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Hariciye 
Vekilimiz 
Suriyede .. 
T. R. Aras Beyrut 
Halep I rablusta ve 
yollarda coşkt.Jn 
lezahuratla karşılandı 
Ankara 17 - Huriciue 

Vrlcilim s Jün Berata n; ... 
Vasalat etmiş 7.J! hıı sab•h 
Haltp en geçmiştir. Rtiştii 
Aroı Beıut •. Halepte me
'0simle karşılanmış ve halle 
bu iki şehirde Trablasfa fJt 

g~.llarda coşk ın te·• ~ürat 
go$termi#ir. Fransız. ali 
komseri Beyrutta Vekilimiz 
fere/ine bir ô'jlc yemeği 
tJer111i1tir. 

Vazıh sınav 
sorular1 
hakkında 

İngiliz - İtalyan anlaşması ... 
Karşılıklı birçok kayitler ihtiva eden 

anlaşma Romada imza edildi 1 
Ankara 17 - .1.'ngiliz · 

ltalgan anlaşması Jı1n Ro
madtı imzalanmıştır. Anlaş 
mag• nazaran iki taraf 
Alcdeniıde, Kızıld~niz.Je, A
Jtn körfezinde, Mısırda, 
Sudanda. Şarki /talıan Af 
rilcasındtı, Jngiliz ..Jomali
~inde, Kengada fit Ugan 
dalci Jcuvt1etleri halclcında 
muayyen zamanlarda ma· 
lumat teaıi tdtetkltrdir. 

Jtalga Suudi Araôista-
v . k 

nın fll • emenın şar ve 
cenubunda 6uulunan toprak· 
l!ırcla. Adın mıntalcuınJ11. 
sigasf bir nüfus araştırmı 
yacalc ,· lnıiltere Je /Ju 
mıntalc.ad• Susdi Arabi~ttı· 
nın oega Yemenin btiHcil 
fit tamomigetlerine dokun-

mıyacJktır. iki taraf birbi
rinin inenfantleritıe 'lıe iyi 
münasebetlerine zarar 'l•ere 
cck neşriyatta ve propa 
ğandatia halunmıgacalc o~ 

ltnlga TasfJa gölü mınta. 

kaıznda lngili~ mtnf aotle 
rini teyit edecek, Şarki /. 
ta'g~n Afr:kosındaki gerli· 
lcri polis hizmetittd•n ıagri 
askeri hizmttlere mtchıfr 
etmeyecek Libgadaki kuovtt
lerini azalt11cak. 

Londre. deniz mukavele
sine iştirıilc ed•cek lspan. 
gadalci gabanci tô'nüllüleri1t 
nisbi bir tarzda geri alın
ması halclcındalci lnğiliz f or· 
mü/ünü kabul edtcelc ls 
pangada Balear adası,,d.ı 
deniz altı lspangol tar11/cla-

rmda Fa!jta lıiç~ir mril/<f V" 

sihasi maksad gt'itm11yec"k 
mümtaz bir v·ziı;tl nr ştır
magscak buralarda nıııscl ah 
kuvoetler l ulundurulmaya
calctrr. 

fn illere ( u temin ıtz s"n°1 , 
ittihaz ederek js.ı n:,ıol me
sele/esinin hallı için bu an
laşmanın meriyete girmesi 
için şart koşacak ve millet
ler cemiyeti konseyinin ö 
nümüzdelci tQplantmnda 1 
ta/yanın Habrşistanın üzc
riJıdelci lıalcuk hülcümra11isi
nin t11nınmıısı meselesinde 
aza dııdetlerin t1arigetleri-
11in tavazzuh etmesi ıçın 

teşebbüste hulunmalc. nige 
tinde oldujaju hegan etmek 
tedir. 

Kültür bakanlığının T. R. Aras 
tebliği Anlc•ra ıs r A. A. ; - Evlenmede talep hakkı kadınlann l 1 

GörgOl er 

Aankara 16 k ü I tür H11ricige vele.ili T. R. A l 
b le Meşnur bir ogillz kadın muhıırriri son z rrııınlurda y z 

• Q anlrg· rnd n: b kanlıjzmız- rtıs bu s11b8h Kalıireden 
1 d dığı bir maka ede evleumelorin yJld .. n yı'a re cı bit· ş kilde nz l· 

,. Qn okullara ıürıderil•n ikinci dönmüştür, dı2ını canlı rakamlarla tsbal el tikten bODra diyorlu : Kııdınltmn 
le !J•ıılı sınav sorularının bir Romanyada erkeklere evlenme tekllfi yapmaları a~ıp s yıldıkca b rnk3m. 

lcısmını talebe taro/ınd1ın lar insanlık i~·ın gUodeo güne daha korkunç ve t~hlikPlı bir 
rl haber alındıjı anlaşılmış Ankara 18 ( A. A. ) - oekll alacaktır. En eyisimi evJeon.:ede lıslPp h kkıaı doğrudan 
2 °lda oldajuntlan H •ınao- Ro1J11U1gt1da tl•mir 11111luı- dotruya kadıol•ra bırakmaJL tiu 1eni ve oıjioaJ bır f1IUJdırkl 

lQrda talebenin oldıjı not- fız t•ıeliull•rinin ıef lerinJen maWyetl ancak kuvedea f1Ue çıktığı zamao anlaşııacrklır. 
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lıırın hükümsüz sayılması ilci güz lc.iıi te'llkif edilmiş Yalaız keı&dl fikir ve tezini kuvvetle mlld&fau cdeo Mid 

b · · b le l muharrir ortaya ba1ı aebepler alJyl)rkl bualara aulltemloisl 
ve ıınıf geçmeıinin irıncı ( ir ço arııştırma ar netice· er.kekler bile oııun bir parça bak verDH:den geçtmeder. 
Yazılı ile lcanaat notlarına sinde küliigetli siiah, cep 

Çilakü erk•klerln eknrlsl ceaur olmalarına ratmen son 
iıtinaJati ettirilmeıi olc11llara hane fle rüaleler ele ge,i- derecede çeklaıen olur•ar. 
tebliğ edilmiştir. Mesel~nin 1ilmiıtiT. Hem bu buıuıta çek.iogen olmaları da pek yersiz dt-a}ildlr. 
trıüıebbibleri halcına• gopı.'· •------------ı M.l"I mutıarrlria dttdıQ'i aıtbl intihap ettt2i buyaoa Jzdıvaç tı·kJlti 
makta olan tahlcıkat netice&i Pazar günkü yap .. ~ olan erke&ıo bir çok noktalan du~o.nweal ıert'klr. 
ttgrıce 6iltliriltcel<tir. Blr kure orta baUl olur geçi.tıcıirwv ve mtts'ul yaşatma kupa maçı eodlşettl başlar. Hem tek1111 yap11c.e1 bıtyao bnkehw bu erketı 

Çekoslovakya 
Cumhur reisi 
ne diyor: 
Anlcaro 17 - Çelcoslo 

tJakya ReisicYJmhtıri parla· 
rnentoda söyletliii bir nu 
'•lcta şunları demişlir : 

- Su lımı mulıof %D&ı 
İçin e' ·m iıden ıeleni yaps. 
Cağız KomşulaTımızla dt 
Va'1l'ı bir anla1 ı ya m 1 i 
0 laeak tngel yoktur. 

A man tem;natı çerçeve 
si irmde A '"'anya ile de 
b;, a lhşma e de edeb.liriz. 
Beynelmılel m mıısebetlerde 
t>e iç 7.JJziyetımiti değişti
rtceh hiçf.ir hadıse olmıga
eQk.tır. 

Lan aya 
eveti 

A Jc, ra 17 - lng'lferı, 
F,cınsa Başv kilı ite H.ı.ti 
c' 11e Nazırını 1umen l 011 

droya d:ıvtt etrr iştir. 
Fransız Nazırları bu 

oy sonunda gidec lc.lerdir. 

İtalya - Mısır 
arasında 

At Ank ua 17 - ltalga ile 
l ısır arasında eyi komşu 
ıı~ arılaşnpsı imza edil
lıtiu;r, 

Cumh11rigtt ille olcalıı 
gole.sal ,ocııkları mtnf 11etın• 
mediır olcul t11r,afınd•n or· 
taga konan iki adıt /cupa 
için çarpışarı sp-,r lcalüole· 
rimi:dın Jtiman tücii · idman 
ocajı lcarşıloıma11nJa A fle 

B talcımlarından ldmon fÜ· 
cü B takımı 4 - 1 sagı 
ile A takımı i•e 2 - 1 &aJı 
ile idman ocağını mağlup 
ederek Cu 71hariget alanında 

betenmişmldlr ? 
Hem bejeamuede bıkkı Yardır ya ! ... 

Bu erketlıı 7a paraaı azdır i yahutta mevkii dü;;Oklür, 
Ortada bu çeılt açık sebeptır dururken erk.eaiıı çekıogun olmn ı 
tabii aayıJmıızını 't ,ijazı dar mütııtlerde bir kadıııa yDplıiı izdi
vaç tek.im karşısında ret edlleo ırk.etiıı eşladen ayrılmış dul 
dan tark.ı 7oktur. 

Hele zımaaımııda alçak daaları ben yorattım d'yecek 
il.adar burunu k.ıld11tıoı aşmıt ba71nlar Oldukca bu haller teker 
rllr erler durur .•. 

Oouu lçin bu gibi talcplt ı .kurşısında Etcak ter dOkUp t.ıulı
rao geçirwekteııse loKiliz bllyan muharrhhı fikıiue fştırıik elmt k 
erke~ler lçlu daha bayırlı olur saomııı. 

·" e kupaları lcazan· merasu 
1 

h dlwı ııyoı endişe ve buhrsolıuı bu s l.:r bayanlar g<:çirec klerd r. 
mıştır. Ço~ a alc~ fi~ ag• liir baya tekllf ettiği ~zdivııp karşllluda reteaı t.a U!l)UDlD durumıı 

Y1ı1lmz beo bu ı lo hemen tuwıımeo kodınlıır<ı devrolua
ma.uıı pek aıcele buluyorum. ÇOnkU tıı!ep hakkı kı.dınl.:ıra vcrıJ. 

canla talc1p edı'•n maçta ·~ret edl.cn erktıklen llıtbo az bfr a3ıp te,.kil etmez sanırım. Eo 
3000 den f zla seyirci hu- du2rusu l>ayhır ve bal anlar bu hub.kı üıU&avat auıu:slnde pay. 
lanmuştur. Yoksul çocukla,. ia~tiJD!lir. 
men/atine tl'flip edilen bu Talep hakkı erketede, kaduıcdıı verilmeH ve ıııç blrlııi 

1_ d alaka gös- bu bu u ta syıphıamamaıı. 
m:tÇ".l Y""'" an 
teren Jıallcımııa ve genç Varsın bund ... n sonra birazda kndınlur erke klerc t fp 
sporcularımıza teştlcküru çıksınlar. Awa dlyccck111ıılzkl •kızı kendi haline bırabırsıın ya 

b <.tu-w·uıcuyu tılır, yahutta zurna< ı} ı. • 
memleket namına bir orç 

Bu aLlar sOzllnUnde bu &Un ıçfn lıfr kıyrnt-ti ol nıısı gerek. 
biliriz. Bu söz etııt::.eu eski kıdınlımu evlenme işltrindek i mı hoırt t v 

Ölüm 
Bir mllddett~o b~ri r hatıız 

buiun1 u fandık müstahsil rlo 
den lsmaU Ally111ClOğlu irtihal 
~tınlş, c naz si kaialıahk lir 
maatlıı kaldmlaruk asrı me

~:rlıktllki ebedi medfe!line tevdl 

edilıniştir. 
hmall, çrılışkao, kendi h. • 

llnde ve herkea tarafındsn sa 
vilnılş temiz kalpli bir hemşe· 
rlmizdir. Merhuma tanrıdan 
mığtlret dllır, ıileal erkllouıu 
taziyet be7ıa eylerlı. 

&ıyaselioin hlçlıQlııl anlatmaktan başka bir işe y~r:ınıaz. 
Halllu~l liu gUollcı umumi hayatında er , klc bn,haş 

aıtden k.a<tıulara l>ö) ıe bir lrtirada bulunmak iı fsız ık olur 
una ti tındeylw. 

Z11teu kfı.dnı mesllt olduktan sonra ha ıurnııcı i c evlenn 1 . 
tı:ı milyarder Mi:ııler liortla. Bundan ne çıkar? 

lçiaden ııeş'e ve kahkahalar yOkselen kulObe: içinde oğ· 
lanaa k.Qşuaelcre bia kere wuruccvh dfğilmldir sanki ? 

llew esusı bir mUcaaeledea ibaret olan luyntt11 hlrblrlre 
kaynaşan rl.lllorıa maddi yoksulluklara göans gerip mes'ut ola 
mıyuc.ıklarıo1 klm iddia edebllh'l 

1oaan ki .n~r yllzUade çello ve sart tabiata galebe çıılan 
yegane eıalıll\ktur ... 

ileri 

Düşünceler 

Boztepe, yeşiltepe oldu ... 
23 Nisan bayramını 

yeşiltepede yapacağız. 
On şul od r o "denlıA i i t rllklcrimfzden birt dnhıı oldu : 

Trabzonun tep 'İ do uf ıkl rıı lınklm bir tepl'lik tıelındo dur110 
BoztPpe, nihayet \'alimiz S0zııl UzHyrn yiıksek himmetlerlle 
yt'şiltepe halini nlıiı, sırt ıılllka ızltk yOzllnden şimdiye kadar 
cırçıpl:ık duran Ro7.tt.ıp ye gı•ç n s ne 3COO bu senede 7000 ç m 
ve tık syıı dikildi. Eski HJzt pe yemyeşil yeni bir • Ye, lltepe • 
dir urhk ! 

Hundıuı s::>rro, Trıtbzocuo tepe inde yn -ut bf r t<'pellk olan 
Y<',,lll pı>, h Jkı en yakın me ıre i ol CJl.dır. 23 Ni an cumdr· 
t""l)C tı d f edi~or, O gOo \'0 erteı;l 24 .'ıı:;an )llıuır Oull bO
tnu 11ekteblıl r. ve h l ye ıltepede bayrum gezinti ·ı y&p:ıcak, 
ufuklara: eegtolere kol çso bu em alsız mesirenin gQzellikleri 
nrn meta llkb:ıh rla ku,. kle~ncnklnrdır ! 

Boırt>p yi, eskUen bf:ri ne ya2ık ki ağoçlımdıram~mışdılc, 
11 kadıır yazdıksn nekadıır fı:;tedlkse olmamış, olamamışdı. Buglln 
Snyın Valin iz, bizı>, eski ıığ ıçsız Boıtep yi, çam ve kasya ağıı~ı 
lllriyle sOsllyerek veri~ or. Ye ,iilepe, Trabzıınun snğ ık \'e islira
hnt he.T:ı'iı::ıdn yc-nt bır ufuk ııçılOr, bu şeref Sezai l zıya aitdır. 
'\ eşlltepeııir. ye ,llllklerl ttrtdıkca bu şeref de tezııur cJıb gidecek, 
l.! ıııy nerede olur :ı ol u 1 ona k dur uza) tıcakdır ! 

Yenigol 

1 
BASINLARIN HAVASI 

Türkiye yeni gemiler ve 
yeni tersa • ler l<uruyor: 

5 i\ıs:m 1U ~ l rıh ı Z• r ' ~t f •r ~ ıprn ktndıı. l\ôıııll'rc 
gazetesi lU1i il i b ,hk ülllD 'I İl')tnnbul rr IUCh.ıhi Wlllı'm il 1 
Vd 

11 
G ze-b Pohk ,, d ı ııak.- t n b , kcı Pire, ls tPnd(\ i;e ve 

len neşretlibı bir y ıı n B l n Akdeo'zlu g rp iskeleleri. Ho
antanhoa dahil d v etle i ı tlc men filosunun nıuntazaman 
ret filolarını tet~l" etmektedir serer yaptıeı yeılerdi". 
1 u yazıya gore bu gQa bu d v. Türk ticaret filosu da Ro
letler .lçlode en kuvve!U ti ret meolerlokioden fazlM olmalıla 
tıtoauna mallk olanı ) uannls- beraber hemen ayni seferleri 
landır. Bu husu'JtJ bazı garbı muntuz•mao yapmaktadır. Fa
Avrupa devletlarlyla mOsıl\'i kat bu her iki rflo da bOkOme. 
Hyılacak bir derecede bu1uua11 tin yardımlyle ç,aJış bilmektedir. 
Yunanistan, buglln iki mllyoa Aucak buoların Jıtlkbalde lokl
loı:ıluk ticaret g misine mallktlr. şd etlneleri llmidl cok kuYVet-

Bu itibarlı& Yunaolshıo bey· ildir. Bilhassa son zemaalarda 
nelmil~l ticuetlude ç k öaemli l>u busustı TQrklJPde pek cok 
''e bUyOk l>lr rJl oyoauıokta çahşılmttktadır. Ankara bUkO
ve 20 ya. mı mutec .,·iz gemi- metl eski deniz ııcuet tllosuaa 
lerlo alııımmaasını amir bul unno ihya etmek emelindedir. Pu 
bir kanun sayesLde kendi tlca- cllrnleden olmak ıızere Alman· 
ret flloıuou gençleştirmiş bu· yaya mecmuu on milyon TOrk 
luom k'adır. lir~sı deterlol ihtiva eden 14: 

Yunaoi tandan Onrıt \ U· gemi ısmarlamıştır. Bunlano her 
gOilavya gelmekt~dir. YngOs· biri 1500 • 5000 ton hacminde 
lavyaoın ticırel fi.osu 400 bfo oıscıktır. Bundan muda TClr· 
t11odur Ye bir çok limanlara ve kiye hOkOmeti lnglltcrealn yııır· 
adacıklara mali it bulunııa keodl dımiyle lstaobulda bir tt.raaoe 
mamleketi ar sındakl d~niz tica· vOcudıı getlrmckledlr. Bu tersıı
relini yapmakla iktifa eylemek- nede lıeş biıl tonluk gemiler 
tcdlr. ~on z3mııalardıı hulya lınal edilebilecektir. Mah1mdur 
limanlarımı, Tıiy ste ve Veoo ki TOrkiye 3455 kilometrelik 
dlğe seferler yııpmak hu usundıı bir sahile malik lir ve bittabi bu 
h zı tecrübelerde bulurıulmuştur. et nJzlerdeo lstlfııdeyl dflşOn· 
r3uı.ıd a maada Yun nlslnnıı, \.r- me'ktedir. Şın dilik ayni gttye 
ntı\! ulluğıı \'C butt t lzn lre de ilo " Deniz bırnk ., ıdıoda bir 
baz• seferler yo1ıılı ıştır. r k t mne sese kurulmuş bulunmak
!{ rndeniıe, Mısıra ve KudO!ie tadır. Bu mnessese kendi Vtt· 

munt zam seferler ynpmak tec purlariyle TO klyeola ihrıcat 
rJbesi. maııl s f, iyi ve mu b l ı.ı ritJi ve k ıbot j sderlerlni 
teticeler v rm ..,Ur. liıı h zıı tac ~ım v idare ed cektlr. Ya
hllkOmetin yardı.ııı snyı inde pıl o oç yıllık plaoa göre TUr
Yugoslav tic ret fllnsu Akdeni kiye lıOkO neli k udi tersııre· 
zio garp ist Jelt J o oll'ıı s fer- leri için ııc bin ftmele vng jc 
lerlne muolazamao d vanı et· edrcektlr. Buodıın ma da ıt
ın ktedir. manlar i· şıı edilecek rn yeni 

Y go l vyad.ıa s >nrn gol n lıık~leler kurul cak tır. lstım-
Romcu ticart t fılosu 200 l iı:ı hu do gP.rek rnrk gemilerine 
tonu geçmen ekle bernber bu ve gt'!rek ecnat:ıi gomUerlae 
filo Batknn yarımildıısıı•ıo h r mııbsus bQgOk kr")mOr d~poları 
t r fımı. muntazam bir suri:lle y11pılecaktır. 

Bir kamyonet facıası .. 
l 5 kişi öldü, 1 O kişi yaralandı 

Gümıışaner.ın Do ul koı stnfl kaf/ıtlı 51 numaralı 
lcomgon şof Ör Rcşatrn idartHinde olduğu halJe Doru in 
dlirt kilometre u:aklıkla Rı/atın dönemeçleri adlı mev 
kide gFct karunlığınd.ı dl'tı ilmiş. Küçük, bügük rJolca· 

/ardan şö/Ör reş.Jtta dahil oldugu halde on beşi ö'mı'i~tür. 
Y•lculard.m onu yaralı oltir.ığu h'llde ıelı,imi~ m:tn· 

Jektt laastonui11~ lc11dırılmııtır. 



20 Nisan 19 8 Yenil/ol ----..... ---------------------~----·------~~~~--:-...... ------------~-· 
Sacı/a ".! ________________ .._ __________ ~-----~-----~----

s~rb st t diye 
Ar. kara 16 - Frrm a 

;ıe it l l ar s nda IJ i bir 
f ditıe ani şnı:ıs1 imı la: wş 
t r Bu ı ıl şm'Jya nar,ran 
ili m e m le ket arası l.oki 
1 ring "İstemi kaldırı!mrş 

"' serbe t tedig usulü ilo 
I wşfur. 

• 1 

S.hlıat hl ıdürlüğii na
ma ıs ı ı/ak.ıne k rar ve 

r "len S hhct d ires· önünde 
ain h rılzede müte· ,.f, a 

Çerk z Yı fJCT eşi Su{ .jeye 
(it haneye kıgmf.t le. r diri 
ıçin teşkil edilen lıP.lJr?f t ma
lı mn-.en nin malsa ı'illde 
guptığı tctkikatta, iist katfo 
üç odu bcr sofa alt katta 
bir oda ve bir muthahı /ıavi 
ulan bu haneye bulw c/uiu 
mevkide getireceji s nevi 
g gri safı irtıde ve ş hrin 
en mutena ve şeref lı b.r ye 
rınde bu.unduğu nazmı iti. 
.ıre cı.iınar<ık lıı:ıli lıozır 

vazıgetinc giire 70()0 bin 
/ıra kıymet ko11ulduğu is
t.mlak karar, me.scr.in 8 ci 
11.adaesme tevf ık.un alaka 
darlarrn ma iı u olmak uz. 
re .s kiz g..ın müddetle ilan 
olunur. 
~-. 

n 
Erzu um ad igesinde mün

h l ol n bfo kuı uş maaşlı 

ıki z bıt kıtabeii ile altı 
ıra mc..< şlı bir pigc de müba
şırbğme t bp o.en/arın 

15 4 ı 9.;8 g nüne kadar 
dılel:.ceteriıe evrakı müsbi
te!erinı Erzincun c.dligesı 
ngasetiı giindemeleri lıizü.. 
nü ılan o ur.ur. 

Za) i teskeıe 
Yedmci a, ydcm a l m rş 

oldu· um ask rlık terlızs tes· 
kr;resi11ın zayi eyledim ye11i
nisini ciknracağundrm eski
smın lıuküııw olm dığmı 
i <in ederim. 

i' o nrn merkez okulu 
Buş ijgretm ni 
Davut Çakır 

Tr b.e:.on 
Bl"lediye Zabıtası Taiinıa.tna·r:esi 

Umumi fv1aJdel:r -
M DDE 

Ozr Zı ıt l Ba' liy" uıe:nur urt bir r.-ı. z~ar ı yapa
rak bu m zb:ılayı ya.zan nıe.,..ur, s:ıı,aı i,·leyt•u kimsa 
ve bir şuiı"t t mıfıuı1Jn imza ertile:- •k rr:u adere 
edılen ölç<Herle blr'ikdo C .Muddt iuınu 1 i!i~lno 
'eri ir. 

255 - MOft-lli~lerin ve u>"U ınemuru llll vazi
felerıni yapıı ~ea ö;ıt receklcıl }Uzum Uzeriao 
b tl\ zıuıtu ve bu vaı.ifolerdı:ı ahlkcılı otun di[{t.'r dev
i l mo. rnd rı kendilerine J~;;:ı gelen yttrdımlarda 
bulu liC kl rı ııi:.~amn rue ahkamından lıulundu2u 
citı •tle lıu husı:st ı g·wşeklik gü~Lr cek o!.m Hele
dıyc z:ıbıt sı nı ·nıurl rı h:ıkkında ioıl!lati ceza 
tatbik o:uo:ıcaktıı:. 

256 - Bu ·kal, kasap, b ·lıkçı ve rnuıı .v g;bi 
bilumu yeulıec.:.!k ve içil c,; k ~eyler s tunların 
snttıkl::ırı e~yayı lRrt::ııarfou öı:ıcc ağırl•ğı"'ı ar'uacuk 
kabJ kil&'H1ar.i veya bunlarda y.ıpıtmış keselere 
koymalıırı yas3ktır. 

- Mezbaha ve etler -
257 - Sıhhi Zabıh.ı tdl:nııtanme iude yazılı 

hu us ıttun gayri ; 

A - Dnmg ::,ız et n:.ıki. denler Lıu etlerin 
snhiblni gosteıwe~e rnecburdJ lar. Gö ... termfdiklni 
tııkdirde h:ıklarıud•t c,c:aı o.t ı·Hn:ek Ot .e z:ıbıt 
tauı.iın olun ur. 

B - 1J.ııngı1. ız görill c •k elle! in e' le salih 
olmadıkları VeLı;,ı iuer rop ı ı .. e lJbakk·Jk ederse 
bu gfül etler ILu~uıJdre ve ıuıb olunur. 

2.)8 - Hl• e.llye hu ludu h1r,cl d kuıilerek 
şelırn ithal ulu cnk oll •r d hı fıılıb: nıırnyeocye 
ttlbıalr ier. Lun ı rı m uuyeı e <'Hir eden ve damga
lllttı. modan sat •~k \'e rı klet.iraıı>k ya~aktır. 

259 - M"l ı hc1d ke i Pn et riu Belediye 
.M ılJnh arı:u ·ı d .ıı bn .. ka v. sıtuJ r a nukH caiz 
değildir. 

2 O - H ) .n alım satı~ı ve zeulıf.\·etı i~le· 
riylo meşgul ı uiıırıu ve lı,umum kesııp eeaa· 
fınm i\I .. ztı bı. 'hılıl i lalim toauı~sioe rıııyetleıi 
nıecuuridir 

- Konturato -
261 - lca ·ı~ n ur aiz.ınmaır.esi mucibince 

şehir d hilu:oe n evcut bilumuuı ukımıtrn kontu. 
rntoya b.ığlıınr ıal,ırı m~cburiair. 

262 - Mueır ile ıunstecır urssmd.ı konturıtto 
mevcut olm dı~ı ve konturntuwrdıı DeJed1y13 pulu 
bulunmadığı tel ikııt uellces!ııde ıml:ı~ıldığı tak.dirde 
mal snbipieri hat:kıuda Uelldlye kauunuııun 113 
cu medde i ıılıkıl na tutlıik oluaur. 

Yangın çıkaran yerler ve şeyler 
~63 - h.ıl ıt Vt3 btz p"rçaluı ı, ot ve tala~ 

ve l lıtu PJ1r l ırı vo ç~lı gitıi kuiasca µarlayan 
ve tutu~:ın ~·e)h:'r konlıl n ma~ıızıılrırın aranılan 
şa.ı:llım btıi:t olup olw:ıdı~lara muayene edilmek 
Uue kullananlar tımıfındao Belediye.)e maltlmat 
verilmesi wecbuı Uır. 

ars gibi L{'l r )'erlı rcie de 
Belediye lttai.)'e teşkii&tım 
laııwdır. 

ols:ı e "'" 1 en: i rde 
hı:;herd r etmeleri 

265 - Ahşap bit· lııı ıln ve bodrum ve ems il 
yel'lerde 261 cU ınııdded1 sayıl a şeyle l ~ığınn • 
ve bulundurmak ~·a nktar. 

2ü6 - Ateşte iş gO.·en mnes eselerle otel, 
lokanta, kahvehıın • gıuino, rııtırl a ve imıılııtbaoe 

gibi umumi rnues~o I<>rde ve liman dahi inde 
işleyen mcı'örlerde • nngınlarn knr~ı ttol ir ittilrnzı 
için bunlımn birer yaP.gll1 sö dtirme \mata ı bu. 
lundurmalnrı fll{ cburidir. 

Gaz, benzin, ispirto vesair 
müşteil maddeler 

267 - D'ikkı1olurdu U tenekeden faz. g z 
ve benzlıı. bulundurulamaz. 

2GS - Bdedlyc depnlnrır.d n bı::şka rrr erde 
kanu•ı, nizıım ve tnlinıntuame ile muııy3 o ıııı~cı r 
baricin:ie ka lılll l.. li l ve l ıfı1lik mı,ddc.ıer IJU lll· 
durmalı: yasaktır. buna ri yet et niyenleıin ıu ı farı 
Belediye deposuna kuldırılır ve salıl'lık arındı: r. uf 
bedelleri ceza olarak Uelediylco i;a.t Kaj olu• ur. 

269 - ll~r gaz ve l> uziu Lnck 'Sille t er 
kağıt etık~t _y11 pıştırılııcak 'e bebcı i 11 uO gr. 
siklelinde oınn boş tenekelere 11 l ilo 750 gr. g z 
veyab.ut 1~ kilo 6 )O. gr. benzln k mac ık ve • u 
halde dara ile beraber Uİf lCDl:ke petnıl lu kilo 
850 gr. ve lJlr t,:ıueke bonıin IJ ki o GUU gr. f:P.le. 
cekllr. 

Etiketlerde benziniu ne\ 'i gö ter il Cön.. \ e 
bun\ r nev'i gösteıilen mııdd ... deıı b .şku lıir ~ey 
ile kımştırılmıyac kl&r. Etıketıerde ııe\·1du1 başka 
Batum, Homany , Amer!ko Novr Jsiski guzı veytt 
l>enziııi gibi cinslerm tııtırihi il zımdır. 

270 -- Moto.rio, g8Zolın giUi y(;ğlıırla karışık 
olan petrol ve benıinteri aiğtr heı h ııgi bır madde 
ile karıştırmak veynlıut karışık o ııu p ... tıol ve 
benzinleri g"rek topd~n ve gl'rek iJ ·ı keu e surdıyle 
satmak yctsaktır. Kezalik k rı ı · vlmasn dHlıi petrol 
yerine gazolln, motoıln vesaıre 8atılmı. ac .ğı gibi 
bunfoııa ycriııde petıol snttlanuız 

271 - lntıisnr altındıı bu.uırnn menıddı mnş
ttile ve inrıtnıtiyo d hi eeledlyu d~pulıırınu konulur. 

- Rakı, konyak vesair içkiler -

272 - Hakı ve konyak. tallmatnıtmosi mucl
l.ıiace ahlil net'c ıstode isplrtohırı dereces!niıı fev
kind~ buluı:ıan v yahut lcrk.llJlndo kireç gibi cnebi 
ınııdıJeler veyıtbut muzar boyulıır ve &ıtılıuta doku
nan esanslar bulur .. an rakı, konyıık ve eıns li 
içkiler wusadern ve imha olunarak sahipleri tec
:ı:iye edilirler. 

273 - Zarfüm muhteviyatı t hlli neticesinde 
inhisar idıuesialn etl~eti bWlfıı:.ıda çıkan rak ı, 

koııyak ve emuıl ha · krnda dtt bu s~retle mua
mele olunur. 

274 - Sun'i rakı V9 ko ,yakların tabii yerine 
satılmaları yauktır. k plımı:a ve şişelerin !lzerlnde 
sun'i vB t3blı olduğunu go:sterit' etiket balundur
mak mecburidir. 

- Kömürcü ve oduncular --

26-! - Şebir dtı!lillude lcı.ıha içJu veyabut 275 - Könıl.ir satan dUkkaucılar yığın halinde 
sair bir rutıhsalhı k.fiğ t, llıukavva parçuluıı hurda ve gHek çuval i~!iLde buluuıııı kömUrlerin Uzeıiue 

276 - Her körnürci\ dtıkkanıı:dıı '37 mili 
metre kutrunda yecli bu\:uk milim trdik Mr kalbur 
bulun cıık ve kömi.lr bu k lburdan geçlri!dikdea 
sonra p'lrekeade olarak ıatılııcuktır. 

277 - G rek topdıuı ve ger~k kilo ile odu a 
s tanlar oduolımnın üzerine ( kuru ve yaş meşe 

ve gllrgen ve~nlre ) gibi cins vasır ve fiyatlarını 
gosleıir birer etiket koyacaklardır. 

27t> - Kış mllnıısebetiyle ellerinde depo et
til~lcrı odun, kömlli." vtsnir yanıcı maddeleri SJ't 

ınukd lhti c. r ytıptıklıırı tslı kkuk eden kiınsderfn 
s t~:ı · olan bu mahrukcl mnddelerioe Belcdiyec.J 
vaziyet t:Ull~rek takdir dilen fiyat üzerinden sa
tışları yapılır. Ve uyııc:\ haklamıda kanunt nıua

m~le ., ııpılma 1 • üzre fıvr kiyltı birliküe mal sı:ıhip

led mrht\emeft.ı ''<:ı llir 

Sabunlar 

279 - Piyasnyn çıkı:ırıl c k sabua!ar l oynn
tıl r k veyu kayuıtıinııyarnk yııpıldığıoa göre pi ILi 
" y l r ~ seburı terklplerine göre de hamam veyn 
bul~.,ık s buuu oler1tk iki sınıf ad ve itibar edi· 
l t:Pktir. 

280 - S bun! ı ıo kalıplar• lzericıde na ıl 
yıtpılct•kla:-ını ve terkiplem,1 gü l rwek Uz re 
a;ı ığıd ki ibnreleı·i havi okuoııklı birer d:.uı.ıga 

bulu ıoc~klır. 
A - Pışklo - Ç Do~l:' 

lJ - <;ıg - Çrnıs~ı · 
A - Pi~kin - Bulaşık 
B - Çiö- - Bulaşık 

Luad rn o:ışha kalıp1uı ın Oı:erind. yııpırn tarın 
, dı Vtı s 01 ile nerede yapıldığını gösteren lıusui 

bir dJm;Ja olsc11k.lır. Hu dı mg·ıt mecburiyeti yaluız 

1 Uik ve dörtl!lk kalıplara şamildir. 
281 - B ş lk, nltıık, s kizlik vesaire ila on 

altılığı kudar küçük kalıplar alelumum çamaşır ve 
haınam s ıbunu Olk!ıak ynpılwakda buiuoduğuodao 
ııyı ıc nev'ııJi gosterir dıımgoya ltilJi tutulmayıp 

Urnrlerioe yaluız rukamıu uir V0}'Q iki DUtliarn
ları basılacııktır. Bir numara, pi~kin s.ıbuna ve iki 
numarıı çiğ sııbuaa deH\let eder. 

282 - Çdına\u ıtabuolıuınıo evsafı ~uulıırdır : 
ı - ::.;~rbest kulovi mlkdarı yüzde -+

yi geçuıiyec\!k ve cildi ka~au<11i'1cı ve bozucu mad
dnlerden ııri olncuktır. 

2 - Toprısklı mııdueler biıil mııi karboniyoti 
sodyom dı:ı d:!hil oidu"u halde yüzde 2 yi geçmi· 
yect?ktir. 

283 - Dulsşık sabualamım evsafı şunlardır : 
1 - Serbest kalDvi mikdım yüzcıo yarımı 

g€rnıiyecek vo muzır ve cHdi kaşındırıcı ve bozucu 
maddeleri havi olmıyı:.c ktır. 

2 - 'l'vpraklı mııddeler yüzdo 2 ) i 2eçmi
yecektir. 

3 - Y !izde 2 toprakla ın11ddtleı:den başka 
yüzde 3 e kadar bila rul:li yal>is karboaiyeti sod
yom kııblli mu::;aınııha oldu~u gibi topraklı wadde· 
lei' yerine kaiın olmtık Utre ıoda mikdarı yüzde 
6 e kadar olacak. yani topraklı maddelerle ve bUa 
mai karbon iyeli bOd) ow mecmuu ) Dzde 5 i i!EÇ· 

ruiyecektir. 

'2ö4 - Gerek çamuşır ve gerek bula\ık &a
bunlarının rutubeti ~Uzde 32 yi geç:ııiytcbk.lir. 

285 - Yüzde yarımdan ıi~ude serbest kale
vl_yl muhtevi S.;1bualur derhal iu.ıba ediııni) ert::k 
sahiplui hukkrnda yulımz ceza n m n.eluı tatbik 
olunmaklu bualıer lulllımu salıım:ıl<:rı muvakka
tan men olunu::ı.ık Oı.ıe mühür ı.ı tına uuuırlısr. eşya v s .. ırn ~ckııc k olrnıuııı Vtı!ev uı.bçe ve cins ve fiyııtıcı &österlr birer etiket koyııcuklardır. 

~--~-=.:.:_----~--~~------------~~~~~~~~~~----
han icar a tı ması 

Bel di\'e ercümeninden: 
" A j z o I öp U.5 ı üı,.rin le ~Ü il Be 'e lige.y c.ıil k lıvt. 

r. .ı on ii;. a .. lı.', ic.:ırz o-abeş g 'n mwd ictle tıçık art;r. 
ğ ı kur;.ı ı •. u,~tz: '. 

() I 

aat 

r l l"J-4-938 Cuma g ı ıiı S!l(. I l .' I rı.:-a ldilt Ct· 

k t • ı rrı v .<•at' m.ıkbur.lı:.ıi e en. 
2- 4 

ı,,.rı p lr.· h ;, e ve g zir o ş k tr. !e halk n 
·1 z .l4Si ,,- u a ·:p gö ,ü/J, ' n :t.n lıu .tJeri ı 

"i gıı bek. kı.wı nm k .. h.Lı h Th' olarak iş 
ı ı . erilmcsı k-J.rarl: ş' rılmı$ltr. 
u mıh l ·,, bır !. n!'~·k irarına t ! p nhı.ılurm 3 

.,'J:J s ı g, ıi .:. c.l 14 dr: le ninr:t makıaılartyle 

marac ı ı.• ı i.an o unur. l 4 

·~n , eı cc otlaHye icar arttırması 

bzon Dcft rdaı hğından: 
lı V u d .ııl ıweıliğir:e lİl Dtğirmendae 

n ~ · .ı e 14 döniım tarlanın bir .sene/ k 
i ı.1-d·,·i ~ : .. • ,, tc.mı.nen ö'derru.k şartile !5 

r crt~ rm u.a çı m .mırfı ·. Mu'ı mm n 
."'(• ir ır Tal p o 'an.lunn muh nırn"rı 

ı o~ ç ı,.,,..,, lıc2m 'etı ılzu.le gunu 
ıs ayır; uy nrn 4in.;i ça•şamba tüı.ü 

r:ıgı n.uracaat:arı ı!tin olu'lur. I ~ 4 

İtfaiye olôt ve edevatı 
mubaya olu~~cak 

BELEDİYE ENCÜME.NIMDEN: 
, Bele 1i ıe itfuiqcs;ne /uzum ·u ofon o7:3 lirr. 30 ku·aş 

m :lı ·m n n b!d"//i muhtebf ıtfaiqe a/iit ve eılpvatmın 
m·ib u a ·l l 8 g in müd /e7fe nçık ebi,t~uğe konulmuştur. 

Mur•, lc~al t min t 50 lira 50 kuruşıur 
ş tn me ve eşı;rı u~t ... si Beıedıye (/(JZL iŞ 'e İ daire 

sı d,.. ı ö ülebilir. 
Ek, itme 26 nisan 938 salı giırıü saat 14 de icra 

o 'unnc f! ndan i~teklilerin muc.wkkat ft minc.d m kf u::larile 
er cik1eı" mu .. acaatları ilan olunur 3 - 4 

Menfez eksiltmesi 
Vılayet Daimi En< ü neninde,1: 

Tr b. on - Al.:çoabut yolunun 9-600 inci kilome -e. 
sirıde !IGpıfocok ( 332) lira ( 17) ku·uş keşif bedel/; mPnfez 
21 g in mıiddetle eksiltme.ge konulmaşfur. Muvakk t te- 1 
minı.tı 21 lira 92 ku:uşlur, 26 4 9J8 taıihine çatun salı 1 

'(İimi scı t 15 de v!liiytt mnkamında tcplanuc.Jk o1an 

d ıimf '!ı cıimende ihalesi gapılcıcalctır. isteklilerin karuni 
te·rıir a lnrile encıimene mıırocaatları. 3 - 4 

Atların ve ineklerin muayenesi 
BELEDİYE RlY~l\SETİNDEN: f 

B •lrôiye kornser1 i!'i c·c lebl"ğ < d)l< ıı güı lf ırf ullrrn (1 UA111', 
i 1 klf're (TU ~EHKU -OZ) muayenesi ) apıl• c:ığır.dcn mFzktlr 
g'.lr ı ·rd • cıtakudarların tnliD edllen mahellerde içtima etmeleri 
llıı•rlır. 

20 1-U38 tarihinde bilam bulacak oltın uu mu ycnoııfn hııf
cirıde kal nlar hakkında H. S . .Z. kanunu abkAwi c~zaiyeı;l t lbl~ 
ı'1Ueceğl H4u olu:ıur. ~ - 2 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler
denderi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğun41 

İsbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

lütfen ffi marka ... 


