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Hasyazıcısı BEKiR SOKOTI 

Çın bayramı 
Ar..k ra 18 - Çin u usal 

bayuamı miını se betile Reisi 
Cu ur At turküo Çın cumbu 
rıy ti U U l hub f.ımetı bGşk t J 
B. Lıco n goneerdığı tcb • 
•ik teJgr fı ıle o y Licnsenio 
buna v rd gi cevab aşağıJa • 
dır : 

U,u l Çın b yrQmı aıüna 
sebetıle en bar retli tebrikle· 
rimı EkseHinsınıza st.nmakJa 
mut>abıyim ş bsi saadetleri 
ile Çının bayındırlığı hususun· 
da ı s m.mı dıleklerimin ka -
bu lir.ıu rıca ederim. 

K.mal Atatürk 
Ulus 1 bayram dolayıııle 

vakı tebrıkle ınizden derin bjr 
surette müteh ss s olarak Çın 
Ulusu adına EKaelaosınıza 
s mimı tt~ek ürlerımi arzet 
ı;aekle ş r fyablm. 

Sovyet 
--porcuları 

A kara 18 - Dost Sov • 
yet sporcuları bu ıabab ş •b • 
rıın ıe g l ıler. Misafirlerin 
tr n e ınişleri Rus ve Türk 
01 rşl rıyle scUimlanmış ~e 
ken r ne buketler vtrılmış 
dır. Dos m .. ml«kQt sforculan 
ş0ref ıne ıst syonun iç ve dışt 
ve otuı malarına tabı s edılen 
Ani.: ra palaıa .-kadar olan 
yolun ıkı tarafı ~ürk ~ Ruı 
midi reklerıyle suılenmıf bu 
lunuyordu bir müddet otelde 
ııfo ... hat ede miıaf,rlerimiı öğ 
leden önce birbiri ardınca 
il ve şrırbayı ve p rti genel 
ıekret ı; Recep Peıs.ell zıya • 
ret ctaıişler ve öilc yemc~ini 
otelde husuııi olarak yemışler 
dır. Ögleden sonra Çankaya 
ya kadar bır i z ati yapmJı 
lir ve halkevınde ıereHeran~ 
verılmış çay tölcnınde bulun 
muı\ardlr. 

Zecri 
tedbırler 

Cenevre J 7- Zecri ted · 
bırler komıs1or. ur.un ekono· 
mık komde•ı bu günde iıl•· 
rfoe deııom etmıı llerek ital· 
)'adan eıya alırımcııı ve ae~ 
rek ıtal)O)a ti) o verıımuı 

yasağı hakkındaki muzakerc 
lere devam etmııtır • 

lt >l)'O) a gönderilmesi ya· 
•ak edıt,cek Eşya iı•te•ine 
)'un ve pamuk da ilave t:dı· 
lerek lıaıe tamamianmııtır · 

Polunya de.it>1Ie8I J,ükilme 
tınin haltı hareR.etını tayın 

etmeden önce bu kudar ııd· 
deılı tedbtderın butün cvaıu 
tır.ı bıtmek ı.ıedı~ını ıöyle· 

mıı ve hele ,.oıuıtuıde bu.u. 
rıan kor.t atfoTında ıırd olun 
nıa•ı tektıf ını ıenRıt et:terek 
bundun Po on)'a.ıın bu)ük 
Zararlar eoJECeitnl kayd •t· 
mıttır . 

Bir vapur 
y~ndı ! 

lskendcrye 18 - içinde 
Y•ııgın çık .. n 12 bın tonluk 
Auonıa it.ılyao vapu u b;.tm11 
dır. 

- 12 ınci yıl --- --- -aı - .... .._v ~.-. ~--·-,..o
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Zecri tedbirler etrafında 

L<.. ~~ra .18 .- _C~nevr~den deyli telgraf gazetesine biJd.rilıyor : Telif 
ve tanzim k omıtesı gızh bır cdsesinde konsey ve a. amle cel~elerine ait 
raporların An. 'erıka ~' Japonya, Brt•ziJya ve . Alma?yaya teblığ edilmesine 
karar veemişdir k' za fınansal ve ekonomık z~crı _tedbirJerJe sıJah ambar• 
gosu h<>kkındaki . 1<a~arl~J da me.mleketlere bıldırJlecf>~ 'e l·u meseleler 
hakkındak1 muıalaah. n ıstrnecektır bu devletlerden ıtaJ ya iJe simdıkt 
tecim hacımlarını mu. lıafaza ederek zecri tedbieJerden hasıJ oJacak hoşluğu 
dotldurmak. ıçin bu ccımı ~rtırmaJarı rıca cdılecekdır . 

lngiltere Asker sevkediyor ! 
Kahire 18 - Havas ajansı b~ldıri} or : Kr~l ~uad ingiltereden dönen 

Mı sır sudan i iJhayi sir gPo "~e stueı 't.ı kabul etın1ştff su stuat bundan Eonra 
sudanın muhtt'mel mudafaası ö hakkınL '~ ingiltere yiık,, .. k komi~eri ile gö_ 
rüşmii~tür iki destroyelere batı stnırın"""' .süe~ ~uvve!ler . ve harp gereği 
yo~landığı haber verilmektedir bö'g.,sinde.l~ ~ıvıl uçakların gPçmesi yas~k 
edden mana matrouhda korunma teJ tibatı 0"'t.·nm~ktad,r suv~' ş kanah ıJe 
port5aid üzerinde uçm ııında yakinda yasak editm·,~ .. sı muhtemeldir . 

ltalyadan gelen habert~~r ! .. 
Roma 18- Maraş~l Badoğtionun asmaraya gelerek .de~hal İtalyan or-

du~unuu gen~l karargahi~e. hareket ettiği haber verilmiş·t: ,• gene~al_ bono 
adıgrata gelmış ve bolge dınl erkant ile kabile başkanlarıni kabu·-. etmı§tır • 

lngiliz-Fransız münasebatı ciddi bir şek~'I aldı! 
. . Paris 1 ~ - Ana~o'u ~jan.sın.ın özel ayıarJ biJdiriyor : . Son günJ~ı :de in-

gılız .fransız munasebetı c1d<lı bır safhaya girmektcdlr fınansal taynıit>' ga-
zete:;ı B. Lav dın yeriue si"asal couünlücrü dayanan birinin iş ba~ına <Ttt~" 

·ı · d 1 o e . ~ o 
rı mesı zamanı ı~ . diyor bu neşriyat senato mabafilinde hosnutsuz'uk uyan 
d1rmıştır fransız 1ç ışlerine yabancı nıudahalesi sayılan hu neşr1yata şid
detle karşılık verilecektir ---------------------------------------------L on d r ada 
Heyecan 

Londra 18 - Dün ak,am 
diplomCJtik durum ç~k karı -
ıık idi ingilıerenin italyayi 
lıücük düıürecelc ıekilde ha • 
bdıiııandan çekilmeie icba · 

Habeş kıtal arı 

Harekkette 
Adiaa\,aba 18 - Süel kr 

tatar fİ11u.l böli"Sine doğru 

Açık 
Teşekkür 

Kız Orta Oku\ Direktö·Jüğila· 
dea : 

Mektebim:zia bc;zı yoksul 
talebelerine -\yakkabı ve ÇO· 
rap dağıtmık ıuretile büyük 
bir eaeri hamiyet göıteren ili· 
miz H•lkevi ve Kızılay kuru 
muna açık t~ş~kkürlcrim ıu • 
narım . 

p 1 a n 
l r. en Lıhi.ıl hatns . . 

'i• ı p fı ı:::ız 

L I ı llaı.l r. 

Cumarrcsi l 9 il te rin 

·· rkiy 
Fran 

. 
ıe 

HJ3,t; 

P.ıriı • l Ba '1aban B. 
Lav.::zl TuıR.ıye d ş b kanı 
T. Rüştü Ar B ılc Türkiye 
büyuk clç 'ıi Su o ti ba gün 
kabul ederek görüşmüıtur • 

:1art'nın ç i~!e ı. .. 
Ankara 17 - c H F. 

gen) oı hu u u buzun y ptığt 
haftıJ/,k top ant sı ıda p rti-
nin ıç ış e i üzerınde çalıı· 
mııtır . 

v n 
h n 

Vıyana 17 - Kabinede 
detişikıiklerin kum~ ı eski 
muharrtp er heımovc Hrin 
ler araaında çıkan fıkı'r ay. 
rilığmdan neş t ctt gi zanne· 
dılmektedır çok yakır da bir 
reımi tebl'g u&rilmesi beklen 
mektedir . 

Bu llrada rc•mi daireler 
önündeki röbetc le fcz.lalc,ı
tırıln21ştır nşağı Avuaturva 
heimııoe hri ler eslu mııharip 
lerıni Vı; na azcrine bir 
)Ürüyüş 1eru:den bahs olun-
mcrkcadır • 

Viyan d 
vaziyet 

Viyana 17 - R. Şa,nr6 
cumur başkanına kabinenirı 
istifaıını vermiştir • cumur 
baıkanr yeni kabinenin ıeı· 
hıli ışını yeniden B. Şaıniie 
ııcrm 'şt r B. Şuşnı~ baı ba 
kon B St r Hembirg aa ba, 
bakan B. VValdeşgg dıı iş· 
feri baharı~ ve aşağı Avuıtur 
ya genel valiai B. Badr ba. 
roıfe/s it; işleri bakanı ola· 
caktır • 

ra hazırlandığına Muuo.ini 
nin lıanı bulunduju ve bu iıi 
barla italya baıbrkanlnın 

ıimdi uakayıı 'tacıl ederek 
ingılıereye karıı muha•ama 
tı açmaga karar oerdiei hale 
kında Romada inlliliz. kabi 
nuinc ma/ümot oerditine da 
ir olarak MuHirrane clola .. 
ıan yayınt,lar Londrada bü-
)'Ülı bir heyecan ay..ınciırmıı 

ileri haretlerile baılamışdır 
yiyecek içecek ve ilicl•rlayük 
lü katırları sevkeden kadınlar 
bu kıta)ara takib etmektedir 
aıkcrleria iııeai yol .üzerinde 
ki kasabalar tarafından temin 
edilecektir esasen yüzbin ki 
tinin bu yoHar üıerinde yiye 
ceklerinin temia edilmr ıi için 
her tarafa emirler veriJmiıtir 

Ru Uiugüeta henüz burada. 
dtr fakat bir müddet ıonra 
bu kıtalara tz.kJp ve onl"ra 
iltıh•k edcce~tir Raa lmpara· 
toru üç cephe ile temı11nı 

mubdaza edebiJmeıi maksadiy 
le Adiaababada kalmaya tef 
vık etmektedır • 

Trabzo. Bayları, ay nla!9ı 

tır bu haberin mahiyetinin 
afırlılı dolayisile re•men te· 
1id edilmui mühtemel olmak 
La beraber reımi cevenlerfo 
bunu yalanlamaktan imtfoa 
etıikleı ini de kaydetmek ~erek 
ıir aflabe ihtimal büyük el· 
ci tarafından yapılan tebLiı 
bu derece atır mahiyette de-
lildir •e )'alınız. MuHolininin 
i•tıkbali na•ıl ciddi bir ıelcil 
de derp 'ş ettıfi hak/unda 
/ngiliz. kabin~ıinin dikluıtını 

celbdmiıtır · 

Yugoslavya 
Cenevre 18 - Yugoıl~v 

yı, uluılc.r • ıosyeteıi genel 
şekretcrJiğine y•ptığı bir teb· 
lıide zecri tedbirler komitesi 
oin birınci teklifinin tatbiki 
için iereken tedbirleri •ıau, 
olduğu··u bildirmiıdır. Kücük 
antant ya Balkan Antantı ikin 
ci tekhfın ayn' zamanda ta~ 
bi"i için aral•r1nda gö·Ur:ueğe 
karar vermiıludlr. 

Ambargo 
Cenevre 18 - Eko~omik 

ze;>ri tedbirl~r tali ko"Ditesi 
ambargo mueleıinia İtalyan 

itbalibn1n y11ak edi~meıi 
mucluiyle birlt ştirilmeıi hak 
kında F ranıız dtltgeıi bay 
Coulendureun teklıfıni kabul 
etmiıdir. 

T. R. Ar as 
Pariı 18 - Anadolu A-

j ınıının özel aytarı bibiriyor: 
Dıı B'"kanımız TR. Araı 

Parit büyük elçimiz Suad ile 
biTlikde diln bay L~val ile 
a-öı üşdüktea ıonra airıım Ce 
nevreye dchnnütdilr. 

GÖRÜŞLERi 
DUYU LARI 

Soruılarırna ııerilen karşılıklar 

Urıy ikinci yaıganı bay 
Şevket Çulhayla hislerimiz 
zevklerimiz arasında hayh 
benzcrli" vardır. z~ki. uyanık 
münevver ıporacver fakat, 
benim gibı ıpora aykırı men 
biyattın bendini ı lam z bir 
genç olaa,yazı. uılup, fıkir • 
lerini çok b"iendigim Şev · 
ket Çulhaya ıorguda bu1undu 
gum zaman vercceti karş•hk 
hrın zevkle o.tunacaiıuda 

kuı"um yoktu. Tahminimde 
yanılmadım zannederim . 

- Hayatta en çok zevk 
aldıiınız ıey nelerdir ? 

- Eksikıiz ve temiz it 
iÖrmekten , bol güaeıden , 
ıeyyahat etmek.ten ve satranç 
oynamakhn ı.evk alırım. 

- Mu'eiinizden memnun 
muuuz ? 

- Meıleiim maliyecilik 
ve ban"acıhk ol1uğu için 
timdiki itimJuı llO dereceye ~ 

kadar mell'nun o'duğ'umu ıiı 
kectirin 

- Bir el h dünyaya ge • 
liraeniz ne o mak ist rs oız ? 

Bu • gel şımde o mak 
ıstedı~ım şeye henüz ir şme • 
dım. Oaün:ıde ~aha çok. va • 
kit Vüf. 16inci gelişe lüzum 
yok. 

- Hayatınızda en çok 
heyecan veren hadise nedir ? 

= l .:im .ınocağı binasnıın 
açılışında, D f ııleri b k 01 • 

mız Dı T R Ar sıa iıçüncü 
iCDel müLttiş Tahsın Uzer 
ve fra bzoo s ylavı Lı n•san 
S"lkanın karş sıııda soz 5 .. oyıer 
h.eo en tem z h c nı u d Y um 

- Hayatın aşıd: oldu. 
ouı mu? 

- Hay th şk b t 
k ' Y ID 
ıymetıc ır, süsüaur M h 

R f ' ~r U D 
eu 1un SÖLÜtıü tets.ra 1 " .. r ayciyım 
Her guzel şey k Dimde bir 

- A·kL . i~ıü\: sıyf d. 

• 



Savfa 2 

Trabzon 
Bayları 
Bayanı~r ı 
- b ştarafı birde 

~arc ı;çarak geçer ., ben ıöy· 
lıyeyim : her güzel ş ye aşık 
olu•um. 

Viktor Htgo : AğAç ·s~n 
hı 888 ol, mıııdcn is.-n mıkna· 
hı ol, ins n isen Aşık ol. ,, 
Dememiş midır ? 

- Sizce aşk ~edir ? 
- Kudretli yaz.ıcıl r ~şkı 

muhtelif tekillerde anlatmış • 
lardır. Bence rşk, imdiye 
ka~ar yazılan ve duyulan şey· 
lerın mecmuudur. 

- Aile hayatının ac' ve 
tatlı tarafl " baııgileridiı? 

- Malumdur ki , insan 
cemiyetiDin esası ve birbirle 
rine bağhy n rabıt mn en kuv 
ve~lisi ailedir. Bunu fa liy ti· 
mızde, muhabbet ve samımi 
yt:timizde duy&rız. 

Bu duygu ailt.nin kuvvet 
şeref ve neş'esini hşkil cdu: 
işte bu duyguların kayn şına· 

aile hayatındaki t tlthğı 
ve bunlardan birinin zafa uğ· 
ramıuı veya ihlal cJılmeai 

de _•ile .... h yatındaki cılığı 
doauran amillerdir. 

- Mesud olabıJmenin ç . 
" i v r mıdır ? .. 

- Bu teJ k i meself idir 
Fak t umumi bir görüşle , 
mesud olmak iç;n sevmek ki 
fidir diyebilir im. 

- En çok.sevdığiniz ye .. 
mekler hangıleridir ? 

- l§tiba ıle yedii,im ye· 
meii ıeverim • 

- Trabzonda ysş mak 
tarıuu nuıl lulU} OUULliZ ? 

- Yaşamalıtan maksat 
canh kalmiksa, §ükürler olsun 
Yiyonız, . içiyoı u:, uyu) oı uz. 
bu tabıi ve mahciu~ b herde 
tarz araııır mı ? 

- Trabzonda ıçtımai ha• 
yat ileri mıdir, gen midir ·ı 

- Trabı.ond ıçtımii ya • 
ıayış 2ümre"i bir şekıidedır, 

bunJar arasında ileıi i de v r. 
ieriıi de v r. Fakat umunıi 

oır göı üşle buraoa, ka tedılen 
yaıayış,n i!erılı&ıne tüpbe 
yoktur. 

- En çok sınır lendığınız. 

şeyler Qelerdır ? 
- M tlımatfuıuşluk, züp • 

pelik ve tabiıSbus edene, r d· 
)ODun paraııtine, soka 1 r 
tükürüp, ıümkürene, otomo • 
bıllerı:• şehır ıçıncıe hızh gıde 

rek etr f1nı tt1za, cıum D boğ 

maıın , eskı pla Çili n gr 
mofonluın g<;. vezehg ne, ıınc • 
ma ve tiyatroda w;ı :ı edilen 
aaatta oyunun başlamamas.na 
ve ılh s: .. idt niı m. 

- Tr bzoııda ~n çok be· 
iendiğintz ve beğeomcdığınız 
nelerdır ? 

- Traozonumuıun b~b i 
ve T rıbi güzellıkleunı, emaaj 
ıız. çeı çıvesıni, Yoı oı.'d ~on 
bahar gurubunu, yınt: bu mev 
ıimde Kamboz antları üzerın· 
den Uman Koyuoa ve oradan 
ufka doğıu n:zaıuın s.haııın 
Ay ışığı altındaki b ) &ıı.ı man 
zarasloı, doğup bü)üdüğüm 
evimi, Gençlığini sever ve be· 
ğenirim. Trabzonun sok kları· 
nı, iptidı>i h ide olan kan 
liı.aaiyonunu, ausuıuğanu, ılü • 
xel 11billerioin pislıiini be 
itnmem. 

CEVDET ALAP 

----~----------~(Y_E_N~_L)~------------=------------..-"='-~-P-~---------------

f fa • 
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. 
ıe bu 

1 f v hi n 
a ar 
ic le 

sın a ihti a ,. 
doğurac ~ mış 

ih i-
t • 

Pori 16 - Echo de pa· 
r ·, g z t & nın haric aiyc set 
muh rr ri pertanak B. Lava· 

n t iyim • firine bir tekl.f 
d balunmu~ ce bu teklifi 
aynı zomorda lıüJ.iırrıetirıc 

bı d me.sı ıç "n ingiliz sefiri· 
n t blığ etmiş olduğur.u 

y mo t d:r hı teki fın ati 
d k noktaları ıhtioa etmekt<' 
olduğu o l'-me.kıedir . 

1 ıtalyanrn Habe,r&tan 
dakı ilerı hakaratının durdu 
cluralma•ı General do Bono 
nun kıla tının şimd ki mev:ı i 
ler inde halması . 

2 Tıgre eyaleti müstakil 
bir p e tık h im gP-t 'rilmcsi 
Olt s v ya bu tozda it al) a· 
nın ont olu a tabı olması 

3 Horror ve og den eya 
l t lyaya terJ.edıl· 

m ı• bu &u ~ le lrgre toJ ikıy 
le er t e ite!.lyan r:omalı11i 

orasında mutJa•alanın temın 
olunması •• 

4 Habeşiatanın cli~cr ak 
samı beşler h.omit~sinin tek· 
lrf etmiş olduğa şekilde ar· 
• u usal bir rl'jİme tabi ol 
m Jat ve bu rejimde İtalyanın 
ımtiyazlı bir mr.vkıe sahip 
bulunulması . 

5 Habeşistanın z14ia Uma 
nı oasıtaaiyle denizde bır 

mahreci olması bu liman in· 
gilız somaliaindedır . 

6- Ba yenı ahkam ulus 
lar so•yeteai tarafından tat 
bik ve icra edilecckdır . 

Echo de pariı gaz.el~ııı 

devam ederek diyorki : ilol· 
ya sefiri bu teklifleri alınca 
bunların ingiıtere h 1cümFtın· 
cc tasvip edilmiş o up olma-
dığtnL sormu,dur . Halbuki 
B. Lalltll bu teklifi "rİ irıgılız 
sefırine daha ao-ıra teod; et· 
m "ş olduğundan ./;öyle bir 
şey vaki degildir cenevrede 
serdo 1unan mutaaloya göre 
u uslar hurrımunun ita/yaya 

bu kadar mühim imtiyazlar 
vermesinin imkanı yoktur . 

Bundan bcşka ingiliz se· 
firi teklifi alır almaz B . La 
oala hükumetinin ital)'anlar 
n ke'l'lerini Habeşistandan ce 
kmedikce italyo ile muzake · 
rata girişmeğe mutJafakat 
cdemiy ccğini $Öylemi~tir • 

Aynı gazete 8, Lavol ile 
ingili:ı& aefıri orasındaki gö· 
r'1şme esnaıında •t:fir ıon 

ingılir. noktaıına fran"ının 

açrk bir cevap vermuini iıte 
mişdir B. Laval da bu •uale 
kacamaklı bir cevap oermiı 

oe diişünmesı icin kendıainc • 
bıraz mu•aadc edılmeaıni ;,. 
temıştır . H"; şuphe y"akdur 
ki Fransanın hattı hareketi 
hiç bır vechile ingilterenin· 
kıne uymamaktadır ve bugün 
İngiltere ıle Franaa araırnda 
mevcut o 'an nokıai nazar 
ihtılafla"ının gelec~k it;in va· 
hım netıceler doğurabileceği· 

ni gizlemek doğru almaz . 

~~-------------~·--~~--------~~----------

git 
. 
1 e 

do 
h- be mi e 

anm 
karışıyor 

izden çı 
? ' • • İngiliz 

' Londra 16 - Taymis gn 
zetcsir in p is muhab i : 8. 
L v l n i da edaldiği gi i it 
lyaya •e ı gıJtereye ha beş me 
selesının baiune daır muf .ssal 
bir plan ve d ğıni ı.annetmek 
tedır 11.1,;babı e göre B Lava • 
lın elçıye ve l:. u vasıla ıle de 
iogıhz hu U. et.ıı i petot pari· 
sieo g zetesıuıL baş makale • 
s'r.de göateıi en iıtıkamette 
b.r hareketle bulunmaya da • 
vet etmiş olnıuı mübtc meldir 
bu davet son haftalar zarfın 
da pek fada takviye edilmiş 
olao ıog11iz donaomasının ye · 
nıden azaltılmasına matuftur 
habeşiat.na gelınce B L'valın 
u lunlar sos) ete.sim ndasından 
ve ıhlyaoın husu.si menf aatl 
rınııı tanııımaaından a\1cak ge 
ııel tedbırlerlc babsettıği bıl 
ou i mektedır B Laval ıtiıiy 
rııo lıbyaya gonderdığı t kvi 

Akde 
n beyhude yere teklif etmiş 
tir B L'l.vahn elçiye B Musso· 
lininin ingı iz ulusu hakkında 
ki iyi vt müsı.it cıiyetle· ine 
dair aaribbır beyan t yepmuı 
laıtm geldiğini telkin ettiğide 
ilave edılmektedir deyliherald 
gazetesınin diplomatik muha 
biıi B L'lvahn dün kşam 
Londraya gelen so umunu in 
iiliz kabinesinin vereceği ce 
vapta İngili z. İtalyan müntse 
betlerınin devamlı bir barışa 
kanaat haail olmadıkca İngiliz 
filosunun akdenizde kalacağa 
bildirilecektir niyüı kroııildi 
gazete.inin paris muh biri B. 
Lavalın ing iliz büyük elçisi 
ne matbuatın gitbkce ıtan 

inf hn. hatırlat r{lk koDomik 
tedbirlerın al omc.nndal i su • 
r t dolay s le bu haletı rubıye 
ye iştır k ett ğiai bıldirmiş 
oldugu unnınd.dır B L~va • 
ha elçı 1 le ikı sıuıt süren gö 
rÜQt11esiDiD m~rr .... ü ıiyeti mücib 
bır netice eıme.1 gıde bu mu 

y kıtaiarıo geri çekmek su • 
retiyle ilk ~d mı tmrısını ve 1 
bunun içinde iı g lterec. 1o ikin 1 
ci dım atmayı temin etmesi. 

--~-------------
ingiiizl 

1 

K bre 16 Mouıtg FCSt 
gazetea; li D oğ c.nd ğ t.e göre 
Sud&.o üıerıode fotograf çek · 
mcge t şe üs t.den ~ ir ital • 
yan LÇ ğı iog Jız uçakl 11 ta 
rafınd~u yere inmege mecbur 
eoı mış ır ıtaıyan pılotu ile 
mı.tavını hastaneye yatırılmış • 
i rdır. 

~ r11nbe) a 
gü' erıı) orl'u 

M lano 17 - Stampa g 
z ... tesı frdıS d n ingıltereye 

seıfu u etmcsını rıc etmek • 
te dır t-' lya fı HHi11 ulusunun 
ve fr ııs %. hi:ı~ iimetirıin muk 
vem et il bıli) tlı11e güveıımek 

ted r ' 
j~itti Fa~i;,t 

degılı m dı) or. ! 
P r.s l7 - f:.skı italyt.n 

bı.şbekeq b İ'ııtii f uiştlıge 
ıltıbak ettıiı hakkında gazete 
Jer tarafından verılen b beı• 

y lıol IQakt dır , 

it 
• 
1 

y 
yo 

sul 

' • 
Paris 17 - Poti ju nal ga 

:ı.ett S! ıtalyan büyük elçisinın 
italyi.ıDID baı: gi şeraıt dı bıJın. 
de harbe nıbayct verebilece • 
ğ oi muzakeıeye girişt'ceğıoi 

B Lavala bildırdığı sanılmak 
tadır ilk şartın ıngliiz f ılösu • 
nun A denızden çekilmesidir 
bundan başk İtalyan büb iı • 
meti zec! i te~birJer tehdidi 
altında muzalf ereden imtin 
tmektedir • 

ita ya 
papas arı ! 

Roma 17 - Stefanı sjaoeı 
bildiriyor Wf stminster Pııko 
posu Londrada verdiği bir öv 
levde büyük Faşıst toplantısı 
gününde hliıe çanlarının top 
l.nma işareti c.larak kullenıl. 
dııını ve fasi tlerin PEıpaslan 
çanları çalmağ mecbur etti· 
ğını Eöy!emışdir bu sözler sa 
dec:e gü.üoccıür dıni hukuk 
biıkümlerın~ göre klııe çanla . 
rı halka ·müteallik fevkel de 
bir hadiıe içinde çal oabilir 
lttly n fppaılarnaa bu buıuı 

m~yor • 
habire söylenmiştir milaao lı!a 
zete del popola y zıyor ingil-
tereıı in ita)yeya karşı barb et 
meyek rar vermiş olduğu zan 
nolmrn} o r in giltere biz.e karşı 

bücüm etmek iç"n her türlü 
bazırhklarını yapmıştır şimdi 

hükumetlerin dıkkatlerini bu 
noktaya çevirmeler inin tam 
un:anıdır icgilteıeyi it lyaya 
karşl bir taarruz hı z ırilım•k· 
ta olan bir millet olarak uJuı 
lar ıosyeteaine ve kelloğ mi 
akını imza edenlere haber 

vermek lazımdır popolo dita 
lia ze.cn tedbirler için veıile 

teşkıl edt:n Britanya impara • 
törlugunun ıtalya taraftndan 
h hdidi ııuretindeki inğiliz id 
diasının yerince olmadığını ve. 
kayi ispc.t edıyor diye yazdı 
itıdy Britanya impar· lorlıağu 
nu tebdid elmi)Or bilakis ital 
ya t ana gölünde mavi nılde 
ve ay klnrındn Bribny nıomen 
faadcrine ri yet edecektir • 

i lyan 
gazeteleri 

Roma 17 - it lyan ga:ı.e 

teleri cenevredeki zecri ted • 
birlerle beraber \ksumun 
harbsız işg lınin habeşistanda 
uyandırdığı ma11--Yİ ve siyasal 
akislerle meşgul olıııaktadır 
g ornale dıtaha gnetesi diyor 
kı cenevre el&cağı ucri ted • 
birlerı inceliyorsa Romad 
müdafaa çarelerini ve muk • 
bıl tedbirleri uıcelemektedir 
ı tıhsal ~e tecim vasıtal rı ile 
kendini koruyan her luı öte 
kilerin dü m nca baretleri 
önünde bı egmiyecektir itl\l 
ya bütün hadııelere k rtı gel 
mek üzere daima ayakta bir 
letmit ve kuvvetli olacaktır 
Luv-ro Faacısta ga~etui dip 
Jomatik görü melerın istıka -
meti ne olur a ol uo it lyanln 
hareket taıı ını deği tirmiyecc 
ğini yaz.maktadır S 1 lmdetaor 

d tam bir hareket özgünJü 
iü veren rierı.fini k rdıaııl bu 
ahkama istın.d t.t i tır p 
pul r İtalyan ulu unun büyük 
toplantıs1oa bu surette iştirsk 
etmiş olmaktan büyük bir bah 
tiyarlık duymuıl rdır • 
SR. 1 perator , 

a eş 
ordusu 
ltalyan cenahları 
üzerinde ! 

Adi•ababa 16 l Habe,Ler 
şimal CPpheıinde büyük tah· 
aidat yopmrktad•·lor bu huu· 
oetli bir m~zaharat ordu ha-
lin de taarruz etmektedir bu· 
nunla beraber en ileride bulu. 
nan moka!le civarında )'er 
alan bu ordular taarruza ge 
~er gibi 6Özukmektedir ıimol 
cephesir.deki Habeş hareket· 
lu i !talyan ordularının cenah 
ları üzerine ufalı bir hucum· 
lara oe •Üzülme harıt!ketleri· 

nt! inhiaarlar etmt;ktedir bu 
tobiyenin neticui olarak yeni 
bır genel İtalyan ilerleyi,ini 
il''fİktireceğinin naaıl madde· 
sı cenübi 6arbt•inde bulunan 
oc: bir mıktar itibarile fOk 
ö umli olan Habeı ordusurıura 
aınac:ı cenüp İtalyan orduıu· 

nnn i/erle)•İşinin önüne gef· 
mektedir İtalyan tayyare ku· 
vtet!erl bugün de faalliyet· 
l~rinc deoam ile Habeş ka· 
rargahlarının bombardcman 
etmiılerdir yeniden cibuti 
demt"r }'O?u üzerinde Ufu,lar 
yopmıılod:r. Ro) terin Adiaa 
baba oyları buıüıı de yeni· 
den bir ka'i bin muharibin 
hükumet merkezine geldiai 
lıildirmektedir . 

ingilterenin 
azmı kati ! 

Londra 16 - Sulha L RO . 

rumak için' Franıa. ta.rafın· 

dan •arfolunan çalı,madan 

boh•eden mornın6 po•t gaZtd-
tui 8. Mauolinin zecri ted· 
bir fer tehdiai karıııında egil• 
miv,ceğini aandıiinı oe on· 
calc kendiainin tayın edeceti 
oakıt gelitıc'! konaımalora 
ba,Lama.lc temayuliinii gÖ•t•• 
recefini yazma.ktadı bu ga:z.e 
te diyorki vukuat da bu ,e. 
kilde inkişaf ediyor İngiltere 
hükumetinin umumi hattı ha· 
rekdı u luslar •oıyeteai tara. 
fmda.n mühür/enect~k bir hal 
aureti elde etmsk arz.usunda. 
ilham almaktadır in6iltere 
hükiim~ti ita/yanın Habeşi•. 
tandakt mutJaffakiyetini mea 
ru göıterecek bir sulha kabul 
etmemeye az.metmiıdir , 

Umumi 
taarruz 

AdiaababQ 16 - Royter· 
den run. i HP, beı mabufilin 
de ogaden c~ pheıinde umumi 
taarruza geçilmeıi için emir 
veri [d iği haberin doğru olma· 
dı2ı söyleniyor bu mabafılde 
imparatorun italyanl r kolay 
lıkl taarı uz edebilmek için 
uzun muva11la batlari teı:1 
elmed' kce •e uaul hareketle 
rinden ~uzaklaımadıkca ileri 
hareketlerine lıarıı katiyen 
mukabele ve mukavemet et • 
memek kararında olduiu ıöy 
ni)·or. 

italyan 
kuvvetleri 

Londra l 6 Libyadaki ital 
yan kuvvetleı i şimdi dört far· 
kad n mütc:.ş:kkildir dolaşan 
bir şayiaya göre ~genel vali 
m reşal Balbo başka bir va 
zıfeye tayin edilerek yerine 
ordudan batka biıi idirilccek 
dir. 



i 
Tapu direktörlüğiın,{en 

Trabzon v1Jayetinin yomr 
nab'yesınin civer b öyüoden 
pehhvao oglu Mehmet kız' 
Esm nıo veresesinden ism il 
ve Ali ve Halıl ve Ahmet 
ve emine ve ayşe \•e fatm Y 
cetlerinden kalmak ı;uretile 
hududu şarkao peb.ivan oilu 
osm n ve süle) man fındıklığı 
g rben irmak şimalen pebli -
v o oğlu osm n ve süleyman 
fıodıkıığı cguuben pehlivan 
oğlu mub r em fındıklığı ile 
mahdud 6 dönüm hrla maa 
fındıki ğı bunlar tarafından 
hakkı k ırardan tapuy bağlan 
m&sıoı istıyorlar bu yere bir 
h .. kiddiaıındnbuluoırnl&r varsa 
tarihi iland n itıbi>un ltgün 
sonra mahalliac keşıf ve t h· 
kik t yapmak üzere gidec~k 
tapu müdürü veya memu•nna 
veya bpu da'res ne ves .k-la 
rıoı ibnz etmeleri ilan 0

1 unur. 

Sama . . 
~ Si mesı 
Süel SatınaJma 
k oınis yon uudan 

1 - Erziocau garnizonu • 
ouo kıtat ve müe sesat hayva 
nalının ıhtiy cı olan altı yüz 
otuz yedi bin dokuz yüz yir 
mi beş kilo saman yeniden 
kapalı eksiltmeye konulmuş • 
tur • 

2 - mühammen bedeii 
9 68 lira 8,75 kuruştur . 

3 _ ılk emıoatı 717 lira 
67 kuruşur . 

4 şartnameler erziccan tü 
men satınalma komisyoouadan 
bili bedel verilir . 

5- ibaleıi25· lo-SJScuma 
günü saat lo do erz~ncan tü -
men s hnalma komısyonunda 
yapdu:aktır . 

6 ş rlnamesinin 4 nci 
maddesin" göre isteldiler249o 
sayılt artırma ve eksıltme ka-
nunun 321 3:~.34 cü maddclerı 
mucib!r:ce tekhf mektublaran 
tarzım ve ıbale saatınd o bir 
aaatındao bir saat evveı:kom;s 
yonaveyermiş bulunscaklardır 

4 - 4 
1 

Tapu direktorliiğünden 
Şarkan conbnkcl oğlu h · 

cibey fındıklığı şimalen molla 
ali c,ğlu büseyın ve mustafa 
fındıklığı garbeo yol cenuben 
aydın ı oğlu bact ali fır.ıdıkhğl 
ile mahdut • 

Şukan -şayık. oğlu meh • 
met tıad•khgı şımal~D çagılcı 
oğlu h fındıklığı garben mol 
la li oğıu h~san ve muıtaf a 
fındaklıgı cer.ıuben c ~bd_ ı.I 
oğlu bacı bey f,odıklıgı ıle 
mahdut fındıklık . 

Hucu tlerı ) u~r.rida y zıh 
ıüfla öyünde i"i kıta fındık 
lık hacı mebmct ogiu alinin 
ıken 24 ıene evvel ı;e&ıedi adi 
ile • ğır oğ u temehn kızıve 
çurckcı oğlu alıDİD kırı ıkezi 
bana rsattıgıoı ve bu suretle • 
il m 1 rıoa ıeııede ba glanmaıı 
iıtenilcn i bu ıkıkıta fındıl:hk 
üıeıioeae bır iyDı hitk 
\'e Uıka ve ıddıa 
edenler varsa 15 iÜn ıçınde 
l pu paıre11ne muraca t eyle 
nıe lerı ve 1 o 11 935 tarıbıoe 
müso:d f lo Jl-935 puar gü 
llÜ saat l4 de tahlukat için 
memuri m .. baus gönderilece • 
ğin :ıeo l i r dıyt ceği olanla~ 
ilerinde~ ı evraki müsbitele11 

le oray i"'meleri ilino!utUi" 

(YENIY~l) 

: o f • .,... o L ,,.,. :-...;' ı-l ~ ,.. "', .. O 

Trabzon askerlik 
Şuğbesinden 

Tahsil dolayisile kısa hizmet hakkını haiz 
v~ a~keri yül\sek ehliyetnamesi olanlar 1 ik~ 
nci te2r~n 935 günii İstanbul yedek subay 
okuinnd:t hulunacağından bu hakkı haiz yerli 
ve yabancılar nüfus cüzdanını, mektep şaha· 
detnamesini ve askeri ehJiyetnameslni alarak 
şimdiden şuğbrye .gelip kayıtlarını almlları 

ilan ölunur . , 
Odun eksiltmesı 

Süel sahnalma komisyonundan : 
1 - Erzıncao garnizonkıt ve müesseıeleri ihtiyaci için iki 

mil)·on beuüz bin kaio odun kapah eksiltmeye ~o .. ui:r.uştur • 
2 - Muham'Den bedeli 87500 liradır . 
3 - ilk teminatı 6~63 lıradır . 
4 - ihalesi 31 1 teşrin-935 günü saat il de tümea aaboal . 

ma komisyonu binası içinde yapılicakbr • 
5 - şarta meıi erziocında tümen aatıualma komisyonuod~ 

.438 kuruş karşılığında verilır . 
6 - şartoameıinia 9 ncu maddeaiıııe f öre istekliler 2490 sa 

yrh athrma ekıiltmc kanunun 31,33,34 ncü maddelerine göre 
taliplerin mezkur saatt&n bir nat evveline k&dar kapıla mühür 
lü tc:klif mektuplarını erzincanda tümen artırma eksiltme komiı 
yonuna verm'ş bulunacaklardır . 2 - 4 

Gayri menkul • 
ıcar artırması 

Mahallesi sokağı nevi m.n. T. 
Ayaf,I o Çömlekci diikkin 

bır S. icart 
L K. 
20 M. 

" n hane 20 il 
lskend er ptıışa meydaniıarkık; hvebane 2~0 

120 
R. 

Esvak ııra mağazalar maiaza E. 
" " ,, 
" " " 
" " " 
il n • 
" " " 
" " " 
" " n 

160 
160 
·;so 
l20 
1 !O 
160 
!50 

• 
" 
" .. 
" r 
E 

Yukarıda avufı yazılı gayri menkula.tın birer S!Delık icarları 
oobeş güa m~ddctle utırmaya çıkaralmıştttt•lip olanların yü:de 
yedi buçuk dıbozitohrile birlikte artırma tarihi olan 28 1 O 935 
pazutesi gi\nü saat onda defterdarlıkta toplanaciik komisyona 
muracaatları . 1 - 4 

Gayri menkul . 
ıcar artirması 

Mahallesi ıokağı nevı m. 112 1 s. . T. 
icui 

sıra mıiaıalar mağıza 231 140 ermeni 
" 2mağııza tev. 14~ 143'l6o ermeni 

ğölu oğlu mı ğaza "J7 80 M. 

Esvak 
,, 
" ,, " 36 48 M. 

yala hani 2mağ~za tev. 9 10 9o Ermeni 
,, 
" " mağaza 11 4o Ermeni 

kazaocıla ,, 85 2o M. " 
" seme.;ciler " 1~4 300 M. 

uıun ıokak dükkia 23 25 M. 
modoş harap hane 89 loo M. 

" hne 118 SoRuı 

kasim ağa 
tuzlu Çt>şme 

" 
DEFTREDARLIKDAN 

Yukarıda euıfı yazılı g~yri meakulitın.,bir seoelık icarları 
oıı be, güa mü Jdeetle artırmaya çıkarılmıfhr talip olanları 
• 7,:) diboıitolarile bi.rlıkte artırma tarihi elan 5-11-935 tala 
ğüoü sut 14 de de.fterd.uJıkt• toplanacak komisyona muracaat 
ları 2 - 4 --

Arpa pazarllğı 
Süel satınalma 
KoınisyoLundan : 

1 - Erıiucan !ulat ve mil 
e11e11t hayvaıutıiçinbirmılyon 
otı.1z ıekiz bin yüı eUi kilo 
rpı pazarhkla ibile edilk.cek 

tır 

2 - Muhammen bedeli 
64 bin 412 lira So kuruştur. 

3 - ilk teminatı 4868 lira 
50 kuruıdur • 

4 - şarln•mesioi görtoek 
isteyenler etıiocan tümen sa. 
ko da bir gün göre bilirler 

5 - ikaleıi 25· l,ttş 935 
günü aaat onbeıde erzirıcan 
da tümen aabnalma ko-;nıs_. o 
nunda yapılacrkdır • 4 4 

3 Sayfa 

~SPi 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

-----= - --
Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB ma;kasını arayınız. 

'V Sade yag k ti rr esi 
Süel satınalma komısyonundan : 

1 - Erz'ncan kıtal ve müess 0 sat ibtıv cı ol n 
2o25o kılo sade yağı yeniden eks·ltmt:ye to u muş'u· • 

2 - 111uhammen bedeli 12656 hra 25 ku uştur . 

,_ 

3 - ılk tenainatı dokuz yüz lmk do uz lira 2o k ıruştur 
4 - şartnameler erzincanda s tınalma kom•ıyonuadan 

bili bedel verilir . 
S - ihalesi 24. Jo 935 güuü s lat 14 de himen satınal • 

ma komıs< oıunda yapılac khr . 
6 - şarloames:nin 4 cü mad 1 s ne oö~,. istt>kliler 2490 

aayah arhrma ve ek ıltmc kanunun 32,3.J,)4 ci m dd l ri mü 
cibince teklıf m"ktublarını ttrnıim ve ıh c saatından bir s . 
at evvel kom=ıyona vermiş bulunacaklardır . 4 - 4 

E!I- -= 
Kapalı zarfla gazyağı ek::-ı' lln1t>~i 

SÜEi SATINA I\o ıs\onund n 
J _ Erzurum kıtat ve mÜf ssesat ibtiy;.c için 22000 kilo 

gazyaiı alınacaktır . 
2 _ munakaaa komisyonda kapalı za fla ol~c t 1r . 
3 - ihalesi 23-lo 93.S çarş1m a günü saat 14 dedir , 
4 = teminatı muvakkataıl 528 lıudır . 
5 - tılıplerin şartrıameyi görm k üz re h 0 r gün mnna 

kuaya iştirak edeceklerdir 24~o numroıu krnumın 32,33,34 
nci maddelerine göre teklıf mektu'olanoı ıh le suıhnd n bir 
ıaat ev.el kom'ıyooa ve yermiş buluoac~kları ilan o!unur4-4 

• 
Si Kuru Yonca ve ot 

SÜEL.S Ti AL kom is) onundan 

J _ Erz"ncan kıta ve mü~sseseleri hayvanata ihtıy~cı 
için 779400 kilo kuru yonca ve ota ihale gün{jnde istekli 
ç•kmadı5lından 24 1 teşrio 935 günü sa t 15 de kuru ot 
aaat 16 da kuru yonca ihale edılmek üıere yeniden kapa 
lı e~s Jtmeye konulmuştur • 

2 . Kuru yoncanın muhammen bedeli yirmi b'n beş 
yüz yetmiş lıradır . ilk teminatı 16 7 

1
lira 97,5 k.~ruştur : 

Ku111 <1tunü~ muhammen bedelı on do iUZ n yu: yelmış 
altı lira ve ilk tem•natı 14.58 hra 20 kuruştur • 

3 - Şıırtn;,meler erzincanda tümen s tına m kom=s, o· 
aıund n bi a bedel verilır . 

4 - Şutaamenin dördüncü maddesine göre ist klılt!rİ 
2490 sayılı artırma ve eks•ltm~ k ounun 31,33,34 cü mad 
deleri milcibıncc teklıf mektublarını taoıım ve ·omİs\•ooa 
ihale sHtrodaa bır 11 t evvel vermış bu u ac k!ardır. 4 4 

r . ' . .. . ~ .... - ' .. .,. ·"·"';.:'..J911i 
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Doktor Op •• or 
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MU 
..t~sk:e:ı:i he...$ta~.eai 

OJ;)O:tatörü 
Hasta arını kunduracılar cadd c ~i 
binbirç "§İt mağaza~ı ü~tündekl 
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ABONA 
S•n•liii 500, Allı aylıtı 300, 

Iİf Aylıtı 175 lıara, 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar GAZEtE ve SIN v 

. ÜSHAS 
4 Kuruşt11r 

4 Sayfa 

ilan •atırı 15 Krıru~tur Reklamlar 
pazarlı, a tabidir. 

·----

• 
YurdlJn toprağı kadar, onu ·şıey ve koruyan 

• 

İLAN 
'rapu direktörlüğünden 

Hata köyünde taıdikıiz 

96 yoklama1ind.a mukayyet 
iki tamım fnıdıkhk ve niıif 
bir çayir ye "ayrıca 2 dönüm 
bir tarlada ıenelıiz ol1rak 
ceddinden i ntikal ıuretile 
bamu oğlu Mehmet bini ha· 
110111 taurrufunde iken 3~7 
de vefatil• •ereaeai m•bmut 
ile ayşe bu yerlerinden bir 
fındıklıilu niıf ni barica birak 
mık ıuretile 327 ıeneıinde · 
ıenedi adi ile hamza oj'lu ali 
ve oıman ve Hüaeyine Htltk 
-!erinden namlarına muamele 
ıinin yr.p • lma1ını i~nz eyle • 
dikleri ilmulnberle istemekte 
olduklaYından iddiaİarıa'n teA 
ıiki için if bu yerler hakkında 
hir ayni hak iddia edeleria 15 
iün içinde tapu dairuine mu 
racaat eylemeleri •e lo·11·935 
hrihine mü11dif pnaır gilan 
nat 14 de mahalliae memura 
mabıuı ıöaderilecej'inden bir 
diyeceii olaalerıa ellerindeki· 
evraki mliıbitelenle oraya 
ıelmeltri illa olunur , 

nüfusunu da tanımamız azımdır . 

iLAN 
Tapu direktörlüğünden 

Şarkaa yol şim;lt:n ve gar 
ben aydınla oj'. u fındıldıj'ı 

cenuden muaa o&-lu temel de 
mahdut fıadıkhk . 
Şarkan dere şimalen aydınh -
oilu çalılaia garbea yol cenu 
bea aydınlı oılu haci mabmut 
fıadıklıj'ı ıle mahdut tarla . 

Hudutl•rı yL'karıda yazılı 
ıüfJi kiyünde üç paıça a-ayri 
meakulun bili ıenet olarak 
cedainden intikal ıuıelile ha 
cı mebmet oj'lu alinin iken 
•efatile nruelerine iotikal 
eylediıi iddia o:unın bu 
gayri menkuller bakkınde bir 
ayni hık iddea edenler varsa 
on bet aüa içinde tapu 
idareaiae muractat eyleme!,. .:ri 
lo-1 J-9J5 tarıbine mu ıadif 
par.ar günü Hat 13 de mıha · 
iline keıif ve tablu' .ı<~t için 
memura mahıuı gü·4derilf'CC· 
ginden bir ıJ~.yece gi olanlar· 
in ve hcoı"'~udu Ueı inin mıha· 
ili m~l!.'Aı u :de buJuamıllui 
illa ~i•?nur. 

1 ,. 

Sütun r 
Lise ve 

ş pkal 

' 

tı· 

üşt ı ılerimiz ' 
ora tep 
rı yapıl~rr 

Baki og'u kaışı a Da& ppk .. ~ülch;,ss·si Ali R za 

• 

• • cevap verınız •. 

• ,, 

- .~ ' ~ '!. ı ~ J. • 

Bir italya 
Gemısı hattı 

Is kenderye 18 - Auıooia 
vapurucda çıkan y111gın ıo -
ııunda 2~ O kişilik tayfadan 
7 kişi ö'müı 7 kjti de yara · 
lanmışdır. Vapurdaki yolcu 
mıkdaı ı yalnız 35 idi. 

Sıva ve 
Dam Aktarma 

eksiltmesi 
ithalat gümrüğü 
müdürJüğünden 

104 Lira iletifli itbaJlt ve da 
bili ticaret gümrüiü ambarla· 
11 üzerinde çinko oluklHıle 

dam aktaımuı ve çimento ile 
ııvuı için 15 10 935 gününde 
yapılan pazarhk munakHıaa 

hhp zuhur etmediğinden mtını 
kua 25 JO 935 cuma güııfi ıa 
at 15 de yeai:len yapıbeak • 
tır . 

Teliplerin • 7,S teminat 
ve ehliyetnımelerile aümr 6i• 
muracaatları • 




