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Yugoslavya Başbakanı az zamanda 
1 ız neticelere hayranım diyor .. 

-=---== = = =="'=-========= -= 
Ekonomik icmal 

Dünya ekonomisindeki inkişaf 
Her yılımız başka memleketlerdeki Ş;·h~; işleri 
yüz yıllık devirlerden daha verimlidir. oku~:::d;.:d~::;; .... ·~c; ot:',~:'. 1 !LW seıh:">iııi lukip edl'n bir

knç yı l içinde ikti ntcılarııı 

yazdıkla rı yanl l' r, ildi arl i btıh· 

rnnn nit mesele ler olın u':'hı r. 

Harbi umuminin doğu rduğu bu 
bulır.ın, harbi takip eden sene
lerde kendini gösterme me i, A
merikanın Avrupaya açtığı ti· 
cari kredlden ileri geliyordu: 
Amerik harpte kazandığı bu 
fazla serveti; Anupaıırn sanayi
ini i lı y ıı etmesinde, ihtiyacı 

olan sınai ve ıııoli kredilerin 
temlniae hastreıniş ; ve buna 
mukabil Avrupadun aııeak bir 
takım iptidai maddelel'le sair 
bazı eşya ithlll etmiştir. 

1929 senesinde Amerikanın 

( birleşik Amerika devletleri ) 
hinuıyeli tarifeyi tatbiki. A wu
panın Aınerikoya mal ithalini 
imkl\.n haricine çıkarmış, ve bu 
yllzden, Avrupa da Amerikaya 
borcunu ödeyeınen.i 1 ve netice 
olarak Amerika borsalarındaki 
o mllthiş panik baş göstermiş

tir. ı\ vrupa milletleri; iktisadi
yatındaki bu druahre\ darlığına 
çareler aramışlar ve ihraç mad· 
deleri istihslllden ıi~·ade her
kes kendi ihliyucına yetıneğe: 

ve bu suretle vukubulmu~ bu 
Jkllsadi buhrana kar .. ı memle
ketlerini korumağa matuf sis
temler bulruBğa yeltenmişlerdir. 
Nitekim, Amerikayı müteakip 
Avrupa devletleri de mukabil 
yUksek tarif eli gllmrOk resim
lerile memleketlerinde, hari~·

ten rekabete maruz maddelerini 
himaye ve hala devam eden 
ithaUlti mikdar itilJarile tahdi· 
ctata talJi tutaıı kontenjantman 
U8ulünü ihdas etmişlerdir. Da
sonra milletler biribirlerine kar
şı, esasında aynı mübadele de
mek olan takas muamelesine 
başvurmuşlardır. Bir taraftan 
nıllletlcr, kendi kendine yetme 
iktisat siyasetini glldllyorlarken, 
diğer taraf tan da, harici ticaret
lerindeki muvazeneyi göz öıınn
de bulundurarak tediye muva
zenesini t1;:min etmek istemele
rinden dolayı takas yoluna sap
maları milletler arası ınubade· 
lesini dıtr bir seviyeye indir
nıtştir ı 

Harpten sonra sosyalist fikir· 
lerin kuvvetle yayılması ve bu 
fikirlerin A vrupanın şark tara
fında rusya gibi bllyllk bir dev-

let tarafından gerçekleştirilmesi 
netıcesinde autorchie s istemin, 
daha kuvvetli olarak, bir de 
aksiyon şekliade, ber yerde 
kendini gösteren nusyonalizın 
Hkirleı i ıı c nıuddi ve ikti~adi 
bir temel te:;;kil etıiğlni gürU
Yöruz. Sosyalizm iktisadı slste
ntiniıı cihanşumul bir mahiyetle 
tatbik olunmak i8tenmcsi karşi
sında, na yonaliım iktısat siste. 
ini, eski geniş ınikyasdaki tica
reu bile kiskanarak bütlln ik
tisadi fa a 11 y e t ve sistemleri 
nasyonali t bir çerçevesi içinde 
kalıplaştırıııaktadır. 

İktisadi nasyonalizm demek 
Olan, her milletin iktisaden 
kendi içine çekilmesi sebebiıe 
<loaan, her yeni bir imanın ver
<llQ-t yeni bh· kuvvtle kallanılan 
knıreu teşkil eder. 

9iH-32 de depre yonun en 
~Cak olduQ'u bir zamanda mil· 
letıer arasındaki ticaretin fev-

knlodı• do rlı ğ"ııHla n i'e ri ge len 
sıkıııtı V<' i.,.~ izlik Vl' huııun do
ğurduğu i\·tiıııoi karga~a.ı:dar 
ne licesinrlc devlet nıudahalcsi 

aln he r sohnda ke ndini hisc tti-
re re k bir devlet sosyalizmine 
doğru Olah te mayül e mareleri; 
liberalizmin memleketleri için 
e vvelce temin ettiği yUksC'k 
ikti~adi menfaat leri göz önünde 
bulunduran lıirçok tklisatcıları 

eski rnziye tin ihyası dilşünce
sine scvketıniş ve rn:ıB senesi 
ortalarında Londra konferansı 

toplanını~tır. 

Harp ve sulh yeni Türkiye 
yurddaşlarının hükmü altındadır .. 
Ankara 3 - Yugosla'l.ıya 

baş1ıekili B. Stoqadinoviç 
dtin Belgrada dönmüştür. 
Ve Sirke c i istasyonunda 
merasim le uğurlanmışbr. 
Sto.CJadinoviç hareketinden 
önce lstanbul matbuat mü
messillerini kabul etmiş ve 
( dost 'oe müttefik Türkiye
nin satvetini ve terekkileri
ni yakından müşalıade et-

tim. Atatürk gibi yüce ızıe 
dinamık bir varlığın sevk 
ve irşadile az zamanda elde 
edilmiş olan neticelere hay 
ranrm. Sizin her yılınız, 
başka memleketlerde onar 
yıllık ve hatta yüz yıllık 
davirlerden daha verimli o'. 
muştur. Harp ve sullı .11eni 
Türkiye yurddaşlarının hük
mü altındadır. Ankaradaki 

kısa ikametim bana milli 
bünyenizin en sağlam temel
ler üzerine kurulu sağlam 

bir bünye olduğu kanaatı

nı verdi. Memleket/erimizin 
yakınlaşmaları ve karşılıklı 
tanışmaları için çok emek 

sar/ettiniz bu yolda devam 
·etmenizi rica ederim) de 
miştir. 

Genel Kurmay Başkammız 
Fevzi Çakmak Bükreşe gitti .. 

Ankara 3- Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak dün Hamidiye kruvazörile lstan 
bu/dan Köstenceye gitmiştir. Balkan antantı devletlerinin Genel Kurmay Başkanlarırıtn 
Bükreşte yapacakları toplantıda bulunacaktır. 

rımızın zaman zaman yaptıkları 

şikayetleri g3rüyor, ve eğer oku
duklarını, duyduldarmı unutmıyor

larsa, ellerinde ve önlerinde tür
lü mevzular serili duruyor demek
tir. Zaten şehir, her halü tavrıle 
baştan başa, gören göz, işiten 
kulak, ve duyan v·c !anlar için, 
üzerinde durultc.ık, acınılıtcak ve 
hatta ağlanrc.ık mevzular meşheri
dir! 

1\leselii, sıhhat işleri, inşaat 
işleri on para istemiyen, yalnız 
ilgi istiyen işler arasındadır. düşü
nülürse daha böyle çok işler 
vardır. 

Meclis, bu mevzular1 bu meae· 
leler üzerinde ne dereceye kadar 
dur2cılctır, onu fÖreC!ğİz. 

Şehir işleri üç çerçeve içinde 
toplanır: Çok para isti yen işler; 
az para istiyen işler; hiç para is
temiyen işler,. V c bütün bunlar, 
mı elisin ilgi ve bilgisinin mahsulü 
ve muhassalasıdır veya öyle ol
mak lazımdır. Her şeyden önce 
bunu bilelim ! 

B-S 

Bu konfranstıı; Avrupa, Ame
rika kıtaları, biri harpten evvel, 
diğeri de harpten sonra, dün
ya geniş dı~ pazurlarınıu ken
dilerine açık olduğu bir devre
den istifade ederek, temin et
tikleri yüksek iktisadi menfa. 
atleri hayallerinde saklayarak 
fikir ve sözlerini uıııı göre ayar 
etmişlerdi. Fakat hiçbir millet: 
vur o 1 a n biı" rcalice akışının 
icaplarına uymak mecburiyeti 
kar~ısındıı, lıu yoni iktisadi nas
yonalizm prensiplerinin tatbiki
ne kendiai kolaylıkla uyduramı
yo. du I 

bir insaaın bnşkn bir muhit 
ve şart içinde yaşaması için ilk 
anlarda vllcudllnde bu yeni 
şarllnru mutabakat bulmak için 
bir mücadele ve bu mncadelc
nin doğurduğu bir kırgınlık 

hissederse ınılleller de bu yeni 
iktisadı şartlara girişlerindeki 

buhran da kendini güstermi~tir. 
fakat H.1;}2 de oıı ı;ıddetli bir 
devreyi bulduktan sonra müıı

hauiııiu yeni bir çtkı~a doğm 

kıvrılaığını furkeltik. Hl\.la bu 
iyi vaziyetin dc \•uın clınekte ol
duğunu aıılauıak i~·in b u g ü n 
dOııyauın her taraf uıda i~sizle

rlıı gittikçe azulmal)ını ve geçen 
senelere nisbetle ihracat ve it-

Ankara 
Sıhhi suya 

T rabzondan Erzincana 
HAYAL 

kavuştu .. 
Baraji açan İnönil 
bir nutuk söyledi 

Ankar 3 Ankarayı 

sıhhi suya kavuşturan An
kara civarı çif cileride bir 
sıra kanal ve bentlerden 
müteşekkil bir su menzume
si sayesinde kiniş toprakla
rını sulamak imkcinını te 
min eden çubuk barajı ve 
/ilitre tesisatı bugün /ev· halut volurııloriniu geııi;;lcıncsi- Qk 1 

ni görmek klifidir. ur a rl m 12 kalcide merasimle açılmıştır. 
Gelecek toplantısında millet- N d• Baş vekil ismet lnönü ba 

ler cemiyeti asambleleri, kıltibi e ıyor rajı açarken şu nutku söy 
umumilikten lm vaziyeti isbat • /emiştir: . 
eden bir iktisadi 1"1ııor alacak- ı Başıboş ınşaat 1 <:-· d" • b t 
l ·~1 · 11 ti /1 • t· k . yım l açacagımız u mu 
ır. .. ı e er vomıye ı ıltıbi Bugünlerde yeni bir inşaat ı . 

umumisi M. Avonol l!J32 de ea bolluğu göze çarpıyor. Yıkılma- lu eser gelecek ~esıller ta
a:;;ağı noktasına varan depres. · sı aereken dttr sokuklurdrıki rafından memnunıyet ve se
yonuıı, gittikçe genişliyen bir 1 eskl blnıılarıı yeniden can ve- vinçle karşılanacaktır. ümit 
saba ~zcriıı~e tedricen yayıla· riliyor. Fakat dar ~okakların ederimki bu eseri vücude ge-
rnk daııııı lm ynkselnıeğe doğru hakkını almadan belediye bun- f · k [ [ 
yol aldığım halihazır tecrübe- larm tamirine n a s ı l mtisaade ırme ıçın ça ışan arın 
den çıkarabiliriz. mllsyo Avenol ediyor. Bir turla idrakimiz ye- hepsini Türk milleti su gibi 
raporunda "bu inkişafın altımet- tişmiyor bu işe .. Siz biliyorsa- aziz tanıyacaktır. O eserde 
1eriniıı temumile mevcut olma- nız bizede bildirini Cumhuriyetin se1.1inilecek ve 
dığı tek blr memleket bulmak Bazı mahalle içlerinde, en o günü bilinecek bir mu-
mnıulrün değildir" diyor! tP.nha sokaklarda, bahçe dıvar- va/ /akıyeftir. Bunu Cumu-

A_ )'n.ı zamon~n ~1.. Avenol, larıuın yenilenmesine gOya nıU- riyet nafıasına borçluyuz, 
b k f t lıh l saade edilmezken f-;,·fek fakat u ııı ı~a ın es a ıçın yapı- / b 'k d · D - [' k'l 
hın masraHardan ileri geldiğine daha dur caddelerde bu görme- e :ı e. erım. eger ı ve ı 
dair ileri sUr llleıı izahları da mezlik niçin '?! Alı Çetın kaya Naftanın 
kabul etmiyor: 1nki~af bu artım C. B. başında daha bir çok eser 
masruf başlamadan ö n c e bir harice karşı da, arta kulan mil- !eri başarmakla memlekete 
çok memleketlerde güze çar- nasebet noktalarını yavaş ya- hizmet edecek ve bahtiya' 
paıyordu' ve bu gibi musraflJ- vaş geni5letmelerinan ileri olacaktır. 
rın çok bUyllk olcluğ4 yerlerde geıtyorı 

belli olmamıştı ı İşte son zumanlardu dllnya 
Bu inkişaf, lıakıkaten ilk bu- iktisat ceryanları slyasi hadlse

kişta silah yarı~larıaııı sanayıa leri de kendi lçlel'ine alarak 
bir hız \'erdiği ve bu suretle muazzam bir ehemiyet iktisap 
i~ sahasının (bahusus bu mad- etii ! Biz yer yllzllnlln kendi 
deleri ihraç eden memlekdtler yatağı içiııd a alabidlğine co~ar

için) genişlediği akla yakın go- casına g i de n nkışııu mesleki 
lil'lie de, asıl sebebi; milletler, görUş zaviyesinin adesernlze ak
lçleıine ı;oktuğu yeni iktisat seden umumi manzarasını pek 
sistemin l>Unyelcl'ine tetabuk kısa hatalarla ~·lzmeğe çalı. tık J 

edebildiği kadar ettikten ı;onra Çağ/agan 

Yurtta 
tezahurot 

Ankara 3 - Cumhuriyet 
bayramı münasebetile mem
leketin heı tarafında ya

pılan tezahuratı bildirir 
binlerce telgra/la.r gelmek
tedir,. 

insan, görmediği bir ye
re gidecek olduğu zaman 
o yer için hayalinde etraf 
tan derleyüp toparladığı 

bilgileri yakışığına göre ev
rip çevirerek bir manzara 
meydana getirir. Kavrayış 
ve tasarlayışındaki becerik
/iliğe göre de meydana ge
tirdiği manzarayı hakikata 
yakınlaştırır veya uzaklar 
da kalır. 

Ben de Erzincan 'a gide 
ceğim. Bildiklerim pek maz · 
but d,ğil. Cumhuriyet Ço 
cuğuyum fakat " Osmanlı· 
yız ey kardeşler birdir bi
zim yurdumuz .. ,, şarkısını 
söyletüp te yurddan çok 
sultan adı belleten ilk okul . 
!arda da okumuşluğum ol
duğundan Erzincan için çok 
şeyler bilemiyorum. Bu, az 
ve aksak bilgileri muhayye 
leme destek yapup kururna
başladım: 

" Etra/z dağ ortası dağ ., 
Ergenekon "a mı gitleceğim. 
Amma bizim Demiryolu Sı
vas 'ı geçmedi. Demir yolsuz 
Ergenekon neye yarar ? 

Kıtlıktan bolluğa. çüllük
ten yeşilliğe akan göçmen 
ler gibi şehirlerin de yol 
uğraklarında barındığı ve 
ya yol uğraklarına taşmdı
ğı bu devirde dağlık arta
sında yolsuz bağlık/ar Üze
rlerinde bir zavallılık ve 
yolsuzluk taşırlar. Bunun 
için hayale ~öyle kuru 
yor«m.. 

Ürünü çürüyen, lıalkımn 
görgüsü daglar çevreleyen 
9eşil bir bağlık. Şehri,. ya .. 

Halit Ağan 

pı kılığını Karadeniz kıyı. 
larındakiler gibi tasarlamak 
istiyorum. Adını duyup ken· 
dini girmedijım ( Kerpiç ) 
tasarlayışımı bozuyor. Mu
haygelemde güc yok. Haya
lı daha ilerilere götüremi
yorum. 

" Yeşil kurbağalar öter göl
lerde 

Kırıldı kanadım kaldım çöl
lerde 

Anasız babasız gurbet el· 
Zerde 

Ya ben ağlamayım da kim
ler ağlasın ., 

" Ağam sen gideli yedi yıl 
oldu 

Diktiğin ağaçlar meyvaya 
dô'ndü 

Tez gel ağam tez gel gel de 
yine git 

Gô"zlerim yaşını sıl de yine 

git " 
Bu se/ er Ezincana, yeşil 

bağlığa. delikanlılarını gur
bete sürmüş ve ardlarından 
göz yaşları döken bir sıla 
diye bakıyorum. 

Fakat yok. .. Bizim Kara· 
denizi " Kırk .. Kırk bir ka· 
zan diye tasarlayan deniz 
görmemiş ve okumamış do
ğu köylüleri ğibi bir yan· 
lışlık yapabilirim. Ve '!onra
kurduğum hayalde çok ro
toş ister. Enini, boyunu, 
içini, tcşını bir görmeli. 
yim. 

Osmanlılık bize geniş bir 
harzta belletti. Bir 'küçük 
Türk köyünü belletti N~ 
mutlu küçüle yaşlarda 'Ue 

ilk sınıf farda ol11gdım, 



Sayfa 2 

Görüşler 
-
Duyuşlar 

" Milletleşen adam ,, 
romanı hakkında bir 

kaç söz .. 

M 
illetleşen adnm ıı yahud 
« Selçuk .Kamucan » de 
diyebiliriz. Birinci kitap. 

yazan : Rıfkı Kulaç, 211 sahife. 
Trabzon lkbal Basımevinde 1936 
dn basılmıştır. Fiati 100 kuruştur. 

« Milletle.şen adam ıı ; Birbirini 
tamamlaysın iki kitaba sığdırılmış 
yerli bir eserdir. 

Birinci kitap ve yıkılan bir 
devletin harabesi üstün ~e her ba
kımdan egemen bir millet olmaya 
savaşan büyük ve toplu bir gay
retin destanıdır. Bunun için yal. 
nız hadiselerin değil, fikir ve duy
g11l:ırın çoğu da vicdan ve ideal
lere yaraşacak yüksele, lemiz, 
kahraman şekillere bürünmüştür. 

ikinci kitap ise; ulucıal hakla· 
rına kavuşmuş hür .vatandnşların 
geçim, para, şöhret, otorite, aşk 
gibi uf ak ve natorel istekler uğ· 
runda çevirdıkleri iri\i uf aklı entri· 

knların tezli romanıdır. Burada 
idealden dah:ı çok madde, vic· 
dandan dnha çok kursak, kahra· 
manlardan daha çok şaklabanlar 
rol nlac:ıktır. Bun·m için hem ha
diseler normal hayatın hi:ı:acıına 
inecek, hem de fikirler ve duy

gular genel seviyeyi pek aş:ıma
yc.caktır ... » 

R. K. 
.Muharrir kitabın 212 inci say

fasında şu yukariki satırlarla bi
rinci basılan, ikinci basılacak olan 

kitabı hakkında bize bir fikir ve· 
riyor. 

Ben birinci kitabı, " Milletle
şen adam .. ı bir haftrda her g-ece 
beş on sayfa okumalcla bitirdilJ!. 
Bu kitabı ~azarken muharrir bana 
kıtabın ba~ındaki 18 sayfa tutan 
ve başlıba,ıınıı (bir kitap demek 
olan mulcnddemesini okumuştu da 
o zaman ben yüzüne karşı: 

Bir tesad(.Jf 
" Bizim oranın yolları ta

va içi gibi; buranın çabr 
çukur 1,, 

Şehrin bakımsızlığı nlışknnlık 

neticesi olarak bizim g-üziimiize 

çarpmasa b'le Trnbzonn gclıp gi
denlerin kendi kendilerine ınuaha
zalı hatla üzüntülü kunuşmnlnrın:ı 

rastlayarak üzülmekten kendimizi 
kurtaramıyoruz. 

Başka illerden gelenlerin Trab
zonun bakımsızlığına üzüldüklerini 
görmek elbette kalbimizi sızlatan 

bir hadise olur. 

Bu gec! elektrik şirkelinin Ö· 

nünden geçiyordum önümde iki 
ki~i vardı. Kıyafet ve konuşmala

rınJan yukarı yerli oldukları an

laşılıyordu. birisi genç birisi ihti. 
yaıca olan bu iki kişiden genç 
ihtiyar '. arkadaşına bizim oranın 
yolları tavanın içi gibi baksana bu 
yollara hep çakır, çukur duruyor 
dört sene önçe bir daha geldim 
yine böyle idi , diye, yollarımızın 
vaziyetini orijinal bir şekilde tav
sıf ediyor ve bu halden üziildüğü 
anlaşılı yordu. 

Yanlarına yanaştım arkadaş ne
relisin diye sordum genç olan c •. 
vap verdi, Kelkitliyim dedi nasıl 

sizin kelkitin yolları iyimi diye 
sordum elbette iyi tavanın ıçı 

gibi düzdür ben Erzincanda üç 
sene kaldım ayağıma bir gün ça
mur buhşmadı burada bir yn~mur 
y:ığsa ne olur insan çamura bu
lanmaz mı dedi. şüphesiz, evet de
dim içimi acı acı çektim. bu c;Öz 
ler acı olduğu kadar da utanç ve 
ricidir. Belki muhatabım mubalağa 
yapmıştır. Belki oralarda da ba
kımsız yerler vardır. Fakat mu
hakkak olan bir şey varsa Trab· 

zonun on yıllık imar istatistikine 
200 metre yoldan başka hiçbir 
şey yazamamış olduğumuzdur l 

Görüş ve duyuşçu bay Alap 

belediye üyelerile yaptığı müla· 
katları Yeniyolda okuyucJlara 
ıayıp döküyor. Benim rastlayışım 
.>nun görüş duyuşu, şehirlinin sız

lanışı, ortaya üç müşteki zümresi 
atıyor fakat zavallıların ınuhatabı 

yok ... 

Taşradan Trabzona gelenler 

- Şaheser, edebiyat alemi
mizde, yer ve ön alacak bir eser .• 
Diye takdirimi izhar etmiştim. E
linde çantası, onu ben bütün yaz za-

T rabzonun balcımsızlı~ından müş· 
man zaman Kandilkaya (Kani ta) da 

teki : Trabzonlular T rabzona bak
deniz üzerinde bir köşede çalış. 

mıyor diye belediyeden müşteki ; 
mağa aittiıı.ini görmüş ve bir çok 6 6 belediyeciler de neden yapılmı-
defalar da romanını yazarken ya. 

yor, neden yapmıyoruz diye ken
nında bulunmuştum. 

dilerinden müştekidirler 1 Bu şikii" Milletleşen adam ,. kitabile 
h yellere cevap vermek vazifesini ve b~ı kitaptaki duygu, eyec3n, 
1 k almış olanlar da • şikayetçi olduk-bilgi, fıi.:ir, ülkü kudretleri c en· 

dini daha ivi tanıdığım ve takdir tan sonra muhatapsız kaldık de-
~ mektir. Niçin yapmadılar, niçin 

ettiıı.im Rıfkı .Kulacı ve onun yük-
6 yapmıyorsunuz, niçin yapmıyoruz 

sek değerdeki !<it•bını benim ka· işte bir sürü istifham, cevap vere-
le.mim, benim beyin "udretim imkanı cek kimse yol:. Belediye üyes 
yok, tam tanıtamaz ve takdir et· sinden bay Mesud Keleş de enc::i

tiremez, bu kitap b~ştan [başa "fi. mende bulunmasından vazifesinin 
kirdir. Duygudur. Ulkü tere~num . müdafııa olduğunu beyan ederek 
eder, Milletleşen adamı tarıf ve ' sükut ediyor. Bu sükutun sebebi 

tahlil eyler. Her satırı. ~ir ~ü!ü~ \ şüp~esiz onun da bizim içimizdeki 
kitaba mevzu olacak fıkırlerı ıhtı- l sızıyı taşımakta olduğudur. 
va eder. Büyük adam, Şef, Önder, B 1 d' · b t 1 t d 

. . K h e e ıyenın u op an ısın a 
Başbuğ nedır onu Jzah eder. a • h tl· - k 1 ı . . - _ • arare ı muna aşa ar yapı acağı, 
rnman, ıdealı~l, ,Ulkucu adam na· I . b 11' b ı "hl' l 

şe ırın e ı aş ı ı ıyaç arının 

sıldır, lonu anlatır. Millet nedir. o:taya konulup uzun uzadıye gö. 

ma~ineli mede~iye~ ~edir'. savaf rüıüJeceğİ anlaşılıyor. Temenni e
nedır, aşk nedır, dm l nedır ? Ya· deriz ki verilen kararlar her za. 
ni fikri kıcıklayan, ruhu tırmala- roanki i'ibi kağıt üzerinde kalma· 
yan vnrlılclar, oluşlar nedir? On- f··ı· t hasında go-zle · · 

sın, ıı ıya sıı . rımıze 

ları tarif eder. Bu kitapta belki bir eyler gösterip bizi 8evindir. 
sizi de ı.. benim gibi yadırgat c ılc . iş 
birkaç parça fikir vardır. Belki sın 
hu kitapta benim gibi sizc! de 
beğenilmeyecek avam dili: Abu

kat, palamar gibi kelimeler bulu
nabilir. Fakat çok temiz bir Türk
çe, çok seyyal bir üslubla yazıl
mış olan bu eser her münevverin 
külıiphnncsinde sıkııılc ele alınacak 
hir yeri işgal edecek çok. de~erli 
bir kitaptır. · 

Muharririn şu sörleri nekadar 
hakikattir : 

" Bir eserin değeri, herşeyden 
once ona haıc:ınan beyin, gönül 
ı:unir terile ölvülür. Aşırma eser
lerde ise ter kokuı>u yok.tur. ,, 

Bu e erde Rıfkı Kultcın beyin 
ır?nül, sinir te:leri öyle kokuyor 
kı ... 

Kitabın sonunda kıtabın içinde 
ge;en dil, fiki:, dunu parçaları 

P. 

vecize şeklinde ayrılmıştır. Onları 
birer birer iktibas edec::ğim. 

Bu eserde bugün içimizde ya
şayan Selçuk Knmıı~an, Seymen 
Bayraktar, Erdoğan yük:1eJ /\tıım 
Er gibi gi1no/I p.nç.ıısı tiplerQcn 
başka yine bugün içiıniı.de yaşa
yan ve mevki alan Ablak Şahba~ 
Karuıı Mucteba, Rustem a~a, Kocıı 
baş Mürteza gibi tilki tiynetli tipler 
var Jd her biri hakkında fikir e
dinmek ve ona göıe gönül ve 
inan bıtğımızı 11kı ve ırevşek tut
mak için bu kitabı akumalıyız. 

" Milletleşen adam ,. veyahud 
" Selçuk Kamı.;can ,. romanını, 

destanını bütün münevverlere tav· 
siye ederim. 

Cevdet Alap 
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Hangisi daha korkunç Sağlık 

Soğuk algınhğı 
ve Zatürree 

Y"ııi Yol gawle inin 223!l 
s ıv•ıı ııilslı·ı~ı 1111 h.ı-;; ınnlrnlesiıı
de H.\.:\Gl8l KOHl<Ui':Ç !o:Cl'lc\·

lıa ı altında sııyın Bay Bekir 
Stlkilli ııin y<tzısıııı okudııktun 
's ınrn el ll t,dı~ıın Şehirler ahva 
li giız.ıınıııı v:ıUne geldi. 

Ne yazıfaııı okuyan,ne. iıyle
ııeue ehııırııiycl veren.ne y.ıpdık 
!arı zubituı belediye t ıliınııtnn
meleriııe riııyet eden,nP \'erdik· 
leri karnrle::rı tııtbika çulı~an; 
yalanız s<'nelerdenberi cleVL' ede 
ede gelen bekaya ile muhayyel 
ve knbank bir lıfıdce üzerinden 
manş verrunge ugr,ı-şaıı, nz ısının 
lılr kısmı okur ynz·ır olmayan 
Belediyelerin vn z ı ye ti ıı i bir 
l~erre ılrıha güz umındc bulun
durm.ıya kanır veı·diııı. 

Evet; 1 t.mbul belpdiye• i, 
Mecidiye küynnde biriken silp· 
rUntrı\erden meydunıı gelen ka
rn sineklerin Istuııbııl h ılkııııa 
sıhhatını ihlal t>dec 'iti lınkkınd·ı 
matbu tın ~iddctıi ıınc:·ımlaı·ı 
knrşı ıııdn clı>rlı ııl f,ıaliyPte ge
çer.-:k ~llprtlııtnle ı i kııldı"nıı~ 
sineklerle ınüı-~ıdelcyc gi"i.,n.i,; 
....•. Bu şayanı şflkrmı bir 
harekettir. 13ekiı· Sl1kUti de ls 
tanbul Belediye inin şu gayre· 
tini ııllıuune göstererek Trab
zondıı.\.i farelerin itlafı hakkında 
gayret \'"' fualiyr.te geçil ılC'si ıi
isteynr. Eger TrnlJzuıı halln 
vnlmz farelerden ınn . teki i ·e 
buı"Hchda I.elediye varım~ de
mekdir! Yok halkı biz,ır eden 
ve senelerden beri bertııraf ecJi· 
lemeyen bir ~·ok hadisat varsa 
daha farelerin itlafına sıra gel
nıemi~dir. Hu hadisatı ~ı.ası 

geldikc:e enıarı umnıniyyeye 
ıırz etmek llzrc şimdilik 'l'mb· 
zona birer gUnlrık mesafesi ulan 
ve her ikisi de tarihıın şöhret 

kazanmıs olan şehirler ahvalin
den bahs ederek haşeratt ın 

bile kurtarılan lslanbul halkı-· 
nın uzaklarda bulunan yurtduş
larıoın ne acıklı bir hayat geçir
diklerini bilmeleriai 1 terim~ 

det'Pll•r çağlanıayor ade~a a~ln
~ rı.· hntll.ı bu vaziyyct hPlediye 
Prkıin \'C me'nıureyniniıı gözil 
iıniiııde COl'eyaıı ctnwsiııe rağ

m •ıı bu nukta nz •rinde bir l ıh· 
ze hile dlişilnıııeyorlar, kalhleri 
~lll.ırııayor, huna bir ç.ıre bul· 
ıııayvrlar . ... .. . 

Hu Şt•hi rlc.•rde .• )kal\: \'l' carl
dc'lPr phlik ve nprılntrı i~·iııde· 

dir. Su kak ve c ırlclelerin tPmil· 
liği senede bir ve nihayet iki 
dPfcı olmak üzere fevkulfide nlı

vale mün' ::ı-.1:d11-. SC'nf'lerclen 
l.el'i bı>ledi) t' tarufınclaıı snp;ır

tı l nemi ~ı11rn'dm· çoktur. r. d
delc>r y.ıpıldı~ı tarilıdrn bugUne 
k·ırfar tıııııir r•iırmeıııi. tir. 

G.ıh rne ... 1 ·"ine gc>llnee: Şe 
hiı l rden binni;ı hPll i it• ikb .. i 
nin mezbah ı ına ~.ılda~ı'dıgı 

zaman in anı daha uz ıklardan 
hunaltnıaıta b.ı.loya'l kr)kU mı. 
el ·~indekileri deyi 1 ıı~desirıi 
dı ,;n rı çıkartacak kudar bo~ueıı
dıır. Burada kesilen kn~·unlar 

( lıirinfle ı hanwllaı· sırtındaki 

sepetler i;inde üstleri açık ola· 
ruk kasap cll1kkanlıırıııa nn'\l 
cdilmekdfdİr. Pll Pt d.lkkana 
gidinceye kadar raf. !·lrl'1 savur
duğu tozları kt1111iıen lıel cdi· 
yor.et alıp ta makinede {'ekdir
di.li:r.mi biHiln toz,toprak elin 
iç0risindt> kalıyor. 

Bu ne haldır, kapalı lıir ara · 
barla hiç olmazsa llzeri ve etra
f\ ürlüHi bir sebet i~·erisinde bu 
etleri nakl ettirseniz daha iyi 
olmazım deye snra rsııız fenni 
me;ı;halıu açılınca arabalarla na· 
kl edec:eği;ı; cevabını alırsınız . 

Sebzelere ğelince: 
Hala kuyuları ınuhteviyyatı

nı tarlalara ve bahçelere dök
ınek usul ittihaz edilen şehirde 
bliti\ıı selJze bah~·eleri hemen 
hemen iğrenç vazıyyettedir. 

Ge\en sene Cumhuriyet ga
zetesinde Bayan Snat Derviş 

Haınicliye Etfal hastahanesi la· 
ğıııııııın civardaki bo:stuıılara 
akdı,ğıııdan ~ikfiyet edi~·ordu. 

halbuki o akış bu akıtı!;'ın ya
nında hiç kalır! 

Su meselesi: 
Bu şehirlerde su işine kat

iyyen eheıniyet verilmemekte
dlr. Sular ~ehre gelin<'eye kadar 
kısmen kapalı ve kısmen de 
açık künkler içinde gelmekde 
ve a\tk olan kı ınılannda da 
kilin', ke\f', bez yıkuııılnıııkda

dfr. Şehir içinde bazı mahaller 
de yapılan su taksimleri üzeri 
Lir tıı!ıta ile kapatılıvel'mi~dir. 
Demir bir knpak takınak ve 
Uzerine bir kilit asmak masrafı 

Bu iki şehirde; lstanbulun 
.Mecidiye köyünde olduğu gihi 
değil, merkezde evler arasında
ki arsalar sUprl1ntl\ deposudur. 
Hele birbi ndc lıelecli~'e mahal· 
lelerde resmen birer sii111·Uııl!i 
mahalli göstermiştir. Halk lıu

ralura evlerinden çıkardıkları 

sliprilntüleri döküyorlar, ~ocuk
hr bu süprnııtOleri karıştıramk 
kendİlerine yarnyacak yağlı ktl
ğıt par~·alarını, kirli bezleri a
lıyor, cebleriııe, koyunlarına 

dold.ıruyorlar, kulw;kalar bura
larda e~in~rek gıdalanıyorlur, 

mucib olduğundan bu lUzumsuz rllzgllr esiyor bıJ süprUııtUleri 
nvııruyor, a\'rulan bu pislik mac;rafn Belediyece !Uzum gör-

• UlmemişUr. işte bu şekilde bir halht ı dlıazı teneffü::ıleriııi dol-
talıta kapakla kapatılan su tak-

duruyor, caddeler, sokaklar kn- imhrinden birine geçen sene 
ıne kü.me sUprllntülerlo dolu- ydnlışlıkla bir eviu hala kuyusu 
yor, belediyeler aldırış bile et- mııhteviyt'ltı bcışnltılmı~. dört 
miyor. Mahalli gazetelerde be· r.·a'ıalleye akan bu su telvis 
ıediyelerden bah::ıeden hemen edilmi], Belediye yau·n kilo 
hemen hiı; yok. permnnğanat ile knnkleri te-

Uu iki şehirden lıiriııde C\'- nıizlcıııek sevdasına ctn5mü~ 
ler ve da\'aiı· halaları kuyulu· fakat neticede bu su yollarını 
dur. Diğer şehirde lıiı· kısım sükınek ve yeni yol yapmak 
evlerde halada hl yoktur. Halil mecburiyyetinden k endi si n i 
kuyuları ıııııhteviyatıııı enl' le kurtaramnmışclır. 
hir iki defa boşaltmak ınecbu- Ekınok mesele ine gelince: 
riretiade bulunan halk kuzorntı her işde olduğu gibi lııı ok-
ya evle.riııiı1 bahçelerine ve ya- mek h;i de Belcdivelerce takı
lıut yakL.11ndaki ar:saya vo Yıl· bine 'ınzuın görOluıeyoıı lıir 
hutta bir araba ile taı·Jıılurıua me~oledir. Noks.ınmı<lır, fazla
götürüyor. Kuyuhır açıldıf:'ı ve mıdır, pi~kinmidir, hnmur kaıı · 
muhteviyat dı~nıı <'ıkarıldığı za· şıkınıılır, fiat mutedilmidir ? 
ınan kfıinntın bUtun ıtrıyyat blltnn hunlar furuıH'ıların in
fnbrikalıırı nıaınulAtlnrrnı yağ- saf ve merhametine bırakılını~-
mur halinde ı;enıadan yağdırsa dır. . . . . 
lar yine bastıramayarak kııdur 1 I>ı,<er. havayıcı zaı t~rıyc:do 
t ı ··ıı· ~a bı·r koku f kı 

1 
aynı şekılde olan bu şehırleıde e ıaıuımı 1 ı>rs a u . . 

· t•ın ı· 1 beledıyelor hıılkuı ~ı11halmııı 
ıs ı ~· er ıyor . , · 1 .. . muhafaza ıoı Tanrıya havale et-

Blr kısım ev eı ın de hahl Ol· mi~lerdlr. Binaenaleyh bu ~e-
mııyan şehirde i e: sabahları ev- kilde, bu şehirlerde belediye 
lerinden ~·ıkan kadııılar ve ç l· varımdır, yoknmdıır ? 
buklar kazorat ve idrar dolu 'l'eın·irata gelince : 
tenekeleri dere kenurlurına lıo- Şehrin birisinde geceleri bir 
şaltıyorlar, sıı bunluri nlup gö· kaç saat l\adnr radl\m lambala. 
turilyOr, bu sudan halk bulaşık rı yanarak yalnız caddeleri 
kalılurını, kilim ve keçelerini kısmen tenviı- etmekte dlger 
gUya temizleyorurıı zannile yı- şehirde yalnız caddelere inhisar 
kayor, nıenbaından çok saf ve ettirilen elektrikle tenvirat ya. 
berrak bir ~ekilde çıkan su tur- pılmuktadır, sokaklar zulmet 
ıu turıu reoklere bopnıi,'Or ve l~iııdedir, 

J7te ca<ldeh•ri taıııirsizlik y!i
znnrten köstebek yııva:-ıı şeklini 

alan v1J geceleyin sokağa ç·ık

ıııak isteyen iııs1nlarııı eadde
lı•rde ha..;:ıcak yer nmyıırıık yel
pazm·tıri gitmeleri ve sokuklnr
du Liı·bi,·iııe ç-arpnınlurı, ayaklıı

l'l rııkunı lıatıılı dü:;;ıııeleri ve 
sahahlnr.ı kııdnr :;;ehrin ı:n hicra 
snknklarnıa knılar girmek \'(' 
gezmek mechlll'iyetiııde kalan 
zahilu ıııı-·murlıın ve bekrilerin 
ç.•kılikieri sı!rnıtı ~v'l. 0ııi1ııe ge
tirilir..,,.. lııı şehirlprde tenvirnta 
cf.ı' i e:ıerıımiyl•I veritııı;•diği an-
l ışı'.ır. ı.i ı:ll'nah•yh hıı ~e!"ıirier 

twl,•dit'(:'.;ı tenviratı uy dL•de ~e 
ılı\ l· l·tııi.l»ıdir. ı ıı \'a1i\·ı>:e 

nıı~ ıı· ın t·ll•ktri1<. tc>ıı,·irntıııd 111 

d ıi 1\ 1 .ıy ıı..- IL•rıi.ı :ııırtııtcl.ııı i.; 
ti! ı 1,• pt111.•k istemc .• · ... ı ı-;;e'ıiı·· 

lı>r hak arıl'l teıı\'irat i ,·iıı mıı"· 

r.ırıhıı Ç'C'hiııen -;;<'h irlı •r beledi
YPI •rine lPrk etsplcrd\• ny dede 
lı<>r gere Lııı Ş<>lıirleri ıııırlan

ı!t"" ı halk ıi ı k:ıranl~ 1<elıııı kur. 1 
tuls. çık i~·i nlar ıkrtır. 

!;)ehin.en.le e · ııafrn muayene
si şekli ı;ok ~iillinçılllr. Kliç!"ık 

ı'. !lV\~ p1p'rnu~!nrı tnrnfıı d,ın 

.ır ".l J.t ! İ: j UıJl •• ı,a:~U.l n! ta llll 
munyone: Ağzı.ıı aç; kapıı; giLi 
kısa ve keskin iki kumunda ile 
icra edilmekde<lir. 

Işte h ıılas:ı olarak yazdı~ırn 
vaziyetlerden her biri cildler 
dulusu yazı yazacak kadar z~n
gin mevzulardır. Fakat ben şim
dilik uzııo yaznıakdaıı sarfrna
zar ediyorum ve diyorum ki: 

bir beldede Ş:ırbay o beldede 
lıir ba\u me'ınurlar da birer a. 
ğ ılıeyictir. Lir balın kendi aile
sinin her lürltl ihtiyacını nasıl 

dlişflnmek mecburiyetinde ise: 

Hayatlarını kendi~ine bOyUk 
bir O.mit ve emniyetle teslim 
eden ynz biulerce nilfusun her 
turlu ilıtiya\larıoı düşünmeye 

bunların sıhhatlarını muhafaza 
kin kanunen vicdanen yapılma
ı:ı icalı eden her şeyi te'mine 
mecburdur. Ak si takdirde 

b i r ç o k m u a h a z c l e r, 
istihzalar karşı~ında bir Şar

bay, bir belediye azası olmak
dnn ise C\'inin lıir adamı olmak 
m Ureccah tır. 

O belediyelerki: Beldenin ta
şı toprugı f eryad eder, insanları 
bili bu meskenetten kurtarınız 
deye boyun bllker, şehirde 
ımar nawına hi~~ bir eser mey-
dana getirmeınişdir böyle bele
diyelel'in varlığıyla yokluğu 
müsavidir. 

Belediyeler ne zaman Lir 
( emri yevmi defteri ) ni masa
ları nzorine kor ve yapılacak 
işleri hor gnıı bu deftere yaza
rak bOton ıne'murlarına ertesi 
gUnkil vazifelerini bildirir ve 
her akşam me'murlarından ya
pılan işler hakkında bir rapor 
almak usulünü ihdas eder ve 
Şarbaylnrda daima kanunları, 
tali matlaı ı, nizamnameleri ve 
lutfen de gazeteleri okuyarak 
enak imzası buhnnesile sabah. 
dan akşamn kadar odasında O· 

turmakdan \'aı geçerek şehrin 
sokaklarını ~·ar~ ı ve pazarını 

güzdon ge~·il'irse iş yoluna gir
mh olur. 

Mazhar Gündoğdu 

Soguk algınllğından ile· 
ri gelen rahcts1zlıklar. in 
san uzvigyetinin en çok gö 
rülen hastalıklarındandır. 
Kışın ilk ve sonbaharda 
hattô tam yaz ortasında da 
en ağır soğuk algınltğı has 
talıklanna tesadüf etmekte· 
yiz. Bunlar nezle, grip, an· 
jin ve bronşit gibi ralıatsız
!tklard1T. 

Bu hastalıklar yakalanan 
kimseler; vücutta kırıklık. 
hararet yükselmesi, iştaha

sızlık. kabızlık ve boğazda 
ağrı hissederler. H•tta ba · 
zan bu rhatsızlıklar. ciddi 
bir hastalık tablosu gô'ste
rir. İl/.:. bı kışta bu gibi has
talar bire ti/01.1a tutulmuş 
hissini bile verirler, Ancak 
muayene esnasında lıastalı 

ğın grip veya anjınden iba
ret old!lğunu anlarız. 

Grip ve yukarıda saydı· 
ğım diğer hastalıkların, en 
çok havanın f azl değişik
şiklikler gösterdiği mevsim 
ve zamanlarda görülmesi 
soğuğun, bunların meydana 
gelmesinde mühim rol ogna
nadı ğını isbat eder. Vücu· 
dumuzdaki hararet nazımı-

nın teşevvüşe uğraması. uz · 
viyetimizin hastalıklat'a kar· 
şı mukavemetini azaltır. Bu 
teşevvüş, bedenin /azla 
ısınması ve sonra da sür
atle soğuması tarzında te· 
celli eder. 

Vücudun muhtelif yerle

rinde, bilhassa tene/ f üs ve 
hazım cihazı yollarında bir 
çok mikroplar yaşar-, Bun
lar hali tabif de, vücuda hiç 
bir zarar vermezler. Çünkü 
bir defa kuvvet ve semmi· 
yetleri azdır, yani (latente) 
yaşarlar. sonra da uzviyetin 
bunlara karşı koyan kuvve· 
ti vardır. 

Fakat vücudun nazım ve 
gidişatında, üşüme ve soğuk 

almadan ileri gelen bir ka · 
rışıklık olursa, mikropların 
kuvveti artar, virülen ( vi· 
rulent ) dediğimiz bir hal 
alırlar. Aynı zamanda vii· 
cudun da mukavemeti aza· 
lır; bu suretle de hastalık 
meydana çıkar. 

Soğuk almadan ileri ge· 
len diğer mühim bir hasta 
lık vardır. Zatürree. Her 
ne kadar bu hastalık pnö · 
mokok ( pneumocoque) 

- Arkası var • 

Yalnız bir ders gurubundan 
muvaffak olamıyan talebe için 
Kültür direktörlüğünden : 
Yalnız bir ders gurubundan muva/ fak olamıgan tale

benin lstanbul Üniversitesi ile Ankara Tarih - Dil - Coğ
rafya fakültesine namzet talebe olarak de1'amlarına mii
sade edildiği, bu gibi talebe için Ankara ve lstanbul 
1937 Nisan ayı sonunda bir olgunl11k sınavı yapılacağı, 
bu sınavda muvva/ fak olanların kayıtları asli talebe 
alarak dtızeltilerek, fakültelerde 1936 - 1937 ders yılı so
nıındaki sınavlara knhul edilecekleri. bu sınavda muvaf. 
fak olmıyanlanlann lise sınav talimatnamesinin " 68 ı1 
inci maddesile kendilerine verilmiş olan " 3 " defa sintJ
va girmemek hakkından birini kullanmış $ayılacak/afi 
ve Üniversiteye evam ettikleri müddetin kendilerine hef 
hangi bir hak vermiyeceği Kültür Bakanlığının 27-1 O 93b 
tarihli ve 1391,28 sapılı ıel tamiminden an/Gıılmııtıft 
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ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

d 1 
~dh~J dh __ D_u_· _n-=-y_a __ a_N_eı_er_o_luy_or__ ~ T E K A M Ü L 

yol kazaları Kediler kaçmış G u·. z E L L ,. K 
Devletler hükmü verdi/ar: Geçen ha/ta Pariste bir MUSİKİ 

Norbert Von Bischoff 
Avu!ilurynnın Ankara 
Elçiliği snbık müsteşar 

Türkçeye çe7.1İren : 
Burhan Belge 

[ 65 ] 

Yeryüzünde hiç bir hastalık hava hücumu tecrübesi ya- ~ 
yol kazaları kadar insan pıldı. Şehrin bütün ışıklar 
üldiirm.iyor, Şehirlerin dış söndürüldü, murur ve ubur 
yollarındaki kazalardan o'- durdu, herkes bir köşeye 
/enlerin sayısı veba af /el- barındı 'te dürt bucakta ça 
ferinden ölenlerin sayısın· na·var düdük/en' çalındı. 

VE TEKNiGiN 

1lilltefı:cıere gt>lince, bunlar 
Lausanne müz:ü•ere rııasmaııdu 
da, Sevre'S'i askeri ve diploma
tik bakımdan lııtLik etmek ge
rekti~i sıralarda olduğu kndar 
birliksiz idiler. !:;met Paşa, lm 
birliksizlikten. ustucı:ı istifade 
etmesini bilmi)lir. Osmanlı lın
J>aratorluğu'ııun tusfiye .. i ile 
harp vaziyetine bir nihayet ve
rilmesine dair olan Liıı bir mes
elenin her birinde, kaşısında

kileri birbirinden ayırarak ken
dine tarurdarlar bulmağn mu. 
vaffak olınu'$ ve kendi mesele
sini hallettikten sonra taraftar· 
!arını bir kenarda bırakarak IJir 
yeni ıne~elenin halli için ünce· 
kindJ itiraz edenleri kendi tara
fına çekıni~lir. Harekfitını hep 
kendi cephesinin gerisinde in
kişaf ettiren elindeki taktik 
vasıtaları bUyUk bir elastikiyet 
ile kullanmakla beraber esaslı 
taleüleri Uzeriode sarsılmaz bir 
israr gösteren Tl\rk generali, 
Laıısanze müzakerelerinin deva· 
ını boyunca kaşı~ında toplnnwiş 
olan Avrupa diplomasisine üs
tün geimiştir. 

Talebleri arasında: Osmanlı 

imparatorluğunun çokluk Tilrk· 
lerle meskun sah·1l:ırı, yani 
Anadolu ve Doğu Trakyusında, 
•rurk istiklali tanılacaktı. Bu 
talebini, lsmet Paşa. nadir ınsan 
zekasinın tasarlayıp istiyeceği 

bir mükemmeliyette, kaşı tarafa 
kabul ettirmiştir. 

Bu esaslı talebe mukabil 
yaptığı iki konsesyondan az 
sonra bahsedeceğiz. Ondan önce 
Paşanın hayranlıkla karşılaııma-
81 ıa.zım bir politik uzak görür
lükle konferansta yaptığı nadır 
devlet adamlarına nasip olmuş 

Şaheserinden bahsedelim. Bu da, 
mağlab dUşmanın şahsinda ya-
pının dostunu ve mnttefikini 
sezinerek, hiç kimsenin adanı 

Yerine koymadığı ve bir parya 
gibi kenarda kalmış olan Yu
nanlı'ya yakla~mi;ı olmasıdır. 

Pa~a, IJunu yapmakla, Balkanlar
daki gerginliğin temelli olar.ık 
kalkabileceğini ve bunun yeri· 
ne barışın ikame edilebileceğini 
ilk işaret eden adamdır. Onun 
bu hareketinde, gnnun ~artlari 
Ve lmkılnlnrı kar\ısında ilzami'
Yi ele geçirnıeğe çalışan diplo
nıat'ı değil, yarının yapı::.uu usta 
eliyle in\u eden yaratırı devlet 
lldamını teşhis etmekteyiz. Eğer 
bir vakitler Avrupanın en teh
likeli noktası olan Balkanlar, 
barı~ın bugün kendini en az 
tehlikede hissettiği bir yer ul
ınu5sa, bunun :;;erefi o politikaya 
ıtiddir ki, ona doğru ilk aclmıı1 

dan çoktur. işte bu diidüklerden ür-
En salim tedbiri de Ame· ken Paris kedileri şehirden 

rika buldu. Çocuklara mek · kaçtılar. 
tep/erde, yollarda yürüme- Tecrübe bitip ortalık ay
nin ve otomobil kullanma- dıalandıktan sonra meydan
nın usulleri öğretilecek ve da kedi görünmedi. Sabah 
çocuklara ufak yaştan iti- oldu. gene meydana çıkma
da! 1ıe teenni öğütleri veri- dılar. 
/ecek. . Pariste aşağı yukarı kedi 

Mesul 
Amerikada geni reisicum

lıur seçimi için propoğanda
lar alevlendikçe alevleniyor. 

Bu haf la Ruzvelt bir nu
tuk söyle?li ve nutkunda 
Fransız mareşalı }o/run bir 
bir sözünü tekrarladı. 

Jofra Marn muharebesin 
den sonra sordular: 

- Muharebeyi kim kazan 
dı ? . 

Dedi ki: 
- Kimin kazandığını bil

miyorum; fakat muharebe 
kaybedilseydi, mağlup ol
saydık, mesuliyelin kime 
yükleneceğini biliyorum. 

Ruzvelt de kendine ikti 
sadi buhranı mağliip 
adam dedirteceğini 
ediyor. 

İkizler 

eden 
iddia 

Yugoslavyanın Groniça 
köyünde iki ikizlerin yıldö · 
nümü kutlanıyor. 

Bu çifte iki~leri iki kız 
kardeş ayni çatı altında, 
ayni gunde doğurmuştu. '13u 
iki kız kardeş de ayni gün 
evlenmişlerdi. 

kalmamış. 

Çıplaklar Filmi 
Nevyorklu bir zat. bay 

P. Holish yazı çıplak kam
pında geçiriyor. Bu müddet 
zarfında da arkadaşlarının 
resmini çekiyor ve filimi 
yıkasınlar dive Kodak mü 
essesesine gönderiyor. 

Mevsim sonu Nevyorka 
geliyor, müesseseye gidip 
/ilimi istiyor. kodak miies 
sesesi filmi vermiyor ve 
diyor ki: 

- Öyle çırılçıplak insan
ların resmini aldığınıza ha 
ta ettiniz! 

P. H o l i s h mahkemeye 
müracaat ediyor. Hakimler 
filimi getiriyorlar. bukıyor· 
/ar ve Holishin talebini red
dediyorlar . .. 

Delil 
Pragda· bir zabıta memu· 

ru sarhoşlukla otomobilini 
hızlı süren bir şoförü yaka-
ladı ve derhal mahkemeye 
gönderdi, 

Şo/ör sarhoş olmadığını 
isbat için h<ikimlerin karşı-

ikiz kardeşlerin her 
kızdır ve birer erkek 
d~şleri vardır. 

sında ismini sağdan sola 
doğrusunu yazdı ve ağzına 

biri kadar dolu iki bardak suyu, 
kar- birer kibrit çöpü üstünde 

durdurttu. 
Köylüler bu doğumu lıa- Bu muvazene oyunundan 

yırlı saydılar ve yıldo'nüm- , sonra sof örün ayık olduğu 
ferini kullamak için büyük na karar verildi ve serbes 
hazırlıklar yapıyorlar. b. r.ıkıldz. 

KA5E 

Yenizelo~·a elini uzatmak. ve 
her türlU esKi kin ve garazı T ômirat eksiltmesi 
unutmasını ve TUrkl~rin olsun • 

Yunanlıların olsun az kabın Trabzon ithalat Gümrügv Ü 
Ortadan kalkmalarına ::-ebeb ol-

nıu~ olnn eski dUşmanlıgı her Mu'. d u". r 1 u'. gv • • d 
hangı bir mezarın içine gömme- un en : 
sini teklif etmekle, lsmet Pnşa 165 lira 57 kuruş bedeli keşifli dahili Ticaret 
ıtlınıştır. BUynk bir mesuliyet ··ğ" t · · · 12 11 936 
hissi ile realite bilgisinin ve ve ihracat gümru u amır ışı - - günü 
istikbale şamil biiyUk bir nazar ne müsadüf Perşembe günü saat 14 de gümrük
la şövalerek bir u. aletin mııh - te müteşekkil komisyon marifetile açık indirme 
su1u olarak doğmuş olan bu 
fikrin sadeliği ve büyüklng-u ye konmuştur. İstekli.lerin o .gün yüzde 7,5 te-
tınunde dU~manlıklarını 0 sıra- mı·nati muvakkatalarıle komısyona muracaatları 
larda dahi bir tarın A vrupanın 
saya-ı ile egilınesi.., Hhımdır ıs ilan olunur. 29-1-4-7 
llıet Paşa ile beraber Tnrk ve ı..:;=:,;..;;~-----iı~ı-:-----.-------
\'unan milletlerinin talileri şu- an 
l'adadır ki bu bOyi\k ve ıdl 
teklife muhatab olınu:;; olan Halkevi başkanlığından 
ııctam, onu aıılıyacak ~·apta bir 20 Lira maaşlı bir bayan memure 
ldam olmıştır. J 

vardır. taliblerin evimize muracaat arı. 
ihtiyaç 

• Arkuı var • 

RADYOLARIDIR 

Erzak eksiltme temdidi 
Gireson askeri satınalma komisyonu başkanlığından 

cinsi miktarı muhammene muvakkat ihale iha iha iha 
kilo bedeli lira teminat lira tarihi günü saatı fekli 

Bulğnr 2oooo :2600 195 4 11-H36 çurşanba 15 a~·ık eksiltme 
kurııfasulya19000 2850 21 -t-ll -9:3ü «_ 16 » « 

Gireson garnizonun ihtiyacı olup e~elce ilanlar~ yap~lmış . olan erzak
tan ihale günlerine talip zuhur etmemış olan ve. c~nslerıle mıkdarları ve 
muhammen bedeli, muvakkat teminat, ihale tarıhı gün saat ve şekilleri 
yukarda yazılı gün ve saatte isteklerin. muvakkat temina~ karşılığı ?lan 
banka mektubu veya vezne makbuzu ıle ve şartnamelerı görmek ıste
yenlerin her gün gireson alay binasındakı satın alma komisyonuna mü
racaatları ilan olunur. 

Zayi makbuz 
Belediyeden i s l i h l ıl k 

resmine ait alınış olduğ"um 
18342 numaralı makbuzu zayi 
ettim. HllkmU olmadığını llıın 
e~·ıerhn. • 

Yakup tufanoğlu 

Şehir kulübü 
Büfe ve lokantası 

Gece gündüz dailfta herkese açık bulunmaktadır. En 
NEFİS yemekler herkesi memnun edecek bir şekilde ha~ 
Z'r !anmakta ve verilmektedir, 7 _ p 



4 !kinciteşrin 1936 I YEN/YOL/ Sayfa 4 

§!JJfülll lllllllllllll llll!llllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllJ!!llllllllllJ !lllllllll~ll!lllll l lllll illl ll l llJ!llllll l lllllll l!llillll111l~ ~W!lf ~~~~~~~~~~ 
"=-...:. .ıuııı ıı •.• ,uııııı •. • 11111111 •• Jıtıııııı •.. 11111111 ..... ııı ııı ı ... ,,,11111 ..... ıııııııı . .•• 111111 ...... ıııııı .... ıııııı ı ..... 1111111 .... 11111111 ... 111111 ...... 111111 ..... uııııı. ·••111111: •• ==- S I H I R K A R B E y 1 N 

-~ı S c§) itil Ü lb) Ü lfl) Ü lfi) ~ J 1 S İ H İ R K A R G Ô 'i · ..... 
== === S i H i R K A R M U S İ K İ ..... 
~-id $ ~ ~ Ü ~ - ı;; Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
:~] ! - Kıralı 
= ~~ Şüphesiz en iyi gramofon köpek markadır.. f 1 O lan ... 
=~i~ En yüksek artistlerin okuduğu şarkılar J .· ~ 
====-= Sahibinin Sesi plaklarında bulunur.. il 

• • 

1 
1 
1 

~~ Radvo serisi : f- I~~ 
- . ~_==,.---.~- - ? ~ ~ ~ 
~4 1937 model 399 tip ve 299 ~-=- ~ 

--~ ~! ~ • 

1. • 1 
Radyo tckniğinm ~ 

emsalsız bir 1 
== ~ Makinalarında 

~ bulacaksınız. ır.Lzaff eriyeti. 

Hiç şüphe yok ki biitiin r•dgolardan üstundıir. Tecrübesi badmıadır : ~ 
Radyo salonumuzda dinlenilebileceği gibi arzu edenlerin eııleı in e de 1 

.=::=i gönderilmek suretile tecrübe ettirilebilir.. ~- _ 
- - E:=:: e-=.: ---

@~ 937 d ı · ~- - ~ 
·~ mo e 1 r=~ -
İ~ TUNGSRAM i. _-
E ~ R d :..-=.. 

Makinalar1nı görün üz, dinleyiniz R.C.A . 
Hayret edeceksiniz ... 

HARUNLAR ~ :(JESSESESİ 

~--------:~-~-=~-:.=· a y osu ~-~==-:::.~- -----....= - ~ıı;'I ~1;1JJll_;ı.f':'lP;~ ı_;qp_;~ll'+1.~'1lıı;ıtıı;'I ,.ııııı;q~;:.P;',JI'_; 11!;1'·';' i~ı;ıııı'+''~ıı;_ııııı;t ";'·";' ~l~l';!l'='ıı;' ~il;" ';Ilı" .... 
Aynı derecede ki radyoların en kullanış/ısı' en ucuzu, en zarifidir. 

lJparton Radyosu 
i;g~ Hem en ucuz, hem de en şık radyo almak isteyenler bu radyoyu :J akimülôtorlü radyolar1n en mükemmeli 

;: almak mecburiyetindedirler. ~- [t] 

I~ T ungsram ampulü ~ l~) 
1, Bol ziyalı ve çok ekonomikYalnız bu ampullerdir. ~= . !ı Markalı ahize gelmiştir. 
=-~-=-~-' p u 1 a t a n a l ı K a r d e ş 1 e r . '=- - .:.~ Bu markanın sayesinde artık akimül3.tör ve pillerden kurtulmuş 
= .ıı olursunuz. Çünı ü maki ııa ile beraber verilen 1000 saatlık Every-

l~iiiiiiiiiiİIİİiiiiiiiiİİ iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiil ıiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiil iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİ i İf iiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiİIİİiiiiiiiiiiiıl ~~~rz, a;~~~!~~t~~~ sRA h~ ~r SN ~zA1ı~:\:r~~tn maki: 

H A R U N LA R Müess ~sesinde Dinleyiniz. 

MAGVAZASI ·~~~~~,~--\!!A1liYiıllıiiiidbıuılilıi:dd11ıuı~lıı.ııl bı .. ıt lıbdı.lıbdıllıbdd lıull ILıUiıllııuı~lılNllnthoılllhooıtllı ... ııllıı..ııllıı ... ıllıb.ııllıi:ı11lı..o1r!lıı..ııtlııQidlıh.ııllıb,iı111ıuıUl1ıuıı!lııı..ıllıi;';ıdlıMı ...... 'ıwlııodlQıb,dllıa.,l4ı;iıl 

Semerci lerde bir hırdavat mağazası eşyası çok ,,.-.iıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiisiii"ia iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.ii 

hesaplı olarak satılacaktır. 
Görmek ve almak için matbaamıza muracaat edilmelidir. 

ônıı~~c§l 
Cep ve kol saatlarının en fantazı 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

HDSlLON 
1 

Adres : T HABZON H • K 1 N lb tla Mağnzası ~ Kunduracılar caddesi Oml Ve ema a an r IJ 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

~~®!J)~~~~~~,, 

a 

YlENDYO~ 
Basım evi 

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. , 


