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rin Şark orduları K. 
Bluher hareketi bizzat 
için hududa gitti 1 

A ) - Japon Sovget Rssga hudut anlaş1Razlığınd11n ilui 
41Aektıdlr. 

do t tan oredı n mürekkep bir SorJget luwrı fılosu Ça,.lc.•f enı 
· J pon me11z 'ferini bombartlı111an ctmiıtir. Yine bir Tolcgo ha

t rin lcsogı şark ora'aları lcumtındanı mtırtfıal Bl•hır la~rtketi 
o 'tvske g imiştir 

33 Japon tayyaresi düşürüldü • • 
A k ., 9 ( A. A ) - Htı11lcoıtlen verilın htıbtrlıra gore ,,.uhtılif şehirler 

üıerlne Japon ta !I releri tarafından yapılan alcın 1artlt1. otıu ii~ }t.tpon l•ggt1rHİ Jaşü
rulmüştur. Ba. n b şka Çın 11.lcırccı koll•rı t•r•fınJan }11panlt1rıtt iıt•li alt111Jalc.i 
ara%ide yapı an k n ar esnas11ula muhtelif ılemi7golları iirerindelci köprj/er v• hu 
bu hatların "uht lif nolctaları tBhrip edilmiştir. 

- 00 n m 1" oru 
- B y Al h l ~ınl versin, hf Q kocama.11 &61 maya tutıır 

lbı ? Hoca tlO erek son cevab oı vermiş : 
- U an abılRliar demiş, ben de bUıyorum k.l kocamı• gOl 

llı11y11 tutarak yOQ'urt nlmaz hkıtt ya olursa ? DlışQaO• bir kerf 
burıian gelip ıeç n blltOo irıa: lar J•r, yer Jlıle bltmeı l 

Yolcu 

rRABZON 

t- Jltür 
K • 

gresı 

şehrimizde 
çıldı ... 

Hamleler 

Fi ati 1 QQ Para 

ilan satırı 5 kuruşta' 

Uzuııaokak ; 63 • 66 • 67 

15 inci gıl 1 '----------../ 

Ali Çetinkaya 
lıtsmbul gHetelerl Ali C•· hesa~ıaa da afur Ye mDJ•edlr. 

tlakay·unn. Doğu HJahıU.t\ h!· Ltlıumlu f0rtlnta memle· 
ber .,.eriyorlar. Nafia Vekftletlnl ket lflerlne • Japdacat. tltye 
ılAkadar eda• işlerin çokluta tek ıoıle cenp nr••Jl adet 
bıkımrndaa b• aeyahıt, Dot• e•IH• Çetlakayıaıa, Dola içi• 
,. Dr>ğula lçfu başlı bafıaa bir bir çok • Jıpılıoık • lanaı latl· 
k•J•et Ye ehem•lyet tıtı•ak. ar Mi71r. Ve 7arınuı mutlak bir 
dadır. ıanıreU olıa Trıb10a-Enur•• 

Ona, ~er tuttutuıu kopa- •••lrrolanu• im 6fapılaeak• 
raa kunetll bir aıum ve )ler lır ar111adı fer ılıe1tw, k•Y· 
ıoınao, nkıa oellllnde tecelli Htle um•1oruı. 
ettiren Jlklek karakter Ye Sırtımı11 • ge•e. 11~1 1•· 
me1t1ellere malik, bir Atı trırk pı,m1ş ola. Jabancı •leı· 
elemanı olarak taaıyoru'I. Kea. aeaelerl; birer ~lrer •lll119ftlr .. 
dlılal bu kınıatlarımuaa içi bOyOk Ye •1111 lm11c1, ba mtı· 
•iıde 7ar1ttıtı çok nmlmi bir eıHtelcre :0.luda etler yuıt· 
h171eaalı HlAmlıJıC!!lız. maJ• ıellyor. Blıtle, OD•• 11b· 

Dort ıoıle bekledltlmil ııadı, çelik bir lratlHI• tl•u· 
u ... ltl•l•, kat'ı 11fba1• gir· llDl, AtıtQrk Okula• retlelln 
mek nıere bulu•dutu, şugQa. blr tlplal ıel8alı7arık H'flAf 

lerde, Çetlakl1anıa lllmfze ge- d1171cıtıı .•. 
lectQl halteri, bOJtık dllett•lı İbND QQlteklD 

incir - Oznm 
Kongresi 

Ankara 9 ( A. A. ) 
/11clr •• ıbü111 Tarım 

S•tıı Koop,,etifl•ri Birli;ı ,.,,.,.,,.., .. ,,.,. ,.,,,,, 
rapor• t•ı•ip etmiıt". 
Sirliğire ı•ç•• ııl• alt plla11-
ı•.s•11• •rtrılcları .. , .. ,.,,,. 
•thcılc. '•recede parlelcı11. 

6 Aıuıtoı tarllıll 1a1ıaulda 
o, ŞH kıu baıtııı aıtuulı çlkaa 

tllrl• 1klnc1 mı11aa "atla gOaQI ~b 
g01 il• adaDl}Or,, Şeklia4e 

olacak.hr. Oı.Qr dlleriL 

• 



Y ni haldeki 20 dükkôn 
senelik icar artırması 

Belediye Encümenir .. den : 
Mumh ne iinü 1da inşaotı ikmal edilen (Hal) binası 

dahilindeki 20 göz düklcan/a,ın birer senelik icarları on 
yedi giın mıiddel e açık artırmaya lconulmaştıır. 

19 - 8 - 938 cuma günü saot 12 Je ilıaleleri icra edi 
I cri1.nden isteklilerin tP-minstı muvakkata makbuzlarile 

b 

hı dikte aynı gün ve saatta •ncümene '!1urc caatları ilan 
o'unur. 2 - 4 

Deniz banyo soyunma yerinin 
icar artırması 

Belediye Encümeninden : 
K r.ıta sahilinde bango için Belediyece vucuda getiri 

/ n 2 J • r~ı, w ıunma mahallinin birer senelik icarı 
77 g n muadetle çık a1tırmaga konulmuştur. 

19-8- 938 cu7ı~ günü saat 12 de ihalesi icra edile· 
t e , sf ilerın aynı tün ve saatta teminatı mm.nık 
A. ı _. ı ı buz1ariu; bırlikte encümene murtlccatları ilan 
olunur. 2 - 4 

Park kö. esinde yeni yapılan 
iki kulübenin icar artırması 

Belediye Encümeninden : 
Be dıge bahçesinin cenubu garbi köşesinde yeniden 

gopt ,, an 2 ve + numaralı lculubelerin birer serıelık 

icar/ rı 17 giin müddetle oçık arttırmaya lcor:ulrr.&1ştur. 
19-8.:_ 938 cuma günü saat T 2 de ihaleleri icra edi

lec" ler. isfeklilerin aynı gün ve saatta ttmrndı n.u. 
'Vakkatn m kbrızlarile birlikte encümene_ munıc .. atları 
ilan olunur. 2 - 4 

Belediye Riyas_etinden : 
Ü.ıeril,d Barsa binası yapdRJt1lc üzere Ticaret Ot/ası 

n ımır ., i tım akine karar 'Derilen !Jolt1zda Mehmet "e 
miişterEklerine t1it. 279,24 metre murabba.ı arsaya istimlak 
kararnamesine tevf,k,m intihap •lamın ehli vukuf tara 
f,ndcn beher mdre mıır•66aınt1 ilci liradan 558 Lira 48 
kuruş kıymet takdir olı.ndu;u istimlak lc.ararnumesine te'O
f lan '.akadarların tntıliımrz elın•lc üzere sekiz ıiin müJ. 

t e ilan o/anar. 

Kapali zarfla un eksiltmesi 
T r.:b2on As. Satın Alma Komisyonundan. 

1 - ( ~60,000) ikigiizaltmış6in kilo ıın luıpalı zarfla ek-
sitmeğe konulmuştı.r. 

2 - Tahmin bedeli (35100) etaz6tş6ingüs liTdtlır. 
3 -l'k teminat 2632 ilcibinaltgüz otuzilci lira 50 karaştur 
4 - Eksiltme 26-Ağus·938 cuma tünü saat 12 de iJev. 

kı Komutc.nlığı /Jiııasındclci Aı. Sıztın alma komisgonunda 
yapılacaktır. . 

5 - Ş rt.namesi her gün lcomisgonamıuda istelclilere 
gô'stcritecektir. 
6 - istekli erin 'IJerecekleri teklif melctuplGrı 26 A;u$to 

938 cuma günü saat 11 re kadllr lcomiıgon bo.şkanlıjınG 
v~rı m ·ş veya posta ite ıönderilmiı olocalc.tır. Poshnın 
tn.hhü ıi katul edilmez. 

7 - İstekliler bellı gün fJe saatle lcomiyorı Başkanlıjına 
tıcaret odasında kagıtli otdulclarına dair geni .en• veıi· 
kalarznı göstermeğe mecburdurlar. 2 - 4 

Kapalı zarfla arpa eksiltmf)si 
Trabzon Satın Alma Komisyonundan. 

1 - ( 84(;00) seksen dört bin lcilo arpa lcapalı zarf la 
eksiltm,.ge ko11ulmuştur. 

2 - Tuh .. 1in bdeli 5460 beıhin dörtgü~ altmıı liradır, 
3 - ltk temim. t 409 lira 50 lcar111tur. 
4 - Eksiltme 22-Agus 938 pazartui ıünü saı.t 10.30 Ja 
Mevkı Komufonlı;ı bınosınd"lci satın alma lcomigonunda. 
! pılccıı.lcdır. 

5 - Şaıtnamesi lu:ıgıilı kcmisgonumuzda isttklilere gös-
terilır. ' 

6 1:.teklılerin td.iıf mdctuplGrı 2.- ajustfls 938 
raz t. z gü ü saat 9,.;0 a katlar lcomiıgon baılconlı;ına 
veri rı ş ' a posta ıle gönderilmiş olflcalctır Po•tanın 
, Jı rı ka6ul edıl~mez. · 

7 - Js k ıler beliı gün fle saatte lcomisgon bsşkanlı;ı
nı tic i oda ına kay.dli olduklarına dair 11esilcalflrını 
y.. ı u ;f n mecl urdurlar. T _ 4 

Vi aycl U imi Encümeni~e~~ :=--
Tr zo ı - ..; r .e sahıl 110/unun 78X000.20XOOO 

n, tr :;ı 5.220 lıra 47 kuruş hedeii keşifti 2000 
o a · l t mı:rc.tı c.sas !Jesi biT ag müddetle ek

sı. . ku u U} ırfuvaklcat te111inotı 391 lira 50 
k:ıra, .. a . 3) - 8 -· 938 tarilıine ,çatan ıalı günü 
s t J 1 ı a t makamıııda toplanccak olun daimi 
ene r'- 1.lı lesi 9opı 11c,,,,,/ctır. Ke,;f eTJralcile ıortnamuini 
gö'm 11'ercı, h r gün encümen kalemine "' talip J 
ol k t t m ngl mak<uz vıga banka mı/etap. 
.c'i ~ ... {!. • c.tta ~m;umcnı murwÇQatiarı. ı 

Posta nakliyat eksiltmesi Pazarlıkla. nakliyat eksiltmesi 
P. T. T, Müdürlüğünden : Artvin inhisarlar müstakil müdürlüğünden: 

1 - Trabzon merkezi ile 'l•apurlor arrısı vP 250 lira 1 Hopadan A,tvin mülhalcatlarmrı t1e mülhslc.atlarınJan 
mrılı-ımm 0n ocı'ık,"ı deniz nakliyat müteahh.t.'iği 8 Ağusto,s F?op7g~ gö11derilecelc ~ilu~"':' in~~s~rfa, ."}~llarını~ nalc-
938 den itibaren 15 giın müddetle oçık eksıltm"qe konu - ltye munakosası haddı lagılc ıoralmedııı,.den hır •Y 
muştur. Velilecek son bedel la1Jik görülürse 23 Ağu .tos · içinde p ıza.,.lıkla gapılacalctır. Ş ırtnameyi gönnt1lc ist•- · -
938 salı giin ı saat 7 3 de ihalei katiyesi yapı lac2ktır. ı yenlerin Trabzon inhisarlar sotış şubesi nolcllgat kısmına 

2 - Bu postanın muv:ıkkat teminatı 225 lir.ıdır. murncaatları ilan olunur. 1 3 
Şart ıamesi Trabzon P. T. T. bimı.sındJkz eks ltme 

komisgonurıdadır. ] - 4 i .A ık usulle saman eksiltmesi 
M h b M .. d .. ı·· w •• d ' ç u ase e U ur ugun en : ı Tı abzon Sat.nalına Komisyonundan: 
Emvamımızdan ma~ş alan mütek;ı!dtn e.!tt~m ve. ~m- ı 1 ~ (48000) Kırksrkizb·n kifo saman açık eksiitmr.ge 

milin nü/as tezkerelerı ve 1J1aaş cuzdan/Qrıle bırııkte konu "u _;tur. 

A1tJhasebe MüdJ.r/üğüne murac"1J!!. ·n 1 - 5 1 2 - Tahmin bedeli (2160) iki bin yüz altmış liradır. 

T •• -::-~- -ki• -k · ı '-" • j 3 - ilk teminul ( 161) !/ÜZ nltmrş iki liTad•r. 
utun na ıyut e Si tme~ı . I 4 - E~siltme 22 '(iğıısto> 918 pazartesi günü saat 11 

Artvin inhisarlar müstakil müdürlüğünden : de mevki komutanhğ: bmasındaki satınalma komisgor arıda 
K.: bıLı tezuyut ve tenakus o m .. k üzre Arlvill, Arctur.uç 1 yopıluc .ıktır. 

ve Bor~ka unbarlarındu mevcut cem'u.n üç yıiz doks n bin 5 - Ş ırtnamesi her gün lco.71isgonumu:da isteklilere 
ki.o yGprc..k tiitunLerin ı am~on,a Hopu anbarLarınu gösterıhc ktir. 
1 Egıüt 93<:J de. buşlümc.:.k ve 31 ıtk Teşrm 938 de b.tırmek 6 - 1:.tekliler b~lli gün ve sar.ite komisgr>n boşkan-
üzre THi."Lıgtsı 5 Aaustos 9.:Jb tarılunden ıtıb.Jren 15 gıi.ı. ı lığırw. t ca ı:t od,ısına le. ıyrdlı olduklarına dair yerıi st'ls 
miıddeıLe aç.k ekstdme!Je konulmuştur. Tuap!uın 19 '{Je .iku:arwı göstermeğe mechu·durlıır. 2 - 4 

Agu~tos !:).)/1 cıAma. gulaiı sc.ıut l l de 3(10 Lıra tttmınutı l .er·~__,_ -"--'--~-=--==~ 
muvo.kkatu ite nıurt.:caatuuı. Ş ırtnameyı görmek Hteyen-

leri~ Trabzon inhisarlar Başmıidürliıgü sıtış şub.:sı nakliyat Evrakı matbua eksiltmesi 
kısmına muruc..ıatları ılaıı o unur. I - 3 

Viiayet Daimi Encümeninden: --- - ---- ~-~ -- - :. --- - -- ...,.--_ .. -=- -:o 

Açık usulle. kuru ot eksiltmesi 
Trabzon .Satınalma Komisyonundan : 

1 - (Oô,{;ll) rıtw.ı~uitı liın kı.o Awu ot GÇtk t.k.mt 

Hususi muhasebe dairesi iıin tabl!ttiriluelc { -16) lca
lem ev'akı matbuanın muhamrnera bedeli olan 14'-8 lira 
88 karaş üzefinden 23 f in müddetle açık elcsiltmege 
konulmuştur .. Muvakkat teminatı 118 lira 66 lcaruştar. 

mege J..cıı.um.uşıı.r. 

2 -· 1ul..mll• bedeli ( 3)6U) uçb.n clokı.z51iız altmış liı adır. 
3 - ilk t ... mim..t ( ~y/) ıkıgiız dc,ksf.4n9eaı Lıradır. 
4 - Eksi1.tme ~l Agusios !IJl:i pazartesı a-unıi saat /O 

de Meı>kı Kon.utarıl.ıgt omasrndaki Satınulma Komisyo 
nandu gop.LacC1.ldır. 

lJ-8-938 tarihine çat1111 ~rıambtı günıi s,zat 11 tlc 
viuiget makamuıda toplanacalc olan dainıt encümende 
ih.ılesi !J"pılacak:ır. Niim11.ne f.le ıartnamesini görmtlc 
ıstigenlerin her gün encümen kalemine fle talip ola11ları11 
mavakkat teminat mDlcbuz fJega banlca m,Jctuplarilı yıı. 
karıda yazılı gün fJt! S'1atla encümene maracaatları. 4-~ 

5 --: Şartnamesı her gün kornisgor.umuzdcı istt:klilere 
jÖsteriiec~lc.tir. 

6 - lstekıiler belli gün ve saatte kc.:ımisyon huşkonlı
;ına, 1 ıcaret oausınu kugtdıt o:dukiarma daır yeni sene 
vesikalarını tiistermeje mecburdurtar. 2 - 4 ____ ... _._..._ ____ -----~------------

Ecza eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Mem~elc.cı ha~taneıinin 938 scncsı ıçin mub•gaa edilecek 
( f 28) kfdcm CCZ•ftlft muha1111nen eedeti ( 2()0()) lıradır. 
MuvQk/cat tımınatı ( I JO) liradır. 1 O 8 9.:Jli t.ırıhine çatan 

Çarşamba tünu saeıt 11 de ıvııtiget nıakammda toptc.na
~ak olan daımi u.cumınde ihaıesı gapılmak üzre: onbeş gün 
müddetle açık tksiitm~je konutmuştar. lıstesi ıoiüiget daımi 
encümeq. k.alemıRdedır. Jstek.ııierin t.tk.ılc etmeleri ve ttAlip. 
ıeruı mez.kür ıün 'Ve saatta daimi encümene muracııtltları. 

4-1 

Gayrimenkul icar a~ttırması 
Cinsi Mt.ıhailesi Sukaj! Kapı "N. A1etrüke N. Muhamml11 bıdeli l. 

Taht•ni kiirgir Es'Uak S. msjazalar 49 IJ5 960 
Ma;azG 

• ,. il jj ,, 51 1.36 1200 
Not: Bu ma;azalurzn üstündeki hane aynca topuga merbut olıJp hazine 

uhdeıindedi r. 

Defterdarlıktan : 
Yulcarıda evs.fı yazılı iki bııp mağaza peşin bedelle 8-8-938 tarihinden 1 

itıbaren onheş gün m'.lddetle ııçıic artırm • m ·etile sc.tlrğ.ı çılc.nrılmı,tır. 1'rılipolanların 
güzde 7.5 te7ıiMıt akçaları ile artırma günıi olan 23-8 - 938 tarıhine rQstlagan •alı 
6iinii H•t 11 de Dejterdarlıkta Tc,planacak komisyona muracaatlan 7 - 4 

1 - Sinema arkasındıı. 2 5 numaru.lı dukk~n 
2 - ... ,, 27 3 ,, .. 
3 - lskenderpaıa Uzunsokak 277 - 279 nu 7uralı 
4 - n ,. 27J ,, 
5 - ,, E.•r.ıo.k 200 - 202 No:lu il..i göz 
6 - ,, .. 7 97 - 1~ 7 

.. dü k.fo 
7 - ,, Meydan cadaesı 1 J No lu 
8 - .. .. ,, 17 .. H 

9 - Ayafir.bo. Erzuru'1i caddesi kargir ada 

Belediy Çncümenirlden : 

,, 
,, 

50 
50 
45 

Yukarıda cins ır1e nıınwraları yıuılı Belediye cıka atı 17 giin mfiddetle birer 
sınelik icrırları cpk artırmaya korıultlutundı.n 12 - 8 - 938 cuma ıiinii ıaat rı Je 
iha'e!eri icra tdihctjintft.n ta/;pteriR 111rıı ıürı ıc sr o.tt" teminatı muvakkata malc 

uıuaıi!ı u.cümr.ne n u:-c,çaat/on ilan o'u ur, 4 - 4 

-"' c 
& .... 

Zayi Şehadetname 

1326 ıeneslede Trab118D Zt:• 
nos Rüştlyesloden aldıtım şe

ha-tetoameyl zayi eyledim. Ye'! 
alsiıd alac•jtmdan eıklsloln 

hOkmU olmadıAl U•n olunur, 
SO numarıh Sarao H. 

mustafa TıJlp 
lıkele cadde1I eski Llmıll 

Şlrketl karıııtau 

9 aumarolJ tYQ 

.. 


