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TRABZON 

Fıtnat Hanım 

T rabzonun yetiştirdiii büyük
lerin hay at ve eserlerini 

toplamak emelile bir buçuk aydır 

ispanya meselesi karşısında 
ltalya 25,000 gönüllü mü gönderiyor ? Atatürk 

An karada 

Az, ÖZ 

çalışıyorum. Karışbrdıtım kitaplar 
ıçerisinde isim ve e5erleri hakkın
da bazı malümat edindiğim Trab
zonun meşhur sımalannı (Y eniyol) 
kariler ne ara.da sırada takdım 
edece im. 

Karşıhkh şiddetli muharebeler oluyor! 
bir kaç ltalgan mü/ reze sinin 
Kadiste ispanyaya çıkarıl
dığı ve yakında yirmi beş 
Un kişi/ık diğer bir mü/re 
zesinin de Napoliden hareket 
edeceği söylenmektedir. 
ispanya harhina aid haber
ler asi kuvuetlerin dün yap
dıkları devamlı hücumlorı 

~ Arı/cara 9 ( A. A. )-

Fındık 
Meselesi! 

An/cara 9 ( A . A . ) -
ispanya işlerine lcarışmazlılc 
komitesi ispanyanın deniz 
den karadan kontrolü pro
jesi uzerinde bir anlaşmaya 
vermiştir. Diğer taraftan 
gö'nullu toplanmasının ve 
göndeTilmesinin yasak edil
mesinJ n sekiz gün sonra hükiımetçilerin püskürtmüş 

oldukları ve hülciımet uv ~ ~ le •ı Cumhur rei•i Atatürk bu ı~ 
·1!1 sahalı Anlcarava dönmek • 

uı r iizere stan u dan ayrıl • '{Jetlerl·nı·n Ovı'ye Je cehir / b ı ~ 

içinde ki mevzilerini geniş- :~ mışlardır. ! 
lettilcleri bildirilme/etedir.asi- ~·~·~·•:&.<ı;~~· ~,.l 
lere aid bir kruvazör mtlcsilca 
dan hülciımet kuvvetlerine 
e'hemmiyetli harp lHJazı mı 
getirme/ete olan bir vapuru 
batırmıştır. 

ispanya için 

Tra zonda yeti miş ş iri rin 
hayat ve eserle ini araştanrken 
habrımn en once Fıtn t H nım 
relmişti. Fıtn t H namın Trabzonlu 
oldu u dahn me tep sıralannda 

iken kulağlm:ı çalı mı ı. Fak.at 
ciddı bır tetltık benı hayrette 
bıraktı. Benı Lildiğim F ı t na t 
Hanım - ki e d e b i y at hayatında 
Ragıp Paşa ile aralarında cınaslı 
mun1Sebetler buJundugu rıvayet 
olunur - T r a b z o n J u değilmış. 
Tı abzonlu Fıtnat Hanım bambaşka 
bir şahsiyetmiş. Hatamı duzelten 
lbrahım Alııattinin çıkartmakta 
olduğu ( Meşhur adamlar anailt
lopedisi ) olmuştur. Bu anaiklope· 
dı Fıtnat Hanımdı.o şöylece bah
sediyor : 

Viyanada krallık lehinde 
büyük nümayişler yapıldı 

Ankara 9 ( A A. ) 
lsp:ınya a gönüllü dönderil
mesine mani olmak üzue 

lng.ıltere ispanya i#erine adtmf mü 
dahale tali lcomisgonunca 

Habeşi.Sten. 1 ittihaz edilen karara iştira-
lcen hükumetimizde bu hu 

Ankara 9 ( A. A. ) .susta alınan t'dbirlerin yir 
Avam kamarasında hülcu- mi Şubat 937 tarihinden 
met mümessili Adisahabada itibaren tatbikine başland gı 

Memleket iklisa iynlında "'l 
mühim rol oynıyan, memlekf'te 
en çık para gf>tlren I' ındık malı· 
sulumuzan korunm ı ve kur
tarılması yolund ı gNeken ted· 
birler henllz alınmış değildir. 
Tedbirsizlik yllzllodcn mDstah· 
sillerio hemen her ene uğ. a· 
dıklnn zararlar meydandadır. 
Hu Z!lrarın önOne geç 1 ilmek 
için mllstnh illeri ıizln te. kilat
laomaktao> bir "Fı d k ma tah· 
silleri bankası.. vncude getir
mekten ba., ka çık tr ) o 1 n 
yoktur. 

Me ele iki cephelidir: mus
tahsil cephe i kadıu ihrncatcıl r 
k o 1 u a u n da teşkil tlıınması 

gP-rektir. teşkl atsız. başıboş 
ihracgt, mllst h il için dt>, hatta 
lhracatcıların keı eli eri i~:in de 
daima bOyUk oO\•Ok zararlar 
hazırlamaktadır. Bu zarar mem
leketindlr ve göı ndOğUnden 
çok daha bUyllklUr! İhracat 
işlerini selamete almak için 
başka çıkar yol yoktur: 1hracat
cıların birleşmf' 1, 1 lr f'l ve bir 
ev haline gelmiş olm sı Jazıın
dır. 

( Huıaedar zade Fıtnat Hanım 

An/cara 8 ( A. A. ) - Avusturya askerlerinin teşkil 
ettikleri lcralcılar cemiyetinin himayesinde dün Viganada 
krallık lehinde büyüle nümagış yapılmış ve başvekil 
muavini ile bazı ileri gelen memurlar bulunmuştur. 

(1842 - 1909. 19 uncu asır 
aonlarında yqamış divan edebıya
tına mensup Türk haaımlarındaa
dır. Aıleai Ordu civarında ve 
Hazinedar zade Süleyman Paşa 
soyundandır. Babası T r a b z o n 
VaJilitinde bulunmuş olan Hazine
dar Ahmet Pqadır. ) 

Fıtııat Hanım Trabzonda dot· 
muş, kiic;tıkken lataabula l'elmif 
ve umanm tanınmış muhtelıf ho
calarından dersler almış ve hat
tallıktan da mezun olduğuna göre 
l'ilzel yaz.ı yazmak meleke.ini de 
kazanmıştır. Pek ıenç ıkea evlen
dinlmıf olmakla beraber tahaılıne 
evlı iken de devam etmıı ve ıkinci 
defa Bahriye mektupçusu Mehmet 
Alı Beyle evlenmiştı. lstanbulda 
ölmüş ve Edirnekapı dışarııında 
a-omulmuştur. Fıtnat Hanım ken
d nd n 1-9 sene eve! olen Zıibey. 
u ı mı hınıw derccesınde ol· 
ması Duc u ı v a n edebıyatında 

yalnız kadın ıaırlerın detıl bir 
çok erkek şaırlerın de eıerlerine 
teıcıh olunacak manzumeler yaz. 
mııtır.) 

Filistinde 
Örfi idare 
ve şiddetli 
tedbirler ... 

Ankara 8 ( A. A. } 
Filistinde örfi idarı ilanı 
kararlaştırılmıştır ayrıca 
pek şiddetli inzibatı bir ta 
lcım tedbirlerinde alınacajı 
söylenmektedir. Dün Filis
tinde yeniden bazı çarpıı· 
malar olmuştur. 

ispanyada 
muharebeler 1 
An/cara 8 ( A. A. ) 

ispanya ilci taraf dün /cer 
şılılclı icara ve hava taar 
ruz/arı gapmı,Zardır hülciı.

metçiler Madrit önünde 

Her gün 

Uysallığa kurhan 
olan bir iş daha : 

Köyler İçin 
Posta kutulan .. 
Şehirde ve kasabalarda 

ltöyler için posta kutulan 
teili etmenin nekadar !Uzum. 
lu bir iş oldu~una şUpbe 
1oktur. Her postahıoede her 
köyUn bir kutusu olmazsa 
köylu çok zorluklarla Urşı
laştr. Birçok vilayetlerimizde 
bu ibUyaç yıllarca evvel dQ
vnoOlmtıı.1 ve lemin edilmiş
tir. 

Saoırız, bizde de birkaç 
sene önce bu iş için teşebbnse 
benzer bir hareket olmuş, 
hatta bir komlııyon dahi 7a. 
pılmıştı. Fakat yıllardır fili 
sahasına çıkamadıaıoa baJu
lırsa bu da uyaaUJ&a k.urbaıı 
olup gitti demek.tir. 

Sayıa nlimizia himmetile 
bu ~-ok oaemll ibtiyacıa da 
az zamanda hal!edllecealııdea 
emin bulunuyoruz. 

( Divanı vannış, fakat buılma
mlfbr. Lıaaaı hakkında bır fıkır 

vermek uzere bir muhammeainin 
bir bendini alıyoruz : ) 

Yelliyol 
mevzii bir muvaf falciget /ca. I~~~~~~~~~~~~ 
zanmışlardır. 

{ Servu kaddin sureti ayrılmaz 
asla dıdeden ) 

( Ruhların gitmez hayali lıatırı 

rencideden ) 
( Neu nihalim kaçma, lütfet 

aşıla gam dideden J 
{ Saklama gül ruyini bir bülbül( 

şurideden ) 
( Arzı didar egle eg mehpare 

al/alı aşkına ) 

Almanyada 
Renin işgalı 
yıldönümü ! 

An/cara 8 ( A. A. ) 
Ren mıntelcasının askeri iı 
,al altına alınmasının yıl 
tlöniimü Jün bütün Almanya 
u lcutlulanmııtır. 

Balkan 

Saylav lbrahim Alaattin ( Divanı 
VBl'llllf, fakat buılmamışbr.) diyor. 
Bu divaaı bulmak ve bunu Tnb
xona mal etmek lizımdır. Ben 
aııaıldopedik m a 1Qmat1 muhtevi antantı 
( Hen uz c l de edemedı~im ıkısi An/car 8 ( A A ) 

A tı • , 
müateına ) kit a p la r da aradım, Balkan antantı ekonomik 
faz.la bır malamıat bulamadım. 8u 
hwıusta lbralııaı Alaattınle ıoruş
mek lium. Bellcı mumaıleyb dela
letile davanın variaı bulunanlarla da 

konseyi on sekiz Martta A 
tinadtı toplanacaktır. 

temu iaakaw elde edılebılır. xon bu l'üzel eseri bir an evel 
T b bö l b k d ve b e l k i kaybolup a-itmeden 

ra .zonun ye ır a ın kazanabılir. En çok umudum 
yeti§tirm11 olması, hele lcadınlılt Ol d k' D Ad 

1 cereyanlarının kuvvetli ad mlarla 
1 

cayd ad ı ınç ım ar toplu. 
. 1 ,_ b b d ug-un a ır. ıler emelde uluadu~u ır zaman a, 
ötunmek içiD en b ü y u k bir 1 Kuçük himmetlerden büyük 
fırsattır. varlıklar dotar. 

Gençler ilgılenıp lbrahım Ala- 28 • 2 • 937 Ankara 

attinle muhabere ederlerse Trab· Hayrettin Ziya Taluy -

Hatay 

ana yasası 
Ankara 9 ( A. A. ) 

Ceenvrede Hatay ana gaıa
sını tanzime memur komite 
projemizin esas müzakerele 
rine ba,lanmıştır. Komite 
müzakere mevzuu olaralc 
projemizi esas almııtır. 

Halkevi 
Mecmuası 
Geçen hafta Halkevi salonun

da sayın Valimiz Yahya Sezal 
Uzerlo huzurile yapılan toplan
tıda Halkevinln organı olmak 
Qzere blr •ecmua çıkarılması 

kararlaştırılmış, e asları tesbit 
etmek üzere de bir komisyon 
seçilmişti. Seçilen komisyon 
dün akşam HaJkevinde KDltllr 
direktornmnz Necdet Rıfatın 
reisllğlnde toplanarak. meseleyi 
uıun bOylu konuşmuş ve kara· 
ra batlamıştır. Mecmuanın 23 
nlundan çıkmasını temin yolun· 
da gereken tedbirlere başvuru 
lacaktır. 

haber alınmıştır. maraşal Garizianige g•pı-
lan süilcastan sonra Habe· Türk kuşu 
şıstanda çolc ciddi bir şe- An ~ara 9 ( A. A . ) 
kilde bir takım mukabelei Türle lcuşu /ilosu bu sabah 
bilmisil laarelcetler yapıldı lrmirden Bursa golile ls-
dı;ını söylemiştir. tanbula hare/cet etmiştir. 
~~===--=-==-=======---~===-

Şehir Haberleri 

Belediye gelirini 

yiyenlerin 
Mevkufen muhakeme
lerine karar verildi .. 
8 memur tevlcif olundu .. 
Evrokları A;ırcezag• 

fJerilJi .. 

Belediye gelirinden mühim mik

tarda para yiyenlerin mülkiye 
Milfettiıliti ve Üçüncü Umumi 
Milfettiflık Maliye .Milfavirliti 

tarahndaa aylardaaberi yapılan 
tahkikat neticelenerek evraklanaıD 
Adliyeye verilditini yazmııtık. 

Evvelki &'ÜD sekiz memur 
baldcuıda tevkıf milxeltkereai lce-

ailmit, dün ve burün tetkikat 

yapılarak eekiz memur hapse 
kouulmuştur. 

Türk ceu kanununun 202 ve 

203 üncü maddeleri mucibince 

Trabzon Ağırceza mahkemesinde 

baltlannda ıon tahkikatıa açılması 

1609 sayılı kanun mucibince mey. 

kufen mahkemeye sevklerine ve 
bunlardan iskele memuru Saminin 

do men'i mllhakemeıine karar 
verilmiı ve evrakları da mabke-

•eye röaderilmiftir. 
T evltif olunan memurlar fUD· 

!ardır: 

Belediye tahaildarı Haaan 
Toker idi zımmetten, muhasebeci 

Oaman Türkmen idi xımmet ve 

ihtiliaa iştirakten, tahııldar Nedim 

Büyükbilgi idi zımmet ve makbuz 

imha ıuretile ihtiliatan, belediye 

muha,ebe ikinci katibi Ali Fuat 

Çingani, idiyeD .zımmetten, ser 

tahaildar Mehmet Kiz.ım Ôkdem 
idıyen Zimmetten ve ihtiliaa işti. 
rikten, Zef anoa köyü ıu kontrol 
memuru Salib idi zımmetten, Be
lediye tahaildan Besim Saraç 
idi xımmetten, mezbaha tahıil 
memuru Aıım Atahan idi zım· 
metten. 

Kızılay 
Kongresi 
Şehrimiz lcızılag cemige 

tinin dün alc,am saat 20 
de gıllılc kongresi yapıldı. 

Kongrede sayın Vali fJelci
limiz Bay Yahya Sezai 
Uzer hazır bulunmu,larJır. 

Kongreye ilci güz azası 
bulunan Kızılayın a n c a le 
ço;u Ö;retmen fJe birkaç 
memur olmalc üzere otuz. 
ota• beı kiıi bulunuyordu. 
Dolctorlardan ilci lciıiden 
ba,lca yolctu. Bu a z l ı le 
sebebile lcon,renin talilci 
istenmiş. azlı;ın ve alalca-
11zlığın sebebleri araıtırıl 
mıı. hararetli nutuklara 
mevzu olmuJtur. 

Buna rağmen kongrenin 
dev•mına karar flerilerek 
kongre Başkanlığına Do/c. 
tor Kazım Hüsnü Gülen, 
Katipliğe de Baş ö;retmen 
Bay Bedri Atamer seçilerek 
mesaiye ba,lanmıştır. B. 
Atamer tarafından okunan 
rapor, bilanço kabul olun
muş ve merkez heyetine beı 
lciıi seçildi/eten sonra lcon 
grege son verilmiştir. 

Çıkan beı azanın gerine 
seçilenler şunlardrı : 

B. Numan Sabit 

Baş ö;retman B.Hasan Fahrı 
Özkagnalc. Başöğretmen B. 
Bedri atamer, maarif lcatibi 
B. Kemal 'ünbeı. B Hami 
Nalband. 

Orman müşaviri 
Üçüncü Umumt mü/ettiı 

lilc Orman müşaviri Bay 
Kemal izinli olarak evvelki 
alcşam lstanbula 'itmiştir. 

K. O. 

Dispansere 
Röntken geliyor 

iki gıldanberi şehrimfade 
f aaligette bulunan verem 
dispanserine bagune lcadar 
muracaat eden lı sta mik 
t•rı 8814 du balmuıtur. 
dispanserin kadarosu tamam
dır. Bu 'ün için yalnız bir 
röntlcene ihtigaçı TJardır. 
Bu ihtiyaçta temin edilmişti. 

Röntlcen bir aya kadar 
gel~celctir. Bu suretle halk 
l>atiava röntlcende muayene
sini de yapmıı olacalctır. 

Çocuk esirgeme 
kurumu kongresi 

Ç cuk esirgeme kurumunun 
yıllık kongresi evvelki akşam 

saat 20 de Kızılay cemiyeti sa

lonunda ~rnyıa Vali vekllimizln 

huzurlarile maarif mUdUrU bay 

NecJet Rıfat Evrimerin ba~kan
lığında yapılmıştır. 

Kongrede rapor ve bilanço 

Orerinde hararetli mnzakere 

cereyan etmış B. Numan Sabit, 

Halit Yalçın Ağan, Lntrn Pula· 

tanılı Rırfat ecdet, Cevdot 
Alap söz alarak bu lbi kurum
ların roıo, balkın il ısı, iş sa· 
halttn hakkında fıklrler beyao 

etmişler ve en son olarak Vail· 
mlz de fikirlerini beyan buyur 
duk.tan sonra Valimizin tavsiye-
leri veçhlle çocuk esirgeme ku
rumu ııe mektep i fakir çocuk
lın yedirme k.urumuouıı birleş
mesi için bir heyet seç lerek 
iki kurum ara ı da temas ve 
müzakere yapılma ı ve anlaş· 
madın sonra ko grenln icra ı 
kararlaşmış ve maarif direktö 
rn B. Necdet Hıfatt Lntra Pu
htanalı, doktor Kazım,. umıın 

Sabit heyete ayn dıklun ve O· 
onmozdeki Pazartesi aynı saatte 
toplanmak üzre kongreye &ou 
verilmiştir. 

Bu gece Yıldız sinemasında 
dünyanın en şen komikleri Lorel ve Hardi Hindistanda ... Türkçe sözlü baş tan başa 

kahkahalarla dolu bir şaheser. 
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Sağlık köşe i 

cıkmak ve iştiha 
-Geçen ayıdan mabat -

lıuıanların ze' kleri - beyaz 
sarı ve slyıb ırklar içirı - nı-
ıl muhteıır i eler yemek mes

ele3inde de muhteliftir. Biz be
yaz ı rk sofralanmızdı süt tere
yağ bulundt rur ve severiz. 
Halbuki Çinde, Japonyada ve 
<_' ini Hindistanda sofrada böyle 
şeyler bulundurulmaz ı !ongol 
ırkına mensup biri i Avrupalı 

!ardın birini ördek yerken 
görUcce midesi bulanarak der
hal i tifra etmiştir. ÇUnkU Mon 
gollar su Uzerlade y şıynn hay 

nlan yemekl n ikrah ederler 
Bununla beraber Çiğ olan ko
} un bağırsakl nnı y rJe r ki biz 
de bundan ikrah ederiz.. şu 

balde iş tihn d ırka, sağlık 

hollerine, muhite göre değişiyor 

demektir. f nsanlnrm böyle bazı 
yemekleri l tih ile yerken 
b zı yemeklerden ikrah etme
sine 2Uç cevap verilir. 

~ ıeseıa biz neden ueygir, kö

pek, kedi eti yiyemiyoruz?., 
Pek aın blllyoruz ki bu hayvan
lar pi değildirler. Berlinde bir 
muallim on ve on dört yaşla

rında taleblcrlne: Sıçan, kedi, 
ııyı, !il, arslan, maymun, deniz 

k0pe21, balina kırlanğıç gibi 
h yvanların etlerini neden ye-

mediklerini sormuş, bu suallere 
hemen bOtün talebeler erkek 
ve kız sıçan için pistir cevabını 
vermişlerdir. Ayı eli için de 
y11ıde .,ekseni mllsbet cevap 
ermişlerdir. 

İnsanların hissettikleri iştiha 
hısanları her şeyi yemeğe snk-
etmeı. Aç olmıyan i •san 1 ar 
yalnız iştihaları olan şeyi yer
ler. lnsanlarıa iştihaları tıbben 

vncudl.annın muhtaç oldukları 

gıdalara karşıdır. Yani bir insa 
m n 'fOcuduada demire ihtiyaç 
nrsa, iştihasl da demiri hni 
gıdıyadır. Binaenaleyh bizim 
lşlihalarımız da yalnız zevkimizi 
t atmin için değll, vncudumuzun 
m uhtaç olduğu hir takım mev
cudi gıdayayi temia içindir: 
Bunun içindir ki insanın her 
neye iştihası varsa mutlaka 
o nu yemeli eya içmelidir. Me-
ela hiç bir tıeye iştihaı; olma

yıp da kuru ekmeğe iştihatıı 

varsa onu yemekte tereddUt 
e tmemelidir. 

Yalnız şunu iyi bUmelldlr ki 
i~tlhnyı uiiıtimal etmek çok 
zırarlıdır. Yukariki efsanevi 
biktıyede oburun yaptı~ı iştiha
la r normal olmıyan iştlbalardan 
başka bir şey değildir. iştihayı 
kayb tmemeğe gayret etmekle 
beraber iştihayı tamamiyle tat
mia için çok yemek ve içmek
t en de kaçınmalıdır. 

{ Sağlam ) 
• Arkası var -

İtalyan Ordusu 
Habeşistanda , i m d iye kadar 

neler yaptı ? .. 
120,000 kişi yol ve mesken inşası ıçın 

çalışmakta devam ediyor 
Roma - Haheşistanı iş

gal için ltalyan ordusunun 
Af rilcaga gönderildiji zaman 
danberi iki sene geçmiştir. 

9 mayıs 1936 da Mussolini 
Habeşistanın ltalyaya ilha
kını ilan etmişti. O vakit
tenberi ltalyan matbuatı 
hemen her giin neşrettikleri 
tavzihnameler ve muhabir 
mektuplarile İta lgan idare
sinin hu memlekette tahkim 
ve tak'CJiyesi işinin bitmek 
üzere bulunduğuna dair 
haberler vermektedir. 

Haile Selasienin memle
ketinin işgaline teall11k eden 
bu teşebbüsün ilk saf lıası 
nihayete ermek üzere oldu
;u neşredilen tebliğlerde de 
bildirilmektedir. Kral naibi 
Maraşal Graziani de müs
temlekeciler akınının Habe 
şistan arazisinde yerleşme"i 
için hazırladığı geniş bir 
programı ikmal etmek üze
re bulunuyor. Yağmur mev 
siminin tekrar başlıyacağı 
ô'nümüzdeki Hazırana kadar 
bütün habeşistanın ltalyan
ların elinde bulunacağını 
sögligorlar. Yağmurları 
durduğu teşr 'nievvelde de 
hemen muhacirlerin yerlt!ş
tirilmesine baş!anc:coklır. 

1936 da başlıgan yağmur 

mevsimi askerf harekete son 
verdiği zaman ltalganlar 
Habeşistanın üçte ikisini 
işgal etmişlerdi. Fakat ara
zinin en büyük kısmındaki 
işgalleri zaif idi. Tigre ha
va/isinden mada .ver/erde 
bu işgal, meskun olan mü-
him merkezlerle yollara 
münhasır bulunuyordu. Ge
çen senenin Teşrinievvelin
de çifte hedef fi harekat 
başlamıştır. Bu harekat bir 
taraftan işgal edilmiş bulu
nan gerl'7in iç tarafında 
kalan Habeş ordusu dô'lcün 
tülerinin silahlardan tecrid 
ile yerli ahalinin sükunete 
eriımesi diğer taraftan da 
muhtelif kabile reislerinin 
mukavemet etmekte bulun 
dukları Habeıistanın Cenup 
ve Garp taraf /arının işgali 
idi. 

Bu işin birinci kısmı hi
tam b u l m u ş sayılabilir. 

ikinci kısmı için de hare
kete geçmek üzere bulunu
luyor. İtalyanlar Habeşis
tanda 250.000 İtalyan aske · 
rinin ayak üzerinde bulun
duğunu ve asker kıta/arının 
muharebe yorgunluğundan 
dinlemek üzere her altı ay
da bir deiiştirdikleri hak 
kında hariçte çıkarılan 
haberler de tekzip edilmek
tedir. 

Faşist matbuatının temin 
ettiğine göre harp hareket
lerine müv azi olarak çok 
büyük ıslahat da yapılmak-

Bunaan başka çalışan bu 
kadar büyük bir kitleye tıb
bi. sıhlıi yardımlar ve isti
rahatler temini zarureti de 
vardır. Bu ihtiyaçlar için 
hertiirlü levazıma ihtiyaç 
görülmektedir. Şimdilik is
tirahat devresini geçirecek 
amele için çok büyük dört 
kararı<ih gapılmış bulunu
yor. 

Muhacir ilk tecrübesine 
henüz şimdi Adis•babanın 
iki köyünde başlanmıştır. 
Buna dair kabul edilen bir 
programa gifre. iskan. mem· 
lekete ltalgan tohumu saçıl
mak suretile deiil. ancak 
muayyen mıntalco.lora ltal
gan muhacirlerinin yerleşti-
rilmesi ile yapılacaktır. 

ilk mınttıka olarak Adi
sababa civarı muva/ik gö
rülmüştür.Burası ltalganlar· 
la iskan edildikten sonra 
hükumetin tayin ıdeceği di-
ğer mzntalcalard• da iskan 
baılıyacaktır. adisababa ci
varı hem daha mümbit hem 
de ile/imi beyazların yaşa

ması için daha müsaittir. 
Htr muhacir ailesine kura 
ile 100 dönüm arazi, hüku
metin masrafile yapılmıı 
bir e'll ve icap etlen çiftçi
lik aldtı fJerilmektedir. Ara 
zi muayyen bir müddet son· 
rtı mühacirlerin malı olm•k
tadır. Bu müddet esnasında 
hiç bir ücret 'Ot saire alın 
madıktan başka arazi mah
sul verincege kadar muha
cire tahsisat olarak ge'llmiye 

.. Arkası 3 de -

"Y e n iyol,, un Tefrikası : 2 Hemde zevk, debdebe ve &"ürül
tUden hoılanır. Balzakın asarın
dan r u h u n u o k ş ı Y an 
kokular alır. Bir taratan da 
Ba Ugnıc, Hl'nryde Marsay , 
Hubempre, lerin serveti göz
lerini kamaştırıyor. Onla "in el
biselerinden giyinerek. cemiyet
lerine sokulur. Aşk macerala· 
rında, her ttırıu teşebbüslerinde 

Ynzıın : 

Edmond About 

Uonce hukuku intihap ettL 
Her sul'lle cevap verebilecek bir 
hııtip gibi konuşuy')rdu. Hiç 
kimse büyük bir avukat olaca
bmdan ~Uphe e tmiyordu .. ders
leri takip ediyor, dik.katle ha
zırlanıyor. Tuval tini yaptıktan 
sonra Pari e koşuyor. Dört ta. 
rafı dolaşıyor. Akşamı tiyatro
da geçirmek adetidir. Matthieu 
fındık rengindeki paltosuna sa
rılmış, gözleri Sorbon Darnlfu
aunu profesörlerini dinlemekle 
geceleri Sa inle- Genevieve kü
taphanesiade mutc1lea ile meş
gul. Bntnn ıatia mahallesi Le
once yl tanıyor. fı'akıt Matthieu 
ola vocudundan kimse haber
dar deail. 

Her Pazar vo Peroembt i'QD· 

Türkçeye çeviren : 
Avukat Vasfi Bilen 

leri onları gOrmeğe gidiyorum. 
Bana emanet kitap veriyordular. 
Matthieu meşhur romancı Sand 
a sarsılmaz hürmetler besliyor 
Leonce ise Balzac a taraftar. 
Genç Profesör Bonhomme Pati
ence, Françoisle champi Bessonı 
de la Bessonicre namındaki asa
rı dalma okumakdan zevk alır. 
Sade ve vakur ruhu tarlalarda 
sapanların açtığı kırmızımtırak 

çizgileri, kenarları funda otlarla 
l:'>rtUlmUş kıryollarını, bOyQk 
kestane ağaçlarının gölgesi al
tında uyuyan, sak.in gölleri se
yir etmekten baz duyar Uonce 
nln oynak ve kararsız ruhu 
mubtellf istikametlerde dolaş

mak ister. Hem Parlı hayatını 

aeçlrtQ tefaltU tetkike ko7ulur, 

zaferlerinde, düellolarında ha
zır bulunur. Oularla müsaba
kaya kalkışır, sonra aynaya ba
karak : Bunlar bend~n ddlıa 
liyakatli midir ?. Onların güzel
liklerine ve tatidatlarına ve ma
lik olmadıkları malOmata ve 
vazife his ine f azlaaile nbibim. 
~aten iyllik ve f enalığıo mahi
yet ve derecesini kollf'jde öğ· 

renmiştlm. Bir Marsay bir H ı. · 
tignac olacağım. Ne i Llkbal 'l. 
Bntun zevkler ve feLi'et tL· ı· o 
zaman Hazır ! .. Vaktııki ıki kar· 
deş kitaplarını bırakarak yorgun 
gözlerini yarıya kadar kapatmış, 
alemi iıtlğraka dılmıı bulunu
JOrlar. Llouceoba kulaklanaa 

l_E_d_e_bi_ya_t_, H_a_lk.~ıy.._a ..... t,_G_e_n __ ç_lik_I 
Bir ilôh öldü 

Nasıl boyun bükerse güneşsiz, susuz, çiçek 
Ben de bakımsız kalan bir gül gibi sarardım 
Gô'nlümün mabedinde yıllarca 'iilerek 
Tapındığım ilahın ölümüyle karardım. 

* - * * Oldü dedim ne çıkar .. Gönlümde var mı sesi ? 
Tepmedi mi kendine secde eden kulunu. 
Riyakar kahbe gibi dudağından nefesi 
Akarak katre, katre yakmadı mı en sonu 

Ş. Gültinag 

Hatıralar 
Geçtiler birer birer tozlu uzun yollardan, 
G~çtiler ağlaşarak çırptnarak yolcular. 
Bir hasret bekler gibi kapanmıyan yollardan 
Geçtiler birer birer esmerleşirken sular. 

Kızıl dallar ufuktan eğilirken denize 
Bu sonsuz kafileler genç ihtiyar dinmeden, 
Aştılar haykırarak tepeleri diz dize, 
Kuş sesleri sinmeden. gölgeler silinmeden ... 

Ey yaralı yolcular, ey öksüz emellerin 
Ardından koşan ve bir hoşluğa düşeniz/er .. 
Solmuş yapraklar gibi ey bu ıssız ellerin 
Gölgeli yollarında açan, gülüşen izler ... 

Arkada bir ihtiyar, elinde e-;ki bir saz! 
Dudağında bir şarkı besteleyen genç bir kız. 
Gece gündüz durmadan hu kafile bütün gaz 
Geçti bir hegal gibi, gençlikten almıştı hız .. : 

Memiı o;lu 

Bahar Uykusu 
• 

Gölgelerin içinde uykuya dalan köglü, 
Çiçeklerin içine rahunu salan köglü. 
Ba#an başa wücudun 6aşalc.larla ıömülü; 
Sana kolcular versin ıirin baharın ~ülü I , 

O çamlardan süzülen tatlı, serin gölteler, 
Etrafını çe'Oirmiş, şakırdıyor bülbülleri . .. 
Sonra çalışmak için şimdi bir parça uyu 
Nerelerde bulursun sen bu tatlı uykuyu ? 

Uyu/ olsun hayatın şu bulutlar gibi alc 
Sana ninni sô'ylesin kuşlar cıfJıldaşarak . . 
Süzülürken ışıklar mor dağların sırtın•,· 
Ne tatlıdır baharda uyumak k•nakana / ... 

lsmail Acardtıj 

Yıkılan hatıralar 
Kıskanarak sakaladığım bin Hatıra bir tün 
Cansız düşerek tül gibi gönlümde stlrardzn ,· 
Hala o siyah matemi anmaktayım üstün, 
Hala dökülen ıöz yaşının ıelmiyor ardı. 

• • 
* Hep dert ile ıeçmiş günüme yıl diye b•ktım 

Sandım ki bu ömrün gelecektir son kışı bir an 
Böglece gönlümde açan kaç koncegi galc.tın, 

Kaç sineyi tepdim aşkımı kıskanaraktan ... 

Nuchagen, Gobsek. ia milyon 
şıkırdıları aks ediyor. Matthieu 
nin 111miasında ise koyun surn
lerinin dOntlşQnQ bildiren çın· 
kırıkların titrek sedaları inliyor. 

Baıan birllkte çıkıyorduk. 
Leonce bizi İtalyan bulvarında 
ve Paris mahallelerinde gezdiri

yordu. Otelleri terclb ediyor,atlar 
tedarik eyliyor, maiyetine u
faklar alıyordu, güzel bir ara
bada sevimsiz bir sima görllnce 
bize dönUyor: Cihanda ne ga
rabetler vardır. Şu orabu uıze 
daha ziyade yakışmaz mı~ dr? O 
daima nezaket yapabllm k i .i ı 
( biz ) diye hitap ederdi At ı n 
derece merakı vardı ki Matl u 
atların bulunduğu w:ıtı l!t! ıı 

( Maut!ge ) den abone için keıı· 

disine yirmi bilet almı~tı. V -
taki bizi gezdirmek nöbetini 
Matthlen ye veriyoruz. Bizi 
Meudon Clamart ormanlarına 
götnrnyor. Ve sahraların şehir
lerden kışın bile daha gllzel 
olduQunu iddia ediyor. Kargı

laruı kır Qıerlode f\lVIJ'leDDll· 

M f. Günçel 

aı şehirlilerin çamurlar içlııde 
d•Jlaşmasından daha zevklidir 
diyordu. Leoace mırıldanarak 
ve ayaklarını sürükllyerek blzl 
takip ediyordu. Ormanların de
rinliklerinde o, ( Treize ) lerla 
esrarengiz birleşmelerini ta
hayyUl ediyor, Pariain feth ve 
zaferi içi.il bise birleşmeyi tek
lif ediyordu. Ben de bıtka bir 
gün bu arkadaşlarıma gQzel bir 
gezinti fırsatı vermiştim mual
lim mektebinde fukaraya bir 
munenet btırosu tesis edilmiş
ti. Harladı herkesin nrebllece
ği bir kıç kuruştan ibaret nak
tli bir muavenet, ıenHi piyan
ko basilatı, mektebin eski elbi 
seleri büronun mutevazl aer
maye ve menabilni teşkil ediyor
du. Mahallede odun, ekmek, et 
suyu, elbise ve çamaşır tevzia
tına gösterir kağıtlar dağıtılıyor 
ve kağıtlara aynı zamanda se
falet içinde titreyenlere t~aelll 

ve onlann yardımına koşacak 
alanlın teıvlt edecek cümleler 
y1111ı7ordu bu kQçQk kurtuJu· 

Köy türküleri 
Toplayan; O. S. E 

Gökte yıldız güz altmış 
Kaşların kalem çatmış 
Kurban olduğum al/ah 
Seni bir tek yaratmış. 

Lahuri ıal beldedir 
Bir ucu d• sendedir. 
Dünyalar benim olsa 
Gene gönlüm sendedir. 

Asma yaprak dıişurdüm 
Yara dolma pişirdim 
Kıymaz iken bakmıga J{JJ 
Gurbet ele düşürdüm. 

Bozuldu da tutmuyor 
Makinam n kazanı 
E kız s nin derdinden 
Tutmadım ramazanı. 

Kırana bak kırana 
Kıranda oturana 
iki kurıun atarım 
Yarımla oturana. 

Armudun sarısını 
Kes de al yarısını 
Küçükken et1lenenin 
Alırlar karısını. 

AJma kıranı aşma 
Benseni tanıyorum 
Yayla çiçeklerini 
Se'Odijim sanıyorum. 

TafJanın tahtaları 

Rentielidir rendeli 
SnJim tle alamtıdım 
Senin gibi tüzeli. 

Kıranı aşan aydır 

Bindiiim ala taydır 
Yarı üç gün törmesem 
Sanırım on beş agdır. 

Dikenlikte özler fJar 
Yarda icara ıözler var 
Tenhada bulsam seni 
Söylenecek sözler fla,.. 

Düzeltme 

3 M•rt 397 ıünli sayı
nızda neıredilen " Gurbet 
akşamında • başlıklı şiirin. 
dokuzuncu mısraının son 
kelimesi • ha1aklar • ola
cakken, yanlışlıkla, bo,Luk
lar olarak dizilmiştir. Dü
zeltiriz. 

şun bUyQk faidesi gençlere bu· 
lunduk.ları şu cihan içinde Io· 
leyen bir sefaletin de mevcu 
olduğunu hatırlatmaktı MattbleıJ 
beni Uonce den daha yıkın O' 

larak mektebin dolaşık merdi' 
venlerinde tak.ip ediyordu uoo· 
ce diyordu: Sefalet, bir muaıa• 
madir ki oaıa sureli hallini bul 
mık arzu ediyorum. Cesaretimi 

- Arkası var -

Tashih ve itizar 
Dünkü tef rikamıxda birkaç mü 

rettip batası olmuştur: ikinci sil 
hınun on birinci satırında perçe 
kelimeai mürettip sevhi olar 
perçemli, on ye d i n c i satırın 

hilkatın kelimesi balkın, on dokıı 
zuncu satırda güzellik kelime 
rüzelli~in ve y i r mi n c i aatırd 
aevilen kelimesi söylenen ve dö 
düncü sütunun on birinci satırınd 
donatarak k e 1 i m e ı i doaanar• 
tertip edilmiştir. Gerek okuyuoıf 

larımızdan ve rerek romanın 111 

tercimi Nyın arkadatımız V 
Bileadea öıllı diltrlı. 
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Or an onunu Evlenmenin de ltalyan ordusu lY ... dh &ii---~ r~~ dh ah ah &tlı 
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6 
formulÜ i5 li;etB•::~;;~!1c~:dir. Bu s a t 1 c ı I a r 1 de Her tomruk ke i dlği mahııl-

deu numaralandıktan ve orman keşfedilmiş şartlar ile 700 aile ilci kö-
çekici ile damgalandıktan sonra !J' ın çabulc bir zamanda 
istu m"haııerine sevkoıunur. Erkeğin intihap edeceği iskan etlilmiı olacaktı .. r 0 8 f l lan l 
Damgasız tumruklarm ta~ınma:sı kadın kendi yaşından ltalganlar, Habeşistanın 04 Dinlerseniz 
yasaktır. he11az müst11mlelcecilerin bii 

Tomruk lstihsalindeı.ı sonra ne kadar küçük yük kitlelerinin iskan ıde- t { n 
ormanda bakiye kalau ea.k:azın 0 J m a J 1 bilecekleri terakki ve inici- ( /(/'~ 
toplanıp çıkarılwsı içi.o orman 
idareıl köylıllere mllsaade ver- E'Vlenmek fikrinde olan- şafı kaldırır bir mah•l ol-
nıekte mubtardır. Bu kısmın lara bir Viyanalı /cihar zat. duju kanaatini taıımalcta
iıtif olunması ~arl oımadı~ı gibi riyazi bir f ormul bulmuş- dır. Şimdilik müstem/ekeci-

izde 
mukabillı:ıde bir bedel de alın- lik . teşkilatları de'Vam et-
maz. trır. mektedir. Bu senenin ıonuna 

Ba formülü lisanımıza 
Madde 40 - BQyUk mikyasta dojru tia büyüle mikgasta 

ahi t l t i b ettir.. tercüme edecek olursak cöy-ve m m eı sa ı ca .. - " iskan hareketi başlıgacalctır. 
cek olan ormanlar lcra Vekil- ledir: tadır. Habeıistanın inkişafı 
leri Heyeti tarafından karar "'o / 2 + 7 =::: va. · · "' nı ıçın en evvel lazım olan 
verilmek şartile orman idııreslle Bası"t bir cekilde anlata- l · t d b 120 
milli aermayell Tilrk şirketleri " yo ınşatı ın cı ugün .00 
veya milll bankalar tarafından lım : kişi ça/ıştırılmtıktadır. Mus 
muştereken işletilebilir. Yani lcocanın y•şı, ikiye solini tarafından birlccıç ag 

YEDiNCİ FASIL taksım edilip üzerine 7 ila- evvel haber verile11 proıra 
wıe edildig" i takdirde kadı- mn go"'r• 19'.38 s•ne ı' t 

Otlak t.ıe mer 'a işleri " • " " s or a
nın yaşına müsavi olmalc larına kadcır ceman 2,500 

Madde 41 - o.,vıet Orman- lazımdır. mil asri gol gapı/acalctır. 
larıuın aQaçlı yahut ormandan Dahcı açıkcatı, evlenecek. Habeşistanın bütün diier 1 
açılmış çıplak yerlerinde yaylak d le kısımlarını Adı'stıbabaya .. . 

l k u k ka ının yaşı er ejin yaşı- ... . 
kış a • o a ve sulama &ibi eski ltalyan müstemlikesi 
hakları olanlar bu haklarının nın 7 faz lası olması ıcap 
taalltlk. elliği kısımlar ormanla- eder. Eritre ile Som•lige l>ajlı
rın içinde bulunuyorsa orman Bu formül bilhassa S7 gaacak altı büyüle ııhrala 
idaresi tarafından gosterilecek gaşında bulunan icadın/ar yapılacaktır. 
yollardan iirip çık.maııa ve ıtıç için çok calibi dikkattır. Bukünlcü gol faaliyeti. 
lırla fidaıılara zarar yapılmama yağmur me!lsimi başlama-çünkü hunların güz gacında le l d J ıı için idare tararıadaı:ı alınacak " dan önce i ma e i mesi 
diğer nevi tedbirlere riayete bir koca ile evlenmeleri la· elzem bulunan 525 millik 
mecburdurlar. ısıı bak. sahipleri zım ıelecektir. Atlua - Desie t1e 180 mi/-
tiftik keçisi, kara k.eçi ve deTe /ile Asab - Desie yolların. 
hayvanlarını bu yerlere soka- Bisikletle 30,000 da limanlar da inşa edile· 
~~ ~~ 

Madde 42 - Devlet orman- kilometre Jta/g.,,n ıazeteleri muha-
larmdakl otlaklara hayvan IO
k.ulup otlatılmasına orman mü- Uluanyalı beş hudut muhafı- birlerini11 yazdıklarına göre 
hcındislerl taratuıdan tanıim zı; bltikletle Japtıkları 30,000 bütün Habeıistanda büyük 
ve mafevk orman batmDdbeo- kllometrellk Hyahati muvaffı. bir inşaat faaliyeti vardır. 
dillerince tasdik olunacak plan- kiyelle bitirmişlerdlr. Kışlalar, zabitlerin ikamet 
lara aörı orman Umum .... 1Udtlr Hudut muhafuı bisikletçiler 

• 
1
' • edecekleri binalar, mektep-

lüğUnUn izni ile müsaade olu- bu muazzam ı;eyahıtlerioe 15 
nur. şubat 1936 ta.rlölnde başlamış- Zer. hastahaneler, ilk ıar-

Pltlnda, otlatılacak tıayvaala- lardL KI1erten hareket eden dım istasgonları hüldimet 
rın ciıls ve nevllerl göaterlllı·. karlle, Karadeniz kıyılanna nr- daireleri oteller, muhacirler 

yanmış olan orman. yeri• mış. oradan Kafku7aya Te ora- için husuıi evler gapılmalc
rlo.e biç bir suretle hayvaıı dan da Orta Aıyıya eeçmlştir. tadır. Eskiden eseri bile hu· 

ı. ı Kıtlle, bll4bare bUtU.o Uzak so ... u amaz. lunmıgan bütün bunların 
Planlar, otlak zamanından Şark hududu boyuııca ilerlemiş inıa ve ikmali buıün pelc 

v~ Vladtvostoka eelınişttr. Bu-
evvel tanzim ve tasdilc olunur. zarari bir halde bulunmalc-.. 

Kuraklık &ibl fevkalade ıh- radan şimal Slberyası yolile Ya- tadır. Hele hastanelere bü-
kuts'a, oradan da ııra Ue Kraa-

valde Ziraat VekAletiaiıı izni yük ihtiga" fJartlır. Şarlci 
l 

ı.ı.. t la k D l noyarsk, Novoılberak., Vologda, ... le muvaa..a.a o ra ev et A,ı,1·ı __ .J_ g••• Lı"nlcrcı ame-,__ mi k Leningrat, Mlnık ye k.iyefı var. 1J, 1U1uu •• ,, 
ormanıu-ıwn zarar ver yece l•nı'n Lu/anması bı'r çok 
yerlerinde hayvan otlaWabllir. mıtlardır. Nihayet Klyeften de ,. u 

Mosk.ovaya eelerek. bu uzu11 ve meseleler tlojurmuıtur. Bu 
~EK1Z1NC1 FASU. muvatrald7etll seyalıattleriDi bl- ameletlen pelc çokları Jıenü~ 

Muhafaza Or1111ınları Urmlflercli.r. çadırlar altında ga1am11/cta. 
Madde 43 - Ormanıızlık Bu b.. oeıur bWkletçlDin diğer birçolc.larının tla bir 

ıeyalıati 357 ena ıllrmllş ve bu k .J l . 
JUı.tlııden arazı kayma ve yıa- mes enue sıı· ınabilm• erı 

mOddetten 26H'i 1olda geçmiştir. 
murlara yıkanma leblikeslue Blılkletçiler gQnde birlbiri Qs- için çalışılmalctatlır. 
m ruz u y ılerdekı orman- i 128 kil 

1 

Herşa_yden -, ları ıu u. ı.ul mabaılerlo. hava- tnae kışın 95 yızm se 0-

ıanı, ctewıryollal'lnı, şosaları, metre katetmişlerdir. Bazı etap. 8 İ R p AR Ç A -
ziraat edilen mabaUeri cia, ıel larda 200 batta daha tızla ki- _ 

loaetre katettikleri de olmuş- 1 Tal' ·zı· 1 
&lbl ıararlardan koruyan ve ısı ığe en güze 
buraları tuz fırtınalarıua kartı tur. misal 
muhafıza edeıı, ııeblr dola111a- Bisikletçiler bu seyahatleri 
larınıa önün• geçen, memleket esnasında Orta Aıyıda 60 de- Fransada ili• - et. Vilai-
mUdafaası lçln mubııfaıaıı zaruri rece sıcak. gOrdUkleri gibi Kro- ne'de bir kaç sene radgo 
olan ormanlar icra Vekilleri noyarsk.'ta nakı 32 derece IO· ticaretile meıiul olan Geor· 
Heyeti kararile munatasa orma- ğukla kareılaşmışlardır. Hiçbir ıe Richard isminde bir 

mani bunları yollarından dOıı-
nı olarak ayrılabilirler. adam nihayet ,~ rta'"s etmİI dOrmemiş, ve birçok. 7erierde , , 

Madde 44 - Mnlkl7eti Dev- blaik.letçUer, mesela Orta Alya 'Ve if lis kararını mah/ceme-
letlen başkasına aid olan or- da ve Siberya tundralıırındı den aldıktan sonra. tıesıür· 
manların mubafaza ormam ola- 1 1 1 ,. ,. l•, Lı'r meghan•g• ıiderelc 
rak ayrılmuı lcab ederse bu her tQr Cl yo ıuz uaa ra .. men ~ u .. .. v 
ormanlarla alehlmum muhafaza gene •Gtküllere nazaran rekor içmeje karar fJermiı. ı anı-

denebilecek derecede bir hızla b · le J g•lmiı ormanlarının tamamlanmaıı içlıı na ır ar aııaşı .. ' 
ilerlemişlerdir. l /du - · · u ela 

bunlara eklenmesi lazım &eleu gam ı o ıu ıçın on 
yerler icra Vekilleri Heyeti Bu bisikletçiler, Moıkovaya yanına oturtmuş, tabii o ela 
~ararlle istimlAk olunur. Yarışlarında, binlerce sporcu ta- lcaf agı çekmış. Parolt1rı 

Madde 45 - Mulııtazı1a rafından bnynk tezahUrlerle fJerme/c zamanı gelince, 
l k karşılanmışlardır. k ayrılan ormanlar belli o aca sonradan ıılen ahbap. en-

ıurette mu o a ı lb işaretlerle 1------------• disinin davetli oldugunu 
aıoırlawr. zannettiii için içtiiini, yok-

Mııdde 46 - Muhafaza or- B Q sa e;er parası olmadığını 
manlarının korunması bunlardall u ece eğer bilmiı. olsaydı içmige· 
ne dereceye kadar kıl'iyflt ya-
pılabileceği ve ne suretle istifa- ceiini söylemiı. 
de edilebileceği Orman Umum Nöbetçi Eczane George Richartl n~çar 
MüdUrlUğQ taratındıın tayı o kalmıı. cebinde m ı l l i 
edilip Ziraat VekilUtuıce t11dik. H A L K piyango bileti varmıı. mey-
olunacak buı;uai uıul ve şartlara haneciye ona fJermek iste-
bıalıdır. miı. meghanci lcahul etme 

.. Aruu var • Eczaneaidir. mı1, ıonra, müf liıtın b.,Juı 

RADYOLARINI 
Tercih 
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9 
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V. 4 / A 

Trabzon M. NURİ AYDIN ı t{abaoğlu ) 

para alamıgacağına anlayın
ca çaresiz bilete razı olmuş. 

Piyanıo ertesi ıünü çekil
miş ve o numaraya bir mil 
yon f ranlc isa6et etmi~. 

Şimdi Georıe Richard 
timarluınetle krizler geçiri· 
yor fle kendisine mtyhaneci 
Allah rızaıı için bakıyormuş. 

Model mektebi 
BQyQk terziler, kadın tuva 

leUerlai &Ozel bayanlara gi7di
rlrler ve müşterilerine öyle 
teıtıır ederler. . 

Fakat elbisenin &llzelllğlnl 
göstermek lçln, bakkile göıte
rebilmek. lçln gl7en kaduılar, 
gazel olmuı kati değildir. Mu. 
dellik. ayn bir mealektir. 

Viyaoada model olmak. lstl
yeuler için bir mektep açıldı. 
Talebeler haftada nç gnn idman 
yapacaklar. Profesörler muhte
ıu devirlerdeki elbileler kak
kıncla ders vereceklermiş .,. 
Anlatılıyor, 1er1QzOnde ala1lı 

kimle kalm11acakt 

Trabzon sulh hukuk mah
kemesinden : 

Alüddei Trabzontabakha 
ne mahallesinde t?e tabak
hane sokağında 79 no. lu 
mağazada kazancı oğlu Ab-

dullah tarafından müddea
leyh ayni mahalle ve ayni 
sokakta mukım olup halen 
ikametgahları meçhul bulu
nan sipahi o;lu ölü Arif 
oğlu Mahmut Nedim 'Ve kı· 

rımn ilô.nen tebliğ edilme 
sine mahkemece karar ve
, ilmiş olduğundan yukarda 

isimleri yazdı müddealegh· 

lerin 25 3-937 perşenbe saat 
9 da mahk~meye gelmedik
leri 'fle kanuni bir vekil 
giisttrmedikleri 'tleyahut bir 
itirazda bulunmadıkları tak · 
tirde mahkemeye bir dalıa 
kabul olunmagacakları ci 
hetle gıyap kararını 1 tebliğ 
makamına kaim olmak üze
re Jcegf iyet ilan olunur. 

%ı nehire aleyhlerine ikame l------- ----
eylediği ayni mahalle ve 
sokakta vakı malümülhudut 
müşterek arsanın kabili tak.
sim olmadığından şuyuun 

izalesi hakkındaki davanın 
cari muhakemesi sırasında: 
Müddealeghlerin ikametgah
larının meçlıııligetine bina· 
ın J..lılarıntJa l•!l•P ur•· 

Zayi tezkere 
Askeri terhis tezkeremi zayi ettim 

Yenisin" al:ıcal'•mdnn zayi tczkerc

mio hükmü oJmadıtını ilan eylerim 

Valdikebir - beşikdüzü nahiye· 

abWı bozlu köyünde• Oı
aaın Y ırımıf aof Ju 
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• Senelik heyeti umumıye 

içtimaına davet 

Şch"r kulübü U. Katipliğinden 

9-3-937 Tarihinde ekseriyet olmadığından Umumi hey 
et içtimaı nizamnamenin 16 ıncı maddesi mucibince 
21-3-937 Pazar ~ünü saat 18 ze bırakılmıştır. 

Ruzname: 

1 - İdare heyeti raporunun kıra•ti. 
2 - Tatil aylarına ait aylık aidatın alınmaması 

hakkındaki idare heyeti kararının tasdiki. 
3 - Plô.nçonun tetkiki ve idare heyetinin ibrası . 

4 - Yeni idare heyetinin intihabıdır. 

Azamızın teşrif feri rica olunur. 

10 - 15 - 20 

Soğuksu yolunun 
tamir eksiltme temdidi 

Vilôyet daimi encümeninden : 

Trabzon - Soğuksu yolunun başlangıcından 

itibaren 800 inci metreye kadar olan kısmının 

tamir keşif evrakı mucibince ( 1814) lira ( 8 1 ) 

kuruş üzerinden arttırma, eksiltme ve ihale ka

nununun 46 ıncı maddesinin "B,, fıkrasına tev

fikan pazarlıkla eksiltme müddeti 1 O gün uzatıl

mıştır. 15-3-937 tarihine çatan Pazartesi günü 
saat 14 de vilayet makamında toplan cak olan 

daimi encümende ihalesi yapılacaktır. İs·eklile
rin yü~de yedi buçuk muvak~at teminatL rile 
m uracaa ti arı. 

ilan 
Trabzon lcra Memurluğundan : 
Açı!c artırma ile paraya çevrlleccı.k 

g ~ ri menkul un ne oldu~u: 
Mamüştemilat iki hane. 

linyrl menkulun huJ und uğıı mevki 
muhalle i oknğı ve numra ı: 

Keme rkaya mahallesinde tapu
nun Hazirnn 936 tarih ve 74 n u

mnrasında kayıtlı maıııüştemilat 

iki hane. 
Taktir olunan kıymet : 

800 lira. 
Artırmanın yapılacağı yer gün saat: 

Trabzon icra dairesi önünde 

9-ı!-937 C uma günü Snat 13-15 de 
1- İşbu gayri rııenkulun artname i 

10 3· 1137 tarihinden itibaren 987· 88 
no ilo J'rubzoıı lcradıılre-inde lıerke in 
görebilıu i için açıktır. iltında ya ılı 

oluulardııo fazla mal um t almak letl 
~ unlcr i, bu şıırluanıeye Ye 1)37 • l>8 
do ya ıııınınrn ı ilo ıneıuuri)' tiıniz 

muracaat etmelidir . 
2· Artırmaya lşllrnk için yukarıda 

ynzılı kıyıneUn ) Ozde 7,5 ııJ betinde 
pey nkçnsı veyn milli bir bankanın 
lenılnnt ınnkhıızıı tevdi edilecektir 1.!4 

3· lpolek sahiLi alncaklılarln diğ~r 
ulılkutlıırJarııı "e irtifak hakkı sahlv· 
leriniıı gn) ri menkul üzerinde ki 
hııklannııı \"e hususiyle faiz ve mn1-
rafa d ir olan iddialarını işbu illin 
tarihinden itilıaren ~W güıı i<:inde 
e rakı nıilsbclclerile birlikte nıemu
rlyctiııılze l>ildirnıelcri k:ıp eder . 
Aksi b:ılde hnklnrı tapu sicili He 
aabil olnıad1k<;.a ııatış bedelinin pny
laşııııuıından hariç kalırlar • 
(. Gösterilen günde artırmaya işti

rnk edenler artırma şnrtn:ımesini oku 
muş ve lıbmnılıı nıuluııınh alınış ve 
hıuı lnrı kahul etmiş ad ve ihbar 
ol ıın ur lnr. 

•J· Tn)in edilen zam. ndn gnyrl 
menkul Uç de!n hnğırıldıktan sonra 
en (,'Ok artırana ihale edilir. ancak 
artırma b e d e l i muhammen 
kıymetin ) ilı;de yetıııi~ beşini bulmaz 
veya salış i&liyenin alilcağına ruı:hıtni 

olan diğer alacaklılar bulun up la 
bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alAcaklarının mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok artıran ın 

teablıudu bakı k.ıılmak. üzere ıır tırma 
on beş gün duha tıınıdit ve oıı beşlnd 

gunun sonu o l a n 
24-4-937 Cumartesi günüde 
sn.ıl 11-12 de yapılacak artırrııa da 
en çok artırana ihale olunur a ncak 
aalış ieteyenln alacağı ruçbanı ola n 
diğer alacaklıların o gayri menkul 

Kızılaya Yardım Edelim f 

Kızılaya üye yazılahm 

ile temin edilmiş alacakları cıuenıu· 

undan fazlaya çıkmak şartile en çok 
artırana ihale edilir böyle bir bedel 
eldeedilmezse ihale yapılmaz ve 
1nhş bedeli dilşer . 

ti· Guyri menkul kendisine ihale 
olunan kim e Ye ya verilen hafta 
ıııülılel içinde parayı vermez. e ihale 

Garimenkul satış 

arttırma temdidi 
kararı feı;b olnnaruk kendi inden Köy veya Kıy. mu. 
e\·vel en ynk .. ek tnklirte bulunan Mahallesi :;\fevkii Nev'i M.l\I. M.N'. U.ı '. lira 
kinıee arzctmiı;ı olduğu hedelle alnı• -

ğa razı olmaz veya bulunmaz 8 he· polita Hanealtı '!'arla 1379 79 303~ 45 
nı n on beş gün mfidd ile artırmaya Tu ıluçeşme lstıdyoı Harapev 226 1 Mo 
tıkarılıp en tok artırana ihale edilir 

iki ihale arasındaki fark \o geçen 

günler ic,:in yU:ı:de heştcn he up olu- Defterdarlıktan : 
nacak !ıı!z ve diğer ımrarlıtr ayrıca . 

hilkmo bnce l knlnııık ızııı nıeıııııriye-

limizco nl~t'ıdnn t~:ıu olunur · 13.~ ı MUlkiyetleri peşin parıl ile satılmak Uıere arttırmaya ~·ıka 
lşbu gayrı menkulun yukarda -gos 
t .1 9 .ı937 t ·ı · d T b rılmış olan yukurda evsafı yazılı gayrimenkullerin ihalesi on gün erı en "':<- arı ıın e ra zon 
icra memurluğu odasında işbu ilan müddetle ıızadılmı. tır. lsteklilerin ihale tarihi olan 15 3 9H7 pa-
ve gösterilen artırma "artnıımesi zartAsi glinU saat 14 to yUıde 7,5 depozito akçelerile birlikte 
daire inde satılacağı ılün olunur. deftcrd rlıkta toplarıncak kı)mi ·yona müracaatları. 

a 

~~~,5'n n~ Radyosu 
ci2J~lf U(SU~IQJ ile hiç bir 

radyo mukayese edilemez 
Zira: SCHAUB radyosu asr1mızın bir harikasıdır. 

Satışta büyük kolayhk 
TRABZON: 

HAKKI ATMACA 
Kunduracılarda No. 84 

' ~~ ,: .. ..,, . . •:.·· ,: ~'··.· } . \ ' 

VIENDVOlL MAT~AA~D 
f 

(•l 
l•l 
Dl 
l•l 
(+] 

iz g - z 1 ve uc z ir surette her 
l•l tiirlü matbaa ·şı • • 

ı y par ve 
yerlerine ul ştırır. 

En güzel harflerle en zarif kartvizitler Yeni yol matbaasında yapılır. 

Hariçten verilecek siparişler itinalı bir şekilde vaktinde 
hazırlanır gönderil ·r. 

~ 

Köy bütçeleri, sandık ve bekçi makbl rı en ucuz f ia t 1 a 
• 

( Yeniyol) matb asında bulunur. 
Uzunsokak : Polis karakolu bitişiğinde No. 63 -65 -6 7 
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