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T enkit Yunan Kralı Veliahtile beraber 
E n münevverimiz bile trn· 

kide talıommiıl edemiyor; 

derhal etekleri tutuşuyor, yüzüne 
kan çıkıyor. Tenkit sah:ln• ını 
göılerinin önüne koyup bir kere, 
iki kere daha derinden derine o
kumadan hemen kııleme sarılıyor; 
başlayor cev~p yazmağa .. Ynhut 
önüne gelene tenkid satırlaı ını 
yazanı kötülüyor. Bazan da dalın 
garibine rastlnyoruz; tenkit eden 
bir müesseseyle ilgili ise derhPl 
büyüğüne şikayete kıılkılıyor. Hol· 
buici tenkil edilen zat tenkıt 
yazısını heyecanı geçtıkten sonra 
bir daha okursa gön cçk ki yüz. 
de yüz değilse bile yüzde elli, 
beğenemediniz yüzde otuz haklı 
bir tenkittir; tenkidin gösterdiği 
yerde deşilmemiş bir çıban var 
cır. Ama, bu çıban ı.;neyle de
şilir, yahut neşterle, yahut da 
büyük bir operasyonla .. Her ne 
olursa olsun münekkit muhakkak 
bir şey görmüştür. görgülerini 
yabana atmamak gerektir. Bir ata 
aö:ı:ü vardır: « Barutun oloiadığı 

yerde duman tütmez'. · 

Tenkit edilen lenlcit edenin 
yazısındaki her kelimeden derin 
derin manalar çıkarmalıdır. Hele 
bir gaye için birden fa2la münek
kit kaleme sarılırsa tenkit edilen 
şahıs veya müessese kendisi an 
lamıyorsa, yahul vurdum duy
mazsa muhakkak bir eşine, bir 

dostuna muracaat ederek yapıla

cak işin mahiyetini tesbit etme
lidir. 

Tenkit, bir çok kere ferdin 
•esinden ziyade halkın sesi olur. 
Ferdin bu sesine kulak verilirse 
derinden derine feryatlar, haykı

rışlar duyulur. Bu taktirde tenkit 
edilene büyük ve önemli bir va-
2ife düşer: Tenkidi inc!lcmek ... 
Ferdin ve halkın sesini duyuran 
tenkit fert ve halk ve halkın her 
türlü müesseseleri için _faydalıdır. 
Bazan bu fayda kutsal bir önem 
iktisap eder. Ohalde, tenkitlere 
kızrnalttaruıa hakikate fenerlık yap· 
tıiı için müteşekkir kalmak ge
rektir. Mı.inevver için tenkit, bir 
ilim kitabı kadar fnydabahş, o
nun kadar değerlidir. 

Tenkit, dedikodu; t~nkit her 
hangi şahaa - şahaiyelinden ö
türü - hCcum manasında değil· 
dir. Tenkit, herhangi bir ferde 
taarruz vesileai olduğu anda kıy
metini kaybeder. Böyle tenkit
lerdeki bariz haksızlıklar her sa
tırda sırıtır. Bu gibi tenkitleri 
nıakfil ve mantıki cevaplar derhııl 

iıkit eder. Tenkidin manası, daha 
üstün olan bir fikrin, daha sala
hiyetli olan düşüne~ sahibinin 
nıutaliasının kağıda dökülmesin
den ibarettir. Tenkit eden de e
dilen de iş ve yazılarının sami
nıiyetinden emindirler ve em:n ol
Dıalan lizımgelir. 

M edeniyet aleminde guete
ler tenkit vasıtalarıdır. 

it başındaki adamlar, büyük mü
esaeseler, hatta vekaletler gün
lük, haftalık, aylık gazetelerin 

Y avozu ziyaret etti .... 
Merasimle korsılandı. Mürettebat tarafından , 

yapılan milli oyunlanmızı zevkle seyretti. . 
Ankara 2 - Yunan Kralı dün yanında Veliaht ve yaverleri oldugu halde Yavuzu 

ziyaret etmiş 11e merasimle korşdanmıştır, 
Majeste Kral Yulluzu erkanile birlikte gemiyi taret/eri gezmiş ve m·'irettebat tarafındarı 

yapılan milli oyunlarımızı zevk ile seyrettikten sonra aym merasimle teşyi olunmuştur. 
• 

ltalyan polisleri Sovyet gemilerinde 
taharriyat yapmışlar 

Rusyadan İtalyaya şiddetli protestolar . ... 
Ankara 2 - ltalgan limanlarını ziyaret eden Sovyel f!emilerinden bir kaçı üzerinde 

ltalyan Polisleri tarafından taharriyat yapılmış olmasından ve farklı bir Rejim ihdas 
edilmiş olmasından dolayı Sovyet lıtıkiimeti ltalya nezdinde şiddetli protostoda bu
lunmuştur. 

Jar, senevi muayyen bir i:c ·et 
mukabilinde bir memlekette çıkan 
gazetelerden her hangi bir mües
ııeseyi nliikadar eden yazı parça
larını keser ve bu parçaları pos· 
tayla, abonesi olan müesseseye 
gönderir. Bu parçalara kupur 
denir. 

Tenkitlerden daima hayırlı 

neticeler alınmaktadır. Vekalet
lerimizin hepsi Matbuat Umum 
Müdürlüf{Ü vasıtasile gönderilen 
kupurları lelkik erier, en ufak 
bir tenkidi, en küçük bir şikayeti 
ilgili müdürlük tetkik ve tahkik 
eyler, !üzüm varsa İc!lbı derhal 
ic a olunur. Hulasa: Tenkitler, 
bir çok defa siste bunalmış kap
tana karadan verilen sesli işaret

ler gibi yol gösterir. Haklı ten· 
kitlere hiç bir müessesenin kızdı · 

ğını görmedik. 

insanlar hatasız değildirler. 
Belki tenkit eden de bir hataya 
düşüyor, tenkit ~dilen bu hatayı 

yine münevvere yakışır bir tarzda 
iade edebilir. Hakikntııı izahı güç 
değildir. Okumak bilen lıer ferd, 
derdini yazabilecek, ifade edebi
lecek kudrettedir. Tenkit edildim 
diye işi şahsiyete dökmek tenkit 
edilenin görgüsüzlüğüne, hudayi 
nabit olduğuna delalet eder. 

Türkçe Tan gazetesinde Trab
zonumuz hakkında c:dden naf ız 
Lir görüş, ince bir soruşturma 

ve inc!leme eseri olan bir yau 
çıktı. Sahibini tanımamakla bera
ber çok kudretli bir kalemin mah
sul Ü olduğuna inandık. Ben de 
bundan bir fıkra~ını evvelki ya
zımda bir yabancının görgüsü ola
rak satırlarımın arasına sıkıştırdım. 
Meğer bu uydurmaymış, meğer 

Trabzonda her hangi bir yurtta
şın bıçakla gezmesi bile nefretle 
karşılanacak işlerdenmiş. Meğer 
muharrir Kuru .. uvustai silahşor 

masıılları dinleyip de Trabzonda 
kabus geçirmiş. Yazımın ( meğer 
tara!ları ) lu değerli mektuba 
cevap vermek isleyen bir arka
daşımızın mutalaasıdır. Yine bu 
arkadaş o mektup sahibinin T.ab 
zon sokakları hakkında maddi bir 
delille yazmak istediği yazısına 

" Bir çukurdan diğer bir çukura 

hayret ediyorum .. diye müstehzi 
bir cevap veri yor. Hakikaten 
biz de Uzunyolda, ya~murdan 
sonra, tıpkı o muhbir gibi (ten-

kitçi, muhbirin yürüyüşünde de 
biraz mubaliiğa yapını~) yürüdü

ğümüz haHe hiç bir kamyona 
toslamadık şimdiye kadar. Bele
diye bile bu hakikati bildiği için 

tahsisat talebinde bulunmuştur. 
Arkadaşımızın Bizans, Pontos, 

Paris, Viyana, Berlin ve Napoli 
kelimeleri Üzerinde durmak iste

miyoruz. Fakat hakikati yazan bir 

muharriri kabusa koymak, (o ka
busu ben de bilmeyerek geçirmi
şim galiba) kamyona toslattırmak, 

onu tahkir elmekten başka bir 

şey değildir. Ten,it, böyle olmaz. 
Zaten tenkitçi de (yazısı okunur-

sa görülecektir) kah tasvib kah 
reddediyor, kendisi de doğru 

gördüğü bir şeyi yine ltendisi 

red ve cerlıe kalkışıyor. En kü

çük bir tahkik ve tetkik sonu· 
cunda baştan aşağı hakikat dolu 

o 1 d u ğ u anlaşılacak bu yazıyı 
ben olsam tenkit etmezdim. Hele 
tenkit edemiyeccğim şeyi hiç de 
tezyif eylemezdim. 

Y eniyol'da tenkit sütunla. 
rına rasllayoruz. içlerinde 

bir ço~unu beğeniyoruz. Yalnız 

nazarı dikkatimizi celbeden bir 

cihet vardır. Tenkitler hep bir ta
raflı kalıyor. Ancak geçenlerde 

bir arkadaşımızın Lenkidine diğer 

bir arkadaş Ct!vap verdi, Tenkit 
ve cevap isabetli midir değil mi

dir bilmiyorum? Anladığım bir 
şey varsa tenkit edilen galiba çok 
müteessir oldu ve galiba işi biraz 
endişe etli~imiz yola döktü. Ten. 
kide mülayirnet ve isabetle cevap 
verilseydi maksat hasıl olur ve 
belki de haldı çıkıırdı. Ne bu if. 
rata ve ne de kös dinlemişçesine 
hiç cevap vermemek gibi tefrite 
gitmek lıaki kati Öğrenmekten 
mahrum bırakıyor bizi. Tenkitler
den istifade edecek, sonuçlar ala
cak bizleriz. Tenkit edenleıden de 
edile t'lerden de bizi bu zevkten 
mahrum bırakmamalarını ric ı et· 
sek bilmem hata etmiş sayılır 

M illetler 
cemiyeti 
İspanya için 
toplanıyor 1 

Ankara 2 - Milletler ce
miyeti konseyi ispanya me
selesini müzakere etmek üze 
re bu ayın onunda topla
nacaktır. 

Kamutayda 
müzakere .. 

Ankar• 2 - Büyük mil
let meclisinin bu günkü top 
lantısmda Tuz kanunu lô. 
yrhasznm birinci müzakere
sini yapmıştır. 

Amerika 
cumhur reisi 
ne diyor . . 

Ankara 2 - Birleşik A · 
merika cumhur reisi Arjan
tin gazetecilerine Amerika 
Lir/eşik devletlerin milletler 
cemiyetine yeniden girmiye
ceklerini / akat Amerika dev 
/etlerinden mürekkep bir 
birlik vücuda getirilmesi 
ihtimalini söylemiştir. 

Konyada 
Ankara - 2 Konyadaki 

kara sazbataklığı sıtma mü 
cadele teşkilatında kurutul 
muştur. .................... _.. .... 

lenkitlerile pek yakından alaka· 
dar olurlar. Hususi bürolarında 
bu işlerle uğraşanları vardır. Mat. 
buat Cemiyetlerinde, bazı mües
ıe.elerde yalnız bu işle uğraşan 

Pilıolar tcıİI tdilmiftir. Bu büro-

, yuvarlanması için muhakkak göz
j !eri semada gezmesi icabeder. Bu 

1 
vaziyette §ehrimizi dolaşan yazı-

cının ..w" myonele toslamayışına 
mıyız? 1 
Hayrettin Ziya Taluy 

Erzurum -Sivas demir 
yolu tahvilleri satışa 
çıkarılmıştır. Trabzon 
halkının bu fırsattan 
en çok istifade ede
ceği şüphesizdir .. 

Kcradenizin bakıms ız kalm ış güzel 

beldesi : Trabzon. 
( Yazan : V. A. ) 

'l'lln g-nzote:ıiode olmdıığumıız 
bu ~·azLyı i'~libas •!diyoruz: 

-Trnbzr>n : -

l\.ır,ıd •r. it sıılıtli, 'l'ireb1lııılan 
~ ınr.ı güz •lle~iyor. Trabz Hı, ye
:;;i d:.ıgl:ı rn 11 rknsını <l ?yamı 7. s:ı

tıi Liıı bu kt >ılll . l ı en ~!liwl rc:i 
·tlç.<.ık: olnn s ıhil IJir ııokt ı l:ı 

lıird •n dıkle-;; rni :, denizlere nıpy 

G~çtl~im yolların içinde geni !· 
çe ve dUzgllııUoe ra stlasaydım 
belndiyenln yavaş yavnş hunları 
ıslttlta çalı~tığına ıınkm"decek
tim. Mekteplerde hendese dersi 
veren lır)cnlıır mllııkesir hattı 

taril i.,:iıı talt>beye 'rrabz()n S'>· 
kukluı l u göstersiııler. l lıılk, lıe
lcdiyeden haklı ulıır:ık :)ikl\yet-

d.ı.ı okuyan bir tıullc \:ıkıııtı y11 çi. Ş~:1rin suyu ~0'.{ 1 iptidai bir 
pıp içeı iye d'>ttru kıvı ııchktan şekiıde tıiıe kannliz11syonu 
Sl>nra yine mlhılı,ıtlu~ıı·. l~lc hu yok, hiçbir ~eyi yok. Trabzon 
di · hımın GJzelhis:ır ve kr')y gibi yaslandığı tepelerin htır 
dıı Tı·abı ln lim.ını karış topıağından i) i \'e temiz 

Geriye dOJru ynkselcn ı.1"1ı· sular fı. klı'an hir şehiı ele sıhhıtl 
rin tırka-ı ldııki Soğuksu tep.:si kııidc1erile hiı,: ai:lkası oimıyan 
ve .3oztcpc, eteklerine sıS)"ın ·ııı~ Değirmende re suyu ku 1 uıılıyor. 
evle. i gülgelendiriyor ı. iriııin Yazlurı lmzaıı laıruy.ııı lıu dere 
b.ı ; ı yenıyr.~il, ı;am ! ık ve tığ·~~ ı.iu suyunu ha1k hem içiyor, 
lık, übfirüıılln kııfıı~l çıplak, is hem de bununla yı'.rnıııyur. 
ıııi giui.. Degirıııenclrı·esi tııru- On sene evvt•l ~ehrln esaslı 
fında eskiden kalma uir men tıir tıarllası yuplmlıms. Fakat 
direk var, bakımsız kaldığmdan u zııuıaudanberi üzerinde işlen
ynva1 yavaş sulttra gömCHilyor. miyeo bu harita belediyenin 
Her halde yeniden ve geniş uir dosya dolabında çUrümektc. 
saha nzerinde yapılacak ol ın Her şebir bu umumi kalkınma 
Samsun ve Mersin limanlarmda ! savaşında bütçesini tevzi ile 
çok az bir para ve himmetle 1 buna göre bir program altında 
mevcut mendirek ıslah ve te ·ıı- ı çalışmıya başlamışke~, 'l'ra.bwıı 
dit edilirse iyi bir liman elde orta çağdan kalma bır şehtr ha 
edilebilir. Liman I.~i, umumi lini mubataza ediyor ve umumi 
m!ifetti7iiği11 yapacağı işlerin t.ıa mUfettişligin müdahalesi olmaz

şrnda geliyor. Lilhassa denizli i sa bu gidişle edecek te .. Tral..ı
hııvalarda gemi ile sahll ara.;ın. zon mUnevverleriaden blraçına 
dflki muvasal11 pek fena ve yol- soruyorum, nibayet yapılması 
cular pek atıııacıık bir halde. lilzıııı olduaunu söyledikleri 1;;· 

M'>lörle sahile yukl!l:;llrkeo leri gene kendileri yapacak 01· 
dllşUuUyorduın. Memlekete bun- dugu için .. Miyorlar ki: 
c l mUnevver ve büyllk ndaın - Bize, mensup bir belediye 
yetiştiren TrabZIJn hlç şUphesiz reisi ister. Şehircilikteı.ı anlasın 
mamur ve birinci sınır şe~irle- becerikli, bilgili ve tecrübeli 
rimizdeıı biridir; kim lı ilir ne olsun. Yoksa bu iş bizlere ka
gllzel yolları binaln. ı, belediye- lırsa, biz gene yapamayız 1 
sinin, halkrn ve şelırin ihtiyacı- Aczini, kusurunu itirat etmek 
nıı uygun ne bUyUk eserleri ne bllyllk bir olgunluk eseridir! 
vardır.. Gemiden karaulıkta çık • Arkası 2 de • 
tığım için etrafı pek iyi göre- r------------
mi~\m:m yalnız iskeleden ayrı
lır ayrılmaz tırmandığım yokuş

ta sık8ık ayağım çukurlara gi
riyor. 

"Eelki, diyorum; denizde sal 
lana sallana dQzgllcı yllrüyeme
diğlm i~·in ayağım sUrçUyoı·, 
yoksa Trabzon gibi bir t,;ehrin 
yolları bu kadar bozuk olamaz!,, 

Ertesi sabah güneşli bir ha
vada şehri kezP.rkeıı görüyorum 
ki dUzgnu ve temiz bir yol yok. 

Nazmi Pamir 
Maliyeı:ıin muhtelif şebelerinde 

şimdıye kadar iyi hizmetler vo 
başarılar gösteren bil&"ili, nezih. 
ve çalışkan gençlerimizden Nazmi 

Pamiı in bu kerre mali teşkilat 

kanunile ihtas olunan Defterdar
lık tahakkuk kontrol şeflig-ino 

Vekaletçe tayi'o olunduğu mem-

nuniyetle haber alınmıştır. Tebrik 
eder, muvaffakiyetler dileriz. 

:s====· 

Küçük Silahşor 
[ ÇOCUK ROMANI ] 

Hayrettin Ziyanın İngili7:c:eden çevirdiği bu ıüzel romanı 

aile reislerinin okumak yazmak bilmeyen annelere de okumalan, 

çocukların terbiyesi cihetinden çok istifadeli olacaktır. Baıtan 

başa bir ahlı\k dersi olan romandan aldığımız bir parça: 

" Rei•Jleri onları susduıttu ve Tanrıverdiye sert sert 

şuniarı sö1ledi : 

- Evet, sen cesur ve kahraman!;ın. Silibşorluğun 

şiarı budur. Sen de bunu ; aptın. Ama söyle bakalım bana, 

bir Silahşorun ilk boıcu nedir? 

silahşor kızardı, boynunu büktü ve : 

- Silahşor itaatli olmalıdır, dedi. ,. 

Roman yakında ( Yeniyol) da neşredileceklir. 



Sagja 2 

Ornek iş!er 

Yiyecek maddeler 
tahlil ediliyor 

Teşrinievvel a:Jı iç 'nde 
l:elediye tarafından 4 cins 
rnl, bir şira bir şavdar ek
ı ıek 9 francala. eskiz ikin 
ci etmek , sekiz birinci sert 
undan yapılnırş ekmek 'lıe 

3 kalay numunesi talı/il et
f i ri/miştir. Talılil neticesin-
de sekiz diğer nıe·uaddm da 
ı ·r kısmımn yarısı ikinci 
ı kmekdtn 2 si bozuk ç;kmış 
dığer bir kızmımn dörtle 
Mrinin bozuk olduau anla 
şdmışiır. Belediye 

0

u inwne
ye nıuı•a/ık görmediği mad 
deler hakkında tahkikat 
yapacaktır. 

Şehir için 2000 lamba 
Şelırin tiirlıi yerlerine 

geniden 2000 /limba konul
masına karar 'lıerilmiş_ti, 

Lamba işi Elektrik şirketile 
belediyenin yaptığı temas 
lar neticesinde galledilmiş 
gözükmektedir. Mesele şehir 
meclisini şubat ayı içindeki 
toplantısında görüş•ildii.kten 
sonra bir münakac:a açıla· 
rak lambalar alınacaktır. 

Yeni çöp kamyonları 
Belediye çöp n:ıklini da

lıa kolay temin etmek için 
yeniden çöp kamyunu getir 
meğe karar vermiş ve Şe· 
Jıir meclisinden müsaade 
<ılmışilf. 

Kamyon için yakında bir 
ndnakasa açılacaktır, 

Yeni otobüsler 
Halkı tramvay beklemek

ten kurtaımak için şehrin 
iıirlii ger/erinde otobüs iş 

letmiye karar verildiğini 
yazmıştık. Beled;ye vaziyeti 
Ankaraya yazmış ve gele. 
cek otobüslerin gümrük 
resminden muaf tutulması 
için Nafia Bakanlığından 
müsaade istenmiştir. 

yeni binalar nasıl olacak 
ı3elediye şehirde yapılacak bi. &· 

l ır l;iıı Lıazı mecburiyetler koy 
muşdur. Oç kat nıerine yııı ılıı 
cak binalarda asansör yeri bu
lunacak, nltı metreden dar olan 
s >kuklarda dıı yapılac ık bin · 
ların ön tnrnflarında c3dde ile 
beraber altı metrelik bir nçık 
lik brakılaraktır, 

Genişliği 15 metre ve daha 
f uzla geni~ olan C'addelerde ya 
ı 1ılacak inşaat için de deniz fel] 
heyetinden mnsa·ıde alınacak
tır. 

Yeniyol - bu işler İstan 
bulda yapdmakiadır, Okun
masına /ayda olur ve okun 

_:_un diye alıyoruz! 

NOTLAR 
Vedahi vakiıli vakıtsız "ürül

ti yapan esnaf hakkında alı~ c •k 
tedbirlerden şimdilik ve muv:?k
kat kaydile vazgeçilmiş i e de 
Luna mukabil mezkur gürültiler;n 
en çok kaynııştığı Uı:unscknl: 
c dde'.li sııkinlerinin ho~lu·ına git. 

'-İn ve ~iHıyetleri kesilsin divc 
özü geçen C'l.ddcnin 1946 senesi 

ilk kanununun ilk eyyamında as
folt yola kalbedilcc •ği daha şinı. 
diden ve müstac 1 kaydiyle te
f"mmül olunmak uzc:re bulunduğu 
Lır gün h:ıber alınmış olursa böy
le bir haberin dahi memnuniyeti 
mucip ol Clğı tabii olmağlıı 
olbapte ...... 

Şubat ayında i çtimna dnvf't 
edilcc •ği oşikar olan belediye 
ı:ı el' sinin il:C cel .esinin pek mü
n.akaşalı geçte •ği ve mez:Cür C.!1-
sede mc:c~ise sunulmak üzere da-
1-ın şimdiden müteadd,t aza tara· 

-. müteaddit takrirler hazır-

; ,tişmam olunmnkta 

/YEN/YOL/ 

Karadenizin bakımsız kalmış güz 1 
beldesi Trabzon. 

• Baş tarnf ı 1 <le -

'frı:ıbz111Jul ır okum.1~ ı . :\ 

sJviydr .• ·ukııt meklPplPri az. 
1 lele köylP ·de ... 

lki veki in ge~·en ay yap ı ~ı 
seyahatle hl·ı·kes r ınd n nlll.lrn· 
dır. ı,tltlln halk, bu scyahah:ı 
sonundu pek lrıyırlı i1lcr ~·ıkn
cağını unıuynr, bu i":-ler vele\' 
ki doğrudı:ın do14rııyn Tralıı )illi 
alllkdd ır etme i de .. Hele lran 

arn uı, tecr!iLeııiz genı· dimn~ 
1 ı l ı VE' cahil halk tahal\ıı ı a 
r , ... ı ula yapabilf'ceği f' Hı t<.>-,ir
fı> i de güz .nnndP. in lııııdu a
rı!~ lnı.ıL.ı.ı ırusterilıııe ıe i 
d ıha ha) ırlı nlur sanırı 11 • 

Trabzl)n d"\ in• e aklı E'll C'V· 

\ i'l yağ H' fı ,dık geli~ .ır. Pli
ylık Harpten evvel gerıt> Trubzl)ı 
y.ığlarının kendine lıa8 bir k l 
l\ush vardı. o zamanctıı ıbcri bu 
gı1z ~ı kokulu yıı~ pi ya 1da hu 

truıı":ıit yolunun Trnlız mct.:ın geç 
lUiıınuz oldu. P.ızarte-.i günl~ri 

mesi bntliıı veriileri Sl'\'lndiri-
yıJr. ı ene bfr tesadüf hnnıı ç ı:ı: h urıılan ıı..ız ıru klıylerd n ~ a~ 
kötn bir şey glı~leıdi: ÜPC'l' opti iyorlar hlllUn ~alı< I ili ,t>l 

şe:ılırin ı l::ı!ıa çok mııiıl ıç lir dinı. hep inin ~ ğıııı t l ıın, 
lıulde olan sinemasına gitıııi.,ı· lwın o k ıku yok 1 e ı de u~
ti n. Arkamda on lıeş, oıı ultı ranlı ve h•ıı il dt•ğil. Y Jyln y.ı· 
yışlurın<la iki me'ctep tılebt•&i ğı dedikleri en i)i ya·{ l tan
oturuyoı dıı Lunlard•ıu biı i ar- hulda s.ıtıl ınlar lan ııe> fiyııtç.ı 
kada~ırın o glin aldığı bil· bı•::ı- nr de cin itfb,\rile f ırklı . 
{'.;ı gösterdi ve diğerini·ı bOyllk Tnccurd ın birkaçına sordum. 
sustalı çakısilc ınukayt>sı> elli. ".,crıin dediğin lağlar lıuı:.u~i 

Ellerine ancak kita'p yakı.an bu y ıı ıiır ve <.>vlerde yenir.,, de
yaştnkl mektepli genç·I~rin es- diler. "Peki amma eskiden bu 
kiden kalma cahalel yadıgı\rt yuğlar dllkkAnlarda sııtı'mlı, 
kötil bir fületin ııaıa te iri ul- şimdi neden yok ? ,, su.ıliu.i de 
trnda kaldığını unnLuyorum. ı:~v,ıpsız bıraktılar. 

ller halde bu iki genç her na- Bu .sene fındık 'l'rabzonda 
ılsa böyle köta bir şeye özen- nı. fakat iyi hir fiyatla satıdı

mi~ olac.ıktır. Fakat tesndflfe ğınclnn memlekete gene a;-ni 
•ıakın ki gOsterilen filı:1 haydut ı a.-.ı .ın gireceği umuluyor. 1 ın
ııık \C sergfiwşt filıııi i ı~: ~O· dı, gibi dt•ğerli lıir nıa'ısulU 0-
,u~uluyor, sııagl.ır çekiliyor, tı:- laıı Trabıoııun küylll u fakir
b:ınc:ılnr palhy 1rdıı Nelicedı> di r. Kö) 1U Y~- in ı1iye lıııriçten 

.ıııil .. tiıı ıııllktlfı.ıtlıınd "'rını gusle ı. ı ır gelir. Zonguldakı ı IUdden 
en bu yoldaki f l lllerdcıı lıelki oc ıklanndn çalışan ameleden 
ılınacak i!Jret dersle 1 vardır m:ıhim lıir kısmı Lıurnlı olduğu 

j gibi 1'rabzoıı, dünyanın dört bu-

ÇO k eski bir I ca1111a da insan ihrnç ecter. 
Tl~lık zamanında Ru~yııyıı ve 

T • • k "" di•"rer meııılelwtlcre giden Trab-
U r meL a rl zonl ular orada senelerce çalışıp 

Son gii.nlerde, Başk•ris· pır l biriklirdıkten sonra ge.ıe 
tan 'da Ufa şehri orl;ısmda d inerlerdi. 8uglln bile polonya 

nı • blıtnn bnynk şehil'lerinde 
yapılan bir kazı esırasmdı.ı ekmek ve pasta fırınlarını işlc-
7 ıncı yahut 7 inci y:'izyıla ten Trabzonlulardır. .Mlltcreke· 
ait eski bir Tıirk mezarı ııin ilk seneleıfodeo sonrn i~
ortaya çıkarılmıştır. sizlik ve buhran yllzllnden ken-

Çok iyi muhafaza· edil- eli vntandaşlımnı besliyeıuiyen 
memleketler bu yoldn mııhııce

miş olan bu eser a samın- retleri bin mUşkDhll göstererek 
dan anlaşrldığzna giı'ıe. me veyahut ta açıklan açığa kabul 
zar, bugünkü Başkiristan a etmediğiuden Trabzon için bü
razisinde vaktiyle yangöç- yllk bir sen·et kaynağı lrnru 
men olarak dolaşa rı ku11vel muş. 

Ç )k çalışkan olan Trabzon 
li Turk kalilelerin iwı biri· köylU ·n ekine elverişli dimdik 
sine mensup yüksek mevkili dağ yamaçlarını tıile uçurumla 
bir genç kızına aittir. /ske rıı y4varlunıııumak i,iıı alpinl ·t· 
/et, el ile dokunulduğu za- ler gibi kenqiııi bağlıyarak sll· 
man toz halinde yne düşen rer. eker ve biçer. Tabiat ver
ince bir tülle örtiilıi lir. Tril ~~~ie Trabı'>n köylnsü ne ynp 

g imıiş renginde bir mad.-n-
den yapılmış binlece ince Tiyatro 
ve zarif yıldızlarla sıislen- S.ıh gecesi, Nurettin kardeş-
miştir. Genç kızrn iskeleti- ler bize bir vodvil seyrettirdi
nin bileklerindP, ayak bilek fer. Vodvil; mevzuu, mantık 
!erinde ve göğünde, altrn ÇCI\'İo'esi için <le geçınimen, 
ve gümüşten gayet ince ve g a y c s i kllldUrmek olan lıir 
sanatkarane işlen ·niş müfe. tiyatro çe~ididir .. Hserin kurulu-

şu zekll ve u tıılık işidir. 
aadit plaklar, madalyon/cır Vaknda nklu kelınedik te.::ıa-
pendandi/lar, küpele 'lJe bi- d!:lfler, yanlışlıklıır birbirini kO· 

/ezikler. vardtr, 718 gram valnr. Çok zamnn llç perdelik 
altınla yapıbmş olan baş o:ur; birinci perde esere giriş· 

tir, ikinci perdede vaka kan~ır, 
tazyinatı bilhassa çok ar- üçtlncll perdede çözülür .. Bizde, 
tistiktir Bu me:. ar içinde rahmetli lbnllreflk A. Nurinin 
bulunan muhtelif tezyinat- ndııptasyonları. Mahmut Yes.ıri 
taki altın mikdarı. 3381 ve Reşat Nuriııin büyle e_s~rleri 
gramdır. bu j ınrın gtızel örnelilcrıdır. 

J k l · l k I !\uretıfo birliğinin lıiıe l'ÖS· 
s e etın so 0 .çaşı ya tcrdiği, zevkle seyrettiğimiz e-

nında uzun saplı hır kaşık· sor, Reşat Nurlnln "Çılte l\era 
la paslanmış bir bıçak bu met .. idir. 
lunmuşlur. Mezar içinde C..;er, ufuk bir iki tultlat gb· 
bir f-Ok elıli hayvan kemik- rlllınezse iyi teııBil edildi. Dnha 

I d b l I k . b iyi'iini lstnnbul Şehir Tiyatro-
en e u unmuş ur. ·ı u. d ö ll tnk u· ı·k t _ • Sll'l a g rm • ·. uır ı · sana · 

mezara mukelle/ hır yemek kflr!arının hepsi de rollerini iyi 
sofrası da kurulmuş oldu b.ıı:ıardılar ve lıiıi tatlı tath kfll· 

~ 

ğunu gösterir. d:lrdlUer, B er yavan olmalı ı-

l!im.tarih ve etuograf ga cıı tesiri de temiz oluyor. 
bakımından çok büyük bir DUnkU yazınıllCla sürpriz di 
ehemmi t · h · l b y~ kaydettiğimiz V a r i y ete ye ı aız o an u l . t 1 1 . b a r ı s e r n ı n u gcee 
mezar, Cenubi Ural mın göslP.rdikleri oyunları zevkle, 
takasinda bulurıan eski Tıi takdirle seyrettik.. Bny artist 
rklerin sanat ve meden(l/ef tek olarak yaptığı dansı, yeril 
bakımından ne derece ile ve hepimizin bildiği bir şarkı 

ile yaptı, Emineın havası ne 
ride olduklarını parlak bir kıvrak oyunlara besle olurmuş 
surette ishat eylemektedir. meğer.. GÖZ· 

• • 
nı 

< 
ra t n ası 

"yihası 
anka küçü çifçiyi faydalandır

mak için çalışacaktır 
Küçük çifçi kimdir ? · l 'ooperatifler - Bankanın 

sermayesi ve idare şek]i 
Arık ra - Bıiyük Millet j Cuml ııril/eli Zıraat bankası 

mecHs; Zfraat encümeni qe 1 norrd 1e bir banka te•is o
ni Ziraat bankası kanzınu ı lıırımu~'ur. ,, 

lat1ı'1 s m tedkik efnıcğe ı' 
başlamıştır. Memleketin zi. Kti<~·ük çifçi ve C'lnka 
raf k /kın rna5ında muhinı Y ni Z'raat bankasının 
bir rol oynayacağı şüphesız h1Jkiki çıfçiL1i /uZJdulandtr-
gürülen bu layihanrrı esba nwğcı çalışacoğını ı azmış/ık. 

hı nıucibincede aynen şöyle !/"kiki ç;f çi drnmekle ne 
denilmektedir. 

" Bu layiha elde bulunan 
krrdi kaynak 'lıe imkiinla
nndan Tıirk(l/e ekonomisi 
ne yaralı istihsalde bulunan 
ve memleketimizin bel ke
miği olan hakikf çiftçiyi 
faydalandırmak ülkusunıi 
taşımakdadır. 

" Bugıinkü dar kredi me
mbalarınuzı ziraatla, zirai 
istihsal ile /ii.i hiç bir ala 
kası kalmamış bulunanlara, 
sadece toprak sahibi olmak· 
tan başka bir içtımai rolü 
olmanyanlara kaptırmamak 
kararındayız. 

il 7• it. •.. ~..ıraı servet kay-
nvklarımızdan azamf men
faat temin edilmesi ıçm 
sar/edilen emeklerin yanın
da zirai işletme sermayesi
nin de çok mühim bir me1•
kii olduğuna, işletme ser 
mayesine dayanmayan ara· 
zinin iktisadi bakımdan bir 
değer ifade edemiyeceğine 
şüphe edilem<>z. Bu itibar 
ile olduğu gibi. içtimaf ha· 
yatrmızdaki geniş rolü 'lJe 
tesiri itibarile de hususi 
teşebbuslerin başarmayacağı 

bir mahiyet ve ehemmiyette 
olan ziraf kredi meselesini 
layilıa. bir devlet faaliyet 

mevzuu olarak ele imiş bu 
lunmakladır. ,, 

Bankanın ana prensibi 
Bu mevzuda 'lıazif e ve 

mesuliyet alacak olan Zira
at bankasının ana prensi· 
bini ve esas vasfım koope
ratifçilik teşkil edecektir. 
Ziraat kredi kooperatif feri 
ile toprak mahsullerinin 
hakikf değerinde çif çiler /ay
da/andıracak olan satış ko
operatiflerinin kurulması, 

bankanın müstakbel mesai
ssinin esası olacaktır. Kısa 
bir ifade ile Ziraat bankası. 
ziıaat kredi kooperati/leri
m n ana bankası olacaktır. 
Layihanın bankanın maksa· 
dından bahseden birinci mad 
desinde aynen şöyle demek 
tedir: 

" Türk çifçilerinin zirai 
istihsal/erine. zirai mahsul 
/erin ıürüm ve satışma her 
türlü teşebbüslerin m illi 
ekonomi prensiplerine göre 
yürümesine ve ilerlemesine 
lüzumlu ve elverişli kredi 
/eri tanzim ve tanzim ve 
tevzi etmek ve bu gayelerin 
elde edilmesini güden teş

kilatları kurmak vc bu hu
suslar için kurulmuş ve ku. 
rulacak iştirak etmek ana 
gayesi ile merkezi Ankara
da olmak üzere Türkipe 

krısdediliyor ? Bundun kii· 
çık çi/çilerin kasdedildiği, 

lfıı1ilıanın şu maddelerinden 
ist d ti! ediliyor: 

" Madde 3 - Kendisinin 
'l'e ailesinin geçimini temin 
için ziraatı mPslek edinmiş 

olup bizzat veya ailesi ef 
radı ile birlikte çalışarak 

istihsal yapan ve ziraatın 

herhangi bir şubesinde bir 
aile başarilabilecek genişlik 

te olan bir işletmeyi idare 
eden çif çil ere bu kanuna 
göre küçük çifçi denir. 

Yukarki /lkrada yazılı 
esas dahilinde istihsal mev 

zuunun hususi icabı olarak 
muayyen istihsal sa/hala
rında işçi ve yardımcı kul
lanmak, zaruri hallerde zi

raf istihsal ile birlikte aile 
geçimine yardım maksadı 
ile başka işlerle meşğul ol
mak küçiik çif çi vasfını 
gideremez. 

Bir ve ikinci bendlerin 
dışında kalan zirai işletme 
sahipleri büyük çif çi addo
lunr. ,, 

Liiyilıada küçük ve büyük 
çif çilerin bu suretle tarifi 
yapıldıktan sonra müteakip 
bir maddede kredi tevzii 

işlerinde küçük çif çinin üs 
tünlüğü açıkça zikredilmek
tedir. Bu madde de aynen 
şöyledir.· 

"Madde 4 Zirai kre-

dinin tevziinde küçıik çıfçi· 

nin iht iyaçlan üstün tatu. 

/ur. Zirarıf kredinin tanzi 
minde de bunların teşkilat. 
landırılmaları gözetilir. t• 

Bankanın sermayesi 
Bankanın sermayesi 100 

milyon lira olacak ve şu 
unsur/arpan teşekkül ede
cektir. 

A } Türkiye Ziraat ban
kasından devir alacağı ser· 
maye. 

B} " 1454 .. numaralı ka 
nun mucibince arazi vergi
sinin Türkiye ziraat ban· 
kasına aid bulunan yüzde 
6 payı, 

C} 7938 malı yılından 
itibaren her yıl için umumi 
bütçeye mevzu tahsisat ye
kunu yüzde yarımına mua· 
dil verilecek tahsisat. 

D } Bankanın yıllık safi 
kiinndan ayrılacak kısım. 

Zirai krediler 
Bankanın yapacağı zirai 

kredilerin temeli memleket 

- Arkası 3 de • 
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Sağhk 

APANDİSİT 
Ve apandisitten 

Korunn1a çareleri 
7 

Kör barsak. karnımızın 

içinde. sağ tarafta, ince ve 
kalın barsak/arın birleştiği 
yerde. eldiven parmağı şek
linde küçük ve ince bir 
uzuvdur. Baz an hayatı teh- · 
likeye sokacak dadar büyük 
rahatsızlıklar yapar. İlk 
nazarda lüzümsuz görül en 
bu barsakçığın lıer ne ka 
dar bazı vazifeleri varsa da, 
bunlar, yapf ığı zararlara 
çektirdiği acılara tekabül 
edecek derecede ehemiyetli 
değildir. Nitekim kör bar
sağı ameliyatla çıkarılan 
in:>un .'ardı.ı. yumurtalıkları 

çıkarılan kadınlarda göru
Len ru.hafau.Lıkiar gibi hiç 
bir arıza husule gelmez. 

Kör barsak uf ak sebeple 
ekseriya hastulnabilir. t An· 
cuk ötedenberi halk arasın
da, yutulan bir çekirdek 
kör barsağa giderek orası· 
nı tıkar diye bir teliikki 
vardır. Bu düşünce doğru 
değildir. Buna mukabil bar· 
sakta hastalık yaparlar. 

Çok et giyen insanlar 
arasında apandisite da/ıa 
çok tesadüf ediliyor. Kabız 
çekenlerde de bu hastalık 
fazla görülüyor. Maamafih 
kör barsak, gizli gizli her 
hangi bir sebeple hastala· 
narak da kabız yapabilece· 
gi için kabız çeken şahsla· 
rın uyanık davranmaları 
lazımdır. 

Karnımızdaki kô'r bar
sakla, boğazımızdaki ha· 
demciklerin biribirile sıkı 
bir alakası vardır. Sık sık 
bademcikleri şişen ve ilti
haplanan insanlarda, günün 
birinde kör barsağın da 
hastalandığı körülür, 
Kör barsakta hastalık ya· 
pan mikroptur. Bademcik
ler yolile vücüda girer ve
ya barsağımızda zararsız 
olarak liaşıyan bir mikrop 
günün birinde kör barsak. 
ta hastalık µyandırabi/ir, 

Kör barsak her vakit 
gürültülü bir şekilde has· 
ta/anmaz. için için hasta· 
/anarak bazen yalnız kabız· 
la, mide dolğunluğu ile, 

. Arkası var -

DEREDEN ----
----TEPEDEN 

Tenkitler yüzde bin beşyüt 

doğru olsa yine tenkide .uğrıyan· 
farın hakki teslim etmiş .olmamak 
için itira.ıa yeltenmeleri moda 
hükmünü almakta ve çoklarının 

bu 1937 model itiraz iptilasından 

kendilerini verasete kılamadıkları 

görülmektedir. Yalnız, naı:ik cen· 
tilmen, güler yüzlü, soğuk kanlı 
Şarbayımız müstesna 1 

• Belediye varida\,iQin pek zlyıı· 

de aşırı olduğu .ve bütçeyi had• 
dinden fazla doldurup taşırdığı ve 
Trabzon şehri şehirinde dahi el· 
hak para harc3nmak suretile ya· 
pılncak önemli önemsiz bir iş kal· 
madığı ic~a kılınan uı:un boyhJ 
incelemelerden anlaşılmağla lav~ 

hnlar resminin on sene müddetlo 
te'c:le tabi tutulac1ğ1 ve müler•• 
kim rüsumun 1946 yılında birden 
tahsili cihetine ll'idileceği kaydi 
ihtiyatla istihbar olunmuştur 1 

Yolcu 
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ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischof1 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliğ-i sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 86 ] 
lnönn zaferinden on dört 

gQn sonra, 1921 ikinci kanunu
nun 20 inci gUoU, Türkiye BO
ynk Millet Mec.isi, 'fUrk devle
tinin milletin kQkimiyetine da
yandığım ilan etti. Bununla 
ilk defa olarak, Osmanlı anaya-
sası temelinden sarsılyor ve ilk 
defa olarak Halife Padişahın 

şahsi hllkUmranlığı yerine hü
kUmranhğtoı milletten alau de
mokratik dokterin ikame edili· 
yordu. 

20 ikinci kllnun tarihli ka
nun, muvakat bir kanun değil

di. anayasaya girebilecek bir 
prensibi ifade ediyordu. Bu 
prensip gerçi BüyUk .Millet 
.Meclisı'nin, lngilizlerin parla
mentoyu dağıtmaları Uzeriue 
gayri kanuni olarak teşekkQ

lünden tutunuz da müstemirren 
içtima etmege karar vermekle 
icra kuvyeti saHlbiyellerini ken 
di elinde toplamasına kadar, 
onun ötedenberi kullandığı 

bir prensiptL Yalnız, ötedenberi 
ifade etmeksizin kullımdıgı bu 
pl'ensipi, l:SllyUk Millet Meclisi, 
bu defasında, yam ilk ateş tec
rQbesinden geçmiş bir halk 
devleti hUkUmeti sıfatiyle, ar
tık açıkça benimseyor ve bir 
anllyasa maddeı;i payesine ~·ıka
rıyordu. 

işte 20 ikincikaaun yasasının 
yeniliği ve hildiseleı iıı ileriki 
inkişafları üzerinde müessir 
olacak olan ehemmiyetli tarafı 

bu idi. 
Bu maddenin haricinde, her 

şey eski pragmatik şeklini mu
hafaza etmiştir. Prensibi daha 
ileri manada tatbik etmekten 
lctinab edilmiş ve buna yakın 
ve muninı hadiselerin hak ver
mesi ve zemin hazırlaması bek
lenmiştir. 

'l'Urk devletinde hllkUmet 
kudretini HUyOk Millet Meçlisi 
namına elinde tutan bUkUmetin 
adı, c'l'ürkiye tınknmeti» değil

dir. Hakiki vaziyeti aynen ifade 
etmek için buna •TOrkiye BQ
yUk Millet meclisi Hlltıüıııeliıı 

ad• verilmiştir. Hunula şu anla
tılmak isteniyordu ki, Türkiye
de bir diğer hQkümet daha 
vardır ve ankaradaki bllkUmet 
nıemleketio ancak TUrkiye Bü
ynk ~millet meclısiniu idaresi 
altınde bulunan, dUşman istila
sı gOrmiyeo ve bu suretle mıl 

letin hakımiyetlne mevzu olan 
kısımlarına şamildir. 

Gerçi 29 nisan 1920 de veri
len kararla, öteki hükümetin 
lç iıo;lerdek.i alılkttsı ve ı;alillıiye
U reddolunmuş ve bundan baş
ka da dışarı ile yapılacak bir 
barışa dair olan salAhiyetin 
ancak Büyük Millet Meclisine 
ald bulunduğu ifade edilmiştL 

Ermenilere ve Yunanlılara 
karşı elde edilen muvffakiyet
lerden sonra, Ankara lıUkUme
Unin salılhiyetini bUyUk devlet
ler dahi şu ttibarla tanıdılar ki, 
Londra'daki barış konreransına 
gerçi Padişah htık.ünıetinin Yll· 
ııuı<ıa yer almak şarliyle, onu 
dil cıı.vet ettiler. Demek. oluyor
kl, bQyQk devletler, milli dela
aasyonla müzakereler yapmışlar, 
llıukaveleler lmıa.lllru~ıar ve 
bu auretle yeol hOkUmeli filen 
tanımışlardır. Padişah hUkUmeti 

• 
ete, onun önünde boyun eterek 
kendi barış programım onun
kine ııöre ayar etmiştir. 

Artık TQrkiyenin idaresi, 
Ankaraya geçmiş bulunuyordu. 
Ve buna ciddi bir aurelle lliraz 
1•bud mukavemet eden kalma
lllıştı. 

• Arkall var • 
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Dünyada Neler oluyor 1 
M d . b I Rekabet yüzünden bu 

Tütün satışı 

Eğilmiyen kral 
Avusturya imparaiorn ·ue 

ispanya kralı Şartken Pav
ya mulıarebesinde çesareti 
ile meşl ur Fransız ,kralı 

birinci Fransuayı esir al
dıktan sonra İspanyaya gö
türdü. İspanyada ası/zade
lerin yanında Fransuanin 
eğilerek kendine hürmet 
göstermesini istedi. Fakat 
mağrur Fransa kralı: 

- Kafamı kesseniz eğil
mem. dedi. 

Bunun üzerine Şartken 
bir hile düşiindii. Kralın 
onu ziyarete geleceği yerin 
kapısını o kadar küç ik yap
tırdı ki, Fransua geçmek 
için eğilmek mecburiyetinde 
kalacaktı. Fransua kapıyı 
görür g'ö.rmez hilenin far 
kına vardı ve başını eğip 
geçeceğine arkasını döndü, 
eğildi ve arka arka yürü
yerek geçti ... 

Açlık grevi yapan yılan 
Bundan 10 ay evvel lon 

dra hayvanat bahçesine Hin
distandan büyük bir yzlan 
getiriyorlar. Yılanı gene ay 
ni cisten bir yzlanın bulun
duğu bir kafese koyuyorlar. 
Fakat her nedense hapsedil

e enıyetten ıkan ar 1 • • •• 
Medeni hayattan bıkilkla- sene fıa~ler çok ıyıdır 

rını söyliyen Mister ve Mi- İzmir - Akhisardan buraya 
sis Bek isminde bir İngiliz gelen haberlere göre, normal 

zamanlardu kilosu 40 kuruşa 
ailesi şarkf Hind adalarına salılan ll<1i kalite tıltUnler, Ame-
göç etmeğe karar verdikle- rikan tutun kumpanyalarının 
rini ilan ettiler. Hatta Mi- biribirine r~kabet ederek tutun 
sis Bek Hind adalarına 
hareket etti. Orada uf ak 
ve güzel bir ada arayıp 
bulacak saten aldıktan son
ra ailece oraya yerleşecek

tir. Fakat Mi{is ırıe Mister 
Bek ve çocukları bu arzu
larında yalnız değillerdir. 
Medeni hayattan bikan ken
dileri gibi daha 50 kişi 

bulmuşlardır. Ada satın 

alındıktun sonra hep bir 
likte göç edecekler, medeni 
dcinya ile münasebetlerini 
tamamile keseceklerdir. A
dada yiyecek. içeceklerini 
giyeceklerini kendi kendile 
rine tedarik etmeği de ah
detmiş/erdir. Esasen oraları 
sıcak olduğuna göre çok 
elbise lazım değildir. lon · 
drada herkes merak ediyor: 
Acaba bunlar çıplak mı ya
şayacaklar yoksa _qerlileri 

mubayaasına devamları neticesi 
olarak 70 80 kuruşa satılmakta. 
dil', 

Bu seneki tutun rekoltesin
deıı şimdiye kadar satılan tütün 
miktarı 28,000,000 kiloyu bui
mu~tur . .Müstahsil eiind~ satıl

mamı~ kalmış tutun bir milyon 
kilo kadardır. Bunların da bir 
harta içinde tamamen sa tılaca
ğı tahmin ediliyor. 

Savaşan kadınlar 
Madridi müdafaa eden 

kıtaat arasında bir kıta da 
kadın var, Filvaki İspan 
ya harbinde kadınlar sava-
şa iştirak ettiler amma, 
ayrı ayrı ettiler, toplu ola
rak bir kıta yalnız Madrid
de teşekkül etti. 

1848 harbinde de Fran 
sııda 1.800 kadından mü
rekkep bir kıta yapılmıştı, 
fakat çabak değıldı. mi taklid edecekler?. 
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Yeni Ziraat Bankası kanun 
layihası 

mekten hoşlanmayan yılan . . - Baştarııfı 2 d~. - .. l Ba~kanın umumi faaliyet 
açlık greııi yapm•ğa kalkı ıçınde ve dışında surum ve ve plasman programının ana 
yor. Ne verirlerse reddedi 1 satış kabiliyeti olun zirai hatlarının tesbiti, ziri kre 
yor. Tıpkı Gandi gibi aç 

1 istihsaldır. Zirai istihsale J dilerin istihsal mevzuları 
durarak hoşnud olmadığını matuf olmayan herhangi bir I bakımından milli ekonomi 
anlatıyor. 10 ay ağzına bir teşebbüs için kredi talebi icaplarına uyğun olarak çif 
şey koymuyor. Bir gün ağ gösterilecek şahsi veya mad- 1 çilerin ihtiyaçlarına göre 
zının dibine ~adar bir piliç di teminatın değer~ n~ olur-1 tevzi, nisbet, . t~şekkül ve 
itiyorlar. Gerı atıyor, baş- sa olsun kabul edılmıyecek- \ tarzlarının tayını ve umu
ka birse/er güzel bir ördek tir. Layihaya göre zirai miyetle z i r a i kredilerin 
palazına başını çeviriyor. kredilerde şu umumi kaksat memleketin yüksek icapla 
Oğlağı hiç beğenmiyor. Ve/- göz önünde bulundurulacak. rına göre rasyonel bir şe
hasıl açlık grevi yapıyor tır: kilde tanzimi işleri ı~e uğ-
iştel Baklava börek verse A ) Yirai istihsali verim- raşacak olan ( Zirai kredi 
niz yemiyecek ! . . lendirmek ve iyileştirmek. ler yüksf'k nazim heyeti ) 

G ) Bir zurraı işletmeye lktisad vekilinin riyasetinde 
sahip kılmak veya bir zur- /ktisad, Ziraat ve Maliye 
raı işletmeyi genişlete ce vekaletlerini temsil edecek 
arazi edindirmek. · birer aza ile banka idare 

Onuncu ayın nihayetinde 
herkes ümidi kesiyor, yıla 
nın öleceğini düşünürken 

muhafızlardan biri yılana 

bir domuz butu ikram edi~ 
yor. Açlık grevi yapanın 
iştihasım siz görün artık. 
10 agdanberi yemediğini 
artık şimdi birden yemeye 
çalışıyormuş. Domuz eti o
kadar ho~una gitmiş ki hiç 
durmadan yiyormuş. 

Kimler suç işlemez 

Ç) Zirof mahsullerin sü- meclisi reisi ve azaları ve 
rüm ve satışını kolaylaştır- umumi müdür ve muavinle-
mak ve artırmak, rinden müteşekkil olaca~ tır. 

Layihada banka ile çif çi- Banka idare meclisi bir 
/erin münasebetleri en ince 
tef erriiatına kadar tesbit 
edilmekte ve bankanın ziraf 
kredi ve satış kooperatifle
rinin tesisi ve idamesindeki 
rolleri ayrı ayrı gösteril
mektedir. 

Layihada bankanın esaş 
muamele ve vazifelerinden 
başka ne gibi muamelelerle 
uğraşabileceğini gösteren 
hülcumler de vardır. 

Ba ıkanın ne suretle ida 

reis. beş aza ve umum mü 
dürden mürekkep olacaktır. 
idare meclisi reisi ite umum 
müdür lktisad vekilinin tek 
lifi üzerine icra vekilleri 
heyetinin kararı ve Cumhu 
rreisliğinin t•sdiki ile tayin 
olunacaktır. Bankanın teş. 
ki/at kadroları da lktisad 
'llekaleti tarafından yapı 
lacaktır. 

İfan 
Akçaabad Asliye hu
kuk hakimliğinden: 
İsbendam köyünden 
Sarı Süleyman oğulla
rından Yusuf oğlu Sa
lih tarafından Gavana 
köyünden Abdullah oğ
lu hakki karısı ve Meh-
met kızı Asi} e ve nü
fus idaresi aleyhlerine 
açılan Gavana köyün
den Abdullah oğlu 
Ahmed karısı ve Ömı;!r 
oğlu Osmanın kızı Ze
kiyenin üfuzdaki (330) 
tarihli ölü kaydının 
(335) olarak tashihi 
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lerden Asi yenin i k a -
metgahinin meçhul ol· 
masından dolayı· duruş
ma için tayın kılını n 
11-11-936 çarşan1ba 

· günü saat 10-30 c'e 
mahkemede hazır bu
lunması için ilanen da
vet edidiği halde ge1-
menıiş olmaı hasebile 
hakkında giyab karan 
verilmiş ve duruşma 
23-12-936 Çarşamba 
günü saat 10-30 e bı
rakılmış ol d u ğ u n d a n 
mezburenin bu gün ve 
saatta mahkemede ha
zır bulunması aksi tak-
dirde düruşn1anın gıya
bında deyam edecği 
ilan olunur. 

ve isbatı veraset dava
sının cari m uha kenıe
sind e: Müddea aleyh-

;--------~-----------------------
Ölçüler hakkında 

Belediye riyasetinden: 
1 1935 yılında damgalanmış ölçülerin yıllık 

n1uayene kayıtlarına 1 ikinci kanun 1937 gü
nünde başlanacak ve 31 ikinci kanun 1937 gü
nü akşamı bitecek tir. 

2 - Ölçü sahiplerinin ve ölçü satmakla uğra
şan kurumların ayar dairesinde mevcüt \'e nü
munesine göre yapılmış ölçü beyannamelerin
den birer tane edinerek bu beyennaıne1erC', 1935 
yılında damgalanupta Üzerlerinde ayar damga
sile b;rlikte ( 35 ) sayısı bulunan her türlü ölçü
lerin (ölçüler nizamnamesinde camdan ve ben
zerlerinden yapılması kabul edilmiş olan ve Ü

zerlerinde ilk muayene damgası bulunan ölçü 
ve aletler hariç ) cins, nevi, boy ve miktarlarını 
ayrı ayrı ve noksansız yazarak ayar memurlu
ğuna vermeleri ve karşılığında muayene günü 
yazılı müracaat kağıdı almaları mecburidir. 

3 - Müddet bittikten sonra yapılacak ansızın 
muayenelerde beyannamesi verilmemiş veya mü 
racaat kağıdı alınmc: mış ölçülerin kullanıldığı 
veyahut satışa arz edildiği görülürse ölçüler mü
sadere edilmekle beraber kullanan ve satanların 
cezaya çarptırılacakları ilan olunur. 1 - 4 

Orta okullara öğretmen isteniyor 
Kültür direktörlüğünden. 
Sürmenede, Akçaabat ve Vakfikebirde birer 

orta okul açılacağından Türkçe, F enbilgisi, Ta
rih coğrafya, Beden terbiyesi, Riyaziye, Lisan,. 
Musiki. Resim öğretmenlerine ihtiyaç vardır. 
Orta okullarda öğretmenlik etmek için gereken 
şartları haiz ve gitmeğe istekli olanlar Kültür 
direktörlüğüne başvurmalıdır. 

Amerikada işsiz çok, iş 

sizlikten akıllarına geleni 
yapmağa kalkanlar da bol ... 
işte bunlardan biri merak 
etmiş: En çok hangi meslek 
sahiplerinin suç işledikle
rini öğrenmek hevesine duş
muş. Hapishanelere müra
caat ederek mahpusların 
hangi meslekten olduğunu 

ögrenmiş ve isatistik yap 
miş. Şu şayanı dikkat ne 
tice/ere varmış: Şimdiye 
kadar rençberlere milletin 
bel kemiği denmekte idi. 
Bu iddia gayet doğrudur. 
Çünkü e11 az suç işleyenler 
rençberlerdir. En ziyade suç 
işleyenler de bankerler, 
avukatlar, hizmetciler, gar· 
sonlar 'De terziler imiş .. Mü 
hendisler, marangozlar, ma 
kinistler enaz suç işleyen
ler meyanındadır.,. 

~~, ·1~~~~~~~ ıa;~;:.:;;mi~;:r'. aıı!m~!~OO!!!~~!!!!!!!ll~!!!~~!ll!~~~!!~ıJ~~~~!l~~~ı!~~!!~~ı~:lll!@,!!!~!'~~~mmm!!!!!!!ll!~!!![~ıı!!!!~ll~!!!!~mE 
Bu faslın bir maddesine gö ~ ~ -

Tabii Amerikada ve o 
adamın gaptıjı istatistikle· 
re göre ... 

~:.~a:;::i:,, .. ::::::~'.~, ka- ~-: ce ô ifil M ri dl ~ O ~.-
1) Umumi heyet, ~ ~ ~ 
2 ) Zirai krediler yüksek ~ ~ 

.aH i~:~~~:~;.;. ei Kartvizitlik hu ru-~1~ 5) idare komitesi, ., f ti ld • r. 

Mifı:u:::.~;!1:!:: ~k~ ~ a arım 1 z g e 1 ' : 
tisad, Zıraat ve Divanımu- ~ T7 t • •tı • • • • t •ı ~ 
hasebat~ncümenleritarafın- ~~ Iıar VlZl erınızı ıs enı en ~ 

::;ı:~,b:~~;cı:,:·~;:·İ~~~n ., -~ekı.lde lTenı·yolyapar P~ 
vekaletttn her sene göste- ~ y L ~ ~lj 

~~::.fı~~. azadan terekküp ·~iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii:liiilii&iiiilıi~OO[~I-
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A. 
·:ral,zıı ve Hıvıı!lsi • M NURi" A ~ 
S ı t ı :;; I> <' µ 0 :-: u • , YOi N ( Kab.ıoğlıı ) 

Kunduracılar caddesi N. 86 
~~-~--~~~~ 

Ekmeklik Un eksiltmesi 
'""rzincan askeri s:ıtınalma komisyonundan: 

. 1 - Erzincan kıtab ihtiyacı için ( 450,000) dörtyüz elli bin kilo ekmek-
la l~ un pazarlıkla ~atmalınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ( 67.500) altmış yedi bin beşyüz liradır. 

3 - İlk teminat ( 4625) dörtbin altıyüz yirmi beş liradır. 
4 - Pazarlıkla ihalesi 10-12-936 günü saat 11 de Erzincanda askeri 

sabnalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin ihale güı ü tecim endüstri odasında kayitli bulundukla
r.na dair vesika ibraz edilecektir. 

6- Bu unun ihaiesinc
1

e takarrur edecek bedelini ·üçte biri nisbetinde ve 
teminat mukabilinde müteahhidine avans verilmesi şart konuln1uştur. 

i - Şartnamesini almak jstiyenler bir adedini 338 kuruş mukabilihde 
komis) onuı .uzdan aiabiJirler · 27-30-4-8 

:"1 ""'~ .... T.:" • ;,..ıı ~ ıı;ıı,.,ı~ı ô ~~~":!'r.; ıı;ııı:,~ ~rı;ııı;.ı~c;ııı;ı'.;q•_;ı~:ı;ııı:ı"='~~~ 
~ ıı ıı ~ili ı ~1 ...... ~ıı.;; lıb.iı!lih.iıl • ı~ ııı;;,ıı~ıı.-. ~ıı.;..ııı.;o;aı...,d~~ıMtlhi~~ ~ 

( F i L K O) t•l 
[+] 

lf=» lhı ö o <C © &j 
[•~ 

RlıD YO i~ 
• t•J 

ve TELEVIZY ONt~ 
l•l 

F: 1 ı i~ cl<ır,nın 8 ı·~ 
~ 9'\7 n o:~t'~İnf Elektrotlu ~:~ 
t.jl!.c1ıkı • 

• L , l i k1 İ) le, ğeçen sene olduğu [•l 
~· Li, hl! sene de R d l•l """'· ,k ·v· · a YOt!i e nıgının en başında l•J 

• • 1 t d. t•l 
) l ı L n e1<: t ır. l•J 

Bütün dalgalar üzarindeki SELEKTiVJTE, SES ·t3 
tabiiliği ve temizliği , RAKİPSİZ ve EŞSiZDİR . f!~ 

anti dir. !~ 
l•l 

Heı h n ~·i bir arıza için arhk Radyonuzu fabrikc ya 'e ·a. Istanbula ~·~ 
göndermeğe lüzum yok, Çok hassas muayene aletlerı , ve on t!I 
senelik bir tecrübe sahibj olan müessesemiz P H 1 L C O lan her (• 
suretle garanti eder FHlLCO yu almak menfaatınız icabıdır . (! 

Uz il Vadeli Satış .. 
• • 
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ington 
Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsin=z .. 

o l1if1l ~ <QJ@} 
Cep ve kol saatlarının eo fantazıve en son şekilleri gelmiştir .. 

H~~lLON 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Adres : THA B z o N Hamı· ve Kemal Nalbantlar MaQ'azası 
Rıınöıırnrılnr <'nrldPsl 

~~~~~~m~ 

Gayrimenkul satış artırması 
ınahnllesi Sokağı Ne\ 'i McDL N~. R.E. Kıv.Mu. Cinsi 
Ayufill>o .Ayafilbo Aı·sa 80 274 H 50 mnbadit 

" " 'I 100 269 7 75 • 
" 

,, H.ır.ıp Ev 200 28H 45 200 " ,, Anıir oğlu Arsa 80 209 20 40 Rus 
,, 

" Horap l~v ~5 202 6 25 mllbadil 
., I ilis Oğln Arsa 50 188 3 25 ,, 
,, Telli t ıbyıı Ana 40 lfi!J 2 20 ,, 

" karni uş Üstte bir 5ü 261 8 50 ,, 
~·ikıııuzı O<iu altta 

lıir odu 
,, \'öııı!ekçi 100 metre 1"-.ı.) 222 30 Ermeni 

nı ıı ra b baı 
arsanın SH! 
sehimde :iH 

sehmi 
bken der pn~n Fnbrika I'nbrika Arsa~ı 48·1 2 350 Rus 
Kemer kaza Adamcı o. Harap Ev 119 8 75 mnbadil 
Esvnk Sıra nııığttzalıır mağaza 231 86 1600 • Ermeni 
yeni mahalle n.erdivenlı Arsa 460 47 26 460 ,, 
yenicunıaizir yeııicuına Hur.ıp Ev 107 48 50 mUbadil 
'l'ekke Serhoş oğlu Arsa 110 28 rn 37.39 85 Ermeni 

Defterdarllktan • • 
Yukarda ovsııfı yazılı gnyrinwnkulı1tın ınillki.)•elleri peşin para ile satılmak üzre arlırmaya çıktı· 

rılmı~tır. 'l'ulip olaı.lıırı.ı yGzde 7,3 dipozllolariyle lıfrlikte 7 - 12 936 pazartesi gUotı saat 14 dtı 
defterdnrlıtu toplnnacak Iwmi;;yona müracaıttları. 25 28 1 4 

' 


