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c mh riyetin odern bir Sıhhat a id ~.J 
~ 

üm ne has anes_inin emelleri atıld1. .• 
Trabzon 

kadar 

Halkı en küçüğünden en yaşlısına 
bir sevinç içindedir ... 

( Valimizin Şükran Telgrafı 11 

Yüksek Başvekalete . Sıhhat vekaletine çoşgun 
'-~~~~~~~~~~~~_;:.~~~-./ 

umhurlyetl'ı nHı.Pde ya 
rattığı umumi kalkınma 

'Ye yükselme hareketleriııin 
modern bir OrnPi\'i ol•n ve 
temelleri d!ln hHlkın minnet ve 
şakran sesleri ar•sında ntılın 
250 yataklı Trabzon nnmııne 

ba ·hbaıwsi Aletürk 'l'ilrkiye
ııinin 11 ~!ık b~kımıocııln dahi 
muasır tababPlitı ayni hizada 
yOroaıekd~ olduğunu gosteren 
canlı bir eserdir. 

14 Mnrt 1938, Trabzon ve 
yan ve arka vllılyetlerlmizin 

ağlık hayatınds yepyeni bir 
aaftıa açan ve biç unutul
mıyacsk olan bir gllııdtır. Yıllar 
geçdlkce bugUnün uğurluluğuou 
daha iyi kavrıyacak, deha çok 
eevioı>ceQh. 

Evvelki gUn sayın ValimizSe
:ai Uz•yın heyecanlı bir hitnbesile 
temelleri atılan modern numune 
hastanemiz, öoUmüzdeki veya 
dıtıa öteki yıl içinde göğllsleri 

kabartan büyllk bir sıhhat abi· 
desi halinde yükselince artık 
Trabzondan . yan ve arka YilA 
yetlerimlzden lstanbula hasta 
)'Ollam•ıta pek de l!lzum kal
mamış olacak, hastalarımız, en 
mokemmel, eu asrı veseitle 

donanmış ve bezenmiş olan bu mış olau tıer smıf tıalkla içice Nafia vekaletine , Dahi lige vekaletine 
bUyOk şifa yurdunda sıhhat ve 1 girmiş hulunuyorlıırdı. Tam vak- 1 hayatlarını kaz•nmış olocaklardır. tinde Valimiz Sezai Uzay dıı Cumhcriy t lıUkOmı>tloln 1 dolayı l'D kOçOğOoden en yaş-

Asırlerdan beri tıı>r bakım· ı gf'ldller. vakit temamdı, saat ülkede Y 8 r u t t ı ğ ı umumi 1 lısıoe kader bQlün Trabzon Vi
don olduğu gibi so~lık ve esen- 14 · · · . . 1 kalkınma ve umran hareket- lıl.yı>ti helkı ul'.I Önden~ ve onuıı 
Jik bakımınd•n dahi temamen Valımız uzun ve heyecanlı 

1 
!erinin modern hir örneği olan isrinde yürüyen kıymEtli tıükll· 

ihmal edilmiş bulunan bir vat•n 1 bir hitabede bulurdu~er, ve al- 250 yataklı bet rıırnrwe Trabzon mele şükran ve ıninnPt hi~lerinl 
puçası için bundan daba blly!lk, kışlar erasında '.'ilzamı Atak .. rle ı nilmııne h ıstur~sinin temeli ve eberti b:11tltlıklarırı bu vesile 
daha bayırlı ne mOjde olabilir: 

1
1 kordelalt mnla ıle tı>mele harcı bugün saat 14 de binlerce ile d• ı'zlı•r vB ttkr•r .. ylndı·k-

'r b aldılar. Daha srınra Belediye ,_ ~ ry 

ra zon numune ha•t•nesl, yal· ı Reisi Doklr>r Cemal TurfAıİın memur ve halkın huzurlle ya- inini öz ırirınet ve şllkranla-
nız 'l'rabzonun değil, yen, arka ! memleket hastone•I b h . pılan löreı.ıde coşgun sevinç rımla ber b?.t arzevlerim. 
Ye biltilıı Doğu illerimiz için de ı :~mi Abbdullatııo nut k~ş e l tezahurat beytcnnları içinde THAl:!ZON VALiSi 
her bakımdan gllveoillr bir şifa dinledik. u arını 1 atıldı ~u büyük sıhhat abide- S 
yurdu, bir hayat kttynogıdır. ı.;ııytık kurtarıcı AtatUrke .~nln 1rabzondn kurulmaııodan _ _ _ · UZa'/ 

Onun içindir ki sevinçlerimiz n y~pıcı hUkümetlne Trabzon Ş h' 'l'k M" h-- M" J H 
mevzii olmekdan ziyade mUŞ· ve yan ve .ırka \'ilnyetler bal- ' e ırcı 1 ute QSSISI ımar • • 
terek ye umumidir. kının minnet ve şükran duy- l b f d 

••• gularını ve hastanenin keşif j om ert tora ın an ovan 
Evvelki gtın, Trabzon acı ve bedı-lllP temelatmu tarihini gös- ' d kl'f d · ı 

dondurucu bir kar fırtınası içinde teren, mUteehhid ve mö.tıendisloe projesin e te 1 e 1 en 
çalkaoırkeo nOmune hasteneıloin muvoff•klyet temennı eden ._. ~ 
temelatma torenl yupılacağı ha- , mazh•ta imzalanıb kap•lı bir Trabzon meselesi ve plan harakatı üzerine 
beri ısıtıcı ve okşayıcı bir hava şişe lçlnd" hımele lodlri!lrken ı' i p d İ d a i 
ile kalblere yayıldı. Blrdeu fır- kurban kesilmiş, tOren nıtıayet = ~ p O r 

1 

tına, soğuk her şey unutuldu, 1 bulmuşdu • { 28 Ağustos - 8 Eylul 937 ) 
kadın erkek biolnCA belk şeh- • • . - , . 
rlo bir ucundan ObOr ucuna 14 Mart 193~· hıç unutma- j S E B A B l M U C l B E 
akın etmeğA boşladı Törenin yaceğımız. ve deıma kalblerimiz Gorbnda t sisi düşünülen ve nizamlar vuz edilmesini tav-

. Ü şefk•I, mıonet ve şükran duy- siye edecPğlz Anc•k bu suretle 
başlem~ 88 ' 11 y~kl~şm~~tıNlçUoc1ı:ı gulariyltı dolu olarak anacağımız şelıir • Yeni Trabzon • 
Umu mı MOf Pllış '> "~111 z•ru bir gü•ı oıacekdır . 1 Bugünkü Z•ğoos varoşunu ~:~~!ırza ~:Y~~v~:ı~ı b:.b~!~ai: 
Ataker ve bUtoo Vı!ayet Mıı· B k' S" k •. K I k "I mnteeklp eabll<le incirlik mevkii e., si18 llesinln lnşdsına mani 
fettlşlik erkılnı gelmiş. ve yığıl- e ır U utı u a sızog U ile müstakbel stsdyoın arasında· olablllrlz. 

ki mevhum huduttan soııra , S•rb•st h l • • sa a ar - umumi 

Kamutayda 

müzakereler. 

Az Ô2 -
----
Bir is' elet. 

Ankara 14 ( A. A . J - Meroş Codd SL 
Kamutayın bugünkü top· Mer8ş c •<ld $l e 

lantısında askerf f!e mülki ' kım.ız kniakala 
1 ınlr ı 

" 

1 k ı t h ı · · nihayet tekaut kanun•m 48 inci ma · , Is·~ ~- " ını il dı t 
. ·ı "idiniz ı t ter m~ 

desinin tadiline, Türk pa- 1 e ~ ,. · L. ~r YUruyoo 

k
. . . k duve.ça,.ınız ırlnd 

rasının ı_qmetını ,oruma öl Uriind~ az •h O işkeoc• 
"dd ti 1 ve ızt krınunurı üç sene mıı • e ş·•iırin ort&8Jnd ır b~ı· 

merigetinin uzatılmasına bAtıp. batıdan doe;~. dojtu 

hariçten satın alımın bu-

1 

uı•n•D, dışa. rden g~in d~ 
harlı v~ motorlu gemilerle vasıtal•ll" 8 göQbs "n ° b 

z-ıvallı yol. s zde ııerpn 
memlekette yapılan muma- 1 . . .d. d 1 Şehrı0 amOd 

. . . . . . rıkarı,;ı ır e 
sıllerı ıçın getırı!tctk eşya- 1 Ne yapıb y8 .. k . d . t. Pmıııı b r~ 
nın gumrz resmın en ıs ıs- rorıllukdıo çılcarıb u Y 
nasına ait kanun lô.yıh,,lorı kullıetmellylz artık YO baUoe 

müzakere f!e kabul edil- • •. . · · 
miştir. Otobüs 

Meselesi 

Almanya Avusturyayı tamamen ilhak 
eyledi. Hitler şiddetli bir nutuk söyledi 

hafif meyilli, bugQo tamamlie 
boş, şunda burada oğ•Ç kllme- bahçeler - nihai taraça 
!eri bulunan !ssılesız yedi kilo- megdanlgr - mahallelerin 
metre kadar uzunlukta bir plaj• kültür merkezleri asari 
malik vesi bir arazi bulunmak- atika sahası 
tadır. Sathı her bangi ehemmi-
yet atfedilebilecek ıiinadan ari BugUn yapılmış olan serbest 
bulunan bu sabanın, yalnız sabalar, şehrin eski vaziyetine 
Trabzon hud·1du aebillnde civar göre, sıtıtıat ve umumi menafi 

Milli küme 

maçları 
Ankara (A.A.) Millt 11 

Bugünkü Almanyaya kimse kanşarnaz 1 ,, 
Ankara 15 ( A. A. )- Hitler tlün 11/cşam Vigonaga gılmiş fit! tl!zahuratl• 

luırıılanmııtır. Hitler inJiji otelin ballcanund• sövlıdiği bir nuuta her ne olursa 
olsun bugün mevcut olJuğu şelcildelci Alman tlevl•tine hif lcims• karışamıqacalctır. 
Ne tıhditl ne şiddet antı boaam•yocnktır demiştir. Bütün Arıusturya sefau .. than•Leri 
lıulu.n~u~Ları şehir/t•rdeki Alman elçilerinin emri altın• girmek l!mrini almışlardır. 
S•lcızıncı Alman ordusu kumandanı Avusturgacaki bütıin miisellrıh kuvvetluin ku
manJanlığını Jeruhde etmiıı ve Alman fle Avusturya h11rici işlerini deruhte etmiıtir. 
Sagı lnkurata diğu Alman dtf!letlerinin t1alilerine f)Ui/en ı.nvana tfkabül edtm 
hir unvan flerilmiş ve lctndısinin Avusturya Boşvekilliji nihı;g~ı bulmuştur. 

Avusturya hadiseleri ve İn iltere 
Avam kamarasında şiddetli beyanatlar 1 

Ankara 15 ( A. A. ) - Diin a'l!am •flam kamarasında harici siyaset lıak
kınJa yaptığı beyanatta son Avustur.110 h11.diselerinin bir tarihçuini y•optıktan sonra 
bin nl!fret veren bu hadiseler f ngiltne tar•fından kayıtsız karşılonamaz. Bu hadi· 
seler /ngiltere tarafından lcayıtsııı kar~ılanmaz b• hadiseluin şumüllü şimdidl!n tah
min epemiyecejim neticeler olacaktır. Siltilılanma proırtımımızı ytni bir tdkike tgbi 
tutm•k kararını f!erdik demiştir. 

noktasındnn mUhlm birer ka
sırtlara kadar 70 hektarlık. bir zançtır. Resmi mak.amluın le· 
aesabBsı vardır. 

5iııinl tasavvur ettikleri ( Kavak-
PulatanPde Hacibeşirden meydanındaki Belediye etadyO· 

itibaren incirliğe kadar açılma- mu ve spor sahaları, Soğuksu 
ıırı tasanur ettiğimiz, Pathı deki belıçı>ltır ve selre ) yeni 
mailin muntebasındokl sahil yolu ioşaat ile bu cihet umumi sıhhat 
(kahveler, gazinolar, behçeler, hekımından dah• bOvük bir 
tenis sabalan ) , temdid edilen kazanç olacoğı AşlkArdİr. 
Maraş caddesi ile, ve balı hazır- Halbuki 'frabzon gibi topog. 
da buradan geçen A)asotya raflk vaziyeti, denize doı:tru mü
caddesi, ve sahile amuden inen tea<ldit sedlerle inPn tılr arezive 
caddeler, bu sahanın yol şebe- suhlp olmak imtiyazına malilc 
kesirıl tamomlayocakltr. olan bir şehir halkının, Şimalen 

i:lir çolc sahil şehlrlerind<ı ve Ş•rken KaradenizP bu sur• !le 
olduğu gibi, ve bilhass• bu kabil açı ian umumi mabr~çlerden 
Avrupa dPoiz kenarı şı>hlrlerin- mahrum oluşu çldden gariptir. 
dekıne mümasil, yakız deniz llu itib•rla planımızda tasavvur 
kenarınd•ki ikametgahların, men- ve t1>klit edil"n bu selı•lerıo 
zara ve havadan, diğerlerin za- lPsisi, halkın sıhb•ti ve mone
rarıua lıtitadelerin önQne geç- vivatı b•kımından bOyUk bir 
mek, ve bUtQn bu sabadaki bi- ihtiyacı önlemi~ olacağız. 

Bu itibarla bicaz evvel, sa. 
naların motesaviy8n sabllln ve hile amud inen yolların mUo· 
civarın gUzelllğloden blsseynb tebalarnıda taraça sahaların te
olmaları"ı temin maksadile , ılsini teklif ettik. ( kırokide 
burası için bir takım yeni usul Atatllrk cıddesloln sonu ) 

-

lcdme maçları neticeleri 
şunlardır : lstanbulda AL· 

tiyoru• .... 
K. o_ 

sancak Fenere dokuı bir 
Güneşe dört ilci mağlüp ol
muş Beşiktaş Ankarana Har
biqegi ikiye sıfır rıııhafız --0-e-lfosun heykeIT 
Hücünüde yediye sıfır gen-

pa rça 1 on d ı ! miştir. 

Süs vapuru Ankara 13 ( A. \ ) 
Anktıra 73 ( A. A. ) Avusturyndıt, lkiyüz el ibln 

Alman Bskerl buıtı'lduğ ~ tahmin 
Deniz gol/arı işletmrsi ı edilme k'rdlr. 

idaremizin Almannaya si \"I d ki e•kl A t . . .. .. " 1 yana a , v .. s uryıı 
parış et'.ıgı. su~ ~ap.uru bu- Başvtıklll nt1rosuıı tıt>ykell parça 
gün denıze ır.dırılmışter. p3 rça efümi,tlr. 

- - ... _İ -R- A N- -- - --- FransadR kabine h ooz- teşek. 
tül edememiştir. 

Konsoloshanesinde 
kabul resmi 

Alman harieiye o:ızırı bug!ln 
Londnrndrn tnyynre ile Berline 
dOnmQştOr. 

:Görgüler Avusturya Cumhurreisi istifa etti.. 

Dllrı lran Şehlnşohl Alahnz
reti humayun pehlevinin doğum 
gUnü olmak munasabetile şehri
miz lran konwloshaneslnde 1:1!'· 
leden evvel bir resmi kabul 

Ro;vter aj ıı:sı Al'll~nysnın 

AfUsturyadakl hareketinden 

soora Alınan lcg\llz t.nlışınası 
umutlerinin tam men uı kl•i· 
tığını l:lldira:ıektedir. Saadet Zinciri 

Epey 7anınn oluyorki hıç bir şey yezm•dım ; eRasen f•Z· 
makta istemiyordum. J;aktit hadiseler insanın yakasını bir torlu 

bırakmıyorkl kalem rahat dursun. . . 
Son günlerde karşılaştığım ufak bir hadise. yine beyı·ı~ı 

kemirmeye başladı. Hnddiziltinde karşısında susul~cek kedar b.•.sıt 
olan bu hadiseyi psikolojik bakımdan enteresan bulduğum ıçln 
burada tabii! etmeye lllzOm gör!lyorum. 

BugUn yer yllz!lııde kilğıt sUrllmUnü artırmak için bir yah~dinin 
başvurduğu canbazlığt'.ı esiri olan insanlar, posta id~r~lerı ve 
kağıtcılar tıes.•ltına kaz.uç temin etmeye çalıştıkları gıbı rubları
uı dn ortaya atılan her hurafeye bl'>I beğlıyacak şekilde gevşek 
terbiye etmektedirler. 

Hlr srndrt zinciridir tutturmuşlar. Bundan dokuz daoe 
ayrı ayrı yazıp dörtyana dağıtecakmışız ; ve EOnunC:a da mes'ut 
olacskmışız . Neden bilmiyorum; bu zinciri koparanlar muhakkak 

bir felılketlr knr~ı'eşıyorlarmış. 
l\frs'ut ve bahtiyar olanlarla fe!Uket ururumuna yuvarla-

uanlara dair mektupta zikr~dilen örnekler pek bol. 
bı• · ru telıcllt ve vnit holluğu karşısında losftnın ya 

, apuçhrını lıırakıp kaçması, yahntta: ·Atma be Recep din kar· 
ı.e~!Jiz, d~ylp dudak lı!lkn:e;;I 1 zım geliyor. 

rrz ız , , adres,.ız olBruk namıma postaya at~l•n mektup 
e{;r R•nl 

1 
l.ıir tem~nni eseri ise bunu böyle zlocırlemeye ne 

1 Oıvr' 
F" r bu drıst torefından glidOlen samimi 

" ıı l '.l neden böyle yapmacık ve bayat 

bir maksadın 

çarelere lıuş 

u 1 .., •.• 

ş y ... t o d•ıstum bilmiyerck kOğıt tOccuı yaiıudi bes1bına 
bt; 11 tı r ketP g çmf~s on.ı bu ıısır • böyle batıl b:ırefelere 
t , "'"" fr''l d~:; usu pek cc·ı ı:ıı. Çilnlı.ü bu gU.nün saadeti 

o 

' • ıı ıı tir kel gerdanlıktır; nede HolıvUd sokak-
r 11e J:, '"ll ra 'l2zıı~rı kuru aşk mekfu~u~ur. 

J • •ı tu ve çetioJ t ;bletı galube ç:ıtmıık için dıdıaen 
• ı Hlıbr.t ve refı 1ı içi~de birbirine kaynaşmasıdır. 

ı ıııa saad t temenui eden dostlardan be~ 
e h li e gelD'.'lş kuru makluplar değıl 

, I! [ · :ı g 1\) s ı ı dıleklerln itadesınl taşı· 

içı 

l 

~ ı ı kit • b .ııyo um. 
/'eri 

yapılmı~tır 
~~~~~-=-..,;;;,~ ........... 

Görüşler Duyuşlar Avusturyonın ilhakına dair bir kanun neşredildi. 
.. Ankara 14. ( A. A ) - Avusturya Reisicumhuru dün istifa l!tmiş f!e anayasa 

mucıbınce Baş'l!ekıl Sags lnkurat ayni zamanda Reisicumhurluk vazifesini üz11rine 
almıştır. Ve Arıusturganın Alman deTJletine tekrar ilhakı hususun,/a on Nisanda bir 

Kahvehanelerde kağıt oyunlarının 
edilmesi münasebetile 

t b • z - Oh n9 eyi oldu .. O kadar 
P e ıst gapı acağı f!e reyler neticl!sinin kağıtların elcserigetle tagin edeceği hakkında memnun oldumkl ... Artlk mln-
bir kanun neşredilmiştir. netslz ve müşterisine göre mu-

Hitlerin bugün Almanya Reisicumlıuruf!e Başf!elcili sıfatigle Viganaya gelmesi amele eder olmuşlardı .. 
beklenilmektedir. D•lml mnşteri misiniz, aya-

Ankara 14 ( A. A. ) - Viganaga mütemadiyen Alman kıtaat/ gelmektt!dir. ~ınız alışkın olduğu lçirı Ordya 
Alman orduları Avusturyayı istila ederken Alman askeri tayyareleri filo lıalinde koğs~lar da gldeceğinl7! bildi-
dün Çekoslavak toprakları üzerinde Bokemganın şimalinde uçuşlar gopmışlardır. lermi. mahiye bir kıç yllz ku. 

Ç 
k l k B l' d rvş kahve, oyırn parsnızı alsalar 

e. ~s ava ga er_ ın ~ !."otestoda bulunmuş f!e Almanya hava na:ı:ırı Goring Çek bile yeni ve bir azd~ kelbifeli 
et:ısıne. u~uşun emır hı/cifına yapıldığını. askeri 'l/e sigasi hiç bir hedefi olmadığını bir rnU~teri gelire~ ayaJla knl-
soylemıştır. karlor, sandalive tutnrhr, ikram 

Fransa Çeko 1 k 
·ı •• k d 1 ~~k~:,ı!~~~ Y~f~~ı::kc:~ıııs!: s ava ya 1 e muza ere e bileverRN-fzn!dır' etm z'~rdi.. 

A k 14 ( A A ) v • F k b" · B l . . . l Hu DH1 • ı r · ~ .rt .. n ara · · - ı enı ransız a ınesı u umun reıslığ:nde teşekkül ' 
etmiştir. Haricir;e nazırı Pof Ronkıır olmuştır. Fransız Başvekili ,11:ınında Httriciye ı;O p 

ld h l
J ç k ı veyi l.ı ş 1;. 

nazırı o uğu a ue e os avakga elçi sile uzun uzadige gö•ı!şmüştıir. Fransanın yell'l k ıhv 
Londra elçisi de Jngiliz Haı İci ye müsteşarile müzakerelerde lıulunmuştur. baştan "-Vl r 

Düşünceler 
doyarlar . . l{I ı I! ı 

Et işi 
' 
Koyun işi ... 

kAğı.larrnı OM 

7.İDI, y.ını I 1 

seoiz ! . ~,, 
1.ıitmt'd ':I ı 
lir. bi' tl~ı • 
pnrt1\·1 ye• • t 
ce: i 'c 

ı t 30 dan 35 e, 35 den 1 ka!alıların da menfae.tınad1r, Az 
~ = 40 a ı;ıhtı. Rıı gidişle kır· Vt) bahalı Hahnak iıotthlAkl tahdit 

Kı da aşacağa benziyor · · • 1 ı J('r ki bu dn bı:·sliyeoln, ıntanın 
Trabzonda kırk kuru~a et babalı· ve h lk d k k ı n ın zararın a arar ı ar. 
dır. Balık :yok, et babalı, iyi ama 

1udk ne yJye"ek ve ne ile besle· 

necek? 1'1ahıu,ya et zaruri ihti
tiya~·lardandır Ucuz. 0Iur11a istihlik 

fazlala$ır. Ueu~ 

Jyun besilyen 

' 

ve çok 
~> ıabın 

ıntmnk, 

rın dn, 

Yollar kapnlı olduğu iı;ia. Bay· 
hurt, Erzurum tnrtı.flnrındau koyun 
gelmiyor. İstanbul için yapılan 

tıcYldyat zaten ııylurd.ıınh ri Ol, 
tiürın,·Dtj VP It rye Bkl)'Of, Diyor· 

ıar kı, ) ol. r a ·ıJgn da, bu g:'dışle 

rıesiz 1 

kolay kolay bu 
bu l~ ... 

tarafa dljllrnt'Z 

F.te narh koynıak faydalı m•, }.,Oi.' . l' 
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ıe Zabıtası Talimatnamesi 

lediye enci - Umumi Maddeler -

aralık almak lazımdır. Mrseılft, otomobil ıi!Blıtte yirmi 
beş ldlometrcı gidiyorsa arkadaki otomobilin açılı::· 
lığı en ıız on iki metre olacaktır. 

62 - Bir blaadan dışarıyıı çıkılırken g 
nrumekden bn~ka çare olmadığı ve piyade kal 

rımı O:ı: rinde halkı haberdar etmek için bir adıım 

bulundurulduğu helde gerlve yUrOmek caizdir. 

Uzerintl.e y~ADDE 

Si - Sokaklarda biriken ıular veya çamurlar 
nzerlnden hızla geçilerek balkın üttüne su veya 
çamur sıçratmak yasaktır. Nakliye vasıtalarından 
her hangi birini idare eden kimseler yaya geçen· 
lere, ev, tUtkkan ve saireye velhasıl etnfına su 
veya çamur sıçratmaması için ıazımgelen tedbiri 
ittihaza mecburdurlar. Bu tedbirler ister yavaş 

gitmek, ister her hangi bir şekilde tertib olunmuş 
çamurluk kullanmak suretlle olacaktır. 

63 - Bir binadan dışarıya çıkarken en ıız 

sUratle ve son derf'ce Itiy11tla h ıı reket olunmalıdır. 

Binanın metııhlı kalabalık caddeler üzerinde bulunur 
ve Belediye zabıtasın ca seyru seferin emniyet ve 

selAmdi için lOzum g-ör UIUrse orada dtıimt blr 
bekçi bulunduru lmıısı bir.a bı.hlbirdcn istenebilir. - Seyrüsefer -

s rif n mın i 
eski !--~ bi?a' 
Jiri ıçıR ı tur 

in 22.17.9· 44 - Giderken yolun daima sıı ğ tarafı takip 
çil ığinı ı pnur. 

64 - YUk ai:'abalrrı a~ır yUrüyUşle gidebilir-

rab rimi 45 - Giderken yol mihverinin soluna 
55 - Zabıtai Belediye memurlarının seyrnsefere 

mtlteallik olan tenblbleri ve işaretleri dinlenile
cektir. 

ler. Kalabalık yerlerde ale!Me yürüyUşden fazla 
bir sllr'atle gidilemez. 

65 - Nakliye vesıtaluı Belediyece tayin 
garez i il çilemez. 

i . 56 - Arabalar blrlbirl•rlnln ilerislue sol 
taraftan geçerler' llerlye geçmek mutedil snratle 
ve gidip gelişte intizamsızlık vukuunu nıı...:ip Ol· 
mıımıık şartile tecviz olunabilir. Sokak köşelerinde 
sokaklarıa telaki mahallelerlndt', kapularda ve 
Juırşıdan gelen arııbalar dolayısile yolların darlaştığı 
.ooktalarda ileriye geçmek yasaktır. 

olunan duraklıırdıın haşka yerlerde duramazlıtr: 

ı 

46 - Ayni genişlik ve ehemmiyette iki soka· 
tın birleşme yerine doğru giden nakliye vasıta· 
larıodan ( gidilen yola göre ) soldan gelen sıığdao 
gelene yol verir. 

47 - Kapılıırdan ve tııhtani geçltlerdell geçi
ken dııhı:ıa sağ taraf takip olunur. 

Herhangi hir sebeple yolcu taşımıyııcık olan oto
L..ı.Obıller duraklarda duramazlar. 

66 - Otomobil ve arabalar mUşteri veya yllk 
almalt ve endlrmek içlıı yol üzerinde duramazlıır· 

Ancak yaya kaldırımı önUnrie durur ve ic<ıbında 

ıırılaaırlar . 
48 - Sokaktan çıkan caddeden geçenlere 

ol verir. 
49 - Bir caddeden dl~erine geçiş ağır ynrn

yQşle ve sağa dönOşlerdP kı a kavisler ?e sola 
~oDşlerde bOyBk kavisler yapılaruk vukubulmalıdır. 

57 - Arabalar yarış ıııaksadiyle ve bir aebep 
olmaksızın veya tehlikeyi mucip olacak kadar dar 
olan yerlerde bir birinin onnae geçemezler. 

67 - A.ra ha ve otomobiller cadde ve yolların 
köşelerinde, caddeleıin geçlt yerlerinde köprüler 
Ozerinde duramazlar. 

50 - Yolların birleştiği noktalarda ve mey
••larda takip edilecek istikamet kol işaretiyle 
oralarda bulunanlııra bildirilir. Gidilen istikamette 
tehlikeyi mucip olacak kadıır yakın yDrDyen veya 
4l11raeların ses veya işaretle nazarı dikkah celp 
üunur. 

58 - lleriye geçlleceti zaman ses, işaret veya 
koru ile naıarı dikkat celb olunur. 

59 - lki arabanın yolJarı birleştiği nyabut 
bir köşede bir birleriyle karşılaştıkları zaman 
caddeyi tflkıp etmekte olan araba diğerine yol 
verir. iki yol ayol ehemmiyette olursa soldaki 
aatdaklae yol verir. 

68 - Catidenin mukabil tıırafındıı. dıırmakda 

olan bir arabanın karşısına durmak ancak orada 
ıeyrUseferl sekteye uğratmıyııcıık kadar bot yer 
kalmak şartiyle caizdir. 

51 - Durmak mıksadlyle yolun sol tarıfına 
9Dealı: lOzumu kadar bir mesafedeıı geçilir. 

52 - İki araba veya sair motOrJQ vesait yıo 
J111a gidemez. 

53-Arka arkaya giden iki olobomll arasındaki 
esate anrate tabidir. Otomobil saatte kaç kilo

•etre anratle gidiyorsa en az bunun yull!I tadar 

60 - Arabalar dönmek için kendilerine lOzUmu 
olao yerden başka en az diger bir arabanın ser
bealçe geçet.lleceği kadar boş olan yerlerde geriye 
döaeblllrler, Geriye döntış o ıuretle yapılmalıdır 
ki buadaa arkadan gelen erabalarıa hareketi 
recikmeıla. 

69 - Yük arabaJıırı caddelerde ve meydacı

larda daima çalışmak şıırtiyle yüklerini boşııltm•k 
veya yUklemek için elzem ol~c-k bir zıımana kadıır 
durabilirler. Bu ımeliye kafi derecede amele ile 
~e mümktın oldutu kııdar çııhuk yapılııcııktır. 

70 - Binek arabaları durııklar b&rfclnde ve 
iki arabanın JaD. yana yürOyı>l>lleceti kadar der 
olın yerlerde ar cık mOşterl bindirecek ve indire. 61 - Geriye dönmek için arabaların arta 

arkaya yDrOmesi eııiz dfQildir. cek kadar durabilirler. · 

Köprü tamiri eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Trabzon - Sürmene goluntlo Dirontı, Varvartı, ve Şana 
~iiprülerinin tamiri 2299 lira 59 kuruşluk lı::eJif lledeli 
U6erinden 21 gün müddetle elcsiltm•je lconulmt1ıtur. M•
'flfllclcat teminatı 172 lira 47 lcuraştur. 23-3· 938 tarihine 
falan r.arşamba günü saat 15 de uiltiyet m11lı::amında top· 
l~11acak olan daimi encümende ihalesi yapılacaktır. K•
ıif evralcile şartnamesini görmek isteyenler lı•r gün en· 

cümen kalemine ve talip olanlar muvakkat teminat/gril« 

Kapalı Zarf Usulile Kerestelik 
Çam Tomruğu Eksiltmesi 

D. Demiryollan Erzurum 10cu işletme müdür!üğünden 

encümene muracaatları. 4 - '1 

Bedeli muhammeni 31350 lira olan 3500 metre mik'ap Kereste 
lik Çam tomruğu 23-3-938 çarşamba günü saat 15 ·e Erzurum 10.cu 
işletme binasında işletme komisyonu tarafından kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

B tonarm9 menfez eksiltmesi 
Viıayet Daimi Encümeninden : 

Bu işe girmek. istiyanlerin kanuni vesaik ve müteahhitlik vesika
ları ve yCz:ie 7,5 'nisbetinde pey akçalarile birlikte komisyona muracaat 
ları ilan olunur . 

Tr11bzon - Sürmene g•/a11an 36X 760 inci lciloreetr•· 
sinde 5 metre açıklı;ıntlalci menfezin ietonarmege tah11ili 
ifin tanzim lcılın•n 193/ lira 31 lcuraı bedeli keşfi üz•
rinJe11 21 giin müddıtle elcsiltme;e lconalm•ştur: M•••k· 
luıt teminatı 144 lir11 31 kuruJ(ur. 23-3-938 tarihine ça
lım çarşambfl günü SRat 15 Je TJilaget makamında top
lanacak olan daimi encümende ihalHi !fOpzl11caktzr. istek
lilerin it.eşi/ eorak!le şartnamesini görmek isteJenler her 
pn ene-men lcnlemintt t:Je talip olanlarJa muvakkat te-

Şartnameler 166 kuruş mukabilinde Haydarpaşa , Ankara ve 
Erzurnm işletme veznelerile Sarıkamış , Kars istasyonlarından T r bzon 
transit durağından al·nabilir. 2 - 4 

minat/erile e11cümene murocaotları. 4 - 4 

Tarla icar artirması 

Fiatlarda tenzilat yapılan 
ispirtolar hakkında: 

İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Sıhhat ve temizlik iılerinJe kullenılen 111f, mug•yıer 

ve lcolonys iıpirtola.riqle senaqide vekaminotulartla istimal 
Vilayet daimi encümeninden: •fiilen y11kılacalc ispirto/arın fiatlarınJa 6irıır miktar ten· 

ziltit yapılarak 15 Mart 1'938 tarihintlen itibaren geni 
Alccaha Kazasının Dürlninar mahallesi"11de Hususi mu. ten:ıilitla tarihf•nin tatiilcin• b111lanucaktır. 

lıasehenin mal~ ol~n ~.5 dönüm ta~lasın_ın sahile icar b~- Saf ve mııgayyer ispirto/ar sıhhi miesseıat fJe ıena.~ide 
~li olan 10 /ıra uurınJen 20 gun mutldetle ortırmaga lcullanı/Jıjı için b•zı lc11yd .,,e ıartlor dohilintle idaremiz 
çıkarılmıştır. Muoaklcat feminntı 75 kuruştur. 29 3 938 torafıntion fJerilmıkte ~e ort• derece Hnagi erb11bının 
f!l!lan sali günü saat 75 dı ihalesi gapılacalctir. lsteklil•· ive h11.lkım1zın me6zulen stırf ve istiltlalc eglıdilcleri kolon· 
rın •ncümene mu,.acatıtlorı 1 - 4 ga oe yakılacak ispirto/arda eczahaneler 'Ve bayilerimiz 

~ vıısıtasile lıariçtle satllacakdır. 
ıcar artırması Kolon9a ispirtoıu11un ileher litresi (100) •e yalcılacalc 

Vilayet d · ~ .. · d . ispirtonun /ceza/ile 6ılı.er litresi de50 kuruştur. Fa:zla t•fsilat 
aımı encumenın en. almalc istıgenler idaremizin satıı şab•ıin• mürııcoat 

Hususi muhasebenin Mu.'ıiftin mGholl~si ~eni .10/cıılctalci etm~lidir. 2 - 3 
51 No: bı majazasının bir senelik kirası sahılc ic:ır betleli 

•1011 ( 60) lir• iizerinden 20 gün müddetle artırm i!;I 
~ılcarı/mııtır. mufJaklr.o.t ttminatı 450 knruşt11r. 29-3 938 
tarihine çata,, Salı tünü s"af 15 de fliliiget makamında 
toplanacalc olon daimt encümende ihalesi gapılacalctır 
'.tek/ilerin :::!!!J•klcat teminatlarile encüm•n• mıırocoatlorı 

1 4 

Hela tamirat eksiltmesi ~ .... 
Vilayet daimi encümenindaı 

ltlarei Husuıiyege ait Selamet Otelinin helalarında 
i 'Ptırıl t le tamiratın ( 536) lira ( 9) lcuruşlulc iedeli 
eıfi ilzuinden 20 tün müddetle elcsiltmeg• lconalm11ştur. 

•rı~•.lclcot teminotı ( 40) lira (21) lcur•#•r. 29 • 3- J38 
••rılııne çatan Salı tünü saat 15 de TJilaget malca1r1ınJ11 
lop/aıttıcalc ola,. Jaimi encümınde ihalesi yapılactılctır. 
lcışif eoralcı/e şartnamrsini görmek istegenlerin her gün 
Cıtcıimen kalelfline ve talip ola'ltların mufJoklcat temin•t-

.._ ı.rile encümene muraca•tları. 1 - 4 

T amirart eksiltmesi 
Vilayet daimi encümeainden: 

Hususf m•hllsehe11• t1it Hallcerıi karşuı11dalri lr.ilise 
"•hilinde y11pılacalc ( 732) lira ( 22) karu1!ulc tamirat 
20 giin r.ıüdddle el.siltmeğe konulmuştur. muvnlclc11t te
ınin11tı ( .ı/2 ) lira ( 92 ) kuruştur. 29 - 3 - 938 tarihin• 
ıçetan .:,Alı günü saat 15 de vilayet m:ıkamındtı topla
wacalc olan daimi ,.ncüm .na• ihalesi gapıla~aktır. keşif 
etJrtılcıl• ıartnamesirei görm~k istigenlerin h'=r gün rncü · 
IRtn lcalemine ve talip olanlar n muvakkat teminatlarile 
Clfcümene muracaQtları. 1 - 4 

'~~:--------~~~~~~~~~~~~-

Husu sı muha~!;b binası eks;ltmesi 
Vilayet daimi encümeninden: 

Maçka kozasında 7698 lira 28 lcutuı keşif b•deli ün
rintleiı 11eniden yaptırılacak H•susi mahgsebe himısı 20 
~tin müddttle eksiltme;e konulmuştur. Muvakkat temir-atı 
127 lira .J7 lıuraıtur. 29.3.939 tarihine çatan salı xünü 

et 15 d• Vilôyet makamında toplanacak olan tld ;ıi 
.-cümıntle ilıalesi g•pıla•alctır, lstelclilırin kışi/ •vnılcil• 

-t~• '1 ;m-:ıırlıjr. · 'jf:nler her 1ü11 ı 

Açık eksilme ile el yüz yıkama 
yeri _yapılacak. 

Erzincan As. Sa. Al. Ko. Başkanlığından: 

1 

1 - Erzincan Süel orta olcul•ntla El, Yüz gılcama geri 
NOptıraloca;ınd•n oçılc tkıiltm•ye konmaştur. 

2 - K•ıif bttl•li ( 27 3') iki bin gedigüz Gtaz dolcuz lirtıdır. 
3 - f lk t:mir.!!!! ( 2f)Ş) i/ci_qüz btı lira -13 kırlc ıiç lcuruştur. 
4 - Şert11ame, Pildn ve keşif n•m•sini tötmılc ist!ftJn· 

l•rr her tün Erzi1CconJa tüm g•r•rtahındalci aılceri satın 
alm• lnmisgonutttltı ptırasız göre iilirler. 

5 - Açılc eksiltmni 28- Mart -938 p•ztırtui günü saat 
15 tle Erzinca11d11 tü11ten lcararıahmJ•lci As. Sa. Al. 

Ko. tlo ytıılacaktır. 
6 - Şeraitini anlamak istt1genler her ıan mevki eksilt

"'•J• i#iralc edacılclcrinJen belli tün ve saatte ilk tamintıt 
malcbazu ve ttci1" ocltısınJ• lcayıtlı hulundulclarına dtıir 
'llnilc11lerilıe birlikde k•nıisgonumuza gelmıleri iltin olunur. 

2- 4 

Pazarltkla Okul tamirat eksiltmesi 
Vilayet daimi encümeninden: 

!.ferlc,.z !ıo ~te;;a ille oku.!und11 gC1ptırlacalc tamirat 57 lira 
51 k11., ul ıl• bc.-f~li r.~1li iizerinden 20 gün müdiele ve 
P'"Z dılc!a ~hillme{! konulmuştur. /ı.fuv kkai. teminatı 332 
kura iu ~. ?9-3.938 tcrril.ine çeton s(lli gı'foii saat 15 ıe 
kadar tli ,, f t r11;;im n lc11.l mine m11racaatları. 1 -4 .- .----... - ------ - - .--1 ~-~-----------ı 

~S\} k çi .m ek .. iltmesi 
Devh t -:ıemiryoHa ı 10.cu işletme müdürlüğünden: 

M .!:•mmt"R lıf';:!eli l.'IOO lir• ola11 200 r.ift Ci::lavet 
ma1k "' lc:~l. • ç;;:ue t:rzurumit!. işlıtmı kornİ6JOrıu tar11/ul"11 
11ç>!.:. rb: 

0

i r ı• !t l• 'ii<T 'P /::1surumtla trslim şartile s11tın 

t.ı.lm.ncr,.lt. t: r. 

1 
Ttdipl .. r 'n 25> ıi1. • l 938 Salı güni saat 7 5 de !lii:ıtlt 

7 5 fru,. ı,r:.f r..! cul ·rila Erıu ıı111cta jşleim• lomisgonuıı#I 

iLAN 
Trnbzon lrra dalre\indtn '. 

Açik arlırroa ile paraya çev. 
rl!~cek gayrlmenkuittn ne oiduğu : 

Gayri menkulün bulunduğu mevki 
mnkallesi sokağı numausı: 

takdir oinnın kıymet : 
Satha mahallesi. 

5 Tayin edilen !!'.amantl a gayri 
men.kul llç defa bağırdıktan •Onra 
en çok artırana ihale edilir a!lcak 
artırma bedeli nıuhamen kıynı~tın 

yOzdo yı· tmlş beşini bulmu. veya 
1atış hleyenln ela~11ğ1n11 ruelısnı o!ıııı 
diğer alacalı:lıl:ır bulunup tı.bedel 
bunların o gayri !lleııkul ile trm n 
edilmiş alcııloırınm mBt'nıu•ın dı:ıı 
razl•ya çı '•nı•x~a en ~ok ıı.rltıranıu 

·tabh11dl1 b1<kı ka lıl'•lı. tııı:ere aırtırma 
Ga a • ıı.ıııd1t ve on beşinci 

t 

Etlere vurulan damgalara di 
lediye iyosetind n: 

Klezbahada kesilen hayvanlara vurulan damgalar aşaRıdtı 
gösterilmiştir. Halkın malumu olmak üzere ilô.n olunur 

o 

Fenni muayeneleri yapılan ve .uenilebilen etlere malısu• 

0 ·. ) 
" -_/ 

Yenilebilir fakat, lciymeti gidaiyesi noksan 
olan etlere mahsus 

Bilii kaydii şart 11enilebilir etlere mahsus 

~eniltmilecrk olan !il! imhası ld:ıımgelen ttlere mahsus 

~ ezarhk duvan eksiltmesi 
Belediye encümeninden ; 
DejirlRenderedeki osrf mezarlıjın Erzurum yoluna 

11ıuır e•phesintle yıkılan lcısmı 1314 lira 75 kuruş bedel 
keşif/• •t oçılc elcsiltme usrılile inşa dtirilecttktir . 

r-miJatı muvalckata miktarı 97 lira 60 kııruştur. is· 
teklilerin ehliget flesikaları ve tflminat malcbu~larile bir
li/et• eksiltmenin icra edilac~ği 22 -3- 938 sali günü 
Mat 14 tle e1tcömene m•rtıcantları illin olunur. 3-4 

İlan 
Topu sicil Muhofızlığın· 

dan: 

Kiiçülcdurmaş ojlu Yusuf 
ve Hüseyin veresesinin inti
lcelen tescilini istedilcleri Yo
mranın Elemenos köyüntle 
ttıraf ları köse oğlu ve kom. 
hasan oğlu ve sahibi senedin 
çalılığı ve 6ekirbaş oğlu Be
lcir il• Mahdut üç dönüm 
fındıklılc ile tarafları icara 
Hasan ajlu ve •vcı oğlu 
ae Bekir oğlu sahibi senet 
fındıklığı ve hanesile mah
dut: altı dl)nüm çalılık ve 
tar•f l•rı Bakir baş oğlu Be
kir tarlası v~ at1ci samağun 
•• snhibi senet hant>si ve Is 
mail o;lu bekir fındıklığı ile 
mohdul; on dönüm tarla. 1ıe 

ta,,fl•rı ırmak ve Bekirbaş 
fi• tor;lctam ve !urt ile mah
dut çalılığın nısıf lıisfesi ve 
l uuJ fora/ ları Is mail oğlu 
Mu stf a tarlası fi• küçüle Dur
muş oğlu Hasan tarlası ve 
forık va sırt tarlası ve sa-

Zayi 
22 8 929 tarihinde Trabzon 

Belediyesinde aldığım 44 nolıı 
şolor ehliyet vesi/camı zayı 
etti. yenisini alazağımdan 

z yınıa hükmü olmatlıjını 
ilan ~glerim. 

Kaşif eyüpoğlu 

mağun tar/asile mahdut üç 
do'. tarlanın tapuc• 302 tarihli 
tt! dikli yoklama def terinde 
kagıtlı bulunmasına binaen 
hudutlarının ve tasarrufunun 
tesbiti için Nisan 938 agınue 
3 üncü P..ızar giin ü maha
line memur günderilerelc ba
tahkilcıt yapılacağından bu 
g yri m e n k u l l e r l e 

tasarruf ;ddiasında bu
lunanlar varsa t1esailci ta
sarrufiyelerile birli/ete tarihi 
meskare kadsr muhafizlıjı-
mıza ve keşif giinü saat on ikidı 
gerinde bulun•cak memura 
müractıat ttmeleri ilan olıı-

nur. 

n 
• e zı · 

imalathanesi 

lacı;.k artırmada , h~deli !tılıf lslt1ye olduğu bt:delle alm•ğa ruı olmaz Vt;Ja 
nln 11 1 ara ğ ına rüçhanı olan. dl ğ.r 1 tmlunnıaz•a lıeınen on~ş gtin nı ddel 
al al el. Jı l aı ın o ı,r ııyai m nkul ile temin le artırnıayıı çıkarılıp en. çok artıran• 
tdılnıış &larakluı ruPrnıuuud,an fazla ihale edilir. iki ihale aruıııdnlıl fark 
ya çıkmak, şartlle, en <;ok artıraDa ve grç"n günler içiade ytlıı:beş ten 
1balo tdilir. Pöyle hir bedel ehle he&tıp olunacak faiz ve ğı.r zarnr 
•dilırıeue ihale yap;Jmaz. ve oatış lar ayrı~a lıünıe hacet kilmıı.11,ın 
talebi dtişer. m•murlyııtımlzr.e alıcıdıu ttılıall olun•' 
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