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Harf inkılabının 10 uncu yıldönU 
•• asebatile Atatürkün 

r akan na cevabı • 
Ankara 11 { A . A ) -
Yeni Türk h:ırflerinin 
balanun onuncu qıldönümıi 

miinasebetiql11 Kıiltıir Ba-

kanı Saffet Arıkan tart/.• 
fından çekilen telgraftı 
Atatürk şu karşılığı vermi#ir 

Türkün Kültür sahasında-

ki kabiliyetinin inkişafına 
temel olan harf inkılabının 

onuncu gıldönümü münase
betiyle gönderdiğiniz telg-

Sovyetler Japonlara karşı 
tayyare ve el bombalarile 

şiddetli hücumlar yaptılar .. 
Japon harp kongresi toplanarak 

harbiye nazırını dinledi .. 
Tokyo 10 ( A. A. ) - So•get Rusga 'De Japon hudut ihtilafı etrafında fleri

'len haberler hu aaiah onda 74 Soayet tayyaresinin Çankufeng ve Sotsopingdelc.i}apan 
meflzilerini 'De kara erazisinde bir yolcu trenini bombardıman ettiklerini bildirmektedir. 
Gene ayni menbadan gelen haberlere göre dün gece Soaget kıtaatının el bombalarile 
•11ptılcları şiddetli bir hacumdan sonra hu sabah saat yedide Japon fJe Sovget hatları 
llirbirine fok yaklaşmış lıulunugerdu. 

Japonya harp lconsegi toplanaralc vaziyet etrafında harbiye naz/Tı /tekaki ta
rrafından fJtrilen izahatı dinlemiştir. 

Çin ordusu ilerliyor. 
Japonlar harp etmeden 

geri çekiliyorlar • • • 

rafı memnuniyetle aldım 

teşekkür eder ve mill,timize 
kültür sahasında sonsuz ha· 

şarılar dilerim. 

Şehir Mütehassısı 
geliyor ... 
Geçenlerde Paristelc.i re

fikasından Beledi1Je Reisi
mize geZ.n bir telgrafına 

at/ rn Ağustos başlarında 
şehrimize beleuğini yazdı

ğımız şehir mütehassısı 
lamb•rt birkaç gün e'Doel, 
Paristen memleketimize mıi
teveccih•n hareket ettiği 
mevsukuı haller alınmııtır. 
B. lambertin garınki posta 
il• şehrimize çıkması bekle
nilmektedir. 

Bir ınüddet ee'Dal, Bele
diye iimar komiıyonanda 
yapılan müzakere fJe tetkilc
lerin mahsulü of arak Fuıaır
lantın 'D' Nefia Vele.aletine 
gönderilen rapor, aynen ka
bul ve lastik edilerelc bele· 
digeye gönderilmiştir. 

Belediyenin 
ikinci otobüsü 

geliyor ... 
Belediye t•rafından Sa

ıiıkoğluna ihale edilen oto
büslerden ikincisinin de Al
manyodon /stanbula geldiji 

Hankonı 12 ( A. A. ) - Çin ordusu Çinin şimalinde Şansı ego/etinin ce- "' önümüzdeki postaların 
"'"P kısmını istird•t ıtmiı "' mühim iir kısımle Sarı nehri leyangton şimale do;ru birile şehrimize çıkacajı 
geçmiştir. Muaaf f alciyetltı ilerlemektedir. _ Jo.ponlar muharebe et mi 11erek .:f.:::l et=m-e=k=t=~=d=ir=· _ _ m_e_'D_sv_k="-n_h_a_h~rr=a=l-ın_m=ı ş=t="-· 

_S_o_v_y-et_R_u_sYa ile J apo 

arasındaki ihtilaf anlaş 
ile izale edildi . . 

Günlerden beri devam 
kanlı çarpışmalara son verildi 
Ankara T T ( A. A ) - Sovget Rusya ile Japorıya arasında Çanlca/ 

dudu ihtilali yüzünden günlerdenberi Jevam etmekte olan kanlı. ç~rpış~alara 
ile Japon sefiri arasında vukubulan anlaşma ile bu~iin sa~t onıkı;; nıhoyet 
tir. Bu anlaşmaya göre iki taraf kuvvetleri 10 - 8 decesı saal . U de bula 
oldukları meazil•ri muhafaza edecekler, iki SoTJget. bir J ıpon. bır / ançuka ıle 
den teşekkül edecek bir komisyon bu huclu<lu kati olarak tesbit ey eyece_k_t_ir_._.-! 

ita/yan Basını : ı• k'ı ' • vıroıın 

Alman - İtalyan - Macar 
İtalyan m"tbu~h, Jmredy 1 olarak kalm•k lstedlle~. _Bu gUn 

D K Ro 1 Zıya dabl yahudl kalmak ıstıyorlar. 
ve e •nya nın ınay · 

tamirine 

boşlandı .. 1 1 M car Yarıoda yabudl olarak blm•k 
retleri dolavıslyle ta yan· 8 istiyecekler. Blnaenaleyb başka· Soğuksudaki Kırotıu 
dostluğunun sağlamlığını, !tal· sıoın evLde yabavcı olarak bu· ıindekl Yirej tehtlltesı ı 
yanın bu dostluğu teBIS etmek lunuyorlar. Bulundukları yeri dilmiştir. Biraz uaha aşa 
busnsunda gösterdiği bOsnü aevmedlktPn madu, benimse- vlr~.ha genişlelllmetil için 
niyetleri v11 Roma protokolla- meyi de bir nevi mab• olma 1 ıc•P eden hnzır ığa, arazi 
rıoın, Herlln Roma mi~lYerlnln telekkl eden bir yabancıyı şimdi 

ıerild konuşulmaQ:a başlaa 
arzettlğl ahenk içinde yDrUye· misafir eden ırkın safivetlni 
rek sulh ve sokan Jçln çalışan mutazarrıreden bir unsur ha· Kışladan yukarı Çatal 
bir unsıır olduğunu snn ııUn · llnde görUIOp oolnrdan kaçmak ıuo p,ılita semtindeki ilk 
lere lrsdar tebarüz ettlımekte sırası bize gelmiştir, Onlar be- olup ,1n şukador seaedea 
devem etmişlerdir. nlmsemeıtl redetmlşlerdl. Biz- bir ıorlO yıkılamıyao ve 

20 Temmuz tarihli c ıı Po- debeolmsemeği reddediyoruz vılan bikftyesl nlnp kalaa 
polo d'halla • gazetesi ezcümle Binaenaleyh yabudilPrle pren- İıaıin tarihçesi • Yerılyol a lı: 

slp itlbaı lyle hPmtikir bulunu- ı od~ mev t 
şöyle yazmaktadır. yoruz. demektir. Bizi aşılmaz lekslyon ırı l'U Ye ma 

Sulh ve adalet gibi mOşte· bir ırk dıvırı ayırmaktadır. ruz bulunan tehlikeli köteala 
rek l~aallerden mülhem olan Övle lsP; yabudilPr kendi mPV· dıvarı da bu sabah JıkıJme 
iki mıllet aruında dostluk, Tu· kllmlzde olalım. ltalyan raslzmi b•şlanmıştır. 
na - Balkan aleminde iş bir· saf İtalyan ırkını buİun sahte- idare! bususlyece Jıktınl
lil!I temin etmek hususunda karlıklara kar~ı mudafaa ede· makta olan hu dıvar karı de
bayatlyellol ve ıayetegayyerll· cekllr. recede \çeri çrkllerek yeal._ 
j!lnl muhafaza etmekte devam 23 taıllıll •La Trlbuna • daha ııOzPI bir şekilde yaptın-
etmektedir. yahudller. dUnyftnın en ırkıcı lacoktır. MuhlerPm Vallmi:ıı, Sa-

iki devleti alakadar fden mil!Ptl olduklarını her cihetle ğuksu yolucd"kl vln j tebllk• 

Rus - Japon Filistinde 
Bankayı bastılar 

ve soydular ! 

Roma Protokollerine gelince göstermişlerdir . Kendi ırklarını !erinin lı:aldırılmasına lıOyDlı: ... 

l l • bunlarda varlıklarını muhafaza d•ha iyi muhafaza edebilmek ııemmlyet yermektedlrler. s nanya mese esı etmektedir. içinde haşkliarıoın ırkcılıjtınft 1--------~ 
']-' A d d 1 t lh 1 I" karşı cephe alo:;ışlardı-. BinaPn-

vrupa a 
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.1 alPyh haşkA mlliPllNin onları T'ıyotro 
Mütarekesinden 

Amerika tnemnun ! 

Ankara 12 ( A. A. ) -
· Amerika hariciye nazırı 

Kudüs 1 T ( A. A ) -
Bir ç.te Nab!ust.:ki telg

raf f!e telef on binasına bir 
baskın yaparak qajma et. 
miş 'De hatları tahrip ettilc 
ten sonra bir bankay ı basa 
rok 1500 lngiliz lirasını 
gash edeuk firar etmiştir. 

I
• 1 1 h zam unsuru o an oma- er ın . . • a t • • · · . bımaye etmPINı hlr manaı.ızhk 
ngı iZ mas a a guzarının pcııtıkesına hususı bır mevki teşkllPdM dPmPkt•dir. Gecç '"' grızlde Sanat~ 

verilmiş ve Mscaristanda bunun ı-------------ı ıımızdan şevki Şı>nertn ldare-

b b 1 •ı l yUksek idt>allerini ıasdik ve ka- İnönü Kampında 8indekl Ankara tiyatro he19tt 

Ya Utlg ... 1 teşe u"" s ere ta bul etmiştir. sehrinılıe gı>lmlş ve uzunsnkalı:• 
• - logiiiz kralı ve kraliçesinin Dünya dördül)cülüğünü taki PANORAMA bahçeıhı41e 

Safiyet - Jopon mütareke

ainden dola§ı memrıunigetini 

izhar etmiştir. 

Parlsi ziyareti, ltalyan gazete- temı·n ettı·k · ha 1 

h a• d t~wsııı,.rınP uqııstır 

Ce • !erinde muhHbirlerlo verdikleri ~ ya en uz va p verme 1 kısa 18fsillltt•n başka neşriyata Ankara Ti ( A . A. f - İdman Oca"'ından: 
mevzu teşkil etmemiştir. Bu lnörıü kampından mesafe 0 

Hamleler 
Ankara 11 ( A. A. ) - Fransanın Josti mükafatsız Muh•hir mektuplurıoda ise zi ı reko1unu kırmak için uça- 14 A;ustos 1938 pıuı•r· 
lngiliz Başvekili ile ha. kalacaktır. Anla~manın ihlal yııretin neticPlerini mUhim gös· rrılmuş olan bir plnnorurnuz fesi günü saat onde umu 111f 

riciye nazırının dünkü gö. edildiji anlaşı/ı,..a Frans• teren ve hUkOmdarlarıa Paıiste dün hct üzerinde 170 kilo· heyet toplantısı gapılocaktır. 

Bir afiş karşısında. rüşmelerinde Jngiliz masla. için Statukonun muhafazası geçirdikleri gUnlerde, Fransız. metre mes•;e katederek San- zan z l I 
h t - 1t l H · l kt !arın tarzı hareketlerinde zor " Bugün ° ın ge me er 

a guzarının ı. a ya arı. o ı.ca ır. dıklı civarında gere inmiştir. rica olur.ur. 
ciye nazırı nezdinde yopmı~ /tolga hariciye nazırı bu lanmış bir ıamimlyet tulundu- B k ı • l 

LOzumuodan fazlı, veya luzumsuz yere bllyUltUleo bt>r ğunu lddea etmek isteyen bir u re or P anorcu arımıza Ruzname Kulüb salenanıl& 
ıeyln içinde, aslırdan ve tış çebrPeinin ifade et.tltiodf'D başka olduğu teşebbüs m~azuubahü Ao•ulc.ra henüz cevap fJer- uslup bulunmaktadır. Bllbass•, dün.Qa dördüncülüğünü temin asılıdır. 
bir mana VP maksat mevcuddur, diyor ve bu cU•I• ile, bir afiş olmuştur, Anlaşıldığına göre memiştir. Cumlıuılyetci Fransanın, •Ya- etmektedir. 
karşısınd~ ı.uyduğum ilk hissi ifade etmiş oluyorum. J,,giliz maslahatgüzarı Is. -;============::- şasın kral • cidaslyle bir bil· 

Bir gazete, tefrika ede~eıtl roman lçiıı, basdırı!ıgı afişleri panyaya yakında yeniden Birkaç satırla kUmd•rı karşılaması keyfiyeti 
•hmet edOp buraiftra kadar yollRmış. Yeni bir tip tPfrika reklamı... lt l istihza mevzuu tpşkll tlmiştlr. 

Ö 1 ı b • gönderilen asker fJe a gan 
oee er u gibi reklAmları gazet,.ıer, Pahifelerinln bir Otobüs, So.>.uksu Yalnız 21 Te 11 nıur. tarlbll il 

'köşeaindf', bir krç defa nan etmekle iktifa ederlerdi. Bu g. ıe. harp malzemesine dair ha. o Tevere ltalyan matbuatının hu 
illa de mUtadi böyle idi. berleri meaz11ubohis ederek Bu yaı Soğuksu, g•çen yaza 

Eski alışkanlıi!'ııı alı:slııe rıstlamanın tPsirilemldir. Yoksa nisbetle daha ••nlik, daha kala- ziyareti alakasızlık ile karşıla· 
1 

Fransanın Pirene hududunu • masıodan baha mevzuu eden 
ç çehreyi araştırmEk lbtlyıcındenmıdır, bilmiyorum. Bu •fiş go··nu-llülerı'n geri çekilme- bolıktır. B•lediye otobü•leri ••- b•zı Fransız g•?eteı~ıı'oe cevap 

karşısında, uzun uzun dDşUndUm ye sonra gözlerimin önünde babın altısından gecenin yirmi < 

tıınlan•n bir ü•tatla konuşmaya başladım: sine ait planın lcabulunti.an dördüne kador her yarım oaatta vererek ~öylf' dfmektfdlr: 
- O stat; Bize sunıcıığın romanla, bir bilmediğimizi bildirmiş önce kapatmış olduğunu bir ador yapmokladır. lngillz hOkOmdarları Parlsle 

Olmayacıılı:sın, Romanı görmemiş olsakda, bildirilmek isteneni, hatırlatmış 'De şunları koyd- Gidip gelme kolaylaştı. Al- bulı:ndukları şu esnad•, Roma· 
Pekala biliyor ve tanıyoruz . • . etmiştir. Ademi müdahale lah göaterm•sin grce vakti bir da da misafir bulunuyor. ltalya 

Mesela: gDzel yazarmış, • kaleminden lı:an damlar • mıt 1.. hastam• olsa doktora indirir matbuatı kendi mi•aflrlerlyle 
Göroyoraunuzya, tarıyor blliyorıız. •Kaleminden ken d•ııılar • planının bütün de'Dietler ta veya bir ... t geçmeden dolttoru meşgul olmak vazifesi ile mu. 
CDıalesi yeril bir tabirlmlLdlr. Senin Afişine, ne yaraşırdı dPğllml?.. rafından lcubrılünü lcoltıg· evinizde bulabilirsiniz. Bu kolay· keller iken aceba hangi mühim 

Üzillme üatıt : Biz onu tanıyoruz. Fakat bu yerli tablriıı lo#ırmak fJe bunun için mü- lığı, ıehrin birçok ••mtlerinde sebepten dolayı kendine alt Ol · 
tııntıak manA11 içinde ı ... ÇDokO onun kaleminden yalnız kan sait bir haTJa yaratmak 'De bile bulamoz•ınız. Otobüsler art· mayen hadlseleıi bildlrmui 
damlamıştır. O, lı:alemlni mOrelı:lı:ebe detll, daima kana bstırmış 'h J l J l tıklan ıonra So"uksuyun ••nı 1·,. 1• IAzım geliyor. 

nı ayet ngi iz- ta yon an- 6 • ~ 
~e ucundan damlattığı kanı, şekerleme diye mlde~lne, para diye l h l yalaız yulara münhosır kalmıya· ltaly•n gazetelPrlol işgal 
kesesine doldurmuştur. işte sen lıu bedbahtın reklAınını yapıyor- aşmasının tastilcini tes i cak, ayni zamanda Sotukau şeb- etmekte olan bir mes'elede ırk· 
un, bertbabt miden hesabına 1 • • için Frllnsanın yapm•ş ol- rin bir mahali•si halini alacaktır. cılık hueketıdlr. Bilhassa elıst-

Cabalımayın, ııenln afişlerin • bll~nf 1. • Okuyucuların ti.aju iu hareket plan icra llelediye !ıugün yaptı~ bu işe, remlst bir gezete olan lı T•· 
... rırken lpeo tablyell a~ızları, ona yeni bir töhn•t tıkleyemu me'Dlc.iine konmadan geni on ıeno evvel başlomıı olaaydı nre bu mesele üzerinde isra.rla 
•e eski şöbretlol uııuttarmaı. Biliniz ki; blı onn kaplara muahede/erle ihlal olunursa bu neticeye şimdiye kadar vasıl durmakla Ye şiddetli bir Antl
tllııleriınlzln kapkara dtlşmaaı diye almış ol dut• şöhretle tauıyoruı 1-------------1 olmu' bulunaeaktık. Ne diyelitıı, ıemillzm göstermektedir. 
ııı L Anlıyorum, bır lıömar oeatın• yabelı: fiyatla badana vur- Çekoslavakyoda yazılt olıun uykuda geçen u 17 - 20 ve 22 tarihli DU~-

... lıtırorsun. Her bHgl bir mlllAbaza MıDln umuruodamı? manlara 1 balarında ethnlque ıırntalealar 
Yeterkt bir katraa kezacıaı yalayarak, 'llide•I doldarabileıln 1.. • serdeden ve yabudlllğln ltalya. 

1 Fa\at beyhude ea1Nıh1onao, o, kazanı temllleyemeı, o, kor içtimalar • . ya zararlar verdiğini Heri süren 
•bı:ıuş kilmOr lıaeuını beJu• boyavamazsıa 1 • • Çifteçamlık melı:alelerl çok şı>dlt bir lisanla 

'8-. Biz onn, kara gllnlerlmiıden Ye kara • gUalerlml:ıı kadar Ankara 12 ( A. A. ) Duydu~umuza göre Çifte. ,.azılmıştır. Bllbıs1a bu yazıla. 
10rııa. Ve böylece taaımakda dev 111 edece~lz • . . Dü11 Prllgda &,vekilin çamlılt Belediye emvali meyaaıııa rında şu noktaları tebarOz etllr· 

~'le Senin olıun afiılerln, içli, tışlı, maoalarlle, mak..atlarUe •• reislijinde milliyetler me- ithal edilmi, Belodiyenin eline mektedlr. 
Jlle ' ' • ' se[e;i etrafında ilir toplantı ııeçen bu ç•mhl<, çok ııeçmed•n Artık birlırı İbrani kOllOre 

"'"il iliz• ; lnlı:llAbımıs eıı blJflk baılıı•dlr. B•r andıtımızı wenid..a aüzellefecek demek. Bir lhllY•CU91• yoldur. Blnaennl•yh 
-• - b 1 yapılmış cıe ha toplantıda , • •• bıa ...... etm..ııl#ı•I• 
"'-t1-rıou ııyorua, !hım obnları, yine onun lıergUn filiz •er•n lıulcumet ,.,,,.ı.,,, saJ~t A/. ç•fm•, bw 11-:,ı•o. birhdllkk:- :,•.:ı;:~lere kapatılım. çıııı 0 

1-tıerı ın çiçekl rinde bal.ca,tız. Fıdıat M9 bil' saman kara baJ•· • itte ai:ıut ..... , i-et, em ' bls biz olarak kalmak lstlyoruı. 
e ıııe,ııuı olmayaı:a~ı:ıı •• , Oıılan• "4111an. ı..rft toprakbıi'• .,,.,. IP<r aülı:ümet,i partiler. 11'.\'enfaat,.. ~ediyoai• yaphfı 

DEREDEN, TEPEDEN 
Vedabi malOm ola ki, günün birinde, yıni, b_uv.~n .'.'lmazu yı,,., 

"b" - .. b.. - ı daha obur"'un yarın 0Jma%1& o urgun, o urgun o maz!!I& • • • ••• • 
sene ıonr•, on sene sonra, otuz sene sonr11 Za.nos ve tabana ~ 
leri mutJak ve mutlak. birer körfez haline getirH~ctk, •Her ıki 
renin üstler inin kıpallmaıı ..... • ile • bu iki derenin ~illkia 
eknafının dahi alınıp katılmak ve dorir.leştirilmek surelile deaiı 
nun köprülere kadar içeri rlınmıeı •. ,. . • yolunda çaıpı~an iki 

deo ikir.cisi üstün g~l•c•k, alhaoilı veilı:elilm, üç· buçulı: ay evvel 
komisyonunda vultubulan müsademei efkardan matlup ve 
olan barikai hakiltat zuhur ve sudur etmiş bulun•calı:tır. ACfl 

znm vok, onun içindir ki, • bellı:i yarın, belki yarından da 
d•miyorum. Uzun ömürlü bir adam içi• uzakla yalı:ının 
demektir 1 

Mesele, fikrin yo•m•lığında ve işin olmasındadır. 
huıün olsun, ister yarın, ve niheyet yarın olmazsa öbü 
bahiste günlerin ve yılların de~eri yok. Ve zat•n bu 
öyle berkuia ~annettiti gibi takkadak tatbılt ıahasına 
Tobiri digerie lokkadak tatbık sahasına çıir:abılen proje 

kıymeti olomaz ! M~lOmyo, batman ııolmck için atır 
edilectk bir eser vi:cüde getir•bilmelı: için de acele e 
Teklif, kailinin ibrımc isrnile zapta reçmittir v~ yin 
tai na%arırca, on sene, yirmi •.:ne, otuz •ene ıonra 
on sene. yiı mi str e, otllz itrıe evvel beledi1·e İf•• 
urdedilmiş olan bu tekt.!e itt.Ji f.a.ıl ctnı•t L11l1.>11 
•••ini kulaklarının dibinde duyar fibi olıcaktır. Te 
Baki kalaa bu kubbede boş bir oada imi~ 1 

--NOT: n ... 
nınna kadar kuvveden fiile t11ı:mazıı on &ene, 
•o•r•, e•li1di1 ıbfıdılDlZ eaıllibtndra itMa. tıekilftll C. 

~ ı aa,tırlır aıla 'Ye kat.\ bir Ilı: le c 
bir ztyU Te "dan beri birlUd• mutalla 
etmiş bulu ti~ b~uk • 

l kara gOig.,Jeri gOzlerlmlrln "DUaden slllamlyMektıı. mÜIJ'lessi//cride fııız.'.r bu/un. eıt rüıel işlerdi biri de budur lt~lyan OJmıyaU JBbUdller, 

tı.1ıı'~.s....ı;aiiiinı.Gılliıiılüıillto.e•k-ın111J11••m•u•ş•ıu•r•. •••••••ıııııll .. ~ph~e:ıi~z ı:,__~ _ _.!:V~-_:1...,~ . ..J1 ..:!~o-r_t _b_ln~s_a_n~_.d_e_n .... be .. r .. l ...:.J•_h.&.u:ı=dllll m!!! :.......~-----



Yeniqol Soyfa 4 

Yeni haldeki 20 dükkan Posta nakliyat eksiltmesi rmmmwı .,.~m~mmmmllj rrabwn !cr~L~!'!.urluğundan: 
senelik icar artırması P. T. T, Müdürlüğünden : ~ ANKARA TİYATROSU ~ y.r::::~m~~ae~l~ou~l~atak:;:aet 

Belediye Encümenir.den : 1 - Trabzon merkezi ile vapurlar arası ve 250 lira 1 n t e kdir edilen 

muhammen aylıklı deniz nakliyat müteahhitliği 8 Aiushıs I ~~ Sanatkarları !~ Boztepei zir Hacl mustafa 
Mumhane oönürıtle inşaGtı ılcmal edilt'n (Hal) hinası 938 den itibaren 15 ~ün müddetle açık eksiltmeye konul- ı çıkmazı 
ilindeki 2 göz düklcanl11rın birer senelik iceTlan 011 Canlhi yemini tarlklıım Ye-

rli gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. muştur. Verilecek son bedel layik görülürse 23 Ağuı;tos tt Her akşarrı ~ sa ri Aziz oğlu Şükrıı VPreselı>rl 
l9 _ 8- 938 cuma günü saat 12 de ilıaleleri icrtı edi· 938 salı günü saat 73 de ilıalei katiy esi yapılacaktır. ~ ~ hıınesi ve kısmen Hamza oğlu 

d · t fct·ı kk ı.. I l 2 - Bu postanın muvakkat teminatı 225 liradır. ~ p B ., . d ~ Ali Osman efenıii rfon teferruğan 
eceğin en ıs e ı erin teminatı muva attı ma1C.buz ari e anorama OQÇeSln 0 Serda r zade hiraderi arsası ar-

/ l ~artnamesi Trabzon P. T. T. binasındaki eksiltme "rlı/cte aynı gün v~ saatta encümene muracaal arı j an Y' \\r kası SilrmenPli m" tevpffa Meb-
lunar. 3 _ 4 lcomisqonundadır. 2 - 4 K::::t:2~~~Jı;:::t::;&~~~~J;;:;:t;;;;ll~~Jr met a;tı-ı v r e sP. leri hane arıwsı 

ceph•"d ta rikla m ile m:ıbdut 

Deniz banyo soyunma yerinin Muhasebe Müdürlüğünden : Kapall zarfla Kundura eksiltmesi ~~~nb;~c~ ;lu;~~d~~ı~8ne arsa-

icar artırması Emvıımımızdan maaş alan mütekaidin eytam ve era- Erzurum As. Sa . . Al. Komisyonundan. ~i~~~l jt{ ~· ~~ 
Bel d. milin nüfus tezker,.leri ve maaş cüzdanlarile birlikte 7 16000 l 6. ,I'. ,_ J le l /. k Haziran 931 N. ıo e ıye Enct"imeninden : ııı h b aı -d 1 - ona tı ın çı1t1eunaura apa ı zar ia e siitmeğe 

1 ırI'.J aSP t' ıvıtı ıir üjüne murocoatları 2 - 5 k l Açık a r tırıııağ a çıkarılmış olduğundan 
Kan~ta sairi/inde banqo için 8eledi9~ce v ucu<la pliTİ- 1--------.....:;;...;.. ____ ..;_...;....;_ ____ .;;:..._....;;. __ , onu muştur. 12 · 9 • 938 tuihine mıisatlif 

l 21 l<arn.a l h il . L • l .L Tu"tu""n naklı"yrt eksı'ltmes"ı 2 - Tahmin bedeli 67200 altmışqedibin ikigüt liradır. Pazartesi gilnü saat 11 re kadar ~ ro ı so11unma ma a ının 111rer sene i~ icarı '-' J 
- "d J ile t · t 4610 d ·· tb · /t ·· ı · d Trabzon icra dai rl'si önünde birinci 17 gun ma ll~tle açılc arfırmaya İconulmuşfur. - emrna or ın a ıyuzon rra ır. artırıııa11 yapı lacnktır . 

19-8-938 cuma günü saat 12 de ihalesi İerf:k eJiJe- Artvin inhisarlar müstakil müdürlüğünden : 4 - Eksiltmesi 26 Ağustoz 938 cuma günü SfJat 10.da A rtı r ma hedeli kıvmeti muham 
- · Jen ı .ı. Kabili tezayüt ve tenakus olmak üzre Artııin. Ardanuç E A S Al fc • d l fct ınenanln ytı2da 7n ini lıulıluiu. takdir-aı111 ısfe11Cfi/erin aynı gün tJe saatta teminatı m1K1a~ rzurum s. a. ma omısqorıurı a _qopı aca ır. de ıııi1 9t erbi tızerlne ııırekılacektır. 
ttı m<ılc6uılarile birlikte encümene maracaatları ilôn ve Borçka anbarlarında mevcut cem'an üç güz doksan bin 5 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. Aks i ıakdırtle eıı•on artıranın taall.11.-

r lc •ı k ı-ı- [ · ı. [ LJ b [ 6 'T' fc üd!l bakı kalaek tızere artırma ea ıınıı · 3 - 4 110 yapra u un erın Kamqon a nopa an ar arına - ı e lif mektupları belli gün ve saattan bir saat 
beş g U n mtıddetle trnıdlt &dHe"k Park ko·· şesı"nde yenı· yapılan 1 Eyliıl 938 de başlamak ve 31 ilk Teşrin 938 de bitirmek evvel komisyon başkanlığına 'lJerilmiş ve posta ile gönde- ve onheşinei g!la!I 'l.7 9-938 sali 

üzre nakliyesi 5 Ağustos 938 tarihinden itibaren 15 gün rilmiş bulunacaktır . 1 _ 4 gO ıı!I saat 11 de dairede yapılacak 
•f_ k l fc k --------------------------!ikinci a rtırnıuında artırma bedel1 
lltİ ulübenin icar artırması müddete açı e siltmeye konulmuştur. Tuliplerin 19 A k il k kı y ınti multanınıe nin yüzde 7:J iııi 

B Ajastos 938 cum• günü saat 71 de 380 lira teminatı ÇI USU e SÜt ,, siltmeSİ buımactığı ta kdııde •utı ş ~2ııo no1u 
eledı" J;' •• • d klc l ş knnırn ahki\nı ı ııa t ;ıv fıkan aeri bı-ye ı;.DCU nın en : muua ata i e muracaatltırı . "rt11ameyi görmek i.;tegen· r akı lır . " &!~r b h · b b ,_ - · J Trabzon As. S:ı. Al. Komisyonundan : ge a çesının cenu u gar i 1C Oşesınue geniden lerin Trabzon inhisarlar Başmüdürlüğü satış şubesi nakliga satı ş ~ind ir. A rt ı r nııı i(a i~tirıı k 

pt rılorı 2 '11" _2_ numaralı kulu6elerin birer senelik kısmına muracaatları ilôn o 'unu~. 2 _ 3 1 ( ' 0000) Onbitı kilo süt aç ık eksiltme qe ko r.ulmuştur. etmek htcyanl rin k) nı.ti mu • 
carlar 17 ı 2 Talı min bedeli ( 900) dolcazgüz liradır lıuıııınrneuiıı l ULd• ye<lılıuçu"u nisbe 1 "in müddetle oçık arttırmaua lconulmaştur. E k b tı ııde pey ak ·i ve)A milli lıir 

l 
1_9 8 93/J cuma giinü snat 12 de ihaleleri icra edi- vra 1 mat ua eksi tmesi 3 - il k t enıino (67) altmıçye tJ.i lira (50) el li ku ru ştu r. han1<anın temi na t 1 u khuzunu havi 

ecegın<I, 4 Ek.' itme 2 9 A~us~o~ 938 p'1 zarf si f!Ün •i s t 11 1 bul unmalerı zımd tr , H alk l arı tupu 
.Llc en isteklılerin a gnı gıin v,. saatta teminatı mu· Vı"JaA yet Oaı"mAı Encu·· menı·nden .. d aıdlile sı. ıit ı u lu e ın .ıyan dige r ipo 
llf •t kb b l 1. z e Mev ki K. lıg·ı binasındaki As. Srı . A f. Komiçyor. unda kl l kil ı di ' ı ·k d r 

l . la ma uz anle ır ı"te encümene muracaat arı ; "acu ı ar <" ger a ıı a ıı • 
:ı 0 0 llnur 3 _ ,, Hususi muhasebe dairesi için tabettirihcek (46) lca- yapılacaktır. i 1"" v•• irU•nkb akk ı ııu lı ı p l eri ai• 

~ hı. bal:J arı ve lı ıısu j~ le faiı. ve masrafa 

K 
. lem ~ıırakı matbuanın muhammen bedeli olan 1448 lira 5 - Şartnamesi her gün komisyonumuzda isteklilere dair olan !ddialıırıııı e..rakı nıtı•bitP· 

opah zarfla un eksiltmesi 88 karaş Üzerinden 23 gün müddetle açık eksi/tmeqe gÖ
0steri/ece/ct •r. leri ltı lıi rliktc ilA tarilıiııden 

lcorPUlmuştur. Muvakkat teminatı 108 lira 66 kuruştur. 6 ı tılıaren yirm i ğün zar fın Tr b A S Al K d - b tekli/ f! rin belli gün ve saatte Ko'11isyon Bı1ş · da da •remize bildirmeleri lidındir . 
a zon s. atın ma omisyonun an. 17-8-938 tarihine çatan çarşamba günü saat 11 ık kanlığına Ticaret J launda kayıtlı ofdııklorına dair yerıi Aksi takdiıde hakları tapu slGIJile 

. 1
1 

- (,60.DOO) ikigüzaitmışbin kilo un kap<klı zarfla e"lc- "lJiliiget makamında tap/anacak olan daimi encümende sabit e l ıno.y anlar · tı 'i bedelinin pay 
_,

1
• le l sene vesikaforım göçtermeğe mecburdurlar. 1 - 4 . ~ ıruı ·rndan bari~ kalırlar . , fıiterak1m 

2 e onu muştı.r. ih.alrsi gopılacak~ır. Nümune ve şartnamesini görmek - - - -~---· vergi ve Belediye r usmu artırma 

j 
-

- Tahmin. brdeli r1.s1.o.o) otazbe~bin·y·üz.liradır. istigenlerin her gün encümen kalemine ııe talip olanların Kapalı zarfla gazyag .. 2 eks'ıltmes"ı bı:de lind n tenzil olunur. 
Jile 2632 k b ~ IJalı a 1aıla ınalllmat almak iste 

4 t,.mmat ı ı maltyüz otuzıla /ıra 50 karuştuT: maookkot trminat mcıkbuz veya banka mektuplarile qu A yenler 13.8.938 ıu nlılnden itibaren 

I Eit.si!tme 26-Ağus.938 cuma günü saat 12 de ir.lev- lcarula yazılı gün f.'e saatta encümene muracaatları. 4-4 Erzincan S Sa. Al: Kom. Bşk. lığından : h erkesin görebilmesi i~in dııirede 
:w!!o"'llfonl1ğı binasındaki As. Satın alma k<>misyonunda !--------------·-------------- 1 - (22 000) Yirmi ilci bin kilo gaz yağı kapalı açık bulundurularak artırmıı şart-
._,..lac le k nameı;i 37 • 52i No dosyaya s Q tır. Açık usulle saman eksiltmesi zarııa e silımeı;e konulmuştur. murar.ııalla mevcut vesaikı görebil-

- Şartnamesi lıer gün komisyonumuzda isteklilere 2 - Mulıa_mmen bedeli (5069) b,.ş/.in altm1ş liradır. cekleri i!An olunur 

•0ıterilecektir. Trabzon Satınalma Komisyonundan : 3 - ilk teminatı ( 379,50) üç1Jüz yetmiş dokuz lira 
,;. - lstelcli/er;n '1erecekleri teklif mektupları 26 Ai sto 1 - (48000) Kırksekizbin kilo saman açık eksiltmeye elli kuruştur. 

'8. Cllma günü saat 11 re kador lcomis11on başkanlığına lconulmu$lur. 4 - Kapalı zarfla eksiltmesi 22 Ağustos 918 p zar-
ilan 

!cra Memurluğundan : 

teeM"'İş fleya posta ile gönderilmiş olacaktır. Post1nın 2 - Tahmin bedeli (2160) iki bin .11üz altmış liradır. lesi gürııi saat 1 ı de Erzincand'l 7 ümen ka1argô.hındııki 
] U,u lcahul edilmez. . 3 - j/k teminat (162) giiz altm ış iki liradır. satın alma kornisqonunrla qapılccalcdır. 

Ho-ı lrnstıımonu köyünde 
kiiin Şatıroı.'{ 1 u Salim veres 0 le
riııe alt bir kıl'a L0-1-U ınf'tre 
ınur hb i fı•ıdıklık ve 3!81 S 
metre mu rabbaı lılr kı ta çıılılık 
ve 182..>97 ııı e tre murabbıı ı bir 
kıta tıu lanın kdbili taksim oldu
ğuna fra bzf>n s ulh hukuk ııa
kimliğiniu 12 11- 936 tarih ve 
111 - 41 • ·o. lu ilamı ile karar 
ve ril nı iş ve wezk ılr karar teın
yiı mahkemesinin tas il·i ile 

- / teklıler belli gün ve saatte k.om;gon Başknnlıjı a 4 - Eksiltme 22 Ağustos 938 pazartesi günü saat 11 5 - Şrırtnamesini görmek istiqenler lı.er gün lcomis-
::z:rt odasında kayıtli oldulclarıno: dair geni sene fJesİ · de mevki /comutanlığı b ncsrndaki safınalma komisyonurı'da yonv.mur.dan parasız alıp görebilirler. 

rını göstermeğe mecburdurlar. 3 - 4 yapılacaktır 6 - isttı!lrliler teklif mekiup{arını beJli ün ve saat-

KopaJi zarfla arpa eksiltme:si 5 - Şartnamesi her gün lcomisyonumıud· isteklilere ten bir saat evveline kadar Erzincan Tumen kararga-
T gösteril~celctir. hındaki As. :>a. Al. Kom. Bşk. lığına vermiş 'lJega posta 

1 rabzon Satın Alma Komisyonundan. 6 - istekliler #.elli giin fle saatte komisvon başlcan. ile görıdermiş olacaklardır. 3 - 4 
l.; - (84000) seksen dört bin kilo arpa kapalı zarfla lıjına, ticaut odasına koyıdlı olduklarına dair yeni sene 

h.ıe;e konulmuştur. fl~ıilca/armı gösfermeğe mecburdurlar. 3 - 4 
~ - 1:ahmin bdeli 5460 beşbin Jörtgüz altmış liradır. 
4 

- i lle temind 409 lira 50 kuruştur. 
Mı - Elcsiltme 22-Ağus -938 pazartesi günü sa<;t 10.30 J11 

e,,1A: ı Komutanlığı binasındPki satın alma lcomiyımundıı 
1'r acalcdır. 

._5 .
1
- Şartnamesi lıergün lcomisyorıumuzda istelclilere gös

ıuırı ır. 

6 - İ ttklilerin telt.lif mtklupları 22 ağustos 938 
"'1Zeıt~si gürıü saat 9 . .: O a kadar komisyon başkanlığına 
:r;.il!"iş t,tga posta ile gönderilmiş olacaktır Postanın 

ırı lcabul edilemez. 
7 -:- istekliler belli gün r•e seatte komisyon lxlşkanlığı

.. ~ıcaret od'lsına kagidli olduklarına dair vesikalarını 
fenr ı.,.e gö>tt.rmeğe mecburdurlar. 2 - 4 

ık usulle kuru ot eksiltmesi 
1 ~rabzon .Satınalma Ko~isyonundan : . 

(66,(;00) Altmışaltı bın krlo kuru ot açılc eksilt 
ffle konulmuştur. 
2 - 1 alımin bedeli ( 3960) üçbin dokuzyüz altmış liradır. 
j - ille teminat (297) ikiuüz dolcsanyedi liradır. 

def - Elcsiltme 22 Ağustos 
0

938 pazartesi günü saat 10 
Alevle; Komutanlığ( binasındaki Satınalma Komisyo. 

•a""8 k 
5 _Yapılaca tı~. _ 

• f Şıutnamesı her gun lcomisyonumıızda iste/eli/ere 
.os erilec•lctir . 

• 
6 

- lsttkliler belli gün ve saatte komisyon başlcanlı
•'nl 'f icaret odasına kayıdlı olduklarına dair qeni sene 
~" .l!;ını göstermeğe mecburdurlar. 3 - 4 

k~palı zarfla pirinç eksiltmesi 
Erııncan Tümen Sa. Al. Kom. Bşk. lığından : 

_ 1 - 10 Ağustos 938 gün ııe saat 11 de kopalı zarfla 
"lı.tıle. edilmrk üzre eksiltmege konulmuş olan ( 2 1000 ) 
Y~'!''Yrfi;bin kilo pirince teklif edilen /iat pa~alı görül 
ı/iigand.,. yeniden kapalı zarfla elcsiltmege lcona/muştar. 

2 - Muhammen bedeli (8i00) sekizhingüz liratlır. 

Pazarlıkla nakliyat eksiltmesi 
Artvin inhisarlar müstakil müdürlüğünden : 

Hopadan Artııin mülhakatlarına ve mülhakat/arından 
Hopaga göndt:rilecek bilumum inhisarlar mallarının ntık
/;ge münakasosı haddi lôyik görülmediğinden bir ay 
içinde pazarlıkla yopılacaktır. ş,,rfnamegi görmek iste
yenlerin Trabzon inhisarlar satış şubesi nakliyat kısmına 
muracaatları iliin olunur. 2 - 3 

Pazarlık suretile enkaz satışı 
DEFTERDARLIKTAN: 

Yılı.dan Lise binası ankozından metre mikiibına beş· 
güz ku1uş kıymtt takdir edilen 520.684 metre mikô.bı 
milctorındaki kerede/er ile metre mikôbına üçgüz elli 
kuruş kıgmt.l takdir edilen 3EA,.:.41 metre mikabı mikda
rındoki talıtalar ellişer metre mikabı veya daha küçük 
guruplar halinde bedeli peş;n tediqe edilmek şartile pa
zarlıkla satılacaktır. Talip olanların yüz:de 7,5 dipozito
larile 23 - 8-938 tarihine rostla.11an salı günü saat 11 
Je Drfterdarlılcta toplanacak komisyona muracaotları 
ilan olunur. 

Açık usulle yoğurt eksiltmesi 
Trabzon As. Sa. Al. Kamisyonundan : 

1 - 500(] Beşbin kilo yoğurt açık eksiltmeye konulmuştur 
2 Tahmin bedeli (500) heşqüz liradır. 
3 - Jlk teminat ( 37) ofuzgedi lira (50) elli kuruştur. 
4 Eksiltme 29 Ağustos 938 pazartesi günü saat 11 

de Me'CJki K. lığındaki Sa. A l. Komisqonunda yapılacaktır. 
5 _ Şartnamesi her gün komisyonumuzda isteklilere 

tösterilecekdir. 
6 - fstt!klilerin ht>lli gün "e saotte Komisyon Baş· 

lcanlıjına 1 icaret odasınd-ı kayıtlı olduklarına dair geni 
~ene 'flesikalarını göstermeje mecburaurlar. 1 - 4 

~ - ille temintıt (607) aitıgüzgedi lira 50 t!lli kuruştur. 
4 - Kapalı zarfla eksiltmesi 29 ağustos 938 paz.,tesr 

::;,:ac:lt~r.15 de E1zincanda Satın A lma Komisgonund11 Açık usulle koyun eti eksiltmesi 
5 - ~•rtnamesini ıörmelc isteyenler her gün Kom. dan Trabzon As Sa, Al. Komisyonundan : 

-1.rtılı fÖrrbilirl• r. 1 - (9lJOO) tlolcı12: 6in kilo kogun eti açık elcıiltmeye 
6 - lstılcli lerin te'/clif melctupl•rı11ı helli tiin '"~ sa11t- lconu/muştar, 

lir saat HJt1eline kadar 2490 s11gılı lcanenım 32. inci 2 - Tahmin lledeli (3600) üçbin altıyüz liradır. 
•dtk~ine göre Sa. A l. K om. Bfk. lığına vermiş t1ey11 3 - ilk teminat (270) ilcigüz getmiı liradır. 

fH'Sl~ ıl• 2önJermiş ol11.c11ktı r. 1 - 4 4 _ Eluiltme J9 A j astos 938 pazartesi günü saat 

&.. ·n İnhisar);,:-Müstakil Müdürlüğünden : 12 Je Mevki K . lığı binasındaki s •. A l. Komisyonunda 
-l11n Art..,in w mülhalcatlarına v e mülhalc"tla- gaprlacaktır. 

i~Pi"rii"';mlaalı ı,u.,,.., l111U.-,lar nt•lları- 5 - Şı1rtn11111tsi htrgiin lc•misg•numezi• isteklilere 
.iiıı(jP91iıı._ ••lıfim111ıt .......... ,••rlıld• öst•rilecektlir. 

8 pnu ....,_ ~ ... - ı lcll{•rln 
1., &şmiitlarlı 

Bina tamirat eksiltrnesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Uzun soka/et• hususi muhaseb11ye ait binanın 887 lira 
65 kuruşluk tamiri 21 tün m•iddetle eksiltmeqe konul
muştur. Mavalckst teminatı 66 lira 57 kuruştur. 3f. 8-938 
tarihine Ç'1tan çarş•mba ıüni saat l 1 de "ilô.yet maka
mında topl•nacak olan Jcimi encümende ihalesi yapıla
c•ktır. Keşif etJrakile şıırbıam11sinl görmek istegenler her 
gün encümen kslemin• "e talip olanların m:ıvoklcat te
minatlarile mezkur tün '" aaatta encümene muracaatları. 

1 - 4 

İlk okul tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Akçaabat kazası merkt!zindeki Feıızi paşa ilk okulu
nun 1245 lira !O kurrışluk tamiratı 15 gi:in müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştwr. Muvakkat teminatı 93 lira 38 
kU1UŞiur. 21-8-938 tarihine çafa11 ça,rşamba günü saat 
11 de vilô.qet makamında toplanoc 1k o!on daimi encü
mende ihalesi yapılacaktır. Keşif evrtıkile şcırtnamesfrıi 
görmek istc11enlerin her gün encümen kalemine tJe talip 
olanların muvukkat teminatlarile mezkur gün fle saatta 
encümen~ muracaatları. 1 - "-

kaliy~t ke~p etmiş lduğunduıı 

9il8 • 411 l f' sas No. ile icrııya 
koaulmuştur. 

lcraım yapılan tebliğıılta 
hissedarlHdan Esma veresesin
den Feyzi .ve S ıdi ve Enver 
ve Mahmut ilP. Callil veresesln· 
den Osmaoıo ikametlerinin meç. 
bul bulcnduğu mnbıışırın meş
rubatıodım anlaşılmış ve işbu 
g11y ri menkullerin mahalliade 
ve ili•dıı gt>sterilen hisseler 
olı betiııde ve hudutlor dıılre· 
sinde bunlar hııkkıoc'.ıı yapıla
cak te&l!ğa tın Yeniyol gazete
sinde ilıloeo yapılma ına karar 
verllıııiş Llduğu dan gez<>tenia 
neşri tarihinden itibaren oobeş 
gUu znıfıııd11 tetkik merciind n ~ 
veya temyiz ve yahut ladei 
muhakeme y6luyle ılit olduğu 
mahkemeden icrauıo geri bı:a
kılırııısına dair ııır karar getiril
medikçe Ye yine bu müddet 
zı.ırfıoda bir güna bir itiraz e· 
dllmedlkçe cebrl icra yoluyle , 
mahallinde ilılaıda yazılı evsaf 
dairesinde tııksim yapılııcBğl 
ııan olunur. 

Gayrimenkul satış arttırması 
Cinsi M•hallesi Sokağı Kapı N. Metrüke N_ Malıammm bedeli l. 

Talıtani luirgir Es'IJak S. mağazalar 49 135 960 
Mağaza 

.. .. .. 51 
Not : Bu mağazaların üstiındeki hone 

uhdesindedir. 

Defterdarlıktan : 

ayrıca 

136 
tapuya merbut 

1200 
olup hazitı I 

Yulcarıd• etJso.fı yazılı iki bap mağazrı peşin bedelle 8-8-938 tarihindetı 
itibaren onbeş gün müddetle açık artırma suretile saflığa çıknrılmıştır. Talip olanlarzrı 
y üzde 7.5 te'Tlinat alcçeları ile artırma giinü olan 23-8- 938 tarihine rastla_qan salı 
günü saot 11 de Dıf tttrrlarlılcta T(;plenacak k omisyona muraeaatları. 2 - 4 

-

Yenirol .Basımevi 
En ucuz fiatlarla hertürlü defter 
cedvel, makbuz, çek, poliçe ve-
saireyi mefis bir surette yapar. 
Duvar ve El ilanlarını en zengin 

harflarla çok temiz apar 
~---~~~~· ~ı~k . ri ----~ 


