
VURTDAŞ! 

Bankadc1 birikdinne hesabı 
olm rı van 'urtd '4 ~. Ars~ulu;;~t 
fd, ın uf ğiiniinli · "nde hır 
t ı;Jrruf h ·nbiyle çık 

Ba•yazıcıaı JJEKIR SÜKUTi 

Tifo 
Difteri , .. 
Hastalıklar 
Memlekette 
Varda ..... 
Şehrimizde tifo ho.tolılı 

o/dutunu ıurada burada, ıu· 
ndan bundan iş 't ı> orduk • 
fakat dedigimiz gibi, şurada 
burada· ve ıundan bundan · 
yani ne beledıyeden , ne aıh · 
hat daireainden ! 

Halbuki , bövle tehlikeli, 
•algın haaıalıklar baıgöaterin 
ce hemen belediye oe •ıhhat 
daireai kanallarındnn tedbir· 
ler alınmak , hiç olmazsa 
halka ) ol 6Ôsiume , ogdt 
oermek gereken bır iş ve bir 
ödev olur ! 

Memlektıtte tifo denilen 
:r.alım ha.talık 11ar • fakat, 
ha.ta aahiplerinden başkaaı· 

nın haberi yok . yine , !hirde 
ku1 palazı denilrn dıfteri 

laaatalıfı bir kırç fOCu;u pı:n 
çui altınf1 almıı , fak at bu· 
nuda komıuları lulnü~ Juy· 
mamıı... ha•ta aalaip/e,.i ıilıd 
yet ediyor, ilgılilerin ba ha• 
talıkları halk .ı duyurmalarını 
i•ti> oriar .. ha•talık volı•cı 

yalanlıyalım , böyle bir ıey 
yoktur diy•lım, oaraa, oarJır 
di;r~lim , tedbir alalım , yol 
1öde1elim • 

Hamamlarda 
Fındıkkabuğu 1 
Halk şıkayetini srtırdı.. ı 

Okuyucularuıqı hemen her 1 
aün buımevimiıe gelerek 
bımamlardı yanan fındık ka· 
bniunun ıokaklara ve evle, 
rine uçtıiı ıebii'Jerden şiki 
yet ed p duruyorlar. ıece aüa 
düı ve hele ubıbı kartı bu 
bamamLırdan ' vapur bacılı· 
rJndan çıkar gıbi çıkan kesif 
dumanlar oıtalığı kaplamakta, 
her tarafa zehirler saçmakta· 
pır. Şebır bavaını , ba!kın 
cigerlerini berbat ve perııın 

d bu fena adt.t artık bir e en J 1 d' - evvel yasak edı me ı ar. iUD _ 
Belediyenın dıkkat iÖıüau 

- le bu cj~ayetler üzerine onem .,. . . . 
çeker , belediye meclıs ·nın 
ıeçcn kış hamamlar bıkkındı 
verdiği yasak kararını bir keı 
daha bıhrlatmak iıteriı • 

Valımizin 
Terfiı .. 
S ,y1n V alimiı R f.t Dı.nıf 

man bir derece yüluelm'f ' 
birin-ci sınıf vali almuştur. 

Tebrik eyleıiı · 

Bayram Tatili 
Cümburiyetio oa ikinci yıl 

döoÜ'nÜ bayramı dolıyiıle 
bü~ün mektepler cumuteıi 
günü öole ı.atıliuden ıonra 
•çılmamış , daireler de p •zar 
tf a: günü ö yleyin htıl eJıl · 
mit ve dün bütna müe11eıe· 
ler , mağ .. ular , dükki!llar 
Jupınmıt•ır . 

Çufl pu u bu gila açıldı, 
"""ktepler , daireler de yarıa 
ttıltciLUr . 
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Trabzon halkı dün dediden 
yetmişs bayramını 

candan kutluladı ... 
Cümhuriyetin on ikinci 

yılciöı.ümü bayramı için daha 
l,ir kat; gün önceden hazırlık 
lar baıl ımııtı,,'. Şehrin her 
tarafına taklar kurulmuı , 
caddeler, daire/e, , te,ehkül· 
ler , e11ler bayraklar , defne 
/erle boştan baıa •Üa/enmişti 

Bayram , pazartesi gürıü 
ö 1/eden aonra baılamış , 
gece bö 1ün 1°h;rde elektrik 
:r.iyaları aütun halindt! gökle 
re dağı u u :c.ınmıı bulunuyor 
du . Dün aabah erkenden 
kadın erkek , gene ihtiyar • 
köylı1 oe ı•hirli halk cadde 
lı ri clo!durmuı 1 köylerden 
akın ' kın gelen otlı ve yaya 
he')'d/er kemence, dauu l ~ur. 
nalarıle oe millt oyanlariyle 
ba l-iıyıUı in•an aellEti arQ• 

aına lcatılmıı her laraftan 
yükaelen fen ıa,rak seıleı le 
büyük ıiı,.lcut/qianma;a baı · 
lanm ıtır .. SJ:at aekız bufulc· 
ta oildyet lıo..,a;ıncla lı.abul 

töreni baılaclı , p•oğramda 
ıöıterildi ıibi heyetler ııra• 

ıiyle ı>alimfa Rilat Drınııma· 
na febriklerini ıanclular. ~a· 
6.,1 fqreni 6illikten ·•onra 
Ctimlaariyet lfttydanıntla ba1 

ı ramı kat!ama. töreni bt•ılaclı. 
iık , orta , liuvl! t :caret 

okulları , aaker , j12ndarmo 
poliı , izciler. /..ulupler, /;öy· 
lü şehirli o 1 binlerce halk 
cumhuriyet m@ydanında top· 
lanm ştır . Lise ta rih Öğret· 
m eni bay Abiul/a:ı ve liıeli 

bir tal J.e tarafından söyleo· 
/er söy lendi , Cümhuriyete, 
Atatıirke yaşa seıleri yüksel 
dı. SöJ /evler.len ıonıa keçid 
töreni yapıld: . H alkevi ban 
doıu arkaamdan geçen bütün 
ohullar, o.iter , j<:Jndarm-ı , 
po!iı alkıılandılor. Tören bu 
•uretleaonra udi ıokaklar t 0 lt 
rar ins:ın kala ~~/ığıl'! doldu, 
her taraftan marılar,ıulntc r 
yükaeliyor, kernence,daoul za· 
Tnaf;ıenk aeıleri ıokaklarda 
birbırine karııaralı ta a'1ı J• 

mo kadar uıulıufor halinde 
dronm edip ı 'diyordu . •ece 
bütün ıehir baıtan baıa elelı 
trik gün~ıi içinde parladı • 

Fener. alayları , ıarkılar 
>'"I~ Atatürk atı 't1ri .)'drt 

ıeceye kadar airmiiıta .. 

Bayram Eu ,Un Je Jeoom 
ediyor. tlaireler yann eabala 
11~ıla~alcfcr , 

Yunanıstanda . 
tevkiflert. 
Atina 29 - Alman iı· 

tihharat buroaundan yunan 
cumburiyetiniıı müessisi ve 
cumburiyetcilerin lideri olan 
B PapıDF s tasyu orduya bir · 
beyanname tevzıine teve11ül 
ederken tevkif edilm ;ştir • 

Yunan gazett! 
leri btzim için 

• 
ne diyorıar .. 
Atiı a 29 - Yuoan gaze 

telcrİı>in Türkiye Cu.mhuriyeli 
kuruloşuuua yıl dönümü 
münuehecıle bararrtli dilek -
lerde bu lu~ maktadır gazetele" 
l ugünkü t.arıhini 12 yıl evvel 

dab ı Ôııder i n i l artıi altında 
müttefik ve cost memleket 
tar ibinde l üshütüu yeni bir 
yol açmış olduiunu kayt ede 
rek oiyorlar ~i: Yer. i ve mo· 
der o T üı ki yenin ıerçekleıtir· 
dıii terekkıJeri doıtluk ve 
sempati du~ ııularile takibeden 
Yuoaoiıtan Türkiyeoin ıevin : 
cine ittirak ed~r. 

Yugoslavya ... 
Londra 29 - Yuıoılavya 

prenıi Pol bay BaledYiai ziya· 
ret •tmittir. --------------------------------..__. ________________________ __,----

Paristen Adisababaya .. Habeş davası zaferi 
kazanıyor. . italya müsuilattan müskilata ... 
Vahşh;e olduğu söylenen italyan taarruzu 

karşısında habeş aşkerleri. .. 
€icati 29- Haoca ıjan•ı 

bildiriyor Haluıiatandal i 
ita/yon •lfİ•i '1ont vinci dün 
Acliaababa,dan buraya ~a/m:ı 
tir pariıt,.lıi Hab~ı elçi•i hay 
Tec/e hamari.te de cibutıye 
ı'tmiıtir kont vir.ci hiç bir 
diyeo ııerm~miıtir bay T ec'• 
Hamariate ıunları ıöyl#:'miı 
tir : itimat hialeri besle) er1. k 
adi•ababadan dönüyorum ita 
/yaya karıı •~eri tedbir it r 
alınmaaı Habc şiıtana yapılı • 
colc •İlah ihrc.c:atı ür.erindafn 

ambargonun k ıldırılmaıı ha-
b~ı daoaaı i'ii11 h, k ilu hir 
zaferdir uaaen hu en baaıt 
hak m•fhumun tatbilıind• 
ha+ ka bir ıey değildir ha be· 
ıiıtana ,;Jqh ve mafaeme 
urbutce g "rebilecefi ·den mu 
aaoi bir kuoottle t;arpııa bı · 
lEc~giz bu-ıs mukabil İtalya 
her gün artan muıkilata 'Ö· 
lfÜ• germek zorunda buluna· 
caktır Ha be' oılteri meli 1dir 
orclulrırımrz itolyanın uluıu .. 
n-;u:z::J karşı ycptıfı ualaı 'ce 

lngiliz dış bak nı Cenevrey~ 
gitti. Bu gidiş İtalya aleyhine 

tefsir ~diliyor ... 
Londra 29 - Samuel bcu 

re in c~ne vreye iİd işini tefsir 
eden i•zetelerin çoiu zecri 
tedbirler hakkındaki müzake 
r-!ler en fazla iki üç gün sil • 
rc-:ktir B Houe ihtimal pa · 
ıar gü 'lÜ L(Jndrııya döaebile· 
cektır bu unaaa B Lavalda 
cenevrede l-u'unacoığından iki 
bakan bu buluşmadan iıtih -
dd ederek ayni umanda ita! 
y : aıa bab~ş ·atuı üzerindeki 
istekleri hairkında da konuş1 
bileceklerdir pariı journal i• 
l!tesi B Lual ile sır samu,.l 
Houeriıtin birJikrt! c· D vr~ye 
iİdif:Dİ bir DIVİ te.ıı Jıu1 edj 

yor ve diyorki 8 Edenin yal 
nı z olaraktı İniıltercyi c~DeY 
rede trmıil edebilec'a ke)fi 
yeti çok acık bir bakıkathr • 
falı:at B Ho ue İ••iiliı. aıUote 
b·plerine büHııne tin bır tek 
ıiyas•sı buluoduiunu ve bu 
12 un da u'uslar sosytteıi siya 
S< sı olduğunu göstermek ar· 
zusundadır B LnaJında irıg ' liz 
bakanı ıle biıl.kte gidişi uluı 
lar tosyetrs: p•khoın mildaf11 
uı mevıuu b; b ı oldnR-u za -
mu franaa ile inriltneııi ı 
yın .. •na bu luaaclldarıaa tebı 
ruz ettirecektir bu ııhae ter· 
tl 'atına bstka bir ı-,bc'> mev 
c11 d deiıldir 

taarruzu akamete ufratacalc 
tır Franıcı da gecirdili giin 
/erden bo•h eden hamariate 
demiıtirki İtalyan lt<1bf'f an• 

laıma~lııına b, r "ıcil bir cör. 
~e bu/unmr sı 'f n bay Lava· 
lın aarf eti ii mu. iye layik 
oldukları önemi oeriı or O• 

Franaız bnı bakanının bu 
huıuıda kar,ı 1oıtıiı müılrille 
ride ko

0

laylıkla i rirak ediyo . 
rum bay L~oala karıt hayra 
nlık ue minnettarlık hiıleri 
duymaktayım . : · 

Zecri tedbirle 
rin tatbiki mı? 

Cenevre :l9 - 3 l ilkltşrln 

taribiode foplınıc1 k olan telıf 
ve tanzim komih. ıi bükümet 
le.rin zecri tedbirler h akkında

ki cevıplarıuı tetkık ıle iktıfa 

edecekdir ba tedbirJerin tu 
bıti zorluk xöıtermiyecekdir. 
Çünki cevap •eren bükünetle 
rin ekıeriıi tc:tbirleıh meriye 
te girmesi için bir kaç gün 
mublel barıç olmak uıre biç 
bır firt ile i sürmemişlerdir~ 
ıılah ve mühimmat ambar,ıo 
ıu hakktııdı şimdiye kadar 
alınan .18 cev• ptan 28 f•n1n 
••i tedbiıJer 34 italyaa ithal& 

, tının meni 2' di italy~ya hım 
r madde ihracının men •e 8 ti 
j de kııfllıklı Mıiluk~re i ;Aiiı 

VUATDAŞ! 
B"nkada hir tasarruf hrsa-
hı olmayan10 yarını karan· 
Jıkdtr. 

Uluıal Eqo-.omik v~ 
Artırma Kurumu 

Çarıamba 30 llkteırin J 93.t; 

Tutulan 
kaçakcılar 

Ankar ı 27 - geçe:n bir 
hafta içiade gümrük mubafa 
za örıütü 61 kaçıkcı J 516 
kiJo gümrük k11çeğı 20 kilo 
inhisar kaçığı 334;j2 defter 
aıgara k iiıdı 3; 68 güm üt 
mecidiye 7 Türk Jiruı 4 bitik 
Jet 3 tüfek 40 mermi ile 14 
kaç•kcı hayvanı eJe f'"çirmit 
tir . 

Belediyeler 
Ko"gresi 

Aokt r.t 27 Türk belediye-
ler İ bırioci kurultayı umumi 
heyeti bugün sa-.t 15 de halk 
evinde jl(ı celıe yapmıtdır. 
Buıüakü toplantı ~a kamutay 
başkanı \ bdullab Rea~ı ile 
Başbakan lımet loöai •e ba 
kanlar kurulu ilye

4

leri bazır 
bulunmuılırdır biriaci ceJseye 
aahatkan doktor Bebcet Uı 
baıkanlak etmiı Ye enciimen • 
ler n porlara okuumuı •e Gzer 
}erinde müaakıtılar J•pılmıı 
dır. Oa dasika iıtiralaattaa 
ıonra iç ııleri bakuı Şilini 

Kı)anın bııkanhiı•da akd 
edilen iki11ci cel.ede de ıöriit 
meJere de•~Dı edilerek rapor• 
lar kabul ec'il•itdir. 

Yeni Demir 
yollarımız 

Ankara 27 - Buıfb~ aaat 
1 J - 48 de ıece irmıli fil 
yoı hattının yapılııı bitirilmit 
tir bu suretle karadeniz akde 
nize bır defa daba b•ilanmıı 
oluyor memleketin kömlr to· 
la olmak itibarile b&y&k bir 
önemi baiı olan l>a batbaaçıl 
m• tö ceai cumbur:yet NJr•· 
mından ronra açılacak olan 
Fevzi paıa Diyarbekir •• Af. 
yoa Kar•i.ayu laatlan ile bir 
lilde yapılacaktır hayındarlak 
bakan&ıiı ıöıtt:rdiit çok 11kı 
ıiaka ve bazı memur wemiite 
ahbıtlerin t u alaka ile mille 
naıip elarak i•celi Ye fla • 
lü çalıım~Jara ile batı :na bu 
tarihte ikmaline muyaffık olu~ 
muıdur fılyoı batbnıa ikmalin 
dea halk çok duyaalumıı 
ve mahalli 1de halk ••••r •• 
müteabbıtler büyGk tezablrler 
yaparak ıeviaçleriııi izhar et· 
mişlerdir battan ikmalam müj· 
deJeyen bayıadırhk miilleadıı· 
lerinin tel .yaı.da,ıaa kal'ft ha 
kanlaktan keadıleriae tefeik&r 
ve takdider ya&aldıiı haber 
alınmıtdır . 

Habeş impera 
toru dönüyor 

Adiıal>aba 28 • ı'mp era· 
tor ')'alunda ucak ile de · · • ••ı~ye 
g tmek ve ayni wünde Adi•a 
b?baya dö-ımek niyatcntletlir 
bıu hc.fta evoel deiaieye }ol-
/anan muhafız ·ı. l . 

_ NU VUet erııt• 
den lıır lıııını tekrar Aciiıa 
babay~ çağrılmııtır ba.zı C•• 
verılerın tahmini . , 

~rıne • W(l,e 
y:zkında banı :ro· - I . " Uf 11a tr:r.• 
bt. §f<:.P(.ıf'4""•.., · 
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AJANS 
Haberleri 

Cibutı 28-R~uter ojan•ı 

ayfarc bildiriyor : Baracla 
Joloıın yayıntı/ara göre çok 
biıyük Habeı kaoo~tleri Gü · 
ney ~cephe.inde italyanlara 
karıı bir makabil taarruz 
ha%ır/amaktaclırlar . 

Aımara 27 - Habeşlerin 

güney cepheainde kunetle mu 
lla•emet ettikleri kayit edil • 
melitedir • her ıün çok şid • 
aetli yai•~ yoimurlardan ötü 
rü kuiletlerıo toplaıımaslna 

.aacak ikinci teşrin.ortalarında 
doiru yapılabilecektlr Mündef 
aoh zehirli bir ıinek Aımara 
b ölıesindeki bir çök hayvan 
laran ölümüne ıebep olmak la 
dır .. 

Ad;sabat>a 26 · • italyan 
eiçil\ B. Vincı Anııanıu hare 
ket etmiştir elçinın ozel va· 
•ann trenle ancak ıon daki· 
iata .talulmııtar • 

Aımara 21 a.a. - Geaeral 
l>iamante :kumındasındak 
faşfst fırk.111 on milli" bir yü · 
ruyüıt~n ionra buaün Adime· 
ı'at öyine iİra1iıdar habeıle.· 
ri• oleukca mühim muha•e • 
aetine maruz kalan bu hare · 
\klbn reae1 hiicı\m l:lu.tthkla • 
ııaaaa liirii1 olau2u ıaDnedil 
•elitedir liaTa kun·etleri bO 
lan cephe boyanca büyük 
faali7ettfl! balunmaıtu.r maıtao 
C:lT&rnada muteaddif habet ka 
rarıahları bombıİrdıman edil • 
• tlir keıif tayyareleri ıuab • 

el me\'kıjne kaaar ileriye 
lloira açmaı:ar ve aörülen 
'laabeı kıtaları üıeıbı~ bir aç 

C.mba atmıtdır. 

Adiaababa 27 - Bütün 
~epbelerdelU babeş kumandan 
tarı İtalyan hücumunun yarin 
patlaması ~ahtemel \:ulundu 
i.u•~iaıi haberdar edılmııler • 
~ır. Boiüb imparatorun bef • 
aahirnda flpılaD bir toplan 
tıda cinnım i11ce!enmi1 ve bli 
lh lüzümlu tedbirler göıütül 
•ütdü:r. Karobai kumcıai ka· 
rf>luioin her dakıka italyaa l 
1lucumunı maruz kalmaııDJD 
tieL.ienc\ıiini bildirmiıtır kro • 
hal 1iarhıdaki telı ıı telgraf 
iatHJODllDUD ıuım: il endiıe 
u1and1ımaktadır. ista yonun 
ttalyan bombardımanına ma · 
rur. kaldı&ı zannedilmektedir 
R;ı Seyyum imparator• ital • 
7aalaran Akıum, Adua, Adig· 
rat ceplıeıi boyunca yıpt1kla · 
rİ hareketlerden haberdar et 
ftmitdir Harrar genel valiıi 
Nuıba Cıcika çıkarındaki 
\füyük ordunun kumandaahiı· 

ı almak üıere Cıcllsaya iİt • 
m:şdir. 

laraçları, 
Dıvarları, 
SaJnıçlar•, 
Su sızdırar, 
flutubet 

'le meni 
eks·ıtmesi 
Süel ı:satına l ma 

komisyonundan ~ 
1 - karihtiyacı için 3500 

ili dörtbin çift yemeni yapıla 
caktır . 

2 - pazarlığı 11 il 935 
pazarteıi ıaat 15 de kapalı 
zarfla olacaklar . 

3 - Teminatı muvakka . 
tası 666 liradır . 

4 - Taliplerin ııümüne 

ve şartnamesini KÖrmek üzere 
h er gün muoakasaya iştirak 
edeceklerin ihah sı saatandan 
bir aut evvel teklif mektup 
Jarını komisyona vermeleri 
lazımdır . 

5 - Taliplerin teklif mek 
tuplarında t icaret veıikalarile 
temin tlara konunun 32,33,34 

•cü maddeleri ıbkamina uygun 
olme Rl lazımdır 2 - 4 

Koyun eti 
eksiltmesi 
Süel satınalma 
komisyonundan 

1 - Eniı.can Hker i orta 
mektep ve hıı stane ihtiyacı 
için 33000 k ilo ~oyun eti 
22 2.ttşr in - 935 günü aa. t 
15 de ihale edilmek üzere 
tümen aatanalma komi•yonun· 
Cla kıpah ekıiltmeye konul 
muıtar . 

2 - Tahmin bedeli 8580 
lira ilk teminab 6J3 lira 50 
kuruştur • 

3 - Şntnameler erııocan 

da tümen sahnalma koır.iıyo · 
nundsn bili bedel verilir • 

4 - iıtekhlerin 2490 ıa 
yılı artırma ye eksiltme kaııu 

nunun 32,33,34 inci maddele 
riae iıtinadea vuikalarale be .. 
raber teklıf mektublarma tan 
ıim eaerek ihale hatındın 
bir 11at evvel tümen satınal· 
ma komiı~ouuna verm :ş ~ u'ua 
maları ilan o lunur . 1- 4 

İL.AN 
Tapu direktörliiğiinden 

Senede bailı o1mtyarak 
cedlerinden intikal ıuretile 
n111f bi11eıine mut11arruf ol . 
duklarl1>İ idaia eden alE"mdar 
oilu oBJJHD vereıelerinio Ye· 
meuicilerde ( ı ıo ğ \l'rafı hacı 
Reıit verueleri dükkluı ana 
aı ıol tarafa kar ude tevki 
dükkanı arıuı arkas1 ç1"mız 
aralık ve cephesi tarikiam) 
ile mahdut bir klta dükkan 
arsasının namlarana tescilini . 
istemekti~ olduklar ından bu • 
ana üzerinde bir ayni hak 
iddia ed~nler varsa 15 güa 
içiade tapu idaruinc muracı· 
at eylemeleri ve 8 teş • in iaani 
cu"rDa iÜDÜ aaat 11 de mahal 
li meıkfı : e gidı l r. ceiinden bir 
di yeceii o nlarıu o ya itl, 
ıneleri ilan olunur . 

Yapan · Z AV İ Ev Sahiplerine : 
Sııı1>t,ların durulmrsı, ru • 

tubetib yok edilmesi iç•n on 
trrtiplcrle ve teminatlı olarak 

.tamir ye yeniden inşa edilir 
lıte)· ealer: 

Kırali zade 
Masana 

J 

Trabton Aıkerlık şuğbe • 
sinden aldıiım bedel. mak.buı
larıoı ve nüfüs kağuhmı zayı 

. ettim. Yenisinı alaceğımdan 
yibkler;n hü~ mü o madığını 
ilan ederim. 

Muybp oiuUarındın Bahri 
oilu lHSAN 

JcvellOt · )29 

( YENIYOl:) 

RUZ A 
• 1 - Meclis birir c1 ve i ><İn 

ci reis ~ekillerıle dört kati • 
bin seçi mesi . 

2 - Meclis bütce ve k ti 
heıu p encümeoile, idare, s b 
bat ve nafıa encümeulerıoin 
seçilmesi . 

3 - Senelık me ai npoıu 
4 - 934 mai senesi kati 

heı np raporu . 
5 - Şehitlik ışi 
6 - Dabaklara it şurayı 

d evlet karan . 
7 - Emlak ve eytaro ban 

ks sına olan borç meselesi 
nio sureti halline dair rapor 

8 - Valayetce hıdılen 
tDıdık rdilen 935 yıh beiedi 
ye bütcesin1n teUnVi 

9 - Zabit i beledıye blİ· 
matoamesi . 

10 _ De.imi encümen'için 
üç üye s çıhnui . 

11 - S ir evrak 

eledi ye 
Rıyasetinden: 

Belediye Mtcl s nin ik:Dci 
ict ima devresicin ilk toplantı 
a ı 1 _ ikincitE'şrin 935 cuma. 
günü saat 14 de yapıi rak 
yukar ı daki Ruzn~ me müzakere 
edilecektir . 2 2 

iLA 
Sürmene mahkeme baş~ a · 

tibl ığ inden : l 
Sürmenenin baştimar kö • 

yünden b; cı yak up oğulların · 
dan tayip kızı bt h '}e tarefın· 
dan müddei aleyh k oca sı sür 
menenin araklı köyünden olup 
bs şt i '.Dar ~öyü.nde mukim ha· 

1 
cı ya.kup oiullarm ı-lao bas&n 
oğlu kibar a leyhine ık me 
eylediği boş ıanma Y'e naf .k 
davasının sonunda toplanan 
del illere göre k bahalıli mfad 
dei aleybın kocası kıbarda 
bulunduğu sabit olduğundan 
medeni kanununun 138 ncı 
maddes ine göre müddeinın 
müddei leyp den t oşanması 
oa ve bu se beble u ü ddeh n 
müddei aleyb den boşanmE 1 

D3 ve bu ıebeb 1 e m üd deinin 
büyük yoksuıluğa düçar o du 
iuudan mezku r ka nununun 144 
inci maddesine ğör~ de yev • 
miye 25 kuruştan wlr E Delık 
nafak nın müddei ıeybden 
alınarak müddeıye verilmesıne 
kabili temyiz olmnk üzere 
5·1 935 tarabınde 15 e ES sayi 
ile ıürmene bnkuk mahi{eme 
s inde gıyab~n büküm verılm•ş 
olup ikamet k - hının meçhul 
o~duğu anla şılan naüddeı ley 
bip ilin tarıhi nden ıtı baren 
bir ay iç inde temyiı etmek 
baklu ol111ak üzre hukuk usul 1 
muhakemeler i kanununun 407 
ve 142 ve müteakip maddele 
rive göre ı: ih.a ı kararın bir 
nuıha11 m hkeme dıvaob ne 
ıine t lak ol uıımalsla dıger 
nushasa gazete ile ılin olunur 

• Un eksi mesı 

Süel satınalma 
komiEyonundan : 

Trabıon lntr.tı ıçin takri • 
b 91875 lirah k 2~5 \on f b 
rı k unu bu y içıode p zar 
lakla ahnmuı m'"vafık göıül • 
düğünden yeoıden eksi tmeye 
çık ra lm ıştır ıartns s ı parası 

mukabılinde komısyond n aldı 
rıl bılir u tırm ek iltme 
tra ' :zo 1da kaled~ satınalma 
ko ın ıyo ııu nda bir y içinde 
pu.•tlık l .. y•p.lacAğ•nd•n· tek 
liler 22·;1 935 gününe kad rı 
2397lira muv& ~ kat \t minstl r 
l bidılte L om is) oııumuza 
mıa :.c; ~tluı ilan olurıur S-4 

2 S•yfa .. 

KA5E 

.w 

G yri m kul • 
ıca r artırması 

Mahallesı sokağı ne vi m.n. bır S. icart 
• L K. 

Ayafıl o Çöm\ekci dfıkkan 
" bı:ne 

20 
20 

24 0 
120 

160 
160 

" Is'<ende 
Es vak 

n 

" 
" 
" 
" 
" 

1 

prşa meydanişarkılu bvehi ne 
sıra mağr<zalar mağaza 

,, 
" 
n 
n 
., 
" 

" 
" 
" 
n 

" 

150 
120 
1·10 
160 
!50 

!".. ', ~ .·: ... _,..,.. • ..,- ••. 

cmettin Özcanll 
.L->..... ske:ti hastanesi 

k-ula k ~ ü tehassısı 

Ha~taların ı Srmerciler ha§ında Halk 
eczanes1 ii tündck i muayene evinde 

kabul ve teda\l rder .. 

rt · .-~· · ' 1 . - · • 91 \ ... 
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r 
E 

• 

.. 
Trabzon askerhk şubesiuden 

L E' \'elce ilan edild ~ ği üzere 935 birinci 
teşrin celbi 'ap1Jacaktır • 

2 _ hır bucuk ve iki sene hizmete tabi o'up 
22· 1 O 935 eiirıü . evk ed ılmek üzere namlarına 
davet ğön,l~rıldiği halde sevk leri tabir edılen 316 
329 d gunılular c<·lp VP se' k edalec<>ktir . 

3 - st 'ke tabı evh rd~n bedel vereklerin be 
del eri 2 2.te~riıı-93 .) akşamına kadar kabul edile 
cektir . 

4Şubece toplanma günü 3 2,tPşrin-p eı zar günü. 
dür . 

5 _ ç~·ğıranlardaıı ge]meyip geç kalanlar ~s~er 
lıl mükdll'fn etl l\.anunuuun 86 ıı c ı nıaddcsıne 
göre cezah k~lacaklardır . 

apu memurluğundan 
·Maçkanın ) ukarı nıulaka köyünde ve Loriya 

m , k ınde 'e 88 } oklama dcftennin 2280 sıras,n
dcı tur~.lı ordu tufan ve nelıri carı ve alivan oğlu 
ha~aa tarla~iyle ç~vrili 15 dö. ruıktarındaki tarla 
karmuz oğlu o::;ınanıo oğlu mehmet ali iken 324 
de fevtıle oğulları şerif, islam ve süleymanı terkle 
327 de birrıza aralar ında .yapt~k~arı tefrik ve tek 

111 de ıolama ü,abet eden hısseyı ı lam 327 d~ on 
lira k.arş l ğıı da çolak oğ dan m~hmet o a li 1e adi 
yen satıldJğından bahüıle vaki muracaat üzerıne 
u::-ult:n ılGlnından sonra mahaJl in de yopılau tahkika 
tta hakika•en sattığı taLakkuk etn11ş aucak ; slamın 
335 de f.!, tıle bir Or!lunu terk ( tt1 ği ve nerede ol· 
duğn ve i .. mı dalı\ b1l 1 lemedığ~ anl ş ı l makt~ olup 
bu vere enin bir diyecegi Yarsa bir ay zarf ıı ıla 
maçka tapu memurluguna tahriren muracaat e7le-
me ı ıJan oluııur • 




