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Bir mesele 
Müz'i<', tehlikeli, çirkin 
bir mesele ki dikkati
mizi çekmeğe kafi gel
mekle beraber tedbir 
almamızı da icap etdirir .. 

ıuuokak, şehrin en kala· 
balık •e tu c d:lt:tld1r. 

~emur, bslk, kOylO şehir 1 her 
ııtla lıPr a..ıd hOkOm tP, d tre
lere, m ae11eselere, çar~ ı :ı P•
ıar41, wesdaaft iskeleye hu yol 
d11a ıider, dofu, bah ve ıst 
kol köylerden şehre glrenJer 
bu yolda• geçer. d ·aoa, dernek, 
cenaze merasimi bu csdde Qr. 

ttınde yapılır, kıı erket, kQçQk 
bDJUk b•nl~rçe talebe hep bu 
YOldau işlerler. Tarhğtna rı1a 
•t-a bukad r kılababi[ olıa bu 
C•dde, ayalzamaıadı oto•obll 
'' her çe~id ıı kil vas.taları11 
da ıabae o makd dı . 

l~in burııya kadar 0\111 
kısamlarına bi y deoeaız, 
bualur birer ıbtiyac ı kf, gl111Q-
11nonne, s tisaatına yornyub 
•kmakda devam t.ıdıb J'ldecekdir. 
Fakat h HCin bmılardao bışk• 
işin blr de taa taz , keyif ve 
6Qlaac lar.ıfı vardır ki, iOkllt 
Ue kıtrşılanıb gltmtslH elbet
teki hııyr •t et,.ck lt:mngelir : 
l:Uılklet tecrl1be f'8 e~lencelerl l 

içlerinde çocuk denecek 
ÇaQ'dı olllılar da d•lı l olmak 
llzere bır s )rO cemi, vak\tli 
Vakitsiz. \ e ekst> 1 02 e V8 lk· 
Şam Ostlerl paydos nmanlımndı. 
eı k•lab hk 1111t1 rd11, m .. kteb 
taleb loia •• ~l 
boydaab ya kabladıtı aDlartla 
f11liyete ( ! ) g~çmekdedlrler. 
Ôtektoe berikine ıUrtOaOb çar. 
Parak, bılebe k.Qmelerlola arı
sından ıQzQlerek çıka J•P••Y• 
ıavışan bu adamlara ntçla .,. 
DHıl mQıaade edlll1or aalıml
Joruz ı 

Meaelenln ren1ıl lote bud11r 
ki, mOz'lç oldutu kadar da 
tebllkeli ve bir bıkımdıa çlr
çlodt r de , .. Her gQn ber uat, 
ber ıınıf halkla dolub tip• 

ispanyada Franko ordulan ileri 
hareketlerine devam ediyorlar 

Alman ve İtalyan Asker ve tayyareleride faaliyette .. 
Alman vopurlan mühümmat taşıyorlar! 

Ank,r• 29 ( A. A. ) - İsp• ıgatia f ranlco lcuTJvetleTi Katolonya dahitind~ 
ileri harelc.tleri11• «eruım etrnelteJirlcr, B"rs~lontla neşredilen resmi bir tebliğde 
mart agı içinJ• nas.analist araziye heş6in ita/yanın ~eltliği vı Frank.o lcu11vetltrine 
162 Alm•11 250 lt•l.l/an taggarecisi ile ltal!l•n askeri ~•fll/.,e 'lle tanklarının ıel
Jiii ve Alman fl•purltırının Billnı.oy11 mrilıimmot ıetlrdiği /,i/dirilmelctedir. 

An/car• 28 ( A. A. ) - lspa.~yad• /ranlciıtlcrin taarruzları fit ileri harelctt· 
/eri Je9ametrııelctedil'. Arakoç ctphHinrit taarraztı iştirô.k etmiş olan 'l1e halen Fran• 
kisi lıa"t1cıluile birli/ete ayni ssfda çarpışan /talganlar dokuz marttan beri yirmi 
dolıaz• nıhag olm!llc üzere 282 ö:ü fJt 123 ü •übag olmak üzere 1472 garalı 'lıermişlerJir. 

e etr: ==~ 

Çin • Japon Harbi· 
Bütün şiddetle devam ediyor .. 
Çin ordulan mukabil taarruzda .. 
Japon kuvvetleri ricat ediyorlar 1 

Ankara 29 ( A A ) - Çin resmi tebliğine nazaran bir haf tadan beri Çin 
orclularını11 şimali Çinde yapmakta olJulcları mulc.a6il taarrazlar bütün cephelcrtie 
lcatl bir mrıva/falcigEtle neticelenmiştir. Çinliler mühim sefllcalcegiı me-.,Jciler elde 
dmiılcrJir. Bin,en /azla esir ulmışlar kır mitrııliyo~ ı•lara /Jatarı•ları ele geçir
miılerclir. }•pon ordusu muhtelif istikametlırdt rical ~tmıkle '" Çinliler tGro/ırıclan 
tııkı6 ıtltlmclctedir. 

A11kar• 28 ( A. A. ) - Hankovdan bildirildiiinı tör~ Çin kıtaatı Tıırtçin 
Ou11kov tlcmirgolu cebhehesindelc.i }cıpon kuv.,,ıtlerini tam iir lae%imete a;ratmıı 

""'''· V• 6iliin c~pltelcrdtt ilerilemılctedirlır. 

Tuna da Alman 

Harp filosu 
A11ur• 27 ( A. A. ) 
Alm..,.aın t•,.. uerlnô 

6ir 1-rp /iloı• hlu11tlıu,,..Jı 
ifl11 Nrtllli luırar R.,,..,.. 
, •• lıegıc•• ····"""''ıtır. 

Frankistler 

TEFTiŞ 
V ıdl•lı Ba7 Seul UHJ H· 

telkt ınaa SOr••••J• ıtderek 
tetkik H teM;te bulıı••uf, 
Oll•dem zoar• ıehrlmll• clOJA• 
•tlfl•rdlr. 

Kıztlayın 
yardımı 

lskenderiyede 
karışıklıklar 
yarahlar var 1 

dapdaracık. bir yolda bu kabil ı· lerliyor • 
•aoaaıı, başıbof, hırekeUere 

Anw• 28 ( A. A. ) 
Kı•ıl•ı ı•••l merlcHi Kü

tah.,.,.ın E••' /ceza ••r/ce 
~inJ• nlcri ı•n•n fl•t•ntl•ı
Lartı ııltıgiz lira g•rtlı11ta 
6ulanm•ştur. 

A11/c•r• 28 ( A. A. ) -
jslcc11ariN• i11tih.11b•t mıJ. 

nueNtilc Jı.rııılclıfcl•r ol
.ı ... , girmi polis olmalc 
üzer• ıetmiı lciıi garal•n · 
mııtır. Vefa partisi111 mtn· 
au6 6Öçlerl• polis t1rası11tl• 
çarpışmalar olmuıtar. 

lngilterede ne lOzum nr. Puhı, postu mtı Aakar• 27 ( A. A. ) 
Teızll gibi nz fı ı hiblviaca.a Jıpangetl11 /r•nkistlerin 
lbaıd:moıo bu caddeden bilik· ltı•rruzltırı tleoam ~tm~ktc 
letle geçmeleri P ktt•ı yıaök le l 
edlleblllr. Alellıuıua e4bıbi mu· Jir. Alctlenizc 11/tmıı i o-

cibeler bukadu çok ve bukadar •''" /uıJıtr galcl•ştılcları 
kuvn.tll o.dukdıın ımnra ! söılenlıor. 

Blılk.let tecrilbesl yapmak l Fırtına 
lıtlyeoler111 - ve h.tta blalcllltl 
ötreomlş olıolallD bile · J8rlerl 000 ubab bışlıJIO fırtına 
mutlak. Uzuoaokak mıdır, Kı devam etaettedlr. Karlıtı ye· 
vakmevdan nlcı duruyor '! Bu aldea kır 11tm11tır · 
işin mutlak teair lçlode olmall KISACA 
lAzımaa blçolmaz11 Merış cad 
deal basrtdllmelidlr. Or111 daba 
ıeai~ olmak.la b~raber, Uıun· 
ıokı~a oiıbetle pı!k. dabı le•· 
hlldır dı ..• 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Türk sın1rlarında 
askeri tahşidat. 

Oarablos •Dl - vekalet • Ol 
Arabiye ı j rnsı • - TQrk.lye bQ
k.Qmetl bududlarıodı askeri 
tabşldıt yıpmaktadır. Son i• 
lea haberlere gOre, tkincı ve 
elliocl c:ılay ile dOrdOncQ Ye 
•lltocl tabur " lzart. dan hare 
ket ederek lsk.eoderua 1ak.ıa· 
lırıod• • Peyu • a i•l•ltlırdlr. 
&lrkcl traburla lklDo& ı ı r k ı 

k k l y 11.,ldller. 

Bir mezarlık 
daha lazım ... 

Ye•\ mezarlık, şPhrtn bir 
ucundu ook ubı dışarıdır. ı,ı, 
buıllakl tlDşD•celer• çok m•· 
vafık ı 

Bu karar buadaa btt on 
ıH• enel •erlllrkeo şehrl:ı 
geal,lltf. dıtıoıklı~ı beııba k•· 
tılarak batı Ye Oıt kısımhnodı 
dı birer meurlık tnlıl kırtr· 
lıfbnlmııtı Bu thtlyıc, timdi 
de• keodl•I gösterdi, şOpb.>siz 
yarıa dıba çok goatertcıkdlr. 
Yapılmak cıer• buluılH plAoa 
gorı tt.hlr Ay111Jfyı lstlkıme
Und• uzaaıcsk. bu itibarlı d•tıi 
bugOa KöH çupao çeliolik.ler 
rına çotılıcıkdır. 

Bıtı " ast mııbdlelerden 
SllDkllJe kıur çok mesafe var 
Er l"i 7ıpdıoak olan bu i ' 
blr1• Oıtoe ,.puuk tRftık111lP•i 
k 1 'i Gf l ,. o U l 1 

Filistinde 
harp oluyor 1 

Anlcora 28 ( A. A. ) -
Filistintlc Nenid~n lc•rt•· 

şalılcltır olmuş teJlıişçiler 
/Jir çok to11rnı•l•rtltı bul•11· 
muşlarcır. Aslceri lcıta•t 
ve tayyareler müttca9izleri 
iakib tlmelctedirler : 

Almanlara karşı 
büyük nefret var ! 

Ankara 28 ( A. A.) -
Eski Avruturg• Btııoelcili 

Susingin Alma11gaJ. malı•· 
keme cdilıc•ii luıbıri bıi· 
tin lnıiliz. ı•ntılerindc 
ne/ ret vı in/al ile lcarşı· 
lanmaktacır. 

Değerli hemşerimiz Remzi 
Saraçoğlunu da koybetdik .. 

Vıkur, atırbıflı, iyi luılbli ioıanlı' t"-f'V değerli lıir 
bem~erl•lı OlH, klçllk bOyQk, Z~r ı, tn t hPrkes tara. 
tıadan sevHea şeker fıbrlusı ııhıl! lt u1l S..rııı;< ~hı 11ra~ 
mııdı ıeıer ve gOlerk•n paur g· t' 'l evlndP. birdeTihırt' 
rıhıtıııl•D•rık tnrıuın rıbmellnn ka'U~Oll;"'d ır. 

~e1117.lain b:ı ani ölQm \ 1 nar \ Q S'\U ııt hlr 
bıber ıbrık •t•zdaeaıtıH şelJtrl Y•) lıwış te derin tee&sflr
lerle karşıl11•ıtlır. Ceo11HI, k lçUk. la\yll'k. nngın fakir 
çok k.ılıbıhk bir ce•aat kf t e~i lıırafıJdna ( umhtu·ıyı t 
mıbıllcılndeki eıintlea kalllı ıhrık ~ller Oıtluıde ış uwHk 
ıuretile Uıuaaokak c~ddeaiadttn •e fabrikası öıOtıd«.n geçi
rilmif, MeydH camllade aıwnıı kı ıadıktan s'luı ayni 
merasimi• , .. , ıaeurrıaı iö n. n mü~ ve eoı )'Pş'111 ara
sında ebedi meafeaioe tevdi tdlJmi"Ur. 

Hemzl Sarıçotluau kıybederk.eo tın1cı1111f, tewiı blr 
ııaatktr dı kaybetmlt olduk. 

Merbuqıı tıa.rıdıo DtA lr.t diler ıllcıl e .kfl ı ıa 

Maliye Hariciye 
vekillerimizin 

izahatı .. 
Ankr" 29 ( A A ) 
C H. P. M•clisi f.!:!.ubu

r.un buıü11/cu toplonTiiıncla 
maliye •elrili geıı.e sene için 
hazrrlamp lcamutaya t~11di 
edilen 6titçtnin umumi /zat
ları isırinJe izahat 'Vırmiş
tir. 

H11ricige fl~kilide Cenn.• 
retle Hato.g lıalclcındaki nok
tai11az•rımızı mudaf •11 v• 
lccbııl ettiren h•yetimizin 
meHiı 'ne dair izahat ver111iı 
ve 6•ıü~ ort• Avrapada 
cerı1111 eden sigosetin umami 
dural'lıa ür.erindede gurubu 
t11noir •tmiştir. 

Çekoslavakyada 
Alman dili .. 

Ank11ra 29 ( .A. A. ) 
Çelcoslavalcga Başv~lcili 

Alma11 dili k ·muşaıe Çekos
lafJalc h ıllcı için hususi bir 
statü tan:im ediltc•;ini sög. 
lemiıtir. 

Sancak töreni 
Ankara 28 ( A. A. ) 
Or teneral Fahrettin 

Tckirdağmdcı a.la~Iara tö· 
renle sancaklar 'Dtrmiştir. 

Kara kartal 
Terbiyevi bir eser 

tercüme edildi 
Meoatur • Beyaz ZambııJdar 

ıaemlekellode • muharriri Orl· 
CorlJ Petrovua ( Kara Kart 1 ) 
adıadıkf terbl1evl ve ahhlkl 
eseri M. Yaltm Tuu t•ratıadaa 
tercllme edilmiş olup her kitap 
oıdı atılmaktadır. 50 ııbfte 
olaa •Hrla tlatı 15 tur1ı1tur. 
Bullu bataa oka)uouları hele 
okul talebelerlae tavsiye ederls. 

Görüşler, Duyuşlar 

Bosınlann 
havası 

Türkiye iyi artist yetiş
tirmete de ehemimiyet 

vermektedir . 
l'arkt,ı flk:rı vı> millt gııy

rellerıoe ilAveten, nnıt •• 
ealetık işlere de aarrı gayr•t 
etmekh•dir. Yeni J ilrkfJ• ıJl 
arllat yetiştlrn.ıiye d-. fulı •· 
hommiyet vermektedir. 

rnrkiyeye dair blrç lk }'111· 

Jar 1azıldı~ı halde bu elbet 
pekaı menuııhahs olmuştur. 
A nupsdıt aaoıt tıbılli fçin iöD
derilmlş olııu ı>ekçok geuçler.atın 
bir .luı;ını ıeımıv ,.. ecol!bf 
mllt•hassıılarla beraber A•k•
radaki r11ım, beJkelelllk, •Hiki 
H li7atr1J mektepleriola b•~ıoa 
~,.çaal~lerdlr. Sau.t eserlerıal 
teşhir ed .. bilmttk için Aokırada 
muazzam bir bina Y"P•lm•klı•hr. 
Aokarada bulunduğumuz aıra
larda halyan sıoatkArJın ıerıi 
açmışlardı. Yunaalı saaatlllrlar 
Ilı lıtuobul ve Aakarıdı böyle 
sergiler tertip etseler r.ua 01_ 
DllZ. 

Aukarı sınatı fazlı ehem
miyet verdialadeıa, hJıtr mek:· 
teolnia başına Kral Eoırt'l """ 
llrmişlir. ı 11kttı1tHR muhtelit 
~ubeleri lrilsınd• bir dı .. dram 
mnellifleri yDllştirme ,. kıamı 
vardır. Biz bu şubeaiu mnell'f 
yetiştlrece.tinl bil lQrlll aalı1• 
mıdıll. Bizce bllbaua t11ıtro 
mllelliflerlnl dlslpllD altına al
mak pek. zordaır. 

Hılk.eviade mnkemmll bir 
Uyıtro buluıaduj11 balde, Aaka· 
rı hOkQ :neti Ud bUJlk tiyatro 
vocude gellr••Jl dDt1l•••ktedlr 
Dlter taraftan dU bilen TOrk. 
geaçlerl ıcnebi uut e1erleriaı 
tercomeye bıılamışlaNır. 

TOrkler pek 71kıada muk
tedir. 11uatk4rlu 1•tiftlreoek· 
lerlal ummaktadırı.r. BaDlarda• 
gnel ve tartılır 1erl11e Vaıaer'I 
Betbovea'ı d1aleme7l hureUe 
bekll7or1ar. 

Ap. V. D11kılakJ1 
ııa:rn 

Makina gürültüsu Radyo sahıplerinı 
Çileden üıkarıyor. 

Dir arkadaşım ; - buyurun ' Derede• tepe4en, unda11, 
biıe, hem gll er, l'ğlenlrlı, il.em ımdan, ltılJıdaa, lngllterNe•, 
d• r•dyo caz, muıik, ıj•nı, pro- Fran111daa, Çla•en, Jıpondaa, 
p11gınlla, haber filan dlalerlz, fcıp .. nya ve Lebfstındao, Letovaa-
bıtıfade ederiz . dedi. d n ve Çekos!nakyıdıo veı. 

1~ ..... Böyle bir davet.- i 1 ı ı • n eadlş• li ıoenulın 
icabet etiJlez ki . , {T .. un t>lrul· >len nJrptırn darptılD, milletl~r 
J•llm ; arkıdaıır , ı ıiye::ılu den, dınletlt r n t4'l m1 rdeıı 
hlmmetlne ıf k~r ed n g11 çı ılPrd 11, g'"çlw1111. ıi..le d~ 
•abılleaanha HJA ı ·ıııdın e Nöyle b .. ı n dıkıkl'l k 11~ uk 
çerek deYleth ın! leş ır ettık t n ~>nra mas\ bıı.ıaa e\'lllc. 
Salona gh e ruUl\ellt-f bir \rkad şlıırdtln t ırı ~öyle 
mın ile karşıtnştık. l\1 ~zelerin blr fıkır ortaya attı · 
D faseli \e rne zuııyeU, s11 Jnua 1 ıtler \lınaoyayrmı 
r~rahlı~ı, dı~arıda gö.r.U oyalıya o vustury ya, \. vustury•yımt Al 
ru:rnz1rarıı11 ı taf ettne doyum nuıoyaya ilh11k P.ttl to m11S11-

olmazdı Hele b \. le gnzel bir oın tı:1aml7!e baA"ırdıın 
havada bt>yle 41111 Clln k.atac k. A manya ı \vustuyara 
mas'! buşmda beş samı ni k _ ilhak et l K ea Al111ıoya Hıt -

ar 8 laric1 ı klltı, cesaretı, kom~ta 
dıtşın bıduşwuı arzu va lşlih11. cılıgı lily stııjl, maharetı - artık 
larımızı kan:çılıyordu Ben, her- ae sa1ar ısaız Oyle 1lımn - karşı 
kesten öoes gllmlştim. Orılar sında •faJlaştı, ne r ille elmiş 
Kelioceye k.ıdıır blı ev ıablbl ise ıuluyıt ~dıp emrlol iDfıiZıt 
He dereden t'pedea konuşmağa can ıt ı ve ?lbıyet \vuaturyaya 
başl:tdık. Arkıda~ım : btıtnn larıhıl~. ~ o ve şererıı 

b11g anıp kıtldı 
- Allah Yerse:te şu radyo <.: >tnıfya d r erıade h~rıla 

lluıı biıl tıtlı tatlı dialetecPaı azerlode A•u 1 ya bllkılmetl 
zamanlarda te'gr,.fhanenin g11rrrr yerine Almanya tınktlmetl oku 
gorrr, dUüUUI, Jlat, zlrrrr eden, nal'lll ıradaki f•rk ifte bir bu . 
insanı ç114tdon çık rao otıımatık içle uoı ıu 'şeı d durduiu 
makla•luio gUrQit0111l çıkm1111t a:lbl durwlyor. tuuoa b4>7le ter• 
boş uklt geçtrs"k diyordu 81r mutıake ıer, fikirler JlirOt n 
hlmmet edip le bu makıoeyf rıyor... u muzık erefı11e ~8 
htlgrlftıanf.nln ta Osl katrndan ırnllm . , f•m kadeh e ı bili i 
bodrum katıoı indiren blH8n mezelerde• ımlenlrkt-n yine 
r11dyo sahiplerinin minnet ve garrr aorrrlu gUrDlt \ l>aııadı 

şOkranıoı &11auırd1 . . Diyertk rtık bu üemhı ne tıdı uıcıı 

dltek Jıpırkıa dlter dOrt dı. ne tuıu · • 
"uı ırtıdıf d• çık•c••ııı Cı"tlM Al•JI 



Trabzon 
Beie---'iye Zabıtası Talimatnarr:esi 

Umumi Maddeler -
.IADDE 

13:3 - Duraklardı.ı bulunması muk:ırrcır ırık
u taz!ıı bulunan otomobiller içil\ soudan 

. , ren sır.ıı ile şoförleri cezıılandırıltrlar. 

- Otomobil kullanaalar, şoförler -

133 - ş Aörlnğn iyi lıilnıiyııılor veyııhut 
~utça Vf' ak~ 1 C!l zt.af Eebebi1le bu sanatı icraya 
b li. eti ol mı yanlar, içkiyi adet rdint'rılı>r, ağır 

ı 1 m.ıh•um olmuş buluaanlsr VP on s<-kiz 
ı ı t ilimıemiı;ı olanlar şoförlllk edl"m.-zler ve 

ıl :;ıi ·ı .. t k.ulhı:ısmnlar, 
1~1- Şoför ehliyetnııme,-i olııuyu.ılıır otcn:c·bil 

.- ) emsaH 1i kullumı.ın:ızlar. 

135 - \ forlor ve mal sahipleri deği~iklik 

\'l kuund6 keyfiyeti zabıtıti Belediye komiseriiL.ticıe 

d rh l bi dirnıegd ınE'cburdurlar. Trabzou Bt:lecıiyesi 
h 'udu hıuickdeki Be ledlyelcıiıı numıı"a pltkolıııını 

ın·ı ohrak Trabzona gelen 1.ıak!iye vı-ı!!ıtalan 

hip veya sürllcüleri üç gün içinde Zabıta BelC'diye 
mse.llJine muracaalll\ kayıtlarını yııptırmı:ıh:rı 

le ımdır. 

136 - Daimi iktımetgAhları Trabzon olan her 
\İ ı::akliye vasıtaları sehipleri bu vıısıtalarını 

Tı·dl>zon Belediyesine kaydellirmeğe mecburd urJıır. 

137 - Ceza ehliyetini haiz bulunmıynn vey~ 

bııiz olup da ehliyetrıamesiz ot0mobil ve motJslkJet 
V<' kamyon idaıe eder.ı r görülöüğü takdirde mııl 

t; .lıip!eri hakla:ıdu C"'Z'i htbik olur ur. 

138 - Ehlivetnameli şoförlerin ot~)ı;nobil, 

ırnmyoo vesaire kulhndıkları z'lman rhliyr·tnnrne
lerini llL • l9rirı<IP tı:ı~ırnaln11 v · ist ııi'di~i z1mcn 
polis ve ı~elediyc ı ıbıta:>? mrm.:dı.ırıırn güstermelt>ı i 
mecburi.!:~. 

13 l - ş ·hir d ıh\ indP Çlllışon otoınohilier 

ayda bir rn uzun ~eft•r \·uran ntnmobiller de her 
s<>ferde • ığlaı.ı lık m u,'l v<>nesi::ıe tabidirler. 

140 - Şofö ·'er J, ıtllandıkları mnkineleriti 
munyen" ettirm(·ğe. s ·; c1mlıl;;: ve s?f· re mns.ıadA 

vesika!2wı z·ü·ıti1 kom!' ~rJiğiue t:.ı'>tik el irerek al
mağt ın cburdmlar. Aksi t· kdirde i-.k•me!eıioe 

rnl1s<:ade ,)luom:>z. 
141 - şororl •l'in tul.:si mnlıaHerir.dc otomol.Jil 

yıkamaJ,ıı ı yı;s;ı k Lır. 

14:3 - ŞJförkıin tır"fe)e rhıyctlert n-cc.:bu· 
ridir ( ı'>ırife müşterinin görebilecrği mahalle 
ası!acakhr ) 

143 - Her şoför ta~iJ edilen gecel•Jrdo smı 

ile ve ot ımoblliyle takside nöbl't beklemek mec 
burly..-tindedir. 

14-1 - Ş·Jförler hali seyirde i!.rnn z:ı lııtarım 

dur emri ~e itliata m, cburduı la ... 
145 - Şoförlerin otom )hille, ini hakkı tevf'k· 

kuf!arı ol nayan marnllrre terk ctr· eleri memEudur. 

14ıi - Gef'ilme:.i meıı ed·l~ n cıı.dde ve snkıık
lHdırn gt>çmeK ·~ıı::.akıır, 

147 - Haddı h;liı lıhia<ir•n ve mı:['yyc:n tor:a
jından f ızla yük ve yolcu almak ve Çttmuı-lukda 
udaın tıı~ıınak y11,;aktır. 

148 - Karovıu ve ot ıhüsleriu bak. jlarma 
bavul V<• yemek sepeti gil i Ş •y)erdPD bıışl{u eşya 
koymak ve bölilnmiyecek eşyı•nın naldı gibi mOs· 
tes11a bir hal olmP.dıkça kamyonlınıa rırkıı k~pak
lı:ırıaı u; ııaları v.::ı yük ııltırak kapak tlzeriae 
yükl<"m<"•·ri oıemoudur. 

149 - Şı)förler ve arab ıcıların birbirleriyle 
sokak 01 tJlarıı d>i 'e taksi mahallerii.de edt>p barı. 
cırıda ş1:blaşrrıal•nı v~ birlıhio·• karşı s,ğır ve bir 
bırine k ırşı ağır ve çirkin sözler söylt·m~lt'ri ya
cı·• ktır 

Otobüs el<siltmesi 
Trabzon Belediye Riyasetinden: 

1 - Be 1edigede mevcüt şa1tnamesi mucibince, her biri : 
1 kişi "lan 1938'l1odeli Şavrele F ord veyamı.ı·.1.dili marka, 

O oLs alrnacakttr. Bunlann beherinin muh mnıin bedeli J 
3200 liradır. 

2 - Bu lıusnsdaki Şarlna:ne, bila bedel !3c.1eJigt den alı· 
nabilir. 
3 - Eksiltme. 8-4-1938 Cuma günü 8. ledige dlimf en 

eli neni •de saat 15 de yapılacaktır, 
4 Eksiltme, kapalı zarf usu.Zile yapdc:cuk 'ı:. 
5 - Jı1 ıvakkat teminat: 450 liradır. 
6 - A'mccak Oı.obrislerİll p~rası 938 sene<d hazircntn 

l n ii hcrerı 1938 senesi biidcesinden 'Oe şa·!narnele uo- ! 
:z ı 1ı.:ıdele1d0! öJeı.ecektir. .2 4 1 

150 - Şnförlerin sarhoş olarak otomobil 
kamyon ve otobüs kullanmaları memnudur. 

15 t - Takside mUştf'ı i bekl~r vaziyette olup 
ta herh·ıngi bir bahane ile müştni kabul etmemek 
yasaktır. 

153 - Şoförler nikkatsiziik ve usule riayet
sizlik sebebiyle müsademeye mııh~l bırakmttmağa 
dih 'tılt etmek mecburiyetindedirler. 

Otomobil seyrü seferlerinde 
kullanılacak beynelmilel işaretler 

1G3 - Şoförler s 1yil· esnaınnd mı:ıksadlamn 
bclka veya ge"iden gele::ılr·r~ h.ldi"mek için <lŞHğ!
dal;i b.~yuelmilel işnrı tlnıi kııllı;rım~ğa mCJcburciur'ar 

A - Ko~ kısmı süf!Jsa:rn amut nziyclte 
tutulması; dur işar~ticHı'. 

B - Koluıı Uf.\l CJ1tırnk u:r.::.ıtılmr.sı ; ., ğ~ 
dö-:illec?ğire işıı.l'ı::ttır 

C - Kolun ev.•ı:- 1 :1 üfki uz:ıtılm· sı, sr•ııra sola 
ç )Vrllınesi ; so!a dönt1lect>~ioi gösterir. 

D - Kolun üfkiyyeı:ı uzatılarak. hnrcket etli· 
ıilmesi; sUr',i!m oza1lı1acağıon i~uretlir. 

G - Kolun aşağıya indirilerek geridcm lleriyo 
doğru mükerreren tıarcket ettirilmesi ; ge~~ioiz 
dernektir. 

F - Kolun ileriye uz ıtılnıası; doğı u hareket 
edi~ orum demek tir. 

15:1 - Seyrüsefe: in tımzlmi için Belediye 
zabıtası rıok ta mahuilint· ~•onıılrr•uı;ı işaret tenerioın 
veac. ği işaretlere göre harekete şoförler ve 
arabticıı.ar ruecburcim hır. 

1 -- lşard 1 ferıeıinden kırnıızı renk gören 
nah ıl vasıt:ıları duracak!al'dır. 

2 - Ye~H gören n._Jnl vasıtaları mukabil 
i:~tikamf'te gldtr. V t-' y~şil gordUgü iı::tikttınttin 
ııagrna dönebilir. 

. . 3 -. Yeşil gö1eo vesaiti ncıkliye yeşil gördü~U 
ıstıkametın soıur.:a döPill\!k isterse f vveıa seyı u 
se~er rııe.uuıunu İ)ıırd "erertl< lwlıler. Ve spyıu. 
seter IllfIDUlULdan fi.he< ğt ıııüSb«dıJ OzenLe ısola 
dönebilir. 

4 - Yı-ıyıı gidenler kırmızı işı:ır€liyie nakıl 

vı-ı~ıt»lP.•1 "' vrü'<• fPrırP k:"O nmıı;; olıın bir sokıığın 
bir cihıtiatlea tliğer bir olhıtiae g ·ePrler. 

MUSTAFA DİLEK 
----- -·====~ 

Şose tamiratı eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Trabzon - Sürmene sahil .110/unun 72X500- 74X500 
· ci ki1ometreleri arasında 4128 lira 60 kuruş keşif be
del i şoea t?miratı 5-4-938 tarihine çatan .J<ılı günü 

a t 15 de vildyet makamında toplanaccık olan daiml 
encümende ih,,/~si yapılmak üzre 21 gün müddetle ek-
i tmeje konulmuştur. Muvakkat teminatı 309 lira 64 
ku1u~lur. Keşif tTJrakile şartnamesini görmek i:steyenlerin 

SEMERCİLERBAŞI POSTANE KARŞISI 

Sabahhk ve Yemeklik için 
Temiz ve Daima Taze ... 

1 Trabzon Noterliğ:ne 
1 

1 
Merkezi Trahzondrı. ot.nak 

üzere dairemiz.den 9 temmuz 
932 tarih 2865.341 num ra 
ile iasdikli mukavele n uci-

1 hince aramızda teşkil ederek 

1 
sicilli ticarette 642 numa 
da kayıtlı bu'un'ln v kıı 

1 auraczlcuda 65 67 r.u. a 
mağaralarda h i f ! l 
oları f lrırrıi {1° K 

ı b'1n!.lur ko ekti/ ş • ı 
1 'Cıtınlı şirkPiimizi br· gu 
ı iiio~ren /esh eder k tic 
1 karıummda murı..deriç hü , 
! lcr dairesinde t es c; i g sme . 
1 karar v~rmiş ve ı. V'!JP. me-
muıu olarak ticarEt odcı-;ı baş 
katibi Halit Kami ve Trab-

.zonda lt1usto/a Alemdrığ •ne 
Mustofa cfoelek k o il ek ti/ 
şirkt!ti k<ilibi M~hmet R,za• 
Kuğu ve Trabzurıda tıcaretle 
meşgul Alaattirı Akçuy 'u/.a 
tasviye memurn intıh ıp ey
lediğimizin ve bııgrinden ıti 
bar en şi ketzn rne, keıınde 

tasfıyc 1ş 'erine başıanmış 

oldu:;unurt Trabzon aslıye 
ticaret lı"kimliğine v~ tıcaret 
siciline tebliğini ve Trubzon
da intişar eden. y e n ı y o l 
ga.zetesile de İiamnı deleriz. 

28 Maıt 7938 
Merkezi Trabzonda kain Ha. 
mi ve Kemal Nalbantlar 

kolektif şirketi şerikleri Hami 
Nalbant ve Kemal nalbant. 

Trabzo:ı Noierligi:ıe 
Merkezi Trab~onda kundu

racdc.:rda 65 67 numarada 
kain mefsuh Ha.mi ve Kemal 
nalbantlar kolektif şirketinin 
tas/igesine şerikler tarafın
dan intihap edilmiş ve bu 
günden itibaren şirkd mer
kezinde fosfıye işlerine · uŞ· 
lamış oldu;,w1ıuz•l ticaret 
hr.ıkimliğine ve ticaret sicı/u,e 
tebliğini ırıe Tıırbzonda i fiş ır 

eden Yeniyol gtJzeltsi iıede 
ilanını dilerız. Mefsuh Hami 
ve Kemal Naihant/a; kollek. 
ti/ şirketi tasfiye m~'11urları 

28 Mart 7938 
Trabzon ticaret ve sanayi 

odası bar katibi Halit Karni 
Mehmet Riza Alciattin 

Kuğu Akçag 

ilan 
her gün encümen kalemine 'Ve talip olanların mavakk d Vakfikebir , Tonya Maçka , Hamsiköy yayla ineklerinin 
t mi1 atlarile encümene muracaatlarr. 4 - 4 . mahsulü olub dünyaca da meşhur bulunan yağlarımız , müşteri- Sürmene sulh hukuk rnah-

1 'h · J h kemesinden: Sebze hali inşaat eksiltmesi erimizin günügününe ı tıyaç arıni temin için er gün istihsal edi.. dosya No. 938 _ 36 Haman 
lerek buz dolaplarında muhafaza olunmaktadır. doz köyünden musellim 

T radzon Belediye Riyasetinden : Bütün bu vasıflarına rağmen piyasadaki yağlardan çok daha o g ı • Mustafa H.,nife ve 

f - Fen Müdiirlüğümüzcle bulunan 12,020 lira bedel ekonornikdir p ke•ler SQQ 1QQQ 1 kd ru/elcakasi vekilleri Nafız 
/: şifıi sebze halı inşaatı münakasaga rı.ıazedilmi ... tir. 

1 
• O " - gram 1 ır. K 

B 
r ulaç trı.ra/ından müddeale-

2 - • u İşe ait şartname, hulô.sai keşif, ve proje, Fen • - - - - --- --=- = 

M idürlüglinde her giin bila hede/ gô'rülebilir. 'ıı d h • ı • d 1 k k ı · t d 1 yh Sürmenenin ham:ındoz 
3 fl1ı!nak~.sa, ~-4-1938 cuma günıi saat 15 de, Bele- ran a 1 ın e yapuaca na ıya a aır Aô"günd~'} haci Ahmet oğlu 

d ,e d ımz ezcumenınde yapılacaktır. 1 · ölmüş Omerin oğlu Musta-
4 Mtin kasa kapalı zarf usu/ile gr;pı/acaktır D 1 t D 1 il Q İ 1 t M ••d •• 11

• ... 
11 d ta/anın k;zı Aı.ışe ve lı"ıtice 

5 - rllııv-ıkkat teminat: 901.50 liradır. . ev 8 emıryo Orl nunCU Ş e me U Ur UQUn en: ve oğlu ölü Mehmedin ka-

? - T7lip!erin, Ticaret O~ası~da kayıtlı oldukların.'! 1 Nisan 938 tarihinden itibaren mer'i olmak üzere otobüs ve risi Fatma VJ cwra kô'ıjün 
zr roe şımd:ge kadar yapı ışlerıle uğraştıklarına dair . . . " • . · . • , 

il s?ik _ibraz .ederek •. bu işi yap?bilecealerine dair bir kan1yon se.~vısıne aıt umumı tarıfenın Iran dahılınde yapılacak naklıyata dea o!up mahalli ik ·melı 
f'.hlıyı:.tz fcn~ıge vesıl::asım" ~eledıge Fen .Müdürlüğünden dair .. : Üçüncü kısmı zirdeki şekilde tadil edilmiştir : meçhul ,lfu/ti o[t 'rı h'lci Ah 
al-rak, teklif m~ktabuna sro:;maları ve ('1p'o"'1tn/ı veya Na . . . . . . . m~di:t öfmü; ojlu Şükrü 
/ıada çalışmış bir fen ad.1mr gô'stermeleri şarttır. Hudut aşırı naklıyatta huduttan ıtıbaren 1 "'an dahılmde kat edılen krai.'>i i;m71ige ve kızları. 

7 -Te~lif mek~ı:plar~, 1 41~38 cuma günü saat 14 de mesafelerin beher 75 kilon1etre ve kesri bir mıntska sayılır ve bu mm- f ... t7U; ve' s:ye V" .)ürmenenın 
ıhrıle komısgonu rıgasetzne tevdı olunmuş olacaktır. 4-4 k l d l k ki' tt · d h'l. d .k. . k d k. H.ımandoz kô"-1ünden Sa i ta a ar a yapı aca na ıya an aynı es3s a ı ın e ı ıncı ısım a ı 

Mehmtf oğ ·u Te:nel ':ıe ru 
Açık memurluklar mıntaka ücretleri alınır. En aşağı bir mıntaka ücreti veren nakliyattan fıkasi alegfılerine ikame o-

ViLA YET MAKAMINDAN: hududun her iki tarrfında katedilecek 15 ki!ometreye kadar fazla mesa.. lunan taksimi arazi da1Jsmın 
Vilayet idare HtJyeti vı e111ak kalemlerinde onar lira feler için ücret alınmaz. ıcra kılman muh.ıkemesind" Y'Z 

l l 
· ki b icarda adları yazılı ümmiJe ve 

as ı maaşı iki memuriyet münlıaldır. Bu memuriyetlere işbu tarife huciut aşırı na iyat baslad!1 tan sonra tat ik edilecektir 
1 k b k 

.. asiye ve /atma ve temele dav ti-
µ .pı r.ca müsa a a imtihanında i6r1Zzz ehliyet edenler •----------------------, _ _... ____________ , 

·ı kd" 111 ; lıd d · ~ · d k ti b f lı ye 'Varakasının ilanen teb-seçı tCC lr, aA n ı ile m~ Ut UÇ Öflıim ftT tfl ~ ı rtn e ayı l U Unan QSe 
Müsabaka imtihanı ·Niscının yedinci perşembe giinü saat : lı k Ahmedir. oğlu fi i - .:, h J bile esbabı tasarrufu hakkın· liğine ue duruşmada 19 4 

9 da Hükmet kunağında müntehap bir heget lıuzuranda Trabzon 1 apu sicil Ma- f Halil oğ :un.un iken 3}3 -;,. da Nisan 918 ayının 76 ıncı 938 S'1İı gününe bırak im ş 
yapılacaktır. hafızlığından: nesind~ VF'fatile veraseti k·ı cu 7tartesi günü yerinde t ,h olduğundan yevmi mez~ur 

Müsabaka imtihanına girebilmek için Mem1Jrin lcanunan Y:Şomkranın Viır'CJara kogün- rısı Gul·lller ve ofr'u ahm·,d~ kık'.it qapılccrığından hu ger- de isbati 'CIUcut etmedikleri 
de ar an ve şlrnahn ırmak ve Gü erin de 334 de vefrı· ve vekili kammiıle göndermelık 

un dördüne maddesind !Jazılı i'Vralcı haiz olmak ve me l'!rben Halil oğlu Halil ve tile v~ras •ti galnız oğ.'u ilh le tasarruf iddiasınd~ bulu 
muriyelte h11lunmuş ise bir ilişiği bulunmamak ltizimtlır. Yusı</un fındık'1ğı il e bu mede inhisar e_qledi~inden nanlr:r varsa 'lJesoiki tasar- !eri cihetle hnklarındaki 
Bn evsafı haiz olanlardan müsahakaga iştirak etmek iste- fındılclık arasındaki hendek bahsile namına tesçili isti!· rufiyderile birlikte Mafıa. muhakeme ğıyabına i c r a 
yenlerin imtihan gündnden evf.'le[ evrızkı müditlarini vua.. cınuben martıt oğlu yusu/ nilmr-kle olduffuıd 111 mrzkut fiz'ığımıza 'Cle tahkikat günü edileceği "~ müddeti ilanda 

'/; k.'vpcu'z:;:i-a vu-c'e-~ -rıo; ;-;:t!h:;ı ~=~:mdr: h~zı; /m1r'tltğ' i'*' bu fındıklık fr:d1k.l1 j•n fnp'1c•1. 300 tn•ih . yerindi! 1-ulun'.!crık memura bir ay olduğundan kegfi!!et 
' l m l n /u:um ilön o/u--.ur, A r a 1 n 1 ;;ıki lı c r de k 1 ti taıdıksiz 11q.~lama dttfte· müractJQt etmdıri ilan olunur. ilan olunur. 

-


