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1 Srn• 

Habeş kuvvetlerı ıt ly "' n 
ileri hareketlerini durdurdu! 
Adi•llalla 16 - Titr' 

apla•f•cl• ital7aaları• ileri 
.... ketleri .. kaile ile taka• 
sa •rk&1aUki la&Jıatle claı•• 
edar laabtı •lfru•leri italJ•• 
katlan pri.a.de ,ete lur 
W~ap kta.- l.a hareketler 
italraıalarla etdllksa aa71at 
.....ı.ı .... itaı, ........ ,. 
iaefteı ileriJ• dopa Jlı&•e 
........ Olmakta• haheı 
alfrueleri italJa• enek •oı· 
ı.... .. ülerir• ı•ce karuh 
............ ecletek hlclm 
... etd. •• ... ıetircliklerilli 
...... hatlahıla ptiımelı~r 

ler takape aelari laeak la ~ 
bir aoktadaa ıt lya•lar tara· 
fınclaa ı rilmemııtir al ı oda 
kı ital7aa tay are lra arptı 
aı• yap im••• bıtmiltir ara a ••••P ta11areler b r ,aa 
laabq tapraldanada •ç•ı ar 
7apaaktacluiclr ..... li c plae 
liacle fafaa aelırm D laer ıki 
aalaili bo111•ca italyaalana 
ileri barDketi t,rekkı et.ek 
teclir ta17areler italyıa kolla· 
ri1le beraber ilerlemekte •• 
lıer '8• •••aal»aaea Te il•••· 
bara ba•aardı•n etmektedir 
P••ıoaa claıur alt. ı bo• 
ba at.lıbr • 

2 tankı çamurlara sap a dı 
itatyan qkerteri sıtmaya 

yakalenmışlar ! 
....., J6 - Çok ,. clcletl 

N•8"ar .a.ftaile 12 ıtal 
ı• tala pa .. uplaamıftlr 
11111ı .... 1taı,..1ataab •uaacla 
talll'illat 1..-aktaclar ...... 
............ Is •••k laa•• .... ._......,. t ı.ait 
.......... iten tı,. .. .. ,,,,...,. -.......... . 

ellİlttit ..... . 
nalif9uteclir 

un .... ı.., ......... daaı 
1aralapaa aalrer get J• ı&ade 
rllmelr.tedir , ••• ., ai ka t 
ler lıan r c pla ııaı ta ••re 
e1lemekteclir ıtal7ular ı•r J• 
ılndet i ea -••ıa•1a• 
.....,.... •J•ıekt.ldirlıN. 

,.. tarı••n illa 
, ...... ki 
w.. .. ....-. 

bom 

(YINIYOL 

~ .-.......----.. .. -- . ~ ~ Dneil .. 

~~~" 
Bakalım 

Nice olur! 

Süel ntıOlma 
bıni CJmıadaıı 



iLA 
Trabzon ici!'a ımemurhığun· 

dan : 
Artırma ı e p y 

cek ıayri menkul 
iu . 

Şına kö ün tar 
Ye 6 dönüm f ud 

Gayri meakalan o u 
IDeyki maha 1 si sokaı 
rası . 

Şına kö iind ta unun oı 
un 933 tarıb yr 32 nomara 
da Ye 7iae ayaı tarıb 33 nu 
•arada kayıtlı 2 kıta tarla ve 
fındıklık . 

Takdir oluaaa kıymet. 
Herki parçaza cem en 

1200 lira • 
Artarmaaın yapalıc•i• yer 

ı&a Hat Trabıon ıcra daı· 
resi öaü11de 20-12- 935 
ea•a ııiaü saat 14de 

1 - lıb• ıayrı meL u un 
artır•• ıaıtnamcaı "19 11 ~,,5 
ta rıhiaacn ıtıbaıeo ~:s!> - 6bn 
aamara ale 1 rabıon ıcra d ire 
sıaıa muayyen a.um ı a111aa 
laeıkeaıa aoıebılmu tÇ 1) çık 
tır diDaa yazıla ouuuaıciaıı 

fazla •a1umat aJmak ııteyeD 
ler iıba ıaıtaameyc: ve ~:>J 

686 Cioıya 1111au 11 e aıt111u 
rıyetımız~ muracaat etmelıoar. 

2 - Artumaya ııtırak ıçın 
Jukarcla yazın Juymetna ,. J ,j 

aiıbetıade pey akccaı Yeya 
•ilb bar baDkanın temınat 

•ektubı te~dı ccııJecektir (1~4) 

3 - ldetek aabıoı aJ.cak 
Warla dııer alakaaarj•rıaı Ye . . 
Utıfak hakkı ıabıpieruııD ı•Y 
il lqeak.11! UZCllDGCKI nakıarı

DI faız we masrafa cuur olaD 
ıc&alaıaı uu lfbll uan tarıhuıcieD 
ıtibarca yıımı au11 ıçı11 e ev -
lu •iııbıtclcrde barillLte mtmu 
fİJetimaze budırme!crı ıcap 
eder • Aksa halele bali.laıi ta -
P11 ı.~ .. !.c. aabıt o!mad&kca ıa· 

taı bedeliaan pa1!a1maa1DdaD 
baris kalır!u • 

4 - GoaterıleD auade ar 
tar•aya ııllrak edca!er artır 
illa ıartaamcsıaı okamuı Ye 
ıaa.llUa mahımata almıı tc b11a 
latı tema•cn kabai et•uı ad 
•• ıtıbu oiuaur!ar • 

S - faJıll edıJea zamaD 
da l•yri acaaual •ç defa baı 
nlchktan ıonra eD çok arbra 
•a ıhale edilır aauk artuma 
beddı aaaaaea kaymetlD )UZ 

de yet•it beı Dl bulmaz veya 
••taı ıateyeaıD aJacaıı••• ıuc • 
~aı olan dııer al caııdı!ar bu 
laaapta bedel b•n ıaa o ı•1 
ri •eakal de tcmın cdıimıı 
•dila!ı alacaklalarının mecmu 
llaclaa fazlaya çıkmana e11çok 
artıranın taahhidi kı kal 
•ak bere artirma oabeııu• 
daba teadit Ye oa beıaacı ıu 
•I a7ai ıaatta 1apı acak artar 
~•ela bedelj ıabı ıte7ca111 

Eşyan 

Tra zon inhisarlar h!l. müdürlüğünden : 

opeden Artvin ve artvine bağlı idarelere ve 
ıdare rı gönd rıkcek. bilumum inhisarlar 

u l n n kh) e8ı artv in mustak iJ müdür-
1 l ·9 5 gü unden ıtıbaren 2o gün müd 

ç k e sıltmeye onuJmuştur • 
ı te 1 r 242 lıra 38 kuru~ pey akcesi vermek 

iız re şartnamey ı göre bıJirler . 2=4 

O ve Yonca 
esı 

~ueJ satınalm.a 

Kom11yonuudan ~ 
l - Erı.ıacan iarnizoaa 

kıtat ye mu.uı sat hayYaaı1a 
tı ıhtıyacı 01"11 77~400 kı1o 
kuru ot ve kuru ) 011ca kapdı 
zaıfJa e sulmeye koauıaıuı 

ııeae ıh ıe &unuade tlilıp çık· 
ma'1111ncıaa ~4~o H)llı arı1r 
ma ye • &Htaıe ~&llUllUDUD 

o ııcı 111 ad aı mucıb11ıce 

açı~ ekıaıtmc:ye çcvrum İftar • 
2 - kuru otun muhamen 

bedeil 19 l Jo !ıra tlll.temautı 
1438 tara Ye 'Jo kuraı kuıu 
yoocanın muhammen bcaeb 
~4!>J.> ura uk te1111aatı lol7 
'J7 ,) kunııctur • 

3 - ıarlnamıeıı erzincu 
da tumea HtlDalılla komıayo 
nuDdan vertlır • 

4 - ıhaJeıi kuru ot :ıs-:ı 
t şran 93) auoü aaat 15 ae 

e kuru yoncu ıaat lo aa 
tumcn ıatuıaıma komıa1oaua 
da yapiliu:akur • 4 4 

• • .., ! ,, .•.:; ..,, ••• f l. 

al caiıDa rudaaaı olaD dıier 

alacaJdda11a o a•1rı aeak•I 
ıle ltmııı edıımıı ala.c•k!an 
mecau•adaD fu1aya çtkmak 
ıartue ca çok aıtır••• ıhale 
edılır. l:.öy1e bir bede! e!cae 
eciumez.ae ıhale Japılmaz ıabı 
talebı duıer • 

o - Gayri mcakal keaJi· 
aiae ıbale oJuaaD kımae der • b•' veya n:ıılca aaaiet ıçıa 
de parayı_ verme:ue ı.ba!e ka-
rara teabolunaıak keadaıadca 
evvel ta yukack leklıhe b1lt11 
aan kımac auetmı§ olcıua• be 
dclle almaıa razı oıwıa ona 
razı o!laaz ·teya buia••azıa 

&ıeme• oabeş ıu• miuidetie 
arbr•aya çıM..arı!lk ea çok ar 
br•aa ıh ıc eddır ıkı ihale 
araııadalU fark YC ieÇeD &iD 

ler ıçıa yuı.cie beıtca Jaesap 
eluaaca taız ye aıaer zarar-
lar aJnca huJr.aae bacct kal 
mak sız a memurıyetımızce 

abcıdaa t lıı J oluaMr m. (133) 
Satıı çı an •• ıkı k'ta 

ıayrı • ul 1u~aııda1oıterı 
!caıO ı ~ :> ta h 11de trabzea 
ıcra memu luau od111Dda ııba 
il•• ve ııoı İ ca artaraa ıart 
aamcı aı eııade ıahlıcıj, 

ılu o u ar • 

İLAN 
Trabzon ici'a 'llemurluj'un· 

dan : 

Artırma ile paraya çenile 
cek ıayri meakulun ae oldu 
in . 
Bir kıta fıadıkhğıa 2 J ıehim 
itibarile üç sebimi 

Gayri menkblun buluduğu 
meYki mahallesi ıokaiı nama 
rası . 
Yomra kariyesind~n tapunun 
327 b:amuz hmh Ye 78 num 
rosu.nda kayıldı 

Takdir olunan kıymet. 
Ta•amıaa 1800 lira 

Arbrmaaın yapılac•i• yer 
ı&a saat Trabzon ıcra dai· 
resi önüDde 20_ ı 2-935 
cama ı&aü Hat 14de 

1 - lıba ıayri metkalaa 
artırma ı•rlaameıi 19 11 935 
tarıhinden itibaren 933 - 668 
aamara ile Trabıoa icra tlajre 
ııaia maa1yea numaruında 
Jaerkeaia ıörebılmesi için açık 
tar ilinda yazılı olanlardaa 
fazla aalfımat almak isteyen 
ler itb• ıartaameye Ye 933 
668 de11a •••arHile memu 
ri1etımizı: maracaat ctmelidır. 

1 
2 - Arbrmıya iıtirak için 

1akarda 1azalı kıymetin • 7 ,5 
aiıbetiade pey akceıi Yeya 
ailli bir baDkaaın teminat 
•ektabi te~di ediltcektir (124) 

3 - ipotek aabibi alacak 
lalarla diier ı lakadarlHııı y~ 
i!tifak hakkı aabiplerinin gay 
rı meakal 6zeriadeki hakları· 
Dl faiz Ye masrafa dair olan 
iddiaiaraaı itbD ilin tarihinden 
itii»area Jirai ıün içinde evra 
kı •llıbitelerile birhkte mema 
riJetimize bildirmeleri ic•p 
eder • A• si halde aaklari ta • 
pa ıiedle ıabit olmadıkca ••· 
bf ıiedelinia paylrımaıından 
bari~ kalırlar . 

4 - Gi>aterilea güade ar 
tarmaya ittirak edenler arbr 
ma ıartaamcsini okum111 Ye 
llzamlu malümatı almıı re b1ııın 
latı temamea kabal et•it ad 
Ye itıbar o!auarlar • 

5 - Taya edilen zamaa 
ela ıaJ.ri •e•kal iç defa D•i 
nldıktu ıonra en çok arbra 
aa ihale edilir ancak artarma 
~ecleJi ••la•••• kı1••tia 1iz 

s Sarfa 

Saman 
eksiltmesi 
Süel satınalma 
kom is yonun dan 

1 Erziacaa i•raizona kıta 
at •• miie11eHt bay•aaab ila. 
tiyacl içi• 637925 kilo aaman 
kapab zarfla .'elrsiltme1e koaal 
•at iaede ihale riiaünde ta .. 
Jip ç kmadıiıadan 2490 sayalı 
arbrma Ye eksiltme kanuna 
aua 40 nci maddeai miici bia 
aç•k eksiltmeye çıkanlmıtbr . 

2 - muhammt a bedeli 
9568 Jıra 87 .~ karaıtar • 

3 - ilk teminat. 717 lira 
67 karaıtar • 

4 - ıartnameıi erziacaa 
da tümen ıatınalma komiıyo 
nandan Yerilir . 

5 - ibaleıl 25 2 teırin 935 
güaü. saat 1 O da tümen ıaba· 
alma komiıyoaancia yapıla _ .. 
cakbr 4- 4 

·:ı.·. _- .. t ·- :·. - ~ .... :' ~ ·,. ' •: 

de yetmiı brş·ai hulmaı: Yeya 
ntıı ·ıteycnin •lac ğına ruc-
}uıni ol n d"ğer al cakhlar bu 
Junupta bedel bani rın o r•J 
ri menkul ıle temin edilmiı 
alacaklılarıaın mecmu 
a11dan fezlaya çıl:mazsa ençok 
artıranın taahhüdü baki kal 
mak iiıcre artırma onbrııün 

dıba temdit ve on beıiaci ıü 
nii ayni 11atta yapılacak artır 
mada bedeli ' t f ııteyenin 
al caiıoa rııchanı olan diier 
alac klılann o ıayri menkul 
ile temın edılmıı alacakları 
mecmuandaa fazlaya çıkmak 
ıartale ea çok artaraa: ihale 
edılir. bö1le bir bedel elde 
edilmczıe ıhale yapılmaz, aatıı 

talebı düıer . 
6 - Gayri ll'cnkal ke11Ji· 

ıine ıbale olunan kımae der • 
hal veya yerılcn mühlet içia 
de paı ayi vermezse ihale ka. 
rara feabolana ak kea iıjnden 
evvel ea yükaek tekhf te bala 
na• kimse arzetmiş oldaia be 
dclle alm•ia nzı olu ıa oaa 
nzı olmn ~eya buluamazsa 
bemen oabeı güa mliddetle 
artırmaya çıkarılıp ea çok ar 
tar na ıhaie edihr iki ihale 
araaıadalu fark ve geçen ıü• 
lcr için yüzde b~ştea be11p 
olunacak f aız Ye d &-er zarar-
lar aynca bükme hacet kal 
mak sizin memnriyrf miıce 
abcadan taaııl oluııur ıı:.. (133) 

Satııa çıkarı ua iki kıta 
ıayri menkal yukaudaiösteri 
len20 !2-935 tarıh'ade trabıoa 
icra me•urluiu oduanda iıba 
ilin ye &öıler ilen arttrma ıart 
nameai dairesiade aatalac•i• 
ilin olunur • 






