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Puarluldtn maada h~rgtJn çı/ur 
Sayısı her 1·erde 6 kunıştur 

SAYI: 225 G CJNDELlK GAZ: ETE 
Baıılmayan guılu gtrl ~rllmız 

..., -
Japon sefirlerinin 

içtimaı 

Bir müddet evvel İstanbul ga
. zetelerinde bir kaç sabnn 
tçinc sığar ufak bir havadis görmüş 
\'~ hayret etmii tik, Japon sefirleri
llııı lstanbulda bir içtima yaparak 

Rusya aleyhinde mukarrerat ittihaz 
tdccPldcrini bildiren bu habere ciddi 
llazarile bakmamış, beynelmilel alan-

da hergün yüzlercesi ortaya çıkan 
t•ıdi mabsuslu şayialardan biri zan
llttıniştik. Halbuki, haber teeyyüt 

edtre benzer bir hal aldı. Sefirler 
itldiler, Parkotelde görüştüler, ko
ııuş tul ar. 

Cumhuriyet hükümeti bu görüş
llıtlerin mahiyetile alakadar olma-

~•kla beraber hissesine düşen va
~tyi yaptı. Ve Cumhuriyet hükfı
laıttinin kendi topraklan üzerinde 

;e dostluğuna bilhassa kıymet at-
ettiği bir devlet aleyhine mukarre
ttt ittihaz edilmesine meydan vere-

- -
Müstakil Hatayın ilk 
mebusları seçildi 
Ankara 22 (A. A.) - Hatayda mebus seçimi 

dün bitmiş ve Türk cemaati 22, Alevi cemaati 
9, Ermeni, Rum ve Arab cemaatleri 2 şer mebus 
seçmişlerdir. 

Almanyeda gayet geniş 
hazırlıklar yapılıyor 

Muazzam •oğuk: hava depolarına 
mütemadiyen erzak yığılmaktadır 

İngiltere ve Fransada endişe 

Doğuda hayvancılık ve 
ziraat sanayileşiyor 

1 Cumhuriyetin 15 inci yılında Ankarada 
toplanacak Ziraat Kongresi Bölgemi:ı& 

icin mühim kararlar verEcek 
' 

o 

llı~Yeceğini sarahaten söyledi. Tat
'-ld •tı edici bir cevap aldı ve mesele 

t k Karsın ~imdiki Süt Fabrikası 
apandı. 

S· b h k · · d Cıımburlyftin on bf' şi r el y ıldöoQmQ 2 - Bahlrç hk sanayii: Sloopta bir 
S ız urada ü fınıetimııın oıt mü.,8Sebetl le Ankarada btlyük bir kö1 h ıvyar fa'niusı kurulacaktır. lsta11bulda 
d~"'Yet Rusya hakkındaki samimi ve zlraat kalkınına kor gresi ia tc p1arıa Trabzonda, Geliboluda ve f ımlrde de 
Şlişüncelerine işaret etmek istiyoruz. cağı malUmdu ·. Bu kong re için y pılan balık tuzlama ve konserve fabrikaları 
t·u ha~ise bir kere daha göstermiş- haıırhldar h 'itta ıfmiiden k•mal dtre vücuie getlıilfcektlr. 
it ki, Türkiye, dostluklarına çok ce6ine aelmfı bulunmakt • d ı r . 3 - Yumuıta: 50,000 to, sıkletinde 
•ağı b b. . « Taymls » gazetesinin, Türkiy~y" yuınurtcl baddl lstlabislnde, bamızı ku· 
ıı· anı bağlarla mer uttur ve ın- basrettlkl büyüle ilave nfısbasında Tür bonlu soğutma cihulle 111Dcehhez blr 111 hatırı için diğerinin habnnı kır- kivenio zlrat kalkıoma teşe~büsleıi hak soğuk hava dtposu da S11msunda lnıa 
"''k fikirlerinden çok uzakhr. knıda brızı malümat verilmektedir lngl edılecektir, 
.: liirk devletinin vazih ve sarih llz gazetesinin Aokaradakl saJ!hlyettar 4 - Ziraat maklnaJarı: Memlekette, 
'"'Yl kaynaklardan aldığı bu mıaltl.mat, zlra1 her ç ılt ziraat aletleri v~ makineleri 
ı_ •ttl arlık işilcir bir surette an- çahşmalanmız hakkında lnwlllz dostla imalı Jçfn lkl büyük fabrika kurulacakbr. 
b~~llııttır. Türkiye dünya yüzünde rımııa kafi malüm1t vermektedir. 5 - Ormancılık s'tl\ayll: Bu aa.nayl, 

1 
tno. devletlerden fula sulh mubas- Bu gazete, TQrklyede en mümkün mOblm gruplara ayrılmış butanuyor. 

1~dır. Kimseyi kendi işlerine karış- Alman manevralarından . bir görünüı sQr'atle tahakkuk ettirilecek olan ziraat BugUn elde, keılt ve mesabalan ikmal 
..,..._ prowramını şu suretle hnıtsa etmektedir: edilmf ş olarak Karadere ormanları var· 
t'tı 'Yacağı gibi, ne doğrudan doğ- Berlln 12 - Rntün alman a-11etele yayı te.Jiıa dDşUrmekfena.-, manavrala- ı _ Et sanayii: Biri Meralrı, diğeri dır ki bunların lıletllmelerl için bir lngi-
~l, he dolayısiyle de başkalannın rl, .Almanyada bir buçuk milyon ııaterln rın d ııhı az kuvvetlerle ve fasllell za· Trabzonda konserve, donmuş, soğutul· llz rrupu tarafından mnracaat vaki 
~" t karışmak istemez. Dünya yü- iştlraklle yıpıl•ış ollln marıavraların hl mantarda yapılması tavslyealrde bulun· muş, et ve selam imaline mahsus olmak otmuıtu 
liılde git . de artan resti"inin yilz- tamı mOnasebetlle sitaylşkarane y8Zılar muıtu•. - üzere iki fabrika de, hal kurulacak ve 6 - • Yem it sanayii: Elma, armut ve 
d~ dok il b b" b Pb.t J f im k yazmaktadırlar. Almanlar ise bu teıetbua karııaınd" faaliyete aeçecektlr. Her iki fabrika kaysı kurutmak. nıere yirmi kadar Is· 
• san se e ı u ı ara o a 1 b ı 1 • q'Ytaiıı . ' Bu gızrtı'er, manavralar baıJamaı- gıyet nce ızır ı~ arı lcabeltlr,en manav· da da birer mazbahadan maada deri, tasyon ve fabrika yapılacallbr. 

dedır. dan evvel, lnııttuenln ıcıterdf21 endi ralardan başka hır h•def gttdülmedl2i bağırsa'i ve kanların ve dfler tali mad· 7 - Konserve, yemle ve sebzelerle 
h· Japon hükumetinin Rusya aley- tenin ne kadar yersiz olduğunu lıbat• için, ortada endlş yl mucip olacak bir delerin muamele görmul için ayrıca bunlann talt fstlbsalAtı, portakal ve 
t 'il.de fstanbulda bir toplantı tertip çslışrnaktadırlar. lıal olmad·tı cevah m ve•m•ılerdlr. tesisat vücude getirilecektir. Fabrtkala domates, sulan, şarap, sikre ve ıam· 
tttrllıeğe kalkmış olmasına ihtimal Fi vaki lrıl'lliz bükthıf'tl, Alman hü· LO'lldra mabaflllnln fikri rın bıığerlnde günd , en ıııağı 2000 ko panya imali için de birkaç fabrika ku-

~t~Qıi B 
1 1 

k kfünetioe r im r111mt aıüraPa» t ederek, Londrr , ~2 (A. A.) - Baylık Al yun ve 508 ad9t sıtır kesileceği tehmtn rolıcakbr. 
'oloı Yoruz: u g~n~ ? ~a 0 sa A o~- Aımanyadaki askeı i hazırlıkların mahl· m 'ID msna vraları burada dikkatle takip olunmaktad'r. ( Arkuı ' Qnctlcü) 
tol hanenın teknbı gıbı, hususı bır yftl hakkında l~lfdarda hulunmuş, Al· e dllmiş•ir. !y~st lnglHz maba~ll Alman· ----------------------~----~ 
1'ı pk•tıtıdan ibaretti. Akıini düşün- 111aoyanın kendi to,ra' Jarında istediği ıarın bir • ,Ç;o ~ter'ı. ycıptık.ları. kanaa Baıvekil İzmı·r -1•n 

t 1 Japon hük6metinin, siyasi ne- g bl harekltta bu•unmasıoa klmı• nln tında o ' mıılda ~erabH, bu r1 ~ 1 göı!• T rabzonda halka "~ 
~~tt V •• d l kıf ) d bir dly C hi olmamakla bera"'er bıynlJ· • fşlerla bugOn ıu ahval Y8 1uaıt dah lın- ı•stanbula geçtı• ?t.... e muca e eye Ya o ma ı· & ' ·ı 1 d k 
llQl kabul etmek demek olur ki bu milel V~ziyetfn h•gOnkll fPrglo sırala de kttedh\ ki eli oli bı ec eğ n e Ilı lama· tohumluk mısır İ • 
~'darı . . . ' . rında böy 'e munz .. m bfr ordu ile ma- m• a ı r sr. zmır 22 ( A.A. ) - Enternasyonal 
l:)i~ na da bız ıbtımal veremeyız. navra yapuak, bütft.n komşuları ve düa· (Arkası 4 ancilde teVZI•. edı·ıecek İzmir fuarını açatı Baıvekil Celil Bayar 
~~h~ft~m~~~~~~~ ---------------------------- ~bti~e~b~~~Ş~~~r 
.:~ aıraııı yoracak olursak, şu sualle- TRA RZO~ KÜLTÜR f{ ON GRESİ olduğu baldo, lıtanbala hareket etmiı· 
'lQ d Trabzon, 22 [Hususi muhabi- !erdir. 
~ 1.e cevabını vermekte doğrusu rimizden] _Üçüncü Umumi Mü-

çB,k çekeriz. Kongre azası şerefine fettişliğin ve Tuabzon vilayetinin 
J u ne biçim tesadüftür ki, bütün Ziraat Vekileti nezdinde yaptık-

d:lll sefirleri, hep sureti hususiye- veri len ziyafette Vali ve ıari teşebbüs neticesind~ bu sene 
'I stanbulda aynı günde buluşu- halka tohum ve yiyecek mısır 
ttdij k . . . t ki tr. ongrereısının nu U arı tevzi edilecektir. Halk büyük bir 
~p~tr ne hal ise, şu veya bu se- sevinç ve minnet içindedir. 

11 en buluşmuş olsunlar konuşmuş _ . . . * * * 
~Ya k ' Trabzond'\ .Kü tur kongreqJnln t ıp ı yan klymeth ev.~H. arı bugnn kendi mem. 

~İYet onuşamamış . ol~unl.ar, ~~ ~a- (Pndıtı günlerde Trabzon Beledı ve,ı ı telu tlP.rhde ve kendi Etrafında toplan 
~nk~ fUnu göstermıştır ki: Turkiye tanf•nda'l kongre az •ı şerefine YP.til l mıı bu\unuyorıa~. Müzakeremfze haı'ar 
tek illeti, dostları aleyhinde bir ha- YurJ sa'onuoda bir ziyafet veri 'dl~fnl keu lıaret ettiğim glbt bir dava lçtr; 
ltae tte - ihtimal halinde dahi olsa - yazmıştık. bir malıtsat için, bir m~slek rçtn uğra· 
hn~dan vermemektedir, Cumhuriyet Bu zlyt rette Trabzon Val!sl Refık ~an insanların htr araya toplanara~ ça. 
h~ tlrneti, dış düzeninin entrikalarla Koraltan tarafından eöylencn nutku lışmalan meslek ve m~mleketlo )'uksek 
~ ."Ve fasl edilemiyeceğine katiyen dercedlyoruz: ınenfastları hllsabına nekadör klyınet et· 

111dir s· tt l'tik d h •Trabzonun çok değerı i ve muhterem S9 y rldlr. M~mleketln bu toplantıya lı· d · ıyase e po ı a a vuzu • • . • OatJu"' ' mlıafirhrl tlrıık eden evlatlını h1ç eupb•s z kendi 
lçihd· iun temel taşıdır. Ve onun 8 ld'hf 1 'tlb D h tec übelerlnı1en i·tirıı de eder• k yurt l"tn " ar ki . uraya ge ı5 m en ı aren o&u · Y 

tltişl!ıi , kanşık ve karanlık ışlere nun içten gelen sesleri s >fra ı t·afında ve daha çok der!i top1u düs'urhır ta'blk 
~ast Yece{ıi gibi, girişenlere de yer uğu'dadıkça şa• kın ve bütün Türk lle· eder~k ayrılmıtı olacaklardır. Bu vesile 
~h ttenıez. Şu hadise Türkiyenin minin ruhuma müt1ssfr olan tatlı konuş· tl9 1rabzon ıfzln ıerefll varlıtınızdan 
t~~rverliğini bir kere daha teyit malaııoız beı:ıi bir kaç söz söylemeğe •yrı bir meserret, mefh ~rat duyacakhr 

lf buluıımaktadır. rcbar eltl. Nem utlu TrubTon ve Trabzon· Ve konu~malarmızla bu tath hatıraları 

ooau 
lulara .. Doğuda lnkilahıo sesini ve bü· • bedlyyen bürmeUe saklıy,caktır. 
Lüa bamle$fni yurdun Doju Ulerloe 1•· J.r/luı 9 IJnclJde) 

Ankara, 22 ( A. A. ) - Bu 
seneki mısır mahsulü )>uğday 
mahsuHl için olduğu gibi geçen 
yıldan yüzde yirmi nisbetinde 
fazladır. Mısır sahalannda fiat
lar yükseltilmek suretile ibtikir 
yapmak istiyenler hakkında hü
kiimetce şiddetli takibat yapıl
ması mukarrerdir. 

Ziraat Bankasınca kuraklık-
tan müteessir olan sahalardaki 
köylülere bu yıl da yemlik ve to
humluk verilmesi kararlaştınlmış, 
ve ihtiyaçlann mikdari sorul
muştur. 

_ _;. 
t• 

· Profesör Lamb~r 
fehrimize geldi 
Şehir mütehassısı profesör Lunbet 

Trabzondan sonra burada da yeııl tet
ktklkrde bulunmak tlure evvelki akıırn 
şehrimize rehnft'ir. 

Kuarshan madenlerinin 
iş hacmi artıyor 

Trabzon, 22 [lusuıt muhablrlmtı· 
den] - Kuarshan madenlerinde çalıf· 
aıık Uzere Etibank Doğu vlllyetler1Dde11 
yüz amele istemiştir. 

Alman lktısat Nazırı 
Ankaraya geliyor 

Ankara 22 ( A.A.) - Alman h:tı• 
sat Nazırlnın Evl11l içinde memle'letl
mlzl ziyaret edecatfııl yanıaktadır. 

Filistinde tedhişçiler boş 
durmuvor 

Kudüs 22 ( A.A. ) - Piliıtf'ld• ted· 
hlıçller yeniden suikaatlerdı bUlunmUff 
tar ve mut\tasam alkerlcrf c V"l'lflllf" 
\ırdır. 
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KISA ANKET·LER Hırsızlık vahaları i Haziran 27 
Trabzonda halkın en çok 

beğendiği ve beğen
mediği şeyler nelerdir ? 

Trans·t yolu üz.,rlnde iki amele ça-: 
dınna giren ve hırsızlık yapan kimsele
rin yapılsn z11bı1a tah1cilcahnda Soğuk 

çınm'kli Osman ve Ah,. unahmrn lle 

Bayburtlu SllleyL'lan ad[armda Uç kitJ 
olduğu bunların aym zamanda Soğu'ır 

çermik köyUr.den de bir ökUz aıırdıkla
n tesblt edllmlş Süleyman ve Osman 
yakalanmış ve adliyeye verilmiştir. 

-5-

llOseneevvel Çarordusu 
Erzurumu nasıl almıştı? 

Trt bzonda halk arasında do'aşırkeıı 
eurada bu"ada bir çok f şl~r yadıldığını 
ve bunJarı görerek. herkesin memnun ol 
duğonu veya daha iyi yapılacllectığlnl 

ıörüyoroz, lşldlyoruz Bunu daha iyi an· 
layabiJmek lçto bazı şahıslar dUeünml
ycrek rastladığım kimselere eordum: 

- Trabzonda eter çok bağendf ğl· 
nlz ve ~n çok beğeomtdJğlnlz şeyler nB 

terdir? 
Aldığım cevaplan aynen yazıy.>ı um: 

§ Meşhur şiracı Tc-\·flk u&ta 

- Evveli benim bu şeh'rde beğr.n
medlğlm şey büyOk meydanlarda va bil
hassa halkın en çok gtçttğl yerlerde ha 
malların dalrşmalarıdır. Bunlara bir Is· 
kele yapılması · bbkı ( taksi ) prl gibi 
bir ,ey - bizi pek memnuu edeceıı:. 

Anketi yapan: c. o. 
kın boğa?.IDJ temizleyerek tUkürmeJerfne * Yukarı Mumcu Mı-halleslnde Sabri Hududu tecavüz eden Ruslar az bir müddet içinde 
ve sabah saat beşte köylerden ıelen •_e ( ğlu Cev1dın evinin kapı kılldinl açarak Kars ve Ahıshayi aldılar. Ahısha kalesinde yakılan 
şebrH seyyar sdıc·ların büyük gUrQltu- bir yatak kılıfı çalmış ve be.lrsfz krmse- binlerce betbaht fürkün kömürle en cf Ç } k 
lerJe bizi t<ıtlı uykumuzdan etmelcılne ler yapılan zabıta takibatında Şeyh Ha- • • • . • . Ş . cese !' ar 1 
en çok tutulurum. san köylü Mehmet ve Yarma köylü Ka· Rusya ıçın ılelebet sıhnm~z, sıyah bır lek~dır. 

Bu~ıar önlenfrse en çok beQ'.,uece· zım oldukları ve bunların yanırda g~ne Yazan: A. Şeri! BEYG U 
ğim bir iş olacalı:hr. Yarma köylü Kahraman adın<ia blrln,n 

§ Naci mütekait mevcut olup Mah111le başında bir evden 

- En çok be~anmedl2im şev Trab- bil' araba dem'rl çaldıkları da teablt e· 
zonda kl bayat bahatıiıeıdır. Celal Ba· dUmiş ve her Uçü da yakalanarak adlf
yar büküm.eti iş b şına g<•çtlkten sonra yeye verllml~tir. 
memleketin her köşesinde az, çok bir 
babalıhkla, ihtikarla mncadcle, başla 1ı. 

Fakat Tr1tbzonda bunu göremiyoruz ve 
bilakis Trabzonda hayat geçen senelere 
nazaran çok bah a1ı dır. 

Otomubilden ürken 
hayvanlar 

P lRkeviç taraf, taraf ordulnrUe ti. Paşa en zl y tdc1 E zu um K ·rs ca 1· 
hududumuzıı aştı. Ôııüne ç•kan deıl ü,;erlne eh iınml yı,t verm ilde bına· 

kuvvetlerimizi süoOre, sOpüre Kars ve b~r, hir t"rafca, E .. ~ktrt yolo-rıu da kon· 
Ahısh" kale•erl ö ürte gelip dayandı. trol a'tına ıtlmıştı . Fakat planını tııh ·k· 
S.,r asker Galip M ·hm et Paşa, Karsın kuk ettlrmPdeo azl ~dildi H up içinde 
bu taztlk karş sında dııyanamıyacağ nı hl" kumandanın azil çot k:Prre büyDk 
bildiğinden on bfrı klşıllk bir lmd•t mahzıırları tevlit ed·u, Galip Paşa mu· 
kuvveti gönderdi. Rus 1.ar Kars kalesini bite vakıf, h"llrın rubt haletini anhımış 
düşürPc~klerl b1r sırada kuvvetimiz, hlr a 1amdl. H dbuki ye,.lne gelen Salih 
şehrin önüne vo1sıl oldu. Rusların büeum Po11a llmen olsun, askerlikçe olıun sele· 
ve manevraları karşı~ında askerimiz f ınin dununda idi. Fazla olarak Rüşvet 
sarsı'dı. Biraz sonra panik. beş1adı. Kaıs ve suiistimali de va·dı. Bu, iş baıına 
kalesl elden ç ktı. 1828 Temmuz. geldikten soara, harekata harbiyeyi 

Şehir lç,nde ki büyllk faaliyette en 
çok betendlğlm ve h9rkesln iftiharla\ 
beğendiğ'I şıtyıerdendlr. _ 

Ziraat kalkınma 
kongresinde 
köy kütüphanesi 

Mllt~kalt hbay Sadi Dlnçelfn oA-lu 
Tarik h zmetcllerl Fatma ile ve araba ile 
Ilıcadan Erzurum a gellrlerken araba hay 
vanları geçen bf r otomobilden ürkerek 
a"aba devrilmiş, kadın ve çocuk be·e· 
lenmişlcrdf r. 

Abısh>ıya gellnce, zaten bu kale umuldu~u kadar idare1eki acz ve ıev· 
ıazımgelen teçh1zat ve mütılmmattnn ı ş.-kl•~;i ça,.çabuk anlaşıldı. E zurum aha· 
rnahrum eski vazlveticıl muhafaz ediyor- Usl lstanbula serda·ın l\Jeyblnde şika· 
du. İçindeki muhafızlara asker dcDll· I yette bulundu. İstanbul bunu nazarıdlk
mekten ziyade talim ve io.lzamdan ııate alac ğ bir sırada ord ·Dua uğrad ğı 
mahrum bir alay ku u kalabııl.ktan iba· ağır mağ tlblyetler tevali etti. 

§ Park karş1smda berber Ek 
rem Işıldar 

Cumhurfyetln on beşinci Yıl dönQ· Er..:u:nın - Hilsaı! ale 
mü:ıde Ankarada birinci köy ve ziraat o lobüs ücretleri 

retti. Ahısha ahalisi halis TOrk olmakla Şunu da unutmıy,ıım ki (Salih) Pa· 
beraber, tç'erindeode birçok. meş1hir ye· ~anın kendisi gıb( maiyet k taıandanıarı 

A vrnpadan yeni g-etirttlğl 
tem ondülasyon maklneslle ve 
manat yapmakla mrşhur o1an 
kısıca: 

son sis· 
iyi Par 
bo genç 

kalkınma kongresi toplanacakbr. E -zn·rm H.isaukale o•obU-. s~rvis 
Bu Kongre münasebetlle TQrk'ycde lt:rl 'ç'n yazdığımız yazıya c~vap olarak 

köy ve ziraat mevzuları üzerinde neşre- umum mOdürlüğ'Unden aş ığıda"k:i tezkere 
dllm'ş kitapların hir sergisi yBptlacaktlr. yi atd k : 

Beğenmediğim : Bu memleketin rü 
tubctl 

Bu sergide teşhir edilmek üzera « 13 _ 7 • 9~8 tarihli nüshanızdaki 
teş'ril!t veya müesseseler tarafından ştm- H lk t ·r - - d t it t bQ ı 

ltsmiştlr. Kale muhafızlnının müdııfaada da o zamanın kavalt ve 1ü 1unu askeriye· 
acz ve gevşeklik gOsterdiğini gören sinden b behre idiler. Bu karakterlst k 
ahali, kah•ye dolarak karabioelerl du- misal askerlik hıskk.ındaki düşüne .sini 
varlann dibindeki Ruslara sıkmağa baş· gösterir. 
dılar, Ruslar şıdddUi ateşlerlle içerdd- Bu harp ma~ltlblyetlm'zle neticelen· 
kiltra göz açtırmıyordu. Aske t taife· dikten sonra ( Edlf'ne muaehd~sı ) mQ· 
sinden geceleyin ta ·anına güvenPnler zıtkere edilirken tarafevnfn ordusunda 
Rus hatlarının aralıklarından savuşuyor· mütareke yapı mış'ı. Pas1tevıç kuman· 
l11rdı. Kaley~ hiç bir yerden imdat gel· danlarından birini, b z m kum11ndanıar· 
me\t imkan ve ihtimali de yoktu Bir dan (Hasan Paş-tnın) y11nına göaderufş 

Bfğendi~im de: Belediyenin yılmaz 
raallyetldlr. Dedi 

· k d ·ı 1 k - . t• ( a arı e yuzun en ıans o o s e· 
dıye a ar reşredı m ş oy ve zıraa ı . . 
il ·ı dl h 1- ı- ktt d ikt rınden lstıfade edememektedir) başhklı 
gı en ren er uru ap an şer - .1 t 1 
d d. ı t ı t· yazınız m11tatea edı m şt r. 

~ Bal İbrahim ) cşilyurt mü
dürü. 

Bu bahts uzundur tenkit kolaydır, 
yapmak. gllçaür, dly J başladı. Filvaki 
bir çok şeyler noksandır. Bunlar yapıl· 
ıraktadır. imar yoluna girmiştir. 

Temizlik y11p•lıyor. Fakat sadece 
belediyenin yapılması k!U değildir. Bu 
temiz\enmlş yerleri halkın da temJz tut
maaı lazımdır buna h'plmlz ltiaa etmeli
yiz. 

Bana sorarsan Trabzon lstanbuldan 
temiz bir şehirdir. 

§ Ycştlyurt arkasındaki çarşı 

da cbzecl Zekeriya 

a e ı s nm ş ır. 

Bu sergiye gelEın kitaplardan bir 
köy ve ziraat mevzuları bibliyografyası 

tertip oluoac11tı gibi serginin bitiminde 
de Zira t Vek41etlnde bir kütUphane 
vücude getirilecektir. 

Sergide bP~enilen kltaplardsn mü
nasip mik.dsrlarda ııatın alınacaktır. 

Trabzonda zeytin 
yağlardan şikayet 

Trabıon [Hususi] - Burac'a açık 

olup da temiz ve sat bir zeytin yatı 
bulunamıyor Kapalı zeylin yatların ki· 
losu 75 kuruştur. Bunu da falcir h1lk 
yiyemez, geç:?nl rde Karsa ve Trabzona 
çok miktarda zeytln yağı ve zeytin ge· 

Trabıon - lran yolundaki Devlet 
otobüs ve kamyGnla·ı, ml1nhaslran traD 
transit münakalatıo ın tem,ni için fştetll 

mektcdir. 

Trans'. t müaakal4 ınm daha serbest 
yapılameslna karşı bir tedbir olmak üz~
re yo'cu, b'ğ°aj ve bağaj ücretine tabi 
nakliyatın asgart ikt mıntak.a mPsafA 
katetm9k şartlle transit vasıtalarından 

lalifade etmeleri esası vazedilmiştir. 

Mamafi tarltentn tııtlll sırasında bu 
te1blrin ayııı zamanda mahalli ihtiyaca 
da muvaftk olması nazara alınacaktır. 

Vali muavinleri arasında 
yeni değişmeler oldu 

ve sultı ha1ekında konuş 'Uağa başl,.m•ş· 
h-tf ·a kadar. dsyanan kaledeki ahali, lar. L'lf arasında ( H 1510 Paşa ) Rııs 
Rııslara teslım olmak mnzakereslnl be· kumandanına deınrş ki: 
vlnlerind ~ kararlaı;;tırmağa bıışladılar. - Sızin başkumanda,..ınız b"z im sa· 
Ruslar mütenadiy~n yağh p 0 çavra, güıle habeler zamanındıt o'duğu gibi, ser as· 
yağdırıyor ahalinin fervat ve vaveylasırıa ker. olanlar ortaya çıkar blrblrlerile 
imla le asmavordu. K tlentn içl bir cehen· çarp ştıktan sonra, iki t trafın askeri 
nem bir volkan halini aılmı ş fçlo<1e"i harbe ~i işırdl. Biz de öyle yıtpsıı idi~ 
ahali yanıyor; bu nt? Ka'e in menfez· demiş. Ru-ı kuma ıdanı cevaben: 
ı erinden eriıDfş bir madde akıyor. Bıı - Bizim k.uıu.andanıın z elan kılınç 
ne'11r? ne taraft-tn bağlanır bilmez sllah dahl 

Ya.,an inc;anhrı" yağları menfı- zler· kullanmaz. Fakat elif bin a~keıi tanzim 
den su gi'>l akıyor. Ne müthiş, Ne me"I· edıp anemana galebe etmiSlni pek. aı& 
tur, Bir manzara trnh ve insaniyet bıı bllır Ser askerler harbi i.Jare edan ol· 
korlrnrıç fecaatin karşr~ında htcıtptan, r<'lr ba~tır. Ejderha bile oısa nıh 4yet bir 
h cal>a girse 11zdır Bll, Çarlık Rusyası adamı ölı1üreuılir. 
nın alnı utan sılinmez ı<aµkara b r le· Moskof bu ceva°'llle orad -tki paşala · Vallahi ağabey Sojtuksuyun yolu 

iÜzel bdedlye bir de otobüs eldı değ 
me keyfine mübarek memleket ne de 
şlrlnlendl Fakat bu ıa mukabil suyu ile 
mefhur Zefanosun yo!u bozuk olduğu 
fç'n h tlk ıe11le serpile bu çe1 net glbl 
yerlerde gezemiyor. Z·fdno! yolunu 1 

yapılmasını ve acfzane oraya da bir oto· 
bOı işletilmesine dııaciyb.. 

tirfp satan b'r yai tüccarı getirdiği zey- Kastamonu Vali muavini B. AbdOl 
tin yağların Trabzonda diğer yağlarla kadir Kesk.tn, Diyarbakır Valf muavinll· 
karıştırdığını söylemişti. Habluki kendisi ğine, Diyarbakır muavini B. Ali Riza 
toptan bu yağlıırı 42 kUTUja tüccara ver- Tarhan Konya Va'I muavlnlığ'ine, Ko nya 
miştl. Biz ise p'yaı;ada mab'ut zeytlnya· Vali muuinl B Feridun Ç11yır Kasta 
eını 50 55 kuruşs,al.rız Trabzon belediyesi- monu Vail muavinliğine tayin edilmlş
nln blr.kimyahanesl vardır. Zeytin yağlar terdir. 

kedlr On dokuzuncu asrın medeniyeti rım ·za bir ibret der-i vermisclr, 
bu vahş •t, bu fecsaıten u ·an'lın. G ne ( Hıls tn P .şa ) sulh haberini 

PdıJk.evlç bir ta attanda Bavsz t ha· fşttljtl zaın"n mezktl• Moskof ımmanda· 
valisinden hucum ederek mü ·eterrlk nına «il" iyi olau kl su h oldulr zl ·a bizim 
küıt aştretlerloi dağıtarak Tuhık: kua- sizinle muharebe ed cek t kat mız k.al 
basına doıtru llerle<iJ. ilk h11mlede Os- mamıstı demişti.» 
manlı o dusunun mağlüp ve p.,rlşan ol HerıUz •ıüşman ö ünde, lrnza olun· 
ması batkıo ınanevi kuvvetloi tena halde mak üzue bu'unan bir ıuaa!Hde in 
sarstı. $3rasker Ga•fp Paşa, lstanbula bn~u\malt imkanı var iken ddşaıaııa 
hıırbln aleybimi2e cı,reyan edan vakayl· arız va perlş'lnl ğımızı bil tfrea ou söz 

burada tahill edilse ve bu 1btlk8ra nlba· ---------------

§ İlkokul ta'ebeslnden Güncr. 

Benim biç beğenmediğim ~ey bir ço
cuk bahçesi yok. Mektepler tatil annem 
beni sokağa b:rakmıyor. Sokakta oyna· 
yan arkadaşlarım da memnun değiller. 
İnsan sokakta ne kadar eğlenir ki. Bü. 
yOkler ıehlrde hep kendilerine eğlence 
yerleri yapıyorlar fak.at bizi düşUnmeyor· 
lar. 

§ Muhittin .. 

- Sokaklara ve rastgele yere hal-

• 
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yet verse fena mı otur? 

Trabzon Vilayeti yeni 
Nafia müdürü 

O:du vUayetl nafıa müdü basmllhen· 
d'si B AtU Tansu, Trabzon vilayotl na
fia müdürlüğüne tayln olunmuıtur. 

Bu gece nöbetçi eczane 
«VATAN» eczanesidir 

MEMI 
Y nzan Selim BABAN 

Şöyle yeni bir hadise daha olmuştu. Avukat gecik.ince, cam sık.ılmağa 
Üç arkadaş ekser.ya avnkııtın evJn başladı. Nihayet küçük odanın kapısının 

de toplauırlar, yemetı beraber yerlerdi. önüne gelmişti. Avukat nasılsa, anahta· 
Bir akşam Mahir vaktinden evvel n kapının üzerinde un'ltmuş oldutu için 

Avukabn evine gelmişti. Hızmetci, avuka· Mahir hiç bir şeyden şuphelenmeyerek 
tın en sıımlmt arkadaşı olduğunu bildiği sırt vakıt geçlr.ııek e'.Dellle bu odaya bir 
için, Mıhlri derhal s11loııa aımııtı : göz atmak istemişti. 

- Siz buyutun oturu11, Nuri HQsnU Ve arkadaşının evini kendi evi ılbl 
bey nerdeyse gelir demişti . bildiği için, bu odaya girmekte de bir 

Mahir salonda yaln z kalınca, geri- mahzur görmem ştl. 
donun üzeriııdekl rcslmli mecmuaları 

1 
• 

kan tırmB""a ba lamı ho,una giden bir Fakat içeriye g rdlA-ı zaman, avu· 
'1::ı 6 ş kutu'' h ya''"la•m kalın cesk.I dosya'ar mı burada sakla· fey u 1amayınca p aneye .. ... ış, d 

·tdll klta 1 ti .. kf ları k' ı yorun» dediği bu kü;Ok. o anın Nermi· cı p atrn sır arın·ıa yszı , ı · 
1 tap'arın ve mUeJlifıerin ı~imlerlni gözden ne alt ufak tetak eşya 1 e, ve Nermlııln 

aeçlrmege koyuımuııu. Hatıl allkesınıı eslmlerlle muntazam bir. h11lde sOs\Pn
~elp eden kitaplardan bir lklslol çıkar·ı mlş olduğ~nu gör~nce, birdenbire faşır
mıı. sab.felerlnl kanstırarak beı on sa- mııtı. Sergıde bUyuk muvatfaklyet k.a· 
.tu .ora(lan, beı on satır buradan oku ·• zı.nan «Baharda krdın » tablosu da o-

- · ·1 · . ı , , · ı- · ı , ·1 ·, • • t } ı ı ı yerledoe 1.ciaA.0 .v mut~buerıoe asılmıştı 
• ' l Mahir ilk hayreti acçUkt•• IOIU'a, 

HAVA 
23 · fi - 998 aaat 8 raporu 

Rüzgar sürab : 4 - 6 metre 

Rtlzglr istikameti: Şlmalişarkl 
Kuru hararet derecesi : + 18 4 
Azami hararet • : + 28 O 
Aağart • • : + 14 9 
Rutubet • : % 48 
Yalıt : Yok 
Hava tasylld (Erznrumda): 706 6 

• « (Deniz 11vlyeılııd•): 757 O 

i 1 1 tt ı i i S 1 M h 
or11d 1kl p iŞllları '11Ua bahıl hııtJalet ol· 

n ana ı. & ne u tan a muduo, il k ıı:tı 
zaıen str askere k.arşt emcılyetı azaımış· mus. ça.,ça u .4 1 m"c a<Jını de«1ıtlr· 

t H b 1 d 
,_ 

1 
k m•ş e·dJr. Nttfsıni ve kumanda ettığl 

ı. emen onu az e ereıı.. yer ne assap d d h d "' 11 bışı deıımekle maruf Eğınll ( Sdih ) or usucıa il a 0 &rusu m~ etine Amnl· 
. yet ve itimadı olmıyan boyte aciz ve 

Paşayı şark, seraskerhğıne tay n etti. oll ısız kum d ı " - d g ao tn ar vuıun en zaman, 
Hqnüz harbin ak\betl bAIU olmak zaıoan vııkua ll&len Moskof harplerinde 

tan çok uuk bfr zamanda Galip Paşa· büyük hezlmı>tlere uıtradık . 
nın azli mnvaftk d" ğitdl. Paşanın planına En ver Paıa da Sarıkamıı harbinde 
göre sevyar orduyu öteye, beriye da· elinde silah, 8yağında çarık olduğu bal
tıt~amak, topluca düşınan kuvayı kQlli· de ordunun ön s ftnda harbettt. Netice 
ye~ınin gelt>ceğl yol nzerlnde mevki ne oldL? TOrkon en rıuvvetlf kahraman 
alarak nelicei kat'iye\I bir harp vermek- ordusunu maııvett rdl. ' 

kalbinin burkulduğunu ve başının dön· lekslyonu karıştırırken, ıığzındskl plno- ı Fakat gene bfç bJr ıeyd~n şOphe· 
düğünü hissederek, sırtını dıvara vermiş· yu masanın Uzınine bırakmıştı. Kollrksl- lenmem 'ş g-lhl h trek:t et.i. O receyl be· 
ti. Şimdi derin bir dlhünce içindeydi. yona karıştırırken, birdenbire dış kapı· raber geçirdiler. 

Nermin bülUn eski gUzeUfğile, tara- nın açıldığını hissetti ve Nuri HUsnünüo • • • 
veUle gözlerinde canlanmıştı. geldlğ'inl tahmin ederek, derhal kolleksl-

Avıı'utla doktor aralarında aşk ma· 
- Nermin 1 Bütün Nermin burada) yonu kapattı, kUçü'{ odadan çıktı ve sa· btdl, yıthut hdıralar lstcrabatıAhı diye 
Mahir, camlkanın içinde intizamla lona geçti. Kab ıh at y~puken yakalan-

sıralanmış tuvalet b 0 blolari, levanta ştşe · mış bir mektepliye benzeyordu. Kendine isim koydukları kllçük odaya girdiler. 
lerf, pudra kutul m, ruj balonları, kor· b'r tavır vermek için m1J11anın üzerinde Avutat daha evvel buraya birisinin rlr· 
delalar, daha ufak tefek şeylerin hepsi- duran mecmualardan bırlnl kartştırınağa dilin!, eJValara dokunulmuş oldukunu 
nl de tanımıştı. baıtadı. anlamıştı. 

o kadar uzun senelerin uyutamadı· Dışudan bızınetçlnln : Blrden~lre Mahirin kaçuken acele· 
gı ha'ıraların, bu küçük odanın içinde - M1hir bey salonda bekleyor, de· den masa üzerinde uauttu~u pipoyu gör-
birdenbire böyle bir kesat-ıtle canlan- dlllnl lşıttl. düler. 
ması, M h rl yıldırımla vurulmuşa çe· Avukat salona girdi: . Avukat : 
vlrmlştl . Zavallı ressam adfta kendin· b ki - Merha?ba Mab•r, dedi, senı çok - Lte lsbatı 1 Dedi. Mahir bu .. aya 
den geçmtş bir haldeydi. Mamafıb bir e ettim mi ılrdi N ;rmlne ait bu euayı gördü ve 
arkadaıının evinde oldutunu ve telkl de - Yok can~m, ben de ieleU çok burad.a ağladı. 
arkadaşının bu odaya afrmeslne razı ol- olmadı. Sen gehoceye kadar mecmualart 1 - p ki d' il ki M ·hl b 

_ _ 0 • okuyordum. e ı ye "' r uraya 
mayacağını duşunerek kendıal toplamış· Avukat, Mo1blrln halfn1e bir gayrltabllllk girdi Aceleden ptposunu unuttu. Ala 1 
tı. _ _ _ sezmlıtl R ~s•amın gözleri kızarmıştı Aca- Fakat bütün geoo son dereco sakin rö

Fakat bir turlu de kuçl1t oııadan ba ağladı mı? Darh ,ı aşk mabedi hatırına rüaüyordu. 
dışıırı çıkamayordu. geldi. Küçük odanın k11p1sına bir göz - Olabllir. Latdn uyuyan ıudaa 

San ti bu eşya buraya dint btr t 11ab· attı . V d anahtarı ka ()ı üzerinde unutmuş kork ı 
büt'e toplanmıı, sıralanmış, muhafaza olduğunu gö ·dü O anda içine bi ştıphe ı 
~lbna alınmıştı. ılrdl. Ya kendisi evde yokken Mahir ( A rlr•ıı vu) 

Bir a•rldODUA Q1erblde duran kol· buraya fireli 111.,. 

... 
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-~E-N SON HABE RL_ERD 
Filistin deki T ethiş Teşkilatı 

Doğuda yeni ziraat 
ve hayvancılık 

Trabzonda et fabrikası gün

de en aş ğı 2000 koyun, 500 
sığır kesecektir. Trabzonda balık 
tuzlama ve konserve fabrikası 
açılacaktır. 

Samsunda 50,000 tonluk yu

murta için soğuk hava deposu 

yapılacaktır. 
Doğuda meyve kurutmak için 

bir kaç istasyon inşa edilecektir. 
Kanıta tereyağ, peynir, kazein 

ve süt tozu imal etmek üzere 

büyük bir fabrika kurulacaksır. 

Yün, tiftik yıkama ve temiz

leme cibazlannı havi fabrikalar 

da açılacaktır. 

1 DIŞ SiY ASAi 

Çete ha_rekitını münta
zam bir Erkinıharbiye 

idare etmektedir 
Fılistin gazetelerinin teşkilat hakkında 

mühim bazı ifşaatı 

Kudlle 22 - Filistin matbuah Fi\ls 
tinde yeniden ıslah ve t1-1r si< rdilen 
tfd is trş"ilah baktı::ında bım ma!Ocnat 

1 verırektidlr. Tedh"ş teşkilata merkezi 
Şımda bulunmıtktad r Y dDi sllah'ı çe· 
lerİ't nrnumi ka a"galıı bu ş fılrde çs.lıı 
makt.ıdır. 

Son gür lerde Ftıkkuada Arap matbu· 
atı araHnda propa2anda yapmalc. Ozere 
bfr htih'"ıarat ı:ı~rvisi aç1lmıştır. Avrıc11 
bir casui te,kilatı dil vücu ie gdi i'miş
lir. Casuslar İngiliz kıtaııtının hsrekAtı 
bakkıod1t merkeM muntazaman malu 
mat ve,mekte :ı Hrr. 

Te ~ hi!Çi eri~ umumt ll't1mandanı, ay· 

rıca husust bi r polis teşkilatı dn vDcuda 
getirmiştir. Bu t-<ş'.\i l at bi bassa Arap 
davuına ih1nft edenlerle mrşg ıı l bulun· 
maktadır Mll:allAb çetelerin de köyler· 

d'l ve şebi derde iane toplamak üzere 
vücude gf'tlrflmfş büroları vardır. Son 
gDnlerde Hu\tı istilcamttlnden mühim 
" iktarda silah ve ceph tne Fills'ine SO· 
~ ulmuş ve cetelere d1ığ •tılmıştır Tedhfş· 
ç\leı in erkAmha rbiyesl gizli bir gazete 
çıkarmaktadırlar. Bu gszetl', Arap da
vanna alt baberlerl9 emirler ve talimat· 
nameleri nfş·dmektedir. Bu g'zll g;ıze 

te Ç9te reislerine gönderi'mektedlr 

Macar naibi 
Amiral Hortinin 
Almanya seyahati 

Trabzon Kültür Kongresinde 
( Baı tarafı 1 incide) y11şadı1darı scvınçlt hayat içinde gör· 

BüyUk Atatürk TUrk mllletl Jçtn dUm. Erz"nc~ada 1 S ~bat &}ı içindeydi, 
durmad •n llerl fşarctlnl , erdiği zamrn ortalık bPmb""yaz, ~iddetll tipi ve so· 

Macaristan naibi Amiral Horti bu büyUk Amr:n ifadesini üzerleıhıe alan ğuk vardı, CtJmhurlyet okuluna yatsıya 
Hitlerin misafiri olarak Al- irfan o · dusurıun kumandan•arı köy m0 k- y1k1n bir zamanda gitmiştim, dersrneler 

man a a itti ve Hitler kendisini ~eplarlndr.n başhyar"k derfce derece ta\ılım tı'IJ m do'muş1a ·dı, fçleri ııd9 adım 
. y y g y· sevdalı, bılg ll arka bşl.mmız ve ksrdeş- ataca le yer kaJmamı~lı Bir ka1ucı çlra 

bızzat Viyanada karşıladı. ıyana- lerfmiz lir Gerrk kültQr sabasıııda ve ğının yüıü gozü s 1mslyah dersaneye 
dan Berline gidilecek, iki memleket blbassa içtimai sahada Tork milletini girmek üzere oldu~unu g-ö·düm. 
siyasi münasebetleri bir daha göz- yum için h~r bakımdan hazır'ıyscsk ve - Yavrum dedim, yüzünü gözDnü 

yıkamadan niçin geldin? 
den geçirilecektir. b 'ze a zl - gibi ferBğatkar ark~daşların tel _ Ne yapayım, ustam ş'mdl sah· 

Eski Avusturya - Macaristan im- kin etllğt bir itimat vardır. O, da b( h'· vArd', ders vakt ı geç 'D~sfn diye böyle 

1 v . l l 'm m~hal üz rlnize a1dığ .nız lnkllAp at•şlni gelm ,~e m~cbur olaum, dedi. 
pantor upnun son amıra .ı 0 a~ şı • - .. ur;i u "l b ~r tlırafına muvaff dkıyetle gö· 
diki Macar naibi Hortı, 1:fıtlerm türmekllQ-inlzdir. Siz t-u davanın ön nf· Arkadaşl8r; 
takdirkin olarak tanınmış b~r dev- ta k"braman ve trdakArı tıu'unuyo rsu Mil 'etlerin lnk•lftb ve medeniyet ta-
let adamıdır. Hatta tarihte ltalyan nuz. En bDyllğUmüz AtatUrk büyQk işler rihle;:lni az çok gözden geçirin Hiç bir 

milletin tarihinde öğretmP.nfn vatandaş· 
filosunun en mühim cüzütamlarından yaparken en büyük ~ uvvetfnl ilim ordu ların çocuQu1a, karıs n•, anasına, baba· 
bir kaçını batarmış olan eski bir A- suıı r' an TUu münevver ku 1vetinden al· sına öğretmenlik yaptığını görmedik. 
vustur a amiralının iemine izafeten mıştır. Cu~bu·lyet a~\ıını Atatürk sev· Ve gene h'ç b1r mllfetfn Cumburr~lsfnln 
K y d • • d' .1 l • dasına gö~ uUere tel ın edecf k s'zln atfş iyelde enıze ıo ırı ecek o an yenı bPşöğ•etweııU~i en büyOk ş~rct telıtkkl 

·==· = a 

50 Nakleden: S. A. 

Korkunç yüzlü bir 
mahluk cıkmış! 

' 
Dehşetle uyanan Kazaz bakmış ki ba
şının altındaki para torbası sırrolmuş! 

Kendi kendine demfşkl: c Ben bu I Kocası - İbrahim Ethem mt, Belh 
kadar çalıştığım halde fakır va sefalet padişahı? E,e, Ne olmuş bakalım? 
içinde o\syım da bu p'lmukc:u hallaç bu Karısı - Belb padlıahı lbrahım Et· 
kadar zer gln olsun. Bu ne iştir . ~ Diye hem bir gOn ava çıkmış ve yemetlnl 
düşüne cfü~üne evine gelmiş. Nihayet karda yerken bir arının gelip yemekten 
karısın,: bir parça alarak u~up rJttlflnl g-örmüı . 

- Kan ben bu lıten memnun de· lorahlm Ethem merak ederek arının ne· 
ğlllm. Artık karar verdim. Baş\la mem· reye gittiğini takibe başlamış: 
lekfte gldfceğlm. Çünkü benim talllm An bir ağaçın dibine konmuı. l. 
bu memlekette sökmüyor,• Ethem dikkatle bakmııkl orada iki gözü 

Karııı - Aman koca 1 s,nıo yaptı· kör bir serçe V.\r. Serçe, armın seılı>İ !fi· 
ğı doğru bir htı"e~et olaınaz'. Ne yapa· tlnce a2zını açmır, an da sofradan kal· 
1 m bizimde kısmt1tımiz bu lmış. Namu- d1rdıaı parçayı serçenin ağzına bırak· 
sunJa ç Jışıp gtçinlyoruzya Yeter Belb mıı. 

Padişahı lorah\m Ethem vakasıoı bilmez· ı t ı. A-l .. - 1 k 
misin;> ş e , ILOCac15 m aor serçen n rıı ı . 

· madcmk\ veriliyor, senin de verJltr. NI· 
nın ilim tarihine yepyeni ve çok dtğer· çln böyle fena tltlrlere sapıyorsun . Ça· 
U btr kemiyet ilave etmiş oldu. Bu hal hş lılne bak 
m 11,.tlmtz için lhibar edilecek bir kıy· Kosas1 - Karı, gerçe ıöyledilln 
mettir· 1 1 1 1 tat doğru amma, çalfımada da başka bal 

Arkadaşlar, para ç n ça ııan ar - var.fır. Senin a~hn ermez ona 1 Çünkü 
min edilemezler. thtrras vatan ve mllet- b "'I 1 b 1 k t 

. k 1"' 86 ı asın av uamaz oşmayan a 
severl ığe matuf olursa onun ar~ı 16 1, ' 
onu'l vereceği servet tek bir ıeydir: menzile ulaşamaz . Bıınde başka vilayete 
O da: Milleti yeti~mlş ve yurdu mesut gideceğim. 
gö•mektlr. Bugünün Tnrk öğretmenf, Diyerek karlslle vedıdaşmıı ve yo· 
mt'lctlnl ve vatamm saadetin va reh· la çıkıııış. Nfşabura gelerek orada bir 
hın en yüksen mertt>beılnde görmet müddet çalışıp karı para artırdıktan 
ıçrn lh•lras taşıyor. Hf'r gününü her sonra , artık ö:nrOnOn sonuna kadar ye
dakikasın\ mevcut kuvvetine ilave rde· tlşcce~i kanaatlle lraka dönmüı Bir çok 
rek bütün dünyada feragatin, asaletin yol yürüıinkten sonra teblıkell bir yer· 
ve medeniyetin ibldeslnl dikecektir. BI· den geçerken gece olmuş orada nbah
ze bu kadar kıymet ve kudret veren lamak m9cbutiyetinde k.almıı. 
idarecilerimize söyllye~ek s~z detil, Ruyasında iki kuşun uçarak yanına 
yapacak daha btr çok ışl"rlmız vardır. k.o ~duğunu görür. Bu kuşlar birbirini 
Ô§'rttmenllk mesleğl~e bugü ıkü kıymet hfc tanımıyorlarmış gibi konuşmaya baş. 
ve kudreti veren buyUklerfmlze mtnnel famışlar. Birisi demişkl: 
ve şOkran duy lularımı sunarak, sözle · 
rlml bitiririm • 

bir Alman kruvazörünün, denize in- li gayre' inlz va Tüık çocuklarında y~ erfertk bu sıfatı ddığını l~i ımedlk. Türk 
pr.cağmız telk.fnlerdlr. Heptnlzlo bu bu· Cumhurivd', öğretmenlik mesleğine ver· 

dirilmesi merasiminde hazır buluna- yük davada bt h ~mbal muvaft k o1ecııaı· mi~ o\du~u bu bUyUk kıymetle, dl1nya-
caktır. nızı b lerek ~zi şimdiden kuttuluyorum ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Ben bu kazzazın çalııma ıayrdl 
ııin timsaliyim. 

A · ı Hortinin bu ziyareti bir Atatürk inkılabı gençllA-e emanet eltf. 

k bmkıra d h . tlid" Hepiniz bu davaya üzerinlzq aldınız . Ve 
Ço a ım an e emmıye ır. zc , lde , ürüyorsunuz Bu lt1barJa bugü· 

Selaoik anlaşmasından sonra Bul- nümUzden emin oldl'ğumuz kadar yarı· 
garistanın tekrar silahlanması kabul oımızda"' da emin bulunuyoruz Dava
edilince bir taraflı emrivakile değil, mız büyüktür. Büyük Atatürkün bUyük e· 
fakat komşul rla anlaşma suretile s~rlerlri ileri götürecek s'zlersinlz. Me· 

l b 
• M · t ·· sainlzde muvhftaklyetler dileılm • 

varı \D u netıce, acarıs an uze-
*** rinde büyük bir tesir bırakmaktan 

Trabzon Valsi Retık Koraltan ' a c~· 
hali kalmamıştır. vaben Kongre Başkaoı Kültür Müşaviri 

Diğer taraftan Küçük Antant R ·şlt Tarııkçıoğlu da Bptıı1aki nutku 
konferansı da bugünlerde Belgradda söylem'tıtlr: 
toplanacaktır. Amiral Hortinin bu cYlrml yıldır tend;sıne derin bir 
toplantı arifesinde Almanyaya yap- saygı ile muhabbet besl~dlttm sayın 
tığı seyahat te manalı görünmekten arkaddS m Rd k Korallan'i bugün öğ 
hili dev ildir. Denilebilir ki, Macar rrtmenl •r ara sır da ve Tn bzo.nda Vail 

g . . . . b görmekle b1h~lyar oldum. Refık Koral-
diploma~isinin. y~nı ıstıka~etı, u tan,.n çok heyecanlı olan nu11!klarının 
seyahatın neticesıode taayyuo ede· ak.issiz k· lmasına tahammül t.demed m. 
cektir. Macaristan - Berlin, Roma o, bizim fdtf varlığımız• değl1 , rziz o
ınihverine kati surette iştirak mi e-1 ıan mr&lt'ğio iz h1ta ·etli. Beı· lm öğret 
decek yoksa Küçük Antant delet- m~nllk ve idare n..emur u~u rnr tile kili
leri ~ u ile Budapeşte hükumeti tür 'ş'erlnd" bu mıntakad t g ç ·n yirmi 

g p b' l • · · yıla yaon m~saim esnasır.d:t mt'slck ar· 
arasında ır an aşma zemını mı a- kaddşlarımı baza 1 eo teı n-ı vadiler 
raşt• nlacak? uasında , b .. ıan nak ·s kıı k derecelik so 

Her halde Selinikte Bulgaristanla ğuk tipili :umaola d t aleladd bir memur 
imzalanan pakt, Macar zimamdar· zHıniyetlıe de~il. idea!lst a 1aı:ı la a mab 
Iarını uzun bir teemmf\le sevketmiş su ı b'rer vatan "mısyonerl tarzında 
b ) kt d M istanda Alman- çalıştıklarını gördu.m. Cumhurlyı t ve 

u unma a ır. acar . . "k ınkıUb l la şı olan ıınanları köyde :, kö 
lara karşı hasıl olan sempati gıttı • ye birer mt-şııle ta~ır g-ibi kQJan gezici 
çe genişlemektedir, bl'ş öğntcnenlet l, ilk öğr,-t m lspekter· 

Her halde Amiral Horti Alman• lerıne rcıstladım. BUyük Ştfimizln bşat-
yadan eli boş dönmiyecektir. lar ı le y-p hm hıı f lr. kilabırd t bu -Yatan· 

. .. " ı ever ıü ı. rcyi, rn kalabalık Şt birlerden 
Bınaenaleyh Kuçuk Antant de~- en hncra köylere varır ca .,v kadar af.il 

letlerinin bu seferki toplanbıı netı• balk ~Utlelerl arHına sokulma~, hidayet 
cesiode varılacak kararlar büyük veren mür~ltler ilbl çocukların, anala-
bir ehemmiyet arzetmektedir. rın, bal'ıa'arın önlerinde yeni haıf'erl, 

f)/fLOMA T f"Df tnlnl&b fikirlerini ht.kln ed~rkeıı 

HASANGÖL 
lzıet DELİÇA Y 

Bazı Avrupa gazeteleri Rus • 
Japon müsademelerinden bah
sederken kulağımıza tuhaf bir 
aıinalıkla çarpan coğrafi bir 
ismi sık aık zikrediyorlar: 

Hasangöl ! 
Bilmem ne icin ? Bu isim , 

bende tuhaf hisler uyandırma-
ya, zihnimi tırmalamaya baş
ladı. 

Ruslarla Japonların vuruı
tukla• ı bu Hasangöl mıntakası 
Sovyet - Mançurya hududuna. 
düşüyor. 

Düşün-Qyorum. eğer alelade 
teıadüfi bir müşabehetten iba
ret değilse; 

Sovyet - Mançurya hudqdu 
neresi! 

"Hasan,.,, kim~ 
- /yi ya, diyerekainiz, or~ 

lar eaki Türklerin at oynattık .. 
ları yerler değil mi? 

Evet, vaktile, milddın bil
mem kacıncı aarında tci Koreye • 
kadar uzanan bir Uygur Türk 
imparatorluğu vardı. Llikin o 

Türklerde daha böyle Ha•an,. 
HüHyin yoktu. 

Şunu da diyebilirsiniz: . - .. . ; 

- Hasan, Hüseyin adı yal
nız Türklerde mi var? 

Bu da dotru ! Türkler de 
olduğu kadar Çinlilerde, Japon
larda da müslüman adları yok 
defi[. Çarlık Rusyaıındaki 
Türklerin hemen hepıi müslü· 
mandı. Pekini de icine alan , 
Şimali Çinde, kendilerinin "Uy-
gur" dedikleri 70 - 80 milyon 
Çin müslümanı var. Hem de 
Cin iaimlerini sonradan getire-
' rek "Hasan Dao, Hüseyin Mao,, 
gibi adlanıyorlar. 

Bir itirazınız daha var:-
- /yi ama, &fer bu dizim 

bilditimiz tekip olaydı • Husan 
gi)lil,~ denirdi. Halbuki "-Ha&an· 
~öl.,,, 

Ha ! Bizim Deniz. Bank ••. 
Ne o cok mu yeni buldunuz. ? , 
Ôyle ise Edirnekapı gibi mü
kemmel bir izafet terkibidir. 

Hasılı ben bu Hasana bir 
türlü akıl erdiremedim. Şimdi 
oralarda, kim bilir~ ne /uya· 
metler koptufunu düfiindükce 
gayri ihtiyari ;naanın: "Kabak 
zavallı Haaanın başında patla-
_4ı,, diyeceği gdiyor.

1 

,, ' \' to • , 

Öteki ocnp vermiı : 
- B~n da bu adamın tallfylm. Bu 

adamın ömründe fazla m1l ve mülk sa· 
hibi olmaya 1ak. 

Bu kazzaz bu malı alıp neriye il· 
dec'! k . 

D::r . Buuuo Dzarine kuş korkunç 
çebrr,JI bir mahluk çağrır ve kazzazın 
para dolu kesesini ona tır:atır. 

Bu ru yadan dehşetle uyanan kazza& 
birde bakmış'd başınm altına yarleıtlr
d' ğl para torbas ı sırrolmuş. Çllğına dö· 
nen adam etrafmı adamakıllı aramış ta
ram·şse de bir iz bulamamış, Eve bon 
boş dönm9kten utandıtı için irak.a rll
meylp Nişabur yolunu tutr:ıuş.:. 

Y ın 3 çalış nış çabalamış evV"elkht· 
den taz'a mal biriktirerek tralta d6ner
ken aynı yorde kona~Jamak ve uyumak 
zaruratl haRtl olmuı. Yine nıyasmda 
aynı kuşlar ve ayaı mahluk ~örimerelt 
korku içinde uyandıtı zaman para tor:
basın n uçtuğunu ıörQr. 

Bunun üzerine ar•ık bu dhUmnedea 
fayda olmay11ccıtıo• k~sfüerek memlek e
ti olan lraka d~ıımüş. Başından gaçeoi 
karısına anlatmıı. 

Karısı demlş ki : 

- Ben sana dedtm aldırmadın. Se'· 
nin bu işin çakal h1kAyesiııe dOndQ. 

Kocaaı - Çakal hikaıesl mi? An
lat bakalım? 

K1nsı - Bir adamın bir devesi 
varmış. Bir ıün deve uyuz hutalığına 
tutulmuş. H ç bir Haç kir etmeyen de
venin uyuzu o k•dar artmıı ki, sahibi 
nihayet onu kırlara saUvermek mrc:bu
rlyettnde j.alanı. 
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Aşık Şenliğin sevdakar 
Almanyada gayet 

• 
genış çıktı 

hazırlıklar yapılıyor Büyrk halk ediplerimizden Çıldırlı 
meşhur Ş<1nlftfn yıllardsnberl toplamak· 

(Ba~ tara'ı 1 incide) ta olan ktılllyatı Karstakt okul kitabevi 
«Taymıs11 ın bir yazısı tarafından neşrediliyor. 

Londrı, 22 - c Taymls » gazeh.ı\ tstaobulda basılmakta olan Scvdakar 
Alman maııur1ılarından ve Almanların Sılma':Y, Liı lt Şah, Cihan Şah htk4yele
il1P buduUı.rı::daki tıh'ıtmatından bah- rlnden S'!vda~irın ta'>ı b1tmfş V9 satışa 
11den bir başmekaleılndo diyor ki: ç1karılm · ştır. 

«Bu luızırlıklar lnıllfz slyui maba- S ılıran ve Latif Şahın da birer for-
fillnln son derece nezuı dikkatini ıelbet- ması basılmıştır. Cumhuriyet bayramında 
mıktıa hali kalmıyor. Bu aentkl maun- elinize ulaşac.ıJ}ı tahmin edilmektedir. 
11r, Almanların bup halinde ılTll eba- Bunu da Cıhan Şah taktbedıecektir. 
UDln oynuyatıığı roın tayin etmek hede· 1 Ş~nUğin bayat ve eserleri hakkında 
flnl&tıdmüştür. ,. da ileride bir kitap n<şredllecektir. Bu 
Almanya ihtiyat erzak toplayor ümmi edibin dsbası hakkında balft bir 

Berlln 22 - Mareşal Görlrg-, mem· .fikir verebilecek şu mnteferrlk iki beyti 
leketin her tarafında fazla miktarda hu· okuyalım: 
bub•t stokları bulundurulmasını emret 
mittir Bu tetblr Almen hC1k1lmetlnln bir Zemtıtan gülQgiJm ıit• ça{frmla 

ktç aydllnb!rl almakta olduğu sfya t as- Bitip ıolıam da bir ıolmu• .. da bir. 
kert tetbirlerden biri olarak kabul edil-
mektedir. Alman gazeteleri, Hltlerl11 sulh Bilmem gi'ıellerde ne ha11ıiyattlr. 
aeverllalne rağmen, Almaoyanın her lh Utangaç tanı~ır galeı yaz ile. 
dmale karşı baıır bulunması lazım ;el· 
dltlnl yazmaktadırlar. Şenlik hom de bQyük bir vatanse 

1933 den beri memhskettn her tara- vArdir. Şenlik ilinin yadellerde kıvran-· 

tında muazzam erzak de~oları v' sotuk dığı zaman uf4k bir kımıldanıı gazlı 
havı depoları yapılmaktadır. Son Aene paçavra alevlerlle bhredlllrken bir Çu 
le•de Almanyatta -45 büyUk soğuk hav" ccneraline kabramanca fU söılerl hay· 
depo~u inşa edllmlıttr, Memleltette hali· kırmıo: 
hazırda 300,000 mltre kare soğuk hava 
depoları a.evcutıur tu depolarda m• hlm Ben Allahtan TürAtge11t iıterim. 
miktarda et, yumurta, sebze ve tere yn· Kaftan kaf• eztl zamandanberl 
aı bulunmaktadır. Alman demfryolldrı Hi1.kmıden birce onu isterim. 
lçfn de fıııla mlktarja SClğult bava va 
gonlan yapılmışttr. Başka bir yerde de şu m•sraları 
Fransız hududu sık sık kapanıyor ıı,ıemfş: 

M~ç, 22 - Almanlar da buıünlwrde 
Fraosız · Alman hududunu sıt ı bir mu· Şenliğin gidüptür gönlür:iJn ~adı 
rakabe altındı bulundurmaktadırlar. DQ11yanın lfa!madı ltueti tadı 
G<çınlorde bir kaç saat için hududu H 1.fl ·dan çıltm•yor TtJrltige adı 
kap.dınışl ıırd•. Bunun r:ı bE bi ıı alQm da-

4 
3 

16 
76 
80 

200 
Rı>-1 

Türkiye lş Bankası 
1938 

KÜÇÜK CAR) HESAPLAR 

adet ,. 
• 
• 
• 
• 
» 

İkramiye pll\nı 
1000 liralık 
500 ,. 
2fi0 • 
100 • 
50 • 
25 • 

4000 lira 
41100 » 

4000 » 
76110 )t 

4000 » 

5000 )t 

i 860U • 
Kur>ılar: 1 Murt , Haziran, 1 E3 • 

ü\, ı Birinclkaoun tuihiode çekilecektlı . 
En az elli 1 ra mev Jualı bulun .. n he 

saplar kuralarn döhil edilece:tlerdir. 
(No. 476) 

Erzurum Vilayeti 
Daimi 
Encümeninden: 

tlldlr. Mamdlye maballi halk, son gDn· lla~1rgA.ht• bir m'!kanı l&terim. tvl hısılat yeliştlrtn cır·c!lere mcc· 
ötesi ç•kanlacak kitaplardı naşr e canen verllınek üzare (80) tane llrl çift· lerdc hu~ut sık ııık hpand ğı için, bn

nu ırıyrı tabii iÖrmektedlrler. 

=-ı ::c 24 AOua'oi teaa 
_ .. __ -- -!!!!llml---- Erzurum Vilayat Matbaasında-----· 

J!aşlık, Duvar ve El llAnları, De!ler, Fatura, makbuz, Cetvel, 
Karıvtzu, Amele karnesi. Evrakkalemleri, Muhasebei Hususiye 
ve Nafialara ait Blltımum Evrakı Matbua, Kitab, Ehliyetname, 

Sıhhat ve Hüviyet Cüzdanları 

UCUZ ve NEFiS BİR SURETTE TABI 
v• Hariç VilAyetlerdea gönderilecek •lparitler süratle ihzar edlllr 

Adres: Erzurum· Vilayet Matbaası 

Alametı farıkıı 

TOP ANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

araaromd• Su lf yeri: NEŞET SOLAKO(}LU •e ore.a(1ı 
Gt:ırcakapuu, Kavaflar çarım 

' 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
PARA BİRİKTİRENLERE 

28.800 LİRA İKRAMİYE 
VERECEK 

Ziraat Bankasında lrnmbıralı ve ttıbareız tasarrot hı,saplarıııdan en az 
50 lirası bulunanlara s.-ord 1 4 defa çekilecek kur'a Ue aşatıdakl pli.na 1 

ıöre fkramtye dağıtılacaktır : 
l 

'4 · Adet 

4 

• 
40 

• 

1,000 

500 

250 

100 

Ur alık 4,000 Lira 

• 2,000 • 

dllecelı tir. 1 k ve (53) tane ne çiftlik pulluğun 

D d Şenlfğln eserleri aşık Garip ve alınruası 4 - 1 - 938 gününden itibaren 1 
OğU a hayvancılık Keremlero benzemez. Bunlara kıyııs et· 22 ıün müdd~tle açık e~siltmeye konul· 

• mek, bun'arla hatırlamak bile Şanı ~in muştrr~ Bu pullukların muhammen be-ve Ziraat ruhunu incitir. tııı: kltf•bının çıkış nda d•ll (2000> Jlrad r. 

100 
120 

160 
•. 

• 

&O 

40 

20 

• 

• 

1,000 • 

-4,000 • 
5,000 • 

4,800 • 

3,200 • 

(Baıtarafı 1 inride) lstanbulıta altı yüz _tan•.slnln dtığıl~p 2 - Muvakkat tf'm\natı ( 150) liradır. ~ 
8 PlQ .b. hl k t kil satılması de~erlnf gosterır. Karsın oz 3 _ thalesl 26 . 8 - 938 cnmıt giintı 

DiKKAT: Hıısap'arıodaki paralar b1r se11e içinde 50 ltradan aşatı 

düşınlyanlere lkt"ıtmfys çık1•~ı ta\cdird .. % 20 fıtıl'ls le v~rllecPktlr. 
- nın mıı ım r ' IEIDIDI "Ş • . -

t k 
- .ıı. 1_ h b 1 1 

.1 evladı Şen1ığfn eserine ve meyvasını 
1
saat 16 ca vilayet d!limt encumentnde 

c :ne uzere so6 u"' ava ma zen er ı e · ı k f . verm~'e başlayrn okul kitap enne yapı aca ttr. 
bububz.t depoları vo seleksıyon ve tas· k b- nk 11 e t v!k oldu . 4 - Şeraitini anlama\c isteyen ta-

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylOl, 1 Sirlnclkanun, 1 Mart ve 1 H ıızlraa 
tarihlerinde çekilecektir. (No. 623) 9 - 7 

. . arşı ne uy. cem e v fŞ - ~ ~ 
nıf lstasy'lr lan vücud~ getlrılecektfr .., 1 ı.. lak - t .., k"'fldi llplflrtn encümen kalemine müracaat __ _.___ - -------

s ~, . . 6 unu yanız ı.;U a a go~ Umf's~ n r. . 4 ·E 
9 - Otçu Ok ıstlrsalatı : Kars 11" B t iki I d .1 K f'k • etmslerı. (No: f16) ol - rzUrUm 

Çorluda teıeyeğ", peynir. kazf'in va süt u eıv er n - Hamı e arsın ı ıı 
tozu imal olul'mak Ozere iki büyük hayatına daha bOyuk hizmetlerde bulu- T b A k ,,. 
fabı1ka tesis olu11acaktır. nacağına şüphe yoktur. ra zon s erı 

Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

10 _ Yün Te tiftik yıkama ve temfz. Aşık Ş:nllk kitaplarını Kars Kara- S t } 
leme cihazını hhvl birkaç fa':>rlka da dağ caddesinde 29 numaralı Ordut:vl a Jna ffia 
yapılacaktır. ı arka!!ındakl okul kltrp evinden lsteyinlz. K • d 

omısyonun an: 
•OOOOO kilo m~,e oduııu kapalı za·fla eksi't1ıdye konuhnu,tıır. Tahın'n bede· 

Ji 13200 ıtra ilk teminatı 990 liradır. Ekslltmest 3 Eyldl 938 Cuuuteel saat on
birde Erzurumda askert S ııtı · alma k'omlııyonunda yap lacaktır Şa tnam&1I ner 

Trabzon Vilayeti Daimi 
Encümeninden 

260000 lld yüz altm1ş biıı kllo uu gUn komisyonda ıörOlebl lr. Teklif mektuplım belli rün ve suttan bi• saat ev· 
~apab zarfla ekılltmeye konulmuıtur vel komisyon başkanlı~ına verilmiş veya posta ile gö'lderilmlı t-u unacaktır. 
Tahm'n bedell 35100 ntuz beş bin yoz {No. 664 1 .. -2 
lira ilk tımlııah 2682 iki bin alta ylht 
otuz iki Ura 50 elli kuruştur. Ek11Htme•i 
26 • A~ ıstos. 938 Cumıt g1'n0 saat 12 Vilayet Daimi Encümeninden: Kapalı Zarf Usulile yapı inşası Eksiltmesi de Trabzonda Askeıi Sat nalına komtı 
yonund: y-pıb caktır. ~t~t·~t'nes~ ~~; A'kalede yapl1malcta olan ilk okul binasının 3352 lira 54 ku uş bedeli keılfli 

, ınrı omlsyoı::da ıöru" 1 r. t 8 bl ikmal tnıaatı açık elc:slltme ucmUlıt eksiltml"y .. çıkarılmıstır. 
1 - Trabzon Villytt merkezinde 55991 lira 56 kııruş k•ılf bedeli Karade- :.:~t~~~~;ne~l!~argn:0r:~yos:a~=lcan' 1 - Ekelltme · J Eyı.ül 938 P.tzıırtesl gQnü saat 16 d:t Vıliyet daimi eııcüınen 

ıılı Uk okulu binasının lrşası kapalı zart usulile eksiltmeye k:onulmuıtur, bğana verllmJş veya poBta ile rönderll· odasında yapılac11ktır 
2 - Muvakkat teminatı 4200 liradır. mlş butunecaktır. 2 - Mııvakkat teminatı 251 liradır. 
3 - ı an müddeti: 17 8 938 den 7-9 938 tarihine kadar 2 l gündttr. ( No 636 ) 4 - 4 a - İstaklller bu ı, .. alt evra"ı teanfyeyl delmf encün •m ve Aıkalı kayma· 
4 - İhalesi 7-9-938 tarihine raslayan Çarramba günü sut en birde Vlllyet -•11111111111 ................. ....-.. kamhğında olıuy1 bilirler. 

mak'amında toplanacak olan dıiınf encümende Y11 Pılacatt.r. 1 BfNGÔL OTLf 4 - t~tekıtıer 938 sen~slne alt ,.ıfıa mtıdQrlOğl1'tden ahnıı oldııkları veılka 
6 - lıteklller şartname, resim, tahllUf/at, ı:ıllsi eltlat borduroıu, keıit ve buua 

1 
Ue tfcard odası vc>silca\a .. ile birinci maddede yazılı aoQn ve saitta mezkdr komsl· 

T b V N f d 1 1 d Müsıeelrl • mQtefenlh sair evrakı 280 llııruı mukabUlnde ra zon ıl&yetl a ıa a res D en yona müracaattan ilin olunur. (No. 665) -i-2 
alacaktır. Malili E.,ekll topçu Yibba,m 

6 - lıteklllufn Ticaret odası nılkasını ve Nafıa Vtk&letlnden alınmış yapı ı Erzurumlu 
itleri mü-eıhbltlik vesikasını, müteahhidin bir defssında 30 otuz bin liralık yapı Zekeriya ERKAL 
tşl 7aptıtına dair olan diğer veatıasıoı teklif mııktubuna koyması şarttır. ı 

7 - lıbu· tekllt mektupları dördünctı maddede tayin edilen gllnde saat ona Yeni, temiz, ucuz, ~mni11etli, btıtt:ın 1 Kars Hayvan Boraası Satıf Cedveli 
kadar encümen riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Posta ile gön· ı konforu haiz banyolu 
derilen mektuplar kabul olunursa da burada vakı olacak tehfrden tallbl bir bık 
lddla11nda bulmıımfyacaktır. (No 672) 4 - 1 1 İstanbul, Sirkeci, Nöbetbane cad· Çe,n .,.fi' 

_j Oktıı 26 
desi No. 18 Blnröl '•lk 44 Trabzon Vilayeti Daimi --...... <No. 563) 10 ~ ~ Koıuötnııa 33 

Dana 324 

Encümeninden : Erzurum Vilayeti oteç 6 

Dal• m"t Toklu 27 
MUJa 246 

Kapalı Za~~ usulile menfez eksiltmesi Encümeninden : ~=~ :ı 
Vırnyet mf tbaası için ı hnacat olan 

-;--9-938 tarlhde Çartanba günl1 saat 11 de Trabzon Vilayeti datml enct\men L'notlp yazı dizme matinesine ihale 
odasında 15039 lira 74 kuruş bşlf bedt 11 otuz altı meı feı inşaatı kııpah zarf iÜnfl ta\lb hulunmadığından buna aıt 
uıulile ehUtm•ğc konulmuttur. Şartnamo, reı!m, tabllllfat, allslleltlat bordu"osn ı hıtle müddeti 10 gOn dahıt uzatılmıttır. 
keııt ve buna mnteferrl evrakı saire her iÜn Trabzon Nafıa mUdQrlüQünde gö- Bunun ihalesi 29 8 938 Pazartı-si gü-
rüleblllr. nn saat 16 da Vıltyet dalaıt encüme-

Muvakk•t teminat 1128 liradır. ninde yapılac ıı ktır. 
lıteklllerln N. fıa Bakanııtından ala ttı olunduklJrı ehliyet vesikası ticaret 1 - MuvAkkat teminat mlkdarı 4.15 

Yapaı 4.9 
Tere yağı 1040 T. 
Paket yaiı 19J P. 
lç yatı 5 
Ka,ar peynir 6 
Salamura yafıız P. 30 
Sıfır derisi 80 

4f1&"'•P• 
8781 

10155 
6580 

2360 
385 

13 7 
18255 

t65S 
1410 
332j 

20843 
320 
,00 
520 
eıoo 

600 

odası nıl'ıası. ıuradır. . 
Muvakkat temlı:at mektup veya tnal:buzfarlle teklif mtktubu Çarıanba gtınü .2 -;- Şır~·1aıne~lnl görmek lst~yen-

Sahlb n Bqmuharrlrf 

ııat 10 ne kadar Trab~nııda Villyette toplfmacak dalmt encQmene makbuı mu- erin eıicüınen kahmlne mtırscaatları. 
fi•blllode vermeleri l~mdır. (No. 671) ,_1 t (No. 673) 

aiHAD DUAN 

[ Ağustos ikinci hafta ) 
En a,aQı 

«1. s. 
6 34 

5 60 
6 4 

6 26 
g 00 
o 00 
7 '1.7 
7 61 
6 05 
i 00 

54 50 
00 00 
16 00 
o 00 

09 00 
00 00 

Bn 11ulı.•rı 
Kr. S. 
11 00 

' 43 
Hl 00 
8 33 

11 52 

10 '15 
12 72 
11 25 
8 76 

00 ou 
56 00 
60 00 
00 Ou 
10 00 
3 60 

80 00 

Orta ... 
7 
7 

• 
7 

lO 

' 10 
9 
7 
as 
o 
00 
00 
00 
90 
00 

&. 
ıs 

00 
s 

M 
16 
77 
12 
46 
46 
00 
00 
00 
00 
19 
~ 

0() 

Omu.mi Neırlyatf idare Eden Y uı 
l,luı M11dürü: İzzet DELİÇA Y 

Basıld.ıOı yer: DOGU Basuıacn: 

., 


