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Türk-İtalyan İspanyada harp Japonyada 
devam ediyor. Hükumet isleri 

IVIi1 .ınoda iki memleketi Ankara 4 ( A .~ A . ) 
afal.adar eden muhtelıf Asiler Malga üzerine }apo'lyada siyasi fırkalar 

meseleler görüşüldü.. taarruza geçtiler. Diyetin ihtiyarı olarak ta 
likına muva/akat etmedik 

Arıkara 4 ( A . A . ) - A k 4 ( A A ) H n ara · · /erinden hükumetin talebi 
ariciye vekilimizle ltalya ispanyada asi kuvvetler bu · h . . J iizerme imprutor Diyet içtı· 
ancıye nazırı arasınaa hah 141 l · - · t M sa ma aga uzerıne a- maini hu ayın onuna kadar 
ilcınoda yapılan görüşme · l d" "k · Al l arruza geçmış er tr ı ı - · tehir etmiştir. 

erden sora neşredilen teb man harp gemisile asiler C 
liğe nazaran iki memleketi elinde bulunan muhriblerin • M. Bankası 
alakadar eden mulıtelıf me de Alağesir önünde demir- H · 
selelerle umumi mahiyyette- /edikleri bildirilmekte ve bu eyetı umumiye 
ki meseleler ve bilhassa bo tahaşşua Malagaya karşı toplantısı 
ğazlar rejimi hakkındaki yeni bir taarruza delil ad- Ankara 4 ( A . A . ) 
montro muah~desi ile iki dedimektedir. Cumhuriyet merkez bankası 
memleketin şarki Akdeniz umumi lıeyeti bugün /ev 
deki vaziyetleri ue alakadar Fransa Alman kalade toplanmış banka ni· 
meseleler tetkik edilmiş ve Dileklerine muhalif zamname espsının on doku-
bu dostane tetkik ve fikir zuncu ve yirminci madde-
iaaiisi Türkiye ile ita/ya olacakmış /eri yerine kaim olmak üze-
arasında munazaalı hiç Ankara 4 { A. A ·. ) re teklif olunan maddeler 
bir mesele olmadığını ispat Paris Pelit pariziyen gaze- şekil ile gine nizamnamesi 
etmiştir. İki memleket dip- tesi Fransa hariciye nazı esasiye ilavesi teklif olunan 
lomatik heyetleri bu fikir l bazı hükümleri kabul et t rının say avlar kurulu dış 
aatisi neticelerini müessir miştir. 
kılmak üzere normal yolu işleri komisyonuna verdiği M 11 H 
·1 raporda Almanyanın koloni İ İ atay mitingi 
ı e temas halinde bulunma- h 
ğa devam edeceklerdir. dilekler kati olarak muha eyeti başkanlığına: 

Erzincan da 
Bir örnek fidanlığı 

tesis edilecek 
. Ankara 4 ( A. A. ) 

~raat .. V:ktile!i. Erzincanın 
b. as koyun de ıki güz küsür 
• 
1~ metre murabbalık arazı 

ıstım.lak etmiştir . Burada 
Kcıgsi, Erik, Ceviz meyva-
larm ·· ·1 ın oretı mesi ve kuru-
tulması . . b . .. k ı· ıçın ır orne 1 ı-
danl · ıgı tesis ve dış pıyasa-
ga kuru nıegva çikarılması 
ie · mm edileceklır. 

lif olacağım yazmaktadır. Trabzon 
sabah gazeteleri lnilte~enin Milletimizin AtulOrkün enı-
de Alman dileklerini yerine rinde ve pıırtiniıı saflarında 
getirmeğe mütemayil olma- birlik ve beraberliğinin eseri 
dığınz yazmaktadırlar olan bu siyasi zaferden duyu

lan sevinç bQyüktOr, 

Fransız Bu gUzel vesile ile belirttiği-
niz içteıı duygulara te~ekkUr 

meclisi ederim. .. 

itimat kazandı Dahiliye Yeklli ve 
C H Parti 1 genel sekreteri 

Ankara 3 ( A. A. ) ŞÜKRÜ KAYA 
Fransız say/avlar meclisin- S ayın valimiz 
de milli müda/aa hakkın 
daki müzakereler dün niha mekteplerde 
yet bulmuş ve hükumete 186 Sayın valimiz bay Yahya Sezai 

Uzer bugün Öğleden evvd Gazi 
reye karşı 405 reyle itimat kız orta okuluna gelerek okulu 
edilmiştir. gezmişler. DersJerde bulunmuş-

lar ğôrdüklcri asarı intizam ve 
mükemmeliyetden memnun olrnuş

Jardır. 

Mevt ise son rutbesidir askerin 
Altı da bir üslü de birdir yerin Doğru ve açık sözlü, te

miz özlü ol. insanlığın ilk 
şartı budur. 

1 Diyen şair i'ürktilr. Biz her şeyimizi orduya borçluyuz. Bu borçlu
Uğuı:nuzu bildiğimiz içindir ki hergün yeni bir zaferin düğününü ya· 
~ıyoruz. Namık Kemalın vntanperver ruhunu emmiş olan şu kıta her 

Orkun ı. f h - . b" 
f 

11.a ıısındn bir iman halinde yaşadıkça ergun yenı ır şan ve 
ta er 

Ynratııc ğız ... 
rıu ~ Hatay düğilnil her yıl Hatay günü olarak anılacaktır. Düg-ü-

ınuz h b" e:n ızo hem de Hataylılara kutlu o}o;un .... 
p, 

Sevgi en temiz ldslerimiz
den biridir.Fakat çevresinde 
kıskançlığa yer veren sevii 
tehlike kesbeder, 

935 M a 1 i y ı l ı n d a 
Vilayetimizde yapılan işler 

Umumi meclisin açılışında okunan izahname 
- Geçen sayıdan kalan - le safi tahsi ·at 250 l" :ı ıra tama-

. 33 OncU fa~lıa _2 inci madde- men sarf ve 37 B rontken Iab
sıne konulan 30 lıra asli maa~lı ratuvarı maddesine konulan 700 
iki baytar me'muru tabsisahn· lira sarf, bu sene EvJlya zade
dau yalnız SUrmenede istihdam den alınan 350 lira değerindeki 
edilen bir me'murun maa;;ı ve- bir tüp parası 936 senesine borç 
rilmiş diğeri istihdam edilmedi- kalmıştır. 38· sıhhi mtlze bade-
ğlnden tasarruf olunmuşdur. me ücreti 180 lira, 38-2 labre. 

9 • Sağlık işleri: tuvar tahsisatı 400 lirıt sarr e
dilmiş bu tertibden de 26 lira 
borç devredilmişt ir. 38 3 aıatı 
cerrahiye için kabul oluuan 300 
liradan 199 lira 50 kuruşun ve 

38 4 buz makinesi mubııyııı sı 
i~·irı 800 liradun 7:.B lira 50 ku
ruşun sarfiyle iki a ied buz ma
kinesi mubayia edilmiş, hasta
nenin bu çok lllıUmlu ihtiyacı 
te'nıin edilmiş, ani ve mustacel 
vekayide her zaman kar bul
mak ve tedarik etmek mn;;ki
lft ' ı ldan kurtnrılmıştır. 39 ı sıh
hi müze masarifi daimesi ola
rak kabul olunan 10 lira sarf 
39 2 hastaneye pavyon ili\vesi 
için kabuledilen 360 lirat ı:ı sar
fına ltlz ·1m gör O 1 mediğinden di. 
ğer fasıllara mUnııkalesi yapıl
mıştır. 40· 1 sıtmrı m Ucadeleı:;i 
için mevzu 300 lira tahsisat ile 

sıhhiye mlldUrlUğlhıce kinln mu
bayia edilmiş 41·2 firengt mu. 
ca~eJeı:;i masrııfı olarak kabul 
edılen 630 lirıı. ile firengi fülcı 
alınmış, 42-1 memurin harcırahı 
fas' ına konulan 50 liranın sa.rfl 

Tahakkuk etilıediğindım karni. 
len imha olunmuş, 4S ı hastane 

tamiratı faslına konulan 750 li
ranı~ ~50 !ırası yukarıda soy 
lendıgı veçhile diger fasıllara 

oakledilmış, geri kalan 300 lira 
ile de kalorıter ve hastanenin 
sair icabeden aksamı tamir 
edilmiş Ur. 

T ı r p a n 

Bu da mı 
Ç k .. ··ıd··? 1 o goru u ..... . 

Ç Or~ılekçf, Deği rmenılere yolıındıı 
yurftnıck dc\'eye Jıcnd~k ıılln t· 

"!ak, balığı ıığnca çıkarmak kadıı r 
gılçle~rnlş .. 

Odunculardan Mumhane önli
ne dofru uzanan yol<lan geçebil
mek için dehşetli bir yüzi1cü, ıı za
ba .lcarşı müthiş bJr tahnmmülün 
sahibi olmak gerelcm"ş, 

. Yeni mahalJe eski adıyla Ara

fılboyda Değ'irmendere suyunun 
barkları kırılmış, bozulmuş. Sular 
b~ bozuk yollarda ziyan olup gi
dıyo muş Daha açıkça• ı su ynhut 
bela olduğu tam kesti rilemiye., 
bu muamma şehirde; vec z<· lere 
giren Hirıt kumaşı gibi ender bu
lunur, baha b:ç;lm•z bir nesne ha
lini almış .. 

Mal p:ızarı denilen yer olcadnr 
pisleşmiş, olcadar s üp üntü ile 
dolmuş ki o raya mal pnarı değil 
de zibil pazar ı adını vermek daha 
m•ıvafık olurmuş, ' 

Yenicuma m .. zarlığı ile taşha
nenin har;ıp dıvarla•ı gelen geçen 
ve o·alarda oynayıp durl\n çccu"· 
lar için tam bir tehlike teşlc ' J 
ediyormuşriA ne gören r:e duyan, 
ne yapan n e yıkan varmış .. 

F.rlZda k.Ayılık ren len me\•ki
de; elektrık dev ir.de, ı lt:ktrikli bir 
şehirde yaşamam•za nığmen ış•k 
yokmuş. Gı c ·nin zifiri kare nlıgın· 
da burad n geçe ı ıten d ü~üp aya. 
ğıoı, kolunu k ırıın, b: şını yaranlar 
epay bir yekQn tutuı ormuş. 

Velhasılıelkeliim bunlar ve da. 
ha bu sütuna Sl~dırıp da yaza· 
madı!ım binbir sızınh, l:iin .. 1ir ~i
kiyel .. Fakat, a Bay birader iyi 
ama bütün bunlara hedef olan bir 
belediytc le. değil mi? Ve o tek 
başına bu kadar işi nasıl başarı ·, 

nasıl yapar?.. Ve nihayet onun 
bu şikivellerin hiçolmazcıa yarısı
nı olııun göı memdı:, duymamak 
için bir gözünü kör, bir kulağını 936 bütçesi 

Umumi mecllsce geçen sene Hğ'ır röstermeıi de çolc mu g-ö-
50-3-6 1. l rülür ? .. o ı ıra o arak kabul olunan 
936 yılı btltçesi dahli iye veka Hiç insaf kalmadı mı yahu?! ... 
letlne tedldk ve biraz ıonra 

1 
________ __ H_. _M_;._ 

olrnnacak olan daJıni enenme. p 
nio mutalaaname~trıde yaz ılı azar günü yapılacak 
esbabdan ötUrU 5J7309 liraya Maçlar 
çıkarılmak suretiyle tastiklen 

(2. ci lAkımlar) 
miş ve geri gönderılmlş. bunun Sebat ldman Yurdu • İdman 
üzerinden ta t b Ik edilmekde Gncu : 
bulunmuşdur. 

Vilayetin 935 mali yılı lçln
d eki icraat ve taıtllyetl sayın 
katınızda izah olunmuşdur. vı. 
layetler busust idaresi kanunu
nun 128 inci maddesine tevfl. 
kan gereginin yapılmasını dile
rim. 

30. 1 . 1937 Vali Vekili 

Hakem : Arslan 
İdman Ocağı • Necmiati 

Hakem : Hüsnü 

( ı. ci takımlar) 
Sebat İdman Yurdu - İdman 

GUcU: 
Hnkem : İsmail 

İdman Ocağı - ~ecmiati 
Hakem : Halit Ateş 

mmm...........-1"*' ı =c:ııtı s r ı-.mm:ııtı 1r ''lijl 
f'.ayrettin Ziya, en S:>D yazdığı bir romanını n 

gazetemıze vermeyi vadetmiştir. Muharririn 

~AT UŞ 
adlı romanının merak ve heyecanı.. oltuntcağına şüphemiz 
yoktur. 

FATUŞ, bir nşk romanıdır. 

FATUŞ, bir fazilet romanıdır. 

FA TUŞ, bir /edrıkarlık romanıdır. 

F ATUŞ, ahlaki bir romandır. 

FA TUŞ, açık bir Türkçe ile yazılmıştır. 

FA TUŞ romanını karilerimizin kolayJıkla ve bir kitap 
halinde toplayabilmeleri için forma forma ve gazetemizin 
üçüncü ve dördüncü sayfalarında tefrika edeceğiz. 

HA YRETTIN ZIY ANIN seyahatten avdetinde 

' 



Sag/a 2 

Sağhk 

Kadın ve spor 
7 

Spor. sıhat dolu, ahenkli. 
güzt'l bir vücutla beraber, 
cesaret, kudret, sebat, kuv
vet. enerji ve arzuyu temin 
e.!en vücut hareketleri de 
mektir. 

Spordan gaye, vücut ve 
ruh mukavemetinin artması 
etlerin kuvvetlenmesi, kalp 
•ve ciğerlerin daha iyi çalış 
ması ve vücudun harici te
sirlere karşı daha muka 
'l'im olmasıdır. Bövlece spor 
papan insan hastalıklara 
d ıha az f utulur ve bunları 
daha kolrıy atlatır. Zira 
hastalığa karşı olan sa1ıaş 
J, udreti artırmıştır. O halde 
spor umumiyetle hastalık
ların meydan almasını yok 
ediyor demekt:r. O halde, 
bilhassa kalp hastalıkları, 
şişmanlık, romatizma için 
hususi bir şifa vasıtası te
lfıkkı edilmelidir. 

Sporun kıymeti ötedenbe
ri bilinmektedir. Şükranla 

görüyoruz ki son zamanlar
da spora. memleketimizde 
7ıe bilhassa mekteplerimizde 
layık olduğu ehemmiyet ve
rilmektedir. 

Spor, kadın ve erkek için 
aynı derecede ehemmiyeti 
mi haizdir? 

Bazı doktorlara göre: er
kek ve kadın vücudu de
ğil, insan vücuiu mevzuu 
bahistir ve binaenaleyh aynı 
rhemmiget ve kıymeti ha
izdir. 

Filhakika spor için. kadın 
ve erkek vücudu arasında 
kültür 'l'e hayat tarzının 
doğurduğu bir /ark yoktur. 
Ancak her ırkta erkek, ka
dından daha iri yapılı ve 
sıklefçe daha ağırdır. Yal
nız 12-15 yaşları arasında 
kızlar daha süratle büyür
/ar.Kadın göğsü erkeğinkin 
den kısadır.ve içinde bulu 
nan ciğerlerin aldık/an ha
va miktan azdır: Kol ve 
bacaklar daha kısa, omuz 
f!enişliği daha dardır. Er
kek kalbi daha büyük ve 
her bir seferinde ciğerlere 
atlığı kan miktarı daha 
fazladır. 

Erkek hayatında mevcut 
tabii intizam ve ahenk. ka
dında adet. gebelik ve do
ğum dolayısile. zaman za
man bedeni ve ruhi sarsın
tılarla teşevviişe uğrar. Bu 
zamGnlarda kadın büyük 
gorğunluklara tahammüllü 
değildir. 

Bu noktalar nazarı dık
kate alındığı takdirde, lw 
dının erkek gibi aynı taız 

sporları yapmıyacağı meg
dana çıkar. Kadındaki spo 
run gayesi de erkeğinkine 
nazaran daha başka 1ır. Bu
rada gages; devasa bir kuv
vet ve kudretli bir mukave
metten ziyade sıhhat. nisai 
kuvvet, ve zarif bir çalciki 
elde etmektir. F azle spor. 
kadında arzu edilmiyen, er 
kek iriliği verir; kadın vü
cudunun uz'Of ve tabii gü
zelliğini kaybeder. 

Kadınların hepsi de aynı 
şekil spor ve vücut hareket 
/eri yapamazlar, . 

.. Arkası ıvar • 

Herş'=vden 

BİR PARÇA 

Avcıları imtihan 
Çekoslovakyadan ihret alan 

Avusturya ziraat nezareti de 
şimdi orman ve d ğlardaki cey 
!anların nllfus tahı irini yapmak 
tadır. Acıların ceylllnları vur
maları k.at'iyyen nıenedilmiljitir. 
Bundan başka avcılara artık 
kolay kolay ruhsatiye de veril 
miyecek, avlanacak lümseler 
uzun imtihanlardan geçecek, 
bUtllo av hayvanlarım tamdı'<· 
larıoı is~at edecekler, ve nç 
yilz metreden aznmi Uç kıırıı<;ı 
dan avı vurmak kudrelirıde ola 
cıı.khrdır. Eyi avcı olmıy&nlar 
ve avı uzaktan tanımayanlara 

rusatiye verilmiyeceklir. 

Dünyanın en obur 
mahluku 

logilizlerin me, hur hayva. 
nat mlltehassısı John LuhhOk 
cesametine nazaran en fazla 
yemek yiyen hayvanın örUm
cek olduğunu söylem(':ttedir. 

. John Lulıok diyor ki: "EğPr 
insanda kendi cesametine na
zaren örümcek kadar ~·emek 
yeseydi, günde 13 koyun. ı ı 

domuz iki sığır, ve ı500 kilo 
unlu maddeyi mider-ine indir 
mesi ıazımgelirdi • 

Aksırmanın yasak 
olduğu bir memleket 
Danımarkada grib haylı Hl· 

n11ş yUrUmUştUr. Bunıı çare ol:ı 

rak Kopenhag sıhhat mlldürı

yeli şu kararı vermiştir: 
" Halk aksırmayac 1k!., 
Şimdi yolda ve umumi yer 1 

lerde aksırandan ceza kesiyor
larmı~. Aksırığı olanlar evden 
çıkmıyorlar, . yahut ta bu i~i 
gizli gôrOyurlarmış. 

"Mes'ut olunuz ve daima 
gülünüz,, . 

Fransızlar, nihayet saadetin 
sırrını keşfetmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Propagandıınıa kuv 
ve tini Hitlerden öğ'"endik ten 
sonra, onlar da ilk tecrübeyi 
~iste tatbik etmişler ve muvaf
fakiyetli neticeler verdiğini gör 
dllklen sonra bOtlln memlekete 
tatl.ıik etmeğe başlamışlardır. 

Saadet getiren teşebbüs şu

dur: 
Nis belediyesi, şehri şenlik 

içinde yüzdürmek gaye:-;il trı-ırn 

vaylara, mağ11zalara, c ıddı>lere 
velhasıl gôrOnUr okuracıık hır 

yere: ''.Mes'ut olunuz ve duirna 
gClUnUz,, ibaresini kuydurmuş 
tur. 

Kristal palasa benzeyen 
bir kostümlü balo 

kıyafeti 
Londrada meşhur bir 1\ris 

tal p'.lhsı vardı, geçenlede hQ. 
ynk bir yangın bu palası kOl 
haline getircf i. Palası sevenler 
den bir tanesi kendi ·ine pala
sa benzeyen bir kıyaf el yaptır· 
dı ve bu kıyafetle baJ ulara de
vama ba~l ıdı 

Böyle müsabaka 
olur mu ? 

Bir İngiliz gazetesinde 
okuduğumuza gifre Hindis· 
tanda aklın almıyacağl bir 
müsabaka yapılmıştır. 

Bu müsabaka en fazla 
içici içmek müsabakasıdır: 

Müsabakaya 79 ayyaş iş· 
tircik etmiş. Ve evvela. vis
kiler getirilmiş. /{er mıisa

bık dokuz kadeh 'lıiski içmiş. 
viski kalkmış gerine absent 
getirmişler, onu da işmiş/er, 

/akat müsabıkların 29 zu 
sızmrşlar. Absenften sonra 
cin içmeğe başlamışlar. cin 
sa/ası bittiği zaman müsa
bakaya <mcak 17 kişi de-

/YEN/YOL/ 

Manzum Masal 

Yorgun Hayatım 
- Zeki Sana -

Bir akşam Gün~ş heni'iz göklerde uiyo~du. 
Tabiatın önüne kızıllık seriyordu . 
Kainat yorgun gibi tefekkürlere ı 'almış. 
Kuşlar yorgun başını kanatlarına sa 1mış . . 
Her şey bir 'lıiicut olmuş susmuş 'u f1krın sular, 
Tabiatta bu akşam ilahi güzrllık 1ıar; . 
Yeşil söğüt dalları fıratı sü ,lüyordu. 
Fuat durgun akıyor bir ninni sö':llü9nrd11 . . 
Bu sahilde oturmuş bir genç suya bakıyor, 
Gözlerinden durmadan acı yaşlar akıyor . . 
Hıçkırıyordu bakıp ö"nünde akan suya. 
Kendini kaptırmıştı mazi denen uykuun . . 
f?.erin bir teessürle akan sulara haktı, 
Onünde hatıralar bir şerid gibi aktı . .. 

1-lenüz daha pek g"nçti mektepde ol ııyordız. 
Bir gün bir arkada'jı ondan şunları sordu . . 
Hayati . .. Anlat bana içindeki hisleri, .. 
Ben bunları duyunca çekilmiştim az gt ri. 
Dedimki : - Neye sordun. . işte. gamsız yaşarım. 
Bazan bir şahin olur gönüllerden aşarım .. 
Hayatıma ne kadın ne hayalı bir kızm, 

Girmemiştir emin ol parlayan bir yıldızın . 
Dedikki : · Bir genç kız var Fethiye ismi faşır. 
Sizi tanzşdlrayım sona o çok yaraşır . . 
Bu kız benim eşımın sevdiği Bir genç kızdır. 
lstanbul göklerinde parlayan bir yıldızdır. 
Onun bu arzusuna muvof akat eyledim. 
Senin arzun bu ise pekti.la.. Olsun dedim ... 
Beş on dakika sonra ikimiz de kolkola, 
1(.at~ığımız odadan çıkmış idik biz yola . . 
Onümüzde yurügor arkadaşımın eşi, 
Yanında giden güzel sanki akşam güneşi .... 
( Panorama ) ya vardık onlar önde biz peşte, 
Benim gönlüm yanmıştı önümdeki güneşte . . 
Tanıştık ve ayrıldık Fethiye ile o gün, 
Onun kalbi hayata olmuştu sanki küskün ... 
Ondan sonra başladı hayatın cilveleri, 
Geziyorduk başbaşa biz onunla her geri ... 
O öyle bir melek ki giinlümde yükseliyor, 
Aman .J:layoticiğim. . Beni hır.akma diyor . .. 
Sensiz bana bu hagat çok manasızdır, neden ? 
Korkuyorum ben işle sebebini bilmeden .. 
Aşkın kmJVetli eli şen kalbimi yakıyor. 
Gözlerimden her zaman acı yaşlar akıyor .. 
Diyorum ki : ~ Fethiye sen bana bir hayatsın. 
Bırak güzel gi1zlerin ruhuma neş'e katsın .. 
Dök ipek saçlarını beyaz omuzlarına 
Kuralım aşkımızdan biz yarına bir yuva ... 
Bu yuva tabiatın çiçek/erile dolsun, 
Bu yuvanın içinde kederlerimiz solsun ... 
Baş başa kuşlar gibi biz bu aşka kanalım, 
Sevişelim baş başa bu ateşle yanalım. 
O diyor bazan bana-.. - Bak llagaf ı ,"u deniz, 
Canavarlıktan çıkrmş akıyor şimdi sessiz .. 
Yıldızlara baksana ufuklarda yanıyor, 
Akan sular emin ol aşkımızı anıyor ... 
Engin u/uklara bak renkten renge giriyor, 
Ay mahzun güliimsıigor mes'ud olun siz diyor ... 
Diyorum ki Fethiye yine bir şair oldun, 
Bir şair kalbi gibi güzel hislerle doldun .. 
Yıldızlar inci gibi süsliigor hıir alnım, 
Ay .bize vadediyor tatlı olan garını .. 
Seriyor önümüze gümüş renkli bir halı, 
Bu halıyı süslüyor şu ağaçların dair .... , 

- Arkası var -

Erzincan : Hilmi Çoşkun 

~=-=====--.:=-::;.:==:- -

vam ediyormuş Sof raya 
votka gelmiş. DO"rdüncü ka
dehte altı kişi daha ayık
lanmış. Geride kalanlar ar
tık kendilerini hilmiyecek 
derecede sarhoş olmakla be 
raber birinciye mevut olan 
bir araba çesitli içkinin hır 
sile boyuna iç;yorlarmış. 

Nihayet 2 tanesi bayıl 
mışlar ve müteakıben de 
zehirlenerek ö"lmüşler, baki
ye dokuzun beş tanesi sız 

mışlar, geri kalan dö1t fa. 

nenfn üçü kalp sektesinden 
gitmiş ve nihayet sonuncu 
hediyesini alacağı zaman 
bir /elç hastalığına uğra
mııtır. 

Hindistanda diri diri 
gömülen kadınlar 
Hindistanda çocuksuz ka 

dınlar, kocaları ö"ldii.kleri 
takdirde onlarla beraberdi. 

ri diri gömülür/ermiş. /ngi 
!izler bu korkunç adet ile 

epey n,ücadele etmişlerse de 
muva//ak olamamışlardır. 

Geçenlerde kocasından 

müşteki olan bir kadın. ko 

cası ô'ldıikten sonra ölüme 

rıza· göstermemiş. ve Hint 

cemiyeti tarafından ne/ retle 
karşılanarak uğradığı boy 
kotun azabına dayanarnamıı 
ölmüştür, 

1 
Dünyada 

Neler oluyor 

Avcıları imtihan 
Çekoslovakyadan ibret a

lan Avusturya ziraat neza 
reti de şimdi orman ve dağ
larduki ce.lJlô.nların nü/ us 
tahririni yapmaktadır. Av
cılann ceylanları vurmaları 
kat 'iyen men~dilmiştir. Bun 
dan başka avcılara artık 
kolaq kolay ruhsatiye de 
verilmiyecek, avlanacak kim 
sefer uzun imtihanlardan 
geçecek, bütün au h.agvan
larını tanıdıklarını isbat e
decekler. ve üç yüz metre 
den ozamf iiç kurşund z avı 
ıııırmak kudretinde olaçak 
!ardır. İyi avcı oı'mıLJanlar 
'1•e avı uzaktan tanımıqan 
/ara ruhsatiye verifmiqe. 
cektir. 

Dünyanın en obur 
mah1uku 

/ngilizlni?t m"şlıur hau
'iJanut mutrlıass. s • /oh., Lu 
bhok cesametine nazarnn en 
fazla yemek giyen hayva
nın Örümçek olduğunu söy
lemektedir. 

}obn lublzak diyor ki : 
" Eğer insan da kendi ce 
sametine nazaran örümcek 
lrndar yemek yeseydi, günde 
13 koyun, 11 domuz. 2 sı
ğır ve 4500 kilo unlu mad
deyi midesine indirmesi la
zımgelirdi. 

Ayak1a yazı 
Viyanttlı bir muhteri pedallı 

bir yazı maki ıesi keşfetmiştir. 
Bu makine ile, d ll ktilo makine
lerine u::ıwran, dört dafa daha 
silr'alli yazı yazmak imkrını 

hasıl oluyormuş. Bu makıuenin 
ihtira beratı alınır alıunı::ız sa
tışı fevkalilde artını~ ve muh
teri kısa zaınarıda zengin olmuş. 

Dünyanın en küçük 
beygiri 

Dünyanın en küçilk ve cUce 
beyglrı Londra lıııyvat hahçe-
sınde bulunmaktııdır. Du bey
gir büyUk bir fino köpeği cesa 
metindedir. ve daima kucakta 
bllyütUlmektcnk. Uzuvları bu 
nisbet dahilinde küçUktür. 

Hayvan l.ıütüıı hayvanat bah 
çesiniıı göz bebeğidir. Oradaki 
nıüteııas~ilar bu beygirin böyle 
kendine mahsus bir cins olma
yıp cUce doğduğunu söylemek
tedirler. 

Kadın jüriler merhametli 
olmuyorlar 

Nevyorkun tanınmış ,sabıka
lılarından, ek pres S')y1.1uncusu 
Guıtrinu nihayet polisin elin~ 
dl.lşmüş. ve t rihte ilk defa O· 

lrJCak kadın j ırilerden bir hey'. 
etin önünde rnutıakenıeye çekil
ıııi~tir. 

Kn<lınlıırııı hislerine hitap e
derek onları oldatacağını sanan 
haydut, uzun ve yunık bir mü
dafaada l.ıulunınu:;;. ara ~ıra hlln
gUr hlln5ür ağlamı~. hakimlerin 
aııa : ıl\., karılık hislerine d ıkun
mu1, vetrıa,.ıl tnrın hokk bu
lıklar yapmış, l'ukat sonunda 
l>u gibi oyunlFJra papuç lıırak-

11.ıı) urı kudııı j id er tarafından 
11 mJ.tnıırı suçludur, kararile » 
h<tydudn on sene uğır hapis ce
z .&ı vennişler dir. 

. .__-__ -- -_.,- -- ·--- _- .._. 

Y nrının harbi İnanınız, ey 
ferah ferah uykusunda uıuynn, 
fernh ferah yiyip ıçip ·, yatıp 
kalkan Trabzonlu 1 lnıımnız ki 
ycırının hr.rbi ne ) erde, ne de 
nizd.!, ar ca ~ ve :ıncak havada 
o!ııcaklır. Tayyareye veriniz 
ve verirken emin olunuz ki 
verilen paralar lıayalınızı ve 
vatanınızı kurtarccaktır, 

ANKARA 
Türkiyede'ki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
E.lçiliğ"i sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 
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Yunanıstıına gelince, o dıı, 
şimalındoki Oç Balkan devleti 
ile bir alay pnrozln noktuları 
temizlemek mecburiyetinde ol
duğundan hiı; olmaısa Türkiye 
tarafından telıdid olunmamak 
ğOvenine kavuşuyordu . 

Temelleri 1923 de lsmet 
pıışa ile Venizelos arasında La
usanne'da atılan Tllrk - Yunan 
dostluğu nihayet 1930 da anka-
rada imzalanmı., ve o tarihten. 
beri, Yunanistaı.ıdaki içpolltika
nın stabilizlsyon bulamamasına 
ragr.wn inkişaf edernk modern 
p )lilik t rihinde eşine nadir 
tPS'ld ır o J ımıı~ bir ı;ıkı, tek
lirı.iz. ve s.ıg .uuı ınUnasebet ha 
lini alınıştır . 

Tllrkiye ile yıınanıstan iı;i:ı 
bu münasebet, botun bir Bal
kan p~litikasına, Balkanlardttn 
herhangi bir çürUk devlet nll
fuzunun ka.lkmnsırııı ve bu su
retle Balkanların bir barı..;a ka-• 
Hışmalarınıı esas ve mihver 
teşkil edebilirdi. BugUo, bu ba 
kundan ye 'I'llrkiye ile Yuna
nistanın bu gaye peşinde har
cadıkları gayretler sayesinde 
haylı bllyllk ınuvafafkıyeller 
elde edilmiştir. Öyle ki bir za
manlar çok fena bir şöhreti 

olan ve bugün dış politika ba
kıınıodan sllktlua kavuşmuş o
lan Balkanların, barışsız Avru-
pa dan batısedilirken A vrupanın 
Balkanlaşmış olduğu iddiasına 

ne kadar itiraz etseler, hakla
ndır. Böyle olmakla beraber, 
Bulkanlardakl dinamik tnki~afın 
gUnUn uirinde gerek fazla basit 
olan Balkan BirJigi fikrini ge-
rek TUrk • Yunan dostluk esa 
sını eski ve kat'ı derece elastik. 
değıl ilan etmesi beklenebilir. 

'l'Urkiye şimali şarkideki ve 
garbtaki eski dilşmanları ile 
ittifak ettikten sonra kendisine 
bu suretle temin ettiği iki ka
nad aynı ku vvt ve devamlığı 
vadetmese dahi, kendini emni-
yetlt! hissedebilir ve Akdeniz. 
de, Suriyede ve Irak'ta kar
şınsırıa çıkan üç bUyUk garb 
devleti ile olırn münasebetlerini 
tam bir istiklal, şeref ve hay
siyet şartları altında tanzime 
koyula bilirdi. 

Sever muahedesinden garb 
devletleri arasında ilk vazgeçen 
İtalya, genç Turk Cumuriyeti 
ile dostça münasebetlere gir
mek bahsinde de diğerlerinden 
ünce davranmıştır. Vakıa, bu 
politikanın, zaman zaman sar
ııııatı~ar geçirdiği de görUlmUş-

tnr. ~1aamafih tehlikeli bir kriz 
atlatıldi tan sonra 1928 de mey 
daua gelen TUk - İtalyan bita-
raf iık ve hake melik mukavelesi 
'l'Urk - Yunan anlaşmasından 
iki yıl once imzalanmı}tır ve 
ltalya, iki Eger devletinin dost 
luk mllansebetlerine aracılık 

etmek lıakımindan, kendine 
bir şert•f yayı ayırmıştır . lki 
rejin:in ideolojileri arasındaki 
zahiri lıeuzcrlik Ankara ile Ro 
ıııa arasındaki aulaşınııyı kolay 
Jaş1ırmıştır. italya, Sovyet Rus. 
ya'daıı <;ektiği h:ımmııddeleri 
emııiyelle görmek arzusile 'I'Ur 
kiyeye yakla~ıyordu. 'I'ürkiye
niıı ise, Fransa ile işleri bozuk 
gittiği mlldrtetçe İtalya dostlu
ğuna ebemiyet vermesi tabl1 
idi. 

Fakat buı İtalyanın Uç garb 
devleti arasında, çoğalan nufusu 
dolayisiyle, inh.i}afı en çok di
namik olan devlet olarak teşhi 
sine ınanı olımyacaktı ve Tnr
k iye, lta.lyuyıı zıd lıiı: poliltk 
kombinezon girdıgi takdirde' 
İtalyanın Anndolu'da gözU ola
cağı hakikatı güzden kaçırmıya 
caklı. 

.. Arkeısı var • 
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Afkın ve Afkınlama 
Az yerden çok mahsul elde etmek 
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elde edilirken bunları 

ihmal edip te öteki Av
rupa gübrelerine para 
vermekte pek te mana 

yoktur. 

• Arkası var -
Avrupa gübresini 

nerede kullanmak la
zım geldiğini dah iyi 
anlata bilmek için önce 
bazı şeyler bilmek la
zımdır ki onlan da işte 

la olursa olsun, o top- ı----------
rakta dikili olan nebat 

Yazıyorum: 

Her nebatın toprak
tan kuvvet diye aldığı 
nesne dört çeşittir ve 
her toprakta bu dört 
nesne vardır. Ancak 
bu nesnelerden bazısı 
Ahmedin arazisinde faz 
ladır, Mehmedin tarla
sında azdır. Yani her 
toprakta bu nesnelerin 
dördüde başka başka 
nıiktardadır. Söz gelimi 
birine filan kuvvet bir 
kilo ise ötekinde birbu
çok olabilir. DeD"ek is
tiyorumki topraklar 
dengeşik değildir. 

o kuvvetin hepsini çe
kip almaz. Öteki kuv
vetlerin üçü noksansa 
o fazla kuvvettende o
kadar alabilir. Tek kuv
vetin fazlası toprakta 
kalır. Bu, muhakkak-
tır. 

Bu iki hakikat bilin
dikten sonra, artık pek 
kolay anlaşılıyor ki bir 
toprağa yalnız tek kuv
vetin fazla verilmesinde 
fayda yoki:ur. Dört 
kuvvetten de verilmek 
lazımdır. 

Amma diyeceksiniz 
ki, biz kaç seneden be
ri mesela Avrupanın 
tek kuvuetli beyaz gQb 
resini veriyoruz, çok 
ve faydasını görüyoruz 1 
Evet görilyorsunuz. 

Buna ben de inanı
yorum amma nasıl ? 
Meseli tfitilne bol bol 

Halbuki her hangi 
bir nebatın topraktan 
kuvvet diye aldığı ne. 
neler bellidir. O topra 
ta ne ise beriki toprak- bu beyaz gübreyi veri-

Kızı laya 

Yardım 

Edelim f 

Kızı laya 
Üye 

Yazllahmf 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 

ŞiFA 
Eczanesidir. 

ilan ta da aynıdır. Ahmedin yorsunuz, çok mahsul 
toprağından ne kadar alıyorsunuz, fakat aldı- Tapu müdüriyetinden: 

kuvvet çekip alıyorsa ğınız mahsul nefis olu- Hara lcögünde valci ıar-
1• h d yormu bozuluyo /can tarilciam ıimalen solak ıvıe medin tarlasın an • rmu, 
d b h · d oğlu mecit tarlası garhen 

a okadar kuvvet çe- unu ıç Qşilnmilyor- sahibisenet hanesi önü har· 
kiyor. Ne eksik ne musunuz ? Tütün mah- man fle seranderi cenuben 
fazla. sulil lahana değildir. solak oğlu oıman ve lıüse-
ş. d. do n r lk. Verdiğiniz o tek gübre gin tar/asile malulat: Tarla 

'·-1 ıdm kiı. k ş ntle ımd. ık lahana gübresidir. w gine dört tarafı salail>i 
'GI' a a uvve er en . seMt ile malıtlat : Maa •-
değil. Fakat her ikisine Tntnnnn ihtıyacı yal- rander 1uıne "" 111rluın lulcı 
~kilen ayni nebat her 0.ız bu gQbre. ~le P °f ,,!;::, {::;::ld'!;ıa • ,,!} 
ıkisinden de ayni kuv· rilmez, bunu ıyı bilmek fı'nt/Jdıjı .,r._, ltoeı Ojril 

Yeti çekip alıyor. O lazım, . laruıın lcri/ltMl tortası ce-
hald b · t b" an Bir de şunu bilmek nuben solaYc,.,ojlu osmo,. w 

e uış e ır y - . . bed ki hissedarları fıntliltlıjı ile 
lışlık mı var diyeceksi- ve ınanma~ ıca. er mahdut : Fınd.lclılc ve ıar 
niz. Hayır.yoktur, yaz bu kuvvetın bır kısmı lcan solak oğlu ntecit fın
dıA-ım şeyler dnJ1ıı.rudur. toprakta k. alıp kaybo- dılclığı ıimalen gol ,,,,,,_ 

T "lS 1 t .w....ıy r gol cenuben tirgalci oğla 'Oe 
Oprakta kuvvetlerin uyor, ~yı~ ~ 05• -

0 
• kart ojlu ibraldm çalılı;ı 

llliktan başka başkadır. o~dan hıç ıstif ade ede- ile malıd"t : Fıntlı-/clık ve 
Eakat her nebabn çek- mıyorsunuz,onun farkı~- ıdrlcan lıendell ıimala gol 
tİ"'i k t h "k" top- damısınız ? Halbukı garben solalc oğlu mustaf a a uvve er ı ı . . . /ı J /el • 6 • L 

•- ona para vennıştinız. ınaı ııı cenu en ınce men 
raııttanda aynıdır ve met oğlu halim /ındılclı;ı 
böyle olduğu içindirki O tek kuvvetin ya- ile mahdut : Fındıklık tapa 
bir tarlanın mahsulü ö- msıra diğer Qç kuvvet- suz olarak çolak oğulların
leki tarlanın mahsulü ten de lüzumu kadar danı h·u1c· segini~ to~l· ıu lıalimlin 

"b• ma ı ı en veı a ı e flerese e 
&'i ı değildir, Birinde vermiş olsaydınız oza- rine intikal eglemiı ve hu 
ltıaa kalmış, ötekinde man kaybınız hiç olma- suretle flarislerinin lcezalilc 
bGytıyQp boy atmıştır. k ve iyi mahsul tapusuz olarak. tasarruf la . 
r,. yaca rında bulunduıundan halısı 
'rUOkQ nebat tarlada almış olacaksımz. le tapuya bağlanması talep 
~UVvet diye ne buldu Öteki kuvvetler de edilme/ete olduğundan 28 ıu 
ile onu almış ve aldığı para verip almak kola bat 937 pazar tünü mahal 
it . · linde saat 14 de tahlcilcat 
L llVvet kadar ancak değıl, zaten pıy~mız- gapılacajından hu ger/erle 
00yaytıe bilmiştir. Bu. da yok. Olsa bıle buna bir agnı hale iddiasında hu 
Biri. lüzum da yoktur. Hay- lunanlar flarsa mahallinde 
· tı ·n • · T lad k" güb · •-omposto balunacalc tahkik memuru-ua cısı : ar a ı van resı, a , b na flega tapu müdürlüğüne 

U dört kuvvetten her yeşil gübre dururken muracaat eylemeleri i I a n 

banai biri ne kadar faz- ve bunlar daha ucuz olunur. 

ilan 
Tapu mQdUriyetlodeo: 

Hara kOyQnde vaki Şnrkan 
solak oğlu Mustafa fıJdı'.dığı 

ve sahibi senet fındıklığı şima
len kUrt oglu İbrahim tarlası 
garben yol ve cenubeo ince 
Mehmet oğlu Mehmet ali kızı A 
şe hissesine ayrılan tarla ile 
mahdut: Tarla ve yine Şarkan 
solak oglu Halim fındıklığı şi. 

malen solak oğlu Mustafa fın

dıklığı garben sahibi senetler 
tarlası cenuben solak oglu Rıfat 
fıadıklıgı ile mahdut: Fındıklık 
ve yind Şarkan dere ve yağcı 

Oğlu Mehmet ve Osman çalılığı 
ve kısmen solak oğlu Mustafa 
ve ince mehmet oğlu kızı Ayşe 
fındıklığı ~imalen ırmak garben 
sahibi senet çalılığı ve solak 
ogıu Mustafa tarlası cenubeo 
yol ve kısmen solak oglu 
Mustafa fındıklJ4ı ile mahdut: 
Fındıklık ve yine şarkan tnysoz 
oğlu Osman fındıklığı şlmalen 

ince mehmet oğlu Hallın ve 
hemşiresi tarlası garben yol ce
nuben lpşlr oglu Mecit fındık· 
lığı ile mahdut: Tarla ve yine 
şarkan kadı Oğlu Raf et ve liis-

sedarları fıodıklıtı garben Ha
lim ve hemşireleri fındıklıtı şi 
malen solak oğlu Mustafa ce 

ouben tiryaki oğlu Fehmi fın

dıklığı ile mahdut: Fındıklık 
tapusuz olarak cedlerinden loti 
kal suretlle ince Mebmek oğul 
lan lsmall ve Mehmet alinin 
malları olup vefatlarlle verese. 
lerlne intikal eylemiş ve bu su 
retle v~reselerlo tapusuz olarak 
tasarruflarında bulunduğundan 

tapuya bşğlanması talep olun
maktadır. 28 ıubat 937 pazar 

Gayrimenkul satış artırması 
Köyü Nev'i 

Kıgmeti Mu. 
M.Mu. U.N. lira Tabiiyeti 

5093 
5094 

Zef anos fındıklık 12886 5096 350 

.. Harap 
fındılclılc 

• fındıklık 

• ,, 

Hosdimasga ,, 

.. Tarla, 
fındıklık, 
çalılık 

fıdıklık. taşlık 
" halinde otlak 

,, fındıklık 

7352 

1838 

3217 

10109 

5097 
5098 
5099 

5261 
5259 

5270 

5127 

2124 
2125 
2123 

2157 
17461 2158 

2159 
2160 

2304 
18380 2.i05 

2164 
2165 

4595 2149 
2155 

,, fındılclık 'Ve otlak 7 352 2345 

• /ındılclık 7352 2237 

tar/atlan müfrez 4595 " /ındılclık 

,, /ındıklılc, hane 5974 

Meserga fındıklık 27 57 

2260 

2271 
2663 
266!J 

,, .. 6873 2732 
2733 

Anif a 5 hissede 4 hisse 2940 fındıklık 

Munda fındıklık 

.. ,, 
2757 

4575 

· Defterdarhktan: 

5135 
5137 

550 

640 

200 

60 

105 

275 

220 

125 

100 

2CO 

125 

200 

100 

200 

80 

75 
125 

Ermeni 

• 

., 

• 

Mübadil 

., 

,, 

., 

,, 

., 

., 

., 

" 

E mtni 

Mübadil 

,, 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkullerin müllcipetleri 
peşin para ile satılmak üzre art1Tmaya çılcarılmıştır. Is. 
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gQoQ saat 14 de maballlnde tah 
klkat yapılacağından bu yerler

le bir aynı hak iddia edenler 
varsa mahallinde bulunacak ta-

dllrltıtnne mnracaat eylemeleri lesi tünü saat 14 de tle/terdarlılcta toplanacalc lcomisgo• 
U4n olunur, na muracn•tları. 2 5-9 13 

-;;;;;:; .......... iiiiiiiiiiiiiiiiii .... iiiiiiiiiiii 

Bedava muayene 
Semerciler başmda halk eczanesi- üstünde Doktor 

B. Necmettin Cumartesi günleri öğleden sonra fakir 
hastalara meccan6n bakmahQCfir. 

1 il 

VENDVOL 
Basımevi 

Yeni temiz ve çeşitli huru-
1 ati le, Defter,Fatura, Çek,Bono, 

l•l 
l•J 
l•l 
DJ 
l•J 
l•l 
l•J 
l•l 
l•l 
l•l 
l•J 
1•.J 

; Senet,Makbuz,Zarf, - Kağıt,Muh-
İ hra,Karlvizit vesaire gibi bütün 
lt 

i matbaa işlerini 
ltJ 
DJ 
ıtJ 
lt 

i 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar 
Hariçten verilecek siparişleri ktSa bir zamanda 

hazırlar ve gönçlerir. 
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~ Satıcıları eğ· 
~alı ~alı eıh e;Cb alı alı ah '1 , . -·, 

~ 41~~7 ~~hc§llUJ(t}) 
~ Satılanı Dinlerseniz 

• 
~ 

-~ z 

RADYOLARINI 
Tercih Edersiniz .. 

7 

9 

6 
A. 

Trabzon 

emington 
Y aı:ı makinelerinin son modellerini en ucuz Hatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsiniz .. 

. 
Cep ve kol saatlarının en fantazı ve en son şekilleri gelmiştir .. 

HDSLON 

it 

~:J 
~·l 
:+l .. 

f! .. 
Cep ve kol saatlan dünyanın en hassas saatlandır. 1 ; 

Adres : TRABZON H • K 1 N lb 1 ~ ·• Kunduracılar caddesi Qml Ve ema Q Cnt Or Mağazası IJ f. 

-JlllTffj~~ 

Radyosunu 
Dinleyip, mukaysse 
etmeden Radyo 

alanlar aldanır 

SCHAUB Radyoları 
da'ma en başta 

Her Radyo sahibine 

lôzım olan el .. ktrikli 

otomatik gram-:>fonlar 

MOVADO 
Dünıy anın en 
mükemmel 

saatıdır. 
157 birinci 

mükafat 
kazanmıştır 

Satışı 
teminatlıdır 
herkesin 

zevk.ine uygun 
Cep KJJ ve 

Spor saatları 

HAKKI ATMACA 
Kunduracılarda T R A B Z O N 

~l~~~ppqlllf"!'tll'!!'l'Jl!!.lllJl!:'ll~lli"!!'l'Jll:ıtı~-,.,"'qt~---:--~ 1111!!!'1! ..... .,.+~.:,~~l~~~~-~~ıı%.:~~~~e~.·~~I :.; ~Q .~~ .. . .....~~ 

(FILKO) ~ 

rPlhöD~© f:1 

RA·D YO ~ 
1 l•l 

ve TELEVIZY ONt!J 
F abrikalanmn l+J 
1937 modeline Elektrotlu f!J 
tatbik ettiği [+J 

(+]. 
Lambalariyle, ğeçen sene olduğu l+l 

gibi, bu sene de R d (+~ 

T k . " . . a yo~:1 e nıgının en başında l+J 
yürümektedir. &j 

Bütün dalgalar üzerindeki SELEKTİVİTE, SES &J 
tabiiliği ve temizliği , RAKİPSİZ ve EŞSİZDiR . ~ 

Philco ismi Garanti dir. ! 
w 

1-Ierhangi bir arıza için artık Radyonuzu fabrikaya veya Istanbula ~ 
göndermeğe lüzum yok ' Çok hassas muayene aletleri , ve on a 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz P H 1 L C O lan her [t 

suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaatınız icabıdır. m 
Uzun Vadeli Satış ti 

Abdullah Sezgin &l 
Sıra mağazalar No. 118 ~3 

Tolgraf : SAATÇİ· Tra~ıon TRABZON DJ 


