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Fiati 1 QQ Para 

İlan satırı 5 kuruştur 

Uzuıuolı::alc ; 63 • 65 • 67 

15 ncü yıl .) 
~~-----------------

' Şehircilik Mütehassısı Mimar J. H. 

Gazi ve Aankara isf asyonlarmda karşılandı 
Lamb rt tarafından ovan 

pro ·esinde teklif edilen 

Trabzon neselesi ve 
plan rekatı üzerine 

An/cara 25 ( A. A ) - Reisi cumhur ATATÜRK bu s.bah ştjrimize •vtlet bugu,.rnuşlardır. B:iynk. Şef 
G"zİ istasgnnlarında TJaşt1ekıl Ce 1al 8'1ya r il• Dahiliye "'e Haricige oekilleri l•r•fıntlan Ank•ra istasgnrırmda dı 
Büyüle. Alil/et moclisi re" · GenP.[ ku••nag başkam tliğer vekiller ve m'!buslar oe vılcal•tler ileri g~lenlui b.rafın
ıcl•mlanmış fit bir askeri kışa ıhtiram resmini ifa etmiştir· 

i ·da· rapor, 

Or slihatı .. ( 28 Ağustos - 8 Eylul 937 ) 

ESBABI MUCİBE 

Maraşa ıyzi Çakmak ış irakile toplanan Trııbz'1'l bugiln dahile doğru ı imktlnlarını sUrntle bir tetkik 
hiç bir dPmf r yo un malik cfielim. 
değl(dir. Ark sıudn buluıınu Asga yolu liman muhteliti 
arızıh ıırazi \'e yllks k d:ığ sil- 'frabzon dava~uıın ikl mn
ıllelerloi aşmak b:ıyll nzucu, him unsuru olaa yol ve liman 

ve f tnola en yeal buluşlarını tetkiki bu avan pr j ·miz:fo kıs
tatbik e tmek zarureti bu işi men ek ·lktlr. Bunlu dan birin
çok ıor ve fazla masrafh kıl- cisiııl 'frabzondan Eızuruma Te 

maktadır. dönQşü olarak her iki cihetten 

heyeti vekilede tetkikler yapıldı .. 
A1tlc•r• 25 ( A. A. ) - Bü*ülc. Şef in vırtlilcl•ri 

ıai111c tli,,/ctif lı' •••• tutal•Nk laülciJmd proır•mın• 
itla•l ıtlilın 0 ,Junun t~claiHt •• IHlihtıtına 1'titeallilı 
ı•pılan yo.sırlılc 'fJe tele lif l~r Gın.•l. ~'!'rma!I haşlc•nı. Ua
r•ş•l Fe•zi C•lcm•iında ııtirdl ıtlııı tJelr.ılltr hegetı top-

l11ntuı11th tıtlcilc olunmuş ve tlitt Baıvclcil Celil B•g•. 
,,. 'eislijinth Maliye "' Milli mütl•f •• •ıill/e,;11J,n 
mürcklıep hssufi tncü11tcncie11 il•ı 11111/ilc •ttni iir milli 
11t•dof •• P'oi,.amı tcıbit alunmuştur. 

Bu itibarla anc k, Erzur1J· 

mua garba doğru al ka:ıı art
tıktan, if bacan yUkseldikten 
ıoara böyle bir şey düşUnllle
~iUr. 

bırer defa kot ettik. 

Yol: TOrk naflası tarafın
dım hass tan tamir vo tecdldinde 
hususi bir ltionya mazhar ol
muştur. Bunların Tı nbzon ara
zısi üzerindeki güzergılhi çok 

= =-

Medine Dilencisi 
VE 

Şehir işleri 
Bir sene içinde . yapılan işler 

Trabzon belediyesinin 937 senesi mesai raporu 
B~ledige Zabıtası 

En Kuvvetli Besi 
• • 

): !izıları hakkında C. müddei umumiliği 
her iki noktanın da izahini istiyorlar . 

1 - Belediye ıınm Içiade 
Beldenin lntlz!m, sıhhat ve hu
dudunun temin ve muhafıız'lsfle 

Yulc.arıcialci başlılclar altında yazılan ma.4al•ler lıafclcıntla mUkellef olıın ve bu sıfıstla Be· 
C. Mütltleiumnmilijinin ikinci iesktrelerini neşr•ciigor lediye kanun, nizam ve yasak-
v• b•lısa mevzu gazıların muharriri A'i Becil tarını ve bunları müsteniden 

Bu/attan istnıilen noktalarız izah.ini rica etligorus . nrilen emirleri ve ceraimi Be-
___,,,..,.,_~=======-=-..._==-......,- ledlyeyl takıp ve taharrı ile 

MediH dlleacfıl Y~ en kuv- metin Ye mQhteY11inl nıızarı nzlfedar bulunan BelediJe ıa
Hll1 brsl bışhkh yazıların luıhi teemmUle almıyarak yalanız bıtı teşkilatı 1-1 937 den 1.2.937 
udadrnda All Becll Bulat imza- müsliruan drnlnınia sanlyet l'e taribine kadar sokakları kirle· 
ılyle yazılan Ye gazetenizin 19 2 medeniyete olan hfzmetfoden tenlerle yolları Jşgıl edealtr 
938 gUu "e 2465 sayılı nuııha· bahsetmek suretlle birilici nok- ve sıhlıl şıırtlara riayet etal 
sındı netredllen yazı okundu : taya hiç temas edilmemiş ve yenler bak.kloda 510 fOfOrltrt 
Tavıl lkl aoktı üzerinde iıteoıı. istenilen tavzih yapılmamıştır. 117 arabacılara 70 baae Ytll· 

•l~tt. • '" tnv Lihlerlo, okuyucu1arın kolııy. lreye do 134 ki camaa 861 zabıt 
1 - tııam tarihine ve İslam lıkla ıınlayabilcreği şekilde a..;ık varakası tutularak encQmeae 

tlialala eHıları.cıa uymayan bu etratlı, esb ııbi ınUcibel olması verilmiş ve ayrıcada 17 kırıcı 
1JJ~•ra. icap edeceğinden buna aöro 28 şoför 59 arabacı 5 kasıp 4 

2 - .Araplar taratrndao de· ikinci noktanın dıa lıvılhl lıtealr. 1:1 3JJar satıcı 10 bakkal Uç ta-
. l••~.• e~ll4ial 80Jl•allea mil· Kayda Ş&J'lll OlH bir Dc.>ktl lebe bir berber blr lllUllDfOZ 
letlerl• bHll mlll•tltr oldutuaı da imza sablblaln tzabnı•ealadt, bir 111cu bir kabnci il• ıa kO
~lr. Jımıaıa ll•l n m•h•ılaraaın murcnd111 356 Jfrı 50 kurut 

Tullhlıt lıtedlatalı 10-2 9 •utebtr ve maıbut oldutuau ••kta para ceaHı alınarak b ... 
~rlbH 7ı11mızda bu clbeUer ruaatta ol•uına 141• ••t•lt., kara yatmlaıştır. 
i.a~aa mınu tdlllllfl auUı- Ye JÜtJ>ut oldut11 d•rme7aa Y&.• ita müddet Jçbıd• çıt, 
rlrla J'Htııaıa dlter km•lanua Mil•• b11 ••bıztarıu dı 7uıl- tormn.1• auhallt n noksaaOl· 
tani~ ettirllmeıloe lUıU• e«>- m111 lktlzt edecf'ğt ve çQüJ Hılll olınk imal edllta 426 
.raı .. mlştlr. Tavılb tadadıada ltu gtın Uml eser n makale ya- bucı, 115 hrıncıla, 300 tırHkh 
J:Hılın Jızlda, zaohr yazılarının müıtenlt ve ve iöbepkll mnsadere edilerek 

lmıa sablbl Mtdlıeı4llınciıl m~b:ızlarının bııngl esı>rlE"r ol- fukaraya teni olunmuş. 185 
ltıtlıklı yaııııadakl (Peyıımbe· duğunu ledelhnce söylemek kllo sut, 11 kilo peynir, 15 kilo 
rla bu fQtuhatl yaparken cnmle- mecburiyeıtcde olduğu cihetle mlnzl, 35 palamut, 6 kilo. locı~: 
liatlta )ı(uaa llel'llH lriştirdi ) bUtl8 O z:ırtıDda muk.tP~SJ~lD 5 kilo kııyl 1, 33 kilo S!ldl J'l'ala 
tııaıaı kad11r olaa J&ılSIDID yıtpılmasına deU\letleriııi dılerım. o kilo kokmuş et ve Mezbaha 

---------~====::;;=-~ d haricinde kesllen 10 koyun, 2 

. Halkevleri yıl önümü kuzu ve 4 keçi mnsadere ed1-
~-1a,1..ız H11lkevintlen "ekilen saqgı te'gro/larma terek kimyııger ve tabip rapor-
V" ,. lariyle imha olunmuş ve kulla-

gc/en cevaplar · · oılması yasak olan çamur 10• 
Halkevlaln ıçılışıaıa yıl dö- den her gnn daha hızlanan ve turt ve ınt kaplarından 255 Ye 

noma mooaaebetlle ilbar olunan dıtlaa gelişen hizmetler bekle- çıtlık tabak, bardak ve çay 
umtml duygulıırı teşekkür eder mtkdedir gelec!k yıllarda dıbn kadehlerinden 125 adedi kırıl· 
muv11tfaklyetl9r temennislle 11y- verimli olaca~ın" inandığım ça. mak ve kirli iskllmbil kıltıtıırıo
gılarımı sunarım. lışmalaı ı ııza iotlz!lren ıoıleri· da~da _ss destesi yırtılmak li\,\· 

BUyUk Millet Meclisi Reisi nlzrfon öperim. retıle ımha edllmişt(r~ • 
.M. A. RENDA I>aliye V .,kili ve Bir dell hmarhanere ıevk 

'f~lgrafınm istirarf bir e· C. H P. G3oel Sekreteri edilmlştır 4 köpekle bir at ku 
yalııttan avdelte P.ldını Halk- şO {RÜ Kt\\"A d b dıız an aytarlıkça mllşıhedeJ• 
evleri K~msllst rı>i rio tııkıp - -- ldı ı 
ettiğl 1 eHsları ~al~..tnın ynymn 1 •t a rı mı~ ve l50 köpek~ la • 
gltil y(lk~~ n kQltDr•l ik va fiil alntı~~ i.tU'l(. fldÜ•lf, 184 
ılfe11le mnkellertlrler' ~se ., tchlik Ji 1l"0 • ve dınrlı 2 kOprQ. 
~a~da mnıtıt ttoıtru ihracatr iZ hrıt.tunrla mam tnhtdı• Y• .fs 
huekethırln de kendi "ll ve 1 ~un yolları içia~ l;A-

1 

r•beriı teıekk.Ql ve tebr· Ank .ra 23 ( A- A. ) zuk ıaporlıırı voriJm ,t~. 
~~ou~m.· MPmlekellmlzin 1936 iki ıcl Etüvclen g.eçlrUmtJQ •lif& 

BAŞVEK 

OELAL bA\ . L 

AtatUr~lla CumhurıJ•tlu 
Glklll aeıllltrlnt şuurlu l'a 
h17ecaah çahıaalanns e111nt1et 
tttlll Ralke•l•rlnla 111 dGalmQ 
he;telat kıttı oııuı ttfltr ılJ-

' k u .. irtlıttlatı ktymet ıUbarllo anedden 74 parça mnıtaatl 
ı d·Jkuz, ihraçatı on Uç milyon eşya tebhlrhaneye ıou~ırll•ft 

liraya varmıştır. G .. çen 71110 ve tarif esinde harcı bir mlıll 
ıynl ayıaı nazaran lthalıtımız z11•l• ~~.n ettlrllmlı 327 (ak· 
dörtbuçuk mllyen, ltıtrıettl · tuhal şebıde!a\m•ıUe 96tı ·istida 
m&MI da lkl mU7oıluk bir 1 fi Qktkat enıkıaıa •uımı-
trtıt Tırdar, ıltrl tata9 ıttlrUmlftlr~ 

Trabzon ticari bir tayyare kısadır. (ileride istimal şekUne 
meydanrna malik değildir, fil. bakınız) 

hak.ika bugUn dünya lklls:ıdi Llman: H :1 hazırda gayri 
hı:ıva yollım 111 gnzerg;1hi dı- katllolan limrıa m ·elesi için 

2i su kuyuıu ktpııtılcnş şıada k lmaktndır. elyömı Ankara d iki prcıj~ 
V• 20 mlle91ese ve dQkkanlorın ır ı h ·ı• b t{'tkik edilmektedir. K .. bul e-
ıet kararları infaz olunmu~ ınne a ey r zonun ha· u 

ruhsatsız l'e ruhsatiye harıc~ y· h ve frıki~ .. fı. hal:h zırda As- dlleıı pfOj~ hangisi o ursıı o1sun 
l 45 yumn )'O u ve liınam ()labilrne· bıJgUnkU Um m işlerinin çalışma 

t~ıa:pı an in~flllt men edllmiş. 1 şcklioi esasıodao de...,.·lşlı'recek 
s 1 şiadelle alakadardır. Bu ır. 

Kn d cihetle b:.ı işi uz •rine ıılnn şe- vo kıymetini fazlcsile artıracak 
ra ve eniz vasıtalarının mahiyette ol cağı ı;.llphesizdir: 

aağlımhk muayeneleri yaptı- lıircilik mOtabas~rnm, şehrin 
r~lmış \'e ~oaturoUa"ı icra ett"ı· v.ııiytti dolayısile. bundan e~de Bu kıymetdekl iktisadi tı-
ı l ı t. d ,._. r il a~vvurlıuın t ha'ıS:kuku için li· 
·ı m ş ıı:. Kara• ve deniz yolu o ec gı rnen altı azarri surette rnanm mOstak~1el sl\basının, ~imale 
lle 547 fakirin ıevk muarnelesllo temin edecek şekle .,okmnslle 
yıpılmıs , . d b·ı ksıbı.dir (Civar ~onar, liman knrşı, ve dalga kıran vazifesici 

• e 3 ı vilayet •e J görecek GUzelhisar mendereği 
kazalardaa dlleomnk m k d' l ve yuk il ~cblr ile i ol lrtibıtt, 

"" a u ıy e • J Uo. t;arktakl eski Rus rlhtmıı 
buraya geleu ve yakalanan di- iş erlu temerkOzU ), inıkan bu-
ltacllerdfn 68 kişi pıırıısız ola· lunurs randımanı rttırmak arasındı:ıki sabayı ihtiva edeceği 

k k anla~ılmaktadır. 
ra am7onetlerle memleketle- ( sımıi m ıhallel r tesl.:i) buton Elimizdeki gayri kafi malQ· 
riae göoderJluılrştır. bunları göz öotlııde tutr.rak mat, ve resmi maknnü.ıırın tı-

ÖiçOltr kHua ve nizam- onfus tezayUdUnU::ı lnklşafmı savvur ve tetkikntınm balı hazır 
lanna aykırı olınk OlçQ Ye tartı temin (}Ol arın ihzarı, tulııtl ı vrziyetinden islihrac ettiğimiz 
aletleri tullnaa 10 şıhfs bak- yollar ve meyd olar, Ayasofya şekle göre, yukımdaki liman 
larıada tutulaa zabıt var ka- ya dıığru yeni şehrin tesis', , sahasını esas illilınz ederek, bu 
luf7le •~'k•meye ıevk edil- ı l h k h ı· m l l 1 ıa ı azır yu arı şe r n n ıa • ıniltalaıımızı ona istinat ettlrnek 
altUr. lerirıin yeniden :ıoıenıııjmaoı ·) ı serd etmekteyiz. 

36 t<>IOr• •~ arıltacı.ra ı ı '- J 
d 1 Bu tuavvurluırı tahakl\uk • - Devı m edecek -
•• ı matfaJsthıe ş hı•ala •• ,, = · = 

~' p .. fklet .taıı.~.1111 ••ılb l ş e h ,· r h b 1 
verllmff, ıadued•ı-8 12~ _.. Tlll· a e r 1 e r İ 
de4eıı de 2934 No. ra' ke\ı.aaı. 
•ıthr. • b 

Seyyar, siper, t·~·, '9Yu, Yeni ir yol Taksim parkı 
zemfa işgal, l~lyı~ 'le ıtom~bU ld On seneden beri u rI Eür-
ruıı,uatarbl• hacıı ltlerlade •u- aç 1 1 • • dllğümüz eski taksim meııırlı-
hasebeye .azamı J•rdım yapıl- "ırım nihayet bir pıırk haline 
mı~ ve b Belediye tarafından ıskele- 6 

u kHm10 borçlulara konulması knrarlnşan,, mez r-
kestltl 2175 adet ihbarnımeal den çö~leh iye doğru bir E.abil lı~ı çeviren yıkık peri\ an dıvarlar 
alakadarlara tebllt edilmiştir. botomobldıl yolbu. açkılrnışthr. Ab?lılla~ gtızel bir şekilde ynpılmıştır. 

AJ 1 u yo an ıne o omo l erı k . d n sene içinde munzıtm ...,. b 1 t y 1 bil Şarbayımızın ço • yerın e 
olarak bakı!mııkda olan muh geçl mee;: :ş ~m~ş mır.l eo k

118 
olan bir ihtiyacı karşılamak bu-

tırlık 101 1 · yo u ya ıo a a il anaca ve I d k" tl . . 
., er ne ıit vazifeden 2500 ondan sonra ooöu vllllyetl ; ıusun a l g yre ermı memnu-

harçh tıstik muameleıl yapılmış gidecek olan c~ 0Y 1 haın·l ~J .ne :oiyetle kuydederken uzun boylu 
500 Y•Di ı. \ l itam- t h t l 1 l · d 1 ve esıı.i doğum ve JOnetler ı:a~hlre f km d d ...,. ar ve nnz m ş erın eıı evve 
332 ölQm vukuatı hakı,.,ud.a 1 ' · . 1 ~ Dn °6· dikilecek b zı ağaç" r için önü-
nnruaa ilmuh b 11 ~ rucl çömlekcı. değırmendere mOzdeki aha" dikme mevsiml-

a ~r er mı~ "C r • t'k l' h k 6 v 
255 el'lenm~ U4oları talık " . i ıs 1 aı_ne ınr.e re el edecek, nin bu sene de kaçmlmamasınr, 
lep'~ JOQddet' f 

1 
d ~dı· bcledıyece. Y pıt C<Ik eşya ve bilh:ıssa bu iş işin gerekli olıın 

taititJerı ""1 
n 

11 
olumunda Ill'lkine mu:ıyelieleri de orada lstlcalın gösterilmesini temennf 

Dert ~d"P11ımı,tı~. y pıh caktır· Bele .. i1cınizin bu ediyoruz. 
er al' ığll aıt kilZiDQ e l b tı· ,. U t kdi G . dd . d l'tr11et v il ı . S!'l e ı gur ş ve yav şun a re azıpaşa ca esın e 
erg er~ milkellef!erm- lnyık görürQz . 

den 85Q l(ifl haklarında tahkf- · Gnzipaşp cııddes"ni!l her iki 

,., JapıJarık Umuhaberl~r Ve- 1 ig-mor işleri 1 taratma akasyl11ar dikilmeğe, 
rilıalt l'e JOlparası ve hayv n tiaşlanmıştlr. Bu c dde yamndnkı 
.. ,.. .. tıbıkkuk Q r~crbri tan- İğmar komİ.Sj onu eski tiyatro yeri temamen te-
li• •• ta•\U~ ec;lıi~fştir, aiılenmiştir. Durası da 11ğaÇ-

Dya}ıtr~ Nşl;2' tayyare Valimizin reisliği laııdmhp kanepeler konarak 

çemlJet~ht tıllalallmer Ye hi- altında toplandı . bir Iıtlrabat ve hava almn yert 
•1eı 1tra1 gibi hı•ır eTltrl olııcsktır. 
tı b J EV\' ı i o diye de U M J 
tll ıaada Çlbfm1,t1r. \1allınlzlo r i "ğm:ır kO. m, ec İS 

lt/aigı misyonu bir t p } p ı.ş. ~ehi r Vilayet umumi meclisi dfto 
1 - Bl~ Mae zarfı•da itfa- motehuı:fsl B. L :.ub.srtin rap nu VuUmlı Bay Sezai Uzayın rels

lJeçe. ~ 1••aı• llt 10 baca ıöıı· okunduktan sonra ~ctırin l~mar H~i altında toplanmış, ruzoame
dtrtU•Qf Ye 234 ıulamı, 7 ku7u l~le ı l üzerinde konuşulmuş ve deki işler Uz rinde k·ırarlar 
tealzUtt llt 13 ••kte~,. -'• 1 mart Hlı güall tekrar top- almış, pazıırtesi günü toplanmak 
nr•lttir. Jta•mık üzere içUmaa nihayet üzere cel&eft Pibı7et velil· ,,... li>'''" •üe•~ ._ rerll•lıtır. mittir. 

---..-- _..,._. __ .,.._,_ , _____ ......... ----
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~ ıA l\/.1u0UI 02.ı 
i : 

c k ( 353562} lira ( 89} kurıış 

: ~aatz kapalı z r/ u r.ı: k. 

nden 
tı yapı ı • ri 

Nı /ıa Müd··, ı ğ de 

Elcsuimeyı tirthilmek için isteklilerin (/ 7892) lirOi 
ku ı•şlı k muT1•klcat Jeruinat vumesi. Ticaret odası 

kıısı ve fa vekaletinden alınmış yapı müteahlıit-
vesih ı -rMstermesi ve yaptığı işin en büyüğ·l.niin 

•li (15000 liradan f1şağı olmaması ve müteahhit/in 
dis veqa ,..~imar olması veya hunlartlan 

teklif yapıp mulcavelegi birlikte imı•· 
trrek teklif g~panlarm lıer ikisi tle 

i or:znı haiz olacak fJf! temJTJ.ot müşterek 

V layet Daimi Encümeninden: 
r - Mılrtış caddesi üzerinde Hasrısı Muhaıe· 
lan hinızsının ö'nünd" yaptırılocak mağazaya 

121.t li tı 61 kuruşluk keşif bedeli Ü%erinden 21 tün 
açzk ekslltmeje konul muştur. Muvakkat temi-

90 lira 95 k•ruşlur. 
9 51.... arih 'ne r.atan ıarşamba günü s11at 15 de 

aq t mokamında toplanacak olan drAimi encümtnde 
;1 a e i yapılacaktır . 

lstel:.lilertlen lctşif wr•lcile şartnamtsini görmek 
nler her gün encümım lcalemltte ve talip olanl•r 
k 1 ifmi,.•tl•rllı ın'ü1Mne 11111rıç1111lırı. J 

' 

1 - Tra zo v '' • ıın B ledi d m vcut usadd ık 
1 20 O v 7.jOO /ık harita ile bunların tanzim roe tersi
mine esas olan hesahata müsteniden Belediye yapı 'l.Je yol
lar kanu unun 7 maddesi ahkamına tevfı ·an, 1- 7000 lik 
haritası .lJaptırılacaktır. Muhammen bedeiı 7 500 Liratır . 

2 - Bu işe ait ştırlnQJne, B~ledige fen müdiriügllnden 
bila bedel alınabilir. · 

3 - İhale, açık eksittme 5uretile 8-3-7938 ltırihine mü
sadi/ sali günü s at 14 de. Belediye daimi encümeninde 
gopılacaktır. • 

4 - Mrıtıttk~at temirıaf 112, 50 liratır. 
5 -- Talip ehlig t' fenniye/eri, Na/za vekaletince 

mus ddak raf o nası şarttır. 2 - 4 

v·ay 
Merkez Cu n11ur 

miru.t için 7 68 lira 
2 ! gün müdtletle ve p 
.~uvalckat temm .tı 1 

• 
Si 

JV/aki 

da vardır 


