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n ~U umet, a l-~e 1 Tur·· k gazetecı·te- den yolcuların etyalarından güm- rak kolayca ayırt edi1eb1 .. 
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seyahati Edirneclen biran trenler, Ya- Bir ıazetenin yazdıir 
Viyana, 21 (A.A.) - A,... • 

tmJa bafTekili Bay Sclnaaclmia&t 
A•llltul)a uluaana hitaben radyo 
ile nepedilen bir natkmıda, mec -
bari ulrerlik •i-rMini hamrla • 
mak için, pek ,.lan bir iatikhalcle 
3t mi,... A....taııya filini arfe • 
dileceiini .aylemİflİJ'. 
MUb müdafaaya tahsis edilen bu 

Balkan ökonomı konseyi 
delegelerine ziyafet 
Ankara, 21 {A.A.) - Ökono · 

mi Bakanı Bay Celal Bayar bu • 
ıün Balkan ökonomik konseyi de
Jeıeleri ferefine Anadolu klübün· 
ele bir öile ziyafeti vermiftir. 

Ziyafette Dıt itleri Bakanı Ve~i 
li Bay Şükrü Kaya, Maliye Baka
m Bay Fuat Afralı, kon8e)' repi 
Bay Hasan Saka, Kamutay reis 
vekili Bay Nuri, hütçe encümeni 
batkanı Bay Mustafa Şeref Özkan 
ile milli Bankalar umum müdürle-
leri .tatiıtik umum müdürü, öko
nomi b2'kanhğı ve Türkofiı ileri 
ıelenleri hazır bulunnmfhtr. 

Ankara, 21 (A.A.) -Bugün 
Balkan antantı istİfal'I ökonomi 
konseyi delegeleri ıerefine Yu -
p,oslavya sefaretinde bir kabu 1 

Sumer Hank 

34 milyondan 13 milyonu, baym
clırhk iflerine, mütebaldai de oı
duya arfeclilecektir. 

_.- lRaP"lkılden devam) 

bulmmna hWvn.m, Alman milJe. 
tinin banda~ fedakirlıiı 
ve yülaek mücadele lrablliJelini 
takdir etmemek an1-Mn delildir. 
F.ımt harp içinde IRa lraclaı feda. 
kirlık Ye lra~et aWennif olan 
bu ulua aulhten eoma hemen he-

nan topraldarmclaa seçerek la • cu etYUJ için böyle b,.. ... a 
tanbala plirler. Trenle latanhula mlü konuJmamıtbr. Y 
ıönderilen ticaret -Uan yaJ>an - yabancı topraktan geçip 

Ba 34 milJOD tilin, AYallurya 
bükametinin ipizlije çare lmlm•k 
" 

cı topraktan pıçmit laulanar Ye bu çia muayeneye tabi t 
IUl'etle Yananimındaa api treni~ dır. 

m•kudile, miimür it t-nini için 
tahsis ecleceii 400 milyanlak meb
liitn bir kıammı tetirli etmekte • 
dir. 

ptirilen pmriik ftl'liaine tabi Ancak, sahipleri 
mallarla brqmq olur. Yerli mal- yerinde furguna teıli.~ o 
lanmızm, böyle yabancı ülkeden p.jlar muayeneden ı · 

men bir anarıi dnrine ainaitti • seçerek selen bir YUitayla nakle- dir. 

Mançuri.. dikenli bir Veraay muhedesiyle Almanyamn 
mesele omuzlarına yüklenen ağır yüküm

lerden ayn olarak Almanlık nrh· 
Şanghay, 21 (A.A.) - Japon ğı içinde bir dağınıklık bstladı. Ankara, 21 {Kurun) - Kars, 

mehafili, Japonyanın Çin elçisi • Alman devletinin mukadderatuıı Sinop, Lüleburgaz ihtisas hakim· 

Kaltlrrılan ilıti6as 
hakimlikleri 

nin utifUllll mumaileyhin Japon· Jı.klerı· 1·- 1dırıldı. Van ve Sı·ı·rt ı·h -ellerine alanlar fırka kavgaları i· 1WU 

yanın noktai nazarlarını kabul et· le si1aaal d111'111Du gittikçe daha tiau hi1dmlilderi Haziranda lii-

1a6tık olanan Ö 
cezaları 

tirememit olduğu ıuretinde tefsir 1 l d vedilecektir. 
etmektedir. faza ağır &fbr ı. .. . I d 

Bnaün '-a" kanırıtan top- en~umenınce onay an ı. Japonyanın metalibi, bilha11a Yeni Hitler bareketintn ortaya -a -·" , 

Ankara, 21 (Kurun) -
nenin Abalar köyü korucu 
zir oğlu Azizin ve Urfanın 
den Sacit oğlu Salibin öl". 
ları kararlarının tasdiki 

Japonya aleJhindeki propaıanda- çıkıtı ve dajıba fırkaaluı alt /antısında göriJşi/ecek Hariciye harçlar 
lara nihayet verilmesi ve Çinle ederek bütün idareye lıikim oluşu layihalar Ankara, 21 (Kurun) -
J -~ b. t ·k· Alman aluamm üm:...:-l:lte dütü- h ı k b ~ı aponya aras.uaaa ır etrı ı me • ... _.. .Ankara, 21 (Kanın) _ Milit arç ar anununun ag ı 

· ·· d · ·ı · "d' ren bu duTUmun bir abül&111elidir. saı vucu a getırı mesı ı ı. YüzL-- Rizamn oilune ft karı • ne bir fıkra ilavesi hakkın 
Çi bu ile" noktadan 1> · · • & 'baksmdan Almanyada Hitler· --P 

haım:da Ja~yayı tatminı=~:: cilik dailbcı fırkacılık hareketle- ama ID&Af bailanmaı maabata11, mutaya bir liyih verildi. 
ancak pek dikenli bir meme olan rine 1-rtı toplayıcı ~• hirleftirici teker fabrikaları amelelerinin ia .. hada, ,...hancı meml 
Mançmi meaeleainde ibtirazt ka - bir ulaaal kunet demektir; toplu· tihlak vergisinden muafiyetleri· konaoJ09Janma tarafm 
yıtlar dermeyan eylemittir. luk ve birlik lı:uvetiyle soayal hu· nin kaldırılması layihaları Kamu· zim edilen evrakın Drt 

talıldarm tahribatına mukavemet tayın yarınki toplantııında görü • ğmca tasdikinde harç al Turizm komisyonunun ··ı k • 
etmek demektir. , , ıu ece tır. teklif olunmaktadır. 

ilk toplantısı Bitler itbatma ııeçtiif ftkit IJir 7 apu sicil nizamnamesi G . . k" il" 
Pariı, 21 (A.A.) - Aldri111uz Almanya vardı. Fakat ha Alman· Ankara, 21 (Kurun) _ Tapu ezgıncı og mua ı 

malimata Jire: Y"- 1!(1ndt: ayrı\:11 una. '1cvtr1erderı •kJl nlLt&uuaallD-c;•h,~u 'l,,Cuıı m.dcl~ Ankara, 21 (Kurun) 
Türkofilin teıebbüsiyle te,ek • kalma an"anelt!fle iiiribirileriııden leri deiiıtirildi. Plinh, plansız ta- ra umumi mechıı, bu yıl 

Ankara, 21 (A.A.) - Sümer J<ül eden veki.letler arası turizm ayrılan hirçok küçük Almanyalar pu tahriri yapılıncaya kadar tah • dilecek re%ginci köy 
B k h t. · • • t kil --L ı d d k J • ne 5 bin liralık tahsisata an eye 1 umumıyeımı et e- komiayonu, ilk toplaiıbamı 24 Ni- bulunuyordu. (Vaymar) kanunu rir H111a arı ıtm a a an gayrı· 
dea bütçe ve iktisat encümenleri san 1935 Çarıamba günü iktisat eaaaİli Almanyaclaki krallddan menkullerin 1515 numaralı kanun m kabul etti. 
ile Maliye Vekili Fuat Afralı ve Vekaletinde yapacaktır. Toplan· kaldmnıt olmakla beraber bu hükümleri dahilinde kütüğe geçi
Ökoaomi Bakam Bay CeW Ba • tıyı iktisat Tekili namına, lktieat kralbklann eski buıuıiyetleri ol- rilmeleri kabul edildi. 
ys, IMitçe encij..-eni hetbm Bay müatetarı Faile Kurtoğlu açacak- dup ıibi clevam edip ıidiyordu. 7 iftik koo-perati/i 
Mustafa Şeref Özkan'm batkan • tır. Hitler bütün bu küçük Ye biribir· Ankara, 21 (Kurun) - Tiftik 
himda toplanarak banka idare he Komiayona mütalealarmdan terinden f arkb Almanyalan bir ccmi~eti aenelik kongresini yap • 
)'eti raporu ile bilinço Te lklr Ye za · iıtiıari surette istifade edilmek ü - tek uluıal •alıp içine koydu, erit- tı. Cemiyetin 47 bin küıur lirahJ< 
rar heaplarını tasvip etmiftir. zere lstanbul belediyesinden ve ti, birlettirdi. Bütün manaaiyle bütçesinde 3000 liraya yakın ıe -

Sümer Bank umum müdürü Na- Turing klipten birer mümessil de Alman Tahdeti husule ıeldi. lir fazlalığı vardır. Cemiyet bu yıl 
rullab Eıadın da huır bulunduğu çağırdmıftır. Komisyon azası 15 Bitler itbaıına ıeçtiğ1 zaman bir tiftik kooperatifi tetkil ede. 

ve müı uru za 
Ankara, 21 (Kurun) 

tay divam muhasebat 

bu to~lantıda bazı saylavlar tar- kitiye baJij o~adır. cektı'r. 
1 zlı gene Almanyada yekinu bet, altJ 

fm·hn t~menni eri ar edilmiı ve Naziler Hitlere tayyare -----lllllllllİl-------------
Ö' ""'::'"mi Bakanı Bey Celil Bayar ğ tt•t milyonu bulan bir ipizler orduıu Hoptman davasınıll 

tekaüt, yetim maa§Iarınıo 
de beı yıllık müruru z 
mil olmamaımı, bu maaf 
rilmıiılerinin bağlandı 
bütçesinden verilfr:esini 

iz3'1J.t vermittir. arma an e 1 er vardı. Okonomik buhramn 11kın· Bayan Afetin Paristeki 
Bütçe encümeni bap•nr Bay Bertin; 21 (A.A.) - Nazi miliı- blanndaa bqka Al•anyaıwı harp gezintileri naf safhası 

Mustafa C:eref Sümer Bankın u· leri, Bay Hitler'e 46 ncı yıldönü- sonu:-.. :la eski müıtemlekel~rinden Tra:ıton -New Jerse1 
~ Pariı, 21 (A.A.) - Bayan A - ( ... A H ' · • muml meaaiıi Ye batardıiı itler mü münuebetile 42 tane askeri aynlmq obnau biıçok İf nlerini ft, • ) - optman ın ı• 

hakkındaki takdirkar sözleriyle tayyare armağan etmiılerdir. Ko- bpabmf hahua)or... fet refakatinde Türkiyenin Paris vumm ilk safhası bat 
bitmif olan bu toplantıya ait mü - münistler tarafından telef edilen it nleri bpuıdıkça YeJa1mt it b~:ü~ elçi~i ve Londra büyük e~ • ı Mumaileybin avukatı 
zakerat aafabatı yarın bildirile- Nazi kahramanının terefine eahea.n claraldıkça ifaWerin aa· çısının ref ıkuı v~ km oldugu maka mata kendisi ha' ..... ,_. 
cektir. "Horat Veııel,, temıiye edilen bu JISI da artblıça artıyordu. Bir laal- halde Veraay ptoıunu gezmittir. dam kararm nakzett~ 
Sovyet artistleri şerefine bava fi1osumm teılimi esnasında, de ki ipb .... ıaain aileleri de he- Kendilerim Saray mubaf1Z1 gez· 133 delil ıerdetmittir. A 

ziyafet hücum kıtaatı batkanı Viktor _. bldma hiitiia AimnJ&da dirmiıtir. hında meselenin Birietik 
Ankara, 21 (A.A.) - lçiıleri Lutze: JİnDİ .O,- ,U.. Diifua açlık- yüksek mahkemesine .. 

Bakanı ve Dıtİfleri Bakan vekili "Bu hediye, Hitler milislerini laD erimele -•Jrtm hlr nzi7ete ceğini beyan etmiıtir. 
Bay Şükrü Kaya tarafından ıehri- ol rdduya rdapt~d~n hAğların sembo- ditJatit ı.u._,wda. Hitlw CÜ· ~il--- ırıtı 2 il taJilRlt;4;a•ııı.11ı• ········-,,, 

mizde buhman SoYyet artiatleri Ü ür.,, . emı,tır. :::. ~ ~ ~...L..·.~ ~r •. ~ _; Kara Maske ıerefine bu alqam Marmara köt • ISPANY ADA SiY ASAL V ~I - ....... ~- ........ llllU" ~u 
künde bir ziyafet verilmiftir. • YET KARARSIZ çiDcle ı.tGa AlmaDJllM lfliz ame-

Ziyafet!e heyeti vekile azası ile Madrit, 21 (A.A.) _ SiJual lenin bh-dıtı laile 81,..._.e-
bazı aaylavlar ve SoYyet Büyük vaziyet, el'an karanızbk ae.rer ~ dir
elçilifi Ye Dıtifleri Babnlıtı er· mektedir. Lerroux bbineai, fu iki Şa -..ıı. lieteth ki AJman. 
kinı hazır hulunmuılardır. tık araaında mütereddittir. Ya J& ~ yabus aiyaaal lııekımdan 
mahfuz huluradurmaktadır. Zaıı - kortezler açılmazdan evvel bükG- cleiiJ, ... ,.ı bakandan '' tanı&· 
nedildiiine ıöre, Alman harici • meli elueriyete istinat ettirmek men yeni hir manzara amıfbr. Bu 
ve nezareti, dün akpm Fransa, için bir balıran ihdaa eylemek, manzara ıerçektea mülaim bir tet
ltalya ve İqiltereye tevdi olunan yahut ki, kahineyi olduiu gibi par kik mevzuu tetkil etmektedir. 
i'roteıto notamın tanzimi emrin- Li.ment.onun kartıama çıkarıp, on• Böyle bir mühim mevzu üze. 
de Bay Hitlerin üzerinde itidal • dan 80DJ'a deiitiklik yapmak. rinde Türk gazetecilerini :ı tetkik 

Sütun sütun vazı okutmsd 
sızı heyecandan heyecana 
rükleyecek olan, başdan af 

Resimli 
Harikulade polis romanıd 

c.U:vaııe bir tesir icra etmiıtir. 29-3 tarihindeki buhran esna· frnabnı bulmuı olmasmın gerçek· 

Filhakika, bu prote&tonun pa - . ııncla hüldbnetin müzahir ekseri- ten çok istifadeli olacaf:na lıiç =-1= Bugu·· n neşrı·ne başl•Y°'" 
tırdıh bir tekilde olacağı ve dip - yeti teşkil eden dört siyasal fırka l 'üphe 7oktur. 
lomaat ananelerinden harice çı • vaziyeti tezekkür maksadile ya • ASIM US .raı•ıuu uııııuıııııı1111 
kacaiı tahmin edilmekte idi. kmda toplanacaklardır. 

HABER 
1 

• 



İ• LER rı 
San'atta çıraklık 

devresi 1 
San'at kolay mıdır, giıç müdür? 
Brınan bi:ıd e iki türlü cevabı 

vardır. Birini okuyucu verir. Ote 
kini bizim san'atkarlar .. 

Okuyucudan çok kez tu •Öziı. 
iıitirnnü: Hikaye mi canım, uy. 
clur aydar yaz. Roman mı al eline • 

E ı &3 2 EL ZEY !&L&i 

Biri kucağında; 
iki . çocuğu ile 

ötekisi 
giden 

ıs == 

yanında 
kadın 

Usküdarda Hale sineması önünde eski kocası 
tarafından bıçakla yaralanarak öldürüldü 

3 - KURUN 2!? ~1SA~ 1935 -

! ı Gezintiler 

Yalnız apartıman 
y~pmıyorlarmış 
Hıç lıaıtalanmaclım; aıpirinden 

baı ka ilaç içmedim. Omuzlarım
da hiçbir cloktor emeğinin yükünü 
tafımıyorum.Bu yaz;ıya niç:n böyle 
hiç yakrıık almaz; bir baılangırla 
giriıtiğimi iıe, halden anl~yanlar 
bilir • halenri yaz btlfl,na geleni, 

Şiir mi, İffe ölçü•ü: F oilatün 
fai/at .. orazlara toplar at .. 

Kendi kendisini san'at kadro 1 
ıunan içine kaydeden adamlar İ· 

Evvt":lki gece saat alhda Üıkiı· istediğim gibi yiyeceğim. Sen ba • tıhtta bıçağını Sadiyenin sağ kal· 
darda Hale sinemasının önünde na karı~:ımazsın , demittir. çasına saplamrf, bağırması üzeri· 
acıklı bir cinayet olmuf, Sadiye Bunun üzerine Ihsan Sadiye - ne herkes kotmuş, ~linde bıçakla 
adında bir kadın kocası Ihsan ta· yi takip etmeğe batlamı, ve ev • mütemadiyen vurmakta olan lh • 
rafından bıçakla öldürülmüttür. vclki gece Hale sinemaarnm önün· sana kimse yaklaşamamış. Jhsan, 1 

• * • 
Evet, cloktorlarımız;, yalnız; a • 

partman yapmıyorlarmır. Banu 
kendi yurtlarında açtıkları kitap 

·sergiıi, bütün büyüklüğü ile gÖ•· 
tereli. Mata/ara, dolaplara •ıra •r· 
ra dizilen bu e•er yığınları, beyin 

,in mn'at l'adece bir ilham me•e· ı 
lt.idir. 

Hadise etrafında yatpığımız de i''zerine atılmıthr. Ihsan, ilk a- polis a~linccye. kadar Sadiyen~n 
evli ve iki çocuklu imitler. Son muhtelıf yf!rlerıRe bıçaiını ıapla· 

Bozan bir meyhane kö§eıinde, va
purda, tramvayda ilhamı ökseye 
yapıftırdığını &anar. Kendisini 
bQflbOf bir alemin yaratan l.anrııı 
•ayar. Motörünü i§letmek için il . 
hanı bekl!yen adamla onun eserle· 
rini eıer ıanan okuyucu bir nokta· 
ela. birlqiyorlar. 

aylarda aralarında bir geçimsiz - yarın ki bayram mağa muvaffak olmu,tur. 
Jik ba~ la.mıt ve ayrıJmıtlar. Yaralı hemen Yeniçefme has-

Sadiye, bu ayrılı~tan sonra Yapılacak eğlenceler tahaneıine kaldırılarak ilk teda _ 

lo•lorlannın ıııiıncla yaz;ılmıı yap 
ralı kümeleridir. Onların üıtüne 
geniı alınlı, gümüı ıakaklı, baılar 
eğilmiı, yorgun gözlerin nuru clô· 
külmüıtü. Omürlerinde romnndan 
bcqka kitap okumamıf, meltluptan 
bcqka yazı yazmamıı olanlara •Ö· 

züm yok. Ben, eserlerin. ne demek 
olduğunu bilenlerle konufuyorum. 

malıJ·emcye mürac~at ederek lh - y· · . N. h f viıi yapılmı• ve oradan Zeynep ırmı uç 11an çocuk a tası · :r 

sandan nafaka istemi§, kırk lira nın ba!langıç günüdür. Bu müna-
1 

Kamil haıtahaneıine götürülmüt. 
maaşı olan kocasından yirmi bet sebetle bugün saat on dört buçuk· 1 tür. • 
lira nafaka kestirmf'~e muvaffak ta Çocukları Esirgeme kurumun . Aldığı yaraların ağır olması 
olmuştu;. da Bayan Nailenin batkanlıiı al· yüzünden gece ölmüt, cenasezi 

San'at ~olanda emek harcan· ı 
rnıyan bir ıeyJir. 

Emek harcanmadığına fiÖre bul 
illaom kaynağını harekete getir· 
meli~ •an' at tannları ıöyle böy· 
le tedbirler alırlar. ı 

Söylendiğine göre Sadiye bun· d b. I dün kaldırıı-rıı.tır. 
tın a son ır top anlı yapılarak uu 2' 

dan sonra hiç es
1
ki kocası ile ala • hafta günlerinde yapılacak eğlen· Cinayetin itlendiği vakit, Sa • 

kadar olmamı!, hsanın ısrarları • I . .. .. ki d. diyenin biri kucagwında, dı·g~erı' ya· 
Kitap, here böyle çetin. sarp 

bilgi ve ıınama kayalıklarına tır
tpanan ıoydan olursa, çok güç do 
ğar. Baz:an bir tane•i bütün bir 
ömrü tüketebilir. Bunun içinclir 
ki sergiyi kaplıyan ciltler: il kala
balığı önünJe biraz ıaılıın bir ıa.)•· 

k 1 ce erı goru§ece er ır. 
na ar~: I b k I . I Bayramın birinci sabahı saat mnda iki çocufu bulunmakta idi. 

- P.n para arı a! a arıy e d Tak . d d b" k Katil Ihsan yakalanmı•tır. 

ilham cilôlanmı, tann ya ken· 
'düini bir aılc atqine yakar, ya· 
lıal Ja, üham lıaynağına bolbol al
ltol, lıokain, eroin gibi hareltet ve· 
riei maıltleler koyar. 

lllllnlnllllllf 111111 p 1111.. UUllUnUl!ı u 111111 ıuıııu flllltllflf11fll llU Ulllllf Ofl a IJm mey anın a ır ÇO J' 

::·::~~ı'~:~:::~~!:i:~.:.:r! ~~: , - -Fcrl;cl····y;b~di;i Torinklüpte yıllık 
toplantı 

1 

çük çocukların da iıtirak edebil - öldürenı·n cezası·' 
meleri için kurum tarafından sek· gı ile irkildim. 

Banan •ona ne olar? 
Hain, ltötii, Jmır bir vnim: 
2S intle ıair ıelıaiit, romancı 

bir ıreçmif, ltilıô7eei bir unutul-
muıtar. 

Memleketimize son yıl
Jarda kaç seyyah geldi 

Türkiye Turing ve Otomobil 
kJübünün senelik kongreıi dün sa
at on altıda Perapalaıta yapılmıt· 
tır. 

Eros yol.ayla ıan'at, ıölt,,.et let· Kongre reisliğine saylav Osmatı 
helme!: isti yenler daima unutul· evki UludAi ~es.ilmi~. i'1cm: in:.> t:• 

Bunda ı kurtalllfun tek bir yo· ku 1Y aporu 0 '#771177 ıır " ' JOW0•11
1A& J'•T ocıccıc: '/ı '~! cgr.I tinin bir ıen~liJc faal' et r . 

sen ta.ne otomobil hazırlanmı§ -
trr. Yine o gün saat on dört bu • 
çukta Onivenitenin konferanı ıa· 
!onunda merasim yapılacak, ve 
Çocuk Esirgeme kurumu tarafın -
dan ilk okuJalar için Gülhant' par· 
kında eğlenceler tertip edilecek . 
tir. Taksimde, ve Gülhane par • 
ı~ın JCL y~pıl~aa.h ıncycuinı v ç ağ . 

lencelere İ!tirak edemiyen okula
lar kendi muhitlerinde ıeçit resmi 
yapacaklardır. 

Arnavut Zihnı,oniki buçuk 
seneye mahkum oldu 
Feriköyünde bir bakkal dükka

nı önünde f aiı:ci Mente,en Kaaa
viyi öldürmekten suçlu rençper 
Arnavut Zihninin muhakemesi , 
fıtanbul Ağırceza mahkemesinde 
dün bitmiş . mahkeme, kararını 
bildinni,tir. 

Saygı tUyorum; fakat bu •aygı· 
.va biraz; ,,tanç da karıımıf gibi,,. 
eli .• 

O.tünden clalıa bir yı/ geçmi:. 
yen fU uğultulu apartman gürül • 
tü•ünü anmııtım. Bu yersiz. ve 
dibsiz patırdıyı siz de unutmamı~ · 
sınrzclır. O günlerde herke• bir 
telden çalıyor, her kalem bir 
doktor apartmanının halkal.anna 
talıdıyordu En iılek yerlerde, en 
pahalı arsalarda tcqkın göbekleri· 
ie kurulan 'imento clağ/a .. ı içinde 
belki ger,ekten iliıilecek onları 
vardı. F t!ltat böylelerinin kapıla 
rında korkunç çomarlar uluduğu 
için etraf•ntla kim•e tlola:;mıyor, 
yalnız doktor yapılarına kafa tu
tuluyordu. 

lı.ı oardır: nmuttur. 

Sa n 'ait meılek haline /ı,,\ malı. Raporun batında, klüp tarafın-
MühCJı (ı o,;lik gibi, a.ker', k gibi, dan nqredilen brotürler- aayıl-

cloktorluR gibi, demircilik ııibi.. m~~ta, ıonr~ lstanbula gelen sey· 
San'at1 meslek haline knymak ya arın mıktarı yazılmaktadır. 

d k b . ·· Rapora göre 928 aeneainde deniz demek on•ı iş e inme u~·:n mu· 
ltadcieralı rı t ona bırakmak demek· yoluyla IJ.SSO seyyah gelm;f, bu 
tir. Arada bir •an'at alemcııde gö· miktar 929 ıeneıinde 14.370 e çık-

Öğleden evvel de her okulada 
hocalar tarafından talebeye çocuk 
hafta11 ve Hakimiyeti Milliye 
bayramı mevzuu üzerinde konfe • 
ranalar verilecek, bir çok okullar
da hafta içinde talebe velilerine 
müsamereler tertip edilecektir. 

MiJli Tiirk Talı1bc hirliği genr.I J 
tur. Bundan sonra seyyah miktarı 

,_ • L mış, 930 yılında 15.648 i bulmuş 
rünerck ba! olmak. Büyii-ı {Önret 
olmayı istemek inıanlara: kiıtiııliginden: 

u _ Af.ı.ymun ol. 
Dere!e"e: 
''- T crıine ak. 
Okiizl.erc: 

dütmiif, ~3~ de 7500, 932 ~e 7810 23 Niıan (Hakimiyeti Milliye) 
kiti geJmııttr. 933 de seyyah ade· bayram O · •t k f . ı nıversı e on erans ıa-
di gene yükselmıf, 14·~00 ü bul- lonunda saat 14 de kutlulanacak 

Borcunu ödemek üzere istedi. 
ii mühleti vermemekte ıarar eden 
Yahudiyi öldürmekten suçlu Ar • 
navut, ceza kanununun 448 inci 
maddeaine göre on bet sene ağır 
hapae mahkum o im uf, fakat ıuc 
i!lediii sırada on beş yaşını biti : 
rıp on sekiz YRfım tekmillemediği 
noktasından, ceza müddeti on iki 
ıen~ altr aya, indirilmi!tir. Renç • 
P~rın.' faizcinin varislerine bet 
yuz lıra lazmimıt ödemesi de ka • 
rarla~tırılmı§hr. 

Bilinmez neden bir Bodoıaki, 
bir Suçul~çıyan, bir Mui: . beline 
apartman anahtarlarından fiıelc -
ler kuıansa, kimse gık demez.. Bir 
doktorunki önümüze bir Himalii · 
)'a gibi dikilir. 

''- Yumurtla, demek gibi bir 
fey o:·ır. 

San' at ı~ ve meılek halini alın· 
ca, ıan 'at alanı •an' at karların bi· 
ribirilerin'l pum lnırtlakları yol 
dönemeçleri, dağ etekleri olmak· 
tan ,ıkar. 

Çünkü §imdi ıan'at adamları 
biribiri/CJ :rıi ortadan kaldırarak 
§Öhret aln.a.'l idJiaaındatJırlar. 
llalbuki n zaman önlerine 1Jepge· 
niı bir ô.lem açılacak. Yeni bir 
futa keıle:lecekler:Üıtünii kaliteli 
okuyucu, çıraklık etmemiş kundu
racıya ayakkabı yaptırmarıtnız, 

hatta berber çırağına itimat eclip 
S~ınuı keıtirmeniniz. Ç~raklık 
devreıini ~eçirmemif ıanrat ada· 
mı da yeni dünyayı, kültürlü oku 
Yrıcıı alemini fethedemiyf'cektir. ' 
Ayalılıabılarınıızı, ıaçımtzı ken· 
diıine emniyet edemediğimiz ada 
naa ruhumuzu na.ıl bırakabiliriz. 

muftur. Geçen sene ıse 24.120 tır H il . .. J • d M - Romen talebe g•ldı' 
seyyah gelmı§tır. ve İsmail Habip Sevük birer nu • Bükre§ üniverıitesi fen ve ede 

. . 

1 

· a cevı uye erın en: üeyyet "' 

Posta vepurlar iyle 934 yılın· tuk söyledikten sonra Milli Türk biyat §ubeleri talebesinden yüz ki
da 42.918 yolcu gelmİ§lİr ki 933 Talebe Birliğinden: Rülcnü (Ta • !İlik bir kafile dün Karol vapuriy. 
senesine nazaran 22.012 yolcu faz. rih ?nünde Hakimiyeti Milliye) le ıehrimize gelmitlerdir. 
ladrr. Lebıt; (Hikimiyeti milliye v~ Vapurda Talebe Birlii: üyeJe. 

934 senesinde trenle 14.156 gençlik), Junail Hakkı (Hakimi· ri tarafınJan karıdanmıtbrdır. 
seyyah ge!mittir. Üç yoJla gelen- yel~ ~il~iye. ve .k~ycülük)' Pakize Yirmi üç Nisanda da diğer bir 
Ierin yekiınu ise 81.194 kis;dir. (Hakımıyetı mılhye Çocuk hayra· kafile daha gelerek bir •nüddet 

Rapor ve biJanco okunup kabul ~1 ve a~al~k)' mevzuunda birer tehrimizde miıafir kalacaklardır. 
h IOylev 1 ki d . M ....... •mnw.m • .-. ..... '"'"'""""'""" 

edildikten ıonra yeni idare. eye- soy ıyece er ır. üteaki • lantrya çağırıyoru~:-"'"'"'"""""""'""" """ .. '" 
ti intihabatma reçilmit eskı heyet ben bir konıer ve lıtiklil martı ile ÇAPA KIZ MUALLiM MEK-
aynen ıeçilmittir. ' toplantıya nihayet verilecektir. TEBINDE MÜSAMERE 

Ayni gün Takı imde merasim ye _ 
StYYAH GEMİLERi rindeki direie saat 12 de Türk 23 Niaan münasebetilc yarın 

935 sene.si batından itibaren bu ~~ağı çekilecektir. Birlik üyele· aktam 20,30 da Çapa kız muallim 
ayın on betine kadar fıtanbul li- rının hem merasim ve hem de kon· mektebi ıalonunda Şehremini 
manma 16 seyyah gemisi ge)mit- feranı salonundaki toplantıya gel- Halkevi tiyatro ,ubesi tarafından 
tir. Bu gemilerle gelen •~ ıyahla- meleri. bir müıamere verilecektir. 
rın miktuı da bet bindir. Bundan Be~ oğlu Halke,·inden: Ha~ılatr ki.mi len iÇtimai yardım 
sonra daha yirmi vapur gekcektir. A - 23 Niıan bayramı . . tubeııne terkedilecek olan bu mü-

KAHIRFDE TÜRK TURiZM 
BÜROSU 

. evımı· ıamere i . . d 
zın Cümhuriyet halk fırkası 8 . 

1 
çın azamı er ecede çalı. 

~ ı k . e şı mıttır. 
yog u aza merkezındeki temsil Gen ler .. 
salonunda kutlulanacaktıı·. ı N f ' . ç bu musamerede Faruk 

K 1 a ı:zın ( Kahra.ma ) · · · 
ut ulama proğramı şudur: l!iJ d ,. k n pıyeıını tem 

l - istiklal marşı be ~ e ... e ler, konservatuvar talc-

Bunlar adam değil mi? Bu top· 
ıaklar üıtünde yukarda şaydıkla 
rım kadar hakları yok mu :' . diye 
düıünmedik .• Y alnı:;: 

- Çok lıazanıJ:orlar, apartman 
yapıyorlar ' 

Diye bağrı§tık. 
Gene tlri1ünC11edik, ki irimizcle 

en talihıiz onlardır. Bir qçi, dü 
dük çalınca elinden kazmtı•ım a
tar ve bacaklarını ge1 e geıc: uyku 
ya dalar. Doktorun böyle bir hak 
kı yoktur. Tatlı rüyaları yarım 
kalır; farnurlu sokaklarda kanı · 
} en bir clamarı clinclirmeP. ~ kOfaı . 
.L\ ~ kc-rin yalnız; •aııafta yuzyüze 
geldiği ölüm, doktorun Jyrrlmaz 
yoldaııdır. Bütün ömrüne .. · J'an· 
yana YCJ§arl ar. 

Bir borıa vurgunu Ü•tÜnı! huru· 
lan apartmanı ana ıüdü gih temiz 
ve helô.l •o;>·anlar, bir hekimin yıl
larca emeğine bunu ne yü·rle çok 
•;ördüler, bilmem .. 

Aralarırıda fenalar bulı.cnabilir. 

Bir malelı haline girenle· etlcbi· 
Yatın en çetin devreıini tqkil e· 
tlen çıra/ılık günlerini zaruri ola
rak lıabal etmek gerektir. lnıan 
elinin ife yatkın olma.ı bir kunda· 
ra boyacmndan, bir bale art:ıtine, 
We «rti•tindan ıaire, ıairden Tf>· 

rncrneıycı kadar herlcute mavalla 
1tİ7efln illt merhaleıini tqlıil etler 

Kahirede Türkiyeye dair bir 
turizm bürosu açılmıttrr. 1- ılistin, 
Suriye ve d;ğer Şark memleketle. 
rinde de tubeleri bulunacak olan 
bu büro, Turkiyede müteaddit dai
relerinin ı.eyyah ıubeleri, sayfiyf' 
merkezleri ve ticaret odaları ile 
arkı bir münasebet halinde çalışa. 
cak, iıtiyenlere eıaaJı malumat ve· 
recektir. 

2 - Beyoğlu Halk~vi batkanı bi lln.den bayan S~Jçuk Evranos da 
Hu im Rdet taı afından konfe • ~~ı:ano konserı verecektir. 
rans. / ogramm en zena-in numarası ı 

3 Caz konseri. / o.lan bu konıerde meıhur muıiki-
4 - Temsil (lıtiklal p· ·) 1ıınaılar1n en yüksel< eserleri ça • 
B . ıyeıı . ınacaktır. J 

Kutlulama saat 17 de bat· Progr d .
11

• h 

'f o,oana bı. Jen belki temiz damğot
" ı.•urulamc z. Kötülük m.rede, 
hangi me•lckte yok ki? lı, hakları 
aynrken ıağlanı öl~ü lnıllanmaJt. 
taclır. 

S•drl Ertem 
lıyacaktır d am a mı ı alk §arkıla -

· rı.~. a a ehemmiyet verilmi•, en ı 
C - Bütün yurttaşları bu top . ı h Ik 2' 

a-uze a melodileri ıeçibniştir. 

Sergi, 1Ii'ı steriyor ki, dolttorlım· 

S. Gezgin 
( T.iitfl'n sayıfayı çrnrinfz) 
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Silah 
• 

ticareti 
Mektepliler 

• 
şampıyonası Sigortacılık • • 

ıçın /Casus Mustafa Sa-/ Bir mesele 
e hAd• • 

Cenevt-!de ıilah yapnıoi ,,.ili 
mak iıiyle meıgul ol<J1 ko ,J 
zun zamanclanberi Jevatn 
lıımalarını tamamlaclı "' 

Gazetemiz tarafından himaye 
edilen voleybol tumovurna dün 
devam edilmiıtir. 

Hakem Mehmedin idaresinde, 
Darünafaka lokalinde dün aaat 
on albda Haydarpaıa - lstanbul 
lisesi takınılan karşılaşmıştır. 
He.ydarpaıa.hlar oyuna aeri bir te· 
kilde bqlamıılardır. Bununla be· 
raber lıtanbul liıesi rakibinin aert 
iniılerini maharetle kurtarıyorlar
dı. 1lk devre 8 - 15 Haydarpafa· 
tıların lehine bitti. 

ikinci devre, atletik ve ıüzel bir 
takıma malik olan Haydarpaf& Ii
ıe;ıinin hakimiyeti ile batladı. 1 -
niıleri pek ıert ve kat'ı olan Hay· 
darpaplılar bu devreyi do 4 - ıs 
le bitirerek maçı kazandrlar. 

lıtanbul liıeıi düıünceli ve yer 
ıözeterek oynadı ise de atıcıları 

kuvvelli olmadığı için fazla mu • 
vaff akıyet elde edemedi. 

Kabataı aahuında da Kaba -
t&§la Yüceülkü liıeleri kartılat -
mııtır. Oyuna hakem Hikmetin -
idaresinde baılanmıı, birinci dev· 
rede Yiıceülkü 9 - ıs, ikinci 
devr~de 3 - ıs mağlup olmut • 
tur. Oyun Kabatatın ıalibiyeti • 
le bitmiıtir. 

Vefa - Yeni liae takınılan ı•l· 
me::liğ'n :len :-a:·ş•le.~amamıılardır. 

Avrupaya gönderilecek 
talebe yoklanıyor 

Milli reasurans !İrketinin, si • 
gortacılığın bir çok kollarında, 
ihtiıaa yapmak üzere Avrupaya 
göndereceği talebelerin yoklama· 
lan dün tirket binasında ve diğer 
vilayetlerde yapılmıt, bu yokla • 
malara on be! kiti girmittir. 

Bu münasebetle kendisile gö • 

rüftüğümüz Milli reasurans tir • 
keti umum müdürü bay Refi Ce • 
lal Bayar, ıigorta işleri hakkında 
fu izahati vermiıtir: 

"- İstanbul, İzmir ve Ankara
da yapılan yoklamalar ıonunda 
istediğimiz şeraite ııygun dürt ki· 
fİyi Avrupaya göndereceğ iz . Gi -
deceklerin, hukuk fakültesinden 
veya yüksek İh-tııat mektebinden 
mezun olmaları ve eyni zamanda 
lisan bilmeleri lazımdır. Bundan 
baıka teraitimize uyg-un daha 
fazla kimıe bulursak onları da 
göndereceğiz. 

Halen sigortacılık yapanlar da 
uygun ıeraitte demektirler •. Av • 
rupaya gidenler, sigortacılığın 
bilhaua dört ıubeainde ihtiaaı ka. 
zanacaktır ki, bunlar da amele 
kollektifi, mütiyel, nakliye ve bil· 
haua bize çok lazrm olan istatis· 

Okullarda hangi piyesler tiktir. Şimdiki kararımıza göre . 
göndereceğimiz üç ki§i amele 

oynatılacak? koUektifi, biri de nakliye ıigor. 
Kültür Bakanlığı bütün okulla- ta ıubelreinde çahıacaklardır ve 

ra bir tam •m göndererek bundan bunlar timdi yapılmakta olan it 
sonra okullarda. verilecek miiaa- Kanununun iıtediği vaııfları haiz 
mer:::!erde ancak Bakanlı~m mü- olacaklardır. Hazırlanan It Ka • 
rıaıip gördüğü piyes!erin oynana- nununda sigorta itleri iki kııımda 
bilc::cğini hi1dirmiıtir. toplanmaktadır. Biri sigorta yap • 

Bakaııiık ayni zamandA müaa· ı ma, diğeri de kollektif sigorta • 
merelerde talebeden para alınma· dır.,, 
masnu, oynanacak piyealr.rde kız 
rolüna erk~k talebenin erkek rolü· Karacaahmette define! 
ne kız talebenin çıkanlmaaını ya· 

Helmüt isminde bir Alman be
ıak e~ifttr 

Okullarda oynanabilecek pi · 
yeılerin iıimleri 9unlardır: 

Verıi hıraızı, Destan, Yaman, 
Gavur imam, Kızıl Çaibyan, Bir 
nvanm prkuı, Tarih utandı, A
pr soyguncuları, Beyaz kahraman 
Mavi yıldırım, Ozyurt, Kahra· 
rnan, Akın, Hanım tiir yazacak, 
Bir sukutu hayal, Hayriilhalef, 
Karga ile Tilki, Köy hocuı, Uıul 

. ipn veya Metre ıiıtemi, Anneler 
arasında, Köy muallimi, istiklal, 

T avıiye mektupları, Bir azizlik. 
Bayrağın ~erefi, Bir yalanm ıo
nu, Ayar Hemza, Zor niJd.lı, lnlu· 
llp çocukları piyesi ve komedile
ridir. 

laugece nöbetljl eczaneler! 

Samatya.da: Teof il09, Fenerde: 

lediyeye müracaat ederek Kara - 1 

caahmet mezarlığında on bin al
tmlık bir define saklı olduğunu, 
bulunacak paranın yüzde otuz be-

f i kendisine verildiği takdirde de· 
finenin yerini göıtereceiini aöy -
lemittir. 

Belediye ve müzeler idllresi ev
ve)i. bu müracaatı dikkate alma • 
mışb. Fakat Bay Helmüt'ün iddia
ımdaki ııran üzerine hafriyata 
baılanmasma karar vennitti. 

Dün müzeler idareainin ve be -
lediye memurlarının nezareti al • 
tında hafriyata bn§lanmıf, fakat 
dünkü hafriyatta bir fey çıkma -
mıştır. 

Bugün hafriya devam edilecek, 
kazılan yerden bir iki metre da • 
ha derine kadar kazılacaktır. 

Difteri azaldı 
Hüsamettin, Şehzadebaşında: ibra· 
him Ham, Şehremininde: A. Hamdi. 
Karagümrükte: M. Fuat, Aksarayda: 
Sanm, Emlnönünde: Hüsnü Haydar, Sıhhat İtleri Bakanlığı tarafın· 
Beşikta~ta: Nail Halit, Beyazıtta: dan bütün vilayet sıhhat iıleri mü-

gır 8 ısesı Esnaf cemiyetleri bürodan na silahları azaltma kot1I• J,' 
iai Miıter Henderıona ı;et •• 

Bag Hikmet inkıl~p ayrılabilir mi ? Rapor, pren.ip ba/ııltl' 
tilakla yazılmq olmalrla 
tatbikat bakımından ihtil 
talar bırakmıı bulunuyor· 
komitedeki Fran•ız ı1e A 
murahhaslar, •ilah imol"! 
lııveri1inin şiddetli bir tJ 
tutulmcuını ve her meml 
ltih imalatına dair maliffll. 
me•İnİ istemifler, lngiliıl 

kürsüsünde de1sine Manifotracılar cemiyetinin 
devam etti mÜ§terek esnaf büroıundan ay -

rdma kararı verdiğini yazmıttık. 
Maniaa Saylan Bay Hikmet, 

inkılap kürsüsündeki deraine dün 
devam etmittir. Bal Hilanet dün 
Rusya hükUmeti ile yapılan mua• 
hedeleri anlatnuı, bunlarm Türk 
milli hükumetine temin ettiği fay· 
daları aayınıf, Türk murahhaala • 
rı Moakovada bulundukları za • 
man Ef ganiıtanla da bir muahe • 
de aktedildiğini aöylemiıtir. 

Bay Hikmet, Yunan Kralının 
ölümü üzerine ortaya çıkan Yu -
naniıtan krallığı hidiaeıin\ de 
anlatarak Muıta.fa Sagir meaele· 
sine ::;oç.mif, onun ne ıuretle An • 
karaya gittiğini ve ca.ausluk etti .. 
ğini, naııl idam edildiğini anlat • 
mııtır. Muıtafa Sağir, lıtanbul • 
da hapsedilmit olan Türk zabitle
rinin yanma konur, t0nra birer o

yunla Türk zabitleri Anadoluya 
kaçırılır, arkalarından da Muıta· 
fa Sağir Anadoluya ıeçer. Ana· 
doluda hapimane arkadathiı ya • 
pan Türk zabitleriyle karıılaıır, 
zabitler onun milliyetperver oldu· 
tu için hapıedilmit olduicınu taa
dik ederler. Fakat bu tasdik edit, 
bilmeden olur. Mustafa Kemal, 
Mustafa Sağiri görür görmez o • 
nun Hint müılümanları namın~ 
gelmi~ biri deiil, bir caıuı oldu • 
ğunu anlar ve derhal takip edil .. 
meaini emreder. 

Neticede Muıtafa Sagirin oda· 
ıı basılır, bir çok veıikalar ·elde 
edilir. Bu veıikalar ve gizli mu -
habereler, ıiyaat vaziyeti ihbar 
olduğu ıibi ileride bir ıuikut ze
mini hazırlıyacak mahiyette oldu· 
ğu anlatılır, yapılan muhakeme 

neticesinde idama mahktim edi • 
lir. 

Bay Hikmet, Muıta.fa Satir İ· 
dam edilmeden bir gün önce Hint 
müılümanlarınm reiıi hakkını ta· 
tlmakta olan Ağahanla İngiltere 
Dıt Bakanı Köncndan telıraflar 
ıeldiğini, Muttafa Sağirin idam 
edilmemesini iıtediklerini, fakat 
idam edildiiini söylemij, sözü 
tekrar Anadolu harbine ıetirmit· 
tir. Profeeör, bundan t0nra. Yuna· 
niatan Kralhğma Koıtantinin 

geçtijini, Venizelosun kaçtıjmı 

da anlatarak Konferanaa ıiden 
Türk mura.hhaalannın yaptıktan· 
nı iz1ı etmiıtir. By Hikmet, lıtn .. 
buldnn konferanıa gidecek Os -

mnh heyeti ile Ankaradan ıi · 
decek heyet hcıkkmda Mu~tafa 
Kemalin ileri ıürdüğU fikri anlat· 
mıf, Ankaradan ıiden heyetin 
Antalya yoliy)e Romaya, oradan 
Kont Sforzanm daveti üzerine 
Londraya gittiklerini, fakat kon • 
f eranıta icap eden §ekil de Türk 
misakı milliıini tmısil edemedik· 

Manifotracılar cemiyeti bu ka • 
rannı büroya bildirmit ve defter· 
lerini iat~mit iıe de büro bunu 
kabuJ etmemi1tir. Cemiyet bu ka -
n.rmı Okonoır3 Bakanlığına da 
bildirrn:,tir. Ba!kanları Bay Sa· 
lihaddıu dı. bu vaziyet karşısın -
da; 

"- Kaıaıı para yerine bir ta • 
kım ıayri mes'ul ıahııların se -
netleri ile dolu olan mütterek bü
rodan ayrıldık.,, Demiıtir. 

Ticaret oda11 eınaf mürakabe 
bürosu şefi bay Galip Bahtiyar 
ıunları söylemiıtir: 

"- Hiç bir cemiyet batkanınm 
ve heyeti idareıinin değildir ve 
cemiyet doğrudan doğruya büro • 
dan ayrılamaz.,, 

Geceleqin 

ölü bir çocuk 
doğurdu ..• 

kal arı, bu tef tiılerin her 
tarafından kendi ülkeıi11Jt 
masını ıJe C eneı1reye topt 
mat verilerek mülredat 
memuini müdafaa etmifl • 

Fakat bu ihtilal, prertl' 
bilnna ait olmakla berabl~ 
bir ehemmiyeti haizdir. 
lngilizler teklif ettikleri fa 
ha lazla kabule değer gö 
ni ve milletlerin bu esaı " 
pılan bir mi•akı kabul ~ 
ni anlattılar. 

Bununla beraber bir 
kendi hududu i~inJe Y 
lcihları kontrol ederek brı 
kında Cert.evrede bulun 
.Uahaızlanma konleranıı 

mat vermui acu iti.bari 
Sonra kendisi de öldü eclilmi§ bulunuyor. 

Evvelki ıece Çenıelköyi.ı.nde a· Bundan btqka gere'lr 
cıklı bir ölüm vakaıı olmuf, Feri de ralından, gerek hususi 
adlı bir bayan ölü bir çocuk doğur ler tarafından imal olatt~ 

ların ayni muam'eleye 
duktan ıonra kendisi de öl>Lüttür. 

maaı kabul eJilmiıtir. 
Bayan Feride gece saat 12 de fe· 

Bütün bu tedbirleri 
nalqmıı; ve bir ebe çağrı!mııtır. maksat harbi bir ticaret 
Ebe muayenesini yaparak, çoaı- _, 
... k ' ı k ld "' b tanrvan ue savan lrimseı 
~n ıe ı~ ay ı o 'lguı!u• . ıuo~u· lığı harp clcdiltoduları 
aleyh korkacak bir ıey olmadığını füpheleri içincle bır 
aöyliyerek gitmittir. fi 

Ebenin gitınesinden ıonra Ba- mani olm-:ıktır. f 
Hiç olma.ua bu na ~ 

yan Feride tekrar fenalaıır.ıf, tek- ~ b. lunursa banan cıa ır ,... .Jı 
rar ebe çafnlmıftır. lftl edccefinde üphe yof'J.. 

Saat u~e doiru ölü bir çocuk 
b. k 8. R. 

doiuran f eride ıraz aonra. en-- ----------· 
diıi de ölmü~tür. Haliç vapurundalc• 

Oıküdar müddeiumumi mua - hadise mahkertl 
vinlerinden Bay Muıtafa h~diseye Haliç vapurunda bir 
elkoymuJ, tahkikata batla:11ıftır. linin cantası üezrine o 

Belediyece yazılacak 
esnaf 

Mayıs birden itibaren b~lediye 
kanununu!l on beıinci maddesin
de yazılı olan bir kııım eanıf bele
diye müıtahdemin büroıunca kay. 
dedileceklerdir. Bunlar, ııvacı, 
garson, hamamcı, şekerci, helvacı. 
kahveci, bakkal, otelci, kapıcı, 

maranıoz, berber, terzi, yu.-gancı, 
dokumacı, müaküratçı, ıütçü, ha
murklr, ekmekçi, kömürcu, ek -
mek yapıcııı, kaldırımcı ve intut· 
çılardır. T ucil bir ay zarfmda ta
mamlanacak, 31 Mayııtan t0nra 
kayitaiz bulunanlardan cen alına · 

caktır. 

için a;ada çıkan kavgad• 
ğe hakarette bulundukl•tf 
diyle Ester ve Rafaelin ca 
melerine latanbul üçiitl~ 
mahkemesinde ba!la.nın•r · 

iddiaya ııöre, Ester Yll 
mıyacak laf. söylemi!, JC 
bu li.f ı taıdık etmıt· d ~ 
böyle bir ıey vaki o~a 1 

liyorlar. ı,e 
Mahkeme, gelecek ce 

bitleri dinliye-:ektir. 

" Karısını öldüren t~:~J 
ciye verilen ce~ 
Kadırıada kar111 Me! 

dürmekten suçlu teıbihçı 
yin, lıtanbul Ağırceza 111 • 

ıinde yapılan muhakerııe;, 
ıintle ceza kanununun • 
maddesinin birinci bend•;, 
tiyle son f ıkra&ına ~öre 

Cemil, Zeyrekte: Yorgi, Çemberli -. dürlüjüne \'erilen bir emi?" üzeri· lerini anlatarak deraine son ver • 

Bu esnaf, menıup oldukları ce
miyetlere müracaat ederek beyan
name alaeaklar ve muameJ~lerini 
bitirdikten ıonra belediyeye gide
ceklerdir. sene ağır hapıe mahkaıo 

vakada ağır tahrik 1 ,ıtl 
den ceza müddeti altı• 
lesbit olunrnu~t tr. 

· tafta: Sırrı RuiJn, Galatada Doğru- ne 2 yatından 19 yqma k&dar bü. mi§tir. 
yolda: Merkez. Tünelde: Mankovfç, 
tstiklAI caddesinde: Kemal ReJ>ol, Os. tün çocuklara difteri aşısı yapıl 
manbeyde: Şark. Kasrmpaşada: Yeni maktaydı. 
Turan, Hahcıotlunda: Yeni Türkiye. Bakanlık difterinin a-zaldığını 

- .. .... _. .... ,_, • görerek &§IY> timdilik durdurmuı-
mız; yalm~ apartman yapm..yorlar· 
taliluizclif'ln. Omürlerinıle per
m&f· F akrd dedim ya, ba 3'lamltır 
yiia •örmezlu •• Hep ~lr. tlert
li 1-talGT'lr lnınıpılt, ltırçm aıuat 
lariyle ltar,ıltıfırltn'. Bari ıağlam
lorın nanlrör ~lafı yaraları· 
na tua elmtae/ .. 

tur. 
Onümüzdeki eylül aymJan iti

baren her ilk okula girecek çocuk· 
tan aııkağıdıt sıhat raporu isten
diği gibi bir de difteri atıGı kağı
dı iıtenecektir. 

Bu kağıdı getirmiyen ta!ebe o
kula alınnuyacaktır. 

Ecnebi doğramacılar 
işlerini bıraktılar 

Küçük ıan'atlarm Türk tabuı
na haarı hakkındaki kanın·.a göre 
dünden itibaren aiaç itle,.; aana • 
yii ile meuul olan ecnebilet itleri
ni bırakm11ya bqlamıtlardrr. lıim
leri zabıtaca teapit edilmit olan bu 
gibi ecnebilere ~iliyetçe t.abligat 
yapılmıf, itlerini terketmel~ri bil
dirilmiftir. 

lstanbulda Adliye binası 
yapmak için 

lıtanbul adliye binası için açı· 
lan proje müsabakasına 18 proje 
ıönderilmittir. Projeler yirmi 
gündenberi Ankarada Nafia Ba -
kanhğmda tetkik edilmektedir. 
Bu ayın nihayetine kazanan proje 
ilin olunacakt_7, Birinci gelen 
proje sahibine iki bin, ik'nci ıe -
lenin sahibine de bin lira mükafat 
verilecektir. 

. ........ " Serbest bırakıtac•_., 
Saf petrolü, ham ı~~ 

rük kaçakçıhiı yaplll_.....-· 
Y aıova Behar hakktnd• 
ci ihtisaı mahkemesi, d 
mevkufen yapılması t 
mitti. Y aıova Behar 
iatemit ve bu iıteii ·~ fı 
kanhğrna bildirilmitl1'' 

dilmektedir. 
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( E~~~~?,~te ~~~~E~~is 
Haftanın 
Filmleri: Yazan: Niyaz.i Ahmed Okan -117-

Mücıbilfer, 8DltB111 klfısııı lı•~~k içiı, 
YIBİ~ll ~irlesmek ve 111ll1111k ISUJl~lrdl 

Bu hafta "Saray,, sineması Duğ -
Jas Ferbanksm bir filmini programa 
aldı. "Devri alem" diye ilan edilen bu 
Fransuça sözlü filmin asri adı, .. Sek
sen dakikada dünyayı dol&§lş,, tır. 

Nasıl bir mevzuda olduğu, isminden 
de anlaşılıyor. Fakat bu film, bu tarz
da filmlerin iyileri arasında yertu -
tacak gibi değildir I 

Fatilı: Davranın evliit
larım diqe bağırdı 

Bizanslann en kuvvetli ve gü · 
venilir kumandanları yerlerini al
mıılardı. Kardinal hidor, Kıbrıs 
ve Roma katoliklerinin başında 
Vlihema sarayımn alt kısmı ile 
Kaligarya kapısına, V enedikliler 
hatlarında Minoto olduğu halde 
Koslantin sarayım muhafaza edi
yorladı. Bokiyardi namındaki üç 
birader Edirnekapıaında bulunu -
yordu. Bunlardan batka üç bin 
Ceneviz T opkapıyı müdafaa edi -
yor, rahipler, diğer kumandanlar 

yecek bir şiddette bulunmuş idi. 

Sultanın kafasını 
koparmalıyız l,, 

leıerek içten tertibat aTmağa ko • 

yulmuılardı. 
Geçen haftaki İngilizce sözlü ''Ro· 

çild,, fi)minfn programda. alıkonul.· 
ması da, ancak ikisinin hır arada hır 
dereceye kadar ,·arlık teşkil edebile -
cekleri düşünüldiiğüne del:11ct eder! 

Garnatnda (l§biliye) yanamı 
üzerine lspanyoUarla bqlayan 
sulh konuşmaları murukatea ta· 
tile uğra.mıttı .. 

M <:-...&.. Yuıufu yakından usa, ~3u 
tanıyordu. 

Selman'a Şeyh Yusuftan bahse· 
derken dedi ki: ~ 

''Melek,. sinemasında '"Se,·mek, ya· 
ş:ımaktır,, ismiyle gösterilen 1',ran · 
sızça sözlü film, iyi bir filmdir. Kla .: 
nns Bravnın yaptığı bu filmde reJı 

de, senaryo da, temsil de hemen he • 
men kusursuzdur. 

Garnataldar İf İn iç yidünü bil • 
miyorlardı. Şehirde fÖyle bir ha • 
her dalgalannıağa batlamıfb ! it_
bil iyede toplanan on bin mücahıt 

B _ .ı__ ölümden yılmaz .. 
- Qau- •• 

Sultan Abclullahtan öç almak IÇID 

bundan daha iyi bir f ıraat ele ıe· 
. -di Bu Jaaber üzerine Sul • çırem..... •• 1 d' 

Garnatannı cenup kapnmdan içe· 
riye ginnek üzere yoia çıkıyordu. 

up '-pıunı kuv•et en ır· tanıncen .. .., Çenilirken i mi "Sedi Maki,, olan 
ba fitmde.n, evvelce uzun boylu hah -
setmiştik. Bir kızın milyonlara kona
rak yükst>lişini ,.e üç erkek kar!»'ısın • 
daki vaziyetini göz önüne getirerek, 
ruh fahJiflerine yol ar:ın mC\'ZU, beşe• 
ridir. Bir edebi~·nt eserinden mül -
hemdir. Bu edebiyat eserini yazan, 
.. Sedi Maki,, yi, başka bir isim altın· 
da bir dansöz olarak l>arda tanıdığı • 
nı, mevzuu doğrudan doğrnya hayat
tan kopye ettiğini ileri sürmüştiir. 

yerlerir~ almıı bulunuyorlardı. 
Fakat bütün bu kuvvetler, F ati • 
hin: Bu haber Sultan AbcluJ.lah ile 

beraber bütün maiyetini Ye onun 
peşine takılan bir çok mütlüman 
asilzadelerini telifa dütürmüftü. 

Sultan Abdullah küçük hirade • 
rinin lapanyollar tarahudan tev • 
kif edildiğini bilyiordu. DuyptUZ 
Sultan bu haberi aldıir zaman, 
yüzünde teessür ifade eden afak 
hir çigi hile belirmemifti .. 

· ş--1.. Yu-Emir Mehmet yerıne, er• 
suf gibi, azim ve irade sahibi. ~·: 
tansever bir mücahidin geçtığinı 
Ganıatahlarla beraber Sultan 
Abdu'lah da biliyordu. 
Şeyh Yusuf, Sultan Ahclullahın 

eski bir diifmanıYdı. · 
Sultan Abdullahın anaaı Şeyh 

Yu.sufun babasının boynunu cel • 
lada vurdurmuf, Abdullah da bu· 
nu rl)~{ isabetli bir tedbir diye ka· 

ı cm ~n. 

mesi umuluyor. T oplayacaıım~z 
•• --L:..L...: o taraflardaki fakır 
mu~~· uf 
y)erine yayalım... Şeyh Yua un 

e . . · · bu arka • 
kolayca .çen pmesme b'l" 

JanmDID yardımı dokuna 1 ır' 

~iman, arbdafmm ba fikrine 
iftirak etmek istemedi: 

_ Cenap bpıunm dıtmda Is • 
panyollar aiperter kazıp ye~leş • 
mitler, dedi. Şeyh Yusuf bu ııper
leri naıd qacak?. Toplayacağı • 
mız mücahitleri cenup kapısına 
aevketmek çok tehl~kelidir. 

- Pekill.. Ne yapmayı düşü o 

.. un? Şeyh Yuıufa yardım nuyon •• 
etmiyecek miyiz?. 

Selman o sün çok dafaın ve 
dütünceliydi: 

_ Ben çok kestirme bir yoldan 
yürümek iatiyorum, Musa! Ben 
Sultanın kafasını koparmak ve 
bu 1uretlc Ju~~a •nl..t~ pl& -
nrnı suya dütürmek iatiyorum ! 

Dedi •• Musa, bu Jiibek ruhlu a
damı teselli ecl-.k: 

B·1 ~~~r.seden sonra Şeyh Yusuf 
aile,-yle b:rlikte Gamatadan lfl>i • 
liyeye gitmİf, orada yerletip bI -
mı~tı .• 

Şeyh Yusufun Sultan Ah~ull~a 
sönmez bir kini vardr.. Aıletın • 
den kimi ele geçirse boğazlama • 

· · k Emir Mehme -ğa yemın etmış en, 
di vatan severliğinden dolayı sev· 
miş ve onunla bir yoldan gitmeğe 
and içmitti .. 

- Ben bu iti senden önce de -
nemek istedim! • dedi ve omuzu -
nu oktadı ·Fakat içimizdeki düt -
manın 11ğındığı kale o kadar sağ
lam, 0 derece kuvvetli ki.. Onu, 
kanatlarımız da olsa, gene atama-
yız ... 

Con Kroford, bu filmdeki rolünde 
çok muvaffaktır. Bu tipik yıldız, cid· 
den arfü;t bir kadın... Cen Raynıond, 
Edmrd Arnold \'e Franşot Ton da 
murnffak olmu lnrdır. 

Bu filmdeki bir kaç şarkıdan bil
hassa tiyatroda bir temsil sırasında 
~öylenen şarkı, melankolik ifadesi ile 
içe dokun ucu te iı·li 'e .... güzeldir! 

o 
"ipek,, sinemasında mcnuu 

1',rants l\lolnıırın bir pi) esinden alı -
nan "A k 'e kan .. filmi nr. Bu fil · 
min asıl adı, "Liı)om,, dur. MeHuda 
bu iı;;mi taşıyan bir apaşın serseri l'U· 

hu tahlil ediliyor. 
Tahlil, alika besleyici Ye zevk \"e

rici tarzda ortaya konulam~mıS'tır. 
Senaryoda \'e Frits Langın bu film -
deki rejisinde, kayde değer bir üstün
lük yoktur. Temsil fena olmadığı 
haldt>, film yukarıda işaret ettiğimiz 
eksiklerden dolayı, tal<>Jz ve düşük! 

Oynıyanlar, Şarl Buvaye, Odet 
Florel, Madlen Ozemy, Robert .Arnu, 
Rolan Tuten ... Film, l<'mn ızs.a söz -
lüdür. 

o 

- Davranın evlatlarım.. Diye 
bağırışından sonra surlara atılan 
Türk askerleri kartısında eridi · 
ler ..• 

Bıı emirden sonra askerler 
müthiş bağrışmalarla atılarak 
hendeğı gf'çmiş ve sur dıtarısına 
yaklaşru~lardı. Yaklaşılan sur, 
top He tahrip edilmiş olduğundan 
yerinde ~·ı:ı.lnız büyük ağaç direk -
lcri, ça1.r 9rpı ile içi toprak dolu 
testiler lıı1lunuyordu, Fatihin as • 
kerleri buraya geldiği saniye iki 
taraf göğüs göğüse gelmişlerdi. 
Fatihin askerleri bir tarffan üzer -
lerine hl.icum eden kuvveti dağıt· 
mağa diğer taraftan da diğer sur
ları aşmağa ve kulelere tırman · 
mağa. uğra§tyorlardı. Tarih bu 
safhayr şöyle anlatmaktadır: "O 
zaman top makinecilerine ve ma
kinelerine alet vermelerini emrey
ledi Bunun üzerine makineler sur 
üaünde müdafa eden cengivera -
ne ehcarı remi etmeğe baş-ladı -
lar. Bu esnada her iki taraftan 

•Bu rahibelerin valdeleıinden ayn 
düşmüş çocuklaıın, kendi ço -
cuklanndan ayrılmış valdclerin 
fervat ve figanlaıını nazarr hür -
metle göre~ Türkler, bu ahvali e
limden müteessir ve gamnak olu
yorlarclr.,, 

Ba9ka bir fasıl: 

"Kendi nıanastırJanndan firnr 
eden birçok rahip ve rahibeler 
dahi Ayasofyada toplanmışlardı. 
Yiiz bin kişiden fazla insan bir 
çevre içinde toplanmışlardı. l\apı· 
laıınm içindeki uzun revaklarda, 
hatta kapınrn damlan üzerine bi
le çıkmış olanlar dua ile meşguJ. 
diilcr. 

Ayasofya içindeki mülfccileri 
drşarı çıkaıınak için "Eıu,, deni-
len bir nevi tunçtnn kalın lfıvha -
larm kapalı kapılan k'lrnıaktan 
başka çare olmadrğ,ndan o vasr • 
tnya müracaat edildi. 

Türkler merhameti kana tercih 
ediyorlardı. Ayasofya sahasını 
hiç bir katil ve idam lekesi telvis 
etmemiştir.,, 

KA 1RtE CAMtr 

Fatih, Edirnekapmndan girer
ken Ka'rie camiinin bulunduğu 
yerde durmuf, ve oradan f atanbu
lu seyretmiş. Hatta, bu seyredit 

esnasında burada bir cami yap • 
tırmağı bile dü§ünmÜ§. Fakat her 
nedenıe bunu sonradan yerine ge

tirmemif. Fakat Kanuninin kızı 
"Mihrimah,, adı verilerek yaptırı
lan cami Fatihin dütünütünü ye
rine getirmitti. 

Şeyh Yusuf' Emir Mehmet Is • 
pany~Uarın eline düştükten sonra 
lşbiliyede koJlarını ıallayarak do· 

_ Ben bir hamle daha yapmak 
fikrindeyim .. Petimden yüz . ki§i 

,_ sarayın kapılarını kırıp ıçe • ae~~ , 
riye ıirebileceğimi umuyorum .. 

Musa önüne bakarak batını sal

ladı: 

"Somer,. sine ıdaki "Ven edik· 
te bir gece., filmi, \imanca SÖ7.lü \e 
prlnlı bir filmdir. .Me\'ZU basit ol • 
malda beraber hayli eğlencelidil'_ 

Filınin mu' nffak tiheti, temsil 

metgulü cengü cidal olanların 
ekserisi telef oluyordu. İki tara -
fın kahramanca bir gayret ile de
vam eden harpleri gece yarısını 
geçti. Rumlar, Jüstinyanos ve he

yeti ile sebat ederek ekseriya ga -
lip geldiler ve seddi ciddi bir su -
rette muhafaza eylediler.,, 

Hora manatsırı adını lafıyan 
Ka'rie camii, bir çok defalar ya • 
pılıp yıkılan, yeniden ilaveler gö
ren bir manaatırdır. Uk önce Jüı· 
tinyanos tarafından yaptırılmıt • 
tır. Bir müddet ıonra harap oldu
ğundan Aleksi Komnen'in kayın
valdesi Mari Dükas burada kub • 

laşamazdı.. . .. beli bir kilise yaptımııftır. 1 
Elbette b8.§ma bet on bın mu • 

cahit toplayarak hem İspanyollar-· 
dan, hem de Sultan Abdullahtan 
öç almağa kalkıtacaktı .• 

_ Kelleaini koltuğuna a~k 
yüz fedai arayonun, öyle mı·: 

- Evet ... Canım yurduna bagıf· 
layacak yüz mücahit arıyorum .. 
Sultanın kafuını koparınak, 
clütmanla anlatmaia kimae cesa ~ 

noktasrndadır. Tino Patiyera, daha 
filmde rol yapışda kilfi derecede ar • 
t~t değil, fakat diğerleri derJitopJu 
ve ahenkli oynuyorlar. 

1''ilmde kifi de.recede artist olma
maJda be.rabe.r, bu noktadan ak ayı~ı
nı sempati uyandıran hal 'e tanu i
le seyircinin göziinden az. ~ok kaçı -
ran Tino Patiyt>ranın, filmde daha 
fazla şarkı SÖ.>leme i mümkündü. 

''Bizans surları etrafında son 
şiddetli bir muharebe vukua gel

di. Askerin seleri gökyüzünü de • 
liyor gibiydi. Nihayet Jüstinya -
noı'un göğsüne tesadüf eden bir 

Zamanla hu kilise de yıkılacak 
bir hale gelmi§, Andronik zama • 
nında patrik tecrümanlığı vazife
sini yapan i1im Teodor Metolıit 
kendi cebinden para aarfederek 
kiliseyi mükemmel surette tamir 
ettirmiıitr. 

ok onu yerlere serdi, çadmna kal-
dırdılar.,, 

Sultan Abdullah, Şeyh Yusu • 
fu:ı bu kalkınmasından haldı ola
rak telaşa dütmüftü .. 

·~~yh Yuıufun Garnata üzerine 
yü, üyeceği haberi, Sultan Abclul • 
lahı İspanyolJarla çabuk anlafllla· 
ğa. snvkedecek gibi SÖJ'ÜDÜyordu · 
Zaten sulatnın etrafındaki daJka· 
vuk•ar da hep birden: 

_.J___ Ka'- V-inde kunretlı ret eueuıca... IC ~ 
Bu esnada diğer taraftan aske

ri kumandanlar canlarını kurtar • 
mak için meşguldüler. Birer bi -

b • t kiJit yaparak düflDaDI ka • 
rr et L!I' • t-naryonun ,·erdiği fı atlardan, da· 

ha fazla istifade edil mel geı·ekti ! 
(Devamı r•ar) 

YARIN~ Hora manastırı 
nasrl bir yerdi, Ka'rlye mi, 
Kahriye mi? 

pmıızdan uzaklaftıraa:n ınz .. 
(Devamı t'tlr) 

.Poll• haberleri: 

_ Şu sulhü bir an evvel bitire· Yangın 
lim ve bizimle ebediyen doat ka -
Jacak olan JapanyolJara ıehrin ka
pılarını açalım! .. 

Diyerek Abdullahı 11krflırmağa 
baflamıılardr. 

Garnatada lthiliye yanaınınm 
neden ve naııl çıktığını bilen yok· 
tu .•. Eğer Sultan Abdullah, bir va· 
tansızın AbdWTahman camiini 
kundaklayarak cephaneleri hava • 
ya uçurduğunu öğrenmİf ols~ydı, 
hiç de merak ve teliıa dü!mıye • 
cekti ..• 
Şeyh Yusufun Garnata ünrine 

yürüyeceği haberini duyunca se • 
vİnen ve yeniden kurtulu§ ümidine 
düten Muıa ve Selman tekrar bir· 

Kaannpapcla Kadı mahalleain
de Çetme ıoka.i~ M.olımet ça -

. iııcle birinan evinde yan • YUf WD ' • 
çıkmıt. fakat aırayetıne mey-:m verilmeden aöndürülmüttür. 

ai.Aıcı ve AFYON YÜZÜN -
DEN _ Tarlabatı sokağında üze
rinde çıkan nüf ua cüzdanına ıö • 
re Malatyalı Hüseyin olduiu an • 
!qılan bir adamın baygın bir 
halde arka üıtü yattıiı görülınüf, 
atikadarlar tarfındn Beyoğlu has
tanesine kaldırılmı§, muayene ne
ticesinde Hüseyin in fazla rakı ve 
afyon çektiği anlatılmrftrr. Teda
visi bittikten aonra evine gönde • 

Robert Viynenin ]aptığı bu filmde 
Johan Ştravsm motirlcı·inden istifade 
edilmi~tir. Lakin mu iki kısmında La
dislp"s An._.J alin hisse i daha büyük
tür. Dinlediğimiz ı;;arkılarııt heste i 
de onundur. 

Jo'ilmde Tino PHti.} era ile hirhkte 
oynıyan kadın yıldr;ı, Tina Aylerstir. 
Oı;kar Sima ile diğer bazı Alman Hl· 
dızları da, tem il ahengini tt•min ;di
yorlar. 

....................... ~_..... . ...,__._. -. 
rilmittir. 

TRAMVAYDAN DOŞTO -
Fatihte Şekerci hanında oturan 
Mehmet oğlu Hasan Hüseyin, 
Fevzipa§a caddesinde lrıunvaya 
hinmek isterken dütmü!, sağ ba
cağından yaralanmıştır. 

rer gemilere binip kaç.ıyorlan. Ar
tık İstanbul fethedilmi§tİ. 

Burada en mühim noktaya te
mas etmek İslerim. Bu zengin şe
hir alındığı vakit, kırılıp dökül-

dü, talan mı edildi? Fatihin harp 
haılamadan önce kumandanları • 
na söylediği rivayet edilen nu -
tuktan bu anlaşılmaktadır. Bura· 

da buna cevap vermek için mü -
talea yürütmeden muhtelif tarih
çiJerin verdikleri malumatı yaz -
mak en doirudur. • 

Almanlarla ticaret anlaş
masını imzalayan heyet 
Türk - Alman ticaret anlat • 

ma.aı için Berlinde konutmalar 
yapan ve dönen heyet dün akıam 
Ankaraya gitmİ§lİr. Heyette bu • 
lunan Ökonomi Bakanlıiı sanayi 
umum müdürü bay Recai dün şeh
rimizde bazı temaslar yapmıttrr. 

Tarihçi Phranzes'den Lamar • Türkofis müdürü 
tin funları naklediyor: Türkofis İstanbul şubesi mü • 

DOVOLDO~ONO İDDiA EDi
YOR - Dere köyünde oturan 
kf'resteci Anastas duvarcı Abdul
lah tarafından dövüldüğünü id • 
dia etınif, ıuçlu yakalanmııtır. 

''1\fanaslırlardaki bakireler o dürlüğüne tayin edilen Bay Akil 
zamana kadar semanın ziyasını Emrullah, bugün lzınirden ıehri • 
ancak kendi manastırlarının par - mize gelecektir. 

maklrkJarınrn arasında gönnüş ve Ofiste müdür vekili olan Bay 
hunlar hakkındaki manastır emir- Hayrettin Şükrü de yine eaki mu-
1eri ~<endilerinin pederleri yüzii -, avinlik vazifesine devam edecelc
ne bıle bakmasına müsade ctmi • tir. 
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Görüp işittiklerim 
Kadınlar kongresi nasıl çalışıyor ? 

KURUN ljazıcısı, size, yıldız saragı toplantısına 
ait hususi intibalarını cınlatıyor 

''Erkekleşmiş kadın,, 
doğru değildir. 

demek yetinde birkaç kadın da bulunu· 
yordu. 

Gerçi bugün, Yıldız konferans 
salonunda toplanan bütün dünya 
kadınlarının mümessilleri arasın
da, saçları bir erkekten dr.ha çok 
kesilmiş ve yürüyüşü, orta lıalli bir 
aile babasınınkinden çok da. 
ha emin ve gürültülü olan bayan. 
lar göze çarpıyorsa da bu bir şe" 
ifade etmez. 

Kadın, bugün isteme~.:ı oldu. 
ğu haklardan kendini o kadar 
mahrum sayıyor ki, orada. onun 
pek alıştığımız mütedil, yumuşakı 
söz dinler halini görmeaek de 
bir şey söyliyemeyiz .. 

Sesini daha yükseltmi~tir. 
~eyecanı bambaşka hır aki~ı 

yapıyor. 

Evine olan bağlılığı meselesin: 
hal ve kabul ettikten sonra, geri 
kalan haklarını da ele geç~ımek Ü· 

zere büsbütün ayrı bir çalım ve a
tılganlıkla, gütmekte olduğu dava 
nm ardınrl.a haykrrıyor. 

Su geçmez bir enerji. •• 

Kimbllir, belki de hakiki kadın 
budur! 

• • • 
Yıldız konferans salonu, geçen 

yılın Eylül ayında gene bc>yle bir· 
çok ulusların murahhaslarını bira
raya toplıyan bir yer olmu~tu. 

Yıldızda "arsıulusal parlamen 
tolar konferansı,, toplanmıştı. 

O defa tamamen erkeklerden 
toplanan konferansta misafir vaz' 

Bu sefer gazeteciler ve bina• 
nın esaslı memurlarından başka, 

misafir vaziyetinde "birkaç erkek,, 
bulunuyor. 

• * • 
Kadınların da koskoca kongre 

yi erkekler kadar iyi idare ~decek 
lerinden hiç şüphe etmemek doğ
ru olacaktı . 

Nitekim daha birinci giinden, 
bu, temiz hahlar döşenmiş, cam. 
ları ve marokenleri pırıl pırıl ya. 
nan; postası, kambiyosu, t~lefon O· 

daları; Türk - Ecnebi matbuat 
daireleri, ziyaretçi salonla, ı; kon· 
gre reisi, baş katibi, murahhas he
yetleri reisleri için ayrı ayrı daire· 
feri, her şeyi bulunan müi.emmel 
binanın \çerisinde b:r saat gibi iş
lemeğe başladılar. 

.. * • 
Yıldız salonunda kadınlar, 

dinleyiciler arasında bulunan bir . 
kaç erkeği de göze alarak her söze 
başladıkça: 

"Bayanlar ve bu arada baylar!,, 
gibi hitaplarda bulundukları gibi, 
hazan: "Baylar, bayanlar!,, diye 
söze girişere.k onlara bir misafir il
tifatı gösf:erdikleri de oluyordu .. 

O kada& ki, Cenevrede.'l gelen 
bir erkek murahhas, bir müna
sbetle kürsüye çıktığı zaman adeta 
bir nazarlık gibi göze çarptı. 

• * • 

• • 
Konferans salonunda yüksek. 

larmızı derili başkan kürsüsünün 
aı dında üc. bayrak sallanıyor. Bun~ 
Jardan ik! yandakiler kendi bay. 
rağımızdır. Orta!ında dünya ka
dınlar birHğin:a a.Uas üzer~ne sır· 
ma işlemeli bayrağı ... 

Birliğin azası icap ettikçe bir 
nutku hemen başka dillere çevirir 
ve kendi dillerinde söy\~yormuş 
gibi afacan bir cerbeze ile, dünya
nın dört bucağından gelmiş bütün 
kadınlara meselelerin ruhunu ye . 
niden anlatırlar .. 

• * • 
Burada kadın hakkında tam·· ... ·; •ragre.-!e yardımları görülen 

ğımız bütün a.n'anelerin suya di ::. Jııf Tii.rk bayanlarır' sarayın 
tüğünü söylemiştim. bahçesinde 

• * • 
"Erkek gibi,, diyeıniY~ 

kadın murahhasların öğle,iP 
fe başında tam bir pratikJi]ı .~ 
zülüşle yemeklerini elde eO' 
leri de ayrıca bir hususiyet J 

Nasıl "erkek gibi,, diyeb 
ki, erkek olan ben, orada l 
yaşlı bayanla birlikte en sotl 
dım. 

Amma ben, onlara kola11' 
terdiğimi, müsameha ettiğ~ 
dia ederek. müsavi haklar• 
giden kadmm, bu hakları ~ 
nasiyle almak üzere olduk~ 
zamanda kendilerini yard f 
bilhassa muhtaçmış gibi 
mek istemem.. f 

Kadın hareketine katı· 
biri bile, kadını saymakt&Jl 
dini alam3.z. 

Esasen, okumuş ve akh başın ._atgısız bir nezaketle: "BiJakis, 
da birkaç kadının bir araya gel - bilakis, diye taşı gediğine koydu .. 
diği zaman gürültü yapmaksızın Umumiyet itibariyle dıKarda çalı-

:ı: - * ~~ * 
anlaşamıyacaklarını kim jJdia e , şan kadınlar, evin kapalı muhitin- i 

O b 1 h d k. ı Dünya kadınlar konC'~M to üs er, sizi irçok murah . er ı... den açıldıkJarı için gelişmiş, sağ- il'· 

haslarla birlikte PerapalM önle • Bundan tkt gün üıı\:t: btr komts- Iamlaşmışıaruır da .•• ,, f.abah saat onda başlıyor· J 
at durmaksızın çallşıyorııJ"• 

rinden, dolambaçlı yokuşlar çıka. yon top la11tısında, bir kadın mu~ Ve mecoele bitti.. 1).1~ 
rak Yıldız kapısı önüne getirdim\; m.hhas, komisyon başkanma iti - Bu, "dicUşmeksizin antaşamı . yin iki saat din!enir dinlen l, .. 
h lı ·ı . d. l • h . raz ettı·. k d l~kk" . k .. , .. d hal gene ır.asalar başına.o :~·· a serı mış mer ıven erın epsı · yan a ın,, te a ısıne oırnn en ~t f' 
ni çıkınca, karşınızda b•r takım Ne dedi biliyor musunu:t? balta indiren bir lıadised i :; işte.. lar. Bu el 3fa dört saat ~ b\r 
genç Türk bayanları bulursunuz... "Kadınların sanayi sahasında Yıldn:.ı gelip görünüz. Kadınlar kongrcsind~ 3Jı ~~ 
Bunların göğüslerinde birer kağn çalışmasından, sıhhatlerine zarar- * ı:: * daha göze çarpıyor ki, 

0 \İJ 
parçası iğnelidir. Ve bu kağıt pa,. gelmiyor mu? Yahut ne derece za- Yıldızm konferans sa\tJnunun yanların, kongre sal.:>nu:ı" ,,. 

der ""tmeı: crad ... ~1 ınünılk9~~c-çalarında o genç bayanın bildiği rar görüyorlar? Bunları araştıra hemen d:şmda, parlamentıJlar kon .,.. 
zularım da h~mcr. bıral:ıt•eı 

yabancı dilin ismi yazılıdır lım ... ,, feransmd-'l da görmediğim bir kü-
lngilizce biliyorsa "İngilizce,, Bu, mühim ve ayni zamanda çük kitap sergisi var. dir... J' rf 

diye yazar. kadını erkekle müsavi derec.eye çı- Muhtelif kadın teşekk~Uerinin Koridoriarda ciddi cid 
1 

Fransızca biliyorsa, "fnnsızca. , karmak istiyenler için tehlikeli bir - lngiltereninkiler en başta geli· meler o rac;bmiyorum. <1 

G 'k h · l teklı' ftı". · l ·-.. · Hele konferans binz.~ıııı -" ayet pratı ır usu... yor - mecmua, rısa e ve :tt.ı yap- J"ıfıi 

Erkeklerin konferansta - bel- Komisyon başkanı hemen ce . raklık bas1lı kağıtlar halinde neş. merdivenlerine vardıkla.r~~ıeır 
ki. de muhtaç olmadıklar, için - vap vererek: "Hayır, hayıd dedi.. riyatı ve b\rkaç kişinin nutukları fani hayatın bütün sade ·Jıill1 
böyle bir şey yoktu. Fakat bu genç Şurada çalışırsak bizim sıhhatimi- göze çarpıyor. ve çekici sc:.adetine kcndı 
bayanlar, t"ğer bir murahhı:ı.ssanız, ze ve yaradılışımıza uygundur; Bunların her birinin, fl.ıti, üze. raktıkları seziliyor... ~d' 
size yerin•zi gösterir; sıkıntı çek burada çalışmak işimize gelmez rinde bir kağıt parçasına yiı.zıhdır. Bu da belki, kadınlarJı1 ııll 
mez, yanhşhğa uğramaz ve emni· gibi meseleler ortaya abmayız.. Ve bir yanda bir kutu için Je para· decekleri hak ne olursa 

0~if 
yetle rahatınızı elde edersiniz... Bu gidi,le, ev işinden başka bir lar bulunuyor. yandan onu kullanırkellı ,)f 

Kürsüde verilen bazı nutukla- şey yapamayız, neticesine varaca- Bu paraiar ·oradan gelip kitap raftan da ~adın, ana ve e+ttl', 
rın ve alınmış karar suretlerinin, ğnnızdan l .. orkarım. Her İ} az çok alanların bıraktığı ücretlcrdir. yaşıyabilmeyi de hiç 1ı~t· 

Musır murahhaslanndan yapılan teklif ve itirazlaru derhai zararlı olabilir .•. Biz yapacağız.,, Kitap sergisinin başında kim· başarabileceklerine de ı tt 
---·B•a .. yıııııı'!ıııııın_H...,.u•ri•y_e_ld•r•i•s--..,.',....ç_o .. ğ1111a.lt-ıl•m•ı•ş .. o,_l..,a•n•k•o..,.p_y .. a .. l•a•r•m•.ı•d .. a_-::_....,. •A-rd•ı .. n..,d ... a .. n-h•e•m•e•n-b..,ir•i•v•~ .... -~ ... iş111e•r•e•k-s .. e•y•o•k•t ... u_r_ .. _K_~_e .. n .. d""'i •k•e•n .. d.in_e_g_ö_r_ü_le .. n .. 1 __ ,...._ Hik':'et ~ 
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Bu neşeli Alman dişisinin 
yaltaklanmaları hoşuma gidiyor · 
du. Ve hatta şimdi onu tam bir 
kadın buluyordum. Ne ukalalığı 
var, ne nuzhlığı... insanı gıcıklar 
gibi sokuluyor, içini emet·, sümü • 
rür gibi gözlerini kırpıyordu. 

Bu belki de manasız, fakat tam 
dişi gözler, tıpkı karanlık gecede 
bir iskeleyi aydınlatan vapur pro
zektörleri gibi içime akıyordu. 
Bana üç ~yda almanca öğretmek 
için iddiaya girişmişti ki kocası 

şoföre apartımanı işaret etti: 
Ben bunun kolay olmadığını 

söylüyordum. İnmeğe hazırlanır -
ken aramıza düşürdüğü çantasını 
almak için elini indirdi, sağ ta · 
rafım can yakacak kadar acıdı. 
Parmakları yine harekete geçmiş· 
ti: 

- Evet, evet, dedim. Üç ayda, 
değil, hatta daha çok evvel öğ -
renmek mümkündür. 

Kocası şoförün parasını verir -
ken tasdik etti: 

- Tabii, tabii! 

Evlerine ilk defa geliyorum. 
Süslü, şık bir apartıman, asan -

&Ör bizi üçüncü kata çıkardı. Bü
tün ecnebi kadınların merakı lr -
ma'ya da geçmiş, salonunu ala -
turka dediği Arap eşyalarile dol
durmuş, kocası da sersem gibi: 

- Biraz rahatsız amma bu se -
defli eşya .. işte, İrma alaturkayı 
çok sevdiği için! 

- Ne münasebet, dedim. Bun • 
larm içinde alaturka bir şey yok. 
Hepsi Arap işi. 

tlk defa evine misafir geldiğim 
bir adamı pek kızdırmamak için 
pek ilerisine gitmedim. Ona yal -
nız şu hatıramı anlattım. 

"- Pariste (Mikadohar) diye 
ıbüyük bir eğlence yeri vardır. Bir 
kaç salonu var. Bir de yer altında 

alaturka saz kısmı var, dediler. 
Merak ettim. Orası için de bir 
fark verip indim. Gördüğüm 

manzara şu oldu: 

Dört tarafı sedirli bir salon. Kö
şede bir ocak. Yanında buradaki 
eski elçilik kavasları kıyafetine 

girmiş fesli, uzun püsküllü birkaç 
adam, ellerinde ut, kanun, kemen· 
çe var. Bir de şalvarlı, sacları dö
kük, göğsü göbeğinden sarkmış 
lapa gibi bir kadın. 

Sedirlerin önüne sedefli sigara 
iskemleleri, tabureler koymuşlar, 
ortada altından elektrikle aydın • 
latı!an bir geniş yuvarlak kristal. 

Fraklı ve meraklı birkaç Ame
rikalı sedirlere uzanmışlar, akılla
nn.ca alaturka alem yapıyorlar. 

Cepkenli, fesli çalgıcılardan bi
rine türkçe sordum: 

- Siz nerelisiniz.? ~~· 
Yüzü güldü. Bir Türke 1 

ğma sevinmişti: 

- lstanıhuldan, dedi. 

- Adınız? 

- Aleko. . f ti 
Ve ötekileri tandtı. l]J 

yot, kanuni Kirkor. 

- Peki bu kadın? ~ 
tJİ D '/ 

- Marika. İyi ç.ifte te pi' 
Amerikalılar göbek atıtııı• 
ğeniyorlar. J; 

S. T '" k' d bıJ Wf - ız ur ıye e 
le mi geziyorsunuz? 

Güldü: 1'""I 
- Nasıl olur, fakat ·~!i; tv 

Türk o!dağu~'"lluzu iba~~ -
latamıyoruz ki! 



Kadınların dünkü g·ezinti ve toplantısı 

/ngili~ ve 7 ür~ ka~ı'! saq.~aviarının 
söy /edik le, rı m ulum ~lue··~nelmi~e.m. llleyk~etteleyrlıe·n~edğur··~ntyealiyma. vBeü·. 

Araıulusal Kadınlar birliği kon-
ıreıi dün toplanmadı. Bütün mu· Leydi Asf or receği şeyler vardır. 
rahhasJar Türk Kadınlar Birliği • diyor ki: Ben parlamentoya girdiğim za-
nin Boğaziçindeki deniz gezinti • man erkekler bana "Hot geldi • 
ıine davetliydiler. Kadın hareketi bir ni2,, dediler; fakat ıoğuk surette 

Dün sabahki Boğaziçi gezinti • ihtilal hareketi, fakat dediler. Eh hakhdrrlar.. Kadın 
sine murahhasların hepsi, lstan · d b · hakim olsaydı, erkeğe rey verir 
bulda bulunan kadın saylavları - aqni zaman a ır te- miydi?. Kadınlar lngiliz parla -
mız ve birçok tanınmış şahsiyet • kamül hareketidir; ih- mentosuna girdikten sonra kadm-
ler gelmişti. ti/aller devletleri de- lara tesiri olabilecek mevzular ü-

Türk Kadınlar Birliği tarafın • • · v d zerinde sekiz senede tam 18 ka • 
d l b. virir deijişlırır. ~a ın 
an hususi surette tutu muf ır ' 6 • . nun çıkarılmııtır. Daha önce, dört 

tirket vapuru saat on birde Top· hareketi medenıgetı senede kadınlara dokunabilecek 
hane rıhtımından kalkarak Ru · deP.iştiretekiir ancak dört layiha geçebiliyordu •• 
meli kıyısından Kavaklara kadar ~· •• Jsteijimiz erkek- Atatürk, kadınların memlekete 
gitmi9, ıonra Anadolu kıyı&ından 6 ne faydalan 'dokunabiJeceği ni de· 
inerek Beylerbeyi sarayı rıhtımı - lere benzemek değil- rinden ve isabetle görmüştür. O, 
na yanatnııttır. · dir. En mükemmel er- görmemi, olsaydı, bugün biz bu -

.. Hava gayet güzeldi, Boğaziçini keklerle ve en mükem- rada bulunmıyacaktık ... ,, 
g~rmek, sarayı gezmek, oradaki • b · BA y AN TÜRKAN BAŞTUC'UN 
zıyafet ve misafirperverlik, son • mel kadınlarla yenı 17 

SÖYLEVi 
ra sarayın bahçelerinde bir müd· cemiyet yapmak isti- Leydi Aator'un alkıtlar arasında 
det dola§mak ve oturmak dünya• yoruz. biten nutkundan ıonra, Antalya 
nın dört bucağından gelmiş olan -, aaylavımız Bayan Türkin Bqtuğ, 
kadın murahhasları çok memnun il' hh l ek hal ' gerek mura as arın, ger -
etmittir. Türkan Baştuğ kın alkıılan a\·asın-.fa ayağa kal· 

Vapur bundan sonra ınurah · ku ı, .. 
dl.yor kı· •· karak bazır.:ı~ı fı nut nu tür~e 

haılan tekrar Tophane rıhtımına olarak okumuf ve Tiırk Kadın 
çıkarmı9tır. k J k d b h H 

b, 1 ür igeae a ının Birlig~inden Bayan Ne a at i. • 
lngilterenin ilk kadın ıne usu 

L d . As vazı'felerı· ve hakları mit de ayni metni sonradan franolan uluslarca tanınmıt ey ı · 
T k. d k sızca okumuş, bina alkıt sağnak -

tor, paskalya tatilini ür ıye e nedir diye düşünme 
geçirmek ve arsıulusal kadınlaı larile inlemittir. 
kongresinde de bulunmak üzere ten ziyade yurttaşla- Bayan Türkan, w ylevine genç 

J b ı ı · ı · rın ••azı'fe 'erı· ••e hak- :- ·ırkivenin aziz misafirlerini se -dün ıabah stan u a ge mış ı ; .,. , , v " 

-iünkü gezintide Leydi Aator da iarı nedir dige düşün- lfunlamakla başlamış, Türk kadr-
bulundu. nınm bugünkü yüce mevkiine gel· 

MfTJNG mek lazımdır; çünkü mesi için geçtiği yolu anlamak il .. 
Aktam saat on yedi buçukta burası müsavi insanla- zere Cümhuriyetten önceki haya-

Tepebaşı belediye ti yatrosunda rın ülkesidir. tr gözden geçirmiştir ; bu arada 

1 - KURUN 22 NiSAN rn:ı;ı 

!.Kadının yurttaş olarak hakları ve T k k d istihsal, ahlftk, bedii faaliyet ve 
h kk d b . ••• ür a ını, va- h 1 d ki T .. 1; -U!leri,, mevzuu a ın a ır ıi:r:-~" \ ayat sa a arın a es ur.r. • . • • . .. .• .• . . 

r.ıiting hazırlanmııtı. Tiyatro sa · lan müdafaasında d , '·'" . ::.:Mı ı ı nıevkiini tetkik ettik - KaJınların ilünkü ıezınti .. n ilen gorunutler: Yrillarila Mııır ma-
. ~nunu, locaları, paradiyi murah yurttaş olarak payına 1 ten sonra şunlurı söylemiştir: rahha.lan Beylerbeyi sarayında ~ay i~iyorlar; ortada Beylerbeyi sara-
haslar ve kadın erkek büyük biı düşeni elbette yapa- Nihayet hukuki haY.ata geliyo- yının bala~esinJ~ bayanlarımız kon gere bOfkanı Korbet Eıbi ile birli/r-
halk kütlesi tıklım tıklım doldur ruz: te; Ofafıcla Tıirk ve ecnebi bayanlar vapurda .• 

caktır. Vatandatların hukuki münaae- evlenmiyen kadın günün birinde lirlmiş, bu arada şunları söylemiş-
muştu. 

Türk saylavı bayan Türkan kamül hareketi ... ihtilaller hüku-
Baştuğ, İsviçre murah~s~~· Bayan met değittirir; kadın hareketi bey
Gur, dünya kadınlar bırlıgı baş · nelmilel bir ihtilaldir, yakında 
kam Bayan Eşbi , Hint murahhası medeniyeti değiştirecektir. 
bayan Hüseyin, lngiltereden ge • Zaten medeniyeti değiştirecek 
len Bayan Leydi Astor, Romanya bir hareket olmas:ıydı, ben alaka 
..,...urahhası Pren$CS Kantakuzen, .. · ktı'm 
·~· gostermıyece · 
Brezilya murahhası Bayan Kar h. B hareket bazı erkeklerin ve 
ne-ro dö Mendonza tiyatronun sa • b '"f~ dütüne'n kadınların kalbin
nesi üzerinde sıra ile oturuyorlar· ı u un 1• bu bir ruhi inandır 

d ı B. r -· den geıyor, 
dı. Mitinge Türk Ka ın ar ır ıg ı ' . b .. C memleketleri hüsnüniyet· 
bqkanı Bayan Latife Bekir Işıl ıcı b~ .ub~ bag- Iar. Bu öyle içten 
,_. k .d. le ırı ırne 
oqkanlık etme le ı ı. . k tt• k. bütün memleket -

ı ASTOR'UN SÖYLEVi hır uvve ır ı, 
LEYD k l . kadınlarını burada topluyor. 
lıtanbula birinci defa ola~a er:,~ dın hareketi kadınları er -

gelen İngiliz parlamentosuna g.ır • k ki a gibi yapm~k demek de • 
L d. A t 'un ın - e er , rk k 

mit ilk kadın, ey ı s or ' - .ld' Hayır' Kat'iyyen ... E e -
gilizce olarak sö~ledi~i ~utuk, ~- : f:rı:r~e kada~ karıılatsak o k~dar 
rada bir nüktelerı de ıhıtva ettı~ı d h f zla kadın kalmak iıtıyo • . . . . ·ı .. . d hoa hır a a a 1 . ıçın dınleyıcı er uzerın e ır B··t·· memleket erın en . ruz .. , u un . .. 
tesır yapıyordu. ··k mmel erkeklerıle en mukem-

d d. k·· mu e l' Leydi Astor e ı ı · . . . 1 k dınlarını alıp daha sa ım 
"I b 1 b ilk gelışımdır. me a . 1· . stan u a u _ . . b. dünya yapabılme ıyız ... 

Her feyden önce, kadının degerını ır d . . be• yıl önce 40 r d 1 b·le Bun an yırmı ır 
görmüt, kadının e ın. en ge- e 1 

• · ıı f kadın murahhası bu bi • 
cek it1eri takdir etmış olan Ata • nıı e 

1~ • d toplanacak ve Türk 
k · t · nanın ıçın e lürk' e ıaygımı sunma 11 erım:. d eçesini çıkarmıt ola· 

Atatürk'ün derin görüşü dolayıaı· kadı~ını d: ;er alacaktır deıek 
ledir ki bugün burada bulunuyo· r~k u~a zdı Böyle bir söz 

' d 1 aktık kı mse ınanma • ruz. Yoksa bura a o mıyac ' .. l ·z sizi çıldırmıt sanırlar-
B· h ndaki ka· soy esenı , ız, dünyanın er yanı d H lb ki bugün 40 millet mu -
dın hareketi ile alakada1 oluyo • 

1
hh a t:planıyor ve Türk kadını 

ruz. Türk kadınından da çok şey· ~: b::~dadır .. Ayrı ayrı mazile -
ler umuyoruz. . · de -0lsa doıtca yine birle • 

Bazı memleketlerde kadınlar~ rı~.ı:. . Bu dünyad~ daha iyi, 
liak verilmif değildir. Biz, aynı şc ı ırı~· . k l istiyoruz 
zamanda onlara cesaret vermek dah musavı . an~n ar 1 . 
. . b 

1 
K dın Memleketlerın bır araya ge me -

ıçın burada u unuyoruz. a d B. .b. . . . 1 
ha k 

. d·ıd· - · d daha si lazım ır. ırı arımızı an ama • 
re eti zanne ı ıgın en )'" d 

mühim bzir şeydir. Kadın hareke· mız azım ır. -· 

t . b' ·ı 'IAI h ket·d· 1htili.l Çocuklara valaru sevmegı, ona 
ı ır ı ılı a are ı ır. • . _ ..... 

hareketi, fakat ayni zamanda te- yardımı, vatan ıçın yatamagı og · 

batr mecelle ahkamına göre tan - gene kendi arzusu &orulmadan tir: 
zim ediliyordu. Amme hukuku terkediliverirdi. Botama hakkı - Bu günün kad1nı evinden 
bakımından mecellenin kadına mutlak suretle erkeğe verilmit bir çıkmıt, hariçteki kalabalık mesai 
verdiği hiç bir hak yoktu. Hal bu - haktı. Kadm f evkalade nadir ah - grupları arasında kendine bir yer 
ki vergi vermek, kanuna itaat e' valde talik isteyebilirdi. G{'ne tat- bulmaya çalıııyor. Bu suretle ce • 
mek gibi mükellefiyetleri erkek lik erkeğe ait bulunuı du. miyete yepyeni ve zinde bir kuv • 
kadar kadına rla yüklemişti. Ka • Bundan batka taaddüdü zevcat vet iltihak elmit bulunuyor . 
dın da vergi verir, bir suç itlerse müessesesi de kadını son derece Türk cemiyeti Türk kadınının 
erkek gibi muhakeme olur ve ce - küçük ve mü§kül bir mevkie dütü· yardimiyle bir hamlede Kurunu • 
za görürdü. Buna mukabil hiç bir rüyordu. Dörde kadar kadın al- vusta hayatından Yirminci a11r 
ıiyasi hakka ıahip değildi. mak hakkına sahip olan erkekle · hayatına atılmıttır. Bu hamlede 

Medeni haklar noktasında ise rin bir k•smı bu hakk·ndan istifa· kadının ifa ettiği hizmet oldukça 
erkek ve kadın arasındaki farklar d d · b' k k · mu·· hı'mdı·r. e e iyor ve evıni ır tavu iı • 
pek barizdir. Evvela aile hukuku- mesi haline getiriyordu; şu fark • Türk devleti her muasır dev • 
na kabalım. Mecelleye göre ni - la ki, tavuk kümesinde bu evler . let gibi demokrattır, müsavatçı • 
kah, evlenme, nikaha memnu ol • deki kadar ihtilaf ve geçimsizlik dır. Sınıf farkı yok, ancak meale· 
mıyan kadından erkeğin istifade- olmaz! Şahitlik meselesinde iki ki zümreler vardır. Kadın erkek 
sidir. Bu teli\kki kadının hukuki kadın bir erkek yerine sayılıyor, her türlü meslek erbabı kanun na
bir varlık olduğunu ifadeden çok mirasla erkek kadına nisbetle zarında müsavidir. Arbk iki ka • 
uzaktır. d b. rk fazla hi11e alıyordu. Kadının, ye- ın ır e ek yerine sayılmaz, ka· 

Evlen.mede kadının arzusu he • 
men hiçe sayılır, ailesi tarafındar 
bilmediği, görmediği kimseye ve
rilirdi. Böylece kendi arzusiyle 

rine göre yanm, döı lte bir sekiz- dın da erkek gibi siyasi haklara 
de bir ald!ğ ı vakidi. Bu devirler . sahiptir. Belediye üyeliğine seçer 
de kadın kafes arkasında oturan ve seçilir. Köyde pek mühim olan 
bir esirdi. Kocasından izin ulma _ muhtarlık vazifesini görür, içinde 
dan ve örtünmeden sokağa çıka . bulunduğumuz 11ene zarfında da 
mazdı. Ve cıktığı zn:nanlarda da kaclın millet vekili olmak, mem • 
geç kalamazdı. Hariçte çalıtm~ leket millet meclisinde dahi tem -
orta ve yüksek tahril vnpması şöy- sil etmek hakkı verildi. Bu suretle 
le dursun, ilk tah!lili bile p c' bir çok mütekamil ulusların he -
mi:,m•:·in nlmıyordu. Kuran oku.. nüz malik olmad ıkları haklara 
mak, müshimanlığa ait flll·tlar kız sahip bulunuyoruz demektir. 
çocuklara. e\'lcrde öğretilirdi. Bizim için artık her türlü şe:-ef 

Bu vaziyette bir memleket tan: ve yükselme kapıları sonuna ka -
orta zamnn hayatı yafıyor demek- dar açılmıthr. istediğimiz kadar 

t . ilerleyebiliriz, yalnız lıiyik olmak 
ır. 

Bayan Türkflll Baştuğ, hundmı tartiyle ... Aile hukukuna bakar. 
sonra sözi.i hugiinkü lıayat..'l. getir- ıak: Erkeğin artık boıama hakkı 
ıniş, Türk topluluğunun iktisat, is- mevcut değildir. Metru sebepler 
iihsal, :ı hlak. ımn':ü, hu hık ve si göstermeden ta1ak ist~yemez. Bu 
yaset sahalarında bugiin eriştiği vaziyet kadın icin o!C!uğu kadar 

ileriliği, iistün l üğii, serbestliği be- (So1ıu 9. cıı sayı/anın 1. oi .!iltununda) 
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Korkunç bir tıkaç! 
GOo do~usu 
Gün batısı 
Sabah namab 
OğJe oımuı 

t\iodl namaz 
Atşam DlllllUJ 

18~5 11,:-6 
• . 3? 4 36 
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16 00 16.00 

18,56 
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(BGf taralı dlinldi SGllUllZda) 

Di)'VI' Te bu çam yarması deli
kanlmm yw ıönlüne doluyordu. 
Bir uabk onhafı: 

- Ben de gidem mi yüzbqım? 
Diye IOl'du: 

- Biraz daha beldiyelim. 

Boywıl&T ileriye upnmııtı. Yüz. 

batı dayuamqarak kumtorbaJa.. 
rmın üstünden batmı çıkanmt ba
kırordu. Bir ıeyler duyar ribi ol
lmlf, Jmlaima bir boiufma rürül· 
türine benzer sesler gelmitti. 

- Siz Je duydunuz mu? 
- ETet, eYet! 
Tam ba sırada kartı ıiperlerin 

mazpllan kmlcımlandı. Bir m&· 

kineli olanca patuduıyla yayıara· 
ya batl•••ftı. 

- Yüklü bir ıölgenin önlerin 
den uçar aibi ıeçtiğini sezdiler. 
Yan ıiper~ güm! •• diye btr diifü} 
duyuldu. Arkumdan Ayıbojanm 
keyifli sesi: 

- Getüdüm efem! 
Hemen OJ ana aeyirttiler. 

upazan yerde yatıyordu.. 
Yiizbatı baiırdı: 

- Vurdun mu ulan? 
- HaytT yiizJ.pm! 

Henf 

- E ... Neye yabyor ba domuz? 
- Gorkudan bayıldı yayım! 

Ayıboğan eğilerek, Coninin ağ· 
andan tıkacı çıbrdı. Yü-züne au 
serptiler. K~ndine geldi. Oıtüne 
~karJarı:> bakıtlarma korkak 
gözler:ni l<"l'c!ırdı. 

Apo?et C7 mden bunun nefer fa 
ir,n olr.ıadı~r anlatılıyordu. Ze • 
minlikte sorguya çekilince admm 
"Artur,, rütbesinin mülazım oldu
İ'1»U ıöylcdi. Yüzbafı telefona 
kotlu. Al21y1 buldu: 

- Bir mülazım yakaladık .. Ne 
yapalım! 

Haberini verdi. 

- Getirin! 
Dediler. 

Gönderildi. 
Ertesi ıün, ön siperde iti unut· 

turan bir aavaı kıutmıfb. lnıi • 
lizler ıaliba, aktam kendilerinr. 
c.ynanan oyundan çok •mulen . 
mitlerdi. Olçüıüz çephaııe yakı . 
'orlar, kıyame~r kopanyorlar 
dı. 

Yazan: Z. A 
yılbcı gaz kullanarak beni tuttu 
far! 

Yatsı namazı 

imsak 
Yılın grçea gllnlt 
Yılın hlaa (iDlerı 

18.SS 

2'\JH 
~.w 

ıu 
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Diyor .. Türkün başardıiım çe - ._ __________ _.! 

kemi7en Almanlar da onu destek· -il RADYO lr
liy~rlardı. ;:-:;::-=o..!!"========~== 

Miralay bu iddiaya ptryor Ye: 
- Canım ne söylüyorsunuz, biz 

ameliyat olan yarahlanmıza bile 
acı duymmıtmak için klorfonn bu· 
lamıyonız. Nerde kaldı ki böyle 
itlerde bayı)txı ıaz kullanalım. 

Diyordu. it öyle çaprqddqb 
ki nihayet yüzbqı: 

- Emredeneni:z, bana yablı· 
yan neferi ıetirtelim.. Nud tuttu
ğunu anlabm ! 

Bugün 
lST~"'fBUL: 
18: Fransızça ders. 1~30: Travya· 

ta operası (üçüncü perde). 19: .l\luh · 
telü plaklar. 19,30: Haberler. 19,40: 
lki piyano caz konseri. (Ştrobel ve 
Malli). 20: Gnin kardeşler - M&Jl. 
dolinata orkestras ile. 20,•5: Profe • 
8H Liko .Aınar (keman koaseri). 21, 
li>: Son haberler - Borsalar. 21,30: 
Radyo caz ,.e tango orke.'>trası - Ba· 
yan Bedriye Tözün şan (Türkçe söz -
lü). 1 

17:> Khz. MOSKOVA 1724 m. 
Dedi. Hepai. uygun buldular. Si

pere telefon edildi. Ve y&t'IDI aaat 
aonra Ayıbojan, ıırmab kalabah· 
ğm önüne çıkarıldı. 

17,30: Parti yayıllll. 18,:JO: Kıuloı
d u için mu ·ikili program. 19,!lO: Le · 
nin hakkında sözler. 21: Operet. 22: 

1 Almanca yayım. 23,0:>: lngilizce. 21, 

Sordular, Durmut kaba türkçe 
sesiyle: 

- Naaıl pz? .. Ne ilicı? •. Ben 
öyle feY biımem.-. Yüzbapm ! 

- Git bir Coni ıetir. 
Demift\. Gürültü olmuıo diye 

papuçlanmı çıkardım. Oliüerin •· 
raama airdİIJll. Sia Tardı. Y aTaı 
PT&f ıürünerek, bunların istika • 
indine TUcbm. Kaaatma ajm· 
daydı. Siperin apmda huna rat· 

latlmı. Gutlağma yapıftmı. Ba. 
ğmnasın diye ağzını tıkadım. Sırt· 
lanıp ıefudün. lıte bu kadar. Gaz 
maz yok. 
Ayıbojanm llflarmı Lorda an

lattılar. 8af1Dl ailkiJor~ eli71e ha· 
yır itaretleri yaparak: 

O:i: ~facarca. 
382 Khz. MOSKOVA (Stalin) 361 m. 

19,!JQ: Bir konser aakli. 22: Dans 
musikisi.. 

823 KJu. BOKREŞ 36-t m. 
13 - l~ giindüz plak yayımL 18: 

Raayo orkestrasr. 19: Duyumlar. 19, 
ı;;: Konserin de\ıımı. 20: Konferans. 
20,%0: Plak (Balet musikisi). 20~: 
K011f eraas. 21: 04a muıildsi 2lJ)5: 
Konferans. 22,10: Napolitea romans
lar (şarkılı) 2'l,3:i: ift piya.a.o koase • 
ri. 2.1: Duyumlar. 23,25: Hafif musiki 
nakli. 

223 Khı. Y ARSOV.A 1345 m. 
19.45: Plak. - özler. 20,35: Asker 

programı. 21: Paskalya için şen hava· 
Jar. - Doyoıalar. 22: SenfoJlik koa • 
ser. 23: Reklamlar. 23,lt>: Hafif ınu · 
siki ve dans plakları. n24: Sözler. ~ 
05: Plak musikisi. 

686 l\'llz. BELGRAD 437 m. 
20: ' P!ik. 20,15: Duyumlar. 20,.'10: 

Ulusal yayım. Z1: Zag-reb operasmda
kl temsili akit. 

- Doğru değil," diyordu. Aizı
ma soktuğu teyde mülhit bir koku 
vardı. Ondan bayıldım .• 

Sordular: f>4:> Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
18,.ıG: Ba\•yera -1\la.caristan {ut . 

- Doğru söyle ulan, bunun ağ- bol maçını nakil. 19,4S: Keman konse-
zına ne tıktın.. ri (piyano refakatiyle). 20,25: Pas . 
Ayıboğan yüzbatııına baktı, kalya şiirleri. 20,50: Stiidyodan 

yutkundu. Sonra: "Pr~ Bol>,, opereti. 23: Spo~ 23,35: 
• Cuband. 

- Vallahi yüzbaıım, bunu gö ·ı--------------
rünce bağıracağı aklıma geldi. Sağ Emrazı dahiliye ---• 
getir demiştin. Boğazını ~ok ıı · VEREM, QöGÜS 
karsam ölür diye korktum. Onun Mütehassısı Muallim Doktor 

için ağzını tıkadım. ş E K i B H A B i B 
- Neyle tıkadın? Avruıaaan dön•üştiir. Ayuof-
- Şeyle ... Hani sanki mandilim )a Yerebatan, Hacı Süleyman Apar· 

yoktu.. Ayağımdan çorabı ııyır · tımanı, Cumartesi Pamrtesi, Çar
dım ... Onunla tıkadım. I şanaba Perşembe öğ~edea sonra. 

H ül 
... tül" Yal . L d Tel: 2303., ___ .. 

ep ı ut er. nız or 
hazretleri bönbön bakıyordu. Hi- Matbaamıza gelen eıerlerden: 

iki k.eTe ıiperlerinden fırladı - kiye onun diline çevrilince pembe p h 
lar. lkiainde de püskürtüldüler. Jiizü al cubaya döndü. Fakat 'in- rostat da mesİ 
Kızpnlıklaıı kan içinde .önünci · ıili:z inadıyla: Ürolog Operatir Doktor Bay Sa. -
ye kadar ajıaıtılar. İkindiye doğ- _ yalan söylüyor! iin Ahmet ba adla bir monografi neş-
nı ya.vq :JllYaf atef lteaildi. retmiştir. Uç yüz sayıfalık büyük bir 

Dedi. Durmut eğilerek postalla- cilt olan eser genç bir Türk hekimi -
Bu aralık telefoncu gelerek: rını çözdü ve belki üç aydanberı nin üç yıllık çalışmasından doğmuş, 
- Yüzhafmı, alaydan ıizi isti ayağından çıkormadığı çorabını 11- 'fürk hekimlik ileminin bir kazancı 

yorlar. yırarak onun burnuna uzattı. Co - olarak kaydolunacak değerdedir. Yol 
Haberini getirdi. Yüz'>atı kot- ni daha kartıdan kokuyu tammı, ve tenasül dhazr ile prostat üzerine 

tu. Alay lrumanc:lanı, hem son aa(. ve ikinci bir baygınhğa ~ğrama· ltizamla olaa bilgllerdea aonra Pra&-
1' tatikler niçia işeyemezler? Ba~hklı fa. 

dırııı püıkürttüklerincıen, heın de mak için geriye fırlamıttı. srlla dahhamenin seriri arazına, has-
dün aktamki itlen ötürü onları Ayıboğan, yiğitliğine leke ıü- talıfra seyri sırasmdakJ anzalara, 
kutlulayor<'.'u. Fakat son (,tarak: rüldüğünü görmüt bir adam 11zla teşhise, inzanna, tedavilerine, ameli· 

- Bu mülazım lordlardanmıf.. nıtıyla: yat tekniklerine dair, birçok resim -
Almanlara akıl almaz ıeyler söy· _ Tübe olıun ki bu itte, diyor- ler, fiekillerle birlikte ciddi tetkik 

mahsulü sayıfalar ayrılmıştır. Fen 
lüyor. Benden resmen ıoruyorlar. d":I .. Gaz maz değil!.. mensuplarına bildirir, genç hekimin 
Buraya kııdar gelmeniz gerek. -------------- başancılığmı kutlularrı. 

Dedi. Dr. Hafız Cemal ----------------
Yüzbaıı taııımıflL Bu akıl al Dahiliye Mütelaaııı•• 

maz feyler ne olabilirdi?... Cumadan batka rünlecde ıaat 
Dalgın dalgın alay brargi.hma (2,S dan 6) ya kadar latanbul Di· 

vollandı. Oradan fırka yerine ıit vanyolundaki (118) numaralı bu· 
till'· ıusi kabinesinde haatalannı kabul , 

Con{, eder. 
- ÔrClularda yuak olan uker · Muayenehane ve n telefonu 

İife yak111nıyan bir kancıkhkla ba· 22398, Kıtlık telefonu 21044. 

UCUZ SATILIK ARSA 
Uıküdar Büyük Çamlıcada Fı ... 

tddı tramn.y caddesi üzerinde Ye 
park kartısında denize nezareti o
lan (4.5) dönümlük ana satılık -
br. latiyenlerin Deniz aabnalm• 
komisyonunda bay ŞeTkete ve~ 
Saadiye otobüs duralı bltitiiinde 
323 numaralı köıke müracaatları. 

Unıumi Haırpte 
Kafkas cephesi hatıraları 

-- 21 - Yazan : Erzincan Saylavr Aziz Sarnill 

Gürcülerle yapılan itilafnamede i 
yoktu. Anlaşılıyordu ki bu, Gürcü 

oyalamaktan başka bir şey değil 
Gürcü milli komitesi teahhüt e· 

der: • 
1 - Türkiye • Rutya harbi et· 

nuında bütün kuvvet ve l'etaİti 
ile Türk ordusuna yardım etmek. 

2 - Türklerin lehinde ve Rus· 
larm aleyb;nde fiddetli propagan· 
da yapmak. 

3 - Rus hükUmeti aleyhinde 
Gürcistan dahilinde bir kıvam vu· 
·.ua getirroek için mümk:l 1 olanı 

yapmak ve herhalde Gürcülerin 
Türkiyeye ,· oıtluğunu te7 D et -
mek. 

4 - Rı.. ordusunun h~·e::katı. 
tertibatı, pJanlan hııkktnaP. Os· 
manh ordusuna mümkün ohm ma
lumatı, t~iarik etmek. 

5 - Gürcistan dahilind~ Türk 
ordusuna i oıtane kabul baı.ırla · 
mak, yo? göstermek, dağlarda kı
lavuzluk yapmak, hareki~.ı aıke·· 
riyeyi tnhH etmek. 

6 - Gürciıtan hükimeH Oı · 
manlı mcırurlarının tale~Ji üzeri · 
ne her nevi tekalifi harbiy-eıi tar· 
hedeceld~tclir. 

Gürcü komitesi apğıdlii hak· 
lara malik: ir: 

1 - O~manh arazisinc!c Gürcü 
Jejiyonlan teıkil etmek. 

2 - Mi\li komite ~ •~tf ~frat. 
tan lejiyon teıkil etmek !\•kkını 

haizdir. 
A) Avı•ıturya, Alman?"t. ~sirle

riyle Tiir!;;yedeki ecnebi esirler· 

den. 
B) Bu ı.e:ne harbi müta~. ip, cep· 

hedeu gcç;p Türkiyeye ge1e ,ı Gür· 
cü muhadr1erden. 

C) Gün:;ıtandan ıelec.ek sivil 

ve askerden. 
3 - Başkumandan ve bütün le-

jiyon zabitanı Gürcü mil!i komi· 
teai tarafmdan tayin olunacaktır. 
Gürcü ordusunun tanzimi ve Os 
manh ordusu ile beraber harbe it· 
tiraki hakkında iki taraf ;nasında 
aıaiıdaki maddeler kararJaımıt· 
tır: 

1 - Gürcistan ordusunun teş· 
kilatı dahiHycai doğrudan doğru· 
ya Gürcistan hükUnıetine a~Uir. 

2 - Zabitan, büyük rütbeli za. 
bitler, baıkumandan, erki.nıhar
biye heyeti hükUıneti muvakkate 
tarafından tayin ve tebdil olunur. 
Gürcü lejiyC1nlarının baıkwnanda
nı müteha1111 bir zat ve Osmanlı 
h\&kWııetiy)e Gürcü komitesinin 
emniyetini haiz olac~ktır. 

3 - Gürcistan ôrdusu kumanda 
heyeti aliyeıi ordu kadroıunu ik
mal için '12 Htana ihtiyaç görürse 
li.zmı ole.u zabitanı iıtemek için 
Ounanlı h\•kiimetine müracaat e· 

debilecektir. 

4 - Osmanlı ve Güreli ordulan 
ba, kmnandanlığına Kafkasya.da 
icrayı harekat eden Osmanlı ordu
su kumandanlığı tarafından yapı· 
lacaktır. Osmanb Kafka• orduau 
erkinrharbiyesi ae•kulcen plim • 
nın Tahdetinin bozulmaması için 
Gürcü lejiyonlarrnın inkiıam •e 
lıarekitını tanzim edecektir. La -
kin müstakbel Gürcü hülri'imetinin 
teşkilini mümkün kıhnak ve Gür • 
cistan dahilinde kıyamı umumiyi 
tahiye etmek için Gürcü •ejiyon -
larının Te Gürcistan hükfimeti ola· 
cak olan abamı araziyi it1al ede· 

cek surette istihdamı nazari 
kate almmuı lizımdır. 

5 - Gürcü ordusunun i 
tı harbiye ve umumiyesi İÇ~ 
manlı hükmneti Gürdıtan 
meti muvakkatesi komitet 
lah, cephane tedarikinde 
ve nakten tahsisat itaıı ile 

yekunu Gürciıtan düyunu 
yesine dahil olacaktır. 

Maddei mahsusa: G"" 
hükUıneti muvalrkate.inin ı 
da O.man1ı hükiimetinin 
milli komitesine olan taa 
ona intikal edecektir.,, 

Iıte bir sureti ordu kuınaO 
danlığına gönderilmit olan 
lafnamede hiç bir imza ve 
yoktu. Bunun merbut 
tahrirat tarih ve numarası d 
de yoktur. 

Fakat tahrirattan anlatı 
ki EnYer Pata da bwıwı 
düşünmemiıtit'. Tahriratt• 
lafın Gürcüleri oyalamak 
yapılmıı olduğunu ve o...ttıo. 
öyle nazarı mütaleaya 
bildiriliyordu. 

Fakat Haziranda 
yardımı ile birin.ci lejiyomıtl 
line ba,lanmıttı. Bunun es 
rak Trabzonda bir Gürcül 
yanı uyandı. Askerlikten 
istiyenler Gürcü olduklarını 
miteye girdiklerini iddiay 
dılar. 

Gürcü liomitesi de bati 
da ıuiiatimalle i~ koyuldu. 
yon ihtiyacına sarfolunaca1ı 
un getiriyor, bunları pahalı 
larla aatmağa ç.ahııyordu. 

Bu zamandaki ekmek · 
nı hatırlayanlar bunun ne 
kazançlı bir it olduğunu IJ 
Trabzon Taliıi bu uaulı ·· 
men'ine uğrapıkça Avni 
muhalefetine uğrıyordu. 

Ordu da her iki tarafı 
mecburiyeti ile sıkılıyor""° 
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Tetrinisani ortasın- ·'"J. 
yağmağa ba.ı1adı. l'j 

Cephelerdeki sükunet ~1ı 
lebilirdi: Mühim bir hadıtl ~~ 
olunmadı. Mutat, ufak, telr. 

sademeler iıe fayanr diJdd' 
di. Fasılalı günlerle kat 

Te birikiyordu. 

b01" Artık yaza kadar ~ 
cekti .•. Gayri müslim efr• 
taburıarı te~il odlunnıutl: 
lar yollann yapılmasınd• 
rinde kullanılıyordu. Jl/P. ~ 

Van gölünün cenu~~ 
mana kartı duran Yak..r~ 
layı batkumandanlık ~ 1'"6'. 
sergüzeftcu1uk da~~ 
çıkmıt bir te~kilattı. ~ 
kanunu canileri ıilah · -~ ırı
refinden malınmı etlll~~
lay kimilen hapiıha~ıer'~ 
rılan mahkiamlardan i.,_...- ·· 

Bunun için bir de k..,
dildi. Çorumda tetkil a 
alayın orduya gönder 

kumandanlık lstanbu~~ 



Kadınların toplantısı 
:....., .. • ı ı: ... l:.ı. l ı i l'İ :-a) foda) 

cemiyet iç.in de mühimdir. Aile 
ocağı ve çocukların hukuku lama· 

miy]e koı·unmuş dernektir. 
Bundan başka taaddüdü zev • 

cat müessesesi kadını ziyadeıiyle 
küçük tutuyordu. Yeni kanunu 
medeni bu noktada kadın haysi -

• yetinin korunma"ında çok mühim 
~ amil olmu~tur. Şimdi nikah ev • 

ler., 1e ınemurunun önünde olur. 
Ve kadm için en az (17), erkek i
çin de (18) yaş tesbit edilmiştir. 
Ana baba çocukların müştereken 
velisidirler. Ayrılrk vukuunda iş 
deği~ir. Keıbahatli taraf bu hak • 
kını haybeder. Miras hususunda 
kadmın erkekten hiçbir ayrılığı 
kalmamtshr. Tanıamiyle müsavi 
h· 4 

ısseler almaktadır1ar. 
Siyasal müessese. hükumet, hu 

~~n bir iclare uzvudur. Umumun 

1 1z.rrıetleı-ine bl\kar hakimiyet mil· 
eltndir. Hükfunet mi1lete daya • 

nrr. E . B' b d k aı·arengız ır me:n a an 
f UV~et almaz. Halka ancak men· 
aatı umumiye namına emreder. 
Memleketimizde İ! bölümü zi

ya.de.aile il~rlemektedİI' ve herkea 
İıtidadına göre istediği mesleği 
tutmakta tamamile hür ve ser • 
besttir. Bu vaziyet karşısrnda mu· 
asır Türk kadımnın vazifeleri si
yasal haklarına sahip bir insanın 
vazifelerinden baıka bir şey de • 
iildir. Kadımn vazifesi nedir di· gumu:z: sonsuz saygıyı sizin önü -
Ye dü~ünmekten ziyade vatandaş-
larm vazifeleri nelerdir diye dü· nü:z:de bir defa daha tekrarlıyo -
~ünmek lazımdır. Muaaır ferdin rum.,,öTEKI SÖYLEVLER 
ne gibi vazifeleri vana bunların 
1r:psi kndına da raddil'. Siyaıi 
terbiye almıf bir insan olarak yurt 
ızibi, mülk gibi. şeref ve namus g1· 
..ıi mukaddes tanıdığı şeyleri ko • 
r.·maktan geri clurmıyacaktır. 

Türk cemiyeti bünyesinde bu 
işleri, hazmeden bir istidat ve biı
•.,azıı·hk oldu~··nu kabul etme • 

Türkan Baıtuğ'un söylevi !id · 
detle alkıtlanmıştrr. Dünkü mi • 
tingde kadının yurttaş sıf ati le 

hakları ve vazifeleri bahsi etra -
fan.da diğer: bazı mw·ahhaslar da 
söz söylemi§ler, alkışlanmı~lar, 
miting on do:kuzdan sonra bit -
miştir. 

idamı istendi 

Bulgar kabinesi 
l Baş tnrafı l. cı sayıfada) 

Eay Yorgi Kiossievanof: Dışa

rı İşleri Bakanı. 

Garnizon kumand<lnı General 
Tzaneff: Milli lkhsa.t Bakam. 

Yeni Ba~bakan Bay Taşef, teş
kil etmiş olduğu hükumetin bun • 
dan 19 ıcnP. evvel acJlmıı olan 
prensiplere tebaiyet ederek gerek 
harici ve geı-ek dahili aiyuelte ay
ni yolu takip edeceğini söylemış: 

"Geriye dönmek yoktur,, de -
miştir. 

Formiiz adası 
altüst oldu 

Dün ve 

Yarın 

ı:ı - R'.\JRUN 23 NiSAN 193!1 -
:l"K U R U N '\ 

l:Undehk 81.)BSI <..;ııMlt! 

latnnhul Arıksrn t'Rdr!eı;f. <'.\hl l ) yurdu 
i lf J.t . I O:'" ~\ :'11 !\lt,\l rıl : 

Neşriyatı 1 

. ı • 1 

l 'ıırı ı~lt• rl l•·lcfoıı u : :.ı ı:nıı 

lıl ro t"I• fonu : :.!4ll7cJ 
lrlı;rııf ıulrc3i: J,.tınl.,ıl _ <K HlJI") 

,, noi'i ~ ınmm.ı.r::ııı 

l'osta kutusu No. 46 

Türkiye l~cncbi 

2700 Kr 

1450 Seri tamamlandı 

-1 Abone Şarttan: ·1-
Birinci seri 10 kitap 
236 sı peşin ve her ay 
100 kuruş olmak üzere 

636 kuruştur ------
Safo 

Allons Dodc - Haydar Rifat 

Aile Çemberi 
ı\ . Maııroiıı - 1. H. Alişan 

Ticaret, Banka, Boı sa 
1' '. - • • • hl is - •r• 

Del)let l)e ihtiliıl 

Lenin - Haydnr Rifat 

Sosyalizm 
K. Kant ky - Sabiha Zekel'İyl' 

J. Raıin Külliyat ı 
Alı 

GorioBaba 
Balzak - Haydar Rifat 

1 
'irnr.111• 1100 

6 aylık 730 
3 "J iri( •oo 
l ıı;ı Irk mu 

lliln \lc?l'tlcrl: 

1 r. 

" 
" . 800 .. 

soo .. 

ı ·ıcnrt lll\nlnrrn tlAn 1111yıfel11rındl!. ııaıı • 
timi SO kunı_ştan btı§lnr. llk sayıfod:ı 250 
l:11ruoa knd:ır çıkar. 

HUyUk. fazla devamlı lllln wrcnlC'ı 

1 n d ayrı lCnzllll.t \"ardır. 

•ııii ılnnların bir satırı 1 O kıı ruşt111 
1, Uçıılı ll!lnlar: 

, l!ır d Cn 30, iki d fası M, Uç defnıı 65 
d/,ı t IJ rruıı i'l5 \'O OD dtrnııı JOO l:urugtur 

l ç n> iri( lllln \'crcnlcrln bir ddı:ı111 b de 
~ \ndır. Dört satırı gcr;;cn ııtı..ıııarm razııı 

ltırHı.rı bf lmrlı~t11n heıro.p edlltr. --
Artist llalidc ve 

orkadaşlaı·ı 

Pazartesi günü Uıkiidll:" Hillc 

Salı ak,anu Bakırköy Mıhiyl\d1 

tiyatrosu 

Çnrşnmba ak§amı B şiktaşl" 

Sual Park 

Velinin Çocuğu 
komedisini oymyacaklıı. 

1 
il' ' ıın 111111• m1111 ıııııımııı11nıııııııı 11111 ınııımııııunnııım ı ııınrnıııı ' 

AK B A fj 
Anka.rada A K B A .kilap ' 

evin'n birinci §ubeıi modern 
bir şekilde Maarif Vekaleli 
kar§raında açılmı§tır. A KB A 
<İtap evleri her dilde kitap, 

(Ba~tarafı ı rnci -:a;?fadi' D eliliğin Pıikoloji:ıi 
şehri hemen tamamen harap ol- D r. Bemaı·d Hard - izzettin 

muştur. Adanın bugün şimali ı----1ı:-:-:·""':~~.....,--=-·I 
garbiaindeki demiryolları zelzele ilkbahar Selleri 

1 
necmua, ı:azete iht:ynç\arma 

:evap vermektedirler. G~Jı'5;~ 
kitaplarınızı, gerek kırtasiyenizi 
-n ucuz olarak A K B A kitap 
!Vlerinden tedarik edebilirsi· 
niz. Devlet Matbaası kitapları 

tesiriyle eğrilip bükülmüıt\fr, Bir-11·--T-iır_. -"~en::-y~ef---:-Sam~-i _z_. _s_ü_re:,:Y.,:Y,:•_ıı 
çok tünelhr yıkılmış bazı,arı da Engerek düğümü 
yrkılan topraklarla tık!nmıttır. f. Moryak - Peyami Sefa 
Ada ahalisi' harabeler arasında 1---J":".-R::"""'"":'"i:-n-K~ii~ll-iy;:_a_t_ı _11:.:.:.:;__ı 

.. A met Re~it - H. Nazım akrabalarınr aramaktadırl'"r. Kır· h 

e V AKIT in neşriratının An· 
~~arada satış yeri A K B A ki· 
.ap evlerid·, .. 

. r ı ıtıı~ rwofı ı :rıd " n Jml<u sini 3 sene h"pte mahkum etmiş· mızıhaç mensupları ile :ıab,ta me· · ı f Samimi •aadet 

B k K k 
tıı·. • mur arı asılasız çalı•maktadırlar. 

:.jj,-.,J•y a ırası, ayma am • Tolotoy - 1. H. AHıan 

Papulasın 
AKBA Merkezi Telefon 3137 

Birinci !ube 1761 
ikinci şube: Sama~' Pazarı 

P ı·on;as, Papaslamatiadis, Bin· GENERAL KONDlLlSlN BiR ilk zelzele Taioku ras,thancsi I 
t f d k 

ıtatistik 

1 • D 1 Andreles - Suphi Nuri 

1 •1 ınuııııı111nMllUUl1Uımııııııııııı lllU ııııııunııı 11111 llllll 11'111 111111 • 

·~BOR SA~ 
~ 

ba~ı Burdaıas, Cümhuriyet bek • RUM GAZETECiSiNE ara ın an aydedilmiştir. Zebe-
ç'si cemiyeti ba~J;.anr Jatrns, Vasi· SÖYLEDlKLERl emn atac lU'nun 20 mil §İmali ----

1 

Şa k. · d )d ~ ':.ocuk düıcürenle• 
ikoa ve av,.kat Yanioıa gıyaben r ısın e o ugu zannedllmekte- • • • Atina, 21 (Kuru:ı) - Harbiye d' F , H. G. Mensuier - f. F. Ra·ı·m ı , l lı ı d 

idama n~-.hkum elm."'tir. ır. ormÜ7- ün garp sah~l1er'ı a-• .. ·---~----------"--11 ıı .mn ~ \l luı ~aret rı an•.ır urc.-· 
.... -:ı- Bakam General Kondilis Bülcreş- ı • d C>O ' 9 çık la rmda bulunan Dese hl.\ do ilim ve F elıele r n c.- • 'ı· .ı;:; <lt- o uanıek ~11rcnleı· 

M iralny P entiı. Kunelakis, te çıkan U ni versul gaz et esi mu · a dalarındodır. r •• M J ' 

1 

ı~.- '"''" k •ı '"'' fiaı la""' <li 

1

., , 
Stratudak i" K lokotron i '• Yüzbaıı habi rine Yunanistan dahili vaz i - orl• Şilk - fülmi Ziya ,- " - k - . -"- - - . --
Y anukakis, Pulimensu müebbed · ld ~ · TRABLUS VE SlClLYADA Cemiyetin A1ılları ı - -

1 
-- ·· U ut (Sabş) .. 

Y

etinin üm1t vericı o ug11nu, şım- fr d• 'k E 1 M 1 ı • .uodu 60S - • , '>··o· ,,
4 

_ ı 
k d h 

c ... rı nae • - uhittin ,, " • • 

üreğe Vf' cli &"er arkadaşları a a diye kadar bir reı"im meselesi oı· R 21 (AA ) ı--:::----_;~--..:.:~.:.:.:.-.1 • " vvoı~ ı 7 • !\1 d 

h 

oma, . . - 1 rabluı ,.; - .. ı ı • 1 aıl~ IC>": : • ' rı ı:-. -

afif hapis cezalarına mahkum taya çıkmadığım, fakr.t böyle bir ve Sicilyada. dün öğleder. sonral uçunca seri 10 kitap • :\tıı40, ~o •. _ * ııcrıııı -ı~ -ed'J . t' b 1 1 4 30 l 182 - l • 11ıCi'·•.c • \.aı~uı~ .\, -ı mıı ır. mesc!e orı•ya sıksa i e <at"ar · i e 7 arasında bet def .. •ı P•'f n ve her ay • " - • ı •'•r< " '. -
1
. l a surek- 100 kurUf olmak g ..... ,- • tııtrıQ 4 - • IHı\:rc 1 

At;n, 21 (Kurun) - Atina vermenin Yunan milletine ait 1 ze ze)eler olmuııtur D" ·~ Q 1
11 

• C'cn•\·r· ı '· -
• . ur. gece 532 kuruştur ı ı , • f 1 • • llcl.;raı '4 -

ha.rp divanında General Papolas - bir hak olc\uğunu. Balkan and1aş· ve hu sabah saat 6 ela zelzele ------
1 ~ ·or':ı ·-"· - • ''o~oba '" . 4 - • 

1 
1 

• · k · le· ı Y • 'l • 'h • 1 • \n 51erda ı "" t\I 
• ar:;adaşlarınm duruşması bit • mas•na Yunan şiyasct a cnunın emir etmiııir. cnı ı mı ıı nıycl ,., - • "' • n - • . N B ' • '"' ıu• - • "'""" '' o 

rnııtir. Askeri müddeiumumi. id - tam bir itimadı bulunduğunu söy· c ni\fu::ça, ne de mak<t zayi ı ac - H, Ziyn 1 • c:r rı'lh<> rn ~'". ı . Hnnı.nrıı ~
40 

_ 

dianamesini okuyarak General Pa· lcmiıtir. at yoktur. · Hükümdar millet 1 ÇeklBr - (kiiP. ·sa.-16)-
Poiasın. Geneı·al K:misisin, Mira· 1--------------- Ruıel - Galip Kemali - - - -- ~ ~ ---
lay Bakosun idama mahkumivet- Akşam Klz San'at mek- ŞEHRiMlZDE ZELZELE ı ı' lıınJrı tııını . ~ınl.lılı 
1 

J Komüniz.m • ~''"r 11 ·9~Y •\ ı\arı~ 

erini, diğer suçlulara daha hafif Kandılli ıasathanesinı'n • . L • 1 "(. 1 r ı 114 • Mıdrlı tebindeki müsamere .. . ••pıti· •m• - Sıalin - Buhadn '' , 

.ı l'i 
L~ [) 

~ 1 o 

ceıalC\r Y~rilmesini istemi~tir. ne gore evvelkı gece saat 24 .. }?, Haydftr Rifat.. ı' \ : rr':~; ıı.·~~; • nerıın 
. 

At1na, 21 (Kurun) - Venizc· Beyog~ lu ak~am kız snn'at mek - dakika 43 saniye CTeçe h . ~ •----G-.-. .;,;.;;.;:. ~.k J 
1 

• '\ılnı. 
46

~
7

~ , \'a~oY 
1, .J 
• 2 ~o 
• .'iO 

. o ıı 
'o ,,, 

ı - . . • • • ·.mızde unun ı fısa i iıleri '""' • "•'''"" 

ı&l iıyan ve ıaylavların mu· lehinde talebenin eserlerinden ve do şıddetJ. lıir zelzel• olnı"~tur. Prnf. o,. Suphi füori 1 ' • """ < : 4'- • ı "" 
hakemesini Larisa harp divanm .

1 

eskl Ti;rk eserlerinden mürekkep ı ı-----:~C~u:7 .. ~mh:..;u~r~İy~c!!.t..!l:!er~~- 1

1 : ~ul>s;rrdıı t; ;~a~ : , ~( ~a 1 

da devam edilmektedir. bir sergi oç•lmıştır. Fuat K Öpt ütü il eldi Knelon - H. Rifoı ' • "" ıı. ' ' • ' ' '•" 1 ' .. 
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Denizyollari 
iŞLETMESI 

Ac:eaıelen K:ı.raltôy Köprü ooı.~ 
TeL4\l3tı2 - 'irltecı ~iühürJ:a ı:u.tr 

--- Haı . relctor• 72740 

lskenderiye Yolu 
ANKARA vapuru 23 Nisan 

SALI günü saat 11 de lskende· 
riyeye kadar. (2054). 

kadar. (2085) Beyoğlu varidat tahakkuk müdürlüğünden: 

1rabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 23 Nisan 

SALI günü ıaat 20 de Rize'ye 1 
İsmi İti Ticaretgah adresi ikametgah adresi 

Üsküdar huk"l.ık hakimliğinden : Sıttık Duhani tütün T. P. Pazarı Yoğurtçu zade 15 Şiıli bahçe S. Selim z. apar' 
Fatma Saliha Muzaffer vekili manı N. 8 

avukat Hasan Hilmi tarafından Kemal Mizra.hi Peruki.l" Şehsuvar S. 3/ .. Kuledibi Yazıcı S. 28 
Üsküdarda Çamlıcada Bulgurlu Yasef Şerez Galipdede C. tekke 420 Galata Y•zıcı S. 16 

tur. cadeıinde 86 No. lu hanede sakin Lazar Zilberınan · Yapı malze. Galata Kalafat yeri 6/ 12 Jİt 
Adres : Galata p05ta kutusu 1255 kocası Mustafa Necip aleyhine a· · K ş man S. Nuri B. apartmanı meaı . . 

çılan botanma ve tazminat ve R. Kahveci oğlu T eıfiki1' 
!sta.nbul birinci iflas memurlu • yoksulluk nafakası davasının icra Bostan S. Karyolacıyarı _. 

ğundan: kılman tahkikat ve muhakeme parbnanı Handan H. Ot' 
Beyojlunda Panaaltıda Halaş - si sonunda kanunu medenin.in 132 man B. Vildan aparbnarıJ 

karıazi cadeıinde 178 numaralı ve 138 inci maddeleri mucibince M. Ovakimyan ve Arap camii ı>ergamut Ovakimyan Pangaltı Hat' 

ldükkindakköın;!~_ve o~~~ tü«ar· tarafey}'tin bo,anmalanna ve A. Bezezyan K. ş. 6. 8 N. biye C. 71 Bezezyan Paı:: 
ığı yapar en iuuma K&r&r veri • müddeiye vekilinin tazminat id • galtı Cedidiye S. 224 No· ,. 

lip ilin edilmit olan Kel Osman diaıının reddine ve bir sene müd· han. ~ 
oğlu Halil hakkındaki mezkUr if- detle §ehri 10 lira yoksulluk na • 
lia karan mahkemesince 17-11 fakaıı takdirine l4--2_g35 tari· Adları ve itleri yukarıda yazılı kazanç vergisi mükellefleri Kule kapı maliye ıubesine 932 ve 

neler·ı martında verdikleri 931ve933 takvim yuma ait beyannameleri defterlerile kar!ıla,tınlması · -934 tarahinde kaldırılmıt oldu· hinde karar verilmekte bu bapta· 
'iu ilan olunur. (6557) ki ilim müddealeyhin ikametgahı· sap mütehasaısları ve beyanname tetkıkına selihiyettar tahakkuk müf ettitleri kendiler ini göste 

nın ineçhuliyeti haaebile mahke • dukları ticari ve zati yuvalarmda a ramıtlarsa ca bulamadıkları ve kendiliklerinden sağlık ver 
İstanbul ikinci icra memurlu - me divanhanesine asıldığı gibi madığı için beyannamelerinin şıhhatini tevsık etmek kabil olamamıthr. 

iundan: keyfiyet a;v:rıca iazete ile de ilan Kazanç kanununuc 86 ıncı ma ddeai deliletile hukuk uıulu muh;'l kemeleri kanunu mucibi~ 
Bir horçta.n dolayı mahcuz ve olunur. (6555) leri 15 ıün içi'Dde beaap vermek üzere Kulekapı maliye tahakkuk dair esine müracaat eylemeleri 

l••·-~-~~ ...... 11!111--'I taktirde verıilerinin reeen ı.ktir ve tarh edileceği ilan olunur. ( 
paraya çevrilmesi mukarrer ko • Göz Hekimi ---,..---------------------- --------------
ıumlarile beraber iki at bir araba Dr. .Şükrü Ertan Maarı·f VekaA letı·nde 24 4 35 çarıamba aiinü saat , Istanbul Kumandanlığı 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
10.30 dan itibaren Sütlücede, Ka· Telefon: 22566 Sııbnalma Komisyonu ll&nlan 
raağaç cadeıinde açık arttırma ile Sah günleri meccanendir •• 

satılacağından talip olanlann ---••• 
6 ncı Hukuk Mahkemesinden: 

. .. .... "· ..... . 

mezkur mahalde hazır bulunacak Makbule tarafından Unkapanı 
memuruna müracaatlan ili.n olu • y eJiltulumba bakkal ıokağında 
nur. (6561) Süleymanın hanesinde mukim ve 

UCUZ SATILIK ARSALAR 
Maltepe Kuru çetmesinde ve 

lıtaı!'oul Küçük Ayasofyada ev in-
ıuma müaait ve fevkalade man · 
zaralı arsalar ucuz satılıktır. isti· 
yenlerin Deniz satmalma komis • 
yonunda muhasip Şevket veya Su. 
adiye otobüs garajı bititiiinde 323 
namarah kö,ke müracaatlaTı. 

DIŞ DOKTORU 

Obeyt Salt 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 

halen ikametgahı meçhul bulunan 
Yuıuf aleyhine lstanbul uliye al
tıncı hukuk dairesinde açılan bo· 
tanına davasının muhakemesi ao· 
nunda 9 4 935 tarihinde iki ta
rafın bo§anmalarma karar ve • 
rilmi§ ve olbapta sadır olan ilam 
sureti mahkeme divanhanesine 
talik kıhnmıt olduğundan tarihi 
ilandan itibaren on beı gün zar • 
fmda temyizi dava edilmediği 
takdirde muamelei kanuniyenin 
icra. edileceği ~nalUın olmak ve 
tebliğ makamına kaim bulunmak 
üzere ilim olunur. (6524) 

lstanbul 7 nci icra memutluğundan: 

Emniyet Sandığı namına 
Yeminli üç ehli vukuf tarafmdan tamamına (4740) lira kıymet 

talcdir edilen latanbulda Alemdal' mahallesinde Kapalıfınn aokağm
da eaki 11yeni19 No. lu kain' bir evin yarısı açık arttirmaya vazedil • 
mit olduiundan 22/5/ 935 tarihine müaadif Çarpnba günü .aat 14 

ten 16 ya.kadar dairede birinci arttırmuı icra edilecektir. Arttırma be
deli kıJnıeti muh•mmenenin % 75 ni bulduğu takdirde mü9terisi ü 
zerinde hıralulacaktıT. Aksi takdiı·de en son arttıranın taahh~dü ba
ki kalmak üzere arttırma tS sün müddetle tf"mdit edilerek 6/ 6/ 935 
tarihine müaadif pertembe ıünü aaat 14 ten 16 ya kadar keza daire
mizde ya.pdaea.k ikinci açık arttırmasında arttırma be
deli kıymeti muhammenenin yüzde yetmiı bqini bulma· 
dıfı takdirde aabf 2280 No. lu kanun ahkamına tevfi
kan geri buakılır. Satıt pqindir. Arttırmaya ittirak etmek iatjyenle
rin kıymeti muhammeneııin % 7,5 nispetinde pey akçeai veya milli bir 
bankanm teminat mektubuau . hamil bulunmaları lazımdır. Haklan 
tapu sicilli ile satbit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadılranın 

ve irtifak hakkı ıa.hiplerinin bu haklannı ve huıuıiyle faiz ve ma 
aarife dair olan iddialarını evrakı nıüapiteleriyle birlikte ilan tarihin· 
den itibaren nihayet 20 sün zarfmda birlikte dairemize bildirmeleri 
li.znndır. Akai takdirde haklan tapu cilli il~ ıabit olmcya.nlar satıf 

Komutanlık karargahı f ubele • 
rinde yapdacak Güraüye ait ta • 
miratın pazarlığı 25/ Niaan/ 935 
perıembe ıünü aaat 14 dedir. is
teklilerin 10 liralık son teminat -
lariyle bil'likte vaktinden evvel 
Fındıklıda satın.alma komisyonun• 
da hazır bulunmalan. (2018) 

• • • 
47171ira 10 kunııluk 'yapı mal

zemesi 24 4 935 çarıamba ıü • 
nü aaat 14 de pazarlıkla alına • 
caktır. latekliler bu malzemenin 
cins, mikdar ve teraitini her gün 
öğleden evvel komiıyonda ıöre • 
bilirler. Pazarlığa gireceklerin 
708 1iralık ıon teminatlarile bir • 
likte vakti muayyeninde Fmdık • 
lıda Komutanlık satın.alma ko • 
misyonuna müracaatlan. (2042) 

• • • 
4827 lira 60 kunıtluk yapı mal· 

zemesi pa,:arlıkla aa.tm almacak· 
tır. ihalesi 24/ Nisan/ 935 Ç&rf&lU· 

ha ıünü sa.at 14,30 dadır. latek • 
liler bu malzemenin cina, mikdar 
ve ıeraitini her l(ÜD öileden ev • 
vel komiıyo™°1a ıörebilirler. Pa • 
zarhia ıireceklerin 724 liralık 
ıon leminatlarile birlikte vakti 
muayyeninde Fındıklıda satmal -
ma komisyonuna müracaatları. 

(2043) 
••• 

Be! kalem techizat açık ekailt
meye konmuıtur. Tahmin edilen 
bedelleri 2230 lira o1up ilk temi • 
natı 168 liradır. ihalesi 29/ Nisan/ 
935 pazartesi günü aaat 15.30 da
dır. Şartnaınesini Fmdıklıda sa • 
tmalma komiıyonunda rörülebi • 
lir. Ekailtmeye ıireceklerin temi • 
nat makbuzlariyle birlikte vaktin
den evvel komisyonda haZ11' bu • 
lunmalan. (1873) 

bedelinin p&ylqmaamdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, ------------
tanzifiyeden mütevellit belediye ruaumu ve vakıf icareıi bedeli müza-

yededen tenzil olunur. Dah& fazla malmnatalmak istiyenler 1/ 5/ 935 
tarihinden itibaren heııkeain göre1'ilme1i için dairede açık bulqndu
rulacak arttırma ıartnamesiyle 934/ 7554 No. Ju dosyaya müracaatla 
meslc6r doqada mncut veaailri ıörebilec:ekleri ilin olunur. (2072) 

Sahihi: ASIM US 
VAKiT MatlMaur - lıtanbul 

Nepiyat Müdürü: 
REFiK Ahmet SEVENGIL 

1 - Orta Tedrisat mekteplerin de Türkçe, Tarih- Coğr 
bilgisi, Biyoloji, Riyaziye, Fransızca, Almanca, İngilizce nı 
avini olmak iıtiyenler için bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - imtihanlar 1 Temmuz pazartesi günü İstanbul Oni 
de baılıya~tır. , ,. ......... 

3- Bu imtihana dahil olacaklann: 
A) - Türk olmaları, 
B) 20 den eksik ve 45 den fazla yaıta olmamaları, 
C) - Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet Ve c" 

den mahkUıniyetleri olma~hğı ba&ckında mahalli vilayet 
idare heyetinden bir mazbata ibra• etmeleri (halen memur 
lim olanlar bu kayıttan mijstesna olup mensup oldukları d 
nin vereceği vesika kafidir .. ) A 

D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik t>tmeye mani~ 
zalarından &alim oldukları!n ispat eder tasdikli hekim rapO'-, 
etmeleri, .J 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki der• ~ 
allimlik etmit bulunmaları lazımdır. _ ~ 

4 - Namzetler imtihanda m'.1 vaffak oldukları takdird~ 
maralı kanunun 1. ci maddesinde 1ıösterilen d~receler dab~ 
han1ıi bir orta tedrisat muafüm muavinliğine tayin edileck! , 

5 - Yukarıdaki tartlat J haiz olan namztler bir istida ı1' 1 
müracaat edeceklerdir. Bu iıtidaya fU vesikalar bağlanacaııt" 

A) Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli !'ureti, 
B) Tahsil derecelerine :ıit tahadetname veya vesikalar111" 

yahut suretleri, ;j 
C) Hüsnühal mazbatası, , 
D) M~halli Maarif idare.inden nümunesine tevfi~ 

sıhhat raporu, ft 
E) Mahalli Maarif idaresinden taadik!i ve fotoir.•~1:ı.tı, 1' 
F) Altı adet 4 X 6,5 büyüklüğünde kartonsuz foto~,;. I'~ 
Bu vesllraların en son 1/ 6/ 1935 tarihine kadar Vek_il~ 

rilmit olmuı lizımdır. Bu tarihten sonra Vekalete gelnıit ':'~ 
evrakı müsbiteai noksan gönderilmit bulunan istidalar h, ' 
amele yapılmıyacaktır. Keyfiyet ilan olunur. (1957) 

Münakasa tehiri~ 
Y alovada yapılacak otel münak 

bir Hafta tehir edilmiştir , 
Akay işletmesi müdürlüğünd:!:. 

Yalovada yapılacak otelin kapalı zarf usuliyle yaP1 ·.J' 
kasasına 1ıirmek istiyenlerden bir kısmının Nafıa V ekile~,t 
maaı lazım gelen ehliyet vesikasını almağa vuit bula-~ 
müracaatlardan anlatılmakta oldu ğundan buna imkiıı b -,,,,,S ~ 
re kapalı zaı fların açılması 29 - 4 - 935 pazartesi g\iJIÜ .,., 

lik edilmittiı. Teklif mektupları bundan evvel yapıl~Jt :t 
ki tafailit veçhile o gün ıaat 14 e kadar Akay ltletnıeıı ıtJ 
tevdi edilmelidir. (2090), 



Atatürk Heykeline 
Ait Müsabaka ilinı: 

Denizli Vilayeti Daimi Encümeninden: 

11 - KURUN 22 1' IS ~ 191:i 

Tc.:J O. KiVE 

l\RA.AT 
ı _ Denizlide Cumhuriyet meydanmda dikilecek {Atatürk) 

heykelinin yapılması müsabakaya konulmuttur. 
2 _ Miiıabaka müddeti 1/4/1935 tarihinden 30/4J'.'.'1935 alı gü- 6ANKA51 

nü saat 16 ya kadardD'. ' 
• hede bi buçuk miıli olauk ve 3 - Heykel, tabii büyüldilie Dil r 

brozd4an yMa~ılabcaakktır. \:..a:-1. edeceklerin lstan'bal Yeyalnıt yıthancı 
- uıa aya ~- h k ı ~ · 

memleketler Güzel San'atl.r Akademilerin~~~~I ve eyb~-~-
... ..._ı_ •-&1-A-•--dan IUlllJU..iUUA an ve ya ~ 

de muvaffak olmuı •ura an~ ıa.n.11 ik tm• y· _ __. 
11

• 
Tü L!--.Je • amet e ıt ve tC!U"oı;~ • 

ı ın bu !artlaı-dan bqka OD tene uru7~ 

:rlinde mukayyet buhmmnt ~Jmalan ıahey._~: 1 ·· bab müd-
.. b k =-=-1. edecek JR1&.t&f ar musa 

5 - Musa a aya ~u- '--la· ıioortaıı k .. ndile· .... d D 'zli •-..J-- maaafı ve amua J ve .. 
•..teti ıçın e enı ye .KaU4K • helinde L. .. dan bir maketini 
rine ait olmak üzere heykefüı 1/16 ma ·~ 
Yaparak Viliyete ıönderec.eklenlir. 

6 Heykelin kaideM Vilayetçe yaptırılacaktır. • 
- _ '--'-- f inde mahSUA komiıyonu tarafm:lan bı· 

7 - Mutauaaa ne ICet 1· "k"f t 'lecek 
rinciliği kabul edilene 200~ ikinci relene 100 ıra mu a a ven • 
tir. 

' tk.ira zarhkla yapbrı!ar.ak, u-
8 - Ht.•ykel birinci gelen 1&11 • pa ._ ..... ~-ı ... -'~a o-i-

~-~t~ b nansar.auuu-a pu~·~ •· Ylıtulaınadığ: takdirde ı~za 

riıilecektir. L_ ___ ...._ M'· bakaya 
tesbit o~..... usa 

9 - Pazarlık ıartlan .,yrıca he;iudin bedeli hakkmda 
İftirak edenier pazarlığa esu olmak üsere 
tekliflerini de lrildiımelicfü·ler. 

• . nl . v·ı.e.-.-a makamına müracaat et. 
10 - I afıilit almak ııt1ye erın 1 • .,... •• 

' it rt aame aüıhalan Ltanhulda Guzel 
meleri ve bu müsabakaya • f& A.-'- ızm· -!tJ!.J_ ... ı _ _! muha-

• • ......1 .. ı·· x.a.ı.e a&ara ve ır vua euorı San'atlar Akademııı muuın ua- , 
b · h · ··du··rıu··kferir.e gön derildiğindm fazla malOmetı ora-

ıe eı ususıye mu • 
lardan da l'llmaları ilin olunur. (1750) 

Ankara Valiliğinden : 
ı _ Ke if bedeli (-37908) lira (37) lamqlall ibaret olan Kızıl

cahıunam An~ara yolunun 19 + 000 ili 36 + ~ nci kilometreleri a· 
raıında inta edilecek 11 ad~t köprü ve menfa mpab kapalı zarf uıu
liyle eksiltmeye konulmutlur. 

2 - Eksiltme 2 Mayıı 935 pertembe fÜDÜ 1aat on bette Ankara 
v;layeti daimi encümenindıe yapılacaktn. 

3 - istekliler teklif mektuplarını 9.15 seneıine ait ticaret odası 
vesikası, Ankara Nafia bqmühendiılijinden alımnıt ehliyet fenniye 
vesikası (2843) lira (13) kurutluk mUT&kkat teminat mektubu ile bir
likte ayni gün saat 14 e kadar vilayet encümeni ripeetinevermeleri. 

4 - İşe ait vahidi fiat, fenni Ye husuai prtname Nafia hqmü
bendisliğinden (190) kurut makahilincle verilir. 

ltbu evrakı ahMk ve pt'Ojeleri ıöımek ~Ankara Nafia 
baJmühendisliğine mürace••ian. (1980) 

rz 

SOsmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu : 27 
ı - ôz tiirkçe kölder<ka gelen 

6Ö:derin luu~uuıa (T. Kö.) belde~ 
( alônıeti) kotunu§wr. Bunların J&e., 
biri hakkında sıraıı ile ıwnanZ.arımı· 
zm (mütehassıı) yazılannı ga:eıe · 
lere vcreceği.s. • . 

2 - Yem lr<man karplıldann ıJ1 
ayırd edilnıai ~in, sereğine g?,re. 
/rt11UU(tllar& ela ymılmıı, aynar or • 

nekler de kolwlnıuflMr· 
3 - Kökü tür~ ola kelünele • 

rin bugi.inkü iflenmiı ve kullanılan 
§ekı1leri aluım14UT: Ash ak olan lıah. 
mlı iigüm olan hüküm, türkçe •çek •. 
kökünden gelen ,Mil 6İbİ. 

lf'ar etmek - Bildirmek 
Ornek: iş'ar ettiğiniz tariki hare· 

keti tasvip edigonmı - BUdirdiğini8 

lıarrht '°'""" u,P.,. ,,_,,,llfl"lm. 

işaret - tm, işaret (T. Kö.) 

işaret etmek - Gistenaek, kap • 
lamü, almak, tatmak. eJegeçinnek, 
işgal etmek. 

lşhad etmek - Tanıklamak 

Ornek: Bu meıelede herke.un etJ

oel ve herkate• ziyade kenılüaizi İf · 
had etmek ialerim. - Bu ..,.,,..,. 
herkeıten önce ve lurketlü• p>k ıiziıl 
kendinlzi tanıklaneU laürlm. 

lştihad etmek - Tamk tatmak 
l§lllizaz - Yfla bv.pal11la 
J§tfal - Tutuşma 

Or.k: lftlal, birflenbire olduiu• 
.. lir ,.,, krtrltmnala tnck4n 1ıaaıl 
olmadı - Tutuşma birdenbire oldu • 

lrntdtm Mr ~ kıırtttrrlmadı. 
lıtial etmek - Tutuşmak. 

iJrnek: iştial etlen oUar biipk 

bir orma11 laarikiM aebep oldu - Tu
ıa,.. olltıT blJ,pi.k bir orman fl'Jllgını-

na sebep oldu. 
tş•aı etmek - Tutuşturmak 
l§tigal etmek - Uj'raşmak 
Ornek: lıtigal ettiğiniz meıele 
~ mülılmdir. - Uira§tığımz ıorum 

çok önemlidir. 
lştiha - lttah 
iştihar etmek - Tanınmak 
lştiiA etmek_ Yanılamak, sızlan-

mak. 
Ornek: ı _Bu yolda hankette 

devam ftl.,.._niz slzde11 iftUcd edece
lbn _ &ı ,,.Zda hGTebti tdirip gö • 

fiüilrUllİZ ,anı11ıgaet1;ım. 

: - Kime iftikıi dmeli1 - Kime 

sızlanmalı ( ürtl yanmalı) 1 

Şikayet etmek - Derdyanmak 
Şikiret _ y aaı. szıltı 
(JrrıMt: ı-ŞUttftletlnh iberiM bu 

meseleyi tahkike girifiltli - y tJJWIU 

üzerine bu sorumu ara,Urmağa giri • 

""':- ş:JıôıJeie nıaltal vermiyerek -

Sualb#IO IMPOlt ~rmif1erek. 

lştf rik - Ortaklık. 

Jttirik etmek - Ortak olmak, or

taklaşmak. 
OrMI:.: 1 - Bu ıiktiyete ben de İŞ· 

tirdk ederin& - Bu yanıya ben de or

tak olurum. 
Z - Bu ifte sizinle iıtircik ede • 

lütı - Bu iıte sizinle ortaklaşalım. 

lştiyak - Göresi 

l>rnelı: Çoluk çocuğa tukin edU ~ ôrnek: 1 - Bugünden itibaren -

mez bir iıtiua/Wn var - Çoluk fOCU· Bugünden baflı11arak. 
ğa söndürülmu bir oöreaim var. 

lre - Kırıtım 

Ornek: Bir ~ok İfııelerden Bonra 

IMnunım aııltıttı - Birçok kırdım _ 
lordan sonrtı iltedijini anlatU. 

Jş,·ebaz - Kırıtkan, baylan 
itaat - .Uyrum 

Ornek: Kürüğün büllilğe itaati ta
zundır - Küçiiğün büyüğe ugrumu 
lüzumludur. 

itaat etmek - Uyurmak, başeğ -
mek. 

Ornek: Deı:let kanunlarına itaat 

edelim - Devlet kanunlarına btıfcğc
linı (uyuralım). 

ltalei lisan - Dil uzatım 

ithaf etmek - Armağanlamak 

Ornek: Bu eserimi namı ci.li.nize u. 
hal ediyorum. - Bu eanimi yıua a
dlnua armaganlıyorum. 

lthıuu etmek - Suçlamak 
Ornek: Bu ifte cürüm kimin olur. 

sa olsun liaOJU lıalk ıizi itham edttek

tir - Bu işte suç kimin oluraa olsun 
hallan dill aizi auçlıyacaktır. 

ltibar (Bak: Revaç) - Yalım, kre
di (T. Kö.) 

İtibari - Koyma 

Ornek: Bir şeyin hakiki kıymeti 
ile itibari kıymeti artJIUttla - Bir şe
gin gerçek değeri ile ko11ma değeri a

rasında. 

tm,ar~n - • denberi, • den başlı -

yarak 

2 - O zamandan itibaren - O .:a· 
mandan beri. 

İtidal - Aran, yavaşıma, sinem, 
ılım 

ôrnek: 1 - Herifte fazla ı•eua 

noksan değil, itidal ile hareket ge • 

rektir - Her iıte artık veya eklik de

ğil, aran ile lıart'ket gerektir. 

2 - Hübu.b cthn rüzgarın itidale 

doğru dönmesi - Esen gelin yavaşı • 
ma doğru dönmesL 

3 - Havanın itidali - llacamn ılı
mı. 

ltidnl kesbetmek - Yavaşımak, 
yumuşamak, ıhmak. 

Omek: Dört günlük sağnaktan 

sonra bugün hava itidal kesbetti -
Dört günlük sağnaktan sonra bugün 

haDa yavaıladı (yumuşadı. ılıdı). 

Mutedil - Ortn, ılıman, sinemli 

Ornek: 1 - Mutedil bir ıekilde lıa
reket etmek iıterim - Orta bir şekil· 
de hareket etmek isterim. 

2 - Hava bugün pek mutedU -
Har•a bugün pek ılıman. 

itikal - Aşınma 

itilaf - AnJl\Şma, uyuşma 
ö,.,ıelc: 1 - Aramuda bir itütil 

luuulJ; için - Aramızda bir anlaıma 
olması için. 

2 - iki devlet arasındaki itilcifa 
nazaran - iki del)let araantdald u • 
yaşma11a göre. 

Ademi itilaf - Uyuşmazlık, anla. 

şamazlık. 

ôrnrk: A ranıızda ademi itilôf o 

kadar mühim d<•ğildir - Aramızda • 
ki uyu*mazlık <anlaşamazlık) o ka • 
dar önemli değildir. 

ltimnd - Güven 

Itimnd etmek - GiıvenmeK 
ltiı nf - itiraf (T. Kö.) 

İtiraz - itiraz. (T. Kö.) 

lti7.nr etm~k - Özür uilemek 

Özür (Mazeret) - Öıür (T. Kö.) 
itiyat - Alışkanlık. 
itina- Uzen 

İtmam ('fmt'k - Tümlemek, ta • 
mumlamak, bitirmek. 

itminan - })ini1.lik. 
lttif ak - Bağla . 

Jttihnd - TIİl'lik, birleşme 
lttisal etmek - Bitişmek 

ltyan etmek - (Serdetmek) - liC· 

tirmek. 

lva etmek - Barındırmak. 

ivaz, taviz- Dc1isit 

lvkaç - Ililkslilme. 
hah - Izah (T. Kö.) 
izale etmek - Gidermek 
bam etmek - lJli) tiksemek 

b'an - ben. İ7.nn 

Jzaz C'tmck - Agırlamak 

lzdih;am - KnJabalrk 
lzdiva~ - }~, lcnınc 

izzeti ndi ~Ha) ıyet) - Onur 
Şeref - Şeref (T. Kö.) 

izhar etm•k - Göstermek, nS"ıfa 

(LOtfcn sayıfayı çeviriniz) 
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Resmi i'anlar Türk Limited Şirketinden: 

Şirketimiz tahsildarı Necmeddin Sadık 
Vazifesinden ayrılmış tılduğundan kendisinin ıirket rJamHıa 

herhangi bir parayı alm3.ğa ve muamele yapmağa selahiyeii 
kalmndığı iJan olunur . 

......... amı1m1ea .................... _, 

KARYOLA 
--ı._ Lake, bronz, nikel ve çocuk 

karyolalarının envaı çeşidini 

Fabrika fiatına İstanbul Riza Pa§a Yokuşunda 66 No. 

Asri mobilya mağazasında 
··-- bulabilirsiniz. Telefon: 23407 AHMET FEVZi 

' ' . 
1 ',.. ..... • .. • ' - • 1 

Büyük 

1f'ayyare Piyangosu 
Simdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
etmiştir. Yeni tertib planını görünüz 

1. ci keşidesi 11-Mayıs-1935 tedir. 

Büyük ikramiyesi : 25.000 Liradır 
. ... . . : . .. .~ ...... ~ - .. . 

Günün F otografları 
Muhtelif gazele!erdc çıkan günüu badise!~rine ait fo 

ı ograflarla spor mecmualarında gördüğünüz spor hare· 
ketl~rin~ ait lotograflar valoız lstanbulda VAKı 1 
küt jpbanesinde salJlmaktadır. 

-

vurmak, izhar etmek (T. Kö.) 
izin - lzin 
lztirap - Göynü 

İstizan etmek - lzin istemek 
Kadem - Ayak 

Kademe - nasnmak 

J 
Ja1e - Çiğ 

Örnek: Nesimi neı·bahar jaleler 
saçsın - Baharın esini çiğler saçsın. 

Jandarma - Jandarma 
Jenk- Pas 

Jiyan - Azgın, kükremi5; 
): 

Örnek: Şiri jiyan - Kükremiş as· 
lan 

Jülide - Dağınık (saç), karışık 

K 
Kabahat - Kabahat (T. Kö.) 
Kabih - Çirkin 

Örnek: Bu, pek kabilı bir hareket
tir. - Bu, pek çirkin bir harekettir. 

Kubh - Çirkinlik 

Örnek: l/arel.:etinizin hüsün re 
l.ubhunu sizden ziyade sizi gi>renler 
anlar - llarekeiinizin güzellik ı·eya 
çirkinliğini sizden ziyade sizi gören· 
ler anlar. 

Kabil - Olabilir (Bak: Mümkün) 
(Umumiyetle bilmek fiiJiyJe tasrif e
dilir). 

Kabil (makule) - Gibi, çeşid, tür
Jii, CİM, 

Örnek: Bu kabil .(bu makule) a • 
damdardan hiç hoşlanmam - Bu gibi 
(bu r~ııt, bu türlü, bu cins) adanı/ar
dan hiç hoşlanmam. 

Kabil (makule) - Kategori (te -
rim) - (Fr.) Categorie 

Kabiliyet - Yetenek 

örnek: Kimseden k<ıbiliyeti hari -
cinde olan işi istemezler - Kilmeden 
yeteneği dışında olan işi isteme -
melidir. 

Kabiliyet <lstidad anJamına) - A

nıklık. 

Örnek: Onun kabiliyeti daha ziya· 
de içtimai sahadadır - Onun anıklı • 
ğı dalıa çok sosyal alandadır. 

1\abiliyeti intiba sahibi - Duyuş

lu (Bak: His). 

Kabiliyeti inhilal - Erigen1ik 
(Bak: llall). 

Kabili tahkik - GerçinlenebiJir 
(Bak: Hakikat). 

Kabili inhina - Bükülür (Bak: 
Gayri kabili inhina). 

Örnek: Kabili inhina olan şeyler 

üzerinde işlemek daha kolaydır. -
Bükülür şeyler üzerinde işlemek da · 
ha kolaydır. 

Kabili inhilal - Erir <Bak: Hail) 
Kabili inhilal maddeler - Erirler 

(Bak: İnhilal). 

Kabili hazf - Kaldırılabilir (Bak: 

Haz(. 

Kabili afiv - Bağışlanır, bağışla -
na bilir 

Örnek: Doğrusu bu cürmünüz ko
lay kolay kabili aliv görünmiyor -
Doğrusu bu suçunuz kolay kolay ba • 
ğışlanır (bağışlanabilir) görünmü • 
yor. 

Kabili ekil - Yenebilir. 
Kabllf izale - Giderilebilir. 
Örnek: Bu leke kolayca kabili iza· 

Çocuk 1-'.'lf aftası - Kum bara Haftası 

Siz de yavrunuza iş Bankasından bir kumbara alınız. Gelecek sen 
hafta çocuğunuzun da birikmiş birçok parası olacaktır. 

ledir. - Bu leke kolayca giderilebi -

lir. 
Kabili itiraz - Söz götürür. 
örnek: Sözünüz pek doğru ise de, 

bir noktai nazardan kabili itiraz • 
dır - Sözünüz pek doğru ise de, bir 
bakımdan söz götürür. 

Gayri kabili itiraz - Söz götürmez 
örnek: Gayri kabili itiraz bürhan

larla sözilnü ispat etti - Söz götür -
mez kanıtlarla sözünü tanıtladı. 

Kabile - Ebe 
Kabile - Oymak 

Kabl - Önce 

Örnek: Kablettarih - Tarihten 
önce. 

l\takab1 - Önceki, geçen 

Mabaad - Sonra, sonraki 
Kabr - Kabir (T. Kö.) 

Kabul - l{abul 
TaS\'İb - Cnam. 

örnek: Bu teklifi tasvibi alinize 
arzediyorum - nu önergeyi yüksek 
onamınıza sunuyorum. 

Tasvib etmek - Onamak 
Örrıck: /Ju lıarcketini:i candan f!Ö· 

nü/den tasdb edenler arasındayım -
Bu hareketinizi candan göniUden o· 
naylayanlar arasındayım. 

Kabus - Karabasan 
Örnek: Bütün gecem mahuf bir 

luibus içinde geçti - Bütün gecem 
korkunç bir karabasan içinde geçti. 

Kabza - Sap, tutak. 

'fabzetmek - A!mak 

Knddü kamet - IloyI:ıos 

Ornek: Kaddü kametinin oı1zelli · 
ği;ıe /;arıran oldum - Royunurı bo -
sunun güzelliğine hayradım. 

Kader <Mukadderat anlamına) -
Kader (T. Kö.) 

Keskil - (Fr.) Destin 
Tali - 1 Tali, 2 - Sur (T. Kö.) -

(Fr.) Chance, sort 

Kadid - Kurada, iskelet ; 

Kadih, seb, şetm - Sövgü, sövme 

Zem - Yergi, yerme 

Zemmü kadih - Yergi ''e sövgü 
Kadim - Bayrı 

örnek: jfinelkadim bu köy lıalkı 

bu ormandan ilıtitab edegelmiştir -
Bayrıdanberi bu köu lıalkı bu orman
dan odun kesegclnıi§tir. 

füdem - öncelik, bayrılık 
Kıdemli - Yümlü, uğurlu 

Kudema - Eskiler 

Kadir, zikudret - Erkmen 

Örnek: Kadir ona derler ki nangi 
işe ı·aziyct etse bir encama isal e -
der - Erknıen ona derler ki lıangi işe 
el ko11sa bir sona götiirür. 

Kudret - Erk 

örnek: Kudreti beşcriycnirı bir 
lıaddi ı·ardır insan erkinin bir 
ucu vardır. 

1\:adr - Değer 

Örnek: Kadrini bilselerdi ondarı 
dalıa çok istifade ederlerdi - Değe • 
rini bilscle,.di ondan dalıa çok fayda· 
lanırlardı. 

lfadirdan, kadirşinas - Değerbilir 

Örnek: TJüyüklcrimiz çok kadir · 
dan (kadirşinas) adamlardır - TJü -

daııranıldı - Ona karşı 
bilmez davranıldı. 

Kati - Yeter 

Örnek: Artık bu sıkıntJt1f 
Artık bu sıkıntılar yeter. 

Bu kadarını k{ıf i görmedilfl' 

Bll kadarını yeter görmedill_~ ...f 
Kaffe - Hepsi, bütün, tilP"': 
Örnek: Kaffesi aynı cini 

Hepsi ayni cinstendir. 
Gayrikftfi - Yetmez. 
Örnek: Bu kadar say 
dir - Bu kadar çalışma 
Gayrikôfi bulduğum bd 

ona bu mühim işi tevdi 
Yetmez bulduğum bu bUgi ili 
önemli işi veremem. A 
---

ÖNERGELER ~ 
Kılatıuz sö:leri üzerine. 

nin (Ul~US) ta ~ı/;tığındatS 
iizcrc bir ay içinde, üti 
ni bir Önerge ileri siireb · ·• 
far T. D. 1'. C. Genel KôP 
~ehil altında gönderilcceklİf: 

............... ıııl 

• ................ 4 

( l) Burada bir önetı• yüklerimiz çok değerbilir adamlar · ttf 
miycn yazılar üzerine bit 

~~ k mryaca tır. 

J\:adirnn ,inas - Değerbilmez ı•-••••••• ........ 
Örnek: Ona karşı pek kc:dirna inas 1 


