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ü~k~n<dl<errL!lnıı ©ıınrlt©ıky©ı <dlav©ımn~ 
Fransız hükümetinin daveti üzerine Parise giden murahhas 
heyetimizle ·F'ransız hükümeti arasında müzakereye başlandı .. 
Bir sağhk 
Meselesi ... 
Fındıkkabuğu şehrin 
Havasını bozan, halkın 
Sıhhatini gemiren zehirli 
Bir gaz neşretmektedir .. 

Zaman zaman /ındıkka
buğu dumanının şehrin ha
vasını bozduğunu, halkın 
sılılıatini gemiren zehirli bir 
gaz neşrettiğini yazar, hiç
olmazsa en çok dumc.n neş 
reden hamamlar ve fırınlar 
üzerinde gereken tedbirlerin 
alınmasını ileri süreriz. Ge
çen seneler yine bu mevzu 
üzerinde uzun yazılar gaz 
mış. kıymetli bir doktoru
muzun fındık kabuğu üzarinde 
yaptığı ilmi ve fenni tetkik
leri de neşretmiştik. Bizim 
ve bu doktorumuzun yazıla 
rı, ilgililerce dikkat ve has
sasiyetle takip edilmek la 
zımgelirken bermutat örtbas 
yolu thtiyar edilmiş, güya 
fındık kabuğtınun ~rarlı 
bir madde olmadığı şeklinde 
hakikatleri dahi tahrif et
meğe kadar varılarak bize 
bir gözdağı verilmek isten
miş ve bu suretle bizim 
ve o kıymetli doktorumuzun 
yazılarımıza lüzumsuz set
ler çektirilmeğe yetenilmiş 
ve savaşılmıştı I 

Halkın sıhhati mevzuu
bahs olurken, neden mevzuu 
bahsedilmiş, niçin gazete 
sütularında yazılar neşredil 
meğe başlamış diye asabi
yet duymaktansa, yapılan 
neşriyatın kıymeti ve istih· 
ta/ eylediği gayenin ehem 
miyeti ölçülup biçilmek ve 
mecut imkanlar dahilinde 
tetkikler yaptırılarak elde 
edilecek müsbet neticelere 
göre hareket edilse ve ted
birler alınmış olsaydı elbet
te ki daha doğru bir iş gö 
rülmüş olacak ve hu suretle 
halk ta sıhhatini kazanmış 
bulunacaktı. 

işin bu mıisbet yolları 
varken üzerinde yürümek 
istenmemiş, bilakis bizi brı ö 
nemli sıhhat meselesi kar· 
şısında dahi susturmak için 
beklenilmeyen yollardan gü 
rünmüştü. işte bir müddet 
için sustuk. Fakat gine söy
lüyoruz, artık israrla şÖy

lü9oruz ve daima da söyli
geceğiz ki. Fındık kabuğu şeh· 
rin havasını bozan, halkın 
sıhhatini gemiren zehirli 
gazlar neşretmektedir. 

Yıllardır iddia ettiğimiz 
bu davayı biz her zaman 
her yerde isbata muktediriz. 
Fındıkkabuğunun umumi 
ııhhat üzerinde zararı olma· 

I skenderun -Antakya 
Müzakerelere Pariste başlandı .. 

Ankaca 22 - Milletler Cemi_geti Konseyinin son müzakerelerine esas olan lskemle
run hakkındaki Türk Frans1z müzakerelerine dün Pariste tekrar başlanmıştır. Milletler 
Cemiyeti sekreteri Sar c ığa gidecek iiç bitaraf müşahidin adlarını neşetmiştir. Norveçli, 
Hollandalı. lsviçre/.: olan bu müşahidler ikinci Kanunun birinden önce lskenderunda 
bulunacaklerdı r. 
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an un ar Erzurumda iplik fabrikası kurulacak 
Ankara 22 - Posta, tel· Erzurunıdan gazetemize yazılıyor: Ankarada bulunan sayın 

gra/ ve telefon idaresi Oı;uııcü Urnuınl Müfettiş Tahsin Uzerin llbaylığımıza çektikleri 
teşkilat ve vazifelerini gös hir tclgrnfta: Iğclll' pamuklal'ınırı iplik haline ifrağı için sUmer
teren subay ve askeri me b ınkca şarkta lıir iplik fabrikası kurulacağı; ve bu fabrikanın 
murların tekaud için rutbe r~rzurumda kurulma~• i~·in bankaca bazı etUtler yapıldığı; ve İl-

/ 
.. . baylı~ımızdun dıı hu etütlere esas olacak bazı sualler sorulaca-

ve sınıf arına gore tayın . . . ğındın bankanın bu suallerınde ~·ok esaslı ve mUmknn olan sUr'· 
olan yaşları bıldıren Sumer atle cevap ve rilmesi bildirilmektedir. Memleketi her sahada ol. 
bank sermayesine 3.500,000 duğu gihi fabrika hususunda da zenginleştiren Cumhuriyet id11-
lira daha ilave eden kanun resinin, ve onun kıymetli bllyOl 1 ~rinin başımızdan noksan olma
layihalarını kabul etmiştir. mu ını dileriz. Ve bu fabrika işinde candan alılka gösteren 3 nen 
Maliye vekili istihlak . ver- Umumi Müfettiş değerli Tahsin Ui;ere sonsuz teşekkUrlerimizi 

ıileri kanununda esaslı de- -=s=u'-ıııı_r~ıı~·==-=~=~-.;.;:.....=======-~~.::=-"'======== 
gişiklikleri ve bu arada sa
nayi mü~sneleriltİn elektrik 
istihlak ve petrol istihlak 
resimlerind~ de esasli indir
meler yapılacağını söyk
miştir. 

Fransa 
lngiltere 
Amerika 
Adisababadaki 
Sefirliklerini 
Konsolosluğa 
Tahvil ediyorlar ! 

Ankara 22 - lngiltere 
Fransa hükurnetleri adi saba 
badaki sefirlik/erini gene
ral konsolosluğa tahvile ka
rar verdiklerini ita/gaga 
bildirmişlerdir. Bu kararın 
ltalynın Habeşiştan üzerin 
deki hakimiyetinin tanınma
sını tazammun ettiği londra 
ve Paristen bildiriliyor A 
merika da yakında Adisoba
baya konsolos gönderecek ve 
/akat bu karar da ita/yan 
f utuhatını tanımak demek 
olmayacaktır. 

Mısır İngiltere 
anlaşması 

Ankara 22 - Mısır dış 
balcanile lngiliz komiseri 
bu gün Kahirede Mısır in 
giliz anlaşmasına aid vesi 
lcaları taati etmişlerdir. Bu 
anlaşma böylelikle merigete 
girmiş bulunmaktadır. 

dığı şeklinde hakikatleri 
i;Jak etmek isteyenleri de 
davanın isbatına davet edi 
goruz . . 

Susmamalı, dava büyük
tür, lıallcın sıhlıatı davası
dır I 

Bekir Sükuti Kuloksızoğlu 

Yeni vali 
vekilimiz 

Dün sabah vilayet maka

mında vazifeye başladığını 

yazdığımız yeni vali vekili 
miz bay Yahya Sezai Uzer 

bir taraf tan ziyaretleri ka 

bul ederken bir taraftan da 

vilayet iş 'l. e ihtiyaçlarını 

esaslı bir surette tetkike ve 

gereken tedbirleri almak için 
alakadarının mutalaaları 

nı din/emeğe başlamışlardır. 

Muhterem vali vekilimiz 

dün öğleden sonra müf et

tişlik dairesinde meşgul ol

muşlardır. 

Hamsı 
Bir kaç yıldan beri çok 

ince ve çok az 

çıkmakta olan 

miktarda 

Hamsı bu 

kış oldukça yenecek bir iri

likte çıkmağa başlamıştır. 

Her gün Moloza Hamsı 

yüklü kayıklar gelmekte, 

kilosu 5 kuruşa satılmak

tadır. 

ince gübrelik Hamsı/ar 
15 · 20 paraya satılmakta, 

rençberler, zürra tarafından 

tarlalar ve yeni fındık o· 

cakları için yakın köylere 

taşınmaktadır. l-1 a m s ı n ın 

tarlalar ve fındıklar ıçın 

çok /aydalı bir gübre oldu· 
ğu malumdur. Bunun için 

dir ki, rençber ve zürra hiç 

durmadan Hamsı taıımak
tadır. 

Avukatlarla 
evle4 .en hakimler 

Adliye vekaletince 
başka yere tayin 

edilecekler 
Aı•ukatlarla evlenen ha

kimlere, avukatların çalış-
tığı yerlerde vazi/e veril
miyeceği yazılmıştı. 

Bu hususta Adliye veka
leti tarafından müddei u 
mumiliklere yazılan tami
min sureti şudur : 

• Adalet cihazında ayrı 

ayrı vazi/eler alan hakim 
ve müddeiumumi/erle avu · 
katların filcir ve rey/erinde 
tamamile bitaraf ve müsta
kil olmaları adalet icapları 
iktizasındandır. Ayni kaza 
dairesinde çalışan bir avu
kat veya dava vekilinin, 
hakim ve müddeiumumiler· 
den birisile evlenerek ara
larında sıhı i hısımlık tees 
süs etmesi,· muhitte adliyeye 
karşı itimadı sarsabilecek 
bir vaziyet ihdas edeceğin 

den avukat ve dava velc{l
leri ile aralarında evli/ile 
rabıtası bulunan lıakim, 
müddeiumumi muavini 'Oe 
hakim sınıfından olan icra 
memurlarına, eşlerinin avu 
kat olarak çalıştıkları kaza 
dairelerinde vazi/e verilme· 
mesi, ve bu kararın 1 Nisan 
937 tarihinden itbaren tat
bikine geçilmesi, ahiren ve
killikçe karar altına alın
mıştır. Binaenaleyh afJulcat 
ve dava vekileri ile evlilik 
rabıtası tesis etmiş edeck 
olan kadın hakim ve müd 
deiumumi vt hakim sınıfın .. 
da olan icra memurlarının 
bu vaziyetlerinden, başka 
yerlere nakledilmeleri için. 
veülete maluma verilmesi. 

Ağaç muhabbeti Spor 

Spor teşkilatı 
hakkında 

Uzaktan uzağ'a tak'p eyledi
ğim lcıymetli Yeniyol'n:nu:ı.un 

dezerli sütunla •ı araı::ında sık sıl; 

ağaç hak.kında da yazılar g.lrü· 
yorum. Bilhassa 24 son teşrin ve 
2'248 numaralı nu'lha!lndaki ynzı. 

sını dikkati~ okudum ve anladım 

ki artık bu hizmeti belediyeden 

beklemelc, hf.lediyeye zo• la ağ"tcı 

kıymet beaJetmek demektir. Ko:>· 
kcc ı Boztepe k~yalıklaı ı, bu tün 
çıplaldızile belediyenin üstünden 
aşa~ı yıkıhr vaziyette du ·du_;u 
hıılde muhterem belediye ve aza· 
hrının naz:ırı dikkatini c l'Jetme 
diğine nazaran birkaç satırlık ya· 
zı ne tesir yapar ki ... işin gat ibi 
halkın ağaca gösterdi2i çok bü 
yük bir alakaya karşı belediyenin 
sanki bu halk arasından seçilme· 
miş adamlar gibi gö•ünmesidir. 

Bu sihirli mevzu ttrafın· 
da yazılacak her yazının 
daima tenkic ve münaka)tı· 
ya gol açacağını bilirim. 
Kanaat ve düşüncelerimi 
tam bir amalör açık kalpli
liğile ortaya dökerken, der
meyan edilecek mutalaaların 
şahsi iddia ve hükümlerden 
uzak kalmasını t em en n i 
ederim. 

Bundan ev"·el biraz t11fsil· ta .. 

Tt.irk sporunageni bir is
tikomFt verilmesi lüzumunu 
hiss<'den h:ikünıet. bu mev 
zuun da milli bir dar1a ola
rak ele almmasma re ba 
şarrlmasma karar vermiş 

bulunuqor. 

Ankara 'mn bu parolası 
kot 'i ve ciddidir. Her dev
rim satJaşında olduğu gibi. 
artık Türk sporu da ölçülri 
ve planlı bir proğram da · 
lıilinde hedefine doğru mu
va//akiyetle yürüyecek ve 
kendisinden beklenilen müs-

Trabzon ve c·vuının teşçiri i.,:in 
yapılması lazımgelen ilk işleri 

yazmıştım Bu lıu ·msta yazı y:ız

m ayı esi .. gemiyorum, y:ılnız bC'Ş 

görüyorum. Hen muhterem Ytni· 
yol'umuzun yazıcıhrı arasında 

olsam belediyeden daima lbir şey 
istemeği ve herhangi bir şey için 
yazı yazmayı değil de belediye 
ve asManna memle#tet dahil nde 
seyahat etmeği tavsiye eylerim. 
Belki bu seyahatlerinde tesadüf 
edecekleri küçük büyük memle-

bet neticeleri vermekte ge
ketlerin belediyelerinin gösterdiği 

cikmiyecelctir. 
varlıldan, görür ve bu meyan-
da 11ğecın da nekadar muhabbet Memleket gençliğinin ge-
beslenmesi iclbeden bir şey ol· rek bedenen, fi/eren muag· 
duğunu anlarlar. Bartın ki dahilde yen bir metod, muayyen bir 
bir kazadır. Ve her tarafı da h~ 
men hemen ormanlıkbr. Böyle ol- program çerçevesi içinde ye 
dutu ha'de yine ağaç için her sen, tiştirilmesi yolunda bu işa· 
dört, beş yüz lira sarfederler. retin ilk müjdesi/e sevinir/un 
Fakat gazete okumak adeti olma- spor idare teşkilatımızın da 
dıfı anlaşılan muhterem belediye. vasi mikyasla ıslah ve tti
mize haric:n bu ve buna benzer dile muhtaç bulunduğunu 
sair faaliyetlerini yazı ila anlat- • 'b / · 

le 1 - k.. 1 b.1. b . . nazarı ıtı are a mamız ıcap 

barla mulıtert!m Yeniyol'umuz eder. 
ma nası mum un o a ı ır. u ılı· ı 

~ulünü. değiştirmeli ve .belediye· Memlekette spor lıarelcet
mıze daıına seyahat tavaıye etme- l lerini idareye memur edilen 
lid r. B ··1 h ti · le ·1c o ge eye erı ve te nı 

Evvelki yazımda bir fidanlılc · l J ht • l 
• · · k 1 1 01an arın aeru e etmış o • 
ışını uza tan uzata yazı arım a 
daima takibedeceg-imi ve her mev. duk/arı vazifeyi i/ada çok 

sime röre yapılması icabeden iş· 
le•i Yeniyol'umuzun sütunla: ından 

eksik etmiyec!ğimi hemşerilerime 
vadetmiştim • Yine vadımdayım. 
Elverir ki belediye bize ( işte şu 

yeri fidanlık yapacığız. Ve işte 

ataç bayramını kabul ediyoruz ) 

desek kafidir. Biz gerisini bütün 
inc~liklerile takibederiz. 

Esasen, belediyeden isten'len 
şey, masraftan daha ziyade bir 

teşebbüş işidir. Halkta ağaca kar
şı bu kadar yüksek sevgi olduk
tan sonra her vilayetten daha zi

hassas fJe ciddi olmalarına 
kat'i lüzum vardır. Büyüle 
gençlik topluluğunun istika 

metini muayyen bir hede/e 
bağlıyabilmelc ve dolayısile 

milli spor davamızın müs
bet bir şekilde inkişaf v~ 
tahaklculcunu temin edebil
mek için, evvela selcihiyetli 

ve kudretli bir idare siste
mının kurulmasına şiddetle 

- Arkası 2 de • 

yade Trabzonumuz bu işlerde•------------
muvaffak olur. Belediyemiz bu 
kararı verdikten sonra ikinc· ya· 
zımla bu sene için yapıl·c3k fj. 
danlıktan a •aç bayramında istifa. 
de edilem::•cc • J-ine go e a~aç 
bayramı iç'n l:izınıg-elen fidanların 

hangi fidanlar ol.c ı; ını ve nere- J 
lerden temin edilerek il!cör c ne · 
reden işe başlamanın daha fayua· 
lı bulunacagını yazrclğım. El ·ıerir 

ki belediyemiz kararını vera:iı 

bulunsun. 
Etım Bilen 

Yannın harbı inanınız, ey 
k rah ferah uy~sunda uyuyan, 
ferah ferah yiyip içip , yatıp 
k l'<an Trabzonlu 1 İnanınız ki 

ydrının harbi ne yerde, ne de 
nizde, anc.ık ve anca1t havac'a 
o!, csktır. Tayyareye veriniz 
ve verirken emin olunuz ki 
\'erilen paralar hayııtınm ve 
vatanınızı kurtaracaktır. 
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Fındığa istediği emeği vermek 

borcumuzdur. 
Fındığımızı satmasını bilelim. 

Biz Trabzon kOylQlerl yaşa. verilmezse o ziraat ta sahihini 
~ ııımızı fındığımıza borçluyuz. memnun etmez. Arhl{ bu haki
Arazlce en fakirimizin bile mut- kati bilmek ve ona iman etmek 
laka bir kaç dönüm fındıklığı icap e1er. 

vardır.' Fındık ta nihayet bir ziraattir. 
Fındık olmadığı sene sanki 

elimiz kolumuz bağlıdır, fakat Onun da tıpkı bir lazut fidanı 
mahsul olduğu sene keyfimize glbi toprağının işlenmesi kazın· 
hudut yoktur. çnnkn fındık bi- ması bellenmesi, gllbrelenmesi 
zi ayakta tutan biricik, en kuv· ayıtlanmaaıı, terbiyesi, tımarı hl
vetll ve herkesln en bağladığı zımgelir ve bu işler 20 senede 
bir mabıulttUr. bir deatl. belki her sane yapıl· • 

Bu bir hakikattır ve kime ması farz olan işlerdir. 1 
sorarsanız alacağınız cevap ay- işte köylQ kardeşim! Senin 
nıdır. Ji'ındık biz Trabzonlulara dllşllneceğin ve aklını kullana
tunrının buyuk bir llltfudur. ih- cağın nokta burasıdır. Fındığın 
sanıdır. Fakat ne yazık ki biz da nihayet, diğer mahsullerimiz 
ona karşı şUkrümnzn borcumu- gibi, bir ziraat olduğu mesele- 1 
zu Iayıkile eda etmiş değillz, sidir. Sana bunu kabul etmek 
etmiyoruz, edemiyoruz, fındığa dUşer. Kabul edince de onu her 
iyi bakmıyoruz, başka ziraatlere hangi bir çitçi gfüi, benimse-
\ erdiğimiz emeti ondao sanki men Ik.Uza eder. ÇnnkO o, se· 
de esirgeyoruz. nin ve hatta hepimizin velini-

SözUo gelişi her hangi blr metimizdir, ekmek kapımızdır. 
tarlaya lazut ekmek için orayı Bilmem, sözllmüzün en ince 
güzelce kaıır derinleştirir, hatta yeri burasıydı, onu anlata bil· 
gUbreleriz, tohumu ekeriz, son- dim mi? 
ra yetişen lazutları ayıklarıı, 
seyrekletirlz, kalanların dipleri· Fındık devşirilir devşirilmez 
ni doldurur besleriz. Bunları çok köylnlerimizin emeli lıa
yapamazsak 0 tarladan bol mab men onu çarşıya getirip sat
sul alamayız. maktır. ilk ağızda fındık biraz 

Lazut için böyle olduğu gibi para edince artık yarının ne 
totnn, patetee ve her nevi seb· olacağını pek ince dU~Unemeyiz. 
ze ve diğer her hangi ziraatler Hepimiz birden pıyasnya hUcum 
için daha ayni bQyUklUkte e- ederiz. Böyle olunctt bu serer 
mekler sarf ederiz. Ederiz de alıcılar nazlanmaya başlar, der
ne yazıkki ufak bir emeQ'i bile keo piyasa da yavıı5 yava5 
fındıktan çoğumuz esirgeriz. dUşmeğe koyulur. 

Fakat niçin? Yoksa fındık Temelli bir kaide vardır: 
ziraat değil midir o, havadan mı Her mal mnşterisioe göre de
geçeriz? Bir lazutun ve bir tn- ğerl olur. Bunun daha başkası 
tonun dibine senede kaç defa şudur: piyasaya çok ıaul birden 
gider, çalı~ır, çapalanz. Kabak, gellrse malın değeri azalır, uz 
ı ırasa ve lahanaya az mı emek gelirse çoğalır. Bu alıjveriş de
veririz? nllen ticaretin hiç yılmaz, şaş. 

Pek Alı\, lıunlar için bu ka- maz bir kanundur. Gerektir ki 
<hr kuvvet sarf ederiz de onu köylülerimiz, fındık sabibleri 
fındıktan niı,:ln esirgeriz, neden bu kanun bu kaideyi dııima göz 
esirgeyoruz. önllnde buluadursuul:ır. • 

Ben söyleyeyim mi neden ilk ağızda fındığın bir az pa-
eslrgeyoruz; ÇUnkll fındık hiç ra etmesi manalıdır. Fakat bıı
b,ıkılmadığı halde bile bize az nun çokluk devam edememP. i 
çok mahsul veriyorda onun manasızdır. Bunun SPbelılerini 
için .. Ya hiç mahsul vermesin ararken en kuvvetli olarak şu
bııkalım o zaman bir tarlaya nu buluyoruz: Herkes f ıodığını 
\ e rilen emeğin o kat fazlası devşirmiş, harman etmiş, i~ini 
Ontı sarf edilmez mi·? bitirmiştir, piyasayn lıllcunı 

Bu sözlerden de pek kolay başlamıştır. 
anlıyoruz ki biz, Ulu Tanrının işte bu sebeplen ct ılayıdırki 
lürfuna iyi bir karşılık göster- fiatlar dUşıueğe yllz çevirir, 
lliğimiz yoktur. O, bu memle- öyle ki, bir daha ylikselıncsi 
kete fındık ihsan etmiş, fakat de çetin olur. 
biz bilip te hakkın o ihsanından Ne olursa olsun son sözlimn 
lılyikilc istırade edemiyoruz. t~- söyleyeyim: Fındığın tiatlarııı
te meselenin ve bukadar sözllo da görülen bu aksaklqa sebep 
özo buradadır. Üzeri'Jlize borç olan yine bizleriz, bunu kin s e 
olan şeyi yapmıyoruz. inkar etmemelidir. 

Kötü mu olurdu blr dip la- 0 halde ne yapmı:ıhyız? se-
zula sarf ettiğimiz emeği fındı- bep ortada, wainm lken yopı
ğa da y~psak ta Ondan her se- lacak iş kendiliğinden meydana 
ne bir aUzllye ve fazla mahsul 
alsak .. Ve sonra, acaba mahsul çıkar : Piyasaya heı> birden 
var mı yok mu diye her sene hllcum etmemeliyiz. Fakat l>ıı 
kötU kötll, pis pis dUşllnmeye mı demek kolaydır, yııpmak 
kendimizi bırakmasak.. çetindir diyeceksiniz değil mi·? 

/YEN/YOL} 

D iiny ada 

Neler oluyor 

Düğmeli 
Dünyanın en d ü ğ m e l i 

adamı İngilizdir. Döğmeli 
ne demektir. biliyorsunuz 
değıl mi? Hani vücutlarına 
kurşun tozu ile resimler 
yaptınrlar. 

Bu lngiliz evlenmek üze
re idi, karısının da vücu 
duna dtiğme yaptırmasını 

istedi. Kadın razi oldu am
ma, on seferden sonra 7.IOZ· 
geçti. 

İn giliz de evlenmekten 
7.ıazgeçli ve gazetelere ilan 
7.ıerdi, 7.JÜcudunu tekmil döğ
dürecek başka bir kadın 
arz yor. 

Bulacaktır, çünkü bu adam 
çok zengindir I . 

Silindir şapka 
Bugün resmi törenlerde 

giyilen Houte forme denen 
şapka 140 sene evvel icad 
olunmuş. Bunu 7797 tarihli 
TimPs gazetesinden öğreni· 
yoruz, Bu gazete o zaman 
şu havadisi yazmış: 

" Strandda oturan }olın 
Heblıungton adında biri, dün 
sokağa, başında parlak si
yah ipekten yapılmış upu· 
zun bir şapka ile çıkmıştır. 
Kral zabıtasının resmi ra
poruna göre, halk fena lıal
de korkmuş. kadınlar bayıl. 
mış, çocuklar avaz a7.ıaz 
bağırıp ağlamışlar, herkes 
kaçışmağa başlamıştır.. Bu 
panık sırasında yaralanan
lar da olmuştur. ,, 
işte bir zaman herkesi kor

kutan silindir şabkanın 
meğer ne yüksek bir istak
bali varmış I .. 

Spor 

Spor teşkilôtı 
hakkında 
- Baştarafı l de -

ihtiyaç 'Vardır. idare maki 

nesi başına geçecek eleman
ların da her şeyden evvel, 

kabullendikleri büyük ve 
mukaddes vazifenin ehem
miyet derecesini takdir et 
meleri, mukadderatı ellerine 
tevdi edilen gençlerin, spor 

teşekkullerinin vaziyet ve 

Yeni köy 
öğretmenlerimiz 

2 

Mesud teşebbüsünden do 
layı Kültür bakanımızı teb
rik etmek borcumuzdur. Ba
kınız : Türkiye 'de nü/ usu 
150 den tışağı binlerce, 400 
den az onbinlerce köy var 
dır. Muallim mektepleri me
runlan ile köyleri nasıl ter
biye edeceginizi lütfen dü
şzin ·inüz, sonra, muallim 
mekiPbi mezununun kög çq-

faaliyetlerile yakından ala cuklarına okuma yazma 
kadar olmaları lazımdır. dersi vermesinden ne çıkar ? 

Biz, bugiinkii şek/ile. Yalnız okuma .l/.ızma. hatta 
mıntaka teşkilatlarının vega .l/alnız köy çocrığu davası 

teşkilatta vazife alanların,ken' üstünde olsaydık, bir çok 
dilerinden beklenilen 7.ıe is- ı köyler için merkezi ~ir .. nok
tenilen alaka ve hassasiyeti tada yatı mekleplerı vucuda 
göstermedikleri, ihmal ettik - gelir'!"ek de. ço~. b~~alı .ol. 
feri kanaatındayız. sa hıle, gene mıım~un ıdı. 

Garblı Türk köylüsü, kö
_qiinde, köyünün içinde, fe -
biIJecileri tarafındarı ı e iş 
tirilecaktir. Cumhuriyetin hu 
rehberi eski köy imamının 
yerini tutacak. köyde par
tinin ve hükumetin halkası 
olacak, her şe_q onlar vası 
tası ile kolaylıkla Türkiye 
ô"lçüsünde tatbik olunabUe-

memleketin spor ha.ı;atın
da ileri bir mevkii bulunan 
Trabzonda da spor idare 
amirlerinin, teşkilat esasat 
ve nizamatını sür'at ve lô.-

zımgelen ehemmiyetle tat
bikte müsamahakar ve ih 
malkar davrandıklarını gör· 
mekle müteessirim ' Tetkik 
ve müşahedemi tevsik eden ı.ı · ce .. ır. 
şu hadiseyi de bir misal o Köyde tarlası ve işi olan 
!arak zikrediyorum : terbiyeci için, bugün vere-

Bir buçuk ay evvel iki ceğimiz 10 liranın lcıgmeti 
Trabzon kulübiı arasında büyüktür. 40 bin köyü hög
( Cumhuriyet kupası ) adile le donattığımızı farzetseniz, 
bir fut bol müsabakası ga- masrafımız senede beş mil
pılmış ve fakat vaktın mü- yondan aşağı olacaktır. Se
saadesizliği dolay ile bu mii- nede• beş milyonla köy ço
sabaka muayyen bir saatın- cuklarını okutmak, köye onu 
dan 15 dakika evvel hakem igilendiren her hususta reh 
tarafından tatil edilmişti. berlik im'kô.nını elde etmek, 
Bu suretle yarıda kalmış Türkiye için icabı lcizımge 
olan müsabakanın netice len bir tedbir idi. Cumhu-
veya tekrarı hakkkında mes riyet hükumetinin seçim u

Cennet de mezadda ul makam tarafından kulup sulzi, So·vyet Rusya 'da tatbi 
Romanya zabıtası Basa- fere hiç bir ihbar yapılma. olunan delegeler sistemi ile 

rabyada bir papazı terıkif dığı gibi gazete ile de bir köyden gelişi güzel seçile
efti. Sebebi parlak: Ba pa tebliğ neşredilmemiştir. Bun- cekler ara4iında aldanmak 
paz ecnnetin haritasını çiz- dan maada, mıisabik krılüp· ihtimali şüphesiz çoktur. 
miş. bu haritayı ufak par- ferden birinin, maç neticesi Ordunun verdikleri ise, as 
Çalara bo··ımu~ş. satlıgwa çı- kerlik hizmeti müddetince 

hakkındaki kararın bildiri/-
karmış, istiyenlere cennet tecrübe edilmiş. kabiligetle-

mesirıe dair bölge başkan-
te yer satıyormuş. Müşteri - ri ve ahıah kıymetleri öl. 

lığına vaki olan iki tahriri 
ferinin çogwu da kadınmış.. çülmüş namzet/erdir. 

muracaatı da cevapsız bırrı-
Fiatler de maktu: Orta Yarın her köyün bir ka-

kılmıştır. 
katı çok bahalı, üst katı biraz. dınını da doğumlara ve o 
daha ucuz, altta 1200 ley.. Bu anormal va z i Yetin nun kafasının alabileceği 

Tevfik edildiği zaman pa · gençler 'l.•e teşekküller üze en basit ijigen mselelerine 
pazen cennette iki yüz yer rinde uyandırdığı menfi in- yardım etmek üzere getişti-
sattığı anlaşılmış.. tiba ve tesir, bizi uzun uzun receğiz. Davalarımızın hepsi-

ı;;u muhakkak ki her hangi Dünyada her şeyin kolayı var. 
ziraat olursa olsun, yapanları dır. 
ı;evindirmek için mutlaka onlar Onu daha uzun, gelecek defıt 

Dikkat ederseniz ger .. ııi· düşündürügor .. Bu işin. artık nin temeli köydedir : onu 
zünde budala açık gözden ihmal ve lô.kaydige taham- ne kadar s a ğ la m a ğ a 
fazla dır. Bir açık giize iki mülü kalmamıştır. ve s a i l a m l a m a ğ a 
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Sağhk 

Yüksek Tansiyon 
Ve buna karşı çareler 

4 
Senede bir veya iki defa 

hekim tavsiyesi ve nezareti 
11/tında, damarlardan veya 
hacamat suret ile, her defa
sında 399-500 santimetre 
mikabı kan aldırm!lk muva
fiktır. Ayakların sıcak su 
banyosuna konması tavsiye 
edilebilir. Hastanın sinirle
rinin sükünlu olması. ıyı 
u g u m ası, damarlarındaki 
büzülme istidadının mümkün 
mertebe önüne geçilmesi ve 
damarlara genişletici ilaçlar 
verilmesi zaruridir. Tansi
yonu daimi düşürücü ilaç 
yoktur. Fakat yardımcı ve 
dolagrı;ile tansiyon üzerine 
müessir o 'an Uf/ğun ve gü
zel tedavi tarzlarımız var· 
dır. 

Pek mühim bir mesele, 
har sak / aaliyetinin tanzimi 
dir. Bilhassa kabızla "Ve bar
sak gaz/arife uğraşmak lci· 
zımdır. Birçok vak 'alarda 
rulai tedavi muvaf faki9et 
werir. Ay halinin kesilmesi· 
le zuhür eden yüksek tansi
yon vak 'alarmda fazla mik
tarda yumurtalık hulasaları 
çok igi tesir etmektedir. 

Yüksek tansiyonlu hasta, 
asabi bir le.im sedir. Her 
şeyden evvel sükunlu lir ha
yat gaşamağa ve sinirlerini 
yoracak ve heyecana geti · 
recek hallerden sakınmağa 
mecburdur. Yüksek irtifali 
mahaller sıhhatleri üzerine 
fena tesir eder. 

Son 

şamızın kudretine ve deva
mına o kadar bel bağlaya

biliriz. 

Yeni bir öğretmenin de· 
dikleri geni öğretmenlerimiz
den biriyle, Zir nahiyesinin 
Osmaniye kögü muallimi 
Bay Süleyman O z k a n ' [ a 
konuştuk. Orduda 9 sene 
bulunmuş olan yeni öğret· 
men; köyündeki ç a l ı ş m a 
programı bize şö'glece anlat
tı: Yeni ö'ğretmenin hüviyeti: 

" - Köyüme yepyeni bir 
insan olarak gidiyarum: 
Doğduğum ve büyüyeceği 
hu topraklarda geni ve mes
ud bir hayatın doğuşuna 
kendimi vereceğim. 

• Arkası var -dan bir emek bekler. Bu emek konuşuruz. 

"Yeniyol. un Tefrikası: 10 

yüz budala düşüyor. SPORCU muvaffak olursak, milli in· 
-----=~--~~------------~--_.;.--~~~~~~~--~~~~ ..................... --

KÜÇÜK SiLAHŞOR 
lngilizceden çeviren : Hayrettin Ziya 
Çocuklar, sefil oldukJarıns i- - Peki anne. 

ll!ınmıştılar. Her nekadar kriket 
oyunu düşüncesile Ertekinin yüzü 
biraz güldüyse de yabancıların 

arasında tek başına kalacağını 

hatırlayarak bedbaht göründü. 
Anneleri odaya ririnceyc ka

dar vakıt, yııvaşça ve gamlı ola
rak geçti. Anneleri seyahat uru
balarını giymişti. Sararmış ve yo
rulmuş görünüyordu. 

Yanlarına oturarak ; 

- Yavrularım, dedi, sizinle 
konuşabilecek anc!lk birkaç daki
kam var. Söyliyeceklcrimin can 
k u 1 a t i 1 e dinlenmesini isterim. 
Aygün ağ'lama öyle, cesur ol da 
anneni dinle. Ertekin,tenin, iltedi
~:rtı s'ibi olaoatım biliyorum. 

- Halan yarım, yahut bir sa
ata kadar gelecek. Beni istasyona 
götürecek araba onu da buraya 
retirecek. lıtediğimi yapacağını 
nazikane bir surette telgrafla bil
dirdi. Burada bir gece kalacak. 
Yarın sizi alacak; Ertekin okula, 
Aygün de onunla birlikte evine 
gidecek.. 

Aygün yalvararak aordu : 

- Dadı da bebeti kendi evi
ne götürecetini ıöylilyor. Ben de 
onunla birlikte ridemez miyim 
anne? 

-Olmaz yavrucuıum. Biz dö· 
nilnceye kadar; evet, biz eve gc
linoeye kadar balanda kalmalısın. 

AyfialiA döktıııu ıöıylfları 

annesini sarsıyor, Ertckinin ken
disini tutması zihnini altüst edi
yortlu. 

Ertekin, gözyaşlorını boğmak 

içio gözlerini kapayarak yürek 
paralar bir surette sordu : 

- Anne, gittiğim okul iyi 
midir? 

- Evet, öyle zannediyorum. 
Böyle olmıısaydı gönderir miydim 
seni ? Doktor Soyer babanızın 
da Öğretmeni idi. On kilometre 
kadar uzaktaki bir kasabada ya· 
şar. Küçük çocukları okula gide
bilmeleri için hazırlar. 

Ertekin, gözlerini yine sıkı sı
kı kapayarak sordu: 

- Çok çocuk var mı ? 
- Oniki kadar tahmin ediyo-

nım. Dokto;un Bayanı iyi bir an
ve yapılışlı kadındır. Eminim ki 
&ana karşı müşfik davranacak. 

- Sizin gibi olamaz ki anne. 
iki kolunu anneııinin boynuna 

doladı, onu salmamak ister· gibi 
sarıldı. 

Kucaklamak isterken Aygü
ne de : 

- Aygün, dedi, çok iyi hare
ket edeceğine söz vermeyi isti
yorum. Halanın istediği gibi ol. 
Vadedersen beni sevindirirsin. 

- Evet, söz veriyorum. 
Gülrenk kapıyı açarak : 
- Araba bekliyor bayancı

ğım, dedi. 

Bayan Ay;;an kalktı. 
- Ertekin, dedi, doğru, ıyı 

ve itaatli küçük bir silahşor ol
manı istediğimi daima hatırlaya

caksın. 
- Peki, peki ; yalnız ça· 

bucak dön anneciğim. 
Bayan Aycan iki çocutu tek

rar tekrar öptü, gülümseyen göz
lerle bakan ve olup bitenden ha
beri olmayan bebeğe veda etti. 

Merdivenlerden çabuk çabuk 
indi. Çocuklar onu arabaya kadar 
takibettiler. Yaşlı iÖzlerle araba
nın, annelerini alıp götürmeaini 
beklediler. 

Aygün: 
- Annemiz, gidiyor, dedi. 
Şaşkına dönen Ertekin cevap 

verdi: 
- Gidiyor Aygün. 
- Bir daha ağlayamıyacak 

kadar ağlayacağım. 
- Ne yapacağız şimdi ? 
Aygün cevap vermedi. Seuiz 

sessiz eve döndüler. Boı salona 
reçtiler. ikindi güneşi annelerinin 
s e v g i li sandaliyesi il z e r i n e 
olanca k u v v e t i l e vuruyordu. 
Bunu görme A" e dayanamadılar. 
O, okadar boş görünüyordu ki... 
Döndüler ; yemek odasına gittiler. 
Burada da ayni hal vardı, Anne
lerinin her zaman oturdutu an
daJiye boynu bilkük, bomboı diı
ruyordu. 

Ertekin sarsılmış bir sesle : 
- Bu, uçurtmayı kaybetmekten 

de fena, dedi, 
Başka birfey aöyliyemedi. 
Aygün: 
- Dadıyı Jidelim. dlyo batır• 

lattı, biliyoraun ki Ertekin uzun 
zaman onu da, \bebeği de ğÖremi· 
ytceğiz. 

Çocukluk perişanlığı içinde ke

derli bir çift, tekrar merdivenler
den yukarı çıktı. 

6 

Ertekin Okulda 
.. 

Kuvvetin kanunu öldü; 
sevginin kanunu üstün 
geliyor. 

Longfello\ v 

- Söyle bakalım küçük ( te· 
reyat parmak ) neden yakalama• 
dın? 

Ertekin, başının üzerinden ge· 
çen ve sahanın çok uzak bir köşe· 

ıinde yere inen kriket topuna 
baktı. 

• ırkuı vır .. 
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ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanın Ankara 
E.lçilıği sabık musteşar 

Tıirkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 96 ] 

ÇlinkU g p kUlllirU, ~ i miu
ci a"ırda, nrıı < rı> k ıltnrn ol
maktan ~·ıkı.ıı., ıı tıh. d lnyu klil 
tUrli kısaca 'e hiç bir <•eogra
fik hudud tanııııak .. ızın, s11dece 
"kUltUr,, olmu.,tur. 

Millet ile le uik'i kabul de
mek bu kUltlir"U k lbul etn~ k 
denıektır. Türk nıılleti, lıu iki 
sini almak islerse, bu kültUre 
gil'ecek ve son } ıllarında her 
ehemmiyetli ha~ nt balı inde ta
ma mile aksı bir istikJtmet almış 
olan isl lm k tilrUnden çıka
caktır. lster mıllet i ter teknik 
parçasını seçmek istesin, TUrk 
milletini bu iki yolun her iki
si de, hep ayni n 1ktaya çıkar
maktadır: G ırb kUltUrU camia
sının içine girmek HlzUınu. Da
van10 gerek mane\ ı gerek ise 
teknik şartı moı yerine getir
mek işte Gazi ile onun neslini 
bekliyen vazife budur. Tilrk 
milletinin inşa davası, bu vazi
fenin içindedir. 

Hadisenin ancak bOyle lnr 
inkişaf seyri takib edebileceği
ııi, bize, onun ~ alnız rıırkiye'de 
bu tarzda cere) an etrue:si değil, 
IJUtun A ya millellen için, bu
nun imdilik farkı d olsunlar 
veya· olmasınlar pıukadder ol
ması ispat etmektedır. 

I akat Asya milletleri için ay 
ni , e~ in mukadder olması de
mek, sen time t l bir görli:;;le, 
bUtUıı e k.ı ) a k ı tirlerinin 
eriyerek, ortu)n, tabız rn yek
na ak IJır IJe) ııelnıhel kOltQr 
lapasının çıkması demek değll
dk. Uilcıki ve htır ı?C) den once 
Asya milletlerine aıd hususiyet 
leriıı işlenmesi ve meydana çık 
ınası denıektır. 

Satıhta yUrü) en bir biribiri
ne benzeıııege mukubil derinde 
Asya milletlerinin farklılaşması 
hadisesi inkişaf edeceklır. Hu
gün, islllm dUnyasında, tıpkı 
Avrupa devletlerınin doğuşuna 

benziyen bır hareket mevcud
dur. L"ki oııımot lJiıligi parça
laoarak yeni ınıllet başkalığı 

onun yerim almaktadır. 1'akat 
Yeni duğau mılle ıerın bu bırı
bıriyle 'e biı'ılı11111e kar:o-ı kı
mıldanııa;ları ) enı \ e lıerKe:si bi 
l'llıirine bırle~ ırıc:i Lir ) eni dün 
Ya koıtnrnnuu dt gu n ağrıların
dan başk 1 bır şe) dcglidıı·. 

BuğUıı Asyanııı feda edip al
lığı, e:ski diudadık dUnyuı:.ıoın 
sembolleridır, dın ıyuıanı ı~inde 

ki huzur ve istiratıattır. ,t\sya
uın ara) ıp elde etugı ıse, dün
Ya kültUrtinUn ve dünya salta
natının kuynak.ıarı .. e uı:,au.ııguı 
lltisını nuzırluuıakta Jlıuı acıuır
la ıstmıblımı kanııııak uı zusu
dur. Aı;ya mılletıeri buıyorlar 
ki, mılıı varllh.larıuda yatan hu
susıyetler ışıeıııek wıııı kuv
VeUeı ıuı ı ıu~f ettırınek ve 
nıııtetin miucl olwusı duvasının 
enırıu vermek, duu~a)ı düuya 
Yapacak olan u ııara ı;;urak t:l
lllenin ılk. şartıdır. 

Anadolu dakı lıulhın daha bü 
l'Uk su va:oııu baı;;ıırngıt:maıı, valı
Uetıı bır mıllel lt:ıa;h.ll etwekteıı 
ne kadar uzak u1C1ugunu ve on 
binlerce ) ıllık bu· tuuıiu Ana
<loıu ııllfusuuu nu:,ıl karm1aka
llşık IJll' ııaıe geurnııı;; uidugu
nu kilabıwızm bu~ıuda auıuı-
~ıştık. Milletler çurıa;ıısı lstaııl>ul 

e Doğu 1 rıık,fasıı.ıa geıınce, 
~Uradaki vaziyet l Urk unsuru-

llu Anadoıu cıakındeıı de fazla 
llleyhınde ıdi. bu ırklaıdıııı ve 
lt}( artıklarından on deş sene 
~de vııhdetıi ve .keııcıı varlı 

a inanan bir nıillet me) dana 
Çı1'.nıı~tır. 

- Ar.kası var -

/ YEN/YOL} 

Herş~yden 

BİR PARÇA 

Mendillerin şekline 
dair kanun 

Mendlller, ufak, bUyUk olur, 
her nevi kumaştan ve her renk
te yapılır. Fakat btHUn bu men
diller şekil itibarile murablJadır. 
Hu şekilde Fransada kanunla 
tesbit edilmiştir. Kraliçe .Mari 
Antivauet zamanına kadar her 
şekıldc mendil k ıllanılnıakla 
iken Mari Aııtivanct krala rica 
etmiş mendil şeklinin murabba 
olacağına dair bir kanun ~·ıkarı 
tırmı.,.tır. 

Dana lakabile anılan 
şehir halkı 
1' rarn;ada Lru adlı ufak bir 

şehir vardır. Çok zaman bu ;eh 
rin halkına 8ru da.nalıırı denil 
mi:;; lir. Buna sebep de ı;;udur: 

Krallık zamanında Uı,ı sersen 
bu şehr~ gelirler ve kendileri

•~ nin kralın tiyatrosunda oynayan .:.: 
aktörler olduklarını iddia eder- '.ı:ı 
ler. Halk bunlara inanır bir a- .•.a 

:~ 

rtık Ucuzladı 

Döniip dolaşıp 

• [•J 
[•l 
i•, 
'• ~. 
f• 
(: .. 
• • .. 
t. 

hırı bunlara bırakırlar ahırın 

kapısında dururlar ve bUtUn bu 
şehir halkını para alarak ahır 

koyarlar. Fakat ahır doluı cı 

kapısıaı kilitleyip ka~·arJar. Yol· 
da rastgeldlkleri birine anahtarı 
verirler.: 

- Sana derler, bir ahır dana 
hediye ediyoruz. 

Alacağınız R AD Y O 

Ca Aa Olacaktır. 
f. 
f. 

Danaların hediye edildiği a 
dam, ahırın kapBını anahtarile 
açar ve danalara sahip olacağı 

yerde ahırdan çıkanlardan bir 
temiz dayak yer! 

4Seytanın kitabı 
Tediyatta büyük teshilat 

• • • • ,. 
Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 Stoklıolunı'cla kral sara~ ı kO

tnphanesindeki bir kitabnı adı 
böyledir, ayni kitaba kitapların 
devi de derler. Çllnkll bu kita
bın yalnız eni ~doksan santim
dir. Üç kuvvetli adam gUçlllkle 

HARUNLAR MÜESSESESİ 
• .. 
• • • 

taşıyabilirler. Yaprakları par U
mendendir. Bu kitap içiıı yllz 
altmış eşek derisi kullanılmış

tır. Kabı 4 santım kalınlığıııda 

meşeden yapılmıştıı·. 16~7 de 
kralın sarayı yanarken k.f Labı 
pencereden atmışlar, kitap bir 
ilfaıye neferinin başına dUşmüş 
ve nefer derhal ölııın:;ıtnr. 

Koyunlar makinede iyi 
iş görüyorlar 

Berlln tayyare meydanların
dan bırinde otları daima maki
ne ile keserlermiş. 1- akat ollar 
ınakıne ile ıııuntazanı lm satıb 
halıue geliı uemedıgı çıu tay

yareler raha lç.a ıııemezlermiş. 

bunun Uzerıne burada koyun 
otlatmayı dllı;;ünmUşler. Koyun
lar otları o kadar ıyı keısml~1er 
kı makıneden e<hlen iıstıfııde

den çok fazla islı!ade edılwi~lir 

Ne olduysa deliye 
oldu 1 

lngilterede 'l'omas Mur adlı 
bir acıııwııı başına çek garıp 

lm vak.'a gelmı~Ur. llu ııdaııı 

geçenlerde bir gfin akan bazı 

yerleri görmek i~in evinin da 
mıuna çıkmıştır. Tonıas Mur 
daıııdaoiken cıvurdu bulbııan \'e 

limarhaneden kacan bir deli de 
damdan dama allıyarak 'l'omas 
Mur'un yanına gelmiştir. bir 
deli ile karı karşıya olduğunu 

aolıyan Tomas cıeııye karı,;;ı hiç 
korkak davranmamış, deli ona 
sormuştur: 

-- r uradan yere atlayalıılir
misin'? 

-- Atlarım .. Atlar, bir saniye 
sonra gene buraya dönerim. 

.• Hen de yaparım .. 
'fomas bunu mnterkıp: 
.. ~te, demiştir, atladım, ve 

döndUın. 

Deli: 

Komşu Rusyada 

Sovyet Pamir'i 
Vaktiyle hiç bir yol şe

bekesine malik bulunmıyan 
Pamir. Soııyet rejimi mtid 
delince tamamen değişmiştir. 
Bugün Pam;r'da bin kilo
metreden fazla uzunlukta 
bir şose şebekesi mevcuttur. 1 
Pamir'm merkezi olan Ko
rog'da11 Os şehrine kadar 
73.U kılometrelık mukemmel 
bır otomobil yolu vardır ki 
dağlık erazıden geçen bu 
yol bir dakıka boş kalma 
makta ve otomobıller gol 
üzerinde mutemadi surette 
yolcu, eşya ve mşaat lava
zımı nakleglemektedır. 

Pamir kolklıozlarz daimi 
ıurette ilerlemektedir. Vak
tiyle ancak otlak halinde 
bulunan yuksek yaylada, 
Murgab 'da bugun arpa, turp 
ve havuç yetışlırilmektedır 
Pamir'ın garp kısmmda, ha
len, patates, lahana ve do
mates zerigatı yapılmaktadır 

Japonyada reklamcılık 
Jupoı.ı licurct cvleı ıııdeıı Uç 

tunesıniıı yaptığı rekl ıııları ay
nen alıyoruz: 

lliziın makhıelerinıiz fil de
risinden daha kuvvcnlidir. 
"l\lagzamıı. ı gelmeniz yağın ur 

dan sonra birden bire bulutlar 
.• ben de atlayıp dönerim! arn~ıodan çı~an bir güneş te::ıiri 
Diye kendisini aşağıya bırıık yapacaktır.» 

mlş ue olnıUştnr. hu suretle " Mağazamız müstahdemleri 
akıllı kurtulmuş, ne olauyı:ıa evde kaııııı;ı kızuıu kuc11 ara) aı 
deliye olmuştur. 1 bir baba kadar nııziklirler. :o 

telefon ediniz derhal emirlerinize 1 
Pamir'da ziraatırı bu yük-1 Sladyom civarında ııyrıca iki 
selişi, üzerinde büıJlik tesir- futbol eksersiz s~hası, ve ~ ir
ler icrasından hali kalma- miye yakın tenis, voleyb >l, l>as-

k d '" k . l . ketbol sah tları yapılın ktaôır. ma ta ır. va tıg e pamır , 
l ık I A l b "t" Etrafta ınuhtelıf sp Jrlar için 
za ma aıım ge en u ıın h • 

1 ususı pavyon ar inşaatı da 
gıdai maddeler dışardan ilerlemektedir. 

ithal edilmekte, ve ekseriya lnşaatın ilk kısmı 1938 ilkba 

yol fikdanı dolagısile halk barında bitirilmiş olacak ve o 

aç ta kalıyordu. yılın sonbaharında studyom res 

Pamir 'in entelektüel ba men n~·ılacaktır. 
kımdan elde ettiği ferekkiler1 inşaatın ilk kısmı için 56 

d k b " -'-t .. B milyon ruble harcanacaktır. e ço ugıuc ır. u mın 

t k d h I t 199 
Sladyoınun ve muhtelif p:ı-

a a a a en mevcu . . 
. vıyonla rın ortıstik ve gUzellığl-

mekktepdfo 15 bın çocuk oku- ne bllyllk bir dikkat sarfedll
ma ta ır. 

ınektedır. Muhtelif binalar ve 

Son zamanlarda dağlık 
arazide. btitiin Pamir dahi
linde. 5 hastahane, 3 dispa
nser. 2 sİ1ıema, 10 çagevi, 
2 telsiz telgraf merkezi, 1 

sahalar arasında kolonadlar çeş 

meler ve havuzlar çiçek bah· 

çeleri vncuda getirilecek ve 
muhtelif yerlere bir çok hey
keller konulacaktır. 

Stadyoın sahası şc•bre bir ç0k 

yeraltı tramvayı ve Uç geniş 

otomobil yolu i e ba0 bn lC.ıktır. 

Acele Sathk 
ucuz ev 

Postahane arkasın
da müezzin sokağında 
6 No da üstünde iki 
oda bir mutbah ve al
tında ahur önünde ge· 
niş bir bahçe ile kuyuyu 
havi muhtacı tamir Ev 
satılıktır. İstekliler U
zunsokakta Mücellit ö. 
mer Lütfiyi görsünler. 

2 3 
r------------------------

Kızılaya 
Yardım 
Edelim! 

devlet tiyatrosu ve 2 peda

lw jik mektep inşa edilmiş 

ve bunlar çalışmağa Laşla
mıştır. Ayrıca müteaddit 
çocuk bahçeleri ve süt dam 
lası miiesteselt!rİ de 11ücuda 
getirilmiştir. 

Pazarhkla mağaza icar artırması 

Daimi vilayet encümeninden : 
Sovyetler birliği 
merkez stadyomu 

M >:sk )Va cıvarında 300 tıek
tarlık hir arazı üzerinde halen 
ınuuzz!lın bir spor inşaatı ya. 
pılııınktndır. Bu bUynk inşaat, 

Sovyetler (jirliği Merkez Stad
yoınudur . 

Profsör kolli'oin plılnları mu
cibince yaııılmakta olan bu Stad
yomuıı tl'ibUnleri: 105 bin se
} irci alabilmektedir. Bu tı lbUn
ler bır fulhol sahasına VP cem'i 
luzaıınrler için hazırlanan bir 
geniş sahaya bakmaktadır. Bu 

Hususi muhasbenin muhittin yeni sokakta
ki 41 - 43 No. lu araları açık ve birleşik iki 
gözden ibaret bulunan mağazasının sabık bedeli 
olan 90 lira üzerinden bir yıllık kirası bir ay 
müddetle ve pazarlıkla arttırmağa konuldu. 
19 - 1 - 937 tarihinde saat 14 de vilayet maka
mında toplanacak olan ~ncümende ihalesi yapı
lacaktır. Muvakkat teminatı 7 liradır. İsteklile
rin vilayet daimi encümenine baş vurmaları 
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TEKAMÜL 

GÜZELLİK M~U SİKİ 
V ETE 1 iGi 

SON HAR;KA S I 

11~37 
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Radyo ~Meraklılarına 

ŞAUB:1937 
Radyosunu görüp dinlemeden 

Radyo alanlar pişman olur. 

Umumi satış mağazası 
~ 

Hakkı Atmaca Trabzon 
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( F l L K O) K•l 
t•l 
c!l 
~·l 

RAF,D YO t!i 
l t•l 

• [•.s 

ve TELEVIZY ON(!1 
Fabrikalarının 8 i~ 
J 937 mo~e~ine Elektrotlu ~·ı 
hıtbı k eltı~p • • Lan balariyle, ğeçen sene olduğu [+l 

gibi, bu sene de R d i!~ 

T k . '"'. . a yo,.1 
e nıgının en başında l•l 
.. .. kt d" l•J ) uıume e ır. l•l 

ü ün 1a ga! r Ll:.etindeki SELEKTIVITE, SES ~ 
tabiiliği 1e t miz!iğ i , RAKİPSİZ ve EŞSİZDiR . ~ 

l•J 

aranti dir. t:~ 
l•l 

• • 
ısnı i 

Herhangi bir arıza İçjn artık Radyonuzu fabrikaya veya_ lstanbula ~~ 
göndermeğe lüzum } ok , Çok hassas muayene aletlerı , ve on [•l 
senelik bir tecrübe sahibi olan nıüessesemiz P H 1 L C O ları her l•J 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaatınız icabıdır . {!] 

Vfıdeli Satış 
l•J 
l•l 
l•l 
t•l 

Abdullah Sezgin (!i 
Sıra mağazalar No. 118 t•l 

Telgraf : SAATÇl • Trnbzon TRABZON J 
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ington 
Y aı:ı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan teınin edebilirsiniz .. 

lfifi1~~@l 
Cep ve kol saatlarının en fantazıve en son şekilleri gelmiştir .. 

U~lLON 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlandır. 

Adres: 1'HABZO~ H • K 1 N lb ti Kıındıır cılar r.arde. i Qml Ve ema a an ar Mağazası 
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ilan 
Trabzon le a Memu luğundan : 

Açık nrlırmn ilo pa n~ n ç-0n-ll et:k 
r,nyri ınenkulıııı ıw o dugu: 
Trabzonun içkale m hnllesindc. 
Ga)ri nıenkuhın bulundu u nıe>ki 

malıalleı;l sokağı nı numrnsı: 

Küçük bahçe ve ahır ve bir 
mutbah üst katta bir so:n üç oda 
ve ahşap kabilı iskun olmnync1k 
derec ede harnp bir bap hane. 25 
arşın Nisan 928 numn""n 39, teş~ini 
evvel 933 nnmara 3. 
Taktir ol unnn kı) met : 

500 lira. 
Artırmnnıu yııpı lııc.'lğı ) er gUn saat: 
Trabzon icra dairesi önünde 

23·1-937 C um r.t-si günu sa, t J 1 d• 
l· !,bu gayrı mrnkulun ş. rlnanıcsl 

23· 12· 936 turihindcn lUb: ruı f; llJ·312 
no llc Trnbı.on icrn d:ıircı.inln 

muayyen numıırn mda herkesin göre
bilmesi içiıı açıktır. llı1ııd.ı ) azılı 
olanlardan fazla malumat almak isti 
)"enler işbu ~nrtnanıc) c \ e 936 • aı 2 
dosya ııumaraı;ı ile ıııemurlycilınize 
muracııat etmelidir . 

2· Artırmayıı iştirak ic:in yukarıdn 

yazılı kıymetin yilzde 7,fi nlsbcUndo 
pey akçası vtıya milli bir bankanın 
t eminat makbuzu te\'di edilecektir 124 

S· lpolok sahibi alııcukl ı lıırlu diger 
ulfikudarlann \"C iı Ufak lıckkı sahip
lerinin gayri menkul üzerinde ki 
haklııruııu ve hususiyle fııiz \·c mas· 
rafıı dair olıın iddialarını ivbu UAn 

tarihinden itibaren yirmi giln ı:iııde 
evrakı milsbctclcrilc birlikte ıııeıııu · 

ri) olimize hlldirııı ı' !eri icııp od er • 
.\l,ıJ lınlde huklnrı l:ıpıı sklll lle 

sabit olmnd1k.;n satı ş l>cdellnin pay· 
!n,nıııı,ınd:ın hariç knh rlur. 

4. Gıısterlkıı gClnde artırmaya işti· 
rıık ('d nlcr artırma şartnıııncsini oku 
m tış 'c ınzumhı malumuh almış ve 
bunları kabul elmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

u· Tn)in edi len zamanda gayri 

kimse arzetmlş olduğu bedelle alnııı· 
ğa razı olmaz veya hulıınnıazııa he· 
ınen on beş giln müddetle artırmaya 
çıkarılıp en çok artırana ihale edilir 
iki ih.ale arasındaki fark ve geçeıı 
gilııler için yüzde beşten hesap olu· 
nacak faiz ve diğer zararlar aynca 
hükme hacet kalmaksızın ıneınuriye
timizce alıcıdan tahsil olunur . 183 

işbu gayri menkul yukarda gösteri

len 23-1- 937 tarihinde Trabzon 

ic:a memurluğu odasında işbu ilin 

ve gösterilen artırma ,j•rlnamesi 

dairesinde satılaca~ı ilin olunur • 

menkul Uç defa bıığırıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. ancak 
artırma b c d o l i muhammen 
kıymetin ) Uzde yetmiş beşini bulmaz 
,.C) n ımlış isli yen in ulllc:ığ ına ru\haııl 
olan digcr alacaklılar bulunup ta ı-------------
bunlarıu o gnyıi menkul ile temin 
edilmiş al1'ıcak lurııım mecınuundan 

f:ızlu:; a ç ı kmazım en çok arlıraııın 

tcnlıhudu bakı kalmak ilzere artırma 
on beş gün daha temdit ve on beşinci 

gunun sonu o l a n 
8-1-937 Pazartesi gününde v 
ayni saııtta yapılacak artırma da 
tn ~ok artırnıı:ı i lınlc olunur ancak 

Arttırma bedeli 
satış i steyenin alacağı ruçhaııı olan 
diğer alacaklıların o gayri menkul 
ile temin cdllınlş nlncakları rueemu
und :ın fazlaya c; ıkınak şartile en çok 
artırana iha le edilir b6yle bir bedel 
eldcedilnıezse ihale yapılmaz ve 
satış bedeli dilşer . 

ll· Gayri menkul kendisine ihale 
o1unnıı ki ıııae derhal ve ya verilen 
ıııülıhıl i çiude parayı verınczııe ihale 
karan fcı;lı olunarak kendiıılnden 

en·eı eıı Yllkııek tekJlfte bwUP 

Zayi 

şahadetname 
Dorul Ruşdiyesinden 329 

yılında aldığım şahadetna · 

meyi zayi eyledim yenisini 

alacağımdan eskisinin hükmii 

olmadığını ilan ederim. 

Doru/ Şive mahallesinden 
Kalaycı oğullarından 

Ömer ojlu Hurıit 


