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Sergi 
VE Lisemizin Temeli Hamidtye 

• • 
gemımız 

1 Kız orta oku.unun 
veda müsameresi 

kodınlaramız 
Akşam Kıa Sanat Mektebi ve Enstit11ıt1-

nıııı sergilerinde reİak V!ı şekiUerln 
Vucuda getirdiği sanat dekoru, 
kadınlarımızın ytıkııek ztıki\ ve 

kabillyetler!DID. Jfadeıd•lr. 

Sayın Tahsin Uzerin elile atıdı . /s lunderige 16 ( A.A.) 
Burad k i Türle k o 1onisi 

H amidige gemisi kumandan 
ve zabıtam şeref !erine bir 
suoare verm;ş'er ve banda 
hiilcumet trkanı ile konsa 
lo•lar hazır bu unmrışlardır. 

K ız > ta ok !unun bu yıl me
zun! rı t raf d n h z r-

Y•111:an : S . 8. 

Modern Trabzon Llsuloio 
temelatma töreni Perşembe 
günü saat 11 de binlerce balkın 
iştlrakile yapıldı. Saat ondan 
itibarea halk. Lise sabasına akın 
etmeQ'e başlamış, çok geçmeden 
koca saba temaman dolmuştu. 
Biraz sonra Sayıo Tahsin Uzer, 
Valimiz, MOfettişllk, Vilayet, 
Belediye erkanı gelmf şlerdi. 
toren, Knıtıır Mllşaviri Reşit 
Tarakçıotluouo nutkuyi9 baş . 

ladı. Reşit Tarıkçıoğlu Pn çok 

genclite bitap eden nutkuuda ' hitap eden s do samimi ve ç >k 
dDn1e bugUnUn maarif telAkkl- mütevaıiftne ır delerile bir bl
lerini çok ğllzel tebııruz ettir- taba söyledil~r. Sı l{ st'~ ıt lkış
mişlerdlr lanan Sııym Tilh in Uzor, soz 

T Ork kadı•ınııa tarlbi es 
tetik yapııındıtkl harıkul

lde ıınzelllk n bu gQzeHltt 
aaıuşlıyaa ince Ta ba11a1 ru
haıadıkl 11alet1 ; ıoyumuza 
lllabıus ıaüıteeaa bir huauslyet 
•rıeder. Fak.at kadınlarımız 

bbu mQmtazlyeUal ancak ıradan 

Bundan sonra Valimiz Bay lerini bltirdlkten sonra Atatürk 
Sezai Uzay Cumhuriyet bUkO· adı , andederck koufe!alı mala 
metinin memlekette yaptı~ı ve lle temele harı;lar atıldı 
yapmakta olduğu bQyQk Jşlerl Kurb:ınl~r k stıerek törene 
tebılroz ettlrea nutkunu söyle- son verHdi. M roslme iştirak 
mişllr. edeuı re limon t lor ikram e-

Burada bulunmakd'J olan 
lran Başvekilide H am 'diye 
g«misfoi z.igaret e.tmiı '[ıe 

merasim le karşılanmıştır. şapKadao, me , k 
Ea son Üç. Um MOfett!şi- dlldi. Meruim dönUşQode 

İspanyada 
def teri f' k dar h r 

tıytlk bir uman fn11l111 ieÇ· 
tik.ten ıoarı Cumhurlyetla ışığı 

miz Sayın Tıbıia Uzer kendi- büt ün yUılerde neşe ve se\'ioç 
lerloe has içten gelen Te içe parı tılnrı okunuyordu. 

p ze v. z fe i l d . 
P rdo çı ı. m r 's· 

altında pulıttı. 
Cumhuriyet HOk1lmetlmb 

rrırk kadınının kıblllyetinl kör· 
•ten geri ve ıırırlı v11ıtalırı 
birden 1erlntlen ıO~Dp atarak 
l'erlerioe medeni lcıpların istil-
1111 eltili mQe1se1eleri kurdu . 

Mabltla içtimai prtları tl· 
.. rlıuıe nı11a Wr rol oynaya
Ctk., ve ılle hayıtımıada ileri 
'81a1ıtları kıymet Hrecek uo
•urıar yelltUrecek ve bu yetl-
f:'•k elamanlarla yeni nesil. 

re lnkıllp rubııau afllayarak 
OQları yurt 'fe yuva seyg;ıi 
lçiade bQyQtecek sosyal tefek· 
kaııeria ba9ıada naat eustitn 
'• mektepleri gelir. 

Bu maU.tla HQkftmetlmlz 
!Urdun mubtelll 1erlerlada 
Akşum Kız Sınat ,,. mektep

ltrı açmış Eaıtlto..ler tesiı et-
:lttlr. Ve nitekim TOrklyenin 
•rl anla1111ara a1makta en ön 

Antakyada vaziyet 
Cebren hükumete girmek isterken 

jandarmalar ateş etmişler .. 
A.,takge 15 ( A. A . ) -
Şoför muavini Osmanın 

öldii,ülmesi üze!in• bir ta
uı/ttın cinagttin işlendi;; 
111•/ı•llede talı11rrigat gapı· 

lırlcen tlii•r taraf tanda itti 
lıadı vatanı fle usbe ce
migetleriltin tdehaııları tev· 

ki/ edilmiılr:rdır. Bunu11 ü 
zuinc usbrci er hük.U.mr:t 
dairtıine t iderek CPbren 
içeri girmek istem:ş 'udir. 
UsbecUer hu lıarelcete te-

ıebbüs ederle1 le.en yanlarına 
beynelmilel komiıgon heget 
ve azalarınıda almışlardı. 

Hilcfımtt daitesi önüne 
galindıji zaman usbeciler 
önleri11a ,oculcları v e kadın
l11rı geçirerek cebren b 'naya 
tirmelc. İtfemişlttrdir. Vozi 
yet tn aldı jı bu şekil ltarşı -
sınd ı d <iude bu 1nrM'l j " 
d '-'rm 'd a · • l ş et '1 k m clırı-
riqFtincle kaldık '•ırmdan iki 
lcodırı 'Ve bir çocuk yara 
lanmıştır. 

Atatürkle 
İngiliz krala 

İngiliz gemilerini 
bombardıman ! 

Valansiga 16 ( A. A. )-
arasında Limanın J r'inkü hombar 

A nkara l 6 { A A . ) - dımanı esnasrnda Tersten 
/Tıgiltere kralının doğumıı v e Bif aru i sim li iki lngi

münasebetigle Atatürk ile liz fJaparuna isabetlu vaki 
kral }orj arasında tebrik olmaı ve bunlardan birinci
ve tt-şekkür tılgraf ları teati sindt1 yangınlar çdcmış isede 
edılmiştir. söndürü müıtür. 

Bombardımanda Sabiha Gökçen 
F rans,z vapuru Atin ada 

b a t t 1 
• • 1 lstanbul 16 ( A A ) -

Valans;ya 16 (AA ) - T(Jygauci Sı.biha Gö kçen 
D inkü toggare bombar~ B lk t - .. .. k _ 

1 

a an 1T ıu. 11 yap~ uzr11 
dtmanı c.mosznda bo 7Ib..ı. ;. t 7 20 d t .1 . ıaa , e uyareJl e 
-~u.bet etmış o lan Fr1111sız y; ·ı k ·· d h k t t · 
B ndralı Karbea r adlı v a- tşı O.J en arc e 'nlŞ 

ve saat 11,25 de Aiincıya 
purda yanarak batmı,t. r. 

tik Al mar~lle başı, dı B ~ hıngıç, 
Kız orta oku'n m r 1 e eoııa 
erdi. 

Dl ek tör bıı A ut lı Gü el; 
vazlf si ıi y p ı. i l rın ta. 
şıd ğı h k ı gu rıı~ içi de öz" 
b şJed ı T lnb.,l ı i ın bütün 
k'lbilfyetlerint>, busu iy tlerine 
auf uz et ni~ t crUh li, ol ua bir 
öğret 'llen dıHnde kızlı:ırımı7: 

b11k mıda ço · d it rli <:öıler 
dinledık. 

Dir"'ktör; oku u kurulu-
şutld D bu Ü 0 k dar ö:sterdiğl 
inkiş fı nal t rk n " U >6 yılında 
15 talebe fle t dri t bnş yan 
oırnlumı z g ç n yıl 2 3. bu yıl 
297 talebeye ~ uva oldu. Bu 
ders yıhod ı 60 mezun ve iyo
rıız. Bu netice h pi iz lrın irll· 
ırnra değer dereced dir. ,, 

" Oç yıllık ~orucu bir ça
lış a il y tişd rip buglln Heri 
TOrk c • iy .i ı ım z 60 c:·~ Jer alan vilayetlerinden 

• 
r olq Trabsoıaaaas da bu 
Olayıp UJfUD Olaıal;. Akşatn 

l!t ıı Sanat mektebi Ye Enstittısa. 

===========================---....-=-== 'Oarrnı,tır. bilgili 1 i.lrk kızı ı alrıcaktarı 

ATATÜRK 
talı ediidL 

Bu mneaeeıelerln çevrem!z Saverona yatında 
~dınlarıoıo lçllmal hllyatı nze. Başvekı'li kabul 

Sabiha Gökçen Atinada 
büyük tezahurotla karş ı landı 

Biilcr'-ş •a Arn dan olı- VKr.ife P d k rd l rln-
ns n ha/1erler hu mr.mltlcel - ı den ıısl i k yııc khırına, 
l b yurt işl rl d ' o 1 la ~ l hl· 
er mat uatının g nç tauga- d 

1 
k f 

1 
k 

• . za a c ı:o;a mu o ı.:ca 
recı hakkında çok takdırar..e lıtrına k ni bu u uyoruz. Bu 

•&qde yaptığı ıos1aJ. aşı daha 
:~dldeo mQıbet rıetlceler JB· e t t İ 1 e r 
bir lll ştır. Mek.teblef1Dde büyQk J 

neşriyatta hulunduklarını kıınaııll nmız t c be ve ınn..,a-
bildirmektedir. hedeleri'Dize istinat c.diyor. 

Atincı 17 { A .A )- Ta.uya. f Bütün :'unc:n g-.Azeteltri 
r f.ci Sa'>iho Gölcç'!n şerefine bu müru:se.bet le Turk E len 

otı_ itlaa He hazırladıkları ıer- stonhul 17 ( A. A. ) -
•"Wrinl alaka ll• takip ettik Atatüfk dıin Saveroruı 
~ı. ttne lle oakışlanan esPr· ,atınJe B11111ekil C•ltil Ba-

burtJda dün ziqo/c.tler ve
rilntiı ve miitaaddit le.aba/ 
r~siml~ri gop lmıılıE. 1' rlQ ıablplerlula yarıald yuva-

G l'&Qı da saadet va babtlJarlıkJa •or ile D•l.ilige, Hcıriei!le S h 
~9Ctklertnı 11npbe etmiyoruz. "• Malige Velcillerini lcahrıl Orl ne İr 

ten bu mektepler He kadın dmi~ür. 
!•Uetıren ve bedffi dalma felaketi : 
aı:'• dotru,, 1aıomet gaye- Kamutayda 
il 1 kovalayan mne11e1elerdlr. Çinde 500,000 kjşi 
._tı lanat yuvaları yemek pişir- Ankara 17 ( A. A ) 
ca~· çamaıır yık.ama, biçme ve Kamufag hug·ünkü toplan· mesleksiz kaim ş ! 
,
1 

ille llh.. gıbi ev kadınüöa 
~erıı olan bllfllerlt kadınları tısında devlet serm<ıgesile Pek in 17 ( A A . ) -
~ aı ideal llOIJal ha7atımız lçla lcurulan iktisadi teşelckülle- Sarı nıhrin su ları Segıo 
l•'c.tl faydılı birer uzuy haline rin müralcabası mülumdis 'lH ile Tai1enn arasında arılan 

rıaettedlrler. /' • r 

•ıı 'Vakıa TOrk kadını tarihte rrıimarlılc. lcnnun fagıhalarının 400 metrelik bir gedik. t en 
~ l'tlkıek mefkllere çıkmıt ikinci müzakeresini yaparak alcmalcta vt etrafı isti'ô. 
b~ıının yanı başında mUmlaı kabul tlmiılir. dmtkte dev~m edigor. Şim 
t,~ l•hıılyet olarak yır almıştır. ı------------ı 
t.:· at lllltHat idaresini kuşııtau Jiye k adar 500 binden f o6la 
~. DÜŞÜNCELDR 
bQ~up ve eerlll.k maotalitesi · insrın mesk ensiz kalmıştır. 
''lıl il kör ve batıl ltikatluı Ayıptır ! Talcribe.n 16 A-iiomttre ge bir andırarak kadmı, esir ve 
" Ucube hallne ıetlrdi. Peçe. nişliğindı bir su k if ll'si Ho -°tQ':' ve k8fes ıçine tık.alan B~ledlye, psrk ın üst kıs- nan ov11sından gegane istika 
teeı kadını zorla tabiat uaa mıoı kiraya verıniyerek kına- metinde ilerlemelc.tetlir. 

ilden bile mahrum edildi. pelerle doldurdu, parıısız herkes 
Ilı Cumhuriyet r~jt mlmlz ka· istifade etsin diye... J apon lcıta J tı $U baskı· t.t• btıtuo baklarıoı iade ede- Yıılnız bu knrr. ı ı. o r tasın· nına uğragan mıtakalardan 
~ve bllhrıs111 onu erkek ar- dilki boşluk, geceye, mahsus ,elcilmektıdir. 
-., .. Şlle bak 'fe şerefte mosa- olmak Qzere 8 3Z ça l dı tmuk için S: geçirdi. Ve nitekim çok ç· J 
01-Q denllebllec~k bir saman talıbine v~lldl. Bundan maksat, ın - apon 
~\ Oo HDede bu mQıteıu. yine puımz olarak kınE>pelerde Henlc.eo 16 ( A. A. ) 
ber Uiyet rubunda menkuz ,eev. oturanların musiki ibtlyr.çlımn1n 
'tq laJeslode bQyQlc bir nn- temini idi. Halbuki bbe hıı ber Rt$mf bir tebliğ Çinli-

r h11Uoe yOkleldl. verlkllQ'loe göre bu gazel dQ- ferin Sigonsigankoyrı istir-
'' 8Ugt 'ftt kablllyetial renk 9Qo0fl belediyenin çok zararına 
l'tL..h1 kıuerlıin kalıbına dOke Jat ettilclerini bildirme/dl· , oluyor: Sız faaliyeti 11rasıoda 
lf"4 lrıc! zek4 ve ruhlarının kanıpelerio, aaıtçlann QstUne dir, 
-\(~ erıaı blbalr.luo izhar eden 
t

111 
llıl Kız Ssnat mektebi ve çıkmak, kaaapeleri; ağ ıç1arı, 

hlı.~ talebelerloln gelecek çiçekleri kırmak gibi hareketler 
)•tat d:ıha bQyQk batarılar füpbesiz ayıbın daha çok ut )· 
şehrtlllalanoı temenni ederiz. sindedir ı 
liıleL llılıln Aktsm Kız Sanat 
ra,~tebt ve EostltDıDnQn Do Hal, böyle devam ederse 
te1at8'teı gezdltlmlz ıergllerlnll belediye, kanepeleri ve hatbt 
tlrcııaı'e •eklllerla vucadı ıe· ııahneyl kaldırmak yoluııu tu 
htııerı ınottfler dekoru, manevi tacak ve şQpbesiz ba hareke. 
Mi ttı'%tollılemış ruhumuzda tinde de bak kızaaacaktır •. 

UJIDdJrmlftll r YENIYOL 
" p, 

Mehtap • • 
gezısı 

He:llcevinin tertip ettiği 
mehtap ıeıisi bu. t1lcşam 
gapılacalctzr. 

Ba gezi için bi, çok mo· 
tor 'De çaparltı' lıazırlan

mııtı1. Baıııigt! bütün /aal/ı 

f/Qflıllidlr, 

dost 'uğu f'lun c lıemmigt tinden 
bahsetme/ete ve S abiha Gölc
çtmin şnhsznda Türle lıao;ı 
lc.u'Vvetleri mümessillerini 
se f dm.lam" lct.Jz r lcr. 

İspanyadaki " Kızlar: ;z h r i~de bil-
h ssa iç~iınui yardım işlerinde 

S abih& Gökçen bu ıoha/, 
selanije harele.ti etmiştir. 

Orada kısa bir lt.t,a klı:.uftan 
soonra Belgrada gidecek ve 
bu akşam a~ıguıdda bulu
nacaktı,, 

son vaziyet 
ve Fransa . 

Pariı 16 ( A. A . ) 
Gaz~teler lsp ngrı lim an

larının tornhardımonı 'Oe 

i spanyadaki son vazi9tt 
ile şiddeile alakadar olmakta 
ve hükumetin hare~ ete geç. 
mesini istemektedirler. 

===:c--====:-==--======ıx"'""""===== 
Balka n işleri ve Bulgarlar : --

numune ol cıık der c do yok.
sek bir h ssaslyet tn.ı akd ı
dırlar. Okulumuzda yeni t şek
kUl ede l 180 azalı Kızıl y U• 

rutm; bu yıl mil t ç r da lıı· 

na ıso Ur.ı hare ıı.-ı r bir 
ok dıırd.ı Kııılay , merkezine 
yollamışl rdır. bahs ttiğ\m hnS'· 
seslyc;te bu u c lı blr mı .. l 
o ar k goale ebi iri ,, 

D.r •törllo nut u uzun ve 
çok kıymet i görilşle. le d"lluydu. 
Aynen zabtına imkan bul ma-

Ba l kan posta telgraf konferansı dık. e QSOD mubal p bu amayınca 
kendi kendine rnırıldııomG~ ı 

TOrkiye, Yunaoistan, Yu ilk v .:ı en b llyük ıcraa:ı bu dev- itiy t edinmişleıin et a ımız:la 
gosla vyu te fü.Hııaavdııo mn l9tler arnsıodr:ıki p J)ltu ncret- bolca bulunuşu işilmunlze bile 
r ekkPp olan Rıılkcın Antantının iPrlni indirmek olmuş~ur. Bu maili oluyordu. Bu m ötürü 
gayesi, yal,:ııı harp sonrası bu TenezzUIQn posta mubabere 

1 

buk.ııdarla iktifa ediyo t zuz. 
dutlarının muh fazasmı temla işlerini çoğalttığı ve ekonomik Nut u mUte k·p talebed n 
etmek eleği, bu devletler ora beraberliği k uvve t1e dl d ğl bnynn Vnbi ıa o unu 
sında ekonomik mUnr.sebetler malı1mdur. und n so,mı b y P rrnmn 
yaratmak ve buolarıu lnkişııfına Pı.Jst11 ücretleıioi mntekll· berrak s si i; R ş , K d iye. 
çalışmaktır. bilen indiren hu konf •ransı n nin b dit d osl .. rı ı ı~I aık. 

G ·ç"n ayın 25 inde Atı , d b şka bir g .yesi d v .. rd ır ; tt- 1 Perra 1 \ h d vu ı an; mU-
Bt lkan ~'O Koçak Anlımt dev tilı:ıds d .ıli devlol'erln mcrırıı- 1 s ne e ın ı · kulbll h :.i de bi.tl 
letierl mü·1w-s..,il!erloin post11 atle.inl mOdafaa etmt:k ! . 1 ik\ l t 1 venhenkli 
telgrnf koureransı toplanmıştı Bu lu:bil iş lerde bir zamırn- dol şdırı} r, iztiih 
Bu kouferarıs devlet mUrıakolı'H !ar Bulgari'iltan ön snrta gd- bi.lnollıcı hu ~ı 
mm~ mua i ni Nil{o'cıpulos tara mek.te idL lLttu bir ıırui ık Sır- 1 Kö} \ d g u~ u 
fmdan kuş d edi'dl Mur hht.s· bi staı la böyle bir posta anı ş. ve bir ytılanıo s > ..ı 
ları krrı l ve Elen u ı leli cııımınıı m sı meydana girmiş bulunu- c ın a takip et Ik 
sı Ja•nlıy ırı nazır ıuuıt\.f ı HnJ. yordu. Bu dnn nınads hullla Atatürk 3 il 
knn ve Ku.,:Uk Antuı t d \l t rt~tarı.a Sı b lst .. n umsındakl d p· bü) ük httat ı . b 
leri tir sındııkl po.ta i ttibadınırı lomatik muhnbPr tb bııl11 .rca 
bütün meseleler ıı lkkrnd k tle sı. !); ı ,, t ku lıı •im liıl d 
umumi görQş bar bı:>rliJinde:ı k11 bu1 edilıni,.ti l· l.at t ugUn 
doğduğunu \'A bu illilıadın hRlka yurdumu:rn bir k rd du • 
d, ha fuydah bir hizmet b bş de duğunu \ e ko 11şulı rlyle müs n 1 
bilmek g ıyeslylo meydıına gel blr duruma nıal1k lmrık için 
diğini ve bu iki gurupa dahil datı:ı müsait ıamqrılımn hul l· 
devletler arasıodakl mUoıısebd· lllnll b('kiediğiot gorUyoruz. . d Jflı dık. 
Ierl lukvlyeye yardım edecfğinl Var'd görüamemeslae rıtğ· 1 Ok ulun kıym l ı ı 1 tJ üı U 
söylemiştir. Maltlaı oıduğu oze. men blz o mesut guano d:ıhn vo sauatkflr o.,,r tm n b y n 
re po.;;tu ıtUb:ıdı 19 !6 senesinde ziyade g cikmlycceğl Oıuidirıl S nı m S f ci c r t ı 
ltıe.:-~Us etıniş ve ılk toplantı · beslemekte) iz. t eddr, kızı nınız h t 10 un J 

ııuı BQkrefll JIPllUfll. llUbıdul Y•ND ; Mlball MaearQf mu,etftklf•tl~l flJJoı:Jı ... 



1B .t/t1zlran 938 

lskenderun şehri Türkleşmekten 
nasıl kurtuldu? 

Terfi eden öğretmenlerini iz 
Eakl 938 EJlOlQade 

Adı Ôdevl _Ay_!ıl!_ Alacalı •zbk 
ı Maıtafa ôzatalaJ Yomra merkez okulu Otretmeal 1600 1750 

25 Mayıs 1938 tarihli An- lfsad etmflktl Yalıom propagan 2 Ali Ergin Vakhkeblr lıkenderll kOyQ Ot. 1600 1760 
t kJıda çık.an •El - A"uba.. dalarm tealrl altmda ve bu teh- 3 şaıtye Akma• Of merkes okulu oıretmeal 2200 2500 

zete&lcden : dltçl ve bozuk bna içinde 4 K&dılye Koper Oı:al pap okulu 1600 1750 
Aylardıtnberl lıkeaderunda Tnrkler, bol bol pare da atı 6 GOlıQm Bllı• , , , 1750 2000 

vuk.uı gelen ve blr kab.ramaoıa JOrlardı bununla halkı ve ba· 6 Sllleym1,n BerkOz tık.ender pap okulu 1750 2000 
t. l nesine s bep olan hadiseler· busuı reisleri ve imanı zajıf 7 M. Salih GDrıeı Cumhuriyet , 8000 3600 
d 11 ıoora burad ki Arıp hare- olanları kanduıoak istiyorlardı· 8 Zehra GQzelartla Yealokul Oğretmenl 200() 2200 
keti iı:ldetll bir darbeJe maruz T4kl onlar halkı arkalumdın G H. N11ıf llaJır 2000 2200 
kaldı. Ar. kalsm bu şehir, )'e· ıDrQkleslnler. Bu yolda Tnrlder 10 Nemlkı ôı:aytur , • 1600 1750 
dltl eU.n darbeler altında yok yQıblnlerce 1'rı 11rtettllu. llk ıı M Sıtkı Akdoğan Boztepe okulu BaşoQ. SOCO USOO 
o!ıcuktı. Bu darbeıler: baJAskar tescil gDaOnde flU ablt oldu ki: 12 lbJahlm SevUk Ofretmenl 2000 2200 
ve v t nperver bir harekete teodlılol TQrk olarak k•JdeUI 13 Saim Gürkan , • , 1600 J7SO 
karşı motevecclhtlr. ve onlara ren lıkenderuul&lar yOzde 80 l 1• Ziya ôıkayaak Kaledlbl okulu B.1101. 1600 17~0 
karşı koyacak sıtbm lm1nlı bulayorda. Bu tehlike karşısın 15 Salih Erşen Kaledlbi okula oıretmeol 1600 1750 
ve tamiz akideli klmsele• mah· da Aotakyadııkl arıp gençleri 16 Orhan Kaya Orbay Damlupıuar okulu BışGt. 1750 2000 
d ttur· harekete ıeldller. Ye lıkende- 17 Beblce Dilmaa , , otret•en 1750 2000 

Bu elim tecıvQz, mlılet o- runa kırk kadar usbe gt'!lıcl 18 Zeki Erit Tevfik be1 okulu BatOt. 1600 1750 
zırlode, yeis veren bir tesir göudenlller. Gaye. Araplar Qze· 19 Nimet GnrbıJ Ha'*11ıaı • Ot. 17~ 2000 
gltsterdt. Kuvveti zayıfladı ve rlndeld Tflrk tnyikloi kaldır- 20 Hayri lşiaak Maçka merkes oku'u Ot. 17IO 2000 

21 MemaQae Atıoy SQrmeae ••rteı Oj'. 17.50 2000 nefsine ltlmadı kalmadı. BOylece aak ve tıklrlerl kıplıyan yalancı 
22 

Haştm znıalolhı , , 1750 2000 

Evraki matbua 
temdidi 
Vilayet Daimi Enci-

meninden: . 
Hu&aıl .ma/ı11se/Je tlairesl 

için t•I edilıcelc 46 lcalt1m 
••r•lci mathanın mrzlıam
men betleli •la11 1259 lir• 
90 karaı Ü%etintl.en eluiltme 
müdd.ti on gün temdit " 
fiilmifllr. Muoalc/c11t tenıinolı 
9.S Ütw .SO lcrıraıt•r. 2.S 6 938 
t.rilıin• pıtan cumartesi 
günü a11t 11 tle viltiget 
11Mkamı11tla topla11acalc olan 
tl.l11tl •11cütnende ihalesi ı•· 
tJılaulctır. lıtılclile1i11 m11· 
••lcluıt uminat!.rl•l• ••eli

Tllrklerln propııındaları kolaJ· proJ>leand•J• kaıp ıelmek, ba- 28 LOtfD Mutmaa Anki# okula BaıöJ· 3200 2600 

l•th •• mllleUn mahtelU bıb.. tiki _,.u millete •ııllıtmat H Halit Atdoaa• • Mahnb • ııt- 17SO :ıoııo Na·. betçı· 
kıları ıra11Da afnlık Klrdlll kil. 8~1- ıeaç1 le!!.,1 ~lk b ı1ra~a 25 Sadik KaJb•D , , , öl· 2200 2500 
gibi, şe7hle.r, •lalardan lmuı karquur, h taU'lllJ •&"•• •un.o l6 rarut Demirel ot Kadıhor okulu Baıöt V. 1600 1750 h 
z171f ve vataa .. Yglıl mtıfku4 lar, mllllfet aleflal C!lalaadar· 27 )(uıtafa Yoldat Of Çalak k.OyQ okulu 01. 1800 1760 ecza aı:ıe 

...... 11t11r•callt1rı. 

olınlar bu propmganclayı klpal- dılar, hama•t ruhunu ılevlen- 28 Etem Rubl Acuoer Of h1aa kOJtl ok•lll ()1. 1750 2000 
dalar. lıtenderaadakl TQrk ha· dlıdller Ye bllb ecdld1Dı Ya 29 • TaJJar Lerml Akpabat Fevzi pap Of. 17SO 2000 HALK 
reketl Artp kavmı.tn aleyhlae •Ullbal habrlatbbr. BôJlecP 80 Yakup akpıoır Vakflublı merkez ok.ulu baıot. 17!'0 ~ 
ve onun dQşQnQfOae ve lmaaına TQrklerln teııbQrıtJna mıadll 31 Aslan SOrmeo Vakfıkebir Şalpa11n okulu Gt. 1600 1'760 Eczanesidir 
kartı olmakla benber, Anp bir tesabOratla mukabtılede -u- - _....., _____ --:---------:-----:----::---:-------~~-----~---
şuuru; bu zehirli ltllfatcı ban lunmut oluyorlardL Mlllet ilk Belediye meydanının parke Saydiye resmi artırması 
dablllade ve batıl iddialar -ara- ıebanlutu•u baratarek ea•lu· DEFTERD· "RUKT' AN •• 
sıada kuvvetlendi ve Oalan da Ye lolndekl benlik ve JÜ~ e k 5 İ 1 t m e İ 1 Q n I H I"\ 

kıymetten dQşQnlD. TeaoUden 1ekllk teadlnl gOsterdi, donmuı Tre6•on llerlr.n lca6••l• V •le/iledir, Ai~•i•t, Sdr11Nu 
evvelki baftlda milletin Juımı kın canlandı Ye babılannm,. Trabzon Belediye Riyasetinden : w of '-"l•ıı ••lılllmı.;111••tll,•rallli ilci HB•lilc '""•li 
azam' b07Dk tezıhunttı Aaa- caatl içinde upnchlar. ı - Bıletlige önündelci meydan. parlcege tah•il •4il•· muA.m,.... olea 6942 lba il.ile 1 luıdrea 918 luilain'•" 
do odan ıelea TDrk kalllelerlne Buaun Qserlae bu atin ce ... tı"r •• 'ıin milctarını oe malıtıli1 abamın vahidi fiat- 31 940 ı. .,,.. .. _.. "ld -ıı 6 

tll lllllet detljtl. Ztlfetle Jlflm~JI " ll I lllO!Jll " "AIM 1 Hll~li Mdru 9J8 
mukavemet et ar. reddettl Tartlerln propapadan l•rını w ıılclini göstıren eurai, b•r ıf ıın Beletl/.g•de l>ild tlcn lli6aru 15 fili nuitl*tl. llliisaıeage kanal,,.,,.,. 
rek ~~:~k h!:::.:~ç~::~,:: alefblıle harekete geçerek kud 6e'el ıörülıbilir. Keıif milcdarı 909. lira 23 Au•uş'ar. lhal•ıl 21 lauit•• 9J8 ~•rihiu lllİIMfli/ Nlı ,_,.11 
idare eden rical; Tart hDcu llrellıl, •llllyetlal, mOdıfıa 2 - Münakasa, oçılc elcsilime saretile 21-6 9J8 ~alı ıaat 16 ela g•pıloe11/ıtır, Şa1t•a-gl 16,,.. l.t•ı•nla 
muna k rşı elleri balh kalmıı etmlJe Vf kendlıln• karp JI· ıdnii ıet1t 15 de Be'etlige Daimi Encümı11indı gopıl•calctır. her gin oaritlat idar .. 111• nı•r•c~« e6re/c 1öıe6illrZ.r. 
lardı ve taa1ltten kurtulam11or- palaa bUelere mu'llbeleye NI· 3 - M11valckat teminat: 681 liradır. /Lt&•m• tali11 olalar ,,,,,,,.,,,,,..,. kalla ıü• 1..S 
lardı. Çonka bQtua Suıcak da- ladı. Tacil başla1ıaca atUcotle 4 - Toliplerin, Bıledige Fen müdürliiğiindın wı• la •l•n 520 lir• 65 hrrı,. ,._, te•lıMt ,,.,.,,,, " 
hlllnde TDrk hareketini darda- aefsl lstenderundı 17 Tart Nt1fı• teılcil•tından alınmıı olap p11rlce inıa11tını g•ptılc- 81cpı11111 laalllll •rf il• te/cll/ ..,..,,. lwOI ••fı lir 
racat mlktıırda maddi ku"11te YI torlanleıı 12 kiti km.. lıuın• ieir •lıligeti ftmnigı veıilurtannı 16~ .. a-lui ıipiırci wJ fprliM ~-~ .... '-" 
malik detildlrler. ICll Ntla· "1dL Bunlar, buaoa. blJuet- Itır. 4- f. .,.,_ '-1* ~ .., ll '" ,.,,,._ ,,,._il/ 
d•ll •ıııan. AntakıDld ı.lk· ~-•• ~~~,.--~~1..1;;,;;;;;.; __ eAft.n.~~~.'-!""--t-•l~lı'b·n-e~~~~~"".""""ll..,, 6""'.., ıs.*•'-'~,,,,,., •••ı.•ılildl io· 
evi fUbell kırk bdaf <*>laoMle •ııı ..._.. -~wuu•7ı ~- mi G t.a rf "/ı'.a- 1. 

Türkleri doldurarak lskenderunı lıt11orlar. itte. Uıoo, Arap Alemi Vilayet Daimi Encllmenioden : ııoıuı ..,... • • ' ..,. •ıuw. 4 .... 4 
gönderdL Maksat, propıgandııda tarlblode borle mOblm bir rol Troiıon - Akçabet ıo'•n•n .9X 400 inci lcilometr•· KöprQ inpat ekaiJtmeai . ;ıı, 

1 

bulunmak ve Araplar Dserlode 01aımıı 'e Artp Sancıtı•• lci fı i · 1.. • il Vill t D • " c-__ .... • d 
t zyik Japmaktı AJDI llDllada muvaffaklyet tazandardıtı ılbi sintlelci Ser• köprüsünün i . ,.,. ,,.,. , ... ,,, ,,,, • .,,,. ye aımı ı:.uçumenm - : 
c bel kOJl rlndekl TQr\leıden saacat Arıplannı da Ttlrklere •• 10111 inı•ıı 1170 lira !H hr•ılalr. iı"-li lc•ıfi üs•· T,all•o11 - V.JcfılıCilr •lül .1olruuua 16X 1SO lrıcl 
de mahtm blr kıamı ıeWier Ye pllp blr me•kle oakanaıya mu rl11tı.11 20 1a11 mü,tldl• aıılc elailt•qe lc•nl_,,.,. lıilo,,..tr•d•a .S59$ lir• .U Jcan., •ıl.ll Jc.,ifli Alıutlıı 
tescil merkezlerlMe btlJlk t• ftffat olmuıtar. Jll9r Terkler Mrroelluıt temi••tı 132 lir• 82 lar•ıt•r. 22-6-138 /clp,,Jıl üt,..ı, .,,1ı Jcil1t,,..,.1ıoıuıı-1trır, 22-6..-931 
Z bDrler faperak Arıplm kOr• İÜHde?Ulldatl &lfallJarulda lllrfmJI• fGfGft f•rfalfl6• fdnj MU 15 tJc t1il•J•I IU/r.a• farfalfllHı f0flii ,.., 1$. w/tffef ~lflf MCif01et1I .. iM1'ıl 
kutmık ve tehdit haYası yarat- munffak oJalardı. bOtllD livada mındtı teple1111c11lc ölu ti.imi ne•..,.. ilıol•sl 11•pıl•· ppıleaılııır. B. lf• •il proje, lc.,J/ .,. Jiiır ftl,aJc N•/m 
mak lıtedller. Arap milleti, bu Arap mlllellnla aanevl1ata kin- calcıır. Keıif eenılcile 111rl11•m•ıl11l ıır .. lc iıt•ı••l•ria Miiliıirltt::• ıöril•illlr. Ehllt111eı• lfr#ceiluJa 416 
yapı an tesahQrata '81'fl lolnden latak, hepıl TGrkleteoek •• /a•r fdn Mİ•f ••ci111en luılentlu w t•Up ellıaların -- lire '6 llflalc ,,.,,,,,...., te.W.st w ticırıt wlaı W• 

bir neftet du7du. Bu tnabGnt Arap am•ru mahlY JOl .. u ta- v•lcluıl ı..ı1111t ,,..Airıa wı• ha/ca 111eldııplarile ...ı. dlcaı •• M/M ,,,,..,,,.,.,..,. alecdlıuı ılallgd onlı.. 
nnun bllJıtma ka1'fl bir ıulklld tacak, ali Sulye aOblm ,,.... ınar•et1•tlerı. 4 - 4 lar91• ıtıJı.r• ı••ılı w,ıı. .... ,,..., lllflrıtc•etları. f. 4 
111 ve mabat oau u1ıflatant mlkdarda Tlrkl....,.kU. . , , 

~P;.;.a..;;;.rk,;;;,ı~n-u-· s-t-k-ıs_m_ı_n._d_a...------ Allt~ı:~~ 
1

sin't!eri 
boş saha kiraya verilecek Trabzon inhisarlar 

Beletliye Encnmeninden : BapnndnrlOA'flnden : 
Beledige 6alı,e•l11ia lclroga ••rllmigen fd lcrımıaın Etil ııoıfıaı dabll olmeyan 

oıto.ırulıılcl boı ıelıa g•• m•114Hhtll• ıa• ı•ldı,.lmalı alkol metlllk, problllk ve ıalre 
üure ı'fl! •g i~in ıeceli/c olarak aıtır... il• icara ılbl alkOUttrlo ılpırlşlnden ev· 

r r Yel lnhlaarlar ldarealodea m• 
otriltcelctir. ıuolyet lıllhal edllmeal lfnm-

/stelclllt1rl11 malaammen ietlel ıl•erintl~n 3" lir• 12 ıeldlll altkıclarlano mıJQma 
/c,,rrışlalc t•mlutı maNlrlcatıı ,,../cbuzlaıile biıli/d• artır- olmak a1ere llAn oıu·uur. 3-3 
narı 1 n icfa ••l.uti 24 6 9J8 c•r11İı f'İtıÜ saat 15 Je 
e1 cümc ne • '"""'arı 114,. olarıar. 2 - 4 Satlık hane 

istinat d varı yaptırılacak Yeclcu nal zir mıtl)alleslrıdH 
kuvu R >k 41:ıd kl 23 mC'lr1lk.e v iia yet daimi EncDmeninden : No. lu 4 od 1 bir mutbaAı tını 

T ahı;otı - Soğu y a 6oılanııcında iıtim ·4~ edilen bttııe sathk'ır. 
/.in f.ırın ha 'a,.dalc arı gr ' rde 22 •O /'ra 01 lcrı,111 /c.,.ı;/ Görm111k lılAyenlf>r Yeolcu
bed ili isti"l.ıd dıqarı g fi " ltır. Mur1 kht teminatı mıda h"kkıtl Mu taraya mora-

c.ıat t>debl erler. S-6 165 /i 11Jı". 29 6 938 ta' h ne ~ota. ç-ırş mba ıi~ii ıaat •--- _ _... ______ _ 
15 d v ay t mafcam,,,d.ı topl•ndcilc olan J. imt encü 
in nd ıh 1/e i yap f 1111>ck üzre 21 ııın nmdtldle aç·k ele· 
siltm u~ f<ona'mrış 'u'. K~şif •tJralcilc ı•rl1&o(nednJ görmtlr. 
iıtegcnl1rin h r gün erciimen k1/emi11e N talip ol nlorıra 
maoaA k t teminat malcbuı V! ga 6a1tb lılaplerile 
eneli ne nıu·aca, tları 3 - 4 

= ==' ===--=-===; 

Arpo, saman eksiltmesi 
Belediye Encümeninden: . . . 

Bel d t n%;/ot /ı 2gorı.11lor ,,.,. /Jir ıenelilc ılatıgaoı 
olaa (14 O ~ lciltJ aTpa ( 11600) ldlo ıamanın m:ihagaaıı 
on ıelıiı ıun trı del t ı oı m111arldalr. ııulnamdsi daire-

ıintlı oçıi rlcı '"'''' lcoruılmaı il". 
lılf/clllirin mala mm n lndtli olan 1022 lro lıırlntlen 
ı lclı I tılfl lı t• " lele t ı malılnıı'a11lt e~ lttmıf'in 

, olu ı • '8 H ı ııl ü u t 1 J "" • cll,,,,.n, 

na '' '' • • ı # 

Belediye Encilmeoinderı: 
Belediye önüntlelr.i mt!y 

danlt;ın rt,afında vaptırı
lac le 968 lir• 71 Jca,ııı 
bedeli luıifll beton lcaldırım 
ı,,ıaatı onıtltis ıan mütl 
detle ılr.siltm~I• konalmaı 
tar. 

Elcı"ltnae 28 6 938 srılı ,.,.rJ atJ t 1 S de fc,.a •dile
çcj,.dtn lıt•llileri• trmln"tı 
n111oali ta-64.lc.rı elJl
IJlll f ttnnlgı ..,..,_, w. 
, ir cı:ıoA:llı 6itliAt• ııpl 
r1tn 'CJ' ı olta ıntı!m,nı mtı 

racaol'Qıı il'" o'ınıı. 2-4 

Kapah zarf usulile ankaz satışı 
Talım/111 T11/ımi11 o'•- lıııllldl Tc•irudı 

Ankaın cinai Milctarı Lira Kt. Llnı Kr 
Keresteler ( Kiriıler) 
Döııma •• Jaflan talıtaları 
Klı•miller ( Marn'ga) 
( Behe,. ad*dı 7 karuı /aeN6i/e 
"' güde 5 lcırılc tla/all) 

510.684 : 
381.241 .ı 
20000 atld 

DeJterdarlıktah : 

260,J 
1.144 
1400 

42 
84 
00 

19S 
100 
105 

1 .__ Yakcrrula cinı w milctarl•ıı ı••ılı Tr•llse11 Kev.Jı meıılanıntltıld eıld 
binası enkazı ag,; ogri oı l>•tl•li pııin tedlge etlil11Hlc ıtırtil• •lıloeolctır. 

2 - llıalı 21 Ha~ir•n 938 taıilainı rastlıgon pırı•mH 6ilt/I llUll 16 u Traf>. 
zon Dı/terdarlıfıntla gopılocalttır. 

3 - Satıı luıpalı ar/ aıulile g11pılacaf111tltı• •ilztl. 1.5 t~llll1111tı da llıt/114 _.. 
cei olt1n telclif mclctupla,,nın 01tınııanın a~ılm~ MllllılUlon 61, 11111t ••mline(saat 15)• 
kadar De/terdaTlılcttı miitııılcl<il lco., lı.gon rdli11• nt•Ülız maio.6illntl• t1eril~celctir. 

Posta Ilı ıöntkrilenl•rtl. vni sa ti• lco•iııontla 6alaniıır•loealctır. Gerei 
postada "' gırı'lc ıair ıur11tlcrle t1alci ırcilımılu /c.,i>al ıJilmiııceAtlır. 

.4 - Fozla izalad alm•lc w ıartn11.m~gi tölfhrlc lil•ı••luin mlllt Emldlc mjtliJr• 
lüfiine n&arGC11at etrMlcri ild11 o 'anar. J _ 4 

Gayrimenkul artırması 
Malı•llısl Soi iı 

JılıentMrpoı• Güselltlıar 

Ncf1,i 

0-:Ue i/, ••f 011 

• "tında,,,., ••• 

D. ft rdarltktan : 

JI. N. 
224 

Kıgmdl 
Ilr11 Kr. 
1000 Oo 

r.1111 .. ı. 
Llnı 
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Yu.rıılo ıu1t1/ı IO•ılı ,.,,1,,.•nh1 p ",. j,J.11• •rlı'tlttlf.• 111-ıJ,.,"-'· 
/ip olanların güzde 7'.S tliplJılto/o,.llı 28 l11ıılr111 9J8 ı•lı ,... ,.,, ,,, tJ. /JıJt.frı 
lıitQ,, toplıın:'alc 4t1tlıvou nuırt11d.1ll•f1t 


