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Başbakan 
Ankarada 

Ankara 22 - ismet Jnönn 
bu sabah Ankurayn dünnıtlştnr. 

AFGAN VEZİRİ 
Tatbikatta 
bulundu 
Ankıır 22 - Misafirimiz Af. 

gao veziri, dlln yal>ılan garnizon 
tatbikatında bulunmuştur. 

Kabinede 
Değişiklik şayiaları cid
di telakki edilmiyor 

Ankara - Meclisin açılması 
zamanının yaklaşması Uzerlne 
vekiller arasında bazı değişik

likler yapılacağına dalr şayialar 
dolaşmağa başlamıştır. Bu şayi. 
al.ıra güre rahatsız buluoan 
Ziraat vekili B. Muh~in çekile
cek, diğer bazı vekiller arası:ıda 
da değişiklik olacaktır. Ali\ka
dar ınulıafil bu şayiaları ciddi 

telakki etmiyor. 

Eksperlik 
imtihanı 

Günü belli olmamak 
üzere teşrinisaniye 

bırakıldı 
inhisarlar umum müdür

lüğünün eksper yetiştirmek 
için açacağı imtihana gir

mek üzere elli kişi müraca

at etmiştir. imtihana kabul 
edileceklerin Lise mezunu 
olmaları şart koşulduğun 
elan müracaat eden bazı Zi
raat mektebi mezunlarının 

lise mezunu sayılıp sayıl-

mayacağı Maarif müdüriye

tinden sorulmuştu. Bu hu
susta gelen cevap 932 se
nesinden evvel ziraat mek
teplerini bitirenlerin Lise 
mezunu sayılmayacağını bil
dirdiğinden hu mekteplerin 
Yukarıdaki tarihten evvelki 
mezunlarının imtihana ka · 
bu[ edilmemesi kararlaştı
rılmrştır. 

imtihana g i r m ek üzere 

'11üracaat edenler orasında 
'Vilayet ziraat memur/arife 

lise ilk mektep muallimleri 

Ve ihtiyat 'Zabitleri de var 

dır. Bu zahitler ikinci Teş 
~inde terhis olunacak/arın . 
don imtihan müddeti de gü
nü belli olmamak üzere teş
zn.isanige tehir edilmiştir. 
111tihanı kazananlardan on 
~ alınacaktır. 

~ 
Kız sanat 
okulu ..... 

, 1'rabıon bayanlarına, hayat ba· 
•ına~ına ayak atan kızlarımıza 

llıil'd 
1 e olsun; Kız sanat okulu açıldı. 

_. l<ıı sanat okulu demek, kızla-
ltııııı · 1 h t ıı_ en uyğun anlamı e aya a 
b·~ırlayaıı bir müesıese demektir. 
~'iki, nıoda, şabkacılılc, ev idaresi, 
ti ~uk terbiyesi gibi hayat bilgile
-1 cp orudan alınır. • Koşunuz, 

•rııı, YUkseliniz 1 

B-S 

ispanyada son vaziyet 
Madrite 30 kilometre yaklaştılar 

Rusya ademi müdahale Komisyonundan çekildi.. Fran
sız başbakanı ne diyor: Rusya ile Fransa ne yapacak?! 

Ani. ara 22 - Asi kuvvetler madride otuz kilo metre gaklaşmışlardıd. Dagli tele
graf Sovyet Rusganzn İspanya iç işlerine ademi müdahale komitesinden çekildiğini 
yazıyor Fransa dış bakanı say/avlar meclisi dış işleri komisyonundaki izahatında; 
Fransanın Madrid hüktımetinin mağlup olması ve bilhassa Katalonga hükiimetinin yar
dım istemesi halinde Fransanın İngilterege ·ve ademi miidahale komitesine danışmadan 
bir şey yapmıyacağını şôylemiş ve ispanya işleri karşısında Fransız So1ıyet paktının 
taarruzun tavsifi bakımından her iki tarafın serbesti/erini işaret eylemiştir. 

=· 

İhtikôrla mücadele için bir Kanun 

yapılacak 
Başvekil, eşya fiatlerinin yüzde otuz ucuzlama

sının teminine çalışılacağını söylüyor 
Buc;vekil lsııwt İnönü deıııMir ki: 
- ·Paramızı dUşUı·ıniyeceği;. Mallarımızrn kulite:,iııi ynk.;:elte· 

ceğil. :\lahsul miktarını arttırac.1i ı ~. ihtikt1rla mücadele eclı>ceğiz 
ihtikurla ıııtıcııdeleyi bir kanun hal ne sokaca~ız. l\anuni mllcadele 
yaparak e:;;ya fintlel'ini yüzde 20 30 ucuzlatmaya çalışacağız. Para 
kıymeti üzerinde hir oynamak niyetinde değiliz. ÇOnkli bunrlun 
menfaalıınız yoktur. 

..... ---

Almanya müstemleke istemekten 
vaz geçiyor 1 

Hitler şimdilik İngiltere ile arayı bozmak 
niyetinde değildir 

Degli Ekspres gazetesi maddeleri başka yolla, me 
Berlin muhabiri yazıyor : sefa istikraz tarikile temin 

" Hitler, f evkafa.de dik etmesi ümitleri. 

kat ser/edilen lngiliz - A- Hitler ham maddeler 
• .mer-ikan münasebetlerine ha. istemekte devam edecektır. 

le! getirmesi korkusile Al- Anlaşıldığına göre VonRib
manganın müstemleke edin bentrop Londraya hareketi· 
mek arzularına nihayet ver- ni mümkün olduğu kadar 

miştir. geciktirdi. Maksadı müstem · 

Daha k•rulalı çok olma- leke istemek propagandası-
mış, " milli müstemleke nın nihayet bulduğunu gör-
hirliği., ne faaliyetini kesme mekti. 

sini emretmiştir. Geçen Pazar Hitlerin li-

Haber verildiğine göre, der/erini toplayıp gizlice 
Hitler bu teşkilatı dağıtmak konuşmasının da mevzuu l u 
niyetindedir. "Milli müstem- olsa gerek ... 
leke birliği,, hu senenin Ha- ı------------ı 
ziranında Bavgeı a valisi 
Vgn Epp 'in liderliğin~e ku· 
ru/muştu. 

Diğer haberlere göre Hit
ler, bir müstemleke nezareti 
kuracaktır. Eğer Milli müs
temleke birliğinin dağıtıl· 
masına karar verilirse, hu 
resmen olmagcaksa da ken
di kendine dağılmak vazi 
yetine bırakılacaktır. 

Bununla beraber, şurası 

muhakkaktır ki, bu haf ta 
sonunda Breslavdc toplanıp 
nümagış yapması mukarrer 

olan müstemlekeci/erin-ha 

tiplerin hastalığı dolagısile 
geri bırakılmış - nümayiş 

artık hiç yapılmayacaktır. 
Vaziyetteki hu değişikli

ğin başlıca sebepleri şun· 

!ardır: 
7 _ Almanganın lngilte · 

reye geni tayin ettiği büyük 
elçi Von Ribbentropun ta 
kındığı vaziyet. 

2 _ lngiltere muhafaza

kar partisinin geçenlerdeki 
toplantısında müstemlekelere 
karşı gösterilen müteassıba· 
ne sahabet. 

3 - Almanganın ham 

Yunan arazisin
den ğeçen tren 

yolu 
Hüktlmetimizle 
Yunanistan arasında 
yeniden konuşulacak 

Trakya demirgolunun Pit 
yon da 33 kilometrelik bir 

kısmı Yunan arazisinden 

geçmektedir. Lozan muahe 

desinin 707 inci maddesi mu
cibince burada kontrolü le
min için bir cemiyeti akvam 

komiseri ve ayrıca iki tara 

fın mümessilleri bulunacatı. 
Fakat bundan bir müddet 
evvel Tiirk ve Yunan hü-

kumetleri Cemiyeti akvam 
komiserliğini kaldırmışlar· 
dı. Yunan hükumeti bu 33 
kilometrelik kısım hakkında 
geni kararlar alınmasını ve 

mevcut nizamnamenin değiş
tirilmesini istemiştir. 

Bu husustaki müzakere 
/er yakında lstanbulda baş 
!ayacak. Yuncın delegesi de 

birkaç güne kadar gelmiş 
bulunacaktır. 

Fındık 
fiatları 

71,75 - 34,5 

---

Fındık fiatlarındaki dur 
ğunluk devam etmektedir.Ha 
va/arın bozması 71e etraf tan 
mal gelmemesi fiatlar üze 
rine bir tesir icra edecektir. 

Bugün borsada iç fındık
lar 71 kuruş 30 para qıe 
kabuklu fındıklar 34,5 ku
ruşa kadar satılmıştır. 

Hava 
kurumunda 

lJnva kurumu başkanı 8. Ah
med' Barotcunun hnva tell°ikesi 
ve y.miımcı Uye teahhilulcrini 
Memeleri için yurddaşları ha
ı.ıi~ G ~ rı~.nn d v t -.: e bu la
ahhudntı toplamak Ozre başkıt-

tip Cevdet Alnp'ı memur ettiği 
ve teahhudlerini ödemiş olanla
rın tayyare madalyalarile taltif 
olunacaklarına dair yurddaşlara 
tebliğatta bulunulduğu haber 
alınmıştır. Ba~katip Cevdet Alap 
teahhudatı toplamaya çıkmıştır. 
2 g!ln l\·inde 500 liı'a kudar t >P· 
Ianını;tır. Hamiyetli, yurdsever 
Trabzonluldrın vatan mllrlafırnsı 

kar~asında cömert davranacak
larında kuşkumuz yoktur. 

Şehir kulübümüzü 

takdir 
ÜçUncU Umumi .MntettiJmlzln 

Trabzoııda ilk sosyal eseri Ola· 
rak kurulan şehir kulClbUmllz 

günden gUne tekeınmnle doğru 
ilerlemektedir. Şehrimize gelen, 
giden Vekiller, · Snylavlar, he

yetler, Valilerle 'l'Urk., ecnebi 
zavatın bu kulOpte ağırlanmak-

ta ziyafetler bunrda verilmekte 
olmasına göre bu kulılp Trab
zonda mühim bir varlık demek 

olur. Vekillerimiz, Saylavları

mız, heyetlerimiz kulOpte gör
d!lkleri servis, intizam, konfor 

ve saireyi takdirle karşılamak
tadırlar. 

Kuh1p idare heyetini, idure 
mUdUrllnU ve bUfe lokanta kıs
mını idare eden Kemal Subaşı
yı biz de takdir ederiz. 

iki sene 
Sınıfta kalanlar 

Orta mekteplerde veya 
liselerde iki yıl üstüste sı

nıfta kalan talebelerin ta

limatname mucibince 

kayıtları silinmektedir. Es 
ki imtihan talimatnamesinde 
bu gibi talebelerin meslek 

r lf 
Yıllığı 

750 
Kuruş 

24 Birinciteşrin 936 
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Sıklaşan Kamyonet 

· Kazalar1 karşısında 
Şarkta sık sık seyahat 

edenlerin lıemen lıer sefer
lerinde rast geldikleri ve 
r.ı.st gele gele artık tabii 
bulmağa başladıkları bir 
hadise v a r d ı"r: Kamyonet 
kozası. 

Filhakika oldukça fazla 
mikdar kamyonetin gidip 
geldiği bu uzun ve iyi di 
gemiyeceğimiz Şark yolla 
rı üzerinde alınacak bütün 
tedbirlere, yapılacak h e r 
dürlü itinaya rağmen nor

mal nisbeti geçmemek ve 
makul bir sebebe istinat et
mek şartigle bazı ender ka
zaların vukurınu tabii gör 
mek icap eder. Fakat aca
ba şark mıntakası yolları 
iizerinde vukubulan Kam-
yonet kazalarının nisbeti 
normal veya normale yakın 
ve hu kazalar makul ve 
tabii bir sebebdenmi neşet 

etmektedir ? 
lşte biz bu işin hiçte högler 

olmadığını kuvvetle tahmin 
ettiğimizden dolayı d ı r ki 
kendimizi bu yazıyı yazmak 
mecburiyetinde gördük. 

Zannımıza kalırsa kaza· 
/arın yüzde birden azı Şö
f orlerin yapdığı yanlışlık
tan, güzde dört beşi maku.l, 
tabii ve her müddeti mem
lekette olagelen sebeblerden 
neşet etmekte ise güzde on 
beş yirmisi işleyen kamyon· 
!arın tabii ömurlerini dol-
durmuş, eski makinelerden 
bulunmasından, yüzde 70,80 
nide mutlak surette maki 

nenin kudretinden çok ve 
hemde çok fazla yiik yük 
letilmiş olmasından ileri 
gelmektedir. 

Eğer benim gibi bu mın
takada fazla gezmeyi icap 
ettiren bir vazifenin sahibi 
iseniz sizi, rast geleceğiniz 
kamyonet kazalaeından bir 
kaçını tetkik etmeye davet 
ederim. Gö"receksiniz ki ga 
Firen kesilmiş, ga Rot ve 
yahutta Makas kırılrmşdır . 
Fabrikanın 7,5 ton yük taşı
mak üzere hesap ettiği. ya
parken de haydi bir tonluk 
daha fazla bir ağırlık için 
tobrens hiraktığı bu zavallı 
arabaya 4500 ile 5000 kilo 
arasında yük yük/etiniz ve 
mıntakanın bildiğimiz tabii 
arızalarındaki fena yollar 
üzerine bırakınız. Eğer ma
kinelerin hepsi kazaya uğ 
ramıyorsa, bunu ben bizim 
Türk şöf orlerin fazla kabi
liyetli insanlar olmasındc 
buluyorum. 

Trabzona son geliş seya
hatımda beni taşıyan ara 
hanın şoförü ile muavini 
arasında geçen kısa bir 
mükalemeyi, kamyonetlere 
vurulac:ak yük mıkdarı hak-
kında alakadarların ruhi 
haletini gösteren tipik bir 
misal teşkil ettiği için yaz
maktan sarf inazar edemedim. 

Ziğananın gukarlarından 
yolun altımızda kalan kıs · 
mını ve gol üzerinde iki 
kamyonetin tırmanışını sey
rediyoruz. 

- Arkası 2 de -
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~ Erzurumda Şimendifer istasyonu 
ve anbarlar1nın inşaatı .. 

Erzurum - ( Yeuiyol ) Erzurum da Şimendifer istas
yon binasile anbarları ve diğer aksamı inşaatına yakın
da başlanacaktır. 

Devlet demir yolları ve inşaat müteahhitleri heyeti fen-
nigeleri güzergahta tetkikatta bulunmak üzere Erzuruma 
gelmişlerdir. Bu heyetler aynı zamanda istasyon inşaa. 
tını da teshil edeceklerdir. Bu inşaatı 26 ıncı gurup ya· 
pacaktzr. 

Gümüşanede hastane, halkevi 
Gümüşane • ( Yeniyol) Gümüşanede 25 yataklı bir 

hastanenin inşası ııilô.y~tçe müteahhide ihale edilmiştir. 
Bu hastaneye ait doktor ve tıbbi malzemenin sıhhat ve
kaletince temini için müracaat vukubulmuştur. 
Gümüşane halkevi inşası derdestir. parası temin edil

miştir. Yakında eksiltmeye konacaktır. 
~--"=====-====--=--'-'===~==============-=-..:=o 

mekteplerine kabul edilebi- 1 Kale~in _ ~ 1 
lecekleri kadı vardır. Son Ucundan 
talimatnameden bu kagıd 

çıkarılmış · olduğundan, bu 
vaziyette olan talebelerin 

meslek mekteplerin;: 

de alınmamaları Maarif ve. 

kô.letince alakadarlara bil· 

dirilmiştir. 

Bununla beraber yeni ta

limatnamenin hu hükmü hu

susi mekteplere şamil olma

dığından üstüste aynı sınıf ta 

iki sene kalan taleheleı bu 
mekteplere girebilmektediTler. 

Cimeli hikemiye ! 
J\zım, PıÜsavi, enerji demektir. 

Sahibinin serseri bir mayına veya 
kanadı kırık bir tayyareye benze
memesi için, disiplinli olması 

şarttır 1 

• Alclın duhul etmediği bir baş. 
tan cinnetin huruç edeceğine ihti
mal vermemeli: Aklen mantıktan 
müstebaddır bu ! 

• Vakıalara bakılırsa, « her gÖ· 

ııülde bir aslan yatır. » darbi 
meselini 1ı bir gönülde bin aslan 

yatır 1 • Şekline sokmak ıerek l 
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Sıklaşan Kamyonet 
Kazaler1 karşısında 

- Başlarafı 1 de -
Birden Şoför muavi "ya

Zlk be Şavrole Fortu geçti., 
dedi şof or ye:rım gözle aşa
ğıya baktıktan sonra .. F ort 
neyapsın önündeki araba 
boş, 2500 kilo vurmuş vur
mamış .. cümlesiyle cevap 
verdi demek alakadar/arca 
2500 kilo taşıyan 1,5 ton
luk kamyonet boş addedi
liyor. 

Mesele sarih ve muhavere 
tipikdir. Bununla beraber 
işin birde iktisadi cephesi 
olduğunu unutmamak lazım 
gelir. Kamyonetin, kamyo
net malzemesile benzinin 
oldukça bahalı o l d u ğ u 
memleketimizde şe. 
hir zetlerinin yüzlerce kilo
mıtreler ile ölçüldüğü şark 
mmtakasında, kilo başına 
düşecek nakl mas rafına 
makul bir haddı tecavuz 
ettirmemek bittabi ki çok 
yerinde bir düşünce olmak· 
la beraber, bu haddi makul 
tutabilmek için kamyonetlere 
vurulacak yüküde mal ve 
can tehlikesi ihdas edecek 
dereceye çıkarmamak daha 
yerinde bir görüş olur ka
naatındayım. 1,5 toluk kam
yonete tehlike ihdas etme· 
mek ve kilo başına düşecek 
nakıl masrafını artırma
mak şartiyle vurulabilecek 
azami yük mlkdarının ne 
olacağını burada hükm kara 
koşudan tayin bittabi ki 
doğru olmaz. 

Bu daha ziyade bir ihti
sas meselesidir. Bu meseleye 
karar vermek için; araba 
sahiplerinden, şof ö'r, tüccar, 
makine mütehassisi ve bu 

Hamleler 

gibi diğer alakadarlardan 
müteşekkil bir heyetin uzun 
uzadiya "yapacağı tetkikat 
neticesi karar vermek doğ
ru olabilir. 

Böyle bir heyetin teknik 
ve iktisadi düşüncelere da 
yanacak olan kararını filiyat 
sahasında tatbik ettirmek, 
ise basit bir Polis meselesi 
olur. Böyle bir kararın tat 
biki neticesi elde edilecek 
f aideler ikiye nazaran eski 
nakil masrafını kilo başına 
bir kaç santim eksik olma
sını temin ettiği ruchana 
nazaran münakaşa bile gö
türmiyecek derecede büyük 
olur. 
1 - Bu defa mal ve can 

tehlikesi büyük mikyasta 
bertaraf edilmiş, 
2 - Ekserisi, babadan 

kalma biricik aile mülkünü 
rehine vermek veya satmak 
suretiyle elde edilen maki
nenin daha ilk veya ikinci 
seferinde enkaz haline gel
mesiyle bir ailenin maişet 

kapılarının kapanması ber
taraf edilmiş; 
3 - Yeni bir makinenin 

hurda haline gelmesiyle 
memleket haricine atılan 

para, bu gibi hadiselerin 
ö"nü alınmak suretiyle mem
leket namına tasarruf edil 
miş; 
4 - Nihayet kam.tJonetlere 

mal veren veya kamyonet 
ile seyahat edenlere emni
yet gelmiş olur. 

Tek bu sonuncu f aide bile 
bu keyfiyetin ha{line bir 
sebeb teşlcil eder. 

c. 

Açıkta kalan talebe .. 
Bu yıl Lise ve orta okullara geçen yıUardan fazla bir talebe akını 

var. Lise direktörlüg-ü bu akını karşılamak üzere bazı yatakhaneleri 
sınıf yapmış ve bu suretle fazla talebenin kabulüne bir imlcan bul
muştu. Fakat leyli ücretli talebe adedi yükselmeğe başlayınca sınıf 
yapılan yatakhaneler tekrar yatakhane yapılmak surotile 150 den 
fazla talebenin sokağa atılması gibi bir facıaya yol açıldı ve 150 ta
lebeye mektep kapusu kapatıldı ... 

Hcrgün mekteplere başvurup sızlanan talebeye yüksek Kültür Ba
kanlığına yazılmış olduğunu, gelecek cevabın ilin edileceğini söylü
yorlar. Biz hoş kalan mekteplerimize talebe aradığımız günleri unu
tacak. kadar mazimizi unutmuş değiliz. İnkılabın Vatandaşa aşıladığı 
sönmez oıı:uma aşkının körletilmesi değil bergün, her an ve her vesile 
ile biraz daha takviye edilmesi icabeder. 

Lise Direktörlüğü leyli talebesine hariçte bir pansiyon tedarik 
edemez delildi. Bir talebenin mektepten on dakika uzakta yatması 
bahasına diğer bir vatan Yavrusunun mektepten, tahsilden mahrum 
edilmesi büyük Kültür seferberliğinin yer ve yol verdiği bir hareket 
olma~a kan:ıatindeyiz. 

Bir leyli talebe ilci nehari talebe demektir, Çün'<ü hem yatak 
hem de ınıf işgal etmektedir. Ôğrendiğimize göre meldebe başvuran 
talebelere leyli ücretli kayıd edildikleri takdirde mektebe alınacakları 
söyleniyormuş. Her talebeye böyle bir yol gösterildi~ine nazaran 
mektepte daha üçyüz nehari talebenin barınmasına imkan var demek
tir. Sokağa atılan 150 talebeye leyli ücretli olarak yer temin edildiği 
halde nehari olarak devamlarına mUtaade edilmemiş olmasına bir mana 
veremiyoruz. Bu tarzıbareket talebeyi leyli ücretli okumağa mecbur 
tutmak demektir ki, nehari okumakta olan talebenin iktisadi vaziyetle
rini nazarı itibare almamak veya b:ı yavruların ne büyük. bir mahru
miyet ve feragat içinde okumak istediklerini bilmemek demektir. içle
rinde bir çay içerken yüz paralık bir defter parasını kaybetmek endi
şe1ile titreyecek kadar fakir olanlnr vardır. Bir çokları evlerindee 
getirdikleri kumanyayı kendi ellerile pişirerek tahsile devam etmekte
dirler. Leyli ücretli kaydolunmak imkanına malilı: olnnlardan ziyade 
olmayanlar ki, işte veziyetleri anlattı~ım bu yavrular muhtacıhimayedir 
ve himaye edilmelidir. 

Mektebe kabul edilerek bir ay devam ' "ettirildilıden sonra sokağa 
ntılmak, okumak isteyen bir in,.n için en ağır bir darbedir. Yüksek 
Kültür Bakanlığının vereceği emir şüphesiz boynu bükük yavruları 
sevindirecektir. Gö~ül isterdi ki Lise Direktörlüğ'ü Kültür Bakanlığının 
bu emrini beklerken sokağa atılan bu yavrulara da mektep kapularını 
kapama'ia ve onları bu emrin vuruduna değin müşfik sinesinde sak
lasaydı. Yine iic:etli meselesine naldikela m ederek a: Zengin arabasını 
dağdan aşırır, fakir düzde yolunu şaşırır » darbımeseline imtisalen 
fakirları himaye etmek icabedcrdi. Türk İnkılabının ruhunu bu pasit 
darbtmeselde okumak mümkündür, 

l..ise Direktörlüğ~nden ve Kültür Şeflerimizden, düzde yolunu şa
~ıran bcdbahtlartn himayesini dileyoruz. 

P, 

/YEN/YOL/ 

Görüsler 
' -------
Duyuşlar 

Saylavlanmızla 
Hasbıhal 

Matbaada Başmuhı:ırrimizL 
karşı tarşıya oturmuş mürettiple
re yazı yetiştirmek için başları
mız masalara eğilmiş, kalemlerimiz 
beyaz kağıtlara siyah satırlnr di
zerken eski fırka müfettişimiz 

Gümüşanc saylavı bay Şevket 
Erdoğan y&zı odamıza girdi. Bit
tabi kalemlerimizi kağıttan, başla
rımızı masadan çekiverdik. K~hve, 
sigara ikramından, hnl ve hatır 
sorgusundan sonra Gümüşaneden 
yollardan vesaireden konuşmağa 

başladık. Bu sırada enerjik baro 
başkanı geldi, Şevket Erdoğanla 
görüştü ve gitti. Derken sö:r. ta
biatile ona, azmı biı n'1ir b~yg; r 

kuvvetinde, emelleri, hayalleri, ü
midleri binbir kilovatlık baro daş
kanımıza intikal elti . Saylavımız 
uzun uzun sordu, bu değerini 
bütün Tı ahzonluların ölçüp biçe· 
mediği sempatisine bütün Trab
zonluların hayran kaldığı bay Az
mi Ôzeri bizde yüksek tezkiyc
lerlc anlattık. Saylavımız şu söz
lerle sözünü bitirdi : Göreceksiniz 
günün birindt: aramıza katışııcak
tır. Ve ilave etli : Onda tonajı 
bu kadar ağır azım ve gayret 
olduktan sonra elbet bu türlü 
gayretinin semeresini elde ede
cektir 1 

Tam bu sırada Gümüşanenin 
değerli saylavlarından eski vekil
lerden ve maliyec'lerimizden Ha
san Ataç, Ali ,Şevket öndersever 
geldiler. 

Yine hoş beş, kahve, sigara 
ikramından, hal ve hatır soruşun
dan sonra memleket işleri üzerin
de hasbıhallere geçtik. 

Başmuharririmiz Gümüşancnin 

gümüş madenlerini sordu. Bay Ha
san henüz ayıklama, temizleme 
amel~ycsila ıığrlljıl~lğın• yakfodn 
Cümüşanenin (zengin gümüş ma
denlerinden istifade olunncağını 

söylediler. Söz transit yoluna 
geçti. 

Ben Erzurum - Sıvas hattının 
inşasından sonra Trabzonun içeri
lerile olan ticari ve iktisadi bağ
larını, varlığını kaybedeceğini söy
ledim. Bay Hasan, evet, belki yol
cuyu kaybeder, fakat eşya ve işi 

kaybetmez. Bu hat mutlaka en 
yakın b i r i s k ele ile muvasala 
tesis edecektir. Bunu da ancak 
Trabzon ile yapacaktır. Trabzo
nun istikbali çok parlaktır. Bu 
hattın bir kolla Erzurumdan trab
zona bağlanması çok elzemdir. ve 
bu yakın, uzak bir gün muhakkak 
olacaktır. 

Ben : - Biz hattan ziyade 
yaz ve kış işleyen, muntazam 
kamyon ve otomobil yolu isteyo
ruz dedim. Sebeplerini izah eltim. 
Bay Ali Şevket de benim fikrime 
iştirak etti. 

Fakat Başmuharrimiz hemen 
itirazını yük<Jeltti, kamyonu, oto
mobili biz yapmıyor, benzini biz 
çıkarmıyoruz, dedi. 

Bunun üzerine yüksek fikirler
le, kanatlerile, misallerile, iktisadi 
ve mali _bilgilerile .. Trabzon-Er-

KOŞEMDEN 

Kültür 
Müfettişleri 

Teftişe ~·ıktıklar111 yuzdığı

ıııız kllltilr ı\Iilft-ltii;;leriudcn B. 
Hilmi, O::.ınan, Kadri, Hikmet, 
Necmi diin lsluııbuldan ~ehriıııi
zc gelmi:-;lenlir. Bl•ş gi~ilik l..ıir 
gurup halinde tefti~e çıkan mn
f ettisler dün O. U. .Müfettişlik .. 
külti\r ınnşaviri B. Heşid Ta
rakcıoğlu ile hil'likte Liseyi, 
Orta okulları tefli:;; etnıi:;;lcrdir. 
'J'rabıon okullarını esa-;lı tef ti)-
ten gaçirecek olan m ül'ettişle
rin böyle gurup halinde yapa
caklıuı lefti;; ve tetkiklerden 
vi1'1yelimiz maarifinin çok isti
fade edeceğinden kuşkumuz 

yok tur. ~1 Uf etlişlerimizin dikka
tini ve ilgilerini çek~cek man
rifa aid l..ıir kaç nıühım noktayı 
madde halinde öne koyuyoruz. 

ı - 'l'r.ıbzonda ınevcud Lise, 
Orta okullar lıu giınkll okuyu
cu adedine göre çok dardır. 

Dar olduğu içindirki Lise \'e 
Orta talcbe::.i nelen 150 lulebe 
mektep dı~ındu kalmı~lardıı·. 

Vekillet eğer çift tedrisatı 

kabul ederse ki edecektir. Bir 
ka~· yüz talebenin bir kı mı öğ

leye kurar, diğer kısmı da öğ· 

leden sonra ak!;iaına kadar oku
tulacaktır. 

Böyle olsa dahi lam tedrisat 
ya1,auilen yani sabahtan akşama 
kadar okuyacak olan diger sı
nıflarda dahi talebe adedi sıni
fııı J lacıııı istiabindan ç·ok fazla
dır. 30 ki:;;ilik bir sımfta ı:ıo , no 
talebe okuyor. elemektir. artık 
o sınıfta sıhhi şerait aranılır
mı? 

2 -Buton mektepler başdan 
başa libbi muayeneden ge~·iril
meli, vatan yavruları seHlmete 
alınmalıdır. 

3 - Hir ~~ok mekteplerde 
temiz su yerine degirınendere 
suyu içirilmektedir. 

4 - Bütün mekteplerde da
imi muayene yapacak, \'atan 
yavrularının sihhi mesuliyetini 
lizerine alacak yaıif e aşıkı Dok
torlar tayin edilmelidir. 

5- Eğer bu saydığımız mad-
deler Uzerincie değil de sırf 

tedrisat ve kıl'lnsiye ve defter, 
muamele üzerine tetkikat ve 
teflişat yapılıp raporlar hazır

lanıp gidilecekse mnf ettiş bay
lar af buyursunlar bundan çok 
az istifade göriilecektır. biz ~·ok 
rundunıan istiyoruz. 

Aksu 
Bir mayın tehlikesi 

altında 
Aksu vapuru Karadeniz· 

don dönerken Boğazın 60 
mil açıklarında bir serseri 
mayınla kaşı/aşmış ve gemi 
idarecilerinin manevraları 
sayesinde tehlike bertarrf 
edilmiştir. 

zurum arasında bir tiren kolunun 

NEZLE 
Sebebleri, tedavisi ve 

korunma çareleri 
( 6) 

lığından ileri gelir. Bunu 
mevzii tatbikatla veya di
ger ilaçlarla iyi etme müm
kün değilken; kana yapıla
cak hususi frengi ilaçlarile 
çabuk iyi etmek kabildir. 

Euruna kaçan yabancı ci
simler, taş parçaları v. s. 
de m·:izmin burun nezleleri
ne 7ıe cerahatli akıntıya se 
bebiyet 7.ıerir. Bunlarda ya
pılacak şey. hekime müra
caat edip kaçannıaddeyi çı

kartmaktır. 

Astm denilen ve tene/ 
/üsteki biiyük Slkıntdarla 
müterafik olan hastalığa 

tutulmuş kimselerde, bazan 
burunda mevcut nezlenin 
tedavisi, veya burun arka 1 

sında bulunan lüzumsuz et

lerin ameliyatla çıkarılması 
hastalığın geçmesini, veya
hut h"iç olmazsa epeyce ha
fiflemesini temin etmekte
dir. 

Onunu için, her astma 

müptela kimseye, birde bu
run hekimine murecaat et
mesini tavsiye ederim. 

Yaşlı kimselerde, müzmin 
burun nezlesi ve gittikçe te 
neffüsün zorlaşmasi çok 
mühimdir. Zira bu araz ar
kasında bir burun kanseri 
gizlenmektedir. Bu gibi has· 
talar; hiç vakıt kaybetme
den mütehassıs hekime mu
racaat etmelidir. Bu sayede 
vaktında keş/edilecek bir 
kanseri, ameliyat veya şu-

aat tedavisile iyi etmek 
mümkündür. Fakat hastalık 
ilerledikten ve etrafa dal 
budak saldıktan sonra, has
tayı kurtarmanrn 
yoktur. 

imkanı 

Bu vesile ile meşhur bir 
tıb kanunu söylemek iste
rim : " Hastalığı başlangı

cında karşılamalı ki tedavi 
geç kalmış olmasın !. ,, 

SON 

Erkek orta okul 
lüzüm ve ehemmiyetini ve bugün- d 
k.ü kimyon yolunun muv~k.k~t ı Direktörlügv ün en 
bır yol olduğunu lran Transıtının • 
tamam ile T rabzona dönmesinin bir L. d k / d 
trPn hattının Trabzon Limanına ıse en o u umuza evre-
inmesile knim olacağını anlattılar, dilen birinci sınıf /ar tale 
Artık ben de kat'iyyen kani ol· • . ,~ 
dum ki Trabzondan Erzurum hat- besının 26 - 1O-9J6 Pazar· 
tına bir kolun yakın bir zamanda fesi dÜnÜ okula gelmeleri 
bağlanmak zarureti hasıl olmuştur. 6 

Cevdet Alap ilan olunur. 

Bir gün hakla kolkola girer. 
«P.ı ye P. gibi 

Yazılarını seviyorum. üslubun 
için ayağa lı!'eyilmiş bir çeket gi
bi deseler bile.. Bahsin geçtikçe 
seni övüyorum okuyor ve sevi
yorum yazılarını .. • Üslu!>un beni 
ilgilemez.. Herkes herşeyi, her in
celiği görmeı~ Doğru görüyor, 
güzel işmarlıyorsun. lçdcn gelen 
bir sesin hoş İğneleyişin var ... 

Dediğin gibi ne b ü 1 b ü 11 e r 
ş a k ı r, ne f ı s k ı y e l e r 
Şakırdar, ne çiftler koşuşur, 

ne yavrular g ü l ü ş Ü r bugün 
her dalında bir baykuş öten sel
viliklerde.. Ve bilmem hangi gö
ğüs kabarmaz lıangi kalp taşmaz 

J>Arkta tunç ıııhlanı~ından yüçe 

atanın .. Niçin şehrin yüzünü gül
dürmesin parke yol asfalt kaldı
rım. Hangi mide işlemez hangi 
ağız şapırdamaz buz gibi ve .ter
temiz bir su önünde.. Hangi iç 
titremez, hangi göz kamaşmaz So
ğuk.suyun yem yeşil ağaçlıklı ya
ni muhayyel manzarası önünde ... 
Neden meşhur Trabzon yağı acı 

olsun kıl dolsun ve niçin azami 
sürat 15 kilometreyken altmışı 
bulsun, gelip geçen toza çamura 
bulansın ve belediyenin emri suya 
düşsün dinlenmesin.? ... 

Her şeyin iyisini istemekte 
haklı ve do~rusun. Trabı;onu cen

net görmek iıten bile degil bu 

arzuların bu işmarların hakikat ol
duğu günde .. Fakat bütün b~. y~
zış, bu istekler karşısında yuzbın 
lira olan gelirinin kırk elli binini 
yalnız memur maaşına yatıran be
lediyenin görmek gerekmez mi 
sanki soluk yüzünü titreyen diz
lerini.. Demezler mi sanıyorsun 

bir gün hey arkadaş ne biçim ya· 
zıyorsun .. 

Mamafih yine yazalım ister 
ayağa geyilmiş bir çeket, ister 
sırta geçirilmiş bir pantolon de
sinler. l.;ten gelen ve hakikatı ifa
de eden sesler temiz istekler el
bette bir gün hakla kol kola gi-

rer, ilerler ... 

H. M. 
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ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan . 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 60 1 
parkların fı~kırı Jını görmekte· 
dir. Eski kervanyollan üzerinde 
yüklü kamyonların doludizgi~ 
koşuşunu görmekte ve havadıık• 
uçakların homurtusunu i!}itme~ 
tedir. Ve demlryollarının, eski 
son istasyondan, önce doğuY~ 
doğru ta Sıvas'a kadar, so~ra ;ı 
male ve Karadeniz'e doğru zon 
guldak'taki köınür'e ve samsun'· 
daki tutun rençperlerine doğrU 
ozadığını ve bir birleştirici kül 
ile cenubdak.i Bağdad hattına. 

Meersin'e, Akdenizin yarınki 
bakır ve p:ı. nuk liı..nawna var· 
dığını ve bh kere daha bUkO· 
lerek Ergaııhleki L>akıra ve do· 
ğu vihlyetlerinin in an ell değ· 
memiş servetlerine doğru ko~· 

tuö-unu ve bu suretle dUoktl 
böİümı.ıurçUk Anadolu toprak,· 
larının ilk defa olarak hem de 
demir ağlarla bir vahdete 1'•· 
vuştuğunu görmektedir. 

BUtün bunlar ve bu maddi 
başarıları hem çıkış hem de "ıı: 
rış noktasını teşkil eden buyu1' 
fikir hMisesi. tepedeki evin 5' 
bibinin eseridir. 

19 mayıs 1919 da, görunurdt 

padişahın verdiği misyonu ye· 
rine getirecek adam fakat ba~i· 
katte bir snrgun olarak Samsll· 

n'a ayak bastığı gUo, bu eset• 
onunla ve ondan doğmuştur. O 
gün kendisi, Osmanlı lmpıırato: 
loğunun korkunç inkırazı bJldl' 
sesind~n ve düşman bir dün)·11· 

nın elinden milletinin kurtulU~ 
ve istikbalini, milletinin irıd~ 
birliği, gücü ve1 haysiyeti sa)1t' 
sinde kurtarmak kararını vet' 
miş bulunuyordu. 

On senedenberi durmad'~ 
harp ederek yorgun dUşmOş -;e 
bütün maddi yardım vasıttı!S' 
rından mahrum kalmı~ bir wil· 
lelin kurtuluş savaşını, zaferl~ 
bitirmesini, istiklaline kavı.ı~· 
muş bir milli devletin kuruıı.ı: 
sunun ve Türkiyenin islo~11 • p 
kültUrUn şahsından çıkarak b'·ı 
d ıınyasının içinde yer ve me"~. 
almasını ihtiva eden bu bfl>'nll 
ve deviraçıcı [hadise karşısınd' 
hatıra şöyle bir avare sual ge
lebilir: Ne dereceye kadar, 1Jıl 
hıldise bir bUyük adamın dirJI'' 
ğmda haz.ırlıınarak onun irad~ • 
sinin, cesurca hareketinin nıııllp 
sulu olarak gerçek'e lnkılDr 
etml~ ve ne dereceye kad'; 
aynı hAdise, zamanın per<teSr 
arka ıoda ve birçok sebeblel 

"' Yüzt\nden hazırlanarak perde· 
·ııı 

ni yırtıp hayata doğması ıçıoi 
o büyük tekadamı'n işareti 
beklemiştir'? 

• Arkası va~ 

Halk Manileri :J 
Kışın rüzgar savurur 
Herkes mısır kavurur 
Kız gelemem kapına 

Annen rörür bağırır 1 
• * • 

Dereler bulanıktır 
Yüreciğ'im yanıktır 

Gel dedi gidemedim 
Babası uyoruktır 1 

• • 1* 

Hurma gelirmiş Şamdan 
Yar gel dedi 1 akşamdan 

Gidince kapısına 
İşaret etti camdan 1 

• • • 
Güneş dağları yalar 
Gönlüm derine dalar 
Bu akşllm acvdiğiaıi 
Gördüm piyano çalar 1 

Baba Sıılim öıütfd 
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Vatanı ışıklatan, ısıtan, yürüten ~~~~~:~Rkoııııusuıııın Kız sanat Mektebi için 
AKŞAM KIZ SANAT OKULU 

TÖRLÜGÜNDEN : 
DİREK .. 

Z 1 d k 
kı.mıı severnıi~ \·e kızın evi 

Yer : ongu a kendi e\iııin knr,.asındayınıı;;. A· 
d.ımcağızın sanatı da oduncu-

yüz mP.tro uzunluğunda bir çar lukınuş. Bir ğOn merkebini alıp 
şı fakat bu kU~·Ok çarşıda her 1 odun yüklemek i\·in evinden 
{..y üç dürt ynz L>in lira dünü- dı-;;arı \'ıktığı z'.lınan se\·gilisiyle 

Kültür baknlığınca T rabzonda açılan akşam 
Kız sanat okulunda Dikiş ve moda şubeleri pek 
yakında faaliyete başlıyacaktır . 

Vatanı ı;;ıklatan, vatanı yUrU
ten, ve vatanı ısıtan belde, Oda
nda dUğmeği çevirince kavuş
tuğun ziyayı ona borclusun ; 
kış iı;iude salunun ılık bir ba
hara o çevirdi. Vapurlarımız 

yüzüyorsa, ;;ımeııdif ~rlerimiz 
koşuyorsa ve .. Yavuz, Boğaziı;i· 
nin su\arını taşırıyormuş gibl 
Boğazı doldura sOlnnlame bir 
heybet içinde geçip gldiyor:0>a 
bunları yaPan hep odur. 

Kara kömUr; ~akı, tır, mazut 
çıkıyor; sıkı~tır, benı.in çıkıyor 

bUttl.n medeniyet tekniğini hare
ketlendiren eneji deposu, deniz
de yelkeni pervııneleşliriP, ha· 
da bervaneyi kanadluşdiran ve 
rayda tekerleği devleştiran ener
ji, Vatana hayal kavnağı olan 
beldeye gidiyoruz. 

Limana girmeden gUverteden 
bakıyorum. Deniz, uf ki bir 
huni ınaktaı gibi karaya sokul
muş. Koynu solunda bir tepe, 
sağında bir tepe, ve dibde heb
si yeşil sırtlı, koyu ormanlı, ve 
dalğa dalğa bir birine girınis 
Uç dürt tepe Bu tePelerin du
ruşu dnhi, kıyıları girinlilt çı
kıntılı, deaiz tarh \'allak, dibin
deki sl v riliği ~·ıkıntı lı, deniz 
tarafı çatlak, dibindeki sivriliği 
biraz kesilerek oturtulmuş Şii· 
kuli bir huniye benziyor. 

Huaiain dibindeki dar dUz
lUğe sığmı~"Dn Zonkuldak solda 
ve sağdaki tepelere doğru ta~ip 
tırmanmış. Bunda açiliş ve f e· 
rablayıştaıı ziyade, yanlardan 
ve arkalardan bir araya topar
lanan t~pelerın sikiştırmasile 
fırlamı 7 gibi görünen birhal var 
Zonkuldak sanki tepelere ku
rulmabı da tepeler onu kendiue 

çekti, 
Şehir çevresinin huniye ~e.n-

zeyi,1ni filen denemek ıçın 
orara bir de geriden, karadan 

t bevrek )'Olundan geliniz. Şose· 
dağdan degil gökten iniyor gi
bidir. Dağı dolanmıyor, da~ 
ğövdeli bir minarenin lıelezon
larının çeatre çevire iniyoruz 
Bereket şo~e iyi; bereket be
tonarme korkuluklar emniyetli 

yoksa otomebilin on be~ yirmi 
dakikaı?ını içinde belki kık elli 
viraj bir burğu gibi inerek ne
den -sonra dağııı dibini bula-

bilmiştik. 
Umandayiz: Solda, d(>nizin 

içine bir baş gibi uzanan fener 
burun. Bu baş gel'iye, karaya 
doğru dalğa dalğa kabarıyor, 
ilk kabartının nstunden kırmızı 
klrenıitli, Madenter mektebinin 
yan p oflli görUlınektedir. onun 
önündeki dere yarı~ının karısı 
sırtlarına yayılmış, hepsi ağaç
lara gömOln; k:Argir, beyaz, birer 

ikişer katlı, taşkın baçaklı say
fiye evleri Orası eski frek ma· 
halleei: eskiden 'l'Urklerin adım 
etamadığı yer, vatan içinde va
tani terhedişimizin kllçlik bir 
i~aretl daha, artık orası da 

bizimdir. 
Tepenin dereye doğrn ucun· 

da ıtmele hastanesi, eyler düz
lükte şehir a~ıl sıklet merkezi 

Anknradakl lktisad Vektllati 
bina ını örnek yaparak kurul
nıuş, deniz cebhesine glizel 
btr bahçe bırnknn, Uç katlı hil
kt1met konağı. Solda ve cadde
nin öte kıyısında, gene Aııka
radaki 1s111etpaşa BnstitUsUaü 

.!,Ddıran, iki UÇ katlı VC gemi 

gibi ufki durulşlu Parti bınası; 
sağda ~olda dc)rt be;; katlı apar 
tımanlar: Sahiden dir 111tt1nuı·e 

seyretmekteyiz. yor. <.>ır.~ının lıa~ında etrafında- babasının. birlikde evlerinin 

kı. bı·nal rl \ · ·ı· b' penberesınden sokağa baktıka a ı vrııpıı ~·ızoı ı ır 
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" k b0d c larını görUr görmez zn vullı a!;)ık ., ar; \a sının C'eC'u an s >· . . . 

· mnşukasına gözlerını dıkerek 
mı da dar; ~ehrin tek belkemı- dalğın dalğın bakmaya bm;laını-ı. 
ği iki ucundan br>ğulmuş. Aradan bir zaman geçdikten 

Kayıt şartları: 

Nüfus kağıdı 
Sıhhat raporu 
Aşı kağıdı 
Doğruluk kağıdı 
Mektep şehadetnamesi 

lki ucu boğuk ~·arşının orta- sonra oradan geçen bir yolcu 
sından bir de kiin.Ur trQni ge- a\ığın elindeki merkebi gör

çiyor birer tonluk vagonetleri mltş, çok beğenmiş \·e se\'llıi~. 

arkasına sıralaını~ gelirken tlo- Aşığa demi) ki, !;ili merkebi ba
lu giderken bs~; kalabalıktan na satarnıbın '!.. 11 a 1 b u k i 

DUzlU~lin ortasından Zon
guldak deresini yalağı: l>ibdeki 
tepeler sağdan ~oldan iki dere 
vadisi gösterir, şarktaki ÜzlH
mez dere::,i, gıırbdeki .Acılık 

deresi: ikisi şehrin cenub kıyı. 
::.ında, Ankara küprllsUnde bir
leştiKden şonra Zonguldak de 
resi adını alarak, cıuzlnğn ikiye 
bölUp deniıe geliyor: !>erenin 
sınsiliğine lıakmu: ::.ilrekli yağ- dolayı hızlanamıyarak, boyuna ll!;>lk aklını ve fikrini se\'gilbine 
ınurl9rda bUtlin bu tepelerden dUdUk öttUren tozlu dumanlı verdiğiuden herifin yilziirıe hi\~ 

i 1
11'·1 1 bukm&.dan satarım demi~. 

Şehadetnamesi olmıyanların ulus dersanesi 
A . B kurslarından vesika almış bulunmaları 

şakuU nen sey uu ar ıı bu dere takırtukur bir kümilr treni. Şe- lazımdır . 
("yle bir ...:alılaııır ki... Herif te kıwa satarsın deyince 
u " tırin sıhhalı ve estetiği namına aşık: 

Derenin sağında, l~reğli Şİl'· bu treni kaldırmak öyle mi·? 
ketl.oin tek basına bu dllztn

0
öQ l · kk b t - YUz on paraya l Cevabını · yı amma şehır yo en u ren 

kaplyan eski kömur yıkama ve bu bat vardı. Madenciler a- vermiş. U1kin a~ık gözlerini 

fılbrikası, '-'ıkanan köınUrlerı· b d mas,·ukasından a"·ırnıa'-·arak he-., ayak diremiş; burada ura a ., .J 

ambara akıtan H\vlar oluğunun asıl olan maden ekleme olan rifle pal:ırlığı bitirıni;;. :l\lerke-
havada kalın bir demır kavis d ·ı h · k 1 bin ıııUsterisi as,·ı.,ırııı avucuna şehirdir, treni eğı şe rı ·a - • 
~·iımesi ve mc.ydanda harman yUz oıı para kO"'arak ınerk·•bi dırın: Sahi, bir kozalaktan ko. ., ., 

Mektep tekke maha1lesinde eski nemli oğlu 
Şevki binasıdır . kayit günleri : 21- 10- 936 
perşembe gününden itibaren her gün saat 1 den 
4 de kadar mektepte yapılır. yazılmak isteyen .. 
ler okul direktörlügüne baş vurmalıdır . 

gibi yığllak mnden direkleri eaman L>ir ağa\: \'ıkar gibi ~u almış gitmi~. Bir zaman sonra 
yanından kocaman \'e UpUztın l } z ld k b i{'~'"'lll0t+ııııq1mı1g1+1"11;(1+1"11111111~ıq1ıuı1u1ı~~ını11(11"'1Jll"lljlınl"1'!'11Jl"qllJl'"nılp"q"11111ıı1ıı"llJll"lllJll"mlJl"l"ll"lnılııt1ı"lllltl"'' 

b k l
. alımlı ca uu ı ~ongu a u va. ma,ukasını pederı· kılını peııcc i. ı b ·-··ı•n "b ıb•ıh~ ... •ııı• ıı• • • ·• • • •, .~. • · • +·• .~ . ..... ~~,. bir acaııın y [i se ı:;;i 
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'J' • 1 ' • ~ lll HUd!ud hulu Udf ..... OUllUIJhıl fıllt~ IMldbinlıl ı;;;.ıJJ1n1ı!lı .... ın1ı .. 1ılb111lıl1ıi .. dflılul lııuıf,lılHlfilılHıl!Ub•ldaı.dı!lıhdilllı~ı ~ 
konetlerden c•ıktı. d . . k k ... J; onun sağında CUrcu tepe, \ re en ıçerı \'C ·ere penbereyi ,.J t+J 

yassıla:;;ıııı:;; bir mahrntu andıran Daha kırk yıl önce burada Kapayınca zavallı aşık kendine ~·.~ ş 
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tepeye seyrek seyrok sekiz on yalnız 18 en varnıı~. Benim on gelmiş bakını~ ki ~-.ınında mer. ı:..; ~ 
ev tırnıunmls. Onun sağında beş yıl önce gördllğUnı Zongul kep yok. Avucuna bakmış, avu· ,.l +l 
limanın garb hududunu kapıyan dağı bile ara da bul. Endüstri cunda 110 para vur. Bu vaziyet ~•.l +] 
asıl bilyUk lepe tepeye çıltarken şehirleriein kerameti, biı'denbi k ((_!. tii ar:;;ısında kalınca uir ah rcke- '.j 

dermanı kesilmış birka~· evin re gelı·,nıek ,· 1·v1· aıııın"' maden k i +,& •• • • ' rr+1 , ., " re şu beyti sOylenıi5: - - l::tı 

ibtnnde Gazi ilkınektebinın oraya çabuk sehır ol demiş y l b 1 d . ~ı,:=~··:·-""-~~--~::-_ g u ven 1 n 1 z . :·ı dine ve temiz duruşu onun da- fakat arazi de burada şehir 01_ · < rap ne e u ıı· başa geldı ;;. 
ha ynkseğinde de :Memleket maz demi'; at var mevdan yok yarı gördfım pedeı·iyle ... ı 10 pa-
haı:;taııesi kekdi de güzel, man- zongulda~ta çelik z;ıııberekli raya gitti bizim merkep seme- t+'l +J 
zıırası da. yağız bir at şahlauip duruvor ! riyle menıeriyle.!.. ~·J Tayyare piyango biletinizi alırken şansınıza güve- t] 

BUtlin şehri en iyi gören yer' • ·· ı+J ~ orası Karşıda, etmeğini dUze Halka bakıyorum. Burada •---B_a_ba_S_a_li_m_O_ğ_ü_ıç_e_n __ , [+~ niniz. Maksat zengin olmaksa gine bu guvenle mut· ·~ 
serip kendini dağa yaslayan asıl dört sınıf halk var. İlköncc on {+J lak ma~sad~ irişir, zengi~ olursunuz. :] 
zonğcldak: şimalde , dağın bin kadar auıele, Mes'ut mu '? Bursadaki abideler t+~ Bu guvenı aneak ve ancak bakıoğlu mevkiinde +l 
böğrllnden denize uzanan Uç Yerin dibinde, karanlıkta çalı· tesçil ediliyor ,. f' 
yUz metro boyundaki Mendirek; şıyor; bedbaht mı '? Hayır, ken •• G •• t. 
rıhtımına ortalıalli dört beş va- dine iş bulıııu~. cebinde para Bursa - Maarif Veka- !iı.+l U V e fl + 
pur sıralaıımıı. Cenubda, lncir- var; çar,sıda hallerine bakıvo- l Ab J l · k h [•] • ., eti iae erı oruma ey- fi --
suyu meydamnda, yeni yapıl- runı; ne yUzll gUlUyor, ne kıışı ~•l • 
nlnklll Olan iutasyon binnsr, tre- ef i azaszrtdan mimar Macid ~·~ B + 

~·atık; tusa~·azlıkla neşesizliğin ~•-... erber salonunda • ni bu hunili dağların içine ge· Rüştü Kuran,· şehrimize ge- ... 
tirebilmek i<;in Fenerbnrnu te· birle~liği rizgide yorgun yor- lerek henüz Maarif Vakci- t+l • 
Pesine bir bu\·uk kilometroluk gun yQrUyorlnr. f+"'i b 1 b·ı k • • -letince tescil edilmemiş olan :;_'.j u a 1 ece sınız • 
bir tönel açılıyor, ne yapalım Dar mau!;!lı memurlar; Zon- ~·J • • ' ' .. + 
emek verilen bu yer her eme- abidatı tescil ve bunların [+] + 

guldaktan yalnız könıilr çıkar B -
ge değer. yeni ursa plcinına göre va· [•] G •• + 

En d·ıbde ve yUksekte yeni ve herşey dııardan gelir; seb ' . k k f.+~ u v e n ·+:'i zigetini tet i etmeğe baş- "'~ 'I. 
bilen amele birliği hastanesi zeden ekmeğe kadar her~ey, [+l +1 

temiz çehreli; kibar bir yapı. gelen hemen satıimı~tır, meİn- lamıştır. Bu abidelerden ba ~+] .~ 
Onunlu beraber UçUn<:U hrstane leket kalabalık; fiata pek bakıl zılarının gelecek sene ta .. ~.·l berber ~ 
demek ki mUselsel duruşlu mamıştır, memlekette para var mirleri için de tertibat alın- ;.;:a 
zonguldağın il\' ucunda Uç has- ev kiraları yUksektir, şehir dar. maktadır. (+) : 
lane::,i var. Tuhaf, mahfiyetli işin kısası hayatın sertliği me- [+] + 
beyaz minareciliklerle, Uç cami murun kesesini yırtıyor. Mimar Sedad Çetintaş ta- [tJ sa lo d . 
Eski cami, yuni cami ve soğuk- rafından röleveleri yapılan r+" n un a t 

d bl Esnar olanlar, dUkkfln ve b"d l ,,, k ı ı:.:& 
su ~amisi, bunlar ıı r mü- a ı e irimizin ve ci etçe e- (+°' + 

G 
t h f mağaza i~lelenler, bunların hal "'~ 

teskil ediyor. ene u 8 • ü~· l · saslı surette muhafaza/arı- =+~ -.~ 
... bd · 1 erınden memnun olması lazım '' ... '.A y k d k "l"kl k · · 1 fabrika; biri gar e, uzu ınez ~ .. "'+1 a ın a ço yenı ı er görece sınız . • 
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çarşı uğultulu; ııerde hareket na itina edileceği anlaşıl ~ 
deresine i~ ban ·asının nu- orda bereket. maktadır. V~ı:ıuı;rp;11ı;ıa;~ıı;.111ıı;ıaı;ıııı• ... ıı~lltflJ ~'~"'' , •'11Jı~ .. ıuı·~ııı·111~ oıl;1 
maralı OCdğı, öteki :;;arkta G ilr- ;..iiiıılll 1ı.d11lıı ... ı11ı, ... ı1.ıı .. 1ı.1ıı .. d 1ı1 .. ı1111ı .. ıın1ı .. 1cıb!.1ıı1~1ıh~ıı~~ı~ ıı!'ıı11~:;111ı~~h~ır.ı~~ııı!'ıı11ıı~ı ıir:!J 

en tepesi arkasında Silleymıın 
Sırrının ocnğt UçUncUsu şimal
de deniz k ıyısıııda Ereğli ı;;irke
tinin fabrikası: Hunlar da ayrı 
bir nıUselles. 

Hastanenin müsellesinin başı 
cenubda cemilcr mUsellesiniıı 
başı ~arkta bacalar mUsellesinin 
başı da ı;;imalde murteseınleri 
çaprazlaşnn bu U~: mllsellesin 
birbirite ahlkası da yok değil: 
Ocakların siyah tozlarında ru· 
hun bunaldlse dda i~·in cemiye 
\'e bUnyen sarsıldise şifa için 

hastaneye koş! 
Zonguldağm içi: Bu için bel-

kemiği çar!jiıdır' oldukça geniş 
iki tarahnda guzel vitrinli ma
ğazalar bulunan ancak Uç _dört 

DördüncU sınıf, patronlar 
ve mütehassıs maa;;lılar; hususi 
otomobilleri bırak, burada tak
siler bile hep son sistem, hep 
radyolu, Bunlar onlar ı~~in. 

::\iadeııkönıllrU de dört sınıf 

tır : Sıfırdan on milimetreye 
kadar olana, fransızcadan kalma 
bir Btılahla, « Zerodis » diyor
lar. Onen irisine fındık, daha 
bUyUğUne ceviz; kömUrUn kay
mağı ve kalbur nstü olan dör
dilncllsllde de blok deniyor, 
Dört sınır kömür : Arnele, me
mur, esuaf, patron .. 

Kiinıilrde zerodbiıı aşağısına 

Erzak eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 
Cinsi Miktan Bedeli Muvakkat İhale Ta. thalegn. 

kilo lira Teminatı lira K. 
İhale S. Şekli 

Sabun 4500 1710 129 3·11-936 Salı 14 Açık ek. 
Patatis 30000 155 113 3·11-936 ,, 15 ,, 
Kuru uzum 4500 lil50 102 3·11-936 ,, 16 ,, : 
Soğan 7000 3500 26,25 3.11.936 ,, 17 ,. ,. 

Giresun garnizonu ihtiyacı olan yukarıda yazılı dört kalem erzaka ait şartnameleri almak ve 
görmek istiyeıılerin her gün alay sahnalnıa komisyonuna muracaatla. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin ( 24:90 ) yayılı kanunun 2 ve 3 Uncu mnracaatla teminat mek
tupları veya maliye vezne makbJzları ile ihale zamanında Giresun alayındaki satıqalma komisyo. 
nuna muracaalları ih1n olunur. 16-20-24-27 

Gonçei aşkıma 
Sanırdım lıayatta kenJimi zevk tattım 
Bilsen cicim bunda ne kadar aldandım 
Güldüm, eğlendim, oh I budur neşe dedim 
Yazık ki aşk bahçesine girmemiştim. 

« şıliim » dedir Bu arlık kö· 
mUrdeu sayılmaz. Hu :sut lmıyor: 
ç&mur gibi birşey, yıkanıp için 
den el verişli olanlar zerodise 
ayrılır. Şilı1m kömUrUnUn po- , 
sası. 

Bu posıı yığınları yanında 
onları eşeliyerek, yahud dere 
kıyılarında dökUntlller arıyarak, 
ellerinde sepet, kömür parç.a· 
çıkları toplıyan, irili ufaklı, 

yırtık p~rl\k, k\mseler var, Ga
jiba bu iavallılar. da halkın 
şll lm kısmı, 

Kapalı zarfla Un eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Uede!i · Muvakkat İhale T. ihale gU. Saat İhale 

kilo lira lira ~ekli 
Un 200000 ~~0000 2250 3 11-936 Sah 16 kapalı 7 ... 
Giresun garnizonu ihtiyacı olup kapalı z3rrln ek iltıııeye konulan cins ve miktar, muhammen 

bedeli, muvakknt teminat, tarihl, gUnU ve saalll\n yukarıda yazılı bulunan (200,000) kilo Unun şartna
mesini görmek ve almul\ hliyenlerin hergftn Gıresuuda alay binasındaki satınalma komisyonuna 

gelmeleri. Girdim gonçesine şöyle el uzattım 
Aman sakın koparma günahtır dedim 
Çekildim uzaktan of I seyrine daldım 
/Jakdıkca ajladım, bakdıkça inledim I 

Hürrem Şatır lsmail Habib 

I;ksUt~oye girmek istiyenlericı ( 2490 ) sayılı kanununun 2. 3. Uncu maddelerinde yazılı vesika. 
larla teminat ve t~klif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel komi ·yona verilmiş bulunm 1 

Unun Samsun, Amasya, 'l'okat, ve Sıvastada muayeneye arz edilebileceği ve muvafik a arı. 
lındıktan sonra Giresuna ve alay kilerine kadar nakliyesi ve yollarda ıslanmak ve dökuı:~~ru ı~İ 
ner darıu arıza ve noksanın muteahhldlne ait bulundugu ııaıı olunur. 16.20•2~27 g 
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Hamburğ borsası 
Gireson fındıkları 

Taksimde denize ve güneşe karşı, fevkalade 
nezaretli ve tertipli bir ev, ınüstecirinin başka 
şehre naklı dolayısile kiralıktır. görmek ve tut
mak isteyenler Arif Akyüze başvurmalıdırlar. 

I SIHIR~A.R Ç)OZ ....... 
SIHIRKAR MUSiKi ..... tç fındık hazır 

• • vadell 
Kabuklu hndık hazır 

• ,, vadeli ------ -
Trabzon fındıkları 1 ır lbna a ır k 

Jç fındık hazır 1 
,, • vadeli 
Kabuklu fındık hazır 

• vadell re a D a a :-::;ı 

ı: , .. _:::1;~:tdı::: - · u- o m o lFll o 1 
-Küç-nk-;~~i:u::~:~~~ ~ © ır lÜI ifil lÜI ~ 1 

1 1~ta : ;::~~ 1 B U G E C E 1 
lstanbul kambiyo borsası , , , ti 
~~::a ı~~~ Yıldız sinenıasında ~ 
Rnyişnıark 19G93 ~ 

lstanbul ticaret --ıborsası T •ı v o L •ı 1 
1 

lç fındık Gireson 73 
11 • Trabzon 72 

• 

Harley Davitsen 
505 CC. tek zilindre 

Bir Motosiklet 
sathktır. 

Görmek ve almak isteyenler 
Matbaamıza müracaat et-
melidirler. 6-7 

ACELE SATUK HIRDAVAT 
MAGAZASI 

Semercilerde bir hırdavat mağazası eşyası çok 
hesaph olarak satılacaktır. 

Görmek ve almak için matbaamıza müracaat 

edilmelidir. 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsin;z .. 

Om~~~ 
Cep ve kol saatlarının en fantazı 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

H SLON 

Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
Kır ah 
Olan ... 

• 
• 

• 

• 
Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 

bulacaksınız. m ı.:zafferiyeti. 

R. C.A. Makinalarını görünüz, dinleyiniz 

Hay ret edeceksiniz ... 

. , ~ ·' .. ' . .., . -.,~ .. "' 

• 
VENDVOL 
Basım evi 

Yeni temiz ve çeşitli huru-
1 alile, Defter,Fatura,Çek,Bono, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh
tıra, Kartvizit vesaire gibi bütün 
_ _ m a t b a~a işlerin i 

En temiz, en ucuz bir 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 1 surette yapar .. 

• 

1 Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda 
ı hezırlar ve gönder•r. I 

'77J7TJ\~ ~~~~~~8' '~~~-~-..-ma1 r .. 
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