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abeşistanda 
Durum 

Nihllyet dola Alrikoaın· 
ldan lop a111aleri 6•lmeie #Ja,~ 
ıodı • İtalva o•kerleri habe, 
topraklarına ayalı ba•tı • 
Adaa önlerinde ıidcledı sa· 
•0ılor oldu , ıehir elden el,. 
ıe~ti. ille hamlede laabe, aa · 
lıerlerirain i:ıad oe c~•aret/e 
laarp eıtilıleri , dalyanlara 
bir laayli J;Oyiat oerdikleri 
IÖ•iildci. Son olarak Adaa 
l•lari italyanlarcn eline düıtiı. 
hu •ona~ iıctlyan 6uraruna 
0kıamaia, İtalyan iz.z.eti nef 
•ini •urtarmafa yeter 6Ö"ü.l· 
diı, ita/yada ıenlıkler ue bıı 
arada in6clterev• lıarıı da 
lôateriıler yapıldı! 

* •• 
Hab~ı imparatoru 6•11• 

••ferberiıfi ılôn etti, bır mil 
'011 laobeıliyi ail4h altına 

Çtılardı, italyan aaldcrııı biı 
tiin dünya da önemli olNaler 
•• '••irler 1optı , la Amerı· 
itadan J -,ponyaya it.adar il6i 
ier a7andardı , J aponyatlan 
ıraiAürnmat tlaıınıyor, Amerı 

ltatlan zenei aıller O• •af11ıy· 
lar Jıeıu,or , jopon aabıt,eı i 
laallıı Cd)>tcaAlMUICI ulaf&)'or, 
habeı,atanda luıo11edi m•da· 
f •a laaaırlı•larına 6aılanı7or 
ita 6alcıma •6re •ün 6•çtılıce 
h•••ı ordaıa 6nem peyda 
•Cmelıcc , iCalyan /ıaooetlerı 
i~in çctü likler arımalcıadır .. , 

ltalyiln ordaıa için aaal 
Zor/alciar , nınır boylarında 

«eiil , ıcnırlardan aaolılaııp 
i~eri doiTa ya)'ıldılıca baı 
•6ıtenc•ldir. Ba ıtıbarla ital 
>'•11 , ordaıu lce•in aonaca 
( .. ,, neCıce ) çarçabuk ala· 
llilıneiidir. yokıa, habeı rçerı 
lerine dotrıı uzandıkca du • 
runa defııecelı, :oılalclar ar· 
Caccai, ıchlilıeler le Jıarıılaha
CQtır • • 

Gümıük ye iDlaıaarlar ba· 
kuaı,iı müateıara bay Adil 
iki lia iace Sa••uDdaa ıeh 
ldllİ&e .. (eimif IÜmrükte Ye 

kbiıarlarda incelemeler yap· 
•&fdlr. Ba1 Adıl Kıı:aJd:ı:eye 
kadar ıeçerek Tra1aaJt ttlerini 
iacelemek üHıe bu aabab 
Erıu, uma ıitaııdir. • ErıiDcuıa dcierli kültür 
cllrtktöıü bemıerımiz bay 
BedricldiD ıziDli olarak ıe~ra 
lllııe ıelm ıdır. • 

Gireıon iflimıted direktö ü 
İ•ierli iaemı~rımıı B. Mustafa 
hatip ojlu ıebtimiıe ıelmiıtir 

ltalyan uçakl rının bombardımanı .. Bütün b r 
gece sür n şıddetli bir savaş iki tarafın 

zayiatı .. akdedızde italyan harp gemileriyle 
ingıliz gemıleri arasında, .. 

Tecim okulunda 
okurl r sayısı çoğaldı 

İki yıldır birinci aınıf 
o urların baş Yurmaml'aındın 

a~ıl mıyaa ve bu önemli ,,ı. n~ 
lun kapanmasından çok kor 

Adiubaba 7 - Su Baka Loadra - Ster ı•zetui 
na R11ıulo yüzoin kiş lik bir y z or : Akdeaizin doi11 ta • 
ordunun kamandu nı deruhte rafl nada seyahat edea bir 
etmek üzere Ankoberc g 't - çok laifıl"z. gemilerinin lt•lya 
miıdir bizzat flllpar tor k rar h rp gemile ı tanafından ha -
gih,nı tesis ederek hareketi mulelerinı bıldirmeğe mecbur 
ıdare etmek iıtıyor impuator edilmeleri lnifiliz deniz muba· 
ve imparatoriç.e f bn dol şa· fıhııı p k zıyaele muteheyyiç. 
rak hatti müdafaa terbbat& etmıtdır bu hadıs lere c' air 
alm•i• davet etmekt<dırler. bnı v•pur kumpanyaları kap 
Saray iıtasyon ve dıieı b zı J d taa ar an r porlar almışlardır aoktalar hava hücumlarına Kaptanlard.n bazıları ltalyan 
kartı müdafaa toplaıı ile mu· g~mılerinin hu emirlerine 
bafaza altına ahomışlardar. 

kati ıurette mubalcfd etm f . 
D pomatlar Arıiulusal durumu ler ve bu muhalefet üz noe 
goı üşmek üzere ciüo bir top ıtalyan i m Jerı iararda bulun 
ianb yapmıılardır. muılardır. Kıptaalar kum . 

Rom' 7 - Erıtreden panyaJerinden talimat iıte _ 
ı•zetelere aeleD haberlere mekt dırler. 
ıöre Sii•en kanali ıle ıap Roma 7 - Dün akıam 
deaiziaden müıtelekeleredoiu Aduaaın a ndığı duyulur da· 
yoluada ••purlarda 35bin aı yulmaz biıtuıı ıtalyan tehirle 
ker bulunmaktadır. 1 ri tarıf eddmez bir coılrualuia 

Adiıababa 6 - Havar ı k P\lmışlardır her ta~af don -
ıjıasıaıD bıldırdığıae gö e anm·ı her yerde aılaylar ter • 
bıriaci kiaua had seler1aden tip edalmiı bayraklar ••ılmıı 

beri italyaalar taraf.odan it • krııtl Duce ve ordu alkıılan • 
ıal edilmekte olan uau mev mıtdır aüel muzıkalar meydan 
idi Habeıler taraf,ndaa seri larda V ata1>i lıı•afar çabyor 
ahaaııcbr. lardı. 

GÖRÜŞLER 
DUYUŞLAR 

« Tarih 6ir tekerrürden 
ibaHt .. derler • Ba de,iıe 

inanacaj'ım •ibi • • Romayı 
ate,l•H oerip aleoini, dama· 
nını lııoanfla • 'Yre dalan 
n•rora 6ibi bir imperator ye. 
tiıtircn e1J&i ita/yan ırhı , bu 
gün mühteıcm tacı baıında, 
y<Jldızlı talata üzerinde bir 
göl•• 11ibi •alıanat ıüren bir 
kralın biıtıin kudret oe kuo-
oetini taç o• tahtın&n •ıirümıi 
o• deoamı ufrana eline uer· 
dili oeya elinden k ptcrdııı 
bir Ma••olini ıibi eor•nael 
bır ün /ıa:zanan bir halk ada 
mı o• bir halk tan tureme 
clildaC6r ele yetiıdirmiıdır. 

Yo:ıan : CEVDET ALAP 
ba ıinaf tia •onunca ya E ba 
ada•ıdır .. oeyahut in6 ltıetenin 
bıı •ınafta •11•menlı1ı darma 
doiın oloc ıktır. • Acun ba 
aınafdtı hit; akıldan 6•f meytn 
y lni bir iurun açacaktır ... 

En eaki bir imp•ratorlak 
olan Hubeıi•tan, en eaki bir 
impa:.ratorluQun en )'eni •ı!ahlı 
ordaforuıın ıaldırııı lıarıı•ı· 
nclıa er 1'4f diz çelcec Jkmidıl' 
bakalım • 

in z /tere bu dız çöküı 
karı aında ne yapacaktır ? 

Oıuıa ue 11ıdiıe bakıl~r•a 
buna m ydan uermiyecBlı 11i· 
hı . oluş oe ııciiı bi~e fOk 
ıeyler 6Ö•ter•cektir .. bekliye 
iim •. 

Ortalık aylardan beri hu 
peraıörlülıin.ıi. dırıtm•kle ta hal oe • dııd• iken 6ertl ti• 
rih••l ro/lerını yopm.•ı. olu- aylardanberi kendi dibenimle 
yorlar. • Rir alaıan ıç~nden, kendı iılerime çelıı tiiı~•n oer 
neron wibi de, MaHolı~ı. 6•bl mekle rığraııyo, oe aylardan 
ıl• eolaılar elbeıt• yetı,ır.. ı beri Göraı/,,rimi, dııyaılar•mı 

Bu pn Ha6eıi•tanJa fe• ya~maıa oa/ııt bulamıyordum 

t ·n bir dölfıım• yapan, ln6il Kalemi ele almalı, Göriiıl•• 

Biri Rom•yı ateıe oer 
',,.ekle, diıcri 111ki Roma im-

1 • J 
ter• 6 ibi eorenul an almıı rimı ııayaılarımı yaarnalc , 
olan bir e6emenlıte me,,don elimden 6elditi kadar oltaya 
okayon Mauolını 935 yılının c laramın dılelı.le.,ini, dileJılc 
bir naporyon hoııoportı olmak /erini , iıtedilclerini G6rfıl· 
laeveaine lıapılmıı ,ibi geli me, Ju, uıama •öre ya~malı 
yor bana • • acun yeni bır ~amam ıı•lmııtir ortılı , • 
ıınof ı•t;irt1or • M.,,,olinin ltal,,an - Ha6•ı '"""'' 

Ceae'f're - Konseyin 13 1 kulan ve ~~pıadıi& takdirde 
er komitesi dünkü top nt1 - Trabzon ıçın y Z1k olacak 
11ada aab•hın birine kadu olen ilimiz orta tecim oku'u· 
çalıtmıı ve "'u sabah saat na bu yıl çok.. miktarda 
08 otuzda L&'f' J ve Edtrde okurlar akını l:.aılamıı Ye • 

baar ollJuiu halde t krar top birinci ııaıf okurlar HJ!ıı .jO 
)anmışdır. 13 Jer komıttai dün ye ç,kmııdır. 
receki toplıntllında - ıt l}aD Bu ıuretle birinci llnıf 
Habeı an aım•alı~ ntn bugün ;.ç mtf ve okurları elliyi h\il. 
kü durumu balclnnd ki rap o. muş olan bu oluıluıı öiret • 
ru• yaztlmaaıyle uğr şn,.şd r • men kadrosu tamamlanma • 
Öğreaıldii ne gö e rapor nu mııdar. Kültür ba~anlığı bu 
rumu ıtaly n gôrü,ü e tama oı...ula çok önem •ermekte 
miyle aykı 1 bir f e tasvır dir. Geç.enlerde kültür bak1.n 
etmekted,r. Ecgün ti toplan . l ğı sıcll dırektörü ve eaıpek 
bda ise onüçler komutui tö ü ildaıımız bay R11ım bu 
yukariki muş hedelerden ç ka okulada incelemede bulaumuı, 
rılmaıl icabeden neticele e iÖrdüğü intizam, diıiplin ve 
utraıacakdar. Bu. huıuıta sa · mükemmeliyetten okulunun 
rih iki temayill vardır ki genç çahıkan direktö. Ü Bay 
birincııi lnıiltere So yet Rus Şıtbanı beienmiş •e övmüıtür 
ya ve küçük itillfın te:ma~u Eski ~öbne yap•ıındıa 
liiclür ye ikıncııi de F rans n•n yeni ve çok eıenli büyük 
dır laıiltere ve arkar:laşl n y p ıına taııamıı ee Ç1'1 ıma • 
fU kanaatııdır: Anla mazhğ n '!• koyulmuı olan orta Tec'm 

oku unun gelec ·k yıl Liıa 
lHnf yoluyle halli ıç 0 v p 1 ol s beklenmekte ve iıten -
mıt olın ilk teklıfl ın ö ü m k e · Halllımızın bu okul· 
daram dolayısıle artık hi m 
ti •tlcuda kalmamıtdır konse Ja yı ndan İ1ftleaip çocakJa· 
1 11 ea acil ••ı: fr • mat c trJZ nnı u okPla 16ııdermeleriai 
ale teca,.az utray n m mle çok ye ade 16rlirtiz. Çocukla 
kt-ti hemen teı~it etmek di•. rıaa y· 1ek tabıil Yeremfye • 
Fransa iıe t m m'yle ters ne c k ve v.av ularını hemen meı 
olarak formullerin u kadar le sah'pleri, bankacı J•pmak 

'

iddatle iz b ve tat ki c beti isfyen babalara bu okulu 
tavıiye ederiz. 

ne i dilmfıinı zecr& tedbı le Ö 
rin konulaaHı tar b nin teahıti Azmi zer 
ıçın müzakerelere aırifmek Genç •• eneıj k baro ' 
ıuretiyle vakıt kazanılm.aı!ı k nımız avukat bay Aztni 
iltizam etmektedir. Özer iki gün önce ıulb h.-ki 

/n6iltere - ita/ya aytışmaaı 
6Üniın bın 'r harp d d koda· 
•a arasınJa bütün ku 2kların 
kiriıte baıundafa, butiin dık . 
ltatlerin harp iılerine dık idi 
ii bö '• be zamanda cidd·f, 
endiıeli , .korkulu haberler , 
lacıoadıalerle :.ılhinleri, fikir· 
ler•: burgulanan , yoğurulan 
oe yofrulan okayacalar1mfl 
bir pırıi ol•a'I için tatlı ue 
hoı meo ular bulup, t tlıco, 
hoıca yazl11r yozacafım . 

Akıam Gozete•inde « H k· 
met F•ridrın» an yapc/ıgt g·· 
bi ben de burada her 6Ün •a 
yın bir kimaeyle mülakat 
yapac:afım , Ankeder Dfaccı· 
iım , ıo•gulartla bııfunaca · 
iım. orijinal fikirl~ri ıoplıya 
caarm. Gelecek sayıdan itiba 
ren yaptıfım mülakat/art , 
Ofdtlıni anketleri, top! dıfım 
Orij 1al fıleirleri J'OZmaya 
buı"yacafım. 

Anluıtime ılk c oap veren 
Doktor bay Oaman Dünda-
rın filı.irlerini welece/ı •ayıda 

0Jırı1un•a • 

mıyle bir hukuk da•aaına aıt 
o :tn keş·fte bulunmak içia 
1ıittiği yomra köıünden dö • 
aıerkeadiroaa aabiye merkezi-
ne bir çaryek meaafede bindi 
t• aba kapanmaa• yüıüaden 
bir kaza ıeç.irmit. yilzüııde 
bir bere h sıl olmaı, nahiye 
merkezıade ve ıebre reldik 
den ıonra icabeden fen.nii 
tedbirler alanmıtdır. bu kıy • 
metli arkadetın geçirdiği 
kazadan müteesir olarak ken• 
dıs ne feçmif olıaa der Ye 

kaz yı zararlı arızaya utra 
madaa ıeçirmi1olma1ında11 da 
memaun oldujumaıu ili•• 
ederiz. 

llbmbardman 
Adua - Bombardımanm• 

da 40 kadın ve 32 çocuk al 
müşdür 1000 ltalyaa çarpıt • 
mış ve 48 Habeı ve :17 
ihly n ölmüıtür 65 İtalyan da 
esir diifmütdür 70 Taak 100 
uçakla kuvvetleadirilmit olan 
otur. bin kiıilik bir İtalyan 
orduıu da Muıa ali .b&lıeı·11 
d• topl••••ktad•r. 
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Habeş- italyan savaşı gittice şıdd tleşiyor . H beşliler çok büyük fedak,. 
lık ve cesaret gösteriyorlar.. italyanlar durmad n bombardıman ediyorla 
Her iki taraf da ağır zayıat veriyor .. J po y Habeş·stan~ mühimm 

ve zabit gönderdi Habeşliler bir ıtalyan uçağını düşurdüler ,,, 
Aımara 6 - Al••iı emir· 

lere r•i•e• çok ı•ç bueket 
•~•it oiın Adaa İtalyan lron 
ıoloıa bay Fraacadaa biç bir 
baber abama•ııchr italyaa 
•~aldan cepheye ficlea kaY • 
Yetli laa Mr kolları ı&raiiıler 
clir R kollu karakollan olup 
kapalanacla lııalaaaa itaJyaa 
ka•etleriaia ancak oa kilo • 
metre aaiJacla halaamalıta • 
darlar. 

• Pari• 1 - Ô.:.el aylarla· 
rın aaan melıtaplarıle lta6•· 
ıi•lantlalıi olup biteni bilJi 
,.,. ojen• telpallarının eyrı 

aara ba aualci pari• •a:set•· 
•İllin Wt6n Jilılıatını f•lıen 
ılinlıfı Jıallin• toplanlıaıtlır 
haın .,. lııiplı bir ayrı/ılı 

.. ,,., meiaıacn hanların •iya 
• uının •lrafıntla Hfılen birli 
.ı lı.•tlale,,..lı.ıa o• 6a mana 
HIHll• lıata11l birlilı l•mini 
lı•llanmalıı.dır • 

Atli•ahalıa 6 - A6.Ja ti-
r9#l•ii ltal>•ı kanellerinin 
,..,,...danı r6ı •177am ital·· 
7anların ıl•••l• 11• ıl•n.,,•I•· 
71 iı••l •ıtilılerini haber on 
.. 1&ı•tlir laer iJ11 taraf 6nemli 
aai7af o•rmiıl11rtlir Jörı ıtal 

7• •H7İ 111Gldııl tla,maı · 
ltabeıler ılci ,.,lıin•li ıalenlı, 
6ir çoi tal•lı .... ac1ara •imi, 
l•dir itGl,an •f•lıları laorp 
661 .. miıa iuriıade •fmalr.ta 
;lir laahf la61aıimdi bır ııal • 
~- llfCllınm dUf•rm•ı altla. 
,_. tı.ir olan /aoll.,i l•7itl 
.Cıniıtlir IHr 6iltliri,. •6r• 
üal7an lıaoNıleri '8u7a do· 
ir• JOO Jcüo metre iadar 
ü.l .. iıl•tlir 6a lıaoo•ıl., 
aaa ile aaarna bir f••İrm• 
:aar•hlil• aaplelm••• ltar.ır· 
lMmaiıopırlar laahı orJa .. 
:o•• 6ı&,6Jc iı•mı laemb /aar • 
6etna•mlftİr 6abeılerin ni7eti 
ital,anlari ••relı malla/aya •• ••M n.alıobil laara.m 
,.,Mitl 6ir nolıta7a lıaılar 

fe'melı o• oratln çarpıımalı 
dır Anaaın lcaa•y dofrı••n 
ti• 6al11nan ••ndar ılo•lılı 
•r••uind•lıi 6nemli ltalHı 

l&aNıl•ri lıanUıındanı ra• Jıa 
•• .. ,, .. ..,. lıa1111etlarin• 

~•rcu• etm•i• laaaırdır ital· 
7an lt.rnHtleri 3 nolııa 6ae• 
rina• tarucıı ••f•iıl•rdir 
Ba ~olııa ı•la11lı- l ıalılıa 
nelari lı6a7i 2 - laad•l••• 
P•.1 tlo•ma 3 - P•rlohi 
Maey doi•• ıimtliliJı •c•• 
ldı ... ~tl• laeı•lıetleri İl alyonla 
rla ıı ınaaıaflir • 

Lonha. 3 - "diaa6..6ci-
dan royler oi011•11111 bir ·•l•· 
ra/'1 ıtJr• ıkıl.)'anlor• ınaaa 
ali oadi•in• ciJdi lıif bı"r 
ınai•o•mol• dlcı•ua lıolma· 
an ılerl•••tl•dirler • 

A "•cı6o1Hı4- Rlı• H7am 
11'8 _,inaalintl• fitltl.ıli 
,,,,. ,.. topca .. ., olJ•· 
---- 6ii'ir-"* • 

Acl'Aba1cta - Buı&n öile 
dea ıonra AdudaL alınan 
haberlere ı&re ltalyan uçak -
lan açık ıalair lizeıriae 70 
bomba atmıılarclar. ilk bomba 
lar kızılbaç iıaretiai : l•f1Y•• 
haıtaae1ı1ia l•tüae ci&ımlftiir. 
ikinci bombardıman ilci tayya 
re tarafıadaa aeat oada yapıl· 
mııdar. 

Pariı - Kubarebeaia baı 
lamıaı biiylk baılıblarla maa 
uzadiye aaldedildiif balde 
beklenmeyen bir bac'iae 
teairi • yapmamııd1r. Fakat 
bpnan haıale ıetirdiyai tiirlil 
akialer g&ı&r. ine ıetirilirae 
ı&ıterilea alin ~artmaktadır 
••i •e mutedil putilere mea 
aap ıazeteler ıeael olarak •• 
keaia bir tarzda ltalyaya kar-
ti zecri tedbirler kailaaalma • 
aıaa muanz oldup hılde ıoa 
parti ıazeteleri Ulaılar ıoı · 
yeteai pakbnı derhal ve tama 
mea tatbikiaı iatemek ıaretile 
fa1iatli1e karıı blicam et•ek· 
teclirler Fraaeız komo7u aa 
ıitiiımez bir landa ıkiye bl· 
Ula•lftir. Ayai zaaaada la· 
ııltere •• ita&ya labi iki ele•· 
lett•• biriai • tercilae mecbm 
kalmak ıibi •itkil va&i1ete 
ıllflllde taha••IU etmekte • 
dir. ltal7aa ka•••tıeri •• alb 
kilometrelik bir m ... f•Ji dar 
ıefitlerde• 1irl1erek bia 
metre JlkMklıi• ~k•ak mec 
bari1etiacleduler. 

A.&i .. babadaa Reater -
aj u11aa b1idirlli7or : Ylz 
katar J•pOD Saba1ıaıa laps 
Somabaiae ıeıerek Acliaaba • 
ba7a hareket etmek lizere 
oldaldar1 liyleaauteclir. 
• L•tlra 3 - R•afer ojan• 
•ıncn milorıot.lan 6pendr•in• 
••r• İn•ilra ton•olo•laonui 
6n6nde nama711l•r olmaıtar. 
rt•l•r diyorlai nama,·ıı'erin 

6nc•ıl•n ltaaırlanmcı oldaQu 
•6r6'6,6rtla ctinla6 namaıci· 
lerd•n hirinin in•il'•r• lliu 
ne yopnor •ora•ano laıp bir 
oııatlon hiaı ferail edi7or 
ccoahı oeriliyorda • 

Adı•cı•aba 4- Harar 661 
•••inde aeıla İi• cici•" yola 
6arintl• elli bın icatlar laabeı 
a•lıerinin ıaltaıı •tlilmıı olda· 
,. llilılıriliyor m6/aina mıAtar 
da •ıllila o• ceplwna Jıamyon 
lorla ıa1111maldodır • 

Lonılra J- Royter ojen 
••na 16r• Aıtliaababaılan ••· 
len bar •••r• ••r• oaaanın 
ıimolinılalıi lıab•ı l&omaac:lanı 
V•ltiP doqan1R laatlerına 
... r lopc• •l•fİ GClftlflİr • 

sıolcJaol,,. 4.- ;Baıaa ;1. 
Hf •••l•l•ri laall., ._,bi7I. 
m~,ıaldar atol&laol•ititlon111 
ıoa•t••i pnel 6ir f•ldlcet• 
na•tlalıa ...,., olmalı i.U.na 
••lfiaiıni ~oaiyor Joıı.•• ma 
lalar .. aeU.i aecri l•d6irl•r ., .. ,,..,,,,, ;,,,,,..,,,.., . 

• 

Royter • j .. uıınd~n A u' 
nın ltalyan uçaklar1 tar fınd n 
bomhardıman• ıır ıında ilk 
bombalara k zılbaç bestan si 
aia üıtüae düşmiiş"'.lür. 

Adiaababa - Hıbet ku 
yetleri lt lyan uvvıetlerin 
doira ilerlemektedar ıki kuv 
yet araııada te H ı"uııiiden 

baıil olmutdur • 
Paria - Bay Lu·al ile 

Eden dtinkü koaoımaları ııra 
aıada ekonomik ve fınanıRI 
zecri tedbirlerin uman ve 
tea\r balumıadan kuarlaştırd· 
maıında mutabik kalmıtlard r 
ilk tedbirlerin B Muuolininın 
bir Avrapa barbıo intaç et · 
miyeceiıni ıöylediydi eko o 
aomik tedbır!erı ge\ miyeceii 
zaaaolaamaktadır .çünkü h ç 
bir devlet Araiuluıal durumun 
feaalaımaaıaı istemez bunun 
için mütecavuze ber türlü 
kredi kapablacak . teacvuze 
airıyaa devlete ailih ırerılme 
li yaıaiı kaldırılacak •e bel 
ki de mitecavuı.e iptıdai 

maddeler yenlmeıı de yaaak 
edilecektir ıoara mütecavuz 
devletten biç bır mal abnmı • 
yacakd~. 

Adiıababa 4 - Adua ~ ö • 
ıuiadea ıelea aoa baberiue 
ıör• ba ıehrıa öauade büyük 
bır ı•J•I baı•amııur haoeı 
ler keadı mevı.ilerane mukem ••I ıurott~ yerlef miılerdır • 

italyaalana Uera hareketi 
blJlk ıicUUde karfı1anmak 
tadar ital1a•l•r aduayı ııaal 
etmek •• daba iyı .. mey&Llere 
1erlqmek ıçıa ı•yret ~arfedı 
yorlar her ı)u tar.ha zayıatı 
çok tar yakanda ba bet huk u · 
,..eti bir harp bü~teDı D ırete 
cektir yarıaaaa batı~maıır. uı.e 
re aaıııor Uaa ecaı&cc:ektar dea 
ıi tdeki ıtalyaD koıııoıoıu 150 
lntibk bır kaıvaal baıınd• 

oldui• halde bu aüa • 1 •• 
ıali• adıaababaya aeıua ıtır ' 

Gru vıe 3- Uı1.ıalu & 'U/D 

teıl koD••Jİ habcı ılaata har 
bm ba1l•••11 cio1•y ıue oıta 
ya çık aa cuaraaa u~.:eieaı ~1' 
ve aeuc.eler ııaaa.. ıçan 'u · 
maıbıı aüai l&b•ba liaat ıu 
30 ela loptaaa.ca k l&r • 

Adııababa - na aeyuD 
aduaadakı ıtaayan k.01110.oau 
•• tut••t ve a uhatıza ıçıa 
tedıbat aıauıa•~ aaıa. buua 
IOD•l ıefubeıük tıır mı&)oa 
ıt.ıbin kıtllık bar k11 rvetı 11 • 

lllı albaa çaıbmııdır • 
Adı•abaoa o - tteuıer 

11jaaıeo)'ları budlra,.or "•' 
7• n• ıh•ı o• b •'•n•n it •ıu 
•n had no .. an111a oa•m ıaır· 
aaraJlıft bAılı.oı an• fdı' n .m 

Romrı 4 - Louo•o la•ı•la 
g z tel riı in L~nclra mulıabi 
rıne tn i tere kralı inııiltere 

~lf! ıtalya aroaınJa Jotıadan 

do r bir çarpıımq cioja 
rab f#cell her tar/ü haciia-den 
• aaı huıuaunJo mıim · 

kü11 o anın yapılm"•' için 
8'1 oha ı n~zd nde ı•rar el· 
m şt r . 

Ad •ababcı 6 Haoa• 
O) t rmtlon : Adaa alı•um 
llun yınde z.o,.lu •aooılar o/. 
ciulıca habeı kuvueıleri bütün 
güçıu L r Le dayandılaritalya 
nlcr pıy de topcu tank oe 
haya kaooetLerile la~p birde11 
• ldırmıılardır Ofak filoları 
nö et uça or oc durma 
d n h ı #.ur,vuetlerini bo 
m&cırdıman 11ciılıyorlar • 

Ad'sa aba Son haber· 
lere ıo e it lyaa kuvntJeri 
mukavemet &ö melıt zıa Muıa 
Ah aaııua aoaıu ) .. rüyüşleri · 
ne ciev,4m ttmı;ktedıaler. Ha· 
beş kL&vnUerınıa ltaly•(llara 
VVoUı dajları dejıade 
bek lea kleu ıoylenmekteaır. 
Burada ıöylenaıııne aö•e 
düaku harekata kırk katar 
Jtalyan uç•i• ıııuak eUllııtır 
ouıua ltaly&alarm biit1111 cep 
heier üt.erinde taarıuza aeç .• 
meluı bek!eDmekte •e AClıaa 
babaya itaırı yıpuacak Aaata 
taaıı uzlar ıadaa koı kuJmakta 
aar. Dcmır;,olu duraiınuı et · 
, .. tına uçak topları yerlcıtiril· 
mııür. biitüa beyıır •• kabr 
lar y17ecek ve kereç aakh 
ıçıa muıadere edilecekdır. 

ha&yan elçılıi•DI bt kleyea 
kıt• ·ıa paı•loı uo muıaafaz•· 
kuvteUerıae mtnauo ÜÇJÜZ 
atlı ıle lunvct!tadarıJmııaır. 

Sof,ya 2- tiui.or t•l•rat 
oj"' •• ncıon teleton : l ar1tı7e 
cııı ııl•rı bakanı T eof !• Ruı 
ıa Ara•ı ou.ıun •••p•r•l• 
•aat J 1 ae <..e11~11ıecıen aof,ya 
11ia•J·oı ona ıeımtfUr. lur•a· 
yenm •of ~a ••fıaa •ınırdu#11 

"" ııoman lltG•J Ollunaoıenaı 
•mı •arıa,ayara• aof,-a1a lıa 
t&ır bırlıkC• ••tmıııır • 

Loı tirıa ~ - Gen•' olarak 
kııbut uhlcuıane ıore muha· 
aamııyı ıua&attmatc ı~ın )ı..pa• 

tcıc it. tc:•'' le40ırtnı atmm11 k 
tan t:UcJel Jagbeııdana yapıla 

cak •dah RQllü,yı.ata iiaerancıe· 
kı amhar,.onan kalaırılma•ı 
laz.ım 6 .. tm• •••oır . 

Aa11ababa ~ - Deuye • 
dekı Habet k11vtetl bat 
k.om11lauh~ Dl JA Mbef 
vehahdı Ha ~t • ı•r a 
ltal1•• kuvveUtıra İwpaia • 
mak ıçıa bütun tedbırh.ıı al • 
maktadar • 

paraC6r •d•f a...ı ıabarca'""'" 
nı ca•m11 OaG11 0111ıeıc• ••ıı· 
lilı ınacıaacam bır hıdlun hıı· nın . actı•Gbabadan atdııı btr 
,,.,,,, .. , ... '"411ılanmı1&. t•l•rafa aöre 200 ban ıto.tyan 
Barcada '""'•nttııın• MOH maıa boı6eaınae Aolan ıiu• 
Aclaa D• Aaıırcı ara•ında ı l•m•ı~•ı aır ııot,,onlc.rın •Gy• 
,.,,. u ... ı.,, •• Jıaiyon laau • rımanıaaam danlui icabın••' 
11•tleri loaı•na a-!rcıın ıt•r •Iradı lacaoeılal•ı• ma•ccl~m• 
flit. •t11&ıfd&r ö'8 11• 7arah nrtlır 

Atina4- Hanı ı j1aıl 
özel aytarıa a bildirdiiiae 
re cumuriyetci ve kralcı ta 
bder araıında çupııma 
0111.1 uf ve bu çarpıfmalare 
kerler de karıımııtır. Tale 
lerden bir çoju yaralan 
ve bazısı tetkif ecllımit 
General lroadiliı luamı •d 
berlik ri•ayetlerini yalanla 
lardar • 

Loadra 4 Star ıazet 
babeıleria aduada aoaaaa 
tar da.yanmiyacaklarını ve ,ya 
va yaoaı ıeride toplum 
üzere emir aldıklırını bildi 
melde dır ler • 

Haber alma aeıviai ı•J 
fena itlecüiıadentafaılat aha 
mamiıtar • 

Roma 4 - italyaalarıa i 
hedefı adiirat •daa ekı 
hattını tutmaktadır dün 
italyan taaruıu iç koldan ya 
pllm ıtır adaa akaum laatb 
bakım darotaid dailaram ta 
atuk&uıni .. aaJmaktadar • 

Adıaababa 4 - Biclirilcli 
i••• ıöre aıa•~• ca•arı 
bıılayaa •ubarebe bala de 
v•m etmektedır italyulu ke 
reç zayi etmııter •• bir m•k 
tar eı&r bıtakmaflarclar • 

P•r • 3 - Fıaılz ıazet .. 
leri ltatyaa TrP.p lutalar111111 
b•aeluUeııae faıııt ıeferberli 
i• luaıüz k•bıae1ı1UJ kararla· 
ı tD• ve laep buaua ııbı ıeı&.er 
&e ctoiadur. Eraıre bacüae&eri 
bakkıada allDaa haberlerhr 
çokluıa tetaırleı.- Jet b•td 
mamalltadu'. Aacak •• ha • 
cbac&eraD uyaaeıımakta ol4ap 
COfk.Diıll&k DDDlara caaar O.laD 
ballederıa arı batiddaııaua 

ve kocama• bat!uaea aaıafll 
maktadır , ... ea çok auıid• 
tü eıu.a •• bele &a&J Maaa.o • 
haiye çata• Soi1aa bafaadar. 
Baı.aa 16re Fıaaaa Da ı.e~ı 
tear.ırlere kauımama;a çauı• 
malıtiar. F ranıas Komu1aau 
ıaı •• merkez luıı•ianma 
ea faal uaıur.ları lta&J•Ja ku 
ıı .bır bueket yapllma11 lılua 
ne kcıaa oAarak muarazöum 
Fıaaıaz mılliyetcilerı l111Jıere 
ile kt1•a •• ıçıea baı ntafak 
7apı!mıaıaı temeaaı etme&te 
ıdıler Loıadıaaıa daima red· 
dettıiı ba ııtafak J•P•lmlf 
o1upta italp buau boaaa;• 
teıebbüı et•ıı otıaydı Fraa 
11.1ıar ı6zleune ı a d ı li 
onu ffaDdafa eımol&tadu han 
ata ..Uletcileri baaiin 1.Jci ..-
nedenberı yolnı• 6aıua• öUi 
role tana iıa.,.cnd• lall•rı 4'u 
rduran u•aur uot1•1a laorfC 
ılaaneıt• haianmaa •liJırı• 
•arım ıayıın elınelı.ı.dırler 
an,aıma aupla•••• ba'8anlar 
lıaralanda olocalıtlır honad 
Jonanma•ı laları• •da1mel&lu 
bir teco~aa• atı-adılı taMır• 
d• in•ılıa fıio,.nan '"'"'_. 
na lıo,accdıtar İ1t .. iler91• ., .. 
rilccu fran•aa atN6*u .,. 
116 ba noldcı"1r ı.ıltl.t •t•Mı ~ 
tedir • 
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Si 

4300 
tahmin 

(Y!NIY9L) 
a - z== :ı::ı:::zız:www ~ 

'Sade yağıaçık 1 

eksiltmesi 
Süd satlnalma 
kon1 · S\ onundan 
l - Amo:ıya garnizonunda 

ı buluıuın kıta11t ibtiyacı için 
Sooo ki'o erimiş nde yası 
aç:k eksiltmeye konulmuıtur 

tahmin bedeJi 4700 lira olup 
muvalf:kat teminata 35.Sliradır 

2 - şartnamesi aamsua tü · 
m~n satınalma komisyonun· 
d ijdır ihıılesi /6 l teş.-935 
ç :uşamba günü cuat 16 da • 
tüm satnınlma komiıyonun 
da yapılacaktır • 
3 - .2460 sayılı artu mı ve 
,,ırs itme kanunu mücibince 
hliplerin ihaleden bir saat ey 
veline kadar mektublarını ko 
misyona vumeleri ilin olunur 

l-4 

Arpa pazarllğı 
Süel satınalma 
Komisyonundan 

1 - Erzincan kıtllt ve ma 
easeaat bayvanıtıiçiabirmılyon 
otuz sekiz bin yüz elli kilo 
arpı pazarlıkla ihıJe edilkcek 
t ir 

2 - Muhammen bedeli 

1

64 bin 412 lira So kuruştur. 
3 - ilk teminati 4868 lira 

50 kuruıdur • 
1 4 l . . .. k - ıar namesıoı &'Or•e 

isteyenler er zincan Uimea u. 
ko. da bir iün göre bilirler 

5 - ikaleai 25· J,teş. 935 
günü aaat onbeıde erzincan 
da tümen sabo alma komıı) o· 
nunda yıpılacakdır • l - 4 

~aman 
t:tksiltmesi 
Süel Satınalma 
Komisyonundan 

Tam Aktarması 
ve çinko e si tnıesi 
ithalat gi:nnüğü dirı ktörlüğünden : 

104 Lira kf"şifli ith;;I t ve dahili ticaret gümrüaü am• 
baıla•ı ÜZt>rindeki Ç nLı:o olukları ve çimento ile 11vası 
ve aktarmı11 15 - ı O 935 gününe tcs1düf eJen uli 

günü saat 15 de pazarlıkta müuakesaya konulmuştur , 
Taliplerin ~ 7,5 mu\'akkat temiaatlarile gümrüi' 

muracaatlara . 3 - 4 

Kuru Yonc ve ot eksiltmesi 
SÜEL SAT 1 L Akomisyonundaıı 

1 - Euincan klt• ve mü ~aseseleri hayvanata ihtiyacı 
için 779400 kilo kuru yonea ve ota ihale gü:ıiinde istekll 
ç•kmadıifından 24 1 teşrio-935 günü saat 15 de kuru ot 
1aat 16 da kuru yoncı ihale edılmek üzere yeniden kapa 
b eksiltmeye kouulmuıtur . 

2 - Kuru youcınıo muhammen bedeli yirmi bin bt ı 
yüz yetmiı liradır . ilk h minab 1617 lira 97 ,5 kuruşta r • 
Kurn otunüf muhammen bedeli on dokuz bin yüz.: yetm't 
altı lira ve ilk teminatı H.;8 lira 20 kuruştur • 

3 - Şırtnameler erziıı canda tümen aatanalma komisyo• 
nundan bili bedel verilir . 

4 - Şartnamenin dördüncü maddesine göre iıteklile;oi 
2490 aayılı artırma ve eksıltm~ k&Jnunun 32,33,34 cü mr d 
deleri mücibuıce tekhf mt k.tublarını tanzim ve komiıyo· 'ı 
ihale ıaatandan bir ıaat evvel vermiş bulunacaklardır. 2 4 

Sığır eti eksiltmesi 
Süel Satınalma komisyonundan 

1- Erıincan sıarniıonuoun kıta ve müesseseleri eratı ibti 
yacı için 129000 kilo sığır etine l;tlip çıkmadığındHD MÇ~k 
e"ıiltmeye konulmuıtur . 

2 - Muhammen bedeli 19350 lirad11 • 
3 - ilk teminatı 1952 liradır . 
4 - Şartnameai erııncanda satuıalma ~komiıyonunda• 

.,erilecek • 
5 - ihaleai 23 1 teşrin 935 çarşamba günü aaat 11 de 

tümea 11tın alma komisyonunda yapılacakbr . 
6 iıteklilerin 2490 sayılı kannaun maddei mıhıuılar1nı 

\evfikan belli güa ve •un.ta tümen satanılma komiayoa11aı 
muracaatluı iJin olunur • 3 - f 

Un eksiltmesi 

-
şya-,, pardösü 

DEFTERD F~LIKTAN; 
Haı.ın-ei mahyeye ı•( tl)puça ev eşyaıile iki parça pardö 

ıü 'fe eldivenll· 10 935Cuma günü saat 1 J de bat pazarnıch 
peıin para He utılacağtndan talıp olanlarıntayin olunan KÜ~ 
ve aaatta meı.kür mobalde komisyona muracıat etmelen 

Satıhk ev 

i)iD olunur • 4 - 4 

Pazarlıkla sade yağ eksiltmesi 
SÜELSATI AL A ko::nlsyonundan 

/ - Merzifoıı iarnizonunda bulunsn kıhıt ibtiy3cı ic;;o ltş 
bin yedi yüz kılo erimiş sade yı.ğl kapalı zarfla eluiltmtJ.1 
konulmuıtur tahmin bedeli 5415 liradır muvakkat teminatt 
4o7 liradır . 

2.- tutnımeai aamıun tüm satıoalmn komiıyo11undı<iu 
ihaleıi 17 lo 935 pe11"' mbe günü llkt 15 de tümen 11boal -
ma ko 'Diayonunda yapılacaktır . 

S - 2490 uyiii .rbrma ve eks itme kanunu milcibiaee 
teliplerin ihaleden bir nat evveline kadar mektubluınl kom is. 
JODa yermeleri ilin olunur • / - 4 
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ABONE 
S•n•li&i 500, Altı aylıtı 300, 

Üf Aylıfı 175 karaı 

NÜSHA S 
4 Kurnstur • 

ilan •atırı J 5 .'.;. unr~tar R•ltlômlar 
paz.o.r/ıp ıahiJir. 

Çarşamba, Cumartesi Günleri Çıkar GAZEtE ve BASIMEVı E•lıi nfı•laalar 20 braştar 

Açık tahsi 1 müf ettişlikleri 
DEFTS:RDAFf LIKTAN: 

Çoruh Yilifetinde bulunan 25 Ye 17 ,5 lira •ııl mu ılı dö t 
••rkez Ye kna tabı il müfcttitlilderine atanmak üzere enafı 
kınuniyeyi bajz talip varsa \4 lo·93S gününde yapılacak mii· 
••baka ımtıbanJna ittirak etm~k üzere çorab defterdarlıj1aa 
maracaat eylemelera ilin olunur . 

Çam ağaçı artırması 
DEFTERDARLIKTAN : 

Soiakıada hazineye ait çıfte çamlıkta fırhaa tuırile yı 
kılaa OD adet çam aiacının 16 lJ 935 çarıamba &ünü aaat 
14 de pefİD para ile ıatılaczğıodan talap olanların taya olu 
DaD ıüa ye aıatta mahallinde buluamalart ilin oluner 1 - 4 

Zayi 
Zıraat baaka1•ndan almıı oldaium 86 9 aamarala cüıdaaı 

ıayi dtii mdea bul11aduj'uada bilkmii olmadıiıDl ilia ederim 
Lükot oilu HASAN 

Satltk hane ~ 
.Kasımağa mhalesinde Halkevi yanında 

21 &umarada ki hue ve bir det dükkan 
acele sadıktır. AJm~k i~tt..yenJt r Avukat bay 
Rakıba muracaatl.:acı ıJan olunr . 3=4 

,. İSTANBUL 

1 YEe~~~~~.:ı ... ~~~~~~~Si ı 
içi• ı•yaaı tavsiye 

Stok.lan daima hazır lulunduımaktadır. 

j F abrık;;;
1 

~ ;,A~~~~ 22072 \ 
1 Metro hanıııa : 1eltfon 44800 1 

MURACAAT OLUNMASI,, 

Satış Artırma ilanı 
lıO kı)&tlı ma 

L K. 
Hoatimuı• e;mJik ve ıaa11 1o·7 2 400 

T. 

Halkevi 
Başkanh 

ğından : 
-

zn 

LİMAN ŞİRKETİ 
AİY ASETİNDEN : 

Yük.sek ilı..ttsat vekaletince taatik olu11up 1-te§rini 
evve1 935 tarihinden itibaren mer'iyet me'fkiine 

Evimız içıa ( 15) hra ylık konulan 935 senesi ikinci altı aylık tarifemizin 
İı bir bayan sekrete I'! ·b tr ç· lı~öUbl hiıkiimler kısmında(57) inci madde olarak 
Yardır . iı•eklıler ev idare iş j mündeıiç hmanıwıza YÜrudedecck küçük mera 
yarlarına adlarını yazdırmalı k ı lı ın tabı olduğu hususatın her türlü ihtilafa 
dırlar • , A 1 3 mt·ydan verılmemek içın 20-teır.inievvel-935 la· 

1 L N rıhınden ıtibaren tathıkıne haşJanıJacaktır. 
Tapu dairt!sinden ış bu madde mühteviyatı alakadarları& mali-

Karlak şumerya köyünde mu olıoak. üzre ilan >luour. 
ıarkan kürt Oiiu ıüleyman Mad•le : 57 - 100 Ruıum tonilatosuna ka • 
•e oımandaL ~aklen k~ra dar olan motorJü hubarJi ve yelkenli ... gemıJer 
h.Han zade b.' iııf Yerea~lera •e hamulelerı 1 oo tODJl gt:çmediği takdirde ıskeleye 
ıımalen ye ıarben tar lu am 1 1 · k d. f l h l ... ı· -1 b h 1 rampa ederek. bamu e erını en ı tay ahu ı e oşa cenu'..JeD a ı Oi u ı ra m ve· .. • ı.l · ·· ed"L · 
reseı~,indca tef rruwaa a 1 oi tır ve yu~ıe.rler yalnız g~ıı dıa. ~rı ve yukl ı.lerı 
lu abmet v. reaeleri b.rlaaıle malın nev .ı de mıktarıoılJman şırketıne ka} dett ı r 
mahdut 5514 metre murab - meleri lazımdır . buna uygunbarekct ttmiyenler 
bıuıdaa ibaret bir kıta tarla lıınan reıstiğınce hmanlar kanununa tevfıkan ceza 
ali otlu ıuleyman oiulJarı ah landırı1acaıuardır.bug~milerbo§a1tmai§leriniLiman 
met ve ömerın 60 aeneyi mü §tr6. etine yaptırdık.lacı takdirde tşyanın tarıfede 
kcaYJZ zımuıdaD beri satın yazıh olan ticretuun yarııı alınacaktır ve ambar 
almak ıuretıie bıia ıe:net ola· L hıımetinden do!iiy i ayrıca pıra a.lmmayaca.tır • 
rak mameleai yapılmak ııttn 
diiiaclen ba tt t•lıız mata ait 100 'I ondan fula hamule getirip iskeıeye ram· 
•J•i balr iddia edenler Yana pa etm~§ olan llotörlö ve buharlı gemilerin ve 
ıs ıüa içiade tapu ıdareaıne }'eik..enlılerın yükleme ve hoıaltmasında tarifede 
marac~t eylemeleri ve 27 pa • yazılı ücretler alınacaktır • yalnız ambar hisme· 
.... zünii aaat u de mahaüı • t1naen 'dolayi ayrıca ücret alınmayacaktır • 
•• •&mur aö11deralecejındea 

bir diyeceıa olanla ın da e He 
'indeki evrakı aıüıbıteler ile 
ifbU tarlaDID olduau yeıe jel 
meleri ılin oluaar • 

TASHH 
ilk teırın ~J!) l91.h ve 

ao76 Hyilİ &Udt.ID ZllA iiçün 
cü ıütunuadaki ılaoın 22 ııci 
aabrda ki tnıb 5 U 935 
ye 2 S De~ ıabrıacakı tarıh 

s.,·935 lO ol•caldun eebnu 
yınhı yazılmaşdtr taahıb 
ederiı . 

Sade yağ eksiltmesi 
Süel satmaJma k.omıayonundan: 

l - Erııacaa kıtat •• müeueaat ilati1aca olaa 
2o2h o kılo aade J•i• yuaidea ekailt••J• koaalaaıtu • 

2 - muhammen bedeli 12656 lira 2S karaıtar • 
3 - dk tea.ıaatı uoku yliz kark doku lira 2o karaıtu 
4 - ıartaameler erzıacanda aıbaal•a komıayoDUDdU 

bıli bedel yeri!ir . 
5 - ıhaleai 34-Jo 135 ıüaü ıaıt 14 tle tiimea ıabnal • 

ma kom ıı onunda J•pı!acalnır • 
6 - ıartnameaıaıa 4 eli macldeaiae 16re iatekliler 2490 

ıayılı artırma Ye ekıdtme kan11aan 32,.1l,34 ci macldelui mi 
cıbınce tekhf aıiJklublarını tanzim ve ılıa!e aaauadaa bir ı · 
at evvel kom11;-ona Yer•ıt buluaacakludar , l - 4 

Gayri menkul satış artırması • • 
Mabılleai Sok•i• Nevi M. Nt 

Ayafilbo 
iıkeader P•t• 

" ,, 

KiHae 
Eızurum 
SaJ.b yazıcı oilu 
bmonlu ve mektep 

Hane 
30ti •· mu. araa 

40 m. m . ,, 

22S 
276 
246 
360 
361 
388 

k .•. T 
L. k ' 
200 

, 
il. 

75 Ermeai 
~s il. 

600 • 
41 :l.)e • • • • 40 310 

M. l 
: dabakhane nrıf ojlu 

Harap bir ocıab ve 
maa bahçe ve harap 
döıemniz mektep 
harap hane ye iki •h • 
ftp dükkiD 1-!2 1S 

29 
43-44 
34 

300 Er•eai 
• " l2i' ı;.o 
• ,, 42 43 300 

kubah l:Ct) 160 " luıtçb••e • l~J tso 
IOiLIUU hıup hu.e 49 300 

,, tarla 49 25 
pouta • 79 4S 
•HCımaıkaii • oo " loJo 

k aiemen ,, 1) Jlo 
DEFTE DARLIKTAN: 

.. 
" Ilı. 

M. 
Raa 

". M. 
Rua 

M. 

kemer kaya 
ekaotiı 

tuzlu çeıme 

• 
" 

ayanidi kiliıui 
komırç ojlu 
kaptan oiıu 
Ltzıi 

totoı ojlu 

modoş 
ayakıryaki 

ıkı oda ve tatlık 
447 m. mu araa 

45 metrem. araa 
20 da bir mutabak 

ve harap diikkln 
bir oda Ye lr&m&rl&k 
ye ba y)a ve laf dawar 
168 m. ma. araa 
139 metre ti8 llDlİ• 
marabbai •H• 

DEFTERDARLIKTAN ı 

106 
107 

232 
120 
130 
131 

60 il. 
100 il. 
ı:ı il. 

• 
500 • Ruı 

200 ·11. 
45 il. 

70 il. 

-)'ukuuıa &:.YUh )' J.ılt &•>11 me9'lulalan miiduyetleri~pcfİD 
h ue oıı~<~ ~iıL •iıdce.Ue uıııma7a çıkardmııbr taJıp 

11 ı nr '6 7,5 aı~ozıto uıle bıuıkle •tbrma tarihi olıa b· Yakanda evaafi yızıh gayri meDlculıtan mülki1etleri p~fİb pır• ;)e oa btf ı&• •lddetl• 
9!S ıala 1ü1ıii ıaıt '4 de defteıoa,lıkla \oplaaacık ko • artırmaya çılıar1lmıtbr talat> olanların • 1,5 diboıitolarile bitlılde arbrma tarı hi olan 11 lo-
joaa •••ca•tl•rı 2 - 4 MJS c11•a ,eatı Hat 14 de defterdarlakti loplu&cık koai170•• aarıcıatla11 • J - 4 




