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Zeliat ve fit renizi llH ,-a 

Kurunıuııa vt~riniz 

en mutlu gunu: 27 birinci kanun An karamızın •• •• 

Aııkara Dersi 
lı birincikanun 

Atatürk, 1919 yı .. d' do --
. . ürıü, ıkın ıye g 

ayının 27 ıncı g I Ja Kızı/yokuş 
'k tara ın ' 

ru, Dı men k ra'ya geldi. /mpa-
.. ı·· den An a ld""'" us un d n çeki ıgın -

l k ordusun a 
rator u d lıktan gayri sı · 

b · vatan aş 
den erı, 'il t"nı· kutlar r· k mı e ( 

tirecek, bozgunlar, düşman ordu 
sunun top seslerini Ankara'la11 
duyuracaktır. Dü§man, Yuda'lar
dan birinin maskesini takınarak, 

Mustafa Kemal'in istasyon evin · 
deki yatak odasına kadar sokula 
caktıı-. Bitinceye kadar İnanılma 
yan zaferi, bittikten sonra, kıska -
mlacaktır. O, vatanı kuı:tarma!. 

/atı yoktdu· .... ~r ·n onu öldiirmeğe 
mak iste ıgı ıçı l k millet 

· parator u , 
karar veren ım h için ate~ boyuna giderken, Onda11 I 'dam ma • -r 
bakımından, ası 1 

• kurtulacaklarım düşünerek, se -
. n kim oldagunu an -

k ii m u nu vinçle ellerini oğuşturanlaı· bulu-
l 'k · nci ıesrin ayının 

cak ]922 yı ı ı ı ~ alk nacaktır. 
. · · ünii anlıyacaktır. H Şimdi beton ve t~ yapıları 

bırıncı g Kemal adı, hiç 
· · ise Mustafa arasından, elektrik ışıkları ve akas· 
ıçın , d "şmeyen bir za -
bir zaman y~r~ u ya gölgeleri altında, asfalt cacl · 

f ncag"ı ıdı. · de/erini geçtig"iniz bu Ankara, 919 er sa . . uh kuvvetlerı- -
B ··ıün zıhın ve r , da Ona bağrına bastığından beri, ıı k Ankara nın, 

toplıyara ' . a·· hayat denen büyük hakikatin, ak 
nızı 9 'k'ndi saatlerıne o-
27 Xll 191 ı 1 

71 ·· kara, acı tatlı, bütün tecrübelerin-
i b l daha, gun el 

.. nüz starı u' 8 .. ··k den geçti. Hepsin en tek bir ders 
nu · • al olcınacaktır. uyu almıştır: Atatürk'e ve Onun eseri 
sonra, ışg . . • toplanmasına 
Millet Meclısın8ı~rincİ lnönü har · ne inanmak! Atatürk'ten ve Onun 

h ·· ay var ı eserinden ayrılmamak! Bu, yalnız da a uç . · ıldan fazla za · ı.ı· 
bına kadar bı~ Y karya meydan türk kurtuluşunun tarihi de~i aır.:. 

geçecektır. S~ da bn~ - Onun, en uzak gelecektekr talır man 921 agııstoıun -:s" • • • J d' 
ulıarebeıi 1 çetele- de bu dersın ıçın e ır. 

im aktır. isyanlar, saralıy d ae- F. R. AT AY 
ıyac k nlarına a ar o 

r; ni Ankara ya 1 
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~t\.tatürk devrimin büyük merkezi yapacağı 
... t\nkaraya on altı yıl önce bugün ayak basmıştı 

llugüu \tatiirk.iiıı Ankara'ya ayak hashğm rn on ahmcı) ı]döniimiidiir. 

Yani. l6 ),1 (im·t·ki .Ankara·p H' 16 yıl önceki Tiirkiye')i hilt•nlt·ı· u;m 27 ilkkamrn 
kötfüıiiu n· ~t·ri11in durduj!u. ilerinin. ~iizdin H' İ)iııin ha~la(hğı ~oıı .. uz tak,inıin ilk )apra

ğulr. Atatiirk'iin t;o<·ukları H' gclt>ct·k ne'lillt·r bugiiııiin he)ecanmı , .•. hiiyiiklii~iinii hirihiri
nc a~rlı~·arak Mr tarih ho~·ımca d(•\·am f'ttİrt•t•t• klı•r(Iİr. 

* 
\nkara lmgiiu kt·ıuli..,ini k11ranm ilk a)ak ha"'lt~ı ~iirı ~"refine· ,]orurnacak H' t'ıt hiiJ iik 

bir haJrammı hakh hir sf•\·iıu: ic:irıclc kutfa)a <'aktır. 

Ankara lfalkt•\ indt· Rt·şad uri Giintt·kin"' in "lstikJar' piye i O)WIDacak u· 1\liinir l\1fü·,-
)NI Rt•kıuamn Atatiil"k'iiıı \ııkara'ya ~··li"!iı't' aid hir di)·aloğu gÖ!olterilecektr. ~ 

Bi~t·r taraftan hir parti ocağı. gect· i-:in ı-a1mula t•ğleııtiler tertih etmi~tir. 
i'V'VVVVV\./V\,~~~~vvvvvvvv·~'VVVVVVVVVVVVV~ 

Denizciliğimize geniş inkişaf 

imkanları verilivor .. ---
Avrupaya talebe gönderilecek ve mütehassıs ge
tirtilecektir. - Vapurculuk şirketinin vapurlarının 

sa tın alınması için deniz yollarına salahiyet verildi 
24 - 25 birinci kanun tarihlerinde 

Kamutay büdce, divanı muhasebat 
ve iktısad encümenlerinden mürek
keb umumi heyetin toplanarak deni z 
yolları ve Aka y işletmelerile fab r ika 
ve havuzlar müdürlüğünün 1936 se· 
nesi büdceleı· ini tetkik ettiğini yaz
mıştık. 

Bu tetkikat meyanında her Üç mü
e ssese tarafından gemi inşaiye ve ma
kine mühendisliği tahsil etmek ve 
ayrıca şantiyelerde amel\ tecrübe gör
mek Üzere ikişerden altı talebenin 
Avrupaya gönderilmesine mukta:.r.i 
tahsisat kabul ve bu müesseselerin 
büdcelerine ilave edilmiştir. 

Bu talebe tahsilden avdette lktı 

sad vekaletinin emrinde hizmet gö
ı·ecekler ve iktısad vekaleti bunları 

istediği deniz müesseselerinde tavzif 
edebilecektir . 

gasına kaı·ar vcı·miş ve bu vapurlar
da ancak mahalli en büyük askeri ku

mandan ve mülkiye amirlerile gazete· 
lere ve mahalli -zabıtasına kafi rnik· 
darda ucretsiz paso verilmeı;İ ve baı?· 
kaca hiç bir kimsenin parasız aeyahat 
edemiyeceği esasını kabul etmiştir. 

Deniz yollan müdürünün 
söyledikleri 

İstanbul, 26 (Telefon) - Den\7 yol · 

ları müdürü bugün ı\nkaradan döndü. 
Vapurculuk ~iı·ketinin vapurlarının sa -
tın alınması ctrrıfındRki mü;ıakerı>l . · .ı 
esas itibadiyle intaç edildi ğini söyledi. 

''T Tlııs ,, un 

l~'raıısız kal)iııe'" i 
biı· telılike atlattı 
Paria, 26 (A.A.) - MecHa müza., 

keresi esnasında, Alsas mebusu Ş... 
man'ın kalablrk ayleler içi.u bazı O.. 
tiya:ı:lar isteyen bir tadil tekli.fi üze
rine, sü bakanı itimat meselesini ileri 
sürmiiştür. Sağ cenahın durumu belli 
olmadığı için, bakanın bütün hükü
rneti tehlikeli bir vaziyete sokmaac 
mecliste büyük bir hayret ve infial 
uyandırmıştır. Celse saat 17.30 da laa 

dil edilmiştir. Bulvarlarda heyecaa 

devam etmektedir. Celse esnasında 
hazır b ulunamayan B. Lava mecl ise 
gelmiştir. 

Paris, 26 (AA.) - Mebuslar mec
lisinde, celse saat 18.10 da tein-ar a
çılmıştır. B." Laval celsede hazll' bu.. 

lunmuştur. Ordu komisyonu baskalllıt 

ordu mevcudu hakkındaki tadit telıt .. 

liflerinin komisyona havalesini iste

miştir. B. Lava! sü bakanmın iti.mat 

meselesini ileri sürmekle va-zifesiai 

(Sonu 3. iincü sayfada• 

dil yazıları 
Bundan başka deni:.r. yolları i.şlet 

mesi için Avrupada n bir işletme mu
tehassısı ve fabrika havuzları için d e 
ayrıca bir mütehassıs İnşaiyeci geti 
rilmesine muktazi tahsisat da kabul 
edilmiştir. 

TfTRK DII~I 

Vapurculuk türk anonim :ıirketı 

vapurlarile sair mevcudatının hüki ı . 

metçe satın alınması kararlaştırıldıgı 

takdirde bedelleri Üç senede denLL 
yolları işletmesi umumi masrafların 

dan mukası;aten ödenmek üzere mu
kavele akdi ve bu hususa yetişecek 

kadar meblağın milli bankalardan 
birinden istikrazı için deniz yolları 

işletmesine salahiyet verilmiştir. 

Akay işletmesi için köprüde yapı · 

lacak iskele ile Yalovada yapılmakta 
olan büyük otel için aynı veçhile yüz 
bin liraya kadar bir istikraz akdi 5a· 
lahiyeti verilmiştir. 

Heyeti umumiye şimdiye kadar te

amülen Akay idaresince muhtelif 
kimselere verilmekte olan pasolarm 
devlet demiryollarmda olduğu gibi il-

Dı~ Balianıınız 
Viyana·ya hareket etti 

Paris, 26 (A.A. ) - Türkiye dış İş .. 
leri bakanı Doktor Tevfik Rü!ltÜ Aras, 

Viya na'ya hareketinde, d urakta Tüı·ki

ye'nin Paris Büyük Elçisi B. Suad, 
Sovyet Ruıya'nın Ankara Büyük Elçisi 

B. Kaharan ve Yunanistan ve Yugosla,·e 

yanın Paris elçileri tar,afmdan selam
lanmıştır. 

ıı ... Indo-Oropeen. ve 8emitik 
Diller ~t\.rasında l\iukaye. e 

111 

Bu kelimenin etimolojisini a 
rarken, Fransızca Larousee bizi 

SWWWVVVVVVVVVV'VVVVV-."'A/VV ~ 

< Buo-ÜH s < ~ > 

~
2. iud :myfmfo: 

Uludağ'da açılan dağevi 
- İç haberler. 

ı'~. ii ndi say/mln: 
Fransa'da bakanlar ku
rulu toplantısı - Habeş 
harbı haberleri - D1s 
haberler · 

1. ii ıicii say/ tul<u 
Türk gaga uzları - Ya
bancı gazetelerde oku
duklarımız 

.'.). i llcİ ·""'"'"''": 
Nasıl oyuncak seçmeli -
Roman - Haberler 

6. rncı slly/mfo: 

~ 
Yeni bir beden terbiyesi 
usulü: tabii metod ) 

rV",/\l'VV'\VV\.''VVVVVVVVVVVVV~) 

Latince ··Jesideuo" ya gönderi
yor. ''Dictionnaire etymologique 
de l"':.lungue latine" [l ] de, .. desi.. 
deı·o nun karşısında: "con•idero• .. 
ya bak" denilmektedir. Nihayet 
considero [ 2] bizi .. sidus'' kelime
sine müracaat ettiriyor. Bu son ke
limenin Güneş - Dil Teorisine na,. 

zaran derhal etimolojik şeklini ~U·· 
lup ondan manasını cıkaralım· . . 

(I) (2) (3) (4) 
(iğ is + id t üs) 

(1) iğ: Ana köktür. Ba,hca au-
lamlara: , 

(A). Güneş, güneşin parlak( .... 
(B). "Ateş, sıcaklık'' tır. 
(2) Is: Ana kök anlamlarını 

k~ndi~de tecelli ettiren objeJ:i 
gosterır. Bu(. -t s), kelimenin es
ki şeklinde ( . + ğ), ( • +· y), 
( . k), ( . t- h) idi. Türk dilinin 

• Sayfayı çeviriniz -

\ Jj A. Ernout ve A. M ei11et , s .. 
2.S2. 

[2j A. Ernout ve A . Meillet. s~ 
20fi 



SAYIFA 2 

en eski lehçelerinde ( s) l erinde 
bu işaret ettiğimiz konsonlar bulu .. 
nurdu. Bu orijini göstereceğiz. 

(3) ld: (. + d), ektir. Yapıcılık, 
yaptırıcıhk, yapılmış olmaklılt 
mefhumlariyle amil ve fail rolü
nü oynar. Burada delalet ettiği 
mefhum, ana kök anlamlarını ken
dinde tecelli ettiren objenin (üs) 
ı.ahasında bulunduğunu gö&ter
melctir. 

(4) Üs: (. T s), ektir. Oldukça 
uzak ve genit bir sahayı ve o sa
hadaki obje veya objeleri ve ya
l.ut panseyi gösterir. 

(iğ ~ İ• id ~ üs iğisidüs) 
ve son morfolojik ve fonetik şek
liyle "sidüs'': ana kökün (A) an
lamiyle, uzaklarda parlak bir ob
jeyi veya objeleri, yani bir yıldızı 
•eya yıldızlar manzumesini işaret 
eder; ana. kökün (B) anlamiyle, 
•teşin genişliğini, taşkınlığını gös
terir. 

Eğer bu anlamı bir insanda, bir 
obje hakkında mevcut olarak ta
aavvur edersek, onun o objeye kar
!• büyük temayülünü, şiddetli ve 
ateşli arzusunu göstermiş oluruz 
li buna Türkçede "istek'' derler. 

''istek'' kelimesi ile "si.düs'' ke
F.mesinin etimolojik orijini birdr. 
Onları altaJta yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 

Sidüs: (iğ is 
istek: (iğ + is 

id -ı- üs) 
it ek) 

Bu iki kelimede, ( 1) incinin son 
ekindeki ( •) konsonunun Türkçe
de (k) dahi olabileceği nazarı dik
l.atte tutulunca (zira bu unsurlar 
birbirinin aynıdır), kelimelerin 
1nanaları da tamamiyle bir oldu
Ju meydana çıkar. 

Not: J. - "Sidüı" ve "istek" 
•elimelerinin Yakutçada şu şekil
leri vardır: 

1 - İsteğ [3] : Kelimenin ilk 
•anası istemek demektir. "'tottörü 
oksteğ geri istemek''. 

Jl - Kelimenin Yakutçada di
ler §ekli de (İetteğ) [ 4) dir. Bu
nun etimolojik teklini yazalım: 

(ig eg et ..ı. eg). 
Yukarda işaret etmiştik ki ( s), 

(ğ) ve onun kategorisinden olan 
diğer konsonlar yerine. gelebilir. 
Bu sebepten dolayı burada ( s) ye 
rine (ğ) bulunmuş oluyor. 

(/ğ eğ +et + eğ - ıgege-
leğ): Kelimedeki ikinci ( ğ) ve on-
dan sonra gelen ( e) vokali, Türk 
dili fonetifii icabı olarak, kendin
den sonraKİ konsonla tebadül et-
111iş ve ana kökün (ğ) si kaynaşa· 
rak kelime (iğette iette) olmuş
tur. Manası "şiddetle istemek'' de
mektir. '' ldJ,ia" kelimesi de bu a
aıldan olup manası şiddetle bir 
teYİP üzerinde durmak, onu İste
mek demektir. 

Not: 2. -Şimdi latince (siJuıJ 
eö:zünün " Distionnaire Latin -
Français'' [5] adlı lugatteki ma
ıaa)arına bakalım: 

1 - Astre (Semavi ecram). 

2 - Etoüe (Yıldız). 
3 - Conıtellation (Yıldızlar 

-.ıanzumesi). 

4 - Signe celeste (Semavi 1~· 
Jet). 

[3] ve [4] Pekarski: Ya.kur Dili 
Lıigati. 

[5] Dictionnaire Latin - Fran
çais, Quicherat Daveluy et 
Ch:u,,1in. ç, 1269. 

5 - Planete (Seyyare). 
6 - L' Astre Jes nuitı, la lun 

4ıA,y) ... v. s. 
Kelimenin "Etymologie de la. 

langue lat:+n '' deki izahmı gözden 
geçirirsek "etoile loımant une fi
gure, conıtellation" sözlerind n 
sonra bazı araştırmalar yapıldığı
nı ve: izahın şu satırlarla bittiğini 
görüyoruz: "Meme ıi l'on arri&Jcr 
a en montrer la poslibilite pho
netique, le rapprochemenl a1.1ec 
&roupe lit. ''Si11idu, siıJiJeti ( bril
ler) " esi sans grand interet. Ter
me techique Jont l' etymologie eıt 
incertaine',. 

"Sidus" kelimesinin, gerek latin 
liigatinden aldığımız manaların
da, gerek etimolojisini izaha çah
şan satırlarda, doğrudan doğruya 
( desir) anlamım ifade ettiği gö
rülmüştür. 

( Desir) kelimesi, şekil itibariy
le ... idus" tan ·z.iyade Yakut Leh
çesindeki (ietle•) [6] kelimesine 
bağlıdır. Bu kelimenin etimolojik 
şekli ile ( cle•İr) kelimesinin eti
molojik şeklini altalta yazalım: 

(1) (2) (J) (4) (5) 
letces: (iğ -1 eğ - et ~ es -t . ) 
Desir : (iğ f eğ + ed +- es .... ır). 

(il) incinin son sufiksi hariç o} .. 
mak üzere kelimeler taınamiyle 
birbirinin a)·mdır. (1) inci kelime
de (2) İnci ek. kendinden sonra 
gelen konsonla tebadül etmiştir. 
( lJ) inci kelimede ana kök ve on· 
dan sonraki afiks kaynaşarak düş
müş bulunuyor. Her iki kelimenin 
manası "şiddetle, musallat olarak, 
istemek" demektir. 

(il) inci kelimedeki son süfiks 
( r), bilindiği gibi, manay1 tespit 
eder ve takarrür ettirir. 

"Jettesen bu ere ılhm =-- üzerin
de düşerek. istiye istiye almağa 
muvaffak oldum" [7). 

Not: 3 - ''istek" kelimesinin 
anlamını yukarda gördiik. Bu ke
lime ile "'iıtiha'', "iştiyak" sözleri· 
nin etimolojiJerini altalta yazalım: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 tek : (iğ .ı is · it · ek . ) 
lştiha : (iğ -1 iş it ._ ih ağ) 
iştiyak: (iğ +- iş .ı. it · iy ' ak) 

Bu üç kelimede ana kökler ta
mamen birbirinin aynıdır; (2) ;n
ci ek, aym kategoriden (s-ş) teha
dülü ile, (3) üncü ek tamamen ve 
(4) üncü ve (5) inci ekler aynı ka
tegoriden konsonlann tebadülü ile 
birbirinin aynıdır1ar. 

"lsteli' kelimesi, umtımi anlam
da, ''arzu" ifade eder. Halbuki 
"iştihağ" ve "i~tiyak'' sözlerinin 
son ekleri olan "ağ' ve "ali' mor-~ 
femleri, bu umumi olan ''arzu'' -
nun bir obje veya süje ile alakası· 
nı gösterir. "lştihağ" bir şeye ta
alluk eden istek, 1'ittiyak'' bir kim
seye taalluk eden istektir. 

Not: 4. - .Arapçada, "eli§tiha'' 
ltar~ısmda, "arzu etmek, İstek'' 
sözlerini görürüz. ''Eliftiyak'' SÖ· 

zünün karşısında da "arzument 
olmak'' diye yazılıdır [8]. Bu an· 
layıfta, kelimeluin Türkçe orijir.
lerinin son eklerinin, kelimelerin 
mefhumuna ilave ettiği mana nü
ansları yoktur. 

[6] Pekarski: Yakut Dili Liı
gati. 

[71 Pekarski: Yakut Dili Lu
gati. 

[81 A hterii Kebir. 
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31 ilkkinun sah akf8l1U Ankara Sergievi salonla.rmda verilecektir -
Büfe ve lokanta Karpiç'in idaresindedir. 

Biletler, banka si§elerindc t l tanEtul, Sebat7 Ankauı eczahanel -
•{vte tayyar• piyangosu bileti •atılan mües eselerde bufonur. Bild 
liatlan 1 c e 5 liradır. 

Masalarınızı 1888 - 2038 Numaralardan 
telefonla şimdiden tutunuz. 

. ı 

lJlLUS 27 lLKKANUN 1935 CUM 
z; 

-
iÇ HABERLER 

lST AN BUL 1 ELE.FONLARl 

(;ümriik heyeti 
döııdii 

latanbul 26 - A"rupa gtimrükl~ • 
rinde gümrük ıli!ahatı ıçin tetkilller ya
pan gumrük heH:ti bu sabah htanbute 

· aeldi 

Milletler arası cerrahi 
kongresi 

1 atanbul, 26 - Otuzbir ilkkanunda 
Kahire'de toplan11r.ak nüUetlerarası cer • 
rahi Kongresine gıdece&ı heyet Toros 
ekspresiyle gitti. 

İstanbul sürlarr 
1stanbulı 26 - Müzeler idaresi İM. • 

tanbul surlannı tcd(k ettirtiyor Tet · 
kilr sonunda muhafa:r.asına lüzum görü · 
leedc yerler eski ş"krl'crine konarak mu
balaza edilecek, luz:umsuzlanrun ~ıkıl 
masına müsaade edilecektir. 

Kömür depoları 
1 stanbulı 26 - Ticaret Odası eğeı· 

kömür depolan Kuruçe§.mcden ka1dırı -
lırsa bunlar için en münasip yerin Orta
köy ofoc:ağmı ileri rnrmüştür. Fakat be· 
tediye bu teklifi Ortalcöy şehre daha ya
kın ve halkının dada kesif olmasından 

dolayı beğenmemiştir. Depo me5e•esi 

umumi planda halledilec,.ktiı. 

Yanlış bir harta 
İstanbul, 26 - İstanbul kitabcıların 

dan birinin bastırdığı harta meml"k ·~ 
hududlannı yanlış gösterdiği için top -
latbrrldı. 

Galata posta veznedarını 
öldürenler 

İstanbul, 26 - Galata postanesi ve 
ncdan Huseyin Hu&nu'yü öldürmekte 

suçlu Yunus bugun lstanbul'a getiril 
miştir Katil cinayeti itiraf fakat k ' n · 
disinin yapmadığını, Abdu1lnh'm yaptı
{rınr söylemiıtir. 

Kadıköy kumluğunda 

ev yaprlabilecek 
lstanbul, 26 - Kadılı:öy kumluğun· 

da bina yaptırmak için toprağın taham
mülü tetkiki bitti. Tetkik müsbet neti· 
ce verdi. Belediyeye müracaat başladı. 

Birleşik devletler elçisi 
hakkında hükümetimi

zin cevabı 
Birleşik Amerika hükümetleri

nin Salt.ık devletleri nezdindeki 
orta elçisi John Van Antwerd mac 
Murray'in Ankara büyük elçiliği
ne tayini hakkında yapılan istim
zaca hükümetimizce muvafakat 
cevabı verildiii haber alınmr§tır. 

(A.A.) 

İç Bakanlığınca işi biten 

emekli ve öksüz aylıkları 
Kolonya eski kayma.kamı Nuri, 

Mulğa iaşe nezareti ihtiyacatı as
keriye madürlügünden mütekaid 
Muhittin Şevket, Gerze hususi mu
hasebe memuru Omer Lütfi, Eski· 
emanet kavaslrğmdan mütekait 
M. Raşit, Aydın mutasarrıflığın
dan mütekait ölü M. Tevfik, Su
lar müdüriyeti kontrolörü Halil 
F ev:zi, Çay han nahiyesi müdürü 
ölü Atıf Cengiz, Milas kaymakamc 
Sırrı, İstanbul vilayeti idare heye
ti kalemi katibi Osman, Kabadüz 
nahiyesi müdürü Kemal Altmok, 
Bilecik hususi muhasebe başkatİ· 
bi Ali Hayri, Darülaceze muhase
be masraf katibi Recep Gözütok, 
lnepazar nahiyesi müdürü ölü 
Mehmet, Beyoğlu belediye şubesi 
başmemuru Süleyman Muhlis, Ay
dın mutasarrıfı ölü Mehmet Ali 
Şerif., Şırnak hususi muhasebe 
tahsildarı Ali Rız.a., Gaziantep hu
susi muhasebe müdürü Nuri Kav. 

Afyonda hava tehlikesine 
karşı tedbirler 

Afyon. 25 (A.A.) - Hava hücum· 
larına kar~ı ışık söndürme denemeleri 
mu,.·affakiyetle )"apıldı. 

Bir otomobil kazası 
İzmir, 26 (A.A.) - Kuşada

siy le Selçuk arasında bir tenezzüh 
otomobiliyle bir kamyon arasında 
çarpışma olmuştur. Bu çarpışma
da yolcu otomobili parçalanmış
şoför ile yolculardan bir kadın 
ağır diğer üç erkek de hafif yara
lanmışlardır. 

Bayraın için 
Faydalı bir eğlence yeri 

inhisarlar bakanlığının Ankarada, 
istasyon yanında açılmış olan atıf P°' 
Jigonu çok rağbet görmektedir. Bu 
poligon, hele ba)Taın günlerinde, 
kendilerine faydalı bir eğlence vasıtası 

arayacdc olanlar için, tam bir ihtiyacı 
karşılayacaktır. 

Poligon birçok kim&elerin aynı za• 
manda muhtelif tipte tabanea, yaylı 
ve barutlu tüfekle atJt ·941 nişan talim
leri yapabilecekleri biJ. ıeh:ilde hazır• 
laıımıt olup, burada kullanılan fişek· 
ler ancak maliyet faatını koruyacak 
kadar ucuz Ücretlerle temin edilmek· 
tcdir. Fişeklerin fiatlan fÖyledir: 6,35 
brovnig fişeği S kuruş, 7.65 brovnig 
ve 7,63 mavzer fitekleri 5,50 kuru§, 
9 brovnig, 7,65 ve 9 parabellum 8,50 
kurut. kısa nagant 6.SO kuruş, kısa 

nagant 6,25 kuruş. 38 miJimtik Srnit 
Venaon S, 75 kuruş, !2 milimlik nİfan 
fişeği 1 kuruş (ki en fazla bu fişekl'!r 
rağbet görmektedirJ &açma, 8 tancai 
l kuruş. talim fiıekleri 4 milimetrelik 
O ':15 kuru,. 

İzmirde kızday'rn 

yardımları 
lzmir, 26 (A.A.) - Bayram 

münasibetiyle lzmir Kızılay cemi
yeti tarafından yokaul ilk okul 
talebeleriyle fakirlerden iki.yüz 
kişiye elbiselik kumaı, entarilik, 
ayakkabı, kasket, çorap dağıbl
mış, bunlardan başka 150 )ira da 
para yardımı yapılmıttlr. 

Tunceli halkının af şekli 
Yeni teşkil edilen Tunceli vilayeti 

liatkından olup da nulua ve askerlik ·~11-
nunlanna göre kendi~e verilmesi 
lô.:um elen baz.ı cezalarm affma ve 

nufus yazımı ile aslı.erlik i§lerine dair 
olan kanun layiba&ı Kamutay ruz.na• 
tne$ine ahnmıftn. Yıllııa§mdan SOAA 

ki toplantıda gÖrü§Ülecelrtir. 

İçtimai yardım komite
sinin balosu 

Halkevi içtimai yardım komi· 
tesi her yıl olduğu gibi bu senede 
22 şubatta halkevinde bir balo ve
recektir. 

(:u nıurİY t HaJk Parti iniıı lJlu<lağ kış sı>orıı 
getircliği l)ağevi açıldı 

• • 
ıçın 

.1 

vücuda 
Kayak sporlarına iki yılda.nberi 

Cumuriyet Halk Partisince verihnelıt~ 
te olan önemin ilk biT eseri, İ9te bu
dur. Buraa Parti ~kanı &aylav Dr. 
Sadi Konuğun dahi büyük bir gayret 
ve ilgisini canlandıran bu d.ağevinin 
açılma tör~ birinci llinwı aymm se· 

[ / 

kizinde yapılmı~br. Dagevi (15o) 

aporcuyu banndaaealr. ve yidirecek 

aurette yapılmıtta• Kayakçrlarımn: 

burada gün~ bir lira ödemek 6Uretİ• 

le iyi h.aZJTlanınıt ve günde iiç &kf a 

olarak yemek yiyecekler ve ıcak o--

1 
... 

dalarmda geceliyecelder ve istirahat 
ed~lerdir. 

Uludağa kayak apona yapmak Ü• 

zere gidecek olan apouular hareket• 
leriDden bir hafta önce telgrafla Bur• 
sa dağsporlan kulübüne ha§ vurarak 
7a olup olmadığını sormalıdrrlar. 

Bugün göğüslerinizi Kızılayın rozetiyle .. ı . . .... 1 .n. Vi ~,. ~) ınız • • 

I 

• 



.. 

.. 

İT AL y AN - HABEŞ HARBI 

l)anal{il(le bir çarpı~n1a olfln - Bir it:ıl~ an 
ta ryaresi diişiiriil ın ii - 11aheşlt~rın ) .' ·ı 1 • . . 1 . taarruza o-eçtı \: <·rı . ·oy t•nı~ror 

26 (A.A.) _ Resmi teblis · 
Roma, f .. d 

M 1 Badoglio, şu telgra ı gon er· 
areşa k r ' hakim olan yüksek 

miştir· Dan a ıe ye 
· d • athı maili üzerinde ha 

raylanın ogu s . "tuz ova· 
e ... muhariplerinden hır grup. k'l'I' b" 

,. . • de Dana ı ı ır 
aına inmek isteınış ıse H 

" d dağıtılmııtır. a • 
müfreze tarafın an l 

.._ "'lü ve altı Y"ra ı 
betler. meydanda 11eŞ o 

bırakmışlardır. 

T k bö'lgesinde yapılmış 11la11 
a azze 

ı..• • t"k f hiç bir mukavemete maru1. 
ıuır ıs ı şa, 

kalmamıştır. ki Daua • 
Somali cephesinde uça ar.d k" h . 

D . rasın a ı a 
p n ile JKanale orıa a 

arm . . bombaı·dım• n 
beı tahanüt merkezlerını 

ebnişleı·dir. 
"Stefani" Tu7 

Asmara, 26 (A.A.) - • "trnekte 
kil' dogru gı 

şireti için Dana e 
11 

ay· 

l 
.. ır ki•ilik bir habe§ grup ' Y 

o an yuz e ı :r b" "t lyan Dan· 
k larındn ır 1 8 

lanın şar yamaç .... 1 "'c ve çetiıı 
. ( dan goru rnu .. 

kati çetesı tara ın - ic-
d h beşler kaçmaga 

bir savaş sonun a a 
baı· olunmuştur. 

f blıi Adılitlt"' kcıt; J;i~i i>lılii? 
26 

(A.A) •• Salahiyet· 
Asmara. . Add" ayiatı 

af·ı . d" Abbı ı z 
tar meh 1 şım 1 

t • (erdir. 

müş ve l 67 :zabit yaralanmıştır. '(er 
!ilerden 160 ölü ve 167 yaralı vardır. 

Uir iwlymı "'·'')W't•si tliişiiriilmii~ 
Adisababa, 26 (A.A) ·• Köylüle

rin Oaggabbur yakınında bir İtalyan 
tayyaresini kurşunla düşürerek pilo
tunu öldürdükleri ve bir mitralyözle 
iki tüf ek aldıkları resmen bildirili • 
yor. Tayyare, diğer bir tayyare ile 
birlikte, Daggabbur üzerinden uç • 
muş ve fakat bomba atmamıştır. 

11 abı·~lı•ı· uwrnı::m m r ;.w~:m İ:!f f•r? 

Adisababa, 26 ( A.A) - Burada 
ısrarla dönen şayialara göre, Ras 
Kas.sa ile Kassebhat, Makalle bölge
sinde İtalyanlara karşı taarruza geç
mişlerdir. 

Voğu Af rilw ... rndul.·i iıal~·wı 
filo ... u lmnwmlwılı#ı 

Asmarıı. 26 (A.A.) - Dük Spolete 

doğu Afrikasındaki itnlyan filosunun 
hafif gemileri gurupu kumandanlığı 

vazifesini dün deruhte etmİ§tir. 
Merasim Abdelkader spor meyd • 

nında garnizon kıtaları ve yerli e§rıtf 
önünde yapılmıştır. Tevcih beratını 

Şap deni7.i filosu kumandanı Amiral 

Tur okumuştur. hakkında bir bülten neıre mışb"t" o··ı. 
7 "t l an za ı' Bu bültene göre, 1 ay _ .. _. ..... -

1.. ız o·a·ıcteleri 
~ ı•aJl._ 'J ~ IJ 

. A A ) - Bu sabahki ga· 
Parıs, 26 ( . . • db" ler me5C· 

k ecrı te ır 
zeteler, te rar z d" 1 Bu mese· 

h tmekte ır er. 
lesinden ba s_e .. ... anlnşma:zlıkları 
le hakkındakı goı u! . 
hiç de eksilmiş değıldır. 

· yazıyor: 
Maten gazetesı, l 

r· uzlaıttırmcı sa ıcı-
"fransnnın ro u, k-devam etme 
d k. 1 şmalarına d" sın a ı ça 1 

• 1 • ,.jddetlen ı-. s· ecri tedbır erın ,. ·ı . 
tır. ız, z .. keresini ı erı 

. . ulh muza 
rclmesının s . d • ·ı,·z Bugün •. h" kanı egı . 
ötürecegıne ıç . "b" tek bir 

hut olmek gı ı 
yenmek veya . . desi olan büyük 

.. · tek bır ıra 
düıuncesı, . .. . dsizlik hareke· 

·ıı . bir yeıs ve umı 
bir mı etın . . r den korkıı· 

b 1 mıısı ıhtıma ın 
tinde u un . . k b"' ük bir ihtiyat 

B h ı bızı ço uy . 
lur. u a ' • b eden bu· 

k t etmege mec ur 
ile hare e .. l b" hal karşısında 

. tt"r Boy e ır 
vazıye 1 

• k k"t kazanınağa 
tek makul hııre et, va ı 

çalışmııktır.,, . d ya 
··ı azetesın e B. Blum, Popu er gc 

zı)or: - dair hiç 
''Yııkında sulh olacagına d 1 

. . Cenevre e <ı . ı· t belınnıyor. 
hır a amc ·· d göster 
devletleı·in sıkı bir tesl\nu . 

1. • ·n böyle hır te-. B Muso ınını 
melerı ve · d • nu kuv-

- k şısında bulun ugu 
sanut ar . • de bir A"·ı·upa 
vetle hissetmesı sayesın . .. -

. . .. ilebilır. Butıın 
feliiketinın onune geç 
dünya bir uzlaşma yapılmasını teme_n· 

. d"yor Ve bunun için çalışmagtı 
nı e ı . F k t mütecavi7.e 
hazır bulunuyor. a a . • . . 

. t edilmcsını ıstı· 
karşı paktına rıaye . . ·ı 

• • 1 Milletrler cemıyetı ı e, 
Yen mıllet er, l • • 

.. k. fatını menfaat erını 
·· ·· mu a • tecavuzun d B Muso· 

taleb eıntekte devam e en . .. . 

b
.. 1 bir uzlaşma mum 

tini anısında oy e · • t" hiç 
•. ""dür? Milletler ceınıye ı . 

VC Z(.\(•ri tt·dhirlt~r 
devletler, aralarındaki tesanüdü mu
hafaza edecek olurlarr.a Milletler ce
miyetinin zecri tedbirleı·i şiddetlen· 
dirmek suretile yapacağı tazyik hiç 
bir veçhile bir Avrupa hnrbını İntaç 
etmiyecektir. Ancak Habeşistana ac:ı 

bir sulh da getirmiyecektir. B. Muso· 
lini, teşebbüsünde haftalarca ve belki 
de aylarca devam edecektir.,, 

l Z \K~ \HK'T 

1 fo pf'İ nı u it lltr lı İİ l.·ii tm•I 

lwliru• ~ctir'iliyor. 
Pekin, 26 (A.A.) - B. Yingyoukenc 

şarki Hopei muhtar konseyini, şarki Ho
pei'yi muhtar hükümet haline getirece
ğini ve bu suretle onu ağhunlaştırmış 

olnwğını bcynn etmiştir. 

t\- (i11 ~·.' olı•tirult• iirji itlun• 
Şanghı.y, 26 (A.A.) - Şanghay, 

Nankin ve Hıınkeu'nun çinli mahallelc 
rinde örfi idnrc ilan edilmiştir. Sebebi, 

talebe gösterilerine şüpheli bir takıın 
şahısların iştirak etmiş olmasıdır. 

l:ir l.wmba p'1tf(l(lı. 

Şanghay, 26 ( A.A.) - Japon bahri

ye erkanının genel kar:ugii.hı yakınınd' 

bir bomba patlamıştır. 

Japorıyodo yetıi miihriilıa ... 
balwııı 

Tokyo, 26 ( A.A.) - Vikont S"l;to 

mührühas- bakanlığına tayin edilmiş
tir. Mumaileyh, kanunu esasiyi pek 

liberal bir surette tefsir etmiş oldu
• undan dolayı hücuma maruz kalmış 
g K t Makins'e halef olmakta· 
olan on kun mu · . . iddetlendır· 

•. hesiz zecri tedbırlerı ş • d 
,tup k l aktır Eg,.r .. ~ır~·===========~.~ 
~m~e~k~m~e~c~b~u~r~i~y~e~ti~n~d~e~=a=a=c=====·=========== 

.i 
}J 

~ gibi (stanbufda da hava tclılih~sine t:ar ı ıtorun· 
d otdugu .. 

er ıarcıf ın a • ıfnuffır. Rcsmımu: ga.: maslıesi taknuı 
l'urdun h ,.übelcrı yaP • b tecriib~ler esnasında gö teriyor 

ma tec "tf cıireferı, u 
0lcın 1 

ULLS SAYIFA 3 

HABERLER 
Fransız Bakanlar Meclisinin Toplantısı ~ OV) etler Birl~Jiı de 

])iirık.ü toplantı. parlan1eııtoda Jaınlac·ak. 
dış sıya~a nıiizali:ereleı'İnt~ 

l\.omiinisı IJul:,wuil• Partisi ;u,.r,. 
h"('Z l.-omitesi11i11 toplmııısı 
Moskova, 26 (A.A.J - Tas ajann 

bildiriyor: Sosyalist Sovyct Oumuriy t• 
lcı·i birliği komünist bolşevik partisi mer 

kezi komitesi, ilkknnunun 21 inden 25 
ıne kadar Moskova'da umumi toplantı -
sını yapmış ve bu toplantılarda Stakha -
nov hareketiyle a "kalı endüstri ve n k
liyat meselclt:ı•i .le, parti evrakının tet • 
kiki neticeleri konuşulmuştur. 

zenıiıı hazırlanıak iciııdir 
Paris, 26 (A.A.) - Kabinenin bıı· 

gün yapacağı toplantıya büyük bir e
hcmiyet atfedilmektedir. Bu toplan· 
tıda B. Laval, beynelmilel vaziyet 
hakkında beyanatta bulunarak aka
mctcı uğramış olan sulh tcklifleriniıı 

tanzimine Fransıının ne derecede ka
tılmış olduğu hakkında izahlar vere· 
cektir. Kabinenin bu toplantısı me
buslar meclisinin yarınki toplantısın
daki müzakerelerin zeminini hazırlı
yacaktır. Bu müzakereler esnasında 

hükümet, dış sıyasaya aid birçok isti
zahlaı-a cevab vennck mecburiyetin· 
de kalacaktır. 

itimat meselesini ileri surmcğe karc1r 

verınİ§tir. 

Bu i11ıtizah takrirleri sahibleri arn
sında bilhassa sol cenah radikal 11011 -

yalistlerinden 8. Kot ile sosyalist lidc
ı·i B. Blum ve ı;ağ cenahtan B. Tet
tinger'in isimleri zikre şayandır. 

Paris, 26 (A.A.) - Bakanlar mecli
si. bu sabah Elize sarayında Cumur re 
isi B. Löbrön'ün bnşkanlığrnda toplar 

mıştıı·. 

B. Laval, c.lış vaziyet hakkında İz ' 

lar vermiş ve bilhassa Cenevre'de sarfo. 
lunan gayretler ile Sir Samucl Hor' 
istifası hakkında malumat vermiştir. 

Hükümct, birlikler haklunda s ~11· 

tnrafından kabul edilmiş olan metni ınt' 
buslnl' meclisi kabul etmediği takdirdı' 

Jiauptınaııııı idanıı 
o·c<·ilic<·cli mi? 
4-. 

-

Nev-Cersey, 26 (A.A.) - Nev Cc 
sey valisi, Hauptmann'ın idamım otuı 
gün kadar geri atmağa çalışmaktadır. 

Eski çin dış bakan mua

vini öldürüldü 
Şanghay, 26 (A.A.) - Eski dış 

işleri bakan mauvini B. Tanyujen, e· 

vinin önünde otomobilinden inerken 

öldürülmüştür. Hüviyetlerinin tayini

ne imkan hasıl olmadan kaçmağa mu

vaffak olan mütcarrızlar, mumailey
he on kur~un sıkmışlardır. Bunlardan 
üçü isabet etmiştiı. 

B. Tanyujen, hastahaneye götürü
lürken ölmüıtür. Kendisi geçenlerde 
§efi Ouang • Tching • Ouei ile birlik
te istifa etmiş ve onun gibi nasyon • 
listler tarafından "japon tehdidi kar
şısında milli davaya" ihanet etmiş ol
makta itham edilmiş idi. 

Tokyo, 26 (A.A.) - Diplom !<.i 

mahfilleri Çin dış işleri bak n muaı.i· 
ni 8. Tangyujen'in öldürülmesi ha
disesine büyük bir ehemiyet atfet

mekte ise de bu hadisenin cin - japon 
müna5ebctleri üzerinde akisler doğu
racağını pek sanmamaktndrr. Bunun-

Paris, 26 ( A.A.) - Kabinenin bugün 
cumur başknnının başkanlığında yaptığı 

toplantıda B. Laval dış vaziyeti anlat • 
mıştır. Hnl'biyc bakanı Fabri'nin teklifi 
ü.ı:erinc yüksek askeri şura üyelerinde 

General Jorj'a lejyon donör nişanının 

büyük haçı verilmiştir. 
Hava bakanı General Dönen 1936 se

nesi için yüksek hava şiırasının üyeleri 
listesini sunmuştur. General Püjo hava 
genel kurmay başkanlığına tayin edil . 
miştiı. 

B. Bonne, Madrid'dc İ~zalanan fran
sız • lspanyol ticnret anlaşması hakkm
da izahat "ermiştir. 

( ·"'" i .w•ı /,. ri 11 im JıCll ı l m usı 
lmı1111ıu etraf urda 

Paris, 26 ( A.A.) - Medeni kanun· 
lar komisyonu, senatodan geri gelen ce
mieytler kanun projesinin tetkikini bi . 
tinniştir. Eğer mebuslar meclisi asker 
alma kanununun tetkikini bitirebilir ve 
hiikümct de cemiyetleı· projesinin he . 

men tetkikini isterse, bu proje bu ak • 
şam müzakere edilecektir. Aksi takdir • 
de mebuslar meclisi cumartesi ô ~leden 
sonı·a buna fevkalade bir celse hasrey • 

liyccektiı·. Bütçe müzakereleri paznı·tc· 
si ve salı günleri yapılacaldır. 

l1'ransız kahine ·i 
bir telıliJic atlattı 

(Başı 1. İnci sayfada) 

yapmış olduğunu, çünkü tadil teklifi
nin ordu mevcudunu aşağı yukarJ 16 
bin kİ§İ azaltacağını, hükümetin tek
liflerin komisyona ha valesini knbul 
ettiğini, sü bakanının yeni bir metin 
hazırlanması için komisyonla iş birli
ğine hazır olduğunu bildirmiştir. 

Bunun üzerine meclisi , komi yonun 
raporunu beklcmiyc karar vermiştir. 
Bununla beraber kanun maddelerinden 
çoğu şimdiden kabul edilmiştir. 

Meclis, ccmiyetleı·, silah taşıma ve 
matbuat .suçları kanununun ikinci ı)ku
nıışunu cumartesiye bırakmıştır. 

Yarın saat 15 de başlıyacak olan cel
se dış sıyasaya tahsis edilecektir. 

f'i11wıs bulw11111111 sii.' lı•dildı•ri 

Paris, 26 (A.A.) - Finans bakanı , 

büdç~nin kabul edilmesini, meclisin boş 
zamanında tetkik edebileceği knrarna • 

mclerin kendiliğinden kabulü demek ol
mıyacağı hakkında teminat verdiktcıı 

sonra hükümetin mesaisini izah etmiş 

ve başka türlli bir sıynsa takibi imkan· 
sız olduğunu söyliycrck dcmiıtir ki: 

"- Yapılacak tasıırruf yekunu yıl 

içinde beş milyaı· dört yüz milyonu bul· 
malıdır. Eserimiz takib edilirse, buhra . 
nın hafifliyeceğini söyliyebilirim.,, Finan 
komisyonu başkanı B. Kayyo hükümetin 
mesaisini takdirle karşılamıştır. 

lA•otı f~rıi/a ijlffii. 

Parıs, 26 (A.A.) - Ölen romancı 

Lcon Enik kuruluşundanbcri Gonkur 

akademisi azası idi. 

Romanları arasında "Accident de 

Monısieur" ve ''Minnie Brandpn'' ve 

tiyatro eserleri arnsşnda da "La Mort 

du Duc d'Tnghien'' isimli dramı l<ay-
da şayandır. • 

la beraber bu mahfiller gerek bu cİ· 
nayetin ve gerek geçenlerde Uang • 
Çins • Uei'ye karşı yapılan suikasdın 
muharriklcrinin bu iki zatın japon 

Pnrti u111umi toplantısının endustri 
ve nakl:yat mcsel...!cı·i hakkındaki k rar 

sureti, inkişııf elınekl lan Stakhanoy 

hareketini. teknoloj:k iş usulünün ras • 

yonclleştirilmesi için yeni biı· iş nizamı 

ve iş verimi ile gündeliklerinin yüksel -
mesinin ve İstihlak maddeleri istihsalinİlll 

çabukça artmasını ve maliyet fiatıru• 

azalmasını intaç eden bir hareket ola
ı·ak tavsif eylemektedir. 

Parti umumi heyeti, endüstri vo 
nakliyatla Stakhanov hareketinin ~• 
geniş surette inkişafını, lke disine va
zife bilmektedir. 

Parti evralunın tetkiki neticc1en 
hakkındaki umumi heyet kararı ise, 
bu tetkik iıinin paı-ti Üyelernin yüzde 
93 Ü ve namzetlerin yüzde 53 Ü için 
bitmiş olduğunu belirtmekte ve tetkik 
işinin 1 şubat 1936 tarihine kadar ta
mamen bitmesini, 1 şubattan 1 mayı
sa kadar bu evrakın mübadelesini ve 
l hazir.ın 1936 dnn itibaren de, 1932 
sonundan itibaren kapatılma ol 
Partiye girmek yolunun açılın ı 

emreylemektedir. 

Mogolistan sınırında 
l erıidnı il,·; <'<lr"JU~11rn olclu. 
Şinking, 26 (A.A.) - (Mançu. 

kuo) Dün şimali Mogolistan kuvvet

leri ile Japonya • Mançuri kuvvetleri 

• rasında iki çarpııma olmuştu . O 
japon subayı ile bir ınnnçuri neferi 
yaralnmıştır. 

Japony , M nçuri kuvvctlerinia 
hepsinin mogollara kar§1 genel bir 
hnrb açmak için sabır ızlanm kta ol

duğu ve vaziyetin pek gergin bulun. 

duğu söylenmektedir. 

lfomiliı·s ::ıl'hlısı Cı•bı•liitturijfo 

uidi)oı· . 

Cebeluttarık 26 (A.A.) - Royter'in 
resmen bildirdiğine göre şark sularmda 
bulunmakta olan Ramilics zırhlısı Ce . 
bclüttarık'a dönmek emrini almıştır. B11 

geminin bir sonkiınundn buraya gc1mcın 
bekleniyor. O gelir gelmez Renovn zırh
lısı Maltaya hareket edecektir. 

--~-----·-·----~--
B. llt-'r o euınur ba. -

"! 

liuııiyle )\:onu ·ıu 

1 

dostu olmalarına ve bu yolda bir aı- ı 
yasa güdmelerine düşm n olan Kuo

mintang şefleri tarafınd n ilh m edi\
mi olduğu düşüncesindedirler. 

Parıs, 26 ( A.A.) - Pan - SJnr t 
zetcsi bugünkü knbinc toplnntısmd c 

onrn ll. Hcı·yo'nun Cumur Ba~kan\y\e 

uzun miiddet görüştii•!'iinii yrızınulcto. • 
dır. 
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Çocuklarımız i(;İn yuncak 
seçmenin )70)ıı 

Ancak ya~ı biraz büyük çocuklarla 
O.)'Uncaklann nevileri azalmalıdır. 

YAŞIN OYUNCAK SEÇlMlNDE 
ROLÜ 

Gaziantep urayınn1 süt hakkında bir tedbiri 

0yUJ1cakların, çocukları yalnız eğ· 
. d. ek için hazırlandığı ve yapıl· 
kn ınn . · o u 

• "dd" çoktan geçmı~tır. y • 

ye "ihzar" eya •·yetİ§tinne" derler. 
Her merhalede küçük çocuklara ,·eri· 
lecek fır&atlarla (oyuncaklar ve oyun· 
lar) uzuvlarını e meharetlerini inkİ· 
şaf ettirebilir. Yeter ki bu O.) uncaklar 
c;ocuklara münasip zamanlarda \•eril· 
melidir. Bu düşiınccyc göre, oyun· 
caklar çocuğu yalnız me~gul kılmak 
ıçin degil, aynı zamanda onu inkişaf 
ettirmek içindır de. 

Muhtelif oyuncakların seçiminde 
yaş amil olmalıdır. İ) i oyuncaklardan 
bazılarının uzun zaman için çocuk 
eğitiminde ne faydaları ve ne de :ı:a· 
rarları olur. Çekici ve itici oyuncak· 
lar bunlardandır. Ve çocuk aürünme• 
ğc \•e biraz: yürümeğc başladığı gün 
bu oyuncakları kullanabilir. Ancak 
bunları çocuk ya§ça be§i, altıyı ve 
hatta biraz daha fazlasını bulduktan 
ıoonra bile kullanmak iater ve bundan 
dolayı çocuk muahnze edilmemeli
dir. 

dıgı ı ıası 
ocukların dirimi ile çok yakın-

aun ç . . ca· 
d ·ı ·ı· oldug·u hakıkatı ve oyun an ı gı ı . bl 
• d o..-unun aleti oldugu pro ~-
gm a, J •• • • 

. h llcdilmiştir. Modern egıtım ıyı· 
mı a kü" "k ocu 
ce ac "imiş oyuncaklarm çu ç -

çı . 'ndc büyük roller oy· 
gun serp •• mesı . 

b·ı· Oyun aayesın· 
nadıg"mı tanır ve ı ır. . 

• • · · k ,.af et· de rocuk şahsiyetinın ıyıcc ın ıy 
" d • na ken· mcsine ve içindP- yaşn ıgı acu d 

. h' et e er. 
disini adapte ctmesıne ızm . ~-
iyi ve mcsud erginliğin temelı çocu 

lukta ııtılır. l b b lar . k" cer a a Onun içindır '• ann .. d 
.. . k il ra gon er· 

çocuklarını munasıp o u a .• 
f "ki . :zamanı ve ga) 

melr için sarf ettı erı 1 k d sarfetme e· 
reti oyuncak alır en e • 

' b" ohır Çocugun 
ri çok yerinde ır teY • k 

• 1 okumak, yazma 
oyunu, ve oyuncag ·· lidir. 

kadar belki de daha çok onelm bu 
•"tmen er • 

Büyük psikoloğlar ve egı 

b
.. 1 bilirler ve kabul ederler. 

nu oy ) d "ba· 
b. ~ rü hareket er en 1 

Oyun ır su .. 
ret bir şeydir ve çocuk bu işe kendıks~ 

• · · Oyunun u· . ·ıcndirmck ıçm verır. 
nı eg . . . .. d v olarak kabu· 
çük çocuk ıçın bır o e kların akıl· 

d -·1d· Oyunca lü doğru egı ır. k i 
. · · · uklarda hare et 

lıca aeçılmcsı ışı, ç~ bbis yapar. 
ve onlan muteşe . 

ıtrhrır .. • tmenlerın 

Annelerin, babaların, ~~~e. çocukla· 
• •tmenlerin burada ı ışı k ve egı 1 sarara 
. .1 · o)•uncaklar a 

rı iyı seçı mış h ketlerini ço· 
. k onların are 

ve çevırcre · e yardım 
~ ·u un büyümeSJn . . 
galtmnl<, çoc g b .. üklerın lı· 

da sırada uy • 
€:tmek ve arn . . ııerpilmesıne 
derliğile çocugun ıyıcc . 

gnyret etmektir. k O) uncakların 
Ç Uklara alınaea .. d ~·ı oc ,,.ore egı' 

· nazarunıza .. 
lıendi noktaı . kabiliyetle· 

. klerıne ve .. 
~ocuklnrın ıste almak gerektir. Ku· 
ı ine dayanarak k yapmak husu· 

. ···renrne ve O 
~iiklerın og • k ku,rvetlidir. 

k . · teklen ço • 
11undı:ı ı ıs . · aandıgı· 

. bizce ehemıyetsız 
kadar kı. .. .· d saatlerce ugı·a'· 

b .... •uzeııne .. 
mız. ır ır.e., s· manasız gıbı ge· 

k lur. ıze 
t,kları ço o . 1 ·ne hemen ka· 

. "ki in bu ış erı 
len kuçu er la blokları ço· 

. ·~ ve mese . 
nıı,k ısterı... .. 1 hır r•" 1 k ona gu:ı.e r den a ara c:unun c ın belki de yapa· 

çalışır ve 
teY yapınaya ·un istediği bu 

Y 
ama, çocug . 

rız.. aparız 1 mrı yumru bır· 
•"ld" O blok arı ya .1 dcgı ır. ' k bunlar devrı • 

. koyaca ve 
l»iri üzerıne Unutmamalı· 

h duyacaktır. 
dikçe az d" . ·n anlıyabilece· 

• uk ken ısını . 
yız kı, çoc kendi ;,•aptığı ışler· 
ği hareketten ve 

den hoşlanır. . d biri çocu· 
k a.yelerın en ' 

Oyunca g k ve göste· 
.. • "( de edece 

•a kendısını ı a her ı;ünkü di· 
f t vermek ve 

ır~cek ırsa 1 "teleri kullan· 
riınine yRrıyacak. kb~pas~hada inkişaf 

ı. H rhangı ır 5 
ıına,.tır. e . . b lıca ha:ıırlı· 

· pılmenın aş 
~tmenın, ser hale tccrÜ· 

·· gelen rner 
•ı ondan once . s·ı· . ki ... , . · ur ı ırız , 
\t.._elerini i:yice geçırm•§ • l . . hu· 
" ki beden erının 

ı çocu arın, . • 
11orm• 1 n kontrolu ışı 

·1 b ı u:ı:uv arı 
yüınc-~ı e, az h tlerİ tabii olarak 

1 m me are . 
•e bun ar P "kcılog"lar bu nnıelıye· 
• k' f eder. sı .,, ışa 

Bunun içindir ki oyuncağın tcrbı
vevi değerini nazarı itibare almalı. ız. 
Okul ya;ıından onceki yaşın ğitimde· 

ki önemini tanımakla oyun ... c oyunca
ğın değeri kendilığindcn meydana çı· 
kar. Ov11ncak ve oyun çocuğun ter 
biyevi çevresini hazırlar. Bu noktalar
la, iyi oyuncak seçiminde itimize ya· 
rıyacak bazı yönleri mütalea edelim: 

YER IŞl 

Her teyden once oyuncağı kullana
cak yeri ve oynadıktan ııonra, onu ko· 
yacak ve koru~• cııık yeri bilmek ge· 
rektir • Bir odanın düz tabanı hu işe 
•arıyan en makul bir yerdir. Geniş 

ve bol bir yer çocuğun oynamasına 

çok elverişlidir. Açık ve ha' ası bol 
bir alan eğitimin daima aradığı bir 
~ydir. Ana okullarında geniş '\:e acık 
yerlere dikkat edilmesinin \e böyle 
yerlerin aranmasının başlıca sebebler· 

den biri budur. 
lki üç çocuklu n) le her çocugun 

oyuncaklarını ko aca'k yerler '\:eya 
küçük sandıklar t< darik etmelidir. 
Çocuk oyuncaklarını korumaya ve on 
lnrı yerli yerlerm koymay alışmalı· 
dır, ve bu i~i :zam nla bir öde , me· 
uliyetli bir öd olarak tanımnlıdı.r. 

Çocuk oyuncnktan haz du mıaya •e 
onu ellem ye ba§lndığı andan itiba· 
ren, anne baba çocuğu, bahig tti· 
gimiz m~suliyeti oğretme) e başlama· 
lıdır Önceleri, anne baba oyuncak· 
ları çocukla beraber bir tarafa kor, 
:sonraları çocuğun kendi kendine bu 
i4i yapmasını öğretı.-ler. B şine basan 
çocuklar, kendi Ol uncaklarını düzen
le yerleştirmeği ogrenmislerdir. 

OYUNCACIN NEVi VEYA 
AZLICI 

Oyuncağın çoklugo ~eya azlığı c;o
cuğun eğitiminde Önemli rolü vardn-. 
Bazı çocukların çok oyuncaktan olur; 
bazılarının da az olw. Çocuğun oyun· 
cakları zamanla çoğalmahdır. Bir· 
çok oyuncaklarla çevrilmi; bir çocuk 
ovuncaklarm degerini anlamaz, anlı· 

yamaz. İyi !eçilen ve nevileri ne çok 
ve ne de az O)'Uncakları çocuk daha 
iyi benimser. Ve -,·ocuk oynarken yal· 

nız birkaç tanesı ile oynamalıdır. 

Çünkü bütün oyuncakları önüne att· 
lan '\:e konan çocuğun hangiaile oy· 
nı)acağmı §&~mr kalır, öyle ki lıiç bi
risinden layikiyle faydalanma2. Bel· 
ki de fa:y dil yerine zarar görür. Bu· 
nun icindir ki, neviten mahdud oyun· 
caklar küçük çocuğun canını t.ıkmaz. 

Tefrika: 73 

Adalelerini km.~ etlendirecek daha 
ba~ka oyuncaklar bulunca, küçük ya§• 
ta kullandığı bu itici ve çekici oyun· 
cakları kendiliğinden bırakacaktır. 

Kullanılmar.ı ve ellenmesi çok kolay 
oyuncakların uzun zaman için çocu
ğun elinde bırakılması doğru değil

dir. Bazı oyuncakların çocuğun ya· 
şandan biraz daha yüksek §eylerin ol
mat.ı, çocuğun tekamülüne yarar ve 
hı:z \erir. 

Erkek ''e kız çocuklar için ayrı ay· 
rı oyuncak seçimi meselesi de haylice 
onemlidir. Önceleri, >ani pek küçük 
yaşta bu farkı gormek güçtür, ancak 
z.amanla kendiliğinden belfi olur. 
Dört, be§ aşma basmı~ küçük bir kı· 
zın meyli daha fazla kendi cinsini il· 
gilendiren oyuncaklardadır. Erkek 
çocuk için daha fazla erkekliği ilgi
lendiren §eylerdir. Bu noktalar doğru 
olmakla beraber, oyuncak meselesin· 
de bile çocuğu çeviren çevre (muhit) 
ile çocuğa verilen eğitimin çok büyük 
etkisi olduğu muhakkaktır. Çünkü 
şımdiye kadar kadınm askerlikle hiç 
bir ilgisi olm dığı halde, bundan böy
le ol~bileceği e küçük erkek çocu
ğun eğlendiği '\:C O)nadıgı yapmacık 

askerlerle kız çocuğun da a) nr heye
canla eğleneceğim v oynı) acağını 

düşünebiliriz. Aynı teoriyi daha baş· 
ka alanlara da sokabilir ve aynı şeyi 
diyebiliriz. 

ÇOCUK iLGiLER! VE iHTiYAÇLARI 

Oyuncak seçilirken, çocuğun ilgile· 
rini ve ihtil açlarını düşünmek gerek· 

tir. Burada sorulacak 10rgular §Un· 
lardır: Çocuğun şimdiye kadar kul-

landığı oyuncaklar nelerdi? Şirnden 

wnra oynama51 gerek oyuncaklar ne
lerdir? Oyuncak ne gibi yerlerde ve 
çe\Telerde kullanılacak Büyük bir 
oyuncak için yeter derecede büyül< 
alan var mıdır? 

Bunlardan daha Önemli 60rgular 
tunlardır: 

Çocuğun bedeni. dimağa ve ııosyal 
geliıimi nasıldır Onun içten gelen il
gileri nelerdir? Ve cazip (çekici) o· 
yuncaklara çocukta daha ne gibi ilgi· 
ler uyandırılabilir? 

Oyuncak seçiminde :) aş büyüle ve 
keskin bir ölçü olmakla beraber, yu
kardaki aorguları da göz önünde tut
mak gerektir. Oyuncağın sağlam, da· 
~anıklı, artistik, sade yapılı, pislik 
tutmaz bir ~eyden olmaar istenmeli· 

dir. 

Hilmi Malik EVRENOL 

Gaziantep {Özel) uray halkı
mızın temiz süt ihtiyacını da kar
şılamıştır: satışa çıkanlacak sütler, 
temiz güğümler içerisinde tarım 

direktörJüğündeki örnek sütevine 
getirilerek burada kesafet ve yağ 
dereceleri tesbit edilmekte, muay
yen vasıflerı haiz bulunduğu an
laşılan sütler pastorize kazanları
na konulmaktadır. Yanm saat son
ra buradan alınarak ağızlan kur-

Dil Hakkıııda: 
Etimolojik ve Morfolojik 

-- --
XII inci Anket 

l - )o/ 
2- l ön 
.'1- lor 
I - l nh 
5 - } iiz 
6- l ı>r 
7 - } iih 
IJ - ı'e/ 
9- lur 

10- }uz 

11 - ) uy 

{ 

1) Yukardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

Jll) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ili.ve olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları bakı
mından roHeri ne olmuştur? 

iV) Bu araştırma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri ve, 
B · Türk dili ekleri, ve, 

C · Türk sözlerinin teşekkü 
lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür? 

Yukardaki on ikinci clil anke
timize okurlarımızın verecekleri 
cevablar, gazetemiz yazı işleri di
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığımız 
cevabları sıraıile koyduğumuz gi
bi bundan böyle de koyacağız. 

şun mühürlü olduğu halde aalıta 
çıkarılır. Sütler satış esnasında si· 
fonlu musluklardan akar. 

Örnek sütevinin bir çok fayda
ları vardır. Edirne mamulatı aya· 
rında çıkan peynirlerin kilosu kırk 
kurup verilmektedir. Kahvealtı· 
Irk tereyağı ve yogurt da nefistir. 

Sütevinde, isteyenlere süt ma .. 

muli.tının nasıl hazırlandığı ve ya· 
pıldığı da gösterilmektedir. 

POR 
Bu haftaki lik maçları 
Ankara ayaktopu kurulundan: 

28 12/925 Cumartesi 
l - Gençler Birliği . Ankara 

Gücü genç takımları: saat 14 Yar· 
gıç: Necdet A. O. 

2 -Muhafız Gücü - Demir S 
por ikinci takımları: saat 1 S 1 S 
Yargıç: Fehim G. B. ' 

29/12/935 Pazar 
3 - Ankara Gücü - Demir S

por birinci takınılan: saat 12,30 
Yargıç: Cevat Eskiıehir. 

4 - Muhafız Gücü • Güvenç 
Spor birinci takımları: saat: 14,15 
Yargıç Refik D. S. 

BiSiKLET KURULUNDAN: 
Bayramın üçüncü gününe rast

layan pazar günü saat 9,30 da 
Tqhan'dan batlıyarak Çankaya
Tqhan - Keçiören Taıhan - Aı. 
köprü asfaltından çiftlik - istas
yon - Y enife)ıir anıtı önünde bit
mek üzere bir tehir biaildet kotu 
su tertibedilmiıtir. Alakadar •Por
cuların o gün, en geç saat dokuz, 
da yarı,a hazır bir vaziyette T aı
handa bulunmaları. 

Hususi ders 
Tecrübeli bir muallim 

İlk ve Ortamektep çocukla
rına saat onsekizdcn sonra evle· 
rınde günlUk dersleri pek mü
kemmel hazırlatır mektupla U. 
lus matbaa~n (H) rumuzuna mü. 
raca at. 

IJLll""'ıuı ronuı~: 
yordu. Bu sebebler onu pek ilgilendirmiyor· 

----- sa da kocası hakkında şimdi kendini daha 
iyi niyetli hissediyor ve ona hoş göriınmek 
istiyordu. Bir gün önce babasından bir rnek· 
tub almıştr. Mösyö Montessüi, bu mektubun
da, damadının sıyasal gbriışlerine iştirak et
meksizin ve kızma nasihat vermeksizin, 
Kontes Marten'in, şairler ve artistler arasın· 
da, Floransa'daki esrarlı ikameti hakkında 

dedikodular yapılmakta olduğunu ve çanlar 
köşkünün, uzaktan bir gönül fantezisi şekli
ne büriindiığünü anlatıyordu. Terez de, bu 
küçücük Fiezole aleminde, hareketlerinin 
pek yakından tetkik edilmekte olduğunu du
yuyor, Madam Manne kendisini rahatsız edi
yor, prens Albertinelli~ yem hayatı için ona 
kaygı veriyordu. Via Alfien'deki köşkte 
rand vular gittikçe gu leşiyor ve tehlikeli
leşiyordu. Prensin sık görü ttığü profesör Ar
rıgi, ır ak am Üstü ona, tenha sokaklarda, 
Döşartr'ın koluna girmiş giderken, rastla
mı tı Bır tarım kitabı yazını olan profesör 
Arrlgi hakimlerin en sevimlilenndendi. On-

çagı geçirmiş olduğumdan Allah bana mer
hamet ediyor: onları görmekten beni sak
lıyor. Gözlerim çok fena. En güzel c;ehreyi 
bile tanıyamıyorum". Terez bu sözlerin ma
nasını anlamıştı. Şimdi neşesini Paris'in uc
suz bucakSızhğı içinde saklamak istiyordu. 

ha geriye gelmemek üzere geçmiş olan sa
atler on~ bir. ~üyanın hüıniylc görünüyor
lardı. Gozlennın bulandığını, dizlerinin bü
kül~üğünü, ve rüreğinin burkulduğunu his
s~ttı. Ona sankı ~anı bedeninde değilmiş gi
bı, onu hareketsı.z tepeleri görünen servile
rin yükseldikleri yerde bırakmış gibi geli
yordu. Kendine güven verip neşelenmesi 13-
~?1 gelirken böyle boş yere üzülüp durduğu 
ıçın_ haksızlık ettiğini sezdi. ]ak Döşartr'ı 
Parıste bulacağını biliyordu. İkisi de or?ıya 
aynı zamanda varmağı. daha doörusu birlik
te gitmeği isterlerdi. ]akın birk~ç gün daha 
Floransada kalmasını ikisi birden kararlas 
Unnış olmakla beraber birle meleri de uzak 
değildi, randevü alınmıstı ve Terez şimdiden 
onun düşüncesiyle yasıyordu. A c;J<mı etine 
karısmış ve kanında dola mal·ta bulunmuş 
olarak taşıyordu. Böyle olma'J her ber. e
ne vücudunun bir parç. ı . ntlisine 11<: lııı 

Kırmızı .. ,~~" bak 
y un Ana Na ulıi Bıtl' DAR 
Turı.,eye ı,e~ıreD . 

x:xıv 
livenlerde çıkardığı ~ 

Sandıklann rner~ö künü dolclumr, _bır
• k .. · rültÜ çanlar ~ lan Polin hafıf a-
~~~ ;~ketleri yüklenrn~~e~, Madam Manne, 
.ı 1 la basamakları. b"r faali) etle neza-
•uım ar . , kın ı . . . ·· 
eşyanın cridişıne, sa d sında gıyınırken. gu· 

b M. Bel o a . 1 n Tereı de. ret eder ,.e ıs · ,....,ıc:. o a . · ı · uı'ı '" '( k bır kere roüşü yol elbıse erı 0 
• da\·aııara • 

kJı<nna balkonun pann~ 0 
• ordu. 

•laha çiçek şehrıne bakı) ti Kocası he~· mek-

G. · karar verınıs · eger, rıcasım 
ıtmegc . or ve ric::' 

tubunda onu geri çanın) ·n'erınde Pa 
}cabul e lerek, mayısın ilk gu :ıarından o~ce 

.. k t \ arı-s • .. .-tt ye· donec k olursa buyu a iki u · ai:(Şo-•• 
kabul resmi ile bıtecek o _an •. ordu. 1{~1oy 
ım ğı v rebileceklerinı b ldır;~ onu i}erıy~
onun grupunu tutuyor, dalb nteS ~ar~en · 
t°gnı surüyor ve Garen de k? ı· uzerınde . . kb3 1 • • 

salonunun mcmleketın ı~t? . ahrnın edı· 
ç.ol! iyi bir tesir yapabilecegını t 

ları gorunce beya bıyıklı kahraman yuziınlı 
ote yana çevirmiş, yalnız ertesi gün gene ka
dına şunları söı !emişti: "Eskiden, güzel bir 
kadının bana yaklaştığını hemen hisseder
dım. Şimdi kadmlann i tiyerek bakttklan 

Yakında Paris'e. döneceğini bildirdiği 
Mis Bel, onu birkaç gün daha Fiezole'de 
kalmağa zorlıyordu. Fakat Terez, arkadaşı
nın, bir gece, almağa gelmiş olduğu nasihat
ten dolayr hala gücenik olduğunu veya hiç 
olmazsa, intihabım doğru bulmamış olan bir 
sırdaşın hususiyetinde yaşamaktan tama
miyle hoşlanmadığım ve prensin de onu 
Mise fındrkçı ve belki de hafif meşrebli ola
rak tanıttığım sanıyordu. Hareket 5 mayıs 
glınüne kararlaşbrılmıştı. 

Temiz ve sihirli günes ,Arno vadisi uze
rinde parlıyordu. Terez, düşünceli, kocaman 
sabah gülünün mavi Floransa kupasına kon
makta ol uğunu taracadan seyre } ordu. 
Sonsuz zevkler tatmıs olduğu gizli noktayı 
c;icekli yamaçların eteğinde kesf edebit
m .. k ıcin ığildi. Orada, mezarlığın bahçesi 
koyu bir leke halinde görünüyor ve Terez 
onun yanında Via Alfieri'yi tahmin ediyor
du. Şüphesiz, içine bir daha giremiyeceği o 
çok sevgili odada kendini görüyordu. Bir da-

':a~it geri verilmiyecc o an hir par k 
~ılı e nenfolu köskte . ı Bir 
Dösartr'ın ken )isine o ı 

yordu: "Aşk hurafecidir. fa 
katle bakmış oldu· unu1 r na 
kara kuru tomurcuklarm t<>pl~rh 
kendisi de, icinde dün ·a\ ı nnutmu olrh. 
köşkten bir çakıl olsun ahp gorürmeınis i? 

(Sonu V"1·'\ .., 
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J~ksiksiz bir heden l.erhİ)1esi nıetodu 
_ ................. (" .... ,..,_,...,_~.+...- w ........... - .... ~ .,,. .. .__ .,. 

Tabii metod nedir? -.... 
Bugünlerde beden terbiyesinde "tabii metod,, dan sık sık bahsolunu-

yor ve çok defalar bunun ne olduğu İyice bilinmeksizin. bu metod hak -
kında münakaşalar yapılıyor. Biz de bu münakaşalara, şu bir kaç kısa 
izahı katalım: 

nu~tod un nıf"nsei 
' 

Bu met od ne sakin bir çalışma odasında tasavvur edilmiş, ne de labora-
tuvar tecrübelerinden "istihraç" edilmiş değildir: Hayatın, yani realitenin ·--

Kollarını sallayarak ... 

-· ı•eya dört ayakla yürümelı 

o 

tetkikinden cfoemuştur. Bu metod, G. Heber adlı bir deniz subayının, 
mliteaddit seyahatleri esnasında içlerinde kuvvetli, güzel ve sıhhatli ve 
en güzel insan nümunelerinin bulunduğu ve henüz medeniyetin tesiri al
tına girmemiş, medeniyet yüziinden ZRfa uğramamış ibtidai ırklar üzerin
de yaptığı miişahedelerin meyvasıdır. Bu etüdler sonradan, başka bir 
nevi "ibtidai insanla(' olan çocuklar iizerinde yapılan miişahedelerle ta -
mamlanmışlır. 

.) lalı i vet i 
Yeni veya çapraşık, çok defa tabiata uygun olmıyan ve aralarında hiç 

bir bağ bulunmıyan hareketler, bu metodda yoktur. Bunun tam tersine 
olarak, bu metodun gayesi insana, "yapması lazım gelen" şeyleri yap -
tırmakhr. Metodda yalnız, basit, mutad ve faydalı haıeketler vardır: Yü
rümek, koşmak, atlamak, tırmanmak, güreşmek, taşımak, atmak, yüz -
mek. Metod, bir filozofun söylediği gibi, bilhassa "tabiati takib ve ona 
yardıma" dikkat ederek. bu hareketleri birbirlerine uydurur, doze eder. 

Tabii metod, istisnasız olarak bütün normal kimselere. çocuklara ve 
büyüklere, kadmiaıa ve erkeklere mi.iııasib gelen bir metoddur. Fakat, me
todlar herkes için bir İse ele, bunların tatbik ue clor.aj şekli herkes ı
çin ayrıdır. 

Tabii metodla yalnız tam biı- bedeni inkişaf değil, enerji, soğukkanlı 
lık V.S. gibi erkek meziyetleri de elde edilir ve hayırseverlik. ve.fa, tPsa -
nüd V. S. gibi 

0

en asil manevi meziyetler de inkişaf ettirilir. Bu netice, 
bir takım ana fikirlere İtaat etmekle elde olunur ki bunların başlıcası ve 
muallimin her zaman hatırlatması ve metetmesi İc<'lb edenı şudur: "Baş
kalarına faydalı olmak için kuvvetlenmek. '' 

Baslı•·a f·alısıu a kaidelt~ri 
' .ı. 'I 

1 -- Ders, daimi surette yer değiştirmektir. Bu yer değiştirme esnasın
da talebe yürür, koşar, sıçrar, tırma nır, atar, taşır, görüşür V(A imkı\n 
buldukça yiizer. Bunların hepsi tercihan açık havada, ll'biatin ortasında. 

çıplaklığa yaklaşan fakat ahlakla ve havanın haliyle telifi kabil hir kılıkla 
yapılır. 

2 -· Çalışma, aralıksız ve devamlıdır. 
3 -- Yapılacak gayretler, mütenavib olmalıdır. 
4 -- Herkesin entrenman sahnesinde, toplu hatde y<lphğı ekzersizler<le, 

hareketlerinde serbest olması dolayıssiyle. yapılacak gayretin rerdi olması
na halel gelmemektedir. 

5 -- Hfi•eketler daima ':t"vikçe yap dır. 
6 - Antrenmanlar, derslerden başka, oyunlar, spor ve (bahçıvanlık V. 

S. gibi) el işleriyle tamamlanır. 

fav<laları 
Tabii metod, nerede olsa, mesela en dar mekteb bahçesinde, hatta 

odada bile tatbik edilebilir. 

Biribirini hırpalamdan gtİreşmelc. 

o 

Ahenkli jt!stl~rı~, sıklet almalı 

Ağaca tırmanmak 

Tabii metod şendir, canlıdır; çocuk bu metodu herhangi bir b;\şkasma 
tercih eder, çünkii bu onun insiyaki ihtiyaçlarına uygundur ve çocuk, 
yaptığı terakkileri kendisi de görebilir. Bir sporcu da bu metodu şt>vkle 
tatbik eder, çünkü netice itibariyle bu metod ekseri sporların çoğunun 
bir terkibidir ve sporcuya müsabakaları bütiin muvaffnkiyel ihtimalleriy
le karşılamak imkanını veren kuvvetli kalb ve ciğerlerle. mukavemet me
ziyetfori verir. 

Kul'larrş ek:r.l'ı' iz.feri ;rapaı-ak yüzmelr 

Un Fabrikası Kirası 
<\ntalya \1aJiliğiııdcıı: 

Madde 

1 - Vilayet l<larei Hususiyesine aid Antalya iskelesinde rı~
tım bitıı;;iğinde kain Un fabrikasının üç yıllrk kirası 4.12-935 tarı
hinden !> şubat 936 tarihine rasthyan çarşamb agünü saat 15 şe ka. 
dar kapalı artırmaya konulmuştur. 

Bu fabrika günde yirmi ila otuz ton buğday ügütür. Unu Ame
rikan unları nefasetindedir. Fabrikanın bir yılhk kira 1 (15.000) li. 
radır. 

(Fabrikanın baş degirmencisi ile ıki degırmencinin aylıkları 

İdarei Hususiyece verilecektir). 
l\4 adde 

2 - Kira artırma şartnamesi İzmir, lstanbul, Ankara, Adana 
vilciyetlerine gönderilmiştir. İstekliler bu vilayetlerden alıp okuya
bilirler. Vilayetimize müracaatları halinde de adreslerine parasız 
gönderilir. 

l\'k Me 

3 - Artırma 5 şubat 936 çarşamba gunu saat 15 de Antalya Va. 
Jilik odasında vilayet enctimeni huzurunda olacaktır. 

Madde 

4 - Artırmaya gireceklerin muhammen üç yıllık bedelin yüzde 
yedi buçuğu olan ilç bin yüz yetmiş be~ lira muvakkat teminat ver. 
meleri Iazımdır. Teklif mektubunun ve teminatı muvakkate makbu
zunun zarflanması 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanu
nunun "kapalı zarf usutiyle artırma ve eksiltme" ahkamına göre 
yapılmalıdır. Bu ahkama uymıyan teklifler kabul edilemez. 

Ma ldc 

5 - Tcklifnameler yukarda yazılı ihale gun ve saatına kadar 
Antalya Valiliğine gönderilmelidir. 

M o .. 

6 - Muvakkat temınat olarak 2490 sayılı kanunda yazılı kıy-
m tlcrın herhangi biri kabul edilir. (3657) 1-5626 

\d liy,~ '' eJialetin den: 
Acık bulunan Urla noter muavinliğine imtihansız noter olabil. 

mck şartlarını haiz taliplerin bir ay içinde Adliye Vekaletine mii. 
rar"'"'tları ilan olunur. (3726) t-5750 

Ankara ·ı~tnofrraf va l\liizesi 
1.. -

flir<~ktörliiuiindt.'n : 
l. 

: - Muze ıçin on bir teşhir dolabı, ıkı piyedestal açık eksiltme 
ıle vapıla<'aktır. 

2 - l(e ·it bedeli 1651.74 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 123 lira 88 kurustur. 
4 - ihaleye iştirak edeceklerin Ankara ~Nafıa D~rcktbrhiği.in. 

<len alacalcl,ırı fenn1 ehliyet ve tecim odası vesikasını ıhalerlcn evet 
Müze idare5ine vermeleri. 

f - Kıoııif. sartname ve kroki her giin Mü:1.:e idaresinde gorule
bl.ır 

6 - i na le 3.1.936 cuma gi.ınii saat 15 de Etnoğrafya M1iıesiııde 
vapılacaktır . (3664) 1-5638 

Jan•larnıa genel ko n1ntaıılığı 
satın alına k.oıni ·)'Onundan: 

Evsafına uygun ve bir tanesine (20) kuruş fiat bi!rilen (54,788) 
çift pamuk ipliği çorap kapalı zarftan pazarlığa tahvilcn 7.1.1936 sa
lı günü saat ( 15) de satın alınacaktır 

İstekliler şartnameyi komisyondan parasız alabilırlcr. 
Pazarlığa J:!irecckler (821) lira (82) kuruşluk ilk teminat ıncıkl.rn 

veya banka mektubu ile pazarlık gün ve saatinde Ankara jandarma 
genel komutanlığı kurağındaki komisyonda bulunmaları. (3701) 

1-5711 

Emni)7<"l işleri Umuın 
müdiirlüğündt·n: 

1 - Zabıta memurlarının 935 senesine ait fotinleri 20 gün mlid· 
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Bir çiftine 
biçilen eder (500) kuruş olup mi'kdan 3639 ila (4000) dir. 

2 - Şartnamesini almak ve örnegini görmek istiyenler her giın 
Umum Müdürlükteki mütesekkil komisyona gelebilirler. 

:3 - Eksiltmeye girecekler (1500) liralık ilk teminat parası 
mektup veya makbuzlariyle Kanunun ikinci ve üçüncü maddelerin
deki !belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale günü olan 10.1.936 
sah günü tam saat on beşten bir saat evvel komisvona vermeleri. 

(3678) 1:_,5669 

İzmiı· Beledi)1C indt'ıı: 
Bırınci kordondaki •lta\' ın şehir gazınosu ye rinc yeniden gaıı:L 

no. otel ve bahcc yapılacaktır. Bu işin l.ıedcli kes fi 40868 liradır. Ba 
inşaat ve ımalata mukabil. gazino, otel ve bahçe onbeş. sene müd
detle mi.ıtcahhıde icat edileccktır. Senelik icar bedeli muhammeni 
elli liradır. Bu ise aid sartname, kcşifname porjc ve sair evrak Bat 
Sekreterliktedir. Bunların takımı ile öıneği iki lira mukabiiinde 
Belt"diye Bas Mühendisliğinden satın alınır. 

İhale kapalı zarflı miizayede neticesinde 10-1-936 cuma günü sa. 
at onda yapılacaktır. Talipler artname. kesifnamc ve proje daire
sindeki inşaat ve imalc1t yapmağı kabul etmekle beraber senelik icar 
bedelini artırmak suretiyle inşaat ve imatat icin üç bin altmış altı 
lira ve icar i~indc dört lira ki ceman 3070 lirn muvakkat teminat 
olmak i.izcre nakden belediye emrine yatırmak veya bu mikdarda 
banka teminat mektubunu teklifname ile birlikte 2490 sayılı kanu~ 
nun tarifatı daıresınde ihale günü olan on ıkinci kanun dokuz yü• 
otuz altı cuma giinü saat dokuza kadar belediyede müteşekkil artır
ma ve eksiltmt komisvonu başkanlığına vermeleri lazımdır. 

(3736) 1- 5752 
----~--~----- --------------------- ·~~~~----

Kara•· aJ ..-.. ,, Harası rnii,liirlü~nd~n: 
Karacabey Harasr ihtiyacı icın (Sekiz bin clort yüz) kilo zeytin 

yağı ile (Dokuz lıin altı yüz) kilo zeytin t.ınesi kapalı zarf usuHle 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltme günü 17 kanunusani 936 cuma gü
nü saat onbestir. Tcmint muvakkate zeytin yağı için üç yüz lira ve 
zeytin tanesi için iki yüz elli lira olup zeytin yağının kilosun11 
kırk beş kuruş ve zeytin tanesinin kilosuna otuz üç kuruş muhaDL 
men kıymet takdir edilmiştir. İsteklilerin sartnamesini Bursa. t .. 
tanbul Baytar Miidürlerile Karacabey harasından meccanen alabi. 
lirler. Taliplerin teminatlarile birlikte eksiltme günü Harad~ bu... 
lunmaları ilan olunur. (3741) 1-5755 

Jandarnıa 

liara ~atnı 

... < .. 11,_.1 
ö 

aln1a 
k••nıntaıılığı Aıı

korn İ~yon undan: 
Eldeki ôrneği evsafına uygun ve lıiı tane ine (55) kurus kıymet 

biçilen (1683) tane Bas Cibinliğ i Müteahhidi hesabına 2-1-936 per. 
şembe günü saat (15) te Pazarlıkla satın alınacaktır. 

İstekliler parasız olarak Şartnameyi komisyonclan alabilirler. 
Pazarlığa girişmek isin (6943) kuruşluk teminat makbuzu veva 

Banka Mektubu ile Pazarlık gün ve saatınıfa Ankara Jand r la 
genel komutanlığı lnıraemdaki komisyonı Baş vurmaları. (3640) 

1-5622 
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,Ankara'da t 
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Gazi Eiitin1 Ensti tii ii 
7

' 
0 

tlir 1 törliioöünden : 
~-- titusu talC lenn (155 • 165) c;ift p, -

G r.:.ıuncn ~ ---'- K ı - az.ı ~ Lacivert )ı:uma alrrMK4Atir. ~m muham-
il (4SO) aıctr~. Ayakkabınm (816) lıra ·s) kuruştuı. Ku-

:men bedel~ (20Z5~ı~skarpinin (123) liradn. . . 
ın te1D1natı (3 ) ....... underini gbrmek 1 ıyenler Okul Dınk.. 

C! ... nnaıne •C: n...-
2 - ~- aat edebilirler. . 

torluğüne miir c. e ~tiyle ihalesı g.. ı.996 perşembe gunu t 
3 - .A~ı e siltın becıli~inde yapı\aealı:tır. {3724) J-~i62 

J~ ı:nrktee!;!r~tnll~h~a~SC~:!;!~:=:::..:..;;ı..._~~~--~---~~~~ 

- h l)f>fterdar lıt!ından: an 
ba hane mahall~sinde lrmak bamamr denmck

l'~da Ec ı Dabi g lira gayri safi irada mukayyet Hamamın 
1 maruf ve 300 uc d n metruk 193 sehmi gayri mübadil bonosu ve 
~ :hıtnde y~ı an hamınen bedel ıJe 936 yıhnm 2ind kanun 

-4 4()000} trrkbırı lıra rnu saat on beşte Seyhan Ddterdarh 
t cı paz.zrt ı gilllU üzere kapalı zari u ulile bir .. :i mild
yı=nde j};altsi ~ap=ur. tstektilerin 2490 numaralı anumm 
t!:> ;arırrmağa çık:ı11 ıazılr teıninac ve 32,33 umü madd le~ıne 
~~ ·na ınadı?eterinde.~ Adana Defterdarhğına muracaatl .. n J}an 
16.l , ı·f ınektuptarı -5763 
uy~un. t k ı 1 
olonnr '3723) 

'1' lbaşı Hava k trumu 
J936 X I 

Büyük piyangosu 

. esı 500 ,000 lıradır-
büyük İkraıntY . ı.o. 
ynca: 2 .OOo• 

"' OtJ 30000 2;,. 

ıoo.oc • so. 
20.noo. 15.000. JO. 

det 100 000 . '\ . eterle (uç} 
1 raıtırf '-af•t ardır. 

tjı'alık' ınu .. 
<Yecesi yapılacaktır. 

Keşide: YılbaŞt t:t (10) tirahktııır. 
(5) ,e 

Biletler ~ ( 2,5) · bil etinw a.hntz-
}ıt!Den 

Vakit bybeunede1' 

laııi ·a ali liğhıdeıı : 
isa \ n 34 44 

ndakı ı tam ratı mevcut şuıı am ye 
muhammen bedel ü crıııder. 

C-ef· 

oır 
ek "lt-

meye o u1mu tur. 
2 - Bu ışc girecek olaı mute hhıdın (pp ... c gı o un hc:nı.l k, 

b nk .. kaldrrmı, silindir \ôC saire k ı ıml rn fennen 1 ım olan 
kılde no san z tamamlamak üzere götü u bır bed l te ıf eur.e 

şarttır Bu uretle ıhaleden sonra biç bir sur tlt fi t zammı 
il ve· kt-~H i temek hakkını h iz olmıyaeaktır 

3 - ~anr.amc vesair e• rak 125 kurns bed 1 muk.: bilı de 
Ba muhendisligındtn alınacaktır 

4 - Eksıltm si ikincı kanunun u uncu cum: g nu ~ anb r 
bu ukta Manisa htikiunet kon gmda "il -, et daimı ncfimcni c 
sında yapılacaktır. 

- Muvakkat t mınat m' kt rı 18 8 lıra d:.ırt kuru tur 
6 - E ıltme, e gireceklerin kanun d ıresmde huıdı 

• h zarfın ıçinc tıJ ıı yılın Tic;ıret od r \"esi\ra ını d .. 
rttrr 

'1 - Teklif mektuplarını ıhalc unu at on uçu k dar fa. 
nı...ı D •mı tnciımcni ouasmda Reıslige ver· m si ~ 

S - F.ksı ltme ı leri 24 O yılr k ... nuna v pıl c 
7 ı yan te if 'liC murac atl •rın kabul cdilnıı ece ı ı n o • 

\-5658 

l'ii rl\.İYc} Ziraat Banl-a~ı 

Ierkez müdiirlüaiind n: 
Zıra t B. nkasııtın t sarrufunda l> ıiunan, nkarada Anaf 

cadde ınde memurl r koop ratifi namile maru f bina kpalı zarf U· 
ulilc tılı •a çıkanl.."Ilıştır. 

Bina 240 metre mt rabbaı r a uzerıne in .. edilmi olup bod rum 
u zem n katı, birin ı, ı ınci, UÇLİncu k t l)}mak h er btı:; kattın 

ı ar ttir 
Bodrum katın<l. kalorıfer daırcsı ıl konıur tn.Jhz ni. dor il. 

)Uk nb r 
Zemın k< tında b r bu\ uk 1 g a ve bır Mıidıirluk od !ı, nn

cı k tta b od ... bır bu~ük salon korıdor, h lalar 
lkıncı ve iıçuncu k tlann her lıirınd seki er oda, bırer i "k 

salon. korıdoı:. halalar vardır. 
Binanın 'iık ckıi ı 19 50 mctrerlır Bına lıa.d alı \C bo alıdır. 

Zemin katınd kı diıkıkf nın do eme i ro mozayrk ve b6nın tJar 
do emelcri lınol} omdur. 
Binanın h r t raf ~nd lamb larla tc:chız cdılmı de-kt.rık "e lıalö. 

nicr t ısatı v rdır 
S tı ZB-1.1936 alr gum.i at on altıd, Zırcrat Ban.kası rkcz 

MudurlubündC' :t ılac ktı•. 
İsteklilerın be ın hralık el po ıto akçeletıle rlikte teklıflc

nnı h vi ı rflarını bu tarihe k<id r Merk<'z Mı\dürluğune tevdi et 
melcri v nrtnamc:s L tEdarik içın de Merkez ve l tanbul Zı" r 

1 

Bankalarına mıırac at etmeleri ıl! n olunur. l-5·6~ 

AnKaı d Leva..lın1 Anıırl ğ"? Sat ın 

Alma Komisvonu ilanlan 
ı - G rnı on eratmm sen h\c ibti}açlarııia sarfed\hn uz; re 

2.S,000 kılo uytın ranesı kapalı z.arf usulu ile 30-12.. S t rıh" e 
mil dıf pazutesı gun-.ı saat 5 d e Slltmeye onubnuştur 

2 - Şarma:ne her gun komi~onumuzdan ,.orulebi)ır. 
S - Ek iltıne Ankara levazım ~irliği satın alma lfomis onurt· 

da yapılaca trr. 
+ - Alıa.'"lRm olan zeytin tane ın:n tutan 8~50 hra olup ılk te. 

mınatr 56 nra 25 kunıştur. 
5 • - Eln;:ı,ltmeye ıştirak edece lenn temınatı muvakk .. tc veya 

banka mektup ar ıle t l f melnup,larmr havi im.palı zarflarm: ka-
nunun is edıg1 şekilde tanzim edere at l+ de Jronu o a \;enniş 
bulunmaları mecbund r. (31i41) 601 

İLA 
1 - An.karada hava rasad mu. 

dürluk binasında. yapılaca!E ta· 
mirat muteabbidı nam ve hcsa
brna olaraK açık ek iltmc"i ko
nmustur. 

3 - İbalesı 4-1-9 cumaı:te.. 
u gunu saat 10 dadır. 

4- - Eksfü:neye girt>ce lerin 
2~90 sayılı nunun 2, .; tincü 
mrtddderinde ısteni n bilgelt!ri. 
le ihale güıili M. M. V. satınal.. 
ma lromısyonuna varmaları. 

(3619 1-5l 6 

2 - Ke f ediltn bf-deli 2495 
lira 2S k:urnştur. t1 manç pa 
rası 18'l lir .. 50 ~tur. 

:....;....__..;:~~--~~~~~~~~--~--

JV 

PARA 1 FıŞJ IVA 

Mupo.ıı V.adeb J.lc. 

TORH TiCARET l 1/N 
bülii1ı ŞıdJele.nndcn para aialnllnnc. 

a 1 keulu .. n~ l~ t ii ' ü 
~ 

tlirPf torl ii§in<f <~n · 

t taııl ul Deniz L 'azını ~bııalnıa 
komı~ oıııın lan: 

Tahmin deli 41092 lira olan 4000 ton R o poz.: komüru 
30 Birincikanun 935 tarihmc ra tlryan p ... m-ı sı gunü t 15 d 
pazarlı la ahnacakur Bu 4000 ton kömuriın muv k teminat 
3081 lira 90 kuruştur. 205 ki.lruş mukabilinde erihr. !s.. 
teklilerin yazılı gun e saatte if.asımpa ~ ı. 
malan. \3°42) 1-575~ 

ıhhat ' İctimai lna ~n )ot 7 t!kaleti 
:l> 

Ankara merkez Hıf zrssıhha müessisesi 
satmalma komisyonu reisliğinden : 
1 - ' :r ez Hıfzıssıhha mue sesı hayvan? n ıç r.ı. 1125{) • 2700 

kılo havu~ pancar, lahana ıspan açık k :ltme ile tm macalr. 
trr. 

Z - İhale ' 3.1.19,, cuma gunu a t ll df yap caktır 
3 - h . teminat miktarı 102 • hra 94 kuruştllr. 
4 - Scrtname ini gorme i,.in milessese yniyat şube ve ıha.. 

leye i ir ıçm d yukarda yazıb gündem t ı;ede mute kıl kcr 
mi mnı:ac tl n ( 90) 1--56'7 

An ara Belediye Reisliği İlanları 
İLAN 

.ın i~in miihürlil nüm • ı ( 
· tme j} alınacaktır 

at onda levazım d 

T 
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1935-1936 gecesinin 
en büyük siırpr · zi 
Seı1ehası e -~ıenceleri iciı1 

• <:::l .. 

A KARA PALASDA 
harikulade hazırlıklar yaııılıyor 

Paris güzel san'atlar akademisinden bir genç kızın iki aydanberi 
il.zerinde çalıştığı ve Türkiyede şimdiye dader görülmemiş olan 
muazzam bir dekorasyon. 

Baştnnha .• a r<"nk ve ışık l"U}'<'""'• 
• • 
ıcın .-

iki yüz kisi icindir. • • 

Akşamdan itibaren otelin kapılan kapanarak yalnız yeden 
mevcut zevat içeri bırakı ı acaktır. 

• imdiden otel t" rifat111dan duhnli,elf"rİuizi alınız 

Yemek fiatı IJe~ ve altı lira.Yer t•1tmak 
için he~ aba mahstıben bel1eı· zat için 

~ ar sınd Kı ı y cadd sı Karde ter 
Ti· 147 

kı 

Dr. Cf,U ·;,, 

Nasır ilacı 

kı na rları bı 1 pek 
an" nd tamamen ve 

kokund n çıkar r. 

Umumı deposu: 1ngılız Kan· 
zuk eczanesı her ec an de bu 
lunur cıddı \'e murssır hır na 
sır ılc1cıd1 

IL\:'\ ~ \HIL~HI 

Beher 
f s tımı 

~---

2 300 3 200 
4 150 s 10( 
6 80 7 40 
8 30 kuru tur 

l - Hayır ışlcrıne ve yenı 
çıkan kitaplara aid ilanlard a 
°'o 15 t enzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedellerı mak 
tu yüz otuz kurujtllr. 

3 - Teb r ik, teşekkür. e vlen 
mc, vefat ve katı alaka ilanla 
r m tlan maktuan be~ lira alımı 

\BO~t: H11 \Hl 

ddet Dahılde Harıçt 

Sen Jı i 
6 Aybg 
3 

ı umum muduı 
omı yonunc 7 o 

kanun l t rıhınde ah gun 
aat 14 d p arl.k s tılaca ttıı 

Talipler kucuk Yo g t tabrı' 
mızda gorebılırler. Lı telen ko 
mısyondan parasız v rıl ı Mu 
vakkat temınat olan 14 lır ı>u 
kuruş ve l 90 sayılı kanunun l. 
3 iıncu maddelerınde ya ılı ve. 
aıkle mezkur gun ve saatte ko 

nıı:.yona muracaatlrı ( 3699) 
28 TON HURDA MERMİ 

SANDIGI SATIŞI 
Tahminı bedelı 2 O lira olan 

yukarda miktarı yazılı hunla 
mermı s::ındıgı 5 2. K.mun 9.ıo 

tarihinde pazart si giınü saat l 'i 
de çık artırma ile satılacaktır 
İsteklilerin muvakkat teminat o. 
lan 21 lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerin. 
deki yazılı vesaikle mezk\ır giın 
ve saatte K misyona müracaat 
ları. (3753) 1-5767 

ANKAA ASLİYE BlRİN 
Cİ H UKU K MAHK RMES l N
D E N · 

Ank r;>cla A nafar ta lar cad
desin de (91 ı sayılı dükkand a 
hırdavatçı Yomtof vekili avu· 
kat Ali Rıza Dinç tarafından 
m ahkemem ize açılan veraset da. 
vasının yapılmakta olan duruı... 
ması sırasında davacı Yom· 
tofun babası olup Ankaranın Ye· 
genbey mahallesinde yeni (24) 
eski ( 56) sayılı evde oturan ve 
(331) yılında a ker sevk edı· 
len ve kendisinden haber alına
mayan Yomtof o •lu (300) do. 
gumlu Refail hakkında maluma 

tı olanların kanunu medeninın 
(32) inci maddesi mucibince 
m ahkemeye bildirmeleri ilan o. 
lunur l-5769 

1 - 1 lcı sının lıicı!eıı 
4165 lıra olan 5000 kilo 
muteahhit nam ve he ahına 
eksiltmeye ko.ımuştur 

2 - lhalesı 1-936 pe ı m c 
gunu aat ı 4 dedir 

3 - Ek ıltm v gır c 
2490 sayılı kanunun 2. 
madde! ınde ~ ılı bıl 

ve 312 lıra c;o kuru luk k nun 
ıl, ınanclarıle ırlıkte M M V 

tın im konu vonuna rm ı 
1 m. ( 31 ı 1-5~ 1 

Blı.fT 

l\10TÖR 12 t. ne tomba dı 
ord mot ru dpalı zarf u mu 

ıle satın almaca aır 
t ıtarı (8100) ır dır 

il p ının 
Fv f v 

.ırtname ı Jı r<1 ı oh:ıı ak konu 
yonumıızdan 1 ın ıcakt ıı 1 h le. 

ı 30. 12. 1935 pazartesi gunu sc1at 

on beştedır İlk teminatı 607 lıra 
50 kuruşt r Ek~ıltmey guecek
lcr 2490 ayılı kanunun 2. 3 cu 
m.ıddelerınc tcneıı belgelen 
ılc bırliktc ıcminat ve t klil 
mekrnplarını havi muhürlu zari 
lar ıhalc- s, at ından en gec ola 
rak bıı saat cvelınc kddar M M 
V. Satın alma komısyonun v • 
rıl ce 1aıı. (3374) 1-5187 

Bİ L l 'J 

l - Beher metresine b ıcılen 
eder 390 kuruş olan 3500 met re 
lacivert kumaş müt eahhit nam 
ve hesabına açık eksı l tme ıle sa
tın a lınacakt ır. 

2 - lhalesı 14 ık incı kanun 
936 salı giınü aat 14 ded ir. 

3 - i lk inanç parası 1023 li. 
radır. 

4 - Şartnamesıni parasız al 
mak ve ôrnegini görmek ıstıyen 
ter her gün M. M. V Sa. A 1 Ko 
na ugr maları 

5 - Eksiltmeye gırccckler ılk 
ınanc parası mektup veya ma -
buzlarile kanunu 2 ve 3 uncu 
maddelerinde yazılı belg lerlc ı 
birlikte ihale gürı ve saatında M. 
M. V. Sa. Al. Ko. da ul unm ala-
rı. 0749) l-5764 

............................................. lılmıl ............... ... 

E 

\ 1 

R:\ . ( )R 

KOLAY E PAFLAK. EN SÜREKLİ YA 
KÖMÜR TÜRK ANTRASİTİDİF 

i 

L 
' " 1 

~ Oll 

EN COK ISITAN. KOKU. DUMAN YAPMADAN 
ve YANARKEN PARCALANMAYAN KÖMÜR 

YANAN 

Türk 
i 

Antrasiti 
r\1 , ,, 

L l, R 

dir 

~ oıı J 1 

HER SOBADA ve MALTTZDA YANAN, FİRA VERMEYEN, 
EN HAFİF ve EN UCUZ KÖMÜR 

Ti~ rk Antras;ti dir 
Satış Yerleri • • 

' 
., 1( . '.\li iSH 1 l)fJ Kö~1t11 t. l J 

i 
.J . 

• . 
'f . ~- (, L. ·r iS tı ı 

,, 
ıı 

'\ , . 
.... l . . 

Ankarada: Bomotıtide Ti r·k antrasit depo u: Adap2za n T 
Tic~rt::>t R~nkr:ı"iı ve Merrı 11 ılar Kooneratif irketi. 

ml!!'Jllll ..... IL'!U ....... a. .............................................. , 

Kiralık Ev 
Celıec•t1e Mu ıkı ogr t nen o 

kulu karsısında Ce > cı kar2ko • 
hı vanında uç oda. banyo. elek. 
tı ık ve uyu ol ın ev kiralıkuı. 

Alt katta yu.ı: '•' ı B. Kadriye 
muracaat l-5744 

1 rı ı \ r ıhı , g~ OlU• 

lı.ırrıri r l·h Hı ı,, \TA\'. 

Uıııurııı nı:' 11\ atı İ•larf: :den 

Ynrı işler i mııduni N.ı uhi 
BA YOAfl 

Çankırı c!dde~ı civ~rnia 

/lııç nq •fı p sı"dll h "''ınış•fT. 

iş kumbarası 
sahiplerine 

senede '/ 
20,000 lira 1.~ 
mükafat 

iki muhtelif tertip- Yedi kura 
HllCl i,CI TE1rt1P ... 
' •ııede iki dt·foda 

414 ki,iyt' on bin 
lira ikramİJC 

llrr - 1 n i"Mu .,, • uı.ı~rlndr """' 
,... N hihlforl •ra•rnd• (1:1.11 .. a ı.ual81'd• 

•c her df'fa,.,ıut.. 207 kl: iye ~r bla tırs 
tf'T'd 4""dll11ttlıtffilr . 

Blriad aıiikllatı 1000 U ra 
llumd ~ 250 • 
On lrltl7e ·rihackn tOOO 
Yirmi h cllıterden 1000 
175 lcıfiJw otıaria11 1750 

llq lıln h••lılo kıır• 
1 llJ.ı .... riıut• c-clol('n:liU r 

fKl~CI 1 EUTtP. 
ru·ılt• h • rl{'fo· 

da bt• kişhe QD 

hin lira ikrmnİ}r 

•tııl tlıılru N I ı,... bu .. urwS."9 """ 
btrlıuk ıtlı l'"ınhan M\lt>ln" U W. •• 

lltrııınl'°e •trllnıtl.ıNftr. Bu·1r.urwtu

d., .,,,. ftf"f. 

~tthu. flHlrırn. Temmı" f.7191 ..,. 

8ıt1nnl.in11a 

Kuralara iştirak edcbilrrek için 1-1.unbara sahiblernin asgari - . 
virmi beş lira biriktirmıs olmalan lamndrr. _ ............ _ ....... --

r SİNEMALAR 1 
( YENi ) 

BUGÜN BU GECl:. 

Ne' york Napolite n operasmın ba~ 
primadonnası GRACE MOORE 

un muhteşem temsili 

BlR AŞK GECESi 
Ka rmen ve T raviata operalarını 

BU 
LKUi:.OP] 

GUN BU GECE : " 
Kafkas hayatına ait fevka lade 

bir rus eseri 

PEPO 

büyük bir zevkle dinliyeceksinin Senenin en güzel filmi 

BUGÜN MATiNELER SAAT BlROf.N ITIB_.AREN BAŞLAR 


