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lngiltere h~rpe iki lspanyol donanması arasmdaki 
girerse galip muharebede 500 kişi zayiat var ! 

Ka Davası 
Kan Gütme İtiyadı 

çıkacak.. Aoknra 8 ( A. A. ) - Cebelnttarık clvarındn iki lag-lliz destroyeri mrçhul tny~nrelerla 
• una uğra ıııştır. İspanyada iki taraf deaiz kuvvetleri arasında vuku hulan muharebe bü 

~lı nzıbatı kuvv Ueriu 11 mi ! ık:ıtı yap:mla,. azami illaayı 
~ kirayesi, ltıkdir bu rulur 1 gösterir Vfl baıı lıföiye oyuaları 

l ıd, bu ıtiyadın aevamırtda belli 1 kar9ındn aldıınmnz ve gafil bu
b ı .Iı A.mıllerden bırld, ı u lunmazlıtr. Cezıınıo şiddeU dO· 
k u vvetln, suç le rm h ı an illl' l yı&ile suç işleyenlerin bundan 

Ankara 7 ( A. 
lngllte"anlo ıtraht D'lZ rı 
dlğı bir nutukta Jngı te.e 
llltaıleketlernı ger , a 
dıa ve dahili vaziye ıoc 
beril bulunmakt .du. " 
hırp çıkarsa l'>gı.teı c 
galip rıkacııktır dem•~ 

~~.::: d·'lnııomuıcm hııtırdığ: frımkıst kruvazoru balearın batması neticeE·.inde Z~l iat bl,m ;"' u 
,. ural •.ırrnrı ~~ ıabttlerde dahil olmak nzre altıyQz ki~f kaydertilmektedır. hıgıliz torpldolım 
Udynz Ki~ iaıı-tcrmışlart!ı:-. ı,.ıntlıı toyok tesıri \ rdct' Mıı ' vçı::ımak lçln tıblatlle ihdas 

lOındur ki kan gUd n b r ur d ekleri gUçlOklerı yenmflk, 

Sovyetlerle ticaret muahademiz : 
Hariciye vekilimiz izahat verdi .. 

mnt mmıt bir 7'udt. . h k ve h:ıkıkutın tamamen teıa-
bi kasdı urm le uç i y n hUı· ve i ki~afına imkAn vere-
ı~rin ı e Tnrk z k ... ununu lıil k ve hakimlerimizi her-

DiQ UZUQ Z!llD&ll kabloe 
kaloıacağıoı ilAve etn.i tir 1 Ankara 8 ( A: A. ) - C. H. P. sı Kamutay gurubunun bugUnkk toplantısında Hariciye 

' 

450 i el maddesine göre cez ı h n l bi" tereddOt H vicdan 
ldRmdır. Bu 11ğı • ceza) ı bile sıkı tısıua mtlruz bırakmamak 
bile suç i:;.lemek bir meı:ıeledlr. için suçı rın hazırlımmasırıın çok 
Bu suçuıı işlenme i şu suretle bCtyllk. bir ehemmiyeti ~!1rdır. 
hallediimıştir : Bu hazırlık devrc ... i; blldlrdltlm 

A - Bu suçu ekseri kadm gibi C. M!ldaeiumumlsioln nezt· 
Hatay işi 
Cenevrede 

1 
kili Bnyuk Millet mecliıloio t~tklk ve taHvibine arıedilecek olan •rurk ve Sovyet ticer<ıt 

1 
::uahedeal bak.kında izahat vermış ve Tnrk Sovyet konsoloslukları adedinin indirllmesı her iki 
bQ~ôsetin doilımw ve mntekablllyet esası Uzerioe yaptığı bir anlaşmanın mııbsulQ olduj'.!unu 
tebarO.z etfümiıtir. ve çocuklara işletilir. retinde ve onun nıımına yapılır. 

Aakarı 8 ( A. A. ) 
Htt•Jda yapılacak tık Hçia 

•lıamınameıinl tetkik edecek 
kooııte dün Cennrede toplan
ınıı 'Ye htJetlmlı seçim k.omla
Jonu tarafından hazırlanın ol· 
ıalllnıme hakklndıkl mQlAbaıa
ları111 bir mukıbll proje fek· 
llodı .komlt6'ye teudl etmiştir. 

Amerika büyük okyanos adalarına B - :\Iaktul ıle hiç bir aıa. 
kosı olnııyıın kimseleri tavsit 
ederler. 

kendisi dı:ima direktif ve lrtl· 
batını muhafıııa ederek taktp 
ve tahkik işloio mükemmel ha· 
zırianmnsını temine çalışır .• 
Biııııt me~gu\ olduğu kısımlar 

da mevcLJltur. hakimiyetini ilan etti ! ... (' - Kasdı cnrmileri tahrif 
eder mesela: Hareket, k dın 
ve arazi meselelerine atfettJ. 

Aakra 7 ( A. A. ) - Amerika Rei&icumhuru Rozvelt, bUyilk okyanustaki Fcniks adaların· 
daa lklll naerlude Amerikanın hakimiyetini ilan etmiştir. llu karar bllyllk Okysnosuo ortB"'ındııkl 
adılarıa beJetl umumlyeai üzerinde Amerikan bAkimiyetiuin ilanına doğru atılmış bir adım 
telakki edilmektedir. 

-----------------------

Bir atn sözO. vardır. Derler rlrler· 
ç - SuçLiu ihıaı aııfhasında ki, ' Alet işler el övllnfir. fil. 

ttylar a ve bıızıın eneierce du- ha~ıka bu mesel ile başk.a bir 
rurlr.r v~ tı:ı .. 1mlf~r·nıu en g( fıl ! mevzun o lıakikatl lf .uam edil· 

Üç. Um. Müfettişimiz Tahsin Uzerin. 
aııneliyatı m uvaffakiyetle neticelendı 

M.urellişl Umumi Tahsin Uıere Pariıde Profısor ?ors~ tı~
fıııdan yapılan ameliyatın muvaffıkiyetle nellcelenditı ve 

1 
ınt 1• 

lerinlo tam sıbbatta bulan~uldarı ıhaan telgraftan anlaşı mış ır. 
Keyfiyetin gaıeteal:ı.le aeşredllm~slni dilerim. V ALI 

S. Uzay 
BELEDİYE RlY ASETINE 

cnmleniıe, arkadatlara, Trıbzonlulara candan teşekkQrler, 
sevgiler ıtt1etteyim. 

Uzay 
BEClL HALKEV1 RElSl 

TeşekkOrler. Arkadıtşlara ıevgller, rclamlar. 
Uzay 

ez::::.=====--c::=== ======::::n===--====-====----=z= 

Filistinde çarpışmalar 
An/cara 7 ( A. A. ) - Filistinde artıp çtteftrile 

lngiliz lcıttıatı 11r11sınJa ç•rpıımalar devam etmektedir. 
Tedhiscilerden miilcelc.lı.e~ uf ole bir takım ıuruplar man 
teaam lcıt11atın vıccüde ı•tirdilc!•ri fenieri g•rmııl•rdır. 
Maoırnyrısseritı hutlaJanu ıeç,,.ıi• u;raımalt.tatlırlar. 

Görüş!er Duyuşla.!:_ 

----
Valimizin, Belediye reisimizin 

faaliyet blançosu 
. Beledive reislcalı..l• bu yıl faaliyet blAn-

Sajıo Vallmlzın ve ıle 1" Dze çık.acrıktır. Huau neden an-
~oau parlak bir raodu~~O e~~c,ı, kılavuz istıaeı) aöıiıe cevap 
dıın diye ıoraolara : ~ 

1 
ması yolunda hummalı fullyet 

verebUiriı. lşle; köy1erlo •110 k e'lerl . Mekte~er.. Köy 
le tedbir .. Köy yolları · • ~~1~ kalkıom~ proaramları ve nu 
ıaodlklın .. Köylerdeki beş ~ o faaliyeti ve eyHitl . . KOJlD 
~une kOylerl •. KOyl~ebn~rol~~:yaaşması .. işte; Halkeviola 1eal 

e hUk.Qmello kafa, K 'f l1 etini artırmaya koyulm11ı .. işte; 
ldare h•J'etlle her ıahadı aat:Chtzallı ilk okul.. lşte; Lambert'ia 

i
4s bin liralık tam teşkll4tlı Teb 1 umranlaştırmaaı, ibyalıması · · 
illa ı i sinin Trn ıonu . Ul l 

C. Müddeiummiliğinin tebliği 
lJ r ~ıııu koll rlıu.'. Hem öldür- 1 m:h isteıımi9 ise de ; C. Mnc&~ 
crıek. hem ~ aı:ılanmr.k \ e bi:ı 1 •umumilerinin çok mUhlm •• 
netic,. cJc geçmeme· ç.n . . l lm sııl_ vıszifel~rl~i ifboa ö'l~nme 

Gazetemizde iniişar etmiş olan mecline dıiı;;nchi f.le en 1 \ d h bl 1 h l ullJab.lmcleri i;nıı keedl eair-e ı:t e r ço ~ emen . 
kuvvetli hesi h2şlıfclı .lJaııfor m~nasebetile ki ,. dU t' tı 1 1 .~rınde valışın elcma.nlP.rıa ub· a a g,.; a •yen ~ n ş er ~, ~ 

Trahzon Cumhuriyet .~üddeiumumtlıginden 1 hom ol lUr o. ği ,c h m de ioıım t le ıne m~rellep Te~ım blhı_k 
ld · hl"·· d. ın yapııbhece lk.ti~rı hııı cı ı~ımız te ''' aynen. neş11 ıgoruı: ı c~ cırndun mtu1ml'i ı ... nn. ! , 1 l" ı· C Mndd 1 

c5 J.!138 gnn ve 2469 sayı'ı Muhıırrırin şu ciheti de L ç ce 11 ·rnemeg ıoti d r 1 ıımumisı SU<' mahalllne Lir •1· 

1 

. . ı ı.: rut :uı a.m!l gtı ır. . e · 

gazeteoiıi1ı1 birinci sayfasında blleııesi gerel..tirki : Ne şekilce eaerlor. e alaro ruc .~se ı!.. i tınyet ıı~: d;fa ı,rilier. bir taç 
isteallen noktalımn izahı başlıklı olursa olsun kitap, eser, makale ı ve ne d aa t k.L:lı:n .... u ı a•ıt ~utı~gul oh .. r, Otldcıs ıo."'.ı:a 
Ali Becil Bulad imzalı yazı yazmanın bh usulü v :-dır. H,.r k~bU suç 1 le:- nle.le ul .... ~ 11 ı t •efoı:ıla tahrıren lıaıırlık ftiıi 
okundu. . . . yazıcı tıu usulo ıısycl etmek ·ı lınşlıbeş, & lıir ( ... ı :> t. ll ~ tu C} e çalışır. Eu ~ ... t:ruridiı·. 

Muharrırln (Medine dılencbı mecburiyetindedir. E t r, 1 ak!!·. oıduc..ıuu :. r.u t u 'ıı.<ı.ıı • • J v"rkü mUdc!.ol ımu:Aah:.ia ilhrl 
ve en kuvvetli be!i) makaleleri ela elındığı zaman onun b r l müessc cs•ılı, t .a 0~1 • ~ 1 e mu,lınel:lus .... ·t blr çox işleri 
ile tavzih B&dadında yazdıtı ya- başlaogıçı bir de son ucu ·:ır- İ :ılu\.:.n~ı, a r.y1şi 1~· 1 .t; ı ... ı ır J a lı vırdır. ~ ıı.lıkemed• l&lı~t 
zılarının bir arada okunduktan dırkl bu baılaı:ı:ıa ve soa verme 1 sebcbın roevcudıyfnlnı bılm si, I ~Ucnt ~•m.,si ıtız.ııD.oı: .. Bu :tıaki· 
aonra muba!rirl~ . bu yazıl~rla eser ve makaleııin zevk 11~ teyak!uz ve hızib .. t tr .~l~lerf.Di ~ ( muvac~lıeınnde, yine tekrar 
ne d~mek ıstedıtıoi etkılrı U· okunmasını mtıcip olur bu ııızı. ona .,Ore alm~sı ve imk, ~ 'l'_..:-;- ı t:Jlyoruın : Suçluı.ıun getecetl 
mumıye vazlh olarak anlayama- meye riayet edilınıyerea. gOdUk betinde maoı olması 1çıudlr. b.ı- çok m;)ıuallelerde 011 ziJıde 
mı, olduğu gibi bizzat kendisi Jtızılan yazıların okuyucuları Haddi zatında bit aı.ıç iş:e&1.d.ği ve dttlma ouurıla irtibatı olaa 
de anlamamış olsa gerektir. da çok kıt 0 ur. Alelbusuı ıındaa itibaru yeiune me ul ı C . ftıddeıu:ııumilerlni" vaılte-

lmza sablbloin yazılarına reami bir mercle karşı yazılacak vazU~d•ı: mah•llı C MUddelumu-ı· ı~rlnl ıınsnll ifa edebilmeleri 
meaaet ittihaz eylediğini söyle- 1aı.ılar n verilecek cevapların mlshiır. ZEb&ta makam ve me. lçb:, tl<1ayetlea ltlba; .. :: k.udl 
ditl mehezlerlerle bu sahada nasıl olıcıaıaı pa blr mutıar- murlıırı suç işlendiği 4ndan namına çahşanlarıa bu işte çok. 
1ızılmıt olua 'fQrk Ye ecnebi rlri• bilmesi el~eu:ıiir. .Munar· itibaren ouua yardımcııııdır. Yap.. mUhlm rolleri vardır 'Ti bu iş 
mnverrlblealnla eserlerini ehe1m· rlrllaıta şiarı oJmısıı icap eden t.lı:ları işleri onun namına ya- çok kuvvetli lılr disiplla k17-
mi7etıe tetkık. ve mutalıa e · . 1 B ı..,ı ' 

1 d ta 1 örOl bu dakikaya riayet etmeııaın par ar. u ·Y" Y•Pl"ken de"ece metil bir ih iaas 11raı.maa bir 
::tar~ lıt:.f;~1Pr:1° ~okt~ g11zetenilde yazıhırı görült)n vrı şekli ~e~uliyetıe!lnı ka~uo ııtarak.ter işidır.:..' 
nıerlode verdiQI ceHplor .ta imza . aabtbia0 . söylenme inia tayin etm~ştl~; Binaenaleyh, ıda- • .. 
çok mubtaur edebi lnıicam ve de faıdeden .tutlı olaınıyocotır ı rcdr., yanı Emulyet mlldllrlU- erek lıtlbfılat eerek ve m8f 
vuzuhtan Art bu'unma.tur. bildiririm• gQodo, te ıo.lll zaruri va sırf bu rutı bllk.Qmetl.,r deninde 

Şehircilik Mütehassısı Mimar J. H. 
Lambert tarafından avan 

projesinde teklif edilen 
Trabzon meselesi ve plan harakatı 

ipdidai rapor, 
-==== 
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ESBABI MUCİBE 

üzerine 

) 
şı.anmış olur. değildir. 

l r p &11 'e pro e l t mımuae fldaoııaıaıo genışle mes , 
Şle ; lloztepellilil teşclrl.. ş 1 ti cı O~leyecek tluruma konul- Reımi meydan, iş merkezi 
ıengialeştlrllmesi, varimll ve1::.kly~özle acornınr. el lle tutulur Planımız, aari Trabıon içl1 

kasdı cnrmı ıle hareket edenler sık sık 1140 edildltlol biltllğimi:a 
ve slAkzılıla, lle mc~gul olacak (ar) ların da bu ·itiyadın de
noksansız bır .,icil dairesi, ayni vamında te iri olmuştur. ÇUn.kQ 
zamanda ve ·evleiiyetlc C :rı•ua- mııhknmelerce on beş aeıaeye 
d iumumisioıu dalını murakabe- mahkQıu edilmiş bir kl\tll hık· 
sinde ve onun emrillde ol alı kında ; bu cezanın tamamea 
ve mt.lıkem~lerlmlze ibr..ız ed!· infaz edilebilmesine lcıkb h11ıl 
le~ek vesaikı şayanı lhticaç ola· olamamıştır. Ve buııu bilen bir 
cak surette lı1zar enılmlş bu- failin on beş senelik. mahkOmı
lunmalıdır. Bu sur~ll~. 3236 yelin nihayet beş on se••J• 
numarah kanun tntbıkatında da lenezzUl edeceğtni dahı blda~ 
ll'Ulllbaza edilen gtlçlilkler kar 'ı yettaa k.estirmeıi gUç bir ı•J 

Yuka ıda kaydetl~i bı, * * • 
. Meydanın dört çeyresı '1e, el la getmiyen muk:ıbil ve tedn- Gelecek yazımda, ao.n •etr-

bılah~ra, şehrin vııziyetlle mO· ı toı pU1nlarla, tecavüı..wr4nl ) il· edilen 3236 numaralı kauunua 
te~ası~ Olarak seçl'ecek biı rütmEk ve ltıyatiarınn t .bi ol- ne dereceye kadar anesslr H 

mımım uslubJ:-' Y· l ı':nış blo lar 1 mak mecl>uriye i de o .. n suç faydalı olııbllecığlni izaha çalı· 
veya e kll~ı:ıuın t ı:n ıınen tecdıd ı tların, d ha suç ı..,ı o;dfği nd3, şıc:.ığım. 

lllıaı .. l~tr ; daba bir yıiJn lJ l t çocuk e1irieme kurumuoun bQtilo şehrio siyasi, idari, ik.tl
~· es,rıeri h1sı;eil ır ş~yıer - ş t. muı ve i~tt1 ıuz•layın mubtaç- sadi birJikleriol ortasında top· 
00 kusur )'8 trnyu yedırıp aoyur layacat ltlr merkez kurmaaı 
ltrı d ı 1 esaslı bulmaktadır. Yar ım arı · • • . Uzuosokıf ğııı parkelenmes .. 

Geittlı• Beledi) e \.leb&Jsi:ıe. .,.(.:~ıerırıı~ reı:\d'!n dUzeltilmeıi, ao ve 40 &abaları arası od ' 
Lise, MlimhaaeönO, n.aby ' ~IJ c . ı.. iedea caddeler açılınıssı, b~ şebrlıı başlıca dCızlOQ'ilnde kuru-
GAıl c.u:ıdt:sinlu aıtaı.;lt...ıo CL .ll sı; c: ı11r1&:, parklar. pUAilıır, la ak bu merkez ezc!lmle: 
C&ddelerlu geoiş1et1ltı·es'. ..lj' ... , P eıarldr.ıarl!l asri mezarlıilll Ortai>mda AtatU:knn wuaz· 
._ 0 1 .. o::.ıu, • zam Abicesl bıJtuouc.ık olan tıbab.a, gazlıaae, m ı ' ~ · lıt. tanftın unırınlıışmı !JI· 
ll•ltlı; lamberl'iu ımar tı • ı. J.l-•°" 

1 ıJr.r \C evlerin yıktırılıp meJdan. Bur 81 mevcut meyd:c· 
ı.. a u.~up 1110 temamen tesvlyesUe ( halı 
qtreketl, arıtııarıu leum:.. • 

1 
........ 1 raaallyetler, kl\ğıd oyun-

tt aı \iu-· hazırdaki u"açların ve bahçe. 
O.ıeae koııulmı;.sı, ıııtıhı .., ~<.. .. Yılo!t bahaulıkla mücadele lerln muhıırazası) vucut bula 

1-rırıııı yaeak.laam11~1 illil ı;e. ı r · • • ? ,0Qtiill bu faaliyetleri ııra- ca~tır. 
liıltıstesna .•. Dıa..t:at bll) ınu) "'r aıu · tisna ediyorum. ÇUuk.U Meydanın şarkıod!l kulesilt> 
ltrıten yalnız batıılı ida m..ıctuıel"yı 11 

bada bir faaliyeti go. ha ou aa yeni btıl"diye binası cephe. ı, 
itik.ılı söylemekten ç~ımuaezsem, etmiş beş kuruş, diğer garbında Trııbzooun ana caddı:si 

r,111 edim. J•i ytlz, et kırk, kuyruk 1 
0 tabıll bahalı aatıın, eJi.. aiaer cıhetlenode, Umana glı.!eo 

~Jecek, içtcek le ona &öre • • .Evet lllk:yruk yeyemeyeceklere veya başka taraflara açılan tek 
Of ımmı .. Bir taraftan J•l1

• et, cüıtt1 kurcaladım •. · • ı clbctli geııiş cad<leler mUotehl 
'' bu1urmıb ? ••. SOı oıauD içıa bu Cı•••t Al•p olncakt\r, 

~\ . . 

ve tadıııte ıo;;;., ( dU D blnolarla k :sdı cilrınbinın binakkm belH s. H elv acıoğ 1 u 
çevrele ecekt r. olma&ı , a Jır. Uu - Davam edl!cek -

NOL ---~~- - ------~-----
~H>5t r k p J • Yııkarı la ve buı;Un rolızoımn en esaslı 1 kadar dsvam ede"ektlr? Oadan 

hac:fl bır ş ·ıu 1 1 1 , ıı) •'< t k· can d ınu ı b lua ... a, kl,ometı·e- • nra planda tanzim edilea, bazı 
lif . tllJı oiz Ş·h 11 k • u ,. fı dl ıi lerc UlftDliO'. .5ehıl:ı muat fık.- ı k~s.mlan tashih ed~~n ~·tiı :e-
tak'1. d • b d h 1 • rıısı mesnb sıode :.for ş addi) nışl tUen Mara~ ca eı n u-
l k ' . u 11 :ı 1 s ı ' CI'\ desinin ısı h ve amenaj naı ı ~tınls.ll vaziyetteki se1riai taklb 
eyPr<• n ı n ri pr<'j n lzlr be Ue hm11m eJıl •klır. ' ~decektlr. ttu yol bu şekilde 
"ııb ,.. ~ugUnko vuıi et gbrt' l Bu yeni "Olun ilk k Gırbd Ayasolyıl sathı mailine 
en p·atık ' ·ı ı ı· 1 J • mı ktl . ,e~ı c e ID'I ı m.( S)•:. (16 metre genişPğiade) (z ııı ıı doıZru r.itıayetlenece r. 
nin de .~rdtı hııl ve tcsvı) €:;1 i I ksthırındıı dll~ka.nlar bulunsa Dı~er Şsrk Garb Uti tul4nl 
arze1deblıırız. 3 veya 4 katlarltt muhat) Ata- cadde ise : uıuoami caddesi ve 
Tu a_ni Sark Garlı an.ı cad türk meydanının mllıveıı· den Kundurac•ıl:ır caddeıı de bala 

ba:mlıuııııa bir takım rcltuş ve 
delerinin om'!nojmanı bsşlayarak , Cumhurly.,t cadde· taııbihlerle ve parke döşemekle 
Bu n srni meyd n ve iş ~inin keodisilc iltisak peyda tesviye ve tııızımlerile meydaDa 

merkezi · pr. j Hniz · şehrin aou eden noktafakadar,postahaaeaıo (ı:elıcıkUr. 
caddesi vazifesini görecek olao, Şimal Cenub Jllli meydaaıaı ...,.. Dınm tdıctk -

a et zaruri ihli· 
apm&hyn:. Zarar yal 



2 Sayfa 1 > El-...1.'t Ol J 

Belediye Zabıtası Talimatnamesi 
- Umumi Maddeler 

MADDE 

1 - Şehir halkının sığlığını kon~mak için 
herkes her yerde ve her işte temizliğe son derece 
d ikkat edecektir. 

2 - Yaz mevsiminde gece yarısından sonra 
saat (7) ye ve Kışın (8) kize kadaı iatinhat zamanı 
addolunmuştnr. Bu zamanlarda meskenlerde bağırıp 
çıtğırmak piyano, gramafon, Radyo vesalra musiki 
aletleri}1le balkı (şikayeti mucip olacak dflrncede) 
rahatsız etraek ve keza müz'iç seda çıkarın adi 
veya sanfiritoj motörlQ tulumba vesair her nevi 
makine işletmek yasaktır. 

3 - Şehir suurlım dahilinde kadınların peçe 
ve çarşafla gezmeleri yasaktır. 

4 - Gerek ıokaklarda ve aerek umumi 
yerlerde itişip kakışmak ve sıra beklemeyUp öne 
geçmete çalışmak memnudur. 

5 - Sokaklarda ve umumi yerlerde muaşeret 
adabına uymıyan işler yapmak ve sözler söylemek 
yasaktır. 

6 - Kamyonet, otomobil, otobüs ve motör 
gibi umumi nakliyat vasıtalarına kirli iş elbisesiyle 
girmek ve işletmek yı:saktır. 

7 - Belediyenin kararları, tenbih veya yasak
ları balkın eyiliği için olduğundan herkes bunlara 
temamiyle riayete mecburdur. 

8 - Belediye zabıtası memurlaruıa "vazifelerini 
yeptıkları sırada karışmak veya vazifelerini mnş. 
külleştirecek bir hal ve harekette bulunmak ve 
kendilerine karşı gelmek yasaktır. 

- Cadde ve Sokaklar 
9 - Cadde ve sokaklara h1çbir şey atılamaz 

ve dökU'emez. Tükürme}·: sümkürmek yaw·ktu. 
SQprüntüler temizlik arabasının gelip alması için 
medeni ve ağzı kapaklı bir kap içinde hane veya 
dükkılnlarda mı.haraza c lJDur. Sokağa süprüntü 
tenekesi bırakmak ve çöp dökmek yasaktır. 

10 - Cadde ve sokali lar hiçbir kimse tara· 
rafından hiçbir suretle işgr:l olunamaz DUkkaocılar 
camekan, tezgah, fıçı ve sandık gibi şeylerle vesair 
eşya ve mekülat ve iskemle ile caddeleri ve 
kaldırımları muvakkat dahi o'sa işgal edemezler. 

11 - Caddenin şerefi'ıi veya ~anzıır.-ısını 

bOzHcak surette dükkan ve mağazsların ceph ~leri 
ve kapıları hasır, teneke, ruval, bez ve eski çeçe 
ve adi tahta parçal!lriy!e örtillemez Veya önler:ade 
bu gibi ş~yler bulundurulamaz. 

12 - Dflkkan ve binaların sokak cephelt!rine 
konulan muvakkat tente ve sip !rlerle bunların ön 
re yan kısımlarına asıl.:ın bezlerin kalıiırıından 
itibaren yUksekliği en az iki metre yirmi santimetre 
ve tentelerin duvara merbut k( l'arıoın yilksek
liği en az iki metre olacaktır. 

13 - Sokaklarda sahipsiz ve ağızlık·ız ve 
markasız gezen köpekler Tauzifat memurlnrı tıra· 
!ıodan imha olunur!ar. 

14 - Herttlrlü nakliyatta s:Jkaklıın kirlt:tmE>ğe 
mani tedbir ittibıızıaa nakliyat sahipleri mecburdurlar 

15 - Dükkan veya ev s·ı hipl('ri veya kirrcıları 
evleri veya dükkanları:önündeki yaya kaldırımları 
her zama·ı temiz tutac!:;k.\ardır. 

16 - Sokaklara v~ meydanlara tavuk ve 
emsali hayva!lat serbest bırakılamaz U Ve horoz 
döğüştürülemez. 

17 - KeEilmiş odun, kömür vesair ısıtıcı 
şeyler kaldııımlnr Uzeriae boşaltıl::ımaz. Ve bırakı

Lımaz. Bunlar araba veya kamyonlarla do!rudan 
dnğmya veya küfelerle taşımr ve ardiyelere.konulur. 

18 - Sokaklard!i odun kesilemez v~ hayvan
lardan yere yıkılamaz. 

19 - Cv.ddelerde, kalabalık sokaklarda atlı 

ve merkepli arabalarla mekülUt ve saire satmak 
yr,saktı . 

20 - Halkın geçtiği caddeler ve sokaklar 
Uıerindeki pePce:•relere, damhıra, taracalara veya 
buna benzer yerlert", düştüğU zaman geçenleri 
yaralayac~k veya kirletecek şeyler koymak, halı 

ve y.ııtak tak111ları nsmak ve toz çık!lracak şeyler 

silkemek yasnktır. 
21 - Kaldırımlar üzı:ııiııde, binaların· kapular1 

önlerinde ve pezu yerlerinde oturulamaz 
22 - Soknklnrd t umumi mecralara ait bzca

lara ve isbıraJtııa fena koku wya gaz neşreden 

mayiat ve kaynar su ve hamızlı sular ve iskaralar 
kaldırıp mecrnyı tıka~ acık t>ş~·a ve müzahrefa. 
dökmek yasaktır. 

23 - C<ıdde ve sokaklarda bıkaral:ır tlzerioe 
knr yığılamaz. Ve bahçt'lorde VP. avlu veEair yer
lerde yığılmış karlar sokı ğa atılamaz. 

24 - Boş arsalnrn ve yPrlere süprüntü, kubre 
ve paçavra vc-sai ·e atılamaz ve yığılamaz. 

25 - Yıtya k:.ldırımbr Uzcıinde at ve bisiklet 
gibi şeylerle yürümek, koç ·1e d ına mllsüllü bay· 
vanları beıaber götürmek ve yan yana iki ve daha 
ziyade çncuk ar.ıbas1 yll.rlitmek yasaktır: 

26 - Cadde ve sııl.nklı:ıria fı~ı vp rna~rnun 

oynatılarrnz. Ayı ve rnı.ymun ve eın:>ali vabşi 
hııyvanat açıkta gezdirilemez. 

Köprü tamiri eksiltmesi Kapalı Zarf Usulile Kerestelik 
Vilayet Daimi Encümeninden : ç T v Ek •it • 

Trabzon - Sürmene go/uncla Dirona, Varvara, ve Şana am omrugu Si mesı 
köprülerinin tamiri 2299 lira 59 kuruşluk keşif bedeli 
üzerinden 21 gün müd<htle eksiltmeğe konulmuştur. Mu- D. Demiryollan Erzurum 10cu işletnıe rnüdürlüğünden 
vatlckat teminabtı 1~2-lira t47151cudruşt~ı'~ 2t3 3 ~~8 tadrihtine Bede)i muhammeni 31350 lira olan 3500 ınebe mik'ap Kereste 
ça an r.arşam a gunu saa e fil age maıc:amın a op· . .. ·· 15 ' E 
l•1acak olan daimf encümende ihalesi yapılacaktır. K•- !ık Çam ~omruğu .23-3-938 ça.rşamba gunu saat e rzuruı:n 10.cu 
şif evrakile şartnamesini görmek isteyenler her gün en · ı ışletme bınasında ışletme komısyonu tarafından kapalı zarf usulıle satın 
cümen kalemine ve talip olanlar muvakkat teminatlyrile alınacaktır. 
encümene muracaatlGrı. 2 - 4 Bu işe girmek istiyanlerin kanuni vesaik ve müteahhitlik vesika-

.Kahvelerde oyun kôğıtlan 
yasak eclildi 

Belediye Riya.s6tindan: 
K<ıhvehanelerde oynanan ogun kağıtlarının mılcrop nakline 
vasıta gaplan oldufc.ları tetlcikattan anlaşılmış o 1duğundan 
umumun sıhhatını vukage için /,u kô.jrtların kaldırılması 
ve badema kahvehanelerde tavla, domina, satranç fJe bi
ltırdo gibi sodalı su ile yıkanıp temizlemtıe$i mümkün 
•lan oyun alet /erinden mada kdjıt oyunlarının men'i Bele· 
tlige meçlisinin 24· 2-938 tarihli dokuzuncu inikadında 
müzakere 'Ve ktzbul edilmiştir. 

ları ve yüzde 7,5 _ nisbetinde pey akçalarile birlikte komisyona muracıat 
ları ilan olunur . 

Şartnameler 166 kuruş mukabilinde Haydarpaşa , Ankara ve 
Erzurum işletme veznelerile Sarıkamış , Kars istasyonlarından Trabzon 
transit durağından al·nabilir. 1 - 4 

Mağaza icar artırması 
Vilayat Daimi Encümeninden: 

Zayi 
Trabzon Belrdiuesinden 

almış olduğum 10 6 930 ta
rih c,e 173 r.umaralı so/or 
vesi kamı zayi ettim. yenizini 
ala /ocağımdan e~kisinin hük 
mü yoktur. 

Ko 1ca ogullarınian 
Osman oğlu Ali 

9 MART 1938 

İlan 
Nefsi Karlık köyünden o~up 
ikametgahı meçhul bulunan 
Mahmut oğlu ölü Mahmut ça-
vuş vereseeinden oğlu İlyas 
karısı Pamuğa, 

Trabzon lcra ddiresindeu : 
Trabzon Vakıflar İdaresi tıı. 

rafından m~risiniz ölU Mahmut 
çavuş aleyhıne vaki muracaatıa 
44 liranın faiz ve masarifla tah
sili için merhun lıir kıta tarla
nın salılması talebine binaen 
namınıza gönderllen ödem') em
rine verilen meşruhatta ikamet
gabınızın meçi:ıul bulunduğu 
anlaşılmakla işbu ilıln b.rihin
t.en 40 gUn lçi.ade borcu öde-
~e~i~ Ye takip talebine karşı 
bır ı~ı:az varsa yine tıırilıi ilan
dan ıtıbaren '.LO gun zarfında 
itlı-azın~zı i.stida ile veya şifahen 
1crrı ddıreıııne bildirmeniz lazım 
dır. Bu müddet zarfıdda itiraz 

etmedi2'iııiz veya borcu ödemedi· 
ğıniz takdirde rehinin satııa
cı~ı tebHğ makıımma kııim 
olmak üzere il6n olnııur. 
----------=-=-...-="-'--'-=;;----

llôn 
'J_'arhzon icaa dairesinden: 
l'ıanen iflasına karar ve

rilmiş olan Ciğerzade Hüse-
yin Hüsnünün alacaklıları
nın ilk toplanması günü ola-
rak ta!!in edilen 6 2· 933 pa
zartesı günü davetleri 26. 
ikinci kanurı.93Jtarih ve 194 
N.lu reklam gazetesiyle i'l<in 
edildigi halde yevmi mezkürde 
alalcadarlaızn toplanması 
mümkün _ o1m .d1ğuıdan ikinci 
defa alacak ılarm 30-4 934 

pazartesi tünü s:ıat 14 de icra 
dairesinde toplanmaları 19 
Mart 934 tarih ve 400 sayılı 
halk gazetesi le i 'lan edildiği 
halde gine mezkür günde 
alacaklılar toplanmamış ol-
d u k l a r ı n d a n bu kerre 
Osmo.nlı b a n k a s ı n ı n 
vakı' talebi üzerine alacak
ların 8- Nisan 938 tarıhına 
müsadif Cuma günü saat J4 
de toplanmalarına karar ve 
rilmiş olduğundan mezkür 
giincle alacaklıların icra dai· 
resine ıelmeleri ilan olunur, 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

İetanbul 
Umuru Belediyeye müteallik ah/cami cezaiye kanununun 

hazı maddelerini muaJdil 1608 ıagılı kanunun 1 ci mad 
dtlsi mucibince ittihaz olunan bu karara rüıyef etmigtmlerin 

, Hiısusı muhasebenin Tuzlu ÇPşme Hacı Ahm!!t so!uı~m 
daki 2 Nolu mağazasinın bir senelik ic ır bedeli olnn 36 
lira üzerinden 21 gün miiddetle artrrmağa çıkarılmıştır. 
Muvakkat teminatı 260 kuru~tur. 16 3 938 tarihine çatan 
çarşamba günü saat 15 de Vilayet m.ıkamında. toplanacak 
olan duimf encümende ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin ==~-=-===================~ 

mufJakkat teminatue encümene murııcaatları 3 - 4 Etlere vurulan damgalara dikkat 
tuziye olunacakları iltin ol1lnur. J - 3 

··-----~--:.-..---·--------------- t 

Belediye reisliğinden ; ' 

Mağaza icar artu~ması 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Hususi muhaıehenin Muhittin m(J.hallesi g'ni sokakda
lci 41 - 43 No: lu mağaz.:ısının sabılc icar beileli olan 90 
lirtı üz.erinden 21 gün müddetle arttırmağa çıkarılmıştır. 

Muvakkat teminatı 67 5 lcurştar. 16·3· 9.J8 tarihine çatan 
ÇfJrşamlıa günü saat 15 de Viltiget makamında toplana
cak olan daimi encümende ihalesi yopılacaktır. isteklile
rin muvakkat teminatlarile encümene muracaatları 3 - 4 

Ölçüler hakkında 
B.~lediye riyasetinden ; 
· Olçüler nizamnamesinin 19 cu maddesi mucibince 

senelik muayene ve damga işltrine 15 - 3-938 günü11de 
başlanacak fit 30-4-938 giinü akşamına 36 damgalı 
her ö 1çü ayar dairesine ıetirilerek muayene ~ttirilecektir. 

Bu hususa riayet etmey•nlere kanuni muamele yapı
lacağı ilan •lurıur. 

Mezarlık duvarı eksiltmesi 

Pazarlıkla tereyağı alınacak 
Lise direktörlügünden ; 

Okulumuz için Mayıs sonuna. kadar alınacak olan ve 
bir ay %ar/inda pazarlıkla ihalesine karar .verile Vakfi
kebir tereyağının pazarlık surctzle ih..ılesi yapılacağından 
isteklilerin 14-3-938 pazartesi günü saat 15,5 ta Kô.l
tür direktörlüğü ; dairesinde teşekkül edecek komisyona 
başvurmaları ilan olunur. 

Battaniye ve karyola eksiltmesi 
Lise Direktörlüğçnden ; 
Trabzon lisesi için alınacak olan boz renkte kalın ve 

7,50 en, 2,20 bogunda 45 adet battaniye ile beyaz som 
yalı 0,90 en, 1,90 boguRı.iu. 40 adet karyolanın 76 3-_ 
938 çarşamba günü soat 15,5 de Kültür direktorlüğü 
dairesinde pazarlıkla ihalesi yapılacağından istekliierin 
komisyona başvurmaları ilan o_l_~n~r. 

---r --- ~-----------:===:-------= 

Betonarms menfez eksiltmesi 
Viıayet Daimi Encümeninden : 

Trabzon - Sürmene yolunun 36X 160 inci kilorıelre 
sinde 5 metre açıklığındaki men/ezin betonarmeye hh 'Jtli 

Belediye encümeninden ; için tanzim kılınan 7931 lira 31 kuruş bedeli ke.şji uz~-
Değirmenderetl.eki asri mezarlığın Erzurum yoluna rinden 21 gün müddetle eksiltmeğe konulmuştu": Muvw k 

nazır cephesinde yıkılan kısmı 1314 lira 75 kuruş bedel kat teminatı 144 lira 31 kuruştur. 23.3-938 tarihine ça
keşifle ve •ğık eksiltme usu/ile inşa ettirilecektir • tan çarşamba. günü saat 75 de fJiLaget makamında top-

Temidatı muvuklcata 'mikf•rı 97 lira 60 kuruştur. is· ı lanacak olan daimi er.cümende ihalesi yapılacaktır. istek-: 
t~klilerin. eltliy~t ~esilcal~rı v:. teminat malcbuzlarile bir- !ilerin k~şif evrakile şartnamesini görmek isteyenler her 
lılcte eksıltmenın ıcra edılecegı )2 -J- 938 sali günü gün encmmen kalemine ve talip olanlarda muvakkd te· 
ıoat 14 de encümene muracootlıırı ilan olıınur. 1-~ minatlarilı encjjmenı nuıraç••tl~n, 2 - 4 

• 

Mezbclıada l..uilen luıyvorı/Grtı uzrulan c!amgolor oşagıda 
gösterilmiştir. Halkın malumu olmak üzere ilan o 'unur . 

' Fenni muo.geneleri yapılan ve qen!lebilen etlere mahsus 

• 

Yenilebilir f .:ıkı.ıt, kigmeti gidaigesi noks rn 

olan etlere mahsus 

Bila kaydii şart ı;enilr.bilir etler'd mahsus 

ıJ 

... 

;j 

!'ınilemilecek olan fle imhası /az.ımtılın etlere mahsuı 


