
.;, "" . 
"r . • - . •. - . . . . . ""~ .. " . - • . • .. ..,. • • . • 

ı-= 
2 sı:z::_ l!e - ::wl-. p 

SÜ rUNLARl\fIZ ŞiKAYETLERE AÇIKlIR. 

Sayı: 2169 Yedi ı&ade iki defa çıkar 

Cumhuriyetimizin yerli bir zaferi .. 
Türk yurdunun selametini temin ve dünya sulhunu koruyacak 
boğazlar nıuahedesi arzularımıza uygun olarak imza edildi .. 

Bu mutlu gün yurdun her yanında büyük bir heyecan ve tezahuratla kutlulandı . 
Ankara 21 - Boia:ılar 

konfeunıında J.ıpoa mürab· 
hHından ıöz ala D F raıııız mu· 
rabbas• tioiara töylemitdir . 
Memlelretia bu konfaraası 
•eaut aetıceleriai 'IÖ melde 
bahbyarchr bugün dünya Tir· 
kiyeye ea büyük Jtimat niı•· 
Detiai Y4?rmelde kajmam•t iki 
YataDİa birleıti~i yere büyü'' 
bir salla ahidesiaia temeltaıını 
koymuı hulaamaktadır . 

Buau Ttirkiveye medyuauı 
Buliar •arabbaaıda bugün 
i11f edilmit olaa balıcli talebı 
ile iı tikbal içia ümidlerle 
dola bir uıutu ilıd11 etmit 
olan doıt •e komıu Cumhu · 
riyetine derin tükraalaramııı 
iaeya11 ederiz demit . Doıt 
Yaıoıla•ya marabb ııa.n ••· 
mimt biılerini •• iki memleket 
Hasında ki derin baaları bir 
defa daha teyid edr.a be ya· 
aataa1 takibea ıöz alaa Y•· 
••• mar1blH11 sallı ve barp 
11mınlartDı iıtibdaaf edea iki 
lusımdaa miiteıekkil •üka•e· 
leeini hnp ııamani hakkında 
ki bikmiia daimi ıarette ••· 
zart bir etilt meyzua olnak 
kalmaıı temena•siade bulu • 
Dal'llu, •• buadaa ıoıara kon· 
feraaı '9a1ka111 bir nutukla 
koaferanı aımıu İITİcre fe· 
deral mecliai reiaiae tqekl&lir 
etmiı ve Tedılı R&ıtl Araıa · 
.ta kartı mu,.ffakiyetiaden 
4ol~y• miaaet •• tebriklerini 
llildirmit ve bOyük bir eser 
•lcacle ıetirdiilmiıe kani ula· 
rak koaferaaııa kapanclıi••l 
illa ~eliyorum aözlerile b11 
tırilai laadiıeye soa ver•itdir. 

Botaılar makıveleaameai 
aia imza merasimini müteakio 
Dııitleri bakanım . z Tevfik R. 
Ar•ı ıöylediii nutukta m6bim 
Ye maaah bir bıdiıe Yukua 
telmit bglunmaktaclar. birkaç 
d•lrı\ra eYvel kayclettiiimiz 
.. !ıut aeiteeye •armak icin 
llir aya yakın bir r ~yret s . rfet 
•ek ic.tbetti. Moatrö makıvele 
si murrcıatımıza cenp veren 
deYlet ~erhı sık lef'iki mu•İ 
içiade im:nlaamııtar . 

Baadaa dolayı dünyaya 
bildiririz ki milletler her tür 
li beynelmilel anh•şm 111nıa 
•ıaııada balunıa büıniniyyf.t 
•e adatma düıüncesi-l e müte 
bauıı olduklıra valnt en müt 
ktU m4!~eleler bile bal Ye t~4 
,,;,e edılebilir· ve h er biri tara 
fıada11 doi o •e adiline mak 
ı 'ti arla nrfedılea ıı ıyretler 
•uınffakıyetle tet evu '! eder 
b:ıi •alamıı ve Kamıl11t tilr 
lu 1e ıiyı setine milletler ara ııa 
da karııltkh itiaıta&de teıriki 
llleıai olan imınını taraia et 
lllek im\lıuai verm:f o'daia 
;uıciaa dolaJı ıiılere T6rk 
. ılfeti DAmrna teıekkür ede 

11• Mo,trCS maabedui hap 
IODTı ıı ıiyaaetiade bir merhale 
teıkil etmektedar. borada te 
1 •ba· edea ani: f 'Da yeise dil r·· ~İr çok yÜpekl~rİ kuYVet 
:•~ar•elde dünyaya yeni bir 
"•ıcl ate• ı vermekte eulb da 
'~•1•• .Yeai iıtiİlad aokt111 te 
• 8 erl@anekt41 ye tanıim if 
l•'~••ııiacie iıtirllr beyaelmii 
I el . •alaıma 11b11ıada millet 
''•• ininde daima yeDİl•J• 
l•lc t1aa alı dır•c•r• •İfd• 

ıı aı koymaktadar dedikten 
ıonra koaferaaı•n fili •e fala 
ı i reialerine ~ heyeti murab 
bHlara ve Milletler cemiyeti 
g eael aekreteriae •e iıviçre 
tederai meclisine •yra ayrı te 
Jekkür etmiıtir. Resmi teblii 
Çıaakkale 'fe lıtanbul boj•z 
lara mıntakaıında ılmdiye ka 
dar me'fcıat olan rayri aıkeıi 
•nn1 11ia kaldırılmıı Ye bu m 11 
taka türk Orduıa tarafından 
21 temmuz 936 Hh ıüaü öi 
leye kadar fllea itı•l olan • 
muıtur. 

Ankar• 21 - Saat tam 
22 de her kes ıalonda yerini 
almıı ye 11loaa detin bir ıü· 
küa hakim olma;a beılamıfb. 

KoDferaaı baıkaa' B. Baa· 
ruı uıua müzakerelerdea aoa· 
ra bütün bey'eti marabbaaa 
tarafaadaa ka bal eclilmit olan 
•akavelenameain ae ıaretle 
i•ıalaaacıiıDı aalalta Ye rei· 
aia talebi üzerıae umumi iri· 
tıp ıik defa makaveleyı Bal· 
i•r marabbaasıaa taktim etti. 
öulıar mar•hbaııllla 1,18ıaııaı 
aldıktan ıoıara ııra ale biitia 
bef etı muralıbaualara biTer 
bırer ıitlrip ılfi\lifll . '"5Cla 
elaralt Y apal••J• mura laba· 
aı aaat yiı mi ikiJİ oa Jedi 

-ıeçe imıa koydu ba ıarelle 
1>111nci aaıbaaıa imza11 ~itti. 
Aynı aaretle C: ıier aasbalarda 
umumi kitip c!olaıtarmaia 
batladı. Muıbedeleri marab 
b11lar, hey,eti marabbauama 
taraf1adaa Paıjıtea ıetirilmit 
ola• alba kalemler imza et • 
mektoicüler. 

Bu iaı~ı i.i ~aat 1ir•i14 
otuz b~t ı<çe kadar yaai tim 
otuz bt:f dakika elirdü bu İf 
böyle bitince bııkaa Buraı 
ay•i• kalkarak imzalaa•ıı 
ola• mulla•elelerdea birinin 
Fransız baz:ae e•rakntda 11k· 
lanmak üz re F raaııı marab · 
bH bey'etiae halim edilece 
iiai Ye diierleriaia ba maka 
veleyi imza etmit buluaaa di· 
ter bey'eti mıJHabba1alara 
tevdi edjlecejiai ıöyliyerek 
Türkiye ikinci murabluıı Na 
maa Menemenci Qilaaa ver· 
di . M~nemeaci oilu konfe· 
u aıın •abtelıf aebeplerd~a 
dolayı imzada h1111 bala••· 
yan &ç maralılı11a • konfe • 
raası• aempatiıiai teklif etti 

Bııkaa ve miUealuhea bütii• 
murabb11lar bu teklife itti · 
rilı ettiklerini biltlirdiler. Baı· 
kıa koaferansın bu aempati· 
siaia ba murabb11lara •Jn 
ayrı bildirecetini tealii ettik· 
ha ıoua ıöıü bıt maralı • 
b11ımıı ve Dıt itleri Bakaaı· 
m11 Te•f&k Rüıtü Aran verdı 

Beynelmilel si711i m6aase: 
betlerimizd• o kadar sempati 
q1aaclırmıf ~laa J?ıı itleri ba· 
kanamıı, baılaa;ıçta ca kadar 
iyi bir .laı•a içi~de ba1lam11 
olm11ına raimel' zaman zı • 
man m&t~ fil ınlar ıeçirea ba 
beyaılmilel koaferaaı mavaf· 
f alu1etle bitirmek •aıbarİJe
tiaı aail ol••t ola• 1•~1•· 

• 

tine karıı ;bütün bwruaua 
cluydaiu ııpta Ye takdir •• · 
zarları. arıaıada •J•i• kalka· 
rak ayraca bildireceiimiı nu · 
tkana ıöyledi . 

T ıe•fik Rütlü Araı iaıilh 
mar•lahaıı S1ta11ley takip ett;. 
Stanley natkanda fifle ele • 
mittir . Baıtın ko!lferaaı ma• 
vaffakiyetle neticelendili için 
mu1adaz. Bu konfera•s bey• 
nelmilel abdi mea'elelerin mü · 
teamil beynelmilele aıallerle 
muvaffıkiyetle •e ııyanı mem · 
aaaiyet bir surette inttç edi 
le ceiiai ıöıtermittir. ~rah • 
mıııa dediii ribi beacia bar· 
bi11 bia Hrlii mezıbimiai ikti 
bam etmit alaa bir aeail •a · 
mına bep böyle ıalla we ma · 
ıalemet yollarıada Jrİ4ilmeıi· 
ai •e bir ciaba ba nealia böyle 
bir felikftt ılrmemeaiai te • 
meaai ederim. Lteri,et aalla 
ıstiyor . Burada .,eyaelmilel 
tctriki mesai Ye -yael•nel 
Yifakın parlak bir miıaliai 
devirmit olduk . Bun Jıa do· 
layı mes'aduı • 

Ankara -Staal~ydea ıo!I· 
ra Sotyet dıı işl~~i kom iı ~ri 

L t Ti:af ai1l~diji ..111tlsan. 
f61le clem;ttir: Ba lroaf•••• 
beynelmilel koıaferaaalar tari· 
binde miateıaa bir yer tuta· 
caktar . Loıaa makaveleıiaia 
bof azlar laakkıaclaki lı6kü•· 
leri Türki1e1ria tam bir emai 
Jet bahı etmecliii•i koaferaaı 
idrlk ile kalmamıf, eılıi Oı · 
mUla i•paratorlata Jeriade 
baı&a bll11lk ıefi Atatlrkla 
Yerdiii veçbe ile •• ileriye 
ıidea, ıulla için ea bl1iik bir 
amil olaa ıeaç bir Tiirki1e 
eldapaa takdir etm!ttir. Soy 
y~t Ruıyaaıa Tilrkiyeye karıı 
olaa ıaraılm H doıtlniundaa 
babı eciea Lit•inof diier hey· 
eti marapb11alara teıekk61' • 
de11 sonra bq koaf eraaıaa 
beynelmilel iıtiraki •u J Ye 
•eı'eleleria mi11le•etlcira11e 
balli laakkıadaki iaaae1a 
zafa airadıiı ve h•tia kav· 
vetia •eıru 10Uardın ı:t•eje 
liılMI ıörmediii unaolaada· 
ta bir samanda lleyaelmilel 
teıriki me1ai1e ye abda ve· 
fa7a iaaaaalaraa kalbine bi1ük 
bir amal ve kavaet ••rdiiiai 
s6yle•ittir. Lit•iaoftaa ıoara 
s6z alan Romanya baı •urah· 
b111 Titüleako f61I• demittir. 
Ro•anyaaın ba ••kaTeleyi 
ka balilae 11ik olaa batbca ıe 
.,ebia, Ro•anya111•, Tlbldye· 
aia laiınilaiyetiae badat.az bir 
emniyet taıım111dar. Oaaltancı 
aıarda ilim dCSıeiiacle biy&k 
eti7e•, bin, eter ıqab~dlan· 
aııda11 biri ile anlıııçıksıaıı 
ea mert millet calıa T6rklerle 
aalaıı• clemiıtir. B" z ha -.aıi· 
yeti yeri•• ıetiriyorb. F ak•t 
timdi, kartımiıda aal•tıcık 
hir b111• dejil ea ıamimi 
bir doıt yardır. Atatiirke, /ı · 
aet ia6aiine, Tevfik RGıttl 
A111a blr•etleri•i ifade et· 

tikte• ,,,.,. b••• aibı ""•' 

ola• ıahsi maha\tbeti•i ilive 
ediniz. Romıaya111n vaziyeti· 

11i anlars1111ız . 
Ankara - Titüleakodan 

ıo Jra ıöı alan Jıpo11 marab· 
ba11 Sato demlttirki ben! •• 
refikım 1923 de lo11ada da 
h11aadak . O tarihten beri 
aekadu deiişiklikler oldu 
koca bir impırıdorlak yıkıl · 
dıktaa sonra yepyeni ıiade 

bir Tlrkiye viicada ıeldi •• 
berkuia ba1ranhiını celp etti 
iımet iaöalDln Louada bıy · 

11111 oldaia•az meıi1etluiai 
~urada da doktor Aratta ve 
Numan Menemenci uiluala 
rörd&k. Türkiye böyle rical 
ile iftilıar etmelidir. Hük ü • 
metia imıa ettiii •uka•eleye 
laarfiyea ve bu mukaweleaia 

ralıaaa tam•••• riaJet ede· 
celdir. Temeaai edelimki 111· 
b!11 bir acuatian ıarlnn öb&r 
ucaaa ıidecek i•zat. aaıba 
din7aa111 blUia devletleriae 
emaiyet, Ye müııle•et •aba· 
aa aalat11a. 

Aakara - Tlıki1• birik 
•mK aedjıi ntai Abdatldlik 
Reaclaaı• lte1•• .. Uial •1· 
aea •t•iıda yaahcbr ., 

BORSA 
FINDIK 
Piyasaları 

ve yeni mahsul 
Her ıea• fıaclak malaıal& 

i ılrak et•eıdea cilaaa ~or• 
larıada k"lli1etli miktarda i~ 
ve kabakla fınclak izeriae 
abvre ıaretlle sıbıtar yapıldı 
iı halde ba aeae be••• be • 
mı• biç •eıabeaiade yapalclı 
it allkachrlardaa iireaal • 
mittir. 

Baaaa baıhca Hbep •• 
a•ili 935 malaıaliadea avn • 
pa piJaıalanada fazla mik • 
tarda iıtok balan•H• Ye ba 
aeaeki mabaal&a de ıeçen ıe 
aelr.iae aazuaa içcle 9ir aia • 
betinde 1ıokau idrak etmeai 
7üziiadea oldakçı alavre aıbf 
lar lıeriade teairi icra et•ek 
tedir. 

Ha•barr -.e lttaabul lsor 
ıalarıada •iutoa teıli•i 46, 
eyltıl ve teerini evvel te1limi 
fop Gireıoa lurk iki karaıa 
kadar Giresaa tlcculan ta 
rafında• alıne ıabf Japaldıp 
ıele• t'tlcraf!arclaa liru!l 
•iıtlif. 

Şıbria boraaıı•da lae1161 
1eai malııal llıeriade . maame 
le ceryaa etme•ekle 935 
mabıillladeD 19 karata ka 
dar ııblmaktaclır. Eıki mab 
ıal fiyatlara dGımediii . takdir 
de reni mıb•ullin idraki olaa 
011be1 •iuı~oıa kdar eıki •a 
lı• tamamen ibrıç edileceii 
laid o..ılU.ıkt•dirp 

·Bu Mutlu gün 
ŞPhrimizde de büyük 

tez1huratla Kutlulandı .. 
Boiazlar maahedeaiaia 

u;uıamazan arzularına ayıan 
bir ıekilcle 1 imzalaamaaıadı a 
6tü ü ynrdua her 'ö11üade 
ıenlikler yapdm akta bu mutlu 
ılia tezahuratla kutlalaamak · 
tadır. 

Şehrimizde de ev•elıi gün 
ıaat döıtten itibaren ber ta • 
raf bayraklar , elektriklerle 
ılateamiı, belediye me1daaıa 
d• toplanan hılk sabahlara 
lr.ad•r ıealilder J•parak kara· 
laa hoparlolardaa mu ıbede 
safahat.nı diale•ittir. 

Diia aaat oeıte ltir •itiar 
Japı\ ... tar. Her tarafta dük • 
klal•r kapaaarak bitia laalk 
~eledi1e •e1danaacla toplaa • 
••tt&r. E•••ll baaclo iatildll 
•artı•ı çal•ıı, ıou4 erkek 
orta okal direldarl a .. , ilim· 
taz ve kiltiir direktari llay 
Sıit Nasjf tuafmdaa autak -
lar si7lıa•iı, Boiaılarıa ta • 
rilai, coirafl ebı••;yeti we 
ini .......... T•w,.,. Y•• 
elifi laalrlar alabl•ı •• ~Is 
alluılumııt.r • 

Baaclaa ıoara baado •11b 
telif llavalar çalmıt, kiyliler 
btl1&k bir cotkualak içiade 
bo oa OJDa•ıtl•rdar. 

Gece yiae balk, ulcer ve 
talebeler belediJe ••Jdaaıada 
toplaam11 •• bialerce kiti 
••t'alelerle ıebri dolqmıf, 
laavı fitekl•ri ablarak danl 
lar, keme11çeler çalaamıı bo • 
roalar 01•a•••ı •e ıelair bır 
claabatı Varooooool Atatiirk 
Hdalari1le dolmuı, çıalamıt•ır. 

Ba bi71ik tezabarat ıeç 
wakte kadar çoıkaa bir be1e• 
cıllla 4evam etmittir. 

Davet 
Beyennamesi 

Davet lleyeaaamesi: H&· 
kümetia 16ıterdiii lüztl• ile• 
riae teıkillta enıiye "a••na• 
aaa oa dokaıaac• •adcluiaia 
wer4iii aelllaiyete iatiudea 
TllrkiJ• ll&Jlk mille •ecliıiai 
otaz tem•uz clokazJk otaı 

ialb , .... .,. ..... •••t •• 
dörtde içtimıa davet ecliyoram 

Trabzon futbol 
ıampıyonn 

Traltzea ıpor bölrı.tae 
hıib lıaliblar aruında ' yapı 
laa 9J6 L\k ma,larıada •011 

ralsip elarak kartal•••• id•aa 
tik:li ile id•a• ocıiı araıında 
14 6 936 tarih:llde yıpı1ıa 
••~da bir pona l fazla[ il• 
ldmtn ocazı iı•Iİp srelmek IU" 
retile trabzon bö1gui Futbol 
t••pİ7oıu olmuıtur . 

Traozoa ıplr bö'ıeai 
bıın•lıi• 
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DÖRDÜNCÜ DERS 

SINIF 
ı KILABI 

RECEP PEKER 

1918 de Leninin ka•vetli 
telkini ile ıovyet rejimi bu 
tar fa tanıtdmııkta ve rejim 
kati hımlelcrle Ruı ülkeıiac:ı 
yayılmakta idi. 

Bu ıırada Almanya ın ti· 
alinde Kicl şehrinde ııaaf 

ihtilali b r ketleri ıöze çarpi · 
yor. Sıruf h reketleri, yenmiı 
italyada tatbik kabiliyeti bu. 
hıaca bunların yenilmiş Alma· 
oyada daha mü11it bir zemin 
bulacak lan zanıı olunuyordu. 

Ye Hmif AlmaDyada. he· 
a ö:ı ıulb müıakereleri bitiril· 

e İf o~duiu bir ıırad , ,,. 
nlf ihtilali bereketleri oluyor· 
?u· 1:1 tt , Bcrlinde ıo•yet 
ıdar ıı kmmak için ıilabh ib· 
tilallcr oldu. Fak t 0 z 0 • 

ki Alm oya, bu hareketlere 
artı italyadaki liberal devlet 

gibi gevşek davrmc adı, ilk 
yaklanmaln ıöndürdü ve bu 

tehlikeyi atlatmıia muYaff k 
oldu. 

ikinci raybtan 
üçüncü ray ha .. 

V aym · t k Dunu e11 ıiDo 

hürriyet ihtililhiin retirdiii a• 
nartileri karıilayacak büküm· 
ler koamadaiı içın, ıaDıf ihti· 
lalinin bu ıenit hürriyet yo· 
lundaD iıtibde ederek . aldıiı 
geniıleme •e ayaklanma ha
reketlerini, alman dttvleti. ka• 

efli tedbirlerle karııhyamıor· 1 

du. Binaeaaleyb bü1ük ıavaı· 
t n yenilmiı bir deYlet olarak 
çıkan, parlam aotarizmin ıztt· 
rabını çekmit, kötülüklerini 
girmüı, sayaş ıonuacia en acı 
tecrübeler ıeçirmiı olan Al· 
many , barbden ıonra baaları 
ç bucak uı:ıuttu ve ibret alma 
dı, cumoriyet id reli ikıcci 
Rayh olarak kendi tarihinde 
yeni vaziyetini alırken 1 dcyleti 
anarşilcrdea koruyacak kanun 
tedbirlerini iblil etmiı oldu. 
V ymar kanunu c uiı;, Al· 
anyanın umumi yııayııında 

temelli bir iıtikrar temin ede 
mcdi. 

Öte taraftan harp ıonrası 
Al .~. 1 '• mailubiyetin yük· 
lettııı çok •iır yükler yüıün· 
den müıtakll Ye ferefli bir 
devlet olmak bakharından 

alaru bir hald bayata çı· 
kayorda. Nilıayet bütün eaki 
d~rdler tepti , ikinci Rayhın 
bır ~ok ııüçlükler kaı ı·atnda 
ulusa hayat imkanlaranı veric' 
tedbirler aramak yolundak: 
uğr mıl rıua raim•n • aıl 
a a y~ra~ r dur11u~a n • .ı hyor· 
ou. ı uıcı R yb, imprntor vil· 
helmua özel 11ufuıunu ve Prus 
ya diıiplioi11ia b2şr ç,k .. madıiı 

ücadele unıurlarna kc. rşıını 
d buluyordu. Nıs1 oııal 101• 

yali~min iktidar. ~e•.kiinc ieç 
mcaıne kadar ıınıf ıbtilihnıa 
parl maot riımin t hribab ıü· 
rdü gitti ve beT türlü dağtbcı 
cereyaular bu haya içio.de 
be lendi. Nihayet sınıf ihtila· 
lı ile bunun • . rcmk si7oou olan 
fikirler k rıdıkh iki ccbbe 
halinde kendini zöıterdi. N 1 

r<>ıı l 10 yaliıtler iktidar mcv 
kiini imadan ' Almıny d 
komünist fırkası•• rey Teren· 
lerin aayııı o kadar f azl "d" k" b a 1 l 

,, ~nu iyice anlatmak için 
tu kuçük muk yeaeyi yıpm k 
Jizı dır. --

·akü Ş '1 t •J• ı 

(YINIYOL) 

Boğazlar üze ~ndeki m tlak 
hakimiye · mizi tesis edet:ek mu 
kavele ontröde i zalanıyor 

Bo mak atla yartn 1abahtaD 
itibaren gece yirmi dörde ka• 
dar m•htelif teiirttfi rla mem · 
leket içinde yaymakla beıa· 
ber gece aaat yirmi birden 
itibarende Aaık ız ve iıtanbul 
R dyol riyle imz• merasimine 
tek ddum eden a atlard ki 
konfıanı havaıını ve imza 
mera imi i bütün t feilitiyle 
'fe a;fh•, ufb meml~ket iç\

ae yayacafıız • 

Aakara 19 Bozazlar 
koaferaası aün buıuı1 ye 
umami iki celıe akt etmittir, 
Birinci celaede mu"avele mad· 
de madde ledkik amumi 
celsede mukaTulenameııin kati 
aetiai ittifald l3Hip edil • 
miıtir • Yeni muk vel~nııme 
yan• aktam:ıaat yirmi . ikide 
Türkiye •••tiyle saat yirmi 
üçte imza edilecektir. Aaa • 
dolu • j ıaıi memlekitmiıia 

müdafaaıında büyük bir de • 
jeri olRa boiazlu üzerindeki 
matlak hekimiyetimiı:i tesiı 
eden 'fe yarın moDtröd" imu 
edilecek olıa JeDİ maka vele· 
nin imza safhasını bütün 
memlekete yaymak için üıe· 
riae düten yazlfeyi ifa lıaıu • 
ıunda liıam gelen bütün ted · 
birleri almıı bulunmaktadır. 

iyi haber alan mıhafilde 
aakıiyonl rın k ldır1lmaaıad o 
ıoara Türkiye ile ing;ltere 
araı•ada birinci kioun 935 
de aiınmıı ohan kar~ıhkh te' 
minabn lıitnm bulduğu •e uk· 
ıiyonl;.nn k ldırılmn101 takip 
edea mübbemiyet deYrtşinde 
Türkiyt:nia tek tarafl, olın k 
ingiltereye kar ı te inata C.e· 
v m edece2i zannedUmiıtir 

Boğazlar konferansı 
Ankara - Harıc • ojan11 betazlnr lmferllnaının pazartesi 

ııinü aaat yirmi .ilr.ide Jıopan(IC'afını ve mukavelenin o •aatta 
im~a •ciilecefiai biltlirmek:edir • 

Türk- v t ry 
a 1 tic ret an aş 

Ao••tar)'CI ile aromtzdoki ticaret anla~maı:ı 21-7 - 936 
tarihinde bitecektir. tarihe kadar y~ni bir anlaşma tohakkalı 
•tm•ılili talıtlirde Avaıfarya mallorı T ü:- ıyede oe Türkiye 
malları Aoaıtar)'aJa her iki tarafın umumi rl'jimine tabi 

t•talacaldar. 

Akdeniz ingiliz f Jlosu 
Ankara - Royta.r ajan•• akdr.nit: in~iliz fılo•undan iılten· 

tleriy•d• toplanmıı olan harp g~mılerfntlen Hlfizinin maltoya 
yırmid• Y•!laniatana hareket c:Jeceğrni di(;er üçününcle iılcen· 
deriyeJ• lıalcu:efını bWrm ktedır. 

nlaş 
o 

Yunan hüku i A 
malarını hükums .. z a 

Yunon hükumeti millttlet cemiyeti paktınm on altınfı ma 
ddeaiıa. iaıinaı •den akdeniz. anloınacı:arını hiıhiım•iı~ addetti. 
tini resmen italyoycı biltiirnaiı oe bundan inıiltereyide haber· 

J.ar etmiıtir. 

Şamda açılan pavyonumuz 
Şanula eooe/ce açılan oe bilahara çok güzel bir hale ifrafl 

•allmiı olan paoyonumaz bir ul<ıka a tAndrrmrşhr. 

TürK .. ingilız Joıyaliıt bir devlettir, ıdealist 
ıefler elindedir. Nüfusu Al· 
maayaaın iki buçuk mi liaden 
faıladar. itle boyle bir mem· 
leluıtle komüaiıt fark ııoa 
kayıdh üyelerin yekünu. '' 
manyada naayonal aoıyal:zm 
iktidar meykjirıe geçmezden 
önceki seçimde k.omijot t fır· 
kaya rey vermit ol nl rın ye· 
kiıaundaa daha ~dı. Kouıü· 
oiıtlerle ayai doktrinleri ıü · 
cleıı ıoıral demokr t fır ·uı · 
auı •ldıiı reylcuıı )e fı~ud 
düt üciilürae, bıı mı ~r gi>ı 
1,;ar rtacak bir dueçeyi bu· 
tuyordu. Eier en ıoo aeçimde 
Hıtleria Datyoo l ıuıy"li t 
fırk111, komici l 'fC ıoayal 
df!mokrat farkalauoın aldı lau 

reylerin yekü.nuodaa birr,ı faz 
la rey almamtt olsaydı ; ııo~f 
ihtilali, Almanyada, depıokra· 
ıı yollarıadan iktidar meYkii
ae seçiyordu. Fıkat Alman 
yada ıtnıf ıhti)ali falni bi-yük 
anş1u bitimhade, ıade ıo'nk 

!arda deiil, hu suretle bütün 
devetin poijtika bayataadı 
aarııcı bir ıekilde keadiDi 
zöıterince, tUD\aD reakıiyOllU 
c;lan noıyonal ıoıyalizm, Hit 
leria öader:ik ettiii parti, ik 
tidar me'fkiiue kaala deiil, 
ekıaeriyıetlc ıeçİ) or. 

- Aıka11 ~ r -

iı-;panya fasında isyan 
çıktı melildeki kuvvet 

Jeriµ b&ş kumandanı 
ibtiHilciler tarafırıdaıı 

öldürüldü 
Auke:r!l 19 - Pari tuı 

lınan bır b here göre iıp n. 
yol f suıd melalledeki garni· 
ıonda u keti bir bareket ~ık · 
mrşbr • Bu isya bu,ekdinio 
iapt.nyay d airayet etmiş 
bu .uııduğu ceb li bmktan bil 
diıılfJlektcdır. elıllcdc"i kuv 
vetlerıu bı kJJfPaudanı ibti· 
ıatciler t rafınd n ~'düıül • 
müı;Uir. D;icr tsraft n bükfı. 
met kavvetlerıniD aınleıi iobi· 
ı wa uinıttıkl n ıöyleniyor. 
iıpaoy bük6m ti bir tebli • 
iiııde faatııki ku9vetlerden. 
yaloıı bir kıımının iıyan etti. 
ii ve biiUic ay letlerle b rp 
gımih:rınuı lıii~ pmete ı dık 
buluııduiu bildirıl iwtir . lJrli 
idare ilin edilpıi tir. 

Lehistan.da nijmayı lar 
yaptldı 

A.nkua 19 - Almanra· 
DID daoıing üıeriudeki emel 
ve aixetlcrıoi pr otuto etmek 
makaadiyle dün Lebiıtanıa 
her \ar fıoda cıümayiılcr ya· 
pıl ı tır , 
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oğazlar 

konferansı 

hakkında 
ecnebi 
gazeteler 
ne yazıyorlar .. 

Aakara - Bu kıam imza 
edilecek olan boiaılar maka 
'felui 11fbalan saat 10 den 
itibarea kıH teleğraflar h füa 
de bildirilecektir. Ve bu m11k 
ıatla bütüa telıraf met kezle 
ri daimi aarette fa liyette bu 
luuacaktır. Boinlar konfıran 
s t müauebetile pariıte çıkau 
ernoTel iaı:eteai fUDU yu.ıyor : 
konf raaııa bef iginde olduia 

ibi ıonunda da Türki7e lehi 
ne te~ahar;ecien tloıtane oa 
ziyet ·1 ürkiyenin holtkı oldu 
fana anlatıyor Berlincle çıkan 
döyçe alıemanya 6azdt4ide 
T6rkiye konfran•tan oaziy1tti 

nı fevkalade kuuvdlenerelı 
çıkıyor bundan :ıonra Türlci 
yenin yartlımr büyük dcolet 
/ar ara11nda daha ziyade ar 
tacaldır Caymi• ıa;eteıid• 
uzan bir baı yo~ı•ında 161 
le elemektedir, Turlıiys hülc{; 
mdi Tarkiyenin beynelmilel 
düriHt hareket to uı ha/ıkın 
da dünyaye iyi bir imıiıal 
namanui oermiı ve yopılan 
talcdırler-e tamamen haldmiı 
bulanmalıııtatlır • Tfırlı.iyenin 

1 

baııntlalıi l:lıy61c lcamandan 
darbin bir devlet aciamının 
yiıkıek meziyetlerini hoiz. bu 
landutu bir kerre daha. ıöı
t rmiıtir. Kencliıi muahedele 
rirı konferonılarlo ~adili •aye 
s irıe muzaheret etm;ı oe ba· 

ıgretle Agrupcının minnet ve 
,(ıkran:nı ka;anmrıtır. 

Sovyet -- iran 
endüstri 
işb\rliği 

E'<ıpo!btroy ttöıtü, iranda 
yapılacak 20 kadar fıbıikaDlll 
proj~lerini buHhm,ştır. Muh 
telif elen tör, değirmeD, elek· 
trik iıtaa)· onu ve makine fal· 
rikaıu gibi müe ıe eleriu d · 
bil bulanduğu bu endüıtri 
müe1111eler!11in iıııuı, Eiıspo 

rtştroy ~un teknik iıti~uiıi al 

tıcda yapıl2cak lt'e bu iaııata 
lür.ümlü her türlü malzeme 
aovyetler birliğinden aılınecık· 
br. 

olay. doğur
ma için y ni 

bir ·,~ç 
L~aiograd tıp enıtitüsU 

kiiniii direb.törü p· öfeıör ıko 
rbaoıki, ıancıı ; z cfoğu,ma iç in 
yeni bir ilaç bu'mut ve bu 
ilica " D ,. must bz:nrı ismini 
vermiıtir. Ş mdiye kadar ıSo 
kuiar vakad iıtim 1 o!un n 
bu ilaç\ hm munffakiyetii 

neti eler elde edilmi ştir • 
Müı'!kkiu m ddelerd n ı:ıU 

rekkep plaıa bu İliç. iohua.yı 
bitıuı bir bale ıolnµ akta, do · 
&urmayı kolaylaıtırmııkta ve 
lohuuyı doiurma anındaki 
a;ıncıl1rdaa kurtarınııktadır . 
il .. CiD o'ganiım iiıe.rinde niç 
bir ou:nfi te1ıri yoktur. 
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32 
Kııın iptidalarının karan -

hk •e. y imurlu bir ıüniiydü 
Havanın çok ıoğok olma ana 
raimeD Ay e pencereden 
ıyrılmayor, boz ıihi do11ın 
boynuau, kıpkarmııı keailen 
burnunu kürekleri içine salda 
yarak ıokağl tere11üd ediyor 
du. 

Öileye dojıru uıaktan 
bir araba çinirai• i9idilme· 
re başladi. 

Genç kız arabanın lıöıe 

bt1tından ıörüameaiai bil 
beklf'meden heyecan ve ae • 
vinçle k p1y koıta. yllreii 
bir kut belecanile çirpanıyor 

du. iki arkadat hizmetçilere 
n ıok•khn geçen yabancıla 

n . hiç ehemmiyet •~raa~dcıı 
ş raıaşcıolat oldular. ç,lıın 
buıelerle birbirjerani öptüler 
Yıldız çok yorgundu. ıofıuk 
ye araba ı uı alııı 011u adeta 
h11ta etuıitti. Fakat aeTİD~Di· 
de11 deli sıibi olaa Ayte bıl • 
den nlı.mıyor,ona evi veefJ"· 
yı röstermek için odaya ıütii. 
yor. Yıldız için bazırladığ'ı 
oda bakik ten çok giiıeldi. 
Ogüae kadar akia ve milte· 

1 
••'t bir k ıba eviade Y'f' 
yan ıenç kıı bu kadar ıiisü 
ve aen•tİ ziboine ııj dıramı • 
yor, ıırma iılemeli ipek perde 
lere, bayreUe bakıyordu. 

Ane ona elbiseleriDi, el • 
maılarını haliıa ıık ve kıy • 
metli aeai •an hepsini ıöı • 
terdikten ıonra iki arkadaş 
karşı karııya oturdular, ko • 
na mai• baş\ dılar, Ayşe 
ebria ea· kihar esı ı'•i ae 

ve güzel gcaçlerinde ~ bırıae 
niq•elaaml ta. bir .•Y 9gnr 
düiüaleri olacaktı. Ztıı in 
D,İ,~Dh~lDlD keııdiıi için döşet. 
tııı eYI, aatıa aldıiı atlara. çe 
tit çef it mücevheratı, kıyme tJi 
ıpeklileriai anlata aalata bite. 
remi yordu. 

Z 'lVallı Y aldızıa kendi ni • 
şanlı1t için veı ilt cek pek çok 
brivadiaı yoktu : 

- Bıç re Sedat benim 
iç ın geçe gündüz çıhııyor, 
dedi, eYlent ceiimiz zamanı 
ıabn11ılıkla btklt~oı um •.• 
Hayaltm ız mcıekkath ve faki· 
rane olacak fakat aıkımı z 

b\!tün mah;umiyetlerimizi teli 
f1 edebilır ümüciüodefİ~. 

Ane bu f ıkro it tirik et • 

meyerek ; 
At" iÜıel ıey. .. fakat 

aenelin temin edeceği ıadet 
lerdetJ, belo\ar, auvareler, ti 
yatrol-.rdan da kolay lco1ay 
hıç ferag~t edı l1r ıni? di· 

yorda. 
Yıldı~ müpbem bir ııtarıp 

ve tueddtit hiuEdh·or, arka• 
dıtın1n zeıııin izdincı yaoıo. 
da kendı fakir ve mütevaıi 
ıevduuadan. babıetll!t ğe ade· 
ta ubnıyordu. 

G•ldiğioin ikin~i gecdi 
yald'z oou mükt llef bir b loy• 
gplürdü . O Pkşam iki ark•· 
d Kf':Je~ gö~iikleri ııere_lı 
tıJ. •letlerıle '1ütün davetlilerJll 
dı\s tıcı celq tttiler , 

Eve döndükl--ri zaman AY 
ıe « baloyu a ıl buldull 
yıldız • Jiye ordu • GeoÇ 
kız udece « güzel » diyo c•' 
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Süt yoğurt eksiltmesi 
Askeri satır.alma komis) onundan : 

1 - Trabzon askeri hastanesi için onhin kilo ıüt ile clöat 
bin kilo yoiurt ahaıcakdır, Tıbmin bedeli 1.400 liradır. 

2 - Şntn~meai bera-ün Htınalma komııyonunda para11z 
oku:ı:ıbilir. 

3- Eksiltme 27- 7 - 936 ta. ve pnntui fÜDÜ aaat lJ de 
Trabzon kaleaindeki Gaıniı:oa biauındaki sıbaalma lromiıyo 
aonda yıpılıcıkdar. . . 

4 - Eksiltme ı çık eksıltme uıulıle olacakdır. 
5 - lluYakkat teminat 105 lirad1r 
6 -- istekliler mukiır a-üa ye aaatte kalede ıatıaalma ko· 

miıyonana muracaatlara i!in olunur. I 1-15-22-25 

Un eksiltme ilanı 
Askeri satına]ma komisyonunrlao: 

1- Trabıoadıki kıtaat için ( 256 ] ton an •llnacakbr. Tah 
mia bedeli [ 39680] Hradır. · . 

2 - Şutnamrsi bergün satına~~~ komıı)onuadaa kaau11aa be· 
ıiaci maddeai mucibiace aldmlabıhaır. . .... 

3 Ekıiltme 27 7 9:i6 ta. ve pnaıtcaı guau aaat 16 da 
Trabzon lraleainde garnizon bin11ndaki ııketi sıtınalma lro· 
miıyoauada olacaktır . 

4- Eksiltme kapıh zarf uıalile olacaktır. 
5 - Muvakkat temiLat ( 2976 ) liradır. 
6 - Teklif mektupları 27-7 936 pazarteai günü nat 15 fe 

kadar ıahnalma komıiyon reisliiiae veı i!mit olacaktır. Baaaat • 
tan ıoura mektuplar kabul e~ilemn. . 

7 - Şartname ısteailea vesıkalar muvakkat temınatın onalk· 
dui11 zarf içeriıiae koDulmuş olacak tar· 

11-15-22 25 

Makine edevat nakliyatı 
eksiltme ilanı 

Erzincan serom laboratuvar 
müdürlüğünden: 

Aakarada Etlikte ziraat vekaleti merkez Jiborıtavarlarıadan 
1200 kilo ııkletiade bir aizel motöıü, t•lniben ıso kilo aiırh. 
itada bir diaamo, 60 kavanozlu 920 plakalı ve bepiıi 2580 ki 
lo aiırhitada bir akümülitör, tevzı tablosu ve irtibat nakilleri· 
aia kaı.aaız, zıyıatsıı olarak d'.:monttiı [ ıö~ülmeai ] ve banla 
rlD teferruabntD ambal•j ed:lmoleri, arızu .z olarak F.rziacaaa 
naldı ve Erziacaada •t• Ye Serom müe11eseıiade ıöıtcrileçek 

1erde mont•jlarıaın yapılmaaı ı~ık ekııltmeye çıkard•ııtır. 

Bu İfİD ıaankkat teminatı ( 225 ) lira olaıak tabmia edil· 
•ittir. Bu iti• ihalesi 12 Aiustoı 936 çarıamba ıüaü saat IS 
de Erı:iacaada belediye daireıiDde toplıaacak ko.:niıyoada J•· 
pıacaldır. . . 

Şartaameleri Aakarada ııraat Yeklleta etlık merkez labora~ 
bıvarlar miidürlüjünde, lstanh•l, Trabzon baytar müdürlükle· 
riade Ye Erziac•ada ıerom müe11esesindedir. 

Ekıiltmeye ittirak edtbilmek için '24So aamarala kanaDan 
2 3 cü maddelerinde zıkredilea ıartlarl haiz ve makiae. elek· 
ti~ik iıleriade ibtiaaıı oldu&uaa dair fen hei etinden muıaddak 
vesikoı bulunmaıı lazımdır. Şa.rtaameleri ıör~ek istiyeDler ber 
ıü• yukarıda zikredilen yerlere Luracaatlara ve talipleria, ka. 
DDDi vuikalarile birlikte teklif fıatlarını en ıı: ( Bet ) liİD ev· 
vel E,ıincaa müe11ue müdürlüiüae .-ermeleri ve 'üai~de kQ· 
miıyoaa maracaatl•rı ilin ~luaur • 
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Gayri menkul 
Mahallesi Şokağı 

satış artırma ilani 
EsTak sira mağazalar 
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ıske~derpaşa Beledi ye 
bahçesi 

Nevi 
üstü kismi ardiye 
alt kismi maza 
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• • DEFTEADARLIKTAN 
Yukarda evnfi aaire1i yazıla gayri menkulitıa mülkiyetleri p~f İll para 
artırmaya çıkarılmııtır. talip olanların yüzde yedibu~uk dihoıitc.larile birlikde 
ıiinü saat ondörtte defterdarlıkta toplanacak komisyona maracaatları . 

ila satılmak üzere 
28- 1-936 Sah 

3-4 

Mahallesi 
Gayri menkul satış artırma ilani 

So. nevi ve müştemilatı M.no Kiym~ti mu T 
L;ra 

Kasımağa Lf>zki ve sira Altkatta iiç maza ve 129 
mazdar arkaslnda taşlık çeşme 220 8000 Rus 

ve vası depo ikincı 22 l 
katta biri bqyük dığeri 222 
küçük: ardiye ve küçük. oda 
a~ bir salon ve hala üst kat 
ta üç oda bir salou ve hala 

DEFTERDARLIKTAN: 
Yuka~ıda evsaf ve sairesi yazdı gayri menkulatın mülkiyeti peşin para ile 

ve kapJlı zarf usulile satılmak üzre artırmaya çıkarıJmı~tır. talip olanların 
yüzde yedi buçuk temioat nırktup veya makbuzlarile t~kı:f makbuzlarıni ha• 
vi zarflarını ihale tarihi olan 31 · 7 · 936 Cuma günü saat 14 de kadar def• 
ter~ 1rlikta müteşekkil komisyona tevdi etmeleri - 3-4 

Tarla fcar 
artırmeısı 

Belediye 

Encümeninden: 

Belediye akaratın· 
dan mezbaha ile ğazha
ne arasındaki tarlanın 

üç senelik ican on beş 
gün müddetle tekrar 
açık. artırmaya konuldu·' 
ğuntlan isteldilerin mu
vakkat teminat makbuz 
larını hamilen a l•tem. 
muz 936 cumagünü sa· 
at ·15 de encümene mü· 
racaatları, 

2-4 

Birer senelik icar artırması 
Belediye eocümenindeu: 

1 - Me1daa alt kolda ıeçit üzerinde 236 ao.111 diikkia 
a - Me1baba bai• rıakhane 
3 - s·ae•• iti•••• arlraıı•cla a71 •o la .&lkkaa 
4 - Ayafilbo caddeaiade 28 ao.la laane 
5 - Meydaa caddeaiade ıeaçler ıurabaaaa iııaliadeki 17 
ao,la biaa 
6 - • ,. • .lliaa" alt nadaki 17no.hı Ma;aza 
7 - • • ,, • 200, 2o2 ao,la marazı 
8 - Enakda 3o ao la itbınkaııaa iıııliadeki biaa 
9 - ,. • alt•ada 32 ao.I• •aiaıt 
to- • • • 22 " 
11- Çömlek:ci caddesinde 16 aola dükkla " 
12- Meade,ek.te 2 ao,la kirıir ocla 

Yukarda aeviieri yaz~~· beledi1e akarahn111 birer Haelik ir.ar · 
la11 oa bet ıü• müddetle tekrar açı'< artnmaya ko11ulduiundaa 
iıtelıclileria temiaah maYakkata makhuzlarile birlikde 31 temmuz 
936 el!_•• giiaii ıHt 15 de eacii•eae ••~tlu1. 2-4 

inşaat eksiltme temdidi 
i ~HiSARLAR BAŞMÜDÜRLUCUNDEN: 

--------·---~----~~~--------~--------------ı------------------

Pulataade yaptırılacak idarelıaae biaa11 iaıaaıaa iıtekli ç•k
madıiındaa ekıiltae müddeti eYYelce illa edilea ıartlar daireain 
de .29 7 936 çarıamba ıüaü ıaat oa beıekadar aıatalaııtar 
Zuflar o fi!• aaat O'I dir de kadar Y•rilmiı olıcaktır, 

Mina Fon Barnhelm 
YAHUT 

G) Askerin Talihi 

Otelci - Camın mektubu 
12ilmek jıteyen kim: Ben yü· 
ziill içın ıeliyorum . Sayın 

bayaa OliU baaa h~men ver· 
IİD çllnki ytıt geldi borcunu 

tedıye ~dip yüzüiü almak 
iıti} or 

Fa~ylaa - ( Biobıti11·n m\I 

\alaaya dahaasıadav bıl ıtifa· 

de etelciye yakl«ıırak ) )UI· 

ta sCSyleyiniz ki ödenmiıtir 
J•lnıı kimın tarafnıdan old" 
a•au d. ıöyleyiniı yani b~. 
ili• tau,fımd•a. 

Otc:cı - Likia .•. 
F. ovlaa - Ben her mu1u· 

li1eti D~erime alıyorum , Siı 

ıidiniz ( otelci aidiyor ) 

Dokuzunci görü~ 
Fontelhayim. Froylan. 

fran~iska 

fraaı:ska - Sayı• ba1aa 
biçare binbatı bayla barıııaıı. 

f, oylan - O, demek ri~a • 
nız üıerine; s 1nki bütün dü· 
jüm\er kendiliiiadea ÇÖ"tül • 

JQiyeceklerde. 
F onteUuy1m-(Ok~duktaa 

ıonra ıiddetli •e te'sirli bir 
ıurette ) bı; inkir etmiyor; 

O, Sayın baya• , De bakıi • 
saa1hk ; ae lütilf 1 bekledi .. 
ii•dcD dıJa• ali. Lirik ol· 

duiamdaa daba f az1a, ıaadet 
Ye namaıum 1eaidea düıeldıl 
riya ıqrmiyo: \ılD a tabii ? 
( tekrar mektultu •kar ıibi 
\ııakı yq•. Bir da~a kaaaat 
laaaıl etmek içia ) bayar arıu. 
•• mani biç bir f ey yok , 
ıiıde okayunuı . 1 • 

Froylaa- Okadar bıddiDİ 
bilmiyenlerdeD deiilia biaba· 
ıı bay ~ 

F oatelllayim. Had bilme • 
•ek ne clımek ?- mektup ba· 
aa , ıiıin telbayimiaize miu. 

s:zin amı çıaızıa, aize ala mi . 
yacaiı bir ıeyi illti•a ediyor. 
Sız bunu okumahııaır, okuy"· 
auı , liitf en l 

Froylaa- Mademki arza 
ediyoraanuı peki okurum hia· 
baıt bay • ( ılıp mektubu 
okur ) 

Benim ıetiili biabatım 1 
ıiıe bildiriyorum ki : ıerefi · 
,.iz, tit olıı , ... l.elli iıUr•p• 

ta bıraka• iı:aiı büınü ıuret· 
le beticeleamitlir . ··Biraderim 
11zı yakıadaa taaıdıiuıdaa 
on.ua ıebadeti ile it leaiaize 
aeticeleadi mıli1ece emir we· 
ril•iıtir. 

E.nelce tedİJ• edile• aık· 
darı aalam tabvilleıia Ye te· 
diye edile• paralan• derllal 
iadHiDi emrettim . Şu lıalcle 
harp aandıiıaclaki ... ,,, •• 
takıp ediaiz laeaa bataaıı ha 
yiye edil•iıtir. Tekrar biıme· 
tte buluaa bilmeai& içi• ııa· 
hataaızıa müsait olap olma· 
dıiı•ı hildir . Sizi• ıibi ce· 
ıar fıkirli bir adamımdaa 
vaz ıeçemem. Hayır ba kıra· 
lıaız , . ilah F oatelbayim • 
Buna De deraiatz Sa11• ba • 
,.. ? 

l'roylaa - ( Mektubu kat· 
hyup iade ediyor ) Benmi ? 
hiç bir fey ? 

Fontılhıyim -Hiç bir t•J· 
•i ? 

Froylaa • E'fet , •aclaaki 
karalıaıı Dir bl11i" aclamchr; 
ayai 1.a•aada eyi nir adam· •r dalla •• cli1ebiıiri•~Jikia 
baadaa baaa •• ? o l:teaim 
karahm deiildir ki . 

Foatellaayim- Fil ıkiı, lıi~ 
Dİr f4llJ diyert•DDZ bile bir• 
•ete• olıaa hiç bir t•J' de· 
•eyini& • 

F 1011•• - Sis Jİ•e oa• laiı· 
••tiae ıirİJOr18DUZ biaD•f• 
bay kaymaka• belki de Mi· 
r•lay olar • Biti• kalbimle 
tebrik ederim • 

F oatellaayim - Siz beni eyi 
haımıJo·ıaaa:ı ha1111 tali be" 
ni baddea ziyade geri çeki • 
yor, Bea Miaıdan i•yri kim· 
aelere IDıH11ubiyetim olıı bile 

gönlümün hoı o.\aaaaı yala ~ 
Mia•y a mer't>utiyetimle waiim. 
küa olur bütiin bayıt•mı yal· 
aıııi minan11ı h=zmetine b31ru. 
•ıkf ediyorum • 

,.. Arkı11 ,., -



üsabaka ·mti anile ve 50 
lira y ıkla bir ktilo alınacak 

Türkiy:. Ziraat Bankası Trabzon şube~inden ~ 
Bankamızda münhal claktilolafa en a:z: orta tah•il 6ÖT· 

müı olanlar araıında müı:ıbaka imtihanil• oe SO lfra oylılı· 
la bir daktilo alınacnktır. 

imtihan 27-7-9J6 paz.arteıi günii aaat oncla banlca • 
rnı:da yapılac ktır. 

Talip /erin ııhhi vaziyetlerini wö.teren ropo .. la diter 
veıaiki imtihandan 4'.Hel bankamıza ibra::ı etmeleri ilan 
olunur, 

İLAN 
Mefsuh 137 sayıh arsenizir zirai kredi koope· 

ratifi tasfiye heyetinden : 
141 J •ayılı zirai kredi kooperatilleri i11nar.ano oe Jı.,nana 

mütenaziren tanzim olunan uaı maluuıe/•nomenin 77 inci 
maclcleıine iıtinaclen la ;yeti umamiyeyi arıenizir ya.ltıında 
2=-8-936 tarihinde alelade ictimaa da•ef eder. 

Ruznaıne 
1 - T aıfiye azalarının ücretlerinin tayini 
2 - Murah.iplerin tayini · 
3 - 9j6 ıenesi bütc ıinin taıdiki 
4 - 935 aeneai bilancoıunan taıcliki 

--------·----------....:..·----------------------------

( Yeniyol ) 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYA TİK 
o ğrcları T u kin 
oe faale ~eler 

ilan 
Akçaabat aaliye hukuk 

4 S yfa 

·nşaat eksiltmesi 
Aurı halkevinden: o 

K~şif bedeli 18356 lira .S 3kuruşo!an Ajırı halkeYİ intallı lra 
pah zarf usuli ile yirmi beşjÜD müddetle ek11il~meye konulmutlur. 

Muvakkat teminata 1.377 liradır ihalesi 31- 7 - 936 cuma 
güaü uat dörtte ağrı belediyeıiade b11lkevi intaat komiıyonu 
tarafınd~n y~pı!c.caklır. 8 - 1;> ~ 22 -- 25 

Vilayet i ere hey'etinden 
Kazanç Yerg'sinden 15 lir 4o ku uş borçiu olPn Batps:ı:arıa· 

d Çılık oğlu Hüseyinin bo·cuoun teminı istifası için kocaba 
köyünde mubınrruf olduğu Tııpuouo teşrini ev~et 314 tuib ve 
d ımi 43 ıır numarAS\nd k yuHı şukan dere, garbcu sahibi 
s enet fındıklıfl''• şi mırleo Çalık o:lu O&mötn ve Mehmed ve Ab· 
mede ferağ olun•n fındıkla" ceou >en uzun A li oğlu yetim Muı· 
tafa fındıklığı ile m;;hdud bir kıt'a 4 dönüm fıadıkhk hb1tH 
emval kanunuııun 13 üncü mnddP!Iİ mucibince birinci ilin ta· 
rihinden it:baren 2 J S?iia 1.1üddetle aç ık '-'rhrmttya çılianlmıı ol· 
riuğndl.\n iıtekliJ rıo Vıli ,•et idare heyetine mufac at eylemeleri 
ilin o'unr. 1 - 4 

Vılayet idare he '" inden 

İL N 
Mefsuh 138 sayılı kalafka zirai kredi kooperatifi 

hakimliiınden : 

Kaı~nç verg sinden 56 lira 43 kuruş ~ o~çlu ola o ıoil'n pa· 
z rında S eyit Ali oğlu Halıl· n Koceb köyünde mut saı ruf ol· 
Juğu Tıpunuıı 926 tarib ve 108 daim\ su·~ numaruındz kayıtlı 
şukan tarikıam, şımalco Seyit Ali oğlu H rmn fındıklıj'ı. gar· 
ben Seyit Ali oğlu molla Hılil fındıkltiı cenuhen aıua Ali oi· 
lu yet:m Muıt~fo fındtkhğı ile m hdut 3 dör.üm bir kıta fındık 
taki nıııf hisacıi iJe yine me:ı:kür ~ocaba köyünde tapunun şu· 
bat 926 tarih ve l /o daimi ııra numuıınd kayıth şarkan laa· 
ci ve Hüseyin , ş imalen Seyit Ali o~lu bacı Osman tarlası. ıar 
b!n tarılu m, cenub,.o Sevit AH oilu Hasan tarlasile mahdut 
d iier bir k t' 12 döııüm f ,ndtkh\ldaki nıııf biuui tahsili emval 
kenununuo 13 uncü maddesi mucibince birinci itan tarihinden 
itibaren 21 ıüa müddetle açık arlla>maya Çlkarılmış olduiundan 
iıteklilerin yiJayet idare heyetine muracıat eylemeleri ilia olunur, 

t~sfiye heyetinden : 
1470 ıa.y,lı zirai kredi kooperatifleri konurıatıa 11• ba lıd• 

nuna mütena:z:iren tan:z:im ol•nan eıaı m•kaoelenamenin 77 
inci madde.in• iıtinaden heyeti umamiyeyi ltoz defirrnen meo• 
kiinde 4-8- 936 tarihinde alelade içtimaa tlaoet eder. 

1 Taı1iye heyeti Ü)'elerinin ücretinin tayini 
2 - Murakiplerin tayini 
3 - 936 bütc~sir.in tanzim oe taıdiki 
4 - 935 aeneaı bilarıcoıatıan taıdilu 

ıLAN 
Mefsuh 107 ayılı istili zirai kredi kooperatifi 

tasfiye hey'etinden : 
1478 sayılı zirai kr di kooperatifleri kanıınana oe bu lranu 

na mü enoziren tanzim olunan eıa• makauelenamcsiniıı 77 ind 
maddesine istı naden hıy'di amumiye~i Ho,oilan r ·evi.iincl• 
9 8 936 tarihinde ale'ô:de İflimaa daoet eder • 

Ru7.name 
I - T oıfiye az.alarmın ücretlerinin tayini .. 
2 - Murakıp/erin tayini. 
3 - 936 ıtnui b ·tcuinin taıcliki. 
4 - 1935 seneıi bilanf~:.::u:.:.:n...:ı:.:a.:.•J.,;;;.ı;.:;· k:.:.;i•;_., _______ _ 

Çam odunu münakasas 
Askeri satınalma komisyonu reisliğinden 

En.urum l!ıtahkcm mevki ihtiracı içi• bir milyon ~il o ç m 
odunu kapala zarf uıulile munakaaaya koDmnıtur . Bunun 
( Soo,ooo ) kilo kuru ç;m dip kökü ve ( Soo,opo ) kiloıuda 
çam kuru engaz olacnktır. ihalesi (o_ 9- 936 paı rtui 2ünü 
a at IS dedir Teminati uıuvakkat ıt 454 liradır. Taiip)erin 9aıt· 
n muini iÖımek üıre her gün ve münakasaya iştirak ed<ctk· 
lcrio yevmi eıkürdc komiayonumuıa muracaatları i iin olunur. 

. 1-4 

Askeri mekteplere 
talebe allnıyor. 

Askerlik Şubesi Rıyasetinden 
1 - 936-931 Der• Hne i icin kuleli. malt~pe o• Rur•a 

Aıkeri Liulerile, ~ırıkkaledeki Askeri •an' at Lı•eıine oe Kon• 
ya, Erzincan Aıkert orta mekteplerine talebe alınocaktır, 

2 - Kabul ıartlorı aıkeri liıe oe orta mekt~pler ta/ima· 
fın~a yv:zılıdır. Bu talimat a•heri mekteplerde oe aıkeri ,ube· 
lerınde görülebilir. • 

3 - lıteklılerin aşagicla yazılı hususları da 60Z öniına• 
bulundurmaları lo:z.ımdır. 

A - Bü.tüı mekteplerde koydukabal l temmuz 936 da 
başlcır ve 10 Ağv&toıta biter. Mü.ıabaka irntihonıda 15 Ata•· 
toı araıınd:ı ye p:lır. 

B - Mektep "erin bulanclakları yerler laorrcrnc!c:daki meö
kilerde oturan iıtchLılerin 10 haziran 936 dan 31 temmuz 936 
tarihine kadar bulundukları yerlerin a•kerlik r 9abeleri1ıe ma· 
racaat etmiı olmaları lazımdır. 

C - Kaba/ ıartlarını taıtyan iıtckliler evro.hmı tomamfot· 
tırıp aı~~rlik şubeleri va•taıile m111ktebe 6ÖDderm~leri oe mek· 
teplcrden davat ıJaki olmadan hıc bir idddi m lıt be (litme~ 
melidir . ' 

D - Muıabaka imıihantna eirmelr için davet edilen i11tek· 
lilerin imtihan yapılacak y re kadar gitmelı ve imtihanı ka· 
-::anmayınca geri dönmek için yapacakları maıraflor f!'mamen 
ıatckliye aitt[r. Bunun icin de gidiı ve dönü, moı,,.afını b~raber 
götürmeıi lazımdır . • f 
. ~ - iıtekli mektebe kabol edilmediği toltdircl3 hiç bir hali 
ı.ddta ecleme:z. O! bir ıene terki tahıili olanlarda mekt•be 
alınmazlar, 

4 - Mektepler leyli oe maccan;clir. Talebenin ioıe•ind•n 
b~ı.ka giydirilmesi, techizah oe kitapları m•kfebe ait olduia 
tbı ayrıca her G)I bir mıkdar maoıda verilir. 

5 - Askeri liıeleri muoaflakıyet 'e bitirenlerden arzu cJen• 
le.r maıa&oka imtihanına girerek kaz'lnclıkları. tokclirde mıihen 
dcı .o~ fen memura 1eti1tirilmek &here Aorupoy~ ıahıila 1611• 

"''"'': 

Trabzonan imaret mahal· 
lesinde makim Mehmet yazıcl 
oilu Raaım kızı Sariye tara· 
fındaıı Ruımın diier kızı F e · 
tbiye •e hafıdleri R11ım ve 
Tahıill Ye Lütfiye aleyalerine 
açtıiı taruuun ba:ı.iran 933 
tarih Ye 26 numaraa•oda ka· 
yitli bir bap haneye it tapu· 
auta ftslıile hi11e niıbe • 
tinde verese namına kaydının 
icraıı d vaaınıo icra kılınan 
duruıms ı•ncia: Müddeaaleyh· 
lerdeo Tihıin hakkında vt.ri· 
len gıyep kararının ikametki· 
hının meçhul olrouından kea· 
diıiae teblii edılememiı ve bu· 
nuo üzerine iline• tebliiat 
yapılaıaaına kArar verilmittir. 
Bınnenalcyb müddea lt,fh 
T11 hıin n duruşm günü olan 
9 Ey.ül - 936 çerşımba 
gfnü s·~t 14 - 15 de A ce 
b t sliy hukuk m~bkc mcsia 
d' b zır buluLJmi'Sı akıi t k· 
nirde mubötkemwcin gıyabinda 
cerey n eeeçeği ılan oluaur. 

artırma 

ı - 4 

KA5E 

, ,... - ... - ,,_ P_ - - " - - " -.... .. .. , . 

ilanı 

Köyü 
Z~fanos 

Gayri menku' sa ış 
muh.ımmen 

L Nevı N 
11947 ro.nı fındıklık 2731,2728,2732 32S 

100 
200 

kıymet 
tabiiyeti 
Ermeni 

)) 

)} 

)) 

)) 

' abyon 
tos 
ani fa 

3676 m YJ) fıodılrhk 2q95 
7352 tıı;dıklık hane :- r ~ s1 2884, 2884 
61<)6 mm fındıklık 5225~5224,5227,5226 
275i m:m. )) 4975 
15623 m,m f)nllıklık 4978,520 l ,524·2 
3676 m.m , 2727 
9190 m,m , 520615205 
1838 m.m 1 2~ıa 

11028 m,nı , 3944,3945,3674,3672 
ve ik\ bap harap hane 

4595 m,m fınd,kltk 5o39 

150 
75 

400 

120 
240 
5o 
450 

)) 

)) 

' 
' 
' 
' 
' 
1 

mnbadil . i 
kanlıka 4596 m,m , 

13380 01,m , 

347 ı ,3470 
339? ıı 

(! 

125 
75 
Ş50 ermenı 

• D FT ADAR 1 : . . . 
Yukard evsafı sairesi y~ı;ıh gayri ruPnkuı a.tın m\i.J ıyrtl~rı pfş1.n pa~a . ile 
satılmak üz->re artırmaya ç ı karılmıştır, t ahp olanların )UZdP. Pd1bnçuk_ dıbo· 
zıto!arile. ~·~likte 24 . 7 936 cumJ günii ddlt'rdalıkta toplauac~~1 kom·s}·ona 
gPl ndprı ılan olnnuı, · - 4 

Satl 
örnle ei ahalles·n 
a ( 8 ) umaralı yalı ~o 

a~ · h ara 
a e iz görür 

i ka · ~ ibaret 
odası~ ltın bir 0 k an ÜZ ir 

"ki oda bir sofa, üstü d 
ve bir sofa olmak üz ir b p ha. e satlık'!" 
tır.Hane içirıdeki sahib"ne mu· acaat 2- 3 

... ~:... . . . . ... ~ ..... ,, ; -'!'.·-:ı-"'fr':. ,;.:-,__ .... :· 
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