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:Seled.i:y-e 
~eclisine 

Her toplantı yopt.ııınıstl11, 
bilinis lıi, otas bin lıiıinin 
•isl•ride •isd• t.opl1111ı1or, 

büt.iin hir ıelair laallcın•• 
arnacilarmı ayantlırıyor•anas. 

Günler ••lip ••fi> or , lıona· 
fayor•anazt , dalll17or•a1!Ut 
lalcat. /ıer/c•• 11öriiyor Jıi, 
)'İne Hlci 1.11• _ ••ili •amam, 
laiç bir ı•Y tleliımiyor , bela-
lenen iıl•rin IHf birı yapıtını 
)'or , daraınama.a n•)'d••• 
yine otlar. , nolıaanlarımıztın 

laif biri y•r•n• ••t.irilm•111i1tır: 
Yin• ıelaır ••••~"tar, olca 

dar aöm ••çtiiı J.ıılde, Ata· 
tar• laeylıelinin lıaralmaaı 

)'olanda )'in• cıtldil •ir t•ı•b 
baiı yolıtar , lıoca ı•lair h•r 
pn bir parf" dalaa İfİlld•n 
f ıkılmaa bır inıaat periıon· 
tııı İfinde b•rluıt. olup llİd•r
.. n plan iıiıain aöu bile İfİ. 
nistle •••• 

Daram cuidiitlır, ıalıa)'a, 
ayaallıfa laıç toluımmtııü yolc 
tar. Halle , malaailel.,de ay· 
larcıan, yallardan beri aa .. .-. 
lalıtan bırıbirini lcırı,or, d••· 
rımin fOCUldarı, llöyıai, lcentli, 
ıehirlı nep ~ bir a.,adan H 

t.optan uıa önd,,rin la•)'lıelıııi 

iati1or , planaız.iılı )'ıiaıinde• 
ı•hır 11• ı•lairltı berab•r )'•· 
r111lıi b•1•d9• bıilf•l•r i de 
laarop olap •itliyor ! 

Hani , •• meHle.İ İfİn 
ciddil bir t.•ı•obüHI• alana· 
ca•, par/un orl••ına Atatıirlı 
h•)'lı•li luıralaca•, ıelair pla· 
nı malaalclcalı ::: )'aplırılo.ca/ı , 
f &rlnlar fare yaoaaı 0111111/ı

lan lcartarılocalı, yenıtlen ~ti 
pılan fırınl•rı• oaatai ı••il· 
de 1apılma•ın11 maaaade •tlil 
miyecelc, laif olmoz.•a laam•m 
larda lıntlılc lıabala )'alıtır•l 

nu,,acalı o• Jalatı laat.ırımıstla 
lıalmı)'an bir fOlı ı•)'l•r Y•· 
pıllacalıtı • Nifİn laif biri 
yopılmatlı banların oe alisi•· 
riniz. )'erin• ••tirilm•J'•C•lı· 
diy•• nifİn oertlinis o lıtırar 
ları ? 1 

Ne1•• olan altla , .sararın 
raerHincien tlönülü • ı lıtJr •a· 
yılır • iıte 11•n• toplantılar 
JIGpıyoraanaz. , Hallcın 16zti 
)'İne ıiz.e ldilıilmiıtir , ıelin 
lıararlarınız.ın aa/aibi , ıöz.le
riniain eri olun , ha Hf•r ti• 
••rmayın 6a amaciları •..• 

Ha/ılıt1 hürmet etlin, laalı• 
iın •Hi, halkın auitlir I 

B••ir Süküti BE.KER 

Türkiye - Sovyet Rusya 
arasındaki do.stluk muahedesi 

on sene daha uzatıldı ..• 
Aakara 7 - Ba akta• 

allat 17. J S de .. dtt bakanlıiın· 
da B. Tevfik Rlftii Araı ile 
aoı1atiat SoYyet ,camariyetleri 
biıliii l.iytik el~iıi 8. Karahan 
aruuHla ~ 11 biıiaci kinaa 
t9ı5 tarihinde P•riate imza • 
laamıı ola• doıtJak Ye bita • 
raflak •aabedeaam~aile 17 
biriaci lriaaaa 1929 tarihli 
protokolaa Ye yedi mart 19J/ 
tarilali deniz aalaımaıınıa oa 
aeae •lddetle uablmaaı bak 
luada bir protekel i•za edil· 
miıclir. Ba Jeai temdid belıe 
aiaİll ıa1ri reamij terclmeai 
aıaiıdadar : 

Protokol iki •ealeket •il 
aaaebetler1ai 1i•cli7e kabar 
ba derece •••affalu1die taa 
zi• etmit olaa büyük cloıtlak 
•• itimacl biıleriadea miilbem 
olarak b11 mlinuebetleria Ar· 
ıial-1 ıiy&1alaraa eıHıaı 
t91kil etlea laanı 1ollaraada 
•alaafau Ye tereldıiaiae ha • 
di• baflaca •••bede Ye aa • 

lqmalana ka•Yetleacliril•ui 
arzaıqyle hareket edea 1011a 
liıt Sewyet camariyetleri birli 
ii bDkü•eti ile TirkiJe ca • 
•ariyeti lıikfimeti oayedi 
birinci ki11aa 1925 ye oayedi 
biriaci lriaaa 929 tarilaleriade 
imza edilmiı ye otu ilkteıria 
931 taribli protokolla her iki 
ıi tekrar meriyete koaalmaı 
olan doıtlak Ye bitaraflık ••-
ieım 111 ile temdid protokola· 
naa •• yedi mart 931 de imza 
edilmiı olaa deniz protokola· 
aaa baıiindea itibarea 1edi 
ikinti teıri 945 tarilaiae ka • 
dar on ıeae mlcidetle aabl· 
••••• temia için bir taraf • 
tan Tiirki1e ca•uriyeti cLı 
bakaaı dok or 1 eyfik R&ıtl 

Ara• Ye diier tuaftu ıoıya· 
liat So•ıet ca•ariyetleri ltirli 
ii. blyik eltili BaJ Len 
Karabam ta1ıa etmiılerdir. 
Ba protokol taıdik •dilecek 

- Ari••• ikinci ••yltıtla-

Rus bayramı ankarada 
kutlulardı 

Aakara 7 - SoYyet Raı 
alaıal baJJamı olaa ilkteırin 
ilıtilaliaia 18 i11ci Jal döati•i 
Aakarada blylk tisrealea 
katlalaamaı Ye lıaa aeaeki kat 
lama töreni laer alaada iae· 
m.1 çok bii71ik Tirk Sev7et 
Raı doıtluk muabedeleriaia 
oa 1eae miiddetle azatdma•n 
ela• dolaya &ir kat daha rey. 
aak alm1tbr ba rece donan· 
•ı balana• ISoYyet Raı bl-
1ik elçiliiinde _ b&16k bir ıa · 
Yare Yerilmiıtir. ba ıaYarede 

An karnın~ diplo•abk .-;&;::ı 
Ye kiUtlrel..# ceYeDleriaia'l bl 
tla &releri balaamaı Ye ı•ç 
Takta kadu SoYyet lıal7lk 
elçiai B. Karabanıa nazak mi 
.. fir ••Yerliii ıayeıinde çok 
bet •akıt ıeçirilm:ıtir daYet-
liler armaıada kamatay batka 
aıAbdalhaJik Re•cl• baıbakaa 
lımet la6aii dıt iıled b•ıka· 
Dl Ye bitin bakaaJar ıayle•· 
lar d11 itleri bakaalıia ile 
diier devlet mae11eaelerinia 
ylkaek memarlaT1 ıazeteciler 
balaamakta icli • 

-
TQrkiye - Rusya 

Ankara 7 - Araialaıal 
laava federaıyoaa daaroviaik 
de yaptıtı bir toplantıda Soy 
1et Raı1•11 da federaayoaa 
kabal et•itti ba mllaaıebetle r. laaYa karama tarafıadaa 
ıiaderilen •eld•ba Sowyet 
1011aliat camari1eti ittWdi 
aerkeı aerkalaba tarefJacf oa 
veril•• karıılık ıadur : Bay 
Faat Balca Tlrk laaYa karama 
bıık••· • 

SaJI• 1.ıtkaa. SeY1et •Ol· 
ralllt cı•llfi1•ti ittilaa.U ••· 

kez Aerlualabanaa Arıialual 
baYaafederaı1o•aaa!kablllaal 
bildiren aazik mekta ba•u 
içia Jlrekdc~ teteldılrlrri•izi 
ıaaar11 bayacdık ••la•ııada 
ba el ele çalıımaaıa haYaeıhk 
ıoa1eteleri araııadalri batlan 
••ilamlaıbr••ia çalııacata•ı 
amarız en deria ıa11danmı -
zan kabaltlnl clileri& Sayıa 
baıkan 
011oa•iaclaim merkeı Aero· 
kaJ6ba fU baıkuu 

DEITCH 

itaıyanlar yine 
makalleyi 
işgal etti ! . 

Aımara 9 - AJmaa ba • 
ber alma Buroıuaan 6%el 
aytarıadaa : M.ıkaUe bu ıa • 
l.alı Hat dokazda makaYemet 
ıiz olarak italyan kıtaata tara 
fandaa itı•l eddmitdir. 

B. ismsil asat 
Kartl•ı iranın Anlıartı 

biıyıi• el~ilili baıluitiplitin -
tle11 ı•larimia lıonaoloılata • 
na t.ayin olunan bay iamail 
Aaal ıolarandan balam yo .. 
layle ••lmiı, yeni öt.inleri 
ne ôaılamııtır. ş,.ir oe eclip 
olan o• Tarla ue Iran dille • 
rintle e•erleri bulanan iamail 
Aao.I l ••n•l harpte atlana 
ionaoloıa itli. Memlelıeıimi· 

•tle iyi ıanıımıı bir ıalaai • 
yettir laoı••ltiin deria . 

Bay Byadar 
Deierli bankac.larımızdu 

Ka11 ıiraat baakııı •ekdi 
ı.;mprimiı Ali Ha1dar bir 
laafta iziali olarak ıelarimize 
1elmi1clir. 

Gelen Giden 
Iran Konsolosları 
Birkaç yddaa beri ıebri

•izde doıt iraaın konıoloıa 
olarak balana• Ye •••ariyeti 
iJi bar 1eapati içinde yıpa11 
llela•et haa fabimi merkezde 
hariciye bakıalai\aa tayia 
edilmiı oldotaiuadaa Erıaram 
Trabzon 10Juyle Tahrana 
hareket etmiıtar • 

Arzı veda 
Trabxoaa• laf Ye aezib 

•llıitiade ıeçirmiı oldaiam 
bet 1eaelik memari1etim •• • 
aa11acla reı .. i devairdeki ta· 
aıdık doıtlar Ye trabzonua 
ıeYimli ballwadaa ber zaman 
ılrmif o)daia~ 1evıi Ye aa1 
,.,. biç bir H••n U "l Utmıya· 

cajam b• beaim icin ebedi 
Mr laatire olarak kalıcakbr . 

V akbmıa darbiı dol•jiıile 
ltareketi• zamaaaada kendi 
lerih~ bizzat ıörtltemediii• 
tlen öıiir diler •• ctlmle1e 
arza •eda ederim . 

Trabsoa lrala Koaaoloıa 
il. FAHİMİ 

Kedilerden kan alma 
Newyork 8 - Ba1tarları 

7eai bir kıa alma metodu 
keıfetmiılerdir kea kedilerin 
kalbinden dotrad•a ~oiraya 
•• aC1111 alıa•aktapar. 
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2 Sayfa 

i~ler 

Çalışan 
az 1 

Oğluma 

Daha n"' ismi ne de ci. m\ 
var olan aana, dereyi görme· 
den p çalan sıyay rak ö ~,"t 
ler vermeye başlamı , hay t· 
ta D\llvaffak ol bilmen ıçan 
elim den geldjj'i, gücümün yet 
tiği kadar çalışacağımı v d 
etmiıdim. işte bu söz ,,e şim· 
didtn benimsediiim bab lık 
yakiimü bugün de bir ıeyler 
yazraıma, ,.bazı • vsiyeleıde 
bulı:nmama sebep oldu. 

Geçenlerde tatlı oldııia 
katlar da acıd1r dediğim ha 
yatda mııYdf k olm k da sıı· 

nıldıiı ve ıörüldüğü kadar 
önemıiz ve kolay bir şey de 
ğildir. Onu kazanmak, refaha 
kaYiJfabilm k için du m dan 
çab~aıak, dinlen med .. n uğr f 
mak ierckdir .. 

Çahıan daima k zanır . • 
Dana değil iıleyeo nesne in 
değ 'ri önemi vardır. Ve u • 
nuıı İJindir ki muvaff kiyet 
bu bir tek kelimede gız i ir. 
Hem fUDD bir kanun, bır düı 
tur ola12k bellemeh Ye u ut-
mamalııın ki çıka gelen her 
refatı 'ye her saadet tunç bir 
azım, çelik bir irade)le kcırJş · 
mıı çabımaların, ne olursa ol· 
ıun yılmayan, dönmeyen uğ -
raıcıalarıa armağ nıd1r ... Fa 
-"at şunu da bilmeHı:n ki bu 
ıai ak .bir kalbın mahıalu 
oimrdı, temiz bir arzu ve haı 
bir ıatek yolunda hare omalı· 
dır. Yoksa öyle bir ııile yer, 
öyle bir f11tıaaya tutulursun 
ki ımtan akıbetten ıeui hıç 
.bir k.uvvtt kurtaramaz ..• 

işte yanum . Muvaffak 
olmak için daıma çalış. yal • 
niz deciiim .. i'ıbi temiz bir 
biı, pik bir heytcan, ak bir 
ae•gi1le uiraş.. her an için 
aazık ve terbıyeli ol.. B şka 
1111a zarar verecek her h Dil 
bir işe ıenin menfaat&ne olsa-
da ti atma.. Eyı tabi tlı er 
ıözlü oJ ; Herkese sevdir 
kendini. Ve ç.ekmme atıl. gö· 
recekıın kı ozaman refah ıe· 
nin gönenç ıenın hay t senin 
olacııkdır .. 

HALiT MUZAFFER 

• 
ıcıra ve i 1 . 

rı 

hey . 
1 

Ankara 7 =- icra vekilleri 
heyeti Buıün B şbak n ismet 
hı ör Üt?Üc reisliği ıtıada top· 
lanarak muhtelif ivler üıerin
de g6rüımelerde bulunmuı ve 
b• itlere aıt karazlar 'ermiştir. 

ıskend rye 7 -
manevraJar ) pm uz 
ça ıng ı z ha p gem oı 

1 1 
homa B - ıt ) 

taarruza ge~tı 1 ı lı r 

IYOL) 

-
• • 

n ıs raklle • 
r ı} tdt;n 4 ) par-

a e et eJm ~ur 

1er ma aHeı1e o.o udu • L· o o 
tığre cephesı <le bu uıı n o.yt ı ı 
hareketın süei outmı çok. huyu 
rı) or • 
r-1 y y .,. 

Var~o\ a 7 1 cart t n g ıta ya}a her türlü 
kredı açmak.tan ç nmak. 1az1m geld1gın1 tcaretı 
odalarına hatıriatmı~tu. 

b k r r ill •••• 
Adısabaha 7 ~ n or · j Dbl 

beş otorıtel rının ı<ld a a goıe h 
celeyın m kaHe) ı ı~ga ~tnıch.te gunduzunde ıtaJ. 
yan hava huciıwlarıuo .. rı. kurlu mak ıçın haşart
maktadırlar . 

Roma 
ıngt1ızce tabırler 

kaıdırıJac k ! 
homa 7 ~ ıtalya ile 

zecrı tedbır1er tath k 
eden memleketler ara -
e1nda her turlu spor 
münastbetleri yasa ed 
ılmışdır f ş•tst pa tıst 
geIAe1 ~ekreteıı biıtun 

spor te~kdatlarının ıdu.
re heyetlerını çagırarak 
bu hafta parıste yapıla
cak avrupa h 1ter ~am;:
y onluk musabaka1arına 
gırmt!me1erını bı1dırmiş 

tir keza diıncttn her ı 

. . 
iŞ 1 

Ankara 7 C.1:1. 
Partısı g ll)Oll kuıulu 

-9J;) p ş be gü 
nu top a a a p rtı li• 
1eı ı h .b..k rıda görüşme 
lerd uJunILu~tur. 

ta ) L 

su 

k şul r 
lı t · ı g ızcc 

rl r kaldınlmı~tır ~ 

oi or ? ! 
güç_leşm · ş!. 

-rl U.u 
alanmahtadır 

/ar Ofmgı o u vasında balu 
n n dankclı kolu makalleye 

o a yuriıy n kuovE ti , in 
do ah.lamasında İşftfade ede-
rrk bor.ılorın hattına er;,mek 

h reketini çobuk-
tır akt dır . 

-Baş tarafı birde-
ve mus ddak suretleri taati 
edılir eJıJmez eriyete gıre -
cektır. Bu protokol müddetin 
hıtamı d D veyaaonu takibe-
decek temdid müddetlerinin 
sonu d n altı y evvel akit • 
ler eıı bırı t rcı.fiodan ihbar -
name ile fesih edileceği bild 
rılmcmı olursa ikışer senelik 
zımni te ditlerle uutda -
c lıteHr. 

Aokorc:ıda yedi ilk kanun 
93) tarıhınde ıki nuaba cı.la -
r k tanzam eaiımiştir humüna 
scbetlc b y L. Karahan Sov-
yetler barhğ& oış koaıiıcri bay 
L1lvmoffa •ıagıdaki teJırafı 

çekm şlerdır Türkiye - Sov· 
yet do Uu muahedeıinin on 
sene teıı:ıdidiae dair prc,toko· 
lun imza& nı büyük bır mem -
nıuıiyeUe ıze bildiriyoruz b 
muahede geçen on ıeae zar 
f,uda gıttıkce kuvvetlenmi 
ve ıkı memleket miUetleriai 
menf atlara ve dünya ıulhu 
da.- ıı ıçıo en kuvvetli bil\' za 
m n teş :\İi etmit olan ıamimi 
mun sc etleıimızın eıı esaıh 

bar vesıkastdır bu müoaıebet 
le ıkı memleketi biribirin 
bsglıyaa münasebetleri teai 
hususand ekselinaıntzın oy 
n dıi• çok müeaair rolu zik • 
relmeden geçemeyiz. diier 
t r f t n bu meaud ha beri 
vermekle duyduiumuz meser-
ret Sovyetler bırli{cinin mılıii 

b )'ramı güDÜDe teıadVf etti • 
ifınacıı dolayı bır kat dnh 
artm tır lu mün sebetle de 
ckseliı:ııınııa Sovyet hükume· 
tı ıle Sovyet mılletlerine ca 
h r retlı temeoılerimizi arze • 
de iz. 

T R ARAS 
L. KARAHAN 



-ade yag 
eksil me i 
Süel sattnalma 
komisyonundan 

1 - Erzincan garnixor u 
kıtaat ve müessesat ihtıyaca 
olan 20250 kiıo sade yaf? n 
i_bale gününde t lip çıkmadı 
gında 2490 s yılı arbtm 'e 
ekailtıne k DUDUDUD 40 nci 
maddesi mücibmce açık eksilt 
mey,. çevrilmişdir . 

2 - Mub mmen bedeH 
12656 lira: 2s kuruş ilk telt'i -
natı 949 Jira 22 kuruı . 

3 - şartnameler Erzincliln 
d• t&men satanaJma komısyo 
Dundan Yerilir . 

4 - ihalesi 23 2kinun 935 
2'Ünü Hat 11 de tümen s ttn 
alına ko'Diıyonunda yapılacak 
tır. 3 _ 4 

Un ksiltmesi 
Süel satınalma 
komisyonundan 

1 = Erz'nc:an garcizoou 
kıtat ve müeasat ıbtıyacı olaa 
540000 kılo un kapalı olarak 
ilin edılmiş ııede ıhale rünün 
de talıp çıkmadıfıından 2490 
aayılı arhrma ~e elırs itme ka-
nununun 4o ncı maddesi mü 
cibince açık ekııltmeye çeYril 
mittir • 

2 - Muhammen bedeli 
7o2oo liradır . 

J · -.. ilk teminata 4760 li-
radJr • 

4 - tartnamesi tümen 
aatınalma komiıyonundc;n ve-
rilir • 

S - ih»lesi 18 2 teı. -935 
günü saat 15 de erzincaada 
tümen Hhnalma komiıyonun 
da yapılacaktır . 3 - 4 

Koyun eti 
eksiltmesi 
Süel satınaJma 
komısyonundan 

1 - Erz.iocan Hkeri orta 
lbektep ve hf stane ihtiyacı 
İçin 33000 kilo koyun eti 
22 2.tetrin= 935 ıünü aaat 
IS de ibal edilmek üzere 
tümen ıdınaJma komi•yonun· 
da kapalı ekıiltmeye konoJ 
llıuıtur . 

2 - Tahmin bedeli 8580 
llcira ilk teminata 643 lira 50 
uruıtur . 

3 - Şartnameler erzıncaa 
da tümen aatıualma komisyo . 
bundan bıli bedel Yerılır • 

4 - iıteldilerin 2490 ıa 
Yılı utarma ve eksiltme kanu 
~Uaun 32,33,34 inci maddele 
rııae · t' ıı uıaden ve.s kalarile be-
'•ber teklif uıektublarını tan 
:~111 ederek ih le ıaabadan 
ır ••at ev•el tümen sabaıl· 

•• ko · · b lllııyonuna vermıı u un 
Dlıları Hia olunur _,_4 

(YENIY0l) 

Odun 
eksıltmesi 

Siiel sahnalma 
komisvonundan 

.1 

1 - E zi can garnizonu 
kıt t ve müusıosatt ihtiyacı 
için kap ı. eksıltmaye l·o ul • 
muş olan iki milyon beş yüz 
biu kilo oduna tal p çıkma • 
dığ nd n kctı. ve müessrıele -
rin ıbtiyacl rı olan odun altı 

yüz kırk dört bin ve beş bin 
ve b~şyüz seksen bin ve vedi 
yüz yetmiı altı bin kiloluk ol-
mak. üzere dört kııma ayrd 
mışdır • 

2 - iki milyon beşyüz 
bin kilo odunun muhammen 
bedcH seksen yedi bin beşyüz 
li.rıı llk teminatı altı bia bet -
yüz altmış üç liradır . 

3 - Altı yüz kırk dört 
bin kiloluk kısmın mubamm~n 
bedeli ) irmi ıkib o beşyüz kı k 
lıra ilk temınab bin ait' yüz 
doksan bır lirad1r · 

4 - Beş yüz bin kiloluk 
kısmıoıD mqhaınmen bedeli 
on yedi bin beı yü: lira ilk 
teminatı bin üçyüz oa üç lira 
dır • 

5 - Bet yoz seksen bin 
kdo!uk kıımınının muhammen 
bedeli 203QO lira ilk teminata 
1523 liradır • 

6 - yedi yüz yetmiş alta 
bin kiloluk kısmının mübam 
mea bede :lO 160 lira ilk te 
minata 2037 liradır . 

7 - ihaleıi 18 2 teırin 935 
perıcmbe &üoü saat ıO da 
tümen aatınaima komisyonun 
da paurlıkla yıpılacakbr • 

8 - tartnametiui görmek 
isteyenler Erzincan tümea H. 
al. ko. da her gün ıöre biJe 
cekleri itin olunur • j . 4 

Taraçları, 
Dıvarları, 
Sarnıçları, 
~u sızdıran, 
Rutubet 

Yapan 
Ev Sahiplerine : 
Sızıatlların duıulmıısı, ru • 

tubetnı yok edilmesi için son 
tertiplerJe ve teminatlı olarak 
tamir ve yeniden intıı ecıılir 

isteyenler: 

Kırali zade 
Hasa na 

Yar caat etmelidirler. 

·. ·~ .. ;'(.~··,tr . .ı;. ,...,~"'i'l' 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime· ~~~ ..... 

ferin üzerinde halisliğini tekeffül 

eden EB l'rı a r k a s ı n ı a r a y ı n ı z. 

r ·.''. . l!!i: • ,· ·'I>!~ .... , >of 
• • "t1"' • .ı.;~· , • . ·a!/·ı..- ~" .• 

Necmettin .zcanll 
~ ske:ri h.a.stax:ı..e=i 

kulak r.t:l. ü teh.assısı 

Hastalanın St>merciler başında Halk 
eczanesı üstündeki muayene evinde 

kabul ve tedavi .-der .. 

• • ;,·~ .. '"";-- .:' • • 1 

.. .._ ~ 

Dıkkat ''Te'l 
Kirahk v ~ satıllk hane 

• 

-

Orta hjurda çifte b mamı yakınında 28 1tomaraJı ha 
ne kiralık ve satalı ktır talip olıDlar oı ta his. rda kahveci 
Bay Şükrüye maracaat etmelidirler 3 - 5 

• , 
G yri menkul icar temdidi 

Mahallesi 
Esvak 

ıok ğı 
yalı hanı 

nevı m "o bir ı. i. T 
2 gözlü ma 9 9o E. 

• 
,, 

kazanc lar 

i~za tevhidea 10 
mağaza 

• 
11 
85 

4o 
2a 

,. aemercHer ,, 3o2 3o2 
,, S r m~ğazil ,, 331 140 
,, il " 37 80 
,, S1r-a meğazahı 2m2ğazatev !42 143 260 

DEFTERDARLIKTAN 

• M. 
M. 
E· 
M. 
E. 

Yu"arıda evs fı s irest y zılı g yri meokulitın bir ıenelik 
ic rian on gün müddetle temdid edH işıir. tal'p olanlaruı 
yüzde yedi buçuk di ozitolarile hi likte ihale tarihi olan 
15 11.935 cuma günü ıa t 14 de defterdarlıkta toplanacak ko· 
mi•yo11a muracaatlar~ . 
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Habeşliler 
kati harekete 
geçiyorlar! 

Adi•abc.ba 1 - Habeı 

aael hazırlıklarına faalliyede 
d!oam edildi~i bildirilmekte· 
dir T alımda yabancı ülkeler 
den •anıl •elme.i belılenmelı. 
tedir ikinci teırin içind• bazı 
noktaların ;,~ali için önemli 
oe belcide keı•in carpıımalar • • 
•aka aalma•t ihtimal dahilin 
Jedir . 

İLAN 
Trabzc.n icra •emarloi,un 

elan : 
açık artırma ile paraya çevri· 
lecıek rayıi meakulun ne ol • 
claiu . . 
47 Dumrolu tapu mücince fey 
kani iiç oda tahtani dört oda 
bir ma;aıa Ye miiıtemilib H 

ireyi ha•İ bir bap h1tne ile 
48 aoda kayitli üıt kat beı 
oda alt kat bir oda bir mut -
fak ye ahır •e bahçe ve büku 
met konaiına aazir çörekci 
fmnı Ye üç bap maj'aı:a Ye 
müıtemilitı ıaireyi Jaayi bir 
bap hane : 
ıayri menkul•n bulandniu 
meYki mahalle ıokaiı •umara 
S-.rayi atik mahalleainde hane 
tapuaaa eylul 935 tarih Ye 
47 ve 48 aumrolarda kayitli 

takdir olu•aa kıy.met 
47 numrolu h•neaia tama 

mana 400<> lira 48 aumrolu 
hanenin tamiaa 8000 lira kıy 
met takdir edilmiıtir • 
artırmaaıa y•p•lacaiı yer giiD 
ıaat 

Trabıon icra dairesi inünde 
lo-12·93$ sah ı&a~ Hat U -14 

t - iıbu ıayri menkalua 
arbrma ıartnameai 9-Jl 935 
tarihinden itibaren 132 Ng. 
ile trabıoa icra dıiresiaia mu 
ayyea aumarHında berkesia 
rörebihaeai için açıkbr ilan 
da yaııh olaalardaa fazla ma 
lümat almak ııteyenler iıba 
ıartaameye Ye 929 132 doıya 
aumaraıile memuriyetim ize 
maracaat etmelidir • 

2 - artırmaya ittirak içia 
.,akarda yHıb , kıymetin • 
1,5 •İıbetiade pey veya miUi 
bir bankanın teminat mekta 
bu teYdi edilecektir (123) 

3 - ipotek ılibibi alacak 
lılarla direr alakadarları• 
ee irtifak hakeı aabiplerinia 
rıyri meakul üzerindekj hak-
larını buıuaj le f aiı Ye ma1ra 
fa dı ir olan ide,' ialuıaı iıba 
ilan tarihinden itibarea yirmi· 
glia reincle ezrakı müıbiteleri
le birlikte memurıyetimize 
llU.lirmeler! icap ·'ıeder akıi 
la•lde hakları tepa ıiciliJı ıa 

Gayri menkul satış artırması 
Mahallesi 

Tuzlu çelme 
• 
• ,, 
• 
• .. 
• 

ıotlı• 
kemerkaya 
yeni mahalle 

ıokaiı 

Totorak: 

" iıtatiyoı 
kabayanidi 
ayaıtatiyoa 
modoı 
Metropolit 
baci ilya 
kem ter oilu 
adamcı oil• 
merdiYıenli 

ae•i 

221 metre muralıbai arsa 
263 metre murabbai arta 

harap haJte 
harap hane 
•aftiı kiliseai 
laane 

300 metre murabbai arsa 
hane Ye dükkln 
arsa 
barap dükkla 
harap hane 

m. ne kıvmeti T 
L k. 

225 110 M 
207 131 25 M 
212 50 M 
238 100 M 

100 M 
1 ıs 400 Ruı 
179 75 M 
45 46 400 Ruı 

1 20 M 
117 so M 
25 lqo Ermeai 

DEFTERDARLIKTAN 
Yukarıda ciaı Ye enafı aaireai yazıla g•yri •~nkalitin mülkiyetleri peıin pua ile on bet ıt 

müddetle arbrmaya ç1karılmııtır talip olanların • 7,a diboıitolarile birlikte ılaale ta•ibi olall 
21-11·935 perıembe fÜDÜ saat 14 de defterdarlıkta toplanacak komiayona muracaatları t -

Zayi takas 
Şahadetnamesi 

Trabzo& t~kas tetk.ik 
heyetjnpeu almiş oldu-
ğum 29 .. - 8 . 935 tarihli 
yüz büyük sandık ve 
yine 29-8-935 tarihli 
16 büyük sandık yuoıu 
rtaıara ait iki kıta ta-
kas şahadetnamesıni za-
yi eyledığimden ve yeni 
sini alacağımdan es.kile 
riaiıı hikumle.ıi olma-
dığı ilan olunur . 

Tüccardan 
H. ZAHARYADIS 

Zayi mühür 
Maaı tatbik mührümü 

kaybettim. yeaiıiai kazdırdı -
iımdan eskiaiaia hükmü olma 
dıiı ilin eluaur. 

Miite•effa yOzbaşı 
Şiikrii ıevcesi 

Sabire 

bit olmadıkca ıalli bedeliıaia 
paylaıma1ıadaa hariç kabrlar 

4 - göıterilea ıüade 
artırmaya ittirak edealer arbr 
ma ıartnameai•i okumuı Ye 
lüz&mlii maluma:• almıı •• 
buralara temamea kabul etmiı 
ad Ye itibar oluDı.rlar • 

S - tayia edilen zaman 
da gayri meakul iiç defa bai 
rıldıktan ıonra ea çok artıra 
aa ihale ed.Uir ancak artırma 
bedeli mubammea kıymetin 
yüzde yeb»İf beıini bulmaz 
yeya ıatıı iıteyeain alacaiına 
raclıani olaa diier aı:caklılar 
bulunapta bedel baalarıa o 
gayri menkul ile temin edil • 
mit aiacakl~larıaıa mecmuua 
daa faılaya çıkma11a eıa çok 
artıranın taabbiidii baki kal _ 
mak izere artırma onbeı ilİ• 
daha temdit Ye on b~ıinci 
ıüna ayni Hatta yapılacak 

11tlrmada ltedelt 1atıı iıte1e· 

Erimiş sade yağı eksiltmesi 
Süel satmalma komisyonundan 

A- Trabzon alayının 935 1 kanan ayı hoıından gJ 
•eneai ni•an ayı nihayetine kadar ihtiyacı li4500 kilo eritti' 
• uitlyatı alınGc 11ktır . 

8- Şartname,,· /aer pn 'omi•yontia paraıız olarak olıl 
nabilir • 

D- Artırma ek•iltme t1çık ek•iltme ile •atın olınacaktıf• 
E- Maoalt.kat teminat 303 lira 15 lıarvıtur • 
G- lıteklilerin 28-11-935 perıembe pni •aat IS J 

teminatlari!e birlikte halede •atın alma lıomi•yonana mar' 
caatl•rı ilan olanar . ı -...- ~ 

Dünya·nın en büyük 
HARIKASI 

ı. -

YILDIZ • • 

Pek yakında 

Sinemasında! 

nin alacaiına ruchaal olan dı • 
ier alacaklıları• o rayri men 
kul ile temin edilmiı alacak • 
ları mecmuundaa faıli}I çık 
mak ıartile en çek arbraaa 
ihale edilir böyle bir De el 
elde edilemezse illale J"'pıla-

maı ve ı•llt talebi düıer • 
6 - ı•yri menkul keam-

ıi•e ihale ol•nan kimıe der 
bal Yeya Yerilen müblet içinde 
parayı 't'ermezae iiale karara 
feabolunarak kendiıiade• eY 
Yel en yükıek teklifte bulanan 
kimıe arzetmlt oldui• bedel· 
le almai• raı1 olaraa ••• r• 

zı olmaz Yeya buluama11a b' 
••• onbet ıa• middetle ıf 
tırmaya çıkarılıp en çok artı 
rana ihale edilir iki i•,I' 
araaındaki fark ve reçen ,, 
ler için yüzde beıden benP 
olanacak faiz Ye diier zar•' 
lar •Jrtca hükme baçet k•l 
mak ıiıtn memariyetimiJ 
alıcıdaa tabıil olunur ma. fJ 

yakarıda ıöıteril 
10 IZ-935 tarilaiade TrabıO 
icra memarluia oJaınıda ifb 
ill• Ye ı&sıterilen artırdl 
ıartDamesi daireıiacle ıatıl• 
cajı illa olaaur • 




