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Baş ve il ay Celil Bayar dün 
Atinadan istan ula döndüler. 
Bay Celal Bayar ve 

Rüştü Aras 
Ankara 2 A. A. -

B~lşvekil Cela 1 Ba
Y<l r. Hnricive veki-.., 

li l~. A rns ve refa-

ka tla rında ki zevat 
hu sabah Atinadan 
İstanbula dönn1üş 
lerdir. 

Muğlada 1 
3 şiddetli zel

zele oldu 

Göçmen işlerine dair 
Yapılan yanlış neşriyat 

tekzib ediliyor 
Ankara 2 A. A. - Göçınen işlerine 

Dün g ece \\ uğ-
ı i - · iJ ı· 1 B<l z ı · gazete!crde dair hüktiınetçe it-a( a uç Şl( et ı ze -

o-öç111en işleri hak- tih~ız cdil111 is veni zele olınustur. Ha- t"t • -

sar voktu~. , kında bir takını nrş- bir kara r oln1n dığı 
w 1 riyat yapıln1akta ve ci he tl1..· bu neş :· iyntın 

H t d k' bu arada takarrur 

1 

hiç bir es~sa dava na ay a 11 etnıİŞ yeni prO~Talll ll1<ıdığı.nı İh\na ~\na
lan.b.111 bahsedıln1ek- dolu HJlnsı n1ezun-

lzmirde çok şiddetli 
yağmurlar 

Fransız mümes- 1 tedir. • dür. 

sili Ankarada 
Ankara 2 A. A. -

HatavJa ki Frans,ız ., 

Şehrimizde 
Felaketzedelere yapılan 

Ankara 2 A. A. -
Bu sabah İz111irde 
iki saat kadar çok 
şiddetli devanı eden 
ya ğınur1a rda n son-

1 

n1ümessili hükfıınet 
erkanile tenıasta 

ı bulunn1ak üzre bu 
rar vernıesinin önü- sabah şehrin1ize gel- ı 
ne geçilnıiştir. n1iştir. 1 

ra bazı yerleri sel

ler basn11ssa da za-.. 

Hatayaçekilecek Tır©\ky<§lcdJ©\kÜ 
telğraflar i 

Halaya çekilmekte 
olan matbuat telğrafla .. 
rının kelimesinden. adi 
telğraflarm iki misli 
ücret alınmakta idi. Bu · 
nun bir yanlışlık eseri 
olduğu görülerek, bun
dan sonra oraya çeki
lecek matbuat telğraf
larınm kelimesinden, 
ldi telğraflarm kelime
sinden alınmakta olan 
ücretin varısı alınacak
tır. Yanı' evvelce 3% ku
ruş alınırken, bundan 
sanra 8 kuruş alınacak
tır. 

Muhtar ve Köy katipleri 
1 kursu 

Trakyanın köy muhtar ı Bu kurslara devam eden 
\'C kati~l~ri ikL ... ..: r haftalık muhtar ve kfttipleriıı sayısı 
kursl~r ıçın k:ıza merkez- 1800 dır. geçen y ıl kurslar 
lerincıc toplnumış, der:-Jcri· çok fai<leli get;mi:;; ve gürü
ne başlamışl ardır. len der5lcr köy broları 

ku.rslar mayıs ayı içntle l tarafından bastırılıııı~tır. 
lıitm ı., olacaktır. 

Ankara şehir tiyatrosu 
Şehrimize gelmiş olan .Ankara ~ehir tiyatrosu bu 

gece yeni Balkevinde ilk temıilierini ,·ereceklerdir. 
Heyet .• ehrimiıde iki temsil <lalıa verecektir. 

Lira 
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' l 
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,. Mustafa Arslan 

~ 
Ali Ü7.C3ll 

" 
Vahi<l 

,, Said Yalçınkaya 
,, Sıtkı Dilek 
,, Sami Oltulu 

Ahaıcı.l Kaftan 
" 
" 

Onıer Pafkanlt 

" ,, Sırrı Tan 
., ,, Hasan Çabuk 
Dünkii listenin 

Yekun 



Sayfa 2 
E 

Faidell Bilgiler: 
6 r 

Yoğurt 
Yazan: Sedad Yeaügey 

-2-

H n n g i çeşitte ve 1 gelmesi ~u suretle izah 
lıangi ~ckilde yapılırsa edilir: 
yapılsın Yoğurt, 

Y orrurt vapan mik-
sütiin tahassür etmesi , ı-ı • 
yani pıhtılaşıııa:;ıntlan ile- roplar prejür denilen bir 
d gelir. Bu H'Ucpten do ı maya t;ıknrıyorlar. Bu 
layı sütiin Yp~uıt haline , maya da~ı:ı. c~vel hasil 
geçebilmesi için uir ıııik- olan ~~a-~\:tlk :tsıtlc bcra.-
robun yani göze rröriin l.ıer sutu yog-urda çcvi-

' • tp • 1 ıııiyecl'l.: kadar küçük l.ıir rıyor ar. 
eanlıva ihti\'a<; vardır. Sütte bulunan si.it ı;;c
Yapıİaıı tetkiklerde Yo- 1 keri bu <lt'~İ~mclcr esna.
ğ'nrdun keııdisiııc mahsu::; ~ında az ııııktard~ı alkole 
hu;:,usi mikroplar tnrafın- ,.e bazı kukulu maddelc
da!I ynpıltlığı meythı.rıa re c;evriliyorki bütün bun
çıkarıltm~tır. Bu mikrop lar bir araya gelince yo
y0ı,11ruu . ilk defa avnı - '.!'urdua bikliğinıi'l. giizcl 
pa~~a gütiircn Bulğarın ı J...oku, tat YC h•zıctlc ur-
. ·. . .... r •t · rı l'lılı"··"r 1 tava C'ıkım~ oluvor. 
ı. ııııııc 11 ... ~ P ) c-:" ~ • • • 

basili adını almıştır. Son Yoğur~u Y~~::m mik-
rn ~lassol İ:o\min<.le birisi rorlar, yogurt ıçmde ba~-
bu konu (mevzu) yu çok ka mikrop.ların çoğ·al~~-
tetkik cttiğ'i için onun sırıa manı olduğu ıçın 
ndını Yererek Massol ba yoğurtda başka. mikrop

::;ili clcuıişlcnlir. 

Fakat Y o~urt yalrn'l. 
bir ıııikı op tarafımla11 ha
~il ı·dilen hir cbim de 
ğil<lir. Bunılan oıı beş se
ne evvel Doktör Arnolt 
Yoğurtlar üzerinde yap
tı~ı tetkikler neticesinde 
cc'l.ayır Yo~urtlu, Mı~.r 
Y oğ·urdu ve Suriye Y o 
ğ'urdunu y:ıpao mikrop
ların bnşka ha~ka. ol<lu
ğ"unu meydana koymuş

tur. Muhtemcldirki Liıiın 
ıneınleketimizclc de yapı-

lan Yol,.urtlar ba~ka mik-
ı-ı • 

roplnrın etkimi altında 

olmaktadır. 

lar bulunmaz. 
:;;imdi de yoğurdun 

ne gibi faydası olduğunu 
tetkik edelim : 

~Ieçnikof i:5mimlcki 
adam " insan aslına <lair 
tdkikler" isimli eserinde 
diyor ki; Sağlam bir in
san bars:ıklarında tefes
su bat çok azdır. Fakat 
çocuklarla bilhassa basta 
aclamların barsaklannda 
bu tefcssühatı yapacak 
mikroplar çogalır, netice
de bunların çıkardığı ze
hirler b:ırsakl:ırı tahriş 

etler. 
-Sonu Var-
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:::ZZ!!Z2!!2 - == 

Ş E:H i R ve Halk bilgi derlemelerinden 
İ L Ç E Maniler 

JJABERLERİ 

Kızıltepe ve Cizre 
Kaymakamları 

·İzinli olarak ş h- Kayı11akarn1 Bay 
rin1ize geliniş ol<111 Baki Başaran ödev
l(ızıltepe Kayma- leri başına dönn1üş
kan11 Bay Kanıran ı lerdir. 
Tugnıen ve Cizre 

Durin mücadelesi 

Havvn n ırklarını ., 

tasnif ve durin nok-

tas1ndrı n tetkikler

dc bu1uunıak üzere 
br ş haftadan beri 
iiimiz bölğesiııde tn

ran1a yap:l n ınuca-

dele heyeti nıesaisi
ni sona erdirn1iştir. 

l(azalarda bulu
nan gruplar pey
derpey ınerkeze ge1-
nıektcdirler. Heye
tin raporla rıoı ha
zırlan1a kla nıeşğul 
olduğu haber alın
nııştır. 

Kandaşlar ! 
Fclil.ketc uğrayan kardeş
lerimize elimizden geldiği 
kadar yardım edelim. 

Derleyen: Kılıçözlü 

-14~1-

Ka~lan ok sevdiğim 
Kipriği çok sevcliğim 
Hep güzeller gidiyor 
lçincle yok se\'diğim. 

- 1-15-

Cebin a~rzı sökülsün 
İçincfon nar dökülsün 
H<rni yardan ayıran 
Ah çeksin kan tükürsün 

-146-

1 nce elek ettin beni 
Esen yıl ettin beni 
Evvel yarın ben idim 
Şimdi il ettin beni 

-147-

Elma attım kim kaptı 

Elmam şekerden tatlı , 

Yeniyle bir yar sevdim, 
Annemden de kıymetli 

-148-

Ela kuşun kanadı 
Güzellerin inatlı 

Ak gcrdanclan öperken· 

Penbe dudak kanadı. 

-149-

Elimdeki tasım 

Akan sular ılı::.ın 

Yara bakan gözlerim 
Üç gün CV\'Cl çürüsün . 

~ 
. . . t ............. ·······-· ... . 

·Garib VaK 
4

alar 

T ayyarn görünce 
Düşüp ölen İngiliz 

Köylüsü 
Önıründe Tay

yare görınen1iş olan 
bir İngiliz köylüsü 
köyüne iki Tayya
renin indiğini gö
rünce heyecan lan -
n11ş ve aş1rı heleca
nında n kalb dur
masına uğramış, 

düşerek öln1üştür. 

----------------~--
, 



Türk içtimaiyatının ~er kolu Büyük 
Ön~erimiz~en il~am almatta~ır 

Atina Hotariyen guru
bunun yaptığ;ı ~on topl:ın
tıua Tiirkiyc Sl'firi B. Hıı 
Şen E~rpfle sefarethane 
F

.., .. 
,rkAni httzır bu]unınıış \' P. 

H. X. Mo~hopulos Türk ede
lıiyati lıakkında bir konfrr-

kanları, ve menşeleri 

nıiiı;;terek bulunduğunu ve 
hepimizin Orta Asyadan 
O'clırıis oldue••umuzu tcba-o . 
rüz ettirmişl erdi. 

Kemftl Atatiirk"ün bu 
sülleri. Yunaııi~tan ,.e <li
ğrr Balkanlı dost ve ıııü
tefikleriınizlc olan ha~la.
rın sağlamhğ'ını, sulh ide
aline olan ~C \'gimizi ve 
bc~cı-iyet u k:a~ı bc~lediğ'i-

trıiştir. nıiz muLabbcti berrak 

ras \'erıui~tir kuııferarıstnn 
sonra. !J'ürk Elı;isi .Atirı:.ı 
Hotariyerıleriııe beyaııı te
şekkür c·ttikten :;onra, 
'1'ürk Edphiyatınııı inkişa
fına. dair ~nnları süylc-

i olarak ıııevdana kovmak-
''Türk ic;tiınaiyatının ı tn<lır. • · 

her kolu bi.iyiik öııdcri :niz-
<len ilham alıııaktadır. YB- c ~ r l t 
lıi Türi·ivc"ıiıı ererek ta- ogra ı c urum YC a-
k. "· ·• ' ~ k rilıi aHlka l>akımıııdan ıp etti i:'rj Sİ\·a~·ıd a gere r -

• ~ ~ • d <' komşu vP fikir su h:ı::;ında se llal 1ili ı·u"r -·sinde trük-
.. c ' 0 da birbiriyle hı:mn ohm 

tPn inuıe ldtaplarla meç- Yunarıist:;n ile Türki\'enin 
hul kaynaklardan ckj!;il, 1 . ~ 1 "' lı "c) ·-. ıh k:ırdps l . 1 f;ı va~a .,, ı .. " , • ' 
Jlzzat hakiki lıavattan lir- 1~ l ·

1 
·
0 

lıı·t·lıı·r 
• • ı> mama acı ı~ • ll&k ve prcıııs ı,.,ıcr çıkar- 1 

<1 y A •• ~ehep vuktur. ıgını Kemal Ataturk dn- · · 
hu düu söylemi~leruir. 

Ttirk iukilal.ıınııı par-
Keza lmn<lan lıfrk:ı ç lak ~ilıniycti "" Yunani ::;-

sene evvl'l Balkan millet- t anın gi5sterdiği dirayet, 
lerinin ıniiııı eSBill erile Is ik i memleketin lehine olan 
taııbulda rröriişürkcıı Bal- i lm dostluğu kuv"'eden fiile ka11 • .., ' ı 

llljl~tlcıinin ceulcri 1 çık:ırım~tır. 

Amerikalı Çocukların 
Hediyeleri 

-
l 
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Yurttan Haberler 

Sahta Liralar 
Yapıyormuş 

Sö<Yütün dönnu·z ı zan tutuln1uştur. 
kövüı~ien İsn1ail oğ- (lzerinde lü,5 li- 1 

Iu.HalilŞahinjn yüz ra snht~1 -par:l bu · 1 

sı,\a 104 

• 
.,. PIVASA--.s 

1 Kilosu 
Cinsi ı --Kr. s;.-

Hııü-d:ı~~ 4 1 
.ı\ rpa ~~ 1 :JO 
Cn (Bir ı;uval ) ()i)O 
-I>arı - ~~- - -

:\olım 

~l crcim l'k 4 
_! 'irin~=-22- - 
-~~ıe Yağ _ _ 95 1 
Tere vafrı 1 75 
Zc>~i;~~ı 'i' ı ı(fü -- · - · ~ ---- -
Yiin 40 ----- --

l · j" l Baılem :!2 ve elli kuruşlu< gü- . lun ınuş' .şını< ıyc Badeıı~ i ı;i 1 ö.>- - -
nıuş P'lraları tak- kadar 38 lıra yap- 1 cc,·~ -ı :?O -

--- - ----

lit ettiği anlaşılınış, tığı ve bunun 21,5 CP\iz i~·i_----j-40 -
J·andar111a ku,nan- lirasHH sürdüğü an. ~ialıl ep _ 

"11:-ı z i- ı:r ({c·ıııı 1,,,,_,,.f.ik l)eıni- h1s.'ıil11ıstır. Kalp ı)a- - -ı-
... • Kesrnı· ~ckc>ı ı :3[) _ 

rin takibi ve nıer- ral:tr kurşun \'e ka- Toz ı-ı•l.er ;J~ 
ı•~--'' ~ --kez karakol kun1~ıı1- faydan yapılnnştır. K:tltve rno 

R ki · tt l ~alnııı 45 danı, Sadettin Ça- 1 en r erı n1n ır, Si (- •Jıo 
, ( aY <> \'Uşungayretileknlp l letleri noksandır. 1zı;rıı -ii·-zii-ııı ~o _ 

Tütüncü"ler fena vazi
yette 

Erbaada Tütün 

nı üstahsi ileri , Be
ledi ve reisi Ziyanın .., 

vekaletine nıüraca-. 
ata kn ra r vcrnıış-
lerdir, 

Kızıltepe 

Tapu memurlu
ğundan 

~'kır: ez--:?~.( 
Bal - -~ ı--~ 

1 Pı·ı-til-= = -0:) '-=-= 
S ııı..: ıık 4i) 

r"~;;SEsil 
ABONE ve iLAN 

Şartları 

... -
Abone Sartıarı 

Aylığ-ı 

~ 

~
.:.: .... ı::: 
;::ı ·, c:.> 
C"" ---Kuru:;: Kıı rıı ~ 

reisliği altında toı?

lann-Jışlar, l\ilün 
fiatları düşük oldu

ğu için çok ınüş

kül 'olan v;1zi yetle

rini görüşn1üşler -
İzrnit - Anıerikalı gün Ha lkevi salo- dir. N~ticede elde 

Çocuklann Kıztlay nunda çocuklarınu· nıevcut tütünlerin 

Derviş oğlu ~leh
nıedin nan11ııda ka
yıtlı ve vefatile ve-

800 

gençlik derneği u- , za dağıtıln1ıştır. n1atluba uyğun şe-
nıuıni ınerkezi va- , kilde satılnıcısının 
sıtasile Türk çocuk- Çocukların11z bu ' tenlil1İ ıçın Başve-
1 arına göndern1iş güzel hediyelerden kaktc ve İktisat 
oldukları hediyele- do 1 ayı Anıerik3Jı 
tin bir kısnH st>hri- kardeşlerine teşek
Oliz genç de.rneğ· i \ kür nıektubu yaz
tcıraf ından geçen mışlardır. 

Tralıoın bulasıcı 
bir hastalıktır k~n
dini ve çocuklarını 
koru çare olarak 
sık sık ellerini sa
huııla yıka kendi 
111endil ve havlunu 

kullan çocu klarına 
kullanına kirli eli .. 
ni kendi gözüne ve 
çocuklarının gözle
rine sürn1e bilhassa 
kara sineklerden ka 
çın ve onu yaşatn1a. 

Çok çocuklu 
aileler 

İzınirde ç:ocuk E
sirgen1e Kuru111u 
şubesi ta rafından 
çok çocuklu aileler 
İçin bir nıüsabaka 
yapnıış ve altıdan 

fazla çocuğu olan
lara hediyeler ve
ri ln1iştir. 

! resesine intikal eden 
Anırut köyünde va
ki iki l<ıta kavak 
dahlesinin hudud -
la rında gürü len nıü
ba venetten dolayı 
kt şfine Jüzu111 gö 
rüln1üştür. GClzete

nin çıktığı günün 
ferdası gününden 

itibaren 10 ncu gü
nü saat ı.ı te keş 
f ine gidileceğinden 
bir diye: ceği olar.
la rın evrakı n1üs
bitesile birlikte ora-
ya gidecek n1en1u
ra n1üracaat etıne-
feri ilan olunur. 

Altı ~\ylığ'ı 4:50 \,;00 

..... eneli;ii 800 j1500 

İL4.N ŞARTLARI 
İlanın betıer satırından 

(10) Kuruş alınır. 

İlan neşrinden mesu
liyet kabul edil rncz. 

Günü geçen nushalar 
(10) kuruştur. 

ıc.------IJ 

Yurtdaş! 
Yivece">-in, gcvece-"' ~ ~ ~ 

O-in velhasd her se-o . 
,·in verl isini ku Han-
~ .., 

ına vı veni ictin1ai .., .., . 
ahltı k emreder. 

·------------------
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Dinlerin Tarihi 
~atı~ için gelıııi::-tir, fiyatı 75 kuru~tur 

. ~·~ . . .. Bütün Bayanlaı·a ve 

·-Bir varmış, Bir yo~muş kadı~i;:r~~~~:~.e tav- •• Güven T ecimevi ... 
. d ,. ~ 

Evvel zaman ıçin e '·-=·~~ Al.l[ DOKTORU ~-:"· ' ' Gaz, Benzin, makina yağları,~ 
En Güzel Çocuk Kitabıdır ,• · ~ ~ Mişlen otomobn lastiklerinin ~~ 
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• y<lpnH1ga b~lşlanııştır . • :1 • 
: PAZARl'ESİ ve CU~lA GUNLERI : . u s s E s •ı /li/ 
• fukaralara n1ecc:111en bnkn1aktadır • ~ U L W: 
• Adres: Postahan2 yanında, Park kar,ıamda ~ • t: 
:...................... llJil 
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Satışları Başladı ~. • ~ 
s Satış Yeri · Her nevi Defter, Çek, Bono, Makbuz, Kağıt başlıkları 1: 
§ Uius ~esi Bas.ı.mevind~gazete _ • Kart~·izit, Da.vetiy~ kartları, Du~ar A~işleri, Sinema f; 
== ve kıtap bayıı Cemal lşınay ... ve Tıvatro Bıletlen çok güzel bır Şckılde basılır ve .ı 
ııı1111111111111ııımıııııııııııııııımııııım11111111111UH~111 ııımımııııwı•uıııııuınmııııııııııııınıırmıııı ,. ., . . fr ....... ...... i kısa bir nıüd<ltt içinde teslin1 edılır. ~ 

]Vl O D E .R N • Yeııi getirttiğimiz fantazl, kilbik harllarla çok f; 
~ııını::ı~:!~ll~Ill[:::ım~;:~~j[j~~~ ı şık reçete kAğıdı basılır. . . 1 

M E C M U A S 1 N 1 I : Vcrilccı·k sipari,lcr, güdcrilcce!< .paralar M:~rdıode (Ulus Se81 1 : k : Basııııcd) idare miiılürlü~ü namına gonderılmelulır. i. 
8 6 lflC} sayısı Çl tı • Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin okunaklı bir 1 • • • e Nushası 15 kuruştur • surette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. e Gazete müvezzilcrinden arayınız • ~~~ .... ,,.. .. .... ı\··---· ~~9 


