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Üç. Um. 
Müfettiş' ~iz 

Güneysu ile 
gittiler ... 

Fındık 
Giresun rekoltesi 

114 bin kantar 
olarak tesbit 
edildi.: 

OtnacQ Um oıt rıınrett 9l 11ııı layıa Talıı~\a c r dUll K.- Yııil Gir•so11 rıfilc.imiz. 
İım limanımızdan Laıkaa üll Jın : 
•erıu vapurile lıtanbula lıır•· 
ket ettiler. 

Sıyıo um. Mllteltiş lske 
le(e kalabalık bir tt~ylc ~ rı 
ltsi, Aıker n Polil ku&luı v~ 
.. hlr Haadosu taratıadan u.ıur
laaıp ıellmlaadılar. 

Muhterem V allmlı Refik 
Koraltan. l:iaşmnıavırlab Niza. 
llled.dia Atal.er. ıseı•••re relıl 
Doktur Cemal Turfa•, Mafet
Utllt ve vuaret er&uı 98 ~ır 
tok ıetat Sayın 'f atWa UJUl 
'•pura kadar ltıtJl etmltlerdlı. 

Soğuksu 
virajlara 

Otobasler için 
tehlike tetkil 
ediyor .• 

Hol t• i~in'• Ticartt o 
811 ••clisi 8ui•nc<1lı tıı 

Kıı•pt•n gelın mriıtahsil
Juln ti• iıtiralcil• ı•ptı;ı 

topl•ıatıdtı Fı11,ılc Rekolt•
ıi•i lc•t 'i •l•r•lc l11la:ni11 o• 
t•s6it ıtlil•iıtir. 

H•ı'd, BalancGlcltı ,,..,. 

••• Gir•$OA• •• Ke,.iı 114 
6ill bllt•r oleralc tahmi• 
•l•iıtir. 

M11lı•llırin,en öir•n'iil· 

mise ıör•. Tireboluda 30 
ii•. Gör•l•a 15 iin lcant•r 
olaralc talunin e~lmiıtir. 

Fıa,ı/cl•rı•ı•111 h• ııl 
~oi •.1 olaıunaR fıre'•' •· 
'ıcıl•rı ilıti1•~l•rı11ı ıi•tli· 
,.,. temi11 et .. Jc molıHtlil• 

Bele•i1enı.u ıturdutu etottlı 
"''lılerl Soğuksu ve.~ıba JU· 
ken ıa1u1eı•r aılkanın &hhp 
l•llaeı.,rıoı lemla ba~uııaıa~aaa 
~~ rerınde •lr tı oı•uıtur. ıerc/c eılci •• ı•r•lc fıt•'ılc
~lk buradı bır aeHle tardır , 11,,,. f ialları•ı eh•m•i • 
't O tla So&ulLıuı 70Uır1adakl 
'lrıalardır. ısıa vııajıar baklk•· 11etli ııu•tl• •üknltmtıl•r 
te. lalJGI. blr teaıllLe anet· eılci lfUJl ullııld• t•m ... l 
llltttecıırıer . .tier •• •• bOJGk /ı•th/c ~8. .,.ri ll, if 6J 
lll'-eım.t tebli""' tatar••· ~~el p.ukındıll ıoora Ktlıa all•r• ••"' fıntlılc İfİ il 
~ kor~unç YlreJdlf. Oa .. d lcur•ıa lctıdar 11lıaT11ıııl•Ttiır. 
ao.r. ıoau ıu 701U1rıaaıkl vı Pıg•s• ••il•m a .. ıcıJUll p1/c 
'•lıar K•lıa•ILled'\ M&ıe11if blr o'mcısına r•l••n ••tıcı •ole 
~Je mıyllaa• verl1111edea 
~ D"' tlrt jıamı mQaaslp ıe· gihi iir1•11dir. 

taraaw•ıarı çok 1a11mclır. ------------
.........._~-----------------
istavroz kulesine bir taş daha • • · 

a...... , Kalflıca ••f• oldu bll•••· H•lkıvl oıt•d•~ &a~••;:::; 
~ tqla1ı• tlwu1orus. Yık.alacak llediler. J•P :...aı •eııİ 
~,.._t blı Ulrll ae Japılda, aetle JIUl'L Blllt JIPI 

~ •• lltır•n• lr QlkQ -n 
IS• kınat .. erlol beJ•llaaa • Halkın .ıı.t 'b • - • 

~ Oıl9'• lfl a.e ·ı GOılerlalll bırpala•ak, rablarıaısı b•la•· 
lllatk kaMlUe, bır tıııada ~lı iıtauoı kıbartıtaa llau llaliaı, tadil ::.:=:: .ııı.- •Ull Tark cemlr•tı.ıa biç bir ltl.oe ,., ..... 

li•lkevl•• alo• lllımaa. baa\I m.trtlk ve bambaıka bir 
~u ı.,,1,8 bu çatıma aıtıollaaı bulaa.1tı ? Bu taınak yattııca 
~ lçtnde •• tıııac:t. •en bav•)'l lakUlp ÇOC11&uau11 cl&erlerln• 
"11D• .. bJIZ Yapılacak tek l1t oau tea.-ll11den ıok.op ataık.· 

' ' s.,,. um11•\ Mtıfettltl•lıia mil ieledlkl•rl Halkevl biD•· 
..._t•Pllacatu, maılıla; bıt1rlam11ıaı 1119 lste•edltlmls actlarıaı 
,ta. bg k•l•J• ne •ııe paralar barcıyor, caaıar takl1oruı ? 
il.._ Blze ıteaıetlla811•~. blalm oı.m11ıaa mkb olm&J•• bu 
~ daha dQn Hal yda bı.)rUem•J• 7elleaenıer1a haUrı ıçln 

' loru7aoıııs 
Onull 1anına malı, ile de&ll uzma 98 çapalarla i!dilmell 

lıı., "tllııp atalmılıdır. Hı ev.ı.erlul kuranlar, çatıları albndı 
"'°"'hcaklı;ı gençli&e baruıa11k 1erdı bulur , IUODU J'•parlır. 
llıL _ l.ıymelU v allalı KoraltaD ua blr ipret bek117or ve blr 
~ baı lflD tı4L )'Ol•Da ilrt0tlill8 kaol bulaDUJOfUI. 

lakeli parmakl I DID, Ho.kıotlu kabnıla1- blflDU8 il· 
- ...... ıtarllJ ktıittala U bııfUUl 1 • • • 1. Q. 

r, , 
Dlrütlrl ...,..._ • 

IEKtıl ı;Oı:O"lı 1.U.a.UIJZoiW 

Fiati 100 Para 

ilan satırı 5 kuruştur 

Uzuo,o: - : 63 • 66 - 67 
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Çoruh Belediye 
heyeti şehrimizde .. 
Mubterem Valimlı Retık 

Korallaııua Çoruh ValiıJQ'I eıoa

ınoda yaptıkları hluıetlvrln bir 
muluıbelel şUkraaı ul•ak Uzre 
Çoruh lleledlytt Mttel1•1 ıldıaı 
ook iıt•betli bir kararla ke12dl 
lerloe tı1hrl be•ı•nrlUk nnva
nuaı verwiştlr Hemtebrlllk aaz. 
~at111 nıfl9 blr ıekllde ••lbaa
mız<t. lbur etUrHmlfUr. Hasır. 
laoaa mazbatarı Refik Koral· 
taaı ıu•••k Osere Çor•~ Be
lelll1• Relst Şokrtı U11ur ve 
Beledı7e HISll&dın Hıydar B•I· 
a.ırdall mQrıkkep bir heııt 

ftbrlalıe K•l•lttir. 
M.ubtırem Rıtik Korıltaaı 

tebrik Merkea, Refik Koraltaa 
ılbl bir hemıetul ltasudıkla
nad•n tlol171 kadrt,ın11 Çoıablı 
JUtddı1laraa111 da tebrik Herla. 

Çinlilerin 
faaliyeti 

Anolcar•31 ( A. A. )
Çi1111ja11•111ı11 iiltlirdi1i11• 

ıör• Çi11 mlliıl•r ŞotlUIM, r .,,,,., s.,.,,; .. vı.ı.,. 

ı•lairleri11i ııri tılmıılartlır. 

Hilkümet kıtaatının 

ileri hareketi 
B•rs.lon 31 ( A. A. )
Hiilı.um~t lcıtaatı11ı11 ileri 

harelc.ıti misait bir sur•tte 
devam etmılctıdir. G•11tlesa 
önantl• Frankistlır luıv•ıtli 
6ir mulcaw•met ıösterm•lf
tetlir l•r. 

Bir kaza 
bir ölüm 

Tatlıcı Raifi de 
kaybettik. 

Trabıandı berkesin taaıdıtı 
ve Hvdıaı ttllhcı B111 Raif bu 

11bıh Uzuaıokak.dak.l dQkkt· 
nıada elektrik. telladen aidatı 
cerJllll te1trlle dOşmaş, hemen 
tıbbi tedbirlere aQracaat edll
mlı Ye 18&tlarca uaraııllDlf 
ıae de Raitı kurtarmık lmUm 
tıaaıl otaaamıştır· 

Raif, çalıfUD ve .... b ılbl 
keadlıl dı tatlı lllill, temlı bir 
.tıemterlmlzdl. Bu f eal kazısın 
kurbanı oua Raltı berkti albl 
blı de ıçıôık H ıoıadı~ 

Hatayda müntehiplerı 
Türk listesine kay 

Antalcga 2 ( A A ) - Tısçil nıticesı lto.kkmdakı 
göre lcayd ı iıtirtilc etmiı olan müntıhipl11i• ıılclınıi 57 bındir B, 
listesin• lcayJetlilmiştir. Bun• 1ıtaznran Tark liıtHi hrıtü rtlJlerin ~ 
lcasaramış tlemtktir. Kal'i r•lc.lcaınlcır •rıgin... 'fltril~cektir. 

1 

Bulgaristan da Balkan 
. . An~anhna girdi. 

Sılanık ( A. A. ) - Dun huraıltı Bulgarlsmn ile Balkon antantı tlcvl•tl•ri dra
ıı~tl•. bir anlaım• imztılnnmıştır. Anleşmaga Bulg rr tan adına Bulı11ristan BaşfJtkil• 
Koseıfl~n.of, Btıllc•n antantı adınada onta11tlın Jai f konseyi reısi sıf atigl• Yan on 
B•ıoelı.ılı Metale.sos imza koymuşl rdrr. 

. • B"!'"~illerin Stltiniğı gelişl•ri 6ügülc tızalıurata wesilı ~·ırmiştir. Yunan Baı· 
fJelı.ılını Tar/c.ıge. Remang1ı ve Yugosla•ytı •lçileride refakat etmılctı idiler. 

_ _ B_alıar .. Başv•lcili huduttan _itiitır•n Stltinijı otomobille gtlmiıtir. Anl•şm• 
lıulcumlı11ne ıorı Bol/can devletlerınin her birinin aktletmiş old•kları~itiliif lar muci· 
bince hır n• ıuretle o/ursa o/sura lcnfJtJde muracaattan iıtinicaf taahhüt edilmelctetlir 
{)_ijer tıırtıfı~tlan. Tü~lcig• Yunanistan ~e !'_ugoslt1tıga da Nol}gİ mualııdai il• Balı~• 
rıst•n• tahmıl edılmıı olan askeri ah/cam ıle TralcN• lıaJutluna dair Lostt.nd• imse 
ıtlilmiı ol•n malcafl•l• tılalctimıntlan Balıtırist•n l laintl• fl.U ft!çmelctedirler, 

Anlaşmanın imzalanır.ası münasebetile 
dostluk telgrafları teati edildi 

Anlı.artı 1 ( A. A. ) - SıU11ilc ul•ımo1111ın i~1111 miinllHHligl• 1°4 fı"lc 
Riiıtii Ar•.s il• M•t•h•• fi• KöHioaM/ ar••ı1ta ıamimıA .. , Ballc "ll tl . •fi 

1 

' 
l
. ... .,. mı e •rı ara· 

ırntl• iş ir' ı;l11i fll 6arıı wriltliil l••it •tl•11 t•lır•/lar "teati etlilıniştir 

Ölüm ıailll• ...... 
Etilerin yurdu Soğu1'.ıu7an eıkl Ye ileri 

gelen ailelerlo4len İbrahim Pnr. ( 6 T•••uı l 938 tarihli 
eellmotluauo refikHı dla ak- gele• teferrQat h111rlaa•aktaa 

Tbe Trath •eaan11odıa : ) ıoorı l"J•a. old ı .. ı 
,am Taarınua malflretlae ta• • • • u 

11 
••••• -

YUl•aıtar. Ceaaseıl lauııa HalkUl k....aadea Jıpılıoak 1etl ver•ta. Aaurau llfllaaak 
ikindide Solaklu•akl eYIYea 1ıal Arfl71t lflerlnde lbtlyatla bOyle bir ilim mı81111811a1ıı 
kalclanlarak namal1 camllade bırak.et ıt••k eUtette kt mtı- laıtllz • ,.Irk doıthıtuau per· 
tııaadıktaa IOan Tırsık meur- aallb olar, takat çok tımennl ~lıll7ecttl sekliacl.-kl polltlk 
Jall•da bamlaaaa •Hcll •ecir•· ederiz ki, ı•oe•lırlle parla••a· lcldla biç tDbei1ı dotru •• e
ala• te•dl ... leoektlr. ı1ı kalpli tocla bahal i8fdltl •eçblle, An- bemml7etllıllr ; fakat lnı teıeb
ltlı hata• olan ••rhaa•J• .ıada AU .. tlalrloe beaser bir bOıDa arkeolojik ln1metl le 
Taanclaa aalflret 41ller, llarabla ukeololl aektebl tellal l(da oa~an •şatı d .. U'1r. 
PDnell•oııaa •• allMI erki- tabllut tealal 1f1H • ba lfi ElkJ •e4•al7etia &o JlsClaQ 
aana taılret HJ•• •rl•rls. tenlq edealer tantaaua lhı•· lfreamek lıte1eo ır.ı... ı9ıo .---..--.... .-.....-S.-.....-~---Ba---.;;;;..;.;F::...;;;;;::;;:;=::...::=:::.=::..=::::..ı Anaılolu Yaaao topraklan •e 

ayın y evziye 1d11laıı kadar,. hatta b111 kbue
lerhl lddlılınaa ıDre oadau 
ıbbı zeaıla bir Oltedlr. AQlarım 

H.rlt•• 1•l111Hlatl9 •l•• n•ı•'• 
S• lulai• Mnı•tl• 611 i•11 •il•rım 
G•c• 1ü11tld• 1l11•l lae, •11'iııtl• 
EW1i11 ol •iı•'• 6ir 6•n •il•rım 
Elcıil,,..• ı•r1lıM• ••l• lıiı ıı~ı 
Y•srJraa Nllitlir ıözüm•n isi 
Karıımtl• ,arl•ı•n ı• tiı:ı l 
GördrülN ruı•• öir •.:11 eğl ram 
V., •ıtlır ı•riıl• çiç•lclır d rın 
F•l•ii11 bların• 16iı•ni ıer•n 
Şiri11i •iruu c•nını va7'n 
Şu aıılc F•rltatlc iir iın ejlarım 
a ... ~ 6ir legl4g• .... "• ms/tu.n.am 
Hiisdnlcrle ge,ıü tlii11ü111 /Ja ıünüin 
T•mb•rum •iımu .. nlıi M•cnanam 
Çalarım ıchr•tl• tir 6•n a;larım 
Talihim ıü••m• tülmedi btr zün 
GüseUcr ba;111tl•n olmuı•m ıürıün 
Dünıaa ılugJu;am •le"' fi• laü•ara 
Balici d. •lcba* bir 6•11 •il•rı111 

Ah ııkar •••ımın her 6lr telind•n 
K•rtul••tlı 1ö11l8• aşlı.ı• ,.,,,.,,,. 
Şa ulim f elıjin lca11iı elinrlen 
Dagtlai•m f 1r11atl• bır iın •ılarına 

Eı Salilfl ajlalM 6oıt•r hıpiıi 
Yaluı• i•lıidir ıorı11 11•1iıl 
D11l1•l•r lıinu ıönül ıı111iıi 
B• ... ılhiı •rpa 6ir 6ın atlarım. 

Saba Salim Oğütçen 

AHdol11aua tl••ll ıar~ı 

köşe lada ll1•• kllelerlala bı· 
rıbelcrl vardır ki bu tlotulınn 
dlbl:ea dOnJHlll llk şılrl kaıl · 
d lerlw yaımııtı. Dıııı •tat11a 
d > ·ı 'I boyur.cı bir ıu • 

t1k" Y 11 k1l'tQr ID(irkez1erf. 
•h~ h rr lf.1'ltrl v1r r.Yn11u. 
t~ ::ı t1 k "&ri!ıkl r den cdE' 
i u J:r" ı otul n en ın 
b1ı lır'ia ~op,ıı.uth•. Fakil J 

' dtrD f ·i lllW ti ya;ı teuYI'" 
G 

fl ilk 
lha 
imiz 

T lh 
es ltrl 

··mı lı:ar buu . 
laruı bıtql•ngı ·ı l v mnteald!l 
i ki~efıınm ı tl r." onba 

' asır enelioden arawıya beti, 
malıdır. O 11muüar mnsten:ıle 
kN:i olmıya11 Et er Mısır do 
mloyO!ılırı tlıerloe 11rkarke 
Mısırın Flllıtlndekl ıadık ben 
deleri. sulh taraftan fir vu 
Ahenaton'uıı kınımnhk pollll 
ka ını kartı bot 1erı prcıttt 
tolar f1ldırı1orlada. 



3 Temmuı: 938 

ümune hastanesi inşa
atının kapalı zarf usulile 

eksiltme ilanı 
Trabzon Vilôyet S. i. M. Müdür

lüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Trabzonda Nümune has 

tanesi ildnci kısım inşaatı ve elektrik tesisatıdır. 
Bu işin mühammı11 bıdeli 556,000 liradır. 

2 - Bu işı ait şartnameler 'CI! evrak şunlardır : 
A - Elcsiltme şartnamesi 
'.B - Mulcavele projesi 
C - Bayındırlık iş!eri ıenel şttrtnamesi 
D- Yapı iıleri umumi fenni şartname.'fi 
E - Vahidi fiat listesi ve hususi şartnamesi. luuusi 

şartname lahi'fcası, keşif h.ulisa cedvıli vı mahııl listesi, 
F - Pıoj~ler: 

isteyenler hu ıartnamı "' evralcr 2780 kuruş 
bedel mukabilinde Nafia Vekaleti yapı iıleri Unum 
Müdiirlüğü fle Trabzon N?fia Müdürlüğünden lstan6ul 
ve Erzu·umdan alabilirler. 

3 - Eksiltme 75 8 -938 tarihinde pazartesi tünii. 
ıaat 12 de Sıhhat Müdürlüjü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kopalı zarf usulile gopıiacalctır. 
5 - Eksiltmeye ıirebilm k için isteklilerin 25990 

lira muvakkat teminat mektab flega makbuzu ue bundan 
başka aşağıdaki vesikalarını kapalı zarf larınG. usu 'u veç 
hile koyması ldzı rndır. 

A - 1938 malı ıtnesine ait en 
buna benzer bir iş yaptığına Jair 
alınmış wıüteahhitlik t1.silcası. • 

az 300,000 liralık 

Nafia Vekaletinden 

B - 1938 mali senesine ait ticartt Odası vesikası 
6 - Teklif mektubl•rı yakarıda 3 üncü mrıddede 

11•sılı ıaattan bir saat evfleline kadar Sıhhat Müdürlü 
.ğü dairesine getirilerek eksi ltmı komisgoıırJ reisliğine 
malıbıu m11.lca6ilinde 'fJeriltcektir. 

Posta ile ıönderilıcelı. mektublarıra nihayet 3 
ünı~ matldtde 11azılı saata icatlar ıelmi-ş olm "/arı fJt dış 
z•,.f l•rın mühür mumıı il• igicı lcapatıl'Tlıı olması 
ltiıımJır. 

Post•tla olacak gıci'lcmıler lcabul edıltml!Z. 1--1 

Kapalı zarfla gazyağı eksiltmesi 
Erzincan As. Sa. Al: Kom. Bşk. lığından : 

7 -· ( 22.000) Yirmi ilci hin kilo ıaz ya;ı kapalı 

zarfla eksiltmıye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedıli ( 5060} heşfin altmış liradır. 
3 - Jlk teminatı ( 379,SOJ üç güz yttmf ş dokuz lir• 

elli kuruştur. 
-1 - K11p11.lı ı:arfl• eksiltmesi 22 Ağustos 938 p•ıar 

tesi tünü saat 11 de Erzinc1111da Tümen kararıahındalci 
satın alma komisyonunda gepılecalcdır. 

5 - Şartnamesini görmelc istigenler her gün konıis 
yon umuıdan parasız •lıp ıörıbilirlır. 

6 - istekliler teklif mektuplarını belli gün fJe saat. 
ten hir ıaot evvelinı it.adar Erzinctın Tümen karargd
hıntlalci As. .)a. Al. Kom. Bılc. lı;ına vermiı veya poı ta 

ile ıörıtlermiı oltıcnklardır. 1 - " 

Ecza eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Yımiyol 

Pazarlıkla nakliyat eksi 
1 

Si 

Trabzon İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Hopa veya Trtıbıonclan Kars ve mü lı k t•r.a gö'n· 

derifrcP/c fJe oralardan getirilecek inhi!arlar m mu1at ve 
mozrufunurı '' kl;'gesi 8 Ağustos 938 gün•i s 11t 10 da 
ilu.le-.i y pılmak iizrtJ yeniden p Z'l' !tğ-ı ko u mu,. tar. 
Taliplerin şa1 tnamı•gi görmek üzre Tn bıon lrıhısar r 
Buş nüdür:tiğü satış şubesi nakliyat kısmına murac t. 
/arı ilaıı o'unur. l - 3 

Mağaza icar art rması 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Hususı muh,,sebenin trızlu çı>şrne soknğcndoki 2 N ): lu 
mağazasının sabık icar bedeli o 'an 36 lira uzerinden bir sent>W 
icarari artrrm,,ğa konulmuşrur. Muvaklc.ot teminatı 270 
lcu•uştur. 1 O 8 938 tarihine çatan Çf1rşamba grinü saat 17 
de viıiiget makamında t ıpfonocok olan d ıimi rnciimende 
ihalesi qopclacaktır isteklilerin mezkur grin ve saatta en· 
cıimcne müracaatl rı. 2 4 

Posta nakliyat 

eksiltmesi 
T rahzon P. T. T. 

Müdürlüğünden : 
1 Ya.~ 'Ue go'cu taşı 

makdlı müteahhit serbe5t 
olmak üzere haftada ka .. şı
lılclı üç sefer yapzlmasr, git. 
me gelme 1400 kilo gdlc ta. 
şıması ve ü' kamyon hu'urı 

durması meşrut 400 lira 
aqlık muhammen bedelli 

Trabzon - E ZU"Um s yri 
seri postas 28 TF-mrı uz 918 
den iti ban n on bPş gıı.n 
müddetle aç.Lk ek i imey~ 
korıulmuşfıır. Son bedel lii 
<Jik göıülurse 12 Ağustos 
918 crıma gu rıü saat 13 dt:! 
kati ihulesı yapdac kdır. 

2 Bu po td mıin ka 
s sına gireceklerden 3tı0 

lira n uvakkat teminat alı
nacaktır. 

Sutnamesı Trabzon P. 
T. T. binrısındaki eks.ltme 
komisyonundadır. 3-4 

SaıJfa 4 

murluk müsabaka 

imtihanı 
T. C. Ztraat Bankasından · 

Bım unıııa şub ve ı j1nwhırı için lüzumu kadur memur 
&lı ımak nz~re münbnka imtihanı açı\acı.ıktır. 

MUq hJıknya gir lıllmek lçln en az orta mektep mezunu 
ol oıık v ~ y •,ı 18 den 11şağı 11e SO dan yukarı bu unmamnk şarttır. 

18 de 1 u!ıeğı y ıştıı olaolnr imtihana glretıilirlerse de 18 ya
şı ıdan evv~ı memurlutt srnıfıoa geçemE_,z er. 

Orta mektAp mezu 1lıırı için altı ay, lise ve daha yüksek 
mPkl+>p m ~zuı ı n için bir s.-ııe devam edece~ oJao stı j nıOd· 
dtıli z rfıııd ortn m ktep mezuııhmna otuz lıse ve dRhR yuk11rı 
tahslii olucl ra 80 lir ya kndar ve imtihandttki muvaffokiyet 
dt:ır•c •s\ylle mtıtenııı;ip ~urette ücret verilır. 

191 dereceda yftblOCl dili ( f;aDlıillC'l, iogliİZC\', nlmuı Ca ) 

bileol rhı ücretleri emsııllndt•n 10·25 lira eram1da yhksek tutulur. 
HenU·ı askerliğini yı.p ı amış olanlımn dı.in 1 kfldıoya ılın· 

mr hırı aekerlikleriııi ifıt edluceye kıtdar tehir olunıır Vf ı skerde 
bulu dukıa ı nıu d t 'Z ,ı rn dıt maaşsız meıun s l :'ı 1 ı. 

St j d vrcı\ni tııkiben yı pıl!ıc· k mesleki irniih' d1 mu 
nfftlk ol8nl r. on lıeş 1iradıın ıışıı~ı olmn_nrnk Oz r ~ ılzd 20 
oisbetlnde zııcnl (TEKAÜDE T.\Bl D.\1 >'ti \ ADROY A> alınırl ır. 

Yııb~ncı dil bilen ve nııg·ni li;e t ıhsi i olanlar - talimat 
mı'Tleııl d~1kl ş'lrlhır dair sinde - beş senelik nıuv1-ffaki)etll 
hır me ııu iy('l dı•V"('"İ d u R() rı t.ıir sene için Avrup~'dııkl ban
k ar n~zdic.de tı i ı gö 1d riıirlr>r. 

Mll abııkn imLlh nlermıı orhı mekt~p mnurıl u İ\'İD 16 ve 
J 7 Ağustosts lls~ ve dıılı yukarı tııhsill o!.ınlar içiu 18 ve 19 
ag ıst<ıst ı sııat dokuzdu baş1ao C>ıktır. 

Mil ab kaya glrt:cekleı den ııe gibi ve>sikalar nrırndığı ve 
nelerd u imtihan JApıl&cııtı şul>ewlzden elde "dtle.lJ!lecek lzab· 
oıııncl rdo 1;tOrUlebilir. 

lst~kl!lel'in 15 8 1938 hriblno kadar şubemize murııc~nt 

etmeleri lbtilldıı-. 

Posta nakliyat 
eksiltmesi 

Belediye -karatı icar artırması 
Trabzon P. T. T. 

Müdürlüğünden : 
1 - Yük ve yolcu taşz. 

makda mütaahhit serbest 
olmak üıete haftada hırşı 
tıktı üç sefer yapması ve 
gitme gelme 1400 kilo yük 
taşıması fJe iki otomobille 
nakliyat yapılması meşrat 

Trabzon-Bayburt seyri se· 

ri postası 28 Temrı uz 938 
den itibaren. on beş gün mfi.d. 
dtlle açık eksiltmeye konul
muştur. Son bedel ldyık gö
rülürse 12 Ağustos 938 
cuma gel.nü saat on birde 
kat.t ihalesi yapılacaktır. 

2 - Aylığı 200 lira mu
hammen bedelli olan hu poJ
tanın mu vak kat teminatı J 8() 
liradır. 

3 - Şartnamesi Trabzon 
P.' T. T binasındaki ko 
miıyondadır. 3-4 

Satlık ev 

Muhammen ic-:rı ,_ 
Sinema arkosrnd-:ı 2 5 numaralı dıikkan 100 

2- ,, ,, 273 
" 

,, 100 
3- İskenderpaşa Uzunsolcak 277 - 279 num,.ralı · dülckatı 190 
4- ,. ,. 271 ,, • iOO 
5- ,, Esvak 200 - 202 No:lu iki göz • 780 
6- • ,, 197 - l.9J 

1 " 
dükkan 75 

7- ,, Meydan caddesi 19 No.lu dükkan 50 
8- ,, .. ,, 77 ,, ,, 50 
9 - Agafilbo. Erzurum caddesi kô.,.gir oda· 45 

Bel diy Encümeniriden : 
Yukarıda cins 'llP. numaraları yazılı Belediye alcaratı 17 gün müddetle birer 

senelik icarları açık artırmaya konulduğundan 12 - 8 - 938 cuma günü saat 12 de 
ihaleleri icrn edileceğinden ta/;pferin ognı gün ve saatta teminatı muvakkat• malc 

lıuıiarile encümene mu .. ocaatları ilan o'unur. 2 - 4 

1 artırnıası Gayrirnenk 
Mahallesi sokuğı /ı.1.NO: BE.NO: Müstemi 1<i.tı K.muhammenesi Teminatı 

Yeni Mahalle Merdivenli 60 7 

Deft alk n: 

Lira L K 
Üjtünde bir oda hir 
so/a,· orta ta bir od ı 
bir sofa, nll.ta boduıum 
avlu ve çeşme ( harap ) 

'Oe sokak duvarı maili 
inhidam. 

150 11 25 

M~mLeket hastanesinin 938 senesi için mub•yaa edilecek 
(! 28) kalem eczanin muhammen hedfli ( 200f) liradır. 
Muvo.k' at teminatı (150) lircdır. 10-8-938 feri/ ir e çciln Boz.tepe oku 1u karşısmdc 

Yu~arı.Ja cıns rıe e11s /ı uazılı bir bnp lıane peşin bedelle orftırmava çıkarıl~ 
mıştır. T. · ;p o' n r " yii e 7,5 t mm t af. çıJlan ile 8-8-938 pazartesi giinü saat 

Çarş mba günü saat 71 de viltiget makamrnda topl na- cadde 'lzerinde 570 arşın 
cak 0 an daımi enciimencle ilıalesi yopılmak üue orıbeş gün bahçesi ve dô'·t etrafı dı 

1l de D f e 1 r 1 f r o 1/ •n c ı, korni /O"la mu, c atlan 4 - 4 

müddetle açık eks;[trrıPğe konulmuştur. Listesi vilciq.et dai"'. i 

1 

"llarla çevrilmiş iki odalı 
t.ncü men kalemindedir Jst ~klilerin tetkzlc etmelerı ve tabp bir ev satlıkbr. 
[erm m11zkur gün ve u atta daimi er. cümn:c n urc cot. tlan. Tulip olcnlarrn meydan 

2 - 4- J .,. • r. il h 

13:lO S"nP in a l.; i rUşti 

tıvesl'lin •kinci "ı fı ıt n lırış 
olduğum 'tflstık ame ıi z yl l'l 
tim. Yenisini dRcağı:ııdun e ki 
sinin hUkmn yoktur. 

Evrakı matbua eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 
Hususi muhasebe dairesi için tobettirilecek ( 46) ka

lem evrakı matbuanın muhammen bedeli olan 1448 .ira 
88 karaş üzerindPn 23 giin miiddetle açdc ksiltmege 
korıulmustızr. Muv kkc:.t teminatı 108 lira 66 kuruştur. 
77-8 -938 tarihine çatan çarşamba günü Silat 11 de 
vılti t makamında toplanacak olan daimi encümende 

y Nı t . . .. k 
ıh lesı yopılacak~ır. amune ve ş~r namesı~r gorrıe 

st" nlerın her gün encümen kalemrne ve tclıp ofanların 
. · kf..at t min{lt makbuz 'fJeua banka ml'kiuplarile ! u 

1 tJ .,,,, giin "e. sa!'tt<ı ene imene mur caatl rı.2 -4 

aa Çl ı~gır ı'eqzu r usta 
karşısında tenekeci bay hıkendı>rpa a rnuh 1lleslı1d ... 
Temele n uracnatları. 5 -7 Mu t f..ı S y ıı 

Nakliyat eksiltmesi 
A ·tvin inhisarlar müstakıl müdurlüği.:1 

Hopadun Artvin mülkal,,okfltlarma ve mülh k t ırı 

Hoprzua gô'nderilecek hi umum inhisarlar mallanT ır: 

naka(ast hadt/.i lci11zl< gö ıilmedığınden ilı~ 'e 5 8 9 J8 

nüre talık r-:di miştır. şariname11i görmek ;,fcgenlu Tr 
i hisarlar satış şub •. s' nakliyat kısmına murt.Jcaatl ~. 2 

er: 

n 

L 

l 

2 

~~----~~~,,_·------~~-----~--~-----

A pul eksiltmesi 
Bel diye Encümeninden : 
Urru,, i tenvirat şebeh•sinde lııllanılmak üzere 10 

ad t 500 v tlık, 1. 000 adet 60 v:ıtlık. 300 adet l 50 vatlık 
11e 1 O ad t de 300 vatlık nmprıl mubayaası onbeş gürı 
mü ldetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Ş ırtname mucibince ampullerin üruind" ( Trabzofl 
Beledi&Jesi) ibaresi yazılmış olarak teslim edi'ecektir. 

Eksi ime 5 Ağustos l 938 cuma günü saat 7 2 dd 
ıcra edilec ğinderı İ!iieklilerin muhammen bedel üzerinddtı 
uüzde q~dı buçuk teminatı muvalc.kata makbuz/arife aynı 
glİrı 7JP SO.tta enCÜmt'ne mU70COatları ildn Olunur. J-3 

: y üye yazıla ım 


