


Akçaabad 
Köylerinde 
Cümhuriyet bayramı 

italyanlar şafakla beraber maka ile ye taar-
ruza mı başladı?! öbür cephelerde de 

taarruza geçiyorlar ! ! .. 
Aiv• cep/aeal3- İtalyan · 

ların 111akalleye tl.oira taar• 
raz hareketleri pe/c yakındır 
oe ihtimalki ıalalıla beraber 
bdılıyacoktır bununla bera· 
ber baılıa cepla.,lertl• J.e ayni 

Ô.ıel a7tanmıııa bildirdi· 
ii•e ıire Ak~aabaaıa bet 
aaat yakarasanda alektrik HD 
tral merkeainde Yiaara. haro· 
Yİ Ye ıinek okullart yüz elliyi 
mlitecaviı öireaci ile toplan· 
mıı ve halk tarafında• bii· 
Jlk bir ilıi ile karıılanmıı mi zamanda taarraz:a w~t;ilmeai 

ihtimali oardır :ı.ira b6tıin ai milli öireacileri alkıtlamJt 
Te katlalama Jeriade bay .. am mHele ••olı alc•yı bakımın· 

Aclaa AJ•vat Malı.aile ma· 
aelle•ini daraltma/ıtır her 
ortlana önünden yüriyecek. 
olan yarli lıaooetler antre· 
norlalı ödeoini görecekler oe 
taarruzun hızını artıracalılar 
dır aiiel ••lerbertlen boılıa 

henüz iı•al edilmeyen. yerler 
Je bir lııamı İtalyanlara tea · 
lim olan o• ba yüatlen /aa. 
b•ılerin laıı mıntlan •arkan 

•halinin imdadına yetiım•lı 
la:ı.ım welmdtetlir o bir yan 
dan oa•alı irtifaı a 500 met 
re olan •ıntlıala eclawalamın 

atlı.rot Jatl•lı cephe•inde 
tahkim eclilmelıteJir 6öylece 
clankalilerin taar .. u:ı. telalilıe• 

aine lıarıı cloia cihetinde bir 
mutlalaa hatti te .. i• eclilmiı 
olaeolctır • parlak bir ıekilde teait edil· dan çok önemli halanan 

italyaya karşı 
18 inde 

•ittir • 
Ba1ram ıa ıekilde k utlulan 

dı: öirenciler taklar öaüade 
•••taıam bir geçit resmi 
7apmıı ıarkı ve ... manzumeler 
IÖ7lemi1lardir. 'ban.la• aonra 
Tia•ra öiretme1ai Kizim Üı · 
tiladai tarafından bir aöyleY 
ıöylemiı Ye halk tarafından 
alkıılaamııtır bu aaretle tire• 
bitmiı Ye öirencileri mahtebf 
Ye lae7ecaalı oyanlara aaatral 
amiri Hiaeyia tarahadu de· 
terli hedi1eler Yerilmiıtir . 

Zecri tedbirler~ 
başlanıyor !. 

Az bir ıa .. ndan Yİaara 
laoro•i Ye ıiaik ipe mealeri· 

Cene•r• 3- Zecri tedbir 
ler lıonleran•ı taralındt1n lıa 
bal edilen kararlar aıafıaa 
lı i ıeklltle hala•a edilebilir 

l -- Kredil•re tatbik edile 
eelı ambar•o laaklııntla 39 
Jeold İtalya oe.•ômirweleri 
yle /aer türlii lınan•al maa· 
melel•rİ imklin•ı.s kalacak 
tethirler alınmıı o~ya almalı 
tatl.ırler • 

2 - it6alat oe ihracata 

ralı Zecri tedbirler hailııncla 
ki telılilleri 44 deolet lıabal 
etmiı oe a1rıea 6 Jeolet ha 
teklif /ere ait metni t;ok wet; 
kaltlılıılarıntlan meo.sua bala•• 
telılilleri teoecciılal• inceleme 
g• ha.sır balanclalılarınl bil· 
clirmiılertlir lin•n••l o• •lıo· 
no,,.ilc :ı.ecri tedbirlerin tat· 
6i/cine 18- 11-935 de llaı· 
lanacnktir • 

a- Konleran• italyaclan 

ithal olanacalı mallar 6.serine 
meozu ambar.onan tatbilıi 

laaklccncla ıa lıararı oerrniı· 

tir. Bilha••a lılerinw anloı· 

mdaıntlan dolan o• &•eri tel 
birlerden .. ötürla lo•liyeleri 
imkctnaız birlaale •elen italyon 
6oreları oltlaia wibi lıalacalı 
oe 6a laa•a•ta nakten öcleme 
yerine aynen tetliyat yapm•' 
iare İtalyanlar toralından 

yapılma•• malatemel telılifle. 
r• iti&ar edilmektedir • aia me1dua ıetirdikleri bu •ateallık 2-3 oe 4 nama· 

Yarbk laalk iıeriade bliyük --------------------
bir ı.e,eca• .,a.dar••ıtır. bu italya - ingiltereye karşı........ 20000 
iıte •isara 6iretm' ni Kiıım 
o.ıaac1at , herovi ötretme•i büyük harek,tler hazirlanıyor! Habeşli •.. 
lımail Gür107 Ye Ş:aik ea. ı 
Ha•dl Erde•i• i•ıi ye çalıı· . Aıma~a 3 - D N.B. ~ .. 

1 
ral <:'raıiaai ilbayada kafr~· 

..aı•n zikre PJ•ndır • ıece J~U~":l .. ~zel aytanaan telaızle ••• ıııalı eıaaııada aldap 
alektrik ıaatralı bl tik ı . bıldardısıne ıire : Geaeral api tedbirleri burada da al· 1 •• G · · 't l ı· · d 
bal la b . . llal razıaaı ı aya• ıoma ıııa e m•ktachr. Bu 11niyede cepl:ae ., ayram ,.,... • •· k . d . ._.. . • . il · ak ti k ela ili' am vaf ereı mevauaıa .ın de ka7oedeier hiç bir hadiae 
••ı -~eçlaY b ı ere kati~-• ı elaalidea talıliyeaiai emretmit yoktur zaaaedildiihae ıöre 
ayawu a1ram u mamıı· d' B t hl' . b b' . lucbr • ~· • •. ~J••••. 11• ~ 1 ın· büyik hareketler dah• hazar• 

Her tarafta 
hareketker ! 

Roma J_ Teblit: laarmat 
•• ••ratıı 66l•••İnıl• i•tilııal 
h11relıet!et'i yapılmalıtaılır 

tiarenin mahlelif 66l•elerinıle 
pniılliı m61reaeleri talaıiı 
etlilmiıtir banlar ha bölıeler 
de emniyeti temin etl.ecelıler 

tlir lnıt6n cephede 6ilha .. ti 
Janal&iletle lıaoa i.ıılıfl'lları 

Y"Pıl•ııtır Gfolıların11a •o· 
malı cep/ae•inae ••rralaı bı>l· 
paintl• ılaıflllln toplalıJıları. 
nı 6ombartlıman etmiıtir • 

Yamurlar 
allahınyardımi 

Atli..ı.alHı J - Yafmar 
m•••İmİ epey &••anılır Pf" 
miı olma•ına rafm•n 611pn 
yine ıitldetli yaimarlar baı· 
l11mııtır yerliler latıtta en ilaii 
7arları 6ile ıimtl.iye icatlar 
Nyle bir ıey •örmediklerini 
•llylemelıte •• 6a11tla ital,,.,. 
ileri lıarelıetini tlardarmalı 
ifin 11lalaan 6ir 7ardımını 
Jfr•ilfflirltr • 

rdıı Somalı1t 1erlilerı ale çık· !anma laaliadedir. 
muı malatemel .. hadiaeleriD Roma J - Mi••İnede /aa 
öabe ıet•ektir çlaki otlak oa laiicrimlarına lıarıı •ıfm· 
~ra ~itmek liz•re ha7Yaaları nalılar yapılma•• İf in 6ir 

.ıle barltkte llllın ıeçmek fer iararnam• ile 6ir mılyon 
lileria adetleriadeadir Gne • liret tcala.iaot •onmaıtar • 

Almanyada: << mukadderat 
Sarbraclıen 3 - General 

C61rin• barutla oertl.ıiı bir 
•ôyleotl• •arlıları Abıaanya· 
ya Hdalr.aılerinden dolayı 

te•ri' etmif H a~ici sorlak 
lar lıar ıı•ıntla Y••• d6ıalme· 
m••ini ta11•;ye ettikten •onra 
demiıtirlıi bize lop pil• •• 
tayyara temin etlen fedolıar· 
lılıların /ait; biri .... r welme· 

melidir mukadderat •aad•Iİ· 
nin fGIJıiı pn yeterlıi topa 
ma.s olaan,. oaraın domasa· 
mas tere yofımı:ı. olma•ınl 

General Coerın• /aitlerin •ar 
me•ele•i laalletl.ilclilıten •onrca 
Fran•a ile aramı:ı.Jo /ait; bir 
ilaıilaf lıalmıyocalıtır •öaleri· 
nide laatırlotmııtlr. 

80 kilometrehk geniş bir 
cephe üzerinde taarruzlar! 
A•mar• 3 - Alman lıa 

her alma 6aroaa bildiriyor 
İtalyan laaooetlerinin ileri /uı. 
relıdtının ikinci aallaaaı baı• 

lamııtır. 6a hareketin hedefi 
mcalıalle ı~Arinin ele •et;iril 
meaidir • 6a ıeltir 'iındilıi 

u.l7u """'"'"'- IO /filo• 

metre aaalıl•lııatlır ileri laa 
reketi 80 lıilometre .Wbi ••· 
niı bir c•ph• t:ıerind11 yapı· 
laca''" 6a 661•• •İ•di1e 
lıaclar tiv•d• İf gal olancan 
eraaitlen daha •arp oltlap 
İfin ileri laorelıetininde tlolaa 
yaooı inlcifal •lın••İ b•lıl• ,.;,., . 

Adi•a 6a6a 3- H116•1'•· 
rin ••ki roma elt;i•İ oe İlfİ· 
hatlar il6a7i deces malıo11en 
otuz praliılı 6ir y.olcilln 
20000 lıiıi ile bar•ya .. ı. 
miıtir 7rilı••lı bir ıaui7et 
olan ma••m•n 6aradcalıi oo-
rapalılar ara•ıntla ti• pi 
tanınmıı oe ••oilmiıtir • 

Habeşhler 
italyanları 
içeri çekiyor 1 

Rema J - Cautelerin 
6jrentlitiıt• 116r• Hahı lıao
oetleri ıimtli'i mnsilerini 
t•rlıeder•lı iıa.lyanların fı•dl 

laare,elarinden aaa,laıtır• 
malı oe dalaa •arp arasitle 
/a6cim •tmelı i9in emir calınıı 
lcardır. 6a 6a6da ehemmiyeti• 
lıaydetliltlilin• ;,re ilal7an-
tarın laarelıetleri ba ta6i7eyl 
alıim 6ıralıtıracaiıır • 

Romada 
Roma 3 - Selalaiy•t •~· 

/aibi ceoenlerin •61lediilerin• 
••r• her la11nıi 6ir yaı,oncı 
Jeol•t• lıarıı yapılacai tlfıf. 

manca a6ıterilere •rııel oL 
malı iç in ço' ıitl.detle ofetl6ir 
ler alınacaktır ita/yon pnel 
lilinin /ae7ecanı laalılı olmalı 
la 6ara6er 6a t•tllJirler Aad• ,,,. ,.,,,iA •di'9c•lılir • 



Cümhuriyet 
Cü. balosu 

bayramımız 
nas~I geçti . 

ve 
? • • 

- Raı ıarafı birJ• -
ramın . Atız baran kanama 
daa eilenea halka poliı, •• • 
dece rözcü 9e liYencİ kaldı ... 

Cumhuriyet bayra•ı onu· 
raaa ~n ıtzel, anlamı en çok 
tak olm•i• y••ıır takı tütüD 
inbiaarı karmaıta. Diier ta ı. · 
in her yılki ııdeliiiai taıı • 
Jortlu.. A.rdaabk ea çok 
aray alaaıada ye bayramı• ea 
zewldi yeri ye ıalababiı da 
bu alanda ılıe çarpıyorda. 
Elektrik ıoıyeteaiai• önü de 
ardaa yaa• ayd1alıkda Ş!htrcle 
olaaa ewlerde olıaa, bitüa J• 

' pılarda olıua, ıollaklarda ol· 
ıan , nerede olar1a olaaa , 
bu phir d~ ha ıeait ve ıüzel 
dalaa ıçdea özelce dıkkat vo 
incelıkle ye ilıialilde bir ıelia 
ıib1 ıiiıleair doaanradı Ve 
doaaama11 ılllleamui i~ıa 
dayplarımıııa do.aaamaaı, ıiia 

leameıi ıerekdi.. Buau her 
halde ıelecek yaba bayramıa 

ela iatecl jiaizclea daha ibtlia 
olarak ılrecetı•iıe iuaamı& 
yarclar. 
Soıyet• ba1larıaaa, ba1aalan· 
aaa 6dediti 1laledi1i baJo ye 
daua ıeliace:bayramaa dikkab 
çeku laaıaaı1etleriaden biriai 
teıkil edea balo cıdden par 
lak, citidea övmete liyık bir 
d&ıeacle idi. Uray aJaamda 
ki lloıoa, IWk ka!abahiı, laal 
kaa eileaııi, laavlli fifUldw 
palik, ıakrakbk aaıal ba1ra 
mıa ıöateri ~buamada bir 
llaı•ııyeti aae ltalo da ylbek 
dlleydekileraa eilea•uuai tq 
kil etmek ıbbarile iyle bar 
baıaııyeti laaizcü. Ba llaloy• 
6vle bir aaJatmalr, .. ba baJ01a 
dair öyle ıe1ler yızmak 11ti· 
yora• ki beaı• ıöruı Ye da 
Iutlanmla baloya ıeıemeyu 

lu balo7• ıebp ıir•if ıi Di 
olaalar ••• 

HalkeYıaia &ıt kat ıaloaa 
liretmealeram .zdea bu kaç 
baya• ve bayi• Jace ıeYklera 
aia ıace1ıii • ıiialeamııdi .. iki 
o dada kı biife çok ıeaıi• 
ıçki •• mezelerle beıu•ifdi .. 
Kapıda ıkı polilımil N)'lll 

•alimiz a 11D1&11aı tapyan ça· 
tara kartları• ıöıtermeyea!e· 
ri içerı bırak•a•ak 'ıçia bada· 
••yorda • Çatan kutları•da 
laaıoa• 20 de yuah olmaııaa 
rat•u 20 clea iace ıelip 
••aalaram .ı.11 olaalar epey 
ee idi .. 

20 Jİ OD ıeç" liat kat ıa• 
loadaa ıçeri ımace ıaloada 
pek aı boı mııa balaadaıa 
• • ılrdim. Aj uiı, eııiz ıe· 
lealv tıs beı kııiyi· ıesmi1or· 

da Saloa bol •tıklar iç'ade 
idi. Saat 8 i çeyrek geçe 
llbayımız R fat Daaışman ·s -
mokiali kiyafetile, •i•r yftrii· 
yDıile mütebeHİ• yüz ve ba· 
kıılarile etrafı aüzerek ve H • 

Jimlayarak nloadaa yerlerine 
doifra ileri.erken ••yıa refika· 
lan da yeı · ı tu•aletle bi -
Ukde ilerbyorda. llbay:mız 

yerlerini alancı caz ç almaja 
baılada. Overtiir MilJii marıı
mızcla. Ayakta dialedik. Ban 
daa ıoara büfe açuıncaya ka· 
dar caz ve dMna ba•aıı içiade 
eileadik. Fakat büfe açılıma· 

dıiı için herkea duraıa• ret • 
mii bir daramda daaıı v~ 

cazı dinledi ve ıeyretti. Bir 
yandan da ıelenler baluauyor 
yerler araıdırıhrordu . Heaüı 

kaynak, alem Ye ahenk düze 
ne ıirmemitdi. Parti baıkam 
mızın da kızı ilo ilbıyımızın 
ma1&11na doara ilerledijl 86 
rildli. Baakae1lar, koaaoloılar 
da ıelip yerleıdiktea ıonra 

ıaat 9,5 da biife açddı. Eaa • 
ıe• btlfe açılmadan öace Dr. 
Tallt, lbrabim, R•fet, lrfaa 
AbJallab, Sık 11kl. aman aa· 
loa ço~ l\cak, boiulacaiaı, bir 
aı bıwa alalım. 

Diye büf !yi ziyaretle kiiııyİf 
yapmakta idiler. Büfe açd • 
claktaa .oua daaı, rakı ,alem 
Ye alıeak IJI• biT coıcla, lyle 
coıkaalak baılada ki .. Y u•i 
otu çift •• Japukea, kark 
elli çift blfelerde demıu ola 
yor da. 

Camlaati7et ıerefiae, oau· 
raaa içi ti yor , dau edıbyor , 
ıtllaiiyor, eileailıyoı .. 

Baloda ıimrıkinli olarak 
ıüzime YaJimıadea baıka kili· 
tlir dırcktlıümüz, Alaaa, 
Franıız konıoloıluı ılııdi. 

BaJaDlar iç.ade taYalette bi • 
riaci ıelea Umaa r•iıimilia 
kızı il~, .airaat •e oım ah 
baa ~· direktörleıiaıa eıleraycü 

BaJlar içiade çoia faraklı 
icli. Dabla yaka kaUaaaa ikı 
kiti •arda. Geyim, kut•••• 
b•t Ye wücad taYaleti itibarale 
ba balo ciddea diier balelar· 
ela• iiatiia bir dlzP.yde ı bi 
icli. Bale çok aezıb , çok ki 
bar eileaceloı ve eileatilerle 
ta ıab11lu balau. 

Baloya tertip edenleri 6Ye 
ri•. 

Gııetede Jer olaydı ba 
balo laakkıada dalıa aeleı 
•ııamaıdımki ..... 

CEVDET ALAP 

•. ,'\ ··.., ~ .. . ... •. ·r. ·1. ' ,, • Necmettin Özcanll •• 

A sk:e:r1 hastan.esi 
k:"\.ılak: :cc.. ü tehassısı 

Hastalarını Semerciler baş1nda Halk 
eczanesı üstündeki muayene evinde 

kabul ve tedavi .ı-der •• 

Koyun eti 
eksiltmesi 
Süel satınalma 
komısyonundan 

1 - ErıiLcan aakeıi orta 
mektep Ye br stıae ihtiyacı 
içia 33000 kilo .. oyua eti 
22 2.ttıria-935 ıilnü ııat 
IS de ibale edılmek üzere 
tümen aabaalma komityeaaa· 
da kapab ekıiltmeye koaal 
muıtar • 

2 - Tahmin bedeli 8580 
lira ilk temiaab 643 lira SO 
kuraıtur • 

3 - Şutnameler erzıacaa 
ela tümen nl•••lma komiıJO· 
auadan bıli bedel •erdir • 

4 - iıteklilerin 2490 ıa 
yıla arbrma ve ekııltme kaaa 
••••• 32,33,34 inci •addele 
riae iıtiaadea vuikalarile be· 
raber teklif •ektabluma taa 
ıi• ederek ihale -badaa 
bir ıaat ••Yel tl•e• aatm•l· 
ma komiıyonaaa veımiı bulu 
malan illa olaaar 1-4 

Sade yag 
eksiltmesı 
Süel satınalma 
komisyonundan 

1 - Eniacaa ıaraiıoı a 
kıtaat ve •IH1tıat ilatiyacı 
olaa 20250 kiıo 11de Jataaa 
ibıle ı&nllnde talip çıkmadı -
;anda 2490 ••Jlb arbr•a •• 
ekıiltme kaauaaaaa 40 nci 
maddem micıbıace açık •klİlt 
mey• çenilmifciir . 

2 - Muhammen becleli 
12656 ,,a 25 karaı ilk teai • 
aab 949 lira 22 karaı • 

S - ı•rtnameler Ermcaa 
da ti••• ıatıaaı.. komilyo 
aanclu yerilir • 

4 - ilıaleai 23 2klaaa 935 
ıll•il aaat 1 1 de lil•e• ıataa 
al•a ko .. iıyoauada yapılacak 
llr. J - 4 

-.1 
Yemeni 
eksiltmesi 
Süel satınalma 
komisyonundan : 

l - koribtiyacı içia 3500 
ill d6rtbin çift yemeai yapda 
cakbr • 

2 - pızarlıiı il il 935 
pızarte1i uat 15 de kapalı 
zarfla olacakbr • 

3 - Temiaab muvakka . 
ta11 666 liradır • 

4 - Talipleri11 aü•liae 
Ye ıartaameaiai ıörmek illere 
ber ı&n muaalranya ittirak 
edeceklerin illale11 aaabaclaa 
t.ir Hat ••Yel teklif •ektap 
laıını kom~oaa Yeraeleri 
llzımdır . 

S - T alipleria teklif mek 
tuplanada tic•ret veıikalarile 
teminatlara koaaaaa 32,33,34 
el .. dcleleri alakamiaa •JP• 
olmuı 1Aaa11clar 4 - 4 

Taraçları, 
Davarları, 
Sarnıçları, 
6U sızdıran, 
Rutubet 

Yapan 
Ev Sahiplerine : 

SızınblanD dut•'••••, ra • 
tabetia yok edilmemi içia ıoa 
tertiplerle Ye teminatla olarak 
tamir Ye yeaideD ia4a edilir 

lıte1ealer: 

Kırali zade 
Hasana 

llarıcaat etmelidirler. 

fDF~~ye ~!;~!,, 
b~~~~!qj 
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· ltalyan askerlernir işi gittikçe çetine arıyor : 
Habeş kabilelerinin ark3' an vurgununa 

uğr~mak ko·kusu .. 
Londra 2 - Royter ajansı bildiriyor ıiğre cephesine doğru muhim 

taze İtalyan kuvvetleri gönderilmektetiir hundanda anlaşıyorkı İtalyanlar 
taarruz hareketleri sırasında şimdihk zahiri mutavaat gösteren kabilelerin 
kendilerini arkadJn vurmalarına mani lfl lmak için dabıide ciddi tertihat 
almak azmindedirler İtalyanların şimal cephesındeki tazyikler i m(itcmada 
yen artmaktadır. bu cenupta ilerlemekte olan general Grazınai o du8uni· 
karşı habeşlerin büyük de~sie karargahindan kuvvet ayırıp göndermel r · 
ne mani olmaktadu general Grazıanın motorlu kuvvetlerle hareket edt. • 
rek daha §İmdiden italyan somalisi ile muhim habe§ merkezlt~ri olan cici-
ga ve harar arasındaki yolun yarısını kat ettiği söylenmektedir • yabancı 
musahitler italyanlarin asıl darbeyi cenub cephesınde vuracakları mütala-
asındadırJar Gt:"neral grazianın kuvvetleride bononun kuvvedt:rinden da -
ha az olmakla heı aber tamamiyle motorlu olduklarından .ileri yürüyüşü -
nü suratla terakki ettirebilecek.tir hu ordunun sol cenahi ise sibelı ve 
diğer zehırJere da}anarak habeşlerin yandan çevirme hareketlerini akım 
hiraktıra bilecektir italvan bombardıman uçakları oğadende büyük faali-
yet göstermektedır hütüu cephelerde ve bilhası5a musaalide keşif kolları 
arasında mütemadiyen müsademeler olmaktadır danakı ile geceleri itaJyan 
iileri postalarına kör~ı baskınlar yapmaktadırlar rezmi tekzıhe rağmen 
talyanlara izcılik yapan yerli kuvvetlerin makalleye girmiş olduğu şayi -
ası adisababa da dolaşrnakt adır • Bugün imparator JDCe bir yağmurun 
altında hatıdao yedi hafta gelen t 2 000 goro savaşcısının gecıdin<le hulun 
muşdur bunların Lir çoğunun üzerinde ancak 6 kurşun vardır jmpar ·ıto
run desiye gıtmesi içın bütün tertibat ahnmışdır ~mparator bu ayJn IOna 
doğru hareket edecektir . 

Ras Guksa Habeşlilerle döğüşer:ekmiş ! 
Asmara 2 - ~tefani aytarı bildiriyor united press aytarı ile yaptığı 

bir~ görü§mede Ras guksa habeşlilerle döğüşmek hususundaki isteğıni bil · 
dirmiş ve bir çok habeş şeflerinin ita1yanlar1a birleşmek arzusunda olduk 
larını ilave etmişd~r Ras güksaınn elinde şimdi 1500 kadar asker varsada 
.k.~ndiai pek yakında2ohiL krdar askere sahib olacağJDI umud etmektedir. 

İLAN 
Trabzon aıliye hukuk ba 

kimliiindcn : 
Trabzonaa kilat kariyeain 

den aarı o&lu oğlu 1300 do 
iumlu ahmet ı ~J 1 st nuı ib 
dıdaıında aıkeıe aevkedilerek 
ölüm tehbkcai ıç,oae gaip ol· 
auaundan ve tarıhı me:dı. ür -
den beri kendiainden haber 
ahnmadıj'ından ıaıbbğıPa ka· 
rar veıiAmeıı dava eoilmekte· 
dır • 
gaibliği talep edılen muma • 
ileyh ahmekjn hayatmematıa 
dan bijgııı ol:ıalar1n ııbu ilin•n 
neşriaaen bir sene içınde 

Trabzon huKuk mahkeme.ine 
bildirmelerı lüzümüoün ilanı • 
na karar verddığinden keyfi 
ıaıete iie ilin oiunur • 
== == : 

Un ksiltmesi 
~üe1 satınalma 
komisyonundan : 

1 = Erzıncan garnizonu 
kıtat ve müeısat ıbtıyecı olan 
540000 kılo un kapalı olarak 
ilin edilmiş iıede ihale günün 
de tahp çıkmadığından :l49o 
sayılı artarma ve eks.ltme ka-
nununun 4o ncı maadesa mü 
cibınce açık ekııAtmeye çı;vıil 
miştır. 

2 - Muhammen bedeli 
7 o2oo liradır . 

3 , .. ilk teminatı 4760 li· 
radır • 

4 - Ş'-t tnamesi tümen 
aatuıalma komısy()oundan ve· 
rilır • 

5 - ihalesi 18·2 tcı. ·935 
iÖDÜ saat 15 de eızincanda 
tümen aabnalma komiayonun 
da yapılacaktır • 1 ~ 4 

• Dikkat ~ 
Kiraflk ve satıllk hane 

Orta h1aarda çifte hamamı yz.kınında 28 numaralı ha 
ne kiralık ve aahhktır talip olanlar orta hiaarda kahveci 
Bay Şiikrüye muracaat etmelidirler • 1 - 5 ' . •' :: -.... ~ . : ': .·.. .· .... ,;~ ,. ~.., 

Ot ve Yonca 
eksiltmesi 
Süel satınalma 
Komisyonundan 

l - EC"ziacan ıarnizonu 
kıtat Ye müuıeaat hayvaaıya. 
b ıhtiyacı olan 779400 kilo 
kuru ot ve kuru yonc• kapalı 
zarfla ek s ıitmeye konutmuı 

iıede ihale gününde talip çık· 
madıiında11 :ı 4~o ıa)' ,ıa arı1r 

ma ve 11ksi1tme kanununun 
4o ncı maddesi mücibince 
açık. ek.ıı!tmeye çevrılmiştir • 

2 - kuru otun muhamea 
bedeli 19176 lira ilkteminatı 

1438 lira ve :lo kuruı kuru 
yoacanın mubammeu bedel1 
24573 lira ılk temin:.;.tı 1617 
97 ,5 kuıuşdur • 

3 - şartnam ·. ıi erzincan 
da tümen ı tına1ma komisyo 
nundan verılır • 

4 - ihaleıi kuru ot 25·~ 
teşrin 935 aünü ıaat ıs de 
ve kuru yonc azat lö da 
tümen ıabnalma komıı:;yonua 

da yapılacakllr • 1 - 4 

4 Sayfa 

Odun 
eks1I mesi 

Süel saf 1n"ln1a 
komis J.a undan : 

::c::::s 

1 - · Erzir.cnn iarnizonu 
kıtat ve müessesatt ihtiyacı 
için kap&h eksilt(Qaye konul • 
muş olan iki miJyon beş yüz 
bin kilo oduna talip çıkma • 
dığından kcta ve müesseıele -
rin ihtiyacları olan odun altı 

}' UZ kuk dört bin ve beş bin 
ve beşyüz seksen bin ve yedi 
yüz yetmjı altı bin kiloluk ol· 
mak üzere dört kısma ayni 
mışdaı • 

2 - iki milyon beşyüz 
bin kilo odunun muhamm· ~n 
bedeli seksen yedi bin beşyüz 
li.ra llk teminatı altı bjn beş -
yüz altmış üç liradır . 

3 - Afü yüz kırk dört 
bin kiloluk ktsmıa muhammen 
bedeli yırmi ıkıb n b "' şyüz kırk 
Jıra ilk temıuatı bin alt~ yüz 
doksan bir liradır · 

4 - Heş yüz bin kiloluk 
kısmınla mqbaınmen bedeli 
on yedi bin beş yü,~ lira ilk 
teminatı bin iiçyüz on üç lira 
dır . 

5 - Beş yuz seksen bin 
kıloiuk kıımınının mub.ammen 
bedeli 203ü0 lira ilk teminatı 
1523 liradır . 

6 - yedi yüz yetmiş altı 
bin kiloluk kısmının müham 
mea bede ~O 160 lira ilk te 
minatı 2037 liradır . 

7 - ihaleıi 18 2 teşrin 935 
perıcımbt: günü saat 10 da 
tümen satıaaima komisyonun 
da paurhkfa y2 pılacaktır . 

8 - şartaameşhn görmek 
isteyenler Erzincan tümen sıa • 
al. ko. da her gün göre bile 
cekleri Hin olunur . ! · - 4 

Saman 
eksiltmesi 
Süel satınalma 
komisyonundan 

1 Erzincan iarnizonu kıta 
at ve müesscsat hayvanatı ih-
tiyacl için 637925 kilo aaman 
kapalı zarfla ekııltmeye konul 
muı iıede ihale gününde ta • 
lip ç~kmadığ ndan 2490 uyıh 
artırma ve eksiltme kanunu 
nun 40 nci maddesi müci , in 
açık eksiltmeye çıkarılmıtbr • 

2 - muhammea bede:li 
9568 hra 87 ,5 kuruıtur . 

3 - ilk teminata 717 lira 
67 kuruştur . 

4 - şartnamesi erzincan 
da tümen satınalma komiayu 
nundan verilir • 

5 - ihalesl 25 2 teşrin 935 
günü saat l O da tümen satın· 
alma komisyonunda yapıla - • 
cakbr 1 - 4 

Zayi T .... zkf re 
1-11 - 933 tarihinde seL:iz;n. 
ci alaydan aldığım hedP-lci 
terhis tezkr remi :uyi ettim. 
Yeaiıini alacağımdan ıayı 
tezkerenin hükmü olmadığını 
ilin eylerim. 

K~merk ya mahaUeıinden • 
326 doğumlu Mahmut oğlu 

HA Mi 


