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Avusturya tezahuratı 1 

Bir çok insanlar yaralandı . 1 
Üç.U .Mü Ka 

a 
av ası 
e itiyadı 

Alman nazi hücum kıtalan Avusturya 
hududuna sev-kolu dular ... 

Ankara· f / Av sfu Y rıın n u t-ıl,ıf Alman ve 
lunstıynn devleti olduğu prensipi !. kkındu pazar giinü 
Avusturyada yapı acak p 1e6 st rı ii.rıasebetıyle Viyan.ada 
ve egaletlerne naztTlar •z r1•1•"1t ycp~ şiardır. 

Bir çok kişi ya a •. mm ş · :- . Linz 'lte Graz nazırları 
Av11sturya rei!.cumurnıa t 1ğr ·/ çekerek plerbist için ta· 
yin olunan yirmi dü, tf'I ı•uka ı l)aşm nasyonal Sosya 
listlere ait ekseriı etı p er..,istt •n h1riç bırakması dolayi
Ji/e protostopa bu ırnmıışlardır . 

Avusturya 1915 doğumlu o up evvelce on ay hiz. 
met yapmış hulunad bulanan bekar ihtıgotları silah altrn1J. 
Çağırmıştır. Buna mukabil ba kabul Alman nazı hücum 
kıtaatından bazı mü/reze.erin Avusturya hududuna gön· 
derild ği Avusturya Almanya arasında ki demir yolu 
rnunakalntınm selaburg şimalinde kesildiki ve bu mmta· 
kada ask.erf kıtaata bazı hareketlerin görüldüğü haber 

Uç. Uı7t. Müfettişimiz sayın Tdh ·n Uzer·n 
riste ameliyat olduğunu ve ame 'yatım muv.:ı I et
le netıcelendigini yazmış ve sınha krinın yolunda 
olduğunu müjdelemiştik. Bugün de Beledıye Reısimi
zin bir telgrafi11i dercediyoruz : 

!:i,ıııiyd •rlıııiz batıı a \"l' yadi ta has 1lrlerin' le 
Trul :ı:o ı ÇOllUklanyle ellcrlnizi öper iştiyakia htklc.riz. 

n.u • t l iıtilı 

Belediy R i .... i 

Cemal Tur dn 

1 Şehircilik Mütehass1.,1 Mimar J. 
Lambert tarafından a an 

projesinde teklif edilen 
Trabzon meselesi ve plan harakatı 

_ ipdidai rapor, 
üzerine 

) 

sun.' dn çok sevdikleri, çok 
gnzel .bu 1 dukları, ba~atı yalnız 
d r mu•..:illerlnden ıbaret bil
dikleri evle' indeo, lıahçelerlnden 
n zaınlı vaa.; ve yamaçların
dan yıracıık ve! onlrın 500 kilo· 
m treden dana ıu olnııyao bir 
me.ı- fe dışında ynşam:ığa mec-

ce zııl r y In ız suçlu bur. eder .. k .. Bu oular iç1a pek 
d hli o ı ile, ~ v h k ı, ,: ermde ve değerinde blr 

akrabcı 'bi .ıllu ~ t a r a ı ı c · zadır · · 
dı ılab· c · d ir hiç bir h, - K nı::.ou uzun t_ızqd.ya te~· 
yıt yoktur. (ı•gnne kadnr crı ·ı ıihe lUzum görmedını. Çok açık, 
olan hUküml r kan güt e i i- çok dil ve nath rnhlm ve şef- . 
yadile i~' en s çarın t mamen kat .k ,k .. n bir .kanun. Hatır~ 
önüne g ç ... me 11} old ğund , daha ~·:stirme, dııba kat'ı çok 
göri~len lüzum Ozerine 3-36 dalla .ş o..it o~ınası da t:elebilirdl. 

\ 

numar~lı ~~temmim blr kcnun 1'\'firk .ı;lusıınuo, en hQyl1k baf· 
neşredılmış. r. letleri ndeo biri olan at ve mti

Snn neşredilen bu kan 10 sa,1laha,. onu tarihin kı:ıydetme-
hDkOmleı !ne ~öre. tayın edHeu diği za manl:rrda bile med~nt 

~m---=iı="t=ir=.=============~========-=~=====~~=o=======~ 
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s EB AB lM u c i BE cezıılar faı lcrın aslı cezalarına . san ve deadi yaşattı. o 
Şimal Cerıub amudi cadde 
/erin amenajmanı. iki ta ruf f, 
oe iç mahallelere dogru 
servis yollarının tesisi bun
ların havalandırılması ıçın 
yolların açılması, nihi ta-

nrnnznm bir ceza ol'ınak a brmı- ve ın \ 
nü "·o ruz. Bu şekılde cenub ika- b k d t .1 1 her SI ra ~:la yaşıtlarına kahra ..... 

Trabzonumuz Sinci teyyareyi aldı. 
T rabzonumuz beşinci 

tayyareyi de aldı. 
Yurt sever hamiyetli Trab

zon halkınm hııva kuvvetini 
artırmak yolunda varından yo
tundan artırıp seve :,eve yap· 
hklaıı teberruatla şimdiye kadar 
~ört tayyare ahnmış ve hava 

UV'Vetine katılmıştı. 

Bu kerre Yomralıların da 
bu hamiyet yarışında. yurt se. 
~erlikte, vatani vazifede geri 
kalmayarak yaptıkları teberru-

ve teşekkllrlerinin halka iblA
ğını Hava Kurumu Başkanı bay 

.Ahmet Barutçudan rica etmiştiı'. 
Trabzon Hava Kurumu idare 

hey'etinin vatan milriafaası yo 
hında gösterditl'i mesai ve Hava 
Kurumu gelirini artırmak hu 
susuodııki gayret ve tedbiri 
ve beşinci bir tayyareyi de al
mak suretile Trabzonun şere
fini yükseltmekte gösterdiği 
bimmeti takdirle karşılar ve 
Trabzoaun yüksek: hamiyetli 
hslkıaın gelecek yıl bir &ltıacı 
tayyareyi de alaceğıoı kuvvetle 
umarız. atıa Yomra ilamına bir beşiuci 

tayyare alınarak havı kuvvetine T. Jl K. Başkanlığına 
~=~~~e a~~~!:r.~. memnuniyetle U. U. Müfettişliğin 

TUrk Hava Kurumu genel t e Ş e k k Ü r Ü 
merkezi Trabzon ve Yoaıra hal· Trabzon Beşinci tayyareyi 
kının gösterdiği bu yüksek ha- de orduya hediye f>lmesiaden 
lniyet ve yurt severlia"i takdir •dolayı duyduğum bllyük sevinç 

ve teı;;ekkUrleri gerek size ve 
ve şükranla karşlladığı gibi mesai arkad1ışlarınıza ve gerekse 
Üçtıncll Umumi MU!ettişllğin Trabzoaun yurt sever halkına 
de sureti aşağıda yazılı tezke- ibJağ etmenizi rica ederim. 
resBe bu yurt severlik karşı· Üçüncü Umumi Müfettiş V. 

~aki d~~dueu büy=ü=k=:=se=v=ıa=ç===========l\l===.;.i~z=a=rn~i======== 
~<)rüŞTer Du /Uşlar 

• • 
mesa ısını tebcil 

~ aşosıa kızılay, yaşasın mayı; lhtiyaçlnrını üğrenmeyl , 
.tV kızılayın gısyrotli başkanı onlara yardım yapmayı taAıula· 

' doıuor torahim Okman, yaşasın dık mı. harekete geç lkmi? Ge-
kızılay idııre bey'eti, var olsun çeme7.miydik ? «Kızılay varlır.en 
kızıl rdım ve aHika gCste- ı ış bize _d~şmezınidi .. Biz, bö~le 
r aya ! 8 

1
. dd ş'ar 1 lşte . gilnler ıçm bize düşen vazıre 

en hamıyet ı yur ' 1 
• ' ,. ve hizmeti o görsUn diye ona 

Size yaşasunla başlayıın bır ya~· para veriyor, ona yardım yapı-
Doklor Mehmet lbrahım İ yoruz • Dlyeceksinız Bundtt da 

Okman'ın kızıJay başkanlığını haklısıoız. 
nasıl ifa ettiğini size ıınla tııyıın: 1 İşte sa5 ın okuyucu! Km ley, 

Ah ş11ir olsam, yııhut yirmi bilki; kenjisiue düşen vazıfeyi 
beş ya:;amın muhayyelesi, ibdağ 1 mükemmelen yaph ve yapı
kabiliyeti şimdi bende o.sa da yor da · · • 
tasvir edebllsem o fırtınayı, o Doktor İbrahim Okman, be-
ku yağışını, o manzarayı... raberine idare Jıey'etinden bir 

kaç arKadaşıııı alarak öyle ge-
Fırtınalı, karh, Upiıi. s ıguk, · . . celerde gece yarıl rma kadar 

karanlık bı · gecesiydi . .l:m- {~uk- ş~hrin en uzak köşeleril:ıe gi-
larımız kabvelerde, kulUpler_d~, derek kapı k pı doluştı Fakir
evJeriınizln ılık, ı;ıeo ha_va;:,ı ıı; n-1 hı.rın hal ve lı<iurlarrnı sordu. 
de vakll g ·~ı ırken b rı taıafta t thtiyaç.Jrıı.U öğrendi. Yürekleri 
bir yıı?ıo dn yoksul ann ler, • mıi! t CŞhıylo çıırpa çarp.ı, ka
ök.sUz yavrul r, ihtiyar babalar, fdarı aç ıru, yol~t. ıllara, muıı 
hasta yurddaşl:ır yiyeceksiz, ya-. taçl:mı yardım tedbiri dilşU?e 

l ltac~ksız giyecekslz hayat.arının dü,üoe vrız\f elerlnl yııpraış vıc-. 
acı anlarını yaşıyorlardı.. İbli nal d!ln" huz~ruylA inşirhlscarek ger 
Onları çoklarımız hatırı oı, On· 

1 
d:.>oUp hei'Jen kızıların kasa 

lara yardım yapamawak.ı.ı ö. rJ 1 rmı açtı varını yoğunu ortsya 
ÜZO.lUyorduk.. lnlıma1 Ytı r iZ ııohtU, yüzlerce k.adıo, çocuk 
lteodi keyfimizi dU~Onüp il gtı ·ıe y 1 da şa gaalerce yeyecek, yıı-

'hlkadıır olm yan ar ız da vardı.. k cak, gı; ecek d:ığıt.ı. 

raca meydanlar 
Atatü.rk caddesinin tesviye 

ve genitıletilruesile yapılım isa
betli işi memnuniyetle muşa. 

hede ederek, ayni um~liyeniıı 

Cumhuriyet caddesioo ve dig-er 
Şimal Ceaub caddelerine de 
tıübikini zaruri görüyoruz Şeh
rin havalandırılması, ve denize 
doğru açılabilmesi için yegane 
çare bunun olduğu kanaatın. 

dayız. Bunun için 250 - 300 
metre ara ile, şimdiki meydan
dan Ayasofyaya kadar olan sa
hada, en işlek mahallerden en 
uzak settere kadar uzanan yol
ların islAhı veya buna yenileri
nin açılması ve es.Kilerin geniş
letilmesile bu işi tahakkuk et. 
tirmek gerektir. 

Bilhassa İmaret mahalle
siude, ana caddeden denize ka· 
dar Şimal Cenub istikametinde 
yeni bir caddenin açılmasını 
teklif ediyoruz. öu yol, kısmen 
tadil ve tevsi edilen mevcut 

" er, anun a gös arı en ( err- . 
met mahalleleriuin ( tO 55 metre? celere kadnr hısım ve akr ba- manlık. ve cıı~·etıl~ beraber ısa, 
kısmı) ve ayni zam nd im l· lıırıan da müessir · olm ktadır. let ve neca.befüi, iyilik ve lazi· 
deki ticrıri mahallenin bC ny sini Bu kanun neşrine itadaz böyle letin de. bir .nil:ıımuesi old?·· .... 
(10-30 metre kl!imı) ı~lah etmek bır rnç işleyen ve mc an en ~vet, kanun bUkilmlerı pek 
kabil o!tıcaktır. Bu aynen prog bir mUddotle mahkfün ulan Adildnedir ~e en MiUine şekilde ·· 
ramımızda zikri geçen ve Mo :;; his mahkllmiyetioi m, 'llile- tatbıki için de esas rlavayı rll· 
ıozdJn başlayıır. k ( d niz kena- ~ ketine yakın olan viltlyet ceza i;yet .eden .mahkemeden geçe-
rında rıtıtımları mecutusrı bir evinde oldukça sefalı geçici. di.. , cekur. Hatta ikinci derecedı 
ticaretg<1h haline ifrağ edilec k} Aile fertlerioe bağlılığı kuvv' Ui tetkiki qe ka ~ul edilmiş bu su-
Şttrk Gub istikametindeki (~ıı- I esı:slnra dayanın dığın~ go: e retle (slu. ·~Un) edilecek. fertler 
raş cadde:;i) nnıı CıJddeye mnn. onların yoksulJuklıırı, kıms siz- ~ hakkındaki ~flJlUDİ ve takdiri 
tetıi eılı.ıcak yolııü aynıdır. likl~ri kendisini blli de.ı:ecede J uutun esbabı ~1.1~lbelt~tig b~~ 

Nihui taraca .meydıml:ır: De- eııdışele~dırc>cek' HhVtı den ma- ve hukikAta ve ee.mJy.ctiu meli= 
•dutlu. Esasen ceırıe\ ine ya '11~gu.m n}maıııı 

nize uzanan her caddenin (umu- karısı, ya anasının teşvik.ile ış- fııatlne tamamen ı. , '"' '4. 

miyetle o:dukça yüksek sevi· lediği suç yüzünden kEıpat 'ldı· lüzumuna işaret ""UlllDll~~~· . 
yede) nih yeline, vesmti nakli- ğtad:ıa, onların daha ziyade I Müke~melen tr.tbik e 'V!ebUırıe 
yenin kolayca dönebilmeleri kendbine yardım mecburiye- ~ maksadı teminde büyO.ı..: fayda 
için geniş dairevi meydunların tinde bulunduklarına kcın <ti. vereceğı umulan bu kan. •uıdan., 
yapılıns.sını lOzllmlll bulnyoruz. ' Ayni köy, ayni kcsabs, ayol bugno için ne beklmıe~ili~ .. : Bn 
lki ila Uç adet göze görlinecck ~ehir dahitiude yck<!iğerini sı • suallm biraz vazıh detıl gıblı. ,ir, 
şeKilde boyanacak ta~ kenıırlııra sık görmeğe imkıln bulan mu. demek istiyorum ki bu .kanurt 
dikilerek yolun sona erdiğini 'haınmların aralarındt veki uru· iyi bir kanundur, en es11lı bir 
bildirecektir. Ayni z 8 manda rm~u h'er zaman sezmeleri ve ~·ıbanı ııeşterleyen b~r kanundur 
dairevi şekildeki yaya kaldırı- ~ Kin ve nefretlerini daima tuıe· · Fakat· kanunl11r b!zattbl ha- '' 
mm kenarına Lıir smı ııkssya lemelerl kabildir. Bun~an evel- re.ket ve hayatiyete Hhip d•.:; 
veya servi dikmek ve önUode ki yazılarımda arz ve ızah et· ğildirler, oalıırın ifade cttlltlerl 
yayaların istirntıııtı için kenar ~iği_m b~r çok sebeplario de btıkümler insan mO.aasebıtlerlle 
duvarma yas!anuıış tuş sıralar mzııaa mılo ~nnnn bır_lnde mu. harekete gelir, insan dimatıaıa, 
konulabilir. ilundrıu başka yan- kabil t uafıo herhangı bir ve· enerjisinin yarattıtı ve ikame • 

ki b ki sileden istifade ederek tarafı ttiğ" t 1 1 h ti 
!arda bir yey~ ı a~aına . ı; digere tı tcavUzU her zamao bek· e ı vQsı a ara aya yet ata. 
mevr~ı~enler ı~te}t:nlerın plılJ'it, lenlr ve 1 \öylelikle 0 koy, kasaba lur. Binaenaleyh; e~er biz ba 
ınmesını mUmkUa kılar. 1 . 1 d h 11 d b 1 kanuna bu hayatl7eti veremez. ve şe ıır a ı a e u unan 

amudi cadde ile birlikte ( eski Bir az ıle ırt 5 ııuw rad... bu karşı ıklı ıııleler mulıiti bu sek, tctbik edemezsek tahmin 
şehrin mihveri ) tek taraflı bir mabaUelerln ııi.ıaı t ruça mey suçun daı .mı int ş sahaları olur- edilmekte olan teslratını blr-
seyr_i sefer çevresi teşkil ede· dıtnlarduo bahs cdecegızki, burı

11 
ı r .. 3236 \.:rnınaralı kanun, Jşte denbire tamamen · ka7beder 

cektır. l lar ağaçlı mahaller olması do- bu intaş b.ıhasıoı kurtarmağıt ve (blü bir 'kaouo) adadına da-
Bundaa maada piılcımızda Jııyıslle, bahçeler sınıfıoa dııbiL ~ ve zamanı ': doğuracağı Hıtinıa- bil olabılir .. 

he" iki yaaa açılan bir seri bulucmnktadırlar. ~ Jatı bertıu ~f etmeğe yaraya. Bu kanunun lıak\ile tatblt 
~ ta.shihutı yapılmasını düşü· - Devam edecek -

1 
c ktır. Bu h ·otu foanışın kaba, edilebilmesi için, esas suçluyu 

Elim bir ziya karşısında 
c .. tıil, görgü h1z ve tabir caizse yuk!ılamakla, kıısdı cQrmislnl 
mistik runla,t n.zeıfode tesirir.i layicıde bntll.n temas ve tefer
yapan ve yaş ~tan daha ziyade ruatını tahdit ve tesbitte mn-

Erzuruıuun yett:;;tlrdiğl pek f çullanır. Ahmet Ervcrdjde kır- kadınlar olduguou k .ydetmiştim. kemmel bir eçh'zeye sahip ol-
nadir şahsiyetlerden Abmet kını yeni du durmuş bu genı;dı. l;.t~ son kanun, Ct'.ı:t tazyik ve mamız lazımdır ki; her tesirin 
Erverdinüı ölümü mUvacahesıoda Onun şahsi hayatından drıha {' tesıratından_hariç lG .• ttn bu un· ve her büyüklO~lln üstünde 
ağlamakdon kendimi alamadtm. ok ı k _ ... 
v 1 k ç mem e ·~t ı~lerindeki çalış- lv34 senelerinde Halk partısı duran tertemiz bılklmlerimizio- ·' ı a nız es i bır arkadaş deeil 
göğsDnde muztarıp vntandaşlıırı !11881 ve yarar ı.,,ı dıkırnte şayan ı ırnmma Ankara konırra~arına irade ve vicdırnları daima ls.uv-

ıdı. - .• k tti D't l"bi Ut ·ı kl için çok hisa ve temiz bir yU- 19 ;-lıra e . or Sl•n d n 1 ve t a ma m s erı ı asın . .,. 
rek taşıyan müstt:sna bır insan Hı senesi L.:zurumd baş- ' E zurum Ha kevlni id e Bunun içie daha evvelki ~ahis-
kaybE-ttiğim içia ağladım. Onun lıy~n. nıUcndelei i lıyen n nU- her şubesind.J bır \ a.rlı t t e lerde izah elUğim mUessirl~r-
ce ·edıaı Erzurt:w k vetı~ı kuran mud f.ıı hukuk Halkevi başkanı ~\bm t d" den bu k 0 aunun tatbi'"'ı'ne 7a-
. ;:, uu ·ır çeşme ~emırettnın ilk mü. s islerin- · y ksek bir v tıı p rvel' .rnver 

1
1 " A 

suyu değil kendisiaı tanıyan aenC.:ır. ıs • ru.y cak olıın kısmı azami bir 
ların göz yaşları yıkamıştır. ne zulum <:dec k d 't: ede ehemmiyet ve snratle haz1r18 • 

Y d • Udd t 1 ım, llk At llirkUn rıyaset feragat sa.hıbi yUksek bir tas ndı. m k Iaıırndır. Mesela: Hazırlı'·. 
aşa ıgı m e çe ya nız eitigı Erzuru kougr sıoda pa- Hasbi ve ruııtem ~ii b r s •· 

ıı::endisıni dllşUnen ve keadı tahkikatı .. ıo mnkemmeUeş·uru. 
" 1 • • seuler h. ı 1 ı lı!ll lJJ temsil yın tevlit eylediği mah llı i· İJ-

menfaat.arı uğı unda çalışua ın- eyledi. rabın bt cumlarınn m ıru c. mesl .gihi •• 
sınlar çoktur. Ve haık ınutııJO· L' • h t lı . .. z 8 n * 
b l . d' kt ı.• k t Ah ı:.ırmenı tanrı uzırndoıı ordu A .me şa sı enerıısıni sarfed •. * * e m en uza ır. ı·a ·a ınet ·ı b ,., · E d" 

0
.b. , . ı e ernber :sıııııtııu :;; vH Kars rek ~etanet göstermış şuursuz ''f) azı zabirbla olan kimse. 

~verdı ::1 1d !lluzt ıp tıı.ılk. I hare!{ 11m-ı 11o.tır l ı ı Lırdıılı tenkıtlere maruz kal:n sı Onun <.!.) lP.,den işittim, diyorlar uf;run a .n.eu ı.,ını uuutan lll· 't , h d f r . 
1 d \' . .u.ıLaı.ıµ uır k v ;:, ı ~ ı\. ıs ru un a z ıraplar doğıu uştu. ki: bu kıınunun tatbiki idare 

r.an ar .az ır. ö hı:ılku mu- talı i l müdil ı tloı nttnıu::ı- Ahmet ev:safında ikinci bir ev mllessesesine verilmiş Ôlsatıdı 
habbetıne yr.~ı car .. ı.u h ıkrnı- f kararıe bır surette ıfo e.tı. I t bulmakta mO:;; U&t çekec h. J 

dan A~m~t ..... rver~ıuıu 111~ı:.t , ~92d s nt.:smje rl Y Lıt, tı el n Eızuru u t Lıy ye 1 yık daha faydalı olurdu .. Evet, belki... 
\ 

Ne olursa ol:;un; o gece. Bu ne ü vi iş, bu ne yüce 
lerde, öyle futrnah, kurlı, Upilf hizmet. laı:;au yUreı;oi bu sosyal 
"ecelerde , iç bırımız ra!ıa tımızı hareket, bu insani vıtzlfe karı;ı· 
bozup bir kııç karış k rı yara sıcda naısıl heyecaolaoınosın. 
)ıtra, bala çıka, tipili havayı nas:l cuş buruşa gelip bu tak 
)ırta yırta, soğuk demeden, dirkar yazıyı yazmasıa, yaşa 
)Ol yUrUmeden yılmadan şehrin kızwıy, var ol kızılny hey'eti. 
en uzak lLöşelırinde fakir fukara mesainiz meşkur olsun 1 

vedam. _goren, d ııaıı lılıtün t ,aı rirat m:ı rnr Y .ı.ıe l.J-.J s uesi 0 dt ~u u itır f etmdk bır k rlri Fa at her h&lde tatbikinde bazı 
dı~arı g!t l .ben de ~-e ıoirııi d ırl lzmir ve ::i'imısun i .\ n m dllr· şl tt::ıııktır. Insanl rı.n kalbİne adaletsizliklerin doğmasını da 
bır teel'l:sUrn kııptı. maktun ı~ur JOgüne t 1 1 . bilrmet \e tazim hi ·s· t Ik" men'etmeğe imkao olmazdı ... 

ka,pııarıaı çalıp nal ve pıtır ıor· 1 Cevdet Alop 

t mııdım Ah t F d" l au'd n t:'ll u l)et ey- • ~ ı e ın 
ara . . me ~~ver ı ya.; kdı- HıJü lı.ui.ııuutt ı::ıt ftıen eden glller yüzlü sim sı hazır Vazıı kanun nakilleri icap 
n~ı yaşıyan ~,esil. ı_çın değı. Erzurumıt gelereK yamla Lı nk c v. plığı ve taşıdığı temiz Vit edenlerin mahkeme kararına, 
~·:~-n ~onı:~.kı 

1 
n~·~ıl ıçin de ç~k tığı h11lk te~kl:ltı arasıuctaki asil runu her vatandaşın kal· müsteniden hareket ettirilme. 

ıy ır rae ... 0 a ı erek yükse v a z i f e s i n 1 biode hatırası ilelebet d ı !eri lllzumuou taytude en büyük 
w.ısıfü bir Türk.~ temiz yürekli ifa etmek üzere mahalli t şe!i- mivacak kadar deri ı.llnu u 

1
• isabeti 'göstermiştir. 

bir vatandaştı ülüm böyle mü küllere girerek miltenıuoi ve midir, 11 ve sam • _ S 0 N _ 
k.emmel iDHDlara ço~ ~.rken şuurlu bır şekilde ç::ııı:;;arak 19Jl, z~kerİ!J« M. '/(~/eli s. Heı:.;acıoğl~ 
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Belediye Zabıtası Talimatnamesi 

Umumi Maddeler -
MADDE 

- Umumi tenvirat 
Sokak lambaları 

'J:1 -;;, Ht1 Jambaaııı bir numarası vardır. 
Mua11•rı zıı-.ınlarda · yanmamış veya vaktından 
'"'ı yanmış ve7a •Onmuş olanlarla ziyaları hafif 
olanların , numaraları mevk.iterl n hangi saatta 
yantp JIDmıdıkları tasrih ederek Belediye Zabıta· 
11aca ldldirilir. Hususi JOllar ve geçitler sahipleri 
tarıtıııdan tenvır· edlUr. 

-- Su yolları ve lağımlar -
28 - S~kaklarda patlamış su veya lağım 

yoltatiyle kesilmiş elektrik, telgraf ve telefon 
ltllerlne veyahut tehlikeli sabir hallere tesadtıf 
edlllnçe re•mi dairelerden, kumpanya veya halkdan 
kime alt olduğu ·tahkik: olunarak: en çabuk vasıta 
ne Beledl1eye •e teallnk eden şirketin en yakın 
GUbtslnt Teyı sahiplerine h'aber verilir. 

29 - Rub11t almadan su ve latım yolları 
aÇııam:az. Şehre alt su yollarından baca vesaire 
açarak veyahut bacalardan akıtmak suretiyle veyahut 
da lıtlbkaluıdaa fazla ıu almak yasaktır. 

....&,_ .__ --c#-..,. d.a n. 

/t E/\.ttOL) 

30 - Umumi ana lılğımlarla su yollarını kasten 
bozmak yasaktır. 

31 - BütUn hırne ve müesseselerin Hlğımlarıo1 
açıkta akıtma'arı sureli kat'!yede memnudur. 

32 - Hususi lağımların ana la~ımlarıt bağ· 
lanması ve ana lağımlara bağlanması mUmkün 
olmıyan hususi lağımlar için umumi bifzıs~ıhha 

kanunu mucibince çukurlar açılması ve mevaddI 
gaitanın bu çukurlara ııkıtılmı~sı mecburidir. 

33 - Çukurları dolanların Belediyeye h1ber 
vererek bunları sıhbi şartlar dairesinde boşaltma· 

ları lazımdır. 

ilanlar, reklamlar. yazılar ve 
Beyanlar 

34 - Kağıt ve mukavva üzerine tertip olunan 
ııanlarıı damga puıundan be şka Belediye pulu 
yapıştırılır. 

35 - Umuml mahallerd~ ve kulOplerdeki 
içtimalarda bu içtimahm tertip edenler tarafından 

vuk.ubulacak bilumum tebliğler ve beyanlar Türkçe 
olacaktır. Türkçeden sonra Türkçenin altrnda 
Fransızca kullanıhbilir. Başkıt hiçbir lisıu:da teb 'iğ:ıt 
ve beyanat yııpılamaz. 

36 - Bilumum el ve dı 1ar fülnlaru llJ baş 
tarafı okunmah, imlası düzgün, doğru ve TG.kçe 
yazılacaktır. TOrkçe yazı Wı.o sahifesinin di6'er 
lisımla yazılmış olan kısmıı ·dao dAh::t fazla yer 
işgal edecektir. Türkçesi yanlmıyan hiç'1ir JP-Y ayni 
ilanoame1e başka lisanla yazılamaz. Ve b1şk11 

lisandaki harflerin puntosu Türkçe harflerin puato
suadJn küçük olac11ktır. 

37 -- Sokaklarda satıcılar Türkçeden başka 

hiçbiL· lisanla bağıromazlar. 
38 - Umumi salonlarda bulurıan sabit yazılar 

Türkçe olmakla beraber okunaklı yazılışı bedii 
ve milli zevke uygun, imlası düzglln, kalikrafisi 
güzel olacaktır. Türkçe yazı olmaksızın yalnız 
Frtlnsızca yazı bulundurulamaz. 

39 - Milli, Be1edi ve husmi binal!Jrl!ı müt>s
sesata. abidelere, ıtsari ntikay11 telgraf ve telefon 
ve elektrik direklerine, b~vülbaneler helalara, sebll 
ve çeşmelere ve ağııç'ara Han yapıştırılamaz. 

40 - Araba ve otomobillerle ilan yapıhmtız. 

Ve bunlar bu maksatla sokaklarda dolaştırılamaz. 
Bundan başka c dde. sokak ve mı:>ydanlarda reklam 
levha ve resimlerinin dolııştırılması veya bu mak-
satla öteye beriye tühııf kıyafetlerle adamlar 
dikilmesi yasaktır. 

41 - Bilumum müteharrik reklamlar içiD 
Belediyeden müsaade alınacaktır. 

42 - Ar~bal:tr irin vaz olunan m~mnuiyft 
yalınız arabalara mnnhıısır değildir. Harici şekilleı i 
itibariyle bu makıada hizmet ettikleri anbşılan 

arabalar da cadde, sokak ve meydanlarda gezdiri
lemez. Umumi caddeler haricinde olsa drıhi terti
batları icabı olarak ge1ip gaçişi güçleştiren reklam
hır yasaktır. Pencereler içinde yapılan prOjP.ksiyonlu 
reklamlar da bu madde ahkamına tabidir. 

43 - Dıvar illi.n 1arı vPsair rf>klam mahiyPtin
deki levhalar Bele iyece tayin olunan maballere 
asılır. 

12 MART 1938 

İLAN 
Of fora dairesin den: 

Açik arlırma ile paraya çev -
riiecek gayrimenkuiün ne oiduğu : 

Haziran 340 tarıh ve 19 No. 
çalılık ve 20 No. tarla ve 21 
No. tarla ve 22 No. tarla hisseli. 

Gayri menkulün bulunduğu mevki 
mukallesi sokağı numarası: 

Yukarı M1-tvran köyllnde 
takdir oiunan kıymet : 

19 No 200 lira 20 No. 400 
ve 21 No. 200 ve 22 No. 300 
lira kıymetlerinde 

Artırmanın yapıacağı yer,gün,saat: 
Of içra dairesinde 

11- 4 - 938 pazartesi günü saat 
14 den 16 ya kadar 

1- İşbu gayrimeıikuliln artırma 
Şartnamesi 12 3-938 tarihlnden iti-
baren 9:1-& 138No. ile Of icra 
memurluğu muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır 
llılnda yazılı olanlardan fazla ma
Iaınat almak isteyenler, işbu şart 

nameye ve 92~J 138 dosyanumarasile 
mcmuriyetimize muracaat etmelidir 

2- Artırmaya işti ak için yukarıda 
yazılı kıymetin yüzde yedibuçuk 
nisbetinde pey veya milli bir Bakanın 

teminat mektubu tevdi edilecektir(142) 
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer 

sH\kdarların ve irtifak hakkı sahip 
lerının gayrimenkul üzerindeki hakia 
rını lı ususile faiz ve masrafa dair 
olan id<lialannı işbu ilan tarihinden 
ihtibaruı yi rmi gün içinde evrakı 

ınibbıtelerile birlikte memuriyetimi 

Köprü tômiri eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Kapalı Zarf Usull.le Keresfelı·k ~: ~i~:~::;:e1;:~uic:reiı~~;r.sa~~s~1~~ 
dıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

Trabzon - Sürmene yolumla Dirona, Varvara, ve Şana 
kôprilerinin tamiri 2299 lira 59 kuruşluk keşif bedeli 
'itz•tintlen 21• gün müdJttle eksiltmeje konulmuştur. Mu. -

Ç T Ek it 
4 Gösterilen günde artırma-ya 

a m Om r U gv u s ,· m es ı' iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu ma!Qmat almış 
ve bunlnrı temamen kabul etmiş 

'rJ&klcat tımilftttı 172 lira 47 lcaruştur. 23 3 938 tarihine 
f•l•n tarştımb« ıunü ıaat 15 de vilayet makamında top· 
lc11ocalc olan iltiimt encüm~nde iha/eJi yapılacaktır. K•
ıir etorttlcilt. şctrtn•mesini törmelc isteg•nLer htr gün en· 
~m•n lc.alAMi1n.. fJe. t'!_lip '!lanltır muvdkkat teminatlgrile 

D. Demiryollan Erzurum 10cu işletme müdürlününden ad v5e ~:~~~a:d~:::::1:ı~da gayri 
:af menkul üç defa bağırdıklau sonra 

. Bedeli muhammeni .31350 lira olan 3500 metre mik'ap Kereste 1 ~tı~~aa~~:1~a ~~~~arr~~u~ıya~~t~ 

•11eii1111n• 'flN~f~otfarı. 3- 4 

lık Çam tomruğu 23-3-938 çarşamba günü saat 15 cie Erzurum 1 O.cu · ~~t~~eis{!~~~ru ~ı~~;ğı~~u~~~~an~~):n 
işletme binasında işletme komisyonu tarafından kapalı zarf usuliJe satın 1 diğer alacaklııar bulunup t:..bedel 

bunların o gayri 'llenkul ile temin 
alınacakhr. edilmiş alcalorını ı.. mecmuun dan 

fazlaya çıkmazöa en çok artıranıu c 

<1Magaza:jcar a·rtırmdsı Bu i~e R"irmek istiyanlerin kanuni vesaik ve rnüteahhitlik vesika- tahhüdü bakı kalmak üzere artırma 
on beş Gün daha temdit ve on beşinci 

ları ve yüzde 7,5 nisbetinde pey akçalarile birlikte komisyona muracaat günÜh scnu olan 
. Vjlayet · Daimi Encümeninden: 
. H•ıast 11tu!ı-..ebınin Mulrittin mahallesi Y'ni .sokalcda-

11 41 -, tf3 No: lu l!Jaja%asının tabılc icar bedeli o/on 90 
lfrc üzırilıtlen 21 gün· müdd~tle tır(tırmağa çılcarılmrştır. 

] 
26. 4 938 Salı günü aynı saatla 

arı ilan olunur . lacak artırmada, bedeli satış isteye 

Ş t l 166 k k b'l' d H d A k nin alacağına rüçhanı olan diğer ar name er uruş mu a ı ın e ay arpaşa ' n ara ve alacaklılarınogayaimenkuliletemin 

Erzurnm işletme vezneler ile Sarıkamış , Kars istasyonlarından Trabzon 1 edilmiş alacakları mecmuundan fazla 
• 

MrtV•lc.kfıt teminatı 675 luır#ur. ı6-3-9.J8 tarihine çatan 
~·rıtınt6a iiinü ıaat 15 de Vilayet makamında toplana-

ya çıkmak şartile, en çok artırana 

transit durağından al·nabi)İr. 2 - 4 ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılmaz. ve ııatış 
talebi düşer . 

. !=•k.. «ı.l•_!! daimi en.ca.men~e ihtrt~si yopılacaktır. istektite- Açık eks·ılme ·ıle el yu·· z yık_ama rl11 1,nijt1•lc1Cat'"lef'ın11flarıle en~umene murocaatlarr4 - 4 _ 

•, azarlı~ 4 duvarı yeri ya pılacok~ 
Belediye encPmeniqden ; Erzincan As. Sa. Al. Ko. Başkanlığından: 
Deiirmender1tlflci •1rt mes11r.lı;ın Erzurum yoluna 1 - Erzincan Süel orta ukul•nda El, Yüz yıkama geri 

••ıt1' ~epMsinu gıkıl•n. kısmı 1114 lira 75./;.uruş bedel Joptıralacağından açık eksiltmeye konmuştur. 
Ji,.,iflı fi# ~ı/c ,_/r.şiltnN uırılilı .inıo ettirilecektir • 2 - Keşif bedeli ( 27 3y) ikibingedigüz otuz dokuz liradır. 

' ;TMJıiJ•tııım.•'1•kkato milct11rı 97 Jira 60 lcuruştar. is· 3 - ilk teminatı ( 205) iki yüz beş lira 4 3 kırk üç kuraştur. 
••""•'İll ı/rl.igı6 wnlctıları 'Vd teminat malcbu:ılarile bir-
Ji/eH eblltın.nin -ier• etlilecıği 22 -3~ 938 sali günü 4 - Şartname, Pildn ve keşi/namesini görmek isteyen· 
.... t 14 '' 1tcıi.mını mııracot1tları ilan Ofanur. 2~4 lt!rf her gün Erzbtcrında tüm gararıahındaki askeri satın 

alma k Jmisgonunda parasız göre bilirler. .... tMag·'aza icar artırması 5 - Açık eksiltmesi 28- Mart -938 pazartesi gün:.i saat 
~ , , . . 15 de Erzincanda tümen k.ararg<ihırıdalci As. Sa. Al. 

~ilayat. DaimiıEncümeninden: Ko. da gaılacaktır. 
.. · Hvnuı malıu•i•nin Tuzlu çeşme Hacı Ahmet solcaiın 6 - Şeraitini anlamak isteyenler her giin mefJki elc.silt-

Zayi 

22 8-929 tarihinde Trabzon 
Belediyesinden aldrğım 
şo'or ehliyet vesikamı zayı 
etti. yenisini alazağımdan 

z 1yınıa hükmü olmadığını 

ilan eylerim. 

Kaşif eyüpoğlu 

6 Gayri menkul kendiı;ine ihale 
olunan kimse derhal veya verileln 
mühlet içinde parayı vermzse ihale 

kararı fesholunarak kendsiden evvelen 
yüksek tek :ifte bulunan kimse arzetmiş 
olduğu bedelle almağa razı olmaz veya 

bulunmazsa hemen on beş gün müddet 
ı le artırmaya çıkarılıp en çok artırana. 

ihale edilir. iki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler içinde yüzbeş ten 
hesap olunacak faiz ve diğer zarar 
lar ayrıca hüme hacet kalmak.nşın • 
m<ımuriyetimizce alıc:dan tahsil olunur 
madde (331) 

Gayrimenkuller yukaJda gösterilen 
4 4 938 tarihinde Of icra 

memurluğu odasıda işbn ve gö11lerilen 
artırma şartnamesinde eatılaca~ı 
ililnolunur. 

Soğuksu yolunun genişletilmesi için 

İmarette istimlôk edilen hane 
ve arsalar hakkında 

tl.*i f. Nal• · m•ia~tııinrn bir senelik icr;ı,r bedeli olan 36 meye iştirak edeceklerinden belli gün ve saatte ilk teminat 
zı,.. riurillden 21 fİitr mii4tietle artırf!laia çıkarılmılfır. malcbuzu ve tecim odasında kayıtlı bulunduklarına dair 
J&ıwıldUıl tuninatı 260 karuftur.rl 6· 3 938 trırihine çatan 'Otsilcalarile birlikde komisyonumuza gelmeleri ilan olunur. 

fflf:l•ntba ıünü ıtıat 15 tle Vilayet makamında tpplanaç11.k ---------------------'----4_1 
ôltııt aimi em:iimend• ihalesi gapılacaktıf. hteklilerin Fı·atlarda tenz·ııaA t yapılan 

Lira 

240 

K. 
00 imaret mahallesinden ( eski ismi lsmail 

oğlu ) yeni ismi muallim Na/rz karlık ve 
kardeşleri hane dıvarları maa arsa 

mu•11.Üa:t tem{natile encümene muracaatları 4 - 4 
• ' $ i ~ 

Betonarme .menfez eksiltmesi ispirtolar hakkında: 
Vitiyet Daimi Encümeninden : İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

~· Tra/J~.,;ın - Sürmene g•l11nan 36X 760- inci kilonttre Sıhhat ve temizlik işlerinde kullanılan saf, muğl1yqer 
"ti•tl• 5 nJtt,-.ı fl;''lclıjındaki menfezin betonarmtgt tahvili v• ko'ony.ı ispirtolariqle sena.gide vekamino'ularda istimal 
ı,;11 l11nsim kilıri:J.n_ 193/ lira 31 lcuruı bedeli keşfi üze- edilen gakılacrık ispirtoların fiatlızrında birer miktar ten 
rintl•n 11 ıün müdd~tle eksiltmeğe konu/muştur: Muvak· zilat yapılarak 15 Mart 1938 tarihinden itibaren geni 
Jcot temln•tı 144 lira 3i ku"uştur. 23-3-938 tarihine ça- tenzilatla tarih/eni ı tatbikine başlanacaktır. 
t4rn çarşamba günü s~at 15 de f!ilô.get qıakamında top- Saf ve m·ığanqa ispirfolar sıhlıf müessesat ve senayide 
lanacok olan daimi encümende ıha/esi yapılacaktır. istek- kullanıldığı için bazı kagd ve şartlar dahilinde id':lremiz 
lilerln keşif efJrakile şartnam~sini g/Jrmek istey~nler her tarafıntlan verilmekte ve o ta derece senayi erbabınrn 
ziiıı ~1',cimen kalemine "e taltp olanlarda muvalckat tı· oe h•lkımzzın mlbzulen sarf ve istihlak eyledikleri ko'on 
minatlarile encümene murac•atları. 3 - 4 ga ve yakılacak ispirto/arda eczahaneler ve bayilerimiz 

Pazarlıkla tamirat 
Vilayet daimi encümeninden: 

Merke~ Cumuriget ille okulunda bedeli keşif olan 168 
Iinı 10 kuruşla ve pazarlıkla .l/aptırılacak bazı ~evzii 
tamirata ait müddet 19 3-938 tarihine çatan cumartesı saat 
N re kadar on gün temdit edilmiştir. isek/ilerin muvak
lcaf teminatln.rile encümene murtıcaatları. 

. Okul badanası temdiai 
Vilayet daimi encümeninden: 

"lhrke~ haci kasim ilk okulunun badanası 41 lira 26 
lcaraşcı pazarlıkla ilan edliı1; fff,Üddeti 10 .ıün temdit edil· 
mi,tir. isteklilerin 19-3-938 ttJtilıln• çatan cumartei saat 
J 1 ;ı kadar ınçdmfne muracaatları, · •. 

vasıta sile ha riçde satılacak dır. 
Kolonya ispir/osunun beher litresi (100) t1e yakı 'acalc 

ispirtonun kezalik beher litresi de50 kuruştur. Faz!a tafsilat 
almak isteyenler idaremizin satış şubesine mü acaat 

etmelidir. 1 - 3 

Şehir hantası temdidi 
Belediye reisliğinden; 
Açık eksiltme usı.:..!ile yaptırılacağı ilan olunan 1500 li · 

ra muhammen bedelıi 1 mikgasındaki tesviye münha-
- 100 0 

nili şehir haritası ehiltmesine ihale günü kimse talip çık 
madığından eksiltme on gün müddetle temdit edilmiştir. 

isteklilerin evvelki ilan veçhile vesikaları ve teminatı 
muvakkata malcbuılari/e 18 3 938 cuma günü saat 14 de 
~ı"ümenı muaca11tları ildn olunur. 

450 

660 

160 

100 

900 

00 imaret mahallesinden çavuş oğlu hafır. 
Mes'ut verese/erinden Zibegde Akaral ıve 
verese/eri hanesi. 

00 imaret mahallesinden Ömerhaş oğıu Sa 1ih, 
Ali, Abdurrahman ve hemşerisi ô'lü Asiye 
çocukları hane ve bahçeleri. 

00 imaret mahallesinden muallim Halil Nihad 
fJe Na/ız hissedarları arsası. 

00 imaret mahallesinden Yomralı dülger Hamza 
ve hissedarları arsası. 

00 imaret mahallesinden (eski isimleri İsmail 
oğlu) geni isimleri Temel Karlık ve kar
deşleri hane ve bahçeleri, 

40 00 imaret mahallesinden tenekeci Rasim tilrsası 
2550- 00 Yekun 

Nafıa Müdürlüğünden : 
Soğuksu yolunun genişletilmesi için istim/tiki icap 

eden hane, arsa ve bahçelerin sahiplerinin isimler ile is
tim/dk bedelleri yukarda yazılmıştır. 

istimlak kanunun 17 ci maddesine tevfikan paralorınz 
almak üzere dairemize muracaat etmeleri ilan olunur. 

Kültür direktöilüğünden: 
Dört beş ve altı sınıf fi öğretmen okullarından mezun ol. 

an ille okul öğretmenleri arasında orta okul öğretmenliği 
sınavı oçılacaktır. Sınava girmek isteyenlerin bir dilekc~ 
/\ültiJr Direktiirlüjiirıü muracaat/arı. 


