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Almanyanın her tarafında nıanevra: 
1,350,000 kişi silah altına . . . ~~~~~~~~~;;~~~~zi : 

silôhlanma 
müsavatı 

A11ka.·o /.1 ( A A. ) 
Macarisfan kıiçuk ıhtilaf 

Yııgosla117a •ı.! Romanya 
arasındaki görüşmeler kat 'i 
safhaya girmiştir . 

HULUAR HA N · 

Türk - Fransız Paktı 

( •Mir. - Sr fyr, :>8 7 1 38) 

Ankara 16 ( .A. A. ) - Dünden ıtibaren A mangada m•mleketin her tara- , ı: .. bıcııı:-:ıhıır At•tnrk dlln 
fında qap ım,,k üz•rf! mone'f!•alura başirınmış, ihtıgat tıe muvazı:af olarak 1 350,000 • llo mal ahfı.> sa'"\'I ıdıı Huri .~ 
lişı •ilah altına çağ,.llmışt·•. /,ıih' kam Hlerine aqrılan ~ç- dö•t q11ı: bin kişide ~lman- ı~· ciy vPkili drıkt ır Tevfik "• 
• ,,an n grırbındaki luımptlarda topıatırılmıştır. Bunlar hını hacette altı ay hızmette •! Hü~tü ura'ı kahul buyur· :ı 
kalacaktır. ! mıı·hr VP uıun mllılıl t yan ! 

Mc.cari<fcn·n silahlanma 
hususundaki miisuvatının 

tanınması v~ Kellong mi
sakı z lınil/eti dahilinde 
girişilmiş olan taahhütlerin 
yeni 'baştan ilanı için müş
terek bir beyanname n'şr

gozetrslndl'n : 
Beynelmilel münuebellerin o 

lııki~ofınd·ı önemi<' ko\dıılil 1., 
mesi lazım gPlen hodi \prd n kor ı lı Ç lok . 
hlri de ROn zan•anlarda SsPcak, t raf ı·ıo intıh p ~ 
yahut TUrklnin dPdl~i ı:lhl, tınd bır s fhııv11 v rmı 
ll•tay me,ele•I hakkında Tllrk- tarartso ı llrklJie hülı.ıl 
lerle ~ rnnsızlar nrrsıoda devam mi;yıın azalarını ta• ı 

Japonyada yeni milli seferberlik: 
• ı.ıı ınrln nlıko\ 11ııısl1trd1r '!. 

~"'!+..'.'". 'Ei-: .~ ... ·"""+'r ,• .-~-·r·~~·~&.4 

Velimiz 
teftisde .. 

eden oıOz•kerelNin nı",iıct bir ı bHnı •e bu u muhtel 
şPki!de hnlledilrııiş olmasıdır. !df ve.mek SJrt tıylc p 
Mc.;e!(1oin Phf'mmivetlni arttıran ediyordu llu v zlvet ka 
cihet, bu mıal•k•d• Türk, Ar•~· 

1 
r; ~.ıyel K ıml y geri 

Ermeni, Yahudi gibi muhtelı! ve ıatihaplar durdur ldu Japonya manen, madden 
tehlike karşısında imiş! 

• 

Koraltan evvdki gün ora git· snyl•ra mePsup insanların yaşa- mukabil Pariste 'für~ 
mişlı>r. geceyi orada gPçlrı>rek Romonyada malerı ve yekdiğPrine zıd cep mnıa1'.er•lerl YH!ld n 
dllnkü gün orta yaı:ıılacak i~leri helH arzeden diı l kavgaların rak ı;.ıs8 bir mndl!et ıa 
tf'tklk ve tespit eyledikten yenı' ı'dare bulunmasıdır. mosbBt bir şekilde netlcel 

edilecektir. Muhterem \' !imiz Refik 

Ankara 16 ( A. A. ) - j"ponya 
uri alınmış ve kabine }apon11anın manen 
,jllnu iliin etmeğe resmen karar vermiştir. 

Çin harbi için geni milli seferberlik tedbir
'fla maddeten tehlike karşısında bulundu-

s·>nr• SUrmpneye gPlerek Or•· TUrklerle Fransızlar arasıa- Böylelikle Türkiye bO~ 
d•ki işleri de teftiş etmişler k da me,.cut ve iki memleket srnc•ğıo mOstakhel rnecll 
ve akş•ım geç vukit şebrlmiıe Q n Un U • • münasebatını gerglnle~tiren mu- Türk ekserıyelinl temin e 

Tirhon 
vapurumuz 

Nopton tezgahlarında 
denize indirildi 

Rostok 15 ( A. A. } 
Bu~ün öjleden sonr• Nop

'lon terıô.hlarında Deni:r.ban 
lıesobına yapıl;ın 3100 toni
t.toluk Tirhan vapuru törenle 
denize indirilmiştir. 

Suriye ile 

Filistin 
Ankara 14 ( A A. } 
Filistin ile Suriye ara

sındaki telgraf ve telefon 
Juı.tları tahrib edilmiş 11e iki 
memleket arasındaki telgraf 
'Wluhabertıtı kesilmiştir. 

Hamleler 

Mara~al , 

Balbo 
Hitleri ziyaret etti •.• 

Munih 14 ( A. A. ) -
Hitleri ziyaret ettikten 

sonra maraşal Balbo oto
mobille ltal9aya hareket 
etmiştir. 

ltalyada 
ihtiyat 

t a l 
zabitleri . . 
ı m ı 

Roma 14 ( A.A) - Havas 
bitdiri!J or: Piyade ve suvari 
sınıf 'arına menıup bir kı
sım ıhtiyat zabitleri otuz 
aju ~tosa kadar devam ede
cek bir talim devresi için 
silah altına çağrılmıştır. 

Bir mektub münasebetile • • 
Bu y&zımda bir asker mek· 

tubundan b•hsedeceğim. Oku
yncubrıoı, hlr mel<tuhun, ga
sete ıotunlarile ne alakası nr 
demesinler. !\fenu yaptığım 

mektup, Tllrk çocuğuaun asker 
Ye askerce duygularını samluıi 

lılr heyecanla ifade ve tebarüz 
ettirdiği için, bu sütunlara ıa 

71lı:br. 

Doğuda yapılacak ordu 
'1111.Devralarına lştl•ak eden ala
ynıızıo, bedelei erleri arasında 
bulunan Tevf,k Vuruldan aldı

.tım bu mektup, şOyle başlıyor: 
&Sana, bu mektubumu Er

ıılncandan yazıyorum. Trabzon. 
dan afrılalı oo gün oluyor ki, 
maddi ve manevi nrlığımda 

her gün bir parça daha zinde· 
lilr. hissettim • 

Trabzondao Erzlncana ita
.dar uzıyan askeri bir yolculu
tun ifade ve tanır edlllş tarzı; 
elbette takdlrlerimlze !Ayık, 

-elbette haklı bir lfllbanmıza 

'"ailedir. Mektuba devam ede
'lnl : 

ayolda ilk gnnıer biraz 
~cak geçti. Falı:at, uzak, yakın 
blltan köylnln kızı, erlı:e~I, 
l!Olnğu, çocuğu yolumuza dö
lı:Qlmaş bize yoğurt, ayran ik· 
raııı ediyor, alkışlıyor, bOton 
'tllrlıtıaı fedaya hazır bir halde 
.. •ln9 ve heyecan dolu goz 
Yaşları dökQyor. Bu '1azlyet 
lı;lııcıe sıcağın, yorgunluğun 
lllasediiecek mefhu•lar olmı
dtQını ııen de takdir ederlin. • 
~evflk Vural; ODU alkışlıJan-

tdaıı, mııtebassı~ edeolerden 
lılrfe(aln çocuğudur. Öyle aue. 
~•ıı bıtka ruhta bir Te•lilı: 
"'llrıı doğamazdı. Yloe 8~u 

ııııYellm : 
Y rıllarda Hker ne eıı 

tUrkD, tarkı, çalgı, bir 
•or. kaaabe 

lan 

r.:yor, biz alkış tufanı içinde 
buralara glrly.:ıruz. Şehirlerde 

bize şekı>r, ~erbet ve yemişler 

ikram edtyorlar. Bu vaziyet 
karşısında gozlerim defa'atla 
doldu ve boşHldL• 

·Bu caııdan alılka, damar
larımı7.da hamaset ve kahraman· 
tıkla d•lu kanı, kırbaçlıyor, 
asker şerııt ve gururun e• 
yüksek timsali ...• 

"EIAzlze kadar gideceğiz. 
Orada manevrımı:ıı yaptıktıın 

•Onra trenle Samsuna ve ora
dan da npurla Trabzona gele
ceğiz. Onbeş eylülde Trabzon
dıyız. Bu erkekçe ve şrretle 

dolu yolculukıan, sünııııterlmizl 
sonbahar güneşinin bOzıoeleri 

altında, yaka yaka döneceğiz .• 

Mektubun alt taralı arka
daşlardan ıelam, arkadaşlara 

selamlı doludur, Bu ıatırları 

okuduktan sonra Tlilvfik Vuralı 
bir kat dahıı ıevdlm. Sevgimin 
içinde biraz da gıpta var, baş

lanbaşa heyecanla geçen bir 
seyahat fllpbesiz gıptaya 
değer. 

Nerede .tünün o mQtevek· 
kil tipi. Şimdi Ml'bmetcik ; 
vazifesi, için muhtaç oldueu 
enerjiyi keaıll rubunda bul11-
yor. Onun kafaaında çetin, zor, 
uzak VfJ clıba bllmem •elerln 
yeri yok. Türk çocuğu, şerefini 
vulfeslııden, nzifeslnl enerji
sinden bekliyor. 

OnhP~ eyltll Trabzo~un 
ATA'fÜRK gtınülillr. Tevfik 
Vural Trabıona oabeş ey!Qfde 
geleceklerini yazıyor, ııe mea'ut 
tesadnf . . . TrabııO•u• mert 
ÇOCııkları At•larının binde yap
tıkları yolculuktan oldutn ıcibl 

Onun bDyOk 2naOnden d•'. 
h• la şeref alac.klardır v • 

• Wsunlar .•• 

thsarı Gültekin 

ı1önmüşlerdir Bükreş 15 ( A A. ) allak meseleler, Akdenlzin bu bulunuyor. 
İnıntakasında bRrışı tehdit ede· 

B L b Kralın hükumet azasının ııu aulaşmanın b ynel 
SORUYORUZ • anı ert / cek ve büyük s1rsıntılar mey- m•aısı, onun revizıoıı!Gt 

'fle kral müşaverelerinin u dana getirecek •. bir durumda " 11 

H.:lmamla
,.da bugün ğeliyor zurile yeni idare kanununun değildi. P.ununla beraber lbti karaktere ma ıı. oluşudur. 

Şehrimizin planını 11apa- meriyet mefJkiine girdiği lafları bertaraf etmek ve mus. anl•~ına, mevcut hır muab 
çalışanlar cak olan şehir mütrhassısı ilan edilmiş ve tzınut tes- bet bir anlaşma meydaaa gelir- durumunu tı:~dll etuıiş oluy 

'· t mek için bllyllk bir hllsnüni- l:lu hıı~ust:ı ransanıa yaptı 
in .. an değı"J mı"dı"r ?. 1. B. Lambert bugün"ü pos a miye edilen yeni idari mın- f d kılrlık h C Şllpbe 1 o 

ile /slanbuldan şehrimize yete Vı> karşılıklı bir samiıııl- e ' 'f k t 1 s z. ç 
Ht'r l e•Jp, tıer ••nal evlDia takalaru tayin edilen on yete ihtiyaç vordı. boyoktOr, • 8 •u, POl!lik şuo 

bir çalışma saati, bir açılıp ka- gelecektir. kral miimessilinin tahlif Büyllk harpten sonra Surl· run dikte'lyle ve hPlki de za· 
panma zurnanı vardır. Öyleya S h d J merasimi yapılmıştır. yenin müstakil bir devlet olarak manıa iotlyaçlarımo llcıı:ıtiyle 

u mü en is eri ı · tı A buralarda çalışanlar, istirahat, Fransız himayesine verildiği vukua ge .nış r. Yın 4 Qnde 
dlnlenmP, uyku gibi fötlyaçlar- Trabzon içme SUIJU Nafia Fransa - Almanya ma!Omdıır. Fransa, bOylellkle Ankar•da imzalanan Y•ni Türk 
Clnn vabesle değilalrler. Bilhassa Vekıiletince bir Alman şir· Ankara 16 ( A A. ) - Türkiye Cumhuriyetinin kom- Fr•nsız ı>aktı, iki nıemlekel 
yorucu lşlMde çalışanlar i<'ln 1 le etine ihale e.'ı/ nişti Şir- Fransrz hava genel kur- şusu olmuştu. Yı>nl Surlve ara>ınd~ki ııvla, 1 r,. 4 
Bekiz saat U)ku 18zımdır. ''a- ı' k h l b devleti huoutları dahilinde ka- ol n b ınn mUşklllerl 'i PD· 

v et ~ü endis erinin işe aş· may başkanı Almanyaya ı d n kald 
lışlıranlar gibi çalış!nlBr da biç ı I8 n Sancak da 1921 de Mudan- gellrri or B ırmış bulu· 
şüphesiz ka rşılıklı bir hakka · Y•da lmzelanan Tnrk-Fransız .ıuyor l 

lam~k üure bugünkü is· gitmiştır 

sahiptirler. iş kanunu bu ve . tanbul postasile şehrimize 1=== .. =..----. ------1 muahedesiyle iddri ve kültürel ııu pakta göre • kid devit'!· 
bıırıa mumnsil hakLırı korumak 1 çıkmaları beklenilmektedir: BUYÜK BIR ZİYA bazı muiltarlyetlere kavuşmuş Jrrden tıerh•n"I hiri. Y1>kdlğe· 
vp kurtarmak ıçln ıneriyete -------------ı Mı>mleketimizin yetiştirdiği bulunuyordu. Bu S1D<'•ğt0 blhl- rlnia sl~yhlı•de leş kkrıl ede· 
gl'çıniş bulunmektadır. Fındık çok yüksek hukuk ılllmi, cum- here müstakil bir memleket cek olttıı P ılıtik anlaşmalara 

H•marolar, iş kanununun huriye! ordusunun m:ımtez halinde kendi h!lkt)mıtı ve giıme~i lçlerind~n birine tur· 
çerçevtsl d hilln~e midir, bil- fı'atlorı erkanından mlltı>k•lt emekli meclisi; kendi ldsri, mülki ruz edllJ ğl takdırde diğeri bl 
ıniyrı ruz, Y•loız Jıitdfğlmiz bir general Ali Muz•flı:rln bOyilk ve inzibati milesseseleriyle taraf kalma)'I ve '$a•kı kde-
şey varsıı hamııml 8rda çalı~an Yeni mahsüi kuru mal kardeşi ve Ankara Ziraat fs. meydana gelmesini temin ede- niıde asnyı~ı lhl 1 edcftek t:er· 
insanların istirub•ttan, uykudan henüz pit1asa.1Ja indirilme- knltesl ıısistaoı Hayrı ve tem· cekti. Hu memleketin resmi hangi bir hadi eyi birlikte ön· 
temamerı ruubrıım bıralcılrnış miştir. Yaş mal 29 _ 30 ylz mahkemesi momeyyizlerln- dlll tUrkçe ol•c&k; barki siya· le meyi tMhlıUt elnıi~ bulunu· 
olmılu cır. Gecenin 21 Ooe den HUmlnln babaıarı, iktisat sette Suriyedrn ayrılmıyacak; yorlar ııu pakta hıığlanan v6 

lıuruşa kadar kırıcılar tara- o t gümrük gibi tefer k•dar a\'1k bulunan hamamlar Vekillet! neşriyat müşaviri Ali para, P 8 a, · Türk - fransız erkılnlbarbl· 
s-.babıo s•at 3 _ 3 buçuğunda fındt1.n toplanmaktadır ki, Soreyya ve Ziraat Benke•ı rüatta da Surlyeye t&bl buluna- yelerlcce ibzıır eailen bir ta· 
yine açıktır ı Jyl ama buıalarda 'fle .. ceği fıreye göre 40 ku- Umıım müdOr!Ok şeflerinden CJıktı. Mudanya muahedesi bir liıııatoam€de Sancakda TOrk -
çalışanler lnl!lln değil midir, Oç, ruşu bulmalıtadır. Hariçten Cevat ve Trabzon Barosu ikin- yandan bu ciheti tesbit eder- Fransız askerlerloln mnşterelt 
tıç bu(·uk sasılık bir zaman on. ı gelen tekliflere nazaran fi el reisi t.ıymetll ve değerli ken diğer yandan Türkiye-Su- biı surette asayişi ve arnolyell 
l•rın yal-ız uyuma ibtlyaçlarıoı ı le d hukukçularımızdan Avukat riye hudut işlerini de kat'i O- •·orumayı tekeffül etmi,lerdi•. atların 50 icuruşa a ar ı k b ıı ı ti "' ., 
Ol8u• kar~ılem•ğa kafi gı>lir Hamdi Ergüoeyle biraderi lla- ara 8 eım ş · Alakalı devletlerin gayret· 
mi? Hamam seblpleri. kendi ' yükseleceği umulmaktadır. s~n Fikrinin büyük amucd!arı, TUrklye - Fransa ekono- !eri, işte bu şekilde sona er· 
b misinde ve Türk - Fransız euplarına bu noktaları biç Bir Fransız temyiz mahkeme&! birinci hu- mf~ bulunuyor. Hiç şüphe yok· 
dQşllomemt>ktedlrler, menfaat. kuk 9zalığrndan mntekalt Mus- polltlkasıoda elde edilen bu tur ki oolar bu netiı'eden çt•k 
!eri dü" . nmemektedlr tie onun vapuru battı • • lafa Sıtkı Ergüneyln vefatı te. beraberlik, Sancağın da hnton- dur ÇOnkü Şa kf •k 

· !Oğünü temin ediyor •e Fran- memnun • r ·"' • 
için! Ankara 16 ( A. A. ) essürlıı haber alınmıştır. sız bllkQmetl, Fran~ umumi denizde Senc•k YDzOnden çıkı· 

Fakat bamsmlarda çalışan. Bir Fransız vapuru Cebe- Milli mücadelenin başlangı- efkSrından bir kısmının boş cak bir hadisenin ehemmiyeti 
lar yaaayakılı soruyorler: lüttarıkın elli kilometre cıoda Aaedolu kadiaskerl balu- gOımedlği 1921 muahedesiyle pek büyOktll ve hllh~ssa •rork 
- l:llz lnS8n değil miyl~? ! cenubunda torpile çarparak nen merhumun silsllelbOkk.amıo Saocakda Mustafa Kemal Tor. Frensız dcı&tluj!u ŞuıkiAkcifofı 

Biz de eoruyoruz: hatmııtır. ıon btlyllk rutbeslni lstanbul klyealnln bazı haklarını kabul polllik ınuvazeneslnfn baştıca 
- Bunlar insan dPğil midirler, hOkılmetioe lerkederek kOçük etmiş buluauyordu. mesaedi~ir. 

.,., hamam Rahipleri daha ne kardeşi o zaman miralay Ali Son zamanlarda vuku bulan Cumhuriyet Torkiyf'stıı!D 
zımaoa kadar bu znallılarıo Az Ôz Muzafferle Anadoluya geçmiş mnuıkerelerde Akvam Cemi samimi C:oslları sıfotıyle biS 

erı meşru hakları ozerlade ıor. ve feragotla çalışmış ve 65 yeliyle !ngilterenln de bOyUk Bulgarlar Türk - Fracs11 lbli-
gusuz ve sanısız menf•&t yığ- Fındık yaşını ikmal ettiğine retmen tavassutu olmuştur. !lilb•ssn ıarıarıoın barış voliyle beri' 
makta dev.ım edip gidecek. • • Cumhuriyet adliyesi kendisini lagllterenlo son zamanlardd edildiklerlol görmekle pek 
ldrdlr ? ! ı 938 rekoltesi, ıoo tahmin- bırakmıyarak Heyeti Vekile Anltarada büyük bir nO!uz Rn· sevindik ve memnun ~ 

kararlle beş aene daha adliye- çn kll bu pakt bi e 

Temizlik , sağlılc 
getirir •• Pislik te 

hastalık •• 

Yazın temlıllıte daha çok 
dikkat göstermek, daha doğrusu 
pislikten ya:ııo daha çolt !tacın· 
malı: lazımdır. Belediye, şehriıı, 
aolı:aklann temizliğini yapmakta, 
e>'lerlmlzdekl çörl)öplerl tanzifat 
teşki!Stlle her gnn toplatmak. 
tadır. Öyleyken yine gOn orta-
11nda sokek içlerine. lı:apu ön
lerine kııvun karpuz kabukl::rı 
ve daha sinek, mikrop, hastalık 
dant eden mnzohraflt gizli o
larak atılmak ve ertesi sabahı 

kador oralarda kalmaUodır 1 

Kapılann önlıılie bu pisliği 
yapanlar, dllşünmellıtlrler ki, 
en çok :uırarı yine lı:endilırl 
görürler. Yazılı: ve günahtır, 

şehrin bavasıoı, ynrdda,ıarın 

aathtıaı dO~DacmJyoroak biç 
olmasu lleadj a11thali1PJzl dQ .. 

şnnellm. Ve düşünmlyor muyuz 
ltl kıpılıırımııın Ootı ellerimi
zin ıyHııdır da 1 

!erden çok daha dOşOktılr. Müs- hlbi olduğu ıııalQmılur. MQza- 0 ' ıc 
l~beıl, mahsulün azlığındaa mlz bu btyCk alimden istifa· kereler. karşılıklı itimat saye- eski Tnrk - Fransız dostl 
muztarlptir. deler temin etmış ve nihayet sinde ve hemen bütün muallak. ihya etmekle kılaı•ıJllf 

Kırk elli seneden beri em- yetmiş yaşında iftihar madBI· meselelerin iyi bir şekilde hal· Yakın Şarkda sulhun 
sallne teudnf edilmemiş olan yası alarak veda etmiş Ye ledllmeslyle sona erdi. Akvam ol'lluştur. 
kuraklık dahi fıadılı: mabsuııı yetmiş senelik mütemadi ça 
Ozerlnde çolt f~na tesirler yap. hşrnalnın istirahatini ynpacaQı Dog-um 
mıştır. Zaten 9ok az olan mab- sırada lstanbuldı ebediyen ha· 
ıulnn mühim bir kısmı da bu yata gOz yumması efradQ aile- Ha'f!o Kururr:u b"şkıitibi 
ıebepten son bir ay içinde ıinl müteessir etmekle kalmı-

k b ı tahrir arkaJaşımız Bay Cetı· kemale ermeden dökQlmllştQr. yarı Oltla tanıyan arını ve 
Vaaatl beııapla yeni sena mab- adliye aileslol mOştağrakı yeis det Alap'rn evvelki tün 6ir 
aulo, geçen yıla olsbetle beşte ve matem eylemiştir. kızı dojmuştur. 
biri bulamamaktadır. Botnn efradO ılle•lne be-

yanı lazıyet eder ve Tanrıdan Adı / Min' J kogulan gav-
Oerçl fiyatlar daha şimdi- aa~flret dileriz. raya uzun mes 'ui ömiir di-

den yUkselmeğe başlamıştır. 
Fiyatların yllk1elmeai, mahsulan1-------------ı /er, anne ve babasını tebrik 
azlığından ve taleplerin sıcak- İdman Ocağından: eyleriz. 
lığıodandır. Eger mOıtabslllert. 14-.8-938 de yapılması ka-
mız arz ışıerınde falso yapmaz. r•rlaştırılm•Ş olan ıımumı Teşekkür 
anu talep kaldeıloln lncelllı:l• 
rinı nllfuz ve lttlba edıblllrae heyet içtima ıdcseriyet olmtı· Kızımın pek rüç tloja-
mabsul azlığından uğradığı za- tlıjıntlon niztıWfn•menİI• 25 munu dikkat tıe hazakatle 
rarların bir kJBmını fiyat 7Dlr:· inci mtıtitlHin• t•~filctın 2/. /,aşara• Beleı/iyemi:ıin kıy· 
aekllil ., ıoadea leJAtı edeblllr. B-9"8 pazar 'iinü saat o- m tf" ı. 

k 1 "' e ' "'"· ' . B M a· A ıruıatr:, ta • ne esı oyan • ı 

Dereden 

Allah ıanl g0 nt 
lesin. DOrt Köşe :;ıı 
Ç()ğUDllZ tanırsınız . 
llo Bit seneleri 
AIDI ınünh•sır nu 
lerlle. jesllerfle 
cin rıolatmış, y 
berk~•ln ragb 
calbetmiş bir 
mankl medial 
olmak. için Ort 
başında ne en 
söyler, • cite 
dan çıkar çı 
alkışlar topla 
ya pocağı ilk 
tnu'ltları ı 

Ol d 
""r ~ tahlil et- na bir•kılmıştir. Azanın o ' • ~ • .,, .. na ya açı ça 

ek 

8 

~:~~~31,~Jf~Ü~n~ee~siaa~t~a~o~c~ak:a;b~i~n:a:sı~n~ı~~m=i~n:n~~~::::::::::::~;;.::iı la, !-". O. gt:lmelıri rica ola 



938 ayfa. 4 

Sanatı Sokağı 
Tarh olunan 

Numa. Kıızıınc Buhra 
lbbamame 

CE".ııı. N'l. Malul gaziler komisyonundan: S11nul MQlılhazııt 

~ -----------------------· Yorgancı 

Kahvehane 
Terzi 
Kahvehane 
Terzi 
Ciğerci 

Camı>I 

Dub:ın 
bir 

Es vak 
Devrlş nli 
Bııtpazarı 

Devriş eli Ç. 
Zanos 
Serdo~lu 

193 
1 

rn 
1 

13 
9 

91:> 
367 
~75 

1282 
167 
94 

124 

147 
7~ 

295 
38 
22 
29 

-so 7620 
36; 88 16 
o 88- 19 

9a 89 lK 
2s 30 a 
H 91 9 
19 16 19 
o 31. 19 

IJ37 5 8 937 den 7-l2-IJ37 tarihine kadar 

" 1·8·937 ' 1-10-1:137 
].] 937 • 1 i\-938 

" 1-1 1137 ' 1 8-937 
ı.ı 937 30-3-937 

938 senesine ait ma/Ul gazilerle selıit yetimlerine tefi· 
zii lôzımgelt>n tüfün ikramiu,./eri tet•ziotı T 6 Ağustos 938 
günıinde bnşlama lc <urefi/e 4 ay di!t•rım etme i onay
lanmıştır. 

"ıılbıınt 

Kılıbcı 

Kahvehane 
Seb eci 
Yorguııcı 

Pflz rkapu 
Mola iy b 
Soth'l 

'fopn e cıı il 
Sotha c rlrle 1 
Meyd m g11rbi 
Kadlznde 
Batpıız.ıı n 
Semeıciler 

1. 3 
2ö 
60 

,, 
• J 1 9:17 , 1 !JS7 

1-l· Sö7 , 15-8 937 

K eqfiyetin o suretle alakası olanlara tebliğine karar 
1ıriidi. 

Çar u 2. 4, 

43 
490 
700 
362 
432 

9 
113 
161 
83 
99 

73 48.19 
lJ' 72.17 " 

J. J.937 • 15 2-937 
1-1 937 • ] 5.g. 937 
1-1-937 ' )1) 8·9 7 
1.1 937 ıo 9 937 

İTFAİYE TEŞKİLATI İÇİN PAZARLIKLA 
. KAMYON ALINACAK 

ç rıkcı Ayuni 
26 
411 
ao 

5-l 42-17 
• 

1.1. 937 , ıs 3937 
1 1 937 • 1 1 °?18 
1-1-937 ' 1-6-937 

Belediye Encümeninden : 

l' ırır. 1'1 

Kala)Cl 
6187 

116 Boztebd B. 187 Takf:im 
,. 'uhlltın Hocik ~•m 2 7fi 

Bıı kal • Zeytinİik 2 187 

l?a7 
75 
17 
4:-l 

l5 34 12 
o 26 12 

187 25-09 

11 7 " 
'.!8 3 9 

.. 

" 1-1~37 • ~02-937 
l 6-937 • 1 8-937 

1 

Jt/nıye teşkılciiı İçin 938 v ycı 93 7 rnudı::i kullunıl
mış ( vrol,.) veı.;a (Fo1t) marka bir k ... myon pazarlıkla 
mahau' a edileCPğinden ist kliforin cum.ı ve sdz giin!eri 
saa.t 72 de encumene mu, ca t!u rı ilô.n olunur. 

• 
127 90 6 toptanzeytinyıı~ l kenderpt.şa Esvak 24 8-14 

Trabzon Deft rdarlığından : 
1ıH ebe Müdürlüğünd n : .. 

Açı 
Trabz 

(6 

Usulle sabun eksiltmesi 
As. Sa AI. Komisyor.undan : 
A tıbin kilo sabun açık usulle eksillm.:9"' 

bl'd li (1920) bintlolıu~11üzyirn:i iİlcdır. 
t (1 4) uüzlcırkdört lirud.ır. 

e 6 Eqlül 93 s~ı, günü saat 11 Je Mevki 
u"'""11•,.-kı As Sa. Al. Komisr;orıu da yapllaı::aktır 

s· hergün komisgonumurda istek ilere 

1- ili gün 'lle aattu komis11on b2şkan· 
ında kaqt ı old.ılclanTıa dair yeni sene 

~ ,m ge mecburdu lar. ! -" 4 

uru ""züm ek iltm 
A . Sa. Al. Komisyon ndan : 
uç inaltıyü:z kilo kuru üzüm açık eksilt

"""•'-·-·ş u . 

n bed l (936) dokuı:yüzotuzaltı liradır. 
"naf (70 yr mi bir lir dır. 

7 E1J/iıl 938 çarşamba. günü saat 10 da 
bma ındaki ..>atın Arma Komisyonunda 

istek[" fere 

Otta Tecim okulu Dire törl""ğünden 
İlkokul mezunu K 1 Z ve erkek talebenin 

kayıtlarına 20 Ağustos 938 de başla nacaktır. 

Orta okulların aynı sınıfında İKİ ''f 
ÜST Ü T'E kalanlar alın az. 

Kaydolunmak isteyenler : 
İlkokul diploması 
Hüviyet cüzdanı 
Çiç k aşı~ı ilmühaberi i e sağ ık raporu 

. 4.5x6 ebacJmda 6 ad t fot grafla idareye 
rnuracaatları. 1 -- 6 

Kapal za y n. ke-
çi, sığır e i e iltmesi 

Trabzon As. Sa. Al K misyon B~( ·anlığından: 
1 - (6{)fıOO} Altmışbln kilo koyun, keçi, sığır eti ka

palı zarfla eksiltmeye l<.orıulmuştur. 

2 - Talımfn bedeli; lıoyun etinin (24( 00} _9irmidö1tbin, 
keçi etinin (:e.JCCO) girmibirbin, sığır tinin (75000) 
orıbeşbin liradır. 

Baş 

p i 
4 

. 
Si 

eksiltm ye 

ek ıler 6elli gün 'Ve.saafta Komisy n Başkan· 3 - Jile. teminat; Kol}un etinin ( 1800) b · s~kizqüz, 
Tıtar t odasında 'lı.a9ıt'ı olduktarınrı dair yeni keçi etinin (7575) binbrş11iiz yrlmişbf'ş, sığır etınin (T125) ı:.....:;;:....:..:..:._ _____ ....;;;..... __ ...;:.,;;_~.~.;;.-~rı--:-...-~'lh-:;:---ı 

le /arını ö termf'ğe mecburdıırlar. 1 - 4 binbt!Ş!JÜZ y~rmibe~ lirad':· . - - Kapalı zarfla irinç el<siltmesi 
k il k 1 4 ~ Eksılt'!1ısı _5 Eylul ?38 pazarilf'sı gunu _saat 11 del Erzincan Tümen Sa. Al. ~om. B k. lığından : 

1 USU e pata ES e Sİ tmeSİ MnJ.ı K. lıgı hmcsır:c/Gkı A.(. Sa. A. Komı yor.unda I _ lO Agustos 938 gün ve saat 11 de kapalı zar/la 

tabzon As. Sa. Al. Komisyonundan : yapılacaktır. ilıale edilmek üzre eksiltmeqe konulmuş olan ( 2/000 ) 
34000) otuzdörtbin lcilo patates açık usulle e - _ j ~ Şart.namesi her gün komisgonumuzda isf,./dilue girmigeaibin kilo pirince t~klif edilen fiai pahalı görıil-

~--... ltonulmuştur. gosterılecelctır. düğanden 11eniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmu1tur. 
T. hmın b doli (7360) binüçgüzaltm1 lir aıT. 6 - isteklilerin 'lJerecekleri tık/;/ mektuplan 5 Eyliıl 2 - Muh"mr:rı.en bedeli (BiOO) selc.izbinyüz liradır. 

le temin t (102 yuzikı irodır. 938 pazartesi günü saat 10 a kadar Kom. Başkan· 3 - ilk teminat (607). a tıyüzgedi lira 50 elli kumştur. 
'lcsiltme 6 Eqlül 938 salı gürıu saat lOda me'1ki lığına 'Oerilmiş veya pasta ile gönderilmış olacaltlır. 4 - Kapalı zar f/a ek iltmesi 29 a ·ustos 938pozarfesi 
n s ndaki As. S Al. Komisyonunda yapılııcaktır Postanın teehhürü kabul edilme:ı. gür.Ü soat J5 de Erz;ncanda.. Satın Alma Komisgor unda 

Ş, tn mesi hergu lromis9onamuzda istekli ere 7 - lsttkU/nin belli gün ve sactta Komisı;on Başkan- yepılacaktır. 
"~!Pll.. .•• kf • lığına. Ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair yt!ni 5 - Şartname i i görmek istegl'nİer lıer giin Kom. d n 

k ıler be li gün ve saatta komisuon ba~lcan· I sene vesikalarını göstermeğe mecburdurlar. 2 - 4 alarak görebilirler. 
c r t od ında kayıtlı olduklarına dair geni sf!ne

1
--------------- 6 - I i klilnzn teklif mektuplarını belli giin ve saat-

~lll'ıı"-.. ı go ı rmeğe mecburdıuıar. 1 _ 4 Bina tamirat eksiltrn si taıı hir saat evveline kadar 2490 so91lı konunun 32. inci 
maddesine göre Sa. Al. Kom Bşk. lığına 'f•ern 'ş ve 11 

o .. an eksi tm si 

u u ~ ogan ek-

ır. 

t 11.30 d 
k m"sgonurıd 

Vilayet Daimi Encümeninden : posta ile göndermış olac ktır. 3 - 4 

Uzun sok kta lıu u i rr.ulıtJseb ll" c it binanın 887 lira 
65 kUtuşluk t miri 21 gün muddetle ksi tmFge lwnol- . A • 

muştur Mu"akkot temin tı 66 lira 57 k.u uştıır. 31-8-938 Vılayet Daımi E cOmeninden: 
tarihine fOton ça,.ş mb gunu s ot T] d v i ltiget maka- ı Akç bot kazası mnk 'ndeki Frvz ı p 
mında toplanacak o n daimi e cümen ih I si y pr/a. nun 1245 lirq 1 O uru t miu:. tı l 5 g rrı u 
caktır. Keşif evr k ile şartname ini gö mek isteyenler lıer k iltmege lconalmuşfur. l!.fu_ ı kk t temina ı 9 _ 

azd 

gıin encümen kaft.mine <()e talip olan! rın muvcık!kat te- kuruştur. 21-8-938 t r hzne çala çorşamba lll 

minatlarile mezkur gün '(le saatla encümene mur caatltırı. 71 de 'lJ1lci1.Jet makamı da fopla c; cak o un clı i i c ı-
isit!klilere 3 _ 4 mende ilı /,.si yapılacaktır. Keş f t>vr.ckile şaıtnam sin 

1-------------------------------------1 görmek i teqenlerin her g ··n encümen kale ine ta 1p 

li giın saatta komisyon başkanlı 
f oda n a kayıt ı olilı.ldarın dair geni &ehe 

' nı go tPrmeğe mecburdurlar. '1 - 4 

Açı ile süt eksiltm si 
1 1'r~b1on As. Sa. AL Komisyonundan : 

2 _ Cf.ıO ~ Onbiı kilo ~üt açık rksiltmege lconulmu1tur. 

3 "f. lımın hedelr (900) dolc.azyür /İrtulır. 

4 trmi at (67) olimı yedi lire (50) Ilı kuruştur. 
fJc. tme 2 A'7aslos 918 p le. i g · nü saat 11 

K lıgı bın fiındaki A Sa. A • Ko ı~y mı'!da 

Po ta nakliyat eksiltmesi 
P. T. T, Müdürlüğünden : 

1 - Trabzon merkni ile vopurlor orası ~,. 250 lira 
mulıtımm«"n aylılclı deniz nakliyat mütealıhıtliği 8 Ağu os 
938 den itibaren 15 tün müddetle açık r.ksiltnuye konul
muştur. Veıilecek son hedel /aqik göıülürse 23 Ağuçfos 
938 salı günü. saat 7 3 de ihalei katiı•esi yapılacaktır. 

2 - Bu postanın ,,.uvakkat teminatı 225 liradır. 
artnamesi Trabzon P. T. T. binasındaki eksiltme 

komisyonundadır. 4 _ ;/ 

r 
her gun kom· go umazda isteklilere Kopalı zarf usulile menfaz inşaatı 

t klilerin /;le f; gürı ve saatte Ko'Tli yon 8;ış Vilayet Daimi Encümeninden : 
ıc ' t .ıılasında kayıtı old11kl rına dair yeni 7-9 938 tarihine Çar:samba günü sııat T 1 de 

olp.nların mrıouklcct temınat arife mezkur g11n 
enciimerıP muracaotlarz. 

i A 
Sllrmı>ne Aııliye Hukukuk mııhkeın<:: i den ; 
Sürmııaenlıı Zarhıı m ne.Jf-lı.inden C1>lıı eli oj\"lıı ! mı i 

kıırıırı ve Şatır njt!u yu uf kızı fı>mnu erin knca ı Ctılırı li cı. lu 
I·mnll alPyhinA ikırTııı eyi eliği bcış nmıı dovesındarı dı 1 ~ pıl 

makt:? olıın dnruşrnado ; MUddealeylı Cehreli ()ğlu lsmııjlln 1 • 
metgılhi nırclıui bulunduğu davetiye 1 ziıine muba ir tarııfırıd n 
verll"n IDP~rutı tt1n anlııı;.ıln ış ve sebk PdPn nıordı inin t lı bı 
VPÇhll11 hu uk: uıo lu muhakeın !eri kanu,ıunun 141 irci ıp ti Q 

sine tevfıkan llllnen lf'blijtRlın icrıısınıı m hkeoıfce karar r lt-
r muha emenin 19 9 988 tıırlhlnı~ mllsr.dır p ı~rlfsİ gllııU . t 
9 a talik pdlJ mis olduıtund. n mezkür gUoclA mtıdclı>11le hin biı: 
ıot v& yahut ı:sulUre tevtikıın mus~ddak bir vekil göoc1P.rm i 
ak i tııkdl•de hakkındaki muhdkemPoin gıyııben yııpıl c ~· te iğ 
mıı amın11 yapıl~cağı tebllt mıı amıntı kaim olmıık üzrn ildn olll' r. 

ağo:za·ca 

tt rmosı 
Vilayet Daimi En

crme inden: 
Ha a~i mulıase n ·n Ma

rcş c ddPsi boşl ngıcrnda 

v e mrqdo.n a.namı ~anın· 

d ·i mamı:ştemilôt 1 No: la 
m ğ zasınzn 25 - 8 -938 
d n 25 8 947 tarihine 
k d r ( ç enl'lik l<ira 570 
li ıız 11rinden artt m ya 
ç k rı mış ır. A1mınkk t te 

f 42 lira İ5 k rus U,., 

3 ! 8 3f3 t ı lıin e Ç'lt.:ın 

ç 'ş mb günii sa ' 1 l de 
f.•İ • t maka ın a toplana-
c k olan 'mi e c ml'nde 
ilı lesi yapılac ktır. İstek
lilerin rhuvalcli.at leminatla
ril" mPzl<ıir gün ve saatta 
enciimC!lle muracaolları. 2-4 

Ders levaı.imi 
il me_i 

Vilayet Daimi En
cümen"nden : 

ilk okullar için satın alı
nocaic 14 ka em tler~ let•a
ziminin rnuh 11mml'n bedeli 
771 lira 60 kuruştur. .,.,,u
'il kk t t ; t 'il r ~c. 7 

une 'Vf!floıı/ rını östermtğe muburtl11 rlar. 2 4 Trabzon 'lJiltiyeti daimi enc~merıi odasır.da ( 15039) 

K f d 1 lira ( 74) jurvş ktşi/ bedelli otıı:ıaltı mrmfez inşaatı 
Q lı zor ta u ur si mesi kopalı zarf asulile ~ksiltmnıe ko11ulmaştu,.. Şartname, Gayrimenkul satış ati 

Cinsi MalıaUesi Sokağ: Kapı "'!. Metr!k Erı rum As. Sa. Al. Komisyonundan. resimtohlilifiat. silsileifiat bordurosu keşı~ ve bu_na miiteferr 
1 - 160f;u naltı in çift kun ura kopalı znrf, f1 l'ksiltm,.ğe e'lJ:~_kı . ~oire hu fÜn Trabzon Nafıa mudü,füğünde 

lcoıuJnıuştı,,, l gorulebılır. 
2 1i ltmin bedeli 67200 altmış1Jedibin iki11iır liradır. Muualckot teminat ( T 128) liratlıT. 
3 - file teminat 4610 dörtbin altıyü:.on liratlzr. isteklilerin: 
4 •iinii saat 10.da Nafia Bukanlrğından olmı1 olc/ukltırı ehliyet vesi-

la aktır. kası Tıcaret odası rJesikası. 
me1'1alclcat teminat mektup f!ega malcbuzlarile teklif 

,,.mba rünü. 10.n• icatlar T"ıbzontla 
.sa .. 

Talıtoni kargir Esvalc S. mojozalaT 49 I ~5 
Maiaza 

• • • 51 p 1200 
oıvp lıazirıt ,.., B · z - _, k · ı · apuga ıvot : u magaza arın ustunue ı rıtme ayrf.,, 

ulıdt!sindedir. 

merbut 

Defterdarlıktan : 
Yulcarul~ evsafı yazılı iki bap majazq peş ~~de/le 8-8-938 tcuih -.,defi 

itibaren onbeş gün müddetle oçılc artırfl'a sutelile lıga çıknrılmıştır. Talipoltrnl" ıfl 
U!. ·n iarı ile llrtırma günü olgrl-8 - 938 t rılıine rastlayan s11l' 

4-. 4 


