




İLAN 
Trabı~n mabkt"me baş ki-

tapedınd n 
Açık artırma ile paraya çev· 
rilcc k g yrı menkuluu ne ol· 
duğu : 

ı numarası 

halıes"nde 

t : 

ı vc.r, gün, 
K. oda-
umartesi 

m okulun art-
esı . 15 4 935 

n ı ıs 935 
Du ar ı Ira on Baş kıta-
bet o o mu yy u numarasında 
ber 1 a o m sı ıçın açı· 
ktır ı a a ı ol r:ıl rdanfa· 
.. ıa m um ak ıs yenler, ı 
lf u ş r yı ve l 15 85 
ao y ı.~ '" e m murıyctı-
m ze mu c at etmelıdır . 1 

2 artırm }a ıştırak içıo yu 
k rda y 11 kı m tın yuzde 
7,S nıa e p yakc aı v ya 
mııu bır b ok ın t mıoat mek 
tubu tev ed c ktır (124) 
~- II o t::k s h bı ala k ıJar 
dıge lllii adarıaran • ., ut fak 
hakkı s b p ın gayrı men-
kul uz ndekı haklarını buıu· 
ııle fa ı ve masrafa daır olan 
ddıalaı ı ı ı.hu ııaa tarıbındeo. 
itı baren y mı gün ıçınde evr-
akı müa tclerıle hırııkde me· 
murıyetın ıe bıldırme!erı ıcap 
eder. aluı halde baldara tapu 
llcalıl<' ı bıt o madıkca satıı 
bedelının paylaımasnıdao bar-
ıç kalır l.ar • 
4 göıt r n guade artırma· 
Y• ••tırak ed iller arlı ma t•· 
trıı.ames ı okumuı ve luıümlü 
mıJumata alm f ve bunları te 
mamen kabul etmışad ve ıtıb
ar olunurlar • 
5-tayın edılen zamanda 2ayri 
aıe u1 uç defa bagraldıkdın 
ıonra eıı çuk artırana ıhale 
edılır. ancak aıtuma bedeh 
aıubammea luymetın yüzde 
7 5 f oı bu m ~ v ya sat ıı ııt
eynın al caıı oa ıucbanı olan 
dıııer ._.ıacaklıl r bulunup d 9 
bedel bunların o gayrı menk-
ul ıle te ıo ed j f alacaklı. 
ların mec uun n f z.l ya çı. 
kmaua en çok a tıraoın taa. 
bbudu balu katmak uzere ar~ 
tırma on f f aha temdıt 
ve on betınc 
yapıl eak 
lltıf İlle y D D 
lıanı olan d ıı r 

kapalı zarfla 
urı eksıltmesi 
Aı:-;keri sal1nalma J o ni -
'\Onundan: 
.J 

1 - Erzincan garıiı;osunon 
ıbtıyact içın kapalı eksıtmeye 

konulan 2,oo,ooo kJlo fabrıka 
uouoa ihale günü olar tayın 

ed len lO·niaan 935 çarşamba 
guoü s .. at 15 e k dar talıp 

çıkmadıgından yeniden k pah 
ksıltmeye konulmuş ve 4 ma· 

yıı·935 cumaıtesi gunü saat 
JS de ibıleıi yapılması tekra· 
rlaomıştır • 
2 Muhammen bedele naza· 
ran tutarı 27 bin lıra muvak-
kat teminatı 2o25 lıradır • 
3 - talıplerın munakasaya 
ittire.k etmek üzere belli gün 
ve ıaatta bir sut evvel tekııf 
mektüplerıle erz.ıncan F. k rar 
luih bınu oda salto aJma ko 
n:ıısyonuna muracaatlan ılan 

oluour . 4 - 4 

Za) ı muhür 
Tatbik mübürümü kazaen zayı 
ettım. yeoısıoi alacaiımdan 

eskisinin b uk m Ü olmadıiıoı 
ilin ey1erım. 

İmaret mabaUes ode avca 
oilu Temel refıkası 

Zebra 

o ıayri menkul ile temın edı· 
lauş alacaklara mecmuundan 
fadaya çıamak ıartıle en çok 
artırana ihale edılır öyle bir 
bedel elde edılemezse ıhale 
yapılamaıve ıatn talebi düşer. 
6 ıayrı menkul kedıııne 
ıbale oıunan kımse derhal ve 
ya verılen mühlet ıçinde para 
yı wermeıae ıbale karara fesh-
olunarak kendııınden evvel 
ea yüksek teklıfde bulunan 
kimıe arzetmi olduiu bedelle 
almağa razi olursa oaa, razı 
olmaz, veya bulunmaıaa hem-
en on beı l(ÜD müddetle artır· 
maya ç1karabp ea çok arhrana 
ıbale edılir. ıkı ihale arasında 
ki fark ve geçe günler ıçia 
yüzde b~şten heaap olunacak 
faız ve dığer zar atlar ayr.ica 
bülrme hacet kalmaksızın me-
mu"yelımiıce alıcıdan tabı l 
olunur. madde ( 133> 

aatışa çıkarılan hane 
yukarda ıösterılen25 5 935 
tarıbıntle f r bzon M B kıta 
petı odasında ış u ılan ve 
i"Österıleo artırma şartoamesı 
daireaınde aahl cııiı ılao 
olurnu· 

Pazarhkla mağaza icar 
müzayedesi 

Miballuı Sok 
Enak 

sııa 

" " " ,, 
" " • ,, 
" 

maK ıalar 

" 
" n 

bevi nıetruke ııo tab ı 

" 
" 
" • » 

DAN 

141 
/48 

ermen1 

" 1?7 ,, 
113 " 
142-143 " 
2.2 ruı 

evaaf yaı lı ~ayri m'n ulun ıcar temdıt 
bur elmedıi ndeo 14 5 935 tarıb n kad.u 

u ı e ıcara verile.ceztnden talip olanları bu 
t zaıfıuda deflerdarlıia muracaatları 3 -4 

2 ve 20 komprımelik ambalajlarda 
bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 
üzerinde halisliğin timsali 

olan markasını arayınız. 
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Ôlcüler kanununun aradıfı 
düz.ende oe İ•tediti büttin 
erısaf ve ı raiıi haiz 

1935 yıh 
Yeni nıodel 
Üzerine tamgalı 

Her çrşitde 
Kantarlar 
Ve piriçden mahmul 

Tartıldr ( kılo gıamlar ) 
En mutena bir ıekılde ya· 

pılmıı ve rekabet kabul et· 
mıyecek fi} atlcula •atı,a 
arz ılmiıdır . 

l ak 'erlerden vcri-
lec k s İJarışler kahul 
oJunu r . 
ADRES: 

l r zoıı - ~rınPreier 
(' ıi aı ka ... mda 
EMNıYET 

lJoh. n rn han e:,ı 
~ ~=ı!:ıU~ 

OO<'COOOn 

3 YOZ 

1 

MÜJDE 
En ıon ıiıtem f 'tr eler ve 

fenni vasıtalar la çekılmit 

MEŞHUR 

Bozca ada 
Şarabıni 
İÇİNİZ 

Bu kez getirtdiğimiz: 
NE F 1 S 

Si) ah· B ·yaZ 
Bozra ada 

şarablarım1z 

karHntil i<lir 
Kanı, ıınirlere yenilik ve 

kuvvet veren, ışl bayi açan 

bazme kul ylaşdıran tek 

ŞARAP 
Bozca ada ŞJ abıd ır 

Tatra aiparitleri en çı.buk 

nııtalarla gönderilir. · 

KiLOSU 
Parakende 30KurotJur 

Toptancılara tenıılit yapılır 

Yegane d~po-ıu 

istanbul 
bakkaliyesi 

P zarlıkla hane satış müzayesi 
Mahall sı Sokaiı nevi metruke no k m· 
isk d r p şa dab ğy•o hane 539 400 

DEFTERDARLIKDAN: 
yukarıda cinıi ve ıaır evsafı yoıılı ıayri menkul un temd.iden va kı 
mü1 yeduinde talip :zuhur etrn,.diğinden 14-5 935 tar hıne kad r 
bır ay paurlık ıüretale 11tılac•gandaa talip olaalar1n bu milde' t 
urf •adı defıorlai• muracaatlırı . 5-4 



f 

ABONE 
Seneliti 500, Altı aylıfı 300, 

İİf Aylı;ı 115 lıaraı 

( Yeniyol ) 

Pazartesi, Perşembe Günleri Çıkar GAZETE ve MATBAASI 

TOrkiyede 
Tütün senayii 

Tritlin aenayii Tiirlıiye'cle 
laer deoirtle daima pek fOlı 
intifa/ etmiı milli •anayide11 
6irülir . Türlıi,e tritiinleri 
lt•rpden eooel bütan me111l•· 
lıellertle en fOk aranılan tii· 
tiin olJata •i6i T iırlı •i•ara. 
ları Ja hütlin lı.illar mehaf i-
lin, aalonların en cok rofbel • 
prM •İ••ralarıydı . 

Har& samanıntla Aor•pa' 
ya ilaracı luı6il elmıyaıt T irk 
161611 oe •i•araları cihan 
lafır6irttlen aonra telırar lııiifli11 
tlin1• piyaaaları laralıntlan 

iafenilme,. 6aılamıı oe ••relc 
Aoraptı ••relt•e Amerilıa'nın 
titan lııar•tıları Tfırlı. liıtünle 
rini t••rar araınaıa, iateme-
1• 6aılam11larJır . 

T itrlıiye tat•nlerine lcarıı 
Bal.ari•fan .o• Yannni•lan'-
tl• 6ir miıtltlelten 6erı relıa· 
hHe 6alanmafa 1Hıf lam11lar 
•• tla Tiırlc fit6nlerirtin , 6a 
••mlelıetlerin tülün/eri üs•· 
rintlelıi te leooalıa bafü11 tirin· 
Jl•ca malamtlar • 

lııe 6a ··•·hle, Bal••rİ•· 
lan •• ; Yananİ•tmı laer ne 
lıatlar •on ••nelertle lıenJi 
ltilrinlerinin ı•lalaı İf in fOlı 

falı,mıılar•a Ja lohiat Türlı 

fjf6nlerin• •ermiı oltlafa 
aela•eti H incelili hoılı.a laif 
6ir fil6ne halaıetmemiıdir • 

T6rlıiye tttün mıtalıaları 
tl6rtle ayrılır : 

1- KaraJenis mıntalıa•ı 
2- Marınara » 
8- E,. » 
4- Şarlı • 
B• lfUllf alıaların laer lliri 

'•'İn• ••laaaa /aaaa•İyetleri 
luıistlirler • Falcat llilha••a 
Karat/eni~ mmtalıa•ı oe Bal 
ra, T arlıiye ıaıanlerinin en 
SMp •aelalıaaıtlır • 

Billuı•• ha •on yıllartla 
'671t76 tilin elıimine tlalaa 
lala al•ıtır•calı ı•lıiltl• 6ir 
fOi ••6e6l•r aranmıı O• bıı• ,.,. .... ,,., . 

Uyanıı 

Zayi teskere 
Erıuram meYkii miiıtabkem 

•alıalteı:e b6lljtbadea almıı 
olclaiam terbiı teakeremi zayi 
ettim. :1euiıiai alacaiamdaa 
ekiliaia hükmü olmachiıaı ili• 
eplerim • 
V akfi kelliria toıaya nahiyesi· 
aia laoıarlı maballe1indea .,.b oia1Jar1adaa sıa dota•· 
Jı llılamıt oılu •o•Jud. 

Ajans Haberle • r ı 

Loadra 22 (a.a.) Londra gaze. 
teleri b• sabahki nuıhalarında 
neırettikleri yazılarda almaa 
preteatoıaaa bily&k bir ebe. 
mmiyet atf etmektedirler bu 
razdelerin fikrin fÖre almaa 
biikümeti ıimdi bati de•letle· 
rile yenidea faal m&zakerelere 
baılamıtlardır bu itibarle yeni 
biikümetin bütün millet tara 
fıadan iyi kartılanacatı zanno· 
hıauyor 6ulıar yutaoıla• yak-
ınlıiınıa ea hararetli taraftarı 
aayilan b. reiı Nanofua dıı iş· 
leri bakanlığını ıeçmeıi bazı 
komıa de-.letlerin bulgariıta -
nıa dıı aiyaıaaı hakkında ea· 
diıeleria hH•etea teıkin ede· 
cek bir keyfiyet aayılayor . 
Sofya 22 (a.a. ıc,ahn arzuları
nı• if adea i gi ~i telikkı edilen 
teıif kalliaeıİDİD teıekküliiade 
luralıa fırralar üzerinde neYİ• 
ma bir zafer ibraz eylemiı 
olclapaa iıarat edilmektedir. 

Pariı - Taı •j•aıının aeı 
retmis olduiu bir tebliide 8. 
L•val ile 8. Lihiaof araıında 
ki muzakerelerin maYakkat 
bir zaman için inkitaa atradı· 
ğı •e 8. Lihiı ofun kartılakh 
muzaheret aalatmHıaa dair 
cereyan etmekde olaa müıake 
reler hakkında halk komiser· 
leri heyet karııaıada izahat 
Yermek nzere Moıkovaya ça 
imldığı beyan ~ edilmekdedir • 

Sofya - 8. Anare Toıof 
nihayet kabineyi teıkile ma 
vaffak: olmuıdur birinci defa· 
aıada bunu baıartmadıi'J bal 
de kral barit kendisine bir 
deneme daha yapmağa aevk 
~tmiıdi. Bay toıef aaraydan 
ç•karkea yeni hükümet eskiai 
nia dahili ve harici ıiya1a11nı 
tak1betmek azmiadadır 19·5· 
934 deki ayni prensiplerle ba· 
reket edecekdir. Hiç bir ak -
ıülamel olmıyacakdır. 

h-
KASE 

NE DK AL Mi NA 
iLAN 

Tapu müdürlüğünden: 

Bostohei ~İr mahalleainde 
lı4iin o• lait; bir lcayda oe ae· 
neJe mer6at olmiyarak hah•· 
alntlan intilıal •aretilc me21:· 
lıitci •ila mehmetl kız• ha· 
tancılc mali i/cen [ ıarkan 
lutmil rei• oereHleri hanHİ 
oe •arb•n oe ıimalett ı;ıJrmo .z 
aolı.ak cenu6en manyap owla 
malamatl laane•İi• ) mahmatl 
elyem hane araaaının mez6u· 
re luıtancr•UI oereaeleri tara· 
ıfıntlan tapaya hoılanmaaı 

talep alannaalıtla oltlapndan 
ha yerle ayni 6ir halı itltlia-
ıında 6alananlar oaraa iı 6a 
ildnın larihintlen 1 S 6iın aon 
ra herayi tahlıilc mahallinde 
balanacalı me mara oeya tapa 
miiJirlrifin• mrıracaat eyi•· 
ınelai il4n ohuaar , ~. 

ı Un eksiltmesi 
Askeri satınalma 
komisyonundan: 

A - Trabzon kıt.ıt içia 
fa l>rika 28412;5 liralık 255,ooo 
kilo ikinci nevi un alınacaktır. 

B - Şarta•meai her ıti• 
komisyonda paraatz olarak 
okuna bilir • 

C - Artlrma Ye • ekıiltllle 
trahzonda kalede ubaalma 
komiıyonunda 8 .. JİI 935 
çarıamba ılni .. 11 adar. 

O - Arbrma •• ekıiltme 
kapalı zarf uıuliledir . 

E - Muvakkat teminat 
.2131 liradar. 

G - lıteldileria 1- mayiı 
935 çarıamba tl•I uat 16 
dan e••eİ teklif •ekduplarıle 
Trabıoa aatıaalma komiıyo•a· 

DA IDUracaatlan H&8 oluaar, 
1-4 

Ben devri 
seyyahi 

diyo 
Iskender ayhaıt 

anla§ılaCS 
Valrıt •azata•İll 

tlalıi hoılılı alııntl• 
iliıeıa ı• yasıyı, o 
mızın maliım ve lfl 
bir zemanlar ıelat• 
:ıetemi21:in maoessİı 
pan • /alrantleri 
tlen halaHttili İf 
ilı.tihaı eJiyoras : 
"Deni ile• aeyıM 
ıiyliyeD iıkender 

nde bir ıenç, d .. 
eri poliace •ild 
ıetiril•iı, •ld 
ıaltaaab•et ikiaci 
mabke•e•İae ı• 
orada 10ff11J• ç• 
der •JhaD ıJe1IM• 
pkuı fİJdiii aok 
lubat Japdmakta 
IİJdiiippkaam: .. 
ol•ampı llyl• 
161le lle•ittir. 
- Bea sl•lı•• 
kadar malatelif 
dol•tbm bara1a i 
yoru• Berliae fİ 
eli ıirkeci Trab 
oturayonm ıaç i 
1alaat etli1ora• 

l ll•• aeyyalüyi• ! 
E ... , ıözllldl 
iakeacler aylaaa o 
bir tak~m pata 
IİJİDİfi bir :~ d 
amerikalı aeyya 
ıetirmekteclir • 
Hakim orhlda te 
tirir bir ••ziyet b 
karar Termit a• 
aybanın akh ••Iİ 
yeae ile tayiaiıae 
m &ıtır adliye d.k 
we Saltla Haıi• 
yapmıılar Ye a 
müd&rliilade 
ada rapor Yeril 
1diii aeticra:ae 
iıkeader ~aJlad 
tip itleri mldarl 
•61tlr • 

Zayı 
o;ıam al• 

llu•tala namı116 
liye•inJen 1-10 · 
218 . 9 •ayı o• 
l•oiyallı Ba 
mospalaaı /ca~ 

7eni•ini alaca;• 
laiilrma olmatlıl' 

Maflıa 




