
köylü halkın çoiayla beraber, 
ıadeco kullanmakla iktıfa • -
tlen zengin ve az çok ••rlakb 
tabaka içia de hayat •e aalalaat 
itibarale muzır •e tebtitklr bir 
•azıyettedir. Belediyede mab · 
fuı tahhl raperlırana ılre , 
bir metre mıklbıatiı ylz •il· 
yar mikrop tıııyan bir ıuclıa 
b11ndan bıılıta bir ıey bekle· ı 
meğe de hakkımız olmaaa 
lftrektir 1 

Fenne, mikroba inaamıya· 
cılnık, tahlil raporlaraaı aiçe 
ı y cakuk, eier &yle olaaydı 
Jıllardaaberi bu ıuya içe• ye 
kullanan balktaa kimıe kal • 
m ndı, diyecekıek , o zamaa 
hıç yoralmaia lüzum kalmu. 
iti , ıımdiye kadar olduif11 
gibi kacler •e kra•ete terk -
eder, yanıelir yatarız ! 

Meı'ele, ciddl •e bıyatl 
Dİr mu'ele olduiu içindir ki 
bu kabil lııkalara tabammB· 
lil yoktur: Fen feadir, mikrop 
mikroptur, tahlil raporlan ela 
belediyenin dolaplarıadaclaı 1 

MH'eleye ciddi bir bakıtla 

~akılaaca, Deiirmendere •• • 
1uaan içilecek •e kallaaılacak 
bir ıu olmadıiı•a iaınmak , 
l~ilecek \'e kufü ml~cak bir ıu 
••••dıj•D• .ıöre de hHlkı bir 

aa e'tYel bu belidan; kurtar • 
mak liıamu ken ·mj'indea 
meydana çıkmıt buianmakta
dır 

Bili,Jorum: Belediye bitçe· 
ıinia darlaiını. •• takataizliiiai 
yıkaallaa bilen Ye a-örea bu 
iıleria bazı "•ea'11l alakadar -
lan Ye oalarla beraber hariç· 
tea ba1.1 ki•aeler dahi ıöyle 
ltir mltaJiaaıa mahkum •e 
ıebaaadurlar : Gerçi bu tehir 
içia ıa mea'elesi hayati bir 
ilatiyaçtar, ba ihtiyacı temin 
et•ek te ~ok yerinde bir it 
•e ayaı zamanda belediye içia 
•• eaaıla bir Yazifedir, fakat , 
•ademki bitçeaia kaldtra•ı • 
yacı;ı ., bir ittir , ae kadar 
•iihim[ elaraa olıun yapılma-
1111a maaleaef imki11 yoktur l 

Bizi• için böyle bir mii • 
talla ae Yarittir, ae de ka -
bale liyık : Kıtnı ıoiuianu 
İçea, fakat ıüade yirmi bet 
k•raı .. ~kazua• bir aamal 1 

eier_bir 1eae zarfıade her 
ılıakı lıazHc.adaa ay.ıraca;ı 
tek k•nafiua kartıbk ıöıte • 
,.,..Is cjerleriai ıoi11ktaa ko· 
19J.-k !tir çeket alamaz 
.,.,. alaCak para,. bala-
...... W•lecek kata ıirerkea 
•Jal alıibete uira•a•ak içia 
rt•fieliii•aea her riia blr 
brıı trırarak aaklamak •eya 
hir mate•edille ıaklatmak 
•retile , ea ıoa çıkar yola 
l»qftlfllak lllzamaaaduymıkta 
ı~k•ez. Ve f Bplaesiz 16yle 
dltlalr: Beaia kazancım bet 
aeae, oa aeae bep bu yirmi 
bet k•uıılarclaa ibaret olup 
'kalacakaa, bet .aeae, oa ıeae 
mlte•adiyea çeketaiz kalacak 
•• ciierlerimi •itemadiyen 
lioaduracak cieiilim. iki yftı 
k•r .. a birdea Ye la anda 
laulmak i•klaı yekaa , her 
ıtlakl .tek karuılardan iki 
ylz (iade iki yOz ~uraıun 
birikeltileceiiai anlamayacak 
kadar akalıız lla dıjilim y~ 1 

G6rüyorua , aa meı' eleai 
kartıııntla hizim düıüncemiz 
•• Yaıiyetimız ıadur: Su iti 
para iıter, hem de çok para 

1 

belki oa bin, belki yüz bin , 
belki onlardan da fazlı, be -
lediye bltçui iıe buaun ae 
ea ıoi•au kaldırabilir, ne de 
ea azını, o halde ae yarıla • 
bilir? Bittabi laiç 1 

Hayır oyle dejil, laer ıey· 
dea eYnl, bu belkileri orta . 
daa kalclırmak, yapılacak itin 
eniai boy•nU HDtimi Hnti•iae 
anla•ak llumdır. lıi, meçh•l
ler ~ıkmaınadan malekmlar ıa· 
lau,aa i11l edecek olan biıim 
iaclı •lltallalar•ıı, •e tilpbe
ıiı •lıpet •e katt bir maua 
ifacl~ •t•iyea ıelitiflıel ı&z . 
leri•iı depclir, eliade aletini, 
kafa11acia ilatiaaııaı taııyıa au 
•G~cadiıiclir. llea'elıyi meç • 
h•ldea k•rtar1p mılQ"D bfr 
lıalı ıokarak ilzerinde Ye et -
rafaadı iflemek içia birkıı 

• 

Yeniyol 
GAZETESi 

Rekl~m ilanlarında büyük 

Sayı: 198\ 

İSVESTİA DİYOR Kİ_: 

Dünya yeni bir emperyalist ci
han harbine doğru gidiyor!. .. 
MoskoTa 7 ( A. A. ) Üç 

rün deTam edecek olan teı • 
rinievvel inkılabının 17 inci 
yıldö~ümi ıenlilderi bu güa 
batlamııtır. Moıko•• yılaıı 
bu oa yedi ıeae zarhada 
Sovyet Ruıyanın her Hnada· 
ki meHiıiai f ÖltereD fotoj • 
rafiler Ye riaalerle deiil, teh· 
rin İmarı aart bir bale ıetir!l· 
meıı içia yapılmıı olan iaıa· 
alın ikmali dolayııile bir bay· 
ram manzaraaı arzetme.lde idi 

Gazeteler Sovyet Ruıya· 
aın ıiyHi H harıi hayabaıa 
bütüa Hbalaraadaki munffa -
kiyetlerındea bılaHtmekt~dir. 

«lneatia • gazeteıi diyor 
ki: Soıyaliımin temelleri Hi· 
lam bir ıurette . ablmıttır. Ne 
m•kabilibtililin yeraltııuları,ae 
de e•peryalizmia topu tüfeii 
onu berhaTa edemez. Çüakü 
biz bile birer düımall oiaa 
11ntflara •e kör tabiatın ••hıi 
unıurlarına kaı şı •icadele 
ederek yetiımiıizdir •e «lı • 
nıtia• de•am ederek : 

Silahları bırakma kon • 
feranııaın akamete mıhklılft 

olmaıı deaiz mea'eleleri bak· 
luadaki •üzakereleria çıkma· 

zı a-irm,si Ye ha va ıilihları 
yarışı rösterjyor ~i , Düaya 
yeni bir emperyaliıt cihan 
harbine doiru gitmektedir. 

Faıist macer1pereatler 
Sovyetler aleybınde bir ltarp 
çıkarmak için çalışmaktadarlar 
fakat oalar.ın Sovyetler aley -
hinde bir cephe vücuda ıetir 
1111k ümitleri boştur .. Emper· 
yaliıt devletler arasındaki ih
tilaflar o kaclar büyüktür ki , 
bütün aldı başı'1da olan io • 
aaalar bir harp çıkarçık•az 

bu harbin bütün dünyaya ıi • 
rayet edecejioi bdmektedir • 
ler .. Sovyet tlevleti sahillerine 
çarpıp kmlaa dalgalara ıikfnı 
ye teyakkuz ile bakmaktadır. 
O kuvvetlermin çok büyük 

olduğunu, dü1manJaru11 tema. 
mea imha edebileceğini 9e ne 
kadar kuvvetlı olursa ıuJb 

için mücadele bubıında da e 
kadar dost elde edebilt!ceii· 
ni biliyor. Sovyet Rusya ga • 
yeJeriae vaıil olmak için laar
be muhtaç degildir. Kuvvetli 
bir sulh ıiyascti takip ediyor 
•e harbi istemiyen bütün .mil· 
etlere elini az.atı) or. 

UZLAŞMA FORMÜLÜ .. 
Loadra 7 ( A. A. ) Deniz mea'eleleriae ait müıakıreleria 

yeniden batlamııı •e lagilizlerin bir uzbt•n formülü kabu et • 
tirmeye çahtmaları fevkılide muhtemel addedılıııektedir . Bu 
iatiba Sir Simionaun diia akıam M. Norman DA vis ile yapmıı 
elcl11 miikilemedea ıoora baail olmuıtur. 

yüz. •e nihayet bin lira aarf 
etmek ıuretile lıtanbuldan nir 
ıu mübeadiıi a-etırtmek •e ıu 
itini, bar dedikodu baliodea 
çıkarıp bir proje ıle tubit 
eylemek te , ne kadar dar 
oluraa olıuo, nihayet her ıa • 
•••ki bir belediye bütçeaile 
•ümkün deiil midir ? Jıte , 
itia bu kadarcağı da yapılma• 
mııtır ve yapılma111aktarhr 1 

Para olmadıktan ıoora iı· 

ter uc11z., ister pahalıya mal 
olacak itin projesini yaptır • 
mıtııDıı, ne ite yarar mı di· 
yeceekıioiı? Hayır bu da öyle 
değil, ıu itini bir proje ile 
teıpit etmek, aadece bir baı· 
laogıç deiil, mühim bir iler -
leyit, ve hatta yarıyarıya hal· 
lediv demektir. Çünkü , yıla• 
bHclytsi burada nihayet bul . 
muş, meı'ele, eai boyu malum 
bir madde haliDde tebarüz 
etmittir arbk ! it , birkaç 
oobiDİn iti ise, belediye büt • 
ç~ıi birkaç yıla pekile bunu 
ıığdıra~ilir. Fakat onbialerin 
fe•kinde iıe , y&zbinlerin işi 
iıe , onun da elbette ki \lir 
ç •reıini bulmak 1Dümküa •e 
çok mllmküadür . N•~ıl mı ? 
lıte a kle ıelen , •e zam a • 
zaman bu ıatunlarda ileri ıD· 
r&len, •e enelliahır bıf\'aru • 
lacak olan ikı tedbir : Her 
aene bOtçelerioe ko· U~Qcak 
puılarJı idarıi huı\lıiye i!e 

müştereken ve müttefıkan bu 
işi başarmak, veya yine her 
sene bütçelerine konalacak 
paraları karşıhk gistermek 
auretile hükumetin kefaletini 
de temin ederek d~rbal bir 
ıirkcte iti ihale ve tevdi et • 
mek ... 

Bundan bııka , bu ribi 
itlerde belediyelere yardım 
etmek makaadıle Ankarada 
kurulan •e elini uzaha bele ,. 
Jiyeleria de elleranden tutan 
bir belediyeler b nkası var -
dır ki, ondan da istifade et • 
mek yine çok mümkiia bir 

iştir. Demek oluyor ki, su mu· 
elt1i gibi ~n çok para iıtiyen 
en çelın ıchir itlerinin bile 
baıaralabilmeıi gayri mümkün 
deiildir. Mea'ele aadece, itle• 
ri mühımsemek ve l:enims .! • 

mek itıdır . 

Çok umarız ki , memleke· 
tin ciejerli ıahıiyetlerinaea 

•e münnnrlerindea aeçil•it 
•e kurulmut bulunan yeni be· 
leciiye mecliai•' ı, memlekete 
en büyük hizmet dek olaD b• 
çok baylrh iti ele alarak .fa 
içinde bulunduğumuz on lseı 

ıüalik içtima denesi içiade 
meseleyi projelendirmek iç:D 
latanbaldan bir ıu ıaülıendi· 
ılnİD (etirilmeaine bir kara 

• 1 
Yerm· ı O.!DD •• 

BEKİR SOKOTJ 

ı'enzilat yaptı 

Sivas'ta 
Gazf heykeli.. 

SiTH 6 ( A. A. ) Si•H 
belediye mecliıi Gaıi Hı. nia 
beykellerinia yıpılmaaına dair 
0 leo teklifi alkıılarla kabul 
etmiı ve büyük 6nderia yik· 
ıek varhklarıaa taıimea b• 
kararı ayakta vermiıtir. 

Mısır kabinesi. 
lakenderye 6 ( A. A. ). 

Kral Fuat kabineaia iıtifaaıaı 
kabul etmittir. 

§ Kabire 7 - « Royter • 
mubabiriatiea : Bat • kllet 

Nesim P•ta tarafıaclaD kab•I 
edıl•ittir. Neıim paıa yeai 
kanuni ea11iye malaalefet et • 
tiii için b•ndan bir mücldet 
ev.el kralın kalemi aabıu 

•üdüriyetindea iıtifa etmitti. 
Baş•ekilet Neaim paııya ba 
günkü rejımi~•ubafaıa ı•retile 
•eril•iıtir. Nesim pııa 1920, 
1921 ve 1922 ıeaeleriade ele 
baıvekilette ~ baluamuıta. 

İran 
Tayyarelerı 

Diyubekir 6 ( A. A.) lraa 
Tayyarecileri dün Ka1aerillea 

tehrimize ıelmiı .1meydaacla 
Vali beyle belediye tayyare 

cemiyeti, Halke•İ reiıleri 
tayyareciler •e halk tarafaaclaa 
kartılaamıthr. tayyareciler 
aalkeYiDe mi1afir edilaitlerclir 
konaklar terefiae t•JJAn 
cemiyeti tarafandaa ylı kiplik 

bir aktam yemeii •erilmiftir. 
konuklar buriia aaat9da iraaa 
hareket etmit •e çok aami•i 
bir ıurelte aj'ulaamaılardır. 

muhacir 
akını 

TeltiJafı 7 ( A.A.) Ba,an 
Romanyaılan J Se• Tarlı 
mohaciri gelmiıtir mahacirlar 
Hayr•nllolu koylerin• yerl•ı· 
ıirilmiılerdir. 

Kaçırılan 

Doktor .. 
Şilıoıo 7 ( A. A. ) Se~iın 

yapılırlıcn ry•n ınec/i•İ 11am
z.etlerincen z.enci Delıtor 

Joıeph lun6 hayaaıl•r O• 

ya •iyaai J6ımonlora l•rafın• 
Jan lı•fırılmııtır. 
~ 

Yatı 
mektebi .. 

BorJur 7 (A.A.) Hacılar 
lcöyfınJe •ir Y•h ••lıte6'i 
i"ıa11na baıla11ınıııcr l•m•l 
atma mer•ıimiıetl• Vali 
maarif mın•a•i•I H lt•cılar 
ciuar lııivleri la•y#leri laa~ır 
baluttm•ılardır. 

.. 



SAHlFE 2 

löz TÜRKÇE 

Yaşasın l1 elediye 

BeDim özüm ne ise ıöıüm 
de odur. Öıümde Gazi üllcü • 
ıü , dilimJe , ya:zgacımda da 
{kalem) Gazı ülküsü vardır . 
BeDi konuıtaran, beni ıöyle -
ten, bana bir ıeycikler ya:ıdı· 
raD bep odur. Can gövde 
için ne ise benim için de Ga:ıi 
iilküıü odur . C;ın iÖYdeden 
ayrıhnca nice bir ite yaramaz 
oluraa Gazi ülküsü de be•de11 
ayrılırsa .,lece cansız ve ite 
yaramaz elnı u•. Can çıkma
yıaca buy çıkma:ı 4'.erler. Gazi 
ülküıi beai• bayumdur. Baa· 
dan itürü bu can bu gi•dede 
iken Gazi iilküıiı de canımın 
içindedir. Solujamla beraber 
ıonıuzlui• <'bediyete) ~ide • 
cektir . 

Bunun içi' içimcleadoiuaı aöy
ler, yuar1•: Bi kıt zin ö•ce 
Deiirmeadere,e. doira.. ıidi -
yordum. kurıaalak (Mezarlık) 
öniadea ıeçerkea belediye 
bahçeler ölçeri ( m6heaaiı ) 
Murat O. Abdallıh B. ıözume 
iliıti Eliade metro Yel.ir takım 
kiiıtlar kurıaahjın yol kıyı• -
elaki davan üzeriıııde a-ezaiyor 
Ye yere kazıklar çakarak öl -
fÜf' biçiyordu. Yol•mu deiiı· 
t.ı ere~ kurıanlığa çıktım. Ya· 
aı•a sittim. O, beai ıormiye· 
cek deii• itine dalmııtı. Bir 
uz (middet) durdum baktım . 
Aaladı• ki: Yıllardanberi yerli 
ve clııarlı laerkesçe park ol • 
m~.11 iıteaea kurzanlıjıa park 
yap lmaaıaa baılaamııh . 

Do~ .6U ben de buraya 
ge}d;iim Ye .ba 1tri zirdii • 
iil• ıüıadeilberi park ;-~paJ -
.ma9'aı caaclaa iıbyo. Jum. 

B• iıe bAflanmı o!d!liuaa 
ıöıiac:e lılaaa e• yap.hı rmuı
caiıaa ae-;iadim . bu •eviaçle 
elimde olm•:•rak « Y a.ıuıa 
belediye» dıye batarmııım • 
Keacüai oldumoltaıye ıw iıe 
yerea parklar ve bahçeler 
ölçıerı Abd•llab beyıa, niçin 
bajırıyoraun demek ıater ıibi 
yüziiiDe bakmaaı ve aöze baı· 
iamaaile kendime ıeldim : 

- Arbk burayı da park 
yapıyoruz. lıte baraıı tikel 
(tam) bir park olacaktır. Gö
rüyoraunuz ki : Geaiı , tatlı 
bayırımsı , ı.-ara .alaoıldijine 

deaizi zöreD •ir yerdir. Bu 
iıteki bilıılerimi ortaya döke· 
rek: burayı çok ıüzel bır park 
kıhia•• koymaya çalııaca;ım. 

Ben ite baı1alfd•iun ıö • 
rüp d._trurkea ıev.nçten ıeien 
bam başk• bir kıYaaçla ve 
iaaamamıı ıibı : 

- Ya!... Demek ki: burayı 
park yapmak içıa belediyede• 
b•yruk lemir) almıı bu'anu -
yorıaauz Ye demek ki : ba 
ıiiı.elim yer, artık aaiarlara , 
keyanlara a;aak c,lmıyacak ... 
Denizle öpüımek iıter ıibi 
ıöiaiiaü açaa bu Jeıil alanda 
biabir çiçek ve çim bölmeleri 
ayyıldızlan , cicili bicili kı• • 
rı•lan araaıada, çiçekleri bal 
k~kaa ihla'aur Ye akıaya 
•ı•'1arı ziSlıelerinde, çakıl • 
t•tlarıle aedefleıe11 yollanada 
bu kcntia (ıebriu) katlıaları 
erleri Ye çocaklan ıezet•kler .. : 

Kurı•nhjıa park ka~~ 
koııaıakta oldu&uııu ı&rln~ 
tli•&ie olmı7a. ak 'ptl•i•• • 

Zonguldak 
G 1 

....... , 
enç ıgt .... 
Zo~l{ulelak 5 ( A. A. ) 

Ul• ö"elerimiz.in Büyük 
mecliıt~ i"krlab.mızrn u'uıun 
yiiretint:: •inmui ve lıölcle,mtt· 
ıi icin Türk mu•ilıiıine yeni , 
bir not ve }uz. verdiklerini 
iıiten 11e bundan ötiırü uainç 
icinde ccılkalanan Zonguldak . . 
~encliti ıonıuz baflılık oe 

• 
ıayııla'flnı arzr.tmi. tir.genc;lilc 
Tirlt muıikiıinin i11celifilc 
l{arp teknilin ! daynnaralı 
yeni mu• "kiyi ,,aratmak için 
biyüa hir iıteale ~alıf malcta. 

Jır. 

iki katil .. 
Gümüıane 5 ( A. A. ) 

Vılay~tin köıte köyantlen 
ltalılin eviıei baıarolc ve bir 
Juıım azalarını ltoparmalı. 

ıuretile öldiıren ibralaint ve 
lı.arel,,i ree'p ölüm ce..&a11na 
malalrüm olma,larelır yaıı 
~a~ari dilclıat• olınora'lr rece· 
bin ceaa1e 011 •ene laepı• 
inJirilmiıtir ibralaim hülemi 
i,itir iıitm•~ yere yılıularalı 
•llamıcya baılamııtır. h• 
11raJa mcıletalü.'J .llabosı ela 
aelal•tin tec•lli •inJ~n mite· 
laeyyı'f olarelı a;lrm~lda iJi. 

Bir hirvat 
TethişcL~i 

Bü "creı S ( A. A ) Zabita 
Hfluiyeti m•f hul bir Hıro•t 
tetlaiıci•i yGluılomıırır tdhi,
~i Yu•o•laoya ıaıikaıtlarına 

1 
iıtirak etmiı oldufunu itiraf 
ve fakat Mauilya ıu:lıaatine 

1 i,tiralıini inlıdr eylemiıtir. 

Bir batında 
5 ÇOCUK! •• 

KollanJer Amerika 5 -
Baadan bir müddet ev.el 
Mediyonue ••mıuda bir kadıD 
bet çocu~ brden dünyaya 
getirm:ıti. Bu bet iı:cızler ııüa
denıüne serpilıp büyümede 
iıelerde o derece bırbirleriae 
beoıiyoılar ki , keodileriae 
bakın helıtim bunları ayart 
edebilmek için ber biriain 
ıerdanına iımiai t~f yan birer 
madaly oa aamaia mecb•r 

olmuıtur . 

··-
Akdenizde 
Fırtına ! ... 

Bera 5 - ŞidcJetle bilııim 
ıüren fırtına bütüa Akdeaiz 
havzaaında ebemmeyetli za • 
rarları mucip olmaıtar . ·Üç 
deniz tayyaresi palamalarını 

kopar•ıılardır. Bunlardan biri 
batr.ııı. ikiai karaya Yurıouı • 
tur. Bazı motorlar da karaya 

clüt•iıtiir. 
~.r>---

KAR! 
Bera 5 - Hava feaa hal

ele bozmaıtar. lniçre ye ltal· 
ya hududaada kar yatmak • 
tadır. 

dan çıkaa aeıi, elim:le olarak 
bir daha JlkıeJtiyerum : 

Y ...... belediye 1 • . • 
NUMAN SABiT 

Oımon f •l•lli 01lu 

YENi YOL 

Alman askeri 
Hey ti .. 

Ankara 6 ( A. A. ) Or
tlamaz ve a•keri müeaıe•• -
/eriz. hakkr,.da tetkikatta bu· 
unmak üzere ş"hrimize Kel -
m;f olan Alman aıkerı he -
y~ti şerefine A•ım paşa. Hı:.. 
tarafından Anltarapala.ta bir 
ziyafet uerilmi tir. Kayma -
kam Yodla ile kaymalnr.a 
Rode (Rhod~) den müreRk~p 
olan heyetı mihmand rlı ına 
kaymakam Nıhot bey tayin 
eddmiıtir. He) et azo•ı ordrı
nun. misafiri olarak Arıka,a 

pola•ta ilt"met edecek veoyın 
onunda l•tanbııla il derek bir 
koç 11ün tie orada lıolacak· 

larelır . 

Yasak ed len 
mecm a 

Ankara 6 ( A. A. ) Ya -
rı11 Tilrkt;• yar11ı Fran11zca 
olarak Pariıte beyaz Ruslar 
tarafından fılcarıl•ıe «Şimali 
Kafkaıya» m~cmuoaının deu· 
lctin harici •İyaaetini bozacak 

yazıları ihtiva eylediti anla· 
ııllllılıntlan matbuat kanuu -
nu11 51 inçi maddui maci -
bince naemlelcete ıolıolma11 • 
nın ya•ak edilme•İne he) eti 
•elcile lıarar aJermiıtir . 

Satltk 
Mektuplar! .. 

P.uis 5 ( A. A. ) 17 
kaauaeyye} tarıbıadc turada 
Fraaıa impratoru birincı Na -
polyonun zevcesi Avu•tur -
ya iınpratoru F raaaovanın kızı 
impratoriçe Marie Lou s'e 

yazdıiı 318 mektup mütaye • 
de ıle utılacakttr. Bu mek • 
t11ploır·o bir k.ımı evlenmeıe -
rioİD bidayetuıde ve bir kısmı 
da Rusya aef~rı esnaaıada 

ynılmııtır. En sonuncusu Eloa 
aduından yazılıp ıçınde «S zi 
ve oğlumu yeniden görmeii 
ae kadar iıtcrdım! . • d dıııi 
mektuptur Ba mü seliileybının 
eline varan en son mektuptur 

lmpratoruo bundan sonra 
y azd:kları iaıpratoriçenın elıne 

varmamıştır . 

- _ .. 

Meşhur heyke1traş 

Vefat etti .. 
Lodra 5 - Mrşbur hey -

keltraı Alber Gilbert vefat 
etmiştir. 

~ ..................... ~ 
: DEREıJEN.·.· .. ·.·.·.·.-.-. : • • • • : ::.·:.·:.:.·.TEPEDEN ; 

~······················ 
Belediye ~1echsinde 
Y ~ni belediye meclisi top

laablarıaı ıeceleri yapıyor . 
Maliımy~ , ıüaler p-:k kıaa 
oldufıundaa 'Ye yeDi •eclıııa 
ıöz aiaD hatipleri ele ço!t u.ıun 
aöylediklerıadea toplantıların 
aktıD"ları yapılmuı her YeÇ -

hile zamana Ye maslahAta 
uyıu• dilıiiyor l 

Mecliıin ıeceleri toplantı -
llDID mlUaimçe bir 1ebebi de 

K~rşıı<h 

TeU~r 
A kara 6 ( A. . ) Tür -

kıyc Cumhuriyetinin onbirinci 
yıldönümü münase1> ti e bıri· 

ciye vek li Tevfık Rüştü bevlt: 
Sovyet RuOJy , lrJıın ve Çin 
harıciye ouırl rı raaında 

aşağıa kı t ;gt tı r teab olun 
muştur : 

Har C I} e ve ı. T. Ruştü 
b y An~ ra ; 

D ~t u k m H t in milli 
ba " m guoü mfinıseb fyle 
ş b i evi tinızde u u rrı i 1111-

lıu yo u ınaz bir mudafiio 'Ye 
Sov11 et Türk dosHuğun n 
f al ş piyonunu selamlamak· 
la bt.y.ıırım . En hararetli 
tebıi er m n ka :lu.ünü reca 
eder ve müs Ü 'fHliyetıniıde 
yeni ye i muv• ff .. k yetier elde 
etmec zı can.dan d lerim . 

Lıtvinof 

Ha ciye ~ omiseri M. Lit -
Yinof. Mosko•a; 

Türk mil.i bayramı dola -
yıııle bana gönderdiiiaiz teb· 
rikte kullandıiınız kelimeler • 
den derin bir surette müte • 
bassıı oldum . Büyük Türk
Sovyet dostluiunuo tarııaı ~e 
ıulb davasına yaptıiımız muı· 

tel'ek hizmet .. en mesut ne~i • 
ceyı vermiştir. Yürekt n ıelrn 
en sa ni i ,teorı ı imı arze • 
derken bu s:ıbalarda feyidi 
f~aliyetini yQdetm1;:~ isterim 

T. Rüıtü 

H•rıciye v~kili T. Rüıtü 
beyefendiye. Ankara ; 

M lli Türk baynmıaıa yıl 
dönumü Türkıye Ye onı.a 
c!oıtla11 ıçio ur.u'uJmaz bir 
batan.dır . bu vesile ile en 
samimi tebriklerimi• ve Tir. 
luyenin refahı huauıuadaki 

candan temeonılerimin kabu -
lünü rcca ederım. 

Kizemi 

Haricıye na:r.:m Kizemı Hz 
De. Tahran; 

Zati devletın ze lütu~kir 
tebrık ve temenaiieuoızdea 

doiayı hararetle teşekkur e -
derim Büyük doıt memleke • 
tın hir tayyare fıloıunuD ıtti
rnki lran ile Türkıye araııa -
da mevcut sarııimaz doı İuiu 
bir kere daha müşabctieye 

vesile olwuıtur . Cümbu i ı:t 

bükumetu:ıın kardeşçe aelam • 
larıaı gonder.rim. 

T . .ı?ı,tn 

Haricıye vekıii T. Rüıtü 
beyefendıye. Aaıkara; 

1 ürLuycııin mılli bayramı 
dolayıııle en samımı tebrıkle· 
tim n ve • urkıyeuıu saadet 
ve ref .. ha huıusundaki temea· 

f U olu gerek : G celerill ıe· 
b i•gı, yıne ın•lumy•, ıeceler 
geoedır, ba"ahm neler doi•· 

11 d~rler 1 
Bcledıye meclıai, deyip te. 

geçmeyıniz , 29 kifıdea bıri 
mHuD, biri labfa etmıı, sekizi 
aamevcut, kala kala 19 kalı-
yor. Maamafı , ıelmiyeıaletia 
yerleri ıayet yedek.tea dold11· 
rulur1a, yıne kalabalık bir 
meclis viacut bulmuı olacak, 
ve yeni ıelecek azalar ara -
ııada da ıöz ılan batıpler 

buluaacajına ıöre, .laararetlı , 
Ye miinakıfab toplantılara 

korkarım Ju ıcceleriu uıua • 
luklan bıle yetmiyeccktır. 

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

\.... _,, ... __ 
V akıt - Hapiıhanel 

ialahat .. 
Yeniyol - Çok Y*'; 

bir i.tir ~ercelı ! • 
Va kıt - O 1 birinci 

katfo!c.rk n .. 
l'eniyol-- On uki: mil 

Türk heyecan ic;indedır ! 
Vak Ci.r beraat kar 
Yeniyol - Yenı bel• 

r.ı•cli•inde de o_yle e•ki 
me•' ele uar ! 

Vajut - M. Makdontı 

neiıhim bir nutlr.u .. 
Yeniyol - Hoı baıoelı• 

Je 6ayri mühim natala ı 
lemr- 't ya ! 

Vokıt - Ç n~eneler 'lıro 
ilan eclecckler .. 

Yeniyol - De•ene ytl 

iki bac;uk mıllet •Özünil 
lacafı:ı c.rtık. ! 

Valcıt - Yeni ıehfr 
'liıi ba6Ün toplanıyor .• 

Yeniyol - Sizinki ele 
zim •ibi hararetli oe m 
'lıa,alı olar mu 

• 

·ratün 
si~tışları 

Mugla 6 ( A. A ) B 
Vilayet tlabilinde Titüa 
•eriti a-arat!etle de•am 
piyaıa fetirede ·~ lmışbr 
•zamı 65 tir burada alıt 
bararetlıdır ıimdiye 
Mug11lada balraaı Yeaati ı 
kiloda• 4000 ılea ,3000 
lSoo balya kadar F ele 
kaapaayaları binaci ıınıf 
almııtar kilo fiatları 

75,ge ••ı•ii 60 clır i• 
itlare11 lau •ejaada aaı 
•asıfeaiai ıatler•ekle be 
biri•ci aıaıf ol•ak. men 
tatiln mu ~•,aiıada bal 
tur m•liıta da ••ziyet a 
mılasta birici ııaıf 

ahnm•mıı ııbıdir. 

tütüalera 7 o lhıruıa 

ıatalmııtır daha bır çok t 
luın ıelmeaı bekleaiyor 
"tüccarlar da tiitiia al 
baılamıılanclar. 

11ilerimia kabalüatl zati 
tıadea reca ederam. 

Vaaı Şio 

Hariciye nuırı V anı 
1 ••J Hı.. ne. Na• 

1 
Cü..nh&1riyet bayrama 

aaaebetile Yaki li 
1 meanilerdea dolaya zab 

tiaıze hararetle tc~lt 
rim. 

S•rtt.':ti 500, Altı 
300, ı; Aylılı 115 

_fÜ~HASl 
4 Kuruştur 

E•lıi n1İl•laa'ar :10 

'""' •Gtırı 15 " R•ilômla-r puo 
tabit.lir. 
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mem•rlu. 

Açık artırma ile puaya 
çenilecck gayri meaknlüo ne 
olduğu: 

20 dönüm tarla 

Gayri111cak•lüa balunduğa 
•evkı, mat. 11 ı·. ıokaiı No: 

Y oıııranıa kuııla lcöyiod.e 
tlpuuun m y '• 3 *O tarih ve 
17 numarıada mulcayyet 

la-.~ r o'uaan k'ıylilet: 
(90u) Jıra 

Artarmuua yapaJacajı yer 
ı&a aaat: Trabıoıı ıcra daire· 
ııade 9 - 12 • 934 pazar 
fiini ıut l ·de. 

liıbu 1•1rı meaküJua arttu•a 
fartaamuı 8 11 934 tarılu:a -
deaıtıbaıea 934-rn;3 Ne. üe 
T rabıeaıcrr.daıruınıamuayyca 
llu111araa11ıda ber&ta D ıörcbıl· 

•eıi içia açıktır. ıliada yazılı 
oJaalardall faz.la ••himat al· 
mak ııteyealer İfba ıartaame· 
Y• Ye 934· l053doıya •••uaıJe 
•e•urıyetım,ze 

•t••!ldır. 
•iracaat . 

2 Arbrmaya İftirak içia 
,.karda yazılı kıy••tla ~ 7,S 
aiıaetiatle pey •eya •il.il bir 
Baakanıa temiaat •ekt•bu 
teytli ecleilecektir. ( 124 ) 

3 ipotek ulaibi alacalddar· 
la <' İİf"r allkadarlarıa •• irti· 
fak b•klu aabipJerı•ıa l'•Jri 
•ealud •zerindeki haldanaı 
ll•ıuile f aız •e •••rafa tlair 
olan iddialarıaa it b11 illa tari· 
~iatlea itıbarea yirmi r•• 
içinde enalu •lıDitelvile 
birlikte mcmariyetimiıe bil
dirmeleri icap eder.Alui bal· 
tle kakları tapu ıicili[e aalıait 
•l•adıkça aabf becieliaia 
pıylış'bnsındaa lauat ..... , 

4 _ Göaterilea ıinde artir. 
••ya ittırak edealer artinaa 
tırtaameaıai 0~11muı •• lln
•l• ••lfl•at al•ıt •e baalan 
ta•amea kab•l •t•it ati •• 
itibar olaa11rlar. 

5 - Tayia edılea Z••aatla 
r•yıri meakal iç tlefa ••tnı. 
dıktaa ae»ara ea çok artbraae 
•~ile Midir. Aacak aıttır•a 
lıtedli ••laa•••• kiymetia 
Jlzde J•hlit Mfİai '-i•a• 
•eya ••llt iateyeaia alacat••• 
rlcbıaı olaa diier alacakblar 
bulunup ta ~edel lt•alana • 
rayri menkul ile le•i• edil•iı 
alacaklarını ••c••iua .. aa 
fazlayı çıkmazsa ea çek a ttır
manıa taabbidl baki kal•ak 
&ıcre artur•a oa lıııeı l'h 
llılıaa temdıt •• oa b8fiaci 
flaii ayaı natta yapalacak. 
arttırmada bed~li Hbf iate· 
yeaın alacaiiu ricaaaı elaa 
cliier alacaldılaraa • r•Jri 
meakul de te•i• edil•it 
ılaeakblara mecmaaatlaa faı 
lr. a ~· ak tart le ea çok 
aıtbraa.. hale edilir B67le bir 
bedel elde edıJmeue ilaale 
yapılamaz. Ye ı1tıı talelli 
difer. 
6 - Garri meakal kutllaiae 
ilaıle ol•au kU.ae tlerlaal 
Yeya Yerila •llUet ifiade 
paraJI •enMlae ılaale ltarar. 
fcalıO:uaarak keacliaiaclea ette 
el ea 7lkaek teklifte iNi•· 
aaa ki•ıe anet•lt •lfiap 
itellelle al••t• raıa .. .,.. 
oaa, raıı •••ı •e7a bal•
•HH ~emea oa beı ... 
•ltldetle arttır••J• ~kanJıp 
• çoir arttıraıı ilaılt ediJir 

Halciki, saf, kati tesirli ASPiRİN, Ei) marka· 
s.rnr faJtr. Ağrıları çabuk ve emniyetle gıder
m~ için başvuracağınız deva, dünyada 
meşhur,,.~ "müstahzarı olmalıdır. 

lsrarla eASPiR • 
2 ve 20 komprımelık ambaıaıtarda bulunı.r ~~ .. ------ Ambalajlarda ve kompri 

melerin üzerinde 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz ı 

yazı masası 

ve sandahye 
mü na kasası 
Gümrük ithalat 
müdürlüğün dan 

G•mrtlr İfin 4 atlet yazı 
•aeaeı ff S adet •antla/iye· 
flİn 3· 11-1134 6Ü•6 anlina lra• 
•n11nfla 6ir talipten ba,lra 
111ıir•caot olmadıfınc/an 
l·J 1·•34 P,.aa ıMao.Jif 
perı•na•• ..... • .. , 1 S tle 

peaarldı'- •"Plırıl.catı ildn 
ol•11•r. 

İhale taliki va.,,., flaintl enc6m•· 
•iıttluı 

M'aeltoaaJe 6ulane11 yolc• 
UIMl••i taMircıtın•n yeomi 
ilaaleaı 10 • 11 • 934 tarihine 
mü•atlif C•rnarteei WÜ•Ü aaat 
on tl6rde talilı edilmi1tir. 
İ•te/ılilerin Vild)'et daimi 
a1tcü rnenine miiracaıitları 
flda o/anar. 

sade yağ 
münakasası 
Satınalma komisvonu 

riyasetinden: 
J 

Gireaon 6arn zorıunda 
bulunan oe bulundurrılacak 
olan lıııtaat O• mueueaatın 
••n•lılt ilııiyaci olan ue aleni 
minolıa•crycı lıenalan dört 
ilin Jıilo •atie yatının 
INAer lrilo•una •erilen yüz 
ltııraı larıtltli ldyi/ı 66ralme• 
tlifintlan me.zlr6r yatın 
JS il 934 paaar dn• aaat 
1 S Ja mal.yi ••tiTJ'••i icrn 
' laal111 .. Js ... ,. l•ltrar 
......... ,.. fıluırılJıfı ildn 
ol•rt•r. 111-JV 

ki ~ ar .... uki fark •e 
.. ,.. ....... iti• Jhtie S tea 
..._, el-.cak faia •• tliier 
IUUlar •Jr•CA blk•e hacet 
kalaabizaa •e•ariyt timizce 
aieCMlu taluil ol•aar lladde 
[ l.J3 ] 

lle&lu1r brl•naa t •.ıomı 
J•~•cla ıiaterden 9 I ... 934 
tarilaıade Trabzon icra 111 nıa
rlap odaaıada iıbu ılao ve 
ıBıterilea arthrma far'namesı 
dıiruiade 11tıJacı&-1 iıa11 o nur 

Un 
münakasası 
SatınaJm konııyonu 
ri, aısetin<len: ., 

Trabzon Garn,zonrınun 
Hnelık ihtiyacı olan 348000 
kıla unun 28 10-9 j4 tarihin. 
den itibaren )'irmi jÜn mü
tldetle kapalı zarf uaalile 
münaka•aya konulmuıtur. 
yeumi ıhalui olan l 7 · J 1-S 34 
camartcai 6inü •aat 1 S ti• 
ihaleai yapclacafı•dan llılip 
olanların yeomi mez/curd• 
telılil melrtupları oe 214o 
lira 50 lruruı teminaı ma· 
ocılılıotalarile ltomiayona mci· 
1 caotlorı ılôn o/anar. 

111-JV 

.Evrakı matbua 
munakaı;ası 

Vdiyet eaci•eniatiea : 
Memleket hutaaeaı ilıtıya -

cabadan yedı aeYi evraka 
matb•a mü11aka1aya kouald•· 
24 • 11 • 934 tardune •iiı a 
dıf cuaarte11 ı•ai aaat oa 
dörtte Jbaie oluaacakbr. ıa -
tekblena vı ayet dautıi encü· 
menıae au acaatları din olu· 

u ıv nur. 

iL N 
1 rab.zon ~utla hu.lc•lr 
Hakımtı11ır,cıt:n: 
Trab~onrın 'iomlelıçı maho· 

ileaııute ca111 o•uıtarınaan 
halıl o(llu Mahmut lıcarı•r 
•abıre hanım •ahlcem•ye 
mrıracaatta lıocaaı malımuı 

emo, lını 11• lc•ndı•ıni idor•y" 
muJıtedır olmadı1ı•ıia11 mu
nıaile,he uaaı tayinani talep 
eyleme•ı u.zerın• ıcr• Jııluae• 
mu heltemcde talebi ocıJu lıca· 
nani meıienU.in j55·;j611 •• 
364 ır.cı matıdclerı n.ucı6ince 
m•o4Afılu ••n•nı 

•örütm ı oldufa•ıion olo~· 
hıle 111e.. •re aaÔır• Aei11•111 
koca•ı a u un hılcumle 
cmvglını •••re oa hıma)• 
etmelı o• umurı oe aycııı ıf a 
eylemek u::ıerc 1111•1 tayı11111e 
ue keyfıy tın 6a••t• ıle ıla. 

nına ,13 • 10 • :134 lrırihınde 

karar u r, d 6ı i,iJn o ıınur 

Çf'Ş ll' v 1 t ,. 

-n~ ve Mağaza 
11°nde Alemdar :zade solı.afıntla 

m tası/ 11 numaralı HANE: Üıt 

satlıktır Go •e ~ a maliım~t olmak i•teyenlerin ml'.dıür 
11 No. h.:n y? miirac ıatlar .. 

4 - 6 

Odun Vıw ömür münakasası 
Gümrül ba at miidür1üğündt"n : 

Trabz.on gümr1.&k/ ri ic "n yirmi bin kile, odun ile beı .1'ii;c 
kılo mangal ko nu 17 .'il - 934 tarihine mü•odif camarfHİ 
~ünü aaat 14 de munoka•oya konuldufundan to/ip olanlarnı 
yüz.de yedı buçu temi at paralarıle müdüriyet •atın alma lro· 
miıyo ıurıa müraı:.ıat arı ilth olunur. iV /" 

pr münakasası 
Gı rnrük uı t ıniidürlüğünden : 

Gu uk Ant "PO m ydanlı ına giriı yeri 821 lira 35 
kuru k tflı yap lacak k pı 19 - il - 934 tarı>.•n• mieadil 
p z rte•i günü .$ at 14 el münahaıaya ko ulecafıntlan talip 
olan ar yür.de yedı buçuk temınatlarile miıdüriy11li111i;c aat·ı 
komısyonuna müracaatları ilan olunur. 1 V-IV 

Penc re münakasası 
Gümrük ırbalat nıüdürdiirlüğiinden : 

Gümrük bnsrr. ıdiiriyet ve kımyahanenin dıoar 11e pencere • 
/erınin .B03 lira 7 4 kuru, keıifli tamiri 19 • il - 134 tarihi· 
ne rr a•adıf poz teai 6Ü u •aat IS de münaka•aya lıona/oc~· 
ğıodan t lip olanların yüz.el.- yedi buçulı terninatlarile miıtlürı· 
yotimı-z. •atın alma komi•yonuna mfıracaatl~rı ilôrt o/anar. 
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~Ş aray nlara, iş sahıbi ol
mak, iş ycıprr1ak isteyenlere 

TAV S İ5Y E .• 
Kitabi Hamdi ve mahdumları tarafından uzunıokakta 

keneli maraz !arının yanında yapt&rmıı olduklan ••ri 
kabvebaae •e arluıııadalU bahçe ıehrimizia ort;;ıında Ye 

ea iılek ı~çıt merkezindedir. 

Ka'hoelaane, Gazino. Lokanta, birahane, Pa•l•laane 

11ea11ir• P,hi .,, işe - •lı1•riıli malıemmel bir binadır • 

icara vermek için lıer türlü tesbiJit yapılacakbr. it ara • 
L..:anlara tan"ye -olunur. 

cr~ 
Müşt r ı • 

rımrze ve 

Mekteplilere 

M .. ü--i--d-_e 
Metanc:t \ e utuzl11ğu ıle §Öhret bulan 

l'raLzon Uzunbokak Bakı 

oiilu kain C'tıİ karşısında ~ 

ŞAPKACI 

ALi RiZA 
Bu defa g tirdığım guzel kumaılar , mika siperleri 

ve en iyi malzeıoe il4: son moda Ü:teriae imal 

eyledığim Use ve Orta mektep ıapkalan 

ile ılk mekteplere mabıuı gepJer rekabet 

kabul etmiyecek 111rette ucuz 

~atılmaktadır . 

Siparişler, tamirat ve Föter kahp'arı derhal imal ~dilir 

Müşteral r mizin aldanmamak İçin bir kere de maiı· 
zam za ugraır dao g<-çmemeleu menfaatlerı iktizaııadandtr 

Adru . Tra zon Uzunsok~k bakı oğlu kahvesi 

k rş s1nda ŞAPK,ACI ALİ RIZA 

~ ~ ---~-------· ---~ 
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~ AZMi TERAKKi TOCCAR TERZİnin ~ 
Manto ve Kostumlarındaki şöhretini temin eden 

evsaf: biçimde şıkhk, cinste mükemmeliyet · 

QOK YENİ QEŞIT· QOK SATIŞ 
LER GELDi : ME· TEMİNi IQIN 
MUAIYN , MUAL • ...,. A P 1 L A N 
LIM VE ZABITAN UCUZ FIAT· 

~ı·· ,"i;<~ .. . · ..... .. 

BEYLERE DE TA· 
KSITLE MUAME· 

;. ' ,:ı.· .. -~ ..... . ~ .~,: 
· t"r·r"' t.,,,. 

, ...... ~.· ·-··'l' 
~. , ~ : 

.ı . '.-,.. .. · 

LAA DAN 
MEMNUN 
OLUASUnuz. "· 

LE Y APILMAKtadır . ;.· ';;.. 

ıs 

. ~· 

• 

Hazır Paltolar, Pardesüler, rr1antolar, Kumaşlar 
TERZİ LEVAZİMİ ÜZERİNE TOPTAN SATIŞ ••• 

Paris Kadıo, _Er~kek Terzi mektebinden mezun 
Rumelili Zade Biraderler 

& -' 

MATBAA ve GAZ E T_E Si 

Trabzon kunduracılar 

N0.70•72 
Telrraf: llUllELILI ZADE 

UZUNSOKAK. KONA1C 
YANINDAKI 

OAMll KARŞıSINDA , POLIŞ KARAKOLU 
YENi YUVASINA TAŞINMIŞTIR • 

MATBAA l•L 
Reımi dairelere , •l ... uelere , ltaakalara , tlccarlara, 

ıirketlere ait her ~eıit .&efter, cet•el, •akı.ta, Jek, zarf 
kiiıt batlıklara kartYİzit Yeııiire ea rtael .. kil •• ea 
uypa fiyatlarla baııhr •• clltl•tı ..._ 

TELGRAF 
ADRESi 
YENİYOL 

TRABZON Uıak yerlerde• Yerilea ıipar~ıler lıe•ea 1ap1Lr •• 
ıöaderilir • 

iLAN 
Treltzon icra •e•arlu· 

i••d••: 
Açık arbrma ile paraya 

çeYrilecek ı•yri •••k•lla ae 
ol dara: 

bir hap ltane 
Ga) r · •ealı •'ii• b•laad•i• 

•eYki, ••Mlleıi, ıolr•i• No.: 
Tapandn 4•~al 121 larilt 

oe 8-1 namara•rrıda oyefil 
boy mohal,'Hinde 11.•ıip oıla 
Kadir r•İ• 

Takdir o!aaan kı1•et: 
8 7 n•mara•ında •ayıtli 

iıba haneain tamamı 2Soe lira 
Artırma••• Y•pdac•iı yer 

ıla ıeat: Trabıo11 icra daire· 
ıiade 9 • 12 • 934 pazar 
slai ıeet 14·de. 
litl.• ı•Jl'İ •eakilaa arttir•a 
ıart•••t1İ 8-11 934 terilaia • 
dealtibarea 934-537 Ne. ile 
T ra\.ıeaıcradairesiaia••ayyea 
na•aruaada laerkuia 16rebil· 
meıi içia açıktır. illacle yazılı 
olaalardaa fazla ••lfıaat al· 
••k ııteyealer itba ıertaa• .. 
ye Y• 934·537 doıya aa•anale 
••••riyetiaize •lracaat 
et••lıdir. 

J Arbr .. Ja İftlrak i~ia 
yukarda yaııh kıymeti• 1117,5 
lliıbatincle pey •eya •flll bir 
'••kıma t••i••t •ektaiJa 

taY.U ecleileeektir. ( 124 ) 
- 3- ipotek ••lai.,i alacalddar 

la i iter allkatlerlana •• irti· 
fak '•kkı aalajpleriaia ı•Jli 
•eak.ı •ıeriİıuleki laaldanaa 
laumlile faıı •• •••rafa tlair 
olaa i•clialanaı it'-• illa tarı~ 
laiatlea itiltarea yirmi ı•• 
içiacle •nala •ll~itelerile 
birlikte •••ariyetiaiı• Wl· 
tlir•eleri icap eder.Alr.ıi laal· 
tle laaklan tÇtl lieilile •ltit 
•l•allıkp -- Ubf - ltecleliaia ,.,1a, ..... c1 •• laanç kalitlar 
4- Glıterilea ıtade artir

İıaaya iftiralı edealu artiraa 
t•rtlla•uiai ok••.. •• lln· 
•l• •alt•at .ı.., •• lnualan 
ta-•• ka'-1 et.it ati Ye 
itiltar el-ular. 
-S-::. Tayla· edile• aa•uda 
r•Jr.i .ea1ı..ı lf tlefa llatnl· 
tbktaa ıeara ea çok artbraaa 
ilaıle e.Ulir. Aacak artbnla 
Htlli ••~•••• ki,_•tia. 
ylade yet.it llqiai •••• 
•eya ıabf iateyeaia alaat'aa 
rlclaua elaa tlit-r alacalddu 
lnll•••P ta bedel ll•mana • 
ıaJri ... 1s.a ile lemi• ••••• 
alacakJ.naa .,_, • .,....._ 
fpiara ç.lır•aua ti! ,.1ı a tt.
••- taallla~tll ltaki lr•l•ak 
.... arttlr.. iJD b_, ... 
•'-.. te.eit ft - t..fiaci 

rl•I ayaı ıaatta yapılacak 
artbr•atia lleaeli ıataı iıte· 
JHİB aJacaii•• rlclaeaı el•• 
tlitu a&acaldılarıa • ıayri 
aukal ile temi• edilmit 
a!ecaldıları ••C••utlea faz· 
laJa tık••k ıaıtile •• çok 
artbraaa ilıal• edilir 86yle bir 
INtlel elde eciilmeue ğele 
yapala•ez. Ye ı 1bt tale~i 
cllfer. 
6 - Gayri •eak•l keatliıiae 
ilaa!e ol•aa• ki•ıe cierlael 
Yeya Yerilea •llllet içiade 
paraJI Yermeue ilaale karan 
fea~oluarak keadiıiaden eYY· 
el ea ylkaek teklifte b•la· 
••• kimıe anetmiı •ld•ia 
IMtlella al••t• rua el•rıa 
.... razı eau ••J• b•laa
•aua la•••• •• lıııet fla 
•ltltletle erttarmaya ~kanl&p 
u '9k artbreaa ilaale edilir 
ld ilaale araaıaclaki fark Ye 
pçea fl•l•r içia ylıtle S tea 
ıa ... p elaacak faiı Ye tliier 
ararlar ayrıca lalk•e hacet 
kal••lııiaa ••••riyetimiıce 
alacaclu talaail oln• lladde 

( IJS ) 
Gayri ... lıalla 

,.karda ıa.tetiJ~a 9· 12- '!4 
"tari1üatie Tranoa icra ..... 
........... İf~• ilA• •• 
tlfterilea arttma• ıartae•eıi 
.tainlla•1&t11acı;. ill• 11a11r 

YENIVOL 
lıtediiiaiı kaciar ıizia iPla •erimli .a..ta çalııacak 

Halk Ye Mea!eket içia çok Yerillİli ol•.. İçia, içiaisclea 
ıeçen an.u Ye tiilekleri de ıiıclea beldi1ecddir. 

Şahıiyate ıliımiyea , cemiyet .. içia faytlala -. lıltta 
dileklere YENIY OL'•• ıiitUları açıktar • 

iLAN 
Vil•yct malıa•1111la11: 

Miıddei 1 oıyo.lı Arif •il• 
HüHyin, Poli• ••••ra Nari 
ef••"i taraf ınılaıt •aralıold• 
d6oaldflp •• talalıir eıliltli,U.i 
iddıa etmiı İ••"• İ•ıtal ola: 
11on ••f •abil ol•aılıf1111l•• 
m••aıleyAa poli• Nrıri afaıli· 
nin Vildyet İd•r• la.;y'etinc• 
meni mu/11ılıemH111• lı•r•r 
••rilmiı o• m•~Mir ••r•r 
müddeı ıahaı Hiıaeyin •le11. 
dıye teblil etJi/.,.lı •.sere 
arantlıfı laaltle h•luna,,..mıı 
oe 1111ıla•lli ilı•••li "'-f '-I 
ba/anmaı olılrı,.,.ılan ••• 
ma/aalae111eleri ••alt ••••• 
aan 35 oe halaala m•ltde,,... 
leri lıa11•n•••11 14 l İllCi 
maddeleri miei6inc• l•riii 
ildndan itibaren 6ir •7 İflntle 
ll•l•nd•I• yeri 6ıldır•MİIİ 
tolıtJird• n1•z'•r ••r•rm ••· 
di•İn• tahlil •dilmiı na .. ril• 
balt.ılacafı ildn ol•••. 

Müstamel kundura 
mü7 ayedesi: 

Deftettl•rlılctan: 
Vildytt Ja•tltırma Aunt•• 

llanlıfutdan her•~i la~ 
cila•li llfflli,e~e .. tleHa 
6alanan mt•tamel ••lı., 
lcg11tlarolorı 1·11 IU torlAillf 

•u•tlil cama: .... ••• 
IHleJiye 6nlİlld• ,•l•11l 
ti• ile ••lrlacolıİır tol 
y•ml ,,..~lt.iırtl• •il 
••la.itle h•la11,,..ları ·'-·'· 

İf Tic•r•t u-
1.,.•tlen: 

Ttr•iyeJe 7ei .. 
eİprl• iılaile ,.. •• ....... , ......... , 
inil •4il ..... N'llllii .... 
il illi _. 'prhl , .,u 6• 
..,__,la TreliaOINJlo 
fi llffaf.tip ıir,_, • 
7"" ... •;,.,,. lıleri# .., ......... . 
...... t1a..ı.,,1. ........ ,,,,. ·
Mil• • ..-c.ı ı•'
ıarJ• M•ır .......... 
r, • ..,..._ .. ..._ 
Aa -"· ldlu ~ .Uifiai IHUir ..... 
... ,,. firUıler.iıaiıa 

11rtr111MIN.I A.ıMutMJI! 
,,.__ 111 lariill lat, •• ,.,.. __ ,,,, 
..., .,,..,.,. ,,. o 

r••• ı,z.n ..... 
BEKiR S0K(Jf/ 


