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\.. _) \._ __ .) GONDELIK SİYASİ GAZETE TRABZON 
l \.. __ .,/ \... _______ J 

Çocuklara 
Yardım ... 
Mektepli çocuklara 
yardım cemiyetini 
yalnız bırakmanıalıyız .. 

H er sene bu mevsimlerde 
faaliyete geçen «mektepli 

fakir çocuklara yardım>> cemi
yeti ~ ı~?ık kongresini yaptı. 

Geı;en sene iyi ve kllfi gıdtı 

alamıyan mektepli \'Oruklara 
bol bir öğl~ yemeği veren ve 
çalışmalarıuı birkaç ay devanı 
ettiren bu takdire lilyık cemi
yetin yemek salonunu ziyaret 
etmiş, bu şefkat tablosu karşı
sındaki ihtisas ve inlibnlarımllı 

Kamuf ayda Antakya, İskenderun .. 
Dışbakanımız Fransanın hükümetimize verdiği 

cevap etrafında meclise izahat verdi .. 
Meselenin n1illetler cemiyetinde konuşulması kabul edildi .. 

Ankara 28- Kamufa,llın takga ve hava/isi için me- mek hakkını da Milletlerce
dünkü toplan/ısında Antak- selii Suriyeye karşı istik/a. miyeti konseyine ait hulıın
ga ve İ:.kende1wmn lstiklii- /iyeli ihtiva eden yeni bir duğu hakkındaki Fransız 
li meselesi üzerinde lıiikfı- gasa talebinde israr ettiği teklifine muvafakat dtiği
melimiıle Fransa arasında takdirde meselenin Mande- mizi bildirmiş ve bu karar 
teati edilen notalar etrafın ter hükumet srfatile Fran- meclisce tasvib edilmiştir. 
da izt.hat veren T. Ruştti sa hıikumetinin salahiyetini Sancağın mukadderatı 
Aras hükumetimizin son tec1ıiz ettiği ve binaenaleyh meselesi Milletler Cemige
günlerde yapılan ve lıı'iku- manda yasasının te/sir et- tinin tetkik ve mutalii.asının 
metimi:tin lskenderun An mek 1ıe salii.hiyetle rey 'Uer- alınmasına bırakılıyor. 

okuyucularımıza da akseuirmi:;;- Atatürk Donanmamız Erzurumlu 1 
lik.. ı . 

Eminizt :ı, cedmiyet,b geçen b ngkiliz, lrıan Falerde.. gençler 
sene yap ı.ı yar ımt u sene üyü elçi erini 
daba geniş bir mikyasta yap- k b Ankarrı 28 - Donanma- İstanbul Halkevinde 
mağa, yardım çerçevesini daha a ul buyurdular. mız bu sabah Yunanistanrn l k k l 
ı;ok genişletmeğe muvaffak ola- Ankara 28 _ Reisicum Faler limanına gelmiştir. sene İ ongre erini 
caktır. Geçen sene, belki biraz hur Atatürk dün nezdlerinde Af yaptılar 
2eç işe başlanabilmiş ve belki Rüştü Aras bulunduğu halde gan Sayın Tahsin Uzer gençler 
kafi bir bUtçe de elde olmadı- lngiliz büyük elçisini kabul dışbakanı 
ğı için yardım keyfiyeti istenil- bugurmuşlardır. Dün lran le hasbihal yaptılar 
diği kadar genişlelllememişli. Büyük elçisi de Atatürk Ankarada Erzurumlu gençler dün saat 

Londrada 
müzakere 

İngiltere Belçika 
istiklalini müdafaa 

edecek .... 
Ankara 29 - Il:ındra lıey. 

nelmilol lhıret odasırı 1 Bol~·i 

ka h:ışvekili şerefine verdiği 

ziyafette lrıgiliz dı$ bakanı frı. 

giliz - BE>l~·ika dostluğunu 

teyid ehııi5 Lelçikıının istikHl 

ve emıiyPti mUHiye~iıiıı in· 
giltero i~·in huyati bir mesele 

olduğunu l>el("ikamn tahrik ol· 
maksııın bir lecn vl\ıe uğrııına

sı halinde fııgiltercııin yardı 

mınd m emin olınaH n söyle
miştir. 

Yeni borsa binası 
Boı sa dairesi Molozda 

yeni bir a1 sa satm alarak 
_qeni bir Borsa binası gap
lı rma ğa karar 1ıermiş ve bu 
bina için de iki bin lira bir 
tahsisat bütçesine koymuştur. 

Çocuklar 
için sütunlar 
açıyoruz .. 

Çocuklarımızın okuma ilı

tiyaçlarına, ruhan iyi gıda· 
!anmalarına yardım etmiş 

olmak için çocuk sütunları 

açıyoruz. Çocuklarımızın bu 
ihtiyaçlarına zemin hazırla

dıktan sonra aile ihtiyaçla
rını da karşılamağa çalışa

cağız. 

Gazetemize kıymetli gar

dım/arını esirgemiyen de· 
ğerli yazı arkadaşımız Hay

rettin Ziya Taluy. çocukla

rrmıı için cidden istifadeli 

bir romanı İngilizcedm çe

virmiştir. Seve se1ıe çocuk· 
Zarınıza okutacağınız bu ro

manı çok ydkında tefrikaya 

başlıyacağız . . 
Kongrenin bu sene vaktinde tarafından krıbul bu1Jurul- Ankara 28 - Afgan dış 1-l te EmioönU Halkevinde toı1- =======--=~o-===========-=====-= 

toblanruı~ olması, faaliyet çer- muştur. Ve elçi Şehinşah bakanı bu sabah şehrimize !anarak senelik kongrelerini 
çevesinin istenildiği, beklenil- hazretlerinin bir mektubunu gelmişNr. Ziyareti tamamen ııkdetnıişlerdir. Kongre akdedil
diği ve bizatihi cemiyetin de Atatürke takdim etmiştir. hususu mahiyettedir. meden evvel Oçnncü Umumi 
istediği gibi geni~ tutulacağına !f.Sl----------ıilıııiiiiııiiiiiiııııiıll...a._..-._ ... 111111-.---~1 Milf ettiş Tahsin Uzer Halkevine 

GOROŞLER DUYUŞLAR 

T rabzonda münevver var mıdır ? .. 
Varsa nasıl münevver vardır? .. bir işarettir. Cemiyet bize ge- Her gün gelmiş ve karııdenizll gençlerle 

çen sene çok iyi ve hakikaten hasbıhal yapmıştır. Bundan son- Bugünkü görüşlerim, duyuş-
övUnUlecek neticeler vermiştir. y ARINA AİT İŞLERE ra şarkta yapılan yenilikler hak !arım biraz ı:cı, biraz sertçe, bi .. az 

Biz, hepimiz, bu cemiyetle daha BUGU" NDEN HAZIRLANMALI., kı:Jd'l genrlere izahat vermiş tokunaklıdır. Her okuyanın kafa. 
11kı fıkı alakadar olarak takip \'e Ş!trkta bir üniversite açıla-

sının içinde belki sarsıntı, belki ettiği yllksek maksada ulaşma- Karadenizin lzmiri olan Trabzon, kim nederse de in geniş, cağını mr j lelemiştlr. fırtına, belki bora, belki tipi ya-
sı imkan ve fırsatlarını kolay- bUyUk, parlak bir istiklAlle karşıkar.,ıyadır. Trabzonun limanı Kongreyi, eski reis Zekeriy-
laşlırmıcz, maddi ve manevi yar- ya Tansel kısa bir sö'l•levlo aç- prcak belki de tesirsiz bir ' vardır, Trnbzonun trnn iti vardır. Trabzonun geni~ bir binter- J L d h k · M 
dımlarımızı göstermek hususun- -, ınış ve kongre riyasetine lla'-'- o os avası e'iece tır. evzuum lanti vardır ve nihayet Trabzonun dahile doğru uzanmış Sivas J 

da biraz daha hassas davranmış dar Ollrel, kıltibliklere de Me'ı- bana göre ııcı hakikattir. Yazıl· - Brzurum yolile illi nk peyda etmi~ bir şimendiferi vardtr, an-
olsaydık, hiç şUphe yok ki, ce- ı . llidd ve Salih se~·ilmlşlerdir. İlk ması crerektir .. Bir çoklarına göre trepulıırı vesaireleri de bittabi beraber olara... 6 

nıiyetia, bağrına bastığı muhtaç Trabzon işte böyle bir Trabzondur, ve içinde bugnnkU gibi olarak okunan senelik faaliyet de hakikat ise de yazılması gerek-

cockukkla1r b klakdrogsöurnmunşda ve dd:~aa otuz bin gi~i değil yetmiş,. seksen ve belki yoz bin ki..i ~~~~~~:a~a~~ıı~~~~~~:rı~~r g~;~ li değildir.. Çünkü her hakikati 
ÇO a a a 

1 
t ŞI'-'acaktır b'ızı'mle beraber başkalarının da IY\k sevı·nmı"ş olurduk' a J • zurum albQınll hazırlandı,.ı ve 

)'V • HilkOmet, hepimizin bildiğimiz gibi transit i~inin Ustilndedir. 6 bilmesinde beis yoktur, belki fay-M kt 1 l·mı'zde yardı ın a 11 martta Erzurumun kurt11lu-e ep er Transit işi. aynı zamanda linum işidir de .. biri bitince ötekine da vsrdır.. ihtimal bir kısım in. 
nı ht t lebe adedi cemiyetin şunun kutlulanıırak bir konser 

u aç a ' dl d . ,.. başlanacak, liman işinin bitmesi demir yolunu çekecektir. verildiği ve bu yüzden cemi ye- sanlar da, biz bilelim başkaları 
elinden tuttuğu ve ye r 

161 
Bukadnr muazzam i",'lere namzet olan 'l'rabzon, şimdiden bu bilmesin, iı.terler.. Görüş ve du-

k k t k t U tu d d . le mühim gelir temin ediUği-nıi darın a a s n e ır. Merin icap'.arına göre hazırlanmalı ve hiç olmazsa hazırlan- yuş farkı .. Başka değil.. 
b b 1 • zikredilmi~tlr. Bundan sonra he Cemiyetin Utan u yavru ara mayı dUşUnmelidlr. Bana derler: 

ellerini uzatabilmesi için daha yeti teftişlye rapüru okunmuş 
evvel bizim cemiyete el uzat- Liman nerede ve ne ~.ikilde yapılacak, rıhtım nereden nere. ve yeni idare heyeti şu suretle • Cevdet, sen olanı, biteni, gör-

ye kudar uzanacak, şu ve bu şekillere göre antrepolar nerede seçilmistir: d - - d d l'"r ld l'"r 'b' nıamız, ODU tutmamız ııızımdır. • üğunu, uy U.ı;Unu o U5U gı ı, 
kurulacak, yarınki işlek ve yUzbiu nllfuslu Trabzonuıı hangi Relsli,.e Zekeriyya Tansel, b't . . 'b' d d l'"r 'b' .. Çalışmasını bilen ve iyi ç-alı. . . 6 ı tığı gı ı, uy u

6
un gı ı, gor-

caddeleri genişletileck, bu nüfus kesafetine kar~ı ne gıbı ba- katıbiunıumiliğe Zekeriya, mu-
1 

k . 
şan ve eseri de işte herkesin yındırlık ve sağlık ted~irleri alınacak ve nihayet ı;ıehir bUtUn hasibliğe Necati Saclrettin, vez- dü~ün gibi yazmakla mem e etı· 
KözilnUn önünde bulunan cemi- l>u ibtiyaçlar..ı eevap vere bilmek i~·in nasıl bir şekle girmiş aedarlığa ve azalığa da İbrabim mizi fena gösteriyor, tanıtıyorsun .. 
Yeti yalnız kendikendlne, malı- olacaktır '? A) rı, ayrı Uzeri.ıde durulacak işlerdir bunlar. Budak. Bundan Trabzon zarar görüyor· 
dut ve dar bUtçesile başbaşa üzerinde i.:lenmesl lılzımıelen bu islm· bize ihmal edilmiş ı Bu deyiş nereye benzer bilir 

y ~ • Kongre, Ataturke ve smet bırakmamalıyız. Cemiyete yapa- bir i~iınizi de ,ııatırlatmış olur : Plfln işimizi.. şehrin plAnını lnönilne çekilen saygı telgraf. misiniz? Teftişe, tetkike gekc!k 
'Cağımız maddi yardımlar mem- yaptırmamak, gorUleceklir ve göreceğiz ki, bize çok bUyUk 1 ·ı ih t b ı t bir büyüll-e karşı perişanlığı, dü-leketin en esaslı bir işine sar- arı e n aye u muş ur. .. 

zararlar getirecek, şehrin, yukarda işaret ettiğimiz yakın gele- zensizliği saklayıp, dıştan muvak. 
fedilecektir: Gıda almıyan co- · · öl k · 1 · · t• k 'l' b b l d' ı· · V 1 b b 1 cektekı ıınar ve sab 1 ış eruıı ge ırece ' ra zon e e ıye nın 1 aşı o osu katen verilen çeki düzenle tefti-
cuk okuyamaz. Yarınki nesli göze ı;arpar faaliyet göstermesine daha uzun yollar amil d b k 
mart· .. olmaktan kurtarmak he- v lb J h k şe, tetkike arze ip göz oyama , 

" ve engel olııcaktır.. ı ı aşınua ava urumu, , f ·n almak hoş crö pimiz için yurtsal ve kutsal bir yarnnmaıc, a erı ı 6 • 

şuhıılde, her şeyden evvel phln l Kızılay, çocuk esirkeme ku rünmekle, yerinde, mevkiinde kal-vazlfedir. l 
Yenyiol rum arı müştereken bir ha mağa benzer .. Halbuki Cumhuri-

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu lo vereceklerdir. yet reiimi, Cumhuriyetin istediği, 
--.---:----:-----1~~~~~~~~~~~~~~~~--==~= 

ltalya, Japon lstanbuld8 8 lira, Trabzonda 141 .. 
anlaşmışlar r! t!) En ucuz sandığınız, en çok girip çıktığınız, en fazlau ~!j :~ 

Ankara 28 - Tokyodan a..._~ alışveriş ettig" iniz bir ticarethanede oluyor bu · · · . . 
bi!dirildijine göre Japonya ~ d - ·1 ı 
ltalganın Habeş imparator Aldığımız mal aşağı yu gibi, doğrusunu söylersiniz. lığında bir malın iki satış culuk de~ı~ tıc~r~t Pgı · 

J karı ı'kı' kilo ag·ırlıg·ında Muhatabınız, a / ... der, 4a_ 4iati arasında bukadar azim Fakat bılınmelıd.ır ki. bir, luğunu ta/yanın da Japon· 1 ' 1 ' b h t 
yanın Mançokodaki hakimi bir giyecek eşyasıdır. Bin lancalar da almışlar, fakat fark olur mu hiç? muhata- iki, üç, eş· · · nı age a~-

b · · / · i iknaa çalı on iki liraya,. ben de bak- bınız, belki de inanmak is- !aşılır her şey. O derece kı. 
yetini tanımak hususunda ır gemın e .~zz1 . t temedı'g·i halde inanır gibi on dört liraya aldığım!Z 
an/aımıılardır. şır ve on dort ıraya sa ar· mıştım. on iki dediler, alma- .. k'l _ l _ d k' 

1 /ar bunu. evet binbir dere dım. çıktım, haber gönder olmuştur. bakınız ki, mesele ıkı 1' o abgırldıgın ~ ı eş;.a-
Spanya d b · b · · t · · diler. on bire vereceklerini nereye ve nelere doğru uza- nın, stan u an alınış 1 ıa-

en 'hın ır ç~şdıt. _s.u . ge ı~bı~ nıp gitmek istidadını taşı- tının 825 kuruş olduğunu 
h U• 1 k UA met•ı ve nı ayet ae ıgımız gı ı so"ylediler, arada üç lira k d I b l k d kl 

. . . . . ma ta ır u mağa a ar mera an-b~tirı.rl~r. ışı .. dıl, çene: 1est fark ııar, çok büyük fark Az zamanda çok kazan- dırır, alakalandınr ve sev-
Ankara - ispanya hü- bıtmıştır orada, olacagınızı doğrusu.... b" b' d · keder sizi 

le manın, ıre ın erecesın- •" b. Cımeti mill~tler cemiyeti almışsınızdır, hatta biraz Fazla para verdikten. de artmanın ve büyümenin Şimdi size düşen ır ~a-
lconseginin toplanmasını i! · d~ .i~ram gördü~ü~üz: ka- gani bir çeşit soyğunculuğa karşılığı bu mu olmalıdır zife vardırk~ .. ih.mal v~ ı~· 
temiştir, Royter bu toplan· nısınız. aradan ıkı gun ge uğradıktan sonra, dostunuza müşterilere ?! ticaretin, ka- hal etmeme/ısınız onu· bıl· 
tının gelecek perşembe Lond Çlf. Samimi bir dustunuz ahbabınıza karşı üstelik zanmanın usul ve kagdeleri miyerek soyulan gurd~aş· 
tada yapılmasının muhte- gelir, aldığın eşyayı görür mahcup dahi olursununz / bu degildir. Bu çeşit ticaret, farınızı ikaz etmek vazı/ e-
tnc/ olduğunu bi/dirivor. fiatını sorar, siz de olduğu Topu topu iki kilo ağır.. bu çeşit kazançlara SO!JiUn· sidir bıı .... 

Cum'ıuriyeti ku anla•ın emeli ise 
vadıf• olduğu gibi görmek, dü
zensiZlik varsa düzeltmek, yoksa 
takdir etmektir .. Biz yokluğu var, 
varlııı yok gösterirsek rejimin, 
rejimi kuranların istediğini yap
mış olmayız, bunu da iyi bilelim .. 

Biri bana sorsa ki, Trabzondn 
münevver denilen, bir kütle, bir 
varlık var mıdır ?.. Vereceğim 

karşılık şu olacaktır : Bir bakım· 
dan var ve çoktur, bir bakımdan 

yok diyemiyec!ğim, fakat çok 
azdır. Ferden var, müctemian 
yok gibidir 1 Herkes kendine gö
re münevverdir. Fakat memleketin 

ve cumhuriyetin inkılabın istediği 
mana ve mahiyette münevver olan 
yok denecek kadar azdır .• 

izah edeyim : 
Münevver deyince neyi lcas

dediyoruz? Şüphesiz yalnız oku· 
masını, yazmasını, söz söylemesini 
sokak, kahve edebiyatı ile, sokalt 
ve lcabve dedikodusu, hitabeti 
yapanlar değil.. Münevverden 
maksadımız şudur ki : Gazete o
kur, kitap ok.ur, mutaliayı bir 

gıda gibi bilir, memleket işlerin

de bilfiil rol alır, belediye, umumi 
meclis gibi teşelcküllerin içinde 
dışında vazifeler alır; hepsinin iş

lerini, ic:aatlannı yakından tak.i
beder, bu teşekküllere liyıldısını 

seçer, seçimlerle yakından alaka
dar olur. Tezahüratta, bayramlar
da, ihtifallerde, törenlerde isbati 
vücJt eder .• 

Daha sayılması uzun süren 
bir sürü memleket hareketlerinde, 
işleriade bilgisinden, düşündükle

rinden, fikirlerinden bir şey ~ver
meğe, memlekete yarar bir varlık 
göstermeğe gayret eder. işte 
memleketseverliğini memlekete 
göstereceği yardım, fadakarlılc, 

f eragatkarlık, ilgi ve bağlarile bir 

eser, bir varlık yaratanlara mü· 
nevver deriz. 

Diyeceksiniz ki : Öğretmenler 
münevverdir1er. Memurlar münev· 
verdirler, O ok tor 1 a r münev• 
vcrdirler, Avukatlar münevver• 
di·ler. Zaten bir memlekette de 
aranılan münevver bunlardır. halk 
tüccardan münevver olanlar da 
çok vardır. 

Bir bakımdan haklısınız, bir 
bakımdan tam değil •. 

• Arkalı 2 de • 

• 
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Sayfa 2 /YEN/YOL} 30 lldnciteşrin 936 

Sağlık Hava feslihafı yarışı T~abzonun yeni Çocuk Hikôyesi 
---

Şeker hastalığı 
2 

8 
.. :· d I I 1 . k I . . planı hazırlanıyorl 
utun ev et er . 10 ıa uvvet ennı Belediye Reisinin Bahçevanın teşekkürü 

İngilizceden 1tc\·lren : 

Hayrett:n Ziya artırmak için durnıadan çalışıyorlar verdiği izahat.. Şekere m!iptela olmıyan 
fakat buna miisleit olanlar 
her şişman ve yaşlı kimse
nin. midesine diişkün her 
şalısın akibeti. şeker lwstası 
olmcıktrr · için de. bu iddia 
varittir. 

Belediye rui i I<adri Mes'ud 
- 1 - belediye işleri nzı=ıriııde bana -3-

Fransa sabık ha \'a nazı il ve 2011 tuyyu re \'t: 50U motör çıka- şıı iztıhalı verdi: Bir giin Güner, Aytene 
kendi bahçesinden kıraz top· 
lamas111ın nekadar zevklı 
bir şey olacağım anlatırken 

Fransız Ayıınından Laurent Ey- rıyor; tatbik ettiği iptidai ınad ((- BelPcliye btltçfl i 1207h0 
nacın, hava teslihat yarı':'ı huk· de ve techizut siya;;cti saye.,iıı- liradır. Milli bir sermaye ile 
kında bir Fraosı7. gazete::;indı· de imali\tı har zam:ıoı imalfilı 1 meydr.ına getirilen şehrin mekt
çıkon yamı·u alıyoruz: kadar kesif lir; ağır yağlarla ça rik te isntında belediyerıin de Somer bunu duydu; bahçe· 

''" oğnç g,.lfrme.IJİ dıiş'ındıi 
Etfesi sabah i~e başlama s z 

Eskiden şeker lıastalığına 
karşı elimizde müessir bir 
iliiç yoktu. Hastalara sıkı 
pelıriz ellirir, kaleu f er ve 
rir: ·ue doğrudan duğruJ:, a 
lıastalık üzerine mriessir 0 '

mayıp, bunun ihtilatları ü. 
zerine tesir eden ilciçlar 
kullanırdık. Keza lıalk ara
sında şeker hastalığına kar 
şı. kaynatılmış kara dut 
yapraği suyu. labada 'lıe 
.<;usamyağı gibi bazı ev ilaç 
ları müteammim idi. 

llRVa paktları neşredildi. na- lışan molür imaHltındaki kesa- 6-1 bin lirası varılır. Elektrik 
va kııvvetleı inin tahdidi. bom !et ve rn ıulen kömUrile linyitten şirketine belediye yıllık tenvi 
bardıman tayyarelerinin ilgn~ı. i,;tihs l edilen muazzam netice· rat için on bin lira vermckte
ı-ivil tııyyureciliğin beynelmilel ler, Alnıanyaya, mayi ınahruk dir. of rıdan e11vel. doğru bcıba

smm ku'ıibesine gıtti. Gii 
zel brr krraz ağacı çıkardı 

1'. c 1'11'rİn toprak JUPÇfHl 

na d.kti. 

hale koıııılma ı- ı için Cl•nevrede nQktai nnzımndan hiç kimseye Bu yıl i\·inde ~lumhnne öııOn -
y·11 ı'ırn te eblıüo.; terkeıliJdi. ıııulıluç olınumağı fıl'zlıı~ile te de uetonnrıne lıir iskele p1pıl-

Hı1va tcslihalı ynıı ı alulıil- nıiıı edeccklır. mı~ ve halkıı istifude--ine arze-
diğinc hıışlıııııı ~lır. Delice bir ı\ lnııınymla bııgiin ınc\'C'ııd dilrııi~lir. Ş'!lıir i~· iıırlek i ~ olln
hızla ilc rHyor. llı• r menılekf:lin lıe.ı hn\•acıhk ınekle\ıiııden, se- rııı parke k:ıldmın yapılınnsı Çocuk. ağacı giiriivnin 

ce s 1 'l'i11di. Lcikin. meyv 
a 'm k için yuzı bel<!P.mek 
fazını geldiğini unuıtu; sa 
bı s zlandı, haflii kızdı. Her 
Alluh•n g·in 1i IJlr'ral-!a ağa
ca gitti. çok diişkıinü oldu-

nıfitelıas'>ıs endii.;;lrileri ı,;pfer ııı•de i.)0 ;ı;nliit çıkıyor ki, l.ıun· için tııhsisal konnıııitıır. l!PlH-
bcr Iıalirıe kıınıılınu~hır, milli- ıar, G;Jl'iııgiıı 5tı0U olıır.ık teshil dive temizlik i~i için s~uedeon 
leşlirilmi~tir ve lıUyi\k siµarİ'~ P.tli~ i zabit kadrosuuu t rnııımlı hiıı lira sarf etmektedir. Bu yıl 
lerle i~ba haline gelmi~tir. ync<1khı·. Yedek Jıavıı 1.nbitleıi bir de yeni arazöz getirilııfr~tir. 

Bu yarı~ta, i~areti veren Al nin sayı:-ı da sOrntle artmakta Şinırti Hzerinde ehemmiyetle 
manya oldu. Versay muahede· dır. du d ı~umuz mesele şehrin su 
inin koyduğu tahdidatı nerede Sovyet Rusya havacılığı i~idlr. Mevcut memba sulııı 1110 

kaldı ? Harbde seferber edile mecrahırı temizlettirihıek sun•. ğu kırmızı küçiik kirazlo rı 
bir f ir/ıi ke;f edemedi. Sovyet Hıısyu. Uz!tkŞRrk ri 

bilecek iki lıln a~keri tayyarP 
!oları da dııhll olduğu haldE' 

oro,~ramt hemen tamamen ta 

Fakat 1922 senesinde A 
merikalı Banting ve Besf, 
bu tesirsiz ilaçlara ihtiyaç 
messelirmiyecek mühim bir 
keşifte bulundular; Bu za 
vot yaptıkları uzun labora
tuvar taharriyatile. pankre· 
as bezinin m!iessir bir mad 
desi olan şeker hastalığının 
zullUrunu menedım ( lnsuliTt) 
i istihsal ettiler. Bu suretle 
pankreas g!lddesinin kafi 
derecede ifraz edemediği 
lnsulin, hastanın deriıi al
tına şiringa edilmak sure
tile vücuda ithal edilmekte 
ve bu sayede yeniden ıeker 
·ııe şekerli maddf'ler sarf ve 
istihlak edilerek. şeker has · 
talığı geçmektedir. 

ııecınunn :l.:lUO tııyyım•yi sefer 
hakkıık etmiştir. Şimdi U~· lıiıı her edebilir. Bunların yarhın· 
tayyare için işe gtrl~illyor. Ge
neral o >ering beş bin tııyyar<' d ın fnzlu~ı ağır ve hafif bom· 

t-ıarrt ıınıııı tııyyııre:.'clir. S'wyel 
i ... temiyor muydu '? 

1ıhy;ı ruil i mfid ıfaa u:ıı~·e iııin 
Almanyanın ha ua kuvtıetleri H milyar 800 milyon rublelik 

Alrnaayada tahakkuk. ettiıi- ıııı cmu yekılnunıı n tııkrihen 
len bu program, tamamlanmak- yGzde onu lıavıı bUtçe::;ini teşkil 
ta olan kuvvtttli bir taarruıi erter. Ve son zamanlarda aıtır 
teşkllllttır ve bGy ~ılt ve vasııt b1ınbttrdımon tuyyyarelerinin 
tonııj ! l b<Jmbardıınan tdyyarel' tak\•iye edilıne~i ıoznmu da 
ri bunun en ba~ ı 1dıı geliy ır. ttt 'iiil edi 1 nıiştir. Sovyet Hu~ya
Bu ndan maada 3UO ticaret tay- da işliyen ftltmış tayyare fııbri 
yaresile 3000 spor t"YYıtreııini ~aı.~ııda 40,000 amele ~·alı~ıyor; 
ı:te hesaba katmak kab eder, ttw'ıi~at sı>n dcrf'ce fazlııdır. E
Alruam hava endibtrisi çok sa~- ı-as itibarile tcdaf o; olarak vil
lam teçhiz ed}lmiştir: coğrafi curlc getirilen Sovyel tuyyaFe· 
bakımından gayrimerk~~l hale lerl, çok sUratle taıt l'ruzi bir 
konulmuştur; ~935 te 2000 tay- hava kuvveti haline gelınekte
yare çıkarmJljlJr. 1931 de, abda dtr. 

lakin şu noktaya dikkati 
celbetmek isterim: Şeker 
hastalığı. tamam ile şif ayap 
olan bir rahatsızlık değil
dir. lnsulin şiringaları sa
yesinde, idrardaki şekeı in 

GOROŞLER OUYUŞLAR 

T robzonda. münevver var · mıdır ? .. 
Varsa nasıl münevver vardır? .. 

- Baştnrafı 1 de • 

miktarı sıfıra inebilir. kan- Şimdi birkaç misal ile izah e-
deyiıa : Niçin haklmnız. niçin de

daki miktarı da hali tabit.qe g-il ? .. Şu Trabzop şehrinin son 

( vasati olarak litnde bir nüfus sayımında 'l7 küıılir gin nü

.gram) düıebilir. Fakat bir fusu var deR-il mi ? Bunurı bjr 

müddet sonra bolca şeker kaç bin'ni şöyle böyle elcaıta e· 
· geni/irse, yeniden şeker has delim, Sağlam olarak 15, 20 bini-

ni ele alalm Ve bu nüfusa göre 
ta/ığı baş gösterir. Yani in- ölçümü_zü yapalım. Soruyorum si· 

sulin. vücudumuzdaki p:ı.nk- ıe : Teşekkülle" niçin bo1 ? .. Bu 

reas bı!zinin noksan . gördü Trabzonda lttanb:.ıl gazetelerinin 

ğü vazifeyi tamamlamak nyrı ayrı tirar'ları niçin 100:1 50 
~uretile hasla lığı muvakkn . yi ııreçmi_yor ? l'\j;in . bin~en yu . 
ten geçirir. icarı değıl ? Yedi, s!kız yuz tane 

Halbuk. . . . her gün basılan memle'<et gazete. 
. • ı elımızde b,,çok si " YE/\/YOL ., un satışı necen 
11/a~lar vardır ki, bunlar, 1 az ? Ne-ien bu gazetenin 6 - 7 
dogrudan doğruya mikrobu t yüz sayısı civar vilayetle:de. İs 
-öldürerek. hastalıği lama- ı tanbul, Ankarada vesair vilayet 

mile leş/iye eder: Mesela . lerde okunuyor? Neden bu mc?ı· 
.ı. 'n. . leket aazeteai har uün bu <.ehır-.,.., ının s I · ' · · · • • y 

'b. 1 nıayı ıyı ellıgı de bin tane, hiçolmazu, beşyüz 
gı 1

• • tane satış yapmasın ? Sahifslorini 

** * memleket münevverlerin'n kaleml-
:Şeker hastaları nt! yop. ne, kafasına, bilgjsine, bütün o-
l :> "' kuma ve yazma ihtiyacına huret-

ıma ı · ıve yemeli ? 1 m'ş ~ir gaztteye gösterilen ilti 

Muntazam bir hayal yn- töyle mi ~laıalı ? 
:şamalı: yorulmamalı,· bilha~- Ve sonr~ belediye meul:si top· 

~a dimağen çok meşğul ol- !anır, uoıı.ılJ)i meclis toplanır, kaç 
mama/,· sinirlenmemeli,· her münevveri bu topJantılarl:ı alakalı 
türlü heyecandan sakınmalı! olmuş göı·üriiz ? Ve sonra ~por-

J ı k l c .ıluk işlerindeki düzensizlik de 
ıergün o anya ile b:'itün 

meydanda .. Ve !'IOnra ihtifııllerdt', 
tt•Ücuda f riksiyonlar yapma- törenlerde, bayramlarda gösterdi-

'İı,· hiç olmazsa bir defa ğimiz ynvanlılc, tenhalık, soğuk· 
ılık banqo almalı; baran luk, baştıınkaralık, baştan savma

soğuk duşlar yapmalı / lık vaziyetler neye delalet eder? 
Daha sıralanacak bir sürü sorgu-

H ergün açık havada he· !arım karşılığı her!ıalde müsbe-t d e-
den hareketleri Vt! munta- ğil menfi olsa ıerektir ki: O da 

zam yürüyüşler yapmalı / bu şe'1irde yukarda işaret ettiğ-i
Yalnız bu hususta i/ rata mi.t münevverin ıörünüşte mev

gitmekterı çekinmeli. Çünkü: cut, hakikatte nmnev~.ıt olduğuna 
Şeker hastaları çabuk yo delalet etmez mi ? .. Açılc olar.ak 
rulu [ söylüyorum, Trabzonda münevve-r ar. ve üşütmek veya b k lik iddiası var, fakat Cumhuriye-
o.grıca uş a bir hastalığa tin. İnkılabın, mo:mleltetin varlığı, 

- Ar kası ı•ar • yüe.:JiJi ua-ru1Jdı vır ıcoüle ~aJI 

.şan, ilgi gösteren, okuyan, yazan, 
yapan, yaratan münevver yok 
denecek kadar azdır. Bu azlıktan 

memleketin faydalanması 
ne derece olur ? 

nice ve 

Bene! yalnız gazete okuyan, 
1 ı: ıce sırf ti~aretile uğraşan, ben
co mesaisiqi1 eRerjisini ha: ç 1yan, 
bence ağııdan, iÖzden, sözden 
kapma, Öğrenmekle memleket işle
rile alakalanan1 bene! girdiği te 
şekküllerde nemelazım diyip ke
nardan seyirci kafan benim aradı
~ım münevver değildir.. Benim 
ara 1ığım µ,;ıana ve mahiyetteki 
tJ?. in ev ver ,t\tatürk'f.P. bu Cumhu
ri ;eti, bu memleke! i kendisine 
emanet ettiği ve bu emaneti Ata 
türk'ün istedi~i kasdda yükseltme
R'e, ilerletmeğe gücü yettiği ka
dar savaşan münevverdir. Böyle 
münevver adam kitap okur, gııze

te okur, memleketinin lıer türlü 
i ;ini derin bir hassaqiyetle taki· 

lJeder.. Jntihaplarda şahsi işinin 
başında, ihtifaJlerde, bayramlarda 
lcıitıt, tavla ba~ında buJunmaz, tö
renlerde, seçimde biltün heyec~r.j 
l ·, bütün varlığile isbati vücut 
tder .. 

Bu tip münevver, her sabah 
masasının başında meIDleket gaze
tesı, hıtanbul gazeteleri bulun
.wazsa İ!!yan eder, telefonunu açar, 
Matbaadarı. gazetem niçin gelmP
di diye, sor;ır, araştırır .. Bu mem-
lekete okumasından, bilgisinden 
Bir şey vermeyen adama müııev
ver diyemem 1. 

Sözü uzatmayayım: Trabzonun 
münevverleşmesi için en aşağı 

b'n tane memleket gazetes:, bir 
kaç bin tane lslanbul gazetesi bu 
Şt'hirde satış yapmalıdır. Bir tö
rende, bir ihlif al<le bütün memle
ket haJkıru ihtifal yerinde göre
bilmeHyiz, me~leke~ vazife dediği 
ands herkes bağrı açık koşar 
görmeliyiz .. Yoksa forden roiinev-
verlilc iddiası boş bir iddiadır .... 

Cevdet ·Alap 

tile umumi ihtiynç temin <dil
nıektedf r. bil yük VC f~·ıını MI 

işi fazla paraya bağlıdır. ÜçUn
cn Uınıımi Mllfcttiş Tah in Uzc 
r i ı alı1kıı ve yardıııılarile gele· 
cek bir ~u mlitchussısııı ın ven·-
ceği fikir \'e tauziııı eclece~i 

proj , Uzeriue ya hUkı1melio 

kı ·men muaveneti temin olun
mak surelilc ve yuhucJ Leledi
yeler banka ıadan istikruz ak
dile şehrin su işini de hn11p 

deceğiı. Şehir haritası raptı.ıl· 
dıktaıı sonra mü ·tokhel plı1n 

hazırlıınncak ve belediyenin ma
li ,.aLlyeti gözünllnde tutularak 
bıı µlfüıın tatlıikınıı geçilecektir. 

yeniyol - bu beyanat 
bizim şgrbay Kadri Evre
nindir, fakat " Yeniyol,, a 
değil, lstanbul gazeleleri~
den birinin muhabirinedir. 
Cumhuriyet gazetesinde gô·r
dÜğ4müz başlık dikkatimizi 
çekti, yazıyı bir nefesle so
nuna kadar okuduk ve seuin 
dik. Bu iiç çeyrek sülünlük 
be_9anal içinde plan sozu 
üzerinde durakladık. Ve ya 
zının başlığmı görür .gör
mez, oh, dedik, Trabzonun 
planı yapılıyormuş ! /akat 
okuduğumuz beyanat sona 
er;nce setıindmiz dP. sona 
ermiş oldu. Çrinkti işler hal 
sığasile değil istikbal sığa
sUe tarif ve tavsif ediliyordu. 

Maamafi işi yapmağa ni
yet etmek de bir nevi yap
mak demektir. Yapılacak 
olsµn da varsın istikbalde 
olsun I 

Ereğli limanının 
inşa müzakereleri 

.50 ·11enn. çrıı ll~u Tnt'mr.ıın 
etmek iç:'fl bu kadar zah 
met çekmesinin üzerinden 
lıo/ta geçmiş g"çrnemişti ki 
Gıiner, ağacın ince gövde
sini bir balta ile baltaladı. 
Çocuk, bu işe " ağacı ceza 
landırmakn di!Jord!J. Çünkü 
ajaç hiç de güzel kirazlar
clu.JJ vermiyordu. Günerin 
guçLü kuvvetli olmsma lü 
zum yoktu; ağacı okadar 
çok incitti ki onun meyva 
vermesine pek ihtimal kalma
mıştı. Buna rağmen müşfik 
genç bahçe11andan kô'tü bir 
söz bile işitmedi. O sadece: 

1 

- Ah. bay Güner. biraz 
e • \ ' I r 

bekleseniz ta·osig~ ederim; 
çok a• bir zaman sonra 
güzel kiraz/arınız olabilecek. 
diyordu. 
Parkın Qrtasında. güzel e{J . 

/erinin yanıbaşında büyük 
ve çok derin bir havuz var
dı Bu havuzda daima iki 
büyük kuğu kuşunun, hazan 
suyun yüzünde dinlendikleri 
hazan da güneş ziyasil par 
!ayan beyaz kanatlarile yüz
dükleri görülürdü. Bu güzel 
mahluklar, günerin belli 
başlı sevgili/eriydi. Onları 
gprmediği gün ifi rahat et
mezdi. Yenilerini vermekte'n 
pek keyif lenirdi. Bir tanesi 
okadar alışkındı ki Güneri 
görür görmez kıyıya doğru 
yüzer ve elinden biraz ek
mek. biraz pisküvi almak 
ifin beyaz, ·uzu'? boy!Jpn!l 
uzatıverirdi. Fakat, Güneri 
bekleyen birişi yahutta mü-
rebbiyesi, suya düşmesin 
diye, kuğulara rahat rahat 

İngiliz firmasile yem vermesine müsaade el· 
temaslar başldı mezdi işte bu hareket çocu-

- Ereğlideki liman inşaatını ğun canını sıkıyordu. Çün
deruhde ctme~e talibolan tanın- kü O; kendisini gözetebile
ını ~ lngiliz firİnalnndan Bikerş çek kadar yaşlandığı kana 
:;;irketi mllınesslllerl Ankeraya atini taşıyordu. K:uğulara 
geldiler ve Nafıa Vekalelile gem verdiği zaman havuz 
mflznkerelere haşludılar. Heye- kenarında elinden tutulma· 
te Osmıuılı Bnukası Direklöl'- sına tahammül edemezdi. 
terinden M. Hik riyaset l"tınek- Ve bir gün kararını verdi: 
tedir. Eline düşen ilk fırsatta ku-

Müzakeı·elerln sonunrla M. • ğulara tek başına yem 'l•e-
Rişard ~ u beyaııa!ta bulımınuş- recekti. 
tur: • 

"- BtıgOn tema lnrn başla- Birgiin Güner, çok ggl-
dık, tekliflerimizi Nafıa Vekil.- geli bir ağacın altında kız 
!etine izah ettik. Bunların ma- kardeşi ve annesini ziyarete 
hiyetl hakkında şimdilik maıa- gelen iki bayanla birlikte 
mat vernıiyeccğiın. Yalnız şuııu 1 oturuyordu. çiçeklerden çe
söyllyebiliriın ki bu i~i bitir- r lenk yapıyorlardı. Bir, iki 
rnek üzre tam bir htlsnO ulyet, · gül daha lazım olmuştu. Ço 
le Au~arnya gelml~ bulunuyo- cuğa, gidip koparmasını 
ruz. Bırkaç gUn daha burada .. l d 'l G.. h. 
kalacağız. s~~ e '- ~r. uner, ızmet 

'fUrkiye jktisadıyatma fııydalı gorecegınden dolayı koştu. 
olmak emelimiıdir.,, Havuzun yanıbaşında bö-

ğütlenlerden yapılmış bil 
çit hazırladı ve adımlarını 
o tarafa doğru çevirdi. Gi· 
derken kuğulara tek başuıa 
yem vermenin tam zamanı 

olduğu birdenbire hatırını 
geldi. iki üç gündenberi ce 
binde saklamakta olduğıı . 
ekmek parçasını aldı ve gii· 
zel mahlukları çağırarak 
onlara verdi. lakin itaalsız 
lığını bahalıga ö'demek su· 
retile büyük, bir tehlikeye 
düşmüştü. Kuğulardan bir 
tanesi kenara okadar yakın 
geldi ki. Güner. hayvanın 
boynuna vurmak için ileriye 
doğ1U eKildi. Önce de böyle 
yap" h. A 7tma. bu defa. 
eLuıın ku Judli bir el tara 
fından sıkı «ıkı tutulma· 
makta olduğunu unuttu. Mu· 
vazenegi temin ederr:e li ve 
suya düştü. 

Düşerken çıkardığı sas/er, 
ağacın altından birdenbire 
fırlayan iki bayan tarafın 
dan duyuldu.. Kadınlarır:ı 
arkasından ' kız 'kardeşide 
koştff. Fakqt i'ndat ' fagır· 
maktan Laşk<l bir şeg ya· 
pamadılar, Feryadı duyup 
yardıma gelen bahçevan So· 
mer olmasc.ydı zavallı ço· 
cuk hiç şüphe yok hayatını 
kaybedecekti. Genç bahçe· 
van, Günerin tehlikede ol· 
duğunu görür gô'rmez suya 
atıldı, bir kolunu <,-ocuğa 
sardı, ikinci kolu ile kara· 
~~ ~ikrrıak if-in ~aP.cf1~4ı.

1 

• l 
Kadınlar. tedbirsi:;fikl~rifJın 

bu netfcesinden /ena haldg 
müteessir olmuşlardı. Bah· 
feııanın fOcuju eve taşırk,,rı 
kendi kendine s<iglendiğinl 
duydular: 

- Allaha şükürler olsun. 
Nihayet bir şey yapabildim. 

Ondan sonra onlara. ken 
disinin, bay Aycanın çok 
müşfik bir surette yardım 
ettiği manavın çocuğu ol· 
duğunu söyledi. On sene· 
denberi, biricik arzusu, btJ 

k'1!ar ~q~qk b{~ rt~araı 
değerini hizzat gösterme~ 
idi. Velinimetimin kim ol· 
duğunu keş/ettikten sonra 
onun hizmetine girmek ça· 
r e le ri n i a r a d ı ve bu 
maksatla ilk günden ili· 
haren~ ·a~f mle, ~e~a~la, sl!t#,~ 
katle kene/ini e/endi$fne an· 
latmağa karar verdi, 

Bay Aycan, genç bahçe· 
vanın, uzun, sebatlı ve çok 
çalışmağa dayanan hu te· 
şekkür tarzından pek çok 
mütehasıs oldu. Çünkü, co· 
cuğunu boğulmaktan kur· 
tarmak suretile bahçevanın 
• ~ , i ', • • c. ı t 

en sonunda bulabildigi ju 
teşekkür tarzından dolayı 
ona karşı çok müteşekkir 
kalmıştı. Çocuklar bile btJ 
hareketi takdir edebildilf!r. 
Güner, artık akı/lanmıştı; 
bahçevana bitmez, tükün· 
mez azaplar vırmekten müm· 
kün · olduju icada; ~akını· 
yordu. Bugünden sonrada 
hizmete devamı teşekkürle 
kabul edildi. Somt!r, uzun 
zaman bay Aycannın hiz-
metinde kaldı. Her sene tv
sevgisini kazandı ve niha· 
yet velinimeti onu aynı şeh · 
rin dışında bir bostan sa· 
hibi yaptı, 
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ANKARA Kuvvetli bir İngiltere 1 Dünyada ---ı ~ ~ ah ~~~ ~ ~ ~ ~ 

ol~u~ebire i~ab~ni Avrupadamacera Esmerlerle Sarışınlar T E K A t'1 U L · ~ T k 'd k Neler oluyor ~ A •• 

Y. . siyaseti cereyanı- Amerikalı doktor Kelly G u z E L l I K M u s i K i ~ 
azan · . ortaya bir mesele attı. Bu ~ V E T E K N ı· r-.. ., N ~ 

Norbert Von Bısct1of1 na mÔnİ of ocaktır z.a. t Konnektikut milli kolle- U 
A \'usturyanın Ankara 

Elçiliğ-i sabık müsteşnr Amerikanın kanaati 1ınde prof esô'rdür. Diyor ki: S Q N H A R ı· K A S 1 
Türkçeye çerliren : 1 sene üçyüz çifti müşa 
Burhan Belge Deyll Tclğr:ıfın Ne\'york lıede altında iyi geçindik/e-

l 84 ] muhabiri yazıyor: rini inceleyeceğim. 41 7 y o iL o 
Meşhur Amerika siyusi mu ı· 

Bu yol bir gün, hadiselerle harrirlcrinden VValter Lippmnn ki yüz çift bu iş için . 
insanları ancak Mustafa Kema- yazdığı bir tetkik ynzısırıda isimlerini yaz lılar. 
l'in tasarladığı noktnya çıkara- garbi Avrupnd:ıki sulhperverlik Bu incelemeden sonra sa 
blllrdl. O noktada i ' e, Mu tafu ciJlgasının Musolini ve flitlere rışınlarla esmerlerin biri
Kemal'iıı teklif edeceği terzi bUyllk fın:ıtl.:ır kaznndırmH bir/erile evlenmeleri caiz 
bıtlden başka bir tarzı hallin olduğunu knydt>lnıekledir. He~ 
bulunmasına lınknn olamazdı. midir. değil midir meydana 

iki~iuiu de ntlfuz ve te. irlerini k k 
O nnı ve o noktayı beklemek 0 il 1 çı aca ... s n ç sene( e mDthiş surette 
lazımdı yük'ieltebitml~ ol mıılarına se- Tembellere yardım 

Böyle lıir tarzı haili, önce beb Mr. Lippmnoın fıkrı'n"e B . ld 1· 
den haı.ırlamak, beklenmekte " nsto a oturan bir n-
olao politik vo askeri muvaffıı· İngiltere. ve Fransunın nıü~tc- giliz milyoneri öldii. Bu zat 
kıyetıerle tacil etmek. do.._•u rek emnıyet siyıısetiııe fiç sene hayatında hiç çaltşmamış. 
ldl ı.;• k t t kl"f t denberi beyhude vere inanmış · ra a onu :sırasız c 1 e - ., mektebinin en tenbel tale-

k t Ilı 1 k l> ı olmasından do~maktadır. me yahu m ete zor a a u besi imiş. 
ettirmek, doğru değildi. Musta Mr. f.ippman yazısında diyor j 
ta Kemal'in düşOndllgU tarzı ki: şte bunun için doğduğu 
hal, yeğtlne tarzı hal, vaziyetin Musolininiıı Habeş meselesi şehre biigiik bir servet va
sarahaten emrettiği tarz hal ve Bitlerin Almaıı hava kuv\'et siyet etli. Amma bir şartla,· 
t · · 1 d rine verdiği f 1!\'k ıhlre elıemit·e- B esırı yapma ıy ı. ., u sen.ıetin geliri ile o şe 

ı t d. ı 1 k h lif l"k tiıı tahrikile bnşlıynn İngiliz 
ş e pa ı~a ı ı - ve a e ı - lıirdeki mektep talebelerinin 

f.k. 1 · d 1 bö 1 d ı:.ıl lhlanınn ·ı dilnya vaziyetinde 1 ır erın en ayrı ış Y e 8 ıın k en tenbellerine her s e n e 
adın ve Tnrk milletinin idrn- mu im bir Amildir. ::5iny{>r nıu-
kinde ve ruhunda çizilmiş mer- solini milıluoda söylediği ııu- seyahat etmeleri için luru
haleler dahilinde cereyan etmiş tııkta lıu meseleye temas et- m!l kadar para verilecektir. 
ve bununla, bll'deıı kubul ettir· ınenıekle lıeraber gerek Homa Sinemanın tesiri 

gerekse Berlinde lııgilterenin mek istenen bir "Yeni,, değil 

öteden beri ali:;ıılmı ~ bir kanu
nijet teessUs etmi-;•ir. 

~yle ki1 Mo tara Ke:nal'in 
bıl genial taktiği. dissiplini 
realizmi ve gayet iııce t.>ir phi· 
kuloğ olnıa~ı sayesi ndıc>, 1'nrk 
iokılAbl, bir defıısııırla lıile tir 
kopma ve durma kaydetmiyen 
bir demamlılık ile organik 
bir vahdet ve yarallei tabiatın 
kusursuz eserlerine beıızlyen 

bir mahsul olarak doğmuştur. 
. Mustatu Kemal, 1920 martına 

kadar, padişahın mnttefiklere 
t~sttm olma bolitikas\na karn 
~Jr afrond~uu ve " mu devlet?? 
lle "milli mukavemet,, fikirle
rinin bir ubeygambe.r.11 i i\al· 
qılştlr. Daha ilerisi110 gitmemiş-
tir . .Fakat şimdi ona mukadde. 
rat, lstanbul'un İngilizler tara
flndan işgalinden sonra, öteden
beri hazırlanmış olduğu «mesul 
~efıı rolünU vermektedir. 

Padişah, hükümet, payıtaht, 

1ngllizlerla eline geçml,tlr. Pa· 
rlamento dağıtılmış, esir edil 
miştlr. 

Böyle bir fırtınalı anda, 'l'iirk 
milletinin yulunu ve taliini kim 
tayin edebilirdi·? Mustafa Kemal 
ceval> verdi : Milletin kendisi . 

Derhal, yeııi seçime geçildi. 
Ve Nisanda, Ankada'da, blltnn 
saldhiyetleri nefı:ıiude toptıyan 

Buyuk Millet Meclisi içtima 
etti. Meclis, Mustafa Kemal'i 
kendisine \'e lcra Vekilleri He 
~etine Başkan seçdi. 
· ı3ny.ıe 

0

bir adaoi, 'yani milleti 
tarafından bıış seçilen fııkat pa
dişah tarafıudan lanetleme Wln 
edilerek sürgüne gönderilen 
adam ne yapar? Memleket dOş-
mandır diye padişah111 kendi
sini lanetleme ilfin eder ve pa. 
dii8hin kendisini snrgllne yol
lar. Padişahın kendi ini padişah
lığa ve halifeliğe llyakalsız illin 
eqer. Ve milleti, papişuh ile 
hi\idadeley~ dıtvet eyler. Mus
tafa Kemal, bunlardan hiç biri
sini yapmadL Yaluız, Başkan
lı~ı altında toplanan Büyük 
Millet Meclisi 29 nl an gllnU 
öyle bir karar verdi ki, bu ka
rara, padişahın en sadık beıı
deslnden tutunuz da lslnm dfm-
Yasının en uzak bir ucundaki 
hallf e taraftarıaa kadar hiç 
klmseniiı itiraz etmesine imkan 
Yoktu, çUkO bu karar o kadar 
doiru o kadar itiraz edilmez 
bir karardı. Kararda deniliyor
du ki pa'1işahllkla halifelik 
düşman esaretine düştüklerin
den bu esaret esnasında 1stan
bul'da sadır olacak emirler ve 
fetvalar hükUmsUz ve göyrlva
tid kalacaktır. 

• Arkası var • 

sil lılanı;ı hel'şeyden ziyade Hemen herkes, briyüğiimilz 
ebenııniyetlc nazarı dikknte küçüğümü~ sinemaya gidi 
alrıac!!kltr. yoruz ve f arktnda olmadan 

İrıgilizler şimdi dalın zlyade sinemanın tesirinde kalıp 
~Uktltu illlz.ım etmektedirler. her şeyi sinema seyreder 
Maunıııfih askeri kuvvetlC'riııi gibi seyrediyoruz. İşte bu
ten:sik le meşJ1ıı l oldukları lıu 

l l nun bir misali: glln ere e çok konuşmaya da 
ihtlynç·luı ı yoktur. Sonundu ha- Bir kaTl koca gıireşe gi 
kikatlerin kendi kendilerini diyorlardı. Müsabaka yerine 
hissettirecekleri muhakkaktır. geldikleri zaman giireş baş-

1ngiliz askeri satveti tekrar lamıştır. lki peh,livan güreş· 
ihya edillnciye kadar Avrupada mektedir. . 
bir infiiAk vukun gelmediği Pehlivanlardan biri öte-
takdirde sulh ilmidleri son de-
rece ~enlştlr. ingilterenin zarı lcini altına alıyor, alttaki 
Avrupııcla anarşınlıı doğmasına omuzları yere gelmesin di· 
maoera ve tecavUz devresinin ye beli ile köprü kuruyor. 
başlama ıou sebel.ı olur. Kuv- ve tekrar üste çıkıyor. Bi 
vetll bir lngiltere Avrupa sul · raz sonra gene yere diişü
huııda en ihmal edilerııiyecek 
tı ·ıd· yor ve gene omuzları yere 
unıı ır.,, l 

ge mesin diye ilk sefer yap 

Tütün satışı 
Ecnebi rejilerin alacağı 

miktar anlaşıldı 
Çekosl )Vuk tlHUn reji iııin 

memleketimizden ID~nıı almak 
llzere açtığı milnakusa nelice
:;lnde teklifleri beklenilen fır
malar belli olınuştuı·. 

Resmi ınalOmata göre, Çek 
J't'jisi bu nı llnakasasile ge{·en 
seneler mahsullerinden 1,281,000 
kilo tlitiiıı alacaktır. Satılan til
tllnlerin men~e itibarile olan 
ya~iyeti :;;öylo tesbit edilmiştir ; 

248,000 kilo Taşova, 265,000 
llend~k. 393,000 İzmit, 85,UUO 

kilo Gönen, 30,000 kilo DUzce, 
125,000 kilrı Trabzon, U3,000 ki
lo Bafra, 40,000 Samsun. 

Milnuknsnyı kazanan müe se
~eler peyderpey pnrtilerlni ha
zırlıyaruk tesiın edilecektir. 

Fran ız rejisinin a~·tı~ı mü
nakasa da neli<'elennıiştir~ Bu 
rPJiııin de menılekellrnizden 
400,000 kilo tnton alacııgı anla. 
şılmaktadır. Fran ız rejisinin 
ru i\nakusası:ıdu kazanan şirket
lere bugllnlerde tebligat yapı

lacııktır. 

Macar ve Polonya rejilerinin 
mUnakusalurı da önllınüzdeki 

ayın ilk haftası içinde neticelen
miş olacaktır. 

Kızıla ya 
Üye 

yazılahm 

tığı gibi belilğ köprü kuru
yor, Bunu gören kadın ko
casına diyor ki: 
- Haydi artık gidelim, 

gburaya kad,arm,ı gö"rdük, 
tekrar görmekte mana yok!. 

Milyonerler 
Dünyanın en zengin di

yarı şimali Amerikadır. İk
tisadi buhran oraya hiç te 
sir etmedi. Bu sene çıkan 
~statisliklere gô're üç milyon 
kişi bir sene zarfında aşa
ğı yukarı birer milyon ka
zanmışlar .. 
Amerikanın en zengin 

adamı du Hearts'dır. Sene
lik geliri 9 milyondur. 

Komşu Rusyada 

Genel okonomi 

Sovyetler birliği 
ekonomisi 

Sovyetler birliğinde eko 
nonıik gelişme ve kalkınma 
faaliyeti büyük bir lıızla ve 
d~rmadan devam etmektedir. 

ilk beşyıllık plan devre · 
sinde memleket milli ekono 
sine 60 milyar ruble serma 
ye yatırılmıştır. ikinci beş
yıllık planın ilk üç yılı 
zarfında aynı alana yatın 
lan sermaye ise 64 milyarı 
çoktan geçmiştir, 

Endüstride esas sermaye, 
7928' de 70,5 milyar iken,, 

jisi istihsal eden Sovyetler 
birliği, ! 936'da 32 milyar 
istihsal etmiştir. Aynı müd
det zarfındçı, k{imür istih 

da, iş verimi de artmış, •ue 
ilk beşyıllık plan esnasında 
yüzde 41 artan iş verimi 
ikinci beşyıllık planın ilk üç 

ğinden : 

Askerlik şubelerinde 
istihdam edilmek üzere 

emekli yüzbaşı ve bin
başıların ve Kars müs

tahkem mevki anbarın

da çalışmağa istekli su-

, bayların şubeye mura· 

caatları. 3 • 3 



Gayrimenkul satış artırması 
muhalle i Soka~ı Nev'i ~let M. 
Aynfilbo Ayafilbo Arsıı 80 

" " !I 100 

" .. Harap Ev 200 

" Amir oğlu Arsa 80 

" " Harap E ı 25 
., 1 ills Oğltl Arsa 50 

" Telli tabya Aasa 40 
knraknş o~tte bir 50 " 
çikmnzı oôa alt ta \ 

hir oda ,, çömlekçi 100 metre 
murabb u 
arsanın 864 
sehimde 514 
ı:e'1mi 

l:,kender paşa f'nbrtka Fabrika Arsa ı 
Kcmerknı Adamcı o. Harap Ev 
E~vnk Sıra mağazalar mağaza 
yc•ni mahalle n.erdivenlı Arsa 460 
Y<'nicumnizir yenicuma Harap Ev 
'l'ekke Serhoş oğlu Arsa 170 

Defterdarhktan : 

N~. 
!3i4 
269 
289 
209 
202 
188 
lfl9 
2G1 

l !l5 

4St 
1 rn 
231 
4i 

10';' 
2819 

,, 

HE 
u 
,.. 
' 

45 
20 
6 
3 
2 
8 

222 

2 
8 
8fi 
21) 

48 
37 3'l 

Kıv.:\1u. 

50 
75 

200 
40 
25 
25 
20 
50 

30 

300 
_,_ 
ı.) 

1GOO 
4GO 
50 
85 

Yazı makineler:nin son modellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsin~z .. 

Cep ve kol saatlannın en fantazıve en son şekilleri gelmiştir .. 

HISlLON 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Ciıısi 

nıOb&dil 
., 
" 

Hus 
mllbadil 

,, 
., 

" 

ermeni 

Hus 
ın :ıbadil 

Ernıeıı i 

" 
mübadil 
Ermeni 

Adres: THABZON Ha . Kemal N (bantlar Mağazası Kunduracılar caddesi mı Ve Q 

Makinalarmda 
bulacaksınız. 

R. C. A. 

Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 

rn uzafferiyeti. 

Makinalarını aörünüz, dinleyiniz -
. Hay ret edeceksiniz ... 

VENDVOL 
Basımevi 

Yeni temiz ve çeşitli huru-
1 alile, Defter,Fatura,Çek,Bono, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh
tıra, Kartvizit vesaire gibi bütün 

matbaa işlerini 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar .. 
Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda 

hezırlar ve gönder~r. 
.. :,.. ·. . ' 


