
ı .. ,, B•,ya:ı.ıcı•ı BEKIRSOKtJTJ 
KARADENiZ Şampiyon ınaçları 

18 agu• ıo•da 
ba,Lıyacak 

Cumartuı ıo • - --------

121DCI yı - ----=~ c~=r... 
Hıvaclan bizi koruy acak o"7n 

UÇAKLAR/MiZA w rdrm edelim 

Ura ya 
· G lir .. 

Hem Bütçt-ye bir geJir kaynağı 
Hem halka ön .. mli bi.a hizmet . 

Trnbz.onu ılk gorenler , 
normal guzellıklerıni •aya 
•aya bıtiremi)'orlar • Ru gü· 
zeilıkler, şehrın ıçi, sokakla. 
rının kuruluıu ıtıbarıyle de · 
ğil, yanı ue yöresi ıtibariyle
tiir : Denize düşecek gıbi 
yükaekten ucan boz.tepe aya , 
•of yaya. do(lru bir denız gıbi 
uzanan yemyıeıa alanlar, gök 
fere )Ük.elen z.afano•, korltk, 
argalya, ue hepıinden duha 
yokın şehrin yakut tepelıgi 

•oğuksu ..• ur; :>önden böy· 
/Ece bu eısfa güz.ellıklerle 

çeorilmııdır 1 rabzon .• 
* * .. 

Yandan ue arkadan ba 
''f•iz. guzellikler dünyaya 
meydan oku ken 1 T rabz.on 
halkı , deniz.den küıen bır 

şehrin dar ve havasız ıokak 
larında , ne yazık ki pazar 
ue h~r tatıl gunlerı dahi 
ömür to püler . Ne denızden 
zevklerinın ve aaglıklarının 

haklarını alabılirler, ne yan· 
dakı ve arkalardakı güzeiük-
1.eri doya doya icebılırler ! • 
Nıçin öyle : zevkleri mi yok 
tur, •aeLal ve eıenlık duygu 
lorı mı noksandır , hayır hıc , 
biri değil , :z.evklerı kukin , 
eunlık duygu ve ıhtiyocları • 
ke•ındir, ancak , ihtiyaçlara 
~öre tcmz.ım edılmem:ş, düz.el 
memiı otomobıllere pcra ye-
tiıtıremezler de onun icin .. • 

En yakın sayfiyemiz. olan 
•ofuluuyun en yakın verleri· 
ne bır otomobıl bır liraya 
çıkar, halbukı bır otübiu teı
lutatl ol•a bu yuz. kuruı, on 
kuruıa ve yedı but;uk kuruşa 
düıer. Yuz. kuruıla yedı bu· 
çuk kuı uı ara•ır.daki fark 
bır evın bır günlük yiyecek 
manafını kapatır , ve iıte 

bukadar buyukUır bu fark ..• 
* "' .. 

Beledıye, bu önemli ihti-
)'acı , eıer r•teue pekala 
ônliyebllır. Gunun her •aatın 
de muntazam •eferler yapan 
ilci oıubiı• şimdıiık yeter bu 
iıe. bu ıki otubü•, •alt •oğuk 
•uya de/iıl , ıoz.gelımi , yolu 
düzgün olan Pulatanava ve 
Sürmeneye de ıılı)'ebılir • bi· 
z.im göruşümuze göre, bu ılıi 

otübiu , cumartuı ue pazar 
11ünleri ve hatta her gün ak. 
ıamları , hulkın •ayfıyeleıe 

fll ıehır dıfma tc ıınmo•:na 

Ankara - D ahiliye veka 
Jeti alakadar mak mlara şu 
tamimi göndcrmişdir Gazete-
lere verilen iş ve hizmet ılaa 
Jarıadao b zıl arının kötü mak 
aatlara hiımet içın yap1ld:ğı 

bır kaç örneğınden anJaşıldı 

meseli : Daktilo aramak ba-
hanesile bazı . muhtaç genç 
kızların beış lan çıkarılmak 
istendiği görüldü ve suçlu hak 
kında takıb t başladı bu gibi 
i anların dürüstlügünü araşbr 

AL NYADA 
Çocuklara 
sigara yasak ! 

Bremen - Polis direktor 
laaü 16 yaşından aşağı genf 
leriu gö & önünde sıgara icmr 
/erini ve bu yoştakılere •ıga• 
ra ue tütün srıtıima•ını yasak 
etmiıtır •udu satıcılardan ve • 
a1gara i'ienlerin velılerinden 

-150 murk ceza alınacakclır. 

İTALVA 

Ahaliyi 
kaybetmek 
istemiyor! 

Roma - Reuter ajansı 

bildiriyor : B. Muuolininin 
•aooş yapmak niyetinde ol-
duğu bildirıliyor bu habere 
göre 400 tayyare harekete 
gececek oe ilkin göz.LP.ri •alan 
dıran ıazlar oe sonrada icab 
edeTBe zehirli ga:z.lo.~ kullana 
caklardır fakat italyan aüel 
makamları insanı •ebeblerle 
zehirli gazlar kulianmakdan 
mümkün oldukca Bakınmak 
arz.asandadırlar iıalya ahali· 
yi kaybetmek istemiyor oe 
dostccı klonızasyon arma 
ediyor 8 aotte 300 mil cabuk 
Iukla gidcbılecek ue 500 ga:& 
bomba•ı toşıyabılecek tayya-
reler yc;pılıyor bunlardan 50 
taneaı şımdi tecrübe edi~rtl8.k 
tedir her ita/yan a•kerı bır 
gaz makinesi ile techiz edil· 
mıı olacakdır · 

etmez ıJe yetı,mez bile! bu· 
~aclar kaz.atıf getırccek bir 

iıt'r bu · • • 
Düıünülürae dıcha daha 

ne iıler var. Fakat bugünlük 
bukadaT: Uray için herr. büt· 
çeye bir 6elir kayn~gı, halka 
önemli bir hızmet ııte ! 

Bekir Sükuti BEKER 
_) 

~ ........ --...... -.--.,-----

m k gnzeteci ve ilancılardan 
rica edıldi fakat bunu yalnı:ı 

g z b•cilere ve ili acılara bırak 
m k bem kendilerine fazla 
kü fet olacağı ve hemde me 
f:ele uı takabını temin etmeye 
ceg nden bu gibi ilanları ve • 
renlerin ve ilanl sermeye 
ar .. y oları polisce arasıra bü · 
viyetl ~rinin ve ciddi yeti erinin 
yoklanması ve hakikaten 
gençleri başdan çıkarmak ve 
yahut para dolandırmc-.k iibi 
maks dları anlaşılırsa müddei 
uınumilıklere teslim edılerek 
tevkıf etdırilmnai mnvafık 
görüldü. 

ITALVA 
ıngilız gazett' leri 

. -

Londra - Londra hükfı • 
meti ıtalyan gazetelerinin ın· 
giltereye karşı ıiriş•ikleri sa -
vaşd&o ötürü ~6 temmuıde 

yapmış olduğu p ı oteıtoya 
İtalyanın uyzuo bir cevap ve· 
receiıoi umud etm~ktedır ital 
ya bu protoıtoya cevap ver· 
medigi takdırde İniıltere yeni 
bır teıebbüıte buluoacakdır 
bu iluncı teşebbü•ten ıonra 

bir cevab aalmazsa Londra 
bubumeu u.n .... a.;. ••• ı,. •• 8 .. 

:ıete aytarlarıoın geri ıönde • 
rilmesı gıbi aıı tadbirler alma 
yı düşunecekdir • 

Samyel yangını 
Muğla - aariyer yangını 

ıöodürülmüşdür yangını sön • 
dürmek için halk asker jan -
duma çok çahşmııdır . 

8. ~~izamettin 
Adiaababa - TürkİJenin 

yenıtgüderı Nızaıncttin uuraya 
ielmiıdir • 

Parti miıfettişi 
hay Hagıp 

İlimiz C H. Partııi Müfet. 
tiıi Koca ili Sayhıyı bay Ragıp 
ıebrimize gelmış, aldıfı ödev· 
ierine başlamıştır . 

Bay Ragıp Of ve Sürme . 
neye giderek teftişte bulun • 
muş ve şehrimız.e dönmüştür. 

NİÇİN? 

Çalışmıyoruz 

Sanki çalışacak alaaımız, 

koşaca meydanımız yokmuş, 

s nki b'zi bek'iycn işler başa 
rılmış, üstümüzdeki ödevler 
yerine getirilmiş gibi durup 
duruyor, hep yerimizde duru 
yo"', sanki durmak ileri git· 
mekmiş ve sanki yerinde say 
m k asıl ödevmiş gibi hepi 
duruyor ve hep yerinde sayı· 
yoru:ı işte .•.• 

Atatürk devriimain anlamı 
bu deiildir, yerinde durmak 
değildir, ileri gitcnek, hızl• 

ileri gitmek, koşmak, amaca 
ulaşmakdır, ve, asırlar yıllara 
böyle s1ğar ancak... Yerinde 
saymak aalt durmak da değil, 
devrim bakımından ıeri git 
mek, hem hız.la geri gitmek 
demektir de.. Devrimin istedi 
ği durmak ve gerilemek dtii 
ileri gitmektir1 korkalım ıe • 
rilikden ... 

Bsyındırlık , esenlik ve 
ıoysal işleıimiz br şarılmış de· 
iil başlanmamışdlr bile. Gö 
rünen köy kılavuz istemez, 
işte her yönden bom~oı ahıa· 
larımız ... 

.FINDIK 
Ayın birinde toplanmasına 

başlanan fındık ürüııünüa 

yükseklerde de toplanmasına 

baıl.,nmııdır. Havanın açık 
ve ıüoeşli iıtmesi toplama ve 
kurutma işlerini kolaylaıtar -
makdadır. 

Saz ve okuyucu 
heyeti geldi 

Plaklarda dinlediğimiz 
Perihan da beraber olcla(lu 
halde Ahmed okuyucu, arka 
daılarile bir tıeyet halinde 
ıehrimize gelmişdir . Ahmed 
okuyucu ve arkadaıları Gü· 
zelhiıarda okum:ıya bo,La· 
mıflardır • 

GEREKEN İŞLER= 

Köylerimize yol yapahm • • 
Elimiz.de çok güz~l düıünülerek , köylerimizin bayındırlık, 

eaenlik ve kültür ihtiyaçları 6ÖZ önünde tutularak yapılmıı çok 
güz.el bir llöy k'lnanamuz var. • • bu kanun çıkalı yıllar oldu, 
köylerimiz., bayındı.-lık , uenlık ve kültür bakımından nerede 
İH yine oradadırlar ! Eıenlifin e•i köylerimize utramadı , 
kültür işlerinıt g'!lince, o bakımdan iz.erimiz de meydanda, 
kalemiin ucundan bır damla düşmiyor iıte .. ya yollar, h~Le 
onlar hele onlar ! Hazır elimizde gül 6ibi bir kanun oarken, 
ve r.aval• kövlü yol diye yirpinip dururken lcöy yollarımız: 
)'apalım , hif olmaHa o"larn haılıyalım bari ! 

Ç rıamba 14 Al!USTOS 1935 

b · i koruyacak olan 
/MiZA vardım edelim 

1 nı 
n1' l nı ! 

orl r k ı son Necmiati 
c lık macı k .;ıvgalı , , 

ü olmuş , öyle ki , 
anı bu den bire bir 
n ydanına btmz. miş . 
ılır, oynayamaz, d r-
siıngüyc k ad r uzan• 
$U günün uz nmaııle 

ış ve ao rıa cfo mııdır ..• • 
klı, k im haksız, yahut 
suc u da ba taraf mı • 

, bız bımları araştıra· 

ı cı:ıra::ak d• 1tılız , 
şull ıdar söylıyeceğız 

örnek şporumaı: ve 
ıen bir sporculugumuz 
mu öldürdük ve öldü-
: ! 

* * • 
ır ışc önemli bir iı•e 
~ almak , oc lıemen 

'ı bır diıiplın altına 

~ g ek dir • Gençliğe 

oluJ or , çünk.u • par 
oynanan oy anlar , an• 
amacın tüm dııında. 

cı bera!Jer acıklı du 
ia acı •onuclara oarı· • 

•*• 
ıık oldu, yazık oluyorı 
iehırde ~cnçlik darma· 
bır durumdadır • Ô11ce 
ılım v e kurtaralım 

o u karamak oe kur· 
2, yaı ına lcaoo ıli bak· 
• ! BEKER 

şaka 

nemli kararlar 
yduguaıuı: göre Uray· 
~mlı kar rl t verılmittir. 
a düşünmeler, taıanma 
LUŞ, butün bu duıünüp 
alard n sonra ıu HYal · 
i &rt ık bir ele alalım 
ış . • . . • 
rilen kararlar bizim ho · 
ı g atmedi dciil. Sııia 
er dıye bırer birer aır• 
ıştc : 

- Fand•k mevsimi ie 
.tığı ecılden b1lba11a 
rı ao 'akl rda fare hü • 
ı d artmak uzeredir. 
nleden olmk üzere bal· 
umak ve aynı zamanda 
bır bızmet olmilk içın 

k hunb ıarınıo sayısı 

llo: k l beraoer karan· 
::eter e gün duğ~nc:ıya 

ıauü ü, e clerı de ka 
uı lıumlştır. Bu önem 
ı etc arşı halktan 1tyrı· 

virıy fukı alıumıy&cak 

- Fırı ları f re yv.. vaaı 
ıı kartarm k ıçtc her 
şletecın fırın!nda 2ecc 
a e gündüz akşama 
yırmı dört t ne kedi 

.. a r ıı ınec h ırıdir. bu 
aö tc dın o iLuıi 
>hede utulup h ç dur • 
ı fareleı. le s vıı edec k 
ae tei ... f oı l rı yeri 
nen ve tez lcicn arka 
eki o ı i kedıden biri 
ılec k.tır. fo ı c.lar b 
ve hiı etlerine k •tı 

t fiyatl rın :ı.ı ar ı m 
y c ki rdır 

- Sonu var -_ .. 



Seneliği 500, Altı aylıtı 300, 
üç Aylıfı 175 karaı 

Çarşamba, Cum!)"''""' · ~ 

Grevcil .r 
Atina S- Hükiımc 

ritten General 'bokopı. 

aldığı bir bildiriğc ~· 
kun iade cdilmi, ve 
ler ıukunetle daiılmaJ 
lamışlard•r • 

Alt~ 
kırk 

öü 
yara 

Atina S - Royter o 
öğrendiğine göre K. 
karı,ıklıklarında 6 ölü 
yarolı rJardır • uhünet 
lik iade edilmişsede J 
hadiseler çıkması mu' 
dir • 

Geri emr 
almış 

Atina 6 - Telef en 
24 Girit genel itboyı ı 

rikatı hakkında cektr • 
lelgrafta kandi) ada •ı 
tomamiyle iade ıulıldıı 
dirmektedir genel ilba 
zamanda çıkardıgı bi 
ri~de halkı rahcıtca 

ufraşmaya çalışmakta 

rite gönderilmiş olan 
pido muhribi sukün iaı 
diğinden geri dönmek 
almııdır . 

Habeş 
• 
iŞ 

Rom Reuter 
bildiriyor : , İt lyan ce 
aüel hareket yapıl 

Habeşi tan mesele n111 
nuniyete şayan bir sure 
tarılamıy cağı düşünces 
bu cevenler dıyotki Ha 
tan İtalyanın kuvvetıni 
meli ve öğrenmelidir [ 
beraber 160 bin kişin 
altına çağrılmasına d 
bildiriğin yııpılma ı 
ieriye at1lacakdıt. 

Giri 
Kaynaşıy 
Atina - (aa) Royt 

sı bildiriyor H rbıye 
Kondfüı giritteki ~ sk 
sivil erkin ile görü~ 
ıonr harp gemileri v 
yareler göndermeye kı 
diğine göre kandiye 
grevcHerin siyual tesır 
da hareket ettikler kaıı 
dir grevcilerin gıriddeL 
neliklerden birini ele g 
ıöyleniyor . 

T ü h a 

En zarif 

Sayfa 2 

I Z LE R 

Haya ve ilgi 
lazım .. 

park altında seb1eciler 
çarşısının tam ark ıınd2 ge • 
Dİşce bir alan mevcut ve bu 
meydanın çarşıya en yakın 
kıyııında belediye yönünden 
•e yalnız su dökmek için 
yapılmıf, dört yanını keıkio 
bir koku bulutu ile saran 
bir heli vardir. 

lıte bu ıüokü yazımla bu 
meydan, bu helanın hallerini 
•e o semt halkıoıa bu iki 
varlıkdan neler çekdiklerini 
becerebildiğim kadar anlat 
mak,ilgili yerlerin dikkat gözü 
nü bu iki şey üzerine çekmek 
iıterim. Anlatacaklarım için 
medeniyet denilen nunenin 
&irdiii batta yan11ş bildiği 

hiç bir yerde görülmemiş, işi· 
dilmemiş hallerdir desem sö • 
1.üm bir hamur çubuğu k1tdar 
pürii11üı ve dosdoğru olur : 

Yukarda ıöyledi~im ve 
çok zamandanberi kiıh keyun 
ıürülerine kib inek, öküz yı • 
iınlarına yatak olan bu mey 
dan aon ııralarda pek 1ak1 • 
ı~kıız bir durum alarak geaış 
bir helaya dönmüş, bu h l ay 
laı dan beri süregeldığı halde 
hiç. bir taraftan bıçbir mü· 
datıaleye uğramamışdır. Ve 
iıte bu b.eli ve bu meydanın 
birleımeainden kocaman bir 
apdeıane meydana ~elmis 
Dutun mahalleyi keaıkstz ve 
çekilmez bır koku aarmışdır. 

Bu yakııık11:z ·durum ta -
bammül çevresini sabır çerç.e· 
•esini aıarak maballelide ne 
huzur nede rahat birakmışdır 
Hatta o kadar ki o meydana 
bakan evlerde yine o alana 
Kelerek kayıtsız ve saygısız. 

9ökenler yüzünden pencere 
açılamaz., perde k.ald\ralamaı 
olmaşdur · 

Sakın şikayetlerin bu kadar 
ve bu şekle gırmıı meydanın 

birdaaecık oiduiuuu sanmayın 
Bakın ben adlarım duydukla 
rımı medıblerini işiddiklerimi 

birer birer yazayım : Yullar 
da bahıı geçen bır. Çocuk 
b abçui )apılmuına karar 
veril ıkı • maraı cadde • 
ıinde eski sıhhat yurdunun 
arkasındaki üç. Yıne Maraş 
caddeaınde yeni tıcaret mek 
tebi binaaının yanındaki dört, 
Uzun ıokakda jandarma ko· 
nak k.omuıanhgı ark sı beş. 

Kale ) olunda kalhane ıokağı 
baıındakı arsa altı. Mumbane 
önüne inerken hartamaz ıoka 
iı yanındilki büyük arsa 7. 
•e hemen hemen bütün köşe 
baıluı duvar çıkıntıları • ., 

Ve nihayet bu taıkan ha. 
y11ızbk, bu hudutlarını a§mıı 

a ç 
İ. Ocağı - ~ecmiati 

Bu ı;ene mm nka heyet nin 
ıeçilmeıinin çok gflcikmesin -
deD ötüni yapıbmıyan bir 1nci 
lik maçlarına fut bol heyet nin 
sorgusu ve genel merku;in 
muvafakatı üzerine yenilenin 
çıkması usulile bir hafta e\•vel 
bnşlanm•şdlf. İşl.e bu mPç 
rın üçüncüsü çarşamba günü 
İnönü alanında Necmiati - 1. 
Ocağı arasında yapıldı. 

Maç hakem bay Ö merin 
dürüst idaresi ltında başdao 
sona kadar tam bir hayec n 
içinde geçmi9dir. Oyun saat 
beşde vo Necmi.ıtınin hukimi 
yeti altınd batl dı yirmi cı 
d lıdkaya kad r iki tarafta gol 
çıkaramıyor , oyun bütün he 
yecaoile dev m ediyor. Tam 
yirminci dakikadayız Necmiatı 
ıoldan bir kıu y pıyor Te 
aol açık Niyazinin güzel bir 
şutuyl ilk sayısını k zanıyor. 
Oyun bir zaman yine golısuz 

fakat heyecanlı devam ediyor 
Sonra Necmı tınin sağd n bir 
akınını e kırkıncı dakik d 
sağ iç Kemahn ayağıyle ıkınci 
siilıyısını yazdıg•nı gorÜ) oruz. 
Ve n•hayet birınci h fayım 
2 - O la aona eri)o1. 

lkincı haftayım Necmi tı -
nin am nsız pır kınıyJe baş 

layor ve daha bırincı dakıka 
da santrfor Saıdın enfes oir 
vuruşuyle top ağlara t kılıyor. 
lki tar.fta bulün gayretıJe 

Uiraşma"t ve boylece d ki· 
kaiar ieçmc.ktccı • Ocagm 
goz bebegı dıyebıiecegı Muı· 
tafa ve ~alım Lıuauu bıç oyna 
yamıyorlar. 3!> ıı:.cı d l..ıkad 

yız. Topu santrhaf Asım ah -
yor ve tam oıtadao kuvvetli 
bır •uruıla Necmıatiye dördün 
cü aayııını kazandmyor. ocak 

v 

tarllfı bomboş bütün oyuncu 
lar Necmıatı kaleıi önunde -
ler •• Top mülemacbyen dönüyor 
ve 44 üncü dakıkada idman 
ocağı Mahmudun ay gı)ic şe 
ref sayısını al bihy r ve oyun 
4-1 Nccmıatı lebıoe bıtıyor. 

Son ve bırınciyi ortaya 
koyacak maç pazar gÜliÜ Nec 
miati - Guç takıml rı rasın 

da yaptlac ..... ır. 

lngılız - italyan 
Londr - Royter jansı -

nın teyid etbğıne gore ıt Jy o 
gazetelerınıo son :r. mani rda 
ingıltcreye k rşı y pddu n 
tiddetlı hücumiar uıerıne ıııgıi 
tere bük fımetı :!u temmu .. de 
L4lndr daki ıt lyan bü) ük 
elçııı nezdı~de kuvvetlı teşeb 
büslerdo buluomuşdur bu bu· 
susta italy&n henüz bıç bır 
cevap gelmemışdır • 

ilıiıızhk durdukca K radcnızın 
en güzel ih denılen Trabzouu 
pek yak1nda vasi bır Ab· 
deaane teklinde görccejiz 
demekdir... • 

HALiT MUZAFFER 

G 

NÜSHASI 
4 Kuruştur 

---------------------------~ 

iran - irak 
Dış bak.anlari ar s1nd 

görüşmeler b şladı 
Tahran - Irak dı, baka 

nı Nuri Said paıa 5 ağusto• 
da Tahrana gelmiş ue iran 
dıı bakanı B. Kazımı ile iki 
ülkeyi ayıran hudücl anfo,. 
mazlığı halzkında görümeler 
ba,lamııdtr . 

• 
K 

Grevi 
Atina - atin aj ası bil 

diriyor: gerek resmi v gerek 
gazeteleria de kaydettikleri 
gibi özel h berlere göre kan· 
diy1ı1 grevinin ki şimdi tema -
men bitmiş bulunmaktadır 
hiç bir siyasal m hiyeti yok -

ur ve sadece bir güudelik . 
anlaşma:r.hğından ileri gelmiş i protesto 

İtalya cevab vernıedi 
Londra - ltalyan gaz.ete 

[erinin İngiltere alehinde ki 
neıriyatını İngiltere hükfıme· 
tinin 26 temmuz. tarihinde 
protosto etmi, olcluganu re.· 
m! mahafil ancak ba ıün 
ilan etmekteclir ita/ya hükü· 
meti henüş ceoab (}ermemiı· 
dir • 

• dır bu anlaşmazlık dün kuru 
üzüm ihrac tcılart ile işcileri 
araaında yı-pılan uzun konuş 
malar onunda bert raf edil 
mittir İf dünden beri normal 

Palamut Kontenjanı 
İtalya 30000 kiJ5 

palamut alacak 
Aokar - TürkofJs bat -

kanlığtndan yapılan teiebbüı 
üzerıne ıtalya hükuıuctı k.en-
dı ülkelerınde kı konıerve 

f brikalnn t rafuıdan kulla 
nılmiiiik. üzere ülkemize 3- 000 
k~nt ıhk taze palamut balı2ı· 
kontenjana yırmışdır • 

H cerı . 
semavı 

liruksel - bir çok yerler 
de ve heıc belçıkanın güL ey 
kısmında bır bacerı ıemavj 

göriıimuşliır hnccı ı aemavı do 
gudan batıya aogru az bır 

yuksekhkte ve ufka muvazi 
oi.,.rak seyretmışdır • 

ilır Alman bir yahudiyi 
hangı ahvalde tevkıf 

cdebihr 
Berlın , · havas ajansıı bil. 

dırıyor nazı paıtısı derı gele11 
le"ncien Ur. Zarnak Schvv r 
ges korfogazeteaıodekı bucü• 
kıtaatının oı i n cıu bar alma· 
nın ne gıuı atıv~lde bır yahu-
dıyi tevtuf edcbılecegı hakkıa 
da malumat vermcktedır tcv-
kıt baltıaaaa umumı re:t lct ma 
hıyetuıde ol o .ahv ıcıe yapda· 
bılecekdır makale aabıbı ciı -
yoıkl 1>u gıoı hvaı şunlardır 

bır y buaıımı lman mısafır 

pervcı lıyını suı tımc 1 ederek 
blr a1m•n lı dını ıle halk ara 
sına çıkmas1 bır yahudıoınbır 
balod kiıstahaoe bır surette 
gürühü ç1karm .. s1 bır yahudı· 
nın alm n k phcatarmdan 
her h ı.gı Dırı ae gurültüyü 
mucıb evza ve ctvar takınma· 
sı bu suretle hareket eden 
yahudı u11aumı nıı.amı 1b1al 
etmış s yıhr bundan baıka 
alman rutluuyaoi\lıdaoberıccza 
alman hıHıy tının Y"ralanma· 
sına aebeoıyet veren bütün 
~bvale temsıl edılmek ierekı 
tır eger y budı mukavcme· 
gösterecek olursa almanın 

widdete muracaata hakkı var-
dır, 

• olarak tekrar başla11>ıştır ada 
nın her tarafında tam bir ıü· 
kua vardır . 

Yaprak tütün 
ki iye 

ek iltmesi 
Trabzon ıohisarlar 
idaresinden: 

Arlvm , Ard ııoç, Murğul 
Barçka ambarlarında mevcud 
cem n uçyüzbın küsür kilo 
yaprak tülü lerin kamyonla 
hopa m barlarına 20-ağustos 
da.başlamak ve20ıkıncı teşrin 
tarıhıode bıtarmek üzere nak 
liyesi ~9-temmuz 935 tarihin. 
den itibaren onbeş gün müd 
detle açık eksiltmeye konul -
muştur. taliplerın 12.ağuıtos 
pa.zartesi günü ıaat 13 de 
ve 400 lira temınatı mvvak. 
kata akçesıle birlikde artvio 
ınııiaarlar ıdarcıinde bulunma 
ıarı 404 

Sığır eti 
eksıltmesi 

Askeri Satınalma 
Kom ısyonundan : 
A - Trabzon kıtaat ih-

tiyacı içın tahminen 10850 lira 
hk 62,000 kilo sığ&r eti alına 
caktır • 

B - Şartn mesi her iÜD 
komisyoncıa parasız olarak 
okunabıhr . 

D - Artırma eksiltme ka· 
palı zarf usulıle alınacaktır • 

F - Muvakkat teminat 
813 lıra 75 kuruşdur . 

G - isteklilerin 12 aiuı· 
toı 935 p zartesi güni\ saat 
15 de teklıf meklublarile kaa 
lede satın alma komısyonun· 
marac• tl ra ilan olunur. 

P, C, Ç, C, 4-4 

Un eksiltmesi 
Süel Satınahııa 

komisyonundan 
Aı tvıa hudut t burunun 

935 - 936 ıencsinin ıenelik 
ihtiyacı olan 125000 kilo ua· 
un bir 11y zarfında ahnmak 
üzere kapilı zarf uıulile mu· 
nak11aya konulmuştur. talip· 
lerin 18 8-935 pazar ıünü aa· 
at 10 da 1681 lira teminatla-
rile artvio aatınalma komiıyo· 
nuna muracaatlarınıa iliaı. 
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Seneliği 500, Altı a} lığı 300, 
üf Aylıj'ı 175 kıırrı• 
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4 Sayfa 

Grevci 
Atina 5- Hükümc 

ritten General 'bohopı 
aldığı bir bildiriğe il 
kun iade cdilmiı ve 
ler aukiınetle dafılmaJ 
lam•ılardlr • 

Alt~ ölü 
kırk yara 
Atina 5 - Royter o 

öğrendiğine göre K 
karıııklıklarında 6 öliı 
yart1lı vardır a ukünet 
lik iade edilmiısecie J 
hadiıeler çrkma•ı muı 
dir • 

Geri emr 
almış 

Atina 6 - Telef en 
24 Girit genel ilboyı ı 

rikatı hakkında cektı • 
telgrafta kandi) ada ıı 
tomamiyle iade ıu{ı/dıı 
dirmektedir genel ilba 
zamanda çıkardığı bı 
ri~de halkı rahatca 
utraşmaya falrımaktc 

rite gönderilmiş olan 
pido muhribi sukiın iaı 

diginden geri dönmek 
almııdır . 

Habeş 
. 
iŞ 

Roma - Reuter 
bildiriyor : İt 1y&n ce 
süel hareket yapılm 

Habeşistan mueJu nııı 
nuniyete şayan bir sure 
tarılamıy c ğı düşünces 
bu cevenler dı}otkı Ha 
tan İtalyanın kuvvetını 
meli ve öğrenmclıdir ~ 

beraber 160 bin kişin 
altına çağrılmasına d i 
bildiriğın yıtpılmı 1 , 

geriye at•l cakdu·, 

Gir· 
Kaynaş y 
Atioa - ( a) Royt 

sı hıldiriyor Harbıye 
KoadiJiı giritteki E sk 
sivil erkin ile görü~ 
ıonra harp gemileri v 
yareler göndermeye kı 
diğine göre kandiye 
grevcilerin siyua1 tesır 
da hareket ettikler kaıı 
dir grevcilerin gıridcJ.c:L 
neliklerden birini ele g 
ıöyleniyor . 

T ü h a 

En zarif 

inşaat 
eksiltmesi 

Süel satnı alma 
komisyonundan 

Erzurum yeni hastane ar-
kaıtnda yapılacak pavyon ha, 
mam mutbak ve koridorun 
yeniden münakasaya konul • 
muştuı. yapılıcak işbu inşa -
atın ihalesi 19 8 935 pazar 
tesi ıüoü saat lo da kap h 
zarf uıulile yapılacaktır. ilk 
teminalt 1725 liradır. taliple· 
rin muayyen günde ihaleden 
bir aaat evvel teminat ve tek 
lif mektublarile ve inıaat yap 
mıı olduklartna dair musad 
dak ehliyetnamelerile ve tica-
ret vesikalarilc birlikte kor 
aatınalma komisyonuna mura-
caatları ilin olunur . 2-4 

Un eksiltmesi 
Süel satınalma 
komisyonundan · 

A - Trabzon kıtaat için 
kapalı zarfla eksiltmeye konu· 
lan takribs 31875 liralık 255 
ton ikinci fabrika unu ekıilt 
meye konulmuştur . 

B - Şartnamesi parası 
mukabilinde komisyoudan aldı 
rılabilir • 

C - Artırma ekıiltme 
trabzonde kalede aahnalma 
komiıyonunda 29-ağuıtoı 935 
perıembe günü saat 16 dadır 

D - artırma ve e luiltme 
akpalı ıarfladır . 

E - muvakkat teminat 
2397 liradır • 

G - isteklilerin 29 aius 
tos 935 perşembe günü saat 
/6 dan bir saat evvel t~kJif 
mekdublarile birlikte kalede 
aatınalma komiıyonuna mura· 
caatları ilin olunur • 

c.c.c.ç. 1 - 4 

kuru üzüm 
eksiltmesi 
Süt:l satınalma 

komisyonundan 

• • 

A- Trabzon kıtaat ihtiyacı 
için t•hminen ISoo liralık 6000 
kilo kuru üıüm alınacaktır • 

8-şartnamesi her güo ko· 
misyonda paruız olarak oku· 
na bilir . 

D - artırma eksiltme açık 
ekıiltme ile allnacaktır • 

E - muvakkat teminat 112 
lira So kuruştur . 

G - isteklil~r ;n 22 8-935 
perıembe ğüaü saat IS de tek 
lif mektublar~le kalede satınal 
ma komisyonuna muracaatJarı 
illa olunur . c.c.c.ç 2 - 4 

Pirinç 
eksiltmes· 
Süel sahnalma 
komisyonundan 

A-= Trabzon kıtaatıoın sene-
lik ihtiyacı için tahminen 2760 
liralık J2ooo kılo pirinç alına· 
caktır . 
B - şarnamesi her gün ko • 
misyonda parasız olarak oku· 
na bilir. 
D- artırma eksiltme açık ek 
ıiltme ile alınacakdır . 
E- muvakkat teminat 270 
liradtr 
G- isteklilerin 22 8 ·935 per 
ıembe günü saat 16 da teklif 
mektublarile kalede satınalma 
komisyonuaa muracaatları 
ilin olunur . cccç 2 - 4 

Nohut 
eksiltmesi 
Süel satlnaJma 
komisyo.uundan 

A - Trabzon kıhıatının 
bir ıenelik ihtiyacı için tahmi 
nen 1:1.oo liralık 12000 kilo no 
but alınacaktır 

B - ıartnamesi her gün 
komisyonda parasız olarak 
okuna bilir 

D - artırma eksiltme açık · 
eksıltme ile aheacaktır . 

E - muvakkat teminat 
9o liradır • 

G - iateldilerin 23.8·935 
cuma günü aaat IS de teklif 
mektublarıle kalede aabnalmn 
komisyonuna muracaalları ilaa 
ohınur • c c c ç. 2-4 

Şeker 
eksiltmesi 

Süel satınalma 
komisyonundan 

A · · Trabzon kıtaatanın 
bir senelik ihtiyacı lÇın tahmi 
nen 1408 liralık 4400 kilo şe· 
ker ahnacakttr . 

B = şartnamesi her gün 
komisyonda parasız olarak 
okuna bilir . 

D ~ artırma eksiltme açık 
eksilme ile alınacaktu . 

E - muv.ıkkat teminat 
106 liradır 

G - istekhlerin 23·8 935 
cuma günü aaat 16 da teklif 
mektublarile kalede satınalma 
komisyonuna muracaatları ilan 
olunur. c ç.c.ç. 2-4 

Gümrük eşya müzayedesi 
Kilo 
218 

4 
34 

183 

gram 
oo cep aynası 

1 oo Suni ipekli pamuk şerit 
400 Keten masa örtüsü 
500 Son'i ipekli pamuk mensucat 

Yukarıda mıkdarları yazılı eşyaların dahile 
sokmak gerrk ecnebiye götürmek suretile 12.9.935 
pazartesi günü gümrükde müzayedeye çıkarılacağı 
ilin olunur. . 4 - 3 
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rabzon Elektrik 
Anonim Şirketinden 

He1eti umumiyemiıia 17-1-935 tarihli içtimaındc Ş rket 
aerm yesinin üç yüz altmış bin liradan yüz otuz yedi bin beş 
yüz liraya tenkisine karar verilerek hisse ıenetlerimiı:ın kıymeti 
on liradan 5 liraya indirilmiı olduğundan Ticaret kanununun 
397 inci maddesi hükmüne tevfikan İibu ilan tarihinden itiba-
ree üç ay zarfMıdaa hissedarların eller~ndeki h=11e senetlerini 
damgalatmak üzre Trabzonda virket Merkezine tevdi eylemeleri 
ve bumüddet zarfında Şirkete tevdi edilmiyen hisse s'netlerinia 
Şirketce iptal edileceği ilin olunur • 

Dosya dolabı eksiltmesi 
• .A. • • • • ..., •• 

iTHALAT GUMRUGU . . . . . . ... .. 
MUDURLUGUNDEN: 

Mevcut nümünesı gihı üç adet dosya dolabı 
yaptırılacaktır . 
TaJiplerin 26 - 8 - 935 pazartesi günü saat 14 de 
giimrüğe muracaatları . 2 - 4 ------

Çam o unu ve ade yağ 
eksi tmesi 

süel satınalma komisyonundan 
l - Sarıkam•f kıtaat ibti yacı için aşağıda cins miktarları 

ve maliyet fıyatlerıyie muvakkat teminat mıktarlara yazıla sad~ 
y11g kuru çam odunu kapalı zarf usuiile lo 8 935 den itibaren 
eksıltmeye konulmuştur • 

2- sarte yağ1neıı:ııltmeıi 28 8 935 çarşamba saat loda kuru 
ç m odununun ckıiltmesı 28 8 935 çarşamba günü sut 11 de 
sınıkamışda askeri satın alma komısyonunda yapılacaktır 

3 - iartnameler parasız olarak sarı kamıs Sa. Al. Ko. dan 
alınabilir . 

4- ;steklilerin teklıf mektublarının aşagıdaki maddede iste 
nilen vesaikle belh edıleıı eksiltme aaabndan bir saat evvel ko · 
m.syoca vcrmiı bulunacaklardır baricden iıtekhlerio t~khf mek· 
tubları b~lli edılen saattan bir saat evvline kadar yetıştirmek 
~artıle :.!49o, sayılı eksiltme ka11uounua 34 maddesindeki es11lar 
dahılinde postaya vermiı bulunmaları lazımdır postadaki taahh-
utJen kom ısyon mesulıyet kabul etmez . 

5 - eksıltcıeye gireceklerine 935 yıhna ait t.icarctoduı 
vesikalaranı ı ubsat ve unvan teskerelerile bu iıe yeter mu vak· 
kat teminat makbuı:u veya banka mektublarıle teklif mektub. 
larının bellı saattan evvel ko.na Yermit bulunacak lardır • 

6 - teminatı para olarak vermek isteyenler belli aaattaa 
evvel veznelere yatırarak mukabilinde makbuz almıı buluna-
caklardır . 

7 - şartnamesi trabzon aa. sa. al. lıo. parasız okuna bilir. 
8 - aade yaz aı:ı 27000 çoiu 3600~ maliyat fiyatı 15840 

Jiradtr muvRkkat tell'İoat li88 liradır kuru çam odununun aıı 
3000000 çoğu 3600000 mı liyct fiyatı 36000 lira muvakkat 
teminatı 'l.7oo liradır. 1 - 4 

Patates 
eksilm~si 
Süel satınalma 

komis,•onundan 
A- Trabzon kıtaabnın 

ihtiyacı içiu tahminen 1500 
hralık 30000 kilo pab•teı ah-
nacakdır. 

B- şartnamesi her gün 
komisyonda parasız olarak 
okuna bilir 

D - artırma eksiltme açık 
eksiltme ile altoacakdır. 

E - muvakkat teminat 
112 lira So kuruşdur . 

G- isteklilerin 22·8-935 
perş"m be günü saat 14 de 
teklif mektublarilc kalede 
aatınalma ~ omisyonuna mura· 
caatları ilan olunur. cccç 2 4 

Soğan 
eksiltmesi 

Süel 8atınalma 
komis)'onuı:.dan 

A - Trabzon kıtaabnın 
bir senelik ihtiyacı için tahmi 
nen 755 liralık 14400 kilo ıo· 
i•D alınacaktır . 

B - ıartDımeai beı iU• 

Mercimek 
eksiltmesi 
Süet s·ıtınalma 

komisyonundan 
A - Trabzon kıtaatının 

bir st:nelik ihtiyacı için tahmi· 
nen 1562 lira So L u ·uıluk 
12,Soo kilo mercimek ahaacak 
tar . 

B - ıartnamesi·. her iÜa 
komisyonda parasıı olarak 
okuna bilir . 

D - artırma eksiltme 
açık ekı itme ile alınacaktır . 

E - muvakkat teminat 
117 liradır . 

G - isteklilerin 22·8·93.) 
perıembe günü saat 13 de 
tekhf mektublarile kalede aa. 
tanalma kamisyonuaa muraca· 
atları ilan o!unur • cccç 2-4 
kemısyonda paraaız olarak 
okuna bilir • 

D - arbrma eksiltme açık 
eksiltme ile alınacakdİr • 

E - muvak~at teminat 
57 liradır . 

G - iıteklilerin :13·8 935 
cuma günü saat 14 de tE:klif 
mektublarile kalede aatınalma 
komiıyonuna muracaatları 
la olunur. c.c.c.ş.. 2- 4 




