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Başvekille 

Rüştü Aros 
Ankara 11 - Hsşvekil Ce· 

HU Bayar beraberinde Harlelye 
Vekili Rnşt!l Ar:Js olduğu hal· 
de b!] s!\bah ~ehrimiz"' gelmiş 
lerdlr. Başvekilimiz Hariciye 
Vekiltmiıle dlln Gölcllk tersn 
nesioi gezdikten sonra lzınite 
gelmişlerdir. Yeni yıı pı lü tıh ta 
olan Seluloz fabrikasının ia~a· 

ahaı ve ç11lışmssıaı güzden ge 
çirmlşlerdlr. 

ş, Kesebir 
İktisat vekili Edremit , 
Balıkesir ve İzmitte 

tetkikler yapıyor 
Ankara 13 - lklisst Ve

klli ve zlraaat Vf'klileti \ ·ekili 
Şııkir Kesebir dun Edreınilte 

zeytınyajı fabrikalarını ve zey
tin lstthsali üzerinde tetkikler 
de bulunduktan sonra. Balıke· 
&ire dönmllş ve partide tocear 
Ve çifçllerio lştirakile yapı:a n 

t•lplanhda vilflyetio zirai ve 0 · 

Roman yada. 
o İstifa eden 

içinde ye i e 
ye, .i bi 

e 
• 
1 

değ ·şiklik. . ~wıu;~=;~--*?11 es· nin yerin el~ Müfettişimizinl 
Almonyada 
birçok subay 
tevkif mi 

'' Halkımıza ~ 
il 1 nan !:ı ' Selô_m!arı. .. 1 :~~~~~ş (?Al A.) -

~ nan Sayın UçllncU Umumi 1 • • • ''1 f tı· . . 'f . . U i heyelıode yapılan değlşıkhkle-t Ş • ' ı·~ı fedavı ıçı.~ 1 a rıste bulu- ı Almaoyada yüksek kumanda 

ıı ·A1 MO e ışıınız ıınsiD zerden ri d h ,., k ' l · d dl " . . . n a a a~a6~ mev ı erın e · 
• • hemşerılerınıızden blrıne ge- •. "er d ğ. ,·kl.kl · t klb d ,,. 

K 1 şretl· d • "•, . . . ·· l5 • e ı~ı ı erın a e ece6ı 
fQ~ ne '- rne e 1e lyOr. • ~ l~~ bır ~.ektupta « Parı .. teyı~·;·• söylenmektedir. Almanya.da PO· 

'l ( A A ) L: k t. f a~.ıyelte~ım., Ba. kal,ım profe •. lonya hududu civanndaki şehir-AnKa.ıa · · "o nen rı ı e i slı a f'fm · · ıe ortodoks ki ;se patriki k r b ' 
~örl~~- ne. d~yece · ra zonua }t. leriade bir çok Alman subay-

MonsenJor Miron ~eni. kabine li t<>şk l e~·rrı ·ş 'ir, :eni ~obine e liberal parti ile muhte· [tJ sevg1ıı halkın~ sel tl m ~e ~J larınıa tevkif edildiği Varı;ıova-
/i/ sag cenah p?rlt/"'rl unsurlarından mıı e keplu v · z in 'e ycd.i d-ır.e eski Başvekil ;+4 hllrınel » denılmek suretıle I~ dan bildirilmektedir. 

bu lunmaktadır. Tı ta~esko _Başueki~ mu. vi i h-ı ic ·gc n zırı olm·ışf:ı. Kral neşrettiği bir ~ he1!1 kc:ıd~ sıhlıa.t ~e ::ıfiy~t- ~+i l Ç k •• • • 
bP-gannamede muhte rf seçıml ~r do agı'i!le gop lan pro "pogand 1an millelin hayat 'Oe \•ı lerıaden bıze lllÜJdeler venl- ~~l o m uhım bı r 
ruhunda k rrş1klık vt endi~e 'er hasıl etliğini ve bunun içi mesul adam;ardan mürekkep ~· ınekte, be~ . de b.alkımızıı t!f •• ı ... k 1 
bir hükümet teşkil ettiğini bildirmiştir. it!, ~ullıal>bS~tlennıU blldırmMel.kllet· ı··~ mu Q Ot • 

,.1 dır er. ayın mumı ı e · 
4 

I+' ti~ımize acil şifalar ve iyi ~ Hitlerle Avusturya 
t~ dön U~ler dileriz. +J 
·~~~ .. .. w-....-..:: ~~~~ başvekili 11 sa"_t 

• 

lngiliz nazırları arasıda ihtila·f : 
Eden mukarenette isticala muarız! 

NİZAMİ AT AKER görüştüler 
Geçen harta Erzııruma giden 

OçilncU U ınumi M!lfeltişlik 
BaşınUşaviri ve Morettiş veklli 
Bay Nizami Ataker dllo akşam 
~ehrimize avdet eylemişlerdir. 

konomik vaziyeti hakkında Ankara 7 2 ( A . A. ) - Da il ekispers gazetesi İngiliz kabir sinin ltalga 
verilen izahatı dio !emiş, notlar 
alınış ve bu sttbah lzınlre ha- ile mukarenet işlerine faaliyetle dev ım ettiğini ve fakat nazırlar arasında ihtilaf 

imaret 

Ankara 13 - .t~vusturya 
BaşvekUi ile Hitler arasındaki 
mUlılkat tam onblr saat devam 
etmiştir. Neşredilen resmi teb
liğe nazaran bu mUlıikatta lkl 
Haricıyo Nazırları da hazır bl!
luomuştur. Ve mıırnkııt resmi 
mahiyette olmuştur. lki tarafı 
al~k.adıır eden bütün meseleler 
göril~ülınUştür. 

reket etmiştir. çıktığını yazmaktadır. Edm istical gösterilmesine katigen mu.:ırız bulunmaktudır. 
~~---~~~..=:======~=-========='-'=- mezarlığı 

Medine dilencisi 
Başlıklı yazı münasebetile 

Bir mnddet evvel yukBrdski b"şlıkla gazeteruhde ne!;ircdil<'n 
blr yazı mtlnasebetlle Cumhuriyet rırnddPlumuruiliğinden aldı· 
ğımız h~zkereyi dercediyoruz Bahse mevzu olan yızınm mu· 
harrirl Ali Becil Buladın yioe gazetemizde, istenilen roktaların 

tavzlhi yapmalarını rici edeı iz. ~ı Uddei u ın unıiliğin tezkereleı irıi 
aynen dercediyoruz : 

1· 1 938 gün ve 2452 sayılı catlni vnzihan anlamak, bhınetice 
gazetaniıia birioci sayfıJ:slDd!i 

(Medine dilencisi ) başlıklı ve 
( Ali 8l cil Bulet) imzah bir 
Yazı göcülmll~tür. Y azıııın 
ilk kısıınlıırında Arabistan "e 
Hicazın zini, carafi vaziyetinden, 
bu kıtaoıo ekser mabıılleri çul 
Olup ziraata el verişli buluıııııa
dığıodao ve oı·a halkmıo ıkli 
saai refılba iremediklerinden 
bahsedildikten liOnrn suz lilaaı. 
dinlııiıı müeııslsi olan hazreti 
Peyiambere intikal etliriımi~. 
isJam taıibloe ve müsliıllısn 

diııioln es :s acıaa uymıyırn ve 
ile gibi mebez ve mesnetlere 
istinat ettlı'il<ıiii anlaşılıuı:ıyan 
1tıılıu yazılmış bununla d:ı ik· 
tlfa edllmiyerek ( dej 1mere) O· 

la.o millet diye •röplardısn 
bah~edilmekle beraber dl'j;ınere 
edilen bir miUet te babs~ wevzı.ı 
edilerek bu1Jd11n maksaaın ne 
Olduau izah edilmemişlirki: Yazı 
heyeti umumiyesiyle Uiın malı· 
auıu olmaktan uzak. ve ayni 
ıamanda vuzuhtan ı1ri ve muglılk. 
bululımuş ve edebi insicamı da 
llluhtevi görillmemiitlr. !~bu 
Vuzuntılll yazının ılri o!wasıdırkı; 
tllutıarciıi eo ku"vvetu beısi nauıı 
lltında yine ~azett:ıı \zıu ~ı Kli 
llunusan1 9J8 tarihlı ııushhsıncıa 
!kinci bir yazı yıszwaQ'ıt meebur 
etmiştir . .bu y4lzıda dıı mubıırrir 
ilmi tıkri ; ilimde usulden mt:ı· 
tot itibariyle ballı1etwiş gel'ek 

Medine dllenciııi gerek Eıı kuv. 
~etli besi y1ız1ldrım bıalbt: ~ıgı 

bu esas ve usullt:ıre gor" ) ö:i. 

lllllmış va blnaenaıeyn 11u1A.sıı 

llıoı açık bir ımrelte soyh:wt:.• 
lltlştir. 

Gazete sUtunlarına gcçeo 
i!n:ıi; abUlki ; eelebi ; sıyıu:ı ı 
Olan yazılardan h~r vaıısndıı~ın 

l&urade etmek, yazı muudere· 

tenevvür etmek lttbii 1 ir gııye~i 
olup lıunu matbuattan istemeğe 
her Zdınan hukkı vardır. 

G zett. cııer ve mubıırı iri erin 
milli hayat ıçiL d~ kl vazi.iderl 
ılmi Esaı:slara istin t etmiyen 
makale yoZCDhk ; tenkit hah.k.ı 

denilen yilkliek imtiyazı dılediği 
gibi kullenııııık ve muhitlerin· 
deki duygulura karşı Hlkııyt 

kulınnk oıınııyup halkı her nok
tada irşat ve dogru yola sevk
elınektırkı, bUlUa mevzuatı ka
uuniyeıniz bu esaslara riayeti 
tı.n;ir \e l'Urk u:suluoun g Lele· 
lerden beklt dığı de bu odan 
ıbaret buıunmaktsdır. 

Kalı:!ıki, bir makale yazı. 

lırkeo tısşka ınLletler aieJtıuıms 
dost millt t.eri rerıcldd edecek 
yıızıtarın yıtzı~manıası da ınu: 
harrirleı in dıkkat edeceklerı 
hususattandı •. 

Dio esaslarına· mtHeallik 
hususatın tetkık ve münakaşa-
~ ehline bırakitması ve her 
. ıaıa d ıı··· d 
mu lıarririo ibtlsJsi ı.ı tallı e 
yazı yazması memleket ve lllİl· 
let içıa her btıkın.dJD faıdeli 
olacağı derkclr olmakla berab~r 
din büriyeti aleyhinde yazı yaz 
manın mevzuati ct:z.1ıyelliııde 
bir suç te9kU etliği i ae nıu· 

tııır.rirleıin tıllruelerı gerektir. 
Nerce: Medine dııoncisi ve 

en kuvvetll besi makııleleri ile 
ınuharrır ne <!em .. k bteıniştiı', 
bu yazıl rla ku::ıti ve heaefı 

acnit·, d j ~llere ol n ınılıet de· 
mek ile nangi llillleti lstıhdaf 

etmı:,lir. 

Her iki makalenin matbuat 
kanunu muc!bi•1ce tavzih ve 
efKllrı uınumıyenin renvlr ettl
rılmeıslnde içtimai f>ılde görül 
düğUaqen gereginin yapdo:ıasıoa 
delaletlerini dilerim. 

Almanya - Avusturya 
Hitlerin davetile yapılack 
m ü 1 a k a t a büyük bir 

hemmiyet at edıyorlar ... 
Arık7ra T 2 ( A A. ) - Hetlerin dav.ti üzerine 

Atıuslurga b.ışvekili bu sabah otomobille Bertesgrad c git· 
mişti . iki devlet adamı arasında ilk de/a vaki olun bu 
mu iik ta büyük bir ehemmiyet at/edildiği Vzganadan 
bildir ·ımektedir. 

Romanya kabinesi 

İttifaklara sadık kalaca-k! 
Yahudi aleyhtarlığı siyasetinden 
vazgeçilecegrSanılmaktadır .. 

tmsret mezarlığındH artık 

herkes kabirlerini kaldırmış 
gibidir. Geri kalanlar da kaldı
rılmaktadır. l~iltiğimiıe göre 
artık dıtha 30D:ı kalanlar sahip. 
siz addeciilerek belediye tara
fındaıı hirkaç güne kadar yeni 
mezarlığa nakledilecek tir. 

Yangın 
Evvelki gece akşam saat 

un buçukta 1~ Limltet şirketi
nin Değirmenderedek.i fındık 
fabrikası kamilen yanmıştır. 
Fabrika ardiyelerinde bulunan 
biıılerce çuval fındık ve ınmr
dan lıiybir şey kurtarılamamı:

tır. Zararın ynzbia lira olduğu 

ve yanan mallarıa sigortalı bu. 
lundu~u sôyleowekt~dir. Fahri· 
ka Mehmet H zarın yeni satın 

aldığı bioa olup sigortnh da 
değilmiş. Yaogının sebeb.i tah· 
kik. edilmekted,ir. 

Esassız 
Bir haebr 

Ankara H - Bazı ecnebi 
matbuatında TUrikye - 1ran '8 

Irak arasıııda lstıtnbulda antı 
kominterni mücadele için bir 
müzakere ceryan etmekte ol
duğu hukk.ıııda bir haber ioti
şıu etmiştir. 

Bu h~belln aslı esastan ta· 
mamen llri olduğuou Anadolu. 
ajıınsı beyana mezundur. 

Habeşistonda 
isyanlarl 

Aokara 14 - .Habeşfstaom 

bazı mıntııkalaneda lsydnlar 
rıktığı ve Adisababadan kıtaat 
gönderildiği Adenden bildlril~ 
mektedir. 

Deniz yarışt 
Ankara t'."L < A A. ) - Yeni R0rnanya kıtbioer.i bir beyan. Ja ponyada 

onma neşrederek millı hlrlik kabinesini prograuum hulüseten Aııkara H - lngllterenln 
bildirnli~tır. 11u:...omet bu beyannamesinde harici siy. selle bile Uzakşark deniz. llssUnde Sin· 
istisna bütün milletler ve bl h srn koırşularile wifü tler cemi- A f gaburrta inşa ettiklerı büyük. 
yetlc in mevcut itt"fakiarı ve düstluklıırıoın çerçevesi içinde mu- Um lJ m 1 a : ~k Uç A~eri.kan harp gemiai-
nasebdlerloi inkişııf ettlnceğini bildirmektedir. nıa de lştıra.k.ıle törenle 11çıl6 

Londrada iyi malılrnı:ıt alan muhııfü yeni Romen bUkO- 3Qn QQQ J mı~tır. 
melinin yahudi aleyhtarı siyasetten vnz geçe'ctığini Umid ' ~, 0p0n 1 'farihte ilk deta olarak 
etmektedirler. · İngiltere Süveyişin şarkında 

= - ~cezadan kurtuldu zırblıluını doka çekebilecekttr-

İtalyada Romanya Anka~a ıı < A. A ) ..,,.. 
Jııpon ımparatoru umumi af 

Yahudi aleyhtarlığı 
Alevleniyor 1 

Ankara 11 - Hı.vı:ı.s ı j'losı 
ltalynda Yahudi elı:>ybtcırlık ha
bareketiuin i kiş .f etmekte ol
duğunu bildiı'nıektedir. 

Teşekkür 
I3iıytlk karde~im Abbas Ke· 

feliui ı S .ıın~ı..nJa Çetin bir ame· 
liyati mütca ip hakkın rahıne· 
ticıe kavuşarnsından mUtevellit 
derin ıztırubunıza uzuktan ve 
yakından lütren ışlırak buyuran 
muhterem aı.uabu ve dostJan· 
ınıza bür\·lu olduğumuz minnet 
ve şükraıı:ı muhterem gazete· 
nizie kıymttıi deltHelini rica 

Kab• • ilıla ederek y~~ elli bini siyasi 
1neS1 milcı im olmak Uz ere üçyUzbin 

Dahili işler hakkında .fapona vatandaşlık haklarını ta
mamile iade etmiştir. Bu gQn. 

milhirrı kararlar verdi .. den evvel Çlnde bulunan Japon 
Ankara 13 _ Ro k • askerlerine verilen cez~lardan 

manya 8 ff tll ·ı · 
binesi kralın riyasetinde top. 1 a e rı miştır. 
lanmış Ve yeni hir k'inUOU c• J 
esasi ile idari tei,iliilılllar içia 1 n - a po n 
yeni bir kanun proj '::.i lı'-zır. ! ' 900 hh 
}anmasına devlet v~ ruatıalıl - mura asın 
tdare~erie belediye meınurlım iştirakile ... 
siyası herhangi bir hıırekete ve Ankaı a 13 - Çine yardıın 
tez_ahüre iştirak etmeme~ine ve Japouyı .> <t bu) kot ı; tmok 
nnıversıteye verilen mutıtnri üzere dünya suıl1 birliği .tıı :-a. 
yetin kııldırılmasınn, mattıu--t fındıın te. lip edilen lıe) nelroi 
rejiminin de lüzumsuz ve;a Jel diln Lood.ada <'u dukuz 
zararlı neşriyat yaptırılmasrna memlekete wemup dok4z} fiz 

ederim. ve gazetelerin varidatının kon- muralılıasıa iştirakile yapıl· 
Zekeriya M. Kefeli trol ediln:ı.esine kara vermiştir.. mıştır. ,, 

.aouı ırouı ıçıu -yuprtzur-

Japon -Çin 
Londra konferansının 

Kararları! 
Ankara 14. - <;ine yardım 

etmek Uzere ve Japonyayı 

boykotaj yapmak için Londra
dll toplanan dl~nya konferansı 
mesaisini bitirmiş ı.. vo sulbü 
tehlikeye koyan Japon teca
vüzlerini takbih eder bir ka· 
rar suretlnı ittifakla lkabul 
etmiş ve bir takım kararlar 
almıştır. Bu kararlar arusınia 

Jabunyaya her l!lrlü kredi &-

çııuıasına nilıayet verilmesi Çi
ne kredi açılmasına nihayet 
verilmesi, Çine kredi açılması. 

na başhwınıtsı Japooyaya gide
c~k petrQla _aııbariO konmuı 

vudır, 

-- ---·- ----

• 
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rJ~~laıt<..-~ı..-~~d).dh ~ dh ah ah dh dhethethr:On t#h«)Jeth 
~ Dünyaca tanınmış ve şöhret kazanmış 

~ ektirik 
~ 
~ 
~ 

G. E. Edison labaratuvarının en son keş/ i 

~ 
TON MONöTO R 

Uzun ve Orta Dalgaları hususi G. E. cam lambalariyle ayrı alma kabiliyeti Yalnız 

~ 
Trabzon ve sı·nge 
havalisi resmi 

acentesi ' 

General Elektirik Radyolahnda vardır 

e İngton Makineleri acant8sı ~ 
HAMI ve KEMAL NALBANTLAR ~ 

~~~~'~:V~W ~ ~, ~ ~ ~ ~~ 'O'<'Ul'XJ!1"151,, 
Balkan Antantı 

konseyi 
Mesaisini tehir etti .. 

200 çift içi keçeli lastik çizme ı. p k .. 
1 Eksiltme$i [3 8 5 U 

Devlet Demiryolları 10 cu işletme Müdürlüğünden: .. K t Ankara 12 - Yeni Romın
ya Haticf;·e Nazumın seyahat 
edebllmeılni kolaylaştırmak 
için Bttlkaa Antantı konseyi 
mesaisini kışa bir müddet için 
tl'hlr etmiştir. Konıey 25 şu
bdta ALkanda toplanacaktır. 

Muharr men dedeli ( 1800 ) lira olan ( 200 ) çift içi keçeli lastik ı 
çizme idare~ izdeki nllmunesi evsafına uygun alarak 22-2-938 salı günü • an ar' 

Şiddetli Futına 

saat 15 de Erzurumda ıo. cu İşletme binasında işletme Komisyonu tara- '1~1Tera ., 
fın~an aç_ık eksiltme usulll ile ve Erzurumda teslim edilmek üzre mubayaa tı Z 
edılecektır. 1 ~ 

Ankara 12 - AtJaı Bahit· 
terinde şiddetli fırtına ve yeğ
ru urlar milyonlaıca colar tah· 
min edilen hasarata sebebiyet 
vermiştir. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanuni vesikalarile birlikte ve yüzde 
7.5 nisbetinde pey akçalarile komisyona muracaatlan ilin olunur. 

Şartnameler parasız olarak Erzurum da İşletme Komisyonundan, 
T rabzonda Devlet Otobüs durağından ve Haydarpaşa da Dev Jet De-

imalathanesi 
Şa,/ıc/alci imalatlaanımiz u.ansolcalc caJdt1dnle ~ 

: Kafli.bü yanıntl:ılci Yeniıokalc içine 1t.elcl•tlilmiıtlr. 

Zayi 
miryolları satınalma Komisyonundan tedarik edile~ilir. 3 - 4 ı Her çeşit yeni paskül, kantar 

Aıkerllktea almq oldutµm 
terhis vesikamı her DHılsa za· 
yl etlim. Y enf sini alaca,tuııcao 
.bOkmll yoktur. 

Sathk yapı ankozı artırması Yapılır. 
Mevkii 

Gadd11 üzerinde altı adet 
srra eTJlerin baştan birincisi 
Cadde üzuinde diğer 
evltrdtn btı adttli 

Cinsi No. Atlet Sahibi eweli 
~M 8 1 ~~~U·~~ 

,, .. .. ,. 

Lira 
78 

300 

Ôlçnler kanununa ve nizamnamesine 
her nevi paskOI, terazi, kantar vesair ölço 

Mosopllya KO. Cabrı <>AL 
Mehmet oğ. Raif Cabn 

Bir kol saati 
bulunmuş 

" !'ol üzerind11 
Tütün damı 
Hane 

1 
1 
1 

.. • h 25 
Kalafat oııu Abdullah 100 i

~Aletleri tamir edilir. 

Temiz 'ış gap1ı,ma1c ı.ııgenı.,ın ım.ı.ı11ıan1tmıs. 
m•r•caat etmeleri menfa.atları iktls• 
•ınıla1t.tl.,. ,, •• •• j0 .. Pavgon ıelclintle hant 

Defterdarlıktan: Demir ıb•rlne laer n•ol mail11e O• otomo6ll 

Bir kol saati bulunmuştur. 

Ka1beden aşeğadaki adrese 
muracaıt t1tsü:ı : 

Lise Fea kolunda llyas 

Kav k meydanında geni yapılacalc lıastane binası için istimlak edilen arıatla 
kain eTJ&a/ı gu/corıtla yazılı gopıların an/cazı topdon 'Otgtı ayrı agrı 23-2-938 tari
h.ine tesadüf etlen çtJ1şamba günü saat 14 d~n 16 ga lcadar açılc arttırma sııretile 
mahallen SG tı/ccajından talip olanların mtzfcfi.,. günde kanuni teminatlarile birli/ede 
lcomisgona muraccaatları ilan olı.ınar. 2-4 

to.mir ,,, IJ,,llton. l"pınlc imal olanar. 

Mustafa ve Ali Demir 1 kardeşi r 

Altın ticaretilfi! meşgul olanlara 
DEFTERDARLIKTAN: 

Türk. paraaı kıymetini lcoruma lıalclcındaki 12 nama 
ralı kqrarn••mege ele lcararn•menin hükümleri dairesintle 
altın ti ;areti 'IJe altın alış fJeriıi ile meşgul olan halci ki 
ve hükmi şti./ıısla rn mezl<ur lcararrıamenin dördüncü 
maddesi maciblncı tut111alc mecburiyetinde oldukları de/
terlerin numurıeleri lıazırla11mışlır. 

Altrn tice. eli gt1pmalc üzere Malige Vekalttince me
zun lc.ılmmış an Blln/calarla lcagarnca ee antikacılar 
gıhi 5onat t ret erbabının fle diıı;ilerin "~ hurda oega 
masnu alt n alım fit satımını ıt1natı mutade halinde icra 
d n hrılcıki v ya hülcmt şahısların azami bir hafi• içinde 
ıtlaremiz~ mü,.acaat ederek mezkur numanel.ri almaları 
"' de/terlerini 011a göre hazlflagarak ta•dilc •dilmek 
üzere DeJt•rdarlıjımıztı ibraz eylemeleri liiuıma ilan 
t1lanar. 

Pazarlıkla araba yaptırılacak 
Belediye riyasetinden : 
Tenzi/at hizmetinde çalrıtırılmalc üzre pazarlı/ela 

bir araba gaptırılaca;ından talip ol11nl11rın cama "'' ıall 
ıünleri •Miimtu mor11&otları ilin olımo' , 

Görele hükümet konağının Maaş cüzdanları değiştirilecek 
E k s i 1 t m e ş i Defterdarlıktan: 

G.. 1 M ] -d·· ]• d Sandığımızdan maaı almalcta •lan mütelce.it,egtam CM 
. _ ore. ~ .. a mu u~ Oğiln e~: . eramilin maaı ~üzdanlarını tle;itirınelc üute 23 2 938 
Gorele llukurnet lconaıının bedelı lr.eı/ıne nazaran 3~00 , ttırilıine kadar dairemize rnaracaatler ·l ı ., _ ~ 

l . /le k t .. 7 ~ ı. t o,8 t "h" J •• 6 ı ı ı an f1tlln•r.,. .;, 
ıra ı ısmınrn amırı ._,u,,a 7J' arı ınuen ıtı aren 1 
orıbeş gün müddetle açılc elc.siltmege çılcarilmıştır. ihale nşaat eksiltme t mdldl 
21 .Şubat 938 gür.ü saat 14 de Kaymalcamlılc makamında J I 
müttıekfcil komisyon marifetile gapılaca;ından isttkli- NH SARLAR BAŞMÜDÜRLÜÔÜNDEN: 
lerin yevmi mezlcurde ihale saatından eavel 261 lira 50 . P1Jlatane goprelc tütün 6elcımroi ile MüJürlalc. 6inarı 
lcaraı muvolclcat temir.at alc.çcılarını nıalsandığına gatırtrııı ını~a•ı laolc.lcın~ ~ J 9.J8 de gopıl11calc olan ilaale 111atJ. 
oe inıa fJe tamir işlerinde elı/igetleri bulantla;anu isbat tletı 11·2-9J8 ıanune uzatılmııtır. 
edecelc. vtsilcai hamil bulundukları halde elcsiUmeye ııti- Münalcaaa şartnamesinin 4 ıincıi matltlaini ıkraıı 
raldarı ae proje 011 şartnanıenin bedeli mulcahiLinde /caza oıa;ıdalc.i ıelciltle tleilıtirilmiıtl,. 
mal müdürlüjünden "' Giresun Na/ıa Müdürlüğünden lstelclilerln tlip'omalı M•laentliı "" Mimar olmalorı 
alabilecekleri ilan olunur. 1 - 4 veyalı•ıt bir Malıe11tllı veye /arıt mimarı inJG11tnı ltltamnuı 

M v • • kadar iı6aııntla 611l•nt/rıracalı1t• dair ara/a,.na tMll 
agaza ICOr Orltırma$1 edilmiş Noterli/etlen mdmtldet tea/JıiJt lctJotı "ega lftafca;. 

V ı ... t D · .. E - · d get hulanc/ulcları Ticaret _.,,,,J•n a/111,,.ıı ilctiarı nta. 
ı aye aımı ncumenın en : liıini 1öst11rlr vesilca "• aı "'i elli 61 il l L 1.l ı.ı 

Hı ıı ha b . 1.1 "h. . h il . . k le lr. . n ra ı~ • ' " na 
ususı mu_ se enın mu_ ıt~ın ma a e~ı yenı so " t .. ı gaptırdılclarına dair Na/{ Vıki/etinln ılaliget ""ilcaıını 

35 Ng lu maıazasının sabık ıcar hedelı olan jO tua ibraz ttfftel•riiarltır. 
üurintlen bir Hnelik lcirası 21 gün müc/<Utle arttırmoğ• Balcımetıi Mzzkar toriAJe ıaat 10 la. ınitlirlai 61ıuatı 
lconalmllflllt. ıaot 10 30 tla ilıale olanocalctır. 

M11va/c/cat temindı 375 lcaraıtur. 2-3 9.38 tarihine ç•- Kapalı zarfla lflvelil i/tJna gaıı1ı fart/•, tltıl ~'*"' 
tan çarıamba tüni saat 15 de ihalesi 11•pılt1colctır. /stelc· l/aale Mlt1tlarıntla11 lllru ••t "1Wliltfl lıad.r Kaliat., 
nı,,ın mrıv11Üat teminatlarilı encümene m•racaatlorı. lıooıım ,,,,..,n""1d """' •mı,,.. ,,, ...... 

ı - " ""'""'u"'· 


