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Tütünlerimiz 
Bu y1l çok iyidir~ i~tek

lllerde çoktur 
Ç ~ı m• - ÇPfmecle bil 

ha .. a alafalı na/tiye.inde bu 
yıl Udünlerin vaziyeti fevka
ldtle •yiJir lcırma omelı) ui 
laararctle Jeoam etme~tedir 
laaoaların aıcalc 6İtme•i tütün 

l•rin •arama11na çolı yardım 
•tmıelr.tedir . Tütünler ~ ç"n 
,ıllara 66re •rltenden yakın
dır yoprolt.lar temamile alın· 
mıı olecoletır t6tünler hep 
dinç tarlalara di6ilditi ic ·n 
çoi t•miz ue pek nefia yei;,. 

meleteJır bu yıl relıölte yarı 
,araya tlüımüıtür bütün ka· 
aatlan alınacale tütün 300 
bin ltiloyu 6•fmiyecefi anla
fılmolıtadır alıcılar iateltlidir 
ınalat•lil Aumpanya meTıur· 
ları t61iınleri ıimdiden gez· 
meye oe yazmaya ba,lamıı· 

Tayyare 
P.yankosu 
latanbul - On ycdırci 

t•rtip d6rdüncü lceş dide lıu· 
ydlt ileramiye lcazanan No.lcr 
l ~02 l no yirmi be, bi,.. lira 

13641 no. d6rt bin lira 9712 
itt; bin lir" 3.360 no. ilcı bin 
lira 19102 no. no bin lira 
1421 no iki bin lira 13450 
no bin lira kazandılar . 

Amortıler 55 ve 56 dir. 

Şimdiye kadar 
Bildirmemiş 

Cencv,e - Sovyf't Ruıya 
nan milletler cemiyeti heyeti 
amamuıunu eylül içtımai it;in 
namaetlitini ko 11ı.'uju rıuay t 
lerinin çrkmcaı üzuerıne ıav·c 
re t•lrof i•:m11 mille ler c '. 
miYcti ıu U?I kat plitini Sov· ,.l Ru yadan ne r ımı nede 

laaıa~f ıımdıye kadar h 'ç bir 
•amı~et(ık olmamıı oldutarıu 
ltildırmdıted1r • 

Girmesini 
Munetmış 
Berlin - Alman ıatihba

rat boruıunın bıldirditine gö 
r• Sooyd hukiımeti Alman 
irleina menaap Rualara yardı 
lllı it;in Alman7ada toplanan 
(oka~amrıJı) Ruıyaya girm• 
aini meta etmiıtır Alman ga 
&del•rİ bo memnuniyet lcara
rcnı tl•rin bir teeaıurle lıur,ı 
l1111mı,le1rflır • 

Avusturya 
Almanya 

Ordularının müşterek 

hatıralarından 

Berlin - Avuıtury ı or c· u 
sunu H ndenburgın ceaıze 
muaaımınde temıil etmit olan 
ceneral prenı Schonburı avu· 
ıtury;n•n Berlin ıefirine bir 

mektup göndererek nat.oaal 
ıeitunga y•pmıı olduiu rauli
katın bu g; zete tarafından 

terif edilmiı olmı a na teeaıuf 

etmit bu mulikat eıa11ıada 

lutiyen ıiyaıete temaa etme· 
dıiioi ve ancak Avusturya 
Alman orduıunun müı•erek 
hatıraların dan bı bsettiiinin 
bildirm ştir . 

M. Mossolinle 
Görüşecek 

Viyana - Haoaa ojanaı 
ndara Boı oc maouini M 
Srorlaenber• halı hazırda ro 

ma yakınında kauup karmu, 

olan avu•turya ••nçlerinin 
kanıp/arını ziyaret etmelı 
üzere nagıhami• aarette roma 
ya muteueccıhen laarelcet et-

m ·ı tir ) alnız • yaıi muhalil 
mum•İ eyla baı oelcil iti Sc
h zchniııgın romayi reamen 
ziyaretını ihzar etme/c üz" 
M Mo .. o mi iled.ı görüıcce• 
ıinıde temin etme/etedir • 

Japonya 
Rus yadan 

Bir şey koparamıyacak 
Moakova Japon oe 

mancurı memurlarc tarafın· 

dan ıarlcı Çınde Jemir yolu

na karıı yapılan taarruzlara 
ua Sovyd Ruıyaya ltarıı ya· 
pılan tahrikata otrilmiı alan 

vnıat oe ıumulden baha eden 

ızuutia 6 :ızet~•İ bütün taar· 
rur.ların gayeıi ıarlc clemir 

:> ollarrnı ucuzca •atın alabil

mek ıfİn ıovyet ruıya üzerin 
de bir taziyet y pmak oldu. 

funu yazmakta ue biiiiin ba 
maneoraların biııiin eaki mcı• 
n•uralar gıbi tam bir ca/came 

te mahkum oldutrınu ildoe 

•>{emektedir. Fraoda •azet•· 
,; japonya kamandarları ma
hafıli bir takim a:ıntojlarla 
aovyat ruıyadan hif bir ı•y 
kopariyamiyacalılarmı yaz· 
maletotlır • 

Almanyanın 
Avusturya ile Almanya 

arasında ki itılafı 

Londra - AlmanyaJa lıi 
Aouatarya lt!yiaalarının leah· 
nidt!11 baha eden timea 6a:t.e· 
teai bu tetbiri Almanyanın 

Avusturya ile Almanya ara· 
•ındaki ihtilaf ubeplerini 
azaltmak arzaaanabir delil 
adetmektedir timeı diyor ki 
aöztle ltalmıyacak bir hare· 
lıet olmalc ıartile ba hal me · 
mnuniyet boıtır ve bu yüzden 
M. Fan Papen oiyanada ihti· 
mal daha az bariclane bir 
aurette lcarıılantJıcaktır . 

Almanya 
Bir itilafnamenin mu~a 

keresine devam etmeye 

karar vermiş 

Londra - Kombiye hak· 
•ında tliin berlinde bir itilaf· 
nam• imaalanmııtır. bu itilaf 
name olmonlarını İng ·1tere o• 
imparatorlultla yap -:ıcakları 

muba-veaların tediyeaini tan. 
zım •1lemelctedir ıtlldfname 
20 afaatoata meri)'ctc 6İr•· 
celıtir itildlname burada lıir 
talcım tenllitleri mucup olma· 
ltta o• Almflll fırmaların1 
balcayaJtı kalan bof ularının 
taıuiyHİ İfİn mukabtlınc ıa
ı~ıl bq{unm,.•ı arzu ed:lmek
te ıdi bınaen aleyh hüJdımet 
ha bakayanın taıf iye.ine Jca
dar muzalıereııne deoam e:~ 

meye karar vermiıtır • 

Dıt•r taraftan MemchH· 
ter Pamalc ımalatan lcri tüc
carlar il• ıhracatcılar dfın 

toplanaralı itılaf namenın Hki 
borflarını taıfıyesi lauauiun· 

da hıf bir hulama ılattua etme 
meaıni hoınut•uzlukla ko.rıı· 

lanmı,Lar ue ıu kararı uer· 
mı,lerdır Almanya ihraf 

edılmek üzef'e yapılan doku· 
ma i,lcrı Lomt;a •h1rede dur 

duracak oe Alman itlaalatcı· 

larının ıngili~ tüccarlarına 

olan tuccı:ırı borc;ları mP.ıeleai 

taoaz.z.uh etmedikt;e Alman· 
yaya yeniden hif bir aatıı 
yapılmıyacaktır • 

Askerler 
M. Hıtlere ne diyecek 

Berlin - Milli madafaa 
nazırının emri reomiaile ban 
dan h6yl• aalıerler M. hitler• 
laitap •d•rlc•n mcin /ular•r 
fl~•celılerdir • 

Lim~n 
VE 

Transit 
İşlerini bekliyor 

_ ) 

Avusturya 
Hadi elerini terıjp eden 

ler hudut harıci 
olacilklar 

Viyana - Baıvekil mua· 
e1ini prenH• Marhemberıı ga 
zdeci/ere beyanatında demiı 
tirki hükumet memleketin 
dahili ıulhunu tehdit ~den 
tedıİ.ffİ t;delerini merhamet
ıi.r.ce imha etmeğe vekil h:t· 
lerciliti temizlemefe katiyen 
azmetmiıtcr feci Avuaturya 
ho.diıelerini tntip edenlerin 

Jıuclııtlarimız.ın hı.<r cında ol
cluklıırı ue 6ayet barız. olan 
Alman Lekeai kottu,an nazir 
lerin çarrthif mÜ•t:demelerine 
iıtiralc etmiı oldukları tahak 
lıuk etmektedir Pren• Star· 
hemberg aon ha iıaeler Hua• 

11nda İtalyanın yardamınclan 

baha cJertık dem ·ıtirki İtalya 
nın doatane yardımını aıla 

unutmayacağız . 

Denizli halkevini:ı 40 
kişilik bir gezin ti i 
Acı payam Denir.ii ha· 

lkeoi menıuplar ından 40 ki· 
ıılilı bir heyet dün taua•tanı 
bura)'a ııelmiıler ue ,ehir dı· 
,ında lcarıılananmıılarpır . 

Cumhuriyet meydanında 

laalkeui .~andoıu akıama ko.· 
dar halka mu ıtelıl part;alar 
Jınldmiıtir 6 c~ büyüle bir 
meyclana ku ulan •~hnede 

iatildal ue h m metin oflu 
piyeılerl oynanmııtır. ıeyirci 

olarak bin ıki yu.z ki,i bulun 
muıtur Acı payam halkı bu 
ıeyahattan t;ok memnundur. 

Bu gün altmı, çocuk aıin 
ıet editmiıtir . 

15 ağu tosta 
açılacak 

Moskova - Fatih Rifkı 
ve Yıkup Kadri beyler Ode
saya gelm ş erd Moskovad:ı 
on bet agusto.it 1 ı:çılacak 

olan mubarrırler kongres'ne 
iıtirak edeceklerdır . 

Teşekkür 
Biraderimiz Nemli Zlde 

Mehmet Salıb ef eodinio Yefati 
ll'Ünasebetile g ; rek biııat 
cenaze merasımıne iştirak 
edea ve ge.,.ek tahriren beya· 
nı taziyette bu uoan zevata 
ayrı ayrı trşeküre tee11ürü· 
müz mani olduğundan mub· 
terem gazete iz·u tevesıunu 

rica ederız efendim. 
Nemli Zade 

Sabri Kıptaa 



SlHIFA 2 

lranda Mali 
vaziyet 

lran Mılli Bankas, : 19 28 
aeaeainde ( 20,000 ooo ) riyal 
ıermaye ile teıkil ed im· §tir 
evYel emirde her nekadar 
Banka Şahi miimeaae11nıa 

reka be tı karıuıu 1da kahnit · 
ıada bununlaberaber pek az 
ı.aaaada umumun ıtimadint 

kazanmaya muvaffak olarak 
lranın muhtel f ı:oktalannda 
3o Şube teaı etm"ıtir. 
J3111Jl2 ( 193 1933 ) sene· 
aiade iı~u Baaka aleyhıne 
bir takım yanlış ve mubalağalı 
haberler ıuyu bulmuşsada 
DeYletia ve mubtebf ehab 
tabakaılDID bu M Uı B.nkaya 
katfU iÖlterdığı l1timat Hye• 
aıade rekıblerın uyduıdık!erı 
•ızir neırıyat suya Q uımuş 

Milli Ban o devreyı·de keadı 
lehine o!&rak kat etmış Mez· 
lr ür ıeae biiançoıuoda iÖrw 
dl*8 veçhile [),~98,Jb7 J rıyal 
kir t~mla etm ştar. bu ıureUe 
aabak Bank umum müdiırü · 
alo yola.z ha eıu.t erı anı 

Jlkaelmoktea allkotamıyarak 

bilyllk terakkıier elde emıf tır 
l2 11fead 1310 tarılali tas 

tip olUllaa para _ .aauaa m'-• 
cıbiDce eyra&ınaktıye ıhı&cı 
J4&llf öaakaa li ıhtıyarın vera· 
lmit ye taar F e Tcraa1ı. 'Jil oe 
Batl&ama •••luı te vile çı· 
karudııi baakaol! u- bihtin 
balk t.r-.faadau aıuao11kabul 
ye bii7ük rağbeuc: Karıilamlf 
tır. Sankaaaa pıy&•~Y• çıkar· 
cbiı yekfıll öaDKAOl mlktarı 

Deımab. ı jJ2 kiowıevvei JJJ$.J 

tarıDiııGe ( 'JB,6~8,45o raya!) 
bllll& llld&bd ÖaakaDID .6 O~ 

31l,6Z6 kil•üt mcalı.uıtit 
İiltİJ•b bulunmakta idı MıUi 

baakaal!l l.3/o f• ıeaea ne 
maarea 1311 ıuea1• vu1yc.b 
daha eyi o up bu eylik z rdeki 
rakamiarla ım.etce .Waı ima· 
ktacür. 13.o de heubıcara 
mıktarı 9911 emanet ve taı 
nlf mıktuı 19o2 iken 1311 cıe 
heıabıcarı /3506 eman t ve 
taıllarıüf hesabı yeki 11 3466 

,.. •ut .&•ut•ut 
baakaaıa ıki tene zarfındaki 
t~rekluyatı : 

Suoa Yar 

YENi L 
Pazarte~ı Per§I mhe 

Günleri Çıkar 
Me.thaa oe iJa elaarıe•i 

Uaıın •oltalı 
tz-elfral: 7 rabzon· Yenıyo' 

ABO E 
s.n.lifi 500, Altı a, lıtı 
300, 6f Ayl&11 17'1 kar'tıf 

NUSHASl 
4 Kuruştur . 

B•Ai nialtaia ıo lı•aıtar. 
J"1ın aatuı 1 ö ,.,,,,,,., 
RelclG.:ıar pazarlıla 

tallitlir . 

YENi YOL 

Afkan istikla
nır yıl dönümü 
Miinas hetıJe lokatlıyao 

ötelınde bir 11\'-&re 
verilecektir 

l•hrıbul - Yirmi afu• · 
to• pozarfesi 6fı 11i Alwarr 
i.tiklô.lın111 yıl dön(ımiıne te· 

•otlüf etfitinden o aAıam ••· 
faret taro.lıncl~n Tralırada 

Tolıatlıyan ötelinde bir •uoa• 
re uerileceldir . 

lngilterenin 
Yeni ordu 

Tqkilatı neler yapacak 
Londra - ~ople g;zete· 

ıi iuıibz orduıu11ua mllbim 
ıurette tenıık edilmekte oldu 
junu yazarak diyorki: Vater· 
loo muharebeaiod.enbeıi iı gi· 

liz ordusunda b• tlerece- mll· 
bim te11aıkat yapılm~mııtJr 
bundan böyle her piyade bYa 

ıı dört taburdan mil ekkep 

ola cakbr bunları• bıri •iır 

tabur ve diger üçü hafıf tabur 
ıımıni taııyacaklardar ajır 

taburDn büyük capta mitrıl· 

yozları ve • perl• içiD bav•n 
topları buhaaacakbr il.afd ta· 
burlar iae IQD medel ~mo· 
tik ttifenldere ea t.:a,ok upta 

ve bit kızı tarahlld• k11llam. 
labiltcek mitıolf oaleda; •ilq1· 

1 

blıez olı-eıkbr dije• tsraftaa 
topcu tamamittt ilaliDaJqbtı • 
lacak ve 3,7 pıa.mk lovitzı s 
lerle tecbız editec'ektir aynı 
zemanda iıtilıka" kataabma 

kama ve kürekleri de ka14ı· 
ralacak ve yerlerıne tülellerde 

kullanılmaya bıtlıatlan oto 
motik kazmalar ve benzin Ye 

ya petrolle ifliyea mıla n ki 
kurek!er ık.me ec:h.lec.-ktir . 

bu auretle fimJiki Ye ı tle 

bir b~f da y pdahilıceJa top 
ca me,,l.Ü•ri bir aut qincle 
açtlabilecektiı 

Amerıkanın tanınmıı 
avukatlarından 

M. Samuel 
Nev) ok - Ameı ikanın 

tanınmıt Hukatlarıadın M. 
Sımuel unterma.yer bütüa ya· 
hudi atletlerıne h taben aepe 

ttıii mektupte yabuc1i atletleri 
Berlia ol mp',atlerine iıt'rak 
edtcek olan Amerıkan takıma 
ıirmrmeye davet ~tmek.teclir 

TASHİH 
26 temmul 934 perıe•he 

ve I952 ıay Dl1%d• ikhıci la· 
laifamiıde lratHQ huici·tica· 
reti ıltrada' fOI& laatl•n .auta• 
auıua11 yedim çi aat..oda ki 
(17000) kilomett. 01"4 ikea 
1700 olmuıt• tum~ qluu. 

IR~IKAL 
Bir kaç aydu-beri r.laat· 

aıw f>ulunaİI Nemli zade Me•• 
met Sahil hey irtihal etm•t , 
cenazesi lla lralabahk bir 
eemaatla .m.dear kaldmlarak 
namaz• tavanlı cımiinde Julıa 
takt•n ıonra yeaicuma kabri• 
bnına tevdi edilmiştir . 

Ail~ıi erklnına bey•nı ta· 
ziyet eyleriz • 

Herk~si acındıracak 

BiR ZİYA 
Abdurrahman efendinin 

Ziya ••m le anılaa ve: tandan 
Yunue •• Z ya B evvel ki 
aqım evi~de ana1zıa tözleri· 
ni ciüayay• kapadıia dla ıa· 
balı ac. birı lıaber olarak or· 
talıja yayıhmfbr • 

G ar, ıanaız olın ve çok 
iyi, ço!ııı t•miz kalplilitile ta· 
ammıı ve:- evüm:ı bulunan 

Zi1••~ M. ani i üaaü muhitte 
cleria bir tuessiirie b.r.ftlaa· 
mıt. Z•,.aıa ıiyaına acımayan 

&almamafbr .eenazeıi çok ka· 
-Jabahk bir i:"-l••t marifetile 
eTiadea kaldai'ı1-rak aama&ı 

ortabıaar camtiade kıhaôaktaa 

ıaonra biitüa '9•disioi aaıyan 
ye nwa ee.U.tm f8zyaflm'I 

araiaadaa illlni katad'atıuua• 
dak eDtöl llıedfeaiae tevdi 
eJil•ittir • 

Ailtti 6tklama be1afft ta• 
aiyet *dett a • 

Odun 
• 

münakasası 
Vilayet daimi eucii· 

ttıeninden ; 
Mealeket butaaeaiae ••k 

tazı 60 ilA 80' lıia kilo oclu 
• mGukaıaya koıauld• l-9 -

934 üribine mfia)t. cam..,. 

teli ılaü ıMıt OD dlrtte ilıale 

oluaacakbr -telilder ·n kanat 
ftlilıalarile •ılAyet daimi en· 

cl•Dİlııe- DlCll&eaatıan illa 
o~ur • f ı.o-IV 

Kapah Odı1·• n 
Z4'rfla u 

müdakasası 
Satın alma konıisy,onu 

riyasetindt-n 
Bayburtaki kıtat için bir 

ıeaaelik Ye 196000 kilo odan 
kıpala urfiaa al&aakaıaıa ko• 

Almuılv ilaale l eyli\ 984 
e11mısıtea 1&al Ha 9 da ya· 
palacak~, ilk t .. ~t Joe8 
liıaclar ı.P;p••~ ıartaameyl 
16.•,aek ~' _, pa lro11la· 
ıo.• maı~a..- ittir•k 
•aalderia •••nı-a •afatta 
ııdlanaa ktuüu.'• •~rmelerl 
ilb ohuaur • 

Kayit ve ka 
hak1tımM 

ErJ~el Orta Me 
MiidürJüii• •en 

Veklleti celilenin mir 
Mekt-ebimiz 1934 Apat 
2o nci Pazarteı' pi a 
tafebe kayıt Ye li:ahlit m 

hııiae >J>•ı'-*•lltır: 
ı- Mektebimızia 1 mci 
kay.t ve lrabllk>tldilete 
melrıtepı GNıziiMJet tuclı 

eıi HüYiyet cllzlluı, 4 
fotogrd 'lıbhet f89or 
ı hadetaamui ile • 
birlikte olarak mlrac 
eliClirler 
2 - 194J - 1934 .el 
Eylut melaiyet am1 
Eylültlll' bitüacl cfl•••tııliaT. 
baılayıcık Ye 2o di P 
ııan bıtetektrr. 
3 - Sınıf lkillal 116tı1alt 
lu,bat iilitilaa.6riıM U 
camaıten fll•I MI 
2s 81ıtı ~tm'f' 
yet Mr*etiİr-
4 leyi 1aeaea.t Dılıl .... 

imtibalan 4o _,..il 
Dil ,apaiffaktB' 
S tT,.tri• ...... _.. 
Dl odc8'eN ~-~lltal"1 



~NIYOL 3 SAHiFE 

Erzak münakasası 
Satın aJma komisi' onu riyasPtindPn 

Kan kı:ııl çakca.k hudut katat;nın senelik ihtiyacı olan 9 
kalem er:ıak ttçık ekıiltmeye ~onulo..ıuştur er:ıakn1 ciaıi miktara 
ilk teminatı ihale gönü ı atı afağı yazılmıştır istekliler ıutna
meyi öjrenmek üzere her gün ve ibal.enin tam nktinde mura· 
caatlart ılan olunur. 

Cinıi kilo ilk Teminati ibal~ günü Hati 
lira kuruş 

Sabun 2700 106 25 22 8 934 9 
Kuru üzüm 3250 79 So " \4 
Buiur :o 000 225 00 23 8 934 9 
Nohut 8000 84 00 " 14 
Kuru fHalya 12000 1'16 00 .:s 8 934 !I 
Mercimek 6000 67 45 " 

14 
Kuru ıuian 4000 45 00 26 5.934 9 
ŞJıer 3600 63 00 ., 14 
Çay iluyüz yirmi ~üz y'rmi 66 21 8 934 9 

motör tamir 

ve telvini 

münakasası 
Muhafaza tabur kuman 

danlığından : 

Tabur~ ait 58 11yılı te· 
rauut moU~rünün kamara ve 

ra11zalu1 mevcut ılk keıfe gö 
re tadıl Ye iıl_.h ettirilecek 
Ye motör boyattmlıcaktır . 

il-iV 

Dana, arpa, 
saman, odurı 
münakasası 
Erzincan !Prom mües 

sesesi müdürlüğünden: 

Soo adet Dana, Soooo ki· 
lo upa, 70000 kilo atman Ye 
35000 k. 'o odun .ahnac•kbr. 

Şartnamfleri müeu .. ıe mü· 
düriyetiodedir. Talip olan pey 
alı çalariJe birhkte 21 8 9 .. 4 
ıali ihale fiinü11de aaat on 
dörtde Erzincan belediye dai. 
reııne gelmeleri illa olunur. 

11-IV 

Satılık hane 

Ekıiltme ve ihale 21 •iu· 
ıtoı 934 aali günü Hat 14 de 
Tabur karargihında m6teıek 
kil ıabn alma komiıyonunda 
J•palacaktır. iıtelrbluin o gün 

de komiıyonca tanrlanmıı ff •cı Jıa•ım ınala.llu 'ntle 
tamir Ye tdvin bedelinin ~ botlram ıi.&erin• 6~ lıat lcdr· 
7 ,5 olaa yedi lira muvakkat wir bir laane •atlılı. oltlatan· 
temiaat paralarile komiıyoaa tlo.n taliplerin aoalıat Kemal 
•_•_ra_c_at_la_r_ı_. ___ ,::11:.:.l-_:l,.:V __ _:b~eye müracaatlara. U-1~ 

Erzak vesaire münakasası 
Cıaıi Kilo 

kamır 2000 
Patetiı ~oooa 
Soiaa 1399~ 
Notaut 1 M .2000 
ercımek ı 5000 

K. fuulya Soooo 
ZeyttıD taDtıi J;2 s 
Kua 6ztıaı 7~00 
Parinç ı Sooo 
Buliur 300 oo 
S rke 1600 .s.... 64800 
Ot 

90000 
Guyaia ~200 
Tuz 

20000 
Zeytin Yilİİ lıoo 
Saban 6000 
Şeker 7800 
Arpa 120000 
Un 348000 

Odun 9ıoooo 
Erimif ude 
Yaiı 1 Jooo 

Lira K. 
3 
45 
31 So 
89 

102 
115 
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190 

285 
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Ş.ıtın alma komıs} onu riyasetinden 

. Trabzon alayının lenelık yirmi iki kalem erıalı. ye yem ibti
tayacı miDakuaya lroaulm~ıtur cinı ve miktarlariyle ılk temillat· 
tara Ye mtlaakaıa aıable ıhale gün ve ıaatlara yukanda yazıl
•tnr ~eldaler ıartnameleriuı a-örmek ıçia her gwa ve •inaka· 
•&ya llfeeelder t•raıt dahilinde ihale ıOai Ye Matuıcla komıi. 
1••t11R1a milıacaat •tmeleri ili 11 oluaur • U iV 

iLAN 
Trabzon icra m'murluğun

den : 
Açık artarma ile paraya 

çevrilt:cek gayıi menkulun ne 
01duiu. 

326 Din tarib ve 189 ve 
l9o ve 191 • 19.? numarada 
mukayyıt iki .kıta fındıklık ve 
1~3 ve 194 ve 195 nua.arada 
kayıtlı üç kıta tarl• ve 196 
numarada mukayyet bır Auta 
çablık 

Gayrı menkulün bulundu
iu mev1'ı, mabaıleıı, sokaııı, 
aumaraıı. 

Kubali kariyu.nde 

Tak dır olunan kıymet : 

taktır o!uaan kıymet 189 
190 Lumarada kayıtlı f1ndık· 
bil l4oo hr• ve 191 1~2 
fıDdıkbk 1600 lara ve 194 
numarada mukayyet tarla 180 
lira Ye 194 numarada muka· 
yyet tar!a 500 lıra ve 195 
111.umarada mukayyet tarlaya 
375 ılıra ve 196 numarada 
kayıUı çalıbaa 500 l&ra kıymet 
taktır edılmııtır. 

Aıtbrmanı11 yapılacaiı yer 
giln, saat: Trabzon ıcra daire 
ıı öaünde 13 9-934 perıembe 
ıünü ıaat I 4 de 

1 - İt bu ıayri menkulüD 

arttııma ıarbaameai 13·8 934 
tuihinden itibaren 933-1169 
numara ile Trabzon icra 
dairuiDin muayyen aumaraı 
ada herkeai11 ıarebilmeai için 
a~ıktarllbda yazılı olanlardan 
fazla maltimat almak iıteyenı 
er, if bu prtaameye Ye 933-
1169 doıya numaraıile memu· 
riyetimiıe mliracaat etmelidir 

2 Artbrmaya iıtirak için 
yakarda yazıh kıymetin yüzde 
1edi buçuk Diıbetinde pey ak 
JUİ Yeya milli bir bankama 
temiaat aektuba teYdi edile· 
cektir • ( 1.4 ) 

3 - İpotek aabibi alac•k· 
lılarla chier allkadar lann ve 
iıbfak hakkı aabiplerı11ia gay· 
rı menkul ilzerındelu baklana 
huıuaile faiz Ye murafa daiı 

olan iddalanm iıba ilb tari· 
biaden itibaren yirmi güa içan 
de evrakı müabitelerile birlik· 
te mcmuriyetimize bildirmele· 
ra icap eder. Akıi halde hak 
lan tapu ııcılle aabit olmadık 
ca ıataa bedelinın paylaıma-
11aclaa hariç kahriar . 

4 - Göıterilea günde ar· 
tbrmaya iıtirak edenler arttar 

Müzayede 

Bu gece 
Nüb .. t~i erzane 

istanbul 

------
ma şartnameaioi okumuş ve 
üzumlu malumata alroıt ve bu 
oları tamamen kabu Ptmiş ad 
ve ıtıbar olunurlar . 

5 - Tayın edıleu zaman· 
da gayri menkul üç defa bağ· 
rıldaldan ıonra en çok arttı· 
tana ihale edıhr Ancak art
tırma bedeli muhammen kıy
mdin yüz.de yetmiş beşini bul 
maz veya aabı ııteyenın ala· 
cağına rücbani olan diğer ala 
cakhlar bulunup ta bedel bu· 
nlarıo o gayri menkul ile temin 
edilmıı aiacaklaranın mecmuu· 
adan fazla ya çıkmana en çok 
atrtbuın taahhüdü bakı kal· 
mak üzre arttırma on beş sıün 
daha temdit ve on beşincı gü 

nü aynı aaatta yapıl:ıcak art· 
tırmada, bedeb aatıı iıteyeinin 
alacaiına rücbanı olan diğer 

alacaklıların o gayri menkul 
c:e temın edılmııa lacaklan me 
cmuundan fazlaya çıkmak ıar 
tile, en çok arthrana ıhale 
edilir. Böyle bir bedel elde edi 
lme:ue ihale yapılmaz ve ıa 
tıı talebi dtiıer. 

6- Gayri menkul keadiıi 

ne ihale olunan kimıe derhal 
yeya verilen mühlet içındeda 

ay enrmeu ihale kararı feıh 

olunarak kendiıinden eYvel 
eD yOkıek teklifte bulunan 

kimae arzctmiı olduğu bedel· 
le almaia raza olursa ona ar· 
zı olmaz Yeya bulunma:ıaa he
men on :,eı ıün müddetle ar 
tbrmaya çıkaralıp en çok art-

brana ihale edihr. iki ihale 
araıındaki fark ve geçen gün 
ler için yüz de betten hesap 
olunacak f aiı. ve diier nrar
lar ayrıca bükme hacet kal· 
mak•azın memuriyetimizce alı
cıdan labsil olunur .Madde (133 
Sataıa çikarılan yukarıda 

ıöıterilen 13·9 9J4 tarihinde 
Trabz.011 icra memurJuiıu 
odaıında ifbuılinve göst~rilen 
arttırma ıartnameaı daireaiDde 
ablacağı ılaaı olunw. 

temdidi 
Sokaiı Nevi M N 

----~~------~-= 
Mabıllui K ML. T 

M 
M 

FirenkiHr ial:ıoo oğlu harep hane 72 
Ayafılbo Madenci çıkmazi harap hane ve 2 

200 
200 

ve Çömlekci Dükan 162- 149-150 
Kemer kaya Ayabanidi Hane 33 2500 
Aınk Sara mağa:ı;lar Hane 179 1400 

R 
M 

DEFTERDARLIKTAN: 
Y'Ukanda cins ve sair c"sdı yaz 1 ğayn menku un m~lkiyet· 

!eri 2o gÜa mfiddetle mÜUJedeye çıkarılmtf lle~e _ yevm~ milza· 
yedede talip ıtibur etmedigi veya baddi layık go ulmed1g ndcn 
mlddetleri bir hafta t'!mdit edilmi,tir Tal;p olanların " 7 ~ 
dibozitolarile ..Oirbkte ıhale tarıb1 olan lB · B 934 cumıutuı 
ılaıll defterdarlıkta miteıekkil ~omıayoaa muraçıatlara 



YENtYOL 

Erzak ve 
. 

saıre nıünakasası 
Satın alma konıi 'oı u riYasedndP-n - . 

E•zincan garn'zocu un s neJ k on beş kalem erzak ve yt-m 
ibtiyaci münak. s lya ko 'U muştur cirs ve D'likhr!arile ilk tf m;oi 
atlari ve müo sa usulı e ıha le gün ve saatıarı ı.şaağıda yn·l · 
mıthr isteldıle ş .. rna.Deler nı öğrenmek içıD her gün ve mü· 
nakasaya g 'recekl r şerait drıhılinde ihale gün ve saatinde 
kom'ıyocumuza u.ıiır~caat et eleri llin olunur. 

Cinsi Kilo L' a l u İh.le iÜllÜ ~t Müoılnıa usul 

tuz 25200 ı-o IO 25 8 34 cumaıteai 9 acık zarfla 
1&man 12500 64 6 ,, ,, 1 i. ,. 

,, 165000 2IO O ,, ,, IS ,, 
çayırotu 1 OOOU 47 50 ,, ,, 16 ., 
gazyağı '..>03 O SbO O 26 8 34 pazar 11 kapah zarfla 
ttker 18000 -42 So ,. ,, IS ,, 
pirinç 270f U 7 ı2 O ,, " 16 " 
bulğur 71500 4"9 O ,, ,, 17 ,, 
koyun eti 36000 562 50 21 8-34 pazartesi 9 ,, 
arpa 228oüo 641 "15 " " ıo " 

,, .. ., ,, ,. ,, ıs ,. 
,, 106000 298 ll ,, ,, 16 açık zarfla 

ıabuıı 8/00 243 O 28 8 · 34 ıah 9 ,, 
yoturt 6000 38 25 ,, ,, 11 ,, 
ıiit 10000 7 5 o " ,, 13 " 

J/-IV 

• rcar müzayedesi 
Mahalle•i Sakağı Ntui M~ 

-~ -

Ka•ım oğa lezgi (Kargir yazı J]g 
hane) 

,, " 
Kargir arcliy• 96 

E•uak (Sıra ma Matazn 230 
tazalar) 

/•keneler paşe Erzu,-am hane '264 

' . giiz.elhi•ar (ardiye oe mcı 224 
faza) 

., (Belediye Mataza 141 
bafÇHt) 

(iki göz 
" 

UZUll •akak $4 
mafaza): 

ho• k3ra•ya ita. orta •ırt emlalı arazi , 31 

DEFTERDARLIKTAN 
Yuka.1da cin• ue eo•afı yazılı gayri menlıulan bir 

icarları 20 gün müclJdle rriızayeJeye çclcarıl .ft•flır talip 
ların yüzde yedi l:uçuk cliboz.ito olu;alarile birlilate i/aal• 
olan :·o- 8- 934 pttzarteıi ıü1 6 Jeltf1 dorlıAto ,,. Ilı ı• 
m i•yona mür~caotları 11-1 

TUH ~Fi VE mAGAZASI 

• ~ ·• ··•·· ·. " .. ~· .::.f!·t'"ı. 

Erzak ve 

}letanet, Zerafet ve Renklerinin solmamasile tanınm•ş harir lim1tet 
fabrıkası ipeklileri rrahzon ve havalisi u1num satış yerini ziyarf't 

edenler her şeyin en ucuz ve en sağlamını bulurlar 

Ticarethanemizde her nevi tuhafiye fantazi manıfatra eşyaH : 

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

LEK , PİJAMA VE SAİRE .•. 

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

Her Ç"'şit parfümöri, Losyo.J, Levanta, pudra, kr€m 

Ucuzluk Sağlamhk Temiz boya 

1 

saıre mü na kasası 
Satın alına komisyonu riyasetinden 

icar 
müzayed 

Ka'rı ,Ard h n ve l ız l çakcak lıüdüt kıtahnın sebeİık ilıtiyaci oiad on üç kalem dzak e~si· 
it.neye cikarılmış r ciDs mıktıui ve ilk teminatları ihale günü saatları ve istekliler şartnam~luini 
her ırün kolll·s O'l i göre bilirler kapılı zarflu eksiltmeye vaktindan evvel direrlerini vaktinda 
muracaatlari ilin olnu ı 

Cinıi kilo ilk temin ti ihale günü saat eksiltme ıekli nereye •İt olduiu 
1.. K. -

Çam odunu 15000 168 75 27-g-934 14 Açık K z l çakcak 
Bulğur 1800 189 o 

" " 
16 Ardahan " G.,zyai'ı 5500 151 So 28·8·934 9 

" 
Kızal çakcak 

Gu: yağı 5500 144 .,a 
" • 11 • Ardahan 

Arpa 2500 131 25 » » 9 
" 

Kızıl çakcak 
Ua 1300 CJ 1261 5o 29·8 933 9 kapala Kızıl çaketk 
Mercimek 9000 94 So ,. 14 Açık Ardahan 
Kuru fasulya 1 ooo " 126 75 ,. » 16 

" 
Aadahan 

Patatis 21oc-o Jlo 25 2 9 934 9 » Kızıl çekcak 
Sabun 250 84 38 » 

" •• Ardahan 
" Nohut 9000 91 75 

" " 
16 • Ardahan 

Pirin; 8000 162 o 3 9.934 9 • Kız•l çakcak 
Kara ıo;an ~000 36 o ,, » ıs .. Ardıbıa 

1-IV 

Vilayet daimi 
meninden: 

Meydan hamamı 1 
ıülüstan kraatbaneai 
nıa 1-6 -934 tarihin 
yiı 935 tarihine ka 
ıenelik icarı 25 - 8 

taııbiue müıadif 
tui ıünü ıaat 14 de 
olunacaktır taliplerin 
veaik•i ... riie v.iiyet d 
cumenine mlracaatla 
olunur • I iV 

Kirahk ha 
Balıçe veya rark CI 

bet oda iki ıofa matf 
adoa banyo Talipleri9 

1 
rcileır dibiade 
ıniracaatlan 


