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Habeş Orduları çevirme hareketinde mi ? 
Habeş uçağı italyan hatları Qzerinde ..... 

Loıaıba ı I - Har6 ••h••ının /aer ~ tM,.W.ilen alrn1111 W.rler t•lı •flPM•Jir H 
~·n•l Jaram latılılnnlla a~•• bir lı•ir efid._İ.llf' Mt•itl tlılfUflir Ahll .. n iCal~anlar fara 
f cntlara .,.aı •tlıltlıfi /aenas t11ay7flll •lm•..U,ıir< e11ealı 6tr ,.,i, ... rine ilıi ilalyan lıolanan 
il•rl•••lıt• ol.,_ llilini1or ilalyG11ları talıi6 ;!ftilıleri 61,e fiıiMl orcfa .. nan ceplacairai 
6.tıya tlotr• ••""" NIİlıa••lıntl• _.;,,.,,..,,.,,, ifal,anl•rm aaauatla ... ..,.,,. ,.. .. , 
.,.,,. 7ft6İll ifi l•h•İn olanan 68,,.ıi bır offlle 7aatlaıt fMnU•n• 1110:11 ol111olltır 
lıllıeltıh ,...,_,,_. 6a 741• laar•••tli rnaoalf. lı •lurlaraa ital7•11lar eritr•y• f•lıilıney• m c 
6ar lıal-.lc,...- 6irİ•İ 15 6in •rıoaritl•n 1'111Nlılı•p dlpr lld luı6., ortla•tl41 ıi111al,,. ıi· 
m•li ıarlı.ı iatilıam•t•n• dofra il•rlemaltetlir • Di,.r ıeralıaa Atll•a6a6a tla waylenditin• 
•lir• H•hcıi•tanın tal. İy••İ ilalyan qrtla/apı 6dnde leh-- pril•m•A •nları cet• /aor,.leri 
d• yıpratmalı o• aroacncn maaaitl oltl•I• v•rlntletle arlıalerut11 alaralı manolıalerini lıe• 
melıtir- Itır /aahı •f fı 6apn f •al ceplt••İntl• İtalyan halları berlntl• 11fDf yapmrf oe 
flilrameıtl6r ital7aıe •falı/arı tla '''il •f•ılar'9• tleoa111 el,,..lıl• 11• ratladılılar-ı 6atan 
laahf laa...ılerin• mıtra()'u ateli açnaalttadarler . 

italyan cenahi tehdit altında ... 
Ad;ıa·ababa 10 Reuter ajansı aytarı bildirjyar Ras eeyvug dedjı ama· 

eh ayelü ve kassanın kumandası altında bulunan 1 habeş kolunun eritre 
deki ıt lyan kuvvetlerinin sag cenahiai tehdin ettigiDe daır buraya gel~n 
haber cephedeki dorumun yeni bir tekilde inkiıaf etmekte o'duğunu gös 
tf'rme teair haber verıldiAine göre 80000 ki§ilik bir ordunu hsıında bulu 
nuı aua erıtre sınırı üzerinpeki setitnehrlııe doğru ilerlemektedir. 

HabeşlUere teslim oluyorlar! 
-·l---· ııım:ı nre eritreli Mkerler kaçmakta 
t111emll bir k.abine baıkanınm kuman 

erle mabıle 1ıölgesinı:JeJmiıln• 
........ -... e ıbeı amlanna 

Plan 
Uray111 en büyük batası 

§Pini pliostz 
bırakmaktır. 

Cemartai 12 /ilıteırin llJ3S 

SAVAŞ 

Daıma 
Kuvv t 1 
ltalya, ~alla•J•t cledıi Di 

J•pb, 16ktea 11çı ldan1le, Jer 
de taalduı •e modena ıiJ 
laaıJI• Habeıl iv b-,nae ı 
chr••i• baıl~dı. tamam o 
fbdlr, ltalyu - Ha ı 
laaclt•tlanada kaa ıö•d Jİ 
16tiılyor. Sıaar boyJanada 
kazı•• ib•ı albacla J•• p 
tatupa Habeı top alan ital • 
JU Y• Habet kaalanyle aa • 
lalup lmua1or.. Ulmlar kara 
••• laip aayaa ital1•, ba 
•le .... eaaa •• aoa karı.rJa I• 
aa dallı lalr•ette kasar et • 
•İJ•• Hab.etiatua oluca 
kanet •• llmyle Jl~eaiyor .• 

Sa••lt danp dararkea, 
aotuas, llti•ato•1a1, hatt• 
al•a11z bir .. kilde, italyaa!a • 
rıa Halteı IUUl'lanaa tecatl • 
ılyle baflatll, aota, llt•a • 
to•, n illa ı61&eriadea '"· 
" top, t~,nlı N 6o1116a ... ,.,.i ılaytdda. Ulular '•· r••-• lalı•lild• •iyaJe 
., .. Uda il•tl• •"• c1 ....... 
hrı ..... lıinallilir 7İr•inci 

_.,.....,,w•'~~ ..-....... .,. • 

vaziyet • • son 
fıaclaa talarip etlU.ittir. Her 
laaJcle flll'n& pJaaa kaJ1ttir ki 
nual telıraflana pı.. pa 
1•1• koeae._ poatalan teıkil 
..... llfblr kOfllCalar ...... 
elli kilH1etre kadar •uafe 
katedi7orlar. Reıal Hallet ce 
yealeriade laabef kanetled -
11111 Eiıtr•J• alaa 1apbkl1rı 
la.tdwacla 111' ltir .. , ........ . 
dili .,, ... , •• ,. ........ , .......... tal,.......,, 
.. .. etuw.n ... lilertl. 
-~ ...... pft ..... .... 
da kablll .. ,.... .. •• 
...,, ., .......... pk -
~ .. ,. ....... •••lda •. ~ .... -·fd- ..... 
..... keaif ~· wlrarqa.•. ..mA 
............... llPlfD ile 
,.. otaJ'kiWI•• .... , .... 

~el• ı•n ktedir llir AcliaaltalNa CaWti -..ı, 

~clila ita O Reı•a yel• llia ao .. fla Ant İlelUilll 
~--· ...... ttma'd• ı ........ w ....... tok 

....... ,... .... " ..... itil ..... ,.... .ut-
~-~.... ıtar tta~ ı •• iblJP" ~·W•n • .._., 

&& ı cepkaaa •• 811 ...._.. Dn•• cenab•da 
- .... , ........ tar f ı• _.._. .. - lata kttlflere 

aa c•t•ı11or ıu Hu a . iadabnali!':C'-'• 1•~· 
CIL,__,._ aeık 11 aJe eiaM t Jp..f lan Uk • ce .. 

11t11"-'-.aaberib dura f y ya .. aitP ~ fleı9k bii 
11ı1r1ı ... claj ıtal7 a pkları tara tle" 1 • 

muhareb lerin 

.... ,,,.,. • ılb ~-· o,..,_. ..._ralı, ..,. ti61 
.. J.ıcler• .,.. ........ falıae 
6ir U. tlaJuı U...11111 olelııa 
1ai, ..,..,. ,,,,,_ 11• Wtaa 
.......... " ...... •il»i 
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Sayfa 2 

i':jle:r 

İLGİ 
VE ÖNEM .. 

OGLUMA 
Şu ilgi, öaem diye talaf • 

fnz. ettiiimiz. ikişer heceli 
dile ve kulai• pek basit 
g~len bir çift ıözüo aadelikle-
Tile biçde luyas kabul etmex 
sonıuı: ve pek deria ku1ret • 
leri vardır. Bu kudret bilbas 
sa ba iki kelimenin birleşme 
sinde aman vermez bir yılın 
( deh,et ) keıbeder. Öyle ki : 
her girdiii bara beyi kişaaeye, 
her doku duğa kaplum!>ağa 
misali nesneyi tayyareyeçevi • 
rir. Fakat unutmamwh ki bu 
yılınlaıan kuvvı;:ti kull na 
bilmek, ona özüa deki eşsiz 

cevheri fışkırtdırabılmek için 
aydın, çelık bir k fa ve yurt 
1aJ, ulusal a<::vgilerin kutsal 
heyecınıyle çırpınan bir yü 
rek itCrekclir. Yok s tıkt~ kı 
değişmiyen mi,skin bir yürek 
her ıeyde ~dırma da geç 
demekdea beıka birıey bece 
remeyen boı, küflü bir kafa 
değil ... 

lıte oğlum 1 Bunu bil ve 
}a belle ki her işde, her ıey· 
de Uıi ve önem ıçrekdir. 

Layık olduğu ilıi 'f'e önem 
den yokıua ( mabrum ) ka • 
l n her banıi bir ıey yerinde 
aaymaia kas;anık ( mahkum ) 
kalır. Şunu bilmeJi ve 'unut 
mamalıııa ki bütün reri kahı 
veya ilerliyememezlikler hu 
bir çift ıözün aalamıal kafa 
ya 1Jidıramamak, o iki keti 
menin ıücünü deierleyeme • 
mezlikdea ~ doi1r veya doi· 
muıdur ... 

Ve nihayet çocuğum anla· 
yan" ıivri 11nek ıax anlama 
yana davul zurna az derler 1 ... 

HALiT MUZAFFER 

Aıı Şaka 

Telg:ra:fla:r ... 
iki hafta, yani on beı gün 

yani yarım a;y önce bir fırtt . 

na , evet ho.tırı •ayılır bir 
f ırtma olmuştu. Kırk ıuka • 
dar eiehtrık direli dü,mü,, 
rehir üç gı;c~ ıu~ranlık itrinde 
kalrr.ıftı • bur un 11ibi bozı 
telgraf direk erinin diıımui, 
telierın kopmaaı yüzünden 
ka~ gündür •a(lır olduk, dün 
)'Oda nel~r olu) or, italyan-
habe, ovaşı ne renk almıı· 
hr , bilmiyoruz . bu gidiıle 
aavoş bıtmeden tel11rof ida· 
re.i de bozuklukları düzelt· 
me iıirıi bitiımiyecck, demek/ 

l'"r bzon Bayları, Bayanları 
- Ba,tarafı birde-

- Hayatınızda en zevk 
ald:gmız ıey nedir ? 

- Sanatlar, bilhaua ne-
ft• aanatlar ve bunlar ar••(n 
da lln aeodiğim re.imdir . 
Bunu o kadar .everimki ha-
yatı ihtiycu;ları temin edilmiı 
bir adam ol•aydım , yegane 
meıkuliyetim reaim yapmak 
olurdu . 

- Mesle~iniz.d~n m~mnun 

mu unu: ? 
- 15 senel. k emek. oe ha 

z.ırlık muha .. alorı olan taba 
bet meslekim ~ile ıüphuiz 

çok alakadarımdır. ancak ih-
tiaa•ima ihtiyaca mukabil 
bir ,,1kilde tatbik mrıho.lli 

bulamadifjtmdan doloyı nİüte 
•İrim . Yani uaziyetiuı bir 
hastanede calııamıyan bir • 
mütehouıa almak itibarile 
yerin'! aarfedilememiı her 
ha,,,i bir iı gibi ziyan ol 
makta bulunan bir coJ. emek-• 
[erime acımamak kabil delil, 
ba ziyan yalnız ıahııma mün 
huaır kalaa pek mühim ol-
mayabilir. Fakat ayni zaman 
dtı memleketin de Z.Qrarı 

mevz.ubahi•dir • 
- Bir daha dünya1a gE.• 

leydiniz ne olmak i•terdiniz? 
c:o /yi kar.anmak için yük 

aek bir mühendia , ıyi yaıtı· 
mak için mütevaz.i bir çiftci, 
eyi duymak i7in çok okomalı 
imkanını oeren bir hayat.a 
•ahip olmak İ•terim • 

- Hayatınız.da •ize en 
cok h11yecan veren hadiH 
t 

nedir ? 
- Şimdiye kadar büyük 

bir heyt:c0m duymadım . 
- Havatını:r.da a,ılt. ol-

dunuz ma ? 
--:- Olmadım. heyecan day 

mayan adam aıık da olmaz. 
- Siz.ce oık nedir ? 
- Muoa:r.eneli bu/anama 

dızımız ve eyi düıünemediii. 

miz iam~nlara {ait bir fikri 
acılıiUeıı ibarettir . bu tarife 
naz.aran bir neui delilikclirde 
denilebilir . lakin öyle bir 
delilik ki, hemen hütün inaan 
for bir oeya bir kaç defa bu 
J.aatalıta dü~tır olmu,lardtr 

- Aile hayatında acı oe 
tatlı olan taraflar hankileri· 
dir ? 

- l..n acı şey herhalde 
maddi ihtıyı;fların da feolin 
de olarak bir kadının, erke 
6İ!e düıünce oe gorgil no!:ta 
•ından uyhun•uz.luQudur. bu-

nun ak•ini •aadd olarak ta· 
rif etmek kabildı~r zannede· 
rım • 

Rurada ( yaman şeyler 

aorayor•un bay Cff!vdet, hep•i 
horoz ani iıitm .. dik laflar ) 
diye bir latife yapdıkten 

•onra kon af maya deoam et • 
tik 

Mesacl olrnanın ça· 
rui oarmıdır • 

- Akardaı bunlar cok • 
rırır mevzular oe emin olu· 
nuz ki cfeoap vermekte gütr 
lülı cEkiyorum. saadet telak 

' kiye t1ö.re deii,ir. aaadet ken 
dini meaud ve memrıu11 gö 
rebilmeh •anatıdır • 

- Birazda yenu·k iıinden 
bahndelim . en ~ok h rınki 
yemakleri HCJe1sini~ ? 

- Bana gör~ en makul 
tegaddi ye,illik yemek , }"ani 
me)'Va ve •ebze ile geçinmek 
tir. bana makabil et oe •aire 
gibi g•da madde/erile, fazla 
alakadar olmak dotru değil · 

dir . 
- Era çok •İnirlendiğiniz. 

ıeyler nelerdir ? 
- T erbiye•izlik ve tabo• 

bıudar • terbiyeli bir köylü 
de terbiyeli bir İn•andır. ue 
Hoilir • 

Trab~onda yc,ama 
tarzını naaıl buluyor•ur. az ? 

- Yine 11eniı bir meoz.aa 
dokundunuz. bunu kıaoc.:ı ifa 
de etmek kabil deyil bı!nim 
ifin • 

- Meuld kadın ynş:ıyı' 
oe 11iyini, tarz.ınr na•rl hulu 
yor•anuz;? 

Geniı bir •o .. ga ile Trab· 
~ondn içtimai hayat ilerim;, 
gerimidir , ne derecede ileri· 
dir ne dttrecede gridir ? 

- Burada geyiniı memle 
kdi11 büyük '"hirlerinkine 
fOk benzer. Yalnr.z na.za•ı 
dikkatı celbed~c:ek carıaf • 
oar•ada z.amanla a-z.a!dığma 
kaniyim. Soıyal hayata 11elin 
ce na11l ıarif edeyim . meae· 
la iatanbulun 30 .ene evoe/. 
ki haline benzetmek imkanı 
oardır. iıte bu derece geridfr. 
S:ntr••~•.le parkı ıle ve kır 
lıah-,,eleri ile ara11ra buraya 
agramak lütfiınde bulunan 
tiyat.roıu ile ota mobili yolları 
y•ni caddeleri doktorları, po 
liıi, otel lokanta ue aaire bir 
ı•hrin ben lifini ifade eden 
Jeyleri ile de o kaclar ilerir 
clir elemek yanlıı almaz . 

- Trobzonda en çok be· 
ll'mdiitn ve be11enemedifin 
ıeyler nelerdir 7 

-~Be11~ndiklerim At.atürk 
köıkü, eyi bir hahı;ı'vanrn ye· 
tiıdirdili pr.rk f içekleri , ıo· 
aiaa oe z.afono• ve •aİr tabii 
11üz.ellikleri olan •ayfiyeler 

Begenmediğim ıey de ra· 
tabet, •ouk•uyun tramoay•lz 
olmaaı ve orada eyi bir 111 

balanmamaııyır . 
Gelecek •ayıda bay Şi· 

notcnın urijinal karıdıfını 

akayacak•ını:ı • 
CEVDET ALAP 

İLAN 
Trabzon icra memurlu • 

tundan : 
Açık arttnma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu 
Üç dönüıu tarlanın dö1t his· 
aede bir hi11eai 

G 1yri menkulün bulanduğa 
mevki, mahalleıi, aokaiı 
nP.maraıa. 

Kisarna köyü tapunun ai1an 
933 tarih 'f'e 38 numaralı 

Takdir olun•n kıymet 
Yirmi lira 
Artırmanın yapllacaiı yer, 

gün, saat : Trabzoa icra da a 

iresi önünde 13 - 11 - 935 
çarşamba günü ıaat 14 -15 de 
1 - lşbu . gayri menkulün 
arttarm.ı şartnamesi 12-10 935 
hrHıindeu iti barea 934-710 
numara ile Trabzo11 icra da • 
ireıinin muayyen numarasında 
herkesin görebiJmeıi için açık 
tar. ilanda yazılı olanlardan 
fada mılumat almak isteyen 
ler iş l:»a ıartnameye YC 

934-710 dosya numaraaile 
memuriyetimize müracaat et 
melidir. 
2 _ Artırmaya iıtirak ı~an 

yukarda yazılı kıymetin yüzde 
1,5 niıbetinde pey Yeya milii 
bir bankanıa teminat mektuba 
tevdi edilecekdir. ( 1~4 ) 
3 - ipotek sahibi alacaklıla 
ra diier alikadaıl.rıa Ye ir· 
tifak hakki ıtbiplerİDİD i•Jri 
menkul üzeriodeki _ baklauaı 
buıuııle faiı Ye mHraf a dair 
olan ıdıalarını 
iıbu ilia tarihinden itibarea 
yirmi ıün içiado en akı 
müıoiteleril~ birlikte memari 
yt.timize bildirmeleri icabeder 
akıi halde hakları tapa ıicili 

le ıabit olmadıkçe ıataı bede 
linin paylatma s1ndan hariç 
kalırlar. 

4 - Göıterilen ıünde arttar· 
maya İftıHk edenler arttırma 
ıartnameaini ok~muı ve lü • 
zulu malumat almıı 'f'e bunla· 
rı tamamen kabul etmıı ad 
ve ~tatar olunurlır. 
5 _ Tayın edilen zamanda 
g._yri menkul üç defa baaır • 
daktao ıoara en çolıt arbrana 
ihale edılır. Anealıt arttırma 

bedeli muhammeD kıymetin 

yüzde yetmiı beşini bulmaz. 
yeya ıataı iıteycnin alacaiuıa 
rüchanı olan dii.:r alacakldar 
buluoupta bedel bunların o 
gayri menkul ıle temin edil • 
mit alacaklarını• mecmuun 
dan fazlaya çıkmazıa ea çok 
arhran•n ta•hhüdü baki kal 
mak üzere arttırma oabq ıüa 
daha temd•t 'f'C oa beıınci 
aünü ayaı aaatta yapılacak 

arttırmada, bedeli ıabı iıte • 
yenin alacaiına rücbaDJ olaa 
daier alacaklıların o ıa1ri 
meakul ile temia edilmiı aia 
cakları mecmuundaa fazlaya 
çıkmak ıartUe en çok artura· 
aa ihale edilir. Böyle bir be • 
del elde edilmezse ihale yıpıa 
lamaz ve satıı talebı düıer. 
6 _ Gayri mcakul kenditme 

i~AN 
Tıpu Direktörlüğünden : 
Şarkan Luvar oğlu SaJih 

f tndılrl·fı ve tarlası 'f'e irm k 
ıub~.n uıaın Mehmet oğla 

Hüıeyin fındıklığı ve çeşme 
ce11uben Ltnar oğlu Hafü fan 
dıkhiı 'f'e fİmalen Luvar oğlu 
S;ahh fıadıkhğı!e malıdut aö. 
bir fındıklık t•rkan Luvar 
oilu Sahh fındıkl•i• 'f'e irm•iıı: 
aarbea uzun Mehmet OiİU 
Hüaeyin fındıklıiı ve çeşaıe 

cenubcn Luvar oilu Hatıl 

ıimalca sahibi ıenet fıadudı 
i• ile mahdut dö. iki tarl . 

ŞAırkan Luvar o&"lu St.ı!ılı 
fınctıkhia · ve.aumö'lk ırarbeıı 
uıun Mehmet oğlu Hüaeyın 

hndddti• ve çeşıııe~ şımalen 
Hhıbi ıenc:t tarhuııAe mahdut 
dö, iki fıadıkbk. Şaıkan Luvaı 
oğlu_Sabh fındıkHiı ve irmük 
ıarben uıun Mehmet 
Hüıeyın fıoddıi• ve 
cenuDeD LUYıU O~iii Ji ... lıt 
ıımalea aalıuoı ıcııet tınaıkh 
if& He mahdut ç lliık Ye elyum 
bndıkhk cıö, ikı 

Şarkan fııil o&lu11dan met 
ruk çahlık, ırarben ırmak, şı · 
aıalea Luvar oııu Ha&H, ce • 
aubcD Luvar ogiu Mıkdat 
de mahdut çahhk e!yumfınd,k 
lık dö, iki. 

Hudutla11 1u"arda yazıla 
Kobla köyünde ikı fıncıııd~k 
bır tarla, ıllı çalıhk ve elyum 
f&ndakhk oJup bıia ıenet ola 
rak Luvar oilu Hüıeyin ve 
YereseleriDiD efü ıenedenbçrİ 

bili aeaet oiarak teurrufua • 
da oldwiu ibraz ohıaarı ilmii· 
haberden aa1aıalmaktadır bu 
yerler hakkında bir ayni hak 
iddıa edenler.varsa eHerınde 

evrak müıbeteierıle on beı 
ifÜD zarfında tapu ıdareııne 
muracaateylemelcr! 'f'C 27 ttş 
rıaı evvel pazar ıüaii ıaat 
oııdörtcte mahalli mezk iire 
iiaiicc~ğinden bir diyeceii 
olanlar ıo oraya ıelmeleı i ılan 

olunur. 

ıhalc olunaa kimse derhal 
veya vcııten mütalet i~ınde 

parayı -.,crmezae ihale karan 
feıholuoarak kendiıiaden ev 
Yel ea yültaek teklıfte bulu • 
nan kimıe arzetmıı oıduj'u 

bedelle .almaia razı oluraa 
oaa, ıraıı olmaz, veya buluo-
aıaua hemen onbeı iÜD müd 
detıe aıttır!Daya çakardıp en 
,ok arttarana ıbale edilır. 

iki ıa.&&c araııadaki fark ve 
ıeçea aünler içın yüzde beşten 
laeaap olunacak faiz ve dıier 
&arariar ayrıca hükme hacet 
k•lmakıı&&D memuriyetimizce 
alıcuiaa tabıd olunur. (M.133) 

Mıkdar 'f'e numaraaı yu -
karda a-öıterilen tarla 1311-935 
tarihinde T rabzoa ıcra memur 
lu&u odaa••-a iıbu ilin ye 
göıterilen aıttnma ıartoıme· 

ıi daiteaint' e ıablacaE"ı iJin 
9hlDUr. 

-
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~ IJS' Nüfus siyas~si 1 
G cn~iıte oe weleceld• bütcin ala•al o• •oy•al iıl•·\\. 

rin tem~ii nıifa•lur.•. Nüfa• •iya•a•ı da ancalı niila•a~ 
tanımakla kurulabilir , il 

~ » 20 ilkteşrin pazar 
~ GENEL NÜFUS SA YİMI ~ 

Bize bu siyasanın yolunu gösterecektir . > 
·~~;yii~ .-iVi~·~~~~--~ 

İLAN 
Trabzon sulh bakiahii• • 

tD : 

Açık artırma ile para1a 
evrıl.:cek ı•Jrİ meakulua ae 
lduiu 
ıpu 

65 
00 

Nt Ye tarihi 
ıubat 328 
haziraa 928 

Yal haaı ci•arıada oa artıa 
tik bir dolabın aıııf biıaes le 
iier D ıfıaıa 144 sebim itiba 
ile 24 ıehimi 4 aehi• ııııitibar 
luaarak ıkı aehimi 'mabamea 
ıymeti 2920 karuı • 

N! Ye tarilli 
ıubat 318 

baziraa 928 
çarı• camii ciYarıada 24 

etre murabbaıada araaaıa 32 
ıse itibarile onıki baçuk la'ı 
uı ile dıier l2,S biıHIİ 144 
ehim itıbarile 24 ıebimi 4 1e 
m it~bar olanarak iki ıehi • 
ıain mulıamea kıymetl 4J lira 

•V tarihi 
ıubat .J28 

ziraa •28 
çarıı camii caddui ti&eriae 

ebaı fevkani talataai 2o uım 
tık kiiar ••in•••• aıuf 
ıaeaile dığu aıuf laiueai 

144 aeh.m ıtibarile 24 ıelai•i 
4 hiHe itibar olaaarak ılsi 
lıa.ıuuınıa mabammea kı1meti 
435 lira • 
Tap11 
~81 
198 

D9 Ye tarihi 
ıubat J28 
haziru 128 

Pazarkapl malıalleıiade de 
re boıa üzerıae mebDı IZo 
•rıın atik ikiaci katta birbiri· 
ile mattaıil iç 1bap ••i•ı• 
llçiiacü kata kebir s•ioa tahta 

" tlere lao1a &zeri•• mebni ISo 
atik arım fevkaai aaloa erta 
katta aekiz majaza tabta•İ 
beı ••i•za Ye clmle kapuau 
aa makabil 1 .. ir ••i•za ve 
la•vlu ıaJu kai•; Ye iki: bap 
klrıar •ai•••Jİ mü.fte•il da 
ireaia aıaıf biasesile dijer D 

ıaf hiıseıi 144 sebia ilibarile 
24 aebimi dört sehim itibar 
oluaarak iki ıelaimiaia •abam 
mu kı1••ti 162~ lira • 
Tapa •I •• tarihi 
277 ıubat 328 
195 haztru 921 

Yali laaa1 ıosaiıada looo 
.,,.. atik fevkaai oab .. f tah· 
taai oadört oda dirt bodrum 
tariki ama aazir alb majızı 

lebideJJ•J• aazir lif kapala 
boclıam pa•• •• ıaireJi bar 
ri ltir bap lan ebaİJUİDİn Dl • 

aıf laiauile dıter 11mf laisı, ı 
/44 ıelıi• itibarile Jİr•İ dört 
ıelaimi 4 laiue itibar olaarak 
ilri Mlaima •alaa•mea kıymeti 
6500 lira • 

1 - Yukarda J•zılı 7 par 
ç• c•rri meak.U.ria •itleri 
Iİ ubf IMMliai 1tle•ediiiaclea 
illalMia f..W.e •• icra iflH 
kuuu 1 JS acı •adcl•i hık •I•• temku keacliliadea 
•v•el •• 7ibek teklifte bulu 
aaa kı•MJ• arzedil•it olda 
ta bedel ile almaja razi olma 
dıjaaclaa heme• oabeı fÜD 
mlclcletle arbrma1a çıkaralma 
11 IAzı• plmiı ve iıba ı•Jri 
•eakalleria arbrma ıartname• 
ıi 12· 1 o .935 tuibiaclea itiba 
rea ao ile trabzoa aalh mab 
ke•eıiade berkeıia ı&rebilme 
ıi ici..:acık balaamaı olda -
paclaa illada yazdı olaalar • 
claa fazla malamat almak iıte 
1ealer itba ıutaa•eye do17a 
ao 111 ile •••ariretimize mu 
ra c aat etmelidir • 

•i bırbiriae miittaıil iiç bap 
••iızayi müıtemil daireaia 
.... f hııaeı•l• d•icr aıaıf iııııt 
ıı 144 ı hia ıbbariJe 24 ıehi• 
... döıt bıııe itıbar oluarak 
•kı lıı11uuua mubam••• kar a -arbrma1a iıtirak İfİD 
111 .. ti 2lt>7 lıra • JWkarda Jaıh kı1metia '5 7,5 
l apu Dl ve tarilai aiıbetiade prJ akceıi YeJa 
~82 ıabat 328 milli bir baakama teaiaat 
1~9 baıiıu 928 mektubu te,cü edilecektir • 

P a~ar kıpı aalaalleliade J - ipotek lalaibi alacak 
dere boya üzerine mebai J6o Warla clijer alakaclarlana ve 
•tııa atık üçüacii kab kebir irtifak laaklu ullipleriaia ıa1 
llıoa akıncı katı kebir maja ri ••kal lzeriadeki baldan 
la •e havlu ve tahtui iki •• ıaı•ile faı ve ••1rafa dair 
İ• a ve kebir at huı ··•• tari oıu Ul.ualaruu if lna illa tarı· 
kı - ama naıir bar laap m lf& • lwada oabeı fil• i9itule ena 
la Ye lıaa kapuıuna ıamil da la allbitelerile barlakte •••• 
ltenta alıtf hı11eule dıier aa r11etimn baldarmelen ıcap 
lıf 1-iue11 ı •4 sehi• i i >ar ite ecleı. aba halile baklan tapa 
24 aebimi 4 bı11e itibar olaaa ııcalde abtt oı.adıkca atıı 
tak du b11aeaıa mul:aammea bedelimll pa11aımıııaclaa ba· 
kıymet 1625 1ıra f nf lrahrlu. 
l' pa n6 •• tarihi 1 4- ı&ıteıilea ı.iade aıt· 
•80 ıubat azı .,...,. iftirak edealer artır•• 
lss lı.1zıraa 928 ıarblmeliai okamaı ve liziilD 

Pııırkapı maballeıiacle ~ 11 mallmatı almıı ye bualaıl 

(!!,lllY•l) 

Halkevi Baş
k anhğından : 

Evimiz içia ( 15) lira aylık 
b bir bıyan sekretere ihtiy•ç· 
vardır . iı•eldiler ey idare it 
yarlarana adlaraaı yazdırmalı 
dırlar . 11-3 

Sade yağıaçık 
eksiltmesi 

Süel satınalma 
komisyonundan 
l - Amaıya raraizoauada 
bulunan kıta.-at ihtiyacı için 
Sooo ki'o erimiı aade Y•il 
açık eksiltmeye konulmuıtur 
tahmin bedeli 4700 lira ol'"p 
munkkat teminata .35..iliradır 
2 - ıartnameai ıamıun tii· 
mea aabnalma komiıyonun
daadır ıhaleıi /6 t teı.·935 
çarıamba ıüaü • ıat 16 da • 
tiim ıab•alma komiıyonaa 
da y•pılacaktır • 
3 - .2400 Hyıla arbrmı Ye 
~lrıiltme kanana mGcibiaceı 
taliplerin ihaleden bir 11at ev 
Yeline kadar mektu blarıaı ko 
mityona vermeleri illD olunur 

il - " 

Arpa pazarllğı 
Süel satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Erziacaa kıtat ve mii 
e11eaat lıa7vaaabiçi•birmal1oa 
otaı ıekiz bia yüz elli kilo 
arpa pazarlıkla ibıle edilkcek 
tir 

2 - Muba•mea bedeli 
64 bin 412 lira So lranaıtar. 

3 - ilk temiati 4861 lira 
50 karuıdur • 

4 - ıartaameaiai ılr•ek 
isteyenler eı zıacaa ttlmea ıa. 
ko. ela bir iüa ılre bilirler 

S - ikaleıi 25· 1,teı 935 
ıünü saat oabeıde erziacaa 
da tümen ıatıaa!aa komııyo· 
auda yapılacakclar • lJ - .,4 

tema••• kabal et mit ad ve 
itUaar olua11rlar • 

6 - tayia edilen zaman 
da ı•rri meakul üç defa bai 
ı ıiaı ~taa ıoua •• çok artıra· 
aa ib'1e edilecektir • 

6 - ıa1ıi meakal keadi· 
ıiae ilaale olaaaa l&imıe der 
bal veya weı İlH miilal•t içi• 
de dahi veraeue illale kara· 
ra fu . ol1111Uak keadiıiadea 
ev•el 1lkıek tekUfte buluau 
kim•J• arzetmif olduju be • 
delle almata raıı o:arıa oaa 
HZI olmaua Y•J• balumaua 
laeomea oabeı ıaa mtldd&tle 
artlr••J• çıllulııp ea çok 
artırua ihaje eaiıir 
iki ibale araııadakl fark ye 
ıeçea ıilaler içia ylizde bet 
tea bu•p olanacak fai& .,.. • 
dii•r ıararlar a1raca laik•• 
bacet kalmaluwa memuıi1eti 
mizce alıcıdu tabıil olaaar 
•adde 1J3 
ıabıa çıkaralaa 1akarda il• 
ril•• 1 -11 9..J S taıib,ade trabzoa 
ıullı b11k11k malıkemui o :la· 
ııada iıbu i.ia •• ıııterilf'D ar 
brma ıutaameıi dalrulade ıı· 
t da : i1ia e>huaur •• 

Tam Aktarması 
ve çınko eksiltnıesi 
ithaat gi~mıüğü dirt ktöriigün den : 

104 Lira k~ş fH itba:ıl t ve d hıli ticaret iÜmrüjü am· 
barla•ı üzerindeki Çınko o!uklsrl ve çimento ile 11v11ı 
•• aktarması 15 - . O 935 gü ı üae tes düf eJen uh 
ıünü saat 15 de pazarlıkta müuakHaya koaulmuıtur • 

Taliplerin " 7,5 mu~ak9:at temioatlariJe ıümrüie 
mar1caatları . · !V -4 

~·=~===== 

Sade yağ eksıltmesi 
Süel satınalma koını~) onundan : 

1 - Erzincan kıtat ve müess s t ıhtiyacı olaa 
2o25o kilo ıade yağı yenıdeo ekıdtm~ye korıulmuıtur • 

2 - 111ubamm~n bedeh ı ı6':>6 lira 25 kuruıtur • 
3 - aJk te1r11nata dohuz yüz kırk dokuz lira 2o kuruıtur 
4 - şartnameler erzıncanda aatınalma komııyonundan 

bili bedel yerilir . 
5 - jhaleai 24-lo 935 ıcüuü saat 14 de tümea ıataaal • 

ma komısyoııunda yapıiacakur . 
6 - ıartnameaının 4 cü maddesine &Öre istekliler 24,9p 

Hyılı arbrma ve eksdtme kanunun 32,S.1,~4 cı maddel•ra mil 
cibiace teldıf m~ktublırını tanıım ve' ıhaie u:atındaa bir a . 
at eYYel komisyona Yermit bulunıcaklardar • 11 - 4 

.Pazarhk1a sade yağ eksiltmesi 
SÜELSATINALMA kowisyonundan 

l - Merzifon iaro ıonunda bulunan kıiat ıhtiyacı içia beı 
bia yedi JÜZ k•lo erıaııı sade yı.aı kapab zarfla ekıdtmeye 
koaulmuıtar tahmin bedeli 5415 hradır muvakkat temiaatt 
4o7 liradır . 

a - ı•rtname11 aamıun tüm sabnalma komiıyoaandad1r 
ibaleai 17 lo 9.J5 perş .. mbe ıünü aa•t 15 de tümen ıabaal -
aa komiıyoauncia yapılacab.ttr . 

.3 - 2490 ıayıh artırma ve eL s itme kanunu miicibiace 
talipleri• ihaleden bir saat evvelıne kadar mektablarınl koma· 
JO• vermeleri ilin olunur • 1/ - 4 

Sade yagı açık eksiltmesi 
Süel satınalma komısyonundan : 

Çorum -ıarnizoauada bu!unaa kıtat ıbtiyacı için 4300 
kilo erimiı ıade yağı açık ekııltmeye konalmaıtur tahmin 
bedeli 4128 liradır mavakkat teminab Jlo liradır . 

2 - şartaameai aamıua tümen sabnaJma komiıyonaoda 
dar ibaleaı ı7 lo 935 pertembe günü sıat 16 da tiim ıat ıı a 
ma komiıyonanda yapuacıktır . 

3 - 2490 sayılı artırma ve ekııltme kaauau mücıbince 
taliplerin ibaledea bir saat evveline kadar melttablanaı komiı 
yoaa Yermeleri alin olali.ur • l 1 - 4 

kapah zarf la sade yağ EKSLTMESi 

Süel satınalma komisyonundan : 
1 - Samıun ıaraızonunda uıunan kıtaat ihtiyacı !çin 

10000 kilo erim f a.de yağı kapall zufl ekıiltmeye koaal 
•uıtı11 tabmiai bedeli 930• lıra olup muvakkat temıaati 698 
lir•dır • 

2 - ıaıtnameai aamıun Uimen aatinılma kamisyonaada 
dar ibaleıi ı6· 1 tetrı• ~J5 çutımba günü aaat IS de tümea 
aabaal•a k.omıayoauada yapalacaktır . 

a - 2490 .. ,aı. artırma ve e !dtme kanunu miicibince 
taliplerin ibaleden bır ıaat etvt.une kadar mektublarını komiı 
yoaa •ermeleri iliıı olqaur • 11 - 4 

Kapalı zarfta gazyağı eksiltmesi 
S0E1 SATINALMA Komisyonundan 

I - Erzurum kıtat ve mue11~aat ıbtiy11cı içia 22000 kile 
l••J•i• alınacaktır • 

2 - muaakasa komflyonda kapala zarfla olacaklar . 
3 - ibaleıi 2.J·lo 935 ça ıamba l'ÜDÜ saat 14 dedir • 
4 = temiaatı muvakkatallı 5'8 lıradar . 
5 - talipleria falbıamcyı &Örmek üzere her &"ÜD mnna 

kaıa1a iftirak edecekleraır 24':Jo numrolu kanunun 32,33,34 
aci maclcielerine ıöre tekuf mektublarını ıiaıle 11atıadaa bir 
ı .. t evyel kom:syoaa ve yerm ş bulunacakları ilia olaaarl/-4 

Çam ağaçı artırması 
DEFTEADARLIK TAN ı 

Soiukıada bazilleye aıt ç ft.e ça•I lr.ta fırtıaa teııri)e JI 
kdaa oa adet ça• aiacıaın 16·1J 935 çarıa•ba paü ıaat 
14 de peıi• para üe satalacaiıadan talıp olanlana tayia ola 
••• ıia Ye ••atta mahalliade buluamılara ilAa olaaer 11-4 
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ABONE 
s.,.•lifi 500, Altı aylıtı 300, 

Iİ~ Ay lı(lı 1 7 S karaı 

§il 
• 

!2S?Z±E 

NtJSHAS 
4 Kuruştur 

4 Sayfa 

lltiıa'•atırı ı 5 · X ı:.rflftrn Reil.,,.lar 
JHUGrlap fa6iJir. 

GAZEtE ve BASIMEVi E•lıi nii•halar 20 bnıııar 

ilan 

İLAN 
D fterdarlıktan : 

Türk ainema•ım iıl•tmek 
te iken te ki ticaret eılerelı 

elyeom mahalli ikameti meç· 
lıul bulanan Salilı ofla iz.z.e 
tin 17 - 2- 934 tarihli oe 
149 numaralı Jela.ili takılıri 
yeye iatınaden I -1- 9J3 
tarilaind~n 19 - ~ - 933 tari· 
laine kadar 164 lira 78 ku· 
raf kaz.unf ve 164 lira 18 
kuraı zam c .zaaı tarheılıl· 

miıtir. 
iıbu ı an tarih nılen ıtiba 

ren otuz. gün zarfında mat 
ruh oeraiy• ıtiraz. etiılmearfi 
talcdirde kat yet lıubedecef ı 
ilan o unur • . 

iLAN 
Defterdarlıktan: 

Uz.an aok;ı/ıta 230 numa 
Mahkeme bıtkitabetiadea ralı mafazatla ıaplıa tamir· 
Bıyık otla Asta karı11 ci •ıı oe lıalıpcılıiı ıle ic "ayi 

Emiae tanfıadaa trabzon sulh ticaret etmekte iken terlıi ti· 
bakak mahkemeıiııdea isti\ııal caret ederek yeom mahullı 
ol1111aa 2 4 935 terib ve 45 ikam•I, m f ul ~rılanan ma• 
l'Umarah ilin micibiace müı car aaloı n mcna 1 -l-S34 
terekea matasanif olduii)an ıarih"inden 21 7 - 934 tari· 
keaeık•J• malaalle11ade kiia laine lıaılar tar olanan lıo.zan9 
bir laaeaia kabili takıim ol . o•r•••İn• oalıa bal•n itira.zı 
rc:adtiıadaa ••talarak bedelia'a üae.rıne lıaaan9 tetlıilti ifira. 
lüuedarlar arHıada talırıimi zar komı•yonunaır 20 4 S35 
tıe Yerilen karar llz~riae mez tarilaii Od 80 rı amaralı lıararı 
l 6r laaae arbrmay• ç karıla macıbınce mamail•yla nıımma 
rak 21 lo-935 pazuteai saat 18 Ura 38 •araı u.ı:anv o• 
14 - 16 ele artırma J•pdaca 3 lira 68 lıaruı hularan oar. 
i' yeaiyolıazeteaiaia 28 9 935 llİ•i talaalclıulı eıtirilmiıt · 
t~la Ye 2o74 .•amarala _auıha iı6a ilan tar ininden ;;;~. 
ııle illa edilmq ve lnısedar 
• ı d b k .. 1 k ._. ren on 6eı atın .zarlınıla tem 
,.. • • l)'I oı a iZi SAKI ... 

t • "b L 1 . 't'b .1 7iz.en ıtıra:& edilmedııi talı· 
eaıa ı•• •• anmaaı ı ı arı e • . 

1 a J•ldalsi artır•• illaıma 1 İird• mutelıakkılc o•r•ınıtt 
keadiıipe teblit makamaaa lıaıiyet ke•f,edıcefi illin ola· 
kaim olaak illere illa olaaar nar • -
Eıya ve pardösü eksiltmesi 

DEFTERDARLIKTAN ı 
Haıiaeyi maliyeye •it ( 18) par~ ey eıy ı le 2 par~a par 

c"is& ve eldiyea 22 lo 93, Hh günü •••t lo de b•t parana 
da peıia para ile • blacıi ndan talip o:.anl rın tayio olunan 
J:ll• •e Aatta mezl&Ar mıbalcle ~o.niıyoaa muracaat etmeleri 
lıla olaar • 

l&yü 

Satış Artırma ılanı 
neti 

\ 
DO kiymeti mu 

L K. 
T. 

~aman 
~ksiltmesi 
Süel Satınalma 
Komisyon undan 

1 - Erzincan ıarnizoııu • 
aua kıtat Ye müe11eaat hayv• 
aatıaıa ihtiyacı o!aıı alta yüz 
otuz yedi bia dokuz yüz yir 
mi bet kilo sa1DaD yeniden 
kapalı ekıiltmeye koaulmuı • 
tur . 

2 - mülıamm~n bedeli 
9 68 lira 8,75 kuraıtar . 

3 - ılk teminatı 717 lira 
67 karuıur • 

4 şartnameler erziacaa tü 
mea aabaalma komiıyoauad.aa 
bdi bedel veribr • 

S ıhaleıi2S· Io-9J5cama 
ıGail ıaat lo da erzincan tü 4 

men ıatıualma komiıyoaanda 
yapdacaktır • 

6 ıartaamesinin 4 acil 
maddeaıae ıöre iıtekliler249o 
ıayılı artarma ve ekıdtme ka. 
nanua 32,33,i4 eli maddeleri 
•acıbiace tekJıf mektultluıaı 
taazam ve ihale ıaamadaa bir 
Habadaa bir hat evveı:komis 
JODaveyermif balaaacaldardır 

2 - 4 
iLAN 

Defterdarlıktan : 
Tar• •İn•ına•u11 iıletmlıt• 

l/ıen t•rlıi ticaret etlerelc el· 
J•r> mraalaaUı ılı•••ti llHflıal 
6al.,..n Sıılill ofl• laset na• 
mına 11-2-934 tarı/ali o• 
105 nammralı del11ili ıalıJirİ 
y•y• iıtinaclen 2 - 23 numa· 
ralı ilabamaın• macihince 
883 lira 86 lıaraı lıaatınf 
oe 16 lira 11 ı lcarrıı cesa 
ıarhetiilmiıtir • 

ııba il•11 tarilaind•n itilnı· ,.n otaa • .._ sarfında mat· 
rala .,.,.iye itiras •tlilm•dili 
ıolıJırtlJ lurıi1et lıeahedecefi 

ıldn o:u .... , • 

,. İSTANBUL ~ 

\ 
' 

Bilbıaaa 

Stokları daima hazır bulundurmaktadır. 

\ Fabrık:;:~1 

;:~:~22072 i 
j Melro hanına : Tele~O>t 44800 t 
'MURACAAT OLUNMASI 

• Doktor Operatör 
MUHiTTiN 

~eke:ci hastanesi 
opa:ra tö:rıi 

Haıtaannı kuodlıl'aeılar eaddesi 
binbirçeııt ma&azaaı üatündeki 

MUAYENEHANESiNDE 

• 

kabul eder &•6 

Sathk hane 
Kasımağa mhalesinde Balkevi yanında 

21 &umarada ki hoe Ye bir det dükkin 
acele sadıktır. Almak istt- yenler Avukat bay 
Rakıba muracaatl11rı ilin olunr • 4=4 

Gayri menkul satış artırması • 
1 

Mabıllelt 

Ayafilbo 
iıkeader paıa .. 

" 

Soka it 
KiliH 
Erzurum 
Sabh yazıcı oilu 
lımoalu Ye mektep 

Nen 
Haae 
'Oô •· ma. arH 
40 m. m. • 

11.Nı 

225 
276 
246 
560 
i61 
388 

~ .. 
L.. k. 
200 
75 
~s 

600 

T 

• 
l loıtiaaı1a emlak •• uua 1 o 7 J 400 M 

• • 41 2Se ~ 1 clabaklaaae 
• • 46 310 
• • 129 1; 0 : kemerka7a 

ııraf ojla 

ayanidi kili1esi 
koaıeç oilu 
kaptan o;ıu 
Lezıi 

Harap bır ouau •• 
maa bahçe Ye harap 
diıemeaia aektep 
huap lwae •• iki ah • 
t•P dikkla 
ıki oda•• tafhk ,., .... .,.. ı-ıJ.ıs 

29 ,,_,, 
300 
60 

100 

1r .... 
•• 
-=: " ,, 42 43 300 " ektotba 

1a1uh • 128 160 M. • 
ı reçhıre • 133 80 il. ka11m •i• 
ıoı"akaa harap haae 49 300 Raı 

• taıla çeı•• • tarla 49 25 •. 
p olit• • 79 45 M. 
maıoaaibali ,, oo JoJo Raa • 
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