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C. H. P. KAMUTAY GUF~UPUNDA 

Başbakanımızın önemli izahatt.. 
yeni vilazetler _ Dersimde esaslı ihti) at - Karadl"niz kıyılarında 

mısır meselesi ... Bina ve sayım vergilerinde tenzilat .. 

Ankl!la - C . H. P .utiıi 
kamutay guru\.ı u idare beyeti 
baık•nlığıadaa : C H. P .utiıi 
kamutay gurubu ... bugün Dı. 
CemalTuncının batkanlığında 

toplanmcşdır. lımet lcönü bü 
kfımetin esaslarını kararlcştır 

dıaı tedbirler ve büyük mec · 
lise takdim etmekte tulundu· 
ğu kanL.n layihala11 hakkında 
üçüncü umumi müfettişl k 
ibduını bıldırmiı ve Bitlis, 
Aıhın, Hak kara vilayetle i 1in 
yeDiden ıhdaaı ve ayrıca Çt1 -
bakcur mıotaknında ve der • 
ıımde birer viJiyet teıkih ka· 
hl ltı şmıştır. Munur:ı. vı la yeti 

adtDJ alı cak ol•n ders· m ana 
takasında yol karalıol ve mek 
hp gibi Kültür ısayış ve ba 
yındırhk tedbirleıiyle islahııt 
düşüoülmekte:Ur. ismet lnönü 
hü~ ümetin üç mai kanun 
hazırlaôığ1nı bıldirmışdir bun· 
lardan birisi bina tahrir kıy 
metlerinde yüzde yirmi b,ş 

tenzil ka l:>ul edılmeıine birisi· 
de au z ı ve bina vngilerinin 
hususi idarelere dt vrine 5 i tir 
Başbakan t u devir muamele 
s inin ma:i usül bakımından 
idarede mühim bir islab ola • 
c 2ı uı da israr etmiştir. Baş· 

bak~o höoü üçü acü kanun 

olarak sayım verg'sinde de 
indirmeyi tayin edtn kanun 
layıhasınla k.amutaya takdim 
edilmekte olduğunu haber ver 
m=şdir B~ş?akaa Karadeniz 
i ıy sıadaki mı~ır mabsu üııün 
gerek peşin ve gerek veresiye 
halinJe iblik ira maı uz kalma 
maal iç ın Ziraat bankaaınca 

fı yatıa kontrol edilmeııoe aıu 
teallık ledbirler clüşüııüldüğü· 
nü ıöylemişdir bundan sonra 
Bat bakan dış bııadiıeler bak· 
kında k111a malumat vererek 
sözü Şükrü Kay•ya v r .niş 1 e 
Şükrü Kaya ce1X1İyelj ak.vam 
karar hrı hakkında partiyi 
haberdar etmişdir. 

--------------------------~~~----~-...·---

Doğuda 
bir pakt 
Tüı kiye, iran, İJ ak 

Tahran 15 - Iran gaıe • 
teleri İran 1 ü •kıye ve Irak 
arasında bir ademi tecavuz 
paktinin aktini memnun yetle 
knydcderek bu paktin şimdiki 
ıerait içınde h iı: olduğ'u 
t:bemmiyete işaret etmekte 
dirler. Fııtına batı ufkunu 
karartııkea do~u yeni bır t.m · 
niyete kavuımuş oluyor pakt 
iranıa u\uılar soıyeh s ne ne' a 
katanı iabat etmektedir. 

Bakanlar 
Heyeti 

Ankara - lcr a vekilleri 
heyeti bugün Başbakan ismet 
) önünün reisliği altında top 
laoarak muhtelıf işler üzerinde 
iÖ•üşmelerde bulunmuş ve bu 
işlere aıt kararlar verm;tdir. 

Amerik'.ada 
V şbingto:ıı 15 - Dış 

hakanı bay Hull bugün radyo 
ile verdıii bir !löylevde demiı 
dir ki : eski ve kanla bulaşık 
bir alet olan ( H a r p ) düo 
yanın ek onomık sıkıntılarını 

iİdutemn ba' ış ve bayındır · 

lık için üç cepheli bir Ani · 
uluul gayret laıımdır. birçok 
memleketlerin aynı zamanda 
harekete gtçerek Araiuluaal 
tec ımi ycnıden uulı olar~k 
kurmaları para i•tikrazlaruıı 
tedrıcen teıh etmeleri ve ibtı · 
dt.i maddeleri de heıku:n 
kendı ıhtıyaçlan niı:ctinde 
vermek prenııpi üzerinde Ar· 
l !Ulunl bir an!a.şm• elde edil 
meai luıumludur Auiuluul 
tecimia düşuıt ıı gerg.Dl gın 
batlıca seb.!bıdır bu gergın ~ 

lıkt. r ki U uı arı hoı pden 
ltderlerını çınltme ie ve h•y•t 
larını kunmak. ıçio y•ptık • 
ları mücadeleden daba az 
yorgunlukla daha DÜ) ük bir 
• lr elde ttmek hulyasına 

•evkeylem cltedır. 

Fındık f tatları 
Dünden beri Fıadılı.: fıatla 

randa bir sıcaklık h=ı edilmek 
tedir fıy< tların bir p~rçı te -
rakkiye doğı u gitmesini nazı 
ri dıkkate alan mustabsil pi 
y•aaya malını getirmiyor. ve 
bu yüz~en fiyatluda yirmi pa 
ra kadar bir terakki görülmüt 
tür buiÜD aabab borsasında 

46 ku ruşa kadar iç arz ~l 
m'ş iaede 43,S lıuruştan talep 
zuhur eylemitdir 21,5 kuraş • 
tan 80000 kilo kadar tumbul 
fındık satılmışdar . 

Doğu afrika 
sularında 

Ka.hire 15 - bu dakika • 
da do2u Afrikaaı sulıırında 
ıpiıdaki İtalyan ıcemilerınin 

mevcud olduğu bildirilmekte 
dir iki kruvaıör t .ir tayyare 
dört torpito sekiz de~iz altı 
ve dört çeker gemisi muavin 
gemiler şunlndır iki denizaltı 
çekeri dört şahring gemisi 
iki h11tane iemiıi ve bir kab 

10 iemis bi" a~yyar havuz mu 
ıavvada demirlemişdir · 

italyan 
resmi · tebligi .. 

Roma /5 - 20 nam1Jral· 
reami ita/yon tebliği 1 5 l r ıı 
rini eooel sabahi aca 7,15 de 
İtalyan kuıJuetleri mukaddeı 
ak•um ıehrine ıirmiılerdir. 

Zecri tedbirler 
karşısında 

Roma - Tri'ouna gaz.tleıi 
Bat yetkesıude şunlara yazıyor 
italya z~cri tedbirlere cevap 
vermeie t imdıden ha:ıırd~r 
italya 10 aydan be~i tam. bır 
ekonoıri < seferbeılık balın~"!: 
dır müte kabilıyet esuına ııt. 
na e:ien andlum; lar imza 
edilın ştir bu iti 1arla italyadan 
mıl .-ıın almıyan ona mai 11 

tamıyıcakbr bu ıuretle kay-
bedilen ıt~lyan piyuuı CMt 
uluslar tır; fından ~'°'~dıyen 
kıunılmıf olacaktır , 

isyan baş 
göstermiş 

Adua 15 Bu adaki itıly•D 
mahafıline gelen bazı haberle 
re göre Gojj tmda isyan bat 
göıtermitdır isy. n Raa hali · 
unun yerini gaaoeden vali Raa 
Lnruya karşıdır yerli halk R11 
hailuouo 111· zuai adaaında ze· 
ncile baih olarak mahpuı • 
olduğunu zannedıyor italyan 
batlarana iltica ed~a babtfler 
Gojjam balkının Raa imraya 
kartı mütbiş bir kin besledik 
lerioi bildirıyorlar • 

Habeş 
kuvvetleri 
Adinbaba l 5 - .Builla 

çok yakında harp hadiseleri • 
ınkitıf edeceğinıgösteren ba 
z.r iıare' ler belirmit bulunmak 
tadır oıadende habeıler ce • 
nup İtalyan ordusunun ıol ce-
nıbi yanlarJnda önemli mik • 
tarda kuvvet tabııt etmekte • 
dirler bununla beraber italyı 11 
orduıuo&&n ilk kollara ileri yii 
r ümeaiae denm etmektedir 
İtalyan hy yarelerioin ı;mdi -
den adiıaba cibuti demiryolu 
üıeriade uçmakra bulunmııı 
)üzümlü iÖ ij, dükleı i takdirde 
i taly•nların bu dem'r yolunu 
bom 'oardım; n edcceklerıni ve 
bu sur~tle A.iiaababanın de • 
nızle irtibatını kuebilecekle 
r iai is bat etmektedirler . 

İtalyanlar 
hep yekun 
yapiyorlar 

Roma 15 - Doiu Af ilca 
daki Komutanl•j'ının Ru Gü 
itanın muhariblerile yerli mu 
hum n'<erlerden mürekkeb 
bölükler trıkil etmek Diyetin· 
de olduiu yuı rumi cevenln 
söylenmektedir . nyııı 500 e 
varan ha bt ı eairleriııin aailak 
ca kuvvet bulur bulma yol 
yapılarında kullanıjmıları ço" 
mübtemeldir bu uirlerin ele 
geçdıklcri z:. m• a ı clıktan J a• 
rl ölü bir halde olduldarl ba 
tırlardadır italyan!•r tarafın • 
dın ı· mdıye kadar itı.ıl edi • 
len topraklaua meıhaıı 4oc.o 
kılomctre mu·abbaidir , 

Genel Habeş seferberliği bitti.. 
bütün taarruz planları hazır ... 
Adiıa abcıba 15 - Muh· 

telif cephele•de kayda defer 
bir ıey yoktur • Genel •efer· 
berlik bitmr{ tir müı'ıim a•lıer 
kuuuetlPri /.enciilerine gö•te· 
rilen mer.1zilari tutmu,Larclır . 
bunlar cephelerd mevcuı 

trı 11 klıürlerle birleımi' 'erdir 
ita/yanlara kaı ıı 1 mukabil 
laaı ıuz. veya taarru::.&da bu'un 
mak için lüz.umlu olc.n bütün 
hazırlıklar yôpı/mııtır bu ta 
arruıun önümüzdeki hafta 
b şiarında yopılocoğ: zann•· 
nediliyor. Cenup c ı- phuinde 

itolyan uçaMorı dünkıi gibi 
t.ıiyülı bir fnliyd aö.termek· 
tedirler fakat ital}'an kıtaatı 
hiç bit- harekette f u!urımıyor 

Habeş kltaları 

Erit rede 
Cibuti 15 Hooa• ojan•ı 

bildiriyor Hob•ı o•ker kı ta. 

cıtı Fran•ız • "' ma/iıinin şima 

linden erituye g:der~k muu 
ali da.§ının c nubunden hare 
ketı yapmakta olan bir İtal
yan kol ordusunun hattı 1 ica 
atını kun iıdıe binlerce ital· 
yan a•keri bu mıntalıada 

aHul harek•tl•ri ile bütün 
irtıbatl•rını gaybetmiı bulun· 
maktadırfo~ . 

Habeş kabile 
şefleri cephe-
lere koşuyor . , 

Adisababa IS - H avas 
• j :ansı muhabirinden 10 güo • 
lülıt mubabereden sonra ş ehrin 
ıim111 değ ımem·ş 1ir yerhler 
her zaman oıcıuğu ~ibi hiçbir 
heyecan göıterme mektedırler. 
kabile ıeficri küı.ey ve güney 
cepheler ine g tmek üzere kı 

talarının batında her güo fC• 
birden ifeçmektedir ter. Hü~ U· 
met Ru Güvsanın ltalyanlara 
teslim olduiu hakkında haber 
leri neteyid ne de ki tekıib 
etmektedir . 

ıimal cephesinde ra• guk•o· 
nan ita/yanlar iarafına ftt;· 
meıi ley it olunmaktadir gu 4 
aa y ı 1111 .Ja bulu"tan 200 ka. 
dar mu haf iz.ile ita/y, nlar ta· 
rofma g";miıtir malıal/e mın 
taka•ı hemen ro• ••YJ umun 
•mri altına ko·.ulmuıdur bu 
mıntakaclaki kı tııct ar aıında 
guluor un fır arının h iç bir 
r akeri fhc mmiydi yoktur 
bunun ) f'Tİr e mır.tc ke kuman 
dan/ağına k :min l(lyın edile· 
ceğiı. i h Pniıs kararlaıdırılma 

nırıtır 50 bin kadar o•ker 
Adi•obaba cıvarında toplan· 
m•ıtrr ba . ..,for ikfoci bir ihti-
yat lwuvıti te,kil elm•ktedir 
/er •ıı bakanı bu hafta içincl• 
cephe)'e hareket edf!ctldir , 

Hadiseler 
Arasında .. 

Yunanistan 
Dost ve müttdikimiz diye 

kendilerini övdüiümüz ve dost 
ve müttefik kalınca her dem 
ö ıeceiimiz. fU yunanlı ,u 
Elen uiu:ıu balkan yarım ada· 
sının bir köıç si ı e tü•edikle 
r i ve yerleır i\deri riiaden ba 
rüne geinceye kadar dcıap 

dınlenmed~o kralhk cumurluk 
R• j i rıı i kuru ve boyarlar, ıa · 
man zaman bu taıihael ulusu• 
sık sık ag z deaiıtirmeleri, 

idaıi Çt'şmi içiıı de çalkan • 
maları bu ulus~n kerekteı j 11 

deki karar s zhi• bir örnek 
teş~ il etmf z mi ? 

Artı~ kuia olarak anlatıl 
maktadır l< i çok yakı~ ıiinler 
içinde komşumuz Yııoaıhtın 

kralhk olacak .. Bu2ün Load 
rada gellOJ'U bekliyeujorj kral 
lık ta bt1aa geçecek .. ve cum 
huriyet rrji ni i 'e idare olun 
mayı beceremiyea yaau istan 
daclı idare i e aank i dt ha mı 
terd toplu yaşayacak ? 
Bel~ i .. ben kenci hesabıma 

olüf ve gi i ıleri ölçerek aan 
n11yorum . 

C . A. 

Trabzon Bayları , Bayanları 
GÖRÜŞLERi 

DUVUŞ~ARI 
Soru,larırna verilen karıılıklar 

Çokc-ı meıgaliyeti ile ta· 
nılmıı boy Şina•ı yı na•tl•a 
eoind• bulabildim . Her .ZtJ· 

man laerk11u açılmayan bir 
lıapıdan girebilmek benim 
için bir n~11i ,'Jna ıdı. hav:ı· 

nın bütün aıcaklıfına rağmen 
yeıillikler içine gömülü olan 
evin ve bo rv içinde gayet 
aade yaz.Cık elbiHle,.ile beni 
karıtlayan bay Şinaıinin fÖ• 
rünüıleri ruhuma fuahfılı. 1 

hotrafoarıma amafltk () .rdi. 

Sorıalerıma bo,Ladım. Ôtı• 
c•dcn kaçamak yopmvk İde· 
di. folıat •or,-ııl:ırımırı o•ji· 
nal oldutandan bohı .,dmce 
J-.yanamadc • 

_ Aman Ct>vcletc:ğim. d~· 
di , bu ıibi mü ci ııatlar cok 
defa namkör ve hatta ba~cn 
tehlikeli ıeylerdır . fr.kat '" 
o·jınal. tabiriniz. h tırı icın 
bu t•hlıkeye atılı)oruz • ' 

- Hı.ayatında en zr:v/ıı al• 
dıfrn ıey nedir ? 

- A .. Jı,,,, ;~id" -



iızle:r 

İLERLE YECEKSlN 
- Otlama -

Daha ne ismin ne de ciı· 
mia var. Fakat belki bir ıüa 
gelecek olacak, doiacakııa. 
Ve belki o gün benim bey -
nim ıulanacak seni istediğim 
gibi yetişdiremiyecek, iıtedi -
ğim gibi göremiyeceğim, işte 
bu kuşkuyla dereyi görmeden 
paçaları 11ıvadım. Ve N asra ttin 
bocanın ya tutarsa diye bil · 
mem ne gölünü yoğrut maya 
lama ı gibi öiütler vermeye 
kalkdım .. 

Dünya pek ıcayip , hayat 
tatlı olduğu kadar da acıdır 
yavrum. Didinmek, durmll. -
dan dinlenmeden çalışmak 
gerek Geçenlerde söyledi -
ğim gibi ılgi ve önem dolu 
bir içle çalışmak... Çallş ve 
korkma .. Yeter ki alnın ~,.,it 
yüre2in temiz, bak ve haki -
kat daima ıenin•e olıua .. Az· 
mın çelik, iraden tunç, kalbin 
aarp, yalçın granit kayalıklar 
gibı pervasız. ·ve baş eime:ı 
bulunsun. Ve ıc n onu emsal· 
ıız bir kızın menekıeler üı -
tünde litreyen tebnemlet ka· 
dar aarin pembe dudaklara -
nın hayali, yemyeşil gözlerinin 
can alan ışıklar, zayıf ezer • 
liğiD karahkları yahut para 
cle~ilen köftehorun ııngırbları 
le dej~~ Ulusal ve Yurtaal 
ıevgiluin .Kut11l heyecanı, 
önünde en azıhi~.rın hatta 
canavarların bile dize reldiii 
ıef kat denilen tılııımla dol • 
dur .. Her haugi bir ıey bir 
it için derhal hüküm verme • 
Eyice düşün taıın, ıor ve ıo 
ıuştur .. Çok hı11as ve tctık 
ol. Ve unutma ki en çok gü 
venip en çok ıe\'dıiin en 
yakın bir Jostunun ummadı • 
i•n, bekle11>~diğin bir yumru · 
iu, kabbc bir cit1:-bcıile ezilir, 
ezile bihuin ... 

Bütün bunları dediiim, 
iıtediiim gibi yap. Ve azam 
denilen ata atla .. Elin· 
de, irade iımiai verditimiz, 
kamçı bulunsun. Ko•kma ve 
durma artık. Bütün bızıu, bG 
tün debşetinle atıl. Bu k•lp 
ıende, bu heyecan kalbinde 
d urdukca önüne çıka cık bü • 
tün maniler der hal ve yıldı • 
11mla vurulmuş gibi yıkılacak 
Ye aea dev adı~larınla ilerJe 
yccek, iler)cdiiLce ilerleyecek 
ıin .. Ve 11ıhayd yon•m, De 
diiim gibi yapar, iıtediiim 
gibi olursan durmak balmeden 
ı#eıleyecek, ak. 1aç1ı bir dal 
ıının kumlarda çiıdiii Jz ka. 
dar ömürıüı denilen uadetın 

aıularca uzayıp iİdeceaini 
ıört cek, vcanl•yacakıın. · 

HALiT MUZAFFER 

Lisede 
Mühielif Lisede bu yıl ya 

tal• okurların nyı11 150 yi 
bulmuştur. yatuız okurlar u 
yısı ise geçen yıldan dahı 

çokdur . Okulun için.ie yatak 
odaları elvermediği için Oıta 
tecim oku!uoun bcrş birakbiı 
eıki bina kültür bakanlaj'ıoca 
liseye vcrılm iştir . Lise direk 
lörlüiü bu yapıda yatak yer 
leri yapdırarak otuz kadar 
yatılı oknrlan buraya yerltı 
direcektir Uaenin deıerli di· 
rektörü bay Şerıf okulun dar 
olan teı eUüı bıbçuiai ıenit 
letmek için bitiıiiindekimerük 
anayı okul babç~ıine katııt•r 
ık fikri11dedir • 

(YENIYOL) 
~-------~~-----------------~ !'it * 

Şarbayımızdan yana rabzon Bayları, Bayanları 
Duygula , dilekler .. 

Düa akş lm üıeri parkl 
müaevver Hyılan ve içlerinde 
uray üyesi de bulunan üç beş 
geaç hararetli aytışmadaydı · 
lar. yanlanada yet ldım, 

konuşmalarına k tıldım. D n 
ledim. Konu ( mevzu ) ur y 
işlerine, bu işlerin ş2 bayı 
ilgileyco yönüne aiddi Şarba -
yan icraattaki yumuşaklığ n 
işıeri önemli tutmadığ na dair 
di. her kafadan bir fıkir, her 
aiızdan bir seı çıkıyordu. 

Tenkid edenlerle temdih eden 
ler işi dıştan görüşe gö , 
incelemelerden, k°'nuoi, id ri 
bakımlardan uzak ol r k }'Ü· 
rütiyorlardı ... 

Bizim şarbayı iç iller'n 
ıehir itlerine bakarak or 1 • 
rın şarbayları ıle ölçü y~pa -
rak övmek istedim. Söıü ağ • 
xımda bırakmak isteyen bir 
arkadaşın &eylediklerini son • 
rac' an ölçüye vurunca kendi • 
ıine eh der gibi oldum .. iç 
illereie, mesela Erzi11canJn 
urayiıleri hiç de ilimizden ile-
ri değH, belki de çok geridir. 
Bunu gözümle gördüm . ha· 
kHcatböyle .. 

Yalnız biz'm ilimizin o·a • 
dan ve oralardan elbette da· 
ha özelli2i var, hem mevki 

1 

hem de müaevverliiı itibarile. 
Yılaız arkadıııa şarbayı· 

mızın aleyhine doiru) Ü ı üyen 
fikrine göre bizim fitratan 
kib ı, yumuşak, ruban faote· 
Jiyi aiar itlerdttı önce gıbi 
tuttuğu aar;ıl~n ceotılmen ş;ır 

bayımız - tiraz kenoioi yor 
mak istene - uray işlerini 

Adisababa 
cibuti hattında 
mühimmat 

Adi•ıi baba 13 - Haoaa 
ojan•ı bildiriyor italya hfıkiı 

meti hab,, hükumeti Adı'ıa 
baba cibiıı: hattında muhamat 
nakıl etme:diti takdirde İtal-

yanın ba hatlı bombar-dımon 

etmiy~cefini hab~ı hühumeti· 
n• bildirmiıdir • 

Yunan krah 
gelir gelmez ! 

Atina 13 - General Kon· 
deli• kral Koatantın i e kra· 
life Al6a oe Sof inin ogulla-
rinin kral Yorgi memlekete 
döner dönmez buraya getiri· 
lerelı Yunan fopragına BÖmÜ 

lıcetini aöylemiıtir .2 

italya Bulgar 
Alman Japon! 

Sofya 13 - zecri tetbir • 
Jer mrseleıini İ"celeyen siJova 
gazetesi ekonomik tedbirlerin 
müessir olmalaruı ı mübtcmel 
&örme melde ve Almanya i!e 
ja.poayanın fmır.t"an istifade 
ederek ltalyaya o an a"tışlar'
aı arhrmak is'eyecekh!rİoi 
11nmaktadır gazete şunları 
ilive ediyor bulıaristan du • 
rumu naziktir çünkü italya 
her yıl S - 6 milyonluk bul 
i" mala satın almaktadır • 

daha iyi yü1ütebilirken ve bu· 
nu belediyenin daracık ve 
eski sr.lonunda şerbsylck seç 
kini bitip zaferle kürsüye çl • 
kıp 29 üye ödünde kes'n aes 
ve dıyevle vaid elm şken va 
dını bugüoe bugüo istenildiği 
gıbi yeıine getireıneyişi, ktn -
dııi bakkındakı dedıkoduların 
tlmasıoa önem vermeı şi 

gibi bir şey itıs11nın fıkrine 

geliyorm1.;ş 1 işte küçük bi• 
ölçü de şu imış : Bir kaç gün 
içın şarbay vekillığ' yapan 
bay Harun başkanlık ödevine 
b şiar b şlamvz ilk iş olar0<k 
çabucak uray alaDınd ıyı 
gösterisi olmıyan öteberi s tı· 

şı n yasak etm'ş ve az kaldt 
m:ucsokakta ve ciğer sok k • 
lar üz.erindeki bütün bakkal 
dukkaol rıo1n önlerini canla 
tacak, balkı mıkrop yutmak 
t n kurtaracak, sebze paz!l • 
rındaki ku Jubeleri yıktıracak 

oradaki peıjşanlıia çekidfızen 
verecekti. Ş arbayımızın gelışi · 
le bu öaemlt ışler geri kaimıı l 

Sayın şarbayımızın iyi iş 
!eri, göze çarpar ızerleri .!pey· 
ce olmakla ~eraber bütün 
bakkal dükkaalaraoıo önlerjni 
camlattırmaları ve göze çar • 
pan uygunsuzlukları giderme 
leri hakkında çabu~ bir buy· 
rultusunu duyuncaya kadar 
kendi haklarında savrulan ve 
kendiıi tarafından aldırış edil 
miyen menfi dedikodularin 
genışlemekte devam edec .. ği· 
"i kend sine olan ıaygı ve 
sevgime binPen arıeder bu 
y• zımdalu kusurları b;ğışla • 
m )arını dilerim. C. A. 

Büyük ·bir 
italyan 
Taarruzu 
Bekleniyor ' • 

J j ga 13 - Buradan Q. 
iadeo cephesine doiru her 
gün bıDlerce Habe askeri 
ıeçmektedir. [ u i akerler çok 
keyıfhdir aralarında bir çok 
kadın vardır Harrar civarında 
atfederJık bu;tn bea:uD ta 
mamlanmıthr Ogaden cephc-
siDde y&.hııı ınütademeler ol· 
makta ve fakat her an tüyük 
bir it lyan taaıuıuııa int'zu 
edılmckted:r. 

italyada deniz 
harpleri için 
bir karar ! 

Roma 13- HüiutJJet )iık 
aek bir deniz. harp akademcsi 
kuı ulmasına daır bir karar• 
name neıreımıı ır . 

italyan ordusu· 
Ci uti J 3 - ltalya ceven 

lerı Assabdeu hareket eden 
italy-.u ordusunun Harrara 
80 kaom~h"' kadar yaklaştı • 
ğrnı söylemekto:dirler Husa· 
ras Nuııbunun kabileleri ta. 
rafındaD müdafaa edılmekte • 
dır. 

20 İLKTEŞRİN PAZAR 
GENEL NÜFUS SAYIMI 

- B· ştarafı birde -
- Buna tek bir kelime 

ve hatt ı tek bir cümle ile 
ceuap vermek zordur. Deniz 
ve dağ sporlarından pek haz. 
lanırım . Üzüm bağları ara· 
srrıdan gecm~k doyamadığım . 
hır :zeohtlr , bu me) anda •a· 
ion porle"rına da bayılırım. 

- M slekirizten memnün 
mu Ü UZ ? 

- Bu su ıl bono, bir ba· 
J1 na " c:ymı.:dan memnun· 
111 is inri.ı ? n ş ,k/inde bir 
sorgu) u h tır'atclı . bene! 
h r m slek erbabı bir nevi 
" kocalı karlya ,, benzerler , 
yahut pardon, belki bayanla· 
rımız mana furkı cıkarırlar • 
" karılı koca " diyeyim, iıte 
bu un gıbı , o"'llara böyle bir 
sual so vlunca alc.catınr::: 

cevabı nekadar ıomrmi telek 
kı edersenız bız. m vereceai· 
mız cevabıda o ni•bette •a· 
mımi telakki eclebilıuiniz • 

Şu halde bt>n m'!slekimden 
memnunum ! 

- Bir daha diınvn ya 
6elsen ne olmak istersin ? 

- Ru günlıü · duyuşları· 
mm o geler.ek zaman ihtiyac • 
icra aymayccağını tesavuur 
ettiğim için bu arz.umu fitn· 
d<den ıhsas etmiyect>ğim . .za. 
ten heı hs ne olabilmek ka -
biliyetir>de ise o olur . 

Hayatındcz en cok he· • 
yecan v ren had-'se nedir ? 

- H dıa ler diye soran 
idin 'z daha eyl o 1urdu ne 
iae la ala hatırımda dır, küfü 
kükdüm , b r gün kö>cle bir 

Avusturyada 
b-r yasakl!k 

Vıyana J 3 - Avu turya 
hükümeti H bcşistana dair 
olan filım/,,.rın gôsterilmeıini 
yasak etmiştir bunun sel ebi 
buruda gôs ·~rilmiş olan baz.i 
A iman fılımlerinin Habefle· 
rın lehinde bulu "maııdır . 

it yanlar 
seferberliği 
genişle iyor ! 

Roma 13- Reım i gar.ete 
hava huc.umlorına kcrşı ko· 
Y"cak ıüel tf'§kilatıc mfnsup 
küc;ük subay ııe neferlerin 
seferber edilmelerini emir 
ve 19 l 4 sınıfının teri.isini te 
hir eden bır bu) uruldu n•ş· 
retmıştir . 

italya 
a er 
rıyor ! 

habire 
gönde· 

Roma 14- Enrico Tazzoh 
denizaltı gem 'sı sivri ve ıüel 

olorıtclerı onünde denize indi 
rilm' l r . Mess i11 piemonte 
ve süel oto itele i silah fırka· 
ıo meDıup kıtalan alarak 

halkın çoşkun göste> işleri ara 
sınd doğu afı ilusına hare 
ket t.lmışlercir • 

Doktor, Ebeye, ılaca ihti)t.C uiz o!ursa hemen zabita memuruna ve 
bekcilere haber veriniz . ihtiyacınızuderhal temin edilecektir. Hü· 
kamet hunun ;ç~u tertibat &lmıştır , -·-..... =----

elma aiac·n:ı t;ıkmıı , elma 
yemefe hazırlanıyorclum , 
atac bana ayit detildi. bir· • 
dr11 mal •ahibinin geldiğini 

gördüm , o ~e'iinceye kadar 
yapraklar aro•mda •aklan· 
mak ü.zre duydufum heyecan 
cok kuvvetli idi . • 

Haycıtınc/a aıık ole/an 
mu? 

B"n ba ma•darın ya!· 
nız " hal •flla"nı • taırif 
ettiiim i~in, aık oldun mu? 
ı•klindehi •ııallinize "hayır" 
diye ceoap verebilirim . 

- Sence afk nedir ? 
- lıte tehlilıeli bir •ual! .. 

Monıer , b~nce oşk öv1e bir 
marazdır k;, buna tutulabıl· 
mek icin ruhan ve bedenen • 
tam •rhhatlı olmak 11erektir. 
Sıhhatı yerinde olan bir in . 
•an, ncsıl eyi ve bol y~m~k 
ihtiyacında ;ıe ruhan z ınde 

ve •aflam olan bir in•anda 
öyltce aeom~k ihtiyocı,,dodır 
ben bütün hayat ve /.ci.natı 

bir " Aık meyva•ı " olarak 
kabul ed2rim . 

- Ayle hayatında tatlı 

e acı olan ırraflar harııile. 

ridir ? 
- Ba •aalin n.uhoteb 

olmamalılıtım lazım idi. be· 
nim oa.ziyetimce , ayie haya· 
en acı taraf .. ayile hayatın· 

don mcıhram o!uıam • en 
tatlı tarafta buna malik ol· 
mayiıımdır • 

- Me•ut olabilmenin ~a
rui varmıdtr ? 

- Bu hcuuıta ba,ka bir 
ıey •ormamalclıfınız ıartil• 
cevap oereyim " eoet ,, 

- En colı uvdiliniz ye· , 
mele/er han11ileridir ? 

- En aç oldufum .zaman 
yeditim yemeklerdir • 

- En çok •ınırlendijin 
feyler ne/erdir ? 

- Kendine a1it olmayan 
iılerle uiruıanlara ve 6.ıa 
·,öz;ılntı ve hareketine ay11un 
olmayanlara pek •İnirlenırim 

- Şıı T rabz.onda yaıama 
torzini naaıl buluyor.an ? 

- fek pcalO bulayoram/ 
- Trab~onda , iftımayi 

hayat ilerimidir, gerimidir l 
ne dereçe ileri , ne dereçe 
11eridir ? 

- Benim bildifim Trab· 
.zonda cemiyet defıl ferdıyet 
hayatı vardtr, ba iııbarla ol· 
mayan bir ıeyin ileri veya 
gerımr olduğunu düıünmek 

yerinde aLmuz ! 
- T rabzonda en çok be• 

fenditinue beıenmedııın ıey 
/er nelerdir ? 

- Erı çok be6enditim ı•Y 
/er, memleketin tabıattan faz. 
la iltifot ıörmüı o!uıu, denı· 
.zi , do;lorı , ormanları bir 
araya ıoplayoralı emıali az 
b" 'un an tabı i bir ıuzellile 
malılc olufudur • iıt• yalnt~ 
bezendltin ıeyler • 

Bazen tatlı , •amimi, ha· 
zan itneli kalp kıran , ba-
. .ıen okıayan , baz.an cimdik· 
liyen ~•ohbctınden kah buyuk 
z.evk alınan, kalı acılık duya 
lan mıi•ilu .ıina• , dilman , 
6ilıi41 boy Şiıa•ının yakarıki 
lcarfılılcları içinJe onun ıinir 
lend,ii feylere b~nimde •inir 
lenditimi i/d.,e etmeden ı•· 
~emedim , •• 

CEVDET ALAP 



(YINIYOL) 

d . t k' ' için e : merasını, nu u .. 
ölen italyan askerleri .... 

tlep Adua 
Aduada 

R P 0 10 di Roma ga:uteainin Adua m tarı general df! Bonor.un f u ı~hre 
oma - op . d /ı · 

l t - · •maktadır cumortf.'sı o ~ş ım as mo ra ·ın ~re ket eden de bono gt!!Ct!!Vl yer eşmP orenı ya.. . J d . ·L 
A .ı ·a · v,. p~zu günü erkend •n A -ıu 'lY ı vır mı' er. Y1erlıler 160 kılomdr•lı111. 

ııngrı ! gıç ırtn ~ ~ 1 b ' · L , .ı· K f h d d d L· 

b , • · a•ını'1 yo'u1 ~al'l. a •11:ı ' rtJ1m i ~·:ıır ·a T eo oreun A ua c:ucı 
ı r m •s ı~! u'?r l'l ı .. . . . . 

. l ı.. • '• ' 1 ·il, -l> 1 ıtılrn 1 1J'! r "Jto Hl ı t • • 1c uı 1ı> m lkıne/c tıifenklı?t yerl~ıtırıl . 
ıoto,uıtı y'l'I 111 1 • • c · · . /. , t ı •1 1 1 1 - ı • ' lı H C k ·11 muş I)! o'.Jtnez:za h-ıuasınr calarak generalın ge • m ş r t.> , ,. ı ıı ı ı ı ·•• .. , 
l . . 1• - l d A .ıutıvl ala ... general Warav;gna meydanda toplanan şehir eırafı hu:ıu 

rş n ı a• an am•ş ır -:ı , 
d , l d• Bo 10 .-u karşclam · pdır de B Ono bundan aonra hısa bir aöylev vermiı ve 

1 un a g . ti era - . d ,.. l d d - ı l · · d'L ·ı · · t 
k l ri t · dı'r bu töre1ın sonun a 6 e nera a ua a o .en er ıcın '"' en anıtı ocmı' ır. 

ı ta a rı teıı ş e mıf , • 

bir hazırllk daha 
asker yığıyor ! 

italyaya karşı 
imam yahya da 

• • 

• • 
d d ·ı tel talarını ve bele şeb Said lro Londra 14 - Aden en aı Y 

grafla bildirıld i ğ ine gÖ "e ye - hamuha ve budeydeyi takviye 
· m"' n sahillerini etmekredir imam bu kararı men ımam1 ye , 

k kt l Dlu- dııfaa nok yaralı ve basta İtalyan asker oruma a o an 

Şiddetli ted~irl~r veha~~t 
Paris 4 _ eksperlerin el<o oncekı lunaatlarım teyıd edı-

nomik ve fiaaıısal ztcri ted lı ir yorlarki oda şudur . bu zec 

l - d kı' çalı şmalau b k ri tedbirler şiddetleri ve sert· er uzerı n e 
kında g. zet.- ier y<öpmı ş olduk ~ı kler~le tebli~eli surette ger· 

ı · l meler neticesinde iirln ııyasal bır duru?a yarat • 

lerinin nekab.ıt zamanlarını ye 
mende geçirmeleri için iıteni· 
len müuadeyi vermedikten 
sonra almış dır. 

doğuracak! 
makla kalmayıp genel buhran 
~üzünden esasen ıl'kteye uira 
yan ekonomik cereyanlarda 
vabim karaııklıldar buıule ie· 
tilecektir • an ınc e e 

ovyet Rusyadan sesler.r. Zecri tedbirler, 
Avt:stlJrya , Macaristan ! 

Cenevre 13 _ Sovyet de ülkelere Finanıul Ye ekouo • lu ıosyetesi üyeıi olmam; k 
1 mik tahdidata ait tedbirlerin itibarile uluslar aosyetui üye· } .. gesi bay potemkin ee.oao • 

tatbiki fikr ini hüHımet adına lerinin bugün yüklendikleri 
mik zecrı tabirler komiteain kl f . . kl f b k l te ı etmışbr ıovyet te i ı u mü e lefiyetlerle kendilerini 
de söı olarak 1ö n cı madde işte muhalefetleri bilinen yal· muk yyet telekki etmiyen 
nin tatoiki için yapı lan müf nız ~vusturya macaristaa ve memleketleri de iıtibdaf et -
terek hareketile tıbaktemeyen arnavudlui't! deiil fakat ulus mektedir . 

Habeşliler italya uçaklarını düşürüyor! 
Cıbuti 14 "T HabeıLer 12 birinci teırim{e Cil ati AJiaaboho at mir >olu ünrirıJe 

iulunan af den iataı) onunda bir italyan UfOftnı düıürmüılerdir pilot ile Ufakda bala· 
nan iki •ubay ölmüıtür • 

Kurşuna dizilen Habeşliler ! 
Asmara 14: - ıtalyanJar~ teslim olan Habeş muharripleri ogadan ka-

b;Ielerinden hır çogunun Adıea babanın seferherhk emrine itaat etmedik-
lerın~ söyli) orJar italyaya sevgi beslemekle itti ham edilen hır takım yt-:rli· 
ler kur§una dizilmektadirler . 

Zorluk karşısında baş eğmişler ! 
Adua 14 - Adua ile Aksumdaki kıptı ortodoks papazlarile is)am 

cemaatı birinci ordu karargahına geJjp İtalyan süel makamlarına baş 
eğdiklerini biJdirmışlerdir. 

italyan gemileri yarall asker taşıyor ! 
. Portisaid. 14 - ~ar~enia. ye he!vede.re . ge~i~eri cumartesi ve pazar gün 

len Part- saıd, e gdmışlerdır bu gemılerın ıçınde Adua muharebelerinde 
yaralanan 600 kışi vardır bunlar 12 adaya gö•ürülmektedir . 

Zecri tedbir : italyaya silah yasak ! 
Lahaye 14 - Resmen haber verilqigine göre lıükfimet . italyaya silah 

ç1karıJmasını men• etmeğe hazırlanmaktadır 

~aman 
t!ksiltmesi 
Süel Satınalma 
komisyonundan 

ı _ Erzincau garnizonu -
nun kıtat ve müeueaat hayv. 
natın10 ıbtiy2cı olan altı yüz 
otuz yedi bin dokuz yüz yir 
mi bet kilo saman yeniden 
kapalı eksiltmeye konulmuı • 
tur • 

2 - mlibamme.n bedeii 
9 68 lira 8 ,75 kuruştur · 

3 - ılk temıaall 717 lira 
67 kuruşur • 

4 şaıtoameler erıioçın tü 
men aahnalma k omiıyonuadan 
bıla bedel ver lır . 

S ibaleıi25 /o.S35cuma 
günü s.ow.t lo dt• ~~%icc :n tü · 
men aatınalma b omiıyoounda 
yap1lııcaktır • 

6 şartnamesinin 4 ocü 
maddes 0 , göre istekliler24 9o 
aayiJi art .rma ve ekııltme k•· 
bunun 32,33,34 cü maddeleri 
1nucib:11ce tcldıf mektubları~ı 
lanz•m ve ihale ıaatından bır 
ııatandan bir saat e.vveı:komiı 
)'Onaveyermit bulunacaklardır 

3 - 4 

r 
1 

NEDKALMiNA 
Doktor Operatör 

MUHİTTİN 
..t ... s k:e:ri h..astax:ı..esi 

cpeJ:a. tö:rü.. 
Hastaarını kuuduracılar caddesi 
bin bir ÇPşit mağazası üstündeki 

MUAVENEHANESINDE 
kabul eder 5•6 

• 

3 Sayfa 
1 ES!!!!!il 

f-iRğıi~ın~~i~~~~~I 
ı~ G ı ·· t -- ro i~ ene . us sayliıll rı 

llfii 20 il teşrin pazar ~i 
~ Sayı nıo bi tt iği b;ı ber ve i h ceye kadar evden lfn ~ 

~ ~ ~ıkmak . yasaktır. çı kanlar h in para ve b•pi• cezo11 ~.I 
!~udır . ill 
~3~~~! ~oo~oo:~~}~~~oo:-=&~~lli:! -ocooa 

--=---

Sade yağ eksılt .~ ı esi 
Süel satınalnıa komısyonundan : 

l - Erz'ncan kıtat ve müesses-t ihtiyrcı olan 
2o25o kılo ı;ade ya ğı yeniden eksiltmeye korıulmuştur • 

2 - mub mmen bedeli 12656 lira 25 kuruştur • 
3 - ılk ten. ın.ah dokuz yüz lurk dokuı: lira 2o kuruştur 
4 - şartaameler erzincanda sabnalma kom :ıyonundan 

bili bedel verilir . 
5 - iha lesi 24 Jo 935 güuü s lat 14 de tümen sah:lal -

ma kom·s' o unda yap ılacakhr . 
6 - şarlnames ain 4 cü maddesine göre istekliler 2490 

sayılı arhrm~ ve eksıltme kanunun 32,33,34 ci maddeleri mü 
cibince teld,f m<Jktublarım tanz.ım ve ıbaie saatından bir s . 
at evvel kom s , ona vHmiş bulunacaklardır . 3 - 4 

Kapalı zarfla gazyr,ğı eksiltmesi 

SÜEl SATI ALMA Komisyonundan 
I - Erzurum kıtat ve müesseaat ibtiyncı için 22000 kilo 

gnyağı ahn& ca k:tır. 
2 _ nıunakasa komisyonda k&palı z ar Hıt olacaktır • 
3 - ihalesi 23-lo 935 çarş 1m'ln günü saat 14 dedir , 
4 = temmatı muvakk:atast 528 lmıdır . 
5 - hlıplerin ş artnameyi görmek üzere her gün mnaa 

kasaya iştirak edeceklcrdır 24~o numrolu kan.unun 3'2,33,34 
nci maddelerine göre teklı f mektu'olımnı ıhale aaatından bir 
saat evvel kom 'syona ve yerm iş bulunacakları ılin oluaur3-4 

Sığır eti eksiltmesi 
Süel Satıoalnıa komisyonundan 

1 - Erzincan garnizonunun kıta ve müessfscleri eratı ibti 
yacı için 129000 kilo sığar etınc talip çıkmadığındotD •çık 
e~ıiltmeye konulmuştur . 

2 - Mubammen bedeli J935o liradır • 
3 - ilk temmatı 1952 liradır . 
4 - Şırtnameıi erz ncanda 1Ltınalma komisyonundan 

verilecek . 
5 - ihalesi 23 1 teşrin 935 çuşsmba günü saat 11 de 

tümen satın sJma ~ omısyonunda yapı/ac Hır . 
6 isteklilerin 2490 sayılı kannaun maddei mahıuılarına 

ıevfıkan belli gün ve ıtaada tümen sat&nalma komisyonuna 
muracaatluı ilan o'unur . 4 - 4 

Un eksiltmesi 
Süel satınalma kom İS) onundan 

ı - Erzincar garnı zoı:au kıta ve mÜtsseseleri erata ibti 
• yacı için 540000 l:'i.tio una talip çıkmadığınd2n yeniden ka· 

pah olarak t:kıı •tmeye konul uştur . 
2 - Muhammen bedeh 7o2oo liradır . 
S - ilk temınatı 4760 Jiradır • 

4 - şartoö:meyi 351 kuruş karşılığında erıincanda tüDtea 
satan a.ma kom. syonund.ı n verilır . 

5 - !halesi ~3 tc şr ı oisani 935 çuşambe günü saat 15 
de tümen sa t ınalma ~o'Disyonuod y2pı lacaktır . 

6 - şartuamenın c. ördüncü maddesi mücibince istekli 
ler tekhf mtktublarını 2 490 sayılı artırm.ı. ve eksıltme ka-
nununun 32 ,33 ,34 cı maddeleri bkamına tevfikan tanzim 
ederek ıbale saahnd n bir sa t evveline kadar erzincanda 
tümen sıtınalma kom ayonu riyaseı ine vereceklerı ilin 
olunur • 4 - 4 

= 

Kuru Yonca ve ot eksiltmesi 
SÜEL SAT NALMAkomisyonundan 

1 _ Euincan k1ta ve mü esseseleri hayvanatı ibtiyccı 
için 779400 kilo kuru yonca ve ota ıbale iÜD~nde istekli 
ç•kmadıKıodan :4 1 teşrio 935 szuoü saat 15 de kuru ot 
ıaat 16 da kuru yonc ihale edılmek üz.ere yeniden kapa 
la eksıltrueye koDulmuşhır . 

2 · Kuru yoncanıo mubamm(n bedtli yirmi bin beş 
yüz yetmİj lıradır. ılk tem inatı 16l71ira 97,5 kuruştur . 
Kum otunü~ muhammen bedelı on do'·uz bio yüı: yelmit 
altı lıra ve Hk tem oata 14.;8 lira 20 kuruştur , 

3 - Ş11rtnemeler erzincanda tümen satınalma konı' 
nundao bi a bedel verilir . 11 • O• 

4 - Ş ırtn.amen in dördüncü maddesine göre . t ki ' . 
2~90 aayı: ı artırma ve ek11ltm" kanunun 32 33 34

11 "e ılt!rı 
deleri mücıbınce teklif mek\ublarnıı tcınzim ~c ' k cu. mad 
· ı.. l t d b . omııvon• ı.-'! e oı &D l\D ır u at evvel vermış bu'uucakler~ar. 3 _ 4 



ABONA 
Senelfki 500, Altı aylıtı 300, 

aç Aylıtr 175 kara, 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar G 

Gayri menkul satış 

. Mahalleai ıokağı nevı 

Ayafilbo kilise hane 
lıkender pııa erıurum 3e6 m.mu. aısa 

" salib yazıcı oi 4o metre m. a• sa 
• limonlu ve mektep harap bir odeh ve 

maa bahçe verap 
döşemesi:r: mektep 

dabakhane aaraf oila harap hane ve Jki ahşap 
dük kin 

kemerkaya ayanidi kiliıui iki oda ve taşlık 
ekıotba koogeç oilu 447 m. mu. nrsa 

" keıptan oğlu 45 metre murabbai rsa 
kısım •i• le:r:ri 2o da bir mutabak 

ve harap dükl an 
tuzlu çeşme totoı oilu bir od ve l<ömürlük 

ve havlu ve taş duvar 

" modoş 168 m. mu .ı;rsa 

,, ayakiryaki 139 metre 68 santim 
murabbai arsa 

DEFTERDARLIKTAN: 

( Yeniıgl ) 

Z tE v B S 
ar ırması 

m. nö k. m. T. 
LK. 

225 200 M. 
276 75 ermeni 
246 25 M. 
360 
361 600 " 388 

1 12-13 300 ermeni 
.29 60 M . 
43-44 loo M. 
34 12 M. 

106 
107 ~ 00 Rus 

232 200 M. 
120 45 M. 
130 
131 70 M. 

Yukarıda evsıfı yazılı gayvi menkulatın mülkiyetleri peşin par ile onbt'ş gün müddetle artır 
maya çakudmtttır talip olanlaııu yüzde yedi buçuk dibozitoJ rrle birlıkte nrtırma tarihi olı.n 
18 lo 935 cuma güııü saat ondörtde defterdarhkta toplaırncak kom:syonn mure:c Atları . 4 - 4 

Odun eksiltmesi 
Süel sahnalma komisyonundan : 

. 1 - Erzincı n garniıonkıta ve müesseseleri ibtiy.:ci içi o iki 
mılyon benüz bin kilo odun kapalı ekailtmeye Lonul~uşfur . 

2 - Muham"lleD bedeli 87500 liradır • 
3 - ilk teminatı 6j63 liradır . 
4 - ihalesi 31.l.teırin.935 1ıünü aaat il de tümen satına!. 

ma komiıyonu binHt içinde yap1lic: ktır . ~ 
5 - tartumeıi erzincanda tümen aatıoalma komisyonund' 

438 kutUf karıılıiında verilır • 
6 - flflnameıiniD 9 ncu maddesioe f Öre iıtekliler 2490 sa 

yıla. atl~rma ekıiltme kanunun 32,33,34 ncü maddelerine göre 
talıplerın mezkur saattan bir Hat eTveline kadar k2pala mühür 
lü teklif mektuplarını erzinc:.nda tümen artarma ekıiltme komiı 
yonuna nrmit bulunacaklardır • 1 - 4 

Gayri menkul • 
artırması ıcar 

Mahallesi ıokai& neyi . 
bır S. ic rl T. m.u. 

L K. 
Ayafalto Çömlekci dük kin 140 20 M. 

" " hane 141 20 n 
la"en•er pafa meydaniıarlu kıbvehane 585 240 R. 
Enık atra maiazalar mağaza 22·" 120 E. ,, 

" " 114 160 ,, ,, 
" • 115 160 

" " .. • 144 150 ,, ,, • • 147 120 " 
" " n 148 120 " .. 
tt " n 222 160 r 
il " ,, 226 !50 E. 

DEFTERDARLIKTAN • ' 
Yukarıda avaafı yazılı gayri mcnkulatın birer senelık icarları 

onbeı ~üıı müddetle artırmaya çıkarılmıştlrtdlip olanların yüzde 
yedi buçuk dibozitolarile birlikte artırma tarihi olan 28 1 O 935 
paz:arteai gilnü saat onda defterdarlıkta toplınacak komisyona 
muracaatları • 1 - 4 

Pazarlıkla sade yağ eksiltmesi 

SÜEL SA Ti NALMA kom;syonundan 
I - Merzifon ğarni:r:onunda buİunan kıiat ibtiy~cı için beş 

bin yedi yüz kilo erimit Hde y1.il kapalı zarfla eluiltmeye 
konulmuştur t&hmin bedeli 5415 liradır muvakkat teminat' 
4o1 liradır . 

2 - şutnımeıi aamıun tüm Hhnılma komisyonundadır 
ibaleai 17 lo 935 pert~mbe günü H8't 15 de lümen aııbnal -
ma ko'Diayonunda y•pılacıkhr . 

3 - 2490 ııyili artırma ve e~s:ltme kanur u mücibince 
taliplerin ihaleden bir aaat evveline kadar mektublarınl kom:s· 
yona vermeleri ilAn .olunur • 4 - 4 

' ---;: . .. .... ' . 

p pazarllğı 
Süel atınaJma 
Komisyonuudan : 

1 ErzİDcan kıtat ve mü 
essesat hayvo.natıiçinbirmılyon 
otuz Bekiz bin yüz elli kıto 
rp pszarhkla ibcıle edılkcek 

tir 
2 - Muhammen bedeli 

64 bın 412 lira So kuruştur. 
3 - ilk teminatı 4868 lir 

50 kuruşdur • 
4 - şrırtnsmesioi gönr.ek 

isteyenler erziııcan tümen sa. 
ko. da bir ğün göre bilirler 

5 - ikalesi 25· 1,teş. 935 
günü saat onbeşde erıiı:can 
da tümen sıatınalma komısyo · 
nunda yapılacak dır • 3 - 4 

Sade yağıaçık 
eksiltmesi 

Süel ::;attnalma 
komisyonundan 
l - Amasya garnizonunda 
bulunan kıta•t ihtiyacı için 
Sooo ki o erimiş sade yağı 
~çik eksıltmeye konulmuştur 
tahmin bedeli 4700 lira oh.p 
muvakkat teminatı 35.Sliradır 
2 - şartnamesi samsun tü 
men satan luı'I komİs\ onun· 
diidır ih lesi 16 l teş.· 935 
çarşamba günü saat 16 da -
tüm satınnlma komisyonun 
da yapılscaktır . 
3 - 2460 sayılı artt?m~ ve 
ı!ksıltme kanunu mücibince 
taliplerin ihaleden bir sut ev 
veline kadar mektubJarını ko 
misyon veımeleri iJlıo olunur 

4 - 4 

Halkevi aş-
kanhğından : 

Evimiz için (15) lira aylık 
Jı bir bayan sekretere ihtiyaç· 
vardır . is•ekliler ev idare iş 
yarların ndlernıı yazdlrmah 
dırlar • 3-3 

Umum müşteriJ rimize baya lara 
SON MODEL HASıRLAR 1 K 

BA 
Lise ve orta mektep şapkala ı ve • 

1 
A 

mektepı 

4 Sayfa 

NÜSHAS 
4 Kurnstra .. 

ilan aatırı 15 Karuatar Relı.liımlar • • 

pa:r.arlıia tabidir. 

~~k~~~A~~~~~~~~~~A~ . ) 
({ 20 ilkteşrin .pazar ~> 
~~ G EL NÜ~US SAYİMİ ~ 

Sayım günü hiç kimse sokağa çıkmıyacağı 
{( h . . h . l d h .. >> {\ıç: n, er çeşıt ı tı yaç arJnızı a a once temın /} 

<\ediniz. )) 
€ ~ 
p~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

s d yagı çık eksiltmesi 
Süel satınaJma komis} onundan : 

Çorum garnizonund bulunan kıh.t ıhtiyaca ıçın 4300 
kilo erımış sade y•ğı 11çık ekaıitmeye konu!muıtur tahmın 
bedeli 4128 lııadır munkkııt hmın· tı Jlo liradır . 

2 - şaıtnamesi HlliStiD tümen aat&nalma komisyonunda 
dır ıbalcsı i 7 lo 935 perıt mbe güı.:ü sut 16 da tüm utıt a 
ma kom syonunda yapılacaktır • 

.l - :l49o say•h .wrhrma ve tkıiJtme kaıunu mücıbince 
talıplerin ibalt:den bir aaat evvelıue kadar meklublaranı komiı 
oya vermeleri ilin olunur • 4 - 4 

kapalı zarfla sade yağ EKSLTMESi 

~iicl Scttınalma komis} onundan : 
1 - Samsun garnizonunda bulunan kıtaat ihtiyacı için 

loooo kılo erimiş s•de yaiı kapa11 zadla ekaiitmeye kooaJ 
muştnr tahmini bedeh 930~ lira olup muvakkat temin.ati 689 
lıradlr . 

2 - ş •tnamesi samsun lümen 1atinalma kamiayonunda 
dır ıhaiesi 16· 1 teırin 935 çarıamba ııüoü aaat 15 de tümen 
sabo ima komisyonunda yapdauktır • 

:J 2490 sayili artarma ve eisıltme kanonu mücibince 
talıplerin ıbaledeo bir aaat e~veline kadar mektublarını komıa 
yon vermeleri ilin olcınur • 4 - 4 

Çam ağaçı artırması 
D FTERDARLIKTAN : 

Soiuksuda h ıineye ait çift( çamlıkta fntıoa tesıriJe yı 
kılan on adet çam ağacının 16·1J·935 çarıamba iÜaü aaat 
14de peşin para ile ıatılacaiından talıp olanların tayin olu. 
nan gün ve sa atta mahallinde bulunmalart ilin oluner 4 _ 4 

'.'"' ... - , 1 ... -

rabzon askerlik 
Şu.ğbesinden 

Tahsil dolayisile kısa hizmet hakkını haiz 
ve a~keri yüksek ehliyetnamesi olanlar 1 iki 
nci teşr;n 935 günü İstanbul ye:dek subay 
okuinnda hulunacağından hu hakkı haiz yerli 
ve ~1abancılar nüfus cüzdanını, mektep şaha· 
detnamesini ve askeri ehliyetnameslni alarak 
şimdiden şuğbrye gelip kayıtlarını almaları 

jJfin ölunur . ,, 
m k p talebelerine 

,K i E ERDEN 

yapıhr 
bakı ~ğhJ k~=\rş. ı şap a mütehas ısı 

us 
li 

gepler 
Rıza 




