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Çinliler azanıyor mu?! 
Ankara 26 { A. A ) -

Çin kı:vüetleri şima i Çınde 
ani bir taarruzla Yencovun 
.l/irmi kilometre cerıahundaki 
lianf srnı Japon/ rdan geri 
almışlardu. Tasrmg üzerine 

' t ıflrrıızlanna devam etmek
tedirler. 

On Çin tagyrı.reside uhu· 
t.1guare meydamm hombrır· 
dm.afi ederek sekiz Japon 
tayyaresini tahrip etmişlerdi! 

Japonya ecnebi imtiya
zım tanımıyor ! 

Ankar•a 24 ( A. A. ) -
Çindeki Japorı B ışk:ı'Tlrın· 
danı General Matsui K iz.o 
Lmindek.i siyr.!<i mecmunurı 
'Verdiği bir miil<ikatta p•en 
sip itibarile ecnebi imtigaz 
mıntakalarının bıtcrof l·ğmı 
kabul etmedigini, Çinin bu 

-==. - -· _... 

Asiler 
Fransız topraklarını bom 

bardıman ediyorlar! 
Ankara '-4 ( A. A. ) -

ispanyada asi ta.1Jgareler 
dün Fransız hüdudu civa 
tında Figueriai bombardı
man etmişler ve bu esna.la 
Fradsız topraklan uzerinden 
uçarak Fransız topraklarına 
on bil bomba atmışlardır. 

Fransız lspangol demir 
yo 'u tahrip edi miştir. 

rmntakalardakı hakimiyetini 
bizzat ker:d.si tesis etmek 
istedrğini azımla hareket 

edildiği takdırde ecnebile1 in 

J'.lpon utorilesini tanımak 

mecburiyetinde kafocalclarını 
sO".:;lcm ';tir. 

-- -
-Rus - Çin münasebeti 

Ankara 24 ( A. A. ) _ 
Sovgetlerin yeni Çın elçisi 
Hankouga gelmiş. Cumuhur 
reisine itimatnamesini vermiş 
ve gazetecilert: verdiği be
yanc.dta Uuzokdoğu barışı 
için esaslı unsur olan Çin 
Soııget dostluğunu kuvvet. 
/endirmek için çok çalışa· 
cağım demiştir. 

Yugoslavya Başvekili 
AnKara 'L-/. ( A. A. ) -

Yugoslavya BaşvekıLi Al
manya segahatından Bel
grata dönmüştür. 
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Türk parası kıymetini 
koruma hakkında 
12 N. lu kararname 

Mtıddt~ 24 - Döviz mezu- ibraz ııluoacağma dair kam~iyo 
niyeti almadan idhalat t-~ya!iına murakabe merciine bir tuablı!ld
aid gümrük makbuzlarını zayi name verllaıesioe bHğlıdır. 
ettikletlni iddia edenlere ziya 1 Hu hUküm konuşmentosu 
keyfiyelloi Türkçe inli~nr eden doğrndan doğruya tüccar na. 
ve birl~i lstanbulda olmak Uzere mma gelen mallarda vade.:il bı.;. 
iki gazete ile vazıh bir şekilde lQl eden senedin tediyesi için 
ll:ln v~ bu ciheti tevsik. eyle. vaki olacdk döviz taleb!eri hak. 
Illeleri şaıtile gümrük idare- kıud& da a}nen tatbik olunur. 
lerluct' 22 nci maddede gliste- Bu şekilde-i Lir taahhüdün 
l'ilen meşruhafı had ta:ıd!kli bilalıııra aaeuıi ıfıı.sı malın her 
bir mııkbuz sureti veriJebıtlr. hııogı bır sebeple benoz gUm
Bu gUıi musRdd.ık. makbuı ım· rüktea çıkanlruaını~ 01'DH!:iındsın 
retleri tlzeı ine kambiyo nıurn· uınabı.ıi.ı; uulutıd!Jğn takdirde bu 
kabe ma, cı e i c.~ döviz mezu- cılıet usulu d 1Ü'eoiı:ıd<;) tevsik 
nlyf'ti verilmesi muk buzun t:ı· edıluıek ,. e alılkııııcırıaı ıı::. sun'u 
&llt1k etti~i ma ı gôadt;ıea tC· Ul.itıirirıdeu veya :sui niyetıoden 
llebi mernlekettt·ki mu~s~esaniıı mntcveılıd oluıaaııt• ıstı ... t oı. 
bu main nld matlubunu heccz otunınnk şıırt•le ta;.ı!ıhüd ınCld· 
lllınadığınt dııir verecr· i vc::.i d• tu~riu temctldirıe Kambiyo mu. 
kanın mah"lıi Ti.ü·ii: ko.uso.o.,- 1 rakıı b~ mercHerıucJ izıa verile
luklarından tasdik edilmesine 1 bilir. 
Ve döviz talebinde bulunanlar ioraz ediltce~l taahh!l oıu. 
tarafrndrn asıl makbuzun hiç nan m ucbuıuu ııyaı ıdaLısı kıı
bir surt'tle döviz mtlbaynasında bul olunmtız 
l~timal edilınedigioe ve ın11b.buı: T· uhlıüjlerini kumuiyo ır;u-
atiyen bulunduğu takdiıde ıs- k ba merci çriuı.;d kabule şa· 
r ı ·ı · k b. nı 8 0 
ıcnu edı ınt!ytp aaı ııo mura- .. ül rucvecak ınazeret k h · ı . . . . 1 yau gu1 tı ., 
':I e rnerr.ı (:!rıue IJrnz eaı a- . d"t ır etweyenler ı~bu kıı· 

c l'r' . l d cıJ k ser ı e a ' 
be6ıce cıııır ı ' •r en ın_us .. rarn.ımeye muhalif harelit1l et· 
lr taahhüd.ıame verılıneı:.ıne . dd 1 v b d' wı~ a o uuur. 
a este ır. '26 _ lc!tıaUl.t esya-

Bu lıiiküm bu knrnrnanıenin Medde ~ 
. . . . sınıu u -\mrüli makbuz.arma 

neşrıuden evvel dovızı ulrnma· .,.u 

dan zayi olduğu iddia olunan dercedııecek uıc:ıl KJy~eli ve 
n:takbuzlar hakkında du aenen masrafı ve lis.ms Ul!retı ve~a. 
tattıik c1lum,r. ihtira lıukkı.Hn btiw.~l! gı!Jl 

Mıidde 25 _ Bedtllain te- ahvalde hnıice lt.diyesı ıca}J e-
d. 

1 

den a:\v ., 'e" a!Uk111..loırJ11r t!ml· 
ıyesl veya sentıdiola kııbuf ''e v '"

1 ~ 
imzası mt.kubi iudc te~lirııi nıeş- f ı~C1 n ıonız cdıh c:k iht~c3~a 
l'Ul ~wnu~ıııent ıl ırlu ge!ı:!n I~ül s • h ve:ı!:iik ııı..ılobıu d~ k~~
lhr için döv~t mezuniyeti veri- l.ıiju ınurakılJe we.rrUcrınıa 
lebilmesi kı>rıuşmeutor.ıuo bu 1 vızEsile temin ulunut. 
hrtıa vurudunu barıkalarca ve Tekoik, etnd, p!Oj ~ IDll.:t· 

lllulıo o ay kon ter j mma dahil yene 'lie eırs:ıti hızıııederdelı 
Olduğunu veya kon te j ina tabi ve beynelmilel teşekkil.lere 
Olınadığınm gUınrük idan•lerioce mensubiyet dola}ı::.!le t.ıb:ıkkuk 
tasdikıo::ı ve t:ıJ<ia edilecek ('d n ddııttun mülevii ld doviz. 
n:tUdctet ı.ırl'ındı aiakııdıırlrır ı ı p'c ri merkezce tetku( ve 
tarufıodun aumrlık cıııkbuzuaua l d ı· 0 ı. oç c J ır. 

Türkiye ve Fransa - İngiltere 
Devletleri arasında 

".Sancak mes!!lesi giinün ! dostluğun:ı mazhar olmak 
meselesi olarak kalagelmelc- i lıer zamandan ziyade bugün 
tedir. Bu defa Cenevre 1 k'ıymeti h:ıiz olan bir key
toplant1.sır.dan hakiki bir fıyettir. 
Fransız - Türk yakın/eş ' Bu dostluk geçirdiğimiz 
ması doğücağı ve imza e. müşkü an 'ar do{ay1si9le 
dilmiş bulunan anlaşmaların daha ziyade kıymet peyda 
muhtevi bulımdukfo.rı hü- etmektedir. Bu nnlardı İn· 
ktimlerin Cenevrede Tevfik giltere ve Fransanın bütün 
Rüşdü A ... as ile D~lbos ara- , ski dost ve müttefiklerinin 
smdcı tespit edileceği ümid- baş döndürücü bir süratle 
/eri mevcııddur. J Roma - Berlin - Tokyo 

.Deilos'an Ankara ziya· ( mihveri tarafına geçtiklerine 
relt esr.asında bütiin bunlar • şahid olmaktayız. Banan 
kat'i şekillerini iktisap e ! için Ankara ile iş birliğinde 
dr!bilecekletdir. Fransa ve f bubınmak daha ziyade kıy· 
lngiltere için Ankaranm : met peyda etmektedir. ,. 

Avrvpahiar Türk sanayiine 
yardim ediyorlar. 

Tü,k devl('t bankıılarının 
müdürleri. jngilizlerle gö
rüşmek üzere l on.draga git. 
miş erdir. lngiliz sermayesı 
Türk iktisadıycdına iştirake 
devam etmektedir. 

Haliç tersanesinin tev. 
siini dershde eden lngiliz 
serm ~yesi. burada ticaret 
ve harp gemileri inşa et-
meğe başladıkları gibi, 
birçok senuyi işlerini de İn
giliz şirketleri Üzerlerine 
almışiurdır. Türkiye hükü 
meli, herhalde memlelc.eiini 
sanagzleştirecektir. 

D,ger taraftan dahili 
piyasada yerli mamulatın 

Görgüler_ 

sarfiyatını arttırmak gaye
siyle m•'ilıim tedbirler alın
maktadır. Ereğli k0"7lürleri 
sanayiden başka teshin işinde 
de kullanılmakta ve Ana. 
do u halkı arasında oldukça 
revaç bulmaktadır. 

Ankara g:ızeteltrinin 
verdikleri mallı.maltı göre 
eskiden harice çıkarılan if}
tidai maddeler şimdi dahil· 
de kullanılmaktadır. 

Beş yıllık ilk. san ıyi 
p1ogrammın büyük bir krstnı 
kuvveaen /ıile çıkarılmış 
bulunuyor. 

Pamuk ve gün dokuma. 
Arkası ikide 

Kan Davası 
Kan Gütme İtiyadı 
Tllrkler tllrafmdan tslılmi

yP.tin kabulile, bayatı slyaslye 
ve medeniyelerirıde, şer'i h U
kii•nlere tabi butunmıığa ho~la
dıklarını geçen yazımda kısacıı 
bi~dlrmiştim. 

Bu vilclyeti, son lmpu.:ıtt>ru 
Davit Komlnlls'h:n 861 brihindo 
alan 'fürkler buıaya lslamiyeH 
ve ayni zamanda kendi idam 
tarz ve hUkUmlerini de getirmiş 
oldular. Mevzuumuz-. az da olsa 
ta:nas noktası:ıdan bu hüküm
leri de kısacıt gözden geçirelim: 

Osman oğulbrınıo Sultan 
adını aldıkları ıaınendan itibıt-

dt•m.,>k lır..2metmeahımdır . , , 
ouun ~cdı.:dından olan birinci 
Fransua, konııni ~llleymını n 
meşhur veziri lbr11him paşaya 
(Aziz biraderim) lıitebiie name· 
Jer yaz:ır ve kendisir:den vardım 
isterdi Bu itibari~. Siıllaaıu 
nıutlı.ık ikli lnra sahip olduğu 

Z"hap ve kRnaatını ç Jk görmemek 
Jılzı:ndır. 

Maltlm ol,Juğu Ozt~re sadaret 
miihı tl Sulhta tımıfıncien layık 
guı h •u kiıns0ye verilir ve bir 
buvrıı\lu ilo mesnlilıi ammenin 
tlddıinde pP.dişaha vekAleti 
kenôisiı.ıc hildirilirdi Bu kabil~ 
d •n nıülı11kata rla eyalet Vt'J 

ren teessUs etmiş olduğunu ~ırnc,1k Lıeyleri izam kılındığında 
gördüğllmilı tarihleri z uMoında kr ı.:ı keı .dile"i buyrultu lle ta vin 
esas hılkimiyet ı.ıutlttk olarttk ve d:ılıa dr>ğrusu p1rfr;ab oamıoa 
Sultanda idi. Sadrnz"mları:ı, ve· ilmıne.ıin ve mülklln idare ve 
ılrlerin, kazaskerieria kadı ve mu haf lt; sına vekil kıltnırlardi. 
sııir idare edenlerin aledderecat Buol:ır (Sııdr!zam ve eyalet 
s~ulhiyetleri evvelemirde ara· vt>zirl~ri) Suıtıın rnmma mutlak 
larındıı ötedenb~ri cari teıılllli· olarak lıakkı lrnzavl\ d1 sahip 
Hita tabi idi. idi!er .. Gerçi o t~rihlerde ilmi 

İşgal ve istilfHarı ilerledikçe, sıı ıf ı mensup olanların kuvvetli 
müdafaa, muhafaza ve akını.;ı bir lcşkilıll!aıı ve mevcudlyet
kuvvetleri bUyildUkçe, Buttan leri varı1ı fıık11t buul&r icra se
mullak iktidarını ihlal etmiyc. 1 \biyelin\ iıaiı ohuı lımo birer 
Ct:K. mdbiyetie itimllt etUgi Yez.ır milşavlr ve bıızl ah vAlde vekili 
vüzerasına da bazı selahiyetler m ~vldi. d~ irliln. Acı i se!ı1hiveti 
vermeğe buşladı. haiz olanbr i~t 'rl~rse kadıhra 

O zamanın bu idaresi, aı z. davııl ırı ı gi.irillmesi se'ıiniyetini 
ettiğim gil.ıi, evvelemirde oı t ve: irlerJi. Ne tekim ayni kanun
ıidele, t~rmanlara, şer'i olaa nanıt•de numı dair olun büküm· 
bükilmlere ve daba bazı maı- ler şöyledir: .. TezkerPcHer er
but kavaide istinat ediyordu. babı me•.ıılihio arzuh ilerini nö· 
Mevı.uuınuz ılibarllç foıde m Ü· tı >ti e ok uyu b vez1rııizam tıuz
lalıaztl etmed!ğiuı için ok.uyu- retleri i~lirna ve 7er ve kaaun. 
cuhmma bunlardttn örnekler 1 Ozere fa:dı husumaı ve kal'ı aiıa 
gostermiyeceğıw. : uyururlar, iktiz3 ederse ~aıı 

Yalnız mazbut bir kanun duvı1lurı Rumeli kaıaskerıo~ 
halinde otdutoY:.ı için l67l tı::ri· h wale ederler ve kesreti d0'1V~ 

• • ı» vıı.kı olursı. Aoı:dolu kaza .. kerı 
hıad.e t~vkıı A~aurralım_au pı:~a J dııhi veziriazam hazretlerinin 
taranadan lt!dvın eoilını~ oıan fermır'lırile dava dinlemek caiz 
(,sm11.aiı kanunnamelt!riude lııı olur. " 
hususlıırı bildirir yük caltbi 1 nıı kadılara dava rüiyeti 
diK.kat buldugum. uukümleri sclabiretiai vermek aşıığl yukarı 

D b • · ıd • • .., • • Ji.~yQcdecegiın. di~er vezirlerde de heıneıı ayni 
~a ası O ugu gün Bu kanuunamede Sadraıa· idi. 

a · r t f " K 'nrti E"}'aletioe ait tevci· 
Yine c:.ki lıetıralarıı döaOyoruııı; Ktındiıni ıuş bir odada mıo li"'i' tuye .. ı şuyıe llV!H 

1
°" hat vo i~muru <rörfirler ve vııı 

· . luumuı.;.tur ; t::>ıtlli'tı:t.ı.m u!ııu ur b 

krıstal masa başında lııışıntitlil bir ıaıparator valum He somurtao 1 ta ad er 1 b. vet kacl.sı fevt olsa Asıhıneden 
kocamuo klifalı bir ıusan kaı·"•sıoda buluyorum. • cumu edyı 

1 
tıt·a ur ke"fı_?. me~a 1 1 k i ı d •· b lt i' 

. y dıcı ev e ve . a i'eı nıza.ını ıı< ı gel nceye 0ei. uyru u ıe 
Bu dollltısefıU başın sahıbı sivri burunlu; insanlığıadan h 1 lt t t r· 1 h i t nıUveUa a!!slıederler ve divan . . . ı va ı sa ıtna ve en .z ut u 

şüphe e~ılecek kadar yUı;U aotrepolöJlk teZ!ltlar arzeden kara 

1 

ve ıuı:ıas ve lıaphı ve 1.i.efı ve edip den"iyi dinlerler ve kadı 
suratlı bır ·~hlılktu . . . envaı taıır ve siyaı:;et ve iı.li- Pfendlleri hnı.urlarıcıa ıetlrtip 

CJ:özlerınde büyüklerine kar§ı riya, küçüklerine karşı dlf mal dava ve icrayı abkılruı ~e· dinldiıler ve istimıı için ))Oy. 
çakan bır p.ırııu salı..ı.ı.Ydt ı . . . rait ve def'i ıne~aUm ve ctırui rultu verirler. abkaau şeriah 

.Ha~metmeap kalın cam gözlilklerının altından etrafını kıızayayı şer'ıye ve Urt'lytmiu ı:1u tJhharayı icrR ederlo;: .. Tabts 
süzüyor ı iiiliına ve icrıı.ıu için bizzat ce- eyalctleıinde olan ümera Ye 

Bu sUıüşleriyle kimbilir ne werJıacnetslılikler diiş!lntlyor I aabı padişahıdeo vtıklli mutlak kuz t ve hükkam !:eodinin 
Oau bundan önce bir kaç detd dısha görmüşto.m. v~ memıııilu mancusıai Usmıuıı emrioe n:uti ve rılm olmağa 
Huyu ıcıı.oı işiaı gücünü. bırakır. eshabı musıılihi odası ve tal:ıtı hüKılmeli Sultanide mer.rnr.iurlar. " 

Bu hUkümlerden, kadJfarın 
örıüade t>ekletii' oııyuklllklerlni ve men[aılt umduklannı agırlamık olan cemi nasıu üzerine Mkim idue t\ıı irlerinia emrinde ve 
içiu gliıııori.ui f'Cd:ı tıdt}r; ~1 öp~rı.ii. ve satıibi ferman olduğu mu- onların bir muı;svirl mesabesinde 

::ioarauan görme dıiencıwre has bir gururu vardı. hakl..ak.dı .. oldu klnrı ve 0 za mantar kıız~ 
Monden boakaya weusup l>ir sosyt:ıte adamı olduğunu o zamanın vızirled hak- i!did ırınm da Sultandan teşa'up 

anlatmak için CJO atdr ve ..:~vresıoin clll:l.mesi olduğunu vakara kıada da şöyltt bir u:ıadde mev- ettigi anlaşılıyor. 
cümlelerıle ısi>ata Ç1.1lışard1. !Lttd. bu g!lnkn öz tür1'.ç~mizio maıı cut idı. 11 Vilzerayı ızaından Dlıt~r bir yazımda kazaf 
olan okul kelimesiJJi o daima BKöl dıye teıatİuı; ecıerdi. biıine bir eynlet itısau olunsa, Elemanların haiz oldukları mos-

Odusıada t>uıu.ıdU.!.!üill bhtıda telefonu çaıı~ <>r··•u. • • • b takıl selahiyetleri bildireceğim. 
- o1 .. "' b mansa ıaa varınca esnayı 

Bir may~uu ıştilıası iı.e tt:ıerona sarılaı. tarikte dava dlole~ıp def'ı nıe- S. Helvacıoğfu 
- AUo · · · Aiio · · · AHo · · · zalim için şer'i i)erif ve kanun - J>evar~~-e~~E>k 
Boguk ı;esıer Hdetu l>iıer nıı,:kırık halinde kulağlnı tırma- üzere buyrultu vermeğe ve Az Öz 

lıyordu. mezalimi ref'etuıeğe ınemur-

Uzunsokak,. ildllki k .. rşısında kendisinden ruakawca küçi.lk biri&i vır... darlar. KezıUk. mansabından 
Ddhal k:ışl:ın ç::ıtHdı ; suratı biraz daha tuquluştı; yersiz yU!i- mazıll oluµ Asuanei sJad~te 
S~li~in verdığl bır gururıu : gelince yod~k dahi kanunu sul- Nihayet çilesi doldu .. Onun da 
: Evel dedi; tıe.ciın de babam öldüğQ güa tıpkı sizin gibi tani böyledir. ~leğer kendi gibi çilesi doldu, üstiirıde gezenlerin 
vJzıfede bulu!luyordurıı. Vcı.zlftHlll terk etıneuım. Siz de vaıırenize bir vezirin eyaletine ugraytt ; de.. Neydi o günler: Yazın 
devd:n ed.m;i.ıiı., b ıbıinızı nasu oıs11 defnederler • . . ol mahalde elbette aua tıavale toz•iAn, k•şın çamurdan çekmedi-

'l'~ldon lıeyeccın ve ıı.sııbiyetinden bir au için yerinden eder fasletınez. • ğimi:r. 1.almazdı! 
ıırsılır gibi Oldu. Bıı kanunla hemen ayui Aı tık parkeleşi~or, güzelleşi· 

Bu k.aç boğuk sos dı::lıa işlti!di ve bu enteresın perde selQhiyet Sancak beylerine yani yor. Bugün o~tas~. ıse .yarın da 
burada Myh.co k11pttodı. V alııere de verilmiştir. " kenarları · · Bır gun gelır, çarpılc 

llt.ır milstebil idcırede görü- ı çırplk .ka_l~ır~ml.~r.ı_nı_n da bir şeye 
MıK.ro • ttltıfuu eliude dona kalan ıslak gözl!l o zavallıoın 

1 
b t .d Tü kl d benzetıldıg-ını goruruı: elb~t. 

so.ı bir saygı ve he ;gi t>orcu olmaK O.zere t>abasmıu cenazesinde bu en u 'Hll 1 ar J. . r er e Cemal Turfanın turfanda fi~ 
!unuıı bul~uın,1t<1ıgıuı l>~lmiyorunı. Ancak bildiğim bir şey varsa biltıns~a kewıtl n_t:lını 11.lmı:;;tı. ı kirleri bu güzelliğe uymıyan o 

d k d t Yukurıdıı kn} dedııt:ııı l.>tr L~ı • O ! arşını :ı O uramn babıtsıaıa öiümUae a~lnmıyacrk K:adar taş . çirçinliklerill haJile bırakılmasına 
yUre~li ulu~u değilde; vahşi ve s&rtlan ruhlu oluşudur. madde medlulunden anlaşılıyor ı aman ve zaman vermez sanırun ~ 

Hırakıoı~ yamyam suyundan ınsanları; hayvanlar bile ölü· ki; TUrk il~eriode lıakinıi mut- liter kendi yaptırsın isterse bi.ze 
lak olan (8ultau) ıdı. Devtet t t .k .. d b' d' bu işin 

mOa kar~ısıadıı ııcı duyduklımnı tavırları ile anlatırlar! 1 d kt K, . 1 y;ıp ır sın ı ·ısı e ır ır .. . : · 

Ö 
demek Su tan eme ı. eudı· Yalnız 0 zaman daha çok oğun~ 

. UsUcıe ağla} aa ceylaniur az rteğidir ! Baba ve ananın 1 
leriode bu zeh_up vardı; .. Fran~ız , meye ve öğülmeye ha~ .kazanır 

ölilmü kar:ı:-;ıoda bigilne kalan evlcitlar acaba hangi yurt felaketi kralluıntlan bırısi mu~et vekıl- 1 .. h . M maf·ı b'ız Şar· 
..ı ı l > • • • • şup esız . . . aa , 

karşısını..;a s~nı.ır ar . • . . lerıade!l müteşekkil etıııenerö 1 bayımıza şimdiden teşekkürlerimizi' 
Be gibiler lıizim hangi ulus!l111c11uıımıza ortak olai>ilirler?... buzunda şöyle l>agırwıştı . • Ne ııunuyoru.z. 

İleri lstiyorsunuı efencıiıer, devlet K, 9 



Aç k te~E kkür 
Fı.zl ı kau k,!\ :ıP.tmek su

• c.i:e oırı lıir h l · gelen rffi-
.1mı; t dnv;sir ı• /i!Zeltiğim b~ş

lı kim ~ •V Abdııllahın; hastanıı 
r •rhıil fille iyat mcısasıon yıüır· 
ı ı ... k ~wet J:. y •P ;ığı '"Cil 

1 u d a h a l n b i r a n için 
U"' i üı·kCitı.ın~ 1i) Hııstarnı'l 

t iraz s·Jnru mut! •i{ bir ö Umdeo 
ıı ıyatıı dü·ırtn~rıoü ıtü;dQğUm 

'.''tınan tıeoi Ork.fıten edl muda
.ı ıleoin :::ıab"ti kıır .şmnda hay. 
ı alık duydum Ameliyat esno
s ~da \e urnc•'hı.ttan sonra 
~ ısterdiideri ır. n~fik f!lııka ve 

ı UV\'L(" rrnbdıın doJeyı sayın 

V.,lıckirn Bay Abdullııha ve 
i ıymdli ·arcı nl.uını esirge 
miyen ronfgı>n nıut~hı:ıssısı Uay 
l fdıı };.ıyraya d('rio mrnrıet ve 
ı;> ık::an hi~lerin i ifadeyi bir 
tı >rç bi;iriın. 

M<>v}Ot haki Şamlo~lu 

Avrupalılar Türk sana
yiine yardim ediyorlar 
lo.rla. cam, şişe ve ka,~ıt 
tfalıilde imal e.dilmektedir. 
1939 ~:ılma kadar gapılt;cak 
olan dem;r ve elektrik sa 
:ırıyii. memleketin gorunu 
ş inü değiştirece/...leı dir. 

Dev 0

E t Sü. 1ıer ve [tİbank 
ır.•11sıfasiq/e hu "şlere yardım 

~ lmekledzr. D vlelin gayesi 

I ö9lılnrin rt'f<-hınz arttırarak 
işlira krıbiliyetini yükseltmek, 
memleketin servet k ·ynak. 
lunnı işlet·nek ve en asri 
"Wısıtalıır 'a ilıtiijaç!arz temin 
ti 7lek lt

0

r 
Husu .i sc.n'lyi dahi bu 

d~vlet müesseselerinin ya
nında ink'şaf edebilecek'er
dit. s~rmaye ,/ahi.den teda 
r•k edllm:"ş olduğu gibi ha· 
riçte de arnnMaktadrr. Av
TVpalılar uygu 1 şa•tlarla 

T:ir/.:. sanagiirıe gardım et
mektedirler. 

* * * Frans12c ı ( Ankara ) 
rtfikıı1•1z, Ti.irk. gazt'leci!i 
iittin. fo.rilıirıe dair bazı ms 

• Ü.mat 'lıer mF kledir. Bu ma
·{zmata gö'rP. ilk Türk g •· 
:zetesi olan ( 7 .ıkvimi v kayi ). 
1. 17-IB 31 de çıkmıştır. Hal 
fuki gerek lıtanbulda. ge
uks~ lzmiule fJe hatta 
.. Pontor-t.:,, hile. J_ha eve/ 
i<mr.c.z gaui~ler rıeşredifi. 
.ı Drdu. 

Kapalı zarf usuliyle 

Bina eksittmesi 
İnlıis.ı.rlar Iv1üdürlüğünden: 

1 - Pa!rıthant>d~ ş-rrlname 'lıe proj simucibinceqaptı. 
rzlan-k. mü<Jürlük bi:ıası kapalı zr:rf wm!ile eksiltmeye 
konuımustur. 

2 - KPşif bede 1i 758tı0 lira 2, ku•uş ve muvekkat 
ie!minatz 1 JD!J lira 52 kuruştur. 

3 - Ebiltme 8 2 938 tarihine rrJ!-t!aqan s1lı günü 
saat onbeş buçukta Kabatoşda alım komisyonunda gopı 
[ocaktır. 

4 - Srn tname 'ı'e projeler 80 kuruş rr.ul:al~ilinde istnn. 
bul inş'.ul .<;öubesinden ve başmüdürliiğümüzderı :ılınabiliı. 

5 - Ek.,i:tmeye iştirak temPk isti9enlerin inşaat şube
sine fenr f evrak ·ve vesaiki ibre z cdertk cyrıca ehliyet 
vesikası alrnaları lô.ıımdır. 

6 - Jı1,i/1iirlii. frklif m,kfoıpları kanur i vesaik ve ek. 
si!tmegP. i~fif(ik vesikasile yüzde 7.5 gvvenme parasını 
ihtforı edecek olnn kapalı zarfla eksiltme gii;.rl. en gPç 
s;ıat 14 buçuğa kadar yakarıda adı grçrn alım lw·nisQo
nu boşfcar:lığına makbuz mukabilinde verilmiş o/ocaktır. 

7 Pulathanede yaptırzl<Jcağı 12. 7 5, 19 ıkınci kanun 
938 gıinlü nushalarla neşr ve ilan edil«n yaprak tütiin 
bakun evinin dahi ihale tarihi evvelki şartlar d' irPsinde 
8 ~-938 tarihine _!!lüsa_dif salı_gününe uz ıtdmış 1 rr. 2 4 

Tereyağ eksiltmesi 
Lise Direktörlüğünden: 

lise pansiyonu için M1yis 938 .(onuna kadar alınmasın< 
ilıthıac gô' iilen 900 lirrılık ve 67 ıira 50 kuruş temindı muvak 
katlı I 2GO kilo 1 O as;tfi ya gla ba 5 '1l 1sı Vakfıkebir tereyağ 
19 1 938 forihın len itibaren on beş gün müddet 'e ,. çrk 
eksi!tme..,e J.orımuşiu"'. 32938 tarilıincmü.s d;f Pcrş·mbe 
günü s ıat 14 de. kültür direktörlüğü daiusinde ihalt>si 
yapılacaktır. isteklilerin ticaret odasınca muka.v~tıl olduk
larınrz d ıir vesi 1<a ibraz etmeleri m.<!cburi oldu~u ilan 
olunu'. 2 - 4 

Silindir garaji tamiratı eksiltmesi 
Vılayet Daimi Encümeninden : 

1 - Na/ı2 dı..ıiresinin değirmenderedek.i silinderirler 
garojinin t mircdına ait 501 lira 22 kuruş'ulc luşif bedeli 

üzerinden 21 gıin müddetle açık elc.siltmğe konulmuştur. Mu 
vak kat teminatı 37 lira 59 kuruştur. 9 2- 938 tarihine 

çatan Çarşamba günü saat 15 dtı Vilayet mu.kamında top-
fanccak olan. daimi encümende ıhalesi yapılacaktır. J~tekli 
inden k~şif evrakıle şartnamesini giirmek isteyenler her 
gün encümen k.a 'emine fle talip olanlar muvakkat temi-
natlar ile encümene muracaatları. 2 - 4 

' 1 ~!-...:>'O!... 1 26 İkinci Kanun 1937 

İLAN M f ~~~~z~~-l;~~: d~~:esi;:::ya çev .1 en ez inşaat eksiltmesi 
riiecek geyriınuıkuiün ne oidnğu: Vilayet Daimi Edcümeninden : 

Gayri ~nenkul_ün bulunduğu mevki Trabzon - Sürmene yolunun 29X960 kilometresinde 
mııkallesı sokagı numarası: 2252 l' 60 k k ·r b l · v · 

takdir oiunan kıymet : • • ıra aruş . eşı ede lı nalecık betonarme men-
Yomramn Kalı.ıfka ~ öyüode 

1 
fezı ınşaatı açık eksıitmeye konulmuştur. 

topunun haziran 934 tarih ve 1 .E~siltm~ 2-2.9J8 Çarşamba günü saat 14 de Viiayet 
60 ilı:'l 63 nobrında kayıtlı dört Daımı Encıımenmde yapılacaktır. 
kıta fındıklığın tanrnnılnrı 1 Muvakkat ttminar 168 lira 97 ku~uştur. 
6~2256 hi~sede 2532 · 8 biss,ele-

1 
• _ İ:ifeyenler, kPşif. mukavele, eksiltme şartnamesi ve 

r_ıne takd.~r oıı:nan_ ce~ıım .~000 J dıger eı,ırakı Nafia Müdürliijünde gô'rehilirler. 
!ıranın yuzde ı5 şı nısbt>uode / l k ·ı · 11.ı 4 M'"d'" ı ·· - ·· d [ ki h · . . I . s e 11 erın ı va1 ıa il ur ugufl en a oca arz e 'z get 
yapılım a.rtırmad_a talıp zuhur '. vesılw.sı ve muvakkat teminat makbuz veya mektupları 
etmemf sı hasetııl_e _allicıık 22BO ; ~ e ticoret odası vesikalarile muayyen saatta Encümene 
nolu kaoun mucıbınce 10 ka ı mur1ıcaatfon. 4 _ 4 
nunis.rni 936 taribinee beş ser.e ~ --- - ··-

müddetle tcciline karar Vı>ril- 1 Kapali zarf usülüle Köprü 
miş ve bor\lu birinci taksiti l 
vererek ikir ci taksiti günücde ; in saat eksiltmesi 
ödemediğinden tecil kararı kal- ıl • 

dırılarak umumi hükümler dıü- Vilayet Daimi Encümeninden : 
r~ sinde işbu dört kıta fı;:ıdık· ı Trabron - Viıkfikebir srıhil uolunun 9X 400 kilo. 
lıktaki hisseleri yeniden ar ır· ı metresinde yapılacak. 7 7470 lira B9 kuruı keşif bedelli 
ma:va çıkarılmıısıoa karar veril· 3X 10 metrelik Sera betonarme köprüsü inşıatz kap<J.lı 
miştir. z.,rf usu ü ile ek.si!tmeğe konulmuştur. 

Artırm:ıaın yapucujı yer, giln, j Eksiltme 2 2 938 tarihine ç:.dıın Ç · şamba glinü saat 
saat: 

Trabzon icra dairesi öoClnde ıl 15 de Vilayet Daimi Encümeni od·"'' h. .1.1apılacaktır. 
25 2- 938 Cuma günü saat İste.klilerin teklif mektup{ a "m 13 l () 3 2 kuruşluk temi 

14 dı>a 16 ya kadar · r>nf mektubu ve9a m,,kbıızu ve 937 yılına ait N~1fıa 
1- lşbıı gayrimenkulün ntırma Vthi.l tuıderı ııldık 'arı m:İtt'aahitlik vesikası ve ticaret 

Şartn~ımesl :w 1·9ö8 tarihinden iti-
baren No. ile trab:ı:on odası vesikası i ie birlikte saat 14de kadar Daimi encümen 
İcra dairesinin muayyen numarasında riyasetine vermiş olmaları. 
berkesin görebılıııesi için açıktır k./'/ k '/ d' 
Handa yazılı olanlardun fazla ma- ıste ı er eşı · şartname ve ığer evrakı her gün 
Hlmat almak isteyenler, işbu şart Trabzon J~afıa Müdürlüğünde görebilirler, 4 - 4 
nameye ve dosyanum11rasile . ______ _ 

memuriyetinıize mııracaat etmelidir Pazarlıkla limon satılacak 2- Artırmaya işti ak için yukarıda 
yazılı kıymetin yüzde yedibuçuk 
nisbctinde pey veya mill1 bır Bakanın Vı'Ja" yet Da'm" Ede" m . d 
teminat mektubu teYdi edilecektir. J l U eflJil en : 
(124) Bu sene nümune /idanlığrndaki damızlık. limorı ağoç-

3- ipotek sahibi alacaklılarla r!iğer l 
alil.kdarıarın ve irtifak hakkı suhip 

1
• arı üzerinde /;ulunan 3000 adet limon meyvesi 2 2-9J8 

lerının gayrimenkul üzerindeki hakia tarihine çatan Çarşambaya le.adar pazarlı le.la satılacaktır. 
rıoı hususile faiz ve nıasrala dair 1 
olan iddialarını işbu ilan tarihinden fste':_l!!e:_!_'!._ Ç~~._m_i_ E_n~c_ü_mene_wuracaatlarz 4 _ 4 
lhtibaren yirmi gün içinde evrakı ----------
müsbite~erile birJıkte memuriyetimi j A _J: f k 1 d d 
ze bildirmeleri icap eder. aksi hal l ui ve ev e a e içtimaa evet 
de hakları tapu sicilile sabit olnıa 
dıkça satış bedelinin paylıışwasından Trabzon Limitet şirketı'nden. 
hariç kalırlar. 

4 Gösterilen günde artırmayıı Trabzon lmitet şirketi heyeti rımumiyyesi aşag~ r da ki 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malO.mat alınış ruznamelerde gazili huSU$ati müzakere etmek üzere 28 
ve bunları temamen kabul etmiş 'k" · }(ı~ /9';,8 'h' df C adlar ve ihlibar olunur. 1 ıncı anun J tarı ıye müsa i uma günü saat 14 

de şirketin Anado 'u hanındaki 5 numralı yazıhanesinde 

Adi 'Le f evkelade olarak ictima edeceğinde bilumum şrireksı 
nın gelmeleri reca olunur. 

Adi ictima ruznamesi 

=·@)i)~-~--~~· .....- ~ edilmiş alcalcrınııı ınecmuun dan 

1 Sa ti 11 k Hane 1 
fazlaya çıkmazsa lll çok arlıranıu 

5 Tııyin edilen zamanda gayri 
menkul üı,; defa bağırdıkluu rnnra 
en çok artıranıı ihale edılır 111 cak 
artırma bedeli mulıamen kıymdin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
ııııtış isteyenın alacağına ruchanı o.an 
diğer alacaklılar bulunup tı..bedel 
bunların o gayıi :uenkuı ile teınln 

1 - Şirketin 937 hesap senesi hakkında müdürler 'Oe 
mürakipler ropo"unun okanmasi 
2 - Ptlançonun tedlc.ik ve tar;diki V! m idirlerini b va 
3 - Yeni müdürler intihabi sabık müdürlerin ücretleri 

nin yeniden tayini. 

tahlıüdü bakı kalnıaK ü.:ere artırma 
on b~ş Gün daha temdit ve on beşinci 
günün .. cnu olıw 

fi B b l h IJ 14 3 938 PaZ'irte~i günUaynı saatta, 
~ oztepe~ a a ma ailesinde Kırk Bat- ~ ıacak artırmada, bedeli satış ısteye 

4 938 se1esi müralciplerinin seçilmesi. 

1 1 
nin alacağına rüçhanı olan diğer 

tal sokat".oında 44 numaralı hane sattık- alacakhlaıın o gayai menkul ile tewin 7 
~ - edilmiş alııcakıarı mecnıuundan fazla 

T l. l • k F ya çıkmak Şlll'tile, en çok artırana 2 

1 
hr. a ıp erırı müte ait en memuru Bay 1 ihale edilir. Böyle bir b~deı elde yini. 

l 
edilmeue ihaı1:1 yapıımaz. ve ııatış 

Sa iha muracaatları talebi düşer. 
' 6 Gayri menkul kendisine ihale 

olunan kımse derhal v.ıya verileln 
~'..'~~~~~~~ mühlet içuıde parayı vermzseilıale 

_ __ ___ .- kararı feslıolunarak j{endsıdeıı evvelen 

Fevkelade ictma ruznamesi 
Şi le tin /eshile tas/ iyesi hakkında karar ittihazı 
Tusjige memurlarının seçilmesi ve ücrt!:lerinin ta 

3-3 ..,.. _ _.t.•·---- ., .... ..n~-~gt1":.~a..&M·---

İca r arttırması 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

~~~~~~~l~-~~ yilksek tek.iftebuluD:ankimse arzetmiş 
olduğu bt:c.leütt alnıuga rez.ı olmaz veya 

Tu•• CCAR TERZi" buJunmazsahcmenoııbt.şgünmüdd.ıt 

Hususi Muhosehenin tuzlu çeşme Haci /ltıas sokağrn
duki 2 /\ .'t lu mağazasının bir senelik kirası ihale tari· 
hinden ıtibaren sobik icar bedeli olan 45 lira 50 f.t uruş 
üzerinden 2 2-938 tarihine çatan ç.'lrşamba giirıü saat 
74 de kadar 21 gün müddetle arttırm.,ğa çık11rılmıştzr. 
Muvakkat teminatı .342 kuruştur. isteklilerin muvakkat 

1 ~e artırn;ıaya çıkarılıp en çok art!ranıı 
ıhale edııu. ıkı ı.tuı.l.ı arasındakı fark 

OSMAN 'NURi SEZMEN \'t) geçen günter ıı,;indtı yüzbtş ten ~ lıoap olunacıık faiı ve diğer zarar 

M A G~ A z A s 1 1 ::~0~~:~pı~~ a~~;~!n ~~~~~~ko~ı:~r 1 ~•Y•im•nkull& ,-uka'd• "''"""" 

l ı k ç eşi ti eri ı ;Jh~:~:.:i:2;~~~.~:~::r7~r: 

1 . ı= ~. Zayı 
1 Ş 1 r 1 Mektep şahc.qctnamemi 

8 iJ zayi eyledim yenisini alaca 
~ ğımdun eskisinin hükmü 

Paltoluk, Pardesülük ve Kostümlük yeni ~üzel 1 °1madt~k~~:6::~:;:u·.c.k 

1 
teminatlarile encümene muracaatları. 4 - 4 

Kira arttırması 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Husu:,f Muhasebenin Muhittin mahallesi yeni sokaktaki 
29 No lu mağasının bir senelik sabik kira beqeli olan 
50 lira üıeıinden 2 I gün mılı:/detle rıTltırmağa ç karıl
mıştır. Muvakkat teminatı 37 5 kuruştur. 2 2 938 tarihine 
çatan Çarşamba günü saat 14 de Vilô.qet ma~amınd..ı 

toplanacak alan Daimi er.cÜ·11ende ıhale.• i yapılacaktır. 
İ!ııteklilerin muvc.kkat teminatlarile encümene muracaatları. 

4 ·-- 4 çeşitlerini li.itfen gÖrÜnÜz. ~ köyünden Midilli oğ'u Yuııus 
Bayanlara MantoJuk ve K?stüm Tayyorluk Kumaşlar. 1 G_a_y_:.r_i_m_e_n_k_u_l_s_a_t_ış-ilô-nı 

HAZIR ELBİSELERİMİZ ; ~~lıt:.ıü:./:/:~üleÇdcv~rg<lb(.~/!;f, 1 _!!_ij.q'!___ N,.,; M. M. M. N. R. E. U. N. Lira 

Paltoları, =/ ağmur!uklc. ı, Kos •:;mi ri fJe Kız Çocuklarına Mar.to a• ya; ıu l ıt/a' ~ /vfeçarga. Fmdıklık l ır 'r, Ptl arsası 5564 24 26 2270 120 

Bayan tar için Kürklü Kürksüz Mantolar il ··. Kilise ve rn~kı 'P arsası 10410090 10 8 615 32105 m Hos~ırasga Frndıkl,k v~ t .rla 

M, 
M. 
ılA. 

E. 
E. 

F k 1 d U 1 S 
2 17947 11 99-/0.lJ 548.549 616 360 

ev a a e CUZ UğU ayın ~ Defterdarlıkan: " 
1 Yukarıdı cins ne evsafı qazı~ı dört parça g·ıyri menkulüa lmülkigeti pFşin para 

Müşterilerine temin etinişdır J. ile satılmak üzre 25-1-938 t11rihinden itibaıen 011 beş giin miiddiitle açık artırmaya 
. • konulmuştur. istekli luin _qüzde 7.5 teminatı muvakkcıta makbuzlarile birlikde ihale 

Kunduracı1ar carldesi : No. 23-25 gunu o 'an 9-2- >38 Çarşamba gürıü saat 14 de D lfterdarlıkta toplanacak komis· 

~~~~~~~~~~~~~ goncı murac:ıatları , 7-4 

ııe eıraanzrrrır nırıuyeı r::J· -::?Jo ,_.r .......... •7 • 

b 
le 
Ilı 

Ilı 

iş 
ce 
ta 
b 

mü 

~on 

\'izi 
biy 
llıez 

n~y 

Yer 
gibi 
ede 
kad 
bey 
taıe 
tlıer 
Cller 

B 


