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Bir- f noı~ 
a o ı ... 

Fındık müstahsilleri 
bu işi mutlak başar
malıdırlar. Mahsulün 
korunması için tek 
şart dır bu .. 

1 b k . 

Zıırauo o ..ıU 
k r'1ır. ı ıu ı ııı• ) :?.U ıaen 
yıllaı·d ıı IJeıl ~ '- ~ını z :ı..ıırıırlaı 
Yeli\lır, dOneuı.ı.ı artı 

ııır fıudılt 'llUSt usıl eri llllD· 

kaıu, fu:.dık s11t ltuıuıo, fındık 
ilır ı.,J rı in z m u z m u 
Uğradığı , e u(:rtttııdıgı zorıır1ı 
akıoetaer beuuuı tenı men &et 
Çekuıiv olacakdır. 

1 ııı. t b:,i l d ı 1 ı 
f ıtpıl 1. 1 ı._., lu.:r.Ol· 
leriue ı:ıoı.ısuz fıı)d ıur ltjwlil 
ecı ceK. Oıtiü bu uıuc:,2>t;~eye 

biran evvel v ıcud V'3 eliOt;D 

ib"rcttır ... 

Bekir Sükuti Kulaksızoglu 

arselond 

ngihz er 

oş 

Ankara :> \ /-'\, ı 
Bar 1 ndııl>ı ın ılı ... n ıı • 

lınc başlnnmı tır. ı ..,~.,. ı mı ndıy , 
Norveç ve l) nunau:a harıcıye 
nıızırlurı Osloda toplauını§lardır. 
Hnrb halın e "imııl devleUcrının 
h" ... •tarnflığı vtı bu devletler arasında 
~ko'louuk iş bırlıği meselelermi 
i:'ıtü scelt~rqır. 

.) Çarşamba Cumaertesi günlerı cık r . 

il • • 
• 
ıyo 

• • 
1 1 

A k r 4 ( A. A. ) - ispanyada /rankisiler ileri 
h r ir d v m efmektedi ler. Kato.lonya ispanya 
c mi. uri er irı dr er kısım/ rından tecrid edilmiı hir 

tt ·,. 

K~muta da yeni kanunlar • 1 

A 'ara 4 ( A. A. ) - Kamutayın bugünkü top. 
/ant sınd Us üdar fJe Kadıköy su şirketi imtiyazı ile 
te is t nın s im lınmasma ait mukavtlenin ve Türkiye 
K 0 i"c ret ve klering an 1aşmaları ile merbuiatınzn 
Tı r · e om . a ticaret ve tediye anlaş a~mm tostik-
lerı ail kanun liirJİhalarile. icar ve isticar kontratlarile 
/er ğ ve i tik l ilmulıaberlerinin ve nü/us ve hü'lJiget 
cuzd la ı ın bedel mukabilinde satıl alarma dair ol n 
kanun lfıgrh l rmın birinci müzakereleri yapılmıştır 

Dış akanimtz 

Kahirey 
• 

gı 
1 

ıyor • • 
Ankara 4 ( A, A. ) 

Ata ürk 
Diyarbakır f hri 
Hem"erisi 

Ankara 5 ( A. A. ) -
Ataltirkün Diyarbakırın 

/alıri lıemşeriliğini kabul 
bagardukları beş nisan gıinü 
Digarbakırda büyük teza
huratla kutlanmrştır. 

D ş Bak nzmız ~n akşam 

re/. k tende emniyet iş eri 
har c ye bırinci d ire genel 

dıu.k örleri Tıı.rkofis ıkinci ı· OKURLARIMIZIN 1 
rası ve dig r bazı zevat ŞI.KA"' YETI. 
olaugu halde lstanbula yarın --------
vapurla lskenderıgeye hare- Açıkda hela 

İş izle e 
• 

VI • 

rümu 
meydana getiri 
lantnlşlzr. 

1 ürk k şu 
~·J .o uz . 1 

Ankara 4 ( A. A ) 
Dun sab lı An a 

hareket cd n t' Atat ırk 
kızı boyan Solnh Gökç ni 
kumandası alt n -la bu n n 
Türk kuşu filosu iTıe dün 
öğleye doğru lzmire ıı rm ş 
ve Gaziemirde lıarar tle 
karşılanm,ştır. 

lngilte e 
Avusturya 

ilhakuıı anımış 
Arıkara 3 ( A. A. ) -
lngiltere Avus ar cı ılha-ket edecek rve oradan Kahi · 

rege gidecektir. kuy uları kını tanrrlığını A · n a 
Ortnhisar Bnyrambey ına· ı bildirmiştır. 

halle l f çknle sokağmda S n u- -s 
• 

seçım 

Vaft pa 
kaza m 

ısı 

dı .. 
4 ( A A.) 

maralı via nvlusuufl , ycınıadııkı Spor 
evin bir hcJ(l kuyusu \'urdcr. f 
Akıntılı olmadığuıdan dolmuş U p ÇI 
ve p:ıtlamış, gerek bu e\·jo Mela lıli ) lk ç 
avlusun ve gerek bu evlerin yardım m k d y r 1 ı Nı 
üoUndekı sıJkc~ı berbat bir paz r günll ld 1 1 1 c ğı 
hale soıtmuı,tur. lki Ot,: gilo men ıcn ı r &ı d, bir 
b va bıraz ısııııoca etr İl çok 
fena bır koıs.ı.t içiudo bırakmış· 
tır. G~rok bu ve garek. civar 
evler hulkıouı ve sokııkdıın 

gelip ge;enlerln sihh llui teh
dıd edeu bu pisliğin ortadan 
kuldmım sı içiu kuyu ıııahlbine 

tenbUı t yapılması Heledlyed"a ·ı- K I S A C A 
rıca edıyornz . 

.oJoclu\r mnlııslleden 
M. YAYAN 

undarl. Bundan 

So ak 
çoc dan 1 

Bir lı mi ile başı ayaz 
kaz ya döauUrOleu ve lkluci 
h mle ile k.ıf sı kopanı .c k 
olen metruk tıs ulu durumuna 
şöyle bir baktım da içimden 
esıaf m bOyıe blr vecizesi g çti: 

( 'ı b r l~e o l'cd o baş; 
ı ru , ; ıu L ~ıacııuı ı..,ı baş ır! .. } 

o.ıL 

• ı..-

ll:&ndJc ı-. 

ır · rkaduiı yoz dıye, 
aurur .. 

ettı. ( d\ u 1 1 m n .ı e l)Oktık· 
ıurın Jıvcrn:ıek )Uı;ukhd Hu 
madd 0 sıı tııda tıl;j oıb.k lıwı 
celb etm sın bl, blzlm Kemer· 
)Saya soJs.aLlauı.d tm uk phtlı· 
iodc el'ııu eeçUmıyor 

sokağın Plskokusundan evimize 
misııfir u"rau111z oldu. 

~ Rııdyo sahlplerioden bir 
krıç <tanesi bugUıı beni ziyaretle 
telgrafh nenin garrr, gorrrr, 
zırrrr yHpaıı otomatik makinası 
bukkınduıu ~azımdan ruemnuni· 
yel beyan ederlerken oıılarıı 

şu tavsıyede lıulaodı.ıw : Bizim 
çok dcgerU. l'rabzou telgraf· 
lıan~sını modern bir saray tı . 

Hne koyan dlrektörUoo bizzat 
bol yau riunız daha çabuk ar
zunuz yeline gelir dedim. Ola
c:ık i~ h~e olur ı . , 

§ Moloz iskelesi oiıı tenvi
ratı ttali ae&ıirui~ .• Yaz dcdH r .. 
~nzaıaı . 

s Açtk sOyliyorum : Trub· 
zonau gt..çınmek. güçleşti, mnt • 
hış balınlılık var. Her şey ateş 
bubsıo . Hu lıalıatuık ora ıoda 
en ucuz şey ueıiir bilirmbiniz 
para. Bu· liranın enfıye kndıır 
lltlkmll kulwııd;, ••. Hubalılıkla 

mOcudeleye bokıılım, yoksa 
alııcakh verecekh bir birine 
kutur bulwuıu. 

K O. 

N 

1 

. 5 

• 

l 

v ret· 
·ulesi 
rdu u 

ısyonu al p de 

an' 
ul'u ziyar t 

c k 
Jgraô 

tland 
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Belediye Zabıtası Talimatnamesi 

-- Umumi MrJddeler 
MAI DE 

186 - Zemin .katı üs 1ıudeki katlal'nan G,ıdtlc 
ve s:-ı ·~ğ.ı açılc.:ctık kapı \ e pr::ocere k ınııtlımma 
rüt ~ilrdnn c;1;pmıyacak. vey hut aşıığı dUşmiyecek 

surette lcsbit o'unmnları ı .. , :mdır. 
187 - Evlere, pence. lere, balk<mlrıra, ctıvnr

hıra ve d;.ikkfüılnr11 a. ıLın t'1yrak ve ticaıet h!vhıı

lıırı , çiçek S:tkıoııları kuş kaft·sleri, vazolar VE'S~ıiı eoin 
rüzg:)r \e fırıın ı ile c" :-lelere, sokaklal'ıı ve 
me:,:darılar dilşruek ihtiınJli kalrnıyacak ve ceyr(i. 

s feri gli•;Le~lirmiyecek sı: ~ tte tesbil Vf3 tahkim 
o!uıJmntan lfızaındır Umu i caddPler üıt>rindoki 
pc~rıcere ve t.alkonlard:J çiç k suiurrıak \ e t>Okağa 
su akılınctk yusnkt r. 

188 - Yağmur ve soLa borularının sokıtkiııra 
ve gelip geçenlere zıırıır vermiyecek surette 
konulma.~ı lazımdır. Soba borusu ve nğızlarrnın 
çatılara ve kaplamlilara y:... 'un konması ve c;:;ki 
ve delik borı:ılarm kullanll!"rnsı y;ısaktır. 

189 - Cadde. sokak J ıueydaol:ır üzerinde 
veya civarında bulunan evl"rl ve nrsaları nıuh~ıfoza 
i~· i rı dikenli tel kullanmak >. s•iktır. 

l':JO - Ağaçların piyadu kaldııımlsrından umumi 
c1ddelere \ e sokaklara sa an dalları H 5 metre 
yüksekliğe kadar lmdanır. 

191 - Ko~ulmaını~ a: bil ve el anıbaiarıc ı 
gırn jlıtrdırn ve kllpılard n <nddelere ve sokaklara 
koşturarak çıkarın k veya <>>1ddelerdeu ve sokak
laıdan bumlnra o suretle geçirmek yas•ıktır. 

192 - Bir kaza lıudtJsu veya içlir.abi knt il 
clruıyao bir zaruretten dolayı koşulını:ırnış bir araba 
ı;!fCC s1kakta kalırsa hurek~t lslikam!'tinde bir 
fe nerle tenvir olunur. 

193 - Caddelerde. yollarda ve meydanlarda 
fıçı. tekerlek ve lılstik. yunrlı ak arsba yllk letip 
boşaltınal'lıvı kofoyfoştırmak içiu burahrda ıampa 

le tibatı yapmnk yflsaktır. Cudd ve sokaklardıııı 

geçf.'Cl\k olııo barm1ı1.n ı::ıak.incleri veyahut bunlara 
benzer demir tokrırlekli e4ır ıaakineJer dahi gere~

keudi molörleriyle barckot etsin ve gerekse diğer 

lıir vasıla i!o cer olunsun ayni i1hkama tabidirler . 
Otobüslerde dolma lastik tekerlek kullaomak 

yasaktır. 

l f.H - Ayoa Vt!J"f' nvn gibi çok parlaynn 
E-";ıya11ın c ıdde ve sokak!. r<lu vu meyd alardn ilzeri 
ıvık nlımı hışınıunlnı ı y sııkhl'. 

1P5 -- Cul1Pı.,.r<' ıı eydaolara ve sokaklara 
t ., ir edec • suıotıe pr •j l•tör Vfl makesler kVasıla· 
style ziyfl'l rek!!lrnlıır y pılruası yasaktu. DUkkan 
v:ı ticJrBth rnl'leriıı yı.ıl• 17. isim ve ticaretlerini 
gösteren zi,rslı iıa.iltıı lJUndım mUstesnad1r. 

19ti - Buh1r düdjı,ıeri ve bu kabil aletleri 
ku!l.rnınuk için f;.:l··{iiy ... d u müsaade ~ımnk ltlzımdır. 

197 - Şölıir dJilH:r:<la sürtı ile hertürlli hayvan 
nı:ıklı gec•> yarısından b ,~.l1yarak gilcıeş dOğ(llll:.tan 

bır saat s )::mıyak.ıdn · 3 ·l ılır. 

1 ı>8 - C·1dd'1 ve s ıkaltfar<h tavuk ve emsali
nin c<tolı Jl u·nk nvı.kl 111 chn bağlı ve başları aşağıya 
sarkık bir h1 d~ taşt ın ıısı v~ götürülmesi yasaktır. 

11:19 - Küç:ük demL· tekerlekler üzerine kalın 
ıığ·H,ıtuo yııpıiarak lıaı~ıı ve sandık gibi nğır eşya 

t ışmnı.ısrnd ~ kulli!mbn VI) (Domuz art.ıbası) deei. 
len arah lım lınmtdlnr ::ııcak GfimrUk ve istHsyolar 
dJbi\lnde k u!lnnabilir!er. 

200 - Seyyar satıdık İ\'İa kul!aoılan arııba, 
el ıH·abası vesair arabalar umumı arabııların seyrü
st'feri llekkındaki nhkamn tabidir. 

Deniz nakd vasıtalar: 
motör ve kayıklar 

20l - Trabzon Gell:'diyl~ hududu dabilicdeki 
lim11nda yo!cu ta~ıy,;o wotör ve kayıklarla buolnrın 
t"l:i..ne ve ı ureklo-i metiu ve snğla'Il olacak ve 
yo'cu otur-ııa nrnh ılleı i maı:uken veya muruken 
t .klidi mu .ımbad rı yapılrnı-:ı bulunacaktır. 

202 - Her motor v~ kayığın baş t:ırııfında 
B:>ledlye ı;;:a nuınnr.-.sı 01 ... cak ve elleri de Belediye
den aldı1\l<ırı <•hliy(•t "esik.darı ve vasıtalarının 

sağhmlıi<: r:ipr>rhn bulu.ı:ııcr.khr. 
304 - Motörcü ,.e kayıkcılıırm ( 18) yaşından 

ııı;;ağt sağır ve sakat 0l111aması ve motör ve kayığı 

idareye kufi bedeni kuı1rete ve akla malik bulun
mıısı şrırltı;. S:uhoş olanı k motör ve kayık gil>j 
merakibi bahriyenin kullanılması yasaktır. 

204 - Motör ve klyıklar Liman dairesince 
tavin olu l..ın barldi i5tiabllerincten fuzla yolcu 
alamazhr. 

205 - İskelelerde seyrüseferJ gUçleştlncek 
surette topknmak ve suasıoı geçerek mUşleri 

d.nnğa veya çağırmıığı kalkı~mak yasaktı r. 

206 - Bilumum m"lör ve kayıklar geceleri 
Belediye numarasınl lıavi birer fener kullanacaklardır. 

.. 

207 - Motörforin makine tertibatı bozuk ol
mak 'fc Belediyece lşlemekden men edildiği halde 
ç~lışmnk yasaktır. 

208 - Dikk.ıtsizlik ve nizamata riayetsizlik 
yUıünden müsademeye sebebiyet verenler ceza 
görürler. 

20!) - Ceza ehliyetini haiz olmıyanlara ve 
ehliyatnamesiz olanlıı.ra motör ve kayık teslim 
etmek yasaktır. 

210 - Nöbetçi molör ve kı:ıyıklarıa nöbetini 
beklememesi, molöı·üo deposunda kafi mlkdarda 
benzin bulundurulmaması sebebiyle deniz ortasında 
makinerıin durmasına sebE:biyet verilmesi, yolcu
lardan deniz ortas:mda para istenmesi ve alınması 
yasaktır. 

211 - Mutör v~ ksyıkçılnrın zab1hü Belediye 
memurlarının emhleriae itaat etmeleri mecburidir. 

Aylık sefere mosaode ve ı:ııığle.mlık vesikası 
alma:nak yasaktır. ( Deı:ıiz nakıl vssıtabm haddi 
istiabileriyle s;;ğlamlıklarınm tayininde Liman 
daireslyle lktisat Müdürlüğünfin mlitalaası alınır. ) 

- Hamallar -

212 - Alelumum hamallar Belediyeden vegfka 
ve yaka numuası almaltn \70 markalarıoı görünecek 
suretle ynkabrına tukmRğa mecburdurlar. Markasız 
ve vesikasız hamallar i~lemekden men olunurlar. 

213 - HamaJlar balkı memnun etmege mec. 
burdurlar. Halka karşı ktiba muamele yapmayı 
adet edinmiş olan hamalların markaları ve veslka
lnrı eıte~iaden alınarak işlem~kden men olunurlar. 

'.ll! - Alelumum nakliye vasıtalarlyle hamal
larıo iskele veya köşe veyahut hım vesail'ede gedik, 
inlıisar ve imtiyaz iddiama hukkı yok.tur. Herkes 
malı.ıı v~ eşyasıaı isteciği tazda arzu ettiği ıuııbacı 
ve hrımal'a taşılabilir. 

215 - füımalların küfelerini temiz bulundur. 
maları, küfe ve semerlerini kaldırım ve sokak: 
üzerine bırı-lkmaları ve yin9 kaldırım ve caddelerde 
oturmaları yasaktır. 

216 - Hamalların birbirleriyle edep harici 
şaka etmeleri ve birbirlerine karşı çirkin sözler 
söyleuıeleri yasaktır. 

- İnşaat ve tamirat -
217 - llernevi inşaat ve tamirat işi Belediye 

yapı ve yollar kanunu bük<ımlerine tıl.bidir. 

218 - Meyden, cadde ve sokaklıır üzerinde 
bulunan inşaat mahallerioia tahta perde ile çevril
mesi lazımdır. Hına yıkmak için dahi tahta perde 

Çünkü ASPİRİN seneler
denderi her türlü soğukal-1 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

MUSTA ~ D iLEK 
SEMERClLERBAŞI POSTANE KARŞISI 

A S P İ R İ N in tesitinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

El yüz yikama yeri eksiltmesi. 

r Sabah ık ve Yemeklik icin 
~·: Temiz ve Daima Taze ... 

" 

Vakfıkebir , Tonya Maçka , Hamsiköy yayla ineklerinin 
mahsulü olub dünyaca da n1eşhur bulunan yağlarımız , müşteri

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

. Bütün bu vasıflarına rağmen piyasadaki yağlardan çok daha 

ekonomikdir. Paketler 500 - 1000 gramlıkdır. 

Sa.11/a ? 

Basınlann 
ha ası 

Müteveffa Emir Seyf et
tinin zevcesi Türkiyeye 

dönüyor. 
SöylendlğinP gire IllNL um 

Emir Ahmed S"'yfettiı1 Tor i e 
de ikecı bir TUrk bnyanla ıki 
sene evvel evlenmiş ve bu 11 
bir çocuğu olmuştur. Bav ı, 
veraset terekesine Hlıatini i e
miş, fakat otorite lrnnu ı~ ·bul 
etmemiştir. ÇOokü pren"in ou 
bayaolıı evlenmesi mukadü TL 
krallık m€clisine arzedilmiş ıs 

de meclıs selahiyetini kul! na
rak bu izdivacı ve bu izdivaç an 
d:>layı meydana gelecek n ta~ici 

evvelce batıl saymıştır. Yalnız 
Emirin dostu veya her hangi 
diğer blr sı!ııtla kendisine mi
ralllian bit mebU\ğ tahsisi karar. 
!aşmıştır. Bu karardan tıay n 
haberdar edilerek iöabel ell u 
para takdim ecli!inc.:e J.; eudısi 
reddetmiş ve anctık meşru vııı is 
sıfatiyle bir şey kabul edebile
ceğini bildırmiştir. Halbuki bu 
hakkı Ytiloı:r. krallık meclı. i ve
rebiHr. M1..c· is is,) izdivacın hatıl 
olduğuutt zamaıundn kurıir ver
mişti. Bayan Türkiye,J e bır kuç 
gfin evvel avdet etmiştir. ur d 
hukukunu mndafaa elınek için 
bukuaşioasların royleriui al c; ık 
ve tekrar Mısıra düneı ( k dava 
açacaktır. 

Bu vesile ile şuou kaydede
lim ki, Emirin vıu isıcıı olan 
prensler, birer ziraat mUlehıo.s~ıtiı 
göndererek çiftiiklerJn topr .. gı ı 
tetkik ettirmege karar vermiş
lerdir. Bu mütehassısların ra
porları bilab.ı:ıra makamı aidi 
tarafından tetkik cdileccl vo 
böylece prenslerin buzıum bir-
leşer~k verilen nıporlardııki 
izahatı öğrenecekler ve l(:rtkeyi 
görülecek rağbet ve mtı~terek 
menfaatlerine göre, ıua.ı.ırında 
taksim edeceklerdir. 
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U) 
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o 
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Erzincan As. Sa. Al. Ko. Başkanlığından: 
1 - Erzincan süel orf..ı oku! una El y Üz. yıkt~m!l yeti 

~./('/p:lac"ljından açık ek>iltmeğe konulmuştur. 
2 - keşif bedeli 2739 ikih~·n gediyüz otuz dokuz liradır. 
3 - J.k teminatı 205 ifciyiiz bFş lira 43 kırk üç kuruştur. 
4 - Şartname pilan ve keşifn ~mesini görmek isteyenler 

Açık eksiltme ile parke 
yol döşenecek 

o·tabüs eksiltmesi 
Trabzon Belediye Riyasetinden: 

1 - Belediyede meocüt şa1tnamesi mucibince. her bir! 
18 kişialan 1938 Modeli Şa'Vrele Fard 'Vegamuadili marka 
Otobüs alınacaktır. Bunların beherinin muhammin bedeli 
3200 !iradı r. lıar gün Eninc..andQ Tıim karogahındaki Askeri satın al 

rna komisgorıunda parasız ~ örehılirler. 
j - Açık eksiltmesi 11 Nisan· 938 Pazartesi tiinü saat 

7 5 de Erzincan Tümen karariahmdaki As . .Ja. Al. Ko. 
da gf'ptlacrıktır. 
6 - Şeraitini anlamak. iste.qetıler lıer gün mevki eksilt. 

meu~ iştirak edeceklerinden belli giin ve saatte ilk teminat 
makbuzu ve tecim odasında kcgıtlı 6ulandaklcrma dair 
t1fsit•J~;ilc hirli''d~ komisgon11mu.ıa lui ildrı olunur. 

3 

Vilayet Daimi Eencümeninden: 
Maroş caddesinin 589 metrelik kısmı parkE ile dö~e

ecektir. 9989 lira 9 kuruşluk bedeli keşfi üzerinden 21 

gün miiddttle açık eksiltmeğe kunulmuştur. Atfuvakk.d 
teminat 749 lira 18 lrn 1uştur. 19 4-938 tarihine çatan 
salı günii saat 15 d-e vi ayet makamında toplanaeak olan 

• dairr.i encümende ihalesi yapılacaktır. Ktşi/ evrakile 

şartnamEsini gô'rmek isteyenlerin her gün daimi encümen 
kal ,mine ve talip olanların mu'lıakkot teminat makbuz 
'UtJ!la b•nka mektupla,ile ıncüm,n~ mııraco.atları. 2 - 4 

2 - Bu hasnsdaki Şartname, hila bedel Belediyeden alı
nabilir. 
3 - Eksiltme, 8 4.1938 Cuma günü Belediye daimi en 

cümeninde saat 15 de yapılacaktır. 
4 - Elcsiitrne. kapalı zarf usulilt yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat: 450 liradır. 
6 - Alınacalc Otobüslerin parası 938 senesi lıaziratılll 

dan itibaren 1938 senesi ôüdcesindın ve şartnamede ga· 
~ıtı f)adelerdı öaıntı"ktir. 1 - · 4 
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