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Altı 
Bir 

ay 
güz! 

İhtiyar ninelerin hikayele-
rinde hepinizin kulakları dol"' 
ınuıtur bu ıözlerle : Hani 
dere, tepe, düz 1amış alta 
ay, bir ı:üz gitmiı, bir de dön 
müş, bakmıt ki arkasına, bir 
çunldız boyu yol yürümüş .• 

Tatlı ta..th anlatan ninele • 
rin bu yoldaki ta1Yirlerini kı· 
••nçla dınlerken için için 
düşünür, içimizde bir kuşku • 
nnn dolaşdıilD1 duyar Ye ıö· 
rür gibi olurduk, ninelere sor 
maz fakat kendi kendimize 
ıorardık, na11l ohu da derdilr, 
koca altı ay bir ıüz iç;nde 
bir çu•aldız boyu kadar yol 
yürümüı olur J Düıünür, düşil 
aür, bir türlü çözemezdik bu 
muadeleyi ... 

Çocukluk iıtc, biç öyle 
kolay kolay çözülebilecek bir 
muadele miydı ki bu, yok ye· 
re ve boıhoıuaa zorlar Ye yo· 
rar dururduk kafamızı : Ba • 
kıt ız aradan ıu kadar zaman 
ıe çu, dımaiımız oliunlaıb, 

nice feyler gördük, nice ıeJ -
ler öıırendık, üıtehk o kadar 
da cebır okuduk, öyleykea 
hala çözemiyoruz bu zalim 
muadeleyi. Ve anlıyoruz ki, 
aıe~çe~den,çetin ve içinden Jçı· 
kılmaz bir kördüjümmüı bul 

O zamanki çocuk kaf amıs 
la, allı ay bir güzü, bir çu•al· 
dız boyu yol ıçia çok görea 
bızıer, ti ~ dı bu olıun dımait 
anıla, altı yaz, altı kıtı hiç d.e 
ço~ görmüyor, ve ıörüyoruz 

ki, kencbkendımızı bıçde kına 
nııyoruz l 

lıteaeydik, alb yaz, altı kıt 
ta ueler y;ıpamazdlk, falıtat 
ıörüyoruz. kı, hali baliltn çoio 
içilmeaı deii1, kullanıimaıı 
bil1: caiz olmıyan dejirmende 
r~ suyunu içip duruyor .. Ba · 
Y11ıdırhk işler ımiz bır çunldız 
ba~u deiıl, bir santim ilerlo 
llleınııdır. Soyaal bakımdan 
durumumuz neyn yine odur. 
li.iaıleler yapmak iizımıelir • 
keıı kıpırdanmak bile istemi 
Yor, ve hep yerimızde sayıyo 
' 111• Bır Atatürk heykelini bu 
fehre kcıca\datamadık. Halilıa 
d~Yiularını dinlemiyor,ç.ok ye· 
' 11ıcie olan b ıı iıtekleriai 
Ytriue ıetırmiyc..ruz. Ya, duy· 
illa)( anlamak iıtemiyo , ya • 
hut da duymıyor, anlamıyoruz! 

Gerçekten inaoımız, heye-

Ekmek ve · Buğday .. 
Tarım Bakanı ne diyor .. 

Ankara 6 - Ekmek fiat 
larl ıon günlerde mütemadi • 
yen yiikıelmeai ve dahada 
yüksel ceii hakkında baz, g• 
zetelerde çıkan yazılar üzerine 
dütünceleriui ıorduğumuz z11a 
•t bakanı Mübliı Erkmea E- j n 
sımıza tU beyanatta bulunmuş 
tur ekme"-: fiatlarının yüksel 
meıini sebepıiz •~ yersiz bu · 
luyorum memleketteki buğday 
ürünü tahminlerimize aöre ilı 
tiyaç karşılayacak derecede • 
dir piyaHya az auğday fel • 
meai buğday azhiuıdaa değil 

fiyatın daha yükıeleceii amu· 
dıle elde tutulmasından •e 
taklanm-.ındandır zaraat ban 
kaaı depolarında to\uamluk 
ayrddı~taa •e daiıbldıktaa 
ıonra muhim miktarda bui • 
day •ardır bunlar ihtiyacı 
karıılamak üzere piyaaaya arz 
olunacaklar timdi ilave e e • 
yimki itidal ile uiraşmak için 
ibıiyac basıl oluna hariçten 
buğday dahi ıokulacakbr her 
halde ekmeğin daba faıla yük 
ıelmeai11e meydan verilmiye • 
cektir • 

Hab~ş imperatoru 
Pariı 6 -- Habtt impara 

toru Petit jurnal gazetesine 
Fraaıız uluıuna hltab eden 
aıafııdaki bildiriii yoll&mııhr 
çoktanberi hazırlanan İtalyan 

tecaYu:ıu ıüel va11talarla ha • 
beıiıtanın iıtiliıı erıiıini ıü· 
den bir ekunamadı tatbikidir 
lıarbin çok kııa olmaaıaı bü 
tün kuvvetimizle temenni et • 
mekteyiz fakat dütman tôp -

1 
raklarımı:ıda kaldıiımüddetce 
bu harbe deyam edeceaiz aa· 
cak habet ordularının bir 
muu.fferiyeti keain sonuç • 
lar doiurabilir miliDo resmi 
iazd~ benzin •e her oeYİ 
madenu y•ilar üzerinde alın 
makta olan •erıiyi yükselten 
"anuni neıretmiıt1r bu tetbir 
ıonucu olarak bu maddelerin 
fiatları müthit ıurt.tte firlaya· 
caktır • 

Şiddetli muharebe başladı , . 
italyanlara çok zayıat verdi., 

Adiıababa 6 - Ba aün 
ıimalda ceplaeıi ordaıundan 
ıelere/ı ö;le ü.ıoer i bar ada 
neır olanan bir te/ıize 11öre 
rnakolle etrafında ıiddetli 
bir rnalaar ~be baılamııtır • 

Dan akıam italyan lııta

ah ba•lıın ıeklinde ıehre 
ıirmiıler.ede laabeı kaouetle 
ri ııceleyin ıehre k•rıı ıid
del.li bir l.aarrıuda bulunm·ı
lar ,,. bir bııçuk ıaaılık 11ö · 
ıüı• ıöıüıe biT mucadeledcn 
, 0 nra makalleyi tekrar ele 
ıefirmiılerdir italyanlar t;eki 
lirken öla o• yaralıların mu 
harebe meydanındR bırakmıı 
lardır el.iter tarcftan cenüp 
cephflinden bu ,ün welen ha· 
berl•rde ıe&eli böl,.uind•tle 
ıiddetli muıademelerin baı· 
ladılı bildirilmektedir 

canlmıı olıun yeter : Alta yaz 
altı kııı, biç olmazsa alt1 ay 
bir riize indirebHiriz ! Bir ke 
re bukadarını ·.yapalım, alt ta· 
rafı keadikeadine yürür bu 
İf İll. Yürür ama iıte böyle 
yürür l 

Bekir Siıkuti BEK ER 

Habıı kuooetl•ri çetin hir 
mukaoemet 6Öıter•relı ma•· 
talakem meozilerin• do.fra 
'ielıilmektedirler laabeı kau. 
oetlerini ordu kumandanı 
sııaınuı idare elmektedir ha 
beıldrin perıembe 8'iİRIİ '~ce 
le')Iİll kavuetii bir mulıabil 

taarruzda bulanacakları bil. 
dfrilmektedir il.alyan Iİf ak-
lori yeniden 11aralaai böt,. •• 
ıin• bir 'iok bombalar atmıı· 
tır • 

Adiaababa 6 - StafaDi 
ajanı• bildiriyor: Soa :ıamaa
larda H•beıler hareketini 
ıiılemek için çok ihtiyatlı 
c avraam•kta ve bir noktadan 
baıka . bir 11oktaya fİtmek 
için ıece olm111Dı peklemek. 
tedirler mamafih b.abet k1n-
yetlcrin1n türlü bareketlerini 
ıörmeie muvaffak olan İtal
yan uçmanlara muıabadelerlni 
yazıh bulauduau küçük ku-
mı:ıı bayrakları atarak ıordük 
lerini İtalyan otoriteleri bildir 
mektedır italyaa yilk•ek k~· 
mutanlıfıı bu aiiıreüe babeı 
hareketler inden daima bir 
ıekilde baberdar olmaktadır. 

Kamutayda 
A:ıiara 6 Kamutay 

ba 11ün Fikret atlayın baıkan• 
lıl•nda toplanarak encümen· 
ler• ayrılacak iiyeleri Uf miı 
tir kamatay cuma giınü top· 
lanacalcdır. 

Hainler 
Hakkında 

Ankara 6 -- İıtanbulda 
çıkan Tan ıaz.eteıinin 4 ikin 
ci teırin 935 nu•ha••ncla 
Sür iye - T ürkiy• 11nırına 
yakın Payazda Atatıirke •ai. 
ka•t ha%ırlamtıkla ma%nan 
18 kiıinin teulıifart oe teslim 
olmıyan uki zabitlerden Alı• 
met ıarariin j:ı ıdarm ılar ta 
rafından öldürıildıifiıne oe 
çerke~ etem ile kard~ıi reıi 
din te.Iimini Tür6iye konıo 

loıunan iıtetlif ine clair olan 
haberlerin aıil•t% oe uydurma 
oldafrına bildirmeye Anatiola 
Aian•ı i~inl;dır. 

Zouguldakda tören 
Zonıo.ldak 6 - 12 ıon • 

teıriD Hlı ıünü Fılyoı 1rmak 
ı;oaıuldak 8 aon teırin tirki· 
Je aadea kömürü keıfini• 
J 2 nci Jıl dönümüdür ber yıl 
balke•itaHfıadan uzuamehmet 
kimür bayrmmı olarak kutlu 
ıaaan bu tarihıel ıüaiiD bu 
yılda heyecaola y•şatılmHı 
için ba111lıklara baılanmıtbr 

İtalyanlar endişede ! 
Londra 6 -Adeoden daily 

telırafın bildirdiiioe ıöre 
talyanlar kendı ordulannıa 
petrol ihtiyacını temin huıu -
ıunda ciddi endiıeler duymak 
tad•rlar mHcud ıtoklar an • 
cak altı hafbıbk norm"l hare 
kete yetecek kadard'r , 

Amerikada 
Ne•york 6 - Ş " mdiye ka 

dar Alman muvakkat netice· 
lerden Cümhuriyetcilerin 932 
de kayib ettikleri ekıeriyeti 
tekrar ele g~ç&rdilderini bil· 
diraektedir • Şımdi yalnız 
9ir seçim de•reıinin neticeai 
doluandır . 76 demokr•t •e 
7 J camhuriyetciye karşı 81 
cümuriyetcı ve 69 demokrat 
ıeçilmittir • Cumhariyetciler 
bu muvaff akı yeti ulu181 kal· 
kanma ıı1asaaının [ okunama· 
clı ] •e Roonelt 1ıya111ıaın 
tenkidi mabiyetiude telakkı 
etmektedirler • 



izle:r 

Taksim 
Mezarhğı 
Park mı 
Olacak ? 1 • • • 

Bir kaç gündür takıim me 
zarlıiında hammalı bir çahı:
madır ıidiyor : Yolla çayır • 
lıklaımıı mezarlaiı birbirinden 
ayıran durarın bir kıı!Dı 

yı1uldı. Alanı amuden katede 
ceii keatirilea, muazzam ola • 
cai1 aıikir bir yol•n açılma· 
ııaa baılandı r • . 

Kim taraf1ndan ve ne 
maksatla bu ite el ab(dıiı 
malumumuz deiilıe de yıllar
d aa beri park yapılması iıte 
Dea ve özle.nen bu yerin bir 
ucdan teniye edildiii ıöz 

önünde tutulursa bitiminde 
kav•etli bir ihtiyacı karşıllya· 
caiı muhakkak olan bu işia 
belediye tarafından halka ha· 
ztrlanan bir ıürpiz olması kuv 
w etle tahmin edilebilir l . . 

Ortada urayın orada bir 
garaj yaptıncai1 şayıaaı dolat 
makda iıe de :ioaül açan bir 
bahçe olmaıı beklenen bu 
yerde urayan bir fH•j yapma 
ya kalkdıiı ve ite batladığı 
haberi ne doj'ru ne de akla 
yakın olabilir . . Ba da böyle 
olunca bizim tahmin hakikate 
bir kat daha yaklaıır ve bize 
belediyeyi ıimdiden tebrik 
c· mek düıer 1 

811 çalıımanua daha çok 
kı vaaç Yeren ae•iaç yıian 

tarafı işe ıoosuz bir önem 
verilmeai, çabuk baıarılabilme 
ai için bütün tertibatan f 8zla 
ai yle alıamaııdır. Hatta bu 
hummah gayret bugünkü tid 
detiai kaybetmeden deyam 
ede11e pek az zamanda ve 
ıöyle keatirme bir hesapla 
hemen 15-20 aeıaede orada 
YAD ıelip kabnlerimizi içece· 
iiz denilebilir.... Sö%lerime 
inanmayanlar o!una gidip gö 
rebilirler. Orada amele adedi 
bir deiil iki deiil tamam üç 
dür . Hem de kazmalı kürek· 
li 1 ı. . 

HALJT MUZAFFER 

ii as haile ne 
yapa~akmiş?! 

Tiire cebltui 5- Hava• 
o ian,.nın lıaler aldığına 6Ô· 
re Ra• KaHanın damadı 

o ~ap aetit nehir inin öbür ta-
rafından harb etmekte bula-
nan Ra• Haile öbıirii itolyan 
lora mataoaat etmek ni.,,etini 
6111•111,/ıt•dir • ., 

Kamutayda 
Kanunlar 
Ankara 5 - C. H P. 

kamutay guruba heyeti bor 
kanlı~ından : C. H. partid 
kamutay garubu bupn Ha-
•an Sakanın ba,lıaniığınJa 

toplantı milli idareler oe ilk 
ledri•at milli emlak memur. 
lar kanunu oe toprak kanana 
komİ•>·onları gibi port,nrn 
öz.el komi•yonıarı Üyeleri ile 
kamutay encümenleri müte· 
haHt• riz.e/erinin .eçimi etra· 
fınd.ı görüıülerek tubit edil-
miştir . 

italy~n kolları 
ve uçakları ..• 

AııDara 5 - HaYas ıjan 
tının tigre cepheıindyki ayla-
rı bildiriyor : 

Rendacomodan hareket 
eden italyaa kc:ılu diğer iki 
kola iltihak edeceii Agoulaya 
giden yolun üçte' birini aşanı 
bulunmaktadır Aboulla böJge 
ıinde otu bol çayırlar ve ba -
lıiı bot dereler vardır ıeneral 
D.ılmanonun kua.andası altın 

da bulunan yerli aıkerler 

maaobev yakınındaki bazı yer 
leri İf gal etmişiardir. ieDeral 
Marıottinia .kumaadaı1adaki 

kol makaHeden elli kilometre 
beriıiade bulunan mevkalere 
yerleşmiş bulunmaktadırlar . 
Negach maiaesti tepeıiai 
zapt etmiı olan 1antini biroli 
kolu agoulaya do&"ru yürümek 
tedir. iSu kol Set Mariam 
bölgesinde bulunan adeabeg· 
heye şimdiden varmış bulun • 
maktadır general maravıına 
kuvvetlerinin hanıi iıtikamet • 
te yürüyeceklerini tahmin et • 
mek imkinıızdır. Ba kuvyet!er 
Akıumun ıki yolundan geçe • 
bilirler bu yollavdaa biri Se • 
laclace iman11iden ı~çerek 

addia aitcbeba rakıaında Ta-
caze nelariae ulatlr öteki de 
Mariam debre ve ouvriede 
geçerek Ceconnudan ayni ıeh 
re gider levazım ı@niılerinia 

kuruluıuna faaliyetle devam 
edılmektedir. . 
48 saat 
saat için 

Roma 5 MeHejero 
gazetesine göre pazarteıi 

akıamı 48 •aaı İf in hareket 
durdaralmuıtar bu müddet 
zarfında ilaıi)'at kauveılerin 

ilerlemiı olan kaooetlerle 
birleımeıi ve ı'.htimal doiıı 

mahalleden oe dofu iatikame 
tinden ayni zamanda yapıla· 
cak ileri hareketlerle malıal
lenin iki •ıinden a.s zaman 
sarfında alınmaaı mumkun 
alacaktır , 

• 

(TWflYOl) 
ı 

iki i aly rı kolordusu makalleye 
doğru yürüyor!., bir kolordu 

daha harekete geçti!.. 
Roma 5 -= ltalyan taar • 

r~zuaun hedefi Eritre tacaze 
nehri ~Ye aksum güneyjaden 
DankaJide muıa.li dait•ı• 

merkniui teıkil ettiii bölge · 
ye kadar uzatmaktır mevcud 
üç kolordunun ikisi derhal 
Makalieyi işgal etmek içi• 

harekete ıeçmiı bulanmakta-
dırler b• kolordular birbirleri 
le irtibat tuiı ederek en ıol 
cenablarını Dankalis kuvvetle 
ri•e kartı yürütmüşlerdir. ıai 
da bulunan üçünci kolordu 
Akıuaı kuıeyine takazeo eh· 
rioe tloiru yürümektedir. 

Akşama sabaha Şiddetli bir 
muharebe olacak .... 

Habeşliler tehlikeli bir plan kuruyorl::ır. • inğiliz 
k..anahndan habeşistana silah ve cepha&e giriyor ••• 

lonclra 5- Reuter ojcın· 
aının ald~ğı hoberlere göre 
diın bütün gün tiaude hühüm 
ıüren fırtına ile karı,ık fOk 
,ıddetli yafmurlar ita/yan 
ileri hareketini durdurmalı 

•tiretiyle makalleye a:& bir 
~aman icinde nefe. alma • 
fıraatını vermiıtir fakat Do 
Bononun kuuoetleri ıehrin 

ıimal ıarkııında ve ıimali 

garbiıinde aıkı aurette yerleı 
mİf bulunmalı.tadarlar bu lıa· 
ooeıler 25 lıilometrelilı bir 
ileri hareketiyle ıehre gire· 
bilırler bu hareketin halta 
ıonlarına dotra yayılacafı 

haber alınmııttr ba muddet 
z.o rf ında arazının iılaklıfınu 
ra11men yeni cephe ile muna 

ko.Le yolları •atlam •urette 
haz.crianmaktad•r bu11iın ıit

redeki itaiyan cepheai bası 
yerlerden •ırinti u• ftk&ntdar 
aö•termektedir ki bunların_ 

du.zetilmeaine ıimdidcn bGf• 
lanmııhr , imperatorlarının 

b ii)'caini •adakatla talıip 

etmekt• olan Habeıl•r g.ri · 
/erıP. dojru fekilerelc toplan• 
makta oe arkada munf•ril 
o•ker11ıırabları barakmaktadır 

lar ki ba guruplar bo•lıınla· 
ra muıait ar,zolı arazide 
ita/yanları hırpalamaya uf. 
roımaktadırlar dün makalle· 

ye dofra yürüme/ete olduğa 
bildirilen Hab~ş ka.,vetleri 
ortadan yok olmuş 11ibi gÖ· 
rıinmekteclirler diğer taraf· 
tan lıarrar ve cicikaya lia 
Habeı takviye lıauoetleri gön 
deri/meye deoam olanmalda~ 
dır çunkii italyanlar ogadım
de yaoa, olmakla beraber 
aidematik bir tarzda ilerle. 
melıt•dirler ba takoiye kuooet 
leri if in en ınrilaim meıele 

tealihat m .. eleaidir Haboıle. 
re gelmelıde olan makinelitiı· 
lele •ilalı oe mıihimmaı öne· 
rnli mı/darda olmakla bera· 
ber hala lctilı derecede de· 
fildir difer taraftan bunların 
ingiliz •omaliıi oaHtaıiyle 
Habeıi•tan• nakli İtalyan laa 
oa kauoetl•ri tarafından ta• 
raHut edilmekte ve ıüfleıti· 
rilmelıteair • 

Reater ojan•ının şimal 
iıal)'on orduları nesdinde lıi 

ayların bildirdifine göre 
Adıfrat ile Danknbya arazı•i 
ortaııntl• hiitün ogam eyalel 
tinin ıeli deca• oalde •abrie• 
bafiin &«meral Do banonan 
/carar.d/una oerilerclı matava 
aı etmiıtir bana biitün diter 
ü ciinci derece ıellerin muta· • 
oaatından ıonra en önemli 
mataoaat olarak ıelakkl edil 
mekteclir • 

Habeş kolları ileri yürüyor ! ... 
Asmara 5 - Geçen ıece 

yağ'an sürekli yağmurların kam 
yanlar için yapılmış olan yol 
lan bozmuıtur bu Y•i•arlar 
menime nazaran bir iıtiıaa 
teıkil etmektedir dün sabaha 
karşı ileri yürüyüıe deYa• 
edilmiıdir uçzklar Makalleye 
doiıu yürüye• babetk ollar 
iÖrmütlerdir uçakcalar boı · 

elan b11tk• tembien veı Aıchi 

anobi bölıeleriade dütm•a 
"'••Yellerinin toplanmış o!du • 
ruau ıo•mGılerdir Makallede 
laabeıler İtalyan uçaklarına 

kartı hiç bir harekette bulu• 
mamıılardır tarlal.,da ç•ht•• 
köylüler uçaklar reçerkea 
bıyaı bnler ıallamaktadırlar· 
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Gayri menkul satış artırması 

Mahalleıi ıok•i• 
ae•i m co kıvmeti T 

L k. 
Tuzlu çelme Totorak: 221 metre murahbai arsa 225 110 M 

263 metre mura bbai araa 207 131 25 M 
" " b.arap hane 212 50 

iıtatiyoı 
M 

• barap hane 238 100 
kabayanidi 

M 
il •aftiı kiliaeıi 100 

ayaıtatiyoı 
M 

11 laaae ., 18 400 ,, modoı 300 metre murabbai araa 179 75 
Ruı 

Metropolit M 
" hane ve dükkia 45 46 400 
" haci ilya 1 20 

Ruı 

sota• kemter oila ara• M 
kemerkaya adamcı otla harap dükki11 117 so M 
yeni mah,lle merdi yenli harap haae 25 loo Ermeni 

DEFTERDARLIKTAN 
"Yukarıda ciaı ve enıfı saireai Y.•ıılı ı•yri meakuliti~ m~lkiy~tleri p.e,in para ile 011 beı gün 

?'uddetle artumaya ç,karılauşbr tahp olanla11n • 7,5 dıboz1tolar1le b.ırlıkte ıhale ta•ihi olan 
21·11·935 perıembe güaü _.aat l4 de defterdarlıkta toplanacak komııy ona muracaatları 1 _ 4 
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DEFTERDARLIKTAN 
Yukarıda cins ve evsafı sairesi yazılı gavri men 

kulatın mülkiyetleri peşin para ile onbeş gün müt 
d~tle artırmaya ç1karılmı§tır t~lip olanların yü~d~ 
Yedi huçnk dibozitolarile hirlıkte artırma tarıhı 
olan 2o-ll-935 çarşamba günü saat 14 defterdar • 
lıkta toplanacak komisyona muracaatları • 1 -- 4 

Un ksBtmesi 
Süel satınalma 
komisyonundan 

1 = Erzincan ıarnizoua 
kıtal ve müe11at ilıtiyacı olan 
540000 kiJo un kapala olarak 
ilin e~ilmiş iaede ibale günün 
de tahp çıkmadıiından 2490 
ıayılı artırma Ye eks'ltme ka· 
DDnnnun 4o DCl maddeti mü . 
ci~i~ce açık ekıiltmeye çe'fıil 
mııtır. 

2 - Muhımmen bedeli 
7 o2oo liradır . 

3 , - ilk teminatı 4760 li· 
radır . 

4 - tartnameıi tümen 
ıatınalma komityooundaa ve· 
riJir • 

S - ilHlui 18 2 tef .• 935 
g-6nü Hat 15 de erzincaada 
tümen 11bnalma komiıyonan 
da yapılacakbr • 2 - 4 

Ot ve Yonca 
eksiltmesi 
Süel sattnalma 
Komisyonundan 

1 - Etziacan ıarnizona 
kıtat Ye müt sseaat bayvaaıy• . 
ta ihtiyacı olan 779400 kilo 
kura ot ve kuru yonc• kapal1 
zarfla eksiltmeye konulmut 
iaede ibıle ıilaünde talip çık· 
madıiıadan 2490 Hyı\ı arlir 
ma ye •kıiltme kanununun 
4o ncı maddesi mücibince 
açık ekıiltmeye çenilmiıtir • 

2 - kuru otun muhamen 
bedeli 19176 lira ilkteminatı 
1438 lira Ye 2o kurut kuru 
yoocanın muhammen bedeli 
24573 lira ilk temiastı 1617 
97,S karuıdur . 

3 - ıartaam~ıi erzincan 
da tiim~a 11bnalma komiıyo 
nundan Yerilir . 

4 - ihaleıi karo ot 25· 2 
t~trin 935 ıüaü Hat 1 S de 
Ye koru yonca ıaat 16 da 
tllmen ıabnalma komiıyonan 

da 1apılacakt11 • J - 4 

3 Sayfa 
- ===== ::ı::cs:: 

Odun 
eksiltmesi 

Siiel satınalma 
komisyonundan 

1 - Erz.inca.n ıarnizoaa 
kıtal ye mül!11°11tı ihtiyacı 
için kıpah ekıiltmaye konul • 
muş olan iki milyon neı yiiı 
bin kilo oduna talip çıkma • 
dıiındaa luhl ve müessuele -
rin ihtiyaclart olan odun altı 
yüz kark dört bin Ye beş bin 
ve befYÜZ ıek1en bin ve vedi 
yü% yetmiı alb bin k.ilo\u\t ol· 
mak üzere dört kııma ayrd 
mııdır • 

2 - iki milyoa beıyüz 
bin kilo odunun muhammen 
bedeli sekıen yedi bia beuüz 
lira llk teminatı altı bia bet • 
yüz altmıt üç li radir . 

3 - Altı yüz kırk d&rt 
bin kiloluk kısmıa muhammen 
bedeli yirmi ikib n beşyüz kark 
lira ilk teminatı bin alt• yüz 
do1'san bir lirad1r · 

4 - Beş yüz bin kiloluk 
kısmınla mqbımmeu bedeli 
on yedi bin bef yü .~ lira ilk 
teminata bin liçyllz oa üç lira 
dır . 

S - Bet yuz ıekıen bin 
kaloluk kıım1n1a1a muhammen 
bedeli 203~0 lira ilk teminab 
1523 liradır . 

6 - yedi yüz yetmif alta 
bia kiloluk ~ıımının müham 
mea bede 20160 lira ilk te 
minatı 2037 liradır . 

7 - ihaleıi 18 2 teırin-935 
pe•te•be ıtiaü saat 10 da 
tüme• Htınaima komiıyona11 
da pazarhkla yapılacaktır . 

8 - tartnı meıini görmek 
iıteyenler Err.inc•D tümen ıa. 
al. ko. da her gün ıöre bile· 
cekleri ilin olunur • 2 · - 4 

Saman 
eksiltmesi 
Süel satınalma 
komisyonundan 

1 Erıiacan iarnizoaa kıta 
at ye miie11eaat hayvanatı ih-
tiyacı için 637925 kilo Hman 
kapalı ıarfla eksiltıneye konul 
muı i1ede ihale ıününde ta • 
lip çıkmadıfından '2490 Hyıh 
artırma Ye ekıiltme kanuna 
nun 40 nci m•ddeai miici '>in 
açık ekıiltmeye çıkanlmııbr . 

2 - mubam·meıa bed~li 
9568 lira 87 ,5 koruıtur • 

3 - ilk. temiaab 717 lira 
67 karuıtur . 

4 - ıartnameıi erzincan 
da tiimen aatınalma komiıyo 
nundan Yerilir • 

5 - ihaleıl 25 2 tef rİD 9~5 
ıünü ıaat 1 O da tümen ıabn· 
alma komiıyonunda yapıla • 
cıktar 2 - 4 
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( Gazeteler arasında ) 

Akşam - Belediye ekmek 
meselesini b.alletmek için .... 

Yeaiyol - Ne aöyliyorsun a 
ukadaı : ekmek meıeleıi vle 
belediyenin ne alakası Tar, 
bizim gördüğümüıe ıöre ek -
meiin amili de, amiri JJe ek· 
mekcilerdir! 

A. - Belediye bu fünlcr· 
de ıehrin ağaçlarını budatm1 • 
ya baılıyacak ...• 

Y. - Şu ıözleri iıitir.ce• 
insanın « gerçekten ıu bizim 
belediye gibi akıllı , ıeleceii 

iyi ıörür bir belediye yokmuş » 

diyeceği geliyor : Ne dikici -
dir ı ne de keıici r 

A . - Kolera mikrobu .. 
Y. - Vallahi bilmem tah 

liyei raporJar.Da göre ıu bizim 
malôm ve mahut deiirmende-
re müleYveıatuun bir damla • 
sında birkaç yüzbin mikrop 
yaııyormuı ama, cinsleri, ci .. 
billiyetteri ne imiı, içlerinde 
aenin dediiia de varmıymış, 
yokmuymuı, bu cibetler pek 
malumumuz değil. Durup du • 
rurken Yar, deyip de fÜnaha 
a-iremeyiz doğrusu r 

Kurun - Suikastcılar 100 
den fazla imişler ••• 

Y eniyol - Ne olursa ol • 
ıunlar, ~ sonuç itibariyle 18 
milyonun demir yumruiu al -
.tındadırlar ! 

Kurun - F •ıiıtleria ytl -
dönümü .. 

Yeniyol - Habeılilere kar 
ıı yapılacak büyük, pek bü .. 
yük bir taarruzla teıit edile -
cekti ama . neden ıuı puı 
ieçti hali anlayamadık anJaıi· 
lan ondördüncü yıldônümünde 
olacaktır bu taarruz f 

Zaman - Söylesem teıiri 
yok, auHam 2önül razı deiil •• 

Y eniyol - Galiba r•zelle-
ria demode olduiu11u duy • 
madın l 

Zaman - Alman, logiliz 
ıiiiblanma yarııı baıhyor ..• 

Y eniyol - Öyleyse ıünün 
birif"d~ 1eyreyle aen g-ümbü • 
ti7ü 1 

Zaman = Yunaaistanda 
teykifter .... 1 

Y eniyol - Ardı arası gel 
mez arbk ! 

•• 

imperatoru 
kervanı ... 
Adisababa 6 - Y•mur 

mevıiminde yık ılan köprüler 
imperator de11eye gelmeden 
e•vel tamır edilecektir tamır 
iş inde kullanılan leTa:umıoı 
yüklü bulunduğu 20 kamyon 
bu ıün desaeye hareket ede 
cektir . İmparatorun kervanı 
eruk le.,az.ımı Ye para yüklü 
500 katırdan mufekkep ola-
caktır • öğrenildiğ'ine göre 
oıaden cephesinde kuv .. etli 
mevki almıt olan habeş ordu· 
ıu İtalyanların mübtemel bir 
taarruzuna karşı 2elmeğe ha -
urdır. 

italya asker 
ve uçak 
sevkediyor ! 

Napoli 5 - 1072 nefer 
86 a11bay ile tanklar bombar · 
dımao ve keşif uçakları ve 
bir obuı topu bataryası yük 
lenmiş olan Atlanta gemiıi 

dün doğu Afrikas1na hareket 
etmi•tir. Banizia ve llguria 
gemileri : de burün hareket 
edeceklerdir. Bu remiler gene 
ral Terruzzinin kumandaaı al 
tında bulunan 3200 nefer Ye 
100 bombardıman uçağı yük· 
lemiılerdir. 

.. /' . ,,- ·- 4'-.::., . . • 

Taraçları, 
Dıvarları, 
Sarnıçları, 
$u sızdıran, 
Rutubet 

Yapan 
Ev Sahiplerine : 

Sı:ıınbların durulması, ru • 
tubetin yok edilmesi için son 
tertiplerle Ye teminatlı olarak 
tamir ve yeniden inıa edilir 

lıteyealer: 

Kırali zade 
Hasa na 

Alaracaat etmelidirler. 

Dikkat "1Sl 
Kirahk ve satıllk hane 

Orta hisarda çifte hamamı yalr1nında 28 numaralı ha 
ne kiralık ve sattJıkbr talip olanlar orta hisarda kahveci 
Jl•J Şi'uüye muracaat etmelidirler . 1 - 5 ' , 

Dünya sUah 
fabrikaları 
hep habeşis 
tana döndü! 

Adiıababa 6 - Habeıiı· 

tan lehine olarak Ambargo~ 

n un kaldırılması üzerine bu-
raya ÖDl!mli mıktarda silitı 

Ye cepane 2elmeei beklen· 
mektedır . Hükümet daireleri 
her gün türlü silah fabrikala-
rından tekUfler aJmr.ktadır 

telsiz telgraf ishsyan-
lar1nıa çoialtalmaaı için iımar 
lanmış olan ley.azımında gel. 
meai peklenmektedir . 

Zayi taksdikname 
25 - 2 - 931 tarihinde 

T rabz.on orta ticaret mektebi 
ricrincri •ırufından ald•lım • 
25 numaralı ta•diknamemi 
zayi ettim. yeni•ini a/acafım 
elan z.ayı ta•diknamenin hült. 
mri olmadığını ilan eylerim. 

Pı yale ofullarından 
Zeyyat 

İLAN 
Trab%oD asliye hukuk ba 

kimliğinden : 
Tr.ahzonun tekfur çavır 

mahallP~·nrle oturan mabmut 
kızı ~e yozgatlı hüıeyin karısı 
nesibeniu müddaleyh kocası 
yozgat viliyetiain sorgun ka 
z.aaına baih kemballi kariye 
ıinden siyah oğ'Jutoförhüsey'n 
aleyhine trab:zon hukuk mah-
kemesinde ikame eyledi~i bo 
ıanma daTaaınıa cari mubake 
meıinde müddaleyh hôıP-yİn 
namına teblii için yo:zgat mah 
kemuine rönderilen da .. etaa 
me gösterilen adresde bu nam 
da kimse olmadığı ve taıra • 
da da bu kariye halkından 
aijıeyia adile biri bulunmadığı 
beyaaile hila teblii iade edil 
mit Te ikametkih1 meçhul 
olan mümaileyh hüıeyia hak 
kında da.,etnamenia ilanen 
tebliiine karar Yerilmit ve yir 
mi fÜD müddet tayin edilmiı 
Ye muhakemeaide 9 12 935 
pazartesi aaat one talik kalın 
auı olduğundan mumaileyh 
hüıeyinia yevmi me:z~ ur ve 
ıaatta trabzon hukuk mabke· 
meıine gelmuı akıi takdirde 
iıyabea muhakemuiDİo bakı· 
lac•i• teblii makamına kıim 
olmak üzere gazete ilede i lin 
olunur • 

KA5E 
..ısı..t 

NEDKALMiNA 

.L::...sk:e:ri lıastar.ı.esi 
• 

k:ı.ılak: r.cı. ü tehassısı 

Hastalarır:ıı Semerciler başında Halk 
eczanesı üstündelri muayene evinde 

kabul ve tedavi ~der . . 

• • _ · • .;;_ ·" v , •• , : : • 




