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SiY ASI GAZETE TRABZON 

2 Ağustos 1922 
lstl'd,ll Vf' zafer tıHihimiz 

28 Ağustos lfl22; 27 Ağus 61 net farka ve altıncı kol- gııyretinde bu l un ıın aksamlarını bu muttu ve kutlu gfinü şöyle 
tosda cereyan eden m:ıhıırebe- ordusu ile İhsaniye - Kaz!ıgöl tf>lPf8t vndirerek Hrşkimse şi- kuyd eder: 
tılıı aldığı şekil Bıışkumıır.dan· hattına vası l oldu. maline doğru attı. 30 Ağustrıs güoll bizzat 
lıkça mOhıhrn edildi~i zaman Birinct ordu; ikinci kolordu Bu sırada c!U-,mırn ( Oglaa Başkuınand.ıo Mustufa l\eınalio 
ılUşınaoın ( DJger şnrkı, Resul Araplı rift iği istikametiode Her- lttn 'lle7.arı - Akç~şebir _ B'l· idıtre etttiğı kat'i ıneı el ıu mu 
habo t~pe\eri, bnkucık sırtlaıı, Uyerek o civarda tesadüf ~ltiğl ltt ı cık.-Tt1 zıl· r -Toklu siHiı!i) harebesile ısıslı hun mıııt kıt· 
toklu sivrisi bnttında yani ev i 12 Dci düşman ftrkasıoı taarruz hıııttındıın gArba rDc'ıılıoı tPsbH sıadn ibatıı eJilen di.ıı;. ı r <trı or 
l'elce hazırladığı üçüncü mcV" la şimald attı. ve temto etmek için çok u~rnş- dusunua kısmı knlıı:.ı k t'ı o 
ıiin.de mukavemet ederek bu Birinci kolordu: 23 ve 3 tefi mış isede kıl'cılurımız vaktiyle Hmık imtıa edildi 
811.Yede KUtııhya islikıımetiade firkalaıJle alessabuh Bat Matı- garbı şlını liye te"cib surelil~ Aoadolud.ıki düşmıın ül'dusu 
Şlnı.aıe vey8hud lzmir il)tika mud ve şimali şarklsiodı•ki köp- buna imkan veraıiyecek teda tlaşkumı:ıudı:ın lll~l dıı u mu nam· 

Dırek~rft, BaşyıızıcHıı 

BEKiR ~Ö'KO'ı, KULAKSIZOÔLU 

Fiafi 100 Para 

ilan satı ~ ı 5 kuruştur 

Bu b:ikwıd n. dt111yada i ·. 
til lüli ı t gaip elmiş hh ç )k mil 

letler•• hUr ve ınüst ıkil olardk 
yRş1nı1nın sır ı ı ve yoluou 
göstflren TU!'!i. . .ın bıı J•'liklfi 
z ıferi b1··t .n dı.;nya l ırılıı ıçıc 

hir du1üm nokt :sı bır örııtık 

olmağ·ı tııyıl<. ttıı ihi lıir h dı:.edir 

Bu bllyUk tarihi nadı::ıe 1G 
seu~ uvve1 c"n yıııı f ·~igı tDdH 

askeri bakırwiıuı bü) ük t:ııı tı y. 
rtt vıı tevkiı·e sel ep ollou 

Itıettode garbe çekilmesi itıli- rU ı ü civarıuda yakaladığı iki bire tevessül etmiş l)lornltm ve t>e.siud~ zı:ıfer ~aı Lulıuıu ptn 
nı ı· ı · d · füiyük harııten ergl'l \f •t 11 ı oldu~u anlaş:l dı. düşman fırkasıcı taarruzla kıs ~iddelll muh11kenıl'lt>ri karş tsındı- ı;e erı ıını.!!Iı..l •1 c.ıu vt:rdı. 

D b 
,. k ·· 1 t b giu OLarhk \:th.uı.ı ; Yt ı J er t p 

nşmarıın öyle bir ha•·e· men malzemesinı terke icbar muvııff11lt ohınamış ve ~iwah• .. uu a1.<-leS guo ş e ugnn, · 
ltetıai önl~ıuek için sabah ol ederek perişan surette şimale ayrılmıştır. DU~uıan gtıı·i ve o güne kadar ucııud v~ heyecıuı rakla. J isti.aya uğr1:1) ırn Tıl. k 
lllası beklenmi~ ere'- 27-28 de ı:tnkdansonra dU~manın g11rbe içerlerinde vazifesine devam ve gııyı·et ve imınla bıa türlU vatırn ı faııa oıanık Kendıoi ı a 
RecE.den itıbısren ikiı,cı oı-.rn ile firı:ırıoa mani olmak için Duın. eden suvari kolordusu ~eceden yc.,k:.uı.u.kLra gu~ü~ gernn ru11 ~den dovı~t bdamlı ı mm zul-
Şlınatden kavrayarı:ı k Kütahyıı lupmar istikametini kt p.,malt 27 - 28 ikı ve u ncıl fırka- letin )'ıiı:u gü.du. müne de uğrumı~tı. 
18tikdmetiade çeklımekdco bi- üzre ö~leden evvel gıırbe duğru lariltı 8t ~k.iuıt-e civaıında Vd de- Çüu~o; kenclisioe uwud ve E ine geçiı '.::biloıgi iıiıllla 
tinci ordunut• sol Ct!nalıile istikamet _tebdıl etli ve cıoz rniryo!u :;-i•ırnıintı ge~·enk Olu iınau veı·tıu buyuk kıdmımauıu önüm~ düşen büı ılk kanrumııuın 
l:tarbden kavrıı.yarak h:wir isti- ıığaç şimaliuden i:Sukırcık sırt- cak ve Egerd .isli&umetleriode söıU yeıuıe gelllli~, ıı:ıulawrrn işaıet ve in:dı::.rne kaia .:.ıhk ve 
ltıınıetiue gilın"ktea men edtcek lırına taarrıııia Akçıışehirden Urrleıniştir. 1:1cı Dıılmı1<:111 A~ıude \IZittın lOp· 1 mUstLvli dll~nu. ı:ı sürultıı.rıe 
surette ordunun t1Jbııki takar- bu lstıkamete çekileo düşıı.ıtto lk.lrıcl fırka 28 sabahı dO:;ı- rıııthırıL ı <.:iğn~yen düşın.ııorn 1 s ldıruı. Diışıaan çoıdugunu \'~ 
tur +> tli. Suvııri koıurdusu tıu- kuvveUerioi da .şıınıı.le doğru manın dokuzu ucu fırkasile iki ıı ci v cı tum.ı "nı.ıriını ısmetii:ıde. oo. y~yılru11srnı, yurekdeu g(•ıt:ıı 
lu.ınugu mınlı:lkııd1:111 düşmııu sUrdü. Bu koloıdu 14, 15 Vtı kolordusu kıırıırgcltııoın gecele- 1 ğuhıctı.ğı V<.1.aıLio, ask~rn~ söı.Li· valau ve J url Ouj g, .,,11 He 
gt:,ı :::rtoe saldırını l rma devırnı 51 ncl fırkahıriie soı cenah1:1 dlği Egerd köyüıJO bdswış v~ ... ı. uu _ m~)'üaı.:.u çıkuğıuı btl;ıük. kı:ırş1. dı. 
td .. c•·k. d Jğru kademeli bir vaziy~t al- Af youdıın Altın b~ istikaıne- tm H~nı ... d ve ıtınhııır.da gör Bu azıımecli turjbi h , eoin 

Di~ r gurnbl ır evvelce aklık· mıştı. Hundan maksadı da garlı tine çe.bi nu-ğe <,aılı~ıın l>lr otu- uıu~t~. . . nıllleıterı a:st.erJık lıuk. rnrhm 
1 ~ ı vı.. zifelem.e devom edec ·k den Uşak istikametınden geıe mobil kuluuu, mubısfızhıı ıuı 1 ta ı göğü birl>irine karış 1ı yretıerc, t,. kdırlı;n: cı ıı . umu 
vıııilen uu karur dııhiliude ge- cek düşman kuvvetlerini de kılıçdan geçirerek zııpl ~twi~tır. tının JwvveLH lıu :sagauak gioı oırint! sttfua~ıı:ıır. 
l:t!<lt;n bütUn kıiaata ~nııner karşılamak. idi. Ayni zaınaodu bıcıeıcı bUVıırı 'l Urt.. urou:su yı:ıuu beş guu 
ıı,,.t. D d iı,:ıuuı.: t~ID.ız.-.:J.. Tı.w bir lllaizeme hıı: hı, 
J" lşliıilai lkinci ordu t.ugUn ör Uncll kolordu da: G.ırbı fırkası da Ayvab :;,iw1:11ioden u tı· 
l 

l'UrK ınmeli vat .. uı · t • ıs· 1 UiLr ı.l.t.ıu nu ~ekıiude go "· 
'eı:ısabıttı Bttb~;ıylı,;llen Lbureket ~imıtliye tevcih l'derek biriıı cl garba çeltileu v~ 4 c;cU koıoı'- -, ua, ıs ıi u 
t!" ldııut:ı Kc.ı\'liŞtu, Vdt~ı.:umı vt:ı i:ı- ıea buyuk hııroıu m ığıub Lh;gı 

... en wllrettep suvuri fırliıısile kulorduuu:ı s.:ığıodan b~şioci dumıızun tauı uzuna ugrııy<.1ıı 
n. ukldl,ne u ''ÜO S"lıtp oldu w lltlt ı!kler uruu!arı.ııcı ı· ('!. cıdeu 

ogeri zubt etti. Vt3 ııltındırn Ktfkas fır.usııu Ogiau m~zıı.rı dUşınan kuvvetlerin~ şimıtldt.n t:o " • 
istıı, · 0Jdan suıırıı C:..t Lozcıuaa u. 11. y ıılml. bir !'ü.ıkl}eoır kı ıııUltt· 

"-aweti umumiyesı!!d~ iierie- ve oiğer fırkal.'ılJtj AyvuJı-Ka taarruz ed~rck durdurmıığa 
ıiı "' f k 29 . zııffeı 01duk., Milltıtter, Devı0tı .~ .. rtkea,ın do1 ı S..:üc l:ı J • .d ... utltün 

· uu ır a 28- g~cesi S~u marlı çiftlı~ı iı:ılıkıımeliue tııur ça :ı~nıış \t3 4 LCU koıoıdunua " _ .. 
beuı· "llh1:1::>li1d..ı ytır oulauk o gU"e mahc umiyttltııe n;oınu:. "Ul'· 
~~uldı ~i~ dUşı..oaoıo g"rbe çekHınek ts.arruzuııucı muesısir oiwasıaa · " ' ... • " ~ 
lı ~ -·- t 1 · kıı.uıır )'ııu bcıkım gozlt!l' <.lvg dugu ordu ile keuciislne r .Jadi 

... ~ıamleler_ -- -- yaraım e m şur. 
~ Suvısri koluıdumuzua bu- 1u1au; .;ayıı ... cı:ık bır vaı lıK uı Luka1.1iar cHı.etıudt::n <laını ... O:s· 

•"'S€'t ~' ~ 'IJ •1r ıı) ,_ gOnkü barektıtı çak mahircın~ duguınuzı. tışateu.ıe gosh:rdik. tun kalmış, u.:ısmua y1;;nerck ~ ~1" 4ııaıı. ~il' 4ııaıı. ve cesuune olı..uuştur. Suvuri uUyuıs. z .. ftıu.rın ı.uılle tler yurdu:ıu, yurcıuuuu bllliıa bi 
• 11 1 il ~lı~ ~ ' ~ fırkalaıl bu haıekelleri yııpJr· W~.)'«Ulı.ciıı lHlj Üh. l\)Hfü' O.)'Utt· KUCİ'il'JllŞlır. 

B k b ken ekseriyıt çe.ırneo ciuşuıao oıgt şt.ıpu~ d{OlUı wtz tı ... k.ıK..at· 'l'urk islb:ıu. ı..ı!er iCJir; uuu· 
üyö inkıJa ımızın anası 30 Ağustos, beşiği ltollurı aruına sıluşımşlar vtı ıurauuaı. Aı.cak lt.·k bıı- zııt~rıe .aaıı s mra uogurau21.. vurıı~ıor 

lJ ı · · · d 1 dilnya ,,.Uzund~a ı:;ııiamt'ô-t; '-JO A'lustos •. . •. nı .. Uffi Upınar, nJillllSJ, Ola a patıayan top kUVVet göolermeyer~k y&ptık- " ö " b uu,y .. u ı ... t.J l U l~ S~ li 
ınlılhkO.aı ~dllnıiı;; bir nıiUetı nıantıl:ı!'ı. nıeulılıitrıc i : . 

sesleridir. Türk milleti o gün eşsı·z b. lan bllcumlar düşmana çok .d ' ır zayiat verdlrınişler ve dUşırrnDJ 1'.urlar~alc, ooa Uııh.kı Olan ytırı ! Uuodan suı.ıraki "sttltaııat ,. 
zaferle yenı en hayata doğdu . . . ' şaşkına döodUrmU~lerdlr. ~er~e .v~ tıu ~,ıfore d ... y .ın:.rn k · k!ildı .. dı. Tilr.:.. liJurc vu ıcLıl'e· 

'"l- ari.uın ünesi, sıı)_ısız harp g~oı.ıueıile aum, fakat ao Agus-
1 

.BugUokU mubarebeı netice- ouu mllh vı:ı 1~~ıwııi . tı~yıstıL ı bi ı~ uııııayau v"' .:;a.uch:ırco 'l'urk 
b,ıl tos bu siLeao bır gedi~ <leğıJ, bır sus, yUce blr şeref sinde afyoo m~vzilerinde eyice d~ ~:ğıştı~mek allaya tarHıınd~ ı..ı.ıfüet ni rt'f..ıil ve i nkt~afdJı.ı 

~sidir · · • mağiub edilmiş olaa aüşmaDın g _:__~~ş_ ı_şltmıea değlldlr. geıi eden p.ıdı~aniık ,p hııd ı Ve 

Q Turibio sinesi, her badist-ye yer veu~ct:k kadar geniş ve birinci ve yecllnci fırkaları bıt Va ı ı· ve Pa rtı" strasiıd Türk wiıletıoiu ktılıuş.. 
b erıo, faköt 30 AğuslOıi, o sıneye sıam~dı, bir devri kapıtyao, kiyesi da.ha ev ve! rUc'a başia- Wösı l>Rşiadı Işg:.ıl ~t.uuuu oıtın 
it ae~rı açan yıtwtin l:nr nawleyıe ı..uctli.ltdı ..• 

mış olduklımndao şUmendUfer B k lı:ıhu.ıL:..ıl işgı.ılıJeu .b:urlt!rı.dı, 
Dumlupınar bize, büyük zaforı, istık.ial mocıı.delemizin QŞ Qnlmlzln ~ battı boyunca Dumlupınar isti· wllsta..Ul 'fuu. )urJu·rn kııtud 

1
_ t'i ueucesıuı ittiruı, yurcıumuzu ısııı Aatıo kurtardı oemekJe ı. • .,. ...ametine çekllmeğe muvaffcık h ve nınaytH Türk ıstıti.lllııuıu 
q \'str edilemez, akışı11c.ıa buniaıııaa yer veren bllyUk ş~hamet olmuşlar ve bu fırkaların diğH asbıhalleri ş·1nıı damgası ohu C...ımhurıy~t 
~ ll&tauı, asıl mill"tiwız içın, Yttlanlle, ibti.ııJalıle, tarihile ve her- k 1 '11~Ue tamamen w11hvulw.ıak. Ve)a bUtlln Lu kudsi var111r.1arıoa ısım arı perişan aurette şı- Yali ve Pdrti ı>t.ı:;,irnnı:rız . ııan t..Jllaı. 
)1ın1 eııeıjılerle hu.yal ve hııreket vermek gıbi kökıU bir davanın male ormanlar aruına sıkıştın- mııtıterem Ren~ Körıulau ~v- T _rk mılltli ikti:sadi ve sl
~\'gasıydı. Hirinci şekil gafil cihanın kuruntusu, ikinci şekil larak garba çekUmelmkaoındaa velki akşuw .Ptırll biuusıoa tl~· yasi sıhudtt kudret nı beı:ılıgıııi 

lltt-·ı 1 . ı\ . t tı k"' l- ... b "d al D ı bemıo heman mahrum edil- lediye ı· u Lı·n .. r.ıı lliUOU"eb'-"ll·i.. göı:.lerer~k oı..Oe<.: Sl uuau 000'-'<.: ~ltı ~ upınan yurillan ano ıaeau; ıt a · ~u.ıi eweo u ı e um U· mişlerdlr. .. ., ... ,,,, ... "' "' ...... 
llrıo aa w llınl')yyız vustıaır. Parti ocak heyetlerı1~ ~uk fuy. 1 ıısıu ısığama; ııu ı~lt!r.i b:t:;ıur-

~ Bize; bııı~l~ uıyurl1ı11d 1, ülllm düŞE!ğine düşmüş hasta, ne Eskişehir tepesinde BUgUn dalı bir hasoehtı1 yupım:;ılıııdır.1 mag_ .ı.ıuvıılfok uııırnli bug ... u 
.~YUk gııfttH ı .. 2o Ağustos sııt:ıahı, uı.enmelç1gin batlııttı"ı top, ylae taarruzlarına devam edeo ·ıı u 
"" • porsu it müfrezesile kırk blı l:.ıcı Af yoa mmt11k11sındu Uı· g!lı.ı- D.! 

1 ~. e.r arasında h::; tm sayılan 
,, 1iUrc1uğu gUHe, g .. f.t:ıt kllbusuou blytr<1J, U}.l.rndao uyananlar, Y ve sozu geçt::ıu sulh 
'il Fırkamn~; karşısın.dakı ü•~Uuc'\ dtır d~\lam edeu .ıııı;;ı\d w ve saactel 
O! en mıığrur aıpıowatlurdao sıındııly.11lorrnı ba~ıımnda bulanlar .. u J u..ı u. rehberı bir· mil et · k 

ıtu ı . • . Düşman kolordusuncıa da rUC'dt b~rebesıııde esaslı ısure~te mağ- oıc.ıu 1 e uvv<::t 
Bir ıes geliyor, zök türlü.yor : eııımetleri görUtdQ. düşmanın lub edilen dı.ı~man kısını kuı 1 . 

, • Anadolud•ki dUşmau ordu11u sureti katlyede mıığlüp böyle bır Rılc'utyııpacagıitı~lma!; Hısiuın aksıı:wı wütet.ıakıyfım1111 I . İşte ft3naları yık110, iyilik· 
~tıınıiştir, yeniden cid<ıi bir mukavemet ibrllzı~;. r r::ıkAn )'oktur. bir g!ln evv~ı ouzıırı ilil>ı:ırn de taruawiıe ıu.hıı:sı w:.ııı:::ıud lerı yapan 30 .\ğust•)s 1922. seııl 

llı;ıt. d M··~r A '"E"'AL L d alıodıgı-dun a UCÜ k ·•lorduy.. OıOUğuudun 39 Alru:sto..ı ı o·J,'l 1 kurttırdığın her TürK l!İOI min-t Y~Uman Ull U;:) .U ' •°' h. .n, • U Sesi !ln~ a duıdukCıt v u 6 "' v-~ f ~ 
lllakıarımızda çınlısyaca k, gökltriwızde uauıda)tıc. kur . . . birinci fıkasııe ( Döier. sltıCıt>ış içi~ l:>lftUCı uıdu~a l~lruül kuv. net ve şükra~_ıa il~arırn, Seni 

H k.k tt ın f'IıOp 1•11 bı· ... U d kUtuhya} istikametinde düşman vetıle garbu tevcıb eder<:k yaratan Um Onderın ya.•·11ttığı 
t . ıs.. ı a ~ nı. _ . tıu t;D r .. şman or usu de2ıl, Türk - T k 
~lırJunu, fu rK ı:;tık.ıillıuı p ırç ... layttrak sömOrıntk i

3
tt yeo kas- gurubunun gerileri re <10şınek Duıniu1ı1ınarı düşman kuvvet· j azız Ur Ordusunun önfiode 

,
1
°c11 bir 1:. nı p1::ryıııııw dUu.) uı>ıJ cH. O eıntllcr ~O Agust.vs kuırga- vaıHesi verııı.rıişti. koluıdu 28 lemı'1e-n evvel ı~gal ve g ırba eğhirim. 
4ılıt savruluU, buraısıı.u\ı:t wı.hvuıup gHUltr... sabahi hareket edtırwk. 28-29d~ firaru ıuuvafrak aksawınıı ye- Bu uğurda akan r.ziz vo 

Taıihin en hüguk emrini dın/ıgoruz: : . yapoldakda kaldı. tlşerek. O.Uldrı du büsbUtüu temiz Türk knni e sul urnn 
~ •ordular bcdefialz akdt:ıniıdi: ... Heri ı .. Çüııkll, TUrk Kocaeli gurubu e&klsi gibi mağıub etınek ve ikinci orduya yurdun her yerinde vv köşe-
~ Praklıuı dU\lmuu ıut:ııın oiıı.wt.zdı, '!'Urk orausu düşmanına faaliyette bulundu. şimalden, biriuci ordu sağ ce- sınde bOgün tes'id edHerı ,.0 

,~niı~en mtz ır se~di, emptır)·alı~m fi terioia bedl>a;t vıısıtularını. Menderes mıntukas1ada sarı.ıy nabındıın takibrne devam eyle· yer yüıllue şeref veren bi r 
ll<t1 kaolıırlle ktfıulıyı:reK. Atı.oenıı~ göwdllk. köy \'8 bUrheniye isllkamet· mek, ısuvari kolordusuna daima Türkiye doguraa 30 Agwtos 

~~~ Akdeoiı; dUşruHn ordusunun, t:DJper)-aiizm emellerin ve lirlodeki Düşman ta:ırruzu bu garba çek.ılmek isteyt:ın düş- 1922 Z'lfor ve Tayyare b ra. 
Urmuş lilaldırışıımn el>eaı mea!eDi o!du. güo de devam etti. Bu wıota- mauıd rUc'at isli~ıımetlerioi mının 16 .ncı yıl dönümüne 

~ Denizdt:n mczur, kandan kefin, lnkilıp, Cumhuriyet ve kadaki zait emniyet kıl'alarımız kesmek ve kapıımak v11zlteleri kavllşmukdan göğsü kabaran 
lııcı asrın modern TUıkiyesi... lşte ao Agustoımo manası!... b~ dllşmaıı tııarruzunu muvaf· verlldf. sevgili surdd :~lan kutluiJıırıı. 

İhSan Gültekin ta1'i7atle wefguı ediyorlardı, Y, Bahn Doğanay Kedri Mes·uo Evren 
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1938 28 Aiiustos 
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30 Ağus~os Zafer'ni nasıl kazandık 
Büyük Zofer9n yı c1ön""mü münasebetile şehrimizde 
yer yer verilme(Je boşlc.;nan konferanslan nesre 

başlıyoruz· 
ç{ tin kanh ve şıınlı ml u rP ı 'Ye sol cen· hını d~ Boz dağ . ·re karşı vazirnt alrnı tl Fırka 
he er vere"ek Ordu bir rlAn 1 s kary; I l"l q ırp d ıg a l'Hl JSll· lHledimiz K11c 1e i mıntak .. sı ve 
dahilinde hı Sık arya gt-rLine • d ı•ttiı'erek ( E"'<i ·e 1lir şarkı. M •nrl~re~ ırmıı~l kar~ısı dılbiJ 
k 8 dar çeki ııll ve tı·ırada SPyİ-fgllzi ve At ,oo) ~ ·.PkJO~ 0 18 piyııde ve 5 suvı:ıri fırka~ı 
neticei kath eli bir mulrnrebe geçen JDPtzlll'P 'Pr, şmışti di 
vermeğe k~rar verdi A ... ustos Dnşml!n biriPcl ~ ol·ırd•ı~u ile Iln iki Orduyu mukeyese 
11yının Ç(lk sıcak güolıı-rinde Afyon mın'ıılP sı~ rn tıçli rı c_u Pderek d jşman Ordusunun ateş 
Jfaymana çJ UoUn çumklarında k o l o r d u :;; u ıl. Pskişo:ıhır l(ııt1rı ti rurklerde•ı nnksan de 
geceli g lndüzln boğaz h1 ğaza mıotokı:ısıtdtt ve n i ci ko:or- ğlıdl Dü.;rnıın piy:-ıde fırk11lım 
22 glln dPVt m eden ve h<'l' dıısu ile bu iki kol• ; clu arasrnd 1 mevcudları bizimkinden dıth8 
günü pek kanlı ve çetin muha- ihtiyata görA - lı11ı1.H İ\'e mıota- kuvv;~tli idi, Bilhass·ı Bğır ve 
reha sahnelrri göstı:.reo VP. düş- kasrnda bulur uyc;rdu. Yekd'ğeri tı ıfit m~ldneli tufonkln adLdi 
m'ln için çok. acı aO.nlM yı•şııtau gerisinde bir kaç hattan teşt>k- yüzde elli r ,zla idi. 
bu muharebe dilşmıın oı du. u kUl ederı dUş·nırn. mev~pe~i Hasına UstUnlüğOmllz tt>ş-
nun mağlubiyet katiyrsilr aiha mllkeınmelen tahlrnn eca.mı~ k' . . . . 

t b ı ld l'r d· ro k vo bir ç:ık P.'ühiın 1 olüall\rl tel ıllerımızde, l'ğlr tı ıplanmııdo, 
ye u muş o u6 un ın r ·ı · · ... ·k 1 

f t 'tl · · k b o· r1.1ülerle t.,lılz olurınıu• tu Bu sııvıuı erımızue. ı nı!l ve dep.o ne er ve za ıı erıuın ramtn- "' • ? • ı 

1 l d t 1 kı b b cephf'nio oerııünde rt ha birçok aiııyl!ınmızda bilhııssa crnıncvra 
ı <: e:; anı o ma · a cıra er ., . . . . 

T amirot eksiltme temdidi 
Vilayet Daimi Encümenind4n: 

Akçabat kı_za~ı merkezind,.Jd FefJz 'p şa ilk oku!unun 1245 lirtı 
TOıwuşlulc tcımiratma ait eksiltme müddeti on gün tfmdıt 
edilmiştir. Mu'Ooklcat teminatı 93 lira 38 ltmuşfur. 3 9 938 
tarihine çat n cumarttsi sff<'i 17 de Vilayet makamında 
iflplnna~alc. olan d a im i er;cümende ihalesi poprlncaktzr. 
lstt!k 'ilerin muvakkat teminatlarile encümene muracaat!an 

Peton arma köprü inşaat eksiltmesi 
Vilayet Da'mi Encümeninden: 

Trobzon - Vakfıkt:bir yo ur.un 7 8X 440 inçi kilometresinde 
2705 lira 17 kuruş krşif bEdeliı 6,00 metrelik beton ayak/1 

beton arm • tabli11eli~öprii inşaatı 24 8 9.38 Ç' rşamba gifoün 
d11n itib·ıren 21 gün müddetle açık eksiltmeqe çikanlmışt r. 
İlıalı: 14 9 938 çarşamba gıirı Ü saat 1 f de Trabon Vrltiyeti 
makamında tolanı cı...k dcıimf encümen hu1u unda gapzlcca!c.
tır. bte!dilerin 203 liralık teminat mektup fJega makhuzu, 
ticaret odRsı vesikası 7 500 liralık iş yoptığıno. dair. Nofıa
dan alacf'lğı ehliyet fJtsikasını ibraz etmek mecburiqttinde
dir. Keş •f dosyası Trobıorı N1Jfıa müdürlüğünde her gün 
görü febilir. 1 - 4 

buşta Atatürk olduğu hııld" mevziler tahkim etmiş ve hR· kabılıyetiod<- ıdı. Büturı TUrk. 
knmandıınlarımızm yüksek s ~vk zırl .mıştı. Dllmlupmnrda ç0k Ordusu efrııd ve z ıhitlerirıirı •---------·- -
ve idıırelrrinin de tıi r ş~h ese. kuvvt>tli ve lcl örvıHı•rile lt>C m nevivntırıın yüksekliği Vt} harp kapah zarf S l 'f 
ridir. Buna tıit ttıribi vesik ... 1 hiz edilmiş dörrlür "'cü bir mev- ltıcı Ubrıleri r'i zl vııdeliği ve tabye u u i: e yapı 
aşağıdadır. . ! zii de vardı. 00~ mm Af)'O 1ka bilgilerindeki kudrP.füHi ve bu ı·nşası eksı·ıtmesı· 

13 Eylul !.121 1 b d 1 k d ti' l rahis ~rma çok e'lemmiyet veri nun aşı• a <;~:<: u 'e ı o ıın 
Erkanı Harbiyei yor ve bunıya huşı g·ı.} e~ h~s kuw.ındaolarır;ın yUkı-ı k sevk ViJayet Daimi Encümeninden: 

Umumi. e Rı'yasetı'ne sas davranıyordu ırnradakı dUş ve .idJreleri de bu Ustıın:tığU Y . 
1 

man me,cudu cı>rnr.n 12 fırk~ i'unAl pd\yordu. 1 - 1 ratzon Vi/ô.get merk .. zinde (55991) lira 56 ku·uş 
23 Ağustosd nberı devam idi. Bu fı k<ıi:ırdım b>ışkıı K'ıra· 1 - Düşman bu mevzilerde keşif bedelli Ka .. adeniz ilk ole.ulu binasının inşası kapalı 1 

edım S knrya mPvı1an ınuhar•• eli crurnbu kıuı-a> "ı .da ve M~ı d kuv·:etleameden onu imh ı et- zarf usrılile eksiltmeye konulmuştur. t t '' 
besi 'f U r k i Y e DOyUK "' · mek B şk d 1 ğ 2 11

" 
1-k t t ' t (4 0011 l' d Millet Meclisi OreiusLnun mu- ren ırmağı boyu da ve menzıl a umuu anı ın esısıı - ıvıııvsK a emına ı " / ıra ır. 

ııff ri ti kati\• f-lle neticelen hatları muhı.ıfaZ'1bII dıt ayrıca <iUşU;Jcelerindea idi. Bunun için 3 - //arı müddeti : 25-8-938 den 21-9-- 938 'frlri-
ı . ~ ye. • . . 

1
12 alayı urdı Ordunun talim ve terbiyesi, hine lc. ... dar 28 ı•indür. 

mıştır. Dün gllnclüzıieohe 1 de- Ord · Bi ı · )fdU'"ilf• techiztJt ve mnlzemf!sinin lk 
vam eden umumi mukabil ta· umuz · r ııcı 1 4 - ihalesi: 27-9-938 farihitıe rast/ayarı çar,amba 
arruzlarlmız tesı··. ı·ıe dl'Rman P Afyookarshlsı ı-, i'~iı e ordufile mtıline b07Uk gayn•tler sarfile b J •1A k d 

~ gürıii saat on irae ttı ayet mo amın a toplı na :alc olan 
Ordusu mal'rluben ve mllohezi- E ,kişehir mıntakasıııdu unşmentt b·ışlımdı ve devam edildi d d l k 

6 aimi encümen e gc-pı uca tır. 

men ve kamileG oetılr garbına ı·k·ı to.·of Ordusu rakkamla 5 1 k ! ş R atılmış bt.ılunu ·or. Dllşmanı - st~ i er : ıriname. ı:ısim, tuhlili/iat, ı.ilsilei-
bilıl fasıla takib t>dİ\oruz. 

1
. N S A N fiat berdrosu, kt.şrf Vt.> buna benzer sair eflrakı 280 ku 

Garp CrphPsi Kuu..andunı ruş mukabilinde Trabzon Vilô.gtdi Nuf;a dairesinden 
isrnet Efrııd Silah IIf Mt. Ag Mt. Top Kılıç Tayyare afocaklord•r 

fürkler 186326 98956 2025 "8 •9 323 2586 5 6 1 ki l . r· d Sakarya n uhrrP.\ e<ıinde ınıı~ - sta i erın : ıcarrt o ası vesikasını ve önce· 
Dnşmnn t~soco · o:10CO i'-15.? 1002 852 1200 t2 l l d · A '-k lub olan d!lşmı.ın ( E.ı;;kişee\r - .a==- ..-- - a ınmış o an aımı '#it~ mu?1aıc at mü tuıh tlik vesikaluı 

V~ ı ia ıyı-t u·nurni ta u·ruza-26 ·ıe·aınu~ - 9~2 dt;-r:b-;-ş18Q 
Afyon) batlı1ıı ~Pkilrnic;; ve> sıığ i ilğ.;ı kılır.mzş olduğundan Nfia vel<i.letinin 72 8 938tarı'h 

h v 1 d _.,. Ahır ma-:ı fakarrur fitti Mtlt•ıakib kooferırnslnrlıı bu ba:ek"t iz•b edl 6 cena ını namıı.ır ,:.ı. tı " ve 7-17650 sayılı t.ımimleri "vcıb;r.cc Nafia 'lekô./e. 
d ığı gibi yolrnz ve sıırp araz· ye IPcektir. 

tinden afucakları eh1iget vesikasını mr~tuplan'llo l<o!,naos: 

Celôl Bayar 
Malatya İplik 
Fabrikasında 

Ankarn 27 ( A A. ) 
Başvf'kll Cel<ll Bayar refa 

kallaôeki zevatla d!lu on ikide 
Mnlatynya vt> ıs 11<• E. zize mu· 
vasıııat etmlı;; ve :\l::ılaly.:ıdn ip 
llk fabrikıısının b i t m i ş 
k•sımlıırını gezJJiştlr. l 'ub"ika 
Mıırtın so:ı beftasında blHUo 
tesisatiyl ~ Heıecek ve :woo 
J.ınele çah$a aktır. 

Zonguldak 
1 • • • 

sevınç ıçınoe 

Mehrr.et Gelikel 
Lisesi açıldı . _ 
Ankara 25 (A..A )- Mehmet 

G~Hkelin :ıl"rnıj bin lira snrfil 
Zonguld;:kta y~ptırdığı Liseye 
Melıınel Gelll.rnl ıı1~1 verilmiş ve 
yeni lRlehenin knyıd kabulunıı 

haşlarımıı;ıtır. Lisı:ıy~ knvuşan 
Zo:--guldak sevinç içindedir. 

Zonguldak 
esnaf cemiyetinin 
bir kararı 
Anknra 25 (A A) - Zoa 

Jtuldak esnııf cemiyetleri yaptık 
ları bir to!)lantıda. ferden olcluı'tıı 
gibi camiyPtlPrlı;:r: htık::ni şnhıııi 
yellerinin C. H. Partisine on~ 
fonmnsına ve rizamnamelerine 
c3miyetiıı faaliyet sah1sıada 

kemaliz'Il ve prensiplerini ta
hakkuk ettirmeyi ::ısıl gaye ad 
dPdeo bir m11ddenio ııavesloe 
karar vermiştir. 

Bafraspor 
geldi ... 

B. LAMBER ş 1rttır 
Trrıbzoıı Ye Brzurum ş' lılr- 7 - Ehligtl vesikası talibinde tulunr:nicr 219938tcrilıi1ı-

luri ıln P :lnıuı 7apaciik oıao den en az ( 8) giin evvel bir istida ile Nafia 'CJelcale-
şetıir mütehassısı Lamber Üç tine murccaot ttitcekler t1e v(:sikalorını olr.cokft1Tdır. Gksi 
Um. Ml'ıfott1şl!k Maliye Mflşavirl talcdird11 eJcsittmege girmeyeceklerdir. 
Hııyrett!n Ziya Taluyle beraber ı· t le f 

Ttirkige futbol şampiqo 
mı B f rııspor evvelki günkü 
Tarı vapuril« gelmiş ve ka. 
labalzk spo~cu kit!c,si ile 
kar şılarımıştır. Kendi/erine 
lıoşgeldiniz du, gençlerden 
muvaf/akigttli o~u dar bek 
/eriz. 

Erzuruma gltnılı;;tlr. B. Lamber 8 - ş uir /; 1NJrup ;ı11tÖ1ci;Ttii ncc'ciCt ft!::ı dııın 
dOrt b ş gUne kt:tdar ş ı»hrimlze f~~de sact ona ~a~ar e~cümen ~igas.~tine _makbuz mulca· 
dönecek ve d8 ha on beş gem l bılınde vermelerz la%ımdır. posta ıle gonderılen mektuplclor 
şubrımizde kalarak yapı~t!CHk kabul olurıursa da vakı o/on tarihdeR dolayı ta/ip/er bir 
şehir pHl ı ı ıa bazı kırnaları 1 hak talibinde hu/unamıyocak/arı. ;_4 

iizeriude meşgul oiecıktır. n==rr~======---.;.============---=-a==_. 

D miryolu 

Kemaha geldi 
Ankıua 2/5 (AA) - Sıvas 

Erzurum derulryoJu inşaatı Kı. 
mııhı varmış ve ilk trt\n rlUu 
merasimle Kemaha girmlr tir. 

= 

Hitler, IVlacar naibi 
Berlinde 

A::.kara :as (A A ) - 116ear 
kmü caibl ile hiHer dUn Be-r
line döilmOşlerdir. 

Yeni üzüm 
Ankara 26 (AA)- lzınlrde 

yenl yıl UzUuı malrnuln dUn 
tıorsuya "'etlrl!miş ve piyasa 
ın2r ılınlu L\".lruıştır. 

Kapalı zarfla odun eksiltmesi 
Bayburt As Sa. AI. Kom. Baş. lığından: 

1 - ~nvtıuıt Garnizonunun ihtiyaci içın 400000 dörtyüzbin kilo 
meşe o:iu u k11pah z"rrı,1 ek~iitmeye konulmuştur. 
2 - tahmin ermen bedtli 6000 altı bin lirı-dır. 
3 - !ik teınirıat 4ö0 döt yüz elli liradır. 
4 - E··iltme i 12e}lül938 pazartesi günü saat orda füıybuıt 

Az. ~ube~i biun ındıı As Sa Al k0misyonurıdıı yBpılııcııkhr. 

5 - Şı"t~~mesi komisyon reh!liğlnco her gün isteklilere göste
rilecekılir. 

6 - Teklif rn,,.ktupl~rının 12 Eyllll 9SS pazıırtesigUntt Sfl.atdokuza 
kartar komisyon Bıışırnnlığınn TNİ 'miş veya poEttı ile göodı: rilmlş 
olmı:ısı, li1zi~dlr. p'.)stamn geclkm si kabul edilmez 

7 - ıstek!ılerin belli gnn ve sRntt:ı komisyo o B11skRnlığına 
ticaret odasında kayıtlı olduklarıaa dair y e n i sene vesikıtlıırmı 
göstermeğe mecburdurlar, ı _, 

Kap ... h zarf usulle Menfez inşaası 
eksiltmesi 

Vilayet daimi encümeninden : 
1 - 21-938 torihinde çarrmba ~ünü saat 11 de Trab

zon Vıiaaeti encümen odasmda ( 15G9) (74) kHruş lc•,if 
bedelli otus altı mtmf es inşaası k11palı zarf usu/ile ıksilt· 
meğe konulmuştur. Şartname, Tt!lim, tahlilifiat silsileifiat 
bordur osu keşif ve buna mü tef erri evrakı ıaire her tiin 
Trabzon Nafıa müdrlüğünde görülebilir. 
2 - Muvakkat teminatı (1128) liraaır. 
3 - isteklilerin: Ticaret odası vesikasını fJP. evvelce a· 

lınmış olan Daimi ve muvakkat müteahhitlik 'CJtsikaları 
ilğa kılınmıı olJujandan N 11 / ı • fl•lcaletinJen 12-8-9J8 
tnrih 'llt! 11650 67 sayılı lllmimleri mucibince N,,fıa vekd
ldind•n alc:c:.dcları ehiiget "!Jesıha;arını mt!ktub11na lcogmosı 
şınttır 

4 - E h l i g et y,.sik.ası tıdebinde bulananlar 2 J. 9-938 
t ırihinden en .u (8) gün evvel istida ile nafıa vekdletint 
murccaat edecekler ve vesikalarını alacalclardır. A le s i 
to. kdirde elc~ilr me ğe giremiguelclerdi r. 

5 - lşhrı teklif mektupları hiri11 ci mtJdded~ tayın olanan 
giide saat ona kadar encümen riyasetine makbuz mulctı
bilinde 'lJermelt i /azimdir. Posta ile giinderilen mele.tap/o 
ka hul olur. ur stı da TJalcı olan teJıriden doiaıı talipiır j/f 
lıak talebinde bulunnmıgacalcl•rı. 1 - ti 
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Açık usulle pa ates eksiltmesi 
Trabzon As. Sa. AL Komisyonundan : 

1 - ( J4000) otuzdörtbin kilo patat"s açık usulle ek-
ıi/tmeg! konulmuştur. 

2 - Tahmin bednli ( 1360) binüçgüzaltm: ş liradır. 
3 - ilk temiıt•t ( 102) yriıiki liradır. 
4 - Eksiltme 6 Egliil 938 salı günü saat !Otla mevki 

K. lıjı binGsındoki AJ. S. Al. Komisyonunda gnpılacaktır . 
5 - Şa1tname1i hergün komİs!,ronumuzda isteklilere 

fÖsterileaktir. 
6 - /stt!kliler belli fÜn ve saatt11 komisyon baŞkan

lığına Tıcaret odasında kayıtlı olduklarına dair yeni sene 
"tJikalarını ıöstumeğe mecburdurlar. 3 - 4 

Açık usulle kuru üzüm eksiltmesi 
Trabzon As. Sa. Al. Komisyonundan: 

1 - ( 3600 j üçbinaltıyüz kilo kuru üzüm açık eksilt · 
ltııye lconu 'muştur. 

2 - Tahmin bedeli (936) dokuzgiizotuzaltı liradır. 
3 - ilk teminat (71 J ydmişbir liradır. 
4 - Eksiltme 7 Eylül 938 çarşamba günü saat 10 da 

Mevki K. lıjı binasınd~ki ~atın Alma Komisyonunda 
!lapıla.caktır. 

5 - Şartnamesi hergün komisyonumuzda ist,klilere 
iosterilecektir. 

6 _ istekliler belli gürı ve saatt11 Komisyon Başkan 
l1iına Ticaret odasında lt.oyıtlı olduklarına dair yeni 
Serıe vesikalarını gô'stermeje m!cbardurlar. 3 ._ 4 

Açık usulle sabun eksiltmesi 
Trabzon As. Sa. Al. Komisyor,undan: 

~ ı - (6000) Altıbin kilo sobun açık usulle elcsillmege 
0 • u(muştur. 
ı - Tahmin bedeli ( f 920) hindolcuzyü:ıgirmi liradır. 
3 - · Jlk teminat (1414) yii:zkııkdört lira'dır. 
'1 - Eksiltme 6 Eylül 938 salı tünü saat 11 de Mevki 

/( lrğı binasındaki As Sa. Al. Komisgor.un.d:ı ga~ılac:a.ktır 
.. s - Şartnamesi hergü.n komisgonumuzda ısteklılere 

fo~ter ilecektir. 
6 -- istekliler 1-elli gür. '" saatta komh!,Jon b::ışkan 

lıiına ticaret odasrnda kayıtlı olduklurma d ıir yeni sene 
'tıeıilcalarını göstermeğe m rc! urdcırlar. 3 - 4 

Açık usulle Mercimek eksiltmesi 
Trabzon As. Sa. Al. Komisyonundan 

1 - ( 70000 ) onbin kilo mercimek açık usul/~ elcsilt-
llıeye konulmuştur. 
2 - Tahmin bedeli ( 900 ) Dolcuzyüz liradir. 
3 - Jile. tıminat ( 68 ) altmiısekiz liradir. 
~ - Elcsiltme 8 - Eglül - 938 Pt!rşt!nbf! tünü saat 12 
~ rnevkı K. lığı binasindalci As. Sa. Al. lcomisgonanda 
0Ptlacalctır. · 
~. - Şsrtnamtıi her tün lco'1fisgunam•ıd• isteklilere 

loJterilecelctir. 
6 - /steldilerirt i•lli tün oe ••atta komisyon başlcan-
11iı11a ıicard 0 <J,.sinda lcaııtlı oldulc.iarıntı dair geni sene 
•'•ilcolarını ıöstırmege mtchurdurl•r. 1 - 4 

~çık usulle kuru fasulye esiltmesi 
Trabzon As. Sa. Al. Komisyonundan 

r - ( 21000 ) gimi bir iin lcilo kuru fasulga açılc ssulle 
e tiltmegı konalmııştar. 
~ - T11hmin b~dtli ( 1680 ) hinaltıgüzselcs.n li11dir 
l - ille teminat ( 126 ) giiıgirmioltı liraclir. 
• - Eksiltm• 8 - Eylül - 938 Pt!rşenhe giinii sııat 11 de 
~'~kı K. lı;ı iinoıind•lc.i As. Sa. Al. lcomisgonanda 
'Pılacaktır. 

1~ - Şnrnamtsi her ıan lcomisyonumaıda isttlclilere 
~•teriltcekdir. 

I . - isteklilerin belli gün ve ' att• kontisgon başlc11n · 
'ıı"• ti,aret odt1sınd11 k•gıtlı 01Jukların:1 Jair geni se111 
~/arını_ ıöıt1111t•ı• mıc6urlar. 2 - 4 

Okul tamirat eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

,~Merkez Dumlupınar ilk ekulunrın (814) lira 61 ku• 
\''de tamiratı 21 gün müdJ.etle açık elcsiltmey'1 konul· 
~ ftrı,., Muoalc.kat teminatı 62 liradır. i-9-938 tari
~ ~, çatan çarşamhrı günü 111at 11 de Viliiyt!t malc.a
t::ciQ toplanacak olon daimi Encümende ihalesi !lOpıla
' t~,.. isteklilerin mu'CJalckot teminetlarile erıcrimtne 
~'•aatları. 2 - 4 

Açık usulle Pirinç eksiltmesi 
T rabı.on As. Sa. Al. Komisyonundan 

1 - ( 12000 ) onilcibin ki lo Pinnç oçılc usalle eksilt-

Ssg/" 3 

Mağaza icar 
arttırması 

Vilayet Daimi En-meye konulmuştur. 
2 - Tahmin bedeli ( ..,,240 ) ıiçbinikiyüzkırk lirstlır. cümeninden : 
3 - il~ ~eminat ( 243 J ik.iyüz/cırlcüç _ liradir. 1 Hususi m_ahasrhenin Mt!-
4 - Eksıltme 9 - Evlül - 938 cuma ıunii. ıeat 10 de roş caddr!sı baş/UJ gıcında 

m8vlcı K. lığı binasindaki As. S • Al. lcomlsgonund ve meydan hamamı ganın-
yapılacaktır. dalci mam1işt milat 1 No: la 

J - Şartnam~si hergün lcomisgoıumıızda isfekliforc m oj zasırm1 25 - 8 - 938 
gösterilea:lctir. den 25 - 8 - 941 tc,;hinı 
6 - /!teklilerirı belli gün 'lJe saafta kom:sqo b rk rı kadar üç sene/ile. kirası 570 
lığına ticaret odasında kayıtlı olduklarına clnir U!ı ı lira. ı'izerint:len arttırmaga 
sene fJesikalarını gö1termege muhurda-lar. 2 - 4 çı kerılmışt· r. !lfuvakkat t 11-

Açık usulle kuru soğan eksiltmesi 
Trabzon As. Sa. Al. Komisyonundan : 

T - ( 14400) ondöttbin dörtyüz kilo J uru sogan ek-
siltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli (1008) binsekiz lirfJdır. 
3 - ilk teminot (76) yetm•ştl tı !iradı ... 
4 - Eksiltme 6 Ey lül 938 solr günii saat 11,30 da 

Mevki K. lığı binasındaki As. Satın ,:..ima komisyonunda 
goprlocalctır. ·ı 

5 - Şartnamesi hergiin komisgonamurda isteklilere 
gösterilect.kti r. 

6 - istekliler belli gün ve sontta komisyon başkanlı ı 
ğına ticaret odasında kayıtlı oldı, kiarına dair yeni sen~ 
vesikalt.1rrnı göstermeğe ml'cburdurl r. 3 - 4 

mi'tlaiı 42 lira 75 ka.ruştur. 
31 - 8-938 tarihin~ çatan 
çarşombo gümi saat il de 
vilauet mr...kamında toplana
c,,./c oltm. d imi eı cüm~11dı 
ihfllesi yaprlacakt,,.. İstek
lilerin muvakkat temirıatla 
rile mlfr.kiır gün ve saatta 
endi ,ıene mu acactlcn. 4- 4 

Ders leva2.imi 
eksiltm • 

1 
Vilayet Daimi En

cürr..eninden : 

Açık usulle süt eksiltmesi nc~~kk 0::1~~e~ind:;:1~e~~~ 
Trabzon As. Sa. Al. Komisyonundan : ziminin muhammen bedtli 

1 ~ıooooıı o b. k'I ··t ,_ k 'it k l t 771 lira 50 kuruştur. Mu-- 1 / n m ro~u açrK• sı meye ona muş ur. kk t '~ · t 57 1· 87 
...,. h · h J ı· (r,00) d k - ı· d t1a cı ıcmıneı ı ıır« 2 _ 1 a mın ea• ı :? o uzyua .ıra ır. le 31 8 9 8 · 

3 - ilk teminat (67) a 1tmışyedi lira (50) elli kuruştur. h1!ruştart. - ~ hj ... t~rı;, 

' 

ıne çc an ç1trşcm • gunu 
4 - Ek .. i/tme 29 Ai'uslos 938 p ·artesi giinü saat 11 t 11 d 'l.. t k . . . . . saa e 'Dl ei..QI' ma a~ 

de Mevlc.ı K. bıı bınasrndakı A.s. Sa. Al. Komısgonuntla 1 mında toplc.nocak ol:ın da-
yapılacaktır. J · · - d 'h l · • . ı k . . ımı enccım'n e ı a esı gopz-

5 --: Şart~amesı r.er gii.n omısgo .ıımu da ıstelclilere ( laca/dır. !stekliierdm liste· 
gösterıleaktrr. · · M ,_ i l . . . . .. . sını gormeıc. sf PTJ en •rın 

6 - lsttklıl~rın bellı gun. 'Clt saoıt• Komısyon Brış i her grin (nciimen ka/,.min~ 
kanlrğına Ticaret Jlasında kııgıtlı oıauklorrna doir geni vı ta lip olı:.nların muv -ı lckat 
sene vuikala11nı gô'.itermt:ğe mecburdur/ar. 4 - 4 teminatltı:ile me%t ur gün 

Kapah zarfla koyun, ke- _:_;"_:ı_"~0_r~~-a--e-nc .. _a~m-en_4_m_4 __ a_. 

çi, sığır eti eksiltmesi Satlık hanean~azı 
Trabzon As Sa. Al. Komisyonu Başkanlığından: 

1 

Blediye encümeninden: 
1 - (60000~ Altnışbin kilo kor;un. keçi, sıjı,. eti ka· Atatiirlc caddesi1'cde k4.in 

palı zarf l• ek.sıltmeıe konulmuştur. B 1 d'· 't ·ı· . h. r 
,,. h . b d'J• le .• (2"00oıı . 'd .. h. e e ıgege aı maı ı rn ıa:am 2 - 1 a mm ı aı; oyun ~tının ., / qzrnu ort ın, h . kt l k k . . . . . . - . . ! O anenın yı ırı oca an tızi 

luçi ttinın r~ıooo; gırmıbırbın, sıgır t!tının ( 500 ~ ı ili d l ki 
ı. b' ı· d mana n d pazt1r ı a satı-

onotş ın ıra ır. l · 
3 - ilk teminat, Kogun etinin (1800) binstkizyiiz, ~caı;ıntlan taliplerin Bele-

luçi dinin (1575) bnbe1rıüz getmiıbtş, 11ğır etinin (7125) tı9eye mnracaotları il~n o-

b . b ·· · ·b ı· d •nur. 
ın eşyuz yırmı eş ra ır. -----·-------

4 - EksiltmHi j Eglfi.l 938 pazartesi günü saat 11 de 
Mevki K. lığı bi11sındaki As. Sa. Al. Komisyonund11 
yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi .ergiin komisyonamaztla isteklilere 
gösterilecektir. 

6 - isteklilerin 1erce1kleri teklif mdctapları 5 Egliıl 
j38 pıuartesi günü saat 10 tı lcatiar Kom. B11.şktln
lığına flıTilmiş •egeJ pasta ilı gönderilmiş olacaktır. 
Postanın teehhdrü labul •dilmes. 

7 - isteklilerin •elli ıün f1e saotta Komisgo11 Başkan
Iı;ıntı. Ticar1t odamda kayıtlı o/Juklarına dair geni 
sene vesikalarını getermtğe mecburdurlar. ,/. - 4 

Aç.k usule Bulğur eksiltmesi 
T rabon A. Sa. Al. Komisyonundan 

J - ( 31000 ) otzbir6in kilo boıljur açık usulı'e 
eksi/tm~ge konulmu~ur. 
2 - Tahmin bedeı ( 3100 ) üçbinyüz liradır. 
3 - ilk teminat (?33 ) ilcigü~iitürüç liradir 
4 - Eksiltme 9 - "!glül • 938 cuma güntı saat 11 de 
mevkı K. lığı binasıdaki As. Sa. Al. Korı isgonunda 
yapılacaktır. 

5 - Şrırtnamtsi }r giin komisgonumuıda isteklilere 
gösteriltcelulir. 

6 - isteklilerin 1/Ji gün oe saatto komisyon başkan 
lıjınıı ticaret odasıia kayıtlı olduklanna dair geni sene 
11ısıkalarını ıösf,,nge mecburdurlar. ı - ' 

Traizon icra memurluğun .. 
elan: 

Bir horçdan dolayı mall
cuı ot satışı mukarrer hu· 
lunan srlciz yüz lira muham
men kıgmıtli 'Ue 18 270-1769 
motor numuralt Wt! 936 mo
dt1l '.!arini bir aJ.,.t f ort 6i
nek otomobili 16 9-938 tari
hine tesadüf eden cumfl günd 

saat 1 -ld~n 15e licdar 11tegden 
czvarında flefod gcrajc mıfJ-
kiim/e İcTll dairesi taro/ın . 
drın açık artırma !aretile 
ptırtıga fet1rileceğinden t11./i6. 
terin gözde yt!di buçuk peı 
alcçe•ile ge"Omi mezkii.rdı satı1 
mahallinde bulunacak olan 
satış memu "ana maracaat et
meleri l>irfoci artırmada sü
rülen peg muhammen lc.ıg
metin yüzde 75 ini hulmadığı 
trık.dirde s fış beş gün geri 
bırokdarolc b~şinci giinö..n 
sonu 22 9 938 p,.rşemh~ günü 
ayni 5aat fJe mevkide ikin
ci artırmanın gopılacağı i 
lan olunur. 
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Değirmenderade belediye bağçe
sinin. icar artırma temdidi 

Bı:ediye Encümeninden : 
Değirmınderetie Muhüha civarında Brlediyege ait 

bahçe ee büfenin senelik icar artırmasına ilan olunduğu 
müddet z-tr/ında kimse talip çılc.modığırdan artırma 

30-8 - 938 tarilıine kadar on gün n-.üdtietle temdit 
e«ilmi~ lir. 

iste lliltrin aynı gün ve saat 12 de muvakkat t~minat 
mtıkb•zlarile encjmene murcıcaatları ilan o:unur. 

Arpa soman sksiltmesi 
Bı!ediye Encümeninden : 

Tanzifat hayt1anlarının smelilc ihtiyaçları o 'an 14600 
kilo ar 1'ı ile ( 1.f 600) kilo saman mubagacısı bir müte
ahhide ihale edilm;ı ise de kanııni müdtiıti zarfında 
mulcaval eıini tanzim etmediğinden ihalesi feshedilmiş ve 
işba mt'V•idin şartnamısi tlohilintle yıniden ve 17 gün 
müddetle: elc.siltmıgı konulması kararloıtırılmış1ır. 

Ma.'aa111men bedeli ( 1022) liroliır, 
Elcsit't•e 6-9- 938 ıalı ga11ü saat ı 2 de icra oluna

ca;ıntl 111 istılc.lilırin l'l'U'll•lckat teminot makl:uılarile 11ynı 
giin ve sa•lt• uıcümene mur11c11atları ildra olunur. 2 - 4 

Sebze Ahş Veriş yerleri 
Belediye riyasetinden : 

1 - M•mhane önü 111e•lc.iinde i11ıtı ıttiriltn sebze h11lı 
iılıtilrııri• 6aılanGcojı•dtın b• 11tintalca tlahilintltı per11-
lc.uule Je6H aliıveriıinin «aimi surette m•ralcebe altınds 
6ulunJwalnta•ı için Gtırben Reıodig• cadesi , cenub•n 
meraş ~-ztltlısi, şim•len tleniz fJe ıarlci!n post~hane sokağı 
/cöşısir.ttııt tlenize uzanan saha «ahilinJe badema sebzeci 
dükciru o,ılmasına ruhsat verilmeyeceği. 

2 - H•le 11alcın 6ir mahalde hulanıın top~ancı pazarı 
galnıs köılü elin.len toptan çılc.ncalc. ııyc.nın ailşveriş 
geri olı:p ha pazarda parakende alış•eri11 " .en edıldiği 
3 - · Şelırin diğer ıımt fle mintalcal11rınzn ihtiyacını ı 

temin ifin evvelce tesbit 'De illin elantl•i• üzere Şehir 
lc.ulubuarlıaıındalc.i salta ile idman ocağı bincsı cin.· nrıca 'ile t 
z•i•nl ı me.~kiinde k :.:rulan açık floZ•r gerlerilun kemnlcan 
f••ligı I 'erine dev11m olıın•coğı BeJ,Jige Encümt mnce ka-
r•r a !tımı alındı;ınd•n hilafında harslc.et ~den.'erin 
tec%igc olu1ıt1calc.ları ilan olunur. 2 - · 2 

Yeniyol 

Açık Usulle Kuru ot eksiltmesi 
Trabzon Satın alma komisyonundan. 

l · - Trabzon GarnizoRunutı senelik ihtigaci olup açık 
usulle eksiltmeye konulan ( 66000 ) almiş,,.ltıbin kilo 
kuru ota belli vakıtta istekli çıkmadığından münakaH 
on gön uzatılmıştır 

2 - Tahmin bedeli ( 3960) üçbindolc.ü~güzaltmış liradır 
3 - llk teminat ( 297) ikigüzdolcsanqedi liTadir. 
4 Eksiltmesi 2 - Eylül - 938 cuma günıi s•at enda 
mevkı K . lığı binasmdaki As. Sa. Al Komisyonunda 
yopılacaktır 

5 - Şartnamesi her gün komisyon komisyonumuzda 
isteklilere giister ilecelc.tir. 

6 isteklilerin belli gün 'Oe saatta komisyon başkanlı
ğına ticaret odasında lcagıtlı olduklarına daiT yeni sene 

'Vesikalarını göstermege mecburdur/, r. 

Açık usulle Saman eksiltmesi 
Trabzon satın alma komisyonundan 

1 - TrGbzon Garnizonu ıdan senelik ihtiyacı icin olup 
açıl: ılc.siltmeye lcorıula11 ( 48000 ) kırlc. selcis bin lc.ilo 
S.Jmana belli 'fJalcıtta istekli çıkmadığınd"n münalc.ascı on 
gün ruatılmı~tır. 
ı - Tah-nin bedeli ( 2160 ) iki bin gü~ altmış liradir. 
3 - ilk teminat { 7 62 ) güz altmış ilci liradır 
4 - Eksiltmesi 2 - Eylül - 938 carna gıinü sr.ıot on 

birde metJki K. liğı binas ;ndalci A~. Sa. Al. lcomisgonun
da yapı ·1 :1caktır. 

5 - Şartnamesi her gün lcomisynumuzda iste/eli/ere 
gösteril.terktir. 
6 - lstılclilerin belli giin ve saatta komisyon baş/can 

lığına tic~ret odasında lc.tı.ı}ltlı oldulclarına dair geni sene 
vetıka!arını göstermeğe mecburudurlar. 

Kapah zarfla odun eksiltmesi 
Trabzon As. Sa. AL 

1 - ( 575000 ) beş yüz yetmiş 
zarf la elc.siltmege kerıuimuştur. 

Komisyonundan 
beş bin kilo odun kapalı 

2 - Ta~min bedeli ( 8625) selci:ıbinaltigüzgetmişlltş 
liradır. 
3 - ilk teminat ( 647 ) eltıyüzlc.ırkgedi li'•dir 
4 - Elııiltmısi 8 - Eıliil - 9J8 P•rıenôe ıiinü saGt oıı 
i(J Je mwln K. lıiı binasindalci As S11. Al. kamisgo 

aunda yıJPılacıılc.tır. 

Kopalı zarfla Kundura eksiltmesi ,~sı.,;~:~~~~ .. ; 1ı., ,a. 1cami•gonmmım1a ;.ıe1cı;ı.,. 
Erzurum As. Sa. AL Komisyonundan. 6 - lstc~lilerin verccekl•ri tele.lif melctupları 8 - Eglül 

1 - 16000 enaltıbin çift lcundura kapalı %ar/1.a tksi,'tmeğe 9:Ui Perşeıhe günıi saat 9 zakadar lcomiıgan bııılt.Gniıjı1&a 
konıılıra.ıtar. verilmiş uga pasta iLe gönderiimiı olactııktir. Postanın 
2 - Tı lımin betleli 67200 altmışyıtiillin ilcigüı liradır. tcchhürü lııouL etlilmez · 
3 - /ık ttmiJlat 4610 t/örtbin •ltııü•oJt liratlır. 7 - lıieclilerin belli tün o• saatta lcomisgon llaşlc•11-
4 - Ekıiltmesi 26 A;ustoz 938 cum• ıünü saat 10.da lığına tic,et odaıınıla lc•gıtiı oldulclarına dair geni sıns 

Erzurr:ı.ı Aı. Sa. Alma komisgo1tundtı gapılacalctır. 'llesilcataruı ıöstermeıe mccburdurtar. l •• 4 

s _ ş.,tnamtsi hcrgün komisyonda gör•tebilir. Açı~ usulle Nohut eks•ltmesı· 
6 - Teklif mektupları belli tün 111 ıtıGttan bir saat ı 

evvel lı.omisyon h•ıkanlığına flerilmiş 11e posta ile gönde- T rabZ>n As. Sa. AI. Komisyonundan 
rilm '5 ıulanacaktır. 4 - 4 1 ( IOOCJ) orıbirı kilo noltut açık as.Lte elcsiLt•egı 

E ki k 1 k.onulm•ştır. 

ŞyO na iyot 8 Si tmeSİ 2 - Talrnin bed~ii ( 1000 ) ôin lirarlir 

İnhiaarlar Baş müdürlüğünden 3 - lllctemingt ( 75 ) gı:m rş•cı Liradir 
Ba1 mütlürlüiiinıü•• t/ıaiz ıolile gelecık oe gidecslc 4 - EtcUtm• 9 - E~'üL - 9.38 C11ma günıi 111at 10,30 

6ilcıilf. le inlai••rlar em v•I 'O• •ı!1•sıaı11 ıiimriilc "' deniz de mılcı 1. _ Lıjı 6inasindolci Aı. So.. AL. komi•ganunda 
h•nk art6•rlaril• ithıremis a116•rlt1ri arasınaa /Jir yıl ıapıiacaktr 
içina• y11pıl•c1tlo 11alclig•t 22 - 8 - 938 gününe/en itibaren 5 - Şatnamesi her tün lcomisgonumuzdtı isteklilere 
Hki• gü11 mü«dıtle •e ~•zllrlılcla ılcıiltmııe lconulmaştar. ıöstıritec,.tir. 

Mu 11•/ckat te111i11at alccasi 37,5 otuz gedi Ô•çalc liradır, 6 - lıtttiiierin belli gün 11e Sllalttı lcomisgon /1111/can-
iJ ılısi 29 -8 .jJ8 ıaniirulı ıaat 011 iirde g•pıl•t:tıktır. lı;ına tic;et o«osi'!tJa kayıtlı eLdulcit1.rıntı dafr 9eni 

lsteilil•r şartnamıgi na/c/igat höromaz«• ıörabi/fr-Jer. s.ne veıı ların.ı ~osterme!__e mecbu!_~•rl11r. 1 - 4 

o -T · k ı o· k/ 1-· ~ .. d . . &\thk iki mağaza rta eClm 0 U U lre Or UQUn en Mahaıte:.ı vo.'<~gı Cır.5i Kapu na. Met, ne. M. bıtleli 
İlkokul mezunu K 1 Z ve erkek talebenin Ura 

kayıtlarına 20 Ağustos 938 de başlanacaltt.r. Eıvak s.,.i•••l•r Taht•11ı 
ktirgir ma.za 49 

Orta okulların aynı sınıfında i Kİ ~· ı L · · • :ıı 
os·r OS'T'E kalaalar alınmaz. Net: il mağa~ııların üstündc.Jc.i 

136 9t0 
136 1200 

K d 1 k 
merhut olp hazıne uhtuintJecJir 

ay o unma isteyenler : ' 
ilkokul diploması Deferdarhkdan : 

hane ayrıca tapuya 

Hüviyet cüzdanı 
Çiçek aıısı ilmühaberi ile sağlık raporu 
4. 5x6 ebadında 6 adet fotografla idareye 

muraıaatları. 4 - 6 

• 
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Yukar{a efJsafi gaz ılı iki bap mo ğaza ptşin bedelle 
fi• açılı aıırma saretıle ıatışları on ıün uzatıl t 

ı /c. ' •1-• .. J mış ır . 
~te lırın yıutı~ 7,5 . teminat akçaları ile artırma 

günu olan5- 9 - 9.J8 p.,ztuteıi ginü saat 11 de Defter
durlılcta opl•nacak 11.omisgona murfilcııcı~ları 

\ .. 
'. 

, , .... 

Sagf• 4 

Trabzon İcra memurluğundan : 
Açık artırma ile paraya çevrile· 

cek gayrimenkl11n ne ohluğu : 

Canioi bioi Mustafa ağa ha 
neııl Yesari Cerrah oğulları hane 
si ve arsası Cerrah oğulları.odau 
Raşadın aldığı hane ve cephesi 
hrikiam ile mahdut hane 4800 
hissede 4695 hissesi 80 arşın 
mayıs 341 ve 90 numara ve ka 
nunlsıt.Di 930 ve 40 numar~ ve 
k.Anunisaoi 931 tarih ve 39 nu· 
mara ve k&nunisani 932 tarih 
ve 112 nu111ara v~ şubat 931 
tarllı ve 133 numara ve 20 ou 
marasında kıtyıtlı 

Gayri menkulün bulunduğu mevkı, 
mahalleli, sokağı, numarası : 

Trabzonuu Bostebei bala 
taksim caddesinde 

Takdir olwıan kıymet : 
70tı liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat 

Trabzon lcra daireııinde 
2·1.10. 938 sali gUnU saat 10 de 
l - İşbu gayrimenkuliln artırma 

1&Claameai 28 9 ll88 tarihinden itiba
ren 9 7-f->98 No. ile Trabzon icra 
m• murluğunun nıuıı yyen numara
aında heı keııin gönıbıııı:ıesi için a
çıktır. İlanda yazılı olandan faz:ta 
ma:O.mat a lmak isteyenler. i~bu şart
nameye 93 1 .• ııs dosya numarası ile 
memurı ytıtiıı ı ı.Gtı muracaat elmelldir. 
2 • Arlırmııya iştirak için yukarda 
yazılı kıyın.an ~üzde yedibuçuk 
nlıbelinde pey veva milli bir ban
kanın teminat mektubunu tevdi ede· 
cektır· {l:t4) 
3 - İpotek ıahlbi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı eaoıp 
!erinin. gayrimekul 11zerindekl hak
larını hueueUe faiz ve masrafa dair 
o an id<Halarını ifbu illu tarihiııden 
itibaren yirmi gün içinde evraki 
mllsbitelerile birlikte memurtveU· 
mize bildirmeleri icap eder. Akai 
halde hakları tapu ııicilile aabil 
olmadıkça salış bedelinio paylaşma
sından hariç kalırlar. 

4 • Gösbrilen gılnd" artırmaya if· 
Urilk edenler aı tırıııa şartrameei ni 
c.kumuı ve 11lzum.u ma. Qmat almıf 
ve bunları temamen lı.11bu1 etmill 
ad ve itibar oıunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
mtnkul üç defa bağrıldıktan eonra 

l en cok aı·tırana lhaıe eailı. Ancak 
artrrma bedeli muhammen klymebu 
yttzde yetmiş 1le9ini bulmaz veya 
ııatış iıteyeotn alacağına ruchani olall 
diğer alaca.kJilar buıunup da bedel 
bunlaruı o gayri menkul ile temiıı 
edilmiş aıacakıarıoıu mecmu11ndlll1 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 

taalıhüdü baki kalmak ü.zere artırma 
c.n beş gl1n daha temdit ve oıı befinci 
gilnl1n sonu o.an 

12 ll 938 Çarşamba güııl1 saat 10 d• 
yapılacak artırmada, bt!deH 1atı11 iıte· 
yenin aıacaeına rOçhaııı ulan diğer 

alacaklıların o gayri menkul ile temiJI 
edıJ.ıniş alacakları mecmuundan faz•• 
ya çıkmak şartile,, en çok aı tırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel eld• 
edilmeZBe ihale yapılamaz. Ve satafıJI 
talebi düşer. 
6 • Gayri menkul kendiııine !Lale 
ulunan kimse derhal veya verH.ıll 

müb.let içind~ parayı vermezae iual• 
kararı ıeahoJunarllk kendlaiııden evvel 
y11kaek tekUfte bulunan kimse arzetıoif 
oJ.duğu bedeUe aJmııga razı oıına$ 
veya bulunmazsa htımen oabeş gl1JI 
mdddetle artırmaya çıkarılıp en ço~ 
artırana ihale edilir. İki ihale ar• 
111ndaki fark ve geçen günler içindi 
y11yds beşden hesap olunacak faili 
ve diğer za•arlar ayrıca httkııı• 
hacet kalmaksızın nıemuriyttimtzot' 
alıcıdan tahall olunur. madde \881) 

Gayrimenkuller yukarda gösteri 
len 27 10 938 tarihinde Trabzon ıct' 
memurluğu od.aııında işbu ve gOf 
terilen artırma şartnamesile ııawadf 
illa olunur. 

Yeni haldeki mağzalarıO 
Artıma Temdidi 

Blediye encümenindeo: 
M•m.ltanı önündı BeleJl

g~cı inşa ettirilen Hal binfJ-
dalailialielci 20 göa m•i'
zaga artırmtı ıünii ol•-
19 - 8 - 938 salı gatıl 
sı talip çikanların siirdüklı~ 
pegier haddi iôgılc görültt11

8• diiirıd•n artırma 3U 8.93 
ali gününe kadar on ıü" 
müdeetle temdit edilmiıtifİ 

Tr.ıiip!erin ayni giı.n sal 
J 2 de te111ino.tı mu1>1ı/c/tQI' 
malc.buılarile Encümene ,,,a· 
racaatları ialn ulanur. 
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