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Frans1zlar Antakyada niimayi$1er !ji~~ 
Dün Türklerle Suriyeliler arasznda çarpz§malar olmu§ 

bir Suri y el i 0 lm ü § on dokuzu yaralanmz§lzr ... 
Samsundan 
Selâmlar .. 

G üzel bir yole luit yapbm 
Dcniz uslu b1r çocult gi

biydi. Gemimiz ona istedi2'i gibi 
halùmdi. Geceler gündüzlcrden 
daba masGm1 gündüzlcr gecelcr· 
dea daba mazlOmdu. Nc1'e 1even 

h.bbma tcsaduf, güzel bir mükâ
fat vermi,ti 1 Sabriyc Tokses'in 

kumpanyu1 da vapurdaycb. Trab
zonu günlerce oyaJayan 1an'atkjr
larla b11ba1a yolculult cidden 
enfe1 bir4cy oldu. Trabzonda, pa
ru1n1n çoklutuodan dolaya ucak 
bir defa fidip gorebildig-im ean'at 
eserlerinin hep1ini bir salooun 
içinde arkadqça 9Cyredebildim. 
Sea çoculdar; bayabn kabn111 
kabkabayla yeniyorlard1. 

Tiyatro binas1 
Vapurda bunun münakqasam 

J•pbk. Simdi, Samauoda parktn 
ve beykelin kar111mda bir r•zi
noda otunnuf, bu milnakqarun 
tlzerimde b1raktit1 teairleri yu.
Jorwn, Trabzonda bir ainema bi
iaaaa var. Hepimia biliyoruz ki bu 
biaa ibtiyaca kifi detil ( Hot ; 
be.a oau da birçolc :umanla{ ..kâfi 
balayoram ya ) artiat!br S...ua, 
Bou, Kollu ve bilmem aerelerin 
tiyatro binala~ medhed1yorlar, 
Trabzonda bioanm tiyatro ibtiy .. 
cuaa hiç de cevap veremayecefini 
aôylüyorlarcb. Ne yapahm ki bu 
bir bakikattir. 0 bina, zaruret 
halinde bile olaa otuz bin nüfus
lu bir 1ehrin güzel zcvklerini 
tatmin edccek durumda defildir. 

Oeçenlerde Halkevi gcnçlcrin· 
deia, apor kulOpleri rençlerinden 
bualan temailler vermekten dem 

ediyorlard1 1 • Hani binanaz • de

dbn. Sinema binUIDJ rO.terdiler. 
• Mtlat,cir nuai müaaade edecek • 
diye aordum Bir talimataamedea 
bab1ettiler; müatecir hui zaman

lard, vermek mccburiyctindeymiJ. 
Bu ifade do ru mudu r, deg-il mi
d ir b1lm1 or um ; u c nde dii4ün· 
medun, u~rqmadam baie. Çünkü 
imklblara berfOyden evvel maabk
la olçmek lliz1m. Hi.ùiaa ; artiat
lerden edinditim intiba tudur : 
lyi bir ainema ve tiyatro binua 
lbim. Ôyle zannediyorum ki te
Pbbtlate bulundutumuz takdirde 
•rzuœuza ilk buarhk balinde c:e
vap verecek bioalaramaz da mev
ltuttur. 

Park 
$ebrimilin, aruinin müaaade

•laliti yuzünden, fena bir mevkii 

var. Dar ve uzun bir toprak fC· 
ridinde zaruretler gü1el meydan-
1-r yap1lm111na müaa.de etmemi§
tir. Halbu ki 1ebircilitin en 1pti
da1 eaaalanndao biri meydanlar, 
balk bahçeleridir. Parklar, balkan 
~i aeviyeainin yûkaelmeaine 
biza..t ettiti rlbi, rüzel hava ve 
r&Gef almaama da imkin bahfe
der. Arkad1f1m1z Cevdet Alap 

hir •nket açmafb. Bekledim ki ba
;' da feWD baza 1ualler 80rtUD. 

~lfamadifmuz için bu lp hnat 
••99raae11aiftL Ankette bir aual 
~&rch. • Parka nua.l buluyorau
IU&? • Ben cevabam foyle vere
eektim • park yok ki nuai oldu
hnu IOyUlyeylm 1 • Bittabi bir 

?ok kiaaae • a, a " dlyeceklerdl 
.... muuq ve HDia ODUD ara· 
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Frans1zlar Antakyada nümayi~ler 
tertip ediyorlar .. 

Türklerle Suriyeliler aras1nda çarp1,malar oluyor 
bir olü on dokuz yarah var. 

Ankara 12 ( A. A ) - Sancalc meselesinde gerginliiin bir 11z gatm11 olmasina 
ra;men F1ans1%la1 Antakyada nümagr#er tertip etmelctedirler dün Trirklerle Surigeli
ler •rasrnda ça1p11malar olmu1 bir Surigeli olmü1 on dolcazu ga1alanm11tir. 

Almanya ile Fransa lspanya topraklar1n1n bütünlügüne 
dokunmak niyetinde olmad1klar1 hakk1nda müteka
bilen teminat verdiler lngiltere vaziyetten memnun •• 

Ankara 12 ( A. A )- Almanga ile Fransa lspanga topralclarinin ve miistemlilce· 
lerinin hütünlüjüne dolcanmalc nigetinde olmad1/claTJ halclc1nda mütelc.abilen teminat 
'Oermi1lerdir. Ba teminat lngiliz s1gasi malaafilinde bügülc bit 1*1111U111Îget agantlirm11tir. 
Fransrz gazeteleride bu teminatm fladgette dojunna, olduja gûJdan tlol•gr '6ügulc 
bir memnüniget izhar etmektedirler. 

Meyvalar1m1z 
Hancden gôsterilen 

ragbet gittikçe arbyor 
lsp11nyadak1 dabili k:an 1k 

11ldar ve dller Meyva ve Por
takal ye~tiren memletlerde 
mahsulno ooksan olmas1 Mey
v1lanm1za kare1 umuml blr 
ratbet uyaod1rm1~tlr. Bu seoe 
meyvalanm1z lyl fiatlarla 88ttl
maktadlr. Bu surelle TQrk mey
valan dOoyanm her tarafmda 
tawlacak veyeol pazarlar bu
lacaktir. 

lngiltere - M1s1r 
Aniara 12 (A. A) -

/nfilterenin es/ci M1111 /e'O-
lcalâde komiuri biigiilc elçi 
srf otile bu1ün Muir lcrralr
n• itimat,.,.....,,., ldtli 111 

etnu1tir. 

Bir gor°'me. 
Anlcara 12 ( A . A ) -

F ram1z d11 i1le1i mristqarr 
Paris 6ilgülc el,imiz/11 azun 
bir 1onqm• gapm11trr. 

Ôlnm 
Anlcara 12 ( A . A ) -

Meclis reis wlcJli Gaziantap 
meba11.1 Nuri Conlcer clün 
gec• olmüpür. 

Çocuk hastahklar1 
K1zam1k, bogmaca oksnrngn, lazil, kU§ palaz1, 

çiçek, kaba kulak, çocuk felci. 
-4-

Bu ted'>lrlerle ç >cuk az 21maa zarf1oda lyl 01....,_ bqlar. 
Had devre atlahldaldan aoora bastalttiru nota •eJa lbU~tifta 
man1 olmak Jçlo bastay1 daha btr hafta yata'kta abkoyaaus. ea 
zlyade korkulacak ak1betler zatnlkasabat Ue zatOlreedlr. Ba 1e

bebdeo dolayi bastay1 sacak ve ayn1 zamanda bol aar ve ratJp 
havay1 havi blr mahalde tutmak lbtiyae1 vardu. lbtllatlan mey
din vermemek lçlo kUçQk hastay1 stk s1k yatakta oturtmahchr. 

H'IStanrn gOzterlnl korum!lga dakkat etmelldlr; ~unun Iota 
h11stao1n gOzlerf OrtlllU Ise gDneola 1 ~1g1 faydah tealrlerlaclen 
kaçanmak laz1m gelme:t fakat baza hallerde gQoeoln z1yas1 rllyetl 
labri~ eyledlglndeo o zamaoda bu meeburtyet baatl olur. Gôllerl 
y1kamak lçln yOzde Qç nlsbetlnde (asllborik) mabllllQ kullaaahr. 
eamlan k1rm1z1 kafltla Orterek ve peocerelere k1rm1zt perdeler 
koyarak elde edilen k1rm1z1 zlyan1:1 tabskas1 muozam ( conjJa
etlvlte) ve yDzQo oqmesloe ka"1 mQthi1 h01nQ taJlrl vardu. 

Dezenfeksiyon 
Odan•n dezenfekte edllmesl elzem degildlr: fak.at lç çamqula

n, yata\ takn11 ça11aflar, yasltk yOzlerl ve isalr ylrml daklta 
uyoatùmab yahut yDzde 3 nisbetlnde ( asitfmlk ) mahlQlQ lçlne 
blr sut batmlmah1ar. Bu mahlQluo zehtr \lldutunu gOttermek 
tçln lçltle biraz çlvll ( bbu de lessive) ka' llmalt haltlntn odala 
blrkaç gQn gQneoe ve havaya maruz b1rakllmahd1r. LA11mplen 
tedblrlerln ya11lmas1 ve ebeveyn lie mektep ldarelertota el .ie 
vermeslle blr kazallllk sal&101na galebe çalmak 109 blr 111 ... 
lhdir. 

- Ark111 var • 

~üpheli bir ôlùm 
ve ortaya ç1kan bir hakikat 

Ba6as1 eczaci güzba11s1 
Ma•ta/a $e'Olcetin Umumf 
SGfHJflG olmesi/e getim Jca

lan. Seher athnda bir lcrz1 
tegzesi mdtelcait güz/Ja11. 

Ali Galip lc1z1 '" herber 
Yrua/ /corr•r Re/ilm laimage 
için ganrna alm11t1. 

SJaer 23 ga11rula ol.,.Jc 
3-1-937 tarilainJ. olerelc 

amda filzel tarh edilmif, etrah 
çevrilmif, fenerleri pzel yeri ror
medin mi hiç • ben de 1oyle ce· 
vap verecektim c oruun yana1 
bir laraatbane..m, yanaa difer ka· 
raatbanenin bahçe1i > arblc osü

nalcafUllll kapaa1 açalda demektir. 
Mubatabua .. bayar., cliy.;cek .. be
led1yenind1r,.. Simdw brilerimle 
hasbahal edeyim. Park lnrilizce 
bir kelimedir ve umumi babçe 
manas1ndad1r. :,Bundaa bqb be
lcdiyelerin kiraya verilen babçe
leri olur. Hatta kaounl mevzuat 
bu ribi babçelerden ayr1ca duhu
liye al1nmuana da müaaade ebnif· 
tirler. !fte babaa mevzu olan bah
çe bOyle bir bahçedir. Sandaliye
ye oturur otunnaz karfm•za beyaz 
,Omlelùi bir raraoa dikilerek 
.. ne emrediyoraunuz " dedi mi 
bu (park) laktan çakm11br. Blz, 
bundan bafka birteJ isteriz. Y or
run balk, rODefO muhtaç olan 
ballt, hele fCbnmiz ribi az fÜDCf 
gëren ve rutubeti fula olan yer
lerdeld balk, umumi bir bahçe ib
tiy1c1 hiaaeder. Bôyle bir bahçe 
bu ibtiyaçlara cevap verdikten 
batka 4 e b r i rtlzel de gos
terir. lfte Samsun parka buna bir 
misalcbr. Benim kanaabm, mutale· 

am 1udur. Belki iaabetli, belki de. 

til. T aksime çakan yerde çe1menin 
arkaamda ( eaki bir mezarlabu1 ) 
koc:amaa bir botluk nr. Toprata 
da ma.ait. Burua valut reçirme-
den derbal bir park yapalmata 
müaaittir. Hem de deniae UJ'fl 
rUzel bir manura tqkil eder. 

Maarah çok olmamua için ilk tar
hiyat bu1t bir tekildc temin edi
lir, 11ralar atalar, ._aQ'açlar dikilir 
ve umanla 11lâh olunur. 

Ya~ meyvalanmlZdan ba!fka, 
kuru yem~lertmlze de blr çok 

talebler vald olmaktadJr. Bu 
talebler karfwoda kuru yemft
lerlmizln stoku tnkenm~ glbl
dir. Durmak zaman1 geçti ... 

Yenieuma nwzarl1;1na 10 
müldii. oliimün MIMbilll 61· 
len bit fltltanJa1 lc.g/lgdl 
Camltarigd mâtltlei,,,,,.1111· 
lljiM IRr fM/ctapla U., 
dlllÎf tMsc/min t""'1lltl- ,,,,. 
liu tflfHii etli/mifll. Poila 
el lcogtlajrl ltatllM las1111 
amitleri l>ag 1nlc.t Gürlca11. 
/Jag Sait Ale/und Bani, IHig 

Hayli münaka1aya sebep olan 
Tan razetosi muhbirinin Trabzon 
aokaklartnda yürilrken niçin azap 
çektitini Samauna çalunca daha 
iyi anlamak .kabil. Ayaklaramz 
muatuam bir lr.aldanm ilzerinde 
rahatca yGrtlyiveriyor, Herbalde 

muhbir de Samsun kadar eaki 
olan Trabzonda da bunu a-ormek 
itb:mif, f akat inkiaan hayaJe ut
radata için oyle yum11 olta re
rek. Karllerimi qukkanhblda 
mutalea yilrOttotOme inanc:brmak 
için diyeyim ki Trabzon aokaklart· 
m, latanbul, Anka. a 10kaklarile 
luyu etmiyorum. Sade0e, iktiaadl 
ve ootrafl ve kültilrel durumu 
itibarile ondaa fark1 olm17an Sam-

lktisad VekAleU, bu seoekt 
teslrlo :&ail olma81 lçin, lbraca
tm mQmkDn oldutu standard 
blr ~ekllde yap1lmas1n1 temloe 
çab~maktadir. 

sunla mukaye1e ediyorum. Bizde 
tam belediye onünde ki.içücllk bir 
meydan var. Y ajtmurlu bir gilnde 

bu meydanc1t1 kateylerken inaan 
kaldanm11z bir yerde oldutunu 

hiuediyor. ~ehirler içerUindeki 
yollann uf alta çevrilditi bir za. 
maadayaz. Parke tq1 ta11nmas1 
kolay i4ler arasanda olan bir yer
de ana caddelerlmiz biçolmazaa 

kaldmm olmaladar. Yapahr, yapal
mu; ahval müsaittir, detildir; 
bunlar1 bilmiyorum. F akat, ben 

diier vilâyetlerle mukayese ede
rek diyebilirim ki i1keleden çakan 
bir yabanc1 kaldanma baamala, 

belediyenin ônündeki meydanc1f1 
kaldmmh rormeli, otomobili 1ine
man1D oniloden sola ve saA-• don• 

dükten aonra kalcbramh uzun yol
dan reçerek hükllmet konatma 

ritmelidir. Yap1lacak bir prorrama 
ithaJ ederek bu ifi 1enelere tak
aim etmek 1uretile yapmaladar. u. 
zun yolda bir fON tamiri yapalch; 

ben bir f aydu1n1 rormedim. Son 
karlardan aonra yol daha berbat 
oldu. karilerim ne dllfGnilyorlar 
bilmem. 

Samsun : 8 - 1 - 937 

Hayrettin Zlya T aluy 

DURMAK ZAMANI GEÇTl, 
ÇAU~MAK ZAMANIDIR ... 

Durdalc, dardalc ... Olcatlar 
Jurdulc Ici, darmalctan go
raldalc. Ka/amiz goralda. 
sinirlerimlc gorultlu, /a
lcat çal11malctan de;il. hare 
lcett•n de;il. clarmalctan, 
botnbo1 àarmalctan, ve la.p 
lc1pirtlanmamalctan goraldalc. 
San/ci asti olan darmalc, 
laarelcetsiz Ica/male fie lilç 

lciprrtlanma11U1 1ibi gil larea. 
fJe grllarca durdulc ve dar· 
malctan goruldul{ i1te .•. 

Her biri 6ir aga bedel 
günlerimiz, her biri bir grla 
bedel agla11m1z fie nihaget 
her bi1i hir a1111 bedel grl
larrmrz ogle gelcli 1eçti 0-

lcadar 6ombo1 ve nalao1 geç
mi1e lca111t1 1itti Ici. omrii
müzün sonana lcatlar gana 
11• ve ganmal1g1z onlara 
do;rasu .• 

Ôgle de;ilml sagrn 1ar· 
bag, olan olcla. 1eçm 1eçti 
artrlc; ol•ni biteni oldu;a 
1ibi 1oglemelc, laalclci teslim. 
halcs1sl1;1 itira/ etmelc fil· 
relc ? I 

Z•t•n 11n tÜ IHn tl• 6111· 

riz, ve bizimle beraber hir 
çolc hem1erile1imiz de bilir 
Ier Ici. halcilcatleri e1eleme
diiimizi "' üstelilc ortbas 
edip ü1tüne toprak Jahi 
ataralc 1eçti;imiz içindir Ici 
bu azun g1lla1 içinde alti 
adet lcat1alc a;a.:r olmn ge
ti1tirmedilc; halbulci biraz 
istemi1. biraz clugmu1. biraz 
lcrpz1tlanm11 olsagd1/c, alti 
ü;il. altm11 de;il, alti bin 
de de;il, altm11 bin a;aç 
dilcebilir, Boztepe sirllarrnr 
çamlarla orter. emsalsiz bit 
çamlija çn!Îrirdilc I 

Gerçi sen. ilci m1za1l1/c 
aras1nda bir ihlamur catlde
si ihta1 edebildin hna mat
lup hanesine lcagdederiz 
ettim amma, ne çare Ici o 
tüzel /itlanlar da sasuzlalc 
tan lcarumaja fJe 6alc1msiz
l11dan lc111l1p dalsrz budalc
MZ lcalma;a mahlcO.m glbl
dirler, gazrlc I 

Bu sütunlara /azla11 11j
maz. gorrn gine d1rtle1i1iz, 
balr.i .e/4m ... 

Raci Alcarsrrnun neuareti 
altinda merlcez lcaralcolQ lco· 
miseri Nurettin Tü.sW. "' 
polis memurlarr tarafintltm 
hassasigetle talalcilc "' w-
6it edilerelc olümün ilal>oni 

matabilc olaralc i,!cence ne
ticesi husule 1elJiji """1-
11laralc d e r la a l olo'9 
gaptir1lm11 w otopi utb 
$Ïnc/e Selaerin vilca"""'* 
darp ve i1/cence alaiml °"'4 
raie bit çolc gara. ller• lsl•rl 
çürükliilcler oldaja 1aral
mii1tür. 

Anlfl11/am1gan 6ir ..W· 
ten dolagr gillarân 6-ti 
i1/cence altrna gt11t1tldda 
sonra olen mt1t1ll1 SMa 
Yenicama tna1Ul1;uulli•W 

uglcasana fie 6a oliilltl -
biget vertliji anUqillUI t1g
ztsi R e/ilca Ja eam/ltuigd 

lcanunlarrnan ~n• tftHll 
edilmi1tir. 

Kanan lcotdliilc gapanla· 
rrn galca11na er feç gt1pl• 
1t1calctrr. Ha"'""1n ta/Jcilc 
"" tesbitinde m1iail1rl 1•· 
çen za6ita amir v• m•mflf• 

la11n1 talulirl1 ••"'' 
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Say/a 2 

Çiçekçilik bahisleri Saghk 
S1hhi varl1k sava
~1nda çocuk 

Saks1 ve sur hilerde çiçek 
yeti$tirmek usulü 

2 
Çiçeklerinizin uzun 01n ·· rlü olmasnu istiyorsamz 

daima 18 - 20 derecede tutunuz 
Diger bir yazzmda da bil

vesile siigledigim gibi, ço 
cuklan muhielif sporlara 
le$vik etmek. ve onlarda 
zevk ugand1rmaga çalt$mak 
lâzzmdtr. 

Gençlik, szhhai ve tezli
gin kendisi için kâfi güzel
lik oldugunn bilmeli, ne$e 
kazanmak için alkollù içki. 
lere ihtigaç olmadtgtnz og· 
renmelidir. 

Mektep hagatmda çocuk, 
çai1$ma haricinde geçen bü
iün bo~ zamanzndan rve gü
nessiz açik hava dan istif ade 
etmelidir. 

Her muntazam beden ha. 
reketi, hütün ya$agz$a mü
sait tesir gapar. Çocuklar 
jimnaslikle, temizlige. igi 
giginmege alt$zrlar, oyunda 
mci§ahede ve dikkat kudre
tini kazantrlar, 

Çocuklarm srhhatli geti$
mesi için en esasli nokta, 
küçükken çocugun intizama 
ali$f1rzlmas1dzr, Çocuk iken 
elde edilen itigatlar, ilerki 
ga$ag1~ta sag/1k, intizam, 
dikkat ve itinagz temin eder. 
Bunun i ç i n Amerikalz/ar 
çotuklan, hattâ eglendire
rek me~gul edecek güzel bir 
larz bulmu$lardzr. Vigana
lzlar da bu tarzz tadil ede
rek kullanzgorlar. Burada 
gage: Muntazam bir ya$a 
!Jl$l çocukta itigai haline 
getirmek ve hunu çocuga 

. bir eglence gibi yaptzrzp. bir 
vazif e gorügor hissini ver. 
memek. 

. ak 1da yeti tirilen og1mlar1 
da ayni muameleye tâbl tutar
~imz, SUmbUl, 'ergis gibi so
~anlardao fazla miktarda yeti:}· 
tirmek istersenlz ve bunlar1 
sakllyacak karanhk ycrde bula
mazsao1z çarna~:ar sttks1lar 1 ay
drnllk bir yere koymak mecbu
riyelinde kn\acaks101i .. ~u balde 
soganlari sak 1tara ycrlc:]tirdil·
ten onra üzerlerini tyah ka
~1ddan yap1lm1;; bir gUlâh ile 
ôrtmeoiz lilz1md1r. Bu uretle 
hem koklerin yapr8k ve saktan 
daha evvel t~ekkül etmesini 
hem de çiçek verecek akrn uzuu 
olmasrn1 temin etmi;; olur~unuz 

l~te muhtelif kablar içinde 
karanhga koydugumuz sogaolar 
5-2 hafta zarfmda aydml1l1'a ç1-
kartllacak bir baie gelirler. Za
ten soganlarm 1k s1k muayene 
ve aydrnhg-a ç1karilncak h11le ge 
lip gelmediklerinin daima tetkik 
edilmesi lâzimd1r. o~anhm lrnd
dmdeu fazla karanhk ta birakmak 
ta dogru de~ildir.Zira çiçek vere
cek sak çok fazlB. bOyUr, :-.Oluk 
c1ltz, gev~ek olur. Buuun neli
cesi çil;eklere de dokunur: çi 
çeklere go teri~ iz olur. 

Sakstlar1 knrnnhktan ç1karllr 
<;>1kartmaz do~rudan d >~ruya zi
yaya arzedinlz, hcmen pencere
nio OnUne koyunuz. uks1lara 
ziya nekadar çok gelir e so~an 
larm çiçek saklan o derece gllr
bUz ve kuvvetli büyUr. Bilâbare 
Qzerinde te~ekkUl edec~k olan 
çiçeklerin a~1rh~10a du.~an1r. Â'i 
ni zamanda bol ziya ~·içeklerin · 
gfü,teri$1i, kokulu olm latrn1 .~a 
temin eder. Baz1 kim elerln.k'a
raul1ktan ç1kan saks1~an derbal 
ziyaya arzetmeyi muv f1k bul
mazlar VQ s a k l l li r i n 
e v v e 1 A odanm nz z i y a 
gôren bir yerinde 1 - 2 gUn b1-
rakt1111alarm1~ ve ziyaya ah~hr
dtktan sonra tam mana ile bol 
ziya alacak blr yere bilJ'arz pen 
cere ünilne konmala11,n1· tavsiye 

• ederler. Halbuk.i buna bir~·ok 
· Bunùn için altzsar haftalzk muhitlerde IUzum yùktur. ÇUo-
ûç levha yapzlzgor. Bun/ara kU forsaja tabl tutlutîumuz bu 
bir çQk kutular çiziligor. mevsimde zaten aksrnm ne~-

. · · vonema 101 çabukla~l1racak de 
Çocpk. kendisine gapmasz recede keskin ziya 'bulunmaz 
sog/enilen $egleri her gap- Bu lhtiyath hareket ancak mart
tzkça. gel i p bu kutularm ta ~eti$tirilecek so~anlar için 

bclki tutbik ve kabul olunabi
içine birer yzldzzla Ï§arat llr. ÇUnkU memleketimizde llk-
verigor. Boglece alti hafta abarm bn~lang1çlam.da çok H 

nihagetinde gzld1zlarsagrlz· cak b l gnne~li gfmlere rnsla 
gor. Bunlarm çoklugu nis nabilir. 
hetênde çÔcuk sevindiriligor. Pencere ôn1ine koydut1unuz 
Yeknesaki çocuklarz srkaca- s k 1lar1 abahleyio o ay1 bava-

landmrken b ~ka bir ~·ere nak. 
gz için, iik alti haftada ga- letmelisiniz. Zira so~anh ueb t-
ptzrzlacak ~egin basit olma- lar hava cereynnmdan an ubu. 
s1 téTcih ediliyor. net de~i~me lnden hlç hazzel-

cere~·i oçh~mz zaman odanm 
1hk harareli yerine d1~arrnm 

yakw1 sogugu kuim olur a ne· 
bat. b)l nm hararel fnrkrndao 
{'Ok üzUlür. Halbuki boyle 1lUI 

uhunet l'nrk1, taha\'vülU ohm 
ynn yerlerde nebat ~:ok a~ug1 
ùerecelere dayamr; bir .• ey ol
maz. Nitckim so~anh nebatlar 
aç1kta yeti, tirdikleri zaman yOk 
soguklarlu knr~1ln.,1rlnr. Fakat 
bu soguklar tecric1 bir ~ ekilde 
oldugu için nebahn bOnye::.i n
zerinde f nn bir te ir yapmaz
lur. 

Pencern OnOne koydu~uouz 

muhtelif lrnblur lizerlndeki so
ganh \'i\·ekleri bol bol sulayrn1z. 

Tabiî bu sulak nebatlarrn s1h

hatlerini bozacak ~ekilde giin
de birkaç kerc olmamahd1r. En 
iyi i kablar111 nltma bir çukur 
taùak koymakhr. Bu kabm içl-

oe hem fazla sular blrikir, ue

bat ihtlyac1 haliudc bu sudan 
i;;tif ide eder, hem de bu tabak
l1tk1 ::1u nebahn etrafrndaki ha
vay1 daima rattb lutar. S11rahi
lc1 de yeti~lirilen so~anlurrn su
lan daima berrak kalrnahd1r. 
Su ra bi içindeki su bulund1kça 
kcmali itinli' ile kôkleri zedele
m11den deg-i~tirilrne1idir. Kullam 
lacak su, berrak, temlz ve oda
mn huraretinde olmuhd1r. 

Çiçek a~·muk üzére pencere 
ôn nne bol ziyaya arzetti~iniz . " . 
pu sog-anh nebatlar muayyen 

,,heraret ~erecesinde kalmahd1r-
ler k1 .iyi ve mUkemmel çiçek 
.açabi!sinler. Bu pararet te 15 16 
derecedir. Bu ho aret mubafaza 
e<!ildigi akdirde nebatlar 3 - 5 
baf a zarfmda çiçek .açm1ya bn~ 
larlnr. So~anlar çiçek &.çllk
tan sonra Qunlar1 pencere ônün
den kaldl~arak odanm zlya gO-

. ren bir yerinde etajer, masa ü
zei:'i.ne ~ koyabilÏrsinÎz.~ Yalmz o
damn içlndcki hararet 18- 20 
den fazln olmamahd1r ki t;içek
lerfn ômilrlerl ziyadele9 in. Çi
çekler 18- .20 d(?recei bararette 
3. ·2 bafta tazelik ve taravetle
rini muhafaw ederler. Odamn 
harareti 15 - 16 derecede tutul
du~u takdlrde dahn uz'ln mUd 
det dayanabilirler. 

> 

Nebatlnr çlçekletiul verdik
ten sonra buular1 itina il~ bu
lunduklar1 kabdan ç1kararak ku
rulueuz ve rutubeti olm1yan, 
erio. \6 kuru bir y,erde, daha 

lyisi ku.m lçeri inde saklar101z. 
Unkü bu s aplar1 sonbaflnrda 

tel•rar bnbçeye dlker, gene . çi
Çeklcrinde.li aç1kta istif&de eder-
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Sevi~mek gogsümüze cizigorken adzm 
Bakt$larzn ne tatli ah ne pembeydi derin 
Sunugorken dudagm benligime. tadmz 
Benim a$k1m derindi seninki dalza derin. 

Bu saadet anznt f elek bize çok giirdü. 
Benligime hicram yasi kalbime ô'rdü. 

Bir ak$am sonüyorken günün son nefesleri 
K1zaran gozlerimi birkaç damla ga$ a/di 
Hzçkznrken sularm çakzllarda sesleri 
Denizde begaz izler, gogsümde sevgin kaldt. 

Bu da bir saadetmi$ aldatzlm1$1m egvah 
Meger bir hercaiye gonlümü vermi$im ah. 

/$iltimki sevdigim ba$kasrna ram olmu$ 
Kavu~mak ümidile giderken günüm geri. 
Tebessümü yok olmu$ g:ïlen goz:leri solmu~ 
Szzlagormu$ kalbimin en duin ko$eleri. 

Ya$amak ne degersiz. aldanmak ne ac1gm1~ 
Sevgi sence herkesten alrnan go/ bac1gm1$. 

Anladzm ne gazrkki her i#nde düzen var 
Gerçekten czganlardan daha çok czgan m11s1n. 
Yamndan ürker. kaçar dagda gezer canavar 
Sen kadm ktlzgznda agulu yzlanm1~szn. 

Ben neler soyliyorum Rabbim bu ne aci an 
Affedilsin tutu~an benligimdeki isyan. 

Hicran ezelden benim •grdtk dostum dige 
Ne mlithi$ kabahatt1 seni bu zanla ormek 
Unutmak kzzda fztri, hakkmzz f.Jar sevmege 
Bana en bügük sevinç seni bahtzgar gormek. 

H. 

Biz 
Îçlerinde yurt a$kz dudaklarznda ülkü, 
Dilegini her gone duyurtan bir gençlijiz. 
Dinç omuzu üstünde ta$zgacak her yükü, 
Türklügünü her yone dugurtan bir 1ençlijiz. 

Yüz ydlarr devirip batzya ko$acajrz, 
Yurdun her parçasznz kurtaracak gençlijiz, 
Balkanlari O$arak sel gibi ta$acag1z, 
Yurdun her parçaszm kurtaracak gençlijiz. 

Edirnenin camg1z merice aktzn suguz. 
Kô

0

kü Orta Asgada, ün sa/an bir tençlijiz. 
Ôlmez tarihler gazan mert. kahraman bir soguz, 
Kiikü Orta Asgada, ün sa/an bir gençligiz. 

Samiye Yalç1n 

Këy Türküleri 
Topligan : B. S. 

Kogün gollarz çiçek 
Eminem kiiyde bir tek 
Kivzrcik saçlarmi 
Giirenler samr ipelc. 

* 
Elinde defni dalz 
Üç renkli pe~tamali 
Olacak Agie gelin 
Dü~ünüyor zavall1. 

• 
Pegnir kogdum deriye 
Gotürdüm mü$lerige 
Benim bir sevdigim var 
Dojru benzer perige. 

• 
Kavalrn ganik sesi 
Ba111ltzyor herkesi 
F atimem koy krzidir 
Ama çoktur cilvesi. 

• 
Bahç•de otlar dana 
Süt içtim kana kana 
Ekiz deli olurdum 
Verseler seni hana. 

• 
Koyün eteki kaga 
Okumu koydum gaga 
Kiz ne kadar güzelsin 
Dogru benzersin aga. 

• 
Çari;imrn baglarz 
Gezdim güksek dajlarr 
Ekrz seninle geçti 
Gençliiimin ça;larr. 

* 
Yajrgor kar Zegnebim 
Yüre;im dar Zegnebim 
0 sig11h saçlarrm 
Bognuma sar Zegnebim. 

• 
Gemenctm ki'Clr•k çalar 
Gonlüm derine dalar 
Sevda sanlci gdandzr 
Hergün gonlümü galar. 

• 
Kogden zrmak alcrgor 
Yazrn #1111e/c çakzgor 
Kiz stnin balc1~larin 
Yürejimi galc1gor. 

• 
K oyun daga sârüldü 
Alcan sular durulda 

lite davul çalzgor 
Düjünümüz kuruldu. 

• 
Çorbaga kogdam tuzu 
Çayira girdi kuza 

Ajlama ... set.1dicijim 
Bahanla kestim sozü. 
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KÜÇÜK SiLÂH.SOR 
lngilizcedcn çeviren: fla ;rct!in Ziya 

F..rtekm n dudaldan titredi, yü· 
zu k1zard1, perçemli ba~1m yavn~ 
y va~ allad1. Bayun A'}cm ke
der izlt r:ne dikkat cl li ve ~·
§l ·d1. 

Ertekin: 

- Babam iyile~ti ini ? Eve 
dondu mii ? diye sordu, 

- Evet, tamamen iyile~ti. Ev

tle ~imd1. Bu ak~nm gelemedi b ·n·m· 
e. Ame, onu gorec:k ·n. lmt'ha 
mm bu kadar iyi gP-çird1~indi;n 

dolay1 ev6 i \•e tcbriklerini {ton

d rdi. Senin itantmla iftihar cdi
yor. 

Lrtekinin gi)zleri YllliArd1. Ba. 
1n1 çcvirdig-i için nnes1mn yü-

zünü gôremedi. Annesi, E. tekinin 

çok deg-i~mi o\dug-uou 1 zimne~e· 
rek korkmag-a ba~lad1. Bayan 
Doktora: 

- R'c ederim, çocu~larln 

bir likto çay içmek i terim, dedi, 
küçük oglumun yan1nda oturabi
lir 1Diyim ? 

Bayan Doktor memnu:iiyelle 
müsnade etti. Çay e na mda Ba
ynn Aye n, çocukla m hepsine 
lâtif goründü; on un dünyamn en 
güzel kadanlarmdan biri oldug-una 
innnd1l11r. 

Çaym sonuna dog-ru olttor 
içeriye girdl vo Bayan A) C"anm 
elini s1ktaktan senra masanm ba
§lna geçti. Soz soyliyeceg-i za
manlarda yapt1z1 i1bi oroda 
<.iurdu: 

- Sevgi!i çocuklanm1 saym 
B1tyanlar, Küçük ~arkadn1j1m1! Er
tekin A'} can hakkmda birkaç sôz 
soyli Y' ceg-itn. BiHyOf!lUD\IZ ki ita
af-4iZlifi 'yûzunâen âlti çarljamba 
o.!llcd .. n sonra iz oyun oynarken; 
o o'·ulda lmag-.a. 4ôz vermi~'ti. 
O. bir küçük Çocuktur. B1liyor u

nuz ki ou ogled;n sonralarda k11l·-

mru11 için ona k.imse yol goster
medi, ka pt kilitli degildi, pence-
1 clerc sürgü vurulmamt§b, badc· 
meler gozcü olarek konm.am1~t}. 

0, burada kalmak: için namusu 

üzeriae soz vermiljtr. Verdigi' SO· 
zü bir c .. ntilmen gibi tuttu. 

Doklor durdu. Çocuklar elle
rini çirpa~ak ong1rd1lar : 

- Sa,~··· 
Ertekinin perçemli bnlj• sa~a, 

soin salland1. 
Annesi: û Okul bayab onu 

nckndar mabcup yapmllj :e diye 
du1jûndù. " Zafer saatid1r. Buna 
ratmen kabahatla iibi duruyor. 

Zav:1ll1 yavrucugum. Nas1l :da bu 
kodnr def i~ti, ,. 

Doktor devam etti : 

• - Birçok zaman açak kap1dan 
s1çrny1p ç1kmak- yahut, - tees· 
süfle oylüyoru~ - onu odadan 
ç1kmag-n te~vik cdenlerin sôzlerine 
uymnk isteyip istemédi~ini Erte
kinden ba~ka kimse bilmez. 

Doktor bunlan soylerken yü
zûnü bir bulut sard1. Ertekin on
Jara ihanet e<lecek miydi ? 

Doktor devam elti : 

- Bu evi b1rak1p g i d e n 

bir hademe, bana, genç Baylardan 
bir ve hatta ikisinin çartamba 

günleri og-lcden sonra Bay Ay
cam d1~ara ç1karmak için kand1r• 
mag-n çah~hldar1m soyledi. 0, 
bunu tesadüf eseri olarak duy
mu~. ·Bunlarm kim olduklanm 
da sôyledi. Bak1~lar1m bu suçu 
iljliyenlerden bir ve hatta ikisi 
üzerinde Ah yavrular1m ; difer
lerini ve hclc kendinden küçùlde-

ri kotülüg-e te~vik fenalarm fenaa1 
blr l}cydir. 

Doktor, durdu. Oday1 bir 
sessizlik dôldurdu. Çocuklar, ba
k11jhlnr; bir

0 

ikisi ba~1m asti. Tunç 
sap9m ke,ildi. Ertekinden bir 
h1çk1r1k koptu ama tutmafa da 
çali~l1. 

Doktor ôna bir goz atta ve 
devam etti. 

- Ertekin Aycan küçült bir 
çoc11ktu. Fak:at iyi bir terbiye 
alm1~ta. ER"er bu te~vildere aldan
sa hata edece~ini biliyordu. Bun
dan ôtürü itimad1m1z1 kuanan bir 
asillikle ve muhkemce durdu. Ta
yin ettigimiz. cezay21, sab1rla, 1e
refle, 'ikâyet etmeden tabammül 
etti. 

Çocuklar, ellcrini heyecanla 
çrptilar, ba~ralJblar ; 

- Sa, t 8 ••• 

Perçemli ba-1 hâlâ yavat ya-
vaf salla01yordu. Ertekinin yQzü 
biraz daha penbeletti. Onunla ne-

den meH'ul oluyorlard1 ? .• Bayaa 
Aycan rahatsazhk duydu. Bunlar1n 
hepai Ertekin tiçin aôyleniyorda. 
Y apbltlanmn hcpaini biliyordu. 
Annesi, Doktorun daha ziyade 
aoylo111iyece~ini ümit etmof• ba1-
lad1: 

Dokto~: 
- Bay Aycan tam manuile 

itaatltir ve vicdan aabibi olmak 
için kendi ltendini tecrübe etti, 
Gel bana Ertek:in. bu, senin ha· 
yabnm en mea'ut günüdü?": 

Her roz, Erteltini rormek için 
dôndü. Likin onun gôz yqlanna 
botulmllf olmasa herkeain hayre
tiai mucip oldu. 

Annesi, onu k0Uar1n1n aruma 
alaralt yavq aesle : 

- Arttk fazla oldufundan 
korkuyorum. Ertekin yavrum, eo
sur ol. Doktor aenin eve gitmcni 
iatiyor. Erkek gibi bat1n1 yukan· 
ya kaldar ve ona bu rfizel aoz.le
rindcn dolaya tetekldlr et. 

• arkaa& Yar " 
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ANKARA 
Îürkiyede'ki yeni 
olu~un bir izalu 
Yazan_:_ 

Norbert Von Bischoft 
Avusturyanm Ankara 
Elçilig-i sab1k müste~ar 
Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 113 1 
Demek oluyur ki daha dUn 

lslAmlar camia:mnu kaosunda, 
en tarihsiz kmnlly1 te~kil cden 
TUrk milleti, L>ug-nn, yakrn \'e 
uzak akrabnlù.lnn bakumndan 
Yalntz Asyu ile dogu A vrupa 
s1nin tarihî inkbµ1f1 nzerinde 
mUessir olmu~ en kudrctll 
enerjl kaynaklarrndan biri de~il 
tarihôncesinin karanhklnrrndan 
tlk insanh~rn en yakrn ve en 
ôz parças1 olarak Promete nin 
yakl12't ate~i dUnyalara ta~1yan 
mllJet olmu~tur. 

UkalA grabm ilmi, bugUnkn 
Rllilde, insanhk tarihinin en 
eskl gllnlerine dair bir taklm 
bo~luklan doldurmakla 
guldur. 

me~-

Ilôyle bir ilmf n, Türklerin 
ki gibi cnretH tarih koostrnk 
syonlarin1 ne dereceye kadar 
dissiplin alt1na alablleceklir, 
kestlrilemez.. Alsa bile, hiç bir 
ehemiyeti yoktur ÇünkU bOyle 
bir konstrUksyon snyesinde 
bugUnkn 1'Urk milleli, dllnya. 
nin kUltUrlü millelleri arasmda 
aç1k allnla kahlabilmekte ve 
insanbk kllltUrü.nlln in~as1 i~ioe 
pay getirmekte oldu~unu Utln 
edebllmektedir. 

Ôyle kl, TUrk milleti, lnsan 
lt~n . bUyUk tikir atelyesinde 
lstemekte oldu~u yerl ~erefle 
doldurdu mu kl bundan zcrre 
kadar ~Uphe etmemek lazundll· 
bu Yeri almak için ortaya koy
du~u iddlanm du~rulu~u ile· 
ride azalsa bile, onu duldurdu
~u yerden ç1karmak kabil oln· 
lluyacaktir. 

TUrk nasyonalizmlnin kayna 
~. eski imparatorluktaki bütun 
lllillet ve mezbep birikiutilerini 
idue etme~e muvaffak olmu~ 
Olan osmanb türkUl~U yani hA 
k.hn ve efendl millet ~uurudur. 
lmparalorluk y1ktld1ktan sonra 
bu hàkim ve etendi millet ~u
Uru, kurtulu~ sava$1Dlll ate~in
de, do~rudan dollruya millet 
~uuruna, mill1 §Uura lnkdab 
etml$Ur. A vrupalt dU~manlari 

• Yere serml-, olmak, genç 'rllrk 
nasyonalizrninin dioumizmiui 
e.rttirm1~tir. Bu sefer, yenl tarih 
tezi de gelioce, bu uasyonaliz 
me Parlak bir fastl daha ilflve 
edllmi~tir. ôyle ki, T!lrk milleti 
§imdi, dllnya tarihf t{·iud~ki 
beripektifioin sarho,luk vere
Cek ôlçllde deriale~ti~ini gôr
lllUetur. 

Taze ~ira kOptlrl\r. Genç 
Tllrk nasyonallzminin yaphg1 da 
hudur. I3uO'UnkU Tllrk iotellek-o 

tllelligi gerl kalnn~ olmamn, 
B§aID telakk1 edilmenln verdi{!i 
ezicl hislere kar~1 bir «compen· 
81ltion,, aramaktadir. Ç n n k n 
kendinden once gelea nesilleri, 
garb kultnruaun inkiraf tem 
bosuna m u k a b i 1 ke n d l 
rnecastzllklerl ve nzods1zhklar1 

haztn ve ac1 bir tevekknlün 
1
Clne gommuetu. Bu" compensa 

tlon,,teinln, Türklerin bayatma 
datma Mklm olan agu ba~hhk 
~e reaUst gorne sayesinde bir 
tidale gitmesini beklemek, ye 

rlodedir. Ve o zaman, 1'Urklerln 
Yabanc1 dU~manl1~1 hlkilyesi 
~e Ortadan kalkacakllr ÇUnkU 

1 llrklerln yabancllan, dl!ler mil 
eUerln gôrdn~nnden ba$ka gôr 
hlesl dUiUnnlemez. Hangi oas 
~Onahzm vard1r ki, Uk nd1mda, 
~ 6ndi dar gôrU~leri yUzUnden 

lena1 kendisini çirkinle~Urmi~ 0 Inae1a? 

• Arkas1 var • 

/ YENIYOL] 

Ziraat 

Afk1n ve Afk1nlama 
Az yerden çok mahsul elde 

etmenin yolu 
- 2-

Y almz çëller degi{, ge mecburuz. Ba§kaca 
bu gün hemen her kôy ~ir gelirimiz de yoktur 
de çok yanan ve tibiz I~te onü de sonun da 
topraklar mevcuttur. eliwizdeki bu topraga 

sanlmak, onu kabil ola 
Onlar da vaktile çok bildigi kadar f azla ve-
verimli idiler. rimli k1lmakhr. 

Sôzü uzatmayahm : Fazla has1lât a1mak 
T opraktaki kuvvet bit- gerektir . Y asamam1z 
mez tükenmez bir ha- îçin bu gün bu §arttir . 
zine degildir. Buna inan- Ï§te ba~kaca ç1kar yol 
mak gere.ktir. i§te bu- yoktur. 

Diinyada 

Neler oluyor 

Japoyada a~k 
}aponyada a~km garip 

bir teceflisi vardzr. Sevi$en 
çi/tler, en bügük saadeti 

ôlümde, daha dogrusu bera
ber olmelcte bulurlar ve ken
dilerini ekserigelle Mihara 
volkanzna atarlar. 

Son zamanlarda hu iilüm 
zet;kini tadan iptidai 1uhlu 
âizklar o kadar çogalm11 
ki, nihaget japon hükûmeti, 
Mihara volkanzna giden go
/a nobetçiler kogmak mec 
huriyetinde kalmi~ .. 

japon romanc1larmdan 
biri de Tokgada: lntiharla 
mücadele kliniji ,. açmi~tzr. 

En büyük bina 
Bugüne kada1; büyüklük 

Almanyada idi,· Her $eg o nun içindir ki Î§Îni bilen - Arkas1 var -
koylüler topraga dai- ....;.:::__ __________ _ 

Kültür Bakanl1Qmdan: 
1 - Bu y1l hUkllmet hesabrna okumak Uzre yabanc1 ille~e gôn

derUecek talebe sayJSI, bu telebenio okuma kollari. hangi mem
leketlere ve hangi Bakanhk veya geael direktOrlUk hesabma 
günderilecekleri a~ag-1da gôsterilmi~tir. · 

Gônderilecek 
Talebe adedi 

3 Hukuk 
4 P.T.'r. Ml1hendisli~i 
3 lnJ;>aat MtlhendislilH 

Gidecekleri 
memleketler 

tsviçre 
Paris 
.Almaoya 

Hangl bakanhk 
veya genel direk

tôrlUk hesabina 
okuyacaklar1 
T!lze bakanl1g-1 

P.T.T. genel d!
kOltUr bakanlJg1 

Sagja 3 

rada kollosaldirl. . merikalz. 

Son zamanlarda ise dün · Binamn bügüklügü hak-
kmda bir f ikir verebilm~k yomn en b!ïgük binasznm 
içfo ~unu so·yliyelim: Binatemeli Moskovada atild1. 
nm cephesine Leninin bir 

Kremlin saraymzn yanmda hegkelini kogacaklar. Bu 
Sovyetler sarayi yapiligor. hegkel çelilcten olacak. 8ii

Yop1y1 idare edenler A- yüklügü de 106 metre I .. 
·~~---=:__,_,;:_~~~~~~--:-

da alnrak mezun olanlar arasrnda in~aat, makioe ve elektlrik 
mnhendi:.lig"ine gt.lnderilecekler de liselerin fen ~ubeleri olgun
luk mezuolanndn smuvla se~·ileceklerdir. 

3 • Se~·me srnn\' l lrnkuk mezunlan i~·in Istanbul ve Ankara 
hukuk fukllltelerinE', feu fakllltosl mezunlari içiu Istanbul fen 
faklHtesinde, 11-1 1937 de, lise fen ~ubesi olgunluk mezunlar1 
için de Ankorn'da Gazi lisesinde, !slanbulda Veta lisesinde 20 -1-
1937 tarihinde ba5laycakhr. 

±. a) Huk11k mezunlanodan sinava gireceklerin 7 seneJik idadi 
veya lise lnhsilini yapt1ktan 80nra hukuk tahsilini biltrmi~ ve 
Mldmler kanunun ikinci maddei;inin iki numah be.1dioin hOkUm 
lei he uygua evsuft haiz ltulunmalan ve bunlnrdan askerlikleriai 
yaprnan11;1 olup ln tecil edilmi~ olnnlarm 25 ya~mt ve askerllkle 
rini ynp:rnhmn 3f) ya~m1 geçmcn l.1 olmalan IAz1md1r. 

b) Hukuk knlundan gllnderilecek 3 talebe gonderileceklerl 
me:nlekeltc dürt y1l i~:ind c lisan t1hsilioi bitirecek lerdir 

c) Hu1rnk t11h'3i1ine namzed olanlar, rnedeni hukuk ceza hu 
kuku, hukuk rnahkemeleri usulO, ceza muhdkemelerl usulO, hu 
kuku düvel, hu'·uku ll'l'IU".>Ï,;'ei dllrnl, hukuku idare, hukuku esa 
siye ve yabaoc1 dildcn 1'mav gei;ireceklerdir. 

5. a) P.1'.T. geuel direklürlügu he.:iabma_ Paris'e gOnderilecek 
talebelerin Istanbul Hoiversitesi fen ~uhesmden 1934 - 1935 ve 
t!)Jf) • 193ü der:;; y11l11rmdn mczun oimalan, askerliklerini yap
may1pta tecil edilmi~ olanl11rm 25 yn~rn1 geç~em~l~ri ger~ktir. 

b) P.T T. lllUhendisllg"i n 'IIlza~leri tl'num1 !1z1k ve yabaac1 
difden smava tabi olacaktlard1r . 

6· u) IŒlt!lr bakanllga hPsabrna insnat mUhendi,i, makine mu. 
hendi·ü ve elektrik mühenùi:;i olarak yell~lirilmek Uzre yabanc1 
lllere gOnrlerilecek talebelerin liselerln fen ~ubelerinin 1934:-35 
ve 1935-36 ders y11lan olgunluk mezunlarmdan olmalari ~arttlr. 

b) Liseleriu fen ~uùeleri olgunluk meiuolan in seçme !nnav 
luri rlydziye, fizik, k imya, yah11nc1 dil ile ~Urkçe ( ko'llpOtlsyon ) 
den y11p1lacakll r. 

ma af k1n vermek ister
ler. Gübrenin degeri 
ve toprag1 afk1nlama
n1n s1rri ve k1ymeti bu
radan ç1k1yor ... Y almz 
bu olsa idi, i~ kolayd1. 
Fakat mes'ele sadece 
bununla bitmi~ olmuyor 
l~in en mühim taraf1 
§Ïmdi sôyleyecegim ~ey 
dir. 

4 
5 

Makine mUhendisli~i 
Eh~kUrik mnhendisliat 

Almanya 
Almaoya 

7) Srnavlara istekli olan hukuk ve fen fukülteleriyle lise fen 
i,ubesi ol~unluk mezualaruuu talip olaeJklan nkuma koluna gOre 

1 1 

hangi faktHte veya!isede s1.1uva gireceklerse p f Pkillte veya lise. 
" " ye s10av gl1nünden liç gDn evvel ba~vurmu~ ve kendilerioi ~eha 

Çiftçi Karde~ f 
Sen de, ben de, be

§ikteki çocugumuz, ko
§edeki ihtiyar dedeniz, 

19 detoame ve sair bt>lgf·lerle yukan·ia yazrh ~artlara gôre tamta-
2 . Hukuk kolundan tahsile gônderilecekler Istanbul veya r ,1k ad1 geçeu mUes->eselerd~ sa~ll!{ heyetince muaye:ieden geç· 

Ankara Hukuk faktlltelerioden P. T. T. Mllhendislig-i içln gide- mi~ smava girelJilmek i,·lu gerekeu l>elg ... yi alans bulunmalan 
cekler ise Istanbul Fen Fakülteslnden umumi fizlk sertifikasm1 lâz1md1r. 

am1nm1z , memurumuz K• 
ve hepimiz de Türküz [• 
ve Türk olmakla daima 

1
~! 

ogünürüz. üzerinde ya- c: 
~ad1g1m1z bu topraklar f ~ 
bizim en ku tlu ve mut- i•1 
lu varl1g1m1zd1r, benli- ! 
gimizdir: onlan k1hçla t
ald1k, sabanla koruya- ,:~ 
cag1z, IÎ~J 

Bu topraklarda dog- c!~ 
duk ve büyüyoruz. Biz ~!] 
de ve çocuklanrr.1z da 1~.:;g 

bu topraktan geçm1yo- ~1 
ruz. Yiyip, içmemizi, ya- ~J 
§amam1z1 hep ona borç- ~!l 
luyuz. 1tl 

Varl1g1m1z ve ben· ;+~ . . . }.. 
l1g1m1z onda, y1y1p 1ç- l• 
memiz onda, ya§ama- ~· 
m1z da ondad1r. Buna t! 
hepmiz inaniyoruz. 0 t 
halde lây1k m1d1r ki bu c! 
verimli ve yüzler agar- '! 
bs1 toprak k1s1rla§sm, [~ 
bizi bakamayacak bir f• 
h 1 1 . ~· a e ge sin. '• 

Bundan ba~ka, bu i: 
gUn herkesin ve çocu- ~. 
humuzun elindeki araz1 f• iS [. 

nihayet bir kaç donüm- f+ 
den ibarettir. ve sonra ,. 
evîmizde gôzilnü sade- t! 
ce bu topraga dikmi~ ,. 
bunca nüfusumuz da ~ 
mevcuttur . Bu kadar . • 
nüfusu bu darac1k top- • 
raklardan geçindirme-

ll"''qJl'"'llP''qllll!"'lllP''qlli"''IUl'"''ll'''"llilll'~lll'''liJll!:'Wlt""l'll'~IJll''~lr:jl~i;ll.:qJJ;_1~p)ë:.'1~l~ll;11J';.q ,1;1u1_;i11i;LU';luP .. 1111+1111;11;i;1:1i;~ 1.::llJl.::i ·;111i;1111+111~11s s:1;i:'!;'~~:s i:.;'lll:ÏJ111:ub~l~h!.'d1;:!.'~11~1i.:th~~l~t11lbi1111.biUJl!h11.illil.:1tlllà'iidllMl!llà<iU~idllthdJllJi;1iJllli.o1UlliM~llthdilllh111ll11i11llluu11Jlli""'lli:ill 11>111lltu1dlllJ;i11ll11"11 llitll 101 11 • 

Art1k Ucuzlad1 

DOnüp dola$1P 
AlacaiJznzz RA D· Y 0 

lRa Ca A.a Olacakf 1r. 
Tediyatta büyük teshilât 

Kundurac1lar caddesi No. 17 - 19 

HARU:NLAR MÜESSESESi 
Geliniz gorünüz 

ii:111J:U~':li:~~~ lliMllll!Hi 

• • • • • • • • • • • • • 
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Markan1n 
Her kese ve her keseye uygun 

1 9 3 7 V. 4 / A M 0 D E L 1 

RADYOLARINI 
GOrünüz Dinleyiniz 
Muhakkakt1r ki : en bahah fiyatlarla 

Piyasaya ç1kar1lan bütün markalara 

Tercih Edeceksiniz 1 

M. NURI AYDIN ( Kabaotlu) 
Trabzon 
sat1~evi 

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

• Yeniyol Bas1 ev1 
Yeni temiz ve çe§ifli huru- · 
fa.li le, Defter,Fatura, Çek,Bono, 
Senet,Makbuz,Zarf, - KâQ1t,Muh
t1ra,Kart\11tit saire gibi bütün 

matba.a. i§lerini 
En temiz en ucuz bir 

sur te yapar 
Hariçten verilecek sipari$leri k1so pir zamonda 

haz1rlar ve gonderir. 

/YENIYOL} 

(F1LKO) 

PhüD<eo 
RADYO 

• 1 

Ve TELEVIZYQN: 
Fabrika1arm1n 8 : 
1937 n.odeline Elektrotlu 1 
tatb"k ettigi 1 

Herhangi bir anza içjn arbk Radyonuzu fabrikaya veya Istanbula 
gôndermege lüzum y ok , Çok haMas muayene aletleri , ve on 
senelik bir tecrübe sahibi oJan müessesemiz PHILCO lan her 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaahn1z icab1<hr. 

Uzun Vâdeli Sa.lz§ 

Y a.li makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
magazam1zdan temin edebilirsin;z.. 

O li1fil ~ g a 
Cep ve koJ saatlann1n en fantaz1ve en son §ekilleri gelmi1tir .. 

HDSLON 
Cep ve kol saatlar1 donyamn en hassas saatland1r. 

Adres: TRABZON H • K 1 N lb 1 
Kunduractlar l"addesl Cml V8 ema C Ont Or 
~ 

Semerciler ha$t Cumhu. 
riyet sokag1 4 numaralz 
üstkat hir salon be$ oda 
hir halkon, orza kat bir 
salon üç oda hir sofa, ait 

kat hir mutbak bir 9emek 
odasi iki bodrum, degermen
dere suyu ve iki magazagi 
havi ev satl1ktzr. 

Alm.ak isteyen Semcrciler 
Bezaz Kâzim Aytug'dan 

sorsunlar 

K1z1laya 

Oye 

yazllaltm 

Seker eksiltmesi 

Askeri sat1nalma komisyonundan: 

1 · Trabzon k1taabrun bir senelik ihtiyaCJ 
olan ( 3, 1 OO ) ilç bin yilz kilo §eker eksiltme
ye konulmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli ( 992 ) dokuz yOz 
doksan iki lirad1r. 

3 - Eksiltme gilnil 15-1.937 Cuma gQnO saat 
14 dedir. 
· 4 - Taliplerin muhammen bedelinin yOzde 

yedi buçugu nisbetindeki pey akçalan veya 
banka teminat mektuplarile Kaledeki garnizon 
sabnalma komis)iOnuna muracaatlan ilân o unllr. 

2-4-8-14 

K1zllaya Yard1m 
Edellml 


