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13 ne yı 

Transit 
Yolunda 
Faaliyet 

Erzurum - Trabzon - İ· 
ran tnını t > ohcun tutün göv· 
desinde: ırşut harareth bir 
surett dev m edilm tedir. 
Gümü111De, Euu um Vı ayet· 
len cah l ndc ı k 5 mlar a 
2ürcü ul.k ve karakös ara· 
ıındakı parç a ( 1,.85,ooo ) 
hrakık yoı ınşa .. tt v rdır Bun· 
lardan Gumüş re V Jav lt da 
bıliadek [ .SEo ooo ] lırahk 
ıoşt.at mute hhıdıne ıbalc e· 
dılm•ştir, 

og zl r . . e ının 
lınz oı u Ü "'~elH t İt; Ge .. 
len lt>§ ·kb..ur teJgr f ıarı 
Tratzan C H· Partısı ıl) ooku· 
rulu b•ş n v kıh F Pıat ve 
arkad11 şuuı : 

biıyuk mıl i muı fferiyeti 
ben de ı ze mubabo tle teb • 
rak eder.m 

§ 

. B şvekil 
hmct lı.onü 

l,;, H. Parti b ıkenhı:ına 
frbıon : 

Boiu.laı an tm ) ve ha 
kimıyet n tema den lontrö 
muka.veJ s oın ı - ı c. o ~yıı 
le tebrÜu;, c ntıao t şel<kurJe· 
rımı arıed rk a yurdun bü 
yuk ve uıus ı ı erıodc d iına 
ön olmuş O! u p rtım z o ıy

mc:.th m ... ucpl rıo a ı b ye 
C&ala tenrıılte ı su ım. 

D .. h hye v kili v 
CHP. Genel Se~reteri 

Ş K ya 

Kurakl k 
~1ısır ye tütun 
Tehlıked ~ 

Günlerden cra ıüngelen 
ııcaklar ye kur klık d v m 
etmekte h.ı ai et r.: r c '' otuz 
dan aıızı duş::nemekted r. 

Ya2mu ıaı. ıkt n tarıal..r 
bunai~ıı, mabaul kurumaia 
yüz. tut111uştur. liır k ç gün 
daba kurak.uk dev m eder 
Y•i•ur )&im ısa tfüun ve 
maıır mah11ııuoün tamamen 
yaaıcaiı aôyleıımektedır. 

GÖZE ÇAHPAı. T 

.Eı zurumun suıarı 
ve Degermendere .. 

Enurumuo ha\ı'Hl gabi au· 
~Una da dıyeceK yok aoi:rusu: 
Gü:ıel mı guzel, eofcı mı r.Q • 
f eı. Su deauea ıey bµkadar 
olur iıte ..• 

Erıcuumua kol kaluılıiıa 
da hiç durmadhD ıarai ıarıi 
akan çeımeleruu i:Öruace, 
Trabz.onun ıu derdıoı, Trab • 
1011 balkının ıuıuıluktrua çek 
tıa-ı ıztırabı hatıriamamak 
llltlmkün dezıl; 

Koca D iermendere büütüo 
Pt•hiıne ve ou ün h'çai2ıne 
'•amen çok kerre u..ıııaıa 
•tn de l Ve zaten ıeD, akma-
i- dei1l, kuıuma2a ve kuru 
~Q~maaa liyılıı.n. Giıüyoıuz, 
aludebır )Olunu lozuyor, ak· 
lll&Jor, •kmak ıatemıyouua. 
Ke di zar1: rını kcndın takdır 
~dıt.n •e cub;acıu 1aaafh olu 
fba ihbanle aaaı mınııeltauı 
<toınııu .. 

, S b t et, takı, belediye •. 
bı ' ı r ı akıtmak huıuıundaki 
1*"•rlaC'ı kır•iı D I K.. 
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Direlıt6riı , B~ya~reı•ı BEKiR SOKOTI 
c 

SÜ fUNLARI»IZ ŞlKA !ETLERE AÇIKTIR. 

Sayı: 
25 T•fllmaz 1!136 Camut•ıİ Yedi ıiiade iki defa çıkar 

DOG fLL 

Sayın Tahsin uzer demiryolu 
inşaatını teftiş ediyor .. 

Erzu um - Üçüncü umun:i Müfettiıim·ı. sayın Tıhıia Uztr 
Trabıo'ld n Artv n yo uy!e Ağrıya kadar uzanan tdtit aeyab•· 
tipi it rer k Erzurum gıolmış ve üç gün ~ u'ada kaldıktan 
!O'lra Sıv s - Erzurum demir )Olunun Aıkale civarn~d•• bıı· 
hyao ioş•atıoi teft ş etmiştır , 

A k ie oah"yes nde başlayan şimendüfer faaliyeti ıüratle 
ılerlemektedır . 23 üncü i ş at mınhtkasında beşyüı bın liulık 
( 9"'0 J metro uzunluğunda bir tune( 2çılmaktadır . 

i İLEN ÇETE •. 
.. E zuru~ - bund n ir ay evvel Erzurum Jandarma ıüHri 

mufr z lerı den bırıl Şunklı Hauıı çetesi ausıadaki a; üude· 
ıxıede vakt ıe s kız J ındar a ıle Tat"eıea nabıye müdiirüaü 
öldü en Hl.i eyı ve kad şı öldüı ü müş ve bu aıüaademede 
bır J oa rm ş bit o muş , ş kılerın· c setleri Erzurumda hü • 
ku"D t m yda oda ı larak teşhir edılmış, şebıt Jandarma içia 
; s • ı , mü ki üyük btr c n ze meraıımı yapılmıı merı s ma 
KoJo .. du , milst h em m v ı, 1uüfctti~lık başmüıavi; ve erki• 
V h, vi ~y t m arları, bır eskeı i müfreze, muzı!.a, J ndıı•a 
müf .. z s1, Pol s grupu v~ Erıutum halin lf~ııak etmııtır . Bu 
v z.f urt>aı: ına Cumnurıyet ıdaresmın kadrış n.,hs.• gödcıilmiı, 
ceuaz.es ne ç.elcnk er onmu~tur. 13u müaademcd ko tarını kıyp · 
eden ç t. başı Hane ıki kardefilt! Deısım kanuclanudan iıti· 
fa ıçın tucçehne cıebalet etmiv ve teslım olanııtur. Ba çeteaia 
ortadan kaıdmlmaaı do2u dıyarı~da ıevinç uyanchrmııhr , 

Beş soyguncunun akibeti 
E:zu~um - Oltu ..ı. s1 ormknlarıoaa müsaUab bet ıoyiu• 

cu o dugu h ber ahnıoc Umumi Müfettışhk emrinde balana• 
ıuvarı muftezelenod n bari Y.!"t şmiş soy2ur culardan birini tepe• 
lemış , bmm yaralamıştır. Uçü dt! takıp ~di . mektediır. J1 ndar· 
ma karakol l.:umand n1 l<o'undan bötf,fçe yaralanm şhr. bu •iif· 
rezeoia kumandanı ve efradına da n kdi mükafat •erilmittir • 
Do,u ılı h kına kanat gelmiştir ki, bu tertibattan ıo11ra 101 
ğuncu başgôsteremiyec tar . 

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

u u 
.c.rzu um sul tn n pe" 

bol ve mcı ur om sıua 
r gm n ) o arın 1:: o uk u u 
co ayıı le b l haz rda a cak 
hır ıkı su 11t&ma1 ed Amelde, 
ıçıleoıimektcdır. Bunu nazarı 

ıtıtıaıe ltil.aa Erzutum beledıye 
ıı beı, altı yıl önce bu •ıe 
aarılmış, bır müb~odııe ve bu 
ıı ıç o IPUr caat eden bır şır 

kete ıkı proje yapdırmış, 11taa· 
d19' eltırm şse <le ouyuk para 
mıaırahyı~ meydana gelebıle 

cek bu ıt ı bütçcı ain a emi 
müsa dc;s yüzunden tatbık 1a 
hasına soı.:am ımı9llr. 

Memleketın 'bu çok mübım 
ve bayati ışıoe kudreth cum· 
hurıyet hullu:ı:ıetımız ha y a t 
v .. ren kudretlı ehnı koymuş 
ve lazımielen tabıısatı vcrmış 
dır. 

işi halledıltyor •. 
V •ktile haıırl ~Dl f p·cıje 

Jer ha ite memur edalea-wefaa 
müh~ndiıi tarafaadaa tetkik 
edilmektedir. ite J .~ .. uma• 
da bıılanıcak Ye ea kııa 
bir müddet içinde bitirilerek 
memlekelta bu pe'c mflaia· 
ve bayati itine t•• •••Hıl• 
cevap •erilecektir. 

Yeni bir 
GAZETE 

D.ül!CÜ Umumi Müfelt'ı 
lık merkezi bulanan Erzurum· 
da ıayıu uçüocii Uıanmi Mii· 
ft. ttiıimız Iabıin Uı.eria deria 
ali~• ve te~eb l>üılerıle Doia 
ili adında giiodelik bir ıue· 
te çıkaralacaia haberi abamıı 
dır. Dozu ili gaıeteaı doi• 
illerimıı:n her gün bir parça 
dıha artan Bayındarbk, kalkıa 
m.a 'fe ııblaama bareketlerıa 
ıüaü aüaüae bildi!ecektır. 

Hey'etı murahhasamız 
montröden ıstanbula geldi 

Aakar._ - Oış bakar.,mkzın baıkanhiuıdakı hcy'eti murah· 
haaawız bu aabab mootrödeo iıtaabula ıeJmııtir. Tetfak Rütlii 
Aras tselgıaltaq ve Sofy.adan geçerken Yoiual••Y• ye öalı-tr 
ba_f ve Olf bakanlarl tarafandau .karşılanmıt Ye onlarla IÖrÜf• 
muftur. Araı Heiitatta beyanatıada konfrasaı eanaaıada Iiir~i· 
yeye yaptı~ı yaraıw doJay.ııyle Yoauılavya ya tetekkir etmiı 
v~ dcmııtır "k~ konfransıo muvaf~a~ıye~i yalnız TürkİJe ıçia de. 
iıl fa"at bu_tuo tlalka~ a~tanta ıçın bır aunffakıyet tetkil et 
mektcdır. Sovyetler bırhiı mukavelenameyi Türkiye Ue ayaı 
günde tudı" edec"ektır. Mo?tröde.ki inıiliz bey'eti iae daha ilk 
2ünden ıtıb.aren Turk noldaınuarıyle mu~abakat baliade balua 
maktadır. 

ispanyada karğaşallk esnasın--
da ölenlerin say•sı 20,000 
Ank ra ı•panyada deuam etmekte bulunan karwoıalılelar 

eana•.nda düne kadar ölenlerın 2o,ovo kııid•n fo~La oldafa 
hıldırılmektt?dır. Hücum kıtaatı mrıfrezelerinin himoyeeindı " 
111 olmaııur. 

Türk - Avusturya 
Yeni tica :et mukaveJesı imzalandı 

Ankara - Türkiye Avuı~urya t :caret ,. kıhra111 mukaTelele 
riaia temdidi için yapıl~D munker ler aetieelencrek Jeai •1Jka 
Yeleler diia Aakarada ım~ılıuuıtar, 

Fındık 
toplama 
günleri 
tesbit edildi 

A 1ikad•r makamlarca 
fındık de•ıirme ıünleri atai• 
da ıöıterildiii tekilde teabit 
edilmittir : 

Sıbil mıatakaııadaki fta • 
dıldar bir •i•ıtoıdaa eY'fel 
o ila kıaı•lardaki bet aiaıloı 
tlan e••el, ylikaek kııamlar • 
dakiler 011 aiaıtoıdaa eYYel 
de•ıirilemiyecektir. 

Kemale ermedea Ye Yak 
tinden •••el fand•k toplamak 
kanunen yaıak olduia ıibi 
kanıeHı yapmak balaaaeaile 
bıç bir kamıe baıkaııa'a fıa 
dak b•bçeleriae &ireaairecek· 
tir. GireaJer tiddetlı tecziye 
ediloceklerdir. 

Yumurta 
piyasaları 

lıpa11ya itbalitçalar1aıa i · 
çüacü üç aylak 1umarta koa • 
teıjanlarır. ı ıeç aldıklar1aclaa 
•• yamaıta 1braç •••ai•• 
olma•aaı yü:ıiiadea Ja•uta 
piraaaları du•ıaalaian• •• • 
lıafaıa et•ektedir. 

Y eai ya•arta aiu•aame· 
ıiaia tatbik 1il11iiadea itii.a· 
rea mlatakamız 7aaurtalan 
iıpa•r• pir•••••• fala rat 
bet .. ,...t.-.... , ....... 
adetli 1erli ,..uta -cWda· 
r1 iç ve iflea•iı ramartalana 
biri11c\leriaia çift aaaclıia 19 
,, ikiacileriai on~et lir•J• 
kaclar aatalmaktadar. 

Sergi 
Açdma türeni 

Ş c11•ız ıeaç kaz n ka· 
daalarına bir ilerle•• •• bir 
aaaat kar••iı ola• Simer 
ltiç~i 'fe dıkit yarda••• rallık 
18rg.•i Halkevi _nloaaada 
2 3 • 1 - 936 Perteabe ılaü 
ilimiz Mektabcaıa Ye ilbay 
yekili baıta oldaia balde llS' 
kia datetliler bazara•cl• par· 
lak bir töreale a9tl•l1, biltla 
dıwetlilere doaduıaalu ıaaal· 
maıtar • 

Eıaıla bir çalıt•• aıta 
bir çalıtdırmaaıa iace lrir ze•k 
olian bir maharet tafıraa 
iaerlerirle bezeli bu çok ıiiıel 
sarfİ biltiia daYetlilere kea· 
diai beieadirmit Ye yarcl laa· 
tara defteri takdirkir yazdarla 
dolmaıtar • 

Yart &ireacileri ara11ada 
Bar•• R ıbi•• llqta oı· 

•ak üzere Nimet •• Afiye 
biUıa111 ••••ffak olaalard1r. 
Eaerleri eaıalleri araııada 

tatıclaklar1 iacelik Ye ••baret 
ı eyeıiade iiıtiialllderi11i ilk 
aazard11 te baraz ettiraiı , ••· 
Jirclleriaıa ~aJN•hk •• tak· 
difiai kuaam11clar. 

Çalıımalan111 oliu eıer• 

leri1le ae7daaa koyu kar • 
detlerİ•izi Ye oaluı um bir 
maharetle yetitdirea Jard 
direktörü ba7aa Mirteti teb· 
rik eder daba ilıtiia baıuı• 

lır 'il•riw , 

lıtelder 

Otomobiller 
ve bir dilek 

Soa ıllaleri• : laararet d•· 
receıi mala• : Gölıede 3o 
.il Sıcaktaa baaal••r•• ti -
kayet .ı •• , •• tek kiti rok. 

Hele tirle ••kit lile 01111 
ye ıiz y&rtimek mecbariretia~ 
de bala•urADız atacaiaaız 
S • lo adım atfeHlmakta 
ıoaıuı miltkiJit çekmeaize 
Ye bitüa •iicildllaüıiia deaiıe 
dlt•titıiaüz fibi alr ııklaa 

olmaaıaa ~olldar bile. Zatea 
tab.mmül CeYreaİae çok felea 
ba baaalat lzerıae alaDıldi • 
i••e kapıp k•y•erea otomo · 
liıUerİll ka1dırdlia toı derya. 
ıayle reaıınaıi t&eittdirmeıi 
aizımııı baraumaza bıa bır 

çeııt mi"ropıa pialıkle dol -
durmuı o dolmq tahammül 
çeYrUtDi fen ala fenab atu 
Ye ıeçer • .., e aiz ıaıaa ret -
chiıaize bia kerre pıtmaa 
olar medeaiyeti ba kihia 
ıolr.a11 töfor iatıaar ecle ede 
Jİ•• çaresiz Ye lıabrı ıaral\r 
bir za•aUwk iç"ncie amacuaıza 
doir• J01 abr ııderııajı, 

Otomobilleri• b ö y 1 e 
nratli fllitlerüe ha•a 
laaarak taala ... ı J,iltia •i•& 
•• curular J•&a1&a çiierlvi 
doldaraa çeıit ~•tit maluoDcla 
dirli lıar••• pialik.leriaia ıo 
ael ıatbk luriade aual .. ir 
rQ.l ~ •rh•,-. 

8ltlll ......... ,... --
kil y.uıtalua•• Rratieri taia • 
dit eclilaİf Ye aiirlcileriH 
ı• kadar kilo•etreaea laaalı 
ı•t••k 1uakdır deail•ifcbr • 

Bir ·umulu t•laraaizia 
ıtıel çarpaa ltaıı rului•• 
de ıafor l S kiloaetredu laız· 
lı ı•t••k J••akclar di1•• , •• . 
laaiar udmıtda • 

Ba kararıa bozalda;..~ 
da7madık fakat b• karara 
ria7et edeaide ılıaedik de ~ 
ıek J•laa etaaı • Soara •• 
le•lıaıuda çoktu beri 10" · 
dar reriade • • 

Ba aıcak •• baaaltacı riia· 
lerde olaaa. Ba teı 4eryum • 
daa kartuumaaızı, ıeaet ı•i· 
hiı tiddetle teladıt eclea ba 
laaJe bir ailaa1et ••rilmeıiai ••J•• Ş arl.a1ıa~ıclaa diler •• 
ltekleraz • 

• 
gelenler - gıden1er 

Bir za•u ••Y•I Aakara· 
,. ridea ş arbaıııaaz baJ 
Kadrı Mu·at EYıu Çuıa• • 
ba ıiakl ~uadeaız Yaparile 
aYClet etmitdar • 

1 Şebrımiı Ziraat baakaa• 
aalaaaeeaıcıai ·baJ Oılua far.t• 
ıeYe• Gir•••• Zıraat ltauAıl 
m11tuıeaecıliii•• taıia eda& • 
mıt Ye Ç Uf .. ba liİGI Aa· 
kara ••puraıl• Gıruoa• lu • 
rwket etmiı i1r • 

Çağrı 
1 dmaa ocaıı b •tkaahiladaa: 

Yatamıllll •~ataıaaıa ıkıacı 
~u d~•ii•i •haıebetiJl• 
~6 7 -9lf pazar giial Ci•lıa· 
ri1et alaa11ıda J•p•lacak tare· 
•• bittia ocalWlaraa 1.ı .. , . 
riai cWoria • 

-
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DÖRDÜNCÜ DERS 
F 
L.ABI 

RECEP PEKER 

Ba pa,.ti ıicüncü Rayhın • 
femıllerini atarken, ba,tan· 
beri karışıklık yapan unıar• 
ları 0(! oaymar kanuna eaa· 
•İ•İ neticelerini göz.önünde 
tutuyor. Kencliıinin can oe 
baı düımanı olan ıınıf ihti· 
lali partılerini ve lib rol dev· 
let tipinin icabından olan eli· 
ğer bütün aiyaıal parti[ ri 
JaKıfryor. Ru ıuretle Alman 
yada da ltalyadaki gibi. 11 

nıf ihtı"laline karıı rea/ııiyo· 
ner O/an v fakat alman hu· 
aasiyetlerine 6Öre inkişaf •· 
elen otoriter bir de•let kuru.· 
luyor, 

Macarıstanda da sınıf 
ihtilali teşebbüsü 

Harp ona karkaıalıkla· 
rrnclan fa)'dalanare.k aınıf 

ihtildlini ileri götrir me teıeb-. 
büıü, eliter bazı m~mleket. 
lerde de görülü)'or, Mo,:arf•. 
taudalıi Bela/can hareketi bu· 
na miıalclır. O zaman Macar 
eleuldi bu hareketi bertaraf 
etmefe muvaffak olmuıtar. 

(,ene taklitcilik 
Burada bir küçük duru, 

yapacaiiız: Size hürTiyet in· 
kılabının getirdiği parlcıman· 

t~r ue demokratik mefhum· 
larm. cloğdukları diın)'CJ par· 
ı;a11ndan yolun mıntalıalara 
geçici oe ıirayet edici bir te· 
•İr taııdıklarıni ıöylemiıtim 
insanların meyillerindeki dün· 
yanın bir to.rfında geçmiı o• 
lan oakoları benimaemek ve 
taklit etmek hl.,;, na•ıl ingi-
liz ve fron•ız ihtilallerinin 
neticelerini a)'nen kopye et· 
meğe •eoketmiı ise. 11nıf ihti. 
lali ae akaulamelleri icin de 
böyle oluyor . • 

ilk ana ihtilal tipi olan 
hürriyet inkılabı naııl bir 
ı;ok memleketlerde kendi mu• 
hitlerine uygun tashihler ve 
değişiklikler yapılmadan ka· 
bal edilm;ş ae bunun netice· 
aincle •arıınhlar ycpmıı iıe, 
ıoıyolizm de bir ı;ok yerler· 
de tatbı kıymeti ve dejeri 
gözeti.mecien ltopye edilmiıtir 

Hürriyet inkılabının köriı· 
körün~ taklidi ona taklid e· 
den deot-.tler için ne derece 
yıkıcı oldu iıe, acsyalız.min 

sınıf ıhtilalinin tal.lidi de , 
tak/ıtci devletler için böyle 
yıkıcı olmuıtur ue olmaktadır. 

Hürriyet oe ıınıf ıhti ali 
hareketleri nuııl tunların 
doğdugu memlelı.C:Jtıerden kom 
ıularına •ırayet e>lemiııtt, 
otoriter devlet kurmc.k fikri 
ele •İrayet ediyor ve bu ı;p 
d hopye oc taklid edilmek 
devresine giriyor. 

SJnıf ihtilalınin bir ak Ü· 
lameli di)'ebileceğimiz eza 
rizmde, yani halka, alu•a ait 
hütün baıka kı)lmetleri hör· 
let4'rek t.ek ı Fin idar-eıinde 

birbirlerine benzerlik arzeden 
oaııflarla yenı ıekiller ıürü· 
)'or. İf mefhumlarda benzer· 
likten bcııka, bir renkli göm. 
lek, bir tarzda •elam bir •e• 
l lr.urıılanma ba ~idifle• in 
dıı benzerlikleri oluyor • 

Bt:diın bunları öoen zihni .. 
1 memleketimi de de raıı 

Boğ z 
muahedes·n· 
lmz;sı münasehetileGe .. 
len teşekkür telgrafları 

Ankaıa 22 - Yurdumu· 
z:un Boğnlardaki emniyetini 
terbyin eden monlrö muk -.e 
lesinin imz laı:ımuı mün ıe • 
betiyle me leke tin her t ra · 
findın gelen Te -.atand şl nn 
çoşkun heyecan •e ıevinçlerini 
bildiren yazılardan çok üte· 
h111111 ohan Atatürk tetek • 
kürlerini iblai etmiye Aj lDll· 

mızı m mur etmiılerdir • Ge-
nel karumay baıkanı. Marııal 
Fevzi Çakmak Cumhuriyetin 
mühim bir başar tı olan bo · 
frazlardaki hakimiyetimizin ia· 
desi vesileıile memleketin 
her tarafından gelen •e ordu 
muz hakkında güven ve ac•· 
gileri ifade eden tel yazılarana 
teşekkürünü bildirmiye Aj n· 
ımızı tav it etmiıtir • Dış 

iıleri bakaalığıda boğazlar 

kooferanaının uyeff kiyetle 
neticelenmuiaden dol yı me· 
mleketiıı içinden dışından 
röııderilen ve yüce illetimi· 
zi ıevinç duyğul rıvı gölle 
ren te• yazıların D.ş itleri 
b kan vekili Şüktü S raç 
o2lu teıekkürlerinin iblağin 
Ajan11mızı tanlt tmi tir • 

Üçüncü dil kurultayı 
genel sekreterliğ inin 

bildirdiği 

Üçüncü Türk dlli urulta· 
yına bir tez •ereceiiui bildir· 
mit fak t tezinin t m mıaı 
becü:ı göndcrcmemiı ol al r 
için 31 Tem muz 936 kş mı· 
na k d r yeni4en müddet 
verildiii kurult&y genel sek· 
reterliiinden bildir:lmiştir • 

layoruz. l 11na karıı ıunu ha 
tırlatmak i•terim ; nasıl ki 
hürriyet inkılabında oe ıınıf 

ihtılalinde taklttciler zarar 
aörmüıaeler, yenı gtd.ııerin 

mukallidleri de aynr o .ib te 
mahkiım olacaklardır. 

Bir yola gıde11l~rin bir 
görünmeleri iyi olabılir; fa· 
kat uluıan üzerme uymn nok 
ta•ı ii•tıinde fOR oe derin 
ıiu)'gala olmadan, baıka •o•· 
yal zcminl•rcl• doğmuş fıkir· 
lcri hafıfLikl• benimıernek, 

her zaman her yerda !ela· 
lıeıler getirmiıtir. Kendimizi 
duıün11üce,biziın biz.de do an 
ve biz.de olan )'Ofoma ue si· 
yaaa yollarımız uarciır. 

Fransistler 
Franıa da ba gün if bakım• · 
dan ız.tırablar t;ekiyor. Oıal 

dalu lıürriyet taanabana o• 
orada herke.in fenalıkları 

ıörmek, •öyleye bilmek uaz.i~ 
yetind• olmaıına ra;men 
bununla fenalıkların önüne 
ıcçtr.ek tttmin olunaml)'Or, 

Bıldiğiniz büyük iLkandal· 
lar fr naada da oıuyor. bunla 
rın çok ıerbut •t tr ta ıt la 
rnıa geçmui ve par! mento 
k raüleriade ıöıaenme i ı ki 
DA o!duıu h ide, bütün hu mil 
r kabe v aıt l ıJn.. r:: ·men 
parlam nt riat devlet kenciin. 
den beklenen La faaya yı da 
temin edemiyor. 

""'"" ar ei 11r --- ~ 
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İspa 
edi 

arg d v 
or. üç a i ordu adri 

.. zer ne yür .. mekte .. 

yad . 1 c--v i~ll 
1 U Gönlüm 1 

Edebi Büyük Roman 
Ankara 22 - lep ny da. 

karı,ıkhk devam etmektedir . 
Hükümct balkcılar cebbf"ıi 

Az sının hepıine silah t şımak 
bakk:aı vermiş • rejime düş 

man olan bütüo memuTl " 
memuriyetindetıı ..,zJ etmiye ka 
rar ver ittir. Hüldimete ı dık 
dört h rp ıemisi dün ceutayı 
bombarduman etmi ve teh· 
rin bataryaları mukabelede bu 
lunmuttur. Bir tayyarede şeh 
re bombalar atmıtbr. Aıiler 

iıpanyol fHının her tarafında 
vaziyete bakim bulunduklara 
ıöylenıyor. Franıa hudut ho 
Gençlerin yazıları 

yundaki ku•vetlerini artır ış 

ttr. Tancanın bitar f vaziyeti 
ne halel ıetırmemek için hü 
ldimet fi1o•unuo büyük bir 

ı mı dün "kş~m bu limanı 

terk etmiştir. Konsolosb ne • 
ler iugiliz frsuıı z italyau bab 
riyelileri tarafındıuı muh f n 
edilm~ktedir. Ası uvvetler 
tanca mıntaka bududund k 
mp kurmuşlardır. Royter j o 
sı üç aai ordunun madrit üze 
rine yürümekte olduuuııu ve 
kırkbet ayaletten undan hz\n 
ıının asiler eline aeçtiiini bil 
dirmektedir. 

N d ? 1 er e o yaz . . .. 
sana ... 

8ir mevsimlik ömrü varmıt nş\umızın r.h ne ız ! · 
Nerde o y;z 1 Nerde o bir 1 uya gıbi g"ÇCll yaz? t • 
içimde bir boşluk var ki o zamanla kapaı:ımaz 
Nerde o yaz ? Nerde o bir ruya gibi geçen yaz ? f 

* 
Erirdim daldığım an gözlerine, leblerine ; 
Bsilamıştııı benı kumral ı;çının tellcrı ne .. 
Ş mdi gönlüm ıç:n için ağlar emellerine . 
Nerdc o y z ? Nerde o bir ruy gibi geçen y z ? 1 

O. S ERTAN 

G-· İK 
ANADOLUYU KUCAKLAYAN GENÇ 

Şevket Aziz Kan u Üıkü 
1934 te Ok!ford'd n dö· 

nüyordum. 8 yan Noel Ro~et : 
iarar ediyor • 

- Tekrar ediniz , ıre di • 
yordunuz • ? 

- içun •e kaf~m Aasdo1uyu 
ya ıyor. Bir gençlik :r.n doluyu 
ı; ptcdiyor. Tabirimi b ğışl • 
yın , « Ulusal misyoner » 
ıik ruba ile ya Dan bir gençlik 
bizde de bu yeşil ynrdl r gi· 
bi yurdlar doiuyor . Bizde 
de L•boratorium Ye Cogiteto 
rium l r cioiuyor. Hayata ebe 
dileıtiıco, h ıı Jlh tazeleyen 
hayata düıündüren , bayatı 
zaptede:ı ruhla dolu, manevi 
uma ye kürekle yüktü bır 

i~tıçlik ..• 
- Buna yeni bir rom an 

mevzuu yeriyorsuııuı. Bu « ulu 
• ı miısyoner » i ı k ruhunu na· 
ad bır genç "J at ca ? Gür.el 
Türkiycnıı.de böyle bir ül üye 
hoşcın öyle b; ~eııçliiin ha· 
yatını , rxularn~ı, cid derini 
yazmRk ne kadur ıatcrim, 

Ba)·•n Noel Roıer'ye Türk 
topr kl rıDd yabıcı, kurucu, 
kuca l&yıcı ve • falı bir ir 
dt:nio ha1.;ıt emle et dE 
ııuaakı ıdeıa Lll<icn bchsedelı 
beri bu d ama D Çei.n -çe 
ıeı !imllZ oır l url.t b alı. tı 
oi ca~ıüı diişüııdiım • 

Eıae ,utu1ur ve ~özel iO u 
lür bir 7üık bckıkatı. ts ya 
Da dedizim i •bi tabirımi m 
zar KÖıün « u.uaal mıı)oneu 
lik ruhu ıle atcıleDcQ .. , irade 
!enen bır ıençh bıiil te tek 
aik ile k aahze olan bayat • 
memleket ııtck ve ıhbyaçları 

aı elbette maneti kazma ve 
küreklerdea , m ddi kaım 
ye küre ıere cıök.erek itleye 
ctk. Aoadoıuoı..ısı ıchırlerınde 

kaa bal randa deiı1 , l..ö1leriıı 
de bu m11a1Tdalorla lflcyen 
Jc zm ve küı dueuu yar t · 
c ld u J§ı , mc:wıek t ıııai , 

coliek.et )1wpı ı~ıD memıcktt 

i f &Ql duaüRUAÜI • 

H yat. toprak, yurd, gök, 
deniz, ormno, dağ, kan sular 
inan karş ı ıınd irısao k fa •e 
elile kıymet ahyorlar , Türk 
topraklarının bayatı , gökü, 
ormsoı, dağ ve denizi Türk 
insanının k rşıııod Türk in· 
aannıııı k fa ve elile Türk 
m n..aınt almaia mecburdur. 

Turk i~kıla bının hayat 
kıymet erine layık hay t kıy 
metlerini Aa dolu toprakla 
rın bu iençlikteu başka k.m 
mukaddes birer tohum gıbi 

ekecektir ? 
Bu öyle bir gençlik ki , 

kafaaınd~ bayat ve düayanan 
felsefi telakkııi yaoıod bayat 
ve düoyanın ılmi tclakkııi ya 
şay.cmk: ApoUonve d ıonyıoı 
o un yab ııc sı o mıay elik, Ha 
yat cidalinı, memleket cıd bni 
kaf cıdal ını 1 üı k toprakhuı 
om bereketnıJe, I urk. aoıtl " 
nıo yüluelmes.nae '1 urk dağla 
ranuı pe1iome ınde, 1 ück ne 
hır1eıanın cıüıeımuıude, l'ürk 
ormanlarının büyumeıiode , 
Turk köylerının çogaımaaıncıa, 
~uzeHeşmeıındc urk b1Jgj11 
010 ı.engınıcşm . Ui!run ... ak1 
t c k. Hır ge çlı kı, endıii 

ğıuden, ruhunun ta§aıı cnerj sı 1 
ile memlek.etııl ruh ve m ddc 
im aranda madai v• 1 LA ve kly 
metlerın üıcıı~e k~naı varU 
iıodan v rlı i r kut .. c k. Bir 
gençlik ki, 1 ür toprukl rınıo 
ıo an kc11f etini yüı.de yüıo 

çıkfıır cak, 
Bu böyledir. Çünkü hayat 

böyledir, 
Anadoluyu ~' ucakluyan ac 

nç beden verub kıymctlerıni 

ölç. Beden ve rub ıymctleri 

ni bir çeliğe v~rilen u ve dö 
tüleo bır demir gıbi ıen d 
ıertleıtır. Kafanda iıilg 1 , eUo 
ruıde tekoık, dudaklaruıda ta 
ıe 't'e &iller bir f rkı bu üıcl 
ao dolu' da, bu güzel 'I yladı, 
bu güzel toprakl rd , bu do· 
rio ve canlı )'Urdda Tür h•· 
ıukatiıiııı amele i glj 

( Yn: Durma, Türkmen oğla' 
~ (42) ~ 

R ks ve muııilıi ona ar • 
ho~luğ benzer bir & if hum· 
m verm 'şti. yat ğınd bir 
.ıama.n uyuyoımndı. s lonl 1111 

ş Ş3&dor eydınlı • ı hali gözle· 
rinin içinde titreyor, kul iın· 
da musiki ıeıleri inleyo!'du· 

33 
Bir kşım Sedat odu 11 • 

d bir k ç o dun parç stnı 
ç tup atei yakmak, yem~iini 
hnırlııma"la meşguldu. poi • 
tacı iki mektub retirdı. bua 
l .. rdan birisi Yıldızdan geli • 
yordu. Genç kızın yaıııını ta· 
nar tanımaz heyecanla zarfı 

açtı. Bu birkaç satırlık bir 
tezkere idi : 

« Ayıeye misafir geldiii 
mi sana evvelce • yazmıt cım 
Y arnı bal11ıma gidecc{rim. kea 
diııle t•1111ıyoııun. bir bahane 
ile ziyaretine git... saat dörde 
doiru behembal orada bulu 
nacıiım. seni fıtÖreceiimi, se· 
ıini ııiteceğimı dütündükce 
yürriim tatlı bir heyecan 
ile do!uyor. Uıun mektup ya-
nmadıiım için darılma... bu 
gece Ayşelerin eYinde yine 
bir balo var ... Mis firlcr şim· 
diden ıelmeie başladılar. ıce 
le ıitmek mecburiyetindeyim. 

.S.:dat bu 11tırlara dudak 
larına ıötürerek tekrar tek -
rar öptü : 

- Yaran Yıldızı ıörece • 
iim, diyo•du, oııa ıöı öyle • 
yeceiim. Tatla sesi kul iıma 
akı'!dec:ek... Gözlerimde dura 
ca ... bu dakik ların sa deti · 
ae acaba dayanabilecek mi • 
yim ? Pençereden ıiren hıfıf 

bir gurup ziyaıı içinde yeme • 
iini yerken Yıldızı• mektubu 
au göıler:nd~n ayınmayor 
2öıleriade yaılarla « bu aaa· 
det beni öldürecek » d iyo·du 

Poıtacınıa idırdıiı , ıkınci 
mektubu tam yahcait zaman 
h tarlada. Arkadaıı Yılmaz -
dandı. Genç adam , reçirdiii 
hayatın eilenceJeriai uzun 
uzun anlath tan ıonra Sedada 
bir kcrre daba ba basile barıı 
mai .. d vet edıyor « sana 
alm k iıtedıkl .. r& azı bir ba 
loda &ördüm. Hiç fena deiil 
Sed&t aU .. h ·ıaa §U budala 
b.hayyuliıti çıir&neyi bır k da 
ı faietten hurlul, inı na ben 
z.e » dı1 o tdu. 

S !O ~ &<>il ubrl rı okuduk 
i n .. o" rtü.ü sedi, yıldızın 

mehlu .. uı:;u kaibinin üstüne 
koy ... r,,.k : « Z vaJlı gafıl ço • 
cuk, dedı. ben mı fakir, ben 
mi ufıı, h~a ki yarın Y ıidızı 
iÖrt:Ceiun. Dünya yüıilnde 

bencıc11 d ha ı:'!DiİD ve mcıut 
•~r ml ? 

Yıımaı poata ile ıedada 
otuz. lir göndermi ti. va dedi · 
len muallimlik olmak n .. ere 
idi, emrini bt kleyor, üç aüne 

dar ı e b ılayu: iın1 ümid 
edıyordu, 

.. ilu otuz lira beni U 
aylığı hncıya kadar mlikem· 
mel id.-ıe eder , diye dO • 
fÜDdÜ• 

- Ark ft ır., 



..., • yogu e i 
Ask<'ri s:ıtıcalına komis' onunclan : 

" 
1 - Trabzon ıketi bast oe11 için onbin kilo süt ile dört 

bin kilo voğurt elın~cakdır, Tahmin bedeli 1400 lir dır. 
2 - Ş rtoitmesi hergün s tıoalma komisyonunda paruız 

okuna bilir 
3-- Eksiltme 27 7 - 936 ta. ve pazHtf'sİ gürü s at lJ de 

Tr hzoa kalesindeki Garnizon binasındaki satınalma komisyo 
nund yapılac:ıkdır. 

4 - Eks ltme ı:çık ı-ksiltme U"ulıle ol cakdır. 
5 - uv kka• temin t 105 lindır 
6 .- i tekliler rxıfZ~ fır gün ve s atte kalede satın~ ima ko· 

misyonuna murac~ ti r: ilan olunur. I l 15-22-25 

Un ksittm ·ıanı 

Askt ri sôtınalma kon1\s) onunrlau: 
l- Trabzondı:ıld ht nt için [ 256 ] ton un iılın.ııc ktır. T b 

nıin bedeli [ 39680] lir~dır. . 
2-- Şartnamt sı bergün satın ima komsı)onundan lumu~un be· 

tinci maddesi mucıbfocc ~ldmlabilinir. 
3 - Eksıltme 27 7 9:~6 t.ı. ve pazarteai günü s2at 16 d 

Trabzon kalesınde garniron bin sıııd ki ukeri satın Jma ko · 
nıiıyouuuda olacRkhr . 

4- Eksiltme kap h zaıf uıulıle olacaktır. 
5 - Muv kk t temiıat ( 2976 ) lir dır, 
6- Teklif mektupları 27·7 936 pazarte i günü sattıt 15 şe 

kadar satına.im oms yon reısliğinc vcrilmış ol cakhr. Busa t • 
tan ıonra mektup! r kabul edilemez. 

7 - Şartoame ısteııilen vesikel r muvakkat teminatın o~ulk
du&u xarf içerisine konulmuş olacaktır. 

11-15-22 25 

Makine 
k 

dev n 
itme ilanı 

liyatı 

Erzincan erom 
müdürlüğün en: 

laboratuvar 

Ankarada Etlıkte ziraat vekaleti merkez laboratuvarl~rındın 
1200 kilo sıkletınde bır dızel motö.ü, takriben lSo kilo Diırh· 
iıada bir dınamo, 60 ~avaaıoziu S2o plakaLı ve bepi i 2580 ki 
lo aaulıiında bır akümülatör, te"z' tablosu ve irtibat n illeri· 
ain kazaaız, zıyıat ız -01 r k d~montEıjı [ sö~ülmesi ] ve bunla· 
rın teferruatının amoai j edi!meleri, .ıuızas z o.ar k F.rz ncc.na 
naklı ve Efzıncaoda aşı ve Serom mu:sacs.:sıade gösterilecek 
yerde monbjlannın yapılması 'çık eksıitmeye çık rdmışUr. 

Bu itin muvakkat teminata ( 225 ) lıra olaıak t hmio edil· 
nıiıtir. Bu işin ıhateıi 12 Agustos 936 ç rşamba günü saat IS 
de Erzincanda beledıye dairesınde topl n c k k~JJısyooda ya. 
pıacaktar. 

Şartnameleri Ank r da zıraat vekaleti etlık merkez la bora~ · 
luvarlar müdürıüğünde, lstanhul, Trabzon bayt r mücıürlülde· 
riıade ve Et:ı:incında serom mües•esesıodedir. 

Eksiltmeye iıtirak edtbılmek için :24So numarala kanunun 
2, 3 cü maddelerinde zıkredileo şartları h iz ve m kine. elek· 
tirik iılerınde ıhtıaaıı olduğuna d ır fen hey' etinden muı dd k 
veaıkası bulunması hazımdır. Şı.ırtnameleıi görmek. Lstayenler her 
&ün yukarıda zikredılen yerlere 1&.uu:ıca Uarı ve talipJerın, ka-
Dllr;i vesikalarile birlıkte teklif fı&tlarmı en iZ \ Beş ) gün ev· 
vel Eıziacao müeas se müoürJüğüne vcrmclerı ve gunünde ko· 
misyona muraca U•ra ilin olunur. 

18· 22 25-29 ------- __ _.,,, __ 
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Büyukler!n hiı:ınetleri tch· 
lıkelıdir zahmete de~er lakin 
lıiiıc.ü tevccübten dü emek 
korkusuyta olmam h - Mıaam 
Y•lnıı ünvan ve şerefcien 
iayrı bir ıe.y ıevmeyeu m i· 
taarıardan dejildır • O beni 
Y•huı benim ıçin ıever bende 
Olllıll ıçiıı bütün düoyR~ D 

•aı geçerım . Bco fı ka;•a 
llıetıap bır askerojm. Kenaım 
ele bılmiyo~um ki ne gıbı 
•iyııı bir ıe~rpdtn veya adi 
•llaımd.n dolayı hem namuı 
ha lı:ııaD ıçio eyi aayılaa ha· 
tek~tım bir milddet be~ 
!~ıa fiıa •e tıbkıkı mucip 

r 

TaHhi 

ol !u . 
Benim o hareketim her • 

kuce tehlikeli sayılan bir işi 
emniyetle yapmıiı souk kan· 
lihiı ve azmı öğretmektir ve 
fevkalade bir ibtıya ç beni o 
uiraıma ıebebi ale bir karar 
vermeie ve bir sanat icr&11aa 
mecbur ederdı , Lakin timdi 
beni artık biç bir şey ccuru 
tazyık etmıyor , ı ütbemın ia-
desi beni memoun ve müste 
rib bir insan yapdı • Ben bu 
iıtirahllt ve memnuniyeti ıiz· 
den katiyen ayrılmamak fHh 
ile i terım ve daima sizin il~ 
bir bayat ort ğı . olmakta 11· 

dık kl'lacıfıım. Y•rıA ea mü· 

{YENIYOL) 
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Yukarda evs fi • i esi yazıh gıııyri rn nkul ~ 10 ülkiyetleri peşin p~n. il.:> ablmak üzere 
artırmay çık rıltn ştır. t l'p ol8nlan n yü:ı:de )•edibuçuk dtbozitttl rHe birlikde 28- 7- 936 Sch 
güııü u t ondörtte defterdaılıkta topl n c k komisyona murııc atlıuı . 4-4 

Mahallesi 
Gay i e ış a ırm 

So. nevi ve mü~temilatı ~1.no 
il ani 

Kiymeti mu 
Lira 

T 

Kasımağa Lezki ve sira Altkatta iiç maza ve 129 
maz!llar arkas1ndu taşlık çeşme 220 8000 Rus 

ve va ı depo ikincı 221 
katta bıı i büyük dığeri 222 
küçük ardiye ve küçük. oda 

ile bir salon ve hala iist kat 
ta üç oda bir salon ve hala 

DEFTERD T 
Yuka~1da evsaf ve saıresi ycı zıh gayri menk11latın mülkiyeti peşin para ile 

ve kapllı zarf u-=-ulile sat Jmak üzre artırmaya çtkarıhn1ştır. taJip olanların 
yüzde yedi buçuk temi, at ın11ktup veya ınakbuzlarile tt"kJ f makbuzlarıni ha• 
vi zarflarını ihale tar~hi olan 3 J • 7 · 936 Cuma günü saat 14 de kadar def• 
terd ırlikta müteşekkil kon1isyona tevdi etmelerı - 4-4 

Tarla ic r 
artırmas 

BPlediye 
Encümeninden: 

Belediye akaratın
dan mezbaha ile ğazha
ne arasındaki tarlanın 

üç senelik icarı on beş 
gün müddetle tekrar 
açık. artırmaya konuldu-
ğuıulan istek.illerin mu-
vakkat teminat makbuz 
larırıı hamilen 3 l•tem · 
muz 936 cumagünü sa-
at 15· de encümene mü-
racaatlaıı. 

3--4 

barek bir ba&' b'zi birleştiri· 
yor. Ondan sunra etrafa bir 
göı g~zdirioiz bu gen'ş ~ e 
kal~b lık düny DID CD dağ 
dai s·z en meı'ut ea şehre· 
tli köşesini raı ıı ve orada 
biç bir eksiitlığı 0 1mayen cen· 
nette bile bulucmıyscak b b-
tiyar bir ıevc ve zevce ola -
rak y şarız. Y biz İşte böy· 
le bir yerde yaşay cıi' z o ·a· 
da biz'm har gllaümüı .• ne 
oluyor s ze , Sıyıo bayon ? 
( F ıroylın ileri gerı s il nıyor 
ve bunu bııettirmemek isti 
yor ) 

Froylan - ( kcndıni tuta· 
r k ) ı z çok meıhımetsızsj· 
niz. telbayim s'z bana bu sıa · 
det ve bu tah'i böyle teşli 
anlaHyo;ıuuuz lakın ben onu 
ret etmcie mecburum. Benım 
fcliketim , , 

Fontelhayi - 111ıia ne 
f clAketioiz ? H ofıi felaket· 
lerciçıa b•h aediyonuauı? bü. 

Birer s nehk icar artırnıası 
Bc'ediye encümeninden: 

1 - Meydan alt kolda geçit üzerinde 236 Do.lu dükkan 
2 - Mezbaha b i• sa.kh ne 
3 - S nema bin s1 arkası .:ıda 21 l r.ıo lu dükkan 
4 - Ayafiıbo cadciesınde 28 no.lu hane 
5 - Meydan caddesinde gençler guru~unun işgalindeki 17 
no.lu bin 
6 - ,. . ,, n ,, binası altındaki 17no.lu Mai aza 
7 - ,, " ,, ,, 200, 2o2 no,lu mağaza 
8 - Eıvakda 3o no lu işbtınkaf!IDD işg liodeki bina 
9 - n " hında 32 ao.lu maina 
lo - " n ,. ~2 n • 
11- Çömlekci caddeıinde lb olu dükkan 
12- Mende ekte 'J. no,lu kargir od 

Yu~ır.ırdQ neviiera yazı'ı beledıye akaratııııı birer s'nelik i~ar 
l 1 ı on beş gün müddetle tekrar açu artırmaya kocıulduğuııdan 
istekhJerin teminatı muvakkata ma"buzl rıle birlikde 31 temmuz 
936 cuma güoü s &t 15 xde EDC~mene muracaatlu1. 3-4 

inşaat eksiltme emdidi 
i THISAHLAR BAŞ\1ÜDÜRLDGONDEN: 

Pulataade y~ptmla~. k id.arehanc b.i~ sı i~şıaına istekli çtk-
madıfıından eksıltme muddetı evvelce ılao edılea şartlar daires.n 
de 29 1·936 çarşamba günü sut on beıekad r uıablmışhr 
ZufJa o güa s at O'!I dör de kadar vcuıilmiş olscaktır, 

tün kay'octti - in'z ş eylcrile be· l 
r ber Mınnd kayboımuş de-
gil a tiz elan t tla ; en sev· 
g li ; z r f ve güneş Altın-! 
yaş1y D bütün abluk;.tın en 
temamile abcea p ve hziletli 
güzelııiniz. v büsoütüa gü· 
n hıız ve mesruraunuz 1 ve 
ıoora bnzen biraz da hid • 
detli ve şöyle böyle biraz dık 
iiaş'nınıı töyle olduğunuz hal· 
de ben ıizden raziyim çok 
eyi çok eyi. Yoksa Mina bir 
melek olurdu ve bende onun 
huzurunda titremeler ile hUr· 
m'te mecbur kalırdım , Ve 
oı:ıu ıevmrz Jim ( eljai öpm~k 
için kavriyor ) 

Froylan - ( elini geri 
çekerek ) öyle ceı!ii s yın. 
Bırdenbir~ nasıl böyle deiış 
tinız 1 Bu koltuk kabartıcı 
ve futıoah aşık eski so .. k Tel· 
bıyimdir ? K.u&hn emriname· 
aile onun geri dönen aeadeti 
onu boy le :eşe otu ·tmuşmu 
oluyor ? Bana müaaade edi. 

n z . uçup g·dici oloın bu h-· 
raretinz karş•ıinda her ikim.z· 
d düşü!.lelim. S z biz.ut dü· 
şüne\>ı1senız Ben ıizin söz.le· 
rınizle hareket ederdim . Bu 
mülabazu z ve ehemmiyetaız 
bir aşktır ve karşınııdakıni 
tc hklr demektir. ( Hu söz 94 
ı hifede telb 1yim tarafıodı:!i1 
Froylana söılemişti ) Dogru· 
su ben s ıf ve yük'i •k bir sşk 
içiD çarpınıp çabaliyorum • 

Ş mdı.m~demki namus Rİ· 
zi çni'myor ve m demki bü· 
yük bır hükümdar s:ıi rlav _t 
ediyor beode ı ;ze i la veteıı 
s ze demeliy m ki o aşkrn h • 
ynlinde ben mi zuhur Qdiyo • 
ıdum? 

( Telhıyim· ) göstererek 
~~şhur muharip m ruf ço~ruı 
şıır ndekı çohın gıbi çocukca 
cilveler yaparak b lden hale· 
mi giriyor? bayır, bınbeıtl 8 zi 
çığıran 2üıel kaderinizin iıa· 
rctlerint itaat ederek sıidinizl 

- Ark111 •ar -
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Io7 Sayılı istili zirai kredi kooperaf finden: 
1410 Numaralı zirai kredi koopercr.tifler kanununa göre 

karulmaı olan Jo7 u:ım.:Jralı istili z.ırai kr dı kooperatifı mu· 
amclahnı 2836 aoyılc kanana aydurmamağa k rar o rmi, ol· 
dafundan tasfiyeaine baılanmııttr. ooperatiften alacaklı olan· 
/arın ba tarihten itibarf'n en çok bir • ne ic;inde eloc k vesi· 
halarını ue baıktı ı•retle iddia edebilecekleri haklarını h y'e· 
timize maracaatla kaydettı'rmeleri, kooperatif merkez. ·nac 
6alanrr.adıklar1 tahdırdc taahhatlübir mektupla hey'timıze bil 
eirme/eri /üz.uma~ ilan o/anar • 

:iL 
138 Sayılı kalaf a zirai kredi kooperatif ndPn: 

1470 Sayılı .zirai kredi kooperatifleri kanur.urıa ger kurul· 
muş olan 138 ıayılı zirai kredi kooperatifi m m~/ahm 'l8S6 
•ayılı kanuna uydarmağa karar vermiş oldu~urw:lon taafı)'eatnt'I 
baılamıştır. Kooperatiften alacaklı olanların bu tarihten itiba· 
ren en çok bir •ene icinde alacak ııuikalarmı rJe bafha eurf'l. 
le iddia edebilecekle;i haklarını heyetimiz.e n araca t 1a kay 
dettirmeleri, kooperatif merkezinde bulunmadıkları taht rde ta· 
ahhüt/ü birer mektubla h~>·etimiz bildirmeleri ilan o 1ur.ur. 

. LAN 
137 SayJh arsenizir zirai kr di kooperat fıden: 

1470 Sayılı zirai kredi kooperatifleri kanıınnna [;Ör ku· 
ralmuı olan 137 nıımaralı araeniz.ir zirai k edi kooperatifi 
muamelatini 28J6 sayılı kanuna uydurmamaga korar oermiı 
oldulundan to•fiyeaine baılanmı,tır.Kooperatiften~alacahlı o!an 
/arın bu tarihten itibaren en çok bir aer: e içinde alat:ak u •t· 
ko.larını oe ba,ka ıuretle iddia edebilecekleri haklarını heye-
timize muracaatla kaydettirmeleri, keoperatif merkezinde bu· 
unmacitklari takdirde taahhüt 'ü birer mektupltı heyetimize 
bildirmeleri ilan olunar. 

T mirat ksiltmesi 
Kars ~afia müdürlüğünden 
1 - Kars hükumet koniında yapılacak ( 498o,18 ) herhk 

tamirat açık ekıiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eluiltme 3o - 7 - 936 t. rihinc müsadif perşenb~ günü 
Hat 14 de karı nafıa müdürlüiü oduıad topl nac k komis-
yonca yapılacaktır. 

3 - Muvakk..t temin t ( 315 ) lirad11 • 
4 - isteklilerin nafıa müdürlüğü Ehliyet a 1 es 

rak ve muv kkıt temin ti rıaJ m l ı ndı~uıa y t 
atta ko isyon muracaatları i ~n olunur. 

1 - 4 

Çam odunu münaka a 
Askeri satinalma komisyonu reisliğinden 

. o• 
bu 

Erıorum mt!ıt bk m mevki ihtiyacı için bir m 'l) oa i'o ç m 
oduau kapalı zaıf usulile munr.kasay konmrı tur Buncn 
( 500,000 ) kilo ku1u çam dıp kölı.ü ve ( Soo,ooo ) k;Jo ud 
çam kuru engaz ol c ktır. ıll lesi lo g-936 p z::.rte i günü 
aut IS dedir Temln ti rauv kkat 11 454 li• dır. T11Jp)crin 9 art. 
nae:ıeaini go~mek üıre her gün ve münak uy iştir k r.d cek· 
lerin yevmi meı'·ürde komisyon mux muracaatlıırı ilan olunur. 

2-4 

Patates ek iJt . 
eı 

Askeri satin alma kon&İsyonu riyasetınden' 
1 - Trabzondsk: k tat için ( 3o ooo ) kilo pat tis alınacak· 

dır . Tahmini b!d r ( 18oo ) lir.adar . 
2 - Şartaım'=s· her güa aatan ima komiıyonuada par sız 

okuna bilir . 
3 - Ekıiltm~ 1o • 8 - 936 Ağustos P zartesi günü aaat 

14 de Trabzon k !t11indeki garnizon bioaatDda aat•n aJm ko 
miıyononda yapıl~c-ktır . 

4 - Eksiltme ı: çık ckıiltme usulile olıcaktır • 
S - ~uva~k~t temıo t ( 135 ) liradır . 
.6 - 11teklalerın mezkür güa ve ı atta kalede satın 1 ko· 

mııyonuna muracaatlan ilin olunuT . 25 - - 29 -5 - 8 

so·ğan eksiltme • 
1 

A~keri satın alma komL yonc ri} asetind n 
1 - Trabzo»daka kıtaat için ( 14 400 ) kilo Soğan lın cak· 

dır. Tahmini bedeli [ 1008 ] liradır.' 
2.-:- Şutnamcıi her2üa utınalma komisyocund p ras z d, •. 

nabıhr. 

3 - Ekailt~e 1 o. 8-93~ a§uıtoı pnartesi günü s d 5 de 
Trabzon kaleaındckı garnızon binHında aabnılm komisyonun· 
da yapıl•cakbr. • 

4 - Elııiltme açık ekıiltme usuhle olacaktır 
S - Muva~k·~ tem;nat [ 76 J Jiradır. ' 
6 - /ıteldılerın mezk fır ıün •e ıulta kal~de aatı11 ıJm14 k Ol!: ıi• 

19Aa•ı Jaaracaatlıra illı oluaur, 25 - 29 - 5 - ı 

( Yeniyol ) 

ığıreti mün 
kasa temdi i 
A~ eı i sa tına) ma 
komisyonundan : 
Erzurum mevki muıhıhkem 

ıhtiyacı İçin k"palt :ıarf usu 
lile muıııak1Saya konRn 150000 

kilo ıığıt etine ihale guoun 
de verilen fint komir:yoac 
g ii görüldüğünden biraz ınüd 
detle p zarlı2'Q kooulmu tur. 
ili· p zarlığı 29-7 - 936 çar· 
ş m günü sa t ood dır. 
temi tı muv kkabst 1 i25 
liradır. Şartnamcıioi gö' ek 
üzere hergün ve munaka ya 
işth ib ed ceklerin o gun ve 
s ot nd E 1uıum mustabk m 
mevtd b·n sınd lor satı al • 
~ &!:om syo un muracaııtları 

i ·n o ut'lur. 

z- ıi ve "k 
T zon c. l• 'y s·nden 363 

· oumu ile 31 11 • 931 t r1· 

hinde 2Jm1ş ol u :ı. um ŞC>för 

vesikamı zıyi ttim. Yenuıini 

aı~cağınıd~n z-yiia hükmü ol· 
m:ad ğını ilan ederim. 

Trabzon /ıy s oğlu 

Ram is 

Zayi nıühür 
Kullanmakta eldu2um mührü-
mü zayi ettim yeniıini alaca 
ğımdaa zay°i'o hükmü yoktu!'. 

T vil zade Arif Hikmet 

·ıa 
A c e. ııat s iye bukuk 
h D : 

ö -nd"n sarı 
o ul o ınd n yuıuf ı 

kı 

h 

m ın ııt ~ ı er. ·o nüfusta• 
kı .1 o t ~.nh c.l~ kaydıcın 

335 ol rak t ... b hi ve iıb tı 

ver.set ctavas.nı c ri muha • 
kec:ıeıinde : 

üddca aleyha Asiyenin 
ikametgahının meçhul olduğu 
aal şılmış oldugundan ilanen 
tebligat yapalmaaına karar 
verilerek durllşma J 6 eylfıl 
936 çar\ mba günü aaa on 
bire bır k&lmıştır. Binaenaleyh 
m eicl;;ş asi yenin i. bugün ve 
seatta Akca•bll' l!•iıye hukuk 
mıhke111esiocie h zır buiualfta 
11 ilau olunur. 

iLAN 
Trabzon •alh hukuk ha· 

kimlitinden: 
Trotn.on umumhane aer· 

m ,yclerituıc;n ik n şahıi ahar 
tarafındatı lıatledılcn ııe te· 
rek sine mahkem m{z.ce ııa. 

ziyd olanc.n Eı zıncanm mer· 
k .z nahıJ •lnİn ı eıadı)ie ma 
halleıı 13 c.yıil haı,ec!.e ıey• 

yibc ô mü9 Alı kızı gülrz.ar• 
dan doimıış ı 3 I o teoelıüı/ü 
gütı.z m atc;ca~ ve bcrfları

nın tarıhı ua dan ıtıbar<:n bir 
ay oe ııarı• ıddır..•ında bu u. 
nanlarin Uf a)' İf'nde malıke 
meye maracaatlwrı olcıi t k· 
derde ıerr:.k n n iaıı=in ... )•e d v· 
rfJ/AruıÇa;ı iicln olıınur, 

4 Sayfa 
c: 

• 
ınş-

A urı halkt vinden: 
" 

• e esı 

Keş"f bedeli 18356 lira t 3kurnşo1an Airra beJkevi inşuh ka 
pah z rf usula ile yirmi bt>şgüo müddetle ekRıltmey~ konulmuştur. 

Muvakk t teminat& 1377 liradır ihalesi 31 7 936 cuma 
gücü saat dörtte D2°rı belediyesioae halkevi İcşut komisyonu 
tar fından yapılacaktır. · 8 - J 5 - 22 - 25 

ilaye are hey' tinden 
Kaunç ve,g·ainden 15 lira 4o ~u·uş borçiu ol· n Batpuarın· 

da Ç9hk oğlu Hüseyinin bo·cun n temim ist fası İçin kocaba 
köyünde ut suruf olduiu Tapunun teşrini evvel 314 tarih ve 
dıumi 43 sıra num usında kayıcllı .,ukan dere, g rben sıbibi 
s net fındıki ıı•. ştm l"'P Çu.Jık o ;Ju Osmen ve Mehmed ve Ah· 
mede fer-g olun1 fın h lak ceou ı n uz.un Ali oğlu yetim Muı· 
hfa fındık! 2'ı il m hdud bir k t'.a 4 dönüm fındıklık tabıili 
emval kanunu ua 13 ü cü madd ai mucıbince bırinci ilan t · 
rihinden itibaren 21 gü müddetle çık artırmaya çıkaralmış ol· 
duğndaa isteklilerıD Vılii d id re heyetine mur c at eylemeleri 
ilan o'u r. 2 - 4 

he ' Vrl .. • 
1 e n en 

Kilx nç ve•g's~nd n 56 lir 43 uruş ~o çlu olıın ıoğ-QD p • 
z rında S -.· l Al oılu Halıl u Koceu köyü. e ut ın ruf ol· 

u2u Tıapı nu'! ~26 t rıh v 108 •mi 1 u ı.ı r s od... nyıtlı 
ş rk n tar k a'". ş ı:n f'D S•vit ıi g u H san fan 1 lı~ı. g r· 

en Seyit Al oğ u mol H lıl fln • gı Ct!DU n uma A ı og· 
hı yefm Mu 4 f f 1k ğı ıle m b ut 3 dö üm bar kıt f nrhk 
t ki D ııf b OS0Sİ ıl V D ID %KUr l O b Ö ıu:ıde bpUDUll ŞU• 
bat 926 t rib ve l /o dniroi ır no r n k )lıtlı şıu k o ha• 
ci ve Hüsf'!yio, ş:m,,..len S yit Ah oıı'u b cı Osman tarlrsı g r 
ben tarılnam, CPrıub n S vıt Ali o,la H. ~ t rJ sile m?bdut 
diğer b:r k t' 12 öoü fındıklıkd ki nısıf b·s l ' tabsiH "mval 
kanununun ı 3 üncü m dde i mucı !,ince btri '"I ilan tarıhinden 
tibaren ~ 1 gün üddetle çık artırm y çrkerılmış olduğundan 
isteklilerin vilayet idcıre heyetine mur c t e. IC::neleri ilia olunur. 

2 - 4 

kapah z r la er n kliyat 
mün a ası 

Askeri satın aJnıa kom 'syonu riyac;:etinden 
E1zurum 936 mali ıenesi nih yetine kGd r kor eratından 

Erzurumdau muhtehf istik metlere ve Tr bzon Bayburt guni· 
zonlarıodan Erzuruma yapılac k per11kendc eratın nakliyat şart 
n mesi mucibince k p h z rf usuhle munal· s ya konmc~tur, 
ihıle i 12 8 936 ç rşanba günü a at /4 ded r Temioat ınuvak· 
kab s1 ( 1260 ) hradır. Tal·plerio rtoadies nı görmek üzre her 
g- n ve münakasaya i tirak ed c kl,,.rıa te •hf me tupl riie bir-
lik de o güo ve uta k d r ust hkem mev!i:ı bioasanda kor 
s ıtınalm.a ko isvoiluna mur caetları ilao ol nur, 1-4 

KASE 

ALMiNA 
LVİNATOR 
h v dol ... pi rının 

936 modellerı ge miştir 
Bu ıeneki modell~r rekabet kabul ıtmn surette 

bir fevk~'ndelıkle im l edilmi tir . Gösteriş itibarile 
E N A S R 1 ) t kılde ve ( G AY E T S A G L A M 

Olduğunu müşt rilerimiz ilk bakışta nnby .. caklardlf . 
Bu modeller cb t ititu~rile ço ku l nışla ve prnti1<için 

deki u.füa her turlü m ddenin uhafazut için düşünül .. 
müş , hcs p edilmış 

En mük(-'nın el 
için haşl ı m 
( 1 

k 

ve öyl }• p imıştır • ~ 

~oğul h ıva c•ol b• almak 
• . ak nmak 'e r ut laka 

) a1 ak k udi 
menfa~t .. :uız c , <lır • 

rabzon \ c doğu iHcri ac·ınt· ~ı . 

Pul t n 1 _, la . ' . 


