
• 

r. 

,,,,ı 

ça• 

~k· 
rm. 
rali 
1/d 
n!" ,, 

Cumartesi 

30 
TE .. MUZ 1938 

Ç r nıua. ..ı.marlc i günleri çıkar 

SİY ASI GAZETE . TRABZON 

Japon taarruzu 

al im kolmıs ! 
1 

Har.kuo 28 { A. A. ) -
Ecr.ebi a k Tİ m hafilin

d n c.lmun haberlere gö e 
Çin ordum Honanın şima
lınd ve Envhetn cenubu 
grırbisind mil.hım kuvvetler 
teksif etmektedi . D ğer ta 
raftan Ç n.liler Hopey Pe9-
ping eyaletindeki faaliyet
leri devam etmelı.t dir. 

j pon k taatının Tsıans 

han - Taıhudaki 40 kilo
metre/ık bır c plıe tutan 
Çın kıtııatına ka ş yaptik
larz t arruzlar neticesiz kal
mıştır ve bu muharebede 
Japonlar 1500 ô u vermiş 
terdir. 

rankistler 

000 sir 
• 

·vermış er 
Barse on 28 ( A. A. ) -
Eber n hrınin diğer sahi

line geçen hükf.ı n t kıtrıatl 

bu9ük ml!v /fakiyetler k-:ı
zanm,. kt dır. Fran 1'tst erden 
4000 esir alınmış ve Gan
d za istıkamc:tinde 20 kilo· 
metre derinliğindtı arazi 
işgal etmişlerdir. Halen iki 
ter.raf gand ze ş h i iJ°n.rinde 
tema$ halindedir. 

il·stinde 
Kanlı çarpışmalar 

devam ediyor 
Kı.dus 28 ( A. A.) 
Fılistindeki gergin hava 

şiddetini artırmaktadır. Dün-
den beri muhtelif mıntaka
lard !canlı çarpışmalar ol
muştur. 

Arap çeteleri yeniden ga· 
hadi çiftliklerine baskınlar 
Yapmışlar ve muhtelif şe· 
hirler arasındaki şoıaların 
b;,. çok yerlerini tahrip et 
tn.işlerdil'. 

İspany da 
Hükfimetciler 

ilerliyor . 
Barse'o 29 { A. A, ) -
$bre neh ini g çmiş olan 

hrıku t kıtaatı ileri gürü
!Jiişlerine devam ederek dün
de on kilometre derinliğinde 
Orazi kazanm şl rdır. Hü
lcarn t kıt tı h en gandesa 

, torıosa b o 'una varmış ve 
1 IJrat nımtalcasına girmiş 
bulunmaktadırlar. 

Sudetler 
ve İngiltere 

Prag 1.8 ( A. A. ) 
Elcalligotler meseltsinde 

hQkem vaz 'fesini gör mele 
iizre /ngiltere tarafından 
lord Runcım nın Çekosla
"-rıkgaga göndcrilm si gerelc 
hiikumnt ve gerek ıudetler 
1Qro/ınd'ln iyi hir surette 
kQ'ıılanmış lu 'unm ktadlT. 

Frcmıı: 1ar rJ 0 Almanlar 
'ımı i tıb d dır/ r. 

• a 1 1 y dan 
• v 

ıog-

• • 
btanbul 29 ( A A. ) - Alm n - Türk ticuet mua
Almanyadan dönmüş olan hede ı ctramnda izahct 'CICr

fla.riciye Umumi Katibi miştir. Bi ahare Başvekilin 
Numan Menemenci oğlu lu ref katinde menemenci oğlu 
gun B şuekil Celal B gar olı:'u ·u lıalde Dolmab1Rhçe 
tarafından kabul edilerek sarayına gitmiştir. ----

r t r zu 
Tokyo 27 ( A. A ) Resmi bir tebliğ 22 tem 

muzda 1500 Sovget askerinin bir adaqı işgal ettik.fenni 
ve bunlardc.ın 150 sinin Asu ,.i neh inı g çerek Hasıtu g 
Yaolinste kö1lerini işg l e burad ki vl re ofi'ş verdık 
lerini vv 500 kışilik bir Japon ve M, nçrı kuvvetinin 
makabil taarruzu üzerinP geri ç ki/diklerini bildırmektedir. 

• Çin - Japon ski yazıh 
Hankoıı 29 ( A. A. ) -· •• ı · 1 ki 
Kiokiangdaki Çin kuvvet yuz ıra 1 ar 

terine taarruz eden altı fa- Ar.kti.ra 27 ( A. A. ) 
pon topçekerinden ikisi Çin. Türkiye Cumhunyet Mer-
liler tarafından bo.tırılmıştır. kez Bankası güz Jiralık 

Ankiang civarında bir ha- eski harf fi hankonotların 
va hurbinde üç Japon tagya.-1 ted '11Ul mecbur igatinin l 
resi düşürülmıiş ankıangfaki Ağu tos 1938 de bitmekte 
Japon karargahı tahtip e- olduğunu o tarihten sonra 
dilmiştir. bunlarm yalnız Camhuriget 

Giresunda 
Fındık Kongre 

toplanıyor 
iktisat Vekaletinin ida

resi altında, 1 Ağustos 938 
tarihinde Giresunda Fındık 
Kongroı.i tap/anacaktır. Ba 
maksatla bir haftadan beri 
Giresunda hazırlıklar yapıl· 
makta olduğu ö'ğrenilmiştir. 

Kongr•gr,· fındık ihraca~ 
merkezlerindeki bütün ihra
cat t,. cirleri ve bu işlerle 

meşğul yerli 'Ve ecnebf Şir
ket Müdürleri iştirak ede
ceklerdir. lkttsat Vekaleti 
bu mtvzularla a 1iilcalı şe/
lerıni kongrede hazır b~ 
lundaracaktır. Bilhassa mem 
lekettmizin, iç Ticaret haya
tında muhim hizmetlerilc 
tunılan ce bu itibarla her 
kesçe çok sevilen iktisat 
Vekaletinin lç Tıcaret Umum 
Müdürü Mümtaz Rek, Ve. 
kaleli temsilen kongreyi idare 
edecektir. iktisat Vekaletinin 
bu güzide şef inden, milli 
mahsullerimizden en müh{m. 
mi olan fındıklarrmız h k. 
kında. kongreden ~ hayırlı 
kararlar almasını bekliyoruz. 

Şehrimiz iktisat Veka 
leti Kor trolörü memleketi
mizin yetiştirdiği değerli 
hemşerimiz Said Bi.al Ça
kıroğlu da Vi:kaletce Kongra 
Raportörlüğüne seçi 'mcştir. 
Arkadaşımız, ha V'lzif eyi 
gö,mek üzre garın Giresı. .a 
hareket edecektir. Ko g e 
saf ahalı 'lle bunun alacağı 
neticeler üzerinde gazEte . 
mizdc hususi makaleler ya. 
~acağız., 

Knngrege muva//ak.iget · 
lor dil riz, 

Merkez Bankası kişelerinde 
det iştir itebileceğini lıabır 
vermekte dır. 

Mısır Bahriye 
K. Istanbulda 

lıtan/Jui L8 ( A. A. ) 
Dun Elmahrusa gatı ile 

bur"ya gelen .. Mısır Bo.hrige 
Kumandanı Amiral Mahmut 
Hamza bugün Cumh11riget 
Abidesine bir çelenk koymuş 
t1e vali tara/mdan şerefine 
bir özle zigajeti oerilmiıtir. 

Bafraspor 
geliyor 

A karada Türkiye Bölgeleri 
arnsında yapılan futbol maçla· 
rıııdıı rurkiye şampiyonluğunu 
knzanm ğa muvtıtfıık olan Sam-
un ıımpıyonu ~afru spor ku· 

lUbO, ku1Up1eriınlz tııraf ındım 
vııkı daveti abul ederek 26 
Ağustos sabatıi şelırimlze geli· 
yor. 

Mıll1 k.Ume haricinde en 
kuvvetli blr ekip ollJrak taoılıın 
Bı:ıtrıu;por k uiUbQ 28 Ağustos 
Pcz11r gUuU bırıuci mnçı111 Nec
miatı ve 30 Ağu&tos ~ııu i;"ilııU, 
ik.incl mısçım JdmaogücU ile oy· 
nayac .. ktır. 

HOyUk fedakarhkhırla T!ııb
zona g~tmıın tıiue nıuvııffıtk o 
Junan bu tııkrnııu oyun tarzını 

ve muvaftakıyetıerini halkımız 
çok bUyUk bır zevue seyrede
oeğincıen, a.Jın ıuuvaffı1kıy~tle
rıde kulllbledıniıd~ görmelerini 
temin ıçıo geoçltmmız şimdiden 
çok ç1111şııınıarı. ı dtlcriz. 

Y'yecek 

fiatları 
D0ğu illerinde yiyecek fi· 

atlarını tetkik etmek Qzere İk· 
tisrıt Vekili li Müşaviri Holdon 
refakatinde logillz mUtehavsisi 
olduğu halde eehrlmize gelmiş· 
tir. Y 11kıada K rsa bnreket e· 
d 1 rtlr. 

Büyük 
hemşerimiz 

Tahsin U zeri 
tebrik 

lstanbuldıı bulu n 
Teke, E llİJ Druman 'P 
tarafındnu fttbri l 
S~yın 'l'tıtı i ı Uzer g · 
telgrafının biı sun ll i 
yoruz : • 

Fahri hemşerill~ln t t 

let ettiği çok kıy tıı m 
rlyet karşısında b. htıy ı 1,,. 

Uzeri VfJ kaorişi 

hllrmetle selamınr, tebı i 
mizi sunarız. 

İran Heyeti 
Ersurızm 28 ( A. A. ) 
'j rohzonda toplanan Tur

kige - lran tahdui. komıs
yonu mesaısini bitli mış ve 
memieketlerine dönı ekte o
lan lran heyeti bu akşam 
Erzuruma gelerek fevkalade 
merasimle karşılanmıştır . 

Arap - Yal.udi 
gavgaları 

Kudüs 27 ( A. A. ) 

Kudas cıvarmda miisel lı 
çlteiı:rin harekati derıam et
mrılcte genid n batı çif tlık
lere baskınlar gapıldıgı /111.
ber vt1riimek.tedir. 

Berutta grev 1 
B11grut 29 ( A. A. ) 
Son Fıiistın hadıseleri b 

doLayısilo buıün Begrutta rı~ı 
umıım bır grev gapılmı1fır. i lerın 

Sayın Bay_ 
Evvela payan,sız saygı sun rı n 
Saniyen buradan vereyım haber 
Bu tablo önünde ben de donarım 
/Ye yenilikler var , ne yenilıkle I 

Yeniden açıldı imaret purkı 
Gei de bak cennetten hıç yolı. ur f, rkı 
Nekadar sevindi l rabzon halkı 
Sen de sevmirdin görseydın eger I 

Parke taşı ile yollar donandı 
Çok şükur memleket nura b ıy n ı 
Yeniden büyük bir var k uyan ı 
Her nereye baksan yem b,r es r I 

Bir yandan hastane, , r y n m kt p 
Donandı Trabzon baştanb şıı h p 
Su da çok yakmdır olma mu .. ep 
Bu sene mşal/ah akacak kc v: er/ 

iskeleye giden Çömlekçı yufu 
f'ie güzel yapıldı, salla, gez /.. lu 
Her nereye baksan yenilık d lu 
Saym Şarbaym11z kazandı ,_, / 

Hiç tarif edemem sebze hc../J ı 
Kdylümüz rahatça sutar mu/Jm 
Güzel Trahzonun şu ahval! ı 
Görunce kalmadı bızlerde 

Belı:diye aldı b r ..,ç o~o s 
Dıyor niçin millet ç gmyec. k 
Gezinti yapn,a::;ı nekadar u 
On kuruş verdin mi yap d y p sefı r ! 

Bay TfJHS/f'I UZ._R e binl rce minnet 
Yaptı !n1bzonu ydlancı c n t 
Gözbebeğı gıbı s~v.;or m ilet 
Kurduğu eserler mı/yon/ar d r ı 

Çabşkan sevimlı Şdrb yı 
l'fe yagmur dın ıyor, ne 
Gece, gündüL durmaz ış c 
İmar yolları da o du 5efı 

Birkaç sene ka sa p r ar 
J)'ekadar büyüktür ettıgı 
Seviyor. seviyor, seviyor 
Baba· da kendini yürek e 

Bab rı 



J 
1 
:J 

ua· ek iltmesi Mağaza icar artrrması 
Türf'iyen:n mu ,affa!dyetl ri. 1 Vi1ayet Dainıi Encümeuinden: Vilayet Daimi Encümeninden: 

BULGAR ıu.SI."l: 

Yazan: Mil.ail Macarof Hasa i muhrısPbe dairesi için t bettirilPctk (46) kFJ.· ' Hususı "uhı.ısehenin tuzlu çeşme sokağındaki 2 NO: lu 
r c: ı. ,.. ı tu6'uau görOyoruz r n ı1a bu le-n v h m tı.uanın mu'ıammen b,.d,di ol ın 1448 "ira mcıg· ızasznın sabık icar bedeli olan 36 lira üzerinden bir senelik 

BllyUk ~ıı pten o ı. O ı ., . I - · J 2 ~ - -dd f k • ·j 
ş ımuz TU kiyedn v Zl~C' ı~ l ve,' ı-;ılerdP hlzlcn uıer fn il •ıi ,fz dl: • aş uu-rnrı, n 3 g.ın n u et e . acı "'-".S' tr1 eue icc ari artırmağa konulnmtiur. Muvakkot teminatı 270 
bu harpte!l ı:ördOğu ııır .. r.ı r / ırı bir Yazirı:>t gô ' ~ d kç: 

1 1~< u n uşf 1 
• M~v:kkat temın dı J(JB lı~tı _ 66 kuruştur. ku•uştu,., 1 O 8 938 ta1ihine çatan Çarşamba günü saat 11 

hatırhvac k ve ondttn oara l .ı:..I) nşuJa ımızıa t>u n uv ff kı ; " {- ~ 938 farıhme Ç'ltan çarşambl'I guna saat 11 r1~ de vi ag"t makamında tap/anacak olan daimi encümende 
t,.drlct ve t kUk b~.. surette yetı<rıne h s d ilmek ldı nız 11i ~,, 1 m k r und.:ı. trplar.oac k. olan da."mf er.cüı n?d / 
'" ih~lesi yap l c12ktır. steklilerin mezli ur "gün ve saottıı en-

n 111 k ndbılnl' g l tlğlol Vt dırı bile geyW z Lii • { ~ L l 1 ılı I si , ( r r cı..k."tr. Nım unt! ıı.e şarinam sini gö m k ' 

1 
k l cum ne mıirac •at arı. 1 - 4 

ıun:ann ıv b şl ı lıbı ı gez O lıltrde komşul•mmızd n ııır t ıst 1 rı h r g •n er:.cümerı a emine 'oe t /ip o anforın 
nUnti bil u ÔUl"IH' o Ufl k l..nslıyız. .o 1 mu .. \_ /, ç! ı 1·ka t n ·,. . mr.... bur. veya banka m"ktup 'ar ile pu Ecza eksiltmesi 
TOrkl :plo 1 lD politik 1 bizim için bırı:>r t şvıl ol 'Ilı u. , gi'ir. e s atta encümPne nıurccrı tlo rz ?--1 
s bal'!a bir ç~ rnuuft ı iyetler Rekabet politikr ~•. f y·I lı v - -- -- --- - - Vi!ayet Daimi Encümeninden: f 
kazandı~ı l itııar tm&ye llU!C· fUUrlu bir polilık dır. ~ı' at T abzon f\!oterligv ine iv! ,lek. t h .'itr.~esinin 938 senesi için mubtlyaa edilecek 
buruz Politllu:d ve bilba111 kıskançlık. ve fenalık pol) ıkuı, • ( l 28) kalem rcz nin muhammen bedeli ( 200ü) liradır. 
dış po itilrnda devltt adamları· ekseriya semeresiz nt:tic lnln f Adı VA 1 v rırlı O No su Vazifesi f'..4av~kkat temınalı (150) liradcr. 10 8.938 tırihine çatan 
mn faaliyeti, devlete ksı.andır- ve bilfikls fenalıkların t hadJü- Helh ~:t~i 2 Yönetim kurulu bıışkıım ç b 11 d ·ı· le d l 
dıkları monfttaUerle OlçOlmek- sllne sebep olur· Yab 8 .... 'ooıışı 48 Yön«1tlut ktırulu asbuşkarn arşam a ~ü~ü s~<.t .e vı ~g~t ma am_ın a top on~· 
• d" y 1 \ n Anndoluyu Bundan manda Tarkive hn N p 1 1 .... 7 Yö t· k 1 0 1 i cak ornn daımz encumende ıhalesı yapılmak uzre onbeş gun ,e ır. Ul'!8(l 1 Pfbıı .. • ~ ~ U'l an cıy11 pO r u ' '18 ım um u ves 
l.;til( ı rını 'fn,klye · hUktlmeti kQmetlnia hem nekert ve l•Pm Yakup Se-ı 252 Yö:ıetım kurnlu üyesi miıddt:tle c.çık eksiltmt:ge konulmuştur. Listesi vilaget daimi 
Uıtfü'l.'ct Hu,fllDlll y~rdımlyle ekOBOmlk sahalarda kuvH·Ue • ı ·28 ı.u c ah Tımıbzıa Frndtk Tarım Salış Koopert\tifi na- er.c_''imerı k~len~!ndedir. lstekli~er~n tt~~ık t.tmeleri ve folip
bertard etmişti. Tnduye böyle mekte Olduğunu görüyo .uz. Bu uııa fnız ı a 8 Ahlyettar z~vstıo Jmza örneklerini yukarı)a drrç luın mezkur gun ve saatta daımı encumene muracac.tları. 
bir ittifakla yalnn; şark hudut- ltibarla hOktlmet ıuurlarca yad ~ttilt. Şh ·eUro- ıL sıtatüsUuün 33 Uncll maddesi mucibl11cıııı id[lre 1 - f. 
larını 'mııiyet ııllına ılmakla ellerde yaşarıuş bulunan dındaş· v ecıı~ı ba~ka ı ile A~başk.enınm veya bıışkan ve yahut HSb 'knn ---
knl :uyarak Kare glti bir 10· larını ve ıoydaşlımnı kendi iıe üyelerlnı!c birfoln mOşteuk imı:nlnrrnıo lmoperatiflrnizi il- ı Posta nakliyat eksiltr.e temdidi 
takanıı.ı idare ini eline geçirmiş memlekethıio bududlrrı fçfLa z m €:deceğiuic. ı•aaıaı dll<·dz. 29 T~mmuz 19:18 
oldu. Bu dan seıı:ırı BalkHlar~ toplamaktadır. Harpler vs:ıa ıada 28 nurnsrJtlı Tr::ıbzon Fırıdıt T. rı 11 s.tı; Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden: 
dönen. Türklyet, Ytıi anlstın, Yu. bUkOmot 'fUrkiyede m ..ıvcud KoJperntlfı Yöuetiau Kuru. 15 Temn uı 938 dtn itibaren 7 5 giin müddetle eksilt-
go&lavya ve HomıDya ile de olan oue::nil ekt1lllyet tc:~kH e· B Qk D Asb,.şlrno üre Üy m JC konubncış o'ari Trabzon , Rize ve Trabzon . Görele 
ruOşterek blr pakt W""dl'..D" den unsuıları memlek.ollı:uJtirı H lıf K4 i. .. Y dhyn Sub .şı Nuın~:n. El7tıp3ğlu Yakup ş n 

"'J .. ,, ı ı ld ototııobil post siirüciirük.'"rir.e talip çıt..macı'ığtndan m1d· g tirdi. Bulgaristan gc;lınce : kovmıya ve.çıkumıyı1 muvaffak l Q l.. ı s. .IJ~n aso ını.n ·~nı 
1
0 uğu tıı~ ~ edf' r1)·•~ H 1 1 t d ki Tn k kt 0 du. Ştmdı de bJşluK an dOl· llfia için Ye~ty ll g ... z tesrne tel>lığ o.um r 29 r"rmuz J..,ut> d 'i ongl., t rn.dit ediln iştir. ih leleri 8 Azostos 938 pa.-

u g r s an il r me ep- '1'1 bz 'l t' . . (' 1 ı . R 11 d C .. l "'J ..ı l k 
ıeAi de Lltcburi ol rak tedtisa- durmıya çalışın tadır. rlu p ... k. __ _ ~.,_~--- _. ' •ul rı., ' ı. ı ı z il' · .d: s <.t ~. ore e saat ı u 1

' ytıpı LCC1 tır. 

tıa lAtln hlrfleri,,le 'i pılmHml tabii olarui. zor bir Oııvaaır; Ekmekcı· esnafilna T. t ple ı 'il şo.rfr, ml'lertııi görmek isteyenlerın Trnbıorı 
temi •ttl. Şimdi de lakenderun fakllt t~drici bir surette ve ~ P. 1. T. birıı s nd• ki 1 omisyona murcca.atlar. 
lll ... el i yine k. udi legiı:ıe l..ül!lyetll p rıı harcau.ııK tıar- T rabzo ekmekciler cemiyetinden: 
oıarrık. halLt iş oulunuyor. t yle muvnflakiy(t ~ başc..rıh:cak E m J( jı t "~' hakf..11 dç, belt!dıg,e ıte ol-ın ilı.tılii.f r. h l i 
.Filhakika bu hareketle eski olaıı btr i~c.ıir d~ · ller nangı nstic sıne ku.1 r şima~lik !~tanbul /ırii:crın J t ·l:a ~'i.' ı;ı.ebi . 
va~ıyc::ti meydana getırlI.:lf de· , bi.ı; lıü.lul..net, YuJelle, "'-' kı.laL 
ğlı~lr. lfü unla be aber elde soyd ıı;lfirın n serı bir sun tte cek şeki ~e lıı.1ir ci c.k~1"ği (l l) ovıbir, i d11~i ek ' eğ· ( I 0,50 
(;Cıfüm Detice, sulhperver ve teuısıl euılebılec ..... ıerı kauttııt!L.l en uçuk uzerı d n ~ htr ve he kı ekm~k~ı:. b:n ı, !:l rd 

t os a nakliyat 

eksiltmesi 
Trabzon P. T. T. s~&1am bır ı:ny11setio mahsulQ· tı 111. ııe, • mııJEHJD umun.i ıue~ l htr gtmka im cLınzzı 12ynen v nrfas tine h ... fel ge i ,. 

oür. faa ı balumındıuı • buntan kdndi meksiz;n l-. e soıtışa dcvcmımz tebliğ vf! ılan o unuP', Müdürlüğünden : 
Daha dün telgref ajıınıları 7ardunuo se~~aa-ı altrna topıa. ~ - - -- --------

lnglltereııin AtatUrk. 'l'urklye- maın ve yalt11z bu·~r Vall.ıL.daş a lıyat eksiltmesi 1 Yak 'iJC go.'cu ta~ı-
ı;ln ye1.11 bir mali yardımda degıl, İJi bırer vattrnpl}rV~r m kd • mütea!ıhit serbelt 
bulun Cağı baberlni verdiler. yap r. J ~tbtıltv ıuu:ecc. l..;İh Artvin inhisarlar rnüstakıl müdürlüğilrı.den: olrn ... k itzerc hu/tada karşı-

Bu )ttrdımda silahlanma ve lllıamuır. Atat·•r1t fUrkt. c- fi 1 a /u Ar' i'1 1 ılalırık ıtlurına ve mü 1h ık tianndan tır.;{ı üç ~~fer yapılmasr, git-
. ,.lcrlylo iktı11aıdi kıtJkmmaya Slllli.l mu tıe~ O!dugu l<Lul ı;,He Hop •l gön itec~·k bılrımurn inhisarlar malltırı'lm mü ne gwlme 1400 /ıcilo güle. ta-

... l dılec kür. Bir zamauı. r udur vu buga l'ur.k.ly~co ta d k b ' 
kcndı nasyoııal en- kit. tdiltif1 uı;run PJlltı as,, bu nak' sası h ıa.. lii.yil:. gö ülmc tğinden ihale 5 8 918 gü- şı ,,ası ıc üç amgon aıun· 

u ~t. lı..i) ... ı c.ığrna hiç kims~ ıdevJ.qıuııı Jvguruugu oır :,iya- mine tu. tk edi mı~tir. şıı tn:.ımegi görmı:;k i..•teJ:, enler Trabzon durm"Sı mtşrut 400 lira 
ı ail 1.1.!l.)~.hdu. o ıumunki kanıt- suttir .ı.ticncua ol.t..ı yuuöı.Ct uu hisu.r r sat·ş şub si nakliyat kısmına murCtcaatlar. 1 2 , agl•k TT.uhammen. bedelli 

~;ar,_-.- ~ 

Trabzon - E, zurum se~ri 

!eri postas 28 Tcnrnuz 938 
den itibr.rt!n on h,.ş giin 
müldetle cçık eksi!tmeye 
konulmuştur. So."l bt!del. fa 
gilc görülürse 12 Ağastos 

938 cuma günü saat 13 de 
kati ihalesi gopılacakdır. 

2 - Ba posta miinoka
scsma ~ire.cekltrde"n. 360 
lira mu rıakkat teminat alı
nacaktır . 

Sartnamesi Trabzon P. 
T. T. binasındaki eksiltme 
komisyonundadır. 2-4 

utP göre biı- zırıult memleketi surları Ç1kararnk uunkrın ye 
ohır k ;)'&r tuun memleketler, riae yuı-uuuuu hı.ırıcınae Jrnlwış 
yalnıı bır zırli&t memleketi 8ıJJl111şlurıaı aL. 19te isk.ıla Pv· 
k .. lacak ve r tıı .>.a mumulatı iıtık11sı .. Zıra ; yabaı.ıcı uuııuılıuı 
namwa ne va11ta blltUn bunları oaı:uı erlL1lle~a Kuun~tiu yokı:ıa 

osta kliyat 
eksiltmesi 

Belediye akaratı icar arhrması 
· Muhammen icarı 

eski &ndUstrlyel memleketler- yurdunun dıtında .ıualao SOJdıtş· Trabzon p. T. T. 1 - Siıı11m11 arkasınd-ı 2 ı 5 namaralı döle.kan 
den sı.tıo al~caklardır. .l<'akat .ıaruuitln dıt ı~urısutt ed1;wlyor- M d l d 2 - • .. 27 3 • • 
wüstemJl:'keltr blle hendi met- sun. Ü ür üğün en : 3 - lskenderpaşa Uzunsokak 277 - 279 numaralı dük/carı 
ropallarınuı bu ._eKsphmtasyo. Maahaza prensip Hlba.rıyıe l - Yu~ ve yolcu taşı- 4 _ ,, H 271 n 

100 
100 
190 
ıoo 
180 nuııdan kııçmıya ve .keııdi hum tatbik eı:ıuwek jsttıLih.m bu iş- makda muta.ahhzt 6erbest 5 _ • Esvak 200 _ 202 No:la iki göz 

wuddeierinı keudi yuıdıaıınd.t de uazarı Hıon.ra aııumı.sı gij uimak ünre haftada kr.r.-:ı- 1 d klc 
lŞletwek çare1erııu ar .. maya ntken bir şaı t v Jrdır : l:iıç ol r 6 - • .. 7 97 - ,~ " Ü dn 

likLı üç sefer gapmıısı ve 7 M dd 19 N / J k'- A ba~lli) l&ca bu ua ..,eri katwı, muz1111 wO~tt.rek vatuuıı buzı ,. egdan ca esi o. u uü "an 
uıew1e.ketleıde u.ul,ı oır endüil· bu&u~larda fı:tydıılı olıibileceK gıtme ıelme 14&0 kıl9 yiık 8 .. ., .. 17 • • 
rt,te Illıılik olabılec~kll.ri h.ıma- uosurlım k\:odi yer.lem.ıde b.- ta~ıması ve ıki otomobıiie 9 Ago/ilbo, Erıurum caddesi kô.rgir oda 
au llal'lıl ülll.ıu~; ıhıa.cc.t ıçıu ol- rakmak... rıakltyat yupı ması meşrut 
mıuseı blie sı.:.f .11..tıLdl ıLtı)tÇİllr&lıl Diğer UuZI Balkan d~vlet- Trabzon-i:Jayturt seyri se- Belediy En~ümeninden : 

• 
• 

75 
50 
50 
45 

1u1rşı1ama1'. ı~ıu böl 1e bır eıı- lerlni.u de l.ıoyle bır iskan po;.i. 1JJ ı· 9'.J"' 
ri postı1sı ~u cmn uz Jo '( ukarıda cins VI! numarnları yazılı Belediye akaratı 17 gün müddetle birer ausıri )arntwak ıhuyııcı blStie· tia.uı taklb ettıkıeriuı gorilyu 

Uuu:ıı~tır. ı·uı. hkst bu siyaset, oır yer- aen mııarc .. on beş grın müd· senelik icarları açık artırmaya konulcluiund<m 12 - 8 - 938 cuma günü sccıt l 2 de 
'Iurkı101.ıl11 endUstrayelleş • den diier Oir yere .kıudmlı:ın dctıe. uçık e1r.sıltmege konul- ihaleleri icra edileceğinden taUp'erin aynı gün ve saatta temirıatı mmıakka.ta mak· 

mesi ~ıLe ılk ~ .ı.t.ıuı t.U\1-' u l.k. .ı.rnnıe ... erı i~ıa ı.uuduı~ ıstı- muştur . .)on bedeı Uigık gö. buıforile enc~rn!ne mu"ac:ıat'ari" ildrı o 'u 1u "· 1 - 4 
cı .. vı~t, :S•HYil Hu~)ödıı:. Şimdi 'aiı.:ır c çm.ıeı· indııi tıyl~ rülurse /~ Akustos !138 ------ ---- -- __ .. _ ~=~.,_. _____ -----------

~~~ıwn_ Iog_u~ıu d o~ -~ <..uma g.mu suı.ıt on bırdc Gayrimenkul artırması 
K 1 • • k "it c kat,i.' ahatı;~ı Y pıiacaktır. M(.;hallcsi sokugı M.NO: BE.NO: Mustemilô.tı K.muhrımmenesi Teminatı Opa 1 zar ı pırtnÇ e Si mıes ~ _ hY ıgı ıuo ürn, m- lira L K 

Erzıncan As. ~atınalma komisyonundan : h mmc.n b~ctcııi ofo.n bıı pos- Yeni M .... halle M .. rdivenlı 60 ı Üstünde bir oda bir 150 11 25 
1 - ( 1.ıOUU) Yumı gedı bin kilo ptTmç k.upalz za1jla 

1 

tanın muuakkat teminatı /8() 
eksıUmeye kanutmu-:tar ı · ...1 

r • ır uır. 

J - 'l tt.hmıni bedeli ( 8100) sekiz bin yüz liradır. 3 _ ş,n tııamest Trabzon 
s - lık temınat (607) 11 ttı yu:ı yedi iira (50) elli P. r. t. bınasındaki ko· 

kuruştur. 

4 - J::.ksiltmesi l O- 8-938 ,arşamba tünü saat 11 mıs!JO!ldadır. 2 - 4 

de Erzincsn tumen kururgghın.dükı askeri satın alma -- Satlık ev 
1<omıs9onumıu yapıtı;.c"k.tır. 

j - ~arınarue~ini görmek isteyenler her gün komıs
yonda parusız Gdıp gorebııırıer. 

6 - bttk..iLer tek if mektuplarını belli ıün fi• satrtten 
~İT sncd • UJ'ileline kadar Erzincan J umen Ka 
ıargô.hındakı As. Sa. Al. Kom. Başkanlığına vermiş fJeya 
potita ıte göndc:rmış olacakl"rdır. 4 - 4 
~' .. ~--

Ampul eksiltmesi 
Belediye r..ncümeninden : 
U.n.uıı ı t&:nvırf.ıt şdıtkesıncı.e ı~ullanılmak üzere 10 

adet .)00 vu:t1.ılc, ,ouo adt:I 60 v .... tlılc. 301) adet l 50 iJt.ı.tlık 
ile l :>O aac;t de .100 vatlık art' pat mubayaası onbe-ş gun 
müddetle açık eksiltm ge konulmuştur. 

Şıırtuame mucibmce anıpullırin üzuinde ( T r~bzon I 
Beledıgeıı ) ıbarıii ıazıtmış 01.arak teslım edilecektir. 

Eks1,tme 5 Ağa5tos J 9,(J cuma gtinıi saüt 12 de 
ra cdıH. ceg.ndtn ıstekıılcr'·ı ı ı !. mm r. b .r.1.el üıe i d r 

Boı.tıp:; ukum karşısında 

cadde uzc;rınue .J7U arşuı 
buflçesı ;,.! aoı t etrafı dı 
varla çeorhmış zkı odalı 

bır ev s .... tlıkt~r. 

Tu ip ofc.:.nfo.r.n meydan 
da çmr.gır }ı:;b~uU~h u:>ta 
J(aışısınaa ter. #c(Cl bu.g 1 
le11w:_:ı~uc~ ~~ -~ 

Kızı laya 

ÜYE 

Defterdarhktan : 

sof o,· ortata bir odrA 
bir sofa, nltta hodaı urn 
avlu fJe çeşme ( harDp ) 
ve sokak durJarı maili 
inhidam. 

• 

Yukallda cins ve evsr;,fı y :ılı bir bcp hane pFŞin bedelle arttırmaya çıkarı/ .. 
mıştır. Talip olanleırın yüzde 7,5 teminat akçaları ile 8-8-938 paz.artesi 'günü saat 
11 de Defterdarlıkt.ı toplanacak komisgorıa muracaatlaTı 3 - 4 

Y ~ . Basımevi 
En ucu .. ~ tiatlarla hertürlü defter 
cedvel, nıakbuz, çek, poliçe ve
saireyi nef· s bir surette yapar. 
Duvar El ilanlarını en zengin 

h 
Taşrad n 


