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TRABZON 

R~smi tebliğ 

Ankarada Romanya hariciye naz rı 
Fransız hükUmeti memlekette umumi nizamın büfü meseleler konuşuldu .. 

muhafazası yolunda tedbirler eliyor.. Anknrn 19 ( A A ) • Homan· ı sıı.rt>.tt(' lntbikfoe teves~a1 ediJ. ekonomi mannseb 
Ankara 18 ( :4. A. ) - Pariste evvlki giin komilnistlerle faş; 5 t [er arasında ya dıj bakn~ı Ek. elnıı<; 3· A~~e: mı. tı~. . su i bir eh"mnıi)ct 

neskouurı zıynr tı mnnasebt ~ılc lkı mtıttefıl'.\. memlPketln \'e ye11i hir ticntlt ı 
vukubulan çarpışmada nümayişcilerden be.ş kişi ölmüş seksen kişi yaralanmıştır. aş gıdakJ tebliğ nPşrPdllmişlır: df•vlf>l adııml 11 rı ROrO,melerine es~~luını k ly n k Qz 
Polis ile cumhuriyet muhafız: kıta/arından yaralananların sayısı da 241 bulmuştur. F;k~clans i Ar tı>UP ko An- ın nu le kil PdNl bntnıı mest ıe s ıh'\hiyell r rn h fı 

11 Fransa hıikiımeti mesulleri takip etmeğe ağır surette cezalandırmağa ve bütün memlekete lcnro. zıyarett P nasu d Cumh.ur IPr h ki ı <l:ı nr l ırı d~ tam gkmel\ mnk nd ı 
1 umumt nframın 'lıe sosyal sulhun muhafazası için tedbir almağa karar vermiştir l iııfrnoı ~t ıtork t mlfl~dJf ka- lıir ırörO birllı:ti mevcud oldu- bir ekonomi h ı; u ı 

= === · = bul edılır.ış ve u ve ıl srmrt ğnnu memuuniyetle mo~nh d gi me ini k ra ı t 

1 K d t · laönU ve dış i l rJ b kn ı AV- • ~ 1 

land U Ü S e 1 d fi. ROştO Ar ı;lu uzu ı \'e dl~ \•e te b t fı tını bulmu~Jıırdır. Bu anı şnı ııı ı in 
r a Arap - yahudı' spanya a tan~ görOşınd r<1e lıulınınış ~un_d.ın .s'nra Rflınanyn ile tizııren mub dtl h cmı 

J 1 d 1 J 1 d t H gllrO E'ler (• n t dl rorınye~ ı d 1f{rudtııı dn{:rııyn f PZlals~tırılm ı f in kı r an an•n . a on ar a }:;di~~ beyaelmilf:ll v zly+ in il.,il ndir n ille> Plelf're t+>m~,:; metin kan-ılıklı hu u i m 
1 1 d b k 1 mücadeleleri ! h ve atide alk n 8 t ll ın dal- P<1Pu El s •l ın ı .. ııet lnönn ve ebPllerin l kı,;i\•c>si içi J tul 
r an a aşve i i arbediyor ! m~ ko ıspyfuia on t )JJ 11 hl d t i i mer ı ket hariciye .n?ıı l<ı•ı ve prrıfe örler t d j {f \e keu·. 

böyle diyor.. Bütün yahudiler bir \ k 18 ( A A ) _ M ltlıhoz edılen Jcarnr ı:. r tlo tnt .\rııs \e Ante ı sko ıkı d )st şıh :h llni"nr itelNd. 1 \ 
1 

Ankara 18 ( A. A. ) - Ser- araya toplanmak çes~e~ a:rdlynnl. g~zetesl ~~; biti mevkil?e konnl rnı:.ı lt=>dbir m 'Iı 1 keliu gt•ıılşleml'Qinl gl.ir- TOrk v R >m"n d 1 el'l ~ur. ı. 
best Irlanda başvekilJ dlln rad- çok Jaımn zııbltlerJnin ispanya- lPriııfn grnı~ \'P tPf rrr olh lıir mPk ıtrzıısund uulıınduklıırı leri ihd ı::ı tnk rrur pttiıllmi~tlr. ka '"arını verdiler ! yoda söylediği bir nutukta bO· da asilerle birlikte llarbettlkle-
tnn lrlandanın tek bir milli bir- Ankara 18 ( A. A . ) - rlni yazıyor. 
lik kurmak hakkındaki azmını Dün Kudusla atılan bir BeJçikanın 
beyan etmiş ve demlştirkl : blı bombada 16 kici yaralan- fJ f 
1 gilt j k dl i 1 Q r bitara ı.ıc..ı . n erey en 5 ne ge en m · mıştır. Kudusta bütün gahu C§ 
nasebetlerl bize cebren kabul Ankara ıs ( A. A. ) - Bel-
ettlrmek hakkını tanımıyoruz, di fırka ve cemiyet mensup- çlka kralı Pazartesi gQoQ Lond-
bunu reddediyoruz. Zarının işliralcile yapılan rada beklenml'ktedir. Kralın 

Bütün lrlanda adası yalnız bir toplantıda iğtişaşlara Londrada 6ç gQo kalacağı ve 
bir kısmı değil tamamile Irlan- kart1ı mücadele için hiitün Belçlkanın bitaraflığı mesolesl 
dı milletine aittir. r hakkında f ngfllz rlcallle görU

yahudi kuvvetlerinin hir ara- şece~l blldlrlliyor. 
ga getirilmesine karar ver- B M t f . us" a 

Lise doktor} uğu Hamleler 

Acı duygularım 
8 i~dPn olmav~nlar, bize benzemivenler içinde g ıl ,.,,_ 

\~rlonıp gidıyoruz. Euçok dıydukhınnız, gürdJkl<>rl iz 
P.nÇOk bızdrn olmoyenlıırdır. 

Yeniyolun sOtOaları bu :ı; c ndea acı c;iteml re p • ı · 
1 

ol _ 
rak rer verrnekde, ruhlardı, i uy ş ıl· l ğu, t ı ddudU ı ı m ğ l 
~av ışmaktadır Mısırda 

çarpışmalar 1 
Ankara 18 ( A. A. ) - Kahl· 

renin Uoiverslte mahallesi olan 
Cizede zabıta He talebe arasıo
da yapılan uir çarpışmada Qç 

rniştir. 

Aarplar Haberonla Kudus 
arasındaki telef on hatlarını 

kesmişlerdir. 

Bir müddetten beri berayı 
fJazif e başka yerde bulunan 1 
emniyet mü/ etti si B. Musta 
fa dünakşamşehrimize ge 1-

miştir. 

lisenin 75 lira maaşlı 
doktorluğuna iki Dl/ önce 
vekti.letce doktor B Kô.zım 
Güler tayin edilmiş ve va
zi/e ve m a a ş a geçmişti 
Evvelki grin Vekaletten lise 
direktörlüğüne gelen ani bir 
emirde Dr. Kazım Gülenin 
gerine Dr, R. Raf etin tayin 
edildiği bildirilmiştir. 

Akşamki ---ı 
Radyo haber~I 

Şo.tırio enç0lc dildo dolaşfln. ençok sovil ır\"f' vvnl eye lııyı c 
olan. Y~rlcrlrıiu : dını tınmak dillerimizi iğı.ıo.li}·o;. 
"" Hır. ı?rne suy.u nrayıııu.ı batıra ilk gelen Ay filbo ! . . uyudur. 
:su bmm Ayofılbo ı Kimin ! .. 

Bir kır gPzinti i ve } ine bir menbıı, suyu arzul mak Znfano ı. 
polis ve 9 talebe yaraLtnmıştır. 

Ekonomi konsey 
Ankara 18 ( A. A. ) - Bal

kan antantı ekonomi konseyi 
bugQo Atlnıda başvekil bay 
Mataluanın blr nutkile açılmış
tır. 

-==== 

Hatay meslesi 
Ankara 18 ( A. A. ) - Ce

nevrede Halayın ıtatosuşu ve 
teşkilatı esasiye kanunu hazır
lanmağa memur komite 9 ni
sanda tekrar toplanmak Qze"e 
dağılmıştır. 

GOROŞLER DUYUŞLAR 

Spor kongresi 
Bu akşam spor kulablerl 

Trabzon Bpor k u l O b 1l n d a 
t o p 1 a o a r a k yeni nizam

name mucibi Qç kişilik di Jplin 
divanını seçE>ceklerdlr. 

Şehir işleri başmakalesi münasebetile ... 
Bizim 8a,muharrir Bay Bekir 

SükOti (Kulaksızoğlunun şehir iş· 
ler başlıklı dünkü başmakale.ini 

çolı: dikkate deter bir kıymette 
buldum. Bizim kibar, centilmen, 
halırşin&1 belediye reiaimizin do 
okudutuna göre şüphem olmıyaa 

bu yazıyı okurken aklıma şöyle 

bir muhavere şekli geldi : Gaze· 
h c ile belediyeciyi bir konuştu. 

ruvercyim ve herkeı de istifade 
etsin dedim: 

Bay Bekir Sükuti - Trabzo. 
nun ihtiyaçları sayılmakla tüken
miyecek. kadar çoktur. 

Şarba y - Doğrudur. 

ll. S. - T rabzonua güzel, pek 
güzel değil, muhtelif odalı bir 
belediye dairesi vardır. 

Ş. B. - iki salon, dokuz odalı 
bir merdivenli, bir koridorludur. 
~ güzel, içten pek de iÜzel 

B. S. - Trabzon belcdiye!linin 
içinde münekkit ve münevverler 
de bulunan yirmi, yirmi beş azalı 

meclisi vardır. 
Ş. 8. - Hepsi münelclcit ve mü

nevver olan yirmi beş kadar aza 
varsa da münekkit ve münevver 
meclisi yoktur. 

B. S. - Trabzon belediyesinin 
kibar, centilmen, hatırşinu bir 
belediye reisi vardır. 

Ş. B. - Eter kompleman de· 
tilse teveccüh buyuruyonıuouz .. 

a S. - Trabzonun yüz lı:üaür 
bin liralık bir belediye btitçesi 
vardır. 

Ş. B. - Yenilen, yutulan da 
dahli olursa yilzbini aıar .. 

B. S. - Trabzonun icap ve 
ihtiyaçlarını lcarşılayıcak bir be
ltdiyeei )'Oktur. 

Ş. B. - Dog-rudur de.•em bir 
türlü, deme.sem bir türlü •. 

8. S. - T rabzonun denize 
kilımüş gibi duran bir şehiri var. 
Şehir deniz havuından mahrum
dur. 

Ş. 8. - Bin yıl evvel bu şeh
ri böyle ·ıcurmuşlar, ben böyle 
buldum. Denize yol açmak için 

ille güniln evini barkını yıkmağa 
da kıyamam ya .. 

B. S. - Şu beş on seneden
beri şehir işleri yüzüatü bırakıl
mamış oluydı Trabzon bugün 
bukadır :zavallı, bukadar acınac!k 
ve atlanacak bir halde mi kalırdı? 

Ş. 8. - ? ? ..... . 
B. S. - Trabzonun kolayc'l 

deniz kı} ılarına doğru uzanılacak 
bir yolu yoktur. 

Ş. B. - Her n'mct bir külfet 
mukabilidir. Kolayı yoksa çetini 
de yok detil ya.. 

B. S. - Trabzonun dünyanın 
bütün güzelliklerini toplayan kır· 
)arından, tepelerlinden ve sayfiye· 
lcrinden istifade edilememektedir. 

Ş. B. - istifade etmesini bi
lenler öyle ediyorlar ki. Herkesin 
elinden tutup da mektep çoculcla
n gibi kırlara, tepelere götürecek 
detilim ya.. ilahi Bekir SülcQti !. 
Taksideki lüks otomobilJer nice 
dururlar orada. .. 

B. S. - Şehrin tepesinde 
tabiatın pırlanta bir tepelik diye 
kondurduğu enginlere hakim Boz
tcpui vardır. Bu pırlanta tepe 
yolguz ve ağaç ııdır. 

Ş. B. - Bu \ııirane ta:.vir ve 
tarif etligin lepe)'e yol \'e a~aç 

temin etmek için dü,ı.nmiyor 
de ilı .a,, 

B. S. - Sokuksudıın istifade 
edilemiyor. 

Ş. B. - Eden öyle bir ediyor 
ki, Çamlarını kesip yakıyor, yolu 
tarlaya katıyor .• 

B. S. - Oeğirmendere b i r 
meıire idi. Bugün o mesireden 
nişan kalmamıştır. 

Ş. B. - Eski camların bardak 
olduğunu bilmez misin ? 

B. S. - Trabzonun Ayasofya· 
ya uzanan bir Altınkumu vardır. 

Buraya plaj, gazino ve otobüs 
lazımdır. 

Ş. B. - Çok uzağa gitme yakına 
gel .. 

B. S. - Trabzonun ÇömJekçi, 
Kandilkııya, Kemcrkaya kıyılarına 
lağım ve muzahrafat akmaktadır. 

Ş. B. - Sağlık cncGmeniadc 
bu işi konuştuk. 

B. S. - IJir otobüs teşkilatı 
olsa Altınkum plajına, kahveli, ga· 
zinolu Soğuksu çamlıklarınıı, Boz· 
tepe, Değirmendereye. Zefanoza 
ve civar kasabalara bütün yaz: ve 
kış adam taşırdı, 

Ş B. - Olsa ile bulsa bir 
araya gelse neler olmaz ki. 

B. S - T rabzonun Jağ"ımlar· 
dan kurtulmuş su yolları, üzerin· 
de sekmeden yürünebilecolc yol
ları, üzeri örtülü bir hal, şehir 
planı, bir iş programı yolctur. 

Ş. B. - Ne yapalım her var
lık bir yokluktan çıkmıştır zaten. 
Demek ki birgün gelir bugünkü 
yoklar da varolabilır,. 

Allaı-aı!lmarladık bile demeden 
centilmen Şaı bay Bay Bekir Sü· 
kı.llin'n yanından gölgesini uz.ak
laşlırdı. .. .... . • . • . 

CevdetAlap 

Dlln Sofyada Bulgar taleb si 
ıuıma)'lşler yaparak millPt mec
lisi önOade toplımnıış. hnrJciye 
nezcıretine doğru yOrOmOslerdir. 
Jandarmalar talebeyi da~ıtmı\
Jardır. 

iktisadi Balkan antantı kon
seyi dün öğleden sonra Atlna
da Yunan B1tşvekill B. Metak
sııs tarafıodon açılmıştır. Kon. 
seyln muvaffaklyetinl temenni 
yolunda bir nutuk ~öyllyeıı 
8. Metnksııs sözOne <iAvanılo 
bu tarzdaki mesalnhı demiryolla, 
Posta Telgraf ve Telefon, tu
rizm vesalr me elelerde tanı 
bir itilaf ha"ıl cdeceğlndea 
emin buiuadueunu, iktisadi 
konses in bu esaslar dahilinde 
muvaffak olması için bilcümle 
şartların mevcud olduğunu söy-
lemiş, Yunanlshm hOkQmeli 
Krallyesinin kon eyin muvafr11k 
olması hususunda bOtnn yar-
dımlarını ynpacağını iUlve ederek 
nutkunu bitirml~ıir. 

• Avu tury Haşvekili gel cek 
bnrta yapın . ı u tasııwur ettiği 
Homa ziyıır tindı>n e\'vel Maca
ristan bOktl netllP bir temas 
yapmak Ozere uud ıp •ştcye git-
miştir. A \'Usturya Hariciye na
zırı millet meclisinde dış prli 
tikası hakkındn l>lr nutuk söy
Jiyerek Avuı;turya hOkQm tinin 
komşulıırlle iyi mOnn P.beller 
içinde geçlnmek ıırzusunda 01. 
duğuııu blldirmlştir. 

B. Musollııi dnn 'rrablmı-
gıırpte bir rıutuk su}'lemiş, ltnl
yn~ın İngiliz Krnlı ın taç mP.
rasırnlae i tirllk etınivrcPği• i 
v_e . bu ademi lşllrfıkl n de neca. 
şının merasime duvelioden ileri 
geldiğini beyan etml~tir. 

Fransa 13nşvekill, Par! te 
cereyan eden so.1 kıınlı musa-
demeler hokkmd ki bıwanlllın 
da sokan tıavslye~lııde bulua
muştur. • . r~p n~ d t talii hrırp ::\hıd· 
rıtlt1kl cu nuıiyelcller gLıJer 
Yıl~ &östermeıe başhımıthr. 

SöıUnQ dudaklıırdarn doşrırnıek ıztırarrndn blrnkn·or b'zi ı .. , 
Çıım ha.,·ssı almak. Çmnler altında bir gtın geçirmf'k i teyi c.-e 

Polltaya 1 • GHmek gerek uzak değil bayım; bizim Soğuksııyu 
bir köşesi... 

Temmuz o ıbeş: ''oıtucu hlr sıcak Yor, boram, bo m terll)or
ı;un. Böy e bir gnade deolz banyosu ne sıhhi ne ferahlayıcı t lr 
iş. Yok Cleğllya beş adımlık yol bizim kale barkmın altında ka-
nltu 1 • 

Evli bıırkh bir adamsın deniz kennrıada bir muhıılledc otur
mHk istiyorsun dcgilrui? En gOzel yalı mahallesi Faroz ! •• Bu
yurun .... 

Altua bir kumsııldıt dolaşmak, onıda gözlerini kOpOklfl d Jgn
lura daldmııok, gO 1 lnU avutmıık iSt<'din olura 1. Hemen ırHu t ıı 
sin Moloz l .. A ... Hem orada lıammami zadenın OvdllğQ tıam'l
yı da bol bol görUrsnn ... 

~öylns~n toprıığıo az \'Pya köyde arazi olm ğ1 hove lerda 
değıln i? Kolny: l\lilli eml ık d dre inde hOrgüa tıs \ r ı 
bir lltın oku beğendı~i ıe pey sor. Uoslıma l H ! .. ~ Ho kira l~n. 
Ho nıeşalo l ... Küylermde fıadık bahçeleri tarlııl r, tıhyorlnr •. 

lns ıaı.ıın tnhuıttn. ClJ, gUıcl ııe \'ar;;a hep seuin için ycmıtıla 
1 Aklına dUşdO de hır servi görmek veya koklıım k ı tedi . k ~ 

ki '? Z l'r ' ş kt O t . . ı ' yo mu sun o6 no . urocı a... elık lıırde ya \'eri hazreti h · . . ta b . . O şe il 
y:ırıoın r esını ! . ürmUş olursun. Oraya Bksothıı I i\1 .

1 d d ı • r CZ81 ığı-a er er ... 

Soru~orum arlık: Zağnos, Z('fanos. Faroz, Moloz, Polita, Kııııf. 
ta, ~osdımıısya, Hosklrasyn, Hosmeşıılos, blzimnıi t.izdenmi ? buu-
lur. uunlnrdan brınglı:;l bir kilfı;:euin PDJ>as kfll hı b 
k bb . . • ıı un enzc>l en 

u e~l kadar zelıırlı d ğll ? tarı,,rf. iı de 3 ok bir carmik koku u, 
varını ıçlerinde olmayan mazi tortusu 

Yine soruyorum · H ı · •t •• · un nrı ı~ ı en hangi kulak sancı yapmaT., 
~ıaogf gö:ıOI bunalmaz Evet bunlar· ruhunda wrre kud ff milli 
ıuıaıı taşı~nn hangi Türkün içinde' burgu olmaz, sizi ilıırakmoz. 
Bulantı yaratmaz .... 

Daha ne z ımnna kadar hırpnlnyacak milli bcnl ğiır.fzi bu ' • 
b~n döl Uatnleri.. Mechurmuyuz, mnh Qmmi •z bun! rı gornw t>, 
i\ıtmcğc sonunııkudur ... Biz ne zaman bizd benzeyeceğiz ve bizim 
olanlar ae zaman biıden olnCJklar. 

1\letrük bh' kili enin kubbf'slai , ıkınnk, cıırmihlrıf Fükmck, 
bfrkuç ad değiştlrmek için kat unmu. bekliyoruz " b nf is ailin 
kökt~n tıelva hekledlgi gi bl .• 

Ahdea, hııkukan kerıtlet nltıadı bulunan R z17r t ·rnrk me 
zarhğının oklbetlai unut· c1k kod r ZJntan geçdl i 'o :J... 11.1 

abdı ve hukuku bir mOkellefiyelimlz olmaıiı~ı halete oo b 
yiştir bu 1 .. 

At tılrk nesli ihm tici nemci ıhci ol m'lz, mutP.reddit bi 
rub ta~ıy m ız i ım ıll 1 nP.melazi n.,ı, muteredJit bir ru il ülJm 
kadıır rığtr \' tahrip ·ardır. 

Mhlı bı:>ııliğin h ~ enme i içlıı haın:eci bir iman. ozımkAr \l" 
mucJdelecı hir rutı ı.;orthr ve bu rub tapdığHnız tek \arlık ol • 
caktır. 

' ll 'l r ırlıı mun hlı('Z olmnkladırki: At11miıın um uz 1 1 I' r 
emı1net ettıgi kut JI vıırlıQ'ı ko. uyablleceğlz yoksa o yuce b~ş 
bize lıluet eder lllremeliylz. 

P, 

' 
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Herşeye rağmen 1 1 • • 

3 Mart 937 tarih ve 477 

1 aayılı ( Yeşilgireson ) ıaze
te ini okudum. Adımın moz

· ür gazetenin muhtelif sütunların
da yer alması, ve bilhassa bütün 
tahrir hey'etinin bana karşı cephe 
alıp hücuma kalkması mütevazi 
tabımda hissedilir bir gurur ya
rnttı .. Kabardı koltuklarım 1 

Adım geçen yazı sahiplerinden 
ldman Gücü - Yeşil tepe ikinci 
maçı hakemi ve beni sporcu ruhu 
taşım makla itham eden sporcu (1) 
Bay Naci Laçine bu ithamında 

yanılmadığını çünkü oaun spor 
ve l'iporc lult dediği nesnenin be
ni bildiğim por ve sporculultla 
e'>ediyetler kadar fark taşıdığını 

\ e bunun içindir ki o ithamda 
endiaine hak verdiğimi; tarif et

t gi ruhu taşımamakla da pek bü
yük bir haz duyc.luğumu öyledikten 
sonra Magafan namı müıtearile 
yazan Yeşillepe kulubü reisi Bay 
Şükrü Turgut! birkaç dakikacık 

karşı ·arşıya kalmayı muvafik bul

Bay Şevket Turguta 

bayılıp sahayı terlce mecbur ol
duğundan ve yine Güç sol içinin 
vurulan bir tekmeyle aakatlanıp 

ayatmın üıerine basıımaı oldutun
dan bah'letmedinix ? ! ... 

Görüyorsun ya sayın Bay 
Turgut fikir ve görüşlerimde hali 
ıabitim neden mi ? Onlar halı:: ve 
doğrunun ta kendisi de onun için .. 
Evet hakem, Yeıiltepeyi müthiş 

iltizam elti. f.linden ne gelirse 
yapmaktan geri durmadı. Bütün 

Güç altınları onun bir işarelile 
durduruldu. Y eşiltepeye olan cm 

boller, faullar, penaltılar görülme
di. Rica ederim daha ne yapıla

bilirdi ? Karşınızdaki takım bekle· 
diğ'inizin kal icat üstünde hatta 
bizi hayretten hayrete sokan bir 
oyun çıkarıyordu. Attığ"ı goller 
olcadar aşikar, okadar inkara sığ 

mıyordu ki imkan bulunamıyordu 
itiraza .. .Siz bile heyecandan, ha-

yır matlubiyet ihtimalinin tevlit 
ettiği asabiyetten kaybetmiştiniz 

dum: Gel şimdi konuşalım sayın kendinizi. Bir ara galip vaziyete 
arkadaş 1 geldiniz ve hemen bir Güç oyun· 

Mera imden hoşlanmadığım sa- cusuna • ulan göstersene şimdi 
mimiyete tapbğım için böyle hitap de kendini .. demekten geri dura
ettim size.. Eğer bunda da bir madı ız, o sesini çıkarmadı ve 
halcaıı.lık, bir ıuç seziyorsanız di- hemen ilci üç dakilta sonra bir 

lerim affınızı... nol atarak yanııııı:a geldi, selam 
Yazınızı okuyunca hakikat acı- 6 

verdi ve göıterdiaı kendimi gör
dır 9,:jzünün dotrulufuoa bir kat 
daha in:indım. Hakikati yazarak sizi dünüz mü beyefendi dedi 1.. Siz 
z hmete oltup rahatsız ettiğimden muhakkak hu yıızıyı yazarken de 
tarif ve te.svire 11ğdıra111ıyacağım aynı heyecanı, aynı asabiyeti ya-
bir teessiır duydum. şıyordunuz. .• 

Size bana cevap olan yazınızla Daha söylenebilrc'!k, sıralann 
yürtittüğünüz iddialarda halt ve· cak bir sürii şey var. Fakat bü
hakiltate oekadar sadık kaldığınıı: tün bunları ıiz anlamamal{a az 
hakkında küçük de olsa bir fikir mettikten. gözlerinizi hakikatten 
verebilmek için yisae kendi yazı- sakladıktan sonı :ı neye ya,. ar ? 1 !... 
om.lan • HERŞEYE RAGMEN Aman hele hürmet ve misnfir-
dman Gücü bu maçı galibiyetle severlik bahıine hiç dokunmayın. 

ibitirmiştir • diye kayci~ttiğiniz ı Ben bu babıi kendimden bile 2'iz
bir cümleyi •lmakla ilctifa ede~- liyorum 11 
ğim: Görüyorııun ya sayın ark~dq NeyH bu bahıi bırakalım 
HERŞEYE RAGMEN boyle burada .• .Sen istersen elde fener 

.oldu işte... diyojen gibi ,magfobu ara ve beni 
Beni yalancılıkla itham etmeye 

mazur gör o işte.. Ben çoktan 
savaşı.-lten okadar büyült ve aşi- hakkı ve hakikati buldum. 
kar bir hakkı çalmış oluyorsunuz 
ki HERŞEYE RAGMEN şaşma
mak, halta ıı.cımamalı: gelmiyor 
elden .. Ve siz yine HERŞEYE 
RAGMEN işin farkını varmaz 
görünüyorsunuz 1 

Mehmet Yılmazı yıllarca evve-
linden tanırım .. İyi futbol oynıyan 
hir genç.. Fakat bilmem ki bir 
penaltının gol olacağına şüphe 

tmemek, hatta bunu tabii görmek 
ne dereceye kadar doğrudur ? 
Sonra iddianızın aksine Güç belci 
topu koluyla değil göğsüyle tut
muştur. Ve ben izin i'elmediğimi 

Bilvesile saygılarımı kabul 
buyurmanızı rica ederim. 

H.M. 

B. Ş. Kaya 
Diyarbekirde 

Ankara 78 ( A. A. ) 

Musolini 
Nasıl yaşor? 

Nasıl çalışır? 

Kendisi anlatıyor 

Milano, - Popalo d'ltalia ga
zetesi, Duce'oin United Pres 'in 
muhabirl B. Vebb Miller'c vaki 
lJeyanatını yazmaktadır. Duce, 
şöyle demiştir : 

Alkolu, ferdi ve ictimat sıh

hat için tehlikeli addetmekte
yim. Tütunnn itidal daire inde 
kullanılmasına muarız d ğilim. 

Bana gelince ben, kuvvetti ll 
körler içmem, yalnız resmt zl 

yaretlerde biraz şarap içerim. 
Bedeni yoro·unluklara dllçar O· 

lan kim elerin mutedil olm.ık 
şarlile şarap içmeleri faydalıdır. 

Bllyük harbın bitamındanbe
ri cigara içmedim. KöylUlerln 

yapmakta oldukları sade yeme -
lerl tercih ederim. Mebzul mik
tarda yemiş yerim. . e kahve 
ne de çey içerim, yalnız arasıra 
ıhlamur içerim. 

Gilnde 30 ila 45 dakika be· 

deni ekzersizler yaparım. Yazın 
yOzmeği, kışın da kayak ekzer
siıini sever ve tercih ederim. 
Her gün ata binerim. Bisiklet

tea tayyareye varıncaya kadar 
her makineli sporla uıretim var-

dır. Yürllmesini çok :tı1everim. 

DUello ettitim zamanlar geçir-

mi~ olduğumdan iskrimi vücu
dün elbtikiyeti için ç.ok mü-

kemmel bir ekzersiz ııd<lederim. 
Uykum, 7 na 8 saattır. Gece Sil

at 11 den sabahın 7 sine kadar 
uyurum. GOn içinde ne gibi 
vak'a veya hadise olursa olsun 
çarçabuk uykuya dalarım. 

Uykumu kolaylaflırmak için 
bf c bir çarı ye baş vurmam \'e 
güadOz uyumam. Pek nadir o-

lan i tirahat zamanlarımda eski 

ve yeni kitapları, bilhassa tari
ht ve siyasi mahiyette olan e

serleri, münakaşaları yol açmış 
olan romanları okurum : 60 k,.· 
dar Fransızca, Almanca ve İngi
lizce eser mntalea ederim. Ye

ni neşriyata muttali olmak is
terim. Caza kaşşı biç de nefre
tim olmadJğını söyliyecek olur
sam hayret etmeyiniz. D as gi
bi cazı da eğlenceli bulurum. 

Nasıl çalışır? 

Dahiliye fJekili ve Parti 
genel sekreteri B. Ş. Kaya 
cenüp ve ıark flilô.getlerindt 
teftiı seyahatini tamamla 
mak üzıre dün Diyarbekire yazdıfınız ikinci maçta bir oyun- Mesaisine alt itiyatları hak-

.cunuzun hakeme • yahu valcıt 
g 'tmı'cıtı·r kında Duce söyle demiştir: geçiyor penaltı verseno 1 > dedi- ' r • 

ğini duydufumu ve ıizi bu husus- "İdare şeflerini kabul etmek 
ta iatediğiniz şeyle temine hazır Güzel bir karar için teshil edilmiş g!lnlerlm, 
lulunduğumu kaydedersem bilmem mülakatlar için tayin edtlmiş 
iki ne söyler; daha ilı:ı ç sütun Gllıel Sanatları teşvik etme saatlarım vardır. GUade 12 Ha 

$ 

Almanlar Eden' e 

fena kızıyorlar 
Nazırın açıkça düşman
lık yaptığı kanaati var 

Pariste çıkan Le Journal ga
ı.ete inin Berlin muhabi-i Alman 
matbuatının M Eden hekkındaki 
neşriyatından b:ıhis bir y::ı:r.ı ında 

diyor ki: « M Anthony Eden, 
Alman'atın, Sir Austen Chamber 
Jain'den sonra en fazla nefret et
tikleri l fariciye Nazın olmakla 
iftihar edebilir. Bunu anlamak için, 
Berlin matbuatının ve Berlin siyasi 
mchafilinin, M. Eden'in Avnm ka
m rasmda söylediği nutkun nasıl 

karşılsnd.ğına dıkkat etmek kafidir. 
1 ac giyme me ıısıminden sonra 
kabin de yapıhc k değişiklikler 

ırasıııdn M. E.den'in Alman me 
t libini daha mfüınit karşılayzıcak 
bir Nazır yerıni bırnkarak kabi
n den yrılaca~ını ümit eden Al. 
manlnr, lngiliz Hariciye Naznın•n 
söylecli~i nutkun •Bıiyük Britan
yanın Avrupa meselelerini halle 
ç lışmalc husus 'ndalı:i emellerini 
göstermek bakımından m üs bet 
hiçbir şey ifade etmediğini• ııöy
lüyorlar. 

M. Eden,in, Almanyaya eski 
müstemlekelerini iade meselesinde 
mutlak ıurette menfi bir vaziyet 
almaaı ve bu hususta Almanya 
ile bir anlaşma akdini derpişlen 

imtina etmesi Berlinde açıktan 

açıta infial uyandırmışbr. 
Ademi müdahele komitesi ba

hanesile, İspanyol harbine iştirak 
eden bütün ecnebilerin memlelı.:et
lerine iadesini düşündüğü ve bu
nunla a y n i zamanda, Valansiya 
kızıl hükQmetini. İıpanya banka 
aındaki nükudu İspanyol milletine, 
yani General F ranlcoya iadeye 
mecbur etmediği için, M. Edene 
karşı infial beslenmektedir. 

Almanya ile lngiltere arnsın
daki münasebatııı hiçbir ~nman 

u linkü kadar fena olmadıR"t aşi-

kardır. Berlin ıiyaai mehafili, lngi
liz teslihatının hakiki manası ba
kımındın boşuna teselliye kapıl

maktan uzaktır. Bu teslihatın her 
hangi diğer milletten ziyade Al. 
manyaya müteveccih bir hareket 
ıöylenmekte ve bu husu<Jta endişe 
duyulmalı.:tadır. 

Ba:ı:ı kim!!eler vaziyeti ümidsiz 
görüp yese düşüyorlar, baı.ılan da 
Avrupada sulh ve asayişi iade 
edecek olıın muc"ı:eve intizar ha· 
Jindedir. Fak:at. Jn iltorerıin. teıli
hatı itmnm edildikten 'onra nasıl 
bir liann kullanacağını burada her
kes merak ediyor. Bazı hayalpe
rest kimseler gözlerini ltıılyaya 
çeviriyorlarsa da, hunlar ekalliyet
tedir ve daha re list olan millet 
bunların bu ümidine h e r halde 
tştiralc etmiyor. Bıı:zı gnzeteler, 
lngilteren:n. ergeç Alman müstem· 
lelı:e metalih'ni kabul edeceğini 
ya:ı:ıyorlar.ıı 

=-: L 

Hikôye Ayşe 

- GPçen sayıdan artan -

Hep beraber ilerliyorll\rdı. 

Yazan : Necmi Memiş Yazıcı 

miyor, renksiz gUzel yüzU bir 
gnl gibi soluyordu. Ahmet daha 
hapiste iken kendisini ziyaret 
eden köylüler Ayşenio çok ağır 
hasta olduğuau söyledikleri za
man Ahmet: 

Üzerinde ynrüdükleri yol pek 
tehlikeli idi. Sağ tarafı semaya 
uzanım~ ağaçlarla dolu bir or-

an sol tarafı bir uçurumdu. 
Ormnnda bir canavar gUkrUyor, 
uçurumdan a at?ı akmakta olaa 
d riı1 nehrin {'ığıllısı işitiliyordu. 
Gt>nı,: Durnııı:;ı birden sert bir 
darlı·• ile sallandı ve uçurum
a ın aşağı yuvarlandı. Oradakile-
rin hep~i dehşelli bir çığlık kO· 
p:ırdılaL· Lakin bu çııHıklııra 

korkurıç ve f ci bir kshkaha 
cev v verdi. Ayşe bir deli gibi 
tuıykırdı. Durmuşun p .:inden 
u;,:urııma fırlamak i ·tiyordu LA 
kia kolları demir mengeneyi 
a dırıın iki el arcı rnda ıkı~tı 
~ a]dı J' ordeşi hnı t Ayşcye 

bnkıyor ı,:irlcia di., !erini gö le· 
rere • kahkahalarla g!lltıyor<lu. 

Ayşe bayılmıştı l\ardeşl onu 
arı~ıı t'1u nldı. Köye geldile1'. o 
gece kahveain bir oda ·ında kal
dılar. At'tık sabah oluyor her 
tarar avdıolauıyordu. Ay enia 
ve kHn1 inin yaltı"'1 od id 
detle vuruldu .. \hnıct yav ı~ ya
vıı yU ·Udü, kapıyı açlı iki Jan
dıırmıı : . • Kendisine uzatılan 
adalet kelepçesini ellerine uzat
tı ve .Jandarmalarla çekillp gitti. 
Sevgilisini ve kıırdeı,;irıi kaybe
den Ayşe ihtiyar ninesinin di-
zinde hıçkırıyordu. Ahmet kır
mızı ntlınları hakime gönderdi-
ği gnn iki sene hapise mab
kOm oldu. 

Ahmet bir sonbahar gUnU 
hapisten çıktı. İçinde Ayşeye 
karşı ııaıa bir kin ve nefrat du
yuyordu. Fakat eve gelince hiç 
ümit etmediği bir manzara ile 
karşılaştı, Ayşe ağır basta idi. 
O korkunç vakadan sonra has
talanan Ayşenin günden güne 
ziyadeleşen bir veremi vardı. 

Arlık Ayşecik eskisi gibi gQl-

- Bırakın şu kahbenin lafı
m diye çıkışmıştı. Ll\kin şimdi 

doktor Ayşenin birkaç &ünlük 
ömrü kaldığını &öyleyloce bu 
kara haberin ağır darbesile Ah-
medln bütUn kini bir anda da
ğılmıştı. Kalbi merhametle ezi
liyor ve yaşlı gözlerini Ayşeye 
çevirerek: 

- Ayşe.. Bak gözlerimin ya
şına, ben senin ntırahıola ne 
kadar mütee irim, beni aUet 
demek istiyordu. Ayşe biç bir 
şey duymuyor, gittlkçe koyula
şan gecenin esmer gölgeleri a-
rasında bir mum gibi eriyordu. 
Son bir defa daha cevap almak 
ümidiyle yavaş yavaş Ayşenin 

yatıığma d< ğru yaklaşan Ahmet 
onun iı ce v~ narin bileklerini 
avuçlarıoın içine aldı; senelerce 
hasret kah ı~ı ~ı gözlerine bak-
tı ... Llkin bu gözlerde öyle <te
rin bir .ıztırap, öyle nihıtyetslz 
bir hicran vardı ki kelimeler 
boğazında kurudu. Ayşenin na-
rin bilekleri gittikçe sıcaklığını 
kaybetti elit gözleri son bir de
fa daha açıldı ve göğlls geçirdi .... 
Ses yok. Ayşe artık teneffQs 
etmiyor tinsiz yatıyordu. 

Ahmet dehşetli bir çığlık ko
pardı ve Ayşenin cesedi üzeri
ne kapandL Durmadan hıçkırı
yor ıözlerioden dök.Olen yaşlar 
Ayşenin ye~il yUzUnU ıılatıyor
du. Lakin birdenbire müthiş ve 
esrarengiz bir sesle irkildi. 

Çığlıklarına şimdi yanı ba
şındaki ağacın üzerinde kımat
larıoı germiş büyük bir bayku-
şun kahkahaları cevap veriyor
du. 

Son 

Olcaydaki açık mektuba 
Mııstear imza taşıyan mektup zaı fının. Açıksa 
bulunduğu yerindlr "ideolojik,, muharrir 1 ...• 

Ufacık sorgunuza ufacık cevap verilmiş sütünlar dolusu yazı 
yazılmamış; eılrkemeyln olanca eoerjt harcanmış değil öyle ol
saydı karşılığınız karşılıksız kalırdı. Sizden istiyeceğim : c mon
teyyl » nin konu~ma ıanatı dedi~i munazara metotları alt Qıt 
olmadan şakalar, iğneler yerinde olsun ı .. 

Bay Pınar. Budak _ı ~u iğreti a.clınm atıyorum, benim yazımda 
yapacağım bır değişıklık sizde bır başkalık göstermiyeceğloi bi-
liyorum, bu iğreti ad Ustünde durmiyorum. Size bay. S. Cagıtay 
diyorum 1 

Sizin için hiç dUşilameditim, yahut düşünemediğim •ideolojik. 
ortalık.tarı döne dolaşa, evire çevire bana ciro etmek. isteyişinizi 
aalayamadım. Ben açık mek.tubunuzdaD kuşkulanacak, kapalı ka
laa, adını, saaını saklayanlardan değilim, ben edebi bir parçayı 

edebi duygunuza ne kadar sıcuk buldunuz demekle, bugUn de 
soğuk olduğunu söyliyemiyeceğinlz o parçayı ibdağ eden edibin 
edebi duygularını, ide olöjislnl beolmsemişsinil demek istedieinıi 
nereden çıkardınız ? Böyle bir dUşllnce Köroğlunun yiğilce bir 
türküsünü duyguıuoa uyıun bulaa ber Ttırk kırata binmeli, ya
tağını almalı, gaddare belde camlı bel yolunu tutmalıdır .. Demek 
olmaz da ne olur? .• Hem bu ciro işi o bildi4iniz, belledi2iniz 
gibi olmasa ierek.lir. 

yazı yazmaktan alabilir · iniz ve mensuplarına çalışma imkAn- 14 saat çal~'ırım. Çalışmam mun- •-------------
kendinizi... ları vermek için Maarif Vekil- tazamdır ve metoda tabidir. f n-

1 
•·----5E.ö:ıa:zıııa::ı:ım:1-=:ııı:meı1-

lbbaıncı, gayrı mutlakiyetci " heraklid • ın izafiliği lle bizi 28 
asır geri çevirip şereflendirmekde ne çttrUk, ne sapa yol tuttunuz? 

Biz sagirlik, ustatlık vısıflarıwa izati blr değer taşıdıldarıoı 
söylemişken siz bu iki va&fı bırakıp bUUla mefhumların, varlık· 
!arın mutlak olmadıgını ortaya atmışım glbi mutalea yÜrutmenize 
hen değil siz ne dersiniz ? Altıncı hisde yardımcınız olsun ı ... 

Yaşiltepe kaledsinin itildiğini, l9tinin yeni bir karır aldığını tlzamsız görünen, işleri şaşırtan 
topun elle tutuldutunu ve atılan 1 memnuniyetle öğrendik. Veri- tan ve vakit kaybolmanma ıe
.o tokatın kimbilir kaçıncı tekme- len habere göre Vekalet her beblyet veren mesai arkada;ıla· 

e cevap olduğunu kaydedeıken selle mateh ssıslardan mllrek- rımı uzaklaştırırım, faalfyellmi 
'lme;m neden ve ne maksatla kep bir jilri heyeti se~erek O işi taksim etmek enerji ziyaının 

bir Güc; muhaciminin kalcc'n'zden sene i~in meydana getirilmic; ve vakit kaybolmasının önüne 
yediği 10.kata aelam vererek te- bUtün eserleri bir heyete arze- geçmek suretile tanzim etnıi-
ekltür etıaelc nezaketini göster- decektlr. Heyet ene içerisinde şimdir. Uzvlyetimi, tarassut al

diğinden, G üç sağ belcinin bir en gDzel eseri veren res am, tında, kontrol tahtında bulun
tekmeyle dudağı paUatıldığından, muharrir, mu ikişinas, ve hey- dur~lan ve mutlak bir ittinıd 
G ü ç it al e c i ı i n i ıı b u r n u keltraşa devlet sanatkarı Unvanı jJs hareket ed~o b · r molör ha· 
üzerine indirilen tekme yüzünden ile bir de ınnkllfat verecektir. line getirdim. 

~~~-=~~~~~~~~~~~~~ 
"Yeniyol,, un Tefrikası : 6 

PARİS EVLENMELERİ 
Yaı.an: 

Edmonri About 
mimi temııyOllere kendınt 

kaptırın yordu. nun için Matt
lıieu iyi bir insandı. Onu Petit 
Gris ve Traverslns ıokfttının 
diğer halkile mukayese ediyor 
ve daha kibar ve mtımtaz bu
luyordu. 

Zaten kendiıl OD altı yışıa
da idi ki bu kadar kın bir JI• 

Türkçeye çeviren : 
Avukat Vasfi Bilen 

maaıda i11aolır üzerinde bir 
tetkik yapı bilmek fırsatını bulı
mımıştL 

O, onun çirkinliği detll hat
ta kendi ıuzellliinin bile far
kında delildi. ÇUnkn bulundu
#U ıefılet .köıeılnde kOçllt bir 
11na pırçaıı bile yoktu. 

B17111 BOrııdı okıdar ıar 

saklayamıyıo Pelit Gris den öğ
rene bildlkleriaf Matthlea ya 
anlattı. kocası orta derecede iş 
yapıyor Ye ancak geçi.oebilf1or
du. Kaliforniyanuı keşti esn -
ıında bu bereketli kıtanın ilk 
kQşifleri kayalara gömnımoş 
olan altın kölçelerini; kumlarını 
ayı°rma~sızın çıkarıyorlıı dı 

Kocası demişti ki <'n e in 
ve karlı iş maden kt) ·eJı> ini 
üzerlerlni k:aplıyan kuwhmtan 
ayırmaktır. 

Bu maksatla kendi lı:mfni 
taşıyan gayet sanatlı bir makine 

1•PmıJlı: (Sepıreteur Bourııde) 

Yarının hnrbi inımını7., ~y 
ferah f rah uykusunda uyuyan, 
f rab ferah yiyip içip , yatıp 
kalkan Trabzonlu 1 İnanınız lı:i 

y rının harbi ne yerde, ne de 
nizde, ancak ve ancak havada 
olacaktır. Tayyareye veriniz 
ve verirken emin olunuz iti 
verilen paralar hatatınızı ve 
vatanınızı kurtaracaktır. 

tecrübe için otuz gramlık al 
tında tozunu yUı gr mlil{ t p 
rak ve kumla arıştırmı. t . ruc 
rllbe netice. inde altın t 
dene - derecede ayrıl mı~ 

nız iki desigram eksik gel mı ti 
Kuvvetli Umit veren bu k . ır 
karşısında kocam her nesi \' 
sa toplıyarak ve bize yalnız allı 
nylık geçinecek para bırakarak 
Bordu limanından Belle·Tntai
nette gemisine bindi. 

lki ay sonra Riode Janeiro 
geçidinden çıkarken bUtUn eş

yasile batmıştı. 
Kıttbieu dul kadınlı kazı-

Efsanelerde, bütün ömrUoQ ağlamakla geçirdiği söylenen o 
.. eres • li, filezot heraklit aaj olsa bu teıinize ~arşı Y•tlı göıle
riai ~iliP gevrek kahkahalar sa!ıvermezmiydi?., 

Day, S. Cağalay l Yılana sarılmışı korkuno bulan yaralı kufa 
aeıyım sizler, biıl herak.lit yapmakta tutunmak için o zehirlt, 
manzum parçaya nasıl yapıştınız ? .• 

Bu ceııaret 6ize yioe 6 inci hinin vergisi olmasın. B1.oı gelin
ce sarıldığım hakikat olsun, doQ"ru olsun yılan olsacta ne var ? 
elverirki yanlış, yalan olmamalL 

1 

nrn fstifadeııine yaramak için 
Kalitorniyaya seyahata mecbur 
olmllk ızın bu aletin yapılarak 
teçrllbe ine girişmek istedi ve 
kadından aaklamakta oldutu bu 
aletin plAııını alarak bana verdi 
ve ( ecole Ceotrale ) talebele
rinin birine gösterıaekliği 
mi rica ıtti. Talebe ile &örQş
memiz çok stlrmedL 

İkinci bir tetkik ve muaye. 
neden sonra ıenç mQhendis 
bana dedi ki c bu alet malum
dur ilmi de Siparateur Bour
gade dir ve halk ar11ındı ta
m.tm ıtmlftir. Rlo de Jaaıtro 

M. Canıızotlu 
::z 

mevklinde Brezilyalılar tadın· 
daıı imal edilmektedir. BUDU 

lcad edeni tanıyor musun? .. 

- O; bir vapur bıttmaaı H· 
naaında buğulmuştur. 

- Makine, ihtimal bütün 
günler su UttOnde kılmış ve bu
aurelle ele geçmlf tlr. 

Neticeyi anlatmak içlıı we
yQsen Korney oteline geldim. 
lki kardeşi gözleri yaşlı gör
düm. Yvon amca nezelden öl
maş ve bütün mallarını onları 
bırıkmıştL 

Soa 
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Sayfa 3 

Sağlık köşesi 

YILANCIK 
ve 

Ültraviyole ile tedavisi 

-1-

Yılancık hastalığı kög 'Ve 
ıehir halkı arasında ara 
sıra görülen ve oldukça ta
nılan lcir hastalıktır. 

Yılancık cildin kızarması 
şişliği ve ağrısı ile başlar. 
Bu hastalık ekseriya yüz 
v~ boşta görülür. Buruntla. 
kulak kıkırdağında çatlak 
t1e kaşınma yerlerinden cilt 
gara/arından giren ( Strep 
tococus peogenes ) yılancık 
mikropları tarafından mey 
dana gelir. 

Yüz yılancığı tercihen 
gençlerde olur. Kadınlarda 
erktklerden fazla görülür. 
Bu hastalık bazı ev odala
rında yerleşmiştir t1e sık sık 
meydana çzkar. 

Yılancık hastalardan, sa 
lim şahıslara bilavasıta in
tik l ke f,'g ti pek nadirdir. 
Mamafi her gılancılclıyı 

tecrit etmek igi bir şeydir. 
Açık yarası olanları, lohsa
ları yılancılc.lı hastaların 
yanına sokmamalıdır. Yılan 
cı;a bir defa yakalanan bir 
daha yakalanabilir sekiz on 
dt.f a yılancık geçiren hasta· 
lar da görülmüştür. Bu gi· 
bilerin hastalığı hafif geçeı. 

Hastalığa yakalantlılctan 
sonra 1.3 gün arasında 
hastalar cilt şiımesinden 
ıilcdytte başlarlar. bu hal 
derinin ıerginliği ve ağrısı 
ile hissolunur. Umumi ra
hatsızlık başlar iştahasızlılc. 
baş a;rıları, bazan kusma 
lar ıörülür. Hasta olan yer 
ile olmayan tarafı birbirin
den kolaylıkla ayrılır. Cilt 
ıişer. kızarır düz ve parlak 
bir manzara alır, sıcaklık 
kızartı ve ,işlik gittikçe 
artar bu manzaraya lc.iiglü
ler mankafa tabir ederler. 
Bazan hastalık şiddetlenir 
göğüse oe ayale/ara doğru 
uzanır ki buna muhacir gı· 
lancılc denir. Bu uzun sürer. 

Bu hastalığın ciltte şifa 
bulması 4-5 gün sonra baş
lar. Ve derilrr yüzülmeje 
başlar. Bu yüzülen yerlerin 
altından daha güzel 6ir ten 
meydana çıkar. Eğer saçla
ra doğru uzamışsa saçlar da 
tutam tutam dökülür. Bunlar 
da on on beş ıün sonra 
yeniden çıkar ve eskisi gibi 
olur. 

- Arkası fltır -

Halk Manileri 

Tükenmez oldu ahim 
Bilmem nedir günahim 
Uzanmaz oldu artik 
Benim bahti siyahım 

• • • 
Bağa bülbül uçurdum 
Boıa ömür gecirclim 
Neden hen a;lamoyım 
Sevdijimi lcaçtrdım 

• • • 
Deniz olanda lcalaı 
Sahile doker talaı 
Benbir aşk yolcusuyum 
Kı . 'P gö rimden yaı. 

Hıba Salim ôtOtpen 

-
Orman kanunu 

-11 -

mnkelleflyete tabı olacak köy 
'fe yeri orman idaresinin en 
bUyOk memurunun iştlraklle 

vilayet ve kaza ldar~ heyetle
rince bellI edilir. 

Bu suretle orman yetiştiri

lecek yerlerde bu lf• el 'erlşll 
Devlete ald arazı mevcud ise 
bu araıi,menşel ne olursa olsun 
köy nya belediye şahsiyeti 

hOkmiyesl namına meccanen 
terk H temlik Olunur. Verile
cek arazi miktarını ihtiyaca 
göre maballJ idare heyetleri 
tayla eder. Böylece arazi temin 
edemlyenler iotlfaı umuma aid 
yerlerle k.öyOıı ve belediyenin 
gflllr kaynağı olan yerlerden 
tazl11ıoı k.11meu veya tamamen 
köylerde ihtiyar heyetleri, be
lediyelerde belediye meclisleri 
kararı ve en bUyUk mülkiye 
memurunun tıısdikl lle bu işe 
tahsis edeblllrler. 

{YEN/YOL} 

1 Köylüleri~ize öğütler 1 

Büyük baş hayvancılığımız 
Davarcıltğımız ve Merinos 

Devlet hayvanlarımızın iyileşmesine ve 
yurdumuzda merıno yetiştirilmesine çok 

önem veriyor. 

-2-
en önemli yeri tutan 
hayvan yetiştiricilik hak 
kındaki çalışmaların bir 
kısmını anlatacağız. 
Devletin aldığı tarım 17e 

lıayvncılık tedbirleri 

Ayrıca hususi bir plana 

göre muhtelif mıntaka
larda sun'i tohumlama 

santralları açılacak ve 

aşım durakları bu san
trallara bağlanacaktır. 

Bu suretle memle -

kette mevcud aygır 
-Arkası var-

20 Mart 

• Birinci nevı 

Kimyevi Rus oüb 
Fındık, Tütün, Mıs1r, Mey a 

ve her nevi sebzeler için çok 
önemli gübredir. 

Bu k erre Rusgadan celbellirdigim birinci n ır kim e 
gübreleri piyasaqa vazet/im. Fiatlar çok h r.p 1ıd r. F 
dık, tütün, mısır. meyva ve her nevi sebze için çok Ö 

nemlidir. Fazla mahsul almak için Rus gübrelt> inin kul 
lanıl1wısım zürraımıza ehemmiyetle tavsiye ed rim. 

Kunduracılar - Halkevi sokağında 
31-33 numarada Nemli zade T ohsin 

4 - 5 
Bu yollardsn blrislle arazi 

temin edemlyen köy ve bele
diyeler, bu iş i ;ln lcttb edecek 
arazlyl köy ve belediyelerin 
i ·tim lak kanunlarına göre ve 
lstimlaıt ıuretlle tedarike mec
burdurlar. 

Ziraat Vekaleti köy 
kalkınma programının 
hazırlığına devanı et
mektedir. Bu programa 
dahil bulunan baytar 
ve hayvancılık işlerinin 
de tanzimi için çalışıl
maktadır: 

~ah~ dh.dhdhdhdh~ 

Madde 81 - Orman idaresi 
ormaa yeUştirecek olan köy ve 
belediyelerin tldan lbtlyaçlarını 
karşılamak Ozere mıntaka orman 
fidanlıkları tesisine mecburdur, 
Fidanların tesisinde bu kabil 
köy n belediyelere yakınlığı 

'e tiduların cinı ve oev'ioi 
tayinde muhite uygunıuau gO
zetlllr. 1'' l danlar, al4kablara 
tldanhktı bedelılz tevzi olunur. 

Madde 82 - Orman yapıla. 

cak olan bu aabalar, orman 
memurunun, bu memurun bu
luomıdıgı yerlerde ziraat me. 
murunun daimi murakebesl 
altındadır. 

Ancak, ağaçlandırılacak yer
lerin ağaçlandırılma ı, korun· 
ması ve yetiştirilmesi ve bun
lara ald masraf lann köy '8 be. 
ledlye blltçelerloe konma tarzı 

Dahiliye ve Ziraat Vekaletince 
mnşterekeo hazırlanacak tall. 
matname 111 teıbit ve tanzim 
olunur, 

Madde 83 - Şimendlter ida
releri, Devlet, 'llayet, belediye 
ve köyler yeniden y'ttpacakları 
demiryolları ve şoıelerln kenar 
!arına fidan dikmek, bunlan 
yetiştirmek ve korumakla mn. 
kellertirler. 

Şimdiye kadar yapılmış olan 
demiryolları ve şose kenarla
rını da böylece tedricen ıQ'aç
landırmaya mecburdurlar. 

Madde 8.J. - Ağaç sevgisini 
körpe ve genç dimağlara kuv
vetle a!jılamak için botun ilk 
ve orta mekteb talebelerile 
askerlere ağaçların faydalarını 
zihinlere yerleştirecek dersler 
okutturulması, bahçeleri mUsaid 
ise mekteb ve kışlalarda her 
yıl atıç dlktirllmeai ve bunla
rın korunmaaı lçlo Ziraat Veka
leti ile blrllkte milli mnaraa ve 
maarif Vekaletleri bir program 
hazırlayıp tıtblk ederler. 

- Arkası var . 

Damızlık hayvanlar ve 
haralar 

Atçılık sahasında 
m ev c u d Karacabey, 
Çifteler, konya ve Çu. 
kurova hararalı bu yıl
dan itibaren genişleti
lecek noksanları ta- · 
mamlanacaktır. Ayrıca 
bu yıl içinde şark vila
yetlerinde yeniden bir 
hara vücude getirile
cek tir. Vekalete aid 
İnanlı, Çifteler, Uzun 
yayla, Çukurova. Ilıca 
ve Diyarbekir aygır 
depoları kuvvetlendi- ~ 
rilecek ve bilhassa kony; 
ve Diyarbekir aygır 
depolarının kadrolan 
genişletilecektir:. mem
lekette muhtaç olduğu
muz ayğır noksanını 
kapatmak için nıüsta
kıl bir sun'i tohumlama 
teşkilatı kurulacaktır . 
Bu iş için Ankarada 
bir merkez laboratuva
rı tesis edilecek ve or
ganizasyonda, hara ve 
ayğır depolarında sıfad 
işi ile uğraşan baytar
ların hususi kurslarla 
malumatların1n arttırıl
masına ç a 1 ı ş a ca ktır. 

Senelik heyeti umumiye 
içtimaına davet 

Şehir kulübü U. Katipliğinden : 

9-3-937 Tarihinde ekseriyet olmadığından Umumi lıeg 
et içtimaı nizamnamenin 16 ıncı maddesi mucibince 
2/-3.937 Pazar tünü saat 18 ze bırakılmıştır . 

Ruzname: 

1 - idare heyeti raporunun kıraati. 
2 - Tatil aylarına ait aylık aidatın alınmaması 

hakkındaki idare heyeti kararının tasdiki. 
3 - Pltinçonun tetlcilci ve idare heyetinin ibrası. 
4 - Yeni idare heyetinin intilıabıdır. 
Azamııın teıri/leri rica olunur. 

Satıcıları 
Satılanı 

Terc i h 

7 

9 

6 
A. 

V. 4 / A 

Dinlerseııiz 

izde 

RADYOLARINI 
Edersiniz • • 

Trabz~n M. NURİ AYDIN , ,{ab ıo~ u ) 
satışevı . 

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

10 - 15 - 20 ~ <\j> '<P 'V'3 ""' 'Ol ~ 'Ol 
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Heyeti umumiye içtimaına davet 
T rabzen Limitet Şirketinden: 

Tra6zon Limitet ıirlceti umumi heyeti ıııa;ıdalci r•zna
meleTtie y•zılı husus11.tı müzakere etmelc iizere 31 Mtırt 937 
tarihin• masadi/ Çarşamh• tıinü saat 14 Je şirket 6in11-
sıntl. •di fle fefllcaldde olaralc. içtima edecejinden 
bilumum ıürelcanın gelmeleri rica olunur. 

ADI İÇTİMA RUZNAMESİ 
1 - Şirketin 1936 hesap senesi laalclcında müJürler 

'Ve mur•lcıpler r11porunan •lcunması. 
2 - Plançonun tttlcik v• tastlılcı •• mdJiirl•rin illarsı 
3 - Yeni müdürler intihaln. 
4 - 1937 senesi müdür 'Ve muralcıplerin seçilmesi. 

Fevkalade içtima ruznamesi 
1 - Şirlcet nizamnamesinin 2 inci maddesinin tadilile 

şirket isminin ( Trabzon Limitet Şirketi ) olarak 
lcaiulü. 13 17 20 

Taksimde yeni okul için istimlak 
edilecek gayrimenkullere takdir 

olunan kıymetler 

Kültür direktörlüğünden : 
Taksim civarında ( Yeni olcul ) için istimlakine 

karar 'Verilen gayri menkullere lcıymet konulması için 
istimlak kararnamesine tevfikan Belediyece intihap 
olunan ehli vukuf 'Ve belediye azası eski tapu müdürü 
Nuri Hatihoğlu eski fJ2riJat müdürü Osman Özatalag 
ve tüccardan eslci belediye azası Nuri Dizdar. Belediye 
ügesi Kiimil Dedeoğlu, Zelceriga Yalıya Reisoğlu. Ali 
Rıza topa/oğlu 'Ve Belediye reisi Kadri Evrenle Tapu 
memuru Mustafa beraber odakları halde gagri menkulle
rin bulundukları ger/ere giderek alınacak yerler görülüp 
görü~üldükten sonra hunlardan şimdi/ile istimlak işinin 
bitirilmesi istenilen JDhat 340 tarihli tte 1.t2 No. lı 
1400 Arşın murabbaı maa müştemilat hane ve bahçesine 
( 1200 ) Lira 42 - 77 Kanun eflfJel 928 tarihli elyevm 
garaj olan ( 500 ) arşın arsaya ( 500 ) Lira 73 ıvo. da 
malcayget Toıul!u Emiroj/u must•f• ve Gümüşhaneli 
Zaimoğlu Bayrama ait olan 60 metre murab bamda ve 
halen natemam. bir katının dıvarlorı hu 'unan hane 
ve arsaya ( 300 ) lirtı lcigmet talctir etlilmiı olduğu 
i itin olunur. S - 8 

İcar arttırma temdidi 
Belediye Encümeninden: 
Hızırbey malı•llesind•lci lcilisenin mezarlılc arsasının 

lıir sene üç •ylık icar artırmasının müdd•ti onıün uza. 
Jılmıştır. 

lstJclil•rin 26 - 3 - 937 Camcı ıünü ••t 14 de lemi
tıatı muvakkat• malcbazlarile encümene mrırocaatları. 

r&-$HR;r:2&E 
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UNAN 
Trabzon Halkevinin Aylık Ülkü ve Kültür 

Mecmuası 
İNAN : En kıymetli ve salah yetli ka emlerin yazılar1nı taşıyacaktır. 

İNAN : Bir Fikir ve Sanat Mecmuasıdır. 

İNAN : Fikir muhitinin, Halk muhitinin Mecmuasıdır. 

İNAN : Ülkü ve Kültür yapıcısıdır. 

İNAN : iyi , Güzel ve doğru Mecmuasıdır. 

İNAN : Mahalli renkleri, Mahalli hususiyetleri taşıyacaktır. 

iNAN : Ülkü yayacak, Fikir yaratacaktır. 

İNAN : Bir Bütünün ifadesidir. 

Büyük bir itina ile hazırlanmakta olan bu Mecmuayı şimdiden tavsiye ederiz. 

icar arttırma 
temdidi 

Belediye Encümeninden: 

Taban• lcöpriisü altıntlıılci 

l•rlanın bir sene/ile icar 
artırmasının müddeti on gün 
uzatılmııtır. 

isteklilerin 26 - 3 • 937 
Cuma tünü ıaat 14 de temi
natı mufla/ele.ata makbu%larile 
encümene muracaatl•rı . 

Ser bayilik yapmak istiyenlere 
Türk Hava kurumu Trabzon Şubesi Başkanlığından: 

Hava Kurumu Piyango Biletlerinin sQr0111 ve satışını bir elden idare suretile bu gQnkQ 
randumandan fazlasını temin maksadlle Şehir içinde Plyaıago bllet ıer bayillll ihlasına idare hey
etince karar v•rllmlştlr. 

1 - Ser bayilik yapmak lstiyeolerln bu gllnden itibaren bu ayın 26 cı Cuma gonn akşamına 
kadar Trabzon Hava Kurumu Şub~slne baş vurmaları ve şubede mevcnt Piyango talimatname ve 
ona göre bllyilik istemeleri lazımdır. 

3 - Ser bayilik yapmak arzu edenlerin yukarıda yazılı güne kadar birer dllekce ile Şube 
başkanlığına 26 - 3 • 937 gnnooe kadar muracaatlan Uta olunur. 3 • 9 

ZAYi Trabzon Ziraat. bankasına 18- 5~ .936 tarihinde te~di "eyledi2'im 600 liraya ait 35.18} • 574 
numaralı bono ıle bu muamele ıçıo lwllandıtım mubrumil zayi eyledim yenisini alacatımdao 
esltisinin hükmü olmadığını bildiririm. Avcıoğlu Temel Eşi Zehra 

~ - - --

VE DVO lb MAT~AASD 1 
1 
l•J m 
(+J 
l•l 
[•] 
tJ 

T ·r surette her 
tiirlii matbaa · şl ri · yapar ve 

iz giizel ve uc z 

yerlerine ulaş ır r. 
En güzel harflerle en zarif kartvizitler Yeni yol matbaasında yapıhr. 

·Hariçten verilecek siparişler itinalı bir şekilde vaktinde 
hazırlanır gönderilir. 

Köy bütçeleri, sandık ve bekçi makbuz arı en ucuz fiafla 

( Y eniYol ) m aasmda bulunur . 
Uzunsokak : Polis karakolu bitişiğinde No. 63- 65-67 
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