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An karada 
Kambiyo 
Börsası 
Açıldı ... 

Belediye 
meclisi 
Dün toplandı. 
Bolediye meclltil dOo Şarbıty 

Cemıtl Turf mu ri)asetiade top 
lanmış ve moz ıkerelerin• başla: 
mıştır. 93g bOtçe•i meclise tevd~ 
edilmiştir. Yeni sene bOtçEsı 
ı80900 lira olup U37 bQtçeılne 
nazurın 21300 lira kadar bir 
fozl hk taşımaktadır. 

Damh pazar da 

yapılacak 

Çekoslavakyada tedbirler oiınıyor 1 

her türlb toplantı yasak edlldil ı 
Ankara 1 ( A. A ) - Ç ekoçl .. v.ı ık 'la 1

!.1 bug .r.drn 
itibarın politika mahiyette iıer türiti un urT i toplantı 
ve tezaharal yasak edilmiştir. 

lngiltere 
Hadiselere karşı 
alakasız değildir 

Ankara l ( A. A. ) -
lngiliz haridge nazırı 

gahancı gaztlel~ri birliğinde 
söglediği bir nutukta lngiliz 
milleti bir zaman Avrupa 
h"diselerine karşı ahlaksız
lık göıttrmigtceiini bu ha
Jiselerin tiııında lcalmıgaea 

Hayvanlar 
ve"gisir.de 
t nzilat 
ycp!ldı .. 
At, katır, eşek 
vergisi temamen 
kaldırıldı.. 

1 BASl LA lf HAVASI 1 

y 
kabı Hl. tP etll\rlıu l\a\dıı ılma. ı, 

t1~ı c~b,letle mOcı<I i k t h i ln m c~l.Ii kıh ma~ı. 
KE:.\1. L A 1 \1'ÜRK rnllkt mektep\ rlnln lhdı ı ve 

Tllrkiycden gel n b r k!'\ k dı lar lu~lh p l~ kk ıtı ve· 
c l"rdnn ve snıı.} l .ıe. dt>n tı r 1 1 m e s 1 g .1 b 1 \ııııı 
teş<'k ilh ylt Ltr l; 'illuikl cı rıotlal .ı .k }d ttıl<tro sod: 
be. :ı ıllılt pro r ı:ı..ı Uz h r t ı • UtQ.n lm ış rl c..cı 1 vo • 
te~ltsl mak adil l tlrııııç h • c sız ) ilk~ ki 1.r11d :;lyl O b ş d~"n 
d.Jbıı r..ıeuıltılt ti iıde 1.ul C3 w . u u 0 de • ız. Al lO {\ 0 d~· 

du u 1 nhl ::ı huJ"'l'! n r 
RugUrıOu 'l'tı rkl~rl t mh ve ş r"" fle do u lı:ıy ılı d lıi bQyOk 

c ~rııry lu lspıımuın gôslcrdll(i hıı•a 
11 

. ı 
1 80 

ı:tıyor ... 
0 

<!eh'\ 
l'Qrk.ierden tıuı.oınl) c b .şkn ~ , 
bır mill~ti lerı.RI c.>dfyorJ ı , o:ırn T,lrb.lyc.:lu s D ~lll' me 
çUokU son! 15 sene l~·ıude 1 nr. lıarcket •• ıe ' <; rek ') t lnıı gUa· 

Maliye Vekili bir 
nutuk söyledi 

Ankara 1 ( A . A. ) 
Ankara menkul kigmet er 

t1e lcambigo ho,Jası hogün 
ıoat onde m erasimle açrl 
mıştır. Ma/ige fJtkili bu mü
nasebetle wtrdiği nutukta 
Cumhuriyet lıükumttinin 

rasgonal çtılışmag• fJUdiji 
ehemmigetin f cgiıli Snttice· 
/erine/en birisine titJlıa h111ün 
ıahit oltlu;amuıu ve rejimi 
mizin hötün işlerin gılcdittJ· 
rile olan alaka fle irtibatının 
•henktlar bfr $•rettı t4 nzim 
oe idare için Cumhuriyet 

MamhaneönDndeki eıki damlı 
pszar yeri gibi f11lı:at oı:ıdıo çnk 
daha bQyak ve• aha gQzell, cağını btgan ıtmiştir. "· · ~ d ,,..,..u , ve 1 d .. o gJı e artan tııbr k:ıl r lı k· Ll ı · · 1 kk ııııye yenıc n •6 ... ş J • • ı " yvan ı:ı r vcrgı~ı l . · ı ı bir lı nlı drn t~llr. ı:: ki t kuıd JL h~t ver ı t n onr Molozda t11la edllerek ıoııradao 

ıartıoaıar edilmiş bulunan koyu• 
pazarı yerJode yaptırılıcısk etrafı 
kısmen dınrlı çevrili ve ıeminl 
beton olıcaklır. Bu suretle kll· 
çok m u 1 ta bsil .,.. toptancılar 
arkalarlle 'f8 hayvaolarilo getir· 
dikleri mallarını o r a 1 a yıkıp 
balkı ve esoıta satacaklardır. 

BIRKllÇ SllTIRLll daki k nunuıı b zı medde erir 1 Jt d k lk dla v. dlly J h'.ll ıı:dl y pı· 
dıı ğl-;ııncsin ve hım hlll{Omler ıam or n r.o tı l ... \'C or uo h d eklenmesine d ir yeııl bir konun 1Nioi önU ınliz1ek.i yüzyıl içi de 

m a u çıkarılı; l jtır. Yer ı kaauu muı.:! A Vı up 1 lşlrrlade ııı: hlın t,f. rol 

V ·, r o . 1 l>loco nt, kftllr \ c eş kten nlıu oynıyacak olno ) eni ve diun· .. k 
J • maktıt ol a \'<!rfi l !l3>i ınnli yı bfr kuvvet alun~ ır. Uu

0
Ua ~ cı..i 

Soğuksuya politıı isllkameliıı· lınd ıu ilib reu hıınıımeı:ı kaldı bir Tı.lrkiye doğ nu.,· ' o bu mil • 9 lö d n F0
1 

rn B ikna 

lusdediyoruz. bu mahud vin•j rıluı17tır. u tin ısllkbsli Mtht fA Kcıa ! d'1V)ftl ıi, ;l d y 1 r nlı~mış 
den çıbo yolun ilk v i r a j t n ı ' 

merkezinin ona töre teşki 
ltitlaniırılmasını amir hu
lunduianu fle milli paranın 
fiili istilcrarının muho /aza 
oe takviyesine projramının 
luıııntla gtr •trmiş fit l>u 
se6ep/e bu solıoJa borsanın 

seaelerdeo beri düzleomedl gittı. E~kt kınuun aöre ıtı ·den AtstürlnOn VllZ ttl" .11 pr~ l..ıe vlı1ukl rı d f. ı w h eao 't«' 

Uluekdeki bir evin bahç~ dıvıı- alınmukta o·an 60 kuruş Si 1:s~iı:ıa t cttııi mi .. tir. v rdah 

Hal rı :n bir iki metre içPri çekmPk e kuru~, ve tıftık k"ı,;ldea alın n l{Ol n rıı . 
b e r z a m 8 n _ .

1 
a • P h a 1171 tr. e 

korkunç olan bir tehlike izale 30 kuruş 20 ku u>a 1 lfüı. !\tir. tcşı ceh ll't.e nı .ı·aıtelı dlr. ı 
Dün kasımoğluna edilmiş olacak icıte okadar Bu Uinaonısleyh yeni kırnıınn M . 

1 1
_ d 

, v • •• un rr r vil 1>0 s~ r viraj belediye hududu dahilladecl r. gö c nhr.a~ ık ha7vıın vc>rgııeri ll . . 
11 

t 
1 

, . 

10/ünü nazarı itibara a1•ralc 
Anlcarada bir lcambigo hor· 
sasının açılması lüzumunu 
tolcdir etmiş tıe hugaR ta· 
halckuk ettirmiş olduğunu 

söylemiş "' ba mühim mü. 
ess,.senin memlılcdimiz ileti 
skdigatı irin ht1yırlı fJe fit· 

rimli olmaıını Jilımiştir. 

ihale edildi ama yol hususi idarenlndlr. buj mlkdnı şurılardır : u 
1 

1 10 ~( d 1 P ı 1! " e ~fi ı-
B 1 diye tırafındıo Snkız mey- itibarlı dQıeltme ameliyesi bıngl M ıl ır) kr,ruou 20. llftik m · f 1~~ lğı ·; 1 't k•J ıfl ' N 

1 

u 
11 

rı m rıl 
d ede 10 ooo Urıhk ke•lf be- tarata altdlr, bilmiyoruz yalnız keçi 25. kOyun ve kıl keçi 40, • del~\ '

1
r .• rr ' 1• 'nl n ld' 

aoıa a "· v . _ rı rn .;ı , 11 .ı Plla J <11 • r p 1 nrl \la d ı t uğuııu t illin et-delll bir aebze ball ekıiltme1e bidlğlmlı şey, tehllkeain korkun ll~ır 3J, ınandu 7'J, d·)muz JOO hcrtleıl yerin l tuı h fi .i. il ml tfr. • 
çıkarılmıştı. ihale 2Llot1 olan dDn olu9udurı kuruş. •. . . • . . . • 
muhtelif toliplerlo verdigl ıarf- T urkıyede 18 mı iyon lngılız lırası 
lar açılmıı J Ozde 20 kuiuı s Silphi Berekôt Türklüğünü 'lôn etti. silaha yatır lıyor 
saı:ıtlm teDzllAtla tıllb olan 'femel " El . Kıbea ,, rueleaiııden : rübe eUiğir.i ve Türkl r kndRr /Rgiliz - Türk müz.l · t kel/. •l edtn resmi bir 0' Kaaım oğluna ihale edilmiştir. 1 S 8 . • 

/ 
· 

1 1 
.. m

1

· ,, -
ki ay evvel uphi erakit Tür- iyi lir millet bulmadıı. ıoı ı dıa rr.cilııinin etr /mdulti me g ::rr ıır.ı 't' it asıg e .. ·• 

İş Bankası kiyeye gitmişti. Kendisinin Türk ediyor. Suplıi Bcrckatıo beyan:ıtı lıaftl . . iki memleketı faktı edileceği t lı'Jti olunm:ık-
devJet adllmlara He i'Örüştü~ü ve ve yaptığı Türk pro~ ağ-:ı ndası 1 · 

Mısırda hadiseler oldu Umumi toplantısını 

yaptı .. 
Türk devlet adamlarından Saocalt budur . dar etle11 ticari ıı~ mali ko !adcr. Z'lten işbu o~ganızm 

Ankara 1 ( A. A. ) -
Nısırdr seçim mücadelesi 

devam etmektı ve ba aratla 
muhttlif hadiseler 9/mak-

muta1arrıflıt1 nzifcıiai iıtediti SJriyr•nin eınell rini ve tom nuşmaların /o.ol bir mtrha- Turk.i ·eJe s mayii mtıdenige 
haberi çık•ıştır. O tarihten itibaren

1 
hürriyetini elde etıoek için mubıı. [ege ui11iji /ıluirzdcdir. f ... brika/a,mın tesisindı de Ankara 31 ( A. A. ) -

TürklJe l~ füınk1111 hlıısedar 
umuuıl heyeti bugnn toplaamıı
tır. s~pekll Celal Bııyrırdıı bu 
toplutıdı hazır bulunmuştur. 

Supbi Bcra&it biltUn mahfillerde lef et pn· t lcrinlıı boyle bır nd ma 11 1 1 l f.a..l blr rol o;n m•ştır. 
mur"rın s:ar f! yret erini vo ıurada kendi Türltliığüoil ve .)0an itimad t:lmcleri Joıru mu ? 

oatın Turlt oldutuau ilan etmekte -~-----

tadır. 
ve Suriye ile hiçbir aJikcııı olma Aleni teşekkür 
dıtıtıı ıöyJemcltledir. Suphi Bera 
kat Sancağa dönmüıtür. Suphi Ber 

Görüşler, Duyuşlar kit artık .::iaı::ca~ıa hor ltöşeıinde 

d 1 • Türk propaf anduıaı yapmak.ta ve N i s o n h e i y e e r 1 gerek Suriyeye, rerek Suriyelilere 
p 1 Lise DlrektOrllııı : Liyakat karşı ~iddetJi hücumlarda bulu•· 

Nlsnnıo blriııcl eOntl ~d~; e;j k iyonu . . maktadır. 
vason dın•rll ) aldatma gan f Orta Okul Dlrektörtlne : Oe· Dün aldığımıı: bir habere göre, 
lAttf• ıatlt g..rektlr. Bu gO~~ niş babçell modern okul Suphi Berakit 1 ürk propı~ ndaaını 
mahsul olmak Oz re gazetem " l Zirıut DlrektörQmüıe : Yllz yapmak üzere Hakir Çelebi ile 

t A mız ıatıreler 
de her yıl yap 1

1t
1 

ekte blo fidaıa veıll'8&1 · · birleşmitlir Suphi Bereltat 

ze,clm Rumz S r:ıçoğluuua 
ani ülQmiyle kıırşıi ıştığıruız 
bDyUk rolı1ket 07. rin gf'rek 

canııze merası nluı i>1Ur.tk •trıı k 
ıntruadı.t bulunan gp, ek ihllynrl 
zahmetle şifahen ve tahrireCt 
ıcıhınmızı pay hı, malt husu uada 
izher ve ibıull nezııket buyurno 
Sa) ın dost \'o beruşeı ı.erimiz 

aonsu ı. minnet rn şUkran rıınızı okurlarımızca boş gornlm Ziraat Bankası DlreklörOn~: .Suriyenin bir yabancı memleket 

tae de &u yıl g"'ıetemtzde yıılH zurra·~a d Q'ıtılmak Qzere bir oldutunu ıöyJiyor ve i'erek Merhumun e!}I vak'a yerin• " ·ı 
habır, u1durmı trueu milyon Ura · · Fruıızları, gerex S&uiyelileri tec· Sur yya Saraçoaıu 

alenen arzeylertm. 

dlkk.ata şayan ve daha do Ticuet 01ası Rtyasetloe: ======.,.2-==-===-..;;.;;;;==-==---. ........ -=--===-= 
latlbkak Jrnsbetmlf olaola~a birer Plyaııayı kalkındırma mllclıesl.. DO Şünceler 
( Puvason davrll) mukıbıli b~- Ltman işletme DlrektOrllııı: 
diyeler vermetl dakı mU.011 P Uman ve vesslt. Y U k f • • • d 
gördOm.. lsab t- E ılUrik Şirketi l)irektörlloe: İn8 ZUnSO 0 ( UStl.İn e • , 

Hediye lollhalnnda muhaf· Tenvirat fiyatına indirmtl, akil- Bu sefer de Çelik Çomak oynama bahsi f elıUk gOrenler kabuld 1on fiyötıaı yUiseltmek dira-

Uıunsokık caddesinin Uakioğiu n.evkllyle Konekcııınll Jırdırlar... mı yeti d 
Valimize: Altan imar • p · T T DlrektörUmOze : arasındaki kısmı, dört bef yaşın ıan sekiz ou yışına kedıu çocuk-

dnlyası. Murassa . beş yıl :a°::ı~: .M rı;ta~ blr yol, otamatlk mı· lıno çelik. çomak. vı top oyanma YNi oJmuşdur. 8ı ınn top 
ş rbaJı ııa . imar l 1 klaasıato bo:iruma eııdlr psrası. J !!rlue ellericde blrbi 1 rlne aarnrwaı... Czere teşlı:r11 da r tlonı ... 

name ı ve Umumi MOtcttlş ın ti Hglkevl Bı'jknDıaa: Blo ki Bu hı~uı çccuklar, hiç durmaz, yiue bnzcın şuurc noks:ıoı ol n, 
ıln: ( yerine kal ) lt'ır ve lşadre şllik bir 811 ıon, otuz kl~i Ut bir takat kendl balhıde bulunan ı1ulh bir genco llerindekl t r.şlurı 

Alay Komutanımıza: Or u orkHtra.. fırlatır ve nstellk fena fena aöğtlb sı_yar, bnzım dn küpt.k ya\'ru 

Parkını Belediyeye devri busu Kızıhıy Bcşksaıoo ; Altu!l larıaı dö\·er, taşlar, .kotalar, ıcı ncı lııığırtırJıır. N d "'nse baıno 
n oo muveffukl bu yersiz hıareketler kimsenia dikkatini ve mnmaaati 1 Ozerıce ıundakt t şebbils u muk . .,u . şefkat mndaly11 ı · · 

Jetle netlcelenmeilne · Hı1va Kurumu Başkanını çekmez. Çocukdurlar dı ondan mı tıcsba 'l ı Fak t cocul lar için 
· t ve şOkrıını d 1 de mevzuat lçlnne lıir k.avll yok mudur? Evıerfıdo h şı: (1~11-

Trabzon'un mınne . AHun tayyare mıı 8 yaıı · · mıyı11 aaoeler gece yarılarına kidar çccuklarıoı suknhı ra mı 
Janduma KomutatiııDız • GörU~ler, duyuşlar Muııa:- salıvermen ve aaldırmıılıdırlar ! 

Eaııl t n bir lıb:ıylı ·· . rlrine: Borçl rından halas tçıa Şebrlo en kalıbıhk caddesi nstOc.dc bu ubll çlrJilu ve DlrektOrOınOze . }CfllDiOSUDDO ık.rami 
Emnly t 1 1 lığı tıyyar P J tehllkell hareketlere mnuıde edJlmemC'lldir. Otomobil Y. myor.et 

Tllrk tarlbl encnm~a~Q ;ıyesı'. yesl. 
1 

Kurumu ve emsall nakil vasıtalarıadao tahaddUs eden kıızıılıırı~ bir kısu ı 
•ntıka pzı.ra profesör o oze . KUl Çrcuk Es r~em~rt yık kabı dı, işte böyle kııyidılz çocuklaun ber tarın kıı~ ld'.i n nza<I", 

Knltnr Dlrektör&m 101· , lır· lJaşbıuna: Beş Y z ç 0
1 

8 
lık ·ı bııtıboş barek.etieı inden ileri gelmek dedir. HelEdl;e zabıta ı ve 

t11rn bırck.etle,.Urnıe. 10 
' elbli~, kasket, çorap, ç y zıbitı kunetlmlı bu gibi bıl Te bsrekt·lleri gördOkleı i znmoo 

leşUrmekteki gııyretlne mu yeyec3k . · 
18 

al akalaoıriıraa tekerrQrUae fırsat verilmemiş olur .. 
kabil altı oklu parti roıetl · Trabzoaa: Lambertlo P mnı Mekttb, ıUe terbl1eslnd~11 malıruıu bulunan )'ıırnme1, hıı· 

MUddelumuınu:e : geniş bah tatbik için 60 mllyoo Jlrı · 'd ftrl ıokak çocukları b•klunda tedbirler almak, cemlycttn vazı. 
Çtll bir adliy0 aara71 • . Mıbıdl gelecek 1ılba1ıııa 8 feıl olduju kıdar meofaalJnadır da . , . 

Derterdırımıza : Liyakat ve veya nisandı ... 
klyoset tukdir111meal . • Cı•tltl Al•! 

~lhbıt DlrektOrDmllze: Atl7et · 

bılltassa, Tu ktyenin /ngtl 

tereye o 1an ilıracııt rnın "z. 
lığı dolayısigle iyi işlemi 
yen. Tark · / ıgili: kliı fn. 
gine ta cilı ctm ·şlcrd,r. 

D:ğu t .. raftan. hu mese 
imin h:ı1 :cind-. Ank ra ha· 

kürnt.tinin brş sene 'ile. p/a. 
nırırn fotb kini koloylaştır· 

magı istihJuf ed n tic ri 
kredılerin de mtv uu mJza 

kuı olduğa malumdur. ls. 
tirnal erlilece.k m~kanizma 
henüz tamamigle bi inme-

me/ele beraber, icra edile
eek işlerle teslim edilecek 
makineluin fmrınsmanının 

ilı racatçılar lcı.1 /rnd.tn ve· 
rilen kredtlcrin iedıge:.inı 

Bammlc b r bu, h rhan-
gi bir mutıak oe :uuurf t •. 
meli, T_rirkig ye. bir tarof
f n /,.g.liz tes im11tcnı öde

mek ~e d ğt'r tara/lan hu· 
/.;{ı nelin re.sn i rı uv ta ra· 

f.ndan te.kc//ıil edilen k re
d feri uzan u•ya kıs bir 

'CJadd ile tcdigc etmelc im· 

kanını 'OCrccek o:an, Anka
ra l hine bir /11giliz Türk 
tic~rct mu u ı enesin in tesi
s:dir. 

Bunt:lan bo1ka, müzake
ratın bugünkii uczigelinde. 

Tütkigey doğrud<m doğru
ga bir istikrazm m~fJzrıu· 

b. hs cdı e7liyecr i telmih 
edt!mektedtr. 

---------------=-~".--...,-==-~"'"""__...,,==-,=:==~~-=~===e:ıı 

Görgüler 

1 is an 
Y11lrın bir ltıllyAçrnıdır o u l lı !yorum ? Ytı!nız bildiğim 

bir ~ey varsn oclıı yalımın IJliıuu; ol h rn trn gDaleıdc bir zaruH·t 
hnllrıi lma ıd ı r. 

Onun içlo yalnnn bir • • n dl bir gUn t b Is etıucnhı 
lıiçt doğru olmay c ı?• knnttflh d ıyı ı. 

O he'de dan kum kurı.ıy ı y Lular sö 1 '1 i nlz bu gUDe 
alnmn b ) mm 0'1ll d rrok d a d >ğru Yf.Prt ı~ ' uruz lu n 

rubu b ; · u v 1 • ı k t lı:'e ! .., n gö ·e yala.ı hir i ti .cdır. 
lhlhukl ~i lta k bıı 'ruaa : ki .nl:ş tir k3i.uob ')~ 1 8 eh r rr b 
z'..la içia hu it ıy ~· bir zuu. td lr. Iie :.b tı fıJdlK k ıu u du 
m:ım ile guzlt>rlııı nğ n tılr ş tıl h lltı İ\l ı )ulnn bir 1a urettrn 
başka ne olııbillr ? Bu l öJ le c 1 . k a b r b r fıbir ı-1 r ı 
gOodea gnne durgunln,;:.ın k .. f t m il; ne ~ ımktl } a •' n ı.. t.ı 

d1hl lı!r bUner gö:1ttırEIDIY--1;0K k. dısr U)'uşmu~ıur. E' r fıı· 
lıırı nız bu d ~rece ten bel olrnn . y Jı hiç olluıısi gOnlllletl it h r 
Nisan gU11U i\.ln olsun lıu rııtıp v l >Ş hav. h ştıhır içlnd h Y c ı h 
daldkttlar )'llŞIUdı. Maalles r lılz bir gllnlln blilırı içlo tile suylfy (':.. 
t tlı yal nlıı.r bul me.dık .• 

JJer,I 



2 Nisa11 Yeni yol 
-------~------------------------~....;.~------------------........... -

Trabzon 
Belediye Zabıtası Talimatnamesi 

- Umumi Maddeler 
MADDE 

155 - Her sokak ve caddeden araba, otomobil 
ve ms ıli nakil ya vasıt ıları geçemezler. s~yrllseft-r 
hususunda tabdidatll tabi cadde ve snkaklıır Bele
rllyece tllyln ve bunların görUnecek yerlerine birer 
lt>vha asılır. Aykırı hareket edenler ceza görürler 

Motosiklet, bisiklet ve el 
arabaları ku !ananlar 

156 - M Jl05İklet ve blılk.let kullıoınlnr 
Belediyedeıı P.bliyetname ala:ağ• mecburdurlar. 
Ehllyetname. lz motosiklet ve blslk\~t k.ullaomr.k 
yasaktır. 

15i - Moto~iklet ve bfsiHet 11hlpleı 1 nstla 
larını Belediyeye kaydettirerek birer numara ııl· 
mağa mecburdurlar. 

153 - Motosiklet ve bisikletlerde dıılre ve 
sıra İıumarıılarını havi birer levha ile geceleri 
kul'ırndığı takdirde önüode ve orkaaındll birer 
fi'a r ( aradııki f"ner kırmızı olacaktır. ) bulundu
rulacaktır· 

159 - Bisiklet kiralnyırn mOes>eselerfo E>hli
yetnamesi olmıyanlara bisiklet kiralımun yasak.tar. 
Yeni öğrenmek isteyenler için Cumhuriyet meydenı 
talim sahası olıırak ayrılmııtır. BLiklet kirslııyao 
mnesse-;eler bu saba h&rfclne çıkarılmımflk şıır
ti /'le kendi mes'uliyet ~e neLuetıeri altırıd Vt>Rikll· 
sız acemilere ö~rerımek Ye öğretmek lçio hiıikf Pt 
klrdayabtlirler. Bu ıuıhadaa gayri yerlerde bisiklt"te 
binme t !imleri yapılması memnudur. 

160 - Motosiklet ve bisikletlerin şehir içi d' 
VA bllbass11 umumY cadde Ye eokaklı1rdao stıt'ıı.tle 
e-0 çmelerl yasaktı:. 

161 - Motosiklet ve bisiklet kul1ırnanlıır 
dikkatsizlik yUıOnd~n mOst d€m11ye sebeblyot V( r
memeı!e dikkat etmek mecburiyeti cd Pdlrler. 

162 - Mlltosiklet Ye bbikl,.tleriu sOı 'ıt ve 
Amniyetle işbyen birer firen tertibatı bulunml!sı 
mecburidir. Fireni olrnıyao veya bozuk olanların 
gezmesine mtlsacde oluomıız. 

At ile dclaşmak ve 
hayvanların sevki 

163 - Atd binmesini bilmeyenler veya vu 
c:ıtcıı bir arın sebebiyle yahut çok lhtlynr veya 
ı; Jk gtıcç. oldukları için ıta binmeğe ve hayvan 
sP.vk etmr~~ kabillyell olmayanlar Ata biaeme;zln. 
Bu kahil kim Pleri hayvana bindirenler veyıılıut 

Yazıkane temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

h yvao s vk ıttir aler ~ı'1 ·lsndmhrlar. 
164 -- Şehir i.;i ıd • ·ıt koştıırm k, dikkııtsl·tiik 

v~ nlz!mnla rl ;v~ ts1 z\l lt ·nzu· den mfls demeye 
s~t>ebivl't \· .. rm k y sakt r. 

165 - Co ıld., v•· kll'dırıın nıerlode brıglı veya 
hzığsı:z bıı ı. vnn ıı ıi· laml"k vP. zııbıtırnın dur emrine 
H"nt etınomek cez ~ i mı:clptlr. 

166 - Semerli ynk hayvanlarına binmek ve 
h yvarılsr ı kar~ı ius•.fs ZCl muamelede bulunmak 
y 1~11k:tır. 

167 - Şehir d".lhi it•de beyvanlara s s verici 
cıokırakl..r takmek ye.s~k'ır. 

- Piyada ge~iş ve gidişi --

168 - ?lyadı•ler ııt'l mecburiyet olmadıkçı 
daima piy11de kaldırımlnıı Uzeriode yUrllyecek.ler ve 
lnıumıuı yer• bu kı;ldıtımlar nıerinde durmayıı
cııklardır. 

1 'IG - Mukııbll cllıı--to yeJrnız geçit mahalle
riımdeo Vd c11d<ieye aroudrn geçilir. 

170 - PiyadR}er knrşılsştıklıırı zaman mnte 
k"hilen sa~larını tııkip edı;,rl r. Ply de kh]dırırnları 
l z •ıinde sıığ tarııf takip olunur. Bir keç kişlain 
bir ınrad'l i lyııd"' kı\dırımlr.rını ı-a:nil~n knpııyııcıık 
ıuır,.tte yürüwl'!lt>ri VflJ nlıut gelip g~{:lşi gQçleştirecek 
lıir halde kaldırım tızerlnde durm.ıılsrı yasaktır. 

171 - Pivıu1e kB'd rımları ve piyade yollnrı 
tızerinde t plu had ynrnmek yllsııktır. Bu kaldı· 
ı ılıır Ot •rincte iki kişinin lı{e~mesine mnımıde 

ı l ıo11cıık k ıdar bir yer kalabi irs~ ikişer kol halinde 
geç oek c ! dlr. 

172 - s_yrflsefoıl tanzim huc;;usundıı zııb;tai 
Belediye J tJrour!:ııınrn işaretlerine herkes riayete 
mecbuidu·. 

173 - Piya fo kslılırımlnrı ve piyade yolları 
Uz •ı iade y 1 veyıdrnl hflyUk sepet, krıre, çuval, 
sıım ık ve d •rık t i ıi bUy lk e~y~ veyahut balta, 
kAım'f, d ..ıt rn Vi:j f'ffi alt k skin veya sivri alat 
Vd Pdeval va bor J, ray, kereste ve merdiven gllıl 

ULUDlUğU f ılll f.~f ı taşmm&SI yuaktır. Bu kabil 
eşya aucak umua.:t 7 'seter üz. rinde ve ıeyrtıs0ferl 

tehlikeye d l\şO rmiy,.,crk veya tadil et mi) ecek bir 
surette t şı 1abilocaktlr. 

174 - Taşı ırkeıı g0rült11 çıkaran demir 
vesalr me<.Lol mı!lılmııtın gOrDllChU bertaraf 
OIU-3Ctlttı:. 

1 i5 - Boya ve fıi";a glbl etrafı kolaylıkla 
kirleten ve temiz olIIıyao eşyanın temamiyle kapalı 
olarak taşı m111aıı mec1:ıuridlr. 

176 - K1.1s1olun.1 kanlı ve kirli O!"lUk ile 
u:nu'111 C'ldde, ~Okttk VA meyrlıır.larda gezm(•leri 

Maarif dairesi için bir gaz' han~ ile ilci adet k ~iriphanenin 
pnarlıkla yaptınl'!1asınti dair olan ilôn müddeti on g.111 
f .. mdit ~dilmi#ir. fstelcliluin 8·4 933 ftırihine Çfltan cu 7Ja 

g ınii saat 15 şe kadar daimi encümene muracaatları. 

Tamirat temdidi 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

l l:ı usi muhasf!bege ait Halkeoi karşıszndaki ki 'i.se 
ti hilirufı yc•pltrz'ocJ.k 732 lira 22 kuruş ıık tamlr.ıta <.it 
ı ~ siltm11 müddeli on g 1n ltmdit edilmişti'. Mmıakkc;t te
tdn tı 54 lira 92 karu~lur. 8 4 9f8 tarihine ptıırı cuma 
grua s"ot 15 fle • Vi Ôljet makam ·nda lop 1 .na ;ıı(· o 'on da
ı •i """ -~r"'rtde ilıa esi yc.p•h c /<.ttT. ı~te 1<li trin mu vak.icat .... ,,mer. 

• . ., "'~,;,....,,ı., mtırrcaaf 1nn 

yasaktır. Kasııp, ciğorci, berber, kehveci ve emsali 
iş e?bııbının beyaz gömlek ve önltık ile Ye fırın 
mnstahdelDlerioio fırıolarda çalıştıllltm kıyaretıe 
cııddo, stıkak ve meydanlarda gezmeleri yasaktır. 

LOklintıılardan vesııir bu gibi yerlerden hariçteki 
mOşterılere yemek vesaire gOtUren garsonlar temiz 
olmak şartiyle önlükleriyle b'1nluı tnşıyabillrler. 

177 - Meş'ale ile veya bu kabilden lamb•lar
la sokakltırda ve meydanlarda dolıı,mak, Yeya 
durm1k ayrıca izin alms~a tabidir. 

178 - Hnynk şabka Jğuelerl n elbiıeye 
takılan buyUk l~uel ·rle umumi c11dde sokak: ve 
meydunlardı gezmek için bu. iğnelerin halkı zarar 
vermlyecek surette takılmış oımııları 11\zımdır. 

179 - Kal'1balık olan yerlerdt\ yayıı ve piyade 
kıtlc1ırımları, Qıeriode ktıpekleri:ı tasma ile geıdi
rilmesi yas,.ktır. 

180 - İDiaalarR veya hııyvıtnlııra bııvlayın ve 
üıerlerine saldıran köpeklerin ıahipleri köpeklerini 
bundan men etmeye ve ipleriui kısı tutarak öğlece 
sevketmeğe mecburcıurlu. 

181 - Belediye zabıtası memurlarının Tazi!ı
leriai yaptıkları sırada v .. :tlfe mahnlJiııde toplanmıık 
veyahut suçluya taraflıulık etmek, fü•lediye zubıtıısı 
me W'kilerl veya Belediye d9ireleri önlerinde top
luomak veya civarlanı.ıda guruplar teşkil tttme.k. 
voyıı ber ue suretle olursa olsun memurların 
işlerioe ktırışıııak.. ve vaıif~leriol yapma~ı gUçie~
tır.aıek yasaktır. 

182 - .Bir kıza vukuunda sokaklarda huzur 
ve snk.a.ıeti buzmıık:. vo ıeyrtıseferi gUçleştirecek 
surt:tte toplıuma.k yasaldır. 

183 - Umumi c ddelerde kızak ayak. kapla
riyle kaymak, yUrümek, buz U»lUade kaynıık, 
kartopu oynırmak , u:urtma uçurmak, fışek yakmllk, 
havuz, f11ıkiye ve Jıey.k. 11t. 1 in Oz~riae ç•kmtk, 
kezalııt cadde ve eokaıtlard ı, yvl •ııı:t arrn::ıa futbol 
v~saİl' top oyunluı v~ köş~ kapitu1cıı, aaklanbaç 
gibi oyuaJırı oynamıık vı:t araba ve otoı.uobU arka
sına koşmak, usılmak ve lastikle kuşlara Yesaıreye 
tıış utmak ve ÇPmber çevirmek. ve yoliaıda birik.en 
sularla oynıunek yasaktır. 8u hsllerı yapan çocuk
ların velileriyle bunlara afzıuet edenler ttcıi.)'e 
olurıurlar. 

18! - I3lJumum kira ve binek ve husuii 
araba sUrllcOleri, otoınot.ıil şoförleri 80yuhia teıcU
maoları, k11yıkçı ~e e:u;aa!cılttr, otel wUstabdeILini 
ve bamıliar iala~youua v~ iskelelerin dnhil ve 
bariclade ve lotizıır salon!ıım.dıı dıbi He1ealyenin 
talimat ve mukarreratına ıiayetle mük.ellt!llıler, 
Bualıırın gerek mllşteri ve eşya ı.lmak busuıuııda 
ve gerek &1111' suretle yolcuları rahat,ız edecek hal 
ve hıırekette buluunııtları yasaktır. 

185 - Sokak cihetine açılaa ve_zemln kctındı 
bulunan kopı tı.rla peoc~cı;, kenarlıırıaın seyruseferl 
gUçleşUrmiyecek aurette uçılmııbrı ve bu vaziyette 
tesblt olunmaları ıazıwcır. 

:::.~!~}/i/,.·;~~==~=======z=-==~=::ıı:..:==========-

EI~~ veri eksiltmesi. 
Er . YUz Yikomrdaşkanlığından: MUSTAFA DİLEK 

7 ;.1n:ar.ı As. Sa , na El yüz vılca• • geri 1 - ı.:.rz • k [ l/apıl - • lncan sie/ . ~e ona 11tuşfrır. 
.2 - °k e_uui1111 açık ?hin getligüz otuz tiokus liraJır. 
~-1 _ llİ:i/ D~de/i .ıgıiz btş lira 43 kırk üç k•rastur. 
tı/ _ Ş tenıftı11ı.ve luş;/nam11ini görmı'fc ist:yenler 

h .,,. Efi 0111a111. Tam icar gahındalci Aılcıri satırı al. 
,..,, o kotn ~ rzfparn1tt. görebilir/,,., 

.5 -1 .. f!t0 '1rtmesi 11 Nisan -918 Paı ı•fesi tünü ıaat ı 
l .5 <le Jf'rın Tü"ıtrı k11rarıahındaki A1 • .Sa. A 1• Ko. 1 

rf,6~ .!lr.-pı.l~lz!" l 1 ' t / h " le' k ·ıı I 
_ çıı ım an a1tU1K. ıs eqtn er e' gun mtıı ı e ~' • 

ln"r.,.: /ak edecelclP.rinderı bdli g in 'l!e ıaa 1f <! illı tıminat 
1nakt,a 'l!e tecim od .. sırıda lccyıtlı bu fundulclarına dair 
tıesilc,/ile birlikd.., ko: isı,·onumuza g11 1melui iları olun·ır. 

I - 4 

SEMERCİLERBAŞI POSTANE KARŞISI 

Sabahhk ve Yemeklik için 
Temiz ve Daima Taze ... 

Valdikebir , Tonya Maçka , Hamsiköy yayla ineklerinin 
mahsuln olub dünyaca da meşhur bulunan yağlarımız , milşterİ· 

lerimizin günUgününe ihtiyaçlarıni temin için her gün istihsal edi
lerek buz dolaplarında muhafaza olunmaktadır. 

Bütün bu vasıflarına rağmen piyasadaki yağlardan çok daha 

etonomikdir. Paketler 500 - 1000 gramlıkdır. 
-

Sayfa 1 

·-

Zayi makbuz 
Dolcuz lirJyi lıavi 1 f .2· 

937 t a r i h ve 48029. 7 79 
numaralı ziraat bankasmıtı 
malcbuzile 188 kuruşu havi 
11-2 937 forih ve 573592 
numarf:/l mal sandıjı mak 
buzunu vıgi ettiğimden f}I 

zayiinden dijer nuslı /arını 
alacajımdan işbu mrık.hıula· 
rın hülc.mü olmadığı i an ,. 
lunur. 

N, cali ...; 

Zayi tasdikname 
Trabzon lisesi !ikizinci sı· 

nı/ından 11/rnış olduğum tas· 
ıliknamemi zayi ettim. ye· 
nisini alacağımdan zayiir.ifl 
lıülcmü olmadıjını ilan eg· 
[erim, 

HaS1An•ğa mescidi 
M•halles.i11de 507 numar1,/ı 

Ö ffter ahmet 

23 Nisan Çocuk 
haftaslna 

Her tarafta hazırlıklar 
başlandı . ilan 

Belediye Riyasetinden 
Taksimie1<i qeni olca/ için maarif nam:na istimlaki t! 

1'-arar fl .rihn Şakir, Hetlige. Bedrittin. Fatma. "~ dıjer 
Fatma ile Münii.r, Adil, Faik ü/tade, sahrırt•. Hac~r. ihs.11 
Tahsin. z.clı·a. Mu11iu. 'lJI! b.,Jı•igtge oit gaqri menkullere 
kıym'!.t tr.kliri için stçilen hegtti mulıammenenin hu g uri 
ınenku 1ltrdtn üst ktıttu dört oda, bir snfa c·lt lcait ı bir 
oda, bir mutbak •lJe açık bir o-la guini lul'Di hanenin hali 
hasir vuigetine gör~ 500 lira. ugrİC"- cok ltcrvp hir oda 
us 30 lira 'f1e 876 76 metre marcbbarndsn ibartt olan 
'bahçenin bc.h~r metre mrırabbaına 125 lruruşfan 1015 lira 
.05 kuruş ve h lıçıd~ kain kayuga 100 /irQ/c/ cımon bu 
erı;;ri mP.rı/wllerin lıegıti ml'muturna 1725 lira 90 lc.uraş 
ktymtl takdir et1lcdiji istimldlc karnrnamuinin sıkisinci 
maddesine frv/ıkon alalı.adarların malumi o!malc üz~;e 
on gün müddetle il arı o 1urıur. 

Açık eksiltme ile parke 
yol döşenecek 

Otobüs eksiltmesi 

Vilayet Daimi Eencümeninden: 
Marnş codtl.eıinin 589 m~trelilc lcısmı po.rke ile /öşe

ecektir. 9989 lira 9 kuruşluk bedeli keşfi üztrinden 2 T 

gö.11 müddetle açık t!ksiltmeğe lwıuılmuştur. Afov.,!c~ t 
teminat 749 lira 18 ~u uştur. 19 "·938 tarihine çct:ın 
SQ/ı günii saat 15 de "Di 'ayet makamın de. toplanoeak olan 
Jdmt encümende ilıalrsi yapılacalctır. Krşif t!Vraki/e 

şcrtnamtsini görmek istegenlerin her gün tiaimi ~encümen 
Jcal~mine ve talip olanların muflakka.t teminat makbuz 
ve9a btrnlr.a mektuplarile encumena murac1111tlurı. 1 - 4 

Trabzon Belediye Riyasetinden: 
1 - 8tledig~Je mevcat şa1tn11me.si muci/,ütce. her biri 

18 kişialan 1938 Mod•li ŞtıTJrelı Ford ol'gtıınuadili mar~# 
Otobüs alu:acaktır. Bıınların 6elıerinin muhQmmin bedelı 
3200 fi,.nd,,. 
2 - Bu hasnıtlalci Şart11am•, bil~ bıJ~l Beledigedtn alı· 

na bilir. 
3 - Ele.silim•. 8 4-1938 Cuma günü Bsledigı Joiml eta 

ctim~ninde s!lat 15 de gapılacalctır, 
4 Elcsiltme. kaplllı ztArf usalilt ıopzlacaktır. 
5 - Muvakkat tıuni11at: 450 liradır. 
6 - Alınacak Otobüdırin parası 938 sttıesi luızirant

dan itibartn 1938 teneıi i•ılce1indın ,,e l'ırtnamede ya· 
zılı (iadelerde ödınıcılctir. J ~ 
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