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BEKIR SUKÜT~ 

Y11lig1 750 kuru~ 
Fiab 1 OO Para 

• Trabzon 

GONDELIK SIYASl GAZETE ·TRABZON 14 üncü yil 

En mutlu gününü 

ya~1yor .. 

llliii:im-- IEalllW-• ·--IDI· 
On un 
Yolunda 
Atatürk Tnrkiyesinin 
Bir sesi vard1r : 
0 ses ink1lâb1n sesidir .. 

H 
H zaman ba11m1zda olaa 
Büyük Sef , dündeaberi 
aramazdadir da ••• 

Taklanma nokunma ikmale 
çalap•lu, yollarcla iatiza•1 temi· 
aiae çabpnlar, ror•ek için yer
ler aratbrular -:aoruyorlar, aaat 
kaçta fdeoek diye •• 

S..t 12, bir baber yayalch : 
lz.ir Yapunl V akfibWr lurJeri.. 
de • • Oto..oWUer bir ... ,. bir 
yukan fklip ........ , balk Hl 
balinde 11yir yerldriae akma, 
uker, poli1, jandaraa , •ektepli
ler yerlerir.de aaf almata , kart•· 
1ay10Jar tq iakeleye iuaete bat 
lachlar • 

Sut 18 Yapur Zafer torpido 
Kaç riiadilr rozleriaia yol

dayda, fakat ronOllerimia daima 

ondadar. 

IQ oaiade Pulatue aabilleriadeaeltll4il'Jiiili 

yavq yavq Uerliyor , oabialerc 
buretll roy, Hviaç içinde vapu 

• • • rua ilerleyifini takip ecliyor • 
_ . ltte ..at 13 boçllk , K .. erkay 

Unutmad1k o 1uD1er1: V ataa 1 oaünde Zaf •r torpidon izi•de 
v• latikW uva11m bllyük kurta- aynlcb. Uaaal Mifettifiaiz, Ko-
r1c1ma arka11nJa temamlaqbk. .. __ ._ a.. n.. . l . _ muwuaaramaz , --.m--rvar er ve 
lnlulâp mücadeleaande oalmüzde aekiz al" . a1u to 1 di 
ve bqaauzda 0, varda. Oaua Y iyi •

0 
_ r er ~· • • 

1 d 
- -d- L 0 l---~- ter halk1 tqayan motorler 1Z11Ure 

yo un a yuru u"'• nua JO UJHU1 d il li '-t 14 _ otru er yor • • If e uat 
yurOyorus, Onua yoluada yilrll· 1: ___ • • • .... .u. d · l di 

. vapur 1111188 IÇIQI fl~U4f ••Jr e • 
ytOltJZ. • • 

. . ' 

0 yol blzi tertemis blr Ya

tan1, püllru01 latiklile rotilrdü. 

lnklliba o yolda yaptak, Cumburi

yete o yolda kavuttuk, lnkalâbe 

o yolda temamhyaoafaz. Y olumuz 

u1undur, bedefimiz, her yenilikt•• 

bir batka yenilite qmak ve a· 
la1maktar .•• 

Seviyoruz Onu I 

Saray 1allanatan1n, çilrlmüf 

0.maala idareainin uarlarda y1k· 

tatam yallarda yapllk, oa1ar babr· 

da, bi1 ç1kard1k • Y epyeai bir va

taaa, iia aa1aa bir iatik.We ... 

laibis ift• .•• 

lç 1iyaumm kalkmma ve ber 
rlln biru daha ref aha alatma 

aiya1a11d1r, d11ta kuvveUa oldutu

muz kadar da 1ulhçuyu, 1Hrle 

rhni1, muvaffakiyetlerimiz oail

allade ve blltiln dii•yanua takdir 
naurlan ônündedir. 

Atatllrk neali, lakallp ....U, 
hep bir at1adan batrtyoruz: Atu 

tilrk Tlrkiye1iaia bir aeai varcbn 

0 1111 lakilib1a IQidir .• , 

~ekir Sükûti Kulaks1zoglJ 

T 
rabzo., blr kalp oldu; 
beyeeula vurdu. Trab
zon, bir heyrcan oldu ; 
kopilrdo, taftL 

Karaduia ~oouklaruun deniz-
ler kadar OOfkun, denider kadar 
tafkm, Dotu çoouklar&DID rokler 

kadar enfin, datlar kadar vakur 

heyeoam damarlara 11pada. Kalp
ler ba heyuan1 almada. 

Dota Weri nvfiliaiM kavu1· 

Deaiae azaanUf ltollar1a1, ye
di aeuc1ir hureti kaldataaa ua
taa Trabao., Ou kavu1ta. Onu 

batr1n1 aida. O.u upua, b11cak-
11z Hvfiyle kaymyan, Onua ver
diti aaraalmu imaala çarpua kal
biae bub. 

Y oJ1ar doldu. Çooufwlu eline 
alaalar, ibtiyar &qUUUD1 ihtiyar 

babalalua kolundu tutaalar, enria 
duiu kopa araak1ar ribi, Oaa, 
enptriD UfÎDÎDI fOrmtk için 
akb1 akta .•• Oalar, UJÏDÏ, tarihia 

UJÏIÙOf IDJÎDÏIÛ SOR~ 

Sor Jam : • Nereye kotuyorauaas?• 
Cevap verdiler : «Üna, herpJÎ• 
mize, büyü~ilmüze, dOnyan1n bil· 
yiitilne,• Ve 1oylediler, .Oylediler. 

Oau, heyecanla titriyea diller 
anlataauyordu. Y ola atJanlar 
tutu11m1yordu. lntizami teada 

etmek i1tiyen kordoalar bo
z&&ldu. Gormek iatiyorlardi. Bi· 
1i kurtarana, bize bayat verlllÏ, 
bizi k:aranhktan a1da.a.ta pa· 
HDI t bizi tarihteki ber ...... 
lly1k oldutamn yere ~ 
teni, bize yaf ... k sevk1•1~ 
,.,ama yolunu ro.teren~ bill 
lleri milletleria ara11aa koyaaa 

rortceklerdi. Oau prm•k be
yeoaa1 tatk1nd1, çatbyaalardaD. 
tellilelerden daba ,ar blr be· 
yeoan ••• 

l'-tiyar bir kadaa afhyor
èa. Sordwa 1 cGêSa yqlan• 
nbep ne?•. cTaanya 16klr
le,., dedi, •Oau pderlm ka· 

pumadu 16reoeti• • 

- ArAll JkJdt -

1 eo!~v.~ .,dœ. l 
00Dnllerlm11 a1d111!.. OQolerdlr 
bekledftlml1e kavu1tut •. 

Kalplerlmbla b1J8CIDJ, gOz
lerlmlziD nuru, kulanmma hJ. 
11, bqlanmwa ,aca Ataam 
araausa kantb. Ne matlu blll• 
ret.. 

0 geldl • Çottaa denlz. kO· 
pQklQ dalgataruu, l•Dlf vuhtJ· 
mn he1ecan1 ballade onun 10 
lu GatQae Hrdl.. Datlar ona 
bat •ldl •• bqlarwn 1emye-
1ll 10rguolann1 ODGDI dOktG.. 
Fldualar otçetlerlnl blrer tebea-
1Dm llbl ODI IDDdu.. OOkler 
fi bQtQa klfllu ODll Hlamlach.. 
BaJraklann •J 11Id1zlan blrbl
rlle 1U•farak ona • Hot 111 
clin 1 • DedL. Ve bll k1z. ertek. 
ana otal beplmh 10rekl1rlml
zln taptaze çarpanqlanndan flf· 
karan Hvlnç 111lar1ïD1zla geçe· 
oetl 1ollan nlachk.. 

Heplmll UJD&fbk, blrtek 
oldut, ODU kaqalad1t .. 

ÇQakQ O, aeunua en kutlu 
•• muuu lr.aD1a' ht•J•D ulaau 

• Aru11 z "' • 

\ 

Trabzon timdi mes'ud ve 
babtayardir ki : Ufruna c 1n feda 
edec,ti en azi1 miufirine kavut· 
mu1tutu için . . 

Co$up ta$On $Ohlon1p uçan 
onbinlerin manzaras1 

Y oroz: Dtla onbinlerc~ gôzün 
1ihirli ve kutaal hadefi oldu. Her 
r~z ora ya çevrilmif, ber iOZ ora. 
da bir harikulâdelitin ilk belirti 
Ye parilblarana ariyor, ara1bnyor
du .•. 

Dotu diyara bütüa hayatiye

tiai Trabzonda teklif etmif, 1ehir 

bir b11ka c1nhht içiade çalkala

•iyordu. lakeleden Y oroz ar111n· 
dakl me1af e k11altalmak , 1ehirle 
burun hirbirine batlanmak l1teDi
yordu •.• 

lçleri; birerheyecaa abidesini 

ud1ran insanlarla dolu, motor ve 
kay1klar1a Y or on do2r11 yollan111 
ve bunlano bir an once ula1ma 
ar1uaund1n dogan haylm111 heye
oanla bir aahne, bir velvele yara 
byorda ••• 

Kantalmalt i1teae• bir yarJik 
var ki: Ylrincil defa da olaa kavuf" 
uJmu1 ber Türk içia iddl bir aevin( 
vt heyeo•n huine1idir. Her Tilrk 
bu bulaedoD blr lutul HVÛIN , 

bir yudum heyt c na muht1çbr 
ve ona bp1yor •.• 

Vapur reliyor ; rorünen ilk 
dumanlar ka1v1tli recelerin lcâbu

IUDU 11y1 .. an 1abah fil e1inin ilta

maah kadar fil1ünkir , ruhlardaki 
balccani dindiren milakia bir ekair 
ve nihayet onbinlerin kalbini bir 
tok kalp haline retiren mübeyyiç 
bir tablo ••• 

Onu prmek lçin çarpanaa bir 
insan aeli phrin batnndan i1kele
ye, Y orou dofru uz1n1yor, 1k1 " 
fOrdu. Bu in11n aelrnin rubundarr 
f1,k1ran aevinç aayb111 , derin bir 
ug-ul u laalinde rolderi dolduruyo-,. 
roide yeri Lirlet,iriyordu • . 

Moto lerdea atalan hava n · 
1ekle1 i ..Ok yüzilnde türJO reak· 
lerle hatlar ç•ziyor, bu taribl fi· 
DÜ fOk tabakalanDID .. YÎ deria
liltleriae yazayor, ,O.lyorda • , • 

Izmir li...-da 1 den~ a.tende 
bir inaaa deni.zi ; flhir yekpan 

- Arkul JWdt -
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Seviyoruz Onu ! Atatürkle 
gelenler 

Güne~ dil teorisine gore Pont 

ne demektir. 
- Ba$fara/l 7 de-
Bir mektepli çccuga sor· 

dum. "Ne bekliyorsun?,, Cevap 
verdi : "Atam1 bekliyorum, A-
lam1 gorecegim... Ve sozünü 
çabucak düzeltti " Atam1z1, 
Türklerin bahasm1 gorecegim.,, 

Bir delikanhya ne duydu. 
~unu sordum: ~camm1 vere· 
cegim ona,, dedi. 

Camm1z1 vererek sevd1gi-
m1Z1 boyle kar~ilad1k. Onu 
okadar seviyoruz ki, ona oka-
dar baghy1z ki sevgimizin 
derinligi, sevgimizin enginligi 
Onu ifadeye mani oldu, Onu 
if adeye mani oluyor. Y ollanna 
dü§tük. One sevgimizi gostermek 
için evlerimizi, dükânlanmlZl, so 
ka!danmm donatbk. F akat bunlar 
s-:vgimizin dili olamad1. Olamaz 
ve olam1yacak. Gozle gorülenler, 
maddeler bu sevgiyi anlahmaz. 
Y az1lar bu sevgi yi anlatamaz. 
Dillerimiz bu sevgiyi anlatama2'. 
Bayramlar, §enlikler bu sevg1y1 
anlatamaz. Her ifademiz bu sev
giyi ifadeden âcizdir. 

yap1yoruz. Bayramlarm bayram1m ,\tat!lrk beraberiode ve ma-
yap1yo_ruz. Büyük kahramanun1z1, iyPtlerinde gelen zevat : 
her~ey1n kahramamm her va1 li JJahiliye vekilimiz ve Parti 
g1m1Z1n kahramamm, H~taym kah- G "Del sekreterimiz Bay ~UkrU 
ramamm gôlsümüzün, kalbimizin . Kava, sayl:i vlarumz Hasan Saka 
üzerinde ta~1ma bayram1m yap1· 1 D·Jktor ·Ne~et ômer, Te \ f ik Sag' 
yoruz. lam, Salih Bozok, Recep Zühtu, 

Dogunun çocuklanl Çok ect Hasan Cavit, lsrnail MU~tak Ma

günler gordünüz Saadetin mâna· yakon, Seryaver Celâl, Riyaseti 
sm1 bilirsiniz. Bugün yammiza Cumhur ve dahiliye kalem mah
inen nurun dogdugu gündenberi sus mlldtlrleri 
mes'utsunuz. Onu aramizda gor- Saylavlar1m1z Hamdi Üikü 
mekle bu saadetiniz sonsuzla~b . men ve Mitat Aydm daha evel 
Bunu aramzda duydum, ya~ad1m. Ege vupurile gelmi~lerdir. 
Ve haykmyorum. Bahtiyar1z biz. 
Dogulular, dünyanm en bahtiyar
lar1 oldukL 101 haykmyorlar. l~te 
bunun için hayabm1z1 bagr1m1z", 

.,içimize alaalt bayram yap1yoruz. 

ispanyada 
Bombard1man ! 

Ankarit 9 - lspanyada dUn 

hükümet harp gemilerl lspenya 

Fas1 suhilinde Ceutay1, bir asî 

Dogunun mutlu çocuklan 1 
Nekadar sevinse1iz, nekadar bay 
ram yapsamz hakk101z . . . Sev
digimizi her f1rsatta tekrarlad1g1· 
m1z O, §Îmdi bizimle aym ye§:l harp gemisi de bir hükOmet 
yamaçlarda yabyor. Dünyeda Iimamm bombard1man etmiij
bundan büyük bahtiyarhk olur lerdir. Asî topçu:;unun Madridi 
mu? lnsam bundan çok sevindi bombarJ1mam nt1fusç11 zayiat 
ren varl1k olur mu? Biz bu se- vermi~tir. lspanya sahilierinin 
vinçle haykmyoruz: Seviyoruz kontroltl meselesinde yeniden 
onu. Seviyoruz AT AMIZI. . . yap1lan anla~maytt nazaren ls-

panyol liruanlarmdaki emniyet 
bOlgeleri geni~letilecek, iki 

j taraftan da Doyçlaodm bombar
-------------------------- d1mam glbi hndiselerin teker· 

Y edi sene, yedi uzun sene, 
çolde susuz kalm1~lar gibi, Onun 
hasretile yanmi§bk. Kavu~tuk; 

susuzlugumuzu giderdik, bayram Hayrettin Ziya 

Spor rUr etmemesi haklundn teminat 
verilecektir. - -

Lik maçlar1 nihayetlenirken 
~ampiyonlugun en kuvvetli namzedi 

Îdmangücüdür 
20 Haziran Pazar günü 

yapdacak Tralzonspor . Se 
bat maçi ile - f ikistür mu
cibi • lik maçlarz sona er
mi$ olacaktir. Ve hundan 
son ra - tehir szra$ile - oy. 
onanacak olan : 

27 - 6 · 937 de 
ldmangücü · Trabzonspor 

4 • 7 - 937 de 
idmanocagz - Sebat 

17 - 7 · 937 de 
ldmangücü - Necmiati 
Maçlarz sonunda Trabzon 

fut bol $ampiyonlugunu ka· 
zanacak olan takzm tebeg· 
yün etmi1 bulunacaktir. 

Her sene • oldugu gibi bu 
sene de maçlarzmzz gine si
calc aglara dü1mü1 h•lun
maktadir. Hattâ geçen sene 

Haziranda ikmal edilmi$ 
olan maçlanm1z, bu sene 
ancak Temmuzda bitirilebi
lecektir. Buna da sebep; 
ilcinci devrege bo1lanirken 
birinci devre f iküstürünün 
bozulmasi ve ha/ ta da iki 
maç gerine yalmz bir maç 
konulmu~ olmaszdtr. 

Gerçi · gerinde bir dü~ü
nü1le • üçüncü yani genç 
takzmlar arasznda, te1vik 
mahigetinde maçlar icrasz 
kararla§tirzldzktan s o n ra 
haftada iki1er maçtan bir 
günde ve hir sahada alti 
maç yaptzrmak imkânszzsa
da, genç tak1mlarz agri bir 
/zküstürle Cumartesi günle 
ri ogleden sonra kar1zla1t1-

--Arkasz 3 de -

Suriyede 
ç1kan veba 

· Refik saydam 

izahat verdi . ·. 
Ankaru 9 ( A. A. ) 

Kamutay bugünkü toplan

ttSmda s1hhat t1e içtimaî 

muavenet vekzli Refik sag 

dam Surigede çikan veba ve 
hudutlarimzzda alinan s1hhî 

emnigtl tedbirleri hakkmda 

izahat vermi§ ve bütün ted

birler alznm1$fzr. bünunla 

beraber Î§in vehameti daha 

zail olmamz$fzr. Bu güne 

kadar hududumuz dahilinde 

hiç bir gerde §üphtli bir 

vaka ve emarege tesadüf 
etmedik, demi~tir. 

Bo1taraf 1 7 de -
On : Anakük mP/ humu

nun gakm muhitini gosterir. 
Bu eleman ve prensipal kok 
(0) i/.; ba$ladzkfori 1çm 

(on) elemanmdaki (0) te si 
rile (Op) deki (0) dü~mü1 
ve kelime $U $ekli almz~t1r. 

Pon~Ot 

(Pon) Kokündeki konson 
ikinci katogori konsonlar
dan o!dugunu 'Ve hunlann 
birinci kategori konsonlarr 
olan g. g . g. h. dan oiri1e 
mübadele edd mesi teori 
prensiplerine uggun oldugun
dan (p) yerine [hj almdigi 
takdirde 1ekil f hon+ ot J 
olur. 

Ot : bu !.elime bildigimiz 
nebat ve ate~ namma geldi
gi gibi toprak, ülke mana 
szna da gelir. 0 halde $ekil: 

f Honot J olur. 
Güne§ dil teorisi prensip

lerine gore [ 0 j , [ U j 
'CJokallerinin mübadeleleri 

caiz ve mümkündür. 0 hal· 
de kelime ( Hun i Ut ) 
olurlar. Hünlerin bulundugu 
topragi, ülkegi if ade eder. 
Bu kelime agni ~ekilde Er
zurumun lsbir kazasi ÀO:J 

lerinden birinin tam adidzr, 

gani Jspirde ( hunut) adm 

da bir kiJ"g vardir. latinler 

(h} yerini (p) almz#ar ve 

dilde sagiekal kanununa 

tabi olarak { n) den sonraki 

( o)J dü1mü~, Punt vega Pont 
~ekline girmi§tir. 

Hun devleti miiaadan 

çok once kurulmu§ bir Türk 
de11leti olup en esk.i Çin 
tarihlerince bu hükûmet 
tamlirdi. Hele miladdan 
evvel üçüncü asirdan itiba
ren bu dc.vletin tarihî hadi 
seleri, §ahi$farz kitGplara 
geçmi~tir. Miladdan evvel 
209 da bügük Hun impara
torluguna hcrkanlzk gapan 
Teomamn ot Mete zama
mnda Çin vi; Çinden rtiba
ren Hazer denizine kadar 

bütün Hun Türkleri bir im
p~ratorun bayragz altznda 

toplanm1$ iken Mete nin 

oliimünden sonra çinlilerin 

desisel eri ile bu imparafor 

luk $imai ve cenup Hun 

devleti ncimile ikige agrzl 

m1$ ve $Îmal Hun devleti 

munk.arzz olmu$fur. Bunun 

üzerine Hunlar Hazar deni

Zl, Yay1k, ltil zrmakrarz 

arasinda geni$ sahada bir 

dev/et kurmu$lard1r. Milad

dan 376-700 sonraki l/Lllar 
da bat1ya geçm Hunlar 
( bati Hun devletini ) tesis 

eglemi$lerdir. Bunlarzn hu 

dutlarz bu günkü Trabzonu 

ihtiva etmekte idi. Bu Hun

lardo n ba$ka iran ve Hin 

dlstana liâkim olan Kara 

ve Ak Hun devletle1 i de 
vardi. Alchunlar 1 mparator 

Toraman zamanznda bugün 

1ark vilâg.tleri dedigimiz 

yerlere kadar gagilmz1lardi. 

Bu T o r a m a n a d z 
halâ diUmizde ga$amaktadzr, 

etli canli. kanli erkek çocuk

iarznz seüerken va!/ seni 

toraman ) deriz. Hunlar 

Anadolunun muhtelif yer

lerine gayilm11 olduklari 

için bugiin bir çok kôgleri
mizde adlari kalm11tir. Me· 
selâ: 

Hon : Elazizin ( Pola ) 
kazasi koglerinden 

adid1r. 

Homa : Terme 

koylerinden hininin 

Homig : Pasinler 

rinden birinin ad1dir. 

birinin 

kazasi 

adidrr. 

koyle 

Homik : Tercan kogle

rinden birinin adzdzr. 

Hunlar: Tercan koglerin 
den birinin ad1drr. 

Hunara : Sürmene kog

lerinden birinin adidir. 

R. T. 

Türkü git Tarihe sor! 

Almanya ve 
Bul~aristan, 
Romanya ve 
Lehistan .. · 

Co,up ta,anSahlan1p uçan 
Onbinlerin Manzaras1 

A cunun en kuvvetli, en eski, en medenî , 

En kahraman budunu yüce TÜRK ULUSUdur , 

Süphelendinse eger, git, tarihe sor beni , 

0, sana anlatacak bu sozüm dogru mudur ? .. 

Oria A sya içinde çogaldc atalanm , 
Her yone ün saldclar, dag ve deniz a$f dar . . 
Een, onlarm ogluyum, ayni kan benim kantm ; 
Bu gücü, bu inancc onlar bana saçt1lar • 

Atamdtr Gültekinler, Cengizler , Attilâlar .. 
H epsi güclü kahraman, hepsi as/an, hepsi dinç ; 
A dlan soylenirken duyanm elbet sevinç .. 
H epsinin, tarihlerde ayrz agrr nam1 var ... 

Avrupay1 çigniyen o koca Türk hakanm , 
Aramlsa bulunur atmm nal izleril 
Biz Türküz, Türkoglu Türk, bize fena bakancn 
Ya~amas1 yasakt1r, mezardzr onun yeri / . . 

Ba$ iger ve igecek büyüklüAü onünde 
Bütün acun ve hattâ tarihler bile Türkünü / 
Attilâmn onünde igîlenler bugün de . ' ' 
lgiUyor onünde Türklü~ün, ATATÜRKün ! .. 

Acunun en kuvvetli, en esk;, en medeni , 
En kahraman bedunu yüce TÜRK ULUSUdur . 
Süphelendinse ege, git, tarihe sor beni , 
0, sana an/ataçak bu 1ôzüm dogru mudur ? .. 

O. Sebali Ertan 

Ankara 10 ( A. A. ) - Bul- - Ba~to.ra/1 1 de -

gar Krab bugün Alman harici- ve canh bir varhk halmde dalga 
ye nazirlyle bir saattan fazla laniyor. fü, var lig-m haykm§1, gük
gorU~mU~ler Polonya Reisicum- reyi§i afaki çmlatiyor du. Bu gür 
hurunun BUkre~i ziyareti mU· leyi~ onünde 11elàw toplanmn sesi 
dasebetlle ne~redilen tebligde pek d1z kaliyor, bu insan denizi 
yap!lm111 ?lan gôril~meler iki 1 ço§up la§1yor, l!ahlamp uçuyordu .. 
m.eml~kell alâkadar eden mil · l~te liman §irketinin bir say1li 
let}er' tiakk1nda noktainazar ay- motôrü ; i§te tarihin en büyük 
niy~tl ~evcut oldugunu tesbit ba~1, Tüikün yüce atas1 iskeleye 
edUdi~i bildüilmektedir. Polon- f ç1k1yor vo bu ç1k1§1 bir sevinç, bir 
ya gazeteleri var~ovaya gelecek ç1~hk tufam takip ediyor. 
olnn Romanya Kralmm Lehis- Atatürk Trabzonda; aram1zda; 
taada dôrt gün kalacag-1m yaz· gozler karanyor, gokte güne~ gôl
maktadirlar. geleniyor. Atam1zla, bizim gùne

Macaristanda 

partiler ... 
' 

Ankara 70 ( A. A. ) 
Macaristanda hükûmef nai 
binin selâhigetini geni#et
me~i hakkmdaki lây1ha mr1 

hale/et partu1 torri/m 1pn 
~idaetli tenkid edilmeRteuir. 
Hirzstigan partrsz bu proje· 
gi kabul. etmemege léa1ar 
vermi~tir, 

timizle bir araday1z. Ondan gü· 
ne§leniyor, ~ahikalan cGc lten o 
bai ônünde e~1liyoruz ... 

$ahikalan cücelten bir ba§ 
onünde e~iliyor. Yurdumun gô!t.
leri kadar gok, onlar kadar der·n 
ve eniin mânalar taiiryan bir ç ft 
gôk gozün bak1~lan altmda e 1 • 

yoruz ... 
$ahikalara c: c 31ten bir baim 

onünda egiliyor, her buru~u~unda 
bir dehrin, her çizgisinde bir as
rm canlt tarihi ya~1yan yüée bir 
nasiye seyrediyor ve o nasiyede 
büyük ink1lâp tarihimizin alt1n 

eayfalanm okuyoruz ..• 

Geliyor ve otrafa mü§fik na· 
zarlar serperek geçiyor aram1z
dan ... (Y •§a} sesleri haaçere
lari y1rhyor . Çocuklar c v1lda§l· 
yor ... Gençlor baylm1yor 1 ih
tiyarlar h1çkmyor!ar .•. Bu du . 
1 um her defa1mda deti~iyor , her 
defasmda ba§ka mânalar if bam 
eden bir tezahür halinde goldere 
dogru yükseliyor . . . 

Sevincini yenemiyenler h1çk1-
r1yor, aghyor, h1çkmklar, aflama
lar çogaliyor ... Trabzon bugiin 
sevgi ve sayg1ya e§siz bir ôraek 
verdi, sevginin , saygmm sembo
Jüoü yaratb ..• 

Bir istifham;, ag-lamak, h1çk1r. 
mak olur mu bugün? Yeri var mi? 
Y eri var çünkü : 

Bu lie\rinç tufani içinde akan 
gôz ya~lan : Atatürk sevgisinio 

- 1 
Ataturk ba~hhg-mm en canli, en 
olmez tezahürü ; 

Erkek •2'lay1§min ~iir ta§•yaa 
tek ve en muhte§em orneg-i; bize 
mukadder en yücc taadeti~ en 
belig- ifadesidir. 

Bu saadete erenlerc: ne mutlu. 
p, 
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R.ARAS 
ANKARADA 

Ankara 70 ( A. A. ) 
Hariciyevekili Tev/ik Rü#ii 
Aras Ankaraga gelmi$iir. 

5000 telgraf 
700 mektup 

Aubara 10 ( A. A. ) - Dilk 
Duse de Vindsor izdivaçlar1 
mllnasebetile be~bin tefgraf ile 
700 mektup alm1~lard1r. 

Kavustuk , 
- Ba~taraf1 bir de -

en btlyU~üdUr. 

Çünkü 0, yerylizllnüo en 
~anh tarihini yapanlarrn; en ulu 
ve parlak dilini yuguranlarrn 
Ba~1dir, Atas1d1r. 

Çünkü O. bütün güzellikle
rile, bütün cnekunlukl uile bU
tlln bir T atand1r. GOzlerinde, 
yeryUzUne can veren gilne~in 

sihirli 1~1klunndan panlt11ar var .. 

Dudakhn, acunun en yük
sek bakîk.atlar101 sôyllyen var
llklard1r .. 

Bllyük ba~1, cihamn en Us
tUn erkine kaynaktir .. 

Altaylarm, Himalayalar10 e
teklerinden kapup, Tanr1n1n 
kendi hlZl ve inam halinde, 
dalgalana dalgalana ya~h yu
varlaa1n dort buca~ma akm 
eden TUrk gücü as1rlarca hep 
Onu yaratmak içio akh .. akh .. 

Bu ak1~m binlerce yllllk di
le~lnin Oz çocug-u Atatürk, hem 
yaratlld1g-1, hem yeniden yaratti
~1 varhg-1, e~siz yurdun dog"u
suoda oturanlan arasma bir 
kere daha kan§h. 

Sakarya boylannda, Afyon 
1mtlarmda DumluP.rnar k1yda
rmda bize ksnat geri~i ve bag. 
nna bas1§1 gibi biz de Oou ku
caklad1k.. Sog-uksu çamlarm10 
serin ve duru b1§llhs1 Jçimizin 
musikisi haliode Onu ok~usrn ..• 

Çocuklar1mdan birl bana, 
nemli gôzlerinde ve lçU sozle
rinde arkada~larmin bUtüo sa-

. mimiyet ve hasretini ta§1yan 
bir ifade ile: " Onu doya doya 
goremedim, ôzlemimi dindire
medim • dedi 1 •• 

Cevap verdim : Ona doyulur 
mu yavrum hiç? 1 ••• O dogma· 
dan gôçmll§ blltün bizden olan• 
lar, Onu gôrmeden ôlmü§ bü
tüo bah1ts1zlar, Onu bir kerecik 
olsuo gôrebilmek içia ruhlarm1 
yellere bUrüyüp Obek ôbek e· 
siyorlar; rublar, ancak Onu gô.r· 
dükten sonra rabat uyuyorlar .• 

Astrlarca sonra dogacaklar 
oaun yüzUnü gôrememi~ olmay1 
bayatlarrnm en büyük üzüntusü 

olarak bileceklerdir.. Onlar1n 
biricik tesellisi Onun yarattl~l 
vatamn bUr bavas1 içlnde dog. 
mu~ olmalan olacakhr. 

Onun elile halin gôz!l ônUne 
konulan engin geçmi~imlz,sonsuz 
geleceeimize onun destnnlarm1 
en k1ymetll arma~an diye su . 
nacak... Bizler geçmi~lerden de 
geleceklerden de b · h1tl1y1z; O
n un ya~ad1j't1 zaman içinde ya
~1yoruz. Bize dUnyada bu saa
det yeti~mez mi ? . . ,, 

Gôzlerinde gittikçe artan bir 
aydmhklar benl dlnliyen yavru 
avunmu~tu .• 

f~te o yavruyla birlikte heplmlz 
sôyliyoruz. YOce Ônder 1 •• Ata
tnrk 1 •• Aram1zda kald1~m gün· 
1er fani ômrümOzün en kutlu 
Z8manlan olacak .. 

Gnlü~lerlmiz Senin, ruyala
r1m1z Senlo, ber ~eyimlz Senln
r.lr ! •.• 

Sana sonsuz selâm ve eay .. 
gllar .. 

Hakk1 Tuncay 
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• Yenigol'an te/rikas1. 
HA YRETTIN ZIYA 

• 
IN SAN 

ARTIKLARI 
-19-

Yilrüyordu. Kend: kendine ybbin tekdir 1a
.urarak yiriyordu. 

ltte, bir tan1d1t1 J Eski bir 1anp1ra. . . Para 

iatiyec •k adam1 bulmutta. 
- Faruk; dur. 
- Hayrola 1 Biz seni defterimizdea 1ilmi1tik. 

- Faruk 1 Sana birkaç para ver. 
- Manriz tutmuyoruz. Hem, paray1 aana 

bedava •• verecetim '? 
- Ôlüniln korül 
Kahkahalar . • • Haata kafada top se1i teairi 

yapan• kabkahùar . . . Delikanh kabla kabla fiilil
yordu. ~Ir.lire, kulaklar1n1 ainirlerile kapamak iati· 
yordu. 

- Neden k1zd1a anam I Salta aoylilyoraun 
1anm11tam. O.aek lleDiDki kap1 ti; ha 1 Zatea 
ltopilin mubabbeti uzua alrmilftO. bal iae ; bara-
kalua b9na. SOyle bakal1m; ba akpm nerduia ? 

,- Patlal 
Yilrüyorda. Bu baie Fanait da bayret etti. 
Yürilyordu. Dara diifH kafan1n bulut kabi-

liyetleri çotalar. Manto1unu 1atmay1 dütündü. Dün· 
yalar kendiaine verilmif, baziaeler 1lde etmif kadar 
sevindi. 0--Ulde kumarda kaunauf iaunlana ç1l11n· 
bti varà 

S. balUfll ikiDei bir bulut takibetti. Beynin· 
dekl dlftlmler ~lmlftl. Çok umaad1r dayayor• 
du : ldarebaaeler varu111t diltkilnlere if bulurlarllllf. 
Oraya utnyaoak. . . Hem de maatoa- aatmadaa. •. 
Adl bile olaa bir maatoyla, aolp blr p~f ara
aaada bllyllk farklar oldutuna ~ 

Bir müatabdemin idarebaneai Wdu. Ad11nla• 
nna kapadan içerlye •boat• bir tilrl8 cePret edemi· 
yordu. Sabki merdivenler al8flendi de buanoa ayak· 
lar1n1 yakacaktt. Nibayet c saaretiai topbyabildi. Diz· 
leriai r•rdi, omuzlano1 kaldarda, boyounu dâklettirdi. 

Giir.eloo do1enmi1 bir odaya rirmif ti. Korka 
korb y.Gdldll. A1aklan ~· ...,.. .... bila çakar
m17orclu. 

Mua bat1Ddaki ak uçh adam itine dalp dal-

11• devam ediyordu. 

- BeyefeDdi J 

Beyas bq ~f ''"' dotraldL Kara par
maklarile iri 01mla pzlllttl•ll ... am llzerine koy· 
da. Çatak kat(arm albadalû rOzler SeklNJÎ t.pedea 
brnat• kadar 1Gzdil. Rir daba, bir daba bakta. 

- Ne iatiyonua ? 
Cevap verecek yerde yatkuadu. 

Ak ••ch adam rotü•ten releD bir titreyi1le 
rBldG ; kintak yhilnüa çiir.rilerine minalar verdi. 

- Ne iltiyor1ua luDm ? 
- lt aramata reldim. 

- Otur bakalam. 
Sandalyenin uc·Jna ili1ti. Korkuyordu, utan1• 

yorclu. S.aki fimdiye bdar biç bir •kekle kODUf· 
m&aufb. 

- Kaç Y8f1Ddum, aerde otaruyoraan, evli 
•ilin? 

Birçok 1uallere cevap verdi. 

- Y al Demek dulèun i hiir.metc;ilik iltiyor1unl 

Beyu bat aola dandü. 

- Ne deraia Mubain Bey ? Müauip mi ? 
$eldlre odaya firdiJi dakiy4aaberi bu beyas 

blittan tiatka bir yere b,kmalf.llb. 6 da aol tarafa 
bakb. Keaarl1 marokea l.ir koltuta p.Glaalft uat
bta bacaklaram birbiri üir.eriae atmlf, un benizli, 
ps kapaklan fllik, uçlara •llmel Wr 111...U. ta
rta•lf reaç bir adamla rh r6• pWI. Kiunb, 
vilcacltnll ate, urda. 

Gene; adam: 

- V allahi ulamam beJeieDdi, dedi, lia daba 
lyi bilirainiz. 

bd erkefiD ,Ozleri birdea barebte pJdi ; 
ipr«lefiyorlardl. 

$ekllre bu i .. retlerin mhu1a1 ualam11b. Be
yaz bath ad .. • Naaai ÎfÎD• pliyor ma?• clemek 

iatiyordu. Ôteld de • Evet • oevabtn1 vermi1ti. 
Beyu baf, $ekiireye dondn: 

- Bey, biir.metçi anyordu. y aauaa ridenin. 
Ylldnde ablibazbtaD aoluk reafÏ, rozlerinin 

lçinde ban ideri ,Orlilu bu ada•a eYiae fitmek 1 •• 
$ekllre, kalbi.8dea relea Hli d........._ 

doktO. 

- Bey evli midir ? 
- Ha71r. KimMIÏ yokl 

$ekilreaia aoluk yilstl birdeabire kturda. 
B1yas bath adam bu lt1zar1flakÎ minaya aalaaufh. 

- Aman, ae de inoe dllfllDilyonun. Hayat 
bu , ka11m? Blyle ifler -de illoe elem•te pbiau. 

/YENIYOLJ Sa11/a 3 

Lik maçlar1 nihayetlenirken bilir. likde ikinci vazigtdte 
hulanan Sari - K1Tm1zdi/a . 

T<.:k1m'cnn puvan vaziyeti 

Ba1tara/r 2 de -
raralr, yine t'slci /iküstür 
mucibi maçlara devam et -
me/c pelc iso.hetli bir har~
lcet olurdu. 

0 zaman maçlanm1z tam 
valctrnda bitmi~ olaca;r gi
bi sporcular1m1z da Temmaz 
agrnrn galc1c1 güne1i altinda 
top ognamalctan lcartalur 
ve bu1ün pelc mahdad hir 
segirci lcar1urnda ceregan 
etmelcte olan maçla11mrz 
lâgilc oldu;u alâlcag1 bal
mu1 olurda. Bunun en açrlc 
isbati; geçmi1 senelerde 2 3 
/Jin seyirci toplagan Ocalc • 
Giiç maçlarznin bu sene 
ancalc hini geçmegen hir se 

gircigi zor bulabilmi1 ol· 
mas1dir. Bu vazigetin stad
gom hasilâtinrn azalmasrna 

:sth'p oldujundan ba1/ca 
sporca gençlijin heves ve
isteklerini baltalagaca;i da 
a1ilcâr hir halcilcattir. 

Buna binaendir Ici,· Muh 
terem Bolgemizden, bundan 

sonralci lilc maçla11nrn en 

1eç Te1rinisaniJen ba,la
masrnrn teminini ve ba sa 
retle 3 4 seneden beri ga 
prlamagan Silt maçla11,.1n 
icranna imlcd11 biralulma••· 
ni lstigoraz. 

$imdige lcadar gap1lm11 
olan maçlara nazaran t11-
lt.1m1a11 n son durumlanm 
lcuaca 1ozden geçirelim : 

ldmangilcil 
Bu lculûp geçen 1•nelci 

lcadrosundan üç dort krg

metli ogancusuna lcagbet 

mi1 olma•ina rajma. Ja 
1ün 1ampigonlajtut e11 lcdt, 
t1etli namHditlir. /lit. 111t1ç1n

da Sebat talcrmi lca,.11s1ntla 

1 4 1i6i 6ozulc 6ir ntti1e 

11 'm111a da, ondan sonra 

Necmiati "' Trabzonspor 
talcimlarrnr /arlcli neticeler

le malla6 edere/c lilct/1/ci 
Mevlciini kun1tlentlirmi;tir. 
$ampigonlulc golantla .,. 
telalill.eli ralci6i olan ltltn11n 

oea;r talc1m1 ile gopt1;1 i/d 
maçtla da 6era6ere lcalm11· 
arr. Futl6oldd ,,,,,,, lc11nun 

lca6al edenlerden of Ja;am 

içi11 bu ilci neticegi, l>ir a• 

da Güe talcrmrnrn talisisli· 

jintle balagorum. Ye,Jl H· 
gazlrlar b11gün /aiç te ilama· 

le 11lme. birer lcaONI or.a 
Nec,.Iat! "' Tra6zon1por • 
talc1mlarile ilci maç tlda 
gopacalclartlrr. Ba maçl•r 

için ~imditlen lcat 'i 6ir 1•9 
soglemelc do;ru olmamalc· 

la 6era6er vazig1t nb611ten 

Güçlülerin lelaintletlir, 

ldmanocaA'J 
Bu kalûp Je ftçen gilld 

lcatlrosana nasaran /Jir lalç 

lgi ogancasandan malvilm 

6alunmalctatl11. $imJige Ica 
Jar gapt1i1 111JI mofta11 

tlortliinck 6era6ere "' 6irind1 
de ma;lab olmasr güzünd1n 

bu1tJn 1ampigonlalc rJmitli 
lct1lmam11 gi/Jitllr. Ancai 

JJnaan1aoünün Trab1on1por 

"' Numlall 111 P/M•I• 

r1n 6irinci Jevrede hügülc 
hir muva//alcrget gostererelc 
19 golle ma;lûb ettilcleri 
Sebat talc1m1 ile galnrz bir 
maçlarr lcalm11trr. 

Necmiati 
Birinci tlnredelci /erg • 

metli o.vunCQsandan mahram 
oltlu;a için /dmangücüne 
ajrr hir sa,.ette majlub alan 
Necmiâti talcrmr. ikinci dn1 
rede Jdmar.ocajinr 1 3 m•i· 
lu6 ederelc asil kuvvetini 
gosterme;e muflaf /ok olmu$· 
tur. Trahzonspor fal< mile 
müsavi vazigette bulunan 
6u talc1m son maç1nr ldman 
gücü talc1mile ognagacalctrr. 
Ba moç senenin en /aege· 
canli maçlardan birisi ola
calctir. 

T rabzonspor 
Bozr igi neticeler alm11 

olmas1nt1 r•i111en, Trabzon 
spor talc1m1 6u senelci lflc 
lcrde maoa//alc olmu1 sagr 
lama6. lilctle 1imili/ilc üçiln 
cü v11zigett1Jirler. Sarr • lâ· 
ciwrtlilerin Sebot "' ldman
gücü talcrmlarile ilci maç
larr Ja/aa vartlrr. 

Sebt.. t 1. Y urdu 
ilci maçdan birinde herahere 
Ica/man ve diieri de lcagib
etmesi /dm a no c a ; r için, 
Ye,ïl • begasl1larla ttlcrar 
çarpr1molc /rrsatini tlojura-

Bu tak1m yoptigr bütün 
maçlarda, bir heraberlik 
bile almadan ma;lub olmu~
tu1. Bilhassa Ocalc tak1m1n 
dan 19 gol gemesi, alegh 
lerinde /ena bir tl!sir b1rok
m1Ji1r. Sehatlilardan gagret 
ve /aaliyd belcliyo~uz. 

Puvan 

ldmangücü Til 

Jdma~oc gr 16 
Ntcmiâti 14 
Trabzon~por 11 
Se bot 4 

S tyirci 

Gayrimengul sati~ artt1rmas1 

Kogü Nt.,,,'i MM. M.N. 
Krymrti Muh. 

U.N. lira 
Tos pil1l1/c 5514 2 2013 100 E: 

• 1 2014 
Eo arias1 17~9 

• • 1788 
• F1nd1/c11/c 919 5 30 • 

Kalemen Harop /ind1/cl1/c 14245 1J 35JJ 292.5 • 
t.1• tarla 3534 

Hoslcirasga Harap /1nd1lcl1/c 3676 15J 242 80 R: 
213 

• FrnJ1lclrll. 3676 • 9 614 120 E: 
• Fmd1/cl1/c "tarla 10109 10 615 315 • 
• F1ntl1lcl1/c w larla 11947 11 616 360 • 

549 
548 

Alesarga Tarla 4 lûssetle 10566 3 2260 129.5 M: 
3 hisses/ 116 2261 

• F1nd1/cl11l. 2757 .30 2317 60 • 
• Tarla 4595 3 2260 100 • 
• • 27S7 295 1250 60 

Samarolcsal Frnd1/cl1/c ve 13785 • 
193 3733 125 

Wlr • 
tarla '1• otlalc 3734 
ve çalililc 3735 

• Findrlcl1/c "' 21137 67 4783 175 E: 
tarJa "' otlalc 4784 

Kah.la 
fit çal1l1lc 
F1nd1/clJc laa.rap 9190 200 

Kire~ane 
• 

Tart. w otlalc 1838 24 3701 27.5 M: .. otlalc ""'" çalililc 3676 110 331 40 ,, 
129 395 

,, otlalc 1838 181 30 ,, 
.. Ev ve 1am11nl1/c 4135 36 3566 67,5 .. 

•raasr fi• tarla 3567 
3739 

Telc/arçagir Otlalc w 120 14933 7 765 480 R: 

Holamana 
etlet çam aja~r 
Tarla 39<J515 212 1421 148.75 M: 

1515 
.. " 

5054 50 151 
212 

1415 220 •• 1411 
Çulcarçagir Ev arsalari 5514 13 3507.3506 105 E: 

•• pmenlilt 3604 2508 
3605 

Defterdarl1ktan : 
Yulcarcla cin• 'lie ftlsa/1 -gll~1l1 gagrlmenlcallerin mâllcigetleri /HIÎn para li• at1lmo.lt 

d••r• artt&r•ga ç1/carrlm11trr .. l1telt.lilerin güztle 7,5 dipozita alcçelerile birlikt• 11·6 9J1 
p.,,,mlM fiJniJ 1001 11 ,. Dt/ttrtlarlilcto toplt1nocak lcomi11ont1 llUU""111"'1j· _. I 
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Kanuni 

Jan hasseden konma ve ebatlar1 tali
matnamesine uym1yan bayraklar yasak 
olmu§tur. 

Yün ve atlas üzerine Ay, Y1ld1z1 
kendinden basma. 

Kanunî evsaf1 haiz halis yünden 
Nesci ipliginin metaneti, boyas1n1n ga
rantisi itibarile bütün dünyan1n §ah ku
rna$larindan üsUindür. Rüzgârda, güne~
te, karda ve yagmurda rengini katiyen 
muhafaza eder. 

• • ,. 
• Kay1k ve hamaliye eksiltmesi fj 
lnhisarlar ba~müdürlüQünden : m 
Pulatane lnhisarlur idaresine 1936 malî gilz içinde gt- (+J 

lecek olan 700 ton tuzun lcagzlc ve ha ma lige i1leri 7 6 937 t] 
giinünden itiharen girmi gün müddetle açrlc eksiltmege 
çzkartlm1#1r. Sartnameyi gormelc ve peg sürmek istegen- ~· 
lerin yüzdt1 7,5 güvenmelerile ilzalenin son günü olan c! 
28-6.1937 Pazartesi giinüne kadar Pulatane lnhisarlar [+] 
müdürlügüne flega ba1müdiirlük sat11 1ubesine muracaat- [+J 
lari ilân olunur. 1 -2 [+] 

[+J 
[•] 

ln,qat eksiltmesi ~:1 
AQr1 Halkevi Ba~kanl1Qindan : 1(~ 

1 - 19 Haziran 937 Cumarttsi günü saat 9 da Airz 1f3 
Halkevi elcsiltme komisgonu odasznda 4922 lira 90 kuru~ IL+J 
ke#f bedelli ihata divarz birinci szva lcorniel tel orgü ;tt 
parmalclzlc ve sair is1aatz. 1DJ 

2 - ~artname plâm (.lt! ke,ïf varakalarz Halkevi elc· 1&J 
siltme komisgonunda gorülehilir. 'l+J 

Muvakkat teminat 369 lira 22 lcuruitur. l(tJ 
4 - lstelcliler Nafia müdürlüïünden alm 1~ oldulclart 11.+J 

/ennt eh.li!let fJesi/caJ1 gosterm1/eri sartt1T • 
J-4 

/YENIY<Jll Sag/a 4 

YENiYOL BASIMEVi .. 

1: 
T emiz güzel ve ucuz bir surette her fürlü (Î 
matbaa i~lerin · yapar yerlerine ula~t1nr f!) 
En güzel harflerle en zarif kartvizitler 51 

Yeniyol Bas1mevinde yap1hr. f!~ 
H ariçten verilecek sipari$ler itinalz Ï 

bir $ekilde vaktinde haz1rlan1r &J 

gOnderilir. t: 
Këy bütçeleri, sand1k ve bekçi makbuzlan f~l 

bulunur. 
Uzunsokak : Polis karakolu biti~iginde No. 63 -65 -67 !J 
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