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Bir yıl 1 

dönümü 
27 şubat, hissedilmeksizin geçti: 
&'Ün köyü A ş a r' dan kurtarmıftık. 
Birdenbire bütçeden en kabarık. 
gi kaynağını kurutuyorduk. Hal .. 
i bütün memleketi temelinden in· 

etmek mes'uliyeti altında idik. Av
l>adan ödünç almağa bizim ne kadar 
}'etimiz yoksa, Lozan kazançların • 

bir kısmını vermeksizin, para bul· 
ğa da imkan yoktu. Balkan harbi, 

Uyük harp ve nihayet Kurtuluf kav
ından henüz çıkan halk, ne kadar 
iği varsa, hepsini yeni hükumetten 

iyecekti. Bir çok maliyeciler aşar 
lirinin, yerine konamıyacağı fikrin
idiler. 

F' akat bütün mantıkların \isti.inde, 
Ctnalizmin halkçı ideali vardı: Köy 
rap, köy aç ve yoksul kaldıkça, köy 
sınıf hesabına sömürüldükçe ihti .. 
neye yarar?. 

Neticenin ne olduğunu görüyoruz: 
alnız adalet yapılmış değildir. Dev • 
• maddi, manevi inşa' nın bütün 
ilaraflarmı da bu]pıuştur. 
Aşar, köyden bir vergi değil, bir 
lüm gibi kalktı. Buğday köylüsü, 
tak bizim devrimizde ekmeğe ka • 
Ştu . 

Bu, ilk adımdı. Hür ve mes'ut Ke
alinn köyüne varmak için daha bir 
le tedbirler alınmıştır. Şüphesiz bu 

irlerin esaslarından biri. devletin 
illi ekonomik politikası ile, köy üre
mallarmı değerlendirmesi olmuş

r. 
Beş senelik endüstri programının 

'' tün bacaları bunun için tütüyor. 
'ftçinin alın teri, zenci teri kıymetin-
11, vatandaş sayi kıymetine çıkıyor. 
l<öy malı fiyatlanırken, geçen sene 
ker ve tuz ucuzlatılmıştır; hayvan 
c toprak vergileri indirilmiştir; borç 

aitleri uzatılmıştır; kredi ve satı' 
Peratifleri kurulmuştur; toprak 

iıtılmıştu. Bu Şubat ayı içinde köy· 
[Devamı 12 inci yiiz;de] 

kuruıluk 
alp paralar 
Asıllanndan kolayca 

f arkedilebilir 

'' 
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Fransız Dıı Bakanı Digor k~: . l Jtalyan 
Sulh teşebbüsü Milletler Cemiyeti Zayiatı 

için bir şeref meselesidir ,, 
İtalyanlara göre ise muhasematın tatili 

menfaatine çok uygun bir netice 
Nevgüsün 

verecektir 
Cenevre 4 (A.A.) - Cenevre si - canlı olmuştur. Söz alan Fransız dıt 

yasi mahafilini alaka ile peşinden sü· bakanı Flanden Milletler cemiyeti için 
rükliyen yeni eulh esaslarının, komi • bir şeref meselesi olan bu son sulh t~ 
teler toplantısının ve ambargo mese .. şebbüsüne bütün milletlerin iştirakini 
lesinin, ehemmiyetle mevzuu bahsedil- dilemiş, Sovyet delegesi de: «Çarpıf
meaine devam ediliyor. Fransız ve in· malar ne pahasına olursa olsun dur -
giliz dıt bakanlan İtalya ve Haber;ıis - durulmalıdır!» diye bağırmıştır. 
tana tebliğ edilecek mütareke metnini İtalyan ve Habeş hükumetlerinin, 
teabit etmitlerdir. Bu metin 13 ler ko- sulh lehinde yapılacak müracaata ve -
mitesine verilecek, mümkün olduğu recekleri cevapların 10 mart tarihine 
kadar çabuk bir zamanda neticelene- kadar beklenmesi yolundaki 18 ler 

Roma, 4 (A. A.) - ltalyan ana• 
vatan kıt'atının, harbin batından 

26 ıubat 1936 ya kadar olan zayi • 
atı 1064 ölüye balii olduğu haber 
verilmektedir. 
Doğu Alrikaya aaker •evlıediliyor 

Napoli, 4 (A. A.) - Priniipeua 
Giovanna vapuru dün ak§&ID doğu 
Afrikaya hareket etmİ§tir. içinde 
200 zabit 1049 «siyah &"Ömlekli» ve 
bir çok kıt'a vardır. 

* 
Roma, 4 (A. A.) - 500 aıker ve 

2000 işçi Jenova limanından Sicilia 
vapuru ile doğu Afrikaıına gönde • 
rilmiştir. Yakında 2200 İtçİ daha 
Calabria vapuru ile aynı yere gön -
derilecektir. cektir. [Devamı 1/J inci yü.zde] 

&~em~c~~nba~am~-~.~.~==========~~~==========~-=~ 

kül. harbin derhal durdurull?las•. ya- Uç gu·· n go·· gv 0 •• s go·· gv 0 .. se harp 
hut da müstakbel görüşmeler esasla -
rının te3bit edilmeai cihetlerinden 

hangisinin tercih edileceği noktasıdır. Ras İmru kuvvetleri şiddetı1· çarpış-
ltalyanlar, harbin durdurulmasınıı 

Habeflerin lehine bir karar olarak te· 
1 malardan SOnra kaçmıva başladılar 

l&kki etmektedirler. 

Fran•u dıf bakanı Flanden 

13 ler komitesinde heyecan 
Cenevre, 4 (A.A.) - 13 ler komi

tesinin dün yaptığı toplantı çok heye-

• • 
Istanbul, lzmir, Ankara 
takımları karşılaşıyorlar 

Bugün Fener 
ile 

~n Fenerle 

Altayla, Güneş te 
maç yapacaklar 

......... uı e d 

karplaJacak olan Altay mlomı 

Çankaya 

nfa~alleden cenuba inen /tal yan nakliye taburlarından blri 

Son dört gündenberi T embien de j nu T akazza nehrinin öbilr tarafına at· 
şiddetli muharebeler olmaktadır. Ras mışlardır. 
Seyyumun İtalyan çemberinden kur - Diğer iki İtalyan kolordusunun Tem· 
tulmasından sonra şimdi Aksumun b. . . l k ld v b 
garbında Ras lmru kuvvetleri ile gö .. ıenıl tembız eme the oh udgu ir sırada 
"'.. .. .. ·· l ha I yapı an u mu are e e, Habefller, gus goguse çarpışma ar ş amıştır. 

Aağıdaki telgraflar üç gün süren bu büyük zayiat vermişlerdir. 
kanlı harbin tafsilatını vermektedir . Bu suretle biribirini müteakip Mu· 

Londra, 4 {A.A) - Cumartesi gü- lugetta, Seyyum, Kassa ve Jmru or .. 
nü başlıyarak salı gününe kadar devam duları mağlup edilmiş ve ltalyanların 
eden bir muharebeden sonra İtalyan - önünde cenup yolu açılmıştır. 
ların iki kolordusu, Ras İmru ordusu • (Devamı 12 inci yü.zde) ~ Ankaradan bildirildiğine göre elli ku .. 

'-İ 1.tk yeni gümü§ paralardan dört tane 
\ I> para yakalanmııtır. Bu kalp parala
\ Piyasaya yeni sürüldüğü tahmin ediJ-

İıtanbul, İzmir, Ankara takımlannın şeh -
rimizde yapacakları maçlar, ufak tefek iı· 
tisnasile futbol varlığımızı meydana ko • 
yacak kıymettedir. 

1\tı'lttcdir. Bunların nerede ve kimler ta • Senede bir defa kar§llapbilmek inıka· 
~dan yapıldığını zabıta tiddetle araı • nını bulduğumuz Ankara ve İzmir ta • 
\k ktadır. Kalp paraların .kenarlanndaki kımlarile bugün yapılacak müsabakaları 
~ lrtma yazılar bozuk ve karışıktır. Bu • Takıim ıtadında seyredeceğiz. 
~ İçin asıllarından kolayca farkedile • . Spor teşkilatımızın en derli toplu fut • ~erlin olimpiyadı veıilesile . k~p~rdan • 

• 

~edir. bol oynıyan rnıntakalarının baıında gelen maga başlıyan spor hareketlenmızın ba • 
- c: 1 şında futbol işleri gelmektedir. Bunun için 

.. "· ...... 
'OoooA .. •a ne ~l lıoltu yahu?. Ci11arda ,ül bahçea lalan mı r1ar1. 

llQV,, .ıt ltattdi ltompı (BofdaiP) ........ içi~/ ... 

bugün yapılacak maçlara büyük bir ehem· 
miyet verilmektedir. Türk milli takımının 
on bir oyuncusunu acçmek için dört takı· 

mın karşılaıması esas kadro üzerinde bü
yük bir rol oynamamakla beraber iyi bir 
fırsatla hiç olmazsa isimleri oldukça şöh
ret bulan yıldızları gözden geçirmiı ol • 
mak pek faydasız bir hareket aayılmıya . 
caktır. 

lstanbul lik şampiyonasının en başın · 
da giden F enerbahçenin oyunu da, rnezi • 
yctte bizce ne kadar malum is~~ gene Js • 

[Devamı 14 üncü yü.zde] .. . . . . .. . .. , -'"" Yaı-ın 
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2 Sayfa 

Kızılay 
Ve 
Kzzılhaç 

kainata taze hayat vermek için uğra~ İn· 
sana mürncn::ıt eden bu harekete karşı la
kayt kalmak doğru değildir. Herkes bil -
mclıdir ki ıefkat ve sevgiden ibaret olan 
bu «Müşterek cepheıı yi filhal t~kil ı· · 
zımdır. V e Üzerlerinde hususi 4aretleri o-
lan beyaz zemin üzerine kırmızı ay velia 
haç bulunan ve Kızılay ve Kızılhaçın rem· 
zi bir ekilde bütün eserlerini ve faaliyet· 
!erini muhta aran tarif ve tasvir eden bu 
bayrak herkesçe bir toplantı işareti olarok 
knbul edilebilir. 

Kızılay ve Kızılhnç gibi iyiliğin ve feda
kürl~ timsali olan bayrağının altında sa· 
mimi bir kalple toplanmak. d!Ünyanın fena 
kuvvetlerine. ve sulha, insanlar ve millet· 
ler arasındaki ittihat ve ittifaka mani ol • 
mağa çalışanlarn karşı ne emin bir muvaf· 
fakiyettir. 

Kızılay ve Kızılhaç herkese, içinde ya· 
şadığırmz dünyanın bu müşevveş vaziye • 
tinde, halaskar bir bayrak gibi görünebi • 
lir ve görünmdidir de. 

Nakleden: S. U 

B İB 

b lı •• g n 

KIZILAY 

şen içtimai va

zifeyi büyük 

bir h assasiyetle 

ı 

Kızılay Beyazıt nahiye kolu 
bu bayram 98 yavruyu 

evindirdi 
tenuil ve timsali. ifa etmektedir. Kızılay Cemiyetinin Beyazıt nahi-

şe 
• yor 

""'== = ye kolu muhitinde çok hayırlı faaliyet

e leriyle bütün halkın alakasını ve sev
gisini kazanmıştır. 

Hıristiyanlann büyük perhize girmeleri dolayısiyle 
Yunanistana balık ihracab durmuştur 

Nahiye hey'etinin fevkalade mesa
isi ve kömür tüccarı Osmanın büyük 
bir hamiyetperverlikle yaptığı teberru 
sayesinde geçenki büyük kwta muhit· 
teki bütün fıkaraya kömür dağıtılmış
tır. Bayram münasebetiyle de Mercan 
ve Mahmutpaşa esnafı tarafından te-

Bu sene lstanbulda fazla balık is- j çinde Yunanistana eskisi gibi torik berrü edilen giyecek eşyası ile e~bise
tihsal edilmiştir. Hala da fazla istihsal 1 ihracatı başlayacaktır. O zaman fiyat· lik kumaşlarla da 98 yavru giydirilerek 
devam etmektedir. Memleket dahilinde ların tekrar yükseleceği umulmakta- sevindirilmişlerdir. 
balık sarfiyatı az c,~:luğundan şimdiye j dır. Şimdiki halde tren giden Anadolu Kuruma bu çalışmasında Mercan 
kadar çıkan torikler Yunanistan ve iç şehirlerine sevkiyata başlanmıştır. ve Mahmutpaşa esnafından başka terzi 
ltalyaya gönderiliyordu. Fakat son za- İç Anadolu şehirlerinae balık fevk.ala- Adem Hulusi, Azak Zadelerle Hakkı 
manlarda İtalyaya balık ihracatı dur· de büyük bir rağbetle ve hemen gider Haddadın büyük yardımı dokunmuş -
muştur. Hıristiyanlar da biiyük perhize gitmez satılmaktadır. t 

Darphane yerli başladıkları cihetle Yunanistana da to- ur. 
rik ihracatı yapılamamaktadır. Bu yüz- Çafmmış bir palto V8 bir iddia arif umumi müfettişliği 

kurşun aldı den evvelce çifti 15 - 20 kuruşa satılan 
v torikler bugün 8 kuruşa kadar düş· 

Darphanede bugdayı koruma kanu- .. t .. B v • t k zafferin mektepte paltosu çalınmış pal-.. muş ur. una ragmen yıne sa ış pe 
nuna gore un çuvallarına konulncak o· d d B b l . 11. ı to bir gu··n sonra çan:ı içinde Artinin 
ı k .. h .. 1 . b ] j urgun ur. u se epe yevmıye e ı l ·T 

an urşun mu ur erın ası masına de- I b" 'f .k k l k b'l ı dükkanında bulunmustur. Artin bu 
d·ı kted. D h .d . a tmın ın çı t torı çı arı ması a ı • . 

vam e ı me ır. arp ane ı aresı . l · k 1 b · d M·· A d ld w 

60 
ken bugün balıkçılar torık avına e· pa toyu aynı me tep ta e esın en u-

k
geçen sene vrupa anf a .ıgı > k ton hemmiyet vermemekte ve ancak yev- nirden satın aldığını söylemiştir. Mü· 
urşunu tamamen sar etmış ve ur - . 15 20 b' .k k 1 k . ld kl'" ı f · · · . . k . . r:- hi d mıye - ın torı çı arı ma ta- nır mensup o uğu up e zmıre gıttı-

ŞWl sanayı şır ·etının ret ye eye- d -· . . A . . b 'dd' d v 

· 1 k f b ·k d d 'Ik ır. gı ıçın rtının u ı ıasının ogru o-
m açı an ·urşun a rı asm an a ı d k l b" .. k l l d - d · d hk"k 

h 1
- la 60 

1
. k Kırk gün devam e ece o an uyu up oma ıgı av etm en sonra ta ı 

ma s< u u o n ton yer ı urşun . ·ı k · 
l t D h d · d' k d "'"rhizin hitamından sonra ve nisan ı- edı ece tır. a mış ır. arp ane e şım ıyc ;:ı ar 

Hayriye lisesi talebesinden Mu-
İstanbul Maarif Müdür ·Muavini 

Şevket Süreyya Maarif Vekaleti Umu
mi müfettişi olmuştur. Ayni zamanda 
dördüncü umum müfettişliği kültür 
müşaviri olarak çalışacaktır. 

Şevket Süreyya uzun müddet mu
aUim mekteplerinin ve Ege havzasının 
muhtelif şehirlerinin maarif müdür· 
lüklerini yapmıştır. 

Bayramdan bir hafta sonra yem 
vazifesine gidecektir. 

bu vergi kurşunlarını mühürlemek r 
için de 970 kıskaç yapılmıştır. VECiZ SÖZLER 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıece nöbetçi eczaneler ıunlardır: 

Her insanın hayatı her yıl, her ay ve her gün birnz daha iyiycl Düşkiinlerin, yoksulların, zavallıların iyi bir hayata kavuı· 
· itmelidir. insanlar ne kadnr iyi olurlar, ne kadar iyilik yapnr·lmasını istiyen, böyle düşünen bir insan İyi bir hayat temin eder. 
usa birbirlerine o kadar çok yaklaşırlar. Tolstoy Anatol France 

* * Sevgi ve saadet yer yüzüne münferit olarak değil, bütün ola· iyiliği bütün insanlardn görnıt:ğe çalış. Böylece sen de iyilik 
ak gelmiştir. işte bunun için insanlar ancak birbirlerini sevdik· yaparak, bunu kendinde görürsün. Ve gene başkalarından iyilik 
eri, birbirlerini düşündükleri zaman mes'ut olurlar. görmeğe çalıt- Tolstoy 

Bir Çin §İirİnden * * Başka bir kimsenin iyilik yapmadığını, düşkünlere yardı 

. Bazı insnnlnrı sevdiğin. bazılarını sevmediğin znman iyilik etmediğini gördüğün zaman, onun fenalığını düşünme. «Acaba 
1 vapabilmekte tereddüt edenin. Sevmediğin imıanlan da scvmcği sen de onun gibi mi hareket ediyorsun) 1> bunu hatırına getir. 
öğrenmek lazımdır. Tolstoy Bir Japon darbı meselinden 

* 

150 kuruş -
için cinayet 

Mart 4 

Arabacı Fuadı öldüren 
hamal Cevat cinayeti na-
sıl yapbğını anlabyor 

Bundan iki ay kadar önce Y eillİf 
iskelesi yanında hamal Cevat bir yük 
meselesinden arabacı F uadı sustalı ça• 
kı ile iki yerinden ağır suret_te yarala• 
mış, ve hastaneye kaldırılan Fuat bit 
kaç gün sonra ölmüştü. 

• Ağır ceza mahkemesi F uadın ölii" 
müne sebep olmaktan suçlu CevadıP 
ilk duruşmasını yapmıştır. 

Hamal Cevat ilk sorgusu yapıldık'.. 
tan sonra hadiseyi olduğu gibi söyle• 
mış ve: 

- Bu iş (130) kuruş yüzünden ol• 
du. Ben senelerden bericliı- hanıaİıIIl• 
Fakat arkadaşlarım bana ekmek yt
dirmek istemiyorlardı. 

iskele yanındaki bir yükii Şehre-
minine götürmek için ( 150) kuruşa. 

pazarlık etmiştim. Tam işe başlıY8: 
cağım sırada arabacı Fuat araya gird! 
ve yük sahibini caydırarak eşyalar' 
kendi arabasına yüklemeğe bdşladı. 

Ben bu vaziyete kızdım. Kavga)~ 
tutuştuk. Benim üstümü başımı yırtt1• 
Yanımda paslı bir bıçak vardı. Çık.at" 
dıın; bir kere kalbine sapladım, bir kt< 
re de kalçasına.. Yere yuvarlanıverdi: 
Ben de yan sokaklara kaçtım, foknt 
yakaladılar. Galiba çakıyı da rtenize 
fırlatmışım .. 

Şahit Abdullah ile Herant ta hadi
seyi bu şekilde anlattılar. Suçlu onlı:ı• 
nn sözlerini de bila itiraz kabul etti. 

Müddei umumi 
0

suçludan fuatl~ 
kavga ederken gören olup olrnadığıııı 
sordu. Cevat görenlerin isimlerini ver
di ve duruşma 30 marta kaldı. suçla 
Ömer 448 inci maddeyle mahkemeye 
verilmiştir. 

Yağlarm boyanması ha dun
daki madde 

Belediye zabıtası talimatnamesİP~ 
sanayide kullanılan yağların yemeli" 

lik yağlara karıştırılmamasını teırıİfl 
için bir madde eklenmesi kaıarlaştırıl• 
mıştır. Bu madde de aynen' şöyledir~ 

«Deri fabrikalarında ve kalnfatçılat 
tarafından kalafat işlerinde vesair sıY 
nayide kullanılan iç ve barsak yağltı" 
nnın eritilmesi ile elde edilen yağlııtl 
havacıva ile boyanarak satılacaktır·'i 

Küçük satıcının 
Gururu 

Bilmem gördünüz mü? Beyoğlun'" 
dn iğne, teneke saç tokası satan bir kÜ' 

çük çocuk vardır. 
Her gün Galatasarayla Tünel ara• 

ııındaki yolda onı:ı rastgelirim. 
ince hafif sesile: 

- Bugün de almıyncak mısınız? 
Diye yanıma sokulur. 
Bir gün bir pastacıdayım. Yağınut 

yağıyor. Küçük gene geçiyordu. Cıı· 
mı vurdum. Girdi: 

- iki çengelli iğne ver küçük. 
iğneleri uzatb. Şapkamı giyiyor 

dum. Garsona: 
- Bakıver, dedim. 
Bir dakika sonra döndüm. Gnrsoll' 

la küçük çekişiyor} rdı. 

- Ne var çocuğum. 
- iğnelerimi istiyorum. 
- Neden?. 
- istiyorum. 
- İğnelerini geri verdik. AnJa(1lfl • 

mıştım. 

- Neden aldın'?. dedim. 
1
• 

O, yaşından, vaziyetinden urn°1~1• 
yacak bir büyüklükle bapnı kaldır 
Garsonu göstererek: 'k • 

- Bu adam iğneleri saydı. f.kst t• 
mi verecektim?. iki kuruş için ben hl\ 
siyetimi bozmam dedi ve çıktı. k • 

Gönlünü almıya bile vakit hıra 

Beyoğlu: (Garib. Limonciyan). Şişli: 

(Dimitri). Cabta: (Asri ittihat). Sa
matya: (Rıdvnn). Bakırköy: (iste -
pan). Beşiktaş: (Ali Rıza). Sanyer: 
(Osman). Hnsköy: (Halk). Kasım • 
pa~a: (Merkez). Şehrerııini: (Hamdi). 
Üsküdar: {Sclimiye). Kadıköy: (Faik 
lskcndcr. Namık). Şehzadebaşı: (Ham· 
di). Küçükpaz.ar: (Hikmet Cemil). 
Alemdar: (Esat). Eminönü: (Mehmet 
Kazım). Beyazıt: (Sıtkı). Fener: (E· 
milyndi). Aksaray: (7Jya Nuri). Ka • 
rngı ınriik: (Arif). Büyükadu: (Mcr -

mamıştı. . bit 
Hayatın en büyük meselesi sevgidir, her türlü sevgi... Bunu Kemal derecesini bulmuş insan, canlı mahlukların en birin- Bugün bu kadar kiıçük şeylerı , .. 

anlndıns:ı insanlarla uzlaşarak, başkahınnın sana nasıl bir men· cisidir. Fakat kanunsuz ve adaletsiz, şcfkatsız ve duygusuz ya gurur meselesi edinmesini bilen bu '
8
b" 

* 
faat getireceğini düvünmeden ancak sen onlara nasıl bir fayd şarsa, mahlukların en sonuncusu olur. Fazilet, yardım, gcfkat ruları kaldırımlnrdan kurtarsak ıı~;&t 
temin edeceğini düşüneceksin: Yardım, iyilik yapacak, şcfknt !mayınca insan en ahlaksiz ve en vahşi mahluktur. yarın için çok iyi bir ş~y ynprnıŞ 0 

göstereceksin. Hazreti Mubnmmct Ariıtote mıyız~ 1-ft' 

L ~~f 

-----------------------------------------------------------------~~----------------~ 
' 1 lt'ybeli: (Tanaş). 



5 Mart 

~-----------------------------
Her gün 

Olimpiyatlara 
Gitmeli mi, 
Gitmemeli mi?. 

Nasuhi Baydar 

izde spor, henüz gençlik çağına bile 

girmiş sayılnmaz. Onda, çocukluk
tan kurtulmak üzel'C bulunnnların sarsak
lığını ônnek kabildir. Bunun içindir ki, 
bu halinden anlıyan ve anlamı.yanlar ona 
türlü nasihatler vererek yolunu şaşırtmak
tadırlar. 

Ders arnlnrında, beşer onar dakikalık 
teneffüs zamanlarında, ttrkndaşlariyle, bi
rer nazlı küçük bz gibi, ko\kola dolaşmı· 
yarak mektep avlusunda koşup oynıyan • 
lara, en hafif tabirlerle <eyaramaz, haylaz» 
denildiği çocuk\uğumuz devri daha tanne 
rnal olmuş değildir, hareketsizlik 25 yıl 
öncesine kadar terbiyeden sayılırdı. 

~lnt.AY 

YARiNiN BÜYÜKLER/ 

Sayfa 3 

--,,-----------------
Söz arası 

Çocukları 

Korumalıyız 

/. Huli.ı.i 
T epebaşında tramvay beklıyorduın, ıyı 

giyinmi genj bir erkek kendisinden 
evvel tramvaya binmeye hazırlanan bir 
mckt«?li çocuğu elile yana doğru itti. 
Tramvaya hindi. Çocuk sesini çıkarmadı. 
Kondüktörün arkaya bakmadan çaldığı 
zille hareket eden tramvayın altına düşme 
tehlikesi geçirdikten sonra basamağa tu • 
tunabildi. 

* Tramvay Karaköye gelmi ti. Genç bir 
kadın tramvaya girdi. Oturacak yer yok -
tu. T epebaşında binen genç erkek ayağa 
kalktı: 

- Buyurunuz.: 

Bizde gelişi güzel başlıyan fim terbiye, • 
geniş manasiyle terbiyenin yardımcısı te • 
lftkki edilmek için, kültür meselelerimizin 
modern görüşlü terbiyeciler eline geçme
sini beklemek lazım geldi; Cumuriyet ma
arifi kunı1madan önce beden işleriyle uğ • 
Taşanlar sndece bu işin amatörleri idi. 

Çocukluk ve gençlik sıhhat ve ne§e kaynağıdır. İyi beslen • 

metnİ§ yavruda nqe aranamıyacağı gıoi sibh.:t ta bulunmaz. 

Çocuğu bir haf belası teli1&i etmemek, onunla mctgul olmak 

sayesindedir ki bu iki gaye «ilde edilebilir. 
«Yarının üyüğüı, mevküni, ancak bu sayede eiae edebilir. 

Binaenaleyh ona, bu mevküni temin .etmek için elden ne seline 
yapmaktan çekinniiyelim. 

Genç kadın tesekküt etti: 
- Vazifem Bayan 1 
Vazifem diyen erkeğe söylemek iste • 

dim: «.Biraz evvel üzerine düşen vazifeyi 
de ihmal etmemeliydin.. Tramvaya bine • 
cek mektep çocuğunu korumak senin va
ızifendi. Ona yol 'Vereceğin halde :zıddını 
yaptın. Bir .yana ittin. Sokaktaki çocuk sa• 

na emanet edilmiş demektir. Sokaktaki ço

cuğun başına gelecek her tehlikeden mes'ul 
sensin. 

ltalga, Aı1usturya ve Macaristanı 
k:üçük antanta yaklaşlr.rzyor 

------~~---- -- --
Romadaki konferans sırf bu ~aye ile toplanıyor 

Japon9ada 
isyandan sonraki 
Vazıyet. 

Kadına yer ':Vermc!k yalnız bir nezaket 
bir kibarlık dcIBil. bir ;yardımdır. Halbuki 
sokakta kadından çok yardıma muhtaç o
lan çocuktur. Vazifenin mühimmini ehem• 
mine tercih etmekle yaptığın kaba hareket. 
yerini bir icadına vermek nezaketile örtü~ 
lemez.ıı 

Halbuki: «z.dW.mn gelipne$.i, vicdaınn 
le§ekkülü ve bedenin inkiıafı arasında a
lelade bir tesanüt olduğu sanılmamalı, fa
kat fizik terbiye ancak yüksek maksatlar
lar, yazü. ilk önce kötü bir sıhhatin ve ikti
darsu bir vücudi:in sebep olduğu tasa ve 
kaygolardan :ifJmj 'kurtarm&k, 'bundan 
sonra da zekaya kendi vazifesini sükunet
le yapabilmesi imkanını vermek :are niha • 
Yet, ahlil:i faaliyete lüzumu olan enerjiyi, 
cesaret ve lbütün erkekçe faziletleri bede
nimize temin etmek üure takip olumnalıdı.r. 
Demek ki f'ızik terbiye, entellektüel kül • Budapeıte, 4 (A. A.) - İtalya rasmda yapılan temaslardan sonra 

yayılan şayialan çürütmekteôir. 'Bu şa
yialar Avmturya Ne Macğaristanın kü
çük antant çerçevesi içine girmesi 

ve ltalyadan ayrılması iBi ve bu me

sele üzerinde de Çek başbakanı 

Başbakanlığı kimse 
kabul etmiyor 

* Tramvaya binerken itilip kakılan mek-
türe ve ıiradenin teıe\driiliine sarih olarak hükumeti, iki yı1 evvel Roma pro -

bağlıdır.» tokollarım imza eden üç devlet, A-

tep çocuğu bir değildir. 1-ler gün bunlardan 
yüzlercesine rastlıyoruz. Yağmurda ısla • 
nıyorlar, soğukta üıüyorlar ve biz. onlan 
koruyacağımız yerde anlan daha fazla 
bekletip üşütecek :sebepler ihdas ediyoruz. 

Şimdi, frenk terbiyecisinin bu fikirlerini vusturya, MacaTistan ve {talya ara
bir l.."tlç zamandanberi ıgazetelerimizde baş-

sında bir konferans toplanmasını 
lıyan «olimpiyatlara gidip gitmemelrn po-
lemiği ile karşılaştmn1z. Şayet, 'Spor i~le- teklif etmiştir. Bu konferansın bü • 
rinin iç yüzünü birnz biliyorsanız yüreği • tün hedefi bundan bir müddet ev • 
nizde derin ibir ıstırap duymamanız imkan- vel Avusturya ve Çekoslovakya a -
sızdır. Fakat, işlerin iç yüzünü bilmcdiğini-

Bugünün çocuğu yannın bQyüğüdür. 
Bu yurt, ona teslim edilecektir. Bugün onu 
korumazsak, onu yurdu koruyacak bir a
dam olarak yetiştiremeyiz. 

z:i farzedCTek biraz nnlntalım: halanız: Asıl sporcuların >Susanlar ve din • 
Önümüzdeki ağustosta, Berlinde, 1936 liyenler arnsında bulunduklar.mı gorur -

Hodzanın bir takım projeleri mev -

cuttu. Bu suretle toplanaca'k üçler 

konferansı, 1934 Roma protokolla-

rı ve imza sahibi .memleketler için Yeni bir nüfus 
olimpiyat oyunlan yapılacaktır. HCT mede-
ni millet. bu oyunlara iştirak için, çoktan 
hazırlanmağa başlamıştır. Geçenlerde ya -
Pılıp biten Gnrmiş kış sporları olimpiyat • 
1anna girmiş olan milletlerin sayısı, bu yaz 
Berline kaç milletin gideceği hakkında bir 
fikir verebilir. 

Türkiye medeni bir memlekettir. Onun 
~a bu oyunlarda temsil edilmesi pek ta
bii :görülmek ve hazırlanma şartlanmız Ü· 

2:erinde komııulmak lazım ıgclirken. biı:de 

çirkin bir dedikodu aldı yürüdü. 
Bu dedikoduya kulak verirseniz i~ite

c::ckleriniz şunlardır: ccParis ve Amsterdam 
()limp'iyat oyunlarında muvaffak olamadık; 
Ceçen yaz istanbutda yapılan Balkan oyun
lannda iyi .netice alamadık; Garmi~"te boz
guna uğradı'k; Berlin~e gitmeyelim. Oraya 
Ritmek, devlet paras:iyle gezmeğe çıkmak
tır. ıı 

Bundan önce *irak ettiğimiz 1924 ve 
1928 o1impiyatlan sırasında yazılan1arı 
lJnutmamış olanlar, bu yazılardaki tavsif 
kabul etmez ,geriliğe bakarak, bizde spor 
ı>oleniği yapanlardaki ruuhayyele kısır1ı -
iına şaşmak gerektir. 

Geçmi" günleri biraz daha hatırlatalım: 
1924 te cıg'idenlcr ve gidemiyenlern an

•ında bnşlıyan güro1tü, lfutbol takımımızın 
~rnal memleketleri tur.nesinde aldığı çok 
1Yi neticeler üzerine birden bire yok olu -
Jerdi. 1928 de Amsterdam"a gidilirken, 
drnan Cemiyetleri mttifa'lunın geçirmekte 
0lduğu buhrntı, :gcnç.'lerimizin iyi çalıpma
!'rıalnrına sebep 'Oldu. V.e gene «gidenler 
"e gidemiyenlerıı in, tıpkı 1924 te olduğu 
gibi, giriştikleri müna1ca~ 11lınan neticc'le
tin - dediğimiz sebeplerle - kötü olmasın
dan dolayı Amsterdam dönüşünden sonra 
~a devam etti. Ve toplan ccboykotaj>ı lar 
li~erine, nihayet, duru1du. 
• • q 9 32 de Los - Anceles olimpiyatlarına 
'itiraJc edilmedi; Iakat «gidilmeli ıidil» di
)'enler az olmadı. Gidilmeye kalkışılsa idi 
~Citrncmcliyixhı ve rgidilse idi cıgitmemeli 
ıdikl» diyenler ötekilerden daha az olmı
~acaktı. 

Şimdi dikkat ediniz; olimpiyatlar orta
~a çıkıncn, on iki seneden beri kullamlan 

elirneler aynıdır; c Gitmemeliyiz; gitme· 
~eli idık; gitmeliyiz, anca'k ... Nasıl gi -
eriz~ ... » 

I Gitmek ve gitmemek !fiilleri o1impiyat
b~r dolayısiyte olduğundan daha çok hiç 
ır ln\?Qa.cbetle tcsrif edilmemiştir. 
So.r 0üt·· bu ··--•= · ı· 'Ö ' ua ~~ ıeıtmeme ı .•• :» 
~erinin hangi ai1Zlardan çıktığına da 

eünüz. 
Bu, neden böyledir) Tuna politikasının yegane esasını l 
Çünkü. spor yapanlar ve spor idare - teşkil .etmektedir. gazımı yapı l!JOr 

siyle yakından uğra anlar bilirler ki porda - ·--- y .il 
'İ)er}eme görgü Ve Teknbet eseridir ve bu- u•• azımuan SQDfa her 
nun bin türlü misali vardır. İyi bir atletin ÇÜDCÜ UmUmİ vatandaşa nüfus tes-
nasıl koprak nasıl < rckorıı kırdıi:ı, iyi bir k 
takımın üstün ıneti~·i asıl aldığı :tarifle müfettişlik ] er esi ıverilecek 
.anlaşılır şeyler değildir. Bunları gozle ça iŞ• Ankara, JHususi muhabirimiz • 
.görmek lazımdır. Olimpiyatlar gibi mil - la b ) G Tokyo, 4 (A. A.) - lJir istisnai den) - J'ürkiyede mevcut 30. 35 
Jetler arası toplantılarda her milletin öğ - ma rı aş a 1 ahval kararnamesi neıredilerck, a - senelik nüfus kayıtlarını yenilemek 
renecekleri vardır. Sporcuların ve spor --- sileri muhakeme etmek üzere ıü ,,için 'Dahiliye Vekaletinin hazırladıjı 
idarecilerinin düıündukleri bundan iba - T<l'abzon - Üçüncü umum ımüfet- bakanının riyaseti altında bir aske- ccniifus ıyazmn kanurı liyihasm ıdiğer 
rettir. tişlik tetkilab ~1.fmalarına başlamış- ri mahkeme ıtesis -t>lunmuıtur. vekaletler tarafından tetkik edilmek • 

Şu halde, gürültü eden kimlerdir~ Bun- lır. Umum ımüfettif Tahsin iU::r.er u- ;Netreelilell bir teb"liğde, ımulltelif tedir. 
lar bir çqit lıeyecan bezirganlarıdır ·i ne mum'i ihtiyaçlara en kısa bir zamanda Bu 
sporcu, ve ne de spor idarecisi olmayan, a1ay:lara mensup l400 den fazla zabit ;vekiJetlerden biri bu tiyihanın 
ıfalcat her iki ~ümrenin arasında kendil ... ri- cevap verebilmek ıçin geni' bir proğ- ve efradın aon isyan hadisesine itti- tatbikının gayri mümkün oldıWunu 
nin ıde ne olduklarını bir türlü anlıyamamış ram zırlamalitadır. rak ettikleri bildir.ilmektedir. beyan etmiftir. 
bulunan bir takım insanları ulu orta söyle-1

1 

Bütün kara 1\'e deniz ~İman1annm n L _ı_ _ l .. L • L b l Bu liyihaya göre, Ankara mmlke • 
GllfDU1«1n ıgı Rfm'e -Rll U • a 

tirken bir. t.akım büyük kelimeleri de birer asri bir ~ide Iİnfasl, doğu illerinde I zın e -esas kayıtlan Muhafaza etmek 
etmiyor 

!kalkan gıbı kullanırlar. hastane er la.ırulması ilçeler.de :f>ank üzer~~ ga:vet 'büyük bir mahzen ytpı • 
İdman Cemiyetleri ittifakı, 6C'l'lin o • b 1 · , 'h 'k "h.. Tokyo, 4 (A. A.~ - Ali mec is laa.~!r. 

i . . 
1 

. . . .. _ d.k k' 
8 1 

fU e erı açuması, er azaya ı tıy:ıcı-
ımpıyat'. nrına ıştırakı - ogren ı 1 - a - · .. . • • reisi \'C sağ cenah azasından ıprens Suret cüzclenlan &asılacak. 

kanlarda birinci veya ikine11~ bzanmakla .na gore wdolctor getınlmesı ve Şarkta K • h b k l .. tayı·n edı"l • K ·· b ah 
b . kü't'· k l ·ık onoya at a an ıga anuna gore, u t rir bir gün 

takyit etmiştir. Demek ki program şudur: muazzam ır upane uru ması ı . . 
mı§tır içinde bitirilecektir. f'akat daha evvel 

ııAğustosa kadar sporcularımız Balkanlı - planda batarılabilecek mühim i~ler a- • 1ıı 1 

1 
Fakat imparator tarafmc:1an 'Sara- İcap eden ıoültenıer aile reislerine ve-larla temns edecek ·ve birinci veya ikinci - rasındadır. Uçüncü umum müfettişlik . 

!ile alan • fert veya takım • Berline gide • tak nclak" b. k ··- t I y.a dav.et cdılen prena baıvekiUiği rilecek ıve bunlar tahrir gününden bir 
mın ası ı ır ısım ogre mene- . . '1 •• 111 " "'- fu 

cektir.ıı . .A-'-- "d ek lru .. l . kabul etmemııtır. Kaç gun evve nazırıanacaK ve nü ı 
Acaba bu karar, sporumuzu, 'sporaa rın ınwra.ya gı er rs gorme en tahrir memurlan tahrir gününde ev • 

heyecan be:iir,ginlan» nm dilinden kurta- ve avdetlerinde mulıtelif ıb...n,ıal' ıüze- da bat rnütavirle diğer muşavirler ve lerde bulunacak '01anlardim '1unları a-
;racak mıdır~ ırinde İf almaları takarrür etmiftir. Trabzon valiai olduğu halde Sürmene- lacaklardır. 

iyi niye't .eöstererek umalım. !Umum tnüfet~ Tıahnn Uzer yanın- de ve 'köylerinde tetkikler yapmıftır. 'Nüfus sayımında olduğu gibi niifus 

.,.••••••--··--·-••••••• .. •••-••••••••-·-·-···..._.-·--•••••••• • • •••·-~••••• gününde lle bütün vatanda.o;lnr olifuk-

Kız lay ve Habeş muharebesi lan yerde lcalacaldardır. B~clan b~t
ka vatandatlar bir ay zarfında men • 

sup oldukları nüfua dairelerine gele • 

rek mahalli mahsusuna parmaklarını 
basacak ve ( i 5) yaf1!1dan yukarı o

iantM da ayrıca h>toğraf verecclder • 
dir. Nüfus tahrirıyıe tavzif edilen me
murlar devlete, belediyelere ve husu· 
si ~datelere a1t kara ve deniz vasıtala • 
rından parasız ve İmtiyazlı şirketler 
vasılalıtr•nda da asgari tarife esasına 
"'Öre istifade 'edeceklerdir. 

İnsanların birbirlerine karşı o1an 
vicdan borcu kendini her yerde göSte-

riyor dostum ..• 

. . . Habcşte yaralanan ttalyan olsun, 
Ha'beı -olsun ihiitiin zavaihıal'a dün~mn 
her tarafından ((Ktzılhaç» ıe1ini 'llzabr • 

lıcen. •• • 

Bizden eünlerce uzak olan bu di
yara, bi~m '§c..!fkatli <<'K'ızı1ay " ımız t a 
elini uzattı. Oraya yardım etti. Ba au
retle kendine düıen bercona "cideyip m ... -

d eni vazifesini Yapnllf oldu.. 

Bütün vatanda,1ara b'rel' hüviyet 

cüzdanı alma kmecburiyeti t&hnıil e -
ilmelrteJit. Bu cüzc':l~:nbnn b heri 
O kuruş olacak, (5) kuru~ ita pul 
arası !8.lınacaktır. 

Ancak bu cüzdanlar en b"iyt-k mül-
. ive memurunun fakri:i zaruretini 
-~lik e1'iii ki•selere meccanen •e • 

rilecektir. 



4 Sayfı 

Kızılaya üye olmak insanlık borcudur. 

* 
Kızılaya üye olmak yurdumuz için borçtur. 

fiNlnA.rlNDA 

~~m:::;;m:sıED~r> BugUn saat 11 de m tin 

Sinema Kahramanı 

HARR Y BA UR'i 
en kuvvetli ve en müthiş tarih! bir nk'a olan 

G O L E M 
oyanı hayret filminde ıörmek Gıare 

•• S U M E R Sinemasına 
gidiniz. Yerlerioiıl nnlden aldırınız. Tel ı 42851 

Fiyatlarda zammiyat yo tur 

Pek y kında : Bntnn iS 
Max Doarly, Georges, Rlgaud, Conchlt Monteneyro 

n bütün Pnriı tarafından temsil odilen 

• 
1 

filmindo sinemasında 

arkı söyliyecek ve dans edecektir. --
Kadıköy H A L E Dolup boiah} or ! 

QUokU Türkçe ıözliı ve iki deueai birden muazzam eııer oyoıyor. 

DiNİZ 1 

KalabalJktan dolayı rahatıır. olmamak için '1aktinde yerlerinizi tutunuz. 

'LÜKRES BORJİA 
ve 

FIRTINADAN SONRA 

ZOZO DALMAS - HALK Ol'ERETINDE 
Bugün matine 16 da HALlME 

Akşam 201 30 da BEYO~LU ÇIÇEGI 
Yarın matinede ÇAHDAŞ 

Y ımn akşam E ALİME 

Telefon 4181 gişe gündüz açıktır. 

KIZILAY Mart 5 ~ 

Bayram haftalannda daima en büyük filmini takdim eden 

MEL ası K • 
sıne 

.. Keata Dlva,, , "Bltmemı, Senfoni,, " Çarda, FUrstln,, , "Sarışın Karmen,, 
gibi yalnız en bUyUk filmlerde rol alan 

MARTHA GGE T 
tarafından emsalsiz bir surette yaratılan: 

(AŞK YOLU -. Büyük Operet 

fılmi takdim edilecektir. Müzik: FRAN/, LEHAR ve en ı•n Macar halk şarkıları. 
Rejisörll: TURJANSKl. :Mev:ıuu inıam katılto.cak kndo.r eğlonoeli, muııikiıi, ıarkıları ina&nı meııtedocek 

derecede süzeJ Lir ŞAHESER: BugUn matinelerden itibaren MELEK sınamasında 

ilaveten: paramunt jurnol havadisleri 

4 GUn Bayram Şerefine Ol rak 

Bu Türkçe filimde görUJmemlş variyeteler, heyecanla Ye fevkalAdo İirk 
numaraları, aşk ve maceralar 

iL AVE E • • 

Kay Frencls ve Lesll Hovard terafınden bilyUk 

sinemasında iki film 
birden gösterilmektedir 

llftveten : 

MUMYALARN 
SERVETİ 

T 
TA 

N Silly Senfoni Edd e Can or Yeni Fo jurnal • Tel 43374 
~~~ Bayram münasebetile matinalar 11, I, 3.5, 7 süvare ıaot 9 da Süvarede yalnız"Mumyalarm Serveti,, 

..-~- · - . ... ~-~ 
,m::::~~:clm~2&:~·-~ 

ASR 

Bayram şerefine 
Bugünden itibaren: gayet 
mUntehap bir program 

takdim ediyor. 

v M 
Julea Claretl 'nln meıhur 

romanı Ye CONST ANT RE
MY, LINE NORO, ANNIE 

DUCAUX nun temsilleri 
ve ayrıca zengin mizansenli 

B ODVAY 
GECEL Rİ 

CONT ANCE CUMINGS ta· 
rafıodan haydutların h&yatmn 

alt b:r Eafha 

~~111> Dühuliye 15 kuru~tur----~~ 

VE AT 
DIMtTRi TOMAIDI 

vefat etmiş olduğundan cenaze merasimi 
5 mnrt 1936 perşembe günü saat l 6 da 
Beyoğlu Agia Triada kilisesinde icra olu • 
nacağı teessürle ilan olunur. 

Zevcesi: Hariklia T omaidi, Çocukları: 
T omas T oma idi, Nikola T omııidi, Elc
ni Alicoğlu kocası ve çocukları: Eka
terini Papnteodorou kocası ile beraber 
Efterpi T ravlou kocasile beraber (At
henes), Mııria Torna idi. 

Cenaze levazımatı: P. Angelidis 

Bugün / matinelerden 

Sa ay 
Bayram verefine bugline kadar slneına 

perdesinde eşi g8r0lmemiı muazzam, 
dtthıet heyecan va aşk filmi. 

ATEŞ RA ·çE 
1 

1 
Tamamen Türkçe sözlü 

Milyonlara mal olmuı bir şaheser· 
Dehşetli mizanıen, esrarengiz aşk ve 

ölüm maceraaı, ebebl hayat 
Yeren atef Ulkeai ve elhasıl 

pek hlasl ve mUeyyiç 
bir film 

ilaveten: 

'tiBlli'ZiSiDl'ıiillle:!~~ 

Paramunt 
Jurnal 

havadisleri 4WT.!~ 

Ayrıca: 

ALKAZAR Sinem sında 
hiç görülmemiş filim lirden dehakAr artist 

BORJS KARLOF ve 
BELA LUGOSI 
Şandu mUmes ili 
En çok muvaffak 
oldukları yeni 

es .rleri olan 

Korku... Heyecan ve dı;.hşet filmi. 
Kovboylar Kralı KENMA YNARD tarafmdan 

S Ö Z Si L A H ı N D ı R 
Büyük aergUzeot filmi. 

1 s Boy 
,. 
1 

Jlu aenenln en büyük n en muhte,om temıili 

R • 

tayanı hayret ve muvaffakiyetli filminin 

3 üncü HAFTA IDIK 
Hiç bir filim ile kiyas e<lilemiyeo bu gıheuri mutlka gidip görünUZ· 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Bergama ortamektebi Kızılay kurumu 

l aşköprüde Yoksul Y av- B?gada İlyasalanı 
köyü • 

rular için Müsamere Biga (Özel) - İlyaıalani köyü 
75 evli ve fakat nüfusu çok kalaba
lık bir köydür. Çok yüksek bir dağm 
üstüne 25 yıl önce kurulmuı olan bu 
ıöçmen köyü, merkezin 6 ıaat ıar
kında ve Bandırma yolu üzerinde -
dir. Yerleri çok dardır. 20 dönüm tar
lası olan, içlerinde hemen hemen 

Taşköprü, ( Ö
te!) - Burada Ço
tuk Esirgeme Ku
t'ttınu menfaatine 
~İr müsamere ve-

tİltnif, Ebülüla pi
)'eıi temsil edilmi9-

tir, Müsamerede bir 

de tombala tertip e

dihruş, halk bu tom
l>atada kazandıklan 
~İyeleri de tekrar 
"Uruma teberrü et-

yok ıibidir. 
Bu köy halkının hepsi duvarcı ve 

yapı ustasıdır. Kadınları çok velut 
ve hamarattır. Her evde karınca 
gibi bir nüfus kalabalığı vardır. 

Bergama orta mektebi Kızılay idare h eyeti 

Bergama (Özel) - Orta okul talebeleri kendi aralarında hayır 
te§ekkülleri vücuda getirmi§lerdir. Bunlardan Kızılay gençlik derne
ğine riyaziye muallimi Ziyanın ba§kanlığında talebeden Hayriye, Şe-
rife, Cemal, Savaı seçilmişlerdir. · 

Kızılay kurumunun !İmdilik 130 üyesi vardır. Toplanan paranın 

yarısı Kızılay merkezine gönderilmekte, diğer yarısı ile de fakir tale
beye yardım edilmektedir. 

Sürüsüne kurt 
sokmıyan köpek 

Sındırgı (Özel) - Emin Kayalı-

Mersinde 
Bir cinayet 

Mersin - Çiftlik köyünde değir

menci Şakir İsminde birisi üvey oğlu 

Mustafayı tabanca ile öldürmüttür. 

~lerdir. Bu müsa· 
~reden elde edilen 
~ılat yoksul yav· 
"aların tahsillerine 

dtYam için icap e

<len masrafların ya

~~asına tahıis e· 
~ecektir. Y ok•ul ~ocuklar mÜ•amereaincle temail ueren .ıaz5ua• 

Bir çok evlerin nüfusları on dör
de kadar çıkmıştır. Kadınları hem 
tarla işini, hem de ev hizmetini be
cerirken, erkekleri de hariçte du ·• 
varcıhk ve bina uıtabğı yaparak ke
selerini doldururlar. Bu İ§ten anla
mıyan erkek, hemen hemen yok gi
bidir. Köyleri ufak olduğu halde 
• ellerinden geldiği için - üç yıl ön
ce kendilerine çok güzel bir mektep 
yapmıtlardır. 

nın sürüsüne ait bir çoban köpeği 

vardır ki bu muhitte sürüsüne kurt 
sokmamakla ve ıelen• kurtu parça· 
lamakla ıöhret kazanmı§lır. Bu kö-

İki evli olan Şakir kardarınt döver

ken Mustafa kadınlan kurtarmak is-

Fırtına Kızılcaha-
ltıamda ormanları 

harap etti 

ICızılcahamam (Özel) - Geçen-
k· ~ 1 ftrtına Kızılcahamamın en meş-
tlr ve namdar ormanlarından Ak -
~derbent, Aluç, Eldelik ormanlari

e Salın ve Hızırlar yaylalarındaki 
~•inı ormanların eflake serçekmiş 
Ç\rn eşcarının üçte birini köklerin

~ söküp atmıştır. Zayiat yüz 
•nlerce lira tahmin edilmektedir. 

, Bütün ormanlar devrilmiş çam a

t~çlarile dolmuştur. Civar köylüle

littı bu devrik ağaçlardan azami de

~ede istifade edecekleri anlaşıl • 
1 ktadır. 

Bu mektebin yalnız çivisile, sair 
pek geçenlerde sürü civarandan ıe • temif, Şakir de onu öldürmüftür. Şa-

demir aksamına para vermiılerdir. K 
D 1 çen ocakonaklı Bekir adında biri- kir cinayetı· müteakip ka.-mı•tır. Erzurum 

K iğer ma zemesini hep kendileri te- ~ ,. ve arsın f le boğu§mUf, adamcağızı bir kaç ye-
darik etmit er ve imece ile işliycrek . . . .. 

I·mar pla~ nlarl çok ucuza çıkarmışlardır. Köyün rınden ısır~ıştır. Bunun ıçın ~op~k 
olduğu yer, sathı bahirden ISOO met- kuduz oldugundan §Üphe edılmı§, 

- re yüksek olduğu için Marmara de • müşahede altına alınmıf, fakat ku-
Ankara - Erzurum ve Kars 9ehir- nizi buradan pek güzel örünmek- du2J olmadığı anlaşılmııtıı;. Köpek 

lerinin haritaları alınacak ondan sonra tedir. g sürüye iade edilmiı, fakat bu hadise 

da imar planları yapılacaktır. e 1 Köyün içi, bir ıtehir gibi kaldırım zaten kıymet.i v.e. ş~.hret·ı··. di.lle. rd.e 
Harita ihale edilmif, müteahhitler T d ı b k k - h 

b
. lir 1 döşelidir. Öğretmen Şaziye, üç sı • o aşan e çı opegın §O retını bır 
ıner · a avans verilmiştir. 

Malatya memleket hastanesi 
hemşiresi 

Malatya ( Özel) Memleket 
hastanesi hemtirelerinden Mür • 
vet Haydarpaşa hastanesine nakle-

dilmiş, yerine Ankara Nümune haa:
tanesinden Fatma getirilmiıtir. 

H · 1 r I nı flı ve 60 talebelı· yenı· okulda ku·· _ kat daha arttırmıştır. 
arıta ar yapıldıktan sonra ıma 

planlarının Almanyada tahsil görmüş çük talebelerinden başka arzu eden ••••••••••••--••••••-••••• ·~•••••••••••••••••••••••••••••• 

ve memleketimizde de muvaffakiyet büyüklere de ders göstermektedir. Mardinde Bir Bando Takımı Kuruldu 
göstermif genç f ehirci mühendislerimi- 1 İlyasalanı kırlarında iki bine ya
ze verilmesi takarrür etmiştir. 1 kın lcoyun ve keçi otlamaktadır. Köy 
............. -............................................... sandığına her yıl yüzlerce lira gelir 

T A ' V İ temin eden bir koruları ve vakıf tar • 

Rıııat ıone 
1359 -Kasım 
119 

MART 

5 
Rvsıni sene 

1936 

Arabi s ene 
1355 -.Şubat 
21 

PERŞEMBE 

laları vardır. 

Deınir sana.11ii 
ve Krop fabrika
sının açtığı kredi Bundan başka fırtınadan insan -

~ da telef at olduğu anla§ılmakta 
1't d •1ct h .. b" d"l İ ~=--=\-:T:-:A-::H::-ı-----.._,....---I lll' e mı arı enuz tes ıt e ı eme- .~ J 1.\ISAK 
•ıtir. - v Zilhicce 

Anakara 2 - Sümer Bank direk
törü Nurullah Esat Krop fabrikası 
mümessillerile temas edecek bu f ab
rikanın açtığı on milyonluk kredi 
ile alınacak demir fabrikaları mal
zemesini görecektir. Kurulacak de
mir fabrikaları etraf anda bankaca 
ecnebi ~ütehassısların da ittirakile 
yaptırılmakta olan tetkikler bitmek 
üzeredir. 

.-::>. • 8. D. 
b 12 i4 11 10 45 
q•rgamada bir çocuk ankaz 1_6~2_s~----,---.....:..._..::.....4 .ı.....:5:::.0_1 

altında kaldı Öğle lkindı Aktam Yatsı 
b S. D. S. D. S. D. ı:>. , O. 
~ nıir - Bergamanın Samran kö- E. 6 21 9 33 12 - ı 30 
~ de bir ev yılolarak ankazı altında 1 .__ı....ı.-1_2,._.~4-.ı..1-5-..3.;..7.ı...;18-..;.0..;.4•J;..;9;..:l;.,;3;.;.5.:.......ı 
~uk ölmüttür. 

Bir çapkının 4 günü 
Yazan : Romancı 

Mardin bando takımı 

Mardin, (Özel) - Halkevi tarafından bir bando takımı t~kil edilmiş, 
Urfa Halkevi bando şefi Osman da muallim olarak getirilmiştir. Takım kı 
sa bir zamanda faal bir hale gelmiştir. Şimdi her akşam Halkevi salonunda 
halka konserler verilmektedir. Fırsat bulundukça bando takımı civar kaza 
ve nahiyelere de gönderilerek halha ve köylüye mahsus konserler verile-, 
cektir. 

Lafım dudaklarımda kaldı. Çünkü ı sardı, ona verdi. sime kadar koştum.. Yok, yok .. 
birdenbire başmı çevirdi ve hızla yü - Biraz daha konuştu. Sonra yürü • Başka bir mağazaya mı girdi, pas • 
rümeğe başladı. Elim ayağım zangır, meğe ba~ladı. tacıya mı girdı .. 
zangır titriyor.. Demek ki kitapçının devamlı Akşama kadar caddenin planını 

Fakat aÇ bir kedi gibi de ~ini bı- müşterisi idi. haritasını çıkardım. Tam manasiyle 
- &. - başımdan alıyor. Ne yapayım, ne e- rakmıyorum. O ayrılır ayrılmaz kitapçıya yanaş· kaldırım mühendisliği yaptım.. Yok, 

(kıvırcık Niyazi diye kadınlar •· deyim de şu nefis mahluka biraz da - Gitti, gitti. tım.. yok .. 
• 1nda ıöhret aalmıt bir genç bir ha sokulayım, diye düşünüyorum. Halinden, yürü yününden sinirlen • Herif, ayni zamanda sigara da satı- Ama artık bugün için izini kaybet-
ti.in tünelde fev1'alade bir kadına Her zaman 0 kadar cesaretliyim de diğini hissediyordum.. Bu kadında ek- yordu: sem bile yarın gene yakalamam kabil-

~\e•adüf ediyor. Peıine d ü§Üyor. bugün elim ayağım titriyor. Biraz · mek yok gibi geliyordu. Fakat bir ke- -Versene bir Yenicel. di. Mademki her gün kitapçıya geli -
~Beyoğlu caddesinde ~rürke~ ~ da yüzüme baksa, biraz gülümsese mese· ıl ~e ok yaydan çıkmıştı. Kokusu içime Herif paketi verdi. Para bozuyor • yordu . . 
~l)t.) suyuna kapılmlf pe9anden surükle- le yok .. Fakat bakmıyor ki I . ışlemişti. Bugüne kadar istediği kadı- du: O gün, yorgun argın eve döndüm. 

Camekanı bir zaman seyretti. ı nı elde eden bir adam için 15öyle ufak - Şimdi buradan bir hanım gazete Ertesi gün öğleden sonra sinekkay· 
~i~~Onlar baktıkça önümdeki sanki Sonra bir şey beğenmemiş gibi tefek suratlar, sinirlenmeler vız gel- aldı .. Her zaman gelir mi buraya~ i dı bir tıraş oldum. En şık kostümle • 
~ cthlırnmış gibi sinirleniyordum. İs- yürümiye başladı. 1 meliydi. Rum dükkancı paraları sayarken rimden birini giydim. Yallah Beyoğ -
lıı~tı.ırn ki bu kıvrak vücut, bu nefis Kuyruk ta beraber. Onun peşini bırakmayı adeta ken - cevap verdi: I luna .. 
~sade benim olsun. İleride bir ayakkabıcı camekanı ö- dime yediremiyordum. _Gelir, her gün gelir. Roman alır. Tünelle Galatasaray arasında me -
/~~vaya binmedi. nünde gene durdu. Ne olacaksa olacaktı.. .. Okur, getirir.. kik ~oku~ordum .. 
~ 1.ıruyor. Ben de!. Ne y~psa b~ kadını soyletecek, li- - Kiralık mı? lk~~e b.ır s~ate bakıyord~m. 
B~n de peşinde. Bu sefer biraz daha sokuldum. sana getırecektım. _ Evet! Siz de ister misiniz?. Gozlerım ınsan kalabalıgı taramak-

\ ır ınağazanm camekanı önünde Birdenbire yüzünü bana çevirdi . Galatasaraya gelmiştik.. - Lazım olursa alırım. tan kararır oldu. 
~ dı.ı. Ben de kendimi göstermek, pe· Peşinden geldiğimi çakmıştı gali- Tam karşıki köşede gazete, kitap Paralara cebime attım. Hemen ay - Adeta ümit kesiyordum. 
~~t erı geldığimi anlatmak için sokulu- ba. satan dükkanın önünde durdu. Bu se- rıldım .. Fakat ben herifle konuşunca- Tam bu sırada eski bonmarsenin 
lı~~trı. arnma pek te cesaret edemiyo- Gözlerine baktım kızgınlık alameti fer pek ~okulmadım. Etraf pek kala - ya kadar kaybolmuştu. Yıldırım gibi önünden belki yüz ellinci defa Tiine· 
qh · Dedim ya belalı birinin karısı, yoktu. balıktı . Üstelik köşede bir memur. On kalabalı ğı yararak yaya kaldırımdan le doğru iniyordum ki hapa hap kar-
11 \.ı~ nikahlısıdır. Şikayet eder. Başı- Cesaretlendim. .. adım ötede karakol vardı. gittiği hizadan Taksime doğru atıl - şı karşıya gelmiyeyim mi? 
~ tıbte Yakar. Bir şey değil zaten kre- Yavaşça: Karşı kaldırımı ve onu seyrediyor- dım. f sp; zmoz başladı .. 
\ 0ıuk. Bu sefer adım bir <le sulu - Hanımfendiciğim, dedim. dum. Şuna buna çarpıyor ve azar işitiyor- Adeta Şirinini görmiiıŞ Ferhat gibi 

~~l;:ı ra~a çıktı mı artık hiç bir ka- Sesim titriyor, ödüm kopuyordu .. Kitapçı ile bir çok konuştu. Hatta dum .. Fakat dinliyecek halde değildim (Ah!..) dedikçe içimi nate~i her tara-
t t\ Yüz bulamazşın. Devam ettim: güldüğünü gördüm.. Kitapçı raftan ki! fımı yakacaktı. 
«ık at kadının her hareketi aklımı - Hanımefen .• - .. aldığı mecmuaya benzer bir gazeteyi Ağacamiine, Parmakkapıya, Tak - (Arkası var) 
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ispanya hapishanesindeki mah- insanlar Ve Tıraş 
• 

puslar iki ateş arasında kaldılar 
ilk insan ne zaman 

sakalını kesti? 
Bir rivayete göre Havva anamızı11 

meydana .. gelmesiyle beraber 
Büy.ü'k lbir lF.ODBIZ pzetesi ıgeçcn- enteresan avabı bir Fransız müveff b

1 

imde o'by.ucWarma. garip ilci 18l1a'I :eor- 'W:IDÜftir- · Bir tarafta jandarma 
tarafından yaylım 

kurşun, öbür taraftan da 

1. • au ~e aDket ,.,:kllin& dwyucu'lannm Fransız tarihçisine göre Romaıı 
ma'lümatlannı mqretım;ic iba,la&. Bu dan çOk daha evve1ki insanlarda ek 
llllB'llcr ifUn'lardır.: nw adeti vaml1f.. Fakat o zamanlar r 

l - IEcdadnmz ça1k eeki&:n ınam1 tma1ar fimdilci gibi çelikten değil,"~ 
itmlş olurlar&~. J'C bbuğundanmr.ş. Bilahare RoJJJi 

:2 - Roırullilann y.iizii eden ~ lar Romayı tesis ettjkten 454 sene SL~ yanan binadan 
yükselen alev 

ınarindiı> ita ...... baflamışlar. Eski Yuna~.s" 
Gelen lbiitün cevaplar · çinde en da büyük İskender zamanına ka t 

ispanyada yapılan seçimin aonu he 
men bütün .memleket hapishanelerin
de şiddetli bir isyanın çıkmasına sebep 
olmuştur: Mahkumlar bunu serbest 
kalmak için bir fırsat telakki ederek 
hapishane idaresine hücum etmiş1er, 
yua1amaf1ar 'W:ya yandanrnışlardır. Bu 

hadiselerden en mühimmi (Valans) ha 

Güneş Dil 

pishanesinde pkmıştır .. Burada mah
kum1ar bapülıanc idaresine hücum et-

Ana Teorisinin 
Analiz 

mekle ka11mamlf1ar. hapishanenin bi- - 1 -
nasının ahpp olan lôsımlanna da aJeŞ ccGiinq - Dil)) ~ plnu: T.iirk 
vermişlerdir. Bereket versin ha,pisbane dikiliiinin deiil, bütün dünya 
memurlarından birinin :soğuk lcanlı1tğı dilcı1ik ileminin üzrriııe yeni bir lflk 
sayesinde mahkum1ann ~~dlanna saçan çok yüksek bir buluflur. 
varmalarının önüne geçilmıştır. Bu IB bul ·..ı:::.:..: ··lçm k · · cınnu u UfU11 cenı....-· o e ~çın ,,.--
memur bütün arbdaşlanmn mev'kuf- dütümnek ydcr 1Jci lbir bç ay:danberi teo· 

lar dine düftiiğü bir Mikada telefon riııin u.rdmaz analiz lkanunb.nnı kültih 

odasına ıkapanmağa muvaffak ohnuş ıtJlY.an her angi 'bir dilin !hangi ıke.limesi 
ve oradan telefonla iim&t iistemişlir. üzerine ıtatbik ctrniı Hek en lk.üç:ük bir .sar

Bonun üzerine vaziyet mevkuHann a- mntı 1bile ıgörememİIİZdir. 

Kanunlan 
Yolları 

Ve 

Yazan: I. N. Dilmen 

Birinci kate,gori : (ğ, y, .k. g, h). 
btinci ı> : (v, b, m, p, J), 
Üçüncü » : il. d. .n, 1, r). 
Dördüncü » : ( s, ş, c, ç, z, j). 
8 - Ü9üncü ve dördüncü kat~oriyc 

mensup konsonlar. başlarına ana kök gel
m .. • we ona bir ,.·oknlle kaynaşmak su -
Ie!ile cıikinci derece prensipal kökler)) i 
t.efk.1 oeı'Jer1er. 

9 - Kelimelerin esas manaları, ana 

köktedir. Bu ana 1-ök kelimenin başında f 
kısmen veya ıtamamen -düşmüş, ya1nıt bi

rinci derecede prensipa1 l.öke verilmiş <Ola
bilir. 

leyhine dönmüştür. Zira bir taraftan 1 Bu dil teorisinin dahiyane göriişü, Türk 

ateş yükselmeğe başlamış, Öte taraftan .ditiuin ?CJ yüzünde kültür taşıyan bütün 
k w 1 1 O - Ana kökün ifade ettiği <ıGiinet» 

da L--ishancıduvarlanna çakan janclar- dillerdeki kültürel siueiin .ana aynagı o. fh _,..:_ f d _,_ . na auıc :veya -ob,·- olduL-- -uzaL "enı"• 
•-t1 b me umu zamanla İuı;.;,şa e erCJ1. uzaya, -~ - "'~ ~ • " 

ma:lar tarafından afCliıclakıilerin üzeni- .d~nu .ar.tık inkii.r .kabu] etma ir suretle h k k d •• ı.:_ bir saha ifade edCL uŞ, c, ç, z, j» Jconson-
ık bul araret, ate§, uvvet, u ret, esas, ~, 

ne ateş aç.ılmışbr. ortaya oymuş unuyor. Aflab, ~endi, hayat, hareket, iRltİdat, za. ları •<S» yerine kaim olabilir. 

Y d •-· · L.--! .L~nd · -- .l Bunun b~üne ıkadar Aıvrupa di1 bilgi - k • • Bazı lehçelerde bu kategori konsonlan an a~1 resımac:nn DlT1I e F...naaıma- . man, mesafe, gtı!a, Ten , gu, ses ... n gıbı 
·- · · ··t_ı_~ .. L .L • &inde bulunamamı olmasının sebebı, Av- b" ·· __ ,, _ın_ A •• 11 d doğrudan doğruya (:i) ve onun kategorisi 

nın ateş ettigını, ıo eK1DOC uc gyanın • •.. . •. iitun gcncı .meınumıara :şnmuı pey a et· 
. k. I l rupalı dil arnştırıcılnrının clıUerın orıJını u- • h • . d .. . yerine geçebilir. 

bastırılmasını miıtea ıp yara ı arın tn- T" k . 11 mı•, ntta ınsanın «egon su a guneş yerme 
I 1 :r. rine .olan .aia urmalarmda ur ·çeyı ne- k . 'k-'-'1 "f a d"J . . -- a- - •- - (L) 'k .. n· sınmağa başlandığını görüvor.suouz. .ih ıgC((ere aynı ana OK: e ı a e e ı mıştır. uor uncu Kategon: ategorısıaır. 

• ., saba katmamış olmalarıncialı uettı~. q 1 - Dilde mana anlatan nsı1 '.kö1c1er Umumiyet, şümul, mutlakiyet, gayri mu· 

• • Bu y~iksek Tfük teQJ"~n day..andıgı :na (V. K. ~ şe'klindedir. 'BöYJe iki 'kök bir· ayyenlik, ~ay;ri :§Munlik ıanlam!arile ımef -
. 1· ~- - _,_. .dil kanunlarını şurada, bırer kaDun ma • l -''- ıba k' k 1 ıt- _._ ~.Jk''l humu vasıflandınr. 

Netıceyc ge ınce: ~uuı mııtcıwup d . .kı l _ .
1 

k .st. ı etiCfa& ıve şta ı o a <auşer~ teşeg: u 
., cs.ı sa ıgı ı e. sa.yma J ıyoruz: d ·ı· l h k'k· 1.·_--ıA n - il · (T D) k d yeni hükumet idareii :a1mca 1spanya . . . ıc en monosı apar a ı ·ı ~er aeg dır. Befinci kategori: • ategorisi ir. 

h ·-'- • · · d ld h k iku 1 - Dıl, ınsan •,drak ve şuurwıun duy- 8 2 - ~eliındleria snazıaları. ana köke Yapıcılık, yaptırıcılık, yapılmtt o'lma'klik 
apı::uıaneıermı o uran u u '11· d'' .. 1 . . 1 b·ı 1· :ıc ldi 

. l l esk. h M in& bı -gu ve uıunce ennı seıı e 1 omnc ce n- yapı"arak onun manasında az çak ıtd>ed- anJamlarile .mefhumu .uı.ınamlar. 
mumıye suçu ~rın~ 1 

a er _ - den dot,'Tlluş 'bir fikir • ses manzumctiidir. düller yaratan elemanlarla tamamlanır. A.tı&DıCJ .K~ {Jt> btegor.iaiclir. 
rakmışsa da, sıyası suçluların hepsı- 2 _ Dil kanunlan ancak psikolojfk, 13 'L""k -'- -- _ ı_ .1 

• . - • ırL ıı_ ' - no e ya,pı§&D .cn:.ınalWlr ca eea- !Her haqgi bir nokta veya :saha ili.erinde ta-

e\aila ıimiş1ler. Tıraş on1arda ancak .s
lb:nderdcn sonra taammüm etmif~ 

Fır.ansız gazetesinin bc1ki a~ 
aclmeyen bir 111Jal daha vardır ki, odM 
biz 1bmada 90ıuyor ve brfılığmı 
.)'ine 'biz veriyoruz: 

- Çene brap ecdadımiz.da ne -fi 
ıman başlamıştır~. ··-·• 

- Havva anamız vücut bulur ~ 
llDllZI 

Amerikan 
Bayrağı 
Ve Bir Efsane 

m de tah1ıye etml§tır. DU sonuncu ~ı- sosyolojik ve 'filozofik 'kanunlarla ınüvazi lieD b'ırar k"'-tu··r. Bunlar .k;;L man_J ___ _ '" °"" A-<11. wannı ka.uür, temerküz, sübut, kat'iyyet anlam-
sımdan bir ço'k1arı serbest kalıf' 1ca1maz olarak teesşÜs eder. muhnTaza ile .başka bir köke -.•anısularsa ı 1· ım A ... ;i~ 

k .., r arına oge ır. 1Uk &fa Yünden ~1an rı-11'1"' • ..,, 
ikinci bir hükumet ~eğişikliğinde te - 3 - İnsan idr.a1' ve şuurunun ,1k önce ya1nız ıı~'klen ı ele mahiv.etinde 'bulunurlar. • ( .. ) '-- _, .:ı ~ -r· .. ., 

r- J Yedinci kate.aan: A K.ategoriaioir. netı•-
rar hapsedilmekten korktuklan ;ç;n lıer şeyin üstünde ve iher şeye lhiıkim o1a- Fs\:rrt kök manalnnmian ayrılaıa'k doğru- Kelimenin maoasını tamamlar, uıy.in ve ifa. bayrağının n~ suretle vücuda 0 ıJ' 
Fransaya kaçmışlardır. ırak tanıdığı ve sesle ifade ihtiyacını duy - dan doğruya e'k manalar a,ır1arsa bem de eder, isimtendirir. (G, y, g, lr) konson- diği hakkında Amerika halkı nratl tıl~ 

lngilizlerin leni 
Deniz Büf çf si 

chığu Obje ı güneı» oimtJ1tur. u~nı>, lı~m <ananen,, e1c sayıiırlar. A ka b l aoÜI lariyle ( v, 'b, m, p, f) kategorisi bu (il) ;yine meri nvari ir .masa 
4 - \~ımm ilk .Öftoe iidr.ak ve •uur ıilc ~;f - Ekııer de 'tı...ıı..ı 'kök1er gibi esasen • -'L!)· "5 ·) ._ · · 1 .... , y~mıe geçCUJ ır. , , l. c, .ç, z, 'l Kategorısı maiktadır~ . 

cıgÜne' 11 mefhumnmı ifıtde için .çıkar(iığı ( V. f- K.) şeklinde olurlnr. Bunların vo- ile ( n) konsonu da bu rolti ifa -ettı1tlC'!'İ "Za-ı .. . .. A 1Jlet~1 

iradi ve manalı ses <c ağ11 dır. Dilin ana k.alb:i 'W:fll !koıuıon1an lbila'hare düşmüş ınan (ğ) ve onun ıkategorisinc!len ıolu (y, Bu :ımasala gore tÜtonıee ~ J#' 
koKÜ de budur. c la bilir. k, ,e, ıil) t•cr.iııe :geQlllİo .aa~-:dıL koyunundan alınan yüniibir ~ b. 

5 Ağ k "k'' .. k ı· ~ 1 5 - Ekl<'r. ana ök manasına "Verdik- 1 6 - Bir kelimenin odalııiiiııde ııa"ha ıgö11- lı temizlemi~, bir 1talyan aytff1'11~' 
1 

, Londra, 4 ( .._ A,. _ 1936 a..::..~i - cı n ana ·o unun vo a ı zaman· 1_ i -·· .ı __ ..__·k T ıfJ 
-. , ıuu~ • -~ ;:zu- uc; d&n ~cdi kateg<>riye teren koıısonbr birden ziyade oJur "'e bwı- Al - . · b. J •tiz ha:ıırlll 

1935 .en-!_..:a_ 9 .S00.:000 J--iliz la (u, ı) ve .daha sonra {e, i, ü, o, ö) gıbi ayrılırlar: ı., • man egırmıs, ır ngı ıf • 
ICMllUCll ,:uag I lardan ıbüi aynca ıuır fon.im. oa <la yap • • . . .. ' .. . bir f t9J 

lirası fazlaıile 69.930.000 Jagiliz li- i seslere inkılap etmiftir. ririnci l1ateı;::m: ( ka · ·air. A· mazsa ıbun!ardnıı birinin {i} .den .dcğipne bır Belf!kalı ormuş, bu ışe 
111

r 
1 k 1 .,__,. .:.·ı '"'"'ed" 6 - «AJ» anıı kökünüıı .konsonu. uı - na &lje vet.:a Objeyi ıl'.:ade edeır ... B, w., p, olduğuna Jll:kmolunuı. nezaret etmis. bir Yunanlı toPlı.:ı. .... 

raıı o ara anmın eaı meın ır. 
1 

( ) ( ) .1 k ,,_. h •. ,....,, 

ln9'1terede _yeni bir mUdafaa 

bekanhgı 

Londra, 4 iA. A.) - Ba,hca üç 
orduyu tanzim içia ihdas edilece1c 
olaa yeni miW müdafaa bakaalıjı . 
na Wi..toa CburcbiJl'm tayin edil • 
meıi muhtemeldir. 

man a, Y ve w ye çeım ere -• at u- f" .ko.nsonw' le c:ı,i, ~. k,, g, ıL" kategori. 1 7 - Bir kelıın<.de birbiri ardınca iki 1L~ T- k bo)'Lfw 
· d t k~-"" t • ı· bir f;rmen1 ""kamış, ·oir ·ı uT Lı·r fı' zcrm e e ilınw e mış ır; si bu ( M) \'~.IJlC [ cc.dbilir. kere nyni koıııson bı.ı!unmaz. Böyle iki «on- ;J iP 

Birinci hat: Ağ· ay -.ak: ag - ak; llinci 1'atcgari: (!N~ kat · ·dir. A _ ~on göri li.ır,.. Lunlardan hirini~ (ğ) den Bu işler tamam olduktan sonrD ··ıJtl1 
- li "d0 
ikinci hat : Ağ • av • ab - am • t\P • a'f. ııa suje veya obj.cye e.n }.akın . .bitir;& -- de~i me olduğuna hi"kmolumır. landah da bayrağın :Son şek nı ı:o 
Bu konsonlar, doğ;udan doğruya ana 1ınyı anlatır. l te HGüne~ • Dil>ı teorisinin ana ka _ I geç.irmistir. _,~ 

kökün yerine geçebilen cıbİrİncİ derece ıo (._') J. ( ~) d d w• 1 1 l 1] dd d J b~- ~ A_,C::, ou n ,,.onsonu ng en egıııme o • nun arı >U ma e e tDp ana ınL İst ıb h J göre ~·-- '*' 
prenaipal kölder» j teı'ki'l -ederler. duğu zaman doğrudan doğruya ( ğ) yeri- Bu esas1ara göre, «Gilne' - Dil)) analiz- • e., u o.ş ınasa a ' ;eı-itı 

7 - Koneonlar, dört kategoriye .ayn • ne 1g.eçcr. li"'rıİnin ~pmm' ~ı da y.-mılci ~~"'ı· bayr.ağı bu ikada~ .karışık ka'1İJJl 
Jm Vpaeü ~: (S) ~c;c.oıiaidir. A- m12da izaha çalışacağız. I. #. 'OILlllEN 1 laşmasiyle ortaya çıkmış.·· 



zn 

Bedavacılığın önüne geçmek 
kolay değil 

pek 

Fransızlar bu yıl «Perting» stadyomunu çevreleyen duvarları yükselttiler. Makaadlan ınagı bedava M)'l•tmel 
lıev•inde olaJılan bu zevkten mahrurn etmektir. Fakat bu maksada varamadıkları da meydani:ladır. Parilte bııili
let sahibi ne kadar çocuk veya biiyilk vana hepıi de bısiklet1erlnln üzerlne çıkmakta. maçı öyle eeyretmekteC:lirler. 
'--' • ._._.,..... •• ~ ....... u ........ ~ _......,. .. ...... u u ......, "' " • ....,.._......._. -.. ........................................ ' •• 

Vücudunu güneşe 1 Okuyucu dileli BULMACA 

borçlu olan bir kız Matbaamıza N.. • ........... 

3 garson 
Geldi 
Matbaamıza üç ranıon geldi ve bize 

ıunlan söylediler: 
- Bizim bir cemiyetimiz var: Garson -

lar cemiyeti.. Her yıl muntazaman aidab· 
mm veriyorus. Cemiyetimizin senelik ha
sılab 9 bin llrayı buluyor. Cemiyetin va -
7.ifeleri meyanında haatalanan, iı bulamı- /O 
yan garsonlara para cihetinden yardım et· ._.._ .... __.ı..-
mek te vardır. Soldaa aaia: 

Fakat içimizden biri rec;enlerde hasta- 1 - Kuılar onunla uçar, cayz. 2 -
Minarelerde okunur, katık. 3 - Oruç ayı. 

. neye yattı ve iki ay ipİE kaldı. Cemiyete 

Sajfa 7 
1 

Fotoğraf müsabakasın
da birinciliği kazanan 
ı-~ 

apor 
m•rakluı 
Öeçen hafta Is • 

tokholm gazetele .. 
rind.. biri okuya .. 

culan arasında bir 
lotolnal rnilsaba • 

kaa apnıı ve aelen 
on blblerce fotoirat 
arUla\ia birlnoOill 

yan tarafta 1r&r'c1U .. 
iUnlla resme vll' .. 

mltt9. Bu re.im t .. 
veç inalı OU.taw -

AdoHu bir teala 

müaabakaaııu M,V• 

redeıiaen hçecanlı 

bir vuiyette aCSatermektec:lir. Filhakika bu 
tfma! memleketlnhı hüldbadannda batlıca 
Öd vu.f vardır. Birincisi 1aükenımel Wr 
aponıu ohıtudQ. lldncW de tam ,. .. alile 
bir aJle babaeı bulunmasıdu. 

Ol.taw "' Adt>lf yapma epeyce seolün 
olm.- rağmen elan teall oynar, hokey 

O)'IUU', ve la• sün muatuamaa :::• bin•. Do.dan dı. spor ••nda"-\9 
,. i&ittili CS. çolmır. Ctistaw • AdoJNt 
mpor bariaWe ea ~..,. ~ 
IObldatcı. 4olarak ...ara,,. dDalnCll 
d, biuat Dallfenfn ellle huır~"6 pu t 
talan yem .... ........... .............. ................................................... ........ 

Dağ tepesinde 
küçükbir kilise 

Hafif tayyarelerde 
yükseklik rekoru 

AMerikama lıadm ta,)')'arecileriıMS. ~ 
c..n.~ ile M»Coppedge 36 ~· 
k~d• lıılıoök bir motörle llt etııMa 
~ bir tan-are ile .ofOI() ~~ ~~ • 
1'9 yükaelftlilı: suretile tetlf'Yf niitt fi • 
• etmitlerctlr. Bu uduJann lse •zrYrl .. 
laJYarenİn •il 1 lı boıe• Vf ,... olf. 
rak 280 kilo~ iba,... J 

baı vurunca da: 4 - Jnci. eğlence yeri. 4 - Genişlik, bii-
yük, bir musiki sesi. 5 - Hazır. 6 - D-- ltalyan Alplanmn (2015) metreye yük. 

- Paramız yok, yardım edemeyiz, ce- ..__, vahım aldı. vurma. 7 - Sonuna bir T illvesile öteki selen bir tepe.tlıde, kar Jllmluınıa ue • 

Bu sene Allaha şükür latanbulun kıpn
._ fikiyetçi deiiliz. Vlkıl henüz yaza 
~edik amma. düze çıktık sayılır. Bu 
~ddet zarfında herkesi az çok ziyana so
"n fU geçenki fırtınayı iatiana ederıeniz, 
la,. uhiden görmüı eayılmayız. Fakat biz• 
ilen daha talihlileri var: Amerikanın met
~'&r Kaliforniyaaında bu dakikada gen9 
!Qzlar güneı banyosu yapmaktadırlar. 

Reamini gördüğünüz sinema yıldızı Do

~thF Lee bu aradadır ve vücudunun es • 
'-tik süzelliiini sırf deniz. kum ve rüneı 
'->-esinde muhafaza ettijini söylemekte ve 
_... büyük vaktini bu spora vermektedir. 

Malatya 

Nizamname ile tayin edilen vazifesini 
dünya olur. 8 - Lok:antalarda bulunuı:, sına ı5mülmüı minimini bir ldliae vaidır. 
güzel kokulu yai. 9 - Namua çağınr, Boralı. fırtınalı, karlı gijnlerde dal tepe-

yapmıyan veya yapamıyan bu cemiyet ni-
çin kurulmuıtur. Yalnız aza kaydetmek Kınmda bir yer. sinde büebütün kaybolur, göze s6riiD .. 
için mi}. Sonra bir çok rarsonlar da var Yukandan af&iı7a: mez bir beyazlılr. halitıde kalar. Fakat pa .. 
ki. yalnız müıteriden aldıkları yüzde onla 1 - Timsahın çok küçüitl. 2 - Üye, zar trüaleri bora. fırtına ve kar ne kadar 
kanaat eder, çalııırlar. Halbuki lokanta sa- karda belli olur. 3 - isim. dört ayaklı. tiddetli olursa olwn kilise tıkbm tıklım do- ---------------
hipleri bu yüzde onun yüzde kırkını, kırık, 4 - Yurdumuzdan büyük bir kısmııwa ludur: Çünkü bir kilometre ataiıda bulu· iat• fa:ıla mltaauap olduklanadııııa. üt• 
dökük ve aaire param olarak alıyorlar. iami. ; - Erkek. 6 - Dört tekerlekli. nan Seatrieres köyünü halyanlar kıı spor· 18rlnmek v.,. a5rmelı arzusuna ,...aıe • 

C 
· d H d 1 - Vücudumuzdaki kımwa su, muva • lan ı.:n meraklılann toplandıklan bir •er dtklerinden llMlalca l>ura•a -*----Lta • emıyet nere e}.. akkımızı mü a - ~ " " ~ 

faa edemedikten sonra biz ne için bu ce- fık. 8 - Karda belli olur, aiacın eskisi. llaline ıetirmitlerdir ve ltaiyan aporoulan &dar. 
miyete bağlandık> 9 - Sonuna bir S ilivesile Frannda bir 

~hlro~~bk~•wy~~ 10-L.---==~--=----------------------
Zehirli fUrup 

Beyoğlunda kumbaracı yoku~unda 
23 numaralı evde oturan Rus tebaa -
sından Nikoli kızı Marya misafir git -
tiği evde kendisine ikram edilen bir 
bardak şuruptan zehirlenmittir. Mar
ya tesemmüm alameti gösterir göster
mez haıtaneye kaldırılmıştır. 

Halk evi 

•f. Bir bayırperverin vakfı 
1 No. la BabrHıcanın Halli 
Soldan sala: 
1 - Al>dülhamit. 2 - Sai, an. 3 -

Ay, ha, iri. 4 - Rakı. kumu. S - hu, 
itaat. 6 - Ras. ınn. 7 - Ta,.üz. Pi. 8 -
lmi, sia. 9 - Keza. aidat. 1 O - Ar, za .. 
viye. l 1 - Acı, kin. 

Yuk....clan ~a: 
l - Aaarı atika. 2 - Bayat. ümera. 

3 - Di, Kırgız. 4 - Hiru, ua. 5 - Sie. 
6 - Ha, ki. 7 - Armut, saik. 8 - MI. 
Raif, iyi. 9 - İnu, Eden. 1 O - Rabp. 
il - Hız, nitter. -----

Ondülasyon 
yap_!ırır~en _ 

Bir kız ve berber kalfası 
muhtelif yerlerinden · 

yandılar 
Suadiyede Şafkın bakkalda oturan 

Muazzez Kadıköy iskele caddeıinde 
berber Herantın dükkanında aaçlan .. 
na oclille yaptırırken buhar kazanının 
patlamuı üzerine muhtelif yerlerin .. 
den yanmıf ve yaralanmıfbr. 

Malatya Halkeui mruiki lıolu ••nfleri 

Muazzeze oclüle yapmakta olan 
kalfa Avni de baflndan ve dudakla • 
rından yaralanmıfbr. 

Eski lran sefiri Haaip Bey vefatından f\VVel 1ervetinin bir kıımmı Ana• 
dolu ve Rumelikavağındaki yoksul tahııl °'-M~.Arına' w .. "!ilmesine ve 
aiyclirilme1ine vakfetmitti. Kızılay cemiyeti tarafından ıJare edilen bu v.., 
kıfla her sene bu muhitteki tahsil çocukJan giydirilmektedir. Reelmlerl• 
mizde bu yıl Rumeli ve Anadolu kavağında giydirilen çoculr.lar gijrillmekte
dlr. Hatip Bey merhumun bu necibane hareketi bu sön zenginlerimize örnek 

ı._ Malatya Halkevi muhitinde biiyiik bir boşluğu doldurmaktadır, evde 
l.t ftada iki gün umumi toplantı yapılmakta, trahom, doğum gibi mühim sıh· 

bahisler, ilmi mevzular etrafında konferanslar verilmektedir. 

Musiki kolu da canlı bir faaliyet göstermekte, her fırsatta müsamereler 
~ konserler tertip ederek halkın bedü zevkini okf81Daktadır. 

Muazzezin saçlan hemen kımilen 
yanmıttır. Enaesinde, yüztlnde ehem
miyetli yaralar açılmıfhr. · H&diee 
bir kaza eeeridir. Muazzez ve Avni 
hutanede tedavi edilmektedirler. T ah
kikat devam etmektedir. olmalıdır. 



Mart ' 

Ankara Halkevi Dör.t g/Jn siirecek bliglJk hikige : 

Bir yılda neler yaptı? 
300bin yurddaş evin kültür havasından 

Koskalı Terzi 
• 

Madam Agavnı 
- 2 - lu ve korkunç sokaklardan bir an e~, 

Eve araba ile gelmek, o da efendi· Şehzadebaşı, Veznecilere atabiJJllef 
nin gelip gitme saatleri harici, mah· gımız için o zamana mahsus hura 
tum beylere ve nadiren de damatlara bir itikatla, misafirler tarafından · 
has bir imtiyazdı. Muhterem ihtiya· lamlık dairesinin iç kapısının dışıtl ·İstifade etmiştir 

ak . . . ha t db" nn çok çevik vücudu böyle nakil va· ki mermer taşlıkta çıkarılıp bırnk_.t. 

· Halkevinln idare lleyeti 

Ankara, 5 (Hususi Muhabirimiz- üyelerini hürmetli ve vazifeli bu • 
den) - Yurdumuza yeniden 33 lundurmuıtur. 6 btiyiik mUeamere, 
Halkevi eklenmesi burada adeta bir 7 anıt toplantısı, 50 aenc.e rehber • 
bayram yapmak kadar aevindi bir lik yapmıt, 110 hatip -.e konferana
teair bıraktı. Balolar, müzik kon • çıya konferans verdirmİ§ Ye söz 
serleri piyeıler ve Halkevinin kendi ıöyletmiıtir. 3 kitap neıretmittir. 
atelyeıinde çevirdiği filim nihayet Bütün bu çalı,malann neticesi ola
Ar ıubeıinin eserlerini ihtiva eden rak 27.000 yurttatm bir yıl içinde 
resim aergiai... itte bunlar bu bay • evin çatısı altında toplanmaıım te
ramın en bariz delill~ri değil midir? min etmittlr. 

Ankara Halkevinin bir senede Güz.I San' atlar pıbui 
7aptıjı itler sayılamıyacak kedar Bir yıl içinde 2 resim sergisi, 8 
çok ve özlüdür. Ben burada ondan honferans, 25 konser, 3 ulusal tür· 
kısaca bahsetmeii bir nzife bili • kü ve oyun, 6 mesleki toplantı ya • 
rim: pılmııtır. Resim ve müzik dersleri 

- 1935 yılı içinde Ankara Halk • açılmıı, 30 talebe çalı,mııtır. 3,5 
evine 300.000 yurddaı çqitli sebep- ay devam etmİ§tir. Köylü bayramı 

ı i vapm ıçın yenı ıtan e ır - al l ·ı k l ala k ı k ndw" 
.1 ki sıt arını ve on ara ven ece parayı ve temiz enip sır nan a oş u . 

ler a~fbr. Kadınlar, .erk~ er, ç°:' çok füzuli addettirirdi, ve bu işe pek lastik ve hatta fotin ve iskarpirılel'k 
cuklar ıçbı beden terbıycaı deralerı kızardı. Eve yaklaştığı, nöbetle gözcü- içine tutam tutam tuzlar doldururdll 
açılmııtır. 1935 Jllı içinde ıpor ha • lük yapan gençlerden haber alınır a- Bu evde kadın hayatı ebedi bir.·· 
reket1erine ve derılerine iıtirak e • lınmaz bütün ev halkı, derece, ehem- rete mahkumdu .. «Muhadderntı isl ~ 
den yurddatlarm sayısı 12.330 dur. miyet ve sin sırasiyle mermer harem yenin çarşı, pazar ve csvakı dolacıı>61 

Sa.yal ymdun pıbni taşlığından bir kaç basamak merdiven- ve güçleriyle meşgul halk arası1111 kıl1 
Sosyal yardım ıubesi eıaı çalıt • le yükslen alt kat büyük sofasında, aşa- ne ve şu~ ilka eylemeleri ... » hak )" 

muma diier yardım kurullarile el ğıdan çıkan merdivenin camlı kapısıy- da ta tanzimat devrinden evvelki b~o 
birliği yaparak çalıtmııtır. Bu ku • 1a ona mutanazır yukarı çıkan muhte- rultulann hükümlerine rnutavaııt . ti 
nunlardan • Türk maarif cemiyeti şem çift merdivenin camekanlarına a-

1 
evin dişi sükkanı için hala bir eııırıJI 

ile birle,erek, yardıma muhtaç or • mut olarak iki sıra dizilir ve büyük ba- mavi idi ... Aile reisinin bu husııst~ 
ta, liae, J6kaek mektep talebesine banın o günkü keyif ve neş"e vaziyeti- kararı ne istirıafa ne de temyize \ı 

ne göre kiıh kısa '\le kah sürekli iltifatla· idi .... Hatta sırf bu kararın ayneJl ~ıt 
nna mazhar olunarak el ve etek öpü- bikına nezaret için büyük babanı~ t ,., 

lürdü ... Ve çok muhterem ihtiyar mut- ihtiyar kadınlan arasında husus• ~ 

1 laka az ve çok mütebessim, o nkşam gizli bir teşkilatı, Amerikanvari de~ 
hizmet nöbeti olan kızıyla aramız - : tifleri olduğu kulaktan kulağa ele~ 
dan ges;en, çevik adımlariyla mer- , ve korku içinde mınldanılırdı.~ .. )e~ 
divenleri çıkar ve evin umu- akraba ve çok samimi ahbap düı:;uıı ~ 

1
mi plarundan orta katta uzun 

1 
ve bayram tebrikleri müstesml olıflµr' 

·~ıift'A~.ft!ı'I~~ ve dar bir koridorla ayrılan dört odalı üzere kadınların sokağa çıkoıtl re' 
hususi dairesine çekilir ve mutlak su- , I memnu idi; diğerleri için de gi.in\,, 

1 
rette kıyafet değiştirip, yıkandıktan evvel izinler alınır, hazırlıklar yııP\1 

l
ı ve akşam namazını kıldıktan sonra kapalı <ekupa» tabir edilen arabcılar 
sofraya inerdi. Akşam yemekleri se-ı ınarlanırdı... ııı' 

1 
lamlıkta yenirdi: bu da ayrı bir alem· Diğer zamanlar kadınlar hayat~~ 
di.. .. Erkekli, kadınlı ve çocuklu gece kışın bu büyük evin içinde, iri ~ 

1 
yatısı misafirleri hiç eksik olmadığın- mangalların etrafında, çini sobEI~ ~ 
dan, bu sofraya misafirlerin erkek o· önünde veya etraflanndaki yükEe1' 
lanları ile damat ve mahdum beyler ve varlarla çevrilmiş bahçelerind~ .' e ~ı 
büyük yaşta erkek torunlar kabul edi-

1 
zm da lçerenköy, Kozyatağı gıbı ~ 

Yemek verdiği çocuklar lirdi. Zamanla ben de bu sofranın da· siz ve mahfi sayfiye yerlerinde ~1.'~e 
mahsus bir yurt açmııtır. Bir yılda imi davetlilerinden biri olmuştum. 1 nan büyük ahşap köşklerde geçırıtııf 
65 talebe burada barınmıştır. Bilhassa Ramazan ve Bayramlarda di ... Giyim, kuşam ve tuvalet eŞ'J ~~ 

Şubenin 10 kız talebelik mükem • bu sofraların adedi ve yemekleri çok nın hariçten intihap ve satın alını'fl ,,il 
mel bir yurdu da vardır. Buradaki teaddüt eder; hastalık ve mide rahat- işi de evin ihtiyar kahya kadınınıı e~ 
kızlar lise ve yüksek tahsil görürler. sızlıkları tamamen meçhulü olan bu bir vazife idi. Bu kadın kendisine '~ 
Ankara Kızılayı ile birleşerek bir mübarek adam yemekleri çok ince bir len nümune ve siparişlere göre Şi~~ 
ıefko.t yurdu yapmıştır. zevkle hazırlatırdı ... Bu sofralarda, ba- Yanko, ~ Haçapolu, Orizdıl Ô' 

22 kimsesiz ve yoksul bu yurtta zan, ferik rütbesinde ve bala derece- Faruki, Selanik bonmarşesi, KefJ'l0 fl'I 
yatar, 350 talebe ve kimsesize her sinde bir takım rical de bulunur, fakat mer vesaire gibi, o zamanuı ıntt dıııı 
ıün öğleleri sıcak yemek verir. bunlar arasında davetsiz olarak iftar manifatura, tuhafiye mağaz:ı~ar~ıır~ 

zamanı gelmiş en mütevazı cer hoca- tedarik edip getirirdi. Az çok ıtıra & 
8842 talebenin ditlerine baktırmıı- )arı, en fakir esnaf ve işçi takımı da yer herkesin bunları mutlaka zaınaıııfl \>J 
tır. Ankara ticaret lisesi talebeıin - b l . "k .... d" R oda talan 1 k k8 

u ur aynı ı ramı gorur u... amazan geçer en m ma o ara "" 
den 10 rence öğle yemeği vermek - k kl · d · b"' l 'd' n_ lnrtı ' geceleri evin er e erı arasın a nıs ı I eyleme eri zaruri ı ı. oayra~ •. 10pı 
tedir. 148 ilk okul talebesini giydir- bir hürriyet havası esmeğe başlar ve kın da umumi şekilde, herkes ıç1:1 • eli' 

Halkevi k ütüphanesi di ve 564 oyuncak ve hediye verdi. başta mhtum beyler olmak üzere da- 1 top kumaşlar alınır evin sekenesıJle 
)erle ıelmiıler ve HalkeYinin soysal dolayısile 7 köye ıidllerek Cümhu • 2466. mektep talebesine 6508 par • matlar ve artık erkek çağına girmeğe 1 ğıtılırdı... h'~ 
~e kültürd havasından iıtifade et-ı riyet marıı öiretilmit 55 kiıilik bir ça ve köy çocuklarına 800, ceza e • başlayan biz bir iki torun da bu serbes- 1 Kız çocukları ilk tahsillerini Jll3 ~· 
miılerdir. Bu çatı altında 1100 top- köylü korosu bu martı aöylemiıtir. 'Vinde okutulan cezalılara 1205 par- tiden kısmen istifadeye çal~ır, iftar-

1 
lenin yeşil kapılı tftj? mektebiııde11,,~ 

lantı olmu§tur. Bu aatl kalabalığı Bütün bu ç.alıımalarm sonucu ola • ç.a deri eıyası vermiştir. Bundan dan sonra büyük baba ile çal çeneye • mai eder, ve ondan sonra, bir ınafl Jıtjlı 
Ankara Halkevinin çaheı albna çe- rak 50.000 yurddaşın bir yıl içinde baıka bir çok yoksul tnlebeleri ve dalıp bir türlü dağılamayan ve teravi rahibesi gibi, eve kapanır ve dış:ıt1Jcil')4 
ken kuvvet ne bir korku, ne de bir Halkevinin çatısı altında toplanma- kimsesizleri himaye etmiıtir. Halk namazını mutlaka cemaatle evde kıl- 1 ~ayanı itimat oldukları bin bir .uı~ert~ 
ıahsi menfaat ve ne de baıka bir en- sını temin etmiıtir. dershaneleri ~ubesi: mak için .inat eden sırnaşık ve hatırlı anlaşılan hoca hanımlar getırU tır' 
di .. edir. Müeaseaenin kendi ruhun - Temsil (gösteril) .nbui misafirlere fena halde kızardık. Bir an daha yüksek tahsilleri evde ynpurı 

::r ~ Bu ıubenin muntazaman İ§liyen k · ı · 'h · h 1 .. • 

d "il" d l •L-ta Bu •ube 1935 yılı ı"r~ı'nde 38 temail evvel çı ıp gıtme erı ve ı tıyarın a- dı. ,,. tl~ 
r a yapyan ve mı ı &Ya an ılHl s s- dört ecnebi dil dersleri kursları var- ek ı · · d k ok l · 1 '"' 161 
l
eden bir cazibedir ki halkı, Halke- vermiıtir. Verdiği temıiller lfiyeni, rerndeki dairesine ç i mesi ıçm n a • Terzi meselesi de ç mü un dıfl 

dır. Her kursa 50 talebe devam et - )ar adar ve eski emektar ağanın hima- zik bir işti. Mübarek ihtiyar kn .. ~rıl 
-:nı'n r_alıtması etrafında toplamak Dütünüıt AVY'ılıgvı, Yanık Efe, . .., 

,•"" s-- - :r J• mektedir. Bundan batkn bir de ti - yesinde kendimizi bu karanlı~ çamur· tarafından giyilecek elbiselerın'.. cfıllr 
tadır. Şubelerin her birinde ayrı, Sakarya tayyarecisi, Mantar Meh • .............................................................. , k kl . . ld w 'b" bir n1 ul .~· 

ı t J t"kl"'I H b h Ş ,. caret dersleri kursu vardır. Ceza d l b' k · .. <le getir er e er ıçın o ugu gı ı, e ' 
1 ayrı yapılan itleri sırasile Ye kısaca me , s ı a , aı a çe, er ıye o a ı ır o uma evı vucu • f d b' .1• d'k"l esi '' ı.if 

. d b- k t k \•ardır. c·· sıs tara ın an ıçı ıp ı l m . i il / ıöyle sayalım: Dil, tarih ve edebi • mahkemesi Mavi Yıldırımdır. Gös- evın e ır 0 u ma ursu mİft toprak bayramını yapmış, um-
1 

d k 1 • deceğırı J:ııf 
vat •ubeıi. terilere 20.Soo den fazla yurdda• Şimdiye kadar bir yıl 'içinde ceza huriyet bayramında köylülerle be • , c~ l~ kyabışltırdı ması ıcahperekad111ı 111 c.e' 
.1 ır ır • de 300 -•·-~ ku A . . turu a u e emez ve e. 

Bu ıube bir yıl içinde, 7 bi • relmiıtir. vın cezc:uJJ.• 0 tmuttur. n- raber bulunmuı, onları tenvır etmı§ k d' t · · l ası lazıın ge t'(ıı 
S b . karada bulunan öğretmenleri Hnlk- h. de ve köylerde köylünün top • ı ~~t en ı erzısedı o m . oırıst. 't 

tabe, 22 konferans 18 müaababe ~r fU e~ . evi atııı altında muntazaman to ,ıe ır v . . A A • gınde ısrar er, terzı bCJ)ı~' 
raptırmıt ve bütün milh bayram • Spor tube.ının bu bılrı çalııması ç . P- landıgı yerlerde ıçtımaı, sıhhı, ıktı - terzi namı altında ne oldukları e''~ 

_ L d- L_ • d • I . b" d lar. Karıılıldı çalı§maları temın e- dA • l · k · onlu kon k eh ıarııl• .. ,. 1 ların bazırlamaia ittiraa etmif ve ana zıya e senıf emıı, ır e av • . ıa ı sınema ı ve proıe sıy - ve bilhassa hıristiyan a n g" 
ı im n_d b" der. Bu yıl halka açık hava ıınema- 1 · · . 1ıı." ' 1

bu bayramlarda halkı Ye Hallrevi cıhk lro u açı ııtır. oe en ter ıye- halk • . k"' 
1
.. feranı ar vermııtır. girip aıle arasına karışmasına dil 

----~~~ b••.I Yh•Pllllftarih. ~,. ıhtçıl~e,. . ohy uye Müze ve angi fUH•i : terilmezdi .. Halbuki ne de ohıt11ı sote 

Hapisancde okuttuğu mahkümlar 

laclı ialSfa·ı· I 1?11~ı~ a. ~çınB az~.... Bu tube Türk tarih kurumunun ğünle.rde, cemi~1etlerdc etrafl~rııb11şl~; 
ı ı ı ım en ıu.termııtır. u sı: Halkevlerinden beklediii meıai e - göre, gözleri, az çok, açılın~S8cler• 11

1 nemalara 148.000 yurddat ıelmıt ıaıı üzerine ıelecek yıl tu itleri ya - yan taze gelinler, genç kerıfJ'I (lef11e' 
ıon derece iıtifade etmittir. pacaktır. nokta da kör bir itaati kabul :rııl< ~ş' 

Ki · · · · .. t d' kaynaş · \~ tapaaray: 1 _ Ankaranın bir yabancı tara- ıçın ıçın mu ema ıyen şı ıs. , 
Bir yılda yalnız deftere imza ko- fından ıörülebilecek tarihi eserle - yınbabalarına, babaların~ kar 1 etl ~ 

h. ] . b l l d. Hakıkateı ile 
yarak kitap saraya girenler 16539 rinin muhtaaar bir kılavuzunu yap- 15 erı es ':r er ı... . ·teri11i11 

k halı, en ztnıf Hereke ıpeklı rl,10!\' dur. Yniden 300 kitap ahnmı§, 384 ma 
1 

ı ,. )e 
' • • A mi ellerde maskara o uş arı ,.,fet ·:li 

kitap armağan edilmİ§, 330 kitap ta 2 - Memlekettekı tarıhı eserler b" h ld" B'" .. k Jet kı> . ·JÔ'" 
,. . . . k ır a ı... uyu tuva tır• 

siparit olunmuıtur. hakkında salahıyetlı kımselere on- . . ed uretle ge AG"' 
ıçın ner en ve ne s d 11 · 

Köycülük ıubeıi feranslar verdirmek. bilinmeyen Koskalı terzi ına '11tiil'cıı11ıı 
Bu ıube 1935 yılı içinde 22 köyü 3 - Tarihi anıtlarımızın fotoğra- ni isminde bir Ermeni kadı111 ılı . 

• ti' 1000 h b k f'l . . k 1 .. 1 . . c:ıl<fil · · ıııl ıezmı§ r. astaya n mış, ı erını me te.p ere ve muessese e - ti .. Bu kadının eve gırıp • 0rı1 • ~ 
uh 1 ı l d v k . . ktıııt s. · ııfl m taç o an arına i aç vermittir. re agıtma .• A .. susi kayıtlara tabı ı~i; ~za biıl b•' 1 ,,ıı 

Okuma çafındal\i çocuklara mek • 4 - Tarıhı anıtlarımızın ve mu - .görünmez knr~ıcı gıdılır ve Jli 1 ı 111 1 rı 
tep etyaıı daiıtmıı, köylerde suları zelerdeki esrlerin küçük fotoğrafi - ile eve kabul edilirdi ... Ve aY di.;İ.,e ~) 
tahlil ettirmitt ağaç dikiminde kı • )erini yazdırıp bastırmak işini gele- .da bu tedbir~er d~ •. g~ya, !;~rıs• '.pt 

livuzluk etmif, Balkat köyünde 3 cek yıl yapmak. * latılmamnk ıstenılırdı .. ( 
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Eski 

Fen ve Ziraat 

Radyo dalgaları ve 
patateslerle domatesler 
Bu dalgalar pek fayda .. Ü) uncu başı, sıcak dairede, başını 

"ıüne eğerek, yüksek bir ses]e anlat· 
"'-ia hatlardı : Radyo kısa dalgalarının, radyo kul· ı 

.._ Raviyanı ihbar ve nakilanı asar ve !ananlar üzerinde bir çok hastalıklar 
"-ufıaddisanı rüzigar ~öyle rivayet eder tev1it ettiği hakkında tıb adamlarının t ~manı evailde Esfahan \'Chrinde ileri sürdüğü iddia tetkik edilirken, 

tah var idi. Gayet adil idi. Haru- şimdi de bir Rus radyo mütehassw, 

~"r~ide benzerdi. Şahı~ _KCfİŞ . bir bu kısa dalgaların yeni bir faydasmı 
~~ınedarı vardı. Karısı ıçende hazine- temin ettimnj ileri aürmektecl" M··. 

d b h d 
.. . e-• ır. ı u 

~. ı amma u f8 ın ünyaya zurrıye- t_L____ .. bi do 
q l •w• k 1 ··f ~sa gore r patates ve mates ac medıgınden ço e em ve teeseu 
'dtr be · · · b" dah" d" tarluını yeti,tirmek için bu kısa dal-, < acap nım ısmım ır ı un-
~ söylenür mü, tacü tahtım kimler galarc:lan İstifade etmek pek all müm
'teder deyüp ... >> kündür. Yaptığı tecrübeler hayrete de· 

Çengi hafı, Kerem ile Aslı maealı· ğer ~eticeler de vennittir. Rus müte· 
' bir çok lüzumsuz yerlerini böyle· fenmn kısa radyo dalgalariyle yetiştirt ~n!attıktan sonra sıra, iki ~ığa ge- di~. tarladan, _tabii olarak _verdiği mah-, 

• ıkısi de karşılıklı otururlar, sazları· sulun on yedı kat fazla hır mahsul al-

veriyorlar 

~kord ~erler ve ikisi de, _fiirl~ri dığını da söylemektedir. Şimdi Sov:Vet 
~ ı şeklınde okuyarak sevıf111ege Ruıyada, bu radyo mütehassısının keş· 

larlar. f" 1..-... k h 11 ·· · d d ··be ı ı UCllfi' a ma su er uzerın e e tecru T elU ~ ,.1ıtu ..ıOlllOrıA 
Erkek kıyafetine giren kadın olunmaktadır. .... ..-..- ............ 

lt Kerem -, Aslının yanına yalda
~ &özlerini süze süze, ara sıra yüzü

Aelıya yaklaftırarak fÖyle okur: 
l.ra ıözlüm ne ıezenin bu 1.de 
Ceı bizim illeri pz, kerem eyle 
.\luı bqta iken divane oldum 
beni Mecnun etme, kız kerem eyle 

'llc:iyJece bir müddet şarkı söylerler, 
'-}il ikisi de ayağa kalkar, yanak_ya· 
~ vererek, sallana, sallana seuizce 
-· .. rneğe baflarlar. 

Uzunköprü çocuk esirgeme kurumu 

~u sahne harem cariyelerinin yü
' rini oynatırken, oyuncu kollann· 
~dört, bef rakkase ayağa kalkar, 
S'i Is. vücutlarından sarkan renkli tül
,.~vura savura dönmeğe, kıvnhp 
\ı \ilmeğe, bellerini bükerek, kalçala
\ı 0 Ynatarak, ipek halılar üstünde bir 
.. ı..-ln yavrusu gibi süzülüp dökülerek IC hı- •_,ı 1r· Lı 

' ;."' urumun una)'• ••nae ı ~ocuıııc ar 
~tın eğe baf lar, sazendelerle hanen· 

de durmadan çalıp söylerlerdi. Uzunköprü, (Özel) - Çocuk Esirgeme kurumu senelik kongresini 
. ~ aşk reımigeçidi harem cariyele- ) apmıf, yeni idare heyetini seçmi,, bir senelik meali raporuau okumuştur. 
~ büyük, bulunmaz, görünmez, }(urum her gün muhtelif mekteplerde okuyan 170 çocuja gıda vermekte

\lİAde bir 'eydi... Kerem byafeti- dır. Y okıul meme çocukları için de ıüt vesair gıdalar temin etmektedir. 

* 
Küvin Merinia ken 

di.ine celince. içiniı 

döfell.Dle8İ ile uira 

'Sa7fa 9 

• bir 

ıılmaktadır. Bunun iÇin İnsiJterede büyük bir anket açılmıı ve ankete gelen cevap· 
lann ekseriyetine bakılarti büyük salonu nun toz penbe renkte olmasına karar veril· 

mittir. Zira toz penbe 
renk kadın tuvaletini 
göstermekte. diğer 

renklere faik olduğu 

kanaatine varılmıştır. 

* ' in Mcrinin ( ka· 
,,.. n .ı.ralanna demek doi 

• u olmı) acak). Yatak 
,.. .. alanna konulan en• 
dam aynaları ev dö • 
şeme9inde bir yenilik· 

tir. Zira bu aynalar Ön· 
lerine gelinip durul • 
duiu zaman kendilik· 
lerindan aydınlan • 
maktadırlar. 

* K6Yin Merinin mut· 

faiına tabak yıkamak 

için konulan alet te ye• 

ni bir ihtira eseridir. 

) ... bu alet on bin • 

lerce tabağı el değdir· 

meden ve bir tanesini 

bile kırmadan gayet 

kısa bir zaman içinde 

yıkamaktadır. 

lsvt~rede kan koca davaları 

Bir meb'us alaylı bir ka
nun teklif ediyor 

istiyor ki kavgalı aileler tek odalı 
bir kulede hapsedilsinler 

lıviçre kantoa • 

larmda son aünler • 
de kan koca geçim• 

ıizlilderi ıünden 
süne artlıjı içi11 o 

niabette de hopa • 

ma davalan fazla 

lapnqtll'. Bu yü_ 

den devlet adam • 

)arını ehemmiyet • 

li bir endi~ aı.n.. 
ıün ıeçtikçe artu 
bofanmalarm öni • 
ne geçıilmek iiMre /.içrede, milli kıyafetleri görünen Vo Kantonlan 

tedbirler diifiiaiilmeie h-flen ...... ır. · Küakünlia"k tesir edebilir mi?. Biri yatakta 
B.a arada lıvifn sayh.w!armdan biri fe • yahp ta, ötelü yenle yatsa, 1"ri ötdriniın ha· 

deral meclise,. eaki bw adetin ihya edt!me - 1ıinc aayıp ta benşmu ... ?. Karp ~. 
ıini tek&f etmiftir. Botanmalarm önüne en yüz yü:ae, göz göze ka'-ca lriiıakiinlüldel"i lua 
iyi bir tekilde geçilebileceiini aöylediji bu 1 r mı?. 
iclet pdur: E \. · d n bu tek odada ancak müteka-

Geçimsizlik yüzünden aynlmak ic.tiyen & ı f .. ra,...,. on brş gün hapı wahkam e· 
ıı., keca on bet sin hir kaleye kapatıl - oilen geçi iz lrarı ~CY.ahar, da • bu nriid
mabyralf. Kalınlin içinde bir tek oda, l:ir det d lı:: a 'll:l bar a- bo9anmak an YH 

tek yMak; bir tela iiıkemle, bir çatal, b"r J,,. c-ç r k t ;..r:ır biri iti rmi! . 
çalt ~. T .. '"ur edin, karı kN"_. on Sa la n a,. a:.a,, cılaıRK t tı>Iİ; elt"ei 
bet gün müddetle bu tek yataklı, ta i ı.~ i)u ad~n i asına P.lbette ki h ... l n • in 

ı-.. tek baçak ve ç.aau. GCBU ne 11.....ı-?. imkin tasavvur edil~&. 
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Çocuğun Mevkii Garip bir memleket: 

Tibet 
içtimai hayatımızda çocU'" 

ğun mevkii nedir? 
Bu memleketin 

kadar koca 
malik 

< Dünyanın en az tanılan yerle
rinden biri de Tibettir. O diyarda tet
kik seyahatine çıkan İtalyalı bir sey· 
yah, Tibetlilerin hayat şartlariyle örf 
ve adeı lc:ri hakkında şayanı dikkat 
malıinı · vermektedir. Biz kendi he -
sab111 ·ı :. bu makaleyi merak ve istifa
de ile okuduğumuz için, karilerimize 
de t~n siye ile sunuyoruz.)) 

insanlar için hala meçhul kalan di
yarların en mühimmi Tibettir. Bil • 
hassa o yüksek yaylaların garp kısmı, 
Avrupalıların merakını celbeden es· 
rarlı bir yerdir. 

Merkezi hükumet olan Lhasayı bi
le anack on sekizinci a!!ırda cezvit 
misyönerlerinden Desideri ve Beligat· 
ticaret şehri olan Lhasaya 
tinin yazılarından tanıdı~ 
Sven Heden, <lünyanın 1!11 
meşhur seyyahı olan bu a· 
dam oraları ariz amik 
tetkik etti, ve ondan sonra 
da binlerce meraklı, dini bir 

kadınları istedikleri 
alabilmek hakkına 
bulunuyorlar 

.. 

'T ahi' yalnız uzaktan yakına geldik -
leri zaman burnunuzun direğini kıran 
ve uzvi kokuların hiç birine benzemi
yen bir koku ne,şrederler. Bu güzel, 
fakat pis mahluklar 30 yaşına varır 

varmaz, iklimin, gıdasızlığın meşekat
lı mesainin zulmü yüzünden birdenbi
re çöküverirler. Yüzlerinde derin çiz
giler beliriverir. Endam bozuluyor. Ti
bet kadını yaşından çok evvel ihtiyar
lıyor. 

Taaddüdü ezvaç 

Çabucak ihtiyarlamanın tavizini ta· 
biat bulmuş ve onlara vermiş. Kısa 

süren gençlik hayatlarında dünyevi 
lezzetlerin hepsine sahip olabiliyorlar. 

Tibet yaylalarında bu serbestinin çok 
dar ve kısa olduğunu kabul etsek bi
le, ienç kızlara tasasız, gamsız bir ha
yat bahşetmek için kafi geliyor. Ön • 
lerinde duran yakın ve kötü istikbali 
düşünmiyorlar bile .. 

Rast geldiğimiz kabilelerde genç 
kızlar istedikleri kadar erkekle evlene
biliyorlar. Diğer kabilelerdeki erkek
lere birader diyorlar. Bu yetişmiyor -
muş gibi içlerinden bir tanesine de 
fazla bir imtiyaz vererek, zamanla o

nu, bu acayip ve karışık ailenin en 
sözü geçen adamı yapıyorlar. 

Ailenin içinde kıskançlık namına 

Biz onu terbiye ederken nefsimizden 
fedakarlık yapıyoruz ve bunu 

ona hissettiriyoruz 
ltalyanların meıhur çocuk doktorlarından Maria MonteslOl'İ cıÇ~ 

cuk» isminde bir kitap neıretmiıtir: Okuyucularımız bu yazıda, 
kitabın en mühim bir parçasını okuyacaklardır. 

Asri ıehir, a· 
ileleri üstüste ve 
girift bir suret
te ya§amağa ic· 
bar ederken, ço 
cuk ta, gitgide 
zorla§an hayatın 
me§guliyetleri i
le bunalan baha· 
nın, hat ağrısı 

olmağa baıladı. 

içtimai ço· 
cuk meselesinin 
kökü, dahili ha
yatımızın için· 
dedir. Babaların 
eyilik veya f e· 
nahklarınm, ken 
di mahsulleri o· 
lan çocuklar Ü· 

zerinde büyük 
tesirleri vardır. 

ilk yaılarda ve 
hatta doğumdan 
evvelki zaman· 
lara ait tesirle. 

rin, hükümleri· L 
ni, sonuna ka· 
dar f erdler üze-
rinde bıraktık- Çocuğu, ailenin bir boş belası telfıkki etmemelidir. 

ları gittikçe artan tecrübelerle artık ğe çıkardığını gördüm. Çocuk bİı': 
sabit olmuştur. Çocukların büyü-' denbire duraladı. Ve babasının bJ• 

' k" b"A • "d t •w• b' "' 1 k b • trafıJ1 mesı, sev ı ta unın ı are e tıgı ır cagına sarı ara acagının e dılı 

harekettir. Bu büyüme esnasında da dönmeğe ba§ladı. Baba, dur 
çocukların çok hassas devreleri var- o da yavrusuyla beraber aynı he.~ 
dır. Bu devreler, geçicidirler, ve kete uydu. Çocuk yine yürürxıe~j. 

'ı mütebelJir bir karakterin socukta yer- ba§ladı. Babası da onu takip et , 
leımesine yardım ederler. Bu dev- Biraz sonra çocuk oturdu. Bab~~~ 
reler geçirildikten sonra, çocukların nın yüzü ciddi ve sertti. F evkalıl I• 
üzerinde, yeniden itlemek gerçek- olarak bir şey yapmıyordu. :~, 
leıir. Zeka denilen şey, bu hassas nız çocuğunu gezdirmek maksadı~ . 
devrelerdeki tecrübelerin, ve üstüı- yola çıktığı için ona uyuyor, nef•

1
"., 

te yığılan malumatın hey' eti mecmu- den fedakarlık yapıyordu. suoıl 

Tibetli Hki bir haydut c.ıe bir aalıer 

akın etti. 

1 

uzanan genişliği insana haşiyet verİ· 
Fakat garbi Tibet hiç de böyle de • yor. 

ğil.. Svcn Heden gibi bir kaç meraklı Buralarda insan Avrupadakinin ak
ve cesur müdekkik istisna edilirse, sine nebat gibi arızı mahluk. Gö
Avrupalılardan hiç kimse, bu vahşi ze seyrek gö~üküyorlar, ve hepsi de 
yerlerde maceraya atılmak hevesine göçebe.· Bir kaç kara bezden çadır ve 
kapılmadı. 'bir iki battaniyeden ibaret muhafaza 

1 

Ç··ı d . teşkilatları var .. Yemekleri ceşitsiz ve o manzarası arze en genıs yöy • ~ 

1 l 3000 5000 '. "f d çok fakirane .. Biraz arpa ununu suya 
a arı, • metre ırtı a a k . . . . ı 

arıştırıp ıçıyorlar. Sodalı ( ! ) sımsıyah 
dolc:wmak, nefesi darlatan tansiyonu 1 ....... --

bir çay, tereyağ ve tuz, kışın da biraz 
arttıran iklime alışmak, 6000 metreyi meyva bu listeyi tamamlıyor. Ağız .1 L --~---- _ _...,_ _____ . 

geçen dağları, zirveleri aşmak ve daha !arına et ve taze sebze koydukları va-
müthişi karanlık uçurumlu boğazla • ki değil. ı Bir Tibet papaaı 

rı gözü kararmadan geçmek, her ha- Muhafazasız, tedbirsiz, kötü bir ia- bir şey yok, ve tam bir ahenk hüki.im
bayiğit Avrupalının karı değildi. 1 şe tarzı ile dünyanın en sert iklimli bir ı ferma ... Erkekler de biricik karıları -

Yürüyecek yol olmadığını söyle yerinde nasıl olup ta yaşadıklarına nın sözüne körü körüne itaat etmek • 
meğe lüzum dahi yok. Uçurumların hayret etmemek elden gelmiyor. te büyük bir zevk duyuyorlar. 

dibinden geçen kervan geçitleri istis-1 T emiz~ik. ~a~ına .. hi~ bir şey yok! Papazların nüfuzu 
na edilirse yürünecek keçi izine bile Kendımı~ı bı.r t~rlu alıştır~madığı- Kulların iptidailiği nisebetinde de 
tesadüf edilmiyor. . 1 mız şey, Tıbetlılerın de Eskımolular rahiplerin insanları ıstısmar etmesi 

G ·ı .. d"" d k" ··ı alellımum sert iklim sakinleri gibi, çok oluyor Bunun en bariz ınisalinı" ece ı e gun uz arasın a ı su lll - d l · 1. · · 
e ışet ı pıs olduklarıdır. Suyun olma- T"b ·· k k b"ld" B .. ·· 

net farkı buraya gelecekleri yıldıra • d • • w k ld • . k 1 ı ette gorme a ı ır. utun ser -
.. .. .. . ıgı, sogugun ço o ugu, gıyece el- . . . . . A • 

cak derece buyuktur. Gece dehsetlı b" · b I d • d b . l"k vet rahıplerın elındedır. Dını bınal.uın . .. .. . ısenın u unma ıgı yer e u pıs ı 1 • • • • 
bır don ve gunduz bunaltıcı bir sıcak şüphe yok zaruridir. arazı ve akaretlerıne şahsan sahıptır -

arada da 40 • 50 derece fark. Tibetliler, ancak dereleri yüzerek ler. 
Ziyaret ettiğimiz garbi Tibetin ka- geçmek istedikleri zaman suya girerler, 1 Halkın üzerinde b.ü~ük tesirleri 

rakteri dini, ebniye ve eserleriyle, yün ve deri elbiselerinin altında vü • vardır. Bu zavallı cahıl ınsanlar, çıp -
cutları, ter ve tozdan mürekkep ka • lak çöllerde, buzlu dağların eteklerin-

manzarasının tas\ ir edilemiyecek gü

zdli v ind~ topl, nıyor. B:kir daği.Arın 
lın bir kabuk tutmuştur. Soğuğa kar- de meçhul rızıklarının peşinde kcşar
sı onları müdafaa eden silahlardan bi- larken, rahipler Lhasada refah ve ser-

sül t••u, 1 P I• tep .. •,, .. ;,, hf') beti, ve çöl- rı de budur f vet içinde müritlerini uyutacak or -
leri1 mav· sema r.;'tındaki obbildi[ine Kadınlnr :30 yaşına kadar güzeldir . . müller arayıp dururlar . . 

asıdır. neticesi olarak o da oturdu . 1 
Çocuklar, ilk yaşlarında etrafta Çocukların serbest büyümeler•",. 

gördükleri §eylerin kağıt üzerinde- dikkat etmek lazımdır. Bunu tıe 1 
ki tekillerini tanımağa haılarlar. 1- kes teslim .etmittir. Amma, kiıt'~ 
kinci senelerinde, bir takım ıeyleri de tatbik edememekte ve babıl1 </ i· 
merak ederler, ufak teferrüatın na· ya mürebbi kendi mütegallip hi5le:~
zarlarında büyük kıymeti vardır. ni çocuğun müvacehesinde ezeıııet11 
Merak ettikleri bir takım hadisele- tedir. ·~İ 

rin müvacehesinde büyüklerin ses- Küçükler terbiye edilirken ıjt• 
el' sizce geçip gitmelerine akıl erdire- meb' deden hareket etmek ger ·;te' 

mezler ..• Nitekim büyükler de onla- 1 - çocuğun ruhiyatı ile rJl ,gıl 
rın merak ettikleri şeye akıl erdire- nasip hür bir muhit içinde ç~~ iil' 

d "kl . . . d 1 h k~ ' l"" l k btı>' me ı erı ıçın ara a an a§amamaz- are atının mes u u o ara 
lık hasıl olur. mek. . ,. 

Çocuk ile büyük arasında asıl ih- 2 - Çocuğa tekamül ve j11JcıŞ 
tilaf, çocuğun yürümeğe ba§ladığı, fında yardım etmek. ğıl1' 
hareket ettiği zamanda ba§lar. Yav Muhitteki zorlukları, çoc:L' .;e 

runun bir paket halinden kurtul- hürriyetini tahdit eden yardı':. le' 
mak i&temesile, onu hala öyle gö- inkişafa sed çeken mani ve pü~j:,. 
renlerin arasındaki mücadele, eyi ri temizlemek bab~nın vazife'~ ... ·~ 
idare edilmediği takdirde, zayıft Büyük adam da o muhitin bir .:~;jıı 
mağlup eder. Ve mağlubiyet te, bü- olmak itibariyle evvela ke11<b ;ıs•• 
yük ve kötü neticeler tevlit edebi- çocuğun inkişafında hail olJ1lt1f11 

lir. nı temin etmek zorundadır. ıfı'. 
Ya§lı adam çocuğun sevk ve ida- Yavrunun başı boş bırakıhf1P ı..ı,i· 

··re"' 
resinde ve inkişafında ikinci plan - sı da mevzuubahsolunca, J11tl • .. e-
d ··d kk"k · · d k l · "f • l b "k" azifef a ve mu e ı vazıyetın e a ma- nın marı etı ası u ı ı v ( ı'• 

lıdır. Yavrunun şahsiyetinin teşek- lif etmekte meydana çıkın~~~,. ·' 
külünde bu serbestliğin büyük rol M • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 

1
., 

Açık teşekkür cı" 
oynadığını ebeveynin unutmaması 5· hP1 fl 

Vazifesi esnasında iken .., ış 1,
11 lazımdır. f . ,. 1.,1' ki müthis tramvay .1cıasına ,. 

Fakat büyüklerin nevima feda- · h jhıJ'I• fl giden kocamı ebedi istira atg 
1
. " • 

karlık olan bu şekildeki hareketleri dar takip eden ve l- ına tescl 1 h ııfl 
bizim çocuk terbiyemize, medeniye- şirkete ve meslekt.ısl \rıno ve ,J ı 
timize henü;ı: girmemiştir. kocamı sevenlere so~suz şiikf·11 

Bir gün bir Japonlunun bir bu- mı sunarım. ~ıı' 
çuk iki yatındaki çocuğunu gezme- Lemall 
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BAHAR GELDİ 
Taze, halis süt ve Çapamarka'nın nefis piJinç unu ile yapılacak tath ve muhallebilerin lezzet ve netasetine doyum olmaz. 

I 

Çapamarka pirlacunu, tekmil hububat unları yalnız bebelerlnizin gıdası defil, sıhhabnı, kuvvetini, neıeılnl koruyuculann 
yardımcıaı ve nefaaperverlerin ağız tadıdır. 

Çapamarke mUstehzeretını Avrupanın mUmaall en JUkeek mUetahzaratlle IGtfen 111uk•J••• ediniz. 
Kuruluı tarihi : 1915 Adrea: 8efiktaı, Kılıçah • Çapa Mark.9, Telefon: 40337 

Dünyada en ziyade rağbet gören 

PIYATNiK 
Oyun klğıtlarile 
Oynıyan dalma kazanır. 

Nefaet ve dayanıklığı itibarile 

en ytlksek derecede olan 
bu kağıtları kullanınız. 

- - - --

,, > ,, ,, 
' ·' >ı 

. 

:c 

, 1111 

• 

Maldnalan 
Fabrlk•l•rı 

Teaiub 
Dokuma boya 
terbiye makiııa
lan• Boya vı 
eozaları dok .. 
maoılık malse
meli n yedek 
abamı blylk 

deposu 

Bayramınızı kutlular. 
lat.nbul·81rkecl Nur han No. 21/23 Telefon: 2ı~ ... 

KiNOPRiN kaıeleri HERnRorrı"'uRuş 
RA~. rıı~.ROM.A~::'"'~ A~RILARİLE.GRIP VF NE7LfYE KARŞı siRic "İLAÇ TIR 

Oz KARDES 
Yürekten gelen kardeş sevgisile Kurban Bayramınızı kutlular 

ve • A y R A M T 1 R A' L A R 1 N 1 z 1 lcendl ........ .. •• 

BOZKURT ve HALK 
tıraı bıfaklarlle yapmanızı temenni ederiz. 

1 

Bozkurt ve Halk tıraş bıçakları sahibi Fehmi ve Mehmed 

Tabii meyva uarelerile hazırlan • 
DUf ;resine meyva tuzudur. 

Mide. banak. kara ciğer, böbrek 
hutabklannda fevkalade faydalıdır. 

Hazmi kolaylaıbnr, inkıbazı izale 
eder. 

INC.IUZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • latanbul 

ANTIMANYETIK BiR CEP ve KOL 
SAA Ti SAHİBi olmanın menfaati : 

Anfunanyeük olma7u en İJİ bir ...eaa bile 
kunei milmatili7edeıa ml&Muir olup •JUllUD bo
zuldgJuau bilir midinia t 

• REVUll! " •t fabrikaları, k~ndi loatlan olaı p 
en IOD terakkıyatı feoniyey• tevfikan ittilau edilen 
emıalais metodlar ıayeeiode imal ettill athnan· 
yetik eaatlan ın btiyök mıbat11 kunıtlndea itile 
mütı111lr olmaz. ne ayari ne de iflemetl ı.o..t•H. 

Bir 90k fabrikalar, IUtlamun kunel mabatuı
yedeo ari olduğunu ıddia ederler. Fakat lni9rtde, Nötattlde .. toabk Reımi 
Laboratuarlan taadik eımitlerdir ki ı 

YALNIZ •REVUE,, SAATLERi HAKiKATEN 
ANTIMANYETiKTIR. 

• Rl!VUE., .aatları tanınmıı aaatçılarda 1&tılmaktadır. 

Umumi aatıı deposu: latanbul, Balıçekapı, Tq lıan 1 inci kat No. 19 

OROLOG - OPERATÖR 

REŞiT SAMi 
idrar yol.arı bastalaklan mlHebaasısı 

Be1oğ.u latiklil cadduı (Eaki .Aıluleo Ruj kartaaıJ V ebap B. Ap. No. 61 
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I R DASLAR NI 
BA RA 1 1 KU L R 

Üç gün göğüs göğüse ha -------------------., 
Bağcı ar ... 

(Baı taralı 1 inci yiU:de) yara faaliyeti neticesinde akim bıra -
Mürefteden Trakya Dün Adisababaya gelen telefon kılmıştır. 

haberleri, ftalyanların Tembiende ka- Dördüncü ltalyan kolordusu, mu - gene[ enspektörüne 
zandıklarını iddia eyledikleri büyük kavemet görmeden Azdaloya varmış bir heyet gönderdiler 
zaferlerin bir hırafeden ibaret olduğu ve daha cenuba doğru yürümeğe baş- , _______ ;;...... ______ _ 
hakkındaki kanaati teyit eylemişler - lamıştır. Mürefte, 4 (Hususi) - Bu sene 
dir. İtalyan tayyareleri bu mıntakada 10 Müreftede ve bütün Trakyada çok faz-

Habeler, oldukça mühim zayiat ver- bin Haberşliyi bombardıman neticesin- la şarap yapılmış, ve bu şaraplar, şa
mi olmakla beraber, mağlup ve mün • de berbat etmişlerdir. , rnp mevsimi geçmekte olduğu halde 
hezim edilmiş olmaktan çok uzaktır • Pazartesi günü, şimalden dördüncü daha el'an satılamamış. Şarap fiyatla-
lar. kolordu tarafından ve öbür taraftan n da çok düşmüştür. Bu yüzden müş· 

Her hangi bir Habeş ordusunun ikinci kolordu tarafından sürüklenen kül vaziyette kalan bağcılar ellerinde 
çevrilmiş olduğu da inkar olunmakta- Ras İmru ordusu, İtalyan tayyareleri- bulunan şarapları somaya to.hvil et-
tır. . nin bombaları altında Takazzaya doğ- mek, ve inhisar idaresinin şaraplardan 

T embienin merkezi olan Abbı - ru kaçmağa başlamwtır. çıkarılacak olan bu somaları eyi bir fi. 
Addi halyanların elindedir. İtalyanlar Tembiendc İtalyanlar, Enda - Mar- yatla almasını istemek için Trakya 
bütün dağlık araziye hakimdirler. yam ve Guoramı almak suretiyle genel Enspektörü Kazım Diriğe müra-

Abbi - Addi civarından ric'at etti - temizleme hareketini nihayete getir - cnata karar vermişlerdir ve aralarında 
rilen bir kaç bin Habeş askeri ş rka mişlerdir. Guoramda ltalyanlar, Ras bir hey'et seçerek Edirneye gönder
doğru kaçmaktadırlar. K~ssan~n radyo teşkilatını ele geçir - miışlerdir. Bundan bir hafta evvel E

Bunlar ya o taraflarda İtalyanlar e- mışlerdır. Ras Kassa, bu radyo vası- dirneye giden bağcılar avdet etmişler· 
line esir d~şecekler ve yahut da gece tasiyle imparator ile muhabere eyle - dir. Bağcılar Edirnede Kazım Diriğe 

ıkaranlığından bilistifade kaçacaklar - mekte idi. vaziyeti izah etmişler ve bu seneki va-
dır. İtalyanlar ayni zamanda muhtelif ziyete bir çare bulunmasını rica etmiş-

Bacağından yaralandığı söylenen vesikalar, elbiseler ve bir kaç bin ta- lerdir. Bağcıları büyük bir alaka ile 
Ras Seyyumun ne olduğu malum de- leri havi bir çanta ele geçirmişlerdir. karşılayan Kazım Dirik bağcıların 
ğildir. Habetlerin yeni tekzipleri derdlerini dinlemişler ve bu vaziyete 

2!} şubntta Aksum civarında ve A- Adlsababa, 4 (A.A.) - Makaile bir çare bulmak için lazım gelen şey-
duanın garp ve cenubi garbisi~de ~ş- ve Amba AJagi arasında yapılan mu- leri yapacaklarını söylemişlerdir. Ka
Jıyan muharebe, f tal yanların bır galı • hare beye Mulugetta ordusunun ancak . zım Diriğin gösterdiği bu ilgi bağcıla-
biyeti ile neticelenmiştir. üçte biri iştirak etmi~tir. rı sevindirmekle beraber bütün Müref-

GO bin kişilik iki İtalyan kolordusu Mulugetta ordusunun kısmı küllisi telileri memnun bırakmıştır. - * 
30 bin kişilik lmru kuvvetlerine hü- ihtiyat halinde bulunmaktadır ve bu 
cum etmişler ve nihayet galibiyeti ele muharebeye hiç iştirak etmemiştir. Yeniden 30 
geçirmişlerdi. Asıl ordu ile arası kesilen kıt'alar 

Habeşlerin bin kadar ölü verdiği ileride vaziyet alını, olan bazı ufok orta mekf ep 
söylenmektedir. Diğer taraftan dün miifrezelerdir. Gelen haberler Tembi .. 
akşama kadar Aksum seyyar hastane- enin yeniden ltalyanlar eline geçtiğini açılacak 
)erine 600 kadar ltalyan yaralısı gön· y lanlamakta ve İtalyanların halen 

• Ankara - Hükumetin Kamut • derilmiştir. ltalyanlann verdiği ölüm Abaronun garbinde Uebi nehri üze -
2'..ayiatı ise 200 kadar tahmin olunmak- rinde bulunduklaiını bildirmektedir. ya vereceği kanun layihaları ar • 
tadır. sında kültür itlerini alakadar eden 

Siddetli bir surette mukavemet Bir Yıl Dönümü e emmiyetli projeler de vardır. Ye-
# R • b ·· T-1- , ni ders yılında ilk mekteplerden çı-gösteren as ımru, ugun i.Ui.&Zza (Baı taralı 1 inci yiizde) 

nehrine doğru ric'at halindedir. İtal .. lüyü soyguncu faizcilerin elinden kacak ol n çocukların mektepsiz 
yan tayyareleri, bu Habeş kıt'alarını büsbütün kurtarmak için, Tarım Ban· kalmamaları için yeniden 30 yeni 
takip etmekte ve bomba ve mitralyöz- kası esaslı kararlar vermiştir. orta mektep açılacaktır. Bu mek • 
Ier ile mütemadiyen taciz eylemekte- Maddi ve manevt terbiyesi de ta- teplere tahsis edileccl< binalarla, 
dir. man olarak, Kemalist köy belirdiği va- tayin edilecek muallimler İ§İ üze • 

ikinci İtalyan kolordusu, Aksumun kit, ancak o vakit rüyalarımızın Tür- rinde timdiden hazırlıklara baş • 
cenubi garbisinde kain Selaklaka üze- kiyesi kendini gösterecektir. Cumhu- lanmıştır. Yeni açılacak orta mek • 
rine yürümektedir. Yeni gdc:ne a~er- riyetin ~öy politika~•. milli,. sosy~l .ve teplerin ihtiyaç göstereceği mu l -
lerden mürekkep olarak yenı teşkıl o- ekonomık olarak bızı.m mınnetımıze timlerin ekserisinin ilk mektep ho • 
lunan dördüncü kolordu ise, daha gar- layık olduğu_ ~~dar, ~ ~ e ~? i olarak caları rasında liyakatlerile tem • 
be Adiano mıntakasında Aznebrıke her tarafta butun hakıkı fıkır adamla- .. t . b 

1 
l d n seç'ılmes'ı 

· yuz e mış u unan ar a , doğru ilerlemektedır. rının hayranlığını kazansa yeri var • b l b" k d · ·ı · 
1 . . k l d · b yürilul• .. ü d ve un arın ır urs an eçırı mesı kıncı o or u, u , "'ff esna • ır. . 

sında şiddetli bir mukavemete maruz F. R. ATAY karar altına alınmış~ır. . 
k l k kad 13 ... 8 t ıüren lstanbulda d yemden bır kaç or-a mış ve a şama ar .x. •• ... k 
bir muharebe vermeğe mecbur bulun- Eşı• go··ru··ıu··p, 1• c:::ı•tı•J- ta mektep açılacak hukumet mer e-

"!{ zinde de yeni bir lise ve bir orta muştur. 

Habe~ler biribiri arkasına hücum .. memI•Ş bı•r facı·a mektep tesis edilecektir. Bu it için 
T ku"'ltur·· bu""tresı"ne u""r mı0lyon lira t h: farda bulunarak kısa göğüs göğüse bir :r :r 

vuruşmadan sonra çekilmekte ve ye- Urfa (Özel) - Burada §İmdiye sisat konulmu tur. 
niden hücum etmekte idiler. İtalyan .. kadar dünyada e§İne, emsaline te • 
lar da bir hücum yapmıtlar ve nihayet aadüf edilmemi§ pek •ah~iyane bir Bulgaristandan boğ hyoruz 

Bir P H 1 L C O radyosu evin neşesidir. 
Dünyanın n büyük radyo fabrika ı mamulatı olafl 

P H 1 L C O makine i radyo neşriyat•nın en mükeırı
mel surette dinlenilmesini temin eder. 

Bir P H 1 L C O radyo unun v rimini iki miıli fiat• 
sahlan başka marka makinelerle mukayese ederıe
niz P H 1 L C O nun faikiyetini derhal anlarsınız. 
Parasız bir tecrübe yapınız. Kendiniz kani olduktall 

mada, tanıdıklarınıza da ikna için P H 1 L C O'n1lP 
propagandasını yapacaksınız. 

i istifadeniz için meşhur Amerikall 
ALNIZ ISIMLe radyolarını 

m rkalardan eyırd diniz. ~ 
'------------------------------~ 

Umumt Mum ssllliğl 

ESA11 HELi D 
Voyvoda Cnd. Galat , lıtonbul P. K. 1400, T l ı 4110~ 

LİL SEZER topçu ateşi altında mukavemeti kıri .. cinayet olmu§tur. lsalar köyünde Sofya, 3 (Hususi) - Zir t di • 
lan Habef hatlarmi ıon bir hücumla Bozan oğlu Bilal adında bir adam rektörü Minko Stoef in verdiği ma -

ele geçirmişlerdir. ayni köyden Eyübün henüz bir ya- lı..mata göre Türkiye Ziraat Bakan- d i E F b f kaSJ. 
DördüncU kolorClu, Marep İrmatı flDl doldurmamı 11 aylık mini mi- lığı, Bulgaristandan damızlık 120 Karyo a ve a en şya a r 

istikametinde hiç bir mukavemete ma- ni kızı Rabiayı severken hayvani genç boğa satın almak için Sofyaya Sirkeci Ebussuut caddesi No. 1-3, Telefon: 22652, Salkım Söiilt 
ruz kalmadan ilerlemiştir, hislerinin mağlubu olmu§ ve biçare bir heyet göndermİ§tir. Bulgaristan- Demirkapı, Eski Ford garajı binası No. 7, Telefon: 21632 
Dirhe'de Ras lmru kuvvetleri, iliinci beb ği berbat etmittir. da boğa ihracı kanunen yasaktır. yııJ'ıl• 
t 1 k 1 d Un ileri hareketi k b • dd h f k t B k ( h t• T"" k h En ucuz karyolalardan en lüks karyolalara kadar her cins karyola. la.r ,..ret ta yan o or usun .. Yavrucu ır mü et sonra a - a a a an ar eye ı, ur eye - g .. ,, 

· ·· ·· k "stemiııler ı' '-1e O b .. l k makta, bilhassa İngiliz ve Amerikan sistemi hakiki çelik somyclerımız L _ nın onune geçme 1 
T 

0 yata gözlerini yummu§tur. Bilal tine 8 oga sah masına arar ver • , r lltı•• 
ffak Oıamam,~Iardır ikinci liol- • . H · d' Ş d •a vglamdır. Boyaları fınnda kurutulmu~ hakiki lakedir. Hastaneler, Arne ıy ı .. r m~va . .v • •• • hayvanlık hislerini tatmin ettikten mıştır. eyet, şım ı umnu ve '"' eff""" 

Or'-1u nıhayet Coıtza mevkıını fııgal d".. 1 d k. hük" "' t h 1 neler ve 1 Aboratuvnrl nn bilGmum madeni möbleleri ve bütün madeni 
1 
.. ... 11 

• ' "' sonra kaçarken köylüler tarafından ıger yer er e ı ume ır arın- a...u 
1
_ d . k d"I . 

1 0 

ıakıı11 ... . 
etmiştir l d d l .. h l ·· · d t t yapılmaktadır. Bir aya ıı;.adar mo em son mtem rome e ı rntı s o · görülmüf, yaka anmış ve a liyeye an a acagı ayvan ar uzerın e e • 

ltalyanların cenahlarina doğru ya - l k d &••••••••••- da piyasaya çıkanlncaktır. verilmiştir. kikatta bu unma ta ır. • -pılan hücumlar ise topçu ateşi ve tay· 
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1 Meyvacılığa Dair 1 Belediye cezaları ve mahkemeler 
Eriklerde kurtlanmanın 

sebepleri nelerdir 

Muhtelif suçlar için kesilen cezalar mahkemelerde 
reddediliyor. Belediye, bunun sebebini tetkik etmektedir 

Yazan: Çiftçi 
Memleketimizin bir çok taraflarında erik ağaçlan kurtlanır. Bu, bahçe ıa

hipleri için çok üzüntü veren bir haldir. Gazetemizin bahçecilik ve ziraat itle
ri mütehassısı, bugün, bu mevzuu gözden geçirmektedir: 

Belediye ıuçlarından dolayı belediye §Ubeleri tara - bu tekilde redde uğrıyan doıyaların bir listesini iıte 
fından verilen cezaların bir çokları sulh mahkemeleri mittir. Bundan ıonra da her ay bu gibi doıyaların liı 
tarafından bozulduğu, belediyenin nazarı dikkatini tesi belediye hukuk itleri müdürlüğüne gönderilecek 
celbetmistir. Bu ret sebeplerini anlamak için belediye tir. Bu ıuretle, belediye, haksız ceza kesilip kesilmf: 
bütün ıubelere l>irer tamim göndererek hazirandanberi diğini mürakabe etmit olacaktır. 

~ -=-=======-===;==============~====:ıır::::========================::c:ıı::=====-

Hastalıklı ağaçlarınızın erikleri fın- J 
dık kadar olunca herhalde farketmif8i
nizdir ki bir çoğunun üzerindeki de
]iİderden zamklı ve pis bir su akar. Bu 
eriklerden birisinin içini d~ersiniz. Or
ta yerinde tahta kurusu gibi kokan, 
beyaz esmer renkte bir kurdun bulun- · 
duğunu görürsünüz. Bu kurt meyva
ıun içini yedikçe pisliğini o delikten 
dışarı akıtmaktadır. Zaman geçtikçe 
erik yumuşar, çiirür nihayet yere dü
~r. 

Erikle birlikte yere dilten kurt top
rağa karışır, bütün kıtı orada geçirir. 
Bir t.araftan da kılık değiştirerek tl ae
lecek senenin çiçek mevsiminde bir a
rı halinde dışarı çıkar. Bu arı ~işi 
erkek- çiftleştikten sonra henüz çi· 
çek halindeki mini mini eriklere yu
murtlar. Bu yumurtalardan hep birer 
lturt çıkıp meyvaya girer ve bildiğimiz 
~rara yeniden başlar. 

Türkçede bu böcüye erik talaş kur
du derler. Fen dilindeki adı Hoplocam-
Pa Fulvicorınis'tir . Mcysµı bahçainde mah•ul idraltl 

Çaresi kolaydır: Maaemki bu ini Böceklerin çoğµ askıya çıktıktan eon
Yapan böcü meyvaların içinde yaşıyor. ra henüz kerevette kalanlar görülürse 
O halde yere düşen bütün çürük erik- bunlan toplayıp ayrı bir kerevette bes· 
kri toplayıp yakmalı .. Sonra her son- lemelidir. Kırkıncı günün sonunda ko
baharda ağaçların dibini belleyip top· zalar da sarılmıf olacağından bir müd
tağa karışmış olan kurtları açığa çıkar- det sonra askılardan kozalar tek tek 
!tınlıdır. Kışın hepsi körlcnirler.. Bu ve elle ayıklanıp satişa çıkarılır. 
tedbirle az zamanda önü alınır. Yalnız Böcekçilik helaplan: Bir kutu bö
Jnücadeleyi o civardaki bütün ağaç sa- cek tohumu 25 gramdır. Bundan 30 
hipleri yapmalıdır ki bir başka bahçe- bin böck çıkar. Bu böceklere birinci 
den arıların uçup gelmesine meydan yaşlarmda 2 metre murabbaı kerevet 
kalmasın. Yok.sa harcanan emekler bo- lôzımdır. ikinci yaşlarında 4 metre mu
'una gider. Bakımsız bir ağaç, o çev· rabbaı, üçüncü yaşlarında 12 metre 
redeki bütün ağaçları kirletebilir. murabbaı, dördüncü yaşlarında 30 
.... Ç. metre murabbaı ve daha aonm ise 60 

Böcckçilik Kolay Ve Kazançlı metre murabbaı yer lazrmdır. Yine bir 
Bir İttir kutu için ilk Jafla 12 kilo ikinci yaşta 

Bazı böcekçilik mıntakalannda hal- 48 üçüncü yaşta 150 dördüncü yaşta 
hın bazı müşkülatı mevzuubahasbr. 200 ondan sonra askıya çıkıncaya ka
Bu hususta söylenebilecekler de fUD· dar 7-0 kilo yaprak ister. Bu kadar 
1-rdır : yaprak yüksek böylu 40 ağaçtan elde 

Böceklerin askısı: Büyüyen böcek· 
~e koza yapabilmeleri için askılar •
•ılır. Bunlar hardal, katır tırnağı neba
tı, çavdar sapı ve fundadan yapılan 
dcrnetlerdir. Meşeden yapılan askıların 
llıahzuru görülmüştür. Böceklere yem 
"erilmesi düzgün geçmişac YB§lan ve 
~Ykuları hep birden gelip geçeceğinden 
'-kıya çıkmaları da birden olur. Bu de
'bctleri kerevetlere sıra ile dizmelidir. 

edilir. Bir kutu tohumdan ortalama 
hesapla 65 - 90 kilo koza alınır. Bir ki
lo kuru koza dört kilo Yat kozadan çı
kar. 

Huliaa: Temiz ve eyi bakım, he-
saplı davranın ve biraz da emek insa
na kırk günde hiç yoktan bir kazanç 
getirir. Böcekçiliğimizi yükseltmeli-
yiz. 

Çiftçi 

=z-==·-=~=-=:;===---=------------

Avusturya Nazi 
f fi kaçtı 

Viyana, 3 (A. A. )- Viyana Nazi 
~licum kıt'ııları ıefi Fitznum, bir 
'-'iiddettenberi yattığı hastaneden 

Yunanistanda yine 
kabine buhranı mı? 

Harbiye nazırı değişti 

Atina, 4 (Huıusi) - Demirci• ta

rafından yeni bir kabine kurulma11 

1 
Verem mücadele 
cemiyetinin halkı
mıza bir hitabı: 

Bugün göğsünüze birer 
rozet takınız ! 

Her yıl binlerce ocak söndüren 

(Verem afetiyle senelerdenberi yap -
tıiı savaşta ancak şefkatli yurdd~la
nndan gördüğü yardıma dayanan : 
(Veremle Savaı Kurumu), Erenkö • 
yündeki aanatoryomuna ilave ettiği 
pavyonunu açabilmek; E.yüpteki y eni 
yaptığı dispanseri tamamlamak; ve 
Üsküdarda da açmak kararını verdiği 
diğer dispansere başlayabilm~k için yi
ne yurddaııların kı} metli yardımını rica 

ı ediyor. 

Her veremlinin v ücudümüz.ün b ir 
parçası olduğunu düşünerek bu biıyiik 
savaıta kurumu ülkiisüne yakınlaştı r -
mak için: Kendi rozet günü olan bu
c{ln, her yurddaş; kurumun kutusuna 
atmakla büyük b ir vicd a n zevki d uya
cağı paranın yine kendi cebine koyclu
iu bir para olduğunu d a bilmelidir. 

(Veremle Savaş Kurumu), bugün 
önlerine uzatılacak kutulan doldura -
caiı muhakkak ola n merhametli ve 
tefkatli halkımıza bu ricayı bir d aha 
tekra r etmeji, bir yurd ve insanlık 
b orcu bilmektedir. 

V eremle Savaş Kurumu 
ikinci Başkanı 

Dr. M. T alat Öz.kan 

ilk Buhar 
Düdüğünün 
Jübilesi 

~Çınııtır. Bugün nerede olduiu 

~ilinmiyor. Haıta bakıcılar ıeriki 
t\İtiim olmak üzere tevkif edilmiı -
~dir. bekle11111ektedir. 

ulm Bu günlerde İngilterede buhar dü-
y eai kabine kurulur kur az 

1 düğünün yüzüne~ yıldönümü tesid e-
Kurtlar bu ıene çok zarar 

' veriyorlar 
Sivas - Azııın bir kaç kurt Kangalda 

~ llt ıürüıüne saldımıı~ ve 6 tayı parça· 

~lflardır. Kurtlar bu yıl fazla dolaşmak

". ko .. kunr v e zararlı olnınktadırlar . .Şim • 
~· .. ,. 
e~<' kadar Knngnl civarındak i köylerden 

llt, k urtlar t rafından parçalanmıştır. 

Ölüm 

t(j liariciye V ~kaleti eaki memurlar m üdü-
~ \> Vnrna konsolosu Bay Hamdi , efat 
~ İ Ve cen u i Şişlide Akd eniz apart-

11ndnn k, ldırılarnk kendisini seven 

lı • tlnrın ın goz } a larile Feriköy m ezar • 
~!( tı.ı d ·f'ledi' nı tir. Merhum hariciyemi-

ıı. Cfll,.kt:ır ve ç.:ılışkan bir memuru idi. 

parlamentonun altı ay müddet e ta.- dilmek üzeredir. Böyle bir jübile aü-
til edilmeıini İltiyecek ve saylav • lünç bir fey deiil midir). demeyin. Bu 
!ardan teıkit edeceii encümende düdük trenler kadar mühimdir. 
kanunu eıaainin tadil edilecek la • lık buhar düdüğü 1835 lnailtcrede 
sımlannı tayin ettirecek ve billlaa- ketfedilmif ve ilk olarak ta lnailizler 
re parlamentoya aevkedllecektir. tarafından timendiferlerdcı kullanılmış-

tır. 

* Ketiften evvel trenlerin ge1iti gi-
Atina, 4 (Hususi) - Ordunun ıi- difi ancak borazanlar Ue haber veril-

y a&ete k k mecburi•etinde ol- mekteydi. Fak.at bu borazanların sesi 
arııma .1 k 1 kad '-- d d"X.' .. _ . uza yer ere ar aıuıe eme ılSı ıçın 

dugunu ~azetelere beyan etmeaı ~ b" k k 1 ·· ·· ·ı · ır ço aza arın onune geçı ememış-

zerine büyük bir dedikoduya aebe • ti. 

biyel veren harbiye nazırı gen~l Bu mahzur üzerinde zihin yoran 
. . bir lngiliz ~iıi uzun dütünmelerden 

Papaıoa azledllmıt ve yerme kra • "ha t bö' l bi d"'düX.ij b ı sonra m ye y e r u • u -
lm aıkeri maiyet kumandanı ıenc.- mut ve kazalann önüne yüzde 85 nis-
ral Strimber tayin edilmiıtir. betinde gcçmeğe muvaffak o)muftur, 

Bulgar zabltlerl alyaaete 
kart•m•r•cak 

Sofya, 3 (A. A.) - Bulgu istik-

lalinin 58 nci yıldönümü münnse • 

betile Harbiye bakanı Lukof bir 

1 nutuk ıöyliyerek zabitlerin siyaıi 
; itlerle alakadar olmalarının zarar -

larını anlatmıf ve aıkeri cemiyetin 

dağılmaaı hakkındaki ordu emrini 

okumuıtur. Bu suretle Bulgar za • 

bitleri daha ııkı bir tekilde yalnız 

orduya bağlanmıt olacaklardır. 

Moskova radyosunda T8rk1Y• 
için bir konser verllecek 

Moskova, 4 (A. A) - Martın 

15 inci günü saat 20 ile 22 arasında 
geçen sene Türkiyeye ge!mİ§ olan 
Soprano Baraova ile Bariton Noraof 
Moıkova radyoauna& Türkiye i~bı 
bir konser verecektir. 

Karaman ağaçlandırılıyor 
Karaman (Özel) - İstasyon ile teh§y 

arasındaki ıoseye beş yüzden fazla ~ 
dikilmiJtir. Devlet demiıyo1ları idared ~ 
istasyon civarına SOO den fa2la ak~ 
dikrniftir. Karamanın bütün ıeokakları .
ğaçlandınlacalr.tır. 

...,. .............. ~-•rJ"w••..W_. ••• - •••••••••••••••••••••••••••••• 

TIRAS - ;,. 

BlÇAGINl 
/~ 

DUN YADA 

, ~ 

KiSi • 
K L~~ 

ŞiŞMAN YANKO 
MAliAZASI: lıtanbul Yeni Poıtano caddesi No. 39 

EN ASRI, DAYANIKLI 
Mantoluk ve Robluk Yünlüler 
Hor nevi 

ipekli, Pamuklu, Patiskalar, Ketenler 
Beyaı Y• renkli 

Tuhafiye dairemizde en zengin çefit 
Hazır ve lSlçtı üzerine 

Gömlek, Pijama, Kuan dö fö, robdöşambr 
MenimJik ihtlyaçJarını temin için muhterem miiıterllerimizin 

teıriflerinl hasaaten rica ederiz. 

CiHAZ TAKIMLARI 
~ NEFASET • METANET • UCUZLUK 
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Beıerlyete beli olan fareleri 

FAR HASAN 
Fare zehlrl macunu 

imha ediniz .• 

Fare Zehiri 
Fare zehirl buğdayları 

Yollardaki izler IAstiğln patin&~ 
daha fazla mukavim olduDU1 

gösteriyor. 
po._ 

GODYİR, Londra, Paria ve Nevyor~ ti->' 
aleminde tanınmıı en büyiik parmak iıl ~ 
tehaasısı bulunan Faurot'yi büyük yol 

0 
• 

tetk.Jkata göndemıİ§tir. Mütehassıs otoı11 <fi 
bilcilerle görüımü9, yollardaki i:ı:leri alrıı1:,J 
lastik tabanındaki aıınmayı Bertillon e1t 
ile ölçmüıtür. # 
Mütehassısın vuif esi bir ıcne evvel teC ~ 
araba1annda bUtün rekorlan kırarak b• f 
iade bir netice veren cıG. 3» ltiııdkleri0~J 
yaıada arabalar ilzerinde de ayni ne 
verip vermedillnf tahkik etti. ~o • 
Mütehassıs muhtelif yollarda 11.000 G 'l 
ınetro katetmiı ve verdlli raporda tt ·~ 

Pazar 6iinü Heybeli adada yapılacak kır kOfU•unun 
yollarını gÖ•terir kroki 

Hl.stiklerinin her eldimde o/o 43 patinaj• ~f" 
fazla mukabil kilometro yaptığını bildiTı11 aa-

«0 . .3» lastiklerinin daha genif, dab;.uı,, 
ve daha kuvvetli tabanının GUI> )ti• 

Bundan evvel yapılan kroslan takip e- mulmadık neticeler vermesi de ihtimalden 
denler, Rıza Maksudu uzun mesafelerin uzak delildir. Ş. A. Ş. 

Heybelf adadald kır koşusu Ancak bu seferki kroıun gerek daha kala- Erip Hllll maçı tatll edlldl .. h Su . . l'kl • ·ı : .... ı o 

fıtanbul atl•tizm heyetinin tertip ettiği yenilmeE bir atleti olarak tanımışlardır. 
groı kantrllerhı dördüncüsü bu pazar balık, gerek daha anııalı, gerekse daha kıy
tfoybelide yapılacak. Son Veliefendi kro· metli müsabıklarla dolu olması, onun bu 
fllnt!a adedi ıekıenl bı.ı1an müsabıkların seferki i§ini daha güçleıtirecektir. Filhakika 
t>u '6fer daha çofalaaalıaı ve yanşın, büs- bugün, getek daha kıta mesafeyi tercih e

t>utUa heytcap kazanacaiı. sanılmaktadır. denleri, gerekse formda olmadıklan için 
~u son ııeney• \farıncıya kadar ya:ı: mev • yanıa girmekten bilsbUtün çekinenleri bir 
ltndnfn bltmeıelle çivitllerlni duvara asan araya toplanmıı olarak bulacaiız ki, bu 
Jlletlerimiz: bu ıene, ge1eoek mevsim için tekilde bir müsabakayı böyle uzun bir me
fjl ha:ı:ırlanac8 fırsatı bulmuş oldular. aafc üzerinde, atletizm mevsimindeki mü • 
~ilhana, utun mesafe kotan atletleri ha -
ltlrlamak için ç6k büyük yardımı olan bu sabakalarda bile görmedik. Rıza Maksu -
ftroııların b6y~ birbirini takip etmesi; du, Recebi, Remziyi, İbrahimi, Teomarl • 
fbemleketlmiJde hiç yetipnedi~nl zannet- dosu, Ziyayi, Calibi, Artini, Fethiyi, Meh
f.;tlbnfz bu meeafelerde bize bir çok yeni medi bir arada yarı§lrken görmek, hiç güp· 

bbtllyetler kazandırmala ıebep oldu. Bu hesiz ki bu iıi bilenleri bir hayli heyecana , ""° kabillyet1erin neler yapacağını mov- ıokacaktır. Yanşın bllhasaa takım koıuıu 
İin\ içindeld atletizm mUıabalcalan bize olması, b., biri ayn &>'rt takımlara daiıl -
ı&aterecekth. mıt olan bu kıymetli koıucular arasındaki 

Heybeli kroıunda deniz mektebi jim • mücadeleyi bir kat daha çetinleıtireccktir. 
nattik muallidl yüzbllfl Fuat ıporculann Meeafonin uzunluiu, bu iılcrde ıündert ı~
tlS}'unma ve tlkal\ma ihtiyaçlarını temin ne artan tecrübesi ve yüksek kabiliyeti ile 
lbnlıtfr. Bu d.iior yantlarda biiyük zor • Rıza Makaudu bu yarııın muhtemel galibi 
luldar çekmlt olan atletlerimizi çok aovfa • olarak ıSmorsak ta büsbütün baıka ıart
:ljfrecelttir. lar için~ seçecek olan bu yanıın hiı; \I• 

Dün Taksim stadyomunda EyUp ile 
Hilal arasında yapılan maç oyunun 
sonlariila Cloğru bir bire berabere va -
ziyetteyken havanın karannasiyle ta
til edilmiştir. 

Dünkü ıfld maçları 
- f sta-;.bul şild - şampiyonasının Dk 

maçlan diln Taksim ve Şeref stad • 
yomlarında yapıldı. 

Şeref stadında yapılan T opkapi -
Doğanıpor maçı 4 • 3 T opkapının ga· 

libiyetlyle bitti. 

Karagümrük .. Ortaköy maçı 2 • 1 
Ortaköyün mağlubiyetiyle nihayet .. 

lenai. 

Beylerbeyi .. J\nadoluhisar takım • 
lan 8 - 8 berabere kaldılar. 

T akalın .. stadında yapılan Kasımpa· 

şa • J\ltınordu maçı Kasımpaf8Jlın 

hlkim bir oyunlyle 2 - 1 Altınordu .. 
nun mağlubiyetiyle bitti. 

lnciltere kral kupaıı maçları 
lnglltere kral kupası maçlarının al· 

tıncı turu cumartesi gün~ 8 takım ara· 

eında lngilterenin muhtelif sahaların-

Mütehassısın raporu'da 
göstermı,ur ki "G. 3,, 
IAstikleri patinaja mu· 
kabil % 43 daha fazla 
kilometro yapar 

mun asır pertvvıst ıp ı erı ı e .. ~ tJP ı 

nan bez kısmının size temin edeceiİ fl1 

faatler şunlardır: 

daha fazla Ucret vermede• 
daha fazla emniyet ve dalı' 
fazla kllometro. 

Yeni 41 G. 3 ,, llıtlklerinln maliyet flab daha. faıla 

artarılmamııhr. 

b•ı"' olduğu 

Her eb.ıaen dit, canınııtan 
kopart mıı bir var:ıktır: 

• nmııwm-ti~ 

s+ıem~·z:rnrnlPWr 

PERTEV DiŞ MACUN~ 
.. ~ Diılerinlzl kerpelenden kurtarır. ~..' 

·-· •••••••••••••• ··-· ......... -···---·--... ffild"" da oynanmıştır. 
K al k l il.hl sayı daha yaparak maçı 4 - 1 kazan - ikinci likten de F ulham ile 5he 

r upası ~~çarının en m m mıştır. takımları kalmıştır. i>'""" 
oyunlanndan hırı olan Araenal • Areenal İngiltere birinci }ikinde 7 in- Dünye •erbest güref şarrtP .,. / 

k ba J)iiOıp ~ Branaby arasında i müsa ka Arse • ci vaziyette, Barnsby takımı ise ikin ~ Nevyork, 3 (A. A.) - l.0 _.,, ,
1 

nalın aaha11 olan Highbury de 60.412 ci likte 18 inci vaziyettedir. re, ıampiyonluğu için yap• •
00

.,e!, 
kiti 8nünde oynanmıttır. Bu müsabakada 5.'66 İngiliz lira - Alman Shilat lrlandalı .ottı51 ,,,ıı', 

Oyunun ilk devresi Areenalın 1 ..() sı haeıl~t olmuştur. kolunu bükerek 18 dakık• til' lı' 
.galibiyetiyle geçmiıf, ikinci devre Ar- Kral kupası final maçlarına birin yede maçı terkettirmek ıure l sena! biri penaltıda olmak üzere üç ci likten Arsenal ile Grmby Towm, zanmıttır. Ka•ımpaıa • Altınor"9 talurnl(lfJ. tir ar.ada 
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M u TÜRKİYE CÜMHURİYET MERKEZ BANKASE 
T 
u 

Galata B. Necati caddesi No. 238 

Saç dökülme11i ve kepeklerden ' 
kurtulm all için ea m ÜeHir ili9 

AKTiF 
Kaıa: 

ALTIN : Safi kilogram 16,626,037 Lira 2.3.365.901.25 
BANKNOT • • • • • }) 14,890, 768,-
UFAKLIK • . • • • • )) 1,086,491.25 

DalıilJelıi Maluı6irkr : 
Türk Lirası . . . JLira 314,506.79 

Har~telıi Mahabuler : 
ALTIN : Safi kilogram 4,690,632 
Altına tahvı1i kabil Serbest dövizler 

6,597,763,33 
553,847,22 

Diğer döviz1er ve Borçlu klring bakiyeleri._,_, __ ,_s._s_4_9._4_72...;.._88 

Hazine Tahvilleri : 
158,748,563,-Deruhde edi. Evrakı nakliye karşılığı I Lira 

Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev- 4' 

fib.n hazine tarafından vaki tediyat • _ » __ ı_t_. 3_2_7_, 7_6_5 ·::_ 

Senedat Ciizdanı : 

HAZİNE BONOLARI • • • • ·ı Lira 1,727,000,-
11CARI SENEDAT ..... . __ » ___ ı_ı._54_5_,2_1_4_.7_4 

E•ham ve Tahvilat Cüdanı : 
34,312.727.56 

A - yenin kaTJllığı Esham ve Tahvi .. 
lat ( itibari k.iymetle) • . . 1 
Deruhde edilen evrakı nakdi~ Lira 

B - Serbest esham , .e tihvilit • • » 4.436,978.18 ·------_:; AvanalaT : 

Albn ıve Döviz üzerine , • • 
T ahvilit üzerine • . . . . 

HisaedarlaT • • • • • • 
Muhtelif . . . . . . . 

28.767.43 
4,200,000.-

Fransız dışbakanı diyor ki:1 

1 

29/2/1936 vaziyeti 
Lira 

39.363, 160.50 

314,506.79 

23,001,083,43 

147,420,778,-

14,272,214,74 

38, 749. 705, 74 

PASiF 
Sermaye • • • • • • • 
J htiyat Akçesi . . • • • 
T edaviilJeki Banknotlar : 

Deruhde edilen evrakı nakdiye • • ·ı Lira 158, 748,563,
Kanunun 6 ve 8 inci maddc1crinc tev-
fikan hazine tarafmdan vaki tediyat . » 11,327,785.-

Deruhde edi. evrakı nakdiye bakiyesi 147,420,776 

• 8,000,000.-
tedavüle vazedilen . . . • . • 
Ka1111tiı tamamen a'ltm olarak ilivetcnl Lira 

Reeskont mukabili ilaveten ted. vazed. • --------1,000,000.-

T s lı Lira.ı MeoJaatı : 
Döoa T aolJıiiJatı : 

2,070,610.91 

yeleri . • • . . • • • • • • 

Altına tahvili kabil dövizler • , • ı Lira 
Diier Jöviilcr ve alaca1cL Jdring baki 

-------Mıilıtelil • • • • • • • • • 
18.251,238.15 

Yekun 

15,000,000.

l ,026, 756,6J 

166,420. 778.~ 

16,75 7,554.~ 

20,321.849.0~ 

55,4 7 4,660,0~ 

275.001, 597.77/ 

nasıP ilacı Kullanma 
Beykoz Kundu~ası 

Ale 
·~on ER 8 An K YEQLİ MALLAU PAZARLAll 

T. C. 
Petrol ambargo•cı konduğu takdirde ltalya ha•retini sekeceği bir manzara 

• 
l. . <.Btlflaralı 1 ~ )'ii.zcle). . 1 lerinde petrol bulunduğunu bilen ye-
ornıtesı kararına ragmen, Jngılız de- kane canlı mahluktur Bu suretle sır -
~gasyonu, ltalya aleyhinde petrol iec- rını ancak imtiyaziyle beraber satabi
li tedbirlerinin tatbikine ait usüllerin leceğini bildirmiştir. 

EMNİYET SANDIGI 
~ol eksperleri tarafından derhal tet- Diğer taraftan dış bakanı Eden bu-
~kinde isr~r etmiştir.. gün Londraya dönecek, 10 martta da 

Jtaıyanlara göre sulh teklifinden Cenevreye gidecektir. 
kat .. 7 

ma ne DIUf • 18 ler komiteai çabf1yor 
Roma, 4 (A.t\.) - Askeri mah .. 

ltUer, ltalyanın, İ-fa~istanda kahir Cenevre 4 (A.~.) -. Saat 11 de M. 
~r z f k k ·· ld w Vasconcclloıun nyasetınde toplanan a er azanma uzere o ugunu . . . 
'O"] k t ada h tı 18 ler, komitcai iki tali komıte teşkılıne 

.r eyere am F'U sır mu asema . . 
~t'l · N ·· ·· f · k karar vermı..crt:ır ı etmenın egusun men aahne ço · 
~gun bir netice vermesinden kork - Birinci tali komitenin vazifesi, ltal-
'ıaktadırlar. yan mallarının ithal yasağını kolay -

Filhakika, Negüsün, halyan ordu - laşttnnak üzere malların milliyetini 
'unun harekatını güçleftirmek mak - tayine yarayacak usulleri arayıp bul -
"diyle, müz.akcrab yağmur mevsi .. mak olacaktır. 
~ avdetine kadar sürüklemcğe ikinci tali komite, zecri tedbirlerin 
~ışrnası muhtemeldir. Retrol ambargosu vaz'ı suretiyle şid • 

ı d 1 d. ·ı · · · k' dilecek u Siyasi mahfeller,, talyanın, sulh et en ırı mesı ıçın ta ıp e • 
~~lfatıı$ıı açılına8'na mümanaat aulü tetkik edecektir. . . . . 
..._ _ · ele · ~ kt fakat Eden 18 ler komitesının ıçtımaı a-~eaın ısrar iUD1.erme e, 
"'G-Let teminat gösterilmedikçe ordu- kabinde Cenevreden ayrılmıştır • 

1-..u harbe amade tutması lüzumunu B I .k p lonya 
~ktedirler. e çı a ve o 

Diler taraftan ltalya hariciye mü~ görütmelerl 
~ Suviçle Franaanm Roma sefiri Brüksel, 3 (A. A. )- Polonya dıt 
~brun aruıncla konuşmalar başla· bakanının Belçika hük\ımet merke -
~. • w • • tbak k.. . -"-•.! 1 mbe.lan zıne yaptıgı zıyaret ııyaae ımm-
,.._.,..nuıuu petroı me d k .. h. dd d'l kt d' 

•• t._ı 'le hk anço mu ıma e ıme e ır. 
1Çll1 .wuya ı pazar A • • ı 

londra 4 (A A.) _ Meşhur pet- Umumı kanaat bu zıyaretın ya -
tC)} irntiy~zcısı R.iket Romadaki gö _ nız ticaret muahedesi müzakerele • 
tiltrnelerine devam etmektedir. iddia- rinin intacını istihdaf etmediği mer
"- aöre kendisi Habeşiatanın nere - kezindedir. 

Kurulu' tarihi 1868 

Vadeli vadesiz tevdiat kabul eder. 
Emlak mücevher, altın, gümüş ve tahvilat karşılığı 

ödünç para verir 
Ehven şeraltle kirahk kasaları vardır. 

Adres: lstanbul, Cağaloğlu . ._ ______ _, 



16 Sayfa 

Bayr 
tesn 

mın ilk gDnD mDs
ir hava içinde geçti 

Bayram sevinci miniminiler kadar büyükleri de sardı, 
bütün şehir halkı sokaklara ve kırlara dökülmüştü. 

Miniminilerin sevinci büyüklere de da dost ve akrabaların ziyaretlerine 
neş'e veriyor, babalar, amcalar, dayı· giden genç, orta yaşlı kadın, erkek 
lardan çocuklarla beraber atlayanlar, üçer kişilik kafileler, bayram yerleri • 
zıplayanlar, koşup oynayanlar, hatta I ne koışan çocuklar, caddelerde gezinti
atlı karmcıya, kayık salıncağına binen- ye çıkan gençler kırlara dökülen aile -
ler görülüyordu. ler göze çarpıyordu. 

iç mahalleler arasında ise muhite Öğleye doğru bu hareket daha faz. 
göre muhavereler işidiliyor, balkon • lalaştı. Caddeler daha ziyade kalaba • 
dan balkona bayram~arını kutlulıyan- lıklaştı. Bayram yerleri çocuklarla dol
lar, gece hangi sinemaya, ve ya nere- du. 
Cle eğleneceklerini biribirine soranlar Bilhassa Beyoğlunda öğleden sonra
görün üyor, açık pencerelerin bazısın- ki kalabalık sön haddini bulmuştu. Si
dan radyo, bazısından piyano, bazı • nemaların kapısından girmek, bilet 
sından gramafon, bazısından da birkaç almak ve içeride yer temin edebi1mek 
kişinin bir ağızdan söylediği şarkı ses- büyük bir tali işi gibiydi. · 
leri sokaklara yayılıyordu. Galatasaraydan Taksime kadar ya-

Kırlar da hiç tenha değildi.. Meci • ya olarak gitmek ancak bir sa.ıte ya • 
kın bir zamana mütevakkıftı. 

Bir çok semtlerde kurulan bayram 
yerleri görülecek manzaralardandı. i
rili ufaklı büyük bir yığın teşkil eden 
çocuklar kimisi arabalara, kimisi atlı 
karıncalara, kimisi salıncaklara bini -
yor, kimisi teller üzerinde kayıyor ve 
bunlar duydukları zevki adeta iç
lerinde gizleyemiyorlardı. 

Yıllardanberi böyle güzel bir hava 
I içinde bayram yapamıyan minimini • 
ferde adeta çılgınca bir sevinç göriilü
yordu. 

KIZILAY 

Buz Kümelerine 
Karşı Harp .• 
Bu yüzden bombardıman 
tayyareleri seferber edildi -

Katoviç, 4 (A. A.) - Vistül neh • 
rinin buzlan çözülmüttür. Nehrin tatı· 
makta olduğu büyük buz kütleleıi So· 
lec civarında büyük bir baraj te§kil 
etmi§ ve hu sebepten yedi köy su 
altında kalınııtır. Bu barajın kırıl • 

ması için dinamit kullanılmı! ve 
bu it için bombardıman tayyarele • 

ri gönderilmİ§tir. Fakat yapılan 
bombardıman lüzumu kadar tesiri-

ni göstermemiıtir. Bunun üzerine bir 
istihkam alayı getirilmit ve ancak 

bu alayın dinamit kullanmak sure
tiyle yaptığı faaliyet neticesinde 

nehrin sularına bir yol açılabilmi§· 
tir. { 

ADEMİ İKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLtGl~E karşı 

HORMOBİN 
'.I.'afsilit: Gnlatıı P. K. 1255-Hormobin 

• 

Mart s 

Bir müteha ısıı diyor ki : 

Fazla Makiyaj 
Cild için zararlıdır. 

Yapılnıast lôıtmgelen 

adalelerini ııklar 

Fen, eeaelerle sık ı;ık yaptıran ıuak
yajdon yüzde yaşın ilerlediği ızlu 
belirir. Bu iıe bir genQ kız tenin n 
ırüzelliği için tehlikelidir. Fakat 
bu gibi hallerde clld, Biooel tabir 
edilen gençleştirici ve ihya edici 

unsurlarla beslendiği takdirde der• 
hal tazeliği, güzelliği ve yumuıak· 
lığı iktisap eder. Du kıymetli cev· 
her, Viyana tiniversiteıi profesörU Vd beıere,I btaltr 
doktor K. Stejaka.l tar11.fından hu· ve gençleıtirir. Sabah• 
susi bir usul dairesinde geuo lıay• leyin beyaı rengindeki 
vanlnrdan iıtihınle muvaffak olınu~tur. (yağ!ıı) Tokalon kremi- tatbike~ 
Bu C'dvher, pembe rengindeki T oka· ÇünkU be7azlatıoı ve mukanldlr. ı,. 
lon kremi terkibinde mevcuttur. Ak- te bu ıuretle makyaj n aolmuı bit 
oamları yatma:ıdan evvel kullanıl<lıkta ten yeni n oaıip bir güıellik tabak .. 
siz uyurken cildin uyıfiamıı ve ıol· elle kuıanır. 

Meccanen: Istanbul 622 polta kutusu adresi•• (T .A.1.) rummil• ıs 
kuruşluk bir posta pulu gönderildiği takdirde derununda bir tUp wUndlll TOKA· 
LON kremi, bir tüp gece TOKALON kremi (ARZU EDİLEN RENKTE) bir 
kutu Tokalon pudra11 havi lüke bir kutu meccanen hediye edilecektir. 

Ham~ş: Nümunelik talebinde bulunan zevatın lutfen adreslerini vazih ve mufusal 
olarak yazmalarım ve adreslerinin noksanlığı hasebile henüz nümuneUlderiai al• 
mamış olanların da yeniden açık adreslerini göndermeleri rica olunur. 

,, ................. ! .............................. .. 

Piyasanın en bOyUk en ucuı 
en ıon moda el)'ADID 

Yerli 
ve Avrupa çeıftlerlnl 

ANCAK 
Bahçekapı • Meydancıkta 

ATA 
ATABEK 

(Sabık Şamlı) 

Mileaseıatmda 

bulabilirsiniz. 

Fiatlarını 

Hab&burglar 
Toplanıqor 

Bütün aile erkanı Maca
ristanda bir içtima yapacak 

BÜYÜK BiR FIRSAT ~, 

~!e2~~v~ul'-----------·T-e.ıe•f•o•n•:•2•4•2•0•3-·-2.~-•2• 
tK~ld~~ri:.:.~t:n~~~~~·J , .. ~NURKALEM az' 

Tetkik ediniz 

diyeköyü, Hürriyctiebediye tepesi, 
Topkapı, Edirnekapı, Y edikule ,...kırla

rı şehir halkı ile dolup boşalıyordu. 

Bayramın birinci günü çok güzel, 
çok neş'eli ge,Çti, önümüzdeki daha 
dört tatil günününde böyle geçeceği
m umuyoruz. 

Viyana, 3 (A. A.) - Arıidük Ö
jen bütün Habsburg ailesi erkanını 

mart ve nisanda Macariatandaki 

Raab da bir toplantıya çağırmııtır. 

Toplantıda Artidük Ottonun A vuı

turya ve Macaristan tahtı için olan 

!•tekleri meıelcsinin görütülmeıi 

muhtemeldir. • 
Polonya sılihlanmak 

istiyor 
Bu sene bayram ılık bir bahar ha- Varıova, 3 (A. A.) - Süel bir 

vası içinde geçiyor. Küçüklerin oldu _ organ olan Polıka Zborjna ııazete
ğu kadar da büyüklerin neş'esini de ıi, Polonya'nın müdafaa kuvveti -
arttıran bu güzel havaların tesiriyle nin arttırılmaıını iıtemekte ve bu • 
bayramda coşkun bir zevk ve sürur nun için tam bir silahlanma prensi
hisse?i.liyor. Dün sabahın dokuzun •

1 
bi içinde hareket edilmeıini ta vaiye 

dan ıtıbaren sokaklarda, tramvaylar • etmektedir. 

KURŞUN KALEM FABRiKASI 
Mekteplilerin, Mühendislerin, Reaaamların, Deva irin ihtiyacml 

temin eden her cins kalemi yapmaktadır. Her kırtasiyecide aablır· 
Ecnebi mümasillerinden kat'iyyen üstün ve ucuz olan gefitleri 
aıağıdadır: 

301 No. lı Mektepli kurıunkalemi 
501 » 1, 2, 3 derece sertlikte reıim kurıunkalemi 
DAGDELEN 10 muhtelif sertlikte en iyi cins kurtunkaleml 
1011 No. lı Marangoz kurıunkalemi 

99 » Tatçı kurıunkalemi 
701 » B ve C, 2 ıertlikte devair için kopya kurıunkalemi 
702 » A, B, C, D renkli kopya kalemleri 
901 » Bir ucu kırmızı, bir ucu mavi kalem 

1312 » 6 renkli kalem. 
1323 » 12 renkli kalem 
NURKALEM Türk yapııı, ucuz ve üstündür. 
NURKALEM : Her Türkün elindeki kalem olmalıdır. -......................................... , 

VENÜS RUJU: 
kulltı.nııu bir dudaktan 
çıkan her kelime bir 
ateş damlası gibi yakıcı 
olur. 
VENÜS KREMi: 
He beıılenen bir cild 
dünyanın en taravetli 
güzelliğidir. 

VENÜS PUDRASı; 
Çehreye hilkatin vcre
wiyeceği yumuşak ve 
cazip, tatlı bir beyaz
lık -.erir. 
VENÜS: İsmi tarihte 
ehanevi bir güzellik adı• 
dır. Fakat bugün fen 
sayeı.inde bu marka ~er kadına bir V~NÜS g:.izelliği verecek harika oırnuı~· 
EYlıya Zade Nureddın Eren Eczayı kımyeviye alU ve ıtrıyat dtpoıu, J.*-°b . 
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xı mcı Olimpiyatlar tein bugün Berlinde Tek bir oda, tek bir istad ~ 
bileti kalmamışhr. 

ATTA 29 Temmuz ve 5 Ağustos kafile seyahatlerine şimdiden 
nın kayıd olarak spor biletlerinizi ve odalarınızı ayırtınız. 

1 . - ' ~:--..,. ' ( • . . c~~ ~Galata Acentahö' Tel. 44914 

~·••••••••••••••••~e.•••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••• 

Verem sana tory omları 
-

Bizde Kızı ayın yardım-
ları ne haldedir? 

Başka memleketlerle kendi vaziyetimizi 
şöyle bir gözden geçirmek faydalıdır 

Kızılayın Erenhöy ıranatoryomu 

1927 senesi ynz aylan içinde İsviçrenin Baıkanı sayın Refik Saydam diğer mü • 
d•glık köylerini ziyaret ediyordum. cadele işleri arasında bu hususa da layık 

laman gölünün sahilinde Montruda olduğu yardımı yapmak emrini verdi. . . 
'İir'at katnnndan indim. Egle gidecek ilk Memleketimizde mevcut veremliye nn
ltene atladım. İki saat sonra bu küçük §e· .ı:nran a~ılan sanatoryomlar arasında Hey· 
lıirirı dağ trenine yerleımif bulunuyordum. · a, Yakacık, ve Burgazda hususi bir 

Gece yansı dağ treniode kuvvetli bir ay i:aç aanntoryom ve Maarif Vekaletinin 
'lığı İçinde yüksek dağ zirvelerine tınna • 1/ alde bağ prevantoryomunu hatırlıyorum. ' 
'1ıyoruz. yedi mHyon nüfusun mevcut veremlilcrini 

Bir aralık kar yığınları arasından ıeç · edaviye irnknn veremeyen bu azl k istenir
lik. Nihayet bir buçuk saat sonra (Le - ·c yine Kızılayın yardımile pek kısa bir 
~İn) e gelmiıtik. Doktor (Rulye) nin sa zaman içinde ve her vilayet mel"kezinin 1 

haız sanatoryomlarından birinin kapısını müsait bir köfesinde ayrı ayrı sanatoryom 

ç,ldım. Burada her yer sanatoryom ıçın İn§a!ına veya açılmasına müsaade edile • ' 
>'Pılmıt gibidir. Ve öyle zannediyorum ki bilir.~;:ılayın bu arzusunu kamçılayacak j 
~İY•rete gelenlerin ekserisi de kendisinde yine biz olmalıyız. Kızı)aya aza olmak ve ' 

~ Verem olduiunu fÜpbe eden ve tedavi senede nihayet bir lira vermek suretile bir 1 

kliyen zümredir. verem sanatoryom mücadele yardım san· 
ilen ötedenberi büyük töbretini duydu- dığı doldurmağa çalışmalıyız. 
~ bu sıhhat tehrinde Rulyenin sanalor- Kızılay Türkiyede teıekkül eden ve es
~unda sırf veremlileri nasıl tedavi eder- ki tarihe malik olan en mükemmel ve 

• Nasıl beslerler. Mikroplan nasıl imha miiJfik bir varlıktır. Bunun yani sıra te • 
~erler. Ölülere nasıl bayat dağıtırlar. Bü- şekkül eden Himayei Etfal ve sair küçük 
~ hu suallerimin cevaplannı tamamlamak cemiyetleri ve yardımları da bu te~ekküle 
·~İt\ misafir oldum. Doktor boca, bağlamalı ve ortada yalnız bir tek teıek • 
~adaıı ve ruh ilimi olan bu kül halinde (Kızılay) İ!lmİ altında bu ve· 
~etli meslcktll§ın yedi ibtima • rem mücadde fanliye-tinc al'!lmalıdır. 
~l\a terkedilen yüzlerce hastanın ümit ve O ::amen İsviçreli profesörün dediei gi-

~ ht dolu yüzlerine baktıkça bu çok kor- bi: 
. lan ve Şark memleketlerinde bütün bir - Şarkın nltın.güneşi altında iyi olmı· 
~tııin felaketini bazırlıyan veremde~ kur- yon tek bir veremli kalmaz ve bir çol· sev· 
'.'1ına imkanının mevcudiyetine iman et • gili kardeılerimizi ve dostlarımızı aramız
~. İlaç kullanmıyan iyi gıda, iyi hava ve dan pek 0 kadar kolay kolay eksilivcrmif 
~ · · b görmeyiz.. Aziz karilerim Kızılaya aza o-
• 1Yı ir disiplin altında bakılan hastalar 
~den mes'ut bir ömür içinde idiler. Dok- falım. Ona yardım edelim bu, bizim vata· 
~ r. ni, hayat ve memleket borcumuz olsun. 
~ "Ulye hastalarını bana takdim ederken 
~Onlar hakkında izahat verirken en son Doktor Etem Vassaf 

olarak: . ;.mı • , , ••• , , • , • • ............. • •••••• -

~......._ Burada her fey ııüzel her fey yolun
~ ır. Daha mükemmel, daha iyi olması 

Yalnız bir fey nokıan. O da: 
~ ......._ Sizin günetiniz! demiıti. Şarkın bol 

~ -ı.:an günetini kendi ikliminde arayan bu 

,"" bu sözüy)e sanatoryom ihtiya-
111.. •tın lüzumunu ehemmiyetle batırlatmıf 
°")ordu. 

~"i~eden f zmire döndüm. Bu mÜ§a -
~ ~. o zaman verem mücadele cemiye
'ıı-~tiranı olan Behçet Uz'a anlattım. Bu 
>-.,'<!• kıymetli general Kazım Sırseven bu 
~tıncı İnsanlar Yamanlar kampını hazır· 
)~ kla meıguldüler. Kızılay memleketin 
lııi!t Yer sönen verem mikrobunun kazdığı 
~top ocaklarını ortadan kaldırmak için 

'f Ya atıldı. Ve daha vasi bir tetkilat ha-
' canlanması için vadetti. Sıhhat İtleri 

Yeni Neşriyat =ı 
Kültür Haftası - Bu haftalık fikir, sa

nat ve edebiyat mecmuasının 8 inci sayısı 
gene dolgun bir mtinderecatla çıktı. Bu sa· 
yıda Peyami Safanın matbuat antoloji -
sine dair yazı.ile Rene Mugnier, Ziya So
nıar, Ragıp Şevki, Mahmut Ragıp, Müm
taz Turhan, İsmail Galip, Münir Serim, 
Ahmet Hamdi ve diğer yazıcıların yazıları 
vardır. 

Kastamonu Lise Mecmuası - Kasta • 
monu liseci tarafından çıkarılan bu gençlik 
mecmuasının 3 1 inci sayısı çıkmıştır. 

Yeni Hayat - Renkli ve :zarif bir ka
pak içinde 44 sahife olarak çıkan bu mec
muanın 2 inci sayısı dolgun bir mündere
cat ve güzel tablo ve resimlerle çakmıttır. 

,_. ______________________________________________________ , 

PERl ODEN1, Dis macunu ilmin bulduğu en iyi formül 
il<' ihzar edilmiştir. Ağzın asri sıhhat 

korum(\. ihtiyaçlarını temin eder. 
PERLODENT, Di macunu ağızdaki bütün mikroplan 

öldürür ve dişleri çürümekten muha
faza eyler. 

PERLODENT, Diş macunu günde iki defa muntazamon 
kullanıldığı takdirde dişlerin arı kirle· 
·ini yok l'dcr ve dişlere parlak bir 
beyazlık verir. 

PERLODENT, Dış macunu kullanıldığl takdirde Pyorr
hea nam diş etleri hastalığına karşı 

koymak için çok müessir bir vasıtadır. 
PERLODENT, Dis macunu nefesi temizler ve a~zı 

serinletir. 

TüR~iYE YAG VE MAMUL4Tı 
SANAYii LiMiTED ŞiR~ETi 

İST ANBUL - İZMİR 

2 ve 20 lcomprimeflk ambalajlarda bulunur .. 

Ambalai ve komprimelerln (;zerinde hafis· 

l~Jn rlmsari olan EB markasını arayınız 

Tem inatlı KLUÇK~ MAKİNLLLRI 

yaparım. Çok gaz yakan ve çok zayiat ve

ren fena sistem mnkincleri tamir ve islah 

ederim. Üsküdarda Kısıklıda deniz zabiti 

tekaüdü Halil No. 12. 

~----------------·8' ANADOLU 
Çimentoları T. A. Ş· 

Yapılışlarındaki hususiyet dola
yıaiyle kazandıkları 11arallmaz şauı 
koruyabilmekte olan yapma Port• 
lımd Normal 9imentosile çekiş 
ve haaııa karşı yüksek ilk <lııyn
nıklı, yavaş donan, çabuk taı olen 
S ıper çimentoıunu tusiyo eder. 

Fabrikası: Kartalda, Yunus 

Uurıığında. 

Salat yazağı: Galata, Agop

yun Han, 3 üncii kat. 

Telefon: 44795 - 7 
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1 Ziraat Bilgisi J ' 
Bağlar dondan 

Nasll korunur? 
Yazan: Çiftçi 

Mahsulünü mükemme1en vermi~ güzel bir bağ manzarası 

Hey yıl elimize geçen istatistik- cının oturduğu kulübeye eldenir, 
ferden öğreniyoruz ki Türkiye eko- nyaz artıp ta soğuk sıfır dereceye 
nomisinde başlı başına bir yeri o- düşünce termometrenin iğnesi, te
Jan bağcılığımız, büyük harbin açtı- lin düğmesine dokunarak kulübede
ğı gedıği kapatmak hızıyla müte- ki bir zil çalar. Tabi bağcı da he-
madiyen ilerliyor. men koşup samanları tutuşturur. 

Şu on sene içinde yeniden can- Bu iş için hususi sobalar da var-
lanc.hrılan bağlar, ye}illendirilen dır. Diğerini bizim bağcılar da kul
yamaçlar göze batacak kadar ço- Ianabilirler. Dahr .. "ılikeli vaziyct
ğalmıştır. Dün bir tek asması bile \erde dallara bir kl&o suya 20 gram 
olmayan, çocuklarının yumurta ile ispirto ve 20 gram gliserinden yapıl
deği .. mek üzere bir üzüm satıcısını mış bir iliıcı sürmelidir. 
gözledikleri köylerde yemyeşil bağ- Donlu memleketlerde budama 
ların kurulduğunu görmek ne hah· ve bel İ§leri tamamen baharda ya
tiyarl·ktır. pılır. llkönce bağların dibi açılarak 

Gerçektir ki Türkiye toprakları kıştan önce konulan gübreler çıka
ve Türkiye iklimi yeryüzünün elve- rılıp toprağa yayılır. Sonra budanır, 
ritli bağcılık bölgelerindendir .. Fa- daha sonra bellenir ve arkasından 
kat dünyanın ic bir köşesinde sade çapa anır. Budama işi de soğuk 
tabiat n vergisi bağcılığı iierleteme- memleketlerde daha çok ustalık is
miştir. ter ki budama bahsini sırası gelince 

Üzüm omcas1 her yerde özel bir aynca yazarım. - Çiftçi 
bakım istemiş ve ancak bunu buldu
ğu yerlerde güler yüz göstermiştir. 
Onun için bizde de bağcılık bilgile
rinin kökleşmesi gerektir 

* Bugün, memleketimizde bir me
sele olduğu için bağların dondan ko
runmasını yayacağım: 

lspartahlar göçmenlere gUI 
fidanı gönderd i:er 

Edirne, 3 (A. A.) - İspartah • 
lar, Trakyadaki göçmen kardeşleri
mize bir armağan olmak üzere gül 
fidanları göndermi§lerdir. 

.. fkenln sonu 
Bacfar üç mevsimde de don tehli

kesi geçirebilirler. Gerçi üzüm on- Hamalbaşı caddesinden l\·liçanço 
cası sıfırdan aşağı on dereceye ka- gece yarısından sonra evine gidip ka
dar bile soğuklara dayanabilirse de pıyı çalmış, içerdekiler uykuda olduk-

b
. k d ı d d h b" larından sesi işidemeyince Miçanço 
ır co urum ar a a a az ır so-

v k-b.l 1 1 b'l" O . . kapıyı tekmelemeğe başlamış, fakat 
gu ı e zarar ı o a ı ır. nun ıçın .. .. .. . v 

h · v k d v •

1 
d 

1 
kapı surgusu derın surette topuguna 

er y~rı.n ben ;o;u egı en onu batarak Miçançoyu yaralamıştır. Ya < 

mevsımı aş a ır. rah baygın ve ayağından kanlar akar 
- Ba§tan bilmelidir ki güney ve bir halde hastaneye kaldmlm1~tır. 

doğu - güney yamaçları, otlu bağlar 
her zaman çok don tutarlar. Don Jiletli hovarda 
lu yerlerde bağları münasip yamaç- Kasımpaşalı Fahri Galatada biraha
lara kurmak; don aylarından önce ne sokağında umumi kadınlardan 
bağı çapalayıp otunu ayıklamak ge- Reçinenin kendisine daimi dost olma· 
rektir. Böyle yerlerde bel itlerini de sını teklif etmiş, Reçine bu teklife razı 
ya çok önce veya çok sonra yapma- olmayın~a. Fahri kadının yüzünü jilet-

i d D 1 1 d 
.. le kesmıştır. 

ı ır. on u yer er e omcanın eov • -----

deıini yerden biraz yükseltmek fay- iki tramvay arızası 
dalıdır. Sonbaharda omcaların dibi- Dün Galatada münakalatı bir müd
ni açıp her birinin köküne bir teneke det inkıtaa uğratan bir tramvay arıza· 
nin dörtte biri veya yarım teneke sı olmuştur. Saat 15,30 da Galatadan 
gübre koyup boğazına kadar top- geçmekte olan 105 numaralı Eminö
rakln örtmek kışı çok memleketler- nü - Bebek tramvaylarının tekerlek -
de sav&anmayac<ık iılerdendir. ]erini tahrik eden elektrik motörü ye-

Daha 1hk yerlerde ilkbahar don- rinden kopmuş ve tramvayın altına 
larım\ kar§ı gövdeyi badana edip düşmüştür. 
toprakla örtmeır ~k te olur. Don teh- Bu yüzden tramvay yoluna devam 
like i için en eyi bir çare de bağda edememeiş, motör tramvayın altın -

t ı t 1 b 
"b" l da olduğu için yerden kaldırılması da 

saman, o , ta r n ı ez gı ı ıey er .. .. B "d · bir hayli uzun sürmuştur. u mu • 
yakıp hır dum n bulutu yapmaktır. f d ı · ı · s: det zar ın a tramvay ar ış eyememıT-
Don olacnk günlerde yıkılmak üze-
re b w m ötesine berisine saman ko

yup · bında ? teslemelidir. ileri 
m 'e!cetlerde b,ı iş çok kolaylıkla 
yap• •t": Bağlara her (200) metrede 
bir ('ı her veren termometre) ko
nul k bunların ucu bir telle bai· 

tir. 
Gene bir tramvay arızası da Maçka 

da olmuş, bu tramvayın frenleri tut -
mamış, vatman bunu hisseder etmez 
tramvayı garaja çektirmiRtir. Araba • 
daki yolcular başka arabaya geçiril • 

mitlerdir. 

KIZILAY 

En son gelen ! 
Emsalsiz bir makine ! 

334 Model 
• 

MARKONI 
R O Y O G R A-M O F O U 

16 ili 2000 metre mevce.i. Otomatik surette 8 plak çalar 
ve değiştirir. 

lste:liğ'niz plakı tekrar eder. istediğiniz vakit elektrikli 
gramofon o'.ur. 

SA iN SE 
Müessese ve acentalıkfanna 

te~rf'le bu şaheseri görünüz ve dinleyiniz. 

Tecrübe parasızdır. 
t98Y a em 

iş kumbarası 

sahi erine 
senede 

20,000 lira 

miik8fat 

• 
1 

iki muhtelif tertip - Yedi kurs 

Birinci tertip... \ İkinci tertip ... 
Sene~e. iki defa~a 1 senede beş defB" 
414: kı,ıye ~n bın da beş kişiye oll 

lıra ıkramıye b. 1• .k .116 Her sene 1 nisan ve 1 ilk teşrinde ın ıra 1 ram 
kumbara sahlplerl arasında çekllen -' 
kuralarda ve her defasında 207 kl,lre Yeni ihdas edllen bu kuraların ':,.-
be,er bin Ura tevzi dllmektedlr. birinde tek kumbara -hlblne iki ıııt 
Birinci mükif at: 1000 lira Ura ikramiye verllm•ktedlr. Bu k.,,. 

250 
senede b•• defec 

ikinci ,, n ş b t H ıran Temmuı. 
On kiıiye yüzerden 1000 ,, u a ' az ' 
Yirmi ,, ellişerden 1000 ,, Eylül ve Birinci kin&1ll 
175 kiıiye onardan 1750 ,, aylarının ilk gUnlerl çeklhnektedlt 

Dr. A. KATIEL 
(A. KUTIEL) 

Kanköy 'Iopo\llu oaddıli No. U 
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• • Avrupalıların güzellik profesörleri bir takım genç hayvanatın cevheri aslilerınden çıkanlınış bir maddci müessire kcşfetm:~

ler ve bu maddeyi yalnız Necip Bey Itriyat Fabrikası elde ederek Necip Bey gündüz yağsız kremine ve gece pcnbe ynğlı 

kremine idhal ederek 65 yaşındaki bir kadının 30 yaşında güzellik temin ettığı tecnibeler]e sabittir. Necip Bey Kremi 

ve pudrası kuUannn genç ve ihtiyarlar güzellik, gençlik beyazlık temin eder. Bilhassa Necip Bey pudra1arını, rujlarını, 

kolonyalarını, sabunlarını, macununu kullanınız. Eminönü Necip Bey Mağazası . 

Afy n 
.Karahi 
Maden 
Suyu 

Mide, bar· 

•ak, böbrek 

hastahkları· 
"a, kum san· 

C:1Jar1ne en 

lnUes lr bir 

llaçı.r. 

Ha ta ol· 
ltııyanlar için 

~e hafi.t, le· 
~iz, ferah ve

ticı en mU· 

"emmel sof· 

"• suyudur. 

Hem Yeni Hem Ucuz Hem 
Edebi 

y 
Romanı Çıktı 

Yazan: 

ETEM iZZET BENiCE 
Ciltli 125 Ciltsiz 100 Kuruş 

fKBAL KIT APEVI 

' lstanbul Asliye üçüncü hukuk mabke • 

lmesinden: rJiedhüsenasına 

Lüzum 
Görülmiyen 
Fevkalade 

Kurtuluş Kasap sokak 48 No. da oturan 

1 
Evdekya tarafından müteveffiye vnldcsi 
Vnsil kızı Eleninin veraseti yalnız kendisi

( ne münhasır bulunduğu ve üvey kardeşi 
( Dimitrinin valdesi de Polikscni olup bu 

BilECiK 
rakı imalathanesi· 
oin piya&lya çı• 

kardığı: 

45 derecelik 

OLGUN 
rakısını da 

suretle kaydın tashihi ile hasrı verasete ka
rar verilmesi hakkında açılan ve mahkc -
mcmizin 935/1550 No. suna kaydolunan 

tashihi kayıt davasının aynı adreste oturan 
Kosti oğlu Dirnitriye taalluku hascbile 
müdahil sıfntile mahkemeye çağrılmasına 

karar verilerek duruşma günü ilan edilmiş 
olduğu halde mumaileyh ayni günde mah
kemeye gelmediğinden hakkında gıyap 

kararı ittihazile ilanına ve beş gün zarfın· 
da :itiraz etmesine ve muhakemenin 
3/4/ 936 saat 14 te talikına karar veril -
miştir. Keyfiyet tebliğ makamına kaim ol-

Her Yerde Arayınız •ı•ım••••' mak iizere ilan olunur. 

l 

h.uıtüyü ya~tık 7 5 kuruf ve kuftüyü ki
loau 75 kunı§, kuştüyü §ilte, yorsan, yu
tak takımı 25 lira, kuıtüyü kumaşlan bu
lunur. 

Perakende sah§ mağazalan: 
Ankarada Yerli Mallar Puan. 
Beyoğlunda Karlman maiazüı. 
Bcyoğlunda Lazaro Franko Mahdumlan 
İxmirde Şemsi Hakikat tuhafiye mağa • 

z.ası. 

h .mirde Yorgana Muhan-em Usta mab
dumları matansı. -----

Kadıköy 4 • Kulak, Burun, Boğu mntehauıeı 
! il\ Dr. 

ga:eı, caıl lf'!~mde No ıs. Yıın I Şevket 1-iüsnü Taray 
ı ıro •und 1\t b lcunıle gı .ti ı<ı u· rı · u llgtt ' . ıımartesı g uu meccanen 
w.,.. YMar ınuk ·ııırnt'l e:;;yıı 7131 J> O l t'ı-1"'1 C dJ ı· ı w ~ (\ >· • s I« ü a • -.ar man ma~azaaı 

ili •1 nart,.il ~ıintl srıat 10 da hlusı Saka f;'ılcmazı No S _., 3-7 
~oı ınuZ•) ıhı ile ıutııttcaktır. J Tel. 43242 

Pektorin 
Pektorin 
Pektorin .. 

- Öksürüiünüz mQ Yar ? 1 
- Nezle mi oldunuz? 
- Bronfite mi tutuldunuz? 

Pektorin' den şaşınagınu! 

Pektorin 

Pektorin 

Pektortn: 
ICUnJSU - ICUtiJ$ 

IESll lllll-111111 mu EtlHESl. SlllEtl 

Diş Tabibi Bünyamin 
Niıantaı, Vali konağı caddesi No. 

36, Şirin Apart. 1 nci kat. 

Her gün saat 9-12 ve 14-20 ye ka

dar hasta kabul eder. Yalnız Pa -
zartesi, Çarıamba ve Cumartesi gün
leri saat 14 den sonra. 

RADİUM TİCARETHANE.Si 

Türkiye 

İMAR BANKASI 
Sermayesi: T amaını tediye edilmiş 

1,000,000 Türk ~irasıdır 
Yol ve mebani iıışaatı 

ve bilcümle banka muamele ı 
Yeni Poetnı • arktlsı Aoir Efrn<lı caddesi lmnr Han 

Telefon: letanbu1, 24527 ve ~45':!8. '.I't!ıgr. Adreaı 
f ianbıı { , 
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EN tlALiS, · 
E N 

EN NEFiS 
u c u 

KAHVEYi z ~ 

Y A L N· 1 Z 

İHSAN KURUKAHVECİOGLU 
SATAR 

I 

lstanbul, Tahmis sokak, Kurukahveci hanı altıntla 

ADOLU 
Si ORTA ŞiRKETi 
Anadolu Sigorta Şirketi te§kilatmı genitleterek bütün bürola -

rını en a&ri bir ıekilde lstanhulda Y enipostane karı;unnda Büyük 

, Kınacıyan hanına nakletmiştir. Sigortacılığın bilumum etkili 

hakkında malumat ve izahat almak ve en müsait ve yeni ıerait 

dahilinde sigorta akdetmek ve bu vadide büt':!,n mü§küllerini 

halletmek isteyen sayın halkımıza gİ§elerini daima açık ve me -

murlarını emirlerine amade bulundurmaktadır. 

Telefon: 24293 - 24294 

NiHAYET! 
Metaneti tecrUbe ile sabit 

SPiS 
markala prezervatiflerini kullandığım 

zamandan teri 

RAHATIM!!! 

ASPIS 
HE SA 

AMELiYATSIZ BASURDAN KURTARIR 
- --
• SANDAL VA ve MOBiL YANIN ~ 
Hem ucuzunu lıeın ~üıel ini almttlı: lçın lııtaubııl H zapüfa yokuşunda 

66 No. Asri MOBiL YA mağazasını ziyaret 
ediniz. AHMET FEVZi Tel 23407 ~-

.,.,. .. -
~ ~ ' ~ 

1 ~ 

" 
·~ -
-·~-

Mo elle ini dinleyenler bul-adyonun kı metini 
anlamışlar ve ta dir etmişlerdir. 

KISA - ORTA - UZUN dalgalı neşriyatı 

Radyosu temiz ve pürüzsüz olarak ayağınıza kadar getirir. 
ERGEÇ, alacağınız radyo, behemehal: TELEFUNKEN olmalıdır. 

ISTANBUL p ANKARA - IZMIR 
ve S AT 1 E 'nin bütün ıubelerinde 

Anadolu satıı yerleri: Samsun'da : Albala - Adaoa'da : Muharrem Hilmi• Kay&erlde: SaatmaD ~ 
Gireson'da : Hacı Hasan • TrabT.on'da : Hacı Harun Zadeler - Bursa'da: Şoef • Konyada: Al 

'-• +> Ulvi· Bahkes r'de: Şah Mebmed - Gaziantep'te: GUzelbey zade mUesseselerL 
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Macar Ziraat Makineleri Fabrikası 
HOFHERR • SCHRANTZ - CLA YTON - SHUTTLEWORTH A. ŞiRKETi Türkiye Merkez Şubesi 

lıtanbul, Sirkeci, Ankara caddesi No. 18-24 Telgraf adresi HOFHERTON, Tel. 23577 

Şubesi: A D A N A dl 
Emaalaiı derecede mllkemm•l, sağlam. sade ye iktt•• 

MAZO 
TRAKTÖRLERi 

· 1936 modelleri 
• -~ 25, 40 ve 50 beygir kuvvetinde 

Çelik pulluklar, orak ve harman makineleri, Motör ve lokomobiller, değirmenler, yem kırma . ,,e aıoe 
makineleri, ekremözler, Santrifüj tulumbalar, her türlü ziraat makineleri. 
Mazot yakan müstamel fakat tı\mir edilmit Diring traktörleri çok ucuz fiyatla satılır. 

..... -........ _ ............................................ ~ Satılık Bı·ıaA rdolar 
Son Posta Matbaası 

Mes'ul müdür: Ali Haydar Kermen 


