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2 TEŞRİN 1938 

Çarş nıbn . ruınn t i günleri çıkn: 

• 
\.... Sayı : 2536 _) SiY ASI GAZETE - TRABZON 

Atatürkün sıhhi vaziyetleri 
hakkındaki raporlar . . 

Jstanb~ıl 8 ( A. A. ) - Riyaseti Cumhızr Umumi Katipliğinden: 
1 - Bugün !lkteşrin seicizinci salı ıi1nü s•at yirmiüçte müdavi ve müşavir tabib 

ler tarafından fJerilen rapor ikinci maddededir. 
2 - Bugün saat on sekiz otuzda hastolık birdenbire normal seyrinden çıkarak 

şiddetlenmiş tJe s ı hhi vazigetlıri yeniden ciddiyet kesbetmi,tir. l-lararet derecesi 36- 4 
nabız muntazam 100 tene/füs 22 dir. 

Ankara 9 ( A. A. ) - Reisicumhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri hakkında 
bu sabah saat onda verile~ rapor: Geceyi rahatsız geçirdiler umumi hallerind~ki vui
yet ciddiyetini muhafaza etmektedir. Hararet derecesi 36-3 nabız muntazam 128 te
neffüs 28 dir. 

Atatürkten B. M. Meclisine 
Ankara 7 ( A. A. ) - Bil· 

~Uk Millet Meclisinin buglhıkli 
tuplnntısında (;elsenio açılması· 
nı mllteaUp ReisiCUmhıır A1'A· 
'l'ÜHK tıırarıüdttn Meclis Reisi 
ltend ıya gönderilmiş olan aşa 
Ç· ğ•daki telgraf okunmuştur. 
l:ıoyok millet .Meclisinin yeni yıl 

çalışmasıoıı başlurkı:!n hakkımda 
izhar lıuyurulduğı.ınu bildirdiği
niz yüksek duygulardan çok ma. 
tahııssıs oldum. 130.yük: Kamuta
ya teşekkür ve derin Saygıları-

mı ar.zederim K. ATATÜRK 
Meclis heyeti uınumiyesinln sü
rekll ve şiddetli alkışlarfle kar-

şılaoao bu telgrııfı o okuarna sını 
müteakıp Hatay Mı:'clis Ht>lı,;in· 

den gönderilen lPJgrt fok mı m ı ı ş 
alkışlarla karşılanan lıu tt>lgn f 
tan sonra Meclis ihtisas B e!.l 
menlerile Reis mıızbata muhar 
riri, hatip ve aza seçimi yap\l. 
mıştır. Meclis pazartesi gUaU 
toplanııc ıktır. 

Karadenizde 

24 vapur 

şiddetli 

Eregliye 
fırtına 

iltica 

var: 

etti . 
bir mo 

OLUŞLAR 

Mutlu bir eser 
daha 

- G-~çen sa~ ıdan devam -
Es~r e.,_,ıce Vekiller Heyetl 

kararlle ınasabakaya kon111uştur. 
Yerli, yal.uuCl bir çok beykelt
rış bYila lştirıık eıınış, JQrQ, 
NPi Jt ve füıtlp Aşir isiı.nli ikl 
TUrıt sıı.oRtkauaın mııktHiuı be· 
~enmiş ve kkzaııdır mı~tır. Hıı 
ıK.l kıymetli gencıwiz e8iıi mey-
daoı.t getirme.it icln pek çut 
u2ra~tıKiuanı sôy lt!diıt!t 10 • 30 
defa yııpup buzmutlar - bir 
sanat eserıuiu weyaa11a gelmesi 
şUphHlZ kOJ:ay Oei'lldır. 

Bize göıteıUen mıık.et uıl 

heykeUo yırmi beşte biridir. 
Aslı 18 m~tre Jllk.suktlthı'e O· 
111caktır. He7kel, ik.1 .lı.:aaımdır. 
liırJ lj metreyi ge9ıun bir kaide 
Ustllade Bu kahıeain Oıı capbesi 
4 m~tredır. 

A t a t e. ı k Q o bir ft t 
üztırlnde gö~t~.rlyvr. UiU Öoder 
Et! eaerlerıaden 11.haa alıoarak 
fll&ılwış l>ir at UstUH binmlş-

tır, esşı açık.lir. Elleıi atıa 1•· 
lesfotl~.ki dızııodedlr. Ôade. 
sül.ilGet içind~ l:>ir kayaaaaa ta· 
şıracAk glbı sem b JlleşttrHmtıur. 

Atıa bacdtlım aruı dolueur. 
Altl11 ayrı .bıde ustuııde, JUh· 
u kaldeLia 01.lQud~n tlşan .kom. 
pıızisyon topı" gorunao nrdır. 

Ortada, genç llil kadıa eua. 
Ankara 7 ( A. A. ) - Kııaadenizde şiddetli fırtına devam etmektPdir. Zonguldak.ta 

lor batmış 2-ı vapur bir çok yelk~oli ve motor Ereyli !Limanına iltioa etmi~tlr. 

Hitler bir nutuk daha söyledi 
Ankara 7 ( A. A. ) - Hitler dQn bir nutuk söylemiş ve ha~bı tab~lk edenler si • ' 

de tuuua-u meşalc Ue QJkn1u 
temsıle .,uaeıut::dır. 8atıaea su

~ ıuadd, eUerinde HaynJuar Te 
kılıçlar buJu11an Jubraaırolar 
vucıu. 

bıraktıklan takdirde Alman milletide silAhlarıoı bırakma~a ama~edır demıştlr. . . . . 
Franko tayyareleri dQo de Valenslyeyi bombardıman etmış Limanda bulunan ıkı lngılız va. 

Pıırunu hasara uğratmıştır. 

Çinde şiddetli muharebeler oluyor 
Ankara 7 ( A. A. ) - Çin aşırnsı Çin kuvvetlerioln bazı muvaffakıyetler kazandıklıııını ve 

Cebhderde şiddetli muharebe ceryao ettiğh:ıi bildiı t ır. Japon Ajıtosıda Çinin ioklşı;fı için 
Yan sermayesi bükümete diğer kısmı ahıiliye ıüt olmak üzre biri 150 diğeri 100 milJ10 n sermayeli 
iki Ltmiled Şirketin taşekkül ettiğini bildirmektedir. 

Hohtif Şirketinin ziyafeti 
T rabzonun içme suyu tesisatına başlamış 
bulunan Hohtif Şirketi Başmühendisi dün 
akşam Yeşilyuıtta bir ziyafet verdi .. 

Trubzuu ıçwe ıu~ u teslsa 
tının temeli ge\!en bııt ttt töre ole 
ııtııruı~tı • Aııırno l:tohtu Şlrke· 
lıotn tlıosaıOncncıısı ÜöHeı er 
~l!ll11lL1~ gtııwış ve ı~~ geuış 
llııkyusla IJ119lulliıl'Jlır. bU ıııuuu 
s betı~ B. Utıilen:r tıırufıwıuo 
11ttu ukşaw saıtl 17 de Yeşıı 
~UrLtu otuz kl~llıK tıır zıyufd 
Verıınııştır. 

( Ziyaret suat ona kadar :sa· 

liyerek Şirketin de taabhat. 
ieriaı teruHmeo yeri ae getire· 
ceği ümUdUnQ iztıar eylemiştir. 

Bu münasebetle hemşerile· 
rlmizı bir dııha tebrik ederken 
Şirkete biz de muvııftakiyetler 
dllerız. 

B. Otellererin 
Nutku 

Sa)Ja BayJıır 1 

Honllf Şirketi namına siz· 
lerl seıacnhı.wakla bahtiyarım. 

Dıtvetımızı kııbuı etmek ıuıfUndt: 
bul unauğuo uzdırn teşek.tı..Ur!e
riını nuumrıın. 

Firnuıı.Dıı Trabzon şebriahı 
içme suyu tesısatıoı yapmak 
üzere buraya geuuı~llr. UJyet 
tat>ıi obrıık heuUz Dizler& ve 
biıılll ı:;cıılgimizı bilemezsiniz. 
Öyle uwıt telerız ki, gUzel mem· 
leK.etiuızia muhtetıf yerlerlode.lu 
ışcilıgıınızıe mewouııiyeti ka· 
zımoıgıwız cibı, burada 08 siz
leri wewnun edebileceğız. Na. 
tııı Vekili Bksetaos All Çetın. 

Çiçek sevenler 
Cemiyeti 

Sehrlmizde ç.ıçek seveolclr 
cemiyeti namile bir CclWiyeıio 
teşekkül etmek uzere olduğu 

memnuniyetle habclr al!omıştır. 
Bu cemiyetia gayesi mecnleKettr 
çiçek sevgi ve merakım daha 
geniş bir mikyasta ileri gölUr· 
mek, her sene çiçek sergileri 
tertip ederek iyi çiçek yetışıi 
renlerl mü.1:ülf11tltındırwuk sure
tUe çiçek _mubabbetıoi teşvık 
ve teşmil etmek, resmi ve bu· 
susi teşekkUllerle çalışl'lla bir 
llğl yaparak gayeoın hu~ulüne 
~alışmak, 9lça.ıı..clliğl z~ogialeş· 
tirmek maksadile hariçten lO· 
hum, fidan ve çiçeklik lı ıkkınua 
yazılmış rlslelert getirerek bıılk:ı. 
ve çiı;ek. merakıilurıoa tevzı 
etmek, umumi pJrkları mJaevi 
himayesi altına alm~k. metruk 
arsa ve mezarlıkları birer çi\}ek 
bahçesi haline getirmek gib\ 
zevkı sellm ve lıısJnlık esas 
larıoa dayanmaktadır. 

Geçen glln S.ıyıo Tabsio 
Uzerln buzurile yapılan bir t0p 
1antıd ı bu esaslar konuşulmuş 
ve kararlaştırılmıştır. Cemiyet 
OçüncQ Umu mi MUfettişin f ahci 
başkanhlında kurulacak faali· 
yete ieçecektlr. Hu gUzel işte 
çalışacak. olırnları şıwdideo tak:· 
dir ve tebrik edeuz. 

in ve ıiıtuııwı ı:m ha va içinde 
~(lvum elmlştır . .Evvelu 13. Oel 
1ı 1 er ıışrgıdıılH nutkunu söyle· 
~ış, bu:.ııa Kn1:;;1 beiecıiye Hei, 
~11.1.ııı Ur. Ct!Wul 'l'uıftın tal'll· 
~ıuuun ihttlttlı ve çok gUzel 
./r ııutu~lıt wu.lı.uueı~ eaıı ış, 
t t&b.ı:uuuu lj;ill lltıle uııtn ıumadı 
l~baruı. t!ll!uJ.1:1 ol!. ~lfKtile fH. 

:Yet 'Ve 11U:!811lt.lnau wu Vtıffııki
li 1ıt teu.ıe1101 eaumlvur. Dııtıa 
yll.ts. lıiaguıoa Ahıy Kumutuoı 
\; lll Lı11y .tlusnU Alguu ve ~Nutııı 
~:~aleti .M.u.ncna1:s1t:rıuaen oıop 
~~ Prı jeeını yapan b: V ıtltttr 
L "l>lı.r ı1aa A1wuu Koasu!ObU 
l1 Utuıu,u uç. Uaı, Mutt:ui:ııuK. k.ttyııoın ınemnunıyetıerını ka- ·-~~~~~~~~~~~~ 
il~ıllü~ııvu·ı .N1:1.um ALıaKer, 
~ı 
lı tılUrko.u Trnı.ııuc.ıu ıııyewul~ 
tuı\, 

lrıı .ıe:sı ourn ı.ıu guz..::ı :su ue 
~ lıl.Uu1u1anu h.a v Ul1W uş Olu· 

ıı:~l ısagıul Vtı lJUl.lllJtırugıı.ı 
lı~ tce!)hı1 ltıl.>111 uı. t!lllıwı:;;, eı.u. 
ll4 Uı~llu ~11.b.Cltı uınıı löUllİlU· 
bı~u )'eııue ~t: ~1uJJ19 Vt; uçyuz 
lı.ıı llt ııuıu.ı ıuı.ııı h:ı vı:ılenın <1tıl· 

Clı.ıılıgıı gt!lllllı;i uıdogunu :soy. 

zaıınıak bizım içın .k.azanaığıwız 
eu ouyuıı. şereı o.ı:wuştur. 

Bu!"ıırta da bUtUn gayretle
rimizi tıarf edecegıuııztj nuzu
run uzaa söz verıyor ve sizıe

rhıal' ınuaveuet ve yardımımzı 
rıca eaıyuruw. 

lşuu ve::ıile ile b~rd1:1fiım1 
kaldıur ve m!ltııındtnızle ş~rer 
ve ıalı.) eııuıı.e ı~eı ıu.ı. 

Balo hozırhğı 
Şimdiye kadar yaptığı balo

larda yllksak mu vııfiaıuyeller 
gösteren Necmiati kulübü Ha· 
mazan bayramınuı ikinci gUoU 
akşamı için çok mubteşew bir 
baıo yapmağa kHr&r vermiş ve 
bu balonun ihzarntı için intihap 
edilen komitelerin hummalı 
surette faaliyete geçtikleri du· 
7ulmuf lardır. 

E.,erıo bir huiusiyetl : Ou 
ö!laeu IJ.ıK.au, h.k. ball~ta eserıu 
uınuaıi h~yetini gorebılecel.tır. 

Heykel SUrıneut.de çıkan bır 
çeşll çok s11g111m graıüthıo yu
ptıııc1tltır. 

S<tuat!l:lirlar yukarı1a geflr. 
dı~ıw ızıınıım veraiktea ıunra 
e~er nz~rıuae tıPel ce konuş"!· 
du 01a<111 oumuııuıuilau bir ço-
ğu fıkırieriai ~öyieat ıer : tlaş, 
açık a~Ollt::r, ut, 7ıs ata, ya H 

lana bdııze:sıo aediıer, k11141:ı nfs. 
l> tHSl.L dealltır, AlııtnrH. nı1.rtıktıl 
sız durnyur dd<1U~r, tı:stuu~ 'frııb· 
wn tıusııı>ıy~li l>uıuosun. mese. 
la .kttnrııın tulıuıu ıayugeuaa Çil · 
µ • .ıııı ülSllU cıeuııtlı. AllCI ııyaK· 

.ıurı ara-.ı açık uisnu d~niıdi. 
Soyıeı.t:ıı..1ıt!rOeo &.>4ı1111ın not 

etllli.ıeıiın bunı11r. Bu arada bea· 
de yauııcııuı! m:ışı ııçıK..ıgıaı u-
Keri Uuır Jrınııyıt pell uymadıfı· 
nı, ~ı~u~ dah:s ıyı yıtıs.ışıscı~ıuı 

~uy_ledıuı. li.ut>uıd ou açıxu~ 

çoli. hııkJı tür oo~ıınce ve bu
ıaı;ıtau Uerı g...,liyurdu. SaoHtkar. 
lar .istemtşıer ki AtalQrkuo çok. 
geııış, eşsız, guneşler pııriıyun 
uımı.ıı l>lltUu p.ırtu.ıuığı ıle gos
tersiuler. Ne Kııd::ır vUze1 de . b 

g1.1:mı 'l E.sdı ua.ıı..11.ıllaısıu düşııo-
CiW, or.aaa au .soyl ı... dıgım gıbl 
hayranlıktır Ne y11ıııt ki yapı· 
lan lllrazlara ırnntttkarluıo ver
dtKlerı cevııplıuı . yeılo darlı· 
ğında - burayn g çır~mlyeceıtlm 
'i alnız bir iki a.1.•.llla nstUna•ki 
ti.lrnmi söylemeden de kendimi 
alıtmıyacugıuı : Atan, Etı aııla-
nıu.dao ilham alınarak yapılmaaı 
orıJınıiau : 'farHıtnın ve tari
nıu en bllyDk ae.t:ıası, Oldtrtll· 
mek istenen tarıhıoın bır uslan 
yelesini ıındıraa gQr ve şanlı 
oıu~J:arını, önUne geçlitl ulusu 
He birııkte yenid~a cı.t:ıaoıo gö
zll önOne ko1duğu hakikatuıı 
o semooı ne gllzel anlatıyor. Ba· 
şıcı açık. olwaıııou geliocb : ben 
Mukt::Ua yaıundıa i<lı; ona bak. 
tıkça bUyUk ve derın mana be
ni sordi. bir ihcila.ıclye eo çok 
bu açık baş Ae par1uk alın Y•· 
kışıyor. Teknik tıususlara ak· 
nm ermez fakat heykel. haki· 
kalen ğUzeı ve ebecıi bir eBer 
olacaktır. 

On~ kauuşacakları, onu yapıt· 
caklarla birUkte kutlamak hem 
borç, hem şereftir. 

Tunç 

r Direktllrft, Başyazıcıeı ' BEKİR :iÜKÜ'ı~ K llı..AKSIZOGLU 

Fi ati 4 kı.. ruş 

ilan satırı 5 "uruştar 

"-
Oluşlar. Buluşlar 

Türk ve 
- Geçea sayıdan dnam -

Sakar1a .. Bir (Qa ıUl• Kı
rıdıt lilmll bir teP•1• çıkı1ordu, 
dDtmaıııa Heri hare.ketJal ıö•-
'"'n i•9lrmek lçl11 •hadan iDdl. 
'fekra a»laerken atır cJrara 1at. 
••k Jat•tlf, klbrftla •leYiadta 
Qrk•n ıt ııçrı•ı: Atla millet ltl 
ıorılecek; kumaatlH tltzılalerJ 
bırakmadı; takat çok çlrkl11 ola
rak ıola nıtnne dllttü. 

Puiatlıya döndl. GOfs·u tok 
acıyordu, AokarllJI gitti. Rontke· 
ne k.oycıuıar: Kıtaurca ke111ii.
lerlnC1da nçn kırıJmıv ı Bir tı
neai ciaere b11tmıı. Oyle fHa 
kf : S!:'ıl kesildi. AJçı He ıardı
.lar Ye en kat't fezt cUUle : 

- Bu fekllae lıjle etraşınan 
ölUrall:ı 'ediler. 

- Harpten sonra iİiletfrlm, 
bırakın dedl • Bu aatırları okur
ken, 11ö7lerken, 1azarken heye. 
cıaduı, gözler1m yafla d0Ju7or. -

Göğ11ll Hrgllı kumaadaD harp 
Jerıııe dOa•ekte fecJkmedi. eQş
mıoın Ankarayı, TQık aake-
riadeu daha Jık.ı• olduğu za
maa, bQtO• UmJtler kırılmış .. 

lstitıbarıt 1ub11I • • Herşe. 
yia k.aybedUlll.it Olfh1j11nu .. bil· 
~ırmiş .. DOşma.e kemutaoı Aa· 
kıı.ra ı1okaklarıodı geymek .bı-
7allnl k.urdo~u bl7Qt ınıtor
muıoı Qtulıtmlş .• GOtıa aar
ıılı, fakat kıruı n katbl .. p. 
ııt&lam a4ı• : 

- GQal!lk raporları getfrla 
dedl. Getirdiler; baktı, okudu) 
daıoacau; lsmet l'a~aya dOndD fe: 

- lstıhbarat ya.a.ıtıyor. DDt· 
manı matlup ettik detll.. . Göı· 
lerlm ylae yaşlandı . .: 

V • burada lzahı uzun olacak: 
taktik! tıUtik edtrtk mı&Jup 
etti. Kııradaa tepeıi onuu bah
tını karartaau.dı, fukmt, O tau 
tepeııia kara bantıoı 11gartmııtı . 

Gfl~••· mlıletıni iyice ısıt
mıeur; Canıı bır leTha : Kıyı 
ıardao lferiJere cıpaae taşını. 
yı..ır, lilltlı, hayvanlı, arabayla ... 
Kıdıo, Erkek,_ ~tımk, çocuk .• bir 
kadın arkasında çucu~u, OaOn
de cepııne yUklQ k.aıQ'•ı Ue iler
liyor; tekerlekJerhı · ıstırap le· 
ren sesi onun kahramau, ışıklı 
kalbini nri:U.tmUyor: Yllfmu 
çisele met• l!laşlııdı .. Amau .mer
mHer ısıanacak l l::layu ıslan-

mıyacak . Y ı~it ana, tocutuıia 
surdıgı örlUyU hemen çıkar1p 
mer11111erJ• üstUue örlD7or ... -
Q..,zterlm yıoe f'1Şlıacıı ı -

ô,dıı uoılao Tllrk · ıoco, 
TUrk ruhu böJ,te fışkır17orı bö7-
le bir gflç, böyle bir rub mat
lup oıur mu ? böyle aoalarıa 
çucukları öldllrllebiUr mi hiç? .. 

Türl!.Qn Gllneşl yine yüksel
di, Bntua haşmetile yine par
lıyor .. Lakin sondOrmek isU1e• 
sönmi1e ma.bk(}mlar Jlne ekıik 
detil ... Öyleyae GUoeşlo btr11 
daha parlaması lAztm. 

işte 30 Ağustos Dumlupıaar 
pıırlayıfı .. Bn, kıl'i puJayışrır; 
Gazl Mu11tafa Kemal Ordularına: 

- tık bedethılı Akdenizdir! 
demiştir. 

Türk Or.tusu.. g 1çlleme1 ••· 
nllea hatları bir h'1alede ya-
rıp lledlyorı. 1zmlrdekl kouo
ltslar : 

- Dur.ın mütareke yapılım, 
diyorlar. Gnl, akılları başları
ııa yeni geltalıre sadece : 

- 9 EylQlda Nltte görQşO.-

rUz, diyor .• · Nlt'Jn adı tlmlll Ke
nıalpaş'dır; ne manalı isim de-
ğil mi ? - Ve Gazi Her dedi· 
ğl gibi 9 Eylülda Nitte bulunu-
yor, lzo.ılrtı ulıışıyor. lzmir, ve 
bQtüa yurt kuruıııh htç görme. 
diği se•inç tçiueedlr. 

Şanlı Ordu 1stanbulda v e 
'frakyada .. 

Milletin bahtını karartmak 
iııtiyenler ebediyen yurdun dı 
şına kovuluyor. Lozan .. Türk 
hekikatı A vrupaoın göbeğinde 
bir kere daha parlıyor. 

ıoı P•rçı top 11at. 29 Blrlo· 

Uzunsokalt ; 63 • 66 - 67 

16 ıncı yJ/ _) 

Atatürk 
cltıtrln 192-t. Gazi Cıımburrıl
ıl .. Tnrk mllll bıthtı şapka
yı gl1lyor .• Türk ıaaaaıaı ar-
ınduul takYlmle .,. 111tl• oı. 
çQyor .. TOrk, medeal kanun-
la idare edilmeye ~ıtll1or .• TOrk 
•aştıocesinl JHi 1111 ile JH
mıya bıışh1or .. Türk, 1ur•ınCa 
••deniyet sealnt, kendi aeılni 
cınlandırı7or; raJlıır.. Bacılar: 
Trenler, vapurlar, tabrlkalu .• 
TUrk, 1enetlerlni lşletlJor, 

Türk, uoutturılın tarihini 
ve dilini anlıyor Ye anlatıyor. 

TOrk, Ulular Kuram11aun 1. 
çiade ve lıatıada. TOrk, HJlh-
yor, ~e~Uiyor; TGrke lnanıh7or, 
gQvenillyor . 

Yurt, ı1dın, apaydın ... 
. Bunların bepslai sııA"lım ö

zlmU~• n o özl en iyi r6ren 
•tıiı göznmnze ATATÜRK'e 
borçluyuz ı ... 

o. her t•Jl Oocedıo gören
dir; dahidir; harikül&dedir. En 
111 görür, anlar; karar nrlr; Ça· 
~uk yapar. 

Her olacak dedlat olmuıtar •. 
Sım11uaa çıktılı zımın töJle 
Cem işti: 

• - Mllietla istikbalinde ve 
vicdanında tuuhtım Te blszat 
kendi llodanında blr •llll ınr 
ılbl tışıdıtı•, milletin bQfftk 
tek!maı latidadUe mQtenııstp 
bir halde bQtQa lçtımai bünye-
ılnln tedricen tebdili icap eal
yordu .• 

•Milli sır" safha Hfaa 11-
nılıtşmıdı au ? 

Htr dedill olacak : cTUrk, 
en tlstte, en şerem, en ileri 
olacaktır!. Oldu! Olmakta de 
Yam edecek. ı 

O, ölmiyecektlr: Günet sö•· 
mez; sönemez! lnaomıyıalar biı
dıo dPQildirl Evet ı... 
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Hakkı Tuncay -----------
Halkın tesekkürü 

Sayııı MUfettlşi Uınuuı io.ııı. 

Bar Tabsio Uzer He V:.ılimi:a 
Rııy Refik Koraltaa. Belediye 
Reisimiz Bay Cemal Turtan ve 
her an nzitesl başuıdao ayrıl
mayan· Belediye tnıaat memura 
Bay Ali Turama buyuk teşek· 
.k.nı alimiz var. Muhtt>rem • Ye
niyol .. omuzla a.untın . edllsına 
çabıactt~ız : . 
, 300 seneden beri bir orman 

Ye korkunç deııilebilecflk v• 
memlekelln bakımsız bırakılH 
bir mahllllesiode yaşayan evlat. 

· larını dUşUnen babıtmız Bar 
Tabsln Uzer işbu mahaJleyi bu
gQo cennete çevirmiş ve mem
leketin en gQzel ve en şerefli 

bit mevkii yaparak bizlere hayat 
babş etmişlerdir. 

Bu mahallenin dereboyu so
kalı denilen oadde Erdoğdo va 
Bağçeçlk mahallelerhıio en eski 
bir yolu ldl. Eski ve kıymeti 
olan bu yolun şimdiye kddar 
bekılmam1Sı yUzUoden JDrünül-
m6z ye yai}mur yıığdıAı Lıamaıı 
adeta bir bataklığı andırır. 

Bir doktora lbllJttmız olsa 
bizleri dQşüoceler alırdı. Çıınki 
otomobll girmez. Doktor blr 
defa gelse ikincisinde gelme-
mek ister. Bir yaoeın ıuhur 

eylese elfa1yeoio girmek ihtl· 
mali yok idi. 

İşte bu mQ~külAtları dQşfl. 

nen Valimiz ile Belediye Reisi
miz derhal yolıın açılmasına ve 
paraka taşlarla yap.ıimasıoa ve 
emelalerln iş başına sevkine 
emir buyurdular var olsunlar. 

Bu yol nzerlnde bizzat bu 
yUkı:>ek şabsiyetlerln her gOo 
~elip alakadar olduklanoı ve 
il)şaet memuru bay Al.nio seve 
seve geceli gUndOzltl bu vazf. 
fesi başından ayrılmadığını gör
dükçe göğuslerimiz kabarmakta 
olduğıınu ve kendilerine her 
datm medyunu şUkrııo bulun 
dağumuzu arz eyleriz. 
lsmetpaşa mahallesi Dereboyu 

ıokıQı Halkı 
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Kap~lı za fla inşaat eksiltm ssi 
Trabzon S. ve M İ.Müdürlüği.inden : 

1 - Eksiltrneye konulan iş : Tıab:o -ıda Nüm.ı e h .s. 
tanesi ikinci kısım inşaatı ile el~kttik, kalorifer. sıhhi 
ve diğer tesisottır. 

Bu işin muh1mmen bedeli (737.044) lira (8) ku·uşlur. 
2 - Bu işe ait ş:ı.rtnameler ·oe evrok şunlardır : 
A -- Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele proj11si 
C - Bayındırlık iş eri genel şartnamesi 
D - Yapı işleri umumf şartnamesi 
E - Vahidi fiat listesi 'Cle· hususi şartname lahigPsi, 

keşif hulasası atveli. 
f - Projeler : 

lsteyenle.r bu şa1tname ve evrakı (3686) kııruŞ 
bedd mukabilinde Nı f la Veka 1ı:ti J.{opr işlerı Unum Mü 
d.irlüğü ile lstanhul, Trtıhzon Nı.ıfia fofülürluklerinden 
clabiiiTler. 

3 - ,fksiltme 1.~--- / 1-938 tarihinde sr.lı giinü sac t 
( 15) de Trabzon Sthhat Mıiaiirlüğü ei"iresiru/e yapılı.. ca/.. tır. 

4 - Eksiltme kopalı zarf usuliie frpı!ııcJktı". 

5 - Ekıilt'11ege girebilmek için isteklilerin ( 33232 ) 
lira muııakkat teminat mektup veya mrıkbazu v ! lm--:darı 
bı:ışka aşığadaki vesikalarırıı kopalı zarfına usuli veçhile 
kogmcısı lazımdır. 

A) Evvelce alınrnıı daimi tıe muvg~kat vesi~alar i'g~ 
kılınmış oldağund~n f . afia Vekaletinin / l -8-938 tJnh 
ve 6i-7 l650 sayılı tamim/eli mucil.ıirıce Tnıbzon Vıla· 
yetinden alınacak t!hliyet vesikası. 

B) J 938 mali senesine ttit ticaret odası v •sikı sz 
6 - Ehliye~ 11esikc;/:ın talıbindı bulurzanlar 15-11 93!> 

tarihinden enaz (8) gün ıııuel istida ile Trabrnn vihi.Je
tine muracaat ede,eklu ve bu z mon zaı fırı J ı vesi lca 
ta/::binde bulunmayanlar eksiltmeye gıremigtıc erdir. 

7 - Teklif mekf upları yukarıda uçıincü m ddede l/a· 
zılı sa:ıtten bir saat evveline le.ad r Sıhhat M id rl ğü 

i estne getirilerek eksiltme komisg?r.u reisli ine mak
buz mukabilinde verilecektir. 

Posla ile gönderilecek mektup ların rıih d 3 üncü 
maddede yazılı sac.ta kadar gelmiş olmalcın v aş zarf 
ıann rnühür n umu ile igice k <' patılmış o 1rnr s• ciıım'dır. 

Postada olccak gtcikmeler k ubul edı m z 3-4 

apah zarfla sade yağ eksil mesi 
Erzurum Askeri Satınalma Komis\ onundan : 

J 

I - Sarıh.nı şın (28,00G) yirmisekiz bin k. o. Erzu· 
ı umun (26,00&) yi1mialtı bin kilo s de yağ 'ar ı krp-:ılı 
zaı f la_ eksillmeb e konulmuştur. 

2 ·- Sarıkamış için alınac.ak sade yağın t .hmin• be 

deli (24.500) yirmicö'rt hin brşyi'z icra iti, teminatı 
{ 18.57) hinsekizyüz otuz yedi lira (~O) elli J u urtu~. E-zu 
TtAm için alınt .;a/c rajın talı ?Jini bede!i ( 22/lO) yirmi 
ıkibin yüz Lira ilk teminatı ( 1657) bin altı güz elli yedi 
ı ir a ( 50) el i kuruştur. 

3 - Eksiltme'eri Sarıkamıştn 21 ·2. 7 (Ş 93~ pn-:ırlesi 
günü mat 11 onbirdt, l:.'azrvum yt.ığırıın CSJ'r.İ günde saat 
ı 5 onlu~te Erzu;umda o!lcer i salına ima J..omi çgonur.du 
gopılacalıtır. 

.J - Teklif :mekfuJJ/ rı eksiltme set t:erindtn birer 
sa'ct evvel k:o·11isyo!'i başkunlığına v~ramiş vegc.ı po;td 

ıltr..gör.derilnıiş l ulrrn ulttır. 
S - Ş!Jrtncmeleri her gü komisyorıd gö,.ü ebilir. 2 4 

PAZARLIKLA OKUL T AMiRA T 
EKSıLTMESİ 

Vilayet Daimi Encümeninden 
Of k nsı meık z o~ulauda yttptırılıc k. ( ,5 7 ) lira ( 79) 

kuruşluk t mirtı.t pızııı l:klıı ih ıe edllmf'k Oı.rc ck&illnH ğ kO· 
nuimuşlur. Muvn kbt t midııtı ( J 16 ) lirıı ( l8 ) kuruştur. 

16 • 1 l · 938 t rihiae ç tııo ç rş mtuı gunO snet 15 de Vila. 
z t .M k mı da toplneı cak o:an Dıııa i ELcOrnecdu llıalesl yrıpı 
ı .c:.ı.khr. lsteklllerıo k )f vo ~nrtname&lni görm< k iste~ e !erin 
hergUn Ene meL kalen lı <' !'. lmt-1 ıi \e talip olculaıı:.ı muvak · 
k t t mlo t makbuz c pı h .. nkn mekluplnıilc E' cumeue u:lira 
c jtltın 1 - 2 

Aka at icar artır 
1 Sintm" arkasır.da 275 r.urraralr di.1 kan 

2 ,. 273 ,. .. 

op 1 
TRABZt)l 

I - Elı:si 
giı n·ük l irı 

Bu 

f 
Y F.l\ iYOT. 

' e 's'lt 
)EN 

2 
A 
B
c 

Bı 

E 
ı,. evrak şunlard 

D 
E-

hülôs ı 
F 

• ! usu ; 

17 95~ t 
s1at l 5 d Tra' z ı D f e dl ı ı 
yanda q p l c k.tır. 

4 Ekr;i hıe k pı'ı ~ rf llsu 

5 - Ek•i't n f' f' r b I Pf.c rçirı 
lira mrıvokk t f P,mİ~ t m ktı p 

brışk ı nşagıd ıki 11 •ı;i ~alarını k p 
hilr. l..o.Jm'JS• lıizırniLT 

usu 

' 1 

(J Ç· 

A - 30-/7 ·938 t rihind n e gı ri.ıuel 

Trabzon Vı a ti p m r c 
için iz 'iqet rsik <;t lm'1"1 

e se gir bil'1?ek 

B 79 18 m i <; n · "' o ·ı t c -lr..sı v s'k ·c:ı 
6 Tek ' f m ktap arı nk n"a ~ · ~i m ,r;' 1

( d· 
zıh '>7aft n b:r s r:t eı ı• 'ine k J· r 
'1ğr:ngti,.ı ,.,k .k J. 72'ç 

mık ıbilin-1.e ı rıle kt 
PH 1 ileg 

m:ıddedP lJa,tlı sı t 
ların mıh ır m mı ı 

Po<>l dıı o' 

ası 

l ) 1.) 

~ıınnl o 

Muhammc n icarı 

700 
100 

n nihaı t ~ u c 

r. k. meu urumuzıı 
m 1 ıi i, ıı ı ı 

Saqfa 2 

> /\ZARLIKLA OKUL T Afv1İRA T 
EKSILT1 Fsi 

) llrn 95 

Yi ayf t 
f pıl en k· 

c ati rı 

ı 2 

AT 

ZARLl~.LA. DOLi-\P YAPTIRILACAK 
Vlayet D,.irni Enclimenind€n : 
l\Ic~' u. <.iıııi Paşa lık ü':ub içi r 

tko ve 200 füıı wııhı t ~ bPck•\H 
rıl cıldtr. 1.ıt~kiUı:ırl 16 · 11 - 9.lB tı.;:. ı 

şart ameli muei· 
p zıırhkl ) nplı· 

\.ıilf mba gaı:ıa 
~ "- ı 5 {\, Vıi~7 t D:ıiınt !'.: ıc::ll"J'lO~W rerır (, t l- :L 

-----=-·-------
Bi\DAN Y A~TIRII .. ACAK 

I 1 • 9~ Cu
mOteşek kil 

1 

ıcar artırması 

nderp,,şa mah 'll si me d n cudd sinde belediyeye 
g nç r ku ulu a tmd •kı 21 ırm ra r mağazanın lırı· 

an 9.19 iptidusma ' d r o ıcarı ongedi gıın müd· 
t e ç k rm ırm ğa konu m tur 

h ı ma11 ın l l 1' şrzr..is nr 9 um g inü saat 74 de 
ıc, a e; unacagından iste/' ilerm r; u k t t~minat mok
luılarıle aynı gün ve saattıJ cum n muracaatla:z 
r an o unur. 4 4 

Hal' daki dükkanların icar artırması 
Beledıye Encum n'nd n : 

' 
A'JUmhan iinunde y ni !J ptırılan fi l bin sı dahilinde 

ha en boş but man 6,7/J,9, 10.Jı,18 ve 21 numaralı diık
kanlann lııız.ırau 939 ıpt d sına kadtır olan ıcarları geni· 
den ve onyedı gıın m..ı.dJetie uçı" ü.Tiırmaga çıkarılmıştır. 

1 tekli e.rır. nıııvt1kkat teminat makbrızlrınle artırmanırı 
ıcra cdıicccğ l l 1 eşrınfrani 938 cama gunıı saat 14 de 
BtJlediye J:;r,cumenme mwnt:ı.l< tl rı iliir o 'u ur. 4 4 

Acele sathk hane 
G . ::ı, aşa cadu"sı r.ıh !iefinde denıze yakın, altında 

ır 40/ , st kc.ıta uç oda bır sofa, bır mut/ok 
ı it.. ı 7 numaralı bır btJp hane acele satlzktıf• 

1 tı;; ' ı ' "-ı ç.,om d.cıci 18 'Tiunıaralı auk/.:.anda çilingir 
K· rı c,.cıo lu Nec p ustag n urac utları J 4 

l AZ LI LA V ASIST AS YAP J IRILACAJ<: 
Vı ayet Daıml Encümeninden : 
M 1 1. liK 01( Harı p c relerıae p z ırlıb.l ı vı.ıi ')tas yaptı· 

h. ~ ır lJ dtlt ı;ıu nr ~.ı h.uı u ıur. 
t t ıı lı lJd) lira tsJ uru~tur ı ll-9J8 tarinıo8 

ıı \j '1 rı..o. ı.:uon aut 1:> d vıl yd ın ı d ı Jel topl nacııi' 
nete ıh ws l tıı>.ilac ktır. l t klilerio keş t -;ı 

ı •J eu k ıewiııe 
msı.Js.Or gUn ve sJııtt• 

3 - isl<enderpaşa U2unsokak 2i7- 219 r umaralı dükkan 190 erz'lik 
4 ., ., 271 .. 
5 - .. Esvak 191, 19i- 7 
6- Meydan C. 19 .. 

" 
7- .. " 17 ., . , 
8- Agrfilho Erıu: um ccddrsinde kargir oda 

Belediye Encnmeninden : 

,, 
,. 

.. .. 

100 
75 
50 
50 
45 

Yeni onatk Ar - en yeni deseni r .. 
Kışlık bütün çeş t r m · ı ge/m;ş, rrıodern terziliği temin ve sayın mıişterılerimizıfl 
zeokı selimlerini tat '11 ('İn licarethanemiıe /stanbuldc n .1/ ni sanatkar celbedilmiştif· 

Ucuz ve güzel gtvırımek için lütfen t şrif ediniz, Bayan ve Baylara mahsus 
şık ve 1<ib ' kumaşların en yeni dHenlerini lütf~n gi:friınüz. t.ı' 

H lb• • 1 • • 
1 

Bayanlara mantolar, ispor mantolar. pardesii ~fi 

YulcarıJa nı vUui ycz.ı 'ı heltcliye akarcdının haziran 939 iptidasın_a k.. dar 
o 1an ic ,:uları ongedi gün müddetle gfnide.n artırmrıya konu-muştur. 

Artzrm z / / Ttşrinü.ani 938 cuma günü saat 14 de tie icra ulunacoğından is 

tekliforin muvakkf4t teminat mokbuılarile u.9nı gün ve soatta tr.ciimer.e n.uracaatları 

lr e ISe ÇeŞI erlffilZ. şambaçocukmantoLan.yağmur uklarıvekumM/ 
Baylara pardesüler, palto ve lcostümltr. yağmurluklar, Çocuklar için 

elbise, yağmarlulc; palto. pardesü ve kumaş/ur. • ı·k En son moda Treşkot pard,.stiluimi~ soyın müşterilerimize 
VSlffi 1 ucu: fiatlarla lemin edilmiıtir. lütfen görünüz, tecrübe edinİI· 

ildn o:unur. 4-4 Kunourecıler caodesi NO. 2.3 .. 2p 

B· 
A 
B· 
A 

l 


