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ilan satırı 5 kuruştur 

Uzunsok:ak ; 121 • 123 - 125 

16 lnCI yıl 

Şehi ler'n 1 
• 
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1,570,l 00 liraya satın alındı .. 
S.J ı 1 oku ıuculac:ının 

bayı::.ı'"1ır.ı kut'ular 

Başv~kıl Refik 
Saydamın 

teşekkürleri 

1 - Umumi bakım 
. İşte imar Plaoının t :ı1. mi ı 

den evvel, naz rı ltibııre a ına 
cak olan ve ilk çırpıd!l b şım. 
lacJk tıususat bunlardır. ~ım

di d~, şehirlerin tarzı leş kkUI 
ve inkişafını gözden g çir hır: 
ilk teş~kkUI eden beldeler, bel 
de ıekenesinio lıarlçden gele 
cek taıtrruzlcra karşı rnUdısf 1a-
1101 temin maksııdlle bir mev
kii ınUstnbkem hnliod y pı\
roış ldl. l"akat mtfu un gUnd n 
gcıae tezayodn zirantıı <'lveıi<;> i 
arazinlo elde edilmesi içıo, H k 
cıvarddkl ovaya yayılmıık ihti

yacını hissetmiş ve z ınnnln 
yine yukarıdJ arzedll n m k· 
sııdln, ilk ovanın etrafrnl'fa t >p 
lanılmıştır. Kuru ırn vostııd va 
ki olan muht lif i tilalar d ıla· 
yit.ile, bu bslk, dere beyıuln 

mQ t tıkem şstoısunft, bl e ı· 

leyh ilk növeye lltlc3ya m c 
bur kalmıştır. Bubal is'• dl rn 
beylerini son d rece kuvv t 
lendlrmfş ve l.ıalk P-Zi n ğ , 
esir olmağ~ b şl mıştır. uLun 
Uzerlne, herkes, kenarlerıoi 
ezen bu kahır kuvvetten kur
tulmak içiıı çabıılamağa bn~ ı

unş ve ylae şehlrd~n uzakl Ş· 

oıak zaruretinde lı.almıştır il H· 

kın yeni kurduğu uf dk be de
ler, muhtelit yoll rıo no t i 
telaklsınde teşekknl et ınrğe 
başlaoııştır. Bu şehirlerin b p
mde, umumiyetle aynı il ıır.d.ı 
kurulmuştur. Bu Planda gôl'ti 
len gaye, ttir bHne nazını yol

a ını r işleri 

•• un 

L 

ıı e 

/A ~vay ~~~1~~= :i~~~~~~=~j~ 1 
g şi ketı i' tin bilcümle t sis tı. malzeM raf mutoJbik kalmışlardır. 
şı d nb Şirket S"rmaıJesinin leMne 
z te(is edilmiş oları mühtelif 

taavün sandddorı m'!ı•cuda
tide mahf ııı tutulmuştur. 

Yarın tunel ve h'lva gazı 
şirketlninin '1lubaun.rı. mü-

mi on zakerele ine dev1m oluna

R / k 

t 
'd 

caktır. 

airesinde 
et görüştü 

•t f ö' ıti b.ıg in saat on birde Başvefai
.Srıud unla u ıun müddet görüşmüşlerdir. 

t hkikatı .sona erdi 
rarile Denizbanktan bazı eshas r 

aıifelerinden 
I 

Ç 1 k Ci r 1 1 d 1 •• 
hayet "Verilmiştir. 

Denizbank idari! meclisi 
reısi Zıga Taner, Dt>nizb,,nlt 

ıd re m clisi !k(sat Veka-
,efı azası C0 mal Ş1h n Gıra, 

Ural, D-nizbank umrım mü

Ankara 28 { A. A.} 
8 ... şu k l Dr. Re/ılc :lagdam 
B ş 1 kii ete t-ıyirılerinden 

do a9 her tora/tan almakta 
o'dukları tebrik telgrafı 

ve mektup!ara karşı teşek

/.... erı e bırlıkte samimi his

/,.,; ı ı iblağına Anadolu 
j n.sını memur buyurmuş 

lard . 

Türk - Fransız 

dostluğu 
J> riııl mUott>şir Le Temps. 

4· 1 t 9J9 tarihli nOsbnsıoda ve 
" l'tl · i. - Fr n:.ız dostl utu beır 
ş ye r ğ:.nl'e devdm etmelidir ,, 
lı tı;;lığı alt111dıı şunları ya:ııyor : 
" lu"Utere ile lrak ve t'ranu 
ile SJriye araiıada aktedlteo 
mu lı deler. belki de bic bir 
şeyi bJsit olmıyan bir m ·wle· 

kete ait mes~lelerio lıallioi ku. 
ln) a:ıtırwı;; olı..Cdklır, Ked'orse 
t!lrarand,,ın lıazırlaoııo yeni pro
janıu r raDSlZ parlu:.nenlOSUOC8 

Deniz.bank id e nı '4 

dür mua'Oini Tahir Kevkep. 
gine aynı bankadan inşaat 
şubesi müdürü Kasırn MP-sut 
ile umum k4tibi Sadurı Sav 
cının memari!Jet/erine resınen 
iktisat Vekaleti tarafından 
nihayet verilmiştir. 

larla şehri kurmaktır. 
değ rlendırıimesı ıaıımcıar ve Asırlar t"k , i 
p •rln ento, le tp ederse, bu PrO· . geç 1 ce, S ua.)' 

ıge v ka et s ~ ,/. --------- · a e muz'llınret etınelldir. makmeleşmlş ve. bu olar, hizza· 1 y ı rur' yine şehre gırmeğe mF c ur 

aı~ Mebusan 
eclisinde 

eRomanya 
zi istiyorlar! 

A)-

ı do yi 

n ek 

yalnız oradaki Bulgı.ır tkal
liyetlerinın hüklarının ta
nınmasını talep etmişlerdi,-. 

8.ışvekıl lvano/ söyledıği 
nutukta siyasi hak katlere 
ve m mlt,..ttın imkanlarına 

ugm yan emeller beslenme
mesinı fovsıyı tdmiştir. 

z 1 ar 
umumi ubl k ter

e çık rill ğı preuı:sip 

tı !I zda ıl udımı ııt-

r ş ıbcslile şumuıu var. 
l t 1 bfyenln ve medeni 
li rıi sevlyu;i güzel sa

) h, Cu DUrl)el hUktl· 
ı · bir k znoç vasıtası Ol•· 

u ll mecbu iydlad~ .. As yi:;;l 
gioı m h lıelertlen fJ,d3 bek· 

K. Keteli 

İktisat :SJ iyed karısıklıklar de· olmuştur Lt1kln köylünOrı, sırf 
vam eder rn l:'ransız basıoı bu temini maışet maksadile 1 rc.ı 
husuı:ıtı mUlub Z!!lar serdetmek- elti4i şehirler, bu ksdar nUfu u 

Vekôleti 
Avrupaya taleb!! 
gön~eriyor . 

le me~~ul bulunurken unutma
m k l hmLdır kl rcıı kiye, ma
ıa m olan t c sııam hnseblyle 
pıırhıuı •nlol rımız larafandııo 

verılecak kararları beklemekte
dir. 

Ankara 28 ( A. A. ) -
Aldığımız malumata göre 

TUrk . Ftaas.z mUaasebet
/k ti sat Vekaleti mü saba k" ıerl i!ı t~b liKe g çi rdl~I bir an. 
ile stçcceği otuz sanat oku- C:a Cu bu r~l 1 Al rUrk bir 
lu mezunu dericilik yünlü n ıtukd ı " Hut y, Türk - Frao
fle p'1muklu menıucat meslek sıı dostluğ rnun tecrUbe taşı olu

mekt •plerinde oku rna (:üzere c ktır ,, d mişti 4 l'enımuz 938 
Avrupaya gönderecektir. mu lıedesl meseleyi hııllelmlş 

M - b le • t 'h ı 75 5 9J9 ve h r l i memleket dostluğu. usa ,, a ım ı an .ırı .. 
. . nuo harpler ve ılıtllaller yaşa· 

tarıhınde A-ıkarad:ı. lstan- yan 0 buvvt'li, ber zamandan 
bulda, Bursa, lzmır, bölge dııh..t ı ıİmktlr bir ı:,urette leııı· 
sanat okullarında yapıla· bUr eyleml~tlr. 
caktır. Hııkıki du tlar bllyOk ka-

Vakfikebirde 
V krikebir Tonya nahiyesi 

ı Hoşerlı köyOnde beş sıoırıı bir 
ilkokul ioşıısıaa başleomıştır. 

Yine uyoı kazanın Yavuz, oda· 
cık ve Hesulln köylerinde birer 
ilkf)kul bln11sınıo yapılmasına 
başlaamıştır. 

'fonya ve Ş lpazıırı nobiye· 
!erinde biper kilrglr hükOmet 
konağı lnşasrna bnşlenmıştır. 

Halkevi sineması 
açılıyor 

Hallcevi karşısındaki sincmı 
binuının inşası bitmi•lir. 

Yarın akşam •inema binası 
nın açılmo törc-ni yapılacaktır, 

HalkPvİ sahnesinde 
Tohum piyesi 

Halkcvı tcms l kolu tarafın 
dan bir aydanberi provaları ya 
p·lan ve hıızırlanan ve Şair Ncc p 
Fazıl tarafınd41D yazılan Tohum 

piyesi yarın akş m H lkevinde gen9 

!er tarafından sahneye konacak· 
tır, 

yıplcır v fel ~ tler karşısnda 

belli l.)luıl r. Yrnl 'l'llrklyenlo 
blloloi At tU k'ıln ölUmU ile 
gl nç TUrk Cı.ım ıuriyetloln uğ-

radığı bUyUk acı ve kayıp k.ar
şısıodn Fransız mllletiain göı· . 
terdlği s mlmı l~ka ve teessUr 
TUrk rullleti tarafıodııo elr>ette 
tnkdlr ~dHmlştlr. Sözler, söyle· 
nlp geçer; tukdırler ebedi de
ğildir. 

Fakat, biz bir kere dost oı. 
duk mu, bu, ebcd dir. Ne olur
sa Olsua, Türk - Fr asız dost
luğu S:lrsılmıyacJktır. 

Patika yollar 
Şosaya ifrağ ediliyor 

Vakfıkebir kazasında köy
ler ra ında patika hnllnde bu. 
ıua u yollar şoseya ır ağ edll 
mek için lıucnmalı bir faaliyetle 
ç h~ı maktadır. Kaza kaymaka. 
mı Mu:,l fa Açıkyol, yol fııall. 
yetine !uz vermek içiu pizıet 

köy yolları inşaatını yakından 
ve maballladt tıklb etmektedir. 

iskana kll.fi gelmediğinde, iş 
için her gUu şehre inmek şar. 
tile, bu hallun nıilbiın bir kıs
mı, febrln etrafında, bh er pik 
gibi tUreyeo maballecik l ıre 
çekılmiş ve bu snretle, şehrin 
cı varında, yeni yeni iskAo s ı
beları inkişaf otmekt~dlrk 1, hıı
lbn bulunduğumuz A rrn şebir
cllik. vaziyeti bu merkezdedir. 
Bu mıntakıı.lur umumiyetle -Ci· 
te · jardın yani bahçeli şehir
lerdir. 

Ô:d)'et tabiidirk.i, bir koç 
üsır evvelki itıtlyac ta göre ln
şıt ve teıls edilmiş olan bir 
çok şehirler bukadar k11lub.ılık 

bir nUfuau istiap e~e niyece
tiodeo şehirlerin müsait clhet
lerlııde türeye.:. bu malı ileler 
olr müddet duba büyllmekte 
devam edecektir. .Fakül Omit 
oluourkl gUoUn blriDdP, ş lıir

lerdeki tıırzl inş değiştir leıek 
binalar daba yUksek )apılır, cı 
vara yayılan nUfusda sı lıı bir 
bale koouloııı ı zaruri oltıa şeh
re rüc'ııle mecbur kalır. 

Tarihle muhtelit devit le 
rinde, belde dediğimiz teşek kn. 
lün geçirdlel tal.ıli sarahulı bu 
suretle muhtasuraa n zarı mu 
tall\odaa geçlrdikden sonra şu 
mevzua gireceğiz : 

Eğitmen kursu 
Beşikeüzü~de açılıyor 

Bundan ö ıce' i s .. )ı.nı.tdu 
Aksuda a~ılncağını y zd ğımız 
Eğitmen kursu Valiniz ve KUl· 
tnr Direktôrmnı tarafından ya
pılan tetkikler sonunda f ıf t 
men kursu binasının BeşıkdUzll 
nahiyesinde bnzırlanarak. Nisan 
171 başındı faaliyete geçeceQ'i 
baber alınmıştır. 

nın, b 
göre p 
d ımekt 

lmı 
k t edl c 
belde ı 

al vu ş h. ıo c v r ı 

oaka.l v z y t rı ı 

t sbıt g.cyfı etldu. El r nıınta

k.:ı l fıh: edilip b r bl lerıla 
ol o mllu sebet rı ve i tıb t
lnrı, n ı:ı rn t biı v zil tine 
t [J o ı h c ı laı l n ınra 

şebrın h h; i':e ol ın ınun kaıe 
v z'ıyetf et d edıııp eu mu\ rık 

b r tarzı h ıl lahaı rısı rın tıne 

lı ... ırı cı ı r 
gUzeı 0 1llr. Kı le el 11 
belde ı:.O~k ı ı ı ı 

r 

ho:;; blr v ıt g çır ıo n te-
miui muk adi e ll ~tl ik ınııJtl· 
k l mnıa ş blru b' o levı.ıl 
ı zım d ğı bibi :;; nrı.ı etra
fı dl bır lur )olu \ t:IS ll de 
ye~ıl kurdel43 vuc ıd ~etlrılıne

sl a~nı z m nda tı v t ıruz. 
laıııa k r:;;ı 1 m y ngınlım 
tahdıt cd c 1 k bır hudut vıızıfe· 
sini gor c ğl den bu husus tın 
p\aııdn hiç lıır suretle ınmııl 

edi ıne c i l ıı ndır. ~ ~ria 
mn,.t ki) ı t v su mı t asında 

Is evlerı11 b bvı:ıler ıı;inde ku
rdm ı h r haldu sıblıJt bakı· 

mınd ın ç )it iyi ol n bır cilı ltır. 

Spor Eıcıb lurı t biııtile, şeh· 

ric k n rl rıJd ı \ ctnıfı ye· 
şi lik erle I!luhııt olarak tesis 
cdilec ktlr. 

Fttbrlka ve e 

tır. bil:ı s , r zı ın vnzı, t ue 
nazrnıu lağım t lılıy i t mi· 
nln tetkik ve ksbilı ~ k ıu n. 
hlmdlr. 

- Sonu var -



lft 
oc 
i 
c 

r 
. 

Si 

K 
2 

Arkadaşlar 
•• u Kö ' • 

ur bayramımz mubare 

939 S auf a 2 
........ ----~~--~~- -

at aa v 
eva ıar rna 

' Devlet demir yolla ı O cu . şl 
vlüdürl ·· ğ ·· nd n : 

1 idaremize ait mü!ğa Matbaanı11. 1820 l"r 
k1r1metli mutbaa mak ir.a 1arı v e e1°vafı 2V-l 

den itibaren on beş gün müddet le açık ~rtı 

1 

muştıır. 
ihalesi 6-2-9J9 Pazart,.ı;i giinü s.ıa t 15 dt! E zu ı m 

Gölbaşı semlınde l O r. cu İş etme binrısı J m ş /,.kıl 
komisgonda g r;p lacakfrr. Muvakkat t emin t mıkt rı 

Kurban bayramı demek, biliyorsunuz ki, ha- ' larını başlarına alarak ) rdun n oytu köşesine J ( 1!6·5~ ) yüz otuz altı i;, a elli kuruştur. / ' ı·ı ,. bu 

vacılığa y~rdım günü, Kızıla va ve Jrimsesiz yav- en aklı ermez adamına kadar hava tehlikesini ma.~zn~/~rı her gün için JOnc" işletme mağ za a barındJ 
ı ,.. ) gorebılırler~ 

rulanmıza yardım günü demektir. Her seneki anlamaları lazımd r. Taliplerı·n m " ,J k ' b uaygen gunuc omisgona m iracaatları 
gı i, ya canlı kurbanınızı, ya kurbanınızın deric. Bu sözler kulağımızd küpe oln1alıdır. Hiç ilan olunur. 3 _ 4 

sini hava kurumuna vermek hizmetinden bu olmazsa bayramlarımı7da, za~ yapacağımız 
bayramda kaçınn1 yacağınıza emniyetimiz var- bir masrafla, b ir nıemlel et v z'f sini aradan Dükkan icar artırması 
dır. Bu hizmetin nekadar değerli olduğunu size çıkarmalıyız. Canlı kurhn ları ız kt.; ip etini fı- BELEDİYE ENCÜMENİNDEN : 
tekrar anlatmağa ihtiyaç olmasa gerektir. Göz- karaya d"ğıtmakla üç cemiyete bn5ışlamak ara- H ul h:nası dah ilmdn/c.i 13 nur. ral D k J 

lerinizle ğörüy r, kulaklarınızla işitiyorsunuz ki, I sındaki fz rkı iyic dt ı ·y ·z. 1 ği 65 
lira muhammf!n hedef üzeri l-f 

s n i· 
ıpticla· 

sına kadar olan icarı 17 giin m•ı d 
Türk havacı lığı hergün biraz kuvvetknmekte- ·1 ürk r-:lava Kuru ca: l urban- ç ka d '" 1şlır . Artırma 3 Şubat 9:;9 c fil 

dir. Uçmasını öğrenen gençlerimizin sayısı yıl- ların ve derilerin par l vy arel riıniz S" t ı ı i' iı: ~ edilecrğinden taliplerin t 

~m fjfl 
gunıı 

k. • 

d 1 t kt d J k d 1 
to makbuz larıle agnr gün t.ıe saattıı encu rı r c t 

an Y1 a ar ma a ır. ve havacılarımız çoğ ca t r ı c en çok !arı ilan olu ıur . · 4 4 
Milletin yardımı on üç yıldanberi nasıl hızını yardıma muhtaç olan' .. ın i ıd ı ıı'1a koŞulacak- · ~K - 1- - f . --~ 

kaybetmedi ise, bundan sonra da hep ayni a- tır. Sizin, köyünuzde k ırbaı ınızı dağ tacağınız apo 1 zor usuhle pazar m halli 
teşle devam etmelidir, çünkü havacılık, bütün insanlardan daha çok yardım muhtaç l imse yoıe ÇC ı.lS I eksiltmesi 
dünyayı düşündüren bir mesele olmuştur. Tay- muôur? Buı1u s z bilme sin"z. B ı 1tı a "ak mem
yaresi ve tayyarecisi bol olan millet, havacılığı leketin her tarafı ıda şuh J ri ol n h· }Jr cemi
zayıf olan millf ti karşıaında tiı tir titriyor. Ha- yetleri bil rler. Bir y r r ı t ı d n vi, barkı 
vacılıkta g"eri kalmamak için bütün dünya ge- yıkılan, kimsesiz kalan ins nlar cağı sıcağına 
ceyi gündüze katarak çalışıyor. yapılacak bir yardlln baş' a<l r, l u ü l kurban-

Reisicumhurumuz büyük İsnıel İnönü. üç yıl larımızı isted iğimize da(ptıv rmek başkadır. A-
evve1, tayyare kurultayında demiştir ki: rada çok fark vardır. l-lavacı ığımız için birşey-

( Bugün de, yarın da, yalnız vergilerle tay- ler yapmayı da istersiniz; fakat belki elinize bir 
yare işine çare bulamayız. Gücü yetenler, hava fırsat geçmez. İşte en uygun zaman gelmiştir. 
tehlikesini a11lıyarak, kendilerinden yardıma ko- Yurda ve n1i:lete hızmet fır sat.nı kaçırmayınız 

şarlarsa bu iş yürür. Bütün vatandaşların aKıl- köylü arkadaşlar 

n 

Sürmene Belediye riyase · d 
S ürm enenin Humur gtin çıır ş sın da ( 37 {/ a ( ., 1 J 

kurıış btdeli keşifli pazar m halli ç iı , 16 ! 3) tarı 
h inden itibaren ( 20) gün miıdJet e ve k p1 ı ı..ı f usu 
file eksıtlmege çıkrırdmışi ı r. 

lha!e 6 2-939 pozattesi gunü saüt .'4 de b ıeJig erı· 
cümeninde yapılacaktır. 

Talip ler { 279) lira ( 85) kuruş t !71 at p 
nafıa müdürlüğünden alacaklar eh/"uet v ~ k 1 e bit' 
likte belediye encıimenine mürı eaat ey[ ıe. c v za J
laı ını encümen teşelckülünden iki s ıat e o ı ve miş ol· 
ma/arı lazımdır. Yoldaki posta vcikmeleri d nazarı ui· 
bara alınmaz. 

Şartname. mukavelename proje ve ·•şif vrnktf11 

görmek isteyenlerin belediye kitabetine m:ıracaatt .rı ;lafl 

I 

r 
I 

.f I 

Gayri menkul satış artırması olunur. =--= 4 _ 4 ./ rı 
--- 1) (/ 

Kapalı zarfla kundura eksil esi. Kıvmetl 
Mutıammeaesl 

Mahallesi s Jkt:ıjtl Ciost M . N 

53 

Metre Mu. Kııpı No Liril 
._,_.-ı 

Yeni C:umal Z. Yeni cuma maa havlu ha 
rap hane 

Sothn Kımıhasan Arsa 
Argaly Köy O Hane 

Defterdarlıktan : 

71 80 
90 Hanenin beş 

hissede dört 
hisse i 

45 

25 

60 M 

70 
50 

Yukardu cins ve evsnrı ve şartoamı>lerine tllşlk evrnkıoıta hudut ve saireleri yeıılı gay 
rhnenkuller b edelle ri p ~şin Menmek şartlle 29 . ı . 939 tcırlhinden itibar<.!n on beş güa mUddetl ... 
ve açık artırma sııret'le s tlığa çıkarılmıştır; Tı:ılip olaoların yllzdP. yedi buçuk teminat akç l rl'e 
birlikte 18 · 2 939 trır l ıine musadtr. p z>trtesi gUnU saat 14 de defterdarlıkta toplanecJk komts-
yonıı mllrac!tatları. 1. - 4 

~------------=-~------~--------------~~~~=-----------------~ 

Osm Sezmen Müess • 
rı n 1 1 1 

amı 

Modern Terzilik 

Yeni sanatkar - en y ni desenler .. 
Kışlık bütiin çeşitlerimiz gelmiı. modtrn ttrziliği temin ve sa.ı;ın müşteri/e, imiıin 

ztvkı selimlerini tatmin için ticrırethanemize lstanbuldan yeni sanatkar celbeclilmiştir. 
Ucuz t1e güzel giyinmek için lüt/tn teşrif ediniz, Brzyan ve Baylnra mahsus 

şık fit! kibar kumaşların tn geni desenlerini lütfen görüniiz. 

Hazırelbis 'ti • • . Bayan/ara. mantolar, ispor mantolar. pıırdt>!>Ü n U" 

çeşı erımız. şamba çocuk mantoları. gağmurlulcforı ve ku71oş'arı 

Baylara pardesiiler, palto ve kostümler, gağmarluklar, Çocuklar ;çin 
elbise, yağmurluk,• p:ılto, pardesü ve · kumaşlar. 

• l"k En son moda Treşkot pardesülerimiz sayın müşterilerimiz.e 
evsı m 1 ucuz /iatlarla temin edilmiştir. lütfen görünüz, tecrübe ediniz 

Kunduracılar caddesi - NO 23. 25 

Vila~ et Daimi 
Et clımeninden : 
i fa usf muüasebeye ait 

Gıimruk Öııundeki iskelede 
(200) liralık t , mirat pazar. 
lıkl yapllfıl caktır. 8-2 939 
tarihine çala11 ç .nşambaga 

.ıkadar temdıt edtlmişii •. / ,. 
tekli erin o'gün enclimr: c 
mürr..ca tlurı. 

• 1 

u 

Va an aş 

ı ı ay 

y ~ ol ayı 
tmıyahm 

Erzurum As. Sat. Al. Kom. Bşk. 1 g ndan : 
( 7,000 ) yedi bin çift kundura k p z f 

siltmeğe konulmuştur. Tahmini bcd li ( .:J 4,ıJ ) 0 a ' 11 

dörtgüz elli lira, ilk tc 'min atı ( 2283 ) ık b ı illiJS 
seksen üç lira ( 75) yetmişbeş kuruştur . 

Eksiltmesi 11 - Şubat 939 Cumart si g ı 5 

Erzurumda askeri S'3tın alma Komsigonund p 
tır · Teklif mektupları belli s~attan bir s.ı t t: 1 une 
kadar kor:zisgon Başkanlığına verilmiş v ya posld 
Şartnamesı lıergürı komsiyonda görulebilir , 3 - 4 
~~---~ _,.,,/ 

Kapalı za~f~uiii -;az 0 

eksiltmesi 
T ~ansit İşletme Müdürlüğünden : 

! ronsit D ep osunun ilıtigacı ıçin a ın ca ( /UO) tofl 
mazot şartnamesine tevfıkan kapalı z arf usu ; e eksilt' 
meğe konulmuştur. 

.. ! - İhale // .2 939 tarılıine rastlayan curr. t si gıı· 
nu ~a~t 10 ~'J Transit iş lelmt! M:idü.düğii b.n.ı,znJJ nııJ' 
ieş~1eku kornısganda yapılacaktır. 

2 - Taliplerin (675) liralık m'.lvakk t temi at a 249~ 
sagı~ı k~n~n~n tayın ettiji vesikaları 'l1e kap ııı t (J1• 

teklıf~erını. ıhale ıünii saat 9 za k:ıdar kornısgon 0°1. 
kan.ı6ına tevdi etmiş bulunmaları lazımdır. Fazl-ı it~ 
hat şartnamıde yazılıdır. 

3 - Şartname Trabzonda Transit işletm,.sc"rıdon A1
' 

k - .. ı~· 
ara ve Haydarp Ş'J.da mıhallı utın almı kom isgofl 

rmdan ~~delsiz tedarik edilebilir. ı 7 
İkbal mücellit 

1 

En zarif ciltler yeni İkbal mücelıit evinde 
bilumum ciltleri en ucuz bir fiyatla yap.lır. 

Uzunsokak B. Lütfi Hum i r:;ıı ·ırıd1 
N9. 36 Mustafa İncekara 


