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Gtlzel Trabzon o •vherleri anla~ 1- ·:~ s a a t k a 1 d 1 1 a r.. tt 
1Dadan abmal edihn•t bar kaz g1bi " .. 
batuu Boztepenin nemli yaatag-ma ~t t 
dayamlft gotlerim kapabyor. Bir l•... Anakara 11 ( A. A. ) - lstanhula haraket hu.11urmu~ olan Atatürk Eski- t 

kolunu ( Detirmendere ) tarafla.

1
(tJ 1ehirden geçerken /stanbulda Kolordu Kumandam Vali Askeri M,/ki Erkân •1 

naa uutmaf, rot-ilnü ( Guzelhi. t~Ï ve halle tarf mdan istikhal edilmi~tir. Atatürk vulcubulan daveli kabul ile .• 
aar ) a dofru çalcarm1~ ayalc.larm1 * 
( Kavakmeydaru ) na d 0 2' r u t Ortiu ev!n• te1ri/ bugurmu~lar Ordu ve halle. mümessillerinin haztr bulundu- • 
berakaut bu dul ••iulan rüzel luz t gu OrJuevinde birlcaç saat kalm11lard1r. t 
kiabilir ne dm:ünilyor timd1 1 1- fi: lll"!.'t - ·•- - -" - ---·- , -~ :;!11 ~ ···········~··~·~~ ........ ~ .• ~,,~~~··~~ ...... ~ .• ~ tdtlar, 1oz lmpar iibi titredi ;· ,-=--...::- ~ ~ Il ~11.lllllllHlll!WI :iiftiiiilll ... llWtl ~·~Ili illbiùidllWlltWlbl;~~il!tWtl ddllil111bi ... 

albn be.ia i~neler gibi bu kara 
rolre Gzerini 1üsledi. ( Güzelhi
ur ) an f eqeri ,ehrin tebeuûm· 
leri ribi açahp kapan1yor. 

Roma matbuat1, Kamufayda 
Almon gazeteleri M'' k 

1 Frans1z ne,rlya .. 
t1na ,iddetle 
hücum ediyorlor. 

Ankara 1} ( A . A ) 
Fransiz matbuatr tarafrndan 
.$imali fasda A/man kuv 
vellerinin bulu~dujuna dair 
ne1redilmekte olan havadis 
lu Roma matbµatmca Fran
samn Almangfl aleghindek; 
manevralar1 alarak tavsif 
edilmelct~dir. A/man 1aze
leleride Frans1z mptbuat1 
ne1rigatina 1iddetle hücum 
etmektedirler. 

Rogter ajans1 buhususta 
mütemmim malumati taati 
edildilcten sonra Fransrz. ve 
ln1iliz donanmalarr arasm-

da te1rilci mesaide hulunma 
si haAkinda Fransanin telc· 
/i/e amade oldugu ve 6u 

Oeqiz durpn. Ve ben • ba 
kl!MlZ TrabZQQ • la bq ~ ko
DUfuyorum. Güzel kaz gerindi, 
ellerln~ ayaldanns deniz kenarla
rana çarptl ; sularan d1lraland1tin1 
rornyorum. Sqtna, s•rbna Bozte
pe1f n nemJa yüsüne da1aya qaya· 
1• roaaatia11a o11n zaval11 l'lr, 
Jqb gôzlerini karanhldan delerek 
rOzlerime d1kti, " ly.stayam ,. dedi 
• doktor iaterim, hazik bir dok
tor l~orim. Kalblmqen bafka ber 
JeriM bozqk. Y.tmz ~biai, •ÎJe. 
Trabzonlulara vena;f oldutu1D 
kalbim eaki aekla dolu. Saz de 
bmû Mviyouunuz ; ama nastl ? 
Meonun... ~yliya lfYditi r•bi. 
liiian ale qk1n mubabbetine ben
ziyor bu. Yalnaz bayal, yalnaa fi· 
ir, yalnaz maaevi qk kllDI tatmin 
tder. Huta 1ev&aliaania imdadana 
~Jan lflkan .evriai yanm de. 
Ill •iclir ? Ben do ôteki kadanlar 
libi bakalmak iateram. Benim de 
1'1Gklerim, kolyelerim, elmula
r111a, deterli tatlaram niçin olma
lln 1 Hotkâm ifaldar aevdUdorini, 
Odalara bapmederlw, yuzlerini yar 
•• l~ardan bakuarlar, bqkala
l'laua 11lalerine gorDp imrenmain
ler diye d\lnya yüzQ ~termez-
a.... Yu,· sen boni -viyol'llUll 1&bnma nokta ko;keq yib:ümü bir 
~ .,. tebeaum aarcb; kulalda amda bana 
... be.-Jm der1l~ri~i anlamak iati; aauarazlak tulayan bar adam1n 1eai 
JOrau.-, aenbenim yaralanma mer- çmlach. G ü z \' J kmn kucafmda 
.... olac;ak teyleri ortaya koyu· 

dofmama1 oldutum 1ç1n beqi ona 
,....._ 1-4iuediyoraUJh f akat bis- yabaiic1 unnedeq bu zavalhnin 
leriMeR dtth• cok maddi dü1ünü· 

,~ nezlela, okaürultlü, kQkm~ aesi. J-.llll. Qu 1Aaddi dllfilllilftilr ki 
beai diriltetek. y IJ i 118 olur, Orala olmad1f110 halde n•çm yaza
" yor mUfum. Nüf ua kitadmda dot,,aa.,. 

Vapur, biddetlenir ribi tabr· dutu yer hizuanda "Trabzon. 
..1-.J U .. L ld B yazd1t1 için oraya inhiaarana almak 'llllCla. &un bir IOlYA a a. u IO-
llak uzun ahlarla bitti. Hareket iaüyen zavall1 1 ya§la luza soray-
ebaittilt. Glbel w, bqana rutu- dun kqki : 0 mu ben mi daha çok 
bttu yubta koydu yine. lftklar Trabzonluyum. BOyJe mahdut dü
J•re iqlQif )'•ldazlar (ibi titrqi- fU~lenn de(il dotduldar1 yere, 
J•rlar. •Vapu• yllrüclükçe tehir evleriqe hiuqet~ yard1ma olamaz. 
Uluyor, Nhil boyunoa uZU1an Vatan qkanda bud'tt yoktur, Bu 
laaabalar &&alch ve nlbayet üç. qk bir levhafl•R yald1zh çerçeve
dGrt taneyo tndl Artak ( Ayuof- leri r1ba çerçeve •ç•ne 11tdanla 
Ja ) yla blrllkte .. brin de bitti- ma:c. Vatan &flu bayrafama~n dal. 
lbai anlachm Gilael kma fikiyet- ralandagan1 ber yeri maddi bir 
1-iai mubakeme etmek ibt1yaoan- kok olarak aarma§br. Ben seninim 
clay111a. Fakat ber eeydea evvel Çünltil ben senin için yarahld1m, 
l6aGa aon lambalarda kalda. «A- Çünkü ben Türk olaralc yaratal. 
hlofya deoilen yerin yeni b r cbm. " Roma Romahlarmdar ,, dü• 
-.i Yar ma? » diye d040nceye tGru çoktan oldil. •Trabzon be-
-...: Habrhyamadam. Dôndll- p1nuzdar; çilDltü Tilrkiye, Trabzon 
Il. &amaD ilk ÏfÏJll buau ot· ve Trabzonlar açuad1r. Bin~naleyb 
....... olaun. kurunuulâ ka fa• ale dDtGnenler 
l.L.1 ~yetleri, roderimi bran- kendi acizlerine rülaunler ve yer
~ dikerek, diltllDOyorum. Ge Jerim çal14mak, aamimi ça~m•k, 
~. "'9ün~ ...... , ribi çarpan güzel topraklan için ç a l 1 f m. k 
~~ta ..-ier 1iairl~ 11teyenlere b1rak111qlar. v.~n 
- fldaklayor. Blrdeabire bir ,.,. ber ~rr .. i oal}lanaiak 1abyor. 
-., tâta. Kuvvetli rilzflr lliyor. Gibel Trabzon babalaramazan 
'-ta çekildim. çuba 4alvarlar dola1bt1 duru-

Dal aaaalan yula kwn ne de- muadan biraz farlda detil. Onlaraa 

"lk iateditini anlayorum. Ve yine l anlattafana rore y a 1 n a • $em1 
if:!oruaa ki bea ODU MViyorum. karaalhaaeainin bahçesi fÎVUr 

earlatanoa detiL Bir l • 1 k adh bir meydandan ihtiva etn1it 
... ,._..,., i....,. rtbf, ~ ~ okadfr .. vi1;>eiltriqJi1iQ bop•i 

uza ere er 
Ankara 11 (A A.) -

Kamutag bugünkü toplant1-
sinda Büyük Millet Meclisi 
Rigaseticumhur 6a/. ve ha 
ricige vekilleri bmalar1nrn 
in1aat1 için dor buçq/c. rnil-
gon lira/de taP,hhqdatta hu 
/ijnmay, ve zabitai srhhige 
muayene resmine aid lcanrm
dalci tarif en in deji1tirilme.
sine dair kanunlan kabul 
etmi~ ve askerl mülki kanu 
nun 60 nci maddesinin bi
rinci filcrasmm deji#iril
mesi ve Türlcige Yunanis
tan ikamet ticaret tJe segri
se/ain muahedelerine boj/1 
listesindeki gaprlacak tashi
he aid kanunlartn birinci 
müz.alcerelerini gapm11ttr. 

telcli/in Fasdalci A/man /a 
aligetinin resmen l.egiJ; ha 
lintk gaptlacaj1.n4 l,ildir
mekt,ec/ir 
hummah bir faaliyetle Çallfayor. 
Bu kaynqan faaliyete biz l\Ïç•~ 
ittirak ~~iyaruz, P-arJm\S yok 
ondan sqa ? Q&rUJz i9ler için hanii 
t~ebbüslere giri1mioiz ki para ilo 
olao1k i1leri taksite batlayarak 
tamamhyalam. Bir Avrvpa darbi 
meaeli vard1r : " lstemek, yüzde 
elli yapmak demektir.. Buna bir 
darbi me 1 el di r diye mubalâta 
olsun diyelim; isteseydilc yilzde 

yirmi bq yapard1lcya. Zeki bir 

balkamaz var. Bu hallun ekserisi 
lstanbulu gormiittür. Onun için 
goriuleri fazlad1r; yenilik(eri ka. 
bul e q e r. Hem <te ~vesovo ... 
ldarei maslahat devrindo deg-iliz. 
Kend1 cserimiz olan çocuklanm1z 
çok yakm bar atidc bize hücum 
edecekler. Na111l ki biz: de c1:Ueri
mizm aleyh1nde aoyliyoruz. Olan 
kâfi deg-ild1r; da 1 ma her§eyin 
iyisini i s te m e 1 i y i z, aramalty1z. 
l§lerimizi, eserlerimizi kotülerle 
deg:il, iyalerle, bizden daha yük
sek.lerile mukayese etmeliyiz, 0 
zaman gorülecek ki bizi tenkit 
edenler hak11du Jar ve biz1 tenkit 
edenlere k1zmakta hak!1 defiliz:. 
Su son seneJer zarf,nga güzel to
sadüUer eseri olarak ~emleketi· 
mWQ bir çolç yerlerini iezd1m. 
Qordqai lq pl1fil1yor; çok çal1Jah 
yor. lnluJâb1mmn 11ted1t1 1ek1lde 
i•yret sarfolunuyor. Biz de inlcalip 
t a r i h i n e • kendi halitl\ize g-ore -
eaerler b1rakal,m. 

6- 1 - 937 
Cumhuriget wpuru güutrte1inde 

Hayrett1n Zryo T o1uy 

Milletler cemiyeti 
ay1n 21 inde 
toplanacak 

Anlc•rD 11 ( A . A ) -
Bu agm T 8 nde toplanmas1 
mukarrir olan Milletler ce
migeti kCJ11~e9i Jtqk(Jmetimiz· 
le F1anJa111n tale6i üzerine 
içt1maini agm 21 ne tenir 
etmi1tir. 

• 

Ti caret 
Müzakereleri 
Ankara 11 ( A . A ) -

Ald1g1m1z malumata gore 
mevcüt ticaret miiz.akereleri 
beroeçhi atidir. Sovget Rus
ga cumhurigetleri iltiAadi 
ile müddeti 1 Kdnun 937 
de hiten muahede ve revi· 
zigonu için müzakereler An 
lcarada ba1./am11ttr. 

)aponga ile ba,lm11 olan 
müzalcueler kv•lclcuf /tialin-
ckdir bu memle4.tle ticare
timi:i 1imdilik hugünkü umu 
mi mevzuat1m1za tabiidir. 

Holanda ile miizakerat 
ha#amak üzredir. Holanda 
hegetinin garrn Ankarada 
bulunacaj1 anla1zlmaktadtr. 

Avusturga hükûmetinin 
mevcüt anla~mado baz1 kar-

11l1klt haz1 munz.am kolag
lrklar talebi müz.alcere edil
melctedir. 

Rapor haz1rland1 
Umumî müfetti~ler 
raporlarmr Ba~ve

kâlete verdiler 
Ankara -Sehrimizde bu 

lunan Umumî mü/etti#er 
Dahiliye vekâletia,de gaptzlc
la~r içlfmalart bitirmi$ler ve 
haz1rlad1!/a71 roporu Bai 
-;;;lcâlete vermi#erdir, Mü
/etli$i Umumiler, b ü g ü n 
11 intakalarz dahilindeki ikti
sadf i$ler halckrnda giirü1 
melc. ü ·ere Celâl Ba 'JO Tin 

n 11zdinde loplandtlar. Yarzn 
da Ali Çetinlcaganin nez. 
dinde toplanarak Umumî 
Mü/etti1lik mmtalcalarinda 
na/ra i 1 l e r i elfa/in® 
1iinqeç1k/1r</iF. 

YeniyoJ Gazetesinde 
Bay Hayrettin Ziya Taluya 

Yelliy )}un :lu kllnunevv11936 ·t t d "k d J • sa1 e 1m " 1 e llr. 1 u l-
in ihh ') 1 .. rndu J~elediyed~n i \l hl ~ika) "Uere ycr b1r 1k1lm1y ,_ 
ric1 b1\1tr.1 ultrnd1ki ysz111z1 J· caktar. 
kudu n G 1zel k ile n u lubunu
z 111 ze t d d >I ~ 1 1 1 ir çok 
r 11d li me\ zular ura:.11da gnz 
te) e mul ed l n bu 1 1 madde
ye vermek 1 d1girn c \'ah1 l>i
raz g •ç \·erebild1~imden dolay1 
nf diierim. 

811 gec'kme in i:;; ara i 1da 
vukit bulawau1uklau ba:-;.ka bah 
lçin Jazam Olan ve Hrny1 buldur. 

maktn11 ileri gelUi~i 1i kaydede· 
1im. 

1 - f'rnd1k kalmauuun 1 allca 
mudde obrak ot>alarda ooun 
yerine yak1lwa 1 yOzJnden blr 
zarar ohn:id1~m1 ve yakalm u;1-
mn me 1i 01bellae gldilme lue 
IOzum ve me burlyet buluoma
d1~1 1 Yn!< k Sa~hat \ ek leti 
hnlletmi$hr. frabzon Sthbat dl· 
re lOriO~Jnden ald1g1 n ve bu 
babt~~l rttp 'run surellni takdim 
edly rum \ynen ne. ri raid ·li 
oiur z:10nedeli n. 

\ auo1zdJ hul.1 l ctW>111li of. 
n 

hl bu b 1b nzerlnde ge~en C· 

n~ blr ~!<>k y11z1lnr y z1 nu':' f1 -
d1 ·kabu~unun yu1111r"en ~·1kar
d1l1 ke:sif du u 111 gu7. ünll 1e R· 
huarak bunun yak1hnasmdu r,ieh
rin s1bhal1 aam1oa bir çok m1th 

zur te •ehh r1m edilmt$ kim)a kit b 
larrnda fmdfkkabugunun mQrek
keball bakkmda izahat ç1karala
rak gazete suti~nlar-ma verih111~ 
hi~· bir fenn1 e 11011 tahlllat 
olmad1~1 halde kuru s1k1 hù
cumlar yapllm1~. 

Ve bittabi bu o~ri~at ile 
helk efkânada az c )li tereddtlt
lere sebeblyet verllmi~ti. 

Vekalet makam1n10 sell\hi 
yetll raparuoun elmdiye k11dar 
oe~redllmemes' bu tereddOtle 
rlo <tievam•aa sebep olmu~tur. 
Blnaeoaleyh aobalara aqaralar 
ko.oulcfulu ve balar evln lçf 
ne duman vermiyecek surette 
eyl yapaldl~1 tak.dlrde f111d1kka 
bug"unun Odun ve her nevl kô· 
mur gibi yakdma11nda hlçb1r 
mahzur knlmanu~hr. 

1 · Çop ve ~open i~ ine ge
lince; tanzifal I,indeki noksan
lar1 ve sakalbklar1 ararken be· 
lediyemii.in bu hizmet içln snrr 
olunan on llç bin lira gibi pa. 
ramn çok gôrOlmedi~inl de~ll 
bunun pek 82 oldug-unu hattr
latmak l8z1mdir. 

$ikâyetio1z b1u.at telklk e 
dilml~ icabma bak1lm1i'tir. Çop 
mkliyttb için arabalarm arh11lma 
s1 ll\z1m lup bunun fçio y<'ni 
arabalar slpari} edtlrui~tlr. 

Yeni sene bUtçeslnde daha 
fazla tahsisat 1le daha fazla ve· 

zaya: 
l'r 1bzon ~ehrind 

buA"unun J 1hc1 ~as1tu 
balarda odun yerfn ) 1k1lmn 1 
yUzflnden ~ehir h lk1lc 1 edi) e 
ara tnda yerll gazt-t urnnlara. 
oa kadar intikal et i~i bildirllen 
lbtll 1f Uzerine f11d1 ahukl ri 

hu kktod 1 \ ekâletç c> ~ p1 ao a. 
ra llrmalar ve inc lPnwler 
nunda bu l\auukl r \ k1ld1gi 
zamandu, g 1z tel cr m bll' 
ka m1 l raf1ndJn id 1 dijd1 l 
glb1, hamm k1b1 Il \ ham1L1 
f·l:sf H' husuluaun urt•tl k1tliyP-
d~ cs1 1~ oldu,:11, Lu h uuzla
ri 1 11 irlleri kJlde w \J ·ut 1 ed ~ 
b 1 mlhl ri 1 tay 1 olmad1g1, 
kalmklimn ) u al 11 1 e na1uoda 
ancak hava k1 a) et lzll~inden 
a 1t n llk, a rl f rwl , renol ve 
krez 1 gi!>l maddelerin te ekkUI 
etllgt çok fazla m1kta1 da du man 
inli:iarma sebeb, fmd1kkabukJa
rmm yanma ve alevleume k -
biliyetlerinin ni beten azhA"I l· 
dugu bilhassa memlekette kul
hmalmaltta olan ufak sobalar 
için de 1s1hu madde olarak ya
klld1klar1 zaman kabuklar tama
men yanmad1klanodan bol du
man ne~rettlklerl kan maktardR 
bava duhulO temlo edlldigi tak
dirde .kabuldar1n tamamen yan
malanum mOmkOn olduQ'U 'e 
bu snretle kullaodan diter 1s1-
ltC1 vasatalardan daha mu21r b1r 
c1beti klamadlg, aola~1lm1~llr. 

lsgara 1z saç sobalara yabut 
ocaklara 1spra Have etmek su
retile bol hava rtuhulunun te
mloi takdirinde fazla dumao infi. 
~an un onnne geçildi~i ~ ap1lnn 
tecrllbelerle abit olduf!undao 
find1kkabu~u yak1lma mm men'i 
clheline gidilmeslne Vekâleli
mizce blr mecburiyet gOrUlme
dlgini bildirlr ve ancak fmd1k
kabukhm yalul!lcak s0ba vc 
ocaklnra 1zgara k >nulmas1 hu u 
suoua Valiligtnlzce ahnacak. 
tedhirlerle temioiol dilerim. 

S1hha ve lçtimal Mua enet 
\ ekili yerine MU te.,.ar 

Dr. H. Kural 
Ashma ay01d1r. 7-2- ~3ï 

Çocuk hastahklar1 
K1zam1k, bogmaca oksürilgil, k1z1l, ku~ palazi, 

çiçek, kaba kulak, çocuk felci. 
-a-

Bunun ve a~z ifrazah SOD!"ll ate~e atalacak kDçuk k pah blr 
·kutunun lçine k<)oulan ioce kA~1t part;alanaa tupl nm bdir bas
ta baklm kadrn ne ha~ta çoouQu nede dlger çoouklara Opmlyecek. 

k1zarn1~1n cUrsnmelerl vOoilttao a1rdd1ktao s n!'a uzuo mod
det ya~yamnz Aunu 2 ilâ 3 saal daha ya,ayabi 1 , fakat tefr11 
devresl ile taallyet e.,na mda vi n i eti pek kuvetlldlr. 

ç cufp her l\n st~k banyl yap l"il cakhr. N beU oldu u 
takdirde snogerle otmak çok ftlyda 'erir. fak•t IOj'uk alma 1C1 

dll.l sakl01aiz. 
Tegaddi tarza bas1t ol11cak ve b fll'8 meyva meyvs 1uyu, s • 

cak sot ve ljekerle çalkann lJ ~ umurta san111 hnolamasi, 11uth 
l 1pa ile pUrelerden mDrekkep olacaktar! lstenlldlat k11d11r sot 
vermelidlr. çocuk lsbal OldufU takdirde meyvalardan vazgecl~e
cekUr. Halbu Id baelaottcte ID8"1e eklltn" nlft,.k tuict11 k h 
o ur. i e bwntn n œeyvalJr ynn (iar•k tav .. tye ed )lot t 
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SaQhk 
S1hhi varhk sava
~1nda çocuk 

' Sihhatli olmak istegi in-
sanlzk kadar eskidir. Fakat 
maalese/ biz. s1hhatli olmak 
'çin ba~ vurulacak çareleri, 
ancak hasta oldugumuz za
man haitrlar, ve yapmak 
isteriz. Bir çoklan szhhî ih
limamrn yalnzz hastaya ya
pdacagmr. bu hastalrgm 
Allah v ergisi, talihsrzlik 
oldugunu sôglerler. Fakat 
hakikatte bunun. kendî ya
~ayz~ tarzlarzndan dojduju 
na bilmek istemezlu. 

Sihlzi ihtimamda en mü
hirn nokta, szhhatli ga~ama
gi ogrenmektir. Bununla 
be ra ber f ena ev, srhhate 
uygun olmayan ç al z ~ma 
tarzz, gtda kif.ayetsiz/iji, 
giyini~teki bozukluk, temiz
/.ge riayet eimemek ve /ena 
al1~kanl1klann agrz a y r l 
es2slz rolleri vard1r. 

Büyiiklerin ya~ayz~larznda 
deji~iklik yapmak çok güç
iür. Fakat ulusun dayandr
gt. yeti~en bol, çocuklar sz 
h.hi ·varllk :sava~znda üte 
nen yola sokulabilir. Bu iti
barla çocugun kazanacagz 
itiyatlari ve bedenî terhige· 
leri üzerinde ujra~mak, bu
na kâfi zaman ayzrmak ve 
en igi usulleri tatbike çalz~
mak lâzzmdzr. 

Çocuga her hangi bir $ey 
ogretmek ve 0 ire n d igini 
zannetniek hatadir. Çocukj 
hundan ya hiç veya pek az 
istifade eder. Çocuk iigren
diklerini yapmali, tesirini 
gormeli ve yaptiklarz ken
disinde itiyat haline geçme
li dir. lâzzm gelen ifiyatla
rm temininde aile terbiyesi 
kâfi degildir; mektep te bu 
terbigegi lamamlamay1 âmir 
dir. Mektep, çocuklan sene 
lerce ve sene ile günün mü 
him bir kzsmmda, çatzsr al
tinda, barzndrrzyor. Binaen
aleyh aile bütiin lzüsnü nz
yet ve arzularma ragmen, 
çocugun bedenî lerhiyesile 
kâ/ i derecede ujra~maja 
vakit bulam19or. 

Bundan çrkan neticeye 
gore, bedenî terbiyenin esas
li noktasz olan jimnastik 
mektepte yapdzyor. Etivelce 
jimnastik. ogrelilecek muag
yen bir ders, veya çocugun 

,___ L!L! 

Maçka mektubu: 

Maçka 
Hayata ilk ahld1~1m ilçe .. 

Yallardanberi yalmzhg1m1 içim
de bUyütUp kuca2mda ya~tttt1-
~1m yer. Baharrn, kurh günle
rini çoktan unulturdu. Seni oy
le benimsedimki .... 

BIHOn gUalerimin en gtlzel 
ak~amlan011 sisli daglarmda ve 
ber yerinde gôrdum. bütflo le
miz duyu~lammn gizli sezi~le
rioi senio koynundao akan de
reye ninni süyletmek, 1se1z ge · 
C'eleri nde uyultum . . . . Hazau 
kimi1esfaligiwi yakrndau duya
rak bunalau k11lhimi bulamk 
bo~luklarrna a ç u p, kapadnu. 
Bazan tatl1 oz lemeler yarat~u 

yagmurh ve karh gUnlerinde 
yürOmekle bitmeyecekmi~ gil.Ji 
gôrilnen uzun k1vnml.J yollan i 

seveseve yürtldî\m., glln solar 
ken dOodUm. 

GUz.el l\laçka, bu lekesiz du
yu~lar gog llm!ln en derin yer
lerinden geliyor. Onlar seain 
parlak sabahlaru1 kadar temiz 
ve güzeldirler. Bugün s~ina ber 
zamaokinden daha çok ismd1m. 
l7te koyu ye~U daglarindan 
GOne~ gutoyor, yayla yollart 
dumanlamyor Yolcular dônUyur 
Dere gizli iç çeki~lerine beozer 
'jlrlllllarla ak1ynr. ~imdilik yal
Dll bfr ~ey biliyorum: 

Sen ve se11de ge\'en gnnle
rimi.1 l>itmek tlzre olu~uuu. 

Güzleriml yllmüyor ber ye 
rinde bamba~ka gUzel likler ve 
koyu ye~il çam ata~·larim, ta
prnd1g"1m neth renkle1 iai dalla 
yakmdau gorilyor ayrilm11k 
istemiyorum, Diyorum ki: 

Hayata ilk attlan ve yalntz. 
11~101 ber vak.it içiude duyitn 
yolcularm u~ra21 olsan sendeu 
aynlmak isterlermi·? 

Samiye, Yalç1n 

muaygen, muntazam hare
ketleri gapmaszndan ibaret 
telâkki ediliyorJu. Halhuki 
bugünki gage. 11ücudan bo 
yügÜ$Üne gardcm etmek. ta 
biî tekâmülü eminle#irmek .. 
Dogru 'lie kuvvetli olmrgan 
beden harekât1, /ena bedenî 
tekâmül husule g e t i ri r. 

Bu ~eraitte çocuk zayr/ olur, 
hayalt ve çal1$mas1 ahenk
tar tekâmüle mazhar olma7; 
adetâ viicud için hi r yük 
olur. Bu itibarla jimnastige 1 
her gün bir saat ay1rmak · 
ve bunu mekteplerde mec
burî bir 1ekle sokmak lâ 
zzmdzr. 

Açzk havada yapilan he-
den hareketleri ve yürüyü~ 
Ier en ehemmiyetli uzuvla 
ra. kalp ve cijerlere tesir 
eder,· cilde. hava ve z19a 
ile bolca temasta bulunur, 

- Arkas1 var -
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KÜÇÜK SiLÂHSOR 
lngilizceden çeviren: rlayrctlin Ziya 

Be~inci çar~amba günü de ÇO· 

c uldar aras1nda sevinç vard1. 
Çunkü ~ehrin on bir oyuncusu 
o-ilaila kenài sahalarmda maç 
yapma~a g-elm 1~lerdi. Kendi!li de 
eyrcdc;bilm k için maçin bir cu

martesi güuü yap1lmam1~ olwasin
<lan dolayt Ertekinio c •nt çok 11· 

k1lm1~ti. Her nekadar oymyam1ya
cakd1ysa da knket oyunundan 
p e'c heyccanlamyordu. 1~in f enl 
lHaf1 o gün Bay ve Bayan Dok
tor da mektepte degildiler. Ço

c 1klanlan birkaç1. hele Tunç, Er
tekini (( ~im:.eye soylemiyecekleri 
için kat'iyen bilinmiyec::ktir » di
ve fitilliycrek az hir zamao için 
ti l mn enhaya gotûrme~c çah~t1lu, 
Fakat Ertekin, cesaretle tekrtr 

te!crar: 
- Haytr, hay1r, hay1r, dedi. 
Nihayet vazgeçtile~. 0 da 

kendisini bir s1ranm üzerine baralt
ti vc olanca kuvvetile ba~1rd1. 
Hiçk1r1klar1 yava~ yava~ tülœnin· 
ce annesinin bir liirkü arumda 
sôylediii e1ir silâh~orla kendisini 
kiyas edemiyecek kadar .._ruhunun 
alçald1g1nt hiHetti. 0 silâh~or ki 
arkada~lart, 1ilâhlar1 elinde dü~ · 
man memleketini terkettiltleri za. 
man bir zindana olüme mahkûm 
bir halde b1ralt1lau~t1, Bu ea~ i 
türkünün ktlinieleri istemiye iate · 
miye akhna geldi ! 

Beni burada oliime b1raltblar. 
Ben ki onlarlll birçok harplerde 

yan yana dottl~lbii§tü~. 

Hikâye: 

FONDAN 
F ransizcadan çeviren : H ALIT A TES 

. Oeçen .,aydan artan - lona kadar gittigim halde An-

Sebze, çiçek, 
Meyva 
Bahçelerinde 

llemen davet icabet etlim : iel'in hahras1 beni tekrar bura- y e~il çitler nas1l yap1hr 
ya sllrllkledi. Onu, bir sabne 1 

PiyP.r, etelin bahçesiade agaç Ve hangi a1raç ar dikilir 
altrna çekiimi~ bir masamn ô· ylldm yapacag-1m bakkindaki o 
oünde oturuyordu. Fakat yamn- vaad1ma k.anmt~ ve benl unut Yeni tesls oluaan babçelerin 

mamJ,Jll .. Bana aQk.mdan, sevm. tahd"d muhafazas1 zimn1nda 
da oturan kadto-Ah, gozlerime ~ 0

• t ve 
iaanmak istemiyordum . JOlyen sioden bahsetti.. Her neyse.. yapllacak tesisat pek muhteur-

Yalmz, hôyle küçllk ~ehirlerde · l l 1 de~ildi. Bu... d d"k d d k k b' tu·. D1varlar, te ~rgü er, ye~1 
Evel lm, elile kemigile gozel e 1 0 u an 88 mma iraz ve kuru çitlerle bahçenizin et-

Aoj<:ll idi. Ye~il güzlerlnden sa- mU$kildir. Bir sabah Vidobao raî1m tahdid ederek, muhafaza 
ailesi ni')an meselesini aç1kça 

adel 1$tklan dôkOIUyordu. Piyer: allrna alabilirsiniz. ortayu athlar. B~oim s1k devam- 1 - 'l'akdime lnzum var mi ·1 Hu yaum1Ll11 biz: ye~il \'it er lar1m k11.Lanat tehlikeye dU~ü-
1 >e<.li. Anjel tebessllm etU: rebilircli. Niyet ve dU.~Uncelerim hakkrnda izahat verece~iz. 'l'ez· 

. Tubii, urhi{ sana ait oldu· ne idi ·?. Baoa bun1:1 sorduklari yinat bah~:elerinde de parselle· 
gum i~iu takdim el. sirada ziwall• Anjel, bir merdi- rin tahdidiode bu ye!;)il çitltJr-

Piyer gayet tahiî bir jesile , · ·r 1 1. den b.tirade edilmek.tddir. YeQU vene \'la.mi~ is lt ia inde eski v 
bana dondO: çini tabaklari elinde tutuyordu. çit oiruag-a elveri~li :igaçlar ban-

- Aojel Vidobao. ni~aahm.. Bana istlrbamkâr bir nazarla gilerldir, bunlar nastl dikilmel1-
GerH,' k1z, parlak htlleler sa- di"r·.) f·,'unu 1·,,.8 11 ede11· rn •. 

d k
. 'î t bttkh, ve n anda anlad1m ki ~u- .. 

pn parmagm a 1 ,,ümr!l yuzn- Bu u~a~~lan ikiye ay1ral.Jiliriz: 
gü gosterdi: yet ben bu dalaveredeu s1yr1hp 't'' kl k dôk . 

_ Hakamz ~10syù Viktor, ar- savu~mak çarelerioi ar1t.yacak. 1 - apra arm1 1~ yaz mi-
olursam Aojel bay1larak eliade- yen ciaslerdir ki: Bunlur da ya 

kada$1DIZ ni;;an huhras1 olarak 
bana bu yllzU~U aldt. ki bütun t11baklarla yere dü~e- dik.euli veya dikensiz olurler. 

Bol bir kallvalttyi mllteakip cek ... K.!zlarile ni-;;aulanmak ni- Dik~nli olau a~açlar ~unlar-
kabvelerimizi Vidoban'larin 0 . yetindeoldugunu ~oylediln. Der- d1r: Gladiçya, .\lllklura, Ak.asya, 
vinde içtik.. Piyer, Aojel'in an· hal bUtlln fZôzlerde saadet ns1g1 Karadiken, Karatikus. Dikensiz 
nesinin omuzlariot ok~ayarak parlad1. olup ta yapraklanni daima mu
istikbal projelerinden bahsetme- Bir faCll:lya sebep olmak teh· ltr.il'azu ecl '" ng 1çlfir $Unlard1r: 
ge ba~lad1. Mosyô Vidoban iza- likesi kar~1smda baska tür1U :Selvl, Maz.1, l>efne. Taflau, Mer· 
htü veriyordu: hareket edebilirmiydim ·?. sin ve ~lm$lrdir. 

- Evlendikten soorl:l Nis'te - Pekl, bu ~in sonu ne ola· Ye~il çitler ~u suretle yeti$-
oturursunuz .. Bu surette Piyer cak? .. Diye sordum. Safiyetime tirilir: Babçenin etraf1 50 - 60 
de .Montekarlo'daki l<;inln yak1- actr ilbi ml.lstehzl bir bttk.t$1a santim geni~lig-iode 40 - 50 sao-
nmda. bulunu1ui; olur ! ! l>eni güzftn ve rnam-ur bir eda tl d · li"' d b d b 

An1'el, tahayyUl ettihi mesut •• m errn &lll e oy an oya 
e; He mmldand1: d k 1 1 d &' • h11y111ln ne~esile kayaarkea :- '.ia- bir hen e aç1 ir, ien e&m 1çe-

layi seyahahmiz fi•in ltalyaya - Pôh .. Kum.ral kuzu da bu rlsinin dibindeki toprak kabar-
v eskoi kurdun keakin dii;ileri a- t l u · u üœü üb 

gitmek beni cok seviodirecek.. 1 ar ve ierme ç r fi g re 
rasmda bir Foadan '"bl erlmek- k k t k b I B Dive soze kar1Q1yordu. &• onara opra az1r an1r. u-

.1 v te gecikmiyecektir .. 
Yalmz kahr kalmaz Piyer'i * * * raytt rh~ar1dao 1atm alman veya 

sorguyu çektim: bizzat yetl~tirdlginiz 2 - 3 ya~m-
. Bu kari~1k senaryooun mâ- kil ay sonra gazetelerde ~u daki fidanlar iki stra - çltl s1ra 

nas1 ne·? Vidoban ramilyas1 ar- küçUk baberi ekudum: Uzerlne ve 35 - 40 eantim fast· 
t1k seni Aoj~l,in ni$anhs1 sayt- "DÜN AK~AM SEYYAH TÀ- lalarla saç ayu~1~eklinde ·Ken
yorlu .. Ya .Jillyen ne olacak '? ClR PlYER lKAMETGÂHlNDA gos - usulile dlkilirler ve hen. 
Ayr1lmak oiyetindemisin?.. SEVGfLlSl MATMAZEL ANJEL dek topralda 20 santim loprak 

- Zavalh Viktorcugum .. Sen 1'.\RAFINDAN lKl TABANCA seviyesine gelinciye kadar dol· 
hakikaten saî bir adamm1jsm, KURSUNILE CERH ED1LM1$T1R. durulur. 
her eeyi ciddi telftkki ediyJr· Y ARAL! HAS'l'AHANEYE KAL- Agaçlar ya aonbaharda ve ya 
su'l. Bir ay evvel senden aynl· DIRILMl~TIR. HAYATI TEHLl- hut en iylsi ilkbaharda, ~ubat 
d1trn1 valnt tekrar Parlse don. KEDEDlR. ,, aylar1nda dik.ilir ve o sene bun 
mek ulyetinde idim, takat Tu- • • Son - le.rm tutmasma iyl büynmesiae 
=a~S:iidî?rtlf 1iû2t5iPiii~ms4i•~c . dikkat edllir. Ertesi sene ilk.ba-

Hayrettin Ziya, en son yazdit• bir romanini 1 harmda bu fida lar son santlm 
~ iaxetemize vermeyi vadetmi~ti'r. Muharririn . irtitamda ve ayni boyda buda-

IFATU$ 
1 01rlar. Bôyle k1sa budanditmdxa 
· dolay1 ç1kan dallar blribirlerine 
1 giritt olurlar, bir ikl sene son-

ra artik o kadar s1k. olur Id l· 
li çerisinden hiç blr eey 1eçemez 

1 2 • 3 sene zarfmda 2 • 2,5 metre adh romanmm merak v• heye<lanla okunacatma 
yoktur. 

F ATU$, bir a~k romamdzr. 

fÜphemiz 

1 

irtifamda gayet gtlzel bir çit ol
, mu~ olur, bittabt her seAe, kes

kin bir makasla ve ilkbabarda 
1 muntazaman budanmas1 laz1md1r 

1 

FA TU~, bir f azilet romanulir. 

F ATU~, bir fedakârl1k romamd1r. 

• FA TU~' ahlâkî bir romandzr. 

F ATU~, aç1k bir Türkçe ile yazilm1#1r. 

FATU$ romamni karilerimizin kolayl1kla ve bir kitap 
halinde toplayabilmeleri için forma forma ve gazetemizin 
üçür.cü ve dordüncü sayfalarmda tefrika edtceg-iz. 

~ 

HA YRETTIN ZiY ANIN en son yazd1ï• bu 
roman& yakinda basacag-1z. 

~~at::l(Jlj;;t;a~Jlj:;t;::Ca:t;sJ;:t:S~kt;:Ckt;#:a:..t:S• 
:ZZ:- -- -

• 
Ben Id onlan bir kardei kalbi

le sevmi~tim. 
Gitmi~ler; beni satblar hep. 

Ertekin kendi kendine : 

- Evet hepsi gitti, dedi, yal· 

mi b1rak1ld1m. Kimse bana bak
m1yor j kimsc benimle menu! 
de2-il. 

Menedihni4 oldug-u ~eye kar~1 

olan arzusu, kafas1m okadar dol· 
durmu~tu ki annesinin sonsuz sev· 

giiini, Bay ve Bayan Doktorun 
derin ~efltatini ve ona olan itimat

larm1, çocu\dardan baz1larmm Er
tekinin kendilerile birlikte alma• 

• 
llJaS1 yilzünden duyduklar1 kede:-i 

unutmu~tu. 

E.rlesi hafta Bayan Doktor 
lcocasina bîr !terre daba : 

- Ertekinin cezas1 bitince se
vioece~im. Bedbahl gorünüyor. 
Ônu tamamile anlayamadtm. Eski
dcn old1.1gu gibi benimJe eerbut 
11erbest kooufDlUyor. Ben, onun 

da bizimle beraber olmas1n1 iste· 
di~im .iaman o, daima, çccuklar1 

J.iddetle kovuyor yanmdan. 

Doktor: 

- Benimle de oyle, dodi, onu 
sorguya çelœce~imden dolay1 büs

bütün korlcuyor. Bu sabah ada 
silâh,orlarmdan bahsedince ona, 
baflOI Ote tarafa çevirdi i hünkür 

hünkür ag-lad1. Zannediyorum ki 
çocuklar, i~in iç yüzünü bilmedilc
leri için incitiyorlar onu. 

- Zannetmem. Sadece, her 

çar~amba o~leden aonralti bu ~id

detli imtihanlardan usanç getir· 

mekten ibaret 1 Korkuyorum ki 
çocuklarm baz1lan onun kararlan
m sarsmak ve so:iünü bozmak: 
için ~ah~1yorlar, 

Doktor hiddetle : 

- Çocuklardan boyle zâlimoe 
blr i~ yaparu tutarsam çekerim 
sop1y1 ona.Ba~kastnt ve helc ken
dis nd n daha k.üçüf ünü fonalata 

dik.ensiz çitler de dikenlller gi-
' . ' bi dlkihrler. Servi, Mazt, gibi 

l i 

al{açlar arzu edllen irtlt1u almaJ 
11 

d1kça bunlarm tepelerinin k~il 
" meai do4ru de~ildir. 
1
j Bahçelerinizt rUzgArdan mu-

li hataza maksadlle çitler yap1hrsa 
o takdirde 4 - 5 metre irtifa ver 

. mek lâz1md1r. 
Bu suretle bahçel~rioiz.ln et-

1' raf1n1 ye~il çitlerle tahdid et
mi$ olarnk hayvan, tavuk ve 

1 insanlann girmesine mânl oluo
' mu~ olut. 

te~vik etmek kadar kôtü bir~ey 
yoktur dünyada. 

- Gelec:k çar4amba otledon 
1onray1 çoc•k için biraz daha 

kolayla~hrma~a çali§aoattm. Ke~· 
ke dort hafta hapsedileceg-ini soy-

lemi~ oliaydm1z. 

12 

Küçük silâh~orun 
Nefsine galebesi .. 

Gel kucukla bcni; asil 
çocuk 1 Sen arhk nef· 
aine ralip 1reldin. 

Son çar1amba o~leden sonra 
Bayan Dok.tor sm1f11 blr mlktar 

reshn getirdl, 8d1 fakir çocuklar 

î~in yapMakta ôldùtU büyUk al-

Dünyada 

Nele,r oluyor 

Bir ilâç 
londrada yapilan bir koz

metik sergisindt yanrjr ti
éeren bir ilâç te1hir edilmi1 · 
tir. Modren boya /iskigeleri 
ile cild üzerine püskürtülen 
bu ilâç cildin güne1len ga 
mklzgr birden 1idermekte 
'1e cilde tahii oeyadiginr 
iade etmektedi1'. 

Gôte Sismografti 
Bazi in$anlar fJardrr ki, 

en uzak yude olan yer sar
smtilarmz hissederler. Na
s1t ki, Sen Salvador zalze
lesini de hissedenler olmu1. 

Bu sismotraf insanlardan 
b!ri de Gote'dir. Kâtibi Elcer
man hatrrarmda digor ki: 

1783 de fubatin 5 6 incz 
gecesi Gëlttitredi ve ba11a: 
" Mu.~akl...ak bir gerae zel · 
zele oldu .. dedi. Ertes.i sa· 
bah bu hissini Vaymar Dü
küne de sogledi. Tabiî Co
te 'ye f nanan olmadi. F alcat 
bir ha/ta sonra ~iddetli bir 
zelzele ile 5-6 1ubat gecesi 
ait üst oldugu habtr almdt. 

Y 1lba~1 hediyesi 
Ytlba1inda hedigt vermelc 

çok eski bir annedir. Eski 
zamanlarda, ilk Rom• kral~ 
lari, ajaç dallari keserler 
ve gdba~rnda, yeni yillari 
mutlu olsun temennisile kâ
kimlere gônderirlermif. 

Zamanla bu usul geliJli. 
/ mparatorluklar devrinde, 
halle, kütle halinde gidip 
imparatorun yeni senesini 
tebrik ve gümü1 para hedi · 
ye ederlerdi, 

Ogüst bu gümü,lerden 

heykeller gaptirrp mabedlere 
diktirdi. lmparator Kaligü/11 
ise kendi kegfine harcatli. 

Yeni z.amanlarda 14 ü.ncü 
Lui devrinde gilba1i hedi
geleri çok pahali 1eylerdi. 
lhtilâl bu ananegi yikma/c 
istedi, mu va/ f ak olm4di 
Dünyamn dort huca;mdo., 
gilba,Zarmda hedige veri. 
liyor. 

Prova 
Loadra kulesinde, demi r 

parmakllkh bir kafeste 1ngllte
re krallarrnm tac1 durur. 

Bu tac1 bir cuma gecesi ald1la 
cumartesi sabah salon ziretçi
lare açllq1~1 zaman, taç yerine 
gelmle~i. 

Bu irste bir esrar m1 var ? .. 
Hayfr, o gece tac1 Buklnga

ma gellrdller ve krat 6 ioc1 
Jorj ba~ma koyup prova etti .. 

büme reçirmeai için yard1m etme
aini Ertekinden iatedi, ÇocuJc bu11 • 

larla ufra~t1g-1 i9in vak1t çabuçalc 

geçti ve d1vardaki saat alby1 

vurdufu zaman bayat1 üaüldü. 
Bir ilci defa Bayan Doktor ona 
bir sürp:-iz yapma~a çah1b. Fakat 

o, resimlere dalixu~tt ; • a n k i 
bunlardan ba1ka bir feye dikkat 
etmiyordu. 

Çay ealonuna iirdlti zaman 
hiç habnna îelmiyen vc fakat 

herfeydcn ve herkcsten çok sev
diti birisile kar~ilafb. 

- Anne, anne. 

Diye ba~1rd1 ve kendini onun 
kollarma att1, 

- Y avr u.n, küçük silâhforum. 
Senin nekadar c~1ur ve nekadat 

dog-ru oldu~unu sôylcdiler bans, 

Onun için bu alt1am vù:iindo 

lco1tum buraya. 
• 1rkaa1 vtt ... 
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ANKARA 
Îürkiyede'ki yeni 
olufun bir izah1 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avuaturyan1n Ankara 
Elçillfi sab1k mlilte,Jar 
Türlcçege çeviren : 
Burhan Belge 

( 112 ] 

Her ltlbarla yabanc1 blr mil 
let, Asya'om derioliklerioden 
Ulnyarak Avrubamo kOltOr 
dllnyastna saldmyor A vrupa'otn 
loand11t knttnr de~erlerlnl par 
çabyor ve hirlsllyaohl• lnkar 
ve tebdld etmekle, garba gore 
JQksek blr ya~y1,m ve garb 
fiklr vahdetlnin vaz geçllmez 
temellol iokAr ve tehdld etml' 
oluyor. 

G.arb tarlh ilml, son zaman 
lara k.adar dahl, 'l llrk tarihinin 
keodl mebdelerL keodl eartlan 
ve kendl llllyellerl lçlode let 
klk etmek f1rsat101 bulamam1~ 
dir. Bu illm, Osmaoh tarihiol 
Janl TUrk tarltf oln bu fash i~e 
TQrk tarihlnlo kUltUr degerleri 
balum1ndao en (aklr Olan bir 
Pltçaa1chr. Ve Avrupa tarlb ilml 
bllbassa kOltQr deterlerlnl OlçU 
tan1d1tJ lçlo, 'fnrkler bakkmda 
Yerdltl hOkUm, lster lstemez 
blr suçlu haklnnda verilen bllk 
Ille beozem1,ur. 

Bu ne kadar tabll l~ ken
dlae arllk dDoyin1n tounr mu 
leUeri annoda blr yer nrllme 
•lnl taltb edeo TOrk mllletlniD 
b\I btlkme 1Ur11 etmesl, buoun 
•kalk oldutuou ilerl sOrmest 
'• A nupa lddla makam1110 
lllrlardaoberl kendl aleybioe 
IQrdOIQ dellllerl cerhetmek 
nu. ortaya kendl tez'loi koy
llla11, o kadar tablidlr. 

Ziraat 

Afkm ve Afkmlama 
Az yerden çok / mahsul 

etmenin yolu 
- 1 -

elde 

Çifçi karde§ : F akat toprag1n için
Tarlaya atbgm her de olan o ) emek " ki 

hangi bir tohumun bü- ona kuvvet diyoruz,, 
· yuyilp bir kaç ay son- bu kuvvet hiç bitmez 
ra koca bir fidan oldu- ve tükenmez mi ? bunu 
gunu her zaman gorür- niçin ]âyikiyle dü~ün
siln. Fakat bunun oas1l miyoruz.? 
olup ta büyüyüp bu ha- Dünyada bugün "çol,, 
le geldigini hïç dü§ün- denilen denizler kadar 
mü~ n1isin? geni~ araziler vard1r. 

Adam sen de! benim Bunlar yine bu gün hiç 
neme gerek T ohumu bir ziraata yaramayan 

k hs lil. al m 
0
·· yerlerdir. F akat vakti-

e er ma u 1n , - 1 b l k . . . ' e un arin ço 1y1 top-
tesme ne kan~1nm de- kl Id 1r b" . k 1 ra ar o ulSunu, ire 
y1p te geç_me, sa. 10 : yüz, ikiyüz mahsul ver-
b~~ ôyle. b1r ~ey~ir ki d i g i ni b e l k i bil
b1hnmes1 routlak laz1m- m~zsin. l~te ben soylü
dir. T arlandan f azla ha- yorum. Bu çoller bu 
s1lât almak istersin de- giln bizim elimizdeki 
gil mi ? eh ôyle ise, o topraklardan daha zen
fazlahg1 alabilmek için gin daha kuvvetli idiler. 
ber balde o tobumun Binlerce senelerden be ri 
nas1l ve ne suretle bü- ekile ekile bugün bu 
yüdügünü bilmen ge- hale gelmi~lerdir. So
rektir. Çok Eazla bilmen ziln kisasi : 
de lüzum yok. Y alniz Kuvveti bitmi~tir. 
bir az ve yetecek ka- - Arkas1 var -
dar .. 

Hersc:yden 11 
_B_i R_P A...;..R;;.;;..,Ç~A..:.__1 
lnsan1 katiJta katilta 

güldUrecek roman 

Amerikan tahilerinden bi
ri her sene f.Jerilmek üzere 
ortaga 100.000 dolarl1k bir 
roman mülcâfat1 lcogmu#ur. 
Tâbi §art olarak $UnlaT1 
ileri sürmektedir: 

" Asrrm1zda herkes keder
li oldugu için, ben he1eri
getin güzünü guldürmelc is
tigorum. fit! açt1j1m müsa
balcanm hirincilijini okugu
cuyu en f azla güldürecek 
olan esere verecegim. Bu 
eserin her sag/asi okuyucu 
le a t 1 / t a kali/ta güldür
mt I dir. oyle tebessüm f alan 
olmamal1 . .. Kari gulmek
ten gozlerinden ga#ar te 
ltrek eseri bitirmelidir. ,, 

Dünya yaratilaltberi 
kaç ki~i olmü~ 

Bir Frans1z istatistilc 
meraklu1 dünyamn gara
tzld1j1 tarihten 19 uncu as 
rzn sonuna kadar olen in 
sanlarm hir istatistijini ç1-
karm1#rr. Merakli Frans1 
zm bulduju rakam 1udur: 

26.628,S43,J86,000.{)(}() 

Süvar1 kar1ncaJar 

Yeni Zelantlda y i r m i 
santim bogunda 'Ue on san
tim gükseklijinde bir nevi 

karmca varm1~. Bu karm
cnlar ordular le$kil ederek 
ci7.wrlarmdaki kuçuk ho$a· 
rai ile muharebege tu /1 $Ur 

larm1~. 

Bu m u t }1 i $ karmcalar 
arosmda ordulanmn süva
risini te$kil eden bir de 

9e$il /.:.armcalar varm1$ 

Ye$iller diz us/une gelerelc. 
da ha kuç 'llcle.rmi z rle1 zne 

alirlar muhareb megdanma 
ko$arlarm1$ f 

Dertveren p1nar 
[emleket hikayel r1 

Hayrettin Ziyamn bu 
kitab1 25 k u r u J fiat/a 
satzlmaktadtr. 

Abonelerimize y ü z de 
kzrk tenzilât yap1hr. 

Ta $ r a karilerimizden 
yalmz 7 5 kuru$luk posta 
pulu g o n d e r e n / e r e 
taahhütlu olarak 
gonderilir. 

KA5E 

lcar art1rmas1 
Vilâyet daimi encümeninden : 

Hususi Muhasebenin Muhittin mahallesi yeni 
sokaktaki ( 37 ) No lu magazas1 15 1 - 937 
tarihinden 938 senesi May1s gayesine kadar on 
alti buçuk ayJJg1 (82,5) lira üzerinden arthrmaya 
konuldu. 19-1-937 tarihinde Vilâyet makammda 
toplanacak olan encümende ihalesi yap1lacakbr. 
Muvakkat ten1inab ( 6,'5 ) liradir. Îsteklilerin 
vilâyet daimî encümenine muracaatlari ilân 
olunur. 4-8-12-18 

:::;~~~~=::=-=~~~~~~~n;:;ïi;iii;~~~~ 
itte yenl TUrk tarlhi hareke 

tlnln mana11 budur. Bu ltlbarla 
bu bareket, IUr •plaldoyetye 
bezemekte ve •mmde farzlye 
IDdnlmtrecetl• etratmdùl kla 
llk gOrQfleo aynlmaktadlr. 

Y1lD11 ve tlmdlye kadar, 
teaba boat mWet, keadl tari 
hlll "farulye l(Qtmeklhln.. yaz 
llllfhr? Hlç laaanbk ltlerde lDAD
lano farulye gütmemelerl vaki 
Olmufdur. Tarlbl b1klf, timdlye 
kadar ber defa110da, h4dl.Hlerln 
blQ blr t.kereQrQ ve karmaka 
l'lf•kllti aras1oda llmlk yerleri 
li lcab ettlkçe o u1rdan bu 
••ra 11i;nyarak dalma latedlat 
llbl çOzmQf ve l1tedltl &lbl 
ba11am., n bu auretle adaoa 
larlh dedlil o mll'l ormQftür. 

Ben anlatay1m : 
Her hangi bir neba

bn tobumunu meselâ 
m1s1n ele alahm. Bir kaç 
tane m1s1n bir kumluga, 

Art1k Ucuzlad1 • • • • • • • • 
1 

Haklkat '? Haldkat, kroolk'Ur 
Tartb Ise blr tllrden lbarettf r. 

Y enl TUrk tarlb hareketloln 
T Q r k mllletloe k.azaodtrd&gi 
dedeler lialesl, Etiler ve Snmer 
lerl lçlne almak auretlyle ln1an 
hQ\ 1 Ortaasyadakl llk batlanaiç 
lanna ulqmakt1d1r. 

Ve TQrk mllletl, o llk ve 
•ura1y1Uk lnsanbtio dotrudan 
~?Rruya blr devamdir kt , llk 
~Pll'danlJlan ve llk gOçlerl Ue 
lllOdern lnun aoylarlDl c1otur.
ll1Uftur. Vegeoe 1y01 lddlaya 
IOre, larlbonoeslndekl kllltQr 
111llleUerlodeo blç olmazta lkl-
11, 8Qmerler ve binlerce aene 
daba sonn da Etller. dlllerl ve 
tdetleri baklDUndao TürktOrler. 

Demek oluyor kt , bütQn 
dG.aya kllltQrQoOn ka)'naklann1 
~er111if olan Mezopotamyadakl 
1'kaek varbkh somer kolu lie 
'l'Qrt mlllett, dUoya kültQrUoQn 
letçekten kurucusudur. 

ltte prb dQnya81DlD kendl· 
Id beteomleçealne verdltl btlk
llle kaqa, TQrk mllleU bu patbe 
tlk lddla11 tlerl 1urmektedlr. 
~le blr gor°'Oo ayd1nhAtada 
--,.a ve Dotu A vrupua mlllet
lert bambaelr.a blr relief luizan. 
~kta ve teeeklr.Ollerlnl d~llEe 

Ue lllanzaralano1 Tnrk aoyun
ttan l•len mlllellerln dlnamlk t:.•t Hyrloe borçlanmakt1d1r-

........ Vif .. 

bir bir çôle ekelim, bir 
kaç tane de pur ve kas
kam deditimiz yerlere 
atahm, bir kaç tane de 
ber bangi bir topra~n 
yüzüne b1rakahm. Boy
le bir tecrObe yapar
sak ne olur? 

Onusormaya ne ba-
cet 1 kazmm1~ topragin 
içine konulan büyür, 
fidan, ôtekiler hiç bir 
fey olmaz. 

Ohalde, toprag1n için-
de ne var ne oluyor ki 
yaln1z, o r a y a e k i- 1 

len bOyQyebiliyor ve 
mç1n topragin yüzOne 
abhp b1rakilan veya pur 
ve kaskam topraga ve 
yahut bir çôle ekilen 
tohum büyilyemiyor ? 
i~te donillecek ~ey bun
lardir. Uzun dn~ilnmege 
hacet yok. Ben sôyle
yeyim : Çünkn o mis1r 
tobumu tibk1 bir çocuk 
gibi bilyüyebilmek için 
yemek ister. 0 yeme
gi de ancak toprakJn 
içinde bulur, ba~ka yer
de bulamaz. Buna sen-
de inan1rsm, dej'ilmi ? 
~k âlA .. 
J 

DOniip dola$1P 
Alaca(jznzz RA D Y 0 

Ca A.a Olacaktzr. 
T ediyatta büyük teshilât 

Kundurac1lar caddesi No. 17 - 19 

HARUNLAR MÜESSESESI 

• • • .. .. 
• • • • • 
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l• • • • • • • 



12 lkincikânun 1937 

Her kese ve 

, 0 

'·"" M 
1

a r k a n 1 n •• 
·h e r'": k es e y e u y g un 

19~3 7 V. 4 /A M 0 DEL i 
RADYOLARINI 

GOrünüz Dinleyiniz 
Muhakkakt1r ki : en bahah fiyatlarla 

Piyasaya ç1kar1lan bütün markalarçi 

T ercih Edeceksiniz ! 
Trabzon M. NURi AYDIN ( Kabao21u) 

Saat, Gozlülc, Elektrik, T elefon, ve saire Ticarethanesi 

Kundurac1lar caddesi N. 86 

/YENIYOL/ Sagfa ! 

Herhangi bir ariza içjn artik Radyonuzu fabrikaya veya. lstanbula t:t 
gonderrnege lüzum y ok, Çok hassas ~uayene aletlen , ve on (t. 
senelik bir tecrübe sahibi oJan müessesemiz PH 1LC0 lari ber t 
suretle garanti eder PHIL CO yu almak menf aabn1z icab1d1r . • 

Uzun Vâdeli Sail$ 

emington 
Y a.t1 makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

magazam1zdan temin edebilirsin;z .. 

Om<eg<§l 
Cep ve kol saatlanmn en fantaz1ve en spn ~~kiJleri g~Jm~~i,r .. 

HDSLON 
Cep ve kol saatlar1 dünyan1n en hassas saatlarid1r. 

Adres: TRABZ[ON H • K 1 N lb tl Maaawi 
Kunduracllar r.adde!ii Oml Ve emQ Q On Cr 
~~ ~ 

~~~~~~~~~~---------------

Veniyol as1mevi 
Yeni temiz ve çe§illi huru
f a t ile, Defter ,Fatura, Çek,Bono, 
Senet,Makbµz,Zarf, - KâQ1t,Muh
hra, Kartvizit vesaire gibi büf ün 

matbaa i§lerin~ 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar 
Hariçten verilecek siparisleri k1sa pir zamanda 

haz1rlar ve aonderir. -

ROMATIZMA 
LUMBAGO 
SIYATÎK 
A~nlan teskin 
ve izale eder. 

Her eczanede ara1pnLz. 

Kira art1rmas1 
Vilâyet daimi encümeninden : 

Hususî muhasebenin Muhittin mahallesi yeni 
sokaktaki ( 27 ) No.lu magazas1n1n sab1k bedeli 
ican olan ( 45) lira üzerinden 936 mali sene 
ba§mdan itibaren bir y1lhg1 artbrmaga konuldu. 
19-1-937 tarihinde saat 14 de Vilâyet Maka
m1nda toplanacak olan encümende i hales i 
yap1lacakbr. 

Muvakkat teminab 350 kuru~tur. isteklilerin 
Vilâyet daimî encümenine ba~vurmalan. 

?-§-l~-17 
a cc 2.-:z~ .... ;ismrs 

K1ztlaya Yard1m 

Edelim! 


