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Uçüncü Umumi Müf ettiş1 
Sayın Tahsin Uzerin 

Kar 

·";;·~:.~::~:~··:::~Pula tane, iskef ye, Büyük/iman, 
,_ Beşikdüzünü tef !işleri 

Başı karlı bir dağın denize 
serpilmiş yeşil sahi/indeyiz, Gıi
ulliği lıiç bir vakit solmıyon 

cılr. saçlı, suğlün endamlı bir gü
zelin zemini yeşil, kenarları de 
niz renkli eteklerinde tatlı da
kikalar, :rec.ıkine dogalmıyan sa· 
atler yaşıgoraz. 

ılık dairesınd . D m kr sr bay 
ramı qapryo lar an r; davul, 
zurna, k em nç n< ,..el r 0rıi arlı· 
rıyor. Karlı lep , y i bayırlar, 
uf uksuz denız, hulu suz gök 

rı t.a ın • gdccck. 
vvuı nalıDd• bulu

t u t k.ır e~e uır gün hakı· 

t s aa na çıK.ıı~ kı çıkacak

t r; o l' uı ı<..:.ırau n z Turk.ıyeai . 

r ı , ııs a ra.>ıonun &ırtına re· 
f ı v saadet ~u Jtj giycirılmlş 
o c gı ıdan ı ıç ~uphe ,edıJe ez. 

1 i c:m ml wleıe in bu gcnış 

l.:o ıe 21ınde ooyle ı r fuarın mey· 

ti .ı .ı. lı:'" mesı ou g u ı.rtık ıne· 

c. ı ı, oılnı.ıs:ıa ıkt a a i bır zaru
ı t h1:1 .ne g 

h. t op k ve 

Clli .ufa 

D 

•• .o .... 

ı:suc... Z\.a d ız ve do .. ı 
a~vhılh: • mııı ıştır Kıle; .dulgarı alao, 

l<.;ı ~uuıya, .., .1t1ye~ l ' u:1 hultuuıe(ı 

l<ıa . :ll.l \"Yvl ı:. rw uıalııo, ~ovyet 

\..ı .ı ı c ~ bı wue ı ue ıı.omşu lrao 
ı tıa l 1:1 .\f,aı:uatao kar 

ı ı n c..ı dalııl ol&cagı 

p frabaona 

ıu..ı.ı z .ı..ıır tuarınıo le 
an ob.ca 
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A a ı 7 ( A. A. } -
i ı a tı ge ıel sukrelerlifıD 
t • ıg e mu ıtıı . 

1 - Ônumı.ıLd ki mebua •• 
ilde p :utı nam Da pamzet gos
llı k uz:c c muracut etlccek· 

h n ı ınt hap daireıınden 

, 2:ct i'OSlermek ;atedıklerini ve 

c llırngı intıb p dairelerınae 

•p ıı;dO'• yetlerı bulundufcuou 
~t. il .,ıerı e ı uıbatan yuma· 

\ 2 - Ş ındıyc ltııdnr mürı c:aııt 
1
Ple ııu h ıauBiıırı bıldırm nı ş 

il 

- ...... 
lf ym on · uçuncü 

pazartesi ginü T!;aym 
Üçüncü Umunıi Mü
fettişimiz Tahsin Uzer 
refakatlerinde değerli 
Valimiz Refik Kora/
tan ve Maarif Mü 
şavin Reşit Tarakcı 
oğlu, Maliye Müşa 
viri Hayrettin Ziya 
Taluy olduğu halde 

Pulathaneye bir tef
tiş $eyahatı y11ptı/ar . 
Pulath•nede hükumet 
bınasımn inşaat işle 

rile . Tülün s11tışı ve 
mahsulü hakkmda 
tetkikat yaptıktan 
ve ha/km sağ/Jk ve 
ekonomik vaziyetle-

rini inceleyip gerekli 
direktif/eri verdikten 
sonra seyanauerme 
devam ettiler. 

Trabzon Maarif rr:üdürü 
Necdet Evrimer ve ilk öğ
retim ispekteri Halit de Pu
lathaneden hey'ete i/tJhak 
ettiler. Yol üstünde bulunan 
lskefye halkı J/e temas et
tiler; koylu/erin arzularım 

dinledJ/er. yap!lmakta olan 
büyuk J/kokulun bıtırllmesi 
için halka hükümetce de 

yaıdım yapılması ve mey 
vacJ/ık ile ziraatm çeşit

lendirilmesi üzerinde direk· 
tifler verdikten sonra Bü-
yük/imana hareket ettileı. 

Büyüklimanhlar heyeti ka
sabamn dışmda karş!ladılar. 
Umumi Miifef'iş Tahsin 
Uzer spor kuıübunda genç
likle temas etti: negfbi sa 

ha/ar üzerinde çalış 

makta olduklanm ince 
/edikten sonra deni 
ci/ik spor/arma fazla 
ehemmiyet vermele
rini tavsiye etti ve 
kendilerine iki kayık

ta temin buyurdu . 

Büyük/imana bir be

lediye dairesı . bir 

iskele yapılması ka· 

zada bint•ne buğdilyı 

ekilmesi ve portakal. 
manda/in dikilmesi ve 

l:Jeşikdüzü ile Büyük· 
limanm bir elek.trik 

santraltndan istifade 

ederek elektrikle ten

viri hakkmda incele-

meler yaptılar ve di-

rektifler verdiler. Bü· 

tün köylüler Sayın Umumi 
~ufettişimızin etrafım ala
rak arzularım bildirdiler ve 
şimdıye Kadar kendilerine 
yap!lan yardımlardan dola 
yı teşekkürler/erini bildir
diler. Büyük/imanda geceyi 
geçırdıkten sonra sabah/e
leyin çarşıyı dolaştılar esnaf 

- Arkası 2 de -

Hatay Meclisinde Heyecanlı Celse 
Türkiye Cumhuriyeti Kanunları Hatay Kanunlar1 

olarak kabul edildi., 

Sonbaharın kurutucu elleri, 
Karadeniz ahiline tesir edemez. 
Beş;kdüıü 1ı:ıyılarına hız ellerin 
gölge5ı bile uzanmamış Baharın 
yeşil bakışları hala tııieliğini 

saklıyor. Yamaçlarda yaprakları 
dökülmü~, uzaklardan /unda/ıklar 
gibi gorunen çıplak ağaçlar 

ve üzerimizde palto olmasa 
Şubatta seyahat et iğimize ina 
namıgaco;rz. 

Sağda ve solda, enginlere 
doğru uzanmış bııranlar, Kara- ' 
denizi kucaklayıp Beşikdüziinün 
kalbine doğru çek•n kollara 
benziyor. Temiz dukcinlar, yüı. 
/eri ak pak ec.ıler, zarif bir mi· 
nare, temiz sokaklar . • • 1"emiz 
hir /urunun önunden geçerken 
duruı• bakmaktan nefsimizi 
menedemedik. } abialin güzelli· 
jine, içi temiz, yüzü temiz, ıis 

tü başı temi~, rulıu CJe gör~Ü'liı 
temiz halk, temiz işleriyle, bir 
kat dana güzellik fJermi ş. 

Coşkun halk, ruhunun ince
liklerini, kendi kudretlerine gö 
re, taşa, bronza bile işlemiş; 
nahiyenin ortasındn küçük hır 
çiçeklik vı orta:.ında Atatürkün 
büstü.. Du9mak, yapmak için 
kcifidir. Duymuşlar v• yapmıı 
Itır. Kudretlerini bilerek f.Je 
kııdretlerini atltgarak okad arını 
kurmuşlar. Fakat, ifade edilen 
mcina, en büyük al:idenin mana 
çizgileri kadar canlı ve <1ku 
naı<.Lı. 

Halk kalabalığı yer yer 

kıskanıyor ; denız, dalg lı başuı1 
hasetle ve hasretle kıyıya çar 
pıyor. Ba, köylerd akın tmi 
beyaz sakallı ndan delıkanlısı 
na kadar coşkun ve ta kın ka 
/abalık ayni ülkunun ;Jakm 
başları, buyüklerinir. dolaştrk 
ları b:naga dönmüş Okuma' 
askigle yamın, kendıle i okuya 
madıkları için maziye l nedeı 
köylüler bu satırlarda f rıf edı 
1-miyeı.. k k adar büy k ır okuı 
binası yapıgor lar. ına ı ne 
katında, Bu mar.ırıf a "des 
köylıinun okumak a k 
nının bir sembolu g· 
kaldırmış, önündekı kala 
gururla bakıyor; bu k I ıJ 
da mütebessim bakı I gJ on , 
o koca binay , /1 çiz g 
nirı içine, ka/~l r ııin t 
liğine srgdırmaga ç l y 

Beşikduzlül r l .ıız kalp 
ve temiz eserlerinin m ' • 
görmüşlerdir. Yapt .:ı ı 

hükumet, eıitmen "w 
Yarın ta Gıresun 
hududa kadar uza 
kıi.ltrir ocakları ola 

cak. Bu manevı e ~, 
sende onbin /ıra mıı 

deleri de olac tır. 

noksan l.:ısımlarını vıl 
edecektir. 

H Z. T. 
- Arkası 3 de 

Sanat bakımından t 
Dttima tiisterici , daima 

igiıe. tinle lioir• yüksel- lü 
tıci 'fi• görüı kaôiligetleri

l-

ni tefrik eJırelc, bunlar ara- sini 

sında llir mulcagııe yapmak doğr11 bir luım e o r 
im/cin/arını vcre11 te11.lciain bul ederk n, onıı 
oaıünlcii /ılcri hagutla ıolc töruşlerle su 
•üguk roli oldu;u. muhale.- ratmak ve l 1;,;m 

kaktır. lcısvesıne sok n 
Giinl oir esıri •kuduk- ketlerımızin m z 

ta11. ıörJülctcn ve dinledik- eltıjını ışaret etm ıstı o ,· 
ten sonra, lmlln lı.ı"iki kıy- m ü f rı t ve m en./ ı.ı • n-
meti hak1eında _kendi ken- kıdt ı uze m d u r .. Ja u
Jimıze •;, hüküm vuir,.:en yoruz. 
•lcs.riga ıcniş bir ıekil'e D .. ima m fı hu1<ı.1ml -
J.ışü.nmek mecourıgetıni re mustenıt u u ı v eğ r 

Ankara 17 ( A. A. ) -
Hatay Millet Meclisi bugQo yap
tı~ı fevkeltlde heyeca nlı bir 
cıaJsede alkışlıır arasında ıu 

kaouou ııbul etmlştlr. 

1 - TOrkiye Cumhuriyeti 
Ka uıı lart Hatay k nuol rı OIH
rflk knbul edılml ıllr. 

yete vo zı tarihi lle mnhalh 
ic!iblara nygua ol a ysal rıo 
tRmamen ••ra kısmeo tatbik 
edilip edilmemesine icra mec
lt i sa14hiyettıırdır. 

3 - Merlyet ı:, girea her 
kanun ooa ınüte ı lik ~ nuo ve 
ıbka ıi ilg •d r bu kanunun 
krbulu H tayın her t rı r fı da 

bir se ,,, ı ç uynndırnuşhr. Kanu
nu kubu undan sonra kUrsQ 
yn. g len tlaşvekil bir nutuk 
söyle iş •e bu veıile ile H ta
yrn ana vııtıı na ve BUyUk Şeri. 

oe sa rsılmrz b ııA'lılığı 110 bQyOk. 
Mill t Mecllsiae arzına delr 
t~ rırı itt ir kla ve alk şl•ul 

k b ul edi' mlşllr 

rıiH~d u ız- H """ ço.< ğiizeJ tııbır caiz. ıse, 
buıdujumu.z eserleri bir tenk" , ru ı 
kaç d~f ll gözden ıeçirdiği· ma 
mı.z, dinledig.miz vakidir Lemım zı h 
lcı, 04' d..,, bedii C1e /ıkri en g az L f K. en 

zevJcl•rımizi daha kuvvetli z ar f ı t utun 
bir sureUe tatmın etmek fik ri K b y ıızı b ., 
ıçin, k,nJilııinden hasil yere I r f ena bır 
olan deıuni ihtıgaçlardan itıy ddır. U u ı h r 
dof .nakt.ıdır. Bu ilıtig~cın kete g ettr. esi '-!Zmız 

2 - Bu k ıun la rm meri 
......,,... ......... lilmliı.:ııll.1i..ııı ...... r.-1m1111mıı ........ m: ... ..::~1m::--o;;liı:ml:rı.a:::.. ...................... ı 

Yasağa tabi tutulacak 
iş erdi bunlar! 

k . L • ·ı h k o k dar genış b,r ha;c. sa-

l 
caddelerde yapıldıkça ona,. of. s•• ı ltıllllSI • O eser CI 

G tçen sayımızda temas lip geçeceği sokaklar ve cadde- J Jı "6 • {arak tanımaga b ş 
mak tan çıkarak bir ıl!cavüz fJe kınd .. ki duşüncelerimizi l ı 0 • etti;.miz bir me•elege, ler de~ildir. Bu gibi oy 4nJar • k · k ·h t l 
bir suç haline wtikal eder. Şa- lı•gecanl(jrımızı L 1·, 1• bı"rı·n· laru ı ço • uası ı a a ı yeniden dinledijlmiz bazı ve hareketler, şehır dışında veya .. " .. 

haklı şikayetler üzerine tekrar 
dönmeyi faydalı sayıyoruz : 
Sokaklarda, cııdJelerde on ya 
smdan yirmi yasına kadar, 
mektepli, mektepsiz, avare ço 
cukların - içlerinde çocuk deni 
lemiyıcek çafda olanlarını da 
unutmıyalım I • ötedenberi. •Öz 
de oyutt b•hanuile. mü%'iç ve 
mütecaviz bir vazigette olduk. 
ları malümclur. Çelik çomak 
oynamanın, taş atma111n, top 
.stıwıman&n geri htrhalde her 

klft'4 ~ı ~ •llmfll• r· 

nun bunun kaf.ısına, suralır. a 1_ d müna1<kidin ıvaz /e ve mes · 
meydan diye ayrılmış ve ad · / d "arıştırır. için en çıkamıga· 

nışan a mak, gelıp geçen ka ın uligetıni h em n unut a ra i<, 
almış aahalarcla olabilir. Bu laKın !/upkalarını düşürmek bir cak bir hale ıeldiiımiz va-
işin böyle oldı.ığunu ı.e böyle teca:ıuz ve bir suç değil ele lcit, imdadımız.ı ydışen ge. tamamıle indi goruşlerzmızin, 
olması lciz.ımgeldiğini bunlara nedir? I d lele Jd h :ç bir ~.sasc.ıı müstenit bu· tine yar ımcı mün ı is ir. 
anlatabilmek için tiaha e'(Jvel, Kuçük büyük, kadın erkek [ / "1- • l ' · · -Hel• bir cseı 1 1 sahı.bı· un mayan ' "'" erımtzın n a anlatacak mevkide bulunanların herkesirı st kalclıırda fJe cadde· z k 
anlamış olması lazımgelir / Jerae emniyet ve selametle geUp ol1ırııılc, fltırlıı11ıı bil mtdi . 1 şiri olan dı ve al mim i ı 

(,.' ı · h · k d · · · . · • · !J•ı_ut t fl t 'le hild peroa kullanırız . ,...erırın angı so ağın a, g~çmesrnı ıemın ıçın, mec.ızuu- ıımı~ v• n a e saı 11• . •• 

hangi caddesınde olursa olsun, oah;i uygunsuz. hareketleri kat'i "'' oilnulclııimızira elimi%· işte bu hoyuk h tan 
çelik çomak oJgnamak, taı at b11 yasuğa ve ondan sonra da den ıılmctliii iir lcaranlı tıjır ikleti alimi~ z lm , 
mak, top savurmak gasaktır. I yint! kati ve ciddi bir takibe aı hemen a ıdınlatan biı' çolc uc,dır. Korşıni zda san , 
Bu gibi lıarck, tler herkesin tabı tutalım di9oruz, doiru • 
emniyet ve se um.- ıle gelıp de~ / mı 7 t•nıiliı karıı ıımp ati Jug Ferid Namı k 

""'"''" "" """ ıU.ak/ard.. r 1'ö "'8iıC•.. f«i luıl•m•11•• Arkaaı ikide -
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San' at bakımından 
tenkit 

- Baıtarafı 1 de -

at •ıkile yanan. bu san'ata 
t:Jarlıklarınclan bir şeyler 
katmoğa çalış n, 6ıitün Ö· 

miirlerini 61' uğurda feda 
edip, hem le.endi zevk (IC 

~ hegecanla•ın n t tmini ve 
/ıem d mu~itlerine müfit 
alm•ğa u;nışon insanları 

bu h0:tanın altında ezmek, 
zaif tarafları olsa da, ıen! 
büyük bir hüsnüniyetle yap
mış oldukları ve yahut 
gapmağa çalıştıkları ve hiç 
şliph iz ki. g'i taraf !arı
n n d m '1Jk/.. k bulun ca 

ğı e;er/ ri tahr•b elrıek d'J 
lıa büguk ve elim bir acıdır. 

Bu günkü ilmi. s'ln 'atı 
11e nihayet 6ütün şümulile 

büNak meJenigtti vücu,dtı 
fl!tİten inıanlar eserlerini 

c.rttıgtı ıifrerlerken, mülum
lfleligetlerintlın emin mi 
iiiler ? Hanrl san 'at kar 
san 'at haşlar btışlamoz, 

ı•lıeser 'tlermiştir ? Böyle 
tir ıeg yoktur, olamaz, 

çankıi istilıtılı ıeçirmelc, 
igiıe. güsıle ıalcınltıımalc 
ifin lfttrlatılıler aşılması 

z•r•reti •artlır. Bö'vl• ol-
,,..k/• 6era6ır, gine o tüzele 
i• 9t•milı ultııılomı!J"calclır,· 
yal11ız galcınlaşmak im/can
ları ilal•nabilıcılctir. Çünlcü 

• tiıclin huJutla ıoJctur, 
11amütentılaitlir. 

T•nlc.iıllerimizi mü$6d 
6ir rı•lcsigon humle geti· 
ren teıirlerlı g•p•calc ol•r
s•lc. ıüphısiz lci, ba,.un fay
J•ıı '• çolc. büyüle olacalc
tır. Bügilc 11trlır daima 
cemiyetin müHlteretile iı

tihar ~der vı e cemiyetin 
.,,,,;;; ıner ji ilı hal z ol-

tiu;ıı kudreti alır. 
San'at uğrunda dojan 

iügügen '" lıiisnü niyeti 
görülen her hamleye müsait 
zeminler hazır/amale fJt ag
ni zam•nda o harrlenin 
geçireceji satlmelır ıçm 
müteg kktz bulu11arak geri
lems hareketine mutlak su
rette mani olm ~ğı kendimize 

vaıi/e hilmeligiz. Gö'rüşle 

rimizde isabet olJuğuna ve 
6u gô'rüşlerimizin b=zi al
datmadığ na karıi olsak bi
le·. teenniden Ggrılm1mrı'11ız 
ic b -fe,. Çünkü dır bir 
ih t ile g pacağımız menfi 
tenf<idm de kendimizi ten
kide maruz bırakabilmesi· 
ni t1e isabdli olduğumla 
hiç şüphe etmediğimiz fi. 
kir/erimizin biu ihanet et
mtsi ihtimali pek kufl'Oetli
dir. 

Sô'zün kısası bir: an 
için ıaf lt:.te düşen bir insa
nı sarsarak değil, mülaye
metle uyandırırıı. Binaena
leyh hataya düşen bir san' 
etkari, ~amar vu•ur gibi 
hatasını güzüne çarp 71okla 

iir ~eı elıle edemeyiz. Ken
tlisintle menfi veya müsbet 
6ir tenkid hak v? seltihige
tini ıör•nler bu ienkidleri
ni ıaptırlarken çolc dile.icat 
etMılitlirlır. Çıi.ılcü ortada. 

/ereli kıymet erden daha 
%İg•d• cemiget Kültürü vı 
• cemigttin malı olma;a 
n•mH", maddi menfaatler
tiın •ztık kalıp yalnız h !· 

!Jtcenlarla ilırleytn san 'at
lar vardır. Ona şuursuzca 
inJirilecelc tn küçüle bir 
darbenin tıvlit tdeetği za
rarlar pelc büyüktür. 

Ferid Namık 
=--==,,==~= 

j DEREDEN TEPEDEN 

İkinci bap ... 
Elbabu bap. öyle bap vancıklan bu işkenceden 

ki. essanı ikin i b p. nedir, halas edeceğim. nasJ/. mu
elköşetulf!rbaatiıssa/Jh. dört v~fik değıl mi. heeee.y ci 
kdşe Salih babmdadlf..... ğersizler ? 1" 
/fi/ah gani gani rahmet Dört köşenin menakibi 
eylesin: Onu. yetişen genç saymakla bitmiyecek kadar 
nesil değil amma orta ve çoktur. Onun en bariz va .. 
yaşh nesil çok iyi tanır. slflarmdan biri de inandı· 
meşrutiyetin ilk senelerinde. ğmı söylemek ve söylediği
onun şakrak nutuklannı ne inanmış olmaktı 1 Sahta 
dm/emek ıçm topldnan ta vır/an. yapmacık hareket
halkla dolar. alkış sesleri feri. içi başka, dışı başka,· 
orta/Jğı sarar, çmlantırdı. /Jklan. tazıya tut. tavuşana 
Sempatik bir tip sahibi o· ı kaç, ve dıin diken dediğine 
fan dort kdşe Salih ( e'c..n bugün saç, demek kabilin
di) en mutena nutuk/anili I den karak'ersizlikleri yoktu! 
Orlahisar camii karşısmdaKı llradan otuz sene geçti, 
kuyunun başmda irat eder tavuklar yine bacakıarm
ve arada bir. kendine has dan asJ/m!ıkta. kavaklar 
hir hitabı itab olan " ci- başyukan uzanmakla. boz 
ğersizler ! • Sözü ağzından tepe yine yerinde durmak 
{ıkar ÇJkmaz. kendisi de, ta dereler yine başaşağı a
dinleyicileri de adeta cuşu kup gitmektedir. 
huruşa gelir. bravo. alkış Dört köşe Salih (efen-
ses!eriyukseldıkr,e yuk el r. dı) meb'us/uk uğrunda ne 
kıyametler kopardı I Dort fes harcardı amma. gelişi· 
koşe 5.Jlih ( efendı) nin güzel ortaya atılmış değildi, 
o meşhur nutuklarmdd te· camndaki tezlik gibi kafa 
b,ıruz ettirdiği en müh!m smda da tezi vardı. 
noktalardan biri de şu idi: O. otuz sene evvel böy-
.. Meclisi mebusana aza o le yapardı. otuz sene son· 
/unca solcaklarda. pazarlar- ra onu taklide yeltenenler 
da tavukların ayaklanndan de tezlerini ortaya ;ıtsmlar 
tutularak başaşagı gezdiril- baka/im 1 
(11f:Iİni rasık vo Zf '(a/lı haı·... Yolc~ 

\ 

Yeni gol 18 Şubat 

Sporumuzda da Büyük Hamleler 

S 
on i'elen İiıtanbul 
gnetelerind Üniver
siteye konan Beden 
Terbiyeıi dersleri 

müjdesi bu davayn inıınınış bulu 
aan bütün gençliti se\ indirdi 

ileri ride• birçok memle~et 
!erde illto:Culdan başlıyarak Uai· 
verııiteye, hatta meıılelt hayatına 
kadar yapılın beden terbiyeıti 
artık memleketimizde de devletin 
el koyduğu bir mesele 
g:irmiş bulunuyor. 

haline 

Alm~ny da yükse-k tahsile 
devam e mek iyin Lı eyı bıtır r 
ken bede terb:ye i ders!Prınd n 

mu~yy.en Jerec~leri el.le etme4C 
mecburiyeti va·dır. Elinde Serti 

filcası olmıyın feııc:ı yükıeık tah 
sil kıpıları açılmaz. Mektep · dı
şında ayııcı gençliği beden te ·• 
biysııi ile uğ-raştırmak hiikumetin 

baıta relen vazifelerinden biri 
haline gelmiştir. Arbeit Dienat 
dedikleri it mülı:ellefiyeti kıl'aları 

Kazalarda 

umumun menfaatini icap ettiren 
bataklık lcu•utmı. kanal ıçma, 

yol yapma gıbi bedeni fuliyet 
iç'nde bulundukları halde günde 
bi er saatini b« den terbiyesi ile 
geçirirler. 

Biı:de de üç seaedenberi ls· 
tanbul Maarif Müdürlüğünün le· 
ş bbü!Ü ile her yaz talilinde 
lııtnnbulun muayyen yerlerindl' 
çocuk kampları kurulmaktadır. 

Evvelki sene beş yerınde açılan bu 
kamplara yüzlerce çocuk iştirak 

Jungvolk ve Hitlerjugend 
etmiştir. Kampın sonuı.da Kadı 

adını tıışıyan ~er çlik: teşkilatı 6 köyünde, F enerbe'..çe ııtadyomun· 
tatil aylarında havası en iyi olan da verdıkleri apor müsameresi 
malııllerde çccuk ve genÇlılc 

herkesın t:ıkdirini mucip ol uştur. 
kampları kurar. Bu kampların 

lstıınbul çocuk kampları hak 
birinc;sıne 10-14 ) aşındaki ço 

kında bır rapor hazırlanmış ve culdar, ikinci'line de 1-4-18 ya-
l'rabzon Maarif MüdJriyetinı şı'ldaki gençler alınır Bühın tatili 
sunulmuştur. Burada da çocuk zev 1 bu ka'Dpl r l :eçıren genç 
kamplarının açılrc~ğı ümit edıl 1 r O"ada lçend ke:ıJ lerini idare 
m~ktedir. 

d der Başları da k ndi arııla Seneden s'!neye memleketi· 
rın.Ja:ı eçilm"ı bir Fu ırer vardır. m'zdeki spor sahasındaki ııdımlar 
fLr geflç, ba arlcadaşıoın emri şayanı mf'mnuniyettir. 
ve nezarf"ti altında~ır. Kampta ı B d t b' · U M·· 
neş'e ve di1iplin hak imdir. Gün· d- ı- ~" ~ h J • ı o ı 

1 

e en er ıyesı m'Jm u 
ur u& unun umma ı ça ı,..ma arı 

lük prof•a!Dlarını; arazi sporu, ve h zırlıldıı ı M arıf V ckiıl tinin 
kamp hızmeti, yü 7 me, muzik, bir braftan talebe in yap c ıgı 
muhab re dersleri, sportif oyun· spor hareketlerıni iyi bir düzene 

lar teşkil eder. ı koymak için hazırlalJlakta bulun

T eftisler 
' 

Kuvvetli elemanların yıllarc• 
ifgal ertikleri kulOplerin kapı•• 
artık başkalarına da açılıyor. 
Senelerce ayni nar kadro ile çı· 
lışan kulüpler talebenin çekihııe· 

sile spo•u bir zümre inhisarından 
kurtarmış oluyorlar. 1't>lebede• 
olan kuvvetli oyuncular lıculOpler· 
den ayrılınca onların yeri .e spor 
yapma im,anını bul mıyan mek 
tep ve kışla haricıodeki gençler 
haldm o 1uyor. 

Yarın beden terbiyesi kanıı• 
nunun dig-er maddeleri de tatbik 
ediace ve Maarif Vekaletinin sre· 
niş m kvnsta ve talebenin her 
nevi spor ihtiy~cıu:ı cıwap vere· 

ce'< ş•kıldc hazırladığı talimata•· 
me ortıı •, a , ı'cıp tatbika meyd•• 
bulurc ı m .. n eketin her tarafınd• 
talebe, ışçi, memur hepsi sporl• 
uğraşa bilecektir. 

:Memleketin sayılabilecek k•· 
dar adedi pek ıız olan kuvvetli 
elemanlara iht'yı cı yoktur. Onuıı. 
adedi yüzbinleri şan vasat dere· 

- Baştnrııfı 1 de - tmmı üzerinde teşvikkar 

du~u talimntn:ıme ve nihayet bu 
gün spor alanlarında tanımadığı· 

mız, sporla az uğraşmış veyahut 
bir müddet evvel bırakmış kimse· 
!erin tekrar yer alışları bizi se· 
vinç deryasını sürCkliyor. 

ccdo ııporcu vatandaşlara ihtiyacı 
vardır. Bugün u.numi lcrbiyenill 

bir rüknü olan beden terbiye•İ 
ve spor hiçbir zaman bir xüoıre· 
nin malı olım z ve kalamaz:. 

ve tüccarla ayı. ayfl görüş- nasıhaller verdikten sonra 
tüter: ka zanm Maarif işlen halkı ayrı ayrı dinlediler. 
ile alakadar olarak gerekli Beşikdü:zünde portakal 
direatifler verdiler. manda/in yetiştirilmesi için 

Öğleye yakm Beşikdüzu direktifler verdiler. Rize 
ne hareket edil di: genç ve fidan/Jğ1n1an fidan gönde· 
yaşlıyüzlerce köylii Müfet- rilmesini emrettiler. Tabia 
fişlerini karşJ/adJ/ar. Beşük tm harikulade bir tablosu 
düziden yapılmakta olan olan Beşikdüzü halkmm 
muazzam Eğitmen kursu refahı için ayfl ayn direk
binasmm birbuçuk ay içinde tifler verdiler. 
tamamlanması için gerekti Bu seyyaha/ta ha/km 
direktifler verdiler ve tedbir hükumete karşı olan bağ 
/er a/d!fdtlar. Beşikdüzü /Jllğı ve büyüklerine göster
nün iman ve ha/km dikleri samimi sevgı ve 
refahı hakkmda inceden saygJ/an, /rendi/erinin en 
incsye tetkikat yaptıktan yüksek b" medeni halk 
ve on çocuklu köylülere terbiyesi fevkinde o/gunluk
mükafat vererek nüfus ar- lannı göstermek'e idi. 

Umumi Mfilettiş Sayın Tahsin Uzer Beşikdüzün 

Görüyoruz ki yurt içinde 
sporla uğnışınların adedi beden 
ter biyesi Umum Müdürlüğ'ünün 

hlebeyı kulüplerden ayırması ile 
çoğalmı~ bulunuyor. Birçok kim. 
seJer apo la meşgul olmıya, sıhlıat 
kaıan:nıya fırsat ve imkan bulu 
yor. 

Bu u düşünen hükumet yeııi 
yap ı~ı kanunla poru bir süııı· 

renin elinden kurtarmış, onu fab
rit !arı, lcöylcro ıok alt i9İll 

tedbırler almıştır. işte sporu:nuzd• 
en buyük hamle •.. 

İrfan Sökm~ 

Karadeniz F arı 
sergi için şehrin en fÜzel ve 
ıoüıteına bir yeri hazır ve bakir 

bir halde duruyor. 

Ataparkla kavak meydan 
arasında hasıl olan geniş mey dan· 
1 ğa "'ur!.llacak olaa panayırın 

bir fuar haline konması için yal 

nız yüz bin lira kafidir. Yözbin 
lira ise c u memlekete seoede bir 

olduğundan h şupne etmiyoru:I!· 
Bu gun t vur haliade dıbi 

olsa bu işin ruuteşebbisle:rı önü•· 
de minnetle, şu raola etılmeliyil 

Hayırlı işler duşünen bışlatl 
hürmetle selamlamak bizim içi• 
burada bir vazife teşkil edır. 

de ]< arıılıyan halkın hissiyatına terceman 
olan talebe Ömer Çorek'jn nutku 

milyon lira p ra ıetirec: k hayırlı bir 
1 iıe sarf etmek sartıle devlet ve ha 

zine içın hiç denecek lcadar ebeın
wiyet~iz bir yekun teşkil eder. Çok saygı değer Umumi 

Mlltettişimiz Ye Valimiz. 
için olan vaatlarıaızın bir adım 
d ha tabakkukunıı doQ-ru yak
laştığıaı ~örmekle sonsuz se· 
vinç duyan, slıl sevğl ve mln· 1 
o t ile selı1 'lllıımak iste ven U· 

zıık köylerden eel~n balkımız. 
dır. 

Kıym ti! lktiaat Vekili~iz ~ 
değ-erli hemşehrimiz Bay Hü••' 
Çak:ırın nıılli bir n cnfaat meıelr 
si olan bu iş için lazım gelen f•• 
dakarlığ'ı esirıemıyece~iai bildilİ: 
mız iç n bılha ı a onun bu iıtekl 
gayret ve himmetını daba ziyıd• 
alikı ile ta ip ediyoruz 1 .•• 

• abiyemizia umumi men· 
raatıne ve yQkselmeslne gös· 
terdiQ'iııiz 1nkıek alaka, gözU· 
müzden kaçmıyor. Nahiyemiz! 
teşrif etmekle bizi çok derin· 
den ıeviodiriyorsunuı, çalışına 
mıza hız verlyorsvnuz 

G~rdlltiioOz şu kalabalık 
nnhiyemlıde etltmcn kursu ve 
lhlkevl bhıalarıoın açılm ısı 

Yeşil Çoruh 
Yeşil Artvin bağlarında, 
Nur topladım dağlarında. 
Gönlllleri tazeleyen 
Kuşlar öter her yanında ! 

Coşltuo Çorulı Şarıltııı, 
Ah 1 ne hoştur parıltısı , 
Bütün Varlık! r canlanır 

Y eıil Yurdun her yanın<lal 

Yeşil Çoruh fabrikası 

Ren2'İ dumıın püskürüyor. 
Yeşil Çoruh fabrikası 
Gönülleri aürüklüyor. 

Çoruh datları kusuyor, 
Altın, bakır dı marları. 

Bak ıerçekler p!iakürüyor 
Ver ellere kızııııları 

Y. E. ERDI-.M 
------~~---- ~~ 

Verem müC'adele 
Dispanseri başhekimliği 
Kıymetli dalıiligcci erimiz 1en 
dolctor BQg Asım Söımen 

şehrimi;verem düpan:. cri Boş 
hekimlijine tayin edilmiş ve 
evvelki tün lıtanbuldan ıeh-
1imiaı ııLerclc wasi/ııinı 6111· , .... ,,,,. 

İile bu halk namıoa ua11i 
yem izi şerefü ndlrdlğlnlıden 
dolayı size minnet ve teşekknr. 
!erimizi uz tınP.) 1 bir horç IJi 
iiri 
~~~~------~------

Halkevinde 
Perşembe akşrımı Haıke 

vi salonunda; seçgin hir 
kitle karşısında Hükumet 
tabibimi% aolctor kazım Gü. 

/er sıhhi durum itiharilı 
deniz ve ev enrned n eovel 
muayenenin lüzumu ve genç 

kalmanın Jl"ları mevzuu 
etrafında rok alakalı bir 
konferans vermiştir. 

Eğitmen kursu Ordu 
Vilayetinden 25 egit
men namzedı geliyor 

Vııag t miz V f k b r 

kazası Beşikdüzü. n }, :; e in 

de açtlG Cl k olan ejitmer .'er 

kursuna Ordu Vıldyetindtn 
25 eğitmen namzedi gelece· 
ği haber alınmıştır. Bu 
namzedler 8 ag kursu mü
teakip t1il<igetlerine avdıt 
ederek yirmi 6eş e;itmın 
o/c,.lfa "flCr /cl-rtl111 

lktiıat Vekiletinin ehemmi· 
yetine binaen bu işle alakadar 

Görgü1er 

Tevfik Vural~ 

Trabzon için hayırlı bir rüya 
Kurban bayramı münasebetife güzel lrabzonumut~ 

ziyaret eden Yeşil Giresun gazetesi sahibi 8. t{JJf1 

~·ımşit gazetesmm iç sahıfesinde " rüyacmm Trabzotl 
rüyaşı .. başlığı ile yazdığı güzel yazısmda Trabzon içif1 
öyle lıayJr!ı ve tahakkuku arzuya aeger bir rüya gör· 
muştiırkı gıpta etmemek elde değıl doğrusu. 

Muharrir Trabzonda bizim 3,.50 kuruşa dldığımız pıra, 
sayı yJrmı parnya bulmuş; lahanada yırmı pardya, koy/J~ 
eti otuz kuruşa bız klfka bile güç allyoruz. Soğanın ~ı· 
!osu yüz paraya nerede bu ooıluk a babam bız bugufl 
yme kJ/osunu on kuruşa aldık. 

SekJZ kuruşa kuru f asulya deyincf! hemen baş mıJ· 
harruın sükutunu ıhtal etmışım ki mdsasmdıın: Bvgiif1 
bakkaldan on beş kuruşa aldım dıye galeydnd geıdı. 

Findık kabugunu sormaymız. Saym mutıarrırin fJO' 
yunun pek cüce olduğunu Ldmıet mıyorum ama boi11 

ıle olçtugü fmdık kabuğunun çuvalını Y"mi kuruşa al· 
aldıg1111 görunce: ylftık ve yanm çuvallarla klfk kuruşa 
fmdık kabuğu aldım iiyen lıernşenlere çok vahlandırfl 
doğıusu ! 

V11 mı iki buçuk kuruşa muhaı ririn karnım doyurdu: 
ğu lokantalarda öyle oburlukla ıştıhar etmemış olmtJrf1~. 
La ragmen bJZ henuz eJ/ı kuruşla tok oturup aç kaf/d 
gumzı burada söylersek guırney111u; msanlık bu aj1P 
degılya... . 

. Trabzon_ .son senelerde Karadenızim en pahalı şeh1~ 
lenrı<ien bın olmuştur. Bu mevzu; üzerınde durmaya. ~ 
uğraşılmaya değer bir mevzudur. 

Kumaşın dahi Giresuna naLaran Trabzonda metresi 
nin ıkı /Jra ucuza .. a!mıp satıldığmı rüyasmda goren ~Pf 
yaCJ arkadaşm ruyasmm hakıkat olmasmı ne kao8

1 candan <Jrzu ettığımızı ve dılf!dığımizi saym be/edı~ 
reısimıze burada duy ur maya bilmem lüzum va[~~ 
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YUGOSLAV BASINI : r" A a $'\ ILJI ~ b IS\ ~o IS\ f!:::I Da 

~eni~ugoslavKabinesi ~~~J~~~~~=~~~~-~~~~~~~u~~~u~-· 
hakkında Balkan antantı 

Hariciye vekilimiz Bük 

Yuzoslat1yada ukua 
gelen Kabine değişikliği imi:. 
kında kuryemizi teşkil eden 
Yugosl v gazetelerinde dik 
kate şayan bir yaz ya te· 
satluf o unmamıştır. G %~
tcler Siogadmo iç kabinesi
nin istif ası ve eni K< bi 
nenin teşekkülü ha iiseleri ı 

kagddmek~e fJe geni kQ ·
nege dahil ol nların terc1 
mei halleri hakkında iz hat 
wermektedirler. 

Hrvat gazetelerinden 

Stou11dinoviç 'kabinesi, 
Dr. Spal o fit arlco.dcıları
nın istiftınamesi11de zikre
dilın sebepler dolaguig/e 
istifa etmi,tir. Bs istif ana
mede Stogcdino•iç kabine· 
sinin, tarzı ttJşelckül itiia.-
rigle, hırvat meselesinin 
hal ve tesf iyesi hususunda 
bir teminat teşkil etmedir i 
fit. H rvatlarla an/açma hu 
susanda kabine erkanı ara 
s nda birbirine zıt filcirlcr 
meııcut oldu;u sarahati• 
beyan olunmaktatlır. Bu 
mütalea tamernen dojrıuJur. 
Netelc.im Stog•Jino•iç kabi
nesi hıroat meselesini hal
letmek va-ligle iı icşına 
geldıği hald• bu •adini ye. 
rint: getirmemiıtir. Stoga
d noviçin sözleriyle fiilleri 
irbirine uymuyorlardı. Bu. 

n için kendisi h•rfJat me
selesinin halline gardım 
edemigecek olan bir 9a%i
gete düştü ve hırvat mese 
lesini f,ok•lô.de iilik etti. 
Selefleri iibi Dr. Stogadi
noviç Jahi hırvat mueltsi
ni ligılcı 'lJtçhil• hallttlecek 

reşe hareket etti .. 
A"kara 16 { A A ) -

Bükreşte Ba kan Antantı 
Hariciye Ve~ ilinin toplan 
tısında hazır bulunmak üz
re Haricig• Vekili Şükrü 
Saraç oğlu bu tJkşamki tren
le Anlcaradan cıyrılmrştır. 

Fransa Cumhu 
reisi Londraya 
gid cek 

An'<ara 15 (a a.)
F aansa Cümhur reisi 
yirmi bir ınartta Lond 
rayı resmen ziyaret 

1 
edecektir. 

Fransa ile Alma
nya arasında 

Ankara 15 (a.a) -
Fransız Alman ticaret 
müzakereleri dün Ber
linde başlamıştır. 

KISACA 

Riyaseticumhur Köşkünde askeri 
rical şerefine kabul resmi yapıldı 

Ankara 16 ( A. A. ) -
Dıin alışam Reisicumhur 
lsmet jnönü tarafından Çan
kayada Ri11aseticumh11.r köş
künde Anlcarada bulrınon 

oskert ric•l şerefi,,c bir ka

bul rısmi •apılmıştır. Bu 

kab•l resminde •ile/erile 

birliktı tııkeri rico/ fle ay-

rıca gine cilelerilı birlik

te B. M. meclisi Reisi Baş-

•ekil Maraşal ııe velcilltrtlı 

hazır bulunmuşlardır. 

Fransa - Ingiltereerkii.nıhar 
bıyeleri biriçtimamıyapacak?! 

Ankara J6 { A. A. } -

Fıgaro fJe dail telgraf i•zc· 
t~leri Fran~ı• hükumetinin 

lnıiltereg• iki imp•r11torlu

ğu alik11Jar •tl•11 mühim 

meselelerin tetlcilci için geni 

6ir gentl Kurmay görüıme

lcri teklif ettiğini g••malc

tadırlar. 

Suriye hükllmeti kendini 
müstakil addediyor .. 

Fevkalade komsere muhtira verip 
bütün salahiyetleri geri istiyor 1 

(' Obzor,,-Zaıreb, 6 11-939) 
YuıoslaCJgadaki kabine de
ii#kliği hakkında haber 
halinde neş11ttiği bir yazıda. 
dikkute şayan .Azı müta
le•lar serdetmektedir. Bu 
f aı:etege göre: ' Gerek te
ıekkül tarzı t1e gerek en 
lhühim neza.retlere get rilen 
kımselerin şahsiyetleri iti-
6Qrigle yeni kabine eskisin· 
den farklı dır. B ŞTJelcil 
1'zvetkofli~in aynı samanda 
riGhilige nezaretini duhi de
'll/ıte etmeıi kendisinin da
hiliye neıaretinin başlıca 
iılerigle doğrudan doğruya 
•ldkadar olaı:aiını göster
Ttıektedir. H.:1.ricige nezareti, 
't"uzoelntJganın Berlin se
fir; Tzintur - MJ.rkoviçe 
, •erilmiş tir Bu suretle h -:ı 
e'İcige nezaretine meslek 

kabiliyette olmaJıjı törü/. 
müştür. Takip ıitiii politi
ka Stogadinoviçi ögle bir 
istikamıte se•J1kttmiştir ki, 
hırtJııt ef ktirı umumigesi l>ir 
kül halimle ona alegh.dar 
olmuştur. Hırvat tf ktirı 
amumigısi Yeotiç lcabineıi · 

Ankara 15 (a.a.)
Suriye başyekili milli 

ahalıltk partı dıvanında verdiği 

addettiğini ve hükume 
tin yakında Fransız 

fevkalade komserine bir 
muhtara tevdi ederek 
Suriye hükumetinin 
F ransiz Suriye muahe
desinden doğan bütün 

haklarından İstifade et

t;ğinden ve fevkalade 

komserliğe tabi bütün 

işlerin iadesini ele ala

cağından haberdar ede 

ceğini soylemiştir . 

Et 40. ekmek 11. sogan I izahatta :suriyenin par 
10 kirli pash ve yanyanya lemento tarafından itti. 
tuz kolot yağlan 100 bahk 
50 ve şehrin başmda kara haz olulan karara tev-
bir bela olup kalan fmdık- fikan kendni mustakil 

~era bir diplomat olan ve 
'çbir fırkaya mensup bu

IQllm yan bir zat getıril
~ı~tir. Dr. Mehmet Sp3ho 
ıı D e r. Anton Koroşl!tı ara-
~1tıda Yuıoslav radtkal btr
'iı çırçivesi içindt ki mü
flQsebetlerde bir degişiklik 
~lccıa gelmemiı oluyor. B:ıg 
ıt1etkoviç. 8 ı.g Koroşetı 

~ ~ag Spaho sabık Sto1.1 • 
it "ov iç kabinesinden istıf a-
_'ında aynı sebtplcri ılerı 

:'düklerinden geni kabine· 
'lı Qralarında tam ma asıle 
c '"kli bir tarr.da i,leye-
•k_leı i tabiıdır 

nt karıı bıı kadar muhalif 
de;i eli. Son intihabat lıır· 
vat ıf lcdrı umamigesının 

.;,togadınoviçe ne le.adar 
aleyhdar o dujunu ğöstermiş
tir. 1'andan mci dtı Dr. Sto 
yadinokiç etrafına kafi nuk-
darda Sırp top am3ğa bılt 

muva/ fak olamamıştır Çun 
kü son intıhabrıtta 500 bin 
Sırp hıroat Litlerinı reg 
t1ermıştir. 

Hırvat meselesinin halli 
hususunda yeni k!ıbinenin 

takip edeceği hattı hareluti 
kabınenin Meclisi mebusan 
da okuyacağı beyanname
den sonra anlıgacağız. 

kabuğu 45 kuruş..... Ktrka 
et. elliye baftk, yüze yağ. 
kırk beşe fındıkkabuğunu 

almak her babayiğitin har
cı değildir . 

Bu gibi işleri de şöyle 
bir ele ve öne alsak fena 
bir iş yapmış olmayız sa
nmz. Gerçi bunlar ardstn 
da belki içinden çıkılmıya-

cak olanları da vardtr yağ. 
fmdıkkabuğu gıbileri üze· 
rinde durmak faydasız değil 
verimli neticeler verebiltr. 

Malumya, satıcılar ba 
şıboş olarak kalmaktan da 
ima haz duyar ve menf a§t 
beklerler. Lazımgelir ki. 
biz de onları bekler vazi
yette bulunaltm I 

~razi vergisinin 1935 mali yılı sonu -
na kadar olan bakayasının 

terkinine dair kanun 

aıı Madde T _ 1935 mali tirdıği tarihten sonra rne~
t, l ıonuna kadarki senele- kiı.~ senelere aid olmalc Üte· 

Neşir tarihi 9-2-939 
mucibince 'Vilôyet hususi ida· 
relerinin Malige Velctilrtine 
f.Jermeğe mecbur oldukları 
tahrir ma$rafı almmaı. 

,11 .•ıci oLar1.1.k tahakkuk rı • eniden arasi fJ•rtiıi 
'' l tahaklculc ettirileme%. ı.. 11ıiş• v., bu k nun n 

.,.,. Madde 2 Vergi mik· 
~~ ıyetı tarılııne k ar darını anlamak için müra· 
't, ı/ edılmemiş olan <..ra ı caat eden emlak sahipitrile 
1.. f l ı bakaııas nın mun-
-.,,. :s yeniden inşa olunmak oega 
'··ı kesırle ı t1e c zal ri e "ık kıymeti arttırılmak veya 
~ te kayıd arı ter ın o- eksı tılmek suretile t1ukuat 

Q,, YukıJrıkı / kra huk 
' lneıkur senelere aid o 

lltq ı 
6 

11 
566 sugılı k nu ıun 

tıı, cı mcıaduıne göre tak
'-~ •. b"gla.nmıı tıe Jıenıiz 
"(.

1
( tdilmemiş olan ( bu 

ftı~tlerira tedıge zamanları 
tı , 'ı olsun olmasın) ara-

görmuş olan bina ve arazi 
ıçin bir de/aga mahsus ol. 
mak uzerı sahiplerine tıb· 

lii olunan tezkereler mulca 
bili alınmakta olan te%ktre 
llıdetltri dı 'Oiltiget haıusi 
idare.erine tlıvr•dilmiıtir. 

1alsandıklarında mtv· '' . ' tısı bakagasilı mun- ud olan tezlc.ıreler prırası~ 
ftt~ kesir tJe ce%alarına ~e 0 arak hususi idarelere dev 
~l~' bedelleriue ae şa- ro.unur. 

br. 1 ;,/adde 3 - 2901 HJlılı 
fi 4cı1U1A11t mcriıct• kon•AMA 11 "el ,,..~''" 

2901 'Ve 3761 sayılı /ca. 
nunla;a göre sar/edilmiş 'lle 
tahrir neticelerini her vilci· 
gette tatbik mevkiine konur. 
masına kadar sarf edilecek 
ol•rı mebalağ 1938 ve mü
tenkib mali yıllar Maliye 
Vekaleti bitçelerinde gtçen 
ve eski seneler mohsubatı 
namile açılac'lk f sıllardan 
3010 sayılı ~ un hüküm. 
Itri dairesin le mt1hs•b edi· 
lir. 

Madde 4 - Bu kanun 
nışri t•rihinden itibaren mu
te6udir. 

Madde 5 - Bu kanunun 
Ailcmıinü icraJla Dahiligı 

tJf M•liı• Vıklllfrl mctrtııt'(&l 

Ji"~~~ass~~ 

D Okurlarınıız. ~ 
~ ne dıyor i 
~r::r-!l~ır::Rr~lli::tS-" 

Belediyemizden 
mühim bir rica 

Meydan karakolu arka· 
sında eski malpazarındtı 
geçen sene mevcüt kü,ük 
abdes boıma yeri gıu mefl
simınde, sıcak havalarJ• 
bıt civarda fena lcokul•r 
hasıl ettiğinden ha cioar 
esnaf farından boıı kimse 
[erin Beleaigeye şikiıgeti 
üzerine oradan ktıldırtılmış
tır Halanın buradan kalJı
rılması üzerine bu sefer 
yakında hala bulunmadığı 
için 'Ve eski bir sevki tabii ile 
mütemadiyen bu meydanlık
ta bulunan evlerimizin dı
f)arları dıbine abdest bozma
ya deuam etmektedirler. 

Bu hal epey ~amandanberi 
Jevam etme/etedir. Ekseri 
ıeceleri gine bu cfoarda ba-
lunan Çağlayan ıazinosuna 
deaam eden lıallctan sıkışan-
lar evlerimizin kenarlarına 
fJt meydanlıja küçük; küNük 
abdest boımrık suretile pis 
lemektedirler. 

Bu pis kokul ır dolagi
sile evlerimiı Jurulamıga
cak bir hal aldığı gibi so. 
kaktan geçenlerinde fena 
bir koku 'Ue manzara ile 
/c.11rşılaştıkları lcendiliiin
tlcn anlaıılır. 

Hallcımızm sıhhatini da· 
şünen ve galc.ından ala/cadar 
olan Sayın Belediye Rıiıi
mizden bu çirlcin ve pis t1a-
%iyetten mahallemiıin kurta
rılmasını ve %tıbıtanın alcika-
tlar bulanmasını ehemmiy.t
l ı rica ıdır "'ll'ılar sun•rız. 

~' v, 

19 Şubatta yapılacak 
merasimde Başvekilimiz 

bir söylev verecek.. 
An/c.,a 16 ( A. A.) -

H•lkevlerinin yedinci açı-

lış yıl Jönümü tloltıgısilı 

on Jolcus S•bat saat on

be,tı Ank•ra Hallcnlinde 
•e diğır HaflcHıl•rintle ya. 
pılacak tören proıramı neş-

redilmiştir. Törene lstilclal 

Marşı ile b•fiantıctılc ııe 

müte11lciiın C H.P. Gentl 

Başka11 vılcili B•ıvekil Dr. 

Re/i.'c S•gtltım tarafın,.,• 

bir söylev werilecck "' ıon
rtı Türk bıstelcirları tara-

/mdan bir morllcen Tirle 
Muıilcisi festivali gapılııcalc
tır. Meraıim Ankllra r11tl. 
goıu ile neşreJilıetktir. 

Beşikdüzü 
- Baştaratı 1 de - dll:ı.den hareketli geçli. Radyom 

Umumi Motettlf 'H Vali halk llmbalarıaııı 11çtı2ı ziya altıatıla 
arasına karışhlar . Bu -·• başa kemençeye ayak uydı.Jrııalarıa 
dertleşmeden derla mllll bir 1J6larel halkaları titreşiyordu. 
hıyıcıın duyduk . Dertlerini , BUyOderlae s vlaç gözyrşları 
babalarıaa aalaltıkları lbi, çe· döktürec k kadar 'farlık sahibi 
klomedea Ye cesaretle ınlıılılnr. olan BeşlkdOztı geııçllğlol can
Goler 70zle dialediler . Halkçı dan kutlırız . 

Cumhdriyet Çooukları ne olduk Ertesi günU bllyllk meydan
larını tam mıınaslle anlaınışlılar. da yine d rtleşlldl. Milli kal
GönlUmUz Umlldle dolu, dUşno kıama Ye genişleme etrafında 
celerimlz parlak istikb ıle bath fikirler teati olandu. Otomobll
olarak. yOrOdOk • lerlmlz halkın selam tliytın se -

lsllrabat ıdecetlmtz yer, köy lerl arasında yola koyuldu . 
kulubll ldl. Vakıt öğle. Hadyo, iki gUa, bir Rect mllsaflr 
Ttlrkiyeaia kıl \>inden gelen oldu2umuı Beşik dağının ye.,, il 
uıleri tekrarlıyordu. Nabiye ete~loi dalgaların eli okşuyor. 
merkezinde spJr knluba, radyo du. Blr yeık.eoli, tlenlıla göğ
Ye şehir kıyııfeliade gençleri ıUnde marta gibi kayarak 11-

2öreu vı oabeş ıerıe evvelini hile koşuyordu. Tepelere ıcr
blleıı kim ooşmaz, taşmaz gu. pUmit beyaz evler, yeşillikler 
rurlaomn arasından baş uzatarak biıi se-

MUtevazi bir kUtUpanede lAmlıyordıı. Beya1, ince, uzun 
tltiz ellerin itlua ile masaya minare nahiyenin başı nz rln
koydukları mecmualara göz den kalkmış, bize bir defa daha 
eeıdlrdlk. Yemeğimizi zevkle bakma~a çalı1ıyordu. 

71dik. Sanlı mUkemmeldl, ao(- GOnlnmOz, BeşlkdllzU ço
ra71 Jardım edtn genolerde cuklarıaın temlı Te nezih var
kOçOk ilr radugıma ~OrUnmu- hklar ne dolu ... 
7ordu. 

Qeo•. cllıdaıclta ıa-..1, &Q•· H. Z. T. 
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eni sonatkôr - e yeni desenler .. 
lc ı1lık. bütün ç.- s t uımi% gelm.i'l. '71odern t zil ıY t in ''e sayın müşt 
ıeı;/ı-ı se/;rı't"''' tatmin için t'caretlıammıiu! /·*arı u d n r; ni san'ıtlcir celb 

Ucrı!! v· gi-~l giqfo.'1tek için lritf~n t•ş if el iı Ba1Jon ve BuıJ r:ı 
şık ve kıbor- karnrış 'ar n en qeni d e f'rirıi lütfen görü'lüz 

lb• • 1 • • B ıı nL r r.tol r, ispor manto a 
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B •laro p r-1.esulttr, p ı.to 'Ve kostum tır, ğ urıuklar , Çocuk 
bı e, qoğ ır uk, p lto. p..:ırd u ve kumaşlur. 
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