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AF KANUNU 1 
Başvekil lstanbulda 
/ıtanhl 31 ( A A. ) -
B•ıwlcil Cıltll B•ı•r 

6uraga 6•lmiıtlr. · 

Okurlanmız ı 
Ne diyor 

Cumhuriyetin 15 inci yıl dönürnü münasebetile 

Haklannda karar verilen yüz ellilik
lerle istiklal mahkemelerinde mah

kum olanlar af oluyorlar. 
Alalcera 31 ( A. A ) - C•nJuırlgıtln •1' 6ıılnci gıl dö4ıimıl manası6ıtigl• 

1ii%ıllllikı.rl11 hmlclar111ıl&1 laıgıti mehııı4•c• /cerar a•rllntlf el.nlarl• lıtilc141 mclaiıme
tMıiıuh 11Jt1Üd1J1 ıtlilmiı ola11larıa •ff•tlil.,l•rln• eil i:m•11 l•gılı.ııa Kamataı• "' 
ril111iı 6ulun1Jta4l•tlır. Kana" 111ecl/sin tetill••• <İ"'1• 4a6ql etlllıoJı •• d1rlı•l tatllllc 
111ı•kll•• ılrıedtlr. 

Beynelmilel hava 
kurumu başkanı 
ADkaradan ayrıldı 

Ankara 31 ( A .4. ) -
Üç giintlı11herl ıılarimizdı 

6alıınmalcta olan hıgnelmil•l 
laaH lcaramu 6oıke11ı prens 
Bı6elco 6• sa6ala huııısf 
lagg•rısilı lstcn6rıl• ltar•lc 
etmiıiir. 

Türk kuşu 
gençlerini takdir 

An/cerc 29 ( A. A. ) -
ilci ııindın6eri Anlc•r•a 

Vah mahallesinin 
Belediyemizden 
dilekleri 
Yıb mıballeıl c e. P. Ocak 

munbb111 Temel Eli 1 lmu• 
ılle aidatımız bir dJl•koede ••· 
hıllelerlDlo rose oarpaa •• 
maballe balkuua athtıle .,._ 
badaa Jlglll buluaın bıa lbtl· 
Jıqlar 11ralaaarat aa1111 Ş.r'9aJ&a 
lalmmet1erl rica edilmektedir. 

At•llJI cleroetttttats ba 
dll1klert11 Gale...,.,... llPh• 
•il JOktur: 

Büyük Millet Meclisinde 
Mülhak bütçe ve kadro müzakereleri •• 

· balUIUllfflcl• olt1n hgıl1111lıl 
,..,, J ,.,., • .,011• .,,.,., 

•Yali mıhallestnl ııatıllar 
edeli ban huıuut hatbllda 
muhterem gautuhla bir kate
llacle lteledlremlsln oahfba q 
tok tırmeUI nW Cemal Tv
tu n •an ~atlat celp •71• ••lal paar llDI J•Pbll•ı 
ka,Dk bir toplıaabda tuulq
tamk IOJl•kl: 

A./car• 30 ( A. A. ) - Biigill millet meclisinin 6.ıaMıJ ı.,,lantıstnü. •ula 
ttU/ tMlrıluı 1111 •üllaalc 6ilt,.lırl oı 6aı tl~lıılırln tıılciltft bılto •nntJ. ılallıllc
liil•r gtıpılmesı• eli '4111111 Ugıluılerını ınıis•lcw• ve /ca6ııl •tlfllıtir. 

Hatayda yine işkence yapıhyor. 
Adar• 31 ( A. A. ) - l•rl ashcilu tara/ıntle11 t/ö. 
T•ri /wıllcı11a luırıı ••'-· fül,,.,ılermr. Buna üerlu 

c1ı. w•/111'-' ıenlll.n lırl- lcitlı laallna lco111oloılaanıı• 
Alı ltarılıdl 6-ıl••ııtır. Dti11 ıılın laal/c Taıldge la41dltnı
R.,luuıl••• Tıirlt llsteılnı tini11in müdalıalısinl iatımiı 
r•ı wrmık ldıgen Eti Tü·/c. leulir. Reglıanigı civar lcög 

1111• •rap elcınları tlroanı d,,...,..,. 
11fSı ,alertlı Jc.tlınlarct/.a 

tn••le1 v•luıbulmalctadır, 
Dün Rıglıanlgıu 6.ı Türlı 
gara lanmıştır. 

Çin· Japon savaşı •. 
Çinliler üç koldan taarruza geçti, 

şiddetli muharebeler oluyor .. 
Ht11th• 30 ( A. A. ) - Çin ""nhlıırıafl.• ftrilı11 le.6erde Lwnglial tlentlr 

,,,.,.,,,. 
111

,, ..,.,.,,,.. ıl"'8U ,,,.1&a,,Hlcr .,..-,.,.,. Çin lcıtela,. •ı lcolJtı11 

:..,,... ı.,alı 6ıılaaıorllır. l:Anf-ıl• )qonI.r t.ro/uula ılı ı•9friltllll Ae6eri 
,.ı...ı.11111111tctlır. 

SPOR 

Tekaüdler 

Deaizbank 
Trabzon şubesi 
• Denlzbant latanbul llmu 

ltletmttl TrablOD t•btll an
dllrlQIQ • umı ıbıllda tlmdlJ• 
kadar faaUJett• b11lo119a mı .... 
1818 • Deallbuk Trablosa Şa
Mll Oavaaım almlfbr. 

Mesut bir 
Nişanlanma 

prenı Bıbeıio l>agii11 lat1v• 
Jcgramıı 6•1b111 Faat Balca 
il• Tiirlc ••ıa h111pını 
,_,,,ı,tir. Blllnlıo •Pli •• 
,,.,.,., ı.Uıal.nnl ülcip .,_ 

ntlı o• ı,,.,ı•rl t.fulü et 
miıtir. 

Çekoslavakyada 
Almanlar ekseriyet 
kazandı •• 
Preı 31 ( A.A.) - D•n 

gapılan ilelıGge intl/aaba. 
tında Alma11 ıatld ,,.,tisi 
ına/aim 6ir uriıd .,,,.,,_ 
fır. /ıdllta6el ıücin lfl•• ,,,.,,,,. 

ispanya 
muharebeleri = ( 4 , _ _... __ • 

..,.,, -- IMt(l'r _,..,-,ı 6ir ,_,,. .rJW...~.- t - Y....,.,..... ..._.. 
•-w-ı · lalt tir ltlMt ..,. ulabl• m 

etındlı•r. -.ı oı..,..p ftlılJet ._ ~ 

ÇI J auat ..,... bal•llılal•••• n - apon ....., ........ •hlM•~· ... 
Ktı111011 31 ( A. A. ) - lam ~11 wbe'leJ• 1dt ol

.. _ lklfll Un a..r bir pan 
Şehir M• Japon taı•• aarm. haltlll llhbatlalll konm-

releri t•r•fıreılan 6om6•rtlı- ma11am temlalal tthrlmlM oot 
m•11 ıiilmiıtir. Birıolc lclıi teJler k•••maa deterll bel• 
ölmlı vı garalanmııtı,. dlJ• rılslmlıctu beklerll. • 
Japonler Kantonan 6om6ar- C. H. P. 
tlım•nı11• tle•111 edll~ce;ini Y ah Mmt OClll auahblll 
lllJirındtedlrlu. Temel Ellez 

oaşonceıer 

T enkld kolay 
yapmek ı· 

- Uıuaıokak parkelotdJ. iJI.. ~ ...aıa• dell. 
tarada barada afak teflk çakWIW oYıif 

- Hl1 yapabJOr, .... t kltlk W 'il .a.k olar•• Babdar 
para aarfedlldltiM pre claha ferah ~ clalla Mala bir Mille 
karalmab1tla o ••• 

Her Wrl Wr tellkld ....... ta•J'D bu •ltal•" .. ~ 
bUr fOtaltabllll.ims •• 

ETat U•.-btm parkeleri belki daha ••tuaa k..U.billr 
ve daha itlnalı bir pkllde de döteaebilirdi belkl Fakat o taflan 
ifle1m k lçia H zorluklarla malt pbiıt•rclea atWar oelbetliWili ......,. 
kablmab Ye dalaa iyi yapaWlea.k olular var ldlte onlar da ...,._ 
çıkaab clefil miJdi ? 1 

maçı 
•• paar 1181 fe)ırlalld• 

inal._ Gllatuuarb eMl ıı>Qr· 
.... •11htellfıkutaea-t ... 

--~----..... ~.Teb 
ldleıla bu map .,.,_ -~ .,. .. , ..... ~ 

Ah•• malQ181ta ı&re. dost 
" brd .. lraa Vellabtl Mebmet 
Rl11 P9hl•tl lıııretleıll• Mim 
Krala ••leate P.ıukua llemfl
•l•rl Barın PeV111en1• alta•· il•,.. tGrealeıl ,.,... .. ve bu 
aD•Hbetle tebrlmll lran Koa. 
11l01tıue.ı• a. blrrü t• '* ...... ~ .• _ .... t ........... ~ 

Y dlardtr dilıllaüleaiyea , hqanlalDIJU bir it ilç bet ay itiacle 
ve dediti1111• rabi t rlü zorluklv ara11ada yapdch ıitdi. Aama fWUI 
t6Jle, buraeı böyle o'aaymlf daha iyi, daha yılr'flkll oa-.., oaaa 
birpJ eın'7oraL 

Hal iti•• geıia": Evet k.G9lk olıaUf, llkitak ~ fakat dl 
f&nellaa ki buun •n kiç8t6 hiJe fimdiye kadar 1"Cla •a plalrM. 
Dalaa ferah bir tekilde kuruı.bilı ydt da iyi olurde, on cta bliiıl 
edelim, .... de öyle. AIMtak a,ı. olu birı ' daha "' w o da~ 
Tealdcl kola7 yapmak rWtr l 
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Gü · 1 ·· yapan üçük es o{ v l 

"nıalôt~ an r tayin olunan ,'-ni 
! ta aya na le wCe ler 

BELEDİYE RİYASETİNDEN: 

~~ _a mah ukat vesaire ilanı 
1 Lise o·rektörlüğünden : 
1 1 - - Li ·e pansiyonunun 6 hazir::ın 938 den mayıs 939 sonuna kııdar ibtiyacı olan ve aşağıtia 
1 

müf red h yanlı nulunan erzak ın hrukat vesaire 2.J · 5- 938 tarihinden ltibarnn on beş gün mlid-

Jondcirma er t 
nakliyatı 

T rabzoo Jandarma ko· 
nak Komutanlığından : 

d, tle :1rtk d;' ilt neye konmuştı.ır. l\f uhınımen bedeli Tutarı Muvakkat Teminati 
Ş ''r d hi 'frıd rne ·cud ateşle iş gören tlemi ci. l:.a· 1 E·z ğııı l•cv'i Mıktan Kr Sn. Lira Kr. Lira Kr. 

Ht1.zirnn 938 ayından 31 
Mayıs 939 giinüne kadar 
m.ıli hir sene müddetle r-c , ,, o'Ö le mut h ,rrik m ırankozh'me. mo!ö'r t "'?mir j !.irinci nevi ekmek 40000 kilo 12 4800 360 

·· · l ~th [ '[ ·ı · · b b. "kl K• ıyuıı oti 9000 ,, 40 3ö00 270 
v u ' ı 1 a erz e, çı zngzr, so LCt, ısı '!t 1 Sığır t ti 301JO ,, 25 750 s6 
t , . c' l ri. v ms IJ. I içiik sanat ~iiesseselarinin ş:lıir 'l.ısy'l piıiııci 50'JO ,, '24 1200 9ıı 
or'a r. d ~ ıcr. u.Jı farı ı ıet Ey 1emelen murıafık görıilrm e T m-1~f.ğ ( Vı kfikehir ) 3

10
°

0
°0
0 

" On 2
5
7(
5
>
0
n 2o2 z0 s tiny< ğ ( Ayvalık ) ,, 55 41 · 

k bu ı ar ıçm ıu t/'I n bir mrnt ka t friki ica'>'r/~miş Mııknrnıı 500 ,, 23 5o 1!7 5.> 8 
,,, şh'c''km~th sıı'si Lam~erin ırıptığı şe.lıi· ei"i- K<'~'lle ş0 ·er 2000 ., 31 620 46 

d d ·, () k "' Curnh ıriget caddfsi, G rben R .şarl.-qe ~~ğ 1~"lrnr j~g~ :: 2~ ~~~ j1 
c ·, Ce u~e11 IJ.roş caddesi ve:;imal•n deniz'" mu Pıt.ıtis 3000 ., 5 150 il 

sn şehrın t.ırih"n de küçik S1n" i m "tuhs· Uıı 2
2
°0°0°0 " 15 ~2'' 6<~0:> 22 

ş~kt>rfusu1\ıı(knru) ,, 13 19 
k '"C r, ku umcu1ar, demirciler içi ile rrılı ln.nı. rto os fGsuly'l (kuru) 200fJ ,, 13 26J 19 

!. - 11 Afo' -1 ~ da; uzanan ... h 1 s.111 ;;/ m . • :ı- 1 Ş 'hriye 'l.00 ., 24 48 3 
d h 1 l f j M~:cimPk 250 ,, 15 3'1 5o 2 

s ı" ıt' :ır [, 'miş olduğundan ş hrin rm. ~e i K-ışu peyı i i (K rs) 1000 " 55 55 > 41 
k <:zm arma 7ri n ant azam l:ir şeki d, g../işi g1.ıel da Bı:ıyaı peynir (İst' irnl) 500 ,, 65 325 2-1 

fr lmış olan yrıkand r.~vileri ynzz 1ı mri 0 sseself'r çrk ır- Z ytir, ( A.) valıll) 
45

8
0
°
00
° ·· 35 28° 21 

Yumurt ı adet 1 75 787 5o 59 
ık 1arı güru! ulule halkı izaç etmekle ber"ber bu:unduk J{ap~ı ( E··z·ncAD) 300 kılo 25 75 5 

lari ytr erde /aallg tlerinin temadisi şehircilik b h mn- Ka}1~1 ( M'llaty:ı) 300 ,, Ko 180 13 

d:ın m hzıi.rlü görüldiig· ü cihetle bu mürss sclerin haz.ir n O 'nd me {
0
00° " 12 

36 
2 liulgnr - ,, 12 36 2 

1938 gayesine kadar bir ay zarfında te/rik edilen mm Pirinç unu 15 J ,, 4o 60 4 

ta~a drıhiline nakledilmelerine ve hilafında har k lleri ~rı~~~~aı· 2~0 ,, ~~ j~ ~ 
giirül•cekl,-rin şic/detle tecziyelerine k1rar v •rilcl.ıi"i ala· Kura uzum çeki·dt:ksiz ~o3 ~; 25 725 9 
k .. dar !arm m /umu olmak üzre iliin olunu,.. l - 2 Kovun ciğeri 500 11det 3o 13 ı 11 

x S·ıl.ça 35 ı kilo 35 122 5o 1l 
Tuz 800 ,, 5 40 3 
Fınrlık i\i 300 ., 7o 210 15 
l{Orıserva 1000 kutu 3o 300 22 

İnhisarlar Başmüdürlü0&ünden : 1 c •viı içl 251 kilo 5'l 1'25 9 Kuru iı clr 300 ,, ').5 75 5 
1938 mail yılı içinde Çamaltı tuzlası1. r/rm gelecek T~l k'lrilıyır 50 .. 35 17 5o ı 

f,l{mek kadayıfı 300 adet 3o 9o 6 
Yorn a •a 350. Arafclzya 500. Sürmeneye 5(10, Ofa POO. sirke 500 kilo 15 75 5 

A 

h maliye ksiltmesi 'ay k v 

5o 
25 
81 
Su 

25 
25 
5o 
5o 
5o 
60 
81 
25 
38 

rabzondan Maçka, Gcimüş 1ne 
Bayburt, Erzurum ve Erz 'rı· 
cana sevkedilecek jandarma 
eratmın kam.ı;onla nakliyatı 

/. 6 938 gününden itihart'TI 
15 gün müddetle açık ek· 
siltmege konulmuştur. Talrp· 
lerin şartnameyi görmek ii· 
zere konak komutanlığına 

mı. racaatları ve 7 6 6 938 
perşembe günü saot 10 do 
ihale edileceğinden 304 lira 
3! kurnş'uk teminatı mu· 

06 vakkate makbuzu ilt: bercber 
63 
5o- kanuni ikametgahlarına ve 
60 ticartt odasına kayıtlı hu· 
~~ lundtJklar.na dair •uesaikle 
38 birl.ik.ta kor.ağa gelme 1eri 
25 iıô.11 olunur. 1-4 
33 ---~ 

f~ Eşya nakliyatı 
75 eksiltmesi 50 . 
~~ Trabzon Jandama Ko· 
31 nak Kumandanlığından: 
~~ Haziran 938 ayından 31 

B~şikdiizüne 400. Vak/ikebire 450 ton tuzu, k< •. ~ ık fı'C 1 Ç'\y lo ,, 400 4<> ~ 
hammaligesi 1-6-1938 gününden itibaren 70 güıı müddetle j .Süt 5000 " 7 5o 375 28 13 

Yoğurt 6000 ,, 7 5o 450 3-1- 75 

Mayıs 939 gününe kadar 
mali bir sene müddt.tle Trab· 

açık eksi tmeye çıkarı/mıdır. r'ıstık ( ç~m) 5o ,, 200 Too 7 50 zondan Gümüşane, Erzurum. 
Şartnameyi görmek ve pey sürmek isteven1erin ~üıd~ 7,5 K1rn b'ber 1° " 120 72 9o .Erzincan, kars, Ağrı, Erciş. 

Kırmızı biber 20 ,. 4o 8 6 
gllvenme 1erile ıha/enin rnn günü olan 20-6-1 ')]8 pazartesi Pide 2000 adet 5 loo 7 5~ ız>e Viına tönderilecek jan· 
gününe kadar inhisarlar Başmüdürlüğüne v ya mahe 1li Kuş Ozümli 25 kilo 5o I 2 5o 94 darma eşyasının 7-6 938 gü· 
idar1 memurluğuna muracaatiarz ilan olunur. 7 - 2 Üzlim yapnığı salamura 3 ıo " 25 75 5 63 nünJ11n il.ibaren on beş garı 

Ltmorı 10000 adet 3 3 lO 22 5o JJ l k 
-=-=+== s ıkız kı1 bl'lğl 25oo kilo 5 1 25 9 38 mıicıaet e açı eksiltmeye 

icar artırrnasi l'ııze fasulnı meıvsi""T'.egöre 350'.l ,, lo 350 26 22 lıonulmuştur. istek ilerifl 
Taze hiber (Dolmalık) ı 5no .. lo I 5o ıı 25 şartname11i gormek u-zere 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
A.lça bd kazasının Diirbinar mCJh'Jllcs:nde lı-sursi 

muhaseheıin malı olan hir buçuk dönümluk tarlasının 
sab:k t'car bedeli olan 70 lira üzerinden erttırmn miid· 
de i on gün temdıt edilmiştir. Muvakkat temindı 75 
karuşiur. 4 6 938 tarihine çatan cumartesi günü saat 
11 de viltiget makamında toplanacc. k olan daimi encii· 
menı{e iha 'esi gapılac.ıktır. lsteklilerin er.cüme muracaatları, 

_fediye Bahçesinin .:.rtırmosı 
Blediye Encümeninden: 

B 1cdiye Bahçesinin Yeşil JlUrt tarafındaki şimal kes 
mmm bi,. sen lik icarı orısekiz g "in mü l letl0 açık artır 
maqa kvr:ubruş'ur. muhammen. kıymeti 600 lıradır. 

fstek''ler:n mufJakkat teminat makluıla1ile ayni gür; 
1·e saatle E C'imene muraacaatları ilan o 1u '1Ur. 3 - 4 

Evra ki matbua ksiitmesi 
Vilayet Daimi Encüm ninden: 

Husu)i muhasebe dairesi için fob eJilecek 46 kalem 
vrakı m tbuanrn muhammen bedeli olan 1259 lira 90 

lı U' ~~ "İndP:n açık eksiltmeye lcur.u'muş'ur. A1.wukk.d 
ı e rı.in' f, 95 lira 50 k.u uşfur. } 5 6 938 t o ih,.ne çatan 
çar omb"I günü saat 15 de vilaget rn-ıkammda top 'ana
cak o rn dain.ı Encii.m nde ihalesi yap lac'lktır. Nümune 

ş mesini gö rr i teyenlerfo. 1 her gün Pncümen 
ktı. 'l'e talip o l r n qüzde yedi buçuk muvrıkkat 

t m I uz v a [. · ~a mckll p' ~;le frcümene 
mr ı c uı/ rı. / - 4 

x:::.~~~ 

ya • 

Yazı, 
noı, ... 

il'iŞ$ nakış fl'.lakineleri 
·parçalarını ya anm 

Çuval ve p· ketlere vurulmak 
damga kurşunları vardır. 

ıçın 

- ~ 
i· ; 
! 
~ a 
t 
~ . 

Uzunsoko' o.9 t 
GlJ BET HASAN BİLİR j 

--~---,...~ Ji;::.t:K~~~~ ...... ~ 

Ballıdan 6000 adet 1 5o 9o 6 75 ~ 
Pıras- 2500 kilv 4: loo 7 50 konak komutanlığına mura-
Jspanak 15ı)O .. 7 5o 112 5o 8 44 caatları fle 16. 6 9J8 per-
H'.lvnç 200 ,, 75 3o 2 
Maydanoz 8oov bığ ı 8o 6 

25 şembe günii saat 74 de ihale 
Gnrnuşarıe elması ıooo kilo 75 750 17 25 edileceğinden 367 lira 50 
Gilmüşııne armudu 1000 ,, 7 5 150 7 7 25 kuru,lulc. muvakkat teminat 
Hıyar 5000 adet 1 5o 75 5 63 
Top lohana 2500 kilo 7 50 ı 87 50 14 6 mokbuzile beraber .lcanunl 
Odıın 150000 ,, 1 5o 2250 ı 78 75 ilcametıahlarına ve ticaret 
Sabun 1000 ,, 35 350 26 25 odaıında lcayıtlı bulun J,.k-
Sodıı 800 ., 12 96 7 2o a .. 

2 Şıırtuııme her gün okuldan bedelsiz görUlebilir.. /arına d"ir vesaikle birlikte 
3 - }<}ksiltme 6 6 938 tarihine rastlayan pazartesi günU saat 9 da hükOmet binasında KliltOr konağa gelmeleri ilan ofunrJf• 

Direktör Oğli dalref<inde yap lacaktır 
4 - Muvııkkot ~emiont 6:ıiktıırı her maddenin hizasında yazılmıştır. 1-4 
5 - tstekıller tıc.ıret odasıı:ıda kayıdlı oldukiarınft dair vesika göstereceklert.ilr. 
6 - İstekliler 2490 sayıl.1 kanunun 15 inci maddesi ahkamına göre muvakkat teminat 

mııkbuz veya me~tublar~oı eksıltmeye haşhmadan bir saat evveline kadar tedarik edecek, eksilt-
me s:ıntında komısyona ıbrnz e1eceklerdir. 3 _ 4 
Tashih Gecon sayım~zda birine:. defası intişar c,tmiş olan işbu ililnın baştıın birinci maddesinin birin et 

ı:;~tıı:ıad~ ( 6 hıız.rıın 9.'!8 den mayııı &39 sonuna kadar ) olacakken terlip sehvi olarak 6 ha
zıran 9.39 den mayıs 938 sonuna kador denilmiş olduğunpan tebhl olunur. 

İcar artırması 
Belediye Encümeninden: • 

Akaratın nevi. Muhammen icarı Lira 

1 - ~rıcıfi bo - Erzurum caddesinde 21- 26 numaralı iki ğö'z Mkan 65 
2 - f skendgr p ışa - uzun sol:akta 275 numaralı dükkan 700 
3 - .. ,. Taksim sinema yanında kargir tütüncü lculubesi. 85 
4 - .. ,, Erzurum cdesinde 85 numaralı dii.kkan 20 
5 - ., ,, Megdarıda Belediye altında 12 numaralı magaza 150 
6 ,. .. .. .. .. ıo. 8 250 
7 - ., ., Uzun sokakta kiirğir kaht>e hane ve h~hçe '' 525 
8 .. .• Esvakta 235 numaralı dükkan 50 
9 .; •. 233 •• ,, 40 

70 Dıboğhane- hukumet sokağında 9-11 numaralı dükkan 30 
11 4uofilbo ·Erzurum caddesinde 233, 235. 237 numaralı üç göı dükkan 710 
12 - Is' t>nder prışa · Esvakta 236 numaralı küçük dükkô.n 50 
13 - A Jfl /zlbo · Erzurum caddesinde, menderekte ı·agir oda 45 
14 - lskender paşa- meydanda 17 numaralı fevkanı bina 50 
15 .. .. ., 19 .. Dükkan 50 
1 ô ,, .. Uzun sokakta 277 numaralı dükkan 100 
17 -- .. .. . . .. 279 •. ., 90 
18 - .. ,. Esv kta 200. 202 numaralı iki göz mağaza 780 
19 ,, E,.zurum caddesinde 28 nu '?lar ılı beş odı:ılı hane 96 
20 - ,, ,, Uzun sokakat 273 numarulı a'üklcan 100 
21 - ,, .. .. " 27 J ,, .. 100 

Yu.ka,,da nevileri uazılı Belediye akaratının birer se.rıe'ilc icarları on selciz gün müd· 
det e fJÇık artırmapa ko1. ulmuştur. 

A•tama 7Hazira.n 938 salı günü saat 15 de icra edileceğinden istd.lilerin muvalclcat 
temınrd makbuz arile ayni giin ve saatta Erıcümene muracaatları ilan 0 'unur, 3 _ 4 

l\v jaaş tediye 
Maliye Muhasebe Müdürlüğünden : 
1 Nu:naradao loo Numaraya kadar 6 haziran 

1 1 " 200 ,, " 7 ,, 
2 1 ,, 30J· ,, " 8 ,, 
Jrı ,, 400 ,. ,, 9 " 
4o1 ,, 5 >o ,, ,, ıo ,, 
5( l n Oı >O ,, U ,, 

günleri 
938 pttzarteıl 

• sah 

• Çarşaı:nb! 
,, perşembe ,, cama 
it ıu.arl••t 

Kiralık hane 
Tabakhane çukar hama,

gamnda iki k11tlı dört oda 
iki sofa we mut, ağı haoİ 
müceddet bir ka.r.e icara 
verilecektir. Taliplerid ko• 
nak camii müezzfoine mur"
caatları. 

Acele satlık arsö 
Dııbakhanede merdfoen-

erJen aşağı suyu içinde ik.i etJ 

gapılabilacek bir arsa sahi· 
binin lstanbula gitm~si dola· 
gısile 1.t5 liraga satrfacaktır· 
Matbaamıza m u r a c a a 
edilmelidir 2-5 _..,,,. 

Satlık .ev 
Çömlek~i mahal/esinİfJ 

Oklu dere sokağınd, üç katlı! 
ve kargir. nezareti miikemrrıe' 
fiskiyeli bir çiçek bahçesini. 
m•ıtb:ıkdr:ın haşkrı. sekiz adıl}'' 
ban90 ve duş tertib tini, elek· 
tirik tesisatını hvi, biitı11' 
ahşap kısımları gen iden yajb 
boya boyanmış 20 numaralı 
ev satl!ktır. 

içindeki sahiblerile artl' 
fiiboda bakkai Rahmi ;ted1 

görüşülebilir. _,__,/ 

Nöbetçi 
eczahane 

ISTANBUL 
Eczahane ;dir 


