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Atatürkün 
Hediyeleri 
Ankara 1 ( A. A. ) 

Hariciye vekilimiz bugün 
lran prensleri tarafından 
kabul edilecek, kendilerine 
Atatürkün hadiye/erini tak
dim edecektir. 

Kaputaj 
Vıldönümü 
Ulu Önderimiı:in 
memnuniyetleri 
Ankara 2 ( A. A. ) 
Kaputtıj hakkının Türk 

hayrağma ıeçti1i gunun 
yıldönümünde yurdun her 
tarafından vatandaşların ıa · 
mimi duygu ve yürekten se
vinçlerini bildiren birçok 
telgraflar alan Reisicumhur 
Atatürk bundan pBk müte
hassıs olmuşlar ve memnu
niyet ve teıekkürlerinin ib
lajına Anadolu ajansını 
memur etmişle.rdir. 

Kaputaj 
Bayramı 

Ankara 2 ( A. A. ) 
Kaputa; bayramı dün lstan
bulda başlıca limanlarımızda 
tezahuratla kutlanmıştırr. 

İngiltere 
Frank meselesi 
karşısında 
Ankara 2 ( A. A. } 

Londra borsasında F ron
sız /rankı üzerinde dört 
gündenberi yapılmakta olan 
muameleler dünden itibeı.ren 
yeniden başlamıştır. lngiliz 
maliye nazırı avam kamara
sında Frllnsanın lngiliz., 
Fransız vı Amerika arasın 
da akdedilmiş olan para 
anl..:şmasına sadık kaldığını 

bildirdijini söylemiştir. 

İspanyanın 
Kontrolu 

Ankara 1 ( A. A. J 
Portekiz hükumeti umumi 
kontrol vaziyeti tevaz.uh e
dinceye kadar ispanya Porte
kiz hududunda bulunan ln
gili:ı kontrol memurlarının 
diplomatik imtiyazlarını ge
ri almııtır. 

1 

Kalemin 
Ucundan 

Kazanç; akılla sermayeniA 
müşterek semeresidir. Yalnız 

kaldıkça ne akıl ve ne do ser
maye iş görebilir çok kere! 

• 
Kendini şurada, burada 

me. Küçük bir meziyetin 
onu da kaybedersin. 

* 

öv-
varıa 

Sana edikn fenalığı değil ya-
pılan iyiliği unutmamağa uğrat l 

• 
Yüzünden evel içini temizle. 

Ôıtilnlük kalp güzelliği, iyiliğin· 
dedir yüzde değil. 

• 
Saadet ~k 1açlı bir dalganın 

kumlara çizdiği iz kad11r ömür· 
sUz ve geçic'dir. Gelişinden ha 

• berdar bile olmayız çok kere 1 

Rusya -Japonya 
Şarktaki müsademeler vaziyeti 

vahimleştirdi .. Amerika ne diyor .. 
Ankara 2 ( A: A. ) - hakkında izahat almlş ve 
Tolc.godan bildirildiğine bu hadisenin vahim netice

göre Amur nehri üzerinde 
Japon ve Mançoko kuvvet· 
/erile Sovyet nehir gemileri 
arasında vukubulan ve bir 
Sovyet gemisinin batmasına 

/er doğurmaması temenni

sinde bulunmuştur. Japon 
hariciye ve bahriye neza· 

retleri namına söz sögleme

ğe selô.hiyettar kimseler Ja 

pon hükumetinin bu hadise-
ve diğerinin de hasara uğ

ramasına sebep hadise git 
tikçe daha vahim bir şekil nin mevzii bir şekle sokmak 
almaktadır. Diğer taraftan 
Moskovadaki Amerikan 

Elçisi Japon 

elçisini ziyaretle bu hadise 

ve nezaret ve intizar vazi · 
yetini muhafaza etmek ar

zusunda olduğullu sö,ulemiş· 

!erdir. 

İspanya iŞleri 
İngiltere yeni tedbirler ahyor ! 

Ankara 2 ( A. A. ) -
İspanya işlerinin ademi mü 
dahale komitesinin önümüz
deki toplantısında bütün Av
rupa devletlerinin ispanya 
harbi karşısında t•kip ede· 
cekleri hattiharelcetin tesbit 
edileceği söyleniyor. 

İngiliz ~azeteleri lngilte 
re .,e Frans11nın deniz kon· 
trolunu tetôilc etmekte ol· 
duklarını ve İspanyadaki 
muhasım tarafların muharip 

İstihsal 
maddelerimiz 
Ankara 1 ( A. A. ) -

Memlekette yetişen istihsal 
maddelerindın Türk ô'ğret

menlerinin .,ermekte olduk
ları güzde ikinin çeşitlerini 
ve toplama şekillerini tespit 
etmek (çin orta Anadolunun 
on vilayeti kazalarından 

gelen delegelerin iştirakile 
yirmi sekiz Haziranda top
lanan ger ürümü kongresi 
gerek Trakyada,gerek Afar 
mara ha'flzasında yapı lan 
kongrelerin tes,,it ettiği e 
sasları aynen kabul ederek 
bugün ç'liışmalarını bitir
miştir. 

Muhtelit 

Futbol takımının 

Seyahati 
Yapılan muhabere neticesinde 

bütün spor bölgelerinden muvafik 
cevaplar gelmiş ve yapılacak 

maçların günleri de tesbit edil· 
miştir. Mutıteiit takım 13 ağus

tosta seyabata çıkacaktır . 

16 ağuıutosta Giresonda 
18 " Orduda 
23 " Samsunda 
30 ,. Ankarada 

7 Eylillde lzmirde 
13 ., lstanbulda 

Samsun, Ankara, lzmir, latan. 
bulda ikişer ve diğer spor mın 
takalarında birer maç Aapılacak
tır. Muhtelit takımımız ekzersia
leri~e devam etmektedir. Bu ek 
zersislerele muvaffakiyetli olan 
ve ekzersislore devam eden spor
cular seyahate iştirak edecek-

lerdir. 

olarak tanınmasını kabul 
etmemekte bulunduklarını 

sö !J lemektedi r ler. 

Havas ajansı Londrada 
iyi malumat alan mahafil
den öğrendiğine gO're İngil

tere Valensiya hükumetine 
kontrol işinde çalışan ge
milere karşı yapılacak her 
türlü taarruzlara derhal 
şiddetli tedbirlerle mukabe
le edileceğini biJdirecektir. 

İtalya ile 
Yugoslavya 

Arasında .. 
Ankara l ( A. A. ) 

ltalga Yugosltıvga daimi 
iktisat komitesi dün Roma· 
da toplanmıştır, Yugoslavya 
parlementosu dün l:JaşvekiLi

mizle Hariciye vekilimizin 
Yugoslavyayı ziyaretleri 
esnasında yaptıkları beya
~attan dolayı Büyük millet 
meclisine parlementonun te
şekkürlerini bildirmeği ka
rarlaşt"mıştı r. Bu kararda 
Türk Yugoslav milletini 

· birbirine Ôllğlıgan sarsılmaz 
dostluk ehemmiyetle kayd~
dilmektedir. 

iktisat Vekili 
Ankarada 

Ankara l ( A. A. ) 
iktisat vekili refakatinde 
Sümerbank ve maden tetkik 
ve arama enistitüsü direktö
rü olduğu halde bugün An· 
karaya dönmüştür. 

CELAL AYBAR 
Ankarada Başvekalete bağlı 

istatistik umum müdürlüğü Cum
buriyetın, hatta birçok deri Av
rupa memleketleri için öı nek el· 
mak de~erini taşıyan bir mües· 
aesesidir. Bu müessesenin kurulu
şunda oldu~u kadar idaresinde 
de muvaffakiyeti ve liyakati gÖ· 
rülmüş ve sistemli çalışmaları, 

mesleki bilgi ve ibtisasile ltendi 
sini tanıtmış ve sevdirmiş bulunan 
umum müdür vekili dejerli hem
şerimiz Celal Aybar bu kere 
umum müdürlü~e tayin olunmuş· 
tur. Tebrik ederiz. 

Kültür işleri 

Kız sanat 
okulunda 
Yeni şubeler 
açılıyor .. 

Akşam kız sanat o~u. 
lu önümüzdeki ders yılın
dan itibaren şubelerini faz
la/aştırmak suretile mesaisi
ni genişletecektir. Bu oku
lun sekreterliğine yirmi lira 
aylıkla İstanbul Selçuk kız 
enstitüsü sekreteri Ferit 
Erim tayin edilmiştir. Oku 
/un bu ders yılından itiba
ren ev idaresi, yemek, ça
maşır, beyaz ve nakış işle 
ri şubeleri açılarak f aaliye
te ıeçecektir. 

Kızorta 
okulumuz 
Kız enstitüsü 
olacak .. 

Şehrimiz kızorta okulu
nun bir kız enstitüsü haline 
getirilmesi cereyanı gittik~ 
çe kuvvetlenmektedir. Bu 
fikir esas itibarile kültür 
bakanlığınca da muvaf ik 
görülmüştür. Bu sahadaki 
tetkikler neticelendikten son· 
ra Trabzon bir kız ensti
tüsifrıe de kavuşmuş olacak 
tır. 

Her iki okulun bu mü
tekamil şekilleri almaları 
yolunda öteden beri büyük 
alaka ve muzaharetlerini ib
zal buyuran Sayın Üçüncü 
Umumi Müfetti,imiz Tahsin 
Uzır ve kıymetli valimiz 
Sezai Uzay, halkın ve bü
tün kültür müntesiplerinin 
minnet v• şükranlarını ka
zanmışlardır. 

Fındık 
rekoltesi 

Düşünceler 

Örnek eserler 
KısA bir z1man önce Halk- peçete gibi çeşitlerden pek çok 

evirıde lİ\' diki~ yurdu ayrı ayrı var. Eunlar; hesııp işi Antep 
sergi açmı~lardı. Giiıel blr te. işi, Romen işi, Belçika işi denE>n 
sadUf eseri olarak Ataturke gö bir takım nakıslarla süslenmi~· 
rünmek bııhtiyarlığını da koza. lerdir. Hepsi de göz nuru dö· 
nan ve takdir gören sergiler killerek, uyanık ve becerikli 
üzerinde o zaman durm:ık im- eller tarafından ioce bir emek
küoını - günlerin ınllsadesiıliği le işlenmişlerdir. 
yüzUndtin - bulamamıştık. Çfllı~kan öğretmen ve ö~· 

uu defıl, Elçin Diki; Yurcıu renclleri kutlar, başarılarıma 
eserle:irıi ııynı binanın geniş devamını dileriz. 
salonuııda göstermeğe başlamış . Uur11da öncı>kl sergilerde 
tır. d ·ıbi - bilhassa Bayan Kadriye 

P<tzıırtesi gUnU öğleden nio sergisinde. gilıel ve takdire 
sonrd ve Sa)'ı ı Mektupcuınuzun değer eserler gördüğümUzli söy
elile açılan sergiyi lıen de gezdim. meyi de borç biliriz 
eserle üzerinde uzun uzun dur- Yazımızı bir temenni ile 
dum. bitirı>c"ğiz : Bu yurtlarda ço-

Temiz ve güzel geyinmerıin cuk bakımı, Ev id<ıresi i~leriue 
umumi hayattaki öoemiui anlat- de yer veı llemez mi ? 
maya IUzüm yoktur. Hoca Nas- Bu imkAn elde edilirse 
r~ddiuin kürk bik.ayesı, büyük yurtlar sosyal hııyetımızda daha 
bir hakikatın ifudesidir. bl1yClk yer alac ıkhırdır ... 

ilugtln ter2ilik yalnız diki~le H. Tuncay 
kalmayıp aheuk ve glizellik te 
lstiyen bir iş kolu haline gel· Aksayi şarkta 
miştir. ililtıassa kadınların geyi- m usademeler l 
mi dııha çok hassasiyet ve gör· 

i t A d C "ım Ankara 1 ( A. A. ) gll ı:; er. sra uy um, uya a6 

diyen bir insanı'l moda icapla· Amur nehri üzerinde Sov
ıaıu yerine getirmesi - ne bile- yet top çekeri ile Japon 
yim - ~art gibidir. ~Toda çok Mancoko hudud muhufizleri 
sari bir şeydir. Bir zaınaubr arasında şiddetli bir müsa
dUnyayı Prens dö G ıl modası deme olduğu ve bir f op çe
sarmı~h, şimdi galiba V cıllis 
mavisi salgı 1 var. Ne yazık ki kerin battığı, bir diğerinin 
bizde moda itidal ile takip edi- de ağır hasara uğradığı 
lemiyor, bir çok.lımmız bu bıt- Tokyodan bildirilmektedir. 
bigte ayıığımızı yorgaıııınızıt Fransız 
göre uzatmıyoruz. 1:3ır kısım 

ise görgüsüzlük ve bitgisizıık ayanın !a 
yüzClnden gülünç oluyor • . Ankara 1 ( A. A. ) 

Moda iyi .• Fakat zaruret Fransız ayan mteliside hü· 
hududunu aşmızan, ifrata kü~'- kametin mali işlerde istedi
mıyan, borcıı boğnııyan ıııuaa ği tam selahiyete ait kanu
iyi .. ZUbbeliği hiç bir zawı:ın nu kabul etmiştir. Hüku· 
benimsememeliyiz. 

mefçe muvakkaten kopatılElçin sanat yurdunun eser-
leı i bizde bu kauaatı uyandıra- mış olan Paris esham "' 
cıık şekilde degildir. H.,wen tahvilat borsası bugün açıl· 
hepsi gUzeHiği sad~Jikht ara- mıştır. 
mışlıtrdır. Evvelce Kız Saoı:ıt _N_:..o_t-la_r _______ _ 
Okulu sergisini görmüş olan· 
Jar bu st1deliği daha iyı takdir 
ederler. Sanat okulunuu sergisi 
şilplıesiz daha zengin idi, fakıst 
zengin i~i idi. O eserlerin daha 
mütevazı ve nisoeten ucuılarrnı 

--yapmak imkanı vardı şüphe~iz. 

lşte diki~ yurdu sergHeriode 
Fındık rekoltesini tesbit bu öroekleı i görduk •. 

Arıızozlar olsa mı iyi, olma
sa mı ? Fikir buya : Yangıa için
se olsa, sulama içinse olmasa daha 
iyi , . Arazoz günün belli olmıyan 
saatinde çıkacak. , su arıya

cak, bulacak , dolacık , dol
duracak, (bu arada binlerce insa
nın gönül bağladığı zavallı Tak· 
sim çeşmesi derbederi dahi nar
hına inecek!) nibayetünoihaye toz, 
toprak mahşerinden bir nümune olan 
Uzmsokak cıddesindeki marin ve 
abirinin imdatlarına yetişecek 1 •• 
Halbuki, arazoz olmasl', bütün bu 
cadde boyundaki mağ-aza ve dük
kan sahipleri birer süzgülü teneke 
ile bu işi (başarmış, kendilerinin 
olsun, gelip geçenlerin olsun, 
ismi işitilmiş ve işitilmemiş çeıit.ii 
mikropları hamil olan pis tozları 
yl'tmalarının az çok önüne geçil· 
miş olacak ve bundan baıka 
dahi .... , . Mabadı gelecek sayıda! 

için fındık mütehassısı Kô. 
zım Bulutay ve ticaret oda. 
sı reisi Ati/ Saruhan Ho
paya gidecekler •z.ıe Hopa
dan itibaren fındık sahasın
da tetkikat yapacaklardır. 

İtalyan 
Harp gemileri 

Ankara 1 ( A. A. ) 
Romadan bildirildiğine gö · 
re ltalyan harp gemileri de 
Jtalyan menf aatlarını koru
mak üzere lspanyol suların-
da kalmağa devam edecek
lerdir. 

Orman muhafaza 
bölüğü 

Orman muhafaza me. 
mıırları geni teıkilatta me
saha memurluğu vazifesini 
fJOpacaktır. Orman kaça~
cılığı işi askeriyeye vu!l 
miştir. Orman koruma ala 
.lJının Beşinci bölüğü yüz. 
başı Tevfik ·A1aç ıgın ku 
mandasında şehrimi~ gı!/. 
miştir. 

Uurada sırası gelmişken 

söyliyelim ve : ı. Kız S ınal Q. 

kulu varken, dikiş yurtlarına 

lüzum var ını dır ? " gibi mu
kadder bir soruya cevap vere
lim •. LUznm vardır . . Çüuka, 
Sanat okulunun kadrosu geniş 
değildir. Okulun bir enstitU 
haline geldiğini kabul etsek 
bile onun böyle kalabulık bir 
şehre yeteceğini iddia edemeyiz. 

Kanaatimizce enstitü yurt
lara kılavuzluk etmelidir. 

Yurtlar Kültur Uakıınlığın

dan alınım müsaade Ue aç'll-
mışlardır. Haftada (( 3 » gün ola- • 
rak c 9 • ay çalışırlar. Diğerleri- Mahut Oeğirmendere bermu-
n ·: bilmiyorum, Elçinin bir öğ· tat belediyeye kılıncını çekti ı 
retmeni vardır. Bu Bayan yur- Hacımehmette barkını patlattı, 
dun ayni zamanda korucusudur. kaç gündür münasebet muDkati 
Yurt, Dikiş - nakış, şapka ve olmuş, bu suretle ca11retinden 
çiçek üzerinde çalı~ıyor. 23 tal • başka kıymeti olmıyan mahut ve 
besinin çokluğu 15 · 16 yaş maruf Değirmendere kead~inl 
arasındaki .bızlar olmakla bera- hali harkte addetmiıtir. Eter ıca 
ber evli bıtrklı talebeleri de h ı..:ttcemmül gereken ted'>i lerin 
yok d •ği'.d r. alınan zamanı hulul eder de ame 

Ta'ebe ayda • 3" lira OC• le ve us'a Jaa mürekkrp beş, altı 
H k'ı•<ıl"ık kuvvetli birA müfre~enin retle yurdı:1 devam eder. er " .. 

yıl 11 3,, yoksul talebe :.1-nak sevked leLilmek imkanları muyes · 
mecburiyeti vardır. ser olursa mezkilr Değirmepdere 

dömikdr harkının inayeti halka mağ-lup Sergide manto, n b 1 
denilen mevsimlik rop, kadın ed.l'p inkıyattan gıyri çare u 
tçtakıını, etek, blUz, şaplu, çay mıytıc ığı kuvvetle tahm·n edıl 
takımı, gömlek. plj ıma, yastık, mektedid 

Veni ve son icat Canh filim Haftada/ardan beri ısrar f/e mf"ık/a ·~nlu;unuz hu sırrı nilıavet 6irkaF ıiin ıonro Yıldıı 6ohFtıindı ö;r1ntcekıiniı 



T ra zon askeri k şubesinden : 
1 H lrao 

JLAN 
Akça bat İcra memu luğuo 

u u ars ıın 
esi. 
GıJ im nkulün bulundu2n 

v i, ıruıhalleıi, kağı numı· 
r ı: 

bfnar M. Ta unun Mayıs 
. 2 T. ve 212 Ye Atu t 9 O 

. 7 aumar sın a mutı11et. 
Takdır olunan kıJmet 

1375 llra bia yQz ye m 
b llrad . 

Ar ı nlD y 1 caiı 
at : 

A çaa t 1 
7 

... 

Osram, Filtps, T ungsram 
ampul eksiltmesı 

Tenzi1atı satışlar 

Andelip Bonmarşası 
Her yerden çok daha ucuı: 

ve teminath mal satar 

/YEN/YOL/ 

JLAN 5 - Tayin e ilen za a da 
Trabzon lcra emurluğuo gayrimenkul üç det ba ı dık· 

dan: tan s n a en çok artıra ihale 
ık artırın ile aya edi ir. Ancık artırma bedeli 

vr lecek gayrimenkulün ne muhammen kı metin y z de 
olduğu : y tmiş b .,ini bulm z veya satı 

Trabzonun Tekke mahalle- i t yenin alacatıoa ruchani olan 
sinde kAln ve tapu kaydında diğ r al caklılar bulunup ta 

bedel bunların o ay im akul 
metaza olup halen k8hvehane ile temin edil iş 8 c ı rınm 
bulunan gayrlmenkulun 32 hiı mec u ur d fu 
sede 7 hl~sesi 40 biı111e itlbarıle en çok artır ıa ta 
15 blsıttai. kalmak zer artırma 

Ve tıkenderpaşa mahalle- nn dah t dit b ı ı 
tinde katn ve tapu kaydında 18-8-937 Çar mba gü U at, 

14 d y ı k tırm d 
hane olup halen ar a bulunu b~dell satış ıst y nln 8 c n 
gayrimenkulün keza 3'.! hissede rüchani olan dlğ r 'aeak ı ı 
7 hi sesi 40 hisse itibarile 14 o gayrimenkul ı t min edil niş 

l11PSi. alac ki n mecmuuad n f zl ya 
G yrimenkulün bulundua-u çıkmak artile, en çok artırana 

mevki, mahallesi sokagı ouma· ihale edilir. Böyle bir b del 
ra ı : elde edilmezse ihale yapılamaz 

ı ekke mahalleılndekl kıh- Ve satış talebi dQşer. 
vebı:ane tapuounteşrinienel 935 - 6 G yrimenkul kendisine 
t rlh ve 69 numaraeında ve ls· ihale olunan kimse derhnl veya 
ktınderpaşa mahalleılnde kain verilen mühlet içime p r yı 
usa teşrinievvel 9 5 tarih ve vermezse ihal kıraı fes o u-
70 numarasında kayıtlı narak kendisinden vvel en 

Taktir olunan kıymet : yüksek teklifte bulunan kim e 
Kıhvehaaınlıı tamamına arzetmiş olduğu bede e al ağa 

800 lirı ve arzının tamamına razı olursa ona, rası olm z v ya 
200 Ura kıymet takdir edilmiştir bulunmazsa hemen on b ş ün 

Artırmanın yapılacağı yer, müddetle ar1tı aya çıka ı ıp 
n , ıaat : en çok artır na ih le edilir. İki 

Trabzon icrıı dair sillde ihale arasmdaki fark ve geçen 
3 8 937 Salı gunO saat ı de günler ıçin "5 te b P olu 

a k f iz H dl r zararlar 
1 - İşbu gayrlmeokulün art- yrıca hükme hacet k. m ks zın 
ırma şartnamesi 3 7-937 tari· memuriyeti ize a ıcı n tatısil 

hinden itibaren 934 1363 NQ. ıle olunur. Ma de (133) 
Trabzon lcra d ırestnin mu İşbu t rlalar yukard gös-

yen num rasıoda herkesin terilen 3 8 37 tarihinde Trıb· 
ebilmesl için açıktır. tıanda on icra m murlufu Od sıoda 

y zılı olanlardan fazla malılınat i~bu ııa.n ve österilen artırma 
tty nl ı bu şartna şartnamesi dairesinde satılacatı 

v 9841~ 4 1 ou a- ilan ol~nur. 
r sile memurlyeUmtze mnraca- ı---.;:.._-J-'L-A~N----
t etmelidır. 
2 - Artırmaya ıştirılk için Hopa sulh hukuk malıke-

yu arda yazılı kıymetin '6 7,5 mesinden : 
nisb inde pey veya mıl ı bir Vifenın DeThent lcôyıin 
aokaaın teminat mektubu tev- elen olap Ramanganın nere-

dl edil tur (124> sınde oldugu b Ilı olmıyon 
3 ipotek s ibi ala klılarla To un ojlu Hamdi tarafına. 

diğer Iakad1rl rın ve ir ır k D 
hak ı sahiple i ln gayrime•kul rbent lc<igünden Haci 
oz ri d ki h larını hu u ile egüp oğlu Ah.met Rat p l•ra 
f iz ve a1raf d ir ol n iddi ı- /ından aleghınıza açılan ev 
l ı i bu llAD ta~lhlnd n iti i'e aT.azı halc.k ndaki t ksimi 
b ylrmı g o içi de evr kı davasında 6u efJ ve araz 

telerl e 1 t eaıu 1 ların tak i ı lcabil ol 
ze b'ld.lrme l d 

si ı isale 

Tütün nakliyat 
eksiltmesi 

f nhisarlGr Başmüdürlüğünden : 
Art'Vin, Ardan•ç. B0Tç/ct1. oe Murıul •nbarınd• mev

cat cıma 'n beı güz 11irmi i>sı bin lcilo gapr11/c tütanlerrin 
lcamgonla Hopa anbarlarına 1 Eylülde baılamalc oe 15 
.son JeıTinde bitirmelc üzre na/cligısi 28 Huiran 937 tari 
hinden iti6aTeıı yirmi ıün 111iitlutle açılc eltsiltmege /co. 
n•lmuştıır. Taliplerin 17 Temmuz 937 Cumartesi günü 
•at 13 tle fl.Btligüz girmi liTa t11minılt "!ııTJai/catile Art'Uin 
JnAIMrlaT Müdii1lü;a11' ve ıartnamegı 6arada görmek 
lstlgınl11in Tnı6zon Başmıülürliiiü g•pralc lütıin ıilbeıine 
,...,..,z,,,ı. 3 - 4 

Acele satJık hane 

2 Sagfa 

ViN 

Dü kA 
sab h 

mağazatann 
am açılıp 

kapa masa arı .. 
B 1 diy Riyasetinden : 
Du le n v ma aza arın mua yen s atlarda açılıp 

/cap11nması hakkında b zı tuc ar ve esnaf ttz~afından ga 
pılan mu a at l nazarı i ba a a ın l"tlfc BBlediye kanu
nunun 1 ın m ile 1 a ca maddes in 1 inci fı icrası 
macıbince h lkın sıhhi, medenı ve müşterek ihtiyaçları
nın t mini t sv 'y si için heT ltirlri teşehhusatı icraya se 
lahig t r ol 8 ed g nın bu gazel w medeni arzuyu 
g ıne getırmeaı tahıı balıpıdugandtın amf,l.mı iş hagafnın 

f z mine ve ış kanunantın ta/cip ettıği ana prensiplere 
ıstıhtaf eyledıği gayenin tah s liine yardım malc.sadile 

ha lcın giyip içm sin , yatap lca lcmasına "' taranıp tem 'z· 
lenmesine malı us o up hafta tatili kanu11unclan istif ad• 
ed n ztır•rı ıh igtı' m tll/.e r s tan De kullanan triüesse 
sa n gayrı dııu bilumum ticaret. sanat ve meslek e,.._ 
ba ının 4ı l'De ışe v h r tiirl- munase6atı t cctJriye ve 
ıktisaıligeye tesırı olmam k. uzre ılan tarıhinden itıbar~n 
şim ı ik Tı ş ı i sanı 937 gayesine kadar dulclciin va ma
azaların sobah arı uıat • 7 ,, alcşa ları saat • 18,30 ,, 

J. abrrrpt.i ır 
· na'llııfifdt!Sialin 6 n i Jılu• 

s na ıstinaden ittıhaz ol n n bu kararın Belediye t• 
6ihleri meyanına ithal olunduğu ılin olunur 

1-4 

A c e 1 e saflık arsa 
Ayafilboy mohaltesinde eski 

Bahçeli kahve kar ısında yol kena

rında bir a sa ac••-·satlıktır. 

Verliılm paraga mub6ıl 
Ayafilboy mahallesinde denize nazır üst ka 

ta Qç öda bir. sofa a)t katta birod bir mutbak, 
ta~ık ve bellsı ve bir bahçesi bulu'lan bir 
hane satılmaktadır. · 

Bel,Jiı• en aldıjım 31 12 93 
.tarih "e 60648 nama1dlı 
makbuzumu zayi -ettı;rmden 
/ıü1c,,.,:l olmadıjıin lldn q 

Almak görmek isteyenlerin Uzunsokakta 
mClcc!llit bay Ômere muracaat etmeleri. 4 4 

lerlm. 

Nı ıı Şahinbt11oila 


