
YURTDAŞI 
3 l bi1 inci t~ırin A "•ıa/aıal bir 

artırma ,ünüdür. Yurtclaı o •ün 
diğ~r u 'ualarclan f" i lcalmomrı · 
m z için banlttıya aztla ol•a para 
yatır . 

Ba~yazıcı•ı BEKiR SOKUTI 

Atatürke 
bağlıhk duyguları 
Ev•elki ıün parti kuraj'ıa 

da bir toplantı yapılarak cum 
bur b111kanı Atatürke el kal 
dırmak iıtiyen şebekeye kartı 
duyulan nefret biıtleri ubar 
edilmit ve telya.z11iyle büyiik 
öndere bağlılılc duyıalan ar • 
zedilmiıtir . 

Miting 
R ~ is 'cu mhur Atat ürke 

ıü\kast teşe'bbüıüoe yeltenen 
baiı:ıler ıebek,. s

0

1Jİ telin •e 
yüce Baıkana ıoosuı bağilh • 
iımıu göıte•mek için bu2üa 
saat 14 de U ray meydanında 
bir Mitinı yap ılmışdır. 

Afrika savaşı 
Şark eephesinde neler 
- olu' or . 

Adiıababa 22 - Doiu 
ctpheıindea bildirildiiine 16 · 
re reçenlerde iki ihlf a'!_ lrolu 
ileri harekete geçmek uzere 
mus aali bö\ıeainden clkmıı • 
lard1r birinci koltölde boiacu 
bir 11calda çok hızlı ilerlemit 
ve nihayet iaşe aeniıiaia bu. 
luaduia ikiaci kol ile irtiba 
t ını kaybetmiıbr birinci •olua 
yiyrcesıi ile suyu uçaklar •a 
aıt111ile tem=a edilmektedir 
diier taraftan maıııali yıki11 
larında yot yı pmıkta olen 
italyan aakerlerinin göz b11tı 
hiı çekmekte olduktan bildi 
riliyor . bu baatalıia aebeb 
0 1 .. n yol yapıııada kullam 
lın kaktnı •i•cı IUJUDUD ya· 
kıcı teairidir . 

Ogada 
ölerler 
Adisababa 22 Kuzey 

cepbuiade cturumaa darıaa 
olduğu bildiriyor oıadea cep 
besinde italyaalaran cerlopli 
ıu aoktaıı nı iıı•l ettiklerine 
dair t•yialar dolıtma~tadır 
bununla beraber oradakı tel · 
ıiı iıtuyonu oalıımakta de • 
•aıd edı yor henüz rerçektea 
bir muharebe olmamııtar ha • 
brıler tiıre bölıesind~ ku• 
vet yıim•ia devam edıyorhr 
burada durum kendilerine mu 

12 inci 11J 

125 Yaşında 
bir . ihtiyar 

ve arzusu .. 
N~fıi karlık köyünde oil"· 

aaa oilunan oiluna ıörmüt 
tem 12,j yaıında ıo~ot ojlq 
Mehmet adla biri mevcuddar . 

Ak 11çh, ak aakıllı bu ib · 
tiyar yıııııdan umulmıyıcık 
kertede diDç Ye luHntlidir. 
Her ıüa köyde dolıttr~k tar· 
laluını ıez.diii ı fıtrlaı ını ot • 
lattıiı lı•lde bu reziş •e yü. 
rüyliflerden biç de ş•lriyet 
etmeyen ba ib•iyar için 157 
yaıında 6\en ıuo •i•ya kav· 
yetli bir rakibdir deaae yeri • 
dir. 

Keadis:le koDufıD Ye ya • 
pılm111aı iılediii bir şey bir 
arzusu olup olmıdıjıaı ıo·aa 
bir yaucımııa bGtün arzu ve 
iıteiiDia İl6yde bjt mektep 
a~dmııı oldu;ana aöylemit 
cahillik kötü ıey eYlit dem =ı 
dir. 

ihtiyarın iıt.ii pek itabet 
Ji Ye pek yerindedir. 300 ka · 
darı çocuk otıa ba 500 kü 
ıllr nüfualu köyde bir mekte· 
bin açllmaaı laılıudır. llıili 
ferlerin ba İf ilzeriade hare • 
kete ıelmelera pek yuatlı •• 
dotru olur. 

Fındık 
Piyasası 

Buıila fıadık pi111aıı dl 
ae aaaaraa ayni yiilıııekliii 

malıaf azı etmekle beraber iç 
fıyatlaranda yirmi para kadar 
bir terakki kaydedilmiı Ye 48 
ku,uıt•n ıçılaa b:uı · lop trab 
ıoa iç f•ndık fiat• 48,5 k11•uı 
tar- kapaamııtır . 

BaHb•h ho 1111ada 20000 
kilo iç fındık 48 - 48, • ku • 
taıa, l 1 l,ooo kilo tum"ul fın 
dık 2,j,5 kuruıa Ye lo,ooo 
kilo fota fıadJk 24 kuruş, 
ıabl•1ıdır . 

Necmettin 
Oı:canlJ 

Aıkeri Hııtanesiııe tayin 
olunan kulak mlltebaH111 dok 

uiddır ahıliain çetİ'! .du_ram 
eraıinin ari~ıli ıkh~ınde 
•i1r olma11 ibtimılki bır ıa 
man için it•lyanların buradn 
ilerl~mesiae enıel olacakhr • tor binbaıı Necmett;a Ôıcaala 

ingiltere ile 
italya 
Londra 2 1 - Rumi ma· 

hafıl B. Muuolinin B D am 
monda halı haz.ırtla parı• 
ile roına arc .ıntla yapılm~lı 
ıa o fan nokta ı n .uar taoııl• · 
tinin mu•z.uu u teılıil •d•n 
baz.i t~klıfl~r heltluntla mala 
rnat uerm;ı olduaana lı12bal 
etmekte iude bu tekliflerirı 
eıoıı ne olt:Jıığa r u biltllrm~lt 
ten lcaçınmalıta tJa ba7l~rın 
uzun irıce/emeler• l 1'. ~c~ 
fÖıtereceti mutalaa1tnı alerf 
•Ürmeld•Jir. dufenin B drum 
rnoııa ita/yanın inı iltffey• 

b. . t 
lcotJı clııımanca h iç ır ıuy~ 
bulememelde oldufuna Jaır 
Y•n iclen inanca vum;, oldJ~l· 
fu elaernrnıydlı Jıoytl • 1 • 
m•lıttdir . 

ıebrimize ıelmit yeai 5 ~evle 
riae baılamııhr . ba kıymetli 
mltehı11•11 boı ıeldia der 
Her fÜD öiledea ıoara aemer 
ciler bıtında Halk ec11aui 
Oıtüade evvelce kulak dokto 
ra Sait beyin oturc'aia evde 
H11tal1rıaı kabul etmekte 
oldutuau bılkıaaıza du1ururuı 

Mısı~da 

t~dbirler 
Kalal r• - iıltentleriyenin 

.,. OIİJ dk 6teli olan •an ıta 
larıı ot•li Jireld6rldfü il• ya 
pıl m anlaıma •Orıacancla 

öt•/ bina•• in tili• •fı•l mo/ı<a 
mlarının •mrin• o•rilmiııi,. • 
barailo a•lurl•r it;;" bir /aQı• 
ıon• itf 'lflo.;aAtır ~ 'J 

Yeni Alman · 
uçağı 

Berlin 22 - Frietlrichha• 
len ate/yel•rifltl• "ile a mor• 
lcalı y•ni bir Jeni°z. açalı ya· 
pılmııtır bahri muhil ••roi · 
•İncle iıleyec:elc olan ba uçak 
560 beygir ltaooetintl• ilıi 

dizel m~tora ile iılemıltt• 
o• •aatte 200 lıi!omdre ıa· 
r ... tle 6 • tmelctetlir foalliyd 
muhiti 4450 lıilometretlir • 

Habeşlilere 
yardım ! 

iıtoklıolm - Kı~ıl •alı
bın boıkanı ııfatiyle preuı 

Claarluin Habeıiıtana bir 
/aeyet aönder mele için cçtıtı 
i2n• tlefterine ıimtliy• icatlar 
205 bin lıuron laaytl olunmuı 
ıur 6u mık.tara bo/ıı/ı,.a laey 
.ı in gontl•rilme•i İf in icab• · 
den paro ıoplon•rı tl•m•lı · 
ıir. 

Doğum 
E'ıialer yurdu b•t~••ı ve 

fiaae tetkik tefi bay Nazmi .. 
aia 14 - 10 - 9~5 Paurteai 
ıGnü ilk ~iiu dotmaı, aayl 
ma iİtmİftir, U;arJu Ye 6miir 
la olıua. 

Bay AhmecL ... 
Geçenlerde 1riimıı ie6r • 

mek ilıere 1.tinbu1i ffde• 
blyOll: luİ••t'' tecimerı Ye yllk 
ıek terzile,;miıdea Azmıtarak 

~ . 
ki terzibıatti atbibi .bay 1 
Ala•ed çeıidJi yük.ek kum•ı 
lar al.rak ıeJmitdir. 

VAATDA.! 
Cumhariyd bayramımhın •o(I. 6U' 
nü ayni 7-ama ':'t dcı oraru loı ., l a 'r llr 
ma 6Üniidıir ogiin l 800/)(100 tarlı 
birbiri üz!Tine o ı kaıuı birılui ır 
••ler oe bu p lra,,, banlıava yat· 
tıraoior 06Ün bir milyon eekfa )'ÜZ 
bin lira top/anır . 

Sayı:2081 

Ankara 21 - Kamatayln 
bu pnlcü topfontı•ında çifci• 
/er lır•cli oezirai •atıı ltoope 
ratif/e~i halcluntla lıi kanura 
loyilaalarıle lıamutayın 935 
•yliıl ayı lauabatı il• talıli•İ · 
ye İJ idaresini" 931 yılınn 
ait lr.'cııı lauap kabul etlilmiı· 
tir . 
U~ök öğretmenleri 

Uıalt - Öi,,tmenler bir 
toplantı yaparak lıö y ölr•t · 
mınl•rı ifin bir .eyyar lıa · 
f6plaane luırmayı lıararlaıtu • 
mıılu oe bnnu -1 için hemen 
çolıımalara boıfarmılardır • 

ba kütüphaneden azok lıöy 
lertlelıi 6;rdmınlerintle llo 1a 
ylılcl• faydalarımuı •alna· 
caldır . 

ÖLENLER 
Şatir oğlu bay Kemal otur 

du'cları şana köyünde vurul · 
muı •e ölmüıtür. cen1tı~ıi 
ıebrimize getiıilmiı ve dün 
kalabalık bir cemaatle aama 
&ı kıhnarak medfeai ebedlıit e 
teYdi edilmittlr . 

" § 
faa•nmıf bir SıaatkAr 

olıa Çi i·gtr ve Demirci uıt•· 
ıı " Feyıllıh dOn 11bıh 
~•inde ö'mü' , cenaıuı OE• 
leden ıoara kaldıralnık na • 
mu' k•lınmıı , Ebe:ii medfe· 
ai•• tevdi oluamuıtur • 

Ôlllere TanrulaD Rahmet 
diler , Aileleri erklaıaa tari 

1et beyan ederiz . 

Yarı Şaka 

Şikayet 
ŞJ<ayet ••• 

Bu ııb~h hayli ıinirlene • 
cek, hayli öfkeleaecelır, hayli 
söylenecek feylerle karıılıı • 
dım .. 

Oysa iti ıiairlenmeı:. in ~ ölii 
tesirini aubım üıeıinde duy • 
mıkla, dol..\orların : - Sinir· 
leameyiniz diyen öiiitleriai 
bdmekle beraber ıinir!eame· " 
mit y~pamadua .• 

Jıte ı iairli ıiairli bu s.ıbala 
idaıeb;nede mHa batına 
oturdun, sıairli ıinirli kalemi 
ıic i rlı p · rmakJarımıa araaıaa 
ııkııtardım. Bııladım yazmaya. 
Dokuaan, inc ıten kelime, etim 
le, anlım te 11ire ıibi kusur 
!arın b•ğıılanmuıaı önceden 
rica edeyim ki ne olur ne ol· 
maz.. Allah •ıkına fil ıö ıü " 
cı.na (bal) denil~a ve ne hali, 
ae iatikbaıi bir ıeye benzeye 
cek olan l"'bz,. pazarına bir 
ıabab öteberi almaya ıidin. 
Görece;,a·z gösteri ej'er be 
nim ıibi ı ızi de ıiairlendirip 
ıarbıya çatbrmızaa .. Ne bile· 
yi 11 •• ıhcf, ntacıdan çok h• • 
malı bulunan ba dır al•nda 
arka sepetinden döal1me11ia 
imkinı yok.. Sonra o baraka· 
laran da eyice darlııtardıiı 

bu alanda dolaıaa zabıta ••· 
murlarının oyHllııı, bıç bir 
ıeyle ilı'ıis bulaauıları, biç 
olm1111 bamtl aepetleri, at 
eıek kalababjını, itifİp kal • 
IEJtmalarına ıöı ya•m•lan 
çok ıi11ir •er•n ıey •euellm .• 

Tr:abzon Bayları, Bayanları 
Sebze paıarıaıa Yrtilyaıt 

önündeki ıe"1if alana kaldarll· 
mııını 1ubıyda11 iıterüüiz ... 

_L____ , === ~~ ;J 
~ • ~- j - - .::a;::::S:: 

GÖRÜŞLERi ' • UŞLARI .. DUY 
So1aılarım12 otrilert lıarıılılılar 

Neden b•kae\aek tikl1et, 
ı ereye bıakulr tikiyet, DO ol· 
u ı kayet, ne olman 1ikl1et. 
Ş kiyet, şilsiyet, tiklyet. Bık · 

tık illellab tikiyelteo .• Ş.lsl • 
yet etmekten, ıi•lyrt dıple • Trahioa coa cillertiae 

lıabeıiıtan rularından t:nnd 
bir delikaalııına beıentt1ii• 
tık öiretmenlerimizdea · bıJ 
Bedi'i Atueri iatambal kahve · 
ıinin çiçekli babçeıiade 6ile 
yemeiini yerken görd&m. Ot· 
j·nal ıorıularıma orj ıaal kar • 
tılık yereceiini amdaiam bay 
Bedri fU ilar11hklan verdi : ' 

Bu yaı tatilini büUia ~aa 
doluyu ıezmekle ıeçirea Ka· 
raya•uz 6iıetmeaimia üçllacii 
ıorıaman karııhtını aonunda 
deiıttirmak iıtemitae de 
neden ıo·u• ••z reçmiı•ir. 

- Hay•tta ea çok zevk 
aldıiınız tef nedir ? 

Seyabattaa to'c zevk 
alırım. " 

- MealeiiDııd•a iılemaaı11 
mUIUDUZ? . 

- Şop\ıuiı iıitrilat1ıii•· 
- Bir cJaha dliDt•J• ıe 

lirae~İı ae olmtk iatererai• ? 
- ·ram mınaıile bir adam 

olmak isterdi•· 
- H~ydınııda ea çok 

lıe1ecaa veren hıdiae nedir? 
- Ba ıorıaa bende bir 

hatırayı caalındarcla. ,.ıalata • 
hyım da kar~ılık HJ ... 

MotprıU•uıaa boıulm~ııa · 
dıı ~Oıhı ad•ı••• dOt•tll 

tii\r. Mevki mliıtahkem olmak 
b11ebile bir bin~ııı 11hilde 
bana ilk ıo guda bulundu 
Karıılıı•nı ralmadan tiddetli 
bir emir 9( rdi : Burada ae arı 
yonun ? Ark•ııoı döoerek 
bıpıedia 1 işte en beyecan 
duydaium bıdiae bı!Ciar. 

- H;ydıaııda Aıık oldu· 
DUi QIP ? ' 

- N. polyonan bazı mek 
tuplerinde der ki : Atk bir 
fartanadır ıelip gtç,r 
Bence ıelip geçen feyler, ha 
diaeler yok demektır. Ben de 
b6yle ~ bir fırbaa ol madı. 

- s:ıce ··" nedır ? 
-~ Her hanıi bir ıilaellije 

meyildir. 
- Aite hayatıu ı acı •e 

tatla taraf iaın hangileridir ? 
- Evde• yiyeceie, içece • 

ceie. ıeyeceie dair bır ıe· 
iıtedilermi ta acı tarafı, iı\e .. 
aedilermi en tatlı tarafıdır. 

- Meıud c..lahilaıenin ça • 
re1i ••r mıdır ? 

- Kıme ıoraraaaız haya • 
tıadaa, muleiindea kalben 
memnun deiildir. 

Bir çok ibtiyaçlar!a pençe· 
ıuade i ıleyea iaaan bence uıu 
ettiti ıaıJeti hm ma'l111le 
bfı1\••·•· 

.. ekten, şikiyet ititmektea .• 
Ekmekten tikiyet • fareden 
tikiyet, şaadaa ı·kiyet, baa· 
dan şikayet ... 

Ş ıkiyet, ıilsiyet, tikiyet .• 
Ş 1rbay1mızın kuvntli, ha· 

r!kulade ıiıairleri .,, •e1aelim .• 
C.A. 

- Ea çok ıiniıleadiiiDız 
ıeyler nelerdir ? ~ ' 

- Ben iki ıt;e 1 IDaafM~ 
biriı· : Kendi ıözıadekı, çapi 
ııö rmeyip bıtkaıarıuın fl1 ıdaa 
deki tozu ıörmek lkiaciıtl: 
Senin bir'ç 01namand1r. Üç 
sınaat oda oyuna çıkacakken 

ilç içeri ıfrer, ondan ıoara da 
yanındaHlerft : .. Y ıha ıiz 

karatmayın, hen dotra OJDllJO 
ram deyiıiaedir. • 

- Trabroııda içtimtl bı 
yat ileri midir. ıeri midir ? 

- B11 ıorıanuı manıııaıa 
kartılıiı Trabıoıada yok aibl· 
dir. 
~ Tratzonda en çok be• 

tendi~niz ' beienmediiiaiı 
nelerdır? 

. -: !rabıonaa tıhı ii ıilıel 
l~klerıoı betenirim. ba ı&ııl· 
hklerden iıtif ade edilmemeai._i 
brteıaaatm. 

CEVDEr ALA, 



Ajans Haberleri 
Londra 22 - Habeıi•tan 

elçiliği italvan lıaoodlerinin 
n• zehir ile gaz nede dom-
dom kurıanları kullandıkları 
na dair Roma nın iddlaları· 
na lcarıt bir ·cevap neır et· 
miıtir elçilik ba faokalode 
medeni harp aaullerinin ha· 
befi•tondaki yabanc~ •ıhhıye 
heyeti üyelerinden biri tara-
fından teıbit edildifini •öyıi 
yor ıayet bu u&ul/ere devam 
edilecek olur&a habeı hükıi· 
meti kendi adıerinin de ital· 
yanlara karıı ayni oo•ıtaları 
kullanmalarını manı olmıya· 
caktır • 

A•mara 21- Hooa• aja 
n•ıntlan italyanların •omalı 
cepheıinde önemli bir muoaf 
f altiyet kazandıkları laabP.r 
perilmek tedir ita/yan lsr ger· 
logubi lcazeyinde bulanan 
•chillaooei iıgal ederek iki 
top bir kaç ltamyon ele 6e· 
çirmiı oe bır çok eıir almıı· 
lardır. Habeıler 60rrahei böl 
zuinde italyon ilerleyiıine 
karı( ~elmek icin ıertibat al· , 
maktadırlar on ita/yan uça· 
fc collafo yalıınınde bulanan 
oaed.bebeli bölıuinin önemli 

· bir habtı •üel merkezi olan 
61ıerreyi bombardıman ede-
rek ')'akmıılardı . U<;akların 

facdliyetini kooaliyun italyan 
yardımcı lıuouetteri oued·be. 
beli böl6Hinde bulunan bar· 
doniyi bombardıman etm;ı· 
l.,dir • 
-------------------.:...~ -Yitik şahadetname 

330 Sene.iade Trabzon 
r_üıdiyeainden •ldığı ıabadet • 
·aameyi zayi ettim yeaiıini ala· 
caiımdan eakiainia hükmü 
yokt~ı . 
Barsa _tahakkuk baımemuru 

F~ZıL 

iLAN 
Tapu dircktörlüğüntlen 

Boztepei zir mabaJleaiude 
ıağ tarafı hıci ali baneai ıol 
tarafı hamı• oilu moila ba • 
aeai cebheai güllü loppadcak 
baneai arkası tarikiam ile 
mahdut : bir kıta hane arsa 
ıının bili aenet olarak oda • 
bıı oğlu nami diieri muıtafa 
cı oğlu abmedin oğlu 11dulla. 
bıD tasarrufunda iken vefatile 
vereaeai ibra bime iatikal etti· 
ii iddia edilmektedir bu aua 
da bir ayni bak iddia eden· 
ler yarsı oıabet 2ün içinde 
tapu idareaine mnracaat eyle 
meleri ve 6 T sani 9~5 çar • 
ıamba 20nü saat 11 de ma ~ 
halii mezk üre ridıleceiinden 
bir diyeceği olanların ellerin 
deki evrak• müs'>itelerile ora 
ya relmeleri ve iddialarını be· 
JaD etm eieri ilin olunur . 

I 

~ ~, .ıır: , . ,,._ •., ı 

A•mara 22 - Tiğre CP.p· 

heainde •iıkünet oardır işçi 
i.tikam bölükleri kaoran ge· 
cidlerini araba ve otomobil 
yoluna cevirmekte oe yakın 
da ykpılaccık ileri harekf'tin 
eaa.larını hazırlamaktadır · 
4 5000 Habeıin •oma/iye g 'r 
diklerim! dair Adiıababadan 
verilen hob~rler yalandır bu · 
nun yalan olduğuna en g üzd 
delil da,ereinin z apt edilmiş 

olma•ıdır . 

İLAN 
Te1pu direktörlüğünden 

Y omranıo durana köyün • 
de kain tatar oğullarınden hü 
ıeyin oğullan mustafa ve meb 
met ve basan ve ızzetin mü 
tesaviyen uhteleriode bulun n 
ye tapunun mayis 301 tarih 
ye ı 10 noda kayitıi şark;m 
nebricari ve tat ar oğlu ali ve 
mustaf adan tef.erıu ao sağır 
oğulları mehmet ve:alı ı rla 
larl şimalen aydın oğl~ ağab 
yadan tef erruan iÜmrü kcü 
ogulları büıeyi n ve ı ziz fındı 
khiı garben ohaneaten t efer 
ruan iılim oglu mehmet fın 
dıklığı cenubea tarikiam ile 
mabdul 22 dönüm mik tarin · 
daki tarlayı beyinleri~de bılrı 
ıa tefrik ve takıim ediler ek 
4 parçaya ayıra.aşlar ve meb 
medin vefa tile vereıui taraf ıo 
dan hiaaeaioe düşen parçayı 
intikalen ve ifrazen tapu ah 
ıina talip olduğundan mahal· 
linde icapeden tahkikat ve tt t 
kikabnicr11ı ıçin 1Pahallinebir 
memur izami mukarrer bulun 
muı olduğundan ye~mi keşıf 
olarek tayio o lunan ilan tari 
hindea itibaren on güo ıonra 
bu yerler hakkında ayni bir 
hak iddia11nda bulunanlar 
varsa idarede b•ılr bulun I 
maları ilan olunur . · 

İLAN -1 
Tapu direktörlüğünden 

Yeni cumai bala · ma~alle 
ıinde put bıyık oilu nam 
diğeri ur uç Oilu muataf a ve 
tanir ve şakire ve 11iye nam . 
!arına tapunun 8 nisan 309 
daimi defterinin 80 sıra ooda 
kayitli mababçe haneyi 20 
madeni lira mukabilinde biı • 
ıedarı •e kardtfİ mustafaya 
35 aeae evvel satmışlardır. 
mezkür h•neoio tamami ve 
tarihi meıkürdeuberi de muı 
tafanıa. tembkinde iken vefa 
tile verreıeai buluoanogluSami 
tarafından 4 hiaae ve- S hısse · 
ıioi bakkt karardan tapuya 
bağlanm& sını talep eyledığin . 
den mez~ iir yere iddiai hak-
ta bulunan kimıe \araa ilan 
taribınden itibaren on gün 
ıonra yani J. l 1 935 günü ma· 
halle gelecek memure vesika 
larını sıöster meleri ilan olunur 

• Necmettin Özcanll 
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~ske:ri. hastanesi 
k:ı.::ı.lak: :n::ı ü tehaesısı 

Hastalarını Semerciler başında Balk 
ecıanesı üstündeki muayene ev!nde 

kabul ve tedavi t-der .. 
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L 
Tratzoo icra memurluğun 

dan : 
T abzon tıc re't b t'mliği 

nio 3o 9 '935 tarıh nde iflalloa 
karar vnilen g. sunde mı Lım 
sinem sabtht f iz oğlu meh 
met bal{kında matlu bah ola • 
rak Türkiye d bilinde olanlar 
alacakla-rına ılan tarıbinden ıti 
beren 30 gün içı de ve me 
malıki ecnebiyede bulunan 
alacaklıl rın ıl . t rıhınden 
itib ren bırbuçuk ayıtı• ongü· 
nü olan 23-12-935 gününe 
knd r murac t ve alac& la 
n:ıt ve i&hhk kları ve dehli • 
rı ve aeof't suretleri ve def er 
huliseleri vey musadd k u 
retllerini tevdı eylemeleri- ve 
hi afı h re ·et ıeıai mü t 1 
zim olm k ü~ re mtifl sn bo .. 
çl11rınınde. ayni müdçıet ıç n • 
de kendileri ve borcl rı ı b l 
dirm~leri ve roüfl' "o maJI ' 
nı b r ne suret e o UTS"' o un 
elle-rınde bu undur bl r o m l 
I r iızerinde b kb mahfuz h l 
m k sartıle yoi müddet çio 
de ıcra dairesi c:mrıoe tevdi 
1ıtmele-ri ve elm zıe~se cez i 
mt.liuliye e oğraysca l rı ve 
makbul mazeret bulunmadık 
c ruchani h klarmd n m b • 
rum kelacr.kluı ve t fhi ılio 
d n itioaren on gün bıtemi 
ol n 3 - il. 935 terıbme mü 
s ıdıf pazar günü salit 14 de 
b aro'[\UD icr i faaliyet ~yledı~i 
Tr ~zon icra dairesinde mu · 
kar~er ilk içtimae alıic klılan 
b"zz t ve.ya bilqekale gdmele· 
rı ıla rı oluou r . 

i 
Trabzon csliyc hukuk ha 

ki1Dlığınden . 
Trabzonun imaret ·mahalle 

sinde oturan batıb oglu Ha · 
li min arğalıya ka11yesinden 
olup dere mab ... llesındc serma 
yes berin evinde ık met eden 
Amiş oğlu cewal kıza hayriye 
aleyhine bıakuk mahl(cmesınde 
açdığ.ı boşanma dav ııodan 
delayi müddaleyb hayrıyc 
namına göuderileıı davetna me 
nbrina mahkemenin müba ırı 
tar fıadaô yapılan tabkıkat 
üz~rine verııen şerhde mezbur 
enin 20 gün evvel samsuna 
savuşup gltmiş ve o.adaki 
ikamctkat i meçhül bulun uş 
olduğu beyaDıle b la tebhğ i ı· 
d e edilwiş olauğuu d o i met 
ve mes keni bellı olmay n mud 
daleyb a bayriye hakkında da· 
vetoamen io ilanen te blığ edıl 
mesine mahkemece k rsr 
verilmiş ve bır ay müddet 
hyin e d lerek 27 - 11 93S 
çarı mba sa t onde mubake 
m es in in icra ı için ilanın yapıl 
ması t karrur eltığiaden mez· 
bure h y riyenin iş "ıu ılan üze 
rine tayin kılına~ gün ve uat. 
t a ma h kemeye gelme i ksi 
takdir de gıyabında mub.k~ • 
İnenin devam edeceği tcbli2 
makamına kaim olmak üzere 
g a z t e ile.de ilao olunur • 

Un . eksil ·mesi 
Süel satınalma 
komisyonundan 

Ti biôif·kıtatı için takri -
ba 91875 1ira h k 255 ton f b 
r ika uıru bir y içinde pazar 
hkla alıom ı mhv;ıf k gö ül • 
düğünde.o yeniden eksi tme)e 
çık· rılm' hr şartoui pa;~ sl 
multabılinde komııyondan alaı 
rıla bili r artırma ekıiitme 
tral...z o nd k ledt! satın Jm 
komuyo ..,unda bir a y i'Çicde 
p iarhld .. yapılecJtğmdan ... atek 

• Jiler 22 11 935 ~ününe badar 
2397'ira muvalikat lemia tları 
le biıhbte komisyonumuza 
mumcu.ti rı ilao olvoµr 1 - 4 

-p-11 zarf ile şeker 
li e.k U mesi 

NDAN: 
'lturt , Erzuram , ·J\ars ve Karaköseye 

·· drrılecck ~PkerlPrİn otomobil ile taşınması 
rı 1 ap·\h zarfla ekbih ıneğe k onmuştur 

ıha lesi ?.5 - biriu ei tfşrin cuma günü saat 
( 11 ) de 'apılacağuıduo isteklılerin ~artnamfsini 
«örmek ü;,~re ınkaya ba~vurmaları bildiı'ılir . 
o 1 - 4 

Od n eksiltmesi 
~iit~I saflnalma komisyonundan : 

1 - Erzıncc:ın garnizonkıta ve ınüe1ıe1cleri ibtiyaci içio iki 
milyon beş yüz bin kilo o riun kapah ekıiltmeye ~ onuhnuttur . 

2 - Muham"llen bedeli 87500 liradır 
3 - ılk teminatı 6.j63 liradır . 
4 - ıbalesi 31-1 teşr in -935 iÜnfi Hat il de tüm!D satına) . 

ma komis~ onu bıo sı. içinde yapıticaktır . 
S - şartoemeıi erzinc:anda tümen aatnıalma komiıyoound• 

438 kuruş karş lığında verihr • . 
· 6 - şırtnamesioio 9 ncu maddesiae y-öre istekliler 2490 sa 

yılı ar ıima .ek'sıltme kanunun 3 2,33,34 ncü maddelerine sıöre 
telıplerin mez~ fır s aattan bir saat evveline kadar kapıh mühür 
lü t~ktıf mek.tupla~ım erzincanda tümen artırma eksiltme komiı 
tonun vermiş b~lunacak lardır . 3 - 4 

yri menkul icar artırması 
M11hallesi sokağı neva m.n. bır S. icart T. 

A)afı1 o Çömlekci dükkin 140 
" ,, hane 141 

ls'<ender paşa meydaniıarkıkahv · hane 585 
E v k ııra ma&'nılar maiaz:a 228 

" " IJ 114 
n n 11 115 
,, n n 144 
il ' • J 47 
il .. " 148 
n ,, ,, 222 
" ,, n 226 

L K. 
20 
20 

240 
120 

160 
160 
·150 
120 
ı:ıo 
160 
!50 

M. 
• R. 

E. 
• 
" • .. 
" r 
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DE TERDARLIKTAN ; 
Yukarıda· avhfı ya z.ıh ga yri nienkulatın birer ıeoelık icarlan 

o:ıbeş güo müddetle attırmaya çıkarılmıştırtalip olaıılartn yüzde 
yedi buçuk dibozitolıır ile birlikte artırma tarihi olan 28 1 O 935 
pazartes i g iinü saat onda defterdarlıkta toplanacak komiıyona 

· muncaatları • 2 - 4 

menkul 
ıokağı 

. 
ıcar artırması 

m. ııg 1 a. T. 
G yr 

Maballeıi nevı 
& • 

ICUJ 
ııra maiazalar mağı:za 231 140 ermeni 

,, 2matsıa t~v. l4 ~· 143'Z6o ermeni 
ğ ölu oğlu main• 37 80 M. 

n n 36 48 M. 
yalı hani 2ma ğaza te•. 9 10 9o Ermeni 

mı<raza 11 4o Ermeni ,, . 
kazancıla ı ,, 85 1o M. 
seme rciler ., 1 J4 300 M. 
uzun sokak dükkan 23 25 M. 
modoş harap hane 89 loo M. 

" hane l 18 So Ruı 

Esvak 

" 
" ,, 
" 
" 
" k im ğa 

tuzlu ç şmt: 
,, 

D FT EDARLIKDAN 
Yuk rlda eua fı yaz.ıh gayri menkulitın bir senelik iurluı 

on beş gün müddeetle artırmaya çıkanlmıtbr talip olanları 
7,j dibozitolarile birlikte artırma tarihi elan 5-11-935 ıah 

ğitnü s t 14 de defterdarlıkta toplanacak komiıyona muracaat 
ları 3 - 4 

'A LAN 
VıJayet idare heyetinden 

Ayv 111 mabafü fnnde otu • 
ran Arhavı i kara Ahmet oğlu 
Hüseyio usta t r fından vili 
yet polıs 3 ncü komseri Fahri 
Erdoğ n hakkında çılan ha-
karet davasından ö türü Fahri 
Erdoğaom mea i muhakemesi . 
ne daır l itayet idare heyetın 

den verilep kar r müdd~i 

f bıı hüıeyhı ıuıtanın balen 
bulunduğu mahıl aala;ılama 

l dolayiıiie keadiııne teb 
ııg edilememiı oldniu Ye ceıa 
muhake meleri fiıülü kanunun 

141 maddeleri mücibinte 
tuibi ilAodan itibaren l-ir ay 
içinde bulunduiu yeri bildir • 
mediii takdirde mezkur kara 
ran tcblii edHmiı nızarilo ba 
kılec:ejı ilin oluıaır , 




