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Karroş;oy©rr mtYJ? 
Ürf i idare, HükOmetin beyennamesi.. 

Komünistler ihtilal mi çıkaracak?! 
Saylavlar kurumu memlekete bir hükumet vermekten 

A c i z m i şl e r 1 
Ankara 6 Atineden bildirildiğine ğöre başbakan Mataksas ürfi idarenin ilanile birlikte 

b;,. de beyanname neşrederek, saylav/ar kurulunun memlekete bir Hükumet vermek husu
sunda acız kalmış olduğunu kaydederek bu vaziyetten istifade eden koministlerin baş 
kaldırdıklarını ve memleketin Sosyal rejimini tehdit edici bir ihtilal hazırladıklrrını ve 
koministlerln bu maksatla orduda mekteplerde, devlet müesseselerinde geniş bir propa
ianda yapmış olduklarını bildirmektedir, 

ispanyada şiddetli muharebeler 1 
Ankara 6 ispanyadaki dahili muharebe etrafında alınan haberler, dün Hükumet kutı

Vetlerinin asilere karşı muhtelif noktalarda muvaf /akıgetler kazandığını bildirmekte idi. 
Bir tanca te/grafıda Fransız ve İspanyol mıntakaları arasındaki muhabere irtibatının bu 
SObah birdenbire intikaa uğradığını ve bunun denizden tentaya karşı yapılması muhtemel 
hareketleri gizli tutmak için alınmış bir tedbir neticesi olması ihtimalini kagdeylemektedir. 

Bir kayık 
devrildi .. 

Bir saat dalğalarla 
çarpışan iki kişi 
nihayet kurtuldu, 

Dün önleden sonra Çömlekci 
~ealnden 31 yaşlarında küçük 
· 'lllllet otullarından Ahmet ve 34 
fu._lfl.ruada karpuz otullanndan Ta-

deııize dökilen odunlan topla
~ için kayıklarını Çömlelcci-

IQya atmlflar Determenclereai 
~. şiddetle esen lcarayele 
~ kayıtı devirmiş ve ken
dileri de denize düşmüşler , hiçbir 
t.r.ıtan yardım alamayarak canla
l'ııaa kurtarmak için bir saat kadar 
~tlarla mücadele etmişlerdir • 

'1talar bu iki adamı ve kayığı 
~boz istikametinde hocalar bah
~ Önlerine kadar sürüklemiş ' 
~ "rada Determnderedeki zabi-

Belediye memurunun ihbarı 
';-rirıe ltfaiyenin lclavuz makine
lile ıabitai belediye komiseri Ha
:: llüıntaz , ıer şoför Al~ etra-

Oa.nan hemen mahalli vakaya 
~etiferek denıze airmifler, bitkin 
~ l'aziyyette kayalar arasında 
~ llnaıı Ahmedi dışarı almışlar , 
ı.}1tada Osman da denize açılıp 
-·~tle kayıg-ını kurtarmıştır • 
tile liendilerini denize atmak sure
~Urttaşlarını bog-ulmaktan kur
~ memurlarımızı takdir ederiz. 
~ .. 
~ 

Yine sıhhat 
İşlerimiz. .. 

l'<>t llaık COk haklı olarak soru
l~ : İçeceQinılz ıau hangi:sıdir, 

terın bize ı 
~ L~ suale karşılık verllebiıir 
~lıueın. Y aınız baydı, ouai
~ göre demlyelim, rant ~ı 
~el'lnuze göre ıçme su1arına 
oıu llıtar karışıyormuş.. demek 
tlbror kl, Degerıneııdere buyu 
te~lar da içilecek ve hacca 
\re 1Q Yapılacak ~ıbi deaiı .• 
~ Üllla.l bundan öcUrUdür ıu, 
11, 1 n bu haklı sorgusuna kar
)o~ek su şudur, <Uyellli -

111 
bu ~ atnına sonu ne olacak 

150 Kişilik 
irfan kafilesi 

Vali vekilimiz 

Yeni Uçak/arımız 
Sekiz uçakhk bir filomuz daha 

İzmirli yurddaşlarımız 
~ut : Hava yok, su yok ve 

~e iOkakJarda, evlerde, fı Ankara •• halk, yurt severlik ve fedakirltlc eıeri olarak bu yılda 
atııe dUkkAnıarda, sölendi- Ordumuza sekiz uçaklık bir filo armafan edilmektedir • 30 atostoı 
"ar ı h~re iki milyon fare Zafer ve tayyare bayramında ad konma törenleri . ya~ıl.ao~k ~lan uçak· 
llı..~ hakikatlere inanırsa.k 1 larımız şunlardır • : buca, balo~va: narlı dere . , ı.zmır ış~ılerı , izmir 'it. Sbiıat tehlikededır Balıkcılan , izmir mcmurlan , ızmır .k~dınlan , ızmır .b~c'.vanları , izmir 

17 Tayyre aldılar 

'· • • • ManifaturHılan , burüne kadar verdıtı tayyarelerle ızmırın hava kuvve. 
b _ s Ueriaıiıt kattıfı t.yyare~rin "fllı bu ıurotle on yedl upfı vatsoıftır1 

O limpiyad 'doğu illerinde kalkınma 
.. Yeni Patnos kazası imar ediliyor 

Musabakasına Erzurum ( llu•usi ) Yak lile Haınidlyc Suva ri le. kil ı lıııın alay-

d • R d lar ıııeı·kezi ve kör Hüseyin Pa ~nnı ı i-.tibdnt yutağı olan Patnos 
aır a yo nahiyesi. kazaya tahvil edilnıi ;ı ve btırnnın rııa ııı uı· bit ktıçnk ka-

h b 1 . saba halıne konu lması e.:mslnı ı kurıılrııuş lur. ( 20) bin li ı a ile mü-
0 er eri tealıhidine ihale edilen Patnos llllkflrne t konnğı in ·aati ilerlemek-

tedir. Hnseyin Paşanın ta~ konağı ceza P\'i itti naz ·edil mi ~ ur. Ye-Hitler, Bulğaristan Krali 
ltalga veliahdi ve lsveç 'Ve 
Yunanistan prens/erile bütün 

ni kaza merkezinde kllçük bir çar~ıya ba~bnmı}tır. ' 

ecnebi mümessilleri ve 700000 
den fazla bir seyirci karşı
sında oyunlara devam edil 
miştir. 

Erzurnmda yeni bir orta mektep 
Erzurum ( Hu::.usi ) Karaküsccle Maarif \'ektııetince aç·ı lacak o

lan Orta mektebin burada tc- is ve küşadı karıırla~tınlmıştır. Ka
rukösede ilerde lılr Orta .Mektep yapı lac.ıktır. 

Yeni bir halkevi Binası Cirit atma da Almanya 
7 7 3 • 4 metre alarak birin 

Üzüm )ndr satışları 
Ankara 7 - lzmir hor • 

sasında 15 Ağusto! 935 den 
30 Hazıran 936 ya kadar sa· 
tılan çekirdeksiz üzüm mik· 
tarı 74,602 tondur. Aynı dev· 
re içinde satılan incir mıkla· 
rz ise 36,37 5 tondur . 

Bozuk Ekmekler 
Toplandı 

iki gnndenberi muhtelif fu -
runlarda yapılan teftiş netice • 
sinde çaşnlsl bozuk formllle 
muhalif 300 kadar ekmek bele 
diyece musadere edilmiş ve fa· 
kldere tenı · edll.oılvtır, 

Mapavri ( hususi ) ınapJ\'ri nahiye.! merkezinde Oç ay evvel 
Temeli atılan halkevi biııası bu yaz i.'Lıde bitecek ve a\·ı tııcaktır, 

Yeşil yurtda büyük bir mektep 
Arhavi ( hususı ) urhvi ( ye~il yu.·t ) nahiye merkezinde 

Bllyük bir ilk mektebin binasıııııı temeli atılmıştır. inşaat sUraUe 
lıerlemektedır. 

Tortumda büyük bir mektep 
Erzurum ( hususı ) torlu!Tldıı yapılmakta olJn büynk•ilk ıııe _ 

ktep btuası bitmek llzeı·edir. • 

Kız sanat 
Mektebi 

• 
ıspanya 

ihtilali 

İspanyayı lngiliz tabasi 
terketmek emrini aldıl 

Ankara 7 - ispanyadaki dahili muharebelere dair alı
nan haberler • her iki tarafında vaziyetlerini muhafaza 
ettiklerini bild~rmektedir . Bazı ger/erde hükumetin otori
tesini gaip ettiğini. divarlarda m.'if rit unsurların taşkın 
hareketlerde bulundukları haber veriliyor. Dün bütiin in. 
giliz istasyonları. ispanyadaki lngiliz taasına hitaben is
panyayı terk etmek için en yakın konsuloklıklara mura
caat e~ilme~i~i hil~iren neşriyatta bulunmuşlardır. Jspan· 
gadakı dahılı vazıyete müdahale edilmesi hususunda 
bir '!'ukavele yapılması için Fransa tarafından yapılan 
teklıflerin hemen bütün hükumetler muvafakat cet1abi 
fJtrmi,Zerdir , 



Sayfa 2 

Beşinci ders 

SİY ASAL PARTİLER 

Bunların diinyadaki elıem
nıiget ve mahiyeti göze çarpı
cı bir genişlik alıyor. 

Liberal devlet tipi 
size feodal devlet tipinden 

Bahsettim şimdide hatırınız
da kalması lazım ve faydalı 
olan bir tasnifi söyleyelim: 

Feodal devlet tipi insanla
rın teklikten çıkıp yığın hali
ne geldikleri. ilk m:lşlerek ya
şayış haline girdikleri ve tek
adanılann peşindede olsa 
müşterek nıukaiderata bağla

ndckları zaman başlıyor. Bll
Geçiş devresi sonunda biribi
rinden şekil ve hacimden ba 
şka esaslı farkı olmıgan f e
odalizmden monarşiye ve abso 
lütizme inkılab eden devlet 
Şekli hiirriget ilıtilali devri 
ile liberal devlet tipine çevri 
ligor . liberal devlet tipi bir 
Müddet sonra bir çok bakım
lardan tefessüh ediyor . Bu 
Tipin devlet işlerini kurucu 
Ve işletici kıymeti azalıp bo 
zulugor. gerek liberal ekono· 
mik hayattaki düzensizlik
ten, gerek liberal devletin iç 
Hayatındaki anarşık vaziye
tten ve devlet işlerini gürü
temigecek derecede bozulma
sından dolayı. liberal devlet 
Tipi aleyhinde ger ger reak
siyonlar husule "geliyor. 

Bu reaksiyonların dikta _ 
törlük şekillerini, ona doku
nacağımız zaman bırakıp bo
zulan liberal devlet yerine 
Bizde kurulan devletin (ulu
sal bir devlet tipi ) olduğu -
nu söylemek liizimdır. 

Liberal tip, hepsi hir tara
fa çeken politikacıların kay . 
naşması ise; ulusal devlet 
Bir gardda yaşayanların : 
Ulusun kuvvet ve kıymetle_ 
rini bir araya toplıgarak 
Müşterek faydalar üsiüTlde 

RECEP Pf.Kf.R 

İlk devletlerin dar va
zifeleri 

Türlü devlet tiplerinin 
Böyle kısaca an/atılışından 
Sonra devlet işlerinin ilk 
dar çercevesinden çıka 

rak nasıl genişlediğini ve 
Büyük ulus hacmını aldığını 

Tedkike geçiyoruz : 
Devlet işleri ta feodalite 

Devrindenberi. dış sıgaga , 
Askerlik iç emniyet ve para 
İşlerine inhisar ediyordu. ilk 
insan cemiyetlerinde devlet 
Vazifesi olarak yalnız bun -
!arı görüyoruz. Feodal dev -
/etin dış siyasasında ekseri -
ga en mühim amil. başında 
kilerin istila kaprisi, yağma 
Hırsi idi. Bazen baştaki/er 
Bir mektubun bir cümlesin 
den kızarak kendi uluslarını 
Diger bir ulus üzerine saldır 
tmaktan çekinmezlerdi. Ha -
nedanlar arasında kız alıp 
Verme, en ağır ulus ihtilaf 
Zannı halle vesile teşkil ede
rdi. Aile yakınlığı iki devlet 
Arasındaki politikada esaslı 
Amil olurdu. Bugünkü hane
dan devletlerinde de bu ane
nenin döküntülerine rastlarız. 

Feodal devlette askerlik işi 
Basıl idi. Zorla veya para 
ile toplanmış askerleri mu -
harebege gönderirlerdi, As -
kerin muvaf fakıgeti için esas
lı bir amil olan hazırlanma 
Ve esaslı malzeme bulundur 
ma, böyle devletlerde tatbik 
Olunan bir usul değildi, lü . 
züm hasıl olunca yurdun her 
Tarafından asker, malzeme 
Ve vesait tedarik olunur ve 
lcab eden yere gönderilebi
lirdi. Askerin başina subay 
Ve komutan olarak becerik -
!iği ile göze dokunmuş olan 
Veya baştakileri akrabalıkla 
Bağlı bulunan insanlar geçi
rilirdi. 

/YEN/YOL/ 8 Ağustos 9J6 

Artvinde Montrö zaferini tes'it .. 
Kültür Direktörü Lütfü Enginin söylevi 

Sayın arkada~lar : ı olan Türkün yüce insalık durg·usu 
Buziin büyük bayramlarımız altın yazı il~ yazllnc1k ve bütün 

Türkiye'deki yeni oluşun bir izahı 

arasına giren yüce bir günümüzü beşeriyet düstürünü ilahi bir düs- Yazan 
kutlulamak için buraya toplandık. tür gibi ezbcrliyeccktir , Norbert Von Bischoff 
Montrö siyasi zafe:i diğer bir Bu dünya medeniyet tnrihinin Avu'llurynnın Ankara 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

isimle Bo~azlıır muahedesi dünya her faslı, montrö mualıedesindeki f.lçilig-i sabık müsteşarı [ 2 ] 
tarihinin ilk de!a kayt ettiği şah- Türk zekasından, Türkün büyük- Fakat yerin yüziine nadiren mışler , tanrılanna kurbanlar ges-
eser bir sıyasi zaferdir. 21 Tem- lüğünden, esnletinı.len, sulh sever- çikmakta ve bir akınlı şeklinde mişler , ummuşlar bulmuşlar ve 
muz tarihi Türk inkıliip tarihine liğinden büyük bir takdirle bahs- çıksa d \ , ço'~ ~ geçmeden kuru- yaşamışlar ölmüşlerdir • Ta ki bir 
her bakımdan yüz ağartıcı medeni edecek keınnl kademesine yüksele- yup gitmektedir. Suyun bir kuyu yeni sabah , bu köyün de olümü
bir zafer olarak kayt edilecektir. cek olan bir insanlık terbiye sis - açılmasına müsait olac:ık gibi yer- nü seyretmiş ve yeniden bir yeni 

Montrö zaferinin bu şekilde teminde montrö muahedn3indeki yüzüne yaklaştığı ahval nedir . oluş gine o noktada başlamıştır. 
neticeleneceğine bu işe başlandığı Türk mucizesi daima ö:-nek olarak Yerin yüzüne çıktı yahut yaklaş- Ve her ölenın toprağı üzerinde 
gün inanmış ve bu gnn duydu - gösterilecektir • tımı , orada bozkır daha zengin yeni gelenin hayatı, çiçekler içinde 
ğumuz taşkın scvinçi . meserreti Yalnız TOrklcr değil , Tiirk çiçeklerle bezenmekte orada otlar fakat kendi ölümünü gözctlerçesi
ta o zamandan almıığa haşlamıştık. tarihi <leğil büti.in in ... anlar, bütün yazın kavunıc..ı güneşine karşı ne uzayıp gitmiştir • 

Biliyorduk ki: Cumhııriycl Tür- dünya tarihi bu ilahi mucizeyi bir daha çok dayanmakta , ve göçe- Anclk zamanla höyük fazla 
kiyesinin yapıcıları giriştikleri her insan zekusinın yaptı~ındon dolayı beler daha besili otLıklar bularak, yükselmış , suya giden yol uza -
işte zafer kazanmışlar , yapariz iftihar edecek Gumhuriyet T!hki- köylüler , söğüd aiaçlariyle deli- mış ve tepedeki saha hayatın ih-
dedikleri her şeyi yepmı~la:-dır. ycsini kuran ulu Atatiirk'ü ve 0 • tekledikleri hendeklP.rden , suyu tiyatın ihtiyaçlarına dar gelmeğe 

Y
. b"l' <l k k" B <T J 1 bağçelerine ve larlnlııı ına iletmek- b~lamıştır. Bunun üzerin höyüğün 
ıne ı ıyor u ·ı : o..,az ar 1 nun ine:: görüşlü, yüksek duyğulu 

b d 
ı. • ı k bl d lediı ler. Bu a:r.ıcık su olma ... a , o üstüne bir ufak ibadetgah yahut 

izim i, uizım o uca tı, z on an i arkadaşlarını yirminci asrın pey-
ayn yaşıyamayacaktık , Çünkü 0 1 ğamlJerleri olarak muknddes ki _ bahçelerle tarlalarda yaz sıc:ı~ının gözcü kulesi yapılarak yeni köy 

ki <l 
t · · herhanii bir mahsule müsaade tekrar aşağıya höyügün dibine ve 

topra ar a yur ıçın cln veren taplurına acr•irec •k, bu-tün el in·ı·a b · d" ·ı · · d b b 0 v etnıe.,ine imkan yoktur . suyun aşına ın ıı ı .nıştır • 
yüz binlerce Türk şehi i • a a· hayalında yasatlıl\oı sulh perisini , r- d k" . 1 b 1 

-
1 

b l • 0 işte bu-tu-n bozkırlarda oldul\ou \.OY e 1 ınsan ar • yanı aşa-
larımız , amucwaıımız , a~a eye- .. . o dak h • . . d B lk' h arlık gokleı de aramljBC3k , onu ., . A d 1 d . 1 rın i öyüğ ün aslını hiç bir 
rımız yabyor u · e ı er avuç 1 .. . . • gıoı, na 0 u a, su, ınsan aı ının defasında bi}memişlerdir • Ama 

d b
. h"t 1_ gormek ıçın Ankara \'a koş~c ık . ı· leş ı · · p· bö ı 'lk 

topra~ın a ırc:e şe ı ""anı var- . : • . . ge :p ye· me erı ı.,ın Y ec~ 1 bozkır , ilimdi yeniden himayesi 

d 
'"kl · d b • ş l 'tl · Ankara ın anlı'l-ın hır ka~esı, bır şartı l"şk.ıl etmektedı"r Kurak top 

1• go erın e u azız e ıı erın • • b _ " • • altına aldığı toprağın mahiyetini 
ruhları hasretle uçuyordu . zıyaretgahı olı:cak ' gune5 ve yıl- . raklardaki bütün köyler, işte böyle ve aslını mükemmel bilmektedir • 

Y
. b - , b tle b"lı" 

0 
dız'lar, hütün kfıinnt bu ilahi mu- • ki b" ı ıne u munase e ı y r - su yun ÇCCJ a· ı ve ın eı ce sene Çünkü o, böyle bu gibi köyler 

d k k
. B "' 1 r- k mu··n s b cizenin dünya üzerinde, arz üze- o··nc"' o suyu bulan ı'lk ko-vu··n en u ·ı: 0 0 az ar ur a e e- - .J için hususi bir kefeni .her zaman 

t
. k 1 ğ L•tba ·ıe 

0
,...1 rinde çıkmış olmaı:ından dola"l·ı on torunla d . \T .. şı"md" şu d ı, ya ın ı ı ana ve U< ı 0 u _ . . .J s rı ı.. " 1 u- hazır tutmaktadır. Bu kefenin üze• 

d k
. ·· b tt n d h ·· kuremıze gıbta edeceklcıdır · anlarını lu""ltu··rmekte olan ko··yu·· arasın a ı munase e e a a us- m n rinde öyle yıldız gibi çiçekler iş· 

ttü • Kanla hayat arasındaki mü- f.y yurl için cnn veren Çanak- dedeleri , onun suyunu yüzle. ce ienmıştir ki, hunlar ancJk içinetı 
nasebet ne kadar zaruri ise Tlirk- kalenin kahraman şehitleri : ve binle:c: sene kullanmış olan ölüler ve yüzyıllık_hikayeler yatan 
le Boğazlar arasındaki münasebet Ruhlarınız şad olsun yıllarca köyler, topraktan yapıldıkları için toprakların üstünde biter. Ve boz· 
te o kadar zaruri idi . hasretini çektiğimiz al bayrak bun- toprağa avdet etmiş olan köyler, kır bu kefeni yalnıı: on binlerce 

Montrö muahedesini yalnız bo- dan sonra semalarınizda ebediyen işte şu gördügiinüı. höyüğün altın- senenin cesedini barındıran höyük· 

ğazlan bizim hakimiyatimize tenle dalğalane.cnktır ; dadır · !erin üzerine öter. Bu • höyüklerin 
eden bir muahede olarak düşü - T k d Höyüğün hikayesi ise. ayrı bir baıı-rında , kibirle ümid, istırap ile f.y Kahrıman ür or usu : o 
niirsek , yalnızyurdun emni}·et k hikayedir. Bu her tarafı düz üstü ümidsiı.lik namına ne mikdarla ya· 

Sen dünyada harı alar yaratan 
ve selametini temin eden kilidin budanmış yayvanca mahrut sanki tar.. Yanyana ve Usl üste ne ad-

mı.:clzevi işler görJün. Senin kuv-
kuvvetli bir anahtarını almış ola- durduğu noktada ve vadinin için- sız şehirlerin duvarları , ne adsıı 

vet ve kudretini tarih bütün ay - d f k "b"d" 1' k rak kabul edersek, bu, büyük si- e ış ırmış gı 1 ır • opra onu, hakanların mezarları, ne adsız köz-
dinlirrile gösterdi. Son montrö si- ı·k 11- d k" Jk "k ·ık· b J d yasi zaferin inkılap tarihi bakı _ 0 gene ı ça..,ın a ı vo anı sı ın- lülerin o a arı, ne a sız tanrıfarın 

ınından ehemmiyetini küçültmüş ya!:i zaferimiz senin lıarıkalar y.ı- meleri ile itememiş, ve yüz binler- ibadetgahları yatar . • Yüzlerce 
oluruz . ratıın kuvvetine dayanarak kaza- I ce sonbaharın yağmuru seler ile ırktr.n gelme insan ve millet bu 

Montrö siyasi zaferinin ıtsil , nılmılltır. Biz ve herkes bilirki sen yüzbinleıce ilkbaharin kar sulan, bu höyüğü oraya dıkmi~lerdir • 
önemi dünya sul'ıun-ı örnekler kuvvetli olmasaydın bu gUn al onu toprağın i,Ö :de•inden kopnrıp Bu insanlarla milletlerden her biri 
hazırlamış olması , bütün mıllet _ bayrağa kavuşan Çanakkale gök- sürükliyememiştir. Onu oraya yıl höyüğün inşası için canını vermiş· 
!ere tabırini tam mannsiyle medeni leri kim bili~ daha ne kad.ar h~s- I yıl üstün~ ve ~~t ~at ustüne in- tir. Ve şimdi bütün onların ~iste -
anlaşmalar için canlı bir misal ret çekec;!ktı. Sana ve sen n yı.:ce sanların olmesı ılc ınsanların ya- diklerini ve başardı'darını , adına 
göstermiş bulunması, Türk ulusu- komutanlanna bin minnet ve ~ük- f şaması yığmıştır : Sonsuz bozkır- zaman dediğimiz dev, ayaklarının 
nun nt! kadar centilmen bir ulus ran . ı !arın bu muhteşem olduJ-u halde altına alarak kccaman bir harabe 
olduğunu dünyaya tanıtmış olma- Yaşasın bize bu mes'ut bay- gine de unutulmuş mezar taşını! ve moloz hamuru haline sokmuş -
sıdır • re.mı tattıran yilce atamız . Yaşa- l

1 
Iik köy bu ovada ne zaman tür • Çoktan kırılmış çanaklardan , 

Bir 7.Jıman gelecek dünya barı- sın yurt için saçları ağaran Baş - kuruldu ; hangi düşman , hanği haki.ci sihirbazlar iibi, ıint: çoktaıt 
şının, beşeriyet dostluğunun tarihi bakanımız ve onun ine~ görüşlü yanğın, hangi yel'deprentisi yahut 

b k 
ölüm uykusuna yatmış dünyal:ır1 

yazılırken onunu aşına montrö arkadaşları. yaşasın ahraman or- hangi veba geldi de bu ilk evi dile gefüen ve paslanmış kılıçlarla 
• Arkası var _ muhadesi, bunu hazırlamak-ta amil . dumuz . ortadan kaldırdı ve nasıl oldu da 

======:..==========~ .... -===-o--==-==~ - . bu ilk ev, çö'cen çalısı ile beraber kopmuş bileziklerden milletlerin 
Birleşmemidir. 

Spor 

Altunsu - Ateş maçı 
Ti~ebolu : Spor Aylarımız yazıyor : 
A~ustosun ikinci pazar günii karşılaşmaları kararlı 

gayrı f ~de:e kulüplerden Altunsu · Ateş takımları ara-
srnda korlıman sah J b" l _ . . _. asznua ır maç yapı mış fakat oyun 
ıstenıldıgı kadar tatlı v . ~ b. h .. d . l . . e samımı ır ava ıçın e geçıri e 
memıştır, 

bH~kem, A~eş~ilerin arzulaıigle seçilerek kabul ettirilmiş 
u ışte yem bır gençdı' ,.,.. k l .. l d" .1 . . .. ı a ım ar şog e ızı mıştı ,· 
Altunsu : Mehmet, Osman O R H- . S 'd 

E G 
. , . ecep, usegın, egı 

nver, alıp, Muzaffer, İbrahı" Al'k l O 
A 

v m, ı ema, sman. 
leş : rı..emal, Fadıl, Salah v f 1.1 .1r "'.h d 

A R
. j · ı usu , ırıuza11 er, ıvı a 

· ıza, smail Ahmet, Etem, 
Oyuna tam saat 1655 d b l d u .. . 

k 
. . ' e aş an ı. nava guneşlı ve 

sıca , eskı takvımde ( Eggamı buhu ) d'" d.. .. _ 
- "d' G" A run or uncu gu 

ııu 1 ı. uneş leş/ilerin aleyhinde bulunuyordu, Altun-
suluların akınları Ateş kalesı'nı' b. b. k t k b h ır ır ar asma a 1 e 
aşlanııştı. Beş dakikayı geçiyordu ki Altunsu beklerin 

den Osman Recebin hatalı bir kar ·· ·· d 
·ık . . ıa vuruşu guzun en 
1 sayı 1teşlıler lelune kaydedildi. Fakat Altusulular 
gene hakım ognugorlardı : 

Ateş bir - Altıınsu sıfır· 
Ateş iakmıında biraz daha ne/ es kab ·ı· t. .. 

pıgordu. Eksersizleri ve anlaşmaları dal dıyel ı g~z~ ç~rd: 
Fakat kay k • a ıa ıgıce ı ı. 
Alt l lna spordan aldıkları dört oyuncuya mukabil 

unsu u ar da karışık k l l b · . çı mamış o sa ardı daha samimi 
ır oyun verebıleceklerdi Tı . . 

dalıa sertlik girmi ti Aİ op ortaya geldı~ Oyuna bıraz 
l d b l ş , tunsulular gene mutevali akın -• 
ar a. u unugor.lardı. Onbirinci dakikalarda Altunsu 
ıantrif oru lbrahzmin verdig" i aüz l b. 
m ı · ı, ·ı l 0 e ır pası, kullanması· 

,"'~ f Prı: r:pı ~ı en şp afık Galibin ııkı /lir f!Jtii At~ı kal~ 

l============~========-===,.--,~-=-==,,.....,. ı tarih içindeki akınlarını, nig-tiçe ba· 
sıne ır mermı gı ı ua ı ve unsu e ııne ı go pe şarılmış gelin kaldırma !;eferlerini · b · · 'b" J ld Alt [ / · 'lk l k 

1

. ana toprağın bağrına avdet etti? 

b k l l l ld 
Bunu bize anlah:.cıık ne bir ya:ıı 

enteresan ir şe i de bög ece yapı mış o u. ne de bir baber vardır • Ve kim- ve yüz binlerce yıl öteden devlet· 
!erin çıkışını ve batışını anlatıcı 

Ateş 1 - Altunsu 1 1 se yoktur ki gelip bize o hayat kasideler yazan arkeoloğlar - hiç 
Bu kadar güzel bir şütün yarattığı bu, golün seyirci ve bereket suyunun ne zaman ye- olur mu ki bu hayal riyaziyecileri 

l d k k l l d k ni insanları kendine ve ıssız nok-ere ver iği· zev da ika arca a kışlar içinde yaşa ı tan ve ilim şairleri höyü~ün üzerinde 

b 
taya çektiğini anlatsın . O yeni 

sonra oyuna üçüncü defa aşlandı . biten ölü - çiçeklerinin sessiz da· 

k l 
insanları ki, gelip o toprak aığın-

Bugün Altunsulular pe kavraklı ve hakim ovnugor ar vetini duymasınlar ve kazmaları 
larının üzerine yeni evlerini kur- ile küreklerini böyle bir höyO~O 

dı. Yirmi ikinci dakikada soliçinden aldığı pasla ilerli - muşlar, kız sevip kızan yetiştir • daldırmasınlar ? ı 
yen sağiç Alikemal, en kuvvetli bir şütügle ikinci golü mışler , tarla ve bağlarını işle - _ Arkası var • 

nü Ateş kalesine sokuyordu bu gol de çok şahane idi ~-1-~---
oll·mpı·yatda Arada sırada 

fakat bu güzel golü ilerde keennem9 ekun bir hiçe endi Vah Değermendere f 
recek olan bu temiz arkadaşın golünü alkışlamak her 
halde dog· ru olmıgacak. Mersinli Ahmet Neden böyle küsülü akıyonunl .. 

Yayl tlardan V.! iÜzel gözelerdc!" 
Ankara - Berfin olim • aldığın temiz, berrak sularını bıt 

Ateş 1 - Altnnsu 2 
Top gene ortaya geldi. Oyun Ateşin nısıf sahasında 

hakimane oynanıyor. Fakat Ateş sağ bekinin uzun bir 
vuruşu topu yıldırım sür'atigle ortaya gönderiyordu. Bu, 
iki met;e yüksekten ortalanan top sağ içleri tarafından 
durdurulmadan gere tahvil ediliyor ve Altunsu kalesine 
havale ediliyordu, fakat nedense bu vuruş şandele kaçtı 
ve müdevver kale orta direğinin dış sathine çarparak 
kalenin önüne düşdü, la.kin serseri bir dönüş yapan top 
buradan da fırlıgarak sahaya doğru havai bir kavis çi
zerek uzaklaştı, Bu esnada orta çizgiler üzerinde uzakta 
olan hakem gol olmadığını söglıiyerek oyuna başlanma-
sını ihtar ettiği halde Ateşliler arasında çıkan bir f ori
kargaşalık hakemi Altunsu kalesine gelmige orada tetki 
katta bulunmağa mecbur etmiş olacak ki neticede hake 
min, bu deli şandelin gol olduğuna .karar vererek ilan 
ettiğini duyduk... Ateşlilerin çıkardıkları : ( goldur ... ) 
Gürtiltüleri, ihtilaflar üzerine iltinıazkar bir kararda 
bulunan hakemin bununla idaresizliği de ortaya çıkmış 
bulundu. Çün kü ağ bulunan bir kalede kale hakemi ol
mıyacağzna giire orada bulunan bazı ate~lilerden sorup 

pigadı serbest güreş orta sı -
klet fmav müsabakalarında 
Mersinli ahmet üçüncü gel · 

miştir. 
• 

S. Arikan 
tetkikte 

araya toplayıp; getirirken zehit 
ve pisliklerden muhafaza edeı:ne-" 
diğinden mi ? , • 

Evet : Bundan müteessir olma ı 
çünkü : Senin kabahatın yoktur • 
Sen temamile ödevini yapıyoraunl 
Bunu takdir etmiyenler oldujıl 
gibi • edenlerde vardır 1 

Evet : sen ki . bizlerin lhtiy• • 
cını temin için öteden , beride~ 

Ankara - Kültür bakanı derleyip toplayıp bir araya ge~ı· 
rdi.2in temiz sulanna , gene bı% 

Saffet arıkan eskişehire ge
lmiş mahmudiyede açılacak 

Kög muallim mektebi hak· 
kında tedkıkler yapmıştır. 

DÜŞUNCELEH 

Ezbere verilen kararlar çok 
kere tatbik yeri bulaınallar. O
nun içindir ki, yapmadan evvel 
düşilnıneyi öğrenmeliyiz! 

* 
Bir pire için bir yorğaıı yan

maz derler; ya bir piro içlu bin 
bir rorsıııı yuk..sınlııra ue demeli'l 

namkurler tarafından zehir katılı.Pi 
nihayet iğrenç bir nale g'etirildi • 
ğinden müteessirsin değilmi ? . . 

Demek sen, bu z~irli pislikleı1 
kabul etmiyorsun da, arada sırada 
menbaından kuvvet alnrak san" 
zehir katan lağımları yıkmağa ui· 
raşıyorsun ve yıkıyorsun .• • 
.Malumdur : Geçen yıl Mııçk' 

ilcesi Belediye lağımlarından hın ~ 
cını aldın • 

Fakat ne çare ki : Senin kurl~ 
tine galip gelecek bir yenisini dlı' 
ha yaptılar l 

Olsun sen gene üzülme. akışııl6 
devam ot , elbette bu itler yolll4 
na i'ircr bir ıün • , , 

At H•rd•r O"~!IJ 
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Sevmişti bu gönlüm 
EDEBİ BÜYÜK ROMAN 
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Mamafih halasının evinde veri· 1 Bunları bir şikayst olmak üzere 
lecek ~uvarcde bir gün evvd Se- ! söylemiyorum, mektuplarının sey 
dada tezkere gönderdi, Nişanlısı - 1 rekleşmesine rng-men kalbinin değiş 
nı daha uzun müddet habersiz tiğini zannetmiyorum. 
bırakamazdı. lılc görüştükleri za - Bunların benim hasta denecek 
man on:ın atfedeceği mahzun v~- kadar hassas olan kalbimin bir kaç 
şikayetli nazara nasıl tahammul 
edec~kdi. 

38 
Sedattan Yıldıza 

Dün gece halanın balosunda 
bir köşeden seni uzun uzun seyre
diyordum. nekadar iÜzcl, şık ve 
zariftin Yıldız. h~rkcs sana bakıyor 
du. Bir çok dudaklarda hayret ve 
takdir kelimeleri dolaşıyordu. genç 
lerdcn bir çoğu bir nazarına, bir 
tebessümüne nail olmak için perva 
ne gibi etrafında dolaşıyorlardı. 

Böyle herkesin yalnız uzaktan 

görmeğe bahtiyar olduğu bir vjcu 
dun beni sevdiğini, hayatını bana 

lvakfetmeğe söz verdiğini düşündük 
çe çok bahtiyar oluyordum. 

Madem ki bu gözler bana her -

kesten başka bir dürlü bakmıştı, bu 
dudaklar hayatımı bir saadet rüya
ailc dolduran Hvda ve vefn yemin 
leri vermişti. Demek ki ben zen 
gin, yüksek insanların hepsinden 
daha %iyade mes'udum. Mamafih 
şunu da senden saklamayııcağım 

kİ kepdimi mesut hissettiğim kadar 
bedbaht görüyorum. 

Yıldız hayatım iibi kalbim ds 
senin olduğu için hiç bir hiıisimi 

senden iizlemeğe muktedir deg-i -
lirn. Bir yandan sevinirken bir yan 
dan üzülüyordum. Götlerim güler 
ken gönlüm ağlayordu. Vahşi bir 
hi:de seni kıskanıyordum. Yıldız ya· 
hancıların hayr•t ve takdir ile sa 
na bakan iÖzleri bir hançer gibi 

muztarıp ve manasız hissolmaktan 
başka kıymeti yok. Mektubumun 

başında da söyledimya Yıldız, ha 

yatım gibi kalbimde yalnız seninle 

dolu ... 
Sedat 

39 
Akdeniz sahilinde deniz, gümüş 

rencri bir atla~ gibi ipino ~ kıvrım
larl: ufka d' ğ u sıyrılmıştı. 

Güneş de bu gümüş renge bir 
altın c:le vermek ister gibi henü~ 
gurup etmek üzere idi. · 

Sahilin sırtında ağaçlar altında 
iki gölge gibi forkedilebiliyordu. 

fısıldaşıyorlardı. Kimsecikler yoktu 
Bu güzel gurupta şöyle bir sevda 
faslı geçec.!kti. Genç delikanlı sağ 
kolunu Yıldızın boynuna doğru uza 

tarak saçlarını okşayor içli bir sev 
gi ile yalvararak : 

_ Seni nekadar seviyorum yıldız 
Tecrübemin çokluğu kadar da cid 
di bir aşkla seni seviyorum. Sevi -
yorum ... Ne şu anda kalbimin en 
sıcak yerine basmak istiyo:um. 

Oturduğu ağacın altındaki ba -
har çiçekleıine gözlerini dikmiş 

miş olan genç kız : 

- Acaba benim kadar seviyor 

musun ? 
_ inan Yıldız, inan!... bu iök, 

şu deniz, bu yerler şahid olsun Al 
lah hakkı için seni seviyorum i~an. 
Gözlerinde ilahi bir parlaklık pen 
be yanaklarındaki iamzeler derinleş 
ti, haritada bir ufacık köy arıyor 

I YEN/YOL J 
z 1 j j 1 

Altunsu. - Ateş maçı 
- Başlar.alı ikide -

öğrendiğine nazaran bu golle ilgisi bile bulunmıyan geri 
sıçrayışın sayı addine, çok haklı olarak hayretler ettik., 
Ateşlilerin f evkalhad israrları karşısında guya bunu ka 
bul etmek zorunda kalan bay hakem bununla ber:aberliği 
temin etmiş oluyordu ki böyle arzu edildiği de zaten 
ortada bir kegf iyeli . Zira oyun saati bitmiş üç dakika 
da geçiyordu ki bu, iş de oyun dışındaki üç dakikanın 
ikinci ve üçüncü dakikaları arasında cereyan ediyordu ... 

Yukarda adı geçen Ali kemalin en/ es bir golü şimdi 
yazacağım şekilde sevabı ~ünahla kapıgan bir golle 
değersiz kalmışdır : ikinci ha/tayımın yirmi dördüncü 
dakikalarındagdı. Kendi kalesi önünde kestiği bir hücum 
la geri çevirmek istediği topu çok aksi bir vuruşla kendi 
kalesine sokmuş bununla beraberliği temin etmiş oldu . 
Ne olursa olsun bu, Ateşliler lehine Altunsuya yapılmış 
bir gol olarak onaylanacak bununla taraflar 2 2 bera
bere kalmış olacaklardır. 

Altunsu 2 - Ateş 2 
Ve bu sahayı dolduran 500 kadar Vatandaş içerisinde 

ki futbol meraklılarının oyunu dikkatle takiplerinde var
dıkları bir netice olup iyi görüp, doğru d!iş!inenlerce mü
sellem bir hakikattır. Ve bu bir vicdan meselesidir de .. 

ikinci haftayım birinciye nisbetle daha çok sert ve tat 
sız geçmişdir. Hakem haklı haksız çok ceza verdiği için 
mi neydi, oyuncuları fazla sıktıgı, şikayetlerinden anla
şılıyordu .. 

Bu, oyunda hakemin vukuf suzluğuyle, iltizamları na 
bakılırsa bu biraz da daha hakemlik yapmamış olmasın
dan ileri gelmiştir de1tilebilir J Altunsu - Ateş son maçı 
hakemi bütün hüviyetile meydana çıkmış olacak ... 

Oyunculara gelince : Bunlar da daha ziyade bir spor 
cu ruhu görmek istiyoruz. Mevcut centilmenlikleri.. kibar 
lıkları yetişir değildir ... 

Omüz rüdü, anga kadar olsun varlığı dugulamıyan 
kagnaksporla Ateş takımları birleşmeli fakat bir ikinci 
ve ergin bir kulüp olan Altunsu kendi halinde yükselmige 
bırakılmalı, üzülmemelidir .. Bu iki teşekkül memleketin 
garını için cidden göğüs şişirecek kadar harici bir ekib 
olacakdır. Hatta öyle düşünüyoruz ki, bu türlü kaynaş
tırılan bir muhtelid, Ordu, Giresun bölgelerinde rakipsi% 
bulunacak dır. 

Edip Erkal benim kalbimi deliyordu. Yüreğim 
de dakikadan dakikaya artan bir -
ünıid izlik acısı vardı. kendimi sa 

na nisbetle okadar sefil, okadar 
adi, okadar biçare buluyordum ki 
seni sevmeğe c~sarct ettiğim için 
adeta utanıyordum. 

iibi mütemadiyen Sedatın iri siyah , _______________ ,.,,,_ ________ _ 

gözbcbcklerinde aksini ırörmeğe 

çalışan ienç kız : 

- inanamıyorum Sedat inanamı
yorum... Ben rüyadaki iibi olu -

Kapah zarfla arpa eksiltmesi 

Askeri satın alma riyasetinden: 
Yıldız ben seni sevmeğe başla

dığım zaman sen ortadan ayrılmış 
•açlannla mazlum, kara gözlerin 
ile masum, beyaz elbisenle sade, 
sakin bir genç kızdın. Alnında göz 
lerindc, yanaldarında refailik. fırça 
Hından çıkmış hazreti meryem tas
virlerinin muhteşem saf ve ti, ülvi 
sadeliği vardı. 

yorum. 
1 • Erzıncan Tümeni garnizonunda bulunan kıtaat ve 

müessesatı hayvanatının senelik ihtiyacı için { 824480 ) 
------------ı kilo arpa kapalı zarf la eksiltmeye konulmuştur. 
Yurttaş kızılaya 2 - Muhammen bedeli/ 37101 J lira/ 60 J kuruştur. 

• Arkuı var - • 

-
3 · Yüzde yedi buçuk ilk teminatı ( 2782) lira { 62) 

yardım et kuruştur. 
= 

= 

Kapalı zarf la 
inşaat eksiltmesi 

İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

• 
4 · Şartnamesi Erzincanda Tümen kararkahı. binası için· 

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

5 ·Kapalı zarfla 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 tevkikan tanzim ederek ihale günün 
den bir saat evvele kadar Sa. Al. Ko. na vereceklerdir. 3.4 

1 v l fi 23 7 936 tarihinde ihalesi yapılaca-- napa ı zar a - - . . P l 
g~ ·ı· l 12118781 lira kesıf bedelı u atana yap · ı----------------------

ı ı an o unan · k' ·· ı· t /'le 
rak tütün ambarı binasının fJahidi ıyasıı . ıya usu ı 6 p 1 d 1 
inşaatına istekli çıkmadığından aynı şekılde 20.h8·9l~. e it meşe o unu eksi tmesi 

. b - .. saat onbeşte ı a esı A k 
tarıhine rastlayan peeşem e gunu • s eri satın alma komisyonu riyasetinden 
Yapılmak üzere yeniden eksiltmeye kon~lmuşt~r. - Erzurum Garnizon ihtiyacı için kapalı zarf usu/ile 

2 v l fi 29 7 936 tarihinde ıhalesıgapılacagı 
• napa ı zar a il. p l bir milyon iki güz bin kilo pelit, meşe odunu münakasaya 

ilan olunan 17845 lira 10 kuruş keşif bede ı u atan~ k 
. "t - - 'halesi 20 8 936 tarı· konulmuştur . Bu odunun ma ti vigi kazasının ermiş 
ıdarehane binası inşaatının go ur:u 1 tk l kozi civarındaki udiris devlet ormanlarından verilecektir. 
hine rastlayan perşembe günü saat onbeşe ta ı 0 un • ihalesi 17 Ağustos 936 Pazartesi günü saat 15 dedir . 

3 Sayfa 

Şarbon hastalığı var : 
Hasta hayvan etlerinden 

sakınınız .. 
Belediye Riyasetinden: 

Ayasof ya mahallesinde bir şahsm kestiği hasla bir 
hayvan etini komşularına satmak suretile altı kişinin 
( ŞARBOIV) hastalığına yakalanma/arma sebebiyet 'lıer
diği ve bu hastalardan ikisinin çok ağır 'lıe tehlikeli bir 
halde bulundukları ve gine kindinar mahallesinden kuru 
Mehmet oğlu Osman namında diğer bir şahsın kestiği 
hasta bir hayvan etini komşularına sattığı anlaşılmışt1r. 
Şarbon hastalığı, hasta hayvan kesmek ve bunun eti 

ve kanile temasa gelmek suretile insanlara geçtiğinden 
halkın hiçbir taraf dan hô'gle şiiplıeli bir hayvan etini 
almamaları ve ahyvanları hastalananların işi zab1taya ve 
belediyeye ve baytar müdürlüğüne malumat vermeleri /ü
zümü umumun sağlığı namına önemle il<in olunur. 4 - 4 

Otomobil Postaları 
Eksiltmesi 

Posta T. T. başmüdürlüğünden : 
l - Haftada üç sefer yapması vs gitme gelme - 1400-

kilo yük taşımas1 meşrut Trabzon - Bayburt emanet -rıe 
evrak postasi ile Trabzon 'dan Giimüşane - Erzurum ve 
Erzincana kadar ayda üç defa sefer yapması meşrut 
denk postas1 31 Temmuz 936 dan itibaren on beş gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Emanet posfasınm muvakkat teminati 360 ve denk 
postasının ki 225 lirad1r . 

3 - Eksiltme P. T. Baş müdürlüğü binasındaki komi
syonda 9apılacakt1r. şartnameleri de ayni geıdedir. 

4 - Son bedeller mutedil görülürse her iki postanın 
ihalesi 14 - 8 - 936 Cuma giinü saat / Denk J 15 de, 
f Emanet J 16 da yapılacaktır . 3 - 4 

Otomobil Postaları 
Eksiltmesi 

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

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

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

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

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

13- 8- 936 Perşenhe günü Saat- Rize- 15 de Görele 
Ve Gireson I 6 de yapılcakdır. 3 • 4 

Soğan eksiltmesi 
Askeri satınalma koıuisyonu reisliğinden 

1 - Trabzondaki kıtaat 

Tahmini bedeli [ 1008 ] 
2 - Şartnamesi hergün 

nabilir. 

için [ 14,403 ] kilo Soğnn nlınac:ıkdır. 
liradır . 

satınnlma komisyonunda parasız oku-

3 • Eksiltme 10 - 8 - 936 Ağustos Pazartesi günü saat 15 do 
Trabzon kalesindeki garnizon binasında satınalma komisyonun~ 
da yapılacaktır . 

tnuşdur. J . l Teminatı muvakkatası f 1800 J liradır. Taliplerin şart-
3 • Her ikisine ait eksiltme, Kabataşta knhı~ar ar namesini görmek üzre her gün ve münakasaya iştirak 

levazım ve mübayaat şubesindeki alım, sat~m omısyo • edeceklerin mektuplarile birlikte muayyen gün ve saattcı 

4 - Eksiltme açık eksiltme usulile olacaktır • 
5 - Muvakkat teminat [ 76 ] liradır • 
6 - lstekliierin mezkür gün ve saalta kalede satınnlma komis-

ronuna muraCJatları ~olunur. 2~ - 29 - 5 - 8 

nunda yapılacaktır. . korda mustahkem mevki binasında kor. Sa. Al. Ko. Rs. 
4 - Ambar binasının keşif evrakı 606 kuruş/. v~ ıdare Lijine murrcaatları ilan olünur • 3 •• 4 

binasının keşif evrakı 90 kuruş mukabilinde nhısarlar \ 
İnşaat şubesinden alınabilir . 
. 5. Ambar binasının muvakkat te~1inatı ( 7309, 39) ,Çam odunu mÜnakOSOSI 

lıra, idarehane binasının { 7 339 ) lıradır. 
6 • isteklilerin ihale tarihinden en az üç gün evvel Askeri satınalma komisyonu reisliğinden 

inhisarlar inşaat şubesine gelerek nafıa . vekaletinden F.rturum mustahkem mevki ihtiyacı için bir milyon kilo çam 
bu büyüklükte bir bina işi yaptıkla~ına d~ır almı.ş ol • odunu kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Bunun [ 500,000 ] 

drıkları mu"teahhı'tlı·k tezkerelerini ıbraz ıle eksıltmeye kilo kuru çam dip kökü ve [ 500,000 ] kilosuda çam kuru 
enğaz olaçaktır . ihalesi 10 - 8 - 936 Pazartesi rünü saat 15 

İştirak için /enni ehliget vesikası olmaları şarttır. dedir. Teminati muvakkatası 454 liradır. Taliplerin şartuamesini 
7 • Kanuna uyıun olarak kapalı zarflar yukarda sozu iÖrmek üzro her ıün vo 111ünakasaya iıtirik edeceklerin yevmi 

ıe,en komisyon reislijine ihale ıünü en ıeç ıaat 14 dı mezkiirdı komiıyonuaıun aınraontlın ilin olunur • 
!Adr" m11kouı muluıbilindı J11rilmi1 o/mg/ıdır, T • ~ • ... 

Patates eksiltmesi 
Askeri satın alma komisyonu riyasetinden 

1 - Trabzondnki kıtnt için [ 30,000 ] kilo p: t ltes alınacak • 
dır • Tahmini bedeli [ 1800 ] liradır . 

2 - Şartn:-ımeoi her gün satın tlma kombyonunda parasız 
okuna bilir • 

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

4 - Eksiltme açık eksiltme usulile olacaktır . 
5 • Muvakkat teminat [ 135 ] liradır • 

6 • isteklilerin mezkur ıün ve saatle kalede satın alma kamile 
yonwıı ıııurı;aatlan ilin ohımır , ~5 • 29 • ~ • ş 



8 Ağustos 1936 

Doğu illerimizde 
tetkik seyahati 

Erzurum {Hususi ) Almarı 
ve Çekoslavakya üni7.ıersitesi 
ve Lise son sınıf talebelerin 
den 35 kişilik bir ilim kafi· 
lesi Turk •ve Alman doçent
/erinin nezaretinde Doğu ille
rimizde bir seyyalıat yap
maktadırlar. Geçen gün şeh
rimize gelen bu kafile kara· 
kö'se yolile Vana gittiler. 
Bunlar ( Bingöl). (Nemrut) 
ve ( Surbalıan) dağlarında· 
ki kraterleri ııe Van gölunü 
tedkik ile serıyalıatlerine de
vam ederek Vandan dönecek
lerdir. 

Pancar rekoltesi 
Şeker Fabrikaları 

Ankara 7 - Memleketi
mizin hu yılki Pancar rekol 
tesi çok iyidir, Şeker f abrı
kalarımız 70 Ağustos tan 
itibaren çalışmağa başlıya -
caklardır. Fabrıkalar çifci
leı in verdiği tahhut ettikleri 
miktardan fazla olan Pan -
car mahsullerini taahhütlü 
pancar fiatmdan satm alma
ğa karar vermişlerdir, 

Deniz motörü 
Eksiltmesi 
Trabzon Emniyet 
Müdürlüğünden ; 

7 • Trabzon Emniyet mu
dtiriyeti için mubayaasına 
lüzum görulen bir deniz mo
törü ma tekne açık eksiltme 
ile almacaktzr. 

2. Eksiltme 75 -8: 936 
tarihıne müsadif cumkrtesi 
gunü saat 70 de Emniyet 
müdürluğünde teşekkül eden 
komisyon tarafmdan yapı
lacaktır. 

3 - Satın alınacak olan 
motörun cinsi 36 beygir ku-
vvetinde, 8 silindirli azamı 
16 mil sur 'atta ( F ort ame _ 
rikan) deniz motô·ru olup 
muhammen kıymeti 7400 
liradır . 

4 • Eksiltmeye iştirak ede 
cek isteklilerin yüzde yedi 
buçuk muvakkat teminat ve 
ya milli banka mektupları 
'lıe ihaleyi miıteakip bu temi 
nal yüzde on beşe iblağ edil 
cektir. 

5 · Talip olanlar ve şart
'!aAmeyi . g_ö'rme~. isliyenler 
ıları tarılunden ılı haren ilıale 
gününe kadar Emniyet mü
dürlüğüne nmracaatlarz ilcin 
olunur. 

y 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYA TİK 
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f 

/ YENiYOL] 

Trabzo Ağrı T ransifyolu Gayri menkul satış 
Erzurum Vilayeli dahilindeki bütün kısımlar Köyü Nevi U.N. K.MU. 

yakında ihale edilecek Kalafka 4825 metre m. fındıklık 704 130 
Gümiişane Vilayeti dahilindeki kısmın 732 kilometroscı ( 6893 ( ( 700-701 150 

temamen bitti ( 15623 ( ( 454, ila 461 440 
Tr~?zon. -.Ağrı transit yo.l~ - \konulacaktı,.. ( 4595 ( ( 714-715 125 

nun ~ılayctımız hudu~u .. dahılınc ş'mdi ( kop dağı) ile [ saç dağı] ( 9190 ( (528-590-600-525-539 250 
tesnduf eden kısmı Gumuşane hu- Arasında 25 ş{'r kilo metre aralıkla 
dudundaki l\op dağından Ağrı ili Beşi büyük ve üçü küçlik olmak ( 36760 ( ( 638-631 700 
hududundaki Saç dağınrı kadar Üzere 8 adet ekip bina ı yapilmak ( 40436 { ( O 660 
dcv~m etmek üzre 199 kilomet - tadır. ( 9190 ( ( 570-571 200 
redır · Ayrıca kop dağında 3 sığnak ile bir ( 5757 ( ( 603 599 60 

Bu yolun Horasan ile ( SacJa- Çan kulesi ve deve boynundada -
ğı ) tepe3i arasındaki 36 kilomet· iki sığnak ile bir çan kulesi yapıla { 25732 ( ( 541-542-544-579- 560 
re ve 636 metrelik hmıı 181 bin Cakhr bütün bu işler iç"n 514 bin 554-606-610 
108 liraya geçen ı:ene ihale olun- 714 lira sarfedılecek ve bütün in ( 5974 ( ( 547-577-605 
muş ve Temmuz 935 de inşaata şaat 937 Birinci kanunda bitmiş 

başlanmıştı. Bu kısının inşaalı bn olacnktır. ( 17461 ( ( 626-673-676-627 
sene ikinci Teşrin ayının 15 şinde Bunlardan başka kop dağında { 6433 ( ( 566-615-621-622 
bıtcc ktir. yol kapnııdığı zaman yolu göste- ( 32165 ( ( 607-623-680-534 

. ( Kop ) ile ( Ilıca ) arası 68 ren yazı1ı levlınlar işaıetler telefon ( ( 
kılometre oluhıp bu kısmın şose 1 tesisatı yapılmakta ye kop clağı- 3676 { 573 
i~şaatının bedeli keşfı 120 bin 391 nın fundalık ve çamlık bir hale ( 7352 ( ( 643-645-646 
lıradır • l~al~i ilan. olunmuştur • getirilmesi için tertibat nlınmak- ( 1838 ( ( 559 
Muamelesı bıtınce ınşaat başla - tadır. Bu işler için de ayrıca 8 ( l S623 ( ( 523-537-612 
nacaktır • bin lıra tahsisat verilmiştir. 

Defterdarllkdan : Ilıca ile Horasan arası ise 96 

130 
380 
105 
525 
80 

120 
100 
340 

4 Sayfa 

ilanı 
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 
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kilometre, 381 metredir. Bu kıs - Gün1üşane kısmı 
mın şose inşaatı yapılacaktır. lha- Transit yolunu Gümüşanc Vi-
lesi ilan olunmuştur • 15.yeti dahiline tesadüf eden kı:J-

Transil yolunun Erzurum Vila-- mındaki inşnnt hakkında da, ge
yeti dahiline tesndüf eden kısmı - çenler<lc şehrimizı teşrif buyur
nın şosa inşaatı kamilen yapılacak muş olan Gümüşanc Valisi Baş· 
ve Horasan ile ( Kağdarıç ) bü _ ınuharririmize şu malumanb ver

yük köprülerinden maada diğer miştir. 

Yukarıda evsafı sairesi yazılı goyri menkulatın mülkiyetleri peşin para 
ile satılmak iizre artırmaya çıkarılmıştır. Talip olanların yüzde 7,5 dipo
zitolarile birlikte ihale tarihi olan 14-8-936 cun1a günü saat 14 de Defter-

köprüler kamilen betonarmeye tah- " Transit yolunun Gümüşane 

vil edılecektir • Vilayeti dahiline tesadüf eden kıs-
Bu yolun kilometre taşlan ile mının 132 'kilomctrosu temnmen 

ulusal yol işaretlerine ait keşif bitmiş ve kabulü kat'i muamelesi 
Nafia Vekaletine gönderilmek üz-

1 yapılmak üzre fen heyeti mahalli. 
redir. Bunlnnn da ihalesinden son- ne gitmiştir. Mütebaki 48 kilomet

ra bu yolun kamilen şosesi ve 1 rosu da 340 bin liraya müteahhi
betonıırme köprüleri. Ekip binaları dine ihale olunmuştur. Bu sene de 
sığnaklari, çan kuleleri , kilomel- bu kısım ynpılccak, bir metre yer 
re trışlnrı ve ulusal yol işaretleri bile kalmamak şartile yol tamnm
lemamlanarak fenni bir yol haline lanmış olacaktır. 

Erzurum muollim mektebinin 
kapalı zarf usulile inşaas eksiltmesi 

Erzurum vilayetinden :· 

1- Eksiltmeye konulan iş Erzurum erkek muallim mek
tebi yapısmm bitirilmesidir . 

Keşif bedeli: f 242671 J lira / 48 J kuruştur . 
2 - Bcı işe aid şartnameler ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi . 
B - kfukavele projesi; 
C - Bayındırlık genel şartnamesi, 
D - inşaata aid f ennf şartname , 
G • Keşif cetveli , 
F • Proje/ Talipler projeyi baymdırlık bakanlığmda , 

Erzurum bayandır/ık müdürlüğünde görebilirler J 
lsteklıler şartname ve evrakı saireyi 12 lira 70 kuruş 

mukabilinde ilan mahalleri Bayındırlık müdürlüklerinden 
alabilirler . 
3 • Ersiltme 37 • Ağustos - 7936 Pazartesı günü saat 

16 da Erzurum kültür direktörlüğü dairesindeyapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 · Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1338./ lira mu

vakkat teminat 'l.ıermesi ve bundan başka aşağıdaki vesika
ları haiz olup göstermeleri lazımdır . 
A - 7936 yzlma aid ticaret odası vesikas1 , 
B - Bayındırlık bakanlığından en aşağı yiizelli bin lira

lık bu nevi inşaatı yapabileceğine dair alınmış vesika , 
6 · Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saattan bir 

saat evveline kadar Erzurum kültür direktô'rlüğü dairesine 
getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabi • 
/inde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların niha
yet üçüncıi maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez . 

8. 75 - 22 - 25 

Açık tahsildarlık 
Belediye encümeninden : 

Şehrf yirmi lira ücretli ve aidatlı bir tahsildarlık açıkdır 
Bu tahsildarlığa imtihanla mem~r alınacağından Bele 

diye memur ve müstahdemleri nizamnamesinde yazılı ev
s~[ı haiz olan taliplerin 24 Ağustos 936 Pazartesi gü-
nune kadar Belediyeye muracaatları ilan olunur , · 

! r--" 6 

darlıkta toplanacak komisyona n1uracaatları . 3 - 4 

Gayrı 1lf enkul Satış ilanı 
Köyü 

Ani fa 
Nevi U. N. K.N.L. 

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

14704 taala 5101,5102,5127 
,, 4595 fındıklık 5027 

Hoskirasya 27 57 , 588 
Tos 1838 2159 

1379 2160 
4595 1833 
2757 277 R.E 
5514 379 
1838 2022 
1838 2015 
3676 2146 

125 
90 
50 
40 

Hissesi 

, 

, 
Zülmera 7352 , ve h. k. evi 531,531 

125 
75 

150 
50 
50 

100 
300 mubadil 

300 m. mu. harap 
mektep ve n1ezarlık yeri 

Hoskirasya 11028 m.mu. fındıklık 576,541 
o 35 

300 
· ve hane arsası 

. 
ermenı 

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 , 3-4 ____________________________________ ô._. _________ ._... __ ,~~~~~------

Kira 
artırması 

Vilayet Daimi 
Encümeninden : 

Meydanda gazazham çık
mazında lıususi muhasebenin 
üstünde odq, altında 3 nu
maralı bir bap mağazam n 
geçenyıl kira bedeli olan 80 
lira üzerinden ve ihale tari 
hinden muteber olmak üzere 

bir yıllığı açık artırmaya 
konulmuştur, 

7 2-8-936 tarihine çatan 
çarşamba günü saat 15 de 
vilayet makammda tap/ana-

cak olan daimf encümende 
ihalesi yapılacaktır. İstekli-
lerin 6 lira muvakkat temi

natları ile muracaatları. 3-4 

Yurttaş kızılaya 
Yardım et 

KASE 

NEDKALMiNA 
Kapah zarfla sadeyağ eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan : .. 

1 - Erzinc1m tümeni garnizonunda bulunan kıtaat ve müessissat 
eralının senelik ilıtiyr.cı 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 satınalma le~ 

misyonunda görebilirler. 
S - Kapalı zarfla ihalesi 27 ağustos 936 perşembe günü saat 9 

da tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
6 • Şartnamenin dördüncü maddeleri muc:bince istekliler teklif 

mektuplarını 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunun 32,33,34, inal 
maddeleri ahkamına tevfikan tanzim ederek ihale saatından bir •ı~S 

9YY lino kadar tQmefl .ıuı,tım~lınıı kpmi•X"""" V,ÇfC:§l;~l nur, M 


