
V enizelist partisi men
suplarının muhakemesi 

başladı 
- 2 nci sayıfamızda -

lngilte re , Alman pro• 
t estosunu cavapsız 

bırakacak 
- 2 nci sayıfada -

18 • 1 inci Yıl . Sayı : 6205 • 145 Yuı ltlcri Telefonu: 2U79 Cumar tMI, 20 nlaan (4 ünc.ü ay) 1835 idare Telefonu: 24370 O Sayısı S Kuru, 

--
Yeni Bulgar kabinesini 

T oşef teşkil ediyor 
Kabinede eski Başbakan Muşanof da 

var; Zlatef'in adı geçmiyor 
Boğazların 

emniyeti 
Uh•Jfa.- f\urumunun so11 kararı 

bug:ine kadar verdiğ·i ka-·;.rların 

hemen hepsinden önemlis· : ehem· 
miyetli.) dir. 

Sebebi, ..:m kararların yalnız 
Avr~pa haıışı için !eğ": bugün
kü Avrupa nizamı ıçin bi: takım 
değişikliklere başlangıç olacak·I • 
bir yönet( istikamet) almış olma-

r 

ı 
1 

- 1 
Solyaaan 'bir görünüf sıdır. 1 

Gerçek Uluslar Kurumu bir İs· 
tinkcif reyine karşı bütün devletle· ! 
rin iştiraki ile muahedele: in bo· 
zulmasına karşı gelmiştir . Fakat 
kayitsiz ve şartsız değildir Yalnız 
bir devletin kendi kararile muahe
delerin bozulması ve değiştirilme· 
si mahkum t-dilmittir. 

V'9'>. Sofya, 20 (Gece yar111nda.n 

Kararın bu teklin~ göre Ulus· 
lar Kurum•ı arsıulusal emniyetiı 
muhafazası kaydiy)e Verıay mua
hedesinin ahkamını yeniden göz
den geçirmek ıç.m Alman
yayı kendi üyeleri (azan) arasr-

1 • !it 
Almanya-Versay muahedeaine ay-

___ A SIM U S ı' 
(Suım f. ci sayı/anın 2. ci sütununda) Sürpnll! yollanan Çan'lıol 

-=============;;;;;==~::;;;;=:;;;;;:;;;;;;;;;;====== 

ao.:ıra, huıuıi muhabirimiz leie -
fonla bildiriyor) - Kral, yeni ka
bineyi tetkile eıki diplomatlardan 
ve müelliflerden Andre T otefi 
memur etmittir. 

" Andre T oıef evvelce Bulrariı· 
tanın Karadai, Atina, Belırad, 
Jatanbul, ve Viyana orta elçilikle
rinde bulunmuf, 1918 aeneıinde 

Dünkü toplantıdan iki görünüf 

Dünya kadınları kongresi 
de ıiyaıi hayattan çekilmif, ha - D •• · b • hl A k h k 
y~tın~ tamamen ilme vakfetmiş un ter ıye a a ve a 
bır dıplomattı. ' 

Şip4j, liüi~ tetkili kabul •• ~ d k ı :) 
etme1ııe siya•• hay .. yeniden • - uze r iD e On UŞU a U 
tılmıt bulumnaktadır. 

Yeni Bqbakan kabinesini ta· 
mamen tqkil ederek ilin etmit 
vaziyette değildir. Bununla l>era· 
ber kuracağı yeni kabinede iaim -
leri ıararla söylenen ıahıiyetler 
funlardır: 

Dün Yıldız konferans ıoıalonunda 

bütün dünya kadınlarının murahhas. 
ları kadının ahlaki H m<'d<'ni hakları 
gibi cok mühim iki menu üzc.>rindc 
a~ık koml!ll)On toplantıları yaptılnr .. 
\~e böttln l"nhah bununla mc.>şğul ol -
dqlar. 

AHL K KOMl .. YONUNDAN -
Ah lak komiı.:ıyonu sabahll'yin saat 

onda İngiliz murahha ı Bayan Alison 
~eilans'in b.l~knnlığı altında a~ık 
toplantısını yaptı. 

Türk murahhasları Ha)an Lamia 
(Soııu ~. cii :mmfanm 1. ci sütu1ıunda) 

• (S0tıu f. ci sayıfa11111 1. ci siitutıımda) 

Fransız - Sovyet karşı
liklı yardım misakı 

Balkan anJlQfma•ı ökonomi konuyİnİn evvelki gün Ankaratla, 
Dı§bakanı ııekili Bay Şükrü Kayanın mühim bir nut.lıuyla açıldığını 
yazmııtık. Kon.ey bugün çalrımalarına Jevam edecektir. Ankara foto 
mııhabirimiRn yollatlıiı bu rnimler., lron•eyin ilk toplantmna ait 
intiba/an teıpit etmektedir. Solda Bay Şükrü Kayayı, •aiJa )ukarı
clan itibaren Yunan, YugoJav, Romen heyetleri rei•lerini natuklarını 
söylerken görüytıraınuz. Alttaki rnim, toplantıdan umumi bir görünÜf 

Doktorların 
• • 

sergısı 

Çok değerli bir kitap 
sergisi açıldı 

- Yazrsr 3 iincii sayıfada _ 

ARSIULUSAL 

Atlı müsa
bakalar 

. 
L~tvinof Parise gitti; misakın muvak-

kat imzası bugün yapılıyor 
PARIS, 19 ('1.A.) - Bay Lit· 

vinof buıün Pariıe gelecek ve 
kanılıklr yardım misakı müzake· 
relerine devam olunacaktır. Bay 
Laval Mayıs ba9larında yapıla -. 
cak belediye ıeçimlerinden ıonra 
Moskovayı ziyaret edecektir. 

Misakın esaı hükümleri hak -

kında F ranıa ile Sovyet Ruıya a· 
raaında anlatmalar ehle edilmİf
tir. 

~:mdi Sovyet Ruıyanın tahrik 
olmaksızın maruz kalınacak bir 
tecavüz halinde sür'atle yardım e
dilmeıi keyfiyetini Uluılar Kuru· 

(Sonıı 9. etı sayı/ amıı 1. ci sütwıunda) 

Zabit/erimiz, Niste baş- ' 
lıyan müsabakaların 

ilkini muvaf fakıgetle . 
bitirdiler 

Niı, 19 (A.A.) - Araıuluıa.l 
atlı manialı müıabakalar ı 7 N: • 
ıanda batlamıthr. İlk ıünkü mü • 
ıabakaya 11 ulus 98 atla ittirak 
etmittir. Bu müıaba.kya ittirak e
den bütün Türk zabitleri parkuru 
muvaffakıyetle bitirmitlerdir. Mü
lazım Saim, Karacabey haruında 
yetiten Kıımet iımindeki at ilye 
betinci olmuıtur. Türk zabitleri • 
nln, bütün müaabakalar neticesin· 
de, çok iyi bir derece alacakları 
ümit olunmaktadır. 

~lgana ::- Fener maç~ • . FenertJahçenln 
1 
t - ! 11enilmeıi11le bittı. Maçtan son

a leeııul edlleuk hadıaeler oldu. Tal ıildtını altıncı sagıfanıızda bulacak· 
ııınız. Buradaki re11imde bir Fener hücumunu görügorıunuz, 



~ ı ..... KURUN '° NiSAN 1935 

Venizelist partisi - ·mensuplarının muhakemes 
~.....---~~~----------------~~~~ 

Yeni Bulgar kabinesini 66 suçlu, 250 şahit .. 30 avuka 
1 .f t kil dsc da söz söyliyecek l 

~ • ., _,,,,... ~, •. ,,,., Yunan Hükumetinin 
~._., • Mr ;;;;;,,l'J46 · salahiyeti genişligor 
J. ~· ~,, ,__.. Selinık, 19 (A.A.) - Ha.tp di-' 

f Mai .,..... IJ ~-....... rs;;.., vaıp Siderokastro i~tilalinin 57 
""""' 'ı.;1 ' .....,..nu be~•J'c!akı kararım ver-

~..,- .. ..,.., ...,.,.,.,,,,. ""',.. m-t -~ mlfth': Bu karara göre ihtilaı"ile-
!=.:W~J!t.·~~ ~in ikiai müebbet küreğe, befi.bef 
........ M-.tl --~J1"'. ıle on alı, ıt ae ,aruınd b;.pff, op 

J>Jfir ~· ltlf ~ir ~re ·~kizi d.ah~ hafff. ce~alar~ ?1" '1 • 
~ ,,,.,,,.,, '"-. ...,. •rif kum edılmıtler, ~rmı yed.11 aer. 
aay~ yeJIJ h ..... in ımacl~ bott bırakılmııtır. 
p.tı ~~~..aı da il~ri t#rü- Buıün~riua'daVenhehatfır· 
ıa,.,. ll•w a•ıa HU 19 Ma· kuJqa menıup ıaylavların, iyan 
,.. Mflt•_, ~~ W' ,,,.,. a•lar•nm. ıaıetecilerin muhake 
Nl h~~e dem•• Gwsl · m•hM .,.,ıan~br. On gijn 
reft Jt ._,_, ı•Jren V eıç.ı•;.ı ~iir.-c~ 11lan bu bür~ muh•keme 

• fMıı 'i!ı!:Jt:to!:';:.= de• ki~i ~•snvn bul!IJIDMlıtadır. Te•ıpneyj "-" ..Uerln rnııWemaini ift• by harp 41 
, a•• L&.. = ... 2IO ~hat 4,,d•ıa1Hk, '° avukat yopı1or. OnJe oturcınlar, muhalre nı~ •alhalarını IR-kip •tlen f 

..,..,.. ""' ai• alact.Jmr. lt1rdir. ~' Of_,,,,,, ve1f ofu ı 
Jt kflf'P J-Sİl•Hi ...,.,1 hlbik •• Kılkq ı•rPiıon IU'I raıı Mylavlor mecliıin41 ait olacak·ı S - SayJav mecliıinin 

"o.üfü ultleriain ~leri yarın tır. reyleri huıuıundaki hakla1'f ıe~,.,,.tor. baılıyacaktır. Bu zabitlerin ara· , -L t 8.ı..a a.J.. ... ı. •• -71 ••f'' 2 - Masrafları icap ettirecek olunacaktır 
Nl& ~ ~,..,,.,. ... ..,. JI) ıında iki de general vardır. 

J•nl ,. .... ~ l'f•ip ~ ve kanun tekliflerini ancak hükfunet 6 - Cemiyetler hürriyeti 
kral. ,M• or~ ~J.,., _,.,. Atina, 19 (A.A.) - Ana ya- yapabilir. lacaktır. Ancak saylav med· 
f.ıa ,,,,,.,..., ~~"'- WrJI Mt aanın tadUi, hükômetin uiahiyet- 3 - ~•iricümhıır hükumetinin hında bu hiirriyetleri tah,Ul 
lf ,.,..,,,.. ,.,., ...,, ,,,.,,,_.. ler;.nin ıenitletilmeıi yolunda ola- teklifi üserine ıaylav meclisini bilecektir. Matbuat hürriy 
4- _.,__,. ,,.,,..,...,.., calmr. Kahine, yeni w yaaaya feıhed•bilir. ayni hükJmlere tabidir. 

_..olacak umumi prenalpleri ana ~ -ReitkiNahur imıt. laı doğ. 7- Yunenlıların nııan 

Bağazların emniyeti yaaa komiayonuna &lldimı5ttir. rudan doiruya uluı tarafır.daa ya. aını yaaak eden kanun kıd 
1 - TetrU şallhiyet münhası- pılır. caktır . 

.... ııımıMtldeııdevam) ~"·1-'~·~~iadciil,lıütünd~nya Alman protestosu cavapsız kalac 
kın olarak ıerbeatçt orduat1nu boyle d~unwyordu ve bun" 1Jö7le-
,.,_.,_ ktlMnthr. u1 .. 1ar ICı· ce ltilt7orsha, 

~~--,-~~~~~~~~--ı 

"!ftU ela IOD kararı ile Almanya- Bugünkü arsıulusal (b~ynelmi· 
ara bU tlu 'gnu apiı j\ıltan bir le!-) yui10• ja Ja11ı•111ep doiitmiıemri._.. 'l@IMı lstW •Jftlr. tir. Dalla ·ı..-l•a laarp ailih Baılla/u,,ı, p11el ~•""· 
Aakerlik balmmndan Almanrauın larını arttıraa lngilterenin Dıt Ba- tanın fahrl başluuıblına 
l;\•'MI•• ,.._ , • ..,ı lıwnibni· kanı Sir S•ymen heynelmael em- seçıfdi 
JM ffY ıa~ aekerl (Ren) mm- niyet hususunda Uluslar Kuru
ttU.ma tillhlı orclularını flnder· muncJflp Jıiçbir fey beklenemırece· Jı111ir, l& (.ı\,A.) - Arıauluıal 
111enaealdlr. iini M•kça ıöyl,miıtir, Buıün her l~mir PıJ••Y•n ıı1tel komıteıi ta-

y.,,., ,..11..ı .. ınin l>UJI• re- uı.,.. b~i ~ınniy,ti i&in 14dece rafapflaa, Bqbe.kaa hmet lnönü, 
k d. ku · d k komitenin fahri ba•kaqhima, ö-vjfyM te~ıAhı ÜHl'İM IJeııul .... ı· en ı vvetıne ayanma. mec.· ;ı' 
bu i 1 d 1 bu L d konomi balranı Bay Celal Bayar - deiru siclillaee taltif olarak ha· rifel Dt e İr. fte uakım al\ 

tıra TriTf.DOn, Sera Je1111eq vı J'lp- !i• ı ... e Boiııl,r n ~Y,\jJJ~i~ ı•rrt da ikinci reiallğine ıeçilmit ve ae· 
yi •ut..delwl ıeliyor. Oaun içi• ukeri reıimiai a1akta tutmala fUa telyMıluiyle keadil..iae ini. 
Ulualar Kuıumund• Almanyanın iıwkin yoktur. Her halde franaa clirilmitıjr.. JJP,J~t lpjiRU ~ B. Ce
aı~erlik cltmıMU dtlithwe A...... fl4tı ıııısrla•111ın, haly~ Vf franaa lf.l Bayar bu aeçimi aevinçle kabul 

r.,,...,. R ettiklerine ve IPllYtf f ~ıyetier di-bfrY&DID, Macariatanın ve Bulıa- Avuaturya tepraklarının, uaya 
1 • fediklerine dair cevaplar vermit-ritt&l)m ukerlik duııunlaqnı da Garp aınır arınıp emniyetinı ne 

d...r.id&-fls .. .,," MJMlı, jfha wtÇeltrdı l•tiy ..... , Tütki.y• de Jerdir. 8u c~vaplar mphitimizde 
~""'''" '' "ıvançla karıılanmıttır. Panayır dofnııu AimanJ• ıibi bu devlet- Bo;azlarm ve latanl:Juluıı ~mniye-

lenn de aiW.l•lllMk Mtly.elılert tini o derecede iater. lıtemekte faal komiteai toplantıların~ devam 
4tütünülıaüt. Bunun üseriae Dıt yerden ıöie kadar hakkı bulun- '~ktedir. 
... ••••• laJ Aru Türkiye B&• dutu da açıktır. Oteki ars,uluıal ~ ..... 1!111111.-.~----.--
dna ak alarak Bola•larm du- (beynelm~l.I) emniyet tedbirleri Yu#o•layada &eçıpı 
rumundaki bakaızbiı ileri ıürmüt· arumda lıtanbulun ve Botazlann Belgrat, 19 (A.A.) - 1 emyiz 
tflr. fa,et llMir muahc:l•lerba aa- emniyeti içip b'f mıntakt-IJID d• mahkemeıi, S Mayısta rapı~ak 
brfik .. a1.ı,te,1nde bir 1ieliıik· ıillhla~µıı kabul ~e~ en olan iPJ&Jlııtlf.~n ilk nımı:çt ljstf-
llk ~ Tib'kJ1•la tfe Bolazlar kat'ı bir ı:arurettlr. aini tastik e\pıİftir. Bu listeye 
reJl•ini delf9'f....- iti11 fff-bbü- ASIM " BaıbaqQ 8. Y e~iç d~füıir, 
.. rbf,..-Jini .,... ..ıatmıttll'. 

Şüphe yok ki Bay Ar.,.ın bu J "h t Şak o meselesi apon ı raca ı y ( ....... > 8 türlii W, Miidallıl.. INhlR1•11lt· &tillflo•, il ~··· ~ • 
w, Mis .._... ,., .. .,, lir ""9 ,_11• ,,,.., il (A. ,) ,_ AIMriN Vel~ ile ŞMp ..,..,Jıai haklqn-
ılaeultrt• •ıtltdrtı..ti ..,_k ti• JIH'ty• trlffaH ,.,,.....,, da ıqüzak•red, bulunao ,Şili, Ar
"'""'" u,141 akfllA klwJ ttHJt, MtdtWIMI ltillftRı Jt"" i"'-MJ· ~antin ve Oro,vay c:lipfomatları, 
.,.,, ·~ ılmHll yqj, Mt A.IMnkl MNfiinht illlllrarHtl şjmdi me-ıun ltulunan Arjantın 
''" ......... tlurM Trtlwllllft "'•"'''~ Mr ttlAW. '""' • Dııitt.ri lekanı Saa Vedra Hama
Yt hlllllrta llMJ,MJ "'"'ltfl .ı..tı fff~Jr, sırı avdetiadan evvel hiçbir kara• 
lllMI ""'4111 lfllJI fJ11w iM "Malt 'flltM•lk ıJAf,, Qt •hDPlıyac&jı fikrinde ittifak et· 
..alred yırt ....,.... ifht dt Jf"'erktıa MW .WJlnN ..,,, ıwitler&lir. 

lullrı 1MWM tlWtltHtr MHJflWrt ....,U , ,.,_. Brezilya, İflİraki kabul ebe bi-
MIMllll .... Wr fi" ... .,,,,, fi tvaffftb.a kabul ,. ir, müzak.,relerin tekrar dirilmesi 
J~ ......... l.nll whı· fHvrl lhrwtınt kt•k 1111klnan: 'örülmektedir. 

.wi,S. ......., ,.,,, _..,, "~ llWf ~ hUktMll .......... t14, P•ra""f Cümh11rr~iaj 8. A· 
tir"- ...... ..,.- fft1H U 4"1J '""'Mlfw•• W.ı•ıılar yalaJN9 _JJqliy7• ile 4~j~4a_ıı ~p~
lutlar t'ununu vardı, Bu Kurum dır. ru1• my-~ker4t. ı•rJJIP~Jf ıçJn 
l•t1,..,._ •tt ..... .,, .. ..m1.- eumunelı Rp-veltı bu ıtle bl..- y~phjı t.otf!bJıüıüp n_.ıiceaı dh~le> · 
tiai •1'hafa~ '4~ekti. Tijrki7e nt meffı.tl gJma7a karar vermlt- P,1atlar tarafınd•n J-.bn~ııh~~ 
Lot&Jl lftualıe4ealae lmzumı kor- tir. beklenmektedir. 

biricik dileği 
Londra, 19 (A.A.) - ln...ıiltere

nin Streza ve Cenevredeki siyaıe
tine ka:.·~ı Alma,.)'anm yaptıiı ti· 
falı[ prote~toy• 'ewap verilmiye -
ccktir. Eıaıell bu proteıtonun ya -

pıldıiı lnJiJiı ,,fjri V Qn Bı.ılow 
müli1'atma llJJqk huuıf bir ko • 
nutm• ..,..•iyeti verilmektedir. 

ll~rJhı, 19 CA • .\.) - HiJl•riıı 
46 ~· df>iuna rddiniiJlıü h~
J3 yaıı yazan birçok ıazetelN .ti .. 
yorlar ki: 

"Uluılar Ku~unun ••f 
kararı Almaqy~JJ m~kmıı etti. 
Bu kar~r, AhA.Jt miHetini, keqdj. 
ıinden )1.,tı. hif lriınaeye itipıat 
etmemeye Ye Hit1erin mafmda 
müteıanit bir .-"ilde topla._.,. 
ıevketmelidir.,, 

J)oyçe Alıem~nye ÇayJun, dj • 
yor ki: 

"MillJJhJJiıı, bv JLı:ı ~iib•y~ 
göjüı ,., .... kpyyetini b.,ı. ... ,,. 

Aı,...,.lfU, Rihto ıtl 
yıldöniimünü kutlıı 

yacaklar 
Berlin 19 (A.A.J - Y 

keri kanuna göre, orduya 
ıailam, ıyi yetiımiı :\fi ııbl 
olanlar alııtacakıır. 

Orduya ıir~ek kur' 4 ef 
boyları en •z 1 $f aantim 
tır. 

Bwlin, 19 (A.A..) -
t.bnı, her aenenin aı 
P.v~ orduau jçin ~Uan•ır:ı
bt,yr~ ıiinii 11larak ilia 

21 Niıan hava -.......--.ı
,-on Vosı ltiı:btofenin aı 
yıl4itpümiiclür. Bu .. ne IJ 
,.-plya yortularına rutı _lr 

dep b11 meruim pek parl"" 
ukt.ır. ~ = 1 

Ver lllrsıntısı 
Lotıdra, 18 (A.4·) -

,1elzele akı~Jeri b.-ıüıı ~!!.. 
da merbıi Loııd,aftın ~ 
qıttlre meıafede ~k ti4 
Mirekli bir zelzele kayd 
dir. 

nı dileriı, Hitılma datum ,ı1.ut • 
nümünde fll-Pıl•~lf reıjne te • 
mepıH de budur. DjlejİJPİJ J•ri!M 
geJdiii t~Jldirde dünya, Ce""'" · ""p"""""pt""'~---4""'y ... .,· .. -.,,··.-p .. ıp
nin Jıjy.neljni ı.ıdik ..-.,~ __.. lJ ., •••••• ı•riittiw•ktir' _,,. 
b"~ u.ı.,.lf.ıır,,, v· ıı ,4 A.> "'/•· 

fq)fjb, Qs,,Pbı.tr ııı•ııııi, MI~~..;. P•HtilF"' 
L•t>1J Y• !ftRpyqıp, R1Ja - lflı ı,.,,.n,~A. &..., .,.,, • 
LitJMJ• ıiJMMntıa i,ıir,W.ri Jf: l!lınsı dem ittir ki: 
RlJIJ~ jJe mütekabil Y~Ülı ,ai - '-Mıtrkezi vrupa emnİ1-
ıakl~ lmzalaJSJaları jhtipı•lilJ.4eµ kı ile ali.kadar devletleri.O 
endit- iJ• ~.Jlı•hnıkt.djr. 

ST AHRENRER<f'IN ROMA 
SEY~HATJ 

Viyana, 19 (A.A.) - Prena 
SJA.Jıre~orı'in hutu1i ınahiyeti 
iutı~ iioroa ıeyaİıatuµn, bu felıır· 
d,. 2i 5 O. toplanacak olan Tuaa 
clıvJ.tlari emniyet koaferanaıaı 
hazırhyacağı söylenmektedir. Bu 

rede, büyük müıalemet 
°bıqanaak unai11de bulu 
Df mütahetiıt ocliyor.,, 

J.. vueturya ukerf ıı. 

~dill hakl11atla IÖz aö~ 
Valdeneg, Streza tebJijılll 
tıncı maddeainin Avuı 
kert hukuk müaavatı -.r 

duğunu ilave etmiıtir. 
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f Tahsillerini Avru· 
/ nada yapan 

gençlerimiz Bu küp nasıl 
kırılacak? 

V crcm sibi, T rahum gibı, kole· 
Doktorların kitap sergisi açıldı Kültür bakanlığı yeni bi7 

rapor hazırladı . 
.b. kudur. gibi, ıJcba gibi mü· ra gı ı, 

cadele edilecek bir haıta!ık: Me· 

galomani. 
Megaloman/arın. yanın~a ger• / 

çek bir likirdcn, bır hakikatten I 

Doktor Bay Ihsan 
sergide çok 

Sam inin 
değerli 

sözlerile açılan 
eserler var 

bu Ankara, 19 (Kurun ) - Kültür 
BAkanlığr, Avrupanm muhtelif 
memleketlerine okumağa gönde -

1 

rilip tahsillerini bitirmiş olanlar 
hakkında bir rapor hazırlamı4hr. 
Bu rapor; gcnclcrimizin muhtelif 

.. ma. imkanı yoktu,.. soz aç ı b. 
Megaloman küçük ç.:ıpta ı• 

-bP.rdir. Onun kr;f aırnd peyga,,. · . 
h Y bir ilhamın potasında er er §e 
•1 • ..eklini alm14, kıvamını bu. 

tı mış, !: 

1: bir heykel gibidir. 
mııy 

Jlim, fikir, felsefe, ı.;ın'at, a 
damları bunların karıısıncla cü 
rüm iılemİ§ bir caniden Farklı de· 
i!i/Jir. 
" Ağır başlı bir ba§ak gibi olgun 
c•cr aahipleri bunların ör.ünde ci 
lctleriylc ciirmü mqhut halinde 
yakalanmış şcrserilerclir. 

ilim snhalarında övünçle anılmağa 
değer muvaffakıyetler kazandık • 
larınr göstermektedir. ~ 

Bakanlrk taraf•ndan Avrupa)'a 
gönderilen talebelerin lise mezun· 
larr arıuınclan l\eçildiği bellidir. 
'Avnıpanrn bazı yerlerinde meae. 
li Franaada liııe tahsili 12 ve hat· 
ta A1manya gibi bazı memleket • 
lerde 13 aen olduğu halde, bizde 
ynlmz 11 senedir. Buna. rağmen 
gençlerimiz, Avrup_~lı talebeler 

F arz ediniz: ki megalomanın i· 
çinclen o gün askerlik havası esi· 
yor. 

Serginin a~llmas1nda bulunanlardan bir grup ve s~rgiden bir görünüt 
, arasında kayde değer bir üstün -

lük elde etmişlerdir. 

Napoleon onun önünde bir on· 

ba§ı bile değildir ... 
Napoleonun hatalarını bulup 

çıkarır. Amma kendisi bir gün hiç· 
bir orduda bir ıaat saka n11lerUği 
bile etmemi tir. 

Fakat, erkanı harbiye planlarını 
altüıt edecek bir ilham ye!cıini sa· 
vura, savura di§lerini acan bir as· 
lan gibi kökremİftir. 

Etibba odası tarafından hazır· 
lanan Tı;:> kitapları sergisi dün sa
at on beıte Etibba odasının Ca • 
ğaloğlu merkezindeki salonunda 
açı lmı§tır. 

Merasimde şehrimizde bulunan 
ı.aylavlar, doktorlar, diş doktor la
rı, eczacılar, tıp f akültcsi prof e · 
sör \'C talebesi ile birçok yurttaş 

bulunmu§lardır. 

B. IHSAN SAMI ANLATIYOR 
Merasime ıukeri bando tara · 

f ından çahnnn f atiklal marıile 

Doktorlar eskiden 
nasıl yenıin 

ederler 111iş ? 
" . . . Ciece gündüz her 

lcim tarafandan dav et o
lunursam derhal icabet
ten istinkaf ctmiyeceği

me, hastagandan fahiş 

ücret mutalcbesinde buw 
lunmıyacıığıma, bıri fakir 
diğeri gani iki kimseyı 

tedavı etmek üzere da· 

Hepimiz biliriz; ilme verilen 
ehemiyct, ilmin bir nisbet dahi -
lindcı uımımilcsmcsi icin idare e -
denlcrin gö t rcceği dlaka ve tc~ 
\'İk ilim :ıdamlan üzerinde iyi YE>· 

ya f cn:ı bir tc. ir uyıuHlmr. Ciinı -
huriyctteıı önc·eki devrin sönJ.ik, e
nerji kıran muhiti \ "C h~w:ısı icin
dc bile Tiiı k hekimi vazifesini 
yapmaktan g ı·i durmamı~tır. O 
kötü muhitin öl düıi.icii tc .. irindcn 
kuıtulmuş yine öi:rı·CJ1me \"C öğret
me a zmiyle bilgi alanmd:ı varlık
la r gö temıi. tir. 

Rnporda ismi geçen bu güzide 
gençlerimizden bir kısmını .Ku -
run okuyucularına tanıtırken ne 
hakiki bir '2evk duyduğumqzu da 
kaydetmekten geri kalamayız. 

F arzeclinir. ki megalomanrn i· 
"İnden ökonomi rıllıhatcılığt hük· 
:.netmiıtir. Artık o dünyaya nizam 
:ıcrcc:ck her §eyi bulmu§tur. 

baıladı. Daha sonra Etibba oda- vet olundu(ium halde .• ,. 
sının reis vekili bay doktor İhsan .._ ____ • ________ _. 

Sami kürsüye gelerek §unları söy- ı Biraz sonra tetkik fıı. atını hu
ledi: l:ıc:ığımz ~ayı ı pek çok e:erleı in 

rıırn dinleyiciler : scı·gicle göm· 
C'cğiniz. tetkik edecet:riniz erler 
hakkını.hı izl ·ı \ bazı izahat ver -
meyi fa~1 d:ılı ":ııııyo111m : sizle.l'~ 
bil' hulu. · ı mı yaptığını bu e.scrlcr 
'J'lil'k inkılabına tekuddüm eder. 

Rapordı ismi takdirle anılan 

gençlerimizin batında bay Salah 
Ahmet Ratip bulunuyor. Bay Sa -
lan Ahmet Ratip, Lil fen fakülte -

sinde geçirdiğ i yoklam&farın hep~ 

sinde birinci gelmiıtir. 1931 de 
Fransız hava nezaretinin muhtelif 
enstitüler arasında açlığı müaaba· 
kada da birincili •İ kazanmıthr. 

Lil fen fakülteıi profeıörlerin-

Ayol öhonomi elemek heıap de· • aygı değer arkadaşlar, hayan- her hirinin n kndm· oı ucu, yıv-
t----......... :.uı_Joo.,u, • .sıc ü l cr.~"'"""--=-~~-~ .... 

Ve~.;:..,.;_.:~ .... ;»,J,. IHJrar iti, göz. 
a aı • • nç l!J ~ıh~ ~l ! ki · · · · l 

"1> . a d ·ık d f r:ıtıcı mmn l'lllC' • t r 'l'l'r mı ıçınt c 
lcr:nde şu manalar parıldar: 

Elimi toprağa dokunclur.ıam a. 

leş olur. 

>Ugun vur uınuz a 1 • c a o- . 1 1 ı · ı .. , __ 
1 k T .. k. ı kt 1 d ' •~ vakıt bu up t <>tc J m l't', t cc·ıul}(.· l l· ı ', ara uı· • c o · or annm, rn ı..<.ı • • • • 

bibi ve cczacıla."lnm ı::iındiye ka • ım1<:ah 1.: del r yapar a~ ~luı up dııı
dat mcyclann getirdikJC'ri ilmi c - lenmeden ralı illa) ı ı. tıl zam ı.; den 
. erleri me. leğc ait eserleri tıp bir me Iekte c eı· yazmanın ne ka-

Megalomanın kapıırnda Ho· mecmual:mnr r1..:viilcrini bir araya dar güç olduhrtmu, bu ') ı cf \'('l'İ <·i 
mcrrlen Şkispre kadar gelen dahi· toplıyan sergiyi açaı ken arkadaş- İf.;i ba aı anlar pekuhi bilil'1rı . 
lcr papaHı r.iyaretc gelen bir im· lar ve ıne. Jek namına duyduğum Arkada,l:u·, iftih:u la ,.c ~e,·inç 

hevecanr tarif edemem. Dan~timi- il(' .. öyJej cbiJiıfoı : paratortlur. . 
1 k Zl. k."bul ederek odamızı . ercf • Buı ada t,~ı>l:•na ıı rler Tiirk Hata <'lmiyen papa orı arı a· •• "' ·• 

d · .. d w ·ı .. ··x len diren S:lj,n mi~afiı lerimi7.c hekimi l'ini11 cl "ı ı'n bi lgi lerin ı' n, pı.•ıı önün e İlf gun egı ' Uf yu b '"' 
yıl yalınayak bekletmek emelinde candan gelen !'Ükranlanmı ildir • tıp illemındcki yiik!Sek dereceleri · 

mcği bir borc bilir, onları sayın j. 11in paı lal, bir delilidir. Türk dok-clir. 
1
• l 

San'at ôiemi ıaclccc kendiıi için le ... e am aıım : , toru fena hay•ıt nı tları içinde ya. 

halkedilmiıtir. San'at giinqi o· •ıttll Romen talebesi ~adığı, ıniicadelc ettiği zamanlar 
nun •esini duyarak her giin uyan· biJc in .. aniyete hizmet etınek olan 
maktadır. O, bir edebiyat ıantek· geliyor ba~hcn ,·azife ini a in unutmamış, 
feridir. Bükreş üniversitesi ede~iyat çalı~nus. tetehbü etmi., her tÜl'lü 

k . •an'at ve fen faku" lteleri talebesınden k 1 Bir gün ötmez. ıanır • .. · yo ·. u lul ... VC" zoı luklaı a ı ağın en 
1ct sabah olmıyacaktır. yüz kişilik bir kafile Karo] va~u .~ biı çok e~cr \iicude getiı mi tir. 

Fikir olanında megaloman, 
boynu:.larının ucu sivriltilmi§, ku· 
clurmuı bir boğaJlY. Kuvruğu h~· 
veya doğru ıivrilmiı mütemadı · 
Yen rasgeldiğine boynuz: vurmak· 
tadır. 

Megaloman bir nevi f ikiı kudu· 
~"ulur. Bu kuduza kar§ı çare bul· 

rile yirmi bir nisan pazar gunu 

şehrimize geleceklerdir. Talebe Vatı• d A .. -.. ... k"'""'» 'd"""'"" 
şehrimizde yirmi dört saat kala . Ün n ara-

k bu miicldct zarfında talebe ya gitti 
cab.ırt'ı·g~·, 'arafından kendilerine şeh· V 1· ı.. ted• . 

, a ı ve ıoe ıye reısi Bay Mu • 
rl·n müzeleri gezdirilecektir. 

hittin Ustiındağ diin akşamki tren· Yirmi üç Nisan günü de ayrı 
le Ankaraya gitmiştir. Orada bir 

bir talebe kafilesi şehrimize ge • k ç .. k 1 k b ] d' . 
. B ı_ f ' l .. " n ~ehri - a guıı a aca • e c ıyenın ala-

lecektır. u xa ı e uç: gu ~ w b . 
1 k b müddet zar· cagı orc para v beledıycye ait 

mak ı,1 • mizde ka aca ve u b · 1 .• • d 
gere ır. Ik . ·1 t lehe birliği ta· ı azı ı er uzenn e meşgul ola . 

Sadri Ertem f ında ha cvı ı e a kt 

1 f d ~ ]anacaktır. ca ır • 
ayı/anın 3 cii ütumında) ra ın an agır 

- Ama,, ne ala Bay Giiliim, bu 
yıl Adalar •• 

) 

. Dalıa gur.cllc~ccck şurada 
burada •• 

""b) 

.. Çiçek muharebcforı yapı· 

lacakmı§, ne dersin? 

. \ rntii ı·k'tiıı yamltığı iimhul'i • 
,\"<:t in ı ... uı uhı-: undnn itib:u en mem
leketim izde ilmi ceıni\'etlcr tc5ek-. . 
ki.il ctmi tir. 1 t bu tÜl'lü te.,ck -

dcn (Fan dö P emcrfik) bir müd· 
det için kürsüsünden çekilmek 
ınecburiyclindc k lmc muavi., - , 

~~-fiğini bay (SftJih Ahmet Ratip) e 
\'ermittir. 

Kimya ve fizik tahsil etmek ü
zere Fransaya gönderilen B. Mus
tafa Nusret Matcmanik General 

Sertifikasının en yiiksek derece -
sini almı~tır. Bay Mustafa Nuaret 
~ertifika almak için yoklamaya gi. 

ren 335 talebeden muvaffak olan 
}Clmİ§ ikisi arasında en yüksek 

derece kazanan iki talebeden bi
risidir. 

Almanyadl\ tarih , çoğrafya tah
(Soııu 9. ru aııı fmıııı 4. rfı srlt tııuı d(I) sil eden bay Bekir Sıtkı ile heyet p-· ...... -... -· .... '"""' n '""' M okuyan bay Tevfik Okyay pek iyi 

kül11<.' ıfo <lct:ıı1ıa ına ~tik olan, an
lan her ahada k~vi k Nlen, her 
tiiı lii dileklerini yerin geti ren A· 
tntiirk Tiirk iycsinin değerli • ı hluıt 
,·ekili profo. öı· bay Hcfik 'ay · 
damdır. Onun yüksek konun u :sa· 
.ve inde i., gü:c;ı, . er vüctıd " gN i
rcn bu tcşckküllN· memleket v t: 

arl<ta yapılacak çocuk derecede doktora \'ermişlerdir. 
cg" lencelcri F'I ı · h ı o OJİ ta sili icin Avrupaya 

Yirmi üç Nisan Salı günii Ço · gönderilen B. Mel~ hat büyük bir 
cuklarr Esirğc.mc kurumunun A • muvaffakıyetle doktora vermit ve 
lcmdar kolu tarafından Saraybur· f ·· ) ı· · pro esor er mec ısı tezin t'mver-
nu parkıncll\ çocuklar. bir eğlen - site mecmuasında neşredilmesini 
ce tertip edildiğini yazmıttık, 

Bu eğlenceye 2, 1, 49, 44 nu • 

maralı ilk okullarla Y eııinctil ilk 
okula talebesi iştirak edecektir. 

Evvela hep bir ağızdan idik • 

lal marşı söylenecek, çocuklar la· 

karar altına almıştır. 

Raporda Nafia Bakanlığı hesa· 
bına köprü ve yol mühcndisli&i 
tahsiline gönderilen gençlerin de 
büyük muvafakıyetler e lde ettik • 
leri zikrcdilme~ledir . 

llülasa rapor Avrupaya gönde-
raf ından muhtelif oyunlar oyna · ı· ilen talebelerimizin umumiyet 
nacak ve gi.irbiiz çocuk müsaba • itibarile muvaffak olduklarını 
kası yapılacaktır. j göstemıcktedir. 

Bay Güliim - lıtanbulun kena; 
mahallele r-inde de taş toprak mu· 
harebe3İ yapıak, elerim .. 

- Aman Bay Gülüm? 
- Hiç olma:.•a yıllarclanbcri el 

değmiyen taşlar bu 6uretle yerleri· 
ni defİftİrmit olurlar, dostum! 
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Dünya Kadınlar Kongresinde Konuşulanl 
~enciler adalet istiyor ve 

karşısında edilmemiz 
soruyorlar: Barbarlıkla itha 
linçe ne buyurursunuz ? 

Garp ve Şark kadınlarının adalet ve musavat prensipleri etrafında birleşmeleri kabul 
Bayan Eşbiye Başkanlar Kraliçeliği tevcih edildi. Nafaka hükümlerinin bayağı ınemleketle 
de takibi, kadını istismar eden ve cezasız kalan mutavassıtların cezalandırılması isteni 

_.., ( Ba.-§ tarafı 1 ind sayı/ada) 
Refik Ye Bayan Ne.rınin Muvaffaktı. 

Başkan, önce arsıulusal kadınlar 
hirliil ahlAk komisyonunun faaliyeti 

neden ibaret olduğunu anlattr. Bu an· 
Jah~ göre, birliğin ahlAk komisyonu 
her Uç senede bir toplanmaktadır. 

Fakat aJti senedir toplanamamrf • 
tır. Son defa 1929 da Berliııdt toplan· 
mışlardı. lki toplanma aruında her 
memleketteki kadın cemiyetlerinin 
ahlak i:.iyle uğrasan kolları, komi• 
'ynnun prensiplerinin takibi fçfn Ç4h • 
şıyorlar. Her memlekette genç laıla. 
rın, kadınların serbe&tliklerini iyj 
muhafaza etmeleri yoruıuiaki gayret· 
]eri, iktisadi yaziyetlerini tetkik edl • 
ynrlnr-

Komhıyon niıl her memleketteki 
şube ile daimi surette temastadır. Bir 
.memlekette komisyonun esas prenai • 
pine aykırı bir yaziyet olduiu nkit, 
dtrhal komi~yon riyaseti haberdar • 
di11r. Ye bu \'aı;iyete karşı umumi hir 
protesto yapılır, bütün dünya kadın • 
ları birlikte seferber olurlar-

4h:ü komiiyonu reiei Bayaa ?'l4'1· 
lans. nutukların bir de Almanca ter • 
cümcsine ;htiyaç o)up o1nıadıfın1 Mr· 
du. Sonra lngllf ıce Te FraMtz~a ter • 
cümclerle iktifa edilerek münaka-ta\ ı· 1 
ra bat:laJHlı. 

CtNfoil TERBİYE 
)teis. 1-.adrnlann ahllkt haklan 

hakkmc\:ı hir gün önce ileri sUrUlmtif 
olıuıh aziili -5a.J1ada ~eti. f ubfa 
i. ~; t almmı!'.I tedbirJer.i, ı;ıhlü müra • 
1 a.I "· i:t )almz kadınlara tatbiklııl, 

l ~ıl·n tkarct i anlanan ve bunda ce • 
"R ıı ~a1:ın istişmarcı ilçtincU phsı 
· uc!lc pı-oicsto eden teklifi tekrar 

o!.uma.ia lüzum ıörmeden kol!lisyo • 
nun Bayan Panlina Luisi tara.fındaa 
Jı azırlaı1mıs raporunu maddeleriyle 
izah etti. Burada cins! terbf;cnln iti • 
ıumundsn hahsedenk "Fikri oldufu 
kadar bedeni hayatı da kontrol de • 
mcmek karakter mahrumiyetidir,, d• 
di ... Kadınların işten çıkarılmak is • 
tenme~i gibi cereyanların, bttytik ~o
nomik sıkıntıların hüküm sOrdtltti 
ou zamanda hem kız ,.e hem erkek ço
cuJdarımııin ismetini ve ırkın sıhhati· 
ıti kor umak i~in. "her iki cinsin de 
amme iserisinde mevJdinf temin ve 
~ğlamlaştırmak üz.re, sıkı bir ter • 
biyeniıı ne kadar ehemmiyetli oldaiu· 
nu etrafiyJe anlattı. Soara kadm ti . 
careti meselesine ıeçerek kadının is • 
tfsman yolunda işe karışan hem er • 
kek ''e hem kadınm bilhassa ceıa • 
"ı kalan mutavuaıtıarın tecli1•lni 
istedi . 

f'uhuş hayatındaki acrlıklan an • 
Jattt. Burada da rekabet oldufuntı ve 
'bu rekabet sah88mda, eiut stiçlükler 
içermne diifmüJ daha çok ıenç kız· 
larııı harcandığını izah etti ve mille~ 
ler cemiyetinin bu yolda yaptJiı tet • 
kikleri bildirmesi için Millet1er cemi • 
Y•ti murahhuı Pren&e1 Radzivll'e eöz 
verdi. 

PreDHS Radzhil bu sahada, Mil • 
Jetler Cemiyeti komitninin yaptıiı 
tetkikleri anlatarak A\TUpada, Akde· 
nlz havalisinde. cenubi Atrikada, U • 
zak Şarkta alınan neticelerden hah • 
settL 

\"e kadınlar birliği ahlik komis • 
yonunun faaliyetinin MJlletler Cemj. 
yeti i~in büyük bir ehemmiyeti haiz 
olduğunq söyledi ... 

Reis bundan sonra, komilyoaan 
raporunu iıaha devamla. buhranın 
ahJlk üzerine tesirlqi , ., bllh&Na it 
hulunamadığı için evlenememek, nor. 
mal bir aile tesis edenıemek ht.d•i· 
ni içtbnal bakımdan anlatmıfhT. 

Sonr11. evvelce kabul edilmlı olan 
karar sureti okunmuotur ... 

Bundan Hnra reis Bayan NeOus 
rrıurahhn!lara saz vermı,ur. 

Hind murahham Bayan RlseJfn, 

tngiliıce olank içtimai ve ahllkl di· 
5iplin berine phıiyetlnl ytikseJtmt 
ve vakar hakkında fikirlerini söyle 
dL lnunm kendine hAklm olmuı h 
zumunu, ideal kadmı anlattı. 

BAYAN PERJH~NIN SORGUSU 
Arkumdan, reiein "Sual aoracak 

nr mı? Varu sorsun., ribi bir tekli· 
fiue kartı dinleyiciler arasında otu • 
ran Ttirk doktoru Bayan Perihan 
ayafa kalkarsk tnıtlterede, Türkl:rı· 
de oldtıfu gibi e\'lt'nmeden önce bir 
8rhhat ,·esikası almak gihi hir şart o
lup olmatlıtmı, ve lnrilterede zührc • 
vJ hastalıklarla mücadele edilip edil· 
mtdiiini sorcJu. 

Rei~ bu sorguyu memnımlyetle 

kartılrraraJr dedi ki: 
- "lngUtcrctk iı~ için bir 

"1ıluıt veıüccısı mecburi11di 11oktur ! •• 
Zülıreııı hutalıklara gelince, ııhhal 
vesika.sa belki bu goltla fa,gdalubr. Ft1.· 
kat /wr zaman için itimada fOl/tlll de. 
ğUdlr. Çün.kü luutalık olup olmadıp 
ne htr zaman tal/İli kolay tkjiltlir. A· 
idim o kadar giıll ve ~llülıdir. Fa • 
lud Mliee itibariılZ. dipcejlm fU • 
""7 w. bUde ı.d~on ö1tee &tr W.. 
hat Wff.ktıN yoktur. 

Zührccı hrutalıklorla mikad~le i • 
,, .. , ihtiyari surette müracaat edilt:bl • 
kcık ted:ıvi evlnigle olmaktathr. 

Bu ilıtl11arl. ıi.ıtenr, frelllli w bel
•oiuılu;unu ualtnuıtır. Burça lıa
talıkü ()1(111 qleWdc lcatlınlar 4dU. 
fah~kr de otlig1J1'..,, 

- Fahlfelerl mecburi '111uayene1• 
tabi tutmak yok mudur? 

- " Yoktur. Eıaın bu golda 11al· 
nı.ı kadınlan ""cb11rl11•t altuula bu • 
lımdu.rmak, lngUuredeld kadıtı tqld· 
ldtlarının prenşfblnc -r.J1haliltir. '11 

Tek tflralll clMt mutllltrıe W' ., .. t 
IUdir; f.agda.ıızdır. Fa/ılfe tehlikdi 
Mr ha11at g~lrigor. Halalıjım pek· 
ne ı•firebilir. Fakat erkek bir aileye 
ge~lrirae, bundan, erkek te ayni tkra· 
cede meıuldür. 

Erbk u muayeneye tabi tırt.ulmak 
ldnnı gelir. ı'Wecburf muayenegc ge • 
lince, bu .ıureıte korkarım lcl, yalnıı 
bir kifl gelecek, ötekiler, mecburiye • 
tin kendiaine tahmil edeceği yükler • 
den çelclnerek gelmivecektir. ihtiyarı 
siJtemlc daha iyi 11cticcler alını11or. 
Çünkü rilhrel'l hatalıklar, verem, 
kanser gibi •11.Uir. Bunda alılciJd 
bir hicq.p ı•ardır ... ,, 

NJÇIN HiCAP VP,:RtCt 
- Bizde e-snaf btle 51hhat muay4!

n•ln• tabidir. Bu hutabkJan niçin 
hicap ,·erici saya.hm~. 

- " Bu hutalıklıır hicap ııerici 
sayılıyor._ Çünkü hicap ııerlddir. 

Zülıred luıal.tılıklar, havatın kirli fC • 

rcıltı lçfrtde zuhur eder ... Bu. dokun • 
nıakla geçmu, Biz gidi tetlavi cdigo • 
rur- Hatt4 bu Wtıt11yi ~ndialne 
doktordan baf k.a kilMenin bilmigeC'C· 
ğlni ~nıın edigoru1 ... 

Reie Tilrk bayan'IJUD suallerinden 
çok •••nun oldq,funu n bü)iik ala . 
ka duydu,funu ıö ·!emiştir. 

Bunıın arkasınclJn bir iki mqrl\h • 
has daha fikirJerlnt tlerl rirdtiler. 
J{oınisyon toplantıer, rets Buan Nel· 
Ianş tarafmdan k&pand1. 

MEDENi HAKLAR 
KOMiSYONUNDA 

'"Medeni haklar komisyoıu.ı .. J\a 
Fransanın tapınmış kadm •matla· 
nndan Bayan Marya Veron riyaset 
edfyordq. 

Bu komis)·on llotuından ayrılan 
kadının nafaka ifler\ eTli kadmm ço· 
cukları üzerinde koea.iyle müşavj 
hakka malik qlnum, kadınm emlikl 
nl idarede ribi aynen erkekle bir sa· 
llhiyeUe olmuı, kadının Tesayetten 
k1111111muı mevıuJır.r1a ufrqmakta .. 
dır. 

ToplaJ\tı esnasında komisyonun • 
mi bqkanı olan Bayan GiMbel'&''İll 

raporu okundu. 
Raporda nafaka. ve erkelin aileti· 

ni terketmesi meselelerinde Uluslar 
.turumunun dikkati celbedilmek iste· 
niyordu.ı 

NAFAKA VERM1YEN 
ERKEKLER 

Bu meselede en ziyade müdafaa 
edilen noktayi, ailealnl terkeden er • 
kefin, mahkeme tarafından hükmedi· 
len nafakayı bazan vermekten çekin • 
mesi, ve bunun için yabancı memlc • 
kctlere gitmesi teşkil ediyordu. Rapor 
bu noktadan bahsederken mahkeme • 
Jerin, ııafaak hakkındaki hükümleri. 
nin ~abana memlek.etlerde de tat • 

aebetiyle çrkarılan poıt& pulları 
bulunan bir levhayı hatır" olarak 
verdi. Ayni zamanda konıre ta· 
rafından da baıkana bir buket ve· f 
rildi. 

Alkıılar keaildikten ıo!lra baş· 
kan ruznameyi teıkil eden ıark ve 
ıarp kadınlarının tefriki meaaiai 
mevzuu hakkında ıöz ıöyliyecek 
murahhaıları birer birer kürsüye 
çağırdı. 

ŞARK VE GARP KADINLARI 
ilk defa ıöz alan Hint mu· 

rahhuı Bayan Hüaeyin ıark ka • 
dmlarmın garptaki hemtirelerine 
yardımluma ihtiyacı o\duğunu 

ıöyliyerek her sahada §&rk ve garp 
kadınlarının beTaher çahımuiyle 
kadmhk gayelerinin tahakJmlc et· 
tirileceğini anlatmıttır. "Tecrit ıi· 
yaıeti,, nin yanht ve imkansız: ol· 
duğunu izah ederek "tark bildiği 
niz ıibi delil, çok deiitmiıtir., de· 
mi, tir. 

Sonra iki taraJın ıanatından 
ba§hyarak ne yollarda elbirliji ile 
yiirüyeceklet ini tafailatiyle ortaya 
koymuı v~ alkıtlanmıtbr. 

BOTON ZENCiLER NAMINA 
SVnı ~ .. rnm..,-1-J- .,.s.,. .,...n. 

ci mürahlaaı Baya'd M&raon büyük 
alkıtlar araemda ldiniiye selenle 
memleketi \'e bütün dü.ıyadaki 
zenciler h'lkkında - ıözleri ikide 

ı bir gene alkıılarla keailerek - an· 

Dolttot Pmlian 
bik edilmesi için am ulusal mukavele 
imzalanmasnn dilemekteydi. 

Nafaka ,·ermiyen erkekleri haps~t
meldeue, ça.lrttR'ma müessHe1erine 
Hl·ketmeii ileri ıtirüyordu. 

Milletler Cemiyeti kadın tep.HU • 
larını temsil eden Hollandalı Bayan 
Luiz von Egen 1933 yılında Montevi· 
de, Küba, Ekvatör. Paraguay , .e Ora· 
ıuay arasında imzalanan bir muahe • 
denin kadın , ·e erkeklere müsavi mt!4 
deni hular verdifini söyledi ,.e bu . 
nun difer memleketlere de te~mil i~in 
Milletler Cemiyetine tekliflerde bu • 
lunulmasını istedi. 

Burada uzun münakapJaı: olmuş, 
lsviçre murahh~ Bayan Gur yapıl· 
m:ısı teklif olunan şekJe itiraz etmiş, 
neticede teklif reye konarak bazı de • 
ğişikliklerle ekseriyetle kabul edil • 
miştlr. İtalya murahha.c;ı müstenkif 
kalmrı, Jngiliı murahhw itiraz et • 
miştir. 

ÖGLEDEN SONRA 
Öjleden ıonra saat 14 Je kon· 

ıre umumi katibi Bayan Eıbinin 
hatkanhğı altında açık toplantuı· 
nr ynptr. 

lattı. 

Jamaykanın zenci murahha11 
dedi ki: 

"Bana bu kongrede gÖ•terüen 
hararetli teveccühten çok memnun 
ve heyecanlıyım.. Bu lırıattcut is
tilade edl!rek size memleketimi 
ve zencileri anlatmak iıterim. Biz, 
küçük olan adamızda bir lnpi: 
koloniıiy\z •. I ngüiue konıı1uruz. 
/ngiliz ka!'funlarına tabiyi::. Seçim 
hakkını, b;z. kendimiz iıtemedik. 
Falıat kendiliğinden otomatikman 

~eldi. 

100 ıe11e öncelri lıölelik hayatı 
adamııda" kalkttktanberi, lıaJın
larımız çok ilerledi. Katlın dolı· 

torlarımı~. avukatlarımız l'ar .. Bu· 
nunla beraber köylülerimi~ın va · 
ziyeti, iyi dtğildir. lnkiıal tamam 
değildir. Bunu tekamül ettirmek. 
bir yola koymalı ücre birliğimi 
zin yardım edebilmaı mümkün • 
dür. Kcul"'larımızın bir kı•mı a.ı 
ücretle, Ç!llrııyor, Sıhhi ıeraiti ol· 
mıyan evlerde oturuyoruz ••. 

Bü, acıt itibariyle biriolı yer· 
lerden bu adaya toplanmq:.ı. Muh· 
telif cinı halk var. Kölelilı Jeo
rinde evl~nme yoktu. Eo{enmek, 
eve bağlar, bir iruanı dııardalıi i· 
§İnden alıkoyar kanaati h<ıltimdi .. 
Bu kanaat, o zaman atlayG ıetİrİ· 
len beyazla.,. da bile mevcuttu. Bu 
suretle ahlak düımiiftü. Buıün 
maaleıel, J,öylerimizin bir kısmı 

arcuıncla itala bu an'ane caridir. 
Bunun irin bir ıey yapmalıyı:. 

Doğan ~ocaklara tetrii bir hüviyet 
vererek onlara ıaadet temı., ede · 

Kadınlarımız. ösrcnmelıı 
istiyor. 

Ben buraya yalnız J 
lar İfin ~ıkmadım. Bii .. 
zencileri için aöz söylii 
rada çok iyi kar§ılanm 
ve ırkıma cesaret veriyor• 
yı çok iyi bilmiyor•am tlı 
dırn oradan geldiğim i~itt 
den bir par,cı ıayarım. 
çin yapılacak birçok iılef 
Medeniyet onları bo:zm& 
I nıanlar, ne renkte olurlı 
sunlar, kal,:leri birdir. A 
zulcırı besliyorlar. T ahıil 
Cer .. Onlar da düıüniilıii 

Ameri.kadaki zencileri 
liyorıunu", gazdelerde 
ler i'intle onları koruy 
ele yazılar ~ıkııından m 

Zenciler kendilerin• 
yan bir ıey iıtemiyorl 
in.anlığın iıtiyeceii ıer 
lar. Adalet iltiyorlar. 

Barbarlıkla itham 
lttırıuında lince ne el 
ten daha ~ılı bir bat 
ma ... 

maml~erln ırlrrrnr 
ırkıma ytJTdun edece;i . 
rıyor. 

Zencilere dikkat ed 
rürıünüz: Daima gülü 
tün sıkıntılara rafmen 
daima lıomi/t laralını 
tiyorlar. Ve bu tabia 
için leliıketU. hayata gö 
mek ltolay oluyor •• 

Nikbinİ7 ... Irkımız. 
iıtilıbal umuyorum.,, 

MISIRLI MURAHHAS 
SÖYLOYoR 

Sonra &en~ allotlarlt 
çıkan Mısır murahhat 
Bayan H nda Şarani ' 
yanlar ve muhterem b 
başhyan tüt kçe kııa 1'ır 
lemi§, yahancı dille 
nutkundan önce "aevdif' 
nuttuiu Türk diliyle t 
ni bildirmek iatediğin~i,, 
tır . Sonra f&rk 'il 
~admlarmm beraber 
dan hahsedrn fransı~ 
da demit1.ir ki : ~ 

"lıtanbul, Aıya ili 
birleıtiren §ehirdir. ,_ 

§ark ile ga bın berab'!j~ 
İfİnin canlt p ir tim•~;,,;, 
diye kadıı.r bir!;ok e•lı_..I 
)'Ü~ünden l:erabcr r"' 
Falıat ıimcliye kadar ,d 
kanıız göriilen bu dfl.,l' 
Atatürk'un sihirli-"" 
y•,k edild: .• 

Celıe eçıbr açılmaz, Avustur· 
ya murahhası kürıüye çıkarak dün 
kongre batkanı Bayan Eıbinin do
ium günü olduğunu bildirdi ve 
baıkanı sürekli alkıılar arasında 
tebrik etti ve ona "Baıkan~ar Kra· 
liçear,, ünvanı verilmesini teklif et· 
ti. Bu teklif salonu dolduran bü· 
tün murahhaslar tarafından daki
kalarca ıüı en hararetli alkıılarla 
kabul ed;Jdi. Bqkan Etbl arka . 
datlarnıa letekkürlerini bildirir · 
ken, Türk kadmlar birliii Laıkanı 
Bayan Latife Bekir ltık, k"!ndiıine 
bir tarfında kongreye ait r~ıimler, 
diğer tarafında da konıre müna· 

bilmeliyi-r.'. Kadınlanmı: için yet· Türk hemaj,.elerine 

pılacalı daha bir~ok ıeyler var. (Sonıt 9. cu lJayı/anın 3. o'1 
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fırın sı~n~ cep~nıeıili BIHliJecelim .. 
Hepinizi ~auaya ucurıacaiını ı 

içinden yıkılan millet . .! 
Aradan iki ıün ıeçmitli. 
Taplanan mijcabitler bq bin lı:i

f iyi bulmuıtu. 

rüyecek olan mücahitlerin ekaik -
leri hazırlanıyordu. 

Şehirde yüzü gülmiyen ıevin • 
miyen kimse yoktu .. 

Erteıi aa.bah ıü~ dojnıadan , *' "' "' 
d~anın ltblliye önündeki fırka· O ~k~ ıüneı batarken, lıbi -
.,,,. hüc11111 edeceklerdir. ı Jiyenin ileri ı~en ze~inlerinden 

c.haneliiin nıüılümanlar ta - Maıhmut Kahtan ı!UJh hır aoyıuz, 
rafından yağma ediJmeıi, dµ,ıtıan evindeki 1H•i•ın tehdit ediyordu : 
orduıunyn maneviyatını i>ozmu' • - Ben ıana Abdurrahman ca -
tu. miinin kapııına kadar git .. Or~da 

Kral F erdinandın al•! piitküre- k1& nöbet~i var, anla! demedim 
k '? 

re cepheleri dolaımaıından da mı · · 
anlaşılıyordu ki, deponun yağma - Kapıya kadar tokulamadım, 
edilişinden fıpanyollar çok müte· t'a Seydi ! Camiin içinde cephane 
essir olmuşlardı. varmı, .. Oralardan kimıeyi ı.çir • 
Şeyh Yuıuf artık Endülüs mil - miyorlar. • 

1 
• 
iMLER 

• 
Bu küp nasıl 
kırılacak? 

~ (Başlara/ı 3 cü !ayı/ada) 

Hele bu kuduzluk genç )'Gff1Jld 
adamlar arcuına girerıe halimiz 
pek yaman olur, 

Bunun çare•i, ıanıyorum ki 
J 

11küpü kırmaktır.,, 

Bilir•İtt.iz ki bazı ruh ha•taları 
vardır. Onları bu ha•talıktan bir 
!tüp kırmalı ıuretiyl11 lıurlorırlor. 

o,ı. ruh lıutaları J111rtlır lıi, 
ıeulilılcri, tlo/41tı/Jorı ~erl•rıl• 
bflflarını yukarıya lt.altlıromaz/111. 

"- Bgını kaldır, tl•ı•nia •. Si-
~, ıu ceuobı uerir: 
"-B~ımın iiıtündclıi küpü dü 

ıürmelıten korkuyorum.,, d•r. 
Bir ıiin onpn hab•ri olmfl111111 

""*' ucunda bir /Jiip lrır111l111. 
V • hattayı lıtı1talılıntlan lıur,arır· 
/ar •• 

Me,alomanların Ja tler#eri ka
ftdarındatlır. Onlçırın kafalarında 

iri küpü kırmalı lazımdır. 
Bu küp lcolayı:o lıırıltıbilir. !etinin mukadderatını eline almıf - Sana bir kese altın verece -

ve tarihin istikametini değiıtinnit iim ! Haydi, git .. Kapıdaki nöbet- Na.r-ttin Hocanın lıinrl!Ji ıibi 
ıayılabiJirdi.. çilerini sayısını öiren 1 .. Ve cami - ıakakltırını 411US/4rının isine alıp 

Bu •hidi .. den korkan (Carine)- in içine b&fka bir taraftan girilip hayalôt okuyuculuiµ )'•rin• , 0 1r 
deki ıı.tUı heyeti .de muvakkaten girilemiyeceiini anla 1. Bu İ§İ bir lıonuımtık, filıir, ı11n'11t, ue ilim bo· 
dağılmııtı. Prenıeı Salina araba • saate kadar beceremezaen, canını lıiılerinf tKılı mfitıtılıtıfa etmelı uı 
ıına biııe1" ordu merkezine dön- cehenneme göndereceğimi bile - bunları bu münahlutıltıra ıolıtnBlt 
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Edirnekapıda lıarbe 
lıazırlık 

müş, Emir Said <le arkadqlariyle sin! ~upü kırmalı tl•m•lıtir. 
birHkte Garnataya avdet ~i!ti. Mahmut Kaıhtan uıağmı döve • •adrl lrtlıw ~ lmpaıutor Koıt1111tin ve tahtı 

Garıı•t•d-'·ı' v-~-n ....,.r,•·r •ra· rek gerisi ıreriye ıöndermitti .. Saf Lam••ı'n .... ı b 1_ ... -... -n _ .. ,.. r. "" '!' l9!11!!1!11!11i9111[111111!~..,.ı._ ...... ..,...~ ... lll!ll!!ll .. ,. "" r!'1191&f&r_,.JQ ..,,.~ • leler yaprlınıfb. Bunlar, aurlara 
Hnda bilı: yem bir k•ll,ınma -ri ve aenem uıak kalabalıktan kork- ı•6" v .. i'I'- ·• · d J __ , 

:r.- T A K V • M rı:r r,. • r.eff pJ e 11HJJ-.&ıP•kf.· do~ru yürütülüyor, arkuıııda bu· 
ı~iJiyordp. tuiu için camiin kap11rna kadar ) fhr: » 

--'- J t E d k _ı_ lunan birkac viiz yeniceri dütman 
Cephan~Hain yaim•ıı V4! ltbili- 80llU amamJf ı.. v en çı 8 "'en Tı ..... · N' ~ı • " - ~ " k kud b ki d Cumırıul rAZı\lt RP .--.ı llNIJA .,,., nci ıil - •lefinden •uhafaza ediliyordu. ' 

yede beı bin mücı.'hidin Şeyh Yu - or an ıca arı titriyor u. A 20 :'\l51D 21 Nisan nü fafak vaktl bir yanardağdan 
1 h be B• 1,. it d b k d ıı_ 'T li l\luhaarcnı 18 Muharrem Fat~L d f bi d '--sufun başına top anmuı a: ri ır ~eıe a ına a u a ar MO- nümune verecek •ekilde bir deh _ m, IOD e a r &ıa ta • 

l d ? Gün doğu~u 5.13 ~.n :-r Ji '- J -'·l'f Garnatayı altüst etmişti. lay bir iş görü mez miy i.. Gün batısı 18.~3 18.~4 şetle başladı. Hayli muharebeden m omıa arını t~ ı ederek ret 

~ult11n Abdullah bu ·şi Ebuka- Uşak kollarım aalla arak cami- Sabah namu.1 438 .ı 3~ aonra surun bir kıımt yıkıldı. Kos· cevabı alınca; umumi hücum .ha• 
..s111ııa..1aa,,qpjfj ft&IJ• n BQüacl«m o~ti •• Sa;;ındaki ,ao .. oaıe ••.w Jll.la tt.ıa t · k 1 kl 

t K 1 F d, d •-ı- ~ ı~ı·~ •••atı 16 " ıuo antın aya· ta olduju ha.ide bazan zır ı arına baılamııtı. Bu hazır .. 
mış 1•• ra er ınan da bu ka - luudaki nöbetçjlere anyJe bir aö.. .U•aııı namuı · dik h H 
k d

. K 
1
. r' • .. v ııt:ı;a tM4 ge ma a inde, bazan sur1ann lıklar eanumda mufıatarava ıel. 

anaattey ı. ra ıçenin o •abalı •Hı. Ve dlier bir .aokaJrt.n eve Yarsı namazı 2'l.3il ~ ıt3 • • d " 
G 

.. d di"'' .._, d"-.l imsak •.ıA germn e bulunarak açıJan gedik mit olanl··,n ıevı'nç'-rı'nı· '·rı'h arnataya gon er gı v r mü • qu"ü. Efencfjaine ıııüjdeltdl: " .. ş.·n h .... 11: ... \"ıha usca ,111ıırı l!O m ma atlini kapamak için Jüatin - fU aatırl•r1a aıılatm.:ktadır: "U • 
rahhaa: - ~apı<lan girmek kabil deiil. Tıhn kalan ~anıerı 246 24~ yani ile beraber içleri toprak ve 

- Ebu K111ımın köleıini •lm&Lğa So}t~t•n bile kut ~urıpiyorlar , ~ taf dolu fıçıların yuvarlanmasına mq,mi ıenlijin baılamuı MJr de • 
geldim!.. ya Seydi! Fakat, ca.miin Arka ta. ~ RADYO ff yar.dım ediyordu, Sultan Mehmet nilen büyjjk borµlarla itar•t yeril-

Diyerek Sultan AbduUahı teh - r~fmdaki kubbelerden birinin du- _ il _ muhuara hatladığı gündenberi di, IL>ğuın deniz aevalaili ile Ha· 
dit ediyordu. varı yıkı1'tır., Gece karanlığında BugUn ı~eıı on ıiin zarf•™'• kemdi •• _ licin kara ciheti karııımclaki ıırt· 
E,b,.'--ıı·m 1:..ıdetle aranırken, buradan atlayarak is:eriye girmek ı. TANBl!L: kerin' • k •- L I ) .. ı · d-'-' .. ~ "" ·•1 ı-9Pra 11-•HArtJ trı ıeriıip - ar uzer erın GKI çadırlar, karar • 

diiıı.man orduıı.:L1-..1a Eını'r M""h _ mümkündür.. 17,30: Inkılip dersi ..... Onh'rrsite • ..1e tutm k k d' .hl 
'"'T ~' ,... .. d " a Ve en ı ınuhaMr• ba · ga ar, bütün gemiler, b'ınlerce 

medı·n aör.:lüı"'ü : .. ı,ence de tahsam- Mahmut Kahtanm göılerinin en µakil - Manisa sayJavı lfjkmet. laryala d il 
• !1 ~ ~ b 1s1:m: .Jimna~tik - Bayan Azade rm 4 ~ı.zııa ar ~rak •r- kandiller, mum&.ar, fenerler, -'ef. 

mu"l adı'lmez bir raddeye ıeJmi..ti. içinde te~ni bir te eaaüm belir - '1' kaları-..ı d h d 1 ı -
... •y arcan. 18,r>O: Travyata operası ( j • ~"4an en a tc evam ~'1 e • erle nurlara boğuldu. 

Emir Mehmed general Gonzalv• • di; kinci perde). J,,80: Haberin. 19,4(): mekle iktif• ediyorınut ve "l.Jr • 
nin ıuıbahaıında ,arııuh:ı ıeril· - rekal4 .. Haydi git, yat! Çe - Eıtrcf :-jefik (spqr), 20: Onivrraite ısa- ba.Q.,, IJI yapmıı olduğu ulu topun Mum donanmasını Lamartin 

m;f ıibi yatıyordu. n•ni app kimıeye bir ıey ıpyler - PJUna ~onf erans. 20,~JO: Demircaı. ~1. teairile İstanbul ııur ve burçlarile fÖyle anlatmaktadır: , 
d l• ... 1• yüzer •g~ı.ca ıererim Jil: Hal)crJer - Borsalar ... ·>t,30.· Ba • ka ı ''T kl .Kolları ve bacakları ı6~eıin • şen, er " ' .. .. pı arının rahnedar olduğunu c ifatmın Rum imımrato -

A .. J d ? ):~n Bedriye Tüzün ~n (türkçe söz . 
den ayrtla.cak kadar ıerilmit ve pu 4 ın w• . . lu). Radyo caz Vf. tango orkestraı:..ı. görmüttür. ıu tarafrndan reddedilmesi iizeri-
iplerle bağlanmqtı .. Enıir Meb • u,.iın no.iııe ger~kti' t\iıını 223 Khz. \T ARŞOVA, l34ii 111. Tupçtan )'apılııııt Qfan Rıı top, ne, H4zreti Sultan Mehmet 29 
medin batma aynca iğneli bir bf>•dı .. O~aaına ıirip Y•ttı.. ı ,80: PJik. 18.45: Sözler. Plik. C,al•lad~ki ÇeQeviılerd~p toda . Mayısta hem kaı·a ve hem deniz 
bqlı.Jc ıeçirmitlerdi. lapanyollar Kahtan içinden yanan bir dağ 20,0:i: Sözler. 20,30: l~iyano lf,onseri. rtk olunan zeytinyağı kuJlanılarak tarafından bjr hiicumu umumi ic· 
bu J'•kenceyı' o ıu"ne kadar hiç kim- gibi. aylardan beri tutufmut ve 20,50: tiözJer, 2l,4v: Varneriıı oJıik. ancak iki ıaatt ... tul b'I' 

~ ı,;:._iilllnii• &..;r halele, 90ytı Yusuf· )~nndan. 22: Or){ .. Cjitra birliğjyl~ S«» • • • e sogu a ı ıyor, rasın~ tumim eyledi, Hücumu µ • 
aeye yapmam19lard1. ~ ... ,.._,,,... 11' lrt k i 23 Sö 1 bµının ıçın dt! ırnca~ Jilnde ıek'ız lllUl .. .. d tan ~ almak için fırsat arayordu. s onser · : ' z er. 23,H>: Şen ya- k 1ll gvnun en evvelki gijnün 

Kral Ferdinand: Odasında yalnız kalmca yumruk- Y••· 23,.46: Plik. ere endaht edilebiliyordu. Bu - akşammd~l bir donanmayı siinır 
- Bu mel'un her ıeyi biliyordu. 17.'i Khz. MOSKO\' A, 1724 m. n~~I~ be.raber bu topun atdıtr ld b d 

C 
_,, ... ed'J ~· . luını aıkarak bağırdı: , . 18 30· Kızı lordu . . muthı• bır hareketı' arz gı'b'ı sur - yapı I; u onanma Boğaziçinin 

ephan .. iğin Y•l'WJ. ı ecegmı 1 ' y .. . ısın yayım. 19: 1 ~ Asya ve A'TUJla sahillen'ndekı' 
neden bisjt J9ylemedi 7. - Mel'unılar !.. Budala ar... a- Radyo piye11i. ,21 : Senfonik konser arı yarmakta idi. Muhasaranın t 1 d 

Dl
'yerelc, ıelV' Emı're her taat rın aabah eller:iniı böğrjjı>üıd"' ko· 22 Almanca yayım, 23,0:>: Pranşızça. onuncu günü 1-Ju büyiik top patlı - epe er en Galata ardındaki Sen 

...- B 'd · ı •• • • ' 2-f,O:i: İsveççe yııvım. '· ~ T J l 
b 

.t.. 1 laca.k. jr yere gı eııııyeçeMmız · " yarak icat eden U-Lan'ı da tel""f .0o. C <ıs tepe erine, Marmara ~e • 
ir b&fka i,_enıce yapı muını em- J' 832 Khz. Moskova (Stalin) 361 ""' .,.. ,_. 

retmitti. Hasılı her iki tarafta AbdHrra~maq umiini atet •Yr- 19,30: Bir konser nakli. 22· om. , etmjı, paq;aları ıuru aıarak bir nızıne değin nıünıted olmak 
da 'büyük bir karıqaJrk ve hqe. ğim ... Cephanele~i ,ya)µp kil ünü ııııu;·il'i~. ;b~~: ~~~n!olca 'f&;ıın.anl!l t~aftan Sultanahmet meydanına üzere birdenbire Osman • 
can vardı. Düıman karaıvilıın- havaya uçurtacagımrDeı•amı rar) l~ - la Gunduı Pl•k yayımı, l~: hbır tınaftan ela H-.lice kadar da· 1r ordugfıhlamu tenvir eylemişti. 
ela hg kinueye cıJJU>iyet edlhni. -------------- ~sker ~ıııkası. - Duyumlar. 19,l!): il olmuttu. ~eçineli çanı ağacından dört yüz 

l h d 
onser n devamı. 20: Konfe•·ana .,0 ~ y ı l ( 1 1 · Yor, kraliçe zabel c"p aıw epg • 20 ı·k • "'· - • .... "' Jlll meş:ı e .) Jlnlerce odun ve 
: P a . 20,50: Konferans. 21,10: f 'h 

farına nıai~indeki zabitleri gön- Koro konseri. 2:l,30: Sözler duyum - ~tı , fl1 WYük ıe~nım p~J.. ağaç yıtsııJarr ,bütün gece sal)aha 
deriygrd1ıı. lar. 2;J,l:J: Hafif musiki. ' m•Nnd~.I) Dl~tir olmJJıtu. fa.,. kad~ır yak.J,ldı. (l),, 

Sanaatyada; Rıdvan, Fenerde: E - Kh LEJPZ! L.ı b11 t .. Garnatada da halkın bir luııpı ı. G, 382 ın. it'"- ,. e•t1Hr ~u l>üt .. milyadi, qehzadebaşında: Onh·ersite: 1930 l'l"k 9 d' ~·ı lln mevc"., 
yenid•ıı h•Jit ümidine kapılarak -:; ·· : a · -0: Münihten: cnra . ıyeu ~ nğraım~ktan a•rı· b•r•k "" ,... Şehremininde: A. Hamdi, Karagüm- un ) dl t4 d "" r ... 
camİ'lere Ak•n etıııeje, diaer bir Arif Ak N an a 1 yayım. !?I: ı.eipzig- opera- l»ıyor U1 Jy. HfJtr, TRk•t l'e s· 

, re rükte: , sara)·da: Z. uri, 8e- sından. Vagnerin (FLIEGENOE li .. I J ıvas 
kısmı da baıta aıilıadeler plduğu şlktaşıa: AH Ri:uı, IAJelide: Sıtkı, HOLLAENDER) adlı opera.'!ı. 2a,.ı5 : d ~·~Jl:~mı ıur trın ••mtlorine 
halde tf.T&Y~ kot4rak '8hrin kapı- ~ii,UJ<pıızırda: Hüaefin HPilJÜ, l~i · Dans musikisi. oıru ,.gmı dOhHaleri ka-..aja 
farının bir an evvel düt~~ 1&ıl· vşnypltmda: ~sat, Yenıişte; Ben a • ,-ıJ5 Khz. BUJ)/\PEŞTE 5SQ ffl• memur etti. Bunlar, hendeklerin 
maımı Sulllln& tav.iye eylemeğ şon, Galatada: Kapıi~i, Bostanbaşrn- 1 130: Pi}ano birliğiyle rad ... o or . •ltından lf.i11n dehliıJerini tahta 
ı..-. ,_ d da: ttlmat, Tarlabaşında: Njhat Tt. k t S" " rew-a 1 •--·JJ ~laınıı._r ı. ·es rası. 19,30: .. ozler. 20: Kilis.- ran- .. r-V• er ıuı anarek ıurlal'ın al· 

pebaşmda: Kinyolf, Şişlide Şafak so- J 21 10 1 • k 
Garnatada ı;-.ı.. .. kas"'" aranır- arı • : Konsen·atuvardan naklen: "11Jt adar 11atar•kl•r, IRA••- .ıa ... 

"-1"'.. .... katında: Narıileciyan, Kıunmpa~a . o k - .._. .. .a •• 
ken ltbiJiyede fenlikler yapılıyor, d~: Yeni ']'\ıran, Hahcıoğlunda: Ye. rg onseri. 20,i-O: Sizin. 21,10: Ha- çerçeveler yakılarak sur cökerti -

· b h d .. va raporu. 2.1,l:l: Çingene musikı'sı·. lecekt' • 
erteaı ıa a Üf1Dan üzerine yu • ni Türki .. ·e ı. ., 24: Salon musikisi. 

Bundan batka müteharrik ku -

(Devamı var) 

(1) Frthfoelili Kost~ntTı;jye sa
hile 172. 

Dr. Zühtü Tevfik 
lJ<'ICtrli bekirulrriroiıden Heybeli· 

adadıı \Terem Fanatoryumu dahili 
hastalıklar mütehassısı D kt Z"a. 
d .. T f'k o or u~ • u er ı "ima F . ,a nya1 ranı;ıa ve lsvıç-
redekl sana tor) um tarda t" 
b' t tk' • yap ıl'iı uzun 
ır e ık seyahatinden sonra vazifesi 

flaşına dönmüştiir. 
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Libertas - Fener maçı 2-1 Fenerin 
yenilmesile bitti 

Maçın ikinci 
ve 

devresi 
maçtan 

bir hava içinde sinirli 
sonra da 

geçti 
dövüşüldü 

Libertas takımiyle yapılan son 
maç beklendiği gibi bir galibiyet ~·~tı:ı•· 
le değil, bir mağlubiyetle ve işin 
daha fenası bir döğüşme ile ka · 
pandı. 

Seyirciler evvela ummadıkları bir 
.maç seyrederek bir hayli ıiizüldü -
ler, sonra kendilerinden de birkaç 
kişinin karıştığı bir döğüşme faci
ası görerek daha çok üzülmüş bir 
halde staddan çıktılar. 

Güneş klübünden Bay Adil Gi· 
rayın idaresinde yapılan bu maçta 
Fcnerbahçe şöyle bir kadroyla sa
haya çıktı: 

Bedii {ikinci devrede Hüsa -
mettin), Yaşar, Fazıl - Cevat, 
Ali Riza, Esat - Niyazi, Şaban, 
Namık, Şeref, Eşref. 

Takımın ıkaptanı Fikret bu 
maçta yer almamış, takımın sol 
hücum haltını da Beşiktaştan F e
nere gecen Şerdle Eşref doldur -
muşlardı. 

f ikretin bulunmamasına rağ -
men F eneı· muhacim hallı kuvvet· 
li sayılabilirdi. Fakat maç başla -
ymca Viyanalılarm da bugün en 
iyi oyunlarını vermek niyetiyle t 
sahaya çıktıkları derhal anlaşıldı. 
Hız, teknik ve enerji ile çerçeve -
lenen Viyana hücumları tam yir
mi beş dakika ardı arası kesilmi
yen dalgal r lind F.a r kale -
sine aktı durdu. Ger,i devre sonu· 
na -doğru Viyanalıların güzel o -
yunu bozuldu amma bu yarım sa -
atlik devamlı yükleniş Fencrbah· 
çe takımım artık güzel bir oyuna/ 
götüremiyecek derecede sarsmış -
tr. Viyanalılar en kuvvetli rakip -
lerine karşı yenilmc.mek için ç.ck 
akıllıca davranmışlar, hesapla · 
rında da muvaffak olmuşlardı. 

Yukarıda: Viyanalıların bir hücumu .. 
Aşağıda: Takımlar ma!r tan evvel .. 

neticesi olarak bu yarım saatlik 1 
tek kale vaziyetinden ancak bir 
tek gol kazanarak cıkabildiler. 

ha düzğün t:ıynatlı ve Hu <levte u
mumiyet itibariyle c!aba çok Fe -

nerliler lehine geçti. Fakat Fener 

Bu ilk yirmi beş dakikanın F e· 
nerbahçe takımını çok müşkül va
ziyetlere soktuğu oldu. Zaman za
man sahada yalnız Viyanalıların 
koştuğu, yalnız Viyanalrlarm top 
alıp verdiğini, gene zaamn zaman 
Fener oyuncularının adeta seyirci 
vaziyetinde kaldıklarım gördük. 
Bereket versin kale müdafaası u
zun vuruşlar, 'kaleci güzel kurta -
rışlar, yapabiliyor, Viyanalılar da 
!kale önünde bermutat vals eder 
gibi sallanıp duruyorlardı. Bunun 

Devre sonuna doğru Viyanalı
ların hızlan kesilmeye, oyunun 

manzarası değişmeğe haşladı. Bu· 
nunla beraber Fener muhacim 

hattında bariz bir anlaşamamaz -
lık görünüyordu. Hele sol oyun -

cularla orta ve sağ oyuncular a · 
rasındaki bağların gevşekliği çok 

tebarüz ediyordu. Bununla bera -
her Viyana kalesinin önü karıştı

ğı bir sırada Eşref topu bir kafa 
vuruşiyle kaleden sokmağa ve be· 
raberliği temine muvaffak oldu. 
Bu esnada Fenerliler boş kalan 
Viyana kalesine bir gol daha sok
mak fırsatını topu dışarıya atarak 
kaçırdılar. 

ikinci devrede F enerbahçe da-

KURUN'un edebi tefrikası: 32 

İmparator: 
- Burad , demiş. Ne olacak. 
- Onu da davet edelim. Loca-

mıza ge1sin. 
İmparator Ahmet Vefik paşa

nın birkaç kere ince istihzasına uğ
radığı için yüzünü burşturmuş: 

- Münasebetsiz bir adamdır, 
demiş bir pot kırar, gevezedir. 

İmparatoriçe ısrar etmiş: 
- Daha iyi ya. Dedikodu ede· 

riz. 

lmaparator bakmış olacak gibi 

değil teşrifatçılarını gönderip Ah· 
met Vefik paşayı davet etmiş. Pa
şa gelince imparatoriçe yanında 
yer göstermiş. Şundan bundan 
konuşmağa başlamışlar. 

Şark adetleri hakkında kulak· 
tan dolma fikirlerini satmak isti
yen İmparatoriçe bir aralrk sor
muş: 

- Paşa, sizde harem, selamlık. 
ayrı imiş, karılarınızın yuzunu 
kimseye göstermezmişsiniz öyle 
mi? 

hatlarındaki rabıta bir türlü düze
lemediği, takım oyununa bir he · 
.sap, bir hedef verilemediği iÇin 
F enerbahçenin şütör mu hacimleri 
Viyana kalesine tehlikeli sayılabi-

lecek değerde şüt atamadılar. 
Viyana sol hafının muvaff aki

yetli oyunu karşısında muvaffa · 
kiyetsiz kalan Nizayi bir aralık 
yerini başka bir oyuncuya verdi. 

Şerefin ayağına geçen topu he -
men hemen devamlı surette sole 
atması orta oyunciyle sağ içi boş 

bırakıyordu. Buna karşı Viyana -
lılar yer tutuşla;iyle temayüz edi· 
yorlardı. Bu .devrenin belli başlı 
hadisesi şu oldu: 

On beşinci dakikada Viyanalı
lar ortadan bir hücum yaptrlar. l 

- Öyledir. 
- Peki niçin? 
Ahmet Vefik paşa gülümsemiş: 

- Biz vesveseli insanlarız efen· 
dim, demiş. çocuklarımızın baba
sı kimdir bilmek isteriz. 

Bu cevabı alınca İmparatoriçe 
nin yüzü ekşimiş. Biraz sonra ti
yatrodan çıkarlarken konuşmayı 

işiten imparator kansına iğilmiş: 
- Nasıl, bir pot kırar demedim 

mı sana. 

Hikaye Kaptanın pek hoşuna 
gitti. 

Yemek üstüne, iki bekar erke
ğin rahat rahat konuşabilecekleri 
bu bahis epey uzadı. 

Kaptan bir aralık dedi ki: 
- İngilizlerin bir adeti vardır. 

Hoşuma gider. 

- Ne gibi? 

lzmirde soysal yardı 
işlerinde muvaffakıyet 

. 
Yardımların bir 

işleri faydalı 
elden taplanınası 
neticeler verdi 

İzmir, ( Husui) - Gerek C. H. 
Fırkası, gerekse Halkevin~n soysal 
yardım . işler etrafındaki f o.ali yeti 
güngeçtikçe artmakta ve intiza· 
ma alınmaktadır. 

Halkevi jçtimai muavenet ko
mitesinin faaliyeti, bilhasn mek· 
lepliler üzeTindedir. Şim.Iiki hal· 
de İzmirJe fakir veya öksüz 750 
orta mektep, 600 ilk mek~ep tale
besi, komitenin faaliyeti tayesin· 
de sıcak }emek yiyebilmc.ktedir 
Ier .. Bunbr içinde sağlık durum 
ları tehlikede bulunan, her gür 
yarı aç dolaşan birçok z.:ı vallılaı 
vardı. 

Komile, bu çocukların kitap, 
defter, kalem, kısmen de giyinmt: 
ihtiyaçlarım karşılamaktadır. Ko· 
mitenin ayrıi zamanda tal~be yur· 
dunda dokuz talebesi Vd.rdır ki, 
bütün masraflarını üstüne almış· 
tır. Bunların yatı, yiyeceİ<, giye. 
cek, kitap vesair masrafları, komi· 
teye aittir. İçlerinden ikisi zirai 
sanat tah<;ili için Avrupayıı gönde. 
rilecek ve masrafları gene komite 
tarafından ödenecektir. 

C. H. Fırkası Başkanı Bay Av· 
ni Doğanın nezareti altında diğer 
büyük ve merkezi bir teşekkül 
vardır ki, Hilaliahmer, Hirrıayeiet· 
fal, Veremle mücadele, Oksüzlere 
yardım ve muavenet cemiyetleri 

• gibi, hemen hemen ayni mııksatlar 
üzerinde çahşan teşekküllerin me· 
~aisini organize temiştir. 

Bu cemJyell , 1ımulyı= k ... J., .. 

ayrı ayrı yardım topluyor ve çok 
kere iki cf':ıniyet ayni mevsimde, 
ayni şekilde faaliyete geçiyorlar

dı. Bu vaziyet, bütçelerinde hayir 
işlerine para ayıran ticarethane ve 
mağazalarla diğer bütün yurtdaş· 
ları düşündürüyordu .. 

Bay Avni Doğan, bu yardım
Jarrn bir p)rJen, yılda bir defa -
rozetler müstesna - toplanması 
esasını kurmuş ve altı ay evvel 
memleketin ileri gelen zümresini 
bir toplanhya çağırmıştır. 

Fırka Ba1kanı Bay Avni D 

Yukarıda bahsettiğim rrıe 
teşekkül, işte bu .toplantıda 
miştir. 

6 ay içinde toplanan pat' 
bin liradır. Cemiyetler art~ 
kisi gibi, ayrıca varidat teJ1'1 
meği düşiinmek ve bu iş P 
koşmak zahmetinden kur~ll 
)ardır .. 

Fırka teşekkülü, b1.1nla'' 
di bütçe) ~ .. i nisbetinde pat"° 

mekte ve onlar da sadece çJ 

sahaları üzerinde uğraşın:ıJclİ 
lar.. Yani her cemiyetin . 
heyeti, artık varidat endişes• 
kurtulmuştur. 

o~ 
Aldığım bir habere göre~ \1> 

••> muzaeKı yı1 -:ı not: ua.tl(l • 

yasta faaliyete g çi ecekl,':'· 

Şehrin muhtelif semti l\t' 

bilhassa iş~i vatandaşlar 

de müteaddit kreşler aç 
Her işçi aile, sabahleyin İ§: 
ken çocuğunu bu kreşlere 
makta, akşam üzeri de alıP 
mektedir. 

·ııP 
Yavrular, burada yed!<l ~ 

rilmekte ve mürebbiye!erı11 , 
reli altınd~ bulunmaktadııl' 

Topu ayağına geçiren orta muha· 
cimin üzerine Yaşar koştu, fakat 
iska geçti. Ummadığı bir lutfa uğ· 
rayan Viyana orta muhacimi de 
ortaya bir şütle topu Fener kale -
sine soktu. Bu, Viyanalıları galip 
çıkaran gol olmuştu. 

:A 
zaman zaman bir hayli serti~ 

'J11 
bazı oyuncuların kendi)erı d•~ 
zumsuzyere asabiyete kaptır 1Jl 

görülmüştü. Bazı oyuncuhıı'•~ ~ 
ribirlerine el, kol kaldırınal~e o 
bi mevzii hadisecikler b• ~ 
muştu. Fakat oyun bittikteJ1 

:(. ~ :(. 

Maç bilhassa ikinci devrede (Soıııı 9. cıı sayı/anın 4. cii. st/ 
- Dünyanın her medeni mem. 

Ieketinde kadın erkeğe çok yaklaş· 
mıştır. Her yerde beraber görü
nürler. Fakat lngilterede erkekle
rin kulüp hayatı hep kadınsızdır. 

Orada kadınlar erkek kulüplerine 
giremezler. 

- Ne iyi! 

-Tabii, ve dünyada lngiliz er-
kekleri kadar yaşamasını bilen er· 
kekler yoktur azizim. Onlar ka
dını canları istediği zaman görür· 

ler. Üst tarafı kendi alemlerinde .. 
Yani biı- İngiliz için kadın jilet bı
çağından daha az aranan bir mah
hiktur. Öyle İngiliz vardır ki hei 
ki günde iki defa suratından ustu· 
ra geçirir. Fakat öyle de lnigilizler 
vardır ki karısının yüzünü hafta
da bir iki kere görür. 

- Bizim eski harem, selamlık 

gibi bir şey. . fi' 
- Dedig~im zaten zeng•~..., 

ıfıll'· 
liz erkeklere mahsustur.. 1 rJef 
bi orta halliler için değıl· 11 ıı 

d ~ İJlS il 
şu ki bu kadar me enı ııv 
kadını bir hayat arkadaşı 0 

1 
değil, nihayet bir zevk vasıtaS 
rak kabul ediyorlar. b 

Kaptanın bu sözleri de 
hoşuna gitti. 

Vakit epey ilerlemişti. ,ıt1' 
• vtlJ1 Bir aralık Hasan reıs J 

geldi. 1' d 
- Bu hafta zuhurat Y0 

İkimiz birden sorduk: 
- Ne gibi? ıc6 
B:ışı ile büyük beyaı 

gösterdi: 

Dondurma çıkmnch ib': 
Kaptan yeni hatırla1J1 1 rııl 

t &J • 
- Vah vah bak unut , 



Bir gram kan kaç para eder ? 
1 

Kua 
--Şelıir ---
----Haberleri 

E7flp - Emiai•tl yolanun açıl • 
muı Jçin yeni .illtHalüler yaprlmuı 

••• K. A. D. 1. N • ••• 

••• Güzellik. • • Allo.. Orası kan ver
me merkezi mi? Jiıım gelmektedir. • d• J d • • 

.eeıedfye, ba ., için tramvay ,irke- "Tavsıye e ı en te bırlerı yapsaydı 
tinden almacak para11 bekliyor. 

"Ne yapalım, fena meslek değil; 
insanlığın hayatına hizmet ediyoruz,, 

~TENOORArı - ~ubek ticaret bugünkünden ·daha güzel olacaktım 
ve iktiat mektebinde, ılk ıtenotrafi tf 

Kan kaybetmiş olan hastalara 
profesyönel kan vericilerin . bu 
meslekteki mühim hizmetlerim ve 
kendilerinin bu hususta ne duy -
duklanm anlatan bu yazıyı bir 
Fransız gazetesinden aldık: 

-Alo! .. Kan verme merkezi 
mi? Pek iyi. Ben Doktor ••• V Lut
fen nöbet tablosuna bakar mısı -
nız, Raöl timdi hizmette mi? E · 
vet, evet Ratsl kan veren. Orada 
değilse derhal kendisine haber 
veriniz. Evet hemen timdi bir tak· 
si gönderiniz. Doktorun ıehirde 
bir hasta için ona ihtiyacı vardır. 
Adresi lutfen yazınız .•• 

Doktorun verdiii adreste, bir 
çocuk bütün gayretlere raimen 
bir emoraji neticai olarak kanını 
kaybetmif, bembeyaz çebraiyle 
yatağında yatıyor. Çafnlan kan 
verici adam tam vaktinde ıel -
mezse çocuğun ölümü yüzde yüz. 
Yatağından sarkan soğumut eline 
bakan annesi teli.ti• soruyor: 

- Doktor, daha vakit ıeçme • 
di değil mi? Bu adamın hemen ge 
leceğini umuyor musunuz? Ya e· 
vinde bulunmazsa? .• 

- Bir kan verici hutahanede 
nöbette deiilae muhakkak evin • 
dedir. On dakika içinde onu bu • 
rada görecekıiniz? Ne? Aihyor 
muıunuz? sakın ha! Belki çocu • • ğunuz ağladığınızı itidiyor. Has • 
talar zannettiğinizden daha çok 

Vücuttan uücada lran 
•~irilirlren 

ceketini çıkardı, kollarını sıvadı, 
Mutfakta fıkır fıkır kayniyan ıu
yun ıürültüeü itidiliyordu. Bu 
suyun içinde kan almaya ve ver • 
meye mahsus iineler kayniyordu. 

Her fey hazır, çocuğa hayat 
verecek olan kızımı mayi de Ra -
ölün vücüdünden çıkmayı bekli • 
yordu ... 

Oldu... Çocuiun renıi timdi 
yerine seldi. Arbk damarlarmda 
hayat dolqmafa bql111111fh. 

Raöl kendisiyle ıörüten bir 
muharrire meslejini anlatıyor: 

- "Üç gün eYvel gene kan 
vermiştim. Eh, ne olacak'! Birkaç iıidirler. 

·wiar.mak için bir iki 
r--:ca-s:Jıy!tlleilJ11.r••e•ıu,lak.ll!!kr.e·.~il~mi~, .. ~r.;-~g~T:am:'kka;n~vermek de iş mi? Her 

sokağı dinliyorlar. Bir otomobil zrunan da çok olmaz. Bazan beş, 
1 ·· h aJtı yüz gram kadar veriyorum 

imtihanı Mayu ba§lada yapılacaktır. Resmial gördütünü:ı 
ADALARA su _ Adalara verile- Bel~ikıtlı genç Bayan A

cek su için belediye iki semi sahibi 1- Un Parifl Tabanın dan • 
le mUıake;elerde ayqaldaktan son - söılerindendir. . 
ra Adaya .uc-nettk borular ....: 1 Boyu: 1,70 dır; ağır-

• .. ""9'"' ,,.na 1 v O !l7 (1 J •• 
gtla içinde yerlerine kon•uı olacak • ısı: ' 1 ıu :o ·a vore 
lardır. 0,625 olmalıydı); koltuk 

934 TEKi lHRACATIMIZ - So altından gö~ çeu~i: 
. n o~ ( O, santım ekınk -

yapılan bir statiltiie pre, 93C Mile - ti ) ~ la d 
f 1 'h tı k1 • ı· r ; •va- uç nn aa: • umum ı raca mız erınc ı n 0 85 <tamamm). daha 

klerinplz olmak Uzere 534,860,512 li - ' - d o,
72 

(ta 
radır. &d§&l'I boan: ı_nam 

ır); yQn çevresı: o,:n 
ÇiÇEK ATIŞI AZALIYOR- İ• (daha dlrt santim fazla 

tanbuldakl çiçek atlflnın her sene olacaktı); kalr:ı ~~: 
bir parça daha dUttlfU anlqılmak • 0,78 (0,89 olsaJdı ideale 
tadır. uygun gelecekti)· kaba 

Yalnız Pazartesi paza11na gelen et çevret11i: 0,94 (tamanı-
1500 tava çiçek bu sene (;;QO) e diit - dır); baldır çevresi: 
mUştUr. 0.52 (yalnız dört mili • 

HA'>iERATLA MÜCADELE- Vi- metre fazladır); diz ka
liyet ziraat mUdUrlüjii Yalova afaç· paiı üzeri çevresi: 0,38 
larına arız olan zararlı ha§erelerle <tamamdır); dizin en 
mücadele)e ba lamı bulunuyor. kalın ytrinin ~e~ res;: 

Jtalyaya iparit edilen Propetello 0,3 2(otu:ı ~ olması lal
i imli ,.e zararlı haşereleri öldürecek 2ımken ü~ ~ntim ek i" 
bir nevi bqka ha~re ziraat müdür • demektir); aşık kemiii 
lüfüne hususi sandıklar içinde gel - çevresi: 0,21: (tamam • 
mi tir. Yakında Yalovaya gönderile. dır); .kol çevrui: 0,2j 
c:ektfr. (üç 8&ntim ve üç milim 

Yeni ne,rlyat 

Hak ve borçlarımız 
Cıunköprü Hukuk hikimi ve Lti· 

leburğazdaki ihtisu u asliye 
mahkemesi hılki• vekili Bay 
M. Jmran pek faydalı bir kitap 
ne,retmlftir. Halk, köylü için 
hazırlandıtı anlaplan ıra kitaplar
dan ilki olan bu eur, Medeal kanu • 
namuza söre hepimkla hakkımız ne-

dir? Borçlarımız nelerdir? Bunları pek 
açık, bununla berabfr pek dürüst bir 
dille kı altarak yazı)or. Halkın için
de )aşıyan, köyliinün derdini yakın -
dan aöı·en bu-b i hikimimiz onu ay -
cbalatlnak için &serine dU,en aoeyal 
öden bi7Je deferll Wr kitapla yerine 
p&frmek ı.temlf, pek te ialte& p.ter-
miftir. Eaerln her yere yayıl•-••, 

t"I< fktir); ) umruk çev -
reıri: 0,16 (tamamchr). 

Bu güzel dansözde 
ölçüye tabi olan birçok 
kısımda ek iklik görUlü -
) or. Bunun da sebebi 
fazla dansetmesidir. 

Bütün arti tler için 
güzelllklerinl, çevlldik • 
)erini, sençlllderlal •u • 
haf ua etmek bir hayati 
meseledir. Eier bir pn 
bir yıldız. biraz zayJflar, 
yahut renginin ~olduğu
nu görürst• derhal )aptı
ğı rolü deği lil'mck mec
buri}etindediı-. fü&ttal 
bası defa vaaifealnl ta • 
mamlyle bırakarak, akl 
•aHne selmek irin uzun 
uzu• ~•lfD'· 

Yrldıılardan Klodet 
Kolber giizellifini nuıl 

altı franga kadar para aldığımız mahafaza ettiffne dair 

gürültüsü işitse er, asansor are - amma çok defa bundan daha az 

ket etse ... Bütün ümitler bunda, oluyor. Hele 'Zannettiğiniz gibi ı-------------
anne soruyor: kuvvetten dü§miyonım. Çünkü 

herkeaçe edinflmeslnl isteriz. 

- Bari bu adamın kanı iyi ol· ayda bir defadan fazla kan ver -
sa ... 

Doktor gülerek cevap veriyor: 

oluyor. Bundan başka bahşiş de 80ralan bir suale ,u t'e. 
var. Her ay üç ayda bir kontrol e- vahı Termittir: 

" - Bendf!n neler öj
diliriz. Kanımızı muayene eder - renmek ittediiinizi bUi • 
Jer, sonra vesikamızı verirler. Bir 11orum. Bili110runı anıa, 
hastaya iki defa kan vermek Ja • bilmem ki, na11l •Ölllllle· 
zım gelirse hep ayni adamdan a- 11im; ben çok tembel bir 
hmr. kızını, vilcudlün için 11a· Dansöz 'Alin 

- Bu, herkese kan veren ta -
nrnmıf bir adamdır. Müsterih olu· 
nuz. Hem yüzünden, yanakları • 
nın kırmızılığından ne kadar sıh
hatli bir adam olduğunu görecek· 
siniz ... Ha, i9te, geldi. 

Hakikaten güler yüzlü, aüçlü 
kuvvetli bir adam içeriye ıirmif" 
ti. Etrafına toplandılar, ne iltifat
lar, ne iltifatlar! Bir ayaldarmr 
öpmedikleri kaldı. Fakat kan v~· 
rici bunlara ehemmiyet vermedı. 
O neler görmüf, neler!.. Derhal 

miyorum. Hem biliyor musunuL, 
kaybedilen kan pek çabuk yerine 
geJiyor. Mesela bu mesleğe başla· 
dığım günden beri pek muntazam 
kan verdiğim yok. Yok amma bu 
beni fena sıkıyor. Neden diyecek
siniz. Kanım o kadar çıkmağa a
lışmış ki, dnmarlanmda durdut -
ça beni boğacak sanının. 

Bir defa benden, bir defa baş- türlü gapanugarum, ü~ni110rum. Bu -
blrlt!ri muntazaman ben 11apaD.114ım,;. 
bugUnklnden daha rok 11üzd olacalı;~ 
tım... • 

ptlacak bir takan ifler ""'~ fakat biri 
kasından alınırsa ne mi olur diye- nun için kızlar beni örnek almamalı -
ceksiniz? Hiç, ne olacak türlü tür- dır. Eler onuara tamge edUM ted -

Jü kürecikler salatası! Belki de 1
1= ==~;;:~;::::==========~============== 

feri davet edecektik. 

Sonra bana döndü: 
_ H•ber ıönderelim deiil mi? 
Bu öyl~ bir soruıtu ki bana: 
_ Haber ıönc:lermiyelim. Ayıp 

olur artık. 
Der gibi ıeldi. Yahut ben va

veselendim. Ehemmiyet vermiyor
rnu9 gibi: 

- Ne karttırım, ev sizin, kom
şu ıizin, dedim. Ben zaten ıide
ceğim. 

- Erken daha .. trene vakit var. 
- Şöyle biraz da bahçede dola-

şayım. Dizlerim uyuımuf oturmak
tan. 

Kaptan, bahsi böyle kapatbi•
ma adeta sevinmit ıörünüyordu. 

Hasan reisin ısrarı ile arkadaki 
ıebze bahçesiııe de ıeçtik. 
Şimdi Kaptan anlabyOl'du: 

Ne yapalım, fena meslek de • 
ğil, başka arkadaşlaı:m d~ var, 
hepimiz insaniyete, ınsanl~gın ha
yatına hizmet ediyordu. Bı~ de ta
rifemiz var. Eğer şehre çagırılır • 
~ak verdiğimiz kanın gramı için 

_ t;uruı. yani lzmit körfezi

zinin bu kıyısı sebze yataiKlır. ls
ıaabuluaı en turfanda sebzeei ve 
meyveai burada yetitir. Bak fU 

sakız kabaklarına bu kadar lez· 

zetliıi ..• 

Ben dinlemiyordum. 
Bir akpm önce Kaptanla tavla 

oynayan Nilüfer buıün hiç ıörün· 
memitti ve l'aribi ıu ki Kaptan da 
nu çatırmak taraftarı görünmü

;ordu. !·fot bu ukala, kendini be
ieDP'İf J·•:ırn ıeliti, ıelmeyiti ba
na vrz ıeiir ya. 

Fakat bu hareketi bana kartı a
çıktan açıia bir meydan okuma, 
daha doirusu hakaret. Öyle ya, 
benimle burada tanıttı, yemek ye
di. Sonra birdenbire ortadan kay· 
boldu. Lakin bana neden hakaret 
olıun. Bilakis onun kendi badala· 

hastanın vaziyetini daha berbad YURTTAŞ! 
bir hale sokar. Bir, bir daha iki. bir daJaa tlç, 1 te 

Amma, kan veren yalnız biz 
değiliz. Kadınlar da var. Onlar da 
bizim gibi kan veriyorlar.,, 

bu her yeni bir. nuıl enelldleri ço-
pltın.a senin de bankadaki hesabına 
koyaeajın bir )jra tuarruflannı öy -
Jec:e ~o~:ıltır, seni kuvvetlendhir. Kos 

• lıiı •.• Aklınca kendini arattıracak, dim ki: 
özletecek, yalnrtacak .• Kah L-L 

kah ... 
' aan, 

- Hayrola, Feri dun. Ne ıülü • 
yonun? 

Birdenbire kendiaıe ıeldim. 
Kaptan yüzüme bakıyor. Topar • 
landım: 

- Naııl ıülmem, dedim. Bak -
tana ıörmemittiniz. Kabak büyii
müı büyiimüf, sapaarr olmuf. Ar-
t k . . ' ı yenır mı o ••• 

Bu sefer Kaptan ıiildü: 
- Alftl.D çocujum. Sen Avru • 

payı böyle mi ıördün? Hot bunu 
bacak kadar çocuklar da bilir. O, 
tohumluk saklanır ıözüm. 

Onun ne oldujunu ben de bili· 
yorum. F abt ... Beni böyle uçma· 
latan komtu kızından intikam al
manın 11ruı ıelmitti. Kaptana de-

- Sizin fu kıymetli kumtunuz 
ıibi deiil mi? 

Kaptanın t•kaklarındaki da -
marlar ır.11Jd•. Gülmek iıtedi, du
dakları titredi. Bir fey söylemedi. 

Ben n1•mn:1ndum. Hiç olmazsa 
uzaktan }•· ~ ona bir aiır tat yer
lftftirmiftam. 

Tren vakti ıeldi. 
Haaan Reisin •ırık domatesleri 

hakkındl\ ver: •• ~fe haaırJandıiı 
konferanı• dinlt-meden bahçeden 
çıktık. 

Kaptan beni trene kadar retir. 
di. 

Köyden, köyün eınafından bah
ıediyordu. 

Elimi ukarken: 

- H•fta ara11 da vakit bulur • 
san ıell 

Dit tabibi 
NURi MEHMET 

Beyojlu Aiacami Karıısmda 
Bursa sokak: No. 1 

b:'nkadaki heaabın: para 1atır. 
M. 1. u T. (', 

Dedi. 

Sesinde biraz deiitikltk var ıi
bi geldi. 

Kom9usu icin sawrduium tat 

onu da incitmite benziyordu. Ne 
olursa olsun hıncımı almıfbm. 

Kaptaua da kızmaia batlad11n. 
Bir insan bir terden evvel fikrine 
aadık, imanlı olması lazımdır. Ya 

kadını kendinden üstün ve yahut 

beraber tutar, ona ıöre koDUfar, 

ya onu ev efyası ıibi alır, öyle fi· 
kir yiriittir. Bir yandan bdmla • 
rın aleyhinde atıp tutuyor, sonra 
Nilüfere toz kondurmuyor. lhti • 
yarm tuuru iyi itlemiyw ıaliha. 

Buıün (Pendik) den neı'em 
dinüyorum. içimde bir 11kıntı ••· 

(Devamı var). 
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HiKAYE 
Bir bahar uqkusu I 

Yazan: O. C. Kaygısız 
h ,.,,.,,.., '"",,.,,., Hf!M·/ MMin üzerinde artık aaja aela, Ö· 

ı.,ı.,, "'1i HM .,.,.,,,, olff#r M •rkaya döner bire diner f 
lllMI• .,,,,,,,., ,Amma ıb, diyeceluinlz ki bu· 

Y..a 1M1 ıldclı.-•1• a.,,ı,,_,. nujııaan ııtı yapar, yoksa? ..... Ora· 
~ ~ i11Man11 "'W .ta Jarı karııtırmayın timdi! O benim 
fNf ....... • n•• ta.. hltN' Wiğina baharla o dedjğim yerde 
ıilll...W MllnWs .. 8"1t t ... k· ...,.qa kalan her tabiat ifıkı, 
................ a~lsk, PJJrbk, ~an hlıtka tilrlUıünü yapa -
ft.•• Wr ,_... ,__,.,,, Mr .... ! 
"'9wf, Wr faJı Mr el..,., ltir aar, len, çimenlerin üzerine uz•ıJ· 
.. ll'llıttla ..,..... brlini de clJktl,n bira• aenre, kahv.ci Jc"tu' 
•z1wlwt•11• - Siu, •ledi, ltir ha11rla ltir yu-

ffele ,Wek dunuJarnsıı biraz tik ıetirdinı, buyurun! 

,..., Wru "-'"• Mraı kfka tür· - Hasır ıenin ol•un, huır iı· 
il Ne ertık .. ...,.. o don;J.a, kJMın, yalnız, yutıiı b•tllllın 
,,.,,. r tltı"" konaver, J9"r 1 

h ,.J, ilaha IJahar ıih'mHfk,.. ()1,, yumupeık yastık da hatı • 
O.. ..... ti..ıl ıl• anlatacaltM Mıa altrna konunca b,nim için ar· 
.. hlk&r• 19"P J.hardMJ kal• tJll 1apılac;ak bir 1e7 kahın,t&, ıöz:
.,..., Otpn ltahana WJI• u ltrbni yummak., Onlar, zaten ken
.... lll'tıM, ca~h ltir ıünUAM dUlkJerinden )"lmulmay• batla -
W. lılJ;in her tarafı •le.sbk, MJftl bile, h•m de ne tatlı, ne fe • 
,.,.,. .. fİmulik bir yerisıcle 7al" ur )tir yumulu9la ! 

it.harın ortaıında~ bah•rın i -
çincle, baharla böyle ko)'lln koyu · 

..,.. ........ tllalntlirip ,a.umu, 

........ •tt-MllriJorclum. 
Valdt Qt. i'- ikballi aruwdı •. 
JNrtWrl tNWM iftilbll kahvt 

lf, ...-, ,.,..da INatb bir '9ftıl, 
..... ltir tat •ar•ı. 0.U...telri 
,...., ................. J1tllllk •• ............. , .. .,_.,ak ...... h•fif 
,..,.,, ..,.., ....... rutubetli kıt 
~ kıaiılcle bJrlktirmiJ 
,,,...,._. kı,,.,,,,l 1orpaJ"" ılflrJ.., 
n.ı .,., •ili' temlıll,or ve omw 
,..., Pnt ,..,..... ... ıiltMJIJ
fe, ....... kirli .u.u• llol ,... 
bulfcıa ~-ıriW tlikteri• ff· 
,...,...., -Ah, o M JliH1 Mr 
..... ,., h ... ,°" kutlPMuı 
,. ..... Wr ,., •. , UWa ltlrl• IJlr 
.... .... ıthtOP .. ,.,. ..... , ıı• 
..... , .. , ,_..W..k omlın 
lleı kal ...,, IJM i-' Pli Ytriıj •.. 

~ ~jl, ~·lüjij, 
dıllllltJI; Jili J•l .m.,..n ____ Jt .... , ....... ................. ~= 

na ~ile«;ek miı ıibi bir uyku -
d.,p J(>nra Jdmbilir nuıl b'ı• ha . 
flflik, dir.çHk içinde kalkacak, ha-

l*~ yeniden dQlmvt Jİ~i ola~.,.., 
Gf,:lerim bn§li k.ndilerin• yu

.m\dup da lam bayımlılda ıçım 
JfSfrken ıof bacağımın miUhit bir 

"ıJtyla yeriınden deli Jİbl naul 
f ıriMtığınu ıisliıı de o b.bar kah
.-.q,lDe ffrllll 1 

ir ku1t boyunda1 bir hufuk 
"nuJc eninde ko~ kth7c renk
li JQIJer~e IY•kh hıgır bir ~ıyan 
J>§ÇJntdan girmiı, diık.1>ajnnın 
ıltındtn b-.ıldırımı ditlemifti . 

S.n yerimden fırlayıp ~y,.ğa 
HJJRıjnn uınan o, pat! '•re iı· 
~rpinJeriıP;n üttüne diittii. va.kıa 
AliifmHivl~ beraber çimea\~tin üt~ 
Ai•d'- pntlle dlnmeıi b ·: . oldy. 
p o yezit oğlu yezit, bir daha 
1l•Mlrrh1 üzcripde tatlı bahar 

Çocuk hafta~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bulmacamızı d~ğru hat- Uınumi Harpte 
teden °~:r,::r:,.!arımızın Kafkas cephesi hat.faları 

2 numaralı Çocuk sayf asmda 
bilmecesini doğru halleden oku -
yuculannuzyn isimleri şunlardır: 

,_ 19 - Yazan: Erzincan Saylavı Aziz S~mlh 

BiRiNCi MOKAF AT OLAN ON 
LlRAYI 

Beyoilu Parnıakkapı Milli apar
t~& Bay Nüdıet, U~inci mü
kifat olan bet lirayı .Amuy•da 

" •.. Bunlar, hem ordunun kuvveti 
azaltıyor, hem bir Nemrut 

kesili yor lardı ... ,, 
Faik Kurt kazanmıştır. Diğer he- Süvari meaeletinin de b.Uini 
diye kazanan okuyucularımızdan 3 ihtiyat ıüvari f ırkuı kumanda
tefıir ve df!mda bulunanlara lıe · nına bıraktık •• F. K. her ıün beıi 
diyeleri posta ile gönderilmi§tir. ıelip onu ıiden Kürtlerden bup ~ 

BiSKÜVi KAZANANLAR: Jara bir nıiktar s-pulcu kattı. 
3 .._. Vefa er~ek lisesi 79 M. Müfreze böyle ~de ıelhace 

Kemal, 4 - PaJıialtı KUYJ.ml.CU Şübner ile Ömer N•ci aruında 
İrfan aokaiı 88 numaradl. Mitat, jçin, için bir •v•JtıJn bü1iidüt1Pü 
5 - Nişantaş 15 ci ilk mek. 4 cü duyuyorduk. Müfreze kuPJaııda . 
S. Seeat Şazi, 6 - Çengel köy K. nı kim alacak?. Alman ~nditinin 
As. Lis. son sınıf 200 Fuat, 7 - klNUndu qlmasmı, Alman mil • 
Fatih tramvay durağı kaı~ısmda liy.tiJ)e tabif ıörüyordu. öme,· 
15 Salih, 8 - Büyükdeı-e Şenlik Naci be ~ki bir zabit ve müfreze· 
sokağı 23 Haian AJi, 9 - 'J'opka- ıi kimilen Türk askerin.den ibaret 
pı 48 Hüsniye Mehmet, 10 - Nu- olduğundan pek haklı olarak ken
ruosmaniye 35 Mehmet Aydın, ll disinin kumandan olacağını dütii· 
- Beyazıt Dar sokak 45 Mit.at 
Çetinkaya, 12 - Taksim .Şafak nüyordu. 
apartıman 3 CÜ kat Hayrullah, 13 Evveli sizli ve düşünce halin -
- Maçka Gözüm apartrman 11 ci deki bu müddeayı müfreze mey
dairede Necla, 14 - Osmanbey dana çıkınca ortaya konuldu. Ara
Kır sokak 39 nqmarada Enver, 15 larında bir hayli münaka!adan son 
- Şişli istasyon karşısı Sakelra - ra Şübner kumand~n ve Ömer Na
dos apartnnanı 5 No. da Kadri ci de müdürü siyasi vazifelerini al. 
Uluğ, 16 - Eyüp Çah sokak 15 dılar. Ve 12 Eylulde Hıniıe ·müte -
Samiye, 17 - Muradiye Zeynep veccihen yola çıktılar. 
apart;ımanı Süleyman Akay, 18 - Efradın azlığı zamanıpı<Ja bu 
J(adıköy Fenel'yolu 30 Selma A- 400 kişi büyük bir kuvvetti. Fa. 
kın, 19 - Çail}lıca lqz Jişet>j 10 cu 
S. Meliha Cevat, 20 _ Boğaziçi kat muhtelif müdahalelerin saik 
Lisesi 3 cü sınıf Alaaddin, 21 _ olduğu bu fedakarlık lranda ken _ 
Şişli Terakki 5 ci şımf Sırrı, 22 - dilerinden pek s:ok miktarda düt . 
Pertevniyal lisasei 9 dan Siiley ~ man kuvvetini i§gal ümidiyle te • 
map. Arif, 23 - Kadir~a Cinci selli buluyordu. Enevr Pa9anın 
e~·da 1 Ca ridan, 24 Ankara böyle serseri hareketlere pek i~i-

y ilPi§ehir 15 Ahıuet Hamdi, 25 _ madı vardı. 
Adana erkek liseai Reşat Ziya. Tetkilatı mahau,.lar, Ef,ana 

ÇIKOLAT A KAZANANLAR gönderilen Şeyh Re,it, Kafkas ih . 

25 - Fatih Altay Rüştü efendi tilali tasavvuru, mevlevi, b~ktaşi, 
So. 7 No. da Muazzez Özbek, 27 Yakup Cemil alayları iİbj küçük 
- Devıeı matl)a.MI Şenfe, 28 - şeyler bizim duyduklarıı:m~dır. 

Kadıköy cı•kek oıt~ mek. ;:sınıf 3 KimbiHr daha ne acayip §eyler 
No, 1014 Fuat Alpn, ~9 - Turan Qlmu§, geçmi§tir .. Cephelere ıil -
Atilla Ni~nt~ orta çiftlik, 30 - mekten kurtulmak için bira:ı ıö -
Aınerjkan kJh kolle)inden Nihal zü açık, palavraa1 bol, parah ne -
lJaoıit, 3l - Maçl\a TC§l·jkiye 

mi§ti. Bunlar hattı müdaf 
zın ileriıini görmiyerek ıe 

Kumburunu ve ıair köyleri 
ettjklerjni p ~aman orad•ki 
dunun erkinıharbi ol•D 
Pata "k güHI biliyordu. 

Fakat böyle ıerbazana 
tere karıı zaafı ve.tdı. Bütiit 
suıf tetkilitların, çetecilerİllı 

ve derviş alaylarının mü 
olduğu efrat, orduya çağrıl9' 
lardaki efrat idi. Bunlar-.-
diğer neferlerin de kaçıp bd 
beat yerlerde rahat etme'k 
ni uyandırıyordu. Bunun · 

kadar gayri muntazam 
varsa bunların liğviyle h 
kıt'alara dağıtdmaıı ordu~ 
edinildi. 

Uğra§ı1dı ve pek çoğund• 
vaffaluyet hiııl oldu .. Env 
şanın ve cemiyetin kuvvetli 
rahhaaı olan Bahaettin Şa • 
yin muhalefetlerini kırarak 
latı mahsuıaların neferlerin 

lara verebilmeğe muvaff a 
dı kullanmağı tam yerinde 
bir sayıyorum.. Bir daha 

te§kili.tı mahsuıaya müsa• 
lunmaması da delilleriyle, İ 
rı ile arzolunı!u. Fakat o b• 
den ıaımadı .• 

lrana gitmek üzere terli• 
nup 3. O. cephesine birib. 
un.dan ae}.- f ·nci kuof'Vei 
riye 51 ve beşinci kuvvei 
52. fırka namı almıt ve i 

kolordu haline konulmuıt 
K. ile bu kıt'alarm teftiti 
lunarak XI. K.O. cephe! 
ıa,arak Erzuruma döndük. 

lizler Kütülamareye taal"l'l1ll•_..1 

mit ve ku...tlerimizj Se 
ke bd•r gerjye atmıf old 
bu iki fırkanm mürek~op Pa)aş Melc!Ç ÇivaJ11jir, 32 _Vefa ferler çeteci ve Tetkilatı Mahıu . 

• ,... t lisesi 253 Cavit GUvenç, 33 _ ~ul- ıa adı verilen yerlere ıokuluyQr . 
Hayatq. d• itiyle değU mitlir? tanahmet Çıkmaz sokak 13 Fah • Jardı. 

yapyfllnız pc yapmaz? Tabii ra -
uykusunu bana h•r•m etti.. XVJll, K.O. r11; lmk4 . . 

dı. 

riye Aksoy, 84 _ Konya Bayır so· Bunlar hem ordunun kuvetini lhzarat ve tefti§leri y• 
O. nun 51. . F. nı 26 Eylaldl 
1anlçal~ civarında lef )'İ e

i 
rı 

Jıatındtm, lıe1finde11 altındaki tan· 
llalyey• ltir tekJM, önii•t.ki m.•a· 
ya bir kakma indirip oldu~ 7erc, 
dlzboju çimenlerin üzerine uza -
•IJJ teWatl• alaha 11-.,a,,p, daha 

f ı;ışan har•ttaki böyle birsok 
lf,th bahar ve yaz uylıular ını, 1•· 
D; rahatlıklarını. aaadctle:ini aü· 

yüzyüze, daha ıhd, ıövdeye kal- nün birimle apansızın ıet ~n böyle 
mak, #ha ..mi111t obaak isin çi• bir yeslt çıyan altüıt ,tm•a ıni? 

kak 85 Hamdi Hüseyin, 35 _ Şi~ &ıaltıyor, hem de gittikleri yerde 
li Terakki lisesi 6 cı sınıf 151 Hüs- her biri bir Nemrut kesilerek aha
nij, 86 - Karaköy 88 Fazıl Ah • liyi jz'aç ediyordu. Kendilerini 
met, 37 - Beşiktaş tramvay du _ beşletiyorlardı. Yaptddarı, YJlP• • 

rağr karşısı 93 Fethiye, 38 - Çcn- ukları da akıllarınca ne geline o 

ier F. da opu ~-kip etti. A ı> 

En kuvvetli bu iki f -~ 
yokluğunu ordu sonradan f"" 

A k V ı 
gelköy bahçe sokak 78 Melek Na· idi. Balkan harbinin nihayetle -

n ara a l•ıı•g"' ı•nden• mi, 39 - Moda Atıf efendi soka- rinde de Çatalcada çeteciler tü7e-
• ğr ıa Ahmet, 40 ~Beyoğlu Hi •••ı---·---""""-""'"-· . 

ı -Katif a.u.n (2418') lir• (N) laout 6taa Pelath _ Hayma· ilk mektep H~n Hil!ı?eYin, U - y~ llakkak, 57 -1nebolu yani 
np. yolumın 23 + 090 ili 4S + 000 kilometreleri arasında 18 menfez Bomonti kır 19Ji&}i ao Nwııan A- YQ} mftktebi okurlaıından sınıf 4 

..... 
11 000 

{if, 42 - 'fa~iın N ~ır apartınuuı l c" "'lllihu, 5 - r opya Akif 
İnf'. i.. :+- , G • 000 kilometreleri arasında 10000 mftre 4 cu·· kat Sabrı·, 43 _ Cagr!lJog~}tl k l ~ paşa o ·ıı u talebesinden 27 Kad -
mik'ab ham tq ihzan kapah zarf uıuli ile eksilt.meye konmu,tur. Orhan pey ~partıpıaru ~hmet Ek- riye Akay, 59 _ lzınir Alsancak 

a n!!'P Eluillln• il Nitu 135 Pf. zartcti fÜDÜ ıuı Ol) bette Anka· rem, 44 - Fatih kıztaşı 15 Rukiye Bom ova caddesi 68 Müeyyet, 60 
~ ril&reti tlaitıJI wi••ninde rapılt.Çt.khr, Elmas, 45 - Eyi:ip Mezarlık so - - Edirne Selinıiyede Fahri)•e, 61 

J - ı.t.klileria teklif mektu,lannı Tk;Het Qd~ı yefi~at! ve kaij1 4 Ali Ekrem, 46 - Etyemez - Kadirga 17 Ahmet Selim, 62 -
1111 JWbk-yakPJ t.mi•tları :v• Nafia~ •ühondiılijinaa alt.· 94 No. Haluk, 47 - Ankara Y~- Kadıköy Jüll'bağalı dere Yekta 
••lıl~n 1..-.t ehliyet v.,lkalariyle birlikte ayni gün saat on dörde ka- nijehir 27 Adil, 48 - Kars Tepe Hüseyin, 63 - Eüyükada Dil 119 
... .u&,et ••4i••I rlyuetine Yermeleri. • sokağı 15 Malik1 49 - Tünel 29 1zzet Ragıp, 64 _ Mecidiyeköy 

Hüseyin C{lhit, 50-Van ilk mek. Cemal Osman, 65 ~ Büvükdere 
4 - lttfyenler ketlf evrakını ve tartn~elerl Ankara vilayeti Ahmet Sabri, 89 - Sabri Salih

1 
66 _ raşabah-

.... ""mühenditlllfnde g6zden ıeçlrebllirler. (1722) KiTAP KAZANANLAR çe 8 Naim Ali, 67 - Maçka Sa-

Reuni ilanlar Türk Limited Şirketinden: 

Sirk.timi• talısildarı N~emeddin Scıdık 
Vuif11iada a)'rll.q eldujwıdan kendisinin tirket namıa. 

........ Mr PN•JJ alJJıala ve nıuuıele 7apmaja aelihiyeti 
~ı-adılJ ilin olunur. 

1 • • 

51 - Düzce posta, tellP·af ve bai apaıtmıanr Melek Hamdi, 68 
telefon mijdüıiinün ogln Orhan, - Altmbakkal 13 H~m}ine An -
52 - Manisa Demiryolu f ep. me· devil, 69 - Tarlabµşı 218 Selim 
munı bay Naili oğ}q Or}1qn Öµ - Ragıp, 70 - G~latasaray 1526 
hun, 53-Milas orta mektebi Mu- l\fitat Ersoy, 71 - Vefa lisesi 79 
zaffer, 54 -Adana Ziraat mcktc- Hüsnii, 72 - Selimjye kışlası Bş. 
bi muallimlerinden Süleyman Gu- ~v. Zeki, 73 - Şi~qane 17 Rllfail 
ni oğlu Turhan, 55 - tsmet lnö. Aleksandr, 7..J - Tepeba.şı Bülbül 
ntt 1086 Fahri, 56 - Samsun lnö· deresi 23S alih, 75 - Tophane 

t nü mektebi son sınıftan Hükmi - tramvay durağı 105 Akıl. 

hiasetti. 
tij 

fa 
ra 

Grandük Nikolanın K•~ 
dusu kumandanlığına ta~ 
yulmu!tu. Grandükün ~.,... Yo 

hemizden bir taarruz için 
1
, ~ la 

rildiğini ve böyle değilse d~ re 
disinin atak ve mutaarr•• mi 
sevkile bir taarruza kalk• 
çok ihtimalde olduğunu d 
yorduk. Ordunun ku 
cephenin noksanlığı bu lı1lll' 
te~ddülü meseleıile ber•bl' 
kumandanlrk vekaletine Y 
tı. Şu cevap geldi: 

"Gayet mahremdir. 



[i_iliiiiiiiiiiııi ______________ iiiilliııiiiiiiiiilıliiiiiiıii~~D~iı7:· n=y a:--7.ka~d;::ı n~I a~;r ITo'-o:lki:t;:o::r:i:ı a; 1 ~R u "kitap 
Fransız - Sovyet karşı- kongresi • • ld 

-

ılklı yardım misakı •kou~'yrlsiu·:d~e!n~ı.şr~"di~ •. a.:;k~ı~:~::;·:ç~~~! sergısı açı ı 
' ( Ha~tuı afı 3 cii :;a' ıf ııdu) ve eıerler göıterilmittiı·. 

(/la~ ,arafı I ınci a ·ı/ada) 

mu tarafından tecavüz ~ukubul • 
duğu tanınmadıkça rehın hudu • 
d na riayet edilmesini tazammun u . 
eden Lonarko misakı taahhütlerı· 
le telif eden formülü kabul etme· 

si kalmıtlır. 
LAV AL KABlNEYE 

lZAHAT VERDi 

Paris, 1 9(A.A.) - Alman is· 
tihbarat bürosunun muhabiri bil · 
diriyor: 

Bay Laval Bakanlar meclisine, 
Rus - Fransız müzakereleri bak· 
kında izahat vermiştir. Mevsuk 
bir membadan haber alındığına 
göre Fransa - Sovyet uzlaıması 
meselesinde bazı mütküllere f P • 

sadüf edilmektedir. 
Rus elcisi Potemlcin, bugün 

....., ~ işleri Bakanlığı umumi katibi 
ile teır.as etmiş nncl'~ .mr nın r • -

matik bir tekilde tatbikine. ma.ni. 
olan Fransız ihtiraz kayıtlerını 
bertaraf etmeye çalışmıştır. Bay 
Laval .bu hususta henüz tereddüt 

etmektedir. 
Bu aktam Dı~ Bakanlık s:ıı a • 

ymda, bugün Parise gelme.si m~~~ 
temel olan Litvinof şeref ıne bu 
yük bir ziyafet verilecektir. 

Andlatmanın kati imzası Mt's· 
kov.-ıd yql?lacağından nıu7 • ·: -
ke.t imza Cumartesi günü burada 
ya;>ılacaktır. 

Paris, 19 (A.A.) - Franıız -
Rus andlatmaıı, gazeteleri alaka· 
dar etmektedir. Kati teklin tesbi· 
tinde bazı müşkülletin çıkmış ol • 
m:uına rağn:en, ciddi manilerin ı 

~ m heme ·· ·· · 
tedir. 

Pöli Pariziyen gazetesi diyor 

ki: 
"Mt h~elif ent;ellerden anlaşı • 

lıyor ki, andlaşmanı.n kati. şeldi 
bugün teshil cdilemıyecektır.,, 

Pöti Jurnal ıunlan yazıyor.: 
"Kat'i tekil bugün parafe edıle

bile<:ektir. Bay Lavalin Mos • 
kovaya bugün, yahut Mayısta 

Büyük harbe ait evrakın 
tetkikinde 

Vatington, 18 (A.A) - ln.giliı 
hükUmeti, kendisi ile Amerıkan 
bankaları araaındaki muhaberele· 
rin, ayan meclisi silahsızlanma 
komıiyonuna bildirmiş olmasını 
ı>roteslo etmi§tİr. 

Komisyon reiıi Bay Nye, 8~.Y 
Ruzvelt ve Hüll ile bu huıusta go· 

rütmüıtür. 
Bay Nye, Moraan and Co~pany 

fabrikaıının büyük harbe ad ev • 
rakınrn tetkiki eınasında, komis • 
Yonun ecnebi hükumetlerle ihti • 
laf te~lit edecek herhangi bir ha
reketten içtinap edeceğini söyle -

mittir. 
Komisyon, neıredilmeleri mü • 

naıip oh:uyan muhabereler hak • 
kında ali.kadar devlet daireıinden 
iatizahta bulunmayı ayrıca kabul 

t lrniştir. 

Konyada atlı spor 
Konya 19 - (A.A.) - Şehri -

rnizde bir atlı spor kiübü tcşik e • 
dilmiıtir. Klüp, idare heyetini seç· 
ınit ve faaliyete ıecmittir. Şeh • 
riınizdeki üç spor klübü federe c· 

dilmittir. 

DIŞ DOKTORU 

Obeyt Salt 
Fatih Kara~ümrük tramvay 

durajı, No. 4 

gitmesi, andlaş.manm derh_al imza 
dilmesini temın edecektır. Son 

ed kikada çıkan ba:zı tef errüat 
a k'. 

müskülleri andlaşmanın mev u 

tatbika konulmasına bir mani teş· 
kil edemez.,, 

Son saf hayı teşkil eden mevzu· 
lardan bahseden Maten ~azete . 
. ·t·ı· f n mutlak otoma.tızm esa· 

Sl, 1 1 a 1 • • 

U··stenid mütckabıl yardım 
sına m ... 
maddelerini ihtiva cUıgını ) az • 

maktadır. 
itilaf m şimdiki geklinin ~ark 

misakının ı-uhundan farklı o!du · 
ğunu yazan Jurnal gazetesi, Sov· 
·ellerin, emniyetleri hakkında e~· 
~işe beslediklerini -:öylı.iyor ve ı 
lave ediyor: 

Sovyetlerin bu endişeleri tes • 
kin ediliyor. Fakat, bu yapılırken 
Lehistan Fransa VP Rusya ile be-

her hareket etm~k mecburiye . 
ra b' k 
tiyle kendisine aleyhtar ır oa -
lizyon karşısında bulunmak ara • 
sında bırakılmış bulunuyor.,, 

Övr diyor ki: 
"Varşova seyahatinin netice 

siz kalmıyacağı şimdiden tnhmin 
edilebilir. Almanya ile münase. 
bellerinde, Fransa - Rus n keri 
ittifakının ölmediğini gösterebil • 
mes1 h4a.r haldr Lehistanrn nley 

' hine yazılacak bir keyfiyet değil • 

dir.,, 

SOVYET- CEK KARŞILIKLI 
YARDIM MJSAKI 

Cenevre, 19 (A.A.) - Sovyet 
Rusya ile Çekoslovakya arasında 
müzaker~ edilmekte olan karşı • 

lıklı yardım misakını parafe et · 
· çin..Bay Beneıin Moskovaya 

gitmeıi muhtemeldir. 
Bay Livtinof ile Bay Benes 

dün çok uzun süren müzakereler· 
de bulunmu§lardır. 

Müzakere esnasında yanların· 
da hukuk müşavirleri de vardı. 
Çekoslovak heyeti murahhasası 
mehafilinde müzakerelerin çok 
müsait olarak inkişaf ettiği tasrih 

olunmaktadır. 

M ançuko petrol jnhisan 
ve Amerika 

Vaşington, 19 (A.A.) • - .Ame
'k h··kumeti Japonyaya bır no· 

rı a u . 
.. dererek Mançuko petrol ın· 

ta gon . t' 
hisarmın le~isini protesto t:lm~ş ır. 

.k h""k·meti bu ınhuarı Amerı a u u . 
mevcut muahedeler ahkamını ıh· 
lil eder mahiyette telakki etmek • 
le ve inhisarm uzak ıarktaki açı_k 
kapı siyasa!ma muhalif o1dugu 
mütaleas•nda bulunmaktadır. 

Konya şehir meclisi 
Konya, 19 (A.A.) -Şehir m~c· 

1. · lııımalarına nihayet yermış· 
ısı ca :r •• 
. M ı· 935 §Chir bütçesmı tır. ec ıs, . . 

195 hin lira olarak kabul e.tnu~~ır. 
Cümhuriyet meydanında ~ır Cum· 

h . "tunu dikilecektır. 
urıyet su 

Manganez madeni 

V 19 - (A.A) - Kar-ar1tova, 

d ·~lnrında Ezeremo::z nehri pat ag . 
kıyılarında çok zengın manganez 

denleri hulunmuşlur. • na 
Bunlar Lehistanda ilk bulunan 

manganez madenleridir. 

Yeni çıktı __ , 
CI 1 Bil ının pı il ıpl 1 

"\ n7. ın: Mehmet Snfrct 

~ttı,.. \Crİ:' 

CEZAIRDEKILERIN VAZiYETi insaniyete ettikleri hi?.ınotle bi • SRlonun dört tarafında ve orla-
Bayan ~araviden sonrl\ Bayan hakkin (iğiine biliı iz.,, ıında muhtelif zamanlarda çıkan 

Leh söz ıllarak Cezairdek; Arap BA y SUHEYL'IN SÖZLERi tıbba ait mecmua ve kitaplar yer-
kadınlarrnın vaziyetinı anlattı ve Bay İhsan Samiden ıonra bay leştirilmitti. Salonun bir kö,eıin-
bilhassa Arap kadınlarının yardı • c!oktor Süheyl kürsüye gelerel: de ölen Türk hekimlerini sayıı ile 
ma muhtAÇ olduğuna ifare•le kon· Türk hekimlerinin ilmi çalıtmala· anmak için bir hücre yapılmıftı. 
grenin di°l<atini celbetti. rını anlattı ve sözlerini şöyle ta- Bu hücrenin her tarafı sİyllh tül • 

DfGER MURAHHASLAR mamladı: lerle kaplanmıştı. 
Bundan sonra Avusturalya mu· "l t.c bu . ergi clı• • ırf Tin ı, hf• • Salonun duvarlan muhtelif re• 

rahhasr Bayan Riıbit, nrk<lıından kimi rinin ilmi ll1('Saisini gö t r- :r.imlcrle ııüslenrrıitti. Bir köıede 
Suriye murahhası Bayan D meşi- nwl ... \ Tuı k h J...imliginin \ arlıı!l· Has ki, Guraba, Darülace:r,~, Hey
yen söz a'mışlardır. Suriye murah· ıu bildirmek maksadilc kumlmuı:;. beli sanatoryomlarına ait muhtc • 
hası, ) ırmı beş seneden beri man- tur. hüti.ın gcçmiRt ki bu h kim • lif resimlet', diğer bir köşede 
rifte ve iç imai sahada çnhştıkları· liğiınizi tcmsik n bugtin huwda memleketin uhh~ vaziyetini, dok
nı, !;ark v• garbın beraber çalış· kumlan hu ~ ı ide <.'ski \ J ni lor saymnı yrl, yıl gösteren iıta • 
masmın iki noktadan mütalea e- faziletli hekimlerimizin <·ok belig listikler, sagdan 15ırinci odada Hi
dilecegini söyledi. Ve bu 'ki nok ohm bu hatırala11 b nim maksadı- laliahmer ve çocukları ıirgeme 
tanın biri fikri, öteki ikti111.di ola· mı •ok i •i ifadc~·e devam edecek- kurumuna ait netTiyat, ikinci oda
cağını an!allı. lerinclen özümii burad:ı kc iyo • , da ditçilere ait neıriyat ve muhte· 

Filistin murahhası da Fllistİn· ı um. · lif dit tekilleri, üçünü odada dok 
de Musevi kadınlarının faaliyeti 1I'aı ihin bu t~ıtlı hatıralaı'lllı kal- torlarımız tarafı.1dan icat edilen 
hakkınd. ı1ahat verdi. binde yaş:ıt:ın bugünkii Türk h • tıp aletleri, dördüncü odada da 

Ve hcpsiri sulh istedig:ni ıöy- kimleri kendinden e\·velkilcı in bı- lbniıinaya ait yaı.ılar ve elyazma· 
ledi. mktıklm ı bu gii?.el ) ol dan ~ 'iı'ii • ıı kitaplaı, bir köıede camekan i-

KARAR SURETi düklerini de g ne cı·ginin bir kö- çinde eski ve yeni tıp meV%uları· 
Bundan sonra Fransız ınurah· e inde hııaktıklal'J c cı Jerie gö • ı.a verilen diplomalar bulunuyor· 

hası Bay..ı.n Seliyer bu yol Jaki ka· termi~lcrdir. eçmi büyükler j • du. : 
rar sureti 1i okudu. Bu karct.rda si. mizin hatıı al:u mı Laz iz eder ve ESKi YEMİN ŞEKLT 
ynsı ve ikti~adi, kanuni haklarını bugünkii nc~limiıi de hüı met \'C Bilha11a bu camekan içind.J bu· 
kaybetmek tehlikesine m'-• uz ka· minnetle :m:ı11111.,, lunan Tenasuh kalıplan ve dok· 
lan garp kadınlarının ''e ~\anuni, Bay doktor Sühcly'den sonra tıp torların ilk doktorluğa batlarken 
iktisadi ve siyasi noktalar"lan, ka· t lebesi namına tıp f akülteıi ta yaptıkları yemine ait yazı ,özü -
dınları aşağı seviyede bu!ı.mduru· lebesinden bay Namık kürıüye küyordu. Eıkiden doktorların met 

lan şark Jcndmlnrınm adabt "e mü geldi. Tıbbiyelilerin kendinden )eklerine başlarken yapmak mec • 
savat prensipleri etrnfınd'\ bir evvelki tıbbiyelilere karşı duyduk- buriyetindc bulundukları bu ye • 
birleşme1cr=ni teklif ediyordu. ları sevgi ve hürmeti anlatarak min tekli fUydu: 

Bu karar sureti az bir tadilatln dedi ki "- Hayatımr fah il cylediğitn 
kabul edileıek arsıulusal kadınlar " -''ilk tıbbi \'1.: ıhhi C'. ·rlcr san'atı cclilifababetin icrasına 
birligi kongresinin ikinci günü de Clf!İ i., nin gön nc:li açılı 111ll n- hru:l'eltikçc ha tcgfmm cnırü teda-

kapatndı. de g nç bir ttbbiyeli hakkı ile ,·isind usulü fen ve ron'ata t.evfi-
ÇA y ZlYAfElf1 duy~ları!lıı \ c.hiştlnc l ıiıı i c- • muam l den bir an h&U ıkalmt· 

Akşam OdJmabahçe sarayında gcl'li büyüklerimden sonra söyle- sac:ığım. Biri.laldr, diğeri pni•i<
kadınlar bırligi taraf mda.n bütün m ~k fırsatım bulduğumcbn dolayı ki kimseyi tedavi etmek üzere bir 
IJlurahhaslnra bir çay :ziynl eti ve· llC' kadar ögüns m yeridir. anda davet olunduğum halde i.İC· 
rilmiş, şehir bandosu çalm1ş ve teh Bugün, g(izlcriınizi bir aı-ada r ti lrudumiycJ i nazarı hemmiyc
rimizin 'mdm, erkek tanınmı' si· erilmclcı iı1in rreciktiıilmi bile t alım) arak V'\'Cla fakiıin da\C
malnrı bu çayda bulunmuştur. oldugtmu zannettiğimiz bu c .. er • tine fo:ıb t ve biran ikdamı jklisa

Murahhaslar, memleketımizde ler bize serem bir mazinin ı(g u bı afiyet cslcm . ine sarfı me. ai· 
gördükleri konukseverlik, iyi kar· kabartan günleı ind('ln aJgı degcr d n g ri dunmyacağınrn, gerek 
şılamalardan çok müteha.,ıiı ıö· hatıralardır.,, emrazı adiye içiı\, gerek emrazı 
rimüyorll\rdı. ESERLER "ari~e \C miist vlİy{'nİn icra~ı 

Polis haberleri: 

Araba çarptı 

Bundan ~onra davetliler sergi· 
nin bulunduğu salona götürülmlıt 

Libertas - Fener 
Kasımpaşada Bedrettin mahal· (IJa" la,.nfı s. cı ."lnyıfnda) 

lesinin Topçular caddesinde -0n ra oyuncular ıaha ile ka-
iki numaralı evde oturan Ya • ~ 1 araaında ve çıkıt 
sefin altı yaşındaki küçük oğlu vaziyetinde iken asıl leesaüf edi
Yuda, sokakta oynarken Salihat- lecek hidiıe oldu: Sahaya dolan 
tinin idaresindeki bir yük arabaıı seyircilerden bir kısmının da rol 
kendisine carpmış ve çocuğu ha • oynadığı bu giirüllü icinde Viya • 
şmdan hafifçe yaralamıftır. nalrlarla Fener oyuncularından 
DÖVMÜŞ - Kasımpaıada Kü- bir kısmının dövüştüğü, bu arada 

çuk Piyale cadesinde on sekiz nu hakemin de lecaviize uğradığı an. 
marda oturan Mehmet isminde bi· laşılıyor, fakat kalabalık içinde 
ri polise mi:racaat ederek oğlu bütiin hadiseyi etraflıca tesbite 
Rıfkınm bir kavga neticesinde ar- imkan bulunmuyordu. Poliılerin 
!.-adaşı Muzaffer tarafından dö • meçlerini cekerek birkmm halkı 
vüldüğünü iddia etmİ§tir. Tahki - gerilemeye mecbur ettikleri gö • 
kata başlanmıştır. rülüyordu. 

Konf erans!ar Oyunculardan bir kısmı bu yüz. 
Talebe birliği tarafından birlik leri, kolları kanamış, yırtılmı§ biı 

ı.İ) elerine nisan ayı icinde iır: kon- halde kordon altına almmıılardı. 
ferans tertip e=Iilmiştir. K~nfe · Bu satırları yazarken kaba.ha • 
ransların birincisi 24 Niıan car • tin kimde olduğunu teabite im • 
şamba günü Tıp fakültesi profe • kin yok. Yalnız hadisenin çok te
sörlerinden bay Kazım lsmail ta- esaüf e değer olduğunu itaret et • 
rafından verilecektir. Bu konfe • mekle iktifa ~de::eğiz. Çok la • 
ransın mevzuu "Gençlik ve karak- zık.. 1f. .f. 

ter,. clir. ikinci konferans yirmi al· Galatasaray • ikinci küme 
tı cuma günü bay Mahmut Eıal Bu mactan evvel Galataıaray 
tarafından "Ttirk milliyetçliği,, takımı ikinci küme muhtelitile 
mevzuları elraf ında verilecektir. kartıla§tı. Birinci devrede üc aol 

Uçüncu konferans yirmi sekiz çıkaran Galatasaray takımı ikinci 
Nisanda. hukuk fakülteıi iktısat devrede bir gol yiyerek maç~'l.n 
profesörü Ropke tarafından "Köy 3-1 galip çıktı. Maç. orta derece-
ikhsadiyalı,, mevzuu etrafın<la 1 de zevkli oldu. Galatasaray talu • 
verilecektir. , mı hlmam tAlip dejildi. 

ahk:1mınd:ı gec ye giindüz her 
kimse ~ırafından d:ıvct olumu 
isem, derhal icabetten i~tinkaf et. 
mi) cceğiınc, )ıa._~ıgfmdan faJıi.c; 
ücret muinlebc. inde bulunmıya -
cagıma, 'c ])ara almak maksadl1tt 
hnstalıklarını i1 .. am tıneyip hizme
time Ye h:u t.ıganm hnlinc mün:t· 
sip iicrt'ti kurlumiy yi kabul ede
rek muhalifi vicd:ın bir. urctte ha
r "ket clmiyec ğime, t smim u~u -
lünü n iskaticcnin taı ikini ne 
kimseye talim ne de kendim ef ':lli 
mezkfu· ye <'th 'et ctmiycceğimc. 
ha~tagfma karşı her lÜl'lü suiniy<'t 
be. lemi) '"'C('ğiıne ,.e dairei namu. 
iffl'ttcn inhiıaf rıtmiyeceğimc> 
't' namu:-; ,.e ilibm ı hii nii muha -
faza ilı) hı.:ıab(•ı· 111 lckdnı:;lanm 

hakkında heı· g(ma zem 'e kadih 
gibi ~f'nlch~ bnluımu~·a'"·ağıma 
tahtı t chı' im ~t bulunan ailenin 
ha bC'lme ·tel\ nıkıf olduğum e ... -
ı :111 zatiy<' .... ini kim ) c if. a etmiy 
ceğimc, hic bir ,·eçhil istikam t

tcn ayı ılınıyacağıma kanunu c:ı a
si ,.e mc\ı utiy<'l<' ~adakatt n ayni· 
mı) ac:ıgım:ı 't' mcdu ~ edi e • 
m:metim olan l'lll\'ali de\'l('ti zi -
yaa ebebi~ t ' ımi)eceğime. hir 
marizin cntııı t davi indo iiphem 
olduğu t:ıl,diı d diğer m lekda~ 

Jaı a mur.ıcaatta ki hı Li gu.'W gö~ . 
terip hw tanm lunalını t.chlikNh 
bua1,mı~aca0 ıma Yallah.,, 

Sergi her gun aaat on ileten o•t 
dokuza kadar hukeıe açıktır. 
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Y alovada Otel inşası 
Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

Akay işletmesi Müdürlüğünden : 
1 - Ekıiltmero konulan it <Yalovada otel İDf&ll) dır. 
(Elektrik, kalörifer ve ııhhi tegiıat ve diier teferruatı beraber· 

dir) 

Kqif bedeli- 350.816- lira -95- kuruıtur. 

2 - Bu ite ait p:rtnameler ve evrak ıunlardır: 
A - Eluiltme tartnameai. 
B - Mukavelename 14.hikuı. 
C - Fenni prtname. 
Ç - Fenni tart.nam• llhikuı. 
D - Elektrik teaiatma ait umumi tartn&me. 
E - Elektrik teaiab iihilm11. 
F - Kalörifer tuiab umumi ,artnameai. 
G - Kolörifer teaiab fenni tartn&meai. 
H - Mahal Iiateai. 
1 - Sıcak au teaiaatı fenni ~rtnameıi. 
J - Aaanıör teaiaab fenni pr!n&m8'İ· 
k - lzolaıyon vantiluyon tartnameai. 
L - Dere yataimm deiiıtirilmeaine ait ıartname 
M - lr.tut ketifnameai. 
N - Projeler. 
lıtiyenler bu prtnameleri Ye evrakı - 11,5 - lira bedel muka· 

bilinde Akay idaresi veznesinden Alabilirler. 
3 - Ekıiltme 22/4/935 tarihbde pazartesi rünü saat 15 Je Gala· 

tada Köprü batmda Akay ;dareeinde yapılacalrtır. 
4 - Elrıiltme kapalı ~•rf uaulü ile yapılacaktır. 
5 - Ekıiltmeye girebilmek için iatek!inin 17783 !il'& munkkat 

teminat vermesi, bundan batka aptıdaki vesikaları haiz olup ıö•ter· 
meai 11.zımdır. 

A - 100 bin liralık otel, \;ub nya idare bina11 yapmıf oldu· 
lana dair Nafıa Veklletinden almmıf bir veıilra. 

B - Münakasa ıartnamesinde yaıı1ı vuikalar. ~ 
8 - Teklif melctuplU'( yukarıda 3 Uncli maddede yazılı ıaatten 

hir ıaat evveline kadar Akay U. mtidürlUl\bıe ıetirilerek encümen 
reiıliiine makbuz mukabilinde ftrilecektir. Po.ta ile ı&nderilecek 
mektuplarm nihayet 3 cü maddede yazılı ıaate kadar ıelmit olmaı1 
ve dıt zarfın mühür mumu ae iyice kapablnııt olmuı lizmıdır. 

Poatada olacak reçikmeler kabul edilmel!. (1740) 

Maarif Vekiletinden : 
f-t:Srta Tedrisat mekteplerinde Türkçe, Tarih-Cofrafya, Fen· 

bilgisi, Biyoloji, Riyaziye, Franaaca, Almanca, lnıilizce muallim mu· 
avini olmak istiyenler için bu teneimtihan açılacaktır. 

2 - imtihanlar 1 Temmuz paıarteai ıünü lıtanbul Oniveniteein. 
de hathyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacalc lann: 
A) -Türk olmaları, 
B) 20 den eksik ve 45 den fazla y&fta olmamalan, 

" • 

C) - Hüanühal erbabından olduklan, cinayet ve cünlia nevin-
41en mahkUmiyetleri olma.Jıiı hatckmda mahalH villyet veys kaza 
idare heyetinden bir mazbata ibra'I etmeleri (halen memur ve muat 
1hn olanlar bu kayıttan müıteana olup mensup oldukları daire imiri· 
nin vereceii veıika kifidirvl 

D) Her türlü hutahktan ve muanimlik •tmeye mani vücut arı· 
zalarından alim olduklarnıı iıpat eder taaclildi hekim raporu ibraz 
etmeleri, 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki derı senesi mu· 
allimlik etmiı bulunmalan lbandır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde 1702 nu. 
lllaralı kanunun 1. ci maddeeinde ıöaterilen dereceler dahilinde her· 
llanıi bir orta tedriaat muallim muavinlifine tayin edilecklerdir. 

S - Yukarıdaki tartları haiz olaıı namztler bir iatida ile vekalete 
müracaat edeceklerdir. Bu İ•tidaya ıu ntikalar bailanacalctır: 

A) Nüfuı tezkeruinin aaıl veya taıdikli ıureti, 
B) Tahsil derecelerine ait pbadetname veya veaikalarmm uıl ve

J&)ıut ıuretleri, 
C) Hüanühal mazbatan, · 
D) Maham Maarif idareainden nümuneaine tevfikan taadikli 

aıhlıat raporu, 

SATILIK EŞYA 
lstanbul gümrükleri Baş.-ıüdürlüfü sabş om_'syonuo'! 

928 seneainclen evvel aiimrüie gelmiı ve sahipleri taraf mu an alın maması yüzünden ambarla& 
lanan aıağıda miktar ve kıymetleri yazılı efy.:ı hizalarında götterilen tarihlerde Htılacaktır. Sa !..I 
No. iv kanuna ve bedava verilen fartname dahilinde yapılır. Satılan eıyanın miktar ve cinsl~ 
terir cetveli Bqmüdürlükteki ilin tahtaıına aaılmııtır. Bu f'.fyayı almak iıtiyenler hizalarıııb ~j 
len kıymetin % 7 ,S olan teminat akçuini müzayede aaatinde.n bir ıa at evvel vezneye yatırnıal~ ~ 
dır. lıtekliler aatıı 1&&tino kadar komiıyona müracaat ettikleri takdirde iıtodikleri bilgiyi .ıalll'f 
ve eıyaları da ıörebilirler. (1724) 
Kap Muhammen kıy. Teminat 

L. K. L. Müzayede günü ve ıekli Cinai eıya 
4154 küsür kilo ııkletind• 
lif fabrikalar mamulatı tol 

137 4126 68 310 22/4/935 ~at 15. Tranıit. açık 
arttırma 

!et sakkarin 
720 4965 30 373 29/ 4/ 935 ıaat 14. Tranıit, açık 

arttırma 

Muhtelif cins pek çok 
tahzara.l maden ıuları 

• 
132 728 84 55 29/ 4/935 ıaat 16. Tranıit, açık 

arttırma 

. 
yaaı veaatre 
Adruli kiiıt, mukavva. 
mantar, kapsül veaair nı 
ya. 

57 12126 33 910 6/ 5/ 935 saat 14. Transit, kapalı 
zarf. 

Se11iz dolu ıinema filmi 

2222 75 167 6/5/ 935 ıacat 15. açık arttırma. Biıiklet, -Jtomobil, bunlatl 
ıam aair makineler ve m 

521 78 05 

Denizyolları 

6 6/ 5/ 935 aaat 17, açık arttırma. 
yalar. 
Jmhaya aynlmıf cep f 
tahta parçalan, kağıt v 

lstBnbul Kumın~ınıııı ~trnaınıo Komisynnu ili 
Ace~ı!n.'- E K:ık: E K~,~ltıJı 25 kalem eezayi tıbbiye kapalı J ıartlannı herıün komiı 
reı.•ut! _ Sirkecı Mllhtirda.rzıde zarfla ekıiltmeye konmuıtur. lha- rebilirler. Pazarlığa itti 

Han Telefon 22740 --•il leıi 30/ Niaan/ 935 ıalı günü aaal c.eklein 373 liralık ton l 
15 tedir. Şartnameıi Fmdrklrda rile birlikte mezkür aaa 
Satınalma komıiyonunda ıörebi· lıda komutanlık ıatınal 
lirler. Eksiltmeye gireceklerin 547 yomana aıelmeleri. (1982 

7 RABZON YOLU 
GOLCEMAL vapunı 21 Ni

a&n PAZAR günü saat 20 de 
Rizeye kadar. _(2025) 

AYVALJK YOLU 
MERSiN vapunı 20 Niıan 

CUMARTESi ıünü ıaat 19 da 
lzmire kadar. (2024) 

Mer&in Yola 
CUMHURiYET vapunı 21 

Nisan PAZAR ıaat 1 O da Mer· 
ıine kadar. NOT: Bu poata 
yalnız bu sefer ıidit ve dönüı· 
te Rodoaa uiramıyacaktır. 

(2026) 

liralık teminat makbuz veya mek- .,,. • ,,. 
lup ve kanunun 2, 3 cü maddele
rinde yazılı veıikalarla birlikte 
teklif mektuplarım ihale saatin • 
den bir ıaat evveline kadar ko -
misyona verm~eri. (1906) 

••• 
-1887 İira 70 fn-."111* yapı mal

zemesi .pazarlıkla aatm a~cak· 
tır. lJı.leai 22/Niaan/ 935 pazarte· 
si günü saat 15 dedir. İstekliler 
mezkiır malzemenin cinı ve fenni 

Sellnik 

4963 lira 31 kuruıluk 
zemeıi pazarlıkla ıatm 

lır. lhaleıi 22/Niıan/935 
ıi günü ıaat 14 dedir. 
mezkUr malzemenin ci 
nt tardanm h..-: .. n_ıı.ıııı..-..

•öreılriHrler. zarlığa i 
ceklerin 373 liralık son 
larile birlikte mezkur 
dıklıda Komutanlık sa 
miıyonuna gelmeleri. (1 

Bankası 
Tesis tarı hl : 18RR 

/dare merkezi: IS1 ANBUL (Gaı 
Tftrklyedekl Şubeleri : 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Vunanlstandakl Şubelerl : 
SelAnlk . Atlna . Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

Günün F otogralla~ 
Muhtelit gazetelerde çıkan günllu hadiselerine ,J 

tograflarla apor mecmuılarında glirdOğllnOz spor'/ 
kellerine ait fotograflar yalnız lıtanbulda 
kiltüpbaneıinde satılmaktadır. 

E) Mahalli Maarif idareeinden tasdikli ve fotojtaflr fit, 
F) Altı adet 4 X 6,5 büyiiklüjiinde kartonauz fotojraflar, ~~ea: Galata poıta kutuıu 1255 
Bu vuikalarm en ıon 1/6/1935 tarihine kadar Veki.Jete ıönde· --.....---------

rilmiı olması lazımdır. Bu tarilıten sonra Vekilete ıelmit olan veya 
evrakı mUıbiteti noksan ıönderilmif bulunan iıtidalar baklanda mu. 
amele yapılmıyacaktır. K.,fiyet ilin olunur. (1957) 

Kiralık Daireler 
Poıta ve Adliye bina •1na en Jakm 1erde Ankara cadclealn

de Orlwıbey hanında Matbuat Ceml,etinin laıa11111dulu icat oda 
oda dahi kiraya nriJecektir. C..iyetiere, awkatlara, hekim
lere, gazete, mecmua idarelerine mtlkemmel daireler ••• 

• VAKiT idare evine müracaat •. 

Dr. Hafız Cemal 
Dalailiye Miitelaa.uı 

Cumadan batka ıünlerde saat 
(2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul Di
vanyolundaki (118) numaralı hu· 
IUIİ kabinesinde hutalannı kabul 
eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 
22398, Krıbk telefonu 21044. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Balnili, Aakan cadclm No. 80 
Telefoeı 22516 

!alı günleri meccanendir .. 

Memleketimizde •e ecnebı memleketlerinde bütOO -
gen~lik ~areketlerini '9~ ıporcu gençliie Yerilmesi ı.-...M 
yenı şeluller hakkındalu yazılara muntazaman takip el""" ... 

yenler mOnbasaran S P O R P O S T A S 1 nı oka 
Her yerde fiah 5 kuru,tur. mutlak okuyunuz. 

r Yeni Kitaplar 

Hayali sosyalizm - ilmi sosY• 
Mqhur Engela'in bu evrenıel lltaörgütü H~dar Rifat 
dilimize büyük bir muvaff akiyetle çevrilmit bugün ,

Ozenle tavsiye ec1erİ7 Fiatr 50 krt· 



Istanbul Ziraat Bankasından : 

Senet No. 
16 
52 
95 
24 150 

22& 
265 
349 

2601 

2677 
2688 

2693 

2697 
2711 

Borçlunun i•mİ ile aJresi 
Omerli Akbabadan Abdi kızı Fatma 

Kartaldan Abdülkerim oilu Ali 
Kartaldan Galip zevceai OJfd 
Kadıköyünde lıhak Muammer 

Bakırköy Safradan Hamza oğlu İsmail 
Kartal Hida\ ve Habibe 
Üsküdar Ali oilu Mehmet 
Kartal Yakacıktan General Tahıin 
kansı Fatma Muhibe varisleri, ze~· 
ci General Tahsin ve General Gahp 
kar111 Nevi Cedid ve hafide i Rebia 
Kartaldan Ete.ın kaptan 
yakacıkta Halil kızı Hatice 

Köyü 
Ak balla 
Kartal 
Yeniköy 
Tarabya 
Safra 
Kartal 
Bulgurlu 
Yakacık 

Kartal 
Yakacık 

Kartal Dolayoba Mustafa oğlu Mus- Dolayoba 

tafa•er ... ıl · 
Kartalkurt köyünde Ahmet kızı Zelıha Kurtkoy 

Maltepede İbrahim dayı kızı Fatma Maltepe 
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Gayri menkulün : 

Numara.ı Mcvlıii Kıt'a11 Cinli 

Eski80,yeni 16 Gümi.it "'yı.ı 1 Bahçenin 3 4 H. 

1~ 6~ 31, 147/ 1, 30 Muhtelif 5 Bottan ve tarla 
2166/ 2167 Cesir derbent Kavaklı bayır 1 Tarla 

Muhammen kıymeti 
Metre muıabbaı /.ıra Kı. 

18.400 80 
34.965 2980 

J.840 60 
2.760 325 

40.940 307 50 
16.315 1550 
30,685 155 
29.940 661 66 

Eski 136, yeni 66 
11, 45, 43, 46, 41, 38 
30-31 
5/ 9, 10, U, 12, 13, 14, 15 
93, 18, 13, 2, 3, l, 9, 90, 14 

24, 26, 2 
10 

5557/ 5560 

20, 21, 22 
10 ili 13 

Yeni Beyoğlu Cad. 
M"htelif 
Çatalçeıme Çayır 
Kadıköy tariki 
Muhtelif 

Muhtelif 
Oı1kiidar Cad. 

Muhtelif 

1 Senette bai 
6 Tarla 
2 Boılan 

7 Müfrex tarlalar 
8 1'.arla hi11e1i 

3 Tarla ve hi11esi 
1 Maa bal ve zeytin'ik ve 

dutluk yeri elyevm zey· 
tinlik ve tarla 

4 Tarla 

Muhtelif 3 Tarla 
Muhtelif 13 Tarla 

17.480 
5.520 

12.420 

20.240 
17.020 
4.600 

945 
120 

102 
326 50 
200 27 Em" ,, 2707 

Malte.Pfdeq ıne .. . ka d isimleri yazılı borçlulara ait rayri menkullerin 2280 numaralı kanun mucibince yeminli vukuf ehli tarafın· 
Barçlarmı vukv bulan tebliiata rainıen odemıyen 'f1k.nrı :.ülkiyetleri açık arttırmaya konulmuıtur. ihaleleri 25 - 4 - 935 pertembe rünü aaat on bettedir. P•y alıçe· 

dan kıymetleri tahmin olunatak 1697 No. b bnuna tev ~ la iutı-t almak istiyenlerin banbmızın zirai ikrazat ten•isine müracaatları. (1247) 

Draıoı Tahta köprü 1 Boıtan 

ai 7o 7,5 tur. Şartname hat\bmız kapısına udmııtır. aı 

- Akay iıletmesi müdürlüğünden : . 
t Mrler "C;.ç.k mubaf aza yerı,, 

Yalova kaplıcalarındaM hın•YP'ı 'hale bedeli (7Y7.6~ yedi 
.d . 1 ııac.aktır u &111men 

yenı en ını• o u . •. 1 .,., Jıurut} olan bu ite ait ıartna· 
bin bet yüz dob~Jl y~dı !ıra •k ':!yenlerin her ıün Akay itletmesi le· 
me retim v~ ~eııflerı 1 rme 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 22 Niıandan itibaren 

tatbik olunaca.k llkbobar tarifeti isketelere aıılmııtır. Cep ta
rifeleri GiteJerde u.tılmaktadır. 

' L--. . t kıımına müracaatları. 
vazım fU[llCel JllfP .. .. t on bette yapılacaimdan la· 

lhale•i 21 Nitan 935 .,,ar l&fDU 1&& • 

mc:h~har tarifesinde ıninti ~ttalarma tahıiı olunan acferler 
Perıembe ıüıderi akpmı 

Saat D. . . ... S . bet" d muvakkat tmninat ile o ıün ve ıaatte ıdare 
hplerın 7o ı, nıı ın • 
fefler encümenine ıelmeleri. (1945) 

BCıyOk 

Tayyare Piyangosu 
Simdiye kadar binlerce kitiyi z~n~in 

• • • p aıaı gorunm 
1 .ci keşidesi 11-Magış-1935 tsdlr. 

Büyük ikramiyesi : 25.000 Liradır 
Sahibi: ASIM US 
Neıriyat Müdürü: 

REFiK Ahmet &EVENGIL 
V AKIT Matbaası - İstanbul 

Adalar - Kartal - Pendije 19,45 
Anadolu Hattına 17,40 
Kadıköy - Haydarpqaya 20,30 

Cuma Gü"1eri Sabahı 

Adalar - Kartal - Pıadile 8,00 
Anadolu Hattma 7,45 
Kadıköy - Haydarpafaya 9,50 

UCUZ SATILIK ARSA 
Üsküdar Büyük Ç~mlıeada F~ı· 

tıldı tramvay cadde.i tiserinde ve 
park karımnda denise neaareti o· 
lan (4.5) dönümlük ara& ..Ulrk • 
tır. latiyenierin Deniz aatınalma 
komiayonunda bay Şevkete veya 
Suadiye otobüs duraiı bititiiinde 
323 numaralı l<öıke müracaatları. 

UCUZ SATILIK ARSALAR 
Maltepe Kuru eti.O. ve --- -lıtanbul Küçük Ayaaofyada ev in· 

ıuına mütait ve f ev)ta1i.de nıan • 
ıaralı ar1&lar ucuz 1atdıktır, lıti· 
yenlerin Deniz tatmalma komiı • 
yoD1mda 911uhaaip Şevket veya Su
adiye otobüt ıarajı bititilinde 323 
numaralı kötke müracaatları. 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu : 25 
J _. Ô~ tii.r/i'B köklerden gelerı_ 

··.ı ,·.._ kar~uına (T. Kö.) beltl'* 
so .. CI'. ,. ııı 1J lan lıcr 
(lllamati) lw.rfmuıtur. rm n 
biri lıakkmda sıraıı ile uımonlarımh 

(miitehassu) yuılarını soıete . . . ı 
/ ı ereceği;. . . 

~ - }'eni konan karnlı~1'1rrn . .'>' 
ı , d eılifmcşi itin, geregme g?.rc, 
f, m ı:.çalan da ya:ılmfl, llYnctl or · 
ll<'İ /ar de JtonulmlJflUr. • I 

J - Köl•ii ıii.rkçc olan kelime 8 
• 

.. k .. . l ıiı ııc kullanılmı 
riu bugurı U il enn k oJ. halr. 
ıcf'illeri fllmmuıır: Aslı R.. "'!, . 

' 

·· ·· ol- hühüııı, ıurk,e ,ek,. 
"' ı ugum '*'~ • . 
ı.·ö/;ürıdcn gcl11n ıekil sıbı. 

lnflratl _Teklik, tekkalma 

(Jrnek: Hail lnfiradda dci: olan 

insanlar, birlc§lncc büyük bir kudret 

iktisab ederler - Teklik ltalindc"e~ • 
sin olan insanlar, birleıincs buyuk 

bir erk edinlrlP,t. 

MUof erid - 'fek 
Ornek: Bu, ,,.lUtlcritl bir hdtluc • 

dir _Bu, tek bir hMisedir. 

flinferiden - Teker teker 
(Jrnek: Münferiden geliniz - Te· 

iter t•klr g•liniı, 
'J'ef errüd etmek - Tekle§lllek 
()rnek: Akran ve emsali armın'a 

telerrüd elli - Taydaıları uc bcnz~r~ 
leri artuında l•kleıti. 

Jnfisah - Bozulma (Bakı Feshet· 

mek). 
Jnfisal etmek - A"J nlmak, çıkarıl· 

mat 
fnhidam - l ıkılmn, )ıkıhm 
Ma111 inhidam (Bak: MU rifi ıı. · 

rab - Kağşak 

inhilal - Dağılım - (1'' r ,) Disso· 

Jution. 
lJrMk: iktisadi sebepler IJir cemi· 

yeti inlıiMlc ugratabUir - Ekono':'ik 
sebepler bir sosyclcyi dağılıma uıra· 

tabilir. , 
inhilal - Açılma - (Fr.) 'acan • 

ce i b. . 
Ornık: Ru vaıilelerdc lı G ır n_-

d h. bır hilal olmadı - Bu ödt.ı lcr e aç 

açılma olmadı. 
JnhllAI (bozgunluk anlamına) -

9özüntü. .. 
örnek: /çtimal bir müeaseıcde flO· 

rül~n inlıUtU - Soı11al bir 1'urıınıda 
uörülan çözüntü. 

Kabililnhilll maddeler - Erirler 

(Jrnek: Suda kabili inhlldl madde· 

ler şunlardır - Suda erirler urılar • 

~~ , t 
Münhal - Açık - (l"r.) '\ ııcan 
(Jrnck: Münhal ycrilnlı 11ok - A • 

çık yerimlı yok. 

tnhfmak <Bak: JptilA) - DU kUn· 

Jük. 
(Jrnek: Ontla kitap okumak inhi • 

mllk der•ceıindtdlr - Onda kitap O· 

kumak du künlük derece indedir. 

Jnhina ..... Eğiliın, Jıa eğme 

örnek: lnTıina bilnıe; bir irade -
Egilim bılnıcz bir irade. 

hinhani - I' ri 

lnhl f - apmn 
örnek : Dogru yoldan inlıirafı sc • 

beblylc bu lıalc düştl/ - IJoğru gol • 
dan sapması yuzundrn bu lıalc duıtu. 

lnhiraf etmek - • apmak 

lnhisaf, i11kisal - 1'utulma 
örnek; Halikat i1Jhuaf bilme: bir 

oüncıtlr - Hakikat tutulma bilmez 
bir güneıllr. 

lnhi~ r (Monopol) - 1'ekit (Bak: 
Ha r). 

Jnhi ara almak (Monopolize et • 
mek) - 1'ekitlr.mrk Ulak: IJur). 

Jnhitat - Dü üm - (lı'r.) Dedin, 
affai.BHement 

Ornek: Zekasındaki inlıitat konuf· 

masından belli - Zckdamdaki dü • 
şünı konu1m01ından belli, 

Jnhitat - lı1ıizlik - (lo'r,) Abai . 
ement 

Ornck: Bu topraklardaki lnlıi • 
tat - Bu tQproklardakl ingizllk 

Jnhitat - AJ,alma - U'.r,) Dcgra
dation. 

Münhat - Jnıiz - (Fr.) Abaiasc 
Ornd: Münhat olan yerler - Jn. 

giz olan yerler. 

Deh tü inhiznm (Dak: inkıraz). 
lniknt - J - llpğıtlanmıs, 2 -

(l\lecli terimi). 
lnikti - Yansıma 

ÖrncA·: Et lcr re ağaçların durgun 

BUfla inildi ı çok güzel görünü11or • 
du - Bı ler ve aqu,ıarın dur,,un •u • 
11a 11an ınıaaı 'ok güzel 11örünüuor,ıu. 

lnikit etm~k - Ya111ımak 

Ör.nek: Yür«k temlzliıi insanın 

çclıre ine inikas eder - ı·ürek temiz· 

liği insanın çehreıine 1Jtım11r. 

lnitaf etmek - Çenilme" 

Örnek: Nazarları ona initaf edirı • 

ce - llakııları ona revrilincc. 

lnUr - radısa 
örnek: lnk6r nedir bilmiyımlrı 1 • 

manında kı11nıet "lmaz - Yadııa ne· 
dir bll,,,lgtınin inanında deger olma:. 

lnkar etınek - Yadı amak 

Ornek: l'apiıklarını ink6r etme • 
di - }' aptıklarını 11adı•amadı 

lnkıbaı - Büıulıne 
Jnkıbaz - Peklik 

lnkılflh - Devrim 
Jnkıraz - Batım 

fnkı am etmek - Jıiilünmek, kı • 
sımlanmak 

ÔTffel.·: Hu ıtklin dört parça11a in· 

kuamı - Bu 111klin diirt parçaya bö· 
lünnıeıi. 

inkisar - Kırılma, kıra-ınlık. 

Ôrnek: r erdiği nf'tirc t>nu inkiıara 
uğrattı - Vcrdigi aonur onu kmlmı· 
110 ıığratı, 

llu sözleri duyıınca içimde acı bir 

inlı:isar duydum - llu ttii:leri duyun· 

ca irimde acı bir kırornlık duvd11m. 
l11kl~arı ha)al - Upıu a 

Urnek: Bu iıte inkiaGrı htJ11alc 
tlüıtüm. - Bu iıta umu.aya düıtünı. 

İnkisarı ha)nle uğramak - 'tJmu· 
anmak 

inkisarı ~i)a - l atkın 
lqkifiif etınek - GeJi mek, asıl • 

mak 

Örnek: l' azı yazmakta çok l1Jlı:işaf 
etti - Yo:ı yazmakta ~ok nçıldı 

Çocuklarnıızın bedenen de l1tki1a • 

fılfa ,aııınıalıyız - ÇocuJ.·ların11:ın 

bcdt ncc de gelişmesine çal malı11ız. 

İnkıta - Kesilme 

inkıta etmek - Kesilmek 

J nkı.> ad etmek (':rebai) et) - JJa 
ğmmak, ha efmtk 

Örnek: Kendimizden daha yü/ı:s( k 

inıanlara inkı11ad edebiliriı. - Kr.n • 
dimlzden daha yüksek insanlara 

< ğcbiliriz (baöıncıblllriı). 

lnkı)ad ettirmek (Tebai.>et ettir· 

mek) - .) urmak 
()rnck: /la li.a milletleri emrine 

inlııyad <tebaiyet) ettirı11e1' iıti11or • 

du - llalJka uluıları emrine ugurmok 
istiyordu. 

lnkıza etmek - onulmak 

ln af, nı f et - Ekit 
Örnek: insafına sııınmm - f:J.d • 

tine flpınırım. 

insaf etmek - Ekitmek 
Örnek: in af etmez miıinlz? - ~-

itilmez nılılniı? 
ln!iıan - tıvmn 

Jn ani - in el 

(Jrne1': lrııani lıi11lere lıürmet ""''" 
tcmıclidir - insel duygulara •auf/I 

pöıtermtlldir. 

ln ibab etmt>k - Dökülmek 
Örnek: Kı:ılırnıak, K aradcnl1e 

inııbab eder - Kı:ılırmaJ., Karadeni· 
:c dokülür. 

in kam - l - 'l'utarlık, 2 - (I•;. 
debl)at terimi) 

Ornek: Sözleri11ıle insicam 11ok • 

(Lfitfcn sayıfa}'l &•vırlnl~) 



Kadıköylüler yakında 

'kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

~ 
lu -- ,;ö::lcrind<• tutarlık yoktu. 

lns idacl t'tmek - Tıkanmak. ka · 

panmak. 

lnsilah etmek - Soyunmak. yü · 

zülmek 

Örnek: Sanki insanlıktan insilcih 

etmişti - Sanki insanlıktan .so11un • 
muşlu. 

in. İ)aki - l çgiidcl 

lnsa etmek - Yapmak 

Bina etmek - Kurmak, yapmak 

Örnek: Hu e' i 19 ~ te inşa etmi~ • 
ti - /Ju cd lb95 le yapmıştı. 

J n ia etmek - Şa\ mak (Bak: 
};~ia) . 

lnşiab ('l'esaulı) dmek - Dallan · 
mak, ko] almak. 

Şube - l\ol 
Örnek: Bu yol dört ~ubt•yc ayrı · 

lır - llu yol dört kola ayrılır. 
in ikak etmek - Yarılmak, çatla· 

mak, iki) e ayrılmak. 
ln irah - Ferahlık, i~ asılma 
Örnek: lnşira/ı içinde g<'Ç<'n bir 

gün - Fcraltlık içinde neÇl'n bir gün. 
intaç etmek - Sonuçlamak, hitir· 

mek. sebep olmak. 
örnek: /Ju işi intaç edemeden -

llu işi bitin•ııu:cf<>n ( sonuçlıyanıadan) 
/Ju lıaslalık iWinıiinü intaç elti -

/Ju lıastalık öliinıiinc sebep oldu. 
intak etmek - ~(iyletmt·k. dile ge. 

tirmek. 
Örnek: J.'cryadı dağları taşları in

tak cd<•ceknıişçesille - //aykırısı dağ. 
ları taşları dile ydirirceHinc (.~Öyle · 
tircesinc). 

lntaş etmek - Çimlenmek. ycşer
ınek. 

OrJU:k: Tolıumlar inta~a ba~la • 
dı - Tohumlar çimlenmeye (yee§r • 
meye) başladı. 

lntıba - Duyuş <Bak: His)ğ iz -
(F.r.) 1mpression 

"Nana,, filmin
de z.evkle sey· 
rettiğiniz "An
nesten,, in yep· 
yeni bir portreıı. 

Bu portre Lon· 
dra resim cemi· 
yeti tarnlından 

açılan y~·d bir 
resim galerisin· 
de teşh:r edili
yor . Robert 
Greenham tara· 
fından vapılan 

resım, me§hur 
Rus artistinin 
bütün çi-;eklcrini 
aynen gi;:;terme· 
si itıbarifle, ser· 
ginin en muval· 
lak olunmu§ re· 
simlerimıen biri 
sayılıyor 

Japony'.lda ya. 
;nlan bi · milli 
bayram §enli · 
ğinde Japon ço • 
cukları. 

l>rru•k .. - Onım bende bıraktığı inli· 
ba lıiç de iııi ckğildir - Onun. hende 
bımktığı iz lrir d<' iyi değildir. 

intibak etnwk - U) mak 
intifa - Siiıımc 
intifa - Payclalanma. nsığlanma 
Ornd,·: ParasındaTt dalla <;<>lı: inli • 

fa fikriyle - l'arasınd<m dalıa (,'ok 
faydalarımak (asığlannıak) fikriyle. 

lntihah - ~eçi, seçme, serim 
Urnck: Mebus intihabı ltl'lıiiz bit · 

11u·di - Sayları S<'<;imi lwnü= bilnw · 
di. 

lntihahctmek - Seçmek. 
Orm·k: I kidl'n birini inlilıab d11u•· 

/isiniz - lkidm birini seçmelisiniz. 1 
Mföıtahah - St•çken 
Örnek: ıJfrmurlarımz mcyarunda 

,.,, miinfr!ıafn lwngsidir? - ı.,yarla · 
rı ~ız arasında en sc~·t.t'ni lıanr1isidir? 

.i\lüntahih - Sec;men 
Ôrnek: Mebus intihabında münlcı· 

lıihi saniler 1"<'11 ı·c·rir - Saylav ·"C:<;i . 
mituü iA·inci scçmc•nlcr O!/ n :rir. 

Jntihar - ÜIÜfü' 

Örnek: lntilıar ,da bir cüriimdiir; 
fakat eczası da cürümle birlikl<• ~·c · 
kilmiş olur - Olünç de bir suçtur, 
ancak cc::asc dcı suçla birliktt• çc·kil . 
miş olur. 

Jntihar etmek - Ölünmek. kendini 
öldürmek 

Müntehir - Ölnük. 
Örnek: .Jfüntelıir, intihar dmcz • 

den Cl't'<'i yazdığı yazısında .. - 01 · 
nük, kendini öldürmezden iince yaz • 
dığı yazısında .... 

intikal - Geçme. 
intikal - .Anlayı~, rnrı ., . 
Örnek: Seriülintikal bir adam -

Çabuk anlayışlı (çabuk ı·arışlı) bir a· 
dam. 

İntikam - Oç 
Örnek: intikam, yQreğl kenılr~n 

bir kurttur - ôç, yüreği kemiren bir 
kurttur. 

Almanyada tesadüf edilen porta 

til bir yazı makinesi bisiklet üze· 

rinde taşmıyor. 

intikam cllmak ..:._ hcalmak. 
Örnek: lntikam almak için onu öl· 

diirdii - Öcalnwk için onu öldürdii. 
lntikamcu - O~güdcr 
Urrıck: O 11c inlil.:amcıi bir' adam · 

dı - O 11c öçnüdcr bir adamdı. 
lntisah etmek - lfapıJanmak 
Örn<'k: Zcnrıinfrrc• inlisab dmck • 

tcrı b<t.~ka bir ::ey bilmezdi. - Zengin· 
lert' kapılanmaktan başka bir 5eıı bil-
111<'zdi. 

lnti ab <'imek - Yamanmak, gir -
mt•k. 

Örnek: /lir işe infoab ctmC'I,· -
/Jir işe ginm·k. 

lnti ar etmek - Yn) ıJmak, çık -
mak. 

Ornck: }' <·ni bir haber irıtil}ar et . 
ti - Yrni bir lıabcr rılı:lı. 

intizam - Biizcnlik 
intizar etmek - Beklemek, gözle. 

mt'k. 
Omek: J"üruclu11u::a çarıçqım ilC' 

irılizar ediyorum - (,'elmcni::i dört 
9iiıle bekliyorum ( gii::liyorımı). 

Jnzıbat (Zaptiirapt) - Yasa 
Om<•k: inzibat, bir m<'mlckl'iin i . 

daresillde c11 dıcmmiyctli hir §CY • 

clir - J' asa, bir iil k<·nbı ~'t·ı·rinıinde 
en iinnnli bir :t<'J/dir. 

lnzımam etmek - 1\atılmak 
Ünümiizclcki lftyiiacl mfü~kül:ita bir 

c/(• bu irızimam etti - Oniimüzdeki Ha· 
!/iSiZ flİİÇ/iiJ.:lcre bir de' bil katıldı. 

lnzirngfth - ~'ckilge 
Örm·k: /lir z amanlar §Clıirlcrin 

lrc• rciimC'rcincfrrı el çekcu•k bir küçük 
köyü inziraqtilı iltilıaz etnıi.~tinı. -

' . 
/lir ::amanlar şc·lrirlcrin karflaşalığın. 
dan el çekc~rck bir kii.çük kö11ü çekil • 
rıc edinmiştim. 

ipka etmek - Bırakmak, alıkoy • 
•.. ·ıı~ 

ipka kalan - Dönek 
lpka kalmak - Dönmek, kalmak 
iptal etmek - ~'ürütmek 

Kadıköylüler 

kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

Nevyork zabıtası son günlerde henüz yirmi yaıında olaıı 
bir kızı haydutluk suçuyla tevkil etti. 

Jan Hantover adını tafıyan bu hanım kı7. §U şekilde her 
ediyormuı: 

Amerikada otomobilli insanlar pek çoktur. Otomobil sahir 
tomobillerin; kendileri idare ediyorlar. 

Bu ktzccrğızın vazifesi bir kö ıeye oturarak evine geç kalntlf 
sızlanmak ve otomobillilerden birinin merhamPtini celbetmek:tl• 

Otom<>bil sahiplerindE.n biri bu kıza acıyıp otomobilin~ 
olursa, tuzağa düımüş olur. 

Çünkii bu genç kızın !!Vİ uzak çadır ve yol üzerinde mutlaıı
ıısız köıe vardır. 

Otom,,bi/ bu ıssız yere vardı mı kız ya 1,a;rılıyor, ya biı 
koparıyor, ve otomobili durduru }'Or. 

Otom'>bil durunca, haydutlar hemen otomobile hücum edi 
sahibini soyuyorlar. 

Nihay-ıt Nevyork zabttaıı bu kızı yakalamıı ve adli)eye ti 

lngiltere Kralı Beıinc; 'Jorj, 

nın yirminci yıldönümünü itlralt ediyor. Bd 

sebetle heı· tarafta büyük ~enlikler hazırl 
t"'1ır. Bu resim, Kralın bahçe•inde alınm 

Urnek: Taalrüdatını iptal etmek i· 
çin binbir yola baş l'llrdu - llağıtla· 

rını çiiriitmck için binbir yola baş 
ı·urdu. 

)pticlai - ilam 
1 ptidai - llkel 
Örnek: Akramı iptidaiyenin nıa . 

lrimatı da, malıareti de iptidaidir -
llkd ulusların bilgileri de uzcllliği de 
ilkeldir. 

lptilft - Dü~künliik. 
Örn<'k: f}y11n iyi bir ~''!/dir, yal

nız iptilci derecesine· rarnıanıalı - O· 
!/Un i11i bir şeydir, ııalnı:: düşkünlük 
dcreccsim• ı·armamalı. 

:.'\lüptt-lfı - Dü::kün 
Örnek: O adam işrC'le müpfrl<i • 

dır - O adam içkiye düşkündür. 

Müptclft olmak - Dü~kün olmak, 
uğramak. yakalanmak. 

Örnek: 1 - Bilmem neden bu sıra
da oyuna müptela oldu - llilmem ne
d<·n bu sırada oyuna düşkün oldu. 

:! - Korkulu bir hastalığa müplc· 
lcl oldu - Korkulu bir hastalığa uğ • 
radı (yakalandı). 

lptina etmek - Dayanmak 
lptisam etmek. tebessüm etmek -

<; :iliimsemek 
lpti1.al - füt)ağılaşma 

sorarlanabilen- insanlar, 
hareketlerinden ceza görme 

lrdeli - lfdeli, enerjik 
lras etmek - Yermek 
ôrnek: Çekirgeler topra 

/iliğine zarar iras etti -
lopragın rcrimliliğine zarar 

lrad - Gelir 
Örnek: lradiylc geçinir IJİf 

<.'t•liriyfr qcçinir bir adam. 
lrud etmek - Getirmek, 
Urnck: 1 - Nutuk irnd 

Söyi<'v ı •crmck. 

2 - ~llisal irad etmek -
tirmck. 

DÜZE/.,TJJl/<J 
Kılaruzun 24 üncii sayı 

ci yaprağın ikinci sırasmdllf 
satır şöyle olacaktır: ) 

lnad - lnad ('J'. J\a, 
(/nad) ,'JÖZÜ türk kökÜTI 

ğinc göre, bunun yerine U 
lan: 

İnadına - Zoruna 
Satırı lüzumsuzdur. 

O~EHGELE« "" 
K ılatıız sö:.l ri ii:.erinc, 

11in (l l,l ') ta çıl.ıığırıtltıP 
ii:.rm bir a · if'iudı>, idi 
rıi bir ijuı •ı g<' i l~ı i ~;; ı cbili. 
/ar '/'. V. '/'. c. GC'ncl ](atı 
~,./,;/ "lwufo l!İİlfflı •ı ilf>rrlit•'• 

Ôrn<'k: /Ju 11oldaki mütalcalar ar
tık iptizale uğradı - llu uoldaki 0.'J· ı 

lar, artı/.: bayağı/astı. •••••••••••-........-. 
lrade <lhtiyar ;nlamına) - lrde ' 
irade (Kudret anlamına) - Ener· 

j: 
lr.t •1 ı~ etmek - lSuyurmak 
OrnC'lı:: /Jijy/c yapılmasını irade 

<•ttilcr - Röylc> yapılmasını buyurdu· 
/ar. 

hadi - lrck el 
Ga) ri imdi - lrdc iz. lrde lzcc 
Örnek: m:,.~rred lıarektitı iradi · ı 

ycsiTtdcn nıesul olan insanlar, gayri 

. ........... . 
.. .. ........... 

Ö11C'rgcm şudur: • 

iradi k u ek<•llcrinden ceza görmez . mıyacaktır. 
/er - l'alnız irdesel lıarddlerinde11 .. _______ _........-


