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ilk muva fakiyetli ad1m at1ld1 .. 
Türk Frans1z heyeti murahhasalai-1 aras1nda husule gelen 
itilâf eseslar1 .. Meselenin Salz celsesinde bitmesi ihtimali var. 

--- --~ - ~-==o 

Cenevre müzakerahnda ilk 
~~~~-

Ier a vekilleri 
heyeti 

lsmet lnônünün 
reisliginde topland1 
Ankara 23 ( A . A ) -

lcr'a vekilleri hegetî dün 
lsmet lnoünün reisliginde 
toplanmr~ m u h t el if i$fer 
üzerinde kararlar vermi$tir. 

Türkiye - italya 
Ankara 23 ( A. A. ) - Roma 

ha vas nj 'lO 1 blldi riyor: ltalya 
ile 'POrklye ara 1od:t mah-:u · blr 
faallyet hUkUm Ormektedir. 
ltalyan1t1 Montrô mukevelena 
melerlne i~ ttrakl muhtemel od
dolunmaktadtr. Gazeteler ltalya 
d1~ bakao101n Rn~to Arasla go. 
rn~eceg-inl haber vermektedir
ler. 

Us ta i$çi ve kalf a 
Y eti§tirilmesi için bir 

kanun projesi haz1rland1 
Ankara 23 (A. A. ) - 1ktl

sat vekaleti sanaloln lak~afa Ue 
beraber teknlk. elemaolari ve 
bllhassa usta ve kalfa amelele· 
rln yetl~tlrilmealnl temtn mat 
sadlle blr kanuo prnjesi hazir
lam1~llr. Kaounl saoaide muay. 
Yen ~artlar dahlllnde çah~an ~· 
çilerlo tP.knlk yetl~tirllmelerin
de senalcilere bazt m Ukellefiyet
ler yOklemektedir. Kanun pro 
Jesl lcra v~killeri heyellne ve· 
rllmi$tlr. 

Birinci eli$1eri 
Ve küçük sanatlar 

serg1s1 
Ankara 23 ( A. A ) - Birio

ci el i~lerl ve kU~·Ok sanatlar 
serglsine e erl gOoderllmek su
reme l~tlrak eder k1rk alti vi
liiyet sanatkArlarindan Oç ynz 
elllslrie m11dalya ve kn·k doku
zuoa on bln lira m1ktar1nda ptt· 
ra m Ukarati verll ml~tir. 

T rabzonspor 
Y ilhk kongresini yapb 

Trabzonspor kuh1bilnün yaU.k 
toplaata11 23-1-937 cumartesi 
IÏlQll •k1am1 bavanan 1otuk ve 
hrla olmuma ratmen elli iki • · 
2aa1n i4tiriltile yapalm1~br. 

KulObün y1lhk hcsap ve faali
Yet raporlar1 okunmu~. hararetli 
lnünak.a1alar olmuf, 937 biltçesi 
llterinde uzun uzun îOrütülmüttür. 

Y1palan lntihapta bqkanlat• 
52 reyle eslr:i ba1ltan Bay Faik, 
ldare heyeti azahg-1na 49 reyle 
Fahri Ôz!taya, 46 reyle Ymuf 
Searin, 43 reyle lamail Lâçin, 40 

~Y~e Cemal Riza, 16 reyle Mu-
ttia Kôsemen 1eçilmi1lerdi.r 

dil 
Yenj heyeti idareyo ba1anlar 

eriz. 

muvaff akiyetli ad1m .. 
Türk Frans1z heyeti murahhasalar1 aras1nda husule 
gelen itilâf esaslc1r1 ~unlard1r : 

1 - Suriye hükûmeti kadrosu dahilinde olmak ~artile Sancak kendi 
i~lerini tam istiklâl ile idare edecektir. 2 - S a n c a g 1 n parlamentosu 
hükûmet olacakbr. 3 - Sancak Akvam cemiyetinin garantisi altmdad1r 
fakat harici hücumlara kar~1 T ü r k i y e fr a n sa Sancag1 mü~tereken 
müdafaa edecektir. 4 - Sancak silâhtan tecrit olunacak, ahalisi askerlik 
gômiyecektir. 

Cenevre 23 { A . A ) 
Hususî muhabirimizden dün 
muhtelif hegeti murahhaslar 
arasrnda meselemiz hakkzn
da hususî temaslar devam 
etmi,tir. Meselemiz konse
gin ruznamesinin sonlarzn
dadir. Sal1dan evvel konu-
1ulacaj1 tahmin edilemez. 
Frans1z gazeteleri hegeti
mizin talep ve iddialarrna 
fie buradalc.i tavir ve vazi 
getine lcar11 mülagim gôrül
mektedirler. 

Cene'Vre 23 ( A . A ) -
bu sabah alâlr.adar tarafla
nn arzusu üzerine Fransa 
ve Türkiye mümessil lerile 

rapo1for lsvrç haricige na 
ztrindan müte~~kkil olan 
Iskenderun komiresine Eden
de iltihak etmi~tir. Edenin 
daha müsait bir hava için
de bir hal çaresi a r a m z 1 
oldugu soglenmektedir. 

Cenevre 24 ( A . A ) -
Cenevre müzakeratmda ilk 
hir müvaf f akiget adzmr atrl
mi~ sagilahilir. Fi/hakilca 
hükûmetimizin tasvibine mü
allak olarak Türlc Fran11% 
heyeti murahhaslaTI arasrn
da hir itillif husule gelmi1-
tir. Esaslar1 ~unlard1r: 

1 - Suriye lzükûmet kad· 
rosu dalzilinde olmak 1artile 

Sancak kendi i#erini tam 
lstilcldl ile idare edecektir. 

2 - Sancajin parlemen 
tosu laülcûmeti olacaktrr. 

3 - Sancak akvam cemi
getinin garantisi altrndadrr. 
fakat harici hücumlara kar
~' Türkige B ransa Sancagi 
mü#erelcen mâda/a edecek
tir. 

4 - Sancalc silâhtan tee· 
rit olanacalc alaalisi aslcer 
lilc 1ormigecelcitr. 

Stop Alcvam ce m i y et i 
konseginin Sali günlcü cel
sesinde meselenin bitmesine 
intizar olunabilir. 

--------------------..-=--
Kar 

Tuz i$i 
Dergirmenderede tuz 
amban açmak halkm 

zararmad1r .. 

Gërü~ler -
Duyu~lar 

S1hhat i~ i , 
Kü,tür i~i.. 

D ü~üoceli dü~ünc~'i gidi
yo dum. Bar K ll.i.li knr

ljlma ç1kt1 
- ~ni a 1yorum, dt} inc • : 
lçirnd·o hir nnd'l : Act 1a ala

ca~m1 ist;yrc k H isi mi di~·e, 

yüre~im hoplnrJ1. Ôile da~1n1k 
ho c m va:- k • ô d• nl c 1kl dan 
y1lg1nim Id .•. Biri s 1.im v rse, a

ir e ud1 ol 1p ohn!1~1~ n1 t • ki' et
mvkten kenJ mi ni mavo um. 

Borçsuz, 1-I c 1it 1z ~u 1tm oad1z1, 
herkel!in l.whi·1n1 :inlalt• 1 bu za

manda ben"m de keiri"me gôrc 
bir hayli iio c m \a~. Ô, le bor i; 
ki temizlt>nlJle'li iç n u J-iy;;ngo· 

dan ÜÇ, te~\'UZ, yahut da rand1k
tan birkaç b n kiL1ya bakan bir 
borçtur. Eger bu hori;larmn ode· 
diR"imi gôrmeden gôzüm kapA011'51\ 
kendime vahlsn c1g1m, cg-cr ode
ditimi gôrürscm d11nyan1n en 
mea'ut adam1 olac1:1m. Anlay11 ca· 
~m1z.. bo:-çtan batlca kcderim yok
tur. demelt ist; ~·oru'11 Simd1 daye 
cek1iniz lu yazec 1k dahaa brri y 
bulamadm m1, alec 1k verrc .. ~len 
bahsetmcn'n manas1 ne ? ... Manas1 
fU ki : Ne is.; izeba lüzum yok .• 

Evet Kelkitl1 bir adam kart•· 
ma ç1k1nc~ boy le dû$ûnm6f ve bu 
endi.1elere kapalm1 ~hm. Halbuki 
beyhude ku,kulanm1~1m. Bu adam· 

cat1z da ba$lta dcrtte. . Bendr n 
medet um-nak h1tiyor. Kellcitte, 
yani memleltetinde oyle bir hH• 
table varm1~ ki. Ne bakan, ne de 
anhyan varm1~. Yani yazmah 
imi,im de GJmÜ$ane vilâyeti, ol· 
mazsa vekâle t ora ya bir doktor 
gond•rsin imi~ ... Adamcs~1za : Pe
ki yazanm d1yerelt yuluma devam 
ettim .. 

• • 

MAN TOL u K Ku M A$LAR GE ~u!L.!:1;TüccarTerzi 
_ Kontenjandan az ~iktar ç1kan yeni ~antoluk ku~a~lar ge~l~~Î!$t~ir~·~A~c=e=le~e=d~i~ni=z~. ~H=as=an~v~eA~h~me~i_r_RA_K~YA~ 
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Sagfa 2 

SaQhk 
Deniz ve güne~ 

banyolar1 

Hers<:yden 

BIR PARÇA Edebiyaf, Halk1yaf, Gençlik 1 

4 

Üçüncü günü agm müd 
det çogalttlarak gava~ ga 
va~ ilerlemelidir: Yani el 
ve agaklar on dalcika [gos
terilmeli, be1 dakika /col 
ve bacaklar biralctlmal1dir. 
Üç dakika da lcolun üst 
kism1 ve hacalclarin üst lcis
mt arzedilmelidir. 

Dordüncü günü arlca be~ 
dakika gosterilmekle ,,;,,la
nacaktzr. 

Be~inci günü gine arka 
bes -dalcilca gosterilmelcle 
beraber gogüste üç dakika 
gosferilmelidir. Tedricen iler-

109 oglu ve turunu 
olan kad1n 

Bostonda oturao Madam Ra 
fSel Valdfogel 109 uncu ytldo
nnmonn kutlulam1~llr. 

Bu mllo~sebetle yap1lan me
ras1mde 109 ~i bazar bulun
mu1$tur: Ra$ello 10 oQ'lu, dôrt 
klza, 60 torunu ve 35 taoe to 
ruounun çocutu vard1r . 

Dünyada lr aç tane 
yamyam var? 

fosao eu yiyenlerio hayli 
azalm~ oldu~u zaonolunurken 
logllfz alimlerlnden me~hur 
Amers Vil dDoyada kaç tane 
yamyam mevcut oldutunu me
rak etml$, ve bQtQo dUoyay1 
dola'8rak tetklkat yapml$hr. 

Amers Vil dDnyada bir mil
yon yamyam oldu~unu sOyle 
ml~tir. 

Kor talih 

lemege devam edilerek 25 
inci günü bütün ç1plak vü
cudun heyeti umumigesi bir 
saate vâsil olmus olmal1dir. 

Portekizde Lina ~ehrlilde 
Bu ilk seanslarda çoculc bir fabrikatôr, ik.i milyon &\·1k 
doimi surette nezaret altm- vererek mas etmls. Alacakhlar1 
da hu!unmalz ve güne1 hu- emvaline müracaat ettikleri za
luilarla ortüliir ortülmez mao 8000 fraok servet bulmu~ 
tt.n~ya rüzgâr çilcar ç1lcmaz lar. 

bir manto ile ortülmelidir. 1 Bunun aralarmda taks1m et-
Bu hazirlayicz devretk tikleri takdirde, her biri gayet 

h . t l b · b h az para alaca.klarm1 dil~llnerek 
ya m_u 01 aza 1 ir a çege, ba~ka bir usule ba~vurmu$lar, 
ga btr duvar arlcasma vega ve aralar1oda kur'a çekerek. 
agnr plâjda bir çad1r altma kime lsabet ederse paranm hep 1 
srgmmaltdtr. Bundan baska sioi ona vermege raz1 olmu~
i//c aç1/c hava temasmda igi lar; kur'a çekllm~ ve 8000 r1-
bir hava seçilmeli ve sa raok.2000 fr~ok alacaa1 Olan bir 
bahtan ziyade oj/eden son- Yahudi tefec1ye ÇlkW($. 

ra tercih edilmelidir. Çünkü Misafir ilâc1 
aksam, hava daha az lcuv-
vetli ve daha az müneb- Bau ticaret mUesse:eleriode, 
bihtir. "slzin de vaktinlz bizimki kadar 

k1ymetlldir, çabuk olunuz,, gibi 
Soguga k a r $ i çocujun levhalar vard1r. Amedkah bir 

mukavemetini artirmalc için tabrikatOr bu levbalar1 deaf~ 
ve plâjda sogunmaja a/11 · Urmit ve ocleeau tu levbalan 
tirmalc için, her sabah ftl· koymu~tur. 
trelâ ililc olan deniz sagile 1 - Ben de sizin gibi iyiyim. 
hango .IJapmaja al11tzrma/1 2 - Hava bakluuda ayoen 
'"~ hilâhare tedricen sojuta- sizln kaoaatlerinizi ta~1yorum. 
rak yapma/1, fakat daima 2 - Ben de gazetelerl oku-
lcuv'fJetli bir /riksiyon bu dum. 
hanyoyu takip etmelidir. 4 - !$lm aceledir. 

Haztrlag1c1 güne1 tedavi ~ -k Bu m~vzulardan ba1$ka 
sa/hasi J;a1a ve mü1ahede feY er ODUf& un. 

Çoban1n aek1 
Ne ta~arak sevindi, ne yas tutup aglad1, 
Ne de bir gül famytp gonlünü 'l.•erdi ona .. 
E~siz bir kumru gibi yillarca yalmz kaldt, 
Sevgi dige hir ta~i her gün hastt bagrtna ... 

Baharlar geldi. gitti uzun y1llar geçti de, 
/çi ne bir çift goze, ne bir güze titredi. 
A$k diye tamd1g1 tek ~eg .lJaft1 kalbinde. 
Bir hisle - tabiat -- a bagladt kendisini ... 

Gô'nlün geçer mi bogie dô'rt mevsimi bir hisle ? 
Ve yeter mi ihtiras tattirmryan duygular. 
Bir kalp ta#an da olsa putperest olsa hile, 
Ba~an kirar da putu ~eh-zrete, a~ka tapar. 

0 gonül ki kedersiz dola#1g1 h-r yerde. 
Simdi bir Mecnun gibi Leylâsrm ararmt~
Diyorlar ki se11giler bir baharda gülse de, 
0 açmadan a~kmm koncasmda sararmt§ ... 

V. Yüksel 

Yurduma .. 
Bu gtce bir ku1 gibi uçsam da doglara ben. 
Cnrildasam. haykirsam içimin /eryadm1 .. 
Kar/1 daglar ba1mda gonlümdür inildigen, 
Civrldasam, haykrrsam i,imin /ergadznr. 

Ne var sanki, ne olur bir lcuf g.'bi uç~am da, 
Yüksek daglar ba1rnd•n golge gibi lcaçsam da. 
Sakm gücenme bana lcanadtnr krrsam da, 
Yükstk daglar ba1rndan golge gibi kaçsam da. 

lss1z. dflilarrn ba11 yattrgim yerdir benim, 
Yadelin gergin yagi içimde kirik 6enim. 
Derelerin sesigle avutulan da benim, 
Her1eg bana gabanc1, yolruz sen olsan benim ... 

Samiye Yalç1n 

Senin için ... 
Stirr gapraëiltla la ,~1nmi1 bu gerde 
Uzalc, u:ialcszn /alcat lc.ar11mda i#e güzün 
Senin için bu gtce dola1tzm gine derde 
Tirmaligor ruhumu içime çolcen hfi.zün. 

Sen gittin de gozlerim mai sularda lc.ald1 
Hicranm tükenmigen sesi ko.lbime daldr 
Bajnmda istirabim .ak bo1zmda çojaldz 
Gündüzümü 1eceler, gecemi lceder aldz ... 

= 
H. 

Halk Türküleri 
Topl1gan : V. Yükscl 

Alhn tabak olayd1m 
Yar onüne konayd1m 
Ona kaftan biçmi~ler 
Terzisi ben olayd1m. 

Altm tabakta v·i~ne 
Gel yarim a~ka dü~me 
A!ik1m1z sona ermi~ 
Naf 1le dile dü~me. 

Ça~l'lr hercai gonlüm 
Her~eye raz1 ronlüm 
Na'lihat kâr etmiyor 
Çek bu c~zay1 gônlüm. 

Aç1ld1 hep çiçelcler 
Uçu~ur kelebekler 

Ne çiçek:, ne L:t>lebek 
Gonlüm hep seni bekler. 

Bülbül yuvada inler 
Susar, kalbini dinler 
Benim kaJbimde sensin 
Sanin kal~ir.de kimler .. 

Zindan c'han gozüme 
Ah inanmaz sôzüme 

Ôldü~üme yanmazd1m 
Bir gün gülse yüzüme ... 

Vefas1z çiçekler 
GonlUm yine bu gece, 
1vin için, sessizce 
Maziyi ya.detll hep .. 

• 
Gôzilm birkaç bayale 
Uzuo uzuo dald1 da 
Kalblm feryad etti hep .. 

• 
llirden ate$ sald1 da 
Huhumun ta içine, 
Yetmezmi$ îfbi yine 
GUldlller. amtWar 
~lrdekl bu hale ... 

"' 
Bir vefas1z çiçekti 
Hepsl bUtUo bunlarm.. 
Sevdimse banglsinJ, 
OOrdUm ki hepsloin var 
L'ana meçhul blr klnL .. 

• 
Heps( bOtOn bunlarm 
Blr ve1•wuz çiçektl, .. 

O. Sebati Ertan 
edilen aksülâmele gore 20.40 Vantrlok mnddeiumumî 
gün kadar devam eder. Gü
ne$ien yc..nan çocuk günde 
bir hatlâ iki bangosu gapa
bi 'ir. Bunlar /carpe çoculc
larda. ilci de/ada ilci saati 
geçmemelc üzere he1 dalcilca 
artirilabilir. Bununla hera
ber güne1 bangosu helcim 
tara/zndan daimt bir 'balc1-
m1 icab ettirir. Helcim her 
vakamn hususigetini nazar1 
dikkate alarak, hülcmünü 
verece ~tir, 

N e v y or k mOddetumumisi 
KÜMES: aada ol™• kâfldir. Dü.'19ada 

Pili~ler içio tQneklere bir 1 

ÇocuJu1 nabzi ve dere 
cei harareti olçülmelidir. 
Ne/es alt11, güne$in cilt 
üzerinde gopt1g1 le/celer tet 
le.ile. edilmeli 'Cie çoculclar fa, 
tzlmalid1r. Güne1 teda'CJi 
sinin bozi mufJafilc olmigan 
cihetleri vardzr. Bilhassa 
çok asabî çoculclarda artri 
file zeminde, üç ga1zndan 
evvel çoculclara güne1 ban
gosu t a t b i le etlilmt!lidir. 
Çünkü bunlarda ékseriga 
10/uklu. ugkusuzlulc, gece 
çirpznma/an, yanm ha$ai
rilari. i1tah.s1zl1/c, hattâ ha
raretin gülcselcliji gôrülür. 
Bu ha/de güne1e daha seg-
1elc, kua /asila ile fJe sa 
bah.larz 1ostermelcl1 ilcti/a 
1dilir, 

• Arlui1111 ,, ,, 

Con Davis boaaz kanserine tu 
tulmu~ ve ooaazindao ameliyat 
OlmlJi. Sesl kat'iyyen çlkm1yor 
mu~. Kendlsloi tekaQde 1evket 

Kümeslerde, T avuk 
ünekleri nas1l olmahd1r? 

mete karar vermi~ler, Ktlme1lerde, geceleri, tavuk-
Bu sirada Con Davis her ne lar10 istirabat mahallari tUnek

kadar girllaQ'a çiksrllma~ olmak lerdir.Knmes bayvanat10dan,ya.1~ 
la sesini kaybettlgini kabul et- mz kaz ôrdeidere tllnek. lazim 
mitae de mnkemmei bir van- de~Udir; bW11ar kUmes umlni
trlok oldutu lç10, aazm1 açma- ne konulan ot veya saman uz:e. 
dao -01thl konupbllecetiol 801_ rlnde tüneklerler. Htndiler~ de 
Jemi1$ mahkeme de tecrQ.be tnoek lâzundu, hatta, buolar 
yapm1~ ve muvaffak oldutu tavulùar1n tli.oeklerinden daba 
içio, tekaUde sevkedllmekten 1 yOksekte yap1llr1ar. 
kurtulmu~tur. Tllnekler. küme~lerin mllna-

sip maba.l.lerine tesb1t edilirler 
Boyu uzanm1~ va e1tser11eue tahta çita11il'd1tn 

yap1lmalldir. 
. Hintli bir poli1~n elinden Çitalario ge~ftl 9. 10 san-

brr Icaza çrlct1. bzr lcavja Um, kahol1Juar1 da 4: -1> euum 
sirasznda, arlc.ada#anndan olursa .k4fidir. Çitalar y~rlil" kQ 
birini oldürdü. mesleràe, bazan yuvarJaK, lllce 

Polisi muhalceme ile ida- s1ruuu~koyarlar Jd: Bu katiy-
ma mahlcûm ettiler. yen iyl deilldir. liayvanb1r ~e. 

Mi hic... di - ce.Ltrt tQnekler.ken a~g1 yu var-
. . a. am aragaczna ge.. J•'lnwnak için ayaiuarau1 .bll(· 

tzrildi. as1ld1, ! a 1c. a t ipi .. Ji. b ... _. 
1 

ki b · le. 111,..a mec ur AAAlf ar , u c1-

opBtu. bdt lstirahatten ziyade tavuklan 
u 1arlc. lcanunudur. i,t mOtb~ yorar •. 

lcopan mah.lcûmlari te/u.ar 'fQneklerl.a dalma yere mL>-
a1mazlar,· a//ederler. vazi ve blr hizada bu!unruasa 

Canznz lcurtaran ,_Jia te lazimdlr. Bf.d 1ukar1da, d1geri 

hastanege gat:nldz, tedavi de a~agida olursa tavuklar Jltl}.i 

altrna alrndz. Falcflt 5 • • • y11kar1 lllDeklere çak.wak 1swr
tuh .~ l iz r1rn 1er ve bu surette bir1b1deran1 

a! o an tara/ma balcimz: taciz ederler. V erllecek tu.ne1' 
Pol11in 6011u üç 1antim1tra. trWa tavuJ08'lll CiDaJerlne gore 

1114mif1,, yapÜll',_r, tiO" 80 #li!Um kuta-

merdiven llâvesi iaz1md1r. 'l'U- Neler O uyor 
neklerin uzuolu~u 2 - a metre Cüceler cumhuriyeti 
olur&a iyidir. Ekseriyetle Ul.oelt- Cücelerin bir araga top-
!er, ya 'kümesio tavamoa .as1l-
m~ blr .balde olur ve yabut ta lanrp bir cumhuriget kur-
yere çaluJao istioa~ dlrekleri mak istedilclerini gazm11t1k. 
uzerlr1e veya duvara tesbit edi- Bu i~i Macaristanda gap 
lirler, mak istigorlar. 

TO.neklerlo duvardan uzak Bu ceragamn ba1inda M. 
olmtlhl 1Azlmd1r. Hu tarzda ta· Cülgüs Goont 'Oar. Bu adllm 
vuk. ha~oreleri, bitleri için f yi 

bir melce olml.1.§ olur. Ay01 za
maa.da lemiztewnesi, 'iezenfek

te edilroesi de mll~küldUr. J.>ir 
t.avuk kin takribeo 15 - 20 san-

tim ttlnek uzuolu2u karidir. n1-
naenaleyh tavuJLlarw a<ie<lme 
gôre yapl\acatc tüueklerin uzuo· 
1ugu ve udedi meydana çlkar. 

lri, bUytlk eins tavu.k:lara tll
nek uzuolu~u dalla faz!a ver1l
meildir. 

60 santimetre bogandadzr, 
Jiudape~tede bügük bir ma· 
j•zamn sahibidir. 

Bu zat diyor Ici: 
- CumhMrigetimizde at 

neslimizi islah için lslcoç
yadan midilliler getirtip, bi 
ze lâzrm olun lcüçulc boglu 
at nesli yeti1tirecegiz. Ma
lûm ga, dünga garatrldzji 
zaman atlar tif/ci lcadarm11 
lneklerin gerini lceçiler tu 
tacak 11e lcopelclerimiz de 

------------· galmz finolar olac11/cl .. 

-·· ----
0 1 T elefon rekoru 

Yarm1n barbi in1n1ruz, ey t Geçe/I ha/ta geni zelnda 
ferah ferab •ykuaunda uyuyan, ile ln~• telsizle lconu1tu. 
f erab fer ab ,Yiyip içip , yabp Bi1 • Zelndalz kendi 
kalkan Traba.oolu 1 lDaQlmz ki gntralindan 19,45 de /ngi/. 
yaritUll harhi ne yerde, ne de· teregi istedi. Begnelmilel 
nizde, ancak n ancak havada santral 3 dakzlca sonra Lon-
o!açalct1r. 'l1~yyareye veriniz l 
ve verirlcim emin olun\1% ki drada isteni en numaray1 

arad1, 19,45 de selciz bin veriJen par.aÀ4!r hayat101u \re 

vatanu~za ~lKtaqaca ~tu, sekiz. gü~ lcilometre me&a-
E '* f ede balunan ilci lc.i1i birl

birleriltJ lconu1tular, 
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ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
olu~un bir izah1 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
A vusturyanm Ankara 
Elçiliti aab1k müstefar 

T ürkçege çeviren : 
Burhan Belge 

[ 119 ] 

Kriz, TUrk ekonomlsine hU
cum edeceek noktalar1 pek o 
kadar bulamaml$hr. .Fakat bu 
sade ve saglam ekooomlk blln
yede blr çok yeni ve saglam 
ba$ardann elde edilmesiof, TUr 
kiye, en çok ~efleriain orteya 
koymu1$ oldugu birkaç sade 
preoslpe borçludur. 

Bu prensiplerden bir tanesf, 
k1smen istiyerek klsmeo de 
mevcud kalarak, mflletleraras1 
kredi hareketlerl agrna girme
mek karar1d1r. Bu kredi hare
ketlerl dUnyamo ber tarafmda 
ç1lg10cas10a inki~af baUnde ikeo 
TUrklyenin bu karar1, birçok 
teokidlere ugra.m111br. 

Fakat kredi hareketlerlne 
bilyflk krizia f elâketi çarpmca, 
karadakl Isabel Oollode berkes 
boyun eamege mecbur kalm1~
t1r. Bu, ayaarn1 yorganina gore 
uzatma.k prensipioe, TOrldye 
ekooomisi ile fioaos1, sonuoa 
.kadar ve bDtOn caziblere &Oz 
yumarak, sadlk kalmi@br. 

Rlr yandan paran1n azbti ile 
sermaye lbtiyac1010 bOyU.ldUiD 
bir yandao da ekonomlk tecrQ 
be ve terblyeoio millet için ye 
ni blr §ey olmas1, ik.inct preo
sibi do~urmu~tur. 

Eger ek.onomik yap1010, blr 
tak1m ferdk4rlar1 anar~isi ser
maye ve enerjl israflar1 ve ar. 
dls1ra gelecek ifl48Jar yOzlloden 
y1kllmas1 arzu edilmiyorsa, eko 
nomlk kuvvetlerle çelimsiz ve 
gOnnlsUz milll sermayeciltlerln 
blr ~inln emrine verilmesl 
14zund1r. 

Bu bar klfl, memJeketln eko 
aomik ihtlyaçlar1n1 bir biltQn 
olarak mntalea edecek, .baqaat 
daha zaruri ve banilai daha 
mümkOndor diye bir s1raya 
koyacak, bu suretle mllll eko 
nomlnln pl4n1D1 çizecek ve hat
tA modern ekonominin maddl 
prtlar101 bizzat ve llkOnce ken 
disi b.azirhyacaktu. 

.Bu bir k.i~i, devlel'tir. , 
TOrk devletçWatnJ zarurt 

ktlan sebebler buo!ardu. Aynl 
baller ve §Brtlar, bir zamanlar 
garb memleketlerlni merkan
U!izme gôtUrmOftU. 

Ya doarudan dogruya ve 
yahut kootrolu altloda buluoan 
bUyQk politik ve ekooomik tet 
kll4t &ayeslode sermaye teoek
kUIU lie aervetlerl lfletmeye 
vermenin kayaklanm mUraka .. 
be eylemesi, Tilrk devletçlUtl
Di muayyen blr istlkamete gO-
tQrmottnr. Bu istlkamete gore 
garb10 liberal kapitallzm dev
resl atlaoacak ve yeoi Tort 
merkantllizmi, llberal kapitalist 
blr devre tammaks1z10, kendi
sioe zibnlyet vu gaye ltlb4rile 
yaluo olan modern devlet 1er
mayedar1ta1oa ve devlet sosya
lizmioe iolul4b etmi§ olacaktir. 

Tnrklyede yeni ekonomlk 
lnp ve ekooomik plan lflerlne 
ba~lamak demek, Ut Once, mll
ll ekonoml blrHaini yaratmak 
demekti. Boyle bîr birllk ancak 
teorik ve JOridlk bak1mdao 
mevcud idi. .PtaUlt ve ekonomlk 
balumdao mevcud detildL ÇQn 
kü memle.ketio lo mintak•Jan 
gerçi blrçok istlhsal ltlerioe 
el verifll ldi ama. buralatdao ne 
yol ne de kervan eeçUal lçln, 
mllli ekonoml baluDUndan ne 
istihsale ne de JsUblake yarar 
taraflar1 vardl. liu glbi m1nta 
kalar, kendl !oka! ibt1yaçlar101 
kendi lbtidai vas1talartyle temla 
ederek ya~1yao bir taklm ka· 
pan pazarlardJ. Milli ekonoml 
blr!lAfui yaradan, devletin de· 
mlr101 poliWwl olmuttur. 

• arkul var• 
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Ziraat 

Afk1n ve Afkmlama 
Az yerden ç o k mahsul elde etmek 

-12-

,t 

'• • Art1k Ucuzlad1 
Bu gübreyi hemen 

· bir def ada bol bol kul
lanmak dogru degildir. 
Ne kadar verilecekse 
onu iki veya ilçe bôl
meli, bir hafta arahkla 
iki fiç def a vermeli 

~imdi de sulu güb
renin nas1I yap1lacag1 
n1 anlatayim : 

Bunlar bir kaç çe§it 
tir. Ben hepsini tarif 
ediyorum. Siz istedigi
n1z1 yap1n. 

• • • 
lkinci çe§idi : kan§- ! 

bnlchg1 zaman kopnk- • 
lenmiyecek kadar ek- C• 
~imi~ olan hayvan sidi- t: 
gini 25 kat su ile ka- t• 
ri~tirmak suretile elde -!~ 
edil.~r. I'!~ 

Uçüncü çe~idi : tarif L•l 
ettigim tekneferde, SI• f! ... 
g1r gübresine 30 kat i• 

Birinci çe1idi : Av
rupada bunun için her 
kesin çimentodan ya
ptlm1§ çamur teknesi 
gibi yeri vard1r. Oraya 
insan ve hayvan güb
releri, deriler, lâ§eler, 
kemikler, kan ve bun
lar gibi hayvanlardan 
elde edilen ~yler ko-

su katmakla elde edi- ?! 
lir. Y aJn1z her giln gil- 1.• 
zelce kari§bnlmak is- t! 
ter. 12 gün sonra agaç- .• 
lara verilebilir. ~: 

> 
Dordilncü çe§id : Tek \ 

nelerde, koyun gübre- ; 
sine 40 misli su katmak ! 

DOnilp dola$1P 
AlacafÏ1n1z RA D Y 0 suretile yapdabilir. 

- Arkasi var -

Ra Ca Ab Olacaktzr. 
nur. lçine kireç atd1r 
ve biraz da zaçyag1 ve 

Bugece 
Nobetçi Eczane 

Tediyatta büyük teshilât 
1 KunduraCJlar caddesi No. 17 - 19 

kara boy a konur. S1k 
s1k kan§brihr. Aradan 
zaman geçince bunla
nn tamamile elqiditi 
gôrnlür. 0 zaman tek-

ISTANBUL: 
f. HARUNLAR MÜESSESESi 

lki daktilo bayan 
nenin içindeki bu ko&- aran1yor 
Çenin üzerine su c101t0- Haikevi ba~kanLtmdan: T aria otlakiyesi icar 
lür, dülbette sfizWQr, Evimizde YinDiJer lira Ocretle t 
•A-açlara verilir. iki bayana ibtiyaç vardir. lateyen· ar 1rmas1 

lerin müracaatlan. B M d Ji! U d 
Dokuleceksu ne ka-·------ aytar ü Unûg n en: 

dar olmahd1r. Bu mü- Sathk bir sondai Inti/a J../cli itlanliilu "" Dellrmendere Çdru 
L!_d çagrr mtlf11cilnde 11 tl6nilm tarlanin bir senelilc otlalcigesi 
'lllll ir. Onun için me- 1 k bedeli pqinen '1• 10,,.,,,.,. ltkmJc 1artile 15 6Ün müd-
selâ teknede kolçe, bir 0 lnOCO Jette icar arlrrmaina ,,hJnlnupir. Maliam~n bedeli 
t k Emoi et 2~ liradir. Tallp olanlohn nuJaanunen bedelin güzde ene e dolusu kadar ise Y " Lo'- 1._ l .,, l 

dil lil.v.nnd getli6apilc nis/Jdintle ,-g a"fi8lan1111 1111mi en 1 a • tünü 
onun '"'-er1"ne 25 tene- mil r •.... en : 1..-.1 J lm l - - t UL olan 937 gilrnin fllrnn agund uo mnca sa 1 1unu saa 
ke d k Trabzon E1111'iget matlür· on dorlt• itlar-e maracaâi/1111 ildn olanar. su ô ülmek icap lu· •ünce ;/ci ,; 118 tlenize nui- -;:, 
-...1 • ri• 22-25-30-6 
~er, yani gübrenin teluunmül 6ir sandal alina- 1---------..;..;;;;;;----------
~crni ne kadar ise da- ca;•n•n •n•1• 01upta Manaza ic ....... art1rmas1 un satmalc istegenlerin bir lta/ta ~ 
1 a onun 25 kat faz- ;,inde Emniget Mudürlüiü- Vilâyet daimi enêümeninden : 
l~ kadar su dôkmek ne muracaatlari ildn olunur. Hususî muhasebenin Tuzlu çecme hac1 lsmail 
élZlmdw. _;;......!-----------19_.2_~_24 __ 

1 
y 

Kapah zarf usulü ile eksiltme ilân1 

Naf1a Vekâletinden : 
1 - Eksiltmege lconulan ÎI: Trabzon· Iran Transit 

lolanun Tra6zon vilâgeti ;,inde ieglâp talaribatma kar11 
IJapi/ac•lc duvar, anro1man, mahntuz oe sair in1aattrr. 

Ke,i/ bedeti ( 125.855 ) liradir. 
2 - Elcsiltme 4 • 2 • 937 tarihinde Per1emhe ~ü?.~ 

:a~ ( 16) da Na/ia 'Dekâl•tinde Sose 'Dfl koprüler rersli~i 
lcaiitme Komis go nu oda11nda lcapali zarf usalrl• 

••Pilaca'· .. '""· 3 - Elcsiltme 1artnamesi tJe buna müte/erri di;er 
:~~- ( 629) lcur111 6etlel mulcabilintk Son ve kOpriiler 

•11nden al1na6ilir. 
lt, 4 - Elcsiltmege iirebilmelc için taliplerin ( 7 543.) 
i~rlc nwvalclcat teminat vermesi ve resmf 1azet~nrn 

'/ 1Gg1l1 nüiluumda çilcan talimathamege tro/1/can 
J tlilc wsilcasi ihraz etmeM lâz1md11. 
atelclilerin telcli/ melctaplt1rin1 ildnci maddede !l~-~ili 

t.n 6;, •aat e'IJ'Oeline /caJar lcomisgon reisligine 
;~ mulca6ilinde vermeleri ma/ctuidir. 

0•tada olacalc 1e~lcmeler lc46rd edilmes. 
z1.2J.2s.21 

sokaA"tndaki 2 No. lu maA-azanm sab1k bedeli 
ican olan " 45 ,, lira nterinden bir y1lhk kiras1 
arbrmaka konuldu. 

3 - 2 - 937 tarihinde saat 14 de vilâyet ma
kam1nda top'anacak olan encümeninde ihalesi 
yap1lacaktir. Muvakkat teminab "350,, kuru§tur. 
lsteklilerin vilâyet daimî encOmenine muraca-
atlarL 19-24-28-1 

ln!?aat eksiltmesi 
Vilâyet daimi encümeninden : 

Naha dairesine ait silindir garajinin kap1 ve 
pencerelerinde yap1lmas1 gereken in§aata ait 
ke~if bedeli olan ( 506 ) lira 40 kuru1 üzerinden 
eksiltmeye konuldu. 

27-1-937 tarihinde saat 14 de Vilâyet ma
kam1nda toplanacak olan encilmende ihalesi 
yapùacaktir. Muvakkat teminati ( 38) liradir. 
lsteklilerin V i 1 A yet Daimt e n c ü m e n in e 
mQracaatlan. 11·t4-19-25 

Süt yoQurt satanlar 
hakk1nda 

Belediye riyasetinden : 
Sot talimatnamesinin 19 uncu maddesine is

tinaden sOtlerin kalays1z balar ve k1rm1zi bak1r 
kur§un, pirinç, ç1nko ve s1rs1z toprak ve tahta 
kaplara konulup sablmasi yasak edildiginden 
ôlçüler kanunu hükûmlerine· uygun olmak ~ar
tile sütlerin kalayh ve imtizaçh kapakh bak1r 
ve ya kalvenizli pas tutmaz kalm saç kaplara 
konulup ta§1nmas1 ve satilmasma, yogurtlann 
dahi yeue süt talimatnamesine gore adi toprak 
ve kalays1z kaplara pash tenekelere konulup 
ta§1nmas1 men edildiginden yogurtlarin içi d1§1 
s1rh, kolayca temizlenir, geni~ ag1zh üstüvani
yül§ekil kapakh toprak, porselen, veya kalayJ 
baklr veya kapakh bakraçlara konulup sablmas1 
kararla§br1lm1~ ve bu i~ için yirmi gün mühleL 

verilmi§ oldugundan müddetin hitam1nda Î§hu 
karar hilaf1na olarak gerek koylü elinde ve ge· 
rek dnkkânlarda gôrülecek süt ve } ogurt kap· 
lann1n milsadere ve imha olunacag1 gibi mnte· 
casirlëri hakk1nda da aynca ceza tayin edilece· 
gi ilân olunur. 21-24-26-29 

Çini, Beton, Su tesisat•, Banyo, 

Hamam, S1vo, Badona, ÜtU, Buhor 
makinesi, ln$aat .,,eri taahhüt eder. 

Meydan bele Jiy• kaftamda tara mfalllar Ne. 27 4 

MUSAKARSU 
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en büyük Fen an 

~~J e 

Markan1n 
He r k es e v e h e ·r k es e y e u y g u n 

1 9 3 7 V. 4 / A O~D EL i 
RADYOLARINI 

Orünüz Dinleyiniz 
M hakkakt1r ki : en bahah fiyatlarla 

Piyasaya ç1kar1lan bütün markalara 

T ercih Edeceksi iz ! 
Trabzon 
sa 1~evi 

M. NU i AV· 1 ( Kahttoj~"lu ) 

Saat, Gozlük, Elektril<, Telefon, ve saire Ticarethanesi 

Kunduracilar cadde~i N. 86 

Y ai;i makinelerinin son modeJlerini en ucuz fiatlarla 
magazam1zdan temin edebilirsin?z .. 

Cep ve kol saatlann1n en.fantaz1 ve en son ~ekilleri gelmi~tir .. 

Cep ve ko) saatlan dUnyan n en hassas saatlarid1r. 

Adres: TRAB
7
1.0N Ham1· ve Kemal Nalbantlar Mn~azasJ Kunduracllnr caddesl 

/YENIYOL/ 

~~~iî!F·--œlDl~, 

'~<Ch©llYlb> 
Radyosunu 
Dinleyip, mukayese 
etmeden Radyo 

alanlar aldan1r 

s A U B R. a d y o 1 a r 1 

da' a en .Jba~ta 

Her adyo sohibine 

lâz1m olan elektrikli 

otomatik gram'J onlar 

Dünyanm en 
n1ükemmeJ 

saahd1r. 
157 birinci 

mükâfat 
kazanmi§br 

OVADO 
Sat1~1 

teminathd1r 
herkesiô 

zevkine uygun 
Cep K.>l ve 

Spor saatlan 

HAKKI AT11IACA 
Kundurac1larda T R A~B Z 0 N -

Telgraf 1 SAA TÇl - 1"rab ofl 

":. . - ! , ,,(- - ~}"-: . .. ' .... -. :~. 

Abdullah SezgÎn 
S1ra magazalar No. 118 

TRABZON 


