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M. Hitler 
ne anlatıyor 
Hambur6 • M. Hitlcr 

6ıltdiytnin hallıonandan ifa. 
la6alılı halle lıütle.ine ltita-
6en ıiddeıle allııılanan bir 
n•tulı iratlederelı ezcrim/e 
demiıtir iti: bu 6İlra Alman 
milletinin cehre•i eoelkind~n 
fla/aa WÜzel Ot daha eyiJ r 
tlal.a eyi olma•ı İfİn hepı•miz. 
'oralmalc 6ilmez bir •ur~ ti• 
fGlıımalıyız o ZQman 6ir Al 
m:ın di6•r .tlm.ııu anlıytica· 
fi oalııt laalal etl•celttir 0 
&aman ba hül,.ürnelitt Hdlt 
•rza•• daha ziyade ehemmi· 
yeti haiz Olocalıtır zira 6u 
••llı arza•unan ar/ca•rntla 
'ir ltilcümeı Jewil 61 milyon 
İn•an balunmaktadır . 

Türk - Çin 
Muahededesi imza edilt. 

ceği ümüt edılıvor 
Ceae•re • Türk Çin mu 

alaed .. ıiaia ma1acldak ıuret· 
leri Çıaia L•b •Je aefiri ıle 
Tlrkıreaia Berlın mHla~at 
dun HHıada Cenenede ki 
Çin aefaretiade teati edılmiı-
tir Çia murabauı ba milnHe· 
betle laad;aeaia ehemmiyetini 
ka1dederek ba tarihten ıtiba
rea Naakia ve Ankarada ıi
J••• •üae11illilderi teıiı edi· 
lecejiai •e ilıi memleket ara-
llnd• yak nda bir konsolosluk 
•ukavel u_ı imza edıleceii 
ft•lidlaü u:har eylemittir Tü · 
rk mu"b.uıı •Jni tarzda ce. ••p •ermııtır • 

Burgazda 
Dört yüz graı.ı ağırlığın 

da do'uya tesadüf 
Sofya • Kar•deaizde ki 

Burıuda dolu ı le karıt k müt 
bit fırbnal11 on yedı ıut 
devam dıu 'wt:ı telır•f dırek· 
leri Jıkılmıı elektmk telleri 
kınlmıı •iaçlar kölderıle bır
likte yerinden çıkmıt ve ça. 
tala~ uçrnuştur bıUaasaa onbet 
claluka çok tiddeth dolu bü. 
~k. tahribata ıebebiyet ver· 
mııtir d6rt yOz ıram •iırh · 
iında doluya teaadüf edılm ·1• 
tir ıelıir luranlıktadır zabita 
bir kaç ıiia hallu ıokeıa ~ı· 
k•akha men etmiıtir baaa
rat çok •ubimdir fakat iaıa . 
•ca ıa1iat yoktur . 

Reyiam da 
Berlia e Reyiimıa 1aat 

Jir•i biri otuz de ki •aziyeti 
•adar 13168208 •••t 1520316 
aa1ir 250000 btt •••· 

İtalyan kırdll ordul"un menevra 
mahalline hareket etti 

Roma • Jst.f ani ı j nııı )erini boımıia çal.şacaktır 
teblıi ediyor : Büyük iblyaa ayai umanda meıo leket da: 
mant:naları müıterek bir aa· lailinde ıki millet ı eferberlıie 
duda malık olan iki •uharip baılayacak ve bu eınada bü · 
millet ar1s ıada birden bire yü" aa"eri kuYTetler hududa 
harp hareketinia baılamaaı dogru yürüyecektir bu kunet 
llleade1ile iptidar edecektir lerau hedef ıai düımanan taar· 
bidayette hareket hakikatte ruzaau kırmak Ye mudafaaaı

aa yapmaga ııyret edecek 
ol. caiı gibi iki tarafın muba- harbı• düıman memıekette 
faza ve hudut kıtaları arHıD· 

cereyaaıaa aebep olmak teı· 
da ki muharebelere inb:1ar kil eyle1ec.- ktar ayni zem anda 
edecek Ye bu mubarebelarde bu aıkeri kunetler muhıre· 
ilk ıaferleria alınmilı Ye ya· beJe zafer temia edecek ye· 
but ,· ütmınıa aıkeri menile· ıaac ami! olan ı~yrtkabıl 
re ıol<ulmama11 uu ittıbaz makaYemet bir hareket ma 
olunacaktır bu ilk ıünler H hiyetini •ermek ist ıyecektir 
nasında haya kıtalara çok İf Jij'er taraftan istifani ıjıoıi 
görtcek •e gerek düım•a ordunun maaenalarıada bulu· 
mılletin kuvnt mananuini nmak üzre İtalyan kralının da 
lnrmaj'a ıerek hayatı bit .. e. meaena mahıtlline hareket 
ıele olan iaıe Ye nakhyat İf ettij'ini bildirmektedir . 
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M. Mossollnin 
Ma::ıa vralar esnasında 

A vusturva lehinde .; 

Roma 8 Haoa• ojarı •ı 
bildiriyor ; i•teftını ojan•c 
M . MuoH()linin maneoralar 
e•na•ında Schu•chninwe' • ma 
lalci olacafını teyil ey/emele· 
tedır. A•a•larya lehinde der
piı edilecek tedbirleri11 bey
nelmilel mahiyette olac•t• 
•nlaıılmaldadır. buna binaen 
Schu•cİanin• • Mu .. olini ma
lakotı daha 6•niı diplomatılı 
•örüımelere bir malcaddeme 
olacaldtr • 

iktisat vekili Celil hey 
Ankaraya geldi 

Anlura e İkti1at •ekili 
Celi\ bey anadolu ajaaı'yle 
bu sabah ıehrimize 1relmit 
ve 11taıyo'lda vekilet tefıık 
ofjs ziraat it ıumerbaak erki 
nı ve c oıtlar1 tarafından kar· 
tılaamı ıtır . 

İtalyanın 
teşebbüsü 

lng heıenin bitarafl ığı 
f1 ran~ayi tehlıkeye 

düşürmüş 
Budapeıt• • Romadan 

alınan haberlere nazeran M. 
MaHolıni laabi•burw Jaaned n 
/arının iatl .. ; laalılıında lci 
/ur türlü projeyi reddedece/c· 
lir. ba'la binaen İtalyanın t•· 
ıebbii•iı İn•ilterenin bitarel· 
lıtını lemin oe F rtın•ayultı 
lcifük ıtilafı ledıine Hoketle• 
c•ti halılıındalci lejilmiaı la· 
•mooaru bundan •onra telali· 
llty• aiıımiıı 16rinmelııeair. 

Times gaze· 
tesi ne Diyor 
Lontlrtı • TimH •az.ele· 

•i Hindenburtran ocııyetne· 

mHi oe önfımüz.dclr.i reiamın 

lııymeli h•lclr.ında İnflili:r. ef· 
karı amumiyrainın umumı 

hi••İyQtını laüla•aya f alrı•ralı 
bıilıin bu moıneoranın Alman 
ya /aaricinJe her hanili bir 
lıimH ıi .erinde laif 6ir intiba 
ha•ule ••tirmiyecelc lcadar 
becerilı•iz.ce o/Jufuna •öyli • 
)'Or , 

Harbe karşı 
M. Stimson ne diyor 
LonJra • Hoooer idare.i 

••manında hariciye ne"arctı 

ı•fi olan M. Henri Stım•on 
DtJily lelflraph flGZ.etc.inJ,
Ameriluııun mtlletler cemiye· 
tiyle mcituıınıt oldu11u tez.in i 
muclalaa etmektedir, !rl . Stım 

•• 1 demokra•il• iı imat beyan 
etmelr.t• oe neutlakiyd a•u'ü· 
nin te"ricen az.alacatr oe 
yahut Ct hr~n detriludc kı 
lıanctındu oldııguna bıldir

melıtedir • M . S tim•on diyor 
lci bi~ cihanı "'üıte.relı mede
niyeti11tizi harbe karıı muha 
l•~a ifin 6İriıtiti hayatı •G· 
r1aıutda en eYi te•ci ed~cdı 

oıuty•lt• bir mı/letız. • 

İsyan edenler 
Berlin 'I Rohm iıyanında 

alikadar oldukları için mav~
kkaten .,tnkıf edilmiş olan 
1124 kitidca 1089 af kanunu 
mucibince tabliye .edilmiıtir 
47 kiti beaüı mc•kuf bulun· 
••ktadır ', 

Trabzon 
Liman 

VE 
Transit 

Işleriui bekUyor 

Alman yada 
Reyiam 

' 1 

) 

Almaaya'da Hıtlerio siya· 
setinin bütüo millet tarafın· 

daa kabul edHüp,. edilm iyeceği 

'fe cumhuriyet reisliiinia Hın 
deoburıun •efatıadaa ıonra 
lı i" edilmeıi hakkında dün 
pazar gıioüreyiim yapılmrıtır. 

Bu ıtc~ aldı{ıımız radyo 
haberlerine iÖre verilmlı olan 
kırk beş milyon ( yani yüıde 
do1'san bet ) reyden otuz ıe• 
kiz milyon ( yanı yüzde dok
san ) Hitler lehine verilm.ıtir. 

Yağmur 
Aylardanberi denm eden 

kurakhk bütüa mahsulat üze· 
rinde teıir birakmıı, bir kısım 
mahsulatı mahv olmak dere• 
ceaine getirmiıtır • 

Dün 1aat beıe on kalarak 
baılayan ve bu giin 11bahin 
altı buçuiuna kadar de•am 
eden yaimur mahsulata yeni· 
den can vermiı zurraıa yüzünü 
ıüldürmüıtur . 

Y •imurdaa en ziyade ıeç 
ekilen mıaır , fHulya ve 
buna müaaaH huluhat ve 
bilbı 11a ıebzeler iıtıfade et· 
mittir . 

TAYİN 
Ticaret mektebi müdürü 

ve mualbmleri araıında yapı 
lan tebettülat emri gelmittir. 

Müdür vekiletınde buluaan 
Şaban bey terf ıan aııl müdiir 
lüie tayin edılmiıtir . 

Sabık müdür Halit Kimil 
bey ve muaUimlerden Sait 
Emin beyler İzmir ticarei mek 
tebi muaUimlirine, Şahap bey 
Samson ticaret mektebi muaJ 
luohiıne tayia edılmitlerdır . 

:;ünnet düğünü 
Halkui riya.etinden: 

29- 8- 934 f '"'amba 
giıniı laallcevinde •ıinnet dil 
tüuü yapılaı.:akt r k im•e.iz 
fa/cır fOcuklar111 ıimdillen 

halkevine murac:ıatla İ•imle 

rinin kaydedilmHi i/drt olu• 
nur efendim . 

Nişan 
• • 

merasımı 
İstanbul a 8 . M. M. reiıi 

Keıım paıa Hz. nia birader• 
ieri merhum Aa;m beyin ke. • 
rimelui Saadet hanımla İzmir 
esnafındın fahrikator Mebmd 
RDfeD beyin niıan merasim• 
leri perıembe günü dolmab: • 
hçe sarayiade Klıim paşa 

hazretlerinin daireleriade aile 
erklaı araıında huıuai b:r 
ıurette icra kıhamııtar , 
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Türkiye hariciy ~ vekıli Mısıra 
davet ediliyor 

Mısır sefiri Abdülmt>lik Ha 
mı.a Bey dün lıkenderiyeden 
baraket eden vapurla Türkiye· 
ye müteveccih~n Miıır'dan 

ayrılm rşhr Mütarüoileyh Mııır 
ile Türkiye araııuda . aktedile · 
cek ol•ı muhaddenin proj ıini 
bimilea Ankaraya iİdiyor. 

Hariciye Vezirimiz, bu projeyi 
Heyeti Vekileye arzd Dİf ve 
taavibiai istemittir heyeti ve
kile de projeyi tudık t"tmiştir 

Aldığımız haberlere iÖre 
Abdülmelık Hamza Bey Türki· 

ye Hariciye vekili Tevfık 

Rnıtii beyi mısırı ziyaret ıçıa 

da Yet e~ecek ve tanzim oju · 
aıa muahede ikj devlet mü· 
me11ili tarafından M:sar da 
imza edilecektir. 

Türkiye Hariciye Vekiliani 
M,ııra davetini iyi bir f,kir 
olarak karşılıyoruz ve bu zi
y ıretia tabakkukuDu arıu edi 
3 oraz çünkü görüyoruz ki 
Anupanın hariciye nazsrı baş· 
ka memleketleri ziyaretleri 
mihlaıibetile daima iyi teıirler 

Yilcude itiriyorlar Bu gibi 
zirretler ile büyük de•letler 
araS1ada müh=m mu'eleler 
balloaayor ve samimi münaae· 
betler trı s edıliyor M. Bart· 
huou'nan orta AYıup" mem· 
leketlerile y•ptığı temaslardan 
ne ıibi biiyük teairier buıule 
ıeldii'i ve Fransa hükfı neti
ain bu de•letler ile ola11 

müaııs~betlerini nasıl ve ne 
suretle ileriletmiş olduifu be· 
rkeace malumdur· 

Bu seyahıt eınaaında Roman· 
y& Huic'ya N uırt M. Titules
ko M. Bartho ya arasında 

hHıl olan dostluğun bir ıem · 
bolu olmak üzere kıymetli bir 
enfiye kutusu takdim etm :ştir 

çüakü Rom•nya Hariciye Na
zırı yalnız enfiye kullanmak
tadır. 

Şalaıi alaka •e nezaketlerin 
ıiyaa~tteki tesiri büyüktiir. 
Zira, hariciye nazırları da bir 
insandır ve her insana teıir 

eden im iller Hariciye N ız ır· 

!arına da tesir edebilir. 
Bunun ıçın Te•fik Rüştü 

Beyin Mııır'a gelmuini fev
kalade arıu ederiz ve bu 
ziyaretle Mı1tr Türkiye mü
naae betlerinin ciıhil ziyade 
kuvvetleneceğine ıüphe yoktur 
Mııır hiil<umeti bu gıbi da•et· 
er ile milletine bır hızmet 

görmüt olur. 

Büyük mi11flrlerin eaki 
F ırauohr memleketinde bulu· 
omaları için h;ç bir far11t 
kaçırmamalıyız Mııır'a a-elen 
ler mıımn eski medeniyetini 
takdir ederler ve bugünkü 
mısır milletinin medeniyet ve 
ilim ııbalarındaki terakkiıini 

bizz.ıt ıiriirler çüngü yeni 
cıııır hariçte he11üz tanınma
mııtır. 

Erganı istikrazının üçüncü 
ve son tertibi 

ytizde bış faiı yilzde iki 
ikramiyesi olan tu istikrazia 

ıoa tertibi de evvele~ ibrac 
oluoın A 'e B serileri gibi 

yeaı bık Ye imtiyazları ha•İ 
beberi :.!o lira itibar. kıymette 
llamiline m11harrer 200 bin 
talaYildea ibaret olup tam 

tabYiliD 3 de birini temsil 
etmektedir. 

Bu tabriller kanun mucib· 
ince umumi Ye mülbak büt· 

celerle idare ohmao dıire ve 

•&esseselerce Vıliydler lauıu
aı idareleri Ye b~lediyelerce 

J~P~!cak müzayede münaka· 

YENı YOL 
Pazartesi- Perşf'mDf' 

Günleri Çıkar 
Matbaa Of! idarelaane•i 

Uzan •olıalı 
Telfraf: Trabzon- Yeniyol 

ABONE 
Seneli.li 500, Altı a,-lıtı 
300, fıf Aylıj'ı J 75 kara, 

NVSHASI 
4 Kunıstur • 

E•lıi nia/aa[a,'lO lıara•tar. 
lüın •atırı 1 5 Kııra•tar 
R•lılômlar pan.rlı.;a 

tabidir • 

11 ve mukavelerde tem 'nat, 
olarak ve hazinece ıablmıı 
,.. 1ablacak olan milli emlak 
bedellerinin tediyeıinde itibari 
kıymetleri üzerinden böi• b•ş 
kabul olunur tahYil ve kupu· 
oları ile tediyelerine mütt>allık 
evrak Ye senetler f aiı. ve 

ilramiyeler ve diğer mu 'me· 
lder is"ikrazın tamamen itfa
ı•na kadar ber türlü rüıum ve 
•erriden maafdır. 

yüzde beş faizin baıka 
ıenede iki defa yapılacak 
keıidelerde de kızaoan aua· 
aralara ayrıca ikramiye nri· 
lec ektir. 

Sahte olduğu 
i~bata çalışılmakta 

Pari• • Eclao de pari• 
11a211teainde Hintlenburgan va 
•ıyetname•i mto•ult. detilc/ir 
boılılı altıml11 bu gürı intiıar 
r.zden hir m<lıalede oa•ıvrtna 
menin •ahte aldata iıbata 
çalı,ılmalrtaJır • 

Evrakı naktiye 
B•rlin • Reichıbankin 

bilancoıu'1a nazaran evrakı 
naldiye ltar,ılıtı ni•beti ge. 
çen hafta zarfında 2,14 den 
2,18 e yılcm,,tır • 

trabzon kız orta mektebind 
20 - Aiuıtostan itibaren yeni tale':>enin kayıt •e kabvll 

1 - Eylülde eyliıl devresi mezuniyd imtihanları • 
22 - Eylôlde ıınıf, ikmal imtihaula11 yapıl cıktır . 

Postanakhyat 
münakasası 

Posta, tf graf, telef on 
başmüdürlüğünden. 

1- Haftada karıılıltlı Ü~ 
•efer yopmea1, y11zın ofomo · 
bil Jıcşın icaba göre araba 
hayv11n, kızak gibi flaz.,talarla 
nı'Jk/onunma•ı meırul aylıfı 
7 8 7 lira eaki bedelli T rab~o11 
Bayburt arası po&ta•ı biri 
es .'ıisi gibi diteri denk poıta· 
•ile birle,tiri.lmek •uretile iki 
şekil de münalıa•aya konul
muıtur . 

:ı - Münaka•a ağustoıan 
O"t ÜfÜncü pazarteıi günün
den itib'lren yirmi gri 1dür . 

3 - Birinci şekie göre 
gitme gelme 6 50 ı • rden her 
Hferde 1300 kilo ikinci ıekle 
göre yine gitme gelme 1000 
nerden iki bin kilo yalı ta,,. 
nacaktı.& • 

4 - Bu naklıyat için be· 
heri bin beş yiiz kilo afırlıfı 
taııyabilccek dört otomo!Jil 
bulanclaralacaktır . 

5 - Kararlaıacak bedel· 
lere iÖre idare lehinde ıörü
lecelı ıekil t~rcih olunmak 
ü:ıaire ihale eylulün birinci 
cumarteat günü •aat on altı· 
da yapılacaktır . 

6- Münakaıa kom '•yonu 
poıta ue telgraf baı müdiıri· 
yeti binaıındadır . 1-1 V 

Denk postası 
Nakli yat münakasası 

Posta, teJgraf, telefon 
başmüdürlüğünden : 

1- On günde bir naklı· 
yat yapmaaı me,rut beher 
yüz kıloıu Trab%ondan Erz.u-
ruma kadar 430 Bayburta 
270 , Gümüıaneye 205, Er
zincana 375 kuruı .. Jı- be · 
Jelli denk postaaı 13 aju• · 
toı pazarteıi prıiınden itiba · 
ren yirmi 6Ün müddetle açık 
mclnakaıaya konulmuştur • 

2 - Yeni beJeller mute
Jil ol.ır•a eylulün birinci cu· 
martui günü •aat on altıda 
ilıaleai yapılacaktır • 

l•teklilerin poıta oe telg· 
ral ba,müdtl~iyeti bina•ında· 
lci kom;•yona mııracatları 
lôzımdır . 1-JV 

Kiralık hane 
Bahçe •ey• rark cıvarmda 

bet oda iki sofa matfak ,fera 
ndoıı banyo Taliplerin seme· 
re ler dibinde 011 numaraya 
müracaatlar1 l V VI 

Satıllk hane 
H .. cı ka•ım mahallt:•:nJe 

bodrum iızeriııe rif kat iar· 
6ir bir hane •atlık oldufan· 
Jan taliplerin aoakat Kemal 
oeıe mriracaatları. iV- l' J 

Orta ticare 
mektebi 

Müdürlüğünden 
1- Ey/uf mezuniyet 

hanları ile ikmal imtilaa 
1-9 9:44 ten 20-g 
tarihine lıadar deuam eJı 
tir . 

il- Kayit oe kabııl 
mele•i 15- 9- 1'34 ten 
9- 934 de katlar deoatll 
cektir • 

IJ/- Dealere 1-10 · 
Je ba,layacalıtır .• l //f 

ihale temdi 
Posta, teJgraf, tele 

başmüdürlüğünden 
Yirmi 6'İlnlülc mıin• 

miıpdeti ajrı.to•unr on o 
perıembe giınri bite:ı 13' 
Hki bedelli Trahzon İl 

oe deni~ po•ıa•ına talip 
madıtından :manalıa•a 
Jeti bir h .. fta u~atılarale i 
luinin aıu•toıan ~ Jnci 
ıembe .. pnü •aat on ali• 
yopı/ma•ına~ karar oeril 

Zazi teskere 
l•tilclal harbınJ11~ Tr 

nda bulunan anbarlar lai 
bölüiünden almıı oldıl 
a.lıerlilc terhi• tezkerelflİ 
yi eyledim hu~ kerı • y• 
alticalımJan e.ki•inin lra 
yolctar 

Trabzonun kcmuko 
maluılleainden Alaplı 

larından Alamet oll 
Ali Neozo.ı 316 

Odun 
münakasa 
V iliiyet daimi_ eıJ 

menjuden ; 
M f' nıleket haıtanesine 

tazı 60 ili_ 80 bin kilo. 
münaka1Mya konuldu 1...., 
934 taribine mü.adif c 
tesi günü'aaat OD dörtte ı 

oluoacakbr taliklerin k• 
vuikalarile vilayet dai111I 
cGmeniDe 

olunur • 
• 
ıcar 

muıacaatları 

il-iV 

müzayede 
Vilayet daimi c 

menin nen: 
Meydan hamamı yanı 

ıalüstao kraatbanesi bi' 
aın 1-6 - 934 taribindell 
yiı 935 tarıbine kadar 
senelik icarı 2 5 - 8 -

tarihine müaadif c 
teıi ıüni saat 14 de İ 
olanacakbr taliplerin k• 
ve.sikail rile viliyet daillt 
cümenine miracaatl•r• 
olua11r • il iV 
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Erzak münakasası 
. atın alma komisi) onu riyas ·tinden 

Karı kız.ıl çakcak badut kttat;•ın senelik ihtiyacı olan 9 
kalem erz.ak ;çık eksiltmeye konulmuttar erzakıa cıaai mikhrı 
ilk hm nah ihale ıönü saah ataiı yuılm:tbr ıatekliler ı:ntna
meyi öireamek üzere her ıiitı •e ihal.eain tam Hktinde m ura. 
caatları ılaa olunur. 

Cinai kilo ilk Teminati ihal~ günü saati 
lira kurut 

Sıb11a 2700 106 25 21 8 934 9 
Kuru ü.ı.üm 3250 79 So 

" 11 
Bujur :o,ooo 225 00 23 8 934 9 
Nola•t ' 8000 84 00 14 " Kvu faaulya 12000 1'16 00 25 8 934 !I 
Merci•ek 6000 67 45 14 
Kuru ıu;aa " 4000 45 00 26 8 934 9 Şeker 3600 63 00 .. 14 Çıy iki7iiz yirmi yüz y'rmi 66 27 8 9J4 9 

iV-iV 

Erzak vesaire münakasası 
Cıaai Kilo 

l\ömir 2ooo 
Lira K. ıhale T G. S. ıekli 

Patetia Soooo 3 26 8-34 pazar 9 Açık 
45 ,, ,, OD ,, 

Soiaa 13992 
Nobut 12ooo 31 So ,, oabir ,, mı•. 

89 ,, ,, oadirt , ,, Mercimek ı 5000 
K. haal1a Joooo 

lo,...,, o b 
~ ,, ,, il eı ,, " 

115 it 
Zeytla taa,ıi '1~28 
Karu iz.tim 78oo 

,, ,, ona ı ,, ,. 
60 27 8 34 P.te1i 1 ,, ,, 

190 " ,, OD ,, ,, Pirinç ı sooo 
Bvlpr 30000 285 " " ••Dir " ,, 

190 ,, ,, ondört ,, ., Sırke 16oe 
Samaa 648oo 12 ,. ,, oabet ,, ,, 

2so .. ,, oaalb ,, ,, Ot 
90000 280 1-.:J 8 8 34 ·-·! ..J " G A- ...., 1111 •O az ., ,, 

azya.. 3200 60 " " OD " " 

Taz 20000 ISo oabı·r 
Zeyth Y•ii 12eo 45 " " ,. ,. 
Saban 6000 180 " " oadlrt " " 
Şeker 78oo 300 ., " oabet " " 
Arpa 12ooao 360 " " oaalb ,, ,, 
UD 3.68 29-8· 34 ÇAl'famba 9 ,, ,, 

.. 000 2610 
Odaa 92ooeo " ,, oa kapah z.arf 
Erimif ••ele 11 86 ı So " " oabir " " 
J•tı 00

• B'-S ,, oatlirt ,, ,, 

Ş.-&ın alma kom~s, onu riyasetinden 

tt,a Trabıoa alayının ıeaelık yirmi iki kalem erzak •• yem ibti
t-. ~em!;~•ya koa~lmuttur ciaı Ye miktarJ.ri1le ilk teminat· 

İar iatekl°I aa llAlile 1h1Je fÜll Ye Uatlan JUkanda yazıl• 
ura fİ119Cekİr f~ameleriai ıörmek için laer fi• Ye •lnaka
,..amvaa 11.~r .. raıt dabiJiDde Ülale SiiDI Ye uah•fl. komıi· 

•...-acaat etmeleri il•a .ı...., . iV iV 

Sathk hane 
Mt~itt~n mo/aQ/luintle la.tin 

ff TurJuye iı 6c11Aıo•11nn ta· 
•arraFa altııtJa 6ul•nan 6ir 
lıep hane •otılıAı oltl•,.nıltın 
••rnae/c İ•ti.Y•nler lae1te tlera· 
'-111~Aıilere ve taliplniatle 
• •ıın zarfında lleleıliye mti· 
ıtadiei la eı ~i/ani •l•tliye 
,,..rac.ıQtlorı ilth olrınar • 

Tashis 
l6 1 ğaı•01 l9J4 tanh Ye 

1958 
H da nuıbamızda iranaa 

•alı •ı iyeti aerJe•bala yaza~ı 
118 yed nci ••tarının birıaci 
lıarfı aelıiı"nci •tmn biriaci 
ıi •e •e lıızmci ıabnn birinci 
barfı yediaei•• ılk laula ola 
cakta 47acı ıattna 6aci kelame 
aı.dea •oua « fiyatlarda ıa. 
rllea dGtllld&k dolayiıile oaza 
.._leketl d• P•• e ... ,111• • 

lua•ı atlaamıtft 67acı ıabrda 
4. 427 olacakken dlrt milyon 
bi • ,.. ,.. .. idi. 
•de 1ı1ılm11tır tulula

1 
e7leriı. 

Kuru yonca 
mü na kasası 

Satın alma komisyonu 
riyasetinden 

Ersiıtcaıt •arniaona ılati· 
Yacı olap 1 •la•toa 934 .a-
116 ilıole etlil•aelıleri ildn 
edila ilıi ı--rtnameJe yasılı 
ISo ı•r ilinden Joo bin Aıilo 
hra yoncaya ihale "" •• 
•oatınJa talip t;ıAımatlıtınılan 
1-9 134 pnıin• lcaJar t;ı. 
Aıeca/c lalilline ilaaleleri yapıl 
,..... 6•r• bir oy ır.üdtletle 
p~a•rl•I• lıonalmaıtar ielaer 
fart11ame mu/ate•iyolı yonca-
11111 m•Hlclıol teminatı , 393 
lira 1 S '-•ı ol•p lolipler .. 
ıartıtameyi olıumoAı için /aer 
.. n H ... ,..Jcaeaya birlilııe 
'-•l.7w ....,acoderı U.. 
•l•n•r • U- JY 

İLAN 
Trabzon icu m murluğunden: 

Açık artırma ıle paraya 
çevriit'cek ıayri menkulua ne 
olduflı. 

Tapu11ua T"t"iniHi 3Sg 
tarıh ve: 43 ve 44 Ye 45 auma 
raaıada kayitli üç parça:tarla 

Gayri menkulün bulundu. 
iu mevki, mahallesi, ıokajı, 
aumaraıı. 

Kıaarna kariyeı"nde 
Tak dar olutJaD kıymet : 

T epınaaaı 33g tarılı Ye 4.3 
aumaralı tarJaya •oo ye 44 
numarala tarlaya 200 ve 45 
nu•aralı 300 lira 

Artbraaanıa yapılaca;. yer 
aiia, aaat: Trabzoa acra dıire 
11 ös.ünde ~0·9·934 perıembe 
ıünü ıaat 14 de 

1 İtbu i•Yri meakaliia 
arttırma f&rlaameai 2o 8·934 
tarihiadea itibaren 934-464 
numara ile Trabzon icra 
daireaiaia muayyen Dumaraa 
afia berkeaia ıörebilmeai içia 
aÇJktuUhda yazah elanJ.rdaa 
fazla maltmat almak iateyeaı 
er, if ba tarl•••eye ~e 934-
464 tloaya numaruile memu
riyetimiae m&racaat etmelidir 

2 Artbnaaya iftirak İÇİ• 
111karda yazıla kıymeti• ytizde 
yedi baçak aiıbetiade pey ak 
çeai weya milli bir bukaaıa 
temiaat mektabu leydi edile· 
celrtir • ( L4 ) 

3 - İpotek aalübi alac•k
lılarla diier alikadaılana Ye 
irtifak bakka aahiplerınia 1•1· 
ri •eakal lzerilldeki baklarıa 
lauuüe faiz Ye murafa dair 
olaa iddalaruu ifba ı1iD tari• 
IUadea itibaren yirmi siiD için 
de enak.ı mliabitelerile birlik· 
te memariyetimi&e bilclinaele· 
ri icap eder. Akli halde laak 
lan tapa ıicille aabit olmadık 
ca ıataa bedeliaia paylaım•· 
aaaclaa bariç kahrlar . 

4 - Giaterilea rGade ar
ttar .. ,a iftirak edealer artbr 
ma prbaaaaeaiai ok amaı Ye 

ilzamlu malumab al•ıt Ye ba 
nl5n tamamen kabul etmİf acl 
•e ıtibar olunurlar • 

5 - Tayin edilen zaman· 
da gayri menkul üç defa bai· 
rıldaktan ıoara en çok artb· 
tana ibale edılir Ancak art• 
brma bedeli muhammen kıy· 
metin yüzde yetmit betini bul 
maz Ye ya aabf iateyenin ala· 
cıiına rüchani olan diier ala 
cakhlar bulunup ta bedel bu· 
nl•na o gayri menkul ile temia 
edilmit alacaklanıua mecmuu· 
ndan fazla ya çakmaz.sa en çok 
atrttıraıa taahhiidil baka kal· 
mak üzre arttarma on bet rü• 
daha temdit •e on beıiaci fil 
aü aynı aaatta yapılacak art· 
brmada, bedeli ulat iateyeiain 
alacajıaa riicbanı olan diier 
alacakWana o ıayri meakul 
ce temin edilmitı lacaldan me 
cmuuadu fazlaya çtkmak ıu 
tile, ea çok artbraaa ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edi 
lmeue ilaale yapılmaz Ye ıa 
t1f talebi diifer. 

6- Gayri menkul keadiıi 
ae _ihale oluaaa kimae derhal 
yeya •erilea mliblet içindeda 
a1ıeYermeu ihale kararı fealı 
oluarak keadiainden e••el 
ea yilkaek teklifte buluaal· 
kimae arzetmit oldaiu beden 
le almai• razı olurıa ona ar· 
za olmaz •eya buluamıua he-
meaL oa :ıet ıüa müddetle ar 
tbrmaya çakanhp en çok art
braaa ibale edilir. iki ibale 
aruaadaki fark Ye geçen ıGa 
ler içia ylz de bette• hesap 
oJuaacak faiz ve dijer zarar-
lar aynca bükme hacet kal
maUllD memariyetimizce ab-
cıdın tabail olunur.Madde (133 
Sabta çikanl•n yukanda 
16ıterilea 2o·9 934 taribinde 
Trab:r.oa icra memarluiu 
oda11ada ifbuilAaYe ga.tttrilea 
arttınaa pıtaameai claireaiade 
ablacaiı illa olua•. 

Erzak münakasası 
Satın alma komisyonu riyasetin.de.a. . 

Eraaram lııta•t ihtiyacı İfİn Gf•frtla CdU .atGr ıllı l••I· 
nat •• i/aol• pn •aotleri yasılı if hl• •r-' ~P_alı zerlM 
•ılnalca•ay• lıonalmaıtar lalipler11t ı•rl11a~elerını ·~rm!" 
6.ı;.,.e laer • .,. müna•a•aya iıtirdlı etlecelclArua ••ala Jaır•••· 
Jeo&lrlonmıı teminat o• t•Aılil m ,lctaplerile ~ay7en pn H 
•aatlerdcn eooel /comi•yonamaso 1RGroeadera ıldn olan•r • 
Cin• M. lcilo illı l•mİnal L. K. iltale finü S. 
Arpa Soooo 1111 oo 4 9-934 IS 
Pirinf 3Sooo 181 Sa 6-•- • le 
ş.1ı., 2000 ıo0 oo •-• • ıs 

il iV 

Erzak münakasası 
Satan alma komis' onu riyasetinden 

Ka,. : ArJ11htıt1 O• Kc~ıl r.alıcalı laiitlüt Aııt11laran111 ihtiyacı 
olan yeJı lc.zlem erı;a/c •lt•ıllm•y lıonulmuııar cin• milıtorı •• 
ille teminaılcril• iha/111 •rinü •aatlcri o• •lı•iltm• ıeraili "'",... 
datlır ı•t•lı iur ıorlnamelerini laer pn lıomi•sonJa •örelJilirler 
Aıopalı ek• itmeye oalı.tinden eooel oc Ji;erl•rin• tum uolılinlle 
mwracaı.ıleri ıl•11 olrınur. illı teminat il iV 
Cin•i Kilo Lira K. üaale pn{ı S. •lı•iltm• 

ArJahcıncn 13/ooo /277 25 4.9.934 on d6rt lıapalı 
» pırı ç 1000 151 So S » • on açık 
• orpa•ı 35000 /35 25 • » • 011 J6rt • 
» patalH 20000 60 oo 6 • • on • 
•lırıruüzim 3000 11 So • » » on J6rt • 
» , ••• , 3000 ısı 00 8 • » on • 

Kıaıl çalıc lı 2 15 00 » » • on tl6rl • 
IC18'Clft 0000 



YENIYOL 4 SAHlf~ 

Erzak münakasası 
. 

ve saıre münakasası 
Satın alıua kom ;:,yoau riya~etinden 
Gire~on : 

Satın almrı komi!'lvnnu rivasetindt!n 
J J 

E·zi11can garn:.:.onuou ı s nelik on bef kalrm en:'" ve ye~ 
ihtiy• c i mü nakıs ıya konulmuştur cics ve mil<t r'arile ilk ttlllİ~~ 
atlari Ye münakasa usuJile ıbale S?Ün ve saatları •f·Ui•d• yal 
m·şhr iıtekliler tarnamelerini öğrenmek iç.o her gün ve 111d6• 
nalıasaya gireceklrr ıerait dahıli"de ihale gün ve saatio 1 

1 E"<mek 2Cl8ooo sığır eti 35000 ki:o pirirç 8000 bulğur 
JSooo k do s1de yağ l9oo tuz 4000 k ılo soğ.=-n sıhun 25000 
kilo ıobut ~ooo kuru f asulya 15000 mercim,.k Sooo ıehraye 

1500 makarne 2500 şeker 3000 kuru ü1üm 3000 ıeybn danesi 
2500 zeytüo yağı 5 00 no looo sirke beş yüz beyaz peynir iki 
bin çay elli kayisi reçeli h~ş yüz irmik biıı arpa yirmi allı bin 
dli saman 117 oo ot oo yedi bi b e ş yüz pata t is on bin kil o 

komiıyonumuz• müracaat etmeleri ılin o!unur. iV iV 

Cinıi Kilo Lira lıu İhale rünü IHt Münalıraıa ~ 
tuz 25200 170 10 25 8 34 cumarteıi 9 acık zarfll 
Hmaa 12500 1 64 6 ., •. il ,, il - Yukarıda H erzaklardan d ve ekmek kapalı zuf dığer 

leri a leni müaak~ s' ile 25 8 934 cum:utesi günü saat on 
dörtte Gireaunda J •ndarnıa mektebi satın alma komiıyonuuda 
münakasa ve ibalelt!si yapılacaktır . 

" 165000 210 o " it 15 ,, 
çayırotu 1 0000 247 50 ,, ,, 16 
ıaz,aiı 20350 580 o 26 8 34 pızu il kapalı -~.rfl• 
teker 18000 242 So ,, ,, 15 ., 

ili - T ..ıl'ple.ı evs f :~ şartnamelerini öğrenm~k ve anlamak 
için her gün j todarma n.ektebi sttın alma komisyonuna mura
caatları ve kakalı zarfların ve teminatı muvakkate alcçalarınm 
vakti ihılı~den cvıel kom'syona verm'ş olnıları münakasa baş · 
lad,ktao ve müddet zabıt kFğıtlara i.mulandıkt n soura vaki 
muraçaalların kabul ölmiyacağı i an olunur . 

pirinç 27000 7 :!2 O ,. 11 16 ,, 
bu'iur 71500 429 O ,, ,, 17 
koyun eti 36000 562 50 27 8 34 paıarteıi 9 
arpa 228o0o 641 25 " .. ıo 

., 

" . ' " " " 
ıs ., 

,, 
tabun 
yoğu't 
ıiit 

106000 298 
8100 ?43 
6000 38 

10000 75 

l? " o 28 8 34 
,. 16 •çık zarfl• 

.. ıı 9 
" Haş:y e un ve yıyc:cek evufi milli müdafaa vekaleti celilesi

nin Giresun da ki p ya de l 32 nci alay yiyf cek evs:ıfının aynıdır. 
11-JI 

25 
o " 

il 

il 

" 
il 
13 " ,, 

Kapalı Odun 
Zarfla 

müdakasası 

Satın alına komisvonu . 
riyasetinden 

Bayburtaki kıtat için bir 
ıenelik ve 896000 kilo odun 
kapalı zarfla müntkas~va ~o· 

nulmuşlur . ihale 1 c : •ul 934 

cumartesi zünü sac: t 9 da ya· 
pdacaktır. ilk tem nat J 008 

liradır taliplerin şartnameyi 

ıörmek üzere ber gün kom's· 
yona muracaatlarının iştirak 
edeceklerin muayyen vakıtta 
zarflarını komisyona vermeleri 
ilin olunur . IH-iV 

·' . . .... ' "" 

Erzak ve saire münakasası 
Satın alma komisyonu riyasetinden 

Kars ,Arda ban Ye kır.ti çakcak hüdüt kıta tının ıenelık ibtiyı ci olan Ob üç kalem erzak eki 
itmeye cikarılmışhr cins mi\dni •e ilk teminatları ihale ıüoü aaatları ve iıtekliler ıartaamele,.., 
her 2ün komisyonda ııöre bilirler luıpıJı nrflar ekailtmeye Yaktindan evvel direrleriai vakti•dl 
muracaatlari ilin olnurı 1 ([( l~ 

Cınsi kilo ilk teminati ihale günii saat eksiltme ıekli nereye ait old•i' 

L. K. -~ 
168 75- 27-g·934 14 Açık Kızıl çakcak 
18S o ,. ,. 16 .. Ardahan 

Ç~ odunu 15000 
Bulğur 1800 

157 So 28·8·934 9 " Kızıl çalccak 
144 38 " " 11 • Ardah;ın 

Gazyağı 5500 
Gaz yağı 5500 

131 25 » » 9 ,. Kızıl çakcak 
1267 So '19 8 933 9 kapah Kızıl çakcak 

94 So • » 14 Açık Ardahan 
126 75 ,. » 16 ,, A dahan 
llo 25 2 S 934 9 » Kızıl çakc•k 
84 38 » ,, I~ ,. Ardah.Pn 
91 75 " ,, 16 » Ardahan 

16 2 o 3 9 934 9 » Kıztl çakcak 
36 o ,, • 15 ,, Ardahaa 

Arpa 2500 
Ua 130000 

Mercimek 9000 

Kuru faaulya 13000 
P11tatis 21000 
Sabun 2500 
Nohut 9000 

Pır in; eooo 
Kuru ıoian 4000 

~.' ı~.·"; ·~· ... ·. . .. :• • ı• 
. ', ...... =......... .... 

TUHAFİYE mAÖAZASI 

M~tanet. Zcrafet ve Rt>nklerinin solmanıasi1~ te:ınıumış harir limitet 
fabrikası ipeklileri rrabzon ve hav3J]si tnnum satış yerini ziyart't 

edenler her şey!lı en ucuz ve en sağlamını bulurlar 

Ticarethanemizde her nevi tuhafiye fantaıi . manıfatra eşyası 

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

LEK 1 PİJAMA VE SAİRE ... 

En son moda Krep Trabzon 
EN UCUZ Fİ"fATL.A SATILMAKTADIR 

Her çeşit parfümöri, Losyo .;, Levanta, pudra, krt:m 

Ucuzluk Sağlam il~ Temiz boya 

• •• -~.-~ \4 t, ~-
r • 


