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Fındık fiatları 
iki üç günden beri fınclrk 

fiotleri yükseimege , Aorupa 
pİya•alarınp:ın g len talebler 
çotalmyCa başladı 

Havalerın müsaid gıtmesin 
den civar kazolordon çok 
mal gelmiş oldu/tuncl"'n dün 
fiotlarda bir durgunluk hoııl 
olmuı' ur • 

.€velki gürt iç findrk fop 
Trabzon 49 kuruı 10 pare 
tombul ko'f.uklu ~4 lwruı 10 
paraya aatrlmı,tır . 

Dün borsada kabuklu fın· 
dık 2' huruıa aot lmıs , iç 
48 huruıa arz.edıfm:ıcJir . 

Mohıulün idrakinden birin 
ci kanun •onuna kadnr I 10. 
O: O kent"' kabuhlu fındık 
ihraç edılmııtir . 

Bu itibarlo mahsulün üçJ~ 
ik 'sind~n foz.frsr ~itmif df'• 
mekdir • 

iç ve sağllk 
işleri ba anı 

Bal kesir - iç ve sağlık 
İşi ri bakanbrı tarafından 
gönderilen bt>yctler vali ile 
L>uraber :zt:zcle mıntr kuında 
tetkiki r ni bitirtrck hıraya 
dönmüşlt'rdır vali yıkım s;iSre 
nler b kkındR • u sözleri öy· 
kın şt.r . Fe Aket gönolerin 
yerh tıri nekri ıatesi tedavi 

tür " t u JÇ o led\:>ir 
ler ahnırıt ar ılk sıllnler yan• 
l nan rd n b şka yem yarala 
da '01 frr f lakde ugrayanln 
ar sınde hastalık yoktur bu-
nu-la buabe-:r h0 r ıbtimalc 
karsı g~nış sığlık tedbirleri 
alınmıttır halk yerli yerinde· 
dır Y"Dl 1en yun kurma~ la 
me guldur. 

i aly &Jluslar 
..... . er gı 

Ceo ·vre Bati mah fıle 
göre ıt ıya ulul1t derneği 
kooaeyı oı önlj üıde ki tıpla· 
ntılııırmd n bı oi romada yap 
m ğa daı.vet edecektir evvelce 
b zı toplaotalnrını p'lrİ mad· 
rıt londr brukst l ve ı oma da 
yapmış ol n konsey 1930 den 
bcrı dtvamlı urdte ceoevre· 
de toplanmaktadır ıtalyanın 
dnetı b nüz. resır.i mabı,•ttte 
değildır . 

Erzurum 
D<·ıuin olu lalı\ ıllPrİ 
Yarırn ~a·uu atıldı 

Karakö.,f• Si, a~ _ 
I· J'l11rıı m dı•mır '01ları 
iç \ t krazlarına iıt talı· 
\'lllı rdı n ' lav< t mizP. 
gön fr rılı·nlt r \arını ~~-
at ıç n le• tılnıi ... ıır 
17.LEP 

UmurT'i 
vaziyetteki 
gerğinliğin 

Londra - Royter ~j•nsı 
bildiriyor : Dün akşam fe.•ka· 
lirie bır toplantı yıpaa kabi· 
ae bir buçuk santtan faıla 
müz.akerede bulu o muştur . 

Fransa ':>aş bakan Fıımd,.n 
ile d ış itleri bakanlığı M L'l· 
val önümüzdeki böfta iogiliı 

nazırlarile yapac:ıkları konuş 

m rlar avr upa devletleri ara· 
aında ki münaaebatı ve bil· 
bassa ıilibıızlanma ve Alman 
yanın u'usla: kurumuna tek· 
rar dönmt si mest leleri üıerio 
de baııl edecekleri tesirler 
itibariyle birinci derecede 
ehemmiyeti baıı olacaktır 

Roma anlaşması bu ıniişkül

leri halletmek için yapılı:cak 

gayretleri tepik edecek ma· 
bıycttcdir ve ıarre işinin ya· 
kında halli umumi vaz.iyelteki 
gerginli1ıın dıba ziyada azal· 
tc caktır kabine bütün vaziyeti 
göıdeu g'"Çirıniş ve Funsız 
bakıın1arıylc y lıında ye: pıla· 
cık konuşmalar bakkıoda 

İc•p Pden bazı•lıklarde bulun 
muıtur. 

Köylüler 
seviniyor 

İıparta - Ş!hrimiz mın• 
takası İçıodc ve ayd.n demır 

olu ü:terinde bu1uııan b;lad.z 
istasyonunda ziraat baokuı 

tarafından açılaa bugday alım 
istuyorıu çalışmasına artırmıt· 
tır. ~ u güoe kadar 2So bin 
kılo kadar yalnız isparta mın 
takcııı ııöylülerınin mallarını 

almışhr busrdav alımı kö) lü) fi 
çok sevındirm1ştir • 

iptal edlimiş 
Tahran - Baş bakto Fu 

rugi han İran ira k ihtılifı ba • 
kkında mecliıte yı pıJan blr 
iıtiıaba cevap vererek dcmİf· 
tır ki uluslar dcroegi dnima 
müeait ve cenevre ku ·umun'Un 
adalet ruhuna ve kendi istek 
lerini haklı bulunduğuna gü• 
V~Dİ 0 1ao irak tahkikatın ken 
disı tarafından t .. zyık h.rake-
tiodc bulunulmadiğıni ispat 
edtceğine intizar etmektedir 
F urugi hı 1 ıti if,n bir tar il .. 
ç'ıinı yaparak bunun iran oı 
manh imporatorluğu araaında 
hududu tespit eden 1913 p•<J· 
to~oluna ait bulunduğunu •e 
hkat pretoko1Ua muteber tas· 
tık edılmedıri gibi TOrkiye 
tan fından İptal edilmit o du. 
R-unu blldirmistir . 

GE L ' . R HER ŞE:V SIZll\ll 
Yurd ıiz.ın, gelecek ıı&in, h~r ıey 11•1.inclir .• bilirıini%yo, 

) U ·dan > üh lmui, gel CPtıın yücelmeıi, cu r'J'ltırlu~urı perS[ıtıl . 
tntl rlerc il dışi 1 yayalmaıı }'Olımda ıı:m f •11id f ~ıid yülcüm 
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Uluslar ~,urum 
u konseyinde 

Cenevre Düa\<ü açtk 
cela s "nde uluılı:ır lrn•urnu 
kors"yi ınn ırak ih•ilifı bak · 
kınd • İrnk mümusilinin ~e 
bu s.'Jabki Cl"ls•ıiode de irıın 
< ış işini bak nıoın ıuhatını 
diolem•şrlir bun:h'4D floıra s.,., 
yet mun hbası bay Litv nof 
Sovyet Rusyanıo btı afıo doğ 
ru ve bitaraf bır surette bal· 
ledilmeıini isteırıelctpn başka 
bir arzusu olmodı R nı açıkça 

söylemiş ve bay Eden bu me· 
ıele balı.kında iabey adalet 
divauıoıo fıluinin sorulmasını 

telkin etmittir . 
Başkan bay T. Rü~tü Araa 

ber iki tarafıda rapoı tor bay 
Aloisi ile tem~ sta l:uluomaya 
devet etmiştir . 

Bu husustaki u porun ya 
kında konseye verileceği u· 
mid olunmaktaeır . 

Resmi ve 
1 Umumi 

Snbrucken - PJebiıtio 

rt ımi ve umumi neticesi fU' 

dur. Almanya lehine 477, 1o9 
Statiiko lehine 46,513 Franı• 
lehine 2,124 boş pusula 2,249 
müntebiplerin )Üıde 97, 9 u 
reylerini kull aam11 l uolardan 
yilzde 9n, 8 i Almanya lehin· 
de yüzde 8,8 shtuk o ieb:ne 
Ye yüz -.le o,4 de fraosa lehi· 
ne reylerini vermiıtir • 

Sar seçimi 
Londra - İngiliz g ıeteleri 

sar seçimi nehcesinı fenıblık 
duyarak yapıyorlar ve Alman 
ya biss~dilir bır ekseriyet ka· 
uomamıt olsaydı vaziyetin 
ne olacağını soruşlu•uyorlar 

Gat.ettler pariı için ciddi bir 
teblıkenin art:k atlatılmıt ol 
duğunu yazm:tkta hep bera· 
btrdirlcr • 

Macar 
matbuatı 

Peşte Macar matbuatı 
marailya işi hakkında Cenev· 
reye verilen macar mubtira 
sının ulus derneği tarafından 

ç•buk ve kati bir surette 
tetkikini ııtemektt.de ve teb· 
ligatın av upa bavasınıa mü• 
ulemctini bir mu1'addcme 
olduğunu bildirmcktc:dir • 

Ankara 
B ı lalialımerden 
Bıldirılı) or . 

Ankara - HiJAlıahmerdeo 
b·rdıriJiyor : Hılahahmcr f'Y• 

vdki y..rdımlara ıJi11eteo yer 
saraınt ıında zarar gören yurt 
d•tlara baodırrrıadalıi tevzi 
memüru vu.tasile yeniden beı 
bin lira Ye evvelce gönderilen 
250 çadıra ilivelen yeniden 
lSo çadır ile e\lleri yıkılın 
ulerioin tamir ve inıuıua au 
fcdilmck llıere bAlikcsir •aJııi 
emrine o:ı bin lirn aönd'=ri1· 
cl'ıt:r , 

Perı m '>e 17 2. Kaııun 1935 

Altr gQn içinde 
satıl2 cak 

ra k iç 'n iayln edil rniı olan altı 
gün icinde temanıen •atılmak ıu• 

' 
Sa vı: 2001 retile dün O'ltşam mavaffalciy•tl• 

net 'celenmiştir . 

( ---..--- --..---, 
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Ulusun ve UJu. 
salllğın _.esi 

Günlerden, aylarcları, de· 
nebılir k i, yıllardan btrı bü-
tün c.ıcunu dü~ü düretı Sar 
genel •eçimi sonuna adi. 

Yarım nıilyo ıdan biraz 
artık ıar budur u un ıo ·ı sö · 
zü olan bu genel ıeçım San· 
ki bir bufak mrlyarın ıô:ü 

imi, gibi bütün < cunu ılt, k· 
lmdırdi . 

Onun için bu ~ iyaıal İf\n 

10110 erme•l) ı~ yalnız ıarlı· 

lor, Almanlar dt>g .l , /. ıi'ün 
acun geniı bır ~o uk afdı 
denıe yericlır . 

Kücük S.:ıtın t:cunu karıf· , 
tı_rocak kertede soyılı oları 

i,i bıttıkteıc ~o ra s ıyaıol 

gökleri bulut andıracok ' 4' ka· 
tmadı demektir . 

Ba iıin bitimi bu df"rnei,e 
11elm ıe bile , herlus ulus ııe 

u uıaltık •uine boJ un kı rdık· 

dan ıonra bitrreHcek, dıiz.el• 
meyecek iı yoktar d~meke 

gelirya .. 
h ir milyon olsu"I , be, 

milyon olıun, ne kadar olur· 
ıa ofıun ulu~ geçinen bir 
uluıun dirimi, ôlumü emper· 
yali.t kafada bir kaç ad mın 
•Ö:üyle kutirilıp atılabililır 
mı? 

Ntt giir.el buluş , UiUılar 
kurumunun kurululıb~ri yap· 
tığı en 6Ü •el, en ya kısıklı bir 
if, bir bnıarıı işte budu~ . 

4dı iız.er;nde U/u$f • r ku· 
rumu ... bu ad, ıar işini ba· 
12rdıktan sonra o ku uma 
d ıha çok yorasdı . 

O t Jda Sar i~ i mi var •• 
bunu şuna buıa s?rmo)a ne 

' gerek var ? sar işi, ı::ırlılar· 
dan aor ulur • 

Utuılar kurumu da f öyle 
y.,ptı. Üf çeyrek mı/yan sar• 
ı)'a ıordu : 

- Almanyayı mı iaterıin 
Franıayı mı iste 1 sın, bugün· 
kü durumda durmalı mı 
11terain 7 

Akan ıuları durduran 
( Dört y(ız. yetmiş yedi J.in 
yüz. on dokuz) a rlı karşılık 
ıJerdı • Yüz bınlcrin 11e1ınde 

Alm nya >·ü.kı~Jdi. ( kırk al· 
tt bin beıytlz. on üç) ıorll· 
mn ıeainden eski durumda 
lıtılmanın iıtafi okundu. (ıki 
bin yüz. yirmi dört ıatlınıfl 
titrek ıeıinde Fransa anıldı. 
rJa iıt• bı.ı ıe.ldr araıındnn 
foklutun CJe uluıallı~ın ır11i 

tanılJı . 
Bize bu ı .tırları yaz.dıran 

fU' u , bunu-ı ka~anması de · 
ı 1, uluı ve u'uıallıfm aeai· 
.Jır. bı;ı Sar iıinde l ulu ı u 1 

oe u 'r.uallıftn ••aini duyduk 
biz. uluı ıeıi11ifl duyulmama· 
ıının. ne kadar acı, duyulma 
ıınınae ne had.ar tatlı oldu'u 
nu biliriz. • 

Bütun acu11 Ja bilmelidir 
lıi. tarihte yer alm11 ünlü oe 
orarlu bir uluaun ve parça· 
tının nı! cluıenl olure:ı olsun 
ytJ.• 'dılmeeint , ) u:ulmat n ı 
'·o! ıoh:11.r • lıte S:ır İj i bıı· 

J 

ı·ork-,. Yu.nan 
Ceoevrn - U uslar kuru• 

mu Türk Yunrn rruhtel ı t mu 
bt dele ko:n isyoou oün iıleriııi 
bi t ı rerek dağılm şiardır. rapor 
tö B. Lıv .. ı komiıyoaaa va• 
zıfes· ni biisoü sürctte bitirmİf 
ol nas•ndan dolayı ıerek ko• 
m·avocu gerek Tfirk ye Yuaaa 
bükü :ıetierioi tebrik etmittir. 

Dikkat 
T.D.T.C. 
ne diyor 

Ankara T. O. T. C. 
umun i kAt i pliğınden : 

SoD günlerde Türkçe söz• 
1Uk ve söz kdavuz.u gibi tnrlü 
adlar altında çı karılan kitap· 
la ın ve gazetelerde baı4lıyaa 
aöz.lüklerin T. D. T. C. ile 
bir il"ş iği yoktur . 

C miyetiu çıkaracıiı tara• 
mı değişi bundan örıcede 
bıldirildıği gıbi kararlaımıf 

karşılıkları r. egil t ürlli kaya ık 
laı dan derlenmiş karşılıklan 
to:>l~nınıttır . Bu karıılıklan• 
sfiz.ülüp kararla,tmlmuı içia 
çr Jışılmaktadır • 

Bu çdışmaaıa •erimleri 
vl\kti gelince ortaya koculma• 
ya bı şlı.nıcaktır . oııdın 6acı 
o tayn ~oban kartılıklar ya• 
zaaJarıa kendi ci0sün6ttladea 
başka bir fey uyılmamalıdır. 

Ftlakete 
""' ugrayan 

yurtdaşlar 
Ayvalık - Marmara ada· 

1 riyle erdck çevresi yer 11r· 
s ntısmdan felikcte ugrıyan 
yurtdaşlara yardım olarak ay 
v lıktan toplanan yatak yor· 
g o \'e bılbassa camaşır Ye 

eP.· s 0 den 88 l parça eıy• 9 
sıı ndık olarıık bugün balik-:iir 
y rdım komitesi başkanlığıua 
göoderilmiştır çalışma devam 
edıyor . 

OYADI 
L.ANLAR 

Trabzon Gümrükleri meıul 
mt.bt sibı bay Mahmut (Ayd~t) 
soyadını almışdır. 

Kent ımız zabıtai belediye 
mcmurhırınd"n bay Abdallaa 
ve bir deri Arşen metep ~u • 
all mi bay Mustafa ( Günsıör) 
ao, dıaı almışlardır. 

Belediye ı.e bıta komiıeri 
bay mümiaı ( Batur ), maliye 
birinci tahsil şubesi veınedın 
bny Kamil ( Baba J, pHta 
ve telgnıf muhasebe memurla 
rındao Hasan Hayrı ( Ozan ) 
ıoyacUarını almıılardır. 

Mubıddin maballeaiaden 
dava vekili l~auh oğlu bay 
mebmet ıiya ( Bayrak ) aoy• 
dını ~ıauşdır. 

nun canlı örneklerinden-;;;;;. 
ni ucrmi, oldu. 

Ulus oe u 'uıallık uıini • 
cluyurmal: için ta Am.ırilra
dan eolulı Solu;a yurtlarına 
gelen ıarlılar yanımda oıalar 
o ,/avı xacaklar, Oper , 6pır• 
dim, 



• 

Aakara - matbuat umum 
müciürlüiündcn bidirildiiine 
ıö e bazı guetelerde tekaut· 
lu'' müddetiain indirilrceğ'i "~ 
teka•diyıe ikramiyelerinin k•l· 
dmlacaiı hakkında intıf &r 

eden haberler asılıııdsr . 

YENIYOL ~ SAHiFE 
~A~ı S~ı~IS~l~Z~d~ır~~~~~~~~-~sw~~~x~~·~rn-:s~"~~----~--------~~~~~~~~-İ~~~GA~i~~~KA~L~~~· 
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Uluslar arası 
Cenevre - Uluslar arası 

dcraegi konseyi buıfin bilbas 
ıa bud•t tahdidi hakkında ki 
İran irak ibtilafi ile meşgul 

olacak ve ıon bir kaç bafta 
ı.arfıada az çok tiddeti artan 
araavutluktaki yunan ezlıkları 
meselesini tetkik edecektir . 

ayvahkta balo 
Ayvahk - l limaycı etfalın 

tertip ctti2i baloda iki yüz 
yirmi lira safı hasılat temin 
etlilme iıtır • 

Al,akah bir 
mahk~me 

Muıla - A2ır ceza mah· 
kuueıi ıkı gliııdt nbcri kö)·ce 
giz cümhariyet • H F. müte 
medi Sabrinia katle ait dava-
yı görmekle meşgul Oımuıtur, 
iki taraf müdafc:a .. vekilleri bu 
ınn ıon müdıfularını yı p 
mrılardar. mı: hhme'acüdafaa· 
lann tdkiki için ayın yirmi 
birine: .. birakmııhr,. ıuçluoı~n 
.,.rJ,ilJeri.araaı•da, bay Mahmut 
Esat diicr taraf vekilleri ara 
aıada bay ince Ref,k bulunİ· 
yor bütiin mugla vil.iye tinde 
bü)ük. bi( alika.t ile takip o· 
lunan bu mahkeme göriilürkta 
ac~keme salonunda ve cıva· 
r1nda iki bi ... e yı.. kın bir halk 
kitlcıi ,vaıdı•· z~bjta tertibat 
ılmıt olrluiundın talk nı•h· 
kemeyi'.:ı.ıükünetle takip ede· 
bilmii+i~ 

Betli değil 
Loadra - Sır çon saymt"D 

l ugiio ~ ü luı b nt toı:; lr ot ıın· 
aa hnır ~ulur mık üte-re 
aüo Londraya cöomüştür Ce· 
ııerr . eye ne zım20 döodccği 

belli deiil~ir • 

Amasyada 
50 S. kar 

Amaaya - Soguldaran ar· 
ttıi'ındaa ilk mektepler döı t 
gün müddetle htil edilmiştir. 
elli s11Rbmyükıekliie yaklPşan 
kar kt;Dt Ile köyler araıındakİ 
yolc.,luiu zorlıştırmı~;ır • 

Sinop G, H. 
fırkasında 

Sicop ........ öB•gün C, H. F. 
vilayet k~nııesi fop1anarn~ 
viliyet ~erirme kuruaıunu 
aeçmittir • ~ 

.. , f: ., , 

YENiYOL 
Pazarlı , ı:..-Per§emhe 

Günl~ti : ~ıkar 
Matbaa.ıv• idarelıanP•İ 

U?\n lfl~k 
T eltraf: Trab::.on· Y eniycl 

ARONE 
Sene/iti 'Soo, Altı a, lığı 

300, lif Ay/ığı J iS kuru• 
N{l .. HASI 

4 Ruruatur - ... 
E•lri nıbh.tılftr. ~O lıııru,ıar 

.. 

/1.4,, •Dtu+ l 6 K.4.Ua~tor 
Re/l.ld,.,.;".,. "O':lartagn 

\ cd1irli· 

' 

' • 

/\9 :ırı ve soOul< <:ılgınlığını geçirecek 
Lrr ı sç is c. ken, dajrlia .1.ı sözleri hn-
i.rl, yı .12: Alacoğı--;ı2 ...ıl, ha~ . .'k" elmalı. 

Tra~ıoD icran: ?L tuh ~undıırt 
acık arttırma ile p:ır. ya cevri 
ı,cc k gıyri men~ u'r n De olduğ 

Bit bab ha:le 
Gayri men\rn' un bu1u:ıdu~u 

mtvki, m. halini so~;aiı nıı • 
matas . 

Ayvuıl mı! t ı:r aiode İDCe 
mehmet oilu e u b;r dtin \fe 
htmfireai nazmiye ve nlidesi 
fatma. 

Tahdir olunaa kıymet. 
3000 1 ra. 

ArttırmNııD yapılacaiı yer 
iÜD, sut. 

T uıbzon icra dairesinde 
ıs-'1-'J 4 P"~şent." günü aaat 
13 14 de. 
1 , lt~ .u,.gayri meakuluo art 
tırma şartDamf'Iİ 17 l 935 tari 
binden itibartn 1109 ı;u uara 
ile Trabıoaicra daircı:n:o wu 
ay yen num;.rr aıuda ~erkeıin 

görebilme'li içi• açıbt r. i?inda 
yazılı olınlardın f zla malt\ 
mat alın.ak iıteyeı.le", işbu 
ıartnc;meye 'le 35 -1209 doıya 
numnruile memurıyctimiıe 
müracaat etmelidir. 
'l · At ttumı; ya iştirnk için fU 
karda yazılı kıymetin yüzde 
7,5 uiıbetinde pey veya milli 
bir bank~nuı ,eı;nicat mektu · u 
tevdi edilecektir. ( 124 ) 
3 • İp tek aabibi alacaklılara 
diie nlakadarların ve irtifak 
hakkı s:.biplcrıuin gayri men· 
kul üzerindeki halıdarını husu· 
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını it bu ilin. iarıh:aden 
itihart.u yirmi gün içiod~ evra 
kı müıbit~lerile bi hkte mc 
mu•iyef mize bildirmeleri icap 
eder. Aksi.)u lde he.klon tl:pu 
aicilile sabit olmadıkça ntaı 

bedelinin paylaşmasındaıa b 1 

riç kalırlar. 
4 • Gösterilen 2üode artırma 
ya ıştira t edenler arttı·aıa 

ıartn2meı'ni oku:nuş ve Jü· 
zumlu müli'ımat •im ş ve bu .. -
luı hmamen k;,l:.ul drnİf ad 
ve ıtiber o'unbrlar. 

• 1 a: ~ · ı. cdilu :ıuıa: ncla gay 
ri mu.kul Ü(' d~f• b~zrridık· 
t .. D !:'IlU CD ~0 1 t.:'1tl:(;1'~ 

b · l.:,_c~·lir. Anç. k aH~ımJ J 

Hala c mıri 
eksiltme • 

1 
Deft' rdar Jı1 Jl: n 

1 - Vakfıkebir hühumet 
binasının halaları tamit edilece 
ktir. 
2 Bedeli ktış,'! [ 198 J lira 
91 ku uştur 
3 - Eksıltme 2490 No lu er 
tırma, eksiltme ve ıh•Jc kaou 
aunuo ahkamına tabid;r. 
4 - Bcdelı ke fın ~ yedi bu 
çuğu ois'oetinde tcın nati aıu· 
Yakkata akcısı ve ya bauk 
verıleccktir. 

5 - Eksiltmeye ıştirak ede· 
ceklerio ır:ş at işlerın e t u u 
fu o duğnna dair s lab yeti 
fenniyryi haiz makamdan veri 
len vesıkayı ebs ltme lomısyo· 
nuna ibr~z etoıeğe mecburdur. 
6 - eks ltmeuio ıh lei kat'ıyt\ 
ıi 28 1 935 ç rşanba güoü sa 
at 13 de vakf kebir mal mü· 
dürlüğünde icra kılıoıcağınd;,n 
taliplerin ı;.ynı günJe bulu~ ına 
ları ı a olunur. 1- 4 

pedell ruulı aımen kıymetin 
yilıd(; yetmiş be ını bulmaz 
veya 11tı isteyeo~n aiac. ğıoa 
rüchani ol n dığ~r ıdııcat<Jılar 
!Ju'uı;up ta bedel bu:ılarıa o 
gayrı ~enkul He temin edılmiş 
alacaklarının me->nuu1d~o faı 
laya çıkmazsa ıeD ço { artt,rıı· 
DID tar.ıbhüdü b kı kalın k 
üz~re arlt.rm" o'D beş gün da 
ha tcUldıt Ye on beııncı güoü 
aynı aaatta yapılrcak -r'ttırma 
da, bede.i satış iatt!yen n ela 
c ğ n rüchanı o!en dığer al 
cakJıların o gay.i mvnku ıle 

• temin edılmit alacakla·• me.c· 
nrnundan faz!ay., aç öıtaak f r 
blc en çok arttıran ih l e i 
lir. Böyle bir bedel eldt; cdu· 
mezse ıh ı1le y1ıpılamıız ve aıtıı 
talebi aüşer. 
6 · Gayri meıı.ıkul kt'nd:s ne 
ih1l<' olunan kım e derh l ve 
~ v r l 1Lühıet 'ç:ude par•yı 
vernıezs ıhale k rarı fcrtho u 
n -ıık kend:s 11dcn evv l en 
) ü .. ek tt'kl,fte bu'u 1n kımse 
erı lmit oldu- u ped ij,. al 
i• ruı o'.urea oı:: , yn uu1uu 
m za: < t 'f 2 o 

ır.ş ::ı 'i Hilali a·hmer 
,, ksiltnıes · reisliği nd 
i =sa 1 
baş müciG:-fü -
ğünden: 

Trabzonun boztebe ·mevki. 
ind k' cımi cıvarında kabili 
n kil u.::J.'ık üuc yaptırılacak 
315 lıra 95 t.UrllŞ be~eli keşifli 
bekçi kuJü:>eı! :i-2·935 tari· 
b o wüsadıf snli 2ünü saat 
on c:o:ttc ihale ediln.ek üzre 
17 l Y35 tuıbıı:den ıhbucn 

yıımi gün müddetic açık ek· 
ı; ı ıt m< ge çı tr lmışl ,. . 

El.st tmeğe gır"celder ioşa
a ı;ler ndc ıh sas ,sahibi ol· 

l ... nL r<.sn i ve s:ka ıle ıs 

b..ct edece ıer V- ~3 lir.- ';o 
kL,l~ D cltllll:HUtt lt· 
minal cıkçasını inhif ... rJ. r 'ez· 
:ıcs.c~ yctıruış olu:. klndıı · 

istddıler ş2rtnamr.yi hergün 
görebılırler pılan ve kcııfaa. 
mt sıti bedeJs z olarak iobiaar 
ler ıdaresinden alabilirler . 

1- iV 

uru ot 
alt nacak 

~aıuı alma kcmiyonu 
r ya~etinden 

A -=Trabzon kıtaatı hayvan-
a tının ıhtiy~cı ıçin 49000 kilo 
kuru ot ülınacalıttır. 
B - Ş .. rtnimesı lu:r güo ko-
m"s7oodiı1 parasız olaıa okuna 
bU r 
D - Açık ve eksıltme ile n 
tın aıınacabr. 

E - Muvakkat temin.ıt /47 
Uriıldır. 

G - lsteldıleran 29- 1 9JS çar 
şıınba gu ü saat 15 den evve· 
kalede s .. tın ı.lmu komııyoou· 
namuracaatlan ıJaıı oluı:ıu1. 

l -'}, 

İLAN 
Trabzon sulhh.akimliiindeo 

müddei ıımet p . şa m•b•lle· 
ı nden kara Ahmet oğuUaraa 
d a Ah rıza ef endı İıtızı 

' z.mıye hanım ılc müddei 
ley hler ımeııret milballt sıad 
badıseher oğullarınduD aı.11 

oğıu yaşar ve rcfık.aı mıktat 

kııu batuı.1.cuk ve \Öhıct ve 
m.ilkbulcve aU.cywao ve niyazı 

ıaliah re 
y~ dim 
edelim 

- ~-------------------
müddetle r.ırltırrcaya çık rılıp 
en çok arttrrana inale edılir . 
iki ıhale a:-aaıodaki fark Ye 

geçen günler için yüzde beş· 
ten c3esa p olnaacak faiz ve di 
ger zararlar ayrıca hükme h~ 
cet ktı.lm .. ksızın memuriyetimiz 
ce lıcıdan tabsıl o~unur. 

• m dde ( 133) 
J:•)td r göyr' ineni uli yu 

k r(1;ı i_J·erıfen 16 2 935 ta-
r hnı de T a zon ıcra memurin 
ğuod. 'lW ışuu ılan ve ıöı 
terilen ar hrmrı .futnamefi 
daıres nde ı. t.J~c,,i• ilin olu 
ı:; ur, 

U2uusokıkta Şıfa Ecı 
ei karş•sında 266 ve 210 
rolu mağanılarıa bir ıe• 
ic&rı 15 1 935 tarı h indco iti 
ren oobeş gün müddetle 
zayeaeye çıkarılmı~hı ta 
rin 2 2 935 cuaıaı tesi 
ıut 14 de H•lali abıner 
siorh. ıLilte~ekkil koıııie1 
uuır .. c .... tları Hao olunur. 

2 - ~ 

pazarhkla 
ksıttme 

Satju ah.ua k 'lmib' ov .1 

dan 
A - Trabzon gun zoDUO 
ıenelık ıhtiyacı olan 800 

hk 8000 kilo un almac•kli 
B - Şrtasmeıi her güO 
misyor. da parasız ole.rıık 
na bılir. 
D - Aıtı : ma v~: eluitlll1 

zulıkladır. J. 
E - Muv .. kkat t,minat 6 
radar. 
G - lıleklilP-rİa /7 2 935 
'ienbe günü!saat oobeıdt~ 
•el kalede sıtın alma kodl 
r.una müuca&t)arı iJaool 

pazarlıkla a 
pa, ot, sanı 
TriJbzon gümrük ır.ılJ 
faza tabuı u sarın nl 
komisyonu ı eisliğiJJ 

l - Tabur ilatiyacı 
pazarlıkla 2220 kilo arpı 1 
kilo ku u ot ve ] 080 kilO 
mın satan alınacaktır. 1 
her zamın reiılıkten öt'' 
bilir. 
2 - iıteklılerin :::_4 1 9JS 
ıa•t 14 de muvakkat teııııt 
Jarale birlikte ta'!: ur kar• 
hında satın alma kom'syo' 
ıclmeleri ilin olunur. 

Ye zebra •e aziz ve o• 
aıleyhlerioe i me eyi 
müstereken tan tasarrufl 
da emvalı gayri menkult 
nin satılmtı k ıurctile f 
nnua izalesi hak"ıodaki 
aın cari mu)nkemeıinde 
deialeyhlerden f aruz ıoJ 
ı;nden bölükbaş o, lla 
mıktat ~ı.tı h.ıtuJcu~ ıle • 
ve kua a m"'t oğ arı• 
muhıttia öğıu ıul:f 
ikaroetg ~ 'ıl rının mechnlİ 
~c.. b' ~-- n mlar ... a çık 
davetlyr. bıll teolıi .,ıı 
tar~fından olveçhıle 
veriler~!. lo. c olu•" 
m lıkemece tebliğ-attan b 
uııulu uuh.ıkemelcri kauuO 
141 i maddeıi mücıD 
gu.:te ae Hane·~ toDlı 
karar veritmit vo mub•ıı, 
9-2 934 C'1martui saat 1 
tshk kı'ıf'Jm ış olduj'O 
ikametaihlarıuin meçhul 
duiu ~ 1ic1lrılt!a mübdi~Je1 
den E Jt ymaa ıehra ve b 
cuğı biızdt · n: ubık'0 
gelm-leri Vt V"' kaı;uoll 

vek.1 iÖsterm ·Itri akıi t 
de ıiyabeu mubak0 

dcvaa..t olurc .. ğı da 
makbuzur ı kı>im oJma1' 6 
•r.ı; ' ı ... n o ur\lr, 
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• 
Sa~ife. 3 

• ~aı~a~~~-~·· 
. L~f değil isbat ediyoruz 

v 
kurıı 

o 
1 f l r 1 · 'arırı;ı zın 93 l· hı-il< oı da~•anıklı, fovkaliidc iitii ıut"r, hiç ,olmaz. Jw;ı:rr• 'lıı.cmı oı nıiimküıı olıııavan safı yü.1 

~hrrl 'ırnı~lı:rı 1 
ir ııci vı· ıliki.i mubavy<'rolmak şartılı 17, 18, 19, 20, 2f, 22, 23, ". 

1 
25 liradır 

TULU hu-ıı;i l.uı :l.ırıudan 261in.ılan itibaren 441iraya kadar .. 31iradan 141ıraya 1-:ıdar hazır kıııııa, t !Liocler 

J LAR 

H ı:hır yerde ,ı,u/amoc/ıf. n zevhmı ok,,.r humrılnrı 
c k ) l T U L U Deposındu bulocoksınrz . 

ı f't:ru,,es ırreytlo.,.,d.:ı Sip'1ttt paz.arındaki 19 

um r lı B Ü Y Ü K D E P O YA bir 
T u .. om k reLI .,, dt1gil hakikati 
f'Ö't •meg-

• kn' ı-. . 

~-------------

Un mtJnakc -
sası 

S<ttın alma komi~' on 
uudan 

/\. A F I gelir · 

1 linn a kadar . 
ulacak ıı_. ız . 

~--

un münakasa 
Si 

A t~aı .ıon gcırnizoı u 'cin ~ 
tohrninen 2:tsoo lırolık 'JS 
ı n kilo urı alı 1ac l..tır. 
B-,aıt 1 m•ai h f:Ün honıia 

Sat Jn alnıa k omisv mu 
ri yc>uetjnden 

K ita gır nizor u'ı un ibtiyırcı 
ol~ n un muka veJuiain fub 
edılmui dolayı ı~ müter hb t 
nam ve huıtbına 597258 kilo 
un luıp .. Jı zarf usulde tekrar 
wünu.aa .. y .. konul1Lu§:ur. İba 
luı 5 2 935 r rıe. mua ıdıf 111& 
günü saat /5dedir evaaf ıerıiti 
nı anlamak iateycaler her ıüa 

) on 10 0 orak okurab'liı 
D-aıtuma ve duıltme ka -
1' ılı :z. .. rf usu/iledir. 
E-mı.vc /;, ıat t mİnGiı 21/S 
lıradır. 

G-ıef•lrli/erin 16 • = lrdrıan 
935 •alı jÜnii aaat 15 den 
ev"fi l clu'e •atın alma lıo • 
mİ•,or.ura tnrircco t rrı jön 
o' 11 ır · 4 4 

İLAN 
V Ha) t~t ıdare lıeyetın 
d~o : ~ 

Kaz.uç verğisınden borcu 
olan 433 lira 61 kuıu,u ka-
nunda yaııJa kuru~ da ve ıh tar 
name ılede iÖ}lterilen müddet 
ıçınde •ermryen ıımetpııa 
mıballcaındcn kaba Oilu ab -
met çuu~uo kavak meydan 
mahı Jıu.nde ui tu fı )O 
yeaarı mabmath ogJu ahmet 
•eru,Jcra ve baz o karaca al 
o~lu baun bahçeJerı ve arkı: 
ve Ct>:phcıı yol ılc çevrılmıı 
50 lua kı) meta ıııukayyetlı bır 
•'ip hane alanı t b 11 c::mval 
k.aou11uDuo on uçüncu m dd 
ıı e 

mucı ıııce 1 giıu1ndeo 
ıttbarca :lO ~ ~ uddt.tJe 
eçı\ 1••tırm Y çıkarılmıqtrr 
1 

lt c:r r. Vı ayLt ıcarc bl'ye 
t ne i mc ri liu olun11r. .. 

lU a-
'<ın .. ,ortı 

ı 11 ı. 

• p 
ç 

t D lınıt 

l- "' v, 

ı ı~ tıyıcı 

n pa • 

nı s l er gün l v 
as z o u a .,,hr 

e 1 s .. 
a..t tem ali 

Ye ha!cJe ııtırak ed~cel&Jeria 
•)llİiÜDYe Hatta temiaatlarile 
ve teklif mektüpJerile birlıkte 
karı a!&kcrr aatıa alma komit 
yoııuna_nıur~caatları iJAa olu- · 
uur. 3 - 4 

sığır eti eksilt-
mesi 

SatınaJma kı>misvo -
,/ 

nundan : 
A - Trabzon garnizoo11 için 
tahminen 4400 liralık 40000 
kilo aıitr eti alı•acaktır. 
B - cıartaameai her iÜD ko-
m11yooda parasız olarak oku-
nabılır. 

D - A;ık arttırm Ye ekıilt 
me ıle ıbale y•pılacaktır. 
E muvakkat temıoah 360 
ı radır 

G - ıatcidilerin is ikinci ki 
Lun 935 salı günü saat /5 den 
e\ vtl kaltde ı .. tınaJma komia 
)<D&.11a mCric.aatJara 4-4 

un münaka 
~c.'1~ 1 

tıu ~ı na I~ou~j~,onu 
,/ 

rn a~Ptındt·n 
Aı tv n : vaL ti muıyeniade 

k P l r.a t f a t aiı bi zuhur etmi· 
Yf'n Artvin bucut tabuıuDun 
l OC 00 kıl o unu yeniden bir 

v çirıı c par.arlıkla aatın alana 
C tır. Artırma ekıtme 26 
K ~ U"US nı 935 t.rıbine iDii· 

aadıf Cumarhıı g6n6 ıı at 14 
de Aı tvıııdeı artırma eka·ltmc 
komis. uounca krlıaacP;ı Ye ılk 
t ·u t 1887 lı'a !O lıu uş 

~ Q!W ~. 4-4 

,, • .J. # ._ •• ' , : ~ • 

r . " - . , ~--.. . ' 

• 
( 

Br yanh.1 vt> Cocuk/, ra h ::rr v ısm rlama , 
fer CPŞ t Af AN TOLA R • 

KIZ mc rl.c /..el. J.i end"kolar . i al.lıd olc/ufunu 
:a;,ut ed11ne mükaf cı v r ! 

Eı ı;oİ cins 'azır PL ltolc.r kır scd o mı) c n 

p r.:luf:/eı: emperm• abl • 

TER zı le l}C:Z.ltrol nar te>ptGtı ve porc lu r de 

görülmemi, ucuzluk . 

Tüccar Terzi OSMAr NURi üessesesi 
Tecrübelerle anlaşılmıştır ki. en t•k Kumaş çrşıtl( rini en Ucuz 

Fjatlcrle ''e en yüksek 1''erz1Jık SRn·, til · Geyin~1ek ibtiy:-cınızı 
emniyetle temin cdeceginiz MÜESSESED~R .... 

Yeni gelen SON MODA KnMAŞ QEŞİTL.ERi· 
MİZİ lütfen görünüz ... Mubtf'r< nı müşterilerinıiz;R İHifadPsine 
arzettiğimiz Jsmaralma Kostüm fiatleri : 2 4 , 2 6 VE 2 8 
liraya en zarif biçiıqjerde K ostüml~r inıaJ etınekte) iz . Hazır f'lbise 
Çf"Şitlerımi in Fiatlerinde de aynı d< re•·ede Ucuzluk '~ardır .. 

Taksit muamelesi Yapılmaktadır. 
ADRES : KundPracılar caddt~~inde Kazaz AhdcJlhaliın zade 
OSMAN NUFfİ Tüccar Terzi. TRABZON ---· -~!J ~:.f~?JIE~E 

un münaka-
sası 

satın alma komisyonu 
riyaıetjneen 

Kara ıarni 
zocu••• nkhada mütablaidia 
ifaola•a•amaaıdaa fubedilea 
U• •uka•eJeaa•ca.tadea •ü 
talalaid bekıyui olan 487258 
kıl o ua mih hhit aam n he· 
aabiaa olarak aç.k ekıiltme 
ile aatıa alıaacakbr. ihaleai 2 
kici kiaua 935 ıalı aüni salı 
14 dedır evrak ıeraıtuc aDta. 
m&k iıte)'ealuıa her güa Ye 

bale)e İtitırak edccekierın cıe 

bcllı iÜD •e autta tt:minatla-
rıle bırJikte karı ırıltın alma 
komİı) onunamuracaatJan i.ia 
o'ulur. 3 · 4 

Kiralık ev 
Gübtfe ve den ze ka '' 

Taksım cades nde d6ıt oda 
bir aalon üıt katta ıki oda 
bir na-.tbak bir aa'oı:ı alt kat 
ta, kuyulu Ye üç tabçtlı bir e• 
müaait, feraitle kiralıkdır. aör 
mek ve tutmak ~ iıtiyealerın 
m•y:bnd:. ( Arıf AkyOı ) e J 
mG•!'c:-atlar1. 1 -10 

Gayrı menkul müzay~desi 
Maballeai Nevi M.N K.M L T. 

Kemerkaya ıumaıtklı meıcit hane 5 400 M. 
Esvak sıra mğ zalar fevkani tı.htani ~30 .;GOO f. 

iriİr m ~aza 
• « " J 11 3?.00 

3000 
3 co 
JOOO 

150 

» 
• " ., n 225 • 

• " ,, 231 
" " " " 229 " iılıeoder paşa acem oglu h ne 4 73 m. 

muhidin zr>vtin k ., 134 1450 E, 
DEFTERDARLIKT4 • • 

Y ı.ı'tar:hpıılı ~PY'' m n tu •tı:ı n:i 1 k:f~tl.!rı p jHı pıraile 
15 gün müddetle müzayedeye çık rılrtt şt r.talıpo'11nl •rın yüzde 7 ı 
diozito akçalariyl e bi l lcte ihale gj Ü ola o 24- 1 935 perıen be 
günü defterdarJıkda toplaDc k k o iıyonı mnracaatları. 4 4 

----------- --- -----------
Sade Yeğ 

temdit 
Satın alma komisyonu 

rıvast'tınden 

E~ıu ·um f&roiıonunuc se· 
nelik ibt'yacı o' 10 sade yağı· 
na taJıp zuhur ftınediğiaden 
açık ekıiltmeıi 1o i'ÜD. uutıl 
mıttır. ibaleai 2o 1 935 pnzar 
ıüoü ıaat 1~ dedir. taliplerin 
bin yüı yirmi lira temın;,tlni· 
le birhlltc uzu umda K O aa• 
tıo aılma komıayoou::~ mu•:ıo. 

••ıtla11 ;JAa o1unur, 

galve izli tel 
emaidi 

Sut.n alma komil"vonu · 
riyasetindt'n 

E zuru"D lo 1 935 de aıüna 
kasas ol n 15000 kilo galve• 
nızlı tele hl p ç kmed gıodan 
mün .. kas~111 lo güa dnba ıem 
dıt edıım · ştir. T ulıpl,rin tt.üra 
k s gliaü olao ~ 0 . ı 935 pcr 
fCm~c günU aa t onda Erzu 
rurn Ko. ı ttn alma komiıyo, 
nuo cıur~crr tla~ı iJio olunu,. 

2-~ 

\ 
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' .. 

arslan Marka lerimiz · • 
1 

aiğer astiklerin fevkindedir. 
Taşradan verilen siparişler· ür' t le gö derilir. 

KULAK· URUN·BOÖAZ 
MÜTEHASSISI 

Ba Y S a i t E s a t 
Muayenehanesini 

Semercilerbaşında 

HALK ECZANESi 
Us tüne taş;mıştı r . 

Hasfal.rın1 HER GÜN Kabul edPr 

. - _, ______________________ _ 
~S52~EES~SS~~~~~E~~a~• 
!Ii 
ın , 
lii Tuh3tiye mağa zası 

o A· 

~ Metanet. Znafet " ' Henklnin i ıı -olnıamıı.ile tanın· 
!-!] uıış harir 1iını1et fahnkası ipek lıl eri 1 rahzon Ye ha-
ij \'alı~i uJoUnJ ~~tı~ )f'Jni zi~ an t Pd f'n]ı:>r ht>r şcv1n Pn 

·-] ucuz ve P.n ~a~laıu1n ı hulu rlr l'ıC'arctlıanernizde her il D(\i tuld ı )f' fantc;z i nıanıfatura Pşya~ı: 

ffJ MANTOLUK, ROPLUK, KA.DIN 
j!J K~MAŞLA~I, vORAP, F~NILA, IT! .GOMLK, Pl.JAMA VE SAiRE ... , 

(Jjen son moda Krep Trabzon 
!11 
ır .. JJ 

EN ucuz Fİ'l'A TL.ARLA 
SATILMKTDIR 

~ Her Çf'Şi t parfünıöı j. Lo~~ o .. , L• vanta. pu<lra, krf m 

~Ucuzluk Sağlamlı'< Temiz boya 
rIJ 
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MATBAA ve GAZE T • 
1 

UZUNSOKAK KO AK CAMİİ KA ı 
YNINDKi YENİ YUVASI 

MATBA İŞLERİ 
R••D>İ dairelere , müusue!t>re., bn~tlara, tüccarlara, 

tidutlff• ait htr ÇfŞİt dt!t~r, ccltel, nu;I ~uı, çek, zarf 
kiiıt ~atlıld1rı Lutvizit usıire uı gfü.el tekil ve en 
•yıun fiy_atJula bı ııhr ve ciltlel!İr • 

. 
TELG AF 

iN A , POLİS KARAKOLU 
TAŞI ,,MiŞTIR. 

VENİVOL 
İsted ğr n iz ka dar sizin için verimli ohn• ja çalışacak 

Halk ve Memleket için çok verimli olması içio, içinizden 
grçen anu ve ailelderi de ıiıden bekliye.cektir. 

1 ~ Uzak yerlerden Yıerilea ıipariıler hl men yapılar ve 
,..~- cönderilir . 

ADRES i 
YENİ YOL 

TRABZON 
Şahsiyata ıl şmiyen , CE mi yet Jç1n fi ydalı olı n hiiUin 

dfük le ıe YENlYOL·uo ıütunlau açıktır . 

r.:J-1~---------------------------~~-,:e:~:a:s::z~rr-:.-~-5 :,:=:~:=::::_~::::::-_________ = ____ ,_
2

_, ___ • __ sa_, ______ .....,.. 

M Ctea+ F 

Bu akşam yıldızda sen(·nin en büyük fiıimlerinden 
KiNG KONG 

Yıldız · sinemasında büyük muvaff ~kıyetlerre alKışlar arasında 
tevam ediyor gidin;z, gÖrÜrlÜZ, dostlarınıza haber veriniz. 




