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Trabzon 
Sporunun 
Gidişi 

Of mektubu Şehir kulübü 
başkanlığı 

SPOR KOŞEMDEN 

vukubuluyormuş. Marn bana bu 
yolda izahat veren r n bı z m ıbala· 
ğa ettıkl ri, bıraz ıfrata v rdıklnrı 

kanaalındcyım Spo c:.ı, sınır! rin 
en zı) ade k kım ol n g nçtir. 
Spoı c.ı, şuurlu h yec n sahıbıdir. 

Sporu s ven, herhan rı bir spor 
kulubun ı ben ms y n v t nd.ış da 
spora 'e po c a..ı akışır bir 
centilmen ruhu t şır. 

Yıne sporu \en g n.,.lıkten 

dıkkate değer bir ş y d a duy
dum : Trabzon spor.ı son zaman
larda gevşemış, sporumuzun ev
vele ıyi bir mcv ıı, porcuları· 

mızın iyı bır nam arı v.arm f ıl 

hakıka bunu hep miz pek ıyı bı
li yoruz. Bu hakıkat karşı anda 
gençlerimizi ve n abe} lerıni baş

larını ı.ıvuçlarının ıçin alarak du
şunmeğe davet ederız. Bunun se
bepleri araştırıldı mı, araştırılı

yor mu ? Gençleri yııptı ımız 

temaslardan edındığımız kanaat 
şudur: Herkes bu yarayı bılıyor 

ve herkes.n ıçi bu yaradan sızla· 
yor. Şuursuz heyecanlar ve mu-
hakemesız munakaşalar en kuv
vetli yuvaları yıkar, en canlı var
lıkları oldurur. Spor kulOplerı 

boyle şuursuz heyce nlara kurban 
olduk.lan takdirde onların temsıl 

ettikleri bölgenin şerefi de o de
rece muteessir olur. Bır kulupte 
çıkan anarşı, ıki kulüp hatta 'bir 
kaç kulOp arasındalcı sebepsız he· 
yecanlar eninde sonunda T rab· 
zonu zedel r. Oynayanların ve 
idare edenlerın turlu turlu hata
ları olabılır. Bu hatalar soğuk 
kanlılıkla münakaşa edılerek tatlı 
ve gerekli bir sonuca bağlanuıa

lıdır. lkı kardeş arasında bılc ılı· 

tılaflar olur. Hır mıntakadakı 

kulüpler öz kardeştırler. Kardeş· 

ler arasınddcı gergınlıkler nasıl 

tatlılıkla hali dılırse kulüpler ara· 
aındaki gcrgınlıkler de aıle yuva
ları olan f rabzonun şerefi namına 
yıne oyle yalıştırılmalıdır. 

lhtilatlaı ın hallı ıçın hatıra ge· 
len, kulı1plerı bırl ştırerek bir 
Trabzon kulubu le ıs elmektır. 
Bunda ıkı cıbt:lt n ı abct gorulc
ıneıo kt dır. t:. vda: u suretle 
tııu cKcL ınııı Ka l~K lı esasına 

tnuuauuır. uUUd nıç yanaşamayız. 

Zedelenen va hgımı ı teltrar ortaya 
koymak, kuvvetımızı gostermek 
ıaterız. Sanıyen: Tek kulup, kuv· 
\retimizi kırar ; her guo bıraz da
ha ilerilememize mam olur. Bır 
ltuıap kimınle maç yap cak ? iki 
kardeş hasım karşı karşıya saha
}'a çıkmazsa sporda hareket ve 
heyecan kalmaz. Ayni kulubun 
itası arasındakı ekzersıslcr hıç 

bir zaman ekzersıs durumundan 

Beş yıl sonra Of 
Bıraktığım zaman pek ba

sit ve iptidaf bir halde bu 
lunan Ofu, çok yenileşmiş 
medenf bir örtüye bürünmiiş 
buldum. Bundan beş yıl ön
ce: tamtakır, harabiııe yüz 
tutmuş lıattô. lıarabolmuş me
banisile hertürlü medenf 
güzelliklerden malırum ola
rak çıktığım bu kasabada 
bu sPf er bambaşka bir hal. 
bir par! yış gördiim: Ehali 
sinde esasen hertürlü yara

Dünkü nushamızda, bir 
arkadaşımızın verdiği ma
lumat iizerine Şelıir Kuliıbü 
Başkanlığma bag Ali Beci-
lin getirilmesi için bir cer· 
yan meııcut olduğunu yaz 
mrştık. 

icra ettiğimiz tahkikatta 
böyle bir ceryan mevcut 
olduğuna dair verilen ma
lumatın aslı olmadığını ô'ğ 

rendik. 
rlığın mevcüdiytdine kailim Atottirkün büstünü. merkez 
lsliihat yapmak, güzellik ittihaz ile amdı iki taraftan 
yaratmak. umran asarı gös- dairevf kuşatarak uzanan 
termek gayeleridir. Bu lıis 'l'e sanki rendeye 7.'Urulmuş 
kendilerinde taşkın ve ha- gibi eski anzalardan e~er 
kimdir; yalnız işe koyul- kalmamış düz ve muntazam 
maya, bir yol, bir işaret de şose ve etrafında sıralan-
gözediliyordu. Vaktinden. m:ş bahçelerle güzel bina 
beri imar ve isliihına kulak /ar 'lıe bir hamam O/'un 
•uerilmiyen kasaba havasrnın, eski vaziyetine göre çok 
929 yılmdaki heyelan fesi- hayretefzadır. Halkta zaten 
rile Solaklı deresinin geniş 7.ıar olan insaatçılık hissi, 
'lle intizamsız bir mecra arz memlekette feveran halinde
etmesile hasıl olan durğun dir: Halk coşğun ve faal 
suların yarattığı bataklıkla- bir ha [de kabiliyetlerini 
ra daha ziyade ihtilale uğra- - bihakkın - izhar 'l'e ihsas 
ması, müteşebbislerin kasa-
banın hemen 'l'e yerinde etmektedirler . Kaymakam 
imar ızıe inkişafi üzerindeki gürlük halkı daha ziyade 
düşünce •ue f aaliyatlerini teşvik ederek selef /eri za
teenniye sevketmekten geri manında hızlanan bu hissi 
kaldı denilemez. Gayretli kamçılamakta sahai faali · 
ve inşaatçılik hissile müte- yete vusat vermeğe çalış
hassis zamanın Kaymaka· maktadır. 
mı, Hamit Önad'ın ve Şar- Ofun ziraatçilik kabili
bay Ali Sayın 'l'e bu işte yeti çok yiiksektir. Halk 
bilgiç ve becerikli üyeleri taşlık ve kumlukfan ibaret 
duşundu/er bu hayırlı işe olan derelik/eri, geçilmesi 
önayak olmıya karar verdi- güç, sarp vadileri sökmüş, 
ler. Çarşının eski mevkiin- imar etmiş münbit ve mah · 
den Baltacı dert~sine doğru süldar kılmıştır. 929 yılm
üçyüz metre kadar bir ara dakı heyelan hadisesinde 
ile hükumet binasını kısa sellerin, tarla ve bahçeler· 
bir zamanda başardılar ve de açtıRı garıklar. hen
ilk teşebbus adımını attılar. dek/er: Uzaklardan toprak 
Dokuzbin küsür liraya mal taşımak suretile doldurul
olan hukumet binası: kış ve muş insanların zor dayan
yaza mahsus çiçeklerle be- dığı bir gayretle eski ve 
zenmiş güzel ve muntazam tabii vaziyetine getirilmiş 
tarhları, gönüllere inşirah olduğu görrilür. Halkın bu 
veren fıskıyalı ha'lızı - göz- yüce kabiliyet ve mesaisine 
!erden esirger gibi bir iş- makes olacak kasaba mer
tigak.la kucaklıyan bahçesi- kezinin de Baltacı deresine 
le son model ve metod'lara doğru bu enerjik sakin/erile 
nekadar ugğun . . Hükümet~ uzanmıga, ve daha lô.tıf ve 
'den çarşıya gelirken yerli havadar bir arazide yayılıp, 
pratık sanatkarlardan şim- açılmaya mevki ve vaziyeti 
diye kadar kıymet ve ehem- arzıyesi müsaid oldukça Of. 
miyeti ihmal edilmiş Meh- mesud ve bahtiyar olacaktır. 
met Atasagun eseri sanatı Edip Kulaç 

·~==~=:==~==-======~=-:-:::-==--~==~== 
çıkmaz ve biç bir zaman esaslı muhitindir. Binaenaley : Her kulü-

Kendi kendimize soralım (Ne için?.) 
Hayatımızın bazı cephelerin· 

de muvaffak olamamamızm en 
ın!lhim amillerinden biri de 
başladığımız her hanğl bir i~de 
(ne için) kelimesini kendi ken· 
dimize sorup cevııbıııı tamamen 
almağa alı.-ık olınadığımızdandır. 
Bu çr>k kötü lakaydı ı;aikiledir· 
ki zamanla o başladığımız iş 
bambaşka bir şekle hilrOnOr, 
eı<ns gayemizden kUlliyen uzak· 
!aşarak o kadar çapraşık ve ay 
kırı bir vnziyet alırki bir zııman 
·oııra hedefini şaşıran bu ta. 
havvfıle kendi kendimizde hay-
ret ederiz. Bunun en bariz bir 
mi uli •rrabzondaki spür hare 
kellerinde kendini gösterir. 

Bir . enen beri It·inde bulun
dugu Ill 'l'ra uzon spor hareket-
lerinde edindiğim tecrübelere 
istinat ederek katiyyetle ~öyln
yehiliriın ki: bir çok ğençlerf-

nıiz bir spor kulübüne inli ab 
ederken bu (ne için) kelime i
nin cevabı :;.öyle dursun kendi 
kendilerine sornıoğı akıllarına 
getirmezler. Hu sebebledir ki 
asıl gayeyi unutarak sahaya ,.e 
ya kulübe spor yapmak için 
değilde (Top oynamak) için ge
lirler. 

Halbuki top oyunu ile spo
run ifade ettiği manalar çok 
başkadır. Xe kadar tuhaftırk.i 
hu gençleri bir araya toplayıp 
bil• :;;ekil bir disiplin altında 

yQrlHmeğe çalı~an spor idare· 
cilerimizde bu sahadaki (ne i~·in) 
kelimesini, kendilerine bir de-
facık olsun sormak lüzumunu 
his etmemişlerdir. Bir spor ku· 
lObQndeo, bir spor sahasından 
maksat, gençlerin gerek bedeni 
ve ;ger.ek Iikri kabiliyetlerini 
olğunlaiJilırınak ve bu suretle 
memleketle ideal gençliği yara-
ta bilmektir. Fakat şu var ki: 
·por denilen cevher kanunları
na, prensiplerine uyğun olarak 
yapıldığı takdirde saliklerine 
ne kadar yaratıcı ve hayırlı 
neticeler bah:;. ederse, kanunla
rına ve isteklerine aykırı ola
rak yapıldığı takdirde uğraşan· 

lar üzerinde eyiliğinio murab
baı niııbetinde makus bir şekil· 
de tecelli eder. Ve bir gencin 
dolayisile bir teşekkUlUn en bU· 
yok Pli)maoı kesilir. 

Biz memleketin spor haya-
tında ~·ok kabarık bir yekun 
teşkil eden bu ( ne için ) yok-
luklarını her gün bir yazı ile 
karıştırmağa çalı)acağız. 

Sporun en mUhiın pren iple· 
rinclen bir! daha doğrusu svor 
kanununun birinci maddesi su-

dur. Sp'"lr sıJsuz yaı ılırş·ı fuide 
şöyle dur~un vccudu tahrip e
der, bUnyeyi yıkar. ı iz hı uf\ ı 

bu meselenin fiz~olı j k tC'sirle· 
rini aıılut ıc ık değilıı Ç!l ıkn 
im bah.,ı iık mektep t;ır ı .ı ı ıda 

talebelere hile derslerinde üğ

retirler ve lnıııu ht>r kes b lir. 
Bu ba ... it kaideyi yanı ( l rle 
dikten s'lnı·a sıkınmak knp t't
lif'!ini, yıl,anılmazs:ı bu pi... te 
rin vnc:udun dı->liklerini ) tir.. t· 
yıp hliııyeyi har.ıp ed ·e(:i ıi 
hep1'niz bild ğimiz 111ld • u~ la 
sp ıru yakın! ıştırıım ııı ı ın en 
biri ıc:i sebebini bu ne ı~·i11 ke 
li ne~i lin y ıklugu.ıda ar ım.ı ı 
y11.. Hu gOn Trnbz m ~ah.ı ı dn 
koş ııı, didiııen genrlerin f, .ı.i 
yet leri memleket bür ye i de 
bir z ırnr •wkliııde ter<>lli edh or. 
Sene'Nden lıeı i de\,rnı P<'ll ıı 
f o.ı;.ıliyt-tlninde (top o~ un la ı d ı) 
lıir lıanr sahibi çıkıptn 1 e ( re 
i;lıı ) kelimesiııı kendi k+>nctine 
spor. gen~·lerin bu faa i;-ı tini 
lop nyunculuğu ıclıın çık ırnr ık 
spor ş~kllııe okıııa~ ıı ~ ar.ıyan 
iki i\ç duş yaptırmak Hlzumuırn 
hi:ı etmemi:;:tir. 1 ir dııı:;, ynni 
yıkanılıp temizlenecek hir 'Pri 
oıuıayan bir sn ha ve yahut sp )r. 
kulnbuıııın ifade edecPği mnn.ı 
bir ll , bir resimden h ısku ır 

şey dı>ğilclir. :ı.teınleheti ı l.>ir 
r >k yerlerinde bıı \eh ild • k·ı· 

nunsuz. ııiz ımıo;ız y •ı ı an bu 
( nyu l ırd ırı ) ıı'ı ı.ın nı>lice şu 
dur: bir iki s ıglam gerıce mu
kallit nıaı·ız bir kUll~. Ya a .ı
ğımız her hangi lıır i,i y ıı ım 
değil fakat hu gnnkU reji nin 
dilediği şekilde lanı bir mll!iem-
meliyetle yııpmağa ınecbunız. 
Spor yapıyorsak ve ya yap·nak 
istiyorsak onun manasını ka· 
nunlrrrnı, prensipleı ini hıı ıya. 

lım ve yapmağa ~·ıılışalmı. J >.ıi
mi harpler ve hastalıklarla ~ıp 

raııan 'I'Urk neslioiıı Lilhus a 
spor snha::.ında çnk dll;ıünceli 
bir ilı limanın ih ti) acı \'ar ır. 

iki Oç kullıp dedikndu:suı dJn 
ba:;nııım kaldırarak SfKH' denilen 
bu cevheri memleketin aleyhin 
de kullanınaynlıııı KulAplerhıiz
de bir temsil sahne!Si, für kü
tüphane, caz takımları, ve mef-
ru;ı jdare heyeti odalarından 
evvel birer du~a ihtiyaç vardır. 
Mıntakamızın bu işe ehemmiyet 
vermesi için artık senelerin mu· 
rur etmesini ve bu işi de za. 
mama hal etme ini bellemeğc 
ınzuın yoktur. Spor kulOplcri. 
spor sahalıırı, spor teşekkülleri 
ne içindir. Bunlaı ı bir kerecik 

GOROŞLER DUYUŞLAR 

-
Tiyatroda bir 
Gece ve 
Görüşlerim ... 

Gl l 1iği gnnden beri bize i~· 

aç rn ' iıel hir Uverturden son
ra of, aman dedirten piye~ler 

oynavan S ıbriye l\lkse" ve ar
k d l rı birliğinin " Ari in hi· 
1 i,, adlı tir operet yapaca~ını 
duyuncd bizlere seyri pek en
der n ı ip ol ıu opereti "Örmc'h. 
\ (' uir ız ı~ hu da ffiU\ ff ık ol ı 
c ıklorı i ıtiın ıline d ıyıınarak fır
sat 1 i dirn ve kaı;ırmudım. 

Yine her geceki gibi gUz=-1 
bir tlvertnr y 1J ı h. Hayan S1b· 
ri~ e ve Semı rnııı ı glizei se•iııi 
dinledik. l\I\.,eller partisinin. 
bilh:ı~-n bayan Semihaııın ~en 

ve pek ıı~tn danslarını eyret
tik 

s') ll'ıl sıra opere 0 geldi. 
Ynzunınz yine buru~du. Sı\ı dı 
~ine içimiz. 

Tuluatın opart>te kadıır nufuz 
ettiğini ne yRlnn söyleyeyim 
hilmeyordum. ü~· perdPlik ope
rette d.iq lrı i-<i c:ıınl kO~·ük 

bir mevzu bile y >klu. Eğer a
radı hayım emih:ıı ın söylediği 

iki şırbıdı olrı18"8\dı pnardım 
h ı,a ge(·en 'ıkl11Jl•. 

l u ~.1ııe k:ıdıır tultı ıt kabi
llndt•ıı e:)erlı>r seyrdıi e 1 birlik 
ncıbı ciridi lir f•ser \eremez· 
mı? \'erıııezs • hu cııu sıkan 

clurnm lir pıırç.ı olsun değiş· 

dırih.• tH z, O\ :ırılamı>z, takviye 
edilemez mi? . 

Zaraı ı y,,k yine t uluut olsun 
fukııt bilmemiz icap ederkı tu. 
lua'ında iç acan haz veren bir 
şekli vardır. 

H ılkı okşayac;ı~ız diye neın.
hatten ayrılmak, tabii zaman· 
larımızda ağzırn11.a almağa çekin
diğimiz sOzlE:ri sarfetmek ve 
gOMUreceğiz diye ellerle hiç te 
ho~ıı gitmeyen sahneye sığmayan 
hareketler yapmak her halde 

bugOnkn Tıyatro mantık ve 
fikirleri dı~ınde kahr. 

Hayan Snbrlyeden çok rica 
ederiz bu aykırı bulduğumuz 

~ekle bir dOzen versin. 
H. M. 

olsun kendi kendimize sorars11k 
alacağınm. cevllp bu günkn ne
licı>ler karşısın1a bir balyoz a
ğırlığılı kafamıza ç.arpar. 

Arif Ramiz Sakar 

. 
tayyare piyangosuna dair ... 

ve kuvvetli bir netice elde edile- bün zaferi Trabzona şeref ola-
mez. Bu takdirde muhakkak for- caktır. Hangi gtnç, yaşadığı yere Memuru, tüccarı. esnafı, gözleyenlerin sayısı binini zonda kim bilir kimlerin 
malarının renkleri başka, batlılık- bu şerefi bahşetmekten zevk her kes haline ve kesesinin aşmaktadır. Nice kimseler ceblerinde saklıdır. Kim iddia 
ları ayrı lrnlı1pleri karşı karşıya almaz. verimine göre gözlerinden bir bilet edinmekle hayalle- edebilir ki 500 bin liralık 
görmek icaLeder. Hulasa: Kulı1p· Gençlerin son kalkınmaları ü- 10, 5, 2,5 lirayı çıkararak rinde, hu/yalarında ne muh- ikramiqenin bileti benim 
!eri birleştirerek bir kulı1p haline mitlerimizi kuvvetlendirdi. Kar- birer, ikişer yılbaşı piycm- cebimde değildir ? ... Kim id 
koymakta isabet yoktur. Bu vazi- deşlik yeniden teıiı edilebilecek. go bileti alup ceblerine ka· teşem kaşaneler kurmakta, daa edebilir ki hugün mete 
yet karşısında yapılacak tek bir Şuurlu heyecan yeniden dor..uyor. l ne parlak yaşayış/er tahay-
. d K"kl" b" k d l'k 6 sa arına yerleştiriverdi/er. lig· e kurşun atarken üç he~ 
ış var ır: 0 u ır ar eş ı te- Trabzon sporu yeni bir hız dev- gül etmektedirler. Vıfbaşı " · · Herkeste bir ümı·d. bı"r ha- 1 

' 50 b · 25 sısı... resine airiyor. işin başına kuvvet- g e c e sonra ın, 
E ık. 1 d b d • yal bir hulya ol d gecesi kanatları üzerinde b l l k b h b vve ı yazı arım an irin e li bir ağabey geçmiştir. Bir spor- • masay ı, in ira ı ir servet sa i i 

fudbolun Trabzon için ( biçilmiş cuya yakışır itaatle çizilen yol bu dar zamanda Trabzon onbin, yirmibin. kırkbin, elli olmıyacağım .. Ve 0 %aman 
ka~an ) denecek. kadar yakışır h · J k" b · [' b · L · /' dan gitmek gerektir. Araya gire- şe rınuen se ız on ın ıra ın.... ıra taşıyan ta ı, şans bu gün yakama sarılan ala 
bir spor olduğuna işaret etmiştim. k ı l ki ·ı 
Gençlerimizin bunye ve intikal ce an aşamamaz ı arı c.nlı mence piyangoya yatırılmazdı ta· kuşları Ttirkige afakında caklı, bu gün kürke itibar 

halletmek boyun borcudur. Arka- bii.. Tayyare piyangosunun 
kabiliyetleri fudbola çok müsait... d ._ k uçuşurken kim bilir kimle- edenler, garın kandilli se · 

d 1 1 ı<l mız an çoıı.. üçük kardeşlerimiz her ayın 11, 12, 13 cu··ncu-samimi ve ira c i ça ışı ı~ı tak- • b l k k k / ~ l b · t · "t' 6 geliyor; onlara güzel örnekler rın aş arına onaca ım am a enım serve ıme ı ı · 
tirde fudbolda çok ileriye gidebi- olmalıyız. Spor alanında muhtelif günleri binlerce yurddoşa bilir kimleri bir kaç saat bar etmiyecekler ... yrlbaşıyı 
leceğiz, eski varlığımızı fazlasile renklerin birbirile heyecanla, can- tatlı hayaller yaşatması ve k il k 
elde etmiş olaca~ız ve bu suretle l h ll k önce yo su u tan, ıztırap- herkes gibi ben de dört güzle 

6 la bqla ve fakat kardeşçe çar- tat ı aya erin ısmen o/. 
fudbol alanında kuvvetli bir şeref pıştığını gördüğümüz zaman kol- sun hakikatle karşılaşması tan, se/ aletten, borçtan, ve bekliyor, herkes gibi ben de 
mevkii alabileceğiz. tuk.larımızın onlarınkinden daha itibarile hem maddi, hem saireden kurtaup en mü re/. 500 bini özluyör ve gözlü . 

Fudbol, ferdi olmaktan ziyade / h J / 
çok kabaracax.ına şüphe edilmesin. manevi büyük bir fıaydası a . en mesut aaam ar sı- yorum. 

muşterek bir spordur. Böyle müş- .s 
terek sporlar bağlı bulundukları Trabzon size bakıyor gençleri oluyor demektir. Hele yıl rasına katacaktır. 1 den 40 Yaşasın Tayyare piyango 
yerleri temsil ederler. Kazanılan Trabzon için şuurlu bir spor aşk başı, daha geniş mikyasta bin numarayı taşıyan bilet rn yaşasın onun yaşattığı 

Şeref, evveli o kulı1bün ve buna ve heyecanı yaratınız. /ıagda temin etmektedir. Du·· ferin irinden bir kaç bin ve h l .. 't 
H Z 

,. aya ve umı .... 
bağlı olarak o kulübün yaşadığı ayrettin iya Taluy şününz. yılbaşıyı özleyen ve bilhassa beş on danesi Trab Cevdet Alap ______________________ __;, __ ~--------~~---=-------.;_.----..;._----~-- _______________________________________________ ,;.__ 

8 ve 11 lambah P H 1 L C O radyoları geldi. Bir defa di~!ayiniz hayret ecl .. ceks;niz. 



Sayfa 2 /YEN/YOL] 29 Birincilccinun 916 

Tiyatro - Bale - 1 Köylülerimize ög" ütler 1 
Mu""z"ık 

Sağhk İkhsat vekilinin nutku 
Bebek beslemek Paramızın kıymetıni ınuhııfJ. Tasarruf lıaıekrti milli parn S J kl ' d b b k · d 

1 
ığır arın yattı arı ve man a ve unun o-ibi 

z1; unun için lOzumlıı te i e I ı . ıı:ıtrn e ~i i tikrcıra dayıınır. Bilmem, belki içinizde 6 
mmazcoeınizi •mıhııfaza, han- ~li ı para kıymetinin masuni seyretmiyenlerde vardır ? ayaklarını bastığı yer- çatal tırnaklı b Ü t Ü n 
k1nıc1rımızın tamnnıen V<' ınutl.ı, 1 ~ P i tediye ınuvıızene-.iııln sa Her ne kadar gô'rmemiş de sidik, tezek, çamur ha}'vanları bu hastaJı.v.a 

1 

Yenidoğan çocuklar ıçın 
i.ı;i ve en hakiki gıda. anne 
sütüdtir. Annenin memesinde 

o arak cınniyPt verici vaziyPti- 1, llL'line claynnır. 0 

ui mutınfnz .; l ıl ı<ı ı "lıenımi- 'l'urklye muvazeııesiı in musu de olsanız. bu iiç kelimenin bulunursa bu hayvan- yakalatmamak için on-
yct \erdiği niz lşlerc1ır. ı iyeti vnta .. d:ı~ııı Türk malına manayi hakikisi hepimiz 'lıe farın ayakları bozu 1- ları pis yerlerde bulun-

'l'.ıkip etmektL' oldugur~uz ve 1 cırk olnıı her ı:eye artan hepinizcede malümdur. Bedii d k l d 
s ~t olmadığı veya lıasta 
olduğundan dolayı çc cuğu
nu emzirmediği takdirde, bil 
sutnine tutmak icap eder. 

klerfnğ p >litika"I S ın ayJard ı rR~bPl!ne dııyanir. zevkinizin en ince noktala- maktadır. Urmama azım ır. 
b.ızı meınleketlı>riıı, tic· rı m ı: ı't1rk malım. yalnız tasarru- rına kadar nu/uzetmek ka· B 'b' l d b El-rer hayvanlarımız ~ı · r ı · 1 t "'. · 1 j · · u gı ı yer er e u- 0 
mı aı· ılerl sUrcrek, giri;ıtigı tırı ıır ana c e t:'r;I o ı uğu ı~ ıo b h 1 '"" 

'dn luatioo., yani millı pnıJ el r·ı. Tüık olduğu i in 'e Tnrk biliyetini gösteren ve zaman lundurulan hayvanlar- u asta ığa tutulmuşsa 
Bebeği lıayı•an sütleri v ya 

lem/arın /ı ulasalarile sunn ·; 
olarak beslemek iyi değil
dir. Onı n için bu son u u
le, ancak meme ile besle 
mek imkanı olmadığı 'lıakit
lerda baş 'l.•urmalıdır. 

kıymetlerini dU-ıürıne yaıı~ı 1 ldu~nmuz için se\ menıiz l.i· zaman ilıtıyoç hissettiğimiz da çok defa ayakların- tırnaklarının arasında-
d 1 bazı Dlil"ilıığni bı akriıı:ıtıı·. zı d r. bu üç kelimenin nıecmuunu k anhılarımız bfıyUk Millet bı'ze .. c-abrı'.ne rrokses go··ster d t ki b' 1 t"rr' İ yumruyu kesip atınız 

1 l' iniı bilir iniz: ı1<llları· l· r .ı inin knbul ettiği hankal.ır .;> :-! J 
1 a ırna arın ır eş 151 • • 

n ~n.kılllt Fi ırne debilını>ı,. kaııunıı ııın kmıtıolıı altındn muz 1 mek eme/ile bir kumpanya Yerde deri kısmının a- Ve kesılen yerden 
t ; ıı. u Unkl\ kay~u .uz tul bu ı l ırc \e ellerdedir. toplamış ve gelmiş. E-ı•vela teş!endit'rı'nı' ve sonra da bolca kan akmasına 

tır. . . . . lwık.ılarla lı >Y ülçfüıebilecek bir vazife bilirim. düştüğünü görenler çok- mani olmayınız. Kesi-
'i l>eıinde nrnl yuti~ti 'bıl ne'· ( ı.10 daııyndn en emuiyelli kendisine hoş geldin demeği 6 

ı.u erJıt d'llıllınde mıllı p.ı- \ ıij'P.Lle olduklurını.1 ifade::.ini tur. len yere eczaneden a-
ra nwn hıynıelini dll 'lrn e • 1 c' 't'.;ile ile l~itıneklP va bu- Bu ıiç kelimenin sflhne 
ttlzı\m~uzduı· ı.u, ta~ rruf Pi 1111 ı,ıaat ta slıylem<>'de bir üzerindeki noktai nazarıma Bunun bir çok sebe 1 a c ağınız ( Asitborik Bir kadın 24 saatte 800 

J(j00 gram sut ifraz eder. 

l v miktar çocuğun emme 

c!erecesilc alakadardır, Ço
cuk iyi emerse s · t çoğalır. 

bi 1ir c oiode 1 \{' t ır ııru ı r ırk o ·ıı.ık mumr 'e gurur göre tahliline gelince: · f T ) d 
d kt l ki 1

. d n aı ım. bi vardır, on J ar da.· ıyot orm, anen en 
an o mı ur P m ıı. 1" ır Müzik - Feı.ıkalô.de. Caz; 

rn 11 rcketini ıehirlemPl tiı . • ıenıleketimizdc pk tatbikn· VuruL ve pı'slı'k, bula- karışık tozları serpiniz 
t t l (\ {1 ·ıı t f idarr eden şef lıf uhittini ta- ~ ,iz enfl.ı ) ııı yani aahi cı • mı ı a ımın ım n mı ı asa rru 'I 

Nitekim birkaç çocuğu bir 
den emziren s dninelerde 
bazan sııtun J litreye kadar 

çoğaldıgını giiruyoruz Bila

kis bebek memeyi iyi em

miyecek derecede zayıf i<;e, 
sut miktarı aıalır. 

tectJvııldeki p.ırunrn hacmi i h:ıreketimizde ~uıırlu yine ı.ıır nırmı. Turkiyede. Ttirk o- şık ve tabak hastalı- ve t"argı ı e orayı ~arı-
şi ... i nwk p 11iuırn~ının nleyhi ı etap olurak temenni ederim. larak yegane piyanistimiz ğıdır. nız ve l u sargıyı bir 
de) ız. Sayın dinleyiciler: desem yeridir.. h f d l Defla-.)otı yani pıra ve kı<' Şimdi ize kı nca geç·en l>ir Hayvanda evvela bir a ta an evye çözme-

'11 jr·inde ınillı tıı::.arruf hare- Bale ·zaman zaman işit 
dl ııuemi11i kıs ıC'ıık p ılıtikanırı da ,, \ şey görülmez, fakat di- · yınız. 
ulevhindt-yiz. ketimizin iaki~afından vo tJlıak tiğim Mişeller ismi yine E 

Küpte, sıııclı'ita, ku. ud 1 para kuk ettirilmiş vc)n başlannıı.. karşıma. burada dikildi. Ba-
1 I ken üstünde yürümüş ğer yara yine ka-

sıl ı.ımok iplidniligile, bir def l>ıı -;; Iıı:a ekonomık milli işleri· yan Sabriye bize bale ara- gibi ayağını sakınmag"' a panmamış ise tozu ser-
i. · m h ırckcli oklu~u için, tit' mi zeden bah cclel'cığim: sında. b11le artistleri tara· 

i
l mtl ·ndele etmeliyi:z. lptida, nıemlt:ketimiLde banko başlar. piniz ve bağlayınız. 

. Kadm sütü en ziyade. 
ınek ve koyun süt tinden 
farklı dır. Kadın siltüne en 

yakın olan, eşek stitüdıir. A

şağıdaki cetvel, rnulıtelıf 

sutleri birbirile mu1<.agese 
etmek için iyi bir fikir ve-

rebilir; cetvelde her siitün 

lıırıı vuki mevdunt seyrini !!ÖS- fından teganni edilen Müzik 

1 
u, hır milli i tih ıl elenı.ı · ~ / ,.,. k 1 k Baza f l t il k tcl'ell rakaınlaıı zıkrelmck blc· parça arını J iiı çe v ara ta n az aca opa ı 

1 
11101 ıulunden Ulaklu 7lırnıak, rim. söylettirebilirdi. ı .. t · B d 
mulırum etmek. millı ekonomi 'l'ürk lirası ohmık: gos erır. u zaman a 
menfaati hil lfına hu cket et- Memlekctiıııill Mc ııılckelinıi1. Evvelsi akşam üç hayan tırnak arasına bakılırsa 
mcktir. deki .Milli cıeki cC'nelıi ve bir bay ( Rober ) luta 

1 b 
l'llrk malı d t\IJWJI, milli t ı- Btııık.ılara baııknr.ı hkl1rı jından söylenen ve oynanan 1 uraSınin pek Z İ Yade 

sarruf da\n ile yan~an ·ı gUtme nıeHluat ııınduat l d 
l.133 t~ 14l.7:JS.OOO 4~ı.b(i4.WU llil.i22.000 tangonun Türkçesi dururken ateş en iği ve buraya 

ınlzlıı sebeLi, la:sıırruf t yeni 'e ı · 19:.:4 ıe ı U.7tıl:'i.OUO ~.!.917.oou lti7.78;.ouo bilmemki lspanyolcasmı 'lJe- k t d k J 
hakiki ınnna~ını \ercliğiuıiz > ı an o ur ulru o ayca 1930 il 1.ı !J.03M.ll00 88.( 3:!.000 1Ui.ü(ı4.000 R .. l k o 1 
i\·iadir. Lu rakamlar hal'lciııde mut· 1 ya umcasını soy eme ne farkedilir. . 

belıer litresinde - · k · b i ı J k d d - J su mustes- l nr · enmırısı u ) en an u- lak tasarruf oluruk mevduat ereceye a ar ogruııur. 

Yarının harbi inanınız, ey 
ferah ferah uykusunda uyuyan, 
ferah ferah yiyip içip , yatıp 
k.alkan Trabzonlu 1 İnanınız lci 
yarının harbi ne yerde, ne de 
nizde, ancak ve ancak havada 
olacaktır. Tayyareye veriniz 
ve verirken emin olunuz ki 
verilen paralar hayatınızı ve 
vatanınızı kurtaracaktır. 

na olmak uzere bulunan yı';'lnrdır ki artık, bir lokma, bir şunlurdıı·: Ecnebi lisanla !>Öylendikten Sıkılırsa hayvan faz- ' 
11.addelerin miktarı göste· hırka cemiyeti olmaktan ~ı'~- Türk lirası oluruk: sonra Semiha tarafından laca ağrı duyar. Sebe- ---------•- İlllİliml 
rilmiştir ını,;tır. Kamillist i11kıl.1Lıoın bü- t.kmlekellm.z .Mnnldkctımi.z dinledig"inıiz tango ne kadar b 

t{}n Dİllletleriııdell eksiksiz İ~ 1 deki mllli ti 1 i Cl'llclll i tırnak arasında tü- 1 1 Çocuğun lıergun alacağı tifude etmenin yolunu buıı:.~1 ,,. Unnkııl:ırn b.ıntuılura '\ l ııu samimi idi. Biz bayanın o · Halk Manileri 
sut mı'ktar .. d l> ld d • t . u· • HıoJJ t u:t.ıi.t<..OÔO 11 .u.,.1.000 41,l. ~. 6 k d ·unu ne kadar igi an renen b i r yumrudur. ho:-----------

1 yaşına gore e- u yo a e\•nına azme rııış ır ımu t tJ ... .ı.-..08.üOO l~.· ıu.ooo b, .ı:. ı.ooo u ug -
g:şir,·/azla süt 'termek muh- cemiyettir. rnıı;; te r.ıu.~ı4.uou ı~.fı1.!\.UO ;ı.:...ı .o lamıştık. Sonra bilmem bir Bu yumru yavaş yavaş 
telif lıastalıklarm boş gös- Bu cemiyet, artık. kullnrn, Lurttda tasarruf banknıııızdun şey daha nazarı dikkatımı büyür. 
t 

şuurn, tamamen beııimsedigı hayut ~ıgortaları lıurekeuncıen celbelti. Burada yegane ara 
ermesini mucip olur: Egze cı Lı" " n t k ı t ı Bazan kana b teknH!il"', kendi to1mıklarında, c n .. ac.l uU se me . ı; er lll: k l I k t r, azan 

h 
~ "' naca hassa yapı an ıare e 

ma, a; ım bozuklukiarı, kendi cıııniyf'li, kendı refııhı vUnkü hayut sıgoı tataııuı, üzeri kabuk bağlar. 
b k 

·ı h l miıu tasurrutuıı di!2:er 1..>11· tezn· /erin ahenkli ve yekdirge-
arsa ı ti ap art gibi... kendi sandellle, kcııdine ve -

Bilakis az süt vermek, dünyaya fo~dulı olmak yolunu hlll'll ohırıık alıyorum, J ılhuki· rine uygun olmasıdır. Gerçi tehlikeli b İ r 
tutm t ka, gerek bııııku~ ıt gerek Lıu T.ı'yatro . bu kelime hep- h l k d 

çocuöun iy · .. b u~ ur. asta ı elriJse de ha-

' 

6 ı neşvunema u- Kıııııalist inkı\,lb Hnde l'llrk sıgurtalnra levcccillı cucıı ı,al'a- d h 4 l d - o 
ama f h f ' ıur a\·ni la!:iuıı uf terlıı"·e~uııu sinden a a J az a ımagı- h . masına, zayı ve na i vatnndıı~ı, zahmetsiz, g!ısteri~~iz ,, ,, B ayvanı ışten alıkoy-k l b 1 ı res~uııcl ferdı l..ılH~·eıııu weyva- m1zda yer tutmuştur. izde 
a masma se ep o ur. kendi oz ve hukikı ııı1vfvetiııi d "' · · h" d 
E 

.r lılfl, Ve !lcr lki:ıinac ÜC lldKllll tiyatro deni/dimi hatıra iki UgU ıçın mÜ Jm ir. 
mzikle beslenen çocuöun, bulmu-;;tur. h 

1 
6 ulan ruh ı uyat \.C yaı mı kur- şey gelir, tuluat ve piyes. Q · · · k k 

ner seferinde ne kadar su"t Knnı.ılist iııkılfıb ''e omırı 1 k ·b· hl tı· b. d nun ıçın ıne , ö üz, şı awa gı 1 sı ıa 1 u· eu ı~e Tuluatın da kendine göre aldığını 1anlamak . . ekonomik ve so::ı)olrjik si.,tc değıl ıuidır·? ı-------------1 
z · d l ıçın, em- mi içinde sadece nıllturnnid ve ıua.ı senesinde ınenılekeli- bir meziyeti vardır. Onunda gün evvel bale Müzik yok 
ırmı en evve ve sonra · 0· (N ı~ ) · [ d' [ d Nı . 

1 
mUtecanıs ır eO· urc yanı nıizde tıayııt ısıgortulıırı için, kendine göre bir ince iği ve ıye sız an ığımız uri 

tartıp aradokı /ark hesap yeni TUrk cemiyeti degil ayııi l,03U uoo iırııiık prim ödenrui~ güzelliği vardır. Esas Ti Gençdurun kumpanyası ye-
etmek icap eder. j zuın~da yepyeı~i .bir. Tü_r~iyediı'. ve HJ3<> te du bu nıiktur bır yatro, piyesle oynanan ko- rine dram ve komedi yok 

ilk günü çocug·a 12 saat Ev lınlkı ılıı en ı ıçınln de milyon 140 bin lira olmuştur. d' ,,. . d' d' ı diye sızlanacag·ımız ve sız. ı nu suretle HM5 seuesiud{', 19 me 1• 1 ra;e 1
• ıram ve ,a-

hir şey verilmez. Ondan yep~ eni l.Jir g0zle gurti ınesi . l d k. b l f lan makta oldug·umu• "ab-bıııe yakın Jıuyal puli\:eı,i ııe, cıa ar ır ı en. maa ese ... ..,, 
sonra bı'r 1·aç k h k - lazımdır. c- b ,.,. k k · ,,. k · k " a ve aşıgı 

1 
. . . ·~·,· ını·ı,·ou . ı· u ık bı·r "eı·ruave ~>a riye ı o sesin umpan- rıye ı o sesın umpanyası, 

k k . . . k lbnd ı milli~ el~·lııgi n il sı~·n -' J .. ,, aynam1ş şe erlı su venlır. fil millivetci!i•~lmizin s~viye iuP temin edilmiş bulunuyor. yasinda bu iiçünden hiç bi- geldi bu da bizim taliimiz. 

Önümde yanar şamdan 
Düşünürüm akşamdan 
Taliim ne · kötüdür 
Kurtulamadım gamdan I 

• • • 
Yolumuz bir mil değil 
Hafta chğil yıl değil 
Şu feleğin elinden 
Kurtulmam kabil değil! 

• • • 
Yaşımı silemedim 
Bu sırrı bilemedim 
Şu dünyada arkadaş 
Ben neden gülemedim I 

• * * 
fi.el derim gelmez kaçar 
Omrüm beyhude kocar 
Belki şu devlet kuşu 
Bir gün başımda uçar I 

Baba Salim Oiütçen • Ak . "' B k ' S · r as var · erecektir • Arkası var - rini görmedim. ir aç fgırcı 
--~~-~~--~------------------~-~~~~~~~~~~~~~~!!:!!! 

"Yeniyol,, un Tefrikası: 15 

KÜÇÜK SİLAHŞOR 
İngilizceden çeviren: Ha;1retlin Ziya 

- Sızin yaşınızdayken mek· - O, sizden ne yııpılmnsını 
lepten k ar, butün meml keti İ:itiyor. 
tek başıma dolaşırdım, d di. - Kend'sine gitmemi istiyor. 

- Dolaşır mıydın ? Yalnız - Peki: git Öyleyse 1 
başıma seyalı:ıt yapamıy.,c k ka· - Ama n .,ıl ? 
dar küçtik yaşta olduğumu sanı- - Aman be kardeşim. Beni 
yorum. çağırsalar bir dakika durmazdım 

- Koç yaşındasın ? Hem, oraya nasıl gidrc ksin? Uç 
- Sekize yeni gir<'c •ğim. mıyacaksın, yaya da yürümiyc-
Tuny iil<lu : ceksin. Trenle geçip gid< c ksin. 

- Sen c'ci b'ci bir beb·kmiş- Tunç dönd'.i ve sabı.s zlıkla 

sin ayol. gelmesi için işaretler y pan ço· 
- Korkuyoıum ki kız karde- CJklara do,ru koştu. 

şinizin sizden başka böyle bir Zavallı küçük Ertekin, karma· 
hamisi yok. karışık düşüne lerlc dolu olan ka-

Ertekin biraz d..ıha bzardı. fasile yapayalnız kaldı. Aygür, 
Gözleri yaşla doldu. bu kötü hayattan kurtarılmasını 

- Ah Tunç. Ona nasıl yar- istiyordu. Annesi, cesur silahşor· 
'lirim, diye baA'ırdı, ların, yolları üzerinde ne gibi 

, n ,eller olursa ohun ıztınıp için· 

de bulunanlara yardıma koştukln

rır.ı söylemişti. Tunç, onun Erte. 

kine gidcmiyccek kadar bebek 

olduğunu zannediyordu. Hatta 
Ba)' ve Bayan· Doktor bile onu 

salıver miyorlardı. Bütün bu yolu 

izin-.iz gidebilir miydi ? İzinsiL 
gitmek icabediyor muydu '? Bu 
kadar uzun yolu gitmeğe cesaret 

edebilir miydi ? Kendi kendine 
«büyiik bir cesaret sahibi olmalı» 

diyordu. " Canavar öldürecek ka
dar sert olmalı Tanrıverdi bunu 
yapıvermişti. Ben de cesur olma· 
lıyım. Ve yapmalıyım .. 

Bu aralık, çcc11klardan biri 
bağırdı: 

- Gel Ertekin ; bir geı.inti 

yap~c ığız. 

• Ertekin onlara doğru koştu. 
Birkaç dakika içinde kasabadan 
köye giden üst yolda dolaşmağa 

başladılar. 

Yolları istasyona düştü. Bir 
kalabalık istasyona doğru koşu· 

yordu. 
Büyük çocuklardan biri : 
- Ekspres doğru buruya ge

lecek. Bak ahali nasıl koşuşuyor. 
Yalnız bilet alacak kadar, birkaç 
dakika durur, dedi. 

Çccuklnr söyleşe, giılüşe yü
rüdüler ve hiç biri Ertckinin yan
larında olmadığına dikkat etmedi. 

8 

Aygünü 
Kurtarmağa gidiş 

- Rica ederim, yarım liradan 
başka param yok. Fakat mutlaka 
gitmek isterim. 

istasyon memuru : 
- Yarım lirayla olmaz, dedi. 
Sırasını bekleyen iri bir adam : 
- Küçük ; kımıldan bakalım 

biraz, dedi, 

IMavi gözlerinde bir tatlı tektirle 
bakarak : 

- Görüyorsunuz ki biletimi 
almadım henüz, dedi. 

- Öyleyse çabuk ol da al. 
Ertekin kızararak : 
- Bununla bilet alabilir mi· 

yim ? diye sordu. 
Memur başını pencereden dı

şarıya uzattı. 

- Sen minicik bir çocuksun 
ayol, dedi, yarım biletle gidersin. 

Ertekin yeni bir ümidle : 
Evet, dedi, yedi yışındayım; 

sekize gireceğim. 
Ve kendini yukarıya doğru 

çekti. 
- Pekala 404 kuruş ver ba

kalım. 
- Ama ben yalnız elli kuruş 

aldım 

- Eeee, haydi çek arabanı ; 
elli kuruşla bilet alınmaz. 

Ertekin, kıpkırmııı kesilmiş, 

mavi gözleri dumanlanmış ısrar 

ediyordu; 

- yardım işim çok mühim, 
çok mühim. Küçük kardeşim bil

yük bir azap içinde, büyük bir 
azap içinde efendim. Gelip ken
disini kurtarmamı yazıyor bana. 

- Fakat edemez misiniz ona 
efendim. Ben parasız bilet vere· 
mem. 

Ertekin, bir elile gözlerindeki 
yqı silerken titreyen dudaklarla: 

- Ah efendim, dedi. 

Y aptıg-ıqı bilmiyordu. Kasaba· 
,. dönemiyeceğine emindi. Eter 
tren onu biletsiz almazsa • evet • 

~ 

ridemezdi de. Fakat Aygün onun 
liüıhforluğuna bitap ediyordu. E· 
fer bu çağınşa karşı gidemezae 
bir .Uahşor olamıyacag-ını düıü
nüyordu. 

lri adam kendi bileti için ,.. 
bırsızlaoarak : 

- Ç~kil yolumdan ; tren ka· 
çacak görmüyor musun, diyerek 
Ertekini bir tarafa itti. 

• arkası var • 
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ANKARA ı Dün.qada 

Türkiyede'ki yeni \ Neler oluyor 

oluşun bir izahı 1 Dünyadaki hava hatla-
Yazan : l nnın uzunluğu ne 

Norbert Von Bischoff kadardır? 
Avuaturyanm Ankara 
Elçiliti sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

Son çıkan bir istatistiğe 
göre bütün dünyatlalci /ımJa 
hatlarının uz un tuğun rı n 
mecmuu hattı üstüfJatlan ye 

[ lOl 1 devle- di defa daha fa%la imiş. 
evcudiyeti, sade TUrk a·)-rınn l ı 

tliıln ana yasası ile tearuz eden O,uvv lci ometre ile ıngil-
blı nokta olmayıp Anadf)lunun tere en uzun hava hatları
ltugUnkn durumu itibariyle, na sahip bulunuyormuş. /n
TQrklyeyi böyl~ bir yoku ta- ) giltereden sonra 85,000 ile 
oımaya muktedır olmadığı bir 1 Amerika. 38.000 ile Fransa 
B'lda kanlı karı'iıklı :dar ve .mn 34.000 ile Almanya 'Ve 
cadeleler girdabına snrnklıye· \ 20 uoo k·ı t 'l ..1 r -
cek b . t hlik ler menbaı ' 1 ome re ı e ae re 

ır e e l k l le • • l teşkil eder· Bundan dolayı TUr- emen ge me le ımış er. 
kiye hUkt1meti , bu tehlikeli lngiltere hava postaları 
llleseleyi bir an evvel hallet- vasıtasile gönderilen mek
Dıek, yani hoyr1Jthğa başvurmak tuplar senede 30 milyon 
zorundadır. J ..1· • k l ..1 1..1. 

BUtlln dığer Ç8l'elcr, hattu aaeaını 0 ayca uo auru· 
nazarı surette mUmkOn bile yormuş. 
olsa, asyadaki sıyasal hııdisele Amerika müzelerinde 
rin mekanlzmasma uydurulmaz h 1 k f k l" 
dL Zira, A vrupada , hukt1ku ırsız ara arşı ev a a-
dllvel bakımından sağlam bir de tedbirler 
temel nstnne kurulduğu halde, Amerika hülciımeti müze 
tatbikat sahasında ekseriyetle feri hırsızların elinden icar. 
tesil'siz kalan azlıklar sistemi· 
nin, şopbeli mevcycliyetini med- tarmak için hususi bir za-
yuo bulunduğu p0Utik, psıko- bıta tet/c.ildtı lcurma;a /ca
loi\k ve kUltUrel Amiller 'l'Or- rar vermiıtir. Şimdi lhüze
kler ile Kllrdler arasında mev- /erin salonlarında lcirjhkler 
cud degıldlr. dolaımağa ve zi~ aretçileri 

!!:ger tuuiçten gelen cebri 
lllUda.ualeier, uaol::ıatm gidişini ta/cip etmeğe ba,Iamışlardır. 
durdurmazsa, Anadulu Kllrdle- Bu güne icatlar müzeler
rlnln Tllrkleşmesi için ikl ne- elen her sene ü' milyon do 
&illik zaman kAfidir . Ancak lar kıymetinde antika eıya 
buguo 'l'Orkiyenin yegane top çalınmakta imiı. 
lu azlıauu teşk 1 eden Kürdle- ı_;.-----------
rin mevcudiyeti, soısyal ve öko 1 Rerş~yden 
nomik geriligiııden dolayı, 'fllrk B 1 R p AR Ç A 
Cumuriyetinln ve Tnrk cemiye 

1
_...;;-------="--

tinio, Ermeni ve Rumlarm ko-
vulmasiyle elde edilen milli bir
liğini tehlikeye dOşllrmez. 

Fakat Ermeni ve Rumlarm 
kovulmasınöakl eşsiz etıemlyet 

sade bundan ibaret değildir. Hu 
tedbir, Tnrkiyenin ulusal blrli
Qi bakımından haiz olduğu et
nolojik faydadan gayıi, sosyal 
alanda da tesirlerlnl göstermiş
tir. 

Eski imparatorluk zamanın

da Tllrkler cemiyet içindeki 
Vazifelerden ancak birkaçını 
Uzerlerine alarak geri kalanın 
ve bilhassa ekonomik hayata 
bakım olan işleri lstanbul'dan 
en Qcra An:ıdolu_köynne kadar 
Rumlar ile Ermenilerin eline 
bırakmışlardı . Ancak bu iki 
ırkın ortadan kalkmasından son 
radır ki, 'fQrkler. onlardan ser· 
best kalan işleri ellerine almak 
imkaoıoı bulmuşlar daha doğ
ruıu bu işleri ellerine almak 
nıecburlyetlnde kalmışlardır. Ve 
bundan sonrdır ki, cemiyet bir 
TQrk cemiyeti olmuştur. 

Bunun gayet acele yapılm.ası 
lazımdır. Bir banka yahut fab
rıka idaresini, bir tren yorut
llleslnl, blr kazan yakmasını, 
Cihan pazarlannda mal satma
&101, o zamana kadar başblA· 
rının kendisine temin etmekte 
Olduğu bin bir tane işi, TOrk, 
derakab ve bir gece içinde oa
l'enmeğe mecburdu. 

Halbuki, tecrnbesi yoktu. Ve 
bu ytlzden, bazı hatalar yapa· 
tak bazı zaralar gördll. Bunlara 
rıtmen, bu def asında da, Boğu
lu insanın bOyOk becerlkliğl ve 
tuttuau işi ossaat b _.şarma kati 
lireti gOrUldO. 

BOgQn TUrk bankaları her 
lararta çalışmakta, Tllrk trenleri 
lıer tuafta ynrnmek.te. kazan· 
1-rı Tllrk kömUrtı ile TOrkler 
hkmakta, Anadolu mahsulleri 
ClQQyanıo her tarafında mahreç 
huımakta ve beton gövdeli ya. 
Pllarla silolar, başka yerlerde 
oıcıuauodan iyi olmasa bile on
lerctan tena da :olmamak üzre 
'rtırklyenin topratmdan fışk.ır
llllktadır. Halbuki \>aşka yer
ltl'de yılların tecrObeil vardır. 

• Ariuı var· 

Günah dünyası 
Meksilcada Tolulco şehrini 

ıigaret edenler bir yolun 
ortasında &faha sarılı koca 
bir yılan görünce gayriihti· 
yari korkup duraklar/ar. Yı · 
lının haraket etmeyiıi on
lara cesaret tJerir, ilerılerler. 
Yalclaıınca bamın sahici bir 
yalan olmayip samanla dol· 
durulpıuı yapma bir yılan 
olduğunu ıöriirler. Acaba 
hangi muzip 'bunu yolan 
kenarındaki ajaca lcoymuı? 
diye düıünürler. Bu yılanı 
oraya /cayan bir muzip de· 
ğil. dindar bir -,,apazdır. 
Bakın papa%ın ıihnigetine : 

- Dünya giltıahla ·dolu. 
Her ğün bin bir türlü tah· 
rip bizi günah iılemeğe 
S1fJlcedigor. Onun için tlün
yanın bu f ma halini. daima 
halkın alclına getirmek· la 
zımdır yılan bize günah iı
lemeyi hatırlatmakta amil 
olabilir. Çünlcü Hav'Va an 
nemizi aldatan mahllllcun 
bu hale gildifini ıörerelc, 
insan 'Vicdı:ımna muılıyır 
bir hare/cet e!tm'lcten çekinir. 

Tolulca l!İ'1artndalci ku
marhanelere gitlen yolun or
tasında b i r a ; a c a 
bırakılmış olıın bu yapma 
yılanın yerlileri ıünalı i,le-
mekten ne lcddar menettiii
ni bilemeyiz. yalnız papaz 
öldü/eten sonra bile halle yı 
lanı gerinde brrtJlcmayı mü
nasib görmliltür. Çünkü ıe
len ziyaretçllei' bu manzara 
lcarıısında derhal tluruıor
lar, tahassüsle yerlilere bu
nun ne oldufıınıı sorugotlar, 
söz açılıyor 'Ve lct:Jnuıurlar
lcen uf ak tef ele de almayı 
ihmal etmigotlar. 

Papazın toprağı bol olsan: 
Bu dünga sadece ıünah 
tlüngaıı dllil, ticaret dıln-
g•11tl" "" 1 .. 

/ YEN/YOL) Sagja J 

Artık Ucuzladı • • • f. 
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Dönüp dolaşıp 
Alacağınız R AD Y O 

Ca Aa Olacaktır. 
T ediyatta: büyük teshilat 

Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 
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Giltniz görünüz tecrube için bir telefon ediniz derhal emirlerinize ! 
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Traöz.on iera memurlutüiidan : 
Yeminli üÇ ehli vuku tarafın· 

dan tamamına 25 lira kıymet 

tahmin Jdilen 200 artın ebadmda
ki Houneıelos köyünde vakı ta
punun Temmuz 930 tarih ve 44 
nomarüında mukayyet hane ar
sası ile ve yine aynı köyde olup 
olup bmamına 300 lira kıymet 

konulan 100 arıın zemin uzerinde 
yaplmq bir yer evi, üç oda bir 
mutl:iah bir sofa ve iki ahın havi 
Tem muz 930 tarih ve 43 numa· 
nlı hane ve yine tamamına 200 
lira kıymet takdir edilen taplhlun 
Temmuz 9~ tarih . ve 55 numa
t1111\daitayıtlı 3 döaüm fındıltlıa-ın 
nısıf hWelerile yine aynı köyde 
vakı olup ehli vukuf tarafından 

tamamına 300 lira kıymet takdir 
edilen üplldun Temmuz 930 tarih 
ve 56 nmaruında 150 dönüm 
m i k t a r ı n d a ç a 1 ı 1 ığın 
üç lüuede iltı 'hiaseai on altı se
him itibarile b hiuenin ynıaı. 

Açalt artırmaya çıkarilmıı oldu 
tundan 29-1-937 tarihine mü•adif 
Cuma rünü saat 10-12 kadar 
dairede birinci artırmaları yapıla
cakbr. Aftırma bedeli kıymeti 
muümmenenin y'U~e 75 ini bul
dutu takdirde müıteriai üzerine 
bırakılacakbr. Aksi bkdirde enson 
artıranın taahhüdü baki kalm•k 
üzere aitirma onbet rün müddet
le temdit edilecek ve on beşinci 
pnll 1~2-'937 Puartesi rünu .S. 
10-12 de dairede yapılacak ikinci 
arbrmuında artırma bedeli kıyme 
ti muhammenenin yüzde 75 ini 
bulmadıtı takdirde aatiı 2280 no
lu kanun a!kimına tevfikan geri 
bırakılır. 

Sat11 pefindir. Artırmaya işti. 
nk etmek isteyenlerin kıyme6 
muhammenenin yüzd'e yedibısçugu 
niabetiftde pey 'ak~ veya aulli 
bir bakanm teminat mMCbuziınu 
havi bulumıaaları lizımdar. Hakları 
tapu ı:cillile 1abit huhumıyan eli· 
ter ipotekli alabalddar da diter 
.ıakaclarlllm Vt irUJıW.ukJ tabip 
1e!'f1'1n bu "'kl•r• Vf but-.Je faiz 

lıiıddlıı,.ıdlıj ""'b·~~lıWılbiıoidbı.oıdlıi:ıdbtooıdlıı;;oııJıi;;;ıaMıl~ 1 iO iOı ...,.~~ 

Remington 
Y aı:ı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsin:z .. 

Ome®gc§l 
Cep ve kol saatlarının en fantazıve en son şekilleri gelmiştir .. 

HDSILON 
Çep ve kol saatlan dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres: TRABZON H • K 1 N lb ti Maauam Kunduracılar caddesi Oml Ve ema 0 On Or 
~••n•~m~n~~~IW4Qlll 

ve ma:trafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbitelerile bi rlikte ilin 
tarihinden itibaren yirmi gün zar-
fında dairdmize bildirmeleri lazım
dır. Aksi trkdirde hakları tapu si
cillile ubit olmayanlar aatış bede 
lin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Miiterakin vergi ve belediye rusu 
mu artırma bedelinden tenzil olu-
nur. 

Daha fazla mahlmat almak is
teyenler 29-12-936 tarihindeni tiba 
ren herkesin görebilmesi için dai
rede açık bulondurulacak artırma 

:şartnamesi ile 931-1154 No. dosya
ya muracaatla mevcut ve1aiki rö· 
ref>ilmeleri ilin olunur. 

ilan 
Sürmene sulh hukuk ha

kimliğinden .· 
Kemerli köyünden Çolak 

o;lu sağır Tursunun vasi5i 
Yusuf tarafından müddei 
al-ıgh Kemerli köyünden 
ffyrtaıa ojlu Me~m~t Ali 

karisi Sakine ve Kuleli kö- ı 
yünden Siyam oğullarından 
Mehmet karisi 'Agıe ve Is 
tanbulda olduğu bildirilüp 
bulunamıyan Dereli oğlu 
Mehmet karisi Gri/zade hok 
larında icra kılınan duruş
mada : müddeialeghlerden 
Gül~adeye tebliğ edilmek 
ü z e r e gönderilen da 
veliye fJara/c5ı mubaşır ta 
rafından balunamadığından 
bahisle bilci tebliğ iade edi!
mesine mebni tebliğ oluna 
cak daveti.IJe varakasının 
ilanen tebliğine karar TIP.Tİ· 
/erek duruşma 25 - 1 . 93i 
Pazartesi gününe hı1alcılmıı 
olduğundan yevmi müı/c{ırr 
bizzat 'Veye bir vekil göp 
lermetliği talcdirde lıakltında 
lci muhalcenin gı11ah~n ;r.m 
,dtlectji ilan o!unur, 

Tashih 
23 Birinci klnun 936 

Tarih ve 2297 sayımız
da çıkan icra sattf ar .. 
tırma ilanının a. 2- 937 
gününe kadar temdit 
e d i 1 d iği yazılacakken 
sehven 8-1- 937 ôlarak 
yazılmışbr. T aıhih eyler 
özür dileriz. 

Kızılaya 

Yardım 

Edelim! 
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Radyo Meraklılarına 

AU .19 
Radyosunu görüp dinlemedne 

Radyo alanlar pişman olur . 

Umumi satış mağ zası 
• 

Hakkı Atmaca Trabzon 
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(FİLKO) ~i 

. PltiıöD~© fj 
RA~D YO (: 

l l•l 
. 1 [•] 

Ve TELEVIZY ONf!j 
Fabrikalarının 8 tı 
1937 n-o~e~ine Elektrotlu ,;~ 
teıt bılr et tığı [•s 
Lan balariyle, ğeçen sene olduğu f!ı 

gibi, bu sene de R d [+] 

T k . ". . a yoı:J 
e nıgının en başında l•l 
.. .. kt d' l•.J yurume,,. e ır. l•l 

ütün dalgalar üzerindeki SELEKTİVİTE, SES f!j 
tabiıliği ve temizliği , RAKİPSİZ ve EŞSİZDiR . ~:ı 

~ . ~~~ 
.....__,,.._ ismi rant 1 dir. f! 

l•l 
Herhangi bir arıza içjn art k Radyonuzu fabrikaya veya_ Istanbula ~·~ 
göndermeğe lüzum yok, Çok hassas n1uayene aletlerı , ve on l;~ 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz PHILCO ları her ı·~ 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaatınız icabıdır . ,:~ 

Uzun Vadeli Satış (~ı 
Abdullah Sezgin c:J 

Sıra mağazalar No. 118 f !j 
TRABZON 

Satış artırma ilanı 
köyü 
Kireçane 

kıymeti Mu. 
Nev'i U. N. lira 

Tarlave hane 2743 75 

kalem en 
Munda 

Mesarya 
,, 
" ,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 

" 

arsası 

fındıklık 
tarla 
fındıklık 
tarla 

" fındıklık 
,, 

Fındıklık ve tarla 
Hane arsası 
Fındıklık 

" ,, 
Tarla maa otlak 
Fındıklık 

" Tarla 

2747 
767 
768 
777 
778 
783 
763 
2270 
2084 
2323 
2321 
2323 
7871 
2603 
2607 
2765 

Münhedim kilise 
ve mektep arsası 

Şana küçük Fındıklık 1617 
,, " 1618 
" ,, 1619 
" ,, . 1615 
" Tarladan mutehavvel fın. 1614 

" ,, 
,, 

" 
" Fındıklık 

Kilat Fındıklık 

" ,, 
,, ,, 
,, ,, 
" ,, 

1611 
1612 
1613 
1158 
1159 
1293 
1293 
1296 

Anifa Fındıklık 4978 

Defterdarllktan : 

75 
350 

120 

375 

75 
250 

120 
20 

1380 

175 

440 

250 

Tabiiyeti 
Nübadil 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

rum vakfi 

Ermeni 

mübadil -
mübadil 

Ermeni 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkulatın mülkiyetleri peşin para ile satıl 
mak üzre artırmaya çıkarılmıştır. Talip olanların yüzde yedi buçuk dipo· 
zitolarıyle birlikte 7-1-937 perşembe gllnil saat 14 te defterdarlıkta top· 
]anacak komisyona müracaatları. 3 4 


