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Rakkamlarla 
Konuştum .. 

D üny:ıdıı yalnız. cıınlı mah
luklar konuşmuyor; mede

niyet ıilemi yeni bir dil daha ka· 
z.anmıştır : lstatbtik 1 rakkamlar 
konuşur. Rakkamlar, dünya işleri 
pliinçolarını süslüyor, işliyorlar. 

Her ferd, her müessese, her mil· 
let yaptığı işi uıkkamlııra sindire· 
relt Öğünmck yolunu tutmuştur. 
Her varlık, kudretini rakkamla 

gösteriyor. Her varlık. çalıştıtı 

rnklcamla anlatı) or. Ve nihayet 
her \•arlık hayatının hesabını rak
kamla veriyor. 

Önümde bir gnzete kupürü var. 

oman yada 
bütün cemiyetler 

kapatıldı.~ 1 

Ankara 3 ( A . A . ) 
Romanya kabinesi yüksek 
tahsil hakkmdaki yeni ka
nun mucibince yeniderı tan
zim edilinceye kadar bütün 
üniversitelerin. Tcılebe cemi
yetlerinin muvakkat bir za
man için kapatılmasına ka
rar vermiş talebenin her 
hangi bir siyasi pcrtiqa in
tisabını tıe yahut her hangi 
bir sigasf tezahur~ iştiraki
ni yasak etmiş ve Mason 
locaları ile her türlü gizli 
cemiyetleri 'lJe teşekkiilleri 
derhal kapatrp dağltmağa 
dalıiliye nazıaını memur 
etmiştir. 

İspanyada 

İspanyada 
gönüllüler 

Ankara 3 ( A. A.) 
/span1.1a işlerine ademi mu 
dahele talı komitesi halen 
ispanqada bulunan yabancı 
göniillü/,.rin çıkardması me 

selesini gifrüş m,.ğe bnşlrı 
mışfır. 

Habsburg 
Hanedan meclisi 

Ankara 3 ( A . A '. ) 

jurnal ditalga gautl'si ita! 

yanın Habslıurglorrn qmi 

den tahta getirilmesini ter
viç ettiğine dair ortada ne 

hir diplomatik 'llt!sikanin ne 

de selôhiytıttar be.ganatın 
meı.ıcıit olmadığın yazmak 
tadır. 

Umumi 
Meclis 

Dün son toplantısını 
yaptı, daimi encümen 

azaları seçildi . . 
Umumt vilag~t meclisi 

dün saat 2 buçukta sayin 
valimiz Yahı;a Stzai Uzerin 
başkanlığında son toplantı 
sını yaptı Ruznamedeki iş
lerin müzakeresinden sonra 
goptlan 7937 gtlı bütçesi 
521700 lira olarak kabul 
edddi. Bundan sonra daimi 
encümen azaları seçkisi ya
pıldı. nPticede en çok reyle 
Sadettin Çebi ( Sürmene ). 
Cemal Murathan { Trabzon). 
Hasan Kazancı ( Pulatana ). 
Bahri Sara! ( Of) un seçil· 
dikleri anlaşıldı. Meclis, 
1 Şubat 93S de toplanmak 
üzere dağıldı. 

Bu parçayla konuşuyorum. Bu 
parçadaki rakkamlar benimle ko
nuşuyorlar. Ne konuşduğumuzu 
karilerime de arz edeyim : Halk 
evlerinin bir senelik faliyetlerine 
dair bir broşür neşredilmiş. Ma
ıılesef kitap henüz elime geçmedi. 
Fukat, kitap mühteviyalından ba
~larını, konuştuğum rald::amlı.r 

anlatıyorlar; ııize de yazayım. 136 
Halkevi şübesinde 6198 kadın, 
69230 erkek aza mukayyet bulu
nuyordu, 2829 konferans, 1049 
kon er, 1330 temsil verilmiştir. 
Kitabhanelerdeld kitap s a y ı ı 
122,809 u bulmuş ve 874,666 kişi 
kitap Okumuştur. 111 sanat, 36 
muhtelif mevzulu sergi açılmış, 

1227 köy gezintısi tertip edilmiş, 
13198 halk .. dersi verilmiş, 713 
sinema filimi gösterilmişti:-. Muhte
lif vesilelerle Hallcevlcrinc 4331667 
kişi devam etmiştir. 

nakledilen 
mülteciler Şehir Haberleri 

Ankara 1 ( A . A . ) 
Madridde se/arethaneler si 
ğınmış olan mültecilerin 
nakillerine devam tdilmek
tedir. 

Gandi 

Baytar isleri 
Hayvan ihracati: 
936 yılı içinde Trabzon· 

d.':'n 712991 Koyun ve j534 
Oküz ve 64 Keçi ve 3 dane 

GögsO ltııbartncalt rakkamlnr 
değil mi ? Kültür alanında atılan 

her kuvvet ı adım, Türkiyeoin ge
lecek zamanlardaki muvaffakiycUi 
başarıları için bir müjdecidir. 

S de At sevk edi/m;ştir. 
eçimde büyük Zebhiyat : 

ekseriyet kazandı 936 Yılı içinde Mezbaha-
Avkara 1 ( A A.) da 22418 Koyun oe Keci 

Hindistanda mevcüt onbir ile 2539 Sığır kesilmiştir. 

M uvaffakiyetJeri yüksek ses- hükumette yapılan umumi 1 Hayvan hastnlıklorı: 
le konuşan, e li bir batıp seçimde Gand;qi milli Hind Vilô.uet dahilinde 8 kô'g 

gibi anl tan rakkamlar hangi Halk partisi bu hukıimet erin al de Koyun çiçeği. 7 günde 
evlerine aittir ? Hepımizin merak f.ismda tam diğer üçüm/ede Kot; un ve Sıjırlarda (dalak) 
edeceği bu suale yine rakkamlar 
cevap versinler : En çok temsil nisbi bir ekseriyet kazan- Şarbon 5 yerde kô'peklerde 
veren ( 180 adet ) Eminönü, en mıştır. ve Sığırlarda kuduz !ıasfa· 
çok konser tertip eden (133 adet) Doğru değilmiş lıkları çıkmış ve /azim ge 
f.laziz, en fazla sinema gösteren Ankara 3 ( A . A . ) len tedabir ittihaz olunarak 
( 205 adet ) Elaziz, en faz.la kon- ı söndürülmüştür. 
lcrans tertip eden ( 170 adet} ıngiltere hariciye nazırı V b 
Adana, en faı.la sergi açan (21 adet} Avam kamarasında Habeş ilaye(İmizin ütçe si 
Kadıköy, en faı.la spor gezintitii istanın emsale 'Ut! hukukan Vil<i.getimiz Umami mec· 
yapan ( 339 adet } Bayoğlu, en mevcut bir vaziyete uyğan lisince tesbit olunan bütçe 
faı.la köy gez.inli i yapan ( 87 adet) o1arak Kralın taç giyme 520 bin kıisür liradır. 
Sinop ve Uşak, en fazla. k_nd~n 8• şenliklerine çağrıldığını ce Bütçede en çok tahsisat 
zası olan ( 51 adet ) E.mınonu, en bu meseleye siyasi bir ehem Maarifa ayrılmıştır. Maarif 
fazla erk.ele azası olan ( 6279 adet) • t . J - l 
S. f 1 it. t b 1 mıge vermenın aogra o ma- işleri için 170 küsür bin lira 
ınop, en az a ı a ı o an 1 

( 22400 adet ) Ankara, en çok dığını söq/emişdir. bu .Qıl içinde hacanacakdtr. 
kitap okuyucusu ol an ( 79114 adet ) =şe=y":=le=r=::il=e "=:=Ö:=-j?·-:;:U=n m::..;e=z=:=! =;h=a=n g=:i=v==a==r l:=;ık===;==v=e=re7b7.'il=ı r=;=di~k=. ~Ho:=a=t t=ii-b=-i r .. a z....;.,=m..;ü;;,.şk,.;.ü.,...l 
Balıkesir, en fazla ders veren tasavvur edebilırizki yaptığıyle ve can sıkıcısı zahmetleri müeddi 
( 1876 adet ) Zonguldak, en fazla koltukları knbarmasın. olmasına rağmen diyebilirizld ki· 
kur açan ( 1042 adet) Gaziantap tap okur okutturabilirdık temsil 
en faı.la müdavimi olan ( 39j040 G aı.elelcre naz.aran muvaf verebilirdik. ' 
adet ) Ankara Hulkcvidır. fok olduğu lcanaatı veren 

insan, bu rakknm yanşı, bu Halkcvleri şunlarmış : Hnlıkesir, Hallı: türkülerini toplamak hu 

kültür adımları karşı ında i mi Bur a, Gazinntap, Bartın, Diyarİ· su.;undaki bir yazımız bir iki kari 
ieçen vilüyctJere kı:.kanmıyor mu? bekir, Antalya, Mersin, Denizli uzerinde iz bıraktı. Halkevimizden 
Halkcvleri umumi merkezi bu mu- Adana, Madin, Samııun, Konytı, yardım rica ettik; bilmem alakadar 

vaH kiyetli işlezi ornek olmak u- Kar • Elaziz, Ankımı, Afvon, Av oldulımnı ? 
zere diğer Hıılkcvlerıne de tamım dm Çorum, E5k şehir, Manisa. Rakkamlnrla konuştum; rak 

elmiş. Bunlnrdıın meseliı : Hursa- Marnş, Zonguldak, Uşalr, Eminönü kamları karilerle, gençlikle konuş 
lıların Cumhuriyet gazetesinde in- Edremit Girc9on ve Jn .. göl 1 

turmnğa çıılışıyorum. Başkıı arını 
tişar eden bir ıııektupları var. Bu Bunların arasında bir de Trııb kıskanolım; insanlan şuurlıı kıs 
nıektubu okudukca onlar namına · · · k ld zon ısmının ı ışmış o uğunu gö r. kançlıklnr yükseltir. Raklcamlardan 
onsuz bir i f t i h a r duyu} 0 • mek elbetteki gururumuzu taştırır. ders olalım; a1rın en yüksek reh· 

ruz.. Bu yıızıda Hnlkevlerinin tak- bizi iftıhar ufuklarına dog--ru çe· b•rleri j tatistilderdir. Gençlik, 
dırle knrşılnndığındım hahs edıl· kerdi. Bu 1 mi. ayılanların ara ı · Atatürkün gösterdiği yolda feyiz· 
dikden aonrıı H lkcvının kapu un- na koyamazmıyız ? Tereddütsüz ti bir ırmak gibi taşarak, köpüre· 
dan içeriye 57510 kışi girdilıni, ı evet • diyeceğiz. Unsurlarımız. rek akıyor. Bunu rakkamlar ne 
kütüphane inde 6747 kişi oku Kuv\ ellidir. Rehberlerimiz bizi ir- kadar güz.el gö tcriyor. Biz.im ço
duR-unu, lısan dersleri verdiğini, şad edebilirler. ismimiz bu isimler cuklanmızın da irmağın kolu ol
biçki, dikiş ve nakı~ derileri göste- arasına girmedise kabahat bilmem masını, geçdiıti yerlerde bereketli 

rildiğini, Bursad ceza evindeki kimin ? Uzun boylu düşündük; izler bırakmasını isteyenlerin hak· 
nıahbuslarıı ders verıldiğini, üç karar veremedik. Hatırımıza gelen farı olsa gerek. 
eyda bir Türkün adlı bir mecmu sebebler üzerinde dunnağı da jz. 
•yle lr.öycülerin dağıttıkları ( son zeti nefsimize yediremedik, Konser, 23 - 2 - 937 

Ankara 'Y edigün ) adlı bir matbuayı çıkar- müsamere tertip edebilirdik: Jle 

-!!tarını yuıoakta..Jırlar. Kim iyi zintiler yapabilirdik, konferanslar Hayrettin Zıya Taluy 

Yomra kazası 
Teşkili takarrur eden Yom

kazasının nü/usu 36202 dir. 
Bu 'kazanın 49 köyü vardır. 
Kazanın adı Yomradır. mer
kezi. bugün ki Arsen nahiye 
merkezinin bulunduğu ger 
olacak dır. 

İstok fındık 
Aldığımız malumata göre 

hala elde mevcut fındık is
toku 65 bin lcantardır. Bu
gün fiatler 28 kuruştur. 
Bukadar istok mal kalışı
nın sehebide evvelce yapı
lan yanlış ve noksan tah 
mindir. Bu malın geni mah
sul idrakine kadar elden 
çıkarılacajı tahmin olun 
maktadır. 

Mısır tevziatı 
Ziraat Bankasının geçen 

gıl köylüye dağıttıjı mısır 
bedelinin hemen hemen hep 
si tahsil olunmuştur. Ban 
kaça köylüge yapılan ve 
şükranla karşılanan Mısır 
tevziatının bu yılda yapıla· 
cağı ve hatta kazalara gel
miş olup şehrimize de ya
kında geleceği ve tevziata 
başlanacağı haber alınmıştır. 

Ziraat bahçesinde 
Fidan tevzii 

Bir hoftedan bari Ziraat oQ
mune bahçe inden i k l b l n 
kadar Fidan tevzi olunmuştur. 
A ·il tevziat son tıa'ıarde yapılı· 
cııktır. Bu sene 15 bin kadar 
aşilı ftdan tevzi olunacaktır. Bu 
kerre tevzi olunan fidanlar bu 
15 bin fidauı seyrekleme ve 
digerlerlııin gelişmesini temin 
i~·in nz mikdarde yapılmıştır. 
Her yıl bu mevsimlerde Rize. 
den şehrimize k.Olliyetli aşılı 

fidan gelmekte lken buyıl pek 
az gelmiştir. 

Kalp durması 
Kemerkaya mahallesinden 

merhum Kalaycı Hekim o 
ğullarından Mehmet ça1ıuşun 
ojlu 37 gaılarında Nazım 
isminde bir genç kalp dur 
masından ölmü,tür. 

Giresonda gördüklerim .. 
Gireson cidden şirin.. Yolları muntazam ve 
temiz.. Her adım başında bir çeşmeye rast
lanıyor .. Bu fındık beldesinde ayda 35 - 40 

bin liralık müskirat sarfediliyormuş ... 
Deniz uyu!lor, kayık ya. 

rıyor suları ve çıkıyoruz 
karaya .. l!erliı;oruz iskeleyi 
ana caddeye boğlaqan kısa 
yolun yansını '1e ilk kara 
ko lun kapısını kaplamış. 
kapatmış bir sürü kayık ... 
geçiyoruz. Genişce. parke 
döşeli muntazam bir gol u

zamyor. ilnliyoruz batıya 
doğru ve giriyoruz gösteri
İen otele.. D r ve harap 
merdivenler, simsiyah tah
tahtalar, badanasız dıvar
lar; zigana han odrılarını 

bastıracak kadar acuyip şe
killi peke/er, yatılamıy11cak 
d~ğin kirli yataklar ı.ıe son
ra ağır bir koku... Sabah,· 
çoğumuzu mecalsiz, bitkin 
bir halde ve iskemle üze
rinde buldu. Sonradan öğ 
rendim otelsizlik Giresonun 
ezeli derdi imiş ... 

Sabah .. Yazdan arta ka 
lan bir giin. Güntş ağır ve 
mağrur yükseliyor. Etraf ta 
tatlı bir bahar kokusu var, 
Bu kokuyu içime sindire sin
dire bir ben bir de göl
gem dolaşıyoruz Gi,esona-. 
Dar fakat parke döşeli te 
miz ve muntazam bir gol: 
Gazi caddesi uzanıyor cena
ba doğru. Şehrin ana yol 
/arı hatta bir çok sokak ve 
aralıklar parke döşeli fJe 
oldukça temiz. Şehirde lam 
manasigle plan var dige
mezsekte plô.nlı bir çalışma
nın mevcudiyetini inkar e
demeyi~. Binalar ekseriyet· 
le iki üç katlı.. Yeni yapı 
lan ve yapılmakta olan hol 
pencereli yeni tarz binalar 
yer ger süsleyor görüyü .. 

insan şehrin imarı gol un· 
da alakalı. bir çalışma var 
burada demekten alamıyor 
kendini.. Su hol. Sokaklar · 
da sık sık ve· güzel görü· 
nfişlii çeşmelere raslanıyor. 
Bütün elektrik direkleri de
mir ve htp bir hizada .. 
Hem de ô'yle her rüzgarda 
Trabzondaki tibi sönmegor 
muş lambalar. Kilovat fia 
tıda /ahrikanın mazotla iş 
/emesine rağmen 20 kuruş 

Yarı şaka 

hatta indirilmesi bile düşü· 
nülü9ormuş. 

Şehrin kale boyırı sem 
tinde cocuk bahçesi yapıl
mak için etrafı dıvarla çev· 
rilen ve epicede uğraşılan, 
emek sarf edilen alan göze 
batıyor. Bu pek önemli iş 
nedense yarıda hırakılm·ş 
ihmal edilmiş. Gönül ister
dıki orası tarh ve tanzim 
edilmiş modern bir çocuk 
bahçesi olsun ve yavruların 
çıvıltıları şen cıe şakrak 
sesleriyle dolsun. 

Gire son la en çok rastla 
nan şey tuv.:ılet salonu oe 
kahueler. Halk eğlencesini 
hiçte ihmal etmigor. Şehir
de bir Tiyatro üç saı yüz. 
lerce kahve var. Ve hepsi 
her gece tıklım. tıklım do· 
lu. Her yıl fındıktan altı, 
yedi milyon lira geliri olan 
Giresonda a.r;da 35 4ü bin 
liralık müskirat sar/edili· 
yormuş. Bütün lokantalarda 
içki var. 

Şehirde okuma ih f İJcına 
cevap ve,ecek kadar zengin 
miinderecatlı Akgün oe Ye
#[ Gire,on adlı ilci gazete 
çıkmakta. Satışlarından bü
tün Anadolu gazeteleri gibi 
ikisi de memnun değil dahili 
satış - ki haricisi yoktur • 
yüzaltmışı aşmayormuş. 

Giresonda hayat oldukca 
pahalı bilhassa giyecek fi
yatları. Pirasanın kilosu 15 
lspanağın yitmi kuruşa sa
tılıyor. Giyecek fiyatları 
du Trabzona nisbetlr /azln. 

Gireson ekmeji övülecek 
kadar leziz, temiz ve pişkin. 
Her ekmeğin altında lstam· 
baldaki gibi çıkaran fırının 
etiketi var. 

Trabzonda uzun bir tef. 

kik ve araşdırmadan sonra 
ancak istemiye istemiye ye .. 
diğimiz, yemek mecburiye
tini duyduğumuz ekmeği 

orada bulunduğum bir kaç 
gün içinde istediğim 'ile öz
lediğim kadar yiyebilmek 
fırsatını buldum ve kaçır

madım. 
H. M. 

Dedim. Dedi. 
·- Dedim Osman bana gel l Eksiğimi eyle tamam. 
- Dedi cansız ne kadar gflı;lüyQm hic anlatamom? 
- Dedim Osman inanın bolsa inan, öyle detti!. 
- Dedi can ıı flayayım kuvveti dinle \'e eğil 1 
- Deme 1 Sen: Çantada keklik taşıyorsun ar ; 
- Neye durdun koca can'ız. şaşıyorıun var 11; 
- Durmıı 1 Ssy kuvvetini, kimler imiş ırnla~·nyım 
- Nede ök nı durumun vnr, oturup ağloyayıro ? 

Of!. .. Yazık Oflu un, Ot bende bugoo. SUrmenrde. 
- Çok övllnmP; banııbak. kuvvetimi sor! (l\fenP) de 

Topladım merkezi ben Akc:ıabat ıendcmidlr; 
(Bilemem eyleyec"k glryemldf-, hendemldir ·/) 
Bendedir ıöyliyorum: Maçkalısı haçkalısı; 
Sanı Vaktlkeblrln kaldı o zumrUt yalısı •ft• 

Car:nzaplu 

Bu akşam son defa olarak Yıldız sinemasında GÖNÜL ACISI fevkalade program .. 



3 Mart 1937 

Or an onunu 
-.., 

Bu t ılık, uh en tebliğ huk
nündedir. Z bıt mllnd ricntınn 

r zı olrnı~ nnl r, talık t rinden 
ıtıbaren ç ay ıçiode mahalli 
nahkcmelerln mur atı ·u

ı az edebılirler. Bum \dd t için
de itiraz vu u bulmazs komi · 
y nun r rı kal'ile lr. Komis 
y nlarıa al k d r il birlikte 
yaptı.,ı uzla mu rnazbatahırında
ki hllkUm er kıt i olup imza e
denin buna itiraza hakkı yok
tur. 

M dde 

rını bö terirlcr ve bu hu ustalı.i 

~e ikalarını ibr z derler. 
ilan oJuaduğu halde alaka ı 

ol nların tahd dde buluomnma-
1 rı komi yoou tahdld işlerini 

durduramaz. 
Madde 9 - ınır i;-Jaretleri, 

z viyelerd ve uzun tuller 1 ti· 
k metınde h ndekler, yontma 
t l r ve kuru duvarlarla t sbit 
o unur. uu arı her tnrln ma 
r fı devlete aıddır. 

M dd 10 - Tııhdıd komi . 
y )nları ın, kanu uo ta bikinden 
ılibnren ber yıl en z 250 bin 

haktar orman Ozerinde ç:ılı~ma-
rı ve aırlauma ve ayırma 

1, inin nihayet beş en ede ikma
Ji mecburidır. 

.Madde 11 - Talıdıd komi · 
yanları mllretteb ndedin yarı-

ndan bir fazlasile toplanabilir. 
Reyler mu avı çıkar a, rei&in 
bulunduğu taraf ekseriyet ka
z nmı,. sayılır. 

Madde 12 - 'f ahdid komis
yonlarına tayin edilecek olan 
rei::ı ve azalar memur değillerse 
bunların her birine ayda 100 
liradan 200 liraya kadar Ocret 
wrilir. 

Belediye ve k()y ihtiyar he-
yetleri tarafıod u ehli vukuf o
larak eçlleceklere 100 kuruş 
t n 150 kuruşa k dar yevmiya 
k liblere ayda 75 tirayı geçme
m k şarlile mnnııslb Ocret ve
rilir. 

Ehli vukuf ile katibJere va
zifeye gidecekleri yerlere ka 
dar kilometre başına 30 kuruşu 
geçmeme· Uzere mut d nakil 
v gtaları Ucr ti larıık arf ede
cekleri h kiki mikt r derece-
iade nakıl vasıtası nereli veri

lip bışkac har ırah veri ru z 
memur ol un, üc etı ol un reis 
v azaldra dahı aynı şek ld~ na 
kil va ıta ı ncreti verllmekle 
beraber va z f f e başındıı 

g • •ireceklerl her glin lçla 130 
kuruş yevmly ve-ıillp başkaca 
harcırah verilmez. 

Tııhdid komi yonlarıadaki ge 
rek memur vo gerek e memur 
olmay o rei ve azalarla kt1tib-
1erın maaş, Ucret, yevmiye ve 
nakil va ıta ı pnraiarı ve sair 
masrafları her l'll hesap edile
rek bütçeye konur. 

Madde 13 - 'l'ahdidi yapıl
mış ve kat'Heşmtş olan orm n
ar t a p u c a h i ç bir 
arç ve re im alınmak ızıo 1:1a. 

2ine namma tescil olunur. 
1K1NC1 FASIL 

istim/ah ve mubadele 
Madde 14 - DevJet orman 

lannın açuçlı veyahut orm odan 
uçılmış çıplak yerlerindeki yay
lak, kışlak, otlak ve sulama gi 
bi her nevi haklarla biııal ır ve 
hızarlar ve her nevi mallar is-
timlilk olunabilir veya bunlar 
mukabilinde bunların sahipleri
ne rızalarlle değerince arazi ve 
emH\k verllebllir: 

Binalar ve hizalar gibi mal. 
larını sökDp gOtnrmek 1 tlyen
lere müsaade olunur. 

Madde 15 - Sınırlanmış dev 
let rmanları içinde veya dışın
d 1 bulı.ınan köylerin ve dağınık 
evlerin ve ııçılmış tarlaların or-
manlara ziyanı dokunduğu an
laşılır veya balkın, memleketh~ 
ıbbat, selamet ve menfaati lca

J.n orman olmiyan muı1yen blr 
k.J J var· 

/YEN/YOL/ Sayfa 2 

Manzum masal: 

F tma .. 
- D ·tunı Kemal Çoruh - a 

Hır gnn bir emır aldım: (çıkoc k ın Kö. lere. 
Ttth ilat y ı> ık ı uğrayuak her y('r ) 
ilçe mnliye. l de tahsildardım o zaman, 
Atımı mahmuzladım yoln kül ulduııı h mao. 
llk varacağım Köydn, önllmde (Bahhk ra); 
ltımdıı uçuyor at rUzJ ırı yar yara; 

F...trafa bakıyorum yeşil aınlarl dolu, 
Yalancı bir cennettir vnl bi Anadolu., 
Önümde yı l · Iiyor bızırn 'alçın k yalar, 
Vntanımdu ne kadar gonUl nla yerler vur .. 
ZUmrnt gıb parlıyor nltıı d kı çimenler, 
Çiçeklerle bez nmi:- n ı burada her yer. 
::sUrUler dağılmıştı yem 1 ra, l ırlnra, 
Atım gene uçııyoı rOzkarı yara yara .. 
Y l aldım bıç durmad!ln, dinlenmeden llç saat, 

olum ya başladı a tınıda uçan kır at .. 
Bır ırmak kenarına gelince durdu alım, 
Burada on d ika dinlenmekti m ksadım .. 
Atımı salıverdim o yeşil \imerılere, 
Sirtara içmek lı;in uııınmı tun l>ir yere .. 
Gözlerim ufuklarda, Lıir koç dakika kaldım, 
GOzellilder içınde derin hulyaya daldım. 
lnce bir kadın esi gön 1 en yalvarıyor: 

- (Ey kudrelli allahım murı dımı ver .. !.) diyor. 
Öyle yalvarıyor ki, öyle döKUyor ki yaş, 
Ben bunları duyunca ye imden ya\•aş ynvıtş, 
Doğrularak yOrOdUm: ttım bir iki adım, 
Bu e nerd n aeliyor, nnlamnkdı makısadım. 
Bakdım ki nz ilerd harap olmu Lıir mezar, 
Bu '.Dezarın bn ında genç, gnzel bir kadın var. 
" 1ur dımı ver deye" H nuz yirmi yaşında, 
Kapaumı.,tı yerlere, bu mezarın başında .. 
Y ki ı;;ınc k dına i kiler k doğruldu, 

- ·e i tiyor un benden.? . en .kimsin.'? ... Deye ordu .. 
Dedim ki: - Bacı anlat.! Kimdir yatan burada"? .. 
Yalvaran in~anlu ı erdirirmi murada.'?. 
O hayretle ynıome daha kuvvetli baktı, 
Kalbime bu bakı.,ı bor alev gibi aktı .. 
Mağrur bir ed.ı il kaldır rak l>a,mı, 
Dedlki bana : - Yolcu!. Oku mezar taşını.!. 
Baktım mezar ta.,ında bir ~ıra yazı vardı, 
Okudukra ruhumu acı bir hUzUn sardı. 

Mezar taşı! . 
"Tam on sen evdayı iCerek yudum yudum; 
•llk gece sevdiğimin kollarında uyudum.! ,, 
"'Muradıma ermeden dll tn gökten yıldızım,, 
"Ey yolcu. ı . Acı bana. ben muradsız blr kızım J • 
Bunlan okuyunca gözlerime yaş geldi, 
Bu kızın macera ı deli gö:ılilmü deldi. 
Kalbim kan ağlayarak gözlerimi çevirdim, 
"IIakikatan bu eaç kız çok murntsızmı . ! : Dedim. 
Karşımdaki genç kadın yllzilme bakıyordu, 
Onun da gözlerinden açı yaş ukıyordu .. 
l>eclimk.i : - Ey yolumun U tone cıkun kadın, 
Beni kederle boğmıı, söyle bana ne adın.?. 
Laci erd gözlerini ufuklara ı;evirdi, 

- Bumda yalan gibi ınurahı' m ben ı. Dedi. 
Tekrar 80rdum: - Adın de'? Hıçkırdı dedi; - Fatma. ı. 
Dedim ki: - Ey genç kadın ruhuma keder kalma.!. 
Bu nıeza ın ba md sen murad i ·tiyorsun, 
&Ver benim murııdımı U u Tanrım.!." Diyorsun. 
Senin ıııuradın benim, be i muradım da sen, 
GörOnce Fatmn seni ne kadar sevdim bilsen ... 
Bırak ipek saçl ırrn omuzlarından aksın, 
Bırak ta bakı 1 ırıo delı göalOmU yaksın .. J 
Ulciverl gözlermle kanııyan kalbimi sar, 
tıahi e kımıza şehid olsuu bu dağlar .. ı. 
Artık sen iz yaşamak, hayatta zindan bana, 
Seviyorum ben seni ... Tapıyorum ben sana. ı . 
. . . . . . . . . . . . . . . ., . . 
Her glln temiz alnından öperken bu yıldızı, 

Anıyoruz birlikte biz o muradsız kızı.!. 

Kari sütunu 

Yeniyol Gazetesi sayın 
direktörlüğüne 

Rady acentelerinin ilanla-
mı lstanbul gazetelerinde ol 
duğu gıbl Yenlyoldııda okuyo
ruz. bittabi her acente kendi 
markasını meth ediyor. ancak 

bu karşılıklı evmeler benim 
gibi bir radyo almak i teyen
lerde sabit bir kanaat basil e 
demeyor. Meseln bunlar arasın
da fılko marka ı, A11knra Cum
huriyet Halk parti i genel sek
reterliğinde yapılan mlisabaka
da birincllfği kazandığım il, n et
mektedir. Halbuki Cumhuriyet 
gazetesinin 20 ~ 937 tarihli mHı 
hasının UçUncU sahifesinin ikin
ci slltllnünlln sonlarıoda partı 

sekreterliğinin bir tekzibi ser
lavhası altında fılko radyo mU
e se esasinin bu_iltloıudan habs 
ile, böyle bir musabaka yapıl
madJllDI ıoc.1' yapılan muoı· 

Erzincan 
Cemal Azmi Telli. 

Tarı vapuru 
Limanımızdan güverte 

yolçusu almadı. 
Evvelki akşam lstanbula kalkan 

Tarı vapuru Hopaden itibaren pek 

fn yük, hayvan ve yolçu yük· 
lenmiş olduğu için TrabzondaD 
tek güverte yolçsu almamıştır. 

k sada en çok azaltan firmaya 
ihale oluaduğ'unu ve bu suretle 
fılkonun müsabakada ki birin
ciliğine dair lddiHıaın yalanlan
dıeını okumak suretiyle radyo 
acentelerinin reklamları kar~ ı 

sında daha ziyade tereddQde 
dn\ müş oluyoruz. 

Binaenaleyh bir radyo almak • busu undaki müstacel arzum 
kendiliğinden geri gitmekledl'", 

Şu halde bu lereddudlerimi 
kim ve ne suretle izale edecek. 
sizdende, radyo acentelerlnden
de beni ve benim gibllerl ten
vir etmelerini reca ediyorum. 

Mutekılt 

Ali ŞeYket Akyol 

1 Edebiy t, Ha k..._ıy~aıı::uıcm-.G_e~n __ ç_lik_I 
Olaydık Halk türküleri 

Koyu nefti Çamların arasında ötüşen 
Kaygusuz kuşlar gibi garadılmış olaydık. 
Lekesiz akşamlarda toprağa krıyup diişen, 
Yıldızlrır gibi dr.ğil. gökte parlar olaydık .. 

Engin sular aşarken sahilleri durmadan, 
Biz de onlarla koşan, coşan dalga olaydık. 
Gece, karanlıklarla h r yeri doldurmadan, 
Yalçın kayalıklardan yiik elen ay olaydık. 

Billur 
Biz de 
Sevgi. 
Bizde 

sesli dereler yamaçlardan aşarken, 
eteklerinde yeşil bir dal olaydık. 
ateşleriyle her gön 1ılde yaşark n. 
umutsuzların lesellısi olaydık .. 

Samıye Yalçın 

Gur et samında 
t 

~amiye Yalçına 

Gô'nlüm gibi, g .. neş de · ı rda g up tti. 
Gamla dolu bir rüzgar vucfıiü ü titretti. 

Bir müddet, yamaçlara baktım mükedder, malızun, 
/çime, seller gibı aklı lıicranlı bir hun ... 

Aradı kendi'iine bir aşına gô"zlerim,· 
O aşina nerede ? Hani .. Hani. Acap kim ? .. 

Yok .. Kimse yok.. Gözlerim yoruldu aramaktan,· 
Kalbimdeki srzlay~n ş rha/ardan aktı kan ... 

Şimdi, acı bir hisle ürperiyor boşluklar. 
Giinlüm gibi, ağlıyor hıçkırarak kavaklar ... 

. . . Gece oldu, lıer yeri titretti riizgur sesi .. 
Bu zavallı gönlümün garap yokmu hissesi ? !. 

Bu gurbet yolculuğu ne acıymış, ne acı !. 
Kamçılıyor kalbimi hıcranın sert kırbacı ... 

O. Sebati Ertan 

DÜZELTME 

16 • 2 • 937 tarihli gazetemizde neşrolunan « Şarkı ıo nın son 
mısraında, bir ıı o ıo atlanmıştır. Ayni mıar:ı tam olarak şöyledir, 
düxeltiriz : 

c Bir ah ile der : nerdc o, yaz günleri nerde ? f. 11 
=--===-c- -~~~ 

Dünyada -, I nizi rica ederim. Yirmi beş 

N ı ı mark posta parası bıraka-
e er o uyor 

yım. 

Almanyadan para nasıl Gaze~ nin ilan memuru, 

k ı ? bu teklifte bir fevkaladelik 
açırı ır. .. d" . . . k b l d" gorme ıgı ıçın a u e ıyor. 

Alman parasının kir.;me 
tini korumak ;çin doktor 
Şahit çok çetin kanunlar 
koydu. Almanya sınırların
da para çıkarm ık bugcin en 
büyüle. .suc tur; kaçuabilmek 
de hemen h m n imkansrz 
hale sokul,nuşlur. 

Bütün bu şidr/Pti tedbir 
fere ve çelin kanunlara rağ
men Alman taci~leri g"ne 
para kaçırmağa muvaffak 
oluyorlar ve bin bir kur
nazlığa baş vuruyorlar. Bu 
kurnazlıklardan bir ikisini 
yazıyoruz: 

Bir müddet evvel hüku 
metin resmi gazetesinde bir 
ilan çıktı: Büyük bir ser 
mayedar, yüksek maaşla 
lıususi bir katip arı o·: is 
tehliler gazetede Y.Z. rem
zine müracaat etsinler. 

Gelen mektupları bir zarfa 
koyarak Zürilıe gönderiyor: 
Fakat Y.Z. remzine müra
caat edenlerin sayısı o ka
dar çojalıyor, o kadar ço
ğalıyor ki, şüphe uyandırı
yor ve mektuplardan birini 
açıyor. Hayret I ... Zarfın 
içinde ( 500) mark var .. 
Açık göz kişi, defJ/etin 

re mi gl'IZf tesini kendi ka
ç kçıltğma alet etmiş. AL. 
mangada harice gönderilen 
m ktuplar açılır. fakat zar
fın üstünde devletin resmr 
gazetesinin firması olan 
z flar tabii açılmaz. işte 
açık göz kaçakçı. bu suret
le 500,000 mark kaçırmış!. 

• * 
* Büyüle. bir sermayedar 

bankadaki bütün parasını 
çekiyor ve bu para ile oto. 
mobil aletleri yapmağa baş 
lıyor. Fakat bu aletler iidi 
madenden değil, platinden 
yapılıyor ve bu aletlere bir 

Toplıtan : O. S. E. 

Çıkayım da lara ben 
Bıkayım yollara ben 
Bir güne dayanmazken 
Katlandım yıllara ben. 

Altın tabakta reçel 
Bu günler gelir geçer 
A ıım dilim söylemez 
İçimden neler geçer. 

Karanfil oymak oymak 
Olur mu yardan doymak 
Yardan doydum dıyenin 
Caizdir boynun vurmak. 

Kalenin taşına bak 
Gözümün yaşına bak 
Kimi sevsem yar olmaz 
Talısiz aşıma bak, 

Lılcm n· dala asın 
B n· gö n a lasın 

Su dökün oıezarıma 
Ustüm çimen bağlasın. 

Kaşların ince ine 
Ölürüm görmeyince 
Seni bana vermezler 
Düşmanlar ölmeyince. 

A benim küçCceğim 
Çok ge di göreceğim 
Alıtettim yemin ettim 

Yoluna ölec .. ğim. 

Mektup yaz.dım işte gör 
Hayalde gör, düşte gör 
Kıymetimı bilmedin 
Bir haine düşte gör. 

Karanfil aldım handan 
Severim seni candan 
Mektup yazdım yolladım 
Gözümden akan kandan. 

lndim çeşme başına 
Sabun koydum taşına 

Bu ne yaman dert imiş 
Verme düşman başına. 

Havuzum dört köşeli 

İçi mermer döşeli 
Bir günüm bir yıl oldu 
Senden ayrı duşeli. 

olmadığı tesbit ediyo. Oto
mobil hududu aşıyor ve ls
viçrede derhal bir kuyum
cuya giden otomobil aletleri 
fabrıkatörü, platin aletleri 
200.000 marka satıyor, .. 

*** 
Bir Alma vasiyetnamesi-

ni gapıyor, muhurlügor, no
tere bırakıyor. Zarfın üstün· 
de şu cümle vardır: Ölü· 
mümden ev1Jel açılmıgacak
tır. 

Birkaç ay sonra bu adam 
ita/yaya gidiyor ve bir gün 
Alman konsolosuna u;rıga· 
calc diyor ki: 

- Berlin noterintle bir 
vasiyetname var, Bu vasi
sigetnamemi deiiştirmelc is· 
tigorum. Rahatsızım, Berli
ne gidemiyeceğim, tavassut 
ediniz de, vasiyetnamemin 
bulunduğu zarfı buraya 
göndersinler. 
Meşru fJe makul bir tele

fi/. Konsolos diplomatik lc.u 
rige delaletile zarfı getirti
yor ve zarf açılınca nasıl 
do/oba dü#ıiğünü anliyorur, 
Zarfın içinde bir milyon 
mark çıkıyor ... 

Bu iliinın çıktığı g in 'er 
de11 bir gün gazeteye i
zat geliyor. Telaşla ilan gi 
şesine sokuluyor, otomobil kuruyor. Biniyor, r-------------

lsviçreye yollanıyor. Hudud 
da sıkı bir muayeneden ge
çiriyorlar. döviz ve para arı
yorlar. iki saat süren mua 
yene neticesinde, adamın 

üstünde lcoçalc hiç bir ıev 

- Y. Z. remzine müraca
at edilmesi hakkındaki ila
nı ben verdım. Fakat çok 
acele bir işim çıktı, müra
caat melctuplarınzn Zürilı-

tılci '" adresime ıiinderme· 

Kızı laya 
Yardım 

Edelim! 
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A 
1 tirkiyed 
oluşun bır · 
Yazarı : 

A\u tur 
Elçılı 

Turkç y 
surh 

[ 1 5 J 

1 u mlletıde ede lıer ml l Un 
taklığı, Avrupalı ın tuttu u 
mevkilere gOre, a} rı bir l tıka
met takib etmi lir. 

Iran ve Af ni t n d 
panın tahakknınnnn 1 llter 
politik ve ekonomık hakiwıs e. 

d )· 

anda, da vns ı, ~ a ıd rı bır l ırn 

kararlar yıılıut bl utılı i yan h 
reketlerlyle hulledivermı~l{ dir. 

Husya'du, Avrupalı ruhun 
tabakkUmOoU, bızzat Rus mıl
letluln yok ek tabukalım t m
aıll edı}orlardı. unun i~indı ı 
Ru ya' a ur ulu etı i 
proletarya kıyamı şeklinde or
taya çıkmı~, kantı bır sınır k ,;. 
&a81 yapın aa mecbur kalm 
ve Ruııya'da bır komnnist dev 
let dogınuşlur. 

'fUrkiye'de ıse duşmnıı ru 
taşıyıp teınsıl edtmler Lır tuhıaı 
yabancılar ve bılUttb~a azlıl:Cl r 
dı. Hunlar, ekonomik bakmıdnn 

kar~ıla ıl u '> e k 
larda yer etm o 
temel gorO U real z et 

1~ te garbt n etil ıldlkl ri 
için şarktnki h ıkilcallere p k 
az uyğun olan politik mefhum. 
larlıt t<>rrnino jlleria ar ın 
da yatan lı ki ut, u z e budur 

- itti . 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

Eczanesidir. 
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3 Mart 937 

Soğuksu yolunun tamir artırması 

Vilayet daimi encümeninden : 

Trabzon - Soğuksu yolunun başlanğıcından 

itibaren 800 üncü metreye kadar olan kısmının 

tamiri keşif evrakı mucibince ( 1814) lira (81) 
kuruş üzerinden arttırma ve eksiltme ve ihale 

kanunuuun ( 46 ) ıncı maddesinin ( B) fıkrasına 
tevfikan pazarlıkla 15 gün müddetle eksiltmeğe 

konulmuştur. 4-3-937 tarihine çatan perşe·nbe 

g ünü saat 14 de vilayet makamında toplanacak 

olan daimi encümende ihalesi yapılacaktır. İs
teklilerin yüzde 7,5 teminat makbuzu ve mek

tuplarile muracaatları. 
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Dl Y a.ıı makinelerinin son modellerini en ucuz {•l 

~ 'i . l•1 
~ fiatlarla mağazamızdan temin edebilirsiniz.. r'+1 ~•1 

(•] i•l [•.A 

~ OmolRJ 1 t~ 
~ r•1 m 

Cep ve kol saatlarının en fantazı ve en 
son şekilleri gelmiştir .. 

HSLO 

[•] ~·j 
[+J K•l 
[+) [tl 
[•l ~·J -- t•J 

l1 f!J 

/ YEN/YOL} 

f!i !j 
Cep ve kol saatlan dünyanın en hassas m l•l 

saatlarıdır. ~ ktl 
~l K•~ 
l•J (•J 
[•l l•J 
[•} t•l 
l•l ftl 
[+! f+1 

Har nlar 
Adres : TR AB Z ON Kunduracılar caddesi 

Hami ve Kemal Nalbantlar 
Matazası 

Ankara Halk Partisi Genel 
Sekreterliği tarafından_, tertip 
edilip, muhtelif resmi devaire 
m e n s u p fenni bir h e yet 
huzurunda yapılan müsabakada 

PHILCO 
Radyoları 12 rakfp marka 

arasında Birinciliği kazandı. 

R a k i p markaların' daha 
ucuz fiyatlara teklif etmelerine 

rağmen P H 1 l C Q nun 

pek yüksek EV SA F 1 nazarı 

itibara alınarak . . 
sıparış 

[+1 _:= 

. -
ya verildi. 

Abdullah Sezgin 
f\1 ü e s s e s e s i 

Sıra mağazalar No. 118 
Te .,raf : SAA""Çl - Trabzon T~~BZQN 
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Radyosu 
ile hiç bir 

k ye e edilemez 
rad 1osu asrımızın bir harikasıdır. 

büyük kolayhk 

1 A MACA 
Kunduracılarda No. 84 


