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Anta yada kayıt işleri intizam 
ve sükOnetle yürüyor. 

~M~or~=l~~=ı Halepli bir Cete hududu geçerek 

Fevzi ç mak boı11,1ygur.ısuzhareketlerdebulundu 

Erzurumda 
imar işleri .. 

Erzıı um 2 ( A. A ) -
bir. ım T 

Mı ktep er 
k rı şehr n 

Hopa Belediyesinin 
kadrişinasane bir k rarı : 

Muhterem V alımiz Ref Kora t 
Hop Fahri Hemş 

1 ı 

h 

Antakya 26 ( A . A ) - Kayıt işleri biigölc bir 
Seyahat İn ... ...,, ..... _ ını i tizam vı sülcanet i~iıttl11 tlevam etme/et dir. Dan Re1Jht1-
Atat ke ni e civ r1.ndald bir çiftlilr. Halebin Hamam !le Harem 

nohigelerıntlın ıele11 15 •r11p tare/ından ta11naza ujra 
. mış oe ftf tlilc vekilini gar•lamıılardır. 

şı ve saıre g bı 
halen uz inde çal şılmokta 
o an doksa dört p rçu · 
gulc inşaat t1ar ır. an ar 
içın vı aget hu u i ıda s 
ıltı ım r bı gı tara/ınd n 
tara/ınd n t hsıs edi miş 
olan p a gelciirıü 00 hın 
Liraya varmaktadır. Geçen 

Atatürkle 
F raosa Cuırbuneisi 
aı;.aaında 

Airiar•25(A A.)
Frtırt1t• mlllt 6cıgnunı 

.,,,_,,.,,.,. Atabi;i "' 
h8ıtd 'C11mltiırHU uasrn 
WıldJttr W ..,.,.. telJTii 
.. f41Ülr tJ:,ri.flilrı teati 
tllllmlftir. 

Bu arop/aT 6atıllan sonra ş3r/cl Agrancı lcögünede 
t ca~u& eclnelc at~ı llfntrılar ia lcög golu üzerinde Türle 
lıstısine reg '11er111iı .olan IK.zı au pları Jöjmiiılerdir. r.,,., Halep imdat/unu ıeçen f u çete •f Tatlının 
6 •ıla.rı tqhis edilmiı bu 'urımalctatlır. 

yıl başl nan iş erin mulaım 
bir lcısm ilcmal edı n:ıış hu 
lunmalctadır. 

Az 
M. Ozrnan C. Karahasa 

Türk - lngiliz kredi anlaşması ve 
Alman matbuatı • 

Uzakşarkta Almanya ile ticaretimiz: 
hadiseler 1 Bütün Türk malları hiçbir konten-

Türk - lugfllz kredi an niş bir tefsire t i tutmu tor. 
laşmaaıaı mbakereleriD blflDdao BQtQo bu y zılan, kıs n &flleu, 
ltlbıren bQyO.k bir alaka ile kıımea de bDlasa olarak bDlt• 
taklb etmiş olan Alman matbua- olmlze alıyoruz. 

Moslcova 25 ( A. A. ) - b I 
Ma11PJlaıO lcıtaatına ait jana tô i o moksızın serbestçe 

ilci Motorla 6i, sandal ile Al k 
Usart nehri üıerındelci Sov- manyaya girece tir • 
getler• oıt Fen,Ofl ad.tısılUJ 6erlin 26 ( A. A ) - Yeni Türlr. - Alman tica 
ııbn altı Mançalca aslcert r•I m•alıedesi ıliin •iıttm burada im•a edilmiştir. 15 A-. 
o cifHÜılan ı•ç•lf ~' Soo- ;astoıta mırlgde ı;,ecelt olan 611 muahrıdege töre bila
ıet •ndatına •teı açmııla, mum TıJrlcige malları hiç 6lr lcontanj ına tabi olmalcıızın 
"' .>ovget lıadat malaJı•· ıer6utıı Almangog• idhal •dilel>ilıcelr.tir. 
lan ,,,, aşari g.Jc•l•mai• :--------;;=m==-----~---=-ı-==-
ma•Jfalc •'"""""· 2 Otobüs TOtDll kaaunu deA-işti 

Köglrlniin 6ilmesl ltbım 
geliyor olan gı11l .... ı.,. 

tınıo, anlaıa:ıı lmza edtldlk.tea 10 T 
aoara yaptıkları netr11at ıayanı emmuı tarih 1 Relch· 
dlkkalllr. poat • 

Bu nefrlyatta ş11 noktalar Gazete K•rek logtllz •e ıe· 
teblrnı ettlrlimektecllrc rek Fransız pclltlkasır ıa, Ote-

l - loglltere Balkaalardaıı denberl ve gayet bul• bir ... 
w TnrklyedeD fazla mal çele- kilde Avrupa cenubu prldstade 
meı Çbtl Ottan aalqaıuı Balkanlarda, altaada bir •I 
Ye Amerika ile akcl etmek Q. germek ı11tetlf e, ttu deneli• 
ure olduju muahede muolblDoe da tıaıicl llf•Uerl Gaerlacm 
araı clDa mallan keadl lmpara- aa..-~ pl.ıftıklanııdaa 
torluğwaua •• Amerlka«\ta 1PJl1fıll•~ •lfda bu manev-
çekmeye mecburdu. ..... ..... 41mu1aaın, ta• 

3 - ~alır dolaJUiJl• Balkaa-
lanİl ve c: nubl şırld devl.Ue
rlnla en l7i motterlll b.aliae 
glrdlatııl -babrlatm.ıkta ve 'ful

ll - 811 kredi aalqmılan· 1•U 111 ıureUe lıOIAU etmette
nıa 1•1111 ekOaomlk .4ejU Po- Mr. 
lldktır. Garp ••letleil, euabu taı· 

aevap verdltl maldmdur. Met· S - Balkaa deYleUırl '' ki detletlerlll11ermıJe k•••• 
sukaD haber ıldığımııa göre TQrk.lye için ıa garaatlll P•· tlJlı kell4llerloe bı&lamak, k•a· 
lkiocl otobnı de üç acnn evvel TtıtQoler ambara gelince urlar Almaa ve ltalrıu PHU· dl&ırlae nlı etmek latemifler, 
Al•DJalldaa lstanbula ı•lmlt deaklN tartıbr Ye ctısdaadakl Janclır. .......... 111*.G-•U.JH, Ur w 
... gllmrlktell oıbnlmifm. llOrt ~· tekabnl_edlyoru 01'uça.afhvk•Gla 'fani ;~~ an.u.a.;. 
~ aa.. bürcla ...... tetllm alu11r, dem 7apılar. Denk- aok.taiır baHa "laOtlD a:uete- aell ıa18a[DI tikli Ue tabii n 
lflM1f oliehbt. lerü totı ve bosukla, ı.ıaı:. lercte blrMa, ltuea •e •1n P· 4lll'Qlt bir albadelı Jtlua11 

lklDoldtoblla ı•ldiktın aonra Dk, 111ule •Jkırıhk olur• abd utelercle •Jn •Jn ltl81Uı11lfllr. tabıılQftV • 
..ı le .q:., ~-1d• ltlllltmm IHr .... 

• r 11kh1ıaata llbl, •il• •rtkMI tutulu ve eklftl lota pıa,ae .. tel1rl ltırikla J>a •'-BJ· Mamafih ba -'fettea •· 
da ı~ktlr. toııa ...... ı tatulur. Ba abat ııua bir b81UlteU de ıu•ar ...., •ayaaaak ıerektir. Zira 
ı----------iııl _,.k•llU blr hafta Jçlade iti- ~ baıea .t.lmu ıutleltdnla ,_... 1<>amaü .,_ tleall· 

lngiliz Kral ru tlaultlllr. ;f~üada Be.liôclda pldla ~ dfll &iM : 
D .. tlerde buluaan J8buOI Utlta<ti VJk'mlf lllf IDulıillti c Fllvü.i İa&llterenla 08411• 

V9 Kraliçesinin pnalldeler afnlarak imha Olu• aekt&abuua 9ia4' ltfkll etnilf bu prkl deYleUeılae malt Te 
Paris ziyareti ve aur •• seri kalın tUtnııdea ek- ololaauıaır. Ve bo il11H1ta Al- ekeaomlk 7ardımlarU -.11rua. 

ilk OWüaf b91ta .. arfedllmlt _. guetesl, Yuıoalav gaıete- mal arıam, dogtt:Mlıa cıotraıa 
Alman matbuab .. Jlhr. ıbala maweaıuw oldukça ı• blrtılwn 1i1 sı ao'W.Mııtua 

Tcıtta ekiciler, ttlttlDlerlai •-----------·• nttaeai41ı. 1qlJls klldrt1" a.r S.f'lln 25 ( A. A. ) -
lnıili• icralı •• lcraU~ 

ıWI p,,,,,, dgtUltle,l ... 

1aııtur ambarıanııc1a ıkı 111 M ..-.at ..,.. ''"' .. .. ...... 
lota depo ldebWrler. lJt lkl 11 Q. -y rla _........ ft JaeYCU' 

Hıbat kiran almmu. Oonaoı F. raLm:wL .... ı .-oma m1lclbeltatıa 
ardın itibaren llllo batma 2 Y il UK •rlı latlblaettaı detlrttm.ı • 

TltlD ekicilenmize iaydalı ötfklOmQi : 
...ı. ild ılntet ,;c'tllı .,.. 
sıllÔ ıı~n tördpnelırln 
•lı••f elı~mmlıet w pı•a 
line ıantıler ı•nll ,.,,,,.. 
la ıalıdt' d•ı/ctıdirlır. 

para aluur. Arıa ketlrlerhıdea /6 ,,,;, 2S ( A A) _ Mar•· •• tabala oluo•ık.taaır . .bcak 
O ıno heAba ublmas, 16 gtıa. lFı · ç le le J Ç ba 11avl ma11evralar karflllDda 

11d "~ bir su y.ririi tutar 
raaı 11klflk btt balcl8 matı 
yo la" e :olldla ~ beW
JOdar ÜU çok JU~ Ç~ 
çapalamak ıutabeU laiP e&a .. 
Dllakll mub.atua ffwr. 

Kurak pdıa aeaelerde fl. 
danlarwıa neıvnoeiwarıoıa 
temlal •• mabaui1lıl kuraktaa 
aıDteeallr olmamuı için lkl tlO 
del oıaua (Çapey ıapami çok 
f•Jdalıdlr. 

Bwıua faldeal mahıulllD ke
miyet ve bJliyftl Dhl'Jmte 
lora edeceaı 1'1lZi teaitlerl• 
ıorOleoektir. 

·rotna •klcll•tlmlzlıi b11 J19 
'4Jik qiauju i.bemuaıyetl Yer• 
rek Fea ve teeıUbelere mGatao 
ıı1d bu O&Odna_a aorbal tatJ,A 
eJl •• erw ı.1117e acllrls. 

Olturlanmız 

teıa fullllDl bir af he8'p Olu ftı IV~I G msı uÜn iŞ· falla bir 'UICÜfd duymak lbllla• 
nur. 6 Arllan IOnra ambarda mege ıı~mıı '!' a_lcıam tılc· ıUldu. Z1ra tialkaa dtvı.utd 
kalacak tllDlerden ambar klraaı rar lımır• donnuııta,. f 1abu01 ve ura 1t 1() itik Mft• 
alınma Kiralar ıntna ııblcAtı M•rflı•l 6a111nde. Borno JaD!Uıa telll' altunıa ,.kat•· 

! 
uman ah ar. iki J'lldıu fazlı oodtı bulunan lıı• talı!J. tu, 9Ui'Qk ve bOsuk bir • 
ambar a kalaalan lntılaar lda- lm•p111ı tef lif ıtm ıtır. noml a&ıaa ıltllle ten Jtaoı..._., 

ne lfiyor reli at k a tırmı 1.le aatabWr. matta ve anm btr ~-
---· __ .,.._. ilit •ah e ' fa alakadar- ispanyada kendi .......... 

Bir sobA-n J.ara bir &J mQh et verlilr. Açık daha el ~ 
•~ artırmada aatııamaıu ınttııaler Bo.tStJion 25 ( A ~.) - maktadır: M 

t a f 1 a r 1 UIU a da de yot edllll R ımi bır teb ığde E tı bir .ko ... 
MubltUa maballeilae pitD Sahlbl •ki kit•lan •• bir ıe- amadura c ph s· dı /ıan m1a At 

Nemllojlu ıokatuıuı tamiri ı~ ııeük J'•Dl bekletme klraaıaı lcııtlerin Guadanig•gı ı•ç lı---
buraJ• blroot tat natli«{llflf P8tla Olatak • rll'I& bir sene miı oldukları ıarlc c phe illik ~ dit•te· 
7Jlll1111f, f•kat lbtlıDalkl u tı claba kaima11Da mlllaad olu sl'lade selcız franlcut ,,,,. .. J, ... _,[pl~~~l.C n 7.ann. 

aedretladen beniz lapıta ı.ı blUr. O_çua oQ 1eııenlo sor: undaki renın düıariJ düğü bl 'tltiil 
ıa.aalDlf •• J'llllan tatlar dı •tır m d1Me ahoı çıkmana melctıdir. 
allballbl kalmıştır. Gerçi I>• tQtbler JO.t eülllr. ı..:=::::.:.._...:__~~~d;l~_. 
aokeaın bOlliklutu b 11 b a a ıa Satııaa •• a amb r ma 
kıla• oc>t mQilçUr. Bu lUbarJa mtıcicleti gelen tntaaler l blur 
tamtr ke,ıJ,.U pek de môlı. ldareslrılo Y'ereoett aakllye tes
oeltret anetmesee de ııtble IEerelerlyle ımbaılara naklolu· 
fiil u -.ıano anları fan JU- aar. Nakli içi& ber muıtakayı 
vatı lalllnl aldıtalıdaa anmt aırı mQddetler verllqUr. 
iıbbıt bakwmdaa lfla Qıol•a • Atailda J-.&aımn bu mı.ıd 
mellal Btledlı•lllllclıa tlea edl- dell•r ı.çmemek prUJ ı ~ 
rorua lıtedjlt lllDlll aakllpt ,_,.,... 

10 büil labllulu .,,, ... bM ... 

01 fak, 
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s kıymetini 
ak kında 

koruma 

Yınlgol 

Yuk v re os seferleri 
Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden : 

Kapah zarfla pirinç eksiltmies 
Erzincan As. Satınalma komisyonundan : 

1 - frabzo' daı. ·ı ·~ n Mı ç1-..a . Torul, Gümiiş 
12 numaralı kararname hane. B.ıgburt, E zarum ve E zinc na her on günde bir 

1 - (27000) Yirmi yedi bin lcilo pirinç kapalı zarf la 
elcsiltmeg• kenulmuıtur. 

k111 tar:ıfmdan verilen bu ha- ot o ile nakile at g pı ası m"ş ut denk potası 16 Tem· 
valenıımelerio Aylık bir ıc nı ıll muz 938 dt>n it"b ren 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
bor ay sonunda Maliye Vektı- konu muştu ,.. 

2 - Tahmini bedeli (8100) sekiz bin güz liradır. 
3 - ilk teminat (607) altı giz g•tli lira (50) elli 

kuruştur. 
( leti Kambiyo MUdllrlOğnne te• dl 2 de k p et sı n 225 lira muvcıkkat teminat 

edilir. alzn<'c ktır. 
4 - Eicsiltmesi 10-8-938 çarşambtı ~ünü ıaat 11 

de Erzincan tümen karargalımdaki askeri satın alma 
komisyonunda gapıla.calc.tır. Gaıet0, kitab, mecmun. a. f 3 - Son b dele az k oörü ürse 29 Temmuz 938 

bone t.edelleri kllı ingle tediye . .., "h 1· 1 mumtno olmıyao ahvalde k m- C"mn gunu. ~ t l.J d ı e o nn· caktır. 5 - Şartname•ini görmek isteyenler her gün lcomis
gonda parasız alıp göre6ilirlcr. 

t 
blyo murakabe mercllnioln 4 - Ş rtn m lcr · Tr bvm P. T. T. binasındaki ~k-
mnı11adeslle aerbest dövizle siltme kum sponıındadtr. 4 - 4 6 - lsteic.liler teklif mektuplarını belli ıün ve saatten 

n e 

rdan pren
r Maliye 
tasv ibine 

U lUTU beyzi 
n ıüdat, nıua. 

i 1 ~önderenln 

v z,yl tıoe göre ve mec
i uyd ı ~5 (Yirmi beş) 
ım tec vnz etm~yen 

ı bir ihtiyaçtan tevıl

ödenir. 
Mııdde 54 - İşbu karnr

oame mucibiace veriJecek be
yannamelerin h!iklkate tn-afuk 
etmemesi dahi kararname hU 
ktlmlerlne aykırı hareketten 
mcduddur. 

M dde 5) - Bu kıırarnımP. 
TOrk parası kıymPtini ko,.um 
hıtkkınd ıki 12 numaralı karar
name He merbutu ihtiyaç liı>tesi 

ve bunların mUzeyyeliH ve ta. 
dllAtı yerine kaimdir. 

t rdi 'en mQ. 
mbiyo to.lebleri kam

uro.kabe mercUertoln 
c ı zum olm dnn yaloız 

huriyet Merkez Bdnkası 

Madde M - Cumhuri yet 
Merkez Bınkasıı:ıın kanun ve 
nizamnamelerle verilmiş olan 
salahiyetleri dahilinde yaptığı 

muameleler bu karurname hU 
kUmlerlnden mUstesnadır. \ ub lerlnco kabul ve temln 

olu ur. 
u gibi" t lehler dol'lyısile 

verılmeyıp havalename 

Madde 56 - Bu kararname 
neşri taribindeo muteberdir. 

Madde 58 - Bu kıırarna· 
menin lcrssına Maliye Vekili ır. 

Cumhuriyet Merkez Bın- memurdur. 

----------------~---

·nşaat ,Usta ve sanat 
okullarına talebe alımyor 

Kültür Direktörlüğünden : 
1 - Bu '1 ı lda Ankara inıa•t usta okulu ile bölge 

t okullarına ı~ıli tal•ll• alınacalctır. Bu talebenin 
a ğıdaki şartları haiz olm•ıı l4zımrlır. 

A - Türk olmak 
B (13) yaşından küıiik, (17) goşından bügiik olmamak 
C - En az beş sınt/lı ille •lcalcan Jipl•mn almış olmak 
D - S·hhatı sanat tahsiline elv•rişJı glmtllc. 
2 - istekliler, Valilikl•r• •ı•iıJ•lci v11ilcalarl• mu

r c t edeceklerdir. 
A - isteklinin inşaat usta fJlfa 6öltı sanat olculuna 

g rm k ıstedi6ine dair VUaget makamına hitaben yazılmış 
ıst d sı 

- B ş sınıflı ille olcul ı•halletnamesl ee11a ille o 
n f v ındekı okullarda okumuı v•ga olcumakt• 
uş i hu okullardan aldığı tasdi/enamı 

C - Na/ us teskerısi 
- Aıı kağıdı 

4 tane vesikalılr. f oto;rafı . 
K l lir Direktörlüiünden alınacak fiıli sıhhat 

Memleket hastahaneıi sıhhat lıegetınce muaye-
pıl r k doldurulmr:uı 

Yuk rıdrıl i şartl111d n iaşlctı sıhhi durumları 
rı • n z.uan scmat tahsiline elverişli oldaıu an-

an r mus baka imtih n/srına kabu' edilırter. 
Bır merk zde müsabalı.a imtihanına girebilmek 

ç b h n,/ı al o merkezin nıı/us siciiiıne kaydı oimalc 
ş rt de ildır. 

5 - Mas hake. imtihanları 22 Ajustos 938 1'12Zartesi 
pıl caktır. Hesap. lıenJese imtihanı o ıün saat 

. Turkç imtilıani sa'lt 1 I de, Resım imtıhani saat 
30 da. Eşya imtıhcni saal 14,30 da, ha,lagac,ılctır. 
t h nlar 1 ro.hzon Orta Teclm ok.ulunda1111pılacaktır. 
6 - Sora zarfı açıldı/c.tqn '" imtıhana bafiandıktan 

n namzetler imtılıan• ıirm•k halck.ını k.agôe 

B r d r ın imtihanına lıer ne ıebeplı o 'ursa ol
ı n namı tler, o de11i t~ kip eden dijer der~· 

h nına g:remeılsr. 
f r ıstekli, ımtihana girmek için evvela Kültür 

o unden bir namut numarası alacalct ıf. 
I usla okulu i.e bölıe ıanat okullarına 

ucretlı leylı olarak 6İrmelc isteyenler cvrc.1kı 
ı b, '/ hirtiktc istedıkleri olcrıiların Dırektö:lerine 
rc..c at eder er. 
B l r iç ·n i ıtihan y oktur, lnıaat usta ve hölge san
o u /arı ücretleri üç taksitte alınmak öz.re yuda 150 

Tr hzon Vilayeti hö'lge sanat okulu lzmir Vila
zr. Bu bolge sanot okulunun Trabzon~~ gupıtacak 
,na /zmir, Antalya, Çorun, .Sam5un, 1 rabzon t1e 

z V: ay t'erinden o!up ta Tro. bzonda bu/u,.anlar alınır. 
t u ta okula için bölge mevzuubahs değildir. 

1 - O t okulların veya orta dereculeki diğer okul
lrs /erin her Jıqnıi bir sınıfında iki sene 

ö duk erinden dolayı 6a okuldan çıkarı/anltır 
t okulları fJega inıaGt ııstıı ok.ulıı müsabaka 

h ç bir ıuretle ıılınamazl•r. 
' 1aiti lıai~ olanların bir dileicçı ilt. 

? t rılu. e kadar Vıldget makamına 

Y ·· ve yo c os a s f leri 
biT saat UJveline lct1dar Erzincan Tümen Ka· 

•argahındaki As. Sa. Al. Kom. Başkanlığına vermiş f1ega 
posta ile göndermiş olocakl.:ırdır. 3 - 4 

Trabzon P. T. T. IVIüdürlüğünden : 
7 - Yük ve yo'cu t Şl dı mııtaahlıil serbes olmak Amnul eksiltmesi 

üzere ha/tcdrı arşı r lı üçse/er yapılması ve gitme gel- ~ 
me 400 ki o ıik t n sı m ş ut Trabzon- R ize ve T- Belediye Eltcümeninden : 

Umumi tenvirat şebekesinde /ı..rıllanılmalc üzere 10 rabzon - Gd ele arası p t r ı l 5 Temmu z 938 tari-
adet 500 vatlılc, ,OOO adet 60 'fJatlık, 300 adet 150 oatlılı hinden itibaren 7 5 gün müddetle açık eksiltmeye konul-

muştur. ve 1 ! O adet de 300 vatlılc ampal mubayaası onbeı tün 
2 - Her iki poı;;tadan d t elli dörder lira muvakkat müddetle açık eksiltmeye lconulmuştur. 

teminat alınac kdır. Ş:ırtname mucibince ampullt1ri11 ÜZ4rinJe ( Trabzon 
3 .__ Son bedeller layık gôrıılurse 28 Temmuz 938 Belediges_i) ibaresi yazılmış olarak teslim edilecelctir. 

perşembe g inü R posta ı aat 11 de <Ve Giirele pos- Eksiltme 5 Ağustos 1938 cumtı günü saat 12 dt1 
tası saat / j d iha 'e o n c kdzr. icra edilectğinden iste/c.lilerin muhammen 6edd ünrinden 

4 - Şaı i ıame i Trabzon P. T. T. bfoasındalci ek yüzde yedi buçuk teminatı muvaklcuta malcbu~larile agnı 
siltme komisq "und •d r. 4 - 4 gün oe saatta encümene maractıatları i .a.11 olumır. 1-3 

----~--~~~--~~----~------.-------------

Tra - udut Otobüs Servisi 
ı hareket cetveli 

Transit İ le me Müdürlüğünden : 

Trabzon 
Gümüıhane 
Bayburt 
Aşkale 
Erzurum 

Erzurum 
Aşkale 

Bu.ybıut 

Gümiişhane 
T1ab•on 

2 N. lu sefer 
p, ıaftesi. P rşembe 
Cu 11arte i günle i 
Varış K "'/kış 

7 30 
72 53 
75 35 
18 57 

12 23 
75 25 
18 .:J7 
21 20 

1 No. lu ~ c/ er 
Pazartesi, Çarşamba 
Cumartesi gti.n/ ri 
Varış /(aıkış 

9 17 
12 20 
15 22 
20 20 

7 
9 22 

12 50 
15 32 

4 No. lu s fer 
Cumc, Paz.ar gunleri 

V'"arış /(.alkış 
Erzurum 
H asankale 
Aras· Tellalhan 
Karaköse 

11 20 
13 52 
17 "6 

10 
11 30 
14 16 

Karaköse 
Diyadin 
Kızudize 

Surbah.an 
Hudut 

6 No. lu se/ er 
Crımarte i gurıleri 

V rış /(, kı~ 

8 41 
10 
11 31 
12 30 

6 
8 50 

10 15 

" 40 

Karaköse 
Artıı 

H asanlcale 
Erzurum 

Hudut 
S t1rbahan 
KızıldiH 
Diyadın 
Karaköse 

12 No. la sefer 
Cuma ıanleri 

Varıı 

13 03 
15 51 
19 01 
21 35 

K"lkış 
8 15 

13 20 
16 00 
19 12 

11 Ne. lu ı~f er 
Selı tünleri 

Varıı 

8 11 
Ti 11 
14 07 
19 00 

Kalkıı 
6 
7 20 

11 J5 

'" 15 
3 No. la sefer 

Salı, Pazar ıünlcri 
V arıı Kallcıı 

12 20 
15 07 
16 35 

9 
12 45 
15 15 

5 No. la ıe/er 
Cumtırtesi ıünleri 
llarış /(alkış 

14 20 
15 41 
17 00 
19 45 

13 30 
14 25 
IS 50 
17 os 

Gayrimenkul artırması 
Mahallesi sokwgı M.NO. Bl:..NO: Müstemilatı K.muhammenesi Temin•tı 

lira L K 
Yeni Muhalle Merdivenli 60 ' Üstünde bir oda 6ir 150 11 25 

• 

Defter arhktan : 

so/u; ortata bir oda 
bır ıo/ a, tıltta 6odu; um 
avlu 'ile çcıme ( harap ) 
ve sokak durllırı maili 
inhidam. 

Yukarıda ct11s ve e'Osa/ı yazılı bir hep /ıQne pt#in bedelle arttırmaya çılctırıl
mıştır. Talip olanların yiiz c 7,5 terr.ınat akçaları ile 8- 8- 938 pıuartesi ıünü satıt 
11 de D-fterd .. r..ıkt..ı to,ıl;ru.c'lk ko nisgona muracaatları 2 - 4 - ----~-----

Evrakı matbua eksiltmesi Zayi 
Vilayet Daimi Encümeninden : üngon siıorta şirketinin 
Hasu~i muhG.sebe d.,,ırc.st ıçı tub.:t.tırilccl!k { 46) ka· namıma mu/ı...ırr~r 270 4211 

lem evrakı matbuanın muhamme ı b deli olan 144-tJ • ıra 
numara e1e 29 ikinci teırin 

88 karaş u%eri,.d n 23 g.ın mua e ı açık eksıtfo ege 
lcorulmuştur. Muv GC ttmın tı ı (;ô U, a 66 /cu, uştur. 19ll turihJi hayat siıorta 
23-8-938 tatthı e ç11l l çarşamba. ıunü saat J J aıe poliçesini lcagbettim. 
vilayet makam nd op '4 c k olan daımi encümende Ştrkate müracaat ederek 
ihalesi g pıl6c k~ır. , rı une . e şartnamesini görmek gımısıni aiacajımdan ıvvei
istigenlerın h r g n er. cu.r.ıen kuLemine ve toiıp oıutıiarm lcıni11 hükmü oimadı;ı ilan 
mafJokkat temınıd makhu~ vega barıka mektuplarıle gu ol•nıır. 

rıda yazı ı gt.in ı- li atta ncumene murucaat~urı . 1-·. Bütlıan O;u~lu 

'e d... :"d.,n aln.ış-;.d;:jum 12-9-929 ı';;,"h o• 79 num11• 

za!Jı ettım. Yınişini a/,cajımdan ••ili eeıiluının 
PıhlOI oj/11 Cı~•ı 8gım•n 

Posta nakliyat 
eksiltmesi 

Trabzon P. T. T. 
Müdürlüi'ünden : 

1 - Yülc ve yolca t•ıı· 
ınaktla mütaahhit aerhest 
olmak ÜH1e ha/tada lcarıı· 
lıklı üç se/er gapma11 '" 
ıitme ıelmı 1400 kilo yük 
taııması ve ilci otomobiLI• 
nalcligat vapılması meırat 
Tra6zon-Baghurt segri H· 

ri postaıı 18 Temmuz 938 
de11 itihare11 on bcı tün miid
ddle a9ılc elcsiltmege lcanal
•aıtur. Sa11 b•tl•l ü1gılc ıö· 
rillürıe 12 A;uıtoı 938 
cuma ıanü ıa•t an "irdı 
le.at ,t ihaleıi g11pılac•lctır. 
· 2 - Aylı;ı 200 lirtı ma
luımmın 6edelli ol•n ba pos
tanın mu••lclcat tuninatı 180 
liradır. 

3 - Şartnamesi Tr•bzon 
P. T. T. 6inasınJalci lco· 
miııondedır. 1-4 

Posta nakliyat 
eksiltmesi 

Trabzon P. T. 'f. 
Müdürlüi'ünden : 

1 - Yale •• go!cu taıı
maktla müteahhit Hrbed 
olmalc ıiser• lacı/tada lcarıı· 
lılclı ü9 H/er gapılmaıı, ıit
m• ıelm• 1-100 lt.ilo gd/c tıı
ıım•ıı ve üç lcamgon bulun
durması meırut 400 lira 
•ılık muhammen lledelll 
Tr116zota - Erzurum sıgri 
,.,; postaıt 28 Temmuz 938 
'•n itibaren on bıı 1ii11 
müJJetle 1191/c ılcıi ltmegı 
lcona!mrııtur. Son h•del 14 
gilc ıiif ülurse 12 Ajaıtoı 
938 cuma ıünü saat 13 tlı 
lc•ti ihaleıi gapılacalcdır. 

2 - Bu posta miinalca
sc ıına ıirecelclerd•n 360 
lira muvalclcat teminat alı· 
nacaktır. 

S"rtnameıi Tral>z•n P. 
T. T. binasındaki clcıiltmı 
lcomiıgonundatlır. 1-4 

Zayi tezkere 
Aıkerlilc terlıiı tukcrıtnl 

aogi ettim. Yıniıini alaca• 
;ımtlan •ogi tulcertnin lıülı· 
mi olmadı;ını ildn eglırirn• 
Maçk11nın Galgan Citıail 
k.öJJündın Kara Mıuto/d 
ojull•rın-.ın J 11 dolam/# 
,S11/11mı11 o/lı Clı•• 

• 


