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Çarşamba . Cumaertesi 

o 
günleri çıkar - TRABZON 

Fiati 1 QQ Para 

ilan satırı 5 kuruştur 

Uzunsok.ak ; 63 • 66 - 67 

15 m:ıi qıl j .._ 

Avrupada harp mı çıkıyor!? 
Lehisf amn 48 saatlık notası .. 

İngiltere 
Habeşistanda İtalya 
hükumetini tanıdı .. 

Şehircilik Mütehassısı Mimar J. H. 

Ankara 78 ( A. A. ) -
intiltere H11.6eşistanda 

ltalyan kontrolu altında 
hu/anan kısımlarda /talya 
hildımetini filın tanımıştır. 

Lambert tarafından ovan 
projesinde teklif edilen 

-

Ankara 18 ( A. A. ) -
Hudutta bir Polenyalı 

fte/erin öldiirülmesiıu/en tlo· 
'•yı Polon1Jo ile litv•nga 
11"0$ında diplomatilc oe tl~
lllir yolu posta miinaıebet
leri lcesUmiştir. Polonya 6• 
lltiitıasebet l n in h• şla •• sı 
11tİl/i •kalliyetlır rt1ımı 

halckıntla anl•ımalar go- litfJanga aleghintl• nüma-

t l 't k nu gişler yapılmış t:ıe Liitlan-
pı ma.sı l t1ang11 anu 
esasisintle Vilno ıchrinin yanın Polonya ile hirleşti-

T rabzoa meselesi ve plan harakatı 
ipdidai rapor, 

üzerine 

rilmesi istenmişiir. So'Vget 
hükumet merkezi olfluğu hariciye komistri bu vaai 
madd•sinin kaldırılmo:sı fflt yetin tehlikeli bir hava ga
ölın neferin ailesine taz- rattığını sô'ylemiş. lngiltere 
minrt "ltrilmesi için bir n•ta •• FransaJa Polong• nez. 
tJermiş fJe lcırlc Hlciz s•at ( dinde teşebbiislertie llulun
,,.alılet istımiştir. Varşof1ada maşlardır. 

Hitler Berlinde 
( 28 Atustos - 8 Eylül 937 

ESBABI MUCİB-E 
) 

Avusturya hudutları kapatıldı 
yahudiler tevkif edilyorlar ! 

Anlcora 17 ( A. A. ) - Vi!lanad• bir ~ok t•nınmıı gahudiler tevlcif edil
ltlİştir. Awast•r•••ua biitun lıuJut/arı din öjlıJen iti6aren lcrı,,anmı,tır. Y•hudil~rin 
"De anal11rı /,•haları gahurli olanların lt•tiuJrı geçmui gtıs•k edilmiştir. 

Rusya. yardıma. ha.zır: 
Fransa Çekoslavyaya yardıma koşar 
ken Ruslarda almanlarla harbedecek 

Royiştğı topliyor 
Aı:ık4Zra 17 ( A. A. )

Hitler t/ün Bırline vasıl 
olmuıtur. R•gıştağ 78 
Mt1rtta toplantı,a çojrılmış 
tır. 

Sayım 
vergesinde 
tenzilat ... 

Ankara - K omutoy bu· 
giinkii. toplcır.tısrndn ruına· 

medeki maddelerinin koiu. 

Şimdi •u•ları tekUC ediyo
ruz. 

1 - Dıulze nazır, nıote

addit mahalle •eydaolarrnıa 

açılmaaı: 

T,raça ıuydanlar ki : Ea 
mUblmlıri şunlardır : 

40 rakımlı taraça (Atatnrk: 
meydanına açılH Erzuru• yo
lun uıt mDateb111. İt •erkezl). 

Belediye sahası. 
Şimdiki Atatürk caddeıinio 

Sark n Garbuadıkl 20 rıkamh 
meydan. 

Lise meydanı. Uall ... 
2 - GOzel ıelvilerle sUaltl 

olan şimdiki mezarlıkları :urak 
bir tadilatla. hal.km birer lsUra-

lütıclen sonra krrsiiye gelen bat ve diul•nm• yeri haline 
Maliye Vtkili Büyüle Şefir.ı ifra~ @dil•iill, ttfırruatta bir 

kaç tahsiıat ve tadllAt da ve 
nutuklarında işaret ettikleri ufak oyun sahalın bb.i bede-
ve hükumtt proğramında timize çok koıay isal eder. 
da temas eJi/~11 'IJergi tan- 5 - Sahil yollar. Ağaçlan-

Anlcare 17 ( A . A. ) - Ha'rJBS ajaıısı bildiTJiğin11 ıör11 ıt1ldhigıtt«r bir zildtıncı ait •lmGk izcre dırılmış urak sobalardaki. bir 

Sov{let ruhi• g•ha.ncı bir gazeteciye ce11aben Fransanuı Çelı.oslav11k§amn yardımına hGzırlan•n heıvan 1lt.rgisi .kısım yayııler ' 'e denize giren-
lc.oştuıiu f•lı.titrtlt! Savg«tleriıule. Almtıngaı tarııfındo.r1 kiicama ujragacalc Cı/uula'llak~ t 'l At ı't kan ler için plaoıoıızda gi)sterileo o e11zı a ına o unan . . . 
Yaya yardım •ıl•ccjeni ve hudut olmasına roğmen l>ögl• bir tuuiyetttı Sovy«.tluin l' ·ıai · · · /,;, 1 Gilzelhtsın dı oldu ğu glbı Llı;e-
Celrodt1vaky11g• ftannak çareleriıli.ie bulacajını söqlemi,tir. So,,,ııt lu1ricigt1 Aom- mec "' verı gını 11

• u- Dl ı1 yolu. Vıırşısııyta fon olarak 
A nun bir an ıvoıl k1ıbulünfl kadia ve romantik sulıtr ·bulu-

$eri yabancı g11Ht•cilt!ri lcahul etürek Sovget hükametlni11 v1Utarfanı1t iıgo:lı ve temin için alakatl.sr sıtci . nan, çiçeklerle eıUsleornlş, teıcir 
Çekt1slav11/cg•11ı11 tahdide mara~ kalması dolayuiltJ sar/i :zararı ola11 f •aliuet 08 l k 

~ men erin müştere en tetkik fdtlmiş bahçeleri bulunım imar 
gapıloc11k icraat lıakkmJa müzalc.erı!lerde bulunmak ii.ı.erı buaifn 6iiJiik rlevltttl•r• "' .. ttmıluini İ!it,,,iş 'VB bu maltaHesi yolu. 
birer he,qanl'lame göndtreceiiini "e SovrJetlerin her türld taarrıız har•/c.aıl•rı'nı· ..ıur n· · ı l · ·t· kli 

,. )2 .. "' .. aı münasebet!• buhran ve mu· ıger er ıse, vesaı ı na -
tlarm11ğ11. ve mittlmQtligen Qrtmokta o/,ın tehlikeyi bertaraf •tmıje rn.tuf h1r türlü ye•in de geçmesine elverişli 
lcollektif hartkdta iştirake amade balanduğa söylenmiştir. ıııuene 'flerıilerinı oit ttn· imaret mahallesinde kenarıadan 

ziltit hakkındaki ianun•n 

Musolini Avust~rya için ne diyor f :~rn~k~;~~,:::~~~;~· ,,,,,u •. g•Ç~~;~~ ~~!~:~ı.:~ha~~:kaı 
A11akıır• 17 ( A. A. ) - Musolini s(J°glırliği oir 11•tııkta Aorupanı11 pol•tilc Hatay 1111zarımızı çekmektedlr. Bunun 

h t d için tulani geçen Merıış cadde-
an •sım eğiştire.n son At1usturga hadisesinden baltı.t11tiş •• ilaıü• fJ•lcrıa ,.ı.,. si ile aahlle amudi inen Orta.-

şeyin ,,,.katldır oliujaıırı. kaydtttikten sortra müdahalt1 hasıuuıu/a , .. tloğ1•tlt11• rrıeselesi hisar yolu iltiall.lunda ltirer 
_ tloğrııga netle bilflasıta n~ ta.'ıriri ne şifohi hiç bir taahhat o lmatlılc J~miştir. An/cara 16 ( A. A. ) _ bahçPli umumi me1dan Jdpıl-

c C. H. P. Kıllarıt•• gnnJ l'llF~ıoı gerekli ~uluyoruz. (Bı;.-
enevre 7 

• t'dJf\ arazisi ) burada wsgıı-

k · 1 d 6rmıın tlii.•iü. t•pl•ntıJınJ ı•lt r ve eski zıımntıın gUzel 
omı.syon arm a L • ı k'/' LJ - 1 n•Tlt: !Jtl vı ı ı ntdl!lg 11trı- ! s ı 'tııt'a rım ihtiva edtırek (dO· 

Alman Avusturyada 
Ankııır11 16 ( A. A. ) -

kıtaatı 
Ankt1ro _ Almon kıtaatı 

kumacılık, lş1emecUik, bakır
snoayii, tahta işleme ve çöm· 
lekçilik ) Sanat mektebi binası 
bulunmalıdır. Tablattle burası 

san'at merkezi olacaktır. 
Buoucı yuk.arı kısmında. 

Ortabisar Asarı Atika HhHının 
tamamen 'Ye oldu~u gibi mu
hafazasını teklif ediyoruz. Esa
sen yııo tararlardaki vadilerde 
bulunan sabalar btıgDnkn ş•
kildaki bahçesi vaıtteslni tra
edeceklerdir. Bilahare tedrlcl 
surette bunları ız masraflıı. 1ur 
bahçeleri şekline if raı? edile
bilir. 

Umumi Kü :tür Merkuleri 
Her maballedf'. Ye hususile 

tercihan umum! bahçeler ya
kınında, oyun sabalarlle bera
ber kQlUlr merk~zlerlnia d• 
tesisini e.zem görüyoruz. Sinem&: 
içtima ve kouferaos salonu, ~U
çUk kitııpsaray, dic;ıpanıer, bun
ların h~psi basit rn mtıtevn zi 

bir tarzda ve lıir plftn daht
liııde io ~a edilmek le be rflber 
en h ücra mahallelerdeki umuuıi 
hayat soviyesinln birer nrıvealoi 
teşkil edecektir. 

Haricf S•rbe!i Sahalar : 
Gorbda, yeni inşası tasav· 

vur edilen kımda - Yeni Trab
zon . HükOmet buradı Belediye 
ıtamyumunun inşasını dlşan

mOştUr - bize gösterilen projesi -
bahçelerinin imtizacı spor ubı
larının ve tribUDlerinia muvafık 
ve isabetli şeklile sahayı:ı en 
uygu::ı ve maksada en munfığl 

oldue-u 2örUlmekt~dir. Yalnız: 
şarktaki mevcut sahanın tarafrna 
doğru utak bir kayma ile mev· 
cut sehaoın lebıoe bir tadilata 
ve bu şekilde meydanın biraz 
daha teniini monesip gôrliyo
ruz. 

Avasturgadn ke11Jil,,ine Hit/~1 dün birti~n hıre tay 
fÖsterilen mt'l.ı1<ilere kimi· ,11re il• Viy•nadan MinihB 

Anlcar• 16 ( A. A. ) - zalc•r•lıri'llin soıt =•f hest 
C•nefJrt:tle elcisperler ko· halclcındtı is•lt•t v•rmiş ıöç- f ~-~ -=~-=--"="'==~=-=--=-=======~,,,......,.,,.....,.,====--

mit•silıJe miizalc••• edil- 111ınl•r mHıdııi•İ'll gur•pç11 Görüşler Duyuşlar /e,. "'u"'-ışlıırdı ,., tlöm,.aştür. 
~ ==-=-='='-=======~=== -~~~ ="==== mektt1 olan Hatay ••çim teşkil t1dileeek bir lcomisJo•• 

Hamleler ..,,___ 
talimatnamesinin bitin e- ttvclii k•r•rl•ıtırılmzı. 
sosları üzeri11.d• tam /,;, an· 1-------------ı 

1\. 1 ". h t sı·nı·n loımt1 ltaııl •lmuş •• geni irtihal 1 "umun e as a ne talimatnamı11in ga·ıl-asın• ... ·- Bir MQddettem beri rahatsız 

te rn e 11 e ri atılırken ' . . başlt1nllfışlır. bulunan temiz Ye aezlh heBI.~ 
Amerika Almanyayı şerlmiz toccardaa Sabri Nem1i-

P1Zutesi gllan dQğuhınun 11tlıtı aııtlaBdı ooun için tören o~lu irtihal etmiş, c.aaztsi 
)aJ>dık. Atılan temel alelade bir apartmıın tesıeli değil; t~hiatıa hariç bırakmış · · dilo. ötle7in kılıiıhk bir ce-
t•r1nznBe serptiti binbir ıztırabm dindirlleceği k.udsıl bır şef- fiı ıGıt1 76 ( A, A. ) _ maatla Boztepe ıaahallesimleki 

•t JUutııaıu bayırlı başlagıçiy.ti. Am~rika Hlcsım geJi evladen kalC:ırılarak namaza 
BugtnUn uetlf; ııtırabı•ıD diadirilıec>sint ~Omtlrlo bulath- memleketin istif•d• •d•e•ı·i lskendepaşı ea1ı1iiodC9 kılıadık

tt111tış btlytlll suda Mi~kJ zaferltt ı .. yazılmış muskada ararııiyor. I tao ronra yeni mezarlıkta ebedi 
lttl•ıt bCayemizl kı•lreD nice hastalıklar , ti fa diye içirilel!_ tımzildt 1 ,-amrıJk tarif ela- medfenloe teTdi edllmiftir. 'l'an-
1.u kömnrJtt sulu ve otnrOkctı ıa1yılarile 11trayet sabaeıoı genlt- ltJrinden Almany•gı lıarie rıdan mağfiret dll•r ailesi er-
lıtııor, lahrfbıtun •Oteıı:ııdiyfa artıriyoriu . bırakmıştır. kanına taziyet bttyea eyl•rb. 

Haaiı 
918

nt .. tıar 1ıızoıd•• uzua :yıllar körUkl~11erek dal ~=""""',....=.,,....._~- ===~,,.,..,==="=:ıooı....,""=,,,.;.,"""'".,..,,;;=.,.,.,.;;,.,,..-==== 
~u.•ak .. ıaıı bu b•hl itikat 'fe merud• oibııyet hflr gerilik v• Kültür Bakanhg"' ı 
tttııot 1tlbl lnkıllbıa pemçtsiııde ca11 verdi. Nnmune h11tıi8ii' 
\• ölüatta mezarı oıtnnde kuwlan munum bJr l•kılAp va . Akşam Kız Sanat Okulumuzu takdirediyorlar .. 
1•1lık abidHldlr. ___ Akşsm Kız Sınat Okulumuzun naııl çalışdığı n batta 

ATA'IORK ~otu k.alkııımuına elko:ydu. E1·•daıı öltlrtl doğu; sayın direktör Beyan MeHllıat Tırnakçı &lduta halde gll:dde 
•lbtrU bir liş•Hin bız "f8 beytcHi lçlr!drdir. Trabr.oaJularbU ötretmeulerinin mesaileri oeticeıi olarak muhtttmizhı kadıahk 
hı1,canıa ~: ı;o4uau d•JUJOr deratk çok nıntnari bir k:adırşiaas- Aleminde ne feyizli bir inkiıaf yaratıldıtı hepialıia mıtlu•n•az 
ilk: Japatf oluruz. du. Kültür Bnkauhtımmn çok iıabetli olıll takdirleriai cy11ea 

T b k d J "ııım lnki ııeşrediyoruz : 
DDa açıJan Kıı Sınat EDıtltlstl ra zon 1 ın 16 • 

hfıoda uasıl kuvvotll bir aan olıcaluı yarın ,ohC'lt cf~ Lise Me·ahat Tırnakçı 
"• koıtor ba)'abmızın gelfı•t1inae o alıbette bilyUk bır roi Akşam Kız San at Okulu Direktörlüğüne 
'-1-c..ktır. Trabzon 

Nümnne hutneal içme suJ• dol!"ulaou». b;!h ıı tıa 'frııb- ÜçUnca Genel lıpıktır. Tahsin Uzer'lo Jsperteılik böl-
tOQlu ( J k ' rI ridir Sınrrlli1'! l' m ı • P m:ııDllnl gesıae dllhil VıUler, Bışm!lfUir ve raaşnırlerile birlikte okula.
~ ... dr.ıua • 0 e.rr• sıt ı guu ... ı ~. k.o.lu ş~Tl' trıı=:;u ıtini 'J'r&b· 0111.n ziyuellerinde, okulu çok iyi buldukları ve çtıhtmıınzdaa 

.. ımarıoııı ra bzo•a IDfCe• .. ır - ' • . v. • · k 
ıo,, baQla aıcak Ji . •lk vuhlıwııı tc- ~!: "" <lon ı.if gl!_. pec. memnun alc1ıkları ar.latal1111}tır. 
tlreceı· bf ~ t b mın' ıkoaok turtıC'ı:ktır. j Bu durıımuııuz Hakaalığımıııcı da şayıın •••nunlyet 

• ı re ı 'f8 BHdetu nuş görnlmORtUr. 

'1 Tnbzoolu, hu mtaut gtıatı dotınıcık yıl!arıa "' ' iüp g.:ç- Müı>lıel n:ıcsııinizin devamı.uı tttmenni eder, mu.vaffaklyıtltr 
••iııi öıkaekde fakat iaaaala iöz1em.ektıdir. _ dll"rlm. 

ATATÜRK; özltdJti n Jiyik oldufu her ~~. t; ' tJ F rlik Tek•fü Ükretim 
'terlllloUr. Pırlak fıtikbllimizl 111nıl•ız bir fl!lll lr b '·•·l' ' a Genel m.~ek toı·ü 

/hs R Gri tı.kin R. O . 

Kültür Bakanı aamına 
R. N. EDGÜEH 

Kindinar - Kireçhane yolunda - imaret mezarlı
ğında Şarhayımızın tetkiki, benim intihabım .. . 

Berdl\laeınun ıoğuğua11 , 

gt\eeşia sıcaklığını, havanın 1ü-
1elllğlrıi yekdigeriH aecıeıılen 
16 Mart çarşaaba gnnıı ölle 
paydoauydu. Uzunaok.aktıyım . 
Yauımdau geçftn bir otomobil 
tlç adım ileride durdu. oaıe 
pıydosmı• dıhl Belediye lşlıriae 
hıaueden, ne vakit yemek 7e
aıtı. ae nkıt uyuduau, ae vakit 
islirah2t ettiği ve ıe nkit ça: 

lı~tıtı belli olnuyıtn Belediye 
R~lai:mlz doktor bıy Cemal 
Tur!ıın oto•obiline berd davet 

etti. Vı; 

- Haydi bış 'hajı açım 

ru•i J•pmayı gidelim dtdl. 
Aaı gittik, H gittik dere tepe 
dil• gittik .. Nihayet yıllardaa 
beri zçılmısı için ora hıılkının 

dilekte bulunduğu Khıdinar -
Kireçbane caddesi nlrı ilk olarak 
otomobil ile tt pesine kadar 
vardık. ve KOlttır Mtt;ııvirimiı 

Bay Mushıfa ReşH Tarakçı Ot· 
]unun pvıoio yftomdBn açılan 

yolu s~yrettlk ve küşadııı ya-

pıp döndük .. 

Sıyın reisimiz : - işte tu
rada sekiz metre ıeoif1f41cde 
çıti• kayaları kırdık, attık. Der
ken içlndea öyle cOfkun 11vlıç, 
gurur, iftihar ve 111uvaffakiyet 

aişaaeleri lztıar etllyorduki . . 

Khıdiıarhlar, Kireçbınelll er
göıtluüz ıyctın olsun, yolunuz 
açıldı. bıhtınızdı açık olau• ! . . 

Darısıda Boztepe, zerauos yolu
na ı . . diyerek ben. de içmeden 

iu tımenısiyıtı koyuverdim. 

Döatışte, Şarbayımıı totö
re : - İmaret me:ııarlık 1ahı-
11aa •• Emrini verdi. 

Gittik. Yer yer ameleler 
çalışıyor, kamyonlar toprak ta
ııyor, bir hummalı faııllyettlr
burıda da göze çarpıyordu •• 
U11U1sot:aeıa pukelenmısi iflal 
Ek~i otlu bay Mebmetle moş
t•reken. ve muvaffaklyetle bı· 

fatlll Kuım o~lu i•J Tem•ll 
mezarlıkta amelenin başın41a 

bulduk:. Şarhayımız yapılın hat
l'lyıt v~ toprak tınlyesint tıt · 

klkledikten ıonr• bıp birden 
otomobile atladık. yolda Hısım 
OQlu tu pazara kadar meıahtıD 

tesviye edilmiş olacağını söyledi. 
Şarba)'111tız bıtlanılan lşleria 
çabuk bitirilaul arıuille çır
pındı~oı ibsaa odlyordu. Yalıao

cla birli.1cl Umuml Müfettitltk 
Sıll.bıt Müşavir muıvlnUtlae 

tayin emriaia geleceğiui, 'l'rıbıoa-
tlan bu işleri bltermtdtD ayrıl
mak •eo~ulyetinde kalacıtun 
iurmıdan aahyonm. 

Cet1det Alap 
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Encümeniı:ıden : 
o u rı J2Y SCO - 14 500 

1 ı da 4128 lu 60 lw uş keşif be-
5 . .f-938 tarihine ç tan .)o./ı gün ı 

kamında top en cak olan daimi 
pı m k tzre 21 gün muddetle e.k

ı iu . Mv.v kkct t min iı 309 l ra 64 
i e ş rtno.TT'esm ·görmek i~teu nlern 
mine ıve tarp olanların muvak t 

n murocantl 7 4 

la y zıh ne ile 
y ptrrı ocak 

Viıayet Daimi Encümeninden : 
Mc. r f dı · :n b ·, vozıh n ile 2 adet kütuphan 

pazar ık a yap rı 'c tır. 29-3- ... 8 tanhıne çatan salı 
grınü so t 1 e v Ô!jet mak mmdı top/ nacak olan 
daimi encü71 nd ·1ı lesi goptırı oc tır. ~artnamesini ve 
resimler ni görmek "steyenlerin lı r gün encümen kale-
mine ge ı eLeri. 1 - 2 

Z • 1 t olu belediye~lnden sldıi;ım 23-7-930 tıırlh 117 
YOi numr ı .c för ehliyet vPsikaıımı kaybettim yenisini ala

~ğu d n :u.ıyioia lıllkmlı yoktur. 
'l'ransittu şofor izzet Özfioz 

b ı; IL u ı ukli <: a ıtrları ~er 

kcndi erir c 

• 
Si 

Belediye encüme inden ; 
De irrr. nder d kr a rf n ezorl Erzurum yo una 

nazır c ıhe i11de 11ıkıl n kısmı 737 . _75 k ruş b dl 
keşif ı ç k dsı ime usı ı e rşa 1.tt r cc kir , 

Temid fr "U" ukk t m kt ı 97 lır 60 k ru tur. is 
teklı/ni1 ehli Et ıesikolorı 'll tf'mırat makhzlaril bir 
likf rlts /tn n n ıcra edi re ~i 22 :, 938 scdi günü 
soc. t 74 d ercümtne mmac ti arı ilan o ıır.u 4 4 

L ~ sttk çizme eksil m si 
Devlet Den ·rı ollaı ı 10 cu işletm müdür1üğünden: 

Muhammen bedeli 7800 lira ol rı 200 ç"ft Ccsfo ıe 
marka la t k çizme Erzuramda işletme komisuor u tarofıdan 
cıçık eksiltme usu/ile fit! ErzUTun da teslim şarti e satın 
alınacakt r. 

alıplerin 29 Mo•t 938 S /r gunrı s at 15 de yüzde 
7.5 temin ot ckco rile F.1wrı."da işletme komİS!)OT una 

muracaotlarr. 
Sartnameler parasız otarok Erzurumda iş/teme konıisyo. 

nrından, l\ars'ta istasyon şr/li/iğinden, Trahzondc.. tronsit 
yolları Ototüs c.'urağından ttdaıik edilebılir. 2 - 3 
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