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Başvekilimiz 
Rüştü Arasla 

Atinaya gidiyor 
Ankara 22 - Başvekil Ce· 

lal Bagar ve Hariciye Vekili 
Rüştü Aras Atinaya gitmek Ü· 

rere bu akşam şelırimi=den ha· 
reket etmişlerdir. 

Zelzele 
felaketi 

23 
E 

y Atatürk Türkigesinln mutlu çocukları : seoinini~ 
coşunuz / Bugü111 sizin Joga doya, kana kana sevı• 
nec~ğiniz, coşacafınız bir gündür • .• 

Bugün burada olduğu gibi yurdun lıtr buca;ında güz. 
binlerce, milyonlarca gaşdaşlarınız bagram yapacak, seyran 
ıapacak .•• 

Bayramıntz kullu olıun / Bugün sizin neş'elerinize, 
letJinçlerinize, bagramrnıza ann•leriniz, babal~rınız'. .ablalarınız, 
afabegleriniz gözlerind" seuinç yaşı, yilrekluınde iftıhar dalga-
ları coşarak, seyirci olarak i#iralc ediyor • · • . . 

Bugıin, Trabzonun gür.lerce durgun sema6t, sızlerın şen 
kahkahcılarınzz, billur seıleriniz, tatlı, cıvıltılı şarlcılarmız, 
türkülerinizle çmltyaeak • • • Ne mutlu sire, ~u!ün bayram 
yapacaksnrız t.ıe bizleri de ııbtal~r? ga~k :dece~s~nrz'. 

Bugün, asil Türk milleimı ı mıllı hakır'}ıgetıne katıuı· 
tu;unun gıldünı1mü gürıüdür. Anneler, bacalar, aeabegler, ablalar. 
biz de bayram gapacafız, bizim de" ç~cuklar . k~~ar t.ıe bellcı 
daha :ziyade sevinip coşacağımız gundur. Hepımızın bu mat u 

iOnü kullu olsun/ . . 
Bu sabah erkenden sokağa çıktım. Bayram ıntıbalarz 

edinmek içill şeMrde dolaşıyorum. Mekteplerin onü sr1slü kıya· 
/etli çocuklarla caııl ca11l kaynaşıyor. Öğretmenler saf !ar teşkil 
ediyor, sa/larda yoklama gapıgor. . .. 

Şehrin göğsü bayraklarla gö~ alıcı bır manzara ıçınde. 

Ş• dl Çoruk balıçesindeyim. Binlerce çocuk sa/lort 
ım ' d · b. l harekete hazırlanıyor. Şimdi Belediye önün eyım, on ın erce 

halkın mahşere döndürdüğü meydanlıkta tören yapılıyor, nutuk-

lar irat olunuyor, gtçit yapılıyor. 
Şimdi, çocuk alayları şarkılarla dönaş yapıyor. Alayların 

geçişi insanı sevinçten gözyaşı içinde bırakyıor. 
Şimdi , bütün alaylar Boztepe ( Yeşillepe ) ye doğra 

rıkıyor. . d'k ·ı . 
t:. d' v ·11 • a .. erinde binlerce gerır l I mış 
-..ım ı, ı eşr eı enın ~ 

/idanların arasında gezinti yapılıyor. S I 
Şimd, Trabzon; sevimli Valisi Bau Yalıya " _eza 

Uzay'ın himmetini, eserini bu Yeıill•pe üurinde go~ugor: 
takdirini izhar ediyor. Bugün öyle bir dı.ygu icindeyım kı 
~/imde kalem , bu duygumu tam, insicnmlı olarak yazmaktan 
aci~ kalııor . , , 

Cıvd~t l/lıp 

luluğum mevcudiyetine bağlı de
tildir. Kısa bir zaman; datılan 
mecliıten daha zindeaini toplama
ya kafi geldi. Şimdi, bir millet 
bir başın ıııtıoa heyecanla koş

muı, bir çatı altında bir vilout 
ribi toplanmıştır. 

Anlcaradayız : 

23 Nısan Cuma - 1920 ..• 
Kurbanlar kesiliyor ••• Kına· 

h koçların kızıl kanı; Harbiye 
şehitlerinin ruhlarına sunulan mu
kaddes bir ferbetti .• , 

Atolurlc : cHaltiaıiyet veril
mez, alınır» , dedi. Onun için 
23 Nısan da uluHal eğemenlik, 

ulusal bir and olarak doğdu ••• 
Onu kimJeden istemedik, dilen 
medık, kuvvetimizle, kudretimizle 
ve zorla aldık 1 ••• 

23 Nisan ulusal eğemenlitin, 
istihfaf edilen, hasta sanılan bir 
milletten doğan gürbOz çocuğun 

adıdır. Tüı kün, Türk istiklalinin 
adı ..• 

ATATÜRK ihtilal ve inkı
labı; iaa·cım mefhumunun ıembo· 

Birkaç Satırla 

Jüııılür. 2.J Nisan bu insicamlı ih
tilatın temeltaşıdır. O temelde, 
daima yaranı ıörmüş, gOneşten 
aydın bir başın harikalı 1anatı 
vardır. 

Ulusal eğemenliğin cihana 
haykırıldıtı gün; Türk çocuğu· 

nun bayr&mı ve ona Atasının en 
büyük armag-ıınıdır. Turk çocuğu· 
nun bayramı; Türk milletinin en 
gür haykırışından doğdu. Türk 
doğmak eşsiz bir saadettir. Türk 
çocuğu gözlerini hayata açarken 
keniis·ni bu rısiz saadetin kuca· 
ğında bulu yor. 

ATATÜRKLER, INÔNÜLER, 
ÇAKMAKLAR yetiştiren bir 

SO} un çocuklarınıt,Turklükten yü 
ce bir ad, yırmıuç Nısandan kut 

sal bir bayram olamazdı . bugün : 
Türk çocuğunun küçüle kalbi; Alası 

na minnet ve bağlılıkla çarpmakta, 
dili; neş'eli cıvıltılarını Atasının 
kulağına ulaştırmalt için durma 
dan dönmektedir •. 

Ihsan GültekiPI 

Yarın, bütün mektebliler ve halle, Yeşiltepe (Boztepe) çamlık
ları arasında ilk.baharı kucıldıyacakdır. 

§ 
Sııbahtan beri , bütün caddeler çocuk alayları ~e borazan ıes. 

!erile çınlamaktadır. 

§ 
Alaylar caddelere , Hvınç ve heyecanlar kalblero ııamıyQr 

b11,0• ' , 

Görgüler 

B u gün milli ve tarihi bir 
rünümüzün yıldöniimünü 

daha yajıyoruz. 

23 Nisan ki adına çc;cuk bay
ıamı dediğimiz bu ~ünün kuhi • 
yeti ve ululuzu llırilıin sı:yfaları 
kalınlaştılcca daha geniş ve şu· 

müllü manao;ıle anlaşıl caktır. Bu 
gunkü törenler lele •ar landıkca 
yirmi üç Nıs:ana uxalctan bakacak 
olan yarınki r.esil muhııkkakki 

onu tamamen bir bozkırdan ibaret 
olan Anadolu yaylasında, ağaçsız 
Haymana ovasının bir ucunda 

çıplak kerpiç } ığınlnrından yap 1-
mı~ bir çatının altında istiklal VI" 

hürriyetine gem vurulmak istenen 
mişeri bir vıc fan kalaLelığı ha
linde bulacaktır. 

23 Nısan t;ı 1 ıhte yalnız islik 
liil ve hürıiyetini kendi kanile 
kurtaran bir ulu un saltanat he
ylilisını devirişinden ibarel kaluıı 
yacak 'l ayni zamanda yeni bir 
medeniyet ve kültür devrini• de 
ba~lanııc:ı ••ralac:ıktır. 

)OakO A.brtcla kurulH 

• 
iZ 

milli meclisin ordularile milli 
kumandan Anadolu)·u iıtiliya 
kalkışan müıtevlilere kartı koru· 
mıkla lı:almamlşlır. O kendi e•ri 
altında bulunan milli lı:uvvetJerle 
Anadoluyu bütün tarıhi ıeyyieler
den kurtarmıştır. 

23 N'san işlemeye başlayan 
nulletin kııfesının bütiin taribi hm a 
feleri tu!iyo ctli2'i bir g-ün 
olduğu ribi zulüm ve dehşoi dün-

yaaına da ilk defa Anadolu nan kafa 
tuttuR-u bir ründür . 

Hepimiz o 2üne kadar ltulak
larıll'ı::da zulmun ve istibdadın 
~csıni duyuyorduk. Halbuki o 
günden itibaren An\caranın tema
sında yükselen ıca hakkın ve acia· 
letin ıesi olmuştur. 

Bu hakkı• ve ıdalctia ıeıi 
ise Türk milletinin tek bir Jiun 
halinde milli kumandanının •tzı•
dan çıkan seıinden batkı bir ıey 
değildi 1 •• 

Onun için yirmi Oç Nitan 
daha ziyade çocukların bayramı 

fak at bir milleti• va tarihin 
•hdar 1 •. , 



23 Nisan 1938 Yeni yol ı 

Ajans 
~-=-.1'1 

_ _... _____ o_~R_, _j 
Zelzele felaketz dele rdım 

ve di: 
cak .. 

Kupa maç l • • 
Sükrü Kaya meclise kanun ~ 

Acele 30,000 liralık inşaa 

Pazar günü. Güç- Ocak 
takım/an çarpıştJ/ar. Yok 
su! oku/lular1 himaye he-

Biiyü.k millet meclisinin dünkii toplantısında iç işle1f."ba,~a111 11 p ~rtı genel 5ekre- yeti taraf1ndan tertip edil
fui Şi'ilc.rü Kaya mın.lelcttimizin mulıte.li/ yerlerinde v:ıkrıa gelen yer sarsıntısı etra· nıiş olan maçlar; maksa
fındo. izahatında hükumetin derhal olrız bin liralık bir İnş!lat yardımı yapılmasını gö dın ülviyetine yaraşan bir 
zeten bir kanun liigıüaıtnı meclise sunduğunu söglr?miştir. nezahetle so.,,a erdi. Stad· 

Hatay intihabı hakkı. da 1 
Ankara - Fransa, ın Sü,.;ge /evk:ı ade komseri lu 

gün Hatay intihalatz kanur.unun meriyete koyan bir 
emirname neşretmiştir. 

Mısırda - Suriyede 
H. Vekilimiz ihtisaslaranı anla r .. 

Ankara 20 ( A. A. ) -
C. H. P: B. M. M. gar· 

bunan d Ü n k ii toplat ... ında 

hariciy~ vekili Rüştü Aras 

iki memleket arasmd:ıki bnğ-

lıllğtn bf.r ttıahııru olmal.üzefl 
mısıra yaptığı seyohtıi ~trcı

fınd..ı izahat verinıi~tir. Mı~ 
szrda ikamet esnasında Türk 

milletine V" onun Şf/me karşı 

mısır milfttinin ve ricalarıııın 
göstedıkleri mu habbe t ve 
yüksek lnol1LPafı beyan ede-

Beynelmilel 

Binicilikte 
Ankara- Niste yapılan 

uluslar arası 6iniciiik mü· 
• s!lbalcalarında ekibimiz Sa· 

nige f arkile ikinci o/m11ş , 
Jale.at povtın lı11ahile birin· 
cils berabıre kalmı,tır . 

Rus , ltalyan 

Hükumetinin 
T eziyetleri 
Ankara - .5ovytt Rus 

.11-:1 halga bügük elçileri 
dün hariciye vekilini ziya
ret ederek kırşelıir fe'ô.lce· 
tinden dolayı hülcumetleriniu 
tazig«rlerini bildirmişlerdir. 

Hariciye tııkilide ceva
bında hükumetimizin bu lıu 
sustaki tehtJssusat 'Ve teıelc 
kur l«rini ifada etmiştir . 

Filistinde İngiliz 
teknik komisyonu 

Ankara - Filistin me 
selesi hakkında bir anket 
!fOpmoğıJ memur inai 'iz tek 
nilc komiıgona lcudusa gel 
miötir. 

4 senelik program 
Ankara 20 ( A. A. ) -
Devlet ıiraat i$leri /C1umu 

dört senelik •ir z ir a at 'De 
z ir a at sanatları proğ'amı 
hazırlamaktadır, 

rken g u r u p u11 u ı ~ h. c. • 

mısır mi l t n ·ve k·r, l n 
karşı S'l"eklr" a bş '·ı ı m. 

nuniyetini gö terrr. ş ve uv 

delte B~rutta Tn.ı.J 'us S' md 

ve Ha/Fpferı gıç rk n 'lırı.ık11 
şefimiz Atot,u 'e 'fıe T ıkiyr 

ye karş1 "zlı •r etı· l i ., 

bizim duqc'J 't71l.l t. 1 
makesi o 7arı d ı rnuhcıblı ' 

akisleı ini anl lı ke:ı gurıın 

umumi he ... eti < • r uic h. S· 

sis olmuştur. 

Zelz- le 
Felaketi 
Kırşehirde ve 

Yozgattayüzlerce' 

yurttaş öldü 
Aankaka 20 ( A. A. ) -
Bu sabah saat biri onbeş 

gçe şehrimizde gimi beş ge 
ce Kagsend~ Sıvcısta onheş 

gece Çangında girm bpş gec 
Kırşehirde zelzeie drıgulmu, 
tar. Kırş hirde bir cok evler 

yıkılmıştır. f ellikete sahrıP 
olan mıntakalar Kırşehir 
Y o z gaf. vila.p:tlerindedir 

Kırşelırirı koslcer n ıhigesin 
deki lcö;;lerde bir çok evler 
yıkılmış ikiyüz kişi ö'müş 
tür Yozgatm elli dokuz evli 
sekili köyü tnmamerı harop 
olmu#ar. 

iç işleri balc.an 1rğı mrıfet

ti,Ler gö ıdermiştir. kırıl og· 
da her ilci mıntakada ki /e 
la.ketzede kardeşlerimizin 

yardımına ko1muş hu'unma 
lctadır. 

Büyüle mlllet meclisinin 
bugünkü top ant sırıd.ı içiş 
leri bakını ve p:ırti g nel 

selcrıttiği Ş·ıkrü Kaya dün 
fit bu Jabah melekıtimizin 
muhtelif mıntak.1lannda 
vukna gelen zelzeler etrafın
da izBhat vermiştir. 

Atatürk Atincda da Yaşamış 

--,==-===-""--~-.....-=-~~-=-.......-

Yı ni Partililerin 
Pa imize kabul töreni 

Kıymetli Valimiz ve arti Başkanımız 
SEZAi UZA.Y 

S 1lı g inü akşamı parti 
ilgön kurul binasında parti
m 'ze yeni gazılan üyele1in 
kabul töreni parlak bir ıu· 
rette ic,.a edilmiştir. 

Parti:;e geni yazılan 79 
üyenin kahul törenine da· 
vı:tli bülürı parti üyeleri 'lıe 

şehir münevverleri ,· Bayan
lar iştirak etmiş ve k11hul 

törenin; kıymetli nmtukla· 
rig!e açan Srıgın llhayımız 
Bay Ye. hya Sezai Uzagın 

hasbıhal/erile geni partilere 
partimizin mahiyeti va ulusu 
kucaklayan ıeniş proğramı 
anlr. tılmıştır. 

llbayı ·mz hasbzh2llerinde 
bir tara;tan pıırtiye dBhil 
olan yeni üyele1in çoklu
ğundan zevk ve sevinç dug 

duklarını kaydettikten mtıda 
ayrıcada Trabzoncla şimdiye 
kadar yetmiş bu kadar va. 
fandoşın p~rlige yazılama 
maları karşısında hayretleri-

ni de isltar etmişlerdir Yal
nız hanların şimdiye le.adar 
küçük bir ihmalden ileri 

geldiğini söyle.gen llbcıgımız 
bandan $Onra artık hiç bir 
vatandaşın p7rtİ dışında 
bırakılm'lgarak herkuin 

bu kutsi •arlıga lcarıŞC!Ca 
ğına şüphısi olmarlıiını söı 
liyerek geni partilileri teb
rik etmişlerdir. 

Davetli 'Vt! partililere 
kahve ve şek.erleme ikram 
edilmiş iören n,.ı'e fle samİ· 

miyet içinde saat !Ona icatlar 
devam etmiştir. 

Belediye yük ve yolcuların komyonlarla 

bir arada taşınmasını yasak etti .. 

~ hut l t l · · Bu k mgon kazasını mü- . go ca . . aşıma arı ıçın 

k
. b l d' . d' k emır vermııtır. Yük oe gol 

tea ıp e e ıge şım ıye a- . . 
cuyu bırlıkte taşıqan kom. 

dar yolcu ve yüki birlikte yon sahipleri belediye nizam 

taşım kta olan kamyonların ı na~ıeleri~e göre teczige 
badema yalnız yiik ve ya· edıltcektır . 

ı:tnlkl - 8 Nfs n .J93S dah1 fazla cıınl11nclırmı; ır. 

l{ıım 1 AlatUrk'Qn Alir.a'da 1 tunbuldan )ıtzılıy0r: Bul 
Kamyon kazasında yaralanlanrdan üçü daha öldü 

d ya11 d,(tı hatıı- tıadıın nola\ıl· kan matbuat ve iktisJt kong. Geçen sayımızda h b~r 
mnktt1dır • t !ilrk'U:ı nıeın'eke rel •rl YıUızdıı topl amıştır. 'Mrdiğimiz ,· Kelkitc gider· 
Hınlzi sevıııiş olclu~u muhek- Yunan heyeliııin rei f B. Sefe- ken Do. ula dört k'lometre 

yolculardan üçü ağır yara/, 

olduğuudan doktorc« y9pıları 

ihtimam ve teclavige rağ. 
men kurtulamayarak hasta. 
nede ölmüşlerdir . ölenler 
arasında uçuruma .1Juvarla 
nan lcamgonun salıibt Tuf•n 
d• ju/J1nmokdodır , 

kaklır. Bugün, birbirlae daiha rledis bir söylev vererek riya mesafede Rıfatın aönemeç 
ı.iyade yaluıı[ ~Ir.lŞ bulunan iki r 1 . -

. d tl Yr 
0 1 fi ı seti B. 'ı uous Nııdlye bırakmış- lerznde uçurumdan cşagı mili tıa os unu, m sıı r-

li!i h'Jtırasrnı daha ziyade yakıo J tar. Bundan S')nra nutuklıır &Oy· yu" ırlanarok parça parça 
la,mı, bul unım iki milletin leamtş ve eocnmeoler ıeçll· olan 51 numaralı lcamgon 
4..>ıtıuıu, ~ mllaflrJik .tıatır•ilDI mlJtJr, tıh/;kıli ıurıttı on 11•r•lı 

yom kalaba/Jktı. il/akayı; 
ha/km spor sevgisine ve 
içtimai yardım teşebbüsle
rine karşı taşıdığı saygıya 

örnek ;ı/abiliriz. 
Şehnmizdeki spor ve di

ğer teşekküller; çatılan 

altmda keyfiyet ve kem'iy· 
yet itibariyle övünebi/ece· 
ğimiz bir gençlik toplulu 
ğu yaşatmaktad1r. Bu g~nç
Jikten her sahada istifade 
etmek mümkündür. Bugün 
bir maç yarm temsil. öbür 

giin müsamere bunlar hep 
muhtaç olduğumuz şeylerdir 
Bu ihtiyacamızm bugün 
tamamen karşllandığmı 

söyliyemeyiz. Fakat yarm
dan umut /uyuz. Umut/an
mızı tahakkuk ettirecek 

amillerden b:rincisi ve en mu 
himi bu teşekküllere uza
t!lacak himaye elidir. Öyle 
kuliipierimiz var ki: Bina· 
smda yirmi kişinin otura
bilmesine imkan yoktur. 

Gençliğı kahve köşelerin 
den kurtararak temiz bir 
çatı altmda toplıyacak ve 
on/an gayelerine hizmet 
için yetiştirecek birer mek
tep olan bu teşekküllerden 
muhtaç olanlara müsait 
birer bina tedarik etmiye 
mecburuz 

Öğrendiğimize göre sa
yın Valimiz bina işiyle bil
hassa meşgul olmaktadır. 
Bu kıymetli alakanın me
seleyi yakında halledece
ğinden emınız. Halkevi 
kadrosunda yapflğı deği

şiklik; bu müessesede bir 
hareket ve can/J/Jk başlan
gıcı oldu. Neşriyat kolunun 
inkişafiyle övünüyor, Spor 
kolunun faaliyetiyle sevini
yoruz. 

Spor kolu kulüplerin her 
türlü ihtiyaçlariyle yakm· 
dan meşgul oluyor,· ue on· 
lann mesaisini daha toplu, 
daha verimli bir hale getir
meğe çalişıyor. ikinci defa 
seyrettiğimiz kupa maçla· 
rında bu ça/Jşmanın kıy· 
metli bir hissesi v;Jrdır. 

PtJzar günü yap!lan maç
lar; yoksul çocuklara 150 
lira kadar yardım temin 
etti. Bundan ötürü yoksul 
okullu/an himaye heyetini 
tebrik etmek nekadar ye· 
rinde bir hareketse Halke· 
vi Spor Aoluna teşekkür el 
mek de o kıymette bir va
zife ve kadirşinaslıktır. 

Teşebbüs edilince, her iş 
arzu edilen neticeyi veri· 
yor. Spor, temsil. müsame
re vesaire yapab!lmek için 

elimizde kafi eleman mev 
cuttur. Bu eleman/an toplu 
ve hedefli bir şekilde ça· 
tı,arak en çok randıman 

almayı Ha/kevimizin vazi-
fesi cümlesinden sayıyo. uz. 
ı50 liralar daha yukat far çı· 

kan/malı ve kimsesiz Türk 
çocuk/an yalmz bayramlarda 
değil, her zaman sevinç 
içinde yaşuma/Jd1r. Büyü
melidir. 

Geçen yıllar plançosunu 
zararla kapıyan Ha!kevinin, 
yeni yil mesaisinden kaba
rık bir kar bekliyoruz. Bu 
neticeyi temin için de fev
kalade hiçbir harekete ih
tiyaç yoktur. Yeter ki, spor 
vesair teşekküller arasında 

samimi bir ahenk ve kay
naşma yaratılsın. onların 

yukarda söylediğim bazı 

ihtıyaçları karşılansın 
/lmın Gültekin 

Akşama oğru ağlamak istiyorsan, 

sağ kalanlara ağlal Çünkü 

unutulmak istenildiği halde 
unutulamıyorlar 1 ... 

( Hronos gnzetasindrn ) 

flnadolu Kroniğini gözümle gördüğüm halde 
pkmıya başladığma inanamadım, Epir, Tesalya. Pon
tos. Trakya kronikleri çoktan intişara bçışladığı halde, 
bu bir türlü meydana Ç1kamıyordu. Birçok resimler 
va krokilerle dolu olan 600 sayfalık bu nüshada en 
büyük ruhban ve profesörlerimizin yazıları vard1r. 

Kökleri kazılan/ar kafile/eriniz serbest Yunanis
tana geldikleri gündenheri çıkacağı söylenen bu mec-
muada lzmir gazetecilerinden So/omonidis (1772 de 
lzmir) başlığı altında bir yazı yazmıştır. Bu yazı iz. 
mirde ÇJkan flmaltiya gazetesinin 1t88 de çıkardığı 
bir almanaktan iktibas edilmiş olup, bir tek nüsha 
kurtulabilmiştir. 

Solomonidis diyor ki : • lzmir mitrepolitanesi
nin 1690 dan beri muhtıf aza olunan kodeks/erfoden 
ve yalnız bir parçası Mısır'da ele geçen flya Fotini 
k~l~sesi tasvir/iğinden hi~bir şey kurtulmamıştır. Bu 
ktlıse dramatik sergüzetler geçirdikten sonra tarihini 
Yunanlık talii ile raptetmiş ve 1922 de Ortodoksluk 
aleminin mefhareti olmuştu,. . 

Keza flmaltiya gazetesinin müdürlerinden 
Yorgi lperidis, 20 haziran 1830 da lzmiri ziyaret 
eden Fransız akademisi azasından Michan'nun hatı
ratını naklederek şun/an yazmaktadır : 

"lzmirde iyi bir sosyete buldum. Burası şarkın 
Parisidir. Rum ve Ermeni kadınlan çok güzeldir. Ya/. 
nız Türk kal 'w/arma yanaşılmaz. Burada bahçelerde 
salıncak çok modadır. /\adın/ar bunlara uzanmakta ve 
farkvarl istirahat etmekt~irler.,, 

/(. L. lingelomıfl# 
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Trabzon 
Belediye Zabıtası Talimatnamesı 

Umumi Maddeler -
MADDE 

. r kaleviyetl 
Qç ay ve d ha ziyade bır ınnddet son 1 dO lOlll 
2: il olduğu veyahut yOzde yarırodıın aştığı k~i d 
anla ılırsa 11 tmıılorrna müsaade ve ek 1 ta r 0 

mu d re olunur. il d turHı 
2 6 - Tu alet sabunu namı 8 ın 1 

8 
it 

uırıa ı .. ım \ e ş klllerde s:ıtılno sa bu olar bu kk y . 
k. muzır ve cildi rşm-

lerden 'llU:ıtesı1 ı o up a ca k kulard 0 dırıcı ve bozuc ı mııddelerdı:ın ve r aa 
. . 1 h m ve çamaı;ır sabtm-llrı ve yapılı,. ltıbıırıy e m11 \ 

lnrıoın fevkind olınııları Utıımdır. 

Seyyar esnaf 
287 - Sr>yyar s,tıcıhk ve esoııflık ytıpncl\k 

kim eler Belediyeyt> ınurac:ıutln f otoğr flı so lıcı 
ve iknsı ıılmıığ ve ssootltırını ynptakları mOdd tce 
bu ve ikayı Oz ılerlndd taşıyarak tol p vukuunda 
Belediye Zabıt ı memurlnrınıı göstermeğe mec-

burduı lar. ık 
28~ - S yynr sntıcıltır tarife ine göre. oy ı 

ayıd tlarıoı pe in o öderler. Aidnt\ rıaı verruıyenln 
~ atıcıltk ve tk' sı lm mı: olımlur işlerini yııp-
makdan men olunurl r. 

2 9 - Seyyar esnaf umumi paz r yerleri 
ve bns r m yerleri h rlcinde hiç bir yerd muktm 
ve snLit olcrak sllı~ yapamazlar. . . 

P zıır ve bnyrnm yerlerinde dahı lşğalıoe 
ruh ·at u\dıkları sııluının tışma çık:ımazlnr. 

290 _ eyy r c narın umumi caddelerde ve 
me)'dnnl rdn. köprnler nzarlnde. kalıtbahk lı!ıkele 
b 1 d 1 ta you giriş ve çıkış yerlerinde, park 
aş rın • · t yapmaları 

kopuıarı önlerinde g zmelerı ve sn ış 

Ya a ·tır. . d k 
291 - Ytknnm dnn veya pışme en veya a· 

bukl oyulm d n yenilec k '' içll<'cek şey 
cçıkt:rıs hl m z Açıkl s tılaa bu gibi yenilecek 
ve içllccek şel ler t t;lp raporiyle imb olunur. Bu 
kabil esyo ıınc ık c ruekiln \çinde satılır ve came· 
kılnın k. p klnrı daima kapalı bulundurulur. 

292 - Sokaklarda et, işkembe, bıış, clğ~r. ve 
fırınlanmış kelle, koyun ve kuzu etleri gcıdırıle
nıcz. ve tıı ınamnz. Hunlar Belediyece laylu olunan 
şekilde uı z\mt ve kapaklı kaplarla taşınıp satı· 
lncaktır. 

2ı:ı3 - S yynr satıcıların sokaklarda Tilrkçedon 
bnşku bir dil ile bağırarak S:ilıŞ yapmoltm Vt 
oın t rl toplumak i;in gerip vaziyet ve tavırlar 
lakmnr k gUrUltQ yapı:nnları yasaktır. 

294: - Seyyar satıcıların gDueş dotmadan 
evvel ve at 22 deo sonra iatış yapmaları ve 
mahalle aralarında gtızlp bağırmak suretiyle balkı 
iz'aç tmcleri memnudur. 

2tJ5 - Eski ve mnstamel eşyanın mouycde 
ile umumi salış y ri Belediyece açılan mezat H· 

lonudur. Bunun barlclode başkM mahallerde pazar 
kuru\ııınnz. Ve müzayede ile eşya satılamaz. 

296 - E kl vo etuvden gllçlrllmlş mUslamel 
elblselc.>rlo dükkan kepenkleııne asılarak avıkta 

kt Bu k.abil eşyanın dUkkanıardı 
satılmacı yalsa 1 ır. konulup teştıir ve satılması 
mi.lh u do sp arll 
mecbur ldir. I 

T hlil için alınacak nümune er 
a 'f ıılll ve muayene için ehaııcak her 

tnrın w;nllece~ ve içılecek ş ylerlcr nomuuelerı 
aabunl~ u ile gUzelce yıkanmış ve kurutulmuş 

1 re konarak gOnderllecekUr. 
k.eplarn veyn ş\şe ter bir adet olarak aşoğıdaki 

298 - NUcnuae 
§artlnr dahilinde kim~abaneyı e leiı~~=l~~un:a~:~~~-

1 - Ntımucı~lorıa ağız un ., 
ton sonra matbu etiketleri k a p s o 1 u n d " o 
geçlrllcn ipin lkl ucu numune knbıoın açılacak 
ınab llioe gOtnrOlerek mObUr mumu ile ıahıblne 
DltlhUrlettlrllır. f.tl ·et kaba yupıştırılwayıp serbet t 
knlacak ve solunlnrı doldurularak oawuoe kı· 
bındakl mUhDrle mQbOrlenecekllr. l 

t rlı:ı mQbQrO yoksa kanaat edeceğ 
ş ye esna ·k t · 

diğer blr mQbOrle bem kap ~e bemd~ eıı. ".e 
zabıt vnr ksı»ı wObOrlettiıl ır. Gerek eli et ~e 
gerekse zabıt var ka ın bu cihet tasrih edilme e 
ber ber e nnf dahı lmzalnllırılır. 

2 - Ş yet tablil neticesine kadar satılma-
Btndn lohlH e vo m ıızur gOrnleo wnddoleıe t.esa· 
dUf edilirse yu ·urda gö:,terUen usOl dulreııınde 
numunesi alıoınuklu ber Lcr maaezada buluıııo 
k . nıOhUrlenip mulıcfazn nıtıua alınır. 
tEım turıresıııco 1 ıli 
V llkellerio nzerıne bu gıbi hallerde şer ı Vtjr r. 

e e umuneler tleledlye mevkilerinde s - Alınan n 1 b 1 d l . k bu işe wabsus deftere kaydo unup 
u un uru aca t wuknbiıiodu do2ru-

o mevki ..,. tıılo lylc ve zıaıwe 
h Ye ı~sıım oıunur. dan doaruya kımy aııe t k • 

4 - Bu uretle klmyabun~ye ztmme mu al 
ı gzıodııkl ve et · 

blllade te1tdi olunan uamuneo a a edildikten 
ketindeki mllbUr ldmyab necJ mmıyene etiketi ve 
sonra tuh llı Y pılır. Raporu mQtıürıli ·Un Qruirloe 
sair ovr kıyle beraber gönderılen me k 
:.ııno zimmet muk bili teslim olunur. . 

5 - Klmyolıııneye göuderıl o numuoeuın 
kıımnk veya boıuk oıdu~u gelen raporda gorOl· 
dUiU tukdirde wo-.kice derha zııbıl vuraluua tan· 
ılml ile lıalık111dıı k uuoi mu"uwele yapılmak Uıre 
evrııklyle blrllk.d Helediye encDmeoine gönderilir. 

6 - Eğer nnmune alınan maddeden dolayı 

sııbipleri hakkrnda kaoual taklbnt yapılmak nue 
vrııki mahkemeye vorllecekee gnhiplerlnden ayrıca 

fknmetgab senedi alıaıp evrakına raptoluour. Şayet 
onmuue sahipleri Belediyec J cezalıırıdırılıcak i;e 
lknmetgah senedine lDzum yoktur. 

7 - Her mevki tahlile gönderildiği nilıaune 
kllplarıaın başlarını her harta cumartesi gQolcrl 
öğleden aoora kimyalıaneoen aldıracak ve bu kap· 
tarı her zanıan temiz olnrnk kull11nılmımnı temin 
eylecektir. 

8 - Bilumum yenilecek ve içllPcek şeylerin 
sııf ve karışık olup olmadığıaı tetkik ve tefti;; 
icnbederse muayene vo tnhlll fçla nOmuoe alınması 
Belerliye btlklmi ilo z bıtasıoın vazifesidir· Hekim -
ler zabıt tanzimi için yıDlorında tertıı zamanla· 
rındn blr Belediye zabıta ı memuru bulundurmağa 
mecburdurlar. 

299 - Han, hıımıım, otel, kahvehane, ıineıııa, 
tiyatro vesaire gibi sıhhi şartları zabılal sıhhiye 
talimatnemeslade yazılı olan v her memur tını. 
rı .. dın tekdiri miluıkllu bııluoıau bhıalar ve mues· 
selorln tetkik ve murakabesinde ve esnafın nk.
tinde sıhhi muayeneden geçip geçmediğinin bnkıl· 
masıoda hekimler il Belediye zabıtası memurları 
gerek ayrı ayrı ve gerek beraber çehşacsklanndwo 
mesullyetleri de mü~terekllr. 

300 - Perakende olarak ınlılan her ue\'l 
eşya Ozerine etiket konulma ı ve bu etiketlerde 
mayi biliod ki maddelerin evsafı yıı.ııh bulunması 
mecburidir. 

Bu kcbil maddeler tshJll neticesinde bozuk, 
mağşuş veyabut eti et bihıfıada çıktığı ve etikvtslz 
oldukları takdirde bu işi yapanlar ceza görQrler. 

301 - Üzerinde yııp ııın ismi Ye 14dıesi matbu 
veya mahkOk olarak zabıt etiket\ olan maddelerin 
( konserve ve sabuu gibi) tmzuk veya mahlOt veya 
etiketi lıllMı çıkanlarm ceuları yap.talara aittir. 

302 - S:ıbit eliltet konulması mUmk.on olmı
yan maddelerden ( yağ, taban lıelvası gibi.) Bozuk 
ve mrıhlılt olduCu lebeyyan edenlerin cezası ııth· 
cıyı aittir. Şu kadarki, s tıcı bu malın kimio tara
fından yapıldıı?rnı vesaik ile lsbut ettf~l takdirde 
ceza yapana raci olur. 

303 - Nnmuoe lnc k hekimler ve Belediye 
Znbıtnısı memurları bu lıU!ıiUSa dikknt ederek tııt
zim edecekleri mnşterek ıııbıt nrıklllanoda bu 
cibelleri açıkça yaımalıın ve Uıerlerınde etiket 
olmayan m:ıdaelerinde kezalik etiketsiz ol~uğuau 
tısrlb etmeleri vo hunlnn hc.ıp We)llıudat Uzeıine 
znbıt tutup aalılplerluia l>lr lfadel&rt olursa unu da 
zapta ayrıcı yumalan Jllzuıdır. 

Müteferrik ve müzeyycl maddeler 
304 - Uauwua yıyip ıçmesice, yatup kalkma. 

sına, taranıp temizlenmcsiae ve eğienmesine mab. 
aua mahallerlo ilk kOşadıuda ıııhlplerJuln Belediye. 
aea rubHt almalorı mecburidir. 

Bunlardan maada tıışçı, boyacı, sıvacı, yol 
tsnılrciıu ve yol ustalarlyie dülgerler ve emsali 
kOçQıt sanat erbııbıoıa .Belediyeden ehli7et vesikan 
almaları l zımdır. 

305 - Mnrebbl7e, ıUt nene, hizmetçi, aşçı, 
çamaşırcı, uşak, baımaJ, şoför, arabacı, kayıkçı, 

berber. mevadc:IJ ~ıdalyo satıcısı, ı!llbaoelerde hız. 

uıot edenlerle ıut sa lttnlar ve ew&ali ve Wllk ile 
lemas edea hi~ınet rbabı lşçileıla ber aç ayda 
bir 11ıbhi ve fenni muayeneleri Y•Pıl•cıık ve kendi
lerine ehlıyet ve u!ıbat vesikaları verilip tescll 
oluııdukdaa ısoııru lşlewılerioe mUsaade edJJecek.lir. 

( Kayıkçı ve motorcuların ebllyetlırin1 tayinde 
limaa ılya:sellnin wutulllaaıı alınır.) 

306 - Salıncak, kayık salıncak, allı karınca, 
dünıııe dolap, teııı kızak ve em11ll oyun ve etlence 
nsıtaları 191utmek lsteyeolerlo evvel emirde Bele
di1eıe murac utlu yııpacakları ıeyio şekil ve eba
dıoı göaterir pithııoı ibraz ederek ruhsat almaları 
lll:mııclır. Bunlar yerhmae koauldukta.ı:ı ıoorı ten 
ıııeoıurları tarafıudan muayene eciilere.lt sıelaın 
görüldUk.leıl takdirde ı.:alışmıtlaıına ruuaaade e<llıir. 
v .. bu clllet rubsııt varakuıaa deı·ç olunur. 

.Kulısat almak:sızuı Ye muayenelerini yaptır
m11k.sızın bu glbı oyuu ve etleoce vasıtılanoı 
ifhttmek 7a&almr. 

307 - Umumi ve buausi mneaseselerde 
uwumı talil ve bayrıım günlerinde asılacak bay. 
raklar yerli şalındso ve numunesine göre imal 
oıunaca~tır. l>uuun bUarında bayrak imal eden \'e 
sataıııar ceza görürler. 

300 - Üçllncn iıaıf otellerde kulJaoılon eşya. 
ıarıu uer ay lptıdııı;ıoda etllvd0n gıçııihtrek leruız. 
ıcmrum~l~rı uıccourıuir. 

309 - Belediyece hayvan, kömür ve odun 
pıızarı mahdlori olarak kabul edilen yerlerdeu 
~ay.rl mulı;tllerde ı...oyuu, sı~ır, ut ve omsııll hayva. 
uul ıle .k.Onı Ur Ytı odun sıttılması ve ılınması 
yas dmr. A~lii takdmıe ulan ve sııtanlar hakku:uıa 
cı:~u tatbıh: olunur. 

;,ıo - Şen r d biilada men edlleo harı.hıra 
lıayrnn koyw.n.ıc vo yeoıden han yapıp hayvan 
saıunmak yaes lır. 

811 - Sınema, tiyatro, kubvcbane, &"BZlno, 
ı~·kllı .ı.vK.antı vtt em alı flece s at yirmi uçe k..adar 
11çık k:ılırl r. Bu mllddelı geçırcalerua muesseselerı 
k.upııtıur Vt1 bal:i.1aııudu c ın ıapU tutulur. 

al.! - Dlleucillk ) asııktır. Çalışmayı muktedir 
olduau halde dil~ııeoler :usulen tutularak zabıt 
varıaıt.ta;,ıyı~ sullı wabketotıiilno aıondır11ır. 

Topal, kOı.· ve sık.at oJanlor memleketlerln
sevk oıuaurlnr. 

sıs - Alelumum bakkallarla kasaplar, kah-

Ychaoe ve lokı nt•l!:uıo ö:ı cephel rloi abit camee 
ktlaln k pllmal rı mecburidir. 

314 - Fırını rda imal edilecek her n vı 
ekmek lılrer kjıolck olarak yspıleccık ve 

Oz9?'1 ria;ı etiket yapıştırıl!.1.cıkttr. Bunuo btlllfınrla 
imal edilen ekmekler musadere olunmakla bera
her imal edeulor hakkında ayrıcı hafif pııra c zası 
bOkmolunur. 

315 - llamtımlıırda mOşterlye verilecek Jıov
lularıo t mız kOçQk çem11şır sepetleri lçlııdo tn
şınma ı mecburidir. El ile ve bt!Ş Ustunde çamaşır 
verflmosi yasaktır. 

316 - Yccl yapılacak binıılnrda soba boru· 
1 ırmrn bacalar verilmesı lazımdır. Buon riayet 
etmlyc ıler C"'ZB görQrler. 

3t7 - Köyltılerin gUbr ol rak kulJanm k 
Ozre mumh ııe önO yıılı ıada mObayııa edece teri 
h nısilerl ş hria na caddelerinden geçlrnıcleri 
memnudur. 

llBmsi yUklU hayvanlar şehrin ş rk t8rnfı 
için kemerkayu yolunu tvkiben meydau alt kol 
C!lddotıI ı ıknsındtıki yoıhrdan geçmek suretiyltj 
çömlekçi boğ zınıı ve orndao çömlekçi sohillni 
bklben köylerine gideceklerdir. 

G trp tnrofı lçiıı moloz ve taby oıın yolu He 
snl.ılll tckib o uynı:;ofyay kadar gideceklerdir. 

Cenap tarafı için de moıo~ va tabyn Onu yolu 
ile sahi i takiben eski tekfurçayır yolu ile g çe
ceklerdlr. 

318 - Şehir dahUlndekl maasza ve dOkktın
J rıa vesalr blı:ıalıırın Oalerlndekl saçakhır kfınıileo 
kaldırılmış olduğundan badema yeniden saçak 
inta ı yasaktır. 

319 - llOkklln ve ml!ğaza levhaları mnğaza 
kapul:mnın Uzcrl rinc y~pıştmimak ı.u1eU1le sılu· 
bilir. Elokl"riklo tenvir edilmJş levhıılordan madıı
sımn sokuklarıı amııdon asılınnsı memnudur. 

Umumi helalar 
320 - Ş hir dnlıilladeki umumi heli.'llor dliinıi 

suretle temlı tutulmnk lılzıın geldığinden bnJkıJ 
bu JOıunm rlıı eti mecburidir. 

321 - l:leltll rı kirletmek ve heHl ve bcvoı 
h net r h ricl de tebcV\ Ol etmek yes ktır. 

322 - UmumI ,.e hususi blaol rda y pılmcsı 
meclıuri olıın heltllar sıhnı şarılıırn uygun olr.cal·tır 

Mııllup .. eralti ihtiva etmiyen hcllHar l:'abiple • 
rlne is1 h eltırilir. mumanaatları hnlfnde tecziye 
olunurlar. 

Deniz banyo yerleri 
323 .-: Yttml

1 
deniı baoyosu nlınak ilıt~yr.cındn 

olanlar ı..-ıa ıteaırınecderedeki rıh ' ı 1ıdn liuııın 
dni~esiııin ~n~ue kadnr olan ıııalııı ılo, kunltadan 
gazı crıdde~ırııu mnotelıssıaa kadar olan kumluk ve 
molozdan faroza. kadar olan sahn serbest banyQ 
mınl11kalım olıırak t6yin edilwiş oldu und 0 bu 
mıotakalar haricindeki mııhallerde bnayo almak 
yasoktır. 

324 - Benyo :ıılmmaın menedllon mahaller 
mııh u ı Ievbnlorla gösterilir. 

Havayici zaruriyeye ait mevad 
325 - Belediye encQmeaince tayin olun cak 

narblnrdın fazla !J tl.ı et ve ekmek s tmok yo· 
aaklır. 

:126 - GOrtHecE k IOzum Qzcrine havayfcl 
zıtrurJyt:ıdvn mııdul ulan mevad i\ la Belediye eocP
mentııce loyio ve vilayet idare heyotıuue tosllk 
ve lHln olunncak ııııımi fisltnn f11zlosına eşya 
salılmusı mtuııaudur. 

Gürültü ile mücadele 
S27 - Şolılr dıbilinde halkı rahat ız den 

gUrOltOlcri oıattmok ııksadile her nevi tabrikı 
ımaıattuıne ve tamlrh nelerin bolcdlycce toyla olu: 
nııı:ı mıotakılnr barlcıade tesis ve işletilmeleri ya. 
111ktır. 

328 - Halkın l Iyip içme:ılne, yı:tıp kalkın sınıı 
taranıp temfzlenm sine ve egloı cesine 
mabius olan bartıt tedili kıuunundan istif de 
eden zaruri ihtiyaç maddeleri sı. •an ve kullııoun 
mües:ı~snl ile mUillıftı>lren tOtQo ve inhisar ına1dP.· 
leri salım dliltkilul ı• mUstesna olıoak Ozr6 diğer 
bllumuw tlcırct, sııu'.ıt evlerinin 8eJ.ıdiyece mev
~iı:ne gOre tayla olu mı saatıardıı mUes e elerloi 
açıp a:apuuıaıarı mecburidir. Yııluız lıolkrn gıda 

ve tırdŞ gibi ayrıca zuuri ilıUyaçlarıoı temin eden 
berberlerle sebze Jlo birlik.le p.mıkende ol rak 
bakkaliye eşyası satnıı dbkl"lolıır mlle seııeleriui 
geceler! azami saat 21 e kadar nçık bulu11durıı-
1Jltlrler. 

329 - Şehir dnuilinde1'.I umumi b .. roçe, k:ıhve· 
hane, gazino lokıınta ve tın li umumi ğlence 
mahallerindeki grr.mı:ıfonJarda çalınacak plfı hıın 
mnotelıap ve zevki selime uygua pilllklardan ol
maEl ve ııer d"rıı ıad dörder, beşer plak çalındık
tıo sonra f usıı verllme::.i Jaz mdır. 

a::sO - Hedyoya beJ?la.111ak surelilc lıtılkı lznç 
edecek şok.ilde yUKst:k sesle mütemadi surette 'e 
mUlitelıcen plilk çalmak yaıtKktır. 

331 - Bu gıbı umumi malı Herde gOndOzleri 
nıt 12 den 14 e kııdar ve geceleri 17,30 dnn 23 
e .luıdar graınııfon ç:ılınabillr. Bu suatlaı· haricinde 
gramafou ç lmök m~mııudur. 

a32 -- l9bu ttJımuteawe He umumi hıfzıssıhhtı 
kanunu wuolblnce t uzlm ,.e ıhh t ve lçıtmel 
muavenet vektlletitıce tastik eallen sıhhı znbıta 
tnllmalrıamcsinde yazılı avıımlr ve yns khu hiltırmda 
borekct cdenierll• fj ediye \'O s lr k nuuuıı ve 
nlzıuun melerle Belediyc1e verilip bu talimatname· 
de y zılı bulunmcyan vazite ve mcmnunlyet
ıere riayet elmiyenler haklarında 1 'IOS s11~ılı kıı· 
ounun blrlacl mudueslne tevfikan bir liradan 50 
llruyı kadar h.Cıf para cuz~sı bOkmolunma11na 
ve Uç "ünden h> glloe kadar icrayı sanattan mon'e 
karar ita 1011 Ueledlye EucOmeol 11eJ4hlyettardır. 

Basınlann 
havası 

Türkiye 

Almanya 

Ticareti 
Berliner Börsenıeitung , 

Berlin - 6-4-938 
Bugoıetede intişar eclerı ik

tis di bir makalede ATJus-
f urganın Almar.9ay.1 ilhakı 
üzerine Almanganın dış tJko
nomi durumu için b ü y Ü k 
salah i n k iş af imkanları 
zuhur elliği kagd oe biigdk 
Almanyanın geni komşuları 
ltalga. Yugosla'lJya t1e Macar
istcm ile olan iktis2di mi-
nasehetleri tahlil edilmek te
dir. Ayni zamanda bu mefJ · 
zada Ro?tanya ve Tükige. 
den de bahsederek Türlciye 
hakkınd::ı şögle deniyor: 

Türkige ile Almanya ara
sındaki son iktis~di müza/ce. 
reltr kafi derecede malum
luı. ikim ~rn 1e~et arasındaki 
k'ering hesabından Almanya
n·n horç.'u bulunduğu feTJkolô.dt 

yüksek bir miktarın it/ ası 
lcizım gelmiştir. O zaman· 
dan beli her ay tedricen 
Alm~n borcu azalmış, bunun-
la beraber bugün yin! mü
him bir bakiye kalmşıtır. 
Avustu yaya kaşı ise vaıiyel 
tamanıe-:-ı ak i bir inkişaf 
arutmiştir. Yani Türkiyenin 
Avustryadan mübagaatı A· 
'lusturg Y" yoptığt satışlar
yatığı satışlrdan f azlaJır. 
Bu sebeple Türk mili banka-
sında Avusturya lehinde 
büyük miktarda mebalii ( 3 
şubat nihayetinde 7.767 mil· 
yon 1 ürk liralık bir para) 
blokedir. Şimdi Avuturg•· 
r.rn A/manyaga ilhakı ünrine 
bu hesapt11 'Clt emtea mübs
d lesinde bir muvazene lıu
su lii Rl.emuldür. 

A9ni gazetenin agni tarihli 
nüshasında 61 n umar• l ı 
( Gozıtta Ufficialı) ismin
deki ltalgan r.smi gazetesi11i11 
Anlcarada t e ç fi n sene 13 
te;riniı'flvelde n 'talar t•atisi 
•u1etile yapılan Türk Jtal
gan iktisadi anlaşmasına aıd 
ilci metin neşreitiii bildir· 
ilmektedir. l:Ju anlaşmrılor· 
dan 6irisi ile Türlcigınin 

ltalgaya 36.9 milyon liret 
kıymetinde ihr•cat yapması 
içfo munzam kontenjan veril
miştir. Tirkige11in ltalgaya 
ihraç edeceii eşya 12 neilgon 
liret kıymetinde pamuk. 6 
milyon liret kıymetinde tieri 
4,5 milyon lcıgmefilule gu· 
murta gibi şeglerdir. 

Anlaşmanın ikincisi ilet•
raf /ar birbirine dört milgoR 
liret kıymetinde itha/6.t için 
müsaade 'Clermelctuiirlır. Bu 
müsaade /lalga tarafından 
sigara kağıdı ve Türkıge 

tara1 ından da paml!lc ve gıı; 
çıkarılan hububat ihracına 
taalluk ediyor. 

Balkan ko
ngresinde 

tiıılkan kougre inin dOnkU 
·çu naında genel sekreter B. Er. 
Tıılu gazet ruizlıı snhlbi mUte· 
veffu Spiros Nikolopulo u nmış 

ve hazlrun bir dokıka sllklH 
etmi~lir. Uu asil hıırcketten wa 
derece mlltehosııis olan gıızele· 
miz ~erek. mubteroın ıu~slek· 
d, 'l'alu'ya gerekse diğer zevuta 
Hmiml şOkrıınlarıuı arze1ı~r. 
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23 !Vi5on 1938 

Sathk fı dıkhkla Bad na v saier 
Türkiye İş Bankası A. Ş. Trabzon Şub c;İnden : y p ı ılacak 

Bankamızın tapulu s .. hihi buluodu~u : 
1 - Yomra Nahiyesinin Kuhla köyUnde topu kııydı muc; 

lıince 50 dönnm mesaba!ıında fındıklık : 
Doğu sınırı: Hallloıtlu rındıklıf:ı ve Kars'ı"ğln torlıısı, 

Lise direktörlüğünden: ~ 
Okulunuzda p aza rl ılc la ~ 

bazım gapzlacak hadatJa ve mer. 1 tanbul f iatına satış u umi yol; 
Kuzey sınırı : Karslı ğlu hrlası , 
Batı ınm: Haliloğlu tarlası v fındıklığı ve Kibritoğ'u tarleP; 
GUney sınırı: TUrkmenoğlu Temel ve Snlt ve Seyyare 

fındıklıkları. 

mer ,1cıai~ı: tamintına i5tekl 
olanların 28-4-938 perşembe 
grimi sa<'i 15 te kültür di 
rel<tO"rlüğü dııiresinde teşek-

Rubu asırdan beri Lüts ve Ucuzlnğu ile şöhretşıar 

2 - Yomra Ntthlyesiain Kuhla köy!lnde tapu kaydı 
blacc (19.380) metre mur:ıbbaı ıne aha. ındıı fındıklık: 

rouei kril edt c••k komisyona ma. A deib anif atura Mağazası rocaatlan ilfın olunur. 
Doğu sınırı: ( Hııcl A !i Hafız zııde ) ııu eyin Avni 

tarlıısı. 
Kuzey sınırı: Hnıeyln Avni Platin tsrLsı; 

Pistin 

1 
Vilayet Daimi 
Encümeninden : 

Bu kerre ffvrupadan getirttiği tuhafiye ve manifatura eşyasmı 

İstanbul fiatına satmaktadır~ B tı sıoırı: Halt Pan ~·eloğlu vereselerl fmdı lığı; 
Gilney sınırı: HUaeyiıı Avni Platin mağııznsı ve fırını ve 

b zan lbrahldl Fahri ve M hmet Salih msğazesı 
Peşin para ile ve paz rlıkla satılıktır. 
3 - Görmek istiyenlı:ırin götUrOlOp ( otomobil nıa~rarı talibe 

ait) gösterilmeli, 
4 - Bu yeıl rl tıınıy;mların tekliflerini btldlrmek üzre hr.r 

iş gQoQ şubemiz Direktörlüğüne muracutlıırı. 5 - 4 

Hususi Muhasebenin Ak. ~ 
cabat kazasında inhisarlar Bu itibarla Şark vi!fJyet!erinin artık İstanbula kadar ihtiyari zahmet ve 

masraf etmenize /üzüm kalmamışt1r. Teşrif buyuracak halkımızrn 
bu hakikatı anlamakda güçlük çekmı)'eceği şübhesizdir. 

Her çeşit Lüks ve harciôlem eşya 

idaresine kirliga ııerilen bi

nanın 1.B8 lir• 16 kuruşluk ~ 
tamiratı on gün müdı/ttle 
temdıt edi/m;ştir. Muvakkat 

---------------------· ttminctı on lira otuzaltz ku. Andelıb ucuzluk ve Türk Şanpazarıada bulurlar, mağazamızda 
6 - 7,5 lira arasındadır, Sayın müşterilerimize bir hizmet olmak üzre Değirmenderede otlakiye icar arttırması 

T r bzon Dcfterdarhğından : 

ruştur . 29. f- 938 tarihine 
çatan cuma saat 15de vila 

intifa h kin Vilayet vttuinerli ·ine oit D, ğirmendtrc 0 an daimi ncümerıde iha. 
yet makamında toplanac:ık ~ 

Çukurçagır met1lc.iinde 14 dönüm turlumn bir senelik j lesi yopı!acaktır. isteklilerin 
otlakigesi oıtıleli peşinen ve tamamen ö emek şcrtile 15 enciimtne mr<r cactları. 

Hızırilyaz ve Yaz içi 

gün miiJdetle ic•r orttrrmasın çılcarılmzşiır. Muhammen Zayı ~ 
5 entdik iıar bedeli 26 liradır. Talip olanlnrın muhammen Akçabat H 0 r 

0 
vi kö'yü 

bedelin yüzde 7.5 pey akça 'arını hamelın ilıole günıJ okulıuıdan 932-!JJ2 ders 

Bilumum rşy>ı getirilv iştir. Hun ım1arı b~şkn bernz yRz'ık kf'ten ltlstlk aynkkabılıırdan 
Kııryola ve takımı rına kııdıır lı"r .,ey sa~ rn mU~terilerimiı.in emirlerine 

amadH olduğunu sumimi lınrmetlerimlzi unarak arzederlz 

Köylü halkımızın muhtaç olduğu mallarda da 
Ayrıca ikram ve tenzilE\t yapmakta haz duyarız. 

Hususi muhasebenin tamirat 
eksiltmesi 

olan 938 gılmın magıs agıs ayının 4inci ça'şamba tünü snesinde almış. olduğum ~ 
saat 14 de D,.fterdarlıg ~ muracaatları ilô.n olurıur. 2 • 4 zayi et/im !Jl'nisini alacsğım-

1 

darın eskisinin hrikmti olm . 
dığmı i1arı ederim. 

TRABZON • BALIKPAZARINDA 

Andelib Ucuzluk Türk Şanpaza ı ... 

dh(dih ethdhdh 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
Uzllnsokak'•ki flasusi mulıascbe bintr.5ınrn (2246) lira 

(69) kuruşluk tamir•tı 26-4-938 tarilıine ç fon salı günii 
saat 15 de iJilaget makamında topl11.n11.cah o 'on duimi 
encümende ihalesi yapılmak üzrt 21 gun miiddetle açik 
eksiltmeye konulmuştur. M•tJ kkat teminatı 168 lira 50 
kurrıftur. Keşif evrakile şartnamssini gifrmek istegenler 
her gün encümen kalemine 'OS talip o/cnlarm muvakkat 
teminat makbuz vega •ıınk11 mektaplarile encümsne 
muracaatları. 4 - 4 

Gazipaşa okulunun ikmali 

inşası ksiltmesi 
Vilayet Daimi Eecümenintlen : 

Merkez Gazi p:ışa ilk oka/unun ikmali inşası {6406) İira 
(70) kuruşluk bedeli ktşfi -zerindeA 21 gün müddetle 
açık ~ksiltmeğe lconulmuşlur. Mu .. akkat teminatı (480) 
lira (50) kuruştur. 26.4-938 tarihine çdtan salı günü 
saat 15 tlt 'Vilaget makttmında top/onacalc olrm daimi 
encümende ihalesi gopılacal:tır. Keşif eurakile :artname
sini görmek is!igenler hu fÜn encümen kalemine ve talip 
olanların muvakkat teminat makbuz fJeya banka mektup-
l!!rile encümene murcıcaatl•rı, '1 - 4 

Hususi muhasebe bina 
inşaat eksiltmesi 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
.liırmene kazasında (1698) lira (28j İcuruşlulc keşif 

bedeli üzerinden yeniden .CJ ... ptzrılacak olan Hulfusi muha
sebe binasının inş"s! 22 gzin mii.ddftle eksiltmrğe konul
mu1lar. A!utJakkat teminctı ( 127) lira (37) lcurrıştur. 
4-5 938 tarihine çatan çarşamba günü saat 15 de vilayet 
makamında toplanacak olan daimi eneümende ihalesi 
yapılacaktır. Keşif evrakile şartnamesini gô'rmek istiyen
ler her gün encümen kalemine ve talip ofrmların muvalt 
icat teminatlarile tncümene mur11caatları. 2 - 4 

Menfez eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Tr.tt.bıon - Akça bot golun ,. 9-600 inci kilomtlrt· 
sinde qapıl .. ı; k ( 332) lira ( 17) kuruş lt!1if bedelli mtn/ez 
21 zan müddetle elcsiltmı;e lc.onulmaştrır, Mavakk«t te
nıin•iı 2~ lira 92 karaştur, 26 4 9.38 tarihine çatan salı 

ünü saet 15 de v!lagt:t m~kamında toplanacak olan 
J11imi er.cümentie ihalesi goprlır.calctır. /.,tek/ilerin kanuni 
temlngtlarile encümene mıırac at1arı. 1# - 1 

Cin E'7lre oğlu Hakkı 

elediye v rgisi ve resimleri 

kak kında 
Belediye Riyasetinden ; 

Be ediye vergi resimleri la nur.unun 21 inci maddesi 
mucibince Belediyeye haber 7.ıerilmeden hususi nırıh llelerd,. 
miiıııgede icrası memnu olup, müzayede ile aatılt2cak eş
yanın mura/cehe !tında e emniyetle saiılmasi ve Halle. 
menfaatır.rn korunması için Belediyece semercilede bir 
Mu.at salonu ta sis fJe kii1at edilerek umum istifadesine 
ç tlmış olduğundan bu salond9n gayri yer /erde aleni 

müzadeyedo ile eşyanın satılması ve kanunu Beledigecı 
tayin edimemiş olan Dellalların san 'atta men'i karar al
tma alınmıştır. 

Badema mü aeegede ile satılaoak her neoi e1ganın ha 
salar.da teşhir fle belediye Dellalı marif etile,· müzayede 
olunac ğı sayin Halkımızın maluma ol11t!1k üure ilin o-
lunur. 1 - 2 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
M,ıraş caJdeıhıi11 589 m trelilc kısmı parke ile döşene

ct!lc.lir . 9989 lirtı 9 lcurrıılrılc keşfi üzerilttle11 ıksiltme 

Kahvehane icar artırması 
Belediye encümeninden: 

Ayafilbo ~ öprüsü üzerinde kciin Belediyeye ait kahve· 
!ı!lnenin on üç aylık icarı onbtş tiin müdrletle oçılc. artır
mağa konulmuştur. 

Artırma 2!1-1/-938 Cuma günü saat 11/ de iua ediltcı
ğı'11den iste/eli/erin temittalı muvakkata mafcbuzlarile en. 
cümene muracaattarı, 3 - 4 

Maşathğın park ve gazino 

halinde kiraya v ril cek 
BELEDİYE ENCÜMENİNDEN : 

Mtışatlığın park haline fJCS gasino şeklinde hallcın 
istif •desine 11çı7ması mü,,asip gö'riildaiünJ111 hu .lJerin 
şark t•rafındaki yüksek kısmının lcalavıhan• olar11/c. iş
letilmek iizT• lciraga flBrilmııi kararlaştırılmıştır. 

Bu m•lıallin 6ir stnelilc icarın• talip olanların 3 
magis 938 $alı fÜ1tÜ $aat 14 de teminat malcbuzlariıle 
ellcrimene muracaalları •ilan olunar. 2 - 4 

müddeti on gün te dit edilmiştir. Muvalclcat tmımi,.atı ı-----------------------
7~9 lira 18 lc.uru,tur. 29 4-938 tarihine falan cumtı ı•at 
15 de 'llilagtt mak mında t•planacak olan daimi encıi 
mende ihalısi yepıl•caktır. istclclilerirı mrıvalclcat teminat 
1Rakbuz veya ba1tlca mektuplarile encıimene müracaatları, 

Doğuda 

KO~.'TO~ 
hareketleri 

Zengin yazılarla çıktı 
T ancsi: 15 kuruş. yıllığı 180 kuruş satış yer

·Ieri Pulatanalı biladerler ve kitabi Hamdi mües
seseleri idare yeri: Trabzon cudi Bey ilk okulu 
Doğuda killiltür hareketlerini okuyunuz. 1 - 4 

Dükkônlar1n açılma saatı 

değiştirildi 
BELEDİYE RİYASETİNDEN : 

Y ıı.ı mıoıirni Jolagısiıle da/ele.in "• 11tağtızaların 
açılma ve lcop11nm• saetları de;iştirilntiştir. 

Beledige mıclisinin 8-11-937 t•rlhli kararımla •ikr 
ve ilan tJilen lftiiesseseler hariç olmalı üzrı tli;er dıik· 

icarı mo;o%a oe sair tic•retlıanelerin 1 mogis j38 tarilıintılın 
itibaren sabahları saat "7.dı aıılarak alcşamları .6.30,. dı 
kapamalarına Belediıe Meclisince lcar•r verilJiğindın 
hiltifıntla hareketl•ri ıörü[,.ceklırin teczive edilecekleri 
ilan ol•n•r. 2 - 4 

itfaiye alôt ve edevatı 
mubayaa olunacak 

BELEDiYE ENCÜMENIMDEN: 
Belediıe it/ aiy~sine lüz•m'a 0[1111 673 lira 30 kuruş 

muh mmın iıdelli muhtelif itf aige alat fJe e.let1atının 
miib·1gaası 18 gün müdaeıle açık eksiltmeğe lc.onulmllştur. 

MufJ11klcat teminat 50 lira 50 kuruştur. 
Şartnamı ve eşya listesi Belıdiye 11azı işleri d•irB· 

sinde ıörülebilir. 
Eks;ltme 26 nisan 938 salı günü saat 14 de icra 

olunacağınliarı i siıklilerin mut1alckat teminat m•kbuzlari/ş 
ınr:ümtnı mflraecatlıırı i/4n olı:uıar 4 ~ fi 
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