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Türk - Fransız askeri müzak~releri çok 
rnüsaid ir şekilde devam e iyor .. 
Suriye ga~etelerinin ~©ılb>üh©ı ~©k~®n 

neşnyatı ra a a ILv t 
Aııtakvaı. A.A.- r.ıfından iltizamet- ~lbJJ~lf"®~ ~ 

lü k v; Fraı'lsız ;ıs- ınedild · iııdeıı ş ktı 
keıi htyt'tlt'n <ln• yel t tıuek te velra
~ındaki nıüzakerl ler , kın bu 111estlt·Jc 'ıçık 
çok ılüs:1it bır su t;ın açıtı·a 'fü kive 

~... . 
rette dc:vaınetın~k vi tutıu<runu ve Su-

"' b 

tedir. riyt ye, Sancağ·ı '"für· 

Antakvn 19 A.A. - I< Vt ve teslinı ede 
Suriye.. g: zeteleı j rcl( l~ c ndısile aulcış
~rab nıeııılt .. kt'tle- nHlsını tav:;ıye etti-
tı . . 
nın Snnca k n1ese ğ• ni y·'zn1a ktadır-r 

lesi ı s · . 0( e ' Ul'l\'l" t"\- 1 r. 

J ©ı iP> en o ©ı ır 
ş·mdiye kadar 400,000 kişi, 35 ge. 

m1, 629 tayyare zayiat vermişier 

Japon İmparatoru 

H. nkto rn A. A. - ponlann zayicıtı 100 
Çin nıakanıların- bini n1aktul olnıak 
dr1n verilen 111a ltı- üzre 400 küsür bin
rnata nazanın ınu- dir. Yine hu n1üJ
hasen1atın başlan-· det zarfında J<ıpon
~ıcıudan beri Ja- lar 35 harp genıisi 

Atatürk kızı Bayan Gökçen Belgrad ve 
L'<reşte merasimle karşılandı 

nıen elçileri tara 

f ınd~ n karşı}~ nı~ ış 
tır. Sa~lt onda bu~ 

radcuı ha rel,et et

nıiş olan Yugoslav 

< 1 vcı t:l\' Vrırcleri de . "' 
S::ıbihn Gö1·çeni yol-
da karsı la ııııs tr. . . 
Bükrcş lü A. A. -

Sa bıh. G .:>kçen bu 
gün tayyaresile Bel-

gr[lttan hurayn gel
nı iş ve h:• va nı~y. 

danınd;ı Ron1anya 
ha vn kuvvetleri n1en 
supJan ile Türkiy~ 
elçisi tarafından se
la 111 lan n11ştır. 

S a biha Gökçen 
bu~ ün öğ· eden son-..__, . 
ra y:1pı b c;ı k ol<' n 
ha va nntinğ·ına iş

tirak edecektir. 

Belgrad 1 A· A. -
Sa hah 9,40 ta Sof
yadan hareket t t

nıiş olan Sahiha 
Gökçen ıo,ao lh·• l3eı
grada gel.niş ve 
tayyare n1ey<lanın
da b3şvek i 1 <ıdına 

teşrifat n1üdürü ile 
general · Yankoviç 
ve hıı va kuv,?etleri 
yüksek suhayhırı, 
hava kuruınlnrı n1en 
sup)arı, l"ürkiye el
çisi \ 7 unaı1 ve Ro- Japon Hariciye Nazırının sözleri 

Japon hariciye nr.1-

ve 620 tayyare zayi zırı, Çinle bir sulh 
etn1işlerdir. ,, !,di ı nesdesine dair 

l"okYo 1~ A. ı-\. - sorulan bir suale 

Japonlar Nankinin karştlık o1arak \'~-
60 kilon1etre şarkın- ziyette ciddi de~ı
da bulunan T ~ien- ı· şikli.lder .. ol~rsa ~ı.ı1-
sha nı za ptetn1işler- li Çın hukunıetı ıle 
dir. \ bütün nıünasehet-

leri n kesi ln1esi için 
a lınn1ış olc\n kara
rın yeniden tetkike 
tutula hilecegini söy
leıniş ve bu taktirde 
Çan l{ay Şekin ik
tidar n1evkiinden 
çekilnıesi şayanı ar 
zudur, <leıniştir. 
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Sağlık Kolumuz 

Kolumuzun 
Çalışması 

1937-1938 ders sene.
si i«; ı ıı seçilen koluıııuz 

arkadaşlarımızııı daha sıh 
hattc olması için çok ça 
lışmış ve muvaffak olmuş
tur. kolumuzun başardığı 

işler ic;iııde en önemlileri 
şunlardır. 

.Arkadaşları rast gele 
yerlere tükiirnıesine mani 
olmak: 

Ağaç \'e çi,;eklerirı ko 
runınas!nı temin etmek. 

• ÇığHrnnın fcnalığ'ı hak
kında pı op:ıçanda y:ıpıııc.:I 

~·amurlu :ıyak kalıi ile 
ml'ktep it:iı t' girıııcnwk. 

Helalarııı her giin t<
miıleıınıcsirıc ,·asııa olıııa~ 

Okulun ı c ,.e tlı..;ına . . 
k~ğıtlar rıtıırmanıak. 

Okulumuz .. ,.,~l ı·c~k ser(· 
!'-, 

<lalın. iyi çalı:;;a rak daha 
faydalı olnıafrı kt•rıdisine . . 
gaye cdinıni~tir. 

lll · A 222 
Devr i m e l 

Klor 
Sarı vı•f:.i l rt>nkt e ha

,.adan ağ'ır bir gazdır. 

S:ıda çok ı>rir \ ' C hid
roklorik a~i t yap:ır. Gaz 
klor basınç n1t ı ııda f'ınk 

halinı> g<'çer. 2n ık Klo
run uiğer <· isimlere etki
mi )·oktur. S i\ ık klor iis
tündeki lıaı:-nç kalkar~a 

yine gaz haliıı e geçer. 'fer· 
li vücutlr~de yara açar. 

Klor ile uoğularılmın 
rengi esmer. dudakla r ı es
mer ma .. i, vücudu ve:--i-

~ . 
Jimtraktır. Kalp \'e d~ 
marlar boştur. Kan ci
terlere hücum etmiştir. 

Korunma için maske. 
takınak. Yoksa ~uruna 

Yanıklar 
Y~ıııık . ı cak lıir ~eyiıı 

Jeı iyi yakma.jle ıne) daıı:ı 
gelir. Yanık yanan yeriı: 

şe klin :.! göre 3 türlüdür . 
En ehcmmiyetsizi kendi 

kendine geçen güneş yan 
~ıdır. 

II nci derecede yanan 
yerde bir içi su dolu kalı 
arC' ·ğın olmasıdır. bunuıı 

ıedavisi i~in yarıan ycriı ı 

etraf mı alkolle tf'mizle ii· 
ktrn yanık nıı·lheıııi :udt 
pikrik \"<' ya sodyum bik-

~ . 
.trborıat ııı acııııu siirnıck 
hzııııdır. t>Ç!Cr y:uıık biiv-. ~ 

ıik 'e deriıı ulur ~a tı· <la"j ... j 
:-i uzıııı sür<'r. ~·ii 11ki <ler· 

iıı in l>iiyii k lıi r k ısınııım 
yanma3ı çok kan kayl>ct
ırıc>ğe 11111 .. dil oldıığ'uııdan 

C\'ela başıııı gövde~iadeıı 

aşa~ı bırak:mık kendint' 
grliccye ka<lar lwklemek 
lazımdır. lıu Pt'nada :a~ 
ıım:ı dolay;~ile koyulaş. 

mı~ oları kan sulaıı<lırmak 
it;in bol Ru kabil . P binde 
Hek iz oranında tuzlu su 
iı; : rilıııel:dir kallıi kuvvet
leııdirıııck ic;iıı kati\ c ver

.ı l')idir. sonra y:ıra alk
ol -.·eya ok ije ııli sıı ile 
yıkanır ve tanen tozu 
ek il melidir. 

107 III A. 
ö. O yar 

ıslak mendil tııtmak ım 
retiledir. 

Oazleııcrılere oksijen 
koklatınak , iştirahat · ter 
ketmek ve kalbi kuvvt·t 
lendirmek JAıımdır. 

IH :A. 77 
M. Ortakcaer 

Menenjit 
Menenjit hastalığı ya

pan Menengokok dınif en 
bir Brıkte1inin Be,tJİli zun 
üzeri11 de toplannwlarile 

meydane y el<'n bir has
talıktır. Bu sıraia z·ücut
ta bulunan kı n heııine 

hücum eder O ·vakit has
ta temameli kendini ka
yip eder, sayıklar kam 
geri çekmek lôzmıdır. /Ju
mm için başa buz konu
l11r. Ve hcıstayı da /Jok
tora göstermek ldzımdır. 

Çi'i.nkü öyle bir hastalık

tır ki, amnd<ı üizım ola
cak t~daı;i y<Jpılmadı!Jı 

taktirde yüzde yüz öldü
rür . Ve hasta iyilışti[ji 

taktirde vücudımda mu

hakkak bir arıza bzrakır 
Bu lıastalığa yakalanma
mak için yegane çare 
Bey" i yormamalı . çok 
dikkat ve itina edilmeli

dir. 

111 - Ada 
67 Nu: lu 

R emzi G6k demlr 

Yağ 
Y bğ har.gi şekilde 

olursa olsun hararet ve
rici bir hesirıdir. 1 Gr. 
yağ ~l, 1 kalori verdiği
ne iÖre aldıgımız besin
ler h;inde bunun kadar 
besleyici yoktur. yalnız 
insan fazla yağ yiye 
mez yıyeceği miktar 
iklime, mevsime ve ya
zarları işin nevine göre 
değişir. 

Yediğimiz 100 gram 
tereyağında 0,7 Azot 0,5 
Şeker 84,5 da Yağ var
dırki buular 7UO kalori 
verebilirler. Fazla Yağ 
vücutta topl2nır. Ltzım 
olduğu zaman kullanı
lır. 

Vücutta toplanan 
yağlar yedığiıniz şekil
lerini muhafaza etmez 
ler Vücuda lazım old~
ğu şekli alırlar. 

II-B 181 
C. Ka7alar 

İkinci sınıf Fizik dersinde 

Azotlu Gıdalar 
Dün~·ada *' il pahallı, 

t•lde cdilııwsi <;ok giiı;, ve , 
en önemli~i sıhhattır. 

Rıhhattc olmak için 
\'ÜCUda l<lzıın olan besin
ıİ ahıak hizııııdır. Azoılu 
hesinlcr de buıılan.landır. 

Yalnız azotlu gıdaları 

fazla almak böbrekleri 
midevi vorar. azotlu be-
siııle~ kolavlıkla l'k~ivip 

~ , J 

bir takım zelıirler lıasil 

~tme~i bahalı olması gibi 
ın<lhzurları olmasına nıu-

kabil, vücudun büyi.ime
~irıe, r8kimiş organların 

yenileştirilmesine hizmet 
cı t iği iı;hı fa vıl :ılıdı r. 

Azotlu gıdalar ette, 
siitte yumurtada peynirde 
kuru mey\·e "e danelerde 
bulunur. 111. B. 293 

E.A1bar 

Monotremler 
McmclilPı iıı Lir fanıil 

yasını te~kil eder. Bu hay 
vanlarm unıuuıi durum
l arı kıı~ l arla memeli ler 
arasında hir birleşme nok
tası teşkil eder. 

Momotreııılcr 

Kuşlar gibi yumurt
larlar gagaları vardır. Fa
kat dişleri yoktur. İdrar, 
mevadı gtiitc ve yumur~ 

taları bir delikten çıktı

~ından kendilerine bu isim 
verilmiştir. 

M onotrı'mler kuş-
lar gibi h r ,·eya iki yu
murta yumurtal;;rdır. He
men hemen tavuk yumur
tası büyüklüğünde olan 
bu yumurta dışarı çıkar 
çıkmaz di:;isi bunu yuvası 

Gıdalarımızı 
iyi çiğniyelioı 
Madrni l'mlah ,.c sebze 

lerdeki \ 'itaminlcr küreler 
ı c;eri~inde ~:.kl ı dırlar. BcJ 
kiin·ler kalJili hazını oiın:J 
yan selulozdarı kl·ııarlarf:l 
• · ı • } ' l L' k " ırt ,:evrı 1111~' ır er. ı:.:;er ·urt 
dişler tarafından iyice pı1r 
çalanıp öğütühııe1.se hİÇ 
bir h·:ızıuı usauc;;i onlara 
etkim yapamaz. Dolayısile 
içlPrinde sakladıkları ,,e 
''iicudumuz ic;iıı <;ok fay· 
dalı bir çok maddeler haZ 
mı c>)rnadan gehl ikleri gibİ 
vücuttan çıkarlar. Yapıl:tll 
incelemelere göre iyi çı~· 
uememeklik yüzünden k•Y-

l>olan miktarı 0/0 80 e kadJ&t 
.;ı k ıyor. 

Yemek yerkeP loknııL· 
larıuı ızı iyi çiğ'neyelim. 

Lokmaları bize çabuk 
yutturan bir asabi bal 
vardır. Bundan ' 'az geç· 
mek Jazımdır. 

Luzumsuz konuşoıa· 
!ara ayırdığımız zaman 
yemeklere ayırdığ'ımı1. za· 
mandan daha az olmalıdır· 

Alınan besinler sıhha· 

tımızın tcmeliııi teşkil P.dt r. 
Dedelerimizin gıda alıŞ 

şt·klin<lc yaptığ'ı ya:ıl ışıar 
biıim· lm gliııJ.. ii tPşekkiil 
ii .. , iiz üwrin<le ·nasıl mil 
essir oltlusa lıiıiın ue ta· 
gadui tarzımız ~·ocukları· 
nıız üzerinde öylece nıiit .. S' 

sir olacaktır. bu yaı ı lışla · 
rııı en lıiiyiigii lıillwsL :ı 

ciğıwmcyc uyırdığıınız za· 
man azlığıdır. 

Aldığı mız gı<l :darı c~·l 
('İyn,'yeJim hatta çorbayı 
ve ezmeleri de. 

III B 
40 L~nıan KökeŞ 

içine koyar ,.e üzerine 
yatar . Orada annenin 
vücudundaki hararetin et· 
kimi ile yavru ııatam:ırıı 
olarak yumurtadan çıkar 
ve sür'atla büyür. Bida· 
yette anasının südile b PS 

lenir. Memeleri de küçük· 
tilr. Hararetleri 28 dere· 
ceyi g,:>çmez. örnek olarak 
ornitorenk ile rkidne 
söylenebilir . 

-1- B. No: 11 
Belal1eYalmu 
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F E N SA Y FASI 
Teneffüs 

Yıı:'ıva.n her mahluk .. 
haıi~·ten ok~ijen olmak 
nınclıuriyetirıdcdir. t c k 
lıiicrPJi oldukları için gö. 
7C crfüiirııııi\ı'll PO kiiçük b • 

ıııahlııld:ır bile 1.mlt:rı<luk-

Birinci sınıf kırda tatbikatta 

l:ı rı Y"ı lenle ol:ııı oq.~aııik 
ııı:uld<•lerdı• oları okı:.ij<•ııi 

:ılınak ı<;ırı derkiplerirıi 

dı·giştirirh•r. Nt•ticede mah
luk ok..;ijcui bulııııış fakat 
yenwktc ckşirni~ olur. Çok 
hiicn·li olan haynmlarını 
eks .. ı it;İ kcııdilcrine lflzım 

<•lan aksijeni almak i~in 

hususi organlarn maltktır. 

işte lm organların hepsi
ne birden tt'neffüs sistemi 
d~nilir. 

Yıkanmanın öne ni 
Deri her zaman ter ho 

r~larından akarı ter kirle 
rın 1·1.· 
t' 1 ıuın<leld yağ hCS• le-
ınden dt• ukan 'l'a"' ıı-hı.-

n ·' t--
b ır Bnnların içindt~ki su 
.uhar olarak uç:.ır geriye 

Cılde yapışmış katı uıa1l 
deler kalır. Hmıhıra ya..,ı
Şan tozlarla ,.c eskimiş 
~i·l~ hücrelt>ri ilP karı~arak 
ın tnaydana gelir. 

ö Deri ''iicüuiin dışım 
x. rten bir mahfaza oldu 
t;U 'b· gı 1 dokunma duvlru. 
sıınad w r-

a Y11pan bir örtüdiir f'l\ . 
ı.·ı ıııcp oları ıııikroplar 
uı ı• "'l l '\ . ,,, :.:. anı cı t ten ıı, <'l'İ 

~ı~ern,·z. Bunu nınhafaıa 
ı~ın cilde iyi bakıııak Lu
nun '1 1•111 ı · ı · · · .. ' l < cııyı f Pıııız 

Böcek yıyin 
bitkiler 

b.. ıcak ~Ieınlt>kctlerde 
~cek U\}ıyarak vıven l>it

kıler vardır. Bu. iıitkillcr 
u~nıınıiyetle höceklt>ri kcn
dılerınp <;ek:ııck için çok 
Parlak ı e ki' ı· ı · k' · . il }( il'. 1ıt · ıııırı 
Cın, iıın .. l . b 

" 1'0rt' ( eo·ı~Cn ll :\'ak 0 ~ • 
• alarııa organı vardır. 

l' Bazılann<la iUüııde 
ş·ı~ ~~ıpak olan bir hiini 
: .lındedjr. Bhçrk içeri 
fınnce kapak kapanır. 
b~tden akıtılaa may~ılarla 
dl\ çe~ sindirilir. Bazıların
ı· dıkerıJi bir diizliik ŞPk-
'llded· k ır. SinPk buraya 
onııııc· . k l· 1 .ır ·:ıRınıl:rn kıvrı arak . . . ' 

sına 
1 
8111.egı dıkı·ııleı i ara 

terek ıaıııs eder. Yine eri 

Pa suyunu emer. N't> 
nt ve d' 

olan 'k· ıyoııe bu cinsten 
1 1 bitk"d' ı ır. 

il. A. 132 
A. s. . ... 

tut ınak lazımdır. Aksi hal
de mikroplar kolaylıkla 

kirlerin arasmd:ı toplana
rak ar asını ) ara yaparlar 
Kir cild ile olan teneffil. 
siide mani olur ter ve ya
ğı çıkaran <lalikler<le tıka
nır artık terleme yavaş 
lar en iyi şey cildimizi 
kahil olıluğu kadar temiz 
tutmak bunun içinde sık 

sık yıkanarak üzeriııde 

toplaııan kirleri atmak 
lazunılır. Yık:ıuınay:ırı in
ı:wnlarm yıkmıııwlaıından 

bir lrn\; seııe az ya:;;ağ"ı<la 
ıııaluıııtlur. 

111-A. 70 
M. Sevinç 

Sihatta olmak itin bu 
sistf'ın~ çok dikkat ctmf·k 
laıımdir. Bunun içinde bol 
ve temiz hava olmak <'1-
gara ve içki içmemek spor 
yapmak lfızıuıdır. 

Temiz ha vayı se\'elim 
çünkü o bizim hayatııııız
dır. Kapalı yerl<'rden <' t

gara dumam ve pi~ ha
va dolu yerlerden kaçalım 
çünkü bunlar bizi ölüme 
çeken düşnıanlardır. 

IJ. A. 2üU V. Artıkı 

t~çüncü sınıf gaz derisnde 

Sıhhatte ya .. nmak için ı 

1 
8 de 2 si albumin 8 dP 2 si ı 
yağ ve 8 de 4 di :;;ekeri ha-l 'i bı sinler} olmak lfi:Lımdır. 

re kuvvetli sıhhatlı olmak 
için Ç•)cuklarımııa, Spor

cılarımıza, hafa kol ile 

çalış:ınlannııza bol şeker 
Daha ince lı(S:ıpla vU yedirnwliyiı. Şeker zcka-

cuclun her kilo ..,u h:ışına yı parlatır. Viicndıınuza 
2 G. albmnin 2 G. yağ" ,.e gli7.ellık ve <'anlılık verir. 
4.5 G. ~eker yemPk lazım . ::;ıeirnr mideyi yatırır ka 
dır. Yarıi bir in.an için nın beyaz ktırrecileriui uıi-
vasatı olarak günde 70 G. deye çeker beyaz kürre-
şeker lazımdır. 70 G. şeker\ cikler midede hasıl olan 
98 paraya aldığımıza gö- yaraları kapatır Ye mide-

Fizik- Kimya-Tabiye 

Öğretmenimiz 

Sedad YesUgey 

Bir ıaş~ndan sonra Çocuğu 

Nasll Beslemeli 

Çor.aklara her ne karlar 
1 yaşa gelinceye kadar 
SiittPn kesmek doltru isc
de maalasef bizde lm nıH<l
detten daha fazla sütle hes· 
leme itiyat balına gf'lnıi~
tir. Süt 1 ya::;tan sonra her 

' . 
ne kadar ~ocuklan bc~li -
~rH Lıi!ir::;ı..:de ıııııvakkattır. 

Bu şei,ildc devam Pt .. 

ını1 l· rocurrıın W\'İflaııı:ısı "' ~ .) ~ ' 

na kanstz kalmasına scue-
1.ıiyet verir. 

' ~ocuO-un ne:->uncmasını v b • 

temin için sütten başka gı-
dalara müracaat etmek la· 
zıın<lır. İşte bu gıdalar da 
hayvanat \'C Jicbatattan 
alınır. Çocu~u 1 ya~taıı 

fazla sulu gıdalar verilnH~k 
doğru değilüir. Çünkü su
dan fazla zengin olan vii 
cuuiin mikrop]ara karşı 

mukavemeti kalmaz. 

III B. 9S 
Perihan Baykut 

yi dinlendirir. Saf karbon 
biılrat olm~sı dolnyısile 

devim için IAııın olan kud
ı eti verir. 

11. A. 134 
S. Yalmas 

Eroin 
İnsan vürudu i~iıı ço!{ 

zararlı olan Eroin afyon. 

darı eJJc rdilen \·e enfi
ye gibi~ lııınırıa c;ı·kilen 

heynz hir tcmlur. 

ErıJin ilk alındığı za.

ıııaıı <'\'\'t:la 11yaıııklık, sı

caklık \'P IH's'e veıir. F'a-. 
kat bu i~ ı;ok kısa hir 
z:ınınn tlevaın eJer. Son

ra Erioıı miktarını mt
tırmak Hlzım gelir. Niha
yet tatlı ''C aldatıcı ol:m 
ncş'c gidir. Cehennem ha

yatı başlarııağ'a lrn~l;ır. Yüz 
sararır, kansız ve Cılızla

sır. Vücudun kilosu aza-
' 
lır, ıııc·~e:ltı 50 kiio gPleıı 

IJir adııııı :13 kilo~·a iner. 

Eroin diın:ıg·a \' (' siııir 
t-;İsteıııine te~ir 11dr·n bir 
7.Phirdir. Huııu kull:m .rı· 
lar y:ı,aş yav~ı;:; biilüıı 

hayati kudretlerini kay. 
' . 

btderlL1 r çalı~amazl:ır \'O 

nihayPt <1<•\i olurlar. 

il -A. 331 

o. A slan 

T üD k ü 
1,ilki yüzü uzun burun 

it-keli kulakları dik kuyr 
ıığ'u uıuıı v.c tiiyliidür. re· 
ngi P~rıwr hoz olmakla be 
raht•r iklime görPde az 
<;ok dPg-i~ir. fazla Foğuk 

llll'ııılekt:tlt>rde lıcyaz tilki
lerde \'ardır. 

Uıdasını. tavşanlar, fareler 
kuşlar ,.e kiinı<>s haynın

ları te:'kil etler. Rilbassa . 
girdigi bir körncstcki lıü-

tiin hayvanları boğmadan 
çıkma'l.. Çok kurnaz. Akıl
lı \'C ürkektir. Bazan top
rak :.ıltınılaki Tavşan ) u-

1 valarına ~irer<.:k i~iiı<kki
lcriııi yer. 

Postu az c;ok bir kıy

nıPtt> haizdir. En kıymetli 
Tilki postu mavi nıavi 

renge malik olanıdır. 

1-B. S. de 169 
Nolu 

A. Yağar 
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Okurlar Lal>oratuvnrda tecrülıc hazırlarken 

Beyaz Niiüf er 
Su içinde yc ti~cn bir 

bitkidir. Çiçekleri beyaz 
ve büyüktür. 

Akşamları kapanır sa
bahları aı;ılır tohumları 

yapışıktır. Bunlar kema
le geldikleri zaman ~a

ınurların içine düşerler ve 
. yeniden bir ııiliifer bitki

si nıeydane gelir. Kema
le ,elmiş olıın yapraklar 
suyun üzerinde yüzı ·r. 

Alt viizü ıııcııek:::<•\'İ 
~ . 

kırınızı<lır . Yaprakların 

sapları uzun<lıır. Ve h,ı

va ile dolu kanallarla 
kaplanını~tır. Bu hal l>it
kiain hava alınm~ıııa yar
dım eder. 

I - B. No: 201 
Nt>zihe Aytekin 

llürüdine 
Parazit o1aı ak sıcak 

kanlı hay,•c.uılarııı lrnnları 

ile bes lc ııen Süliıkle rdir. 
lnsarıların kan almak 

için kullmıdıkları Siırı Sii 
ıııcdisiııalisde iJ ıı sııııftan
clır. llananııı a\ına ya. 

~ . 
pışabilıncs i ic; in iki kan-
caşı vardır. Biri....i daire 
~11klind c olau ba.: ındHd ır. 
4ıdeta bil' ııoku1cl a IJirl P~ 
mi~ üç hat :;ekliııd cdir. 
IIaziııı s isteıı ı i yanlarında 

bir çok çıkıııtıJarı olan 
bir borudan ibaretti r. 

Bazı cirısleri ağaçlarda 
ya,arJar c; ıvarcla.u meme
liler geçerken ür.erinA atı· 
!arak yapışırJar. 

lll. A. 186 
X. Saraçojla 

• 

Bazidyomisetler 
Şapkalı Mantarların bu

Jımduğu sınıftır. miçel

yumlar topraktan çıkarken 
lıirhirlcrinc yakla._ p1 sıkı-

~ar:,k bir yumru peyda 
eJerler . . Bu yumru bir zarf 

i ı; inueılir. Zarfın üst ta• arının 
bir şapka a1t tarafı da 
bir ayak t e~kil eder. ayak 
uzarken zarf !.nı uzamayı 
takip edemez. Ortasından 

koparak yırtılır. Şapka o 
zaman sapı üzerinde geni~ 
ııir ::ıatıh t e~ka c<.11.:n:: k ka-, 
Iır. Şapaııın ali tarafıııa 

bakılacak olunursa l ı iri lı i

rinden farklı 3 Şt~kil görii
!iir. Çukurlar, aynı daire 
kavisleri üzerine dizilııı i ş 

ıfolikler. muh itten ayağa 
doğru gelen iıı ce Jevlwlar. 
dır. Çoğ'alma spor iledir. 

Spor ya çukınlarda ~ra 

<lcliklPrtle vcıya hut hun la 
rııı ar:ısıncla te:;ı ..:kkiil eder. 
::;porun <lü~ıncsile nH .. ·yua- j 
na gelen ıı ıi~· p Iyu r-ıı la grıır. 

sıkışarak y:ısrular teşkil 

ederler. Bu yavrulardaı: 

IJazidiyom ise ti er meydana 
gelir. Bunhırın te')ekkiil edil 
ın 'Sİ için oıgmıik ın:ı<l
d elcri çok olan topraklara 
ihtiyaç vardır. Hazan ağ·aç 

üzerinde de c;ıka bilirler. 
Bir kı mı zehirli bir kısmı 

ZPhİrf izdir . Z e hirsiz 
olanlarda biraz oayaıladık 

tan • onra zehirli ola l.ıile 

ceği için yenilirken dikkat 
edilmesi lazımdır. 

No: 248 
Nezihe 

Burun 
~de:- koku :ılın:ıy :ı 

yaray<ın burunun İ<;İ ince 
bir 1ar ile ihtülil bir Or· 

gandır. 

Zar u-.ı iiıııdeki kıllar h<i

vadaki tozları tutar hava 

l>onılanl:rn gec;erken ısı

nır, mikropları tutmak, 
içinde buradaki bezler ya 
pışkan maddt'ler çıkarır

lar. Bu fay dala rınıla.ıı do 
layı daim:ı burundan nef c~ 
almak Jfizım<lır. işte lrn 
sebeplerden dolayı he ı 

z:unan a şınan zar üstün 
idt•ki-i~çı~ damarlar hozan 
kanar. Bazı cahiller bu es 
ııada kapı aııahıarıııı en ~ 
ye <lay,unak, Eac: çekııı<· ~ -: 

koJları iple hağLuı .. k \ 'C 

ya burun deliklcrinP Ö· 

riitııcck ağı ::;ürm~k gihi 
manasız işler yaparlar. 

Erıiyisi burna soıık ı-ıı 

çekmek burnun kanatlarını 
parmakla ı:ı ıkıııak <lıırııı :ız 

sa Arıtipirin , Fcrropirin 
gibi ııa ııı ar lıiiziicfi ilaı;l· rı 

kuymak duktvrn ıııur.ıcaat 
etmek lazımdır. 

III. B. 102 
• · Kayalar 

Nane suyu 
On kilo taze Nane

nin çiçeği alınır buna 
kık litre su konur ve 
içine de 250 cır. tuz atı 
Iır. Bu üçü bir kapta 
yirmi dört saat kadar 
tuzla kalacak ondan 
sonra inbigten çekile
rek 20 litre kokulu su 
elde edilir. 

Lavanta, kekik, r;am
bak, inci çiçeği, aksa 
ya ve alaka bazı nP
hatın kokuları bu su
retle yapılır. 

11 A. 45 
S. Ağın 

Belediye 
Riyasetinden: 

Beş mıntakaya ay
rılmış olan memleket 
tanzifatını temmuz 938 
iptidasından Mayıs 939 
sonuna kadar on bir ay
l·k teahhüpii 5445) lira 
rııuhanınıcn bedelle ve 
on beş gün müddetle 
açık eksıltmeğ·e konul
muştur. ihale ~ü/6/938 

çarşamba günü saat 12 
de Belediye dairnsindc 
yapılacaktır. taliplerin 
eksiltme şartnamesini 
görmek üzere her gün 
ve pey süermek için 
ihale saatrnda yüzde 
vedi bu<;uk muvakkat 

.eıninat akçasıle ve ken
dilerinden istenilen ve. 
~aitle birlikte Belediye 
encümenine muracaat 
etmeleri ilan olunur. 

3-4 

Işığın etkimi 
Etrafımızı g-ürrnek i<;iıı 

ıııııht:ıç oldıığııuııız vaı::ıta 

ışıktır. 

En i~· i ışık giin eşin ı~ı
ğ"ıdır. güneşten gelen ışık 
hirlıiriııP rı:ıralf'l hai~<ır 

lıaliııde diinyamız:t ç:ırp:ır. ı 
lrnyle 1şığm 1fiİ7e gir

ııı e::ı i gfüıı ıı gö rııı e ha:--sa
f'Irıı zaiflatır, güzlf ri lıo·ıar 
Uıııı.ı ııı:ıııt ol ırı:ı k iı;in ışı

ğ·ın bir kaç defa akscttik
leıı ~u : ıı :ı ~iizp gPlınt-'Sİ 

lfm ırn.1 ı r. 
Razan evinde çalış:ın 

l.ıir iıı~an ı~ıkl:ınma vası 

tasının yıınına y:ıklt1şır. 

Bu i~te doğ-ru dl•ğ"ildir. 

Çiinkii ışık t:ıınarııcrı göz 
!erine hakim olur. 

Ilıma c.; :ıre Pger evinde 
petrol I.ı m hası \'arsa <;alı
şırken lambayı sol tarafa 
almalı , sonra bir dliı tgl'n 
(murabua) kağıt :ılır, or
t:rından dı>lerr-k şişrnin 

iizPrinc geçirir. Bu ı-uretle 
k ı ymf't..:i1. hir :ıb:ıjorl:i 

ht!ııı yazıgını iyi g-öriir '<' 
hemde ışığın gözlı:ıriııc 
ethim etıne:-iı e engel ol 
muş olur. 

III. A. 264 
A. Ytumel 

Belediye 
Riyasetinden: 

Avarız C\'k:Utan °1~ 
d. re<I 

Ali çeppiden Bek ıJ · 
intikal etmis olan kazZ~ 

• • b 
lar "ar:->ısın<la v:-tkl 

'W • • 9 
bap rlükkfrnm Hazıra0 

iptidasından ?ıl:.ıyıs 9 
sonuna kadar bir sene 
icarı (34) lira muhauıJJl 

(f'i 
bedelle ve on beş rı 
miiddPtlc a~·ık cksi ltfJl~ 
konulmustur. ihalesi "' • tr 
temmuz 938 Cuınar 
günü saat ~2 <le aelt1 
yede yapılacak \'C beO 
icarı ptı~inea almaca~ 
ta1iplerin muayvcn 

• .J c 
ve saatte Belediye eJJ 
menine müracaat cyıeıı 
Ieri ilan olunur. 

Vakıflar 
Dire~törlüğün~en : 

Eski Kiracısı: tJıt1 

Ahdull a tif 

Vak/i: ka sını p J 
~rn h 

'
. . 

... Cl'I: l\l i r ti ;1 1111 

nn 

E"'mlak l\·o. ; 157 

Jlc ı 1kii: ı i nic c~d 

Geç.r'n SPn e 

ldrasi Lira: ;;711 

1Jf1t/ia1J11J1Cll be# 
Lira: 2200 

Hrı n1an1ın 938 ,. 
nesi ic ·1 ri içi o 22u 

lira nıuhan1n1er> ~ 
dt:'dt·lle p~z~ rh" · 

.. f k.ı(I 
nıuza ye( eye çı ,. ~ 
ın ıştı r. 7 tenınıuı 
ih:de günüdür .~ 
liplt·rin v:lkıfiflr.•.1, 
r e:. sine gdnıeler• 1 

o lunur. 


