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Vali 
vekilimiz 
geldiler .. 

Üçüncü Umumi Müfettiş 
lilc Başmüşaviri iken Yoz 
gat Valiliğine atanan ve 
hu /cerre dahi vi1ci'Jetimiz 
Vali vekilliğine ltıyin kılı
nan Bag Yahya Sezai Uzer 
dün akşam Cumhuriyet va 
purile sayın eşi ve çoculc
larile beraber şehrimize gel 
miş vapurda ve iskelede 
lcalahalılc karşılayıcı kafilesi 
tarafından karşılanmış "e 
do;ruca Yeşilyurt oteline 
inmişlerdir. 

Yeni Vali vekilimiz hu 
sabah makamlarına gelerek 
vilayet iş/erile meşğul ol 
mağa başlamışlardır. 

Trabzonumuzun daha ön
ceden mrıhterem bir şahsi
yet olarak tanımak fırsatını 
bulduğu Bay Yahya Sezai 
Uzere hoş geldin der geni 
'rJazif elerinde de başarılar 
dileriz. 

Kocabadaki 
hastahk 
hakkında ... 
Yomra nahiyesinin Koca

ba köyündeki hastalık hak
kında geçen sayılarımızın 
birinde malumat vermiştik. 
Bu köyün sıhhi vaziyeti 
hakkında bu li.erre malumat 
almak üzere Sıhlı:ı.t müdü
rü TJekili bay K ii z ı m da n 
lugf iye ti sorduk. Muhterem 
sıhhat müdürü vekilinin bi · 
ze verdikleri izahata göre 
kendileri daha vekaleti al
madan evvel merkez tabibi 
sıfatile mezkur kö9e gitmiş, 
ırip.~atürree.~atülcemgibi 
hastalıklardan başka sekiz de 
Ti/ o tesbit etmiş ve lcög 
halkının erkek kısmı dahil 
oldu;u halde birço;una aşı 
ameliyesi yapılmıştır. Bay 
Kazım köylüyü tenvir için 
halkı toplamış, Ti/ o lıas 
talığından nasıl lcorunul 
malc liizımgeldiği hakkında 
lcendilerine çok fay dalı bir 
lconf erans dahi vermiştir. 

Ti/odan lcorunmalc yolunda 
alınacak en belli başlı ted
birden biri de tecrit olduiu
rıa ve köylerimizin co;rafi 
vaziyetine, evlerin dağınık 
bulunuşuna göre, hastalık 
olan evlere gidilmediği tak
dirde, bu tecrit keyfiyeti 
dahi kendikendine f!akidir. 
Bu itibarla Bay Kazım oza 
inan gereken tedbirleri al
mış olma/ela beraber bugün 
için de gine ayni köyün ve 
civar köylerin sıhhi vazi · 
/Jetlerini yeniden tetlcilc et
ınekte bulunmuştur. 

Muhterem sıhhat müdür 
tJekili Bay Kazıma, verdi-ği 
6u izahattan ve gösterdik
leri özlü ve köklü altilcalar

n dolayı teşelclcürü bir 
or, biliriz, 

Halayda vaziyet 
Sancak Türklerine yapılan tazyık 

muamelesi devam ediyor .. 
Sokaklardaki s ü n g ü 1 ü askerler - vergi 

toplamak bahanesile neler yapıyorlar 1 
An/cara 20 Memleket ga- Mektep talebeleri bayramda 

zeteleri Sancaktan aldıkları göğüslerine siyah lcordela 
şu yeni haberleri neşrediyor talcaralc hir Kdnunue'V'Vel 
lar: Antaliyada normal vazi- hadiselerinde öldürülen ar
get henüz avdet etmemi~tir lcadaşlarının hatırasını an
gece gündüz sokaklarda o mışlardır. Türle lcöglerinde 
tuzar lcişililc süngülü ve vergisi tahsili bohanesile ya 
makineli tüf en/eli a s le e ri pılan tazyikler artırılmıştır. 
detJrigeler dolaşmakta ve Bu vergiler 1926 senesi hu
halkı üstlerini aramak ha- bu bat f iatların.a göre tesbit 
hanesile tazgılc etme/etedir. edilmiş ağır vergilerdir bu 

Şimdiye kadar hiç bir günkü iktisat şartları tama
sorğuya çekilmeden hapse men değişmiş olmasına rağ
atılanların sayısı 38 i bul men Türklerden yapılan 
muştur bunlar hapse atılır tahsilat hep o eski esasa 
lcen dögülmüş ve soyulmuş- göre yapılmaktadır. Tahsil
lardır. Bu tazyikler yü- darlar köylünün vermek 
zünden halkın sabır ve ta talcatında olmadığı bu gÜ/c
hammülü tükenmiştir. Bu sele v e r g i l e r i tahsil 
sebeble Sancak Jı..lkı bu sene için arap j a n da r mala rı 
bayram yapmamışlardır. le birlikte zorla Türle ev· 

ferine ,;rmekde ve ev eş
yalarım uıbt 11e müsadere 
ederelc bunları gole bahası• 
na satmalctadırlar. 

Suriye gazeteleri Sancak 
halkı üzerinde fena propa 
gandalar yapmakta detJom 
ediyorlar 17 birinci Kanun 
da bu gazetelerin neşrettik 
feri bir tebliğ konseyin 
Türkiye aleyhinde kararlar 
tterdiğini bildirme/etedir. Bu 
propagandaların hedefi San 
cağı Suryenin parçası say
mayan Sancak halkının 
maneviyatını bozmalctudır. 
Bütün bu tazyılclar "e pro
pagandalara ra;men Sancak 
halkının manetJigatında hiç 
bir sarsıntı olmamıştır. 

Sovyet harp gemileri 
ispanya s u 1 a r ı n a hareket ettiler 1 

Ankara 11 - Degli ekspres gazetesi Varşovadan aldığı bir habere göre sekiz 
denizaltı ıemisi üç torpido mührihinden ibaret bir SofJget filosu Odesaılan hare 
/cet etmiştir. Bunlar lspangol as."leri elinde bulunan harp ıemiler: tarafından 
yapılacak tetJlcif "eya araştırma halinde Sovget gemilerini himaye edecektir. 

Kamutayda 
kanunlar 
An/cara 21- Kamutayın 

bu günkü toplantısında ölen 
ilci mebusun hatıraları taziz 
edilmiş Urfa mebusa Ali 
Saibin beraat ettiğine dair 
baş velcalet tezkeresi olcun 
muştur defJlet şurasında 
açık bulunan azalığa sıhhat 
oelciileti içtimai gardım da
iresi reisi Farulc Uluğ se
çılmiştir: 

Posta telgraf ve tel~/ on 
idaresi teşkilat oe vazif ele
rine dair kanun ldgıhasile 

askeri memurların telca
udu için rutbe ve sanatla· 
rına göre tayin olunan yaş• 
ları bildiren kanunda bazı 
değişikler yapılmasını ıö 

zeten ve Sumer Banlc se,. 
magesine ilave edilmiş olan 
(41) Milyon liraya 3.500000 
lira daha ildv~sine dair ka
nun ltigıhaları kabul edil
mitir. 

Adana 
felaketi .• 
Alman yanın 
Taziyeti .. 

Ankara 19 - Alman mula
lıatgtlzan Adana f el4ketlnden 
dolayı hariciye vek4letlmize bQ
kOmetl namına beyaoltaztyette 
bulwımuttur. 

Adana 
felaketi .. 
Yıkılan evler 

•• zarar goren 
yurddaşlar .. 

Ankara 20 Şimdiye ka-
dar feyezan güzünden A 
danada hasıl olan zarar 
ıudur : Polis mıntakasında 
ve şehir dahilinde yedi ma
hallede ( 445 ) ev yıkılmış 
1399 kişi zarar görmüştür. 

Jandarma mıntalcasında ve 
belediye hududa içinde on 
ilci köyde 801 dam yıkılmış 
4050 kişi zarar görmüş/ur. 

Belediqe hududu dışında iiç 
köyde 28 ev yıkılmış 148 
lcişi zarar gormüştür. Sed
din tamiri için lceşif /er ya
pılmaktadır. 

istihlak 
vergileri .. 
Maliye vekili 
izahat verdi . 

An/cara 21 - ( A. A.) 
Maliye vekili bugün mec

lis müzakerelerinden soru lan 
suale cevaben istihlalc ver
gileri kanununda esaslı de
ğişi/eli/eler yapılacağını ve 
ba arada sanayi müessese
lerinin elelctrilc istihsal ve 
petTol istilıliilc resimlerinde 
de esaslı indirmeler yapıla 
ca;ını ıö11lemiıtir. 

Şark demir 
yolları .. 

Devlet demir 
yolları oldu .. 

Ankara 20 - Hülcurnetle 
şark demir yolları şirketi 
arasına işletme imtiqazının 
satın alınması haklcında de
vam eden müzakereler ne 
ticesinde telcarrur eden esas
lar• göre ihzar olunan mu-
kavele projesi hükumetin 
tasvibine arzolunmalc üze· 
redir. Şirketin devlet demir 
gol/arı idaresine devir ve 
intikaline hazırlı olmalc ve 
şimdiden şirketin gülcsek 
memurlarile birli/ete çalış · 
malc üzere na/ ia vekaletince 
intihap olunan devlet de 
mir yolları umum müdür 
muavını Cemal Hidayetin 
reisliği altında bulunan bir 
memur heyeti de bu tün 
lstanbula fJarmış bulunmak· 
dır. 

Fındık memleketi 

Akçakoca 
Bir nahiye merkezi iken 934 

haziranında kazaya kalbedllen 
Akçakoca, Bolu Vilayetinin Ka
radeniz sahilinde biricik iske-
lesidir. Genel nüfusu 16900 
olan Akçakoca bir Fındık mem
leketidir. Bu kazanın havası 
mutedildir. iklim ve toprağının 
rQtubeti olması sayesinde bu 
mıntakada fevkalade hadık ve 
her nevi meyva yetiştirir. 22 
şenedenberi bymmalı bir faali· 
yetin mahsulü olarctk AJwako
cada senede 2,000;000 kilo fın

dık istihsal ve ihraç eeillr. Yal
nız bu sene fındıktan memle· 
kete 8 yQz bin llrı glrmlfUr. 

(' 

Yı1lığı 

750 
Kuruş 

Amerikada 
şehirler 
harap eden 
bir indifa l 
50,000 kişinin 
öldüğü söyleniyor. 

Ankara 21 - Merkezi 
Amerikadan gelen haberlere 
göre Sania vıta Yanar dağı 
indi/ a etmiştir. San sa/va· 
dor devleti nü/ usundan t.ık
riben elli bin kişinin öldü 
ğü söyleniyor. Bir çok şe
hirler lcasabalar tamamile 
harap olmuştur. Susuzluktan 
sarı lıastalıklarm baş göster· 
mesinden korkuluyor. 

Varyete 
geldi.. 
Trabzon iyi tanıdığı Sah 

rige Tokses ve arkadaşları 
dün alcşamki po:,ta ile Is 
tanbuldan şehrimize gelmiş
lerdir, Kadın erkek İ{le ve 
dışta tanınmış ve çok roğ 
bet görmüş sanatkarlardan 
müreklcep olan varyete hey
eti bu akşamdan itibaren 
Yıldız sinemasında faa 1iye 
te geçecektir. 

Sovyetler birliğinde 
Radyo merkezi 

Sovgetler birliği A'Drupa '
da radyo istasyonlarının 
fazla lığı ve lcuvvetliligi ba 
kımından birinci mevkii iı 
gal eylemekdedir. 

SofJyetler birliğinde bu 
gün 71 radqo neşriyat İs· 
tasgonu çalışmaktadır, ve 
hunların mecmu kuvveti 
1.800 kilovat tutmaktadır. 
Bundan başka ayrıca 7 bin 
( okurıamamıştır) trataşmisi· 

yon merkezi de mevcut/ur. 
Şurasını da kaydetmek 

icap eder ki Sovgetler birliği 
radyoları, 65 dil üzerinden 
neşrj qat .lJapmaktadırlar. 

Hamleler 

22 Birincilc<inun 

S Al I 

Sayı : 2),66 

14 üncü yıl 

Filistinde 
vaziyet .. 

936 

Bir arap heyeyi 
Bağdada gitti . 

....... 

Ankara 21 - Filistindı 
bütün Arap gareteleri bir 
kaf hGfta müddetle kapatıl-
mışlardı~ Aralarında yük
sek arap komitesi azası da 
bufunan bir arap heueti 
Kudüsten Bağdada gitmiş 

tir. Bu heyet orada Irak 
kralile, hükurntdi/e görüşe
cek ondan sonra lbnissuudurı 
yanına gidecektir. 

Kolkhozlarda kadın 
direktörler 

Geşen yıl Sovyetler birli
ğindeki bütün kolkhozların 

idare meclislerinde 165 bin
den fazla kadın aza bulun• 
makta idi; hu yıl ise bu 
miktar mahsus surette art-
mışttr. 

1935 yılı dahilinde lcollc
hozlarda işbaştl1k yapan 
kadınların adedi, 50 binden 
111.169'a baliğ olmuştur. 

Büyük kolkhozlarda şef o

lan ve büyük <iflrlcleri idare 
eden kadınların adedi ise 
aynı yıl ıar/ınıla 19 binden 
25 hine çıkmıştır. 

Geçen yıllar z a r f ı n da 
18,'100 lcaduJ tralctör şoför 
lüğıi kurslarını takıp etmiş

lerdir. Bu yıl 6 hin kadın 

hu kursları muvo//olnuetle 

bitirme/etedir/er. Bu url ııtilc
s~k Ziraat mekt~p/,,rin rle o 
lcumakta olan lcad~nların 
adedi ise 19 bini f"çlcirıdir. 

Baku' da Tiyatro faaliyeti 
Bu yıl Balcuda 10 tiyat 

ro sekiz lisan üzerin 63 
yeni piyes temsil etmiştir. 

Bir facıanın tahayyulü ... 
Açık gözlerim, görmüyorum birşey, fakat dolduruyor kulakla· 

rıma c ı-nup rüzgirlan acı bir çığlalc ... 
Gözlerim yumuk, işttı ozaman; kanlı aahneler görllyor. Fıcı

alar seyrediyorum, bütün bir e.cılık ... 
Kuseyrin evi önündeyim, tırmalanıyor kulalclanm bir mitral

yoz tarrakasile. Görüyorum feryat ederek koşuşan masam bir 
kalabalık ... 

Evet kaçıyor bir anne hayat endişesiyle; fakat gör nuı1 
aarmqmış eteklerine gül yüzlü bir yavrucuk ... 

lşte bak, uzaamış kaldınmda alkanlar içinde bir aralan, adı 
( T r7 r k) , adı namlı ... 

8q ucunda gördün ya şu masQm kızı, yavuklusu onun bak-
sana 1 ••• Gözler yaşlı, yaşlar kanlı ... 

Bak nasal hıçkı ... yor şu taze gelin; eşinin göltsünden akan 
kanlar için 1 ... 

Bilmiyorum ki ben, fakat bu :zulOm ne, bu vahşet ne için ; 
der miıin bir milli imanı heyhat korlemek için ... 

Cörüyorsun ya şu yanda yatın kahramanı; dinle naııl teselli 
veriyor anneıine 1... 

Duyup ta vı.rulmamalı: imkanı mı var onun imanlı 1eaine !. .. 
Sus anne: Sevinçle titrediğini förmek isterim dudald•nnın, 

görilnce aizıma vurubn gemin parçalındıtını 1 .. 
l:ıtırap duyar mı bir ruh yükselmckçin 16klere; ıevin:neliain 

duyunca o ruhun ay yıldız aradığını . 
Gökaümden fışkıran her damla kan, .. Ülküme armatan, Ülkilme 

hız; an yor gözlerim lstikl 11 d •mil en bir p lrİ kız ..• 
Son sözlerim anne; öiüyo um .ülkü yolunda, • yann rölderde 

uçuşacatım lıtildil melikesinin kolunda ... 
Açtım rözlerimi; buradayım, olduğum yerde; geçiyor şimdi 

o kanlı aahneler önümden, perde perde ... 
Kurumu, çtırOmez, filizlenir kan ; dökOldiltü yerde ... 

P. 
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Sayfa 2 

Sağhk 

Yüksek Tansiyon 
Ve buna karşı çareler 

3 
Hissedilmesi ve hazan 

görmekte bozuklu klor ve 
mide bulantısı,· /ena uyku; 
kalp çarpıntısı ve iç sıkın· 
tısı; zaman zaman gelen 
ne/ es darlığı. bilhassa derin 
'lle geniş ne/ es alamamak 
hissi,· gô'ğüs kemiğinin ar.11 
kasında oturan tazyik ve 
sıkıntı hissi ve bunun ha
zan sol kola ve sol om~ 
kemiğine yayılması,· parmak 
uçlarında karıncalanma, u
.lJuşma gibi hisler; kol ve 
bacaklarda r o m a ti zmaya 
benzer ağrılar,· bedeni ve 
ruhi :ı aaliyet kabiliyetinin 
azalması; her şeyden çabuk 
yorulma. 

Ateşli bir hastalık ve is
haller, tansiyonu muvakka
ten düşürür Yüksek tansi
yon altında daimi yüklü 
çalışan kalp, uzun zaman
lar bu yüke dayanabilirse 
de, kalbin ihtiyat kuvveti 
gitgide tükenir,· diğer tar/
lan damarlar sertleşmeğe 
başlar, hö'hreğin vazifesi 
bozulur. halkın, yüksek tan 
siyondan halkı olarak kork
tuğu akihetlerden olan di
mağ ince damarlardan biri
nin çatlamasile inmeler hu
sule gelir. Bazı hastalarda 
inme olmaz, buna mukabil 
ileri yaşlarda kalp hastası 
gibi ıztırap çekerler. 

Yüksek tansiyondan ko
runma ve tedavi: 

Bilhassa ehemmiyetsiz gi
bi görünen. sık sık boğaz 
olmaktan sakınmalı; böb-
reğe. zehir/erile fenalık ya
pacak ateşli ve bulaşık has
talıklardan korunmalı; ye 
mekte itidal ile hareket et 
meli; hastalık teeslüs edince 
bazı günler sırf megva ye
mek, gani haftada bir veya 
iki gün megı•a günü yap 
mak pek iyi tesir eder, Kah 
'l.le, her nevi isportolu içki
ler, ve bilhassa yüksek de
receli alkoller temamen ya
saktır. Tütün içmemelidir. 
Tarzı hayat düzeltilmeli, 
heyecan ve cehillerden, bü
yük hareket ve yorgunluk
lardan sakınmalıdır. Mesle
ği fazla yorğunlukların da 
fena tesir ettiği bilinmelidir. 

• Arkası var -

/YEN/YOL} 

Adeseden: Veni köy 
Tiyatro : Bar Kızı öğretmenlerimiz 

Epeyzamandır Tiyatroya git- uy ı ıyor. Halbuki prensi sevT- 39000 köyümüzden, daha 
memi~tim. Cuma gecesi birkaç yo;du .. Gerçi prens te onu se- 35000 ninirı öğretmensiz ve 
arkadaşla bir uğruyalım dedik. vi.\ ır ve bırakmak istemiyor 

Salon o kadar kalabalık de- rakat bar kızı, onu yalan siıy- okulsuz olduğunu göz önün
ğildi Bu yilzden olacıık oyunla- lilyi)l', bar hayatını özlediğim de hu.lunduran Cumhuriyet 
ra biraz geç başlandı hıırcıda, bildiriyor. Pren · bunu öğrenin hiikümeti bu büyuk nıerııle
"seyirci tarafı sahneyi tamamlar.. ce ağabeyi gibi hareket edij'Or, /:et davasını tezelden başar
umuml sözlln.n bir kere daha kızı şiddetle kovuyor .. Eser için mak ulkusigle orduda er 
tekrarlıyacağız; tiyatroya, sine bu da iyilik değildir, aşk hl. l l 
maya gitıneğe karar veren bir kadar çabuk nefrete yerini bı- başlık yapmışa an çaıuş aTa 
insan zamanında gelenleri bek- rakmaz, prens kızın gidişine dört buçuk a:.; 'ık bir kurstan 
!etmiş olur. Sonra birkaç ki~i- yumuşak gönfllle razı alınalı idi sonra köy öğretmeni yapma
nin gelme ini bekliyeceğiz diye deııilel>ilir. Halbuki kız prens- yı kararla~lırmrşlı. Kültür 
sahneyi açmanın belli zamanını ten ttyrılıoca bara <lonmüyor, bakanlıj;z ile Tarım bakan 
geciktirmek le doğru olmasa yalnıı ve yoksulluk içinde yaşı- ILğmın iş lıirliği yaparak 
gerektir. Neyse.. yor. Prens, başka hir bar kızın- EskişP/drin Mahmudiye kô"-

N tti k d le bu gece dan halcikati öğreniyor ve kızo 
ure n ar eş r, , yiindı~ Çifteler çiftliğinde 

Vedad Örfi'nin Bar kııı dramını uf dilenıeye, onu tekr11r nlmıya 
temsil edeceklerdir. Temsile geliyor. lş l~ten geçmi.,tlr, bar açtığ' kursa giden 84 erbaş 
başlamadan önce her zııınan ol- kızı yaralıdır, onurunu bir kere r haşarı ile imtihanlarım ve 
duğu gibi varyete numaraları daha çiğnetmek irncle · ıi tltke rerek köy iiğretmeni olmuş
gösteı ildi. Bunlar içinde, Bayan tince ne yapılır .. l u, her ke:sc /ar ve Ankara ilbaylığına 
Emelin Suna tangosu ve Çalıku- güre deği•;dr. rakat bar kızı in- bağlı köylere tayın edil 
şunu Şcyhşamili anılmaya de- lihar ediyor. mişlerdir 
ger. Birincisi oldukça pClrUzsUz Oyııanı,, ne öğUlecek kudar Köy İıuyatmJa ı ·n mn 
söyendi, yalnız söylerken glar- iyi, ne batırılacak kadar kötll. ve mutlu bir devrin başlan 
net birazdaha hafif ~·almalı. son- Bar sııhnesi iyi. 1'ukat çok uza-
ra şeyhşamil, isteksiz oynandı dı. Bir arkadaş, ~urettiıı hitap- gzçı olan bu işfo ;ç yıiz in ı 
gibi geldi bana ya fazla tekrar- laı ını çok acele si)ylüyor, arka- anlatan iki yazı koyu ıoruz : 
dan, yahut zaman kaygusuııdan. dakil~r nnlıyamaz diyordu. bunlardan brri. Ulus gaze 
Bir de, hiç Zeybek seyredeıne- ı.u soz doğrudur. Geç başld- tesi baş muharriri Ankara 
dik. Oyun bilmediklerine ilıti· nış re har sahnesinin uzaması mebusu Bay Falih R,fkz 
~ıı~l ver!lemez, ba_yan Ic1aı •. yok ?•ına s~bep olmu~tur: Saat (11) ı Atay'ın bir yazısı,· ikincisi 
ıy: Aydın Zeybeğı oynar. !::loke- ı ı ueçmıyecek, hulbukı daha kO· d . · .. t l d b · · . . ., e gem ore men er en trı-
de ıken bırbaç kere görınflştClm. rnecli var va kıt yakla<:ıyor. işin . k .. J k. l . 
Elhis~ bulunmadığından alacak .. 1 iı;inden başka nasıl \·ıkılır. nen d!Jue 1 ça 7şma prog 

Zeybek oynu eksiğini evvel· j O ·nanı ta lisan aksamaları ramı ır. 
ce de işaret etmiştim sanırım. ~ . ş k F. Rıkfı Ataqın yazısı . . ı çok ıdı. Bayan sözUııe do un- G - K lt - b /, 
Ha~ikaten bu bır eksıkllr; h~- madan geçeıııiyeceğim. Artistle- eçen gun u ur o '."1. 
susıle bu oyunların oynandı.,..ı l'in hemen hepsi bu kelimeyi nımız Saffet Arıkan. bızz 
yerler.de? .uzak ?üyle ~ölgeler- ı tecvitle söylüyor. llk heceyi bil- Eskişehir kurslarından ge
de •. Bır ıkı kat Zeyb~k. urb,ası mem kaç elif miktarı çekiyor- len ilk köy öğre.tmenlerinin 
elde etmek gllç de~ıldır. , ~ge Jar. Bayan, snyan ve yayan ke- tatbikatını gö'rmege davet 
dağlarının cana yakın haı;at'lDl liınelel'İ gil>i okunacak değil mi? · ,,. .. k d 
Karad~niz kıyılarında da estir- , . . • , .· ette. 'ur or usunun, aynı 

k 1 • 1 d • ·<lı H r- Komedı mevzuu artık esl ... ı- zamanda Anadolunun ye· me ne yı o ur u. nj n, a . . ·ı · • 
ı. mıştır. IIer halde daha. yenı erı · • • b k d k mandalı, Tavas, ıkparınak, Ber- d 

1 
b.

1
• tışımı a ımın an, ne ıq-

s t · "l ·b· ·11· uy uru 8 ı ır. l. b. k ld · -gama, epe çıo6 u gı ı mı ı met ı ır me tep o ugunu 
danslarımız oynandıklım zaman 
içimiz rıolatılmaz hislerle doTar. 
Buraların oyunları da oralarda 
butno kıvraklığı ile canlandır

mak gerektir. Böylelikle yurt 
kOşelerl birbirinin oyunlarını 

toplu olarak tanımış olurlar. 

Yabancı artistlerin d ınslarını 
ayrıca ve öğerek annınk bazen. 
Hele Apaş dansı çok canlı ve 
gUzeldl.. 

Bir sayı evvelki Yeniyolun 
ikinci sayfasıııda "fiyatroda mil· biliyoruz, Şimdi Kültür ba· 
li marş11 başlıklı kClçnk bir ya- kanlığı askerkerlik hizmeti 
zı vardı. Biz de tiyatrolarm1ııd,1 s1rasmda yüksek kabiliyet 
oyun bittikten s:lnra 1sti~l<1l gösteren köyltilerimiz ara
marşımızı çalsak ne iyi olur. sından bir kısmını seçiyor. 
Hem halk öğrenir, hem ulusal Bunlar 8 aylık bir kurs 
bir ödev yaşamış oluruz. Bay 

devrinden sonra. köylerine 
Nurettin Gen~durdun l>uııu l.ıek· 
] · • terbiyeci olarak, dönüyor-
erız .. 

I irliğin ayrılacağını ö~rendik. !ar. 
Bizi bir aydan fa zln eğlendirdi Terbiyeciler(! .'}almz oku 

Temsile gelince .. Eseri yaııın ler. Gelecekte daha iyi olarak tup yaulırma usulleri değil, 
Vedad Örfi, kalemi ile olduğu 1 · Türk ka··yu··nu-n uınu,·nı· ka/-görmeği arzular, kendi erıne ha· 
kadar• belki daha ço!' vUcudile yırlı yolculuk dileriz. kınmasına ve köyü /ıükfı-
sahnemize yıUarca hıımet etmiş GÖZ 
bir arlistir. birlik burada en mete d ha sıkı bağlanmağa 
çok onun eserlerini oynadı ga r-------------ı gardım edecek her şey ô'ğ 
liba. Bar kızı, tezli bi: eserdir. 1 retilecekdir. Birinin ders ve 
Mısırlı bir prens Evvelce sevdi- 'ı Yarının harbı inanınız, ey rişini gördüm : sizi temin 
ği, sonra anlaşaınazlı'. ynzUo- ferah ferah uykusunda uyuyan, ederim ki ben •ue benim nes 
den ayrıldığı bir kızı barda gö- ferah ferah yiyip içip , yatıp lım, en büyük osmanlz şe-
rllp nzn\Uyor. Ona kurtarıp evi- kalkan Trabzonlu 1 inanınız ki /zir/erinin iptidai mepteplc 
ne gOtllrUyor. Fakat prensin a- yarının harbi ne yerde, ne de rinde asla böyle bir muaf 
ğabeyi, kardeşinin uir bar kızı niz.de, ancak ve ancak havada /im bulmak saadetini duy 
ile yaşamasını aile asaletine o!acakhr. Tayyareye veriniz. rnadık. Sonra. diğerlerinin 
uygun bulmayor, kızı evden ve verırken emin olunu7. ı i 
kot.uyar. '~e"mic;;ıl hakkıodıı n"ık 1 h lu dcıs veren arkaşlarını 

v )' , \· veri en paralar nyatınızı \ e k · d l b k B 
fikrimiz olmaasn bar kılı - hu, vatanınızı lrnrtarncaktır. ten ıt e iş erine a tım. ü-
eser için bir eksikliktir. - Gu- tun köylerimizin zeka ve 
~uru ve onuru yaralı, prensten kabiliyetleri bunlarm yarısı 

"Yeniyol,, un Tefrikası: 9 - Uzun mu sürec •k ? 
Şimdi Aygün evvelkinden da

ha fazla ağlıyordu. 

- iki saat içinde arnba geri
ye gel c ·k 1 

KÜÇÜK SilAHŞOR 
lngilizceden çeviren: Hayrettin Ziga 

Uçurtm:ım zı kaybettik. Rüzıar yulmuyordu. Ertekin çığlık kopa
onu çok uzaklara götürdü. Aygün rıyordu : 
ipi kovverdi. Onu bir daha göre- - Ne oldu; anne ne oldu '? 
miycc iz. Bizim güzel, sevimli - Yavrucuğum; hani cesur bir 
uçurtmıımızı. silahşor olacaktınız. Aygünü tes· 

- Bilmem L:i söyliyeyim. f\.hm
kün olduğu kadar çabuk dönec '• 
ğim. Siz de buna razı olacaksınız. 

- Anneciğim ağlamıyorum. 

Ama biliyorsun ki bu gidişin u· 
çurtmamızı kaybetmekten fenn; 
hem de ne kadar fena bir iş. 

- Çocuklarım, sizi bıraktı-
ğımdan dolayı müteessirim. 

Bu acıldı lıikaycyi işiden Bayan kin etsenize. 
A k t ık. k k J Aycrün sordu : yc'ln apıyı aç ı. ı çocu o - - Ağlamıyorum annccifm Si- 0 

Jrırını annelerinin boynuna ııttılar. lahşorlar ağlamazlar. Ben de öyle - Çok kDlmak mecburiyetin-
K kt ki 1 ıd 1 • de misiniz ? or u arı şey an aşı ı; anne erı yapıyorum. 

göz y:Jşları içindeydi. - işte sana cesaretli bir ço- 1 - Evet. Zavallı babımız çok 
Odada ya:-ı toplanmış eşya cuk. Şimdı neden dolayı üzüldü- hasta. Bu sabah iki telgraf ııl

öteye beriye saçılmış duruyordu. ğümü söyliyeyim size. Babanız dım. 
Diz çökmüş bir hizmetçi büyük hastadır; yanına gitmem için ha- - lyilcşmiyccek mi nnne ? 

• bir bavul dolduruyordu. ber göndermiş. • - Ümit ederim ki iyi olııeıık. 
Ne demekti bu ? - Biz de beraber gitmiyecek Ama biz bunu hiç bir zaman bi-

5 miyiz ? lemeyiz. 
En büyük kaıp - Hayır yavrum; siz gidemi- - Ne zaman gideceksiniz? 

yecekainiz. Hatta bebe~i bile ala· Anne, saatine bakarak cevap 
J\ygünün seııi hınçkmktan du- mıyaoıtım. verdi ; 

Başka bir şey söylem di. Bir 

an için hepsi birlıktc a :laŞ1ver
diler. 

Bayan Aycun bir knç dakika 
içinde kendini toparladı. 

- Hislerimize kapılmamalıyız. 

Toparlanmalıyım. Siz do çocukla

rım bana engel olmamnlısınız; da
dınızın odnsınn gidıniz. işim biter-

bitmez sizi görmeğe geleceğim. 

Dedi. 

Aygün: 

- Müsade et kalayım anne, 

dedi, sessiz sedasız otururum. Bir 

keJime söylemiyec1ğim. 

Annenin sözü r;ozdi. Çoc.ıklar 
odada lrnlırlarsa ynpmak istediği

ni yapamıyccağını biliyordu. On. 
!arı karşısında gördükçe, bir~z 

sonra ayrılııcağını düşünerek lıal· 

den kesilecekti. Şimdiye kadnr on
lardan hiç ayrılmamıştı. 

. Trabzon 
Belediyesi 

-4 
Emniyet .Mllfettlşliği doircı>i 

ünUnde su yolunun patlnmıısile 
soknkdıın akmağıı başlayan ve 
bu sokağı çamur içinde bırakan 
bir su nkıntısı sahile kndnr ini
yor, ',0,(.'yi doner dönmez hC'':l 
altı ın ... tre tulde k.bir elektrik 
direği dar srıkağı yahrılını~ o 
kığı k ıp:ıyor, ')ahile indi:ılzn i 
Uç lağım ıı~·ıkcla kumlar ıızerinP 
akıyor. 'l unzifat aınelPsiııin kü
felerle gol \rüp boşalt ı;.ı sUµ 
rnnt:ller biiyiik hnyllk kUnıclcr 
lt-'şkil elıni~ dunıyıır. İ';'lC hlHUn 
bıı çirkiııliklcriıı trıplaııdıJı bu 
ıııovki de G lzt•llıisıır narnile a· 
ııılıyor ...... . 

:\h•vkiin bııgnnkü vaziyetine 
n llat·an bur~yrı G.\?Pllıi., ır nı.:

ıııı ıı verenler bımıı:ııı çı >k ı, ir
kin ,•ııziyelini görseler 1 iııet o-
url ır \'P l>izi tabi ll ızlıkla it-

n c·J • J •r 1ı1 ilııurııııt kur~ı· 

~uda kendimizi haklı güslere
ee · müdafaa iınk.inı yoktur. 
Fsıst>'l ı::ehriıı müdafaa vPkili 
b rli~e.!i', · • Ltt' i hu_ pi· llji ı 

me\d ın ı gelrııesı VP getıriııııe

si de belediyenin ihmal ve ka
yıtsızlığından m ütevelliddir. 

G l de bu f ecı vaziyet knrşı
sı d ı : Sahil halkının hastalık

dJ.ı ll'lsıl korunıılıiJecPği11i1 iyi 
havalarda hava almak ve ınev

ısiıniude banyo etmek için bura
y.1 ~elen hıılkın luğımların tel-

\ , t>tl iği bu kumlar tizerlncle 
ııu-.ıı gezip nasıl oturncaklnrıııı 
nasıl soyunacaklarını, havadan 
ve denizden istifade edecağiz 

derken nekndar mikrop alacak
larını dllşünme: 

Salıil sOprUntüliik mtıdnr'? Bu
raya sl\prllntn dük!Hllr mn diye 
S')rnıa ..... Ve Tıeticede Yarab
lıi l>u pislik içinde yaş:ıtılmak 

istenilen halkı kıırtarııınk için 
te'şirini sen halk eyle diye dua 
etmek ....•. 

M. G. 

kadar açıldığı zaman, Türk 
köyü davasına hallolmuş 
gözii ile bakabilıriz. 

Kaldıki Ankara merkez 
köylerine dağıtılacak olan 
bu terbiyeciler. 8 aylık kurs
larının yalnız dört buçuk 
aylık müddetini bitirmişler· 

dir. Kültür bakanlığı usul
/erimizin umui kıymeti hak
kında bir fikir edinmek ve 
kurs sistemini ona göre ta 
marnlamak üzere bu kış 80 
ögretmenin köylerde alaca
ğı neticeleri tetkik edecek
tır. Ondan sonra şarkta ve 
garpta merkezler artırılacak 
ve kısa bir zaman için ge
niş mikyasta terlib alma· 
caktır. 

- Arkası var -

Çocuk odasında, dadıyı sorgu
larla kuşattılar. Dadı, eşyaları pa
ket ynpmakla meşguldü. Bebeği 

alıp kendi evine götüreceğini ve 
bir zaman ona orada bakacağını 

haber verdi. 

~ Evim cenupta, güzel bir 
çiftlik evidir, ·dedi, sizi de bera

ber alıp götürmek biricik arzum
dur. 

Çocuklar an ona oldukları ka
dar d a d ı d a o n la r a düş

kündü. Birlikte gitmeği can ve 

gönülden istediler. Annelerini ol

duğu gibi dadılarını da kaybet

mek korkunç bir şeydi. 

· Dadı onların tııcizlerinden yo
rulana kadar, tekrar tekrar sor

dular: 

- Nereye gidec~ğiz? 

Dadısı, Ertekinin okula, Aygü

nün de halalarile birlikte oturmak 
üze e onun evine gidec.!g-ini zan
ney lediğ'p' söyledi. 
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Dünyada 

Neler oluyor 

25,000,000 Otomobil 
Amerikada hir istatistik 

yapmış, kaç tane otomobil 
olduğu hesap edilmiş. Ma. 
!um ya. dolar diyarında 

otomobil bir lüks olmaktan 
çok'aı çıkmıştır. Ahçılar.n, 
işçilerin bile hurusi otomo
billeri vardır. 

Ögle aileler gô.riilür ki 
annenin a.lJrı. babanın ayrı. 
kızların 'llC oğulların ayrı 

otomobilleri vardır. 
Yapılan istatistikte Ame 

rikada 25 milyon otomobil 
olduğu anlaşılmıştır. Yani 
dört kişiye bir otomobil 
düşmektedir. A nı e r ikanın 
bütürı nü/ usunun otomobile 
binmesi mevruubahs olduğu 
takdirde herkesin binmesi 
için mei·· ııt otomobillerde 
.lJPT oldur' 11 ·n ayni zaman
da 1 O OüU.000 kişi için de 
boş yer kaldığı hesap edil
miştir. Amerikalılar istedik
leri takdirde bütün Kanada 
veya Meksika nü/usunu da 
otomobil seyranına davet 
edebilirler. 

Zaharoff 
Zaharo/f hayatta iken 

bile esrarengiz bir adamdı. 
Rivayet edildiğine göre Za
haro/fun iiç doğum yeri ve 
tarihi olduğu söyleniyor. 
Nerede doğdunu ve kaç ya
şında olduğunu doğru bilen 
yok. Bir zamanlar Zaharof ş 
bir hatıra defleri tutarmış, 
ve bu defterde bütün halı 
ratı yazılı imiş. 

Fakat bundan bir kaç 
sene evvel Zaharof/ bu def
teri imha etmeyi dıişünmüş. 
Paristeki evinide yakmaya 
kalkışmış. Fakat k<igıd o 
kadar çok alev çıkarmış ki 
ev tutuşmuş ve Zaharof f 
Paris itfaiyesini çağırmak 
mecburiyatinde kalmış. itfa 
iye ancak yarım saatlik bir 
faaliyetten sonra ganğını 
söndürebilmiş. 

Bu da k e n d i g i b i bir 
efsane. 

Aslan 
L<iypzig hayvanat bahçesi 

dünyada meşhurdur. Bu bah
çenin bakımı aslan satışile 
temin ediliyor. 

7 877 den beri, tam bin ta
ne aslan doğmuştur. Layp
ziğ aslanlarının resimle1i 
de çok iyi çıktığı için Hol
livud stüdyoları oradan as
lan satın alıyor. 

Ertekin, bir çok zamanlar di
ğer çocuklar gibi okula gitmek 
istediğini söylerdi. Ama şimdi işin 

sahi olduğunu anlayıverince sap
sarı kesildi. 

Aygün, halalarının evine gidip 
tek başına kalmak düşüncesile 

dehşet geçirdi. Çünkü halaları çok 
aksi bir kadındı ; büyük ailesi a-

rasında demir bir deynekle hü· 
küm sürerdi. Çocuklar, onu bir 
iki fırsatta görebilmişierdi. Her 
zaman da keskin usullerinden, ya
sakçı tabiatinden bahsedilerek kor
kutulmuşlardı. 

Canlarının sıkıldığını g ö re n 
dadı, belki çok mesut olacaklarını 
söyliyerek onları teskine katkış
dise de fayda vermedi. 

- Bay Ertekin, dedi, diğer 

çccuklarla kriket oynamağı Öğ're
necek ve siz Bayan Aygün, dig-er 
cesur kızları görerek belki kork
mıy acaksınız. 

• arkası var • 
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ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischof 
A vusturyıının Ankara 
Elçiliği snbık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 95 ] 

Ve ideal'e bh· yer veril ıııeısi, 
hakikat~ yer verilmekte olma
sından dolayıdır. ideal, tek b,ı 
ına bir ha} ata nnlik olanı ız 

ı, "' ı •1 yeni, 
ı 11\l \ i gibi 
i i 

.. u .. 1 ı t kı ın -ı:;i lf.my.ı-

sının ilk zamanı rında kulağa 

Çarpan fakat sonraları unutulan 
bir -aıotifi ile yeniden k:ırşılaş
nuş oluyuruz: llnyat, doktrin'
den UstUndUr. Kanunları koyan 
da, değiştiren de cemiyettir. 
işte bu motif, prağmalik Türk 
demokrasisinin esas prensipi 
Olmuştur. 

inkılabın ilk vazifesi, mem-
leketi dUşman istilasından ve 
galibler arasında paylaşılmak
tan kurtarmak olmuştur. 

Dumlupmar'daki büyük za
ferle bu ilk vazife tamamlanır 
tıuııanılanwaz ikinci vazife haş
lamıştır Bu da, kurtarılan mem 
lekeli yeniden inşa etmek es
ki'yi tasfiye etmek ve ileri'yc 
Şamil bir hukuku esa iyenia 
temellerini atmaktır . Demek 

Oluyor ki ,inkılab, inşayı hazır

hmıs olan devredir. l iı· devre 
ki, bunu. elde edileni konselide 
etmek gibt kısa bir fa ıla takıb 

edecek ve bunun hemen arka
sından, Türk milletinin 'buton 
Yayatını gerek sosyol ji bakı

mından değiştirecek ( 1 ın bü
Ytık reform lor devri gelecektir. 

Sevk ve idaredeki vahdet 
sayesinde, devrimci devreden 
lnŞacı devreye geçiş Meta akar
Casına ve arsızca lemin edilmiş 
Ve plandaki vahdet, Şere kuv
Vetıerin tasarruf imkanım ver
Iniştir. 

Milli ve azad devl'et mefhu
munda, bu azadlığı sa vıışta ol 
sun barı.taaolsun, yirminci as 
tın darlık şartları yUzUnden 
k.omşiısunun topraklarına hulOl 
etmek istiyecek olan memle
ketlere k r,ı durmrıcl:ın ve ye 
lliden mUdofaa etmek lUwmu 
Ve bu mnaraauın i.;tiyeceği va-

aıtalar mündemiçtir. I ıı müda
faanın uyaııdmlınası, millete 
kendi kendisini kabul ettirmek 
\'e muhafaza elm\.'k şuurunun 

Verilme:sidlr. İkinci i ise, mille
te, bu irade ile ~uurıın maddi 
Sahaya intikalini temin edecek 
teknik vasıtaları l1 verilmesidir. 
'\'ani, milh davanın bir ınanevı 
bir de teknik safha ı \ardır. 

Bu iki meseleden hiç birisi, 

'l'Urk milletinin eıski hayat te 
lakkisi ile halledil m zdi Millet 
fikri ile m ıdrn teknik, garb 
C!Qnyasının çocuklarıdı ve iısl.ım 
<iUoyasına tamamda yabltncıdır. 
Qunıar garlı medeniyeti çerçe
Veslnden ayrı ayrı kopaJı'arak 
9lrk Cemiyetloi ı iyine iki ya-
ba ı ıı c:: ır ol ır k n kledllmez 

netice 
i ı ı ı..ı ı i esas 
~tegorısı otan ı ı l t fıkri ve 
lrıodro teknik, botun "diomizm» 
lerini mutlaka kaydeceklerdi. 
\re nakılden sonra, her ikisinin 
ile, Tllrkiyeye ancak aakazı 
~etlrllmiş olacaktı. 

Her ikisi de, kocaman birer 
~bç olmuştur. Kaldırılıp bir 
ı.~Şka topraga ekilmeleri, lm
bnsızdır. Meger ki, bunlarla 
eraber, bunların kök s:ılıp 

hayat emdikleri garb kOltUrU
!~n toprağı da beraber nakle
'<Uınl~ olsun. 

.. Arkası var • 

Herş~yden 

BİR PARÇJL_ 

Tuzdan cadeler 
Amerika da beynelmilel 

tuz kumpanyası tara/mdan 
yapılan tecrübelerde tuzun 
yol inşaatında çok faydalı 
bir malzeme olduğu tahak 
kuk etmiştir. Yol inşaatın 
da kullanılan sair madde 
lere karıştırılarak kullanı
lan tuz yolun üzerinde si
lindir vasıtasile toz haline 
getirilmektedi,., Tuz hava
dan rutubet çektiği gibi 
toprak arasında pekiştiği 

zaman toprağın rutubetini 
de muhafazaya yaramakta
dır. Tuz kullamlarak yapı 
lan caddeler kaygan olma
dığı gibi, çamur da tut
mazlar. 

Tuzdan ynpılan caddele- [•l 
rin beher mili ( 450 )Jolara [•] 
mal olmasına mukabil as [•] 

( 

Dönlip dolaşıp 
f ait yolların mili ( 1500 ) ~~ 
dolara çıkmaktadır. Bu iti- [! 
barla tuz caddeler daha it 
ucuzdur. Bu nevi yolların •• 
iki sene hiç tamir görme t 
den mütemadi segrüse/ ere t 
dayandığı tesbit olunmuştur. ~i 

Çok meraklı bir teshin !1 Alacağınız R AD Y O 
usulü I •~ 

Kalori/ er icad olunalıdan· ,~, 
b . . kf t.+A 
erı en yem ve mera ı tl's- ·v+"i 

hin usulü olmak üzere şim- 1•1 
di de tavandan gelen sıcak K+i 

Ca An Olacaktır. 
Tediyatta büyük teshilat 

!ıkla evleri ısıtmak sistemi +l Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 
icad olunmuştur. Tavanm ~4 
içine.,.yerleştirilen çelik boru :1 
kangallarından dolaşan sı- +; HARUNLAR MÜESSESESİ 
cak su, aşağı doğru tıpkı :ı•l 
güne~ gibi sıcaklık vermek- + Geliniz görünüz tecrube için bir telefon ediniz derhal emirlerinize 
tedir. Diğer teshin usulleri- j • 
le temin olunan sıcak hava • 
daima yı.karı çıktığı ıçın 
tavandan gelen sıcaklık o

radyolanmız tahsis edilecektir . 
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dayı daha hoş ve daha de- BACCILIK: 
vamlı bir tarzda ısıtmak 
tadır. Gıizel görünmiyen 
hararet şuaları gerek elbi
se, gerekse cild üzerinde 
daha uzun müddet kaldığı 

Bağlarda , çelik 
daldırma çubuk-

için, - ( ~ü~eş hara~etin~e lann ın asmalar
o/dugu gıbı ) kurulugu gı 

dPrmek için Cam/arı Sik sık dan kesiler~k mu. 
açarak odayı havalandırmak 
ta kabil olmaktadır. Tesis.at hafazOSI ve kök
masrafı kalori/ erden fazla 
olmakla beraber bu teshin lendirilmesi 
usu/tinde işletme masrafı 
yüzd~ yirmi beş nisbetinde 
daha azdır. 

Kasayı açmak da lazım 
Cenubi Amerikadaki On 

taryö şehrinin tiyatrosuna 
bir gece lursızlar giriyorlar 
ve tiyatronun kasasını gö-
t'ırügorlar. Ayni hırsızlar 

bir gün sonra gene ayni ti
yatroya geliyorlar, bu sefer 
de kişede ofllran kasadarı 
tabanca ile tehdit edip ka
sanın anahtarını istiyorlar. 
Bilô.hara hırsızların bütün 
bir gün kasayı açmak için 
uğraştıkları halde açama
dıkları anlaşılıyor. 

Hayvanlar renkleri ayırt 
ederler mi ? 

Bir çok alimler hayvan
ların renkleri hakkında fi 
kirleri olmıgacağını iddia 
etmişlerdir. Fakat bu iddia
nın doğru olmadığını isbat 
edenler de vardır. Tecrübe. 
yi köpekl~r üzerinde yap
mışlardır. Köpeğe verilen 
yiyecekleri muhtelif renklere 
boganmı,lar; lcöpelcler az za. 

Asmalardan çubuk
lar, bu mevsimlerde a
lınabilir veya azami 
şubat bidayetine kadar 
alınmış olması lazımdır 

Ondan sonra asmalara 
su yürümüş olacağın -

dan, çubuklar alınıp 
köklendirilemez; bunun
la beraber çubuklarda
ki toplu mevaddı gıda
iye sarfedilmiş, azalmış 
olur .. 

Daldırmalık çubuk
lar, 3-4 göz üzerinden, 
yani 40 -50 santim tu
lünde katedilirler. Alt 
göz kabarcik, yumru 

manda bu renkli yemeklere 
alışmış, hoşlandıkları ye 
meklerin renginde bir şey 

gördükl~ri zaman ona atıl 

mağa haş/4mıılardır. 

yakininden kesilir. Çu
buğun nihayet gözü de 
bir parça çubuk parça
sile beraber kesilir. 
Kesilen dald.rmalık çu 
buklar demet yapılır, 
bunlar kuru, serin ve 
donlardan masun bir 

mahalde, çubuk boyla
rının yarısına kadar 
kum içerisine gömüle
rek muhafaza edilir ve 
ilkbaharda, mart veya 
nisan aylarında yerle
rine dikilirler . Fakat , 
en iyisi, bunlar şekilde 

görüldüğü tarzda, ev
vela: Yastıklarda kök
lendirerek ondan sonra 
asıl yerlerine dikilirler. 

Bu çukur yastıklar 
50-60 santim mesafe
lerle yapılırlar ve çu
buklar 20 şer santim 
aralıklarla yerlerine ya 
tırılırlar ve bu suretle 
kök1endirilirler. Açılan 
çukurlara çubuklar, şe-

kilde gürüldüğü gibi 
meyilli bir tarzda ko
nur. yatırılır. 
Çubuğun yukarıki gö

zü, toprak hizasında 

biraz yukarıda kalır. 
Çukur içerisine kom
posto ve toprak konur 
bu suretle lrörpe kök-
ler daha çabuk teşek
kül etmekle beraber 
hazır gıda da blllmuş 

olurlar .. toprak sathin-· 

daki göz de, donlardan 
kuraklıktan müteessir 
olmaması için çürümüş 
gübre ile karışık top. 
rakla örtülür. 

Yaz esnasında, bu 
yastıkiarın otları alınır, 

çapalanır, biraz da su 
verilirse fena olmaz. 

sonbaharda veya er
tesi sene ilkbaharına 

kadar bu daldırma çu
buklar köklenmiş olur
lar, bu suretle çıkarıla
rak yerlerine dikilirler .. 

Acele Sathk 
ucuz ev 

Postahane arkasın· 
da müezzin sokağında 
6 No da üstlnde iki 
oda bir mutbah ve al
bnda ahur öatınde ge-: 
niş bir bahçe ile kuyu~ 
havi muhtacı tamir Ev 
satılıktır. istekliler U
zunsokakta Mncellit Ö
mer Lütfiyi g.ôrsünler. 
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Zayi mühür 
Namıma olaıı Zeliha • 

isimli mührifmll myi 
eyledim. Y eoisini yaz. 
dıracağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilin 
olunur. 
Abidin oğlu Ahmettizı 

Zeliha 

Kızılaya Yardım 

Edeliml 

Kızllaya Üye 

yaztlahm 
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Radyo Meraklzlarına 

ŞAU :193 ode 

-

Radyosunu görüp dinlemeden 

Radyo alanlar pişman olur. 

Umumi satış mağazası 

Hakkı Atmaca Trabzon 

Sagfa 4 

• 
evı 

Yen· temiz ve çeşitli huru-
f alile, ,Fatura, Çek, Bono, 1 
Sen , z,Zarf-Kağıt, Muh-
tıra, ar 'z't vesaire gibi bütün 

ma tb aa işlerini 
En te miz, en ucuz bir 

sure tte yapar .. 
Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 

hazırlar ve gönderir. ~ 


