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İran ve Afgan 
Biiyük içiler· rieı}e 

veJ,iJımiz n~zdınde 
toplandılar 

Ankara - Bu gün öğle
den ıonra Afgan v~ İran bü· 
yük elçilerinin haricıye vekili 
miz T e.fık Riiştü beyefendi 
nezdiude toplandıkları ve iki 

,. doıt hükumetin Cumhuriyet 
hükümetinia bakemlığıne tev-
di ettıii Afıan-lraa buaut 
ihtilafı ıı nın konuıulduğu ha-
ber alınmııtır . 

Afyonda soda iıst1lısalı 
Ankara - Hılilabmer ce-

miyeti umum merkezı Af on 
karabisar maden ıoyu menba 
ında tabii ıoda ıshbsalı iç n 
icap eden ılmi ve fen11i tt si· 
aatı yaptırmış ve tetkikata 
ıirmiştır , 

Hılilahmerimiz 37 esi-
rimizi köy leriııe 

gönderdı 

Ankara - Hililahmer et:· 
miyeti umum merkezt l:ıudeyde 

e umumi harpten kalmıı 37 
aırımızı bu defa ıatanbula 
ctirtmıı ve kendıleri köyle-
ine kadar bütiin maıraflarını 
emin etmek ıuretıle ıevket
ittir • 

Tekirdağda 500 hektar 
orman yanmış 

Tekirkai - Teaıızlık yap· 
ak iiz ue yakılan otlardan 
orluı •• ermez ormanlarına 
t~t ıirayet etmıı 500 hektar 
rman yanmııtır Kaz1ııen çı
an Y•0a-ın ıoııduıülmiıştur. 

stanhuU,rt .Edı rne ara~ı
nda tenıalat lı tarıf e 
Edirne - Şa k ıiımendü.· 

er kumpanya•ımn ••tanbullıJ 
dirne ara•ında ıhda• ettıfi 
•n~ilaıiı tı;ne:z.z.uh trenleri 
aft ıdan hal taycı ,. 8 et bal 
alııa ve ılu ıehır ara•ında 
olcular ad,.dı 81ttıkce art· 
alı.tadı • 

Erzurumda 
Yeni hır kaıl a ,e .. 
han" olar yaptırmı 
Erzu um Altı ı t me 

afede b11an kale kasabası 
eled yraının faal yeti yeı n 
e i .izel bır kap ca ' h rı 
aluıe ıetırılmııtu beledıye 
u senede k p c r ıymar 
tmit ve aı ı bır kaç banyo 
ıpbrmııtır Erıurumd n mun-
ıam oto huı ıefer1ui tem· o 
dilmiıtir • 

l\1uh f ız Gücü 
h,,ikletcHeri 

Şehrımizde 
Turkıye bısıklet turunu 

tamamlamak üzre 1 6 - 934 
t.ır.huıde Ankaradan yola çı· 
k .. n mubıafıı gücü bisıkletci

lerı üç b:o yüz bcı kilometre 
yol alar k cuma günü şehri

m ze gelmışierdir . 
Mısahrlerımız Vl ayet hududu 
o .an Ofun kalapotamos dere 
sınde ş hrımızd~n g den üç 
tisıkletcı tarafından karşıla· 

nar al-.. Y omraya kadar ielm ş 
ler ve yomrada mektupcu , 
pol s mudürü, j<lndarma alay 
kumand.uıı beylerle piyade ve 
j sndarma ala) ı mü nc111Ueri • 
ı- ırka vt: H.ııhevı reıslerı, balk 
e•ı apoı komıteıı ve mıntak11 

muraaıh.ısları tar afıodan kar· 
fılanmışlardır • 
Deiırme:ıdereye gelen kafile 

bar bo1ü1' asker ve balkevi 
bandosu t ... r..tında.n ıelimlan · 
mııtır . M aaf rıer değlrmen· 

dereden yaya o.arak baikevi-
ne geim şlerdır . 

lV.haafırler ıerefıne farka , 
beledıye ve halk.evi tarafın

dan ytşıl yurtta zıyafetler ve 
mınta"a taraf.odan da bır çay 
zıyaft:tı yerum ştır.liır &iııı ıe
hrimıı.ie 11tıralıat eden muha 
f ız iiıcü bıaıkielcueri mıntaka 
tarafoadaD tehrımızin mubte· 
lıf yerleri ve bu meyanda ıo · 
ııuksuda Gazi kötkü iezdıril · 
mııtır. · 
Mısafırlere b~lkevinde bir ge 
ce eg ene s, tertıp edılwışbr. 

hu gece kalao mısaf rlerımiz 
turnelerıoe ıt vam etmek üzre 
pazar iÜnu ş~hr1mizdcn hare-
ket etnı ı,ler V alı BE , polıs 
muduru, fu ka, beledıye, halk 
evı, m ntaka beyetlerıle 11ec· 
mıa ı ve T b on srorlular 
tarafından selarol nmışlardır. 

Pulatb ne gençligı tarafın 
dan mera nde şereflerin ... bır 

öğle ııyaf ti v ı m ştır . 
Mub f z ucü b a kletc leri 

7-8 9 4 
c 

a gü iı Ankarada 

afıa vekili 
lı b y ızmirde 

İzmır Bir kaç ıündea-
be ı ş hrım zde t t te bulu-
nan N fıa vekılı Alı bey g .. ce 
yarısından sonra hususi trenle 
balikeame müteveccıhen hare· 
ket etmiıtir . 

T 

H. Vehmizın 
ı aziyetı 

ir surette 
dolayı Avusturya e çı ine für· 
kiye hiı~umetı camına beya ı 
tazıyet etmiş ve 1 urk'yenin 
derın tef'ssurunu ıld m -stir. 

A' u tur 

bıra).Ulıu ca 
ed lın 

l 

l 

Ank..ra - Bu g t 
)2 de Avus ury h ne· 
sinde b ş kıl M. Uo ussun 
iıtırahau ı uhu ç n ır ) nır u 
b.uıi icra e m ş r 
de 'I urk.ıy n m 
\ ekılı T. Ruştü y h zır bu 
luomuştu . ı ras ıue Anka· 
rada bulun u un s _ rler 
ile aef aretl r er an v ş b ı 
mız AYus urya ko1o~ısı de 
ıtirak etmışt r . 

Gireson Zıraat lıankaı:sı 
50 hın lira ver<lı 
Gıreıun - Fındık mev.si· 

mınm )'aklaıması hasebile 
~iraat bankaaı tarafındo.n vi~ 

layetimızde mevcut 4 2 koo-
pera.tıf e ıimdiye kadar 50 
hın lırcı ikraza.ıta bu umaı· 
tar ikrazata deva.,. edıliyor. 

ı: ağmurdan sonra golce 
<le sıcak 37 dc::r<.'.t e 
Adapazarı -

fa•~lalı olarak bo 
lar yatdı gölg e 
3 7 dereceden ;yır mt •ekız ı 

indi. 

Bekir B. 
Bır mudd 

ra'da bu una 
muharrırı z 
diınku 

şehrım z -
Türkofısinden 

re lıg ed..lmış 

Ankara - T urk of ıs • 
den teblit ed lmıştır F •a 
laükü etı t.uafında 1934 
•.mu Üfci cu uç ay 
i.,.ın mem.~k ti lZ h s s "ne 
cıy ıla ;yırm d 
bakla bu k rre 
kentale ıblag ed r ay ı 
devre ~arfırıda no ut h '•u 
mi~ de Ot'I beş bin k•nta/dır 

04raft.ın ı:ı

pamakların 
etmiş ve 

ılan p .. u, Ull tohu· 
mil başka bu sene de ba 
h ual de bır aa tohum ayır

& s kurmaya ka· 
ttr ayı ıca mala.tya 
alısı d~ de pamuk 
t ıya e. -iıliihı için 

l t ut h ssıılarına ıet· 

yop ır mıı ve o havali· 
s d n ıtLbaren 

p uk t crubelerıne bafla-
m ştır. 
KUÇUK. K.OŞE. 

1 e tsöyler:-,en 
üyle olur ! 

Buhran var , Buhran var , 
chye dıye, buhran denilen "aiır· 
hi• üzerımıze çö•türmuşuı. de 
haberımıı yok 1 ıkı üç ay cv-
vebs ne kadar son aeneııın 

Bil larda , kulaktan kulaia 
dolaıan ıkt saoi ded koduları 
ya z t k no ta etrafında 

to 

De 
de 

gücuode , 
s no.e , bay.at 

n sı tıkır tıkır 

a z ba'a buh· 
, e ıye sayıklayıp 

o 

, yoı.c yere rahatımızi 
ç yo i'!D k~adimiu 

uzuyo uz : 
Buh .. a d 

ruya h 
,. o korkulu 
yerde yok ta 

r ? 
un ne der• 

uş . Buhr o 
ya şeyle bir 
kalım , bakı· 

en ufak 
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Viyanad& ki had s 
Radyoda be 

~it Fey'irı 
tı 

\t iyana- Aoustury:ı ajan 
aı bildiriyor : Dün saat 13 
d:1n birc.:z. evvel kısmen zabi 
ıa kuvvetleri üniformosını 

foııyan 300 kad ır mi li os · 
)'alist tethişc1si yedı ~ci bElc· 
diye dairesind ki ı ·s bina 
•ında top/una k Si ah Ve 
miıhimat almış/o ve bir ta· 
raftan vavCtg· tf:.'ş .z si tJ onrı 
i111al edılirken c:ı0 r taraftan 
cfa bu ıfordan '42 şİ ü.erin· 
cie a•ko i üniforma olduğu 

halde boıvekcı et b as na 
Kelerek mevcut muh 1fı za 
'UViJt>llerini tok ye etmek 
bahan Hile iceriye gır ınişler· , 
dir /.unlar derhal muhafcz· 
ları •İ ôhlarırıdc.n lecr .. t ede· 
rek bınor.ın l orıc.'or tJe kotla 
rını iş11al etm;ılcr ve ort:i.da 
bulunan na.zırtuı la başı1el.alt.t 
memurlarını odalarında hop· 
.etmiıler b11ıvı:kd M. Do.fus 
ile hükumet komiseri Jı1. Fey 
mılli müdafu.a ı " ırı M J\.a-
rvi.nıl. yıdi . 

Rc:vog tel•İz. istas.> onanu 
ifKOl eden tethişpler hemen 
•tud)oya girerek neşriyatı 

tatil eım şler ve kend Zerinden 
bir İapikere dolfuı hüt iıme 
t:nin iıt fa dt ·ği h r ·nı 
iıaa eımılJ.e;d r . I' hat 
z ıbita kuvl)e:tlet i d" /.'3.l hare 
kete gecerek bir. ,}a lıücüm , 
ile irgai t:lmiş/ •. r ce muavin 
poli• kuı.vetlerinin yardım 'le 
temı:dık hareketine gu;erek 
ıcerde bu utJan asrleri tetkif 
e

1

tmiıie.rdır • 
Saat 2de tela iz ıat"s) or u 

normc:l nE:şn)atırıa tekıar 
bcıfonııf bu/ore>JOJCJU bcşıe· 
lciıe:Ue toyle şidaetli tır lıa· 
rekette t ulıınmak imkci ısız· 
dı. Çunkü bır r;ok hım eler 
a•ilerm ~lınde ıuiur uyoı ciu 
ve bar. ların şidch ti kur ş. •ın 
da, mevkufıarırıden intikam 
alm<:la teş ... hbiH etmeleri 
tehlılini UC"..rdı • 

Bir.aenaleyh bu mutalea 
ile a.,/u le n.üu keı eye gmf · 
mele :.arureti haııl olmuı , 
falı.at bu müzakereler bir 
neticeye varmadığından a•de 
re aaı t 14 , 30 da bitt. cek 
olan bir. ültimatom vailm ·, 
oe ayni zamanda bu mu.dde· 
tin hitamında h .. rekete t;cg l 
mek üzere aaker ku o t eri 
tıcemmü dtırı/m;şt r . 

A•kerin cagır:ıld pnı gö· , 
ren asiler Almany ya g tmek 
üzere kendilerine rr:iıaaode 

edi,mek şart ·ıe _b r yı to hli· 
yeye karar vermişi r tt? bC: t 
20 den bira:ı ıo- ra tes m 
oitr. uılar dır . 

Bütün bu f:.-dis ler sna· 
aında nazırlar Vıyunn bele· 
diye reiai ve po/ia umum 
müdürünün de İştirakile milli 
müdafaa ne:arelınde ict:ma 

' etmiı bulurıuyorlardı . 
Yalnız baıvekalette mevkuf 

olan nazırlarla ı6alyada se· 
'ahat etmekte o!an baıvekil 

mu vrnı p ns Stahrenberg 
ictim da yo tu . kab "ne rei· 
' srle t l fo l gorüştiı.kten so· 

ma dı ki as 'rıe e k rşı şid· 

delle har ket etmebe harar 
iJerm ştir . 

Vıya a lvozır M. Fe)• 
d:ı g ce rcıd>oda günün ha· 
dis l rmı ani ta cık demi;;t ·r-
kı s nt 11 de kabinP. başve· 

al ıt ..! topl .. nmıştL ögleden 
bır az em; el ) eJi11ci belediye 
dnircı ·nde cavuş ve aıker 

el iseri tir takım kım•de· 
rın toplandıgrnı ve bunların 
1-az.ı hareketlerde bulanacak· 
/arını haber aldım k"'yfıy ti 
derhal başvekıle bildirdim 
oda k biney1.' f->urrda.'1 haber-
dar ederek ögleden sonra 
devı..m edıLmı:.k UZt!re ictımaı 

' 
tatıl ettı başv kıl aynı zaman 
da mılli mudOffaa nazırı 

Kuvaıaky ıle emnıyet umum 
mudur u ve beni nezdıne ca-• 
ğıra1ak Jh. ı'W. nazırına der· 
haL ne.zart.le 8 derke"1 ıcad 
eden h.:ız.trlıklarda bulunma 
smt emrettı nazır emırlerini 

telefonla polıı muduı une bıl· 
dırdı beııüe heımvlhren leri 
ış başına 'ia;ırdım bu eınada 
ıdıkt bır kuc kamyon gözukcü , 
ıç ne a~ker ve polıs kıyafe 
umıe gtrmış acıamlar v .ı.rdı
bunlar derhal toşuekô./ete 
ırerek butun bınoyı Uihla 

ettıler güı ulıünün patlaması 

uz.erme oaşveıut M. M. nazı-
rı Utrtitr.sh;y ıle llU ltkte oda· 
dan p.ktı ve bınamn d•fler 
bır h11mına te:.veccüh etıı 
korıdoıda y..ıkalanan kirvın· 

sky bızım yan.mız.a getirildı 

cebren odamız.da alıkonuldu 

buşııekıtınne oldugu.nu bılmıy· 
orauk occle ancak ıkı buçuk 
saat •o""tra başvekılın benımle 
konuşmak ıatedıti haber ve· 
rıtcıı dıfl r odada ba rıekıli 
divan üzerinde yaralı olarak 
yatı>or llOtdüm bana öLdüQü 
taktırd.e aıluı hakkııda en· 
dışeleritu bıidıren ve ka z do 
kuimuıne mcmi oıunmu.,nı 
•jyte .. e • beni yine muhafo. a 
auv.d!: dı,arı çıkardılar ve 
eskı yerime 11ôtr..ırdü/er orc.da 
tabancaların tesiri altında 
bır kac saat daha bekledık , 
şaat ı 8 dt:n aonia nazır 

Sturmo re.ııcumhurdan .el&· 
hıyet kamılyei haız. olarak 
bazse baıveAô.let binasının 

öı üne ge dı(ji oe butun mev· 
kufi arın tahl yuı >'artile a•ı· 
/erın Alman hududunu götü 
rülec ki rini nıld rdı te>krar 
balkon goturuldum ve Stur· 
mer ıl konuştum nihayet 
ge e~ bız gerek drg r m mur 
[ar ı~r st bırakıldık ve 
başvekalet c&tle tarafında 
tahlı:z. edıldi Atusla•yanın 

d1gtr bazı yerlc.rindcde oe 
bilhoua Stayr dn nazırlar 
anearme korakolıına hucum 
etmişlerdı şim i butün .1vua· 
taryada tam bır ıu ün vardır 
bafvekil ıöıı.aünden aldıgı iki 
kurfUn yarraı n ticesı olarak 
ölmü,tür . 

Öıen şefin 
Gayesi e idi 

y.yana - Avusturya oıj-;n· 
st bıldıriyor: prens St hrem · 
berg r dyoda cıöylcd'ği bir 
nutukta demıştirki : Ölen 
şefin gayesi mılli so,yalistlere 
hiç bir uyuşm~ a tevessül 
etm mek ve onl ra avustur· 
yanın ıstık :.. · e hurriyetine ve 
şerdıne ao unabılf cek ı;n 
ufak bir tavızede bu'unma· 
maktadır ölen başv~kilin !ıatı 
r;;sına hurmeten qVUS uryanm 
burrıyet ve istiklalinin itler:de 
mevzuub.bs edılmeıı ihtimal· 
!erini bertaraf eylemek vazıfe
m;zdır. 

Kayseri de 
Yapı~acak 
Moskova 

bmncı güııü zyriamo vapuru 
kayserıde yapıl cak mcnaucat 
fabrıls .. larınau .nş .. ı ıç.n lazım 
g ... len eşyayı Türkiyeye oak· 
!etmek üzere tahmıle başlıya· 
caktır zyraım 14(;0 deo fazla 
boro ve dıgu malzeme ve 
1 ürkstroi tarc.f .ndan s pariş 
edtim.ş olan makıoaların bir 
kısmım } ükleyecektir . 

On gün evvel 
Toplanacak 

Gır t'S :>n - Gefen se11e 
14 ağustosta toplanmaya ba 
şlanan fındıklar bu aene ha-
11rıların cok sicak 11 tmesinden , 
on 11ün evvel toplanacaktır. 

Baz.ı mıntahafarda mah•u· 
lün şimdiden toplanma•ına 

baılanmııtır. 

Mitat bey Zonguldağa 

intahap cdıluıiş 

Bolu - Vılayet C H F. 
rei•i doktor Mitat bev z,,,.. 
kuldak C H. F. riyaadıne 

tayini do 1oyisile bu gün hul· 
kın samımi teşyi t zalıur tı 

araıcnda bolud:ın ayrılmıştır. 

lnhılôl eden vılayet C H. 
F. rei•liğıne oilayet F. idare 
hPyeti::den daimi encümen 
cı:::aıı Emin bey intıhap edil· 
m:ıtir. 

Korgreye 
Dav 1t 
~al l-.. spor rnıntak a 

hf-')Cti ıi)a~etindeu ; 
Mınt ke merkez hey ti 

ile fenni heyetlerin reisi tı ve 
heyetlerd ki vnzıfedarların 
vuku bul~ a istıf ları üzerine 
mıntakam spor kongresin ·o 
6 8- 934 pc.ı.artesi günü 
saat 21 de halk fırkas; salo· 
nunoa toplanacağından sala-
biyetnameleri haiL klup m ura 
hhııslarınuı muayyen olan gün 
ve saatte içtimıa iıtirakleı i 
lüzumu tamimen teblii olunur 

Şüpheli 
un~urlar 
Berlin - M Bi sosyali 

hücum kıtaları , rkanı hubiy 
re'si M. Lutze bir mulakat e' 
nasında demiştirki hucum kı 
ta)arında yapılacak tensikatı 
gayesi bu kıtalan şüpbel 
unsur erdan temiılemek 

eski zihniyeti iade etmıek ' 
yeni ruesa eski ve tecriib 
milli sosyalistler arasında ı 

çilecek ve er kiaı h arbif 
azası cia ~alumath unıurl 
iobisar ettirılecektir taki bit 
ler milli ıosyaliıt z.ihniyetioİ 
zemanı telekki edilebilec 
unsurları elde bulundur~bils' 
hucum kıtalara ile d:ger ID. 
sosyal'st teşkilitları araııad 
ki muoasebatlar nll!:mi ark• 
dışlık hiılerile meıbudur. 

Viyana 
haberleri 
Vıyana - Kend;sine k 

nakli ameliyesi yapılan 

Rintelin elan yaş ımaktadır • 
§ M. Von Papen M. Dol 

fusuo cenaze merasımında ıl 
manyayı temsil edecektir • 

§ AvuıtuTya kabinesi r.f 
Von Papeni almanyanın viy• 
na orta elçisi oliirak kabul 
karar vermiştir . 

§ Dolfussuu katilleriadc 
birisi öldüğünden şuphe ecli 
len bir ası itirafa baılamıştır 

İdman ocağı 
ile Hize halkevi ~por

cuları a;asında 
Rize - Trabzondaa gelı 

İdman ocak yurJu ıporcular' 
Halkevimiztn sporcuları ar 
sında ya palan maçta bire ka 
şı dörtle Trabzon sporcul• 
gılip gelmişler maç çok be 
yecıı.nlı oimuı ve derin b 
alaka uyandırmııtır. Spor ı 
huında biriken halk iki bi 
mutecaviz bulunıyordu . 

Alakadar 
Devletler 

Nufuzlarını gösterme 
Berl'n - Memel diyet IDı 

liıinin feılaini men.uu h•b 
eden Correspondance dipl 
matioue gazetesi diyorki i 
d.s olun D nzıyd idame edi 
mtz memelde tesis edile 
yeni dir torun halkın emo 
yetini haız olmadığını ve bi 
e naleyh vaz fesini terketme 
hz mg ld' ğini millet P~"'le1Dt 
tonun ağzile söylemekte bal 
haklı_, Mu'J u bu yeni ihlil' 
den dolayı alakadar devleti 
aufuzlannı iÖ&termelidir • 

Yağ m ırdan evlere 
su girmiş 

Çorum - Diı.n ale1atr1 
siddetli yağmurlardan •Oll 

ıehri sol baamıı evlere 
11irmiıtir ıayiat yolıı .,, a2td 
azdır • 

p 

Ve 
bed 
ıir 

dar 
Yap 
liya 
büt 

ıen 

ku 
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A~rıların ve soğuk algınlığının seri ve 
kati tesırli devası, ambalaj ve komprime· 
!erinde EJ3 alameti farı kasını taşıyan ha· 
kiki ASPIRİNdir 

" 
,, ve tos orm nl rı 

hane t 1 ı ve us m og u 
,, kilıse c · v i n orkaz 
,, tos orm-nl rı h ne ltı ve 

biıs m oğlu 
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" ,, 
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Posta nakliye 
mu na kasası 

P. T. ve Telefon 
Baş müdürliiğünden 

1 - Yaz kıt otomo\,,l ve 
kışıa icaba göre dığu ·vaııta· 
larla bı.ftada karııhkh iki 
ıefer Y•pmalar1, gıtme a-elme 
her ıeferinde 240 killo )ilk 
taıımaları ml'ırut IBJ lira 
eski bedelli Trabzon Tirebolu 
ve 132 lira 92 kuruı uki 
bedelli Trabzon • R'ı:~ posta 
ıiirücllliikleri ile , 

2 · Merkezden iıkelye ka 
dar otomobil ve iskeleden 
vapurlara kadar Motorla oak· 
liyat yapmeaı va çakacak 
bütbn poıta ttyı s m kaldır
ması mtşıut J.38 lıra ealu 
bedelli Trat zoa Kayık pusta 
miiteahbitlıgi Tem ııuıuo yirmı 
ıekizinci Cu'llartesi 2üaüadeQ 

itibaren yirmi gül müddetle 
açık eksiltmeye konu muştur 

J · Yeni lıedell r mutedil 
oluraa Aiuılosu1a on altıncı 
Perıembe güJü sa· t on altıda 
ibıleleri ypıl1ıcaktır . 
Ekıiltm, komiı y u pusta ve 
telgraf Sat mücıu iyetı bı 811 
adadır. ı ıv 

Kuru soğan 
Satın alma kom S) onı 

riyasetinden 
Artvin taburunun 934 

ıene.i ihtiyacı olan 17600 k Jo 
kuru Soianıb ihalesi 8- 8 934 
ıünil icra edileceğ nd n tel p 

'Ola11laraa l 32 lirabk tamınata 
auvakkatalariyle kom ıiyona 
11aırac11tların ilAn olunur . 

ili iV 

Kuru yonca 
mü na kasası 
Satın alma komisyonu 
riyasetinden 

Erziccan garQİZoau için üç 
Şartname part'ıine ayrılmış 
ikiai yiiz elliıer bin üçüncüıü 
120 binki ceman 420 bin kilo 
kilo kuru yo'lca 7 8 934 s1li 
gÜ'lÜ aaat 9 15 ve 16 da ihale 
e dıl m ek üz.ere açık maoaka 
uya ko:ıulmuıtur ilk temina· 
tlari ISo ıer binin 393 lira 
75 kuruş 120 banin .HS liradır 
şartoameıini okumak için her 
gün münaluuya girmek için· 
gün ve 11atinde teminatlarile 
komiıyonumuza iste ki !erin 
muracaatlari ilan olunur. 
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,, yobaz oğ u yf:stefa11os 
,, kihse .:ıvarı 

Samaı uksai kabir ik fya 

" 
" 
" 
" komera 

Soğuksu 

Hos kirasya 

" camii 
,, 

abostol oğlu 
kondi mahallesi 
k rh:.t 
meıyem cna 

arazı 23 
hane l'l 

emlak arazı 114 
" 330 
" 193 
,, 194 

fındıklık 24 
emlak arazi 42 
hane 49 - 2 
eml k arazi 54 · 
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Yukarıda cıns ve s ar e.vs fı ~ zıh gayri menkulatın bir 
enelik icarları yırın gün üddetle muz yedeye .çtkarıl~·~.tır. 
Tal p olanlarin .. 7,5 poz.to akçalarıle bırhkte ıb.ale gu:lu olan 
28-7 - 934 cumariesı günü ua 14de o~fterdarhkta müteşekkil 
k.omiıyooa muracaatl.uı . ıV iV 

müzayed~ ıle satış 

mahallesi MN.' Sokağı N vi K.m.L. T. 
iıkender paşa 489 fa nka ha ap hane 40 m, 
Ayafilbo 139 çom ekci dukkao So " 

" 156 " harap haue, mağaza 150 » 

" 221.:_222 k111se iki kıta arsa 7o » 
Sol ha 27 v.ftıs kılısfsi 125 » 

60 Eksotha harap , maıli J4o » 
" inhıdam baue 

Eavak 179 Sıra mağazalr hane 1400 ,. 
Kemer kaya 33 Ayayaoıdı hane 2500 " 
Ayafılbo 162 149 ISo maoenci çı ma T btani 

zı ve çömlekc~ dukk:an 200 " 
Firenkhısar 72 G lıyos h r.p hane 200 " 

" 74 KS'lyoz aısa 5o » 

DEF"TE D LIKTAN 
Yukarıda cioı v vs fı s · esi y z lı g ri m nkulatın mül 

kiyeleri yırmı giın trü d ti ed y çık r Jmıştır . Talip 
olanlar ) üzde y d bu u poz o kça a ıl birl'ktc ıhale günü 
ol.an 11 agustos 934 cumart s güou saat on dö tte dtfterdar-
lıkta müteşekkil kom· syona muracaalları . il iV 

mü2ayede ile iŞ 

K r'yesi Nevi M. N. Kti Mü. T. s 
Varvara Emlak arazi 18 120 M. 

" ,, 10 180 " 
" Fıadılıkk ~ 90 
il • 28 137 So ,, 
" Orgermen fındıklık 8 200 " Kanhka emllk ve arazi 33 loo ,, 
il •• 32 480 ., 

Tekfur çayir arazi 1 :!5o E. 
Argalya " 104 80 m. 

" 
il " 43 320 ,, 

masonaı bali fındıklık o 300 ,, 

DEFTEADAALIKTAN 
Bali.da c·aı •e evsafı yaııb gayri menkul t n u p p ra ılc vırmi zun müddetle 

miiıayedeye çıkarılmıtbr Talip olaDlar % yedı buçu~ o to ç rile birJikte iha.e günü olan 
S-8-934 pızar ıllali ıaat OD dOrtte Oefterd11r1ıkta müteş kkıl omiıyona muracnatları 111-IV 

v 
iı 



YENtYOL 

Kapalt ve ç z rf - erzak müzayede ile satış 

Sı tın :.ı m.ı 
S N. Kariyesi Nev' m k L ----8 Ho' pavr;:;k bır hRoe 4 Dô. 200 

U.No __. 
_9_1_1_952,953 ~ 

Kars karn'zı>n bt cı olLn b ş kalf m erz~kı Fındıki kve 4 Dö tarla 
4s.49 Kirecb~ne emlak er. zı :)ŞO 3585,3~u6 M R 

1772,3793 f;. 
3794,3807 
38oB,38o9 
8~8,gSo,gSo ~ 

o ünakas .. ya kouul ı it< t mioali muv .. kkühs1 145 
usulile ıhale günb ı g da y z l şhr ıs ekl.lerin şıutna 
meyı görm k üıe e h r giı ve müa k girecekleri ıh;le 
günü ve saatd ... k p ı k s l ra gır c_kleriu n usulu daire 3 Munda TRrla Fıcd klık 395 

Otl. koru FS4i,848,B49,s4s E 
848,g39 

2/o,27),36,269 Ptt 
aiııde mu ac t n o u ur . II-lV 
Cinai K losu t inab ihi!l tar hi S. :.n şekli • Hos kensya emlak er zi 170 
--
Kuru ot 25000 
Saman 150000 
Arpa 286oo'l 
Koyun eti 16000 
Sığır etı 25 ooo 

Ur a". 
137 So 
1 2 )) 

'.o 6 » 
4~o 

2"68 

ıs s 934 

" " 
" .. • 
16 " " 

9 
IS 
14 
9 

açık 

" 
kapalı 

" 
" ,, " 14 " 

272,47 ., 
3o 7 111 

306 tA 
505 ... 
5456 p.4. 

. Hos kerasya 5 Fı dıL ' 200 
Hos kerasya 6 Fındıklık 200 
Hos kerasya 5 Tarla ı;!S 

6 Zülınera 11 275 ______ ....._ ---- ---..-...~ -- DErT R A.RLiKTAN : Röntke 
labora uvı: rı 
malzemes· 

•• mu na s 1 
V ila) et daimi ecüme-
ninden 
Memlt·ket H"st nesı Ro t· 

gen labu atuvı:mna mukt .... zi 
malzeme 4 · 8 · 934 t h ne 
müs .. dıf cümartcs g u at 
on beşte ih le o u e-ak ır. 
taliplerın kanuoi vesikalarıle 

V,Jiyet daimi e cum i e 
murii.caatları lll ıV 

menfez 
müııak~ sı 

Vilayet daimi ııcün1e
ninden 

İh. lesi fesh eJ 
Sü .. mene Of yo u 
14 menfezin müt 
pt&gı ırşaat ç kd t u o 
g eri kalan :a3o l'r 88 u uş 
bedeli ktş fJı b k yet ırş t 
4 • 8 • 934 t r hıne mus d f 
cümartesi günıi ıbalt: o ur.· ca 
ktır taliplerin kanuri vesaıka 
ile Vılayet daimi er cümenine 
muracaaU rı IV-lV 

, 

• 

nı .. nhal 
a ipiık 

Gümrükler 
b .. nıüdLiıJüğün<len 
Giımnikte açık bulunan 

12 lıra s ı maaşlı katipl ğe 
orta mektep mezunlerioden 
o up memuım kanununundör· 
< unciı maddes'11deki şer.aiti 
haız ol olar arasında 31 7 934 
s h gunu saat on ~ örlte bir 

1 
müsabaka ımt .ını aç..lacaktir 
ısteklılerin mezlı fır gü..ı öğle 
\'aktına k dar beşmüdürlüğü 
müze mur caat ttmeleri Juzu-
mu Ha olunl!r.ll- ll 

• 
ıcar 

müzayedesi 
\ ila) et daimi encume-
ninden 

Valdı kebırde medereıe 
arsası üzermtleki odaların 

1 • 6 934 tarihinden gaye 
m y s 935 tar.hıne kadar bir 
senelık ic rı 4 - 8 • 934 
t rıh ne musadıf cnmaı t"si 
gününe kadadar müzayedeye 
konu du talıplerın kanuni ve-
sikalarile Vakfıkebir kayma· 
kamlığıJJa ve Vılayet daimi 
encümenine muracaatJarı 

Yukarıda c · ns ve ev uf i yazılı ğayri m~nkula bn mülkiyetletı 
peşin para ile 2o gün müdeUe müıayideye çıkarılmiştir t•ı;;. 
olanların " 7,S dipozito akçalarıle birlıkte ihale günü olan 4 ·8· 9JI: 
Cumartesi güoü defterdarlıkta müt<>şekkil komiayona muracaat.: 
ları. il iV 

Ka pah zarf la erzak 
müneıkasası 

SJtın alma komis} onu riyasetinden 
Kaıs iaro·zonu senelık 12 kalem erzak ibtiyaci münakaa•1' 

konulmuştur cins mıktarı ilk teminati münakasa usuli ile ib.al• 
il bJ 'lr:: s ııtl H' ai ığ dl yaz Ln ştır İ'lte\dilere şartoa111•f 
göımek üzere hergüu ve müoakuaya g irecekler ib11le güoil 
saatinde kap.:lh müoakaaalara uıulu dairea\nde muracaatl 
ilin olunur. 

Cinı Kilo ilk teainat ihale tari bi 
Lira K. ----

Şeker 12500 562 So 8 8 934 kapalı zarf 
Mercımek '28000 315 00 8 8 934 S.11. ac:k 
Bulğur 70000 787 So 9-8 934 9. kap•h 
Kuru soğan 20000 180 00 9-8 934 14. acık 
Gazyaği 24000 630 00 il 8 934 9. kapalı 
Patates 15000 337 So 11 8 934 14. acık 
Nohut 28000 294 00 12 8 934 9. acık 
Un 820000 1995 00 12 8 934 14. kapalı 
Pirinç 36000 729 00 13 8 9_,4 9. kapıla 
Kuru hsulya 8000 180 00 13 8 934 14. k•pala 
Kuru üzum 16000 4.:'o 00 14 8 934 9. lcapala 
Sabun IS o o 562 So H 8 934 14. kr pah 
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TUH"FİYE MAGAZASI 

\1etanct~ Zrrafrt 'e HC"ukleriniıı ~o1manıasile tanınn11ş harir lim1tet 
f l r l a .. ı iprk J I< ri rabzon 'e ha\ <JJi~j uHı um satış ) erini zi yar4 t 

( d< ııl" r her ~<·vın en ueuz '\ıC rn Fatdanınıı Lu!urlar . ~ 

r carctlı ll<'nı'zde hpr . 
nevı tuhafiye fantazi maıı ıfatra eşvası 
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