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Direktörü. Başyazıcısı 

BEKiR SÜKÜTI 

13 üncü gıl 

j Bu çıkışta Uçüncü Umumi 
1 Müfettişimiz sayın Tahsin 
: Uzerin yüksek alaka ve 

I
! himmet/erinden aldığımız 
hızdır ki, amil olmuştur .. 

On şukadar yıldan beri tut- 1 
tuğu daima yeni, daima hamleli 
yolda hiç şa7madan ve hiv yo - j 
rulmadan ynrnyen ( Yenlyol ) 
bugtınden itibaren yine gnnde -
llk çıkmağa başlamıştır. 

Sayın okurlanmııca malum 
Olan bir hakikattir ki, "Yeniyol,, 
Yıllarca gündelik olarak, daha 

Fiatı 

100 
Para 

GONDELIK SlY AST GAZETE - TRABZON 

V~nö f'on<dlolk 
Her sene olduğu glOi, dün 

törenle yüklendi .. 
Dün, 936 senesi fındık mahsulünün 

ilk yüklenişi miinasehetile, her sene olduğa 
gibi Borsa salonu önünde tören yapılmış 
tır. Saat 16 da tô'ren haşlamış. 'Uiliiyet 
adına Mektupçu bay Faik, şehrimizdeki 
lngiliz, Fransız, Alman, ita/yan konsolos
ları, Banka direktörleri ve bütün ihracat
cı tüc.carlar hazır bulunmuşlardır. Misa
firlere siğara, Dondurma ikram edilmiş, 
Halkevi bandosu güzel parçalar çalmışiır. 

Ticaret odası üye$inden Temel lvücumi 

göksel tarafından cihan piyasalarında 
mühim bir mevki trıtan Fındık mahsulümüz 
hakkında söglene1 önemli sözlerden sonra, 
yüklenecek iki çu.,Ja/, Mektupcumuz tara
fından kurşunlanmış. sahile kadar gidile
rek motora yüklenmiş ve 11ğurlanmış. hu 
sırada karadan ve denizden fişekler 
tılmıştır. 

Dün iki çuval le; fındık Ahmet lbra
himoğlu ve Ali Paşa müesseseleri tara
fından yüklenmiştir. 

sonra günaşın ve en sonra da !-------------------------------..;.;;;;;;;::: 
haftada iki olmak üzere, fakat 
aynı kuvvet ve Jrade ile bugü
ne kadar ynrnmüş, inkilabın her 
safhasında kendine dUşen vazi -
f eleri çok titiz bir hasSftsiyet 
ve kıskançlıkla başarmaya çalış
nıı 1 ve başarmıştır da.. .. 

Her ynkselmede bir yenilik 
Vardır, ve her yenilik bir ynk -
Belmedir. 

"Yeni yol,, işte bu ucu bucağı 
olmıyan yolun yolcusudır. 
Memleket aşkile, halkın, memle
ketin yükselmesi adına, Heri snr
dntnmnz fikir ve mutalAalardan, 
Yaptığımız dilekler ve haklı tenkit-
lerden zaman zaman bu şehrin 
içlnd'e, içten içe bize ı,iDcenen -
ler buğuz bağbyanlar olmadı 
değil, oldu ama inkılap yOlunun 
Yolcusu olan " Y eniyol " , &ö
znnnn OnQnde ve her düşlince
llin tıstnnde dalma memleket 
Dıenf aatına yer verdi ve başka 
blç bir mülahaza mevki alamadı 
onun yolunda ... 

17Ağustos 
Pazartesi günü 

Doğu İllerinde bir tetkik seyahati 
yapacak olan Üniversiteli kardeş
lerimiz 150 kişilik bir kafile halinde 
şehrimize geliyorlar ••• 

Bu irfan kafilesini parlak bir surette karşılamak 
i ç i n ş i m d i d e n h a z ı r 1 a n a l ı m. 

O gün, ve misa/irlerimizin şehrimizde bulunacakları 'JIÜn 
/er, dük/canlar, mağazalar, ve cadde üstündeki bütün nJler 
bayraklarla süslenecek, fakat bütün bu asılan bayraklar 
kanunun tarif ettiği şekilde olacak, bilhassa bu nokta üze 
rind.e çok titiz ve hassas hareket edilecektir. 

Yurddaşlarımıza, her hanği bir yanlışlığa meydan kal· 
mamak üzere şimdiden azami dikkat 'Ve alaka ile hazırlan· 
malarını ve hazırlıklı bulunmalarını tavsiye ederiz. 

.. Y eniyoı " un hizmetler~ on 
ısukadar yıldan beri onu takdir 
eden bDyUklerinılzce ve sayın 

okurlarllllızca nıalOındur. C.:Ok 
iyi görUl~n ve bilinen bu haki
kat bizcede malum olduktan son-
ra, bazı ynrnınek isteıniyenleiin Saylavımız 

1 Radyo haberleri 
ve arnmızda kafa rar~ı, umumi Hamdi Nebioğlu 
'Ve şahsi bakımlardan menıaat ıd· Du·· nyada 
farkları olan bazılarının mem- ge ı .. 
ııun olmayışı veya dd<iiğimil gibi Deaerli Saylavımız Handi Ne- Olup biten 
içten içe bize güceniş ve buguz bioğlu yavrusu bayan Sevimle 
tutuşu yer almaz kafamızda... dünkü Anakra Vapuruyle lstan- işlere dair 

1 

Her çıün 

Erzurum un 
Temizliği ... 

.Erzurumda temizlik yap -
mak, meydanları, caddeleri, 
sokakJan temiı tutmak, na -
kıl vasıtalarının bugnnkn 
giriş çıkı, şekil ve şartlan 
içinde kolay temin ediJir bir 
iş değildir : At ve öküz ara -
balan ve bQtQn hayvanlar, 
meydanlardan, caddelerden, 
sok.aklardan, günQn her saa -
tinde iltedUdeıi gibi girer , 
~ım, dl:edikleri hibl hare • 
ket ederler f Erzurum şehri
ııin oldukça temiz tutulabilnıe· 
si içla nakil vuıtalarının ve hay 
. aııJ;ar..q tük' ~ muayyeg 
~~ girmeleri Jazmımr; Hiçolma1,811 kalabalık 
caddelerin çok yerleri pislik
ten ve perişanlıktan kurtul -
muş olu·r. Halkın sıhhati na -
mına Erzurum Belediyesi de 
bu tedbiri almaktan çekin -
mez sanırız. 

Kızılay 

r )("' 

' 

' 
Yıllığı 

750 
7 2 Ağustos 936 

Çarşamba 

l __ D_o_g_v u_H_a_b_e_rl_e_ri _ _.J 
Doğu illerinde kalkmma 
Karakösede son sistem büyük bir 

un fabrikası açıhyor ... 
Karaköse f hususi / Karakösede en son sistem büyük 

un f abrikasımn imşaal bir aya kadar bitecek 'lJe f ahtika 
hemen iş/emeğe haşlıyacaktır. Bu fabrikanın yapılması ikti 
sadi önemden b:iyük bir varlıktır. Mlstahsillere geniş tica
ret kapısı açılmaktadır. 

Üçüncü Umumi Müfettişlik 
mıntakasında 50 ~.ektep açıhyor 
Erzurum - f hususi J buyıl Uçüncü Umumi Müfettiş

lık mıntakasında elli kadar ilk mektebin yeniden yapıl· 
ması ve açılması kararlaştırılmıştır, Her vilciyet istihza• 
ratla meşğul olmaktadır. 

Gümüşane ·madenleri işletiliyor 
Gümiisane J hususi J eski Gümüşanedeki Kırk.havli Sim

li kurşun madeni maden enstitüsü tarafından işletilmeğe 
başlamıştır. Bunun için mühendis, ve muktazi alcit ve ede
'llat yerine getirilmiştir, 

Karakösede elektirik tesisatı .• 
Karaköse - f hususi/ Karakösede Cumhuriyet 

mına mu$adif 29 Teşrinievvelde Elektirik tesisatı 
şehrin tenviri temin edilecektir. 

hayra· 
biterek 

Erzurum şehrinin haritası 
Erzurum - / hususi J Erzurum şehrinin haritasını yap• 

mıya başlagan gurup arazi üzerindeki ameliyesini bitir· 
miştir, Bundan sonra harita yapılmağa başlanacaktır. 

Kars şehir harı ası 
Kars - / lıusust J Karsta ıelıir haritası işile mqjul 

olan gurup arazi i#ni sona erdirmiş, haritaları tanzime 
başlamıştır. 

Belediyenin 
dikkkaline: 

Soğuksuya çtkan halk 
otomobillerin yol ve 
fiat gargaşalığı karşı

sında yok yere 
israr ediliyor! 

Sıcaklar 
ve yağmur 

Sıcaklar şiddetini mulıa. 
faza edip gitmektedir. ku· 
raktan mısır mahsulü çok 
bunalmıştır. Dün ön/eden 
sonra faydalı yağmur yağ
mağa başlamış, rençberleri 
sevindirmiştir. 

Yomra, Arsen 
şubeleri törenle 

açıldı .. 
"Yeniyolu,, çıkaran, bu ya. buldan şehrimize ırelmiş, havanın 1 İspanya: Yakında Madritia ih- Kızılayın genç ve yorulmak Bir aydan beri Soğuksu- Göze çarpan 1 

Zlnın sahibi istiklal savaşının iyi olmamasına rağmen dostları ve tilalcUerin eline geçeceği kuvvetle 1 bilmez Başkanı Avukat Cemal Ka- ya otomobille gidip gelme r------....;.._;;,_ __ -! 
başından beridir ki, kalemini kalab~ık ~rşılayıcılardan mürek- j tahmin olunmaktadır. Barselonadan rahan, evvelki gün ilk iki eserini 150,000 lira 
Yalnız memlekelin yükselmesi kep hır kafıle tarafından Vapurda dönen komünistlerle asilerin yap- verdi, y omra ve Arsen merkez· düzeni bozulmuş. sıhhat mı 
Uğrunda yllrUttU. Yapılacak da- ve iskelede karşılanmıştır. Çok 

1 tıldarı bir çarpışmada ihtilalciler 5 !erinde birer şube açmağa muvaf- koruma yolunda Soğuksu sarfettikten sonra ..• 
ha çok i~lerimiz var, bu şetılrde ~ sev~itimiz. sayın Saylavımıza hoş- ! top, yirmi kamyon zaptetmişler ve fak oldu. Davetliler, ft1hir ban· ya çıkan halk, çıkdığına Bilmem kaç yılda temamlan.Jı, 
le bu vllilyette yapıllnası ço.k.- 1reldın derız. ı komünistler 300 den fazla ölü bi- dosuyle 10. 8. 936 Pazartesi sa- da çıkacağına da çoktan yüz elli bin lira sarfederek bir 
tan gerekmiş olan, rakat gör· V ecihinin rakarak kaçmışlardır. Sah.ık lsp~·-~ -baha Kızılay önünde hazırlanan hükümet konağına sahip olduk, 
dutumuz ve bUwaımız gibi, da- ya dahiliye nazırı ,,Mauru" Mad- otomobillerle Yomraya gitmişler, peşiman olmuştur. Binanın, yapılış ve dinleniı ydla-
ba başlanoıamıi bulunan işleri rekoru kırıldı ritde komünistler tarafından öldü- oradan kamunbay, takım komuta- Bir ay evveline gelinceye rın1a geçirmiş oldu~u istihaleler 
Köstermek bizim için önde ge- Ankara _Dün lnönü gel- rülmüştür. ııı, kamun katibi de beraber olmak kadar mesela polita ve hatta bugün artık geçmişe kanşmlf, fit. 
len bir vazltedir. öunu şlnıctiye Sovyet hükılmeti J.panyadak! üzere Arsene l'idilerek istildil miştir. Binadan sonra cadde ya. 
kadar yaptık, bundan sonra da ken uçuşu kampında Rusga- komünistlere yardam olmak üzere marfl}e törene başlanmış, Cemal kasımojluna kadar yüz ku pıldı. daha sonra da bina ile cadde 
Japacaaız şllphesiz.. dan dönen muallim muavin- Londura" da bir kuyumcuya ço1c karahan tarafından Kızılayın taşı. ruşa çıkan otomobiller, du arasındaki etri sahaya binanın 

• • /erinden Tevfik bir PS 2 mıkdarda mücevherat .. tm11tır ve dığı yübek mana ve maksatlar rup dururken, yok yere bozu- merdiveni konduruldu, fakat bu 
t4 Yeniyol " ·un .tekrar gün- yelken planotu ile 7 saat 35 ticaret heyetlet"inin kazançlannıa halka izah edildikten sonra iye lan düzenden sonra politaya merdinven de hem dik, hem dfri 

clellk Oluşunda, OçüncQ umumi dakika havada kalarak ve- üçte ikisini ispanya komünistlerine kaydine başl il Dlf ve teşekkül eden düştü. Akaaklık, biç şüphe yok ki 
lltırettlşlmiz sayın .Tahsin Uze- iane olarak vermelerini emreyle- tube Bqkanlığına Halil Canotlu, 150 kuruş istemektedirler. plansızlıktan ve relişıgilzel yapa 
l'in YUksek alaka ve himmetle- cihinin ıeçen hafta tesis et- mittir, bu suretle şimdiye kadar veznedarlığa Halil yılmaz, kitipli- Halkı yok yere niçin izrar ve yol yapılışındandır • Ozaman 
l'lııd~n aldıallllu hızdır ki, amil mi.ş olduğu saat 5-45 da 300 milyon frank rönderilmittir. t• Yakup Ôzer seçilmişlerdir. Bun- ediyoruz. bir türlü bu işe ak- işaret ettitimiz bu noktaya buf{ln 
Olnıuş, onun kıymeUl aıörllş ve kikalı rekoru kırmıştır. Matin iazetui daha bir milyar dan sonra, mezkQr şube için bura- lımız ermedi. dönmek fikrinde detiliz, yalnız bu 
iösterişlerinden aidı21 hamle fr~~ rönderi~ecetLni haber veriyor. da yaptırılarak rötilrülmilş olan Kı- B l d" . 1. h münasebetle söylemek isteriz ki, 
Ve Yayma hwyla " 'k' eniyo1 ,, F d k zilay bayraa-ı Cemal karahan ta- 1 e e ıyemı~ n~men a- o rün burlln yapılan yapı ve yol 
işte &ündelik arkadaşları arasına in 1 rahndan yeni reise tevdi edilmiş rekete zelmelı, fıatları .fes- işlerimiz de hatalarla ve· aksaklık-
kanŞnııştır. " Yenlyol ,, aynı 1 

• Üç Bela : Bando ile çarıı dolaşılmış, halkın bit etmeli halk soyulmak- la.-Ja doludur, Çünkü ondan evvel 
~anda Doiu İllerinde yayı • pıyasası sevinç nazarlariyle okşanan bu 1 tan kurtulmalıdır. de ondan sonra da plansızdır bu 
-ıı, Do~u Uleriınızi her aıciln Dün yüklenen fındık içleri sabah Frenıi, Fulıu~, 'çkı" j şefkat bayrağı direfine çekilmiştir, ------------• tehir.· · 
"

1 -b d Al t f elan r lı kilerek IÖ ·ene son verilmiştir. Her Bı' b uv irine tanıtan, Doau hierwin Boraasın a i pqa ara ın ı ; Bundan ıonra Yomra merkezi. ze. u yazıyı ya:ı:dı ran saik, b"•n- ı - · 46 5 iki törende muhtelif fotoaraflar d L d h 

"

""""1 kalluama ııamlelerini P. P. Danie sen ınuessosesıne 1 ne dönülmüş, orada da halkın rü- ... a:ıa zıyn e ükılmet k 
A t sl. Bayan Türkan Tilrkmen. alnımıc • bu aQzel ve haydı gü- - ·· d k onatmın · 

il 1 a n ve d u y u r a n kuruştan satılmıştır. a-ustos e ı- lrl ,, zel karşıJayaşıle ve istiklal marşı. '• .. "' onun e i boş sahadır yııı--~-r bu 
bir bul f d-'- 22 allar 0• unun Salahiyettar kalemile 1 , __ d d nün hatıraları tesbit edilmiştir. h k UAJ"Ql 

""" lllenıleket Ocizeleıil olarak ~mi tum ~~~-.v• yaş~- KOylUlerimlzln sağlığı için e törene başlanmış, aza -Y ın an 1 K 1 b k b sa aya tc bir aRaç. dikilemedi, 
ırvllllıda yQrQyecek, halkın 15 kuruşa_kadar.satılmıştır • hazırlanan bu kıymetll yazılar soııra reislife lbrahlm Şen, ızı ay aş anı, u merasimde ı~nki çetin ve paralı bir işmiş ri· 
llıenııeketin .üıtiyaçlanııı &OrUp Havaların müsait ritmeainden Sailık sQUlnlanmızda çıka • 1 vızaedarlaj'a Erıia, kitiplifı or- bulunarak vazife görmüş olan da- hı 1 halbuki ne rüzel ataçlandınla-
~rnıeyt Onde &elen bir va· harmanlar kuruyup kalkmakta, caktır. m&Vlf Nçilmlf vı Anende oldufU I vetlilerı tetekkilrlerinin razete- cak ve çiçeklendirilecek bir yordl 

e b-Juır. bu yüzden piyuayı aıal relaıek- 1 gibi burıdı dı yeni ıubenin bay. l miz vasıtisile ibla~ıru riça etmek-

.üekir SllkQU Kulıü(ıuotııı tedir, ılri•••••••••• .. , ratı ıı.zarlumlf o1.I diretiae ÇO• ttdir • 
orası .• ,, 

K.O, 



Sayfa 2 

Beşinci ders 

SİY ASAL PARTİLER 

Devlet zçm korunması, 
Saraym yahut otağm mulıa
f azası ve zorla asker top
lamak için elde tutulan bir 
Takım gözleri ·ve kar nları 
Doldurmuş. eli kamçılı kuv
vetlere dayanırdı. yurdda
şma ve yurddaş lıaklannm 
Korunması bile devlet işi 
Sayılmazdı. 

Maliye telakkisi ve para 
Siyasası ise, idare ve asker 
Masrafım karşılamak, sara
yı beslemek iizere baştaki
nin münasip göreceği lıalk 
Tabakalarmdan, verim ııe 
Tahammül kabiliyeti lıiç 
Hesaba katılmadan vergi 
Toplamaktan ibaretti. çok 
Defa yurddaşlarm malları 
Zabt ve müsadere olunurdu. 
Toplanan paraları harca
mak için hiç bir usul yoktu, 
Paralar sarayın arzusuna 
göre sarf olunurdu. 

Feodal rejimin ruhunu 
Taşıyan dinasti (Hanedan) 
De1detlerinin lıacımlarımn 
Büyümesine rağmen, çalış
maları diş siyasa, iç ve diş 
Korunma ile maliye işleri
nin ötesine geçmedi, yalmz 
Vazifeler bir az daha şu
mullendirildi, işler bir az 
Nizamlaşfzrıldı, hürriyet in
kılcibınm devlet şekline te 
sirine kadar bu lıal böylece 
Devam etti. 

Siyasal partilrin doğuşu 
Devletin vazifeleri, hrir 

riget ihtilalinden sonraki 
Devirlerde genişlcmigc yuz 
Tuttu: Okuma, baymdırhk, 
Sağlık, sosyal yardım gibi 
Vazifeler yavaş yavaş dev 
let işleri arasına alındı. dev 
let işi gitgide pek çok tec 
rube ve emek ister oldu. 
Devlet idaresinde biri biri. 
nden ayrı, turlu lfikirler 
Taşıyan insanlar arasında 
Bir göruşlti olanların bir 
Araya gelmesinden siyasal 
Partiler doğuyor. Daha son
ra siyasal partilerin proğ. 
ranıları, devlet vazifeleri 
Arasma giren bir çok iş
leri nizamlaştırmak, onlara 
Hareket noktaları bulmak 
Bakımından genişletiliyor. 
Bu hülasadan sonra parti. 
!erin tarifine, program ve 
Çalışmaları üzerindeki tela
kkilerine geçeceğim. 

Siyasal partinin tarifi 
Siyasal parti, bir devlet 

içinde bütün ulusal işlerin 
Ana çizgileri ve yızr :itme 
Şekilleri üzerinde, biribir 
/erine inananların ve daya. 
nan/arın, bir ve beraber 
Duşuıuluklerinı' tatbik için 
tııücude getirdikleri birliktir. 

Bir siyasal partiye ğİr· 
mek, o partinin ana fikir· 
ferine inanışta •ue bunları 
Tatbık· ediş yoluda bera 
berlik için namus sözu ve
rmektir. Bir partinin içinde 
1:,ef erruata ait çalışmalar 
Uzcrinde bir takım düşü
nıiş başkalık/an ve çatış 
malar da olsa, bu sebeb 
Bir ayrılık dogurmakta~ 
Uzak kalmalıdır. Sivasal 
Partilere baş bağlıyanların 
Karşılıklı f erağetleri ve uz. 
Jaıma dugğuları, bütün bu 

RECEP PEKER 

Küçük anlaşmazlık/an or
tadan kaldırmalıdır. Günün 

Çeşidli meseleleri üzerinde, 
İleriye sirayet ettirilen ay
rılıklar doğar ve devam 
ederse, par! inin amacına 

Kısa yoldan varmasma im
kan kalmaz. 

Siyasal parti progrrnıları 
insanlar, inanma neticesi 

nde siyasal parti halinde 
Birleşince, aralarında, öz 
Fikirlerin ana çizgileri üze· 
rinde bir mukavale yapmış 
Sayılırlar. Bu mukavele, 
Partinin programıdır. 

Bir siyasal parti proğramı 
Yapmak demek, bir veya 
Birkaç insamn bir gun bir 
Masa başında oturup devlet 
İşlerinin gidişinde hangi yo
lun miinasib olacağına dair 

Bir şey kaleme almaları, bir 
Eser vücuda getirmeleri, 
Bir kitab yazmaları demek. 
Değildir. Böyle bir eserin 
Hiç bir değeri yoktur. Bu 

Nevi proğramlor bir çok 
Yerlerde görülmüştür./akat 
Böyle proğramlarla yapılan 

Partiler, daha hagafa doğ
madan göçüp giderler. 

ileri bir siyasal parti 

Proğramımn, onu kuran 
İnsanların içinde bulunduk
ları muhitin bütiin siyasal, 
Sosyal ve ekonomik şart

larını göz onune alarak, 
Bu ihtiyacları karşılayacflk 
Ve ameli kıymet bakımından 
Hayata uyacak bir değeri 

Olmamalıdır. Bwmn da en 
iyi yolu, hadiseler içinde 
Birbirlerini tammış, birbir· 

!erine inanmış ve bağlanmış, 
Mamleket işlerinde pişmiş 

Ve bu yolda muşterek mes
uliyetlcr ve zorluklar altında 

Güçlüklere gögus germiş in
sanların dtişunce ve karar
larım bir araya toplamalıdır. 

Proğramlara büyıik lıacim· 

ler vermek ekseriya adet ol· 
muştur. Halbuki en açık ve 

Kısa olan proğramlar, en 
Özlü ve değerli olanlardır. 

Yurddaş, namus sözüyle 
Bağlanacağı bir siyasal par 
tiye girmezden önce, partiyi 
Kuranların yalnız şereflerine 

Va bilgi değerlerine değil, 
Onların bir cüzü bulunduk 
lan sosyal heyetinin içinden 
!Vasıl doğup yetişmiş ve söz

lerini yapma lıaline getirir
ken ne kadar diirust kalmış 
Olmalarına dikkat el melidir. 

Bu bakımdan Cumhuriyet 
Halk partisi programi, yıkı
lan osmanlı imparatoluğunun 

Enkazı içinden yeni ve yüce 
Bit varlık olaraJ.. doğan yeni 
T ıirkiye u'ıvletini n kurulması 

1-ladiselerinin yoğ.-;rduğu pre 
nsiblerle hayata çıkmıştu', 

Cunılıuriget Halk partisi 
Proğrammm kökleri geni 
Devletin doğuş 11akaları 
içinde beslenerek iş ve eser 
Halinde bir realite olduktan 

Sonra, geçmişi ve gelecegi 
Kavrıyan prensibler. olarak 
Yazılmıştır, 

• Arkaşı var ~ 

[YEN/YOL] 

• 
lspa11yada vaziyet 
Asiler aldı yürüdü! 

Ankara - İspanyadaki dahili muharebe etrafında bugiin 
alınan lıaberler iki fara/ kuvvetleri arasında d•"in miilıim 
bir çarpışma olmadığını bıldirmektedir. Asf kuvvetler reis
lerinden Cenaral Franko Tanca beynelmilel mıntakası 
kontrol komisyonuna yapt ğı bir tebliğde hıikümet tara
ftan lspangol lıarp gemilerinin 24 saat zarfmda liman
dan uzaklasflrılmalanm .istemiştir. Kacliksin diişlıiğiine 
dair oları lıaberler yalanlanmaktadır. 

Asilerle hükumetciler arasında 
Ankara - Malaga resmen bildirildiğim! göre luikiimel 

kıtaatı ( kadıks ) ci'l.ıvarında Son/ ernando kascıbasma 
işğal etmiştir. Grenada cj7ıaruıda lıareki'itta bulunmakta 
olan lıükümet kıtaatı de 30 kilometre ilerlemiş bulunmakta
dırlar. Bars/on kadıksin hukümet kıtaatı farafmdan işgal 
edildiği lıakkmdaki haber yarı resmi olarak teyit edil 

mektedir. 
Tayyareler bombardıman ediyor! 

Ankara Bars/on hükumet tayyareleri saragoza cfoaruı
daki asilerin me·vzilerini bombardıman el miştır. 1-lıikfwıet 
kılaatının bu mmtakaya karşı olan lwrekfitı gittikce inki-

şaf ebuektedir. 

Yu anistanda vaziyet 
Geniş mikyasta tevkifler 

Ankara - Yunanisfandaki 'Vaziyet etrafındaki haberlerde 
zabitanın müfrit unsurlar arasında geniş mikyasta tevkif at 
yaptığını bildirmektedir. Makidonya Trakya, Epir, Girit 
Vali 'l'e Belediye reislerinden alman teller brı muılaka
lardaki halkın sukun içinde işlerine devam etmekte ol

duklarını bildirmektedir. 

Kudüste öldürülen araplar .. 
Ankra - Kudüs dün nablisde 7.1t1kua gelen bir karşılaş

mada iskoçya askerleri tarafından 78 arap ölcliirülmtiştiir. 

Yakalanan kaçakcılar ve kaçak eşya 
Ankara - geçen hafta i(:l.nde giimrük mulıaf aza orgutıı 

beşi ölii biri yaralı 92 ka'<Okcı 9.13 kilo gümrük kağıdı 
602 kilo inhisar kaçağı 23J turk lirası 20 altın lira 1097 3 
defter sığara kağıdı 4 tüfek bir dabanca va 23 mermi ile 
53 kaçakcı lıagvam ele geçirmiştir. 

• 

Şanh çanakkalemize 
-- Uıtap --

Ey Türk vatanının altın kilidi 
Çanakkale değil can alan kale 
Seni zencirlerle saran kim idi 
T arihde çok büyük şan alan kale 

Yirmi sene evvel büyük savşta 
Anafartalarda Atatürk başda 
Olunca düşmanlar kaldı telaşda 
Kurtarmışdı seni ozaman kale 

Bugün de Atatürk çaktı gürledi 
Bu Türk geçidint!en geçilmez dedi 
Bu şanlı kapıyı çekti kitledi 
Mehmetciği dikdi pasuban kale 

Mehmetcik tüfeğe süngüyü taktı 
Göğsünde gururla etrafa baktı 
O bilir işini geldimi vaktı 
Uğru.nda her zaman verir can kale 

Seninçin kesdi Türk yüz binlerce baş 
Seninçin yapmışdı yıllarca savaş 
Düşmanın naşile doldu dağ ve taş 
Her yerin dolınuşdu kızıl kan kale 

Aslandan cesurdur şanlı ırknnız 
Biz Türküz kimseden yoktur korkumuz 
jşilret etti mi atatürkümüz 
cihana okuruz biz meydan kale 

Ey naınlı kalemiz niçin ağl9dın ? 
Unuturnıu seni şanlı evladın 
Zencirlerle artık sulhu bağladın 
Ey geçilmez geçit çok yaman kale 

J3aba Salim Ôğütçen 
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· Türkiye' deki yeni oluşun bir izahı 
Yazan : Türkçeye çeviren : 

Norbert Van Bischoff Burhan Belge 
A vuc;luryanın Anknra 
El.;ıli~i sabık müsteşar [ 4 ] 

Öne• bir tcc. übe çukuru kazılır. 
Üstte~:i ince toprnk tab:ıkası kal
dırılır. 0:1aya bir Selçuk karako· 
lunun parçaları, y:ıhut bir Ui:.r.anc; 
kilisesinin temcileri çıkar. Halla 
papazın oturduğu evin bile. Böyle 
taze yiiz yıllara nid parçalar, ka
zanlan kızdırı •• Çünkü ne de olsa 
bunların da kaydedilmesi ve daha 
en7.i~ tabakalara va• ıncaya kadar 
Üzerlerinde zaman kaydedilmesi lii
zımıhr. 

Roma tabakası da hoşa gitme1~ 
Bir caddenin hantal kanar taşın· 

dan yeni ve meçhul ne Öğrenile
bilir ki .. Keza, kurna parçasından 

yahut hnttii asker elinin ta uzak 
sını !arda yaptmlığı kaba saba mo· 
znyık <lö~cmcden Roma'nın ğünlük 

hayatına nid testi ynhut c.ım ma
kulesi eşyadan, imparntorlugun her
hnngi bir eynlelinde yapılmış olan 

hlf ı1atın gözyaşı çnnaklanndan, 
v.ızolardan ne çrkar .. 

dığı halde, örnekli dokumalar ve 
kumaşlar giymiş, kliplerin içinde 
nsilleştirilmiş arpasını muhafaza et
miştir. Demek ki bu millet de u
zun bir kültlir devresinin mir:rnı ile 
işe başlamıştır. 

Ônasya'da böyle bu höyükler
den binlercesi vardır. Bunlar on 
binleı ce sene içindeki ötüşün ve 
yeniden doğuşun hem dilsiz hem 
konuşkan anıtları ve insa~ f?aşarı
sının geçiciliği ile insan çalışması

nın ebedili~ini anlatan heyhetli ta
nıllardır. 

Ve biz bu höyüklerin üzerinden 
tıpkı bir gözcükule-ıinden gibi, ba
kışlarımız dalnsıya ve kaydolasıyn 
kadar 50 kere yüzyılları gözetler 
seyrederiz. Ve kazdığımız çukur
dan ardısıra çıknn milletler bu top· 
rakların c'nayetlerle dolu tarihini 
zamanın engin devnmında, omuzla
nnda tnşıınışlar ve öldükçe kendi
lerini ortadan kaldıranlara, sanki 
sıra ile lanet etmişlerdir. 

Milletlerin:n mukadderatı ile 
devletlerin"n kuruluş ve yıkılışları 

hakkında zerr<' kadar malümatımız 

Yunan yahut Frigya tabakasına 
gel:ndi mi, knzıııa daha dikknllı 
çnlışmağn elek daha devamlı çalkn
lanmağn başlar. Çunkü bu tabakn
larn aid ınnh1matımızda öyle eksik
ler vardır ki ehemmiyetsiz görü- olmıyan üçünc:i bin yılın sonlarına 
nen uf nk bir pnrça, vesika yerine doğru Küçükasya'da tanıdık olarak 
geçer, cjretli bir teoriyi ispat eder karşımıza Clıatti'ler, Etiler çık
yahut yeni lıükfımlere kapı açar. maktadır. Bunlar, Babil ile alışve
Ve bütün bunlar, küçükasya'nın riş yapmışlar ve bu kültürlü dev
eski siyasal tarihini aydınlatmağa lelin az sonra farkına vararak onu 

1 

yarar. 
1 

on sekizinci yüzyılın ortalarında 
ş·mdi çukur daha derinlere da- kılıç zoriyle fethetmişlerdir. Fakat 

l:ır. Fakat hiıla az çok ınıılüm tarih çok geçmeden kendi devletleri de 
ve kültfü· devirlcrındeyiz. Turova semitik " Hiksoslar " yahut bun-
ve ınikenya'dn bulunan eşyayı ha- lurın ileri sürdüğü bir millet lara
tırlatan hafriynl karşısındayız. Sik- fından ortadan kaldırılmıştır. 
lop duvarları, oturaklı kapılar, şe
killerindeki asalet yüzünden göze 
çarpan testiler ve kc:.cnman küpler. 

Şimdi inceli kabı:lı geometrik ya
hut naturalist resimlerle bezenmiş 
testi kırıkları karşısındayız ki, ay
nı şeyler Girid'de lle bulunmuştur. 

[ burada, dalın birçok eşyadan 
bahsedilmoktedir.] Evin bodrumu
na yerleştirilmiş kocaman küple
rin içindeki iskeletlerle beraber, 
yüzükler, iğneler. süslü bilezikler 
var. Acaba hangi millete bu bü
yükann bir kıral mı bir köylü mü 
bir keşiş mi yahut bir haydut mu 
vermiş? Silindir biçiminde mühiir 
taşları, bükülmüş ve kapanmış tes
ti salı'ılarına yazılmış, kimisi hat-

ta açılmamış mektuplar; Üzerlerin

de, daha ince bir sathın üzerinde 
karmakarışık bir yazı ile yerini 
asin bulamamış olan adres. Etile
rin şehrine varmış bulunuyoruz. 

1 
Milliid' dan iki bin yıl öncesine. 

Karanlıklaşan çukurda daha a

şağıya gidince meçhul bir fehlkele 
delalet eden bir yangın tabakası-
na varıyoruz ve eğer tnliimiz ya
ver ise, milfıd'dan ıki bininci sene
nin başlangıcında yaşamış ve genç 
Etilere kendi adını belki de ödünç 
suretiylr. vermiş bir ulusun fikir
lerini resim şeklinde ihtiva eden 
bir levhaya raslıyoruz. Keskin ze
kali alimler bu yazıyı okumağ" ça
lışyorlar. Eğer bunda muvaffak o
lurlarsa Küçükasya hakkındaki po· 
!itik bilgilerimiz geriye doğru bir· 
kaç yüzyıl daha ilerlemiş ve Mi· 
lad' <lan üç bin sene önceki hadi. 

sclcri kavrnmış olacaktır. 

Fakat her höyüğün bağrında 

kazdığımız çukur daha hala bukir 

topr:ık tabakasını bulamamıştır. 
Daha hala bir tabakadan sonra 
bir tnbakııya raslamaktayız. Tun. 
cun yerini çoklnn bakır, bakınnki
ni çoktan c;akmak taşi almıştır. 

Tanınmamış, adlandırılmamış o
larak bir milletten sonra bir millet 
meydana çıkmnkh ve nihayet boz 
kır ortasındaki ölüler - höyugü'nün 
bizlere haberini verdiği en son 
millete rnslamaktnyız, Hayat pına
rının başına yerleşen bu millet bi· 
le

1 
Mılad'dan 4 bin sen pnce yaşa· 

Bundan sonraki ikı ylizyıl için 

Küçükasya tnrihi ilmin incelenme

sini bekklemektedir. Bir püyük dev
letin izlerine raslnnmndığına ğöre 

bu devre içinde, dağılan eski dev
leti aralarında paylaşan derebey
liklerin yaşadığına ve birbiriyle bo
ğuştuğuna hükmetmek kabildir. 

Ancak on altıı.cı yılın başlangı
cından sonra bir yeni devletle kar
şılaşmaktayız. Yazılı binlerce lev
hası ile Boğazköy nrşıvinin ve lıey
betıı .. i a;ı;ılıkaya " nın anlattıkları 
bu•devlet, ikincı Eti devletidir. 

" Yazılı kaya " gibi aşağı Ana
dolu' da karşımıza çıkan ve Babil 
tesiri altında kaldıkları anlaşılan a

nıtlardan, Anadolu' da karsanın şek

lini, ilk defa olarak vazıh ve ta
mam görüyoruz. V c bu insan, bin
lerce milletin göç fırtınalarına şa

lıid olmuş Anadolu'dn, bugün da-

hi en çok raslaclığlmız tipe uygun

dur. Çehrenin ort:ısından ayni bü

yük ve etli burun fırlamakta; içer
lik fokat büyük gözlerin üzerinden 
ayni geriye doğru açılan alın, kısa 

kafn tasına doğru yükselmektedir, 
Bu kafa tasının tiz.cinde ise mahr-

rut biçimindeki kısa külah otur• 
maktadır. Ki bu külah sonraları 

dalın yassı bir şekilde Friı:-ya kü
lahı adını almıştır. Bu külaha bu-

gün, Kayseri ve Niğde taraflar~ 

da köylü yapı:;ı olarak raslarsınız. -Yazılıkaya'daki insanın giydiğ uç-
larına doğru bükük çarığa g-elinsc 
bunun da Anadolunun her tarafın-

da giyilen çaı ıktun pek çok farkı 

yoktur. Fakat Eti Keşiş • Kıralı· 

nın elindeki ucu kıvrık ve al;'ağıya 
doğru inik asayı, ancak kızılbnş 

köylerinin şeyhinde bulursunuz. 
Saklıdır ve ancak sihir ve manye· 
tizma karışık bir nefesle hastaları 
iyi etmek gerektiği zaman meyda· 
na çıkar. Ve müsaade cderseniı, 

belki biraz fazla cüretli kaçacıık 
bir mukayese daha yapalım • 

l Burada, Yazılıkaya'daki liba· 
sın Anadolu şalvarının dedesi ol· 
duğu ileri sürülmektedir, ] 

• ArkasJ nr " 
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Sevmişti bu gönlüm Kapah zarfla arpa eksiltmesi 

Sayfa 3 

Otomobil Postaları 
Eksiltmesi 

EDEBİ BÜYÜK ROMAN Askeri satın alma riyasetinden : 
....... ( 46) Yuzan : DURMUŞ TÜRKMEN OGLU l Erzıncan Tümeni garnizonunda bulunan kıtaat ve 

müessesatı hayvanatının senelik ihtiyacı için ( 824480 ) 
kilo arpa kapalı zarf la eksiltmeye konulmuştur. Parlayan siyah gözlerd n 

akan yaşlar uzun siyah kirpik! )r 
~rasından yanaklurına doğru 
ınfyordu. Sedat : 

• Hayatın her çeşit zevkini 
tatmışım, tesadilfUn kurbam ol 
Dlağa layık bir genç değilim ... 

• Benim saadetim senin var 
lığındır yıldız ... 

Hayatına karı ;mak için kalbi 
\re kati söz veren sedat kal· 
binin sarayında sana yer ver -

.._nıişur ... 

Mukadder te~mdnf bizi ıstı -
rap verici maceralara sllrilkleye 
nıez bak şimdi kalplerimiz gibi 
ellerimiz de bir değil mi ? 

• Sedat bDUln arzu ve sevgi
nıı sana verdim i~·li ve zavnl 
bulmaz senin sevgin de beni 
teSem edecektir. Ondokuz sene 
denberi beslediğim aşkı coşkun 
ROnlumnn sevgbile senin olaca 
tını, sana taze aşk taze hayat 
Yereceğim ... 

• Evet Yıldız.. ( ac:kımız, sev 
Rlsiz ve bekılr. makasın hi~·lıir 
l>arÇaı-ından ayrı hiç bir şeye 
Yaramayan tek bir ağız gibi ) 
derler , 

l:.iziın izdivacımız hayatı 
Dleydana koyacak ve parlayan 
bir aşktır. tinaenaleyh hakiki 
aşk nişan ynznğnnn parmağa 
Reçirdikten sonra kendini gôs -
lerir, işte senin saçlarından örül 
Dlllş yüzük hala parmağınıdadır 
\' lldızını ..• 

• • • 
Gün batıda akşam kızıllığı 

canı kokulu tepeciği sarmıştL 
Baykuşun hazin sedaı;ı duyulu 
Yor, yarasaların çıplaklığı güzU 
knyordu. 

Ufukta beliren mncessem 
tablo kar~ı·ında yosun tutmuş 
kaya parçalarından hafif şırıltı· 
tılarıa akan nazlı bir pınar 
\taruı. 

Bu sular ak.şanım hUznnn 
den aşkı teraneler neşideler 
Okurken bulutlar arasından sıy 
rılan ay kaya dibini aydıalattı. 
İpek tüllerle örtülen bir belin 
kı\'rı!ı~ını refailin fırçası bile 
::Sırvirden aciz kalırdı. ne ilAhi 

akşam ne latif mustesna 
bir manzara aşkın ümid ve tesel 
11 dolu pınarınd:ı yı".tandı:ar ten 
~da muhayyel saadetten, aşkh nıustaku hayattan, neşeden 
erşeyden konuştular. 

Uer iki sevda dolu kalbin 

~Unnş terazisinden baş başa 
1• ldıklannı tasdik eder kalbi 
11•delerinden sonra : 

" Hayat ortaklığı kabul etti
llnız &ündenberi yaşayı~ ve 
hayatımın güneşli gnnndur, bu 
ruınn şerefine saadetimizi buse 
erıe &ark etmek lsteyorum. 

Gene delikanlı çılgınca yıldı 
lın Sermesti heyecanlle titreyen 

alevli dudakları altına getifCilii 
dudaklarını şöhvet ve hırs aşkİ 
le değil şefkat dolu bir sevgi 
ile hararetli bir buse alırken 

tuy ve kan kırmızı dudakları 

adeta ağlayan yaramaz çocukla
rın dudağı gibi titreyerek kı,..ır 
damağj başlamışdı . 

Semada pı:ıldayan yıldızlar 

bulutlar arasıııdan sıyrılan ay 
koca feza a~k Jıavasile meşbu 

çamlı tepeler unudulmaz gece -
nin ıssızlıklarnda sonsuz bir 1 a 
tıraya sahne o!muştur. Cennette 
yaşanan aşktan bir manzara idi. 
Acuba ! ressamların, romaneıl -

rın . tasvirden aciz kaldıkları 

aşk ekseri ile kaynayan bu iki 
kalbi birbirinden ayırabilir 

miYcti '? 
Bu öyle '8miıııi v~ çılgın bir 

aşk ki yer yllzllnde yaşanan 
ebedi bir hatıra ola1'8k iki gen-
cin kalbinde loş ğol~elere Sine 
cek hicrandan uzak tenhada sev 
da dolu bir emeldi. 

Benliğini sarsan o fllsunkilr 
baş döndilrilcll letafetin altında 
inledi. Sevgillı.;i açık bir sema-

da ı:ık bir rllzgllr gibi oynak 
ve latifdi. Duru~m, bakı~ı, glllü
şll güzel bir bahar manzarası 

kadar gnz~dl 

Gölgeli sihirli nazarların al· 
tında her emeli bulmuştu. Sevi
yordu. S~viliyordu. Her vaad 
tekrar edilml~ti. Otedenberi 
muhayyilelerinde besleyip bU • 
yUttükleri çiçekli yuvalarında 

2 Muhammen bedeli/ 37101Jüra/60 J kuruştur. 
3 Yüzde yedi buçuk ilk teminatı ( 2782) lira ( 62) 

lcuruştur. 

4 Şartnamesi Erzincanda Tümen kararkôhı binası için· 
de Sa. Al. komisyonunda / 185 j duruşma kaleminde 
sorulur. 

5 · Kapalı zarf la ihalesi 20 . 8 • 936 perşembe günü 
saat 9 da Tümen Sa. Al komisyonunda yapılacaktır. 

6 Şartnamenin ( 4) nci maddesi mucibince istekliler 
teklif mektuplarını 2490 sayılı kanununun 32. 33. 24' ci 
maddeleri ahkô.mına tevkikan tanzim ederek ihale günün 
den bir saat evvele kadar Sa. Al. Ko. na vereceklerdir.4.4 

1------------------------------------------------
Pelit meşe odunu eksiltmesi 

Askeri satın alma komisyonu riyasetinden 
Erzurum Garnizon ihtiyacı için kapalı zarf usu/ile 

bir milyon ikiyüz bin kilo pelit, meşe odunu münakasaya 
lcon'!l"!uştur . B_u o1u.nun makti vigi kazasının ermiş 
kozı cıvarındakı udırıs devlet ormanlarından verilecektir. 
ihalesi 17 Ağustos 936 Pazartesi günü saat 15 dedir . 
Teminatı muvakkatası / 1800 J liradır. Taliplerin şart
namesini g,örmek üzre her gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin mektuplarile birlikte muayyen gün ve saatta 
korda mustalıkem mevki binasında lcor. Sa. Al. Ko. Rs. 
Liğine murrcaatları ildn olünur . 4 -- 4 

Kapalı zarf la 
inşaat eksiltmesi 

inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
1 - Kapalı zarf la 23-7-936 tarihinde ihalesi yapılaca

ğı ilan olunan 121187.81 lirakesif bedeli Pulatana yap 
dinden geçerken can alıcı ilAhi rak tütün ambarı binasının tJahidi ldyasii fiyat usulile 
gözlerinin iri bebeklerine mn- inıaatına istekli çıkmadıjıntlan agnr 'lekild. 20 8 936 
temadlyen ~!nııyor velaodıgtınkkn tarihine rastlayan peeıembe giln4 •at onbepe ilıalesi 

pek yakında asude bir hayat 
başlayacaktı. Kalbinde sevda 
dolu bir duygu ile sevgilisinin 
dizine başını koynııştı. sanki bir 
hararetten eriyor gibi idi, ken-

mes'ut gUn e can n rara l k - . J k ·l ,_ l 
saatlarca dilşilnllyördu. Sevgilisi · yapı ma uzere genıaen e sı tmege ıconu muştur. 
için cinayete herşeye kadir ye· 2 • Kapalı zarf la 29 7 936 tarilıinde ihalesiyapılacağı 
nilmez bir kuvuet olduğunu ha- ilan olunan 17845 lira 10 lcul'UI lce,i/ bedelli Pulatana 
tırlatmak istiyordu.Hem o aşkın , idarehane binası inşaatının götürü. ihalesi 20 8 936 tari
zincirlerile dere boyunun man- hine rastlayan perşenJbe günü saat onbeşe talile olun . 
zarasını andıran sıralanmış ka- muşdur. 
vaklar gibi uzun ve cazıp kip- 3 • Her ikisine ait eksiltme, Kabataşta inhisarlar 
riklerin teessnrnnden kurtarami- levazım ve ntübagaat şubesindeki alım, satım komisyo .. 

nunda yapılacaktır. yordu. Yalnız sevdiQi için yaşa-
mak istiyordu. 4 • Ambar binasının keşif evrakı 606 kuruş ve idare 

Aşkuıin dizinde saatlarca j ~inasının ke~i/ evrakı 90 kuruı mukabilinde inhisarlar 
mahmur oluyor gibi bir nokta- ınşaat şubesınden alınabilir. 
ya gözlerini diken Müzeyyen ! . 5 · Ambar bin~sının muvakkat teminatı ( 7 309, 39 ) 
ruyalı bir uykudan uyanır gibi: /ıra, ldarelı~ne .bı~asının ( 1339 ) liradır. 

• A .•• Yakıt geçmeyormu? 1 6. • lstek~ılerın ıhale tarihinden en az üç gün et1vel 
sorarlarsa ne cevap vereyim? lnlııs~r~ar "ınşaat. şubesine gelerek nafıa vekaletinden 
Her iki sevgilinin de yüzlerinde hu buyuklukte hır bina işi yaptıklarına dair almış ol -

llma zmaninin verdigi hQzlln dukları müteahhitlik tezkerelerini ibraz ile eksiltmeye 
ayr . t' -k · · /ı la 
vardL Her ikisininde kalpleri ış ıra ıçın ennt e liyet vesikası olmaları şarttır. 
yalnız birbirleri i~~ııı çarpacak 

1 7 - Kan~na uyıun olarak kapalı zarflar yukarda sözü 
sevecek, sevileceklerdi. ı•çen komısgon reislijine ihale tünü en ıeç saat 14 de 

• Arkası var • l kadar makbuz mukabilinde verilmiı olmalıdır. 2 • 4 

Posta T. T. başmüdürlüğünden : 
1 - Haf tada üç sefer yapması vs gitme gelme - 1400-

kilo yük taşıması meşrut Trabzon - Bayburt emanet ve 
evrak postasi ile Trabzon 'dan Gümüşane - Erzurum ve 
Erzincana kadar ayda üç defa sefer yapması meşrut 
denk postası 31 Temmuz 936 dan itibaren on beş gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Emanet postasının muvakkat teminati 360 ve denk 
postasının ki 225 liradır . 

3 - Eksiltme P. T. Baş müdürlüğü binasındaki komi
syonda yapılacaktır. şartnameleri de ayni yeıdedir . 

4 .- Son bedeller mutedil görülürse her iki postanın 
ihalesi 14 - 8 - 936 Cuma günü saat [ Denk j 15 de, 
/ Emanet J 16 da yapılacaktır . 4 - 4 

Kapah zarfla sadeyağ eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan : 

1 - Erzinc"n tümeni garnizonunda bulunan kıta: t ve mücs• i ;sat 
eratının senelik ihtiyacı olan 22200 kilo sadeyağ kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 15540 liradır . 
3 - Yüzde yedibuçuk ilk teminatı 1165 lira 50 kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek isteyenler hergün tümen satınalmn ko
misyonunda görebilirler. 

5 - Kapalı zarfla ihalesi 27 nğustos 936 pe rşembe günü saat 9 
da tümen satınalma komisyonı..nda yapılac:ıktır. 

• 6 - Şartnamenin dördünc 'i maddeleri mL:c:binc • istekliler tekli( 
mektuplarını 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunun 32, 13,34, inci 
maddeleri ahkamına tevfikan tanzim ederek ihale saatından bir saat 
evveline kadar tümen satınalma komisyonuna vereceklerdir. 4-4 

Pazarhkla erimiş sade yağ alınacak 
Askeri satınalma komisyonu Riyasetineden 
1 - Trabzondaki kıtaaat için (9500] kilo erimiş sade yağına veri

len fiyat ğali görüldüğünden bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. Beher 
kilosu [ 79] kuruş [ 86 ] santimden talibi üzerindedir. 

2 - Şartnamesi hergiln satınalma komisyonunda parasız okunabilir. 
3 - Pazarlık 29 temmuz 936 gününden itibaren bir ay içinde Trab 

zon kalesinde garnizon binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık.la yapıl:ıcaktır. Muvakkat teminat (570] liradır. 

lateklilerin bu bir ay içinde komisyonuaar tc:unıalar ve kati ihalesinin 
29 Atuatos 936 Cumartesi pnü aaat 10 da yapılac1ğı ilan olunur.2-4Ç 

Otomobil Postaları 
Eksiltmesi . 

Posta T. T. başmüdürlüğünden : 
1 • Haftada ikişer sefer yapmaları ve gitme gelme 

her seferde dörder güz kilo yük taşımaları meşrut Trab
zon - Rize postası ile Trabzondan Görele ve Giresuna ka
dar olan postalar Trabzon - Görele ve Trabzon - Görele 
Giresun olarak iki şekilde , 30 temmuz 936 den itibaren 
on beş gün müddetle eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Rize postasından 36 • Görele postasindan 45 ve Gire
suna kadar olan postadan 90 lira muvakkat teminat alına· 
cakdır. 

3 eksiltme P. T. T. baş müdürlüğü binasındeki Komis-
yonda yapılacakdır, şartnameleri de ayni yerdedir. . 

4- Son bedeller mutedil gifrülürse her iki cihet posta 
sf nın ihaleleri. 

13- 8- 936 Perşenbe gün 1 Saat- Rize- 15 de Görele 
Ve Gireson 16 de yapılcakdır. 4 • 4 

~·~~~~~~~ıu~M~N~-.~~-n-~-d-tt-.~--~Ô~n-d,o~ •• -~~il-n-c~il~--~~~bi~r~ta-r-~~a-o~l~du-.-s-e~ni~d~ar~ı~h 
bul etmenizi rica ederim. yete· Fro1fan • 0, bepslni bilmiş Görünüş tun verner ! 
nim sizl seviyor. olaayduuz,., Verner - Ev('t yemin ederim 

ı Baba b Fontelhaym, Verner, Yust k1 oyle. la.kin ben de öyle kaba 
Froy an • ' unu biliyor Kont • Hepsini anlamadıg-ı- Franzlska olmamalıydım. yoz kamçıya Mina Fon Barnhelm 

YAHUT 
Askerin Talihi 

/56/ 
Çeviren : . 
Vecihe Osman Galıp 

On üçüncü 
lt görünüş 
~~ Bruhzal.(Müteaddtt hizmet ecu; e Otelci kendisine refakat 

0rlar ) evvelkiler 

fek ~nt Bruhzal • ( lçel'i gire
hbn evet kızım hayırlısı ile 

ı,. 

~ ~OYian - ( ona düğru seke 
it Ah, babam ı 

~Olıt • Buradayım sevglli ( "'1ı! ( Banlarak) lakin kızım 
fnı14 fukuıa vararak ) 

24 saat evvel buraya gelmekle 
hemen arkadaşlar, tanışmalar? .. 

Froylan - Bunun kim oldu • 
ğunu bulunuz. 

Kont • Senin telhaymln '? 
Froylan - Ondan başka kim 

olur. Geliniz, telbaym 1 ) konta 
dotru çekerek ) 

Kont • Bayım biz hiç birbiri 
mizl gonnedik, ıakin ilk bakış 
ta sizi tanıyacağımı zannediyo· 

rum • Eve( , sizin burada bulun 

maoızı arzu ederim. Bana san 
ımız. stıe son derece lıOrmeUııı 

musunuz 
1 

Ben onu· seviyorum ma ne mani var ? ( otelciye hl Fontelhaym - ( Vernerin at- mtıştabak olduğumu itiraf eda. 
amma o benim muhabbetimi k ) l 

ormnyor ? sevglllm. t taben ) benim adamlarım nere tıgı keseyi gOSterere ~te, rim k1 heni cezalandırmadıııız 
i de bay otelci ? fUSt ı kaldır keaeyi eve götUr. bundan böyle kinimiz yok değil 

Kont • Hayır mina senin sev i git l. ( Yust gidiyor ) misevgill binbaşı ı 
gilln kör detll senin sevgllin ' Otelci • )Bir oda göstererek) Veroer • Surat ederek bir Fontelhaym. Kin mi ? {elini 
dilsiz. 1 yllltsek zatları burayı teşrifleri köşede oturuyor. ve bir şeye sıkarak ) sana söyliyemediğim 

Fontelhaym • ( Kontun kol· arz! butyururlar mı ? . . b karışmıyordu bunu işidince : her~eyl benim gözleJiınde oku. 
l ak ) b ba n.On - Gel mlna 1 gelmız . Evet 1 Benimki kadar kim eyi kalpli 

lanna atı ar a cığım bıra binbaşı ı ( otelclle Wzmetçiler Fontelhaym - ( Tekltr:;iıce ve namuslu bir refll.iaya malik 
kınız beni biraz kendime gele- gidiyorlar) ona doğru giderek ) Verner, di olabllir, gidip onu glımıek iste .. 
yim. Froyhn _ geliniz telhaym ger bin pistolu ne zaman alabl· rim. ( gidiyor ) 

Kont • Do'ru, Oğlum 1 anlı Fontelha • Derhal sizi ta ılrim ., Onbeşı'ncı· 
Yorum aA"zıııız konuşamıyor ıa ıuL.....a:v. .. ym b b Verner - ( BirdeııiJirc ne,c. i 

k _..,.,_,,vrum. sayın ayan. u i l k b G0··ru··nu··ş kin kalben Onuııuyo ..,u b üzer ne ge ere ) y.ırın, a y 
• " • D ? uz. en adamla tek bir kelime : ( 

biUlkis ( telhaymın resnıı elbise e doA idi ) er binbaşı, yaruı 1 Vern .. .- ve Franzh.ka 
k ) b ner .. ru g yor Fontelhaym - sana borçlu 1· · k ( sini göeterere u renkteki Fro lan t , d "' _ ranzıs ·a - kendi kendine) 

1 la k k ö Y • eve çox o&rt. olmak i:;temenı ilkin senin ku J'lb t 1 subay ar pe ço g rUşmedim onunla' aorn°mek lazım geldiği· mıvıdanın olmak isterim. Size ~ ~ ' 0 ço t eyi bir ad,rnıl boy 
... LL. -1 -ı....r pek f dam /:t "'i le bır tane daha olamaz. btınu 
1llAW B&t.1~ • namus u a • nl b.lssediyorum. (gidiyor) değil Juır~ı eyi kalpli olan insanların itiraf etmeliyim ( utanarak ver .. 
ıarsınız telhaym. ve bir namus· mı Franziska ? ( Kontun arka- herşeyini wııühat olarak telAkki nere yaklaşıyor ) bay yaver 

1 ıu acWJı ne tekil elbisecie olur lllldan etmelisiniz lAkin bu nasihat deli • Arkası var • 
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~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
1 Sıhhatinizi koruyunuz ve 1936 modeli yeni bir 1 
~ 

alınız. 

Yeni FRlGlDAİRE soğuk hava dolabı 
elektrik sarfiyatım yarıya yakın azaltan 

EKOVAT 
kompresörü ile mücehhezdir. 

Pulatanall Kardeşler - Trabzon 1 • 6 

~ ~dhdhdhdh - ~dh~~~~.....-~~--

1,~ı!!!!!!!!!!'.l~!!!!!!!!li!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!W!!!!~!!!ll!!!!!!!!!!'. ~!!!!!!/!!11!!!!!!!/!!I ~!!!!!!!/!11!/!!!!!!!!I ~!!!!!!!!/11!!!.!!!!!!~l!!!!!!!/!!ll!!!!!!!!!!ll!!!!~!!!!ll!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!I~-=-= 
:.~~~~::;~!:; .;~~~~n::~~~1 d~~,~~~~~~ muh•faw edeceğiniz gıdalar ve her nevı ıckil•r 1 J Dunyanın en mukemmel, en zarı/ ve en hassas ~""" 
EKOVAT koT1presörlü FRİGİDAİRE'e salıip olanlar elektrik faturası ~ . h kk t. k' §§ 
geldiği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarım anlarlar. J saati mu a OK 1 ~ :; 
~·RlGLI>AIHE'den <hıhn nstnn ve daha idnrnli soğuk ıınva dolabı yoktur. Halep nıııdn ~ Qn be İ · ti 1 ~~ 

1 l'-ı{' nrşın buradn .... Ü<'liniz, ~ör~hl.llZ VC' kannat getirdikten SOnrn SU(lll nlını7ff il ~ ş sene enıına 1 o an ,. 
~ Trabzon ve havalısı acent~lığı H A R U N L A R @ ~ Cep ve Kol ~~ 
~~~~~~~~~~~~ 1 re 

~ saatlarıdır. §~ 
mmJ::+~mmm~ 

IQJI 
~lWmll' ! 

Fazla ziya neşredip az cereyan 

~ 
~ 

ver~n yegane ampullardır. ~ 
Markaya dı_kko~ edip yalnız bu lambalan isteyiniz. ll 

Çunku guneşten de parlak ziya 7.ıerirler. ij 

Bütün Bakkal mağazalarında bulunur. ~ 
~ı::::t:=t'J::;t;Jl;;;t;ıt~--------...- ,tf - ~-.._~w):::t;a~ı::,ı 

Zayi şoför 
ehliyetnamesi ~ f~ 

~ En son modalafını ancak mağazaınızda bulacaksınız. ,~ Trabzon belediyesinden 
almış olduğum 257 numaralı 
şoför ehliyetnamemi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan 
zayiinin hiikmü yoktur. 

~ Sayın halkımıza bir kolaylık olmak içın T l\KSİTLE de verilir. ~~ 
] f ~ 
~ ADRES: Trabzon Kunduracıla." caddesi HA/ı.f/ ve KEMAL ~-

"="' NALBANTLAR mağazası.el.:-. =-= 
Torulıın herek köyünden kozalı 

ogulhınndıı 11.zct oğlu 
Temel 

~ ~ 

~~iiiiiiiiiiiıiiiiiiilıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiımıııııııııiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiı iiiiiiii~ii iiiiiiii~ii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii ıııııııııııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiilıl 

Açık tahsildarlık 
Belediye encümeninden : 

Şelıri yirmi lira ücretli ve aidatlı bir tahsildarlık açıkdır 
Bu tahsildarlığa imtilıanla memur ahnacağmclan Bele 

diye memur ve müstahdemleri nizamnamesinde yazdı ev
safı haiz olan taliplerin 24 Ağustos 936 Pazartesi gü
nüne kadar Belediyeye muracaatlan . ilan olunur . 

2 - 2 

Trabzon Erkek Lisesine kayıt ve 
kabul sartlar1 

' 
Lise direktörlüğünden : 

1 - Trabzon lisesine 20 Ağustos 936 tarihinden 15 

Erzurum öğretmen okuluna 
ahnacak talebe şartlan 

Kültür direktörlüğünden: 
1936 - 1937 ders yılı için Erzurum öğretmen okuluna orta okulu 

pek iyi ve iyi derec~de bitirenler alını:.clğın<lnn isteklilerin mezun ol· 
<lukları okul direktörlüklerine başvurmaları. 1 •• 3 

Şansınıza güveniniz 1 
Bakıoğlunda Güven berber salonundan 
alacağınız Tayyare bileti size bu güveni 
verir 1 

Eylul 936 tarihine kadar yeniden :talebe kayıt ve kayıt 
yenilemesi yapılacaktır. Zayi şoför vesikası 

2 - Bunun için ilk okul diploması,- nufus kağıdı; sıhhat Trabzon Belediyesinden almış olduğum 82 numaralı 
raporu, Aşı kağdı başı açık çıkartıb111ş 6 adet fotoğraf bir şoför ehliyet vesikamı zayi ettim. Yenisini alacağımdarı 
veli fotografı ile okul idaresine muracaat etmek gerektir. , zayi vasikanın hükmü olmadığını ilan eylerim. 

Eski talebenin yeniden kayıtları yapılacağından bu gi Pulatana,· Dürbinar mahallesinden kolot 
bilerin aynı tarihlerde veli/erile birlikte okula rnuracaatlarz. oğullarından Alican oğlu Naci 

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

~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 

Asrımızda her Bayan ve Bayın en sadık ve en şık arkadaşı 
. ., 4 

4 
Bugün Avrupada herkes her yerde mutlak beraberlerinde FOTO makinasını taşırlar, 4 

Evimizde : Kodak, Zeis ... ikon, Föyklender ve sair tanınmış markalar daima her boyda ve her cinste bulunduğu gibi fotoğrafa ait: 
Cam, Kart, Kağıt, Teferruat, Hazırlanmış ve miinferit eczalarla diirbün ve emsali hazırdır, 

Hususi atelyamız ve amatörhanemiz müstesna bir sanatkarın nezaretinde olup her nevi foto işleri yapılır. 
Taşra siparışları derhal gönderilir. Fotoğrafa ait bilumum izahat parasız olarak verilir. 

en aa ınızı gözetmek isterseniZ mutlaka evimize müracaat edini2'. ~ 
Kitabi Hamdi ve Mahdumları tt(Q,,(h~~d~' 


