
ransa yüksek mü~afaa ~omisyonu topla
ıarak f ransa·nın ~ava mü~afaasını ko

nuşdu 

Her yerde 3 ku~uştur 

Küçük itilaf ökonomi meclisi toplandı 
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Ziraat Müdürleri' Iiuruıtay Yurdumuzda çıkan 
---.c ~aşkanı Gazete Ve Mecmualar 

Tıb Tarihi ve Tüı•kleı· 
Viyana'da çıkan ve haftalık tıb mecmuası 

olan Medizinische wochensehrıft. wien'de 
tıb tarihi hakkında Kronfelt imzalı bir ya
zının tercümesi. Kursu dun açıldı :\ııtal~.ı uan a~·rıldı 

Antalya, 19 (AA) Ku-

:.ıi ı·ıı•ı t lı<tk•ıııı k tı rstııı g«•
yt•le ri ve f<tycl<tl<ı rı lı•tk
kınclaki söylevsöylcdi 

ru tay başkanı Kazım Özalp 
şehri ıııızde üç güa kaldık

dan sonra bu gün ayrılmış 

hududa kadar uğrulanmıı halk 
ve okulalar tarafından 

seliim'anmışdır . 

iraat Müdürimüz teşekk ·:,r etdi) Silahları 
Tahdit Ankara 1 9 ( \. :\ J Bu nakaşalı konferanslar ve-

Rün yüksek ziraat ennstılÜ· receklerdir 
•inde ziraat müdür'er kurs· K·.ıbtı 1 1 l 1 · · t't İ t' il il I' (ll'Ojt' ' 
ları açıldı. KLrs 'ara 23 vi!a Anlrnra, 19 (S Ş J Zıraat 

Cenevre 19 [A. ,\ I - Si· 
Yetin ziraat müdürleri iştirak enstitüsü ziraat kursları bugün 

1
• 

1 
hd·d· f 

. .. .. I' . ah arın ta ı ı kon eransı 
etmışdir.Diğer mudur ve me açılmışdır. \ursu aç3n zıraat . hk" k A 

· 3 • b '- b ı·k . umumı a am ongrası me 
llıurlar için 2 cı ve cu aKanı eş s~ııe ı zıraal . , 

1 
I k 

ı . . . rıka nııı u us ar urumu mer· 
~ursu bunu takıb edecekdır planını anlamış ve bunun . l l . . • k 
u . J . .. . kezınde mu ıave eye ıştıra 
~Ursu ziraat bakanı Muhlıs ı eğ ·r ve ehemıyeli uzerınde I 
ı, k b' .. 1 ·I H eden hükümet erden mürekkeb <.r men ır soy evı e açmıı · konuım•ışdur. akandan •onra 
dl. I' .. ( ı d k d • daimi hir komisyon teşkil 

rak seçeceği ınütehassıslarda 
kendi arasına alabileceği 
hakkındaki projt sini kabul 
e tmi1dir. 

r. u soy ev n e ursun enstıtü ireı<törü l<ur•da bu. 
•eb bi k at f d ı ve bu komisyonun faz la ola-e , ma s ve ay a arı - lunan ziraat n iidürlnini se· 
~ı anlatmıı ziraat enstitüsü- amlamış ve kurs çal ımaları 
~ün ehliyetini ve gayretlerini hakkında i:ııahat ver •n işdir . 
tebarüz etdirmiı memleket de Dırektöre kursa i~tiriik eden
tlraat bilgisini kurmak ve J ler namına Balıkesir ziraat 
bunu köye ve köylüye gö· müdürü bay llüd ııi teşek
tiirmek, yaymak için bakanlı kür etmısdir. 
bn beş sene ,ik planında , - _,.~ •• . , 
'lınması düşünülen tedbirle· I Cuııı:ı nvasınd:ı ıkı 1111'"-' 

ti hüliisa ve ikmal etdikden lt•h :H~ıldı 
•onra ziraatın türkiye iktısadil İzmir . 19 IA A] Cuma 
~atındaki eherrmıyeti üzerin- ovasında d'in il<i köyde 
deki fikirlerini izah etmiş mektep açılmış ve bu müna
dır. Kurs üç hafta sürecek- 1 sebetle çalgılar ve davull;ırla 
~· Profesörler serbest mü· bir bayram yapılmııdır. 

Yiit..ı-el.. ıııiidafüa ı..0111is-
1 

~oııtı loplar dı 
Parls, 19 (S.Ş) Fransız 

= 

Sar 
Maden v<• 
Demiyoll•• ı·ı 

l>P\l'I l"~liııı lıakl-ırıda!..i 

aııla«ıııa iııızalaııdı • 

Sılılıi.Vt' kuluları lasn••-~ . 
t'ak 

Paris 19 [S.ŞJ Fransız 
Jandarma 1 arı bundan böyle 
ani yardımlarda bulunmak 

üzere yanlarıncla dürlü ecza 
t 1şıyacak 1 ardır. Bu küçük 
eczahane küçük ve taıına-
1 ilir kutular içinde birleı 

dıri mitdir 

it<1lya 
Boyuna asker gön

deriyor 

on Bunların sayısı iki yüz 
Baıel' de çıkan ve tıb ta eden teklifi zikrolunmakdadır 

rihi meraklılarından herke- Bundan baıka C. w. Tur-
ıln ve bütün meılekdaıları ner "lslanıiyetln ve iallm dokuzdur mızın büyük bir alaka ve tababetinin garbtekl tesiri. 

den pek fazla bir mıkdarının rağbetini kazanan mütead - ni tasvir etmekde ve Viya· ( Dünkü sayıdan mabat ) 

~lecm11Jlar 
Mecmualara gelince, adet

lerini bütün yurtda 108 
olarak saydığımız bunlardan 
llafta. Akbaba, llolivut, 
Uyanı§. Top. Y eJı gün, 
Çocuk Sesi, Çalışkan Çocuk, 
\lektebli, Sp~r llaftası, Or· 
man ve \v, Büyük gazete, 
Fotoğraf haberleri, Yeni 
Adanı, Fikir hnreketleri. 
Mual im Sesi, Sinema ve 
Tiyatro. Sınıf muallimi, 
Darülhedayi, Mımar, Geçit, 
Yeni Türk, Mülkiye, Foto, 
Evrensel ay, Pul, Baro, 
Yaşamak Yolu, Belediye, 
Ôz dilimize ıloğru, lstanbul 
Seririyatı, Tedavi notları 
Farmakolog . Diş tabibleri 
Ticaret odaoı, llamle, ~1üzik 

ve sanal haberleri, Azerbay 
can Yurt llilgisi, Yol 1 arın 

Sesi, lktısad ve Ticaret, 
Turing ve otomobil kulül u, 
Tüberküloz, Askeri Tıbbi 

bayları, Tedavi Seririyatı, 

Ettıba odası, .~meli elektrik, 
Tedavi S .. r. ve Laboratu
arı, Bilgi. İçki düşmanı, ede
biyat esnaf, Bayları Mec 
mua, adlı 55 tile, Belçika 
Ticaret oda11, l.'economiste 
d'Orient. L'llluılration de 
la Turquie, Les Annales de 
Turquie, adlı 4 Fransızca; 

lngiltere Ticaret odası adın 
da bir lngilizce; Ortodoksi 
ya adlı bir Rumca; ve La 
Boz d'Orisent adlı bir Ya-

1 lstanbul'da çıkdığı görül· dit defalar mevzuubahs el· na haznesinde bulunan 
mekdedir Halbuki, Ankara' diğimiz "Ciba Zeitschrift. ve hıriıtlyan adetine göre 
da çıkanların yekünu 29 namındaki mecmuanın 103.ı imparatorların taç geydikle
olduğuna göre, hu teshil yılı 15 inci nüshasında Dr.c. I ri merasimde kullanılan 
umumi yekuna nazaran onda W T f d ı urner tara ın an yazı mış Normranlar hükümdarının 
birden azıcık fazladır 1 

( slamiyet ve tababet) baı - cübbesinin üstünde arabca 
Gazi' le 'f' ııırcıııııalar lıklı bir tetkik gördük ı. · ı, yazılar bulunduğunu bildir 
rlt'lt•nfrıı lıalı~('d( • l'll'r bu yazı bu büyük mevzu- mekdedir. ki bu kuran di-
Münhasıran meıgul olcluk da yeni ufuklar açmakdadır. linin bir vakitler cihandaki 

ları bahisler itibarile bir Arap dilinin cihanıümul kud-
tasnif yapılınca; İstanbul'da- reli, halk tababet inde tecrü· 
ki gazetelerinin yirmi ikisi beterle kazanılmıı olan ma· 
siyasi, biri Çocuk, üçü mi· lümatın emniyetli bir esası· 
zah, biri iktısat ve ticaret, nı teşkil ediyor. Aralı dili, 
Ankar.ı'dakılerin altısı siyasi kuran dili ve ilim dili ola
ve diğer vilayetlerdekilerin rak bir vakitlar Latince gi 
de yetmiş seldzi siyasi, biri bi cihana hakimdi. Bu dil 
çocuk . biri de Avrupa'da cenubi ltalya'da, 
ticaret gazete<idır. Sicilya'da, İspanya'da tıb 

Yani, yurtda mevcud gün· ilminin ve tercümelerini pek 
lük olan ve olmıyan yüz on çok okuduğumuz eski taba 
bir gazetenin yüz beti siyasi. bet üstadlarımızın dili idi. 

biri çocuk, üçü mizah, ve Bu yazıda klasiklerden olan 
ikisi de iktısad Ve ticaretden Razi ve lbni Sinan'dan 
bahseden gazetedir. bahsedilmekde ve Arap ta· 

Mecmualardan. lstanbul' babetinde "Tıb Emiri. deni· 
dakilerin yedisi magazin, bi- 1 

len bni - .:>inan'ın <• Liber 
ri mizah, dörJü tiyatro ve de variolois etmorbillis» ad
sinema, Ü\'Ü spor. biri zira ... 

lı ve ara~ca tababet litera-

nüfuz ve hakimiyetine de · 
lildir. C. w . Turner mecmu 

ada yer darlığı sebebi ile 
yalnız Razi ve lbnislna'yi 

karakterize etmekle iktifa 
etmltdir. Halbuki biyografya 

kamusunda kayd edılmit 

olan 24 arab etıbbasından, 

kezalik Lecler'in « Hııtolr 
de la Medecine arabeıı adlı 
eserinde kaydetdiğl 300 
arab etibbası ile daha di
ğerlerinden de bahıedebilır
dı. 

Şimdi asıl büyük sürprizi 
teşkil eden ıey, aynı mec
mua•la Prof. Dr. A. Sühey-

at, beşi güzel sanatlar, altı11 j 
fikir yedısl iktısal, ve ticaret türünün şahikannı teşkl~ 

l'ın "1'ürkiye'nin tıb ve hıf
zıssıhha kavaidi tarihi hak

( Lütfen çeviriniz ) 

ikisi maarif,biri mimar ve mü
hendis, beıi edebiyat, biri 
hukuk, on ikisi lıp, biri ıe
hircılik. biri din, (Rum p..t
rikhanesinin ) ikisi zenaat, 

Ankara'dakilerin biri sine
ma, ikisi spor, biri çocuk, 
ikisi ziraat, üçü fikir, ikisi 
iktısal ve ticaret, ikisi mi
mar vemühendis, dördü ede 

Birleşik Amerika 
Gümüş esasını kabul etdi 
Vaılngton IS IA.A] J 

Yüce divan konturatolard" 
ve hernevl senetlerde altın· 1 

olarak tediye kağıdı hakkın- j 

~üksek müdaf •a komi yonu 
dün lop an ,nı, dır Harbi\ e 
b.,hriye. hava ve <lahiİiye 
tı ·ı zırlarıda bu toplantıda l•u
lunmuılardır. Yüksek müda 
''komisyonu Fransa'nın ha
ta müdafasile meıgul ol
lnuıdur. 

Roıı a, 19 A. \) - Dün 

Roma, 19 (S.Ş) Üç tabur 
topcu alayile, üçüncü piyade 

a 1 ayı bugün ~imali Afrika'ya 

gitmek üzere Napoli'ye hare
ket etmiıdir. lliğer milis kıta 

larıda hareket etmiılerdir. 
hudice ki, ceman 62 
lıtanbul' da, 

si biyatdördü tıb ve ikisi siyaset, sızca La Turquie Kemaliste J 

mecmuaları Matbuat Umum 
~1üdürlüğünün, ve Demlryol-1 

lar mecmuası da Devlet De-\ 

daki kararını vermitdir. Yü 
ce divan bu kararında dev
letile eıhas arasındaki mu -
kavelelerde mevcud altın 

kaydının kaldırılmasını teı · 

kılalı eıasiyeye muhalif tellk . 
ki etdiğlnl ve altın kaydını 

ihtiva eden taahhütlerin yine 
altın olarak ifası lazım gel -
dlğlnl beyan etmekle beraber 
hangilerin altın olarak tedi
yat icrasını temin için elle
rinde hiç kanuni tarik ve ça -
re olmadığımda ilan etmlt ve 
bu suretle hükO.met aleyhinde 
her hangi bir hareketde bu
lunmasına mani olmuşdur. 
llu karar böylece altın kay
dının dl!vlet tahatlarından 

bile ilgasını filen teyid et. 
mekde lır. Hususi ıahisların 

kendi aralarındaki davalerda 
mesmu olmıyacakdır, 

lava postası başlad 
Pariı, 1 9 (S.Ş) F rama 

llrezilye ha va prstası ku 
rufmuı ve bugün ilk tayyare 
l>o•tnsı hareket etmitdir. 

fit.. l'f'~ iııı 
Parls 19 (S.Ş) - .\ vrupa'da 

ilk Reyfam Kral gü1el Fi'ip 
ta.mRnında 1301 de yapıl
llııtdır. Liyon ıehr i bugün 
bu yıl dönümünü kutla 
llıakdadır . 

l\iiciik itih\f iikoııllıııi:-i 
• 

Pgra 19 (.\ A ı 

it;(afın ökonomik 

~planmııdır. 

Küçük 
mecli•i 

Selanık'de 
Zelzele oldu 

Sofya'dacla du' ııldıı 
Zelzele o:du 

~elanik, 1\) [ \.AJ Dün ı 
''hah ::ieliinik ııbiceziresin<le 
ı ·1 saniye süren bir zelzele 
0 1.ııuı iki ev yılolmışdır 

1 
insanca zayiat yokclur 

lta.tk 1932 de olduqu gibı 
~'ilerin yıkılmasından kor
kıtrak l;ırlarda oturmakdad r. 

"of ya, 19 [:-i .~J - Sofy:ı 'nınll 
1klyüz kilometre d • hilinde 
•lımoğraf kuvvetlı 1 ir zelze · 
it kaydetmişdır 
l'loloııya'da ıwlıil' ıa~dı 

V arıova 19 ( S Ş \ K arako
~I Ve Varşova'da sert bir 
'•tına ve kar devam l'tmek 
ıltdır. Polonya'nın her yerinde 
lıthır ler taımııdır . 1 

Napoli'de Fransa'nın Sar'da 
madc·nler, demir) olları ve 
dığer gayri menkul n allur 
üzerindeki haklunın Alman 
ya'ya devredilmesı soys11l 
sigortalar özel Fransız sigor
taları hakkıncla hüküıııet 

komisyonu ile Almanya ara
sındaki anlaşma vesikaları 

imza. edı lmişdir. 

Napoli 1 A A J Diğer 

iki mı(,s taburu daha ılün 

prki Afeı ika'ya gitmişdi. 

Portekiz cumurreisi 
Lizl.on, 19 lS.Sl General 

Karmune büyük bir ekseri· 
yelle Portekiz cumur reis

liğine seçılmiıdir 

Türkçe Ankara sinemaları, 
Havacılık ve Spor, Varlık, 

Gürbüz Türk çocuğu; Ziraat 
gazetesi [Mezunlar mecmu 

ası) Dönüm, Ülkü, llılali 
Ahmer, Ankara kliniği, Ta 

vukçuluk, Nafıa Vekaleti 
Ayın Tarihi. Demiryollar, 
Çığır, Karınca, l\imyaker, 

La dra Berll•n Sıhhiye, At, Kadro, Türk n - dıli [Cemiyetin], lkıısat 
ve Tasarruf, adlı 22 si ve La 

Almanyanın cevabı üzt·ı·i- TurquieKemaliste,adlı bir 
Fransızca ile beraber 3J Ü 

ne C(()ğrud<ln konuşaçak Ankara'da 

Londra. 19 IA.AJ Al· Alm~n paytahtına bir lngiliz Yine Türkçe. Fıkirler, 
man cevabının alınması nazırının gönderilonesine kar- Eğe lııldağı, Fen ve sanöl, 
üzerine Parisle Lo•1dra ara şı diplomatik mahafılde tid- Kültür, Ticaret odası mec · 
sındo. ciplomatik konuşma detlı bir ceryan vardır. muası, hmır'de; Selçuk, ve 

lara başlandı lngiltere kabi m em U ılar Ç ~ kjld Anadolu Kliniği Konya'da 
nesi Londra ıle Ber 1in ara Berlin 19 [ <; Şj 'ardaki Lise ve Taş pınar Afyon'da, 
sında doğrudan Fransız gümrük memur' arı K 'd ırk pınar Adana a; Kay-
doğruya müzakereler dün gece Fr .. n•a'ya hareket 

d 11 ı 1 n~k 1 alıkesir'de; Çocuk ba-
açılması hakkın eki ıit er'in etmiılerdir Hiç bir hadise o 
davetine cevab "erecekdır. mamışdır . 1kımı Mersin'de;Ün, Isparta'da; 

---===-----------:--'.Aksu, Giresun'da; Doğuı, ı\,.rs' 

İzıııiı· Yereııı ıniicadPI . cenıi:yı>lİ da; Lise, Kastomonu'da; Al 
----------------·"-- pullu, Alpullu'da; Anafarta v ı I 1 K Kon g r as 1n1 yap d 1 ~:~. ç~::~s:~~:'.d~ky eı~ı::r: 

Kurum bir yılda 2300 hastaya 
bakmış 11 ini sanatoryoma 

yollamışdır. 
İzmir. IY IA A] Ve· 

ren ıııücadele cemiyeti yıllık 
toplantısını yapmışdır Olu 
nan yıllık iş proğramına 
göre bir yıl içinde dispansere 
230'1 hasta nıü·acaot etm f 
ve bunlardan 44 l nln vP.rem
li olduğu anlaşılmışdı. Bun
ların çoğunun ilaçları para-

sız verilmiş 1 lr kısmına 

güneı tedavisi yapılmıı. seans 
tatbik edilmiı ve değerli 

neticeler alınmışdı. Bir kısmı 
na da rontlren tatbik o'un-
muş ve 1 1 hasta cemiyetin 
t ıebbüsüyle lstanbul'a ıa 
natoryoma gönderilınlıdtr. 

Ntğde'de , ve Yeni Tokat, To 
kat' da çıkmakdadırlar. 

İstaıılnıl ,., Aıık<ıra 

llf"Şl'iy:ıı rıııı ~urt rıı·ş

riyatil.- lıir ırıııka~ P~ı>~i 
Umumi bir mukayese ya· 

parsak, gazete •e mecmuıı. 

olarak yurtda çıkan matbu· 
alarm yekunu 219 olduğu· 

na ve bu yekGndan 87 ıl 
lstanbul'da çıkdığına göre, 
bu yekündan bütün Türki
ye'de çıkanların üçde birin-

Diğer vilayetlerdekilerin 
de beşi çocuk, on beti fikir, 
biri ticaret, ikisi iıb biri de 
Zfnaat mecmualarıdır ki,bu 
rakkamlara göre yutrda;ye
di magazin, bir mizah, beı 
sinema ve tiyatro, bet spor, 
dokuz çocuk, üç ziraat, beı 
güzel sanatlar, yirmi dört fi 
kir, on iktısat ve ticaret, · 
iki maarif, üç mimar ve mü 
hendis, dokuz edebiyat, bir 
hukuk. on sekiz tıb, bir te· 
hircilik, bir din [Rum pat
rikhanesrnin], iki zenaat, iki 
siyaset mecmuası çıkmakda-
dır . 

Guete!erle mecmualar bu 
bakımdan bırleşdiril<·cek olur· 
(arsa, Türkiye'de mevcud 
iki yüz on dokuz gazete ve 
mecmuadan yedisinin maga
zın, dördünün mizah, beti 

sinema ve tiyatro, beti spor, 
onu çoçuk, üçü ziraat, beti 
güzel sanatlar, yirmi dördü 
fikir. on iki>i iktısat ve ti

caret . iki•i maarif, üçü mi
mar ve mühendis, dokuzu 
edebiyat, biri hukuk. on ~e 
kizi tıb, biri ıehircilık, biri 
dın (Rum patrikhanesinin), 
ikisi zenaat, yüz yedisi siya 
set gazete ve mecmuası ol 
dukları görülmekdedir. 

G-a1.c>lı> \P ııwcıııııa

lanıı salıiplPı·i. 
Re<mi gaı:ete BaovekalE' 

tin, Nafis mecmusı Nafia ve· 
killiğinin, ::ıihhiye mecmuası 

Sıhhiye vekilliğinin, Adliye 
ceridesi Adliye vekllliğlnln,lda -

11 re mecmua11 Dahiliye vekll 
liilnin, Ayın tarihi veFran · 

miryolları ifletme umum 
:vlüdürlüğünündür. 

Balıkesir, Sivas, Isparta, 
Buna. Samsun, Çankırı An
talya, Bolu, Çanakkale, Ço
rum,Denlzli. Dlyarbekir,Erzu
rum, Kütahya, Maraı, Niğ

de, Sinop, Tekirdağ, Yoz
gat, Kars, Kastamonu, Kay· 
seri, gazeteleri bu isimdeki 
Vilayetlerin, ve t)oruh ga
zetesiRlze, GÜ mü teli gazeteıl 
de Gümüthane vilayetinindir. 

İstanbul belediye mecmuası 
ile Darülbedayl ı e h 1 r 
tiyatrosu m e c m u a s ı 

lstanbul beledlyeılnln, Is 
tanbul ticaret odası mecmua 
11 ile İzmir ticaret odası 
mecmuası bu odaların, Ada 
na'da çıkan ticaret gazetesi 
ora ticuet odasının, ve İs 
lanbul'da çıkan Belçika ve 
lngiltere ticaret odaları 
meemuaları da ismini taııdık
ları odalarındır. 

\!imar, Orman ve av, İs
tanbul baro, Farmokoloğ,Dlt 
tabibleri, Turlng ve otomo
bil kulübü,Askeri tıbbı bay
tar!, Etıbba odası, içki düı 
manı esnaf, İstanbul baytarı 
mecmuası,hilaliahmer, tavuk
çuluk. kimyaker, Türk dili 
cemiyeti mecmua11 ile iktı 

ıat ve tasarruf mecmuası 

lılmlerinln anlatdığı teıek· 

külle hirliklerln, yaıamak 

yolu mecmuası verem ce:ni
yetlnln, ha.vacılık ve spor 
tayyare cemiyetinin gürbüz 
Türk çocuğu çocuk bakım 

1 Devamı üçGncü yüzde J 

Seyhan 
Ceyhan 

Yağmurlardan ve 
kar suyundan taşdı 

Adana , 19 (A.y) - Ya
ğan bol yağmurlardan ve 
karların erimesinden Seyhan 
ve Ceyhan Irmaklar yükıeL 
mltdir Seyhan üzerindeki 
bazı ıedler yarılmıı ve su
lar cenubda ovanın bazı 

köylerine yayılmııdırCeyhan 
Irmağı da taıarak akgöl ve 
boı tarlaları doldurmuıdur. 
Su basan köylerimizde zarar 
pek büyük değildir. Cerekll 
korunma tedbirleri alınmır 
dır. 

Adana fırka t-ongrası 
Adana, 19 [A.A] - Cu · 

muriyet halk fırkaaı kongrau 
kazalardan gelen mümeaall
lerln lttlrakile dün açılmıı 
ve Atatıirk'e, büyüklerimize 
saygı telleri yayıldı. 
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kındaki tetkikatıdır. A. Cü 
heyi de tetkikatına halk 

tababetınden ve ilme fası 

!asız gıda verm İl olan ve 
halen de vermekde bulunan 
binlerce yıllık tecrübevi 
malümatdan baılıyor. Ke-
zalik A. Süheyl ıarki As· 
yanın bilhassa Çin'in Avru · 
pa ile olan mü:ıasebetine 

iıaret ediyor Fakat Süb..-yl 
Arap tababetini hemeı ka 
milen red etmekde ve bu
nun yerine Türk tababetıni 

koymak da ve ıunla rı si'y· 
lemekded r: "Daha ilk ku· 
runlarda Türkler Sıhhi le· 
shata büyük ehemmiyet 

verm'ılerdir. Fakat maale· 
sef Türklerin bu yoldaki de 

ğerli hizmet ve eserleri ç<ı k 
defalar baıkalarına, !:>il· 

husa Araplara mal e lil 
miıdtr. Halbuki katiy.,l· 
le söylenebilir l<i 

idrak olunan hljlyenik mu 
vaffakiyetlerin onda dokuzu 
Türklerin eseridir.» 

Ahmet Süh .. yl bu iddiPsı 
nı Türk etıbbasının bir çok 
manuskrlptleri .le isbat t't 
mek iatlyor. Fak•t timdllık 

sabit olmut bir f~Y yokdur 
Malum ol,luğu üzre Acem 

ler dahi Arab tababetinjn 
bir kısmının kendi eserleri 
olduğu iddiasında buıunu· 

yorlarsa da kati deli ler 
göstermiyorlar \1odern Tür 

kiye'de tababette görülen 
büyük ve hayretlere değer 

terakkiyat hepimizce malum 
dur Er E. bareaud Kahire 

deki Muristan'ı sanatkarlık 
bakımından dünyanın en 
ileride bir hastahanesi ola 
rak taevir etmektedir.Yanıl 
mıyorsak burası bugün hala 

kısmen hastahane olarak 
k ullanılmakdadır. 

Ahmet Süheyli'n yazılarınn 
tıp tarih\'ileri tabibler üzerinde 

uyandırdığ heyecandon kur 
tuldukdan sonra mecmuada 

Skarabaus böcekleri hak 
kında bir tetkik ile umumi 
harbden sonra mevcudu 60a 
düımüş olan Avrupalı ya· 
ban sığırı neslinin kuru
duğuna ve büyük Amer.
kan sermayesi ile mücehhez 
lıeynelmilel bir şirketin bu 
nesli yaıatmak gayretinde 
bulunduğuna ve mese'a 
Schön run'da Hu Avrupalı 
yaban sığırının Amerikalı 

b 1 t r o n sığırları ıle 

\'iftle,dirmek tecrübeltrine 
~iriıildiğ;ne da'r ) 'n'aı ı 
okuyoruz 

•-~~- --
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Halkevinde Çok değPl'li bir snğlık yunluıııuz: 

1 Müsaınere ve 
Kitab sergisi 

Balıkesir Doğum Evi 
icin kô.rgir bir binaya lüzum var , . 

:;;e!ırimlz,n belit laşıı sağ- ileride neşredeceğimiz yıl-
l ık yurd arı arasında keneli ık istatıstıklerden de anlaşı-

kendim• bıiyük hır değer ve 
büyük bir h z rr.tt vaL.fe>i 
la ıvan (ı f eı ıke~ir Doğum 
E,,,, nin 1 ugürıi.ü vazı,etıni 
görmek ve unlaanak üzer~ 
bir mul1 ırrir,ınizı göndi'r.~1k. 

Doğun1 tv ni.1 ı emlek t,n1i 

ze yapage:dıği hizmetini 
gözile gören muharriri' iz n 
ınt~ı a arını yazıvoruz: 

laca,~1 üzere Doi!:um evimi7 

Ha kevimizin cuma günü 
yıldônümüdür. Ru münase 
betle gündüz ve gtce yıldö· 
nümü kut 1 anacakdır Cu
ma gıınu öğleden sonra 
baılıyacak olan bu merasim 
gece veri 1ecek büyük bir 
müsamere i e bitirilecekrlir. 

Gündüzkü toplantıda An 
kara 11.ılkevinln açılışı için 
söylen .. n söylevler rad' o ile 
dinlenecek ondan sonra bu. 

ra programına geçilerelı: 

marı okunacak, şiir ve hi 
ta beler söylenecekdir 

Cu·na günü akıamı saat 
sekizde bir müsamere veri
lecekdir. Hu müsamerede 

3• vaı neşriyatından olan 
R. Gökalp'ın "Hir Zaferin 

Yau" adlı milli ve n•eslEki 

Poııste 

Bakır çalarken 
Dün Zarbali otelindeki 

->tomo ıllerder bakır çalan 
Dınkciler mah~I lesinden Ga
ib oğıu Tevfik cürmü meş 

hud halinde yakalan • ış ve 
adli\ eye teslim edilmi,clir 

Yurtdaşt 

6 tabl0, 3 perdelik piyesi 
il<> l·ay llaydor Nami'nin 
"Sahte ıl'lire!Jbı,. adlı 2 p<'r 
delık komed si ovnanacak 
şıirler okunacakd r. 

Sergi· 

Cuma g•1nu alnı zan1an 

da neşriyat ko u tarafı•ıd n 
l lr kitab sergi i açılacakdır. 
Bu sNgiye • alık~•irde neş 
re:lilen bütün eser1er gire 
cekdır. Ve Türkiye'de hiç 
yapılmıYan güzel l>ir hare· 
ket olacakdır. 
:;ergide gü•teri 1ecek ve sa 
tılacak her eserin asıl fiat 
!arı üzerin<!en yüzde 
tenzilat yapılacakdır. 

Sergi 1 5 gün kadar 

kalacakdır 

20 

açık 

idman mıntakası 
Başkanlığından: 

Lık ıı açl< rı için kulüble
r;n lısansları te•cile başlan 
mııdır Kulüblerin oyuncu-

!arını tesci 
duyururuz. 

etd rmelerini 

Do ~unı l~vi d vaıı lı him
ınt t erle bıı >ağlık yurdu ıçin 
gerekiı konfora ulaşmış .ayı
labdir Tıb teknığinin lüzum 
gösterdiğı herşey orada var· 
dır Müessesenin lıatınd11 Lu
lunan kadın hastalıl<ları mü
tehasnıı rlok tor ~·ay 1 b lid 
llalıkesir Doğum Ev;nin Ler 

gün biraz daha modernleş· 
me<i yolunda rıe mümkünse 
yapmakdadır 

Dr. Bay Memduh'un ihtisas 
ve nezarttl a 1 tında blunan ço 
cuk şubesi de ayrıca dikkati 
çeker bir halded r 

~ .. 
memleketimizin •ağlık ışleri 

karşı<ında büyük hır varlık
dır Doğum evini daimi ve 
tanıamt'n nıodern Lir mües

sese haline getirmek için 
şimclılık en büı ük ihtiyacı 
binadır Ahşab bir binada 
müessesenin u. un müddet 
kalma<ına ınty 1an ver-

ııı e nı e k zamanı -
nın artık geldığ ni <aıııyoruz, 
Eğer umumi m<clisİı,ı·z bu 

sene büdçe•:ne bu değeri öl
çülmez sağlık yurdumuz için 
tahsisat lcors~ vi ayete cid
den büyük bir lıızmet yap· 

mıı olacakdır Öğrendiğimi 
ze göre Sıhhat işi ri bakanlı. 

ğı da bu sağlık yurduna bir 
bina inıuı vilayet meclisin
ce kabul edildiği takdirde 
ayrıc para yardımı yapaca 
ğını vadetmiıdir -idare l'l'la'da kiııı~l'~iz ('u (·ı ı k -

Dahiııyc vekfü~ti tarafından lanı Yal'dııı"ı 
çkarılan tı)lık•Jdare 0 mecmun- İzmir. 19[\ .A ] Urla 
sının 83 üncii şub~t l 935 nüs- k11zası Halkevinde dıinden 
lıası zenf{İn mündercculi int'şa r itibaren 120 fakir ve kim 

eld i. sesiz çocuk ara muntazam 
Mecmuada iskan muaf.yelleri öğle yeıl'eği verilmeğe baş 

ııi z mname~İ, İstan b ul ve lzmir lanmışdır. 
uman m~.dür tükı.·rin~ ve mü- Muğla hastahanesin -
rnkabelPrıne ait nı::amn~n e, 1 pavyon eklendi 
hayvan sağlık zı~ıta~ına aıt b r l\ uğla 19 (A, i Mem 
tad 1 niz,ımnaıresı surayı dLV leket bast.>ı" s ne i ave edi· 

ld lar.,fından alınmış muhtel r ı ı c n modern b ir pavyonun 
k ırarların m••tni soy adı talimat j açılma resmi yakında yapı 
n ımesi ve dah 1 yo vekalttiı ce lacaktır 
hir .. ylk müddetde nıuameı · Ereğli limanı 
lai ikmal edilen tekaüt ve ye İstdnbul 17 {S Ş) Ereğli 
timlerin cedv li vard r. 

Felaketligünlerde sana yardım elini 
uzatan hilalihmer ins,~n!J/jın şefkatin.

den doğm ışdur. Zngin. fakir. A adın. er
kek hulasa hiç bir kimse ken ini hila
liahmerin himayesinden uzak snyrnaz, 
SeneleJ ceevve/ kurulan bu hayıocağına 
aza kavda/. 

ı·İdare nin bu nüshadaki gay
ri resmi kısmı zenginıl r Bulga 

l l ristan'da idari istatistık ht kkın 
da gayet mufassal ve kıymet-

i . Iİ b r nıakaiı«len başka Taylor'un 

1 rklıs1di işletmec !iğe ait olub 
~lac d Bıırhan t ırafındarı te'lÜ 

1 me edilen ve ·Taylorizın • sistemi 
hakkında lam b

0

r fikır vert n 
makale silsi:elPr niıı l·İrİnc sı 
m evcııtdur 

Hukuki v,• idari işlerle bülün 
aliikadar olanla ın .idare• mec

il · muasını kütüphanelerinde bulun. 
durmalar ı luzımdır ldar'e• mü-

limanının inş~sı için Bayın 
dırlık lağanlığile Vickers 
firketi arasıncla ilk görüş· 
me ierde esas itıharile anlaş 
ma olduğu hildirilmişJı. Şır
lcetin kklif!eri üzerine mü 
zalcerelere yeniden baı 1 a n 
mışdır Devit içe Erei{li lıına

ııın ın inşasına büyük ehem
miyet verıldiğiııden bu hu 
susda ILevcud bütün tel<lif 
ler üzerinde tetkik ler devam 
ediyor. 

mukarrt ratı toplıyan ve LJynı 
zamanda gayri resmi kısmile 

hariçteki harekdtı muhtasar ,.e 
müfıt bir su re tde loplıyan ye 
gan ı Tıirkiye mrcnıuas dır. 

lirılıkcsir l liltililııııcr 
Mo/;,·:ı 
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[?eğişik duyumlar: 

Tekniğin yardım et
diği bir suikast 

B l:lartu ve kral Aleksan· 
drın ö melerile sonlanan 

Marailya suikastı tahkikatı 

şu neticeyi vermişdir ki, ka 
tilin otomobil basamaklarına 
basması, suikasta çok Y'" 
d:m etmit ve ölenler için 
bıldiğimiz meşum akıbeti 

doğurmuşdur. llasamakların 
yardım edeceği ba~ka b r 
suil<asta ıı eydan verılıııeme· 
si ıçin, ş,mdi otomobil fah 
ri l,a'arı resmi şahıslar için 

husus', yepyeni lıır otorno 
bil 11 ode i çıkarmışlardır. 

Bu yeni tıp otomobilin ba
samakları gene varıl ır Fa· 
kat o suretle yapıl ı ı,dır ki, 
basamaklar otomolıil yürü
meğe başlayıııca otoı·ıatik 

olarak kalkıb l<apanırlar ve 
istenilince basamaklar t~k 
rar yerlerine, eskisi gıbi 

inerler. Bugün fennin en 
son icadı 1 udur. 

Acunda ne kadar üni-
1versileli talebe vardır 

Bir istatistiğe göre bugün 
acunda 2,350 .000 üniversite 
ta1ehesi vardır. En çok üni 
versıteli talebesi olan ülke 
Sovyet ~osyalıst CülT'huri 
ye:ler Birlığidir Sonra 
Amerika Birleşık Devletleri 
v. s. gelir 

Çok süratli büyük 
tanklar 

Amerikan askeri fabrika 
!arı, saatde ICO kilometre 
gi lebilen, en son süratli. 
büyük zırhlı tanklar ı·apnııı
lardır 

Bu tanklaıın zırhları ka-
lın 'ığı 19 milimetre olan 

çelik çelik levhalardan iba 
retdir Bu \'elik zırhı toplar 
çok zor dövebilir. İçinde 2 
top, 5 ıı itra'yoz ve bir kü 
çük alıcı ve verici radyo ci· 
bazı hulunmakdadır 

Görülüyor ki sil.ihsızlan

m" ışi "ilerlemekde 0 dir. 

Altı karılı adam 
Altı karılı adam! Sakın 

düşünmeyin ki, bu bizde, 
Türkiye'mizdedir Hayır, çok 
şükür ki, bu hususda kanun 
çıkdıkdan sonril lıu gl i va
kalar bizde görünme.ıa·ğe 

ba§ladı. 

Bu bir Leton'yalı adam
dır. .\dı L Kınamaka'dır 

Aynı za:>ıanda altı karıyla 

l!vlenmitdir. Fakat karıları 
muhtelıf kentle .. de imiş ve 

hiç birinin diğer beıind e ıı 

haberi yokmuş. Po'is t~sadü· 
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Her ileri hayat Dai• 

tepe aıarak toplanan cOf 

kun ırmaklar gibi 
inkılab yolunda alrnb gider 
ken onu geriye. saga, so:ı 
çevirmek lstiy~nler tıblı• 
suların cazibesine kap • lınıl 

çör\'Öp gibi - nihayet ileri 
akışının hızına kapılaca~ 
hazan a 'tda kal...rak, hazan 
da üste cıkarak akıb gi· 

decek ve gldecekdir 

176 -

llaya t •aksıya 1 enzetılir 
se onun içinde yetiıen gi!I 
ağacı da şübheıiz ki: insan 
olur; 

1 

11 sler onun goncaları . fi- ' 
kirler açılmış gülleri, ictihad 
ve kanaatler. hakikatlerde 
dikenleridir 

Bunun içindir ki: 
Kadın her zaman her yel 

de gonca kalmış, fikir ve 
hakikat yerine de onuıı 

tebessüm leri gü l sitemleri 

diken o'muıdur. 

fen bu müthiş Don Juarı• 
ha 1 er a lır En entresan yeri · 
şurasıdır ki, adamın tevki
finden sonra altı kadın birle· : 
§erek aralarında para topla 
mışlar ve bu parayı poli• 
müdüriyetine teslim ederelı 
kocalan Kınanaka'nın salı

verilmesini istemit 1erdir Ta 
bii polis müdüriyeti de ada· 

mı serbest bırakmışdır 

Kimyevi :;uyun rengi 
Kimyevi tem z •uyun ren 

gi koyu mavidir. 

Demi in rengi 
Demir hakıkatde beyat 

renkdedir . Hava dnhilinde 
siyah!aşır . 

Malimalar 
l\o umbiya'nın Bogota ke~ 

tinde malimalar ( kırmızı 
ağaç çileği) metre ıle satı 

lır. 

llııgün 
S<ağlık 
Ecz«l h< nesi 
Nöbetçidiı· 

Savaşdan savaşa 
Tefr kamız yRzımızın çok 

'uğundan girmemiıdir. Okur' 
larımızdnn özür di eriz 

·----
~I diğer doktora bırakdığı i ıin 

bildırdiğini söylüyordu. 
tees~ürünü ne d okunuyor, gözleri sık sık bapıya dö 

nüyor .. En hafit bir sesle kalbi çarpı· 
yordu. 

mal<: insana teselli vermez. Ne yapsa onu dütünüyor. sanki 
onun için konuşuy or, onun için gülüyor 
ve onun iç in yaııyordu. 

BU KALB
=DURACAK 

Bilge; gözleri tabağa 
çatalına takılmış. Bir şey 
<'niştesini dinliyordu. 

Demek gitmişdı? 
Öyle bir gidişle 1. i 
Memleketi terk ed, cck 

gidip ge' "" 
söyle'T·eden Ah . Hir gece ev\ el bu Mat de o; 

gel ııiş lıulunuyordu Saıonda ilaçlarını 
hazırlıvor, tedavisini yapıyor, sonra eğer 

Bilge isterse ona kıtab okuyorcu 

Bır daha dönmiyecek o güzel gün

lerin hasreti ipeğe kayan bir yağ dam· 
lası gibi insanın ruhunda yayılır, yayı 

lır .. 
\'e l'ilge; sanki doktordan evvt'I 

Onun bir b; ık&s ı a L ğlı olduğunu 

ümidsız kalırca er geç riıanlı&ına dö · 
neceğiııi düıünmek bil,, istemiyordu. 

Çünkü doktor; dald <uı da 1a koıa-
Kardeşim Muammer 
Tunçkanal, sana! 

Yazan: /vlükerrem Kamil 
Ve kafasında düşünceler, çakıl taş· 

ları gibi sekerek .. 

Kalbinde hisler; sıçrıyan kıvılcımlar 
gibi yakarak . 

Yatağında bir t~rafdan bir tarafa 
dönüyordu . 

Doktor gitmitdi 

O kadar sert, o kadar kııılmış ve 
o kadar gerı dönmez bir ıekilde gitmiş· 
diki. 

Onu da Yüksel gibi öldü kabul et 
mek lazımdı 

fakat yaııyacak, gezib 
bu mağrur erkeğin ölümüne
katlanamıyordu. 

içinde bir ses: 

do'aşacak 

çekiliıine 

Eğer seviyorsa, çok, pek çok se 
viyorsa yine gel.-cekdir 'Yine dönecek 

dır diyordu 
Böyle bin düıünceye şekil ver me 

ğe çalışarak gecesinı uykusuz kapamış 

dı. Erteıi aktam lıay Vural sofrada; 
doktordan bir tezkere aldığını, acele 
bir emir1e hudud, yakın l.ir köye ha 
reket etdliinl, lıay~n Bilge'nin tedavlılnl 

kadar coı-

kun bir isyan ve kinle 
Demek artık onu görmiyecek 
inandıran ve sevindıren St'&ıni duy 

mıyacak. 

Bir çocuk gibi, bir yavru kuş gibi 
bakıldığını görmiyecek , 

Artık korun:Nyacak,düıünülmiyecek 

di. 
Gitmişdi 

Şimdi belki ğreli gitmişdi. 

Fa kat yarın, bir hafta sonra büsbü 
tün gitmİyeceğıni l<inı tem n edebilirdı? 
Ve o kadar hılge'ııın mevkıini dü,ün 
miişdü ki.. 

Onu aile arasında fena uir va1iyet , 
düşürmemek için gayet n lzik bir d' 
tezkere yazıyordu 

Bu hareket; ger ç kadının hayal:nde 
doktoru hir roman kahra·ııaııı gibi 
) ük ·eltdi 

Ta içinden .. 

Kadınlığının ıakan V<' yanan köşe

lerinde tat 1 ı acı zıt h ~sler alev a 1
t'V )Ük· 

seltdi , boy verdi 
Yen.ekden •0nra •alor.u boş, m a na 

ıı:r. buldu. tfer konuıulan ı•y sinirli· 

llal' uki şimdi . 
Dışarıda ; ay ıııld~rı altında }ı 

kanan kızlar gibi memleket, ev, kalbi 

her şey: bomboşdu. 
Şimdi gelse .. 

Divordu. Kapıyı açdı girse .. Ve yi· 
ne aıada bir şey olmamı§ gibi konuısa 
gülse. okusa. 

Sonra yine seHiZ, yine 1 ır tek şey 

yapmadan uzakla§sa 
Bunu genç kadın; o kadar içden is 

tiyordu ki . 
lnsan 1Rr yaşamak için bir ~ok şey 

ister ler . O; bir küçük saadet için 
çırpını •ordu .. Belki sevmiyordu. Fil kat 

onu istıyorclu Ona a 1 ışmııdı 

Gün 1er 1 iri 1·ir ine eklem r k, geceler 
zincir gi 1 i iızayıb giderek. Hep 1 oı 
ve sessiz geçiyordu . 

At gez'nlileri, salonda ınuoikı ve 
ede!ııyat konuşmaları.. Gö~ü oyalıya n 
örgü işlni hep masal olmuşdu 

Genç kadın; bir tt'k şey'e oya na 
mıyor, gı'ızlerlni lrnpıyarak saatlerce 
düşünüyordu. 

Geç ı iti dilşiinnıek .. 

Ve geçmtıde yaııyan saadetleri an 

görm.,ınit gülmemiı, ya ~amamış gibi 
eskiyi düşün eğe k·.Ikınca tlep onu . 
yalnız ve yalnıı onu görüyordu 

Nihayet kafasmdan silinıniyen bu 
bir tek düıünceyi, kalbinden uzaklaşmı· 
yan lıu bir tek hissi ölçdü, biçdi 

Hükmünü verdi: 
Seviyordu .. 
Demek a~k dedıkleri şey bu ıdi? 

Genç kızlığı bir patiska parçası gibi 
düz beyaz geçen. evlenince ruhunil ya -

hancı kalan ıhtiras!ar arasında İ u ca
balıyan ve sevgi k.ırşısında ah' ak, n:ı 

mus kaideıerine bağlanacak, o uğur · 

da bir taş gıbı katı kalacilk kadar ma
su ıı o 1an genç kadın; şimdi .. Evet ılk 

defa ~ imdi seviyordu. 
Öyle bir sevgi ile ld .. 
Ruhu Mnki kanatlanıyor 
Bu dünyadan uzak liı k ·l ere,lanınma· 

ınış, b'linmemiş d yarlata, şıındiyc k ·v 
dar yaşanma'll ış saadet!i yerlere uçu· 

yordu 
Nerey.., gitse sanki yanında yürüy en 

bir göl ge vardı 
Onun gözleri, onun sesi; bo~ ve ök 

süz geçmit yirmi dört yıllık ömrunun 

biricik ıtıiı, biricik kurtarıcısı olmuıdu 

cak kuş tabiatlı erkek e rden değildi 

Zaten ihtiıınl, ihtimal değil muhak-
k .ı k .. ll;lge'yi de istemiye istemiye 
sevmişdi 

Kim t.ilir l u sevgiyi kökünden ko
parmak için ne l.c.dar uğraşmış, küçük 
nişanlının haya ' ine dalarak çetin ruh 
sa va şiarı yap mı dı 

VP nihayet kalb dene:ı Azgın at
lar gibi za.;;an zaman şahlanan bu kan 
kuturnna söz geçirememit v'1>ir gece 
gönlü dize gelmişdi. 

Doktor o kadar güzel, o kadar içden 
hislerini söylemiş ı ld. 

llayatında b.r başka erkek gölgesi 
ol ıııya n .. Kal ·ınd e bir başka sevgi ta 
şımıyan bir ı. adının onu reddelmesi 
kabil değildi. 

Çünkü aylar >Üten tedavisi netice 
s nde doktor llilge'yi IT'addeten olduğu gi· 

bi manen de tanımııdı Genç kadının 

kaşlarının lıir küçük hareketi, gözlerinin 
bır şimşek ışığı kadar çabuk değlıip 

duıulına sı, başının bir dönüıü o kadar 
doktoru idare ediyordu ki . 

Bu büyülü gözlü l<adın . Bu çetin 
muammalara benzeyen derin ve e•rarlı 

kadını ezberlemit zannediyor idi. 
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Ben erkek sınıfına men 
•ub olduğum için cinsimin 
~z çok ne ruhd a olduğunu 

11 bilirim. Çirkin erkekler gü 
ıel karılarından kaliyen tüh· 
hdenirler işte ben de gü • 

eri 
alı 
~ 

1 

ıelliğine itl ·ı,ad ı olmıyan 
~·J· 
gl· ~rkeklerdeni m. Bır Kerre 

boyum enimderı l<1sa, 
göıümün biri güzel amabi. isi 
taıı. Hele ağzımı hiç be 

lis. flu isimde de bir tanıdığım 
yok. Her ne ise hayırlısı . 
Okumağa başladım. 

Cevat bey , 
Maksada girmeden ken 

dimi tanıtayım: Dünya gü 

zeli Keriman Halis. 
lşitdigime göre, emsal•iz 

bir güzeıle ev enmek is1i
yormuşsunuz. Bu arzunLza 
bayıldım. ren de hayatımı 

sizinle bir eşt.rmek i•liyo-

"L' lnformation" dan sün 3 §Ubatda yapılan tek-
Meclisi mebusanda sos· lifler Almanya tarafından 

yalist fırkası reisi M Le kabul edilmiyecekdir. Çün 
on Blum tarafından son kü bu teklifler sulh mua· 
Londra anlaşmaları hakkın- hedelerinin kuvvet l endirıl. 
da kat'i malürrıat verilme- mesl bunların askeri temi 
si istenmesi üzerine başve nat 'ar ile vikaye edilme 
kil \I_ Flandin fU beya- si ve mütecavizi önce 
nalda bu lunmuşdur den hazırlanmıı bir kuv 

Lon ~ra konuşmalarının vet birliği ~artısında 
başlıca gayesi Avrupa su!· bırakmak gayesine matuf 
hunun kuvvetlendirılmesl dur. Binaenaleyh Almanya 
idi :Son zarnan1arda Al· hükümeti bilavasıta ve bil 

lir 
aı 

hnmiyorum. Yırtık ve yay 
Yan . Beni en ziyade utan 
dıran burr. um. Ah burnum! 

1 rum. Garıp şey, nasıl olur 
diye ve vesveseye kapılmayın. 

manya'nın Versay muahede· vasıta yapı'acak bir r~d 
sinin beşinci faslına mu arasında dütünmekdedir. 

aP Çok olgun ve ez.k bir do-
ııu. is g bı .. A m ~ ı dişl erimi 

fr lröraıeyın .. I'ıbkı tıblnsına 

ad Pıı.slı deve dişleı ine benzer
ler 

Kazazedt' başım yedı yaş 

ı larımda iken dadımın ıh 
er

1 
liyatsız elıle haşlan ,l ı Za

ve Vallı baıım işte o güı.den 
ıı beri bir tel ıaçdan mahrum 
rl l l<aşlarımında pek uygun 

olmadığının f arkınday m. 
,. Başımda doır.ura uğruyan 

•aç kökleri alnımda fıliz 

'l'erdıler. işte benim kaşla· 

i- tım! Öyle cımbıza falan 
, tımara gelmezler. Kulakla

e·, 
a tıma gelince, onlar da yüz 
!il 1 ağartır ıeyler değil . Göz· 

le leriml §Öyle biraz yana çe· 
lı- vfrib bakınca uçlarını ferah 

ferah görebi 1iyoru '" . :\ z 
il 

: a· daha unutuyordum. Alnımda 
ik! erice yumı u vardır 
Nerdeyse boynuz o 1acaklar. 

gı Şimdi geçelim aşağı doğru 
ın Boynum da yabana atılmaz 1 

l\ıbrit çöpü gibı ince olduğu 
halde üzerlr.c't ki gı. ti, k 

aı lırunu görseniz küçük bir 
He deve hörgücü sanırsınız (!) 

\' a kollarım .. 

Fakat onlar çok işime 

.,p Yarıyor. lliç eğilmeden 

ıı dizlerimden aşağısını kaşı · 
Yabiliyorunı. Ha unutuyor
dum .. 

iki e imin on parmağı da 
lüy ürpertici bır kazanın 

kurbanıdırlar !\elimi öy1e 
Çarııdan hazır alınma k<•
tnerler ka vuıurmaz. Ör 
dekler gil.i payt&k paytak 
Yürüdüğümü söylersem ba· 
tak arımın da onlarınkine 

Yakın olduğunu anlamakda 
l!'üçlük çekmezsiniz \!) 

lıte ne zaman aynada, 
•uda, duvarda gölgemi gör
•em kusurlarım gözlerirni 
laırır , beni derin bir düşün 

tedir alır. Acaba müstak-
bel zevcem beni sevecek, 
bana bağlanacak mı? Ak· 
lınız~ gelebılir: 
Senın gıbi çirkinliğin çe 

lldine batmışa güzel gelir 
tnı? Ona hiç kayırmıyo 

rum. Çünkü bir kadını me 
•ud edecek kadar servetirıı 

\'ar. Fazla olarak ona kal· 
bimi de vereceğim . llu ka 
dar geniı bir ıeralt içinde 
bana kim gelmez ... Muhak 
kak parmakla gösteri'en 
•eçme bir kız alacağım 

• • • 
Dün akşaın erken yatdım 

\1uhayyelen güzel bir yaz ha
vası gibi açdı Derin hülya· 
lnra da 1 dım. Etim olacak 
tinsl latifi tasar 1 ıyoruın. 

llirkaç dakika içinde sa 
''tınd . n. e'mcrden sayısız 

laheser er yaratdım. Fakat 
hiç bıri•ine eyi bir not vere
llliyor, hah bu benim den- 1 

!l•rn diyemiyordum. işte böy· 
le bin karar. ızlık içinde 
Yilreğim geçivermiş Uyu· 
11-ıuıum. llu •efer de rüya 
fa•lı baıladı: 
!iğle postasından bir mek
hıp aldım Yazı}ı tamya
trıadını imza Keriman Ha· 

Göynüm böyle istiyor. Esa· 
sen renkler içinde bile bir 
1 irini açan zıt renk it r de 
ğıl mı? : ıyah yalınız başına 

insana hüzün verd ;ği halde 
beyazla yan yana gelince 
göz k11maştırmıyor mu 1

• O 
halde mesele~ kalmamııdır. 

Cevab !.tkliyorum. ~elam 

ve sayğ 'ar 
Hamiş: 

Az daha unutuyordum, 
Kücüklüğümden beri •Önmi
yen b!r emelim vardır; Köy. 
lü gelinleri gibi duvak tak· 
mak muvafakat cevabını· 

11 alınca, deliğim kıyafette 

akşamdan tez yok gelece 

ğim. Yarın belt•diyede 
muameleyi yapdınrız. 

her 

K H 
l\lcktubu bitirince vücu · 

gayir olarak silahlanmağa Ergeç Almanya'nın ileri 
gir şdiği herke•çf! malümdur. süreceği mütekabil Projeyi 
Bugünkü sulh şartlarını doğuracak o 1an itirazlar 

eyi e'dirmeğe teıebbüs etmek daha bu günden matf U· 

ııı aksa dile . haıiciye nazırı · atta görü.mekdedlr ller teY 
ile bırlıl, te Londra'ya gittim den evvel Almacıyd'nın os 
Bu müzakerelerden hasıl keri tayyare bulundurul 

olan netice ne ır? l lerşeyden 
evvel Avrupa sulhu hakbn
da iki devlet arasında lam 
hır goruş birliği tesbit 
edılmişdir . Silahlanmanın 

ta!ıdidi itinin inkıtaa uğra
maması icab etdiğı ve umumi 
bir anla,ma ya;ıılması için 
her ıeyi yapmak gerek 
olduğu telakkisinde muta 
bık kaldık, 

1 lukuk ü avatıl"ı kendi 
emniy..timiz çerçevesi içinde 
tahakkuk eldirmek isti)'o· 
ruz Sulhun tesisı gayesine 

masını yasak eden Yenay 
muahedesi ahkamı baki 
kaldıkça tayyare anlaşma· 

sını imza edemiyeceği 

beyan o 1 unınakdJdır Onla· 
rın mantıkına göre Alman 
yaya her şeyden evvel 
hukuk müsavatı veı ilme 
lidir. Almanya ancak bu 
hak verildikden sonra tay 
yare bakımında karşılıklı 

yar.lm misakını i ·nza 
edebilecek kanuni 

dumu tatlı bır sıcaklık, içi· matuf olan beynelmilel ta· 
mi derin bir gıcıklamadır sar-

1 

ahhütler. 'en sıyrılmak fırsa-
dı Düşünmeğe hacet gör- 'tını 1 er kine o l ııt•a o sun 
meden karşılık verdim; . vermenin me\ s msiz olduğu 

sıfatı ihraz etmiş olur. 1 u 
mutalaa şarkı şimali mi· 
sakı hakkında serdedilen 
mütalaanın ayn ı dır. Baılan· 

gıç olmak üzre Almanya
nın sılahlanması kabul 
e·lilmeli Almanya bu kabul 
edildikten sonra bugünkü 
hudutların muh~fazasını 

deruhte itine teves ül eder 
Daha doğrusu Almanya 
ha i hazPda yapdığı silahlan 
mıyH, nerede kullamlacağı 
tayin edilmede nkammi şe
kil verilrresini istemekdedir 

I<erimancığım, 

l ler teklifm,z kabul. Y o· 
lunuıu döıt gözle 
rum 

• • 
• 

beklıyo· 

Cevat 

1 !er en hizmetçiye talimat 
verdim 8ılhassa yatak oda. 
ıı a ehemmiyet vermesini 
tenbih etlim.Eyi ki bu sıra 
da kendimi hatırladım ili- 1 
raz da kıyafetime çeki düzen 
verdim. Tıraş odum, oldum / 
amma yüzüııı\i ka!apların 

üzerinde et kıydığı tahtalara 
döndürdüm. Az zamanda 
her h•zırlığı bitırdim. Sa· 
hırsızlık içinde kapımın ça
lınmasını beklemeğe baıla· 

dım. 
• * • 

Ya ı ım saat sonra, boı{uk 

sürekli bir otomobil kornası 
camla• ı ıarsdı. Koıa koşa 
u erdivenleri indim, kapıyı 

açdını. Şöför otomobilin ka
pısını araladı Gelın hanım 

didiği layaf tde, tüller için· 
de süzülü ı duruyordu, Te
laşla ama ı yavaı! A ıı an ya. 
vaş diye diye otomo' ild<.n 
indirdim. Hiç konuşmadan 

odaya çıkdık . 

Elim a ıı.ı ğım lrnrıncala 

nıyor, ne yapacağımı ıaşı· 

rıyordum. Nıhayet bütün ce· 
garelimi topladım itina ile 
duvağını kaldırdım \e gör· 
sem beğenirsiniz? Tencere 
altı gibi sim >iyah bir yüz, 
siyah kıvırcık saçları, kabak 
çekirdeği gıbi ıki dizi .a rı 1 

diş, fıldır fıldır dönen ıki 

iri göz, bu bir zenci kızı! ı 
)lanzara karfısında ne ya. 

pacağımı şaşırdım. içime 1 

dolan zehri akıtmak için 
feryadı koyuverdim; 

Keriman siz misinız? 
Bu sırada gözlerim açıldı 

Belli ki kendi se•imle uyan· 
mııını. l'alii. boram boram 
terliyor, tir tir titriyordum. 
Kalbim göğsümü ddecek 
gıbi carpıyordu 

t'u gece ben yeni 
öğrendim : llülya 
tatlı .. 

Hr şey 
rüyadan 

Kara Diken 

fıkrindeyiz Fransa'nın ana 
nevi siyaıe·inde hiç 1 ir de
ğifik ık o'madığ ıııı ve mil 
letlerin hepsini alakadar 
eden bir meseleyi ıı illetler 
cemiyetinden almak mevzuu 
bahsolmadığını kati olarak 
beyan etmek isterim, Şunu 
da kati olarak ortaya at
mak isterim ki, emniyet şa rt· 

!arı ile umumi anlaşma 

meydana getirilmesi hususun· 
da başbaşalık vardır. Bu 
1 aşbaıalık yal:nız en niyeti 
ve teminatını ve buı1un tat 
bikini değil, mazide yapıl 

mış bulunan ve milletler 
cemiyeti umun ı i mi•akına 

tescil edilmesi lazımgelen 

kaı şılıklı yardım misakları

nın meydana çıkardığı bü
tün bir siyaseti istihdaf et
mekdedir. 

Hu eıerin aranmasına kal· 

kıımazdan evvel fevkalade 
ehemmiyeti haiz bulunan 

bir nokta hakkında doğru

dan doğruya konuşmalarcia 

bulunmak icab etdiği lüzu 

munu l:issetdik.Tayyare bom-
bardıman kuvvetleri, icrası 

kabil olabilecek danışma. 

lar baıladıkdan sonra ancak 
yapıla Lilecek derecede sür· 
atle seferber edile• ilecekdir. 
Bunun için tayyare lrnvvet 

!eri bakımından huımi bir 

•••CIO&•-

Su!~ ıemın2tları 
.. Journal des debats" den 
"Her diplomat ık konfe

ransın sonunda yapılmakda 
olan matbuat neşriyatı gü· 
rültüleri söndü. ller meın-
1 eketde efk5 rı umumiye 
Londra'da yapılan konuş 
maların verdikleri neti· 
celeri enine boyuna tetkik 
et •ııektedirler 1 ler yerde 
bu müzakerelerin verdıklerl 

neticeler arasındaki karar· 
sızlıklarla heraber bazı ümit 
verici unsurlar da bulun 
makdadır. Bız henüz uzun 
olacak bir ııın baılan

gıcında bulunuyoruz ve 
eğer Almanya'nın yapmak 
da olduğu manevralar gö 
zonune getirilir ise bu iş 1 

hem uzun hem de zor o'acak 
dır .. 

L{lndra'da sulh meselesi 
görüşüldü, çünkü ahvdl 
görüıülmesini mecburi kı· 

lıyordL. Londra'da sulh 
meselesi etrafında dönüldü 
ve dolaııldı. lla va ordusu 
hakkında yapılacak bir 

ydrdım anlaşmaıı yapılması ani şmanın esasları kurul 
nı dikkat nazarına aldık du. Görünüıe bakılırsa bun 
Lokarno misakına dahil dan daha 11f'riye varıl-

olmuş bulunan İtalya A1man· masına cesaret edilmemiş 
ya ve Belçika dahi bu an 1 dır . Bunu görür görmez 
laşmıya ittirake davet edıl. A manya cesaretlendi. Sulh 
nıekdedirler. Bundan maksat perver mill<'tler her şeyin 
Lokarno muahedesinin feshi ·kendi lıirliklerıne bağlı oldu 
ve yahut ahkamını hafiflet· ğunu takdir etmedikçe ıulh 
mek olmadığını söylemek teminatı yapıla•ı az. Bunun 
isterım. için M Flanden'e terettüb 

1 
Hu hava anla~ması bir hü eden ilk vazife bir ukeri 

küm olarak değıl bir ıhtiyati kanun hazırlamak va:Ei-

tedbir o 'arak müeuir olma
sı maksadile yapılmakda 

dır.Mevzuu bah•olunan har 
be kartı al< nen teyit edil 
mit bir ihtiyati sistemin te· 
ıis edilmesi mak~adile iş 

birliği yapmakdır . Bunlar 
ileride müzakere edilecek 

fesldir . 

bir anlaımıya müteallik 
prensiplerdir.Henüz ka1l bir 
ıey yokdur. Oiğer alakadar 
devletlerin cavapları gelince 
Paris ve Londra hükQmet 
lerl tekrar temasa 
lerdır. 

gelecek· 

.. Le Journalde Commerce,. den 
Ankara, Hususi istih ba

r at: Türkiye dol-uma sanayii 
yakında memleket ihtiyaç 
!arının büyük bir kısmına 

kıfayet edecek bir hale ge 

lecekdir. Memleketin mer-
kezinde yani Knyıeride te
•is edilecek olan bir dokuma 
fabrikasına lazım olan ma 
kineleri Husya vermektedir 

Bu makine er Türkıye'ye, 
Rusya'nın açdığı 8 milyon 
dola rlık bir kredi esası dai 
resinde verilmektedir. Türk · 
!erin şimdiye kadar satın al 
dıkları makinaların tam sa
yısı 2 5(1() makinedir. Bu ma 
kineler, Türkiye'nin mü ayaa 
etdiği makinaları yapmakda 

ihtisas sahibi bu:uııan fab

rikalarda yapılrı , ışdır. 

Bundan maada Sovyetler 
hükürneti ! u ıııakine ihraca 
tına bilha11a dıkkat "tmek· 
dedirler Bu makine ihraca 
tının Rus sanayii için bir 
propaganda tt'şkil etmesi is 
tenırekdedir Bu makinalar 
ıı. ütehassıs mühendisler tara 
fından yerlerine kcnulmuş
dur ve işlerinde hususi hır 

zekii. ve gayret göstermiı 

olan işçilere de mükafatlar 
verilmişdir . 

Sovyetler hükumeti Tür 
kiyeye makine lhr.iç etmek 
den büyük faydalar bekle· 
rnektedır 

Çünkü Sovyet makinala. 
rının istıkbalde elde edece
ği muvaffakiyet Türkiye'de 
elde edilecek neticelere bajt 
lı bulunmakdadır Sovyetler 

harjci ticaret komiseri Rosen 
go'z Sovyetlerin ileride bil
hassa sınai mamulat ihraç 
etmek istediklerinden bahis 
beyanatda bu unmuşdur . 

Türkiye'ye makina ihracı 
Sovyet ihracat sanayiinden 
ne beklenebileceğini göste· 
recektir. 

lon~ra görü~meleri 
"'Air" den 

Yukardaki lıaılığı taşıyan 

ve bu anlaşmadan bahseden 
yazıda ıöyle deniyor: lngil
tere ile Fransa arasındaki 

bu anlaıma bü~ük bir ekse 
riyet teıkil eden uluslar 1a· 

rafından tasvıb edilecekdlr 
Hatta birleşik Amerıka ulus 
!arının bile bu tasvibe ifli
rak etdıkleri gelen haber
lerden anlaşılmakdad r. Bu 
vaziyet karşısında Macaris 
tan, Bulgari.ıan ve Lehistan 
1 ali ve mukadderatlarını Al 
manya ile birleşdirecekler 

midir? .'\imanların böyle bir 
hayale kapılacakları zanne
di!emez. f'unıın için .\ m on 
hükumeti kend i•ine yapılan 
teklifleri birden red etme
miı ve etraflı tetkilrnt yap· 
dıkdan sonra müzakereye 
giriıeceğini İngiliz ve Fran 

sız mümessillerine bildirmiı 

dir. 

Görü.üyor ki Almanya az 

fedakarlık'a fazla hak elde 
etmek ıuretile itin lçınden 

çıkrnak istiyor. Almanya'nın 
bütün acun i1e mücadeleye 
glriıeceğine ihtimal verilme 
mekdedir ilerisini görür kud 
ret ve kabiliyetde o'an Al 
man ulus adaml"rı her hal· 
de Kayser hukü 'iletinin ha 
tasını tekrar etmiyecekler·· 
dir. Roma ve Londra'da 
olanlar bizi alakadar etmez. 
Almanya gibi acunu tehdid 
edemeyiz Bunun için ara· 
farında ben:ı:erllk olmakla 
beraber vaziyetimiz 
yanınklnden ayrıdır. 

Alman 

YÔZ: 3 

Yurtda çıkan gazete ve 
mecmualar 

L Üst tarafı biri yüzde J 
kuruınunun, Ziraat, gazetesi 
Ziraat mektehi mezunlar bir 
liğinin karınca kooperatıfci. 

lerin, ve at mecmuası da 
atlı spor kulübünündür. 

Ulu•, yurd. ve Fransızca 
Ankara gazeteleri, Cumuri· 
yet halk fırkaunın. yeni 
Türk ve öz dilimize doğru 
lstanbul halkevinin Doğuı 
kars Aksu, Giresun, ye. 
ni Tokat Tokat Kaynak 
Balıkesir, Ün İsparta Ül
kü. Ankara, "Halkevi" Es
kişehir, "Tat pınar. Afyon, 
"Yeni doğupı )1anisa, «Al

tı ok,,Edime, "Anafarla" 
Çanakkale ve "Akpınar" da 
Niğde halkevlerlnindir 

"İktısat ve ticaret mecmu
ası. yüksek ticaret mektebi· 
nin, "Mülkiye Siyaoal Bilgi
ler" Mülkiye mezunlar birliği
nin, ~Edebiyat mecmuası. 

Edebiyat F akülte 1ileronin, 
"Toplantı. .::ıivas erkek li
sesinin, "ilkiz" Sivas kız li
sesinin, «Kastamoni lise. ve 
"Afyon lise mecmuaları da 
bu liseler talebelerinindir 

"Ameli elektrik. mecmu· 

ası lstanbul elektrik ıirketi -
nin. «Ankara sinemaları» 

mec 11uası sinema it ltd, ıfr· 
ketinin ve "Alpulluıı mec· 

Londra anlaıması Roma 
anlaımasından daha mühim· 
dir lngiltere barıı taraf· 
tarı lıir ulus olduğu gibi 
diğer uluslar tarafından da 
saygı görmekdedir Avrupa'da 
arazi işi olmadığı halde bu 
kıtada barışı en fazla 
IEliyen u'us da lngiltere'dir 
Bizzat Almanya diğer 

uluslarla olan anlaıanıa
mazlıkların halli için lngilte
re'den müzaharet bekliyor
du. Londra konuımasından 
sonra Avrupa politikasının 

daha vazıh bir ıekil alacağı 

muhakkakdır. 

Yugoslavya - Bulgaristan 
konuşmaları. 

"La Bulgarie,. dan 
Dün neşredilen bir teb

liğde bundan evvel iki mem 
leket mümessilleri arasında 

tetkik edılmiş bulunan Yu
goslav Bulgar mesele
lerinin yeniden tetkiki isten 
diğl bildıriliyordu. Bu mak
satla yakında Sofya'da bir· 
Bulgar Yugoslav muhtelit 
ko ·n isyonu toplanacakdır. Bu 
müzakerelerde iki n emle -
ket aruındaki iktısadi mü· 

I nasebetlerin ziyadeleıdirilmesi 
maksadile hududun Tsarib 
rod - Dragoman yolunun 
biri şimalinde ve ikisi cenu
bunda olmak üzere daha 
üç geçit noktasının açılması 
pasaport n:uamelelerinin ba
sitleıdirilmesi ve Vidin . Ne 
gitin ve Güsevo · Kumanova 
tlmendifer hatlarının birbi · 
rine bağlanmaları meseleleri 
müzakere edilecekdir. 

Biribirine dost ve kardeı 

olan iki millet arasında mev
cut kültür münasebetlerinin 
de kuvvetlendirilmeılne ça

l:ıılacakdır." 

Bu izahatı veren yarı res· 
Dıi llulgar gazetesi diyor ki: 

[ " ... llakikat ıudur ki Bul 
gar ve Yugoslavlar, Balkanlar 

mua11 da bu fabrikanındır. 
Şu halde beı vekaletlere 

ait gazete ve mcmua, yirmi 
dört vilayet gazetesi,üç dev· 
Jet dairelerine ait altı Uca -
ret odası, otuz dokuz reımi 
cemiyetler organı, üç dane 
hususi şirkete, yedi mekteb · 
lere ve onların mezunln ya· 
but talebe cemiyetlerine, iki 
dane de belediyeye ait mev
kute mevcut olub, diğerleri 
ya bir kaç kiıillk huıuıi tlr
ketlere, veyahut;da tamamen 
bir ıahsa aitdirler. 

trazt'lP ve mecnıualarııı 
va \arı 
• 

Gündelık gazetelerin on 
yaı na kadar olanları sıraslle 

§Öyledir: latanbul [Fransızca) 
67, Yeni Asır [lzmir) 40 Ja· 
manak:[Ermenice) 26, Baba
lık [Konya] 25,Anadolu Llz
mir] 24, Kurun 18, Journal 
d'arlent 18,Akıam 17, Yeni 
Adana ile Resmi gazete ve 
Le Levand [lzmir'de fransız· 
ca]l6,ıarki ulus 15, Kıllı 13, 
Türk sözü (Adana} ile Cumu
riyet 11 rer, La Republıque 
[Fransızca] ile Apoyev Mali
ni [Rumca) onar yaıında, 

Gündelik olmıyan gazete· 
!erin yaıları: Erzurum 68, 
Diyarbekir'le Kastamonl 64 
er, 13ursa 63, Sivas 57, Ka
ragöz '.!7.lkbal !Yeni iımi 
olcay· Trabzon] 25, Bolu 21, 
Balıkesir 20 Ahali [Samsun ı 
1 7, Yozgat 15, il Meuegero 
degli ltaliani clstanbul'da 
italyanca) Kardeı (Bursa) 
ile Çankırı ve Çorum gaze-
teleri 13 er, Adliye 
ceridesi. Duyum (Afyon) 
Çanak kale, l sparta, ve sı. 
nop gazeteleri ı 2 ter, Yeni 
Y o 1 (Trabzon) Bartın ve 
Denizli gazeteleri 11 rer, 
Edirne Postası, Türk yolu 
lzmit, Kay•eri, Yetil Yurt 
Kırklareli ve Kütahya gaze 
tel eri 1 O ar ıenelik diri er 

Mecmuaların yaıları da 
şöylecedlr: Is tan bul Ticaret· 
odası mecmuaaı 49, lngilte 
re Ticaret odası mecmuaaı 

[lngilizce] 47 ,'Uyanıı Servet 
Fıinun 44, lıtanbul aerlya· 
tı 16, Tedavi serlriyatı ıle 
Economide d'Orient {Fran
sızcalJı 5 er, askeri tıbbı bay· 
tarı mecmuası ı 3, Akbaba 
ı 2. İstanbul belediye, dit 
tabibleri ve lotanbul bayta· 
ri mecmuaları 11 rer, Teda
vi notları, Hilal Ahmer ve 
Demiryollar mecmuaları da 
ıO ar yaıını bulmuılardır. 
Diğer gazete ve mecmua· 

!arın hepsi de 1 O yaıından 
aıağı olduklarına göre, 1 O 
yaıından ihtiyar gazeteleri
mizin gayısı 40, ve mecmua· 
ların da 15 rakkamları etra
fında gezmekdedir. 

Bugünkü gazete ve mec· 
mualardan çoğu henüz pek 
çocukdur. Bugün, yurdumuz· 
da en ihtiyar gazete Erzu· 
rum'da çıkan 68 yaıındakl 

Erzurum gazeseıldir. Bu ga
zete timdi .-1500 No. yu bul
muıdur ve haftada bir çık
makdadır. 

Gündeliklerin ağa babası 
67 senelik Fransızca lıtan
bul'dur. Mecmuaların büyü 

ğü 49 yaıl(lstanbul Ticaret 
odası mecmuası, ve huıuıi 
mecmuaların en ırün görmü
tü de 44 yaıındaki Uyanıı
Servet Fünün dur. 

ve Avrupa sülhunun kuvvet ~~~~--~~~~~~~ 

lendirilme•ine yarıyacak Zayi 
müs.ı.lemetkarlık ülküsü ya llavran mektebinden al-
radı masını aynı derecede dığım ıehadetnameml kazaen 
istemekdedırler. Bu kalkınma zayi etdim. Yenisini alacafım-
itinde müşterek olan iki dan eskisinin hükmü yok-
kardeı mi let kalplerinde dur. 
sulh ve umumi refah arzu· Burhaniye kazaunıo Köy-
larını taııyan bütün milletleri lüce köyünden Yazıcı oful-
Bu it birliğine glrmefe ça- !arından Ahmed oflu 
fırac:aklıudır. AHMED 
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YÔZ: 4 

•~~~=========~~~~~•I En birinci YERLi - İNGfLiZ Kostümlük kumaşlar/ar 
' Savaş Neşriyatından' '' ı Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda 

BİR ZAFERİN ı döşemelikleri 
Yazarı: R. Gökalp y 

A 
s 

Tuhafiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire 

İstiklal Savaşının en canlı 
ve heyecanlı 6 yaprağı 

INKIL.~BCJ BİB i".-\.~I.\ PİYESİ 

Her kitabcıda bulunur 

R~kalı(~t Gi)tiiı·ıııez Bir Fiıtfl<t Mıtzıtıııızd<t 8atıltı" 
Muhterem miişterileriınizin lütfen teşrifleri istifadeleridir 1 

1 'I A DUE:S: fAHRl TAVŞANLfLf 1 
1 1 Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası i 

1 
1 Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 1 
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" = ıı ıı 
tı Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde ~~ 
t~ ~P~l'İf t'Uell 1 il 111(i:~i"ıJp1 .. ~P1tl ıııii~l.:rileriıı~ dafıi tlWllllll~ll. Pdt'I~ rı 
tf tt>ıııız, k.oııforlıı H' st>rvısı ııııık.ı•ııııııı>I, ıu·ı·l'ılen lırrk.ı•se dvPrı~lı ~1·111 •• 
U iıışa ı•ttirdiği sıcak. vı• soğuk :ısr11ııızcı uygıııı J'P\k.akidt> haııyosill-' •4 = l~.v~.İ~t')P l~t·.ğpr lt~r o~t>ldiı·: .\hıııda gazinosı.ı \arJır. Gaziııos1111da = 
t! h11L1111 ~Prcıııı ı-ılılıı)t') ı lı:nı '" lıt>I' ıııt>ııılek.etııı ııazt>lı· ' '" ıııt>cıııııa- •• 
H larıııı hıılııııdurur. Giizel ve sı·sli radyosu ııwvcuttııı·. U 
*-------------------------------------·*~ --------------------------------·-----
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~~s EH ı· R·~ö ,;;,_' - C'J .,...-< .. ~- ~ 

sinemasında 
20 ~ubat Çarşamba a~şamın~an itibaren 

Büyük '"riirk ()pereti 

Leblebici Horhor ağa 
~iııuliyH k.:ıtlar .Hıpılaıı Tiirk l'iliıııleı iııiıı en 

lıii .\iiftii, Pli ıı : iiı k:'tıııilı \P Plı z<'rıgiııidir, Bu 
filiııı ciddPıı Tiirk. saııaLıııııı bir salı..-ı:ıeridir. • 

, _ 
ı llelediye Dispanserinde 

Muayene Günleri 
Ci'.\l.\ B TESİ 1 ;( NLEH i 

()glt>ılı•ıı soıır, s:ıat l 5 - ı ıı 
f) ,·. 11:1\ .\lıııwd Eıııiıı 

P.\Z.\I\ ı;C ."\I EHİ: 

İı· lıa-1 . lı!..ları 

Öğlı>,h•ıı sonra :-aat 15-1 G Kulak, Bo~:ız, 
B ı ırı111 lı:ısı:ılıkları llr. B:ı,- \lı•lııııt>ıl K:l111il 

P.\Z .\l\TESİ <if'.\LEHI: 
S ılıalı '\aaı 10 - 11 İe lıa!"talıkları llr. 
ll ,I\' .\ lııııed Eıııi11 

Gıwek sa11all..arııııızııı 11111\afr,ıkı.n•ıini '<' gtH'Pk· • 
ÜğlPdPıı ~oııı·a 15-Hi ı;ı;,, lıa~ıalı!..ları Or . 
iki\ İ lı'\all ,\11 ııH•d 

se Tiir!.. ıııusikisiııiıı \Ük~Pk. , .. ,.ı,µ,ıııı ea11daıı 
• • 

tliııliyeeek 'e :ıl!..ı~lı~ acaı..sıııız. 
Rii,iik fcdak.Aılıı..1.ı celhPLtiğiıııi1, hu filiııı . ' 

S.\Ll <;CNLEl\İ: 
Sahalı ~:ıaı 10 - 11 İ<' lıasıalı!..l:ırı Dr. 

için fi alla ı·a za ııı ~ a pılıııaıııışdır. B,J\ .\ 1ı ıı ıt>ıl Eıııi 11 B•t lı kesiı· llclediye 
Bıı~kıtıı lığıııdıt ıı Dr. M. Ali İzdilıa11ı:ı ııw~ ılaıı ı..alııı:ıııı:ık İ(:iıı lıilt>llt>rirıizi 

' güııtliizdeıı aldırıııaııızı ric.ı Pderiz. 
İ)~lı·d ı •11 ~oııra :-<a:ıl 15- l fi 1) ~lıa..;t:ılıkla rı . . 
f)I'. ııııı~ı·aıi"ı!.' lla~ Sadi Üzaı ~ 

CAl\S .\ .\111.\ ı;r~LERI: llalık.Psir ~l'lıri ıııııııar:ılaıııa İ!?lı·riııde kıılla

ııılacak. ııuıııara ı ... , lı:ıları 15 giiıı ıııiiddt>Llt• :ıcıı.. 
' . 

Pksilt rııt'_\'I' ı..01111111111 .~dur. 

t - Eksıltıııt> 27 suhaı carsaıı.lıa !!İiııü saat 
• ~ • L~ 

l 5ılı>Btılık.esi r lwlPdi) ı· eııcli ııwııi ııd<' )'apılcıc:ı kdır. 
2 - Eksiltıııı·n• ıı:ireceı..lt-r ht'lt>dhPde nıP\-. ' . 

ı·ut eıııaye ııuıııuııell·ı·c görı• ve Eıııa)e ıııııııar:ı 

l:ıvlıalarıııııı feııııi {''saf H' t>sl..:'tl Laııı.11111"11 te-• 

Cilı, frpııgi. lwl
~oguklugıı lı;ı:-;t;ılı!..ları 
ıııiitt>lıassısı. 

Hastalarını saat üçte 
ı hükümet caddesinde mu- ı 

I' ayene hanesinde kabul ve 
tedavi eder. .l 

Bu fi ı im için Perıemb.~ .günü saat 2. de. Cuma gunu fiaat l ve J de 

1 OL \IA K ÜZEH E MATİ.\ELEll Tt>ı·ı i fi Elll IJJİŞllİ il. 
PEI\ Y.\1\1:\fD.-\ l 

llHİ niTTE llEL,Iİ.\ S.\llSEHİ OL.\.\ ' 
' 

1 

. Ügh•dt>ıı ..;oııra ~:ıal l 5 - l ı; lelıa..;talıkhın 
Dı·. il•" l\aif 

ı>ı:nsE'1BE ı:e .· · ı.ı-:ııi: 
(lğledı·ıı ~oıır:ı :--aal l ;) -

l>r. B:I\ 'lı•lıııwd .\li 
J fi f ), l'I lı:ı~l:t-

ıııin sıırt>tilt> lıii~üı.. t:ıalılıüllen• ~irip ııııl\:ıff<ık 1 llalık(•siı· Dc)0'tıııı \re 

1>CrCK .\~K 'ı.\cEıt\ ,12l.E•i~ıı·~rı~n•.'~E· •Fmiı.•i'sııim\ (~ocıık"' Bıı k 1111 

A'"fLANTİD 
oldu!..larııı:ı daiı· hilgilı·ı·iııi ı·ııciiıııeı.l' !!Ö,lerııw-

• " 
IPri. 

3 -- Ek.siltıııı•ııiıı ıııulı:ıııırııPıı lıl'd<·li J 200 
lira olup p ~ a!..ı;ı·si ~lü liı adır ilı:dı~dı· lı:ıtr-nıiııaı 1 
~iizdt> 15 ıııslıt>liııd" aı ılnlac .. ı..dır. 

J. - İslel..lilı•riıı lıuıı:ı :ıiı saı·ı ı :ııııı·' i lwle-• . 
di~· p l'ııc·iiıııt>ıı l..:ıl ıııiı dPıı :ılıııal:ın ve fH'~· 

ı..~·:ılarıııı hrlli ~aatdı•ıı e' H'I lwlı•d·i~ t' 't'ZllP:-i-
111• ııı:ı!..hıız 11111!..:ılıiliııd<' "ıtırnwları il:'ııı olunur . 

11-15-20-25 

Bıı lıkesi ı· i ııhisıı r l<t ı· baş 
ıııüdii ı·I iiği.iııdeıı 

Sıııdır~ı i ıı lıisn rla r ıııud iiı·i ~ ı·t i :ııı l.ıarlarıntlcı 

lıulıııı:ııı ıalııııiııt•ıı oluz ltiıı !..ilo raddesiııdı· ida
l'P ıııali )tll)araı.. ıiili.ııılPl'!11 B:ılı!..~l'İr hıas)o-

111111:1 ıı:ı!..il \t' lt'sliıııi l-t-2-~1;;5 ıarilıiııdt•ıı 7 
mart ~ı3 ·ı ıarilıi111• k:ıt.lar :ıcık P!..siltnıt•\I· k.oııul-. . 

A one ücreti 
YIL~.CI 8(10 Kuruı 

6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ucrdltri taksite 
bağ'lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Bıılıkesiı· iııhis<trlıtr h•tş 
miitlüı·Jiiğüııden 

.\ğıııı) .ı iıılıi:-arl.ıı· ıııi .ı diiı·i~ ı·Li aııh:ırlarııııla 
lıuluııaıı ithtı'(•ııı.ıli y;qııak. liıliiıılı•ri11 .\ğuıı.'a aıı
lı . ırlarııııızdaıı niiııt·ıı ıaı·ikilı· liaııdırıııa aıılıarl:ı-

Müddeti geçen nüshalar 
1 O kuruıtur . 

1'11111'1.a ıı:ı!..il \l' ll':--liıııi 5-~-HJ5 ı:ıı·ılıiııdt•ııs 

25-2-\lafı ıarilıiıw k.adaı· acık Pk:-i 11111•\P koıııı ı u . . 
Gazeteye ait her hususta • ol l11~1111daıı 1.ılipkriıı hıı hahd:ık.i sı·ı·:ıili aııla
Neıriyat müdürlüğüne 1 ıııai- iızı·ı·p Edrt•ıııil 11• Baha \t' ı ;iiııt~ıı iıılıis:ır-
müracaat edilmelidir . · 

• larilt· h;ıs ıııiiıliiri~ı·ıiıııizı• ıııi"ıraeaaı P~lı·ııı " lı·ri 
SAVAŞ Cunıarle>i günleri 1 jl;\ıı olUıtlll', [ 2-l Ü-~0-2;-J 

• 

i çıkmaz . 
! -· - ıı~~ .. -.:- 7~1~·~~,.~~1'r."'i7~~i 
I"""'~'~' ~.,,~ .. :""'" ~ Yurtdaş: ~ milliye caddesınd~ Husıısi daire İlt! lÇt 

Evi 
\'ih\yı·liıı ıııı·ı·kı·z '" ıııiillı:ıkalı, şı·lıir Yt' 

!..öylPri alıali..;iııdt>ıı ıııi"ıı-.ıeaaı Pdt>ıı 1-(l'lıt>leriıı 

tabii '!' ıııüskiiliıtlı lıt•ı· ıw' i d11i!uııılarıııı \(' ak • • 

l 

lıımuııı ı..adııı aııwli~al arıııı ırıiİt>S:-l'SPdP ıııecca-

neıı ~apar. t .. :ocuk dii~iirıııt-k. ll'lıli!..ı·siııdP hulu
ııaııları da !..Pzali!.. ıııı•e<·aııı·ıı ~aLırarak ı,.da' i 

edPI'. 

küdi!.. . 
Siiı ı·ocukları \t' ık.ı \asıııa kadar olaıı 

lıasta ~avrııları d . ılıi ıı;liı·~,e~ı·dt' valırar.ı~ . . 
lıf'I' zaıııa ıı ıııı·ı·ı·a ı.ı·ıı ıı·d:\\ i ı•dpı·. 

;) Si"ıı nwııklarıııııı lıakıııı tarzları lıaf..f..ııı-

da ıııiisıai-ill'l '<tlidı•lt>ı·e 'ı· gdıı·li!.. ı·sııasııııht 
, ııkuu ııı ·111111. arızalara kar:;ıı l:ıthik.i l:izını gpiı'P 

tetla' i vı· lPdlıil'!rı·i11 :ılııııııasıııı da ~Plwlt>rr ii~
rı•tııwk. iiı.t> ı'ı• dPr:-lt · ı· H'rilir. 

ı Ciiııılı11ri~· t'lııııizi11 Balıkt>sir'ı· lıulı t>lli~İ 
1111 fa~dalı \t' lı:ıyırlı ıııii(·s~1"if'dt>11 ıııuhıerPnı 

lı.ılkınıızı ıı istifad"'" k.osııı:ıl ,ın il:'ııı oluııur. ııı uşdıır. T.tliplı·riıı ~<·raiti :ııılanıaı.. iizere nw
lıalli i11lıis:ırlarilt• ha~ ıııiiflirii~ı·Limizt> nıürııraaı 

eJleıııeleri ilılıı olunur . 20-24-5 

t Telgraf adresi: Balıkesir ~ Hilaliahmere .. Hima):eıetfa le~ 
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