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T. D. T. C. 
Katibi uınumılığinden 

lıtanbul - T. D. T C. 
kltibi • umull'ilıiınden ikinci 
Türk dili ku ult•yı huarlıldari 
merkez buroıu bu gü1:1 umu :nı 
kitap İbrahim N..!cmi beyi• 
reiıliii altuıda Ç naldnle 
mebusu Ahmet Ceut o du 
mebaaıu Ala Canıp ve doktor 
Saim Ali beylerden murekk~p 
olarak toplanmıı öileden ev
vel ve ıo:ıra kurultay için 
geleD teıkelerin tetlulu ıle 
meıgul olmuıtur öileden aon 
ra toplantıya RUlyadaa gelen 
profeueur Sımoi(ovic ve pro 
fe11eur Meuıaof ııtırak etm 

1 
lerdir M. Samoilovicın alta 
nordu adla liaanıyat tetluklt:ri 
bak'-.ındaki tezi de okuomuı. 
tur meı kez buroıu ı lı gfınü 
tekra~ Rus pıofuorlerin hu
ıurlarıle toplanacaktır . 

M. Çorçıt'ın 
bey natı 

Lontlra- 4 .tl'a•lo• 1914 
aiın yır mınr.ı yıl aöniımünü 
•a~eteler bir tl.r• ue bir ıh
tar olarıdc lcarıılamalıtacırlar 
M. Corcil Mornın• Poıt 
l'O~dHinin bir JRalaabirıne 
ıöyle tleneiıtir ; ŞcmJi •mni· 
yet İfİnC• balaniyor•olc bunu 

Alman) a ile F ranıa ara•ın
da mu 'ltlelet •acatla l'•tirıl
memiı olma•ına metlyana• 
Öaaı iimHler hutlaloca•ına •a maadeleti iıtiyorlartli Al· 
lllanya ıle bir daha heıop 
l'Örnaılc naecba iyetinde itala· 
coıımı~ aü.ııbutıin ıalhperoer 
'11illetlerın onun karıııcna 
fılcecalclurınc ümit etlıyorum. 

M. Von Papein 
Vı)ana ort;ı elç l ği 
Viya.ıa RfDter ojan•ı· 

nın ÖfrenJ'g'ne ,öre M. Yon 
Papenin uıyana orta elt;ıliti· 
ne lcabl lü ,.. ... ı .. , l'•lecelc 
lıobine , lımaıntle mcu.ıa ola 
caktır I abinenin 8•l~celı haf 
fa top le nacafı .zan olu uyar. 

Dinamit har. 
tucu bulundu 

A.nerika - Ha'9er veril. 
dirine ıöre reiai cumlaur M. 
RooıeYeltin bu ı&n ıececeti 
demir yolu Ozerınde 31 tem
muz tarihinde bir dinamit har 
tuca buluomuıtur bunun üıe· 
riae mubaf aza tertibatı takvi· 
1• edilmittir • 

Almanya' da 
Re'yiam 
Berlın - Bu ıiia aeıredi· 

lea bir emirnamede on dokuz 
•iuatoıta yapılacak rc'yiamın 

tekli tu bit edılecekti . rey 

puıuluınJD üıtüııde M. Hıtle
rın dabıtiye DMZmna ıönder· 
dıııi V"! içinde reiıi cumhur 
unvanını taıımakla beraber 
m ıkür nzıfeyi derubde etti· 
iıaı bildirdıii mektubun metni 
•tt keza re'yiam yapılmaıı bu 
ıaaunda hükümetin kararı 
yazılı bulunacakbr, bunun aıa 
iıaıada da Alman erkeii ve 
kadını bu kanunda derpıf 
edıleo tarzi ballı tenip ediyo 
rmuıun, ıuıli yazılıdır, birinde 
evet dıierıude _bayir ibaresi 
yazıla ıkı hane vardır müote
hıp reyini bu hanelerden biri 
ne koyacıiı Hl p iıaretiyle 
göıtencektır . 

Rus yanın 
baltık falosu 
Varı ova - Leniı ırada 

ıidea Leh harp ıemıleriDİll 
ziyaretini iade etmek üzere 
Sovyet Ruıyanıa balbk fıioıu 
kumaııadaD& amiral GaUeria 
kumaadaaıada marat to·picfo 
ve mubriplerİDden mllteı·· kkil 
bir Se•yet faloa• aiaatoıua 
on yedaaiade Gdyaia h•aaıaı 
ztyaret eyleyecektir • 

i. Hakkı B. 
Dl!f ter dar oldu 

Deidrlı bir maliyt'!cimiz 
olup Uzun mtiddettenberi yj. 
llyetimiz merkez malmtidürlti· 
ıünde buluaau ve her kcıin 
hiirmet ve muhabbetini kaza
nan l. Hakkı beyin t~rf ıaa 
V a11 viliyetı defterdarhiına 
tayınini haber aldık . Çok 
çıalııkaahiı •• vaııfe aeverli· 
iıle taaınmıı olan mumaileybi 
tebrık eder ve yeni vazifeıin· 
de de muvaffakıyetler dıleriı. 

Spo cularimizin 

Mu vaffakiyetleri 
Moıkova - Huıuıl ıpor 

19ulaabirimiz bildiriyor· : 
Düakti yüzme muaabakala. 

rında puaa beaabile ikinci 
olduk Yaterpoloy• kaybettik 
ı«ıreı maaabakalarrnda Çoban 
Mehmet Saim Muıtafa ve Ha 
aeyin ıalip reldiler Neeçcede 
ı&leıleri 4 3 kazandık Ke-
11a11 damütabaka laarici falip 
ıeldi • 

Alman iş 
Nazırının 
He) an namesi 
Berlin- Umumi harp bat 

l 1ng cın n yirmıncı aeoei dev· 
riyrs' münas betiJc Alman roi 
lli so ıvalist cephe muharipleri 
cemıy ti reisi ve iş nazırı M. 
Seldte eıki muhariplere hita
ben bir beyann&me neşretm't 
ve bu beyannamede Alman 
milletının harbı istcmediiıni 
ye Alman hükümelininde har
be mani olmak içıo elinden 
releai yaptıiıoı tebaruı ettir· 
m'ıtir ayrıca beyanname de 
denıliyorkı umumi harpte Al· 
man aıkerlerı ViZ felerıni yap 
m ılardı alman ordusunun şe
refı masundur bund. n dolayı 
ne ıimdiyc kadar ne < e bun· 
dan ıonra iıtıkbaldc intıkam 
almaya ibtiy&cımız yoktur biz 
eski muharıpler harp ne de
mek oldujunu bıliyoı uz harbın 
acalar:nı çekmıı buıuauyorH 
budaa do ayı M. hali r kadar 
katı olarak ~iz de aulb ııtıyo· 
ruz ayni zemaoda k ... ıımızda 
ıperlerde ceıur muha11• ola· 
rak iÖrdüııumüz ve kendile, 
r.ne karıı hürmet duyduiu· 
muz inaanlaran da aynen bızım 
ııbı dütündüklerıne emıaız 
bu sebeple bı~ alman muha· 
ripleri ~ünya harbiJA.n bütün 
•ubaıiplerıne hıtap e.ierek 
k~ndilerıni milletlerımıze ıul
lıu n ıulb ıçındc ça!;şmayı 
temiae ıayret etmeye .davet 
ediyoruz harp arkacıaıımız ve 
reiıımız M.bıtler ı.uıdmaz bar 
aadakatle bailı olarak harp 
ıçınde ayni mukadaerat aynı 
hayata yaıayan bütüo mıHet· 
lerın biıtüa ınulamıa arka· 
daıca ellerimizı uzatıyoruz . 

AQIK .. 
TEŞEKKUR 
Yedi seneden berı miıp · 

tela olduğum ve yırmi gün 
e'vel:ıine kadar tedavıııne 
imkin bulamadığım kulağım· 
daki hr stalık kulak mütehu~ 
aıaı doktor Abdulkadir bey· 
~fendi tarafından (üyük bir 
dıkkat ve it na ile ve çok 
baz kine bir ıurette yapılan 
cenahi ameliyat net· c ıinde 
tamamen mıindefi olduğu ci· 
betle kendılerine borçlu oldu· 
iam :teıekkü ü alenen lfaya 
müaareat eyledığimia mabte· 
rem ııaıetenıu dercini rica 
eyler;m efendim • 

Poıta ve telgraf idareıi 
mubas• be katibi Abmet 

Nurettin B. Refıkaıı 

6 AGOSTOS 1934 PAZARTESi 

Liman 
Ve Transit 
TraLzoııun en mühinı 

'e hayatı nıeselt~stdir .. 

Türk talebe 

~ 
1 

) 

Ve nıualliınleri Paris te 
Pari• - Anado1a ojan.ı· 

nın hu.ud muhabirinden Tii· 
r/c talebe oe moalliml~ri pro 
gramları Jahilinde .&İyoretle · 
rİne devam etmektidir. ba,ün 
ıereflerine hariciye ne.zaretİ 
namına haricte Franıız. aı• 

' keri müdürü marlu tarafın· 

dan bir rHmİ le :ıbul oı fGl' 
z.iyafeti ueriltli rumi ka-
bulde ufard miz erkcinı ha
z.ır hulanı~orJu M Marlı• 
ziyafet Hna•ıntla irat ettili 
nut•kta Galata•arayın Fren• 
•ayı ziyaretlerinJen hülciımet 
namına duyaufu rnemnunı

yeti bütin doıtlalc batlarıni 
ve fılt..r yakmlıtını talcoiye 
hiz.metinJe ümituar oldapnu 
•öyledi ue bu çc k faytlalı 

z.i7arctten Turkıyeye unalul• 
ma.z intıbalarla dönecekleri
ni temin ederek karıılılc le· 
mennılercle bnlunau maallim 
oe talebeler bu gün •İtroen 
otomoı.il lahrıktııını l'ı!.ztliier 

akıam lıometli Fran••z• gi• 
J~celelertlir • 

yugoslavyaya 
Utıca ede:ı Naziler 
Belırat - Yeniden üç yüz 

otuı bet nazi yogoılaYyaya 
ıltıca etmiıtir bunlar varejdiae 
gelmııler ve hapaedilmJıler 
heimatcbutz'ounJa karıı la•a
muatta üç buçuk ıün harp 
ettikten ıonra nazıler •ıır 

topcular alev ve bomba maki 
neleriyle muntanm ordunaa 
ıelmeaı üzerine ~ekilme•• 
mecbur ol11auılardır bualar 
yoloılavyaya oıı sekiz otobaz 
on ıki kamyoa alb otomobil 
dort yüz tüf ek altı mitral yoz 
bet yuz ıiiaıü ve altmit bin 
kurşun ıle ıelm ılcrdir nazır· 

ler kollarınd&kı i••alı baç 
iıaretleriai ıökmek mecburi
yetaade k.Jmıılc rd r aaulere 
almanyadaki dostları para 
göndermektedirler ve bu kü· 
çiik şebrın ticaret hayatı iç"n 
faideli olmaktadır bu jİİD yo· 
iOılavyaya iltıca eden nazı· 

lerın mıktan Yarajıiiade brı 

yüz dolluz belovarde üç yüz 
011 dokuz kojeıadı yüz yet· 
m f üçdür • 

Fransanın 
Mateme iştiraki 
Pariı - Hükumet HinJe .. 

nbarııun cenaze mera•ımının 

icra etlılec•fi •ali l'Üni ama 
mi mebanİDİn o•yraJı/armr 
matem alameti ol•ralc yarı 

f•kmHİ•• karar uermiıtir 
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italyanın bahri 
mar:evrafarı 

Roma - On dokuz. lıt.rovo 

z.2,. on bir karakol •emİ•İ on 
aeltiz. to pito muhribi .ekiz 
tahtelbahir bir tayyare •emi 
•İ o• dokuz. muavin .eline 
pazarteai 6ÜÜn boılıyacalc 

olan bahri maneora için 60· 

ete limanında t<AhaHüt edil· 
m;ıtir . 

Ankara - Cankırı ., 

OtoroyJarı 

Çankırı - Ankara Çan· . 
kırı ara•ında iıletilecc.k olan 
oto rayların iık tecrıibeai bm 
•üD yapıldı her 6Ün •abah· 
l•yin Çankırıdan hareket oe 
alcıamlcrı avdd ~decektir. 

. .tnkara Çanliırı arasındaki 
m••afeyi üç •oat elli dakika 
Ja ~apacalctır . 

Giresun' da 
Yat l mektepleri 

Gire.un - Vilayetimizin 
alat;ra lfaz.aacntla hir •öre/• 
oe tire&ola kaz.olarında yeni· 
tlen ilıi yüz ~ili ıer yataklı 

iki köy yatı mektebi inıa 

edılmelctedir , bu melct~pler 

camhuriy~t bayramına kadar 
il&mal ed.lecelc ue tt!!,·iacta 
baılıycıcaldır , yar."uz kemal 
nahiyuinin •ullu köyünde 
J· Ü::ı. yataklı diler bir yatı 
mektebinin yapıima•ına haı· 
[anmak iiz.endir, hollıın yar· 
dimile yapılan hu binalari 
l&Öy mekteplerinin •n ıon 

planına töre yapıl"llaktadır 

oe •ılthl ıeraiti haiz. bulun· 
ma /ite Jır maarif idcıreai uila 
y din oıto löy r.clıtıf /erin 
de birer tedriı merkezine 
t.opliyaralı biıtiın lt.öy mektep 
lcrini yatılı melıtı p ıelıline 
aokmafı düıünmektedir • 

Kolera 
Pariı - Fran.,nın ü~erin 

JaHn le11ltaldde ıiJdelli 
hir meltem yü-ıünden kolera 
•alfınr ualıtinden eooel baı 
lamııtır, ••fen hafta ::ı.arlın 
Ja 6omboy oyafrt.ntle 1913 
lciıi laaatalıla ynkalanmıı 
oe bu ·lordan 764 ki,i 6lmaı 
ıitr • 

YENı YOL 
Pazarte~i- Peı şemht 

Günleri Çıkar 
Matbaa oe idarelaaneai 

Uzun aokalc 
Tdtraf: 1rabzon•Yeniyol 

ABOl\E 
Senelifi' 500, Altı aylıtı 
300, ü~ Aylığı 1 7 S ltaruı 

NÜSHASI 
4 Kunıstur . • 

E•lıi nıi•laalar'lO karuıtar. 

ilan •GtU'ı 1 S Kara•tar 
Relıltimlar puarl;.a 

tahülir. 

YENl YOL 

İranın mali v~aziyeti 
Tabiidir bu •uretle yapı• 

lon tcşebbiia:.ıt lrart mflli 
oaz;yetinin feıJ!t.a 1eJe iyi ol· 
dufunıı en birin~i delildir. 

Burada z.lkri loz.ım gelen 
bir imtiyo z. da e•ki karanlık 
deuredcn kalma dar•ı p etrol 

imtiyazı idi meırutiyetten 

beş Hn• mukaddem 1SO1 
••nesinde bir lngiliu lr11nın 
crnup petrol madenleri11in 
istihr · c; hakkı verilmiıti lran 
devleti hazıra,. bu imtiyazı 
nı•mlelcet menfaatlcri.1• ay· 
fan görmemi, oe bu huauda 
lcampanya ile beı ae.mıı aıiren 

m.zan müzakereler muattua · 
aiıf bir itılala müncer olma· 
dı.ınJan Dculet m~cbure" 

yirmi yedi teırini •ani 193'2 
tarihinde kumpanyaya imli· 
yıuın' fuh ettitini bildirdi 
•011radt1.n ıirket ;yeniden hü· 
Juimetla anlaıaralıı memleket 
m•nafii Je mü•a•i aurett• 
temin tıtdılmiıtir. Pctroltlan 
Jeolete h:ı•ıl olan 11~ridat 

Şern•i un• VariJat 

her una hif bir yere •ar I 
edilmeksizin memleketin iltti· 
yal •e -veti ue para•• olaralı 
muit -ıfaza edilme/de ltiıçiilı 

bir mıkttır bazen bide.ede aar 
Fa /uzam ~örülüue oda pek 
i•tİ•nai •uretteclir 

lrarı cleoletinin tlahili i•· 
tikrcz.ı yoktur bu aaırda •m· 
um detJldler hatta dünytı 

muazzam deuletleri hile az. 
fOk harici borf lar altında 

lcaldıkları halele lranın /aeri· 
ce borcu yalnız. chemmiy•ti 
haiz. olmayan bir milyon 
lıü•ur İngiliz. lircuından ib•· 
ret o 1ap o.d"' a:ıbıle ~amtınlar 

Jan 19 l 1 aeneainden kalmıı 
•e her Hne muayyen tak•it· 
/.,/ J tediye olunmaktadır. 

lranın varidatı H1tede11 

ae11ey• daha z.iyad•leımekte 

her Hne cuıJelki uney• ni•· 
•etle foz.la.lık jÖ$leı nıe•te 

z.irdelıi rakamlar bu tıokla)"ı 

pek oazih ••rette meydana 
t;ckarmaktadır: ' 

Maaaril 

13o7 276,857 L97 rial 276, 1 '3917 H. 
1308 31 1, l 24o4o. ~' 349,'4 5260 1 

" 13o9 353,374827. " 352,987396 " 13io 329,804958. " 335,7224~9 ,, 
" 

oo l ,S45ooo. peblevi o,873177 P. 
1311 4 24,990000. ria 1 424,929870 R. 

" 
o,fi67ooo. isterlin o,325676 P. ve 

" 
o, l 85u5o isterlin 

1312 506,912227. rial 5o6,9o446o rial 

1313 ••neai biıtceıi mart 
934 tarihinde m~cİi~i millice 
taHip edılmiı olup aari.iat 
( 6:11,413411) rial ma•araf 
oe(62 l ,282665) rialdir 

Bu 1turetle •ö•t•rilen r•• 
kamlarla anlaıılJrfı veclaile 
laer aene mrmleket oaridotı 

hindenburgun 
son arzuları 
Beı lin - Hafla• malaaJJi. 

rind~n bazı laabarlere 116rc 
llinJenbarıan tıınnenberıe 
ıö•ülmeaine aileai tarafın· 
dan muvafakat eJilmemi,tir. 

Çiinlıi Mara•alın aon ar.za• 
•u Nl'!udeckteki ltüfiık Jıabri• 
t•na fömülmclctir , ha aaat 
altında Tann~nbur6 Je aali 
günü aadeı:e merc.>aım yapıla 

caktır • 

Alman yada 
Reisi cumhurluk vesaifi 

B erlin - Hükümet Jla 
r•ıal Hindenburıun vefatın. 

dan ;tibaren derhal meriyete 
•efmek üzar!! bir kaıum neır 
etmiıtir. Bu kar.un mucibin· 
ce Alman Re;"•i cumhurlutn 
ocnaifi baıvekalet oc.zifeail• 
teohit oluumoktadır. binat1n• 
aleyh Reiai Cumhurluk ıela· 
hiycti M. Hitlere intikal ei· 
mi,ıir. 

t;olalmaktaJır. yirmi teırini
•ani 1933 tarihinde ihdc• 
edilen yeni lcaz.anf oer•i•i 
ıüpltuia memleket uaridatını 
dolad fazla yapa.ctJfı 11ibi 
daoldin daha mühim i•!dlt•t 

• yapmaaında amil olacaktır. 

Odun ile 
Şeker ihalesi 
Satın alma komisyonu 

riyasetinden 
Artoin : labaran 9 J4 at• 

11eıi ihtiyacatı ayniye.inden 
48/,500 kilo odan ile 4,100 
lcilo ıe .'lıerin ilaaleıi t•libi ~u· 
hur etmeJifinden 1-8 - J4 
•fınü •aat o.rı da icra lıılına· 
cafı ilan olun ar • 

Patates ile 
sade yağ 
ihalesi 

Satın alına komisyonu 
riyasetinden 

Art.,in : taburun fj4 ... 
nHİ ilıtiyacatı oyniye•inde• 
51180 kilo paleti• ile JISo 
lıilo •aJe ·yalına talibi zuhur 
etmeJili'!den ihaleai 8-8-
34 ııinfı •aot on Ja icra iı
lıncıcafı ilan olunur • 

Bu1unmuş 
Para 

Emuiyet miıdürlüğiinden 

Bir kaç rün eYYel mey 
nda maraı caddesinde b 
pafa çıkmazında kemer kı 
maballeıinden büs,.yia k 
b.ayriye hanım taraf ,ndan 1 
mi lira para bulunmuştur • 

S.ahi binin murac2atla 
raa aı alması ilan olunur . 

Pul hakkınd 
P. T. T. başmüdür 

ğiinden : 
Cümburiyetin onunca 

b•ynmında 3 gün için me 
tedavüle koaulan pulların 

talmıyanlarıkimileD yak•l 
11-W 

Posta nakliy 
münakasa 
P. T. ve Telefon 
Başmüdürlüğünde 

l - Yaz kıt otomobi 
kışua icaba ıöre diier ya 
larla haftada karşılılh 
aefer yıpmalart, gitme ı 
her seferinde 240 kilo 
taıımaları meırut 183 
eski bedelli Tra~zon Tire 
ve 132 hra 92 ku·uı 
bedelli Trabzon · Rizıe 
aiirüciiUikleri ile , 

2 • Merkezden iıkelye 
dar otomobH ve iıkel 
vapurlara kadar Motorla 
liyat yapmuı ve 
bütbn poıta tfyıı nı 
mıaı meırat 138 lira 
bedelli Trabzon Kayık 
mllteahbitliii Temmuzun 
sekizinci Cumarb a• ıüa 

itibaren yirmi ılin mi 
açık ekıiltmeye konul• 

J • Y eai bedeller • 
oluraa Ajuıtoaun on 
Perıembe ıüoü aaat OD 

ihaleleri ypılacaktır • 
Ekıiltme komiaiyonu po 
telıraf Baı miidiriyeti 
adadır 111 iV 

icar 
müzayed 
Vilayet daimi 

meninden: 
Meydan hamamı 1 

ı&lüıiau kraatlıaaeai 
aın 1-6 - 934 tarihincl 
JİI 935 tarihine ka 
senelik icarı yirmi bet 
934 hrıhine mtisadif 
teai ıüal ıaat 14 de 
olunacaktır taliplerin 
yesikalarile viliyet d • 
ciimeaine miracaatl• 
oluau, 1 iV 
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motör tamir 
ve teıv·ni 
münakasası 
Muhafaza tabur kuman 

danlığıodan : 

Tabura ait 58 aayala te· 
rauut moU:rüniln kamara ve 
ranulara mncut •lk keıfe gö 
re tadil •e iılah ettırilecck 
•e motör boyattarılıcaktır • 

Ekıiltme Ye ılaale .21 agu· 
ıtoı 9S4 nli ıhli aaat 14 de 
Tabur kararglh•ncla mGteıek 
kil ••b• •ima komisyonunda 
yapılacaktır. iıtekhlerin o pn 
de . komiıyonca taaarlanmıı 
tamır Ye td•in bedelınin ~ 
7 ,S olan yedi lira mu•akklt 
temiaat paralarile komiıyo•a 
••racatları . il-iV 
---~ ....... _______ _ 
Kirahk hane 
Balıaçe Yeya rark cı•annda 

beı oda iki ıofa matfak ,fera 
ndoa banyo. Taliplerin aeme· 
rcıler dibıade oa numaraya 
mihacaatlara il vı 

Kuru yonca 
mü na kasası 
Satın alma komı&J onu 
riyasetınden 

Enincın ıarei&oaa içia &ç 
Ş~r~ame part ıiae ayraJmıı 
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lı 1 Karı lcıııl pkcak badut katatl•ı• ıeaelik ıhti1acı olaa 9 U: •• ~nalc ıçık ekailtme1e koaalDJUflW' ernlua cıaai milden 
• ~·~aab ılıaale ılall ıaab aıaia yaz•lmııbr iıteldiler prtna• 
eaeJtıl reamek &zere ber il• Ye ih-1.enia tam Yaktiade mura· 

a •n •lla olualll'. 
Ci •Iİ kilo ilk Temiaati ihale r&•I ••ti lira ka·ut 

Sabua 3700 106 25 22-8 934 9 Kar11 llıllm .325o 1• So \4 Bupr :o,ooo " 225 00 23-1 934 ' Nolaat 8000 84 .. 14 Kvu faıalya 12000 " 12, 00 ~sa 934 ., 
Mercimek 6ooo 67 45 14 Kara ••iaa " 4000 45 00 .26 3.934 9 Şeker 36oo 63 00 14 ç., 

ikiJla Jİr•ı 711 1 nai 66 
.. 

n ı t.ı4 ' ı-ıv 

icar müzayedesi 
Ng 

5 
14 
15 
16 
18 
19 

22 
32 
37 
38 
46 
47 
49 
61 
68 
70 
75 
89 
90 
91 
95 

loS 
106 
1o7 
123 
139 
142 
153 
167 
173• 
175 
146 
176 
183 
185 
197 
204 
229 

Vakfı 

Fatb 
Hacı ali •i• 

" 
Çarıı 

• 

" Müftü 
Çarıı 

" 
Kaaım •i• 

n 

Muu p•ı• 
,, 

imaret "•e yavuı. 
iatavri 
Yeni cuma 
Sa,.ç zade 
M&ft& 

,, 
• 
" Ş ria hatun 

" 
• Hacı laHan 

,, balib 
Peıkir ataıı 
ibrabi• aja 
Oflu zade 
Haaan ata 
iıkeader P•t• 

" 
" 

Tonya 
Faruz 

.. 

K6ç6k ibrabim o. 
mebmet •i• 
Mezarlık camii 

Mevkii 

Ortabiaar 
Çuıı 

» 

• 
» 
» 

Sipahi pazarı 
Keme-r alta 
Cami ıerıf altaada 
Semercile bıtı 

" Soian pazarı 

" 
" imaret 

Bozte bei ba 11 
Yeni cuma 
Orta bilar 
Sipahi p~zan 

" .. 
" Be uzlar 

Semerciler 

• 
" Bakırcılar 

Kalafat ılb ç.,,. 
Sipahi pazan 
Ca1şı 
tııban 

• 
" Deiermen dere 

KaYak meydaa 
incirlik 

Yomra 

Pulathane 

Cimsi 

Dükkan 
Mai aza 

" 
" 
" .. 

Baraka a~aa11 
Dük kin 
mai•za 

" 
• 
" 
• 

barapmedreae 
Tarla 

" medrese 
d&kkia 

.. 
• 

• 
" 
" 
• 
• 
" Kah•e 
• •• 

Taı ban 
••2aıa 

• 
tarla 

» maa otlak 
bahçe 

i11f hi11e de
iermea 
iki kata tarla 

EVKAF iDARESiNDEN 1 
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Şatın alma komisyonu riyasetinden 

Trabzon alaJI••• ••nelık yirmi iki kalem enak •• yem .ilati· 
tiyacı mlnakııaya koaalmaıtur ciaa Ye miktarlari1le ilk tem ... t· 
tan Ye mtlaakaıa ualile ihale giin •• aaatlan yakanda yasd· 
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aaya ıırecekler 14rait clalailbade ilaale ıl•I •• -taada ko .. • ,_.....--• .,.-t ...... illa •• ..., • ı - ıv 
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Kapah ve açık zarfla erzak 
rnünakasa sı 

Satın al ı a 1 o ı':;votu ri,a~ct i ud<·11 
J .1 

Kars k~ ı n:zonunun s nel'k ihbyacı olc:n beş kalem erzakı 
rLÜnakas;.ya k oı ulmı.:ş ır c'n ı miktarı iık teminati muv;ıkkataı1 
usulile ihale günii saatlar ı-ş ğıda yıı z ılmışbr ist~klilerjn şartna 

meyi görmek üzere h r g ün ve müukaıaya girecekleri ih~le 
günü ve S'atde kc:p lı muaaku lara g ir f c eklerinin usulu daire 
ıinde muracaatlsrı ılan olunur • IV-IV 
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Yuluruia c'ııs ve c: s;,fı sair c si yazılı gayri menk"lahn mül 
kiyeleri yirmi g ün n:üc dttle müzayedtye çıkardmıthr. Talip 
olanlar ~üzde yt>d i L ı çuk d pozito akçalarile birlikte ıhale ııünü 
ol•n 11 ağusfos 934 c uwartfsı güııü ıaat on dörtte ddterdar· 
akta müttşekkil kom ısyooa muncaatları . iV iV 
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Yukaıda cin• ve evsı".J fı yaz.ılı gayri m enku!u.'1 b ·, unel 
icarları .;O wun müddetle müz:ayedeye çch:ı rılmııtır talıp ol 
ların yiizde yedi buçuk clıboz.ito akfalarile birtıkte ihale 6d 
oltın :!o-8 - 934 pazarteaı gunü defterdcıılıkta müterı 0 'dıil 
mi•yon• müracaatları I I V 

Erzak ve 
. 

saıre münaka~as 

Satın alma konıi~yonu riyasetinden 

E zincan ıarniıonuou 1 sQnelik ou bet kalem eruk ve ye 
ihtiyaci münakasaya kotıulmuştur cins ve miktar!arile ilk teDI; 
atlari ve münakasa usulile ihale gün ve sa;;t ıarı a,şaağıda yaı 
mıştır istekliler tarnamelerini öğrenmek içm her gün ve • 
aakasaya gireceklu şerait da bıiinde ihale güa ve saatİD 
kon'syoıu:nııu müracut etm!leri ılin oluııur. 
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TUH ~FİYE mAGAZASI 

• 

Metanet, Zerafet ve RPnklt~rinin solmamasile t3nmn11ş harir 1im1tet 
fabrikası jpek lileri l'rabzon ve havalisi u1num sat1ş) erin i ziyar~t 

rdenler her ŞPyin en ucuz ve en sağlamını buJurJar 

Ticarc thanemizde her nevi tuhafiye fant:Jzi nıan ıf.ıtra <'Ş) a ~ı 

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

LEK , PİJAMA VE SAiRE . .. 

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

Her çrş1t parfümöri, Loeyo-1, Levan ta, pudra, krf m 

Sağlamlık Temiz boya Ucuzluk 
~ • ' • ...... ""'.~ •• .:,·;.. • • ' • 1 • ,.. • 
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