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Yeni Fındık mahsuliimiiz Borsada •• 
Bugün Borsada yaş Fındık 13,5 kuruşa satıldı .. • 

ikinci Çanakkale Zaferimiz Münasebetile -ArtÇTnd;;== Borsada .. 
Yeni 

Fındık 
Ağustos eylül 
satışı 47 - 45 

kuruştur 
Bugünden itibaren sahil 

mıntakalarında yeni fındık 
mahsulünün toplanmasına 

başlanmıştır. 
Bügün borsada yaş fındı

ğın kilosu 13 buçuk kuruş -
ilk olarak satılmıştır. Hava 
lar gayet müsait gitmekte ol 
duğundan bu sene ihracat ge 
Çen seneden evvel başlıya -
caktır. · 

lstanbuldan gelen telgraf
lara nazaran ağustos teslimi 
fındik içi 47 ve eylül teslimi 
45 kuruşa kadar f op Gire -
son satılmıştır. 

Göze çarpan -
Belediye için 

önemli bir vazife 
Kamyonetlerin istiap hacmından 

fa~a eşya yüldiyemcmelerini te • 
illin için Beledıyenin bu işe mah
ıus bir paskülü olmalıdır . Yüklü 
ınakineler bu paskülün üzerine ge
lince hamulesinin neden ibaret ı 
oldutu bir dakika içinde anlaşıl - 1 
ınış olur 1 

Her işimiz bitti de bu mu kal
dı demiyeliın • Trabzondan dotu 
illerine makine ile gidip gelenlerin 
Yüzde doksandan fıızla:ıı bu tıka • 
bara dolu kamyonetlere binmek -
tedirler • Bu vatandaşların haya • 
tını ve hatta sıhhat ve istirahat -
lerini düşünmek ve ayni zamanda 
tahammülerinden kat k11t fazla yük 
alan makineleri az zamanda harap 
olup kalmaktan kurtarmak Beledi
ye için bir vazife olmalıdır • 

Belediyenin getireceği bu pas
külü parası, malumya yine bu işin 
İçinden çıkmış ölncektır. Yapılacak 
iş ıadece bir vazifeyi yerine ge • 
tirıniş olmaktan ibarettir • 

~ 
Mustafa Erden 

Rize tapu başkatipliğinden 
T,.abzon tapu boşkatipliğine 
tayın olunan muktedir, faal 
Vazif esever hemşerimiz Mus
tafa Etden gelmiş vazifesine 
başlamıştır . Tebrik e de r 
Yen; ııazif elerinde de başa
rılar dileriz . 

Şemşeddin Özbek 
Of asliye hakimi Şem

Şeddin Ö :z bek Kemaliye 
tıs/iye hakimlijine t a y i n 
ed'[" ı ış ıı e d ü n Şehrimize 

gelerek Erzincan g o l uy l e 
Kemaliyeye hareket etmiştir. 

.Semşeddin Özbek vazife 
k~ılcıy~e ~alışan kuvvetli ha
rnlerımızdendir . 

Yeni vazifelerinde de mu· 
fJflf /aki11etler dileriz • 

K@l li1fi) lUI tav diı ç Ol il< Mç:;~~~~~~~in 
F. Demirel 

lh1 l"B\. Y/ l"B\. ~ ~ ~ D o lb Da ır c e o s e Da 29 - 7. 936 Günü saat 10 de \S' \S' ~ (9J. U U gelen; uzun zıımandanbcri Mont • 
rö'da bütün dünya devletlerini 

Hatipler Atatürke, İnönüne, Dışbakanına minnet ~~.E:·~;~:;~::~~;·~~~ 
imza olunac l2'ını müjdeleyen tel -

11 k h 1 ı k ltt ı grafın dünyayı ayaklandıran tarihi ve şu ran ıs erini yü se i er 1 1 haberleri Çoruh ve Çoruhlular 
arasında da dalza dalğa yayılma-

Şe h itler adına bir dakika susuldu 1 f:ş;a:ı;;;~ havalisını kaplamağa 
Halk derin bir sevinç ve neş'c 

içindı gururla , heyeeanla akın 

akın kasabaya doluyordu . Şehir 
baştan başa dönatılmış her taraf 

Ankara 1 a.a - Kamutay bugün Abdulhalik Rendanın 1 Harıcrye vekili hatiplerin sözlerine teşekkür etmiş ve 
başkanlığında toplanarak yeni Boğazlar mukavelesinin 

1 
onu müteakıp kabul edilen bir takrirle kamutayın Atat ürke 

tastikine ait kanun lci.yıhasını m•'izakere etmiştir. ! tazım/erini bildirmesi işini riyaset divanına bırakılmıştır. 
Bu münasebetle söz alan dış ileri bakanımız Dr. tevşik Diler bir takrirle Çonakkale Şehitlerinin hatıra/anne 

Rüştü Aras yeni mukavelenin delô.let ettiği manayı anla - t taziz için bir dakika sükut edilmiştir. 
tan nutkunu söylemiş ve bunu bir çok hatiplerin beyanatla- Diğer iki takrirle de Cumhuriyet Ordusuna kamutaym 
rı takıbetmiştir. sevgi ve saygılarının bildirilmesi ve kamutay namına bir 
Kamutayın büyük günlere mahsus havası içinde kürsüye heyetin Ankara ve lstanbul şehitliklerine Sakarya irmaği

gelen bütün hatipler ( Montrö ) de elde edilen bü!/ük na /nön!i ve Dumlupınar Anitina ve en son olarak da Ça 
muvaffakıyetin her cepheden olan büyük önemini en he • nakkale toprakları üzerinde kalanlara ulusun birer minnet 
yecanlı ifadelerle tebaruz ettirerek bütün diğer eserler gibi Çelengi götürmesi tasvib edilmiştir : 
bu güzel eseri de Türk Ulusuna veren Atatürk ile onun ver 1 Bu neticeyi müteakıb Başbakan ismet lnonü şiddetli ve 
diği direktif /eri şaşmaz bir isabetle tatbik eden 'lsmet lnö- l siirekli alkışlar arasında bir nutuk söyleyerek meclisin 
nüne karşı saygı ve minnetlerini ve Boğazlar mukavelesi - ' iti,;,,adma murucaat etmiş ve kamutay 352 reyle ve itti . 

ve Gumhuriyet meydanı halkla 
dolmuştu . Meydanda ve ._her ta
raf ta ; bu mes'ut toplantının fış -
kıran çoşkunluklarını göklere iriş
tiren Davul Zuma sesleri, gramo
fonlar, milli şarkılar, oyunlar bek
lenilen büyük müjdeye layık bir 
şekilde dalJia, dal,ta gittikce yük
seliyordu • 

Halk çoşkun. halk neş'eli, halk 
hareketli idi . O haldeki 15 aene 
içerisinde on beş asrın bile _iatiap 
edemiyeceği büyük neı'eli rünleri 
Türk tarihinin yalnız şerefli aahi
fslerine deiil, sevgi ile dolu ÇOf-

üzere kttn kalbine yazan Türkün uıl 
evladı AtatOrJı:'llD yeni bir uferi-

müzakerelerini okadar güzel bir muvaffakıyetle neticelen 
1 

fakla itimat beyan etmiştir. -
dirmiş olan Dış .. işler~ ~a~an~mı~ !evfik Rüştü A r a s a i Kamutay ikinci teşrinin birinci günü toplanmak 
karşı da teşekkurlerını bıldırmıştır. f tekrar dağılmıştır. nin müjdeai bekleniyordu. Şarkılar 

oyunları, oyunlar rururlan au ur-

E d k 1 d D "' H b ı • la konuşınaları, konuşmalar içten 

şya ve a am na e en ogu a er erı ~:p~n0a1:;:~:~~ ~:r~J~~:-:.; 
Otomobil ve kamyo- Doğu illerinde kal.kınmaı ::a~;y~r-:a~~;ü!ü:1:f:ri?1r!~~~~ 1 haberi bekleniyordu. Saat 24 oldu 

fi dlkk t 1 A ' Karakösede sagv hk, kültür: imar işleri halkın sabri bitmişti. 1, 2, 3, ... 

ne er 1 a a Z 1 m hah oldu yine bir haber yoktu. 

1 
Karaköse ( hususi ) Karakösede blltün memlekette numune Yüzlerce insanlar ve hemen bütün 

olacak kadar gDzel ve en son sıhhi , fenni şeraiti haiz 50 yatak- memleket halkı uykusuzlug-unu da
lık bir hastane meydana getirilml~ ve bUUln levazımı tıbbiye ve hi his:;etmedcn bekleşiyor, sabır • Fren muayenesi yaptırmadan yola çıkan ve 

kaçan ve tahammülünde kat kat fazla yük
lenen arabalara yol vermiyelim ... 

Trabzondan doğu illerine /er düşünülmeli , mesela 
doğru hareket eden Otomo- Maçka da Belediye, Polis , 
bil ve kamyonetlerin çok cid Jandarma tarafından gine 
di bir muayeneye tabi tutul- ciddi bir alaka ve hassasi • 
ması lazımdır. Gerçi dışarı yet le kontrol edilmelidir . 
giden otomobiller nereye Hatta Maçkanin kontrolü 
gideceklerini söylemek üze- de işi temamen selamete al 
re Değermendere polis kara- maja kafi gelmezse Hamsi . 
kolu önünde duruyorlar · köy Jandarması ve nihayet 
Duruyorlar ama mesela Gü- Torul kazası polis ve }an 
müşaneye • Erzuruma git • darma kuvvetleri de alaka· 
mek üzere yolcu alan bir dar kılınmalıdır . 
binek Otomobili ga makine• Eşya ve ayni zamanda 
sinin eskiliğinden ötürü f insan nakleden kamyonetlere 
ren muayenesinden veya ka gelince bu arabalara da çok 
pu parası vermekten kaçı dikkat etmek icap etmekte
narak meselci maçkaya git dir. Bir tonluk arabalar 
mekte oldujunu söylerse ora · iki ve iki tonluklar dört 
daki Polis memuru bunun ton eşya yüklemekte , üste· 
tamamen aksini ve işin doğ lik bu eşya üzerine bulabil-
rusunu ne ile ve neye isti dikleri kadar insan da al· 
naden anlayabilsin · maktadırlar ! 

Bu itibarla takside bulu-
nan, şehirde dolaşan, şehire 
giren çıkan her otomobilin 
hemen her an şehir dışına, 
uzak illere hareket edebile 
cek bir halde bulunmalı , 
sıkı, ciddi bir muayeneden 
ıeçilmelidir. Bu dikkat ve 
ihtimama rajmen kaçanlar 
olursa onlar ifin dı tedbir 

Ziganada şurada burada 
vukua relen kazalar,devril· 
meler , yuvarlamalar hep 
bu tibi kayıtsız hareketler
den ileri gelmektedir. Yol· 
cuların selameti namina 
üzerinde ciddi bir durumla 
durulması ıereken önemli 
bir meıeleqir bu , , 

cerrahlyesi en son ı;i:;tem olarak Avrupadan getirilmiştir. Hasta- ıızlaşıyor konuşuyordu. Bu ıut -
nede her tnrlü eczayi tibbiyeyl muhte\'l mükemmel bir eczahane larda, çoşkun uıl, fedakar Çoruh
açılmışlır . luları ıemadan görmek imkinı ol. 

Yine Karakösede şehitler anıtı meydanında bfıyllk bir mektep saydı, burasının neş'e, gururu ve 
Yapılmaktadır • tlerlde ayrıca bir orta mektep yapılacaktır • çoşkunluktan örülmüş c:ınlı bir 
Karakösenin hamurlu nahiyesinde inşasına başlanan hUkOmet tablo olduğu görülürdü. Jşte böy· 

konağı iki aya kadar bitecektir . lece iCC~nin karanlık bafrı yırta· 

K k•• d H ı ld larak ıüneşle beraber Türk dün-OrQ ose e a 1 müessesesi açı ı. yasının bir defa daıa bütünlütüno 

Karaköse ( hususi ) Karakösede bir halı müessesesi açılmış- kainata ilin eden, Botazlar muka· 
tır • İki halı ustası getiıilerek bikes kız çocuklaJı,ıa büyUk. mik- velesinin istediıimiz ve beklediti· 
yasta Halılar yaptırılmaktadır . miz şekilde imza edilditi lmüjdeai 

MUf ettişi umumilik bu Halı mUessesesine ( 30 ) Halı sıpanş teldi, satta 4 olmuştu. Halk bu 
etml~tir . büyük davaı da azametli tarihinin 

lğdırda pamuk mensucat fabrikası - Arkası dörtte -

. l.ğdır ( hususi ) Iğdırda Oçnncü umumi müfettişliğin göster - Köylüye 
dığı icap üzerine Iğdır pamuklarını i~leyecek bir pamuk iplik 
mensucat fabrıkasının kurulması hllkllmetçe tekarrur etmi~tir . Mısır 

Bu fabrika Iğdır çiftçileri için fevkalade bir refah vasıtası 
olaeaktır • 

İşten elçektirme 
Erzurum ( hususi ) Ale]kirl kaymakamı i~ten elçektirllerek 

Vekillet emriae aldırılmıştır • 

Yumurta 
/,pangadaki dahili vazige 

tin karışıklıjı güzünden .lJU• 

murta ihraç edilememekte -
dir. Şehrimiz yumurta piya
sası çok durgun ve düşkün 

bir halde devam etmekte , 
400 adetli yerli sandıkları 

beheri borsada 250 kuruşa 
kadQr ıçıtılmaktııdır, 

- =-=~, 
1 Notla~rzurumun Havası.. ! 

1 Ya~ın Trab~onun eıoak, bıınaltıcı , 
botucu h•vaaından çıkar•k Erzurum• 
ılr•rMnlz ıOal o tatlı hcvanın n• oldu· 
tunu anlaraınız... Nai<adar yOrOraeni• 
yOrtlyOnOz, t.r der>.ıen t•Y yanınıza utra 1 

, maz. S•bahtan aktama kadar tatlı, ••rln 
bir rOz&lr.Ancak ı•cdlerl p•lfo tatımata 
mecburaı.nuz ; Gündüzün haz v•r•n rilı · 
ıtrı •kf&mları acı, •cı ditl•m•t• batlar 1 

* * * 
Bu ıilul havayı, Erzurum t•hrlnln 

içinde detil dıtında ve hiç olmana yenı 
Erzurum da teneffOs •tm•li. Yokta, hava 
yerine toz toprak yutar v• bin tilrlO mo • \ 

1 

ıahrafatla dolarsınız ı 

1 Zaten lıu hava olmasa rqamak lmkl· \ 
1 nını bıılımıuınıı orada.'"""' ı .• ı 
~ 

Şehrimiz Ziraat bankası 
tarafından bu yaz başından 
beri köglü halka tevzi edilen 
mısır bin elli tonu lwlmuştur. 

Biriuci posta 750 ton tevzi 
edilmiş, ikinci posta olarak 
zelen 300 ton misır da bit. 
miştir. 

Ziraat b a n k a s ı mevcut 
ih.~iy~cı .. ve vaki talep/eri 
goz o n u n d e bulundurarak 
yeniden ihtiyacı olanlara 
tevzi edilmek üzere 400 t 
d h 

. on 
a a mısır ıstemiştir. 
ilk tevzi edilen mısır 5 

kuruş 30 paradan, ikincisi 
~ kurızı üzerinden veri/mir ,,,, 
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Dördüncü ders . Kö'şemden 

SINIF iNKILABI 

Yani bu inkılabın gelip geçl!ği 
yerin co~rnf ya noktasındanyeryü
zünün şimdi bulunduğumuz parça
sında oluşu , on1 yüksek ehem -
miyeti verdiren bir sebebdir . 

ikinci sebep şudur: Bu inkılabı 
yapan ulusun tarihin bütün derin
lerinden akıp gelen yüce kıymeti 

gözden geçirilirse , bu da in'<ıla
bımıza ayrı ve hususi bir değer 
verir . Bu inkılap cografya bakı
mından söylediğim vaziyeti haiz 
bu noktnda bulunsaydı da, bunu 
yapan ulus bizden başka bir millet 
olsaydı , bu inklabın o kadar yük
sek bir ehemmiyeti olmazdı . 

Türk inkılabını evrensel yapan 
ve ona bu hakkı verdıren sebeb
lerden üçünctisu de ; bunun do -
ğuş, kuruluş ve yaşayış zamanının 
dünyanın müstesna vaziyetine ras
tlayışıdır • Türk inkılabı daha çok 

önce olsaydı , onun tesirleri bu 
kadar hissedilemezdi . 

. Coğrafya vaziyeti, kan vaziyeti 
nıhayet hnrb sonrası hali bütün bunla 

birbirine eklenerek, böyle bir tarih 
devresinde , böyle bir dünya par _ 
çasında, böyle bir ulusun, bu kadar 
düşkün bir yokluktan böyle üstün 
bir mevkie çıkması, yalnız edebi
yat bakımından gözden geçirile _ 
mez • Bunun tesiri maddi hayatın 
her yerinde duyulacaktır • · 

Bu hareket , yaşayışları geri 
olan başka insan yıl'ınlarını uyan
dırıcı bir Öı nektir. Onlar Türk , 
inkılabının bugünkü doğuşuna ba-

1 

karak , iyiye , güzele ve haklıya 
doğru yol alacaklar , karanlıklar 
içindeki lıaythlarını bize bakarak 
aydınlalac3kJardır . 

Türk inkılabının batıya bakan 
yüzü de , do~ıdaki kadar evren
seldir . Türk inkılabı bu bakım -
iardan da e!ıemmiyetle kendisini 
duyuran bir hadise olmuştur • Bu 
inkılab , siya ,al bakımdan , eko -
nomik bakımdan, hatta din telak
kisi bakımındnn batı için üzerinde 
dikkatle ve ibarctle durulacak bir 
hareketler silsilesidir . 

Bir kere ekonomik bakımından 

RECEP PEKER 

Türkiye , açık bir pazardı . Tiir
kiye yalnız ilk maddeler yetişti -
rir, bir yıl alın teri dökerek çı -
kardığı ürünü ancak bir çıra ışığı. 

bir kuru ekmek karşılığında sana

yi memleketlerine satardı. Sanayi 

memleketlerindeki işci sınıfı dedi
ğimiz şımarık, ne istediğini bilmez 
bir unsur olarak yaşayan tabaka, 
o zaman Türk köylüsünün tahay
yül bile edemediği bir refah için
de idi . Şimdi Avrupada, Ame

rikada bütün sanayi memleketle -
rinde , açlık selleri halinde sokak
ları dolduran milyonlar; Osmanlı 
imparatorluğundan , on~ ben;o;er 
geri memleketlerden yok halısına 
aldıkları ham maddeyi makina ile 
işledikten sonra kat kat pahalı 
olarnk gene o uluslnra salan yur
dların işçileri idi. lnkıliıb Türkiye-

si buıün ham maddeyi sıfıra satan 
ve sattiğı ürün basit bir maka -
nizmadan geçirildikten sonra, onu 
yüz misli fiata alan bir memleket 
olmaktan çıkıyor , ihtiyaçlarını 

kendi yapan bir sanayi memleketi 
haline giriyor • 

Bu giriş, bir defa batıdaki 

istismarcı insanların kazancına 
ketvuran bir harekettir . 

Diğer taraftan da bunun kabil 
ve yapılabilir birşey olduğun geri 
kalanlara gösteren bir örnektir • 

Arkadaşlar 1 Türkiye , acunn 
batı ve doğu alemleri arasında 

en kısa kara ve hava yoludur . 
Osmanlı imparatorluğunun bu top
raklarda zavallı , ııciz ve ne ol . 
duğu bile belirsiz bir halde ya -
şaması bu topraklar için batı 

aleminde her gün bin bir emele 
zemin hazırlardı. F-lalbuki dirilmiş, 

şerefini ve kuvvetini isbat etmiş 

bir Türkiyenin bu topraklaıda 
do~uşu, onları hakikata tema.cı 

ettikçe müteessir eden bir hadi -
sedir . Türk inkılabı bugün. siya
sal , ekonomik, sos}rnl mefhumlar 
bakımında ecunun en ileri hare -

keti içindedir • 
Arkası var 

Maraşal Fevzi Çakmak 
Çanakkaleyi teftiş etti .. 
Ankara 30 - Maraşal Fevzi Çakmak dün ve bu gün 

yanında ordu ve donanma erkanı olduğu halde Çanak 
kale Boğazının her iki sahilinde askeri kıtatı te/Jiş et -
miştir . 

Soğuksu için .. 
Türkiye' deki yeni oluşun bir izahı 

Sağımda yağmursuzluktan bun:ılmış, kızgın güneşin kavuran ziyası 
Türkçeye çeviren : altında sorarmış cılız bir mısır tarlası ; !:oluında yangelip yaslanan le- Yazan 

penin sırtına tı manınaya uğraşrın bir sürü çam ag-:-cı ; arkamda yer Norbert VOn Bischoff 
yer meyve a1a~lurıyl:ı bezenmiş geniş bir meydan ve son,.a önümdt: 
uzam n f ın !ık bahçeleri, mısırlık ve çamlıklardan sonra gökle dudak 
dudağa gelmiş kuc:ıklaşan Knradenizin mai suları var ... 

Burhan Belge 
Avu~turyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşarı 

Rüzgar kesik kesik solumakta.. Yapraklar büyülü bir şarkı mırılda 
nıyor. Ve nihayet ben bu içli, bu füsunkar şarkının doyulmaz ahengi ÖN SÖZ 
içinde haftanın meşgalesi, didinmesile yorgun, bitap vücudumu sararan 
çimenlerin kollarına bırakmış, göğün kararan yüzi.inü bulutlanan çehre· Bischoff'un "ANKARA,, 
sini seyrederek binbir güzelliği çevresi içine alan bu eşsiz yeri, bütün sını , okumadan tiirkçeye 
güzelliğine rağmen bakımsız kalan, her yıl güzelliğinden bir parçasını 
daha kaybeden Soğuksuyu düşünüyorum. çe1ıirmek kalannı 1ıerdim · 

Evet Soğuksuyu : Gür çamlıkları. zümrüt çimenlikleri, hayat veren Görüşüne glİ7.ıendiğim dos
havası ve dünyanın hiç bir tarafında bir eşin:: rastlanmıyr.csk kadar tum Vedad Nedim Tör , 
hoş manznrasile Trabzom n en gü:ı:cl kıyısında yer alan en giizcl köş..:si kitabı bir fıamlede okudu-
Soğuksuyıı diişünüyorum... w •• l · b 1 

Hilkat elinin ince bir zevk, olgun bir ınııhnrelle işleyerek meycl:>na gunu soy. emış. ve ~~a ıe-
getir<liği bu eser o günden itibaren kimscsi;o;, yoksul bir yetim gibi 1 yecanlı bır ekspozesını yap
bakımsız kalmış, büründüğü sonsuz güzellik lıerglin bir parça daha 

1 
mıştı. Ben de beş on yerinden 

eksilmeye, yok olmağa mahkt1m edilmiştir. Her geçen yıl onun can 1 beş on yaprak okumuslum . 
veren çnmlıklnrındrn bir çoğunu da beraber götüı müş, her gelen sene Şu var ki, neresini açıp bir 
bir tarafının harap olmasına sebep olmuştu-. Ve n'.hayct Soğuksu den:Jen kaç. qaprak okudum sa. orada 
bu yerin ilk gününden bugüne kadar güzelle.ştıril:nesi yolund.ı ne bir b~ [[' b l b. b h -
teşebbüs duyulmuş, ne birkürck tutlumuş ne de bir kazma vurulmuştur.. ya e 1 aş 1 ~r a :m m rı-

Fakat artık yoktur tahammülü.. Daha fa7Jn bakımsız bırakılamaz, kemmel leşekkul elmıs bazz-
yıpratılamaz o . . . !arına, yahut üstün bir talı-

Bugi"n bakıma, şenlenmeye, kafasında insafrızcl patlıyrn bdta ses- !ilin sıkı örgiis."ine rasladını. 
!erinin dinmesine, yok edilmesine şiddetle ihtiyı:cı vardır eınun. Anladım ki , Bischof f'ıın 

Küçük bir .il.gi, uf:.k ~ir ~ığrıışma onu ,düny.an~n .en güzel mesireleri kitabı , şöyle bö.ı;le bir kitap 
sırasına sokabılır ... Kuçuk bır uğraşma, u.ak bır ılgı .. Bunu da yapamaz d . ·td· B" I ff' k 
ve göstcreme7.sek çok yazık 1 egı zr ; ısc ıo un en-

H ALİT MUZAFFER disi de cins ve erkek bir en-
--------------------,--- tellektüeldir. 

Atatürk Ankarada 
Ankara 29 - Atatürk bugün 14 de Ankaraya 

gelmiştir. Büyük önderin gelişleri nıünasebe
tile bütün Ankara baştan başa dönanmıştır . 

Kitabı tiirkçeye çezıirirken 
okuyordum. İlk ciimle beni 
kapmıştı. Son cümle, benim 
için, gene bu ilk cümle oldu. 
Çünkü tercemeyi bitirdikten 
sonra, kitabı tekrar okudum. 

Norbert Von Bisclıof f , 
şüphesiz, büyük bir Türk 
dostudur. Fakat loti'ler gibi 
değil Bu filozof dimpolnat 

kendi dilime çevirirken, ken
disile adım adım tanıştığım 
ve seviştiğim bu açık - söz
lü ve gerçek - Avusturyalı
yı eminm sizler , de seve -
ceksiniz . 

Yazık ki , bu kadar ince 
bir diplomalm yetişmesini, 
Tarih , Habsburğlar impa
ratorluğunun yıkılmasından 

, sonraya bırakmıştır. Fakat 
1 bunda, bize bir talilı payı 
1 
düşmüştür. Norbert von bi-
sclıof f " Tuna Monarşisi ,, 
nin acıklı sonuna yetişmiş 
olmanın verdiği iztirapladır 

ki, kalemini, onün sevğili 

lıayaline bakarak Osmanlı 

imparatorluğunaan doğan 
Gerçek'in bu kadar canlı, 
bu kadar diri. bu kadar za
man ve mektin içinde phis
tik bir levhasını çizebilmiş
tir. 

Norbert Von Bischo/ f, ki
tabı ile, Türk entellektüeli
nin önüne bir yığın dava 
koymuştur. Bunların hepsini 
şu cümlede toplayabiliriz: 
" Büyük şef'inde ve inkıla
bında kendi kendisini leş-

Kamutay gurupunda 
Boğazlar mukavelesinin izahi .. 
Ankara 30 - C. H. F. Parti kamutay gurubu bu giin 

kamutay umum' hey'eti içtimamdan sonra Hasan Saka
nın başkanlığmda toplandı . Boğazlar rejiwi hakkında 
montröda imza edilen mukavelenameye dair Baş bakan 
İsmet lnönii ve Diş işleri bakanı doktor T. Rüştü Aras 
tarafından verilen izahat dinlendi. Monlroda alman mu
kavaf f akıyetli neticeler sürekli alkışlarla takdir ve hü
kümetin takıp ettiği siyaset tasvip olundçu. 

Türk inkılabının hidayetine his etmesi. ,, 

Bogazlar mukavelesi 
Kamutayda tetkik ediliyor .. 

Ankara 30 - Fevkalade toplantıya çağrılmış olan ka
mutay bu glin Abdullzalik Rendanın başkanlığında top -
lanmış ve yeni Boğazlar mukavelenamesi tasdik edilmek 
iizre milli miidaf aa ve hariciye encümenlerine vermiştir. 
Her iki encümen müştereken toplanarak bu mukaveleyi 
tesdik edecek ve tasdık edilmek üzre garın kamutayın 

ermiş bir adamdir. Bunu oka- Türk entellektüeli, Bisc
dar içinden görebilmek için- hof f ile, şüphesiz her nok
Türkün derisinin içinde imiş tada mutabık kalnııyacaktır. 
gibi düşümek ve duymak, Böyle olsaydı, kendisine hiç 
gerçekten !azımdır Bischof f bir işin bırakılmamış olma
bunuyapmış genede Aı•rupa- sı l<1zımgelirdi. Hayır, Türk 
lı kalmışdır. entellektüeli Bischof f ile 
Türkiye ve türklıik hakkmde elbet münakaşaya girecek, 
yazılmış eski ve yeni ki tabla- ve elbet. kendinin olan bir 
ri okuyan bir Türk için Bis- davanın talı/ilinde ve iza
clıof f'un " ANKARA hmda, kendi fikir getişken
sını başa . koymaya giiç !iğini gösterecektir. Yalnız 
olmayacaktır. Bir şartla bu münakaşa, iki dostun 
Spengler'in " Batı 'nın ba- sohbeti gibi oiacuklır. Çün
tışı ,, adlı kitabını okumuş kü Bischof/'un "ANKARA .. 
olmak lazımdır. sı, gerçekten ve kendinin 

Gençliğin köşesi , yapacağı umumf toplantıya yetiştirilecektir . 

İspanyada hükumet kuvvetleri 
asilere taarruza başladılar ! 

Bischof f, " ANKARA " de söylediği gibi, bir tostun 
sında " Doğunun doguşu " sevdigi millete yapabileceği 
nu görmüş ve gô.rdüğii gibi en güzel armağandır. 
anlatmaya çalışmış/er. S-

Bir ölünün ardından 
- Büyük Dostum Haluk Sadrinin ruhuna -
Gece •.• Bir fırtına gününUn gec~si .• Senin ölümünii Öğrendiğim 

gün ve kimbilir ölümünün kaçınci gecesi HalOk. 1 Evet, senin ölümünün .. 
Güdüzdcnberi sık sık ağlayan Gem"nın biraz evvel kesildi gözyaş

ları. Şimdi dışa, da ıslak bir rüzzar dolaşıyor .. 
Ve ben odamdayım Hal•lk ; evet odamda . Hani seninle defalarca 

oturdu~umuz , zekkum a1açının penbe çiçekli dalları bir penceresini 
tamamile örten odamızda . Ve fl"nin hayalinle yan yana •. Hayalin -
mi •• Hayır . 1 Seninle H · ı ,·,, S"ninle 1 • İşte sen şurada: Yanımdaki 
kanepedesin; ağzında siğara , pn m ıkların as.,.abi , gözicrln dalğın .. 

Pencere açık •• Ve dışarda razıar penbe çiçekli dalları hafif hafif 
sallamakta •• 

Fakat niçin konuşmiyorsun • ? . 1 Nereye bakıyorsun öyle? Du -
varlnrdaki resimlere mi ? . Niçin susuyorsun • 1 ? Söylesene .• 
. . . . . . . . . . . . . . 
. ' . . . . . . . . . . . . 

Gec:ı .. Bir fırtına gününün gecesi .. Senin ölümünü Öğrendiğim 
günün ve kimbilir ölümünün kaçıncı gecesi HnlCık.l Evet, senin ölümünün. 

Öldüğüne asla inanamıyorum HnlOk 1 • Hayır, yalan demek sen .. 
H\\luk 1 • Halnk 1 • Ecel denilen o görünmez şeytan, bana bir 

lahza için görünmüş olsaydı , o onda bir canııvnr kesilir ve oı u , şu 
tıtreyen ellerimle , tekr.ar tekrar boğardım! .• Fakat heyhat , .• . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . 

Hıılük 1 • Kardeşim 1 • Yazamıyorum, yazamıyorum. Ah, bu ne acı 
şeyi · Benliğim derin bir azap içinde kıvranırken titrek ve hümmali 
~a~akları~ı~ arasınd~ du:an kalemim küstah bi~ kahkahayla, bana : 

1 

acu: 1 • acız 1 • ,, dıye ısyan ediyor •. Evet, i.cizim HalCıkl acizim 
~üyük d?stuml ·.Bunun için beni affet 1 •• Şu anda öyle ~mitsiz • 
o!le perışnnım kı • • Engin bir çöl artasında yolunu kaybetmiş susuz 
bır yolcu kadnr •• , 

O. Sobzıti Ertan 

Ankara - İspanyadaki dahili muharebe hak
kında bugün alınan bir habere göre hükumet 
kuvvetleri dün Guipcioza ayaleti dahilinde 
mühim muvaffakiyetler elde etmişler ve Sebas
tien yakınında kain Loyola mevkiini zabt et
mişlerdir. Hükumet . kuvvetleri bundan sonra 
asileri Oyazunda ve lruna dört kilometro mesa
fede bulunan Venhasta bozkuna uğratn1ışlardır. 
Hali hazırda asiler Bidassua ya doğru ricat 
etmektedirler. Yüzbaşı Puikın kumandası altında 
bulunan hükumet kuvvetlerinin Madrididin şi
malinde kain Y uacerama da asilerin bir muhim
mat deposunu:tahrip etmiye muvaffak olmuşlar
dır. Hükumet isyana nihayet verilmek için ya
pılması mukarrer olan taarruzun başlamış ol
duğunu bildirmiştir. 

Tayyarelerden mitralyoz ateşleri 1 
Ankara - Kudus-Nablin ile tlkerim arasında 

vukua gelen müsademede olü Arabların miktarı 
16 dır. Bunlardan sekizinin T ulkerim yakınında 
Tayyareler tarafından açılan mtralyoz ateşile 
telef edilmiş oldukları zannedimektedir. İki Arap 
tevkif edilmiştir. · 

pengler'in tarih felsefesi Bischof /, aynı zamanda 
ğöklerindeki kartal uçuşu büyük bir "l<..ıtap" dır. Al
Bisclwf /'da da vardır. Fa- manca bilenler söyliyebi/ir
zal olarak yalnız, Bisclwf f ler, onun "ANl<..A.kA" .sı 
çok daha artisttir .. Ve, yal- en güzel Almanca ile yazıl
nzz Batı 'yi değil, Doğuyuda mıştır. Benim bu kitabı 
derinden izlemiştir. T lirkçeye çevirmem, genç 

Bischof f, Kamalist inki- dilimiz için çetin bir imti
liibın genç edebiyatını, belli han olmuştur. Eminim ki 
ki, okumuştur. Yoksa bu bu imtihanda, belki ben boz

gun verdim ama, dilimit 
inkiliibın ne dereceye kadar 

- ummıgacağımız kodar - bü
bütün Asya 'nın ve Asyalı 

yük bir olgunluk ğöstermiş
bir nasyonalizmin yeni ür-

l 
. . d tir. 

perme erıni getır iğini se- Kendim hakkında, şuntl 
zemezdi. Kendisi, Atatürkün 

yalnız söyleyebilirim ki, sorı 
büyük Nutkundan.bazlamak cumlegi iik cümledeki ka-
suretile en genç Kamiilist · dar sıcak bir sevği ile - ikı 
entellellektüelin en son ya-
zısına kadar, Kamalist dil arasında - anf amağa ve 

anlatmağ çalıştım. 
edebiyatı, gözden geçirmiştir. 

Güzel eserini cümle cümle BURHAN BELGE 
~--------------------~----------~~-----..:_-----~~~·----~--~-_.,,,., 

Celôl Bayar tetkikatta ... 
Ankara - Ekonomi bakanı Celal Bayat 

Balikesir, Borasit ve balye madenlerini tet'" 
kikatta bulunduktan sonra Kütahyaya gele'" 
rek büyk elektirikfikasyon tesisatının kurula• 
cağı Seydi ömer lingıt havazasına gitmiştir. 
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Sevmişti bu gönlüm 
EDEBİ BÜYÜK ROMAN 
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Bir kerre Yıldizın bulunduğu j - Şu kravat ile yeleğe bakınız. 
şehir ile mektebin bulunduğu kn- Ne güljnç şey 1 Hele duruş cid
saba arasında uzun bir mesafe var den şahane fakir bir adamı daha 
dı. Araba yahut şimendiiferc bin- iyi giyinmeğe kimse mec':>Ur ede
nıeğe kesesi müsait değildi. Onun mez. Fakat insan hiç olmazsa halini 
iç'n bu uzun mesafeyi karanlık kış bilir, daha mütevazi bir tavır rlır. 
gecelerinin kar ve yağmuru altın Bari yüzü güzel ol1a ... o da değil. 
da yaya olarak gidip gelme~e Tıpkı şeytana benzeyor ... Ayşenin 
mec~ur kalıyordu. Bilet parası te- nişanlısı onu tasdik etti : 
darik için bazı geceler sabaha ka- - Hakikaten öyle. Ya;amarlık 
dar tüccar mektupları yazmağa , eden çocukları korkutmak için in
defterler kopya etmeğe mcc')ur • san onu göstermeli. 
oluyordu. Hatta bazen bu da kija Ayşe dirseğile arkadaşını dür
Yet etmeyor. bir gece tiyatroya tüyor, Yıldız. şu adamc1ğıza bak .. 
gidebilmek için bir gün aç kalıyor Tuhaf değil mi ? diyordu. 
du. Genç kız çok fena bir vaziyet 

Bir akşam yıldızın halasına mi karşısında kalmıştı. Bu zalimane 
safir gitmişti. istihzalara hedef olan biçare Se -

İhtiyar kadın : dat idi. Onlar daha .. söze başlarken 
- Haftaya kadar bir suvare ve- bu gcnc:n bir ahbap olduğunu söy 

receğim ... Pek çok misafirler gele- lemediğine pişman oluyordu. çün 
cek .. siz de tabii bulunursunuz, ki böyle eğlenmeğe cesaret ede - 1 
dedi. miycceklerdi. Şimdi artık bunu 1 

Sedat şık giyinmiş kibar insan· söylemeğe imkan yoktu. i 
lar meclisine girmekten çekiniyor- Genç kız şiddetli bir baş ağrısı 
du. Yıldw .ğörmek arzusu tered- bahane eede:ek locanın bir köşe -
düUerine galebe etti. Ve istemeye sine çekildi. Oyunun sonuna ka -
istemeye daveti kabul etti. dar konuşmadı. 

Sedat hakkında söyle nen bu 
36 

Yine bir gece Yıldız tiyatroda 
bulunuyordu. Locada Ayşeden baş 
ka babası, Hüseyin ağa, Ayşenin 
nişanlısı ve Yıldızın amca zadesi 
vardı. 

Hüsoyin ağadan başka kimse 
piyesi dinlemiyordu. Şen ve şuh 
Ayşe elindeki dürbıni tiyatro salo 
nuna çeviriyor, temaşagirler lıak

tuhnf tuhat şeyler soyJcyerek tare 
fındakileri katılacak ,gibi güldürü
yordu. Yıldız henüz bu hayata a
lışmamıştı. Gülmeğe, yüksek sesle 
ltonuşmaga cesaret edemiyordu. 
Mamafih arasıra o da hafitçe gü -
lüınseyerek arkadaşlarının neş'e 
Bine _iştirak ediyordu. lienç kız 
Yaşına göre pek hız.la süslenmiş 

freçkin bir kadın hakkında oldukça 
Ulrif ve müstehziyane bir soz sarf 

etti. Ayşenin nişanlısile amcazade
si kahkahalarla gülüyorlar, [ dün
Yada bu kadar zarıtane bir söz 
işitmediklerini J söyleyerek genç 
kııı adeta alkı..,ıayorlaraı. Uu tak
dir Yıldu.a epice sesarct ve neş'e 
Verdi. Esa:ıen zeki ve cevval fikir!ı 
bir kız olduğu için gittikçe açılma 
ta ve tatlı şeyler soylemeğe baş
layordu. Mamafih aktorlerden biri
nın su) ledigı bır soz yenıücn naza 

rı dikkati yine sahne uzerindeydi ; 
l Ruhum, hayatım, saadetimi sana 
enıanct ettim. Onu senden isteme
Ye geleceğim. ] ~edatın iri siyah 
iÖzleri de derın bir ıstırap ve me
taı ile Yıldıza dikildi. lienç kız da 
0 na bakıyordu. 

Ayşe yeniden gevc:.::elik etme

te, gülmeğ'e başlamıştı. Genç kız 
diyordu : 

Mina Fon 

acı sözler izzeti nefsine dokunmuş 

tu. kendi kendine [ Scdatın yük
sek bir ruhu olduğunu bilseler a
çaba onunla eğlenmeğe cesaret 
edebilirler miydi ? Mamafih onun 
da kabahati yok değil. Niçin biraz 
daha şık elbiseler giymeyor. J diye 
düşünüyordu. 

Günler geçiyor, Yıldız Sedatın 
uğradıİı bu acı hakareti bir türlü 
unutamıyordu. Acaba bütün hayatla 
rı müddetince bu böyle mi olncaktı? 
Onu Sedatın kolunda görenler [vah 

zavallı kız] diye kendisine acıya

cakfar mıydı '( 
Üç gün Sedata mektup yazma -

ğa eli varmadı. Dördünc:i günü bir 
kaç satırlık bir tezkere yazdı. fakat 
postahane uzakça idi. Yağmur bir 
türlü dinmeyordu. Böyle bir mek
tup tabii hizmetçi elile gönderile
mez:di.Hasil mektup bir türlü posla 
ya verilemedi. 

Baş 

- Arkası var -

bakan Ankaraya 
döndü 

Ankara 28 Baş bakan İsmet 
lnönü beraberinde dış, iç ve Ad
liye bakanları olduğu halde bu 
gün lstanbuldun şelırimiı;e gelmiş
ler ve istasyonda merasimle kar
şılanmışlardır • 

Genel kurmay 
Başkan imiz 
Cankkalede 

Ankara 28 Genel kurmay baş
kanı Maraşal Fevzi Çakmak Tnnz 
tepe torpidosiyle dün Çanakkaleye 

gitmiştir • 

Barnhelm 
YAHUT 

Askerin Talihi 
Çeviren : 

.____ !_5_31:._ ______ v_e_c_i_h_e_o_s_rn_a_n Galip 

Knti'yen 1 Bütün saadetini bir 
acız kadın gibi başkasına medyun 

~~ınaktnn .utıınmıyan insan en adi
ır nınhluktur. 

d F ontelhaym • Yanlış, temelin
en Yanlış 1 

b F roylan - Kendi sözleriniz ile 
:nirn ağzımdan azarlamaya cür'et 

c nıek ister misiniz ? 

Fontelhnym - Siz bor seye bir 
\'esil 'i 
in e Ve bahane arayan sokrat za-
ol~nıındnki meşhur feylesof Sfistin 
h unuz. 1 Büyüklere yakışmayan 

t
er Vesile ile kendi haysiyetlerini 
enc·d 
Us 1 c ederler ve kadınlığa mah • 

lcı t olan şeyleri de kendilerine ya
"'•ş .1r~rlar. Tabiat daima birini di
' rının h· ımayesindc bulundurmayı 
tt~ip ve takdir etmi§tir, 

rprla.n • MQıtnih olun\lı tel· 

~aıiml Ben okadar hamisiz değilim. 
Evet eğer sizin saadetinizi redde -
de:sem hamisiz olurum. Varsın ih 
tiyaç bana istedi~ini yapsın. Ben 
bizim murahhasa gidip kendimi bil 
dirmeliyim. Bugün erken görüşme 
1i idim inşallah muvaffak olurum. 
Vakit geçiyor müsaade ediniz bay 

binbaşı. 

Fontelhaym - Ben de size refa

kat edeceğim sayın bayan. 
Froylan - Hayır, bay binbaşı ; 

bırakınız beni. 
Fontelhaym - Evvela sizi göl

geniz bıraksın da sonra da ben 1 
Beraber geliniz sayın bayan nereye 
isterseniz, kime isterseniz, münase
sebetimi:z;i her yerde ve tanıdık, 
tanımadık herkesin huzurunda anlat 

mık hıteriın. Hatta zündo f ü~ dcf ıı. 

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

/ YEN/YOL j 

Avam kamarasında 
B. edenin Türkiyeye Teşekkürleri : 

teminatın ted\"İn edilmesine amil 
olan ruhtan dolayı teşekkürlerini 

bildirmeyi kendine bir vazife ad 

ederim şübhe yokturki büyük 
l ribnya hükumeti ile Türk hükıl
meti arasında daha sıkı ve daha 

bir samimi antant, Bo~azlar kon • · 
feransının neticesini teşkil elmiş -

dir . 

İspanyada 
ölenler 

3 Sayfa 

Stajiyer Müsabaka 
imtihanı 

Türkiye ziraat bankası Trabzon 'şubesinden: 
Bankamıza müsabaka ile stajiyer alrnacakftr. mıisaba· 

kaya girmek için tercihan lise mezunu olmak veya orta 
ticaret mektebini veya orta mektep tahsilini bitirmiş bu
lunmak ve lise mezunları 78 ve orta mektep mezunları 
16 dan az. 25 den fazla yaşda olmamak şarddtr. Musa 
baka imtihanı 2 Eylül 936 tarihinde şubemizde yapt!m~ak 
ve kazananlar 30 lira aylıkla stajiyer tayin edilecekler
dir. Bu stajiyerler en az_ aftı ay ııe en çok bir sene mü

Ankara 28 Avam kamarasında 
beynelmilel vaziyet hakkında be

yanatta bulunan Eden l::u_;ün bey
nelmilel siyasette her şeyin bir 
birine bağlı bulunduğunu kayde • 
derek Londrad:ı toplanan üçler 
konferansında F ranı;anın , Be içi -
kanın ve lngilteren in A vrupanın 
garbındalci vaziyet üzerinde müm

kün olduğu kadar çabuk ve yeni 

bir sureti haJle varılabilmesi için 

müşterek bir arzu gösterdiklerini 
söylemiş ve mon~rö konferansına 
temas ederek demiştirki: Montrö 
konferansı sulh perver ve meşru 
metodlarla bazı muahedelerin yeni
den nazarı dıkkata geçirilmesi 
keyfiyeti bahsında Avrupaya kıy
metli bir misal vermiştir . Türk 

hükümetine yalnı:r. teminatın elfazı 
için değil fakat aynı zam:ında bu 

Ankara 28 Royter ajansı lspan- ddetle şubemiz servislerinde staj gördükten sonra mesleki 
yada adlerin madrit üzerine yap- ; imtihana tabi tutulacaklardır. ve bunda da muvaffak 
tıkları te1didi bertaraf etmek için olanlar 60 liradan az olmamak üzere muhtelif yerlerdeki 
hükilmet kuvvellerinin yakında 1 b k l d ·· l l f f kf · f 
harakete ge;cceklerini bildirmekd. 1 c:zl:r;;;~ız a mun ıa 0 an memur u ara tayın o una-
tedir . Estampadaki çarpışma a 1 
60) kişi olmüş ve 1200 kişi Nelerden imtihan edileceği, ve ne gibi ·vesikalar aram-
yaralanmıştır. lacağı Bankamızdan alınacak şartnamelerden öğrenilir. 

"---------------------- Şubemize en son müracaat müddeti 29 ağustos 936 dır. 

Şarbon hastalığı var: 
Hasta hayvan etlerinden 

sakınınız .. 
Belediye Riyasetinden : 

Ayasofya mahallesinde bir şahsın kestiği hasta bir 
hayvan etini komşularına satmak suretile altı kişinin 
(ŞARBON) hastalığına yakalanmalarrna sebebiyet ver
diği ve bu hastalardan ikisinin çok ağır 'lıe tehlikeli bir 
halde bulundukları ve yine kindinar mahallesinden kuru 
A1elımet oğlu Osman namında diğer bir şahsın kestiği 
hasta bir hayvan etini komşularına sattığı anlaşılmıştır. 

Şarbon hastalığı, hasta hayvan kesmek ve bunun eti 
ve kq.nile temasa gelmek sıiretile insanlara geçtiğinden 
halkın hiçbir taraf dan böyle şüpheli bir hayvan etini 
almamaları ve ahyvanları hastalananların işi zabıtaya ve 
belediyeye ve baytar müdürlüğ·lne malumat vermeleri !ü
zümü umumun sağlığı namına önemle il:in olunur. 2 - 4 

Otomobil Postaları . 
Eksiltmesi 

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

her seferde dörder yüz 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 miid·irliiğü binasındeki Komis
yonda yapılacakdır, şartnameleri de ayni yerdedir. 

4- Son bedeller mıttedil görülürse her iki cihet posta 
sinın ihaleleri. 

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

Kapalı 

2-3 

zarfla erat nakliyatı 
münakasası 

Askeri satın alma komisyonu riyasetinden 
Erzurum 936 mali seneii nihayetine kadar kor eratın.lan 

Erzuıu ndun muhtelif istikametlere ve Trabzcn Bayburt garni
zonlarından Erzuruma yapılı:cık perakende eratın nakliyat şart-

ı 
name::>i muc"bince kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur • 
ihalesi 12 - 8 - 936 Çar,şamba g:inJ. saat 14 dedir. Teminat muvak • 

· katası [ 1260 ] liradır. Taliplerin şartnamesini görmek üzre her gün 
1 ve münakasaya iştirak e<lecekle:·in teklif mektublarile birlikde o gün 

1 
ve saata kadar mustahk.em mev'. ı binasında kor satın alma komisyo-

. nuna muracaatları ilan olunur . 3 •• 4 

Vilôyet idare hey' etinden 
Kazanç vergisinden 15 lira 40 kuruş borçlu olan B:ıtpazannda 

Çalık oğlu Hüseyinin borçunun temini istifası için kocaba 
köyünde mutasarruf olduğu Tapunun teşrini evvel 314 tarih ve 

daimi 43 sıra numarasında kayıdlı şarkan dere , garbcn sahibi 
senet findıklı,tı , şimalen Çalık oğlu O .. man ve Mehmet ve Ah
mede ferağ. olunan fındıklık c ·nuben uzun Ali oğlu yetim Mus -
tafa fındıklıg-ı ile mahdut bir kıt'a 4 dönüm fındıklık tahsilicmval 
kanununun 13 ünc:i maddesi mucib'nc • birinci ilan ta ihinden 
itibaren 21 gün müddetle nçık artırmaya çıkarılmış olduğun • 
dıtn isteklilerin Vilayet idare lıey'etine muracant eylemeleri 
ilan olunur • 4 •. 4 

Vilayet idare hey' etinden 
.Kazanç vergisinden 56 lira 43 kuruş borçlu olan soğnn p:ı.zarında 

Seyit Ali oğlu Hl'.i"lin Kocaba köyünde mutasarruf olduğu 
Tapunun 926 tarih ve 108 daimi sıra numarasında kayıtlı 
şarkan tarikiam , şimalen Sayit Ali o~fo Hasan fındıklığı gar
ben Seyit Ali og-lu Molla Halil fındıklığı cenuben uzun Ali oğ
lu yetim Mustafa fındıklı~ı ile mahdut 3 dönüm bir kıta fındık _ 
lıktalci nısıf hissesi ile yine mezkür KocJba köyünde Tapunun şu
bat 926 tarih ve 110 daimi sı a numarasında kayıtlı şarkan' Haci 
ve Hüseyin , şimalen Sayit Ali oglu Hacı Osman tıı:lası gar • 
ben tarikıam , cenuben Seyit Ali oğlu Hasan tarlasıle mahdut 
dig-er bir kıt'a 12 dönüm fındıklıkdaki nısıf hissesi tahsili emval 
kanununun 13 üncü maddesi mucibince birinci ilan tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmış olduğundan 
isteklilerin Vilayet idare heyetine muracaat eylemJeri ilan olunur, 

4 - 4 

anlatırım : Hangi rabıta sizi bana 
raptediyor hangi inatcı bu rabıtayı 
bozacıkmış. 

isteyormuş, ı 
Fontelhaym .. Doğru mu sayın 

On birinci 
Görünüş 

Verner - Bu söz bana mı ? 
Fontelhaym - Nasıl ister

sen. Onuncu • 
Görünüş 

Yust evvelkiler 
Fontelhaym - [Hiddetle] bay bin 
başı; ba binbaşı l 

Fontelhaym - Eh ? 
Yust - Çabuk geldiniz, çabuk 1 
Fonlelhaym - İşte ben burada-

yım 1 ne yapayım ? söyle nedir J 

Yust • Yalnız dinleyiniz, ] ğizli 
kulağına söylüyor ] 

. Froylan • [Franziskaya doğru] 
Bırşey anlıyor musun fran:r.iska ? 

Franziska • o, sizi merhametsiz 
Burada kor üzerinde durup kal • 
dım. 

Fontelhaym - J Yusta do~TU J 
ne söylüyorsun ? Bu imkansızdır f 
o mu?,, [ froylana vahşiyane baka
rak ] yüksek sesle konuş ; yüzüne 
söyle 1 dinleyiniz sayın bayan f 

Yust - otelci söylüyor ki Froy
lan Barn helm bu sabah rehin ver _ 

mif oldu~um yüzüg-ü kendi yüzüg-ü 
no bonzotorok aJııuı ve ,iOri vcrmok 

bayan? hayır bu doğru olama:ı: l 
F roylan - ] gülümseyerek ] ni • 

çin olmasın lelhaym ? niçin doğru 
olabilmesin ? 

Fontelhaym - [ Şiddetle ] evet, 
doğru olabilir 1 Amma benim için 
ne meş'um bir ziya, birdenbire pa 

rıldayıverdi 1 öyle ise sizi yalancı 
sadakatsız olarak tanıyorum 1 

Froylan. [ Korkarak] kim ? 
Kim bu sadakatsız ? 

Fontelhaym .. Siz ki, artık ismi· 
ni söylemek istemiyorum,., 

Froylan - Telhaym ... 

Fon~elhaym • Benim ismimi unu 
tunuz ; Belki de siz buraya benim 
ile alakayı kesmeğe geliyorsunuz. 
Tesadüf sadakatsızlara çok yardım 

eder işte yü;.ı;ü~ünü;.ı;ü de elinize ver 
di. sizdeki tali bana da öyle bir zar 
atabilirdi amma atmadı. 

Froylan - Telhaym, na,ıl bir ha 
yal görüyorsunuz, kendinize geliniz 
beni dinleyiniz 1 

Fran:ı:iskıı. [ Kendi keıı:iine J 
nıüıtahık 1 

Verner bir kese altınla 
Telhaym, Froylan, 

Franziska, Yust 
Verner • Buradayım bay bin

başı. 

Fontelhaym • [onu görmeden] 
seni kim isteyor ? 

Verncr - işte para I 100 pistol 1 
Fontelhaym - Ben onları istemi 

yorum 1 
Vernor - Yarın, bay binbaşı bir 

de bukadar daha emredebilirsiniz. 

Fontelhaym • Al paranı 1 [ Eli • 
nin lersile işaret ederek ] 

V crncr 4 Para sizin buy binbaşı 
zannedersem, siz kiminle konuşdu 

ğunuzun farkında deJ'il:>iniz 

F ontclhaym • Çek şunu diyo -
rum. 

Verncr ·Ne oluyor size ? bay 

binbaşı. 

Fontelhaym • Bütün iyilik
lerinizde aranılan bir karş:· 
lık ve bütün hizmetlerde bir 
l!alAncılık {lgr, 

Verner - Ben yalmz sizin 
emrinizi ifa eltim. 
Fontelhaym - lşirıi bitir , 

çekil . 
Verner - Bay binbaşı ( lzid 

detli ) ben bir inrnnrrn ... 
Fontellıaym - Ey, doğru -

sun, ne yapalım. 
Verner - insan da hiddetle

nebiiir. 
Fontelhagm -Eyi, zaten hiz 

de en ziyade Jmalik olduğu 
muz şey hiddeltir, 
~emer - Rica ederim hay 

bınbaşt ... 
Fontelhaym _ Sana ka 

de/a sô"ylemeliginı, senin p~ 
ran bana lazım değil. 
~erner · ( Fiddetli) evet, 

kıme l<izım (keseyi ayakla
rının ucuna atıyor kenara 
çekiliyor) 

~Arkaşı ıvar• 
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Artvinde 
- Baştarafı birde -

şanlı sahifelerine kayt aden aziz 
şefi Ulu Atatürk'ü semaları dol -
duran yürekten [ yaşa, varol] 
sesleriyle tazim etti. ve bu dava
yı da o büyük adamın irşat ve 
işarctlerile mütenasip bir halde 
başaran Cumhuriyet hükfimetinin 
büyük Başbakanını ve büyük dev
let adamlarını alkışlayarak kısa 
bir faqla ile toplantıya nihayet 
verildi. Halk şen ve mağrur yuva
larına dönerken bu büyiik günün 
ve bu coşkun toplantının yürek
ten duygularını bildiren sesler 
Ulu ~talür.ke, büyük Başbakan~ 
ve yuksek makamlara yetişmek 
üzre telgraf makinesinin tıkırtıları 
arasına geçmiş bulunuyordu. 

Kısa bir fasıladan sonra tekrar 
b?şlaynn teznhurat gitgide artan 
hır coşkunluk ve şenlikle devam 
ediyordu. saat 17 de Çoruh ilinin 
değerli valisi Refik Koraltan, bu 
büyük siyasi zaferin azametile mü 
tennsip bir söylev söyleyerek hal
kı kütlulamış ve hıılk, coşkun ha
tibin çok yüksek ve asil duygula 
nndan akan sözleri karşısında bu 
günü azamet ve:kutsiyelini bir kat 
daha ruhunda canlandırmış ve 
yaşamıştır. 

. Candan ve içten kopan şiddet
lı ıılkışlar içinde nihayet bulan 
bu söylevi muhtelif zevat tarafın
dan ~erilen ve hararetle alkışla 
nan soylevler takıbetmiştir. 
Gece havai fişekler atılmış vcf ener 
alaylarıyle şehir dolaşılarak gürle 
yen se.,ler, coşkunluklar bir daha 
tekrarlandıktan sonra tören do _ 
yulamıyarak nihayet bnldu. 

Deniz motörü 
Eksiltmesi 

Otomobil Postaları 
Eksiltmesi 

Posta T. T. başmüdürlüğünden : 
1 - Haftada üç sefer yapması ı•s gitme gelme - 1400-

kilo yiik taşıması meşrut Trabzon - Bayburt emanet ve 
evrak posta si ile Trabzon 'dan Güm!işane - 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 f Denk J 15 de, 
/ Emanet J 16 da yap1lacaktır . 1 - 4 

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 
konulmuştur . Bu odunun makti vigi kazasının ermiş 
kozi civarındaki udiris devlet ormanlarından verilecektir. 
ihalesi 17 Ağustos 936 Pazartesi · grimi saat 75 dedir . 
Teminatı muvakkatasz f 1800 J liradır. Taliplerin şart
namesini görmek üzre her gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin mektuplarile birlikte muayyen gün -ııe saatta 
korda mustahkem mevki binasında kor. Sa. Al. Ko. Rs. 
liğine murrcaatları ilan olünur . 1 -- 4 

Kapah zarfla sadeyağ eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan : 

l - Erzincan tümeni garnizonunda bulunan kıtaat :ve müessissat 
Trabzon Emniyet eratının senelik ihtiyacı olan 22200 kilo sadeyağ kapalı zarfla eksilt

meye konmuştur. 
Müdürlüğünden ; 2 - Muhammen bedeli 15540 liradır. 

1 • Trabzon Emniyet mu- 3 - Yüzde yedibuçuk ilk teminatı 1165 lira 50 kuruştur. 
dürigeti için mubayaasına 4 - Şartnamesini görmek isteyenler hergün tümen satınalına ko-

l misyonunda görebilirler. 
üzum görülen bir deniz mo- 5 K ı fi h 

.. - apa ı zar a i ales~i 27 ağustos 936 perşembe günü saat 9 
törü ma tekne açık eksiltme da tumen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
ile almaca kil r. 6 - Şartnamenin dördüncü maddeleri mucibince istekliler teklif 
~ - Eksiltme 15 - 8 - 936 mektuplarını 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunun 32,33,34, inci 

tarıhıne müsadif cumkrtesi maddeleri ahkamına tevfikan tanzim ederek ihale saatından bir saat 
günü saat 1 O de Emniyet evveline kadar tümen satınalma komisyonuna vereceklerdir. 1-4 

müdürlüğünde teşekkül eden i';;==::;::a;:;======-r;z:;o=o=.:;.=.:::::=======-.....== 
komisyon tarafından gapı
lacaktı r. 

3 - Satın alınacak olan 
motörün cinsi 36 beygir ku-
vvetinde, 8 silindirli azamı 
16 mil sii r 'atta ( F ort ame _ 
rikan) deniz motörii olup 
muhammen kıymeti 1400 
liradır. 

4 • Eksiltmeye iştirak ede 
cek isteklilerin yüzde yedi 
buçuk muvakkat teminat 'Ve 
ya milli banka mektupları 
'Ve ihaleyi müteakip bu lemi 
nat güzde on beşe iblağ edil 
cektir. 

5 • Talip olanlar ve şart· 
nameyi görmek istigenler 
ilan tarihinden itibaren ihale 
gününe kadar Emniyet mü
dürlüğüne muracaatlcırz ilcin 
olunur. 

Kira 
artırması 

Vilayet Daimi 
Encümeninden : 

Meydanda gazazhanı çık
mazında hususi muhasebenin 
üstünde oda, altında 3 nu
maralı bir bap mağazanın 
geçengıl kira bedeli olan 80 
li~a üzerinden ve ihale tari 
h~nden muteber olmak üzere 
bır yıllığı açık artırmaya 
konulmuştur, 

12-8-936 tarihine çatan 
çarşamba günü saat 15 d 
'Vilayet makamında tap/ana~ 
cak olan daimi encümende 
ihaf esi !J.apılacaktır. lstekli
Jerzn 6 lıra muvakkat temi· 
(Ult/arı il~ ffl'lfRÇfllll/arı, 1 rl 

Pazarlıkla sığır eti münakasası 
Askeri Satınalma komisyonundan : 

Erzurum m.JJStahkem mevki ihtiyacı için kapalı zarf usulile müna
kasaya konan ve ihale gününde verilen fiyatın ali görüldüğünden 
bir ay müddetle pazarlığa konulan ISuOO kilo sı~ır etine ilk pazariık 
gününde verilen fiyat ali gö:üldüR-ünden ikinci pazarlıka konulmuş 
tur. ihalesi beş ağustos 936 çarşam ha günü saat ondadır. 

Şartnnmesini görmek üzere hergün ve münakasaya iştirak edecek 
lerin yevmü muayyende 1135 lira teminatı muvakkatalarıla birlikte 
mustahkem mevki ... binasında satınalma komisyonuna muracaatlan 
ilan olunur. 

Kapalı zarfla arpa eksiltmesi 
Askeri satın alma riyasetinden : 
1 • Erzıncan Tümeni garnizonunda bulunan kıtaat ve 

müessesatı hagvanatınm senelik ihtiyacı için ( 824480) 
kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

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

kuruştur. 

4 Şartnamesi Erzincanda Tümen kararkahı. binası için· 
de Sa. Al. komisyonunda f 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 ahkamına levkikan tanzim ederek ihale günün 
den bir saat evvele kadar Sa. Al. Ko. na vereceklerdir.1.4 

Çam odunu münakasası 
Askeri satınalma komisyonu reisliğinden 

Erzurum mustahkem mevki ihtiyacı için bir milyon kilo çam 
o~unu kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Bunun [ S00,000 ] 
kılo kuru çam dip kökü ve [ 500,000 ] kilosuda çam kuru 
enğaz olaçaktır . İhalesi 10 • 8 ! 936 Pazartesi ıünü saat 15 
d~dir. T:minati muvakkatası 454 liradır. Taliplerin şartuamesinl 
gorm:1t uzre .her rün ve münakasaya iştirak edeceklerin yevml 
Ulezkurde konuıyonumuu mnrac:aatlırı ilan olunur , 

Ani 

Gayri menkul satış 
Köyü Nevi U.N. K.MU. 
Kalafka 4825 metre m. fındıklık 704 130 

( 6893 ( ( 700-701 150 
( 15633 ( ( 454, ila 461 440 
( 4595 ( ( 714-715 125 
( 9190 ( (528-590-600-525-539 250 
( 36760 ( ( 638-631 700 
( 40436 ( ( o 660 
( 9190 ( ( 570-571 200 
( 57 57 ( ( 603-599 60 
( 25732 ( ( 541-542-544-579- 560 

554-606-61 o 
( 5974 ( ( 547-577-605 
( 17461 ( ( 626-673-676-627 
( 6433 ( ( 566-615-621-622 
( 32165 ( ( 607-623-680-534 
( 3676 ( ( 573 
( 7352 ( . ( 643-645-646 
( 1838 ( ( 559 
( 15623 ( ( 523-537-612 

Defterdarhkdan : 

130 
380 
105 
525 
80 

120 
100 
340 

ilanı 
T. M.N. 

56 
55 
84 

Ermeni ı 

93 
88 
80,89 

100 
44 
47 
38,77 

39 
40 
43 
78,51 
45 
49 
42 
36 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

Yukarıda evsafı sairesi yazılı goyri menkulatın mülkiyetleri peşin para 
ile satılmak üzre artırmaya çıkarılmıştır. Talip olanların yüzde 7,5 dipo
zitolarile birlikte ihale tarihi olan 14-8-936 cuma günü saat 14 de Defter-
darlıkta toplanacak komisyona muracaatları . 1 - 4 

Gayrı Menkul Satış ilanı 
Nevi U. N. K.N.L. T. Köyü 

Anifa 18380 N.Mu. fındıklık 5063,5094,5096 555 4 de 3 Eni. 

,, 
Hoskirasya 
Tos 

14704 taala 5101,5102,5127 
4595 fındıklık 5027 
2757 588 
1838 2159 
1379 2150 
4595 1833 
2757 277 R.E 
5514 379 
1838 2022 
1838 2015 

. 3676 , 2146 
Zül mera 7352 , , ve h. k. evi 

300 m. mu. harap 
531,531 

o 

125 
90 
50 
40 

125 
75 

150 
50 
50 

100 
300 

35 
300 

Hissesi 

, 

, 

, 
, 
, 
, 

mubadil 

. 
mektep ve mezarlık yeri 

Hoskirasya 11028 m.mu. fındıklık 576,541 
ve hane arsası ennenı 

DefterdarlıKtan : • 
Yukarıda evsafi yazılı gayri menkulatın mülkiyeleri pdşin para ile 

satılmak üzre artıimaya çıkarılmıŞtır . Taliplerin yüzde yedibuçuk dipo
zitolarilı birlikte 17-8-936 pazartesi günü saat 14 de Deitertarlıkta top-
lanacak komişyona muracaatları . 1-4 

. Gayri menkul satış ilanı 
Mahallesi Sokağı Nevi M.No Kıymeti Mu. L. K. T. 
İskender paşa fabrika arsa ve 4 duvar 484 350 Rus 
Ayafilbo ayafilbo 100 M.M arsa 269 75mübadil 

Deftercarhktan : 
• Yukarda evsafı yazılı gayrı menkulatın mülkiyetleri peşin para ile 

23-8-936 Tarihine kadar bir ay içinde pazarlık suretile satılacağından 
talip olanların Defterdarlığa muracaatlan 

Gayri menkul satış 
Köyil Nevi Umum NO. Kıymeti Mu. 
Tos 1838 metre murabbai 2018 
Kanlıka 18380 ,, ,, 3397 

Defterdarhktea : 

ilanı 
L. K. T. • 

50 
350 

EnneJll 
,, 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkulatın mülkiyetleri peşin ·para ~e 
satılmak üzere 3-8-936 pazartesi gününe temdit edilmiştir. TalıP 
olanların yüzde 7 bucuk dipozitolarile birlikte saat 14 de Defterdarlıkta 
toplanacak komisyona muracaatları. 

Gayri menkul satış 
Mahallesi Sokağı Nevi 
lskenderpaşa Belediye bahçesi Dükkan 

temedi 
M.N. 
147 

Lira 
700 

r. 
Ermerıl 

Defterdarhktan : 
Yukarıda evsafı yazılı dükkdnın mülkiyeti peşin para ile satılmak üzre 7-8·9.!! 

tarihine kadar 10 ıün müddetle temdit edilmiıtir, Talip olanların güzdı 11edi ~PrT 
tliJJPfilgJ11rilı bir/Jktr ı&lll 1'1 ;, D,/ltrtlRrlıJR 1'JJlfR"11Jll1rı , 


