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Sancak 
N1hayet la~ f.aba lnit 'in 

Mesele. s1· heybeti ve b:ïttïn dehs~tile 
g~ldi. Yaun ye1il ho7andt 
gz tabiat 1imdi bir hint fa

t ktri süsü la$imalcta .. Bnlra-

1 h k t b 1 d t rrn haz ve,en, gomïl oçrm 

Har·1c1·yevek·11·1m1·z ··~ are e uyurmuc ar 1r.. • tat/1 ruzgârz yerine let$ ba-y • hanrn aral1k ha1larrnda ·,s 

M 1 h [• Ankara 6 (A. A.) - Atatürk be1 ilcinci Kânunda lstarabulu terketmeje • lzk ça/an lculak. hurun s1z-
8C ÎSte ÎZO Ot t 'Ue iimdilik Kongaga gitmeje karar '1ermi1tir. Mü1arunilegh dün 1ece saat üçte ! latan, yüz kamçdayan. Ka-v dll • Haydar pa1a istasgonunda hususf trenlerile Kongaga harelcet bagurmu,Lardtr. • y1tsrz nsf ~si dola$makta .. 
er er.. t t 1 Ve nihaget dün bem beyaz 

Ankara 6 (A. A ) : Ba~vekil de Atatürke iltihak etti.. .. bir libasla ortülü Trabzon 
C. H. Partisi kamutag fU· t J le t. tugûn çamurdan bir lcis-l.le11e 
rubunun dünlcü toplantuin- • Ankara 6 (A. A.) - Ba1velcil lsmet Înônü stanbaltlan Kongaga hare et t bürünmüi gibi .. 

Ïstekler, dilekler 

S m g1nlerde blrnz ieèikll
cii~i takdirdc va1m r., gllmek i · 
çln kayak, moWr bulunamach~I 

voluncia bai1 ~lk!lyetlerle k11r
~1la,1yor. yed'de kalkftCllk blr 
v apura gftmek Î\' Î11 s,at alhtla 
iskeleye inenle ln vt>snlt bulun
mamas1 yllzllnden mll-skllAl çek
tiklerini i~diyoruz Gecenlerdd 
bu bahse blr refik1mizde <.l >
kunmu)du. Yapur k11l1uncaya 
kad tr hlç olmaz~ likelPde nO· 
betcl bir m 1tôr vey11 kay1k bu· 
lundurulma!'1 pek d )~ru bir h1· 
reket olur "'e 1az1mdtr da .. 

llgilHerden temlni 1i dileriz. 

da Haricige vekili Rüitü • etmi1 olan Reisicu.mhar Atatürlce mülâlci olmak Ü%ere tliitt 1ect sabalza lcar11 t Yamatma ameligesi ka-
A S le t hususl tr~nle hareket etm;1tir. • On, on be~. crQndenberl ~eh-ras anca meselesi riz~- rA' rrn qojmas1 qüzünden gaTlm • 
rinde geçen müzaleereleri ve Il • • • • • • • • • • • e.,•.•.•.,..•.~~:•:•:.=.::•:•X•X•%•:•%•X'•:•:•:•+~·- \1 Ica/an ihtiyar Uzunsokalc rirnizde bulunan \'C bize ho 

Tiyatro birligi 

saallar ya~atan Sahriye 'fokse3 
marahhas hegetimizin ça/11 Ad .strlz paltolu. boy11n etk,/1, ve arkada~1811 \'ar)'f>t~ b:ile ve 
tnaSlni izah etmi1tir· u. Müfetti$1erin DaQ sporu ana ve agag1 lâstilclilerle dolu .. Fa- güsterlt blrlt~i <1Un c m'luriyet 

Rü1tü Aras Parisien ag- M . . lcat lm arada yalm ar1ak vapuruyla Sam una hareket et-
,,/,,/cen FratulZ balflelcili raporu haz1rland1 Umumîle~mesi için ers1n1n ba1 ve giijsü aç1k dola~'1n- mh•lerdir . • amsun la k1sa blr 

B,, db' ] 1 K ( l d [ k b · mUddet kald1khn SO'lra turlan· cam ile 1oriqtüjünü ve Raporda memleketi'n te 1r er a 1n1yor urtu uc;: gilnü ara. o O$ma mec unye-
Y d b l na r1 .. vnm er1Pcekll:'rc1iï. 

Bluman ilci mamie/cet ara- b d'ld' Maarif vekl\leti, daa sporla: Ankara 6 (A. A. ) _ . tin e u unanlara da •11e bu 
srnda igi münasebttleri mu- ihtiyaçlan tes it e 1 1 

r101 tamlm etmeA"e karar ver- Adana ve Mersinin leur- arada bilhassa liemen hpmen 
ha/aza edecek bir hal sareti Ankara - Umuml mntetti~le- ml~llr. Bu maksadla bllhassa tului tünü gtl diinümü dün t'!.mrimen. ç1pl~k dil/ebilece 
6ulmak lüzumunda israr rln toplant1s1 sonunda ha21rla· ilk mektep mualllmlerl aras10- her ilci •ehirde bügük teza- grm gedi .selctZ ga$larr·n· da 

nan raporda mUhim meseleler da te~kllAt yap1lacakhr. MaarU r Il b l 
eglemi1 ve Sancalc i ç i n mevztau bahsedlllyor. Bu arada huratla kendi bagraklarr zava r rr yavrunun og e 
F. mlldllrtn~ll geçen bayramda dag h · b · t 't · · ·· [ ranaa lzaricigesinde tasav- -rka gOnderllecek memurlano alûnâ 'Ve hataglz lcadmlar- azm zr r reg1~1 , og e ma-

v- sporlar1m tetklk etmek nzere 
'1Ur edilen w jilî salaada seçlmlode çok dlkkatli buluoul- Buraadan Uludata OC mDfe~ da kondaktalci çocuklar.ile sum bit dudak bükü1ü. bir 
6üi tattnla ech6ilece/c ma- mail da IDzumlu gOrQlmektedir. gOnderml$lir, Bunlar Uludajda- kucalclarrndâ geçirmiilerdir. iç çeki# ve mini minicilc 
laigette sanneclilen bir rejmi Bundao ba§ka bu h•lValide bu- ki spor fnallyetlerl haklunda Bay Hayretti'n Zi'ya gôzlerinden sizan danelerin 

l l t ausl ldareler gellr itibar1le za- 1'.. .. l h b J le l eaa itibari e muta m e - blr rapar verml,lerdl. voll.mll.z- OçnacQ Umuml mQfettlcalik og e azin ir ao ü ü1ü ldi yd oldutuadan masraf1 devlet v 
11telcliiimizi istemi1 o uju- bOtçeeloden temio edilerek ya- deki kurbao bayram1oda, arzu mallye MOfavlrl Ye deterll ya- var/ci g ô z e degil, ka/. 

lspanya hükûmeti 
protesto etti 

Valansiga (Radgo) -Bü 
tün taarruzlar Alman gemi
lerinin himaytsile gaprlmalc
tadrr. lspanganrn 1imaUnde 
harelcâtta bulunmas1 için 
A/man gemileri emir alm1$ 
ve bunu lspanga hülcûmeti 
protesto etti. nu bogie bir te/di/in azami bll kOy mekteplerl açllmas1 mu- eden orta, llk. mektep moalllm- z1 arkadae1m1z Bay Hayrettin be bat1gor 'Vt! pa1çal1yor. 

lûimünigetle tetlcile 't1e muta- vaf1k gornlmektedir. Bilbassa lerile beraber maartr ldareslnlo Ziya Taluy vakl davet llzerine Ve nihaget ben bu eiici go- Kë>seden 
lea edeceiimizin leendisine ,ark. mmtakasmdakl telefon oe- gOndereceQ'I mUfetU,ler Uludaa- dOokQ Cumhurlyet vapurlyle 1 rü lcariuinda içimin parça-
" l · J hal L bekeslolo de umumi pl4oda bl- da yeolden tetk.lkat yapacaklar- Aokaraya mutevecclheo bareket l l . J aog emesi üzerrne aer ou etmlalerdtr. amrcasrna srz ad1g1m au-

rloci dèrecede nazer1 dlkkate d1r. v 
F1kralar 

telcli''in ""ilece1ïni vadeg- ka dedll kt 1 k 1 ls b ) b h gugor. zaval/1, masum ga'f1- • "'onu•ma'- balcirsa. su". 1
1 almmasa ayr1œ y me e- Bu sene yap1 ac;a spor ar tan u a 1 n.1 Y' 11t 

l J n . J J" çevan an Tu hagatta nasibin bu ma ? r le b' emi1 'f1t! uün rarrsaen ao- dlr. Umumi mQfettiellk m10taka- tecrnbe mahlyetlnde olacaktlr. t 1 /eût altindar. ra "' anut lT 
stanbul ( Radyo ) - stanbul Jigrbiligorum fJe bir çolc nen Fransrz elçisinin lcegfi· smdakl asayl~ l~lerl cldden mu- Oelecek seneden ltlbaren bu batçevanlara mevalmlndeo Jakal . . " " sülcût tenelce lcadar lcigmet 

clbl memnuoiyettlr. lbdasmdao sporun umumileemesl lçln baZI ild ay evvel ceoup vilAyetleri- gerleT ge/111 JOrt gozle belc- taiigamaz.. Susmak kadar 
yeti derlaal liülcl1metinden ltibaren blr y1l bile geçmedi4l tedblrler .taoacaktlr. mlz tarafaadan sebze getlrllme- lenen sagu1z lei1il~Tin zetJlc lconuimagr da bilmelc gerelc. 
soracai1ni 11e ilei üç fÜne balde dOrdQocll umumi mnfet· sloln men'l fçln U1Ul makamla- ve ejlencesini temin rden e Bin düiün bir sôgle .. 
lcadar 6a laususta bir cetJap ~llk mmtaka110da da ynr.de 99 Ba§vekilimiz Ankarada ra muracaatta bulunmU§lardlr. le11a /dnet edigoTum. Bir /alcat pir olsun. 
11ere6ilece1· ini sôglemi1 bu- asayi~ salah kesbetml,tlr. kayak sporlar1 yapan ~1tayetlerlode bu bal devam e- • 

l llf beb amlll 1 Y e Yerli gersii her 1ege lundujunu began eglemi1tir. Mub e ae ve er 8 J bel 1 1 Id derse Istanbul sebzeclllatnta O-

ie 
b busule gelen Derslm vakayil te e er e)De§gu O U Jecetlnl blldlrml§Ur. Bu talep uzanan hurun lcopmaga mah. 

Hatipler Fransanin ta i • ve §ekavet arhk tamamen tari- Aakara - Baevekll lsmetlno kabul olunmama§hr. Dlter vllA- lspanyol gemisi lcûmdur. 
tiii müzaleere usulünü 1id- be kan')m~ devlet ve HOkQmet nQ sabahleyln Dlkmen clvann- yetler tarafandao sebze gellrll- Va$rnfton( Radgo) Silâh e CetleTigleogünenler pa· 
etle tenlcit etmi,ler ve açrle kuvvetlerloe llimad tamamlle da, maarlt cemlyeti talebelerl- mesine devam olunacak.hr. Hat- almalcta olan /spangol ge- tatese benzerler. Ôylelci i~t 

fie anla1il1 bir usulü Tür- teessns etml,ttr, ta souk hava dùlaplar1 yap1lma-
R b Q 1 rd V klll nlo yaptaklara kayak 1porlar10· misi gece garts1 talzmil a- garagan lcu1mlar1 ger al· /cige e/lcdri umumigesinin apor ug 0 e e e er s1 bu 1,e daba çok tmkao ve-

Heyeliae vertlecektlr. da haz1r bulundular. Ve spor- recektir. lç ll baA'çevanl1u1 ls- meliuesi JurduTu/Ju. tmdadtr. 
Jana zigade ta/cdir edece cularla yakaodan alAkadar oldu- tanbulda ba"'çelerlnde yeti .... 0 laiSjiiiiiii=iiiii!iii:Ar-=~i?i~~iii~i*a~www~i*"'*s:i:iii-=-:a~iii5~ 

ha l Y unan donanmas1nm 1 • "'IV ---. iini sôglemi,lerclir. tip er ar. blr çok. sebzelerin tohum ve fi. Hayrettin Ziya, en son yazd1t1 bir romanana 
razetemize vermeyi Vldetmi~tir. Muharririn ret 11e infiallerini fizl•mi1· manavralari lngiliz - ltalyan delerden yeu,urmektedir. Alâ-

Atina ( Radyo) Büyllk erkA- k!tdar mntebass1slar camekan 
lerdir. anlac;:mas1 in-sa tertlbat1 abairsa Istanbul- • 

d m harbiyeoln kararile haflf bir Y v-
Gazeteler Sancalcta ün I 1 1 Londrada ( Radgo ) Re•- da vaklmdan evvel sebze yeu, . FATU$ filo ilk baharda manavra ar na k d l M de mühim haberler alm11 ttrecetl anaatm ad1r ar em· 

lardtr. Bu haberler intihap ba~layacaktar. mi bir menbadan alrnan Ieketln lhtlyac1 ve ihracat nok-
lngiliz limanlarina haberlere gôre lngiliz ve tai oazanodao bu ie Onemll gO-

güzünden Türle haller üze- 1 l rnlmektedir. Memlekelln mub-
/ci,, i: l l 1 n tebl1" irat talga11 anla~masrnda giz i Tinde ta a OClf am11 0 an y apl a lS lellf yerlerlade kOD&erV& fabrl-

/c b ·· - •J..1 t'l J L d ( R d ) v - moddeler oldug·una dair tazgi in utun 11aae ' e ae on ra a go n.omu kalan yap1lacakllr. muhtellf, 
vam etmekte oldujunu bil- nistlerin lspangaga gônde- çilcan ~agialar telczip edil- kartabn eo iyl sebze yeti$tire-

dirme/ctedir. rilmesi için haz1Tl1/c gaprl- mi#ir. cek blr yer oldu~unu tesbit et-

/ntihabatta Surige lelain- d1irndan dolag1 müsaade F rans1z Sefiri ml~tir. Burada birde konserva 
11erilm~mele husasunda bü- fabrlkas1 k.urulacakhr. 

Je rey1°ni lcullan,,..ganfarzn k ( R d ) F 0 '"' 

"
1 tün liman/ara tertibat alrn- Aa ara 8 yo raosaz ...... 

6irer w1ile ile efJleri basil- masi gazrlmiitlT. flrl gelml~ hariclye veklll Tev-
malcta müteralcim ver1ileri h fik RDstll Aras taraf1odan ka-
/Jelaane edi/~/c mallaTI zabt Çama~Jr ane mQstah. bul edllml jlir. Bir sayaaya gOre 

olunmalcta fJe lcendilerine 
11/cence gaprlmolctad1T. 

lskonto fiyati 
Alina ( Radgo ) lslconto 

figati güzde 7 den güzde 
6 Il' lntliri/mi,tir. 

dimlerinin taJepleri Fraos1z elçisiain Hatay l~i hak

Paris ( Radgo) Çama11r- k1oda malumah vard1r. ô~reoil
hane müstahdimleri ücret. dft1oe eore sefir hariciye veld-

l •r1'n1'n güzde on dort nisbe- llle temasta bulunacak, aym on 
"' k üçQade Cenevreye gldecektlr. 

tinde artirilmasrm ve lcrr Seflr mllletler cemlyetine glde-
saat çal11ma saati teshiti cek Frao11z bey'etloe lttlrak 
isttmi,!erdlr, edecekllr. 

Y annan harbi inananiz, ey 
ferah ferah uykuaunda uyuyan, 
f erah fer;ah yiyip içip 1 yabp 
kalltan Trabzonlu 1 lnan1D1z ki 
y&nnan harbi De yerde, ne de 
nizde, ancak ve ancak havada 
Olacakbr. Tayyareye veriaiz 
ve verirken emin ohmuz ki 
verileD paralar hayaltn1za ve 
vatan1n1z1 kurtaracakhr. 

adh rom1nmm merak ve heyecanla okun1catana 
yoktur. 

FA TUS,,,,, a11c romanrdir. 

FA TU~. 6ir f azilet romanrd1r. 

FA TUS, bir f edaleârl1/c roman1d1r. 

FA TU~, ahlâki bir romandir. 

fûpbemiz 

FA TU~, açrle bir Türkçe ile gaz1lm11ttr. 

FA TUS roman1n1 karilerimizin kol1yhkla ve bir ki.t~p 
halinde toplayabilmeleri için forma forma ve. razetemizin 
üçürcii ve l'.!ôrdüncü aayfalarmda tefrika edecetaz. 

HA YRETTIN ZIY ANIN en IOD yazc!ata bu 

romaDt yakanda basacsftz. 

'-a:##..,....-aus ... sns_...,..__..._..st;11w7' 



Say/a 2 

Saghk 

Mektep 
çocuklanm1z 

Terbiye ve karaterlerin 

yükseltme 1< için ne 
yapmahy1z 

7 

7 Ya$indan 14 ya$ma 
kadar olan mektep çocugu. 
bedeni. ruhî ve vas/i tekâ
mülü noktasmdan ehemmi-

yctli bir devirdedir: buglÏn 
leri, yarmki hayatm1 dogu
racaktzr. 

Mektebe giri§. o giine ka 
dar ya§ad1g1 hayata bir 
tckâmiil, bir degi#klik 'l1e-

rir. Bu andan itibaren ço 
cuk zahiren daha az ser
best, /a kat tabii olan bir 
hayata girer. Ailede mah
dul kimselerle gorü§en, di 
ger çocuklarla temasi az 
olan çocuk, yekten yopan 

cdorla dolu bir yere girer. 
Bura da da ha ciddi vazi/ e
leri vardlT, lier $ey disip· 
lin dairesinde yapchr. 

Bu degi§me çocugun ru 
lwna. szhhatine iesir yapar. 
Bazi çocuklar ne§eli gorü
nü§lerini kaybederler, he
men her sabah kay. i$tah

s1zltk, stikûnsuzluk ve ne$e
sizlik gô'rülür. Hiç bir be
denî hestahk yokken . mey
dana gelen bu i§aretler, de-

gi$en hayat tarzmm de$ 
fesirlerine boglidtr. Dt$ te 
sirlere kar§l bilhassa has 
sas olan çocugun, istidatla-

n. yeni yerle$en bedenî ve 
ruhi münasebetlere kar§l 
iamamen ugamaz. 

Çocukta meydana gelen 
bu aksiilâmel, hiç §Üphesiz, 
e11de geçirdigi hayatzn tesi
rine baglzdzr, Son iki sene 
sini çocuk bahçesinde veya 

bakun evlerinde geçiren bir 
çocugun, mektep disiplinine 
alz§masz daha kolay olur. 

Mektep ga~ma gelen ço
cuk, mektebe ba~lamadan 
evvel iyi hir mriagenege fâ 

hi tutulmalcdlT. Giirü$le 
bozukluk. belki mektep tah

silile daha agrr bir §ekil 
alabilir veya g1izelikle mek
tep hayatmm devami pekâ
lâ kabil olur. 

- Arkast var -
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Këylüler·mize ëgü ·le 
Dünqada 

Neler oluyor 
Evliler, Mes'utmusunuz? 

Kurtlarm · Hücumu Yaglar1m1z için Boz luyor ? 
l k k E lonyada kt$ b ïlân mâ 

Bizde, her tarafta Te- yapt an yag1n ayma - nasile kara k1$ . . . Siirii s1ï 

A§ag1daki suallere cevap vermekle aile 
hayahmz1n d e v a m 11 olup olm1yacag1ru 

tayin edebilirsiniz. 

re yag1 " sadeyag., iki tan yap hp elde edilen rü kurtlar kiiylere hrïcum 

türlü yap1hr: Y a sütten yagdan daha fazla ol- edi!Jor. Ko'ylu her an canz 
V tt dug~ unu sôyler. B i z e ni korumak için pusuda, 

veya yogur an. · kadmlar ve çocuklar evle-
Sütü tenekelere ko- kahrsa bu iddia yalan rinde titi·i!.Jerek otururlar-

yar, bekletiriz, biraz degil, yanh~br. Ger Ç i ken erkekler kurtlarlrr mtï

ek~idikten sonra yay1k- sütten ve yogurttan cadele ediy orlar. 

ta d ô v e r i z veyahut yap1ln1ak suretile daha Otuz kadar kurt bir oto-
kara !11ï cum etli. Yolcular-

dogrudan dogruya ya- fazla yag ahmr f akat dan birinde tabanca vardz,· 

yiga yogurt koyar çal- ahnan yag safi midir, o da ~w;krnlzkla rasgele ate5 

kalanz, yag yapanz. içinde yagdan ba~ka etli. tek kurt bile vuramadL. 
F akat bu iki usulle k d ? B $0/iirler, yolçulardan ba$ka 

~eyler yo mu ur · u- biri el/aine birer demir ge-
elde edilen yag nefis nu bilmek lâz1md1r. çirdiler. saatlarca ugra$f1k

olmaz, içinde ayran faz- Bunun için yogurttan fan sonra ancak iki kurdu 

la kahr, uzun zaman çikanlmi~ yagv dan bir oldürdiiler. Zaman geçtikçe 
7.•aZilJefleri 'oahimle.$(gordu. 

dayanamaz, çabuk bo- kilo bir doldurahm ve Bereket arkadan bir süel 

zulur. Onun içindir ki s1cak s u y a babrmak otokar yetisti ve mitralyiiz 

Hir lngiliz mecmuas1 evlile
ria iyi hirer e::;; olup olmad1k
lar1m anl!imalart için bir sual 
~erisi tertip etmi~tir. Bu sual
ler evlilerin gllolük hayatmdan 
ve elcseriya anlm;mmamazhklara 
yol acan iliyatlar<lan alrnmt!-illr. 
Kencii kendinize hir deoeyiaiz. 
Epcyce e~leneceksioiz. 

Her suale ~u \Je~ cevrptan 
birini v •receksiniz. ( Ayni nu· 
mar.:t içiudeki muhtelif suallere 
ayn ,1yn numara koyacaks101z.) 

0 · lliç hir zamlln.( 1) nad1-
re 1. ( 2 ) arasu·a ( 3) ekseriya. 
( 1) d1ima: 

Ifor cevabm numaras1 ~a 111-

dtldtr. Sualin kar.,n:,rna verece
gi.1iz cevabm aumurus1111 yazar
.·tt t~. BlUüu sualler hilince uu 
rnaralar1 cemedersiniz. !\<lecmuu 
(21)) 11 bulur.a evlHik berbat 
bir 11.llfle ùemeklir. S1f1rsa en 
rnUkemmel bir halde. 

Numaralartn mecmuu: 'l" t' 'z'n mec::hur t'l ate~i aç1p kurtlari i:ildürdii-vi aye Iml l ~ sure 1 e y a V a~ yava~ 'If 21') Î')e bq:,i1nmak muhakkak 

yaglan bu yüzden ~oh- eritelim. Yag eridikten ler. hO .~1 J ar.::..,t 1d 1 c;o'c rnui11ernd 
B l '} 1 L 12)·1~) ar.isrnd i iht1mali var. 

ret ve ragbetini kaybe- ve sogumak üzere bir eyne mi e ûgat 120. 75 arasrnda imkâus1z deg"iL 

diyor. Halbuki bizim n1üddet birak1ld1ktan Sik s1k begnelmilele bir 75 30 arasmda aile iyi halde. 

tl . . d J d dil a$ag~ L Yllkan yapma - 30· 15 arasmda çok iyi. sü enm1z en ya p1 s.n sonra muayene e ince, 15- 4 art'smda r.,vkalâde de-
bir di! icad etmek istenil-

yagm gayet Jâtif b i r kapta biribirinden fark- mektir. 
diginden bahsedilir. Halbu 4- O arasmda ise bukadar1 

kokusu ve lezzeti var- h iki tabaka yani üs- ki geryüzünde beynelmille1- ioamlam1yacak bir iyiliktir. Her 

dir. Ne kadar yaz1k ki tündé' asil yag ve bu- mi§, her milletin diline gir- h'llde bitaraf kalamadimz. Sual-

1 b k k mi~ binlerce kelime var. kre bir daba cevap veriniz. 
yag anm1z u o uyu nun albnda ise peynir · 
ve lezzeti muhafaza rr addesini . . Geçenlerde toplanan bey- lyi bir koca m1s1ruz: 

vesaireyi nelmilel akademiler kongre- 1 - YemektA gazeteuize da-

edemiyor. Neden? Çün- havi ayran tabakasm1 si. beynelmilel kelimeleri larak karrn1z1 unuturmusunuz? 
kü yukanda dedigimiz gôrürüz ki bunun mïk- bir araya toplay1p bir lûgat 2 - Karimz bir vak'ayt anla

tuken •dm· ben anlatay1m. Ka-
gibi, yogurttan veya tan yüzde on be~ten yapmak kararmz verdi. Bu drnlar pek oldu~u gibi hahrb 

k · · l lûgat Franszzca gazdacakt1r. t d' k ô u u e ~lffil§ sütten yap1 1yor yirmi, yirmi be<::e ka- yamaz ar» iyere onua s z n 
-s Ancak bir güçlük var: keser misinlz '? 

da onun için. . dard1r. Her milletin kullandLgr bey- 3 - Bir toplanbda hep kendi 
Her halde yaglan- ic::te yag" m1 . ziyade nelmilelle$mi5 kelimeleri her hoi,;landig-imi ~eylerden bahse-

~ · derek kanmzt bunlan dinlemi-

mecbur oldug-unu hiç dU~ünmU 
yorsun diyerek ka1101z1 ne$ell 
bir toplanhdan aymr m1s101z? 

rn - Karm1za: Neden vakhn 
olmad1. Butnn gUn ne i~ gôrll
yorsun der mislniz? 

14 - Kar1mza haber verme
deo eve misafir getirlr misioiz? 

15 · Ka11J1z1 biç senin har
cadl~m paramn yarisila ben bu 
evi seoden daba güzel idare e
debilirim diye tenkit etliniz ml? 

16 - Evlendigiaiz güaün ytl
dôntlmünn, kanmzm isim günü
nli unutur musunuz? 

17 • ~u ~êyler üzerinde uzuo 
izahata giri~ir misioiz? 

Tamd1g"m1z bir kadmm mad· 
di veya manevî iyilikleri hak
kmda eski çapkmllklarimza da
ir. 

Hir erk,.itin alu~tl~t her han
gi bir ~eyP nasù ba~land1g1m 
kansrn1 i l>ir türlü anhyamama
suuu f enah.:>.la11 hakkmda. 

18 - Kaynanamzt müdafaa et 
tig-iniz vâki midir'? 

19 - Sigaramzm küllerini ha 
h, dô~eme ve saire üzerine sa
vurur musunuz'? 

20 - Eve girmeden ayakka
brn1z1 iyice silmeyi unutur mu. 
sunuz? 

21 - Çamurlu ayakkab1larla 
bah, dô~emè man üzerinde yll
rUr mllsünUz? 

22 • Kar101zla tam bir dave
te gldece~lr.iiz sirada yeni robu
nu n onu ~i!jman gôsterdigini 
hahrlallr mlSlmz? 

23 - Bir nezleye tutulup ev
de kalm1ya mecbur olunca ka· 
rrn1zdan mtltemadl bir alâka 
bekler misiniz? 

2-t - Kitaplar101z1 etrafa da
git1p sonra okudu~unz yerin 
kayboldu~undan ~ik!yet eder 
misiniz'l 

m1z1n nefasetini ve ~ôh- gosteiilen bu ay ra'. n millet kendêne gore telef fuz ye mecbur eder misiniz? 
retini muhafaza etmek maddesidir ki yot"Yurt- ediyor, 4 - Karmmn ya~1m ba~kala- •----·-Ar_ka_s•_v_a_r_-__ _ 

o Bu mesele de incelendik- rina sôyler misiniz? 
istiyorsak onlan ba~ka tan veya kesilmi~ süt.. ten sonra lûgatin yazzlma· 5 - tzdivacm1zdan bah13eder-

suretle yaprn1ya çah$- ten çikanlan yalTlarda sma ba~lanacaktrr. ken «bagland1k» "i$te bu haya-
0 ta girdik,, , askerlik geldi çath 

mahy1z. Onun da n e wutlaka bulunur. Hal- •------------• gibi tàl>irler kulland1g-101z v<lki 

oldugunu hemen hepi- buki kaymaktan yapi- setini kaybetmesi ya- midir'? 
. b"l" . . K k g" 1n b ô y l e yon.urttan 6 - Kad1nlarm dalg10 birer 

mz l 1rs1mz: ayma ~ laQ yaglar da .bu ayran, 0 ev îdarecisi, birer a!)k kuklas1 

tan yag yapmak _ yok denilecek kadar veya kesilmi~ sütten olduklanm, dedikodudan ve 

Nitekim kaymaktan k b l d d y a p 1 lmi~ olmasindan methedilmekten ho~laed1klar1m pe az u un ugun an soylediginiz olmu~ mudur'? 
yap1lan yaglar hem uzun yag hem nefis olur,hem ileri gelir. 7 - Kanmz1 e~im kanc1~1m 
Zaman, bozulmadan da• d ··dd t d 0 halde nefis, mak- gil>i sozlt}rle çugmr misimZ'? 

~ e uzun mu e aya- 8 - 'f1ra~101z1 kabvallldan son 

yan1r, nefis olur ve hem nir. Çünkü yag1n bo.. bul ve iyi yag elde et- raya bm1kir mmmz? 

d tt .. tt 1 b b nlek için ha c;:ka bir ça- 9 - S1cak bir misafiriniz o-e sü en ve yogur an zu masma se e p u ".( lunca gazdenizi okunuya koyu 

yap1lan yagdan daha ayrand1r. l~tè b i z d e reye ha~ vurmak lâz1m- Iur ruusunuz? 

Halk Manileri 

Dogruysan yüzün ak.hr 
Kalbin daima pakttr 
En sevilir me:i:iyet 

lnsanlarda ablakbr. 

* 
Daim do~ruluk iste 
Kalma dumanda iste 
Gi.izel ahlaka olan 
Sevilir her mecliste. 

* 
Küsülü durma bari~ 

lnsan olmaga ah~ 
Güzellet ahlaktm 
Durma bu yolda çal1~: 

* 
fazla Yagv elde edilir. yap1la. n yag" larm, taze d1r. 0 da yag" 1 kaymak- . lO - l:îir .radyo, bir ev. veya 

L b1r olomobtl alacag1z yerme a- Ey hak sag ile sola 

Koylümüz bunun aksini iken pek nefis oldukla- tan yapmaktad1r. Bunu • Iacagam der nùsiniz 'l Sakm girme her fola 

1 

Güzel ahlak insam 
iddia eder . ri halde bir az ba\: at- da bac:ka zaman sôyle- . 11 - Yakm tamdlklarmiza a-

J • 'Jf ile s1danmz1 ap.r m1sm1z ? Getirir dogru yola. 

Sütten ve yogurttan 1aymca bozulmas1, nef a- nz. 12 . Benim erkek kalkm1ya Baba Salim Ôgütçen 
--~~~-......~--~~~~~~---------~---~~~----~~~~~~~~~~~~~~~ 

.. Yeniyol .. un Tefrikas1: 23 onu oldürdü. Ôldürdü ya. Silâh
~orlarin hepsi çok memnun 0!0 11· 

Jar. Tannverdiyi a:k 1~lad1lar ve 
onun ne!·rndar ce aretli bir i~ yap
t1b1n1 _g3.ilermek. için omuzlarimn 
i.izenne alarnk . reislcrinin yamna 

gOturdüle r. Ama ah efend1m. 

ederim efendim, o kap1ya vard1. 
Reis oou tekrar çag1rd1: " Dur, 

van Oldürme~e bir parça olsun 
benzemiyordu. Fakat ben çok 

küçùgüm; bundan fazlasmt yapa

mam. Oraya kadar elli kuru~la da 
gitmek :lor bir~eydi. 

- Trende biletsiz gittim 
1 

dedi. 

lÂ 
/ngilizceden çeviren: !la 1 Lain Ziya 

Kendi tehlikel1 durumunu unu 
t<irnlc ve Doktoru kendi.si gibi küçük 
l:>ir çocuk ye inc koynrak c.inli 
c:mli dcvam .. lti: 

- Pek:tl<l oyl\}yse. Can vnrrn 
hemen he ta~af 1 sert knb klarla 
knpliyJ1. On kar~1 kul amlan 
m1zraklarm hep'li bu kab...1.Jnra 

çarp1p geri donüyordu. Bu suret-
• i,, cana v-ar kcndw:ne sald1 anhri 
da kola) c oldlirüyordu. Ama 
fl!nrtve .. di onun vücudunun bir 
kism1nd:i bo jl~ sert kabuklar 

olmad1g1nt s zd1 ve aldi_'~·1 birkaç 
kôpeii-i on•1n u. ine sald1,.tip 

k:ibuksuz taraf1 ken :lii;ine <lo~ru 

çevirebilirse k11tr.c nt burndan ko
la (Ca dalJ1rab 1 cegin1 dü~ündü. 

Fakat kopeklerin h1ç hi 1si c.ma-

vara sokulamadt: heps" d! fcna 
halde korkuyorlard1. Bu yüzdnn 
Tanriverdi kendi m"inleketine git
li, k:oc man snhtc bir ej lerha 
yapti Birkaç këpegi bu sa!1te 
ejderhnya sal<l1 hna~ft' hnvlutnn
g-a al1~tP·d1. Sa'ite ejd.rha ki>pek
le i îr.ç:tmedigi için onlar da on
dnn korkmuyorla di. Onrr n son a, 
T nr1verdi cjde hanm olciue-11 ve
re geldi. Kop ·kleril • bi likte 
sahici ejderhomn yanrn~ git i, ko· 
pek'e · onn snld1p1p dôndürdüler, 
ve Tannverdi hayv.anm bu kn

buksuz tarafm!l krl•nc m dald1rd1 
ve oldüdrü. 

- E sonlar .. 
- Rica ederim kesmeyi. iz e 

fendim. Ne1eùeydim ? Ha evct; 

- Ben soyliyebili r miyim ? 
- Bir dakika beklemek liit-

Ft nda hulunur musunuz?, Tarn 
atm •min sevdig i tarafa geldlm. 
Soz aram1zda cfendim, ben bu ta
r af rn1 masalm di!ter taraflan gibi 
sevmiyorum. Reis T:mr1verd ye 
ce ur olmakh beraber itaat-,izlik 
ettig-ini ve bir daba silâh!jorlukta 
kuUsmlam1yacagm1 • soyledikten 
g nr 1 " c,:1kar elb:selJ rini " de i 
Dinl yorsunuz ,dcg-il mi '! Annem 

en çok bt r Jstnt sever. Gnliba ar
bk ben de seviyorum. Tannve. <l1 
ka p ot mu nezàkctle ç1hrd1; yere 
koydu. Reisio enni ald1 ve optü. 

Son r, ba~1 'as1~ yürüdü. Silâh~or
l, nn h" psi deh~etli kederlendiler. 

Ta kl, kesméyini.z sôzümü r:ca 

geriye gel. S en yine silâh~or ofa. 

caks m, giy kapot unu Çünkü sen 

ncfsine .. Eyvah sôylüyemiyorum; 

annem bilir dogrusunu. Gozlügü· 
nün c:imlanni silen Doktor ta· 

mamled1: 

- Nef sine galebe çaldm. 

- Tamam ôyle. Ve nihayel 
Tanr1verdi, c o:>ur iyi bir silâh,so

olmu.stu. 

K1sa bir sessizlik d evresi geçti 
Sonra, Doktor yumu~ak bir sesle: 

- .Güzrl bir masal, dedi, fa. 
kat yavn:cu~um bu masalm senin 

okuldan îi::n almad.m kaçmanla 

ne ilgisi var ? 
- Ah efend·m. Annem bana 

bu masali sôylcdigi gündenberi 
111lah~~r olma~a çal1~1yord11m, Ay
gün bana deh~ell1 bir s1kmh için· 

de oldu~unu ve bir siJâh~or olup 

onu kurtarmam1 yazd1. Bu, cana· 

Doklor s1çrad1. Boyle tubaf 

~ey i~itmemi~ti. Sordu: 

- Bcc!rdin mi ? E.lli kuru§la 
gidebildin mi ? 

- Evet. 

- Allah Allah. Kendi o:issene 
ve kcn<li ya~1na gôre Tannverdi 

kadar Cèsaret gô.:ltermi~sin. 

Perçemli ba!j kederle salland1: 

- Hm11zlara cesur deme~e 

hakk1m1z yoktur. Tanr1verdi hiç 
bir zaman h1rs1z olmam~b. 

- Neden yavrum ? Eminim 
ki gibre{ için kimsenin parasma 

çalmadm1:z. 

Ertekin sanJaliyesini yava~ça 

çekti, k1pk1rm1z1 kesilen yüzile 
Doklora dolru sokuldu. Kula~ma 
yavajçac1k : 

Doktor, vurulmu~ gibi yerin
den s1çrad1. 

Mendilini ç1kar1p yüz:üne ka· 
payan ve birkaç dakika bu halde 
duran Doktor: 

-S oyleme, soyleroe, dedi. 
Ertekin, yeis içinde devam 

etti. 

- Evet, bir büyük çocolc ba. 
na yardtm etti. 0, bana koca 
trende benim kadar minicik bir 

çocug-un trende hiç bir fark yap

m1yacag1m soyledi. Ama bu dot

ru degil. 0 iyi bir çccuk deg-ildi. 

Onun yarist kadar bir çocul-, 
benden bile küçük bir çocuk ba-

na dogrusunu dedi. 0 benim L ir 
hirs1z oldugumu soyledi. 

Doktor, ~iddetli gorünmek. 

istiyerek: 
- T abiî, dedi. 

• arkaa1 var • 
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ANKARA (1 Kom~u Rusyada 

Îürkiyede'ki yeni 1 S tl 
Hers~yden 

BiR PARÇA 
ka Bagan kat yen tavuk eti 
yemez. sebze ile ikti/a eder 
mi$ 

Dertveren p1nar flân 

olu§un bir izah1 ovye er 
Birliginde kad1n 

Mahkeme bo~anma 
karan vermezse 

Frans1z n1eb'uslannm 
l\lcmleket hikâyeleri 

H i1reltin Ziyanm bu 
kitabt 25 k u r u $ fiat/a 
satdmaktad1r. 

Tu pu mndllriyetinden: 

l lnra küyllnde ve sa~ taraf1 
snhibi :senet tarla~I sol tnra'1 
yol nïkas1 solak og-lu Rlfat tar
lus1 ünü trm.1k ile mahdut: Maa 
barman bir bap hane ile ~nr

kun g~l oglu Teruel henrtei:tl ~i
malen soluk OJlu Hlfat tnrlas1 
gnrben i~bu gayrî menkulden 

Yazan-: 

Norbert Von Bischoff 
A Vusturyamn Ankara 
Elçili~i sab1k müste~ar 
Türkçege çeviren : 
CDurhan Belge 

[ 109 J 
Olsa ol:rn, onun, llk defa o

larak daha ynksek blr ya~ay1~ 
~eklintn uusunlan ile temasn 
geldigl sôyleoe bilir. Aandolu 
kOylllsü içiu garb kUltUrU cami 
as10a girmek bahsinde, ne ma
nen ne de maddeten herhnngf 
blr fedakllrhkla bulunmak icab 
etmemi~tir. ;Fedakllrh[p. müne\' 
ver tabaka ile iplida1 halk yt
~Inlan arasmda bulunan Orla 
tabaka ypm1~t1r. Fakat uu tnba 
ka için rte davamn mllij~ül bir 
Larafl ulamazd1. çnnkU, yukorda 
da uzun uzud1ya anlatt1g"1m1z 
gibl, gerek kanda yatan gôçe
belik gerek islam dlninio e~ktl 
le kar~l gOsterdigi kny1dsizlik 
bu bir kUllürden bir di~erine 
geçmek i;;ini koJayln~hrw1~tJr. 

Garb klllUlr bahsma geçer 
geçmez, millelin rulu kaynakla 
rwa gidilmek ve bu kaynnklar
dan milli de~erler ç1kanlmak 
i~l bUyUk bir sarahat vc enerji 
ile bal>'l11m1~tlr. Gerçi, bunun 
da az çok haz1rh~ yapilm1~t1. 
Fakat mUslüruan hayat telakki
leriuin Qniversalizmi bu IH1sus~a 
katl ve sarill hOkUmlere vanl
masma manl olmu~tu. llu defa, 
G&zi'nin lradesi ile bir nizam 
allrna ahoan ve heyecaaln yü
rUtUlen dava, gcni~liyecek, de
rlnle~ecek ve ~Umulle.~ecekti. 
Bir millet, kendi asli kuynakla 
nn1 aramak i~ine, arhk, dôrt 
elle sanlucakll. 

BUtQn dUnyaya ve iosanh~a 
~amit bir gürU~ten aynlaruk yu 
lmz Will! ohm vas1flori m1lh 
ulau v1:1 milh ruha gure tesbite 
kulk1~mak, üun1arma gore, bel 
ki bir reaksyon, bir ~irk, bir 
barbarhkllr. üôyle dü~Unenler 
için, 'l'Urk.iyedekl yeui f 1kir in· 
ki~af1 bir terakkl ve garb kUl 
turune blr iltlbak. degil1 garb 
barbarh~1 tarafmdan 1'Urk fikir 
dUnyas1mn mu~lllb edilml~ ol 
lllas1 demektir. ft'akat dQnya 
kUltUrn birli{tine giden yulun 
insanh~1 te~kil etmekte Olan 
Parçalann ayri ayr1 mlllî l.Jlr 
te~kUata malik olmalim nokta 

· s1ndan ge~~ti~ine innnaalar içln 
'f Urklerin bu son hareketleriu
deki büyüklU~n vo du~rulu~u 
iokll.r etmek k11bil deglld11·, 
'l'ürkler kendi mlllî vnrhkwrrna 
kar~t derin bir snytl1 duydukla 
r10dao1 on biulerce yllhk bir 
tarih mulozunun içinden kendi 
lerine aid olam arnmakta ve 
bu bakm1dan ellerme geçen en 
utak kmnlllar1 bile, yabanc1 bir 
fik.rin yabanc1 mulltevalnr içio 
tasarlay1p yapm15 oldugu nefis 
ve tamam bir vazoya tercih ey 
lemektedirler. 

Bôyle bir amellya ancak 
garb kültUrUnUn ikliminde ka
bill tasavvurdur. Ancak bu ik
llmin de içinde blr mana ve de
teri vard1r. 

Bunun lçindlr ki Tnrkiyede 
de, hpk1 garpta oldug-u gibi 
cereyan etmesi ve Tnrk mllletl 
nin hpk1 A vrupa milletlert gibi 
bir olma seyri takib eylemesi 
tablidir. Bunun bn~llca iki ~arll 
temlzlenmi~ ve incelrnl~ bir dit 
Ve blr de, ba~lan~1ç devrelerine 
goturen ve millî tradisyonu 
veren mll\t ètr tarlhHr. 

T1pk1 on sekizinci yllzyllm 
ba~lan~1c111daki Almaoca gibi, 
TQrkçe de, kendi ôz inkisafm1 
kostekliyen yabanc1 kUltOr dil
lerlnin tahakklhnUnden kurtul
Inak ve basit bir çoban ve çifl
Cl dlli olmaktan ç1kurak ileri 
bir kültür isevly:esine yUkselmls 

r ~ • ûlàlla nr • 

Amerikada Îlgnois eyâle 
tinde bir katil yakalanm1$ 
ve mahkemege getirilerek 
bu suçu nige _qaptzgr soruf
mu$. Adamcagrz mahkemede 
$U s(iz/eri sogf emi#fr: 

Sovyetler birligi anaga
sa projesinin 122-inci mad 
desi, kadm ile erkek ara
smda Sovgetler birliginde 
ekonumik. sosgal, Ktiltiirel 
ve sigasal alanlarda tam bir 
müsavat bulundugunu bil " Kartm ile geçinemiyo-
dirmektedir. Bu suretle, esa rum, Bir kaç kere mahke-
sen inkzlaptan beri Sovyet- meye verdim, fa kat karim 
Ier hagatmda mevcut bir ne gaptp gaptgor. hâkimin 
'Oakia. bu madde ile tegit kar§zsmda mazlûm rolleri 
edilmi$ olmaktad1r. takimyor ve bir türlü bo-

$anma kornrz alamzyordum. Filhakika, Sovyetler bir-
liginde gerek kültür gerek Davagz kazanan kartm eve 
ekonomi alanlarda kadzmn, donüyor ve muzaf fer bir 
/aal unsur s1/atigle. mevkii eda ile kar~zma çzkarak yap-

madrgrm kogmugordu. Nive oynad1gz rol çok büyük-
hayet mahkemenin vermetür. Yalnrz son alt1 yil 

içinde endüstride. nakliyalta digi bo~anma kararim ben 
Sovkhozlarda, traktor is vermege kalktlm ve karrmi 

oldürdüm. mes 'ûl sizsinizl~ .. tasyonlarznda. ticarette, kül-
tür müesseselerinde ve daha T olstoyun k1z1 hindi 

s1garas1 

Yzlba$larmda Franszz par· 
lâmentosu içindeki dükkânda 
meb 'us sigaralarzmn salt$ 
lan mutaddan l OO kere / az
la artarmt$ .. Bir ingiliz bu 
i$in sebebini merak ederek 
sigaralarz satan tezgâhtar
dan i$in mahiyetini og1·en
mege kalkmt$. $U neticegi 
ogrenmi$: 

- Meger bütün meb 'uslar 
kendilerini intihap eden 
müntehiplerine her sene bi-

rer paket meb 'us sigaras1 
yollarlar ve gonüllerini altr 
larm1~. Müntehipler bu he
digege o kadar f azla ehem· 

miyet verigorlarmt$ ki ken
dilerine sigara gondermigen 
meb 'usu bir dalza seçmek 
istemezlermi~I 

Abonelerimize g tï z de 
krrk lenzilât yapzlzr. 

Ta$ ra kari/erimizden 
yalnrz 7 5 kuru$luk posta 
pulu g o' n d e r e n le r e 
laahhtitlti olarak 

mUfrez tnrh ceauben I"mak ile 
mubdut: Fmùtkh'< ve y:ne );illf-

gô'nderilir. kan bu gnrri mengul<l .HI mtlf-
!..============J~' rez f111chk'1~ !2imalen solak o~
Bir hatip kaç saat 

50 
.. z tu Rtrat tnr1as1 garben sahibi"'. 

nel hnne ve harmam cenubcn 
Soyfeyebilir? Irmak ile rnahdut larln asusen 

Arnerikada en uzun soz sôy bir k1,'a tarl'ldnn ibaret olduiu 
leme mOsahnkas1 ynpilrnt; ve ve hi~ bir kny1t ve senete mer 
bu rn!ls·1hakaya 22 hntib i;til'ak but olm.irltg1 halde rel.; o(:!lu 
etmi~tir. HU!-ieyinin k1zl m Gillfem ve 

?-.lr\;.1bik»lar ï :.aat sôz ~ôY· Fatmnnm mallan iken 30 SPne 
Ird1ktE:>n s >nrn mtb ibnkR) 1 y.t evvel hari ·en ve sllretl adlyede 
Vfl~ yava~ terketmf'ge tn~lrnrn~ S'>luk O({ull'l!Itdan Mehmertin 
lar yc nc:i . .,ùe hiri•·r.itiJi Sn.ith o;1lu Atiye s 1t 1rak \'c. lintn de 
kni J(fp bir delik:rnh k 1za 111 1 , t,1ç;arruf lJnd 1 lkPn hu turlumn 
hr l~ rnt ~oz süyledikten son
ra birdt•nhl ·o kürsllnnn OzPrine 
kapa:l'IU~ vc y >rttunluktun ül 
ml\~tur. 

Napolyon serbest güre§ sair hunlara mümasil yerl- beslemiye ba~lam1~ Sakat Kopek 
de çali~an kadmlarzn adedi Me§hur Rus müellifi To ingilterede hayvanlarz hi yaparmi~ 
dort buçuk milgona güksel l d l • ..\merik11'1hr Napoly mu ç lk 

hudutlstn ,yaz1ld1;t1 Uzere bir k1-
s1m maballlne fand1kilk dikerek 
ri 1d1kll~o tnh' il eylemft: o'dugu 
gibi bir k1 ,1m mahnlli üzerlne 
de blr hane bina ve in$a eyle
mi olmnkla l>era"er harmnn 
yf'Ji 1Î de nywm ~ bu\undn~u ve 
hu s 1r<>l e Alini.i muh lken 331 

lostoy herkesce ma ûm ur. maye fikri 0 1P yürümü§lür. sPverler, o.rno hnkk1ui1 m \le-
mi~tir. Kadznlar. $Îmdi, Sov- Onun kzzz da §imdi Ame Hiç bir Ïngilize tesadüf et i:driid eserler y11zn11~l11rd1r Nu-
getler hirliginde çalz$an in rikada yeni bir §iihret ka mezsiniz ki, sokakta hi r poly 1nun :t';lklnri, .N'npoly 1nun 
sanlarm üçte birini te~kil zanmak üzeredir. hagvana /ena muamele et- 11skerli;tl. !\npol.vonun zekil•1 
eylemektedirler. C L J , J . t . .. k" Wl i. .. Ahir 'n Napo1 \'O:luo hny-

onnecti uae ae tenc~ mege cesaret e sin, çun u rnnlnn·111an biri de> Napolyn:nrn 
Endüstride ça/1~an kadm- bir arazi satm alarak bu . kendi katr giirekli olsa do c;por h'lyah bminde bir esPr 

far, bütün i§çilerin hemen raya 3000 ia'l uk ile 1500 ha/km derhal m!idahale ede yazn11~]'Ir. t,u <>serd. Nnp )ly l· 

hemen yüzde 40 ma var- hindi doldurmu$fur. Bu Î§- cegini bilir 'Oe /ena mua nun k'1r:U1<ken mpkti>ptP. : r'rn 

S kh l d den çok para kazanacagmz meleden çekinir. Maamafih d:i~l'l•ite ger;-lnemr~i) dovù~tO-mi~/ardzr. ov oz ar a, ge (t", Vè düvn ,11e1in de hir nPvi 
k · d A k fi Li tahmin edigormu~. l#n ga- hay'lJanlarr hi maye yalmz 

sene,.l:idP vefntile vereselerine 
intikul eylemi~ ve bu suretle 
zikr 1Iunan gnvri mPnkullcrin 
nizn~1z ve tapu~uz v~ fas1\as1z 
Alinin vereselerlnin mah oldu-

r e r art g e r e scrbPst gi\re~ nldugu it, in Nn-
d l rl'bi· bütrïn tavuk ve hindi b" l menftA br·r sahada ziraat alanlarm a ça L$an O!:J e J' only0nnn mOkemrnPI tir ser- hnllinde hul11111ca';: m<'nt.n 'T· 

kadmlarm nifibeti yüzde 27, lerin her birinin agrr agri kalmaz. Bir çok miishet ne- b st gOïP .. <"i a:'lrlt d 1 ·bil Ct'~i ya ta pu mUdürlUiiUr e ruUracaat 

gm d1n bah~il<' tnp11y:i ba~lan

m11s1 talPp olur m1 1 l'zerine K. 
S1ni 9.37 yi'11m 17 i .ci gllnUne 
m lsad1f paz ir gOn l\ mllhallinde 
tah'<ikat yap1laca[pndan isbu 
lt 1yq menkull •rle blr ny1 i t·ak 
l<lchntt.lfla hulunanlnr varsa ma-

nakUyatta çali$anlarrnki isimleri varmt$. Bundan ha$- ficeler de verir.. Lildi. ilïncl t "Cr • py'emPleri i Eln ulunur. 

Yüzde 7 6, 6 ti CQrttt e çal l$an- rlll!"llp\"11Ull"~ll1"11U11"1llP1"rtt~li.!!!!Q11!.:.:!.l:l!'+"'Q!Jl'~1Q~IUl+'"''•l1+1"1l'~,ll!.::!.llll+""'IJI'~ Jf"ll'+ ll!:!llli!!:..lljl1~~1 11tll "'~m~JIP11q'pn111P"''llP''qll li" 1111'" ll'"'llP"'llUl'"*ll ll"llllJl"IQ fP•~ ll'"'lill'"'li11'"'11P'"'QP1'"11 ,Poq ~ P'"ll'l"''l'.P"" 
··~11•.t.1~d1•®~"b~J--!lll:"lbi 1teu1• 1•11J 111 ·~n~1 ~ 11Jù"'" bb'dl1_. •œ• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·• • 

ff:f~t:f;;~~~~~it ~ ·~ .... ~· ~. . ... "Art~ k ... ~ u·ë·~·iï·a·d~i~ ... ~ ....... ~ ... -~ ... ~ .. 
müesselerde kadznlar. çali ~· 

1anlarzn hemen hemen gar1smz ~· 
d 488 

...... 
kat'î surete yüz e , - mr, r+ 
te~kil eylemektedirler. f+ 

Kadmlarrn mutlak surette t+ 
ekserigeti haiz bulunduklarz [! 
i$ alanlarr da vardzr. Nete- ~· 
kim. mensm:at f abrikalarm- ;+ 
da kadznlann nisbeti yüzde ~· 
70, dikr$ endüstrisinde güz- :•~ 
de 82. trikotajda !!üzde ~:] 
84.6 dir. Sigara f abrzkala .~ 
nnda çah~an kadmlar~n :+J 
nisbeti ise yiizde 63 tur. *1 
.Âgrzca maati/ alamnd~ ça- ~·1 
li$anlarzn güzde 71 znden ,+] 
f azlasrnr ve szhhat koruma ~~4 
alamnda çal1$anlann da \!1 
yüzde 60 a yakm1m ~a- {+] 
dznlar te1kil eglemekted1r. !A 

Umumî surette bütün Sov ,•11 

yetler birliginde Î$ alanm · :: 
da kadmrn faal mevkii bu v+ 

h ;. •• bügük nishette iken. ususi 

surette memleketin ayrt ayn ~4 
m ·ntakalarrnda da büyük ~·~ 

~ 
bir hrzla ilerlemektedir. .• 

T • 

Sovgetler hirligine d.ihil ;• 
millî cümhuriyetlerde de kar- ~ 
~rla$an nisbeten /azlaca ~. 
güçlüklere ragmen. bu a/an- ~. 
da /aal surette çalr§an ka- ~. 
dznlarm nisbeti yüzde 37, ~ 
Tarlalar arasmda güzde 33. f+ 
Kalmuklar arasmda güzae f: 
31. Asetinler arasinler ara- t 
smda . da güzde 24,6 dzr. 

Ücret bahsinde kadm ile 
erkek arasmda hiç bir f ark 
gozeiilmemekte ve kadmlar 
agrzca, ana si/atzyle, çalz§· 
malarrnda bir çok hususî 
imtigazlardan isti/ade ey
lemektedirler. 

DO üp dola$1 
AlacaiJ1n1z RA D Y 0 

Ca An Olacaktzr. 
Tediyatta büyük teshilât 
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--~37 y. 
en büyük Fen Hanka 1 v kiy 

~ ~') he 

Her kese ve her keseye uygun 

1 9 3 7 V. 4 / A M 0 D EL i 
RADYOLARINI 

GOrünüz Dinleyiniz 
Muhakkakt'r ki : en bahah fiyatlarla 

Piyasaya ç1kar1lan bütün markalara 

T ercih Edeceksiniz ! 
Trabzon M. NURÎ AYDIN ( Kabao~lu) A sat1~evi 

'1 Saat, Géizlük, Elektrik, T elefon, ve saire Ticarethanesi 

Kundurac1lar caddesi N. 86 
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(FILKO) 

PhDD<eo: 
t 

RAD YO ! 
• [•l 

Ve TELEVIZYON1 
Fabrikalarm1n 8 !~ 
19!,7 n.oclelïne Elektrotlu .~ 
hd b.k cttigi · 

f. 
Lanibalariyle, geçen sene oldugu t 

1
. gikbi, b~ ~~ne ~e Radyo : 
e n1g1n1n en ba§1nda 

}Ürümektedir. : 

Bütün dalgalar üzerindek.i S~LEKTiVl1E, SES : 
tabiiligi ve temizligi , RAKIPSIZ ve ESSIZDIR . 

le smi ranti dir. 

Herhangi bir anza içjn arttk Radyonuzu fabrikaya veya lstanbula 
gondermege lüzum y ok , Çok hassas muayene aletleri , ve on 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz PH 1LC0 lar1 her 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaabn1z icab1d1r . 

Uzun Vâdeli SafI$ 
ft'!! 

t~ Abdullah Sezgin 
[t] S1ra magazalar No. 118 

Telgraf: SAATÇl- Trabzon TRABZON 
11'"'1'11''''111''''1111'"'1111'''''1111'"'· 11''1111111"111tl'"'l'l"""ll''"11\fl1"~1P1'.!111111"''1111!!!11~111"1lll,;,'ifl1~1?.+. .... ~,$~•t\l:.~~ ,., 
1ii!.il11~i1~1111~lh~1lh~!~~1lb~l~l1~11111!.'1ib:.iillb~111~~-.:.a~ ... 111ddS'i41 ~ _,iflS·db· ·!dlllliilll 

Y ai;1 makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
ma~azanuzdan temin edebilirsin;z .. 

Om<e<gt<§l 
Cep ve kol saatlar1n1n en fantaz1ve en son §ekilleri gelmi§tir .. 

HftSILON 
Cep ve kol saatlar1 dünyan1n en hassas saatlarid1r. 

Adres: TRABZON H . e Kem 1 N lbantlar Maga7.UI a._ Kunouramlnr ('.c'lOdP8Î ami V a a 
~K~~---~l!W'WW.~ 

\!\)?i \.4\P ~ \.'\P ~ d 

Yeniyo as1 e 1 
Yeni terniz ve çe$illi huru-
1 a.t ile, DeHer,Fatu ra, Çek,Bono, 
Senef ,Makbuz,Zarf, -KâQ1t,Muh
hra,Ka rtvizit vesaire gibi bütün 

matbaa i§leri11;i 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar 
Hariçten verilecek siparisleri k1sa pir zamonda 

haz1rlar ve gonderir. 
-~--llll~~li 

Koyun ve s1g1r eti eksiltmesi 

Askeri sat1nalma komisyonundan: 

1 - Trabzon süel hastanesinin ihtiyac1 olan 

( 8,500 ) sekiz bin be:yüz kilo koyun eti ile 

( 4,500 ) dort bin be~yüz kilo s1g1r eti eksiltme
ye konulmu§hir. 

2 - Muhammen bedeli ( 2975) iki bin dokuz 

yüz yetmi~ be~ lira koyunun. ( 900) dokuz yüz 
lira s1gir etinindir. 

3 - Eksiltme günü 21-1-937 çar~amba günil 
saat 14 dedir. 

4 - lsteklilerin muhammen bedelinin yilzde 

yedi buçugu nisbetindeki pey akçalarile veya 
banka mektuplarile kaledeki gamizon sahnalma 

komisyonuna muracaaî.lan ilân olunur. 
7-11 .. 16-19 

K1z1laya 

Yard1m 

Edeliml 

K1z1laya 

Oye 

yaz1lahm 


