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~a laiJkumeti 200 bin kifiyi 
laa silah altına çağırdı 

3 <A.A) -
•11r1, 
•. u .. ı. 

~~ır. 

ilA) -
1913, 

.. iki 

IC •r 
albnı 

llalgada ıon yapılan süel manevralarda 
bulunan kıral Vlktor Emanutl /ortada J 
ile baıbakan ltlusuloni [ ıaDdtt} 11e ordu 

A.A)- komutanı general Padogllo [ solda } •. 
alam badi· 6aaa•I dan1f1Daa1 Ameribll mi· 

mahalli Babet ıavir petrol imtiJlll itinde İogi
J~ ve ba liz 1ermayealnia bal•dajunu llJ· 

!llllıhı lta111yı tat· Jemiıtlr. 
•fltldlAhD aza- Habeıiıtaa .. ki İtalya elçilik 

bİllalmın ve dijer iki ltalyaa evi· 
nl• taılaadılt ve İtılyaa elçllinln 
elçilik bin111nın mldafaıta için 
iki JÜS Afrikalı aıkerla gedril• 
meli için Habeı hlldlmetindea 
ma..de htedlti ve beniz cevap 
verilmediil Londradan bildiril; 
mektedir. 

eırin - Pazar 
Genel Nüfus sayımı 

o gün hazır bulunan bütün insanlan 

Bqvekilet 
istatistik Umum MüddrlılDü 

a tarih araştırması 
Yeni ve önemli tarihsel 

alara başlandı. 

kendi u•urları ve ke•di aracl• 
ıiyle tahaniyata bıılam•ıtır. 

Karam, ba hafriyatın ulaal 
taihimiı için ~k önemli belıeler 
v•ecetlai ammıktad1r .. 

Burada, banda• önce 1909 da 
lataabul menleri HIDI llakricll 

tarafı... klclk bir lnttarmı 
yepılmıı ve iki ıfnkı ile ltaza 
kabartmalar balanmuıt•. 

Baraa•, ealrl bir ed •bedi-. 
ni ihtm ettill tahmia edilmekte
dir. 

Havalarımız J 
Dtltm•n uçaklanafu tehdidi al· 

tınd•dır • Bundan kurtulmak için 
uçak kurumun• ymrdım gerektir. 

ADA.NA: G'ONLUK GAZETE ON iKiNCi YIL - SAYI 3319 

Malta adaları 
Kuvvetli bir denız·ussD 

hallne gatlrlllyor. 

Parlı: 3 (A.A> - ~Royter,, 
ajınn Maltadaa topçu lbtlyatla
rıaın sillh allana çalmfıjmı ve 
iıtihkim ve lliliı lntaatıaa men 
ıup olduklar1adan mlrıcaatları 
iıtenditini bildirmektedir. 

Aynca Lizbondaa bildirildi 
ğine göre 23 lnıiliz harp ıemili 
Portekiz sahillerinde dol•ımıkta 
ve manıvralar y•pmaktadır. 

Bu gemilerin laıiliz Akdeaiz 
filosuna iltihakları muhtemeldir. 

Fransız Cumur batkanı 

Yugoslavya Başbakanına 
nişan verdi. · 

Pıriı: 3 (A.A) - Fraaıız Cu
mar Baıkını Yugoslavya Bııba· 
kınıaı yemete ıhkoym111 ve lrea
disine Lejiyon nipaıaın biyflk 
ilaç rütbeeini Yermiıtlr, 

Paria: 3 (AA> - Livel, Ya
goılavya Bapkaaiyle yıpttit gö · 
rlfmelerden IOllra FHDH ile kD· 
çök ıntaatın, İtalya - Habeı ••· 
ı•ımızhğının ıebep olduto do· 
rom . lrarııaıadakl ıörlımelerla 
de tam bir aheak mevcut olclutu· 
na alylemiftir. 

Uçaklar 
Mısır Uzerlndan nasıl 

geçecekler?. 

Kahire : 3 ( A.A ) - M.tr 
latlk&Deti r•bncı •evlet1ere bh 
nota ılndermit ve Mım toprak
lan illerinden ı•çecek del açek 
lar için uçaıtan onbeı ,an önce 
Mııır lılk6•ednden bin alanma · 
ııaı btemlftir. 

DUzceda OrOn durumu 
Düzce : 5 ( A.A ) - Y •imar· 

sazlaktan Mınr ve F•ıul1anın 
betde dörd8 yaamııtw . Ba yıl 
ürlla 800 bin kilo tahmi• edil-
melde ve uefueti her J1ldn iJİ 
g6rül111ektedir • Baıka ••nelerde 
iki milyo• kilo yetlıtirilmekte leli. 

Akbaba gazetesi 
kapatlldı 

Ankara : 3 (A.A) - Doet Ilı 
devlet ıafl ıleylaine aqriyatta 
laalaaan Akbaba gueteli mavak 
kate• bpatıl•ııtır • 

Samsunda flrengl 
Ha savat 

S.mıan : 3 (A.A) - S.IDIDD 
balıeaindeki flrenp mücadele 
laeyednden bir ujbk rrubu Ci· 
dede fıe•gi ile eHılı ıarette mil 
cadeleye memur edilmiıtir. 

Temyiz mahkemesi 

Ankarada çalltmaya 
batl•dı -Temybia bltüo mahkemeleri 

bugladea itibare• Aukarıda ça· 
hımaya baılamtfttr. 

Umumi bereli lçtlmalaraua 
ayrılan blyllk llloaan tefriti •e
aiiz bitmemiı oldapnpan ama
mi toplantı mayakkatea relı oda· 

11ada yapılmaktadır. 
Yeni binada 200 dea fasla 

oda, Bafkanllr 1"9 bn,o Ye iltl· 
raMt ulo•lan vardır. Temyizin 
burayı ı•lmni .Jaerln• enelce 
Ealdıehirde çalıin ankatlaı la 
lltallbal ıwabdanaclau birçokla
rı 1ımhueleriDi Anbrırı tap· 
mıtlardır. 

Bulgar basını 
TiJrk-Bulgardostluğunun kuvvetlen
mesiyolundaki temastan memnundur 

Torsspor 
Fenerbahça takımlyle 

karşılaşacak 

Sofya : 3 (A.A) - Gazeteler 
Türk - Balpr dotdata lııkkıada 
Tevfik Rlttl Aralla kÖle Ayva· 
nof tarafaadın yapıl•• diyevi iyi 
bir ıurette tefaire devam etmek
tedir • 

Gazeteler mlfterek diyevin 
iki memlekette isteaea akıi ayan· 
~1racat-nı, T&rk • Bnlgar doıtla 
tuaaa Balkan barııınıa temel\ 
temeli oldapnu •e banun nor· 
mal yolu takibeden hali kılmadı· 
ğını bildirmekte ve ba doıtlajun 

dejil böyle karııık bir zamanda 
her lıanp ahvalda bozulmısıaa 

m&•maba eclilmeıiai istemekte· 
dir . 

Gazeteler iki memleketin ba · 
11aını ve entelektuel mahfelJe. 

rlnin meı' ul hükumetlerin bu 
görülerine yardım edeceklerini 
ıöylUyerek diyor ki : 

Tevfik R&ıtü Araı Bulgariıta· 
nı Tilrldyaoia en •mimi doetu 
olmak iıtiroraz • 

lştanbul: 4(geclkmlıtlr) /Ôul} 
Maçlara yarın (bugün) baflcı 
nacaktır, Çekilen kurada lakım 
lar ıu sıra ile numerö almıflar
dır: 

Esklıthlr, lzmir, Adana, 
Fenerbahçe, Samıun bölge bl· 
rincilert... Biz, Fenerbahçe ile 
oynıyacağız. 

ı İbrahim Diblen 

Az ve az: 

Namık lsmall .. 

belçika Kral ve Kraliçesi Ya:an : Taha Toros 

lılanbul : 31 8 935 

Bir kaç gllo önce 
lıvlçrede bir otomobil 
kaza .. lıeriae Belçi 
kı Kraliç~ıinio öldll 

iünl ve Kralan d• ya· 

ralanelıtıoı radyo hı· 
beri olaralc r•ım•ıtık. 

8ilha11a Be lçida 
da çok böylk ıcı •· 
yantlaraa ba olanan 
( hldiıedea ) sonr1 , 
hafif yuala Kral Leo 

polt , çok teYdili kı ~ 
r11ıuaa bu 1ürek ııı-
latıca akibate ulrama· 

sındaa de>layı çıltıo 
bir hale telmlıdr • 

Kra) ve Kraliçe· 
nin bir arada alaa•ıı 
aoa bir ruimleriDi 
ok•rlan ... ıaaUJO· 
1'111 • 

İ•tanbul denizleri 
Simsiyah mazotla kaplı 

Sokoal V akam kumpanya11na 
ait mazot Jlldü bir Şilep, ili gla 
kadar öace lıtanbnlda , Ortaköy 
ıçıldarıada b.tm8' ve 800 toolak 
mazot daaize ,ayılmııtı. Havala
rao riqlrla .e yatmaraz gitmali 
1GzDnclen J•Di hir vaziyet mer
Claaa çıkmııtır: 

Mersinde 
idman yurdunun 
deniz ••nllklari -·-Uçak haftııı onörlae Merala 

ldmın Yuıdu deniz kolu tarafın· 
daa bir ıenlik tertip etmiıtir. 

Şenlik içi• geoit llçüde hazar. 
laamıı olan paçler, öteJ güa öt· 
ledea tvvel ve ıonra olmak üzere 
Aatreoörll• idareıi altındı muh
telif yüzme ve ka1ık yarqları 
yıpm11lardır. 

Tlrk reaminin büyük uıtaıı Na
mdt lımail d• öldü ! . 

K•dıköyden gelirken vapurda 
•nıısın b•yllan ve sıhhi b•kımın 
gecikmesinden kalbi duran bu üı· 
tat, ardında doldurulmaz bir 
botlukla sızısı dinmez bir •CJ bınktı. 

Yılları·a Avrupanıo en meıhar 
r~&81mları ylebirlikte çahpn ve fll'· 
çHına dil veren N•mdt bbe reemi 
ıevdiren ve hayranhklar içerilİDde 
bır•kao yegioe t•bloların ıabibiydi • 

O yalnız fırçuile t•nıomıı ve 
yaln1z Güzel 11natlar Akademisi di· 
rektörlil&ile şölıttt almıt değildi •• 
Oaun kaf1111ında Güzel ıaoatı.nn 

her partiıinden kaynaklar vardı .. 
Onun unalkirhRt, öslü fikirle· 

rinin df' t•m bir yanncı11Jdı.Gtilıel 
unatl•nn her şubeıindeki yenilik 
hareketlerini onun kadar inceliyea 
ve bu iacelemeıinde ciddi ieabed;r 
götteren pek adır-

Döçe memleketinde do&an yeal 
Fütürizm barekr.derinia ona gaN 
t8hlih , denilebilir ki dilayaaın ıadl
tünfl temeil edecek kıdar gtıçliidtlr • 

Ftltüriıt'Jeria babao ohın ve ti· 
kemisde ele bir kaç defa ge~n Me 
aetti'ain fakirlerini Namik lsmailia 
ıüS1eciodea geçirecek oluna~ bu 
garip çehreli eaaat çocapuan Ull•llıt· 
ya çtlrilklü&üntl derhal anlarıs • 

• • • 
Onan derleri ve yaratUla aeY gi 

cenazeıi k•ldanhrkea Alman buaane· 
ıiyle T•bim aruını doldann çel_.. 
lerle ve iauolarla da ölçülebilir • 

Çiçekler solar , göz yııluı kanar, 
f•bt Namık lımail unotolmu L 

B•blım , öUlmüadea aiçe •Jllll" 
geçtili halde büstil yapılan Ahmet 
Bqim.tea eonra abdemimiS, de&erlj 
direktörlui için a11ıl bir aaıd yapa• 
cak ! .. 

Haliçle beraber KDçlk Çek· 
mece ve lt1orya1a kadar ber ta
rafı keplıyaa mazot, biti• ba 1a 
laillerde it yapaıdarın itlerine ma
ai olm91 ve deniz ticaret direk
törlBllne pkl1etler 1apdm11hr. 

Derhal meıeleye el ko1an dl- t 
rekt6rl8k birçok plljlın temiz 
letmekla beraber Sokoai Vakum 
kampoDJHındaa, batan Şilep en
kuaam çıkıralma11aı dı lltemiıtir. 

Hint • • 
şaın 

Tagor'dan 
•• ı •• 

Diler taraftan denize dökllen 
m11otlaran parlaJıp J••rı• çıkar
mamaıl için aabillerde nöbetçiler 
koamaı balanayor. 

Hava aJ•İ tekilde ve yapur
ıoı gittiği takdirde, l.taabul aa • 
hillerinl baıtın apjı kaplıyan ma· 
zotun bir mlddet ka1boln11ya
ctl1161lenmektedir. 

Lfmaadakl büttln reemi ve 
buaıt dem binek valdllan, ka· 
yıldar, aaodallar, ıamaadarlır, de 
alz bamıa.lan, rıhtmala mazotla 
ıi•ılyala oldup ipa, nziyeti 
laukaki ceplleden mltalla eden 

·deaiı dcar.t mldMllü meıalle
rin meJdı• çıkanım... için iti 
mahkemeye havale etmet• karar 
vermiftir. 

Ba aaretle meydaaa gelea za. 
rar ve ziyanı 200,000 lira oldap 
liyle•iyoı• dı, allbdarlar zarar 
Te zlJIDID bir milJOD liradan ., •• 
11 balmamaktHırlar . 

İnglllzceden çevirmeler 
-15-

Şafak ı6klü, ağımı denlu serptim • Burgaçlaıan sularda bir 
çok çehreler toplandı , bir çok akisler dolaıtt . Bu aklsl~rde; san
ki bir gtllnin yanağından geçmlı gibi kırmuılıklar, göz ga,ıar11111 
benzeyen pırıltılar, dudaklardan dilfmüı tebeııümler saklıydı • 

Günün bütün ağırlıklarile , yorgunluklar/le eve dôndüldm 
:aman sevgilim bir a.iiaç altında bir çiçek yaprağını parçalı· 
yordu. 

&iyük bir kıvançla, onun ônüne kazandıklarımı döktüm, 
serdim. 

O, IJnüne ıtrptikltrlme dudak bükere.k baktı ve: 
- Ne garip ıeyler, dedi . bunlar neyeCyarar bilmiyorum • 
Utanarak baıımı yere eğdim ve 16yle drJıündüm: " ben bunla 

rı mücadelesi: kazandım, çarıulan almadım, sevgilime ldgık de
Dildir bunlar ...... ., 

Sevgilimin neye yaradığını bllmtdlDl ve garip gördüğü bu 
ıeylerl bütün gece birer birer ıokaDa fırlattım . 

Sabahleyin yoldan geçenler alüklarımı benim atlığım gibi bl 
rer birer topladılar ve uuık yerlere götürdüler • 
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Sağlık ve moral Mersin 
Liman işleri yoluna 

giriyor 
~~-------·------~~-Aıağıdakl ya=ı, Tokyo'da toplanan Uluslararası" Kı:ılay ve 

Klzıllıaç,, ccmlyeflerl konfertınsırıda Çekoslovakya heyeti tara
fından verilen mulılıradarı alwmışlır . l'e mevzuu ·• Gençlik Kı:ıl
haç cemiyetle riııin sağlık proğramımn moral islandardı ,. dır ! 

--
Mersin liman sosyetesi iki11ri 

altı aylık tarifesi hakkında ekono 
mi ba\canlığıoa lazımgelen izahatı 
vermek üzere Ankaraya giden ıos 
yete idare mecli!i bakanı Doktor 
l\luhtar lleıker Mersine dönmüş· 
tür . 

Sağlık kurumunun biç §üplıe 1 

ıiz asri ve kuvvetli bir moral yö
nil vardır . Ve bu yönle bir \Ok 

hastalıklar önlenebilmiştir . insan 
bu yönü bilirse ona düşen ödev, 
bu hastalıklna tutulmamak ve im 
kanlı olduğu kadar sıhhatte yaşa
maktır . 

Kendi sağlığı~u savsaklayan 
ve yukarıda söyledığimiz bilgileri 
öğrenip bütün yaşayışına uydura 
m•y•n moıalli bir insan olamaz; 
ve bu yolla hasta oJup bakılmak 
greklendiğinde olduğu vaL:ıt yur 
du için bir yük olur . Gençlik 
Kızılbaççıları ; işe başladığı gün -
denheri [ Profilaktik - bıstalık
lardın korunma} tedbirlerini ame
li tarzda öğrtnmek ve taptımıkla 
uğnşıyor . 

Şahsi temizlik , peldnlik, ( me 
tanet ) alkol ve nikotin gibi ze 
birlerden sakınmak kendi mek· 
tep bin&11nın temizliğini sağlam 
lamak gibi lforunma yollarına ; 
ı•ğhk bilgilerinin bize öğrettiği 
baıka bir §eyi daha eklemek ge 
rektir • O da bulaşık ve salgın 
hastılık1ardan korunmak ve kendi 
hastalığını baıkaJarına geçirme
mektir . Her hangi bir salgın ve 
bulaşık hastalıktln kendimizi ko
ruduğumuz kadar ; i\'ireliğimiz 

dikkatsizliğimiz 1 aldırmamazlığı· 
mız yüzünden tutulduğumuz. bu çe
ıit hastalığı ber hangi bir kimse· 
ye bula§tıımaınak yükeninde oldu
ğumuzu da bilmeliyiz. Bütün genç 
lik kızılhaç Cemiyetlerine bağlı 
Dyeler: Her yemekten evvel elle· 
ıini yıkamaya 1 aksırıp öksürdük · 
1 eri vakıt mendil kullanmağa ahı· 

malı. 

Bu alışma kendisi için bir sağ 
lığı koruma yolu olduğu kadar 
başkalarının sağlığına da saygı 

olduğunu bilmelidir • 
Görülüyor ki bu ıon tarz ile 

iıde mora\ bir gaye güdülüyor . 
Herkesin &1ığıot ( menfaat ) say 
mayan bir çevrede hiç kimsenin 
sağlığını inançtamak< temin) im 
lcinı yoktur . insan ancık etraft0· 
dakilerinin 11bbıtte olm-sı ile 
çalışırsak lıir çok bastaılklar öo· 
leoebilir • Sağlam ve bulaşık bıs 
tılıldıra karş1 uğraşış \C korun. 
ma leılbirleri yalnız bir mıntaka · 
da değil , bütün memlekette ve 
betti komıu memleketlerde bile 
yapılmalı ve bunun için c;ok ciddi 
organiz.syonlar vücude getiril
melidir . Ancak bv yol ile sağlık 
itlerine karşı genel ilgi ( ıliika ) 
doğmuı ve kuvvet çoğalmış olur. 
Kısa görüıten kendimizi uzak 
bulundurmalıyız . 

erede bir teknik ve ijiyenik 
ilerleme görülürse gerçekten ora
da bu ; el birliği ve izi tedaLirle 
elde edilmiştir • Kanalizasyon ıis 
ttmleri su bendleri , su gemileri 
( Akedllkler ) yahut doğum ve 
çocuk bakım evleri bütüo memle· 
ketia !ığlığı ile ilgili olan genel 
ıağlık mOesıut:leri olduğu bilin 
melidir • Hütün g-cnçlik Kızılhaç 
Gyelırine ; bu işlere dikkat etme 
leri ve bağl.lık göstermeleri , öğ 
retilmeli , çıkarılan mecmualarda 
bu bak\111 üstOne yazılar: yazılma· 
hdır. 

yavrularımızdır . Mekteplerde te
mizlik ve sıblıat işleri için kulla· 
mlacak havlu , çöp kaplan 1 ter· 
Jik yerleri gibi Şt'.yler Gençlik 
Kmlbaç cemiyeti aidatından top 
lanan para ile alınır . Bazı yer
lerde Gençlik Kızılbaç cemiyeti 
park oyun )'Crleri , diş dispanser· 
Jeıi gibi şryleri kurmuşlardır . 

Bunların masrafı o yerdeki 
Kızılbaç cemiyeli tarafından ve
dlir . Ya:.:lı çocuklara koDferaoı, 
kitap , ırrgi ve diğer kurslar va
sıtasiyle daha iyi ve esaslı sağlık 

terbiyesi verılir ; ve bunlar da 
öğcendikleri , şeylerden dolayı 

sıhhi şartlara uygun olarak yaşar
lar . Sığlık ter Liycıinin yolları 

pratikte Gençlik Kızılhaç cemi 
yeti tarafından öğreıilmekredir . 
Buolu: özel bir kongu olarak ve 
ya ayrıca bir saatte çalışılarak , 
kura şeklinde \'e sırısiyle bütün 
mektep iıcimenliğinin (faaliyet ) 
saı sılmaz ve ayrılmaz bir parçası 
olur ve ereklerine ( gaye ) hem 
ermiş ve bunu vcrmiı olur . 

Sıhhat göriişündto en ziyade 
kendisini disipline koymanın 

ehemmiyeti ile kuvvetli idare ve 
idare ile asri sağ- ığı kurumu elde 
edilir . iklim tehlikeleri , katas
hof de diğer hariçten gelen afet 
lere karıı uğraşma tek bir insama 
yapıc•ğı iı değildir . Bundan 
başka insan kendisinde var olan 
scvku tabiiğ duygusu ile başkala
rına kar~ı kötUlük duygularıodao 
da kurtulmaya çahtmalı . 
Bu suretledir ki fizikal ve man
tal dengelme ( muvazene ) yer
lcşmiı olur . Ve bütün bayatta 

sevinçli neseli yaşar ve eıhatte ka
lır . Cemiyeti beşeriye için ancak 
bu hususlara malik olan adam 
kaymetlidir • Böyle bir adam biç 
bir '\'akıt bir §eyden çekinmez , 
kendisi kııku tılmaı. lSn verdiril · 
mez ve kendisi de kışkırtmaz ve 
önvermez, karşıtcı) muarız-:men .. 
fi ı olmaz . Ba§hılarına kin gilt 
mez . Bu suretle barmonik ba
yat sürmek üzere terbiye olunan 
Gençlik Kızılbıç üyeleri asri ru
biğ sağlık lcaidclerioi pratik ola
rak öğrenerek yetişıniş olur • 

Bn yönden ıA-l ığı koıumanın 
moral ile pek yakın uygusu ( ala
ka ) vardır . Onun için bilinen ve 
tanılın sağlığı koruma istandart
ları ileile bazı müsbet moral kai· 
delerioi gütme ( ıevku idare )hiç 
şüphesiz imkanlıdır . Gençlik Kt 
zılhaç üyeleri şuurel ( şuuri ) hif
zissıbhı hayatı ile moralıteye ula· 
şırlar . Gençlık Kızılboç kurum· 
lannın sıhhati koruma işind~n 

başlıca kendi özgü monl temelleri 
vardır . 

Kızılhıç cemiyetleri başka fe· 
likete uğramışlara yardım için 
kurulmuştur . Buodan dolayı ssğ
Jığı koınma p oğramı · biç Lir va
kıt onların boş işi olmaktan çı 
kırmamakla baraber tam ve en 
baş gıyeıi değildir. Gençlik Kı· 
zılhaç kurumu iosan sosyrtesine 
her hangi bir suretle olursa olsnn 
borçlu olmamaya çı1hş0Jalıdır . 
Ve ondan bir şey almış olsalar 
bile her vokıt orıa aldıklarından 

Kendisile göriiş~o Yeoi Mtr
sin yazıcısına Muhtar Berker şun· 
ları anlatmıştır : 

" - Birinci altı aylık terifede 
bakonlıkca yapılmış olan öoemli 
;ndirmclt r liman sosyetesinin •§•• 
ğı yukarı 70 bin lıra kadar bir ıa 
rarıoı mucip olmakta idi . 

llu eı:ıaslı noktayı göz önünde 
cutao mahalli tarıfe komisyonu 
terafıodan tanzim edilen ikinci 
allı aylık tarifede bu kararı kıs· 
men telafi edecek şekilde bir de 
ğişiklik yapılmıştı . 

Ankarıda ilgili makamlara bır 
konu çevresinde 'izahat verdik . 
Noktai nazarımız tasvip edildi . 
Hezn lanao yeoi tarife ekonomi 
bakanının Ankaraya dönüıünden 
sonra tasdik edilerek gönderile
cektir . " 

Japonyanın 

Diploması prensipleri 

" Asahi ,, adındııki Japon gaze
tesinin yazdığıno göre Tokyo dip
lomasi çcvenleri Çin-Japon siya· 
ıal ve ekonomik elbirliğini şu 

prensiplere uygun olarak devam 
ettitmek düşüııces inJe<lirlcr : 

1- !\lançukonun Çin tarafından 
tanınması . 

2 - Uzak doğuya komünistliğin 
girmesine karşı bir Çin - Japon 
Monçu cephesi kurulması. 

~~ - Dı~ MongolistDnln Mançu. 
koyo, iç Mongolistana , Çahar vo 
Suiynnn yakın illerde bu üç dev
letin, ko:nunist t .. hlikesine k.orşı 

elbirliği ilo hareket etmelet'İ. 

ya şah i hıfzıssıhha hakkında hiç 
bir vakıt [ ~pitoue hülaıa edil· 
miş ] tarzdıt yetitdirilmemcli • 
Oolaua çalıtmalart daima pratik
te mektep arkadaılarına ve diğer 
yardıma muht•Ç olanlara yardım 
etmeğt: hazır olacak tarzda yetiş
tirilmis olmalı . 
Buı memleketlerde vücut ıpo· 

ruoa çok önem verilmesi çekin· 
genliği görülür ve bundan korku· 
lur . Oiyoılar ki asri dünyada ek 
11jere edilmiş modalara tabi ol· 
mnmalıdır . 

Sıhhat vıt vücudunun kuvve
tine çok üoem vererek , çalışan 

• bir insan sooun<l• bencil ( hot-
kam ) kab,., çok k•vgacı ve ce 
miyeli beşcriyece istened bir mab· 
!tık olmıyacakmıdır ? 

Hiç şüphesiz bu nokta çok 
ehemmiyetlidir . Yalnız bilmek 
ve unutmamak lazımdır ki : her 
hangi bir yer<le sıhhat terbiyesi 
ve vücut poru ve ~hareketleri ve 
bunun neticelerinde elde edilen 
kuvvet normal terbiye ile birlik
te verilmezse yukarıda akla gc· 
len cekimio ( mahzur ) kendisini 
gö3te,cbilir. 

Bu meseleler gençlik kızılhaç 

kurumu çevrelerinde söze kon 
gıı ( mevzu) olmaz .. Çünkü kı· 

daha çok ve~miı olmalıdırhr · zılbıç kurumlarında sıhhat nefse 
Şa1et yüzme havuzları , oyun 

yerleri , bahçe ve puk yıpılmak 
icak ediyorsa azaların kendileri 
de kollarını sıvayıp ellerine kazma 
kllrek •imalı , çalışmalı ve işi ba
ıarmalı . 

Bu kurumdan ; sıhhat , lcuv güven bir ergin ( vasıta ) yolu-
vet , nt fsiue güveolik yoksul olan dur . Kendi8i değildir . Ercg 
lara daima yardıma hazır olmak (gaye ) temamen moraldır . Ve 

Mektep binalarının 11ğlık şaıt 
lanoa yakından bağı olan deraa . 
aelerini h•vılauduan elleri yıka .

1 
mık , dişleri temizlemek gibi te
mizliğe ait işlerin eağlam esaslı 

~aidr)erioi ö6rearo ve tatbik edeıı 

beklenmeli ve bu ödevi başarmak buda felaket görmüşlere yarılım 
içto kendileri çok sağlam ve kuv- ( ilr, bizmrt ile göıterilebilir . 
vetli bulunmalıdırlar. Bu son ıarf; ı' Kızılbııç cemiyetleri ile peda-
Gençlik Kızılbıç üyelerinin baş · goklar fikir hirlıgi ederek sıhhat· 
hca :•rlığının_ ıehebidir. ~~yat.ta f ta"i çocuklarm, moral , kaide ve 
her bır Gençhk Kızıllıaç uyrıı -

/ 
ihtiya3lırı sinmekte ( temessül ) 

nin eon varlıklı tarafı sağlığı koru basta çoculdnrdan daha ziyade el· 
ma olmalıdır · / veriıli olduğunu savlarlar (iddia) 

Üyeler mekttp lııfzıssıblıa ve -Gerisi dördtir?cıi sayfada-

1 Şeblr naruıan lı _________________________ _. 

Fantazi : i 
•t"kl•r işporta bı: 

_ ..... ~-:: l ınıorı 

~ ~ ..,, ? . 
Bu söz başı tuhaf Je 

TuhaC çok tuhaf.. ·1 ıııi ? • 1 
• cliğ• 

Bu söz başı gerıp 
ihtiyar bir adamcağız 

Bir sigaradan tutuşan yatağının 
içerisinde yanarak öldü 

Garib çok garip.. or değil 
B' ö baQı anlaşılınıy 

u s z " ne· sa · _.aı mi ? .. Bak anlatayım g;ıoı_.~ 
Bundo.n on oo~§ yirtdl 

baŞt1111 ' 

Ocak uramında damadı BP.
kirin evinde oturan Hanrfi oğlu 
seks~n yaılarında Mehmet Ali ö
tey gece yatmakta oldu~u yıtağıa 
yaaarak h. tuıması yüzünden vii
cudunun bir çok: yerlrrindrn yan
mıı ve bir müddet sonra ölmll§· 
tür. Bu hadise hakkında edindi
ğimiz bilgeyi aşağıya yazıyoruz : 

Seksen yaşlarmda bulunan 
Mehmet Ali altı senedeaberi felç· 
tir. Yatağından dışarıya çıkama
maktadır . Evde bulananlar yaz 
olmak dolayısile damda yatmak· 
tadırlar. Odada yalnız batına yat
makta olan bu zavılh adam ötey 
gtce yıktığı ıiğarasını yatığına 

dOşürmüt ve yatak tutuımuıtur • 
Bağırllsını duyan olmadığıodan 

Bir Mısır ucağı 
Dün ıahrimize geidi va 

lstanbula gitti -·-
Dün saat 11,10 da ıehrimize bir 
Muır uçıiı gelmi7 ve uçak ala
nına inmittir. 

S. O. A. A. '". mark11ını ta
ııyan bu yolcu uçağının içinde 
Mısır Spor ku\O.pleri Baıkanı Yab· 
ya, Bayan .Melahat, bir makiniıt 
ve bir arkadaoları bulunmaktadır. 
Uçak benıin aldıktan sonra saat 
12,25 te Koayaya gitmek üzere 
hava lanın ışıır. 

~min Yylıya, Konyada kısa 
bir müddet kıldıktan ıonra Eski-
ıebir yoluyle ak§ama İstanbul Ye
§ilköy atanına ini~ yapmak tesav· 
vurundadır. 

Bunlar Özel bir gezi§ yapmak. 
ta olup Romanyaya kadar 11itmek 
fıkrinde b!.11uoma~tachr. 

Bunlar orada on gün kadar 
kaldıktan sonra telcrar şehrimiz 
den geçerek Kabireye gidecekler
dir. 

Alman uça, ı 

Dno ıabah sut 6,50 de İıtan· 
buldan havalanan 520 d ü. mar
kalı ve 650 b~ygir kuvvetindeki 
Alma o uçagı saat 10,25 le şehri · 

miz üzerinden geçerek doğru Ha· 
lebe gitmı§tİr! 

Komisyon dun toplandı 

Un ve ekmek kalitosini sapta· 
mok ilzore ılbay vekili Zeki Yıl· 
mozıo başkanlığrncla teşkil edilen 
komisyon dün öğteden öncıl bir 
toplantı yaparak özel bir surette 
pişirtilen ekmakler üzerinJe ince· 
lemelerde bulunmuştur. Komisyon 
bugün de toplanocaktar. ı'lu top 
laotıda bir karar verilmesi bekle· 
nıyor. 

Cezalandırılan 
Fırıncllar 

Etiketsiz ekmek satan Kamil 
oğlu Kimal be§, sıbbiğ tenbihlere 
ayğırı hareket eden fırıncı Ah
met oğlu Hacı lutfi Emin' hamur 
elımek çıkarıp 18l&n Bektı§ (oğlu 
Adem ve Mdmet oğlu Ahmet öz 
ve beyaz gömlek giymiyea fırıncı 
Tevfik oğlu Ahmet iki lira para 
cezasile cezalandırılmıştır. 

Kanara direktörü 

Kanara direktörü Şakir boz· 
doğan onhee günlük izio müdde· 
tini geçirmek üzere bugünlıii tren· 
le lzmire ve oradaq de lsıanbula 

gidecektir. 

belden aıa~eı temımen yanmıı 
ve korkunç ir:tiraplar içeriıiade 
cıo vermi§tir • 

Y ınğıa başlanfıcı biriıi tara 
fıodan görülmüş ve ev halkı uyan· 
dırılmıştır. Odaya girilip yangın 

söndürülmüş ve keyfiyrtten zaha· 
ta haberdar edilmiştir • 

Bir ihbar üzerine cumuriyet 
genel ıavamanhğmca ceıet üze
rinde otopsi yapılmasına IDıom 

görülmü§ ve dlio sulb bükmeoi 
Fevzinia önünde bükGmet dokto· 
ıu vekili Cemil tarafıadaa mem
leket baıtaneıinde otopsi yapıl· 

mıt \.'e Mehmet Alinin yanmak 
neticesi öldüAü anlatılarak gö
mülmesine izin verilmiıtir . 

Memleket 
hastanesinde 

Ayakta muayene 
edilecek hastalar. 
Şehrimiz m,.mfeket butaae· 

sinde ıyakta muayene edilecek
ler için saptanmıfhr. Bu gllalerde 
sabahtan öileye kadar pazar gün 
leri hariç olmak üzere o zamanlar 
bulunacak ve bat vuracak il11ta 

lan ~uayene edeceklerdir. Mu•· 
yene gilnluinl ıfagıy" yazıyoruz: 

Pazartesi, çar§ıbbı, per§enbe, 
cumutcıi iç br!!talılcları, ealı ve 

t!uma gönleri dıı hastalıkları, 
perıenbe çocuk hastalıkları ve cu· 
marteei kulak, boğaz, burua has

talıklar1. 

OUnkO yaGmur 
Üüo öğleye doğru çıkau fırtı 

na şehri toz içinde birakmıt ve 

hava yavaı yava§ kararmağa baı
lamıt ve eaat onbtte doğra on 
dakika kadar devam eden hafif 
bir yağmur yağmı§tıt. 

Kendilerini nerede 
sanmışlar? 

Çınarla oramında oturan Ab: 
dnllab oğlu aşcı Mahmud~ aynı 

oramda oturan Mevlüt oğlu Me~ 
memet ve Hacı veli oğlu aşçı Bay· 

ram sarhat olup arab1ı ile yeni 
otelin önüodca sıecerlerkep bağı 

rıp çağırmak aurelile balkan isti 
robatını bozduklarından yaka!aa 
mıılardar. 

Gelenler 

Finans bakaolığı b!llık itleri 
11pckteri l\lustaf• Yüce, iıpekter 

H • T 
yardımcı11 ayrettın ınıever 

tapu ve kadastro işyarlarından 

Ali ve Ahmet ıehrimize gelmigler
dir. 

Yakalanan kumarcılar 

lstanbulda , at<lıaı . noı *""' 
yedi ıtlık aauılC ar"ktdd:~tüdl 1°1•· 
dimo derttaş yaparakk ağ•• ,0191' 

gidiyordum bakınara 8 alt ark•-
0 gün :rfoaıi yedi 'Y~ı le Şô1Je 

d" ıeotıı ~? 
daşım,bana:-hay 1 r ııe 1° .. rm ne •• ~ geze] im \re gore 1 

dedi . öt,cek 
k ve g . 

O çevrede geıece • OtdıJııt • 
r kıs 

o kadar ço~ şey Vtl 

- nerede neyi ?.. ,., .. 
Ba•ım, yirmi yedi yıllık ~A'rtJ 
y' ır 08 ,t 

daşım, bak sııoa D~ " d.cJi. y3 
acılıklar göster.eceğıaı 
düm, yörüdük. · 111ı0.S 

• t"k 1° t~ Az gittik , uz gıt 1
• ' 6atılll•1 

düıtü Ankara caddesıne ... dtrt\I" 
. . d" yıllı .. 

kadaşım, yırmı ye 1 
• 

~ım: - dut dedi bana. ta3• bi4 
Durdum, gösterdi it por 

tikleri . u••'*'' 
Sokuldum ftport~yk ( ~~-~ 

1. • 1• ren biti iP e ımı e ıme ge~ JdU • 
' 81 o 

Gorili ) nin " Ana " 
cilt, alta yilz yaprak. it ot I..."" 

Sordum değerini. 32 at· . ..w, 
1 
~ 

h bit~· ~ 
Elimi uzattım kıl n pıt.,.--' 

adını okumadan sordum ıcapr8'1 
55 kuruş. Okudum ~~·'~0t4f1i" ~i 
oğlu Fuadın ( ilk Tu • 

vıfları ). .. bİf bidf~ 
Uzattım elimi başka Nedi'~ ) 

{ıyatını, .:,e 
sordum adını ve 1 t sili6 .. 
malın ( Vatan ve yahu . 

Si Oeııreri 7,5 kurU~·· bir se ... e daO ,,, 
Ben ayni acılığa bun dt9,er' 

~ ıand• e .• .ı' 
ne evvel Yuoanıs furk ı:;. 
iki kasaba nü{usu 10~ ede d• ıJ• 

yan lskeçe ve Oiiındlcun 8at1lıf dr 
dül ettiaı . Orada da tık ktı1' 
Tü~ltçe kitaplar, okka . ~ 
ğerıne . it j~ı i-1 

O gün Boyazıtta b. da'd·•,t 
A lattıın I dıı dosta tasladım. o dR dine 

ynna yano vo onlar 
Sordular bıına : ()fi~~ 

- Oralarda var m• Jf l~r 
n Art" ı? ır 

cai? Buluyor mus~ et&İD dl 
Bay Tekine tasduf fHfl 
Polis hafiyesinin este ·-. 

.. '.} ded' mu .-.. r otl 
D.. .. d" m ve bayı Gaıd . 
uşun u .

0 
ı.i', 

düşündliler derin der• c!iıııile 
Y 1 k keti 

acı, acı... em ı ~r 

güldük kenılimizo. · lıJrı' ~ 
KaraltöyJen u~yo~~ f..: 

keo Yüksek kıldırııııı 6~&~P dif' 
· t tyan ın bf o günlerJe bır ta ecrıe 

misi gelmişti. Ool9 f ' 'A 
· "klerle 1or ile yazılmış bıtt l{oOo 

talara saldırmışlardı ,w:', 1 
lor alıyorlardı hir t• '~ • ı rııt• ' ~r'r ~ 

Sokuldum yon 11 
0e 1 

Bunlar 
bir adama; - eWtı 
diye, ltolynncd kit9 P1 d' ı,f 
lor dedilı.r · ··~' 11' 

Ankara .caddetl 133beA°6 1 ~r 
şına, KaraköyJ13n ,, ,v-z 
simden Şişliye kadar~ d~JI' 
nun en ufak ka9•1t:k•~ı·r• Jdffj' 
yük ışorına kadar f! • ~,_, 

· "klerfrı• ron lşpottn bıtt k ? .. 
sın, kim toptıyac• 

Eski iıtasyoa bi>lgesiode kah- • 
vet!i Alinin yanında gusoaluk -"''fi 
yapmakta olan İbrahim; usta&1am Go"" k g~·· ıeJltJi.-0~11,.1~ dükkanda bulunmadığı bir sırada r 

.101Jtl •Ji"' .ı para kaqıhğınd• göıcüliik yııp Dün öğlede• 
1 

_,ı 
1
," 

mık ıurttiJe Re1•it0 oğlu nedim, tazyiki neeiaıi 7! 32 ~· f* 
İbrahim oğlu Ahmet, Memet otlu ı k ııc• ...; 

o up en ço ttı . r_rf' 
Bedıettin, Haaao oğlu .kör Ömer, ııcak 23 uougrt ;a!'J ti' 
Haeaa oglu l\lemet, Ali oğlu ibra- Rutub'et valBtt .,,t 
bim l'e Nernekli l\faıtafaya kumar !I batıdan ••~;ye_,• ;& 
oynandıj'ı görülmüı ve hepiıide hızla e•mitUr • I~ 
cürmü meşhut halmda ~akalanmıf- Sıiel gök g6zt 
lardır. 



\/yeti erde • 
yenı ahlak Deniz tcuttarr:ye-rgemi

lerln yet yakması 

~er birliğinde halk, komıinlıl devrinden sonra e&kl göre-
911 iyice sıyrılmııtır. Bu arada, Rusya' da evlenme ve bo· 
0Yet kolay bir iş haline girmiştir. Evlenen veya boşanan 

.,; k~eıeltyl ilgili dayreye kaydettirmeleri yetlımektedlr. An-
6ır aylıkları fena kullanmaktan çeglnmlyen, karısını ve ço
k ,°kııktan sonra bunlara nafaka vermemek ve izini kay-

ltı t'~ ıe~l~ ıehlr dolaşan babalara sık sık rastlanıyor. 

lagiliıleıin çok meıhur ıalııi· 
yetlerinden bazıları ve bunlar 
araeıadı Lord Robert Cecil ve 
Rıme•y Mac Donald'm oğlu aşı· 
tıdaki taleb ve temenni ile Ti· 
mea pzeteıine mürıcaıt etmiı
lerdir : 

11 Yai yakın remiler yağ ar· 
taklannı denize aktttıklarııııdaa 
bu yDıden deniı kutları araııada 
bllyllk teleııta ıebep olmaktadır 
lar. Denize dalan kutların bu yağ 

k altn omıne geçmek için, bir taraftan bütün yurddaflara 
~•allığım anlatmakta beraber, öte tarrftan da, bu gibi 

'iane arekellerde bulıırmnlara karıl verilecek cezrları ve ço 
nln korunmasını göz ônünde iutan bir kanun hazır-

I artıkları ağırlatıyor . Bu aiırlık ~ -ULuı-

~e~ ~1rlılinde1 Adetlerin ı 
-..ı tiaı anlamak için, bö 1 
~ -~ Jıptıtım gibi, orada 1 

· • ıeçirmek yeter. E· 
itiıe:'..:~~rm duyulur dere· 

il . ıle beraber, ahlaki 
~lerin norm11lle-1tiril 

h • bir eğlim ıörülmek
~''lın" ~la; ıa. baılanğıcıoda ve 

llbı zamanında 11bur· 
'a&nın., boı inı•ları baı-

.... çlinenmiıti. Ferdia bilr
hıddine vardırmııh. 

1' '• boııamıoın mu· 
baaıtleıtirea, çocuklara 

.._;~ alarak cievlet karam· 
•ren çok"modera ka

::llk olunmakla ıuror 
~· Romaacılarla biki 
~ •tldı eileniyorlar, er· 

'~•luın, keadi arzula 
tagelliz bir birine 

"LILblrle bir memleket· 
· ..._•ti •lcüdtl,, olmı· 

libl gör61orlardı. Eı 
ttd - ııyrılıt tamdı. Za 

~ 11' ... nda ortılıj.n alt 
"- 71ı&ndeD, ıyleler ta· 
~l11111lardı ve bırakıl· 
iti erce çocak, yabani 
het llllı oldukları bılde, 
~ 11.ot ıezlyorlar, araa-
~~ıp evlerde yıtıyor

~tırftilara hftciim 

oolarıa açmalarına mani oluyor • 
dutum ııradı. ayle ve terbiye me- Hatti HVrlh kutlar bu sebeple 
selelerindea ba~ıedea, ıoysal .il- hareket kabiliyetleriai kaybede
gilerdeki "cinai,, ıoarılyi boş gör rek yıvaı ve ızdıraplı bir ölOme 
meyeo gazete yazılarındadan bü- dilçar oruyerlar f ıahillerimiz böy 
l&a bir dosya yaptım. Bunlardan lece ölen yaht can çeldıtirm,kde 
So•yetler birlitinde uy•n•a yeni olan kuşlarla kaplanmıştar . ,, 
rubu en karakteriıtik olarak gös Bu ıikiyet mektubuadı, yağ 
terenlerini buraya almak utiyo artılılıra içinden muzur madde-
rum. Ôoce, evlenme ve boşanma leri aeparaUSrler vaııtaıiyle uzak 
meselesinden baılayalım. Çok ta- laıtirmanın mümklln olduğu ve 
nınmıı iki yazman olan İlf ve Pat· batta bu ıayede yai dahi tatar• 
rof, 7 haziran tarihli Pravda gı- ruf edileceti ve bu t•1&rrufon 
zeteainde .. Anne,, adla bir ttfrika separat6rleria mHrafıoı koru7a· 
yazmıılırdı. O sıralarda ben Moa· C•ia kaydedilm~kte, bununla be-
kovada idim ve bonon kamoyda raber bu bapta arııulueal bir an-
uyandardıtı bfly&k gaakıları çok laıma yapılmadan evvel eeyriaefa· 
iyi hıtırlıfoıum. Yumanlar bu ia ıirketlerinio her biriaiq böyle 
yazılanada, Sovyet Ruıyadıki icara yapmaları bekleoemiyebeği, İnri· 
kocanın Jatayııında ne kadara- liz hGkômetinia bu bapta uluslar 
normal 1•1ler vıraa onlıra anla- 1011yeteılae müracaat ettiği ve 
tıyorlırdı: aoıyeteoia de muhtelif devletlere 

ıEvleamek çok kolay bir ıey· bu bapta birer ılıl varakası gön· 
dir, boıaamak da pek baaittir. derdiği, fakat iti• ıimdiye kadar 
Doğru konuımak lizımsı, bizde mlebet bir 10nuca bağlanamadı-
boıanmals, bir "ikamet varakası• ğı J~&alaralr tikiyetoame1i imza 
doldurma lda•, her hanıi bir ıey edenle,ria. dünyanı• denizci mil· 
bakkJPda bir haber almaktan ve- letteti araıındı birinci yeri ılın 
ya gezmete rlderkeo yaoanda ptt- logiliz ef"irr umumiyetine ve ı •. 
rol taıımalctan dabı kolay dar. Ve giliz matbuatına yeniden mllracı· 
bu kolaylık da feaa kullamlıyor.,. at mtcburiyetinde kıldıkları bil-

"Alçalc duygularını boıetmek dirilmektedir 
içia kanunu kötl kullaaın çapkın - Berlinertıibelat -

kocaların lcamoyca boykot edil · Bir Arap Emlrinin lngl
meleri lizım dıiil mi idi?,, Aıaja liz krehna hedlyes•· 
yukarı her yıl kadın değiıtiren, 
kıdıala çocap yBzftıtl bırakın. 
Ue Dafalrl Ylrmeti de reddeden 
bir kimıe bilmelidir ki, onun bu 
hareketi cezasız kalmiyacak, doat· 
lırı kendisine ellerini UZ1tmaktaD 
çekinecek 1 erdir.,, 

Petrof ve lif, gençlik arasın· 
da, kadının cinıiyetine g6ıteıilme· 
ıi lazım gelen 11yııya aldarı, et
meksizin onunla senli benli olmık 
yolunda vaplt11111 öt11n IC!t~te de 
hticüm etmelLtedider: 

''Her re•~ ktıı J81•• iyi bir 
itçi kız, yılmlZ bir paraıütçü veya 
mibendie olıluiu için saygı göı
terilMJi.tir._., 

Epl umandanberi Avrupıda 
gezmekte olın Küveyt emiri Şayb 
Abmet Gabir memleketine dön 
mek Bzere Kıbrıea geçmiıtir. 

Emir Loadnyı glretinde lagi 
liz kralına 50,006 lngiliz liraaı 
deterinde bir inci gerdanlık ver· 
mittir. 

Bir yılda ltaç kl•i aç
hktan 61mUfl .. 

Bir Amerikan dergisinin yap 
t'-11 hesaba ı&ıe 1934 yılanda aç· 
laktan 2,5 milyoo ineao ölmUı, 
bir milyoa ikiyüz bio kiıi de ı•· 
ae açlıktan ve yemekaizUlcten bu· 
tılanıp 6lm&ıtOr. 

lzveatiya gaseteıinde, ''Aık ve 
ıtçakhk,, bıtlıkla bir yazı görmüı
tüm. Banw ye•mııo lan İıgoev -------------
1934 de 3,600,000 nüfuıu olaa Buna göre, öteki çocultlar no-
Moakovada, 44,851 evlenme kayd· sıl kerundu? Anneler hekyerlerioe 
edilditiai söylüyordu. Bn besalla başvuroyotlttr, hakyerleri babaları 
fire, 10,000 kifi,e 125 evlenme araıtırmağll ba9lıyorlar .« Celpna· 

me » ler memleket içinde dola
düıüyordu ki, buda iyi bir niıbet· 
tir. ~alcat 1934 d-., 100 evlenme şıyor ve çocukları kurtarmak is· 

Ü 
• d 3

7 
bo d tiyen devlet , babaları buluoma-

zer1n e tınma var ı ve 
1935 in ilk brı ayındı, bu yUzde dığı müddetçe onları kendi üzerine 

almalt sorunda kalıyor. 
nisbeti 38,3 e yBkselmltti. Hele Nüfus Jayreleri bırakılmış ço-
1935 mayıeınd•, boıınma 11lgıaı cuklara yardım edemiıorlar;yalnız 
en •tar devresine girmişti. 4,381 aylenin aldığım kaydetmekle iktifa 
e•lenmeye kırtı 2,040 :tane bo- ed-,orlar. Kananlarımız rağmen , 
f1Dma vardı. İzgoev bu ııyıaıa, şimdiye ködar çocuklarım bırakan 
bilinmezlikten gelimiyecek kadar babalar lıapıedilmemiştir . Baba , 
kabardı oldltuau ı&ylemekte ve • nafaka ,, vermekten kurtulmak 
Moıkoua mahallelerinde birinde"I icia şehirden şehire dolaşıyor. Tı-
nüfus dayreıinde olup bitenleri biiğ yeniden Mlenmeler yap.yor. 
anlamltktad~ « Kanunun, içlerinden birisi kay· 

"Kadıalar birbirleri ırk11ı 11· dedilmiş veya edilmemiş başka bir 
ra geçiyorlar. Kocaları gitmlıler· birleşme yapmış olan kimaeler ara· 
Ya çocukları? Hızinmu illi oa sıDilaki evlenmelerin keydedilme-
ılln&nde nlfue dayrdiade 11bicti sini yasalr etmeıine ra~meD' , Rs. 
olduğumuz 77 boıınm• yftıüadeo F. S. ft. yüce hakyerinio bizzat 
ortada kalmıt 47 çocuk vardı. Ay· yaf>tıla teıtire göre esasen evlen· 
lenin yılulmaeındıo en çok zarar mit olan bir adamın başka bir ka-
görealer bunlardır. Genel olarak, dııja cı zevci yet .. ilgilerinde.ı bu . 
çocuklırın bakımı için ına ve ba- ludmaet bir b;gami hadİl88İ Ola'rak 
ha ar11ında ınlaıma yapılması, görülme<ffği için , karı11nı , çocu .. 
parmak üzerinde sayılıbilir. Babı- ğunu bırakmış olan edam, bu yüz 
ettitlm bazir.n ayınının oa günü dea daha kol3ylıkla yeniden evle
içindf', buna benzer 4 aolııma niypr. 
7apılmı1ıı. -Sonu var-

Mıkroplara karşı 

k 
. 
. 

Fraa&1da 6nemli bir llburatu 
vır vardır . Bu liburatuvarda yft 
ll!k tazyikler vücude getirilir 
Bµnon direkt6rü ve baniıi Jamee 
BaHet'dir . Bu zat, yilksek tazyik 
ittin mikroplar üzerindeki teıiri ni 
incelemiıtir . 

t Bu llburatuvarda : Kuduz 
kuba, ıarı sıtma, aft6z ıılma ve 
aneefalit mikropıarı araıtırmalar 
yaptı . Mikroplar, ökUz eti suyun 
da, yahut fiziyolojik ıuda halle· 
dilmi§ idi . 

. 
Bunlar, cendereler altını ko 

auldu . Orada 30 dakika bırakıl 
dı . Cenderelerle yapılı.a tazyik 
2.000 ile 7.000 kilo atmosferdi , 
yani bir eantımetre murabbaı üze 
rinde 2.600 ili 7.000 kilo a{ıırltk 
Yardı. Bu ıiddetli tazyikten BOD 
rı mikroplar Hint domuılannı, 

tavşanlara ve maymoaJıra telkih 

. 

edildi. 
Kuduz mikrobu santimetrb 

murabbıına 6,000 kilo gram ağır 
lak tlfıyabilir ve kuvvetinden 

. 

kaybetmez· 
Çünkll kendilerine bu mikrop 

telkih edilen hayHnlar kudura
rak öldlller . A'Dcak tazyik attırı· 
bacı , kuduz mikroplarının kud · 
reti düşüyor . Koba mikrobu 
2.000 aımoaferde kuvveliai kay& 
eJiyor , zarar vermiyecek hale 
geliyor . 

Sarı sıtma mikrobu daha mu
kavemetlidir . Ne kadar tazyik 
edilH yiae öldürllcü kudretini 
kaybetmiyor . 

-

-
Aft6z aıtma ~roplan 4.000 

atmosferde b&t1"9 k\ıvvetini uy~ 
eder, an1e.._~mikıobu eD. pddet 
li olanıdır . Ancak 7.000 ıtnaos· 
ferde kudretten dllpiyor . 

' ~ Bu ıreştW'malır. l~O~m~ 
dir . Mikuaplırı ve zehirlerin\ 
daha iyi tekikr. yaradığı g!bi aıı· 
lara yarlİtlJiı ... ap&.ı.UD ve 
ıeromlardao daha 1Qlıull te•n 
uıallerinin ieıfine de Dele~ ola· 
bilecektir • 

YükJi'll v,eıg~ verenler 

Japonyacfa crüksek kazanç ver
gisi vert-nler h.skkında yapılın bir 
ıstaıistiğe göre : Miçubişi tröstünü 

--

kontrol etmekte olan eylenin başı 
olen Barou Hisaye lvazaki Japon
yanıo en çok vergi 'eren adımı
dır; bu yıl vereceği kozanç ver
gisi 510.742 yendir. Ayni ayleden 
olan Baron Koyata lvazaki 424.994 
yen verecektir . · 

Mıçuyi tröstünün ıefi Takakimi 
Miçuyi gecen yıldan 670 bin yan 
eksik olarak 326.082 yen vergiye 
bağlanmıştır . Tokyoda yirmi bir 
kiti ıOO bin yenden fazla kazanç 
verg;si vermektedirler. 

Japon ya,arlarındun olup yılhk 
geliri 50 bin yen hesap edilen Kan 
Kikuşi 5b09 yen vıngi ödemekte
dir . 

Bu vergilerin Türk parasile ne 
ettiğini anlamak için bir yanin 35 
kurut kadar etliğini bilmek yeter. 

Kastamonide zararh 
hayvanlarla savat 
Kastamoni : 3 (A.A) - Kas· 

tamoni içinde zararla hıyvaalarla 
ve:diğer zeçiçi nebat butalıklı· 
rile uğraımatc bere bir mlcadele 
teıkilitı kurulmu tur • 

Uşakta aaf eU yolları 

Uıak 31-Biiına dünyaca tanı-: 
Daa balalariyle meıhor olan U,.k; 
yeni we yer yer bir çok bayıodır \ 
lık eserleriyle süslenmektedir. U
ıık belediyesi ıebirde yeni bir 
çok caddeler :açmıı. yolları ge 
aiıletmiı, boauo içitl bazı biaa -
ları ietimllk ederek yaktarmıttır. 

Yollar aefalt yıptlnlmııtrr. 

._L -----------------=S~ayfa~~!~~:__, . -

Adana Borsası Muamc:'leleri 
~ 

PAMUK ve KOZA 
Kilo F'iyatı -

CiNSi En az 1 En çol Satılan Mikdar 

IC. s. K. s. Kllo 

Kapı malı parnuk: le" ..,...--- --...• ·-

Piyau parlaıı _ -

Piyasa tt"mizi 
" iane 1 35,5 42 

iane il 
Ekspreıı 41,50 
Kl~vlant 42 

YAPA(;I 
Beyı• 

1 SiTıh 1 
Ç t G I T 

Ekserf'.a 

1 
1 iane 

Yerli "Yemlik,. 
1 r ,. "Tob umluk., 1 1 

HUBUBAT 
Bojtday Kıbns 1 3 3,40 .. Yerli 3 3,40 .. Mf"ntane 
Arpı 2,75 
Fasolya 
Yulaf 2,80 
Delice 
Kat yemi 
Keten tohumu 7,25 
Mercimek 
Si sam 10,50 

1 o rt 1 

- Salih 625 ... 550 ... ., 
:Si ---ı>os karma .. 
~~ Simit " ::s 
15 .§ -.vr-cumliariyeı 6!!5 
~= - 550 
C'I B. 

,. 
""" Düz kırma ., 

Alfa ,. 
Liverpul Telgrafian Kambiyo ve Para 

4 I 9 I 1935 iş Bankasından alınmı~tır. 
Sanıi111 Pene - Liret Buır 6 06 

1 

9 73 

~ ı joci T.' v.a~u 5 60 Ranmark 1 ~7 
Frank" Fransız,, 

1 inci ~ Y adeli 5 25 . 
Sterlin "lneiliz,, 625 50 

ı ... Bioı ~, " 4 73 79 55 Dolar "Amerikan,, 
l' ~e\:yoŞk 10 26 Frenk "lı•ic;re., ' -!. 

~ 

-• 
DIŞ MACUNU 

V.(; FIRÇAN.I ZI 
~Li N~SiBi 

, 
EC ZANESINOEN ALiNiZ . 

uf]/izi:iiK'~~ÔOGRU1suN 
104 5370 

Tazbk,1'1laemada 
ti. 

Alman sinema Aleminin en büyük şahsiyetlerinden birisi olan sessiz 

ve sesli filmlerin unutulmaz yaratıcısi ( Harry Pi eli ) in f evkalude bir 

surette temsil etmiş olduğu, seyredenleri günlerce tesiri altında hıra. 

kacak çr.k heyecanla büyük bir film 

(lleçllal şampiyon) 
bu akşllmdan itibaren sinema sever halkımıza taktim edilecektir. Ge

rek mevzuunun ve gerekse rejiı,inin kıymeti bu yüksek esere herkesin 

taktirini kaıoodıracaktır, tavsiye eıleriz . 

gP.lecelı Film ·: 
Çoktanberi beklenen mevsimin ~n büyük şaheseri ve ( Ricardo Cor 

tez ) gibi büyük bir sanotkArın temsili muazzamı 

llanb 11a1aıet 
5799 



( Ttlrk Söstl ) 

Sağlık ve moral 
- ikinci sayfadan arlan -

basta çocukların rubiğl terbi · 
yede tahiatile bencil ( hodkam ) 
olduldan bayık ( muhakkak) gibi· 
dir. 

Kızılhaç cemiyetleri ter· 
biye ve tıhıilin ereklerini ( ga
ye ) bilen ve anlayan bir kurum· 
dur . Bunlar, bayaun ispirtüel ev· 

Adana erkek öğretmen okulu di
rektörlüğünden: 

Okulomız talebesi için (250) çift ayakkabı (20) gün müddetle ek
siltmeye konulmuştur. Ayokkabı örneğini görmek ve şartları anlamak 
istiyenlerin her gün okul direktörlüğüne ve ihale gün olan (10) EyJUl 
935 salı günü saat dokuzdıi kültür direktör1üğünde toplanacak olan 
alım komisyonuna teminatlarile birlıkte başvurmaları.5753 

22-27 -1-6 

rimini ( tekamül ) yüksekliğini is- ı 
ter , Bundan ötürü kendilerinin ~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ 
uğhk proğramında insanltğm ü ı 

mitlerinden biri olan yüksek mo· 
ralıo yeri vardır . Kızılhaç kurum 
ları asıl olarak hasta ve yaralı in · 
11nlar için kurulmuştur . Eskiden 
baıtalıkların önüne geçmek için 
alınacak tedbirleri bilmez idik • ı 
Bundan dolayı işirriz erEğimiz 
y•loız: onları tedavi idi . Bagüa 
iee bunlardan nasıl korunacağı 
mızı öğrendik · bu kkoruma işin
de hastalıklar kadar yüz binlerce 
la11nı bir ıa içinde yaralıyın, öl· 
düren harpleri de düşünmeliyiz . 
Öyle umuyoruz ki bu gün olmaz· 
18 bile yarın bütün dünya kızıl

haç kurumları bu işi el birliği ile / 
bilecekler . Geleceğin sahibi olan 
bu günkli gençler ilctidar mevkii· 
De ıeldilsleri vakıt he§eriyeti alt 
üst eden harplerin öoüne geçme· 
yi de baıarabileceklerdir . 

- Kızılay Meçmı:ası -

Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve kadın hastahkları birinci sınıf 
mütehassısı 

Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 
Hastaları her gün 9 dan beşe kadar Bazar başı Nurinin evi karşısında 

husust muayenehanesinde kabul eder 5698 

16-30 

Refika Receb~n biçki yurdunda 
• 

yenı sene kayidlerine başlan-
mıştır. 

Bebekli kilise sokağındaki 
yurt binasına uğranması •• 

Geyhan belediyaslnln açı~ eksiltme I 
nanı: -----------------------------------Befodiyem':ôn C• yhnnda istas
yon caddesinin o+coJ-0+435 
kilometresi aros n ta yaptıracağı 

2678 lira 68 kYru1 b ><leli keşifü 
2170 metre murı;Lbaı şosa tamir 
~e inşası on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye kooulınoıtur. Sılindirin 
it yerinde ilızttrı ,.11 su ihtiyacının 

te~~ni belPdiy~ye eit olup sıir ~e- ı 
raıtı 9Dlamek ıst yf nler , her giın 
fen itleri büroruuzo müracaat ede
bilirler. 

Kati ihale 20-9-935 cuma 
günü saat 16 Ja yapılscqğından 
isteklilerin evvelce şosn inşa etmiş 
olduğuna doir nafıa müdürlüğün
den musadJak bir ehliyet 'e~ikası 
ve ticaret odası kayıt makLuzu 
ibraz eylemeleri şarttır . istenilen 
evsafa ha iz isteklileri ır vesaikı vo 
yüzde yedi buçuk pey akç:ılarile 
birlikte ihale gününde Ceyhan be
lediye salonunda hez:r bulunma· 
ları .5802 5-8-11-14 

.-------~-----~~~~-----

Reşat 

Memleket hastanesi kulak, bu 
run, boğaz mütehessısa Almanya 
nın Berlin-Laypzig Üniversite
leri seririyatından mezun. 

Hernevi kulak, huğnz, burun 
ameliyatı yapılır. 

Adres : Abi<lin poş'l caddesinde 
Doktor Nacinin tedavi hanesi ci . 
varında köşe başında . 

5691 16-30 

P. T. ve T. Baş müdürlü
ğilnden ; 

Adana - istasyon arası posta Sürü
cOIOlüne • 

Eksiltme ve on gün uzatma için
de istekli çıkmaılığıodnn 27 - 8-
935 O. den itibaren bir ay müd
detle pazarlığa çıkurılmıştır. 

Eski aylağı 100 lira olan bu 
ıürücülük İçin isıeklilerin kanuni 
vesaikını komisyona ve 90 l ıra tcı· 
minatanı vPzneye yatırmak 11urdiJe 
pey sürebilir. 

' 1 , 

• • 
: ~~ • 
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' , ,,.. ........ _ ... 

SOMBRAKIJ~IL~AZ 
1~1 GQZJ;!JJ~ 

4 5792 

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

Kadın terzisi 
Postane sokağında Mer

sinli terzi Saniye 
Ro!:>, tayyör, kostum , gelin

lik ; hu Çl"fİt bülüzler en ıon 

modaya uygun dikilir . Sipariş

ler arzuya muvafık olmazsa geri 
alınır te mioat verilir . 

Satahk mağaza va arsa 
Adtınanın Ağmehrnet mahalle

sinde ve Kolordu dairesi karşısı nda 
halen 183 num :ı ralı (cephesi 7 35 

metre ve <loriol ıği 38.8 metre ) ve 
525 arşın murabbamdaki bir bap 
mağaza ile arsa ucuz fiatla satıla-
cağmdaıı talip olanların belediye 
mtzat sıılonuna müracaatlara ildn 
olunur.5790 · 31-3-5 

osmaniye belediye reisliğinden: 
Altmış lira aylıkla Osmaniye 

urayınan hesap ve kitap işlerine 
bakacak bir memur arıyoruz. is 
teklilerin bu işleri başaracağına 

inhisarlar baş Müdürlüğünden • 
Gor<lan köyü merkPZ olmak 

üzere bunun çevrPSinde mev~ut 

52 köy ve çiflikte tütün ve siğara· 
larımızı solmak üzere bir baş sa
tıcı orayoruz. Bu boş satıcıya ola. 

cağı mamuldtın sataş bedelinden 
ozomt % 5 iskonto ( bunun üçte 
biri harp malulleri için tevkif olu· 
nur ) o/o 6 nakliye verilecektir . 
Mukah:linde her köyde teşk ildtı
mızı yapması, bu mıntıkanın geçen 

seneki satışına göre asgari J 9,000 
kilo sat • ş taahh;idüne girmesi 
köylüye yüzde 5 iskonto ve ma
mulıHı merkezinden tevzi ettiği 

taktird~ köylerin mesafesioe göre 
ayrıca yüzde 1-3 nakliye ücreti 
vHmesi lAzımdır. Satış taahhütfa
tını temin etmedikçe idere hesa 
hına irat kaydedilmek ve irade· 
dil<likçe ytıniden alınmak üzere ay
rıca 150 lira teminat akçası ala-

nacaktır. Talip olanların teklifle
rini havi istidalarını 14 Kyltll 935 

c•Jmarıesi güoüne kadar baş direk· 
törlüğümüze tevdi etmelidirler. 

O günden sonra getirilecek isti
dalar kabul edilmiyecektir. Talip· 

~~: 
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Adana inhisarlar baş
müdürlüfiünden : 

Tuzla nahiyesinde Akçadeniz 
tuzlasında bulunan üÇ tuz anba
rından ikisinin enkazından istifade 
etmek şartile üçüncü anbarın 506 
lira 71 kuruş bedeli keşifli tamiri 
3-9-935 te ihale edilmek için 
21 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuş idi. Talip çıkmadığından 
eksiltmenin 13-9 _ 935 cuma gu 
nü saat 16 da umum müdürlüğün 
tasvinine taliko.n Adana inhisarlar 
baş müdürlüğünde ihale edilmek 
üzere 1 O gün daha uzRtıld ığı ilAn 
olunur. 5801 

--'----~~--~~------~-
Doktor Ali Hikmet 

Yaz Gezisinden dönmüştür.Pazar
dan başka her gün hastalarını 
kabul ve tedaviye başlamıştır. 1 

Adres: Koyalı bağ - Seyhan 
caddesi . No: 81 5775 

6-15 1 

Kiralık ev 
Erkek Lisesi ve tütüo fabrikası 

yanında Bay Mansur Bozdoğana 
ait ev kiralıktır. Geniş salonu, altı 

odası ayrı mutbahı , bahçesi ve 
bodrum katı vardır. 

içeriıinde daimi bekçi olduğun 
dan görmek istiyenler her zaman 
görebilirler . 

Şartnameyi görml·k iıofyı nlerin 
her gün saat 8 den 12 'e 14-18 
kadar Seyhan P. T. T. b şmüdü
riyetine müracaat e\melıdırler . 5789 

30-5-10-15 

gösterir bon servislerile beraber 
Osmaniye uraylığına müracaat-
ları. 5796 3 4-5 

Ierin de 16 Ey :uı 935 pazartesi 
günü baş direktörlüğümüzde hazır 
bulunmaları lAzımdır.5804 

5-7-10 

Pazarlık ve mukavele ic:n Mez
baha Nakliyat memuru hay ihsana 

j müracaat etıioler.5803 1-6 
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Çlltebaa kapb_,. 
açddl. 

ııe., 
ıoef' 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek ~uaıları b ... 
ları ~ğrılarıoa muztaripseoiz vakat geçirmeden Çıfte 
kaplıcasına koşunuz. . rif· 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalara şıfa ve 

Çifte han kaplıcasına Jir. ~,, 
Sediye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dilo".'fiı~,.ıf ~ 

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe 
0 

Jefl ,O 
kadınların 15-20 günlük banyodan sonra hamile kı1Jdı1' 
müştür. 

Çifte han koplıcasının ~~-
d•b' r 

R:ıdyo oktifitesi dünyada mevcut bütün kaı.lıcalardaP 
sektir . 

Çiftehan kaplıcasında ,,d•"' 
Ilı· fi 1 . . . h d" l" ·ı . l d" ül k lokaııtıtll ... ~ 
ll ısa ır erımızın er uru ı 1tıyaç arı uşün ere k•""'' 

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazioosUı 1:3 
beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 
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Tiren ücretler! yarı yarıya tenzil4tlı~ 

~"' ·at,. 
Umumi netr•f .~ 

M. Bakl1 ,;rr 
Adana Türk aa-" 


