
Oün Cağalogıunoa şimdiy~ 
kadar Türkiyede neşredilcr 
tıbbi eserleri gösteren bir 
sergi açılmıştır. 

Sahih ve Başmuharriri: Siird Saylavı Mahmud SOYDAN 

FlATI 5 KURUŞTUR 1 O uncu ıene No. 3301 CUMARTESi 20NiSAN1935 

Kadın -Kongresinde ikinei •• gun 
Kadınlar kongresi 

Anıulusal kadınlar birliğinin 
on ikinci kongresi otuz ülkeden 

·gelen kadın murahhaılarınm işti· 
rakile geçen gün Yıldız sarayı
nın aalonlarmda açıldı. Kadınlar 
kurumunun amacı, acun kadmlığı-

Kongre dün "adın ticareti ve fuhuş 
meselesi ile uğraşdı. Şark ve garp ka
dınlarının teşriki mesaisi kabul edildi 

h~~r:t:1:!;ıa~n .:!:~k ;:Y:=;~ Janaikli kadın zenci ırkı- ı zencııeri iınç etmek acaba 
lav seçilmek hakkına kavuştur- f / l fi b b J k d ""·ı ·d' d d• malctır. Te.adüfün garib cilvesidir nın IS ITOp arını ana l, ar ar l egı mı lT, e l 
ki kongre Atatürk'ün önderliği al- , 
tında .Türk kadınlığının bu hakka l 
kavu,tuğu yıl içinde ülkemizde 
toplanmaktadır. 

Arsıulusal kadınlar birliği otuz 
üç yıllrk bir kurumdur. Birlik 1902 
yıhnda ilk kongreıini Wqing
ton' da topladığı vakit, Türk kadı· 
ru sultanlığın bukı11 altında ka· 
fes arkumda aaldı idi. Kafes ar· 
kasından Kurultay kürsüsüne u
zun bir yoldur. Türk kadını cu
murluğun ·on yıh içinde bu uzun 
yôhı katederek en ileri amacına 
VaJidı ve bugün de bafka ülke ka
cl mlarını o amaca ulaştırmak için 
kurum içindeki yükümünü, büyük 
Türk ulusuna yakışır bir vakar ve 
çah,kanhkla yapmaktadır. Kadın- · 
lanmızın ıiyasal, ökonomik ve 
aoyıal durumlarındaki büyük de
ğİfim, Türk devriminin en değer
li bir aafıhasıdır. 

Araıu1uaal kadınlar birliği, 
kongrelerini her üç yılda bir, ayrı 
bir ülkede yapar. ilk kongre 1902 
yılında Waşington' da toplandık
tan aonra, ııra ile Berlin' de, Ko
penhag' da, Amsterdam' da, Lon
dra' da, latokholm' da, Budap~e' -
de, Cenevre'de, Roma'da, Paris'te 
ve 1929 yılında da sonuncu defa 
olarak Beri in' de toplanmıştı. Ö
konomik sıkıntı dolayısile kurum, 
1932 yılında kongresini tophya
mamı,tı. On ikinci kongresini Av
rupa ile Asya'nın birJeştiği, doğu 
ile batının birbirine ulaflığı bir ~
hir içinde toplaması, kadın ile er
kek aruında ıiyasal, ökonomik ve 
aoy&al · ayrıhklan kaldırmak yolun
daki amaçlarının, her türlü zor
luklar ka11111nda, ilerilediğini, 
peklettiğini ve Avrupa'nın sınırla
rını da atarak başka latalara geç
mek üzere bulunduğunu gösteriyor. 

Dolmabahsedeki çay z.iyaletine iftirak eden kadınlar, ve Romen murahhcuı Prenıu Kantakuya 

Arııu1usal kadınlar birliği, otuz 
üç yıl önce, bir amaçla kurulmuş
tu: Kadınlığı siyasal hakka kavuş
turmak. Gerçi demokrasi hayatını 
y~ıyan uluslar için bu, en yüksek 
ve en ileri bir amaçtır. Ancak ara
dan geçen otuz küsur yıl içinde 
acunun ökonomik ve soysal kuru
mu o kadar büyük devrimler geçir
miştir ki, erkek ile kadın araıında
ki bütün aynlıkları kaldırmak gibi 
daha genit bir çerçeve içind~ si
yasal hak beraberliği, tümulü dar
laşan bir amaç vaziyetine giriyor. 

Bir çok ülkelerde kadın, siyasal 
hakkına kavuştuğu halde, erkek 
yine kendisinden ökonomik ve soy
sal beraberliği esirgemiştir. Bunun 
içindir ki, kadınlar birliği kurum~, 
son yıllarda çahtma sahasını genış-
leterek, kadın ile erkek ar~sında 
ökonomik ve soysal sahadakı . ayrı
hkları da kaldırmak amacını güt
miye batlamışbr. Kurumun bir ko· 
lu henüz siyasal haklarını elde et· 
miyen ulus kadınlarına yardım e· 
diyor. ikinci bir kol, çalışmak bakı~ 
mından erkek ile kadın arasındakı 
ayrılığı kaldırmıya çalışıyor. Bun· 
lardan ~ka, acun barışını P~.k
lestirmek kadını kötü yollara dul}· 
m~kten korumak ve evli kadınla
rın haklarını müdafaa etmek le 
birl:~in amaçları arası!'d~dır. . . 

Bir kaç gündenb~rı . ulkemızın 
tleğerli konulan (mısafır) olan o
tuz ülkenin kadın murahhasları 
görmüşlerdir ki, bu amaçlar tama· 
ınile Türkiye cumurluğunun da 
amaçlarına uygundur. Bizim.a~a~· 
larımıza da uygun olduğu ıçındır 
ki, kongrenin tehrimizde toplan-

' ınasını Türk kamusu yürekten ge
len sevinç ile ka11ılamıttır. 

Uzak ve yakın ülkelerden gelen 
kadınlan saygı ile selamlarken, 
'\'e kendilerine muvaffakıyetler di
lerken Türk ulusunun duygularına , 
terceman olduğumuzdan •üphe et-

. IDİforuz. 

Arsıuluaal kadınlar kongresi dün sa
bah umumi toplantı yapmamış, yalnız 
aaat onda ahlakta müsavat ve kadının 
erkeklerle müsavi ıerait dahilinde mede
ni haklanm kullanması komisyon.lan top
lannuıbr. 

Medeni haklar komisyonunda 
Fransız murahhaslanndan ve Fransa· 

nın tanınmı§ avukatlanndan Bayan Ma
ria Vcronne'in bafkanlığı albnda top
lanan bu komisyon bilhassa ailede her 
türlü hakkın erkeğe verilmesi dolayısile 
evli kadının naf akn ve emlakini idare hu
susunda ve çocukları üzerinde baba ile 
ayni hakka malik olması gibi meseleleri 
tetkik etmektedir • 

Bu komiıyonda Türk murahhasları, 
Safiye Hüaeyin ve Necile Tevfik bulunu
yoı-lardı. 

Bu komisyonun asıl başkanı bulunan 
Bayan Suzanne Grinberg, kongreye gele
mediğinden evli kadın1arın hukukunu 
müdafaa için hazırlamıı olduğu raporu 
l'Öndermiıtir . 

Bu raporda, nafaka ve erkeğin ailesi
ni terketmcsi meselesinde uluslar kuru
munun nazarı dikkatinin celbedilmesi is· 
teni yordu. 

Hint murahh<U•ı fikirlerini anlatıyor. 

Bu meselede en :ziyade müdafaa edi· 
len nokta, ailesini terkeden erkeğin mah
keme tarafından hükmedilen nafakayi, 
hazan vennekten İstinkaf etmesi ve ec· 
nebi memleketlere &'İtmesi meselesi teş
kil ediyordu. 

Yarınki miting 'loulg11r kabinesi 

Rapor, bu noktadan bahsederken 
mahkemelerin nafaka hakkındaki hüküm 
terinin, ecnebi memleketlerde tatbik edİ· 
lebilmeıi için uluılar arası mukaveleler 
aktim temenni etmekte ve nafaka vermi
yen enceği hapsetmek~en ise .k~n~isi.nir 
çalııtırma müesseselerıne sevkim ılerıyc 
sürmekte idi. 
~ Devamı 7 inci sahifede 

Kadınlar kongresi münasebetilt 
yarın saat 1 7 ,30 da Tepebaşı bele 
diye tiyatrosunda bir miting yapı
lacaktır. Bir çok hatipler vatanda~ 
sıfatile kadının hak ve vazifeleri 
nelerdir? Mevzuu etrafında söz söy- · 
liyeceklerdir. 

Pazartesi günü de üniversite 
konferans salonunda, sulh hakkın 
da bir miting yapılacaktır. Bu m' 
t1nglere herkes gelebilir. 

Vıoanalı,ar gaiıp 

Libertas: 2: Fener bahçe: 1 
Ufak tefek hadise er o'masa idi 
mağiiıbi.9etten az teessür duyacaktık 

Dünkü maçla heyecanlı bir an 

Llbertaa aon maçını dün Taksim sta
dında F enerbahçe ile oynadı. 

Bet binden fazla seyirci misafirle
rin, F enerbahçe ile yap.Jiı.Cağı bu oyu· 
nu ae · ti. 

Galatasaray: lehine 3-1 neticelenen 
Galataaaray - ikinci küıne muhteliti 
maçından aonra evvela Viyanalılar, 
yine ilk maçlannda olduğu gibi be

Devamı 7 inci sahifede 

Kabineyi B. Andre 
Toscf kuracak 

SOFY A, 19 A.A. - Bulgar ajan11 
bildiriyor: Kral yeni kabineyi tetkıle 
eski diplomatlardan ve tanınmış- mü
elliflerden Bay Andre Totefi memur 
etmi§tir. Bay Toşef bunu kabul et -
miştir, 

Kabineyi teşkile memur edilen Bay 
Toıef 1867 de doğmuştur. Tahıilini 
Brükaelde bitirdikten sonra 1902 de 
aiyaai mesleğe girmiş ve Bulgarist11...·un 
Karadağ, Atina, 'Belgrat, lstanbul \'e 
Viyana orta elçiliklerini yapmııtır. 

1918 de siyasi meslekten ayrılmı§ ve 
müellifliğe başlayarak bir çok Herler 
nefl"etmİttir. ilim akademiıi ve müte
addit kültür cemiyetleri azasından • 
dır. 

Bulgari&tanın .1ilahlanma.1ı ve 
Yunani.stan 

ATINA, 19 (Husuıi) - Başbakan 
Çaldariı buradaki Yugoslavya elçisi i
le uzun bir mülakatta bulunmu,tur. 
Aralarında Balkanlarda bilhaıaa Bul. 
.;aristanın silahlanmak istemesi ihti • 
maline dair konutulduğu tahmin e • 
dilmektedir. 

A manya yalnız 
Kendine güveniyor 

Artık Almanların kimseye 
itimatları kalmamış 

BERLIN, 19 (A.A.) - Hitlerin 46 cı 
doğum yıldönümü hakkmda yazı yazan 
bir çok gazeteler diyorlar ki: 

"Uluslar kurumunun umumi kararı 
Almanyayı mahkum etti. Bu karar, Al
man milletini, kendisinden başka hiç 
kimseye itimat etmemeye ve Hitlerin et
rafında mütesanit bir tekilde toplanmaya 
sevketrnelidir.,, 

ki : 
Doyçe Algemayne ~.'Vtung, diyor 

"Milletimize, bu acı tecrübeye göğüs 
Devanu S inci sahif ed 

ay ıtvıno , 
gelecek ve yeni Fransız -
Sovyet anlaşması esaslarını 
görüşecektir. 

Tef• { Müdllrı 2431&. Taa itleri m11dirlı MI 
• idare •• Matbaaı 24310 

TURKIYENIN EN BUYUK GA ZETESl 

lı günü ·çıkıyor 

32sahife) 
EN DEGERLI TURK YAZICI ve GAZETECi
LERiNiN MAKALELERi, FIKRALARIYLE 

~fya'ya, Belgrad'a, Bükreş'e, Atina'ya 
· gönderdiği hususi muhabirlerinden ala
. cağı telefon ve telgraf haberleriyle, 

ANADOLU ve TRAKY ADAKI MUHABiRLE
RiNiN MEKTUPLARI ve TELGRAFLARIYLE 

Kadın, Moda, Çocuk, Meraklı dünya hadi
seleri, Spor, Sinema ve her sınıf halkı ala
kadar eden daha birçok yazı ve resimleriyle 

23 . d --- --- --- --- --- -- --- --- --- ---n ısan a~ZU!WlWL4.ZWLS~ 

sah ite 
Olaırak çakıyor 

Yeni tefrikalarımız ıunlardın 

[ Biz~e casusluk!-! 
AZİZ HÜDAİ AKDEMlRlN VESiKALARA 

DAYANAN ESER! 

Fatih lstanbulu 
Na .sıl aldı? 

Tarihte bir çaj devirip yeni bir 
çağ açan en heyecanlı bir sagf a 

Maine Kemph 
'

1 Kavgam ,, 

Hitler'in bütün dünyada 
çok dedikodular doğuran 

bir 
• 

eserı 

Mahmud Y eaariain TAN için 
laazırladı~ı büyük bir roman 

Burhan Cahidin ıimdiye kadar 
yazdıtı romanların en güzeli 

Edgard W allece'in en 
meraklı polia romanı 

Stendhal'ia ıaheseri olan "Kırmızı 
'Siyah ,, ismindeki roman 

VE BUTUN BUNLARLA BERABER HER 
SINIF OKUYUCUYU ALAKADAR EDEN 
CANLI HAV ADIS ve GUZEL RESiMLERLE 

23 Nisan salı gllnO 

BDyOk bir havadis 
gazetesi olarak 

32 Sahife Çıkıyor 



Arablsta~cl 

imparatorluğu --r--=-y ıkıl d 1. 

Her hakkı mahlwıdıır. J'aan: Son y...,_ ııaliai Mahmut NEDiM 

lngilizler Hicazı, Şerifi elde 

B. Litvinof Parise eeliuor 

F ransız-Sovyet misakında 
bazı müşkülat baş gösterdi 

.. ;>!'. • . ~- -·~ 

lzmir panaqırına hazırlık 
IZMIR, 19 ( A.A.) - Arsıulusal lzmir panayırı genel komitesi tara

fından Başbakan ismet lnönü kom İtenin fahri başkanlığına, Ekonomi 
Bakanı Bay Celiil Bayar da ikinci reisliğine seçi/mi, ve •eçim telyazı
larile kendilerine bildirilmiştir. ismet lnönü ve Bay Celiil Bayar bu •eçi
mi ıevinçle kabul ettiklerine ve muvallakiyetler dilediklerine dair ce
vaplar vermişlerdir. Bu cevaplar muhitimizde kıvaçla karşılanmışhr. 

Panayır faal komite, toplantısına devam etmektedir. etmek için çok çaıışıyorlardı Bu zorlukların yakında ortadan kaldırılacağ~ 
O manh i atorluğu ile hatp ettikleri halde ümit ediliyor.Lava! fi ayısta oskovaya g~ decek 1-A"!!'!! ___ ""!"""!!!!!"""--""!"""!llll!!llll!!llll!!Yllll!!llll!!!!""!!"'llll!!llll!!llll!!llll!!llll!!llll!!llll!!"'!llll!!Jllll!!llll!!llll!!llll!!!!'!!'!ıl 

8 mpar PARIS, 19 A.A. - Bay Litvinof lecektir. Bay Lavalin Moskovaya hu- V\JSturya için UDaO teme yasa 
Hicaz sahillerini abluka etmemişlerdi bugün Parise gelecek ve kar§ılıklı yar gün, yahut mayısta gibnesi, andlaıma-

. 1 d 8 . 1 h dım m.isakı müzakerelerine devam o- nın derhal imza edilmesini temin ede- H k k ·· t d t d · ... t 
Ne dedimse para etmediı y~t verıyor ar ı. ınaena ey tam lunacaktır. Bay Lava! mayıs başların- cektir. Son dakikada çıkan bazı tefer • u u m usa va 1 Sin a a ı a 
- Biz buraya istirahate gelme· hır uzlafmaya varıncaya kadar her da yapılacak belediye seçimlerinden ruat müşkülleri andlaşınamn mevkii 

dik, diyordu. Büyük, misli görül • iki taraf da ihtiyatlı, hesaplı hare· aonra Moskovayı ziyaret edecektir. tatb 0 ke konulmasına bir mani teıkil 
memit bir harp İ<;İndeyiz. Benimle ket etmek lüzumunu hissetmifler • Misa~ın esas hükümleri hakkında edemez . ., 
beraber bir sürü Alman genci bu di. Şerif Hüseyin de ihtiyatı elden Fransa ıle Sovyet. R~s:ı:a ar~•m.da an- Son safhayı teıkil eden mevzular· 
harbe Sf!yirci kalamaz. Zaten ben bırakmıyordu. Onun vaziyeti daha laımala.r elde edılı:nıştır. Şımdı Sov • dan bahseden Maten gazetesi, itilafın 

1 . • ç·· k .. · b v yet Ruıyanın, tahrık olmakıızın ma • mutlak otomatizm esasına müstenit 
razı o sanı da onlar muvafakat et • nazıktı. un u ısyan ayragını a • ruz kalınacak bir tecavüz halinde sü-

t B • k d O 1 h .. k... mütekabil yardım maddt!lerini ihtiva mez er. u oibi vaziyetlerde t!mrin çacag" ı ane a ar sman ı u ume ratle yardnn edilmesi keyfiyetini u • " ettiğini yazmaktadır. itilafın şimdiki 
bile bir kıymeti kalmaz. Sonra da tine bir ,ey hissettirmemek, bila • luslar kurumu tarafından tecavüz vu- teklinin, şark misakının ruhundan 
fınparatoıı.ımu7cn emri var. Mj ,ıı. kis samimi, candan dost görünmek lrubuld~ğu tanr~a~ı~ça Ren budu • farklı olduğunu yazan Jurnal gazete-
kün değil biz burada kalamayız. lazımdı. Şamda bulunan Cemal duna rıayet - ~ılmesını t":~a.m~un ~- si, Sovyetlerin, e?11niyetleri hakkında . •1 den l<>karno mısakı taahhutlerıle telıf d · 
Yolda ölebiliriz. Fakat burad~ ka- Pafanın nezdınde bulunan og u eden formülü kabul etmesi kalmııbr. en işe beslediklerıni söylüyor ve ilave 
!amayız. Çok tefekkür ederim. 1 Şerif Faysal orada vaziyeti güçlük- Bazı müşküller uar ediyor 

Onları bu ölüm yolundan çe,,ir • le idare ediyordu. lş meydana çıkı- PARIS, 19 A.A. - Alman istihha- "Sovyetlerin hu endi~eleri teskine-
k b M kk d k O 1 k b .. h b. · b 0 Jd ' · diliyor. Fakat, bu yapılırken Lebis-me , ütürı ı:a"retlerime rag"nıen verse hem e e e i sınan ı u- rat uroau mu a ın ı ınyor: 

' B La l b k 1 r · R tan, Fransa ve Rusya ile beraber ha-
mümkün olamadı. Yüreğim sı-ılaya mandam harekete geçebilir hem ay va a an ar mec ısme, ua· reket etmek mecburiyetile kendisine 

1 1 h l ' ·I t d Ş dak' ·ı F I hı l Frl\n!IZ müzakereleri hakkında izahat I b b. b 
sız aya yo azır " arını yap ır · ~. a~ ı og u aysa ma vo a • vermiıtir. Mevsuk bir membadan ha- a ey tar ır koalizyon kaqıamda u-
dım. Miimküo ol:ın her tedbiri itti- bılırdı. ber alındığına. göre Fransa . Sovyet lunmak araaında hıraktlmıı bulunu • 
haz evledim. Ve yola çıkardım (2) ihtiyar Şerif bunları dütünüyor- uzla§maaı meselesinde bazı müşkül • yor~, 

Luhayya"dan kayıklarla, ilk ka . du. Ve bu arada İngilizleri de kut- !ere tesadüf edilmektedir. Ovr diyor ki: 
- V &r§OV& seyahatinin neti.ceıiz 

file r.ibi Kanfedeye gittiler. Bura - kulandırmamak icap ediyordu. Rus elçiai Poteınkin, bugün dıt iş • kalmıyacağı timdiden tahmin edile • 
tlan bu ikinci kafilenin kumanrlanı Simdi İngilizlere bir çok zarar • !eri bakanlığı umumi katibi ile temas bilir. Almanya ile münasebetlerinde, 

b 1 · · b•th 1 • etmiş andlaımanm otomatik bir te • yiiz a~ı fon Müller bana fU mek'u- ar vennış, ı assa e e avuca sıg • k·td t tb·k· • • 1 F .h Frarua • Rus askeri ittifakının ölme-
. . . .. .. ı e a ı ıne manı o an ransız ı - d' . ---L 'im · 

bu gönde:İyMclu: madıklan ~ç~n, hır. ~urlu. yakalan • tiraz ka.yıtlannı bertaraf ebniye ça • ığıni göstenx>ı eaı, her halde Le • 
"Dev'e•meao efendim Hazr ı•.ie • madıklan ıçın lngılızlerı fena hal- h~:nııtır. Bay Lava! bu huausta henüz hiatanın aleyhine yazılacak bir keyfi-

rı. 

"Y eMen t, prağına ayak ba..,:ığı
mızdan Leri hakkımızda ibzal huyu 
rulan eltaf ve himematı samileri ne
ticesi olarak bundan üç gün evvel 
.aliı:nen Konfedeye muvasalat etti
ğimiz• arz ile keLbi teref ederim. 

de sinirlendirmit olan (Emden) tereddüt ebnektedir. yet değildir . ., 
kruvazörünün zabitan ve efradı o • Bu akıam dıt bakanlık aaraymda, R~ya • Çekoalouakya 
nun topraklarından, kızgın Hicaz b~g?n Parise .gelm~•i .. muht~! olan CENEVRE, 19 A.A. - Sovyet Ruı-
çöllerinden geçiyorlardı, Bunların Lit".ınof ~fıne buyuk bir zıyafet ya ile Çekoslovakya arasında. müza. 

b • · I . .. venlecektir. kere edilmekte olan kartılıklı yardım 
ser estçe geçı?. gıtme erme musaa- Andl14manın kati imzaaı Moakova • misakını parafe etmek için Bay Sene-
de ederse İngilızler ona neler de • da yapılacağından muvakkat imza cu ain Moakova.ya gitmesi muhtemeldir . 
mezlerdi. Belki bu hadise yüzün • martesi günü burada yapılacaktır. Bay Litvinof ile Bay Beneı dün çok 

Tuna devlet eri konferansı 
lıazır ı\c!arınl\ başlandı 
ViYANA, 19 (A.A.) - (Yan reomi 

Korrespondans Politik) e yaptığı beya
natta, Bay Berger V aldeneg deıniştir 
ki: 

"Merkezi Avrupa emniyet misakı ile 
nliıkadar devletlerin Ccnevrede, büyük 
müsalemet eserini başarmak azminde bu .. 
lundukJarını müşahede ediyor .0 

Avusturya askeri statüsünün tadili 
hakkında söz aöyliyen Bay Valdeneg, 
Stresa tebliğinin altıncı maddesinin A
vuaturyaya askeri hukuk müsav.ıb ver • 
mekte olduğunu ilave etmiştir . 

Tuna devletinin emniyeti 
VIY ANA, 19 (A.A. - Prens Stah

renbergin hususi mahiyeti haiz Roma se
yahatinin, bu şehirde 25-S de toplanacak 
olan Tuna devletleri emniyeti konferan
amı hanrlıyacağı söylenmektedir . 

Bu konferansta A vusturyamn vaziye-
ti bilha .. a görüşülecektir . 

Avusturya • Ç eko•lovakya 
VIY ANA, 19 (A.A.) - Raytpoat ga

zeteaine verdiği bir mülakatta Bay Be
nes, Avuaturya • Çekoslov~ tqriki me
aaiainin ekonomik ve aiyaaal aahalarda -

---yeni yaıaya ne gibi 
maddeler konuldu 

ATlNA, 19 (A.A.) - Ana yasanın ı... 
el.ili hiikUmetin aaliı.biyetleri.ıin ge-ıitletil
mesi yolunda olacaktır. Kabine, y....i ana 
yasaya e .. ı olacak umwni preaoipleri a· 
na yaaa lmmiayonnna bildinniıtir • 

1 - Teırii salalriyet münbaaıran •Y• 
lavlar meclU:ine ait olacaktır • 

2 - Maaraflan icap ettirecek kanun 
tekliflerini ancak hükumet yapabilir. 

3 - Reisicumhur hükUmetin teldifi Ü• 

zerine saylav meclisini feshedebilir. 

4 - Rciıı:icumhur intihabı doğnıdan 

doğnıya ulua tarafından yapılır . 
S - Saylav mecliainin iti.mad reyleri 

huınuundaki hakları tahdit olunacaktır. 
6 - Cemiyetler hürriyeti tam olacak· 

tır. Anca.k saylav meclisi icabmda bu 
hürriyetleri tahdit edebilecektir • 

7 - Yunanlıların nitan tapmasını y .. 
aak eden kanun kaldırılacaktır • 

inkişaf edebileceklerini aöylemiftft- • 
Bay Benea, bu tetriki meaalnin Stre

aa prensipleri yolunda ~ jçin elin
den geleni yapacağım aöylemittir • 

BALKAN ANTANTI h.ONSEYI 

Yemen •.-a(ii iilisanı Mahmut Ne
dim Bey HaaetlE-~inin namlarını 
<lııima k;ı.lbinin en minnettar bir 
kötesind"! sairlavacak olan fon Mi.il
ler, ken Ji ve r<i.ftkası namına tak • 
dim eylediği ihtiramatı faika ile 
mcmzuç leşekkiirahnın kabulü ıü 
istirh'lm eyler. Kunfede 19.4.1332 

den bütün tetebbüsler ümitler bir Gazetelerin mütalealart uzun süren müzakerelerde bulunmuı-
inda suya dütebilirdi. Vakıa İngi· PAR1S, 19 A.A. -. ~ransız ·Rus lardrr. Müzakere esnasında yanlarında ""'"'""!17'~'°"'"---..,,----... -....ırı.ı; 
1. 1 andlaımaaı gazetelen alaka.dar etmek hukuk müıavirleri de vardı. Çekoa • iiiıiııı .. 

yüz batı 
Von Müller 

Aradan bir ay bile geçmeden 
Br hriahmer Komodörlüğünden ,u 
telı:r.ıfı aldını: 

"7 mayıs 32 ,J,. Cidde' den hare • 
ke• eden Alın:.nlar on altı saat me
gafe kııtettiktcn !Onra Cid'an ka.bi
lesi tarafından telef olunduklafı 
ke"1ali teessürle arzolunur. Milı • 
mandar olan m:ilazim namzedi Hfü 
n .. efe,,'1 · •alimen Rayaka gitmit • .. 

Komodor NAFi 
• Hüseyin bu cinayeti niçin 

y . ,mıştır? 
lngilizler Hicaz!, Şerifi elde et

rr '{ · çiıı çalışıyorlardı. Şerif Hüse· 
yinin Sudan'da bulunan bir adamı 
e ;uen Şerif Hüseyinden evvel ln
&ilizlere kapılmıf, satılmıftı. Şeri
fi elde etmek için İngilizler, Os • 
manh hükumeti ile hali harpte ol
dukları halde Hicaz sahillerini ab
luka etmemişlerdi. Hicaz tabit za
manlarda olduğu gibi her teyi ba
riden getirte biliyordu. Bütün ih
tiyacatını dıtarıdan temine mec • 
bur olan bu kıt'a için bu, büyük 
b "r nimetti. Diğer taraftan Şerif 
Hüseyin lngilizlerden daha bir çok 
feyler koparabileceğini ve büyük 
Arap imparatorluğuna kadar gide • 
bileceğini kafasına koymuttu. 

fn.,ili:der Hicazda bizi metgul 
etMek, böylece Filistin ve kanal se
ferlerimizi akamete değilse bile, 
her halde büyük müşkülata uğrat
mak için Şerif Hüseyinin iıyanma 
kıymet verdikleri kadar, halifenin 
cihad fetvaları, emirleri ne oluna 
olsun bir parçacık bulanmıt olan 
ve bu bulantıdan istifade eden 
propagandalara karfı: 

- hte evladı Resulden Şerif Hü
seyin Paşa bile bu fetvaları dinle
medi, halifeye ve paditaha kar~ı 
İsyan etti! 

Diyebilmek İçin, bilhassa bunun 
fç'n de, Hicaz kıyamına ehemmi • 

( 2) Emden kruvazörünün birinci ka
file.i daha evvel gelmişti. Bu ilk kafile 
binba,r Moltke'nin kumandası altında 

d5rdU zabit olmak üzere lı:ırk dokuz ki· 
tiden mürekkeptL Hudeydeyc yanm sa
at mesafede (Şeyh Yunus) mevkine çık
mışlar ve oradan San'aya gelmişlerdi. E
saserı bunların geleceğini Enver Pasa 
telg-rafla bize haber ver:n!şti. San'nda 
ke'1dılerinl istikbal ettik. Kışlaya misafir 
oldular. Ziyafetler verdik ve ısrarları ü
Eerine yola çıkardık. Luhayya'dan ka • 
yıklarla fKan'azaya oradan Ciddeye ve 
ka, dan Medineye gittiler. Yollarda ba
tt • nızları uğrad.hrsa da salim9 
.,..ı..ud o n menzile v•"ıabildiler , 

ız ere: ed. K • ki. b. · d b ·· 1 ak h · ahh L f lin . t ır. atı ıe ın tes ıtın e azı mU§- ov eyetı mur auasr maYJ.a j .. 
. - Bunların buralardan ge~tıkl~- küllerin çıkıınıt olmasına rağmen, cid- de müzakerelerin çok müsait olarak 

nnden haberdar olamadım, dıyebı- di manilerin çıkması muhtemel gö • inkişaf ettiği tasrih olunmaktadır. 
lirdi. Fakat o, bunu söylemektense rünm.emektedir. ltalyaya giden diplomatlaı 
tab'ma daha çok uyan bir yola Pöti Pariz!yen gazetesi diyor ki: VENEDU<, 19 A.A. - Lehiıtıuı dı· 
saptı ve bize: .- Muhtelıf engel~erde~ anl~?ılıyor farı iıleri bakanı Bay Beck ile Macaı 

- Ne yapayım, bedevilere ha • 
kim değilim, vakıt ve zamanında 
haberdar olup tedabir ittihaz et -
mek ı .1ümkün olmadı, demeyi 
tercih etmit göründü. 

Ve bir avuç Alman genci Hicaz 
çöllerinde imparatorun emri uğru • 
na çetin bir müdafaadan sonra can 
verdiler. 

Aradan bir hayli zaman geçtik • 
ten sonra kurtulmu, olan ilk kafi • 
leye mensup bir zabite İstanbulda 
tesadüf etmiştim. Hararetle elimi 
sıkan bu pişkin ve temiz bahriyeli
yi evvela tanıyamamıştım. O za • 
manki bin bir savaştan çıkmış ya • 
nık çehreye mukabil timdi rengi 
yerine gelmi' kıp kırmızı bir yüzü 
vardı. Bana hatlarına gelenleri, se
liiınete erifinceye kadar neler çek • 
tiklerini kısaca anlattıktan sonra 
dedi ki: 

- Her teyden fazla hayret etti
ğimiz nokta yüzlerle sene bu top -
rakları nasıl elde tuttuğunuzdur. 
Daha doğrusu niçin tuttuğunuz ~ 
dur. Biz günlerle altımızda kum, 
~stümüzde semadan batka bir tey 

kı, andlaımanın katı teklı bugun tes- maliye bakanı Bay Fabiny ve Maca 
bit edilemiyecektir.,, ristanın BeYlin orta elçisi Von masi • 

Pöti Jurnal ıunları yazıyor: evitz Cenevnden buraya gelmişler • 
- Kati tekil bugün parafe edilebi- dir. 

divanı harbinde 
.............................................. 

Gene bir çok zabitler 
hapse mahkum oldular 

SELANlK, 19 (HuatNi muhabirimiz· ı yan azaaı bulunmaktadır. Buranın efkô.
den) - Buranın birinci divanı baI'binde n umumiyeai bu muhakemenin neticesi. 
muhakemeleri yapılmakta olan Demiriıi- ni merak ile beklemektedir. 
sar alayına mensup asilerin hükmü bu Atina diuanı harbinde 
gece tefhim edilmittir · ATINA, 19 (Hususi) - Buradaki 

Divan, yüzhatı Korkuti ile Papadaki- divanı harpler muhakemelere devam et• ' 
si müebbet küreğe, binbaşı Farandonu mektedir. Pazara kadar hiikümlerin veri· 
on beş sene muvakkat küreğe, binbaıı lcceği tahmin edilmektedir. Siyaai lider· 
Kazancakisi yinni aeneye, yüzbaıı Luro- !erin muhakemelerine 23 salı a-ünü baş• 
yanniyi dokuz aene ağır hizmetlere, mü- lanacakbr , 
lazım Velİgn>tia "" Çilyonidisi yedi aene 
ağır hizmetlere ve diğerlerini de daha 
az müddetlerle hapae ve bütün mahkiım
lann rütbelerinin alınmasına karar ver
miştir . 

Y eniıehir divanı harbi 
SELANIK, 19 (Huauai muhabirimiz. 

den) -· Yeniıehirdeki divanı harp isyan. 
la alakadar olarak tevkif edilen mebus 
ve a.iyasilenn muhakemelerine batleınq • 
tır • 

Divanın riyaaeône miralay Bukis ta
yin edilmiıtir . 

Suçlular Maaında dört ıeneral, bet 
miralay, bir aabık nazır ve bir müate§ar 
ile üç gazeteci ve bir çok mebua ve a.. 

Amerika 

V cnizeloa ParUt• 

ATINA, 19 (Husuai) - Bura gazete: 
leri, Venize1'*1n Pariae vardığım yaz• 
maktadırlar. 1 

Askerlik müddeti 
ATINA, 19 (Huauai) - Bazı gaze

teler tarafından Y unan:.tanda aakerlik 
müddetinin arttmlacağı hakkında verilen 
haberleri harbiye bakanı &'eneral Koncli
lia tekzip etmiştir • 

Dralımiyi düfürenler 
ATINA, 19. (Husu•i) - Drahmi fiya 

tının düşmesine aebep olınalı:la auçlu aar
~afların icrayi aanattan mene_dildiğine da-
ır bir kanun netredileceğini ııazeteler 
haber almışlaı·dır , v< 

Hollanda'da 

Niste yapılan manialı 
at yarışlerı 

NIS, 19 (A.A.) - Arsıulusal atlı ma
nialı müsabakalar, 17 nisanda batlamıf" 
br. İlk günkü müsabakaya 11 ulus 98 ' 
atla jttirak etmi~tir • 

. 
Balkan antanh konseyinin evııeun gan roptanJığını telefon havadisi o
larak yazmıftık. Yukarıdaki resimlerde açılı, nutkunu söyliyen Dışı,. 
ler bakanı vekili Bay Şükrü Kayayı, ortada Yunan murahhcusını sağda 
üstte Romen murahlıcuını, altta Yugoslavya murahhastnı ve e~ aşağı. 
da da konseyi içtima halinde görüyorsunuz. 

gormeden yürüdük. Nehir karış Yetil 
lik, ne bir yudum su. Sizin tabiri • 
nizle ku, uçmayan kervan geçme • 
yen bu toprakları almakta, elde 
tutmakta ne fayda vardı? Hila bu 
muammayı halledebilmit değilim. 
Dütünüyorum, bu hususta bir çok 
ta okudum. Eğer dini bir kıymeti 
olduğu için ise, oralannı kendi ha
line bırakıp uzaktan bir hami gibi 
kalabilirdiniz. Zaten kendi halinde 
kalmıt değil mi? Fakat ıiz yok ye
re oralarda yıllarla asker besledi • 
niz, torba torba altınlar harcadınız. 
Bu paranın çok cüz'i bir kısmı ile 
bu lcıtayı idare etmek, hele hiç 
kan dökmeden idare etmek müm • 
kündü. Neden bunu yapmadınız da 
orada helik oldunuz? Ben orada 
bizden sonra geçerken can veren 
kardeflerimin matemini hala tutu
yorum. Sonra dü,ünüyorum: Ya 
sizden, ya Türklerden kim bilir ne 
kadar mert asker orada son nefe • 
sini vermiftir. Bu on binlerle yiği
tin matemini asırlarla tutsanız ge
ne azdır. Bu topraklardan siı:de ka
lan bu acı ve hazin hatıraya hürmet 
ederim. Ancak Osmanlı İmparator
luğunun .niçin, neden en kuvvetli 
zamanlarında bile bir zayıf örneği 
s~Y_ıldığıru, hele son zamanlarmd~ 
nıcın can çekişen bir hasta adı ile 
a~ıldığını .bu cöllerden geçerken. 
bılhassa bır rüya gibi gelip gecen 
o kar ırünlerden ııözlerim: açtığım 
zaman daha iyi anlamı• ol<hm. 

Bu müsabakaya i~tirak eden bütüı 
Türk zabitleri parkuru muvaffakıyet(., v 
bitirmiıierdir. Mülazım SaiJıı, Karacabey 
harasında yetişen Kısmet ismindeki atiy· 
le befinci olmuıtur • • ı 

''litmo<!_i) 

Türk zabitlerinin, bütün müsabakalar ! 
neticeainde çok iyi bir derece alacakları [ 
iimit olunmaktadır • • 

Memleketmize gelen Ru• tayyarecilerinin Arıkara garında karplanm'{ 
larından bir intibq •· 



Haftanın yazısı 

Dalgınım bugünlerde •• 
Dalgınım bugünlerde. Burnumun 

ör.ünden geçen ahbapları tanımı -
yorum; bana içerliyorlar. içerle -
mesinler ! Dalgınım bugünlerde ..• 
O kadar dalgınım ki, geçende bir 
memura (beyefendi) dedim. Fena 
halde kızdı ... 

- Ağzını topla! dedi. Zaten o 
demese bile ben çoktan toplamış -
tım ağzımı! 

[Bu ağız toplamak lalı da bira
cayip söUJi;r. Dostlarımdan rah -
metli Küçi:.f, Etem böyle (ağzını 
topla!) dendiği zaman dudakları· 
nı büzerdi. Çoğu gazetecilerin a -
ğızları böyledir. Goncaya benzer. 
Sıcak görünce açılırlar. Kış görün
ce büzülürler.] 

Dahası var. l ki gün evvel beni 
kadınlık kongresi delegelerinden 
bir madamla tanıştırdılar. Dalmı -
fım. Kadınla görüşürken muttasıl 
erkek sıfatlar kullanıyormuşum. 
Nihayet kadıncağız bana: 

- Sizin de fransızcanız, benimki gibi 
zayıf, dedi. Dişi kelime yerine erkek kul
lanıyorsunuz .. 

Farkına vardım ama hiç bozma
dım ... Gülerek: 

- Evet, dedim, madam. Şimdi bütün 
dünya fransızcayı iyi bilmiyor da erkek 
yerine kadm, kadın yerinde erkek kulla
nıycr ... 

Ayrılırken kadının fapkasını be
nimki diye almışım... Kahldılar 
gülmekten .•• Dalgınım bugünler • 
de ... 

Reveran• yani Bektaşi ıstılahın
da niyaz hareketine pek meraklı 
birini tanırım. lnsanlann kendine 
olan hürmetini yapılan (reverans) 
ın zaviye.ile ölçer. Buna rastgeldim. 
Hiç değilse bir baş eğmek lazımdı. 
Bense bizim sporcu çocuklardan bi
rine rastlamıf1m gibi elimi havaya 
kaldırıp föyle bir yelpazeled(m. 
flemen kırdığım potu farkettim a
ma, İş İşten geçti. Herif ımrahnı ö
teye çevirdi.. Benim elim havada 
boş kaldı. Kolum UJ!Ulfmuş ta onu 
hareket ettiriyormuşum gibi yapa -
rak ortada kalmış vaziyetimi ısla -
ha çalıştım. Görenler yuttular mı, 
yutmadılar mı bilmem ... Dedim ya 
dalgınım bugünlerde .. . 

Geçenlerde bir ayağıma siyah, 
öteki ayağıma maron kundura gi • 
yip aparhman kapuına kadar çık
hğımı söylersem inanır mısınız? •.. 
Bereket, sokağa çıkmadan İarkına 
vardım. Neden farketfim biliyor 
musunuz? .. Benim bir çift bağıran 
kı•nduram var. Giydiğim tekin bi
ri ondan idi, öteki de sessiz bir 
kundura ... Ayağımdan birinin ses
li, birinin •e••iz oluşu kulağıma 
yabancı geldi de baktım ve gör • 
düm. Dalgınım bugünlerde ... 

Benim gibi, rahmetli Musa Ka • 
zım efendiyi de anlahrlar: Kara • 
köy hamamı:ıdan köprü başına ka
dar nalın/arla gitmiş te farkına var 
mamış. Bir alıbabı görüp hatırlat -
mış ... Bir Şeyhülislam için bu dal -
gınlık yaraşır ama bizim gibi sıra 
yazıcılarına hiç yakışmaz. Bereket 
ki bu dalgınlık paralan •eçmiyecek 
kadar derinle,medi. Ya bir liralık 
kayma diye beşlik vermeğe başlar
sam ne olur benim halim ... O za -
man banka olmadan başka çarem 
kalmaz. 

Mefhar dalgın/arı bilirsiniz. 
(Bilmezseniz de bilir gibi görünün! 
hep öyle yapıyoruz!] 

Franuıda geçen sene ölen meş -
hur riyaziyeci ve hükUmet adamı 
Painleve bunların başında gelir ... 
Kaç defa merasime giderken frakı 
giymeyi unutup pardöcüyü yele -
ğin Ü•tüne giydiğini •öylerler ... 

Bizde dalgınların piri - Allah 
r;ani gani rahmet etsin - Emrul • 
lah Elendi idi. 

Anlattılar: 
Bir llÜn yük•ek mektep müdürle

rinden birisini bir nizamname müna 
kaşası için yanına çağırmış. (Ben 
İ•te bu zattan size naklediyorum.) 
Emrullah efendinin masasının ö • 
ründe iki tütün tablası, her ikisin
(? de yakılmış birer cigara tütüyor. 
Kendi de kırmızı mühür mumu ile 
bazı mektupların üstünü mi}hürlü
yor. Bunun için masanın üstündeki 
şc..,dancla b:r mum yanıyor. 

Müdür gelince karşısına oturt -
n:u.•. cigara paketini açmış bir tane 
müdüre vermiş bir de kendi almış 
ve cillarasını önündeki mumdan 
-,,aktıktan sonra muma temenna et 
miş ... 

Ben de dalgınım, dalgınım ama 
'daha muma selam vermeğe başla -
_madım ... 

B. FELEK 
Takl:tlerinJen s.:.kınınız! • • 

Ş EH 1 R HABERLERi 
IJLL.t:.UI l t:.Ut:. 

Kurbağalıdere 
Temiz.etilecek 

--o--

Beled.ye bu iş için de 
yirmi bin lira ayırdı 

Belediye Kurbağalıderenin temiz 
lenmesine karar venm.İ§, fakat bütçe· 
de tahsisat ayırmak imkinı olmadı • 
ğmdan vazgeçilmişti. Belediye 200 bin 
liralık gibi oldukça büyük bir i~c tim
dilik girişilemiyeceğini takdir ederek1 

derenin kenarındakileri bugünkü fe
na ve gayri sıhhi vaziyetten kurtar -
mak için 20 bin lira sarfile muvakkat 
bir tedbir almağı muvafık bulmuştur. 
Bu tahsisat 1935 yılı bütçesine kon
duğu için, Kurbağalıdcrenin temiz • 
lenmesi itine bu yaz başlanabilecek • 
tir. 

Çubukludaki depolar 
Belediyenin Çubukludaki mevaddı 

müşteile depolarının genişletilmeıi 
ve aıri bir tekle korunası için bir pro
je yapılmışbr. Buradaki depolar kafi 
gelmemektedir. Daha bir kısım depo· 
)ar inta ettirilmek için tahsisat ayrıl· 
mıştır. 

Yapılan hesaplara göre bu depola
rm ihtiyaca tamamen uygun bir hale 
getirilmesi için 600 bin liraya ihtiyaç 

'görülmektedir. 

Vbnibahçe stady mu 
Yenibahçede yapılacak şehir stad· 

yomu için ~imdiye kadar 90 bin l'ira .. 
lık ittim.lak yapılmıştır. Yapılan ke
tiflere göre daha 250 bin liralık is • 
timlak yapmak lazım gelmektedir. Bir 
kısım arazi ve binaların istimliki için 
bu malların tahiplerile kolay uyuşu -
lamamaktadır. 

Belediye ile Evkaf 
arasında ihtilaf 

Belediye ;1e evkaf arasındaki muhte
lif anlaşamamazlıklar dolayısile bir ha
kem heyeti teşkili hükumetçe muvafık 
görülmü§ ve bu hakem heyetinin tanın· 

mış ve hukukçu saylavlarımızdan mürek· 

keb olması münasip görülmüıtü. 

Şehir meclisinden mezuniyet alındığı 
için bugünlerde hakem heyetine girecek 
ıaylavlarımızın ıeçilmeai yapılacaktır. 

Belediye ile evkaf arasmdaki bu ihti· 
laflar yÜzünden bir çok geJir membalarm .. 
dan iki taraf da istifade edemiyor. Bu se
beple hakem heyeti tetkikabru mümkün 
olduğu kadM ima bir zamanda bitirecek
tir • 

Belediye ile Ajans arasında 
ilan ih:i afı 

Belediyenin hükiımeıten aldığı ilan 
imtiyazı bir kaç sene evvel bir mukave
le ile Anadolu Ajansına devredilmiıti. 

Fakat o zamand.anberi iki mü-ese 
arasında çrkan anlaşa,mamazlıklar clolayı
ule bu mukavele tamamile tatbik edile
memiı ve eski mukaveleyi tadil eden ye
ni bir mukavele geçenlerde imza edilmi§
ti • 

Belediye, son mukaveleye de riayet e
dilmediğini ileri ıürerdc mukavelenin 
fethini ve Ajanı aleyhinde kanuni taki· 
bat yapılması için §ehir meclisinden sa .. 
labiyet alını~br. 

Bu salahiyet üzerine belediye ajans 
aleyhine dava açmak için tetkikat yap· 
maktadır. Belediye mukavt!'leye riayet e
dilmediğinden ilan gelirinden hemen he
men hiç istifade etmediğini ileri sürmek .. 
t~dir • 

Sat meselesi 
latanbulun süt mesele.;ni halletmek Ü· 

zere hıfzıs•ıhha mütehasıııı doktor Ze· 
kinin bir rapor verdiği evvelce yazılmış
tı. 

Bu raporda temiz ve hilesiz ıüt içebil· 
mck için tavsiye edilen tedbirler beledi
ye iktisad müdürlüğü tarafından tetkik 
edilmekte idi. 

Bu tetkikat bittikten sonra belediye re
İ•liği tehir meclisine bir tel<lif yapacak
b • 

Hazırlık henüz bitmedi~ için teklif 
meclisin nisan devres.ine yetiıtiriiemem.iı .. 
tir. Belediye hazırlıiını bi~ daimi 
encümenden karar iıtiyecektir. 

Ancak fabrika kunnak pi biltçeye 
taalluk eden vaziyet çıkarsa, o zaman şe· 
hir mecJisinin teırinisani toplantııını bek. 
)emek li\zım gelecektir. 

Adalara su 
Büyükadaya su taşımak Üzere be

lediyenin piyasadan iki gemi satın al· 
mağa karar verdiği yazılmııtı. Bele
diyenin kararından haberdar olan bir 
çok gemi sahipleri teklifte bulunmU§• 
]ardır. Fakat deniz seferleri nizam • 
namea.i üzerine on beş yaşından daha 
eski gemi almak menedildiği için be
lediye daha yenileri tercih edecektir. 

Belediye yeni iki gemi sahibi ile pa 
zarlığa ba~la.:nıştır. Adaya dö§enecek 
boruların nihayet yirmi gün içinde 
dö§enmesi bitmi~ olacaktır. 

Bir tütün kaçakcısile 
çarpışm'l 

Erdek civannda hüviyeti m~hul 
bir tütün kaçakçısile gümrük muha -

faza memurları arasında bir müsade
me olmuştur. Meçhul kaçakçı memur
ların şiddetli takibatından kurtulamı
yacağını kestirerek sırtındaki kaçak 
tütün çuvaLnı atmı§ ve arazinin arı • 
zaıından istifade suretile kaçmıştır. 
Çuvalda 15 kilo kıyılmıı tütün çık -
mı§lır. Takibata devam ediliyor. 

.._ .................... ıııım: ................................. __ __ 
POLiSTE: 

Çen berlitaşta 
Bir kumarhane bulundu, 

9 kumarbaz yakalandı 
Dün Istanbul Emniyet müdürlüğü 

kumar masası memurları Çenberlitat .. 
ta bir kumarhane ortaya çıkarmışlar
dır. 

Çenberlitafta Vezirhan caddesinde 
Şakir isminde bir adamın kiraladığı 72 
numaralı kahvenin Üstündeki odada 
kumar oynandığı haber alınınca me
murlar tarafından yakalama §ekli ta
sarlanmıt ve kunıarbazlar tam oyuna 
baıladıkları •ırada suç üzeri yakalan
mı§lardır. 
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Sergide teşhir edilen eserlerden bazıları ' 

Tıbbi ve sıhhi kitaplar ser~isi 

Sergide çok şayanı dikkat 
kitaplar teşhir ediliyor 
Eskiden Tıbbiyıeden mezun olan doktoı·lar nasıl 
yemin ederlerdi.Türk tababet aleminde timdi ye 
kadar ne~redilen kitaplar ve mecmualar vesaire 

üçüncü Etibba odası, Türk hekimle
ri tarafından vücude getirilen eserleri ye 
ni nesle tanıtmak üzere Türkiyada ilk o
larak bir tıbbi ve sıhhi kitaplar sergisi 
açmağa karar vermiş ve bu sergi dün1 
Etibba Odasının Cağaloğlundaki merke
zinde merasim i]e açılmı§tır. 

Serginin açılma merasiminde şehrimiz~ 
de bulunmu§ tanınmış doktorlarımızın 
ekseriıi ve ıaylav doktorlarımız, şehir 
meclisi 8.zaları, belediye reisi muavini 
Hamit ile Tıp talebeleri doktor bayanlar 
ve kalabalık bir kitle bulunmuııtur. 

Merasime kolordu müzikasının çaldığı 
istiklal marııı ile başlannnııtır. 

Sergiyi açan bakteriyoloğ Ihsan Sami 
bir söylevde bulunarak şu izahatı ver • 
miştir:. 

Türk hekimleri orta zamanda arapça 
eserler yazmışlardır. 

Selçuk imparatorluğu zamanında yaz. 
dıkları tıbbi eserlerin çoğu arapçadır. A
rada farsça olanları da vardır. 

Osmanlı Türkleri zamanında eserler · 
hep türkçe yazılmıştır. Bizde ilk türkçe 
tıp kitabı 1389 da Geredeli ishak bin 
Murat tarafından yazılmıııtır. Edviye 
hakkındadır. Ve bunların hassalarmdan 
bahseder. Bu tarihten itibaren türkçe te
lifler tevali eder. xıv üncü asır sonla -
nnda Ahmet Dai ve Abmedin türkçe te
lifleri vardrr. XV inci asırda Haupapnın 
Şerefettin bin Alinin mühim ve türkçe 
telifleri vardır. Bundan sonra eserler te .. 
vali eder. XVI ıncı devai, Şirvanlı Şem
settin Nidai mühim eserleT yazmııtır. 
Bunlar hep teliftir. 

XVll inci asırda Emir Çelebi Zeyne • 
Ii.bidinin eserleri görülür. Salih bin Naa .. 
ı-ullah latinceden lisannnıza mühim çe -
virmeler yapmı§br. Bu asnn en mühim 
müelliflerinden Hayati zade Mustafa 
Feyzi Yardır. Bursalı Alinin litinceden 
tercümeleri mevcuttut". 

XVI il inci asırda Şaban Şifai, Omer 
Şifai, K.atipzade Refi, Nuh, Vesim Ab • 
bas efendilerin çok kıymetli eserleri mev 
cuttur. 

XIX uncu asırda Şani zade Ataullah 
efendinin mühim tercüme ve telifleri var. 

XIX uncu aıır nısfından sonra mekte· 
bi tıbbiye hocalarından Kırunlı Aziz ve 
arkadatlarının himmetife franıızça ted -
riaat türkçeve döndürülmüş, ve bu arada 
doksana yakın türkçe tıp kitabı vücuda 
getiri.lmittir. 

Atntürkün yarattığı cümhuriyet.in ku
ruluşundan itibaren memleketiınizde §U 

ilmi cemiyetler teıekkül etmi.ttir: 
Türk Tıp Encümeni, Tıp Cemiyeti ü

roloji Cemiyeti, Bakteriyoloji Cemi;eti, 
C!lt ve Zührevi hastalıklar cemiyeti._ Haı; 
tabalncı ve hemtireler birliği, Çocuk h.,_. 
kimleri cemiyeti, göz hastalıklan cemi-1 
yeti, niıaiye cemiyeti, akıl hıfzııııhhast 
cemiyeti, cerrahi cemiyeti., jinekoloji ce
miyeti, baytarlar cennyeti, kmyagerler' 
cemiyeti, Etibba muhadenet cemiyeti, otO' 
-Rino-. larinkoloji cemiyeti, eczacılar ce
miyeti, dit tabipleri cemiyeti, fannako .. 
loğlar birliği, ebeler cemiyeti ve §U mec· 
mualar intiaşr etmiş ve etmektedir. 

Sıhhiye mecmuası (Sıhhat Bakanlığı
nın), ls~anb.ul seriryab, tıp dünyaıı, Türk 
tıp cemıyetı mecmuası, tüberküloz mec· 
muuı, Türkiye Hilaliabmer cemiyeti 
mecmuası, tedavi aeriryatı mecmuası 
Türk Jinekoloji ar§İvi, Üroloji kiliniği: 
Çocuk kılıniği, dit tabipleri mecmuası, 
farmakoloğ mecmuası, lzmir kıliniği A
nadolu kıhniği, çocuk bakım mecm

1

uaır 
Bakteriyoloğ Bay Ihsan Sami bundan 

sonra Türk doktorluğunun geçirdiği saf
haları anlatım§ ve cümhuriyet devrinde 
hekimliğin inkişafını anlatarak alkışlar 
arasında nutkuna nihayet vermi§tİr. i 

Ihsan Sami Garaıtan sonra tıp tarihi 
muallimi doktor Bay Süheyl de sergide 
bulunan kitaplann ilmi kıymetleri hak • 
kında izahat vermiştir • 

Bundan soıwa da Tıp talebesi namına 
Tıp Talebe Cemiyeti g<!nel katibi Bay 
Namık ta bir söylev söylemiştir. 

Nihayet en önde Hilaliahmer başkanı 
Bay Ali Çalımlı olduğu halde yukarı sa
lona çıkılarak sergi salonları gezilmiıtir. 

Sergi üç kısma ayrılmıştır: 
1 - Eski harflerle b~tillan bütün fen-

ni ve sıhhi çok eski kitaplar ve mecmua
lar • 

2 - Yeni harflerle basılan tıbbi ve sıh
hi kitaplar ile mecmualar ve gazeteler. 

3 - Doktorların İcat etmiıı oldukları 
afatı tıbbiye (eski ve yenileri ile muka
yeseli tedavi usulleri.) 

Bunlardan batka sergide siyah bir höc· 
re yapılmış Üzerine (memleket ve mes .. 
leği üğruna can veren Türk hekimine 
ıaygı) ifadeleri yazılmıştı. 

Ayrı bir sırada da Abdullah Yahya-
nın diplomalan asılmıştı • 

Sergide evvelce ölmüıı büyük doktor· 
ların reıimleri, ve lbni Sinanın büyük bir 
resmi, bakteriyolog Fethinin insan bar . 
saklarmda yaııyan parazit ve mikropla
rı hakkında kıymetli bir tablosu. 

Hilaliahmer hastabakıcı hem~re mek -
telıine ait resimlerle Heybeli sanatoryo
nnı, Gureba, Darülaceze, Gülhane hasta
nelerinin resimleri göze çarpıyordu • 

Diğer bir odada dit tababeti mektebi 
prolesörlerinden doktor Ziya Cemal, Su
at lamail, Orhan Abdullah, Halil llyaı, 
Galip Abdi, Bayan Neriman taraflann
dan ayrı ayn camekanlarda sıhhi ve gay· 
ri sıhhi ditlerin vaziyetleri ~ethir edili· 
yordu . 

Bundan başka Tıbbiyeden mezun olan 
eski doktorlann mektepten çıkarken yap
bklan yemin bir camekanda gösteriliyor· 
du. Bu yeminin suretini aıa.ğıya aynen a
lıyoruz: 

Hayatımı tah.;1 eylemğim sanatı celili 
tababetin icrasına hasrettikçe, ha.taga
nm emri tedavisinde usulü feır ve sanat· 
)a muameleden biran hali kalmıyacağı-
rr.a, 

Fakir ve bikeslere ha•billaJı müdavat
tan biri fa.kir diğeri gani iki kimseyi te .. 
rlavi etmek Üzere bir anda davet olundu· 
ğum halde, Ücreti kıdemiyeyi nazarı e
hemmiyete almıya~ak, evveli. fakirin da· 
vetine icabet ve bir an akdem iktisabı 
afiyet eylemesİne sarfı mesaiden genı 
clurmıyacağıma, 

Gerek emrazı i.diye için, gerek emrazı 
sariye ve müıtevliyenin icrayi ahkimında 
gece gündüz her kimse tarafından da
vet edilirse derhal icabetten istinkaf et. 
miyeceğime • 

Hastağindan fahiı ücret metalibeıinde 
bulunmıyacağıma ve para almak maksa .. 
mle hastalıklarını izam etmeyip, hizm.,.. 
time ve hastag3.nın haline münasip Ücre
ti kadimeyj kabul ederak muhalifi vic
dan bir surette hareket etrniyeceğime, 

T esemmüm uıulünü ve iıkati cenin 
tarikini ne kimseye talim ne de kendim 
fiili mezkôre cür'et e~iyeceğiıne, 

Muhalifi hakikat ne vazıhan ve ne de 
müel1en rapor vermiyeceğime, 

Hastagana kartı her türlü suiniyet bes 
lemiyeçeğime ve dairei namuı ve iffet .. 
ten inhiraf etmiyeceğİme, namus ve iti
barımı hüsnü muhafaza ile beraber meı
lektatlarım hakkında her giina zem ve 
kadih gibi ef'alde bulunmıyacağnna, 

Tahtı tedavide bulunan ailenin has-
belmeslek vakıf olduğum enarı zatiye. 
sini kimseye if§a etmiyeceğime, hiç bir 
veçhile fesada alet olmıyacağuna, ve 

i•tikametten asla inhiraf etmiyerek ka • 

nunu esasi ve meırutiyete ıadakattcn ay
rı1mıyacağıma .. 

Mevduu yeddi emanetim olan emvali 
devleti ziyaa sebebiyet vermiyeceğime 

ve bir marizin emri tedavisinde f-Üphem 
olduğu takdirde diğer meslekta§lanma 

müracatta kibrü gurur gösterip h.aıtanın 

bayatını tehlikede blt'alnruyacağıma val
lahi ... ,, 

1 lira 49 kuru§ kumar parası ile kumar 
levazımından olan 195 fit, üç zar, bir 
masa ve bir masa örtüsü 9 aandalye 
zar atmağa yarayan 8 .zarf dışardan j. 

çerinin görümnemeıi için kullanılan 3 
&iyah perde ele geçirilmiştir. 
Salih , Münir, Ali, diğer bir Ali, 

Mehmet, Şakir, Sadık, lıımail ve Oa • 
man isminde 9 kumarbaz da yakalan
mıfbr. Suçlular hakkında lazım ge • 
len takibat yapılmaktadır. 

Fazla rakı ikram etmiyen ev 
sahi bini yaraladılar 

Evvelki gece Fatih Camiikebir ma· 
hallesinde mezarlık sokağında otu • 
ran Mustafanın canı arkadaıJarile 
f>f"raber rakı içmek istemiıtir. Akşam 
Şükrü ve Pepe Mustafa isminde diğer 
bjr arkadaşını yanına alarak eve git .. 
mit ve aldıkları rakıyı hep beraber İç· 
meğe baılamıtlar, geç vakte kadar 
beraberce eğlenmişlerdir ı 

Saat 9 u geçtikten sonra aldıkları 
rakı bitmiştir. Artık dağılmak lazım 
gelirken Pepe Mustafa ev sahibi Mus· 

tafaya daha rakı getirmesini söylenüt
tir. Aldığı cevap "Artık yetişir epey
ce içtik., olmut Pepe Mustafa da buna 
fena halde kızmışbr. 
Hırsını almak İçin hemen yerde du· 

ran boş rakı şİ§esini kaparak daha 
çok ikram etmiyen ev sahibinin kafa
sına yapı§tınnı§tır. 

Kırılan §İ§e Mustafanın baıını yar .. 
mış ve yüzünü kesmiştir. 
Diğer konuk Şükrü arkadaşı Muı -

tafanın suratından kanlar akarak yeı· 
de yattığını görünce fena hald.: kız • 
mı~ ve ''ben sana göıterirjm,. djyerek 
uaturaıını çekip Pepe Muıtafanın üs
tüne atlamı§tır. Zaten hem sarho§ ve 
hem de ıatkın bir halde olan Pepe 
Mustafa Şükrüye karşı koyamamış, 
Şükrü de onu usturasile yüzünden ke
a-erek yaralamıştır. 

Bu arada çıkan gürültü etraftan 
duyularak polise haber verilmittir. 

Yaralılar derhal Cerrahpaşa hasta· 
hanesine götürülmü~, Şükrü de yaka
lanmıştır. 

iş ararken 
Beyoğlunda Hava sokağında otu • 

ran Şevket adında bir adam evvelki 
gün i~ araken, Celal isminde biri ya
!"ı!1a &0kulmu§ ve kendisine İ§ bulmak 
ı~ın yardı~ edeceğini aöylemiıtir. Ce
lal, Şevketın 35 lirasını dolandırmıı 
ve ortadan kaybolmU§tur. Polis tahki
kat yapıyor. 

Yük tasırken 
Balıkpazarında Tütün gümrüğünde bir 

hana yük taşıyan Petürgeli Bayram adın
da bir hamal, sırtında yük ile çıkarken, 
merdivenin üst katından ayağı k,ıly -
mı§ ve düımüıtiir. 

Sırtındaki yük ağır olduğundan Bay 
ram merdivenlerde tutunamamıt 
yükle beraber alt kata kadar yuvar '. 
lanmıttır. Bu düıımede Bayramın bel 
kemiği kırılmı§, başından da ağır su
rette yaralanmııtır. Can acısile bayı
lan Bayram, söz aöyliyemiyecek bir 
halde hastaneye kaldınlmııtır. Yara
ları çok ağır olduğundan hayatı teh
likelidir. 

1 ·•ttS~ 1 
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Kuponau:ı ı Rıhbm 10,50 
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it Bankaaı nama 9,50 Reji kuponsuz 2,30 .. ., Hamiline 9,50 Telefon 13,211 .. ., Müeıaia 90 Terkoa 17.50 
l ürı.11• Cumaı.a. Çimento 12,35 
riyet bankaıı 64 ittihat de7. 9,50 
Tramvay 30,50 Şark de7. 0.95 
Anadolu biaıe 25.20 Rafya l,M 
Şir. Hayriya 15,50 Şark m. ecu 4,15 

ÇEK F YA1 LA RI 
Franıız 12,05,75 Prai 19,03 
Londra 609,50 Belvat 35,00.50 
MUi.no 9,58 Mnakova 10,89,75 
Nüyork 79,47 Bnln 1,97,32 
Cenevre 2,45 Madrit 5,81,40 
Atina 83,94 Budapeıte 4,50,88 
Brülı:ıel 4,69,65 Vorıo•a 4,22,20 
Amaterdam 1,17,80 Bükreı 79,11 
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Kadınlar kongres1 

Kadınlar kongresi evvelki gürı 
Yddızda açıldı. Yıldız, otuz mem· 
leketten gelen kadınlarla adeta 
bir kuyruklu ;yıldız oldu, bir keh· 
keşan oldu .. Zaten nasıl, sinema· 
nın, filmin birer yıldızı varsa, bu 
muhtelif diyarların kadınları da 
kendi kadınlık alemlerinin birer 
yıldızı değil miydi? 

Kongre çok enteresan oldu. • 
Şimdiye kadar her kongreye gır 

diğimiz zaman bir çok çıplak er• 
kek kalalarile karşılaşmağa alil • 
mıştık. Fakat bu kongrede gözle
rimiz, Yıldızın muhteşem dekor· 
ları arasında ve "daimi ondülôs· 
yonlann,, dalgalan içine düftü ..• 

Birçok yurdlarclan gelen ka · 
dınlar, siyasi, içtimai, iktisadi, ah
laki haklarının peşinde dolaşır~· 
/arken, kadının öz hakkı olan gu· 
zelliği de elden bırakmamıya bil· 
hassa itina etmislerdi. Onun içirı 
insan: derhal .:ıuhtelil kıyafet/er 
içinde bir zarafet yarışı karşuırı· 
da bulunduğunu zannediyordu. 

Her memleketin kendisine göri 
güzel olan giyiniş tarzları çok can· 
lı bir şekilde teşhir ediliyordıı. 

Dedik ya; kadınlar güzellik ve 
zeralet meselesini her şeyden da· 
ha üstün tutuyorlardı. 

Bunu zaten fotoğrafçımızın re· 
simlerinden de hiaBetmek kabil· 
di. Birçok murahhaslar, resim çek· 
tirmek istememişler, ve bu resim· 
leri bizzat kendilerinin verecekle· 
rini söylemişlerdi. Kadınların ta • 
biatile hiç tanımadıkları bir /otağ· 
ralçıya çehrelerinin hatlarını e· 
manet etmeleri doğru olamazı/•· 
Elbette çektirdikleri lotoğrafiar İ· 
çinde kendilerinin beğenmedikle· 
ri pozlar vardı. Arsıulusal gazete· 
lerd e velev beş on sene evvelin~ 
de ait olsa bu pozların geçmesi 
daha muvafık olurdu. 

Fakat nedense ilk ihanet /otağ· 
rafçılardan başladı. Ve muhabir • 
ler, hep bir arada toplanıp hakla· 
rını aramak için lstanbula gelerı 
kadınların bu en büyük haklarırıı 
tanımadılar .. 
Şak şak resimlerini çektiler .. Bu 

fotoğraf hücumu, kongre biterıe 
kadar devam edeceğe de benzi • 
yor .. 

Evet kongre çok enteresan ol· 
du. Şimdiye kadar bir çok kong~ e
l erde, hele yaz günleri ekseriyeti 
toplayabilen içtimalrda, insan l.a
pıdan içeri girince, eksi bir ter ' ' 
kusile kar,alaşırdı. 

Fakat kadınlar kongresinde hiı· 
kim olan koku, daha çok bir liıııarı· 
ta ve esans koku•u idi. Bu toplan· 
tıda Avusturalyadan Amerikaya 
kadar olan memleketlerden gelen 
muhtelil şekilde ve muhtelif bi -
çimde kadın bulunduğu için, kon
gre havasında, hacı yağından, ıtır· 
dan, ve Akdeniz adalarının dıf gı· 
cırdatan sakız kokularından tutun 
da, leylak, yasemin, gül yağı, ııe 
muhtelif levanta kokuları birbirine 
karışarak insanın genzine mayhoş, 
mayhoş doluyordu. 

Şurasını geçerken kaydedelim ki 
kongreye dinleyici olarak iftirak 
eden kadınların süründükleri ko · 
ku, bu havayı daha çok keskinleş
tiriyordu. Ve hazan pudra pom · 
ponlarından uçan zerreler bu ha
vayı parça parça bulutlandırıyor 
ve sialendiriyordu ... 

Dedik ya, kadın kongresi çok en 
teresan oldu. O kadar enteresan 
oldu ki, bir çok dinleyici kadınlar, 
davetiye bulamadıkları için içeri 
girememenin azabile kıvranddar. 
Çünkü bilmem hangi memleket mu 
rahhasının giydiği elbiseyi gör • 
mek lırsahnı bulamamışlardı. 

Mümtaz FAiK 

Araba kaza5• 
Salİlhaddin ismindeki ıaJısın kullan • 

dığı yük arabası Kasımpafada Topçular 
caddesinden geçeTken Bay Yaıelin oğlu 
6 yaımda Yudaya ÇMpmif ve sağ katı Ü· 
zerinden yaralanmasına sebep olmaıtur. 

Arabacı Salahaddin yakalanarak tab -
kikata ba§lanmıtbr. 

Musiki Teavün cemiyetinde 
Yeni Türk musiki teavün cemiyeti ıe. 

nelik kongresini evvelki gün Binbir direk 
teki kurum merkezinde yapmıtlır. 

Kongre kurum başkanı Hüseyin Halit 
Taşkıran tarafından açılmıt ve divan ri· 
yaseti ve katiplerin intihabından sonra ça 
lıfma ve hesap raporları okunmuı ve 
kabul edilmiıtir. 

Rapora göre cemiyetin adı ".ye~ 
Türk musiki yayrm kurumun~, çevnlmıt 
tir. 

idare heyeti Baıkanlığına Hüseyin 
Halit Tatkıran, ikinci başkanlığa Behiye 
Yalçın, umumi katipliğe Cemal Tav, m• 
hasebeciliğe Necdet Eş, umumi müfetıir 
liğe Iunail Remzi gelmitlerdir. 

' 
; 

J 
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Oımanhca karıılıklarını yazdıiımız keli • 
melıerin öz türkçe mukahillerini bul;ır'\k tf'k· 
limizin boı hanelerine yerleıtirerek ket iniz 
Ve "Milliyet bilmece memurluğuna,, ıön.ie· 
riniz. Doiru halledenler araıında kur-'\ çekı • 

Dialog yazmak hevesim bir ke
re ile geçmedi; bugün onu bir daha 
deı:. yeceğim. Zaten bugün söyle • 
mek istediklerim de "Münevver,, 
adlı yazımın bir devamından ba~ka 
bir ,ey değildir. 

'f. 'f. 'f. 

Selim ile Kadri de Fehmi'den 
aonra çok otu:·madılar. Kalkıp be
r.ıbcr bir kahveye gitmeğe karaı
verailer. Kahve kapısından içeri gi
ri'nce Reıuzi onlara seslendi: 

- Hele geiin, bakalım; ne olmus 
F ehmi'yi kızdırm19sınız. Ondall 
di• 'edik, bir de ıiz anlatın. 

Daha biraz önce geçen bir kav • 
g .. r.ın böyle çabucak yayılmasın • 
da ,a,ılacal~ bir şey yoktur. Buna 
şafacak olanlar "münevverler ale • 
mi" mizi pek iyi bilmediklerini gös
termi, olurlar. o dar alemde her • 
k~s dedikodu iftahlısıdır ve daima 
bır kavga, belki de bir döğüş olma
sını beklemektedir. Kadri: 

- Evet, dedi, biribirlerin;- ukala 
ve terbiyesiz olduklarını söyledi • 
)er! 

Ka '.-i bu cümleyi, "ukala" ve 
"terbiyesiz., arfatlarını Fehmi için 
de, Selim için de doğru bulduğunu 
anlatmak istiyen bir eda ile söyle
di. F •kat Selim de, Remzi de buna 
d ·ı.• t d"I K d . " · " ıı .. Ka etme ı er. a rı, rosserıe 

sinin bo,a gitmesinden duyduğu a
cıyı, iki arkadaşının anlayışsızlığı
na Yeni bir belge daha elegeçirme
nin Verdiği sevincle avuttu. Selim. 
sözü kısa kesmek için: 

- l,te o kadar, dedi. Fehnıi an
lattı;;, ne sekilde olursa olsun bc'1 
k•bul ediy~rum. Diyelim ki ben 
haksızım; hem doğrusu da bu ..• 
ı::::urup dunırken ona ağır söyle • 
dım. Ama ne yapayım, o senin F eh
mi'n sinirime dokunuyor. 

Re:nzi'nin istihzalı bir gülüşü 
vardı. 

- Peki, ama, gözüm, dedi, senin 
k.,·:gaya sQbeb ol·,, iddian cürük. 
Ö~eden beri de söyler dururs~n ya! 
Bır memlekette önce yüksek mü • 

nevverler tabakası teşekkül eder, 
sonra yarı okurlar, orta halli okur
lar yetişirmi4. Yani senin filosofun 
gökten zenbille mi iniyor? Mer şey 
yavaf yavaş olur. Sen bir gün İçin
de ağacın cıktıi!mı nereden ög- ren-. ~ 

din? 

Kadri, bu sözler kendisine söy • 
lenmemi, olmakla beraber, dura • 
madı: 

- Bütün bu sözleri ezbere bili
riz, dostum, dedi; sen fİmdi çocu • 
ğun da emekledikten sonra yürüdü
ğünü ıöyliyecek, selin de teker te
ker düfen su damlalarından hasıl 
olduğunu anlatacak ve hak k'.lzan • 
.lığını sanacaksın. 

Remzi, Fehmi gibi değildi; kız
madı. Elbette onun kızmamasına 
Kadri İçerledi; fakat adamcağıza 
çatamazdı. İçinden "Budala!,, de • 
mekle iktifa etti. Selim: 

- it öyle değil, azizim, dedi. 
Gökten filosof, ilim dütmez, ağaç 

bir gün içinde çıkıvermez. Ancak bu 
nunla bizim söylediğimiz arasında 
bir münasebet yoktur. 

Milli Roman : 9 

Fedaka 
O, bu o idi. Kardetinden ayrıl • 

dıktan sonra hiç bir hadise vakı ol
madan değirmene gelmeğe muvaf • 
fak olabilmitti. Atını dısarıda bı • 
rakmı~tı. Askerler ona doğru iler
lediler. O, ayrı ayrı a&kerlerin elini 
sıkarak hatırlarını sordu ... Genç kı
zın elinde bir bohça vardı. bohça
yı yere bıraktı. Tam bu sırada T u
lu!; 1 skeleti yakalamıt ve onu yere 
yalırınağa çalışıyordu. iskelet ahçı
nın l.U\·vetli pençesinden kurtul • 
mağa calışıyor ve arada sırada sıç
ray<uak asabiyetle bağırıyordu! •• 

!'.7 eliha yere bıraktığı bohçayı al
dı. Bu bohçanın içinde askerler için 
haz<rlanmış donlar, gömlekler var
dı. Meliha bı.;nu askerler daha De
ğirmene gelmeden evvel hazırla • 
mıı tr. Fakat onlara vermeyi unut • 
muşlu. Bunları bohçadan çıkararak 
aıkı•rlere dağıtmağa başladı. As • 
kerler çok memnun ol..-ıuşlardr. 0-
n•ın don ve gömlek dağıttığını gö • 
rüncf' Tulukla iskelet kavgalarını 
unut mutlar ve yanına koşmuşlar • 
dı ! Maamafih Tulukla iskeleti 
memnun etmek mümkün olamıya • 
caktı. Çünkü orta bir İnsan boy ve 
vücuJu nazarı itibara alrnarak ha
zırlanan bu camaşırlar ikisine de 
ıı!mamıftı. Birisi cok tifman, diğe
n çok zayıftı ! Maamafih genç laz 
onları tatmin etmenin de yolunu 

"Daha doğrusu çekirdekte bir 
ağaç yetittirmek gücü olduğu için 

bir gün onu meydana getirir. Bizim 
çattığımız aaamlarda ise bu güç 
yok. Ama sen olmadığını nereden 
bildiğimizi soracaksın. Biliyoruz, 
çünkü bunların gayesi o değildir. 
Diyebiliriz ki çekirdek ağaç olma • 
ğa çalışır; bu çekirdekler güdük bi
rer ot olmak istiyorlar. 

Remzi: "Ben bundan bir şey an
lıyamadım, dedi; ağız kalabalığına 
getirme.,, 

Kadri yine atıldı: 
- Her şey ancak kendi cinsin • 

den feylere alr,tırır. Bu adamlar 
memleketi yarım şeylere alıştırmak 
İstiyorlar. Bir gün bakıyorsun, bir 
kitabın hülisasını çıkarıyor, bir 
batka gün üçüncü dördüncü dere • 

ceden eserleri tanıtmağa kalkışıyor. 
Y aptıkarının yarım ve fena oldu • 
ğunu kendileri de biliyor. Hülasa

lar, okuyanları her şeyin hülaaasını 
aramağ-, götürür, kötü veya yarı • 
İyi eserler de yine kötü veya yarı • 
İyilere alıştırır. O kadar da değil, 
memlekette hep bu cins eserler çık
tığı için okuyanların bunları tam ve 
iyi diye kabul etmesi de kaçılmaz 
bir felaket oluyor. 

"Bunlar yarımın, kötünün tohu
munu ekiyor ve bir gün bundan çı
kacak şeyin iyiye ve tama tohum 
olacağını sanıyor. Bu ne garib id
diadır? 

Selim devam etti: 
- Biz ağacın durup dururken 

bitivereceğini, filosofun, alimin gök 
ten ineceğini söylemedik. Ancak 
bir insanın yetişmesi için kendisin
de yetişmek :steği bulunmalıdır. 
Bunlar filosof olmak, alim olmak 
hevesinde değil. "Bu memlekete bi
zim kadarı da yeter,, diyip olduk
ları yerde kalıyorlar. En fenası d'l 
örnek oluyorlar. 

Remzi yine istihza ile güldü: 

- Yani, dedi, siz onun iddialı 
bir adam olmasını, gözlerini çok 
yukarı dikmesini istiyorsunuz. Ba -
fı111ıza bir sürü ukala çıkaracaksı
D'Z. 

Kadri cevab verdi: - Ukala ken 
disinden yukarı bakan, yükselmek 
istiyen değil, kendi kendine yeten 
kimsedir. Yükselmeğe çalışan, bel
ki hiç eremiyeceği yerlerde gözü o· 
lan adam fena bir örnek değildir; o 
raya eremez, düşüp başını kırarsa 
ne yapalım? ona acırız, fakat güle
meyiz. 

Remzi sordu: - Ya bütün bu iş
lerde bu zavalı milleti okutmağı, o
kumağa alıştırmağı ne yapıyorsu • 
nuz? Siz kendinizi yükseltmeğe ça-
1ı,acaksınız, onu olduğu yerde bıra
kacaksınız. 

Selim: - Buna, dedi, iki cevabı
mız var. Birincisi, biz milletten ayrı 
birer varlık değiliz, bizim yüksel • 
memiz onun yükselmesi demektir. 
İkinci cevabımız da şu: Ancak ken
dini yükseltmek istiyen etrafını da 
yükseltir. 

Remzi yine İstihza ile gülmesini 
birakmamıştı. 

Nurullah ATAÇ 

öU 
YAZAN: Y I L D I Z 

buldu: çorap ve mendil getirmi~ti. 
Bunları onlara verdi. Ayrıca Tulu • 
ğa bir ahçı önlüğü verdi. Bu hedi • 
yeyi alınca Tuluğun ne kadar mem
nun olduğunu tasavvur edebilirşi • 
niz. ! Şitman göbeği mini olduğu 
halde yerlere kadar eğilerek reve • 
rans yapmağa çalıştı. 

Genç kız onun bu komik vazive
ti kartısında kendisini tutama"'dı. 
Gülmeğe batladı ..• Çamafırlar tev
zi edilmişti. Herkes memnundu, as
kerler bağırıyordu: 

- Yatasın küçük melek! 
- Y &fasın kahraman kız! 
- Yaşasın Turan yıldızı ! 
Bu esnada yüzbaşı gürültüyü itil

mişti. Nazarı dikkatini celbetti, o • 
dasından dıtarı çıktı, merdivenlere 
doğru ilerledi, aşağı inmeğe batla
dı. Merdivenin son basamağına ge
lince hayretle durdu ve baktı. 

Genç kızı görmüştü. Meliha da 
onu gördü ve yanına yaklattı; 

- Rica ederim, söyleyiniz dedi. 
Siz buraya nasıl ve niçin geldiniz? 

Genç kız titrek bir sesle cevap 
verdi: 

- Buraya na~ıl geldiğimi size sonra 
~?la:tı'!"', .d~di. Fakat bana niçin geldi • 
gımı fırndılik ıonnamanızı rica ederim 

Yüzbaıı hayretle onun yÜzüne bakı;: 
- Fakat burada dalıa fazla duramaz. 

ıınız .•• 

sürekli olmalı f •• 
Yere tükürenlerden b:r vakitler 

ceza alınıyordu. Demek ki, yere 
tükürmek bir suçtu. Bugün görüyo
ruz ki pek çok kimseler, gene bıı 
pisliği yapıyorlar. Ve içlerinde ce -
za görene rastlamıyoruz. Yere tü • 
kürmek bir suç idi ise, tükürenler 
dün olduğu gibi bugün de suçlu sa
yılmalıdırlar. Değil ise, tükürenler
den alınan para cezasını geri ver • 
mek doğru olur. 

Türk Sigorta Şirketi 
yo•, kazananlau hed;yele• ve•;YO•U<' 1 Hı.: l'İk \'e hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 

Müddet~:a~;·•;;l;;C~k;;n• kad .. dn.

1 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkez i idare•İ : Calatada Onyon Hanında 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

} ~=-~-=-~D __ 
1. _r~-

bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır 
Telefon : 4.4887 +?382 

Yürürken tramvaya atlamak, ya
saktır. Bir aralık, bu ytUak, bizfm 
bile yakamıza yapışmıştı. 
Şimdi İse ortada böyle bir ya • 

sak göremiyoruz. Dileyen tramva . 
ya ası!ıyor, dileyen yürürken yere 
atlıyor. 

Dün, gözümün önü.1de birisi, at
larken az kalsın yere düşüp kalası
nı parçalıyacaktı. 

Kapalı merdiven/: tramvaylara 
bile, asılanlar olduğunu görüyo • 
ruz. 

Para cezasına yeniden başlansa 
ve bu yeni yasak eskisi gibi değil, 
aürehli olsa, diyoruz. 

Salahaddin GONGöR 

E'uvi!n~ü p! o~ıam 
l S TAN 8 U L, 
17,30: lnkılAp derai - Oniver•İ.teden nakil 

- Maniıa aaylavı Hikmet. 18,30: Jimna!tik -
Bayan A:zi.de Tarcan. 18,50: Tra.-yata opera
•• (ikinc• perde). 19.30: Haberler. 19,40: E,
ref Şefik (Spor). 20: Üniversite namına kon
ferans. 20,30: Demircaz:. 21,15: haberler -
Borsalar, 21.J(): Bayan Bedriye Tiizün ••n 
(türkçe ıö:zlü) )Radyo caı ve tanro orkes
traları . 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18,30: Pli.k. 18,45: Sözler. 19,50: Pli.k. 20,05: 

Sözler. 20,30: iPyano tonaeri. 20,SO: Sözler. 
21 ,45: Wagnerin plıiklarmdan. 22: Orkeatr~ 
birliiiyle aoliıt kona..,r!_ 23: Sözler. 23,15: 
Şen yayım. 23,45: Pli.k. 

175 Kbz. M O S K O V A, 1724 m. 
18.30: Kızıl.., .. ,fu için yayım. 19: Radyo piye

si 21: Senfonik konaeol". 22: Almanca yaymı, 
23 ~'?5: Franaızca. 24 O.~: laveççe yayı-., . 
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Soldan sağa 

1 - Tiyatronun baba11 7, Dem 3, 

2 - Köpek 2, Aptal 3, Şart edatı 2, 

3 - Çalgı 3, Babaıı eıek, ama anA11 eıe\c 

değil s. • 
4 - Nota 2, Eıki bir ayakkabı 5, 

5 - Duman leketi 2, Beyıir 2. 

6 - Bahçe 4, ince deiil 4, 

7 - Kemiğin İçindel..i 4. Aıık&_r- 4, 

8 - Erkek 2, 

9 - .Eıek yavruau 4, 

10 - Trakyada bir 'Vİli.yetimiz 6, 

11 - Nihayet 3. iman 4, 

Yukarıdan a~ağı 

1 - Rabıt edatr 2, Li.mhada bulunur 5, 

2 -- Beyıir 2, İdam et! 2, Eıkiden baıınu.ta 

ııriydiiimiz ıey 3, 

3 - KirJi 3, Nota 2, 

4 - Bir ıcyin Üzerine tiddetle dayanınak 7, 

ayı yuvaıı 2, 

5 - Çeıin:ı 3, Cemi edatı 3, 

6 - Arka deiil 2, Küçük bıçak '.\, 

7 - Tabaka 3. Rüzgir 4, 

8 - Berf 3, Zevce 4ı 

9 - Tıpa 5, 

10 - Abu• 4, Hançer 5, 

11 - Bir meyva 3, Be,..z 2, Eter ı 

-

Iııtanbul Harici As .er. 
Kıtaat~ i l anl~rı 

Beher tanesinin tahmin edi
len fiyatı 800 kuruş olan 2500 
tane battaniye kapalı zarfla ek 
siltmeye konulmuştur. ihalesi 
27 .4.935 Cumartesi günü saat 
11 dedir. Muvakkat teminat 
1500 liradır. Şartnamesini pa
rasız almak örneklerini gör · 
mek isteyenler her gün öğle
den sonra komisyona müraca
at edebilirler. Eksiltmeye gire 
cekler muvakkat banka temi · 
nat mektup veya makbuzla • 
riyle arttırma eksiltme kanu
nunun 2 ve 3 üncü maddele · 
rinde yazılı vesikalarla birlik · 
te teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat evvel An 
karada M. M. V. Satmalma ko 
misyonuna vermeleri. ( 1845) 

2713 

ZA YI - 15 ağuatoı 934 tarih ve 
299-6 ve 70749 umum numaralı ihti
yat gedikli küçük zabit mektebince 

tanzim kılınan ve 13750 kilo odun be· 
deli olan 11619 kuruıu muhtevi ay • 
niyat teaellüm makbuzu zayi edilmiı 
olduğundan hükmü olmadığı ilan o • 
lunur. 
Meydancıkta, Ananiyadi hanında 4 

No. da Oaman 

Öz Di1imız.e 

ATA TÜR 
Yuan: Salfilıaddin GÜNGÖl 

En büyüğümüz Atatürk'ün buyru· 
ğile açılan özdile doğru gidi§ yolundd 
ilk adımların izlerini bu kitapta gö 
receksiniz ! 

Bütün gençler ve bütün mektepli· 
ler, bu kitaptan birer tane edinmeli· 
dirler ••• 

Kültür Bakanlığının 
takdirini kazanan 

"Özdilimizle ATA TÜRK,, 

Tem.İz ve güzel türkçenin en güzel 
Örneklerini içinde saklıyor! 

50 Kuru,ıur 
Dağıtma yeri: Maarif kitaphane• 

1 

---·ı-------· 

Asrın umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 ayhiı 
6 

12 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 
ı4 -

Hariç için 
L. K. 
8-
ı4 -
28 -

Gelen evrak ıeri Teriime&.- Müddeti 
ıeçen nütbalar 10 lr:uruıtur.- Caı:ete ve 
matbaaya ait iıler için müdiriyete mÜ· 
racaat edilir. C..z:etemiz iliinların met'u 
ı;vctini k11.bul etmer 

832 ICbz. M O S K O V A, -Stalin- 361 m. 

19,30: Bir konaer nakil. 22: Dana muaikiai. 
24.0 .. : lapanyolca yayım. 

823 Khz. 8 0 K R E Ş, 364 m. 
13 - 15 ıündüz pli.k yayımı. 18: Aaker mızı

kaaı. - Duyumlar. 19,15: Konaerin devamı. 
20: Konferana. 20,20: PJ5.k . 20,SO: Konferanı. 
21,10: Koro konıeri. 22,30: Sözler, duyam• 
lar, 23,15: Hafif muaiki . 

1 

Emrazı dahiliye •--• 

\l erem, gö~üs 
Mütehassısı Mual mi Doktor 

SEKiB HABiB 
Avrupadan dönmüştür Ayasofya 

yerebatan, Hacı Süleyman apartma
nı Cumartesi, pazartesi çarşamba per 
,.,..mh• ;;,,.ıerfpn ~C\nr~ Te1: ·~301<. 

Mutfak ve ~oba bacaiarı tadilatı 
Tayyare Camiyeti Istanbul Vilayet 
Şubesinden: 

Khz. L E 1 P Z J G, 382 m. 
19,30: Pli.k. 20: Münihten: (Braunan) aJlı 

yayım. 21: Leipziıır operasından. W~l.~r_in 

545 Khz. 8 U D A P E Ş T E 550 m . 

(FLIEGENDE HOLLAENDER) adh ope•a· 
ıı. 23,.ıt:S: Danı cıuıikiıi. 

18,.30: Piyano birliğiyle radyo orkeıtraıı. 
19,30: Sözler. 20: Kiliıe çanları. 20,10: lt.on-
ıervatuvardan naklen: Orıır konaeri. 28.40: 
Sözler, 21,10: Hava raporu. 23,15: Çinıeaıe 

--------··---- J •. r :1 

(TAN)ın 

Laleli apartımanları mutfak ve soba bacalarında keşifname
si mucibince yaptırdacak tadilat açı karttırmaya konınuttur. 

1 mayıs 935 çarşamba günü saat on birde ihalesi yapılacaktır. 
isteklilerin şeraiti anlamak üzere her gün ve arttırmaya gir -
mek için (180) lira depozito parasile beraber mezkur gün ve 

rnutikiai. 24: Salon mutikiti. saatte şubeye müracaatları. (1912) 
1195 Khz. F R A N K F U R T, ZSZ m. 
20: Münihten nakil. 21: Duyumlar. 21,15: 

Fr11.nkfurt operatından Euıene D'AlbertİI\ 
(TIEFLAND) opera•ı. 23,45: Ouyuİnlar. 24: 
PICtc. 

686 Khz:. B E L G R A D, 437 m. 
20: Rekli.mlar. - Plak. 20,15: DuyuJT\lar. 

Küçük İlan Tarifesi 
Kuruı 

Beıt ıatırhk bir iltn bir defası 30 

ithalat lstanbul 
dürlüğünden 

Gümrüğü M •• u. 

20,30: Uluıal yayım, 21: P.luıikili radyo piye
si. 23: Duyumlar. 23,20: Danı plBkları. 24: 

, ,, ,. iki defası 55 
.: •• n üç defası 80 

Her fazla satır ( 4 kelime iti 4 S 
Adet Kap Mar. No. K. G. Cinsi eşya 

Kon•er nakli . 
740 Khz. M 0 N 1 H, 405 m. 
19,30: Ev muaiki:ıi. 19,SO: Muhtelif. 20: 

Gençlere bitap. 20,10: (Flülıler ve halk adlı 
yayım. 21: Duyumlar. 21,10: Fübrerin memle· 
ketindea manzaralar. 22; Radyo orkettrau. 
23,30: Gece konıeri. (Şarkılar). 

barile) bir defaıı 
Pek yakında çıkacak olan Türkiyenin 

bu en büyük ıazete•i aevıili okurlarına 
hizmet etmek ma.ktadile bir ilin ıütunu a· 
çacaktır. Bu aütun~ il~_nların.1. n.eıre~lİr· 
mek itteyenler dab.a tımdıden Mıllıyet ıda· 
reaine müı-11.caatla i1Bnların1 •erebilirler. 

6 Fıçı M.B.F. 12, 14, 15 352,700KırmızıJaponhavyarı 
25,26,33 

Khz. K Ö N 1 S G 8 E R G, 
20: Führer (Hitler) ve ve halk. 21 Duyum· 

lar. 21,10: Aıker proıramı. 22,10: Koro ve 
orketlra. 23: Duyumlar. 23~0: Spor duyum
lar. 23.35: Gece muıikiai. 

• • 

Yukarıda yazılı bir kalem malın arttırma ile 20-4-935 gü
nünde saat 14 de isteklilere satılacağından o gün lstanbul it
halat gümrüğünde 6 No. lu satış anbarmda hazır bulunmaları 

ilan olunur. (1718) 

da Vatan topraklarını ve aziz kardeşleri- yette! .• Göğsünden kanlar akıyordu. Ku· ' 
- Burada kalacağım! dedi. cag· ında genç bir kızı tutuyordu, ve bu 
Y .. b ba ...... u d mızı" ·n hayalını kurtarmak için kanımızın .. k k uz atı tını ....,a ı: genç kızın göğsünden sel g•bt an a ı • 
- Bu mümkün değil, dedi. son damlasını akıtıncaya kadar çarpııaca· yortlu. 
G k k ' . ) ğız. Ve belkı" hepım" ı"z o··ıeceg" İz ••. Bu .. 1<. ah.. · enç ız at ıyet e: Askerler onlara doğru koıtular ..• 
- Israr etmeyiniz, dedi. Harbın ıo • raman insanlar arakalarından kendı olum ,,_ 'f. 'fo 

b d · ·n1 be b k lerın" e ag-lıyacak insanlar bırakacaklar. nuna kadar ura a, sızı e ra er a • Turan ve Arap kızı atlarım mütema • 
Fakat ben öldükten sonra arkamdan be- d lacağım. "f .. b"I b diyen koıturuyorlardı. Maamafih ar~ a· 

Yüzbap hayretle onun yüzüne bakı • nim için ağlıyacak bir çı t goz 1 e u • ki mesafe gittikçe azalıyor~u .. ~en~e: 
yordu. Askerler ııaıır.ıruılardı. Yüzbaşı lunmıyacak.. rini takip edenler çok mahı~ ı~va~ ıdı-
birdenbire; Yüzbaşı derin bir teessüre kapılmıştı. )er ... Takip heyecanlı ve tehlikeli b~r .•af· 

- Sözlerinizden bir ıey anlıyamıyo • Sesi titriyordu· birdenbire gözlerini kal- haya girmiıti. Kurtulmak ümidi gıtbkçe 
d d. dırdı ve genç kıza baktı. Meliha ağlıyor· A kal d 1 1 her rum, e ı. azalıyordu. r arın an !e ~n e~ 

Meliha tatlı bir sesle: du... halde kırk, elli kitiden az degıldt; Bır _de· 
- Sözlerimde anla:ıılıruyacak bir şey Sabah oluyordu. Güneş doğmak Üzere fa onların eline düştükleri ~ak_dırd! o • 

yok zannederim, efendim dedi. Vatan i· idi. Askerler büyük bir gürültü ile u • lüm muhakkaktı. Hatta belkı bır Turkle 
· be d · · ! b b ) k · ı· yandılar. BiTisi acı acı bag .. ırıyordu. Te • . . A çın n e sızın e era er ça ışma 11 t • ka~mak cüretinde bulunduğ_u ıçın. rap 

f liıla yerlerinden kalktılar. Sonra, bir • r-H d 1 -•-t T 
yorum. k 1 • • b kızı bile ölüme mahkum e ı ec"" 1• .• • 

Yüzbaıı ve askerler derin bir hürmet· denbire telô.t ve orku arını manasız U· k"ıp edenler silô.h atmag· a ba•ladılar. Şım· 
1 )arak kahkahalarla gülmeğe ba:ıladılar. • 1 le onu dinliyor ardı. l di kurşunlar kulaklarının yanından ~zı • 

Yüibaşı Cevdet, derin bir aıkla sevdi- Hakikaten telaşe hacet yoktu. Bu gür~ • dayarak geçiyor ve her an ölüm tehlık~-
• · b k d d" ı· ·· ·· de benlı" tu""nu··n müıebbibleri her zaman oldugu k ı~• yag gı u a ının mevcu ıye ı onun • ıi geçiriyorlardı. Bir urıun ve a ~ · 
ğinden uzaklaıtığını hissetmiıti. Yüzba· gibi gene Tuluk Hüseyinle iskelet Ha • muruna tutulmuşlardı. Atlar bu kurş':'n 

sandı. Bu sefer Haoan mağliip bir vazi • · k !ardı B ıı: yag· muru altında dehce oıuyor • ır· S. · 1 ·· ·· k · ti" dedı"• yetteydi. Hüseyı"n, tiıman vücudu ile za· T tı - ızın e goruıme 11 yorum, , den genç kadına bakan u~n. on.':'.? ~ n 
buyurunuz yukarı çıkalım... vallının Ü•tÜne çılanıı, elindeki makasla üstünde sendelediğini ve elinı gogsune 

M ı .h d" d • ·ı rl d" y·· onun bıyıklarını keımeg-e çalıııyordu! y · ·· tı e ı a mer •vene ogru ı e e ı. uz· götürdüğünü gördü. iızu sarannış , 
b&§ı onu takip ediyordu. Yukarı çıktılar. Hüseyin, Hasanın dünkü mıızipliğini bir göğsünden kan akıyordu, .. yara.la~mııtı. 
Y .. _.__ d ı ı" diler• Cevdet Me tu""rlu·· unutarnamı• ve geceyı' İnti.kam al· k d A tık uzuaıının o aı na g r , • ' Genç kadın yere dü:ım. e uzere t ı. r .. 
ı "h ' · k 1 ·· t k tu n" mak hırsı ile g-irmiıti. Hakikaten bu ıe d v t ı a ya 11 em e goı erere o rmaıını .. -3' hayvanını idare edemıyor u. e a m~ .. 

ti. K d" · d d b" · k 1 • fer lskeleti"n can damarını bulmu•tu. Pek T b t hl ca e ı. en ısı e ora a ır ıs em enın ' temadiyen koıuyordu.. uran u. e ı • 
üstüne oturdu. sevdiği ve eıi<eklik namus ve ıerefi te • keli vaziyeti gördü. Atını oı:ıa dogru yak 

Yüzbaıı: lakki ettiği bıyıklarını kesmek kadar 0 • laıtınnağa çalışıyor~u; :zekı hayvan. b~ 
- Rica ederim, dedi, buraya nasıl ge· nu kızdıracak ve hatta ağlatacak baıka hareketi anlamıı gibı ıdı. Turan ıerı bır 

lebildiniz, anlatınız... bir f"Y tasavvur edilemezdi .. iskelet .!"ii· hareketle genç kıza yanaıtı. Ve çok ma· 
Meliha o gün batından geçen vak8ları temadiyen çırpınıyor ve bu fıtman vucu- hirane bir hareketle onu kolları arasına 

anlattı. Yüzba:ıı hayretle bağırdı: dun altından kurtulmağa çalıııyordu. Fa· aldı kendi atı üzerine bindirdi. Genç ka· 
Ah dem k · T • k d · · kat buna bir türlü muvaffak olamıyordu. • d" G" • ·· d ·· - , e sız uranın ar eıısı· dın baygın bir haldey ı. ogıun en m~-

ni ? Nihayet güç bela kurtulabildi! Bıyıkları kı d B k 
z keıı"lmek tehlikesini atlabnı•tı. iskelet temadiyen kan a yor. u... u .~n .~ayı-
- Evet... • atının önüne geçmek lazımdı. Çunku ka· O · d ·1 · d h" b h t mu""ıten"h bı"r nefes aldı. Tuluk Hüseyin ı b·ı· d" f k ı - ; sız en, aı esın en ıç a ıe me- nın zıyaı ölümü mucip o a ı ır ~: ~ a 

mişti. yerden kallanağa çalıııyordu. Bütün as· Turan buna imkan bulamadı. Çunku atı 
Sustu, derin bir düıünceye daldı. Son· kerler lıkeletin bu muvaffakıyetini ıid • durdurmak lazımdı. Halbuki bu tehlik?· 

ra asabi, titrek bir sesle: detle alkıılıyorlardı ki birdenbire dııarı· li vaziyette bir saniye bile dunnak caız 
- Siz buradan mutlaka gitmdisiniz, dan bir ses iıittiler. Bir atın yürürken değildi. At mütemadiyen koş~Y?~• . ~rka· 

dedi. çıkardığı ıeı ... Hemen yerlerinden kalk· dan mütemadiyen silah seslen ıııtılıyor, 
Seıi titriyordu. Meliha cevap vermedi. tılar ve kapıya doğru koıtular... kurıunlar baıının, kulaklarının yanın:. 

ralamııtı. Sendelemek, düımek üzere id~ 
fevkalbeşer bir kuvvet sarfederek atın 
üzerinde muvazeneıini temin etmeğe mu 
vaffak oldu. Derin, ifaıle edilemez bir 11• 

tırap hissediyordu. Gözleri hiç bir ıey 
görmüyordu. Yalnız atın koıtuğunu hi~· 
aediyordu. Bu ko:ıuı ne kadar devam ettı, 
onu hatırlayamıyordu. Yalnız artık silah 
sesleri i:ıitilmiyordu. Takip durmuııtu •.• 
Araplar, eecenin karanlığında düıman .. 
larrru kaybetmiılerdi. At, mütemadiyen 
koıuyordu. Ve bu koşuş uzun bir müd • 
det daha devam etti. Nihayet, kalenin Ö• 
nüne gelebildiler ... 

"" "" "" Yüzba:ıı gürültüyü işitmiıti. Derhal A· 

§ağı İndi, ve bu feci manzarayı gördü. As 
kerlere yaralıların yataklara yatırı!~ • 
sını emretti. Askerler derhal bu emrı ifa 
etti. Yüzbaıı bir dokt~ ~i onları ~~
ayene etti. Genç Arap ~ızı l>İ;'"az evvel ?,l· 
müıtü ... Fazla kan zayı etmiı olması Ok 

lümle neticelenmiıti. 
• Yüzbatı Turana yaklaıtığı zaman o • 
nun da ölmek üzere olduğunu gördü. Bu 
esnada kahraman genç gözlerini açmııtı, 
Yüzbaıısını yatağın baıı ucunda görün• 
ce tatlı bir tebeuüm solgun dudaklarını 
süsledi. Yüzbaşı eli ile onun altın saçla • 
rını okıayarak yavaı bir ıesle: 

- Sen büyük bir kahramansın! eliyor• 
du ..• Vatan ve millet ıenin ismini asla u• 
nutmayacak ... 

Yüzbatı, gözlerinde toplanan V'~ d~· 
lalarını göstermemek için batını gcnyeı 

çevirdi. Turan kesik bir sesle ona muh • 
tasaran vakayı anlattı... Son ıöz olarak 

- Yaşasın vatani Yaıasın Türkiye! 
diyebildi ... 

Gözleri ebediyen kaparunııtı. Yüzbaşı 
onun soğuk alnını göz yaşları ile ıılatt!• 
Sonra, orada, köşede asılı duran ba>;.agı 
onun üzerine örttü. Askerler yaşb goz • 
terle bu hazin manzarayı ıeyrediyorlar .. 
dı. ~ 

Genç kızı, 
Yüzbaşı devam etti: - Bu, muhakkak Turan'dır, diyorla•·· dan geçiyordu. Birdenbire Turan elını j 

- Bit- kaç gün sonra lngilizler hücum dı. . göğsüne ıötürdü, bir kurıun onu da ya· 

llllllllllllleldelcokl ·l· ll"' Onlann kabirlklulvlvlebll. lkİalrİ111sl1~l.l11111Hlakllilklatlenllİ'lellelnllolidlli.lllFakalltllnlelvlal~l·l.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. lllllll 
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/PEK SiNEMASINDA· 

Aşk ve Kan ''L·ı· ı ıum,, 

Şarl Boger ve Florel bu filmde de 
her zamanki gibi harikuladedir 

ipek sinemasında bu hafta, met !ar. Nihayet adam sökün ediyor. 
hur Fransız artisti Şarl Boyer ile Fakat İf umdukları gibi olmuyor. 
Florel'in vücude getirdikleri Lili- Tahsildar mukavemet ediyor. Al-
um ismindeki büyük bir film gös- fred kaçıyor ve kabak Liliumun 
terilmektedir. "Harp,. filminin u- kafasına patlıyor. Kendi bıçağile 
nutulmaz kahramanı Şarl Boyer ağır surette yaralanıyor .. 
bu eserinde de yüksek sanat kud- Son sahne: 
retini bir daha isbat etmek fırsa- Lilium fena halde ıztırap içinde 
tını bulmuştur. kıvranmakta ve ölüme yaklaşmak-

Mevzuunu kısaca hulasa edelim: tadır. Joli geliyor .. Ve 

Lilium isminde bir delikanlı Film bitiyor .. 
Madam Moska isminde bir kadı • 
nın Hipopolasında reklamcılık et· 
mekle hayatını kazanmaktadır. 
Fakat Lilium tabiati itibarile bi • 
raz serseridir. Tenbeldir. Ekser 
vaktini güzel kızlarla alay ederek 
eğlenerek geçirmektedir. Hüliaa 
Lilium tam bir Franuz apatıdır. 

iti gücü umurladığı yoktur. Ye
gane zevki hOfC'l vakit geçirmek
tir. Fakat kafir delikanlı yakıtık
lıdır, güzeldir. Ve Madam Moska
nın kalbini yavat yav&f kazanma· 
ğa batlarnıttır. Fakat onun ma • 
damı umurladığı yoktur. 

Joli ve Mari isminde iki kız bul 
mut bunlarla eğlenmeğe koyul • 

mUftur• 

itin feciine bakın ki Mor.ka bu
nu haber almıt ve Liliuma bu genç 
kızlal'dan vazgeçmesini, yoksa her 
ikisini ve hatta her üçünü birden 
kovacağını aöylemittir. 

Fakat Lilium'a her teY gibi bu 
il-; vız gelmektedir. Çıkarsa çıkar 
ne olur? 

İtte vaziyet nihayet bu tekilde 
tecelli etmit ve Lilium iki genç kız 
dan biri olan Joli ile beraber a • 
çrkta kalmrttır. 

Polisler Liliumun ne matah oldu-
junu bilmektedirler. Onun için Jo
li'ye bundan vazgeçmesini, günün 
birinde batma bir bela geleceği • 
ni söylemitlerdir. 

Fakat Joli de Lilium tabiatlıdır. 
Önun da kainata ehemmiyet ver
diği yoktur. 

Fakat Lilium'un itten çıktıktan 
sonra akıllanacağını zannetmeyin. 

Çünkü huy canrn altındadır. Genç 
ve yakı~ıklı delikanlı yine eskisi 
gibi gece gündüz sokaklarda do
latmakta ve Jolinin kazandığı pa
ra ile geçinmektedir. . • 

Diğer taraftan Lilium'un gitme· 
sile Madam Moskanın itleri bo • 
zulmuttur. 

Bu delikanlıyı tekrar ite almak. 
tan batka çare yoktur. Fakat bir 
tartla: Joliyi bırakacak ... 

Lilium buna razıdır. Artık ite 
tekrar batlayacaktır. Lakin bu es
nada Joli kendisine gebe olduğu
nu söyler .• 

Lilium artık baba olacaktır. Bu 
vaziyette Joliyi bırakmasrna im • 
kan yoktur. Ne kadar olsa onda 
da kalb var. 

itte bunun için Madam Moska
nın davetini kabul edemiyor. Ve 
tekrar eaki hayata dönüyor. 

Fakat yaşamak için de para la
zımdır. Parayı bulmak için de lf 

yapmalıdır. 

it nasıl yapılır? 

Lilium Alfred isminde eski bir • 
arkada,ına müracaat ediyor ve ni 
hayet beraberce bir iş yapmağa ka 
rar veriyorlar: 

. . ikisi bir olacaklar ve bir gece 
b' r banka tahsildarını soyacak • 
lardır. Bunun için Liliumun bıçak 
tedarik etmesi liızım::!ır. 

Genç delikanlı v:::.kıa serseridir 
a~:ı bı;;,.kla İf görmesini hiç iste
memektedir. Fakat Alfred ısrar e
diyor ve nihayet Lil.um bıçağı a-
lıyor. . . . . . . 

\ . Lilium filminde Florel, Şarl Bo
yer'ye hakiki bir arkadat olmuş • 
tur. Film Fransız apaşının ruhunu 
tahlil eden bir eserdir. 

Fotoğraflar gayet güzel çekil mit 
tir. Şarl Boyer, Lilium rolünü ta • 
mamen benimsemİf ve teşhis ettir
mittir. 

Yalnız film isminin atk ve kan 
diye tercüme edilmesinin manası 
nı pek anlayamadık. 

SUMER SiNEMASINDA 

Venedikte· 
bir gece 

Marul sinema artistlerinclen loreta Yung 

MELEK SiNEMASINDA 

Sevmek Yaşamaktır 
Mevzuun .. maoa~~zl~ğı~~ rağ ./ıın Krav ford rolünü güzel başarmış 

men eglence ı bır fı m .ç k '' D bl • • . l 
•. Sümer sinemasında bu hafta Ve- J Q af U a} ıı zg l gapl mamzşf ır 
nedikte bir gece ismindeki Almanca Melek sinemasında bu hafta "sev- malarını istiyor; Mişel'de Sedinin 
sözlü film gösterilmektedir. Mevzu- mek yatamaktır,. ismindeki Fransız- ne kadar temiz bir kız olduğunu an. 
un hayli l<arıtık ve manasız olması- ca duble edilmiş bir Amerikan fil • lamıştır. Gidip Tomyyi buluyor fa. 
na rağmen artistler 0 kadar tabii oy- mi gösterilmektedir. Mevzuu anlata kat Tomy kendini içkiye, sefahate 

lım: kaptırmış ve ciğerlerini bitirmiştir. 
niyorlar, mükaleme o kadar hoş tan- .. Sedi bir aşçı kı:mlır. Annesinin Mişel onu bir sanatoryoma koyuyor. 
zim edilmiş ve nihayet müzik o ka- çalıştığı evde doğmu' ve evin oğlu Fakat kurtarmağa muvaffak olamı. 
dar güzeldir ki, bu film zevkle seyre Mişel ile beraber büyümüştür. Mi - yor. Tomy, Sedinin kollarında ölü-
diliyor. 1 şel hayatını kurmak için bir müddet 1 yor ... 

Elen Amerikalı bir milyonerin kı- evinden uzakta kalmağa mecbur ol- . Aradan dört beş ay geçmiştir .. 
zıdır. Bir Avrupa seyahatine çıkmış muş ve dönüşünde Sedinin güzel bir ı Mişel küçüktenberi Sediyi sevi. 

genç kız olduğunu görmüttür. . . . . yordu, bir kaç zamandır Sedi de onu 
tır, bir de ni,anlısı vardır. Elen hop- .. Şimdi Sedi, Tomy isminde haylaz sevmeğe başlamıştır. 
pa şimarrk bir kızdır ni,anlısı bir ge bir genci sevmektedir. Tomy çalış - .. Sedinin hayatındaki fırtınalar ar
ce kendisini dansa götürmeği reddet tığı fabrikadan çıkarılmıştır. Onun tık ainmiıtir, bundan sonra Mi,elin 
tiği için ona darılıyor ve otelin bar tekrar yerine alınmasına Mi,el ma- sevgisi ile mesut olacaktır. 
kısmına yalnız iniyor. Orada bir ni oluyor. Tomy hayatını kazanmak "Sevn.ek yaşamaktır., filmindeki 
gençle tanı§ıyor, bu adam Venedikli için Nevyorka gidecek .. Sedide onu mevzu güzelliğinden başka fotoğraf 

takip ediyor. Fakat daha büyük şeh güzelliği de vardır ve artistler rolle-
bir konttur. Fakat tanıtmaları ile ay d ff k re giltiklcr;nin ertesi günü T omy rin e ayrı ayrı muva a olmuşlar • 
rılmaları bir oluyor. Kont Venediğe bir dansözü takip etmek için Sediyi dır. Sedi rolünde Joan Cravford, Mi 
hareket edeceğini söyliyerek gidi · yüz üstü bırakıyor. şel rolünde Franchot Tone ve T o
yor. Zavallı kızcağız hayatta, kimsesiz, my rolünde Gene Raymond çok iyi-

Şimarık bir milyoner kızı için bun parasız kalıyor. Ve ya,ayabilmek ı- dirler. Yainız dublaj iyi yapılma • 
dan daha ala bir macera olur mu? çin bir kabarada dansöz olmağı kı. mıştır. Artistler ağızlarını kapadık-

bı::l ediyor.. tan sonra da konuşma devam edi • Elen de kontun peşi sıra Ven~d;ğe 

müteveccihen hareket ediyor. • 
işte karışıklık bundan sonra ba~lı

yor.Elenin babası Berline geliyor. 
Kızının Venediğe gittiğini o~la h;z. 
metçisinden öğreniyor. Nişanlısı ile 
evlendiğini ve bal ayı seyahatine çık 
tığını zannediyor. O aa Venediğe git 
mek için yola çıkıyor. Ertesi gün E
lenin nişanlısı nikah dairesine git · 
mek için Eleni almağa gelince, onun 
Venediğe gittiğini, b:ıbasının ken.:li
lerini evli zannettiğini ve onun da 
Venediğe gittiğini öğreniyor. Ve ev 
li olmadıklarınrn meydana çıkmama 
sı için oda hizmetçisile beraber Ve
nediğe gitmeğe razı oluyor. 

Bilmeyiz, dünyada, kendisini bıra 
kıp başka bir memlekete giden bir 
kızın peşi sıra, onun yalanını mey • 
dana çıkarmamak için, diyar diyar 
dolaşacak bir erkek var mıdır? .. Ba
husus bu adam niıanlısını çıdlırası-
ya sevmemektedir de. Çünkü Vene
diğe giderken trende oda hizmetçi -
sine kur yapmağa başlıyor ve neti
cede de onunla evleniyor. 

Bir çok karma karışık ve tuhaf 
maceralardan sonra Elen konta ka
vuşuyor ve film de bitiyor. 

Bu filmde bütün artistlerin rolle
ri ayni derecededir ve hepsi de vazi
folerini bihakkin başarmışlardır. Ti
no Pattieranın sesi güzeldir fakat 
ne yazık ki, kendisine çok az şarkı 
söylemek fırsatı verilmiştir. Bundan 
başka fotoğraflar ve müzik te çok 
güzeldir. 

Bir gece kabaraıia onu bir masaya yor bazen de konuşma bittikten 
çağırtıyorlar .. Ve .. Mişel ile karşıla- sonra artistler hali\ dudaklarını kı
şıyor ... Fakat onu İsteten adam J\1i- pırdatıyorlar. Bundan başka Joan 
şelin arkadaşı olan bir milyonerdir. , Gravford'a mütemadiyen söyletilen 
Mişel, Sediyi bu masadan uzakla' • "bana ~iz gelir,. gibi cümleler hiç 
tırmak için elinden geleni yapıyor. hoşa gıtmemektedir. 
Sedinin kini büyüktür .. Eğer Mişel, 0•------

Tomyyi açıkta bıraktırmaya sebep A. manya ya~n. z 
olması iai, şimdi sevgilisile evlen • 
m;ş bulunacak mesut olacak, ve bu K d • •• • 
hayata dü~miyecekti, Sedi, Mişeli en l ne g U Ve Il l Y 0 T 
bugünl<ü hayatının yegane mesulü Başı ı inci sahifede 
addediyor. germek k~v ... ıt,;ı.ın i bu4masını diJeriz. Hit .. 
. Masada kalıyor. Milyonerin çok krin sene•. devriyesinde yapılacak yega
hoşuna gitmiştir, buna sarhoşlukta n•1 Je~e;~ıdd~ b~d.ur. Dileğimiz yerine 
yardım eaiyor ve milyoner ona ka- ge ıgı 8 ır e unya, Cenevrenin hi . 
rısı olm.ığı teklif ediyor. Sedi için yanetini tasdik etmeye mecbur kalacak . 

tır.,, 

yeni bir hayat b::ıtlamıştır:: Milyo • folki,er Beobahter ıı;a;zetesi, Letonya 
ncr karısı hayatı... ve ~'.t~nya~ın, Rus .. ~ıtvanya aiyaıası .. 

. Hizmetçiler ... Kürkler ... OtC>mo • na ''br:-klerı ve. Rusya ıle mütekabil yar. 
biller ... Mücevherler. dımd. mıilsakblaahrı ımzalam~ları ihtimalinden 

Mişel bütün kuvvetile bu izdivaca en ''e e setmektedır • 
mimi olmağa çalışmış, milyon,,re /ngiltere ııe Almanyanın protestosu 

' Sedinin kendisile değil parasile ev • LONDRA, 19 (A.A.) - lngiltercnin 
1 d

. . . I Stresa ve Cenevredeki siyasetine karşı 
en ığını söy emiş, Sediye, bu yap· Almanyanın yaptığı ,ilahi protestoya ce-
tığının a!.,:aklık olacağını anlatm·:ı vap verilmiyecektir . 
fakat bütün gay.t:tleri bo•a gitmiş. Esasen bu protestonun yapıldığı ln-
tir. giliz sefiri Yon BuJow mülakatına ancak 

hususi bir konuıma ehemmiyeti verilmek
Sedi elinden geldıgi kadar ıne•ut tedir . 

olmağa çalışmaktadır. T omyyi ha
la eskisi kadar seviyor, ve bir gece 
onu tiyatroda tekrar gördüğü za
man sevğisini daha ziyad-, anhyor 
fakat kocasına karşı da sonsuz bir 
şefkati vardır; hele son zamanlarda 
çok İçmekten hastalanan ve ölümle 
pençeleşen Jakı bırakıp kendisini ça 
ğıran T omyye d'önmeğe vıcdam ra
zı olmamaktadır. 
.. Kocasını ölümden kurtarıyor. 
Bundan sonra yalana artık taham • 

Almanyada haııa ordusu bayramı 
BERLlN, 19 (A.A.) - Harbiye ba

lı.anı her senenin 21 nisanını hava ordu. 
su için kutlulanacak bir bayram günü 0 • 

!arak ilan etmi,tir . 
21 nisan hava kahramanı Baron Yon 

Richtofenln ölümünün yıldönümüdür. Bu 
sene 21 niıan paskalya yortularına rast. 
geldiğinden bu merasim pek parlak ola
cakhr. 

Alman ordusuna alınacaklar 
BERLIN, 19 (A.A.) - Yeni askeri 

kanuna göre, orduya bünyesi sağlam iyi 
yetişmiş ve sıhhati tam olanlar alınacak
tır . S'>ygun gecesı: 

l . 

. . Venedikte bir gece filmi heyeti u
mumiye itibarile hoşa giden bir 

' '"- ·. filmı::r. 
I mülü kal.~.a~ıştır. Tomyyi ne ka. Orduya girecek kur'a efradının boyla-

• 1 

Muhabir mekfupıarı 

Çorumda faaliyet 
Mahsul vaziyeti günden güne inkişaf 
ediyor-Sanayide görünür canlılık var 

Çorum ve çevresi büyük bir e
kim ülkesidir. Bütün ekim ve hay
vanat, dikme ve beslemesinin Ço
rum çevresinde toplu olması, belli
dir ki, her kentimize nasıp olmıyan 
bir verim, gelir kaynağıdır. 

Çorum ovası, güçlü topraklara, 
hayvan beslemeğe elverişli otlakla
ra sahiptir. Bu, ova o, kerte veril
melidir ki, her türlü mahsulatın en 
iyisi, özlüsünu çıkarır. Çorumun ar
pasr, buğdayı kadar, mısırı, yulafı, 
çavdarı, nohudu, fasulyesi, darısı 
da ünlüdür. Ve bunlar her yıl, mın
takanın ihtiyacına bol bol yeter. 

Çorum ovasında yetişen ürünle
rin en değerlisi buğday ve arpa
dır. Bir yıllık buğday alını,ı bir mil
yon yedi yüz altmı, beş bin, Arpa· 
nın 12750000 kilodur. 

Çorumda, dede ve babadan kal
ma göreneklerle yapılan bu, ekim 
devrin istediği fenni 'ekillerde ya
pılacak olsa, muhakkaktır ki, kat 
kat artmış olacaktır. 

Çorum, buğdayr esa~ında dol
gun ve özlüdür. Bütün alıcılar ta
rafından aranan bir metadır. Bu
nunla beraber umulan randıman 
alınamamaktadır. Buğday topro.ğı 
çabuk yoran dolayısiyle, ekildiği 
yerin dinlenmesini istiyen bir nebat 
olduğu için, tarla dinlenmeden bir 
teviye ekilen toprak gücünü gidere
rek, bol mahsul vermiyor. Ve bü
tün suç toprağa yükletiliyor. Bu a
rada söylemekte İster ki, gübrele
me ve şerbetleme usulleri de hemne 
hemen yok gibidir. Bakılan, gübre
lenen bir toprağın vereceği verimi 
İse, bellidir. 

Çorumda, bugün için en faydalı 
ekim arpadır. Arpanın BiRA sana
yiinde kullanılması ve bu, güzel iç
kinin, memleketimizde gittikçe ya
yılması, Çorum, arpacılığı İçin bü
yük bir kazançtır. Zira arpası ge· 
rek tahlil ve gerek tecrübe ile anla
şılmıştır ki, bu, sanayiin istediği 
evsafı tamamiyle haizdir. Yarın, u
mulur ki, burada kurulacak yerli bir 
BiRA F ABRIKASI bu, ekimi bir 
kat daha çoğaltacaktır. 

Ekicinin vaziyeti 
Çorumda ekici, kendi başına buy 

ruk değildir.? O, 'u ve bu ağaların 
artakçısı , daha acısı kuludur ... Der
ler ki, Çorum gibi, zengin ve ren
gin topraklarda barınanların bu, 
fakirl ;ği, yoksulluğu inanılmaz bir 
şeydir. Doğrudur ama, ekiciyi or
takçısının, efendisin'n elinden kur 
tarmak şartiyle ... Ekici, kendisine 
gerek olan para, gaz. tuz , şeker, pı
lı, pırtıyı •ehirdeki ağasından alır. 
Bütün yıl, çoluğuyla, çocuğuyla çır
pına çırpına başardığı ürünlerini 
ister istemez, ortağının kursağına 
tıkar. 

Yükünmeğe değer ki, Cümhuri
yetin nurlu pençesi Türk ekicisini 
yavaş yavas ortakcılık dert ve bela
sından da kurtarmıya savaşmıştır. 
lsten'r ki, bu, büyük ekim üzerinde 
Zimat bankası da çiftçiye bütün 
anlaırıyla yardımda bulunabilsin. 

Meyvecilik 
Çorumda meyvecilik ve bağcılık 

ta geniş yer tutar. Çorumda çıkan 
çeşit çeşit meyveler, dallarında ak
makta, çürümektedir . 

Çorumda üzüm~n yalnız ceviz
li sucuk, pekmez, pestil yapılır. Ço
rumun bağlarının üzümü şarap için 
çok uygundur. Burada inhisarlar i
daresinin kuracağı şarap imalat
hanesi memleket için faydalı olabi
lir. 

Çorumda gün geçtikçe dikkati 
üzerine toplıyan bir kazanç yolu 
daha vardır. YUMURTACILIK . 

Çorum ve havalisinde tavuk çok 
beslenir. Bununla beraber bir metod 
üzerine değildir. Samsunda geçen 

yıl kurulan yumurtacılık toplantı· 
sında da uzun konutmalar bitiınin· 
de anlaşılmıştır ki, Çorum tavukçu· 
luk ve yumurtacılığı üretilmesi is· 
tenen kazançlı bir gelirdir. 

Çorumda, ötedenberi, hayvan a· 
lım satımı da ehemmiyetlidir. Bu· 
rada tiftik keçisi, koyun, sığır, bol 
bol beslenir. Çorumda otlakların 
çok olması, iklim ve havasının hay· 
van beslemeğe uygun bulunnıası 
yüzünden Merinos cinsi koyunlar İ· 
çin de uygun geldiği söylenmekte· 
dir. Geçen yıl, sayın ökonomi ba· 
kanımızın bir tetkik gezintisinde. 
Herekede, kendisine katılmı,tıın· 
Büyük fabrikanın göğüslerimizi İ· 
çin için kabartan varlığı kar,ısında 
Bay Celal Bayar, Merinos koyunl~
rının ülkemizde üretilmesi geregı 
önünde değerli, sözler söylemişler· 
di. Bu; koyunların Çorum çevresin· 
de yetittirilmeai, tecrübelerinin ya· 
pılınasını ne kadar İsterdik. 

Çorumda tiftik ve yapağı haric~ 
gönderilmekte, Marsilya, Köstence 
limanlarında alıcı bulunmaktadır. 

Çorumda sanayi hareketler de 
belirmiş bulunmaktadır. Bilhassa.. 
bakırcrlık, debağlık zenaatleri bir 
hayli ileri adrmlar atmıttır. 

Çorumda eskiden, büyük bakır· 
haneler varmış.Genel savaştan son· 
ra bunlar kapanmıf ... timdi, yeni· 
den dirilmeğe batlamış. 

Önceleri, iptidai bir halde bulu· 
nan debağat da çok ileri gitmiş, Ço·' 
rumda çıkan kösele, bütün koınşu 
vilayetlere kadar uzanıyormuf. Ço· 
rumda kurulacak DERi fabrikll•l· 
nın bu, mıntakada büyük itler ba· 
taracağı kuvvetle ileri sürülmekle· 
dir. 

Sevinerek söylemek isterim ki. 
Çorum halkı yerli ve öz mallarll'a 
çok rağbet göstermektedir. Doku· 
macılık yerli tezgahlara inhisar 
etmekle beraber, günden güne ince. 
zarif Türk malları çıkarılarak mu· 
bitin ihtiyaçları gideriliyor. Çoru· 
ma uğrayanlar, dostlarına, sevdik· 
!erine, Çorum havlısı, yatak, yor· 
gan örtüleri perdelikler almadan 
gitmezler. 

Çorumda ekim ve sınai hareket 
!erin inkişafının en mühim sebt;P· 
!erinden birisi de yollarıdır. Demle 
bilir ki, Çorum yolları, hic bir vi
layetimize nasıp olmayan bir dü· 
zenlik, üstünlük içindedir. 

Eski çağların eşkiya uğrağı, mü· 
tegallibe yatağı Çorum, ökonomi. 
soysal, kültür, bavındırlık ışıkları· 
na ATA TORK Türkiyesinde ka· 
vuşmuş ve ulaşmıttır. Öyle sanıvo
rum ki, onun fU, anda, bütün y;ik
selmesi, bahtiyar olması içôn tek 
bir isteği, dileği var: 

-Demir ağların, Çorum kırları· 
nı da sarması, kucaklaması .... 

Cevdet BAYKAL 
------~--

Uşakta adliye ve nüfus iş'eri 
UŞAK, (Hususi) - Uşak 103 b.~n 

nüfuslu ve sanayi i,Ierinin en on 
safında bulunan bir kazadır. Aldı
ğım malumata nazaran burada 
1073 evlenme türüsü yapılmış. son 
gizli nüfusta on ikibin altı yüz y~t
miş sekiz yurtt~ kütüğe kaydedıl
mİf, tescil ettirilmi.tir. Nüfu~u ç~~ 
olan bu kazada nüfus • itlerıne ıkı 
memur bakmakta ve işleri hiç sekte 
ye uğramamaktadır. 

Nüfus memuru Bay Mehmet Ali 
ve yazganı Bay Sadık kazamız n.~
fus itlerini muvaffakıyetle ve su
ratle başararak halkın takdirini ka 
zanmışlardır. Kazamıza bir yazgan 
daha gönderilmesi ileri gelen te
mennilerdendir. 

Nüfus itlerimizi bu suretle bi!
dirirken halkımızın adli iş düzenlı
ğinden duyduğu sevinci de yazma
dan geçemiyeceğim. 

Küçük bir binada çalışan adli ~eş 
kilatımız cidden kayda ve takdıre 
değer bir vaziyettedir. 

1 ISTANBUL BELEDiYESi iLANLAR •I 
Çubuklu gaz depolarında yaptırılacak üç tane iki yüz ellişer 

tonluk tank yaptırılması kapalı z~rfla eksil~eye konu~?1uş • 
tur. Tankların keş_if bedeli 15500 lıradır. Keşıf evrakını gormek 
için levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Şartname ve 
proje 78 kuruş mukabilinde alınır. Bu işe istekli olanlar 1162 
buçuk liralık muvakkat teminat ve 2490 No. lu kanunda yazılı 
vesikalarla beraber teklif mektuplarını eksiltme günü olan 27 •. 

4-935 cumartesi günü saat 15 e kadar daimi encümene vermelı 
·.. (1 



Osmanlıcadan türkçeye 
karşılıklar kılavuzu 

Listenin neşrine devam ediyoruz 
1 - Öz türkçe köklerden gelen •Özlerin karşısına (T. Kö.) belde

ği (alameti) konriıu,tur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzman· 
larımızın (mütehassıs) yazılannı gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gÖ· 
re Fransızcaları ~. yazılmıı. ayrıca örnekler de konulmustur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan 
~ehilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı ügiım olan hüküm, türkçe 
'ç k., kökünden gelen tekil gibi. 
lııfirad - Teklik, tekkalma biliriz (bağınabiliriz). 

ümck: Hali inliradda aci.: olan insan- lnkıyad ettirmek (Tebaiyet ettirmek) 
!ar, birleş~ce biiyük bir kudret iktisab -. - Uyunnak 
ederler - Teklik halinde eksin olan Örnek: Başka milletleri emrine inkı • 
insanlar, b;rJeşince büyük bir erk edi· yad (tebaiyet) ettirmek istiyordu -
nirler . Başka ulusları emrine uyunnak isti 

Münfcrid - Tek • yordıı . 
Örnek: Bu, münferid bir hadisedir - lnkıza etmek - Sonalmak 
Bu, tek bir hadisedir . lnsaf, nısfet - Ekil 

Münferiden - Teker teker Örnek: İnsafına sığınırım - Ekitine 
Örnek: Münferiden geliniz - Teker •ığınırım. 
teker geliniz , insaf etmek - Ekitmek 

Tcferriid etmek - Teklctmek Örnek: İnsaf etmez misiniz? - Ekil • 
Örnek: Akran ve emsali arasında te- mez misiniz? 
f~rriid etti - Taydaşları ve benzerle- lnsan - insan 
~ arasında tekle~ti. lnsani - insel 

lnliaah - Bozulma (Bak: Feshetmek) Örnek: İnsan! hislere hürmet göster • 
Jnfısal ebrıek - Ayrılmak, çıkanlmak melidir - İnsel duygulara saygı gös-
lnJı:i'!a~ - Yıkr!ma, yılulrm termelidir . 
Maili ınhidam (Bak: Müşrifi barab - lnsibab etmek - Dökülmek 
KağtaJ< Örnek: Kızılırmak, Karadenize insibab 

Jnhilil - Dağılım - (Fr.) Dissolution eder - Kızılırmak, Karadenize dökü-
Örnek: İktısadi aebebler bir cemiyeti lür • 
inhilale uğratabilir - Ekonomik ae • lnsicam - 1 - Tutarlık, 2 - (Edebi • 
b~?ler bir sosyeteyi dağılıma uğrata • yat terimi) 
bılır. Örnek: Sözlerinde insicam yoktu -

lnhilil - Açılma - (Fr.) Vacance Sözlerinde tutarlık yoktu. 
Ornek: Bu vazifelerde hl~ b~r inhilal lns!d.ad etmek - Tıkarvnak, kap~~ak 
olmadı - Bu ödevlerde bıç bır açılma lııuila!ı etmek - Soyunmak, yuzulmek 
olmadı Örnek: Sanki insanlıktan insilah et • 

lni>ilaJ (b~zgunluk anlamına) - Çözün- mişti - Sanki insanhktan soyunmuştu 
tü 1 nsiyaki - lçgüdel 

Örnek: İçtimai bir müessesede görü • inşa etmek - Yapmak 
l•n inhilal - Sosyal bir kurumda gö- Bina etmek - Kurmak, yapmak . . 
rUlcn çözüntü. Örnek: Bu evı 1895 te ınşa etmı> tı -

Kabili İnhitat maddeler - Erir!... Bu evi 1895 te yapmıştı . 
Örnek: Suda kabili inhilal maddeler lnıia etmek - Şavmak (Bak: Eşia) 
şunlardır - Suda erirler şunlardır. lnşiab (Te aub) etmek - Dallanmak, 

Münhal - Açıl< - (Fr.) Vacant kolsalmak 
Örnek: Münhal yerimiz yok - Açık Şube - Kol 
y~rimiz yok • Örnek: Bu yol dört şubeye ayrılır -

inhimak (Bak: iptila) - Düşkünlük Bu yol dört kola ayrılır. 
Örnek: Onda kitab okumak inhimak lnşikak etmek - Yarılmak, çatlamak, j. 
derecesindedir - Onda kitab okumak kiye ayrılmak 
düşkünlük derecesindedir. lnıirah - Ferahlık, iç açılma 

inhina - Eğilim, ha§eğme Örnek: inşirah içinde geçen bir gün 
Örnek: İnhina bilmez bir irade - E- - Ferahlık içinde geçen bir glın. 
ğilim bilmez bir irde. intaç etmek - Sonuçlamak, bitirmek, 

Münhani - Eğriç ıebeb olmak 
lnhimf - Sapma Örnek: Bu işi intaç edemeden - Bu 

Örnek: Doğru yoldan inhirafı sebe • işi bitiremeden (sonuçlıyamadan) 
biyle bu bale düştü - Doğru yoldan Bu hastalık ölümünü intaç ctti - Bu 
aapması yüzünden bu hale düştü • hastalık ölümüne sebeb oldu. 

inhiraf etmek - Sapmak intak etmd< - Söylet.rnd<, dile getinnek 
lnrusal, inlôıaf - Tutulma Örnek: Feryadı dağları taşları intak 

Örnek: Hakikat inhisaf bilmez bir gü- edecekmi.şçes.ne :- I-!aykın~ı d.ağları 
ne,tir - Hakikat tutulma bilmez bir taşları dıle ı;etırırcesıne (soyletırcesı-
güncştir , ne) 

lnbiıar (Monopol) - Tekit (Bak :Hasr) lntaı etmek - Çimlenmek, yeşermek 
lnhiaara ııılrnak (Monopolize etmek) _ Örnek: Tohumlar int"şa başladı -

Tekitkmek (Bak: Hasr) Tohumlar çimlenmeye (yeşermeye) 
inhitat - Dütiim - (J<'r.) Declin af . başladı . 
faıssement ' lntıba - Duyuş (Bak: his), iz - (Fr.) 

Örnek: Zekasındaki inhitat konuşma- lmpression. 
sından belli - Zekasındaki düşüm ko- Örnek: Onun bende bıraktığı intıba 
nuşmasından belli. hiç de iyi değildir - Onun bende bı-

lnhitat - lngizlik - (Fr.) Abaissement raktığı iz hiç de iyi değildir. 
Örnek: Bu topraklarri•'<i inhitat _ intibak etmek - Uymak 
Bu topraklardaki ingizlik. lntıfa - Sönme 

lnbitat - Alçalma - ll«.) Degradation lntıfa - Faydalanma, asığlanma 
Münhat - lngiz - (Fr.) AbaissE Örnek: Parasından daha çok intifa 

Örnek: Münhat olan yerler - İngiz fikriyle - Parasınd•n daha çok fay • 
olan yerler . dalanmak (asığlanmak) fikriyle. 

D~htetü inbizam (Bak: İnkıraz) intibah - Seçi, ac;çme, seçim 
lrukad - 1 - Bağıtlanma, 2 - (Meclis Örnek; Mebus ıntihabı henüz bitme . 
terimi) di - Saylav seçimi henüz b:tmeüi . 
lnikaı - Y...,11ma intibah etmek - Seçmek 

Örnek: Evler ve ağaçların durgun su- ı?rnek: İkiden. ~i~ini intiha.b _etmeli>i-
ya ınikası çok güzel görünüyordu _ ruz - lkıden bırını seçmelı.sıruz. 
Evler ve agaçların durgun suya yan- Müntahab - Seçken 
srmasr çok güzel görünüyordu. Örnek; Alemurlarınız meyanında en 

lnikaı etmei< - Yansımak müntahabı hangsidir? - İşyarlarınıt 
Örnek: Yürek temizliği insanın çeh- arasında en seçkeni hangis.dir ? 
~""ine inikas eder - Yürek temizliği Müntahib - S~n. .. . . 
ınsanın çehresine yansır. Örnek: Mebus ıntıhabınd~ muntahıbı 

lnitaf etmek - Çevrilmek saniler rey verir - Saylav seçiminde 
Örnek: Nazarları ona initaf edince _ ikinci seçmenler oy ver~r . 
Bakışlan ona çevrilince İntihar - Olünç 

l nkar - Yadısa Örnek: İntihar da bir cürümdür; fa • 
Örnek: İnkar nedir bilmiyenin ima • kat cezası da cürümle birlikte çekilmi1 
nında kıymet olmaz _ Yadısa nedir olur - Ö!ünç de bir suçtur, ancak ce-
bilmiyenin inarunda değer olmaz. z.ası da suçla birlikte çekilmiş olur . 

lnk.ır etmek - Yadıaamt.k l ı :>bar etmek - Ölünmek, kendini öl • 
Örnek: Yaptıklarını ı.ık.ir etmedi dürmek 
Yapt:ık"1rını yadısamadı. Müntehir - Ölnük 

l r .. ~"baz - Biizülme Ornck: Müntehir. intihar etmezden 
l ı>kıbaz - Pel<iik evvel yazdığı yazı.ında ... - Ölnük, 
lnlulab - Devrinı kendini öldürmı!llden önce yazdığı yazı. 
1 nluraz - Batını sında ... 
1 nkuam - Bölünme kısımlaruna 1 nt.kal - Geçme 
1 n!usam etmek - Bölünmek kısıımlan- intikal - Anlayıf, varıJ . 
n.ak ' Örnek: Ser.ülintikal bir adam - Ça-
Ornek · Bu ş<klin dört paıçaya inkısa- buk anlayı~lı (çabuk varışlı) bir adam 
mı - Bu ;eklin dört parçaya bölün . lnt:kam - Oç 
mCSl. Örnek: İntikam, yüreği kemiren bir 

lnLsar - Kınlma, kırgınlık kurttur. - Öç, yüreği kemiren bir 
Ornek: Verdiği netice onu inkisara kurttur. 
t: 0 r .. ttı - Verdiği sonuç onu kırılmı- intikam abnak - Öcalmak. 
ya uğrattı. Örnek: İntikam almak için onu öldür-
j,..ı 5ozlcri duyunca içimde acı bir in- dü - Öcalmak için onu öldürdü. 
k~scı..r duydum - Bu sözleri duyunca İntikamcü - Öçgüder 
1cimde acı bir kırgınlık duydum Örnek: O ne intikamcıi bir adamdı -

lnk:ııarı baya! - Umusa · O ne öçgüder bir adamdı. 
!Jrnek: Bu işte inkisarı hayale düs • lntisab etmek - Kapılanmak 
tum - Bu ı +e umu saya düştüm, · Örnek: Zenginlere intisab etmekten 

Ink.sarı haya.e uğramak - Uınusanmak ooşka bir şey bilmezdi - Zenginlere 
inkisarı ziya - Yalkın kapılanmaktan başka bir şey bilmezdi. 
lı.lqaf etm<>k - Gelişmek, açılmak lntisab etmek - Yamanmak, Girmek 

Ornc~~: Yazı yazmakta çok inkişaf et.. Örnek: Bir işe intisab etmek - Bir i-
tı - Yazı y~zmakta çok açıldı • şe girmek. 
<;ocuklarımızın bedenen de inkişafına intişar etmek - Yayılmak, çıkmak 

Çocuk haftası 
Çocuk Esiri'eme kurumu 

bayramı hazırhyor 
23 nisan çocuk baftaıı için Çocuk E

sirgeme Kunımu vilayet, kaza, nahiye 
kolları çalışmalarına devam etmektedir· 
ler • 

Bu kollar, kendi mıntakaları dahilin
deki mekteplerin iştirakile büyük eğlen· 
celer lı~;<1rlamaktadırlar. 

Bunlar araaında Alemdar kolu da .'23 
nisan ıalı günü Gülhane parkında bir 
mü:;amere verecek ve bu müsamerede 
gürhüz çocuk müsabakası yapılacaktır. 

Müsamereye mıntaka dahilindeki l in· 
ci, 2 inci, 44 üncü, 49 uncu mektep ta· 
!<-heleri iıtiriık e<lecektir. 

Ayni gün aktam da doktor Bay ibra· 
him Zati tarafından saat 21 de kolun 
Oivanyolundaki merkezinde çocuk bakı
mı hakkında bir konferans verilecek
tir • 

Inc·r piyaliası 
Son hafta içinde piyasada İncir fiatla

rı üzerinde iyiieşmcğe doğru bir hare • 
ket belirmiştir. Büyük taneli ve İyi cir • 
incirlere çok talip vardır. lncirlerimiz, 
Hamburgda son hafta, 17,5 marka ıa· 
+.dmı§tır. 

-o--

Konya valisı Akşehirde 
teft şte bu undu 

AKŞEHiR, (Milliyet) - Konya 
valisi Bay Cemal Bardakçı tarımı
za gelmiftİr. Bay Cemal Bardakçı 
durakta kaymakam Bay Talat Boz. 
oğlu, belediye başkam Agah Yalçın 
fırka başkam Bay Aziz Perkün ve 
bir çok :t'evatla beraber sanatkarlar 
idman yurdunun bandosu tarafın· 
dan hararetle ka11ılanmıftır. Bay 
Cemal Bardakçı doğruca belediye
ye inmif, öğleden sonra Ak,ehir 
batkanının yeni yapılan banka ve 
sinema yapuım gezmit, ve Konya· 
ya müteveccihen buradan ayrılmıt· 
tır. Valimiz Bay Cemal Bardakçı 
•ehrimizle olduğu gibi gençlikle de 
yakından alakadar olmaktadır. Va
limizin mayısın ilk haftasında bu
rada yeni yapılmış olan Aktehir 
bankasının banka ve sinema yapısı
nın açılma merasimine gelecekleri 
aöylenmektedir. 

sinde en ehemmiyetli bir şeydir -
Yasa, bir ülkenin çevriminde en ö -
nemli bir şeydir. 

lnzımam et:nek - Katıbnak 
Örnek: Önıimüzdeki Jayüad mü'ikü!<i
ta bir de bu inzımam etti - Önıhnüz
deki sayısız güçlüklere bir de bu '1atıl
dı. 

ln "ıvagah - ÇEkilge 
Örnek: B~r zama.nlar şehirleri;-ı hercü
mercinden el çekerek bir küçük köyiı 
inzivagih ittihaz etmiştim. - Bir za
manlar şehirlerin kargaşalığından el 
çekerek bir küçük köyü çekilge edin
miştim. 

ipka etmek - Bırakmak, alıkoyma!< 
ipka kalan - Dönek 
1 pka kalmak - Dönmek, kalınak 
iptal etmek - Çürütmek 

Örnek: Taahhüdatını iptal etmek ıçın 
binbir yola baş vurdu - Bağıtlarını 

çürütmek için binbir yola baş vurdu. 
lpt:dai - Han1 
iptidai - ilkel 

Örnek: /lk'."amı iptidai yenin malümatı 
da, mahareti de iptidaidir - İlkel u • 
!usların bilgileri de, uzelliği de ilkeldir 

iptila - DüşkünJük 
Örnek: Oyun eyi bir şeydir, yalnız ip
tila derecesine varmamalı - Oyun e
yi bir şeydir, yalnız düşkünlük derece
sine varmamalı. 

Müptela - l>üşkün 
Ornek: O adam işrete müpteladır -

O adam içkiye düşkündür . 
MüpteJ3. oim~ - Uüıff;ün o:mak, uğra .. 

rrmk, yakalanmak 
Örnek: 1 - B,!mem neden bu sırada 
oyuna miiptelii oldu - Bilmem neden 
bu sırada oyuna düşkün oldu. 
2 - Korkulu bir hastalığa müptela ol
du - h..orkulu bir hastahğa ugra<lı 
(yakalandı). 

lptina etmek - Dayanmak 
lptisam eLlnck, tebessüm etmek - Gü .. 

lümsemek 
lpt.zal - Bayağılaşma 

Örnek: Bu yoldaki mütalealar artık 
iptizale uğradı - Bu yoldaki oylar ar· 
tık bayağılaştı. 

irade (İhtiyar anlamına) - lrde 
i rade (Kudret anlamına)- Enerji 
irade etmek - Buyu~mak 

Örnek: Büyle yapılmasını irade etti • 
!er - Böyle yapılmasını buyurdular. 

iradi - lrdesel 
Gayri iradi - İrdesiz, irdesizce 

Dahiliye Vekciletinden: 
1 

Deniz yolt~rı 
Vilayetler Evinin arkasındaki (mesaha ve tarifatı fenni veı J s LE TM ES 1 

mali şartnamelerinde yazılı) sahanın şartnameye ilişik krokide A~ , Kanı.ay Köpriibap 
gösterildiği şekilde tesviyei türabiyesi kapalı zarf usulile mü - 1 Tel 42382 - !irbc:i Mllhilrdaıııaıdo 
nakasaya konulmuştur. ı'1111--•Haa. Tel. Z2740 ___ ıııl 

Muhammen keşif bedeli (6680) altı hin altı yüz sel,sen lira A \' V ALIK YOLU 
olub muvakkat teminat mikdarı (516) beş yüz on altı liradır. J MERSİN vapuru 20 Nisar 

isteyenler bu husustaki kroki ve şartnameleri Dahiliye Veka· ı CUMARTESi günü ıaal 19 d• 
leti Eksiltme Komisyonundan alabilirler. lzmire kadar. (2024) 2882 

Eksiltme, 6 Mayıs 935 Pazartesi günü saat 15,30 da Dahili· 1 

ye Vekaleti binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır.• MERSiN YOLU 
Taliplerin 6 Mayıs 935 Pazartesi günü saat 14,30 a kadar ica. ı CUMHURİYET vapuru 21 
beden belgelerile beraber teklif mektuplarını eksiltme komisyo·' Niaan PAZAR saat 10 da Mer-

sine kadar. nuna vermeleri ilan olunur. (1919) 2798 

Maarif V ekaıetinden: 
1 - Orta tedrisat mekteplerinde türkçe, tarih • coğrafya, fen 

bilgisi, biyoloji, riyaziye, fransızca, almanca, İngilizce muallim 
J!lUavini olmak isteyenler için bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - imtihanlar 1 Temmuz Pazartesi günü lstanbul Univer-
sitesinde başlıyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den eksik ve 45 den fazla yaşta olmamaları, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevin

den mahkumiyetleri olmadığı hakkında mahalli vılayet veya 
kaza idare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri (Halen me · 
mur ve muallim olanlar bu kayıddan müstesna olub mensub ol
dukJarı Daire amirinin vereceği vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye mani vücud 
arızalarından salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim rapo
ru ibraz etmeleri. 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi 
muallimlik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde 
1702 numaralı kanunun 1 nci maddesinde gösterilen dereceler 
dahilinde herhangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine ta · 
yin edileceklerdir. 

5 - Yukarıdaki şartları ha z olan namzetler bir istida ile 
Vekalete müracaat edeceklerd.t. Bu istidaya şu vesikalar bağ
lanacaktır. 

A) Nüfus tezkeresinin asıl v .ya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine aid şahadetname veya vesikalarının a· 

sıl veyahud suretleri. 
C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Mahalli Maarif idaresinden nümunesine tevfikan tasdik 

li sıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif idaresinden tasdiklı ve fotoğraflı fiş, 
F) Altı aded 4x6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraflar, 
Bu vesikaların en son 1-6· 1 935 tarihine kadar Vekalete gön 

derilmiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekalete gelmiş O· 

lan veya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istida • 
lar hakkı:nda muame!e yapılmıyacaktır. Keyfiyet ilan olunur. 

(1957) 2849 

Askeri Fabrikq" ar Satınalma 

Komisyonun dan: 
Askeri fabrikaları için aşağıda yazılı 6 kalem malzeme ayrı 

ayrı pazarlıkla mübayaa edileceğinden isteklilerin 22-4-935 pa 
zartesi günü saat 14 de Bakırköy Barut fabrikalarında satmal
ma komisyonun a müracaatları. (1923) 

1 - Kalörifer malzemesi Muhtelifilcins Şartnamesine göre 
2 - 500 metre boru Nümunesine göre 
3 - 1050 metre torbalık h< z. ,, ,, 
4 - Bir top eleklik bez. ,, ,, 
5 - 10 adet aleminyom levha 5x2000x1000 mm eb'adında 
6 - 20 adet bileyli roleli yatak Resmine göre 

2796 

Dahi:iye Vekaletinden: 
Vilayetler evi için alınacak halılara ait şartnamede yeniden 

bazı t adilat yapılarak münakasa sı 4 Mayıs 935 Cumartesi günü
ne kadar tekrar temdit edilmiştir. Muhammen bedeli 9994,35 
lira olup muvakkat teminat miktarı 749 lira 58 kuruştur. Gerek 
yol ve gerek oda halıları 28-32 olarak kabul e~ilmiştir. . 

Şartnamedeki değişikliği görmek isteyenlerın her va~t o~ .. 
biliye Vekaleti eksiltme komisyonuna müracaat etmelerı. Mu: 
nakasaya iştirak etmek istiyenlerin de 4 May11 935 Cumartesı 
günü saat 14,30 a kadar icap eden bitikleriyle beraber teklif 
mektuplarını eksiltme komisyonuna vermeleri ilan olunur. 

( 1920) 2799 

İstanbul Milli Emlak müdürlüğünden: 
Muhammen 

kıymeti 
Lira 

NOT: Bu posta yalnız bu se· 

fer g:diş ve dönüşte Ro 'o'a 
uğramıyacaktrr. 12026) 2883 

TRABZON ":OLU 
LÜLCEMAL vapuru ~1 Nı 

san PAZAR ı?Ünü saat 20 r.. 
~ 7PV• kıt"'l" 121)2';1 2884 

./' 

Geliboluda, Alaa<la ... ·- .... _.... •,Je 
Yalı sokağında 36 No. da kain ve Ge
libolu Değirmencilik Türk Lim.t..J 
Şirketine ait ve sağ tarafı R~zn 

den Hacı Y akoya geçen muk::ı m 
bahçe e)yevm kiğir mağ~za ve.. , . .. 
çıvan lamail veresesi bahçesi sol t rl· 
fı yol arkası Hüseyin ağa veı·e.s~sj .ü.l.· 

nesi ve Muatafa kaptanın ha:n::ı.. nı le 
bahçesi, cephesi, şosa yolu hudutl'!'lrln 
mahdut un fabrikası binH:sile dcrun.1n· 
da mevcut makine al8.t ve eri" ıa. tP
sisatı tasfiye münasebeti c 
maya çıkarılmı~tır. 

1222 metrodan ve sağ kısmı t..v." ,_ .. 

ve bir bodrum, sol ltısmı Üç kaı · \ n 
ibaret ki.gir binalarile mü~te-m ·ı ·~tı, 

120 beygirlik bir lngiliz buhar ma· 
kinesi, bir buhar kazanı, altısı Al..nQn 
ikisi Fransız sekiz adet 60 sanlimhk 
silindir makinesi, takıı:nlarile beraber 
üç adet Fransız tafı, iki adet bugc~ay 
fırçası, iki evrika, 2 çop şasôr, beş a
det Fransız triyorları, bir lavaj maki
nesi takımJarile beraber, Üç beygirlik 
lngiliz gaz motörü. AEG markalı bir 
dinamo, bir Zürich n1arkah vals tor
noau, bir makap tezgUhr, 2 donki, bir 
filtre 4 innik eleği, Anne G:e•ecke 

markah üç adet bilanşister, Miag mar
kalı 2 adet otomatik baskül elevator· 
!ar, adi ve kontrol elekler, kepek fır· 
çasr, kayışların ipekleri, delice eleği 
yedek angrenajlar, yedek silindirler, 
mangeceler, anahtarlar ve fabriltava 

müteallik bütün aliıt ve edevatı. Talip 
cln_nların mezkllr binaya ve derunun
da mevcut makine ali.t ve edevatt\ ~r· 
babı vukufça takdir edilen kıymetin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde pzy a!t • 
çelerile beraber müzayede günü ola-

rak tayin edilen 5 mayıs 1935 pazar 
günü aaat 10 dan 12 ye kildar Js:_n 
bulda Bahçekapısında 4 noü Vakıf ha 
nı 4 üncü katında 11 • 13 No. lu ya:<.ı 

hanede tasfiye memurlarına müracaat et 
meleri ve teklif olunan bedel haddi la 
yıkı olduğu takdirde ye-vmi mezkürd• 
ve bulunmadığı takdi rde birinci teklif 
muteber kalmak şartile 15 gün ıonı·a İ· 
halei kat•iyyesi icra kıh nacağı ve fa; :la 
malumat almak istiyenlerin lstanbu!Ja 
Tütün Gümrük, Yağcılar ıokak 30 • 32 
No. lu mağazaya müracaatları il3!t olu· 
nur. 

Hali tasfiyede bulunan GELIBO. 
LU D EGIRMENCILIK TÜRK 
LMD. Şirketi Tasfiye memurlan 
Avukat Yeşua, Salamon Serago-

s;. Nt>sİm .ı\,'l::l 

HASAN 
TIRAŞ B aÇAG 
)ünyanın en m ük emn 

Tıraş bıçağıd1r 

örnek: Mücerred harekatı iradiyesin
den mesul olan insanlar, gayri iradi 
hareketlerinden ceza görmezler -
Yalnız irdesel hareketlerinden soravla
nabilcn insanlar, yadirdcsel hareketle
rinden ceza görmezler • 

iradeli - lrdeli, enerjik 
lras etmek - Vermek 

Ornek: Çekirgeler toprağın verimlili· 
ğine zarar iras etti - Çekirgeler top
rağın verimliliğine zarar verdi • 

MERCAN: Kalpakçılar mahallesi Y enihan Saka çeş· 
mesi sokak eski 23 yeni 19 sayılı dükkan oda 

EMINONU : Ahıçelebi mahallesi Limoncular cadde 
si eski 60 yeni 41 sayılı dükkanın 6-120 pa~ .• 

BAKIRKOY: Anbarlı karye Karye derunu mevkiı 
eski 39-40 sayılı ev ve bahçe ve yoğurthane. 

600 

600 

750 

lrad - Gelir 
Örnek: İradiyle geçinir bir adam -
Geliriyle geçinir bir adam. 

BAKIRKOY: Anbarlı karyesi iskele mevkii eski 49 
ahşap gazino. 350 

~alrsmalıyız - Çocuklarımızın beden· Örr::k: Yeni bir haber intişar etti -
c.e de g:ehşmesine çalışmalıyız. Yeni bir haber çrkh • 

lrad etmek - Getirmek, vermek 
KUMKAP I: Divanı ali m ahallesi Gedikpaşa cadde

si eski 67 -69 yeni 71. 73 sayılı üstünde odaları 

Şimdiye kadar icat olunan bütü" 
tıraş bıçakları arasında en mükem
mel ve en fevkalade olduğu tahakkul. 
etmiıtir. P iyasada mevcut tıraş hı· 

çaklarını §llşırtmıştır. Hasan t ıraı bı· 

çağının 1-2-3-4 numaralı 2ayet keıı;

kin ve haısas tarafları vardır ki h0< 
bir tarafile laakal on defa tırat olmak 
kabildir. Bu hesapla 5 kuruıluk bir 
adet Hasan tıraş bıçağile 40 defa ve 

ıslak bardak ile bilendikte yüz defa 
braş yapılmak mümkündür ki dün· 
yanın hiç bir bıçağında bu meziyet 
yoktur. Hasan bıçağı istediğiniz hal· 
de başka marka verirlerse aldanma· 
yınız. Taklitlerinden sakınınız. Fi· 
atı: 1 adedi 5 kuruştur. 10 ade· 
~i 45 kuruıtur. 

l :!<ıta - Keıilme intizam - Düzenlik 
lnkıta etm<k - Keıilmek intizar etmek - Beklemek, gözlemek 
l nkıyad etmek (Tebaıyet) - Bağınmak Örnek: Vürudunuza çarıçeşm ile inti-
lıateimek ' zar ediyorum - Gelmenizi dört gözle 

Örnek: Kendimizden daha yüksek İn· bekliyorum (gözlüyorum.) 
aanlara inkıyad edebiliriz - Kendi • lnzrbat (Zaptürapt ) - Yasa 

., /'\ 1 'f ' 

Örnek: 1 - Nutuk irad etmek -
Söylev vermek . 
2 - Misal irad etmek - Örnek getir
mek. 
U lus'un düzeltmeai : 
Dünkü kılavuzun ikinci sütunundaki 

(inadına - Zoauna) aabn (lnad - 1-

müştemil dükkanın 1-2 payı. ~8~~ 
Yukarıda yazılı mallar 30-4-935 salı günü saat o? ıkiyı O • 

tuzda ikinci tertip tasfiye vesikasile ve açık arttı.r~a ıle s~tıla· 
caktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerını vaktı mu- 1 

" 

Hasan Deposu: 
Ankara, lstanbul, Beyoğlu 



adın ongresinde .i.l(incı .gun . 
· · sahifed 1 Dinle;yı'cilerden '.ayanı dikkat bir yım. !J~ fırıattan !•li!-de ederek 11~ m~ ~ Batı 1 ıncı • .. lekebmı ve zencıleın enlatmak 11tenm. 

Bu mesele etrllfında c:en:rıın eden m~- •ual Biz, küçük olan adamızda bir lngiliz ko-
»:-kerede ulus,lar kunımunda kadın tetki· I Bundan .oonra bllfkan, mu!aMıaslara loniıiyiz. )ft&'İlizce konuıuyoruz.. lngiU.. 
lat!annı temoıl eden Holanda murahh~ı oorulacak bir ıey olup oimadıgını. ıordu. kanunlarına tabiiz. intihap hakkını, ken-

1 Bayan Louise Van Eghen 1933 aenesm• Bu sırada dinleyiciler araımda bulunan elimiz istemedik. Fakat kendiliğinden ırel 
de MontrAcleiide Küba, EkY.tor, Para• doktor Bayan Per.ihan ayağa kalkarak di. 
ıruay ve ÜruırnıY hWVınetleri wasında lngilterede Tü.tdyede olduğu aibi, evle
İnızalanan bir muahede ile müttkebilen necek kimselerin sıılıhi muayeneye tabi o
nafaka vermiyen eri<eklerin tııl<iı> edil· lup oimadrkla~ ve l~!ered~ züh.~~ 
-ıtı.. olduiuııu söyJiyenık, lıu muahede- hastalıldarla mucadele edilip edilmedigını 
llİn diğer de1'letlere tqmili için ~~liar sordu , 
kurumuna tddiflerde bulunmasını soyle- Baıkan Neilans, bu suali memnunôyet· 
""ttir • .. . le kartrlayarak dedi ki ı 

Bu meoele uzun. mu~akaf&lan mu~ _ lng:ilterede böyle bir mecburiyet t"llf• ~::e ~nliçre~tl Bay:.. ~mil.;: y<ıl<tur. Fakat sebebini bilmiyorum. Züh· 
~ t... ..,.. ne 1 raz .. ~ '!" revi hastalıadar için bir sıhhat vesikaıı 

nehcede. reye konarak ~ ~egııiklilder· almak belki faydalıdır. Fakat bu her za. 
le eimınyetle kabul edilmiftİ.r. man için ıayam itimat değildir. Hastalık 

Bu ?'esele:~"; ltalya murahhaoı ~v olup olmadığı kolaylıkla anlqılamu. 
verrnennş, lngiliz muralılıaıı muhalif Çünkü bu hastalıkların ali.imi sizli ve 
kabnış:'r • .. • belirsizdir. Her halde bizde evlenmeden 

Ahlakta musavat komısyonunda 1 bir ııhhat vesiltaaı almağa lüzum 
· 1 "liz ahh Al" evve Bu komısyona ·ngı mur ası •· kt 

r.an Neilans başkanlık ediyordu. Türk mu· yo ur • 
rahhasları da Bayan Nermin Muvaffak .,.. ..... -,,.......-;r.1:\.1"" 
ve Bayan La.mia Refik idiler. 

Ba§kan evvela arsıulusal kadınlar bir· 
liği alılik komiııyonunun faaliyeti haldan
da izahat verdi. Bu izalıata göre, komiı
yon 3 senede bir toplanmaktadır. Son de 
fa 1929 oen~nde toplanmıı, alh sene· 
denberi toplanamamı§tır. 

Bu müddet zarfında lı<?r memleketin 
ahlak işlerile uğraşan heyetleri, komis
yonun koyduğu prensiplerin tatbiki ıçın 
çalışmııbrdır. Her memlekette genç krz· 
1"1"m ve kadınların serbestliklerini iyi 
fuuhafaza etmeleri yolundaki gayretled 
v-e i:.tisadi vaziyetini tetkik etmişlerdir. 

Komisyon reioi her memleketteki fU• 
be ile hali temastadır. Bir memlekette 
kon>İsyomın prenaipleıile aylan düten bir 
vaziyet hasd olduğu zaman kıomisyon 
bBfkanı haberdar edilir. 

Köle hayatı kalktı 
100 sene önceki kölelik hayatı aramız

dan kalktıktan sonra, kadınlarının: çolı ta 
rakki etti. Kadın doktorlannuz, avukat • 
larnnız var- Bununla beraber köylülerimiz 
vaziyeti fenadır. lnkitaf tamam değildir. 
Bunu tekamül ettirmek, bir yola koymak 
üzere birliğimizin yardım edebilmesi müm 
lıündür. Kadınlarımız çalıııyor. Sıhhi fe
raiti olmayan yerlerde oturuyorlar. 

Biz esas itibarile birçok yerlerden ge • 
!ip bir adaya toplamnışız. Kölelikte esa
sen evlenmek yoktu. Evlenmek insanı, e
ve bağlar, ve dıgardaki işinden alıkoyar 
kanaati hakimdi. Bu kanaat, o zaman a
daya eelen beysdarda hile mevcuttu. Bu 

Bu izahattan aonra müzakereye baş· 
landı. Ha."!lrlanmrı olan bir teklx vardı. 
Bu teklifte kadmlann tenasüli sahada 
esareti, fuhta kartı alınmıt olan tedbir
ler, aıhhi mürakabenin yakuz kadınlar Na/aka komi•y onunun bir içtimaı 
hakkmda tıııtbiki, kadın ticareti ve bun
da cezasız kalan mutava&Sıtlann ıiddetle 
protesto edilmeııinden bahsediliyordu. 

Kadın ticareti 
Bu mesele hakkında Bayan Louise 

Panlina bir nıpot' hazırlaımıtı. Raporunu 
müdafaa fJÖen Louioe Panlina, cinsi ter· 
biyenin liizumundan baluederek "fikri 
olduğu kadar, bedeni hayatı da kontrol 
edememek bir -W karaktenıizliktir,. de
di. Ve kadınların itten çıkarılmak iste
r.ilmesi gibi iklıisa.cli buhranla alakadar 
olan vaiiyetler kar§mnda krz ve erkek 
çocukların sıhhatlerini korumak, her iki 

cinsin de cemıiyet içinde mevkiini sağlam
kştumak için sııkı bir terbiye ıisteminio 
ta tboo Jazım ııeI.diiini anlattı. 

Sonra kadın ticareti meıelesine geçe
rek, kadmm istismarı yolunda çalııan ve 
cezasız kalan mutavanıtlann cezalandırıl
mıuını istedi ve fuhuı hayatındaki açılık
ları anlatb. 

Bundan sonra ulmlar kıırumımun bu 
yolda yaptığı te:loikleri bildirmesi için U• 

!uslar kunmıu murahha11 prenseıı Rad
ıu viell' e söz veftldi • 

Ulıular kurumunun tetkikatı 
Pl'enlel Radzuviell, Avrupa, Akdeniıı: 

havruu.mde , cenubi Afrikada, uzak tark· 
ta fuhrun önüne ııeçmek için alman ted· 
birler hakkında izahat verdi. 

Ve bu komisyonun ·faaliyetine ulus
lar kurumunun büyük bir ehemmiyet 
verdiğini aöyledi. 

BatJ<an, tekrar komisyonun raporunu 
izah ederek, işsizlik yüzünden evlenemi· 
yen ve bir aile kuramryan kadınların '1.· 

cıldı vaziyetini amattı. 
Komiayoıı, bu meoele hakkın.da bir ka

rar sureti hazırlanıııtır. 
Kwar aureti okunduktan oonre. ı..,... 

kan unırahhaolara IÖ:ıı verdi. 

Kadını yükıeltmell 

Zühre ıi hastalrklarla mücadele iae, 
ihtiyari aı ırette yapılacak tedavilerle olu•. 
Bu &isten seyeıinde frengi ve saire gi .. 
bi hastalıklar azalmıftır. Bu bahiste has· 
talıklı olan kadınlar bilhassa fabiıedir
ler. 

Doktor Perihan tekrar sordu ı 
- Fahiıeleri mecburi muayeneye 

tabi tubnuyor musunuz? 
- Hayır, esasen yalnız kadınları 

böyle bir mecburiyet altında bulundur· 
mak lngilteredeki kadın teıkilatının pren 
ıibine muhaliftir. Zaten tek taraflı cin
si muayeneden bir fayda elde edilemez. 
Fahite tehlikeli bir hayat ıreçirir, hasta· 
lığını başkasına aıılayabilir. Fakat erkek 
hastalığı kadına aşılarsa bundan ayni de
recede erC.ek te mesul olmalrdw. 

lngilterede aıhhat muayenui 
yokmuf 

Mecburi muayeneye gelince, korkarım 
ki, bu muayeneye yalnız bir kİJİ gelecek, 
ötekilerin mecburiyetinin kendisine tah· 
mil edeceği yüklerden çekinerek gelmi • 
yeccktir. ihtiyari oiıtemle daha iyi neti
celer alınryor. Çünkü zührevi haatalıklal' 
verem, kanser gibi değildir. Bunda alılikl 
bir hicap vardır ... 

- Bizde esnaf bile sihhat muayenesine 
tabidir. Bu hastalıkları niçin hicap veri
ci sayalnn? 

- Evet bu hastalıklar hicap vericidir. 
Çünkü zührevi hastalıklar, haya
tın kirli teraiti içinde alınır. Dokunmak· 
la geçmez. 

Biz bunları gizli ıurette tedavi ediyo • 
ruz.. Hatti kimsenin bilmiyeceğini dd 
temin ediyoruz .• 

Reis Türk bayanının suallerinden çok 
memnun olduğunu ve büyük bir alaka 
duyduğunu söyledi ve bu suretle müna
ka§B kapandı ve celse tatil edildi 

l:k IÖL alan Hint murahhası Beyan Kongre heyeti umumİyesi öğleden ıon 
Hüseyin lnırilizce olarak kadııun ahliıki ra saat 14,30 da toplandı. Rüznamede 
ve içtimai noktadan yiikseltimesi lüzu. ıark ve ırarp kadınlarının teıriki mesai 
muna itaret ederek, insanın kendine hi.- meaeleıi vardı. 
!Um olması li.zım geldiğini ve ancak bu Reis Corbett Asbby celseyi açar aç.r 
ıuretle ideal kadm t:i.;>i meydana ll"lece- mu Yugoslavya murahhası kürsüye çı
iini anlattı. kar çıkmaz kongre batkanı Madam Eıbi 

nin doğum ııünü olduğunu bildirerek 
Mı•ırda fuhufia mücadele batkanı sürekli alkı§lar ara~ınd.a .. tebrik 

M11rr murahhaalanndan Bayan lıa, etti ve ona "batkanlar kraliçesı,, unv~ 
Mıaır kad., ~bnıııı Mu..-da fuhuş .. erilmesini teklif etti. Bu teklif salonu 
evleıinin kapatılması hakkında h..'.künre. dolduran bütün murahhaslar tarafından 
te bir rapor verdiğini, kadın ticaretile dakikalarca süren hararetli alkıılarla ka 
mücadele}"a ıriritildiğini aöyliyerek dedi bul edildi ve batkan arkadaşlanna te • 
lüı tekkürlerini bildirirken, Türk kadın!":'" 

- T eehbül hem kadını, hem de ço- birliği baıkanı Utife Bekir ltık kendi
cuğu himaye eder. Kadın evlenmezse fe. sİl'e bir tarafında kongreye a.it resimler, 
- yolda yürür. Evlenmeği tqvik etmek ' dii;•r tarafında ela kongre miUıa~betile 
için ipizlifin önüne ııesmek lazımdır. çıkar,lan posta pulları ~ulu""'! hır lev • 
Bu sayede kadın da ahla.kan yüluelmİf hayı hatıra olarak verdı. Aynt zamanda 
olur. ko,.,gre tarafından da başkana bir büket 
Hint mrzrahlıan Begüm Kemalettin verildi. 

Hint nnırahbau Beırüm Kemalettin öf[leden ıonraki umumi toplantı 
alkıtlar araaında kürıüye ııeldi. Her gün Alkıtlar kesildikten sonra baıkan rüz-
bir baıka renkte matlah !Pyen Bayan nameyi teıkil eden tark ve garp kadın • 
Begüm Kemalettin, dün turuncu renkte- !arının teıriki mesaisi mevzuu hakkında 
ki maılahmı dü:zelterelc IÖze baıladı. söz söyl;y cek murahhasları birer birer 

Türkiyeye ıreldiğindeu dolayı çok kürsüye davet etti. 
memnun olduğunu IÖy~ •onra, Şark bildiğiniz gibi değildir 
sözüne ıu suı-etle devam etb: ilk defa söz alan Hint murabba" Ba • 

.. -::- Hindistanda fuhuı _meselesinde. çok yan Hüseyin §Bl"k kadınlarının garpteki 
ıruçliikler var. aa- ahlak • meael~m~o hemıerilerinin yardamlarina mübtaç ol • 
kadını erkekten ayırmak. do~ değildir. duldarmı söylemiıf ve he oahada ıark ve 
Her iki m.. bir ahlak rutemi kabul et• garp kadınlarının teıriki mesa.i•ile ka • 
ınelidir . ., dınlık ırayeleriniu tahakkuk ettirilece • 
Kadın poliJer ııe çocuk malıke- ğini anlatmıf, n tecrit aiyaaetinin yan • 

eleri ht ve imkansız olduğunu izah ederek 
m "Şark bildiğiniz gibi değildir, çok değiı· 

Hollanda murahhası Panla Roaen- nı.iştir., demiştir. Sonra ik tarafın sanat • 
ı..,..g, Holliıındada fuhuı nlerinln kapatıl- tan başlıyarak ne yollarda el brlikle yÜ • 
dığını, bu sayede zührevi hastalıkların rüyebileceklerini tafsilatile ortaya koy • 
azaldığını ve bunun kadın polisler vaaı· mut ve çok alkıılanrnııhr . 
tatile takip edildiğini, çocuk mahkeme!•· Siyah ırkın sözleri 
ri bulunduğunu ve bu sayede gençf«ı,. Jamayka murabbası zenci Bayan Mar· 
fuhuıtan kurtanlmalrta olduğunu söyle • son büyük alkışlar arasında küı·süye ge-
di. ICTek memleketi hakkında ve bütün dün· 

Menfur ticaretle mücadele yadaki zenciler hakkmda uzun bir uu· 
Romanya murabhaalenndan prenoe.ı ~~i.söyledi ve sözleri aıJ. sık alkıtlarll\ ke 

Cantacuzene, Romanyada fuhutla yapıl= 
mii<adele~ izah ettikten sonra, ful..,~ Janıaykanın zenci murahhası dodi ki: 
e"Ierinin kapatılamadığından, kadm tica• "Bana bu kongrede gcsterile:ı hararet-
l'ndeaı acs acı p.iyet etti , li tevecciilııMa ook un ve heyecanlı-

suretle ahlak düımüştil. Bugün maalesef, 
köylülerimizin bir kıAlU arasında hala 
bu anane caridir. 

Bunun için bir ıey yapmalıyız. Doğan 
çocuklara bir hüviyet vererek onlara 18• 

adet temin edebilmeliyiz. Kadınlarımız i
çin yapılacak daha bir çok ıeyler vardır. 
Dünya zencileri namına birkaç aöz 

Ben bu kürsüye yalnız Jamayka zenci· 
leri namına çıkmadun. Bütün dünya zen· 
cileri için söz söyliyorum. Burada çok iyi 
karşılanmam, bana ve ırknna cesaret ve
riyor. 

Afrikayı çok iyi bilmiyorsam da ecda
dun oradan ııeldiği için kendimden bir 
parça aayarnn. Onlar için yapılacak bir 
çok itler var ... insanlar renkleri ne o .• 
lur ... olsunlar kalpleri birdir. Ayni arzu
lan besliyorlar. 

Niçin linç ediliyorlar? 
Aınerikadaki zencileri de biliyorsunuz, 

ırazetelerde son ıeneler içinde onları ko
ruyacak ~ilde yazılar çıkmasından mem 
nunwn. 

Zenciler, kendilerine ait olmıyan bir 
ıey istemiyorlar. Bütün inoanlığın iıtiye 
bileceği ıeyleri istiyorlar. i 

Barbarlıkla ittiham edilme kartıamda 
linçe ne deroiniz? Linçten daha açık bir 
barbarlık olur mu? 

Bana burada gösterjlen teveccüh, ha
raretli karıılama, burada müme11illerini 
ırördüğüm bütün memleketlerin ırlmm 
koruyacağını, ırkıma yardım edeceği his
sini veriyor. Zenciler, hayata kartı müte 
hammildirler. 

Zenciler hayata karp müteham
mildirler 

Zencilere dikkat ederseniz, daima gil. 
lüyorlar. Bütün sıkıntılara rağmen ha • 
yatm daima İyi tarafmı ııönnek isti • 
yorlar, ve ba tabiatte insanlar için feli. ~ 
ketli hayata göğüs gerebilmek kolay olu· 
yor .. Nikbiniz .. lrkmıız için büyük istik• 
bal ümit ediyorum. umuyorum., , 
Mısır murahhasının teşekkürü 
Bundan sonra alkıtlar arasında kürsü

ye çıkan Mısır heyeti reisi Bayan Saraul 
P8f8 evveli türkçe "sevgili bayanlar va 
baylar,, la baılıyan kısa bir nutuk söyli • 
yerek demiıtir ki: 

- Size yabancı bir lisanla hitap etmek 
ten ise ötedenberi sevdiğim liigatlerleı 
tetekkür etmek isterim. Sizin bu güzel 
memleketinize ne kadar sevinçle ıreldi • 
iimiz.i. tasavvur edemezıiniz. Türk miıa· 
firperverliğini Türk vapuruna ayak ba • 
lal" hamıaz hiııettik._, 

Bu sözler sürekli surette alkıılandık • 
tan sonra Bayan Şaraui fark ve ırarp ka· 
duılarmm tefriki mesaisinden bahseden 
fransızca bir nutuk söylemiştir. Mısır mu 
rahhaaı nutkunda dcmiıtir ki: 

Atatürk'ün •ihirli İfareti 
"lstanbul Aıya ile Avrupayı birleıtiren 

ıehirdir. Bu itibarla farkla garbin beraber 
çalışması itinin canlı bir timsalidir~. Şim 
diye kadar birçok eakimiı akideler yüzün 
den beraber çalıpmadık. Fakat timdi ye 
kadar kaldırılması imkansız görüleııı 
bu engeller Kama! Atatürkün sihirli İta· 
retile ortadan kalktı, O büyük adamın 
dediği ıPhi •. Harbin sebeplerini ortadan 
kaldınnız, harbin yaralan kal"'nacak • 
tır." 

Bayan Şaraui Pata ıark ve garp ka
dınlan arasında irtibatı mubafaza etmek 
terefini iftiharla hemıirelerine bıraktığı
m ıöyliyerek bir alkıı aağnağı içind~ 
kürsüden indi. 

Cezair kadınlarının cehaleti 
Mısırlı murahhaıtan aonra Cezair mu .. 

rahhası Matmazel Leh söz alarak, Ceza
irdeki Arap kadınlarının vaziyetini izah 
etti ve bilhassa Arap kadmlarınm yardı. 
ma muhtaç olduklarını ve cahil bulunduk 
larını acı bir surette anlattı ve bunlar hak 
kında kongrenin nuari dikkatini celbet
ti. 

Honololo'da mevcut sulh tefkilôtı 
Avuıtura]ya mrrrahhasr Madam Beııie 

Rischbicth ıark ve garbin teşriki mesai· 
ainden bahse · n bilha'5a Honololoda 
mevcut sulh t ... ,atının faaliyetini anlat 
tı. Bu le•kilatın bir icra komitesi olduğu-

yanaıııar ~r ı 
.,.- Başı l inci sahifede 

yaz forma ve aiyah pantalonlarile, bi
raz sonra da F enerbahçeliler allutlar 
&rasında oahaya çıktı!&r. 

Hakem Bay Adil Gir:ıydı. 
F enerbahçe takımı ıöyle teıekkül 

etmiıti: 
Bedii 

Fıuı! Yafar 
Eaat Ali i:ıza CeU<ıt 

Eırel, Şeni, Namık, Şaban, Niyaz.i 1 
Takmı bildirdiğimiz gibi idi. Yal • I 

nız rahatsrz olan Fikret yoktu. Filwe.j 
tin hücum hattında bulunmaması §Üp 1ı hesiz ki F enerbahçe için halın aayı • 
lır bir eksiklikti. 

Oyuna F enerbahçenin hücumlarile 
başlandı. Fakat çok geçmeden Viya
nalılar hakimiyeti ele aldılar. Kolay. 
tıkla Fenerbahçe kalesine üstüste in
meğe muvaffak olan misafirler, üç. 
maçta da gördüğümüz en büyük za -

afları olarak müessir olamıyor ve ga• 
yet kolay vaziyetlerde gol çıkaramı • 
yorlardı . 
Şunu da söyliyelim iti oon maçları• 

nı behemehal kazanmak istiyen Vi • 
yanalılar müdafaalarını kuvvetlen • 
dirmek için merkez muhacimlerini 
merkez muavin mevkiine alnutlardı. 
Yerine koydukları, ufak ve genç bir 
oyuncu asıl merkez muhacim kadar 
İ§ göremiyordu. 

Hakimiyetleri gittikçe artan Viya
nalılar, sağ açıklan vasıtaaile bir hü
cum yaptılar. Durur gibi bir vaziyet 
alarak Esadı atlatan sağ açıklan, ya
nındakine paa verdi ve tekrar top ken 
dis1ne geldiği zaman misafirlerin ilk 
golünü yaptı. 

Bu golden sonra, F enerba.hçeliler 
büsbütün durgunlqtılar ve oyunun 
yirmi beşinci dakikasına kadar aanki 
ortada yokmuı gibi idiler. Viyanalı
lar müaellea paslarla &abanın ortasın
da fevkalade oynuyorlar, fakat kale· 
nin önüne gelince Fenerbahçe müda .. 
filerini bile hayrette bırakan hece • 

riksizlikler yapank hak edilmiı gol· 
!erini kaçırıyorlardı. 

Topun daima misafirlerin ayağın .. 
da dolaıtığını ve F enerbabçenin en 
ufak bir mukavemet göster.,mediğini 
görünce neticeden korktuk. Fakat be
reket versin ki yirmi betinci dakika· 
dan sonra Fenerliler oyunlarını dii • 
zelttiler ve misafirler gevtediler. 

Ustüste hücumlarla Viyanahlann 
müdafaasını hayli şaşı;.tan F enerbah· 
çeliler nihayet otuz beşinci dakikada 
beraberlik sayısını yaptılar. Bu golü 

Eıref kafa ile kaptı. Niyazi ortaladı, 
müdafi karşılayamadı, kaleci çıkmıt 
bulundu, Etref te yetiterek beraber • 
liği temin etti. Bundan sonra oyunda 
bir tevazün gördük. Biraz aonra da 
devre 1-1 bitti. 

ikinci devrenin heyeti umumiyeai 
birincisi kadar iyi olmadı. Ne Fener· 
bahçeliler ve ne de Viyanalılar güzel 
bir oyun çıkaramadılar. Bununla be
raber daha tehlikeli hücumlar yapan 

iyanalılar, bir defasında ve yirmin· 
ci dakikada merkez mubacim.Jeri va
aıtaaile galibiyet golünü kaydettiler. 
Bundan sonra Şeref beraberliği temin 

edecek kolay ve muhakkak bir golü/ 
kaçırdı. 

Viyanalılarm ikinci golünden son· 
ra oyun aertleıti ve bazı Fenerbahçe 
oyuncuları ın.i ... firlere kartı yakışık 
almıyaeak hareketlerde bulundular. 
Bilhasaa Fener sağ muavini, sonradan 
bazı hadioelere aebep olan bu hare
ketlerile oyunun son kısmını çirkin bir 
aafhaya siiriildedi. Oyun bittikten son 
ra, zabıtanın müdahalesini davet e .. 
decek tekilde, bazı müıııuebetaiz ha
diseler olmasaydı, dünkü mağlubiyet 
bizi fazla. müteeaair etmiyecekti. Çün
kü, tekrar edelim ki Viyanalı rnisa • 
firlerin kale önünde beceriksizlikleri 
bertaraf, futbol bilgileri, bilhassa to
pu ortadan kaleye kad&r götü1'111ekt.,. 
ki kolııylıkları bizden çok üstündür. 
Bundan baıka. yer tutmalan, kafa o
yunları iyidir. 
Beş b~ .halk ara.smdaki bir kaç mü 

na•ebetoızın hakeme hücum etmek ar• 
zulan da çok ıükür ki tatbike konu
lamadı. 

F enerbahçe:re maçı kaybettiren ha
kem değil Viyanalıların ne de olsa, 
futbolde bizden yüksek olmalarıdır. 
~unu takdir etmeliyiz ve yenmek is
tıyo~_al< onlan yenecek vaziyete gel
aıelıyız. 

':'i:r!"'alıl&r kale önünde biraz be • 
cerıklı '?!salardı, Fenerbahçe takımı
~n :ı:o~uı ıribi bir vaziyete ırirdiği 
ıl~ yırmı beı dakika içinde pek i.la 
bır kaç gol yapabilirdi, 

Bu söylediğimiz yalnız F enerba!ıçe 
takm:ıı İçin değildir. Her talmnnnı~ , 
çin böyledir. Taknnlarımız bugünk~ 
vazlyetlerile, Libertasla yapacakları 
on maçtan .hiç değilse yedisini kay • 
bederler. Bınaenaleyh onların aevir 
sine yükselmeğe çalı9mak ve üstü: 

taknnl~ kartıaında mağlubiyeti haz
d:;~ebılmek sportmenliğin birinci §artı-

Milas tütüncülüğü 
İnhisar idaresi binalarının temeli 

ilerliyor a tı~dı, tütüncülük 

inhisar idaresi binaaının temel atma mera•iminden intibalar 

MlLAS, (Milliyet) - İnhisarlar ' ni binalar alarak yükseliyor. S,U 
idaresi Milas tütüncülüğünde bü- meyanda yapılacak olan yeni bır 
yük bir rol oynamıya başlamıştır. ilkmekteb binası, halkevi, intı~ 
Bu seneki tütün mübayaasında gös- için teşebbüslerde bulunulan ye~ 
terdiği hararet 1931 &enesindenbe- orta mektep binaları hiç füphe Yo 
ri can çekifmekte olan bu ziraat ki Milasa modem bir cephe vere
tubemizi yeniden hayata çıkarmıf· cektir. 
hr denilebilir. Yabancı kumpanya- Yeni inhisarlar idaresi an bari vo 
!arın karşısına kuvvetli bir rakip o- büro binalarının temel atma ınerf" 
!arak çıkmış ve tütün fiatıni hiç simi yapılmı~tır. Bu bina 45 b!° '" 
~ekl~n~edik bir yükseltmiye eriş- raya malolacaktır. Merasimde ııtfJ" 
hrmıştı. Bu sene Milasta tütün ha- at müdürü mimar Nazım da buluıt· 
sılab geçen seneye nisbeten çok faz muttur. Merasim, halk fırka~• 
ladır. Bütün kış günlerinin yağdat- idare heyeti reisi Cezminin bir ~r· 
lı gitmesi, bahar mevsiminin ya- tabesiyle açılmıf, kurbanlar ket•!· 
ğışlı olması iyi bir mahsulün müj- mit ve davetlilere inhisarlann ne~ıı 
decisidir. likörleri ve pastalar ikram edilın•t 

Milas, günden güne, koynuna ye- tir. 

Aydında elektrik 
İşi halledildi 

Sivasta yeni bir 
Fidanlık 

Belediyeler bankasından Umumi meclis yıllık 
30 bin lira istikraz yapı:dı toplantııını bitirdi 

AYDIN, (Hususi)-Şarımızın elek SiVAS; (Milliyet) - Bu yıl Sı· 
trik işini bafarmak üzere belediye- vasta yeni bir fidanlığın daha Yf" 
mizin belediyeler bankasından prlacağmı haber aldım. Mevcut ı• 
30,000 lira ödünç para alacağım danldrtan Ormantepe, valimiz S.ii • 
bildirmittim. Son günlerde Ankar.,. leyman Sami Kepenğin yardnııtY" 
Y_a giden belediye • ~atkanımız Na- le güzel bir tekle sokulmut buluııu~ 
fız Karahudak bu ışı başarmış ve yor. Buranın ön kısımları tamasııe 
banka ile mukaveleyi imzalaınıftır. timal rüzgarlarmm hakimiyeti .ı.; -

Belediye bafkanımız, Ankarada ı bnda kalmasından daha fazla yeni 

bı'~enb, Mlecl"!iyeh,.ile ~lan 51000 liralık fidanların dikilmesine ve bunlar· 
ır e ıye ıssesı an aşamamaz· • . • yü• 

lığını da halletmit ve bunun bele- d.'."11 ıstenılen şeyın alı~am&J~illl 
diyenin maliyeye olan vergi borçla- zun~en ~akat mevk~ın.de J: 

rma mahsubunu temin etmittir. Be- emlake aıt tarlalardan ıatıfade {o-.ı. 
lediyemiz bu suretle maliyeye olan !erek fidanlık haline konulm&Jı U• 

borcunu hafifletecek ve kalanını mumi mecliste konUfulmuştur. 
~a mayıs sonuna kadar ödiyecek- Fidanlık ve tohum ısınarl~ıS 
tir. tarlanın düzene aokulmaaı ıçın 93 
Zi~aat mücadelui devam ediyor yılı tahıisat hüdçeıine konulm114 İ• 
Zıraat mücadele müfettifliğl se de bu paranın hususi muhasebe-

m~ır hayvanların ~!dürülmesi için nin rdimiyle yapılması düşünül• 
mucadeleye ehemmıyetle devam e- • ~ • ıl eak 
diyor. 935 yılı ba9ındanberi 3 ay i- mıiştür. Bu fe~ıl~e ya~ a :~ 
çinde yapılan aüreklerde (1002) dımla Sıvu bır fıdanlıga daha ka 
yaban domuzu öldürülmüştür. vuşmuş olacakbr. , 

Ziraat müdürlüğü ziraat bahçesin- Sıvas • Erzurum demıryolu 
de y~i~tird!ği cins I?eyva fi~anla- SIV AS, (Milliyet) _ Kıt müna
rını vılayetın her Y,erıne dagrtmıt- aebeti l Sıvu • Erzurum demiryo. 

tır. Vilay~in. ~limi gö~önüne alı- lu üz?r:ıdeki faaliyet kısmen dur
narak yetı9tırılen hu fıdanlardan d im _ 1 __ tü il d çaht· 
halkımız çok istifade ediyor. Esa • maklunı iktiuf~f7 .......,.ecl.I !'et' erHevalarm 

h • mi k • I A a a ı mıt ı. a 
sen ır meyve me e etı o an Y· .1 Divriki · tik fne doğ-
dında, birkaç yıldır ziraat bahçesin- açması e • • 11 ame ~--ı.+ ... 
den dağıtılan yerli yabancı meyve nı sıkı bır faalıyet hql~y....---• 
fidanlarile, meyve cinsleri iyilefti· Yolda çalıflD&k üzere bır e yer--

rilmekteclir. !erden buraya bugünlerde fazla a-
Umumf neşriyat mele ve tat örücü gelmektedir. 

Vilayetimiz çevresinde bulunan Çorumlu gençlerİD 
kaymakam ve nahiye çevirgenleri ff k" ti 
valimiz Bay Feyzi okerin ba,kanlı- muva a ıye . 
ğı altında toplanarak, vilayetimi- ÇORUM, (Humst) - Musıld 
zin genel durumu üzerinde konut· hocası Bay Necmeddin Rıfa~ A
malar yapmıtlardır. Toplanhlara matör gençleri tarafından aınema 
devam edilmektedir. binasında bir temail verilmiştir. 
Sökeliler ve Karapınarlılar galip • Memleket çocuklarına güzel bir ça• 

Lik maçlarına bu hafta da devam lışma ve emek sayesinde muvaffak 
edildi. ilk maç Söke • Çin arasında oldukları bu temsil HOKKABAZ 
yapıldı. Sökeliler bu maçı 7 • O ka· adlı şarkılı bir melodramdı. 
zandılar. ikinci maç Karapınar ko· Bu temsilde umumiyetle gençler 
çarlı kulüpleri arasında oldu. Ka· muvaffak olarak pek çok a.lkıtlan· 

~;:;::;:;::"k.::i:::":::-;::E~.:H:.:S~A~V~c:ı __ ~ra!p~m~ar:!'..!1~-~0:!!k!az~an~d~ı~.............. ı d " · d" mıf ar ır. 
nlau dve_ ıım ıyAe kadar üç konferansın top. G • h 1 

- tini okudu. az1antepte a 
b n ~gn(' ve vustuı:aJya ile Amerikanın Bu kararda siyasi ve iktisadi kanuni 1 d• 
ledi. on eransta temsıl eyeledilderini aöy. haklarını kaybetmek tehlikesine maruz ka GAZiANTEP, (Hususi) Be e •: 

lan garp kadınlannm kanuni, iktisadi yece on bin lira sarfile vücude geti· Avusturalya murahhası memleketine do- afı d h • d ni 
k H 1 1 adalet ve müsavat prensipleri etr n a rilen sebze ve et hali te rın me e ner en ono o oya da uğrayacağınd bi h Jk 

~~sa! kadmlar birliği namına bu t:.~ rleımeleri teklif ediyordu. bir noksanını tamamlamış, a an 
kil t 1 t d , Bu karar sureti bazı cüzi tadilat ile ka ucuz ve temı'z alı• veri•ı'ni temin et• ~ 1 

e emasa memur e ilmesini teklif bul edilerek celseye nihayet verildi. "" k 
etti. Dolmabahre sarayındaki mistir. Modern olması için ço ca· 

S_uriye murahhası Bayan Demeschende " ! ). h•J 1 ki. ı'tı'barile de 
S ray ziyafeti ıtı an a , yapı ış fe ı urı:ı:e kadın.lar.ının da 25 senedenberi .. k k J ) t 
maarifte ve ıçtımaiyat ıahasmda çalı' • Dün akşam saat 18 de Türk Ka • pe mü emme o muş ur. 
!'~tarını tark ve garbin teıriki mesaisinin dınlar birliği tarafından Dolmabahçe Seyhan eski emniyet 
ıki no~~ad!'n mütalea edileceğini bunlar- sarayında .nurahhaslar terefine bir 
dan bırı fıkri diğeri iktisadi olduğunu• çay ziyafeti verilmiştir. Bu maksatla müdürü 
söyledi. · sarayın muayede ıalonu açılmı§, ıe • ADANA, (Hususi _ Seyh 

Filistin murahhaaı da Filistin mu•evi hir bandosu tarafından muhtelif par d b 
kadrnlannın faaliyeti hakkında izahat ver çalar çalınmıştır. eski emniyet müdürü Bay Mem U 

di ve cümlesinin istediklerini söyledi. Çayda şehrimiz yüksek mahafiline yeni tayin edildiği Kavaklı kaza•~ 
Bundan sonra Fransız murahhası Bayan mensup bir çok bayanlar ve baylar DO\ gitmiş ve vazifesine baş)anııt 
Malalier Sellier bu hususta karar sure • hazır bulunnıuılardır. Kongre buırün 

mesaiıine devam edecektir. tır. 



Haşarat uyanmadan yu
valarını ve tohumlarını Fayda ile Tahr 

filıl • 

ınız 
Yaz geliyor. Tahta kuruıu, ıinek, ıivriıinek, güve ve bütün haşarat uyanmağa baş ladı, Havalar ısındıkça haşart çoğlır. Bütün hşaratı kökünden kesmek için haşaratın yuvalanna ve eşyaların üzerine ve odalarınhavasına ve tahlalnrın, duvarlann kenarla
rına, aralarına, bolca Fayda ıerpiniz, ve tahta kuru yuvalarını Fayda ile tahrip edin:z. Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat ~dıeceksiniz. Bilhassa apartır.ıaı Jarda, mulbalrlaıda yemtkleı·inizi, etzakrnızı telviı eden hamam böceklerini, abdeıt.
hanelerde, hamamlarda bulunan küçük .. öcekJeri, tırtılları, küıneı hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tn-trlları behc:rnehal Fayda ile imha ediniz. Kutusu 30 büyük sr ku~ştur. Bir !:iloluk kutu 80 kuruştur. 
Hasan deposu: Ankara, lıtanbul Beyoğlu. 

''ETORBA ,, 
ALAMETi FARiKA 

ZAMANDAN iSTiFADE EDiNiZ 
Orozdi-Bak Müessesatında: Sizin, 
çocuklarınız ve eviniz için her ne 
ihtjyacmız varsa bulacaksınız . 

. PARADAN iSTİFADE EDINJZ Her yerde aranan marka 
Her vakit tercih edilen marka 
.Herke• için enıniyet markuıdır. 

Bütün Şarkuı en buyuk va her yerden ucuz ve iyi mal satan ticarethanesidir. Orozcli • Bak Müeıı.sesab: spekülasyon 
yapmaz. Fiatlar ucuz ve katiyen makt1&
dur. 1855 •ene•inde tesiı edilmiştir. 

Ismarlama Kadın Kunduraları 
Sümer Bank 

Yerli Mallar Pa.zarları 
Beyoğlu Şubesinde 

Yüksek zevk sahibi ve muktedir bir san'atkar 

tarafından idare edilen ısmarlama atölyesi en 

meraklı ve müşkülpesendleri bile memnun eder. 

Fiatlar da mutedildir. 

Hazır Beykoz Kon al arı 
Erkek, kadın ve çocuk için her çeşid ve her biçimde 
sağlam, ıüıel ve ucuz hazır kundura ar Yerli 
Mallar Pazarlarının bütün şubelerinde bulunur. 

Anlrara • lstanbul • Beyoğlu. Galata • Izmir • Samsun 
ı-.ıc.-::----------·· Akay lşıetmesı Müdurıuguncıen : 

Adalar - Anadolu - Yalova hattında 22 nisandan itibaren 
tatbik olunacak ilkbahar tarif eıi iskelelere asılmıştır. 

Cep tarifeleri gitelerde aatılmaktadır. 
Seferler Pertembe günleri aktamı 

Saat D. 
Adalar - Kartal - Pendiğe 19,45 
Anadolu hattına l 7,40 
Kadıköy - Haydarpa,aya 20,30 

Cuma günleri ıabahı 
Adalar - Kartal - Pendiğe 
Anadolu hattına 

8,00 
7,45 
950 Kadıköy - Haydarpa~aya .................... !_ ........................ ~_.. .. .. 

1 Saçları dökülenlere 
1 

~~ 
{lr' J 
)~:~ ~ 

1 ~J ~.;;;J. 
1 t,.J~ ı /' 

1 

Kanzuk eczane&İ müstahzaratından 

Saç Eksiri 
Komojen Kanzuk 
Saçların dökülmesine ve kepeklenme

sine mani olur. Komojen, saçların kökle
rini kuvvetlendirir ve besler. Komojen, 
aaçların gıdasıdrr. Tabii renklerini boz· 
maz, latif bir rayihası vardır. Kornojen, 
Kaniuk aaç ekıiri maruf eczanelerle ıt

. Satılık Eşya 
Istanbul gümrükleri Başmüdür~üğü satış komisyonundan: 

928 aenesinden ev·Hl gimrilğe geJmit ve sabipJeri tarafından alınmamaaı yüzünden ambar.arda 
topJanan aıafıda miktar ve kıymetleri yaıuh etya biıalarında göıterilen tarihlerde sablacakbr. Satıı 
2490 No. lu kanuna ve bedava verilen ıartneme dahilinde yapılır. Satılan eıyanıa mikdar ve cinslerini 
göıterir cetveli BaımüdDrJOkdeki ilin tahtaaına asılmıştır. Bu efY&Y~ almak isteyenler h :ıalarında göste
rilen kıymetin % 7,5 olan teminat akçasını müzayede aaatinc..en bir saat e't'vel yezneye yatırmaJarı la
zımdır. İıtekli' er sabf saatine kadar komisyona müracaat ettikJeri takdirde lıtedikleri bilgiyi alabilir ve 
eşyaları da görebilirler (1724) 2552 

Kap Muhammen kıy. Teminat Müzayede günü 

137 

720 

132 

57 

65 

521 
2552 

L. K. L. ve şekli 

4126 68 310 22-4-935 Saat 15 tran· 
ıit açık artbrma 

4965 30 

728 84 

12126 33 

2222 75 

78 05 

373 

55 

910 

167 

6 

29-4-935 saat 14. tra•
sit •çık arttırma 

29-4-935 saat 16 traa .. 
sit açık arttırma 

6·5-935 saat 14 tran
sit kapah ıarf 
6- 5-935 saat 15 açık 
arttırma 

6-5-935 ıaat 17 açık 
artbrma 

Cinsi eşya 

4154 kOıur kile sıkJetind• 
muhtelif fabrikalar mamulA
b toı Te tablet sakkarin 
Muhtelif cins pek çok ecza 
mustah:ırarat maden suları tu 
vale t •ıyaaı ve saire 
Adreıli kiğıt, mukavv~ etiket 
mantar, kapsül ve ıa:r mu~te 
lif etya 
Se11iz dolu slnema fUmler i 

Bisiklet, otomobil, bunJara ait 
aksam 1air makineler ve muh
telif eşyalar 
İmhaya ayrılmıı cep fener pilleri 
tahta parçaları kağıt vesair eşye. 

-----
lstan~ul Jan~arma Satınalma Komisyonun~an : 
Jandarma dikim evinde elbise dikiminde kullanılmak üzere cins ve mikdarları ile tasarlanan 

bahaları ve ilk güvenmeleri aşağıda yazılı dikim harçları cinsleri karşılarında gösterilen gün ve 
saatlerde kapalı zarf ve açık eksiltme usullerile Gedikpaşada eski Jandarma anbarı binasındaki 
komisyonumuz tarafından satın alınacaktır. Her eksiltmede yazılı harçların o eksiltmede heps.i 
nin bir istekliye veya her cinsinin ayr ıayrı isteklilere ihalesi gerektir. Eksiltme şart kaadları 
komisyonumuzdan parasiz alınabileceği gibi nümuneleri de görülebilir. Açık eksiltme istekli-

lerinin istiyecekleri cinslere aid ilk güvenme Malsandığı makbuzu veya banka kefalet mektubu 
ve hüviyet cüzdanı ve 2490 No.lı kanunda ve şart kaatlarmda yazılı sair belgelerle beraber belli 
gün ve saatlerde komisyonum uza gelmeleri ve kapalı zarf eksiltmesi İsteklilerinin de yine isti
yecekleri cinslere aid yukarıda yazılı makbuz veya mektub ile belgeleri ve teklif mektuplarını 
havi zarflarını belli saatten bir saat evvel komisyonumuza vermiş olmaları. (1929) 

Malzemenin cinsi. Mikd arı Tasarlanan 
bahası 

Lira Kr. 
44220 metre 12766 40 

İlk güvenme Eksiltme şekli 

Lira Kr. 
Astarlık beyaz ve 
siyah Amelikan 
Mavi ve kırmızı çuha 

957 48 ) Kapalı zarf 
) 

369 
" 

1660 50 124 53,75) 

Halkalı ve dört delik
li irili ufaklı mat ve 
maden düğme 

787000 aded 3414 00 256 05 ) Açık eksiltme 
) 

Büyük ve küçük kop
ça 

Pantalon tokası 

17 5000 çift 343 90 

52000 aded 130 00 

) 
25 79,25) 

) 

9 75 ) 
Siyah ve kahve rengi 693 metre 866 25 64 96, 875 ) 

şapka muşambası ) 
Şapka ve alamet mu- 8500 levha 1020 00 76 50 ) 
kavvası. · ) 
Çiriş 500 kilo 175 00 13 12,50) 
Kanaviçe 1800 metre 270 00 20 25 ) 
Haki ve befaz şerit 82400 ,, 1388 00 104 10 ) 
Kurşuni kaytan 30400 ,, 304 00 22 80 ) 

Kurşuni iplik 5,270,000 ,, 2371 50 177 85,25 ) 
(makara İpliği) ) 

Haki ,, ,, 2,940,000 · ,, 1323 00 99 22,50) 
Beyaz ,, ,, 1 ,200,000 ,, 360 00 27 00 ) 
Her. renkde iplik~ ayrı ayrı isteklilere de ihale olunabilir. 

Açık eksiltme 

Açık eksiltme 

-

Eksiltme gün 
ve saati 

-

1-5-935 Çar
§amba güniı 

saat 10 

1-5-935 Çar
şamba gÜnÜ 

saat 11 

1-5-935 Çar
şamba günü 

saat 14 

1-5-935 Çar
ıamba günü 

saat 16 

2800 

riyat mağazalarında bulunur . .. KARYOLA 
D k N • karyolalarının envai çetidini 

Birinci amıf mütehaHıı 
(Babıali) ~nkara caddeıi No. 00 
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Kesmi uanıar lürk Lımııed ~ röet~nden: 1 UPERATOM 1 Lake, bronz, nikel ve çocuk 

Şirketimiz tahsildarı Necmeddin Sadık Anka! c!:rsi z:r~ea~art- 1 AFasbrrikfa fim~tineolsbtalnlbyulaRizamPaaşag:oakuzşuandsa 66ınNdo.a 
Vazifesınden ayrdmış olduğundan kendisinın ş . rket oamma manı No 21 Neşriyatı idare eden : 

tler bangi bir oaravı almata ve muamele yapma~a salahiyeti kal· Cumadan maada hergün saat 2 - 6 HMED FE zı MVMTAZ FAiK 
>ı~ml:ır•rıı bhııl f'cier 2396 - bulabilirainiz. Telefonı 23407 A V Gazetecilik ve ,. .. _,, .... ,,cı/ıh T. A. Ş. 

_______ _. madığı ilin olunur. ~-·----~~~ --1--~~--~-~~~~--------------..::..-----------~-====:...=~---=:.:.:....:...:....:_::;;:_ 

En şiddetli 
Herkesin evinde 
her ıeyden evvel 

fAAZON bu1unmahdır. lçilmesı kolay ve zevklidir. Müferrih, müleyyindir. Mide ve barsaklara zarar- verme:ı ve ahş
brmaz. Güç bazimleri kolavlaşbrır. Kabızlığı defeder. Mide şitkinlik Ye yanmalarmı giderir. Fazla bir ye-

.... 
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