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'-- ~"--_ .. ı_4_9o __ .) Çarşamba , Cumaertesi günlen çıkar - TRABZON 15 inci yıl .) 

19 Mayıs , Atatürk'ün Samsuna ayak 
bastığı, Türk milletinin har~=kete geçtiği 
ve gençleştiği giindür... 4Jg MaVo~ 

Bu büyük gün, yarm şehrimizde büyük heyecan 
Mayıs 19 - 1919 ! ... 

G 
ökleri kaplı~an bufotlar , ~/~k~arı. karanlıklara boğ· 
muştu. Gonulle~ ızmudsuz rndtılerın ilk ve son durağı 
halinde 1 ... 

ve coşgun ---, tezahürlerle kutlanacakhr ... Tarih, bitkin acfrmlarla gürüg'ır, 

ağır I ir gebeliğin yorgunluğunu taşıyor, bir 
ünredir ... 

belli ki uzun fJe 
doğacak • aoğmalc. 

Hatay da 
Yine dayak! 
Kırık 17 ( A. A. ) 

t llrk lı le ine y zılmak Is· 
9 Y•n bıb ı~ul iki rap çarşı 

~rta ınd11 v J 1ndarmaların gozn 
h OQnde d ~UlmQş ve zorla itti· 
•dı •na ır ku Obuoa iOlOrlll· 

•tışt r. Bu 1ı r ket karşı11ada 
Japılın t ebb ere gerek hQ
kOınet ve ger k komisyon ademi 
•elllhi1et J etmiştir. 

Hamidiye 
Bulgar, Romen 
limanlarını ziyaret 
ediyor. 
Ankara 17 ( A A. ) -
HamldlJe kruvazorn Butrar 

'• Romen llmaalarıoı zlyuet 
et1ıek ıre dQn lateabuldaa 
tlaretet ıtmlşHr. 

Yugoslav 
Hrb. Nazın 
An karada .. 
lıtanbul ı 7 ( A. A. ) _ 
Yugoılavya harbiye nnın bu 

•ıbıb lıtanbula gelmiş ve akşam 
Allkaraya hareket etmiıtir. 

Çinlilerin 
bir tekzibi t 
Hırnkeo 17 ( ~.A.) - <_:inlller 

J~ponlarm Luoıhay 4emir yo 1 
luou kesmiş 0 1du~l11rı tuberiai 
tekılpte ısrar etmelı;.tedlrler. 1 

İspanyada 

C. H. P. 
Çöml•kçi 

Atatürk 
Bir gezinti yaptılar 

Ankara 16 ( A A. ) -
AtatOrk dQn şrhlr içinde 

bir gPzlbtt yap ış ve AnıtloJu 

kul buoa gelort>k hır mOddet 
lsllr.,hat etmlşl rd'r. ). ollarda 
bekleyen halk uQyDk Şdi içten 
tez ıhurlerle selAmlamı~lardır. 

F rankistlerin 
ileri hareketi 

ocağı 

Valimizin nutkuyle 
ve parlak bir 
törenle açıldı 
cumhuriyet halk pertisl Kamutayda 

Çömlekçi ocaQı!lın yeni l n~- A11kara 16 ( A A. ) 
Bilbao 17 lA A) - Ji r.nko sıodı çalı maya ba,lamısı mu. HOyUk Mıll t Meclıii buıoa 

kuvvetleri 8ierr.da guder mın- } n ıeı toptantııi bazı dair•· 
bk11ında ileri bıırektıtlerlne •uebetlle pazu gUı 11 öoled 0 ı in bOtçelerlcde •Unakalc 
devam ed~nek yeniden baıı •O•rıt ıılAkah ve heyecanla bir yapılmaaıoa 11ft kaoualırı mOıa-
1erlerl l~g11l elrMişlerdlr. I tO"en yapıJmı~tır. Yeni ocak kere Ye kabul elml,tir. 

lngiliz kabinesinde 1 blıuı gazel Mr şekilde tefrit •-----------• 

d ;. · · k l · k Ye tınztm edilmiş ve. bıfrak- Sıhbatanı HVf'cekıılo, vata-
e g ı Ş ı ı ı . ıııaı aen·cıkll11, işin\ aavecekıla, 

Londra 17 (A.A) - loglllz larlı stısleumıştl. Ocak menıup. tabiatı seveceksin 

kablaeslnde bazı detltikllkler ları karıda ve deaizde 1ınzel Spor ıeaçlltln hlıuandır 
olıauıtur. Lord Herbert Y8 lord 1 ıoıteriler yapmıılar, •llll OJUD· Vücutta gQul tutaamak 
SYhato• kabl•ed•• çekll•ltl•Nlr·: lır 01aa•ıtlar, ıeç vakltJere aJlp lflemektlr 

-- ta•ar denm ettirdikleri kun- Gençlikten ahU1arht• 11thi. 
Tllrk, otnn, çalıf, IDH• Jltılı Ye h•Jeanlı tesıbQrlerle •tlık Hklamalıdır 
19 Ma111, gQYea, 11vlaç, Genç bir bq Hcak dlaç 

bareı.. .... , oQ Q .. Q cıııel btr 0 Dn 1aı••lf 'fe 1a-
a.u • a • r. • omuzlar Gaerlnde darablllr. 
Doğru l•saa dik JDrlr ııtmııtardır. Davetli olank 
Vncutluau •• kafam ltl•t ı•l•• mllkl .. aıkerl erUD. Ooze ıoıel garG••1Y•01 

Nende bırett orada benket halk ve ocak •uıupı.n ltlaab ıoonı çekmez 
DedlkCMlu J•P•• llpor JH bir ıurett• ıoıl•11alt oga ooa~ Dik otur dotru konuı 
Sporca otrklala, klrllaln .. blnllı oaoadekl ••Jdaahkta to Keodlal korµ.yao aeıııo; 

totıaD• dlf•••ıflır korur 
OQal luaa IJI lnuadır. laaallf, S•JIA VallmJz Y8 ParU 

bqkHı•ıı Sezal UHJ tarafın
da• Irat oluoa• açma nutkun-

da• aoara ooat• ılrllmlt, dnet-

MILLf BiR 
iBADET .• 

Mayıs 19 - 19 9 ! . .. 
Bir gelecek vardı, bekleniyordu; lıir ı:el~c,.k bugü1< bir 

gelecekle birlikle geliyordu. K ;ı tuluilar Karadenivn kudurmuı 
dalgalariyle dudak dut/ata; t hlike yık K'J:.kora t bi l: Bı1yi1k 
Yolcuyu ilk mmzilitıe ulasfzrmak için ş ha kalkmışlır. . 

Argın dalgalar ar lda yol ala ı bir vapur var; icara 
bahtımız gol alanın izinde, Kar.ıdeniıin derinliklerine gömülü 
yor .. . Bıiyük Yolcu; istik fiili kanat i tikbali hız yaparak 
g11liyor. Mazi, Onu ta~ıyanın pervanes '1e takılmış, serseri bir 
sırtlan gıbi srrüklenigor, can çekişiyordu. Bu gömülüş br.yilk 
dofuşun müjde,;, bu süıüklenif; bir tarih akışmın durdurulıışu 
tf!rsyüz edilişidir . .. 

Mayıs 19 - 19191 ... 

} olcunun daf.ıkalarr gün, günleri yıl kadar ıızurı ••. 
G•u, gündü:;,; Gundıi:r, gece oldu. Uf ukl .rJa: yakla,un sııb:ıhrn 
pembelikl•ri var ... 

Üzaktan bir duman, sıcak bir duman sr:rıgôr gök gJ
zünü, gözlerimiz sabah güneşinin kucaklaşacalı tatlı bir •is 
seyrediyor şimdi ... 

Büyük Yolcudan haber getiren dalga/,,,, hıçlcırrklarla 
dolu insan göğüsl•rinde kmlıyorl<ır, bütün enerjisini başınJa 
toplamıı ıergin çehr•ler, heytteandan kesilmiı titrek dizler, 
ya,!ı 'öder, hep agtti husin ,,,,,lca biıılca t•.,,Jıilrl~rı · • · Bu 
tezahürler bir lcöıeden bir örnelc, fafcat yurdun lıtr lcöşcsi1te 
örnelc ... 

.Mayıs 19 - 1919 ! ... 
Vapur geliyor. Ruhuna millet SHJfl•ini alem gapmıı bir 

baı; atılacafı sıcak kucaıı, Anadolunun Jumanlı Jall"rını 
selamlıyor, Jaılar ~lilir'rlr".. • R-.&ıôr; Bilgdlc Yolcunun 
/culafına imanlı seder Joltluragor, Yolcu rüzıdrı Jinligor : 

• Daıl ba,ını dııman almış, ırtımtıı d re durma• akar 
GGaeş ufuktan şimdi doğar, 7tlrtlyellnı arkadaılar ... 
Nerede bu ıok. deniz: var ı:erede bu datJar, laflar 
Ru •K•l:I.,, g11zel kuılar, yGrftyelım arkadaıJar ... . . . . . . . . . 
se.ı ılzl yer, gök dinletin, Hrt adaalarla ller 7er lnleda ı • 

G . • ıuere bataJ tekeri ikram edil- U' ki b' ı bi b ü · .L_ 

Bl·r Kara un M edeni olaa hiçbir milletin, JU a ,, eŞf!n , a·un fJar, orası ' neırn pgt#ıfı 
• • • mittir. Bu mQaasebetle ÇOmlokfi hiçbir ferdi yoktur lr.i bay- yf!rdir. Gineş battığı yerden dojuyor, .• 

R h t d·yebildi ti ta balkı Ye ocak meuıupları tertip Ay .uılc/ız, gı1neırin peyki mi? Hayır/ 19 Mayısta aoıtan 

B ır nıan oldutu ribi bir 
11ulle ia de yash ve acı 

it iUnlerı vardır: 15 Mayıı 
"iardan L 'd' 15 M •ıaa: "ır ır . . ayıs, 

l'li d hava şehnleıamizi andatımız 
h
ll Ur. Bundan herhalde öteki 

fe itle 
itli 0..;ırruı. de memnundur; çün· 
ruı.ı.rı aran ka~la yıkanmaı temiz 
hap d• ıoklerın mava ıonıuz 
ta.:.d• kardeılerale birliıttedir. 
bird' il kalblerımizdeki yerleri efe ar, 

ı-
İ&ıc:iı' ı> M.ayıa, aynı zam•ada Ere 
fıyd: ~Uzel lzmarima•ıa karalar 
... t bır findür. Ü fÜD 10• 

rreca • lJ . . teaQ ille ran ezgıJerıDa te· 

'l<.,:• eden mabmuıı: şakırtıları 
)•Pt:k•boyu lat:aranda akısler 
'-1ordu~n butün Türkeli kan at· 

~r lllilJetia neıeli günlerinde 
t\ t6 •it ne kadar hakka iae k•
"tıi ilerini •nmaıa da o kader 
?~"•dır. Yaaaa ve ıeviııcin, 
.... lllilleti kadar büyüğünü rö 

1olttur, 
I< 

... 1'aa1
llaeye kinimiz yok, l 6 

letl ll\ınamız 1rö11lümüzdeki 
;lean ••eridir. t' •&ar rüa(i çok güzel bir 

riJa 0 ıorcıak. Ufaktefek eks'lde-

talctıtı~' Yok . • - Pro2rama ya 
lçiJa b •ide· Top atılmadığı 
a .. ...1 •tlıngı iy ce anlaııla. 
--.qı "• 
•trilGaecli 1 D kkatl • kumandaaa 

KıyaııUı ıubay toPda 

yalaaz • a • 1 1 
• nğ'a kuıasınd• en içli huı, en Üı· " " • 

b .• h Ll ettikleri ıeallklerl dediğimiz aüneı ay yıldıza ı~yk oldu ... 
n •ııı. 1 

• • • tun gururu duyıaaaan, .. Zannetmi 6 

O - h p•rlo-riin rördüfü albl gıç vakitlere kadar devam 19 Mayıs: 19 asmlan bir gün, 19 asra betle/ gün, 
ru• 

0 
• yorum ki •y yaldıza kuoaklıyan Kazıl ve göreceti iıi ttcrli&e ettik. ettirmiş H he1ecaalı bir ınn 19 Mayıs : Tarihi dile getiren, tarihe, tarih Jofurta11 

Halkan bu ihtiyacını rörüp gider- yata•ıtlırdır. ÇatlıyHan, bu en rüzel bayra~ın gün ... 
diti içia detcrli Haluvi b•ılr.a- ne demek oldutunu bilmiyea bu TB M yıs Atamwn Samsuna ayak bastığı gün, gençlif• 
aa.aaza o.ndaa teıeklr.ilrlerimııı:i E• bQyUk ıervetlmlz vQcu· lunsun . . . armağan edilen büyük dütündür •.• 

~umı.ııtlu Ihsan Gültekin ıuauıs. Fakat acı d• olaa itiraf et- ·----==-~~-..,..-===~---=---~=""'"="=-==-... == ...... ==--=-----ill ki -cı Satla• vııcut, catla• kafa, •• 
Söylevler ıör ea rlU e meliyiz ki ona hürmette kuıur Trabzonspor kulübü Ver·a•-eydi daha iyi obmlu ıtpbe. &üHl iuaaa ed Ba L 

.. 111 ı ıı..ı , ıy ruz. yraııı. çekme mer•· 
il·• Bu ıuretle kay .. Ui laatiple. 011H 1 D a. prlı: aef e Ve y . 'd h t• • • 

- hareket ıhnlerinde •elim vaziyeti ••••· enı 1 are eye ını s e ç t 1 • • rin ı'eıtlerini röra~k imki• ... l d_a . 
r k '- b Ş•n ol: Oeoç kalırsın maz ıc P ederkea çofumuz •ldı-bulmuf olıcakbk. c.fer te ••• ar ., 

Sıbtııt ea bllyQk saadettir. raı bile etmeden reçıp ridiyoruz 
m.hzur buna Mb•p olaut İH. R 

ki GQ 1 af m dlot •doı.. cami rünlerde aıtı~ımız bay-diyecetimiz yok. Tirkkuı~ te ı- acş ~ • r ı • 1er. a.· 6 

fiai tekrarlam•k her ı•••• 1•- ı..;;d..;;.o_k_to_r_i;.i_e_r ________ 
1 

r•ld r rurupta indirılmeaa icap 
pacıtı bir ıeydir. ederıten, çok kere; l.ıatta daire 

Ya:ııya, buyük edip falıh H a v a ve aıüe .. eaelerde bile peliıin 
Rıfkı At•y'aa 1935 de ıaab ı ... t ikazına kadar bekletiliyor ... 

lnönü'nlD verditi bir ıöylev Qıı:e· şehı•tıerı• b Bir bayrak aiıı:amn•meıi vu-
rine yazdata bir yazanın ıu 11 r• dır. Bunu her Türkün okumua, 

larile bitire•etim ı ı· htı•f a ı ı· bilmesi ıarttır artık 1 
« Bu ıeuiıı: bahar havHaaıa, 

bir gün, bqına:r: 8ıtünde bir .. ya 
aardat ribi tut•ıtutuau, evınau. 

bah enize ve tarlHaza liv yafcb· 
tınaç röıı:önüne retirini• Siai böy
le bir fe iketten .acık ve .. 
•ı•fı 1000 Türk kanada lı:urt•ra-

bılirl • 
Bu lcanatlaran çelık rölreıine 

hvuımak için yapılacak iı, hepi 
miıı:in Hava Kurumııaa elimizden 
relditi kadar yardam etmekte• 
bqka ne ol•bıl r? .• 

Hakkı Tunc8y 

Bayrıtma ıeven in1an; milletini Paur l(IDD vatanıa her ta· 
aeven, vatanına •evea, k~ndini 

rafında oldulu gibi ıehrlmlıcl• 
H•:endir. Ea kimıl, en uıtıin ti• bna ıebltlerlmlı için canlı 

H beJf'Clnlı bir ibtlfal yapıl· iaaan bıç füphe yok ki en bu 
•ıttır. Enel4 istiklal marşı yük ıevgi ve en büyük Hyrıya 

h•yratına veren insandır. ~bamış •e bundan IOnra heye-
canlı nutuklar 101lenmlştlr. Her Türk vatand•ı• yemek 
Nutuklardaa sonra bir manga vaktini, dini ibadet vaktini bildiği 
a1ker tarafından hna1a Uç el kad., bayrata aevfiyi, b•yrata 
ılltb atılmış T8 bando bazla bir ı Yf•ya da bilmelidir 1 
mırı çalm1tbr. Bu mer11im En bilyük borçtu .. , milli bir 
11&11111da baJralWır JaıtJ• ka· i ibadettir ba •.. 
dır ııcllrllmlfUr. J Korlu 

• 

Tr•bıHıpor ku!QbQ idare 
he7elloi11 iıtifası üzcırloe 17 6-
938 ilh illDU •kşamı toplaoao 
be1eti umum!ye aş tllıdakl zevali 
yeni idari! be7etia ~eçınl,tır. 

ReiıllğP; ıTukat Faik Somel. 
ııahğa : c. MQddelumumlıl bay 
Sı ltı Eut, Oç. Um. MQfettlş lk 
ı .. nazlm MOdnrtı b•J Sıhri. 
avukat Kadrl Mesut eıl bıyao 
Emhıe Enın, Zlraat bankası 

memurlutuod110 mUtekaf t Muı 
tara Khım, Oç. Um. MOfettlşllk 
istatistik memurlarından Nuri 
Cebeci. 

Ye:iek 11ıttlıJ?11 Arslan Ats 

man, H1Jhı Atııman. Abdull•h 
Çanka1a H bay Bahri. 

Trabzoouo spor tarlbladı 

cidden itinalı ve bamlell çahı· 
malarlle çok iyi bir me,kl Uır11 
etmiş bulunsa Trab.ıoaıpor 
kulObQnDn hu seferki 19\'l••• 
göaterdltl isabeti takdirle kır. 
tılarız. Trabıoıııporua, baıa 
getlrdilt bu deterll ldart btJe
tlle bundan sonra fiaba bDJlk 
muvaffakiyetıer elde edecetiae 
biç şQpbe yoktur. 

Yeni idare beyetlle beraber 
kutnb be1ell umuml1eslol de 
tebrik eyleriı. 

Ev kadınları 1 
Taze yemişleri fl renğinden ve asitlerinden 

manikürlü tırnaklarını korumak ister.s«;niz elleı i 
nize ince lastik eldiven takınız 1 

Ma•ikilr , .reçel ve şurup yapmata mani •e· 
AiJdir. (Uluul Ekonomi ve Artırma Kur umu) 

• 



• 

18 Maurs 938 Yeniuol 

19 Mayıs t~or. e g nçlik 
bayr mG ha!<kınd 

talimatname 
1 - Bügülr. Şef Atatürlc 

ün Türk vatan ve istilclô.
iini ku•tarmalc. üurı Sam
sun 'dan Anada/uya aıalc 
basmosigle milli torilıimizin 
.11eni ııe mesut Jcvrini açan 
fit! Türle milletinin kurtulu
şuna, Türkiye Cumhurigeti
nin ka · u'uşuna lcutsal bir 
başlangıç olan 19 Mayu 
aiinü. g11rJun isti/ela l ve 
istilc6ali lccnd;•İne emanet 
edile11 Tiirlc t•nçliii ıçın 

''SPOR oe GENÇLiK BAYRAMI,, 

o!arolc lcahu/ ıJilmiştir. 
Bayram gurtlun lıer tara

fınJn bu yüksele J•;u '" 
elaemmigelinı 11•'"'" ıelcil
de kutloıaocalı.tır, 

2 - Bayram aıajıdalci 
terti6e ıöre lcutle11ır : 

A) Tören ' 6agra/c çılcmı, 
natulclar ıeçit rısmi .• , 

B) Okulların jimntutilc 
har~iıt "' gösterHtrl, 

C) Spor harılcıt •• gös
terileri, 

3 - ile.inci maddıtle ı•
zılan hu kutlama •11/lııdarı 
spor alanlarırıda "' tıl•n 
bulunmıga 1 ger!• dı c.m 
Jıuriget mıgtla11lar1111ia ı•
pılır. Ancalr. lıh afenlar 
ve Cu:nlı:ırigd nae•d•nl•rına 
gelmutlt!n öne• tör•nı lı11tı
lac11.lc spor,al11r vı olcal 
talt!helerl. fJOTlll önlırindı 

muıilca 1ar o'du;a lı•ltl• •• 
marılar ıöglig1relt. ıılırin 
helli boılı cadtle'eri11Jen 
gösteriı gezil•ri ••paralı. 
maaggtn saatte Ca•hrırlgıt 
anıtı ci11arınt1. ıelerılı ve 
6uraga ,eıenlc lcoıerler lc11 
file iaraian tloir•ca 6a9ram 
luıfloması fJt! töre11i11 g11pıl11-
calc. olan spor talanına ee 
11a lıut Cumlıuriget megtlanı1111 

gider. 
4 - Tören bögle altı· 

calctır: 

A) Çelenle lcog,,.• mtr• 
siminden dönen 6ıltüra olcal 
talebt!ltri '· Ofta, giilcıelc, 

rnmi, lıusıı'i bütün okull11r 
'Ut! Ünfotrsite ,, •• sporcul11r, 
( A ö Jlude ille •lıul t11lebe
leri) saat 14.30 da spo,. 
<Jlanlarında ( olmıgan yer
lerdi? Curnhu,iqd meydan 
larında) toplanacaklar f11! 

evvtlc~ haz,,/anmış bu'una 
calc. krokiye göre Jit! /erini 
a/n,coklardır. 

C) Saat tam 14.~0 da 
malıGllin l!n büyüle idare 
amiri yanında aslcerf komu
tan ile parti teılcanı. Hallce-
11i boılcanı, Şarh•g. Kültür 
mümHsili oltla;a lamlde top
lantı gerine gelecelc lıez.ır 
bulanan talebe ve sporcu 
ları seldm/adılctan sonra 
törendt!lci gerini a/11 ;11/ctır. 

C) Bu11dan ıonr11 bütün 
talebe ve ıpurcuları 6irıilcte 
~t! muzilc11 ile ( olmıg11n ger
lertl• •jızd•n ) iıtilclô.l 1Rer· 
şını sög_/igeceld11. Bu 11nad11 
salaaga Türle 6egr•iı çclci
l.celıtir. 

D) /Ja 11M1eıimi m4t1Mip 

törene riyaset eden ~" t ilt 
Vali ve parti başka ·ıı tara 
fından seçilmiı olan tale 
beden biri 'V~lJa spo·cu bir 
genç 19 Mııyıs g in inün 
tarihi kıgmetirıi ve sr?·u 
bir ulusu'I hed~n kabi ıgeti 
ve icarı lcterini giiLeltmek 
hususunda ~e yuıl ~ vgi 
sinde opnrgacağı rolü eba 
rüz ettirtc .. !c birer sö ;lev 
fll!recelclerdir. Bu sö1jl"'v'er 
oıtar dalcikıı1.gı geçmiytc!İ<fİ" 

E) Natu'clardan sonra. 
başta okul t.Jlebeleri o1mok 
üzere bütürı spo·culur fö en 
baş/canının ve /ıQ[/cm o ıün 

dt!n gtçit resmi gapccc Har
dır. 

Geçit resmi. her spor lc.a 
lübü fJeya olcu1un ·"P 1rcu ve 
talebe ıagısını v ~ n u ~telif 
ıpor şu ~elerinJeki iı:kamül 
dt!rtctsini gö,,terece ~ bir 
fırsat fJl!rmiş o'cccğuıdıın 
bütün olcu !'ann ve spor 
lcalü/,ll!rinin tf'.lcmil mr1•cut 
larigle ve en 11 ııntozom VI!• 

sait fJt! malzemelerir;le g"'ç't 
reırJtinl! lcatılmolwı i lctı.a 
eder. Geçit resi 'Tt:e'rinde fud
bo'calar, gir şçi·er, eshim 
ciler, ka.11ıkç !ar vtlhosıl 
la-r gere fÖ"e mevcut spor 
ıubelerl temsiıi şe '~illerle 
fit! lıallcın spora o 'an ilgisini 
11.rttıroca lctz r. 

intizam fit mü ~em ne'iget" 
ı~ç,,.elc. için h z1Tlar.malı 
tea.6ir almalıdır. 

5 - Gt!çit res ni 6 tine,. 
olc.rıl talebe/erir in jimn.ıstilc 
ıöıteril•ri başlar. 

Ba göstuiler bir saat bir 
ç•gre;i ıeçmtmelitiir. 

'6 - 01'ul•arınjimnastilc 
gösterilerini !porcular tara 
fından bütün spor alanla
rıni• ynpılacalc spor lıare 
lcet/111i talı 'p eder. 

7 - 8.ıgrama kutlama 
lcomiıgonları aşa;ıdalci ıı· 
lcillerd• karu 1ur: 1 

A) Vild'l~tlerde : 
Başkan : Vali"' parti 
ba:kanı 
Üge/er: Askeri komu 
fnn 

Küı'tü · Direlctô' -ü 
Şarb.ıg 

Hallc.et•i bo~ktJnı 
.}p(),. mÜml's,ili 
Mvthart müm~ssilleri 

8 - 19 Mavrs günii bıi
tün ıehiTler, lcasabc1lar ve 
lı.ög!er hagr,.lclanacak. ( Ta
limatına gi>'re pırti bagr,,.ğı 
Ja asıfrc ıktır. ) Resmi bin~. 
lerltı parti ve h ıllc~vi mer
lcezleri,· spor kulü61ui !il' 

umumi ıerler gtcelegin de 
ııılcla tlonatılacalctır, 

9 - Tören alarılarına fJI! 

şt!hrin mü aıip gerl1rine 
'V cizeler konacaktır. 

10 - Şehir fit kasaba 
lard•lci clalclcan, ma;aza 
f1itrinleri ile nakil fJas1t dr.ırr 

ba tünün manasına ugıan 
o '•ralc ıü.s'-necelctlr. 

11 - Ulan verltrde şr.hi, 
•• lcoıabalıır üıednı uçak-
1.rlo ""İ61}ır utma1' ii11rı 

tedbir alırı c1ktır. ( Taggarl! l ı · ·· - -==---=-
4ıt'aları bu lıususta hıığlı Okurldrımız . 
oldukları makamdan emir Ne dıyor 
alacı.ık/ardır. ) 

12 Türle kuşunun şu İlaç fiatları hakkında 
be'eri o Bl'J _qerlerdl', hn Adres\ mtı,ıbut bir okuru
bayromn hff't~t!tli bir .su- muzdan aldığımız mektubu ay. 
rette lotıirnasr Tdrk hcwa nen d ·rç ediyoruz : 
kurumundan ;ica tdilm;ş • Hlzede1 bir doı~ttıın mek
o~.iuğundrın bu gibi gerlt!rde tııp a!dım. Bir ~urup isti;•or. 
k ti k · Tı~ le. ı Reç testle gönderdiği ttltmı, 
le u am'1_ 0 711~~odrrıın~ "{ k•ıruşu bir eczııneye gö derdim. 

uku '." 11mz;;ztı • uge o a- D >ksm ku, uş ls~emiş GOndt1r-
ra gınc.. r. d!ğlm adam bir b'l-;;kR r.cz·meya 

13 Meydanlarda ve gitmiş, o da altmış beş kuru~n 
sahalarda hop~rlörlerden vereceğini ı:ıöylemiş. A tmış 
istifade ı diltc.ektir. versek olmnz mı deylace rıltmış 

14 - Her şelıirdt kasaba kı.ıruŞR olursa hileli o'ur, C~· 
'- .. d t.. b · 't l vabrnı alınıs. f:lu W\cın renginden t1e K.Oı.J e orene ızz• ge e- · . 

miqecelc ihtivar sporculara tndından veya mıkdarındtın 
birşey t1nhmıyan 11damımız ynn· 

( okcu. tiritci. pehlivan, atıcı lış bir iş yapanynlım diye geri 
iah. ) seçilmiı bir hey '•i geldi. Hu sefer de semerciler 
göııderilerelc. saggı zigartt bıışıodaln halk eczanesjne gön 
/eri yopıhcaktır. dertAlm, bu da elli kurus i ·tedi, 

15 - Her türlü spor mü- aldık RizP.ye gönderdik. Ecza. 
sabalcalarında kazanılacak nelerlıı taklit, bilell llilç satıp 

m•ikô/atlaruı ilu ıün tevzi 
edilmesi için tedbir alına
caktır. ( (;eltcek senelerde 
h :r mevıud4/r.i, spor birİlıci 
lıklerfoe buıun verilmek 
üure hirtr Atatürk kup211 
tertibatı ilP şimdidtn meşgul 
o'unmaqa başlanmıştır.) 

16 - Olcul talt!6esi11in 
lcıya/etleri Kültür Balcon/ı. 
''"'" gö1tlermiı oldaiu 
tali matta gazı 'ıdır. Sporcu-
ların taşıg11cağz kıya/et 
için Tıirk spor kurumu ted. 
bir alacak "' telimat gôn
derl'ctktir. 

17 - Ha.lketJi olan yer
lerde h1lktvleri spor şube· 
leri tarafı 1d.Jn, o}.mıg•n yer
lerdi! iıe spor lcalüpleri tar11-
fında'fl istifadtli. fJe eğ!en
c~li toplantıları gt.celegin 
dnhi gtnçliğin istif•del~n · 
tlirilmcsi f emin o 'anacaktır. 

halkın hayatile oynnyAnlsrı olup 
olmadığını bilmem umma pıızar 
lık edllmP.si c11iz oloııyan ecza 
nelerlmizde yüzde seı~sea tıırkı 
fiat buluomarıması i·mbetli olma
ytıcağmdan alnkadarlarm nazari 
dıkk tini c •Jp ttnıenizi saygı

larımla rlcJ eylerim. 
Okuyurumuz 
H. Cafer 

Sağlam ?Ocutta s: ğlam kafa 
Gençllğ\ı de dik tluranıu 

lhtlyarhkta beli bUknlmez. 
Özll sozU doğru ol 
Gflzglliğiıı temeli 11ğlıklr 
Her yaşta hareket 
Keadine bak 
Gö•de kı.fttyı yaş1ılır1 kafa 

gövdeyi işletir· 
Her yaştı spor yapanın batı 

vncuduna yQk olrnaı 
Temiz yürek, değru söz 

gQıel vQcut 
YUrO, koş. atla, gllreş, pinek

leme 
Şen ol çevik ol 

BASINLARIN HAVASI 
= 

MISIR BASINI 

Veni Mısır kabinesi 
Mısır matbuatı kabine hub

ranı ve mebmet Mabmut paşa
rıı l tt>şkll ettıaı nçnocn kabioe 
ile mfşguı olmaktadır. 

MulOm oldu~u veçblle yeal 
seçim yl'pıtdıktatı sonra Meh 
mrt Mıthrnut paşa kabinesinin 
hllr11sını krala vermiş, kral da 
yeni kıthl..,enln teşktlioe Metı
m~t M, hrnut paşayı memur 
et niştir. Bu arada saray lle 
Başv:•kH arasıuda Mustafa el • 
Nahıı~ p·ış ıoın hadisesine ben
zer bir sol tefehhüm. zuhur 
etmlttlr. Vafdlst ~azetelcr, bu 
hadl~eyl htlsmu ederek, Metı 
met M-:lıınut paşanın ıelerı 

Muatııfa el - NahH paoııya ya
pıla 1 mua11eleye maruz kaldı-

tını ld Ha etmişler ve müdahale 
lle ıttlll'lm ettikleri saray oazırı 
•~ kardnı;.l Dr. Ahnır.t M hir 
beye hncum veıllesl bu'muş. 

la dır. Nl!ıııyet ıaray i e Meb· 
met Mıthınut paıı ııreınnda 
Hıtil if nnJı: taları b:Ale edilmiş 

ve M •h-nPt Mahmut p:1,a yeri 
ka'llııeyl kurmuotur. Vafd gaze· 
telerla~ gOre Meboıet Mahmut 
p51101a JeuJ kıblıatıiıaUı ku1u· 

Jabllmesl ftDCıık fngi'iz mQda· 
bıılesiyle milrııknn olabilmlştır. 

Evkaf Nı;zırı Mustafa Ab 
durrezıık Bey el - Azbar ule 
masıı::dnn olmakla brraber Av 
rupada g11rp tah-.;ilini yapmıştır. 
Kendisi el • Azhardaa çıkdık

tan sonra, Liyou'd11 ve Sorbon'dı 

edebiyat, feJsefe ve ulOmu içti· 
maiye doktorasını kazanmıştır. 

Son zamanlard11 el - Azharıa 

umumi katibi idl. O ızeteler, 
bu ~at hakkında medhlyeler 
yapm:.ıkta ve şuk ile garp kili· 
türüne vakıf bir şahsiyet oldu
aunu tebarüz ettlrmektedi ... 

O zAtelere göre, Ahmet 
M11hir bey partlii u;uhııl. f ete 
geçınıştir. Meclisi Mebu"a n r:1 -

isl1ğine hOkQmet put\s\ırn rn°n
ı~p Batıattla Berekat p şa se. 
çllmlştir. 

Yeni kabine hem hOkOmet 

partisine hem de mnstakll par
tiye dııyırnmaktadır. 

Mısır gezeteleri F 111 s t 1 n 
işiyle meşgul olmaktııdır. Fllls
tlol taksim prı l ıl tlddetla ten· 
klt edilmek tedır. 

s .. ufa 1 

Fevıi Çakmağın iştirôkile yapılan 
vekiller heyeti toplantısında 

mühim kararlar verildi . 
Aokura 1G ( A. A. ) - Vekiller hPyetl bugUn Bt.) Dk 

erkaai harbiye reısi Fevzi Çak.natındll iştirAkile haşv<'kil Celı'\\ 
Baya· ın riyasetinde toplııumıştır. Bu toplantıda bıızı mnlıim karar· 
tar lllıornıştır. 

Alman yada 
Ev kadınları 
soğandan mahrum ! 
B rlia 16 ( A. A ) - Bir 

kaç hllftedın beri Almanya ev 
k8dıuları sOğflndan mnbrum bu
luo ııyorlar. Gelt>cek huııd rnev
siınine kftdnr c!evıım edt cek 
olun bu soğan yokluğundan 

balı ed~n gnzı>lrlor yabudllerl 
bu m11d le Oz~rinüe spe!{Ulasyoo 
sap ırıı.k d!lnvd pi yas sııda so 
ğııtı uz ltmakla iltiham etmek
tr.:dlrler. 

Fılistinee müsademe 
Kudus 16 ( A A. ) - Dilo 

Akkil yn1unnloda tethlşçller ile 
şiddetli uir müsademe olmuş 

ve !.U ımıp i'H bir ioglllz öl· 
mUştür. 

Yeni vapurumuz 
İstanbu!a geldi 
İstanbul 16 ( A, A, ) -
AlmBnysda ioşa edilmekte 

o"ın gemilerimizden Trak vapu
ru bugUn lsta:ıbula gelmlftlr. 

Frankistler 
ilerliyor ! 
Salamank11 16 ( J\ 

Frıoko kıtaatı teru•'l ecp· 
besinde ileri lıııreketleriae de· 
vım etmektedirler. 

Yugoslavya 
Harbiye nazırı 
geliyor 
Belgrad 16 ( A. A. ) -
Yugosllivya harhiye vo hah· 

rlye naz rı Maçıç 'fUrkiyeye 
gitmek nzre rerka ı ve mıJyeti 
Jle dQn akşam buradan ayrıl· 
mıştır. 

Bir müsamere 
Yılın fudbol şempıyonu 

[dmao OücQ kulUbu tarnfmdaa 
bir temsil verileceği haber ahn
mıflır. O fudbolda olduğu gibi 
temsil ııshasındada muvaffaki· 
yetler temin etm1t o!en genç· 
lerla Trabzon halkına güzel bir 
ıecı Jıfatacatında şüphe yoktur. 
Bu gOıt>l fırsatı kaçırmımRlarmı 
b11lkımızı tavıl)e eyleriz. 

Iğdır Ovası sulama tesisatı 
ve kanal inşaat eksiltmesi 

NAFIA VEKALETfNDEN : 
1 - Eksiltmeye lconulan iı : Iğdır Ovası mlama 

tesisatına ait mehaz tertibatı 560 metrelik tünel fJe 1200 
mttrclik kanal inşaatı, l<eıif bt!deli (560,000) liradır. 

2 - Eksiltme 23 Msyıs 1938 ttJrihine rastlıgan p:ı
zor:ui günü setıt 15 tl• Nafıa Velcaleti :,a/ar Umum 
Müdürlüğü .su •luiitme Komiııon• odasında kopalı zarf 
ıı.sulile gopılacalctır. 

3 - lsttkliler : Elcsiltmı Ş'lrtnamesiı muka'Oelı 
projesi, Bayındırlılc işleri ıenal ıart11amt!si, fenni şart
n•me ve pr<)jtleri (28) lira tr.ulcabilinde Sular Umum 
Müdürltiğünden ~labilirler. Elcsiltmege girebilmek için 
isteklilerin ( 26150) lir•lık muvalcluıt teminat oernıeıi. 
( 100.000) lirolılc. N11/ıa Su işlerini fJega bana muadıl 
Nafıa işlerini taahhüt eJip muvaf /akigetle bitirJiii 11c 
bu kabil Nafıtı işlerini 6aıarmalcta lcabi/igeti oltlıığuna 
dair Nafıa Velc8l•tinJen alınmıı müteahhitlik vesilc.ıısı 
ifraz etmesi. 

4 - lstelclilerin teklif mektuplarını ikinci maddede 
yazılı ıaatten bir ıaat et1veline kad•r Sular Umum Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde fJermeleri laıımdır. 

Postada alan ıecilcmeler icaba/ eJilmez. ( 1218) 
4-7-11-18 

.s=====--===~=============-~==-=========="'-=·==-~=~==--

icar arttırması 
Belediye Riyasetinden : 
Mezbaha civarınd• tesis edilen bahçenin bü/esile 

birlikte bir senelik icarı 120 lira muhammen bedtdle ve 
on g~ıli gün müddetle oçılc. artırmaya lconulmuştur. 

A•tırma 20 5 938 cuma ıünü,saat 14 de icra t!dile· 
ctğindtn isteklilerin teminatı mapalclcata molcbaılarilc 
l!ncümene murllcaatları il•n elunur. 3 - 4 

Mağaza icar arttırması 
Vilayet f)aimi Encümeninden : 

Hususi Muhasebtnin Muhittin mahallesi geni rokalc· 
taki 37 No. lu mağasusının hir senelik kirası sabik. icar 
bedeli alon 60 lira üurinden 16 tün m'iddetle arttırıl· 
maga çıkanlmr~tır. Muvakkat teminatı 450 lcuraştur. 
25 5 9 38 tarihine Ç'llan çarşamba günü saat 15 de vild · 
yet mak<J mındr.ı toplanacak olan d•imf encümende ihalesi 
yopılacuktır. Jstelclilerin muflaklcat teminatlarile encü· 
mene muracaotları. 2 - 4 

Tarla icar arttırması 
Vilayet Daimi Encümeniaden : 

Akçaabut kozasının Dürbinar malaall,sinde Hu.susı 
Afulıasebenin malı olan bir baçulc döRiJmlülc tarlasının 
s.ıbık icar bed .. Ji olan on lira üzerindtn 16 gün müddetli 
ı rtiırmağa ç k 1r.-lmıştır. Mavalc.lı.at teminatı 7 5 karaştur. 
25 5 938 tarih;ne çatan Çarşamba giinü ıaat 15 de fJild· 
gtl makamında top fan< cak olan daimi ıncümmde ihalesi 
gapı1acaktır. /$tek/ilerin muvalc/cat tımim t/arile enciJ• 
mını mur14çaotları. 2 - 4 
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iLAN 
Defterdarlıktan: 
Yalı hanında 38 numaralı 

mağa%ada yumurtacılıkla 
İcragı ticaret edın ve halen 
mahalli ikameti meçhul bu
lunan Balıkcı oğlu Kadirin 
933 senesinde ~rkek lise
sine toahlaüd egledi gumar
t lara fliu/cabil aldı;ı p2ra 
lar için beyanname verme 
d .. J 
ıgınuen dolayı resen takdir 

lcomisgonunun 23 6 937 ta
rih i lcararı üzerine 1-6 
rı.amaralı ihbarname ile 178 
lcuruş lcaıanç ve J78 kuruş 
mısl; zammı tarh edilmiştir. 

Matruh t1ergige bir ag 
zarfında itiraz edilmediği 
to.lctlırde katigget kesbedeuji 
ılan olunur. 

Zayi 
Maliye ikinci dair~ su· 

varı t h 'ld . -• s r ıgı resmı 

muhüıu %agi edilmiş.tir. 
Hukmü olmadı;ı ilan olu
nur. 

Maliye talısildari 
_ Hasan Aşir 
~---__ ..:...___ 

ilan 
i ra d .. lr ıod n 

A k l k • ırma 1 e pa aya ~v • 
ır•yrhnenkuian ne olduğu : 

d Oo donam blr eTlek mlk 
•rında fuıdıklak. 

t o b lu dutu me~ki 
katı ounıar ı 

ko rrabzon kıırlık şamerlye 
YUnde kAlu ve hıpuoun kA 

nunıevveı 319 tarttı ve l46 
nunıaraıında tayltll 

lakdir ı 0 uoan kıymet 
2000 lira 

Art rınan 
Tr b ıa yapıacatı yer,gllo,uat: 

17-6 1 ıon icra dairesi OnQnde 
14 de 988 c... gllnQ saat 

l) 
•1rt11ı 1 6 •ııkuller yu aJda gOtıterilea 

~lıtırıllh larihlnd trabı n icra 
ira'..~ Odaaıcia lfbn ve ııo.ierfleıı 
~llr IVtQamtliJule •bl.atJ 

Yeni gol 

Pirinç eksiltmesi 
Bayburt As. Sa. Al. Kom. Başkaalığından : 

T - (7 500) gedi hin beş l/ÜZ kilo pitinç açılc elcsilt
mtf• lconulmuştur. T•lımin bedeli (1875) bin sılc.iı güı 
yefmiı lirad.r. 

2 - ille teminat (140) gi% kırlc lira ('5) atmış beş 
lcuıuştur. 

3 - Şartnamesi Bayburt askeri Sa. Al. Komisgonunrla 
görülebUir. 

4 - Elcsiltmes; 23 m'lgis 938 pazartesi günün s•at 
14 tl~ garnizon K. lıjı binasında Sa. Al. Kom. Baş/can· 
lığına g•pılacalctır 

5 - istekli erin belli gün {le saatte Bayburt gtırnizon 
K /ıjıntla nslc.er i Sa Al. komİsQonuna muracaatlt:rı . 4-4 

Trabzon içme suyu eksiltmesi 
Trabzon Belediye Riyasetinden : 

1 Nafıa Vekaleti .Salat Umum Mü,ıirliğü•c• tcıuilfl ıJill, Vıldlıti Cılilı11iıı 
tgsdikine iktiran eden 518403,83 lir• hıJı/i lcııi/li Tr•hzon içmı ••ıu lıi Fın M•Ji.r
lü;ümüzdı bulunan evrakı kış/iyesi m•cibince mevkii m•raa/caı•Jtı A:onıılmaıtıır. 

2 - Bu işe ait evrakı lce1/i§e : 
A - Trabzon şehri içme srıgana ait mulco'Velıname 
B - Su işleri /tnni şartn11mesi 
C - Trabzon şehri İçme suyuna ait vahicli figat liıtııi 
D - BılJındırlık gen.el şartnamesi 
E Knpalı z r/ usalile elc.siltme şartnamesi 

, 

F Trabzorı şehri içme su tes;satına ait birinci lceıi/ Jaiiliıaıı 
Gez yağı eksiltmesi G Trabzon şehrinin isale VI tevzi edilecek içme saguna ait lıususl ,,,.,., 

şartnamesi 
Bayburt As. Sa. Al. Kom. Başkanlığından: H - Çelik lo ular hakkında talim tname 

1 - Altıbin (6.000) kilo gaz yoğı açık ılcsiitmege J - 16 p rç .. dan müreklctp P' oje dosgas ndon miJTılclctp •l•p 1ı,, fÜll Fı" 
le.onu/muştur. Tahmin edilen bedel (1320) hin üçgüz yirmi Müdürlüğümüzde gô'rü 1eceği Ribi 25, 92 /ira mulcabilindı Jairemi~den alınabilir. 
1"2adır. /ile t . t (9911 J k J k 1. d 3 - Eksiltme 30 5 9 8 tarihine mü.sadif pazartesi tünü ıaat 15 Jı Trabzon BJı. 

- emına ı 1 ao san uo uz ıra ır 1 . . D · A E · d l le . · dıgesı aımı rıcumenın e g · pı aca tır. 
3 - Ş?rtnamesı Bagburı As. S&ı. Al. Komisgonund11 4 Ele ·ıt k l f ı·ı l le 

goru e r ır. . . " -ı b'I' ı - sı me ap1 ı zar usu r e yapı oca tır. 

4 Eksiltmesi 23 magu 938 pazartesi giinii S'at 16 5 - M~vakkat ter'!ı~a~ 24 486, 15 lıradır 
da garnizon Komutanlığı binasındtı yopılacalctır. 6 - Munakasaga ıştıralc. şartl•rı : 

5 - lstıklilerin helli ırin v• $ılattı B•yhud garnizon A - Muvakkat temınatı oermelc 
K.da As .)o Al Komisı;o una mu·ocGctlGn 4 _ 4 B - Ticaret odası "vesile.asını ibraı etmek 

S C - 811yındırlık işltri dergisinin Magıı 936 '" r1ı111t ı•z.tıni11 3291 11ııılı•· 
O bu Un e ksif tmeSİ larında çılcan talimatnameye ttv/ık•,, alı11acalc 50 000 liralılc i,,,., ıa işlırin.i tıalaMt 

Bayburt As. Sa. Al: Kom. Başkanlığından 1 ıdip muv:ı//akigetle bitirdiği ve ba /cahil sa işlerini başarmalccl11 fınni lca6iligetl olü-
1 _ ( 42iJO) Jörtbın ikigüz kilo saban açık ılı.ıiltme;e ğrına dair Nafıa VekdletinJt n • '11ıacalc fenni ~laligıt t111ilc•ıını hal• olmalc "' llldtı

lconulmu#u". Tahmin bedeli (1596) hin beş güz rlolcsan alılıidin diplo'TI lı Mühendis o 'ması "ega banlırdon hilı mıiıt•relcı11 telclif g•pıp m•· 
altı liradır. lcavel~gi birli/ete imzalaması V! ttm:natın mü,tırılc olman 

2 - Jlk teminaıı (119,70) güz on dokuz lira gıtmiı 7 - Teklif mektupları yukarıda ıiçüncü macltlede gozılı gancle ıoei 14 rle •il•· 
kuruştur. alılıit tara/ınJan hinat fJtllla poıttı ile Bılerlige rigeıttinı tnuli ,t/ilmiı ol•c•lctır, 4 • ' 

3 - Şartnamtsi Bayburt As. Sa. Al. Komisgonrında 
görülebilir. 

4 - Eksiltmesi 23 Mayıs 9?8 pa%ortıii günü •••t 11 
de garnizon komutanlığı '1ir.asında Sa. Al Komisgonanda 
gapılacalctı r 

5 - istekli 'e ·in belli gun ve saatte BıJgburt ı•rnizon 
K. lıirnd-. askeri Sa. Al Knm nana rn•roc•'21lorı. 4-' 

Kopah zarfla odun eksiltmesi 
Bayburt As. Sa. Al. Kom. Başkanlığından: 

1 - (650.000) altıyüz bin kilo otla11 lc•palı ••rfla 
elcıiltmege lconulmuıtur. Tahmin bıdıli. (8125) selciı hin 
güz girmi bıı liradır. 

2 - Jile temi11at (609) altıyüz Jolcuı lir• (40) lcırlc 
lcuruıtur, 

3 - Şartnamesi Bayburt aıkerl Sa. Al. Komiıgonani. 
görülebilir. 

4 - Eksiltm,si 24 magıs 938 salı günü ıa•t 14 tlı ı•r· 
nizan K. lıjı binasında •ılce1t Sa. Al. Komiıı•n•n"
gopılacalctır. 

5 - lıtelclileri11 belli ıan ve ıaatte ••g/Jurt ıarnİ%Oll 
K. lıjında oılcırt s •. Al. Kom. nan• mur•ca•tl•n. 4-4 

Patates eksiltmesi 
Bayburt As. Sa. Al. Kom. Başkanhtmdan: 

1 - ( 30.000) etaı 6in kilo ,atot•ı ·~ılı ılcıilt111•g• 
lcon•lmaştur. Tah111in bedeli (1200) 6111 ilclgriz lir11tlır. 

2 _ Jile teminat (90) doksan liraclır. 
3 - Şartnamesi Bagb•rt .4s . .)atın alm11 lco111iıgonanda 

görülebilir. 
4 _ Eluiltmtsi 23 magis 938 pozartııi ıünü sa•t 

70 da ıarnizon K. lığı binasında gapılacalcıır. 

Kapalı zarf usulile Anadolu ham 
müzayedeye çıkanldı 

Mahallesi Solcağı Ne'V
1

i Varidal lcapı No. ~f apu11un Ta. N.. luıJ.Ja la•ıırt111 
lıkender P. Meydan C. ma;aıa 67 - 69 Mag11 9J7 161 Üç t•r•fı ı.l 61r 

tarafı Nımll •i•l· 
ları11111 Cilwa öleU 

.. 
,, 

• 
• 
,. 
,. 
,. 

• 
• ,. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• .. 
• han 

• ma;az• 
• • 
• • 
• • 

Esoalc • 

• • 
• .. 
• • 
• • 
• • 
• ,. 
• • 
• • 
• • 

71 - 13 
75 

71 
79 
81 
8S 
ıu 

266 
268 
270 
272 
274 
278 - 280 
282 
284 
276 

Defterdarhktan: 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ile m•laat 
162 
118 Eı•lc""'-l•i• 

06No.•.o..Jll 
163 
16' 
165 
16' 
1 '1 a,-.u ,,,.,,._. 
168 ,,, ...,. .. 2SIJIO L. 

110 
112 
111 

"" - 115 116 
117 
113 

1 
• 

1 - Trabron Bclıtliıe cl11ir11i lcerıııınia lc4i11 An11iola lı••ı u,,Ulı ,..,., ,.. 
lcorıdtı müfrcclat v! evsafı gaıılı t11lıt•11t 18 m•I••• fıvlual 16 otla ,... ariiMI 
miiıtımil einige iıdeli ,,,;nen teJigı ıdllmelc ıortilı ı•tıl•c•Jd.,, 

2 .- llıale 24 mayis 938 tarihine masadif ıalı ııinıJ ıııat 16 tla Tra6zon Dı/tu· 
tlarlıgınd• !Japılacaktır. 

. 3 - Satış lc:ıp:ılı ıarf ıısalile gapılacalıntla11 gazclı 7.5 t•ml••I ·•~•ı o/tın 1815 
lıralık tıminst mılcta6il11 telclif 1J11lctapl11rı erttırm•11ı11 •çıllflll •••tintlı11 lir ._, 

----~--------:---:---------1 lfJVeline saat 15 e lcacltır De/tırJ.rlıld• mdtrşelclcil lcomiıgen reislnı malch• 111da· 
Sade yağı eksiltmesi 6ilinc1e ~,,uec~lctir. 

5 _ /stelclilerin belli gün ve saatte B•giart ı•rnizon 
K. lıjında aılcıri satın alma lcomisgonana maT11caatları. 

" - " 
Bayburt As. Sa. Al Kom. Başkanlığından : Posta ile gönderile,,/erde •gni •••ite lcomiıgoncla ialanJ•T•l•c•lclır. G,,,1c po•• 

oe gerek sair suretlerle valci ıecilcmeler lcabaf erlilmiıecelctir. 
1 - ( 3.000) üç bin kilo sade ga;ı açı/c ıluiltmegı 4 - Fazla iralıat almolc fJe şartnamıgi ıörmtlc iıtıı••l1Tin Dıfı,,•rlıi• • .,.. 

konm•ştur. Ta/amin bedeli f2IOO) liraiır. caatetmeleri ilan olanur. 1 - 1tl - 18 - 21 
2 - Jile teminat ( 80) seksen li ı adır. 
3 _ ŞQrtnamesi Bayburt askeri S •. Al. Ko,,.iıgonanda 

görülebilir. 
4 - Eksiltmesi 24 moyis 938 salı tünü saat 10 da 

garnizan K. Binaeında gopıloc,.lctır. 
5 - lstelclilerin belli gün ve saatte Bayburt g.Jrniıon 

K. lığında askeri satın alm'a it.o 11i yonuna mııracaatları. 4 4 

Kuru fasulya eksiltmesi 
Bayburt As. Sa. Al. Kom. Başkanlığından : 

1 _ (15,000) onbeş bin lcilo Jca,u /asulga açılc elcsilt 
mege lconult1ıu1tur. Tahm:n bedeli (1350) bin üçgüz elli 
liradır. 
ı - Jile ttminat (101) lJ -zbir lira (25) yirmi btş lcuraıtar 
3 - Şartnamısi Bayburt Sa. Al. Komisyonuna 

görülebilir. 
.f - Elcsiltme~i ]j magis 9j8 pazartısı günü ıaat 

15 dı garniıon K. Ja Sa. Al. Kom. ela gopılucaktır. 
j - Jsttlclilerin 61/li tün "' ıaottı Bag/J•rt ı•rnlzon 

K. ltjında Sa. Al. Kom, nqua mrır•,a•IÜlrı, 4 - ti 

Açık eksiltıne ile levazımı 
kırtasiye nakliyatı 

Kirahk hane 
Ta6alcAa11ıçukarA•,,,.., 

ganıncla ilci lcetlı tlört otJ. 
ilci sof• "• ••lı a;ı luı•i 
naicıtldet 6ir iane lc•r• 
flerilecılctir. Talipl,,ltl io
nelc camii müenilllu nuır•· 
Ctıtıt/erı. 

Trabzon kırtasiye deposu memurluğundan : 
1938 senıi maliyesi haıiranınclan magıı gageıi11ı lctı· 

clar Trabzondan E-zı.rum Er%incan ve Giimiıonı r1ild 
getlerinı S"fJlcolanaccılc /efJazırnı lcırtesigınin 6ir 1enelilc 
nalc igeleri 16 S-938 taıihind~n itib:ıren on btş ınn müıl. 
Jetle açılc elcsiltmeie kortulmuştar. ı------------

Trabzondan Erıurum:ı lcad•r nalclige bedeli 1000 lira Zayi şehadetname 
ve Erzinctına 300 lira tre Gümıi1a11ıgı 75 liradır. lla•u 916 dcrı gılııuı. Tr11lz•11 
30 5 938 pagartesi tünü saot en darttı De/tırtlarlılda G.•I pııtı. ili olala11Ü• 
g•pılaca/ctır. Tdlip olanların l•ıl11 olan•11 grira •• ıadta 11l111ıı 01"'1111• ıcNıtl.t11•· 
gıirie getli6uçulc dipozito alcçesini g11nt.rı11• 11l•ralc lco """" •agi ıtll111. Y••l•l11I 
ınisgfln• fiti ılcıiltme ıa,ılarını tınlamalc lıt.ıgenlırl11 iter •loeotıllfllc• ıılcl"111• Aüt. 
ıün '"''•ılgı tlepo •••urluıan• mur•.:.•lları ilin olıı•r. ...ı goit•r. 

1 - " K. ç.1ıı,.,,,, 
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başlıyor . 
Devlet transit işletme 

Müdürlüğünden = 

Erzurumdan Trabzon isti
kam•lİne yap. lcı-rı :nakliyat 
ücretleri hariç tutularak 
otobüs tie kam_qon sertdsleri 
umumi tarif esinin diğer is· 
tika etlerdeki mıntakaları 
ıicrefine !- 11 7937 ta1ilıindı 
y pılmzş ola,. yıiıde ılli 
zam 22 5 1938 tt1.rihinde 
merig ett n kaldzrılacak fit! 

bu tarihten iti aren geçen 
sıme 19 Temmuz. 7637 tari
lıhu!h t fllbik edilmiş olan 
vaz tarif esinin tatbikinı 
başlan caktır. 

S gın halka ilan olunur. 

Açık zabıt katipliği 
Trab?.on ai lige nc:ımH 

rig selinrl.en . 
Açık bulcırz n on lira 

t;ı lı mukez zabıt kiitip
lı ·ine lialc.~ I orta t hsilini 
ikmal t'tmiş a$kerliğini gop
nuş 'CJega tıcil edilmiş bu
lunmak ve sür 'atla rnakinfl 
kullanmak v e maniı istih· 
tlam /ı9[i halunmak şartile 
ı:lip olanların ev~akı miis· 
bite/erile birlikte bir ha/ta 
zarfında. encümene mura
caatları ılan olunur. 

Zayi şoför vesikası 
Trabıou belediye'jfndın al· 

mıt olduğum 333 numara ve 
22·7 931 ene lnde el1111ş oldY· 
ğuw şJfor vesi amı uyl eltim. 
Yenisini aJacağımd n eıkisinla 
tUkmU yok.tur. 

Mehmet Yalm:ız 
-=-=======-=-~--

Mevaddı inhisariye 
nakliyat eksiltmesi 

Erzincan lahisarlar Müs
t akil Müdürlüğünden · = 

E rz incan merkezinden 
Trabzon, Kığı. Kemah ve 
Pul ümre sevk olunacak bil 
umum mevaddı inhisaıiye 

nakliyat eksiltmesi 40 5 938 
gunune taal/ik edileceği 
ilan olunur. 2 2 

Ac le s thk arsa 
Dııb khanede m erdiwtn-

lerden aşajı sagu içinde iki ev 
gaptlal>ilacek hı'r arsa sahi
binin İstanbula titme'i dola
yuilı 1 J5 liraya ıatr/acaktır. 
Matbaamıza m u r a c a a t 

edilmelidtr. 1- 5 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
ı.ı 
ıs 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3'1 

Erz ke 1 

s 
•ev'ı 

1 uı ,ıı(ı 

S hun 0 
Pirinç hıno 
Soğan ıoo 
1ace rasulyM ~lO 
Kınuızı werci,. el · "'10 
Nohut 1511 
K ~ınne :;eker '.:!l llJ 
Toz ş kcır l• o 
Kıyısı 1 ll 
Oıu ın '-< ı 
Çsy O 
Salçıı !. u 
Mıka ro:ı .:110 
P irinç UDU 'O) 
Şehriye ı AJ 
sut 2Lltıtv 
Soda 400 
Seb·t e ~O(}(ı 
Ze1ilıı yıı,2'1 40 
Uu 100 
Kaşar pttynlrl 25 
Zeytin d:uıe::.i 1 O 
Horoz tıtSulya ... i ı üO 
Odua 1 tillVOO 
Madem koıaar J O ton 
Gu yaeı 14 teaeke 
favıık 100 adet 
Limon ~no .. 
Yumurta 2ıJ00 ,, 
Çanıışır· çividi iiOO ,. 

• 
esı 

, 1 ııhammen bedeli 
U ra Kr. Santim 
--=-~ 

. 19 

12 
35 
80 

3 
37 
23 

3 
7 

20 
10 
32 
28 
25 
25 

350 
25 
25 
25 
25 

7,5 
10 
5 

50 
ı s 
70 
30 
10 
1 

280 
38 
3.5 
2 

... 

Samsua 

25 

Vilayet Daimi En< ümeninden = 

Mealek t hutane~i tı.;io ah ~ acak. yukarımı cins ve miktar. 
lt1rile karşılarıDJ!\ mulı ımaen IJedelleri yazılı erzak ve saire 
21 g!lu mUddetla ıçık 4tkailtwe{'fe kontılrnuştur. 1·6 938 tarihine 
çnhın çar ıımba gllıın sut 15 de vilAyet makomında toplanacak 
olan dolınt encO ıneııde lhalesl yapılacaktır. lsieklilerlo yüzde 
yedi buçuk muvaklrat lt loatlıırlle en cUmcna auracaatları. 1- 4 

Tütün ve eşya kayık ve hamaliye 

işleri eksiltmesi 
Akçaabat İnhisL.rlar Müdürlüğünden : 

1 - 6 - 938 tünün den 31 - 5 939 günü akşamına 
kadar müdürlüğümüz len tidecek ve müiürlüğümüze 

gelecek yaprak trltün. mamul fiitün amboloj levazımı 

ve tmıoli fŞg(,tia11n k11gık u• horralige işleri 15· 5 938detı 
29-5-938 gıinrine kad., onbeş gün müddetle 
•grı ayrı açık eksiltmege çıkarılmıştır. 

Şartnameyi örmek istigenler müadtli zarfında 
Trah~on başrntidürlüjile . müdüriyttimize mııract1ol 
edebilirlu. lst-.klil~rin giizde gulibuçuk teminat akçele 
rile kayık eksiltmesi için 30-5-938 giirtü saat ontla 
ve ham1ıliye chiltmtli için dtJ sac. t onbe#e müdüriyeti· 
mize mur-:caatforı ilan olunur. 1-4 

Pazar yerlerinin f liyette 
bulunacağı g ·· nler. 

Belediye Riyasetinden : 
Şehir dahilinde tısis edilen aç.ık 'lJe serbest pazar ger

/1ri •şağrd'l yazılı günlerde faGligette bulunacaklardır. 
1 - Şehir ku!u'ii arkasıntlaki pazar yeri: Cumarte~i, 

Salı. ıünleri. 
2 - imaret meydanmdaki pazor geri: Çarşamba Cuma 

tünü. 
J - Haci kasın Nemli sokajı. çocuk bahçesi ağzındaki 

pa~ar yerleri Cuma tütıü . 

Bu mahallerde l•yin t.diltn günlerdtn gayri zamanlar
da paıar İcarulamayc.calc.tır. Halkın malrımu olmalc üzere 
ilan o 1unur. 2 - 2 

----------------------.;...--------~-------- -----
Kiralık kahve, o el, mağaza rttı rması 
Bedeli sabıkı 

No. uı lira Ku uı Mıvlcii N(v 'i 
- :-.ı-n 

?7 ... 
25 
39 

149 
153 
200 

2 
40 
38 
44 
2 

39.38 
00 
27 

10 
45 
45 
55 
45 
45 
45 
36 

220 
1630 
300 

1000 
45 
45 

132 

==ırr=ca =C ::r ==ı = 
mektep bintısı Yeni cuma 

Muhittin y eni $okalc moğoz ı 

• " ,, 
" ,, 

Urunsokak 
,, ,, 

dükkan 
,, 
.. 

Tuzfa çeş ıne nıajata 
Selamet oteli altınJa 11 

Selamtt Öleli o tıl 
Selamet oteli altında maj' zcı 

., ,, ., f•rUfl . 
Çukurçagzr kagmaklı t•rla. otlak. i/tuilik çalılık 

.. .. " • • 
" .. ,, .. hanı 

ıeneliği 

1 
1 

' ' 1 
1 
1 
1 
3 
3 
.J 
3 
3 
3 
3 

ilôy .. t Daimi Encümeninden : 
l u usi Muhasebenin malı olan yukarula !f«zılı mağ:ııJ. ott:l, lı.ahvılıane v e ara 

z·tlar k rıısınd gnılı mii.ddet 'lJ C: sabik beJellari~t kira/arz artlırma a çıkarılmıştır. 
1-6 93 t11.rihine çatan çarşamba giimi Jaat 7 5 de fJi!ô.yet makamında top lanacak olan 
tiaimf encümınde iha e eri yap ı 'acaktır. !stelt.liler in ga:d• y edi buçulc muvakkat · temi 
nlftlerllı encümene muracatıtf trı 1 - 4 

Sat1fa 4 

\:\P 'U5'~'\:\P't{P~ 

~ =ı <ClYJ~ ~ 
a satış 

A~ub~ji'baM~~~f ~t~c;;ğM~~~;~SI ~ 
• Bu kerre ll vrupadan getir ttigi tuhafıye ve manifatura eşyasını ~ 

~:>~;~fa"lş~~t!~~!I ~ı~sı~b';. İf.r, ~~J~9e! ~; 
masraf etmenize /üzüm kalmamıştır. Teşrif buyuracak halkımızm 

Andelib ucuzl~k: ve Türk Şenpaıarı•da bulurlar, 

İstanbulda 1 O liraya satılan mevsimlik ~ 
son moda buluzlar, mağazamızda 6 - 7,5 lira ' 

arasındadır, Sayın müşterilerimize bir hizmet olmak üzre 

Bilumum cşy:!e~i:~i~~r~Y.~: b•~ ~Y•~~:ea jl~~ ~kkahılard•• A Knryolıı. ve bkımlıırma kı:ıdar h r ~·ey snyı ıı mOşterilerimizin emirlerine ~ 
mııdf* olduiS'unu ı i mi h ilrmetlerimh:l sunarak arzederiz. ~ 

K o y lu ha lk ım ızın muh taç olduğu mallarda da 
Ayrıca ikra m v e t enzilat yapm akta haz duyarız . 

TR B ON .. BALIKPAZARINDA A 
Andelib Ucuzluk Türk Şenpazan. . . \t 

ah "°" dhdhdh~ 
li"~~~~~~~w=-=-~~~ 

~ 

le 
! 

H a k 
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1938 model Radyosu 

• 

! Ceryan olmıyan yerlerde yalnız 6 Volt 
! Akümülôtörle işler. 110 veya 220 i Volt ceryanla çalışır. 
i Satış yeri 
~ HAKKI ATMACA 
~ TRABZON 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SEME RC İLE RBAŞI 

Sabahhk ve Yemeklik için 

Te ız ve Daima Taze ... 
Vakfikebir, Tonya, Maçka, Hamsiköy yayla ineklerinin 

mahsulü olub d ünyaca da meşhur bulunan yağlarımız, müşteri 

!erimizin günügününe ihtiyaçlarını temin için hergün istihsal edi

lerek buz do1aplarında muhafaza olunmaktadır. 
Bütün bu vasıflarına rağmen piyasadaki yağlardan çok daha 

ekonomikdir. Paketler 500 - 1000 gramhkdır. 


