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Turkıyeye daır neşretmekt 0 
duğu tetk klerinden Harıc y ve 
kili. ~ evf ık Rüştü b, yın be ya· 
natını netredıyor suallere ka. 
rşı Tevfık Rüşlu bey Julasaan 
demiştirki Türk Rus doıl • 
t b

. ugu . 
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uzerıoe llUruludur es•,·1 • . . rf' jl ID. 
lerı ayıran ıhtıliflar yok ol-
muştur şerait tamamen dei 
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m 4tır~luiular için Cenevre 
de dediklerime bir şey e.de· 
m yeceğim •ğtr topların kalc
maıı . teklifi üıcrindcdir ki 
ıerbestisini mudafaaya mecbur 

olduğumuz buğaıların tahlu
mini . iıtedık bizi alakadar 
eden sade.cc meıru mudafaa. 
~ızdır gayri musavi muamele 
ııtemeyız. ve meseleye vue 
den bız. degıhz. baUuınlrrda 
pol t.k .. mız sulbuo tekarıu 
ctmış oıumın muhafuaaı ıç 0 

bütün mılletleriu beraber ça· 
l Şmasını stılıdaf ede1 balkan 
mı1alu bu leJakkıye tamamen 
uyıundur velul bey Yugoslav 
ya ve o ıua büyü1' bır ııy uısı 
olan kruh haklu'lda taktırkir 
beyanatta bulunmuı Buliarıa
tanın dıı en büyük menf aata 
komtulariylc teırıki m~uıdc 
bulu~ac i• kanaatını izhar et
mııtır a: uharriı in livlıar ıtaa 
Yuı:;ıla vya ıle bir taraf! k ı mu. 

l 
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ı masa ını ımz.a. 
aınız ba 1 zı m ın ekctlerdea 
•yırmaaa çal.ibgı ıntıbaıni 
v~raııyo, mu ? dıye ıordugu 
b~r ıuale cevaben T e\ıf ık Rüş 
tü bey demıttır kı madem kı 
mıukı ımzalaya nl r d • araaıa a 
ille uf aat a n yeh va d b 
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P 26 U ş rk 
d lcr fr r ,su: m tl u tı 

a arı dıkkat m cel etmek e 
r Potı jurnal • Pet t jou n-1 

d yorkı : Sovyet Ru11ya m l t 
J ·r cem y~tıoe g rmege hu r
l<:nıyor Japonya ise pasif·k 
denizinde v.abim endişelerle 
karşılaşm'ş bulunuyor bioaen
a 1ey neticesi bellı ol •yan bir 
mucadeleye g.rişmek zamanı 

değildir dığer taraftan Peti 
parısyiyen - Petit parisien'.n 
ıanghay muhabiri de şöyle 
yazıyor : ihtılif mahallinde 
tetkik oluDur11 uıaldao gözü 
ktüğü kadar korkutucu değii· 

dir Moı\..ova ve Tokyo hükfı· 
metleri f•ddetli aiyası teşebbü 

slerde bulunıyorlar ve bu te· 
ıebbüıler mütekabilen hande 
ile karşılaşıyor çünkü her iki 

tarafta dıierioden blof dere 
cesini pek ali J apony- arasın 
dadır pas.fık deoız.ıoia haki· 
m yetı ıçıu ezelı deniz reka· 
betıoıo yeni bır ı fhasına şa. 
bıt oluyo uz. . 

işkence! 
Moskova 26. Harbinden 

bildırıidıi(ine i{Öre mancori ve 
Japoıı polialeri Çin fark :le
mir yollarında çahıan Sevyet 
meımurlarını tevkife devam 
etmektedırler ıaevkuflar iıke

ııce edilmekdedir bu cumleden 
olmak üz.ere r-oıranıtıchnaya 
ıayanında tevkif edilen lıkod
zcveyakiye iılemediği curum
leri iticaf ettirmek için poÜa 
karakolunda üç aaat ıopa 
atılmıştır . 

30 nıil) onluk Lir 
s1pariş 

Londra 26 • Radyo s1::r 
ı:ııı dün kapanın şhr 250000 

k ş1 serg yı z y ret etmış ve 
.So mılyo ıog 1 z raiııc sipa· 
r ş yap 1 şhr . 

AM DA 

ı er 

u t ı a 

c n m t n r tına ele 
ankalarda bu tetiyatın tam 
mından meıul tutulacaklar• 

dır . 
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lğarlar 
1 :oıb..ı bir barin canlan

dırmı~lar ! ! 
Sof ya 26 Bulgar r j .rnsı 

> {(1 r yo ; 1877 - 1878 f ürk 
us h rbının Bulgarıstanın 

stı !al ne mebde olan tarihı 
muharebenin cereyan ettiği 
şipKa bugazında istıklal abıde 

s nın dıkılmesi mün.asebl':tiyle 
büyük merasim yapılmış ve 
kral ile bütün hü !{ ü ıa et azası 
o :ı.amanki milli elbııeleriyle 

bu merasımde hazır bulunmuş 
lardır 50,000 luşılik büyü" bir 
halk kıtltsi auzurunda o za· 
manki harp sahnesi canlandı· 
rılmış ve buna bütüa vatanı 

cemiyetler meosupları iştirak 
eylemiıtir boroz.anın vasita1ile 
eskiden olduiu ııbi yoklama 
yapılmış ve ııpka mubarebe· 

sinde ölen Bulgar ve Ruı zı· 
bitlerinın iıımlerıne cevaplar 
verilmiştir meruımden sonra 
muaızam bir fener alayı yapı} 
mıştır . 

A vu;:,lUr) a ml.iyesi 

V yana ~6 8 Avuıturya 
ajansının bıldırdi1ine göre 
temmuz. ııyanı Avusturyanın 

mali ve iktıudi vazıyetinde 

ehemmiyetsiz bir tcsır yapmış 
tır Avuıturya paraıının a~ila 
mhiı hıç bir veçbıle haleldar 
olmasıdır • 

Futbolcularımız 

Har1'of 26. Burada Türk 
ve Sovyet takımları aras.nda 
yapılan futbol maçında iki 
taraf bırer sayı ıle berabere 
kalmıştır . 

iki deniz altı 
İstanbul 25 e Bu sabah 

1 m nım za FraDsız dooanm.1. 
sın mensup Aotiüop Antıope 

ve L v stal la Vaıtale ismin· 

de k d n altı gemısı gelmiş 
tır . 

R :..ı;:, boı çları 

OD 26 Rus bor-
muıa kereler 

u tur buoun sebebi şu· 
dur b'r takım AmerıkaJılar 

So u_t Rusyada meri devleş· 
tirme k nununu bıldılderı h;:ıl 

de b r ço eın ak sabo almış. 
la d r Sovyet hukfımeti Ame· 

ri a larıo bu hakkıoı tanımak 
s m kt d r mevzuu bahis 
m a o kıym tı 400 mılyon 

do ardır bu meblağın büyük 
bir kısmı bakuda petrol ku. 
yuları satın almış olan Staa· 
dardoil kumpıaraaıaa aittir. 
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Skarp('ria :5 Büyük 
mRnevralar bitmiş olduğundan 
M. Musolini manevralara işti
rak eden bütün zabıtlerı top· 
la yarak g •rek .ıa oitleti gerek 
ıtaah gösterdikleri bedeni 

mukavemet yiiksek kabiliyet 
ve mzibattan dolayı taktır et· 
m'ştır M. Muıolıni ll'Üteakiben 
ataşemıliterJere ve ecoe bi as· 
keri heyetler azasına hitap 
ederek manevralarda bulun
duklarınJan dolayı k~ndılerine 
teşekkur etm.ttir . 

B aşvekiliıniz 

izmire gitti 
lıtanbul 25 8 İsmet paşa 

Hz. bu sabah sıat 11 de Gül 
CIPHl vapurile İznire hareket 
buyurmuşlardır . 

Başvekil Hz ne Hariciye 
\ vekıli Tevfik Rüştü bey refa· 
kat etmektedir gülcamal va
puri 9 eylfıl s ?rıııınde bulun
mak üzere ıehrım z.io ticaret 
alemine mensup bir çok zava 
tta izmire barekd etmitlerdir 

İımet paıa Hz. oi vapurda 
Reisicumhur Hz namına bat 
yaver Celil bey ıebrimiz de 
bulunan vekiller mebuılar iı· 
taubul Yaliai emniyet mildtlri 
ve daha bir ço ı zavat uıar• 
lamıtlardır • 

Lehistan da 
Varşova 26 ti Mareıal 

pılıudıki iaveç erkanı harbiye 
reisi ceoeral Nigreni kabul 
etmiştir mulikatta polın ya 
erkanı harbıye reiıi ceneral 
Gons'o ovski de h~z.ır bulun· 
muştur 

ı GİL.İZ . 
Si 

Lon Dayli tef g· 

raf daylı phe iazeteı 
beş seoJlı a planının 
doğrudan dogruya verecej'i 
netıce bu giıakı nazını ku,.ve 

tinden aşagı o 1 o bava o·du · 
sunun fılea kuvv tlenmesi o!a 
cağını yumakt dır ou gaete 
bahriye nazuetinio her saffi 
harp gemisıne ve her kruvu· 
zore ik şer deoız tayyaresi 

vermek niyetinde olduğunu 

bildiriyor bahrıyeyi keş f ve 
bombardiman tayyareleri ile 
techiz. etmek busuıuDda ingi· 
iz babriyeıi diger babriyeler .. 

den ıeridir • 

., ... tali 
• I S 
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Dünya y hudi 
kang aSI 

Ceneure 25 Da ıya ya-
laaJi lıo graıını 19.35 ogıuto 
•ıında İf tima davet eden ce· 

neore lcongfı ransı mü 1a•ebe
tiyle hitle.r Alm'lnya•ına ka· 

rıı yc.pılan beoykotojın neti· 
ce/eri ehemmiyd/ J kaydedıl· 

me/ctedir knofercmsta bıldiril 

dil:ne göre yahudi ekalliyet 
/eri bulunan memleıl tler de 
Alman ithal6.'1 mahsus dere-

ce de az.altmııtır Amerıkada 
yfız.de kırlı iki Leh atanda 
yfude kırk ni•betinde azaltı· 
it gibı Franaada beı J üz yet 

miı milyoa 11e Bel'iilıada iki 

yaz •ekıen dokuz. mı/yon 

frank te1'aka• etmiıtır yahudi 
boylıotojını tert p edenler Al· 

man yahudilerınin oatandaı· 
lılı haklarını tekrar elde edi· 
nceye kadar bovkatojın daha 
ıiddeıle deuam eclecefini miit 
telilcan ıöylemi,Lertlır • 

VİYANADA 
Vıyana 25 • E•lci z. 'raG t 

fırka•ını11 M. Delfu•un katlı 

laadı•t •ine karıımıı olma•ı 
mezaar fırkanın parlemento 
11ra6u reİ•İ M. Po11rzedacz. 

ın intahcn ına aebep ol uıtur. 

Jt.amaileyh bu •ab' h ölmüı· 
tür Velıblat gaz tui z.ıraat 
lırkaaı mebu•larından M 
Deuati Dc11ty rıon teo/ııfini 

teyit eylemektidir • 

Stat.art ~ 5 • Feolıalade 
ıitldeıli bir fırtına bütün na• 

renller6t• mühim ha•ar yap· 
mıı oe Hbz.e oe m~yoa bah· 

f•lerini harap etm,.ffİr . bir 
çok aiftlıkler latnap olmuıtar 
dola ue ıitldetli yamurlar ne· 
f İcHir.Je f eı san/~ r hoaıl ol· 
maılar prienJe "f k;ıi bogul 
maıtur ölenlerin daha faz.la 
olmaaındon korl ulmakıadır. 

GrevciJer 
Vaııngton 25 • Pamuk 

•anaii •rıo /;om.tui milli 
ltallcınma iJaru 'nirı taoa .. ut 
telıılifini reddetm ·~ı ·r • 

YENı 
Pazarte~i I şemh" 

Günleri Çıkar 
Matbaa Ofl! ıdarehane•i 

Uz.un •akak 
Telıraf: Trabz.on· Yeniyo' 

ABOl\E 
Senelifi 500 Altı a lıtı 
300, IİÇ Aylığı 17 5 kuraı 

NUSHA~l 
4 Kuruştur . 

E•lci ni,.Jaala 'lO lıara,tar. 
llôn •atırı 15 Kara•tar 
Relıltimlar paz.arlıp 

tabidir . 

YENi YOL 

Takımımız 

1-6galip 
Harkof 25 8 Gefıkmrı· 

tır haıuıi •por muhabirimiz 
,'Jildiriyo r : Sporcu kafılemiz. 
dün Harlıofa oarm•ıtır i•ta•· 
yon ile belediye dairui •por 
cularımız.ın kalacakları otel 
ı •hrin büyülı ıneydanları 
ıtad-yo ,.. Türk bayraldariyle 

ve yaz.ılı leoh ·larfa •uılen· 

m ıtir ba llÜ"- giıreı muıaba· 
kaları yopıldı ve •ııat yirmi 
otuz de bitti. 

Mu•abıılı.alard• Abbo•ın 

yerine Fıliıt•n Kenan Grireı· 

ti oe lı.ayoetl.i K. Hüaeyin 
lıuooetli rakıbını hükmen yen 
di Saim dört dakikada Ah 
met 011 altı dalcikada ta•la 

. .4.dnan aeyi ile Ma•tafa Iİf 

oe Çob•n Mehmet iki dalıi· 

koda tuıla lıaaa11dılar • 

Böylece talcımımız 1-6 
galip gelrniılerdir ianunla 
dörJıincıi z.af erlerıni lı•z.onan 
11ureıcilerimiz •ahadan fılı.ar 
lıan binlerce halk taraf ıradan 
hararetle "llcıılandılar • 

Yarın futbol maçı yaFtık 

ten •o ua akıam Otlc•aya 
h:ırelıet edecefi;s • 

Gizli ittifak1 tekzip 
Varıooa 25 • Bir harp 

••naaında .t\lmanyanın Lehi• 
tan tarafından İafHini der· 
piı eden cif t maddeli 11izli 
bir mualaedfnin Lehi•ta11 ile 
Almanya ara•ı11Ja alıdedıl· 

mele üzere olduıuna dair 
çılıan haberler fOk eyi mala· 
mat alun Lehli mahalilde 
katiyen tekz.ip olallmalctadır. 

B•r buluş 
Gang 261 Mühuıdiı van 

der ateıen tayyareleı:•n yeç 
kararıibtan lrolayca tayin 
edebilmeleri ıç n •ıaiıdan 

y iilcarı tıtuk bır z'ya a ıre 
den ytnı ltir fener bulmuştur 
aıkeri byyarelere yapıl1ın tec 
riibeler mukemmel Yarmııbr. 

Ftvkaladelik ! 
Madrit 26 e Hiil.:6met 

baak baıgue Yiliyetleriode 
fevkalide ihtiyat tedbirleri 
almaktadır ç6nk li parlamento 

cular bilbao veya ciYarında 
yeri ıizli lutul'yor bir toplata 
yapmağa hazırlanmaktadırlar 
bılb.toya mühim poliı takviye 
kunetleri ıelm;ıtir . 

Amerika' da 
ihracat - .ithalat 

V PŞınıton 26 • 811 ıene· 
nin ilk yedi ayi içinde Ame · 
r:ka bir milyar 197 milyon 
854 bin dolarlık ihracat ve 
9~o milyoD 971 bin dolarlık 
ta itbalit yapmltlır gtçen ae· 

1 

neki ihracat 811 milyon 438 
ve itbalitta 7 ~5 milyon 72 
biD dolar idi • 

FRANSA DA 

manevra! 
Pari• 25 • Yirmi aeki-: 

apıto•tan l 1 afusto•a ita· 
Jar pari• mıntalı1J•ınJa bü· 
yük houa manearaları yapıla 
c :ıktır . lale 2t •İuil halkın 

bizz.at lıenJieini ioruma•i ta· 
/imleri oapılmıyacalttır mıı· 

neuraları ceneral Dt1goi• de· 
60•y idare edeceldir bu mu· 
naHbetle bir fok kili ala" 
muhar .:be ue lcıtaat nakliye 
tayyareleri kullanılacak o• 
en •on si•tem ta/cip ta,yare· 
leri maJafaaya iıtirak eyli· 
celıtir • 

incir-üzüm 
İzmir 25 • Ayın on seki

zinden yirmi üçür cii günü ak
t•mına kadar bir hafta zar· 
f,ada ıehrim.z borsuında bet 
buçuk kuruştan dokuıı: buçu le 
kuruta kadar doku~ bin ol 
üç çuval iacır ve altı kuruıtaa 
yirmi bir kuruşa kadar 
19,124,ooo çuYal üzüm sabi· 
mııtır . 

F ıransa bankası 
Neoyoılı 25 • Haoa• bil 

diriyor : Neoyorlc teymı• • 
Neoyorlc tim•• gaz.eteai Fran 
•a banlıa•ı altın meucüdiiniia 
fOlalma•ı ••hep/erine t•h• ·, 
etıi11i baı malıale•ine diyor/ııi 
E•e• ıeJ,ep ne olar.o ol•an 
f06alma fran11a ba ao olan 
beynelmil•l itimadın d•lili o• 
ba itimafla Fran•ız /aıiltlime• 
tinin her daltilıta parasının 

ltıymetini deliıtirmelıten im· 
ıina etme•inin maka/atıdır • 

Kayseride 

30agustos 
ICaY .. ri 25 8 3o apıtoı 

bliyiiJı sa/erin yıl döniimfı 

lcayaeride fOlt parlak bir 
••r•tıe lırıtlulanacatındo11 it.ol 
orJa bu ııünnıin loyılı oldu· 
ıa ueçhile t••it edilme•i İfİn 
~•n11in 6ir pro11ram ouciia• 
••tirmiıtir halke11i "• ayrıca 
bir bıiyıilt. bafo oerece/t 11• 

yeniden yopıl•n ••lıeri maA· 
/elinde Ofıln:a reamf yapıla· 
colıtır • 

Yol faaliyeti 
Sinop 24 e Siao'oa Sam· 

ıuna beilıyacak olaın gerze 
alcam yo'uada büyük bir faa· 
liyet yardır timdiye kadar 25 
kilomebelik kıımıa toprak 
teaviyui amelıyeıi bitmiıtir 

bu sene bu yolda 7 ooo amele 
çalumaktadır . 

MARK 
Berlin 26 8 A!mın ban· 

kaıının bilıncoıaaa söre alhn 
me•ca du 86000 mark azala· 
rak 741 m'lyon mark d&tmBı 
Ye ecnebi karıılır dovizi de 
3 milyon 400 bin mark arta• 
rık lo4 milyoDa çakmııbr • 

Vilayet mer 
· ez ilk mekte 
lerine. 
Talebe kayit ve ka 
ne 1 eyliilde ba§lana 

l - Viliyet merkez 
mtktepleri 1 9 934 cu• 
giiaü açılarak talebe 
ve kabulüae Ye 15 
cumarteainden itibar& 
tedriaı.ta baılaaacabr. 

2- Yerleri• ciarL;a 
yııile aliaabalecek tal• 
11yı11 maaleaef mahdut 
kbr buaan iç:n çooa 
kayıtettirmek iıteyen 
rin bir an evvel mürac 
meleri lizimdır Sımfla11 
tayin edılen miktar dold 
n sonra talebe aluıamaf 
br. 

3 - Hangi ıınıfta 
olsun eaki talebenin de 
larını tecdıt 
15- Eylülde yani 
b•ılandıjı gü11 me 
balunmalan llzımdar o 
ea itibaren ııntflana 
lt:ri kat'i olarak teı 1>it 
ceiinden d.e••• etmi 
mektebi teıketmiı 
bakılacak yıederiae 
ahnacakta· 

Gizli nüfu 
hakkınd 

Belediye 
riyasetin 
G zli nufuılana 

bakkıoda ••ıroluaaa 
tarih ve 2578 Nı lu 
gllre / 9 9J4 taribiodea 
ren berke• b.tla ıiali 
vakala nm bir haçlk a 
de yazdirmaia mecba 
oadaa ıoııraki kayitlar 
ta~i tatulacataadaa ala 
ların Yerilen mi~ 
belediye zabita 1l>m• 
mllracadla 
larını ya•tl'ftl 

:::·çam od 
munakas 

Satln alma komis 
ri ysetinden 
Kuı ıarniıu11u 
zarf!a ald .milyoa kilo 
odunu alınacakbt ilk t 
bin iki yüz liradir 
16 EyJOl 934 paza ı&n 
lo da o}-.c~ktir taliple 
ktinde m Dr& cartları 
oluaur. 

ZAYi 
1928 Seaeai Tralt 

kek orta mektet-iadea 
oldajum taıbk •••eJi 
ettim yeniıi .. i .. ıac• 
eakıliDİD h&kmll 
ilin olunur. 

lbrahim ojla 
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Eczamalzeme 
münakasası 

Vilayet daimi t>ııcü
meninden: 

Memleket a11tıne1İDİD 934 
ıeneai ibtiyıcatindan 167 ka
lem ecıa ve mab.emei tibhiye 
mtinalu11yı lıoauldu I/ 9 934 
tarihine •\ i ıdıf nh iÜnü 
Hat on dö tte ıbale o1uuıca· 

ktar talipleri• kanuna vuaika· 
larile •iliyet daimi er:cüme
nine •iiracıatları il /V 

Postanakhyat 
münaka ~ası 

Po tcı , tegraf, t J fon 
başmüdürlüğünden. 

l- Haftada lcarıılıltlı uc 
••fer )'apmuı, yazın otomo: 
bil lcııın icaba BÖre araba 
laayoan, kı.zolc Bibi flaz.ctolarla 
nalılo~unma•ı meırut aylıBı 
787 lıra eıltı beaelli Trab:1;on 
Bayburt ara•ı posta•ı biri 
Hlri•i ••bi ıliteri denle po•ta· 
•ile birleıtirilmelc •ur.tile iki 
felrilde münalca•aya lconal
muıtar . 

2 - Miinalta•a afuıtoıun 
o:a IİfCİncü pa.zartui günün· 

den itibaren yirıni BÜl1GÜr • 

3- Birinci ıelcie BÖre 

•itme B•lme 650 ıırtlen her 
••l~rde 1300 ltilo ikincı ıekle 
•öre )İn• •itme ••ime 1000 
nerclen ilci bin lcilo yük toıı
nacalctı.ı • 

4 - Bu nalclıyat i'iin be· 
laeri bin bcı yüz kilo afırlılı 
taııyabi1tcek dört otomobil 
•alanc/uralac ktır . 

5 Kararlaıacak bedel 
lere •6 e idar lehınde aoru
lecelı f kıl tı!rc h olunmak 
cizrir 'e •u ul b · · . .... , un ırrncı 

camortnt wünu •aat on altı . 
da yapılacaktır . 

6- Miınalınıa kom '•yonu 
POda oe tel.raf baı midiıri. 
J'di hin •ıntlatlır . V 1-IV 

ekmeklik un 
münakasası 
Satın alma komisi} on 
.Riya~etinden 

Samsan 
i~rnizoaunda 

b11tunan •e bu unack olan 
lntaatın bir senelik ıbtiyıci 
olan 360000 kilo ekmeklık 
anu kapalı oJarak miinakaaı
Ja koau lmuıtur ihalui 9 9 34 

Pt a,~•1r ~ünü Hat 14 dedir 

Denk postası 
ı:ıkli) at ınünakasası 

Po:sta, ttJgraf, tt"lef on 
başl)lüdürJiiğiinden : 

1- On Biınde bir nalt.lı

yat yapma.. meırut be.: her 
yüz. kıloıu Trabzondan Erz.u. 
rama kadar 430 Bayt.arta 
270 , Gümüıaneye 205, Er
zincana 375 kuraı e.kı be· 
delli denle polta•ı 13 atuı · 
toı pazartesi •ününden itiba-
ren yirmi 6Ün müddetle apk 
mü "lalıaıaya .konalmaıtur . 

2 - Yeni ~etleller mute
dıl oluraa eyluliin birinci ca· 

marteai BÜnÜ •aat on altıda 
ı /a llui yapılacaktır . 

İsteklılerin posta ua telg· 
raf ba,mudu ıyetı binaııntla· 
k kom •)O "la muract:Jt/orı 
lazımdır iV-iV 

Kuru yonca 
münakasası 

Satın alma komi ~yonu 

riyasetinden 
Erzincan 6arni:conu ılati• 

yacı ol•p 7 afultoı 934 6'iı
nii ılaole etlilccelcleri ilan 
adilen iki ı•rtnametle yaz.ılı 

ISo ıer binden 300 bin lcilo 
lı.ara yoncaya ihale 6Ün oe 
ıaatınJa talip t;dcmadıtındara 

1-9 t34 gününe icatlar fi· 
lcacak t11lıbine ihaleleri yapıl 
malı ıi.ıere bır ay miıtltletle 
poz.arlıta konalmaıt•r belter 
ıartname mulateoiyalı yo:-ıca• 

ıun m•oalclıat teminatı , 393 
lira 1 S lıaraı ol•p laliplerira 
ıartnameyi elıamalc ifin her 
tıün ile nuinalıoıaya birlil«te 
komiıyona muracatl•rı ildn 
o'anur • /I/ _ JV ----Za,i mühir 

Mesarya kooperatifi mec• 
lisı ıdare az sandan Bayram 
oğlu hacı Osman efeadi mü
burını zayı etmıı •e yeni miı
bür yaptırm' ştir eslti mllhnri
nin muteber olmadıiaaı ıazete 
ile ılan eylerim . 

s_.yra oilu bıcı Oıman 

Orta ticaret 
mektebi 

.Müdürlüğünden ; 
1- Ey/(ıl mezuniyet imli· 

hanları ıle ilı.mal imtihanları 
J-9 9~4 ten ~0-9 934 
tnrihine kadar tleoam aclacelı 
tir • • ıp ~rın ferıuti 6irenmek 

tiz~14~ b ~r ıiin •e mtinakHaya il- Kayit ue itaba/ muo-
ittırak edeceklerin muayyen me/Hi 15 - 9 gJ4 ten 30-
rtlnde ıhale ıut na kadar 9 - 934 clekadar ıleoam ede 
temınnt makbuzl•rıle komiı celrtir . 
J~numuza mllracaatları ilin ili- Du/ere 1-10 934 
0 

unur. il iV ele baılayacalıtcr il/ /// 

trabzor:ı kız orta mektebinden 
20 
1-

22 
Aiuıtoıtan ıtıbaren yeni tale':>enin lrayıt •e kabuln • 
Eyl6lde ey fil deneaı mezuniyet imtihanları • 
Eylfalde ııaıfı ik•al iaatibaoları yapılacaktır • 

ihale ile müzayede 
Mahallesi ıo1c•ğı Nevi M.N T. 
İıkeader pafa DlUD S. Hane 43 E 

,, Mektep Mektep 388 M. 
E .. ak eski demirciler Main• 1s·79 ,, 

•• S ira mağazalar " 231 " 
Kaıim ata Luki Diika11 101 ,, 

,, ,, Hane 102 ,, 
,, ,, Majaza 122 " 
" 

,, ,, 123 ,, 
•• •• il 124 

" DEFTERDARL.IKTAN 
Yakarida ciu •e aair enafi yızıla gayri menkulabn bir ıenehk 
icarları 2o iÜ• aıüddetle müzayedeye çikarilmiştir talip olan
Jaran • 7 ·5 dibozito akçılarile birllde ihale iÜDii olan 17 9 34 
pazartesi ıüal deferdarhkta müteıekkil komiıyona mu,,.acata. 
lari alin olunur. 1 - iV 

Erzak münakasası 
:;atın alma komisyonu riyasetinden 

Erz.aram ltıtaat ihtiyacı için aıotıda cinı miktar ilk temi· 
nat v~ i/nle 6Ürı • ıatlert y~zılı Üf Jırale erzcılı kapılı zerfla

1 
mii ı:ıkn.:ıy.ı Jco ıulfJlaıtur taliplerıtt ırırtn JfJlelerini gormek 
üura her 6İi1 minı:ıJuuya iıti alı edecekleri' aııılrı dnireairt. 
lacız.Lrla ım ı tern in:ıt oe ı~klif m!lctup 'eril! muayy .. n 61İt1 O!ı 
ıaatl•rderı •OrJel komiıyotauma;H muracaatleri ılch olanar 

Cını il. lcilo illt teminat l. K. ihale ~ıinü S. 

Arpa 50000 1875 oo 4 - 9-934 IS 
Pirinf 35000 781 So 5-»- » lo 
Şelcer 2000 9oO oo »-» » 15 

/V - iV 

Erzak münakasası 
Satın alma komis' ouu riyasetinden 

Ka,. : Ardahan o• Kı~ıl 'ialccok hiJüt lcıtrlarının ilatiyac 
olan yedi lı.ılem eualc elı•iltmey lconulmuıtur cin• milıtarı oe 
ilk teminaderile ilaa/11 tıiınü ıaatleri ve eluillme ı•raiti a,afıw 
dadir ı•telcliler ıartnamelerini her 6İın lcomiuonda BÖrebilirlcr 
lcapalı elc•iltmeye oalıtinden euoel oe di;erl•rine tam ualıtintl• 
maracaatl•rİ ild11 olunur. ilk teminat iV- 1 V 
Cinai Kilo lira K. ihale •ünü S. ekıiltm• 

-
Artlahanın 13/ooo 1277 25 4.,g.934 O"I dört lcap2 l 

» pirin'i 1000 157 So 5 » » on afılc 
» arpa•• 35aoo 135 25 » • » o 1 dört » 
» patatH 20000 60 oo 6 » » on » 
»ltaraablim 3000 ti7 So » » » on dört » 
» ıeker 3000 151 oo 8 » » on » 

Kı;,ıl 'ialtc it 20000 15 oo » » » on dört » 
•aman 

Odun 
mü na kasası 
Vilayet daimi encü· 

meninden ; 
Memleket baalaneıine ma\t 

tazı 60 ili 80 bin kalo odun 
münakaHya konuldu l-9 -
954 taribine m6aadif cumar· 
teai ıünil saat on dörtte ihale 
olunacaktır taliklerin kanuni 
vnikılarile viliyet daimi en
clmeni11ıe muracaatlan iJin 

o'unur . IV-lV 

Trabzon vilayeti id
are heyeti kalem~n.ten 

Kazanç verıiıinden 228 lira 
75 kurut boçlu olap maayyea 
takıitJerde ödemeyen •e teb
lii edilen ihtarnameye raimea 
dahi tediyei deyin etmeyen 
ibrabim zade Haaan efeadi 
otlu Celil efendinin Sirmene · 
aia humurıla 

icar 
müzayedesi 
Vilayet daimi encü· 

meninden: 
Meydaa hamamı yananda 

1ülüıta11 kraatbaneıı binaıı
nın 1-6 - 934 tarihinden ma
yiı 935 tarihine kadar bir 
senelik ican 25 - 8 -934 
tarıbine müaadıf cumar· 

teıi ıüni ıaat 14 de ihale 
olunacaktır . taliplerin kanaai 
•eaikalariJe vıliyet daimi ea· 
ciimenine miracaatJan iJln 
oluD•r iV N 

çarıaıında muıtakılea namına 
mükayyet ye hudut ve eHafi 
olbaptaki mnat kayimeıiade 
muharrer dö't kıta tarla 
tabıili em.al kanunun /Juncu 
maddesi mücibince tarihi 
ilindan itibaren ':o gün 
müdetle müıay~deye çıkanl· 
diiindea talip olanlana Vili· 
yet idare heyetine maracaat• 
lari illa oluaur il iV 

• 



• 

İLAN 
Of icra m~murluğunden: 
Açık artırma ile paraya 

feYrilecek ıayri meukulun ne 
oJduiu 

Bir Bap dükkio ile üç tar-
la ve çahJık 

Gayri menkulün bulundu
İU aevki, m..-balleıi, ıokaiı, 
aa•araaı. 

Ofun voıkit mahafü ıinde 
928 tarıblı tapu daimi defte
rinin 41-46 Ng ıında mukayy, 
et olan döldıinin c!ö tte bir 
bi11ui ile ko kot kariyr si de 
teırini evvel 927 t .. pu s'ciJinin 
9o Ng ııDda mukayyet o\an 
çahlıiın 28 b'11e itib•rile 
4 hi11eai ve 1' in unu aani 334 
tapu ıicilioin 22 numarasında 
dere civri mevk:indE:ki tarlanin 
12 hissede 9 hiılf s· Lo biııe 
itibari1le 8/ h'aseaia nııfı ve 
haziran 33g daimi tapu ilefte
riaia 67 N~ ıınc!a mukayyet 
laaae civari namiyle maruf 
tarlaaia 46 laiııecfe 16 biaaeai. 

Takdir olunu kıymet : 
41·46 Ng: lu: dükkiodaki 

lıiuei mezküre [ loo ] lira ve 
9o aa•arab çalıhkta ki biasei 
mezkiirıenin kıymeti ( /oo) lira 
ye 22 ve 67 Ng: Lu. ğayri 

menkullerdeki h Heler So ıer 
lira 

Artbrmaaın yapılacağı yer 
ti•• aaal: , Uf ıcra daire 
ıi öaüıııle Z • 9 934 pt. iembe 
pnll ıaa.t 14 de 

1 - lıbu rayr menkulün 
arttırma ,artaamtsı 23·8 934 
brilaiaden itibaren 932-34.j 
aumara ile Of icra 
dairuiain muayyen numanı 
ada herkeıin ıörebilmeai için 1 
açıkbrllinda yazılı olanlardan 
eula malümat almak i,teyenı 
fr, iıbu t•rtaameye •e 932-

YENIYOL 4 

34 3 doıya aumaraıiJe memu · 
riyetimize miracaat etmelidir 

2 Arttırmaya ittirak içia 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuk aiabetinde pey ak 
çeai nya milli bir bankama 
teminat mektubu tevdi edile
cektit . ( 1. 4 ) 

3 - İpotek aahibi aJac•k· 
hlarla dii'er alikadarlana •e 
irtifak hakkı ıalaipleriaia r•y· 
ri meakuJ üzerindeki haldaran 
lıuauıile faiz Ye murafa dair 
olan iddalarını itbu ilin tari· 

lainden itib ... ea yirmi rü• içia 
de evrakı miabitelerile birlik· 
te memuriyetimize bildirmele· 
ri icap eder. Alui halde .bak 
ları tapu ıicille aabit ol•adık 
ca ıatıı bedelinin paylaıma-
11ndan lıariç kabrlar • 

4 - Gösterilen rüade ar
tbrmaya if tirak edenler arttır 
ma ıartaameıiai okumut ve 
lüzumlu malumata abnrt ve bu 
nlan tamamen kabul etmit ad 

Erzak 

ve itaar olunurlar . 
5 - Tayin edilen zam 

da ıcayri menkul üç d fa b ~ 
rıldıkt .. n ıonra tn çok arttı
t11na ihale edilir Ancak art· 
tuma bedeli muhammen kıy· 
metin yüzde yetmif beşini bul 
maz Yeya sabf iateyenın ala
caiana riichaai olan diğer ala 
caklılar bulunup ta bedel bu· 
nların o gayri menkul ile temin 
edilmit alacaklarının mecmuu
ndan fazlaya çıkmazsa en çok 
atrtbr.un taahhütlü bakı kal
mak üzre arttırma on bet ıfÜD 
daha temdit Ye on beıinci gü 
aü aynı saatta yapııacak art· 

tarmada, bedeli aatıı iıteyeinin 
alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların o ı yri menkul 
ce temin edilmiıa lacaklan me 
cmuuadaa fazlaya çıkmak t•r 
tile, e• çok arttırana ihale 
ed lir. Böyle bir bedel elde edi 
lmeue ihale yapılmaz ve ıa 

ı a 
aras ndak f rk ve geçen 
ler ıçın yuı de beşten be 
olunacak faız. ve diğer ur 
lar ayrıca bükme hacet k 
maksızm memurıyetımiz~e 
cıdan tahsil oluour.MaJt.ie (1 
Satışa çikarılaa vuka 
gösterılea 23 -9 934 tarihi• 

Of icra memurJ 
odasında işbuılinwe göıt~ · 
a tırma şartaameıi daireı' 
tatılacağı ilin olunur. 

• mü na kasası ve saıre 
Satın alma komis) onu riyasetinden 

Kara ,Ardahan ve kızıl f•kcak hüdüt kıtabnın ıenelak ibtiya ci olan on üç kalem erzak e 
itmeye cikarılmıthr cins mi\dari Ye ilk temiaatlan ibalP. fıÜllÜ saatları ve iıtekhler ıartnamel 

her giin kom'ıyonda ıöre bilirler kapalı zarflar ekıiltmeye vaktin".ian evvel disıerlerıni vaktı 

muracaatlari ilin olnurı 1 iV 
Cınıi kilo ilk temin.ti ihale ıünü aaat eksiltme şekli nereye ait old 

L K. -Ç•m odunu lSooo 168 75- 27-g-934 14 Açık Kızıl çakcak 
811liur 1800 181 o " " 16 

" Arda ban 
Gazyaiı 5500 151 So 28·8·934 9 

" Kızıl çakcak 
Gaz yatı SSoo 144 38 

" • 11 it Ardabıan 

Arpa 2500 131 25 » ,. 9 
" K zıl çakcak 

Un 130000 1261 So 19 8 933 9 kapalı Kızıl ç.kcJk 
Mercimek 9000 94 So • » 14 Açık Arda ban 
Kuru faıulya 13000 126 75 • • 16 

" 
A dahan 

25 2-ı 934 9 Pata ti• .21000 llo • K zıl çakcak 
Sa\ıun 2Soo 84 38 ,. 

" 
... 

" Ardahf'D 
Nohut 9000 91 15 " " 

16 • Ardahab 
Pırin; 8000 162 o 3 9 934 9 • K•ztl çakcak 
Kuru ıoi•• 4000 36 o " • ıs 

" Ard•han 

• 

TUHAFİYE mAGAZASI 

Metanet, Zerafet ve Renklerinin solmamas1le tanıı mış lıar'r limitet 
fabrikası ipeklileri frabzon ve havali~i ı 1 u r n · v f( t 

edenler her şt~yin en ucuz ve en urlar 

ADIN 
Ticarethanenıizde her nevi tuhafı) e f 

MANTOLUK,ROPLUK, 
MAŞLARI, ÇORAP, FANiLA, GO 

LEK , PiJAMA VE SAiRE ... 

En son moda Krep Tr 

ı . 

U· 
• 

EN UCUZ Fİ'l'ATL.A SATILMAKTADIR 

Her .çe§it parfümöri, Lo~yo .. 1, Levan ta, pudr , krt. m 

Ucuzluk Sağlam ilk Temız boya 


