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_Atatürk büyük manevralarz 

dikkatle takip ediyor . . 
ilk f1nd1k 
Tërenle 
yüklendi 

Seyahat yaz1lari 
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DÔNÜS . 
Çorlu 18 ( A. A. ) - non Üj!leden 1onra ktrm!ZI, mavl 

~l!leden sonra cephedeki tllmen- tayyareler keeif (faal!yetlE>rinde 
Ier muharebe taarruz ve muka- bnlundular. 
bil taarruz eeklinde f denm et. AtatOrk, Baevekll lsmet 1-
mletir. Bundan baeka k1rm1zrnm nônü ·1e refakatleriedeki zevat 
kare1111nda bulunan suvarl Jiva- ôj!le yemej!lnl Çerkes kôyOode 
sma mensup kamyonlara bioC:i- yedikten ve bir müddet lsllra-

' rUmle alay1 krrm1z1 tümenin batten 'sonra tekrar manevra 
cephesini takvlye etmek üzere sehasma gelmieler, harekall 
emlr ~ld1. Aisy saat on yedidtl askeriyeyl bllyük blr dlkkatle 
zirht1 otolarm himayesinde Ka· takip elmielerdir. Atstürk ve 
r1S1tmmm Y an1k ag1J, Kank malyetleri akeam sast ondokuz
aj!rl kôyOne hareket etti. Ayo1 da Çorluyu teerif etmielerdlr. 
zamanda k1rm1z1 kolordunun Çorlu 18 (A.A.) - M"nev
Çorludn bulunan tümeni de ra s~hesrndakl hususî muhabi
cephe gerisiue yanaemak üzere rimizden: Bug1ln manevralar eu 
Baat onalt:Jda emir ald1 ve muh- , eekllde devam etmi$tlr. 
tellf yollardan istifnde ederek Cebbedekl mavl tllmen k.Jr
cepbeye do~ru y1lrtiy0$e geçti. mmmn taarruzlart kar~1smda 

Davetliler Sah günü Ticaret 
odaamda topland1lar. Dejterli Vali
miz fmd1k mahsulü ve ticareti 
bakkmda sôyledi!ti koymetli bir 
nutuktan sonra Hasan Yanhojtlu 
fabrikasinda imal edilen Ibrahim 
ojtlu tarahndan Avrupaya yülde
necek olan gayet urif bir ~ekilde 
kormm beyaz ipekliler ve kordela
larla bezenmi~ bulunan çuvallard•n 
birinin kUT§Ununu s1k1~t1rdilar. 

Davetlilere dondurma ve lmd1k 
ikram edildi. Bundan sonra Moloza 
gidildi. Motorlar ve Güneyau va
puru bayraklarla Jonanm1~h. lbra
himojtlu, Alipa~a, Ibrahim Sunara 
ait 138 çuval iç hnd1k yüklenerek 
tOrene son verildi. 

Saat 9 buçuj!a geliyor yol- gidecekler mi? Ôyle iae bizde• 
' 18 gotllrstlnler, oral d da 

eu yolunda gerek, otobüslere se Dl var 1 ar a hallralariir 1z · · · 
atlad1k, dOaQyoruz. SOzde Er- A ks)eye geldik. 0 zurumu gezdik 1 . . Baetanbaea ~ k bod tobQs 
bir tarlb baslanbaea blr col!· çare1ya ye m. ur Y11p1lann 

' ' 1 100 gôlges1ne s1~md1 Çok 
rafya, ba$1anb•ea blr edeblya yar 1 Bereket · s1cak var · · · vers\D 
ve baetanbaea bir her $ey olan kadae Sadi E ' 
bu eanh yurd parçesm1 bôyle candaia arr ollami• 8 r:zurum
k1sa bir zaman çerçevesl içiade dan babe Y '' Y n hozu
gôrmek mümkün mQ? Blz Er· latlDI~. bire_r bardak lçlp hemen 
zurumu ~Oyle bôyle tamd1k hareket etuk · · Kopun etegin
belki. . Onun bQtoo gllzelllglni, deylz. tJrmam~oru;. Ôteki nraba 

Yi"itli"ini · halkmrn euyu ve arkaden gellyor, ir YPrde dur-
6 6 • kü Ok b" 

bavas1 gibi mert olan ruhunu c.u, bl'f balde ç Ir Rll;n;;1 
iyice anhyabilmek içln uzun var. üstad orada · Acaba, Knp8 
zaman ister 1 • • çikacag1m diye Odü kopuyor 

Akdenizde Îngiliz 
gernilerine taarruz! 

Çine kredi : LJ k C k f •• f h • h 
1 o mil y on sterling Z a --J a r a m U 1 ~ a V a 

TOrkü sOyliyerek gidlyoruz. muki? Zannetmem ! Çünkn t·u 
Ihc•:v• geçtik. Sajl;1mizda kOyler sefer içlmizde tibbm geoç ve 
gOrünQyor. Aekale KUltllr leyar1 bnik bir rOknO var. Dr. Rük. 
yamm1zda, yerioe dôollyor.' Ons neddin ooa kalbi kuvvt>tlendlrir 
blr kôyOn adm1 sordum ; Aga- bir h•P vermi$; kendlslne so. 
ver, dedi va bir fikra anlath: rarsHDIZ: • baP yutuyoruru, ko. 
Aga ile bizmetçi anla$Ilan ter- Jay kolay bapl yulmam 1 • dt:vor. 
Jade filan yemek yiyorlarm.•e: Dôrt gun ôoce uysal ~lr bayvaa 
Bir tek kae1klar1 var, heng181 gibi kendlni teslim ed1p .onnmoz~ 
alsm ? Aga, u~aj!a : • yedl kOy serilen k1vrrnhll yol, ~lllldl blze 
lsmi s~yabillrsen kle1t1 sana ba~ kald1rm1e gibi duru.Yor. Fa
vereceit1m • dlvor ; zekl kôylll kat motôriln aJdm~ eth~i Yok 
~iç . düeünmrd_en baehyo~ : çabuk ve f1$li f1~1l yOrllyen bi; 

Ankara 18 A. A. - 1ngiliz 
harp ii:emllerlne Akdenizde ln
gt\lz ticarP.t gemilerine hücum 
eden H$F deizalt1 gemlsloe 
mukabele etmeleri emri verll
mt,tir. 

Ankara 7 7 ( A. A. ) - h b 1 • 1 
Çin maliye nozrrmm Prag- m U a r e e e r 1 Q U y Q r .. 
da moden meselelerile bir • 
onla1ma yapt1g• ve bu an- Japon , lngiliz , Frans1z , Amerikan tabalari 
la1ma mucibince Çine Çekos- k I Î 

taarruzlar ! lavokyodan smaî mamûlot Sanghaydan ÇI an 1yor . icaret durdu 1 
Fili~tin de 

mage edilecegini alâkadar 
makamlara bildirmi~tir. 

Sanglragàaki bütün japon 

tebas1 1elrirden ç1Jcarilmakta. 
drr. 

Erç1k, Mertç1k, Ermertç1k, yilao gibi yolun iman laht88101 
Crn1s, P1rho, TOrQcOk, Aj!ver, çij!oiyerek yllkseli_YOr . Yan. 
Aj!aver ; Aj!a ka~1g1 bana ver 1. lardaki fundalar, ç1çekler ve 
Glllü$0JOruz. kare1Jardski lrili utakh tepeier Ankara 17 ( A. A. ) satm almmosi için on mil- Ankara 16 ( A. A. ) - neticesinde ongedi,lrongarrn 

Filistinde toarruz vakalar1 gon sterling mikdarmda bir Uzak $arktaki hadiselere 52 taggarenin tahrip edil
de'fJam etmektedir. Üç Arab kredi açild1jm1 bildirmek- ' Jair muhtelif menbolardan digini 'fie 20 tagyarenin de 

-;ii~l;;di;ü;;;ru;;·· [;;m;;ü~$l;û;. r;;;. ;;;;;;;;;,;;;:;;;;;';;e;d;;ir;;. ~;;~;;;::;;;;;::;;;;;;::;;;;;; al man lroberlere nazaran dü1ürüldügünü }aponlarm do 

Ovada ilerllyoruz Solumuz- bayretle blzi seyrediyorlar sanki t 
da zaman zaman gOrOnen dar i;>ark1larrn birl billp dlj!erl 
demlr yolu var. l;limdl fücaya ba~!Jyor. ôzkaymak : " Ilbastan 
kadar olan k1sm1 lellyen bu bat aj!ler ,, dlye boehyen Tllrklstan 
Aekaleden Oteye kadar uzaDI' IOrkQsOnO sOyJlyor. Bu ses lçi. 
yor. Saj!lm1zdn Karasu akiyor, mizio blr ôzleyi~idir. r"""'ro-'"";i7', '~;,~i; ~; ïl: t:;ukN::!i:iir:;:;~'t:u !!~ ~i;;r;;;ztedi;ayb;~i~;~~n~ 

i e. ~ ~ ê hava muharebes1 olmu1tur. $anghag üzerinde geniden 
~ • ·~...,.,.rn-rnrnmk»4rnJ' Çinliler f.u mulrarebede altr hava mulrarebeleri olmu1tur. 

lngiliz, Frans1z, Amerikan 
makamlarida kendi tabala
rmm ç1karrlmas1 için ted
birler almaktad1rlar. 

onu ethyarak solumuza ald1k. Saat 1.5. Oeçlddeylz. Ve 
Boz renkli topraklan as1p gldi- Kopun firt:Jnalar• bas egmlyen 
yoruz. $imdlye kadar buradan doruj!u ôyle magru~ duruyor .. 
kim billr kaç lnsan gellp geçti? Karakolun ônUodPk1 çe~~~nln 
Ve bu yerlerln ne hatJralori buzlu suyu ile yUzlerlmm yi
var klm blllr? . Arkadoslardan k1yoruz. Az sonra arkadeslar da 
biri moziden bir kaç sallr oku- geldller. Suyun basmdakl çar
yor : d1j!1u alt1nda gQzal blr O~le 

Seyahat notlarl japon taygaresi dü1ürdük- FransIZ makamlari geçen
lerini iddia etmektedirler. lerde bombard1man edilmi1 

(Il) Diger tara/tan japon ami- olan Fransrz imtiqaz mm- Sanglragda !ragot ve ticaret 

Giresun maç1n1n tafsilat1 rall1k daireside Çin hava takasrnrn handan boyle tC• durmu~tur. Bankalar kapan· 

Cuma günü hareketten ev
vel Trabzon Belediyesi tarafm
dan ~ereflerine Yeeilyurtta 
verilen zlyaletten sonra Aksu 
vapuru goverteslnde k1ymetll 
Valimlz Saym Bay Sezai Uzaym 
nmlt ve teevik dolu sôzleriyle 
uj!urlanan Dogu muhteliti sporcu 
kafilesl saat 14 de ilk u~rak 
olan Giresuna hareket etmî$ti. 

Oiresuna kadar süren vapur 
yolculuj!u pek ne$elî geçmi~ 
ve saat 21 de Giresuoa vosli 
olunmuetur. Kafile Olresunda 
büyük bir sevgi ve alâka lie 
,kar~llanm1e ve bususî bir mo-

tôrle vapcrdan ç1kanlm1$tlr. 
Cumartesi g1ln0 sporcular 

katlle hallnde yeeil ve gOzel 
Glresunu doya doya gezmieler 
ve saal 17 de Pazar gllnO meç 
yapacaklan sabada hafif bir 
antreman yepm1elard1r. 

Maçrn taf si/atz 
Pazar gQnü ve dah11 sabah

ten itlbaren eeblrde bir fevk
al11delik baelam1e herkes maçtaa 
ltonu~uyor, herkes bu mühim 
maç1 seyretmek için tayyare 
dDzOne koeuyordu. Vatamn 
blrçok yerlerioder maçlar yapa
cak olan Dol!u muhtelltlnln llk 
maçta naaal blr netlce lacaj!1 
ber tarartan bOyOk blr sab1rs1z. 
llkla beklenlyordu. 

Saat 15,SO da evvelA doj!u 
muhtellti gOründOI onlar da 
tiddetll alk1eland1. Hakem Oire 
sun Osmah banb&1 memurla
nndan Bay SalAhattin. 

Baz1 sebeplar yDzDnden 4 . 5 
oyuncusundan mahrum bulnnan 
J>otu muhtellti aahada ~u ee
ldlde yer ald1 : 

Kalecl : Ail osman - Bekler: 
Ra11m, lamai! - Haflar : Fuat, 
As1m,Ahmet. Forlar: Mehmet, 
Nurl, 1;1abap, Abdurrrhman, Os
man. 

Muhtelltln çarçabuk kesllen 
bir alonm1 1e:vr~dlyoruz fakat 
oyun hemen Giresun muhtell
Hoio haklmlyetlne geçlyor. Top 
mütemadlyen doj!u muhtelitl 
kaleslnde dolae1yor. llk maç 
heyecan1 saba yabanc1hj!1 ço
cuklaran kendl oyunlanom yOz. 
de ellisinl go~termelerlne man! 
oluyor. 15 ~cl daklkada Dojtu 
ll!Ol lçl Alidurrahmamn topla 
beraber iki bek arasmdan mil· 
kemr1el blr s1yr1he1m seyredi 
yoruz Yez1k bu llk firsat avuta 
kaç1yOl'. 

21 loci dakli.- da Oiresuo 
muhtellti se~dao Ji•Plllt• blr •· 

km esnas1nda gonnn Uk say1s1-
nl kaydedlyor. Glresun 1, Dogu 
muhtellti o. 

1;11dd•tll alk1elar arasmda 
oyun tekrar ba~hyor. 29 uncu 
dakikada Dogu mubteliti bir 
firikik kazamyor. lsmeilin ye
rinde blr pasm1 Abdllrrabmen 
gole çeviriyor. Dogu muhteliti 
1, OlrestJn muhtPliti 1. 

Oyun yine bo~led1. Bir s1ç
remn neticesi ayag101 agutan 
Dogu muhtelitl orta bafi As1m 
oyunu terk edlyor. 10 ki~i kalor 
Doj!u muhteliti çok s1k1~1yor. 

Devre bu ~ekilde berabere bl
tiyor. lklncl devreye Doj!u mub· 
telltl tarnamile ba~ka bir ~ekil 
de ç1k1yor : 

Ali Osman, Raslm, lsmall, 
Hakk1, Abdürrahman, Ahmet, 
Fuat, Mehmet, Nuri, $nbap, Os
man. 

Bu degieiklik Doj!u muhte
lltl lçln faydah oldu. Tak1m bi
rioci devreye nazaran (iyi oy
namaj!a baeladr. or•ada AbdOr
rahman Giresun akmlarm1 bD
yQk bir muvaffakiyetle kesiyor 
ve yerinde pa~larla muhacimle
rlni harekete r getlrlyor. Arhk 
oyun tamamlle Dogu muhteli
tlnln haklmiyetlne glrmletir. 
Devreuln ort.Jar1na dogru Meh
met Dogu tak1mmm lklncl go
lünO G:lresun aj!Jar1na gônde
rlyor. 

DOj!u muhtelltl 2, Olresun 
mubtellti 1 . Ard1 durm1yan 
hftcumlanmizla oyun tekrar 
bafhyor. Az 1onra eol aç1k Os
man gllzel blr ~utla Dogunun 
gollerinl üçe ç1kar1yor. Maç bu 
•ekilde 3-1 Dogu mubtelltinln 
lehine bltiyor. Fakat bakem 
yanl~ eaat tutarak. oyunu 9 
daklka tazla oyoa!Jyor. Bu· mDd
det zarfmda Olreaun talom1 blr 
go! da ha etarak Tl zlyet 3-2 
oluyor. 

Giresuo tak1mm1n gDzel 
oyununa mukabil (yalmz birf11. 
cl denede) Dogu muhtelitl 
beklenlldij!I kadar muvatfak 
olamad1, AbdOrrahman, 1small 
güzel oynadliar. 

.Ak~ama Oiresun beledlyesi 
tarafmdan sporcular ,erefine 
bir ziyafet verllmi~ ve zlyafelte 
hararetll ve çok samiml nutuk
lar sOylenmletlr. 

Dogu mubtelltl yann Trab
zoodan gelecek olan Ankara 
upurile Orduya hareket ede
cekUr. 

H. A. 

üslerine yaprlan lrücumlar nebi taygarelere kar1s1 hi- m11t1r. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Erzurumla Eleekirtin ovasi : yemegl yedik. Bu seler fhtlyal
Koyun kuzu yetietlren yaylas1 hy1z, ber ~eylmiz 9er. Olderken 

o Iller 0 Iller zavailJ Iller: iandarmalardan ald1~1m1z ek-
0 y~tlm yerler . . meklerio yerine ekme)c vere

or Çoruh nebri kan fiekmp rek borcumuzu ôded1k. Kop 
akiyor çiçekleri kopardak, tut&m eltik 

Büyük 
manevra 
ba~lad1 .. 
Atatürk 
birlikleri 
tetkik etti. 

Ankara 77 ( A. A. ) -
( manevragr tokibe me

mur lrususî mulrabirlerimiz· 
den ) bü.11ük Trakga mane'V· 
ra/arr 17 Agustos sabahrn
dan itibaren bugü11 Çerkes 
koyünden lrareket eden bir 
krrm1z1 tümtnle bir mavi 
tümenin manrka kiiyünün 
cenub srrtlarrnda kar11la1-
masiyle bo#ad1. Mulrarebe 
evvelâ ma'flinin taarruzu 
sonrada k1rn11zrnm mukabil 
taarruzu ha/inde cereyan 
et mi~tir. Atatürk re/akot
la rrnda Bo~vekil lsmet !no
nü Dalriliye Vekili Sükrü 
Kaya ve maigetleri erkâm 
oltlugu !raide geldiler flll 

maneara sahasrnr gezerelt. 
harekâta i~tirâk eden birlik· 
lerin aaziyetlerini tiizden 
1e,irdiler maneflr• JetJam 
edigor. 

Ankara 17 ( A. A. 
Büyük maneflralarda aiur 
bulunmak üzre davetli bulu
na11 Romen 'fJe Yugoslaflga 
askeri laegetleri ha :Sabah 
lstanbula gelmi1lerdir. Ve 
merasimle kar11lanm11lard1r. 
Manevralara davetli balu· 
nan askeri lregetlerin geli1i 
tamam olmu§iur . 

Ankar~ 18 ( A. A .) - lik 

Çin-Japon ingiltere 

Verde ve havada Sarkta seyirci 
kalm1yacak ! 

büyük Ve ÇOk Ankara 16 ( A. A. ) 

Yetimlerin yOrej!ial yakiyor. Üstadrn birez krizi varm1e, 
Oh ! bu serler eimdilik gui rakat atlAtm1e. Arhk ona karada 

gülistan de~ildir gerçi . . F&kat ôlüm yok ! · 
yetimlikten çoktan kurtuldular. Sea! 2 de hareket ediyoruz. 
bu h1çk1ran satrrlari unul· Kopun ôbUr yamucmdan k1vnla 
turacak gllnler fie gelecektlr k1vr1la süzllleceltlz. FakAt ne 
elbet ! Evel 1: ••lurdu, eu bnvadan, ~u sudan . 

kanll muharebe- Nankindeki japon se/aret 
memurlari ve gazeteciler 

Ier oluyor 1 ayrilm1$lardir. Evvelki gün 
Sanglragda Frans1z imtiyaz 

Ankara 17 ( A. A. ) mmt1kas1nda bombard1man 
Uzak ~ark hadiselerine dair esnasmda olenlerin sag1s1 
mulrtelif menbalardan alz- 687 gi bulmu~lur. Rogter 
nan haberlere nazaran dün ajans1 Çin Japon mesele
Sun ghagda ~iddetli mu/rare- sinde lngilizlerin tom bir 

Dogacakllr saoa vadettlj!i olduj!u glbi ve daim! kalmsk 
gOnler hakkm, eartile. Trabzona biraz sllrUk· 

Belki yarm, belki yarmdan leyip gOlllrebilseydik ! . 
da yakm ! Sendea, sanki, kapar1hvor 

i;>u solumuzda ak1p giden glhi aynhyoruz; Allaha Hmar
ve baktrkçn içimize serinlik ve- lad1k Kop ! ... 
ren sular BAsra kOrfezlne kadnr H. Tuncay 

beler olmu~tur. Çin kuvvet- bitara/ l1k vaziyeti alacag1- 1 k 
l11ri Hopei ve Yangstpao mn muhakkak olmad1j1111 ve ra için 
mrnta kalannda ilerlem1kte- Çindeki lngiliz men/ aatlarr- 1 1 
dir. }a ponlarda Nankin cep- mn muha/azas1 için icab1 ~ay1a Or . 
lresinde taarruza geçmi1ler- ha/inde tedhirler •lmaga Ankara 17 ( A. A. ) 
dir. Çinliler #ddetli muka- hazrr bulundujunu bildir- Rogter ajans1 Irak /cabine· 

V emet go-siermektedirler. mektedir. sin in isti/ a ettijini ve Irak 
Sangha y Limanmdaki }a- Filistinde ordusununda ciddi karga~a-

pon donanmasr amiral ge· tevkifler J1klar ç1kt1j1 lrakkrnda Ku-
misi torpillenmek tehlikesi Ankara 16 ( A. A. ) dustan kuvvetli ~ay1alar 
geçirmi#ir. Çin milletinin Filistinde lruzursuzluk geni- dola~trgrn1 bildirmektedir. 
fara1al Cankagiseke dojlT 

munun ellinci gil donümü den artmr#1r. lngilizler ka- lspanyada 
ri11kl1klara i,tirâktan suçlu 

münasebetigle verdiji hedi. olarak Kudüs Arab komi-
yeyi te•kil eden güz avez As1"ler v1°ne 

r lesinin dort azasiyle dijer • 
taggaeesinden mürekkep fila be1 ki1i tevkif etmi#erdir. isyan etmi~ ! 
son üç gün zar/inda otuza Iran askerî 
gakin japon taygaresi dii- Ankara 17 ( A. A. ) 
1ürmü,tür. japon diget mec- Heyeti Bir madrit telgra/1 Toledo 
lisi bu ay sonunda tapla· Ankara 16 ( A. A. ) flll Ta/fiera da asî saf-
nacaktrr. Bflyük manwralarda lrazrr larmtla isyan ç1kt1jrn1 ve 

Am~rikali kadm fit ço- bulunacalc olan Iran askerî asf taygarelerin Taifleray1 

cuklârrn <;:a11glraydan çrlca- hegeti bu sabalr lstanbula 
l Y' gelmi1 fit merasimle kar~i- bombard1man ettijini llildir· 

ri masrna ba,lanm11trr. }a- lanmrJlir. melctedir. 
pan taggareleri Nankini 1----------~~---------~-~--
bombardzman etmej11 teieb- Estikçe 
büs etmi1lersede Çin tayga
releri tarafrndan püskürtiil
mü,lerdir. N•nkindeki Ja
pon elçiliji memurlan ~e
hirden ayrrlmr1l11rd1r. 

Muhtelitimiz 
Orduda bara

bere kald1 

Vaz gelince ... 
K11 geçer, bahar gellr, bahar geçer yaz olur ; 
Sicaktan 1ehr lçlnde terslz durulmaz oiur •• 

Gllnül lster blr agaç altmda serlaleroek, 
Ve !Akln gfirültOden Park oturulmaz olur 1 

• Yollar subnPa , derlz, aldiran olmaz buna, 
Ber tOrlü rlcam1za yap1lan $8Y naz olur 1 

Arozozlor, gôlgede istlrahat ederker, 
0 tertemlz tozlar1 yutmak: blze baz olur 1 1 

Btr kabve)"e geJfnce Oç - bee- aazddD anlsm11z, 

Tiyatro 
Halide- Sabriyo Tiyotro Bir· 

le4ijti dram, komedi bir tak1m yeni 
piyesler temsilinde devam eàip 
gidiyor . Sevinerek aoyliyoruz ki 
alâka da topliyorlar ; Sevinerek 
diyoru:z, çünk:U, bu 11cak mevaim. 
de halkin bir araya toplanman 
biraz fÜççedir de ondtn .. 

Bunu , hallr.1n tiyabo iltejtin" 
ve buCiatejti lr.ar1rlayan toplulu · 
fun - evelce de bildirditimiz: 
ribi - hu•uailijtine b1tlamahy1z. 

Her yititin lr:endine fÔre bir 
yojturt yiyi1i oldujtunu hep biliriL 
Kar§imizd.lr.i tiyatro birlijti de 
kendi !email kudret ve kabi~ 
tinin varhjt1n1 muhitin imkân ...... 
dtltlan içinde meydaaa koymat• 
Ç•h1maktad1r. 

Birlijtin evvellr.i alt41U11ki ~ 
1ilinde bulundulc, Unutulan Adam 
piyesinin oynaDl$1DI gOrdük. E,aer, 
toplulutun illr: ak1am fôrdüjtümÜ~ 
lr.abiliyetinin •~at1s1nda bir bafl" 
ile gooterildi. Her halde, bu eser 
birinci kadar buit olmadijt'ndao 
veya onun lr:adar hazmedilmedi
jti•den olacak. 

fmd1k mshsulU bugün Trabzon- Ordo - tï ( KaWeye refakat 
dan vapurlara œerae1mle yak- cden husu~i muhabirimizden ) Oofu 

lenmf~tjr. llk parti Jsve~:, Çe- muhtelil tak.1mim1z Ordu tak1miylo I 
koslovakya. lsviçreye ihraç 

1 
2 - 2 berabcre kold• H. A. 

Hu topluJuk, o onda çok me~hur bfr 0 ~8Z .. olur r 
Ey !?11zrg1t1 r Yetmo:r mf? Anhyana sinAk StfZ 
AalaD11Y8i~.Jat8 da dnvuJ - zuroa az nl ur t • _ 

Kûzigc'ir 

Prolô1or rolündeki bay -
ae yax1k ki ad1n1 bilmiyoru• -
•on gayretini barc1yaralr: rolünüa 
içine rirmete çal11h, fair.al iyi 
bir profôsôr ol•mad1 ve lisan1n. 
bütün güzellijtini beürtemedi. De
korlar eksilr:, aon perdedeki lr.ahve
b.ne sahnesi oônük idi. Ôteki 
eksiklikleri yerin darlifrndan y•z•• 
miy,:caf1z.. TemsiJin hiç nokaaD•tz 
olmae11n1 isteinek h•kk1m1z dPtiJ 
belki, FaJcat J'Ürdüt-ümùzd~n daha 
iyi olma•trll i&tE"niek hakJcu111zd1r~ 
Bay M. Ali ve Bay•o H•l1de opey 

güJdürdüJc-.-. fùv•n s.br yedon 
netteli §•rk1/ar, b1Jha••• h•llc. tOr· 
ktilc r r·c'!I ~der1z.. T J~ 

edilmi~tir. 1 



• 

Sag;a 2 

Zayi §ehadetname 
935 · 936 de Trabzon Lisesi 

orta k1sm10dan alm1;i oldu~um 
tiehadetnamemi zayi ettim. Yeni
slni alaca~1mdan eskisinln hük· 
mQ olmad1g1m Han eylerim. 

314 l1mall Sevent 

Zayi ~ehadetname 
?30 senesinde Vakf1k:ebir 

Ru~h1e mektebinden almw ol
d~aum ~ehadetnamemi zayi et
~~· Yenlsini alac1l1;1mdan efiki
llIDln hUkmtt olmad1~101 ilân 
oeylc rim. 

Vakfikebirin tlyash koyUnden 
Dosun o~u11armdan 

Tevfik: o~lu 
R~tl1 

Patatis eksiltrnesi 
BAYBURT ASKERÎ SATIN ALMA KOMiS-· 
YONUNDAN: 

1 - (16000) on alti bin kilo patatis açik eksiltmege 
lconmu~tur. Tahmin bedt:li (640) alti güz kirk liradzr. 

2 - Sartname Bayburt satin alma komisyonunda go· 
rülebilir. 

3 - Eksiltmege 20 Ajustas 937 Cuma günü saat 10 
da Bagburt askerî satzn alma komisyonunda gapzlacaktcr. 

4 - !lk teminat (48) k1rlc sekiz liradrr. 
5 - istekliler belli gün ve saatte Bagburt mevki Ko

mutanligz binasznda satzn alma komisyonuntt. muracaatlan 
4-4 

Kapah zarfla 
un eksiltrnesi 

Erzurum askerî sabn alma komisyonlugundan : 
1 - Karakose ve Kagazman için 200000 ikigüzbin 

/ YEN!'rOL] 

Kapah zarfla un eksiltmesi 
Erzincan sabn alma komisyonlugundan : 

7 - (808000) sekizyüz sekiz bin kilo un kapal1 zarfla 
eksiltmege konmu$fur. 

2 - Tahmin edilen bedel (177900) güz on yedi bin 
dokuz yüz liradzr. 

3 - llk teminat (7708) gedi bin yüz sekiz lirad1r. 
4 - Eksiltme 10-9-937 Cuma günü saat 16 da Erzin

canda tümen karargâhzndaki satzn alma komisgonunda 
yapzlacaktzr. 

5 - Sartnamesini gormek istiyenler bir adedini (586) 
be$ yüz seksen alti kuru$ mukabilinde komisgondan ala
bilirler. 

6 - lstekliler ihale günü Tecim ve Endüstrü odasznda 
kagztlz bulunduklarzna dair vesika ibraz edeceklerdir. 

7 - Artzrma eksiltme ihale kanunun 32,33.34 ci. mad
delerindeki esasda uygun olar.;k isteklilerin verecekleri 
teklif mektuplan 10 9 937 Cuma günü saat 15 e kadar 
komisyon ba~kanlzgzna verilmi$ veya posta ile gonde· 
rilmi$ olacakt1r. 71 · 18 25 - 1 

/gdzr ve Surbahan için 300000 üçyüzbin kilo askerî ev- kap Il zarfla OdUn ek. iltmeSÎ 
sa/a fabrika unu kapalz zarfla eksiltmege konmu$fur. 1 

2 - Karakoseye ait unun tahmin bedeli 28000 yirmi Bayburt askerî sabn alma komisyonundan : 
seJiz bin lira ilk teminati 2100 iki bin güz lira ihalesi ! ·- 350000 üçyüz el/i bin kilo odun kapalz zarfla 
25-8-937 Çar$anba günü saat 7o dedir. ,.ksiltmeye konmu$lur. Tahmin bedeli 5250 be~bin ikiyüz 

3 _ Kagazman ununun tahmin bedeli 30000 otuz bin elli liradir. 
lira. ilk teminati 2250 ikcbin ikigüz elli lira ihalesi 

2 - Sartnamesi B..,yburt askerî satzn alma komisyo· 
25·8-937 Çar$anba günü saat 11 dedir. 

nunda gorülebilir. 
4 - /gdzr ununun tahmin bedeli 57000 ellibir bin lita 3 _ Eksiltme 26 8-937 Per$embe g ïnü saat 14 de 

ilk teminatz 3800 üçbin sekizgùz lira ihalesi 25 8-!i37 
Bayburt mevki Komutanlzgz odasznda satzn alma komis· 

Çar$anba günü saat 15 dedir. 
gonunda yapzlacaktzr. 

5 - Surbahan ununun tohminbedeli 57000 ellibirbin 
4 - jLk teminotr 393 üç yüz doksan üç lira 75 yetmi~ 

lira ilk teminatz 3800 üçbin seldz yüz lira ihalesi 25 8-937 
be$ kuru$fur. 

Çar~anba günü saaf 16 dadzr. 5 - Îstekliler verecekleri mekiuplarzm 26-8-937 günü 
6 - ihaleleri Karakosede askerî satzn alma komisyo

saat 13 e k.adar komisyon ba~kanlzgrna verilmi$ veya posta 

1 Q Aiustos 937 

Parmakhk insaat eksiltmesi 
' 

DEFTERDARLIKTAN: 
Hükûmet konag1 onüne yapbnlacak 622 lira 

37 kuru~ bedeli ke§ifli boru parmakhk in~aah 
12-8-937 tarihinden itibaren onbe~ gün müddet
le aç1k eksiltmeye ç1kanlm1§br. 

Eksiltme 26-8-937 tarihine rastlayan per~enbe 
günü saat 14 de Defterdarhkta toplanacak ko
misyonda yap1lacakbr. Bu i§e ait evraki kesfiye 
emlâki milliye müdürlügünde gôrülebilir. Ïstek
lilerin Ticaret odas1 vesikas1 ve bedeli ke~fin 
yüzde yedi buçugu nisbetindeki muvakkat terni 
natile yevmi mezkûrde komisyona muracaatlan. 

'L - 4 

TRABZON ERKEK ORTA OKUL 
DiREKTÔRLÜGÜNDEN: 

1 - 20 Agustos 1937 de okulumuza talebe 
namzedi kaydma ba~lanacak ve 21 Eylülde son 
verilecektir. 

2 - 1 Eylül 1937 de üçüncü s1n1fta ortaokulu 
bitirme smavlannda engel ve bütünlemeye ka
lanlann s1navlanua ba§lanacak ve 8 Eylül 1937 
de son verilecektir. 

3 - 7 Eylül 1937 de birinci ve ikinci s1mflann 
engel ve bütünleme s1navlan ba§hyacak ve 17 
Eylül 1937 de bitecektir. 

nunda yapilacaktzr. -----------1 ile gonderilmi~ olacalctzr. 71- 14 - 18- 21 
7 - Sartnameleri girmi kuru$ mukubilinde Karakose •------------------------

4 - Derslere 1 Birinci T e§rin 1937 Cuma günü 
ba§lanacakbr. 

2-3 
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Fesholunan 
Liman ~irketinde 
alacag1 olanlara 
TRABZON L!MAN Sir· 

KETi TA.5FiYE MEMUR
LUCUNDEI\: 
14. Agustos. 937 tarihinde 
içtirna eden hissedarlar 
Heyeti umumiyesi Sirketin 
fesh ve tusfitJl'Si'' ~ ve 3023 

No. lu Kanun mucibince te~kiJ 
olunac•k ldarenin te~kilzne 
kadar ,Sirket muamelâtznm 
tasFige Heyti tarafzndan 
tedvirine karar verilmi$fir. 
mün/esih $irkette alacagz 
oldugunu iddia edenlerin 
Ticaret kanununun 445. inci 
#lladdesi mucubince nihaQet 
hir sene zarfinda mezkûr 
Sirketzn merkezinde içtima 

etmelcte olan tasfiye heqetine 
maracaat etmeleri ve iddia· 
larmz is6:1t eq/emeleri lüzu· 
mu ilân olun~r. 

satin alma komisgonundan verilir. ====================~===== 

8 - Tek/if mektuplan ihale saatlerinden birer saat kapall zarfla Un eksiltmeSÏ 
evvel verilmi§ veya posta ilelu gonderilmi$ bunacaktzr. 

11 - 74 - 18. 21 Erzincan askerî sabn alma komisyonundan: 

Orta orrnan okullar1 
için rnüsabaka aç1ld1 

ORMAN DiREKTÔRLÜGÜNDEN: 

ka pait zarfla arpa eksiltmesi 
Erzincan askeri satin alma komisy onundan : 

1 ( 759000) gediyüz elli dokuz bin kilo arpa kapalz 
zarf la eksiltmeye konmu#ur. 
2 _ Tahmin edilen bedel ( 37950 )' otuz gedi bin do· 

kuzyüz elli liradir. · 
3 _ jfk teminat ( 2846) ikibin sekizgüz kzrk alti lira 

( 75) getmi$ be$ kuru$lur. 
4 - Eksi/tme 4 Eqliil 1937 Cumartesi aünü saat 17 de 

Erzincanda Tümen karargâhzndaki satzn alma komisgo
nunda yap1lacaktzr. 

5 - jstekliler ihale günü Tecim ve Endüstri odasmda 
kayrtlz bu/unduk!anna dair vesika ibraz edecekierdir. 

6 - Artzrma tksiltme ve iha/e kanununun 32. 33. 34 
madde/erindeki esasa yugun ofarak h,tek/ilerin verecek
/eri tek/if mektup/an:4 eylûl 937 günü saat 9 e kadar 
komisyijn ha§kon/igma 'CJeri/mi§ ve9a posta ile gonderif· 
m;§ hu/unacaktzr. 
7 - Sarfnamesini gormek istiy,::n/er her gün paraszz 

Erzinecn tümen karorgâhrndaki satrn a/ma komisgonundan 
a/abi/irfer. 1 - 4 

1 - 155000 yüz elli be~ bin kilo un kapalz zarf la 
eksiltmeye konmu$fur. 

2 - Tahmin edilen bedel 25575 yirmi be§ bin be$ 
yüz yetmi$ be§ liradzr. 

:J - j/k teminat 1918 bin dokuzyüz onsekiz liradzr. 
4 - Eksiltme 27-8-937 Cuma günü saat 76 de Erzin

canda tümen karargâhrndaki satzn alma komisyonunda 
gapzlacakttr. 

5 - $artnamesini gormek istiyenler bir adedini 7 30 
güz otuz kuru$ mukabilinde komisyondan alabilirler. 

6 - Ïstekliler ihale günü Tecim ve Endüstrü odasznda 
kagitlzlarma dair vesika ibraz edeceklerdir. 

7 - Artzrma eksiltme ihale kanunun 32. 33. 34 cz 
maddelerindeki esasda utJgun olarok isteklilerin verecek · 
leri tek/if mektuplarz 27 8.937 Cuma günü saat 15 e 
kadar komisyon ba$kanlzgzna verilmi~ veqa posta ile 
gonr/erilmis olacaktrr. 11 - 14 - 78 - 21 

Bulgur eksiltrnesi 
B~ YBURT ASKERÎ SATIN ALMA KOMÎS
YONUNDAN: 

1 - (15000) onbe§ bin kilo bulgur açzk eksiltmeye 
konulmustur. Tahmin bedeli ( 7 350) bin üçgüz elli liradzr. 

2 - Sartnnme Bayburt askerî satzn alma komisyo
nunda gorülebilir. 

3 - Ehiltme 21 Ain11tos 937 Curnartesi günü 10 de 
Baqlurt askerî sa!m alma lcomiçqonunda yapdacaktzr. 

4 - Ik ;emina' (JO!) iira (25) yirmi be$ kuruslur. 
5 - istektilerzn belli gün ve saafie Baghurt mevki Kc

mutanlzgz binasmda satm alma komisyonun muracaatlarz. 
4-4 

Silindir tamirat eksiltmesi 
NAFIMÜDÜRLÜGÜNDAN 

Trabzonda Degirmenderedeki Naf1a garajuida 
mevcut iki adet mazotlu 10 tonluk silindir maki
nelerinin tamirab aç1k eksiltmeye konulmu~tur. 

l~i" bedeli ke§fi 1908 liradir. 
Eksiltme 31-8-937 Sali günü saat 14 de Na

f1a Müdürlügünde te~ekkül edecek komisyonda 
yap1lacakbr. 

Muvakkat temin·>t 143 lira 10 kuru~tur. 
Bu i§e ait evrak her gün Naf1a müdürlügünde 

gôrülebilir. Eksiltmeys girmek istiyenlerin Tica
ret odasl eesikas1 ve muvakkat teminatlariyle 
birlikte Mezkûr günde komisy0na muracaatlan 

2-4 

' 


