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BütU ~vrup DİRE~~6~f sqtNDE~ ıııı h•yr~j~ E~! ~~T~~~,. _..... 
OEGIŞIKLIK \ zartest ğünü, '1 ürki)'t•ı1ia her , ~ialı .ıözle;:l ıfJl••lf •• P''" 

Büyük bir harp arafesinde mi 7 i 
Hitler, hiçbir şey bizim kararımızı 

değiştiremez diyor ! 

1 
:;; •hrinıız Ortaokul D\rektöı o .veı-lnde oldeğu Jibi fehrlmiıcte ı tıhrı okaamıtar: 

13nv f\iv zi \d p ız rı O t okul de kutlanmış ır. j Bendea 6ae. ıOI' llJllJ98 
Uireklöril.ıgli ı'"' lı\l rdi r 1, O gl\n Halk wlııı'le t6rea YR·l •~ludıfU8, dll ~•J'Hlllllm ••· 

1 şAhrı iz 0:-ıh 1 uı Pı klur O pıımış.ır. Sıır.t 1 ~ de tören bat- ı 11111111, dil ••Yrlalnta öandU 
ne d • • tıtı l O ı • •k l U r ı ış. ör.:c~ t'ıyab tn lstlklAl mar,ı t kıymetli a&zltırtt ıaltttı. il•". 
törU ~vl :ı'llut Y wb ... ~ l vıı. O· dııle~ r.ıiş, sonr.ı kundta1 marıı , bea, Oımaallca •111flea ~ınpt 

, ıuomt..:;.tuc ll r i ·isi d~ d ğ('. i ç.,lı.ı •:oılı·. Suc.rn programa 111• İ Te ıa11111 dille 'ft 6tı dnlalıle 
ve mümtuı. tıirer kllltı) e,l n ıu g•ın olnr.ıt.- ü(.t:etmea Yuıuf t ynılaıı -lrkıt ,.,oa ol•ıant 

. bu ark doşlıır 1 ye· 1 \ '/ r 1 I. 1' tıO,ı> rlör' g•le dışırı•aa OraeJrler Ytrmlr• ?•lıiı-aı& 

İ:.giltere hava seferberliği ilan etti .. 
1 
rind~ de muv·ıffakı~el l..l ·ııı t! d"n,<>O"li , dil ba:ıruınnıa ~ S"rvettrıasa "•ltlJatl , .. 

\ dl d vrııı ır,ıu kıy.ınotiul u- ailen •••-l ek.ata -allı talt· 
lı.ıt:ın bir sö11l v vernıli\jtlr. Yu- ler•e11 •ırı tanhaha 't ••• 
su[ d1" •ıda s'.) ııa ark..ıdaşırmz HHl JIZllaıf •tr Jl•: Ankara 27 ( A. A ) Hıtler dün akşam nutkunu SÖ!J 1em;ş ve Çeko-;!ot1.>k 

yada S'.i.detlerin 9aşadığı yerlerin bıriııci teşrind~ A lm ıng "Af}Q tes1im edilmesirıi ı .,ı r, • 

aksi halde biz o·aga <[id p o.l-ıcağız. Alma1ııy11 1918 Almın'Jnsrndan çok kuvwlli ı 
Hiç bir şt1y bizim kararımızı dPğişlirem<>z demiştir. 

londrad.:ı. neşredilen yarı resmi bir t•biiğde Çekoslnvokqaya bir tamrvz ı. ı" 
Fransanında Çekoslavakganın qardımma koş~cafı 'lJe İngi tere il<! Soııyet •'" ~. 

HASAN SAKA 
l>eg ·ı ı i l\l. b' ıJ..;u u:ı flos ili 

ı...ı k p,.z •r gu l.\U p :,ta ilE' 
ııı l..ıılZı Jf:'lıt l~lir 

Hatıra - i yar 

SAlT BİLAL 
D.!sti tebakkllmllıde kıılall rtHI itil'• 
fil Jr ı d r mi ışllımı ~Uaeo o afıt•? 
t.:c ll ı K lao o ı·iıe 1 aaa•l 1 t•fkıte 

1 t~r:.ıt Vt hu 'h ~t lıria iz Bir k rr cılt '1önQp le •l&tb •tH tam.. 
.. I \ •)ıİ.J LI. Sııh t,ı ı:l\ Çıkı ıiğlll· 

de Fransız tarafını ilf.iza'1l edacoği bildirilmektedır. 
Hutl nep e ~1Yefayı tallıttula tıplana 

, cu'A .\ ktırtl ınukı:.z it>~killiıırı11 E ılu ı: tarımarını enık ı l•rl•I•, 
İngiltere ihti /tJi tayyareciliğin müdafaa kuuv.•t erini harp ihtiyat fı 'osu ıu • 

ve londragı taggare hiicr.ımlarznc karşı müdaf oa ede,:ek olan hara j 1a!lntn se/erbndı '' 
ilan etmiş v~ lnva s,,hi[ müdafaa•;ı e.frut ve sulnı; 1arını silah altına ç ı ğırrmşt r. ,)ıı 
günderı. itıbıuen lngitterede harcwgıcı zaruriqe uzerine on beş g 11n müddetle TIClrk. :un 

.yı · O;uı~duğu h ·bfır J wu;ı~tıı· ı hlln ı cıur t~be111tım• Aflkı ••rhll• 9 
· G · 1•, 1 degern hl ..u~e.imiz ııaıa oıan b.ıytlial rQb.aadı nkluı•. 

.s .. ı. ; 1r.ı Çı.kıroğhı dö t rıy .Mnuzt1:- olanea arkı aul~l•ll• ırnlık 
' b.BC~. ıı•Jluot!uğu ~ebrlnıiz kon- Eı:ı..v~cı lktu:ıbHU• cııttaa•o ••-h il• 
1 !ı··uo:ILğUt:U mnv. ff,.kıyetle Oldum .. ·eııcıe 1&hll I lleer tl tenkkate J 

muştur. 

Belçika altı srnrfını szltih altına çaiırmıştır. 

Fransız Nazırlan Parise döndü .. 
Yugoslavya ile Romar.~'3 da 
Çeklere yardım edeceİ<İarini 

Macarlara bildirdiler ! 
Ankara 26 ( A. A, ) - Almrın ajansı Prağ hükumetine tevdi edilmesi ricasifc: 

iaarc ~tmiştiı'. Yent v. zlfeleıindt- Br-ıhr i henle fa~tlti• aıaaa karplıl 
do niuvaffakiyetlerilll aileJiz. H,r dJrre l ~·em1Ae %iti k8l•ı JMlrb 

V :1':ll i dıllmfie biltıra i atHala l rar .... 
Ali Riza Ôztürk 1 _ ısıa C.aıp lelıı•'ettl• 

Aı:.ı;ıı..ıoat lulııirnt katibi Ali Yıne aynl mevzıırlr , fftka! snz yıl Onee itil llılt tabi tara. 
Riz11 Üııurk tcıfiun lfı.kıülri vj. 1 fıJdao Y• J:ıtwı. OllŞ k '.i bı r pu.,·a: 

lilyt.tl Muhuıli ia'.Jreler nıUfettı~- 1 Dedim dedi 
ligine t } rn wı,ını~lir. 

Ç1 ı~Kuu bır geliç uian mu. 
u.ıtıilel uo yeııl ve zift sınde ele 
başanhır dlterıı. 

.Kızılay 

Eşya piyangosu 
1-10 ~38 tıll'1l.ımde çı;:ki· 

lecek. oluu füzılny eş; a µıyıın. 

gusu bild .SliİIŞIL!Hl l.bltıı lil'~öSI 
ıtlıoıınıamış oiduğucd&n 3- l 2-
938 cumarlesi enoüno tı.lık e 

Sıbabt ı~ uir!!dım 'H iir flaaı 
Dedi!ll mıütur lalUillı'l dMl ki J•k ret I 
Ak cHeri eoğum •otu~ tıaalı 
Da.tim b<ıyr.ıım autu· ~edl kl JOk ret l 
Deıdim inci r edlr, fltıdl tiltl•tllı: 
O dl u kalem uedir,_ tl~dl k•tllltlllr; 
Deaım OD beş aed~r. 'tCl fatıcatıu; 
Dı-ıdiın daha l'l\I aı, du1ıtl tl rot re~ 

Dedim Erzurum n(;dlr, cı~~l ıll•lllı ; 
Dt: dim gider misle, delil 1ola13•arı 
Deaiın Bı:urah neıtair, 8141 kalamwar i 
UtıdlW satar DUllD, detl1 ti JOk ,~ • ; • 

Bar11ta 
Hıtler taro/ındn Çe,,,berlayne verilmiş olon teklifleri neşretmiştir. Hitler bütün istih
kamlarll• tHislerile nfı/u!•n. k•hir ekseriyeti olan Südet araz.i<>inin işıal edilmesini ve 
A tman nüf•sa •flzdıe 'lliden sşajı olan yerlerde de plebist gnpıimasını istemiştir. 

Çe/,[u C6'1ılp TJermişlerdir. Time.s gazetesi hu cevabın r~t mahiyetin de olJ11ğunu 
yaımalc.tudır. Fransız B11~'Vekili ile Hariciye ı'\'azırı londra.ya gitmişler. lngiliz devlet 
adamlarile göriişmüşlerd~r. Ve Pari!e dönmüşlerdir. Fransız nazırları bütün nuktalurda 

mutllbık kalmışlardır. 

' dillui9ıir. Hunlarda& l,irincl parça 1- 111l11r'l!\.t& ıttllk t1kalıeıa. .. 
çhıde gefin .ite. iaıelerln çoaıı Barad& ıalıtılıa • 41t elltll 
ııılkuı bhmeulğ , kullaamawtı botuı lt•C•• baab. 1npl1 

y,.gosltıv!f• tM Romanya Maca.ristana Çekoslc.ıv~k topraklarına le.arşı bir te
Cı4'VÜ:ı yaptı;: talcdirde lcafülc antant azası sı/ aiıyle Çtdcoslcvalcynga ktı rşı girişmiş 
oldukları te~hhiitleri t•tmalc meclurigetindc olduklarını bildirmişlerdir. 

Çemllerlagn HıtLere bugün şahsi bir mektup gönderm;ştir. 
~--~~----~~~~--~ 

meclislerinin çohşma usulleri ; (Belediye 
vazife ve selôhiyetl..,ri ) 

Belediye yut ışleri ınUdllrii Ö.ner Kazançoliu üçUncO konferansı 
muıak.~rtı uiullerioi dr~iştlımlş. verilir. Aı6dan herbhi d::.hi Be· Bu zabıtoame üzerine o4 • 

lloyok .Mlllet Mecl11iode ve Vi- lediyeye ait vazıf e cumlesinden biliye Vekaleti hııkemlik ynpcır 
ıayet un.umi mecılsinde c~ıi O· bulunan maddelere dair teklif Belediye meclistnin ademi kifa. 
lan usulü kabul etmiş olduguo- 1eıde buluosbılırler. ·rckıir ill(C· )et karar' Dahiliye Vekaleti ta
dan eı\ü meclisle yeııl aıecllı lise kabul et tirıllrsJ ruzatımeye rafınden vnrit görülürse Bele· 
şekllleri arasıaea çok. bıarlz tur ahım. tiuledıye ıDeclisi nıilrtl· diye reisi iafisaı eder. 
fıark husule gelmişıır. t~p aza adedinin yarısından Belediye Heisleri Beledi)'e 

ı 930 ~t:ntsiı..e kıı<!ar hükmtl 
cari ohın eakl bQlacHye liaııu. 
nµna göre tttşekküı t:dt:B Bde 
diye weclislerioiu içtiaıalnrı 
halk içlo kapalı ldl fakat yttni 
kaırnn Belt~<:iye m~cllıl içtlaıll
larıııı aılka açtıtı &ibi meclisin 
lttttıaz ed1.c. ği mul&.arrt-ratı havi 
lllbitoaıneniu bir suretivi Be
lediye kapulurıH 11mak eaaslol 
kabul e\ıneklede Bılediye ida
resi çab,malarını dotruda.a dot· 
ruya bılk. murakabesi•• tevdi 

•tınlştir. 

OOrtlliyorkl Belediye kanu 
•u halkın mnşterek n medeni 
lht11ıçlarıoı tabmlD .. tHVIJ8 
ile mOkeİlef kılladıtıuı Bele 
•t1e idareııinin faaliyet vı 1118· 

•ııleinden hall.ıa haberdar ve 
llltbtefit ola bilm1&hal rf jtmiu 
•nt prenılbllt mn11vl tut 
ltıuştur. 

Beiedlye mEc11siad4' müıa 
kere edfücek madrltıler Bele· 
di7e Rtlıl tıtra.fa.dıuı ı..ecllıe 

fı.ızl:ı rıza buluumazsa müzak.ere .Meclislerine her içtima devre 
yapamaz Kurarlar ruevcUt az~- sioiu bidayetinde mrclis mu 
nın ekserıyutiw itlilıaz olunur. karrertıtımu totblklne, Belediye
Reyl~rde wüı:nvat lııtlinde rehin r;ill hali mttlisiueo, ttııtbhadatı 
ouım.d11ğu tanır tereih oluırnr. mevcüde ve mllnakidesiııln sn
Az dan berbh l reyini l..ıiızat reti ıtusınıı dııir bir senelik me
verıı·. BUtre ruüz:ıkerelerlnde f"ai r~poro verir. 
reyler e~ftmi tayini ile verilir. 

Belediye meclisi azıısından 

herbiı i Belediye işlerinden her. 
hn.ugi l.ıir modde hakkında mec
füı riyasellne tekrir verertk is. 
ıizalı edelıillr. l~tizah takılri 
millı ddrtcatı mPclis Hded nıc
reltebioiıı ekseriyetince varıl 
görtlldll~Q lakdırde ruı.nttmeye 

alınır. 

Beledil e Reisleri veya me· 
ınur edecekleri zeval istlıaha 
meclis huzurunda cevap verirler 

Verilen cevap'ar mec11s 
mürettep adediııin ekseriyetlrıce 
kati göı·ülmedlğl halde veriıen 

cevap ve milz'l kertıtı havi za· 
tıltoamınln bir sureti meclis 
tarafıcdan Dabiliye V ck8letine 

~öoderllir. 

Bu rapor muhteviyatı dehi 
beledlfe meclisi mür~ltf'p aza 
adedinlo ekseriyelile kati gö· 
rOlmedlği tıskdirde. yukarıda 
lzab oluodutu şekilde meclis 
zabıtDamesi D11hlliye Vekaletlııe 
göoderiHr ve DahlHye Vekal eti 
meclis kararıuı taıvip eden.o 
belediye reisliği reislikt~ l dil~' r. 

Bu berl~i atıvaJde1 J<lDI be· 
lediye reisinin senelik rut>sıı1 
raporunu o ınOzakeresilP aw t.• 
rııfınd ttn yapıtaoak istiz,.t.la 
cevııp verildi2i esnııda tlPle 11\• 

rt:lsi meclise riyaset ~dl•ı. • ı 
mec1is reis vekillıırindea bı ı 
tarafından idare olunur. 

HUkQmelio ınzOia gö rr~r-~. 
yerlerde belt:diye. rı isll~l , l 

- Devam ed ·ce!\ -

Fındık 
kabuğunda 
ihtikar var .. 
Halkı siyanet için 
bu ihtikarın önüne 

acilen geçilmek 
lazımdır ! 

Elçin 
Biçki ve Dikiş 
yurdunun nakli 

~~lı1 imiz yc•gaııe biçki ve 
dikiş yurdu olup Uç seo~deu 
beri tıir~~ok t.deba yetişlinıo bu 
güııde sııoat yuıdu, lahisariıır 
dairesi ittürnli ıdok.i evedeıı Me 
raş CJddesiado Ziraııt Bııuka!Sı 

lrnrşısındtı 3 n umarıilı haneye 
Dıı.kletmiştir. 

sözlerdir. haltıa •Hail' .•.tıl!. Blı H • ., 
Buradti amktılmak iıtea•• 111111 ıula 8'Ulf ht1anaa 

.. rıa.md yar,, bi~inı hatırımızdı, lııer ı.maa ıoralfldll, na 
h:tlkın hulırasıı.;da raşamıyor. 1adır1a•ı1oraı .• 
d il lııtmu.ııu llasıl şey olduğu111 ~ia•ı. t.~aha n ,.. .... 
ijice ımlıyaffiadıl:; fllakU bu enel Flf••lf '• •ınMJa ... 
puçıt özdiliwiz" yazılwa•ıttu• ••thırlın ıııanaa ıao.ı, •lr 

lk i tıci puşar ıo tı.emcn batını fllrla. li11aatalell Ntn.la Mır 
k~li.ua1erl uzdiıh malıdır; Buaa tllılal otar.,.• ı 

(Der tarifi eıbani ıehsuvarı ıramu) 
Baroktıllıb zebl rahtıl ll•••1aa ,., .. 
Ki koınuı namını saltaaı elma ..... '•'-
Ne ıa ba, sal!tı d11em 1arıpr ılr'ıtte 
K.i Beilirdirken 1111 llJe&l s'•ll ta .... 
ilırnkur ıı nı dahi 1&Jt1l ıtbl Jtl•a 
Olsa r.~r ~atırı eotllfe ile p:dtrp' 
Düşmeden Bilyesi b.lk üzre ıdtt tlellif laf 
Setıvlle rQlnl.Ji 16sterze lnna lrlaa 
Koş ft'tiş11wz der idim •lllı-4a tınar •I• 
Eremez gerdin• zira ILi. · •e f-rlar, ae u•a 
Nfo ~ ltiyyar o Htit1lr~a11 cihar. P•J••• kim 
Ana hemser <.ıianaııı biç Le ıak.ı •• lllaa 
'l'ayyedl'r :.ıerııl blr ıöz yu••P aflHlJıdek 
Bu ~"tl:ır çabıkQ ~" HHt olur aııa ıealtı t .. ı 
...., Ü.lVlml ıl~h ot't El Ull - W.rl 

Belediye in~ihabı 1 T eşrinevvelde 
başlayacak 5 teşrinievvelde bitecek 

Belediye intihap Encümeninden.: 
Btl~diye intıhobımn qnlms hir şubeJe icrası mün s~6ıtile h•l'ı• lrel•ılıll• 

:~ ı 'Vermelerini tenun m .. ks ıdi e B ! nfiıe. Me_cl~sinin 6 - 9 -938 te,flıll i•r•rırt• t••fl• 
fl:ı n re ı alınması iç n bPş g 1 rı mühlet vt tlmıştı,.. 

.. Bu kar<u mücibince 1 T şrmte'Vr•e~ 938 cııntaries gÜn• •••• 9 J11.11 itli•,•• 
ıtılıaE boşlaua,.ak 5 Teşri zevvel 9 !8 ç ırşamba giinü ukşumı se•I 18 • /catl•r th••••· 

2 - lrıt h ~,, sonrfığınrn BeledifJA Meclisi S" 1omma konulması. 
.J · · 1 ! ş; 1 Jl1: ırıel cum rt,..si gunu; K m rknga. ÇöR'llelcçi, lılc•11a,,•l~ı 2 T•ı· 

•• "H' ı·t! ~ p 120 · gi• • ,· G ız;pa, Yemcarna, Br.zt"'pe. 3 T•şrırlİ~'DfJ•l ,,.s•rl•ıl ı!n!; ç.,, •. 
Cumf..ttri!ret, fsır.etpC"şa, P1.1ırırlcapu , 4 Teş11nit.vvd selı ıiinü. B•if•eik, 6rtl•I'•· EJii
Atsrır v~ 5 Teşı inie'l.wel çarşamba günü J.. Kovalcmegtlan. galı •• Hı%ır••ı 111•/ı•ll•· 
•r :tinte laipl~rinin re{/ vnmPğe g,.lmeleri Juur.r altıntı alıntlıiı11Jo11 4•11111/aril.,I• I•• 

ıi,., ··lu •. 1 ı /ut gü,.lerdl! fotiho.bfl. iı iıô.kleri da11ıt •• il•n ol•"•'· 



Y E"'!YOT. Sa;fa 
.., 
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! · Akçaabat Sulh Hukrık hu 

Kapah zarf usulile koyun, k .. ç;, kim111!!~:a:~ft~ idaresitarıfrndıın 
Poz rhkla yol tamiri eksiltmesi 

SIQ .... lr eti eksil~meSi \ KalaoOına köyünden ·ttarnr. Ci· 
~ vit o~lıı ve Abdtıllab Durmuş 

Erzurum Levazım Amirlig" i Satın Alma ' aleyhl•;;rhae ııı;ılıın 300 Ura a:a<1ak 
dıH.1~ır ın cııri uınaakeınesınde: 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Trab?On - Soğuks golunı;n uzan sokfJk mt'Dlciindı parti Lin.sı önii11.d• geçen fi• 

imaret pt, k ci7Jarına kadar olan şosanın tamiri 2790 lira 51 lc.uruşluk keşfi mucibi 

P' zarlıkla eksiltmeğe konulmuştur. Muvakkat lıminetı 209 lira 29 kur uştur. l-10 930 

f rihine rasl;ıyan Cı..martesi ·saat ondtı 'Vilô.yt:l malcıımınJa toplanacak olan ılaimi en

cümende s fışı yt?pılacaktır. istQk/iierin k~şif e'CJrakını giı'rmek üzere rnclfmen kalemi-

Y omisyonundan : Moddaa1,:ylıhHden Abdnllahrn 

1 - Erz•rum garnizon ihtigaci ;ç·n (15000C) yüzelıi l iıııme-tgilhi meçhul buluom~ş 
o:n kilo koyun t1ega sığır 'Vega keçi tli fcapr lı zar j USU· 1 Ye l~•\lh kemect-de llAloeln t~dblı 

· ğat ıfa~ırıa kıırıır veri ID 90 U· 
izle sııtın alınacaktır. 1 · k gnun "laa ne fJe teminat mektup ve makbeu.l•riie daimi encfimene murı:crı•flıın. 2 2 . . . . . turH ııu n unu t m• ••. . 

2 - Tahmın hedelı (45000} kırkbeşbın lıradır. 2-t-10-9"J8 prız&rttsi gllnll 
3 - İlk tıminatı ( 3375) üçbinüçoriz Y"tmişbr~; liradır. ll!ttt 10 de muhakemami~de 
4 - Şartnamui E. zurumda L7:!. Amir/iği Satın Almn lsbnti vucüt etmesi teblHt ma· 

k · r ·· ··1ebilir Jumıııa kaim olııek Uıerf'key 
Pazarlıklc yol tamiri eksiltmesi 

Encümeninden : amısgonuncı.a gorl1. . . fi et tıan olııour. 
5 - Eluillmt:si 10 1. T•şrın 938 pazartesi gür.Ü saat _! ____ - ·------

Vilayet Daimi 

onbirde E,.zurumtltı Msst. Mv. bin.ısında Erzııru'Tl lv. Zayi 
Amirliği Sat~n Alma Komisyonund{~ yrpzla.caktrr. c .. zipoşa ilk oklıllu tiör-

Trabzon - Gut:sun qolunun OX598 - 1X228 inci kilometreleri . araçında 

şehir dahiline tesadüf eden Maraş caddesinin esaslı tamiri (2940) lira (89) ku·uş 

keşif mucibi pavırlıklcı. eksi/lmeye konulmuştur. Muoakk..ıt teminatı (220) lira (56) 

kuruştur. 1-10-938 tarihine rastlıyan Cumartesi StlGl onda Viliget 1 makamında 

tvplanacak. olan daimi encümende s tışt gnp'ılccakttr. ideklilerin keşif evrakını 
görmek üzere enciimen kalem.ine ve teminat mektup t•ega mfllchuzlarile daimi 

6 - Tek if mektupları ihale sacdır.dan b ·, srJ(ıt evvel düncii. swıfını1an a dığım 
~)atın Alms Komisyon Başkanlığma verilmiş. ofm,,fıdır. t~s~ı~na;ney~ zadyi etük~· .Y:-

. · · · . . . . nrsmı a cca~ım on es 11ının 
7 - Şartnamesının yedıncı nıaddesw.de ıstenıi •n ~ esr , "k .. , d • i 'aA " lerim 

, ~I k . . . . . . .tnU""i1 O.ma~ıgını • 
1<ala1da leklı1 me laplarzle hırlıkte kvn.ıçyonrı r '! e lılmrş Cıımhariyd mch ilesinde 

0 imalıdır. 2 - 4 \ Kös~ oğlu ıV!ustr:fa kııt 

Kopalı zarfla pirlnç eksiltm9Sİ ~

1
- _ __ M·'ahat 

encümene mııracaatları. 2 - 2 

Erzurum Levazım Amir1'ği Salın Alma Açık usulle merci k eksiltmesi 
Komisyonundan : . Erıurun1 As. S·. tın Alma Komisyonur!dan : 

usulle maden 
el siltmesi 

kömürü 

1 - Erzurum g11rnizon kıtaatmın ilıtiygcı ı 1tJ11 3000() \ ; __ Af•k eksilt ne i e ( ;5,000) lJırr. ib şbin ki'o mer-
o tuzbin kilo pirinç kapalı zarf usulile satın a!ı'lacaktır. 1 

imt-k sat'" alınacaktır. Talımin bedeli (1700) bin yt1di 
Trabzon Orta oku1lar Komisyonufldaii: 

2 - Tahmin bedeli (6750)altıbıngPdir;üı: ili /i ... ıdır. ~cüz !im '[ır. ilk teminatı (731) ira (25) kuruş'u · 
3 - ilk !! min,tı (506) beşyii.zaltı lira (25) k•ıruşlur. . 2 - Mucimck efJsafı . • t ıımede tf zc ıdı Teslim 
4 - Şartnamesi Erzurumda Levazım A"llirliğ· .S ıtın ueri Er~u· u:nda Levasım A "irtigi anbarıdır. Ş ırtn~~e 

1 - (42) ton kok moden kömürü Lise, Kız orta. Er· 
kek orfn 11 • O·lıı Tecim 'k11 1u için satın alznccaktır. 

2 - ilk tl'minat (97) lira (65} kuruştur. 

Alma Komisgonunda gô'rülebilir. E,zu•uında L~oaum amirUği .<;<ıtm alma~ında görri el ılır. 
5 - Eksiltmesi 8 1. Teşrin 938 cumartesi gı'ınÜ sacıt 3 - Eksiltms T4-l0-9JB cuma günıi saat 16 da Er 

3 - (18) ton taş maden kömürü Kız Enstitüsü için 
satın alınrıcalctır. 

4 - İlk teminat (~7) liradır. 
d S Al komiıronımda yopılacakt r 

onbirde Erzurumda Mü t. Mu binmmıda H•:rı U'11 Lr.ı. zu u i'I a "tın ma: :; b · 
Amirliği Satın Alma Komisyonunda yapı 'acoklır. 4 - itle tl!minatın ihaltt giiRıi ve s atıntian .r saat 

5 -· Eksiltme l- 70-1938 cumartesi günü saat ! l Je 
O rta okullar komisyonunda yapılacaktır. 

l h b 
·ı · · m~kbuz mukabilinde y t rtlması 

6 - Teklif me~ lupları ih -ıle saatından bır <;rHıt e111ul evv • mu ast ecı .ııe ı _ 4 

S'itın Alma Komis1on Boşkanlığma veri 1miş o ·mal·dır. lô.zımaı". _ -·-

6 - Şartnam11sini görmek iste§enler lı - v-ıt-r 
D · ~ r · - · - d k er gun r.. a a ~ e . orwgun e müteşe_ ki~ komisyona muracaatlar ı 3 - 4 

7 _ Şartnamesinin yedınci madd,,s ·nde t-.ieniı .. " .,.,.si- D-;~ levazimi eksiltmesi 
kalu.r teklif melc.tup!arile birlikte komis •;o ıa iroe edilmiş E · d Mağaza satış arttırması 

) 4 Vilayet Daimi ncümenın en : - k 74 k l d l · Muhammen bedel• 
.......,,.,.,====== İık okullar i~ifı $atın elınaca ~ a em ers eıt•%l· Mahallesi Sokağı Cioısi K11pı. N M. N. Lira 

Kapalı zarf usulile kuru minin mulıamm.cn ludıli olon (82L}lira üzerinden 21 e•n Esvak. S1rdlllllğ1ııalar tahtaai kfır- 49 135 960 
mali.Jetle ılcsiltı111y• ko,..lmuşfur. Muvakhıt temint1tı 67 glr mağtıZ!l 

fasulye eks"ıltmAS.I ıira 65 k.uru#ur. 72 - 70 ·-938 tarihine çatu.n ç rşr;.mbtı gü•• " " " ,, 51 13(3 1200 
_ L J l 1_ l J NGt : Bu mağazaların üstündeki h1ıne ayrica tapuya merbtıt 

' saat 15 r/e fli a,tt m ı~umınrıa top aı.ac ~ o an cıaimi ılup lıaıtoe uhdesindedir. 
Erzurum Satın Alma Kom;syon und ·tn : encümend" ihuiııi Y"'ı/tJcaJciır. jsttklılerin Şdrtnam~ıılı DEFTERDARLIKTAN : 

7 _ Erzurum gaı ... izonu ihtiyacı iç:n (470JO) kr·iki ı_ h - , .... ··m·n Lelemı·ndt go··, ..... '•rı' '"• 
1 

y k . sair evra1tını er fflll .... • " ..... ı.. v . • u • rdıı evsafı yazılı iki bap mfğtıza 2-9-1}38 tarihiodell 
bın ki.o /.:.uru fasulya k,.palı zarf usc. ;'l' s tın alrnı caktır rru.,.:ıklc.at tıminatlarilc mukur guA ve s•ııtt• encdmen• ıtıba .. e~ 1 bı_r ay lçlnde ve peşin bedtılle p~zarlık snretile ıatıJ•· 

2 _ Tahmin bedeli (46~0) .. dö!lbin ~ltıqfiz.J irmi li.-adır 
1 
m•racaotları. I - 4 caktır. 'ldıp ula~lsrıo yuıde 7 ,5 temiaııt akçalarlle birllit' 

J _ Jl/.; tvrirıat ( 315) uçyuzonbeş Jıradl!'. M .., • t 3-10-!j38 tarihıne kadar Dcfterdcriıkta toplaucllk komiıyoıı• 
4 - Şartnameler Erzu· umda lv. A nirl·ği S t ı alm.ı OQOZO ICOr ar 1rmOSI muıacuttan. 4 - 4 

Komisyonunda görülebilir. Vilayet Daimi Encümeninden: . . Açık artırma suretile an kaz satışı 
5 _ Eksiltme 7 7. Trşritı 938 cu•na gi:n ·; s f ,,•.birde H ,susi rnuhtuıllınitt Muh ttı m hali :.Mdekı 25 No.lu 

€rzurumd.ı. Mst. Mı. binasında E zu ıım l 11 A -nirliği mrıja:asımn su bile iccr ı.e elı ol n '15 ıru unrındea_ 21 DEFTERDARLIKTAN : 
.Satın Alma.fa yapı 'ocaktır. ün müddttle arttırmaya ~·karılmıştır. Murcr.ıkkot temıllatı Trshson Tt:cim okulunca istimlak edilen Agfl•~ii mı· 

6 - Teklif mektllpları ihale saatmdan bi .. S"üt tvoel . ~38 kuruştar. 11-10-938 tanhine çatan çarı m gun~ hallesittde 73, 73-1 lcopı numaralı hanenin ankazı /) 
Satın Alma Komisyon başkanlığın ,, 11erılmi:ı o 1acrıkhr 1 satıt 7 5 d~ 'fJildgtl mi.Jkamınd topl c:ı.cak olan do.:mı g!in müdd tlı açık artırma sureti:e s<ıtılocalctır. Mulıa!lt' 

7 - Şartnamenin yedinci maddesirlden ıı;,tenen '1.JP'iika 1 er.cumetııde ıha.issi g•pılacaktır. lsteıdııerın ,,.uv klt.t:.t tı· m~n bıdıli 30~ lira olan mezkur anlc~za talip alanl•f 
lar teklif muktuplarile birlikde komisgoncı :bra"' edilmiş ~ mır.atiarile encame1tı muracagtları. I - 4 yuzde~ 7,5 tımınat akçalarile 29-9-9.ıB perşembe gifl• 
olacaktir. 2 - 4 \ d k · ı • sırnt I) «e Defterdarlıkta toplenacalc komisyona muracaattaf

1 

ı Kesilmiş o un e ı mesı " _ 4 
Kcpalt zarf usulile koyun eti ı"nhı'saılar Ba~mu"dOrlüg~ünden ı·ı - l ,. T an JllZl 1 yedi k.ıt'a lttrladttki b1Si 

eksiltmesi Bsşmüd.iirLujümiiz luşl.ık zi,tıyecı SÇln pazarlık/il satın ıluia 6'J.7 lira 111ubımraıen ••1' 
alınmıısı garelcen otu• bin k.Lo lu:sıtmış ııobaLık 0 "anu A.kçlillb&t icra memurlu2undan; •~Ue ~ah_lma11na karar verllj 
sr.tn,alc isıııgenl•ff : Ziraat Bllllbtııı Tcabıoo , 11• t rek blrıncı artırması 26-ıo-9• Erzurum Satın Alma Komİs\·onundan : 

~ 

1 - Erzurum garniıonu ihtiyacc içın ( ! 6000) onaltı 
bin kilo koyun eti kapalı zarf usulile s1lm ofırlcaktr. 

2 - Tahmin bedeli (4800) dörtbin ·" kizıı "iz /ir.ıdır. 
3 - Şartnameler Er%arumda L"'l A nirliği Satın Alma 

Komisyonunda görülebilir 
4 - İlk teminat ( 360) iiç ·Üz altmış lirndır. 
5 - Eksrllme 6 /. Teşrin 538 peışen b ! gılnii stJot 

onbirde Erzarumda Mu.. Mu. b;nasznda Erzurum lrı. A. 
mirliği S fJn Almada yopılacrıklır. 

6 - Te.ldif mekflJp 1arı ihale s.ıc.tınd.ın bir sa.d evv •l 
S.ıtın alma Komisson B şkanlığına 7.H"i'm;ş ol c ktır. 

7 Şrırtnamenin 1e L nd madde~irı.len istmen vesika-
lar t klif mek'upl• rile bir !ikd.! komi çyona ibraz eailmiş 
olacaktır. ~ - 4 

Kapah zarfla bulğur eksiftrnesi 
Erzurum Levaı.ım Amirliği Sa m Alma Kom. 

Başkanlığından : 
l -- K!ıpalı zarf U!.ulile (60.000) altmışbin k;/o lmlğur 

safo.ı.. alınacalctır. 1 ahmin bedeli (6000) altı bin lira ve 
ilk te~.,foatı (450) dörtyüzelli lircliır. 

2 - Eulğur t.vsa/ı şartnamt>de qar.ı lı dır. Teslim qeri 
Er:arumda l.:_.vazım amirliği anbarıdır Şıırtnamı Erzız . 
ramda Lf.J. Arni:-Ujinde töriilebilir. 

3 _ Eksiltme T>,-10 - 938 pt"rşenbe günü saat 7 7 de 

E z&ramda s tm alrr.a komis~onunda gapılac ktır. 
4 _ Teklif mektuplerı Ilta.!• günü 'Ue S'1afından bir 

•acıt evvel komis.yorı boşlcanlığma verilmiş ıl..caktır. 
5 _ fstelcli!erin kanunda yazılı v:silc.alarla ve itk te 

minatlııril• birlikte komisgona muracaatl .. n 1 - 4 

ıO - 70- 938 tü"üruie ih esi g pzlm k uzre 26 -9 - 513 beaiı.ıe 4501 Urıs 83 kurujlı t rlhloe ans11dit çartımbıı ıO' 1 

gürıc.md•n ıtibarcR 15 gün musaet1.e el<sıttme~e /ıı.on~I" uıt•r. ayrucıs talz ve maarıf ita ına saat 14 de ihaıeıi Akçı•" 
Bu ;şic f4.akadur olanit:ırıll şartnameyı hcrgun s•u.ıt r.ıortl'1 lJürbJüıar .auılıalleahıdeıı icra daire.inde yapılacak.tar. )iıl' 

•okuz darı "Jnikiye kadar l "'azf m_ briromuıd gö:ebılirler. KOl~ o~lu Ahmet ve Orta m.:. hammen kıymetiu }lü:ıde yıt-W 
Ma'ilakk.c t teminat 3J 1.ıra I ~ kıı uştar. l - 3 llılledea Çolak otlu Mahmut beşiı:ü bulmuua en soa ye ~ 

-- C~lıllD b~ borçlıırındıuı dolayı çok artıran tıııı hbQ<lU baki 1'11 

Kesilmi~ odun eksiltmesi buutudao Auwet namına mu. •~k Ozere oa btf gün d•~ 
T ~nnet n Galınoı mıaalleaiıı· temd_H ed1lere~ ıı-11-910 

Vilayet Daimi Encümeninden : ııoa vai.t tapunun TeşrlniıHi tartbı.ue müsadıf cu•ı gO , 
Merkez ıtk okullan içilı beher kılosu 7 kuruş 45 san· ~11 tariU Ye '36 '° ıyat tarih ve ıut 14 de ihalel kal'iyesi ııı;J 

· '1.J7 ve ıyul tarlb 238 ve ayni üırih kJlınacaktır. Aıtırmayı ııtlı ~ 
timd~n (45) bm kilo kesilmiş kızılağaç. gürgen. istirıç, 2J!:J ve ayni tarib 236 ve Dllr- ldU1eıien Jüzt'e )edi bU{~lt 
ku u odunu me. tep/er teslimi satın alınacaktır. Muvakkat blaeı mahallHlade kAin tapa pey ek.çesi ve1a mutt=bfl ,, 
teminatı ( 18) tira ( 35) kuruştur. 5-10-938 tarihine ça· nua Teşrinisani 335 tarib n k.Efil istenir. Bu baptaki ş•rtıt ~ 
tarı ça1 ş:.ımva günü saat / 5 de "ilciget makamında topl~- 58-44 ve ıynl tarıb fe 59,.!:3,6 l8t\leri ilAn tarihinden ltib~:ı~t· 
nacak olan dair11i encümend~ ilıalcs: yapılacaktır. Jsteklı. numuralarmda mukayyet budut. herkes tarafından görüle ' 
[erin muvrıkkat teminatlaıile encümene muracaacları. 3 4 ları bu bapdald şartnamelerde Bu gayri menkufüırhı üzerfJd~-

--- __ -~ ___ blr h•k iddınında buluosnl•~ı 

G--ayr·ı menkul satış artırması ilAn tarihinden itibaren yitti' gUı;ı lçi1de evraki mGsbHel•r ı· 
Muhammen l>edelı lıtirlik.te lora dııtresiH aur•c'İ 

Mah•llesi Solcajı Cinsi K pı No . M. N Lira lara akil balde hakları t11Pll,ııf 
..- .... '"' · ...... .---- 6ı- cillerile sabit olmftyanları•' .11 

Esvak Sıram•itızalar tahtani iki mojaza 65 - 142-143 2500 bedellnin paylırfıııasıııdaD •'ıJÖ 
,, bir ,, 69 14 4 1250 kalaca klan va daha f azl• fi' ,f 
,, ,. • 7 / 145 1250 mat ve izahat almak iı1l•f ti' 

" ,, ,. 7 3 U6 1250 lerin 934-258 dosya ao111111~ 
" iki " 75--17 747-148 lBOO sile lera dıirOalne muracı•l 
.. ,, . ııııu oiuon,. .J 

NOT: işbu maz .zaların üst !cısı l rı :darei hususigege aittir. =--"' 
Defterdarhkton : 

.. ,, 

" 

Bu nöbetçi eczeh11ı>' 
Yukarıd• cin&i ve evsafı sairesi yazılı ma;a• lar 26-9-938 tarihinden itiba· 

ren onbeş giin mütlJetle tJe pt şin bedelle Gçık artırma suretiyle satılığa çıkarılmıştır. 
Talip olanların ıüuJe 7,5 Jipo2itoloriyfr. bırlıkte ıhı :e günü olon Jl-ı0-938 tcrihir.e 
müsadif salı günii .sıud 14 de D~/terdcır.dda toplanuu;./c l<•miıg•n• ••roc11atl11rı. 1-4 
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