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ilk Fındık 
Mahsulümüz 
Dl11 ••r•timle ,ttlt.lcncli 

934 fıadık mabsu'ümüzüa 
ilıracaaa dün meruimle bat· 
laamıt, bu mlln11e\ıetle moluz 
dairi bo•a1 Hlonu önünde 
ck"tliler •• halk todlanmıt , 
ilk cuval Samaun meh'uıu 
beaıerimiz Etem bey tar~fıa· 
claa kurtaalaamıı , bando ve 
fit••k aealeri aruıada çu•r l 
lar mot6ılere yllkleae.rek Ka
rMleaiz ••punıaa çıkaralm ,tır 
Do, SOO çaval kadar iç foa· 
dak Jlkleıamıt~ . 

Fiatlar : Ka 111d11 fın'dık 
17, i9 hadık 3S kaıuıt11r 

Bütün avrupa 
merr.leketıeri 
arşovada toplanacak 

V •'fOY• - Beynelmilel 
-anf ya konferarı11 23 •iuı 
_._ l 1 atuto• kadar Var 
.-.•da toplaaacaktar L'tvaDya 

Ana..Uuk mtlaltaaa ol 
-~ • biti• AYrapa •e· 

111..a1ett..tıa.~1 •ralr A•e 
a Hiaclıalaa Ç D Jıpoaya 

ali,ia •l•eaıılleri konı· 
a \fdrak edecektir konır•· 
hddfttea 700 mural»baa bu 

.. ._. ll•pada coırafiya 
l•Mtcl• llada mbaka 

.\ıwa eef•leri içia ço '< 
.... elaa ifl•de 1lılltOle 

ağcıhk kursu 
•'fl••••ir - Memlelıeti

,,. idcıAflnı İ•'•ıal eUir · 
,.., · •i~i Aallt• •O:'I fenni 
•••llinfe ao., yet•ıtirıneyi 6t 
retnNlt Iİaer• bir hateılılı 
.... dftl11111fır iar• ,..ıun· 
• faal•)l•N ••9c-c•' •• tleu 
, .... "GyG041fdır • 

T flrk tal( be ve 
Mualhmleri 

Prottace F , .... ,. ıiya. 
edıu Türk talebe Ye ••· 

alli-1eri lle1eti tta aabala ıeb 
rl•ize ıelmiı Ye meraaimle 
brı•~•• ı'ar heyete iileyin 
llehMIİJecle bir z.ıyafet Yeril-
11141ttı. Jaeret a;Jedea 90nra 
t•bria f yanı ta••t• yerlerini 
l~181f Ye alııama doıra ma 
raı lyaya bareket etmiıttr . 

Yılthrım y~ğmu§ 
L••'r•- Dart Lontl.ra lla 

H in•ilterenin tlalaa 6aaı laa. 
MIİ•ıncle çoAı pru/lii(i oe 
ıiını•ltl• ltarııdı leolıaltJd• 
ıiıltl•Clı ya,,.,.rlar yafm•ıtır 
6ır fOlt nlere yıldırım düı · 
11161 De.le 119Fusea sa7iot 
o•tır lırttno ana•ında ••· 

11Jıı• C• fiti otofnla farpn111 
yolcalordon tlır• iif lıiıi cıa 
pis 1orolcın1111ıtar • 

Trabzon 
""\ 

Liman 
VE 

Transit 
İşlerini bekliyor 

__ ,=...;;;.;;.;.;;;~~~~~...;;;.;.---===========;;::=;:==~========~) 
Türk sporları 

lenir,•rot - Türlı •por· 
caları lt.ief• laarelıet etmiıler• 
clir mİ•afirler •porcalara ia· 
tc•yonuntla hariciye laomİHr 
lifi miım~HİIİ •por t•ılıilatı 
murahhaıları halk O• m~tba 

at müme.ıilleri ltırııfınclan 

t~ıyi eclılm:ıtir leninvafl 
•pa,.cuları Ceotlet Kerim be· 
ye bir bülıeı u•rmiılerJir l• 
ni •raci futbol talrımıcla Tü· 
rlı f aıbolcal.ruaa ıareti malt 
ıu•acla hetliye eclilrnelt riz.•r• 
yopılmıı bir fat~ot topa ••· 
rilmiıtir , 

M.vonPapen 
Bcrlia - Almanyaaın Yi· 

7ana lf'firi M. Voo Papea 
tayyue ıle viyana7a hareket 
etmiıtir M. Voa Papen bere· 
llleaıadea de durarak K. ltit
leı le kıa•ca ıörOıecektir , 

On Beş kişinin 
Muhakemesi 

Viı aa Y.ir•i IMt-tea 
••ada reYıı telı"ı i.taayo •· 
•a baaanlardaa oa IHı kiti· 
DİD mulaalremeıi baflamaıbr. 

Tayin edilmiı 
M•koYa - il. Oatromi 

Sovyet Raıyaaıa BllU•f elçi· 
lirine tayin edilmiıtir • 

Kalay komi,yonu 
LonJra Beyn•l•il•l 

lalay lıomiayona 6a aa6olı 
toplallmlflu • 

Dün açılmış 
Berlin - BeJDelmilel ti· 

riıim prop•t•nda birliii icra 
komitesi d6n açalmııbr malum 
olduju llzere bu birliii• mer 
kezi lalııyededir • 

Deniz Tayyaresi 
V •t•Dloa- Mebaıan mec· 

liıi bahriye eac&mea reiai 
M Vinun bah ·ba11rde ikibia 
76z ,· •· aiı tayyareaiaia iDpll 
için bet aeaelık bir prorra• 
haıarlanmakta oldupaa be. 
yan etmiıtir , 

OSMAN CODI B. 
Şebrimiı ticvet oclaıı bat· 

kltipliiindea Samsa• odaaı 
batkltiphiıne tayın edilen 
Oaman C&di B. bir ay meıa 
Diyet alarak iımir •erriai•e 
ifbrlk etmek ~here d6akG 
karadeaiıle bareket etmiftir. 

Şelarimız t caret odaımcla 
çalıtk•nhiı Ye muvaffakiyelile 
taaalaa mamaileyhe Samıua 
oclaauada da mawaffakiyetler 
tLleriı • 

Alman yada 
Reyiam 

Mücadelesine başlandı . .. 

Berlin - On dokuz ağuı · 
toı reiamına ait mucıdele bu 
ıüa baılamııtir ıaat yir•İ 
otazda Neu~s'!lnde bir nutuk 
ıöylem·ı olan ıöebbela Hin· 
denburıua otuz kanuni aaai 
1934 taribiode oynamıı oldu· 
iu rolu batarlatb.ldaa ve o 
taribde bıtleri bat vekilete 
ıetirmit oldupnu föyledıktea 
ıonra dem ttirki ; O ıün ye
ai bir ahm cfoj'muıta L;beral 
Ye dcmakrat memleketler oto 
ritenin Yat,zucbolaa yeni Al· 
••nJ•JI anlamamıılar ve an· 
lamak iıtememiıler dir otuz 
baııran tarihine telll'ih eden 
mumaileyh nazarın ik.tidar DJe 

•kiine ıeldiiindeaheri te1ad6f 
etmit olJuiu müıkilleri batır 

latmıı Ye ıöylemiıtir dahili 
••Diler nazın zafa ıörülme· 
•it bilakia kavYetlendirilmif· 
tir Hiadenbarıtan babıeclen 
demiıtirki bayat bayatta olan 
lara aittir ecnebi matbuab 
reiıi cambar hi•de'l b urı aıa
mtlaü haftalardan beri bekle· 
Jlp burada duruyordu bu 
ıueteler •areaala• 6lilmll ıa· 
zwaıa 11kılm111 dem k olaca 
la• ya&1yorlarcL bazılara Al· 
maa orduauaaa iıyaa edeceii· 
ai Ye ıaltanatua iade edilece
tini tahmin ediyordu muba· 
carlar irticam zaferinden bala· 
aecliyorlar Ye bu irticaı bir aı 
aonra bolaevizimmin takip 
edeceiiai beyan eyliyorlardı 
bolaewilim b11 ılla Almaayada 
bir avaaae olmuıtur arbk 
bolıevizim tanımıyoruz ecne• 
biler bize bizim mltkillHimizi 
ibtar etmek lıakkıaa malak 
cleiildirler biı ba m6tkilab 
ta•amde medrikiı •• baalara 
her halde bat• çıkacaiız bi · 
ıcim ilı• ettitimiz ı~Y yalan 
alylememek blriyetidir ve bu 
na yapmıt olduiumaıdan do· 
layı bahbyarım aazat ecnebi 
ıızeteleri tenkide devam et· 
mit Ye bitleri reyine maraca· 
at etmek vadini tatma, olda 
iuaa aöyledikte• sonra ıa 
alzleri iwlAve eylemiıtir • 

Gandi urucunu bozdu 
Bom bay - Gaadhi kala· 

balık bir halk kütleai önüade 
bir bardak gazoz içerek uru· 
cana boımuıtur bu muaHe· 
betle b076k teıabilrler 7apd-

aıtbr. 

Ocak reisliği 
Hariye vekilimiz Tevfık 

Ruıtü bey efendi İtmın ocağı 

Külü'oübünüa falıri R'!isliiini 

kabul etmiılerJır. 

Japonya 
Cihan eikari umJmi• 

yesine mevdan oku yor 
Londra - ln.ilter•nin 

a.z ılt. ıarlı oakaynna lıarı• 

•6•t•rmelıt• olclutu alalıa 
neatbaat ta müium oir maolıi 
iıgal etm•I• baılamııtır da· 
yil e/eaprH clıyorlıi , A•yacla 
bir fırtına lcopmalı ü..ıereclir. 

Japonya mancorıcla Ra• 
nufuıanan bütün iılerini biıı· 
6iitiı11 •İlm•I• fOlıımalıta O• 

bunan İfin ıarlır fİn demir 
yola .an lcontroluna tamamen 
eline •e~irm•t• u•raıma/da• 
ılır , M. Hırota rua)lca tarafın 
tlan reılcleclilmiı olan japon 
trlılif ini 1011 t•lclif olclatu11a 
•6ylemiıtir. Sooyet LtUıCt•hri 
Ru ı /if.drı .,..amiyumf ..
laim bir taltım laacliHl•r• lıo• 
rı• laa~ırlanmalıtaclır, ınama
lila ıarlcı fİll t/emir vollarına 
•• ya/aut maneoriy,. malilıiyat 

ilatildfın laolıilıi H6ebi cleıil· 
clir japonya mancori mo.oli• 

tan dalaili i~in o• ra• türlcia 
tanını ilatioa ecleeelt aıya 

imparaıorlata lıarmofa f•lı• 
ııyor, laalrilıat ıuclarlıi ra•ya 
cene11recl• laaaır bu 'anmakla 
japonyanın ltrncli ihtiyariyle 
•aip etmiı olclafu baylelmilal 
imlıdnlara aahip olaca•• o• 
joponyanın cahcın •f icarı umu 
miy••ine iltinci defa olaralr 
meydan olturlt.•n lliraz tliıp11 
mHİ /dz.ım •elecelıtir . 

Dürdüncü .,ü Ölmüş 
LonJra - Sabılı iıpattya 

Jırcılı Alphonaan lratibinin 
reuter ajan•• mala.birin• bil· 
dirdifİn• •6r• babaıile llirlile 
t• Aoaıtaryada uy•hatta ha· 
lanan lıralLtt clörclürat:ü ofla 
011 cloltaz. yaııncla pr•n• Go: 
na~•lo oaf.Jt eırniıtir. Prerra 
Gonaala bir otomohil lrasa· 
aını mütealıip •raıa bir laa•
talıltton olmüıtiir • 

Alaman mobacilari 

Pra• - Alman elfilİIİ •a yulıınlarcla marlı•i•t •ose 
telerl• pra•cla y•rleımiı olan 
Alman malaacırlarinin •o~•· 
tel•rincl• alman hükumet ada 
nelarına •• Alonanyaya lıarıı 
yapıla11 tecaou ı: o• iftira lars 
ıitltlctl• pretoıto cJmiıtir • 

• 



SAHIFA 2 YENi YOL 
!EL 

İRANIN MALİ VAZİYETİ 
blo ş. sene . 13/J t ıene 

Vezne muamelcısi 6,o-'6,000.000 7,/o J,000,000 

Dnld b~sabatı 2.041.000,000 _3,9go,ooo,ooo 
Yekun muamele 2o,597,ooo,ooo 25,754,ooo,ooo 
bu aoktayi zikretmeme den geçmemelidir ki bir müddetten beri 
Milli Biınkanın daha ziyade t~k~mülü busuıunda deyerli ıurette 
ialışmakta o1up bu mıl i müesseıtnin •hPmmiyetinin aıtmlmaaı 
çranın mali ve ikt sadi c betlerinde büyük amil olaca~ı ld~n 
yoktur. 

Ziraat Bankası : 1933 senrsinde işe bi!tlam ş olup Oe.,let 
tarafından yirmim iyon sermaye ile tf's s edimiştir Bu sermıyea·n 
sekiz milyonu tedıve edılm ş aıütebakısı eski iran nam bankanın 
taafiyuile tedricen tesviy kı ın caktır Bu bankanın tesisinden 
maksat zürraya uzun vadeh kredi ~çıırak memleketin ziraat ve 
ihracatına yardımda bu unmakt r yardımın tem ni için Devlet 
ayraca da hı.lise tabır ed len araziyı miriyenin müzayede ıuretile 
furuhti b. kkıraoa bir k nua b yıbası tanzım ederek Mtcliıi 
milliye tasdik iç n v rilmiş ve ışbu kanua 7 kınuoaani 1934 de 
tasvip edılmiş o'up bu kanuna nazaran elli milyon riyale kadar 
uızı m·r·yenio s t ş bedel nden ve yirmi milyon riyal tekaidi· 
yeterden Ziraat Bank as na /o sene müddetle iknzatta bulunula· 
cakhr bundanbaşka 1313 1314 ıecelerinde bakanın ıermayeain:a 
artırııması için S"De vi bf f mılyon riyal ve ıktiıa ettiği1'de tekrar 
ikinci beş milyon meblağ bir sene müddetle Bankaya verecektir 
Bunlardan ğayri De"let mezkur kanununun tarıbioden itibaren 
bet seneye kadar her sene yüz biu ısterlin memleketin ihtiyat 
akçaııodan borç ıifatıle bankanın emrinde bulu11duracaktır buda 
Heyeti vekiletce tanzım kılınan nizamname üzerine bu tabıi· 
ıatla memleket aana~i ve fabrikalaunın tekamülü huıvıunda la· 
zimıelen muaveneti yapacağı g bi her banki zaman dah li fab· 
rıkaların yardıma ihtiyaçları olu sa ziraat bankası 5 mut /934 
Tarihli kanunla :ıbu fabr1ka ıbtiy•clarınıa ttm"n"ne mükellef 
balunacıkbr· 

biletimle çıfciler ve eraıi sahıbleri umum ziraat idaresinin 
taDzım ederek meclisi mılhnin tasdikine aktıran evlemit p~oııram · 
macibince ve ana teban er1ızil 1 ;rinia i narı malas1.1libn eylet · 
meai hakkında &aıfi muai eda:cekjeri proıramdaki muayyen 
müdd~tler zarfında yapılacak herhanki bır işi yepmaılarsa bak
lannda kanuni takıbatta bulunulc:caktır ziraat bankaıınin tesisi 
ve enz"y1 mirının sabim sına dair kanun İran san11yii ve ziraa· 
tına milb.m _,ardimi tc 1 unacaktır. 

Pehlevi Bankaa Bu bankanın sermayui asliyui ve ihtiyat 
alrçaıi 11:1 ıenesinde yirmi milyon 6ç yüz dokıan dokuz bin 
dokuz yilz otuz cobuz riyal olup tıcarete yardım hesabıle tuiı 
edilm · ştir lıısa b r müddette memleketın muhtelif aoktalaranda 
JO şube ıhdaı etm:ş r . 

Para vahidi kıyasiıi Bir k•ç aenedenberi Ltimüt lizeıine 
olmasından vıııyetleri maJi ııoHadan iatıkra:ıı z idi İran kıraaı 
dahi mütemadi sürete hneııul bar ci dövizlere kartJI mcvkiiai 
aıalaafua edememuiaden tıcard~e müşkHit tevelıt ediyordi 
iraa Hakumeti tu teotzıülüo iaüoft ılmak için pua uasibi 
altun olar2k tay:oe karar verd1 yırmi yedi iıfend Uo8 tarıh nde 
bir k~nua layıh- aı mtchıten gtçirdi ııbu kanunla iraa parasi 
ıl ıa riyıl kabul edımiı o!up mızani o,3661191 yani bir imı liz 
ılbn tilini muabeaindedir mamafı dünya ıktııadı b&br.ni do· 
la1si!e 1'ümÜ§ÜD dütmesi ve alt n eHaıaın muazzam bazı devlet
ler tarafından tt: ki l olayisile bu kanunun tatbikinden ıufinner 
edile ek yalnız kümüf para abkiminin mevkii icraya ~ onnlmr ı le 
iktifa dünya ık aa" tabusinin ııo•mal teklıne ıelınce)e !radar 
alt&a para ahkiınioin tatbıkıııın talıkine karar verılerek bu ba
pta yirmi ikı isfend IJlo t&rıbınde bir kat un layıh; s' mtcl sten 
feçiriJmİftİr e'fVelce k.ümÜf fıyıt n D deyeriad~D pek fazla o'a· 
rak y·rmi riyal bir alt D pt'bievı kal:. ul edılmitkc n 1'u defaki 
ıoa kanunla loo riyal bir altın pebl~vi kal ul ed im"ıtir bir riya· 
lia halis kömüş· 4 14 ııeram yanı cvveiki eaki kranın baliı 
k6ı11ü~i e ı•)et cüz" bır farkı Yardır eski kraatD d6rt milyon 
bin dört yüz yirmi yedi kümüşt vardır bu suretle ıiyıl aynen 
inanın yerine kaım olmuştur yırmi iki iıfend /3lo tarihli eYraliı 
naktiye ıhracı lr~nuoı mücibince 340 milyon riyahn me.,lrii te· 
davüle çıkarılmas nı lıi Ban.kaya mezüniyd lerilmitlir itbu evr· 
akı ııakt ye karş ğ~ o'arak yüzde yüz nishetinde albo kflmGt 
lc61\,e ve mesku~ it veya altın ayarı harici dövizin mOhafazııı 
metıut olup elytvn: t~davülde bunan 23g milyodu · mfltecavu 
riral• kartu yüzde ) üz altın ve J& ümüş bankada mabafuzdar 
iran Devldin·o g~rek avrupada ıabn aldığı altın ve ıerek iraı da 
evrakı nakdıye k• ş lıfıı olarak ahoup milli bankanın yedi ema· 
netine tevdi kılınan ıhtiyat altın mikbırı ( i'7Jo9 ] lrHoıram olup 
dtlnyada pek az memleketler bu gibi ihtiyat altına mabktar. 

San'at ve usıa mrkteplerine talebe kabulü hakkında 
Vilayc tmakaınından 

/- Mıntalra •an'at mek· 
lıtpl.rile Ankara in ıaat uda 

rnelıteplcrine mü•abaka ile 
talebe olınac lc'ır. 

Mar6ak• 2o 8 9 \4 
pozorl••İ 6ÜnÜ ıaat onda mer 
ies Ga~i ille mektebinde yo· 

• 
,ılac:oldır • 

ll - T•liplerin yoıları 

(/3) Jen 1'ü~ulr oe (11) tl•n 
buy6k olmıyaca/;tır • 

Fazla maliımat almalı ;,. 
tiyenlerin maaril m'4dtirli• 
ffıne maracaatları ithama 
ilna olunur • 

I KA YİT VE İMTİHANLAR 
HAKKIND~ 

Lise sınıflarını havi Tra 
Erkek muallim mekt 
. MÜDÜRLüGONDEN 

Lise ve Muallim kısmı 20 8 - 934 pazar aiinü açılarak 
lebe kıyıda kabul muamelesine başlanıc1ktar . Eylul mezüDİ 
imtihanları eylulün birinci günü ~aşlanacak yirminci per~ 
günü bitecektir . 

Her iki kısmLn sın f ikmalleri 22 eylut 914 cumarl'J! 
b•tl•yacak 29 eylôl cumarb si ıünü bitecektir . 

Bu ı n ı flar iaJebesind,.,a olup velisi y••ındı bultaaaa i. 
talebe / - /o 934 tar\hinde mektt pte buluaacaktır • 

Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe içia J•pılacak 
s"baka imtihanlarına 22 eylO.lde brılanacak 25 eyl6ldp ai~• 
verilec"!ktir . 

Leyli m'ccani mü•abaka imt hanlırı (30) eyl61 paaar 
yapılacaktır • 

Trabzon kız orta mektebirıd 
20 - Aiuıtoıtan itibaren yeni hle'>enio kayıt 9e ka\tanı 
1- Ey!ôlde eyiôl dev esı mezuniyet imtjbanları • 

22 -- Eyfôlde sınıfı ikmal imtibauları yepılacakbr • 

Kayit ve k:ıbul 
hakkında 

Er ,,ek Orta Mektep 
Müdürlüğünden 

Vekileti celilenin m · r l erile 
Mektebimiz 1934 Aiuıtosunun 
2o nci Pazartes: iÜDÜ açalacak 
talebe kayıt ve ka~ul muame· 
ıu·ne baılaaacakbr: 
ı- Meldebimızin ( ınci ıın.f.na 
k•y•t ve kabul edilecekler ilk. 
mektep mezüniyet taadıknam· 
esi Hüviyet c&zdanı, 4 adet 
fo .. oıu. f aıbbat raporu Ye a ıı 
ı• badetnamı ıi il• vehlerıle 
birlikte olarak mllracaat etm
elidirlf'r 
a- 19.13 - 1934 dera yılı 
Eyltil meüaiyet imtibanlan 
EyUilÜA ..birinci cumarte1i ıüaü 
b•ılayıcak Ye 2o d Perıembe 
ıünii bitecektir. 
.3- Sınıf tkmal imtıbanları ile 
kabul imtili•alarıD& 22 eyJtil 
cumartui ,UDü bıtlaaacak 
29 eyJül cumaıtui ıiinü aıha· 
yet •erecektir 
4 - Leyli meccati müsabaka 
imbhanı.rı $o eylül P•zar iÜ. 
nü yapJacakbr 
5 - ıTeırini evvel pa~rtes1 ıü· 
nli dealere baılancaktar· 

Denk postası 
Nakliyat münakasası 

Posta, tdgraf, t~lef on 
J ba§müdürlüğünden : 

1 
1- On •ünde 6ir naldı .. 

yat yopmo•ı meırat 6e/aer 
J J'ÜS kılo•a Trab.zonJan Er~· 
' rumca lca.Jar 430 Bayharta 
• 210 , Gumüıan•y• 205, Er

ııincana 915 karaı ••lııi be· 
Jelli Jenlı poıla•ı 19 afıH· 
to• paaarte•i fiin6na•n itiba• 
ren yirmi pn 1116tltletl• •f•lı 
mincılıa••.)"a lcona/maıtar • 

J - Y eai 6etleller 111111•· 
rlil olar•a •yl4lan 6iri11ci ca· 
naartHİ •üi acııd on altıda 
iltole•i ~011ılact11ıtır • 

• l•telclil•rin poata o• t•lı· 
rol hı•iitl4riyefi bina.ıntlq· 
lci lıeıniıyo~• marııe11tlotı 

~ımdsr • 1-IY 

Postı.1, tegraf, tele 
ha§ müdiirlüğüod~' 

clmen:ı.e 

olueur • 



Erzak münakasası 
Satın alma ko'llisi' onu riyasetinden 

Kara kı&1l çakcak hudut luhtıaın aenelik ihtiyacı olan 9 
kale• enık açık ekıiltmeye konulDJuştur erzalrıa c; aıi mikhn 
ilk temi11ab ihale ıönij aaah apğı yazılm:thr isteklileı:r prtna· 
meyi 6ireamek üzere btr iİİ" ve ihal.enia tam vaktinde mur•· 
caatları ilin olunur. 

Ciaıi kilo ilk T rminati ibalr. güaü aaati 
lira ku• uı 

Sabun 2700 106 25 22 8 934 9 
Kuru üıüm 
Buiur 
Nohut 

3250 79 5o 
" \4 

: o,ooo 225 00 23 8 934 9 
8000 84 00 

" 14 
Kuru f11alya 
Mercime'k 
Kuru ıuian 

12000 116 00 . :s s 934 il 
6000 67 45 

" 14 

Şeker 
Ça, 

4000 45 00 26 8 934 9 
3600 63 00 tt 14 

ikiyüz yirmi yüz y·rmi 66 21 8 934 9 

motör tamir 
ve telvini 

münakasası 
Muhafaza tabur kuman 

danlığıodan : 

Tabura ait 58 aayılı te- · 
ra11at moU~ılinOn kamara ve 
ranaaları mevcut ılk lretfe gö 
re tadil ve iıl,. b ettinlectk 
Ye motör boyattmlıcaktar . 

lll iV 

Dana, arpa, 
saman, odurı 
münakasası 
Erzincan serom mües 

sesesi müdürlüğünden: 
Soo adet Dana, Soooo ki· 

lo arpı, 70000 kilo aımıa ve 
.JSoco 1'..io odun .alıaacakbr. 

Şartnameleri müeuue mi· 
dürıyetiodedir. Talip olaD pey 
alı çalatile birhkte 21 - 8 9:. 4 
aali ıbale ıllnlinde aaat 011 
dörtde Erzincan belediye dai. 
reaıne ıelmeleri illa oluaar. 

IY-IV 

Sattllk hane 

EtııUtme ve ıbıle 2 ı •ıu· 
ıtoı 934 uli ıllnü Hat 14 de 
Tabur kararg al11ada müteıelr 
kil ıaba alma komiıyoaaada 
Japılaçakhr. iatekhlerin 0 gün 

de . komiıyon.ca taurlanmış Hacı lıa•ım m•luılle• ·m1. 
tamar ve telvın bedelinin "-
7 ,5 olaa yedi lira muvaklu t bodrum riz.•rin• ııtv lıol /ıt1r· t.... wir hir laan• •allı• oltl•tan· 

at paral&rile komiıyoaa tlan 1.alipl•rin ooııAıat K•mal 
•aracathan • iV-iV Ö•~• mirac4al.ları. iV /~ 

Erzak vesaire münakasası 
Ciaai Kilo Lira K ·ı. 1 T G 
kimlr · 1 • • • S. ıekli 
P. tetiı ~°:o !

5 
26 8-34 pazar g A~ık 

S~aa 13992 31 So ., " o11 " 
••ı.."t 1 ., onbit ,, maa. "a.. 2000 89 
~•d•ek l!ooo 102 " ,, ondlrt , ,, 

. faıaJya 30000 115 " " oabef " " 
Ze,tıa ta1Hıi .1~28 60 21"a 34 P:teai o;alb " " 
ICva Gılm 7800 190 " ,, 
Pariaç ı Sooo 285 " ,, OD " " 

Bal"'- ,, ,, oabir ,, ,, 
••S" 30000 190 S rke 

1600 12 
" " 011d6rt ,. ., s..... 64800 250 ,. " :::~ ,, " 

~t 90000 280 2s's 34 ~~li dokuz " " 
uuıaia .1200 60 " " oa ·• " 
Tu 20000 ISo " " 
Z ti ,, ,. oabir 
., D Y•ii 1200 45 '' ,, 

Sah.na 6 " " ond6rt ,. ,, 
411,"T8•r ooo 180 
., ı& 7800 300 ., " oabet " ,, 
A " ,, oaalb ,, 

rpa 120000 360 2 8 '' 
U 9· 34 çart•mba 9 

n 48000 a6}o " " 
.l " " OD lıapab Zlff eua 9tıoooo 862 So 
t•it "de '

11 
" ,, onbir ,, ,, 

tı ooo 8 l S " oad6ıt ,, ,, 

Ş;ıtın alma komisyoııu riyasetinden 

ti Trabıoa ala1mıa ıeaelık yirmi iki kalem eruk •e ye• ilıti
t!~'~:::k~:• koalilalm~hıtur cinı ve miktar!ariyle ılk temiaat· 

• ' a UIU e 1 ıle iiiD ve Matları yakanda J 
•ıtur ı~te~~ t•rtnamel•.r!ai görmek için her ıtlD ve •&!::.: 
•-ya ııreceııuer tvaıt dalaıbade ibale ıilal •e ıaahnd& lıo . 1••••.1&• allr•uat ıtaeleri i16ıa thıaur • UI iV •ı · 

İLAN 
Trabzon icra m'murluğun· 

den : 

Açık artırma ile paraya 
çevrilecek ıayri menkulun ne 
o.dutu. 

J dönam Tarla 3 dönum 
brla 

Gayri menkulün bulundu
iu me•ki, mabaUeai, ıokajı, 
numaraıı. 

tr.ahzoa kalemen kariyeainde 
Takdir olunan kıymet : 

Eylul 931 hrih ve J4 N2 
tarlayı 300 lira ve 35 Ng 
tarlaya iki yüz lıra 

Artbrmanıa yapılacağı yer 
ı&a, ııat: Trabzon icra dıire 
aı öaüade 16 ·9 • 934 pazar 
paü ıaat 14 de 

1 - ltbu gayri menkulün 
arttırma ıartaamelİ 16 8-934 
taribiadea itibaren 933-140 
numara ile Trabzon icra 
dairesinin muayyen numaraa 
nda berkeaiD 16rebilmeai içia 
açıkbrlllada yazılı olanlardan 
fazla mal6mat almak iıteyenı 
er, iıba tartnımeye ve 933-
140 tloıya aumaraıile memu· 
riyctimiıe müracaat etmelidir 

2 Arttırmaya iıtırak için 
yukarda yaıalı kıymetin ytlzde 
yedı buçuk niılaetuade pey ak 
çeıi yeya milli bir bankanı• 
temiıaat .. ektubu tevdi edile· 
cektir • ( 1.4 ) 

l - lpotek aabibi alac•k· 
lalarla diier allkadarlana ve 
irtifak hakkı ıahiplerinia ıay· 
ri •eakul berindeki hakların 
baauile fai& ve murafa dair 
olan iddalanaı ifbu ılin tari· 
hiaden itibarea yirmi pn için 
de evraka miilbitelerile birlik· 
te •emariyetimiıe bildirmele· 
ri icap eder. Akai halde laak 
lan tapa sicille ıaiait olmadık 
ca ıaba becieliDia payl•ı•a· 
1111dan hariç kalırlar . 

4 - Glıterilea ıilnde ar· 
tbrmaya iftiralı ecleDJer artbr 
•• ıartaameaiai ola ••aı •• 

3 SAHiFE 

üzu mlu malumatı almıı ve bu 
alan tamamen kabul etmiı ad 
ve itibar oluaurlar . 

5 - Tayin edilen zaman· 
da gayri menkul üç defa bağ· 
nldıktan ıonra en çok arth· 
tanı ihale edılir Ancak art· 
tırma bedeli mulrımmen kıy
metin yüzde yetmit beşini bul 
maz veya aabf isteyenin ala· 
cafrına riicbani olan diğer ala 
cıkhlar bulunup ta bedel bu· 
aların o ıayri menkul ile temin 
edilmit alacaklarının mecmua· 
adan fazlaya çıkmazsa en çok 
atrtlır.ı•n taahhüdü bakı kal· 
mak üzre arttırma on beı gün 
daha temdit •e on beıinci gü 
aü aynı aaatta yapılacak art· 
tırmada, bedeli satıı iıteyeinin 
alacagına rücbanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ce temin edılmişa lacaklan me 
cmuundan fazlaya çtkmak ıar 
tile, ea çok arthrana ihale 
ecbbr. Böyle bir bedel elde edi 
!meue ihale yapılmaz ve ıa 
tıı talebı düıer. 

6- Gayri menkul kend;ıi 
ne ihale olunan kımıe derbal 
yeya verilen mühlet içıadeda 
ayıevermeu ıbale kararı feıb 

olanarak kendııinden evvel 
ea yiikıek teklifte bulunal· 
kımıe arzetmıı olduğu beden 
le almaia razı olursa ona ar· 
ıı olmaz veya buluamazaa he-
men on :.ıq rfuı müddetle ar 
tbrmaya çıkardıp en çok art· 
brana ihale cdılır. illi ihale 
araıındaki fark ve geçen rnn 
ler ıçia yllz de betten benp 
olunacak. faiz Ye dıier nrar· 
lar aynca bükme hacet kal· 
mak11zm memurıyetimizce ala· 
cıdan tahıil olunur.Madde (133 
Sıbta çikanlan yukanda 
ıöaterilen 16-9 9l4 tarihinde 

Trabı.oa icra memurluiu 
odaııada ithuillnve ıöat.,rilen 
artbrma ıartaamcıi daiıeainde 
abiacait ilin olunur. 

Erzak münakasası 
Satın alma komisyonu riyasetinden . . . 
Ersar•ın Juıaaı ilatiyaeı i~in aıofıda cinı mrldar ıllc l.emı· 

nat O• ilaalc wtrr • ~atleri ya~ılı Üf ltal• •r~alı k~P_alı ~arlla 
lllina•aaaya lıo11almaıtar 1.alipl•rın ıartnam•lerını •orme/c 
iber• /aer ,;;,. nuinaAıa•aya ;,1.irdlı ed•ce/c/erİn u•ula dair .. in· 
laa•ırlanmıı f•minal. o• lelılil m ·lılapleril• maayy•n wün o• 
a2adertl•n eoo.l iomi•yonumaaa murocaaderi ilôn olunur · 
Cin• il. lıilo illı leminal L. K. ihale •6nü S. 
Arpa 60000 1815 oo 4 9-934 IS 
Pirint; 35000 181 So 5-•- • lo 
S•lı•r 2000 foo oo •-• » IS 

I iV 

Erzak münakasası 
Satln alma komisvoııu riyasetinden 

Kor• : Artlala1111 o• Kc~ıl falr.calı laiddt lııtnlarının ilatiyacı 
olan yedi lıııl•m •raalc c/ıı.•ilım•y lıonulmuıtur cinı mildarı ue 
illı hminaıl•ril• ilaaf4 •ıinfl •aal.leri o• •lı•ill.m• ıeraiti a,aııw 
daJir iat.elalilcr ıarınam•l•rini la•r •ıin lcomiuo11Ja wöreôilirler 
leapalı •Jc•:/ım•y• oalııinJ.,. eooel 11• diterl•rİn• tıım ualıtinde 
maracudcri ild11 olanar. illa leminal I IV 
Cinai Kilo Lira K. ihale •iınü S. • ekıiltm• 
ArJal12nın 131000 1271 25 4 9 ·934 on dört lıapolı 

• pırınf 1000 151 5o S » • on Ofık 
• arp:ıaı 35000 /35 25 • • • o-ı J6rt • 
• pal.ol•• 2oooe 60 oo 6 • • on • 
•hraüdm 3000 I 7 So • » • 011 J6rt • 
• ı•lıcr Sooo /Si oo 8 • » on • 

Kıaıl f••c ırlı " ıc:: • • ,. on JfJ· t • 
...... •0000 fi 00 
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icar müzayedesi 

Kaum ağa 

,, 
Esu:ık 

lıkendcr pa,e 

., 

Sakat' Neui M.!Y 

Lezgi 

il 

(Sıra ma 
ğazalar) 
Erzuram 

giizelhi•ar 

(Belediye 
bağçeıı) 
u.zun •okak 

(Kargir yo:z.ı 
han~) 
Kcirıir ardiye 
Mata:z.u 

hane 
(ardiye ue ma 
toz.o) 
Matoz.a 

(iki 6Ô:Z. 

mata.za)! 

121 

96 
2.lO 

'264 
224 

147 

hoı kera•ya ka. or/fı •trt emlak araz.i 3 J 

r· 
R. 

M. 
E. 

,, 
R. .. 
E. 

·" 
JI. 

A _ -:'<..; ı ve !>Oğul< al;:ıınlığını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha· 
tırlöyınız : /\lacağınız mal, hakiki olmalı. 

DEFTER RLIKTAN . 
Yukaıda cin• ve euı-.;fı yazılı gayri menlıulan bi, ••il•• l 

icarları 20 i'Ün müddetle miuayedeye ~ılcarılmııtır talip ot't 
[arın yüzde yedi buçuk diho.zito akçalarile birlikt• ilaal• ~ 
olan :·o-8 - 9.34 pazarteıi günü defterdarlıkta müteıelrlıil •' 

Kuru yonca 
münakasası 

Satın a!ma L omi onu 
riyasetinden 

.Erzincan garnizonu ıhti· 

yacı olap 7 ağusfo$ .93 4 gü· 
ıui ihale ~dilecek/eri ilan 
edilen. iki ıı.1.rtnarnede ya.zr 'ı 
/ So ıer birıdt:n 3 o, bin kil o 
iara yoncaya ihale gün ve 
• ıatında talip cıkmadıfındc n • 
1-9 934 ıüni:ne kadar Ct* • 
lıacak talibine ihaleleri yapıl 
mak iuere bir ay müddetle 
p uarlıta honulmu~tar beher 
11r:tnamc mulateoiyatı yo"tc .. -

'"" maıJcıkkat teminatı , 393 
l ra 75 kuruş olup taliplerin 
ı ırtnameyi okumak icin h~r • 
6Üfl oe mün•ka.scıya birlikte 
lt.omiıyona murocatf,.,.ı ilan 
o~rı11ur . I J V 

İLAN 
§ B.ıyburt bal~ pazarı ti· 

cırethıın('si aahipleri Kuım 

aia nde Yaşar ve Hasan 
•i• zade Cemil dendllerin 
kabul edilüp nıü\ılet itasıo;. 
iktiran eden konko tato tekhf 
l~riai11 muktazı mü a m ela tını 
ifa için tetkik merc ince kom· 
ı~r tayin ediJdığiod!n m ezkür 
ticarethanede alacakla bnluna
ntarın berayi kayit alac:ıkla
rını tarihi iliudan itı böl~ n '2 o 
ıun zarfında tabr:ren br na 
bildirilmeleri lazımdır hilafına 
kareket e.denlerin ko lkortato 
müzakeresine kabul edıim iye
c~kleri icra ve iflas kacunu 
aun 2.:2 inci maddes:ne tev
fikan ilan o'uııur . 

Baybıırtt halk pazarı ticaret· 
lt.anHİ ko.ıkortato kom;Hri 

üıccarda11 rogııp efendi 

Zade kamil 

KApah Odun 
Z;.rfla 

müdakasası 
Satın alma komisyonu 

riyasetindt n 
Bayburtaki kıtat için bir 

senelik ve 896000 kilo odun 
k~palı zarfla münakasaya lro-

ııulmuş1ur . il.ale 1 ey:ul 934 
cumartesi günü uat 9 da ya· 
pılacaktar. ilk ttminat 1008 
liradır taliplerin şartnameyi 

görmek üzere her gün komiı· 
yona mur;cıatlaranın iştirak 

edeceklerin a::uayytn vakıtta 
zarflarını komisyona vermeleri 
ilan olunur . 11-IV 

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

Kiralık hône 
Bahçe vt<ya rark cıvarmda 

btoş oda iki sofa mutlak ,fera 
ndoıı banyo. Taliplerin ıtme· 
rciler dibinde o:ı numaraya 
müracaatlara 1 v vı 

m =ıyona müracaatları iV-iV 
• 

Erzak ve saıre münakasa 
Satın alma komisyonu riyasetinden 

E zincan gaın"ıonunu ı s nelik on beş kalem enak ve 
ihtiyaci münakı s 'Ya konulmuştur cios ve miktarlarile ilk te 
atlari ve münakasa usulile ihııle gün Ye ııatlan •ı••iıda yıt 
mıthr istekliler şaroamelerini ögrenmek içın her 16a •• 
aakasaya g ıreceklcr şerait dı bilinde ihale ıüa Ye Hati• 
komiıyonumuza müracaat etmeleri ılin olunur. 1111~ 
Cinsi Kilo Vra ku İh.le günü saat Münakııa u 

tuz 25200 170 10 25 8 34 cumartesi 9 
Hman 12500 · 64 6 ,, ,, 11 " ,, 165000 210 o " il 15 
çayırotu 1 0000 247 50 11 ,. 16 

,, 
raıyaiı 20350 580 o 26 8 34 pızar il 
ıeker 18000 242 5o " 11 IS ., 
piriııç 27000 7 22 O ,, 11 16 
bulğuf 71500 429 O ,, " 17 " 

il 

koyun eti 36000 562 50 21 8 34 paıarteai 9 ,, 
arpa 228o0o 641 25 ,, il ıo 

ıs ,, 
16 açık ,. O• " 

,, 
" 12 H H 

,, .. 't 

" tabu o 
106000 298 

8100 243 
6000 38 

10000 75 

o 28.g 34 ıalı 9 
JJ 
13 

,, 
yoğurt 

ı6t 

25 
o 

ihale temdidi 
Sattn alma komisvonu 

" 
riyasf tinden 

I - Artoin taburun 934 
•'!nui iht;yacotı ayniyuind~n 
14o76o kilo ununun mrina· 
lıaıa•ı talibi zuhur etmedili· 
nden /6-8-934 6iirü ıaat 
on da ihc.l!lerinin petzarlıkla 
icra ediltc ~6İ • 

il- 2820 kilo makavnaye1 
talibi zuhur etmed•linden 
marıaka•aıı 18-8 - 934 6Ü~ 
nü af ıJı ek•iltme uıulıle yn pı 
lacafı ilan o/anar • 

" 
" 

" " .. ,. 
. 
ıcar 

müzayede 
Vilayet daimi en 

meninden: 
Meydan · hamamı yanı• 

rülüstan kraathaneıi bdl 
nın 1-6 - 934 tarihiadea 
yiı 935 tarihine kadar 
senelik icarı 25 - 8 -
tarihine mü11dif ':'Cll 

teai güoii ıaat 14 de · 
olunic;ı.ktır taliplerin kı i 
veıikalarile vilayet daimi 
cümenine mtiracaatlan 
olunur . il- iV 

Erzak ve saire münakasası 
Satın alma ı, omisyonu riya!etinden 

Kars ,Ardahan •e kızıl çakcak büdüt kıtahfnn ıecelık ib.tiyaci olan Ob 6ç lcalem erıak e 
itmeye cikarılmışhr cins mi\ttari Ye ilk teminatları ibale iÜnÜ saatla11 ve iıtekliler ıartıaamel 
her gün kom:sıonda göre bilirler kapalı zarflar ekıiltıneye yaktindan evvel diıerlerini Takti 
muracaatlari iJin olnurı il - 1 

Cıosi kilo ilk ttmindi ihale günli saat ekıiltme ıekli 11ereye ait old 

Ç~m odunu lSooo 
Bulğur 1800 
Gnıyağı 5500 

Gaz yağı 5500 
Arpa 2500 
Uıı 130000 

Merc:mek 9000 

Kuru fasulya Booo 
Patatiı 21000 
Sabun 2500 
Nohut 9000 

Pirin; 8000 

1 K11ru sojaa 4000 

L K. 
16tS 15-
189 
157 
144 
131 

1261 
94 

116 
llo 
84 
97 

162 
36 

o 
So 
38 
25 
to 
So 
75 
25 
38 
15 

o 
p 

" " 28 8·934 

" " 
» • 

29 8 933 
,. » 
» » 

2·9 934 
» " 
" " 3 9 934 

" 
» 

14 
16 
9 

11 
9 
9 

14 
16 
9 
ıi 
16 
9 

ıs 

Açık 

" 
" 
• 
" kap ah 

Açık 

" • 
" • 

" 

--Kızıl çakcak 
Ardalıan 
Kızıl çakcak 
Ardalıaa: 
Kızıl çakcak 
Kızıl çakcak 
Ardahan 
Ardahan 
Kııll çakcak 
Ardahan 
Ardahan 

Ktztl eakcalıı 
Ardabı'-


