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KARADENİZ 
MISAKI 

Biikr~ı'te çıkaD "Curentul" 
ı•zeteai .. Romanya'aın bari· 
et IİJHeti ve Karadeniz 
baılıiıyla ı• bıımakaleyi neı" 
retmektedir : 

Türkiye - Sovyet Ruıya 
doıtlaia Ye balkan m"uk, 
dalailiade Türkiye - Roman
ya itillfı, karaden z. mıntaka 
aanda yeni f "k miaaklan me
aeleaini meydana koymuı'ur. 

Şarkan SoYyet Ruıya, Ce
aabea Tllrkiye Ye ıuben Ro 
mınya ile Bu'ıar· ıtan tarafın 
cl.ın olarak dahiJi bır göl Ya· 
ıiyetinde bu1uaın karade11ız. 

' 11biJ memleketler aruında 
ıiy11i mDaaıebetlerin tab i bir 
hıle ıelmeai dolayiıile , bir
denbire buıuıl bir ebema.iyet 
keabedecekti Bu memleket 
ler araı nda yalaız Bul1rar11ta 
nın vaziyeti taaaamen v•z.ıb 
delildir • Z ra , bulruıta11 , 
SoYyet Ruıya ile mllDaıeb,t. 
leri iyı olmeıına raj'men 
laaü.an thlDleketlenae kart~ 
••l-tılmaz bir Iİyuet takib n 
de laill deYam etaıektedır . 
Halbal", b11lgıriatanıD de teı 
riki •~ıai etmeııle karaden·z 
meaelui biitnn vuzub Ye tabıi 
ıeaiılii nı alacak ve bir ka. 
radeaiı mıaalruua vereceıi 
b&tOn ı o:nereler toplanab le
cektir. 

Her ae ol 'la olıun , Ro
•ınya hil• .d ıiyaıetinin hedef· 
leriaclea birini , aabil devle i 
laayaJefyle olan vaziyetim z.ın 
ka1a~tleadiri1meıi teıkıl etme 
idedir. Ve bir kuadeaiz mi· 
ıılu ibtimıller dı bilinde bul

11 
•maktadır. Z•rı Romanya da 
Balııriataa da , Tilrkiye v~ 
So91et Raı1a da ba miıakıa 
tabakkalumda ayoi meafeat· 
ludadır. 

Karade1.1iz ıabillea nde hıl 
loa kea .feti, ııtıbllkia fazı.. 
ı.~. ve Akdeniz.in yakıalıjı 
ııbı liç •iibiaa amil , bu m~· 
ıeleye M. Tıtule;ıco nun ka
ı~aclırclıiı doatluklar ıebeke· 
ııyle coğrafi vuiyeti kıymet· 
leaclirilıniı olan Romaaya. 
••• lelair.e olarak bar ıureti 
bsl Yer. cektir . 

M. Litvuıof ıle M Tıtuleaco 
araaaada 9 laazıraada yapalaa 
•ektup teatiıiai, İfaret ettiii 
iktiıtldl ufuklar cepbuıadea 
tetkik etmelidir. Dıter taraf· 
taa T&rkiye de, karadenız de· 
ki meufii noktayı nazuındaa 
ı· •di1e kadar ea fa' al bala 
a •• clevlettir • 
-Ar•cı11 ilıinci •tqfatla-
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HİTLEFf NE DİYOR : 

Yeni bir harpte Almanya .. 
Avuşturya Almanyaya 

katılacak mı? 
B•rlin Alman iatihbc:.-

rat baro•a bildiriyor : 
Bir multilıat Hnaaında M. 

Hıtler tl•miıtir lıi umumi •i· 
/ahlanma 11e beyne milel 11•r· 
ginlıkler haklcında dıye6ilirim 
lu yeni bir harp Almanyaya 
muteoakkı baluntlıılrca kati· 
yen ö'mıytcelıtir milli •o•ya. 
lı•t hareketi ıuna lcanidir iti 
harp hif bir lıimaeye layda 
tamm etmez oe neıice•İ an• 
calı harbı olabılir Almanya-
nın bu pniü meaeleleri ha· 
rp il« h..ılletlilmez meıru mü 
def<:n he.it mü•lnna olmalı 
üne biz aalamaharebe etmı· 
yecefiz ir ıiliz haoa lcuuod· 
/erinin ar tma•ı biz.i hif bir 
•urette kız.clıramaz çün/rü ın
i•ltereye hüfam etmeAI /ilerin 
de de11lliz. .tlmallJ'anın mi· 
delaa tedbirl•ri ı• diıı6nc•· 
d~n mülllem olmalctııilır Ao
rupatl 2 ç-o• lıuooctlı dfııman 
l•rla ceorılmıı ba~an•yora.s 
bunlar pnü11 bırintle /Mu, n 
•abul .demiyec JfİmİJI baaı 
ıey/er ıateyc•ılırler la:ırp tela• 
lılteaıni flbrcan arlti•lar de· 
11d f ako.t alUihlardal&i n.u•cı
uatadılıtlır ba Maaaoataılılc 

f oll ltuuueıiı olan dıeuteılerde 
:ı.ııyıflerın lc.abul edemıyecell· 
lcrı bir talı11n harı• mal&•at· 
lur ayandırabılır miiatemle• 
ileler meuluine 11•lınce her 
Jaanlıı bir müatemlelıe elde 
atmalı ifın talı bır Almandan 
hayatını feda etmeaini ıat11· 
mıyecc1rm bız pelı ala bıli· 

yo. u~ Ilı Afrilıcada. lıci ••iti 
Alman mü•temelelıelere bli · 
yak bır lukaten baılıcı hir 

Auaaturya meH/Hi halı· 
lt.ında ıanları •6yl•yec1111im: 

Kallul •tm•lı lôzımdır lci 
biz Aıııutaryalıları Almanya 
ile Hlıi barıtalarını tHfrine 
falıı rnalıt.ın mened•meyia 
Aoaıturyanın Almanyoya bil 
tilaalıi pnü meael••İ deyildir 
Aoualuryada do6ı u bir reyi· 
am yapılar.alı olar•n biitün 
mtHlenin teneuuur edece11in · 
den e rninim Ao•alaryanın ia· 
tilılali her türlü münakoıcının 
laaricındatlır oe laic bir /cim•• • 
bunu m~ozaa balai• etmemelt. 
tedir /a•pimiz biliyo az lıi bu 
iltıhalt. bu 11üra tahaklcult. ecle 
me.a fÜnlıii Aurapanın di6•r 
lıı•ımlarcnda bana lı. -ırıı mu· 
lı.nem t fOk biıyülı olacColıtır 

M. Hıtler 6a pn eUnde 6ir· 
leıen 66yatl me•uliyde iıard 
eclerelc tliyorki: Mılletin reyile 
lıaralan 11e bu pnlea laiilrfı: 
metin iatinat eltili temel yine 
6ir milli reyiamla ortadan 
lı.altlırılmatlıkca tleolet reiai 
oe boı oelı.illilt. •eldlaiyetlerini 
hirlilcte m•laalaa edecefim 
M Hıtla Almanyanın ilıti· 
•adi muoalfalıiyet ılatımall•· 
rinden ile bala•rderek demiı· 
tir ki •11•r Almanya mtcbar 
edileceAI olar•a harifl•n ipti• 
dai maddeler 11etirmelıten la .. 
momile 11arHte lıalabılir nilaa 
yet Almanyanın ceneureye 
ovd ti ihtimali aaalıne de JI, 
Hitler ıa ceoahı uermiıtir tam 
llir laulıu/c maaauatı lıalnıl 
etlildıfi oalııt hellıi milletler 

ıey cl,11,ldır • 
,~~=""-=-·==""=~c:...:e~m:.:'::=:Y...::•~l.ı~·.::.:"~=·~telırar 11ireru • 

izmirde Yeni 
mahsulat 
/zmir - Bor•a•ının yeni 

afılmıı olmuuıa rof111en 
abüm fiyatlarının renfberin 
maarafını fıkarmıyacalı d•· 
recede düıüJılülfı dolayiaiyle 
aere/r iz.mirde ue 11erelı az.mir 
mıntalıalarıntla oalt.ı m9raca• 
atlar riaerine C H. F. oil•
yet idareai reiai Aoni Dofon 
bey tatlıilcata baılamııtır. ba 
münaH6etJ • bir lcaf .. ne 
lc"d"'r ıbcim tüccarlarutın ve 
cli11•r aldlcadar miiHteaılerin 

Türk sporcu
ları şerefine 

Bir resmi kabul 
Mo•lıooa - Tarlı. aporca 

ları ı•reline Türkiye ae/are· 
tinde bir re•mı lı:ı6ul yapıl· 

••ı oe M. Kre•tın•lıi lcarahtın 
bedeni terlliye mecli•i r•İ•İ 
•• mlidafaa lcomiHr/,ti he· 
rıcı ma.,aaebatlıfıntla Hİ•İ 

ı•li •• llifer bir aeoat hazır 
brılrınmıııtar reami lı.abal tle 
büttn Tdr/c aporcrıları ile 
Türle lconaolo•u azaaı oe bir 

Zonruldak Bı şvekilimiz 

lımet P••• Ha:ı"dl~ri ile ıkti· 
ı t ve.ıcıli Mab11tut Ct:lil bey 

ef,.ndinin yıuıa kok F 4brıka· 
a oın T,.m,.lini atmak üıue 

avın oıı b•şi ... ~e ga"cc ... kleri 
bıberı f·vktiı:ie sev.aç do · 
(ordu bütün memleket büyük 
t, zıburata bazırlınmışbr. 

Araplarla 
Yahudılai 
Pari• - M ıtin 11az.•teıini 

Konatantin Je alclıtı bir hm
berlere göre orocla •arlıoı bir 
yalaudu un aebep olclafu bir 
hadi•• Araplarla Yahucluları 
bir birine 11eçirmiı oe kanlı 
koo11alar olmuıtur bu lcau•a · 
Ja yirmi lriıi 6/miiı otuz. lıiıi 
afrr ıurette yaralanmııtır 

ıehrin baılıca catiJeainde 
dor biıyi.ılı bina .) anmııtır 
mahalli laıilcumet arli idare 
ilan etı'IİI o• belediye reİ•İ 
•aat virmiden ao:ıra z.olr.ata 
t;ılıılma•ını men etmeye lcarar 
oermiıtir muıullan aakeri de· 
oriye/er lrao11a ez.ole mahalle 
rinde dolaımalıta oe •ulıur.a 
mah 'lfaarı etm:kteclir . 

Tahranda b'r 
çok zayiat var 

T.ıhran - Meıhttb yola 
üz.erinde firaz lt.alade olan 
miitla ·, tu11yanlı~r 11etice•intl• 
Iİf ,yıb den l.ızl ın•a 6lmiiı 
tür. bır çok çocuklar b~11ol-
muıtar büyüi mıltardQ laay• 
van z.ayıatı UDrrlır • 

Bankalar 
Encümeni 
Vaıın11ton Parlameıtto 

6anlı"lar encıimrni rei•ı c.-m 
har M. Roaauelt ~ talt.tim eJil 
melı üzre bir proje haaırla· 
mııtır. lcon11ra.1•11 11o1lecelc i~
timaında telılıl edılecelı olan 
bu proje bu ıün .tmerilıada 
meucut on ilıi bafu lı ilıraf 
banlıa•ı yarın la lriırnetin do· 
tradan dotraya maraAle6eai 
altında bir merkez. ihraç ban 
lca•ı ıui•i teklif olanm'lktadır 

Mıntaka 
intihabı 
Pasarleıi ıunc1 tılııanu 

toplanara apor ko,11,e.in de 
yapılan intihapta o 1 reyle 
Failı bey rei•, 011 dört reyi• 
Tahain bey ilıinci r•i•, dolıu· 
.sar reyle Hami , Nihat , oe 
Sarari 6eyler haydi mer/ce-
•İY• a&cı•ı , dokaıı reyle fut• 
bol hayeti riyaHtine Şeoket 
Çalha , atlati.&im• on J6ıt 
r•yl• Ar•lan, tl~nizcit:,. 6eı 
reyle Sait beyler Hfilmiıler· 

dir. TAYIN 

yapacafc biiyiiJı bir toplandı· 
da Fiyatların yiılı.aelıaeıini 
temin edici lttırıırlıır alına• 
ctıMır • 

çolı Sooyet aporcrıları 6alan• 

ntaıtar reaıni luıbul fOk ctınlı 1 
olmaı 6ir ff!lc defalar Tdr/c 
So•1•t tloıtlıifana i~ilmiftır. 

Şe/arimiz ticard oJa•ı 
baılıdtibi O•m11n Cadi bey 
Sam•un tiı•aret oda•r baıAci· 
tiplilin• H Samaıın tiı:ard 

orlaaı baıJıatibi Adil bey ıeh 
rilnis ticaret oda•• 6aıkitabe 
tin• ta,in •dilmi.fltrdir • 
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M. on Pa pefl K a r ad e n i z m is a k ı 
Alman orta elçisi oJa

rak kabul edildi 

V;y•na - M. Voa piptnia 
Avusturyay.a Hülı6meti andi
nde Alman orta ~lçiai olarak 
katiul dün ıltş mkı kabi._e 
içtimaında kan rlaşdınfmıtır 
ltu ba9Vfta Rewmi bir teblıt 
neıredıJm"ttir. 

M. Herbe~t 
Sanıuel 
Ne diyor 
L.ntha - M. H•rb•rt 

Sdmucl Jün'. OX.lortl da a6y· 
letlifi 6ir nutafda in,ilt.ere· 
niıt ar11r,ıpo iıl,rin.e ıc. utlolıo

lui ltolılunJt1 .ti eral lırlM
&4.a•• laoıtı laardıc4i11i c nlala.· 
Nli Jtmiıtir Ai : Mlıterek 
lllitllı Ao•iki olap olmatlııını 
o.toııırmclt o• h:ıkılu ;,. iıti· 
Falı dmelt lazımdır fa me· 
aelc eootl mil/ellet cımiJ'eli· 
ne #HJ tJtdır .ac 64 6'a pyret · 
S.r milletler. cemİJı•tİ otorite· 
•inln to:lul;,.ini iadiıiaf eyle 
miftir. 

ov yet 
Hava filoc;u 
VarıoJıa - Rem ~a ••t· 

ınelılc alan •i :tqyarcılen 
m6relılıep Sooyet hr ~a filoıa 
Jull •tuıt J 3 Je Craiavi• 6.ı• 
rmJen ·~ maı oe l.a!&ac laa110· 
nın muh le(eıi •~•rİn• Cra· 
cooi• t~t• ,,,.y4•n,.,.. in· 
miıtir {ılo ""tıs UfUIO J•
ocım ıllh.._,,c t,'fdH.t eyffmiı 
iaeıl• t•lt,ıar MJ".J'OU •eyda· 
nua11 ftrletw ınw&at lıaimııftr 

Ordu kadrosunu 
•tmnayaba~ıalanm:ık ta 

V•ı••floıa - H"riciye 
••Mrdf ı.aari vrtlu ltatlro• 
-• carftr.lftoJ'a M•wlartlflolı 
ıtidıt a/ut mE*utlri 118009 

,/f" 166000 O• aa6 t nllOCU• 

aa "• 120'0(} J•n 14000 ~ı
,..rılacalctır di_. ~lto.n 
ion•ratlon SS miq•it dol.ar• 
lılı •ansam f'ah el İıf.,.•· 
eeldi• la•W,. 1ID'rletlnde 

~Mitl,.,n• ı•r~ laar ıy.., no· 
•ttmin p-anotao JıJnalı,.tla 11e ••tt> lliJ11toıialarırd!ı İ~ft;ı 
••~ola ime çı,mcıı • lıdnı ha 
r69cn.in ill pn.A i t du11 an 
••Filıonm Q& den~ oıırı mü, 
•u•lılderinitt •mniyd•ni ıe 
,,.-. ltAli olinfil ft lau-.ı•un 
"-'l r. ol&ıwi :aos«Nnı t•yit 
•~•lıtfdir • 

Bir 

HaJukatte bir karadeniz 
m·aakı , uh 1 memleketlerin 
bütün iıtihıalabnıD karadeaz 
ticareti»de beraber toplınaa· 
a nı :+em:n etmekten bııka 
bir şey değildir. M. Tıtuleıco 
r.un benci siyaaet telekkıaiode 
hu ideal adı• adım hk;p 0

1u 
nmaktadır . 

G('ne Btı'cref'te çıkan 
" L'lndependaoce Roumaiae,, 
g zete si de « Karadeniz mi
ıakı • bqlıtıyle ııatadalci 
baımakaleyi neıretaıektedir: 

Balka miıakamn imzı11n• 
dan ve Romanya ile Sovyet 
Rusya •rn ada müaaaeaabn 
tekrar teea..Uilndea ıoara , 
karadeDi& m ıakı fikri bittabıi 
ileılıyecektı • N~tekim bale11 
l-ıöyle bir miaak cidal bir ıa. 
rette meruıubahiı olaıap 

baf1amııbr. 
1914 tea ovYel, ·ıerek .. Y 

llulceJe ıerek iktıaadıyat aok 
ta71 aauruıd.tn Avfupa'nıa u. 
ehemmiy< tli hav&aJaıındaa bi· 
rani teı"ü ecleD karadeaız , o 
zamandaa _ beri .- beynclmilo! 
cUitliaceleria o• •oa plaaıaa 
cllifmtlttü. Sovyet Ruıya'ma 
ınfarat llaliDc&e bulaamnıt ba
iul•r muelelİDİ _ muraklaat 
bar uma11 içan mevıuauz bara· 
kbiı , g&lai yakble kandOAi& 
ıamUeraade çok parlak bit 
ıuıetttı mevcut olıaa tıcerett. 
Odeaa ve Batbm'ua zevaij 
O.erine mib.im 1Urette teclea• 
~i etmit\Jr • 

Fakat ıoael'-r ı~çU ; •W.· 
1et te deijıti. ı~ dovtf:tler 
aıaııada vuku buluı all!ltma 
dolayııale pe• yakında kara· 
duız mıntaka1t reqade~ Jaa· 
li1etiDİ uttaracaktır • 

F ıUaakika , ba1ea yabaıı 

Bulıariataa ba!kaa ainlo lıaa 
ıic.nda kalmıfbı • fM at bu 
devletin el.: - aatedıit daki· 
kada - IMa ••k• dalW oı .. 
.. .., hakkı •al.ıu bu ua · 
maktadır • 

Kar adeDlliD dı afaaı ur· 
mıf bu!UDMl devletler arau., 
claki ıiyaai iijljfı mulıaukak 

ıurebe bar ıüa iktıaacli at lif 
takıp ecllcekt.ir • 

Bu vazi1ette , bir taraEtan 
Sow,et Ruyc •e ıaröt ••· U· 
pa mtmleketleri Ye dıier 
tardtta Akdead m~ıidtkede· 
ri ıle ıarp aruınd• tbret 
münaıebab fadalaıacak Ye 
bunun netictai olarak Odt aa, 
Batuıa , Kôatence , V arna •• 
Trabzon limaDlart ıö illlJlt•İf · 
derecede faaliyete keabede 
cektıı • 

Fakat bir kuaden:z miıa· 
kına yui, ba haıusta, halea 
mevcut miaaklur laeıaaeı bir 
ıiyaıt itiJifa varacak 701 daha 
t1ımamea açılmıı ve temizlear 
aajı deji)dır. 

Sovıet Rusra , prk dev .. 
Jetleri fOllekeıiae ıir~p 
ıoaıa , ti..Ii f~bl cilaot;a. 

den ıeltcek muhtemel taar· 
rudara kartı keadiıini koru· 
••k arzu11111da bulunmakta• 
dır. bundaa <'olayıdır ki Al· 
manya, L!!hiıtao, Çekoslavak
ya , Utu •nya , Estoııya , ve 
F enlandya araımda akdedile. 
cek bir tark miıakı tekhf et· 
mittir . f&lbakika, laalen italya 
ve Almanya bu ıark misakı· 
nan aktine taraftar deiildir • 

Baltık devletlerinin bıtaraf 
biı meseleamd" çok kıskanç 
ola-. bu lkı devletin baltak 
mem1entterlıu de bu lıaausta 
•ukavemete ık.na ettıkleri 

unaotanmak.tadar • Netokım 
Lehaatan harıciyeı na11rının 

Iatlınn ve R•ı• ıehırJerını 
zıyuetı de bu ıark mısalu et· 
r .. fında Jıı&pJaa miiaakaplara 
alikadat Du!uamakt•dal' • 

Şark mısakay&e Derabıor 
otarak b&Ja&:aa _mıaaJuyte ıt· 

mam edJmıf tur kaıadeaıı. 

mııakıaıa ••dı muhakkak 
auretto merkuı , ıarka Ye 
11mad Avrupa

1
da au&hu kat'i 

oiMak taram edece&tlr • 
b6ytcce bır beyaetmilel 

tefkUAtta ae kadar büyük ık· 
taaaoi 1Uenfeatlar temın edece 
;w a;öımek m6mAdiD detil· 
aar. ~uda aıyaıt ıta!if mubak· 
kak ı.arotte de•l~Uerı maddi 
aeıalıde de tefrikı mesaiye 
ıevketmektea hala kaJma1'\; 
c.a~u,. • 

Buaaa içiaclir ki, Arrapa · 
aıa teıküaU.dar&imua yo&ua
da, yüuelea bitin maaıteıe 
rqmea, ~k miMkını11 akdi 
" bauma bir m•deaız mıaa· 
ki al• atlla .. çok 1•1am m-e· 
.. uayet -'• badııe teık.il 
ecteceldlt • 

Amera.kan bayrağı yeri· 

ne Haiti bayrağı çekı1di 
Port aa princ•- Adan111 

1i111Gl aolaıÜ.uU.de 011 dolıua 
•en•d~~'i dar111111&t11 olan 
Amerii,.,, iıGyr•lı brı _.;,. 
iadirilnaiı o• )'Mİn• Haııı 
Nyr•fl ~lailm;;tw ha Ana.-
rU..n '-fGlcınnill ilHlatlan f•· 
l11ltlilinİ •6•t•ri• • _,,.., ................. _______ _ 
Çimento kıreş 
macun cam ve 
boya alınacak 
Satın alma komisyonu 

riya~ etinde& ~ 
E zarum- 13 Aıaatoı .. 34 

P•ıarteıi ıilail ıaat 13 de 
ıaoo torba Çuaeuto 25500 
kilo kire' 1200 mette miita • 
bt.ai ••amacu cam ve takıl· 
maıı 2300 metre miliabbai 
raııu l 07a ama~ p.uarblda 
ahaacak ve yap_t;ınlacak 'eıa· 
itl f eaireleriDi 6ircameİl i9111 
taliPlvıa lıer IÜıD k••·ıoaa 
•• acaatlara illa f uur. 

Kayit ve ka 
hakkında 

Erkel Oıta Me 
Müdürlöğünden 

Vekaleti celileaia miri 
Mektel>aıiı 1934 Ataıto 
2o nci Pazarteı· tini • 
talebe kayıt ve kaSul mu 
1 s ·ne baılaacalttıft 
ı- Mektebimim l iDoi 
kıy·t ve kabul edilecekl 
mektep meıllniyet taacla11 
eıi HIYiyet cllzcfaaı, 4 
fotograf ı,hbıt rapora T 

f hademameai ile ve 
birlikte olarak mitracaat 
elidirler 
2 - 19.f.J - 1934 dm. 
EyUU meüaiyet İuu.ı..
Eyl6.1Bn bıriaci cumatteıi 
baılayacak Ye 2o ci Pe 
ı&nii bitecektir. 
3- Saeıf ikmal imbu 
kabulimtihaalarma 2J 
cumarte•i fÜill bati 
29 eylül cumartesi 11•1 
yet verecektir 
4 - Leyll mecca11I • 
imtıbaalan ~o e1l61 Pa 
nll yapılac9"tir 
s-ır~ırini eyyeJ puart 
al dealere baılaacaktu· 

Pul hakkf 
P. T. T. bqtntid 

gunden : 
C&mlıuriJema ..... 

bayrnamda 3 ti• içia 
t•daril• .......... pall 
blmıya•lankl•ih 

nı-11 

Posta nakli 
mü na kas 
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YENi YOL 3 SAHiFE 

tesirli ASPiRiN, 1• marka
!.ını taşır A ıları çab k ve emniyetle gid~
melc ıçın başvurac g uz deva, dünyada 
meşhur . ~°"" 'mustahzarı olmalıdır. 

Erzak münakasası 
Satın alma komi İ) onu riyasetinden 

k Kara kızıl çakcak hudut k1tatıaıa senelik ihtiyacı olaa 9 
. alem ~rzak açık ekıiltmeye konuln;uştur erzalna cİllai miktan 
dk temıaab ihale "Ö .n. t - . 

• Du ıaa ı •tagı yazılmııtır ııteldıler ı•rtna. 
~aYt'ıaöı~1•1••e~ Dzere ber ıln ve ibaloeaia tam vaktinde aura· 
- n ı a o.uaur. 

Cinai kilo ilk T eminati ibalr. flln6 •••ti -;-;---_____ lira kuruı 

Sabun 21 oo 106 25 
Karu liıiim J:l5o 19 50 
Buiur !'o,ooo 225 oo 

22 8 934 9 

" \4 
23 8 934 • Nobut 8 ooo 84 00 

Kuru fııalya 12000 126 oo " 14 

Mercimek 6000 67 45 
Kura ıuian 4000 45 oo 

~5 8 934 " fi 14 

Şeker 3600 63 oo 
Çay ikiyüz yirmi ,az yirmi 66 

26 8·934 9 

" 14 

motör tamir 

ve telvini 

münakasası 
Muhaf za tai)u k u mau 

danlıgw nJ n. 

Talara aıt 58 sayılı te· 
Hllut mot~rünüa k mara ve 
raazal~r mevcut ılk keşf gö 
re tadıl Ye ial-. b eltırilecc:k 
ve motö r boyattırab caktır . 

Ek~ toıe ve ıhaJ~ 21 asıu 
ıtoı 9::S4 aali ıün6 saat 14 de 
Tabur karargihında miiteıe 
kil •aba alma kom· ıyonunda 
yapılacaktar. ııteklı c:rın o iÜD 

de ko•iayonc • tH rlanmıı 
hmir •• telvıa bedelının • 
7,S olan yecli hra mu•akkal 
tecaiDat paral•ile kom· ıvoaa 
•urantları • 111-IV 

2189J4 • il-iV 

Dana, arpa, 
saman, odurı 
münakasası 
.Erzincan serum mües 

se!ilesi müdür liığünden: 

Soo adet D•na, Soooo ki· 
lo arp•, 7 0000 kilo 11man Ye 

~~5000 lulo odun ahnacaktar. 
Şartnamtleri müe11eae mü· 

ciürıyetiııdedir. TaHp olan pey 
akçalarile b:rlikte 21 8 9.:4 
safi ıbale &'ÜDiiDde Hat OD 

dörtde Erzincan belediye dai. 
reııne relmeleri ılln olaaar. 

11-IV 

Satıhk hane 
Hacı lta•ım mtıl11ılleaintle 

boclram •~•rİn• Iİ~ lıaı Aıdr· 
•ir bir hane •aılılı olJatrın 
dan taliplerin owlıat K•mal 
he,• miiracaocları. U -1\t 
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37 
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49 
61 
68 
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89 
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95 

loS 
le6 
1o7 
123 
139 
142 
153 
167 
173 
175 
146 
176 
UPl 
ıas 
197 
204 
229 

icar nıüzayedesi 
Vakfı 

Fat b 
Hacı ali •i• 

" 
• 

Çarşı 

" Müftü 
Çartı 

" Kasım •ğa 

" Musa paıa 
,, 

" imaret ve ya•uı 
ııtavri 
Yeni cuma 
Sar•ç zade 
MOfti 

• 
it 

" Şırin hatun 

" 
• 

Hacı laaaaa 
,. balıb 

Peıkir •iaaı 
ibrabim •ia 
Oflu zade 
Ha11n •i• 
iıkeader pıt• 

Tonya 
Faruz 

it 

" 
" 

Ktıçllk ibrabim o. 
mebmet aja 
Mezarlık camii 

OrtabiHr 
Çuşı 

» 
» 
» 

s;pahi puan 
Kemer altı 
C mi ıerif alt.ada 
Semercile bııı 

,, 
it 

imaret 
Boıtebei bati 
Yeni cuma 
Ottabiıır 
Sipahi pazarı 

" 
" 
" Beıazlar 

Semerciler 

• 
" Bakırcılar 

Kal af at altı 
Çarıı 
Sipahi paıan 
Çarşı 
Tııbaa 

il 

" Deiermen dere 
Kavak meydan 
incirlik 

Yo•ra 

Palatba11e 

Cinsi 

Dükkan 
Mağaza 

" 
n 

" 
" Bar. k ı ar1111 

Dükkan 
majaza 

" 
" 

" 
" harapmedrese 

Tarla 

" medrese 
dükkiD 

" 

• 
" 
" 
• 
it 

" Kahve -» ... 
Taı han 
mı~aza ,. 
tarla 

,. maa otlak 
bahçe 

i11f hisse de· 
iermea 
iki kıta tarla 

EVKAF İDARESiNDEN: 
Yukarıda yazıb vakıf akarlann 934 ıeaesi kira maamelea 

tekrar m6zayecleye çıkaralmıt olup ihaleleri 12 8 - 934 pazar 
ıtnll icra edileceiiadea taliplerin E•ka idareıiae muracaatlan. 

Erzak vesaire münakasası 
Cinai Kilo Lira K. ilaale T. G. s. tekli 

1<6mlr 2000 3 26-8-34 pazar 9 Açık 
Patetiı 30000 45 

" 
OD " " Soia• 13992 3], So ,, on bit ,, mıa. 

" Nolaut 12000 89 ,, oııdört , ,, 
" lılercımek J5ooo 102 " 

ombeı ,, " ,, 
K. faıalya Joooo 115 " 

onaltı ,, " " Zeytlln tanesi .J~2c! 60 27 834 P.teai , '1 ,, 
Kuru üzüm 7800 190 " " 

OD " " Pirinç 15000 285 " " 
oabir " ı t 

Buliur 30000 190 
" " 

oodört ,, ,, 
S.rke 1600 12 ,. ,, oobeı ,, " Sa mu 64800 250 " " 

on altı " " Ot 90000 280 288 34 ıali dO;(UZ ., 
" Ciazyaiı J200 60 

" " 
OD 

" " Tuz 20000 150 
" " oabir ,, ,, 

Zeytiln yaii 1200 45 ,, ,, ondört ,, 
" Sabun 6000 180 ., " oabeı " 
,, 

Şeker 7800 300 
" " 

ooaltı ,, 
" Arpa 120000 360 29·8-34 çarıamba 9 " " Un 348000 2610 

" " 
OD kapalı ZHf 

O dua 920000 86,l So 
" " 

on bir 
" " Erımif ıade 

11000 8l5 oadört Jai• 
,, il ,, 

Şatın alma komisyonu riyasetinden 

Trabıoa alayının HDelak yirmi iki kalem erzak Ye yem ilıti· 
tiyacı müDak11ilya koDulmaıtur ciDı ve miktarlariyle ilk teminat· 
tan ve m6nakaıa uıulile ihale güa ve aaatlan yukarıda y•zıl· 
IDlfİlr iateldiler fartnameJeriui ıf Örmek İÇİD her 16a ve münaka" 
aaya ırrecelder ı~rait dabiJiade ibale ııe& •• Hatında komıi • 
1oaumuıa mllracaat et•eleri illa olaaur • il iV 
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Erzak ve • 
saıre münakasası 

Satın alma komi )Otu ri)aSttindt·n 

E·zincan gaın'2ooullun s nel•k on bf'f kalem •rz.lc Vf'! yf'm 
ihtiyaci münak s ıya koııulmuştur cirs ve miktar~ariJe ilk tem~ni 
atlari ve mun ku usulıJe ıbale gün ve sutiarı aşaatıda yaz I· 
mııtır steklıJer ş oamelerıoi ögreomek ıçıo her gün ve mü
n ıkasaya g'r cek şerait dahilinde ihale gün ve ıaatinde 
komiıyonumuza n: u caat etmeleri •lin olunur. 

Cioıi Ki o L ra ku ib.Je günü saat Münalraaa uıul 
toz 25200 170 IO 25 8 34 cumaıteai 9 acık zaıfla 
Hman 12500 64 6 ,, ,, 11 ,, 

" 165000 2IO O ,, ,, IS ., 
çayırotu 120000 247 50 ,, ,, 16 ., 
ıazy•i• 20350 580 o 26 8 34 pıZlr il kapalı zarfla 
ııker 18o(ln 242 So ,, " IS ,, 
pirınç 27000 7 - 2 O ,, ,, 16 ,, 
balğur 71500 4 9 O ,, ,, 17 ,, 
koya eti 36000 562 50 27 8 34 pazarteıi 9 ,, 

icar müzayedesi 
Molaalleıi Scılıotı No1oi M.h 

Kaıım ofa Lez.•i (Karg:r yozı 121 
han•) 

" " Kargir artliy• 96 
Eıod (Sıra ma Maıazn 230 

tasalar) 
264 lalıender paı• Erza•arn hG1&• 

'. •lr.elhiıar ( artl~ os ma 224 
far.o) 

., (Beletliye Maıaaa 147 
balf•aı) 

(ilci •lir. 
" 

azan ıo/calı. 64 
mafosoJ: 

laoı lıeraıya ia. orla •ırt emlalı araai 31 

DEFTEADAALIKTAN 

R. 

arpa ~28000 64 ı ~5 " " ıo " 
,, ,. . . ,, ,, ,, ıs ,, 
,, 106000 298 12 ,, ,, 16 açık zarfla 

Yak ıı~tla ciıaı o• eoımlı yazılı •ayri naedalu 6U. • 
icarları :O •iin ,,..tltl•tl• mtıaayetle,. f&ianlıa(lfir talip 
ların yll.zJ• yedi buçuk Jibozito alıçalarile 6irliAce İ~f~i 
olan :.!O - 8 - 914 pazarteıi pnıi Jeftertlarlılıta ın"litr,-.urit, 

ıalıu11 8/00 243 O 28 il 34 ula 9 ,, 
yoiart 6000 38 25 ,, ,, il ,, 

miıyona auırecaadcırı il - iV ılit 10000 15 o " ,, 13 " 

Erzak ve 

JI-IV 

TUH ~Fi VE mAGAZASI 

Metanet, Zerafet •ve Renklerinin solmame1sile tann.ım'§ harir li tet 
fabrikası ipeklileri frabzon ve havali8i u1num satış yerini ziyartl 

edenle,; her şevin en ucuz ve en sağlamını bulurlar 

Tıearethımemizde qer nevi tuhafiye fantazi maoıfatra f'§Ja,,ı ; 

MA~'T!pLUK .ıROPLUK , KADIN KU• 
MAŞLAAI, ÇORAP, FANİLA, GÖM• 

LEK , PİJAMA VE SAiRE ••• 

En son moda Krep Trabzon 
EN UCUZ Fl~'ll.TL.A EIATILMAKTADIR 

Her ÇP§it parfüm<Srj, LosyoJ, Levanta, pudra, krfm 

Ucuzluk Sağlamla~ 

• 
saıre mOnakasası 

Satın alma komisyonu riyasetinden 

i·car 
müzay 

Kara ,Ardalı o te ~ızıl ça1'cak lıiidüt katahaıb seıel.ıc ilıH1•el o\•11 on iç kalem enak ekıi· 
ita.eye cikanlmıf ır c·ns mHdari ve ilk temiaatl•rı ıbıle ıüııll Hatlan •• illekliler ıırtumeleriai 
her ılla kom'a oıd ıöre bilirler kap;alı ztrflar eksiltmeye vaktindaa e•Yel diıerleriai vaktlnda 
llaracaatlari illa olnu ı 

Ciaıi kiJo ilk temin ti ilaale fÜDil ... t ekliltme tekli •• ,.,. •it ol4ap 
L. K. -

Çam odunu 15000 168 75 27 B 934 14 A~llr K aıl çakcak 
Baliar 1800 189 o 

" " 16 • Ar ela ban 
G zyağı 550<> 151 So 28 8 934 9 

" 
K.zal çalrcak 

Gu 1•1• 5500 144 38 
" ,. JI • Ardabıa 

A.,a 2500 131 25 • • 9 
" 

Kızıl çakc:ak 
U11 130000 1261 5o 29·8·933 ~ kapalı Kizıl çakca k 
Mercimek 9000 94 So • • 14 Açık Ardat..a 
Kuru faıalya Booo 126 75 • • 16 ,, ATclahan 
P•tatia 21000 Jlo 25 2' 934 9 • 14Jtl çakc.k 
Sabua 2500 84 38 » 

" 
... ,. Ardallu 

N•t 9000 91 15 
" " 

16 • Arclalaaa p· 8000 162 o 39934 9 ,. Kı11l çakcak 
1( .. ••iaa. 4000 

,,, o " 
» ıs ,, ArMı• 

ı-ıv 

'/., et d~bni 
me~eo: 

11e,c1a ..... a .. ' 
ılllıtaa krutlaaaeıi b 
DID 1-6 - 934 tariliiadea 
yiı 9JS tarilaiae kadar 
ıeaelik icara 25 - 8 -
tarihi•e ml•dıf c 

teal ıtınl Aat 14 de 
ohmacakbr taliplerla 
veıikaiarale vıllyet tla 
clmeniae mlraeaatlan 
olaaar. 1 tV 
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