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Mılyonlarca 
Almanın 

M. Hitler lehinde rey 
vermesinin · hemmi

yeti yoktur 
Lonclra • Milli ao•yalisl 

l•r ~•riliyorlar Hıtler gerili
yor ba,lıklorıcia göıterir ki 
inaili:z elluiri umumiJ erince 
nl'uı chron·cle ll>Zetuinın de· 
dıti gibi milyo •lorca Alma. 
nrn M Hıtler lehinde rey 
oerme•İnin ehemmiyeti yok. 
lar aııl muele 4 milyon Al· 
manı'.' reİ•i fuhvere reylcrinı 
uermıı olmaaıdır . 

• 

lngilizlerin 
Almanya 

llül il metine bir notası 
Londra Daily berald 

aıaıeteıinin doiruluğu tem n 
ederek nrdıiı bır habere 
&öre ioıiliz hükumeti tedıyat 
hakkında son yapılan Aım .. 0 
lo&iliz ıtılifıncıan mukaddem 
inıılterc:ıııa Almanlardan olL n 

bir milyon ioıilız liraıı mat· 
lüplcriaia tcıvıyesı hususunda 
Alman hükumet.ne çok aarıb 
tebhfıatta bulunmuştur . ou 
llotada hıç bır tebdıt yoktur 

. fakat u •umıyeUe çok ketüm 
davraoala ıumi mab.afılde bı1e 
bu not• hakkında çok otlddetu 
bir hareket tabiri kuUanıimilk 
tadır • 

Arnerikanın 
Daimi aza 0 mağa 

hakkı var 
Cenevre Amerikanın 

ceaene müaıcuıli S r Prcntıı 
Gılbcrt beyndm!lel meaaı bu-

roıuııa resmen muracaat ed • 

rek hiiküoıetiaın beynelmılel 
aıcaaı tt tluıatına g rmek bu· 
ıuıunddu daveti k bul ettı
iini bıldirm·~hr mctika sa · 
nayı ııoktRi naz rnıd n en 
aıhb• 

u ım sekiz ıneınJekelten 
biıi olc'uğund&ıı beyn im leJ 

mcui burosunun ıd re mecli
ıinde d iı:.ı 'z.a olmağa h kkı 
v~rdı~ Amerika miJI ller ce· 
m:ydı • ıası olmad2n bcyn ı 
~del DJ sai bu osuna gıren 
ılk devi Uir ve buu ya bu 
g;riş burada fevkalade ebem· 
miyctlc karıılanmııtır . 

ç; n demir ) oliarı 
arasında 

Moskova Muhabirinden 
bıldirildifine aore Çin ,ark 
d•mir yolları araaında yeni. 
Jen menc•ri makamatı lara· 
fınJon teokifat yapılmofa 
•u,lcnmııtır . 

,...., __ .._,.....c_ 
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Sovy t Rusya ilk harp har ~keti 
ni Japonyaddn beklemekte 
Londra Time• gazdeai 

uzak ıark itilafları hakkında 
uzun bir tetkik makaleai ya::ı 
mııtır. Timeş bu makale•ini 
ıöylt1 bitirmektedir . 

Eğer kremlin Japonyanın 
vladovoatoka ıJe deniz e)'ale· 

tine harşt mütecavizane eme

Jl ~r be1tlemediğıne kanaal 
getirae fİn ıark demir )IOlla· 
rının •atılması hu•uıunda. bir 

'itılô.f akti uzun •Ürmiyecek
tır Sooyet hükumeti bu de
mir )'Olunu kola..-lıkla birakır 
ve yme ayni kolaylıkla man· 
corıdeki Japon menafii al :.y· 

hinde f . lışmama11ı kabul 
eder iıte Souyet Ru&ya z.ima
mdarlerı bundan emin değd
dırler ve i,in a•ıl müıkül ta· 
rafı da buradadır Sı>uyet 

z.ımamdarları deniz eyaletinil1 
h:r mu1>are.ze topu oldağana 

ue kızıl ordunun bu topu mu 
dafaya tahaiı edilditini be
yan ediyorlar ma.ncuko dahi· 

lindeki yollar hu•u•u ;ada SolJ 

yet Ruıyanın JopOnyaya yop· 
tıtı tavı/at •İyaseti de ifla• 

etmiıtir fünkü Sovyet Ru•ya 

•İyaHlİra Japonya tarafından 

bir ::ıaaf alameti ol.ırak tele· 
kki edildıti mutalaa•ındadır· 

la.r Ruı"anın bir cok yerle· 
' rinde mahaulün brı •ene fena 

olmoaı Sovyetler tar.:ıfcndan 

bu ıen• bir tecaoü.ze itimal 
verdirmiyor Sovyet Ruıya 

gerek •ulha gerek harbe do· 
tru illı. laarekati Ja.f. onyadan 
beklemektedir . 

ALMANYANIN MI ? 
Silahlanmasına devam 

etmek olacaktır .. 
Paris Havar bildiriyor: 

F raosıı matl: uatı Alman reyi· 
amı DeticeJerİDİ ıatıhdP.f etmek 
şöyle dursun Alman milletinin 

azım elncriyetini M. Httleri 
harice karşı parolası alııoda 
i 11 tıba p etmiş olmasına buduıi 
bir Jıkkat atfeylemektedir 
gactcler ayni zemaııda hitler 
c.lığ n kah bir milliyetperver· 

ilan olunur . 
Ank•aa 23 Muhtelit ha 

kem mahkeıof'sı Türkiye U. 
ııj rnslığnıdan : Türk - Yun•n 
M, H, mahkemesi 14 ağustos 
934 tarıbınden SO cylui 934 
tarıhine kad r ahdi tatılini 
yapmaga karar vermi~tir şu 
kad rkı tatıl e5nasında usuli 
nıubtetler cercy .. n edecektir 
ılao olunu • 

rfi idare 
d r lr ış 

Vıyan 25 temmuz da 
Vıyanada ııan olunan örfı 
idare dün gece yarıs odan 
itibaren kaldırılmıştır . 

Harp k .. ideleri 
Brukelleı Belçıka hü. 

kumetı 1935 kanunusaoiı:Dde 
Brukelleıde lolanacak olan 
harp kaideleriaı taozım kon· 
feraoıına ittirak için bütila 
devletleri davet ctmittir , 

• 

lige doğru kaymakta olduju· 
ou da ehemmiyetle kaydetme· 

ktedir. L, echo de Paris, ga· 
zetui dıyor ki ; M. Hıtleria 

devlet reisi olarak intihabı 
avrupaaın üzerine •ğır tehli· 
keler birıktirmektedir Reicbı· 
fubrerin yapacağı en az ıey 
Almanyanıo ıiJi!ılanmaaına 
dnaın etmek olacaktır • 

ITALYA 
Hükfımetı Mutessir 
Peşte • HaYaa 1-janıı bil· 

dmyor : .Hüııı.iımct mabafıii 
Avuıturya başvekıh M. Sus
oıgın eioransa ıey.abatıoı bü
yuk bır dıkkatl~ takıp etme· 
ktedır matbud iıe çok ıhtı· 
y.th aavraoıyor Avusturya 
'Ye İt lyaya Roma ıtiJiHarıJe 
bagiı bulunan mararıstan M. 
Muaolıci ıie M. Susnıg arasın 
da muz kere ed leıı biHün 
mtaead ... tıe dogrudan doiruya 

alakadaroır başvekıl M. Gom 
b..a wuab.aJemelerın programı 
ndan mu.ıJttızaman haberdar 
edı!mektedır peştede hıtlerci 
Aimanyaya kartı muhabbet 
göstermek lüzumu bısıed.ldi. 
iıadan macarııtanın vaziyeti 
o kadar sarala değıldir bızı 
rıvayctlere bakılıııa Mac:ar;s. 
tanın Avuatu•va itlerine karıı 
bir az ıoiuk davranması ital· 
ya bü"fıaıetini müteessir et-
miıtir mamafıh peıtede viya
Daya dostane teıvilderde bu· 
luumakla beraber bu itlere 
açıktaa açıia kanımıkta iç· 
tiaıp ediliyqr , 

Tr bzon 
Lim;;n 

r an si t 
İşlerini bekliyor 

Ateş emri 
Ahnrruş 

' 

_) 

Brookliyni Nevyork Bir 

dondurma fa brıkasının otomo 
bilinin arkasına saklanmış 
olan işci .k•ya.fet nde ık.i kişi 
fa brilıtanın öoüo de muhafizle
rio nezarctl alhnda gumuş 
nakıl eden kamyon mıtrahyo · 
zile tehdit ed~rek durdurmuş• 

lar ve bir tek kelıme ıöyler· 

ıeniz m.tralyoz üzerine ateş 
olacaktır diye bağırmıılardır 

bu esnada fabrikanın otomo· 
biline aaklanmış olan oıı iki 
kışı başka mıtralyoderle fırla-

mışlar zırhlı kamyoLun içinde 
kı gümüşü hemen .. kendı oto· 
mooıilerine naklederek büyük 
bir suratla uzaklaşmışlardır 

hadise dondurma fabrikasının 
korkudan donmuş bır halde 
ıeyircı kalan meruurlarm göz. 
icra önünde cereyan etmiştir 

derhal harekete gecen ve tel
siz aletlerı le mucehııeı poLs 
otomobilleri hadise yerine 
ieimışlerdır şehr n bütün çıka 
cak yollan tutulmuştur polis 
bu hayduUuı üzerine öldür• 
mek une ateı emrı alınmıştır 

fütünierımız satış hara .. 
retını ka) betmış 

Sinop Sırıopda oe Ger 
zete tütün aat,,ları inhiıar 

idareaının mubayyaadan ye· 
kılme•ı hauoıyLe evvelki ha· 

raretini kaybetmiştır henü~ 

•!ltılmamıı •lop h..ılınde aıno· 
pta 200 bın 11e. zede 1 oo b;n 

kilo zürra malı tıitiin lı.almıı 
tır • 

Halkavi 
feııısıl ht!\ eti 

.1 

Hakevı temııl h~ye1 i 
24 -8 984 cuma günü hikmetin 
oğıu 1sımlı pıy~s temsıl etmek 
üzere Surmeneye g decektir. 

Yeni açıl n trabzon 
Balıklı D- meınu luğuna izmir 
balıklı nes nde çatışmış ihti
yat zabıt nı d n İsmail .bfy 
tayin edı.m ştır. muvaffakıyet 
temeooı ed rız. 

IR İHAL-
Nufus b~ş katibi Ali bf!:~ia 

mahtumları Necatı efendi 
müptela olduğu hastalığın 
tedavisı iç n ıstcıobuln gitmiştir 
genç ı~ki olduğl' kadar f~al 
ol.an mumaileyh maruz kalclığı 
hastalıktan kurtulmıyarak Vt f
at eylediii teıür)e haber 
ahamışbr babrsı Ali beyle 
efradı aileıine beyanı t•z1yı t 
e1leriz 

_,, .. _ ----
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Almanyanın 
Katolık n.crkr~lerinde 

Viy.ana O HaYaı bildiri· 
yor : A .. uıturya f'ftlri umu 
uıisi bitler alcytarhğının bil 
ba11a Almanp•ın kalol k 
merkezlerinde r.rtmıt olmaaıo· 
dau dolayı memnun yet gö 
terme~Atedir matı u t rey"i· 
mıD arıft s'nde Alın a pı opa
gaada Daıarın.n s rf ettiği f U 

ihtiyatsız ıöıü t hem mi yelle 
kaydetmekte it ıfak gösteri
)'Or ~ayet t•k b r rey kaybc· 
decek loluna bu ~en b lcr 
için bir munffakiyet h~tkil 

edecektir lııtlere ~ercic dah•li 
aiyaselte gere kıe hariçte ya· 
yını• g•yet ierg'o bulunduğu 
na acsba bu intJbabat anlata 
cakmıdlr . 

Bir dıktatör ıdaresı 

tesis et nıek~"ll) t nJer 
Atina • Şınıdıki kabine· 

yi Jeoirip jeneral pi dıra11n 

riy•ntinde bir diktatör icla

rui tu ·• etm~k n aluacliyle 
f•lııtı/ıı.larından dolayı bazı 

ıala•i;yetler teokif edılmiıler · 
dir • 

Kontıol ofi~i teşkıl 
edildi 

Berlin 8 Ecnebi memlP· 
lcetlerden itla:ıl le yal· t Al· 
manyaJa· imal edifE, pamuk 
ipliti icin berlirJ b."r kont· , 
rol ofıai teıltil ea.:miştir • 

Kral yeriı.c gitti 
Blecl • Kral eleksııntiire 

6u aabah buradaki aarayına 
6•lmiıtir İn6iltere preTıai 
Geor•ea ile yutu .. n pren•i 
!Yilıolo• tla burada bulunmalı 

t•dır hHiciye nazıri M. Yev
Iİf ;yarın bmraya 6•lecektir. 

Londra şehir erµini 
Londra e Loedra Ş b· 

remini Sır c'b1rle1Collet ağır 
a11rette hasta yatmaktadır 
mumailll!yh farti mt>şğul'yetteD 
mazdariptir uzun miiddtt isti· 
raiaata muhtaçtır. 

Erzurumda kar 
Erzurum • Drn burada 

iki aaat deoam ede, lıuuvetli 
bir fırtına ••miıtir p:ı.landö· 

lcene lur diıf'TlÜŞ .,,. hava 
birJen bire •otamuıtur . 

YENı OL 
Pazarte~i Pt rş mh~ 

Günleri Çıkar 
Matbaa Ol'! idareha.ne•i 

U%1J.n •okalı 
Telfraf: 1 rabzon· Yeniı oı 

ABO E 
Sene/iti 500, Altı a, lığı 
300, Iİ~ Aylıgı 17 5 kura, 

NÜSH.ASl 
4 Kurustur . .. 

Eaki nil•laalar ·ıo kara•tnr. 
ilan •atırı '5 Kuru•tar 
Rclılcimlar pa:arlı.ğa 

tab\tlir • 

B;r adam 
Bır siy set 
için yapıldı 
Bükreş Nat ·on luılge 

~ zet • · Alm'ln rcyit.ımından 
baha der k d _,o k:: hu · d-fa· 
~i re ô n J l, il t rihindelri 
gibi . Uma yan:n c~ eıJre ile 
mü 1aaebe ı keameai hakkında 
bır ist aare ıci ı d~til bir , 
adam bır sıyaset için yapıldı 
g ;r.ete kahir bir ~k•'!rİ.yet 

n'lzı er ltütaı h ırbiyeainin üm.t· 

di tehakhuk etmeditil'li •• 
reiamtn 6.r ~eriltıme ar~eıti· 
ginı mürahade "ile frabit eyle· 
m•kteJir . 

Yere düşen tayyareci 

kaburgalarını ayıı dı 
Loadra İtalyadııın Ame 

rikaya tayyare ıle ,. ıeçmeye 
teıebbüı cdcrk~n irlanda sa· 
h lleriade yere c:ıüıen tayya
reci Pondroııt1'n ıle yapılan 
muayeneıa uet ce11ode kabur· 
ga kemık.lerioın .yrılmış oldu 
ğu aı.ılaşılmııtar muma.!eyh 
cardıHe i aerek bır n:.ütt.haa
s sa tedavı olunacaktır . 

Japon ı~tıhbarat Luro
ı:ıunun haberıne göre 
Moıkova L•nncindeki 

Jıpon ıatıbbarilt buroıu11ua 
Sovyet Rusya ile Çin arasın· 
da yenı bır gız:li ıtılif aktedi· 
ldıııne dair Terdıği haberleri 
tası ı- janıi tebaıbe me&uadur. 

Asılan nıılJi So:ıy aJistler 
V ıyaoa Mevaddi inf.li · 

kıye gız•edıklerinden doJayı 
idama mahir. um ecillen iki let 
bıci dun akfaD.l asılm ılardır 
timdiye "adar telhiı hareket· 
lerinde buluadulıdarındao do· 
layı asılan m Ui soıyal!stlerin 

adedı 13 cü oulmuıtur.. 

}'.ah adı konferaD!-.il 
Cenevre Üçüncü oün· 

ya yıbudi kooferaoıi aüo 
Öilccten sonra açdmııtar koa· 
fer .. cs R&ı;saiıi üç iUD surecok 
Ae dünya ve Alm•nya Yahu· 
dularJoın nzıyctini Te Yahudi 
alelaytarlığ na karıı mudafaa 

tedbileri tetluk olunacaktır. 

Tevkıf edılnı şler 
Atioa - Af na ı jınıı 

bıldiriyor Hüldimet aleyhinde 
bazı hareketi rde bulunmakla 
maznun eski bır, zabit ile bir 
kaç küçük rutbelı zabit dün 
akşam tevkıf ed lmişlerdir 
meıelenın tatkiki aJikadar 
adliye makamatı tarafından 
yap Iacaktır. 

l ral ' l~raliçP 
Loradra lr g:Iiz kır•l ve 

kıraliç ı diin şım Stndrsn· 
gbam ş~tosund•n iıl .pçyada 
kain balmorala b reket etmi
tir kıral ve kıraliçe Tatil 
müddetinin sonlarını orada 

reçireceklerdir. 

fvl arıevralarla 
rneşğul 
Roma • Bolow"• cir>arm 

Je yapılmakta olan 6'1iyriAr 

m:uıeuralar la m"nrul balunrın 
italyı:ın ga .. eteleri A iman r• · 
yiamının netice•in; Arqyİt ile 
iktifa etmektedirler yalnr% 
meuagero 83%et•ai bıı neti· 
cenin •arf edilen •ayretler• 
tekabul ctm~Jitini eildirmelc
tedir • 

Açlık gırev ine başladt
ğ1n1 bildirmiş 

Pariı :it Staviski işinde 
methaldar aTukat Guiboudri· 
baud Staviıkide11 para alan 

dıger kimseler tı.:s;ı.düf eder~k 

tevk f edilmedılderi bölde 
k< nd si te v~ıf edildiği için 
açlık gırevine ba~ladığını ad. 

)ıy~ye bildirmiştir . 

İdamdan 
Kürek mahkumluğu 

cezası alanlar 
Viyana@ Reisi cumhur 

M. Mıklas bavyaradan Avuı· 
turyaya mübim miktarda me· 
vaddi infilikiye ietirdikleri 
için dün İas'3ruck diYani har· 

bi tarafınd.tn id.tma mahkum 
edilen iki nazirin cezaa11u 
müebbet kürek cezasına degif 
tirmiştir arıi davaya dahil 
dıger o.ı sekiz nazi siva mah· 
kemeye ıevk edilmiıtır • 

On at1keıi bombardt
man Tayyarssi 

Jueaa·Ala•ka Ott aa • 
lreri bombarclıme11 tayyareai 
luoa miı•ait oldatundan bu 
6Ün Sealcle yoliıy/e Vuıın6· 

tona hareket ed~celctir , bu 
tayyareler bir ay tetkik ve 

i•tik•afta bulunduktan •onra 
düra F airbanlutan bur.:ıya 
11elm."1lerdir . 

Tiirk heyeti odesada 

Moskova 8 Türk heyeti 
dün Odeaadan kiyefe gelmiı 
hariciye komiıerliii mümessil· 

lerile ıpor tetekkülleri ve 
mathuıtt mümeH=Ueri brafJa· 
dan karşılanmıştır bu gün v~ 
yarın Türk ve Ukranya takım 
ları arasında güreı ve futbol 
mus.ıbakalan yapıla.cıktır . 

Otuz Bulgar talebesin:n 
tetkik seyalıatı 

Berlin 6 Cenap ve Garp 
Almanyaıında tetkik seyahatı 
yıpan otuz Bulrar talebesi 
Muais Stuttgrad Heidelberg 
Fıan.kfurt Main ve Kolanya 
şehirleriıı.i ziyaret ederek Ha 
mburgı muvasalat etmitlerdir 

M. ~Iossolini 

Bolo.,,ne 9 Kral ile M. 
moı•olıni umumi karıu6alı.• 
ın merlıez.i olan Searperiaytı 
maoaıalat •tmiılsrair , 

Pirinç zeriy 
Bu sene geçen sened 

çok fazla o1aca1< 
s .• op 6 Boyabat k• 

da pirinç z:eriytltt Da 
geçen seneye •=s'ıetle 

elli fadadır bir ay ıoor• 
nac ık mabsülü 4 nıayoıa 
m·ldaraoda elaca;ı ta 
edılmektedir • 

Vilayet mer 
ez ilk mekte 
lerine. 
Taleb~ kayit ve kah 
ne 1 eyhilde ba~lana 

1- Vi!iyet merkez 
mektepleri 1·9·934 cum 
güDü açılarak talebe 
ve kabulÜlae Ye 15· 
cumartcaındea itıbarea 
tedrisata naşlaaacahr. 

2- Yerleritı darl.iı 
yısile aliaabılecek tal• 
sayııı maaleıef mallJut 
ktır buaun iç:n çocu 
kayıtettirmek iateyen if 
ria bir an evvel mltaca• 
meleri lizimclır Sınıflar 
tayin edilen miktar dold 
n sonra talebe alıaama 
tar. 

3 - Hanıi aınıfta 
olsun eaki talebeain de 
larıaı tecdıt 
ıs- Eylulde yani d 
bışlandıiı gii:ı me 
ltalanmaları lizımdar o 
ea itibaren aınafların ya 
leri k•t'i olarak teıhit 
ceii•ciea deYam etmİJ 
mektebi terketmiı aı• 
bakılacak yıerlerine t 
alın ıcaktar. 

ekmeklik 
münakasa 
Satın alma komisi 
Riyasetinden 
Samı•• ıarnİI 

bulunan ve buluaack 
kıtaabn eir senelik i 
olın 360000 kile ek 
UDU "apab olar&W 
ya ko.ıulmuttar i'haleıi 
pazar ıünii ıaat 14 
t•l plerın ıerıuti aır 
tlzere b er filo ve mlhaak 
ittirak edccekleri11 m 
IÜDde ihale IHt Da 

tem1nat makbuıl•rıle 
yonumuu miiracaatlara 
oluliar. 1 1 

ihale temd 
Satın alma komi3 
Ri y aset1nden 
Sarıkaıniş Fırka ıırll 

için dö t bin kilo •ti 
ye yüz kilo cam macaatl 
taceliyetine binaea p•S 
bir h f ta müddetle ekıil 
çıkarı 1 'D ıtır ihale 
J7 B J4 vazarteai ıaat 
ilk teminat .1o4 liradir 
!ilerin ayn· gün ve ayai 
timioatluile berabu 
yonumaıa muracatl 
ol111ur. 
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Eczamalzeme 
mün ~ ka :;ası 

VıJJTf"l daıı ı, n · ı· 
meninden: 

Mem\eket haataneı·nia 934 
Haeai ibtiyıc.ıtindan 167 lu· 
l•• ec:ıa ve malıemei tıbbiye 
mlhaaluaayı lıı:oluldu 1/ 9 924 
tarilaiae •Oa~dıf sah iÜ ü 

••at OD dö tte ıhale o UDaC'l' 

kbr talipleri• kanunı nı kı.· 
larile •ilAyet daımi encüme· 
aiae •lracaatları 1 /V 

Postanakhyat 
münakasası 

:Posta, tf'gnıf, telefon 
haş'ltıüdiirlnğünden. 

1- Haftada ltarıılılelı İle 
•eler 7apm•••, yazın atomo: 
6il '•ıın icaöa •öre araba 
l11ı,,o ın, lu:zolı wibi •~:z,ıo/ rla 
nolılonanmoaı ,.~ırat oylı6ı 
781 lira eaAu bed•llı Trab%.on 
Boy6art araıı po•laaı biri 
Nleiai •illi fliteri tlenlı poata. 
•İl• IJirleıtir.ı,,..1ı auretile ilti 
ı•ltilde mi11aArnoya lıorıal· 
maı•r • 

a Mıina1'a•a afaıto18,. 
Ort ı1İf6nc6 pazartui wüncin· 
den iti•ar•n yirmi ıa 1Jrir . 

J - Birinci ıelıie wö e 
witme •elıne 650 ıerden laer 
••fertle 1300 lıilo ilainci ıelıle 
•6re )i1te •itme ••ime 1000 
nerd•n ''i lii1t •ılo ycUı taıı· 
1tacalıtıı • 

4 - Ba nalıltyat İfİn be· 
laeri f>in D•f yia lıilo atrrlıtı 
toııya6il•celı tl6rt otomobıl 
IJala11tillr•lacalıtır • 

S - Karorla,.ca/c lledel 
lere •"' e idare lehinde ıörü· 
leceJa ı•lıil tercıla olunm:ık ••r• ilıai• ., iıl6n 6irıncı 
'11tıln'!rfHt Pnci aaat on allı· 
da yapı,cacalııar • 

6- Mıinalı •a kom '•yona 
l'Oata De tel•ral haı rrtitlüri. 
~ti bin ıaındaJır • 111-JV 

ZAYi 
9.11 S'"llc ıınde Trabıoa 

orta mektebındl"n aldığnn 
taat.ı~n~meyi Z•yı eyledim 
Yeıuı nı •l•c•iım-iaa zay n·n 
lallkmtt olaaad ı•nı llAa eylerim 

K•JyaDco oğl r'aden 
A~duUa.h oi'u ALI 

Denk po tası 
:ı ld ı) ar r i.ı ı aka.,, "'ı 
Po ta. tt· g af, tt>IPf t•n 

ba~rnü iıirHıguoden : 
1- On gutıde bır ı uuu 

yal yopma•ı m.put b lı r 
.)Ü..t k lo•.u Trabzo~dan Er:z.u 
ruma kadar .J30 u t 

'210 , Gumuıaneyc " 5, 
:.ıınc:ana .:37 ~ kura, e .. l 

dellı denk postaaı l .S afuş 
foı paz.arteai p.ıimden ıtıba· 
ren yırmı 6Ün müddetle a'iık 
mü ıalıa•aya konulmaıtur . 

2 - Yeni betl•ller mute-

Jıl ol11r•a •ylullİn birinci c:u· 
marlHi •ünü aaat on altıda 
ıla ılHı yopıiacaktrr • 

lıteklılerin po•ta oe te/11 · 
raf boımudu ıyetı binaaında· 
kı 11.omı•JO ıa marc:cr..tları 
la;ımdır • 11/..a..JV 

Sathk hane 
Mühittın malaalluinde kti n 

'"' Türkiye ıı banlra•ımn ta· 
•arıuFu altında l ulunan bir 
bup hane •atılılı oldutantion 
6Örmelı İ•lıyenler laatte Jeru· 
nantlelıiler• 1111 ta/iplerinde 
011 6Ün zarfında heledı.)'• mü· 
nad,•ı h .. c, aıA.ni efendı.)'e 

miıracaatları ilan olun•r • 

Kuru yonca 
münakasası 

Satın alma komi~\onu 
~ 

riyasetinden 
Erzincen 6<1rniMna ,Jafi. 

yacı olap 1 •lu•lo• 934 p· 
ıui ilaole edileceltleri ildn 
edilen ilıi ıurlnamatle yazılı 
ISo ıer llintlen 300 hin ltilo 
i•ru yoncaya ilaale pn O• 

•aotınJa talip f&lımatlııınılan 

1-9 934 6Ünune katlar c:ı . 
• 

kac""k telıöıne ılaaleleri yapıl 
111alı ci.&er• hır O)' miıtldet/e 
pauırlıka /tor. almuıt•r ielaer 
ınrtname mulateoiy & J o:ıca· 

ıun m•oolılrat temınatı , 393 
lira 7 5 lıuruı olup ta lıplerın 
ıartnameyi elı.umalı ıcin it.er 

• 
•ii 1 «le münakoaaya lı irli1t.te 
lto111ıı ona n:u acatlorı ildrı 
o 'anar . il J V 

Orta ıcaret 
mek bı Kirahk hane 

ite Balaçe "''Y• ruk cıvareada ~ludürlu0un n ; 
1 oda ıkı ıofa ma fak ,fera /- Eylııl mezaniyet imti· 

a~o" b .:ıyo. T •lıplerin ıeme hanları ılc ilırnol imt hanları 
tc: le, dı' b d 

ın e oa numıııraya 1-9 9~4 t•n .20 9 934 
•llrac:aa tlan Va vı tnrılaine ltcıdar deflarn edect;/c 

Satıhk hane ır, · 
u 11-- Ka,,ıt ve ka el nıua· nacı lıaıım mcılaall • ·n .ıe 

L_J cı meleai 15 il g)4 ten 30-
'"'. ra.111 herine •~ lıat iar· 

b T 9 934 clekaJar d ., m ede 
• r • ' laane •at/ılı oldafan· c•ktır . 
tlmn taliplerin •Olı'°t Kemal 
lıey IJ/- D •/ere 1- 10 934 

e m6racaatları. VJ \.1 tle heıloyccolctrr il IJ! 

trabzon kız orta mektebinden 
20 - Aia t t 't b 
1_ ...,.e.;.• an 1 1 •rea yeni tale'.>ea D kayıt •e kabalii . 

~2 _ E 1 •'iti ~•neaı •ezuaıyet ımtdaul•rı • 
J 6lde 1&D1fı alc-..ı İtltiiaa•lın J•pılacaktır • 

Onu senelerden beri tanır, aorılarda ve soouk 

algınlıOındaki çabuk tesirini bılırsiniz .. 
EB markasının tekeffül ettiOi AS~IRIN, sızı bun· 

dan sonra dahi memnun edecektır. 

Erzak münakasası 
Satın alma komisyonu rı} aseıjnden 

Erzurum kıtaat ıhtıyacı içın oıofıtla cin• nııitar illı l~mİ· 
nat ue ılaale ııin •aatieri ya~ılı Üf laole crzolı kopalı :zerfla 
ıaiı11akaaay• konalmuıtur talıplerın ıartnamelerrni eörmell 
Iİ&ere her p11 münaka•aya iıtırd• edecelclerin aaala dcıireaın· 
laazırlanmıı teminat oe teklıf m ·•tuplerıle muayye11 •iiıı oe 
aaatlerden er1oel lıomr•)'onamauı naaracaatleri ıia11 ola.nar . 

Cını JI. itile illı teıninat l. K. ihale pnii S. 
Arpe Seooo 1875 oo 4 9-934 IS 
Pırınf SSooo 781 So 5-•- • /o 
Şelıer 2000 900 •o •-• • IS 

11/ iV 

Erzak münakasası 
~atın alma komis"ouu riyas~tınde n 

Karı : Arc'"l.an u~ Kız.ıi çc.lıcc k I aaut •ııdarı111n ilıti1cc 
olan yedı kalem erz.aJc eluiltmey lıonulmaıtar cın• ıniktarı •• 
ıilc tcmuıaılerıle ıhall! llUnu •aatlerı ue elır•ı tme feraııi a,"'1-
dadrr ıateJı ı/er f rtnamelerını her 6Uft Jıomıaz.oncJa 6Öre/Jılirler 
icap.ılı ele. itmeye v.ıhtmJ n evvel ue tiııerlerıne tam valatınJ• 
muracaatlcrı ılcin olunur. ılk temınc..t il/ l V 
Cın•i Kılo Lira K. ıhale •unü S. •k•ilı,.• 
Ardahanın 13/ooo 1277 25 4 9 934 on tlört •apaiı 

» p rr lC 7000 157 5a 5 » » O/l Of .. • 
» arp •ı 35C100 /35 25 » » • on dört • 
» pat tu 20000 60 oo 6 • » on • 
•karau ... um 3000 67 o » » » o dört • 
» ıeker 3000 151 oo 8 » » on • 

Kızıl falıc: k 20000 15 oo » » ,. o dört • 

• mc~n;,..._ __ .;.... ______ ~--..~-------------------------

Odun 
münak ası 

\ ıl.\V t daımı eneli· 
" 

men'ud n ; 
eml t ha taneı ne mu\c 

tazı 60 ıla 80 k lo odun 
münakaı ya ko uldu l-9 -
934 tarabıne müaadıf cumar· 
teai ıünu aaat on dörtte ıhale 
oluaacakbr talilderia kanuoi 
Yeaikalarile Tjllyet daimi ea· 
ctimeniDe murıcıatlan ilAn 
olu"ur • 111-lV 

ıcar 

mu ayedesi 
Vılay t daimi encü· 

meninden: 
Meydan il•m•mı y•n1nda 

tıü üıt• k aatbanuı binaıı· 
nın 1-6 9 4 tarihınden ma· 
y•ı 9. 5 tar b ne kadar bir 
ıenel k ıcara 25 - 8 -934 
tarıh ne mündıf cumar· 

tui güoii aaat 14 de ib•ltı 
olua•c•kbr t•lipleria kammi 
••ailıalarile Tail yet claimi -en· 
cllmeaine mlncaatlan illa 
oluav ili iV 



Erzak münakasası Müzayede temdidi 
Satın alnıa kom is' ouu riva-..etiııden M hallesi Sokağı Nnt . ,/ 

G 'refon : İskender paş'l B~lediye m .. ğ~ı.a 147 
I Ekmt>k 21...8000 sığ r eti 35000 ki'o pirirç 8000 bulğur Kuım zğa L Ziİ Ardiye 96 

15000 kilo s de yağ 1900 tuz 4000 kılo so~.:ın s 1bun 25000 

kilo ıohut 5000 ku'u f sulya 15oco mercimek Sooo şehriye 

lSoo makarne 2500 şeker Jooo kuru üzüm 3000 zeytin danesi 
~500 z"ylün yJğı Soo un looo sirke beş yüz bey .. z p"'ynir iki 
b·n çay f'lli ka ıs' rt'çeli bıaş yüz irmik birı arp:ı yirmi altı bin 
elli samın 11700 ot on yedi bi bPŞ yüz patatis on bin kilo 

Hos kcruva Oıta ıırt Eıulak arazı 31 

DEFTERDARLlKTAN 
Yukarıda cinı ve sair evsafi yızıh ıayra menkulaha ye 

müzayedesindn talip zuhur etmediii veya layık rörü)mecli 
den •üddetleri bir hafta temdit edilmiştir talip o\arıa • 1 
dipoz'to akçelerile biri kte ihale günü ol•n 27-8 - 9J4 pı 
teai iÜDÜ saat 14 de defterdarlıkta müteıekkiJ komiıyana il Yukarıda k' erzaklardan tt ve ekmek kapalı nrf diğer 

leri aleni müaak s ıl 25 8 934 cumuteıi iÜDÜ saat on 
dörtte Gıresunda J ndarma m"'ktebi satın alma komiıyonuada 
münakasa ve ih ie PSİ vapılacaktır . 

racaa tları . 

Trabzon vilayeti id
are lıPyeti kalem ;n,tcn 

çuş&1ında muıtakılea D• 

mükayyet ve lıudut ve e 
ol1:>aptaki mezat kayimet 
muharrer dö·t kıta t 
talaıili emval kınuaun 13 

ili- Tal'pler eu f 
9

e şıutnamf'lerini öğrenmek ve anlamak 
için her gün j rndarma n.ektebi sıtın alma komıayoauna mora· 
caatlan ve kakalı zarfların ve teminatı muvakkate akçalarınm 
vıkti 1hıleden evv l kom'ıyonı verm'ş olıuıları münakasa baş 
lad&klan ve müd t za ı.,ıt kcı ğıtları imzalandıktan sonra vaki 
muraçutluın ka uı ölıniyacağı iıan olunur . 

K• z ınç nrgiı:nden .228 lira 
75 kuruş boçlu olup muayyen 
taks tlerde ödemeyen ve teb
liğ edilen ihtarnameye rağmea 
dahi tediyei deyin tfmeyea 
ibrahim z:\de Hnan efendi 

maddesi mücibiace t 
ilandan itibaren 
müdetle müzayedeye ça 
diiiaden talip ola•lana "1 
vet idare h~yetiae m•r•C 
lari i iu olunur I iV 

Haşiye un ve yıy--cek evsafi milli müJafaa vekaleti celilesi· 
n:n Gireaunda ki p yade 132 nci al~y yiyecek e"s fınıo aynıdır. 

1/-Jl 
o~lu Ce il efendinin Sürmene· 
nin .bumurzio 

Kapalı Odun 
Zarfla 

müdakasası 

Satın alma komisyonu 

riyasetindt n 

Bayburtaki kıtat için b r 
ıenelik ve 896000 kilo o1un 
kıpab za•fJa müntı.ka" . '1 ko

nu\muş1ur . ılıale 1 \ fıt 934 
cu:nartesı ıünü s t 9 da ya· 
pılacaktır. ılk tt m nat ] 008 

liradır taliplerin şartnameyi 

aörmek üzere her gün ~om s. 

yona muracaatl rımn ıştırak 
edeceklerin mu yyen vakılta ' 
zarfla•ını komisyona vermeleri ı 
illn olunur . lV-IV 

• 

Erzak • ve saıre münakasası 
Satın alma komis:yonu riyasetinden 

Kara ,Ard~ban ve kızıl çakcak hüdüt kıtahnıa seneLk ihtiyaci olın on Gç kalem enak 
itmeye cikarılmışt&r ciı:;s mi"tari ve ilk teminatları ihale (ÜtÜ saıtlan ve istekliler ıarta• 
her gün kom'syonda göre bilirler kap?lı zarflar eksiltmeye vaktindaa evvel direrleriDi vak 

~ 
muracaatlaıi ilan olnurı ı iV 

Cıosi kılo ilk ltminati ihale ıünii saat ekıiltme ıekli nereye •İt el 

Çam odunu )5000 

Bulğur 1800 
Gazyağı 5500 
Gaz yağı 5500 

Arpa 2500 
Un 130000 
Merc'mek 9000 
Kuru fasulya 13000 

Patatis 21000 

Sabun 2500 

Nohut 9000 

Pırin; 8000 

Kuru ıoi•n 4000 

L K. 
16M 75 -
189 o 
157 So 
144 38 
131 25 

1261 So 
94 So 

126 75 
llo ;s 
84 38 
91 75 

162 o 
36 o 

27-g-934 

" " 28·8·934 

" • 

29 8 933 

• ,. ,. 
2-g 9J4 

" 
" " 3 9 934 
• » 

14 
16 
9 
ıı 

9 
9 

14 
16 
9 
ı• 
16 
9 

15 

Açık 

" 
" 
• 
" 

kapalı 
Açık 

,, 

" • 
n 

Kızıl çakca 
Ardalıaa 
Kızıl çakcak 
Ardahı.n 

Kıza! çakcak 
Kızıl çakcak 
Arda ban 
A d•han 
Kızıl çakcak 
Ardahan 
Ardahaa 
Kızıl çakcak 
Ardahan 

TUH.~FİYE mAGAZASI 

Mt>tanet. Zt•rafrt ve Renkl~rinin solmamasile tanınmış harir limitet 
fahrıka.,ı ipeklileri l'rabzon ve hr.ıvalisi tnnuın satış )erini ziyarft 

edenler ht·r şeyin en ucuz ve en sağlamını bulurlar 

TıcaretlH .. nenı:zde her nevi tuhafiye fcıntazi manıfatra fŞyası : 

MANTOLUK, ROPLUK , KADIN KU· 
MAŞLARI, 90RAP, FANİLA, GÖM· 

LEK , PİJAMA VE SAİRE .•. 

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

Her çeşit parfümöri, Losyo;;, Levanta, pudra, krfm 

Ucuzluk Sağlamll'< Temiz boya 


