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iN BA'YRAM"ll 

i mezarhğın 
arı yıklldı 

detu-enclerecleki yeDi me
llrlatın blyllt chvarr d n ııbah 
llat ... kn'k .etre....ı.tuad• 
)tkpare bir h•lde Ernram yolu 
8-i• dlflDlft r. Bu devrilme 
...... o ...... yoldur çmekte 
olu a..U. bir adamla ıki atının 
laayallD* .. ı olmuştur. Temelin 
~ ~toaUll kafi ckrec de 
kanetıl olmama11 ile beraber 
~ toprak bzyıbndan tiıva· 
rna yola b ........ 96ylemektedir. 

ulğar Başvekili ve Hariciye Nazırı 
Hariciye Vekilimizi Y uğoslav 
hüdudundan karşıladılar ve 

uzun uzun konuştular 
Rüştü Aras Yugoslav Başvekilile de görü tü .. 

A11ktua 8 ( A. A. ) Hariciye "'ekili Rüştü A s dn u a ge-
çtrlcen B• l11r 8alf1tlci İ'Oe Ha~ici e N z rr Köseiv2no/ ber b i d h sasi k m mudurü 
ve S•f!Jtl el,im·z olda;u lı:ılde Hariciye Velcilim·zi Yaıoslavg lıudu<hn alci il Balıar 
iıtasg•nantlen rıılanm ı ve Sof 9 ya kadar ve aof 'la istas nrınd11. trenin h reketine 
le•*' Riıt•ı A asla ilcı memlektti d lilcadar eden mesele er zerı11de l?Un uzadigt! 
ıörııı•uıti.ir. Haric·ge Vekilimiz •elgrad i tasgo unda da Yaıosltu•ga Başvelc"l ve 
Harici•• N•7.ırı Stegadınoviçle lcır/cbrş tlalciluı ıöriımü,tiir. 

SURiYE HASINI 

ismet lnönü Kahireye 
gidecekmiş 

Kral Faruk ile görüşecek 
28 SoakAoun 1938 tırlhll Anlışaldı&ıaı före, ba siJI• 

ı faleb'de çıkan ( El Şebab ) relin hilafet maele.•Ue alakuı 
J zete lolo Kabired.,n aidatı va~ıı. lımet loönO Kral Faruk 
bir teJ rrafta deotllyor kl · ile gOrOpcektlr. Bundaki ••h 

fillere gOre Kemal AtatDrk 
Siy ı mıhrille"de ·ıkao hruk ile gOrQfecektlr, Burada 

şayıaları göre, TOrklye cumhu- kl mahfillere gOre Kemal Ata· 
rlyeti dski başv kil ismet loo tOrk Kral Furuk'un hilafet ma· 
ntı mnblm bir vazife ile Kabl· kamını ıettrllmeel fikrine •aa 
reye ge.ec ktlr. rız delildir. 

İşarete değer bir yazı yokmış. 
Surı,e matbuıtıada lprete Beyrwt gazeteleri Fraasıı 

dP-ğer bir yazı yoldur, Ancık hariciye nazın M. DelOO. ile 
Surlyenln Aotara, Parls, Beldad Tetffk RQşlO Aras Annatla 

... ::-.::f*~hı: ,Bahrılan lngiliz vapurlanl
1 ..... , ... b9nbet , ..... tt• • • N B Ed k 

Olta zoa dO• ablbtaa lt arıcı ye OZlf 1 • en avam ama-

Kupa maçı 
Yoksul cocuklar 

ve Kablreye taJ(a edec ti mQ- Sucak aeçlml hattında lalr ft • 
messlllerle meşgul olanmattadır Ufak basıl olt111tu baHrl.ı •81-
G!lzet~lere gore, Ankan1a Ad- retmektecllrler. 

n o el Atael, Btjdıdı Said Irak eıt.I BqYeklll •erbaa 
H ruo, Kahlreye Doktor HıtJ Yııd• PJf'l el Hqilll'ıla •• 
dar Mardam'ın bııtonaolOıJ O· fıtıaıa blrlaci JlldOaQmD Şut'• 
larak tarlal ri tahırrur etmlftlr. Jadedllmlttlr. Surl)e ea.-. 
Emir Adll Arslan orta elçi il· Cemil Mınlam BeJ. Aclll ~ 
faUıle Parla'e ıolMlerllecektlr. tealre llbi JOU.k aa..Jar, 

-- Mil • d s b .. k d. d' llltbı ba ... uba r rOSln Q : Q rlmlZ tU en 1 lyOr. . Cumlauriget ıllc olt•la lai 
tok , .. umİ ":ı.:!=. Adanı 8 ( A. A. ) ngiltt!re Ha,.ci6_• Nll~frı mage lıegeti lara/ıfltlan °· 

menfaatine 

laa tlMe ka~ de· Etlen, •••m 0 ,,.., • .,,.. 6ıırbr Alctlenl ~ ilcı Jngılıs lculıın gobııl talelle•i ••n 
••• ~~ı..:ttadır. """'an•n ta1"i6i lıalclcıalla IH11an t a ha a~maı. a{ı~ ~ f'l tine pelc g mda /Jır lcapa 

G zeteler, 1enl mOmMlllerla merlaumu .blrmetUı lllr U•Dla 
meslyetlerfDI tebarDz ettirmekte umışlardır. Bu maa .. Mtl• 
Ye baobınn Surl1e11ln en de Abdurrabmaa ŞehlaeMeria .,. 
ıerll şahsiyetleri olduklarıaı Mustafa el - Nahu pa .. 818 

kı El · · teillirl•rl i~•lı .ttildt1t1 1011ra l111ıltere lıulcumetı, l111ıl1% m•çı lerti6 e 1l~c•li /aaber 
eş çımıı •ıriıefeinlne wıı h 6•9" ""''"" la -ımları şimdiye elınmıştır. a ı• /Jmanocajı 

8 ( A. A ) - lc••r llügii/c 6ir ıa6ırla lcorşıl•mnıştır jalr.t.t bıı sabır i e Jdma11ı•ci arasında ga-
•JA Inb Ye BatHkW .,, le tlanmic 6al•nmalıtetlır tlem ıtır 

.," aın • .... ,, m•&• " 1u,,,,,,a,tırıl R d. I ileri stırmektedlr. telgnıflın oku••uttar. 

teki sovyet maslahatgüzarı m tır omanın ıp oması 
kaçı lmış diyorlar 1 Rnştn Aras M 

Aıthr• 8 ( - AA. ) Hapas ajansı Bükreşteki İstanbulda anevrası 
SoTJget m•slahatgüıarının eırarengiı şartlar alt nda lcagb- ı A k ra ~ <. A. A. ) ~ tıvestla gazetesinin 21 ikinci tan imparatoru" tettft• kadeh 
olduj•nu bilJirmelctetiir. Maslalaatgiııarın kaçırıldıjına Harici e vekl ı ROştU Aras kAaun nQshası bilbal!la Lenloln kaldırmallrle rapdacat taımla 
ihtimal fJerilmelc.tt!dir. C ne reden lıt nbula dOomQ lQ v fabom flldO Om11DQ, hıfıt bareUb De de iktifa 

-. • • ve itlerini can1ındınn Jazılara rlf.,et 
RANSIZ BAS l Tu·. rk parası kıymetını b ıredllmlştlr. Hart l vaziyet t.~~~%.~all:! :rc:ı=..: . b b aklnnda 111101 kaJd ıoc k hlerle ı• .. --

t relsınin eyanatı koruma hakkın da iki JIZI Yardır.• Romanın dip kaldaracaklan tıfle ...... 
lomau ... evrası • başlıtı al· tanımıı olaaülanm Olllt ebaek· 

ltdlr , 
Hükü 

Hiç şDplıe y k ki , C 141 
B ,.,, bu IUf{ t e, TOrk m l U· 

atııua teakll H bQ omlarını 
menu tlfkll edeD TOrklyedekl 
nasyooat IOl.,.Uat pr luda 
ıını kudetmık lıtemlftlr • 

N 1 tında aqtOlUDID bll JIZllırdaD ... inci .. _ J .. _ ..... 12 1 u arar name birinde OôJl• denilmektedir. ,..,:.u o:-:.:-.=:.=; 
ıG derllenlere f9D81 1eyeb tta mOdd ti l l ayda a,rn O te •e1a nıu,.t 1tulmıran llna " 99te etmektedir. 
rapaaatla ı ur•rl muratlara ı rd HQ t ver• ream llOcWlllan netla.iade IW,ama lleYJwıbabl ı.-t..ıa 18 
mukabil ıaeanJ oldatlan daire bl idare be abıaa teb lld bu H beşlatanda maruı blclJta feY- lklnclktaua taılhU ....... .-

B • M•murl tl daime ile 1 Te TOrklye hırl ladaki ikamet • Şl•dl1e katlar bir tQrlO p-..ıa1a .. talellal lbtlft 

"maeueael rdea 1 ttreo klerl ı aanl ra veillea miktara kadar kalade mQfldlat hakkında dola- bllb ... f11Dlar ~: 
Hırlcl llyıaete gell ce, Tı.lrk tlllike lstüıadea bil ı1ht iDi- kambl10 verilir. llD aJlıl r Jelli haberlerle •· JaPoD ••perıaDatlerl Çln1 

41Mlet •• ıu beyanat a bu i b ll d '"'-mblJO . M teki mılQ atını tev ı bir hakikat olarak tebelltır et. harpsiz , ... et .,. blnı ktt-
1- ı di"' aşları n s e 0 e ve - '-tedl liDI bllb b ••ti• db ~tQA- '- lad-"" ---•,tur • TQrklftn n .er t b ll lııla vlzealle makııdlle ıldenlere ı bebl ika mea r 11 ua u vv• ııu-e-. .,.,..r-
tl wlet erle laa mQnaseb tı me mora a • merc er tl l t mQbey7la k nsolos- ı hepten, Habetlltum llbakıma dı. Buaa •ukabll pret Çla 

dOvlz verilir. me er 
0 

momkDn mertebe f•zla deYlet- bOkO•d ıeret Çla llaliı -· ıılella Ttldt MYletl ile Bal aıı c . Tıbıll. tetilkik ve tetebbD luktı11 ve bulunmıyaa yerlerd ıer tarafıaun tanınmauoı llte- leketleılal elde lllala c>latak 
- Aatlllata llnletl rl ar11ıodıtl .için gönderileceklere mutıte lf d vara ıttlkle i mQesses lttrdea mekte ve llbıkıa devletler ta mQdıfaa etmektedir. Çir. blkO· 
moa .. .._a ""'•llflQI• lpr t ecnebi memleketlerin hayat pı· bir ves ki lbr ı ttlmek şarlıle rufmdaa tanmmallJle Haheşlırlo meli ile llalkı umual kartalUf 
etmek ltllmcbt f8li re Ue llaWıtıaa göre Murlf Vek4le- aynı memlekette tal ilde bulu kurtuluş ümlUerlııl kesecekle- ~arblni llAD etmlt bnl11nmakt.
olaa dolfup•m 4aU •• •t- tblce taJla olaoaoak hadler da- nanlara verll • mllttuın azamı rint ve aeUcede tıliblerlne boyun dır. Jıpon asnrJerl. mllll bQ. 
lapbUlr. htlode umet maarıfwı y ulr blr misli fazlasına kad r kam- eıme1' mecburi1etlode kalacak- lul.mella Çta lçla oıom de••k 

.....;,;;;;;~~--..;,. ___ _:.~----------1 ....raan 1f1o muktazl dOvlz biJO Yerllebillr. larıoı ıan11etmek.tedlr. olan 99raitlerlnt kabul Her ua. 

( h 1 fe ) diye t8lblJO munkabe ••rclle!'lnliı D. Tab u ve t tebbu mık- füı ilhakın loglltere ve F- moda bulunmutlardı. ÇID llltO-
-.ıııı~· aşasın Q 1 •nual,.We Yulllr. •dlle bu uoduldarı memlek t- raoıa tarafından kOllJC4 latllD• metl ile Çla bılktl• Jıpoa 11-

M.adde 38 TGrklJed'e •• t a 4111 r b r m mlek te gıt. maaıodao Dmldlnl kesen ve mil· terlerine mukHemet etme7e 
Haykırıyorlar mış, lr.lat Tart Ye ecaebllerdell kelldl mek meobu tlade kılaalarm letler cemlyetlalD OaQmQıdekl yem.la etmlf bulDDUJOrlar. 

•• •• MlaplanM tallall. tedkl da ltal lan aQddetçe k oıe1tode bu buıustı bir ta- Buaun Q ı e r ı a e JaPollJ8,. 
~ -M-enıl Mısırlı

leiıa tllaJ lt'-9e11111 can 

~ .... "''",,,. d . 
~- a. .. ..... 
....,. altali luwl l.Jı 
ı....,y,.,ı., ı•pulıa • Ya 
,.,ı,. Hali/fit ııı fll .. lıtıglcır 
lltrff r. ıt11ıl1a t...,, Mı 

111 ,,,.,,. illnJmıut. ,.._ 

••le olJ•;.na lc•ıaJ.re/c, Ye tetebbll Mlr.W• ..,.bat aJac klan 1 b ta 1 av kım menfi kararlar alunnaauula teadlalDio beşbln 1eaeUt mllU 
·ı.f.ti11, ilagaııntJ. tl• ~ Te ikamet edeceklerde•: ten bo Jllld• otu bulacak çeklaen Muuollol, ilhakın MU- meYcudlJetloi mD*fu etmek 

,,.ııaJc ol.c11ıı· nı te/Jara• A - Sefahat eclecetlerla "- ae1ıbat masraf an tevlllr. edil· laller CemtıeU k.oaaeytoden ew- hl81111U1le cawu t50 llllroaluk 
'11 4 1ıaaımelerloe rapt'etleoetlerl .._ w w Yel birkaç devlet tarafmdaa ta- balkı temıH -. mlW r.a.. a.a-

•tlırmı/dMlir. mea. 18r e •1nca Yer DIDllllf buluamdıoı elde .etme1e tlld -._ 
~ 1 1938 T •rilı ı; Katim· HJıbat evr1tı mOlbltaal olarak Madde s• Sı hl v il rt oabtmaktadır. BOIU'eftekl ltaııu ktlme tıa ... cblmı 
.7fl l • tlıelerl ikmal edllmlt P••port, s b p rle • kt la k • 1 bıt aeflrlala mlUeUer oeıal7eU ko.a lllllfllara •flalllJlbr. Em~ 

aitıl ••••t~ıi lrıl• !efli 1' 111 
B • ikamet eden aamına lar için gidilecek meml kelin ae1lodea IOIU'a • Ha~ ,.u.t JapQAJa flaMll •taamadM. 

• Tdrlcl,•tle icadının mftllcii. hareket edeolerlo b 1amıaaıe· ba1at pahalılı ıaa re ayd• lmpantor•,. aq \eD'mU llü· ~.=ıs: :=-m-= n.u
,,..0,.18 ıa•ııtnı agnı11 ile· lertne rabtea cetlerl mektebe 1oz Uraıtaa iki 101 ı rara k dır kında roaen ~ ftklllrle • ltbldlll .. , • ...,_. u.r-.. 
tl6.ıı etnuıtlr. kıJJt Ti mOddell devam: mO kamblJO talepleri d"lrudan r&tıea # ...... ma ltt bumdaa •ILtellr. 

beJJla mahıllladekl Tart talebe cıotruıa t 1 m b l J 0 mW"&kab ....-tedlf. Çlllde Hllk ~,. *• 
lçtimaa davet 

1 

mQfetlltlltlııden, bunlaruı bu mercllt?lrıçe k~bul ve terYlç SOD ••••larda UNOJlnl latmt_ ~-... -~ JOI· 
ııınmadıklan 1erlerde Tllrt koa oluau. oJa Letoar•rı -\\hum ta bısır· tur. ŞlmdJ. Oftabta kurtaltlr ..,. 
ıolo luklanadan ve bwılana Bualana Hdet mı r f an ıa:-:: '"'1ud uoa d lr maltl blDla ..... ettlrllll.a aml 
dı bulunmadığı 1erlerde mek· içi• kambiyo moıuadeıl Jlae -ı-~ 

1 
~·~ı:r·e ~~~~ at~te l~j0 hl~:::-:.-:.:;... ırleıfr 

teb ldaresiabı •D bOJtık Amiri marakabe mercllerloçe ver l,r v:tt:anıa > J d t akd içi• Biz ıunu IJlce bD•ltfla kir 
tar rındao musaddak meldeb A - S~hb mık tlı ya la k R maıı Y r IDdeu lıatif de dOşmaa hlkOmedmd U.., d9Y Şehir KulObünden : 

S..llk •aal lolltua ~ Şubat 988 p ıar ıono saat ı 5 de 
!ll!Q.-1111a ~-,_..,. Unı •erllmlt Q datcıadaa meı nr •• k,_. ı.t lflerl rlca olunur. 

Mi 

y slkaSI ibraz e1lemelerl o.arttır, _..,ahıtlara 40vlı mQsaadesl ve edlleceti tahml o UDIDAktadlr Jettmlzl tahrip ve bl•'Dr'c a. 
~ekteb Yealll11 unellk _.t'f rllebllmetl tam tetekkOllQ bir Letoayaoıa, • ltalya krnlı H dltla tol baek ...,_ 

reJl tıbs l m 4detloe 1&•ll he1etl ıhbl7e tarafından ha ı Ba1>eşlıtu lmpa bru,, 11ım1U ta 8 
biz e e _·._..__ 

olm k Q ır• bil defa lçlo talıb blJD hariçte tedavlalne zaruret ltlmıtname l!lf Yerebllec k yeni de~~o::.:-.:-~. 
ve kabul olunur, oldulUU datr terll cek raporun bir sefir tı1ln etmesine lmkAa bl•r• ·~ ı su ••k•~••• 

sunlardall tahsil tola eld• kambiyo maratabe merclleıla b11lun111ıdJ1tııdaa. Mu110UnlDla Yu111J1 ....,....._. illa ,.. 
oekler• ıtdet munflanaa •u· lbrao edllm.ııe matenkkıfbr. Moaterı'ia ber h•Dal bir illa- ,... Ylllta ,.,., q kartullf 
bllll lkllci ••'ki bJltt •111111 -Dı, .. ••- ıt .- • bılr• l'rab '' &b• • ,. 

• 

• 
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mızn e 26 ıncı cıı 

marte l g t 12 d l rioe 
bulunacak memur ınur c at 

tm leri i'a.n olunur. 
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rta a ga r 

ONö 
usu i G. E. cam a balmiyle ayrı alma kobiiiyeti Yalnız l\ 

General Elektirik Radyolarında vardır tt 
g O iıfakireleri acantası ~ 

H MI ve KEMAL NALBANTLAR ~ 
~~ ~ ~~ '-{P~~\!XPJ3 

içi keçe i lastik çizme 1r•l ~~sı:;;~sısk~sa:.~'l&.3::sE&:i-;~ 
Eksiltmesi [:1 S il 

l•l (tJ 
De et D miryolla 1 10 cu İşletme Müdürlüğünden: ~~ t 1 

Mu' ammen dedeli ( 1_800) lira olan ( 200) çilt içi keçeli la~ti~ f•J an ar ~ 
çizme idare izdeki nümunesı ı:vsafına uygun ala.re k 22-2-93~ salı gurıu ,••) • ' & 
saat 15 de Erıurumda 1 o. cu I~letme binasında işletme Komısyonu tara- l•l az '~ 
fından açık ksiitme usulü ile ve Erzurumda teslim edilmek üzre mubayaa ~~; Dl 

edilecektir. . . . . .. 11~:] f!1 
Bu i e irmek isteyenlerin kanuni vesıkalanle ~nhkte ve yuzde i' +J imalathanesi ,;j 

7.5 nis e .. ·nde pey akçalarile komisyona murac~atlan ılan olunur. 1 . . A • l•l 
Ş t ı 1 k E rum da Işletme Komisyonundan • Şarbdal'1 ımalatlıanemız Uzunsok.Jk crıddesinde Şehir l•l 

ar fJ ame,er parasız O ara rzu D J t D ' Y.:.Ku 'ubü yanındaki Ycr.isokak içine nekledilmiştir. D1 
T rabzonda Devlet Otobüs durağından ve Haydarpaşa da ev e e- ı•l ~l 
miryollan satmalma Komisyonundan tedarik edilebilir. _ 2 - 4 ,{:] Her çeşit yeni paskül, kantar l~ 

Kira arttırma ilanı ıf!) _ Y a p ı l ı r . ~ı 
Vaki Mevkii Nevi Muhammen bedeli !l•lOlçüler kanununa ve nizamnamesine ltJ 

M ık ·· Ak b t tarla 350 (+J, · k··ı t · k · ezar camı) çaa a 
7 5 

ı[+Jt..er nevı pas u , er azı, an tar vesaır 
Medrese ,, " 1t.•Ialetleri tamir edilir. 

Vakıflar idaresinden ; lf:lT . . _qoptırmak istigenlerin imalôılıon•mi•• 
Yukard yazılı vakıf akeretlerinin kira müddetlerinin hitamına l•J emız iŞ mar c0~t t.tmeleri men/aatları iktiza 

k ı l.h l . 10 2 938 .. .. t W sındundır. 
n1ebni y niden arbrmağa çı arı mışt r. ~ esı . ·. - _gunM ksaal ~in (+J D~mir üzuine her nevi makine ve otomobil 
beşde V kıf ar idaresinde yapılacaktır. Isteklılenn temınat a çe erı e [+l tamir ve h ikon. kepenk imal olunur. 

Vak Har idaresıne gelme~ri...flan olunur. 3 - 3 l•lM t f Al' D • 1 k d !;;j 
atlık yapı ank~-;-artırması ,~l ~~~::v.:~.~::::,~::: er 

Meı•kii Cin~i No. Adet Sahibi evveli Lira ı..ıııı'ıwl.ıi~._._~1ıı111ııwo•1• .. lııl'lil .,.~...,.ıa::-iıl~llirıf..,. 

G dde üz inde altı adet Hanı 8 l H~mamı zade Jhçan 78 Ladin ağaci açık artırmaya çikarildı 
sıru PVleri ı baştc:n birincisi 
Cadde uzerinde diğer .. 5 ,, .. .. 300 Orman Başmühendisliğinden: 
e'lJlerden beş adedi T -- Maç"anın Homeriksa Dev!et ormanından rapora 

.. Tütün damı J Kdİafat 0 ~·111 Abdullah ı&ı müsteniden 277 metre 470 desimetre mikap Ladin ağacını1ı 
'!ol üz rinde Hane ~ beiıer mfire mikabi 290 kuruş /Jedelle ve 2490 sayıli lctı-

" Pavyon şeklinde hane l ,. .,. '' jO mm mucibince 15 gün müddetle açık artırmaya çılcarıl-
D ft rdarlıktan: . . . . . A mzştır . 
Ka ı k meyd mda geni yapıl cak hastane bmasz ıçın ıstımlak edilen arsad'! 2 - Satış gü11ü olan 1 şubat 938 Sali günü saat 14 

a k r a gazlı g pıların ankazı topdan veya ayrı ayrı 23-2-938 ta~ı· de Trabzon orman Başmühendis muavinlijinde loplanactılc 
Une t a f ed n ç rşamba gunii saat 14 d n 16 ya kadar _açık . arttar;ıa 5':'r~tıle CJ1tlırma komısyonur.ca yapılacaktr. 
m hal n t!c.c "ından taUp olcınlarm mezkur gunde kuı.unı temınatlarıle bırlıkde 3 - Şartname ve muka'CJalenam• projeleri Trabzon o"-
k c t.ları ı ô.n olunur. 7- 4 man Başmühendis muavinliğinden alınır, 

Pazarhkla gayrimenkul 
Vakfi Mahalle ve mevkii Cinsi 

B yram bey pazar knpıı toph ne sokağı dükkan 
Mağara mesçidi mağarai zir 11.rsa 
Çarşu çarşu t rziler dükkan 
Saraç zade dabakhane caddesi ,. 
Semerciler Yeni cami terzzlcr .. 
Konak fehim ağa uzurJsokak " 
i'ikenrJer paşa çarşu p:ış 1 hamamı 
Şirin hatun çarşu yeni cami 
Emin koca ağa çarşu semerciler 

.. .. 
H mza po:a çarşu semerciler , . 

VA l< IFLAR İDARESİNDEN : 

satlşı 
No. 

35- 4 
00 
29-27 
Jl-71 

205- 2 
29 81 

:ı1s-ıs 
27-76 

29L-22 
216 6 

M. bedelı 
2UU 
ij 

4UU 
5ıO 
8UO 
2JU 
2JU 
65u 
750 
700 

Yukarıda gaz.ılı g"gri menkullerin on günlük temdit nıüddeti sonunda da talip 
Çl mad1ğından artırr.nanın 5 2-938 tarihinden iti6artn bir ag i~inde pazarlrğa 
hı /lıldığı il An Q/ıuıur. 

4 - Muvakkat teminat güzde 7-5 kureşlur. Satış umu
midir . 

5 - htekliler orman idaresinde lop!anan lcamisgona 
müra .;aat etmeleri il cin o 'un ur. 4 - 4 

Boru parmakllk eksiltmesi 
Defterdarlıktan: 

Hü.kümet ~onoğı önünde yap,tırıalacak pq5 lira 93 J;q,.uş 
bedelı keş1/iı boru parmaklık 3 2-938 tarihinden itiht1ren 
onbeş~ gün miiddeıle açık ek>ilmey çılcarı/m,şt11. 

Eksiltme 18 2-938 günü saat 14 dt De/terdarlılcta top· 
lanc.ıcak komis1onda gopılacak.tır. Bu işe ait ef!ralc.i keşfi 
ge emlaki miliıge müdürlüğünde gifrülrlebilir. lstelclilerın 
ticaret odası flesikası ve bedeli keşfin gü:ıtle gedi buçula 

nisbetındelci muflaklcat teminatile yevmi mnlcurde kumisgona 
mur11caatiarı. 1 ...... f 


