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Şehir yolla ı, şeh ·r için
deki caddeler ve solcakl . 
bakımsız. tamir ız k a la 
arllk üzerinde, serı le ne 
den, tekerlenmed n g rüne
miyecek. do'aşrlam lJacak 
derecede harap. perişan bır 
hale gelmiş bulunmaktadır 
far I 

Ara ve mahalle sokakla
rı, zaten hıç rni hiç, tamir 
güz.Ü görmemege, muebbed 
kalebendler gibi mr.ıebhed 
tamirsizlige mahkumdurlar. 
Bu ifadede mu balağa ~ok
tur : Bu sokaklardnn, bu 

caddelerden öylelerini bili

rim ki, kırk gıldır belediye· 
nin kırk parsı harcanma 
mıştır üstlerine .. işte hatıra 
gelenlerden biri : 1 m retten 
başlıyarak kese v kıs gol 
olmak uzcre E.rd g u 
hastaneye. kışlaya çıkan 
gaga yolu. Evtt kırk sene 
dir belediy~nin kırk santimi 
harcanmamıştır ona.. Ve 
kimbılir bu talılı ız; yolun 
daha nic ark uşları var 

} programa 

soknıu,... u.u ılı Vurup du 
rup açı/un çu ur arı taş 

toprakla doldurm k şurası 

nı burasını yamalamak, gol 
gopmak begil, hemen de 
parayı sokağa atmak gıbı 
bir şey oluyor I 

Taşı bol, yevmiyesi ucuz 
bir şelıirde. sokakla11, cad 
deleri, velev tedricen olsun 
parkelendirmek muazzama· 
ti umurdan değildir I 

Yolları. caddeleri park.e
lendirmek, aynı z manda 
mühim bir sılıhat meselesidir. 
Bu bakımdan dahi ma ece 
liyet kesbetmiş bir vazife 
hô.l ve hükmünü almıftır 
bu iş .. Almrştır ama, anlat 
bakalım kime an 1a ırs n I 

Bekir Sukutı Kulak ız ğ .. 

1 
Kalemin ı 
- Ucundan 

Kör ölur badem oz u o 
alıut Değirmendere 
ac/ığı =ar.ı.ır.l.ır / .. ıy 

indigi gibi I 

1 

k 
V: u z glı e c ı-

m nı dun Vıla et k ın 
da sa t 14 de ~ n V i-
mız B y Yalıya S zaı Uz 
rin başkanltgı altında top 
lanmış ve 18,30 e kadar 
muzakereler yapmış ve aş -
ğıda yazılı on m ı m vad 
uz ınd arar a , lır. 
1 - Şelzrin en esaslı işleri 

suları ve lağunlarıdır .Mev
cut 'Ve içilebilen çeşme sula
rını dalıa istifadeli bir şekle 
getire bilmek için mümkım
se çeşme adetleri artırılacak 
ve sular tahlıl edıldıkten 
sonra içilebiltm kısımların 
akmakta olduğu çeşmelere 
içilebildiğine dair etiketler 
konulacak içilmemesi lazım 
gelenlere de içilmez etiketi 
konclacaktır. 

2 - Kas .. baya isale edil. 
mekle o an Deb ı m ndere 
suyu harkı Degır endereden 
ayrıldıgı kısmın set edilme. 
sıne kasaba ve yollarda 
suların tecavuza ugrattırd
mamasına ve kasabada ça. 
murtu.. Edilirıciye kadar 
buy k ıJlr l vuz:ı sa 
rılcc k 

t cnt 

luş r ış .s .. r ı y /{' arc.ı 

kullanmak uzre berrak su 
elde edilcc ktir. 

Alımağm parası cahilin 
kafası : ikisi de aynı sık 
/eti taşır I 

3 - Şehıre esaslı olarak 

1 

sıhhi ve fenni hir su isale 
etmek meselesi hakkile clu
şzinülmemiş 'Ue bu hususda 
yapılacak işler vaktile e as-

Arkaya degil öne baka
rız, gözlerimiz önde olduğu 
için I 

Hırs ve gurur, ekseri in 
sanlara hakikati kaybelt ·
rir / 

Hürmeti minnet sananlar. 
hürmete layık d ğildir I 

lı bir sur /.le anlaşilmamış 
olduğundan hol fle şurbe 
salih suyun şehire isal edile
bilmesi masraflarıda kesdi
rilmemiş hulundugunda. her 
şeyden önce ihtisas mes lesi 
olan bu işin bir su mühen
dir~i mari/etile radıkal ola
rak anud edilnıesı ve şehire 
civar derelerden 'ile yahut 
artezyen kuyuları ile hol 
su temin edilmesi ve bu tesi
sat• n hakıki masrafları an
laşılmak uz re Vılôget ve 

·ye"" 
r b ler 

ırde 

id r. Kanalızasyon 
a ı k ç:n vefa şehrin 

imar planının hazır hulun. 
m sı ıktizrı edı rken hala 
gapılmarmş bulunduğundan 
çarşı ve p ... arda pazar .ı;er

lerinde, balıu us sahillerde 
açıktan a an lağm suları
nrn kap tdırılmasım vaktile 
sandall rın gire bildiği Zanos 
deresi üzerindeki kemer ve 

n 

LOn d mir 

ring Post z te ı 

00, o 

.'.:iovyetlerden hı ş .>uz 

demir sipariş ctm z re bu-
lunduğunu ynzmuktndır. 

İcra ve illeri 
heyeti oplan 
Ankara 1 ı ( A. A. ) - icra 

ve ·illeri heyeti dUn başvekil 

ismet lnöollnün reisliğinde top· 
lııomışlır. 

Her gün 

Çok 
Çok ayıp. 

ıı ı ıu ıu ıı ı il m ve 
.ıut ı:ıınt: 1uı bina ı shıewn. 

1 1 O~ J 1 ı ll d ı \.J tı 

u . u h r.ıtdl ı l' nrok, 
a ı dıJuu~ ouıa .> e 

dni ) ıne p<ırl\n ıade etıne:k, 
onu bir nuz r b Muğu gıbi 
ıde tulııı kluıı çuk duna doğ 

ru btr ~· uJı,r ı 

lıO.> le sinema oımnz, uyıJJ, 
ÇJk tıl ıptır, hnlkuı zevı..ile 
sevıyyı:::,ıt • eg 0üUıcKUr. JJutw 
km zev He, dul gu:)ııe, 1 ıtl 

le lhe nı;l J lHr ısı t'ill 

bu:ıaı:ıı )UJ.!ılrmıı ) npııuu il 11• 

cak f, lerden deguaır. hlve
rır kJ, kafowızı tıiraz lıu iş 
üzerinde gezdirmiş olalım 1 

Ye.td) oJ 

Habsburg 
eselesi 

Sona ermiş sayılıyor 
Krallığın tekrar ihdasını 

isteyen Fransa imiş 

Al acı Harfe ye nazırı voo 
!\öyrat'ıo Vi} amıya y ptığı se 
y n tın mona ı şimdi duhn i) 1 

lıışılıyor .M('ğt•r il ıbsburglann 
A \Uı:ıtury tahuuıı gt•çlrilme J 
ıçın Sün zam11n!rırdJ Vi.Y nada 
öw çarpım r. l y , zanncdil 

dl 1 d gıı, 

N 

Y ıılısrı 

7 

Y-şil Gires~n o 
dört gün. 

Atıf Ramiz Sakar 
- G çen s yıd o rt ın _ 

Karşzda hın hir guzellik
ler arasmda uf aklara doğ
ru uz.anarak inceleşen, za;J. 
/ayan bakışlara birden bire 
çarpan gedık kal)a. sanki 
ıhtişamdan, hayallerden go 
ruf an gô'zleri dinlendirmek 
için lıaşin yamaçlarile ruh
lara ürperten hır sessizlik 
içerisinde gük~eliyor. Az 

ötede fakir bir kadının dua 
ederek gô'z/erinfo açıldığr 
mezar başı var. 

Ta yamacın başındanberi 
bir biri üzerine yı{ılan 
hu lıatıra ~ıe e/sane ktrpm
ttları içinde insan da ira 
desiz onların havasına kan 

şwor. Arka taraflara gidil
d kçe artan sessiz/ık inse, nı 
d~ha ziuad• eskilere götü 
ruyor. Hayallerin, ef anele. 
rin bu kadar mtisp tleşe k 
uçuştugu yer pek azdır. 

Gô"zleri b:iyulegen, lıer 
p:ırçası ayn bir ren'-b. IC ayrı 

". g~zellık taşıyan hu ger 
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CU1JARETS/ 

iau ~26 

14 mı IJI 
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T al r .. 
Jhtimal, her gün zevitİm zi ve 

kulaldarımızı tırmaladı ı için g > -

miyar, duymiyor ,. ı:ıldı•nıı) O· 

rµz, fakat Trabzonu ilıc görenler, 
bu perişnnlıl ka şı ınJnkı hay el 
lerirıi gi.ı:liycmıyo J r : Berbc ın 
yanında kns p, dairen n kar ıımıaa 
çilingir, mektc Jİn yanıb •ıodn t ı· 
ta biçen hızar m kın lı'", . 

Harpten evvel bu şe ıird e 
mırın d .. liş 'c erp lış tarzları 
böyle degıl, hep 1 ın f sınıf y 

1 
nlmış, kısım kı ım toplnnmı in dı. 
Temizlık, iolızam, kola Jık, J on
t•oJ ve balkın sı lhat ve ıslmı 

1 
bakım! rıodıın dn z t o bu 

1 
rn 

böyle olması 1 zıaıdı : K fa v 
zıhin işleten ve L,lı a te çı..ı<ılcn 
ın:sanların karşı ında kuıak!on 
tırmnlıyan, zi l.nlcri knrıştm 0 
o.cumayı, ynzmayı' istirahnti tc 
mau.ıen bn!talıyan gu ultul ın .. 

ışı 

ne ? Şı=h·in en muten c dd 
o'mak l.izımg len U unsok k il. 

marangoz. ve "ob c J ın çı :a d k 

1 rı iç tırmalayıcı u tıl l l r o m k 
ayıp olma ın ama, d l n zam 

nn kadar de.,am edıp g cck 1 ~ 
Bir defa dn bu du... nl 
tündeki evle de yntn.ı 
h l ni düşunml l yız. 

M la:oya lı• r işte t d n, 
bir yakı-iık l zım: Be ş d 

0 
hir de·Jeyip lo;.ılı u k okalııı..ı 
u;·gun şekl ne •

1 

K. O 

Ü2üm murahhas arma 
bir ziyafet. 

lerı hır fotoğraf adesesi ve 
yahut bir sanatkar fırçası 
arasın sığdırabilmek mum 

lain deği/dır. Çiinkü burada 
Giresonun dimağlar neş'e 
veren. ruhları alevlendiren 

mahsus kokusu temiz hava- A~kara ıı ( A .\ ) - E • 
sı eser. nomi bakanı Celili .. yar bugnn 

Hiç hir muhayyile ufuk 1 Ozüm kurumu mtı~'tlhh'l lnrı şP
lar arasında parıldayan 0 ı rPfiae bir öğfp, YPmf•ğl \N iı;ı 
e(sanevi P~iltigadis adasını \'e ~iynfett: velı.illnlf> ıılllkııd ır 
çızemez, !uç hir mulıayyile vekttleller J1Prl gı:>ferılf'ri htmr 
fakir kadmın dua ederek lıulu mu .. tur 

şifa hulduğu yerden engin ı Bir tün 1 
/ere hakan, ağaçlar arasın- d h 
daki gizli türbeciğe 0 derir-, a a açıldı 
huşuu veremez. Ankara l 1 ( A \ ) _ H 

Bu ilah; sırlıırın !..ör gô"z yo h llı li.1 'İllO ı > uıd k 
fere ca" k kısmında ve Zong•Jld '-'nııı d •· Verece İnıanı ta· J 

şıyan çok esrarıengiz bir nçılma ta olan lllnel dün dt>hu-
kudreti 'llar. '1ı 1~ lir. 

K Ür gözler duyahili r' ye. _d_e_y""a"""l-n-ı z-C-u--n-1h_rı_r_i l/-,.-t-b-ay
ter kı ,r;anında hutün hu pa 
rddıgan inı.;i/eri tu sırala- rarnirlda 10.000 liralık mu[-

nan guzeilıkleri 0 sihirli kirat sarfıyatı olduğu sô"q
ruzg<ira karışarak anlatan lenirse şaşmamak elden gel
bzr ses olsun. Alalı ggilenin mez. Bu kiHü itiyadın ileri 

I lı burg ırıu garatma.yacağı hu eserleri deki nesiller üzerindrki 

ı l muball( ' d.:ıg racak olan seslerin, yapacağı izleri duş inmek 
l i n ı ı en bedbin dimag· /arda insana hii.zun 'lıer or Gt>nç k b • . en 

ıt u uretle olgun ruhlarda a - /ık hareket/erme karşı a 6-
de lın - H > ua mi ıverl kuru. efsanevi akisler· ırpac~g~ ka maales 1 istenildiii de-
l Hmiı lwiş. 1 r:ın ızl ırm U bs. değil baştan b ' 6 · lıgozu receyi bulamamış Memleket b.ırglano Avustur5 t:ıhhı:uı ~şa ır aya-
~irmek projnsJul caoJ:ıı.dırmal _ tı canlarıdzrabzlecek varlık- büguklerinin gayret ve e er 
rıodıın m ksut d Uerlln ile ta: · · Burada anlıyorumki feri genc.lerin durğunluğa 
Roma nrı:ısıaı bu yold bozma. Gıresona hu coşkun neşeyi ile hu yük tezad teşkil e.di 
uıı;ı. "Giorunle d'İtoUa goznte- ona bu ruhu veren zengin yor. Fakat. bir biri üzerin"' 

mirida mal salııblerine yap oinla " Aı.·usturyııda krallıgın fındık bahçe/ rt değil, sehir karşılaştığım surpirizleri 
tırılması ihtar edilecek. ye~lden. tesisi bugllnQn nıe e- li lzaf:Jtl ı esen rüzgardır. göz önünde hulun iura,.ak, 
5 - Zanos ue Tabana le::ıı değıldir. dlyo ynzdığı bnş. "emleketin en bariz. h.u- bu kadar mühim bir mesele 

deresi etrafındaki sebze bah- ~~:~l~de l"ran ız tahrlkGtındao susiyeti ve en mesut varlığı üzerinde kestirme kalem 
l . J l . l şı .>e etmesi bu vaziyeti ta hı d JJ l 

çe ermue agım su arının mnmC'n o.ydınlatıyor. · sı -zatı ır. Giresonda nesıl yürütmekle her ha ae yanı • 
gubre olarak kullanrlması ttnlyantarın r l ı.ı- • 1 gürbüzlugunden hiç bir !ley mak ilztimalmi hazırlamır. 
men ed ece agrn su arı e .Avustury d rlı.llıgın t 081 s 1 kagbetmeclen clınç ve sıhhat- olur. Bu son satırların s ·1 k l l ·ı 1 -· r ı o göre 1 ) h 

sulandıgı teshit edılecek seb- Avustu_rya 1 tiklUlioi temin ede- lı bir surette yoşıyor. Butün halile beraber memleketin 
ze bahçeleri tahrip o 'una· n.ez; bılılkts o btiklAJI tehlike· kız ve erkek çocuklar. he ancak bir iki cephesini kur-
caktır, Trabzo ıdın ihraç Y nt 

8 
bir Omll olur; Frnn ız men hepsi kırmızı yüz 'ü colayahilen kısa görüşleri 

edilecek lugım suyile sulan ~ıyadsetl Bcrlio-Ronıa nnloşrııa. neş'e/i 'Varltklardır Yalmz· mide ne dereceye kadar 
b l . b J sın on menıııuıı değildir ltul'-'n- l . . · . . ' b k ·ı. • · mış se ze erın unuan so1ra nm llal>slı 1 A' J genç erın fazlaszle ıçkıqe İsa et ettiğimi anc:z · tr(ıncı • . . urg arı vusturya _ _ • ~ G J 

ıhra~ına musaade edılmıye tahtına getlrmeğe Çalı. tığı pro- ' duşkun olma~arı en ~ıya~e bir ireson vedalaşnıasınaa 
cektır. !l ndu edilmesi bu anlaşma. can sıkan hır hadısedır. tarta bilirim. 

• A kası 'UQr • ı b zı.ı.ı k edefioe matuftur. Gireson gibi ufak bir ~elıir- Son 
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Sağlık köşesi 

Pott Hastalığı 
VEYA 

Bel ·kemiği veremi 
Bu hastalık ille defa Pott 

tarafından tarif edildiji 
için Pott hastalığı tknilmiı 
tir. En çok çocuklarda gö 
rülür. Bundan yirmi otuz 
y l önce bel kemiği veremi 
ıçin h kimler uç şart (arazi) 
arıyorlardı. ( 1 ) _ kam
burluk. ( 2) - ( Her iki 
bacağın tutmamazlığı - her 
ıkz bacak felci ) ( 3) -
Kanburluğun bulunduğu .lJer 
de büyük bir apse. Fakat 
bugun hu hastalık pek ça 
huk ve bel kemiğinde ağrı 
hasıl olduğu zamanda teş

his olunabilir. Esasen bu üç 
araz meydana çıktıktan son: 
ra hasta ô'lmüş fJegahut öl
mesinin daha doğru olaca
ğını kabul etmek gerektir. 
Tasavvur buyuran bir adam 
vey bır çocuğun iki baca
ö atmasın götürüm olsun 
huna kamburluk ilave edin 
'Ve bir d~ hastanın büyük 
abdesi 'Ut idrarını gayri ila
tıgari olarak bıraktığını dü
şünün. Artık o adam oega 
çocukta11 hayır kalır mı 7 
Fakat esefle diyebilirim ki 
halen hastalarda bu üç araz 
hasıl olmadan bize gelmi · 
gorlar. Bunun için bu mü
him ve hayati mesabede 
bulunan bu hastalığın baş

langıcı hakkında birkaç şey 
qazmayı münasip gördüm. 

Hastada önce gazdıjım 
ıç aı-d:ı hasıl olmadan u
zun müa'det heli ağrır. Yer
den bir şey 11/dığı zaman 

mi dzzine daya1-;ıak sure
iile 'De yahut belini hiç ha
reket ettirmeden almağa ç.ı~ 
bşır, Çocuğun heli ağırdığı 

üddet zar/ında romatizma 
diye münefJverler tentirdi
got, termojen pamuk, cahil
ler lapa/arın envai, zeytin
yağlı icara üzüm maconu 
sakız merhemi hararetini al· 
m diye sirke tatbik edu

ler. Ve yahut çocuk düşmüş 
beli çıkmıı diye hastayı çı
kıkçıya götürürler. (Günde 
on, onbeş defa dtişmiyen 

.çocuk 'l.ıarmıdır ? Tabiidlr/d 
hasta bulunduğu şeraite ve 
yapılan insaf sız tedafJilere 
göre daha fena bir vaziyete 
giriyor. 

- Arkası flllT - ı 
ı 

Kiliseler emanet midir 
Yoksa Trabzon şehrinin malı mıdır? ........ . 
Trabzona uzakdan bakan zon gençleri toplanıp çal -

lar burada camiden fazla şacak. Türklük hakkında 
lcilu oldujunu zan ederler. uğraşacak, halkı toplayacak, 
Kiliseler kendilerine mah- inkilap hakkında, yurt sev
sus mimari tarzları dolayı- gisi hale.kında milliyet hak 
sile olcadar nazarıdikkati kında konferanslar verecek, 
celp etmelctedirlerki bu yü:ı· ve icabında Kamelaki ş ' 
/erce senedir Türle fJe müs linde kubbenin yanmdakı 
lüman memleketinde dini sancalc diğerine de Türk 
dahi olsa Ufevvukun birer Sancağı çekecek. 
abidesi sayılır. Bu asrın Türkleri Aya 

Yirmi senedenberi metrük sof yayı Muze haline kog-
ve Türk milletinin malı 0 makla tarihin takdir ve si

lan bu binaların el'an eşka
li mahsus/arının muhaf ata 
edilişi inkılcipçı Türklük 
idealile hiç bir suretle ka 
bili kıyas değildir. Eğer hu 
Kilseler sahipleri tarafın 
dan emaneten bırakılsaydı 
emanete ihanet Türlclügün 
şanından olmadığından şa 
ganı talctlir bir hare/cet sa. 
gılabilirdi; fakat bunlar 
birer •manet değildir, mün· 
deris 6ir zihniyetin, akıde 
ve imanın sernüğün olmuş 

ef serleridir, za/erimize şart
sız ve zamansız teslim edi
len müeyyedelerdir. Bizim 
malımızdır. 

Bir defa Bal/canlara ıöz 
atalım: 

Meskenlerini terle edüp 
flatanımıza hicret eden Türle 
/erin bıralctıkları camilerin 
minareleri, onlar şehirlerini 
terle etmeden yıktırılmış fJe 

gözleri önünde Kilsege tah
vil ettirilmişdir. Bu hadise
ler matbuata dtı sık sık ir.
tibl etlen dii,;indliTücii ve 
izzetinef ıi millimizi kanatı-
cı valcıalardır. 

Hal böyle iken Trabzon 
gibi gart seflıisi ve Türk 
lüle mef küresile imanları 
her zaman şahlanmaya müs
tait bir halle lcütlesinin göz 
leri önünde duran bu gere 
batmış ck11rin efsanelerini 
Devlet hesabına tarihe mal 
etmemJc 11e baıünü yaşa
yan bir Türlt şehrine ldyık 
bir bintı haliTN lcogmamalc 
çolc • c ı le l ı dır. Bilhassa 
Trabzon Hal/eni lcarşuın
da 11e eve ait büyük KilH
nin ~tısına bakıldığı za
rntın bu gubbenin indirilme
ıi ıögle dar$1lll pencere lc.e
narlanntla bügülc büyüle sa
liplcrln '-'• dıudajrı tees
sürle ıörülmdt•tlir. 

lıt• 6u lcilı• içine Trab· 

tayişine mazhar olmuş! r-
dır, çünkü iklim ve fenn "n 

hadimi olduklarını da me
deniyet alemine izhar ve i 
bat etmişlerdir. 

Halbuki eve ait ki/senin 
tarihi hiç bir kıymeti yok 
tur, gtnçliği nekadar teşvik 
edersek edelim böyle kıy
metsiz canlı misaller mef 
le.ürelerinde menfi ve lakayt 
te 'sirler yaşatır. 

Ulu Önder Atatürkumıi
zün riyaset buyurdukları 
Partinin. halkın kültür kay 
nağı olmak üzere açtığı 
ev 'in hiç libasını değiştir

memiş bir kilisede bu vazi
feyi görmesi kabil değildir. 
sakattır. yanlıştır. kusurlu 
ve saibelidir. 

B,, mes'eleyi. çok kıymetli 
bir idareci fit bir inkıltipcı 
olan sayın llbagımız ı g 
Yahya Sezai Uzer le bu 
lc.erre Halkevi başkanlığma 
seçilen '1t geldikleri gun
denberi geceli gündüzlü ça
lışan ve eserlerini ıöster
mel• kılcı.,. sayın B :g 
Arif in bu en önem ı h k 
kati de görmekde 'lle b 
mekte olduklarına asl s p 
he edilemez. Çok yakın b,r 
zamanda damarları gerıl 
miş bir Türk işcisinin v r 
yoz sesini o kubbenin us u -
de işiteceğimizi diğerlerinin 
de kısa bir zamanda gıkı 
lıp bir Türle yuvası şeklıni 
alaca;ı ümidile beklegoruz. 

M. Gündoğdu 

Yarının harbi inanınız, ey 
ferah ferah uykusunda uyuy n, 
ferah ferah yiyip içip , yatıp 
kalkao Trabzonlu 1 İnanınız ki 
yarırun harbi ne yerde, ne de 
niz.de, ancak ve ancak. havad 
ol.acakbr. Tayyareye verınız 

ve verirken emin olunuz ki 

verilen paralar hayatınızı ve 
vatanınızı kurtaracaktır. 

"Yeniyol .. un Tefrikası :4 
1 

tlrlrcesine çalışdıkları bnide 
ehemmiyetli bir şey kazanamı
yorlardı. Çalışmağa vakıt bula
bllmeler için karım onların ev ARİS EVLENMELERİ 

Yazan: 

Ed o d About 

S t şekkUrler. Dedi. 
l tıy ı ı temin ettim. Amir
lerim benı tııkdlr ediyor. Karı
mı d bu i e kayıt ve kabul 
ettirccegimden llmitslz değilim. 

u, zenginliğimizi yaratacaktır. 

Bizim merdiven aralığında 
i i kadın vardırki izin muave-
netinize mubtaçdır. Ne çareki 

bizim gibi süpllrkeclllk yapacak 
ileri yoktur. 

- Onları görelim. (Matthleu) 
de i. 

- Azacık müsade edlnde bir 
şey öyleyeyim. Bunlar benim 
ve k rım gibi değildir. Onların 

f l ketl daha başkadır. Bu fela
ket ahneal size awıo ile kızım 
Olteıecektlr. 

Türkçeye çeviren : 
Aıııılcat Vasfi Bilen 

Anne doldur kocası (Maral ) 
de (Orleans) sokağında milcev. 
berat satmakla uğraşırdı. Ken
disinin altın ihracı için icat et 
tiği makinesini alarak geçen 
sene Kalıforınyaya glttmek ü
zere yola çıkmıştL Lakin gemi 
yolda batarak adamcağız makine 
ve sair eşyulle eayıp olmuştn. 

Zavallı kadınlar bu hadise 
esnasında bir kibrit çalısının 

bile kurtulamadıQ'Joı gazdteler
de okumutlardL Geçinmeleri 
lçln ellerindeki bir kaç eşyayı 
satmış ldller. Evvelce ( Enfer ) 
ıotoaıoda oturuyorlardı kadın 
basta olunca her şeyleri bitmiş 
ve onun nzerlne buraya gelmiş 

idiler. Sabahtan alLşama kadar 
1011ertaıa oıuoa aunau ~I· 

işlerini yapıyordu. 

Her nekadar zengin etıne e 
bile bir adaka onların sef ııle • 
lerlni hafifleştirecektlr. Size u
nu aolalı.nıtk isterimki bu k -
dmlar kimseden bir şey isten 1 
yorlar. 

Binaenaleyh onlara bir şey 

kabul ettirmek için çare bııl 
mak lazım. Kız gayet gnzeL u

kat herkeste 1 kaçınır. Artık 
vaziyeti anlatabildim zannediyo
yorum. 

( Matthieu ) bu son sözl rl 
lşldince kıp kırmızı olmuşta ve 
dedlkl buna bir ~are ıı r yac z. 
Kadının ismi nedir ? 

--- Bayan Bourgad . 
--- Teşekktlr ederim. 
iki gnn sonra ldi. Hususi 

mQzakereciliat arzu ve kabul 
etmeyen (Matthien) bir genci 
baka10r71 lmUb•nme hazırlamak 

istiyor. 

ca ·sı 1. 

(Mat hl 
ki kUı; 
lerln o u 
itiraf etmı 

Sayfa 2 

ıya Gençli 
s hal .. 

Yazan: Hayr t · z:v T. y 
ı. Cnn oğlu \e arkada,larııı it ı o 

e asil mevzuum bu : Niçin 
y zmıyoruz? 

Evet. niçin yazmıyoruz. 
Y zmıyor muyuz? Hoşa. Ama, 

ok · ı de0ilmiş. Ne yapalım ? 
k ıd. et"nc., yazar. 

Tenkıt en mi korku oruz? 
1 ı H lı t n ı lere kızmayız. 

H .ı . .::l u da imek hazmı. 

İstiyoruz Daha çok i 
Memleketin ılerı mun k" ,.· in 
uğraş cag-ı, haklarında yım yo2a-
caklar1 kitapları lcnlt·tı u raş 

c:ığırnıza bunları toplasak, b ınla ı 
tahlil etsek daha is bet i ol 

İr B yan k vıik 
bir ro nan yaz ı ; o dn ba ırdı. 
1 zam n r g unm c b ı oı 
bır zaman sonra p rl }I\ rdı. 
Ş mdı ı ın b lm kaçıncı ta-
bı y pı ıtor. G nçl r b lmem bu 
ıstikbale ım enm·yo la mı '( 

Yazı yazan do t arkadaşımız 
da, dıkkat ede seniz, akıntı} a 

kürek: çekiyor. ( Y ni ol ) u Ken

disine gos•e dığim hı z t hayret· 

le so < 1: u Bu gaz te b lediye 
aleyh c ,> e m lmış l » Der· 

1 al c_v p .m: « K t ıyyen 
oyle de ıl I » O, nı "sk t ettı 

Ba makal dtn ş ıya ka ar 
ıep b lediyeye ı" c m » hakıka-
ten, esefle kay tmelıyim, ( Yenı
yol ) memlelcete ba~lılıgından do
layı ığne kutusuna nzedi. Fı tı• 
nııya öflıyoru;r.. fesimize yazık. 
Ben duydum kı al lıl .. r v: Y nı
yol isted i ka r y z ın, bir kıy-

met ve mem » yormuş. Yazan
lar duymadı! rsa onlara da ben 
söyluyeyim : Trab onun bele i 
ışleri yaı.ılarla, tenkitlerle diıze -
mez. Hele bu yazıla a kıymet 
veren olmadıkça 1 Bu iş! i ınşal
lah, programla , k sk ıı gor ,.uler 
ıslah eder. B z, y zıları ı ı bu 
vadiden çıkararak f rabzona fay
dalı ol cak ufu lara çevi lım : 
Edebiyat, ilım, ko c luk, ziraat
çılık, yem ce eyanlar, inkılap, 
Trabzon ta ihi ve umumi tarıh 
.. balan b zden h zm 

2 -2-9 7 Ankara 

Halk Manileri 

* • • 
Ucu~ ur k leb kler 
Ku lar eşfı i bekler 
Bu mev ımde ce netten 
DökUlUr hep melekler. 

* "' • 
Çi{ ekler aç r renk, renk 
U r beyaz kelebek 
Ag çlıır p ye i ler 
Ba hırda bi r çilenk. 

• • • 
GUzeller k l ol gezer 
A ıklar gOn l ezer 
Bu mnbar k n ev imden 
Kim usauır kıw bezer. 

Baba Salım Ögutçen 

- Size söylem gı unutmuş· 
tum ki Matttııeu ılu ki ı kadur 
yemek yıyordu. Mektubunda 
anlatıyordu : 

( Beni mahzua eden hadise
yi billyursun değıimi ·ı Onu 
sana ıUraf derseı.n benıwl~ 

eglenecek ın. Evımiıde ıki bU· 
yQk oda ardırkı g{lzel mobıl
y li ve s n tlerec bavad rdıt 
ve ıçınde kıınıse bulunmuyor. 
Traversıne de ıseı.ıede yUz f rao· 
g oturabilecek olan bu odaları 
amcamm hı~ l>ır şey mukabi· 
lınde olmıık.ısızuı namuslu bit 
aılenin ikauıetıne terkedeceğin 
eminim.) 

Mattbıeu re rlncvvelde gel· 
<ti edebiyat mezuniyet ~ahadet 
namesioi alını tı. Blı e yukar 
.kaldırarak baua gösterdi. Mü
ıneyyizlerioden ııldığ'ı notlat 
kendisine Chuuınont list!sınlıJ 
dördüncü b'lnıfındıı wualiımli 
yapabilmek sal lılyettul vermiş 
ti. 

• arka. var • 
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Or n anu u 

1 
-Geçen sayJdan artan-

16 - Tavukları ız 
yumurJadıkJan sırada 
yanlarında horoz bulun 
durmayınız. Yahut ta
vukları koğalamayacak 
surette l orozların a) ak 
ar m iplenir azıga 
ağla) ınız çünkü to-

humluk yun1urtalar ya
zın pek ddyanmazlar. 
Tohmnları sıcaktan 

uya mağa başlıyacak
e larından çabuk bozulur

lar, 

fi \C 

orm n 
\ Lll· 

H .• u.eLi ır. 

17 - Yunıurtalar ka
b klarına su degince 
ç buk bozulacakların .. 
d n kirli yumurtaları 

teınizl mek için sakın 
yıkaınıyınız ve kabuk 
larını ıslak bezlerle sil
meyınız. yalnız kirh yu 
murtaları zımpara ka
ğıdı ile sürterek temiz
leyinız. 

18 - Yumurtaları 
ıslak saman içinde sak
lamayınız ve pazara 
gıdecek yumurta sebet-
1 rine ve sandıklarına 

ı saman ve) a ot 
yınız böyle yu
ar hem çabu 

r ve hemde 
ca ları iç ı n 

bun ardan sakını ız. 
l Y - ! uz tıavadan 

nen1 çekerek yumurta
ya ısldl<lık v recegı ıçin 
yumurtaları tuzun ıçine 
ve yanına koymayınız. 

:lU - yumurta ar her 
_ çeşı okuJarı az zan1an

aa ıç erıne sı dırece -
0 

Jer ıçın yumur atan 

iZ 

s s 

c: ıa ln 
tıl(.ll.Jetı 

meÇJ ut buıur. u liu gu .. el 

kızın r snıı goıu mek.tecı.ır. 
Rozıta lJıuı /5panJ:1a ııu

kiı.meti hes omu c sus uk 
e'nıeki ıtham olunu9ordu. 

okulu otJar, dertler, 
yapağJar ve başka şey
ler yanında bulundur
mayınız. 

~ l Y umur alaıı 
mce oz samanlar ıçıne 

oyarak sakJamayınız. 

ve böylece başka yer
lere de y0Han1a) ınız. 
bu ~urt:tle san1an toz
larından bır kısmı yu
ınurtanın ınce deiıkle

rınden ıçeriye gıreı ek 
bozulma! rına s e b e p 
olurlar. 

'2'1. - umurta sepet
lennin duman ve ıs do

unacak yerlere asma
yınız ve tavukların is 
ve duman kirecek am
bar ve dam ü~tlerinde 
yumurtlamalarına mey
C.h1 b rakmayınız. 

_ler I / Hersc:yden 

BİR PARÇA ·---
a a 

Gel de ınan bakalı "t .. 

Danimarkalı profesör bay 
Haaken iddia ediyor: 

23 - Toplanan yu- lspanak giyen enerjik 

muı talannızı bir kere olur. Fasulya cümlei asabi-
ld k k b ... 1 yeyi tanzim eder. Bezelga 

e n geç rere 'a ugu kadında ve erkekte kur 

kırık, çat) k veya yu- yapmak hassas/arım artırır, 
m u ş a k bulunanlarını lahana da insanları hassas 

kiı Ji paslı veyahut çok edermiş. 

f k' l Gel de inan bakalım/ .. 
u a o anlarını ayırınız. .. .. k k 

11 
k . 

Bunları kö) de ve evde OpAucu.k d 
0 

: b:ıyondu 
. men a a yenı ır mo a 

kend mz kullanın z. Sa. çıktı: Resim 'lJe imza albü-

kın satılığa çıkarmayı- mii yerine şimdi öpıicük 
albümü yapryorlar. nız. 

24 Yunıurtaları 
hayvan sırtında veya 
arabalard uzak yerle
re götüreceğiniz vakit 

Evinize sinema yıldrzla 

rından biri misafir geliyor. 
Si: hemen hususi bir kağıt· 
tan yapılmış albümünüzü 
çıkart yor. boş bir sahi/ esini 

sandıklar içınde uztın W dh 

açıyor ve yıldıza rica edi
or ısnuz: 
- Suraga dudaklarınızı 

doku durunuz/ 
Tubıi dudakları boya iz. 

/eri salı/eye çıkıyor. Ondan 
sonra da ahbaplar araların
da bilmece oyunu oynuyorlar: 
- Bu dudak izleri kimin

dir biliniz bakalım .. 
- Albümü karıştır, baka

yım kendi ağzını tanıyabi · 
lecek misin? . 

Soğuğa karşı 
Kışın çok mu üşürsünüz?. 
Vucıidünuzu soğuğa alıştır 
mak ve mukavemet edebil
mek çaresi çok basittir. 

Her gün elinizi ( + 70) 
der,cce soğuk bir suya so
konuı. Her gün eliniz iki 
dakıka so ·uk suda durcun. 
Üç döıt lıaft ı bu küru ga 
pmız. Büttin vücudunuz so-

ğuğa alışır ve mukavemeti 
artar. 

Sıcak bir odadan soka ·il 
çıkınca ağzınızı k payımı 
ve derin derin yalnız bur 
nunuzdan ne/ es alznız. So-

ğüğa alışmcıga kadar ko
nuşmayınız. agzınızı açma 
yınzz. 

Dünyanın en ihtıyar 
ağaç ı 

Eğer Amerikalılara inan
mak l<izım ge.irse, geryuz ı 

nün en ilıtiyar agaçı tabıi 

Amertkada. Sek.ola mılli 
parkındaymış. 

Bu ağaçın boyu 81 mette 

6! dir. Gövdesinin kutru 21 
metre 84 dür. 

Amenkalılar bu ağaçın bir 

kaç birı sene/ık olduğu ı: 
iddia ediyor. 

saman, daha İ)İsı çav
dar sapları döşeyerek 

yumurtaları on 1 arın 
arasına sıralayınız. Bu 
yun1urlaları ince saınan
lar ara~ına kömmeyiniz 

Satılanı Dinlerseniz 
bu suretle yumurtalar ~ 
hem bır araya toplana-
rak kırılmazlar hemde 
ıçlerine toz ve koku ~ 
almaziar. Temiz ve ku
ru yumurta talaşı bul ... -
nursa sandıklar içinde 
bunu kullanmız. 

25 - Yaysız araba-
ar a u u t sa ık
ları taşıyacağınız zan1an 
arabanın döşemes ·ne 
bağ çubukları seriniz 
veyahut ıçıne saman 
doldurulmuş çul ve 
çuval yerleştiriniz. ve 
sandıklar arabaya kon
duktan sonra ,oynama
mak için etrafına sa
man veya kuru ot dol

durunuz. BöyJe yapınaz_I 
sanız yumurta sandık

lar arabada giderken 
çok sarsılacakları dan 
yuff uı laların ıçJerınde· A 
kı zarlar yırtılır böyle '1 
yumurtalar bayat gö
ru eceklerınden değer
lerınden kayp ederler. 

Dunyada --ı 
--~e __ ler oleyo~ 

Mu~afat 

y; rguzunde Amerıkaya 
borcu olan mılletleı den yal 
nız f nlandıgalıiar borçla
rım odeaı er. 

Geçenlerde Nev Yorkta 
bzr ser uı tevkıf edzld, 
t1e m hkemeye fJerıldı. Sor· 
gu sonunda adamın Fen
landıgalı bır ış,.iz oldugu 

antuş Lmca, devlet kend sıne 
derhal tJır tull5lsut bagtadı. 

Çurıku malıken e: Borçları
m odenıış oian bır mıiiet 
fe dınm aç bırakılmamasına 
karar verdnuşti, 

Tercih 

7 

9 
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RADYOLARINI 
Edersiniz • • 

Trabzon 
t 

. . NU i AYDIN t ı(abaoğlıı) 
sa ışevı . . ~ 

Saat, Gözlük, Elektrik, Telefon, ve saire Ticarethanesı 
Kunduracılar caddesi N. 86 

'qy.; ~~~~~ 
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Bir·nci nevi 
Kimyevi Rus gübreler· 

Fındık, Tütün, Mısır, M yva 
ve her nevi sebzeler iç·n çok 

önemli gübredir. 
Bu kerre Rusyadan celbettirdiğim birinci nevi kimyevi 

gübreleri piyasaya f!azettim. Fiatlar çok hesaplıdır. Fın 
dık, tütün, mısır, meyva ve her nef!İ sebze için çok Ö· 

nemlidir. Fazla mahsul almak için Rus gübrelerinin kul
lanılmasını zürraımıza ehemmiyetle tavsiye ed~rim. 

unduracılar - Halkavi sokağında 
31-33 numarada Nemli zade Tahsin 

1 - 5 

ilan 
tapu müdüriyetinden : 

Latomi kebir öyün
de vaki Şarkan Yusuf 
oğlu Hüseyin tarlası ve 
kısmen kakaş o ğ l u 
Şevki Fındıklığı garb n 
çörekçi oğlu İdris ve 
Yusuf oğlu Hüseyin 
f ıdıklıkları Şimalen usta 
Ömer oğlu ali paşa fın
dıklığı cenuben tariki
am ile mahdut: fındık
lık tapusuz olarak Y u
suf oğlu Hasan kızı 
ölüvenin malı iken gay 
rı resmi surette Çörek

====ı çi oğlu Hasan çelikçiye 
------------------- satılmak suretile Hasa

El arabası ve teskere 
imali eksiltmesi 

afıa inşaat komisyonund n: 
18 A1art 937 Perşembe günri saat 14 de Nafıa müdür 

lüğü dairesinde t~şekkül edecek Nafıa inşaat komisyo 
nunca muhammen bedeli 425 lira olan aşağıda adetleri 
.1.Jazılı elarabası ve teskerler açık eksiltme usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 
imal edilecek Muhammen bedeli 
eşljar.ın nev'i Adedi Lira K. 

Elarhası 50 275 
Teskere 50 150 -

425 
Buna Jair şartname f!e mulca'Oelename ı•e sczr evrrık 

her gün Na/ıa müdürlüğünde gô'rülebilir. 
Muvakkat teminat 32 liradır. İsteklilerin Tı'caret oda 

sına kayıtlı olduklarını bildiren vesaik ve teminatlarile 
ihale günü muayyen saatte Nafıa inşaat ko'71;~yo·,mr.da 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

2 - 6 - 12 - 17 

Münhal kadın hademelik 
Memleket hastanesi Başhekimliğinden ; 

Hastanemizde üç hademelik inhilal etmiştir. 

Okur yazar ve aynı zamanda kadın olmak şar
ti1e taliplerin hastanemiz başhekimliğine müra-
caatları 2 - 5 

nın malı olduğundan 
bahsile tapuya bağla
ması istenilmekte oldu
ğundan dolayı 28 mart 
937 pazar günü mahal
linde tahkikat yapıla
cağından bu yerle bir 
a y n ı hak iddiasında 
bulunanlar varsa tahki
kat mahallinde buluna
cak memura veya Ta
pu müdürlüğüne müra-
caat eylemeleri ilan 
:>lunur. 

sivil tabib isteniyor 
Trabzon Askerlik Şu

besi Başkanlığından: 
Askeri Daire ve mü

essesatta istihdam edil
mek üzere ücretle Sivil 
Tabip alınacaktır. İstek
li sivilT abiblerin Mart 
nihayetine kadar şubeye 
müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

VIENDVOIL 
T • z •• z 

ilan 
Of icra dairesınden: 

Ofun pulalis köyün
den kuru Salih oğulla
rından Alinin ikamet
gahi meçhul olduğun
dan gayrımenkull rına 
haciz ve takdiri kıymet 
muamelesi ifa olmuş 
olmakla icra iflas kanu
nunun 153 inci madde
sine tevfikan üç gün 
içinde Of icrasina mu
racaat edilmesi ilan olu
nur. 1 

Heyeti umumiye içtimaına davet 
Trabzon Limitet Şirketinden: 

Trabzon limitet şirketi umumi heyeti aşajıdaki ruzna
melerde yazılı hususatı müzakere etmek üzere 31Mart937 
tarihin• müsadif Çarşamba günü saat 14 de şirket bina
sında adi oe fevkalade olarak içtima edeceğinden 
bilumum ıürekônın gelmeleri rica olunur. 

ADI İÇTİMA RUZNAMESİ 
1 - Şirketin 1936 hesap senesi hakkında müdürler 

ve murakıp/er raporunun okunması. 
2 - Pl<i.rıçonun tetkik "~ tasdıkı ve müdürlerin ibarsı 
3 - Yeni müdürler intiht16ı. 
4 - 1937 senesi müdür ve murakıp/erin seçilmesi. 

Fevkalade içtima ruznamesi 
1 - Şirket nizamnamesinin 2 inci maddesinin tadilile 

şirket isminin ( T.ıahzon limitet Şirketi ) olarak 
kabulü. 13 17 20 

reklimlara 
a 1 

Radyosu 
ile hiç bir 

radyo mukayese edilemez 
Zira: SCHAUB radyosu asrımızın bir harikasıdır· 

Satışta büyük kolayhk 
TRABZON: 

HAKKI ATMACA 
Kunduracılarda No. 84 ~ ________ .,. 
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En güzel harflerle en zarif kartvizitler Yeni yol nıatbaasında yapıhr. 

Hariçten verilecek siparişler itinalı bir şekilde vaktinde 
hazırlanır gönderilir. 

Köy bütçeleri, sandık ve be çi makb t'. an en ucuz fia ti a 

( Y eniyOI ) mc da bu nur . 
Uzunsokak : Polis kar kolu bitişiğinde o. 63- 65-67 


