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İstanbul Ankara Gençleri 
İki kafile halinde Doğu illerinde 

!erinde belki birer gün te -
7.•ekkuf edeceklerdir . 

Gelecek gençlere senıct 
kaynaklarınuzı, güzel, or -
man, Yayla ve 011alar11mzı , 

büyük ordumuzun celadet 
ve kahramanlık timsali olan 
askeri teşekküllerimizi. Mos
kof /arla geçen muharebe 

dığmı gibidir. Esasen benim 
bu düşüncem üç ay evvele 
aittir. Ve karşımda Ankara, 
lstanbul itibarile bir komita 
teşkili şartile idi, Maalesef 
bu komita teşekkül etmedi. 
Zaman geçti fakat gençliğin 

Tesit münasebetile 
alanlarını göstermek Doğu 
sazlarını, şözlerini işittir -
mek ve Doğu münevver genç 
evlatları batı ir/an çocuk
larım görüştürmekten iba • 
rettir . 

kulağına giden hu davetin 
son g:inler lstanbulda bulu
nan Kars valisinin himme -
tile hareket, faaliyet 'lıe cid
diyet sahasına girildiğini gö
rüyoruz artık zamanın dar
lığı ve her türlü miişkiltit 
göz önünde tutularak bu yük
sek ve m'işterek dişüncele -

Vali Refik Koraltanın söylevi 

Aziz ve asil Çoruhlu/ar: 
Dün geceyi bizimle birlik 

te uyanık geçirmiyenlere ha 
ber vereyim ki : hayatların
da ender tesadüf edilir baş 
tanbaşa heyecan, neş'e ve 
ıururla dolu bir geceden mah 
11un kalmışlardır. 
Avrupanın bir köşesinde 

Montrö şehrinde aylardan 
beri bütün cihanı meşgul 
eden büyük bir dava. Tür · 

' lcün emniyeti, Türk vatani 
llın her bakımdan bütünlü -
iü ve nihayet büyük bir hal 
.. n cihana bir defa daha 
tanıtılması davası görülüyor 
du. lrili, ufaklı bütün dünya 
l'tlilletleri Montröda toplan 
rtaı,lardı, dünyanın ve hele 
1'ügülc lıarp sonunda bazı 
laolcları tahdit edilen millet 

/erin gözleri Montröga çev 
rilmişti. orada Türk Vatanı 

nın, Türk Milletinin emniye 
tine karşı konulmuş bir en 
gelin tamamen kaldırılması 
görüşülüyordu. 

Büyük Atatürk ve azız 
Türk milleti ileri sürdüğü 

muhik ve büyük dava ile 
şunu istiyordu: 

Türk vat an ı n a dahil , 
Türk hakimiyetine dahil yer 
de en uf ak bir bağ dahi olsa 
cihana karşı varlığını koru
maktan çekinmiyen, en yük
sek manada medeni duygu
larla mütehassıs olan ve 
beşerin muhtaç olduğu hakı
ki ve devamlı sulhu temin uğ 
runda hiç bir /edakarlıktan 
çekinmige11 Türkün emmige-

Arkası ikide -

== 
Doğu Haberleri 

rimizin doğu halkı civan -
metrliğine ve misafirperver
liğine göre yapılmak mecbu
riyetindedir, Ankara ve ls
tanbuldan mıkdar gün mes
lek, san 'at itibarite malumat 
istedim, Alacağım bu malu
mat üzerine 'Ve ~atı ti/ilerine 
atide sorduğum cevaplara 
göre mü/ ettişlikçe tanzim ve 
tabı edilecek program der -
hal alakadarlara iriştiri/e -
cektir: 
1 • Vilagetiniz Tüccar ve 

ilerigelen ve Halle yardımı, 
Perli. &ltU/ige, luuıui ma • 
selle iştiralcile gemelc müstes. 
na kaç lira deruhte edebiliriz. 
2 - Bir ve nihayet iki gece

lik çadır ve kamp karargahı 
kurabilir misiniz? Liselerde, 

----·~~~--~~~~~~~~~-~~~~ Mekteplerde, otellerde, ileri 
gelenler evlerinde yüzer ki• 
şilik istirahat temin edebilir· 
misiniz ? Habeşler taarruza geçti 

Adisababa ihata mı edildi ? 
36 saat süren taarru~f 

rımıza Trabzon civanmert 
kardeşleri kendi aralarında 
hiç kimzege bar olmıyarak 
ziya/etler verdikleri gibi 
eğlenceler de tertip temiş -
ferdir. Bu misal ve nümune 
ortadadır. Aragerde kulla
nılacak masraf yedi, sekiz 

3 - Vilayet dahilinde müm
kün mertebe ana yol istika· 
meti dağıtmıgacalc surette 
münevver ka/ilelere , nerele
rini göstermek istersiniz ? 
Ve bu geziş/erde öğle veya Ankara • Porlsaitten verilen bir haberde, son günlerde 

Adisababa etrafında hafif muharebeler geçtiği ve bu şeh -
rin uzun müddet galipler tara/mdan ihata ed~lmiş bir va~i 
Yette kaldığı bildirilmektedir. Dessieden Adısahabaya gı
den yola civar olan kısımlar Decaberanın kumandası altın 
da bulunan ehemmiyetli asi kuvvetlerin elindedir. Bunlar 
italgan noktalarına taarruz etmiş fakat zayiat vererek re 
l'İ 'elcilmişlerdir. Habeşlerin 60 kamyon tahrip ve ikiyüz 
lcadar yerli italyan askerini öldürdükleri bildirilm~ktedir. 
Adisababaya karşı taarruz 28-29 temmuz gecelerı yapıl 

vilayeti ve lazım olan yer
leri gezdirecek ve göstere
cek nakliye vasıtaları üc • 
relidir ki, bu da azami üç, 

akşam kalmak mecburiyeti 
olursa kır yemeğini ve alc • 
şam yemek ve gatısını ne 
yolda düşünüyorsunuz ? 

dört bin lirayı tecavüz et - 4 - Doğu diyar halkına ma
mez. Sekiz vilayetin genç, hsus ne gibi eğlenceler tertip 
münevver saf evlcitlarına edebilirsiniz? Memleket malı• 
biribiri üzerine ilerigelen _ sulat, mesnuatından ve sair 
/erinden , tüccarından Be- şeylerden ve işlerden ne gös• 

terebilirsiniz ? ledige ve hususi varidatın ~e 36 saat sürmüştür. 

Atatürk 
lstanbulda 

Ankara - Atatürk dün 
alc,am lstanbula gitmiştir. 

---------~~~~~~~ 
~. Ôz -

Halkın sıhhati.. 
Sıcaklar alibilditine yükseldi 

9'e Y'1k.eliyor.. Havasızlıktan ve 
._"21!1ktan bunalan bunalana, bo

~ botwana gidiyor.. Denizle 
"1rr.. r küsmüş, birbirinin yüzünü 
~ flyor. Bu sıcak yaz pnlerinde, 

ili aahhab namına yapılması re· 
~itler en çok röze çarpıyor. 

Yor ama, okadarla kalıyor 1 

~a ıu ve hava lizım, boğul· 
~ I il ve bunalmaktan kurtulmak 
~ B-S 

5 - Münevver kafilelerin 
dan toplanup verilecek olan güzergahına düşecek köyler-

01 • • tt bu para ise bahse değmez. de, nahiyelerde, kasabalarda 
ımpıya O 1 h 1 1 d d 1 Hal ve vaziyet bu mer - candan samimi bir istikbal 

Güreşçilerimiz spanya İ ti Ô İ evam a · kezde iken bazı arkadaş - için mahalli hükumetlerine 
Ankara - ispanyada dahili ihtilal hakkında madritten ll'lmdan imkansızlık gibi ve halk teşkküllerine ne yol· 

Galip geldiler.. gelen bir telgrafta dahiliye nazırının Badejoz ile Varansi- gazı/ar aldım. Zan ederim, da talimat vermeği düşünü· 
Ankara _ Dün Berfin siyada vaziyetin tabii olduğunu Geratadan alınan haberle- Ben, maksadı ve olacak va- yorsumiz ? 

olimpiyatında Norveç takı rin iyi ve asilerin müşkül vaziyette bulunduğunu bildirmek zigeti lazım gibi arz ede _ işte, programı bu verece• 
Tı k ·ll· ta olduğunu haber vermektedir. Diğer isyan sahalarında medim, /ş sathidir. Ve yaz- ğiniz esaslara göre yapaca • mıgle karşılaşan ür mı ı J rl k 1·1 k ld d'/ u aım. Gidüp, ae/me gol müd. takımi 4 O yenilmiştir, ua as ere arşı muva ıa ıget e e e ı miştir, navas ajan • o 

sı muhabiri de cumhurigetci kuvvetlerin saragussea 46 kilo ı F deti çıktıktan sonra bu kafi· 
Güreşte Musta/aavcıoğlu metreye kadar sokulduklarını bildirmektedir. Spanya 1 ransa lelerin doğuda nihayet yirmi 

Jngiliz Karde, Çoban Meh- _,,.,, == -- =· -=0
- >= 1 g:in kalabileceği göz Ônünde 

met, Balçikalı Şarlıga Ah- Olimpiyat Bir yavrunun ölümü ve ngiltere ! ! tutularak vilayet/erce üç 
GÜ 1 · b" 1 giindtin zi.:;ade bir program met Çıkar Yıldız Tambaja ·reş erı ır ay evvel dllnyaya gelen Anka· a • Fransa, ngiltere hü- yapılmasını rica ederim. 

l · l d. Ankara _ Dün l itibarlı genç tnccarlaıı mzdan kametinden ispanyadaki hadiselere 
galip ge mış er ır. yapı an ve Belediye encnmeni azasından karışılmaması için bir anlaşma im- Vilayetinize Ankara, lstan · 

olimpiyat serbest güreşinde F b buldan şah s '" t kk l Başbakan turban Oğuzlunun oğlu bu ge· zasını istıemiştir. ransa u talebi- ı veya eşe ü • 
horuz sik/ette Almanya, tür ce tanrının rahmetine kavuş - ne anlaşmanın imzasına kadar ken- /erden vuku bulacak miira • 

İstanbulda kigeye, hafi/ sik/ette de A mu~ tur • di hattı hareketinde serbestisini caatlardan mü/ettişliği mu. 
Başbakan ismet lnönü dün " merika Türkiyege galip gel Arkadaşımızın acı~ını payla4 muhafaza edeceğini de ilave eyle4 hatap göstermenizi rica ede· 

a~amh~nhfujllm~~. m~U~ ~ pm. ~~-~~m~e=k-~=d=i'-·~~~~------"-~-·----------
' ' ===- t 

ucuz h en temiz efya soton müesse&esi: Yalnız Harunlar ticarethane idir bzon ve doOu illerinin en 
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Sayfa 2 

Beştnci ders 

SİY ASAL PARTİLER 

Türk inkil 1bının politik mef -
humları, ecl<.>"liyat olnrnk da, rea
lite Olnrak d.ı, bizden ünce gelen 
inkılabların en üstün olanıdır . 
Onda kopya yoktur. Türkiye ken
di bünyesine en uyğun olan esas
lnrı almıştır • 

Kendi inanclığı ı ~ıklarıı giden 
ndaınlarin gittiği yoldan en ileri 
en aydınlık istikamete gitmek -
tcyiz . 

Bu dersimizde iya al paıii -
Jcri gözden geçireceğiz. Fakat 
bundan önce insan yaşayışının 
siya al partiler halinde toplan -
madan evvelk.i vaziyeti hakkında 
bir az izahat verccJğiın . 

Genç arknda,larım geçen ders· 
lcrclcn biliyorlar ki, telkin ede -
ccğim şeyleri ilk ön ·e mlicer
red olarak , genel bakımdan ~ ö J· 
liyor, ondan sonra da bize nid 
şeyleri nnl ıtınağa geçiyorum . 
Burada da bu metoda sadık ka • 
lac:ığım . 

Siyasal partilerden önce 

RECEP PEKER 

şinden ayrılamıyor • ÇünkU bun
ların başındakiler, fcdoal devlet
ler zamanındaki mutlak hakimi -
yetlerini daha şümüllll. daha kök
lü olarak devam [ettiriyorlar • 
Devletin başında nbsolü bir hü -
kümdar vardır . Onun kafasından 
ne çıkarsa ulus onu kabul etmek 
mecburiyetindedir. Bu başlar insan 
yığınbrinın hayatını kendi düşü -
nüşlerine göre tanzim ederler . 
lşte bu scbeble devletlerin satıh
ları büyümüş, hacimleri genişle -
miş, içindeki insan yığinlnrı Çoğal
mış olmakla beraber , bunların 

tipi gene feodal devlet tipidir . 
O devletlerde siyasa, tabii , 

halkın işi değildir . l<lnre edilen -

!ere mensub incıan yığınları içinde 
ne bir topluluğun , ne de tek bir 
adamın devletin siyMnsını şu veyn 
bu yöne gölüdlçü hiç bir çalış -
ması yoktur . 

Hürriyet ihtilalinden 
sonra 

lnsnnlann yaşayışı işte böyle 
Eski devirlerde bir takını in- bir holde iken •• size ilk der~ler

San yıl'rınl:ın derebeyler tar fınds.n de anlattı~ım ihtilal tiplerinden -
feodal şartlar altında idare edili- hürriyet ihtilali gelip çatıyor . 
yordu · Bu, ılıtidai devlet şekli Yalnız başta bulunanların hakim 
idi • lbtidai devlet insanlarının olması devri t:ırilıe karışıyor. Ger
mağara h:ıyatmdan ve kendi ev- çi insnn yığınları şimdiki dedet • 

!erinin emniyetini bizzat koruma lerin lıeb ... inde kendilerini doğ. u 

devrinden çıkmasından son·a kor- dan doğruya ve bizzat idnre et -

kuluyor. Bu kuçiık de;vlctler bir- mck mevkiine geçememiş olma • 
birlcrile daimi nılleadele halinde- makla be abe .. , hclk mümessillerı 
<lirler. Bunbr birbirlerini yemek- olan politikacılar , baştakilerin 
tc ve şuurlu bir hnrcket net:c:!Si nufuzuna müdahale ediyorlar. Mes
değil • bu ) iyiş netiresi olarak ul hükumet devri geliyor. Bu hü
birbirlerinc girmekte ve büyQ • kornetin kovaladı.41 siyasa halk 
rncktediı·ler • Bu giriş ve yi'-'iş 

.J mümessillerinin istediğine uymazsa 
hareketi zamanla büyük devlerle- bu hükümet onlnr tarafından dü-
rin kurulmıunı intaç ediyor • Ve şürülliyor . lşte hürriyet ihtilali 
yavnş yavaş başlal'ında bir hane- devrinde halkın bu suretle devlet 
ncdana mcnsub bir baş bulun;ın ' idaresine söziinü geçirmesi zamanı 
devletlerin kurulması devri geli - geldikten sonradır ki; siya~al par
yor- Bu büylc >k cbsolü devlet- ti dünyaya do~uyor. Siyasal par
ler, insanlan idare noktasından , tilerin devlet idaresinde fikirlerini 
ibtidaı devletlere bakılır:c=ı daha yUriitıneleri insanlık tarihinde si

Heri bir çehre göstermekle bera- yasal çalışma devrini, parlamento 
her , g ne! gidiş derebeylik dev- devrini açıyor , 
rindeki feudnl de\ !et ~inin gidi- 1 Arkası vnr 

/YEN/YOL} 

Montrö Zaf eriln tesit 
merasiminde 

Baş tarafı 7 de 
tine ve bu kutsal duygulan- miştir. Türkiin at!r, Türkün 
na engel olan boğazların şerefi bir dalıa yiikselmiştir. 
açık tutulması artık doğru Bu biiyiik Türk dm 1as1 da 
olmazdı . diin oldnğu gibi bu gün de 

Orasının açık 'l.ıeya kapalı Türkün semasına giineş gibi 
kalması işi tam manasıle doğan büyük Atalürk'un 
hakimiyet 'ae istik/almı elin- yüksek delıasile lıalledil
de tutan Tt.i.rk milletine ait- mişlir. 

tir. •ve bu böyle olmalrdrr. Ey aziz varl1ğ11mz: f Ata
Tarilıin bin bir misalile an- türk'ün anitini işaretle/ biz 
!aşılmıştır ki. buraların TLJ.r senin acluıı anarken. sana 
kiin elinde olması beşeriyet hitap ederken Türkün lıadi
için emniyetli bir sullı yolu salın bin bir lecelliyatrna 
olmuştur. rağmen azametle yürüyen 

Boğazlar • ad r n dan da biiyük ve kiiklii tarihini an
anlaşıldığr veçlıile telılikeli nuş sana lıilap ederken de 
ve ayni zamanda hayatı bir lıer miişkiilii yenen , hiç bir 
geçillir Bunu en emin ola- zorluktan yılmayan ve dai
rak kullanmak ancak sahi- ma iyi ve şanlı işler yapan 
bine düşer ve melhuz telılike aziz Türk ulusuna hitap 
de ancak bu suretle bertaraf etmiş oluyoruz . Çünkü sen 
edilir. milletin sonbolisin ; Türk 

Aziz Türkiyenin coğrafi delıası, Türk kahnmanlığı 
vaziyeti itibarile mevkiinin Türk varlrğı senin sevimli 
ne kadar m ü lı im olduğu ve sevgili varlığmda tecelli 
meydandadır. Böyle ehem- eder. 
miyetli bir geçi din Türk Varol , çok yaşa büyük 
milleti gibi mert, sozüne sa- adam, sevğili Türk ulusu. 
drk , ahdına bağlı asıl ve Arkadaşlar ; 
kahraman bir milletin elin- Azamet ve ehemmiyetine 
de bulunması albet ve ellet işaret ettiğfm bu büyük da
beşer için de beşerijelin bek vayı Türkün ve Türk vala
lediği , istediği su!h • ebedi nrnm eksiklerini tamamla
sulh için de başlı başına bir mak için bıiyük şefile işe 
emmiyet kaynağıdır· Hem başladığı günden beri o hü
boğazların kapanması veya yük adamm itimadına , sev
a ç ı k tutulması doğrudan gisirıe, giivenine yaraşır bir 
doğruya Türk milletinin uğ- kudrel halinde durmadan 
rıma milyonlarca can verdi- çalışan ve muvaf/akryellen 
ği kan döktiiğü mutlak istik · muvaf fakıyele koşun Cümu
lfi.llinin, kaytsız ve şartsız t riyet hiikıimei Başvekili ge
lıakimiyetinin tabii ve lıuku- neral ismet lnönıinün de 
ki icabıdır. burada .yüksek huzurumuzda 

Bu bir ihtiyaçtır. hu ilıti- tazimle selômliyorum. 
yaç bugün tamamen anlaşıl- ismet ve /azilet , yüksek 
mıştır, hakkımız kabul edil vatanperverliğe timsal olan 

Boğazlar mukavelesi kamutayda 

Baş ve Dışbakanlarımızm nutukları .. 

büyıik devlet adamı en yük 
sek manada tebcile Layik 
işler görerek mevki almış 
olan bu asıl ve f azileili in
sam aziz şefin , büyük Ata
türk 'ıin yamnda onun işaret 
ferini durmadan yerine getir 

- Baştarafr birinci sahifede -
alınmış karşılıklı tanhhütlere de te· 
mas eden Dış ı~leri Bakanımız zec 
ri tedbirlerin kaldıı ılması kabul edil 
diği esnnda lngıliz Dış işleri Baka
nı Edenin asamble toplantı,,ında 

söyledigı nutukta zu: i tedbiılerin 

kaldırılma"ını tnkıb den mübhemi
yct devresınde ingiltcrenin tek ta 
raflı ol11rak bu taahlıude ba~lı ifa
de cttiğıni işaret ederek demiştir 
ki : Muşavere uzerine yapılmış ol 

mayan bu bir taı aflı taahhidü hü 
kümctimiz takdir ve kaydetmiş \e 
bilmukabele lngıltere hükumetine 
müddeti ahvalın ıcabınn göre taı a 
fınıızda takrir edilmek suretıle tc· 
minatımızın lngiltere hükume.:n.n 
tarafından hiç bır arzu i7lıar cdılme 
diği halde bir taraf • olan:.k devam 
ettiğini bildırmiştir. 

Tevfık Ruştu Arasın bundr.n 
sonrn 27 temmuzda avam kamu,.,_ 
sındn Eden laralından yapılan \ e 

ltalya laralındr..n Turkiye, Yugoa
lnvyn ve Yunanistana verilmiş olan 

teminat dolayısile İngiltere tarafın 

dan alınmış olan tek taraflı idame

s ine mahal kalmadığını bildiren be 
yanatına temas ederek demfşLir ki: 

Filhakika ltnlya lıukOmetinin Anka 
radaki buyuk elçi.,i vasıtasıle hari
ciycnize ltalyanın aramızda mev • 
cut dostluk muahedesi icabları ken 
dine bağlı addetmekte dcvametti
t.ini dostane bir lısanla ifade etmiş 
tır. Bu dostluk muahedesinin icap
larına Türkiye tarafından da aynı 
veçhile bağlı .. bulunduğu malumu
nuzdür. Oıger laratlan lngiltcre 
hariciye nazırının birnz evvel zikr 
~ttiğim nutkun da Akdeniz müna. 

,-cbptwda salih ua~le ıeldii'i •f r& 

c.ı tasrih edilmiş olmıuna ve iki 1 Tü:kiye)'e verdiği vazifelc in orada 
gün evvel görüştüğiim italyn bü- bir çok masrafları iclbettirecezine 
yük clçiside ltalya, lngilterc mü- göre daha mukavelenin imzası mev 
n sebetlerinin çok eyi bir yola gir zuu balıs olur olmaz her tarafta bu 

miş olduğunun Öğrenilmesine göre nun icabcttirdiği mnsra lan kar.şıla
Türkiye tnraf ından lngiltereye tek mak için yeni bir takım vergiler ko 

taraflı olarak verilen tnahhütlemı nulı:cağı yolunda çıkan şayıalara 
de artık devamına mahal kalma - temas ederek şunlaı ı SÖ) }emiştir : 

mı~tır. Dün de Maliye Vekilimizin söy 
Kamutay toplantı,,ının sonun:ı doğ' !ediği gibi ınemlekctın müdnfaası 

ı u söz alan ve sürekli alkışlar nra- için icııbeden vasıtaları bulabil c~
sında kürsüye gelen Başbakan ismet ğimiz kanaatını muhafaza edi) .ı. uz. 
lnönü nutkuna bugün Türkiye tari· Hundan sonra Başbakan sözlerine 
hinde ve siyaset tarihinde 111ühim devamederek demiştir ki, Türk mil 

bir c .. eri tamamladınız Büyük mil leti huzurunda konuşurken ona ha· 

let meclisi Büyük Türkiye milleti kikatla:-ı olduğu gibi söylemek la 
ne karşı deruhte etti.ti ağır vazife
l erden bir muhiminin muvaffakıyet 

le bitirmiş olduğu için iftihar edebi 
lir diyerek başlamış ve yeni Bo -
gazlar muka" desinin Türkiyenin 

emniyetini ve hakimiyetini milletler 
arasına teyit eden güzel hir vesik:a 
teşkil ettigıni ilave ederek arkadaş 

lar, demiştir : Yeni Boğazlar muka 
vclcsi ile meıımun olduğumuz diğ·er 
bir cihette Turkiycye, Türkiye si. 
yasetine Milletler arasında gösteri
len yük.sek ,itimattır. 150 seneden 
beri ııcız ve zayif Osmanlı impara
torluğu zamanında türlü şekillere 

mevzuu bahsedilen Boğazlar muka
velesinin 936 ela Türkiye Cumhuri
yeti için bulunan şekil Boğazların 

Türk Milletinin hakimiyetine kayıt
sız ve şartsız teslim edilmesidir. 

Beynelmilel sulh içi~ Boğazlaıt 
üzerinde Türkiye Milletinin hakimi
yeti en emin çare olduğunu anla • 
mak, beşeriyetın sulh hayatında bir 
tekamul telakki olunmalıdır. lımet 

laWnU 1eni B9Julır IP~Av~lelipl 

zımdır. Elde ettiğimiz neticwlcr şu 
kndar senelik çalı~mamız ic..ıbeder
se bütün varlığımızı.memleket için 

ortaya kQyacağımızın zihniyetinin 
hasılıdır. Büyük neticeler alındığı 
andan itibaren ilanihaye teminat al-

tına alınmış degildir. milletler ha -
yatında ilanihaye teminat veren nok 

ta milletin fasılasız hayatiyet göste j 
recek olan iradesidir. Milletlerin 1 
hayatı daha ziyade ilc.lemek daha 1 
ziyade çalışmak ve daha kuvvetli 
olmak için mola bilmeyen daimi bir 
ilerlemeden ibarettir. liöçmüş olan 

imparatorluktan sonra kurulan yeni 
Türk Devletinin zihniyetinde hayı.ı.-

tiyet enerji, nefes almak kadar her 
gün lazım olan bir unsurdur. Bunu 

Türk Milletipe söylemcliy!z, bun -
dan onbeş sene sonra Türkiyeyi 
bugünkü gibi değil bundan on kat 
daha yüksek1 dahn kudretli , daha 
ileri bir hale vardırmayı hepimiz 
bir vazife bilmeli ve bunu· herkese 

ula~fJ~ 

mek için aydm/atıcı bir 
peyk gibi çalışmakta büyuk 
ışLer oaşarmaktadır . ~ürk 
tarihine şeref vererı sevgili 
başvekilimiz , serıi tazimle 
anıyorum. 

Tevfik Rüştü Aras ; Ne 
talili ve kabilıyeili adamsın 
•çtinku senın başında durıya-
yı yüksek delıasile idare 
eden büyük bir Türk dahisi 
var, ciınkü senin bulundun he 
yet başuıda yüksek zeka ve se. 
vimLi simasıLe kainata kendi· 
sini sevdiren saydıran ismet 
lnönü var. ve nihayet biıyük 
şejin işurelile buyük sulh 
davası yolunda Tür k ün 
şunlı tarıhine Layık kahra
manlığı her zaman, her yer
de kaınula ispat eden kah
raman Türk milleti var, 
onun yenilmez ve tükenmez 
kudreti var . Yürü şe/inle , 
Başvekilinle kahraman or
dumuzla, asıl ve köklü mil
letimizle ileri beşeriyetin 
beklediği sulh davasmda bü
yük başarılar yapmağa sa· 
vaş . Zafer senindir, büyük 
Atatiırk'undıir, Türk mille
itnindir. 

Sabah/arınız hayrolsun 
ey asıl yürekli Çoruhlu/ar 
yine bu sabah sulh ve saa
dete kavuştünz, bayramınız 
mutlu of sun, 
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Türkiye' deki yeni oluşun bir izahı 

Yazan : 
Norbert Von Bischoff 

Türkçeye çe'lıiren 
Burhan Belge 

A,•usluryanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşarı [ 2 ] 

Birinci Bölüm 

olmuş olan . 
Yozgad'dan sonra da Kapadokya 

iline giden yol, daha birkaç saat, 

dal tal.ınan buğday tadalarından 

geçer. Bu tarlaların sırma başak
ları bir zamnnlar Roma'nın aç mil· 
yonlarını doyuru:·c:u . Sı!'ına atkılı 
tepelerin zenciri alabildigine uza -

nırken gene sirmadan bir h<ılı , 
geniş vadilerin yataklarını Örlc.di. 

Fakat çok gccmeyip, tepcler:n gü
ne.'ite kavrulmuş omuzlarından sır· 
maatkılar kaydıkça, vndilerin ha
lıları da, ad~ız bir de.cciJin kena
rinda hazin şe. itcıklere inkılap 

ederler . 

rı uğrarlar, doğudaki , batıdaki , 

c::nubtak· y ·~Je~ik insanların mem
leketlerine saldım lar ve eski kül
türleri yıkarak , getirdikleri taze 
kanı yendikleri milletlere aşılarlar. 
Bu taze kan eski kana kanştı•mı, 
artık onunla yaşar onunla batar. 

Milletler denizi Asya'nın batı'ya 
yolladığı en son dal~arladan biri, 
bir türk soyu idi ki bunun , bil -
diğimizc göre, ilk başbuğu Ertug
rul idi. Ertuğrul'un oğlu . Osma • 
n'ın adıyla tanılan cihan İmpara
torluğunu işte bu soy kurmuş
tur . 

Dünya tarihini sınıalıyan bu 
gibi doğum ağrılarının arasında 
kalan zaman mesafeleri üzerinde 
hep o ulu sükanetiyle , bozkırın 
dve gövdesi yatar • Ve cengaver 
göçebeler , bir de görürüz, önle
rinde koyun ve davar sürüleri 
yollara revan olmuşlardır. Ak ve 
kara çadı. ları ne zaman sökmek 
lazımdır, bunu onlara yıldızlı gö
kün ezeli takvimi söy lcr. Otlak • 
lar , çepçevre tükendimi bozkır 
üzerindeki yolc.ılukinrına devam 
c<lcrler, Geçtikleri yollar üzerinde 
eski yasa yazılıdır . 

Bu yollar birbirinden uzak 
1 

Az son.·a , ya.>lıı başlayınca, 

su ve başkn, ortadan kaybolur • 
Anadolu yaylasının bozkırı, ada -
mını önunde, dümdüz yayılır, gö
niılburuc.ı bır teselli gibi tercssiım 
eden utuklacın ımıvısınde silininc:

~·c kadar. Bu bozkır tam üç haf
ta , bir renk ve koku sarhoşluğu 

içınde kuc cık lıaı nılarini toprağa 

serpıvereıı yaban çiçekleriyle , 
çılzıncnsına ve masaııardaki gibi 
bezenır. ::>onra o korkunç gtlne.şin 
munte~em bir kurbanı oluı. Yerlerı sefil köylerden geçer • Öyle lcOy· 
keınıı en , otlaı'. kavuran.. topruğı !erden ki, yaslandıklan boz ya • 
bıle ıne:ıı~~ıclsı:zc~. ışıgı ıle paç~- maçlardan onları farketmek güç· 
!ayıp .dıdıklıye.n guncş:n .Üylııı kı. tür . Yalnız tezğin keskin koku-
bozkırın uzeıınden yaz fırtınası 

1 

kt k' d' k d sunu uza a ı va ıye a ar bıc::ıyan 
yahul sonbahar rüzarı bir kopup · · d 1 d 

1 
-., 

. . .. . mavımsı uman ar an an arsınız ki 
gcldı mı, dağ gıbı toz bulutlaı ını . 1 b 1 d b' ' 

ınsan arın u un uğu ır yerden 
onüne katıp, bir ucundan bir uc.ı- k 

. kerpiç evler , bozkır, toprağının l 
geçme t.!siniz . Alçak boz renkli 

na , bozkı, ın sırtında lıaydar. 

. .B~zkı: budur · Demın bahset- sathında ha .. ıl olmuş gayrimunta· 
tıgınıız ~aylada başlı yarak vo pek zam kabartılar gibi birbirne biti· 
seyrek olarak bereketli parçalar 

şik, birbirine biniktir • ToprakJa 
kucaklamak şartiyle , batıya doğ- kt l d _ aynı ren e ve aynı ma zeme e0 
ru yuzle, ce kılometre uzanır. Ko- l 1 b 1 b' 1 . , o ma arı , u ev ere ır sembo 
mşu eğe ılc tatlı marmara nın mu-

k d.ı 1·1· · d f d 1 mana ve man1.arası verir Sanki a tteS nem ı ııın en ay c: anan . . · 

B't' M' , k d ~ ' ınsan ıkametgahı değ'il de toprağa ı ınya ve ızya ya a ar; yuz -

1 k·ı t d b d ~ yapı~ktı lar. töprağın devamıdır· ere:! ı ome re e cenu a o6 ru , 

d Akd · ., . 1 lar ezeldenberi topara6ın öz te· 
uzanır , oğu eııızı nın yağ - _ 

şekkulatındandırlar . lnsrnın tabi· 
mur bulutlıırıııı toplıyan ,Toroslara ate karşı müc delesi , henüz baş--
ve Amanoslara kadar. Fakat boz- lnmıştı~ , Tabiatin kahrı altında 
kır bir doğuya dogru döndü ııı.ı. altında insanın başan31 henüz o 
artık onun ucu bucağı yoktur • kadar c:lız ve s1liktir • 
Anadolu tepeleri ile dağlarının G" hel ·ı k' l'"l . d' , oçe er ı e öy u er şım ı 
üze:indcn Jran a aular, sonra çol- kt d l B' b. l yanyana yaşama a ı: ar. ır ır e· 
!eşerek düny~nın çatısının Uzeri?do rinden alıp verecekleri birçok ö • 
toplanarak bırden orta Asya ya nemli eşrası olan alıcılar ve satı· 
Hıvye'ye , Buhara'ya. Türkıstan cılar gibi. Fakat komşulukları bet 

ve Tibc'te <loğı u taşar ve uzak ~ zaman tatlı geçmemektedir. Onları 
Çin illerinde , geniş Mongol di- engin Anadolu bozkırının üzer inde 
yannda ve Siberyanın buzlu tun- bir araya getiren bozkırın kendi• 
drnlarında sönüp gider. Goçebe- sine de can veren sudur. Bu ek· 
!erin ezeli yurdu bozkır, sayısız sir , Anadolunun her tarafınd• 
çoban ve aıancı mılletlerin be-ıiıi yarin altinda lüzumsuz bir hazinll 
bozkırz, budur . Santları çaldı mı, 

1 
gibi akmaktadır • 

bu millcller onun bağrından dışa- - Arkası var • 

İzmirde bunaltıcı sıcaklar 
Ankara · lzmirde bunaltıcı sıcaklar devam etnıektedif· 

Berlinde Olimpiyat açıWı 
Ankara Berfin olimpiyadı dün büyük merasimle açıl· 

mıştır bu gün müsabakalara başlanacaktır . 

İspanyada iki tarafın vaziyeti 
Ankara - İspanyadaki dahali muharebe etrafında alı• 

nan haberler her iki tarafında vaziyetlerini muha/ aza 
ettikleri bildirilmektedir . 

Gençliğin köşesi 
• 

• 
H a lukun Ardından 

Koptu bir şey kalbimin en nazik bir yerinden . . 
O kadar ümitsizim , öyle yalnızım ki ben , 

Bir damla suya hasret çorak bir diyar gibi , 
Her nazara bigane harap bir nazar gibi .•. 

Öldün . . Demek artık şimdi basık ve zigasız 
Bir höcrede daldın ebedi uykuna yalnız . , 

Demek benden uzaksın / Hem ne kadar da uzak · •,1 
Mümkün mfi bu hüsrana ağlamamak • yanmamak •• ?ı 

Q , Sçbati Ert'111 
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17 / fl Çam odunu münakasası Iı.apa l zar a Askeri satınalma komisyonu reisliğinden 
1

• ı·nşaat eks"ıltnıesi j E·zn: um mustahkem mevki ihtiyrcı için lıir milyon kilo çam 
odunu kap:ılı zarf usulile miinnkasaya konmuştur. Bunun [ 500,000 J 

1 h 1 B d ıı 11
1 v 

11 d kilo kuru çam dip kökü ve [ 500,000 ] kilosudn çam kuru 
n İsar ar aşmü ur ugun en 1 cng-az olaçnktır • İhalesi 10 - 8 - 936 Pazartesi günü snat 15 

1 v [ fi 23 7 936 'h · d ·h [ · apılaca- eledir. Tcminati muvakkatası 454 liradır. Taliplerin şartunmcsini - l\.apa ı zar a - - tarı ın e ı a esı y 1 .. k - h .. . k . t• ~k d kl .· m· . gormc uz:-c er gun ve miına asnya ış ırıı c rce eı ın ycv ı 

ğz ilan olunan 121187.87 lira kesif bedelı Pulatana ya!'· ı mezkürde komisyonumuza mnracaatla·ı ilan olunur • 
rak tütün ambarı binasının vahidi kiyasii fiyat usulıle 1 3 --4 

inşaatına istekli çıkmadığından aynı şekilde 20 8·936 '------------------------
tarihine rastlayan peeşembe gün·i saat onbeşte ihalesi 1 

yapılmak iizere yeniden eksiltmeye konulmuştur. Pazarlıkla erimis, sade yag"' alınacak 
2 - Kapalı zarf la 29 7 936 tarihinde ihalesiyapılacağı 

ilan olunan 77845 lira 10 kuruş keşif bedelli Pulatana Askeri satınalma komisyonu Riyasetineden 
idarehane binası inşaatının götürü ihalesi 20 8 936 tari · ı - Trahzondaki kıtaaat için [9500] kilo erimiş sade yağına vcri

hine rastlayan perşembe gı"in•i saat onbeşe talik olun · len fiyat ğııli görüldüğünden bir ay içinde pazarlıkla alınııc:ıktır. Beher 

muşdur. kilosu [ 79] kuruş [ 86 ] santimden talibi üzerindedir. 
3 - Her ikisine ait eksiltme, Kabalaşta inhisarlar 2 - Şartnamesi hcrgün satınalma komisyonunda parasız okunabilir. 

levazım ve m:ibayaat şubesindeki alım, satım komisyo . 3 - Pazarlık 29 temmuz 936 gününden itibaren bir ay içinde Trııb 
:r.on kalesinde garnizon binnsındnki sııtın<ılma komisyonunda yapılrc lktır. 

nunda yapılacaktır. 4 - Eksiltme pa7.nl !ıkla yapıl::ıc.:ıktır. Muvakkat teminat [570] liradır. 1 
4 - Ambar binasmrn keşif e'lırakr 606 kuruş. ve idare lstekl Jerin bu bir ay içinde komisyonuaar lc.ımıalar ve kati ihalesinin 

binasının keşif evrakı 90 kuruş mukabilinde inhisarlar '29 Ağustos 936 Cumartesi günü saat 10 da yapılac:ığı ilan olunur.l-4Ç 

3 Sayfa 

Stajiyer Müsabaka 
imtihanı 

Türkiye ziraat bankası Trabzon şubesinden: 
Bankamıza miisabakcı ile stajiyer alınacaktır. müsaba

kaya girmek için tercihan lise mezunu olmak veya orta 
ticaret mektebini veya orta mektep tahsilini bitirmiş bu
lunmak ve lise mezunları 18 ııe orta mektep mezunları 
76 dan az, 25 den fazla yaşda olmamak şarddır. Musa 
baka imtilwnr 2 Eyltıl 936 tarihinde şubemizde yapılacak 
ve kazananlar 30 lira aylıkla stajiyer tayin edilecekler
dir. Bu stajiyerler en az altı ay ve en çok bir sene mü
ddetle şubemiz servislerinde staj gördükten sonra mesleki 
imtihana tabi tutulacaklardır. ve bunda da muvaffak 
olanlar 60 liradan az olmamak üzere muhtelif yerlerdeki 
bankalarımızda miinhal olan memurluklara tayin oluna
caklardır. 

Nelerden imtilıan edileceği. ve ne gibi 'lıesikalar oranı
lacağı Bankamızdan alınacak şartnamelerden öğrenilir. 
Şubemize en son m::iracaal müddeti 29 ağustos 936 dır. inşaat şubesinden alınabilir. . . \ -

5 - Ambar binasının muvakkat teımnatı ( 7309 • 39 ) 1 ş b h t 1 v _,,m;:;:::;;=-;:a,::======-===~=;o;;...o;;;======....., 
lira, id_arehane binasının ( 7339 J liradır._ _ ar On as a IQI Var : 1 fi 
. 6 • ısteklilerin ihale tarihinden en az uç ga~ ~vveı 1 • Kapa ı zar a erat nakliyatı 

3-3 

inhisarlar inşaat şubesine gelerek nafıa. vekatetınden 1 Hasta hayvan etlerınden 
bu büyük/tikte bir bina işi yaptıklarına daır almış ol . münakasası 
dukları müteahhitlik tezkerelerini ibraz ile eksiltmeye sakınınız 1 • 

iştirak· için fenni elıliyet vesikası olma/an şarttır. Askeri satın alma komisyonu riyasetinden 
7 . Kanuna uygun olarak kapalı zarf far yukarda sözii Belediye Riyasetinden: 

geçen komisyon reisliğine ihale günıi en geç saat 14 de 
kadar makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 1 · 4 

Kapalı zarfla arpa eksiltmesi 

Askeri satın alma riyasetinden : 

Aya sof ya mahallesinde bir şahsın kestiği lıasta bir 
hayvan etini komşularına satmak suretile altı kişinin 
( ŞARBOIV) hastalığına yakalanmalarına sebebiyet ver
diği ve bu hastalardan ikisinin çok ağır ve telzlikeli bir 
halde bulundukları 'l'e yine kindinar mahallesinden kuru 
Mehmet oğlu Osman namında diğer bir şahsın kestiği 
hasta bir hayvan etini komşularına sattığı anlaşılmıştır. 

Erzurum 93.5 mali scner;i nihayetine kııdıır kor eratından 
Erzuı u n<lnn muhtelif istiknm:!ll~re ve Trabzcn Bayburt gami
:r.onlarındnn Erzurumn yapılı.cık perakende eratın nakliyat şart
namesi muc'bince kapıılı zarf usulile münakncınya konmuştur . 
ihalesi 12 - 8 - 936 Çarşamba giinü saat 14 dedir. Teminat muvak -
kalası [ 1260 ] liradır. Tnliple: in şartnamesini görmek üzre her gün 
ve münakasaya iştirak edec~kle in teklif mektublarile birlikde o gün 

ve saata kadar mustahkem me·:kı binasında kor salın alma komisyo-
nuna muracaatları ilan olunur • 4 - 4 

1 • Erzıncan Tümeni garnizonunda bulunan kıtaat ve 
müessesatı hayvanatının senelik ilıtiyacı için ( 824480) 
kilo arpa kapalı zarf la eksiltmeye konulmuştur. 

Şarbon hastalığı. hasta hayvan kesmek ve bunun eli ::===-======.:=~-==:;;.,_==.::=======-=

2. Muhammen bedeli f 37707 J lira/ 60 J kuruştur. 
3. Yüzde yedi buçuk ilk teminatı ( 2782) lira ( 62) 

kuruştur. 
4 Şartnamesi Erzincancla Tümen kararkiilıı. binası için· 

de Sa. Al. komisyonunda f 185 J duruşma kaleminde 
sorulur. 

'l'e kanile temasa gelmek suretile insanlara geçtiğinden 
halkın hiçbir taraf dan böyle şüpheli bir hayvan etini 
almamaları ve ahyvanları hastalananların işi zabıtaya 'l•e 
belediyeye ve baytar müdürlüğüne malumat vermeleri !ü
zümü umumun sağlığı namına önemle il<in olunur. 3 - 4 

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 mektuplarım 2490 sayılı kanununun 32, 33, 24• ci 
maddeleri ahkamına tevkikan tanzim ederek ihale günün 
den bir saat evvele kadar Sa. Al. Ko. na vereceklerdir. 2.4 

Otomobil Postaları 
Eksiltmesi 

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

her seferde dörder yüz kilo yük taşımaları mt1şrut Trab-
Pelit meşe odunu eksiltmesi zon - Rize postası ile Trabzondan Görele ve Giresuna ka-

d dar olan postalar Trabzon • Görele ı•e Trabzon - Görele 
Askeri satın alma komisyonu riyasetin en Giresun olarak iki şekilde. 30 temmuz 936 den itibaren 
Erzurum Garnizon ihtiyacı için kapalı zarf usulile on beş gün müddetle eksiltmeğe konulmuştur . 

bir milgon ikiyüz bin kilo pelit, meşe odunu münakasay_a 2 - Rize postasından 36 , Görele postasindan 45 ve Gire
konulmuştur . Bu odunun makli vigi kazasının_ erm.ış suna kadar olan postadan 90 lira muvakkat teminat alına
kozi civarındaki udiris devlet ormanlarından verılecek!tr. cakdır. 
ihalesi / 7 Ağustos 936 Pazartesi günü saat 15 dedır 
7' kk f 7800 J ı· dır Taliplerin şart- 3 eksiltme P. T. T. baş müdürliiğü binasındeki Komis-' eminatı muva atası ıra · l k l · · d d' 

. . .. k - h ~ münakasaya iştirak I yonda yapı aca dır, şartname erı de aynı yer e ır. narnesını gorme ıızre er gun ve 4 S b d il d.l .. ··ı ·· h ·k · ·1ı t t 
..ı k . k l ·ı b" l'kt yyen gün ve saatta • on e e er mute ı goru urse er ı ı cı e posa et.ıece lerın me tup arı e ır ı e mua ~ ·ı l l · 

k d k. b' d k Sa Al Ko Rs sının ırza e erı. 
or a mustahkem mev ı ınasın a or. . . . . 13 8 936 P b ~ .. S t R. 15 de Görele 

L · - · l ·ı ~ ı ·· • 2 •. 4 - • erşen e gunu aa - ıze-ıgıne nlUrrcaat arı lan 0 unur ' Tf G• f6 d { kd 2 4 
v e ıreson e yapı ca ır. -

Mina Fon Barnhelm 
YAHUT 

Askerin Talihi 

yor) 
Diğer uşak - Geliyor sa

ytn bayan. 
Franziska • ( Pençereyt1 

kasuşuyor ) Odur, odur / 
Froylan - O mudur ? O , 

Çeviren : çabuk tellıaym ... 
/54/ Vecihe Osman Galip Fontelhaym- (Birdenbire 

---- ':!_ ______ ._:...==------- kendine gelerek) kim? kim 
zünü çeviriyor) hayır ' bu geliyor ? Amcanız mı sayın 
çok fena I Beni dinleyiniz! bayan ? O merhametsiz am· 
Aldanıyorsunuz I ~!beli~ bi~ can mı 7 hele bir gelsin / he 
anlaşmama var telnaym. mı le bir gelsin I I . .. korkma
nanızı dinlemek istemiyorsu yınız ! sizi zerre kadar gü -
nuz. siz hiç öyle bir fikre cendiremez I Yapacağını be 
zahip olur musunuz ? Ben si nimle yapsın o ,bana bir şey 
zinle ka'i alaka eder miyim? yapamaz. 

Froylan - ( Franziskaya) 
ah, sevgili f ranziska senin 
ıöziinü dinleyipşakayı buka 
d~,. uzatmamalıydım. O be
nı bir dinleyebilse ... (Ona 
dozru giderek ) 

Franziska - ( Froylana ce 
q,ap vermeden ve onu dinle
~eden Vernere yaklaşıyor) 

ay Ya.ver ı. 

Ç 
Verner - ( Surat ederek ) 

eki[ J 

Franziska. Yahu/ bunlar 
ne b' . 

ıçım insanlar / 
haFroylan - Telhaym I Tel
i Urn I ( Telhaym hiddetin
erıprzrm~klarını ısırıgor llü 

Ben bunun için buraya geli- Froylan - Çabuk, bana sa 
yormuşum telhaym I rılınız, tellıaym,aramızda ge 

12 inci görünüş çen lakırdıların hepsini unu 
iki uşak (Bir taraftan obiri tunuz. 
öbür taraftan salona doğru Fontelhaym - Sizin böyle 
koşuyorlar ) , evvelkiler. peşiman olacağınızı bilsey· 

Bir uşak .. Sayın bayan dim.... · 
kont hazretleri ! ( nidası ile Froylan ·Hayır, bir anda 
amcanız 6eligor demek i~te: ~ sizin bütün kalbinizi ,:ide 

ettiğim için ben peşinıan ola 
mam. Ah, ne tuhaf bir adanı 
sınız ! &arılınız minanıza, 

bahtiyar minanıza I lakin 
sizden gayri hiç bir şeyle 
bahtı'yar olmıyan Minanızal 

{ kolları arasına düşüyor } 
şimdi haydi ona karşı gide
lim ... 

Fontelhaym -Kime karşı? 
Froylan - Tanımadığınız en 
eyi bir arkadaşınıza karşı. 

Fontelhaym - Nasıl ? 
Froylan - Graf fon Bruh

zale, amcama, babama, sizin 
babanıza. Benim firarrm, O· 

nun hiddeti, benim mirastan 
mahrumiyetim ... Anlıyor mu 
sunuz ,· hepsi uydurma ? Ça
bucak inanan kahraman I 

Fontelhaym - uydurulmuş 
mu 7 lakin yüzük 7 giizük 7 

Froylan - size geri verdi
ğim yü:ük nerede ? 

f ontelhavm .. pnu tekrar 

Soğan eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonu reisliğinden 

1 - Trabzondaki kıtaat için [ 14.400 ] kilo Soğan alınacakdır. 
Tahmini bedeli [ 1008 ] liradır . 

2 - Şartnamesi hcrgün sn:ınalma komisyonunda parasız oku
nabilir. 

3 - Eksiltme 10 - 8 - 936 AR-ustos Pazartesi günü saat 15 de 
Trabzon kalesindeki i'arnizon binasında satınalma komisyomm-
da yapılacaktır • 

4 - Eksiltme açık e~siltme usulile olcc:ıktır • 
5 - Muvakkat teminat [ 76 ] liradır • 
6 - İsteklilerin mezkür gün ve saalta kalede satınalmn komis-

yonuna murae3atJan ilan olunur. 25 • 29 • 5 - 8 

Patates eksiltmesi 
Askeri satın alma komisyonu riyasetinden 

1 • Trabzondaki kıtat için [ 30,000 ] kilo patates alıruıcak • 
dır . Tahmini bedeli [ 1800 ] liradır • 

2 . Şartnamesi her gün satın almıı komisyonunda parasız 
okuna bilir • 

3 . Eksiltme 10 • 8 • 936 Ağustos Pazartesi günü saat 14 de 
Trabzon kalesindeki garnizon binıısında satın alma komisyonunda 
yapılacaktır . 

4 - Eksiltme açık ek:.iltme usulile olacaktır . 
5 • Muvakkat teminat [ 135 J liradır • 
6 • lsteklilerin mezkur gün ve saatte kalede satın :ı.lma komis· 

yonuna mur:lcııntlnrı ilan olunur . 25 • 29 • 5 _ 8 

mı kabul ediyorsunuz ? O , 
öyle ise bahtiyarım işte mi
na ! (onu çıkararak) 

Froylan - Onu evvela bir 
görüniiz ! O basıreti bağlı -
/ar görmek istemiyorlar. Si
ze verdiğim yüzük hangisi -
dir ? Yoksa evvelce benim 
size nişan olarak verdiğim 

midir ? Nasıl otelcinin elin
de bırakmak istediğim o de
ğil midir ? 

Fontelhaym • Yarap /Na 
görüyorum, ne işitiyorızm ? 

Froylan - Onu ~izden geri 
mi alsaydım, alayım mı 7 
Veriniz buraya, veriniz bura 
ya / ( elinden alarak parma 
ğına takıyor ) Evet ? hepsi 
doğru oldu mu ? yani eyi ol 
du mu şimdi ? 

Fontellıaym - Neredeyim? 
(Kızın elini öperek} senigidi 
yaramaz melek I beni neka -
dQr özdün I 

• 

Froylan - Bu tecrube, sev~ 
gili zevcim, bana bir daha 
öyle bir oyun oynamayınız 
diye yapılmıştır. sonra ben 
de derhal size oynarım. düşü 
nünJz siz de deni özmemiş 
mi idiniz ? 

Fontelhaym - O, mııkallit. 
sizi eyi bilmeliyim. 

Franziska - Hayır, doğru 
su mukaliitliği bozacaktım . 
Elimle ağzımı tuta tuta tit 
redim, sarsıldım. 

Froylan -Benim de rolüm 
bana kolay olmadı ,· lakin 
geliniz. 

Fontellıaym - Ala kendi 
mi anlam,yorum ... Rolünüzü 
nekadar tabii yapdınız neka 
kar bana korkunç geldi/ son 
ra birdenbire korkulu bir ra 
yadan uyanır gibi oldum I 

F roylan - Biz hala laf ya 
rrşı yapıyoruz amcam zalibcı 
geldi bir ses işidigorum. 

• Arkası 'Uar , 
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Piyasada 
Mağazalar saat 6 da 

kapanıyor 
Yazın şiddeti dolayısile semer

ciler başından balıkpazarına ka-

dar tüh:ıfiye, manifatura, saat ve 
ve radyo ve hırdavat, kantariye 
mağazalnrı ve daha bir çok ma-

ğazalar kendi aralarında karar 
vererek akşamları s:ıat altıda ka
patmnğa başlamışlardır. Sıhhi 

icaplardan ötürü bu hareket çok 
yerinde görülmektedir. 

Sıcaklar 
Bunaltıcı bir halde 

Devam ediyor. 

Otomobil Postaları 
Eksiltmesi 

Posta T. T. başmüdürlüğünden · 
7 - Haftada üç sefer yapması vs gitme gelme - 1400-

kilo yiik taşıması meşrut Trabzon - Bayburt emanet ve 
evrak postasi ile Trabzon 'dan Gtimiişane - 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 / T 6 da yapılacaktır . 2 - 4 Sıcaklar devam etmekte ve 

şiddetini artırmaktadır. Çaketsiz 
gezmeğe mecbur olanlar günden 1 
güne çoğalmaktad·~· . ıKapah zarfla sadeyag" eksiltmesi 

Hararet derecesı evvelkı gün 1 
32 ve dnn 32,s kadar çıkmıştır. Askeri satmalma komisyonundan 

Deniz motörü 
Eksiltmesi 
Trabzon Emniyet 
Müdürlüğünden ; 

1 · Trabzon Emniyet mu
düriyeti için mubayaasına 
lüzum görülen bir deniz mo
törü ma tekne açık eksiltme 
ile alınacaktır. 

2. Eksiltme 75 -8- 936 
tarilııne müsadif cumkrtesi 
günü saat 10 de Emniyet 
müdürlüğünde teşekkül eden 
komisyon tarafından yapı
lacaktır. 

3 - Satın alınacak olan 
motörun cinsi 36 beygir ku-
vvetinde, 8 silindirli azamı 
16 mil sür'atta ( Fort ame-

.. rikan) deniz nıotörü olup 
muhammen kıymeti 1400 
liradır. 

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

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

Kira 
artırması 

Vilayet Daimi 
Encümeninden : 

Meydanda gazazham çık
mazında hususi muhasebenin 
üstünde oda, altında 3 nu
maralı bir bap mağazanın 
geçenyıl kira bedeli olan 80 
lira üzerinden ve ihale tari 
hinden muteber olmak üzere 
bir yıllığı açık artırmaya 
konulmuştur, 

12-8-936 tarihine çatan 
çarşamba giinü saat 15 de 
vilayet makamında lap/ana -
cak olan daimi encümende 
ihalesi yapılacaktır. istekli
lerin 6 Lira muvakkat temi-
natları ile muracaatları. 2-4 

1 - Erzincan tümeni garnizonunda bulunan kıtaat ve müessissat 
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 salınalma ko
misyonunda görebilirler. 

5 - Kapıılı zarfla ihalesi 27 ağustos 936 per.şembe günü saat 9 
da tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Şartnamenin dördüncU maddeleri mucibince istekliler teklif 
mektuplarını 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunun 32,33,34, inci 
maddeleri ahkamına tevfikan tanzim ederek ihale saatından bir saat 
evveline kadar tümen sabnalma komisyonuna vereceklerdir. 2-4 

Askerlik şubesindne: 
Bir sene hisap me.okulna gırmek isteyen ihtiyat !lubaylarının haiz oldu
kları şartlar aşağıya yazılıdır isteklilerin istida ve vesikası 18 ağutos 
ta yapılacrık k:ıbul imtihanın evvel devreye gönderilmiş olı:caktır mu
fassal evrak postacladır. 
1- 32 Yaşından fazla olmamak 
2- Siyası hakları ğaylp ve mahk.üm olmadığı ve ecnebi- kız ve kadınla 
E.vliolmadığına kötn hali bulunmamasına d:ıir polis ve ya jandarma amir
lerinin vesikaları. 
3- Ödevi örnegine göre noterden tutıklı ve fotuğraflı teahhut senli 
4- Tnm teşkilatlı sihhiye heyet raporu. 
5- Memur olanlara Öğretmenler içın berait zimet mazbatası mecburi
Hizmetleri olmadığına dll.ir mensup olduklai·ı vekalete tastıkli vesika. 
Yedek subay yetişecek kadar okuyan kısa hizmetlilerden tam ehliyet 
nameli olup 935- 936 ders yılında muhtelif okull'lrdan mezun olmuş 
ve 21 yaşına girmiş olanlar emrine tevfikan bir eylul 936 da yedek 
subay oklunda bulunmak üzre sevk edileceklerınden bugibilerin hemen 
şimditlen şubeye murac:ıtla kayit ve yoklamalarını yaptırmaları ve 
vaktinda ıııuracaat etmeyenler halckındada kanunu muamele yapılac:ığı 
ilan ofunur. 

ilan 1 nin paylaşmasından hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde artırmaya 

Trabzon lcra memurluğundan : 1 iştirak edenler artırma şartnamesi
Açık artırma ile paraya çevri- ni okumuş ve lüzumlu malumat ai

lecek gayri menkulün ne olduğu : mış ve bunları tamamen kabul et-
40 numarada hane, 41, 42, 43 nu- miş ad ve itibar olunurlar. 

maralardnkiler tarla. j 5 T · d'J d . . - ayın e ı en zaman a gay-
Gayrı menkulün bulunduğumevkı · . k 1 ·· d f baıs- ld kt . k rı men u uç e a 6 rı ı an son 

mahallesı so ağı numarası . . . 
K. k- - A t 934 ra en çok artırana ıhale edılır. an 
ısarna oyu. ğus os . 

, . 
1 

k calc artırma bcdelı muhammen kıy 
f aktır o unan ıymet : t" ~ d l · b · · b l 

d h 
. 

500 
me ın yuz e ye mış eşını u .naz 

40 numara a anenın ve 
41 d le• t l 3000 veya satış isteyenin alacağına rüç numara a ı ar anın ve 
42 numaradaki tarlanın 1000 ve j hani olan diğer alacaklılar bulun.ıp 
43 numaradaki tarlaya 1000 lira. da bede1 bunların o g-ayri menkul 
Artırmanın yapılacağı yer gün s. ile temin edilmiş alacaklarının mec· 

Trabzon icra dairesi önünde muundan fazlaya çıkmazsa en çok 
4-9-936- cuma günü saat 14 de artıranın taahhüdü bakı kalmak ü 

İşbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 5-8-936 tarihinden iti
baren no ile trabzon 
icra dairesinin muayyen numara 
sında herkesin görebilmesi için 
açıktır ilanda yazılı olanlardan faz 
la malQmat almak isteyenler, işbu 
şartnameye ve dosya 
numarasile memuriyetimize mura -
cnat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu -
karda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir ban 
kanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. [ 124 ] 

ır:ere artırma onbeş gün daha tem
dit ve onbcşinci 2ı-9-936 pazarte 
si günü saat 14-16 da ynpıkcak ar 
tırmada, bedeli satış isteyenin akca 
ğına rüc'.ıanı olan diğer alncnklıla-

rın o gayri menkul ile temin edil 
mi~ alncakları mecmuundan fazlaya 
çıkarmak şartile en çok artırıma 

ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmeıse ihale yapılamaz ve satış 
talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisiQc iha 
le olunan kimse derhal veya veri
len mühlet içinde parayı vermezse 

ihale kararı fesholunarak kendisin 
den evvel en yüksek teklifte bulu 

Gayri menkul satış 
Nevi U.N. K.MU. Köyü 

Kalafka 4825 
( 6893 
( 15623 
( 4595 
( 9190 
( 36760 
( 40436 
( 9190 
( 5757 
( 25732 

metre 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

m. fındıklık 704 130 
( 700-701 150 
( 454, ila 461 440 
( 714-715 125 
(528-590-600-525-539 250 
( 638-631 7 00 
( o 660 
( 570-571 200 
( 603-599 60 
( 541-542-544-579- 560 

554-606-61 o 
( 5974 ( ( 547-577-605 
( 17461 ( ( 626-673-676-627 

130 
380 
105 
525 

( 6433 ( ( 566-615-621-622 
( 32165 ( ( 607-623-680-534 
( 3676 ( ( 573 
( 7352 ( ( 643-645-646 
( 1838 ( ( 559 
( 15623 ( ( 523-537-612 

80 
120 
100 
340 

_ı 

ilii.nı 
T. M.N. 

56 
55 
84 

Ermeni 

93 
88 
80,89 

100 
44 
47 
38,77 

39 
40 
43 
78,51 
45 
49 
42 
36 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

Defterdarhkdan : 
Yukarıda evsafı sairesi yazılı goyri menkulatın mülkiyetleri peşin ~ara 

ile satılmak üzre artırmaya çıkarılmıştır. Talip olanların yüzde 7 ,5 dıpo
zitolarile birlikte ihale tarihi olan 14-8-936 cuma günü saat 14 de Defter-
darlıkta toplanacak komisyona muracaatları . 2 - 4 

Gayrı Menkul Satış ilii.nı 
Köyü 

Anifa 
Nevi · U. N. K.N.L. T. 

18380 N.Mu. fındıklık 5063,5094,5096 555 4 de 3 Eni. 
14704 taala 5101,5102,5127 Hissesi 
4595 fındıklık 5027 125 
2757 588 90 
1838 2159 50 
1379 2160 40 
4595 1833 125 
2757 277 R.E 75 
5514 379 150 
1838 2022 50 
1838 2015 50 

" Hoskirasya 
Tos 

, 
Zül mera 

3676 2146 100 
7352 , ve h. k. evi 531,531 300 mubadil 

300 m. mu. harap 
o 35 

300 
mektep ve mezarlık yeri 

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

DefterdarlıKtan : 
Yukarıda evsafi yazılı gayri menkulatın mülkiyeleri pd~in para. ile 

satılmak üzre artıimaya çıkarılmıştır . Taliplerin yüzde ~edıbuçuk dıpo
zitolarilı birlikte 17-8-936 pazartesi günü saat 14 de Deıtertarlıkta top· 
lanacak komişyona muracaatları . 2-_4 __ _ 

Zayi nüfus cüz -
danı ve mühür 

Nü/ us cüzdanı ile miih • 
rümü zayi ettim. yenilerini 
çıkaracağımdan ve bu mü · 
hürle kimseye borcum olma 
dığmı ilan eylerim. 

Dede oğlu Ali Osman karısı 
GÜLLER 

·-----------------------------· 

Yurddaş 
Kızı laya 

Yardım 
et. 

Kars hükumet konağının 

Tamir eksiltme temdidi .. 
Kars Vilayetinden : 

1 _ Kars hükumet kynağının 4980.18 liralık tamiratı· 
isteklisi çıkmadığından ihale 10-8 -936 tarihinde saat 
14 de yapılmak üzere temdit edilmiştir. 

2 - ihale Kars nafıasınca toplanacak komisyonca 
açık olarak yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 375 liradır. 
4 - iştirak/ilerin teminatlarını yatırarak bu saatta 

komisyona muracaarları ilan olunur. 

Fevkalade içtimaa davet 
Trabzon tasarruf limited şirketin~en 

Zayi şahadetname 
Erzincan orta mektebin 

den 33 34 senesinde aldıgını 
ş ahadetnamemi kaybettim. 
hükmukalmadığı ilan olunur 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze • 
rindeki haklannı hususile faiz ve 
masrafa dair olan . iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile biriikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi hnlde haklnrı tapu sl· 
çilile Sf\bit olınadıkçı aatıı l>Qdcli· 

nan kimse arzetmiş olduğu bedelle •-----------

30 mart 936 tarihinde toplanan umumi heyet içtinıaıtı 
da verilen karara tevfikan şirketimiz, umumi heyetini 
atideki ruznamegi müzakere ve karara rapteylernek üzre 
22 temmuz 936 tarihinde fevkalade içtimaa davet eyle 
mişii. mezkur tarihde icabeden dörtte üç hissedarlar ek 
seriyeti hasıl olmadığından içtima, ticaret kanununtJ~f 
386 ıncı maddesi mücibi 7 eylul 936 tarihine müsadı 
pazartesi günü saat onbeşte Trabzonda şirket F. binasında 
yapılacağındon umum hissedarların teşrifleri rica olunıJf Ezzincan mecidiyei kebir 

mahallesinden no 11 hane 
de ismail ojlu Hüsepin 

almağa razı olursa ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen onbcş gün 
müddetle artırmaya çıkarılıp ençok 
artırana ihale ediiir. iki ihale ara 
sındaki fark ve geçen günler için 
yüzde beşten hesap olunacak faiz 
vo difer zarıırlar •)'"rtCll hükme 

hacet ka!mnksızın memuriyetimiz· 
ce alıcıdan tahsil olunur (133] 

Yulcadn gösterilen 4-9-936 tari 
hinde Trabzon lc:a memurluğunda 
işbu ilan ve gösterilen arlırmn şart 
namesi dairesinde yapılacaaı ilan 
olunur, . 

Ruzname: 
Şirket tasf igesi hakkında karar ittihazı 


