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Bıı gün olduğu l!İbl <ı gti' 
~e ~ehir snk. ki ı. lllP\dt rıl rı 

t• zırlıkl ırı b şlumı~tı Sıınt 9 oa 
1 ı r t p rkı d t 1pı ıı n ı, r lrır 
.\.;:k 'p, J, d r r "· Pl)lls ı~ıt tı! ı 

ş •ni tn•ıdoı.::ı und'· o duğu lıul
c1 ora!! ll h. f.keıle ht-1€dıJ e 
lll ydı•nı d 1 Il1e\kJ alınış hLlll 

uuyl) L ırlı Hlıes i meınurln, 

m vr:..i Kowuırmı, resn,i \e 1 u
su:si te~Pkkülln, rr c>kt plil r. 
ı cakl ır \'e binlf rce tı lk kı c ı 

~·duoı d >'dıırrnuştu . M rıısirncı 
' 10 dJ h.;.ıkl,1\ nıarşih• hı ş ~san sP i i 

Şkıın uı:tu a dı. Şehır mıı ın.ı oel ( I~· 
I> lor Cea nı Ttı f u, ikinci g 

;t de bir rl df'n o ... ın r vı ı: mı : M hn ut Mu 
u•ırnıer Vf Kız O t O u ıU Ilı 

ı don Attu ,,ıı \u Lir lnı 

t ı < o la fı dJn hit b 1 ı s uy 
l ndı Bııı d JJ s) •ı n ulıt r m 
\ ııo:iz H ı ık }{<)~aıt ır l\Or~llvı• 

çıki!nı k ı.; , un cı> lt ıııu l ı r i 
s.ınhı ÇOn. tı y c ı blr ıı·t ıt d.> 

Vi·çve.cı:;;rnnııH kr,ln 
1\ ı 1. 

b f ~te Tr bzon 1 ! v ı o cp 
~ ıı On, Uln Ş rı l tı his! r, bu 
u 'guı rl:· h ğ ı ı b • tırmı, lı .. 

il 1 uguıı o mfs'ut gOno yıl· 
~nl'ımün[l .11 rı 1 is ve> hf'ye 

ca • lllıı ku,tınnık. dı:> l>tı uadı 1 r. A r s m g ç t 

h Dahıı s balı f>fkPrdeo ~ı lıi'r 
trı~~· rıb111şa h: yr.ıkl.ır'a do a 
~ lış, 'H rkeste bu n ut 11 gDnlin 
1

1u ıllmU t z burn ırırı •~ti Ak 

rı·sn. Lo hıt ıı 1 l ıı dlı liu:,,llıı 

biltüu 'fr h10 ı. kud · ri <' v:ı 

rı c ya k d r l u t t ı g-UııCm 

r eşe~ir. i 'll'l n kt dır 

Südet r 
iki tara ta ar. 

~ Ankara il ( A. A. ) - Dün ıe e ı l:ıi g ·n Çe 
.SOs/Qvııkyanm Libe1eo, Kur/o ı ari v S şe/ıiderir de 

1~detfer tarafın.fon yopılnn nümayış t rde 2Y po is, 6 Ç k. 
.'jtidet gara/anmıştır. 

t lord Ruciman misafir bulunduğu Kond Gemin ş.ı. 
tsrı.r.da bir Südtt heyetiyle gö üş111ken şato önünde top t 1an. bin erce Almandan mürtkkep bir ha k kendi mu 
i~dderatımıza kendimiz malik olmr.k iJtiyoruz diye ba. 
t/r:ıışlar ve Lord·m iki milleti birbinnden ayıran engel. 
~rrı. art.adan k l~ırıl~?i~l.ceğ~ ~, ... her iki mıllete de sul-

p' il temın o!unabılecegı umıdznr ızhar et11JJ:_sfoi plebist 
eb· 

ıst a vazclerile karşılamışlardır. 

Fransada hareketler 
Q'Qk Cenevre 12 ( A .. A ) . - . Fran~.ız Hariciye Nazırı 
}' Qdar devleiler mumessıllerıle gorüşiildükten sonra 
~~İse dönmuştür. 
\)r·~· .._ __ , _______________ _ 
lışıer, Duyuşlar 

~Urültü, plan, proje ... 
·~ı1t.ı ~e~on sı.b .. h gulden bıri ş.ddetli; ikisı hlifıf Uç top etıldığıaı 
tıı;, 1~ıtıni~dırsiıılz. Hu kudret ıopunuu atııwaı.ıudakl hikmeti 
v,o.ı •ltıoı tııım~w .. Beıılm ar lıHHğım11 gör : l:leşbuçuk aydır 

ı~ı il! t:UQn, ortalığı kaıı;ıp kavunın sıcak ve ~uragıu sona erdi· 
bı.cnaı:ıo böyl<: r111vtuııu yoğı~lı g;dt:et:ğiııi iHln dt:meklir. 

''~ ~ li.1t1~riil, Ooµıesıu, Hunte~ inıu, s.>u uu tuk!arı, Roını:oyanın 
'1ı~ ~Oı.u, luguıı uıteilc-ıuııı bOD kaınr ve ı aıclıı, 8e~esıv, Hoazıa.ıın l , . 
~ b lııt tıırıarı, l• l'ttnkuuu son Ct:Valn, Aru(ılı ıkı.mn sua lemıı) 0.10. 
lıt~t/''YtH 1'r:.ımıa v~ Aımıın)euın son ruıı:.ıevıa, tııhklmı.t ve se-

;.\~t~D·ı~ıuıu ııikmelı de kuaıet topu mUstl Hl yıııuıdau beri 
i:Qtııl! ll~ı va lıaltu uüuya)ı kıısıp ku\ urno lııırp ~naıştı:siııtu bu 

1 ct1ı PaUuk verE:ce11ı ve t•nann :sonra da kıy wetu:.ı ıwpı:ıcoğıdıı! 
• * 

bıt ~Şu harp p.ıllamaoan şu pıy ng')nu.ı tJü~ ük ikramiyesine 
Vuşübllı:ıe) dun •.• 
lt~rp putıaaıktuu sonra çıkcicı:ık ık.rami) e ne) e yıınır ki .. 

* " 
l'ırl!U~ı:ıhır .uUı.elısssısını g~çeu sabı:ıh Ş( biuio te:tkik.ler yaparken 
~tır. • Yumucht.ıı.ı ı.ı u L~ ) ptıgrn,, ııu l p ... cag Lıl ıurnum . Ne 

''l.ıt lı Yi:IJJ tlwew uuuı, 1;1111.ıaı lı.ıbıını:ı ve Zııguuı->a "'htıgııııı:t.tı ~oıe 
t ~lı.ı:c:: ~ltıl eıl.ıet gortcekı;iJJiı. llt:Ol, htt ... Dtotw llit ı;;ula llt:fe· 

l-:ıaı e.~ tıiuııyur gı:uiLıı ! 

"' "' * 
\ tltu:rnıuü.u dılekleriudt:n blıi: lmısır) ık.ıtıi: (ot) l.çu: (ve.ı.gı. 
- ~ 1!1.:11 ı:ı ~ııı 1 1> uorcı.u: uıeuıeı:;ııp yelecı:~ k<ıaı:ır lk.ı t!dı) 1Je9ı: ii.r~aı 
, "lıtt ~ Kuup6ruLıth:1ıuı1.1 ~ ııl lıulillln i ... h ve hu ı..ııu~u cıs~ı 
qı L:lu \Jl"l ıkhıuuıu ıılııoıık, 'en C\: ~tul uıuu tt.ktiltlthı lkgıı.y p 

~~l~u saııaı .lloupcıallllt~We)l Lewıu .. 
• 1 : 8: 9: ıu: uaıı ... yı iıruı:;ı gelcııkço yı:.ıarım .• 

~ıt.ı ~ • "' * 
0 hı l~tt &bru!i.at wcsı:ıtesı ou~Ou frubze>n ıçın ILe:se eleı in en mü. 
J ~~t ~Uı:u tııri uı<lu"uııu tüK.cıır t. ıugımlz guu t..ıu şdıu de 1wılı· 
. ş \!b~l~sı dıye ulr ILt:st:le kalllHs:G ! 

i(ıı IJIJ. V1;ısıku uısu.t:me bır uuı.eu 11 rııı:;e, }~r )'er Sl'Wt semt 
1~tı t. ot~~ .. Lalbik cuııaiği ısö.} ıeı&dl bu U:,UliJu araaım ba~ka

tıl1..ııı Usu çok. y~ ıı.ıcıt:ı t.ıır lı;; ulur avg. usu ••• ,, 
Cevoet Alap 

r " Direktl:ırtı, Baıyazıeısı 
n KİR ~0K0'1. KULAK~lZoELO 

SİYASI GAZET:. 

Fiatı 1 QO P.:ıra 

İlan sat1T1 5 kuruştur 
Uzurısokak ; 63 . 65 • 67 

15 İnci gı/ _) 

"----------
Ulu Ömder Atatürl.cün T rabzonCi ilk ayak bastığı bu 
mutlu gin bu sabah coşgun tezahuratla kutlandı .. 

--•• 1 '" -~ 
~c::ı:=:::!::llKC=:ıl ... r:lllS=ıllmllll __________ __ 

a bir fabrika • • itlerin nutkubekleniyor T abzo 
Cebir istimal edfirse İngilte:'e Evvelki aksam nalkevinde çok 

dahi harbe sürlklenetek faydalı b.ir konferans verildi 
Lorıdra 1 Z ( A A. ) - fng ltz nozırfo1 Jnd6 

Çemb~rld.,mr: N·islif(inde toplam' ylar v ızry•tı t t ık r-t 

m_~·şlerd~~· K abine bugünde top n1 ştır H ilerin bu r. kşam 
.·011hagı nutuk bııyiilc bir t lô.' •ı ıe be'<-lrnmektedı, Hcı/ta 

Trabzonun iktisadi hayatında mühim rol oynı
yacak olan yeni bir fabrikanın esasları konuşuldu .. 

çinde bir koç içt ma daha u pıt c ktı ~. 
Din oişam SP/ô.hruPfiur mhr.ıjiıde':"l eniernaç on/ 

m tbu t ı Yc>pı rı bir iPb/ d. • hüldı.=eiir son kabine 

Ev~elki akşam saat 18 de fabrikaH kurulac:ık, bu !abrika· 
muhtf>rem Val\ ve p rli oşku· nın muhtellf soğuk. hııva depo
orn;z I{ fık K r lta ıa davetli la ı olıı.cak, ls'snbula canlı ola
il ıllrn iude ço i. ,dıılı bir kon- r:ık ı:;evkedılen koyun va inek 

muzc.k"'" erinr/e C kosla • da ı t lı kk d fpran" aktectıl !ştir. cinsi l11:1yvı.uılJr burada kesile· 
_ • 'l.I ztqt " r. a •ve 

br /ıırp1htm, ci ktışı<; dn ~ıtgde mtan n.d'ş"'ge 
'\f vzu, Tr bzo:ıd ı yer i ı i rek soğuk bava dep:Jlu vapur-

artık b·ga,,,. k 1 · ... k f k 
f ı~rik t kllrm işidir. T 11b7.0 lıırla lst.ınbula vo Yunenif;tanli 

. " mrqac I!', g ,. ı.. o ava ya d c; b ; 
ır suutı fPsuig-'ue frş bJ:ıiis t d lı •.e /ngi iP.re. ile d ger 

nua v .. d ı\ v ~İl(> DJğu \'fülyf•t ı:ıcvkedilecek, ayni zıımanda bir 

mem.e( ot/ •• .. I b' • .. • . · ~ rın o mrrn geçıım z ır harbe srırrıklen 'C"ği rıc 
damın on · r hıiku77et r. İ 1e v~ A rn;'k'1ntn /ilgi/iz nol<t.'1:· 
nnaı ı ıdan } c, berd c. r edi aigi bıldr;/miştir. 

SovyetlAr de garp hududuna 
asker yığmakta berclevam r 

l<•ri i 1 iktis dl lı1:1yrıtır.d y i et konserve f 11brlk11sile bir 
bir i n .işaf h•uulesi yar11tı:ıc k uzvi glibre fab rik.tın meJdana 
olın fıhrlkrınırı nasıl bir f1brika getirilTiş ol11cak bu suretle Be
n' mflsı rnzırııı,,e.c.iği es 811 li>t· lPdiyo h.lu;ebi birkaç misli ar
kı~ lcıre lstirnıt etmek ırz re tacıı~ı gibi iğID81' ve umran 

. , /ı/Jo ·l ova İ 2 ( A A. ) - h •ıı ıs bilairiyo : E d~ 
edunı mohduf iz bnlne giire So.,ıq; tla l i ~iğinin garp 
lı~ıdudarzd ı mü.him hnırlzklcırda lulınduğu T:7<>rkez. dedir. 
Gn;ç s•nıf lnnn .~i fi'ı a tını c ı nma<ıı dev"m etme{t~dir. 

Belçika hududunda 
askeri hareketler basladı 1 

Burak.sel ,r 2 ( A A . ) - B~ çrka hÜkii.meti bazı 
a,keıf tedbirler a;,mşllr. 

Be/çıka Alman lwdudunda muhtelif askeTi harckft. 
ler yapılmaktadır. 

I nrııştınlmış sr-ığuk hıava depo· 
hırım ihtiva ed· cek. bir buz 
fnbrlh. ~ile bir uzvi g01 '"n fab 

ı rikasrnın ku:ulEDumdıı kıırıır 
kılınmıştır 

Koaftırarı<:, mdhternm Va'i· 
mizin azım ve ç~hşma r~ ıu 

telkin edtoıı inaı lı v iymıwlı 

çok gt\ıel bir ~itı1bı:ısile uı;ıl

m ıştar. Valimizin hittlbeı;!nde 
s )nrfl ileleıdiY•!'.Sizin d• :!erli 
baytar uıUdü ü i3ııy Bu hı ı, hu 
gtizel işler ·hakkında ('S ı-:!ı tet
!·iklere islinııdeo. hazı l ıımş 

oldu~tı tezlH ini izah ettı. u 
tezlere gör"" Trabzond' hir bıız 

İstihkam altına lağım kazıyorlar I kııydeıtirebiltcek'eri. ııa ki gon 

Bern 12 ( A A. ) - Federal meclis bir ihti at l lPrde rey verm ge gp eçAkll'.'ri 
tedbiri ül"}ak uı~e hugı.in lıudutta bulunan b ... zı ı5tıhk<irn· intlh p sııact•ğu.ın ııeıede bulu· 

ların altıgma lagım kazılması için /ıa,biye nezaretine a r.cağı_ gazele ıle ve sııir ısuret-
müsaade vermiştir. lerle ıtan oluuur. 

D fterler.-ıe fsiınJ"ri olmn· 

Belediye intihabı dolay·ıs le ynn v ya ynnlış yızıımış oıan· 
br tıı} in olu!"lan müddet zar-

(Belediye yazı işleri müdürü Ömer Kazançel · trndıı iırtihııp eicUllleoi.r.e mu 

f rtıcıat vo itinzd11 bulunıırak 
tara mdan verjJen konferans) itimle iRl kııylt ve tashih eti e· 

- Geçrn s.11yıdıın devam - 1 yanlar intihap edılcniş 0 duklı.ırı 
1 

bl'lrlf r. 
8 - ~ Sılatı altında bulunan takdirde E:tı ziyade tey kuzaf!- j lıı.-.,z VHitgöı·UJmediği tak. 

askerler, JtDdarmalnr, z1bitler,. mış olan, budıı müsa\i ise evli dlrjA Yeril.-c.-k karıırıa bir su 
poli:der ve asktni memurl .. r olan ve evli ol:ınlurdan da ço. 1 rf'tl muteriz• tebliğ oturur 
Belediyeye aza iolihep olu on- cu~u çok olan azıılık h >kkırıı n fterler Bsı ldı!Joın nıııı ~ı günü 
aazlar. Maaevrada talim için kazanır. l l!k';lırn ı ıuuü 18 de kııldırılır. 
lhtlyat :ıııbitıınııım silah altına Çocuk adedinde de müs vut Hondı:ıo sonra ilir3z idH"l dia-
ttlınması müstesnadır) . oldLğll halde kur'a çekiJlr. ta. l Pnmt ı 

ilUu~uı.n deYlet mamutları tlbabatt . .m sonra sihri.\: t pryda Iııtıbtıf} ercUmeı inin kara. 
ve Bel~dıye_ m_emur ve ~Ustah- e~~nler de aynı k(lktl::n!eri 1". rma r zı oım~yarılıır il.; giin 
demlerı daıreı memurıyeUıri bıdı,r. r znrfır dıı As iye malıkPllle!;İne 
dııhl~iude Belediye meclisine . Beledtye meclisi az ılı~rna b ıluamnyan yerlerde .Sıılh ha: 
iZii ıntılıı:ıp oluoamular. ~otlhBp olunupta sıhhı Sf bc•p kı uine eı1cLimen knrn·ile bir· 
, Buadıı• . ~tıd_4 Mebusluk, ve beldeden ayrılmak gibi b ır likte muracaat edebiiir!t>r. -:\1<Jh· 
~ı:ıctımeıı daımı vıl~yet azalığı mazeret olmaksızın soıı dört keme ltl "t.ıZ iddia mı cm çok 
ıle BeJtıdlye wec1ı•ı azıılıeı bır e_ene zıırtıada bir sene,ik ı::.ı ec altı g~a Z"ltfrnda k::ırnrn hıığ!11 r. 
zat uhtesiade birleşeaez Bu lıo; a:ztlığıaı İfüdaa imtin11 ecJo - Jk.I · b-b.h il ı . . . · ., ,-n. acı ne ı a m z e rey 
tiYS.ıtfl haız oıau bır k.ımse B~- ler mec.ıs ktt.raı i e gel .. ce.k d ., t 11 · d b 1 ~ ,,. . . . .. oı fermc usu erı~ en a ıso ... e(' 6ız 

leaıye m~clısıne aza intihap sene lçın •ıa İtılıbap olunmak Belrd ye iLJtil1 buna fc.· sın 
oluullui~ Vö 8eledlye intıhabı bak.kında~ blahrum olu rlar. tınşlttnm<ızann evvpJ re) Jerla hir 
ne~ıceı;tı:ıın . . Ju:ııdısine tebılğı . Be_l~dıye meclisi intıiıııbmrn gOude snn;Jı~ ı ntılmım knhil 
ta:ınıııdeo ıtıbare~ Uç gUn zar. ıc_raı.ı lÇUil kııuunun tarHatı ve~- ohmay cıl-"sı kaç gün mühlet 
unaa hakkı tercinııu kulıa.nma bı~e h~r rnaha,leden ıılını cık verilectıği ve :rno gUnde hanki 
dıgı l1ıı.ıuıırı.ı9 iltduaiye aızıdıganı ik1ı kiı;ı adına kur'a c kılerek sJuta kadur rE>ylerin k .. bul edi· 
ctme.wıı;ı s:ıyıur .. Keza Beleaıy" iç.erinden ençok oo Hı P il z leceği Belediye meclisinin ka· 
Wt!C.ıınnd~ MZd ılı..eo mebusluQ'a beş glşl •Yrılır ve buc lar h ti rarı ve malıaJll en bttyük mDl-
v~ya tiilCüwen dııiwi azatı~ına bap eocür.11.enı teşlcU ederler. kiye memuurnun tusdiki ile 
ıuııhıı.p uıunu.Q k~mse inunaıp Hu aur111tıe eoctlmen le~kll tayin oluaur. 
uı:ıucesı.ı.ııu kttndısıue tebliğin- olunduktan sonra ııza ı" :ı tı"lıabın H m h 11 · · • 

. . ıt e şe r Prın reyı vcrmeg-e 
aea lltOaren . Uç gtia lçınde re~ vermt:ğe hakkı olnn1nr azıı davet edildikleri ilk glllode rny 
nııi.~1 h:rcıtıını ırnUaıımazsıı Be- in tı!:H•p olut..aıa~a iel<ilıi) < u bıı alını ~il h ~lan mi dan ü• c' ioli-
1 aıye wecıı~ı azahğındau ıstıtı:t luuanlurın Oc.;ceden ayı 1 ayrı hllp eacU Pni r i:i r.z lııra ve 
d.ülı;i sııyııı.r. hazırlanmış defıerleriıia !luret. s iı' h z lı ... i ı ı w nrn s n ı ~ı 

t>w.edıy., kauunu bir mec- 1~ri hükllm~t Vt9 8elefH)'e dai. boş olduğu. u bö tı>ı aikt 0 n ıso rn 
ı;,,fi tııuşınt:ı:;ıuı ctıız görmt!dıgl releri lUJJulıuıua ,ve umumua dört lurufı 1 itimle b~gl·, ııp 
lı.lw::.eıt:r ıçııı dı:ı 'i'U lıüK.ınü görnbi1eceğı aiğl'r yerh~rn lallk d8ğUm ye leri i O!ıUrl r S ııı 
ıııtıva ehncKlt:dır. ~ailer~k h1n1 günleri hat iç olmak -~ --

bıruıcl dcıt-otde usuı ve üzrQ altı guıı ınilddetlo ·asılır. Gelenler 
füru, bırınci der1.ctoe cıvıır "f'O D.,fteıler asılırken, bu dcıf. s~virnli meb'usl ıııuz n.u hl 
tıu dert:caııc ıu sıllri hmmıar terlerde isimleri yazı'ı olma· Eyübcığlu, Avuk~t I'eyıl, Tnc~ 
tıir mtoll:tte Dirl~şemttzler. liır yall iu Ub.ap hakkını hııiz hem· cardan Celill Puhı tan alı lstenbul. 
ıueclisut bırleşwcsi caiz olma. şebdıedu haakt gUne kadıır daa şebrtmize gelmişlerdir. 

işleri de P.snslı surette yol al· 
mıığa h, şlıyacak, diğer taraftan 

deı icilik, ve gilbre işinin balle-

dilmiş olması itibarile zlraat 

işleri vı:ı bu işlere mate!erri 
olmak üzore de yağct!ık. bay. 
vnnc•lık, ta vukculuk, } O.ncnıuk, 
tımıkcılık, gibi iktis3dl hsyatı-

nm.dtt 'eni inkişıfhır yaratacak 
cılım işler ve sıınatıaır yeniden 
ihya edilmiş olacaktır. Bu tezler 
m ıı.ıbet bir tesir yapmıştır. Bay 
Burhanın izııhbrıodan B4ilnra 
B l rtiye Reisimiz Ctımnl Turtan, 
meseleyi be ediyecitik bakı

mı dan izah etmişlerdir. 
==== 

dığm başkn b8şka nnıhtarlula 

iki kilidi üzeriue ioce bir mek: 
lup sığı cak ka ~ar açık yer bu· 
Juour. talih, p rtevam ettiı;~ 
gnnle El ıı.kşuıları rey atmııga. 

mnhı:ıu"- 1çık ver "CcUmen l:.ıu

zuruadıı bir ktlğttla knpahluak 
dürt tarafı rn s '71) aza tardın· 

dıın mü ıilr uıu u i'e mühür-
lenir vtı S"luıhları yine encOı:mem. 
buzu "Ur.rla nçılır. 

Bı-a.lediye kaounu, her mlia~ 
tehi bi kendl reyini getirip biz· 
ıat intihap sandığına atmak.la· 
mUkellf'f !ulmıştı!'. Hiç bir se
bep ve suretle başkasının na. 
1I1ıoa intıhap pwsulosı sandığa 

ahlıımaz. 

intihap pusulasınd1t intihap 
edecek hemşehriBin ismi, adresi. 
imzası \'eya mnha.rıı bulunar. 
llar mü.nt<~klbin ? eföıde ıanrus 
hüviyet cQzdıto ı oldutu halde 
iatlhap enellmerıi huzuruna ~e
\erek evvelden musaddak iıı-
tHıap defteriodeki ismi hizurnı 
imzahımnsı veya Türkçe okuyup 
vazına bilmiyorsa parmak bas
ması ve ondaıı soor11 rey pnsı.· 
ltısı alar11k Jntlhr.p olunacak na 
mlktorıoı:ı iki misli isim yaıup 
veya Türktse okuyup yazmah: 
bilmiyorsa emniyet etti~i kim
sey11 yine or~ca yazdırıp enen, 
men buzurunda sandığa bizzat 
1ttn ası ş~rt tır. 

latilı"'P sandığının oçılabil, 

mesi içia mOlltehiplerden en az... 
yıu ısıadım fazlaşının intihabs 
iştirak <'tmiş olması hlzımuu·. 

Sandı~a rey atılması lçia 
tnin o~unan son gl\"iln akşamı 
mrmtehıplerdeu }nrısıodao zi· 
yadcsinin·iştirfik etmemiş o!l!luğuı 
nnlıışıldı~ı tRkdirde sandık a~ııl
mayarnk intllı!!p erıcUmenl kn· 
rarıle rey Rtılmak müddeti bir 
h fta temdit ve kerfiyft 1laa 
olunur. Bu mUddetin bitamındıı 
sıır.dık a('ıhr. 

Belediye intihP.bı usu'Onde 
hemşehıilerb rey pusulalnrıaa 
isim ve udreslerini yazarak imrn 
koymnları esasının vı.zedilmı:ıı,.i 
( Devamı gelecek ıayıda ) 

• 
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ESHA.Ml Mahııllf'"i 

füızıı ı.~ İııbar-
"e rgisi Bu tan C Z1 neme 

Nuroarn L. K L.K. L K. No: S·-we MÜLAHAZAT 
Bir kôttp alınacak 

S ır.'atı ------M--- ~~~~--~ '""Tu3 - Trabzon Adliye Eneli.
men Riq,,setitıden : r•..ıcr1 1 Hosey ıa oğ u 

.11 vlut D mirci 
Ali Kemal Mehrnrt Oği u 
T llrsun Kodalı oğ' u 

Kerim oğlu, Hli 
Gedik oğlu Yusuf 
Ahmet Kara Mustı fa oğlu 

" " " " Osman Nuri oğ t u 

IIUSdD Oğ. Abdıılkr.dir 
Ganı; Ali oğlu HUseyin 
Niyazi Şıımll oğlu 
H mdi Hacı Alt oğlu 
S:ız oğullarmd ırn Hils~yin 

oğlu M~hmet Turgay 
Hüseyin oğlu izzet Korkmaz 

LZun ali oğ. temel oğiu mustafıı 
lbrabim oğ. o~rnan Tavşan 
hlu ' tttfa oğlu Musa 

t keudı:-ı ,ı ~ ı 
Ayafilboy 
Muhittin 
Ayutilb· ıy 

Ay vasıl 

" lkeuderp:ışn 

Kemt-rker -ı 
Tuılu çeşme 

PıızHlrnpu 

.. 
lskend "rpaşa 

" 
Kssımağa 

Çuşı 

Pıızı:ırk p..ı 
Sotha 
Camiikeblr 

ço ıl<·kri 

Erzurıım 

Uzıırı So. 
Çöru ı..•kçi 
Seın ,, rciln 

., 

" 
Hac• il y: s 

Sıır clı ~cı lar 

" Mfy1 ı O 
Uzımsokak 

Batpazıırı 

S!iı:dıkc1ı11r 

Mı>rıı~ 

Z!lğnos 

K ·ıla } Cl 

A 'çi 
T .. ! ı! , cı 

K ttven·•ne 
'f 'I zi 
Fı . ın cı 

.S ın t r ı 

Tt> ı zi 
kundr:ı l\" ı l •pç . .:ı 
ma••av, vıımu • i.a 

Mlsı; firt.•ıııı> 

Cımeı 

Katn·eh"loe 

Aşçı 

Fırır cı 

Terzi 

30 4 50 

1 - 251 18 7 

190 6 25 H-l 
186 -1 15 3 

56 8 70 00 

30 28 2t 33 

19.J 23 17 b3 

41 13 3 

5 1.1 37 ı) 67 

28 1 58 4l 
6 1 7 25 l 45 

9 21 85 5 (8 
2-a 7 50 1 72 
146 12 50 2 41 

36 M. 1 69 3'.~ 

67 3 24 63 
183 . 34 8 

13 5 37 1 2ii 

67 8'1. 18 937 
8 11- ] 936 

9-1 75-19 ~37 

2 63 1 ~i}6 

130 85 19 937 
8 46 :J6 10 936 

o 77. 6 H36 
o 88 12 936 
o ıs.2 1J 937 

47 3ü-1ü fl36 

o G4 18 tı37 

6 R5 10- 4 f~36 

l 12 9 3 936 
o 65 17 936 

25 44.17 ~38 

o 46-18 P38 
5 33 19 938 

80 47 12 937 

1- 1-9~7 deıı 30- 6 937 T kadllr 
1 . 1 916 ,, 1- 2 936 " 
1· 1 937 " 20 5 937 " 
ı. ] 936 

" 
10- 1-936 ,, 

1- 1 937 .. 25- 6-937 " 18 5 936 
" 

111-936 " 
1- 1-936 " 10 1l-~36 .. 
NlshPt r ırkından 
1· 1 937 den 25 10 937 " 1 10 936 .. 81 12 9:{6 

" 1- 1 937 
" 

27 4 987 ,. 
15 1 936 ., 1 5 936 .. 

1· 1-936 
" 1 4 936 

" ı. 1 937 
" 3 3 937 .. 

ı.12 937 
" 

1- 1 938 ,, 
9 11 937 1- 1·938 " 1 12 937 

" 1· 1 938 ,, 
6 11 936 .. 1· 1 937 

" 

Mü1ıhal tu 'unan orı Jıra 

m'2aşlı Vo fı kebir mahke.me 
zabıt lcdtipliğine talip olan
ların di/ekçt/erilt>, mektep 
şehadetnam<'si, •uega t stik
names;, hüı•iyet ciizdanı, os 
kerlik vesıkası. hüsnühal 
mazbatas' ve sıhhat nporu 
gibi vesailcini on 6eı gün 
zarfında Trabzon Adliye 
Encümenine tevdi etmeleri 
ve müsabaka için de 27-9-
938 salı günü saat 9 da 
encümende hazır bulunma
ları /uzumu ilôn olunur. 

Zayi şehadetname 

DEFTERDARLIKTAN : 
932-933 yılmda Cudi bey 

ilk okulundan almış oldueısm 
Şl"badetnamemi zayi ettim. Ye
nfslol alacağımdan eskiıinlo 
bQkmU yoktur. 

Yukarıda isimleri, san'ııtıarı .,~ n'lmlarına taıh olunııu k <- zanç, huhrırn \'e ceza miklBrlurı rösterilHn şabıs~ar trı ki tlcıaet ef.f'ıek bıı'eo msballi lkametleıi 
meçbul bulunduğu yaptırılan tnlıkikattan anlB~ılm : ~t r . lı;; bu i <1n tdr !hi r d PD ili bıırea 30 gün zrrınd.:ı itiraz edll rne11ğl tıı i~dlrde matrutı vergileril!in katıyyet 
k~sbedeceği illln ol uour. o~man Pehlivan 

------- --~---- --=--=--- - -:.... --...=--:.. - --= -=-~== ---~-=- ---====-----

Açık usulle bulgur eksiltmesi 
T rabon As. Sa. Al. Komisyonundan 

1 - Trabzon garnizonur:un senelik ihtigcc o 'uv mü 
nakasaga konulan otuzbirbin kilo bu 'gara belli v a.bt v . 
saatta istekli çıkmışsede teklif edilen /ig t grı • i gö·ül
dii.ğünden 249!J. sayılı artırma elcsilt.ne ve ihalP. kanunu 
ı un ~3. inci madde!Jine tevfikan ih -: le müd•lt ti on gün 
dtıha uzatılmlştır. 

2 - Tahmin bedeli (3100) üçbir.güz /ira dı ··. 
3 - i lk teminı; t (213) iki.ı;üzotuzüç lirad.r. 
4 - Eksiltmesi 22 Eyf{ı{ 938 perşembe ~ i rı :l saat 15. 

de Me'l:lci K. lığı bincsındaki As. Sa Al. Kom ·sponunda 
y?pılacaktrr. ~ 

5 - Ş.ı1tnamesi her gün komis1·o ıda isttk i 'ı · e göste 
rilecekdir. 

6 - bteklilerin belli giin ve sactta ko ~i ' o • başl:an 
lığına ticaret odasında kayıt 'ı oldu Harrna rl11 ı r g f n s•ne 
7.ı esikalıırını göstermeje mecburdurlar. 

Açık usulle nohut aksiltmesi 
Trabzon As. Sa. Al. Komi~yonurıdan: 

1 - Trabzon g.ırnizonu'IUll senelik ihti11acı o 'up mü
nakasaya konulan on hin kilo nohuta belli vrkı t 1'f' SJ 

c fta istekli çıkmış isede ft!kli/ edilen fiuqe:t l'1 1İ ~ô' ·ül 
diiğiinden 2490 sayılı arttırma ve eksilt ne T•e ih ıle ka 
nur.anun 43. inci maddesine tevfikan ihaie mridd ti on 
g ·in daha uzatılmışfır. 

2 - Tahmin bed~li ( 1000) bin /iradı~. 
3 - Jlk tem;nat (75) qttmişbtş /irrdrr. 
4 - Eksiltmesi 21 Ec;lül 938 Ç'lrşambn p ·! nü S11ı1f 15,JO 

da. mevH K . lığı binas ındcJ i As. Sa . Ai KornİSJ: onunda 
yı1pılacoktır. 

5 - Şartnamesi her gün ~ omisy•ond(J istt>kli lere EÖste 
rilecekdir. 

6 - İsteklilerin beli gfo ve s:ıc tt .. k o 'Tlİ ~z, on B ışkr•n 
hğına ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair geni sene 
vesikalarını göstermeğe mFcburdu,.lar. 

Açık usulle pirinç eksiltmesi 
Trabzon As. Sa. Al. Kom is) onundan : 

1 - Trabzon , garnizonunun senelik ihtiqaci oiup mii 
n akasaqa konulan pirince b~l 'i v ı ~ıt u" s 1atl.ı i~tl'k!i 
çıkmad ğından 2490 sayılı arttırnu eksi tme ve ih..ı le ka. 

r.ununun 43. inci maddesin! tevfıkan ih.:le müddtti on 
gün uzatılmıştır. 

.L - Tohrrıin bedeli ( ~240) üçbinıki1jüz!c1 .. k liradır . 
3 - ilk teminat ( 241) ilciqüıkırktiç lirc.dtr. 
4 - Eksi ı'tmesi 21 E ılül 938 ça'ş ımbo g 'inü saat 15 

d S? Me'Vki K. lığı bin~:smd .. lci As. S ı At. Komi .gonunda 
yaprlac:aktır. 

5 - Ş:ırtnamesi her g.-:ı> komis: onda istelc.li 'ere gös 

te.rilecekdir. 
6 - fstek/ılerin belli giin ve sanfta kurnisgon buşlcan 

ltğcn«J. ti en.ret odasmda kayıtlı oldu fclaruıa dair geni s~ne 
ve ~ilcalsr mı göstermtje mechurdurlar. 

Mağaza satış arttu mosı 
Muhammen bedeli 

?-il ıhallmıt S'.)kuğı Cinsi K8pt. N M. N. Lira 

Esvak Sıramağa:ZJlar talıtani kAr- 49 135 960 

gir mağaza 
" " 61 1.3ô 1200 

N )t: Bu ın s~azaların Ustücıteki hane ayrıca tspu}a merbut 
ol p hıt .tin e. ııhtiesiod P.dir. 

DEFTERDARLIKTAN: 
Yuk"rda evsa rı ynzıh iki bap mHğıı:ıa 2- 9- 938 tuihlnden 

rnoa"e n bir 3y içlod , vı~ ppşla bedelle p.::ıar'ık suretl'e satılrı 
c ıkhr. f al'p olırn lF fl'l yüzde 7,5 temiel't akçttl11rlle birliklf' 
3-10- 938 tıı iibioe kadar DEfterdsrlıkta toplanacak krmiıı}'ODa 
muracaatıaı ı 1 - 4 

Kız Enstitüsü ve Akşam Sar; at Kapalı zarfla odun eksiltmesi 
Okulu Direktörlüğünden : Bayburt As. Sa. AL Kom. B k. lığından: 

En.sfitü kısmı 21 8-~18 den iti haren talebe krıydma 1 - B ıyburt garnizonu ihtiqacı ( 40!J000) dört gü• 
b ..ı.ş 'amıştır K •yzt 20-9- 938 salı ginüne kadar- devam b n /cil-, m Ş • o f!.ınu k Pılı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
PdFc ktir. 2 - Tahmin eJden bedel (6000) a!tı bin lira. 
KaI_, ıt g 1irı :eri Paza1tl'd. Çarşamba, Cumadır. 3 - Jlk teminat ( 450) dört güz elli lira. 

Kayıt o l m k urzu e.deı.ler ilk veya orta okul d;plo- 4 - Elcsiltme ve ihale 27 Eglul 938 salı günü s«et 
ma ıı. s ı hh .. i v:: c:ı ropo,/arı, nüfus cüzdanı, Jört adet 
/otojrcf/tı onda Bayburt As. şube.si binasıntla As. Sa. Al. Komisgo· 

Akşam kısmı ise k r>gt günleri Pazartesi, Çarşamba, nunda yapılacaktır. 
Cumada. 5 - Şartn mesi istek/il,,e lcomisgon reisfi;ince her 

K·ıgıt o!m~ k eı.rzu edmler en aşağı A ve B kursları 1 gün giist~rilecelctir. 
i 

vesikası. sih/w t V(! "şı nporlarz, nüfuz cüdanı 'f•e dört 
1 

6 - Teklif mtkliiplarının 27 Eglui 938 salı gür.Ü ıaot 
c. det fotoRr, fi 1 id11re_qe nurac.ıat etmeleri. 3 - 3 dok.uz. kadar komisgon başlccnlı jına verilmiş veya posta 

-=-- - - - - -- --~ === ile gönderilmiş olması lazımdır. Postanın ıecilcmtsi 

Lise Direktörlüğünden : 1cabu1 edilmez. 

Trabzon L• çesi için yopt111lucak olen 900 liralık 75 1 İ - istekliler belli gün ve saatta komisyon 6aşlcan· 
adet 67 lira 50 ~ urıış muvakkat teminatlı lıra ile 160 , .lığına ticaret odnsında lcogıtlı ola'alt.larına dair yeni 
liı7.lık 8 adı t I 2 iira ,, urıokkat teminatlı öğretmen kür- ' ~ene vtsilt.alarını ıöstermeğe mecburdarlar. T - 4 
süsünii11 6- 9 - 938 itırıhinden itibaren on beş gün müd-
detle eksiltm ' Lll! konulduğundan 21-9-938 çarıM mba 
g•inü sa:.t i O .Ja hükümet konağında Kültür Dire/ttör
ıüğri dairesu, J ! nıüt~şelc.kil lcomisgonca ihaleleri gupıla
cajından isteklilerin sanatkar olduk/ ırına dair be!ge fJe 

Münhal Orman memurluklar1 
1 - Münhal Orman Meıaha memurlulcları için müıtı

baka ile memur alınacaktır. 
teminat m~kıu ~ fleya makbuz farz ile birUicte agni gün ve l 

2 - Lise mezunları imtihansız, Orta nae/ct,,p mua1'' 
larile eşici mulc.aeele orm"nları fen memur muafJin/etl 
müıabalca il• alınacalc.tır. 

saattu me-zktır komisllo -ıa boş 'llurmaları. 3 - 4 

·Tarla ve çayırlık icar artırması 
3 - Taliplerin şeraiti an/amale üure Orman Baı"*4ı 

Vilayet Daimi Encümeninden : hendi.slijine muracao.tları ilan olunar. 1 - J 

. Kapah zarfla yemeni eksiltmesi 
Hu usi muhasebenin Çukurçagır köyünün Değirmen . 

dere m~ 1 l<.iinde 27 dönümlük tarla ır:e ç .Iyırlığ.nın üç 

sene tik s bık kira bedeli o 'an 213 /İl a 34 kuruş 
üz '!rinden 21 gün müdd tle arttırmaqa çılc :uılrnışltr. Erzurum Levazim Amirliği Satın AJoıl 

Mavoklcat teminatı 76 /iradı,.. 2!-9 938 tarihine Komisyonundan : 
çalan çar~ ım ba günü 5')a t 15 de ııilayei Tn.ılc.amcrıda top 
/anacak 0 !an daimi er.cümende ıh.alesi yapılacaktır, J - ( 15000) onbeşbin çift yemeni kopalı zıı.rfta ,j· 

}Eteklilerin muvakkat teminat" rile er.ctimene mu•tıc 'l tlorı. siltmege konulmuştur. 
3 - 4 2 - 1 ahmin bedeli (2ı 000) gir mi yedi hin liradır. 

=~-=-= . 3 - /ık teminat {2025) ikibin girmi6eı liradır, 

Belediye Encümeninden : 4 - Eksiltmesı 21 Eylül 538 çarıamba ,:ınü saat o 
C !ı · t · 15 · · '-'l'l t.;Ô'nürrıu·· ,·çirı r ' d . d Erzuıumdrı As. Sa. Al. Komisyonunda yapılacaktır. um u ~: .,~ zn. l.tTCl ' ı ı"ıPI P. rue nır.q a-

ı.mda (1015) lira l İ<ll1U.1 bedeli İ<.e5ific t ~ kı z:ıfer p~zar- 5 - ~a1t~amısi her gün komisyonda göıüiebilir. 
lılcla inş, ettirileceğinr1m ~1ı ':qetli istekli!erin muvakkat 6 - Tele.lif mektupları heUi tün ve saottan iir 1 

temiırnt ma Huzlarile S v lı ve Cuma gifo 'eri Enc.imene 
1 

ev__vel _ko"!ısgon Baıkunltjına 'CJerilmiı vega posta 
mu,.acaatlrın i fan o 7unU". ..1 ·- w°" gonderıfmış o/aca/c.tır. J - ' 
------------~------------------~~-=--=-~--• m Zayi şehadetname 

BPŞ wııf ! ı Ofun Kondu ilk 
okuhırııirıa ~:1'~6 yılında u!dı!'!ırtı 

şehııd ... tnamPmi k.aybdti ın. Ye· 
nlslni çıkHrsc·ığnndan eskisirıio 
bUkınO vnktut·. 

Of ze,ıız~na kövUoden 
· S.,I Hııı l tin Erulrer 

Zayi şehadetname 
322 sene~lade Fatsa rUşli· 

yeslndeo 11ldığım şehadetname· 
mi zı1yi ettim. Yenisini alaC3· 
ğımdan z ıyi Şf'bııdetnımenlo 
hUkmn olmadığını ilan eyleıim. 

Erdoğdu mahallesinden 
Ahmet Hamdi otlu 

Osman Ôzdil 

Zayi Tastikname 
93S yılı Trabzon Z"ı! oı 

Orta oku!undan aldığın tııs' ik· 
namerni z11yl ettim. YP- rı i·.ini 
abcnğıındıtn eskisini hükmü 
voktur. 

SQrmeneı io KöprOb11ş1 
Nahiyesinde Zeytin otlu 

Hasan ZtJUD 

TUCCAR TERZi 
Osman Nuri Sezmen Müessese 

Modern Terzilik 
Yeni sonatkôr - en yeni desenler •. 

Kı~lık bütün çeşit 'er: .·niz f!lmiş. modern terziliji temin fle sayın mii,terileriftlİ 
zevkı selimlerini tat u!n içi11 ticarethanemize lstanbuldcı.n gmi sanat/car celbedilmiıl 

* * • 
Ucuz fle güzel ı(qi r17ıelc için lütf~n ttşrif edini;, 8t1gan ve 8aglar11 ma/ısdl 

şık fJr. A"· b.ı ı kuma~ların en geni dtsenlerini lütfen ıörü11üz. 

H lb• i )1 • • . Ba,qanlara mantolar, ispor manto/er. parJı1' QZlr e ıse çeş, L enmız. şrı71b:ı çocuk mantoları. yojmu,./ıı/cları '1e /cO 
Baylara pardesüler, palto ve lcostümler, gağmurlulclar. Çocuklar için 

elbise, goğmurlulc; p .,/to, pardesü fle lcumoşlur. 

M • ı · k En son moda Trtşlcot pardesülerimi~ sayın mülferil•rit11l~ 
evsım 1 ucuı: /ic.tlarla lemin edilmiştir. lütfen törünüz, tecrübe eJ;,,if 

Kunduracılar caddesi - NO. 23 - 25 

6 


