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Yarınbeşikdüzündeb·rhalkünivers·ıes· 
oıanEğitmenKursu eras·mıeAçılacak 
Urnumi Müfettişimiz Tahsin Uzer, Valimiz Refik Koraltan Bir Heyetle 
~lişat Resmine iştirak edecek ve binlerce köylü vatandaşın hazır bulunacağı 
bu merasimde büyük tezahurat yapılacaktır Görgüler 

<oo bin liranın 
hesabı 

'il rabzon senede vasa
' . ti olarak bir milyon 

'e . beşyüz bin kilo güb· 
QG~dha/ eder. Her sene 
b 'e bedeli olarak 150-200 
il) t 

'tı ıra ödeyen Trabzon 
~~IJ~•hsilleri bunun kilosu· 
'er· buçuk kuruşa ve ek· 
ıs 'Yet/e borçlanma suretile 
~ kuruşa alıyor. Beher ki-
flJn T b ~I) ~n fi vrupadan ıra -

S k hrnamna teslim fiyatı 
IJruştur. 

Tahsin Uzer 
Refik Koraltan 
geldiler 

On qün evvel Kovarshan 
ve M.urgul madenleri üze· 
rinde tedkiklerde bulunmak 
için Hopaya giden Üçüncü 
Umumi Müfettişimiz Tahsin 
Uzer ve Valimız Refik Ko · 
raf tan dün deniz yolu ile 
sat1t 9 da Hopadan şehri

mize gelmişlerdir. Ü. U. Mü
fettiş/ık Maliye Müşaviri 

muharrir arkadaşımız Hay
rettin Ziya Taluy da birlik
te avdet etmiştir. 

T•hsin Uzere isgelede 
asker ve emniyet müfreze
leri selam resmi ifa etmiştir. 

ı,0, 'l'rabzondt1ki arazi dar
~ı~d~n doğan geçim müş-
6t1111ni bert•raf tidecek 
r;~ ıc:a tedbir toprağın ve· 
lı, lrabi/iyetini çoğaltmak 
toPt: 8u da f~nni gübre ile 
ı.,,. •~ı yoğurmak. tohuma - - k 
tttr '"lcişaf hakkını veıe · Valimiz Atapar ta 
fı,.">lruvveti toprağa kazan
' i/c/a kabildlf. Fakat 
t~ •?1nı yukarda verdiğimiz 
~,. l>ı gübreden herhangi 
ıt:Llstahsilin senelik ıh
~'d a k!f ayet edecek mik 
'ttıqa ıstihlak yapmasına 
tlttıeZ ?~•m•z. 50 kilo ekin 
''iot ıçın, toprağa bunun 
~~ 1 

degeriRde gübre ka · 
''lfarn k b .. d . 8 ıyacağı pe ta 11 ır. 

\ " hava/ide toprağm 
~"~ene verim kabiliyetini 
~il tnıak zarureti vardır. 
&ub~Oılrnakta olan fenni ., 'h 
~'ko'. 1 tiyaca tekabul eder 
tıı,,1 arda değildir. Bize 
'~ ı6°01arca kilo feoni güb

Pl.ırndır. 
~.,.~~in para ile gübre 
'>ıaı/ edemiyen kôylü 
1•t 01ahsi/in ne acıklı şart 
ı,,. tın,./ 
"'l>ı ua bağlantıl•r yap· 
'eı~ Sız/ana sızlana sey

.,.,elrteyiz. 

Valimiz Refik Kora/tan 
bu sabah /Uaparka giderek 
yapılan ve yapılmakta olan 
işleri tetkik etmiş ve bazı 
direktifler verdikten sonra 
içme suyunun boru f erşi
yatını da gözden geçirmiş· 
tir, 

Kültür 
Müşavirimiz 

Bir müddettenberi Doğu 
Bölgesinde Xültür işlerini 
teftiş etmekle meşgul bu· 
funan Üçüncü Umumi Mü 
fettişlik Kültür Müşaviri 
değerli hemşehrımiz B. 
Mustafa Reşit Tarekcıoğlu 
Tef fişlerini bitirerek evvelki 
günü şehrimıze gelmiştir. 

b Sf 

B. Mustafa 
Do~uda tetitiıderde bulunan 

Üçüncü Umulll Müfettişlik Baytar 

Mülhakatta - ----·-
Kardeşini 

vurduran kardeşi 
Akçaabatta iki delikanlı 
birbirlerini öldürdüler 

Akçaabat ( Muhabirimizden ) 
Jıçeye bag-lı Kalanima köyünde, 
pazar gecesi saat 2~ de iki deli. 

luoh yeltdiıeı lerinin canlar.na 
kıymışlardır. 

OLUŞLAR 

Nöbetçi doktor 
Geceleri nöbetçi bir eczane 

bulundurulması 11e kadar gerin · 
de ise, nöbetçi bir doktor bu/un. 
ması lıakkında ileri sürült!cek 
oir dılek le o kadar makül olur. 
Mulıterem Daktorlarımrzın 1ee 
ağır y ükler altında · olduklarını 

bilmez değiliz. Fakat bu bilgi· 
miz kendilerinden fedakarlık. 
istememiu mani değildit. 

Saat 11 den scnra lcendi/e . Yapı lan tahkikata ıöre hadiıe 
rine başvurulan doktorlarrmızclan şöyle olmuştur. 

Tuı uı kazasıaın Şive köyün. bır çoğunu11 darJetleri kabul et· 
medikleri maalesef görülmekte 

dea oö ult)tı.sia oğullarından İshak 
• dir : Doğıudan dotruy11 olmasa 

ogfo .lO yaşlarında Huıcyin ilçeye bile, evde yok, rahatsız, demek 
t>atJı Haraka koyJii .Satıh ogUa- suıetile .. 
rından Ömer oglu Mustafanın U· Öyle hastalıklar olur ki, 
şafıdır Mustafa muğber buıuo- müsbet bir müdahele yapılmadı. 
du2u kardeşi Sl yaı\arında Aars- ğı için kaybedilirler .. 
lanı vurdurmak azerc uşak Hüse. Vatandaş vüc•t ve sıhhatınu 
yJai teşvik ve eline bir A lman her devirden çok ilıliyacımız 
mavzeri temin etmiı. eniıdesi olduğunu savın doktorlarımız 
Kalaoima köyü •uhtarı Mustafa kadar kim takdir edebılir. 
Salibin evinde misafir bulunan imdi, sayıları azımsanmrga· 
genç Ar.ılanı o gece öldürm•k cak bir yekun tutan şelırimiule 
üzere mezkür köye ıöııdermiştir. doktorlarımızdan birer gece nÖ· 

Evin hemen çolt yakınında I bet beklemelerini dileg•mez mi-

b l f d 1 '-t p L ak yiz ? J:Ju :.ureıle bir çok doktor u •nan ıo a '"' il aau -.urm 
d b ı ı. · t · H" rahatsız edilmemiş olur, Gerçi 

h:ızırlı~ın a u.unan ızııH çı uıe · hastaların sayısı arttıRı ve kon. 
Yİ•İD bir yab11.ncı oldu2unu ıoıezea _

1 
• . . • . b 

_ . su tasrgon ıcap etlıiı zeman U· 
köpekl.,rin havlaması uzcrıne Ar•· b k . k. k d -

l ı . k- nu tat ı a ım an yo sa a, no 
l eline tabancasını a ara.. O · • . . • 
ın betçı doktor bulunması dıleğım 

Peklerin havladığı iatiltamete doi· 
k d . çürütmez. 

ru ilerlemekte ilten en isioı pu· Sıhhat peygamberleri t/.ige-

•

uda bekleye• Hiaeyia elin.felci 
biltceiimb doktorlarımız teklifi 

Bir tablo 
Nisanm yirmi sekizinci 

günü, gece saat tam on 
sularında: dışarda puslu 
bir hava var. 

Sokaklara öyle kesif bir 
duman çullanmış ki: göz gözü 
görmez bir halde olduğu 

gibi şehir adeta bulamk bir 
göl haline gelmiştir. 

Mümkün olsada insan 
bu havayı teneffüs etmese fa· 
kat ne çar1: Eyi ve tatlı günle
rin ümidile yaşamak bir 
zaruret oldukten kelli; Çir· 

pma çlfpma bu rutubeti 
ciğerlerinize sindir.neye mec
bursunuz! 

Biran evvel kendimi eve 
atmak için ad11nlt1rımı sık 
laştmyorum. Şems otelini 
Belediye cihetine doğru 

döndüm. Erginler Yurdunun 
önüne gelmeden otelin de
niz tarafma açı/im kapı~ı 

önünde birdenbire içimden 
gelen ürpertici bir sarsrntı 
ile durdum. Şimdi önümde 
şöyle bir tablo vardı: Yedi 

karşısında 
sekiz yaşlannda. başı apk 
bir erkek çocuğu otelin so
ktJk merdivenrn birinci taş 
basamağma başmı uzatmış: 
elleri koynunda mışl/ mışr/ 
uyuyon ... 

Havamn bir parça sert 
ve soğuk olmasma ragmen 
ince bir iç fani/ası içindeki 
Zaif vücudu her nefes a/J .. 
şrnda yavaş yavaş göğsü 

kabardıkca ileri doğru ha· 
fifce gidip. geliyordu, 

Soğuktan mosmor kesi
len dudak/art kıpırdamak 
bilmiyordu. Diz kapakla
rından aşağı çıplak bacak
ları parke kaldmm üzerin· 
de; sarkık bir halde duru· 
yordu. 

/vlanzaramn dehşeti be· 
ni bir hayli üşütmüştü. Ye
re çömelircesine eğildim. 

Omuzuna şaht1det parma
ğımla vurduğum hafif dar
beler neticesinde mini mi-

Tevfik Vural 
- Arkası ikide -

Memleket hastanesinde 
saat mavzerle deıhal at•ı ederelıi Ara mi::i sozuk karşılamazlar ümit y a r 1 m 

lanı vuruyor, a~ır yara alaıa Ars· ederiz. 
lan itidalini muhafaza ederek, puıu :\I kioemlz homurdanarak çağcılıyor. Dlğar bir tarafta la· 

1• t'l k L • t H. T. • il b t d 0 kl i 1 b' dan çıkma11. ıure ı e açma~ ıa ~· ---------- _ dik yukuştı. iltırllyor. Tokıilmdeu uatovar e ki er yapı an ır 
y en bu meçhul haaaını mehtabın Rıfat Necdet E vrimer uıemıektıt butaııanesıoe çıkıyo- aaıonda c1ddi1ett• ~ahşıh rkeo. ttı-
yardimiyıe aörerek etindeki otoma lk b rtı". DJracık h acmi ve biç de ter blr odada rontken muaye-"' ·i uçuk yıldanberi vilaye " 
tik bıbırnca il" üç el ateş ediyor M mü"aı·t olmıyao kadroscı ile lh· nesi yapııacık. bir hıtstaya lçirl· timiz uarif Müdürlüzünii hüs " 
ve olduz u yerde düşerek az ıonra 1 lİf"C" C"'Vıtp Aermerro çalışan ıect:k ilacın htızırlanmııkta oldu-nü siiret e ija eden ve Sivas • .. " & 
ölüyor. Kendisir.e üç el !ilah atı· M mtltevn~ı fakat hummalı blr ha· 2uov görUyoruı her iş bi r iati. Maarif üdiitLüfüne taqin edi- .. 
lan H;jseyine isabet eden bir kur· 8 R r .. .,.,.110 h"lı.ın aınh.tıı:ıı koru· 11m ve ahenkle yUrUyor. Sii· len ag if at Necdet Evrimer ., ... .., .. • u 

şunun teıir iyle yuvarlandığı bir ban Pazar gü11k.ü Cumhur.yet vapuru wayı& uerdŞID tıaslalıanenin kı· temli ve ahenk.tar bir çalışma. 
delt içinde kimse duymadan aaba· Adeta otomatikman bir fııalifel. • ile yeni rıazif esine başlamak üz pı:undayıı. 
ha kadar yaşıyor ve ifade verme- h · . d 1 8 ...:: ı hhat memurları h .. sta ba· Bıraz sonra yine serlababel re şe rımız en ayn mrştır. ay ~ '" 
den o da ölüyor. lık tahkikata Rifat Necdet Evrimeri kalaba· kıcıiar misafirperver bır ev sa· odasıuda1ıı . Sevimli başb.ek.lm 
esas ol•ak üzere hadi1e mahallin lık kir maarif men!ubini vapura bibi nezaketi Ue bizleri karşı bizi mQtebesslmane k.arşıla1or. 
de ö lüler üzerinde otopıü ameli· kadar teşyi etm ı"ştı'r, 1 1 'l'tHD bu ıırada bir hıml.'!lre 
yatı yapıldıktan aonra zabıta ve ıyor ar. Y 

~"""-"""---- - Sertabip vlıitede bir ıcelı ile içeri g ' rlyor. füşhekt-
Müddeiumuıni tahkikata el key- G 1 az bıtirabat buyurun şiadi ge. mı : Yaralı h:ısta birdonbire fe. 
muılardır. rU P tapu SiCİ lirler. Diyerek bize scrlababel nalawtı, Dlvor. Sö1. tamam Ol· 

Ke111al Onur .. ~ 

:~'>ı ~'ağa kuvvet hakkım 
6h~il arak vermek. mus
~Gbr~ ~ Çok ucuz ve bol 
>• 9el ternin etmekten baş-

.Müı:ıvıri B. Mustafa dün şehri· ı------------ müdürlügv Ü oda1tnda yer iOSteriyorlar. Bir madao Bay Abdull&hı odadan 

11'>ıaı~ Vazif eterden sa
L "lf, 

ı,, ''er 
~fJib·sene 150. 200 bin 
~f et; 

1 
tnühim bir milli 

~ı' b;rh~ri~e taşırmak ve 
~~o'•trı '~tıftJde temini ka
~I/; adıktan başka mus-
~ı ıo,, de mutazarrtr ve 
~~"flo fftnek siyasetimiz 
t ~oı ~'1r. Yapılacak iş. 
~~it ~:ır gübre fabrikası 
ı~~~li 3ftJek ve müstahsile 
~, 1-•c:ıl>: kuruştan bütün 

boı .. Yetecek derece-
t0~ Gob~U?re vermektir. 
ttı.~'/ 0: 1sfih/8ktitımn mus 
~-~,utfesinde yer ılan 

'
11 hiç bir zaman 

mize avdet etmiştir. 

basit göremeyiz. 60 liraya 
600 kilo gübre alımyorsa 

aynı para ile 6 mislini elde 
edebilen müstah3if mesud 
dur. Çünkü bin türlü mah· 
rumiyetlere katlanarak bü· 
tün hayatım i~inde geçir· 
diği toprak ona iki yerine 
bu defa dört verecektir. 
Binaenaleyh lranzonda ku
rulacak bir ğübre fabrikası· 
nm milli serveti muhafaza 
ve mustahslli de kalk1nd1r· 
ma noktasından oynayaca· 
ğı rolü küçük görmemek 
icap eder. 

Cemal Rı4'a Çınar 

Haşere 
mücadelesi 
Vakfi:Cebhin Görele kazaaına 

hudud olan kiylerde feçen HDe 
çoğalan vetehribat yaptıkdan 
sonra yumurta bırakın 1 liaHDtiri
yeditpar baıereai yumurta müca
.d.alHi üç aydan beri devam et
mektedir bu mücadele aeticeıiaJe 
mezru 11hada bulunaa yuaıurtalar 

temamen top!attır Jmıı ve bu aa· 
had• yalnız orman kısmı de mu· 
cadeleye gi rişilmttir. Yumurtala· 
rıa inficar devresi yaltlışmış ol· 

dutundan görülmeyen yerlerden 

ı.ubur edecelıc kurtların .,Japacıtı 
tabribati önlemek üzere İcab eden 

tert ıbat ılınmış ve vekaletten da 

ayrıcı tıiıisat iıteoıaittil', 

aı dinlendikten ıoorıı , bu inli· fırlamış gOr Uyoruz. vazife ve 
Şehrimiz tapu sicil muhafrzi ıerdıın bllistifade hastahaneyi bir valı.ınchşıu bayıtli wenuu 

ve aynı %amanda Trabzon grupu dolaşıyoruz. Bir tarafta maaye· ~abs olan bu 1ilı1e doktorluk 
tapu sicil müdürlüğnü vekrileten ne edilecek hutalar ııra nöbeti mesıeaıoo yaraşacak. bOyUk bir 
i'a etmekte olan .ıenç, va::if~perver ı 1 ıaL h si t ı· 6 bekliycırlu ve ıırası ıe eo er a ... a v11 uıil ye ... 
ve kıymetli devlet memurlarımız· yeni haatınemlzln tam k.ad· 

dan Bay Necmeddin tiryakioğlu D rosllı çalışrnaya bıışlayaca""ı 
brı defa me!aisi tapu umum mü. OmUZ 11 

dirlüğünce taktir edilerek terfian mutlu gunı k&Oar vatuadııştarıa 

ve asaleten grup tapu sicil mü mu·· cadelesı· dertlerine deva bulmay11, elem
leri llZııltmaya çdl.ışan bu mil41S · 

Jürlüğüne tayin edilmiştir. ae~aualzl11 başıudıl ı.ıuluaan liayın 
Şehrimizde bulundutu müd· Vilayet bölgesiode birinci 

detçe herkese kendisini seudiren kanundH nisan ıonuna kadar de· doktorumuzun bu buırnsta iôi 
Bay Necme.Jdin Tiryakioğlunu vam edecek. olJ o a ühllef ve aü lerdlli al4ka ve nzlfe şi:ıaslığı 
tebrik eder va yeni vazifesinde rek: avları te rt ibi ıuretile yapılan takdirle yad etmek blr vicdan 
de muvaf lakıgetlerini dileriz. burcudur. 

yapın domuzu mücadelesinde ai 
Trabzon trap müdürlüiüıte, aanıo on beşine kadar 395 9omuz Yaln1z IJizleri de~U bUtan 

Trabzon, Giresun, Gümüşane, mıJracaatları hUıınU kubul lle 
C lı 30 çakal öldürülmüştür. Dort ıe u 

Rize, oru vilayetleri tapu si. karşıla1an bu mnesseiıienlu <H· cil ınemurlukları ile teşkilcitı neden bcı i önemli ıurette devam 
mülkiye itibarile bu vilayetlere eden bu mücadelenin neticcıiode ter doklorlarmı ve bilhassıı ~HJ 
batlı kazalar tapu sicil memur· hemen yok dönıcek der~cedo de- 'l'ttl4ho kıımelll fatıllyetıerınl 
lqklçırı mer6utt(fr, ııuu: ıö~U lı:.aldırıl•••tır. de aa"1ık icap eder. C, S. 
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T rabzondan Giresuna 
gidiş gelişin inhbaları .. 
-! Geçea aayıciaa devam -
Valdi~ebire yaaaııri:ea fındık 

mütebHııaı Kizım Bulıatay yol 
boyuadaki bakımlı fıadık bahçe· 
lerini röıtererek 1 

- Cevdet, burası yel llatii 
diye bakma, bu lcuanın iç taraf-
1 ırıada, yiluek lciylerlade ve 
hemen her tarafında aahçeler 
pöyle bakımlıdır. Halciltatea y•l 
boyundaki bahçeler çok rüı:el, 
çok alkemıHl, tertemiz ayıldaaaıı 

' ovarılmıı, iaıaaı i'iae çekıeoek 
merteaede iatiumlı fındık bahçe. 
leriai Hyrede ecie ye bu babçe· 
ler heriade konuşa konuıa ka· 
aaltaya ririyoruz. 

Vakffhbir, Bilyüklimaa, 
Fol ıiiye iç adlı bir kaza mer
kezi olu bu kasabanı• antrHi 
çolı: caıip ve laele yeıillilder ete
tiıde ol•ıu ve auatazaa , hey 
betli ltiHları ve •llı:eaael köpril· 
al1le iaaaaa lt11 i:u&DHıa hayli 
aamur, içi••• her arıaılaaıa 

meycut elaeatı biHiai veriyor. 
Otoaoltiliaia, parke diıali, ol
llalcça &"Hlt 9ir cadde, bir iki 
aolcaktaa reçtikten aonra .leniı 

keaarıadı, iıkıle öaöa4ı eto••· 
ltiliaizl durdur.lulc. Vakit akı••• 
yaaaııyorda. Bildiklerden ltir zıt 
Meaurin yurdu ıieailea bir kabve· 
hnuia yarıya böllamlı bir o.la. 
aına ltizi buyur etti. Biraz iıtira· 
laattu ı .. ra ka11bıda ıöyle bir 
r•zi•ti yapayı• de4i•. v akfike
bir k11ab111 villyetiaizia heaen 
ea ztarin ve i~racatı H fasla 
~ir kaaaıı olıiatu balet muta· 
aa• Itır iılaele1i, alllte•ael ve 
ta•i• ltir oteli, raııı.iaoı•, lolta .. 
t111 olaadıfl ribı lt11altada yerli 
balkı• uraıdıfı evi tiahi yoktur. 

Blltla evler herkeaia araıiıi 

için.ie •• k11abaya ta aşatı ya· 
Tı• aaat, bir çeyrek. ••aafı4edir. 
Halit abahliyia ••tazuıaa. h
aa'9a4alti İfİH ve ık.tam oluaca 

eviae döner, hurada rece hayatı 
hemen yolt gibidir. Y ahuıı: dik. 
katl•i çtkH ve takdirlai k.azaun 
bu kaaa~ada öyle alk.emmel, te
mi•, 11bbi bir hell var iti ~ıine 

hiç bir kasabamızda ve hatta 
Trabzonumuz.ia da teıa.iiif edi-
Jemez, 

Bir ltaaaba ki parkıız, otel
ıis, loltantuız, raziaoıuzdur. 

Bir lta1aba iti i~inde aile, 
ırençlik., mul.iti, aoıyete vuh2'ı 
yoktu1'. O kaaabanın içtimai var
htını pek yerinde sayaıııazsıaız. 

Tücari, ildiaadi ZHtinliğ'i nı 
derece.le eluraa olıua böyle bir 
k.a11ba4ia gize çarpaca1' mertebede 
bir oaalıhlt, bir varlık görebilmek 
içia aile auhiti, nıyete hayatı 

lbıadır. Valdikebir bu bduuadaa 
Altçaabad.ıaa, Silrmenedıa, Göre· 
lıdea çok reidir. v altfiltebiria 
bir de H büyük ihtiyacı bir orta 
mektebidir. 

Fauen orta aektebine vila· 
yıtiıaizia bütüa kHabaları auh
taçbr. Yarım ıaarlılt bir tevalt
ltıaftan ıonra bu kasaba lıakltıada 
e4inciitim iatıba bu kadardır. 

Şi•cii, Kayaaltaaile, kaıa erk.Anı 
ile tanıııp, auaaf abadan ıoara 

yoluauaa devam etaek. üzete 
oto•obile rirdik:. Fındık mütehH· 
1111 Ziraat müdürünü imar miiOa· 
.ieleai içia •·ada bırakarak: hare
bt ettik. Oalar fındık ve .liter 
•taçlara arız olan haşerelerle 
alca4iele edeceklerdir, Onlarla 
yel arlı:aaaılıtımız buraya kadardı. 

Biz iki arkadaş, bir ıoför 
yeluauza devam ediyoruz. Vak
fake'oiria giriş yeri kadar çıkıt 

yeri .. e çek cazip... Y emyeıiJ 
tepeler, ltayırlar, dereler araaı•· 

aıadaa ak.ıamıa alacı karHlıfıuıia 

ilerlif oruz. 

Cevdet Alap 
- Arkaaı var -

Trabzon Şehri Nasıl 
İmar Edilmeli? 

lara.ıa tiıadi4ea elde edil
•iı •Har taılaaı Pontoa devrine 
alt uki uar, lahitler, kitabeler 
laeykeller topltttmlarak bu milze
•1• teaeliai atmıta ti•aidıa ray
-nt etaık ıehitcililr (bak.ımındaa 

eln•liir. Billaaua bu aahal çok 
H••• IArlacie yqaamış tarllala 
eMlı kltatteıl oldutuadaa ayrıea 
kıy•ıti tarihiy11ide nrdır, ~9elki 
zamaala burada hafriyat yapma11 
eabi .iütialle bilecefinden ba 
Hretle D• aahallia altı m..ıhafa. 
zaya alıamıı deaek olur. 

Abideler: S.Dim fiuimce bu 
au De; aok~adaa ailtalea eylemek 
iateria :, 

1 - Belediye meydaııında 

Atanı• kalplerimi:ıdo yaşaynn ve 
ebeciiyete kalllar durı1ealı: şekilde 

olaa ve oau• iımilı mütenasip 
bir heykeli ve onu• altından ıırıl 
ıırıl akmuı lbım relen ve Trab. 
zoalulara zemaem kadar kıymet
tar olaa ıuyuaaa hatıraııaı her 
an röıtereçek Duluua bu bey
lı:elia bir H evvel dikilmaıini 

caH ıröaiilden bir Trabz.nlu ıı

fatile arza ediyor ve ıi.idetlı İ•· 
tizar ediyorum. 

2 - Milli Şefiaizia 'apıeı 
elile ltqarılacak. olaa Traltzonua 
i•ırınıa yllkMk hatırasını plindı 
röıterilmiı olaa bükQaet aabal· 
leıiaia cHubuadai:i ıırtın llıtüa
h .. aa faziletlı:ir yapıcı ve ba· 
ıaraoa v• lturucıa tiaaalini berrü• 
re19rkea kaUti•i&le röalerimiılo 
ve .Uaiale Hlialuaak bar tClrlil 
•• l.lylk ıaali eldutaada• yo
teı4ıa fllll raeiltriD Yt VlpUr• 

·~'"'"' kil• - ... .., 

muaıua bir abidesini• dilı::ilmeıi· 
ni iıtiyoru• derıelll bütlla Trab· 
ıoaıularıa fikir ve tlimaflarıatlaa 

her fÜD ıeçen dOtilııceloriae ter 
ollmın olmuş bulunurum. 

3 - Her mımlelı:et ıibi bir 
meçbQl aaker abide1in~ ihtiyatı· 
•ızıa oldutuau hatırlatmak iıte· 
ria. Banua yeriaia ovvelea aake. 
ri ıaabfelin bulundua-u kalı ve 
yahad Orta hiıar olcııahdır. Her 
iki malııallinde etraf ıaıa reDifce 
ve düa olması h11ebile tören 
yapıl111111na müsaiddir, Bu huıoı
ta ıahili>i ıelabiyettar aaltam H· 

keri garnizon Komutaaı olm111aa 
biaaaea koain netioeyi oaun fikrine 
b1Takıaayı vuife bilirim. 

Şiıadiya kadar müaakaşalı 
ıeltilde p1inı mtltalea eylemiştim. 
&undan aoora fikrim:n eaaaına fİ· 
rerelı: neticeleadiraelt iaterim: 

1 - Şehrin avın projeıia· 
dea aınra eaaslı pllnı te•am ohı
yorkH ıebria toprak altı pliıuada 
hatırlataak ve iagaata ıiraaile 
nvılea toprak altıadan baılamak 

2 - ~ehria imara paraya 
mlltnalckıf bulunıaaaıe.la.n baılı::a 
halkı çadıra çıkarıp evleri yap· 
tıktın aoara evlere ı.partııaanlata 
yerleıtirmık imlı:ia baricin4ie 
bulundufuadaa imarı eabaJara, kı· 
ıımlara ayıraak ve böllllek li
zıarelditiadea ba aokt ayıda iki 
e1aata mülalea etaık vo Aeticeye 
batlamak lizıadır. 

A - Hılkı iırar etmıdea 

ve •elımaemkH az para ( bir 
kP.ç milyoa aartil• aütehaaıiıin 

ft~ri bQyiltmık 1.tediti Zıtaoı 
ar..t ı•rllatitki vı kaıau "t 

lrandan dönerken • 
SiS . k. 

z 
Ankara 1 ( A. A. ) - Ylrml • yıırbeklre varmıştır, Tnyarele

dolı:uz Nlsın Hbfthı merıılek•te rhıalzin 'l'ebriıde toplaıımııhrı 
döamek üztre TahrandllD hn· Ye hava mns it olduğu takdir· 
reket •tmlf olan tayyare filo. de tekrar uçarak memlek ... te 
a 111 111t on ohızda Tebrfl ns. avdet etmeleri mukarrerdır. 
tünde şldlletH bir ıls tabakası. T•1Jarelerlmlzdtn ikisi mecbu· 
le çevrilmiş ve hyyarelerlnı(z. rl bir lolş netic sinde kazıtya 
ilen bir k11mı Tebrize, bir kıs- uğramış v h r biri mUrette· 
mı ~llıkln köyü civarına ve batından blrlol maaleıef şeblt 
biride avdet ederAk 'l'ahraoa vermiştir. Diğ~r mürettebat 
lnmeğe m cbur k1tlmışlardır. sıllhattedlr. Bu müessif kııza 
Filo lçerlslcde yalnız bir t Y· karş sında dost Ye kardeş lran 
yue11iı bütlln mUşktlllltll rıtğ· çok candıın al&.k4 göstermiştir 
aea yoluaa devam ederek Dl· ll'!rlclye vezlrl heyetimiz Reisi-

1 
ue ve heyetimize Aıa H zr~tl 
Hümrı)un Şehloşah ve lran HQ
kı1meti adıoa tnzlyette bulun
muştur. Genel Kurmııy Beşknnı 
ve hav kumandaoıda heyeti· 
mlze ve Or üeoeral Kazım Or
bay• ayrıc~ t zlyette bulunmuş. 
!ardır. Hariciye Veziri 8Uy

0

nk 
E'çlmize Şehinşah ve Hükamet 
nıımıoıt taziyede bulunmuş Baş. 
vekili CJmd Elçimize lrao HU
k Oınettnln tazlyelNinl bilrtlrml~· 
tir. Afgdo ve lrak heyetlerlde 

aynca taziyede buluomuşlardır. 

Emir Nahif Reisicumhur fahri yaveri 
Ankara 1 ( A. A. ) - Om· 

mı.o Emlrl Abdullahın kUçOk 
mıhtumları Emir Nahif bu sa
bah Toroı eklspereılle Aı:ıkı· 
raya muvasalst etmişler ve iı· 
t111onda mubatıı alay kuman. 

danı hmail Hakkı Tekke ve Ht
f&Hlicumbur ynerltırinden Cıı
hlt Ap.ıayık tımıfındıın kar~ılan

mışlardır. Reisicumhur hmet 
lnönU E ir NayifiKöşklerlnde 
kabul tderek maiyetleri efradı 

hazır bulur.dukları hıld"' öğle 

yemeğini b rnber y~mişlerdir. 

E'llir N'1yit R~ı lcuruhur l-ıınPt 

luöt1üoüo fııhrl yr. verliğlııi ynp'\
cak ve aynı Z!lmanda muhafız 

olayında stııi görecektir. 

Neşriyat sergisi açıldı . 
Ankara ı ( A. A. ) - Yıllık oefrlyıt ıetgl!I bıı gUo Batı-ekil Doktor Hefik Ssyd•ım 

tarafından açılmış ve Maarif v .. km Haaan Ali YUcel ıövledlğl nutukta yeni Türk huflerlnln ka
bulundao berl oa yıllık KUltftr hareketlerloln kıaa bir tulhçeslnl yıpmıf Maarif Vektll tarafından 
farın toplaaacak olaa blriacl ueşrifat ko•greııi delegelıarl şercfiae blr çty verilmiştir. 

Fransız Heyeti Reisi Ankarada 
Ankara ı ( A. A. ) - lran 

1

1 rincl daire reis vekili merkez 
Vellalt4ınıa dlğllaü şenllklerlr.- k. ve Franıız Bllyük Elçisi Ye 

dtı bulu•m"k Dzııtre Tıınraoa E'çlllk erkanı tarafıudan karşı
.ıltmlş o\ao Fra11aız heyetl Re- lanmıetır. General V 11yırınd ri· 
lıl Gerunıl Veygand bu sabıb yueticambur Köşklla" ıiaerek 
Toroı Eldıperaile Ankarayı d11fterl mahsuiu imzalamıı, Ha
ıel•lt Ye lıtasyonda ordu dal· rıclfe VekUiai Oeael Kurnıay 

reıl Relal Hariciye V eklletl bi · ııkaın Muşal Çıkmatı, Ba,. 

vekil Refik S1ydamı Mlllt Mu.' 
daha V f!kllloi zlyuet etmiş ve 
hu ziyaretler iade edilmiştir. 

Geueral bu glln Otle vı aktım 
yemt!tint hususi surette yemi, 
!erdir. Yarın Marşa! Çıkm11k 

mlıııaflrlmtz ıert>floe blr Ojlo 
yımeeı nrecıktlr. 

Halkevinde 
Müsamere 

Düğünlerde israf Tapuda tayinl9r 
mennedilecek 

Gençler evlenemiyor 
Dahiliyenin Mühim tamimi 

Bir müddettenbere Hal· 25 Teşrin:sani 339 tarihli va 
kevi Temsil kolu tarafın· ij5 •ayılı (Dü2'üalord.- israfııı 
dan hazulanmakta olan Bir men'i) hakkıDda ki kanunun hüınü 

tatbik ve takip edilmemeainden 
Damla yaş piyesi ile Çürük rerek ıehir ve kHabalarda ve re· 
Merdiven isimli komedi rek köylerde evlenme çatına ri· 
iki ekşamdanberi Halkevi ren z•nçlerin, sakim bir itiyat ~ ... 
sinema binasında kalaba· ri elarak verilaeıi iHp eden he· 

diyclerle, dü~ünlerde yapılan fı.ı . 
!ık bir seyirci kütlesine mu· zuli aaıraflara karşılık oımık üz. 
vaff akiyetle gösterilmekte re ıuradao buradan borç para 
..1· tedarik etmek zaruretine düftük· 
uır. 

Yusuf Baran ve arka- leri ve bunu yapamıyanlırın da 
pıraııı:lılt y~zün~eD . a~itle~ini İC· 

daş/armm muvaff akiyetle ra ettiremedıklerı rıbı, bır çok 

başardık/an bu temsillerde 2'""çlıarin de bu sobeplerden ov
lenmekten kaçındılr.ları anlaşılmak· Bayan rolü olduğuna qöre 
tadır. 

bazı halkevlerimizde bayan Daha ilk teesınsündc fena 

bulunamadığı takdirde Ba ıutlar altında kurulan aile yuva. 
yanlara rol verilmemiş pi- ları ağır borçları ödemek için 
yesleıin sahneye muvaffa· mütemadiyen çırpınmakta ve ni

kiyetle konarak her Halke· hayat bu hal ailcaia huzur ve 
vinde temsil kolunun faal aaadetini ltoçırmakta ve bu yüz 

den bir çolt ayrılmalara s.ebep 
bir şekilde çalışabileceğine olmaktadır. 
en güzel örnek teşkil etmek Devletin nufuı ıiyueti iize· 
tedir. rinde de menfi akiıler yapan bu 

------------·· vaziyetlerin önüne reçilmesi için 
ve araa halinde bulunan bu aah•· ( şimdiye kadar umumi mecliı· 
dan Olflamak, !erce hazırlUmlŞ Ve zaman za. 

B - Yahut gelip reçea hir ma• tatltikatına geçilmiı olan ta· 
ltaç ecubinin röztine bir an ev· limataa111eler ahkamının tama en 
vel lıoı rörüamek için iı merke- ve ha11niyetle tatbiki ile kanun 

hük:Omlerinin yerine getıriuneıi 
:ıindelti binaları kal et•eıte kalk· 

ehemmiyetle tobliğivc rica o!.ıaur. 
malt meytianlar açmak ıolcaklar 

renişletmelt abide dikmok.. 
Bualarıa her ikiıide paraya 

mülevak.lcıf olacatına röre v• 
aaltaad memlekete ve halka fai· 
•eli olaakdan ibaret bııluııdutuna 
röre iıtimlilı: bedeline az par• 
fidecelı: olan hikamet mahallesin· 
den ite ıl koymak (u(uz, kolay. 
ve müıai.1 elma11 lulumıodaa ) 
en dofrıa baılangıç olur. 

cemal Karahan 
~oıaq YJ ..;. 

- ...... 

Teşekkür 
Bir dişimi muvaff akigetle, 

mükem11telen tedavi ederek b ni 
bügük iztirapl<Ndan kurtaran 
Trabzonun iyi tanulrlı, sevtliii 
ve .h'fStalarına çok ivi bakan diş 
tabıbı doktor H.ıyreid;n Atako. 
la • tlişlerlndef} fazla muztarip 
olanlar bil$in içltı • alent1t tışek· 
kar ederim, 

Çcmal Rııa Çınor 

Şehrimi% tapu sicil mrıha/ı-z. 
lığına mu'lvinlerden Mevlüt Uçak 
yine diğer muav.n Alô.iddin Bü. 

gükada tapu sicil muhafizlığı 
muavinliğine, Akçaabat tapu si
cil muhafızlığırıa Ordu tapu si· 
cil muhafız muavini Hasan Hü. 
seyin ve nı tapu sicil memurla 
ğuna Fatih tapu 5İcil muhafız/r. 

ğı katiplerinden Mehmet Zeki 

tayin edilmişlerdir. 

Bir Tablo 
- Baştaraf ı l de -

niyi tatil uykusundan ayır· 
dım. Gözlerini açtıktan son· 
ra etrafma bakmadan du· 
dakları kıpırdamaya başladı. 

Ben evine gidip yatma
sını söyledim; o henüz ay· 
nlmak istemediği tatlı uy
kusu arasında gözlerini 
ugarak bir mınltı halinde 
cevap vermeye çalışıyordu: 

Ben eve gidemem; an-
nem beni ere koyn,az. 

Niçin? 
Çünkü yüz param eksil<!.. 
Bu esnada avucunun 

içinde mevcut küçük, nikel 
paralan bir kaza eseri ola 
rak kaldırına serpiliverdi. 

Ben yine onunla konuş-
mak istiyordum; yüz para
yı ne yapacağını s.Jrdum. 
ve yere dökülen paralarını 
toplamaktan kendisini alı· 
koyarak aldığım cevap şu 
oldu: lf nnem beni gazyağı 
almak için para dilenmiye 
gönderdi. Şimdi yüz para 
noksanım kaldığı için eve 
gidemedim: burada yatıyo· 
rum. Babasız ve Yenicuma 
mıhıl/eıindcn o/duğ1,mu 

Atapark ve etro 
Faaliyet günden gil 

ilerliyor 
Tahsin Uzerin Trabtı 

en iyi hediyelerinden b 
olarak başlattığı !1tap6 
günden güne daha ge 
ve çiçeklenmiş bir h 
görmekten memnuniyetJ 
maktayız. Henüz tantif11 
dilmekte olduğu bir sırı 
şehir halkmm buraya 14 

tığı akm ve gösterdiği ra 
bet cidden yerindedir. Ç 
kü esere gayet güzel b~ 
lanmıştır. 

Trabzonun her mt 
minde hayatı daima tefi 
geçen bu mıntakayı bli 'f 
dan itibaren çok şef1 
en kalabalık .. dr yer o/I 
göreceğiz 

lftaparkın zamanla ~t 
yoma doğru alacağı şekıfı 
de bahsolunmaktadır . . 
parkm dt!nizi görmek 
önünde maniler istiffl 
edilrnek suretile ka/dıfl 
cakl!r. 

Dünkü manzara ile 
len daha iyileşmekte 1ı 
bu~ünkü manzara inkt 
çılık bahsinin yeni ve 
için bir mukayese met/. 
dur. Burada neler te 
lenmede ki .. Nihayet 1~ 
zonu fetheden Yavut11fl 
nası Gülbahar Su/tarııfl 
türbesi camile birlikte 
dana çıktı. Ve ziyaretÇ 
çoğaldı. Gülbahar Su_~~ 
türbesi ziyaret edı/0' 
Trabzon tarıhini tetkik~ 
merakı art11caktır. şı 
yeni getirilen bir n~ 
türbedin tezyin11ti/e ll~ 
_vor. lltaparkın doğu 
fındaki çal!şmalar da . 
ne kadar haylı iş vef. 
Buraya da bir ufuk f1!. 
rası vermek içia ön~ 
Hamam. Ev ve dükk8f1 
istimlak edileceği şiiP~ 
dir. Yani zağnos köpfıJ 
den girildiği zaman 
parkı baştan başa g61 

kabil olacalctır. 
lf taparkm cenup ki.~ 

da Erdoğdu maha//esJ 
kan. yolun · bitişiğinde 
tamamen lf taparka, 
olan bir arsa istim/ak 
/erek burada da bir g 
apılacağı mukarrerdil· 

Karşısındd 
L söyleyen bu küçüje: ' '• 

sine lazım olan 08 11 

parasmı verip erine 
derdim. 

Hadisenin yürekle' 
latan bu acı tab/osllfl: 
cukla konuştuğum ·r ,., 
benim q[bi oraya hb~ 61, 
bir iki vatandaş da. 
dü ve hadiseye şah1' lltı 
far... /ı -., 

Hadiseye nikbin~ 
realist bir cemiyete~ 
J/e içten bakmak I~ 
Bu gibi izf!rap/J , e 
karşısında asla bigafl 
!amayız. . 0 

Biz her nerede I_. 
olsun koyu yeşil. Je 
gibi kainatın ötesı/1 
cudiyeti tahayyü!, aı 
6/i meseleleri düşufl 
dimizi boş yere 
ham idealist oflfl~ 
daima realiteye b8 
cemiyetci; bi/hassl 
yetci olmayı elbette 
ederiz. 

Tabloya dikkat~~ Dl 
far yarayı içten gol 
hisi koymakta asla 
mezler. ..J 

Tevfil< 
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Soya fasulyasından çıkarılan yağ çarşıda satılan 
nebati yağların hepsinden daha lezzetlidir. Soya 
nın yaş, kuru sapı samanı ve ayrıca küsbesi yani 
Yağ çıkarıldıktan sonra kalan posası buğday ve 
arpa samanından daha kuvvetlidir. Hayvanlar 
bunlarla daha iyi beslenirler, bol ve yağlı süt 
Verirler. 

fasulyalarının küsbeleri çok elverişlidir. Hayvan
larımızı küsbe ile besl meğe başlamalıyız. Başka 
dürlü bu cılız hayvanları ıslah edemeyiz. 

Faydalarını kaç defadır sayıp döktüğüm bu 
mubarek nebat memleketimizde çok iyi yetişir. 
l(olay kolay hastalığa tutulmaz. verimi çok faz
ladır. Yapılan tecrübelerle anlaşılmıştırki dönüm. 
başına 120 kilo bildiğimiz adi fasuly alınan bir 
tarladan tam m 200 kilo soya f asulyası elde 
edilmiştir. Memleketimizde öyle topraklar v r
dır ki buralarda dönümüne 400 kilo soya alına
biliyor. 

mahsul veren soy nın alıc sı da çoktur. Alman
lar ve hatta İngilizler daima mi\şterisidir. Alman
lar bunu vvelce Çinden satın alırlardı. Burası 
uzaktı, son zamanlarda Balkan memleketlerinde 
çokça yetiştirilmeğe başl· ndığı için artık Al
manlar kendilerine lazım olan soyayı buradan 
alıoyrlar. 

Sığır hayvanatmın memleketimizdeki vazi
Yetini hepimiz görüyoruz, ne boy var, ne de 
kalıp, eti az sütü az. 

Hayvanların boy bos, et süt meselesi yem 
meselesidir. Hayva• iyi ve kuvvet li yerse iri 
Ve boylu olur, bol ve iyi et ve süt verir. 

Hayvanlarımızın günden g üne cılız bir hal 
llınasının sebebi ottan ve saptan başka birşey 
Yememeleridir. Ot ve saman hayvanı ancak öl
d(h~mez, yaşatır. İşte okadardır. Ondan yağlı ve 
fazla et ve süt almak için herhalde yağlı yem
leri esirgememek lazımdır. Bunun için de soya 

Demek oluyorki soyanın verimi bildiğimiz 
f asulyadan çok ve hatta aşırı derecede yüksek
t ir. meselenin bu noktası çok mühimdir. 

Almanların bizimle alıp vereceği çoktur. O
nun için, yetişf receğimiz soyayı onlara bol bol 
ve karlı karlı satabileceğiz. Elverir ki bol bol 
yet'ştirelim, elımizde fazla mahsul bulunsun. Alı
cılar böyle istiyor, nerede fazla oldugunu işidi
yorlar.;a oraya koşuyorlar. Ona göre bizim de 
milyonlarca kilo yet'ştirmemiz lazımdır. 

Memleketimi7.de soya mısırla karışık ekilir. 
Böyle olunca elbet ki mahsul az alınır. Maksat 
onu yalnız başına ekmektir. 

Son senel rde bütün toprak mahsulleri 
fiyatca çok düştü} r. piyasası düşmeyen bir mah
sul varsa -0da yalnız soyadır Ucuza mal olur, 
çok mahsul ahnır ve fazla o1 rak, bahalıya satılır. 

F asulyaya nazaran ayni tarlada çok fazla 

Doktor Kazım Gü l er'in 
Konf ~rr~Dil~n 

~er hafta olduğu gibi geçen salı günü de Halkevi ı Köylü kardeşlerim köq- ederlu hürriyetimize. mal 

sınemasında hıfzıssıhha hakkında anneler kıymetli cü1ük kolumuz faaliyete ve mülkümüze sahipolıma-
d geçtiği halde başka yazıla- gız, köle oluruz bizi istedık-
Oktorları mızdan Kôzım Güler tarafından v rilen rım dolagısile size faydalı leri gibi kullanır ve nihayet 

k ... d d . olmakta bir parça geciktim asar keser ve öldurür't.r. 
0 n f e r O n S 1 O Ş O Q I C n e Ş r e I y 0 r U Z : amma bir kerre de si%inle Neslimiz yer yüznnden kal-

~cı 
1 

~ -z . -d konuşmaya başlayınca ko- kar. işte, bunun gibi daha 
4'e onu t11Tmış, uıun mu Don kirido cevap fJermiş.. Cınabıhaklc.a hamdedigo- lag kolag g•kanızı birak- pelc çok f ena akıbetlere uğ-

t ın parlak emelerle we Güul melek, nı istusen ya- 'um demiş. O andan iti· ranıa-""'k ı·çı· b d ki ' mam azmim imanım çok .,.. n u s Y 1 a-
". Gteıin 6ir aşkla seviş- paca;ıma kat'iyen söz f1eri- haren delikanlının guıu kuvetlidir. rımın hepsinin en iyisini fJe 

~:~ler, fakat kızı ıünün rim. emret d,.miş, tele haya- mütemadiyen güler olmuş. llaride köyümüze kola. en lcuvetlisini bulmak ve 

6. ~ilde yel•ntı ııkan baık• t11rtı karutan, ba waıiyet- her fırsatta, arkadaşlarının muzla gelip sizinle hem yuine /cay ı ık z ·-... 1.agı%. 
,~ın;,. koluna ıirerelc. gü- ten beni kurtar. muhitine neşe saçıyormuş. Şuhalde ekmeğin 0 gugu 
ll"tciş ıitmiş.. . O zaman melek, Don Her sözü ile etrafındaki tl~rlt olurken yaularımdan hamurun çoğundan olacağı-

1»a- Don lc.iıiJo okadar üıül- Kridoga bir ayna uzatmıı. şrıhısların fle ışgauın ho6 sız ere soracağımdan hepi- na göre çok 'lJe kıgmetli 
l llı lci, tatlı canır• bile - iste bu ayna diingtı- taraf /arını gösterme;e ve nizin yazılarımı çok dikkat- p2ra ile bunları hazırla mık 
• '~ltaaya kallcmı1. hereket nın timnlidir. Kendüine seııdirmeje çalııırmış. Ma- la okumanızı isterim, benim devblet baha

1
mn en ~~birinci 

-.,,, le· .ı ı J b" · nasıl bı'r çehr• ,,.rz•Jers•n t h J t d - · gaz.ılarım siz.e fikir vena f.le ışta ge en vaz.i1 esidir. 
.,1 il ı, tıost arınııan ırı. .. - "'"' .. nas ırın avası aııe a eıış- :# 

"f o J başka hususlardan ziyade Devlet boba kimdir: ,.. "" hu fikrin.den vaz ıe· aynın hiıe ona iaae edu. miş. Bu ciddi muhite neşe 
"''1rı· k d d ba doitrudan dog"ıuga sizin Her dört senede bir millet • ı~. lakin zavallı deli Sen gül i, ünga c.z sana tirmiş. • 
'"lı h" l le ı Bı'r ag sonra bu-ıu-n r- şahsınıza, kesenize, mal fle kendi içinden seçdiği ohu 

L ıç o maısa artı gii sün. ... · k ll ~·1c· ı 
~tıfi h · l · - l · b '- · miilkünüze ve h 1rriyetinize Y'1Şını seçgın a 1 ı ı ı ır i 
h <1te tadı t•ıu k nlma- O z ıman ıenç münz.rvi ıp erın guz erı antıgar· d' ti ' l ••11 ..ı~ • l ·ı l A '- l '- l l I ve gaşama hakkınıza dayan- traye ı namus u fJatanper· Ilı ~ 111.11nga ış erı e a aıır.Hı · gülüms,miş , melek söz.üne udan pa" parı par ama ver, her şeyi 'Veya bildiği 

ııce.. • ı le • d aa başlam ~ man t d k · dıg· ı için iyice aklınzda tu-~;, '"11111 o m• ıçin gi ip devam etmiş. 6 1"' ' as ır a ı şeyi iyi bilir vatandoşlardan 
- le bu d· g· işı'klı"kten endı'şeye tacag· mızı ümit ediyor fJe ··•anastzra cpanmış.. _ D on Krido, sen her " seçerek dev/e :in merJ eıi olan 

il~ a. Uranın hazar .-e sülcu- düşmüş Baş papas, k egfiye- ilk olurakJa yakında hay· Ankaraga gö"nderir. hunl.1ra 
.... zamr.n bu oynanın karşısın· · b k l 1 •.~,1~iru/e dtJn lciridanun gö- tı ügü engizisgo11 meclisi- fJan -:ırınız a yo.glaga gidce- me6as v~ya sagla'f.J denir 
-... da . tıpkı burada güldüğün · B l • · · d ... !/arası zamanla unutul- ne arzetmrş. 0 mec is ma· gtnıı en ileride cezaya ve bunlar ankarada bügük 
... ,,. · tibi gı"ilümsigeceg"ine ak nastırın a"J k.. h" · il &, Q yüe tutmuş olmakla aap fJe er anına ın netıce zarara uğrama mi et mecli~inde toplanarak 

'ıa6,,. · . d . b. h - şama le.adar hu güler yü ııe intizamına halel oerdi m ok için de hagvanlar tJer- içlerinden en layığını Reisi 
t~" ıçın e yıne ır ·ı- z-ü m11ha/ıazrı edeceı·ine ye- fisku f ücur inhalc uyandır- hA k 'l/ b t•/ eksile olmıyormuı. Et- Risinden dersime başligo!am: cum ur seçeıe mı ete oş 
-.,;_""1ekilerin çehreleri hep min et. demiş. dı digerek, Don K ridoyu E(Jvela size vergi nedir ve baba yaparlar. Devlet 
i~; ıt, Peııztırları Jik olJu;u _ Don Kıido, yemin etmiı diri diri yakılmaia mah- tJe nelerden alınır bunu siz- baba kendi çalışacağı ar-
i,,.. den lcirido da onlar• t1e tatlı bir hulya il" uy ku- kum etmişler. /erin anlayacağınız şekilde kadıışlarını seçerek 'Oadfe· 

''k~tı!~temn uymuş. lt~r ya dalmış. Ertesi sabah şa- Ko•• yl U.. anlatrno; a çalışacağım: ~~~iri~t~~ds:::;;tive ~~z~: 
'l 1tl11dın daha megu-s ~akla uyanmış, penceresini De .. •let babanın bı·r çok riıı - ı • - " olur, her ıeg para ile ola-
" ,., 6;, ak açmış. Ve öten kuşlarla mas f l d b Vo ı•m · ra arı ver ır, u mas- cağını küçücük bir çocuk 
ftttf ı/<i:idenun göz.üne bir beraber şarkı söglemeğe v t d raflar olmeızsa devlet işi dahi bileceji ve anlagaca-
~ ' ıörünmüş başlamış. B1tişik '":ladaki- a an aş ~ "tı 1)1 l ··· gurümez fle ıörülmez, yur- g·ından defJlet babanın işi, 
..... e de. Don kiridontJ de ler kulaklarımı ina11t1ma- d ·~ ·"'ık· - a yol şimendiıer, ve fJe ma.sr ıfı ;çinde p ramn 
r10,. '· sükun bul Don it.iri- mışlar. Manastırın ciddiye- Kızı laya ordu tagyare, top, tüfek, çok lazım olacoğ: muhale-
'- & ''il ger güzünde mesüt tini ihlal eden k imdir, de- Subay fJe erat lazım ve kakdır. Bu masraf /arın kaT-
~" ~latıgtır alabilrsin. b11n 111işltr, derhal pnpa1a ho.ber fabrika, şehre köye mele.tep şılığını c/evlet baba muhte 
~ l"- olay bir ıeg golctaT. •trmişler. Papas ıelmiş y d dairelere memur C!mir lazım.

1 
lif yerlerden temin ederse 

'ıı1,1 6unun tılsımını vere- ıenç münzevıgı paylamış. ar 1m1 Bu.nlar olmazsa geri millet de en boşta milletin ktsesi-
tı,.. IJt. f/cılnıı ıana t1erece· Bunun üzerine Don Krido: sayılır ve herkes bizim y eri ne yanaşmak icap edecektir. 
~'"' "•ıiho.t altı ll!J tattıCll• - Papasa, yapacağım . Unutma miı fJe yurdumuza göz ko- Milletdı n para almak 

•iiı ""· ıönlmm aık ilahi ile colıı . gar 11e en nihayet biıi esir için de illet Mcclisindın 

Kazım Bulutay 

müsaade lazımdır. Bu mü
saadenin adına Kanun denir. 

Kanun o/m.,d,n kims"
den para alınamaz alanlara 
başka kanun uyarınca ceı;a 
f!erilir. 

Yine İcanun uyarınca 

parası alınan şahsa muhak
kak p'lrayı al moğa izinli 
adam {tahsildar veznedar J 
pullu ve resmi mühürlü bir 
makbuz vermek zorundadır. 
H~rkes devlet babaya iki 
türlü 'lJergi f.lerir .· Biri doğ
rudan doğruya digui de do
layısıle dir doğrudan cloğru . 
ya araz.ı vergisi hayvani r 
vergisi ve saire olup dola· 
yisile olanda yediğimiz şı· 

kerden. kullandığımız goz
dıın, evrak, yapıştırılan pul
dan olup kendimizin habe
rimiz olmadan alman ver
gilerdir. Bu 'lJergiler koza
larda, mal memurluklarının 
sandıklarına yatırılmak üze· 
re tahsildarlar vasıisai/P. 
fJe vilayetlerde yine mal: 
müdürlükleri fJasıtasile def
terdarlıkların kasalarına 
gi~er. 

o:halde vergi: Herkes kendi
sinin iktidari yani gücü 
yettiği nisbette devlet baba-
nın masraf !arına iştiraki 

demektir. 
diyeceksiniz ki bmim t1ercc
ği rn 1 lira ile ne olur. böy
le deme 17 milyon nuf u5a
muz vardır bur1ların içinde 
h~ıkes fakır ve köylü de
ğildır, herkesin işine, geliri
ne, p'lrosına göre vergi ve
receği için damla damla 
göl olur denildiği g/bi dev
let babanın hazinesinde mil
yonlar birikir fle dev 1et ba
bada işini sıkıntı çekm,den 

. . . 
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