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ALMANYA 
Yumurta muvazene resmfnl so~ 

•1lll içinde yijz kiloda 25 Bayi§mark 
olarak tesbit ettiğini bildJnniştir. 

Kültür bakanlığı mek
teblerin yoklama tali· 
matnamesini bitirdi 
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Fransız Dış Bakanı Bal/ Laval, 
tam salôlıiljeile Roma yolunda 1 

Yunan Erkanı harbiyesi proje lıazırlıgor 

Fransız- ltalyan çalışma beraberliği gittikçe geniş?etilecak 
ve A vrupanın öteki dev!etlerine de teşmil olunacak 

Türk-Yunan askeri 
çalışma h;rliği 

Çalışmayı birleştirme, Trakya hudu
dunun müdafaasını gözetiyor LaYal Romaya 1 

gidiyor 
GUnlerdenberi Paris ile Roma ara

S'lnda yapılan siyasal konuşmalar en 
sonunda bir anlaşma sonucuna ( = 
netke3ine) varmış görünüyor: Fran. 
sı~ Dış bakanı Bay Laval Romaya git
mek fizere yola çıkmıştır; bu gidiş 
Fransız • İtalyan anlaşmasınm gele
cek yperşembeye kadar bir antl~qna 
~lıgına C::::: ıekline) gireceğini göste-. 
nyor. 

Bay Lanı l1e Bay Musolininin Ro
mada uluşaJ ( = resmt) olarak onay -
lıYacaklan (= kabul edecekleri) bu 
antla5manın özlüğU ( = malıigeti) ne
dir? Fransa ltalyaya neler verecek • 
tir? İtalya Fransarnn verdiği şeyleri 
he ile karşılaYacaktırT 

Avrupadan gelen telyaZTlan açık • 
ça göstermemekle beraber lmnlan biz 
kendi kendimize aşağı yukarı şimdive 
kadarki duygularım1zdan oranlavabi· 
liriz <= tahmin) : Fransa Afrikada 
(Tibcsti) ile Somalı mnırlannı İtalya 
asığrna (= menfaatine) düzeltmek f. 
çin söz verecektir. (Tunus) daki İtal
yanların durumlan ÜTerine de bir an 
taşma olacaktrr. BundaD -~orm 
.. .. • • u ,. ...... ,1:, aııe ge .. ilecektir. Fransa. • 
b.ın dile:-ı prta Avrllpa iJe Ball<anfar. 
da ge.,cl h:!l.nş antla~alnrmın de.;ış. 
~esi iı-in ftah"::lmn sivasal ba-ıkanh • 
gı altmrlrı ~imdiye kadnr yan,lan nro
p.,,...,.,<lntarr rl•trdflrm->•rtrr. Bu yön • 
de tt .. h·antn Fra..,.,., i'e N.,.tikte yürü -
mek İ"in .. ;;. verdi~ seziliyor. 

F~ansa ile ftal:va ve Avusturyanm 
6:ıemvle en çok c:ekic;tikleri sorak ( = 
m~sele). Avustnryanm başrboş (= 
mustakıl) bir nlus (=derılet) ~larak 
yaşaması i~f idi. Bunun Mn Fransa 
Avu~turynvı koruma antlaı:ıma.c::;ı fas
Ja~r h~7.Jr1"!t,. Bu nntfa~mava Tsviç -
reden llac:;kn Avusturya.ya ı:ınnr kom • 
f'lııru olan uhıcılarm. ı:ıonra Fransanm 
Jtom.,"":l.1'\tn ve J,ehlc;tanın gf,...,e"'iTIİ 
istedi. ftkfn Fran~anm bu dilel;.fne 
hem Avn<11torva. hem ftatva kar -
ŞT ıtf'lmicıti. Fıskf Avu!l!turya: Macaris· 
tanm parralanma.cnndan orta k '"a o • 
'mrc; ofan nlncıl!'nn Mviik fl .. v1· tl · ., 

• · "" e er t•e 
hır olarak kentff varlılfutr korumak 1• 
~n '.'VaTtr1ac,.Tc hir anfüu:ımava J>arm:-Jc 
l>Rcı~mryn~l(lı\nnı <= ,mza ko"rrmr•·a-
etıklarını) flerive siirdü. ltalva ic:e Ro· 
~annnrn Avusturyava ııımrr Jıom<>nsu 
0 nıı:ttna5rna davn"'tTak b111m kor1~vo. 
cu ntuş1ar arasmdan atma~a C'alı~tı. 

Jta:~ıe salt bu yib:den son ı:n1nl~rde 
dft Uvall • Fraruın: konuşınala.n suya 

cı YOrdQ. 

Öyle atorttı-· ki l Jl'ransa uyor falya en sonra 

11 
B ~Yal<lncımı~hr. Bundan dola • 

tedfr~Y vaı §imdi Romaya gitmek -

ltalya R'ec-etı .... • • d H be • ta 
n.~ ı~ın e a qs n 

mnrrlarmda htr süel ( = askeri) işe 
afrl5mlştfr. Bu Yüzden Habec:liler o -
lus1ar kurumuna gitmiştir. İtalya i _ 
fln bu işte Fransanın Ya d kli n r nnı gere 
olmuştur. vte Yandan .. _. il "' · ıKınc «ınunttn 

13 ilncU ~inU (Sar) da "lehi 't 
1 k •· oı:.1 vapt • 
aca tır. Bunda Fransa l~in tmtvanm 

:rardmn olablUr. F.lrer Mnq li i 1 h'· .. o n uvsa -
.1\ r."o!terit> de Lavalin Rom 1 ııva ge • 

meslne yol açmamış olsavdt FranSTZ. 
İtalyan konuşmaları U3) ikincika • 
nnncfan ıqonr.llva Jrnlar~ktr 0 k'ts 
(S · va ı e 

ar) M olub bitmiş olaea'hndan 
lftJlSa İta) L sf • At yava d.rm vasaı nu~r • 

it lafta (illi tJM'ltrft t?Ö'rterellilirdf. 

ASltw1 US 

CDetaıaa ı aet ~nın a lhlcll •1ltuınrnda. 

Bay Laıxzl Bay &lusolini 

Konuşmalar lJarın Vene
dik saralJında başlıyor 

Paris, 3 (A.A.) - Havasa. 
jansı biJdir"yor: Bay Laval bu 
aktam Romaya gidecektir. Kabi • 
ne arkadaşlarından, konu~malan 
neticelendirmesi :çin tam bir ıa • 
lahiyet almıftır. 

Eski A vuaturya • Macar im • 
parator1uğunun halefi bulunan 
Clevletlerin tem "natma karıı A • 
vusturyanm itirazları kalkmı,tır. 
Franıız - lta!yan anlapasınm nı
huna relince, hiçbir ıey ıızdml • 
mıyor. Öyle görülüyor ki Musoli
ni • Laval konu§malarmdan evvel 
aç·'tça hiç bir !ey öğrenilemiye -
cektir. Ancak bilinen tudur: 

Franarz - ltalyan anlaşması i .. 

ki memleketi alakadar eden müs
lemlike!er meselelerine teaIIUk 
ettiği gibi, AvuaturyFn istikla • 
lin ! ve orta A vnıpayı da alakadar 
etmektedir. 

Bay Laval, Romada salı gü • 
nüne ltl\d-..: kalacak ve bay Mu
ıolini ile iki aefa konu~acaktır. 
Cumartesi günü, 11yasa bakımm • 
dan en ehemmiyeti! gün olacak • 
lır. Çünkü, cumartesi günü, La • 
va1 • Muaolini gört=şmelerine has
redilecek ve bu görüşmelere İcab 
edene pazar günü de devam edi· 
Jecektir. 

(Devamı 10 ocu a&)'lfanm ı tnct sUtununda) 

Atina, 3 (Ta Neotera) -Tür
kiye Dışişleri Bakanı Bay Rüştü 
Araa buraya geld'ği zaman azlık 
meselelerinden ba§ka Ankarada 
imzalnmış olan Türk - Yunan 
antlaşıınasmm maddesi mucibin • 
ce iki hükU:metin askeri teşriki 
mesai si de görüşülecek bu çalı~ -
mayı birleştirmede ilt! hükUmetin 
hissesi tetkik olunacaktrr. Yunan 
kabinesi ıon toplantısında bu 
müşterek müdafaada Yunaniı • 
tan h'saea~ne düşenleri tesbit için 
umumi erkanı harbiye dairesine 
acele emirler vermittir. 

Teşriki me'a~n·n bilhassa Tra-

<Devamı 10 ncu sayıtanm S lbıMl •fttnm.ncl 
Bay Tevkif Rüştü Aras 

( Pravda)nın manalı bir sözü: ---! .......................................... . 
"Anşlus, italyanın başı 

üs.tünde asılmış ·bir 
Demokles kıhcıdır.n 

Resmi Sovyet Rusya gazete:eri ile italyan mailıuatı 
birbirlerine çok şiddetli hücumlar gapıyo1lar 

~~--~----------------------------~~~~I 

Geçenlerde Rusyada e!cmek 
ves "kalarmın lağvedildiği bildiril
mişti. İtalyan gazeteleri bunu ıos-
yalizmin iflası gibi gijstermek su· 

Tan gazetes'nin Moskova muha • 
biri bu ceveplann hulasaırnı ga • 
zetesine bHdirıniştir. 

NaklP.diyoruz: Arnavutlukta karışıklıklar artıyor 

Bir kumandan bin silô.h
lile ô.silere katıldı 

Hükumetin seferberliğine kimse iştirak 
etmiyor; orduda itaatsizlik başladı 

Atinadan bildiriliyor: Şimdilik Arnavutlukta umumi bir 
Sab:ıh gazeteleri, Arnavutlukta- isyan c1mamakla beraber, bugün

ki vaziyet hakkında uzun uzadıya kü had:selerin isyanla neticelen
b.fsi'Jat veriyorlar. Bu maliimata mesi çok muhtemeldir. 

göre, Arnavutluktaki memnun ol- Şi·mali Arnavutluk, memnun 
mrya.nlar:rn reisi bayraktarın Kral olmayanların merkezidir. Bura • 
Zogo tarafnıdan tevkif ettirilme- B k 3 5 · A )arda ayra tarın , 03 ıilahb 11 mavutluk efkinumumı·yesin- ak d 
d h taraf tan bu1unm ta ır. 

e 0 tn.utauzluk uyandırmış!ır. 
V t k l•kodra jandarma kumandanı 
azı ye ' arııık görülmektedir. T 

"*"'"' .... ,..," .. "'••••-.-.._.,_,_..,,_,,___. hin ıilihliyle Bayralctar taraftar-
larına iltihak etmiıtir. 

J\mavud ordusunda itaatsizlik
. ler görülmektedir. 

Mahrumiyet'e'!"den dolayı bir-

(Devamı lO ncu ıııı~ ·=~n ı ' flncD fllltunımda 

Mehmedin 
Karısı •.. 

Yeni Romanımıza 
yakında ba~hyoruz 

- Bir Alman karikatürü- YA '!~rt : 
- Yahu nereye gidiyorsun? Selami izzet Kayacan 
_Ava gidiyorum. Silahımı da ar. ı•------------•ı 

kamdakine taşıtıyorum. 

retile bolşev·zm ve tabiatile Rus
ya a!eyhine şiddetli neşriyatta bu
lunmuşlardır. Şimdi bolşevik ga • 
zeteler bun!ara cevab veriyorlar. 

halyan gazete!erin·n Sovyet 
Birl:ği aleyhine al:lığı vaziyete 

<Deva.mı 10 ncu sıı~·ıfanın 3 tıııco 81:1tunwıl& 

Askeri barem derece
lerinde değişiklik 

Ankara, 3 (Kurun) - Müstqarlar komisyonu barem iizerintleo 
ki tetkiklerini bitirmek üzeredir. Söylendiğine göre askeri barem de· 
rece/erinde yapdacak bazı deği§ilzl!.klerle, hizmet ydlarına göre maaı 
a~amıyan zabitlerimizin hakları olan maailan a!abümeleri. temin edi· 
lecektir. 

Memuriyette iktfrlan görülmii§ alanların, liyakatlilerin terfileri 
İfin de bazı yeni kayitler kullanılacaktır. Yiikıek Mekteb memnu ol· 
mıyanlann iki yılda bir terfileri üeri sürülmektedir. • 

Tayyare Cemiyetinin kadın kolu dün ıa.at on begte Cemiyet merk6' 
zinde bir top!antı yapm~t•r. Bu t.,r!antıda 14 ş~~batta Per~embe alr 
§amı verllccelı balo me•eleıi görü~:lmü§tür. Yu/,anhi reıim bu tol':' 

lantıda a!ınmı§tır-
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Balkan ökonomi konseyi 
Dün ilk açılma ı 
celsesini qaptı 

Atina, 3 (A.A.) - Balkan ant-
1~-ması Ökonomi Konseyi bu sa
bah açılma celıes'ni yapmıştır. 

Elen Drş İtleri Bakanı M. Mak
ıimoı, Balkan antlaşması istişari 
ökonomi konaeyin 'n ilk celsesini 
açarken, milletlerin hayatında ö -
konomi meaelelerinin ehemmiye
tini kaydebnit ve dem ittir ki: 

"- Atina paktmın imzası ile 
memleketimiz iÇin açılan yeni 
devreye aırerken, paktm tabak. 
kukuna çahtanlar, dört devleti • 
mizin bütün ökonomi kuvvetleri -
ne, gilyretlflrimize iltihak ede • 
rek tecrübeleri Te dehaları ile 
kuvvetli tefriki meıailerini iste -
mekten bafka 1bir ıey yapamaz -
lard1ı. Bla, me•cw:i olmadıkça bü
tilft ı•netlerlmillıin peıinen nıu • 
hakkak bir akamete mahk&n ola· 

sebetler kurmak iizere bu itima -
dm nasıl kullanıLmaıı İcab edece
ğini göstermek size düşer, nihai 
ola1·ak Ankarada müzakere edi -
lerek gelecek 1 O Mayısta Bükreş· 
te Balkan antla§llnaSı toplantısına 
arıecl~ Jecek raporun esaslrım ha • 
zulıryacaksrnız ! 

Romtmya heyeti reisi M. Ta • 
bacovici demittir ki: 

"- Umumi bir anlaşma. için 
yapılan gayretler akim kaldığı İ· 

çin, bütün memleketler, kendi ik • 
tidarlarını &fan müşkülleri ma -

halli tedbirlerle hal iç"n !boşu ho • 
tuna çalışmaktadırlar. Fakat bu 
mütküller, anlayııh ve genit ıbir 

teşriki mesai ile halledilebiUr.,, 
Eski Maliye nazırı ve Yunanis • 

tan bankası Hdnci müdürü B. Var-

cağı itimad \te teaanü<l havasını varessoı, konseyin hu toplantısı -
hazrrla.nıaiı bilclik. Şimdi, uzun ha reis seçilmiştir. 
müddettir iatedikleri refah! temin B. Tatacovici, B. Hasan, B. Sa
için milletlerimizin muhtelif fa • ka ve B. BeHbanov!ç ikinci reis se
aliyetleri arasında yeni müna - ' çilmişlerdir. 

Sardaki katolik kiliseleri nümayiş yaptılar 
Sarbrüken, 3 (A.A.) - Havas \ edildiği takdirde statükonun aü • 

deki birçok btolik kilieeleri bir 1 rüb aitmeıi imklnından bahşet • 
nümayit yapm14lardır. Bu nüma - t mektediı·., 

yif, Sarre ~tolik aleminin A'l • ı Bu eaıete, yapılacak Plebıistin 
manyaya merbutiyetinin bir ifa • alelade bir ekseriyetin kuvvetli bir 
desi ıur«inde tehir edilmektedir. ekalliyete iradesini kabul ettirme
Bütün gazeteler tarafından neş - si ıeklinde tecelli eden normal in. 
redilmit olan bir beyannamede bu • tihabab mahiyetinde sayılamıya -
kil~ıeler, Almanyaya merbutiyet· I cağını beyan etmektedir. 
lerinin abli.ki bir fazitet olduğunu 
unu~mamıt bulunduklarını ve fa. 
siletin icabı Teçhile hareket ede -
ce~~e.rini beyan etmektedirler. 

Ayni gazete~ evvelce yukarı Si· 
lezyada yapılmıt olan plebaisti ha
tırlatmaktadır. Bu plebiıiat eı· 

nasında uluılar kurumu - reyi&. 
Ancak bu heyannamede Pleb -

aiG"en ıonra Alman hük&netinin mın yüzde 40 a mukabi
1
1 yüzde 60 

kili .. ~ ite devleti birbirinden ayı • niıbetinde Almanya lehinde çık· 
ran mütküllere ıbir nihayet vere • 1 mast üzerine - arazinin taksimi· 
celi üaıit Te temennbl izhar o • 1 ne ıkarar vermittir. 
lunınaktadrr. 1 Gazete, netice olarak, uluslar 

Sarlebruk, 3 (A.A.) - Ha.vu 1 kurumu arazinin takıimi mesuli • 
ajansı bildiriyor: Moeuee gaze • I yetini ü:ıerin-e alamıyacağından 
t•İ, Sar reyiimının neticeleri bat- dolayı adalete en ziyade uygun o
h~ı altında yaamıt olduiu bir ma- lan hal ıuretinin ıtatükonun mu
k11lede, Sar'ın Ahııanyaya dönme- vakkaten muhaf azuı o1aca.ğını 

ai İehind" hafif bir ekseriyet elde yazmaktadır. 

Bir vapur, diğer bir 
vapuru ikiye biçti I 

Ne'f10l'k, 3 (A.A.) - Nevyork 1 mU§9a da, mürettebat çok iyi de.v
Hmannw memub Leluinıton va.. ranmıılardır. Hatta, korkuya ka
puru U., IJ.000 tonluk Jonc Kriı • pılan yolcular tt.h1i.aiye yelekleri .. 
teaon T&puN ç.&rplftllıtlatdır. ne ıardırlarken, aeminin orkest • 

Jone Kri•lenaon'un pruva11, ruı çalmt.kta devam etmiştir. Ka· 
Lelrilqton'a derin ıqreUe ıaplan.- rada derhal ııhht bir imc:lad mev
m,.m. Her iki •apur bir nıUddet kii kurulmuıtur. Lekıington va
.,. "ftlll.,.tt• kalmıılar ve bu ura· puru babn19tır. 40 kadem derin· 
ia Lelmlaaton'da 'bulunan 130 yol· liğinde yatme.ktadır. Bacaları, •u· 
cu u. mtlnttebattan 52 kiti, öbür Yu.n yüzünde aörülilyor. 
s-ı,. aktanna eclllmltlerdir. Kaza, Genera1 Slok'un vapuru-

M.sMtehattan 5 ki9i kayıptır. nun 1904 Haziranında 1021 yolcu 
M bdar yaralı Tardır. ile beraber battığı noktadan biraz 

kasadan kwtutanlann ifadeıi- ötede olmuttur. 
be röre, Ç&rplfDla o kadar tiddetli Çarpı~madan 10 dakika sonra ba
elmUfbır iri, Nevyorktan Provt- tan Lekıington, 1240 tonluk bir 
'da.na. gitmekte olan Leksington gemi idi. Süvari, kazanın bazı 
't'&puru hemen ikiye biçilmi§tir. yanlı§ itaretlerden i~eri geldiğini 

~-~ biiyiik bi'r telif ha~~l 019 2:annediyor. 

Mareşal Fevzi 

Bugün Ankaradan 
şehrim;ze geliyor 

Ankara, 3 (A.A.) - Büyük Er
kanıharbiye Reisi Ceneral Fevzi 
refakatinde ikinci reis General 
Asım bulunduğu halde Anadolu 
ekspresine bağlanan huıuıt bir 
vagonla bugiln lıtanbula hareket 
etmiı ve iıtuıyonda Batbakan la
mel lnönü ile Dq, iç Bakanları Bü
yük erk&.nıharbiye ve 'milli müda· 
faa bakanlıiı ileri gelenleri tara-, 
fından uğurlanmıttır. 

Hay Kizimi geliyor 
Ankara, 3 (A.A.) - lran Dış 

Veziri Bay Kazimt Anadolu eks
presine ba.ğlanan hususi bir va
gonla bugün İıtanbula hareket el· 
miıtir. 

Bay Kizimt istasyonda Başha
kan lımet lnönU ile Dıı Bakanı 
Bay T evfiık Rüıtü Arat, iç Ba. 
kanı Bay Şükrü Kaya, lran büy~k 
elçisi Bay .Sadık, Riyaseticümhur 
umumi katibi Bay Hasan Rıza, Ser 
yaver Bay Celal, Dış Bakanlığı i
leri gelenleri tarafından uğur-lan
mı§ ve bir polis müfrezeıi ıellm 

retmini yapmııtır. 

Ankara, 2 {A.A.) - İran Dı· 
§9.rı l§leri Bakanı (Vezin) Bay 
Kizimi ,erefine dün akpm lran 
'büyük elçiliğinde veril~n ziyafette 
Baıbakan ismet nönü_, Dıtarı ı, · 
leri ve içeri hleri Bakanları Bay 

Tevfik Rüttü Araı, Bay Şükrü 
Kaya ve Ökonomi Bakanı Bay Ce
lal Bayar, RiyaaelicümhW" umuıni 

katibi Bay Ha.san Rıza Soyak, Baş 
yaver Bs.\y Celal, Dııan itleri Ba
kanlıiı ileri ıelenleri buhııımu§
tur. 

Bay Kaz\mi bugün sergi evini 
gffzmit ve öğle yomeiini Ankara· 
palasta husu•i ole.rB'k yemiştir. 

Sitroen f abri kas1 
Paris, 3 (A.A.) -Citroen im&· 

li.th:ınelerinde iiç bin ifÇi tekrar 
işe ahnmı§tır. Pazartesi günü da-

ha birçok iıçi ite alınacaktır. Bir
çok itçilerin it batına gelmek üze· 
re fabrikalnra tehacüm etnıeaine 
rağmen hiç bir hndiıe olmamıt .. 
tır. 

Laval Romaya 
gidiyor 

...- (Batmakalcden dnam} 

Bundan başka (Sar) işleri bittik • 
teu sonra Almanyanm Fra.hS&ya kar
şı durumu (= v<ntyetı) defişecekti. 
Nitekim daha $imdiden Alman uluş 
adamlaı·ı Hitlerln (Mein Kapf) adın
daki kitabında Fransa için yazılmış o
lan acı sözlerin çıkal'ılacağını, bu ül -
keye karşı tükel ( = tamamen) yeni 
bir yakınlık siyasası tutulacağını ~lSy· 
}emeğe başlamışttr. Eğer Musotinl bu 
günden Fransa ile anlaşmamı~ olsay
dı bu bakımdan da İtalyanın durumu 
zol'la~caktr, 

Bununla ~ra~r bu işlerin sonu 
önümüzdeki dört, h~ş gün irinde an • 
ln~ılacaktrr. La.val cumartesi günU 
MusoJinl ile konuşacak, gergirse pa· 
zar gftnü de bu konu"malar süre • 
cektlr. Perşembe gUntı Romadan dön
müş, ond:ın sonr~ herşey açığa ~ık • 
mış olacaktır. 

U:_,__.CZW 

Ankara, 3 (KURUN) - Kül
tür Bakanlığı mekteplerin yokla • 
illa talimatnamesini b ~tirdi.Geçen 
yılarda dışarıdan Bakaloryaya 
kabul edilmi, olanlar, isterlerae, 
eski u~ulle imtihana devam ede -
b:lecekerdir. 

Sınıf ıeçme yoklamalarında 
meharet iıtemiyen dersler iki ya -
zı, bir ... özlü denemeye tabi tutul-

f u 9 ! e•. i !f E , eesz=-

mut, her dersten aJmacak num.1 • 
ramn ıekiz olması şartlandırıl • 
mrş, lisan, san'at derslerinden 
zayıf olanlara yıl sonu gene dene· 
me hakkı ver"lmittir. 

Bakalorya vermemi§ lise me --' 
zunlarr, devletin öteki memurları 
gibi devlet işlerinde haklarını a • 
labileceklerd:r. 
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Şeker fabrikalarlmız bir elden idare 
edilmek üzere birleşiyor 

Ankara, 3 (KURUN) - Al • 
pullu, Ut.-.k, Eıkitehir ve Turhal 
şeker fabrikalarmm bir arada ve 
anonim b'.r tirket halinde çalı§ -
maları kaı-arlatbrılmıştır. (Türk 
şeker) ismini alması muhtemel o-

lan bu f irketin kurulması esasları 
üezrinde bir anla.gına yapılmıştır. 
Bu ıuretle ıeker fabrikalaının i . 
dare masrafları azalacak ve fab • 
rikalar araıında anlaşamamaz • 
Irk olmadan Türkiyeye yetişecek 

§eke bir elden Patışa çıkarılacak • 
tır. Ni:a:amnamesi hazırlanan şir • 
ltetin batlıca gayelerinden biris · ni 
teker fiatlarmı indirmek teşkil et· 
mektedir. 

Birletecek faJbrikalardan Al • 
pullu sermayesinin krsmı müh:m • 
mi It Bımkaıma aid olan Trakya 
şeker ıirketinin, U §ak fabri·kası 

Sumer Bankın, Eskiteh~r fabrika· 
sı iş Bankasının, Turhal Ziraat ve 
lr. Ban'mlarrnın malıdır. 
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ls_kenderiye patriğine göre cübbe işi 
- Atina, 3 (KURUN) - laken- lıtanbul patriğinin idaresi altm • 

deriye patriği Meletyüı, papas da toplanmıt olan Ortodoks itti -
cübbesi hakkında . yapbiı beya • hadı kongreıinde papaz cübbesi • 
n.atta, Lu mcfl:leaen auıayı ı urıc nin a.blmaıma karar verilmİ§ ol • 
• Yunan münuehctlerinin kati • duiunu, hatta Avrupaya ve :A.me· 

rikaya gldt::u I:.',~ metrepolidle • 
n'n Yunan elçilerinin tavsiyesile 
redingot giydiklerin hatırlatmış • 

yen bozulmama11 llzım geld: ği • 

ni, liattl bu meıelede fikri sorul • 
~ydt, lstanbül patnğinin de ay • 

nı cevabı vereceğinden emin b~ .. 
lunduiunu saylemiıt"r. 

Melelyüı gene beya.natında, 

Yardımcı muallim~er / 
Ankara, 3 (KURUN) - Ye • 

dek yardıımcı mualliıttıler talimat. 
nameıi cu.marteıi günü Bakanlar 
heyetinden çıkacaktır. 

Gelen muhacirler ~o§ahror 

Ankara, 3 (KURUN) - içiş· 
leri Bakam Bay Şükrü Kaya ver
diii bir bey&natta, aeçen Hazi • 
randan bugüne kadar memleke -
timize gelen muhacir adedinin 
25,000 k. ~i olduğunu söylemiştir. 
Halbuki geçen ıene bütün 12 ay 
aarfında gelen muhacir adedi an· 
cak '5,000 idi. 
şa rayıdevlet · batmuavrnll ğ 1 

Ankara, 3 (KURUN) - Üye· 
liğe ıeçilen Şurayı ~evlet baş mu· 
avinlerinden bay Muammer:n ye -
rine terfian birinci muavin hay 
Zihn ~, bay Zihninin yerine lbay 
ihsanın tayinleri yükıek taıdika 
iktiran etti. 

Lindbergin çocuğunu 
öldüren adam 

FJeminaton, 3 (A.A.) - Lind
berain çoculunu aldürmekle müt
tehem Hauplmanın muhe:kemeai
M 'buglin hUtün jilri heyetinin in
tihe.blyle baılanmııtır. Bir ıaat 
mfüıakereden •onra bir aza intihab 
edflmlttir. Durutlt. hazu buluan 
Lindberı, Hauptmana l>akma -
maia ~lıfıyordu. 

Havanada haydutlar 
Havana, 3 (A.A.) - Karıtık

hklar korkunç bir tekil almakta
dır. Şakiler villyetl.rde cilr'eti 
artbnıııılardır. Belediye zabıtala
rı çok boaubnuı o1duğundan bun
lar merke:ıia emri altına kc,nul
m.utlardtt. 

tır. 
,., I • 

Meletyüıün bu beyanatı ~ u • 
nanistanda derin bir int"ba n • 
yandırmıştır. 

Çocuk Esirgeme kuru
munun yardlm•arı 

Ankara, 3 (:A..A.) - Çocuk e• 

A. 1 . --, .... 
ya 

:A. 
yıl 

ya 
ıirıeme kurumu genel· merkezi 
16.12.1934 tarihinden 1.lıl935 :ro 
tarih' ne kadar 3340 çocuğa yar .. ki 
dım yapmtştır. r.ı' 

Bunlardan 351 hasta çocuk ve 
kadın genel merkez polikilinik • nıi 
lerinde muayene ve tedavi edil " 
mişt'r. Ayrıca diş muayene evin ' K·· 
de 399 çocuğun ditleri muayene 
ve tedavi edilmiştir. 

2087 çocuk ve aıme genel me~ 
kezin banyolarından ist · fade et • 
tniştir. Süt damlası kısmında da. 
her gün 145 çocuğa yekun olara!' 
1319 kilo bedava süt tevzi edil ' 
mift~r. 

Fakir ta!ebeler için açılan aş • 
haneden her gün 190 çocuğa aı .. 

fır 

Ed 

An 
ıe::: 

r~n cak öğle yemeği verilmi,tir. Yat" 
chm :çin müracaat eden fakir ço• 11 

cuklardan 159 una 483 parça11 

bu lan e~ya, elbise, ayak..1.cabı, pal • 
to, çaml\!Ir ve ka!ket verilmiştit• 
Ayrıca dokuz !akir yavruya pati 

yardımı yapılmıştır. 

Malarya salgnı 
Kolombo, 3 (A.A.) -- SaJıı' 

haal•lıklar esnasında fede.ki.rlrl< • 
lar 11kıık olur. bir doktor, buı·ad• 
aalgının en çok olduğu bir yerel' 
yakalandıiı h_eyin MalaryaamdJ" 
ölmüştür. 

Ağızlarına kadar dolu olan 51' 
rendib haıtahaneler'ne binler'' 
hasta heriÜn müracaat etmekt1 ' 

dir. 
Salrının ancak yağmur yağdı ' , 

ih takdirde azalacağından kof 

kuluyor. çünkü hurda yağııııJI' 
pek nadir yağ,makladJl', 

ınu 
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:.'crcümanlara ders veril
mesine devam ediliyor 

Bu yılın eey;:~ :ı mevsimi batla
rna= :b.:) önce, b t..-.nbul tercüman
larır.m ~-Mr ~- •"hi üzerindeki bil
gilerini rc\:k .ı.;.·mek üzere açılan 
yeni lmrJtm hcşinci dersi dün a • 
yak üzeri Ahırkapıda verilmiıtir. 

Derabr, tarihi yerleri gezmek 
suretiyle V\? aynen bir aeyyaha ma
lumat verilir gibi verilmektedir. 

D:ğer taraftan öğrendiğimize 
göre,· seyyah mevıimi Şubatta baı· 
Jemk•,..dır. Şubatın ilk günler:n. 
de birinci vapur gelecek •ve bu
nun ardı r.rra hemen her hafta vı;:. 
ya oıı beş gü ~e bir seyyah va~u · 
ru linıannr~ıza 1ıı • • ecektir. 

Bu yıl da, gene geçen yıl ol
~. c.~u gibi birkaç vapurun aynı 
g:.lnde limanımıza geldiği clacak
LH". 

Tercümanların genel tutarı bi
ra. ı artmıf; yeni bazı gençl~r ve 
cl il bilE'n orta yqhlardan da l:.u 
işe girenler görülıniye baılamıt • 
tır. Bu yeniler de, tercüman ders· 
lerine devanı etmektedirler. So
nunda imtihana girib kazandıkla
rı takdirde bu yıl çalıpnaja bat
lıya bileceklerdir. 

Bütün tercümanlara yeniden 
ehliyet vesikalan verile .. ektir. 

Hava 
Anadolu tamamile 
karla örtülü 

D;;n ıehrimizde hava açık ıeç· 
~i. Hararet derecesi sabah yedi· 
'~~Sırdı. Öğleden sonra 4,5 tu. 
~~aic-!r Y ddaz Do,yrP.t-- ~ıı, 
~ ~·~ ~anıyede altı metre hız aös

t J;-ra1~ır. 

L-i~aat Vekaleti meteoroloji ens-
l 1~Ü?ün~en alman lll&IG.mata göre 
0 :-ta Anadolunun doiu inamı ile 
·"'-~edeniz kıyıları doğu Anado!uau 
,.~ Karadeniz kıyıları tamamiyle 
yağııh ıeçmiftir. 

Y ağıı Orta Anadolu ile Doğu 
Anadolusunda kar ve AkdeıQ.Ja. 
Yılan ile Karadeniz kıyıla~ 
Yağmur teklindedir. 

En çok yağıı Siverekte 47, Dört 
Y?lda 19, Giresonda 18, Diyarbe
kırde 16 milimetre olarak öl üt • .. t.. ç 
&ıu§ ur. 

Diğer yerlerde yağıı 2 ile· 15 
nıil:metre arasmdadır. 

Orta Anadolunun Eskiıehir 
Kütahya, Uıak, lapa~ çevreleri 
bariç, diğer yerleri ve Doğu Ana
colusu tamamiyle karta örtülüdiir. 

En dü§ük gece sühunetleri ıı • 
f •rın albnda Boluda 9, Ankara ve 
Edirnede 8, Karıda 6 derecedir. 

En Yiikıek gündüz sühuneti de 
Anta~Yada sıfırın üstünde 15 de· 
re~edir. 

"•vserid e kar 
Kayseri, 3 (A.A.) - Kısa aü· 

r~n bir yaiınurdan sonra kar bat· 
1 :ı:nış ve her taraf karla artülmüı
t:i~·. 

eu~Un açı.aca.c pavıyon 
Bugün çocuk esirgeme koru • 

~u Bakırköy. kolunun doğum e
"ıne aid yenı yapılan pavyonun 
açılma meruimi saat onda ya .. 
Pılacaktır. 

Samsunda ihracat 
Saınsun, 3 (A.A.) - ilk ki • 

~un İçinde Samsundan yabancı 
ulkelere 858 ton buğday, 200 ton 
arpa, 10 ton nohud, 42 sandık ce
~· içi, l:!Jl sandık JUIDurta, l 70 
·Uval mercimek, 1323 sandık yu. 

Belediye bütçesi 1 ~oyadı 
alanlar Sıhhi İmdad otomobilleri ) 

çoğaJtı!acak Ya:zıcı arkada§larımızdan bay 
Bekir Sıtkı, runcasınm oğlu bay Belediye encümeni, son gün • 

lerd.e vali ve belediye reisi Bay 
Muhiddin Üalündağm reisliği al -
tında geç vakitlere kadar toplan • 
tr yapmakta ve belediyenin 935 
bütçesini hazırlamaktadır. 

Bu seneki bütçeye, sıhhi imdad 
otomobillerinin f az1alaştırılması 
için yeniden tahaiaat konacaktır. 

Mevcud iki ııhhi imdad ot·o • 
mobiolinin ihtiyacı kartdayamadı • 
ğı anlaıılmıttır. Şehrin muhtelif 
yerlerinde sıhhi imdad istasyonla
rı kurulacağı gibi yeniden birkaç 
otomobil alınacakbr. Otomobil 
fazla olduğu Büyükdere • Taksim 
yolunun yarı yerinde de bir mer
kez kurulacaktır. Sıhhi imdad 
'tle.rkezlerinde birer doktor bulu
n...,cakbr. 

General Nuri 
Irak Dış liakan1, dün 

Valiyi ziyaret etti 
Şehrimizde bulunan Irak Dq 

itleri Bakam General Nuri, dün 
sabah vali ve belediye reisi Bay 
Muhiddin Ostündağı ziyaret et -
mi1tir. Öğleden sonra, ölen Irak 
Krab Birinci F ey .. Jm ıehrimizde 
bulunan kardeşi ve lraktif" 
Türkiye elçi•İ EmiT Zeyyid'le gÖ· 
r~üftür. 

Etki elçi Emir Zeyyid, General 
Nuriy~ f eralaı otelinde .ziyaretini 
i&de etmiı, bir aaattQn f ula yanın
da kalmıttır. 

Bu saıbah lran Dıtitleri Bakanı 
Bay Khimi de tehrimize ıelecek
tir. 

Ayın on \irinde Cenevrede u· 
luslar kurumu toplantısına i9tirak 
edecek o1an her iki dışişleri baka
nmınJCenevreye gitmeden önee 
burada göriiımeleri muhtemeldir. 

Irak Dıtişleri Bakanı General 
Nuri, bayramın birnici günü Ce • 
nevreye gitmek üzere yola çıka • 
caktır. 

lran Bakanmm ne zaman gide
ceği henüz belli olmamakla bera· 
ber, Sar reyi imından önce topla· 
nacak olan u1u•lar kurumu konse
yinin bu toplantısında muhakkak 
bulunmak üzere ıehrimizde bir 
iki gün kaldıktan sonra hemen ay .. 
nbnası beklenebilir. 

Dün Perapalu otelinde l·ak 
Dışitleri B!\kanını, Irak Ti!rk:ye 
elçisi bay Naci Sevket de görmüş
tür. Irak et~isi,~ Irak D19i~leri Ba· 
kanının Cenevreye harekt=nden 
·bir müddet sonra Ankaraya döne
cektir. 

Bahkc1lık işleri 
Ökonomi Bakanlığı balrkçılı -

ğm inkiıafı için balıkçılıkta Jc..ıl • 
}anılan aletler üzerinde tetkikat 
yapmaktadır. 

Bu hususta balıkçılık enstitü • 
ıünden, Ticaret Odasında bu işe 
alakdar azalardan birer rapor is
teınittir. 

Danstı çaq 
Yüksek iktısad ve ticaret mek 

tebi talebe cemiyeti tarafından, 
mektebin 52 inci yıldönümü mü • 
nuebetile 16 lkincikinun çar -
f&Dlba günü T okatliyan ıalonun
da bir danslı çay tertib edilmiı .. 

Bahaeddin, Antakyada. Miski 
zade ailesinden Nafi, Hasan, Ap-

durrahman, Hüsnü, eczacı Muh • 
sin, diı hek'mi Gani, eczacı Nut• 

ki Hüseyin, Adana lisesi talebele
rinden Orhan Eayler (Kunt) so • 

yadını almı§lardır. Bay Bekir Sıt· 

kı bu adı lstanbulda ni?fusa yaz • 

drrmıttır. 

Milli Emlak memurlarından 
bay Sabri, komisyoncu bay Hay • 
dar Tevfik, kansı, Süvari mülazi • 
mi bay Muzaffer, karısı bayan Ne
riman, ünivenite elektrik mühen • 
diıi bay Naci Yılmaz, Hse talebe -
sinden bay :Aslan, valideleri bayan 
Ziynet (Tuccar), emniyet sandığı 

Rehin memur muavin~, bay Cemal 
(ltrk) soyadını almıılardır. 

Evvelki günkü nüshamızda Ye
nicami maliye şubesi tahakkuk 
memuru Bay Subhinin adı Uyguç 
yazılacağı yerde Urguç c1arak ya
zılmıttır. Taıhih ederiz. 

Polla haberleri : 

Kalb durmasından ölüm 
Beyoğlunda meşrutiyet cadde • 

~~alı kahvenin sahibi 
62 yqmda lran"lr Mehmed Naci 
dün öğleye kadar odaımdan :ımıe
miı, kahvenin ocakçısı zabıtaya 

haber vermiştir. Oda açılıp içeri 
ah-

0

1iıice Memned Nacbtin ölcliiiü 
anla11ılmıttrr. Belediye doktoru ta· 
rafından muayene neticesinde kah 
vecinin kalp durmasından öldüğü 
anlatılmıtbr. 

Kadın ve yumruk' 
Tophanede oturan ıre"\kin·sı Hü

seyin, Yıldız banndan aldığı bir 
kadınla §Oför Mehmedin otomobi
line binmiıtir. Otomobil ka1kacağı 
sırada bar müıterilerinden Varta -
nu kota kota gelmif, otomobilin 
kapıımı a~arak Hüseyin'n yüzüne 
bir yumruk indirmiştir. Suçlu ya .. 
kalamnıştır. 

ESRAR - Galatada oturan Ko 
çonun üzerinde birkaç gram esrar 
bulunmuftur. Koço bunlan sabıka
lı Edirneli Ziyadan aldığını söyle
yince Ziya da yakalanmıttrr. 

MEMUR SOSO VERMiŞ - Or 
taköyde oturan Tahsin oğlu Nusret 
evvelki gece Betiktat sahillerinde 
dolatırken hüviyef ni soran güm • 
rük memuruna: 

_ Ben de gümrük memuru -
yum, diyerek memur süsü vermit,.. 
biraz sonra yakalanmıştır. 

söNDOROLEN ATEŞ- Bey. 
kozda yalı köyünde Ahmed Mit • 
hat caddesinde Güldane hanımın 
evinden yangın çıkmış, etrafı sar
madan stindürüfmüştür. 

HAFTALl~INI ALAMA YIN -
CA _ Beykozda kundura fahri • 
kumda amele Al" di~n haftahğmı 
alamayınca uetası l?·ürhneddinin Ü· 

zerine hücum etmiş,, yumrukla 
dövmü,tür. Ali yakalamnı~tır. 

Evlenme 

lllurta., 1 70 çuval mercimek, 320 
sandık kabuklu ceviz ve 400 çu .. 
val kepek aönclerilmit tir. , tir. 

Er.ımyet sandığı mu!ıaberat ser -
viai n·i.murlorından bay Fuad Argu
nun la -: l;ardC'Şl ba!lan Emine ile San· 
atl;ıir f!.e>!I Ali Galibin Fcıtüı rı-lenmc 
:lr:frc:;ir:de ni!.dlılan kty:lmıştır Hn 
iki wıyn da kutlu ve mutlu olıım. 

ihtikarı 

Kok kömurunde yüzde 
altmış faz :ahk var 

Yerli kok kömüründe ihtikar 
s~~ıldığını evvelce yazmıştık. A· 
lfıkadar makamlar taraf mdan ya
pı 1 an tetkikat neticesinde yerli 
ko?, kömüründe yüzde altını§ ih
\':ar yapıldığı teıbit edilmiıtir. Bu 
tikar yapıldığı tesbit edilmiştir. 
Bu niıbet havagazı şirketlerinin 
heaablarına göre deği'dir. Şirket
ler yerli kok kömürü imaline aid 
formül ve hesabları vermemişler· 
dir. 

Şirketlerden ahnat"ak hesab • 
iMia tecrübelere istinaden elde e • 
di!en hesablar kartılaftırılacak, 
bu suretle ihtikar resmen tesbit e
di'~ cektir. 

MohkEmelE1cie 

Muradı ö!dürmekten suçlu 
Agobun muhakemes\ 
Muradı öldürmekten ıuçlu ola

rak altı yıl hapse mahkum edilen 
Agobun muhakemesine, temyizin 
aakzına uyularak dün başlanmıt· 
tır. Dünl:ü ce!ıede Agop: 

- Benim kabahatim yoktur, 
dedi, Muradı öldürmediğinde is
rar etti. Müddeiumumi tekrar ce
za verilmesini istedi. 

B:r afyon ka~akcısı 
tevkif edildi 

Evvelki gün !imanda bulunan 
bir vapura afyon götürürlerken 
yakalanan afyon kaçakçılarmın 
duru§llJasına •ekizinc:i ihti.aata • 
batlanrlmıtbr. 

Kaçakçılardan Kqse Hcseyin 
tevkif edilmittir. D:ğer!erin!n du· 
rutmasına serbest olarak devam e
di~ecektir. 

Rıfahn Hüdai g"bi 
cezalandnı!111ası istendi 
Ramazanı öldürmekten suçlu 

Hüdai hakkında verilen karar, 
temyizce nakzedilmit, Ramaztnı 
öldürdüğü iddia edilen kardeşi Rı
fatın da mahkemeye ıevked "lme
si istenmişti. Bu kararda uyularak 
dün, Rıf atrn muhakemeıine ha1 • 
lanmıttır. Müddeiumumi Bay Ki
fİf, cinayetin ne tekilde ithndiği 
etrafında mevcud c!elilleri saya • 
rak, Hüdainin katil olduğu etra • 
fındaki sübut delillerinin ncksan 
<• lduğuna İ§aret etmiş, Rıfatm da 
Hildai gibi cezalandırılmasını ia
tur:iştir. 

Muhakeme, ıuçlu vekillerinin 
müdafaaya hazırlanmaları için 
başka bir güne bırakılmıştır. 

L;man ve t<ıhtım iş1 eri 
Liman ve rıhtım tirketi umumi 

kitibleri ile tube müdürleri dün 
tınan umum müdürlüğünde top • 
lanarak umumi vaziyeti araların • 
da lconuımuş!ardır. 

Umum müdür Bay Ali Rıza Çe
vik, dün sabah rıhtım tirketinde 

litalya - Yugos'avya 
münasebab düze

li-yor mu? 
ttalya ve Yugos!avya müna • 

sebatının bir az salaha doğru git 
ınekte olduğunu gösterecek de1il· 
k r gözükmeğe başlanu~tır~ Tan 
g~zetesinin Roma hususi rnuhabi· 
ri bunu telefonla gazetesine bil • 
djrerek diyor ki: 

"ltalyan matbuatında Yugos • 
favyaya karşı müsaid bir hareket 
görülmeğe başlamıştır. Stamp~ 
gazetesinde bir başmakale yazan 
bay ltalo. l. Zingarelli, Bay Y ev• 
tiçten memleketi içinde bir ıait:
lamla~tımıa, dışanda bir tadil .ve 
anlaşma, ıiyaseti takib eden dıp-
lomat diye söz açıyor. Bay Yev • 
tiç'in diplomatlık mesleğin~~: 
garp siyaseti üezrinde elde ettıgı 
tecrübelerin kendisine bir . değer 

verdiğini ıöy)üyor ve ıunu da ili• 
ve ediyor: Yeni Yugoslavya ka • 
binesi reisi, genel bant istedikte • 
rini sevindirecek bir yolda, Ma • 
cuistan ile Yugoılavya ihtilafı • 

nın hallini milletler cem:yetine 
· bırakmış olmakla Sırplann aiya • 
si olgunluklarını göıtermit olu• 
yor. 

Makale bu İ§teki bütün kan • 
§tk meseleleri tetkik ettikten son
ra, bay Yevtiç idaresi altm1a, 
Sırp, Hırvat ve Sloven kırallrğr • 
nın b0 r dönüm noktasında bulun• 
du~unu anlatıyor. 

Orta Avrupa ve Balkan mese • 
lelerini tanımakta ad kazanm•ı 
olan bay M.orral bir makalesinc!-e 
Afari Esteri gaze~esinde çtl~-n mıı 
kalesinde, Yugoslavyi.wrti jfti}!-on.ı 

E.ebetlerİn~ tetkik edet~'it~~l'Ye-. ~ 
tiçin kabine reisliğinde ve drt iş- . 
leri bakanlığındaki hare!<et!erile 
milletler arası siyasette rahat ne .. 

~es aldıracak bir vaziyet yaptrğı • 
nı söylüyor. Yugoslavyan•n iç ve 
drt siyasetini el'nde bulunc!urJln 
siyasi ıahsiyetin bir Avrupalı ze • 

kasma malik bulunduğunu delil • 
lerle göster

0

yor ve Eelgrad hül~ıl
metinin bafımla bay Y evtİçin bir 

'ükUn unsuru olduinınu, Yugoı • 
]avya • İtalya ve Fransa • İtalya 

meselelesinde kendisine if mad e
di!eb~lecea;ni ilave ed·yor. 

Terkos tes=satı masıa!ı 
taks:tle alınacak 

S8matya, Y edikule, Fatih, Top
kapı gibi bazı yerlerde terkos te

sis;\b bulunmasına rağmen birçck 
evler su alamamaktadırlar. Bunun 
bebebi, evlere tesuat yapılması İ· 

çin şirketin evvelce halktan te!li • 
sat bedelini toptan almak wu!ü • 
nü koymasıdır. 

Belediyece bu semtlerde er~f • 
tmna yapılmıf, tes~sat taks"tiyle 

ucuz yapıldığı takdirde hemen bü
tün evlerin terkos alacağı an!a=1l
mıştır. Hem terkosa abone temin 

t tmek ve hem de halkın ıu ihtiya· 
cım gidermek gaye.iyle belediye· 
t.e evlere taksitle t~iaat yapılma .. 

meşgul olmuş ve ondan ıonra Ga- n kararlatmıttır. 
lata ve Sirkedde·ki antrepolan 
gözden geçirm iş, antrepclardr ki 
eşyaları, gümrük tarafından veri
len defterlerle karş11aştırmıştır. 

Yeni kadronun hazırlanması . 
na yakında baş•anac? kt·r. Hazi • 

Gönderdiğim'z yumurta 
Bu hafta içerisinr!e lstan~ul Ji. 

manmdan dııarıya ancak ü;: yilz 
ki!çük sandık yumurta gönderil• . ~. 

rana kadar h .. r tube işleri şimdiki mıı.ır. 

umumi katil:Ieri tarafından görü· Bu azb!m sebehl, Almanya• 
lecektir. nın bu ay yumurta i;in a1n"drlfi 

H aliçte duran mnvna•arın da I konten.ian miktarım bild~memiı 
vaziyeti gözden geçirilmektedir. 1 o1muıdır. · 
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UniYc1·5jte fakülteleri pazar günü 
bayram to.tm yapacaklardır. 

§ DENiZ YOLLARI t~LETME • 
Sl~ıtN KOOJ>.F;RATlFJ - Deniz yol • 
ları i~Jdın~sioin te~ebbüsiJc bir fatih • 
]Şk kooperatif satı' mağa:asr kurul • 
mıı.~tg.r. l\fa:1r.z:ı ayın on be~inde a~ı
lacaktu. Koopertıtife yabuz deniz te· 
~ki.tülleri menııuplnrı au ı>labileeek ~ 
ler, fakat herke~ alı§vel'i' yapabile -
cektir. 

§ BERBERLERiN iMTİHANI -
ncrher csn:ı.fının imtihanma. <!evam 
e-dllmektedir. imtihana ıirip de ehli . 
yetna.me alan berberlerin tutarı 1200 
dü1. Ehliyetnanıe almak nseeburiye • 
tinde bulunan 3500 den fazla. berber 
vardır. Berberler cemiyeti, bütün ber
berlerin imtlhnna girınelerini ti!min 
kin bir müddet tayini dü~ünmınekte· 
dil'. Bu müddet j~inde ehliyetname al· 
Ruyan esnaf belediye marifctile Prı· 
l.ttan uıakla~tırılac:aktır. 

~ HALlC ŞlRKETl MUKAVELE· 
S) - Belediye, tlkonomi Bakanlığı • 
n müracaat ederek, hali~ ~irketi be • 
Jediye hisl'esinf ,·ermemekte iımı.r e • 
tferse r;,ukayeleyi bo!ae3ğını hildir • 
mittir. 

A 2 BtN LlRA BULUNDU - Or -
faköy • Aksar:ıy Jıatbnda i;;liyen 251 
"urnaralı birinci mevki tramvay ara -
'hasınm biJetd!'li ~raba içirıde bir meıt
dile sanlı 2 hifl lira hulmuotur. Para· 
nın l!lahibi henü:; :ınb~ılar,,ıunı~tır. 

§ ON ASiSTAN ALINACAK -
Tıb f akültesiniM muhtelif se:ririya.tın
da 1".-.'llı~mak ü1.ere 011 3!İ5fı!.n alınmıı. ~ 

~ . 
SJn~ ksrar veriJmi~tir. 

~ GENERAT, FARR!:DDlN -1 • 
rak tazeteleri İran - Ef~an hududu • 
11un tııhdidjnde hakem nlarak intihab 
edilen General Fahreddin bu vazifeyi 
ifaclıı.n snnr:ı B:ıi?d:ıdıı vnııırl ôldukJa • 
nnı Yl-1.:rntakt"dtrlar. 

Ticaret dairelerinde 
Ökonomi Bakanhiı iç Tiaret 

umum müdürü Bay le.mail Hakkı 
yarın §ehrinıize gelecektir. 

Ankaraya taıınan lıtaııbul Ti· 
caret mektebi müdürü Bay Hav • 
rettin Ökonr>mi Bakanlığı iç Ti • 
caret muamellt müdürlüğünı! ge • 
~irilmi§tİ. Bay Hay1'ettin bugün .. 
lerde Ankaraya gidecektir. 

Halkev·nde kuıs'ar 
Halke;indcn: 
Enrniıin Beyoğlu kı~mında fru . 

gızca kursları açılacakhr. Bu kursla~ 
Ya A"İrme!' i~tiyenlerin her gtin Tepe .. 
ha"nda Meşrutiyet caddesinde Beyoğ. 
lu kıtıinn lç l§Jeri ~evir.renine b8,§ l'U -

l'arak kayıtlarını yAptrrm:ıları ilb o· 
luıtur. 

f ~-.::--ö~L ..,.O_M--...1 
Şehir Tiyatrosu ınüdürü Bay 

Memduhun bahaaı vefat etmittir. 
Merhumun cennzeıi bupn F at:h· 
teki evinden kaldırı:arak aile me
zarlığına gömülecektir. 

Bay Memduha ve ailesi efra
chna teeuürlerimizi bildir:ri~. 

] Toplantılar r 
MUlı Türk talebe birliği kan.gre 

&aıkanlığından: 

Hukuk talebe cemiyeti bu sabah sa· 
e.t dokuzda Halke\·inde fevkalılde bir 
kongre yapacaktır. Bu kongrede ee -
ıniyetfn hesap işleri görüşülecektir. 

Mlltt talebe blrll§I Nongres 
Müsaid Mlon olmadığından Bir 

lik: klJrultayı 11.1.1935 ~uma günü saat 
10 a tehir edildiği bilclirilir. 

Leh kadınları Ma
yıstan sonra askeri 

Var§ova, 31 ~Yeni intİ§a.r e
den milll müdafaa kanunu kadın
lan da mecburi askerliğe t:ıbi tut
maktadır. Bu kanuna nazaran, 
19 • 45 yaılannda vücudu aağ'lam 
olan her kadm ıillb altına alma· 
caktrr. Talimler kadmlar i;in t~ 
iİa edilen husust 'kamplarda yapı. 
lacakttr. Bu kanun önümüzdeki 
Mayıstan itibaren tatbik edi'lme
ie bqlanacaktll'. 

i Hava Yollarımızda 1 Beşinci konser SiYASA • ıe 
1 

Ankaradan 
Kon•~rvatuvarın dünkU Diyarbekire kon•eri, ·••ıra ~·e _karşdand• 
İstanbul beledıyesı konserva -

Amerikanın yeni 
silahlanma kararı ~ 

Diyarbekir~H.,..--..a_l_k_e_v_i_köycülük komitası, tuvar k~nıe~ler:nin beşind~iıbi, duk·n 1 Londrada aylarca süren deniz~! l' 
ak§aın uzerı u.at on ye ı uçu • nuşnıalarının kesilmesi üzerine .Aıır-

Diyarbekir köylülerinden pek çoğunu ta Beyoilunda e&ki UFransız ti - rika Birleşik Cumhuriyetleri mültff 

h• • •t J t yatroıu,, nda verilmİ§tİr. bir karar verdi: 1mayeSJ at IDa 8 IDIŞ Jr • Amerikanın t3yyare kuvvetlerıtf 
Yaz•n : ömer "alnb Dün akşam verilen oda muıi • tanzim etmek t Onun için AroerikS~ 

_ 8 - kiıi konıerinde, Haydn, Debü11i, bütün aıkeri kuvvetlerine aid ta.11' 
Frank ıibi nıuıiki büyüklerinin reler, bir tek kumandaya tabi ola~ 
kıymetli besteleri muvaffak: bir Bugün elde bulunan tayyarelere·-" 

Diyarbekirde okunuı yazma yarıfına 
Menek§e kadınla oğlu 

Oiyarıbekir Halkevi Köycülük 
K~mitesi çok verimli ve müsbet 
hir tarzda çahımaktadır. Komi· 
te bir taraftan köy\üleri okuma ve 
yazma öğrenmeğe teıvik ederken, 
diğer taraftan da bunlar arasında 
müıabakalar tertib ederek kaza· 
nanlara para ınük&.fatı vermekte
dir. 

Bu müsabakalara ittirak eden
lerden bir kıammın grup halindeki 
fotoğrafını gönderiyorum.. Bu 
fotoğrafta 5 - 6 y1l4ındaki çocuk • 
larrn 40. 50 yaıındaki ihtiyarlarla 
aynı safta yer aldıkları görülüyor. 
insan bunların bir imtihan için 
toplandıklarma kolaylıkla akıl er
diremiyor .. Fakat bu bir hakikat· 
tir. 

Hem de öyle bir halcikattir ki 
onda inkılabnnızın yüksek mana-
11, asıl hedefi gözükmektedir. 

Diyarıbekir Halkevi köycülük 
komitesi Diyarıbekir köylülerin • 
den bir çok gene ve ibtiyan hima· 
yeıi altına almııtır. Komite bun· 
)ardan maddi ve manevi hiç bir 

yardım eıirgememektedir. Komi • 
tenin yakmdan alakadar olduğu 
Men~kfe adlı bir Türkmen kadını 
vardı. Mel"A:kşe kadının ya§ı yü· 

zü atmaktadır. 
Oğlu Hüıeyinin ya§ı da (80) i 

bulmaktadn. Menekşe kadın ya· 
tının yüzü geçmeıine rağmen ha· 
fızuı akıllara hayret verecek ka • 
dar kuvvetlidir. Menek§e kadm 
Yunuı Emrenin bütün §Ürlerini ku 
laktan ezberlemiştir. Menek§e ka· 
dının kendi kendine uydurduğu 
b:r takım türküler, maniler de var 
clır ki (Folklore) bakımından 
oldukça değerlidir. Halkevi Köy· 
cülük komitesi b'Un'arı toplaya· 
rak haftahk Diyarıbekir gazete· 
sinde ne!retmi!lir. 

Diyarıbekir Halkevi geçen sene 
içinde bir de ipek i~leri ıergıaı 
açmı§b. B~ sergide D!yanbekir • 
de dokunan ipekliler muvaffakı -
yetle te!hir edilmiştir. Ayni 
sergi bu sene daha geniş bir çer • 
çeve içinde tekrarlanacaktır. 

Diyarıhekir mer'alarında yeti • 
,en koyunların yapağılan Merinos 
ko?Unlarının yapağılarmn benze • 
me!tt!dir. Keçilerinin kılı ela yu • 
mu!akhr. Bunlar Dh•o.rıbekir - , 

de do!<umacılığın millt bir san' at 1 

halini almasını kolaylaıtırmı~ttr . I 
Diyarıbekirde yapılan halılar 1 

her devirde kıymetini ve ününü 
aaklamı!trr. 1 

• :t- • 1 
Diyarıbekirdo umumt hayat ne 

gibi huıuıiyetler göstcr:r? Şark 

memleketlerini görmek fırsatını 
elde edemiyen okurlarımızm m~ 

girenlerden bir grup r;e yüz ya_,ın.da 
ıekllen yaşında Hüseyin.. 

rakmı gidermek için bu sorguya 
da kısaca eevab vermeie c;ahpca· 
ğız .. 

Evvela şunu ıöyleyelim ki, Di
yarıbekirde sinema, har, gazino 
gibi eğlence yerleri yo.ktur. Ordu
evi taraf mdan aç dan ve henüz pek 
kısa bir hayata malik olan sinema 
memleketin bu ihtjyacını karıda • 
mak için uğraşmaktadır. Ülkemi
zin bir çok yerlerinde olduğu gibi, 
Diyarı~ckirin topluluk hayatında 

tarzda çalınmıı, konseri veren sa
natkarlar, alkıtalnmıştrr. 

Fiatların indirilmesi ve hu a • 

rada talebenin en az bir ücretle 
girebilmelerinin temin edilmesi, 
çok faydalı olmu§tur. Konsere 

pek çok kiti ıelmiş, kayda değer 
b:r alaka gösterilmittir. 

Altıncı konser, kanunusaninin 

onuncu perıembe ıünü saaat on 
yedi buçukta aynı yerdedir. Al • 

bncıkor.ser, -orkestra konseridir. 

Proıramda Glük, Haydn ve Ra .. 
monun değerli eserleri vardır. 

Yeşil Hilal ve içki 
düşmanları kurumunda 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ye -

şil HiJA.I ve Türkiye içki aleyhtarı 

Gençler Kurumu UyeleTine aileleri 

ve konuk:Iarfle beraber ef len celi bir 

kurun geçirmek için bayramın üçün· 

cü 8 kanunusani sah rünti 16,5 da To-

da kahvelerin büyük bir rol oy • katli)ıut salonlarında bir çay vere • 
cektir, 

nadıkları görülmektedir. 
Sayısını bi'lmiyoruz ama, her a· 

dım batında bir kahveye rut • 
ladığınuzı söylersek müballğa 
etmit olmayız... Sonra buradaki 
büyük kahvelerin hemen hepsin • 
de ince saz taknnı bülunmaktıadn. 

Evvelce ayın dokuzunda yapılma· 
m kararlaprnan uu ~..T "l.IQ..,T.l4DnJ• 

pazar günü başlaması dolayısiJe ayın 

8 ine ~evrilmiştir. 

Yeıil Bilal ve Türkiye içki Aleyh. 
tarı Gençler l(urumrı. GbPl~lt.ıy'azal'lt. 
ğından: 

Kahvelerin liazdarının bah~eıin .. 
Sayın üyelerimizin kendiuerinin, de güzel havuzlar vardn. Bu 

kahvelerin birinde otururken bir aile ve konuklarınm davetiyelerini al· 
mak için cemiyetimizin Ankara cad -aralık garsonun §öyle bağırdığı • 

nı İ!itmiştik: 
desi No. 15 deki odasıa gelmelerini 

dileriz. 
- Kahve (Muurro!) bi·rrrr!. 
Sonradan öğrendiğimize göre, 

(murro) ıade demekmit·• Yalnız 
Diyarıbekin sade kahvesi bizim 
bildiğimiz ve içtiğimiz sade ka.h • 

Sadakaifıtır 

veye benzemez. Garaonun anlat• Buğday 
bğma göre kahve (murro) yap • 
mak için kahveyi ıaatlerce kay • 
natmak ve kaynatbktan sonra da 

Arpa 
Ozüm 
Hunna 

Eniyi 
K. 
13 
20 

104 
312 

süzmek lazım geJirmİ§ .. , Bayram 
Ahtmıt olmıyanlar bundan 

içerlerseymi§, gece aözlerine uy • z .... .ıi 
ku gir~ezmiş !. Garsonun bu an· Ezani 

s. 
1 
3 

iyi 
K. 
11 
16 
78 
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D. 
6 

13 
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K. 
10 
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65 
o 

ladı!I üzerine içmek için değil, fa- __ oiiiii ___ liliiiiii_liiiiii __ iiiıiiiiil ____ _ 

kat görmek ve hiç olmazsa Diya • bi bir teY vardı. Tadına bakma· 
rıbekire kadar gelmişken bir sade ğa lüzum görmedik ... Çünkü ren· 
kahve ( ! ) içmeden gitmit olma • gi bile keyfimizi kaçırmağa kafi 
mak için bir fincan (kahve mur" gelmitti. Halbuki Diyarıhekirde 

ro} da biz istedik. her gün yüzlerce ki,i bundan cez· 
Bira~ sonra garson bir elinde v~lerle içerek keyif toplryol'lar , 

küçük bir cezve öbür elinde biri • 
biri içine konulmut dört, bet fin· 
can olduğu halde gözüktü .. Tuha
fıma giden bir jestle cezveden 
fincana bir kaç damla kahve a· 
kıttı!. Fincanl~rı ve cezveyi ma • 
samıza koyarak çekildi. 

Fincanın içinde siyah, ağda gi· 

Oiyarıbekir Halkevinin Diya • 
rıbekire yaptığı en büyük ve mut· 
lu bir hizmet cle gençleri ltahve 

hayatlarından tamamen uzaklaş -

tırabilerek kendi aıcak bağrında 
toplayabilmiş olmasıdır. 

öMER NAKiP 

Y arı:ıld Cumartui akıamı 9 da •••••• • p E K ~inem3ı;ındı büyük mi.i!lamere olarak senenin bıri ci k 
l Türkçe :-öıı:lil Şa1kılı MemTekeı filmi 

AYSEL BA1AK.Ll DAMIN 
KIZI 

Fılm i ~apan; fatuğrul Muhsin Yazan; Hasan Ctmil 
:\lüzik; Cemnl Reşit - Urkt-stra l\:'1nscrvatuvar 40 kış !ık ya\!1 sa~lar be~eti. 

Ovnıyan lar 1 ehrat • T. GaJip-Hazım Mahmut Tallt·ferıha Tevfik - Cahıde Nah 
f)f '\l\AT: Yanıı aks~mki müsamere ıçiıı f yatlı ı d:ı zartı yokıur. Ve b Jetler 

1 P J<: K ~inemasında saıılmalttııdı r. 
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AYSEL: • • d Bayramtn b irinci Pazar gününden 
JZmJf e ı t haıen ELTI-\:\1RA !>inema~mda 

' • • ~. '... • ~:. /' • • ~ ''" • .~ • 'V ' ". • " • • 

tane ihhe olunacak. Bunlar da elCIP' 
tayyarelere katıldı mı Amerika sJ&' 
ri tayyarelel'inin sayısı <3300) e ,·art' 
cak. 

Amerikanın hava kuvvetleri bUll 

dan ibaret değildir. ·•Bi 
Amerika deniz kuvvetlerine il 

1000 tayyaresi vardır. Amerika bii"t 
meti bun larr da iki misJine çıkarJlll m 
ğa karar verdi. t 

Dünyanın en kuvvetli tayyare de' 
Jeti olan Amerika kuvvetlerini bo ~ d 
kilde arttırmak ve iki misline çıkııl' 
makla ldeta yenilmez; bir hale gele ol 
cektir. n 

Bu hazırlıklar kime karşı? n 
lngilfzler Amerikanın bu şekill 

hazırlanmasından hiç bir kaygu hil v 

setmiyorlar. gı· 
Hatta Londra gazetelerinden ti 

bu münasebetle: si 
"- Amerikanın bu şekilde Tıazıf ul 

lannuı.sından zerre kadar telÖ§ dull ve 
mayalım! Çünkü Amerikanın kıı.vrJI h 
tine ilave olunan her tayyare lngil . 
tere ile AmRrikanın emniyetini afi- tı. 
derecede sağlamlar • ., 

Bu höylc olduğuna göre acaba ~ nı 
merikanın hazırlığında Japon}"31 hl 
tehdid eder bir hal var mıdır? dı 

Japonya fle Amerika arasında ti ya 
ayrılık, BtiyUk Okyanus sulan uze b. 
rinde bir yan~ma bulunduğunda ,ut 1 

he Yoktur. al 
Fik t. tna. ...... " Md ve tehlikeli ti. 

mahiyet alaeafl sıra pek uzak defi d 
dir. dı 

Bu ayrılma ve barışmaınn ırelıe 
.Japonyanın uzak doğu memleketl• gi 
rine karşı aldıiı hAkim vaziyettir. 

Japonyanrn uz··, cloiu yurtları' dı 
da Aksayı: ıarkın doğu yurtJarı11I 
iktisadi piyasaları inhisarı altına~ d 
ması bu aynlrğı keskinle~tfrfyor. al 

Amerikanın taarruz eilA.hlann1 ti 
tırmasınm sebebi de budur. 

Bu yrl içinde al!kadar devletli ge 
anlaşmryacak ve deniz silahatd 
trıhdid için yeni bir muahede yupııı' t~ 
yacak harb cephelerini yaklaştıd hı 
deniz thderi inşaya devam edip it gc 
decek olurlal'sa bu ayrılığın ve lışd ye 

. ma.nın müseJJıih bir çarpışmaya •' 
hep olması beklenir. la 

ö. R. Doğr"I 
ıu'"1lllfllltwıı!IU"'••-••a11111rtm1111ıffı111rıı!!,- to 

Geçmiş Kurun/ar :i 
4 ikinci Hlnun 19' le:. 
ALMAN ORDUSU le 

Bütün silahlarrndan tecrid e~ hi 
Alman ordusunun başına geçen 
Seft yt>ni orduyu teslim alırken Is 
sözleri söylemiştir: 

"- Vatan müdafaa vazifesilc ~ ge~ 
kcJlef bulunan ordu ,·atan hak~.1 ni 
her şeyden eV\·eJ derin bir aşk ~ do 
melidir. Yeni ordu hasaili cenıı ııf 
ranecıi itibarile eskisine takad ~ rı 
etme~e mecburdur. Terbiyei :lck~ ha 
nin esası şiddetli ,.e kat't bir intf ... ~ nç 
müstcnid hulunacaktır. Ordtfl'j la:r 
l<endisini küçük bir müfrczei 3' ke 
ye gibi telakki etmemelidir. ~le 

ıııı111mıııı11nı111n11nnınıwı111111111"ıııını111n"ı"ıA'Ull~ 
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TEFRiKA 1116; 134 YAZAN: iSHAK FERDi 

Mnte~oıyılılar imeerntoruı 'o~ırını 
snr~ılar : Bizi olfet, ıi~eı m ! 

lskeııder " s· . b .. ..k f · ızı uyu za erlere ve servetlere 
kavuşturduğumu hatırlatmak isterim. Dün, 

Makedonya dağlarında aç ve çıplak dolaştığınızı 
•• unuttun uz mu ? . ,, 

Yorgunluk nedir, 
niçin yoruluruz ? 

Kurun'un edebi romanı: 24 ----------

GÜL ÜSTÜNE GÜL 
KOKLAYANLAR 

Yazan: Selami izzet Kayacan 
insan çok defa bir makineye 

benzetilir. Bir lokomotifi kömür Sonra birdenbire diılerini gı- ı Bir zamanlar güzel Ayıenin bu 
ile yakmak, bir otomobili benzin cırdattı. Yüzünün ifadesi abtal- günkü iirençlifini biı- kat daha 
ile beslemek lazımdır. Ne lokomo- !aştıkça, durutu ıeraemlettikçe, a- arttırıyordu. 
tif ve ne otomobil, işletmeleri için s~~ı ~erginlettikçe ditleri daha Bir an, eıki Ayıenden bir ıtık, 
verilen yalana maddesinin ihtiva sınırlı gıcırdıyordu. bir kıvılcım, bir alev belirdi. Si • 
ettiği enerjiden fazla bir enerji H.omurdanıyordu. yah, ıimıiyah, kara aözlerinde bir 
veremezler. insan dahi gıda tek • Dıı gıcırtıları arasında homur - timtek çaktı. 
linde aldığını ihrak maddeleri danıyor, homurtusu, otomobilde • Zeyneb tek kelime aöylemiyor-
olmadıkça çalııamaz. kil~rin y~zUne ba~tıkça artıyordu. du. Söyliyemiyordu. 

ır geced b" d ..... ·· f t e on n ugun. mandanları orduya alırken, onla-
1ıkender o gece farkın saray ra (siz benim akrabamsınız!) de· 

merasimini kabul e~erek başına mişti .... 

Mukayese buraya gelinceye ka- eyne 1 Aygenı tanıyınca yü • Yüzü bembeyazdı Omuz bat • 
dar doğru çıkar. İnsan makine- zü~ü ~lleriyl~ kapadı. ları titriyor, bu titr~it TÜcudunu 
sinin, ate§ veri.ldikten sonra aldığı a ın el çırptı. Sonra kollarını da sanıyordu. 

J tac giymitti. . 1ıte Makedonyalıları çıldırtan 
~ Susada yenı zafer şenliklerin . bu bir tek kelime idi. 

maddelerı'n ihrak kuvveti neyse o kaldırdı. Parmaktarını tıkırdattı. Fah· be 1 O tü' d ----1.. 
G"b k b ır y e ı n e ya.-.--

. b ... k' f . w• o e atmaja atladı· 1 d ı· nıı ette enerJı ın ıta ettırecegı H d' k y . . · arını t•tırmıtlar ı. Ne IÔJ ıye-
zannolunur! İtte insan ile maki • y a:lk1 

.. çe 'detlı~köye, ceklerini bilemiyorlardı. Bir ,ey 
at den ve düğünlerinden müteessir lskender çadırdan dıtarıya çı • 
ıe olan (Rokzan) koca.ının Dara • kınca ordunun etrafını sardığını 

nrn kıziyle evlendiğini görünce gördü .. Acaba kendisine bir fe-
niilamC\ğa başlamıştı. nalık mı yas.'acaklardı .. 

d k. 1 f k b etı oye gı e ım... .. 1. • 1 d K . ne arasın a ı eıaı ı ar ura • . .. •OY ıyemıyor ar ı. arar v•remı • 
dan hatlar .. Bir makine, ihtiva et· Durdu. Sendeledı. Muvazenesi- yoıiardı. Ne Oatün: 
tigwi ihrak maddeıi bitinceye ka • ni buldu. llerledi. Kolunu uzattı H d' ·del' ı 

U .. .. k 1 d · - ay 1 ıı ım ... 
dar çah .. abilir. ıtunun o un an tutmak istedi· D' b'l' d F h' be 

· "'I ls!tender (Rokzan) 1 bir a.raba Makedonyalrların batında ma • 
,. \'"" hır 1ca."" • d t 

,. . . • . · ıye ı ıyor, ne e a ır y: 
Tabii zaman geçtikçe makine • - Haydı ... Haydı gıdeı1ım. Çok- G'd ı· · 1 • d .. 

1 
. . - ı e ım mı. 

nin muayyen kısımları bozulur, ~an ır ıoz efJJlıttık ... Dört kiti hep Diye ıonıyordu. Otomobil. de ~ • :ı tnaıyet askeriyle Babil• ratal Batlamyos a vardı. ıken • 
gond d' -ti er 1 • der Batlamyosu uzaktan gfüdü: 
. lskender üç gün içinde herke. - Benden ne istiyorsunuz .. 

•ın borcun · h H d' l d d' ' s· r u vermıı, alkın paraca ay ı yo un uza evam e ın. ı· 

111 ukı~t:~ını gidermek için, askere zi burada tutan yok! .. 
od Yerdıgı hediyeler dahil olduğu Diye bağırdı .. 
l halde yüz milyon altın ıarfetmiı- Batla.myo. aert bir kumandan -

~ti. dı. Fakat lıkendere karşı ıayıı-
I İske.nder bu ıırada yeni tebaası- ıı ve ıevgiıi vardı.. • 

yJ nı e.tkıler)e karııtırmak için lran- Gözlerini silerek önüne baktı •. 
lılardan otuz bet bin ııenc topla _ lıkender: 

ti dı. Bu yeni fırkayı da Makedon • - ihtiyar kumandanım, niçin 

ze yalılar gi1bi silahlandırt!lı. Tem iz el ağlıyorsun?. 
~ hiseler dağıttı ve askeri talimlere Diye sordu ... 

alı,tırdı. Batfamyoı cevab vermedi. Za-
'ıJ Makedonyalılar lranlılnrın or • bitler ortaya atıldılar ve hep bir 

duya karıştıklarını istemiyorlar • ağızdan bağırdılar: 
ı. 

. - . Bizi memleketimize rönder 
Jf gıdelım... ' 

,;, Diyerek hep bir ağızdan baiır-
,. dılar. 

i İs!tender ihtiyarlara h d' 1 d v e ıye er 
agıtarak yola çıkardı ve gençleri 

1 
J a1ıkoydu ... 

Ön s~flarda imparatora kartı 
t ıelen!erı derhal astırdı. 

- Bize bir defa, lranilere-de -
değin gibi: "Akrabamsınız!,. diye 
hitab etmediniz.. Bizi onlardan 
çok daha yabancı tuttunuz.. Bize 
de öyle hitab ediniz .. Memleketi • 
mize yalnız ihtiyarları gönderece
ğiz ve hepimiz burada kalacağız J 

İskender ordunun sadakatini 
temin için yüksek ıeaiyle: 

- Hepiniz akrabamsınız!. 
Diye haykırdı .. 

makine doğru çalıtmamağa bat - era~er gezecektik ya... yol veremiyordu. 
lar ve nihayet büsbütün muattal BogOuluyormd u,t Hıibi. yutkundu: Yoldan ıeçen birkaç kiti de dur 

- nere e. anı y dö d'" • kalır ... Ayni şey, insan ihtiyarla • a r un- mutlu. Otomobıl yanma arkaıı-
yınca da vakidir .•. Fakat, makine- ~~}~üz? .. Bugü? erkek deiittirdi- na mahalle çocukları to~lanmıt-
nin parçaları yolunda iıe o hiç l(ını unuttu gahba... tardı. 
durdurulmadan kullanılabilir. On!lan sonra tozlu yollardan, Bir yumurcak, Ayıenin etrafı• 

Halbuki insan öyle değildir. in- hRtakh tarlalardan, ağaçlardan, da dolatıyor, eteğinden çekmek iı
ıan ıabahleyin ite batlayınca ev· ağaçlı.rın arkuında saklambaçtan ter ıiıbi arada bir elini uzatıyor, di-
veli ite tamamiyle koyuluncaya bahsetti... lini çıkarıyordu. 
kadar epeyce vakit geçer. Ondan Sayıklar gibi, iki kiti konUfu• Derken hep bir aiızdan bir çıl· 
sonra durmadan ısftatlerce çalııa • yordu ıanki: ltk koptu: 
MIW-fakat nihayet öyle bir za • "-Yapma, geliyorlar.. - Voyvo! ... Sürtüle YOyTo! ... 
man geli?Krı,-.1uraklar. Yaza.rken "-Görürler... Bir kapı açıldı. Bir kadm ~ktı. 
yazı bozulur, yürürken ayaklar "-Görsünler. iki yana sallanarak, k0tar ıibi Ay-
gibnemcğe ba§Jar, kazma Ye kü • "-Ya yakalanırsak?.. ıene doina ,eldi: 
rekle çalışan işçinin elindeki kaz- "- Yakalanalım ... ,, - Karı gene bulut!. .. Erkeii de 

ması veya küreği ağırla,ır. maki· Ağzı köpürmü,tü. Eski gunahı- köpek gibi ölüyor .. 
ne de yôı yazan bayan daktilolar nı birer birer itiraf ediyordu. A- Fahir bey otomobilden indi. Bu 
hata1ar yapmaia hatlar. Bazı in • dam sen de, ne oluna olıun, razı biçare kadına yüz çeyiri-b ıidemez 
ıan yorulur ve tekrar ite baılamak oluyordu. Y apbğı iyi delildi. GQ. di. Onu evine ,atUrmeai, biraz da 
için bir müddet dinlenmeie mec· nahtı. Ayıbtı. Ama elinde delildi. para vermesi ricdan borcuydu. 
bur olur. Bu, bile bile ladeıti ... Kabahat bi- Otomobitin kapıımı kapadı: 

Bu yorgunluk neden ileri geli - raz da onundu, erkeğindi. Neden - Biraz bekleyiniz. 
yor? Demek ki bir insanı kifi de- o kadar kibardı, o kadar aıtl ta· Fahir bey ilerlerken, Ay.ren kal· 
recede doyurmak, onu mütemadi- vurluydu? ... Haydi canım ... ömür dırımda göbek atıyor, komfueu 
yen ça1ıttırmağa yebniyor .. Ada • o kadar kısadır ki... Hayat fazla kadın da yükıek ıeale haykrrıyor
leler çahtırken vücutta kimyevi dütünmeie delmez ... H~ ne ıan· du: I~ t l~l:enderin, ordunun inzibatını 

P b~I •n. huıUtunda ant ve acil ted • 
ır erı var-dı s· .. d . . · ır gun e yüz 

değitiklikler oluyor. Adalelerin ki? .. Kim anlardı?. Kim anlıya· - Seni ıene kim bu hale koy· 
- Yatasın büyük İmparatoru • · · 1 k ihtiyat kuvvetı vaııtaııy ete er caktı? .. Kimse anlıyamazdı, bile• du? .. Gözü kör olıun erkeklerin ... 

muz ..... acn:ı bırden astı- t B 
::1 

•w • •Aul§ 1. U ıa 
ye e dıgerlerı: • Sadaları gökyüzünü aarmııtı ... 

Bu üç kelime, üç defa telaarlan • 
dı .. Krrk bq bin ağız birden bai· 
rıyordu. 

teklinde adalelere gönderiliyor •• mezdi... Zevkimize bakalım, bu Ne mide vardır ıu heriflerde ... Sa-
Bu şeker iş esnasında bütün ma • yalancı dünyada ... lnaan her za • na da mı be karı ... Bu surata para 

tf. - Biz ölUnciye kadar k k 
) w 1 aı er a· ,,t aca3ız ... 

Diye yemin ettiler ve İınp• 
t k ... ra -
orun ar~ısmda eğildiler.. Ordu. 

bun İnzibatı bu suretle temin e 
dilrn:şH. Z:ıten ;reride k~!an : 
lar bi ı,· l . l rer ırer ran kızlarıyle ev-
h~ntrek Bahit ve civarındaki şe • 

r erde Yerl~iyorlardı. 

1 
Ma~cdonyaya gidecek askere 

aken~er: 
" s· J - ıze b" "'k f ~ l • uyu za erlere ve 

servet ere K:.\ 7\:ft d w b . 1 ur ugumu, e • 
ııım e yola çı:kın .... ! .. M k ..... an once n e· 
donya dağlarının ltu k ' l 

·~ d ra yamaç a• 
"rın a aç ve çıplak d 1 t w 

lıe.tırlatmak iıtiyorumo! ayı ıgl mızı 
. o unuz 

nçık olıun ... Gıdiniz ı Ve y l 
lara lskenderi biz bırakt ~na~ ı
kend:ni yabancılf!rın aad 

1 
k<, 

0
t. a 

t . . . a a ne 
evdı ettı, dcyın !.,, 

Dedi. Yola çıhmak Üzere ha • 
zırlancu, olan kırk beı hin Make
donyalı, imparatorun iki o·· d h . · .un en 
~rı çatlırın~1an çkmadığını .. 

a··ı v gor. 
u er. eddı-s:nıadan &idcınedi • 

br .. Znb'tleri b:r aray~ lo ı 
t k .:ı Paya. 
a çn ır-n etrafım ıardılar: 

- Bizi affet, dediler, bize bir 
tek kelime ile hitab et! Hepimiz 
uratl~ k~'a--crı- V h • • 
• L<. ... - • ~ cpımız ıc-
r. u~ru!!da öf e::eğiz !. 
İmparator bir gün İranlı ku • 

O gün aayııı da on bini bulma· 
Yan ihtiyarları yola çıkardılar. 
Ordunun büyük bir kNmı laken -
ter-e sadakatlerini göstererek 
randa kalmı,lardı. 

1•1~ender o gece bu barıtmanın 
bıercf ıne Makedonya askerlerine 

.. "'k b' uyu ır ziyafet vermitti. Gece 
yarısı (Zafer nıabud ) h . u ,uzurun • 
da a vınler yapıldı b" "k , , uyu meı a -
le erle her taraf donatıldı. 

Ve o gece on binden fazla Ma • 
k.edonya askerinin İ§tirakiyle ha· 
ıın zafer farkıları okund.. H h. ~. ep 
ırv ağızdan çıkan bu seı (Suıa) 

daglarının etekler. rıde 1 ÇID l)"Or, 
tekrar tehre yayrhyordu. 

Jskender (Suıa) dan Bab'le 
döndüğü zt.man, kendiıiyle itti • 
fnk iç'n uze.lc mernleketlerden 
aelmiş bir çok elçilerle karıtlaı • 
tı .... 

(Devamı uar) 

FiTRE - ZEKAT 

Onıç ayındayız, fitre Ye zekit 
vereceğiz. Bunları kimseye ••r· 
me, Tayyare Cemiyeti toplaya. 
caktrr. 

nasile yakılıyor. Bu ıırada bir ta- man genç kalmaz ... Gençlik inaa· vereni Allah kahrettin!... 
kım yanma enkazı birikiyor· Bu nın ömrünedek ıürmez ... Eilene • • • • 
enkaz baılıca asid laktik'tir. Yor· lim ... Gülelim ... Zevkimize baka. Fahir bey Tekinin cenaaetini 
gunluk doğuran bu maddeler ada- lım... kaldırdı, erteei ıünü de Ayıeni 
leleri ve asabı yavaş yavaş muat • Sustu. B&kırkay hastahanesine ıötür.dü. 
tal bir hate sokan ve enerji alaa • Gülümsedi. - BtTTl-
lar bile İ! göremiyecek bir hale Ağzı, porsumuş yüzünde bir ya. 
getiren zehirlerdir. Bütün bu ra gibi kanadı. Kanı kurumuf, pılı· Mevlud 
Yanık enkaz, kan cereyaniyle te • Harb Divanı eald reialerinden 

ttlatmıt, morarmıf, kan1Tan ol· 
ml'zlenmelidir ki insan tekrar kuv· Gümülcine Redif Fırkaıı lnman • mut bir yara idi afzı... ı 
Vet alarak çalı•mağa muvaffak o· danhiından mütekait ölü Genera 

'.'I' Cilve yaptı. 
Jabilsin. Bu temizlenme ameliyesi Ahmed Teyfiiin ruhu için b..,U• 

Eteğini çekib kaldırdı. Bereli, k ....... ..1 
ancak din!enme esnasında müm • ü cuma ıilnü 3fle namazmuan 

ı b
'l' tırmıklı, kirli bacakları göründü. sonra Uleli camiinde Hafıs Şn-

kün o a 1 ır. Gülümsedi . 
Öyle a&ır itler vardır ki yorucu ket •• arkad&fl mev!üd oku1acak-

Bir zaman r bembeyaz, düz • K d' · · 1 · maddelerin fazla miktarda ~irik • lır. en ııını seven erın ve arzu e-
mesinden dolayı bir insanın dü,üp gün dişlerini gösterdiği, aisının Jenlerin aelmelerini dileriz. 

harabesini ıösterdi. lki renksiz ----
bayıldığı ve ite yaramıyacak bir dudak araaı bir çöküntüydü. Dit· 111

1
12= 1••11 Bu dBCfJ 

hale geldiği görülür! Vücutta yor- I 6 · 
d dd 1 • teri dökülmüı, ka1anlar yemyeıil :1 No··betçı· eczaneler gunluk hasıl e en ma e erın vü- ı• 

• b' t ğ olmuştu. Bu bembeyaz renkıiz I E 1 ö .. d A Mln ıl cude gelmesı ta ıa ın yarattı ı • . 1 ,m n nun e: gop a yan, 

mu··ıcemmel tesisattan biriıidir . ditler iirençta. • ~·emberlitaştan Sırrı Rasim, Şeh • 
• ...... -···---· • il 1 .......... ., 

Çünkü insanları vahim yorgun • hale eder ve ayni ıey aıab için • z~debaşında: Asaf, .zeyrek~e: lor· 

ı d b k b . · d h' k'd' H f'f · 1 d d h ıı, Bayazıtta: Cemıl, Beşıkta~ta: 
Juk zarar arın an ve ça u thp a ı va ı ır. a ı ıt er e a a Nail Halid, Aksarayda: Sarrm, 
tükenmekten korur. u işgal edilir. KarasümrUkte: M. Fuad, Şeh~ -

Ağır itlerde vaziyet budur. Ha- Mesela aıab hücrelerinden bir f mininde: A. Hamdi, Fenerde: HU· 
fif itlere gelince onlarda bir ıey ırub yorulursa onun yerine dijer sameddfn, Samatyada: Promoıa, 
daha ilave olunur. Vücudumuzun bir grub kaim olur. Yorauntuk Galatada: Mahmadlye aHldain • 

• de: Mişel Sofdon"adis: Taksimde: bir takım yardımcı tesisatı vardır. diye tavsif ettiğimiz teY vücudu • " 
k

. k 1 1= Nizamecldin, Kalyoncu kollui1m • 
Mesela ma ıne yazar en ya nız muzun muhtelif yerlerinde yor • da: Zafiropoloa. Şişlide Hamam · 
parmaklarımızın yorulması gibi, iunluk veren maddelerni birikme- da: Halk. Halıcroflunda: Sabatay 
vüccdumuzun b'r kısım adaleıi sinden hasıl olur. Bundan kur· 1 Yınl TUrkfye, aK11nnpqada: Yeni ı 
ycru1ursa biz farkına varmadan J tulmo.k için l:ir müddet din1en • Tnrnn ecr.ahaneltri. 
hatka bir adale grubu ite müda • mekten ba~ka çare yoktur. nr:.-:x:ı:m:::::::::r::::::::::::::::::::m::::::::;:a::: 
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.~/l!!JL.f<fMiZ Df/I~ 
Nişan alma oyunu! Mersinde 

Küçük bir çocuk, kardeşini gra 
tüf eğile ağırca yaraladı 

Urlanm Helle mevkiinde ve bir ı Bu suretle fena halde yarala. 
6~1 kulesinde oturan sarı Apdal. nan çocuk, imdadı ııhhi otomobi· 
h Alinin anne ve ablası zeytin top Ji ile lzmir Memleket hutahane
lamağa giderken evde Mehmed a:ne gön~erilmittir. 
ve lbrahim ism:nde iki küçük ço- Edremit muallimlerinden bir 
cuğu bırakmıtlardır. 

Çocuklar evde yalnız kalınca 
Cluvarda asılı bulunan gra tüfeği
ni bir sopa ile yere düşürmüşler 
ve saklı bulunduğu yerden de bir 
fişek bularak tüfeğe sürmüş!erd:r. 

Gra bu suretle doldurulduktan 
ıonra İbrahim Mehmede: 

- Bana nitan al, al.ef et ba -
kaJım! 

Demi§, Mehmed de bu suretle 
hareket ederek nİ§an almış, tüfe
ği ateş etmi§tir. 

Gra tüf eğ · nden çıkan kur§un 
zavallı lbrahimin sağ koltuğu al· 
tından girerek ıolundan çrkmıt -
tır. 

grub bayram münasebetile tetkik 
seyahatine çıkmıştır. 

Muallimler Babkes:re giderek 
orada erkek orta mektebinde mi • 
safir edilmişlerdir. 

Edremid muallimleri 
tetkik seyahatine çıkblar 

Edrem:t muallimleri seyahat • 

Jerine devam etmek üzere Buna.
ya gidecekler oradan da lıtan -
bul, Edirne ve Alpulluya geçecek
ler, buralarda ve bilhassa Alpu) • 
luda mesleki tetkikler yapacaklar 
dır. Mualimlerin seyahatleri bir 
hafta kadar sürecektir. 

Cirkin ..:. bir tecavüz 
Bandırmada dörtyüz elli kuruş ala-
cağını ala~an adam ·ne yapmış? 

. Bandırmanm Çamlı köyünde Kocaımm bayıldığını gören ve 
4~0 .ku~ b .. ir. alacak yüzünden öldü ıanan Meryem, eline geçir. 
çırk n hır hadıae olmuştur. Halil d'w• b" ·ı y f' • bel' • . ıgı ır çapa ı e aa mın 1ne 
oğlu Hüseyının Necdet ve Vufi / vurmu§tur 
isminde iki arkada§ına 450 kurut • 
borcu vardır. Borçlu Hüsey~n ka· Meryemin bu hareketine kızan 
nıı Meryemle tarlaıında çalııır • Necdet ve Vaıfi, Hüseyinin de 
ken iki alacaklı gelmiş, parayı he bayılmıt olmasından istifade ede
men vermediği halde kendisini rek zavallı kadını tarla kenarm. 
öldürünceye kadar dövecekler:ni 
söylemitlerd ir. 

daki hendeğe götürmüşler ve o • 

rada kendisine tecavüz etmişler -
dir. 

Hüseyin bu suretle hareket e
denlere kartı ıinirlenmiş bunun 
üzerine Necdet ile Vasfi Hüseyi .. Hadise zabıtaya aksedince mü 
nin üzerine çuUanarak bayıltmca· ı tecaviz Vasfi ile Necdet tutulmut
ya kadar dövmüşlerdir. . lar, adliveve tesl•ım edilmitlerdir. 

Adamcağızı armud gibi doğramışlar! 
Sındırgmın Armutlu köyün - ı fanın gövdesi bir tarafta kafası 

'den Mustafa bundan bir ay evvel ve kollan baıka baıka 
1

yerlerde 
ağaç almak üzere Taıköye git • bulunmuıtur. 
mittir. Fakat aradan günler, haf. .. 
&-'a t•w• hld k d' · d b" Tatkoyden Mahmut adında bi· uu r geç 1gı e en ıs n en 1r • • 
h ı.. __ al b .. . n Muıtafanm katili olarak yaka· 

auer mamamış, unun uzerme . 
1 b t d 1 t Z 

lanmııtrr. Zabıtanm tahkıkatı de-mese eza ı aca uyu mus ur. a-
brtanm pek kısa süren bhkikatı vam etmekte olan tahkikatı bu 
Muıtafanm Taşköyı1 smırmda bir canavarca cinavette 'baııkalarmm 
tuzağa düıürülerek öldürüldüğü - da parmağı olub olmadığmı mey. 
nü mevdana çrkaıımı"ın. Musta • dana cıkMaraıktrr. 

KURUrt'unMdlT Romanı: 80 
,.__ _______ w ·----

Daha (Ergin) için yapılacak 
itlerim var. Onun uykusuz geçen 
kıt gecelerinde parça parça an. 
Jatbğı yarım kalmı§ arzulanru bi· 
rer vasiyet gibi zaptettim. 

Hala kapısına yaklaıamadığmı 
o ta§ dıvarlı odada dinlediklerimi 
iakru ifitiyonnn. 

Öksürüklerin parçalayıp ayır • 
chiı 

Burhan Cahit Köroğlu .......................................... ·-·····-·· 
Kmk kelimeler acıklı bir ma -

tem hava.sınm hazin (gam) lan 
gibi kulaklanmr dolduruyor: 

- Gençliğim, yuvam, istikba -
lim, her ıeyim, kendim gibi yarım 
kaMı. Aysel "bari öldüğüm za -
man mezar taıım da yarım dikil -
ıin e mi?. 

Saçaklan koparan kara kıt rüz· 
garının oğultuıuna karııan bu acı 

Bir çocuk yuvası 
açıldı 

Mersinde Halkevinin hima • 
yeıi altında çalışacak olan "Issı 
Yuva,, nm açdq resmi yapılmıt -
tır. 

Merande büyük bir bo§luğu 

dolduracak olan bu yuvaya ya • 
kmdan alaka gösteren bir çok ze
vat topluluğa gelmiştir. 

Halkevi üyesinden bay ibra. 
him kısa bir söylevle yuvanın a • 
macmı anlattıktan sonra Vali bay 
Hakkı Haydar tarafından mem • 
lekete büyük faydalar umulduğu 
d:leğiyle kurdele kesilmiştir. 

lası Yuvanın idaresini üze • 
rine alan Bayan Müterref tara • 
fmdan çocuk oyuncaklan ve ça • 
lıfma tarzı hakkında izahat ve • 
rilmit, küçük yavrular mİ9afrle • 
re tekerlemeler dağıtmı§lar.dır. 

lası Yuva bir ana mektebi va
zifesini görecek, buraya çocuıkla
rmı verenlerden pek az b:r para 
almacaktır. 

ötedenberi Mersinde ne bir 
çocuk bahçes=, ne de bir Ana mek 
tebinin bulunmamaaı yüzünden 
çocuklar liyik olduklan ehenuni -
yette bir ihtimamla büyütülemi • 
yordu. a 

Bugün kü~ük m'kyasta da olsa 
bu boıluğu doldurmaya doğru bir 
adım atılmıştır. 

Maraşta Fırka 'kongresi 
Mara§, 3 (A.A.) - Cumhu -

riyet Halk Fırkumm nahiye ve 
kaza kongreleri bitmiştir. Ya • 
kında vilayet kongr~i olacaktır. 

Maraşta elektrik 
Maraı, 3 (A.A.) - Marq e

lektrikle aydmlatdmak için be -
lediye ile Sümerbank arasında 

konuşma bitmit gibidir. Yakın· 
da. belediye tehir tesisatına bq • 
byacaktır. 

Maraşta yağmur 
Mara,, 3 (A.A.) - Yağmur· 

lar devam ediyor. Bu yılın daha 
bereketli olacağını çiftçiler se • 
vimnektedirler. 

Kayseri Halkev·nde 
Kayseri, 3 (A.A.) -Halkevi 

salonunda sene ba§ından itibaren 
türkçe tarih, coğrafya, yurd ve 
sağlık bilgileri, hesab maliimatı 
verilmek üzere derslere başlan • 
mıştır. 

gönül musikisi kulaklanmdan git
miyor ••• 

Onun bu dileğini olsun yapma· 
dan nereye gideceğim .. 

Babam iarar ediyor: 
- lstanbulda kalırsak ııkmtı 

çekeriz.. Bura.sıbize gurbet sayı -
lır .• İzmir deki teyzem de her mek· 
tubunda bizi yanma çağrıyor .. Hiç 
Olmazsa bir iki ay için gelin, ha va 
deği§tirin.. Alı,tığınız bu yerler 
size iyi gelir, diyor. 

lzmir, çocukuluğumun, genç 
kızbğımm geri gelmiyecek batı • 
ralarını orada bıraktım.. lstanbul 
bana yalnız bir mevsim güldü .•. 
Burada zevkler, sevgiler, duygu -
lar da ancak bir mevsimlik .. Bura
nın havasında sıcak ve devamlı 
doıtluk ve ıevgi aramak gülüne 

KURUN isim babası .. ~ ~ ... - --
Hergün •• yoz ad 

T ophyan : Kemaleddin Şükrü Oı bay 
3701 - Yiğreği: Mihrab. 
3702 - Yilelek: Pervane. 
3703 - Yileımek: Muaneka 

etmek. 
. 3704 -Ying: Galebe. 
3705 - Yipek: Harir. 
3706-Yirçi: Rehber. 
3707-Yirtinçü: Dün;a. 
3708 - Yirün: Mihrab. 
3709 - Yiter: Varis. 
3710 - Yitiz: Çalak. 
3711 - Yitüt: Mez'yet. 
3712 - Yo·baş: Hal'm. 
3713 - Yoboş: Haliuı. 

3714 - Yoğanak: Kütle. 
3715 -Yoğun: Azim, cesim • 
3716- Yo!a: Örf. 
3717 - Y olavuç: Sai (Postacı 

man.) 
3718 - Yolum: Usul. 
3719 - Yolluğ: Bahfyar. 
3720- Yolu: Adil, feda-
3721 - Yom: Efsane. 
3722-Yonat: Tam. 
3723 - Yorat: Örf. 
3724- Yordam: Eda (Şive ve 

tarz man.) 
3725 -Yornuk: istirahat. 
3726 - Yoro: Kahraman. 
3727 - Yoruç: Kumandan. 
3728 - Yotaz: Aile. 
3729 - Yöndem: Kaide (Usul 

man.) 

3730 - Yöndem: Usul, uslub. 
3731 _..._.V:.;--r• >..ı:_ 

3732 - Yönt: Münasib. 
3733 - Yöneten: Os~U.b. 
3734 - Yönyül: İcab (Lüzum 

· 11tam) 
373!> - Yördem:· Usul. 
3736 - Yörenç: Saniha. 
3737 - Yörenti: Hayal (Zihni 

suret man.) 
3738-Yörüng: Beyaz. 
3739 - Yö§: Mal. 
3740 - Yöyen: Mevsim. 

"""""'"ITTIMlt"""""""""""'''"'''.,.."'m"""'"'"mrııı.wımrn•aumııdffıııı ıııMWi 

Muğ'ada C.H.F. kongresi 
Muğla, 3 (A.A.) - Cumhu • 

riyet Halk Fnkası vilayet kon -
gr~i encümen seçimi yaptıktan 
sonra encümenler müzakeratı de 
vam etmiştir. Bugün de ara ver
meksizin çalıştıktan sonra ak -
ıam geç vakit kongl'eye son ve • 
rilmiştir. Kongre encümenin gö -
rüşmelerine son verdikten son • 
ra kaza ve vilayet bütçelerini o • 
naylamış, ondan sonra yeni ida • 
re heyetini seçmiştir. Kongrenin 
sonunda kongre başkanı Cemil 
bir söylevle kongreye iştirak e • 
dip de gidecekleri selamlamış ve 
alkışlar arasında kongreye ıon 
vermi~tir. 

bir şey ..• 
Bana da öyle geliyor ki İzmir 

bizim istirabla uyuşan sinirlerimi· 
ze hayat, hareket getirecek. 

lstanbulun korkunc:: kışı artık 
vazifesini yapmış, dallannda çü· 
rümüş yapraklar gibi titreşen has· 
ta vücutları koparıp atını§, ıimdi 
homurdanmıyor •• Yavaı yavaş ilk
bahar kokuları gelmege baş1adı. 

(Meral) in imtihanları bitti .. 
lzmire gidiyoruz •• 

Babam buradaki tamd·k1arma, 
eski dostlarına güvenerek serbest 
bir iş bulacağım ümid ediyor. 

Onun tekaüd aylığı ancak ken
di masrafına yetebilecek .. Çanak
kalede kolunu bırakan, milli ıa • 
vaşta o haliyle çalışan ve ilk aldı· 
ğı kurıun yaraamda kaybettiği 

• 

3741 - Yuca: Ulvi. 
3742 - Yuki: Mütevazi. 
3743 - Yu'la: Meş~ale. 
3744 - YuJu: Adalet. 
3745- Yuluğ: Adalet. 
3746 - Yum: Meymenet. 

saa-:let. 
3747 - Yumrtgan: Müttebid· 
3748 - Yumlu: Mübarek, .,.., 

detli. 
3749 -Yumuk: Gonce. 
3750 - Y umutgan: Müçtenıi· 
3751 - Yur: Tali (Talih). 
3752 - Yurcı: Maharetli, reb ' 

ber. 
3753 - Yurga: Merdane. 
3754 - Y urd: Diyar, m~ 

memleket. 
3755 -Yudlak: Vatan. 
3756 - Yuru1: Mahsus (}{o' 

ıustan.) 

3757 - Yutaz: Aile. 
3758 -Yuvanç: Tesel'i. 

3759 - Yuvamç: Tese!li. 
3780 - Yuvka: Rakik. 
3731 -Yüce: Ali, bü' ten. 
3762 - Yüğnük: Salih. 
3763 - Yüğrük: Cevval, çal;) 
3764 - Yüğnüt: Selam. 
3765 - Yüknü: Secde. 
3766 - Yükselen: Sait. 
3767 - Yükünç: Tazim. 
3768-Yüm: Falihayr. 
3763 - Yümlü: MübarelC. 
3770 - Y.üngevi§: Halinı 
3771 - Yünkül: Hafif. 
3772 Vüre: Daire. 

i 

3773 - Yürek: Can, dıl, kali" 
3774 - Yürkedeler: DiltikAf. 
3775 - Yürekli: Cesur. 
3776 - Yürik: Hayat. 
3777 - Yürük: Faal, fa.saba~ 
3778 - Yürüm: Hayat. 
3779 - Yüz'lek: Mir'at. 
3780 - Yüzüak: Gmnahsn:. 
3781 - Zan: Örf. 
3732 - Zenger: Laciverd. 
3783 - Zeren: Zeki. 
37e4 - Zerey: Zeki.. 
3785-Zeyrek: Dahi, fatin. 
3785 - Zık: Can, bayat, rulsı 
3787 - Zıngıl: Çalik. 
3788 - Zmı: Hediye. 
3789 - Zırığ: Can, ruh. 
3790 - Zıyanak: Mücelli. 
3791 - Zıylan: Mücella. 
3792 - Zıypak: Mücella. 
3793-Zilayaz: Berrak ha'fl' 
3794 - Zing: Zafer. 
3765 - Zirek: Fat!n, zeki. 
3795 - Zambak: Gonce. 
3797 - Zontur: Haşmet. JI 

3798 - Zorlu: Kavi, kuneP' 
3799 - Zögür: Ceeim. 
3800 - ZiinJürek: Can. .1 

kan yüzünden vücudu o nıübt" 
hastalığa mağlub olup giden (~ 
gin) den kızma ve karısına on 
lira aylık bağlandı.. , 

lzmir kasabalarında geçen 1'1 

rer yı'lık, altışar aylık haya~.'j 
da göçebelikten şikayet ettiJ' 
Ergin bana takılndı .• 

- Ne mutlu bize, vaktiyle ~1 
ralarda (Crezuıe) sarayları~ 

1
,r 

Gördüğümüz (Sart) harabe 
o devirlerden kalmadn.. ~~ 
zuse) dünyanın en zengın hu ~ 
darı idi. Altın kubbeli sar~ , 
altın tahtında oturur. Her ~ 
tuğu eşyanın altından obo~~ 
emrederdi. Bindiği araba •

1
,; 

yemek yediği kaplar albn, ıcul 
dığı silahlar altındı.. f 

Biliyor musun aonra ne old., 



7 - KUI?UN 4 İldncibinun 1935 il!!!!!!!!!!' 

Havalarımızın Bekçisi 

Yüzbaşı Bedri, Erense 
gözlerini kapadı 

Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -24 

Kurtuluş savaşının küçük Bedrisi,yiğ1t-
liklerile, orduda seçme bir yer almışb 

Kız kulesi ve Kıra/ kızı lıikô.qesi 
h··~~bqı Bedri, üzerine aldığı 
1..~~ 'Ve ünlü bir yurd yükümünü 
-tVrrken gözlerini evreme ka
P&nııf ... 

küçük Bedriyi tam on yedi 
Jatındayken tanıdım; kwtulut 
11.V&Jına o yqta bir çocukken lı • 
~n~uldan kaçıp; bayram yerine 
~dıyormuı gi·bi sevinerek gelmit· 
ti. 

Gözümün önündedir~ Gürbüz 
Japılı, utangan edalı, fakat kara 
!özlerinde itlek ze'kaımın, ener • 
Jıainin güçlü belirim1eri vardı .. 

Sakarya aavqma kıtasiyle bir· 
likte katılmıftr. Bedri, yakıcı gü • 
ııeı aibnda geçen bir vuruıma gü
Jıüıı:le yanma düten bir top mer • 
lniainin parçalariyle göğsünden, 
•ntmdan ve baldırından, aym za• 
inanda yaralanmııtı. Y aranm ne 
0 1 ~uğunu bilmiyen masum Bedri· 
Ji bu hal tuhaf bir ıekilde güldür· 
llıü§tü. 

Yaralarını ıarmaya gelen sıhhi
ye n~f~rlerine : 1•Bir ıey yok, pek· 
lli vazifeme devam edebilirim.,, 
de · t' mı~ ı .. . 

Öyle .... Küçük Bedr!niıı yara • 
lan hafifti; amma o sırada eda11, 
tavrı o kadar büyüktü ki o gün • 
denberi Bedri göz~erimde, göile • 
rinıizde gerçekten hüyümii§~, 
Biiyük Bedri olmuftu, alaymnzm 
arka:lat~arı arasında seçme bir 
1er a1mı§tı. • 

Büyük Bedri, bundan tonraki 
Yiiküınlerini büyük bir istekle yap. 
h. Keıf e giderdi, muvaffak dô· 
n~rdi. Bir gün ansızın dü,tüğü 
hır Puıuda.n tabancasiyle kend!ıi· 
ni de, arkadaş•a.rm:ı da kurtamııf· 
•e muvaffak bir ketif de yapmıf
tı. 

Eski§ebir mmtakaımda karan • 
lılt bir gece de, takımiyle i!eri ka
rakolda bulunuyordu, karanlıktan 
iatifade ederek baskına yeltenen 
dütınana, Bedri, yanıbatmda du • 
tan neferinin elinden kaptığı ıi • 
li.hla tek batına ileri atılarak bo • 
iatll'ca kartı gelmiJ, maiyetine 
değerli bir ömek olduğu gi·bi, 
clüımanm maksadını da altüst et • 
lniıti .• Gene Bedrinin bu yiğitlik· 
lerini ıavaf ıırasmda, vakit bul -
dllkça hep konufurduk. 

kurtulut ıavqmm hemen biti -
bıi akibinde Bedri hava kuvvet· le . , 
.rtnıize geçmek isteğini gösterdi· 

lı Z&ınan alaymm bu değerli uz· 
Vlınu kumandan, elinden kaçır • 
!a.k istemiyordu. 

• 
- Ne oldu?. 

d - Bir muharebede mağlub ol • 
11

• Galib hükümdar bu dünya
ııııı e n me.ud adamını abnm ya. • 
~da •ürüte ıürüte ta lrana ka • 
QllJ- götürdü. 

• O zaman (Erg!n) in bu hikaye
ıı...._ ··ı . ....,; gu nıut: 

el - ( Crezuse) o1nıak ıevdaaında 
efil· F k \i . ız.. a at baıımızı ıokup e· 

"""tnız diye yerle§e::eğimiz bir çab 
""fS\ltt • 

. ıstemek hakkımız ya de • 
lllıttin.. ' 

k ~~vaUı (Ergin) sağ kalsaydı 
kiCf 1

:··· 1zınir1n değil, bütün Tür· 
Yenın k b 1 d la asa a arın a dclafma • 
razı idim 

altŞitnd~ bab:unm aylığile beraber 
- trıı~ ~ıra tutan bir ~elirle dört 

kiti nuıt Yqayac.airs .• 

Bu kurnn içinde, l:üyük l:ağ ve 
b:ıhçe!er yaptırdı. O:kadar i:e Ka
dıköyünü bu yedi yı'l '.çinde, Sey· 
yid Battalın imar ettiği rivayet e • 
di~mektedir. 

Seyyid Battal, Şam gaza 'aTrna 
memur edildiği kurun, krd, fına· 
tı kaçırmadan Kadıköyünde metin 
b·r kale yapbrdı. Sonra Osküda • 
rm kara tarafına ti Çamhca dağ• 
larma kac!ar b:r hendek rıç!ırdı •• 
Çamlıca dağı üzerine de bir kara• 
kol kulesi ile Toygar Hamza te • 
pesinde, Yassı tepeye, Piyalepaşa 
tepes:ne, daha on iki yere bü • 
yük karakol yer'eri yap~rdı. Us • 
küdarı mu~1afaza için de dört 
çevresine kırk bin asker bekçi bı· 

YüzbQ§ı Bedri.. raktı. 
l!l, gene bitmiş d~ğildi. Kral 

Kumandan onu bırakmak iste· ,. k 
bütün bunlardan sonra da, kor u· 

medi, fakat Bedri işi idare etti; sundan denizde b!r ku!e yaptırıp 
bu d:leğinde de muvaffak idi. Oakü:Iar Tekfurunun kızı ile kıy· 
Örnek bir zabit olan Bedri, bu ıe-

metli eşyaımı bu kaleye koydur • ferde çokdeğı.erli birpiiot olmu§tu. 

11 yıl Türk havalarmda uçtu, öy· duKa1eye, Prigosfs Koris adı ve
le bir istidad göstermi"ti ki ıe • 

~ rildi. Bütün bu iı'erden ıonra, 
vjmli Bedrinin değerinc!en, ce.tur· , b" 

Seyyid Battalm buraya ge-İp ır 
tuğun dan, herkes, yabancı pilot • 1 _, 

«-ey yapamıyacağma inam uı •• 
Iar bi'le çok beğenerek l:ahsetmİ§• "' 

Fakat Seyyid Battal, Şam ga • 
I.rdi, alkıtlamıtlardı, Tanrmm O 
onu ulauauna bağıılamaamı dile • zasıru kazanıp dönünce; s!<ii • 

• 1 d' dar kap:lannm yü~üne kapanm:,, mış.er ı. 
her yönü askerle aarılm:ı gö. ün • 

Nihayet yüzbaıı olan Büyük ce: 

Bedride, unuı1a ya§aJDak duygu. - Bre kifirler ..• B'!n size göı. 
ıu, yurd ıevgiai, kendinden o!uı teririm ••• diye söylendi ve planını 
(ferağatinefiı) g!b~ vasıflar oka· 

dar belirli bir ha1 almıtb ki onun ku~!;;id Battal, yanma ye-li yüz 
bu halini aynca kıvamamak el •· ıerden geçti aldı. Bir gece Oakü -
den ge1mezdi. O, canlı bir deıtan dara hücum ederek ıehri zaptetti. 

olmuştu. Burada, Tekfurun kızmm Kızku • 
Bütün zor1uk1arı yenerek Türk leı~nde hapsedildiğini öğrenince 

havalannm ıeve ıeve bekçiliğ:ni bir kayıkb doğru Kızkubsine git· 
etmek değerini kazanmıf olduğu ti. Kral kızmı, en kıymetli in • 
için de ayrıca hava arkadatları cileriy)e beraber alıp Üsküdara 
arasında ünlü bir yer almııtı. d d · ön iı .• 

Fakat ne acıdır ki Büyük Bed • • • • 
rinin talii döndü; Yurdun gökle· Üsküdar semti tarihine son ve• 
rinde uçmak ancak 11 yıl nasip • rirken, burada gömülü ve adlan 
mi§ •• O, vazifesi başmda, yurdu tarihe geçmit o1anlarm kısaca ha· 
uğrunda ve eşsiz havacılık ıevgiıi yatlarını yazmağı yerinde bul
ile ıeve ıeve, boğazın renk1i sula· dum .. 
rmda, tam 30 yaşında, bahar Osküdarda gömülü olanlar ve 
çağında kutun camnı, temiz ne• ._ ........... ıımmımm.-r-•-llB11"""11111fımtl"'l,_,1"'110_TI,.ln 
fesini verdi. Türk gençEğine ha· ınezliğe karııtm .• Te.1ellimiz bun
yatını, kahramanlığını örnek bı • dadır ••. Sen sonauz uykunda ra • 
rakb, ülkü arkada§larrna hazin hat kal, ıenin botluğunu biz dol • 
vedamı yaptı.... dunnıya çalıpcağız. 

Yurdun öz çocuğu Büyük Bed.. Senin ölmezleıen varlığına biz 
ri, Türk ulusu, hava arkada~larm, her zaman kıskanarak bakacağız; 
aeni kaybetti, acın da kendin g'bi seni her zaman aramızda ya.;ata • 
büyük oldu. Amma ıen yurdun 1 cağız.. Kutun ru~una sonsuz ıay· 
için, zor yükümünü başarmak sev· gılar Büyük Bedn !.. 
clasın~a muvaffak olmuıo.ken ö1 - 1 SİNAN OC.LU 

l:>unu teyzem de c..üş.inüyor .•• 
Fa.kat yapılacak bir ~ey yok ... Ba· 
bam da artık çöktü ... Ben çah!ma· 
yı dü§~ndüm... Fa!;at ~imdi her 
yere pembe tırnaklı, lüle lüle saç· 
lı, gd:ncik dudaklı, kıvır kıvır 
gene kızları alıyorlar .. 

B5y~e mi!nıetl~, acı ile omuzlan 
dütmilf, cansız, isteksiz, ha:eket
ıiz kadına hangi i~ adamı, hangi 
daire kapısını ~,..,·. 

yavı·u kuş~ara a::enzerler. Bir yer • 
de oturamaz~ar .. Fıku- fıkır iıle • 
yen ze~cil:ırı on!arı ele avuca sığ· 
maz bir civa haline gefrir. 

__ ......,... 
-

l 
l 
j 

lcadiı;e tepesinden bir görÜnüfo 
hayatlan tarihte yer bulan ıahsi - cüme etmiı olan Nedimin, tıir!iSi 
yetlerin hepaini yazmak, cild~er her ıeyden üstündür. Bunları yaz.. 
istiyecek kertede çoktur. Ben bu • manm yeri burası deği:dir. B~% 
rada ancak b:r lasmını yazmakla yalnız burada gömü!ü olduğu 
iktifa edeceğim. hakkın:!aki kaydi yazmakla iktifa 

ŞEYH HAMDULLAH : - ediyoruz. 
Kendisine Kıbletülkuttab adı ve • ARiF HiKMET BEY: - Oçün-
ri1mit olan Hamdu1fo.h, Sultan CÜ s~lim kurununc?a ıadrazam 
Beyazıdm hocası idi. Beyazıt bulunan lamet Beyin oğludur. 
Amasyada iken Hamc'!u1lahtan' Nuhkuyusu civarın~a gömülüdür. 
ders almıştı. Sonra lstanbu'a r LAZ OMER V ASFl :- Hali, 
geldiği kurun §eyhini yanma aldı. Mısırda, Kahire hazinesinde ıak. • 
Ok meydanı zaviyesine nasl::etti • lı bdun·!uğu söylenen yazma l:ır 
Beyazıdm ölümünden sonra Şeyh muahafın sahibidir. Mushafı, 
Hamdullah bir müddet Alemda· Cezayirli Hasan Paıanm emriyle 
ğm:la oturdu.. yazmıştı. Kasrmpap.da Has:ın• 

Sonra tekrar lstanhula geldi •• pZL§a kıılaaı içindeki camFn yazıla 
rile, kapılan ve civarda Hasanpa• 

Şeyh, bir eşi daha ıeybler arasın • 
ta çeşmesin:n yazıb.-ını Ömer da bulunmaz derece ok abcı ve 

yüzücü idi. Osküdarda denize Vasfi Efendi yazmı,. {1 240 • 
1824) ö1müş1 Karacaalinıec!de gô· 

girer, bağdat kurar, yüzerek Top• 
mülmüştür. 

kapı ıarayına gelirdi. T opkapı RESSAM ÖMER - Sarayı hü• 
ıarayındaki İ§İ, padifaha yazı 

dersi vermekti. 

Çok çalıtkan olan Şeyh haya~ 
<la kırk yedi büyük mushaf, b:n 
kadar en'am süreleri yazm·ı~ı. 

Beyazıt cMD:inin mihrabı üzer:nde 
kubesinde, Edimekapıs:ndaki ta· 
rihler, gene Edirnekapısmdaki 

camiin KeJ:meitevhid cnun eseri· 
dir. Hamdullah, (926. 1518) 
yılında ö~müştür. 

AHMED NEDİM :- Meşhur 
tair Nedimin, Oskü~arda gömülü 
olduğunu yazan eski k~bplar var· 
dır. (1) bunu, bundan bir kaç yıl 
önce, bir mecmua sahibi, yeni ve 
büyük b!r ke§if İm· ş. gibi göstere • 
rek uzun münaka§alara yol a~mak 
istemİ§tİ. 

Mahmudp:şa mahkerr.esinde 
hakimlik etmi§, Sahay:fı ihbar'ı, 

Müneccimbaşı tarihi adiyle ter • 

(1) Miratı İstanbul, Cild 1, sa· 
yıfa 154. 

mayunda gi!manlara yazı derai 
verirdi. Yazdığı bir mushaf için 
ikinci Ahmedden, tam b"n alhn 
hediye almı§h .. (1133 • 1717) de 
öldü •• 

BIYIKLI ALI PAŞA: - Ü· 
çüncü Osman kurununda vezir:ik 
yapmıştır. Güzebesi olduğu için 
müezzin oldu. MüezzinHkten 
sonra bir:nci Mahmudun h'zmeti• 
ne girerek çuhadar ve rükke:ptar
hk~an, ailahtarlığa yükseldi. 
(1164. 1750) de Hakim Alipa§a 
azledirnce, Bıyıklı Alipa~anm sa.• 
darate geçirilmesine karar veril • 
di. 

Fakat zaval'ı bryıldı idi. Hal· 
buki, aa :?arate geçmek için s:ıkalh 
olmak lazımdı. Sakalsı=lık onun 
sadrazam elmasına m~ni cldu. 
Maamafih bu, ona büyük bir derı 
o!mu§tu. O günden, elbet bir fırsat 
gene onu ıadarate yükseltmi~ti. 

(1168 - 1754) de öldü. 
(Devamı 't)M) 

lzm.rde teyzemin büycJk v~ ıçİn· j orada aa SJrlerın neş ey, biJe gü • 
de her konforu toplayan evıne a- nah sayan sıkı terbiye si::temi 
l:ştı .. Şimdi, Ortaköyün, kışlaya içinde boğulup kalıyor •. 
ber..z:yen bo~ odalı ev~nde eski • 
ain:Jen fazla sık:lıyor. 

Çocuk kend=ni bilmeğe haşlar
ken ya§mm a:nl yo~unu ,aşırô .. 
B:zim g5çcbelik, h~stahk ve bit • 
kinlik içinde geçen hayatımız o • 
nun güneş, çiç:::k ve renk isteyen 
ruhunu kara..-ttı. 

Şimdi onun bu tersine dönen 
r~•hi hareket~erini düze!tmck için 
r.r '· ışıyoru~. Fa.kat artık k.:.tı!a • 
,~rı. gü~meyi unutan an:dığım?a 

~.u vazifeyi yapmak ne kadar zor 
ge'iyor. 

Konturatımız bitmediği için 
kırık dökük eşyamtzı kapaT"ıp 
gittiğ · miz Ortaköydeki eve tek • 

rar döndük .. 
Şimdi (Meral) le meşgul clu • 

yorum ..• lzmirde ge;ird~:!imiz y~z 
onu çok deeittirdi .. Ha nde de~ 11! 
bir durgunluk var.. O yaştakı 
rene ka;lar cıvıl cıvıl konuıan 

Fak:ıt (Meral) bütün bunlardan 
uzak ... Yaş·na y~kışmayan ~ğır 
bir sükunet içinde ye.§ıyor.. Kü • 
çük ka~asındaki düşün=e:eri öğ • 
renmek için onunfa saatlerce k:> • 
nu§:ıyorum .. Gü~mek diye ifade 
e:libn hareketi onun yüzünde ve 
gözlerinde görmek çok güçlc§°i. 

Y ana!darının pembe renzi de 
bağ bozumu zamanlarında kuru • 
maya ba~lıyan salkımlar gibi be • 
nek1eşiyor .. 

Onun ruhunu tahlil etmeP,e 
ça 'ı~ıyorum ... O yaş!a bile etrafı
na, insanlara karıı kine ve isyana 
hazırlanmıJ bir benliği var .• 

Yüzümüz· e ve aremr:dı. neş'e· 
nin §ekJ!ni görmek n<"s:·b clmadı .. 
Kahkabanın mus:l{isi onun icin 
.;r~.anlnıası güc b:r n~ta parças; .• 
Gülmeğe ha-ırlanmış dudakları 
~rez·;mü-ün hı!'U, sert ciz,..il~ri 
ka"psın-la hüzü);;p kat·'ıvor .. Bü
•i:n 'heve .. <-nı .. ı m--ke"lten tC' .... y" • 
mıya çalışan bu günahsız mah!uk 

Daha beş altı yaşlarında iken 
bir bayram anneme: 

- Cici anne, Nez'.benin babası 
yok.. Onun bayramlığını kim ya• 
patak? diye sormuştu .. 

Onun çocuk düşünüşü ile ha • 
yat bilgi:;i üzerine öğrendiği bu 
hak.katı ona ısrndırmak için §U 

cevabı vermişti: 

(Arkan var) 
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lv HliKAYE 
C:ekspirin ikinci ölünıü! 

- İngilizceden -
Güzel Marıöriti annesi çok 1 daha güç bir İ! olarak tasavvur et· 

na•b Wİfiltiiyordü. Marırörit, an- miyordu. 
nesi öl4tilil zaman dokuz yqmda O ıece etraftaki köylerden yüz. 
bir kıstlı. lerce davetli ge]mitti. 

Marılritin kimt•i yoktu. Köyün büyük ve tarihi tiyatro 
O, he.bumdan iki y&fında ök· binuı çiftlik ıahibleri, ve köy 

atbı ka}mıfb. zenginleriyle dolmuttu. Köyün 
Ona lcompu ihtiyar Con bakı· aahneıinde uzun yıllar vardı ki, 

yordw. Şekıpirin eaerleri oynanmamıttı. 
Coa .. ea. Herkesin ağzında aynı ıözler 
Ba adam çok merhametli .. Kim· dolatıyordu: 

... b.. Kiite1• ,ekilmit eski bir - Otelloya gidiyoruz .. 
aldllınlU. - Biz de oraya. 

Marı!rit, e.nneai öldükten aon· - Ah, ne yazık ben gidemiye· 
ra mektebe dnam edemedi. Cf iim. Buıün dünyaya bir çocu-

Zavallı kızcağız çocukluğunda ğum geldi. 
anaalr üç .ene mekteb yüzü gör. - Böyle bir günde dünyaya ge. 

tt.....,, len çocuk uğursuzdur. Onu ıenin 
mu~ ... 

Con unca, onu, mektebe gön • yerinde olsam, boğı.rdım l . ... ... 
dermiyordu. 

Kayiba çoculdan: 
- Tenbel kız ... 
Diyerek Marıöritle her zaman 

alay ederlerdi. . . ~ 
An.elan yıllar seçti. 
Bütün ölenlerin matemleri gibi, 

M&l'l'örit de, annesinin matemini 
aylarca, yıllarca tuttuktan aonra, 
aiha:ret hayatla pençeletmiye bat· 
lamıt 'fe maziyi çok çabuk unut· 
muıtu. 

On sekiz yatına ıelmitti. 
Bir gün Con amcayı ziyarete ge• 

len h 0 r tiyatro lrumpanyaıı müdü· 
rü anlatıyordu: 
-K~tün tiyabosunda (Otetlo) 

yu oynıyacağız. Fakat, batımıza 
umulmadık bir fefaket geldi. 
"De21ıdemona,. rolünü yapacak o
İ•a artitl 'miz ha1talandı. Oyunu 
ilin ettik ... Oç gün ıonra oynama· 
ia mecburuz. Sen bu köyün yer· 
liıiıin, Con amca! Bize bu rolü ya· 
pabilecek bir genç kız bulamaz 
m11m? 

ihtiyar Con, bahçede dolatan 
Ma,.röriti ıöıterdi: 

- Bu kız, iıtediğiniz rolü ya· 
pabitir ıni acaba .. ? 

Direktör ıözlijğünü düzelterek: 
- Mükemmel bir kız, dedi, o 

ne ·ilcud .. O ne ıehha.r bakıtlar .. 
J .a.n, kimdir bu melek? 

Con amca ko?tuklannı ksbar · 
tarak cen.b verdi: 

- E•lltlıiım .. 
- Bu it için ne istersin, Con 

amca? 
lhtljar Con düıündü .• 
Marpitin iıtikbalini temin el· 

mek iatiyordu: . 
- Daimi hir konturat ... Ötesini 

de ıbin Ticdamnıza bırakıyorum. 
Kaım hem kendiıini, hem de be· 
Dİ ~dirmeie mecburdur. 

- Pek ili .. Bet .ene için kontu· 
rat Japacaiım. ikinizi de geçin • 
direcelc a,1ık v•receğim. 

Tiyatro binası hıncahınç dol· 
muştu. 

Herkes, Şekıpirin bu taheıerini 
bir dakika önce görmek ic;in ıabır. 
sızlanıyordu. 

Perde açıldı. 
Bir takım entrikalar.. Kahra· 

manhklar .. Ve nihayet OteIIo gö· 
ründü. 

Bu heybetli arab, sevimli kan • 
ıiyle konu9uyordu: 

- Seni çok seviyorum. Bana 
ihanetin sabit olursa, teni boğa • 
rım! 

Dezdemona gülümsiyerek ce • 
vah verdi: 

- Bana inannınız ... Sizi can • 
dan seviyorum! 

Parterden evlatlığının r<>lünü 
büyük bir merak ve heyecanla ıey .. 
reden Con amca, Margöriti bu 
sahnede beğenmifti. 

Seyirciler, köyde Margörit ka .. 
dar güzel bir ka.dın görmedikleri 
için, bu yeni <ı.rtKti mütemadiyen 
alkı§lıyorlardı. 

Çarçabuk ıör.en, mahvolan ıer
'W"ell•r gibi, ne büyük r.öhretler var
dır ki, bir anda sert kayalara çar· 
pm c"ağılan rÜz'?'arlar Rİ'bi yıkrlıb 
giderler. l~te Margöritin bu iki 
meclis arasında yatıvan muvaff a
kiyeti de tıbkı o rüz::irlar gibi bir 
an-1'.'\ sönüp g"tti. 

Mt1.r[!Örİt ikin ... i ı~hneve cıkıt .. n· 
da, birdenbire ellerini yüzüne gö
türerek: 

- Ah .. Beni affediniz .. Yapa • . 
mıvacıı[iım ... 

J)iye a ~Iamağa ba.,Iamı,tı. 
Bunu ilk önce seyirciler rol İca· 

hı sandılar... Mütee11ir oldular. 
Fakat, ikinci ses ortalığı altüıt el· 
mişti. 

Ma"görit hnla ağhyarak bağın
yordu: 

r 
TAKViM 

CU\tA Cumartul • 41 d ltbtn ~ tel Uaııa 
18 Ramuu n Ramuan 

GOo do&usu 7.16 7.26 
Gürı bıt11ı lfi,,3 16.~4 

Sa hah umı&ı 6 6 
O«le ııamuı lt.18 u.ı> 
(tindi DID!Uı 14.41 ı.uo 

Akşam oamu 16.S;\ 18,5' 
Yatsı oımuı ıs..tı 18.Ş? 

imsak ~.ag 3.~~ 

Yılın grçeıı ıuolerı J 4 
Yılın ~ılın ııllDltr 

L 
36? S6t 

-, RADYO ır 
- "'i'E7ZE iT? 

HugU 
lSTA?lı"BUL -: 

Saat 12,31 da kanşık musiki plak, 
18 de ~Y saati otel 'fokatliyandan 
nakil, 19,20 de çocuk hikayeleri, J9,50 
de haberler, 20 de Bayan Sabahat 
Hüsnü Şnn piyano ile, 20,.'lO da Ka • 
vayen kitar takımı Siret •e arkadaş
ları, 21 Keman solo viyolonist Nejat, 
21.20 de Son haberler - borsalar, 21,30 
da radyo orkestrası, 22 de radyo ea1 
ve tango orkestrası . 

P.\RIS, (Kısa dalp} 11 m. 88 
1' Koneer. Hi Haberler. 1'5,110 tngı. 

11.zce haberler. ıs,•O Deniz h&berl~rt. 1&,ıso 
.Revü. 16 Part• eflencelerl. 18,10 Partb 
bayatı. ıı 16,30 Kan~k orkestra koııaert. 

8H Kbz. BEKLİN, 151 m. 
17 OrkeatrL 19,30 Rlchard SU'auawı 

eserlerinden ıarktlar. 20 Mizah. 20,40 Ha· 
berter. 21,10 (!:in Haupt.mann erebert d&I 
Buch) ııkec;. 1 Yeni Alman bNteıerı. 28 
Haberler. 23,30 Theodor J'ontanenln baya
tı hakkmda. 

ISf~ Klu:. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18 Spor. 18,40 Clmbal konııert. 19,10 

SunogT'&ft. 19.40 ~por. 20 Git.ar mwdldsl. 
21 Konteranıı. 21,30 Keman konwrt. 22,15 
Haberler. 22,35 Opera orkestrası. 23,lSO 
Pille. 24,20 Salon orkeııtruı. 

691 Khs. vttANA, 118'1 m. 
18,20 Amerikan mucklsl. 19.10 Spor. 

Sötler. 20,0S Haberler ve ııalre. 21,0& 
Osvald Kabutanm idarealn~ bOyOk eento· 
ııtk konaer. 23,20 OrkMtrL 23,30 Haber
ler. 23,llO Konaertıı devamı, 1 Kuartet 
konııerl. 

-BORSA -
Hiztlarında vıldız işareti olınlar tlzcr 
!erinde 3 : 1 J• muamete «örealeT· 
dir. J Rakamlar k apanıf 1fıllannı ıösterir 

rtukut (Sata ) 
• Londrı blO, - • Vlyuıı t4. -
*Ne.yort 1'5, - * MııJrtı ır. -
• Parla ı~.- * Ber\lıı 41, -
• Mlltoo !14,- • \'arson 24, -
• Brthı 118, - • Bwdıpesıe :a. -
•Atına i4 - * Blltrıs 18, -

• Ccnnrt l!I.,_ •• • Bılırat ~6. -

ı · ... ,. lt4, - * Tohll11111 36, -

* Am11erdam 84, - * Alt11 944.-
• Prıı 100.- *Mecidiye 42, - ı 

1 • ~rokho' "' l':I •• • Ruhor !40, -= 
Çekler (kap. aa. 18) 

• Loodra 1>19. - • Stothlm 3,1410 

• NeV)or• 0,708~ • Vly11a U9 
• Paıh 12.0."I • ~adrlı U04~ 

• Mlltao 9,)IA 17 • Rtrllt 1,978! 

1 
• ftrlltse 3.30MI • V&r{OU 4,10 

ı •Atin' UC.6 • Badıpıştt •.tr 
• Ceııtvrt ".4475 • Rlltre, 71."840 

* Sofyı 66.578.'4 • Bılıraı nı;1 

i • Amıttrdırrı l.li'4 ' • Yokollıma i.7656 

• PraJ: 19,00'0 • Moskova 109 us 
e 

ESHAM 
it 8111ta•• ıo.- lramvay :11, ·o 

•Anadolu ~!.'O Çimento as ı:ı-i Rtjl ı ıo CDyoo ile~ -.-· 
!lr. Hıyrlvt ı.~ .~ Sırt Del. -.-I' Merkez '8111 k111 tı4. Balya -.-
U. ~l«ortıı -·,00 ~ut ıw. ıcu -.-
romontı t ı,cı5 Telefon -.-
latlkrazlar tahviller 

• t93JTUrk Bor.I 28.6~ F.lettrtk -.-
•• . il !7,7$ frllDY&~ il 71 

• • " 111 ,7.SS Rıhtı111 ıuo 

lstltrtııDıhlll 1 9•,t ~ • AH•ola ı .... 
lrın l lıtlltraıı 97. * Aoıdo'a fi 411,tll 

1918 A MO. - .oo Aaadolu ili 46.-
A 

Titalro direktöriyle anlaştılar. 
Marıörit bavulunu hazırladı. 
Talih yıldızı Marıörite gülüyor· 

- Şa!kın sa"kın ~·üzüme ne 
bakıyorsunuz? Ben ilk defa sah • 
neye çıkan bir kızım. Bu iti yapa· 
mıyorum... Ve yapamıyacaizm. 

Haydi, defolun, p.idin ! Benim gibi 
bir beya:ı: kızm . Otello ~ib1 bir a- ıı:41•1sıı,t•ı.•--.•&1iiiiiiiiliiıiiiiı-. .. m&: 

Palldır - .oo • \111111ssı ı MM> 

du. 
••• 

Margörit rollerini ezberlemekte 
pçlük çekiyol'du. Fakat ne direk
töre, ne de tahne arkadaşlanna 
bir ıey ıezdirmiyordu. Kendi ken· 
dine ıöyle dü,ünüyordu: 

- it bata dütünce, her teY ba
tarı1ır. 

Margörit ıa.hnede (Dezdemo -
na" )'1 temail etmeyi evde çama • 
fD' yılciıımak, yeme)t piıirmekten 

rabı ıev'b ıeve~'yeceğini hi,. dü- Direktör Con amcaya çatıyor· 
tünm~d:niz mj? Ben onu ıevmiyo· du. Kumpanya, aeyircilere kartı 
rum .. l§te o kadar... rezil o'lmuıtu. Bu ıırada sahneye 

,,. '*' :(. 
Margörit sahnede bayılmıştı. 
Köy doktoru perdeyi indirdi .. 

Halk dağıldı. 
Sahne arkasmda bo.yılanlardan 

biri daha vardı: Con amca. 
Bu felaket onun için dııh:ı bü . 

yüktü. Çünkü, tiyntro c!irektörü 
Margöriti c!c:-hal b.ı:::p:.nradan 

kovm~t ve hemen o gün köyden 
uza.klaş.mak için hazırh~a başla • 

ihtiyar bir köy tahsildarı abldı: 
- Beyhude telat etme direktör 

efendi! dedi. Bi: böyle ~aflara 

çok alı~tık. Yirmi yıl önce büyü!s 
bir tiyatro kumpanyasında çalıtan 
Con amca da (Hamlet) i oynar· 
ken, rolünü unuhrak aüflörü araı
tırmağa başla.mııtı. Hayatımda, 

bu gece (Şekapir) in ikinci defa 
ölümüne phid oluyorum! 

!SKENDER FAHREDDİN 

Kadınlar Adası ! 
Yaran: Gerhard Hauptmann Dilimize çeviren: A. (. 

63 
Şayed Ta vut huıl ettiği teıir ile 

yelkenleri her nedense auya indir· 
memit olıaydı Şvab'm Mukalin • 
da mahluku tabirine itiraz edece • 
iine tilphe yoktu.. Madam Şvab 
yifor ve içi1or, ılık havada net'e • 
leni yordu. 

O ıeee b~ uyumamaja Ye yalnız 
batma mehtabm aihirli ıecesinde 
dolqmaia karar nrmifti. Hat• 
ti bu kararmı TaTUaa da bildirme 
ie karar •ermiıti. Yabua diler 
mukaddea anneierin dikkat na.ııa • 
rı.nı celbetmeden bunu naad yapa• 
bilecelini bilemiyor... Madam 
Şvab kendi kendine böylece dil • 
tüttürlcen olıun vücudunun güael • 
liii itibariyle kendiıine çok faik 
olan Paıe annenin: 

"- Ben bu gece hiç uyuaııya • 
caiım, bütün ıec:e dolqacaiım. ,, 
Dediğini ve Rodbertenin de: 

"- Siz~ refaka.t edebilir mi· 
yiın., Paae uıne? .,. diye ıorduiu· 
nu ititti. Halbuki Page: 
"-Hayır, hayır, bana hiç kim· 

ae refakat edemez. Ben bu ıe • 
ce, yüz binlerce ıenedenberi bir 
Kehlibar parça11 içinde mahpuı 
kalan bir ıimsinek gibi yapyal • 
ruz kalmak istiyorum.,, dedi. 

ister hurma ıarabınm le.iriyle, 
ialene denize kartı ıeyndilen 

muhtetem manzaranın teıiriyle 
olsun, yemeklerini yeyip bitiren • 
1erin bepıi fev1'alade cotklın bir 
hale geJ.diler. Kamerden, kadın • 
lar dağından, büyük, cezbedici, 
güzel adanın her ta:raf ından mu • 
a~zam bir ıiHit yalrfo du. 

Bütün kadınlar, hassalarmın 
üıtünde kalan bir aleme naldedil· 
diklerini, vücutlarmm hafifledi • 
ğini, ruhlarının dağıldığını hiuet· 
tiler. Belki gençlerin kendilerine 
pek yakın olmaları, nefia yemek • 
ler vo içkiler ve her 9eyden evvel 
Tavus bu hale sebebiyet vermit • 
terdi. 
· Yemeğin sonunda Tavue kü • 

çük bir nutuk söyliyerek kadın • 
lara oğlanlar diyarmda ıaf a ıel • 
diniz dedi ... Ondan daha bir çok 
teJler ıöy1edi ki hunlara annele • 
rin hepıi kahkaha ile rüldülel'. 
Tavuı dedi di: 

"-Dün yoktur, bugün veyann 
yoktur, hakikat denilen fCY d<. 
vdrtur .. Mevcut olan bir tef var· 
~a (' da hakild mevcudiyettir, bU 
hakiki mevcudiyete neTede raat 
gelirsek onu hemen yakaaından 
yakalamalıyız. ,, 

TaYU1un bu ıözleri rüldünnek 
için ıöylediiini zanneden anneler 
Tavuıu memnun etmek için lüzu
mundan fazla gülüyorlardı, gülü· 
yorlardı amma Ta.vuıa hak da •e • 
riyorlardı. Etraflarında ıördük • 
leri 'eylerin hepıini peri hayali 
zannediyorlardı. Hakikaten ka • 
dınlar adasında mıydılar?. Gelip 
ıtçmit olan ,eyler birer hakikat 
miydi?. O anda her ıey yanan 
Kormoran vapuru gibi yanıp kay· 
bolmut mu,rlu?. Kendiıine mi -
aaflr olduklan 'bu net' e içinde aü· 
len zorba adam hepıinin aklını 
b&§l&tından mı alıyordu?. 

Ve kadınlar devletini 
Bir t~\y gibi avucunun içinde hava
ya üfürü veriyor muydu?. 

Ya. etraflarındaki bu gençler, 
bu parialar, hu Allahın ıevgilile· 
ri Olimp dalından inen ve ma· 
butların sevkini tatmine memur 
olan Al>aaralar gibi ayni zamanda 
hem ıevıili, hem anne? Semaviler 

aleminde günah ve imkansız olan 
bir teY taaavur edilebilir miydi? 

Yemek bitti, n.bab oldu, haki • 
kat meydana çıktı. Madam Şvab 
gece uyumayıp dola§mak ve geı• 
mek için verdiii kararı tatbik et• 
mişmiydi, yoksa fena mı uyumut• 
tu ve yahut hurma ıarabındall 
fa.zla mı kaçırmıştı? Her ha.ide, 
tekrar zebuıuna binerek yola çı • 
kacağı esnada yüzündeki ali • 
metletrin pek karanlık olduğu gö• 
rülüyordu. Madam Şvab yalnıs 

doktor Eglinin i!ileceği kadar bir 
ıeale ona dedi ki: 

"- Bu kaba, haylaz oğlanlarnt 
yalnız bil' kere •ema kızlarının e"" 
lenme merasimi günü boğazdaıt 
harice çıkarak kadınlar diyann• 
gelmelerine ben kendi hesabmı• 
şiddetle aleyhtarım ... Buna müs•· 
ade etmek, bütün kadın devletini d 
dağıtmak demektir. Bunu bell 
oğlanlar diyarındaki haşarıhğıll ti 
ancak küçük bir nümunesini gör• 
düğüm halde ıöylüyorum.,1 

Madam Şvab kendisini hayret• 
lere düıüreceek ve kadınlar devle• 
tinin ne büyük tehlikelere manıı 
kaldığını anlatacak daha neler gö

recekti. 
Mukaddes annelere avus da re- tlc 

fakat ediyordu. Öğleye doğru 
bir teaisabn jinüne geldiler. Bu· de 
nun mevcudiyetinden kadınlar di• laı 
yarında, Diodata haric olmak il• Ilı 
zere, hiç bir kimse ha.berdar de "' 
ğildi. Bu tesisata kapitol namı vf! d 
rilmitti. Kapitol'un cephesi sü- d 
tun\aTla- smenmİftİ, tamörtaamdll 

taıtan bir abide vardı, bu ab:de .. 
nin üzerine ıemayı göıteren bir c1 r 
dikilmifti. tiı 

Kapitorun etrafı bir park hali• b~ 
ne ıelirilmitli. Y qillikler, çalı ~ g 
hklar ve ormanlar araamdan ora• h 
ya doğru yollar gidiyordu. Şurad• luı 
burada tahtadan yaptlmıt küçük 
ma~tler görülüyordu. Bu ma .. l'a. 

betlel' hakikatte bir atelye idi B.ı lb 

atelyelerde aençler, taşçılık, fa .. •n 
yansçılık, marangozluk, alat v.e ~ 
edevat imali ıibi ıan' atlar öğrenı' lçı .. 
yorlardı. Je~ 

(Devamı var) 
~~~--~~~~---~ 
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ŞEHiR TiYATROSU 
TEM S 1LLER1 

Bugün saat 14,30 da 
Bu gece saat 20 de 
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SehirTaiJatl'Oso .a 
HAMLET 

5 perde 
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Yazan: 

W. Şekıpir 

Çevirenı 

Ertuirul Muluin 
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6.1.1935 Pazar gününden itibareıt: 

iNSANLIK KOMEDiSi 
Yazan: BALZAK ra 

;Bayramın ikinci, üçüncü günleri •e, 
saat 14,30 da. /ti 

ra 
E•kl fran•ız Tlyatrosund• , 

Bugün saat H,30 da 
Bu gece saat 20 de 

DeJidolu 
Operet: 3 perde 

Yazan: 

Ekrem Rqit 

Besteli yen ı Cemal 
Reıit 

hı~ııbul BıttdiJllSf 
SehirTUjatrosd 
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• inkılab • 
• • 

Türkiyenin Devlet tipin
de diktatörlük yoktur Kurultav BoOanı Balkan kupasının verdiğ . 

Ln Bay Receb Peker dün üniversite inkılab 
General Kazım Ôza 'p 
Güneş klübünde en mühim netice kürsüsünde dördüncü dersini verdi 

f{I 1 
hazn·lanmazdı. Dış bir ulusla mu

J:. ·;J hare be etmek mevzuu bahsolma
, ı .vınca, korunma tedbirlerine ehem-· .. ~ ..... ~.. J miyet verilmezdi. 

#1: ·. 1 Bugünkü devlet her şeyi kendi 
• işi sayar: Maarif

1 
yurdun imarr, 

~, "'k • •> onomı.,, 

1 
! Bay Receb Peker, bundan ı:.on-

*' ra aıyasal fırlcalar ve programfarı· 
,_ . na geçmi,, ııyasal fırkada prog· 
\l ramm ne demek olduğunu, bu 

Bay Receb Peker kürsüde 

j ' programın nasıl hazırlan.dığmı, ıe· 
fin kıymet ve ehemmiyetini anla· 
tarak ve tebarüz ettirerek ıunları 
söylemiştir: 

R H~lk F rrkaaı Gener Katibi Bay 
'd·~c; .. Peker inkılab kürsüsündeki 

or uncij dersini dün vermiftir. 

1' d B~y Receb Peker, söze, bu ders
r· e sıyasal frrkaları anlatacag-ını ... ı-

oy ıyerek haşlamıı: 

~t· - "Sıyasal fırkaların doğuşu, 
e• insan Yaşayışlarının sıyasal frrka
ı Ya girmeden önceki hallerini an

.. • latacagrzm .,, 
. Dedikten ıonra, iptidai feodal 

e- devlet tiplerini anlatarak bunlann 
u lnÜcoıdeiclerini, bund"n ıonra 

u• doğan rüyük devletlerin kurul1J! -
i· larını ve zihniyetlerini itaret et • 

llli§tir. 

Receb Peker, o devirde büyük 
~evleti temsil eden başın ne tekil
de hareket etti ğ :ni anlattıkt1-n son

ıunları aöyı}emiştir: 
- "Nihayet feodal tipten son. 

el ~a ~be~en bu devlet şekli de feodal 
P1

•. ır devletti. Feodal dewn 
ı· b~tun düşünceleri burada kendini 
• gosteriyor. Tabii o devirde siyasa 
· :allan işi değildi. İdare başta bu
a unanm elindeydi.,, 
1' Bay Receb Peker, bundan aorv 
.. ra hürriyet ihtilali devrine geçmiş, 
u lheaul hükumet devrini an!atmıf, 
• C)tı sekizinci yüzyı11a on dokuzun. 
. e ~ Yüzyıla kadar geçen kurunun 
1

'" ~e doğan ııyasal fırkaları, bun 
) . • d~vlet !darellerine aid fikir· 
crının ınfazı tarzını, parlamen • 
~~a~ın devlet idaresindeki JMV • 

tını izah etmittir. 
Receb Pekeı·, feodalitenin ye • 

:tıi hürriyet ihtilaline, liberal 
d e"'let tipinin de yerini diktatör 
tee,,Iet tipine bıre.ktığmı söyledik
':.I n son:-a bugünkü devlet tiplerin· 
qen ın· 

11 M; J 1.•al!er aelİrerek §Unları 
1 eınıttir: 

Bif-a''Tiirkiyeyi diktatörlükle tav 
rry e enler, siyasal fikirleri kav
..... 1anıanıış olanlar, başka düşün
ıı.c ere sap 1 ltı"taı an ardır. Bunu ayrrca 
de~le ea. • edeceğiz. Tür~y:~~ 
be ~-tıpı. ne smıf diktatorlugu, 
lJı şaust dıktatörlük tipi değildir. 

usaı bir devlet f ·a· 
8 ıpı ır.,, 

ra d ay Receb Peker, bundan son· 
de ~\'let İtlerinin feodal devlet 
ır.i \?rınde nasıl telakki edildi-
ı ne tenı d k ra. aa e ere onların dı§ sı· 

il, asker1 'k • · "&Yt be . ı , ıç emnıyet ve pa· 
in I llrba~1ı ehemmiyete değer 
et~::~ saydrklarını, liberal dev .. 
lU 

1~1nde de bunun aynı <>lduğu. 
in·l\n tttıktan sonra feodalite dev 
._.;; ena İtiyad ve an'anelerini 

- "Şef bütün nu!uzu eljnde O· 

lan bir varlıktır. Bir cemiyet için. 
de kuvvetli bir şef olmazsa, o ce
miyet hiç bir zaman yürümez. 

Şef fırkanın bütün varlığını 
temsil eder. Bundan, şlxbundan 
temsil eder. Bütün heyecanı ru • 
hunda. besler. Muhiti, etrafını da 
o heyecanla bir dalga halinde be
raber götüıiir. Ordudan aileye 
kadar şef nüfuzu olmaksızın dir
lik, güler yüzlülük hasıl olmaz. 
Uç kişilik bir aile içinde bile şe
fin rolü yoksa, bu aile yaşaması 
için 11.er şartı elinde olsa bile, me. 
sud olamaz, hayatta istikamet ü
zere yürümez.,, 

Bay Receb Pe1'er, içinde yaşa· 
dığımız çeıitli ve güç hadiseler 
karşısında ı~fin 11yaaal fırkadaki 
V&ZİJ'etiain..ebeımmiy.etini .mat . 
trldan sonra !Unlan ıöylcmi,tir: 

- "Bir sıyasa.l fırkada şefin 
büyük ehemmiyeti ortada i
ken, bir şef, bir de süıii diye ina
nanlar vardrr. Bu, doğru değil
dir. Mesele, şef bakımından, sü
rüleşmiş insanları parmağının işa
retiyle idare etmek değildir. Bu, 
~efin onurunu küçültür. Büyük da
~ava beraber inananların arasın
da·, kafalannın kıymetlerini bir .. 
le~tirerek, birbirine ekliyerek ida
re eden şefin yüksek onuru görii
lür.,, 

Bay Receb Peker, büyük sa· 
va~tan sonra fenn:n terakkisile do 
ğan hidiıe1eri anlatmıı, buharın 
doğuşunun iıçi ımıf ile liberal aı· 
nıf arasında yaptığı tesirin, petro
lün, elektriğin geniş surette hayat· 
ta tatbikinin politika hayatının 

tarz ve tekli ü2erinde derin tetir· 
ler yaptığını aöylemittir. . ~ . 

Receb Peker, cumartesi günü 
dersine devam edecektir. 

tsta.nbul icra hakimliğinden: 

lstanbulda Balıkpazannda Mak 
ıudiye hanında 8 No. da çay ti<:a
retiyle müıtegil Ali Çevat zadenin 
konkordato için mühlet verilmesi 
; 1tlğiyle vukubulan müracaatı Ü· 

zerine icra kılınan tetkikat neti· 
cesinde konkordato talebinin na· 
zarı ifibara alınmasına ve icra ve 
iflas kanununun 286 ve 287 nci 
maddeleri mucibince borçluya iki 
ay mühlet verilrnesine ve Galata. 
da Karaköy palasda avukat Maz· 
hann komi-ser tayinine ve işbu 

Kurultay Batkanı General Ki • 
:zım Özalp, evvelki akşam, Tak -
simde Sıraıervilerde "Güne§,, klü
bünü tereflendinni, ve k!üb 
bqkanı Bolu saylavı Cevat Abbas 
Gürer tarafından karşılanmıştır. 

Bir müddet dinlendikten ıcnra 

k1übü gezen General, çok beğen
diğini söyliyerek memnuniyetini 
göstremiş ve klübte aaıh kendi 
fotoğraf isini: 

"Değerli günel!ere üktü1er di -
ler,, ıözü ile İmzahyarak Güneı -
lilere yükıek iltifatta bulunmuş • 
tur. 

Buonku Maç 

İngiliz sisteminde oynıyan Yugos~av 
takımının güzel oyunu çok beğenildi 

Yugoslavlara 4-0 11enllen mUll takımı. 

Ga1atasarayla He- Atinada yaprlan Balkan futbol ra §ampiyon!uk bui~i t:?knn ararm 
•k b - k şampiyonasının telgrafla aldığı. da paylaşı!acaktı. Yugcslavlar 

ŞI taş UgUD ar• mız neticesini yazmıştık Dün hu- mağlub olurlarsa üçüncü, berabe· 
şılaşıyorlar r susi muhabirimiz bize son maçlar re kalırlarsa ikind ve galib gel~r-

ş b baklanda şu tafsilatr gönderdi: lerse «ampiyon olacaklardı. Bu • ild maçlarının geriye ırakıl • )' 
ması üzer·ne haftanın boı geçme- Atina, 2 (Hususi) - Ealkan nun için bir gün evvelden Belgrad-
mesini istiyen Galataaarayla Be • futbol şamp'yonaeı bit~i ve puvan dan meşhur oyuncu'ardan sel a
ıiktaı birinci takrmlan bugün ıa • vaziyetine göre pek tahmin edil- çı!t Zeçeviç ile sağ için Maryano· 
at on dörtte Şeref stadında hususi mediği halele Yugoslavya takımı viçi getirmişlerdi. 
b:r karşıfo"'ma yapıyurlar. İki ta • Balkan şampiyonu oldu. Oyuna 20.COO seyird önünde 
lam ti!ci için hazırlanmış bir vazi. Vaziyet çok nazikti. Maçlar b".ş'an-lı. Yugoslavlar bı:.~tan so· 
yette olduklan için takım it'barile ba§!amaJan evvel Yugoslavya 2 

1 

na kadar fevkalade h.5.kim ve ffÜ• 

kuvvethdirler. Bu itibarla bugün, puvanla üçüncü, buna mukabil zel oynadılar. Birinci devrede üç, 
husu,r olmasına rağmen görülme_ Yunaniıtanla Romanya 3 er pu • ı ikinci devrede de bir gol atıb tr:\• 
ğe değer bir maç seyredeceğ"miz vanla birinci safta idiler. ilk maç çı O - 4 gibi büyük ve haklı bir 
muhakkakbr. Galatasarayla Be. Bulgar ve YunRn takımları ara • farMa kazanmı~1ardır. l 
şikta, takımları sog maçlarında sında yapıldı. İlk hamlede Yu • Yu"oilavlar müsab~ .. d~ •~ • 
çok defa yeni~meden ma~ı bitir- 1 
mi!ler, son maçta ise iyi bir oyun •• ' ' ' "' ,. *" ' 

çıkara.mıyan Galatasaray orta bir 
oyun çıkaran Be,ikta,a 2-0 yen~l
miıti. Bu ıief celer de bugünkü 
krtılaşmanm eheuuniyetini artı • 
ran a~iller arasında sayılabilir. 
Galataıaraym bu mağlubiyetinin 
izini ıilmek için bugün birhayli ça-
lışacağmı umuyoruz. l 

Bundan başka gelecek cuma. 1 

dan itiıbaren başlıyacak liğ maç. r 

larmm ikinci devresinin ilk maç • 
larmı da, bu iki takım en zorlu ra
kiplerle kar§ılaşarak açacaklardır. 
Bu itibrla bugünkü kar~rla~ımayı 
hu zorlu maçlara bir hazırlık ola
rak görmek de mümkündür. 

Galatasarayla Be§iktaım haf -
tanm bomboı geçmemesi yolunda 
bize böyle meraklı bir karşılaşma 
hazırlamalarını memnuniyetle 
karıılıyoru~. 

Altınordu kong,esl 
AliırwrJıı idman yurdu ı-eisliğin • 

den: 
Ekseriyet 0Jm3drğından yapı1amı

yan yurd kongresinin 11 kanunusani 
1935 cuma günü saat 15 de toplanaca· 
ğı azaya bildirilir. 

MÜJDE 
Z.ıbıta merrıurlanna 
mahsus 200 metro uk 

me-.s:ıfeyi göstt:rir 
kuvvt·tte 

Bulgarlara Z-1 yenilerek şampiyonluğu kaybedeıe 

Yunan milli takımı. 

gos1av takımını yenen Yunanlılar 1 ra merasim!e kupayı almış!ar ve 
kentlilerine çok güveniyorla.rdı. B.elgrada doğru harckt etmişler .. 

Fakat oyun başladığı zaman dır. , 
görüldü ki Bulgarlar maçı her ne OYUNLARIN VERD&ô.I 
bahasına olursa o!sun kazanmak NETiCE 
ve ~emleketlerine hi~ olmazsa bir 
galibiyetle dönmek istiyorlardı. 

Balkan oyunlarının verd! ği en 
mühim netice Balkan futbolünün 
ıeviyece birbirine çok yakın oldu

Nitekim arzularında muvaffak ğudur. Bunu isbat eden en büyüli 
o.Jdular. Yunanlılar niabeten da- delil bütün takımlann birbirine 
ha ziya.Je teknik oynadıklan hal· mağlub olmasıdır. 
de tereddütler·nJen ve BuJg<'.'rla • Yugoslavya takımı Yunanlılarıı 
rın can1arını dislerine takarak çı • ilk oyunda mağlub olmakla hera· 
ltardıldarı çok hızlı ve sert oyun her §ampiyonluğa cidden layikbir 
karşısında mağ!ub oldular. takımdı. lngiliz sisteminde hava· 

DAiMON 
Cep Fenerleri 
ırel rnişfr. Her vı-rde 
1526 nummı tıhtınd1 
:ırayınız ve taldıtlerin
den 5akı nınız. 

UmumT deposu: 
lstanbul, Tahtakale rto. 10 

Oyun fevkal~de heve:::ıınh ve dan, gayet atletik ve hızlı oynu .. 
~ürü!ti;lü oldu. Rumenler Yıman- yorlar. Bilhassa nefes kabiliyet. 
hJarı, Yugoslavlar da Bulg«~rhrı leri çok yüksek. Oyuna hangi hız
tutuycl"lardı. lk J..aftayım b:rer la başladılarsa aynı hızla bitiriyor· 
gol'e berabere· bitti. lar ve oyundan ıonra da hiç yor-

lk~nd haftayım r,ittikçe hızla- gun görünmiyorlar. Buna karşı 
nan bir <>yunla ba~ladı ve aym hız- Yunanlılar merkezi Avrupa aiıte· 
la bitti. Bulgaı·lar ikinci gclü çı- minde, aynı yerden oyunuyorlaı·. 
kardıktan sonra galibiyeti elden Bütün Balkan takım'arında 
kaçırmamak için müdafaaya çe - müşterek bir noktada bütün takım· 
kildi!er ve Yunnhlar bütün uğraı • ların gen~leşınit olması ve çok e; 

ma!e;-·na rağmen beraberlik ıayı • nerjik ovnamalarıclır. 

FITRA - ZEKAT _ 
1~ §unlan söylemi~tir: 

'oktu Askerlikte talim terbiye 
opla~rr ~ara ile veva zorla nsker 
'ak oıın' a:~ meydanında muvaf. 

ası ıcın lazım ohın şartlar 

.. hl tin Haniyle beraber icra ve mu.e •
1 ifliı daireleri ve tapu ııcı me • 

1 klan ve ticaret ma:hkemele • 
mur u ·1m· 
r~ne bildirilmesine karar verı ış 
olduğu ilin olunur. (4599) 

Fıtra ve zekatı Tayyare Cemi
yeti tophyacak \•e Hila.Iiahmer ve 
Himayeietf~l Cemiyetleriyle pay. 
laşacaktır. 

aım bile çıkaramadılar. 1 
RUMEN • YUGOSLAV YENi ÇIKTI 

1 
Cem!yetin AsıUan 

lk~nci oyun Rumenlerle Yugos-
lavlar arasında oldu. Yunanlı~ar Fiatr 100 kurut 
Bulgarlara mağlub olduktan aon- l Tevzi yeri - V AKIT Matbaası 
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Fransız Diş B k Türk - Yunan Arnavutlukta karı· Dün ve Yarın 
r S.5% -

a anı .• iAi '~ ı.araıı 1 uıcı 1&yıtadal şıklıklar artıyor K 
1 ercüme ülligatı ........ -----------.- . .. . . • 1 kya hududunun müdafaaırnı ve 

a· (Ealf tar•h 1 inc:i tayıfada) neıretmıılerdır. Potı Parız yen ı Bulgar ko.mitesinin herhangi hat- (Ba~ tarafı 1 inci sayıfada) -- s A F o 
Fransız Dıtarı işleri Bakanı gazetesi anlaJmanın ne suretle e>a kına karşı kurultayı iht:va edece- çok Arna.vud ukeri kaçıyorlar. Alfonı Oode - Haydar Rifat 

hay Laval cumartesi günü siya.al laca.ğrnı anlatarak diyor ki: ği aöyleniyor. Yunan erk8.nı har. HükUmetin seferberliğine kimse i l·-----·mn::---------ı 
konuşmalarına. başlamadan önce "Orta Avrupa devletle~i .ara.· biyetıi, Bay Tevfik Rüştü Araı iştirak etmemektedir. 
Veııedik ıaraymda bay Suvichi zi sında. b'.r anlaşma yapmak ıçm hır buraya gelindye ke.dar Yunan Kahine meclisi, mütemadiyen 
yaret edecekfr. itillf imzalanacaktır. &ı anlaş · hroturiinü hazırbyacak ve tetki • Kral nezdinde toplanarak icabe. 

O gün aktam bay Musolini maya Aruaturyanm komşusu o • ka arzedecektir. den tedbirleri almaktadır. 
Venedik sarayında bir ziyafet V•· lan devletler de girecektir. Yal • Yunanistan haı1a kuvvet· Çarpu;malar devam ediyor 
recektir. Pazar günü ıabahleyin nrz Isviçre, Fransa, Romanya, Le- h.~r·"i ~oaartmıya Atina, 3 - Gelen haberlere gö-

100 Rr, ------· .. 
yapılacak görütmelerden ıonr& histan anll\~mayı ~~nrdan imza. 1 karar verdi re, Anıavutlukta asilerle Kral Zo· 
Roma valisi, Fransız m=ıafirleri edeceklerd=r. Atina, 3 - Ha.va nezareti net.. go taraftaıları araımda çarpıtma· 

Ticaret, banka, bor$a 
:ırt. Dr. Muhıiı Etem 

kabul edecektir. Gece Franıız el- lngiltere Uluslar kurumunda rettiği bir tebliğde askeri §Ura ta.. Jar devam etmektedir. Hükumetin 
çisi bay Chamberön bir ziyafet aza olmak dolayısile bunu tasdik ı·afmdan verilen karaı· mucibince elindeki mühimmat çok azalmış . 1 

verecek, bu ziyafeti bir kabul reı• ve Avusturyanın istikllline kefa · Yunan hava kuvvetlerini kuvvet
ıni takib edecoktir. let edecektir. Avuıturya ile kom- lendirmek için bu ay zarfında aı· 

"IS krt ----------..·-------· 
Devlet ve ı tillil 

Pazarteıi günii Vatina.ka remıt fuları, Uluılar kurumu m'eakının keri tayyare siparişatında bulunu
ıiJ:arol yapılacaktır. Ak9amı Opc· onuncu maddeıine dayanarak da· Jacağı bildirilmektedir. 
re.da hir galc miiaamereai verile • ima ,," müteeelıilen biriıbirlcrinin ••(••p••••••••• .. d• .... )--·--·-........... . 
cektir. iatikJlline hürmet edeceklerdir. rav a nın ma-

An 111,ma, bfr pro'okol Bu suretle muhafaza edilmiş 0311 bı·r SO•• zu·· 
••kllnl alacak olan Avuıturya, daha umu • 

Pa.ria, 3 (A.A.) - Havaa a • mi bir teıekkül ile tarılmı~ bulu - 1 li14 LAr-&11 ı uıcı 1ayrtada1 .... 

janH bildiriyor. nacaktır. karşı res-mi Sovyet matbuatı şid • 
Avuahırya iıtikl&.linin teminat Heni~z Almanya ile Macariı · detli bir hücuma geçmi§lerdi. I • 

altına almmaıı hakkında Franıa tanın hu huanatak! fikirleri bilin • talyı:ın gazeteler:nin, ekmek vesi
ile ftalyamn yaptığı anlaşm:ı bir tner.nelde beraber, bütün Avus · kalarının kaldırılmasını ıoıyalist 
protokol ,eklini alacaktır. Ve turya komtularının anla§mayı im- siyasetinin iflası gibi ıöıtennek 
Franaq • hayan çalışma beraber- zalamallna. intb:aren, Avusturya. istemeleri Mo~kovanın dikkatini 
liği tedricen geni!letilerek Avru - nın tehdidi halinde, fngiltereye celhetmittir. Pravda gazeteıi 1 • 
pa kıtasındaki diğer dflvletlere de dayanan Franaa ve halya bunu talyan neşriyatını "Sovyet aleyh· 
teımil olunacaktır. Bu protokol tetkik etmeyi vi.dedeceklerdir. tarı hezeyan, beş senelik planın 
iki ay içinde meriyete Rirecektiı·. Bu tetkik yrojeıi, anla§maya gir • muvaffakiyeteizl" ğine dair iftira, 

Müatemlekelere gelince, Tu • mek üzere bulunan bütün komşu - Kirofun katli, suikasttan sonra ya 
nuıta oturan İtalyanların vaz:yet· ]ara tamil olacakır. kalanan faşiıt haydutlarına tat • 
)erile Somalıdaki Franıız imti • Bir yandan da İtalya ile Fran· bik edilen ciddi cezalar üzer:ne 
yazları hakkında daha bazI tasri- sa arasında, Tun;!steki ltayapla • neıredilen yalanlarla ltalyan ef • 
hatta bulunuLması İcab ediyor. ra, Tibesti ve Somali hudutlarınm karı umumiyesinin iyi duyguları· 

fnqlltere memnun! taıhihine dair bir anlaşma yapı · na karşı hürmets~zlik,, diye tavıif 
Londra, 3 (A.A.) - Bay La • lac.aktır.,, ediyor. 

valin Roma seyahati burada derin Pöti Jurnal de şunları ıöylü • Bu komünist gazetesi, bütün t. 
bir ll'.!emnuniyet uyandırmıftır. yor: talyan gazetelerinin matbuat pro-

Royter ajansının öğrendiğine "Nihayet iki kardeı millet sağ· paganda bakanlığının elleri 
göre Avusturya meaelesi hakkın • lam hir birlik ç.a.lı{.mada derin araımda olduğunu, ıantÖr kon • 
da Fransa ve ltalya anlaşmıtlar • arzularını yüksekçe gösterebile· trolunun en ehemmiyetsiz teyleTe 
dn·. Müstemlikeler meıeleıi hak • kt• 1--'d d ... J tar k ıL:un ce ır.,, .KA ar uzan ıgını, an a a 11 • 

kında da anla~maları pek yakm • Maten gazetesi §U fikirdedir:· dan Bay Musolininin. damadı o • 
dır. "Son derecede nazik olan bu lan Kont Cianoyu kastediyor ve 

İki yıldır lngilterenin en kuv • müzakerelerin husu•! bir dikkatle daha ileriye giderek Popolo d'I • 
vetli arzusu Franaa He İtalya a • neticeye vardırılmuı, bundan ta)ya gazetesindeki lbazı makale • 
ratında ıı1a bir anlatma olmuıy.. sonra orta Avrupada ıulhun yer· lerin Musolini tarafmdan yazıldı· 
dı ki, bugün işler bu yola ıirmiı letebileceğini kuvvetle ümi-d et • ğım söylüyor. 
bulunuyor. meğe müaid bulunmaktadır.,, Sovyet mahafili, faşist gaze • 

Londra, 3 (A.A.) - Dıı Ba • "Eko Döpari,. gazetMİ bazı telerin tenkitlerinde ltalyan dıı 
kanhğmdan tebliğ edilmittir: 22. ilıtirazlar koyuyor ye diyor ki: bakanlığının yeni vaziyetindeki 
12.1934 tari·hinde, Pari•te bay akisleri görüyor ve bu zamanın 

"Anlatma vadi gerçekse bun -
Flanden ve Laval ile Avrupa va· fena seçilmiş olduğu kanaatinde 
ziyeti hakkındaki crörütmeleri ve- dan en ziyade ıeYinecek gene hi-

1 • ziz. Fakat bize öyle geliyor ki çe- hulunuyor ar. sileıi)e, Sir Jon Siman, bu görüt • Pravda diyor ki: "Memleketi· 
tin konll§malardan sonra iki hü • 

melere yakmda Londrada da de- IWmet me.eley! hal değil tehir e. mizin beynelmilel kudretinin mu· 
vam olunacağı ümid:ni izhar et· azzam hir surette büyüdüğü ve 

den bir formül iizerinde anlaş -miştir. · İtalyan vaziyetinin pek de parlak 
Franıamn cenubunda hulun • mıılardır. Bay Laval'in ıeyahatı olımadığı bu sıralarda Sovyet bir-

duğa :sırada Sir Jon Simon, F ran· bir batlangıçtrr ve berıey yeni • Iiğile çahpnaktan hasd olacak 
ı d k den yapılacaktır. Diğer taraftan ıa ile talya arasın a geçme te menfaatlerini nefretle görme3İ 

olan ve bay La valin bugün Ro • bu ıeyahat dışarda bir çokları ta· 1 A 1 hd. d. 
raf1ndan dörtler a.ntlatmasına av· §Üphelidir. Ya nız nt uı te ı l• 

maya gitınesile net:celenen mü - · it J b ü • de De 
det suretinde tefi· r olunacaktır. nın a yanın · aşı zerın • ı:akel'eleri pek yakındn takib ey • moklesin kılıcı gibi asrh bulundu • 

lemİ•tir. Halbuki bu a.ntla~madan mütte • k k. f'd• 
:r fikleı·imiz ''e §eriklerimiz şiddet. ğunu hatırlatma a ı ır.,, 

Je nefret etmekted'rler.,, Sovyet gazetesi bu "Sovyet a • 
Fransız nazırlarının hemen 

rnüteakiben Londrayı ziyaret et • 
meleri iim!d ediJmiııe de, vaktin 
darlığı dolayı.sile bu !!İyaretin, U· 

luslar kurumu konseyinin t t .t ta-
1'ihli topJantııından sonra, en kı • 
sa bir zaman içerisinde vukuu Ica .. 
rarlaıtmlmıştıT. 

Macaristan, fra nsız·ltalyan 
yakınlaşmasını sellmhvor 

Budapefte, 3 (A.A.) - Ma • 
car ajansı bildiriyor: Bay Lava • 
lin Romaya seyahati haberi Ma .. 
car siyasa mahafiPnde büyük bir 
alaka uyandrrmı§bT. Bu mahıJ.fil 
Fransız· ltalyan yakmlasmaımı 
hararetJe selamlryorlar. Çünkü, 
bu, Macariıtanm herkesin Mldiği 
barıı maksatlarına tamamiyle 
uygundur. 

Fransız gazetelerlnirt 
yaz~ıklart 

Par:s, 3 - Bay Lavalin Ro • 
maya gideceğinden bahseden Fran 
ıız ıazeteleri muhtelif makaleler 

leyhtarı kudrmalar,, da balyanın 
Taym:Sİft fik"rleri dah'lf vaziyetini ıaklamak arzu • 

Londra, 3 (A.A.) - Bay La· sunu görüyor. ltalyan ameleleri • 
valin Roma aeyab&ti hakkında nin, bilhusa en küçük bir yardım. 
memnuniyetini bildiren "Taymis,, dan bile mahrum olan itıizlerin 
gazetesi diyor ki: geç:rdikler hayatın pek feci oldu

"Fransa ile ltalya arumdaki ğunda ısrar ediyor. 
Afrika meseleleri ihtiJifınm dost- lkincite~rinin sonuna karlar, 1-
ça halledileceğ'ni timdi tahmin talyadaki İşsizler'n adedinin do
elmek kabildir. O zaman bir Av- kuz yüz altmış hine çıktığı tah • 
rupa anlatması projeıi esasen ev- min ediliyor. Pravda buna iıaret 
velce fikirlerine müracaat edil • ederek: "Faş'zmin memleketi gö
m · f olan al~kadar devletlere tek • 1 türdüğü felaketli vaziyetten ame • 
lif edileb!lir v~ hu devletler tara· le kümelerinin d!kkatini çevir .. 
fmdan kahu edilmesi muhtemel • rnek pek hatalıdır. Faf ıt dikta • 
diı-.,, törlüğüne kar,ı hasıl olan mem .. 
· Taym'ı, Bay Lava.l ile Bay Mu- nuniyetsizlik o kadar yükıelmiş • 
ıaoliniyi te~riki mesailerinden do • tir ki İtalyan matbuatı bile bunu 
layı tebr'k etmekte ve lngiliz si· sükut He geç',tircmiyor. Bazı se • 
yasetinin buna yardrm etmiş ol - beplere dayanıa hile, Sovyet a · 
masını da il~.ve etmektedir. leyhtarhğr ile açılan ma.tıbuat 

Gazeteler bay Musolin'nin gö - münaka~ası kendilerince memle • 
rütlerinde büyük değiı'klikler o • ketin içeri vaz·yeti için iyi olM 
'n.cağmı kaydetmekte:Jirler. bile havayı aynı suretle ~ehirle • 

lır. Lenin - Haydar Rifat 
Zogonun hemşireleri, icabında '75 krt 

Arnavud toprağını terketmek için 1•·----- ------. 

hazır hulunmaktadrrlar. Kral Zo
go, saraydan dı~arı çdmnyor. 

Arnavutluğun Yugoslav cihe -
tindeki hududları da kapatılmış -
tır. 

Bir taraftan da tekzlb 
Ustüne tekzlb t 

Tiran, 3 (A.A.) - Arnavutluk 

Sosyalizm . 
K. !<antaky - Sabiha Zekeriya 

15 krt 

j. Rasın Külliyatı 
Ahmet Reıit - H.Na7ım 

1:; krt 

matbuat bürosu kralın sarayında. t•-----=--~-
bombalar patladığına, kralın ya- işçi sınıfı ihtil8.li 
ralndığına, Arnavutlukta ihtilal Lenin - Haydar Rifat 
hare!ceti çıkbğma dair yabancı 60 kl'f,_ ____ ... 

kaynakların verdikleri haberleri 

Ruhi hayatta ili.şuur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 

60 k.rt ·---------- __ ,_ ___ ~ 
kat'l o1ara:k tekzib etmekte, içeri 
vaziyetin normal olduğunu ve kra 
lın da yeni yıl dolayısiyle yanında 
prenHSler ve maiyeti olduğu hal
de ke'n.di imıini taşıyan haataha • 
neye giderek orada birkaç saat 
kaldığını yazmaktadır. e ana doğru 

Londra, 3 (A.A.) - Londrada- Piyer Loti - f. H. Alitan 

ki Arnavutluk mahafiH ihtilal ıa· 1•00 K"-----11 
yialannm Arnavutluğun dahili İn· 

kitafı için Holanda ve lıviçre ban- •--.J ... ~R=-a-s-:oin--K~ü-. l-lı~"g_a_t_ı_J~ır""'ı 
gerlerinden yapmağa çalııtığı bir 

Ahmet Retit - H. Nazım milyon lngiliz ı;ralık istikrazın 
15 

krt 

menine matuf olduğunu bildirm~Jt r-----'"'I 
tedirler. 

istikraza karıılrk olarak Arna- •----G-o-r-io Baba 
vutluğun teais etmek tasavvurun.- Balzak - Haydar Rif at 
da olduğu tütün inhiıarı kartıhk 

100 
K"' 

gösterilecektir. ı-----~·ı 

Kar191khkler neden ~ıkmı' ? ------
Tiran, 3 (A.A.) - Arnavutluk Deliliğin piskolojisi 

matbuat idaresinden bildirildiği • Dr. Bernard Hard - lzeddin 
ne ıöre, karıııkbk fayialarr, Bay· 

30 
kr~ 

raktar namında birisinin, polisçe -----... 
aranılan bazı §ah11ları Ülmi§te 

köyünde aaklayıh, hükUnıete teı- ı11---l-lk_b_a-har Selleri 
Iimden imtina etmelerinden ileri Türgenyef - Sami z. Süreyya 
gelmiftir. '715 krt 

HükUmet, orta)& çıkmayan -----·• 
Bayraktara kartı tedbir almak 
mecburiyetinde ka1mışlır. 

İzmir Hilaliahmerinin 
yaptıkları 

lzmir, 3 (A.A.) - Hililiah • 
mer cemiyeti lzmir 'ubesi 1934 
yılında yurtta9lara yaptığı yardım 
ha·kkınc:la bir istatistik hazırla • 
mrştır. Buna göre, geçen yıl mem 
leketlerine gönderilen yoksullara 
yiyecek tedariki için 605 fakire 
2653 lira sarf edilmittir. Bayram • 
larda 552 fakire ve çocuklara el
biselik kumaş dağıtılmıt ve bu • 
nun için de 580 Hra 81 kurut har
canmıştır. Fakir 180 mektepliye 
ayakkabı, elbİ$e, kitap ve yiyecek 
parası olarak 385 lira 81 kurut 
dağıtılmıı, yedi sakata 195 Jiralık 
takma ayak, kol ve koraa yaptı
nlmııtır. 

Engerek düğü.mü. 
F. Moryak - Peyami Sefa 

60 k1"71 

·------------·-----------/. Rasin Külliyatı i~! ı 
Ahmet Retit - H. Nazmı 

'75 krt •1----,_-- ----------"' 
ı•-----------------· Samimi saadet 

T ols~oy - l. H. AH,· 
:ı:> krı 

istatistik 
Andreleı - Huphi Nuri 

30 lire 

Çocuk düşürtenler 
H. G. Menusier I. F. Ruiaı 

60 k"' ·-------- ---------
·--~--.. --~--/tim ve Felsefe 

Moris Şilk - Hilmi Ziya 
30 kuruş 

lmıir, 3 (A.A.) - HHa1iah -
mer cemiyeti lzmir şubesi bayram 
münasebeti ile fakir kadınlarla 

kimsesiz ve fakir çocuklara el • 
biselik kumaşlar dağıtmaktadır. - .. ----

... .,........,._..~""""1""''"'"''""""""mfl"""'tttMHM"•ttmltUlt .... ·--~---
Cemı yetin Asılları mek dı§arı ıiyaıette, Moıkova • 

Roma münasebatmda da b;r amil 
olmaktan geri kalmıyor.,, 

ili ve edelim ki bu son zaman • 
larda Rusyaya olan ltalyan ihra • 
catı gittikçe azalmııtır. 

Frederik Enge)s - Muhiddin 
100 kuru.'.j 

Dağıtma Yeri: 
V AKIT Matbaa•• 



ımm 

Selcinik Bankası 
Maarif Vekiletinden: Denizyollar~ 

ıŞLETMESı Orta Tedrisat Mualrmliği Vasıflarını 
Haiz, yüksek tahsilini bitirmit olanlarla muallim muavinliği rhliyet. 

namesi bulunanlar ve lise, beş ve altı senelik muallim mektepleri m• 
zunlanndan 2624 ıayılı kanuna ıö re a,~ ğıdaki yarılı münhallere mu· 
allim tayin olunacaktır. Ankarada oJanların doğrudan doiruya veki • 
lete, diier vilayetlerde bulunanla.-ın ise vilayetlere iatida ve tasdilcli 

Tesis tarihi: 188R 

idare merkezi: JS1 AN BUL (Galata) 
Tllrklyedekt Şubeler : 

lstanbul, (Galata Yeni .. Cami) 

lzmlr, Mersin 
Yuoanlstandakl Şubeleri ı 

SelAnlk . A tlna . Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

ıı ım~ıı•m•ıııı ıı ı-w 

I<imyager Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Erzurum ıilih taınirhanesinde çalı9mak üzere barut ve me· 
"&ddı infilakiyeden anlar bir kimyager alınacaktır. lstiyenler 
~eaik..Jariyle birlikte yazı ile veya bizzat umum müdürlük zat 

• 
1!lerj ıubeı=ne müracaatları. (8763) 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18

- ci 1 erlip 3. cü Çekiş 11. 2. ci kdnun 1935 te 

t; Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 

Yeni Eserler 
Dün Ye Y ann tercüme külliyatından 20 nci kitap 

Eriedrich Engels - Muhiddrn 

Cemiyetin Asılları 
Aile, huıusi mülkiyet ve Devlet hakkında tetkikler 

"--- b.t.ııtıına yeri - Yakıt Matbaatı - lıtanbul Fiab: 100 kurut 

t.ccntelcn K:ı.rakOy • İ\öprut>aş 

1 t'l.4236.t - 'ıırkec ~tühürdar~:1Jc-

.. -- itan f:letııı• 2'2740 

Karabiga Yolu 
ANTALYA vapuru 5 ikinci 

kanun CUMARTESi günü sa· 
at 20 de Tophaneden kalkacak 
g :ditte Tekirdağ, Marmara, 
Erdek, Karabiga'ya dönütte 
ilaveten Mürefteye ufrıyacak 
Marmaraya uğramıyacaktır. 

(27) 

Bartın Yolu 
ANAF ARTA vapuru 5 lkin

cikanun 935 CUMARTESi saat 
19 da Sirkeciden kalkacak, gi
diş ve dönüıte Akçakoca, Ereğ
li, Zonguldak, Filyot, Bartın, 

Amasra ve Cideye ve yalnız ai
di§te ilaveten Kuruca9ileye de 
uğrayacaktır. (50) 

l lstanbul Harici Askeri ı 
Kıtaat illnlara 

Sıhhiye ayniyat tesellüm mak
buzlarından 24750 • 24800 numa
ralı yaprakları bulunan cildin i . 
çinde 24755 saydı yaprağın bu -
lunmadığı anla,ılmıttır. ihtiyat 
zabit mektebine verilmi§ olan bu 
makbuz kartılığında hiç bir yer • 
elen bir şey alınmadığından hü -
kümsüz olduğu kamuya bildirilir. 

(737) (45) 

lstanbul 5 inci icra memurlu
ğundan 

Bir alacafın temini için evvel
ce haczedilip bu kere aa.tııına ka
rar verilen ev eıyaıı Beyoğlu Fi
ruzağa; Altıpatlar ao'kağında 7 
numaralı apartman önünde 13 -
1 - 35 tarihine müaadif pazar gü
nil açık arttırma ile ıatrlacafı ilan 
olunur. ( 4608) 

fitlerile müracaatları gerektir. "22,. 
Bursa liıeıi 
Kara 
Kayseri 
Sıvas 

~vas 
l7enizli 
Malatya 
Yozgat 

.Adapazarı O. M. 
Aktehir O. M. 
Artvin O. M. 
Ayvalık ikmal mektebi 
Ayvalık İkmal mektebi 
Ayvalık ikmal mektebi 
Bergama ikmal mektebi 
Düzce İkmal mektebi 

Gümüthane O. M . 
Hopa İkmal mektebi 
lnegölO. M. 
İskilip ikmal Mektebi 
l:ı:mit O. M. 
Kastamoni kız O. M. 
Karaman ikmal Mektebi 
MuğlaO.M. 

Osmaniye lkmal mektebi 
Silifke O. M. 
Şebinkarahisar 
Van O. M. 
Akhisar ikmal mektebi 
Edirne Kız Muallim M. 
Sıvas Erkek muallim M. 

Almanca 
Yurt • Tarih • coğ 
Franıızca 

,, 
İngilizce 
Fizik - kimya 
Musiki 
Fransızca 

İngilizce 
Franıızca 
Tabiiye 
Fransızca 

Tabiiye 
Riyaziye 
Franıızca 
Franaızca 

Fransızca 
Fransızca 
Franaızca 
Türkçe 
Riyaziye 
Franıızca 
Franıızca 
Fransızca 

Franıızca 

.... Tarih ·Coğrafya 
Fransızca 
Franaızca. 
Franıızca 
Riya~iye 

,, 

10 
20 
6 

13 
18 
12 
6 

10 

13 
22 
19 
18 
18 
18 
18 
18 

13 
14 
12 
13 
ıs 

18 
17 
22 

13 
21 
18 
13 
25 
21 
9 

!inhisarlar U. MüdürlüOünden 1 
Yaprak tütün imalathanelerimizde mevcut nünıunelerinin aynı 

olmak üzere bet adet Çırıananın pazarhiı 5/ 1 935 Cumarteai aünü 
saat on bette yapılacağından taliplerin <'~ 7,5 muvakkat ttininat pa
ralariyle birlikte Cib.lide Le.az1111ve mül>ayaat ıuheaine müracaalla
n. (8731) 

·-=~~!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!St ( 21 lkind Te:rtn l 934 sayımızdan beri eUrilyor.) !!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!~!!m!!!ll!ll!!l!!!l!l!m!l!!!!l'!!!!!!!!l!!!!l!!!l!ll!~l!!!l!!!!lmmm=-l!Bll~ll!!!!l!!!m!!i!~~~!B!!!!!!!!9 

Öz Türkçe ICartılıklar 

Yitmek, 9. Yoğalmak, 10. Yo • j Kebab etmek, 1. Alazlamak, 2. 
Yunmak, 11. Yuvunınak. Kavurmak, 8. Kızartmak, 4. Pişir· 

Kayt, 1. Bağ 2. Bağlama, 3. mek, 5. Söğürmek, 6. Süğlemek, 7. 
Duşak, 4. Pudak, 5. Örük, örk, 6. Yakmak (mec.). 
Setler, 7. Tuşak. Kebet, 1. Bağır, pağır, 2. Bavur, 

kayıtsız, 1. Baştan savan, baş • 3. Kara.bağır. 
tan savıcı, 2. lğsen, 3. tlişiksiz, 4. Kebir, 1. Büyük, 2. Eke, 3. 
Salma. Kelen, 4. Keren, 5. Koca, koca -

Kayıtaızlık, Usa.Ilık. man, 6. Kopan, 7. Ulu, uluğ. 
Kaydetmek, 1. Bağlamak, bel • Keder, 1 Acık, 2. lkirlik, 3. 

ğileınek (Not etmek man.) 2. Yaz- Kadğu, katku,, 4. Kaygı, kaygu, 
nıak. 5. Köyük, 6. Mun, munğ, 7. Sağış, 

Kayy, ı. Kusku, kusu, 2. Okşu. (Endişe souci ınan.) 8. Sağnıç, sa-
kayyetmek, ı. Kusmak, 2. O - kmç, 9. Srkmç, 10. Sıkıntı, 11. Sı

ğürtmek (Kayedecek ,gibi olmak zr, 12. Sızık, 13. Tasa, 14. Torluğ, 
tnan.) 3. Oğzümek. 15. Turluk, 16. Üzüntü. 

kaza, 1. Çörtlük, 2. Şay, şaytk, Kederlenmek, 1. Duncukmak, 
8. Uğrak. 2. Gücemek, 3. Kapçıkrnak (Gü • 

Kazaen, ı. Ansız, :rns.zrn, 2. cenmek, kızmak man.) 4. Katkur-
lstcıniyerek, S. Yanlışlıkla. mak, 5. Kaygırmak, 6. I<aygtılan • 

Kaza ( Kaymakamlık dairesi nrnk, 7. Kayıkmak, 8. Kayurmnk, 
?nan.) Arçm, orçun, ur~in. 9. Küremek (Mağmum olmak 

Kazib, ı. Eğme, eğmel, ~. Ezüğ, tnan.) 10. Oksimek (Kendini ök
ezük, 3. Yalan, 4. Yalancr, fi. Ya - süz gibi bularak garipsemek 
lan söyliyen. man.) 11. Poc:mak, 12. Sıkılmak, 

kaziye, ı. lş (Me .. el, meşgul o- 13. Tasalanmak, 14. Tirikmek, 15. 
!unan madde man.) 2. Kur (Da - Ozülmek, 16. Yirinmek. 
ıre, derece, kemer, hat, rütbe, Kederlendirmek, 1. Gücendir • 
mevki man.) 3. Yargı.ı (Hilkm mPk, 2. Kaygılandınnak, 3. Kay-
tnan.) grrtmak, 4. Tıı .. c;alandrrmak, 5. Uz-

l<ebab, 1. Çaman, 2. Çevirme, mek, 6. Yalkulanmak, 7. Yerindir

;.avuıına, kızartma (Kebabın tür- mek. 
Su .. nevilerine verilen isimler), 3. Kederli, 1. Acıklı, 2. Güyneli, 

4 
1Rt~.t ... ~Kavurm~~ .... ~ebab man.), 3. inlü, 4. Kadğuluğ, 5. Karang, 

1
.'. Sögulme, 5. Sogurme, 6. Sök_ 6. Kaygılı, 7. Kaygışlı, 8. Sıkın~.r • 
unçü, 7. Süğlüncü (Şiş kcbabr h 9. Sınık. 10. Tasalı, 11. Üzgtın, 

?nan ) 8 s·· ... ·· ·· k"' 9 S" ı 12' . v "'rincekli. ..... · . uguş, su uş, . uk en- ı to 

-cı Kederdide, Bağrı yamlc. 
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Ôz Türkçe ICarıılıldar 

Keenne, 1. Oğümce, 2. Sanasm, 1 ken, 5. Saman uğrusu, 6. Saman 
3. Sanki, sankim, 4. Sözde. yolu, '7. Yolak. 

Kefalet, 1. Cök, çökçülük, 2. El Kehruba (kehlibar), 1. Çöp ka-
tuıııa, 3. Kertis, 4. Oğ,ok, 5. Oka, pan, 2. Kıl kapan, 3. Kubık, 4. Sa-
6. Tudaklık, 7. Yik. man kapan, 5. Saman kapıcı. 

Kefalet etmek, 1. Boyunlamak, Kelal, 1. Bıkıntı, bıkkınlık, 2. 
2. Boyun dutmak, 3. Boyun almak, Bezginlik, 3. Usanç, 4. Yorgun -
4. Elik tutmak, 5. Kendözine al - 1uk. 
mak, 6. Kertirmek (inanmak, iti · Keli.l duymak, 1. Bezmek, 2. 
mat man.) 7. Ogalanmak, 8. Oka Bızıkmak, 3. Calıkmak, 4. Dım -
almak, 9. Üstüne almak. cukmak, 5. Usanç duymak, 6. U -

Kefaret, J. Armma, 2. Kaynal- sanmak. 
ma, 3. Yazık siliş, 4. Yazuğun gi- Keli.l vermek, 1. Bezdirmek, 2. 
derici, 5. Yazuk yünkülmek. Busandırmak, 8. Calıktırmak, 4. 

Keff (i yed etmek), 1. El çek. Usandırmak. 
mek, 2. Kıygutlanmak, 3. Tıyıl .. Kelim, 1. Aydış, aytış, aydu, 
mak, tıyınmak. 2. Deyiş, 3. Keb, kef, kep, 4. Kele-

Kefgir (Kevgir), 1. Aş süzgeçi, ci, geleci 5. Lakırdı, 6. Sab, sav, 
2. Delikli, 3. Süzgeç. 7. SöyleY, 8. Söyleyiş, 9. Söz, 10. 

Kefil, 1. Boyunalan, 2. Boyun, Şör. 
3. Yiikçii, 4. Oğcu, 5. Oğaeri, 6. Kelevvel, Eskisi gibi. 
Söyke (İstinatgfih nıan.) 7. tJstü- Kelime, 1. Deyim, 2. Keleci, S. 
ne alan. Lakırdı, ı. Söz; 5. Tiğe~. 

Kefil olmak, 1. Boyun olmak, Kelp, 1. !t, 2. Kancık, (Dişi kö· 
2. El tutmak, 3. Oğ bolmak, 4. O- pek man.) 4. Parağ bir cins köpek 
ka almak, 5. Tumşmak, 6. Ustii • 5. Taygan, 6. Znğar (Av köpeği 
21e almak. man.) 

Kehanet 1. Arbağ, arpağ, 2. Kelbi akur, ı. Kalıt, 2. Kuduz, 
Avladu, 3. Burğul, 4. Irk, 5. Kam- 3. Salar köpek. 

lık. Kem, 1. Az, 2. Eksik, 3. J{oğur 
Keht.:net göstermek, 1. Gelece- ( Cüz'i, ehemmiyetsiz miktarda 

1. Geleceği bilmek, olacağı bil- man.) 4. Kötü. 
mek, 2. Irklamak, 3. Kaınyamak, Kemmaye, 1. Cabak. 
4. Mırçnnak, 5. Smçılamak, 6. Su- Kemter, Sokur (Cüz'i ve ehem· 
durlamak. mivetsiz man.) 

Kehf, 1. tn 2. Oyuk. 
Kehkeşan, 1. Gök dere, 2. Gök 

~·aruğu, 3. Gök yolu, 4. Saman dö-

Kemine, 1. Değersiz, deten az, 
2. Pl·sikli. 3. Eli ermez. 

Kemakln, 1. Eskiei gibi, 2. 01-
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Şapkası 
DUnyanın beş kıt'asında en fazla ·rağbet bulan 

ŞAPKADIR 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şlrket ı 

Jstanbul Acentahğı 
Liman ban, Telefon: 22925 

Mersin yolu 
Dumlupınar ~f.~auo~ 
P a. z a r saat 10 da Sir 

keci rıhtımın • 
dan kalkarak (Çanakkale, İzmir 
Kuşa.dası, Küllük, Bodrum, Rados, 
Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kal • 
kan, Kaş, Finike, Antalya ve Mer - Ü 
sin azimet ve avdette aynı iskele - RUJ VEN S 
lerlo Alanya, Çanakkale ve Gelibo • Dudaklarda 24 saat ıabit ka • 
lu) va uğnyarak avdet edecektir. -------------•ı lır çok cezibelidir. Etrafa yayılmaz 

•ı ______ _ 
Bayram~ık 

Eşyanızı, 
Hediyelerinizi 

Sümer Bank 

rll 
il r 

P. z rl ı ı 
alınız 

Sağlam, Güzel, Ucuz 
l'rabzon yolu sıhhi terk:b ve son moda renkleri

ne rağmen fiatı da ucuzdur. Umu- --·•••••••••• 
Sakarya vapuru 6 

Ki. Sani 
mi deposu Bahçekapr, Hamidiye 
türbesinde (Evliya zade) Nured • 
din Eren ecza alat ve ıtriyat de • 
poıudur. Dikkat: Depomuz ayni 
mahalde soldaki 28 numaralı bü • 
yük mağazaya nakledi'miştir. 

-•TiFOBiL-~ 
Tüccarın Soy Adı 

Istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: P günü saat 20 
a z a r de Galata nh -

tımından kalkacak. Gidişte Zon • 
guldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Unye, Gireson, Vakfıkebir, Trab -
zon ve Rizeye dönüşte Of, ve Zon. 
guldak iskelelerine uğnyarak av • 
det edecektir. 

Bihimum Venüs markah müı· 

Dr. IHSAs1 SAMI 
Tifo ve parat fo hastalıklarına tutul· 
mamık için ağı1dan alırıan tifo hap 
lan<hr. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 5 3 Kr. 

T.cJret ve Sanayi erbabının biun evvel ıoy adlarını ıicilli 
tıcarete tescil ve i'in ettirmeleri Ye Odaya da bildirerek yeoı 

adlarına göre değifecelt imza nllmune!erini tu·di etmeleri mer 
faatleri icabındandır. 

Ayvalık Yolu 
tahzaratımız, Sümer Bank yerli ı .. -••----··----11! 
mallar pazarlarının bütün tubele-
rinde satılmaktadır. 

Göz Hekimi 
Dr. ~ül<rü Ertan 

Odaca ticaret •e Hnayi erbabının yeni ıoy adlarına gare 
fibr iıtınin tanzimine başlandığın :lan arzu edenler hangi firmıaı1' 
han~ !'OV adını almrt olda~unu odadan ö?renebilirler. (653.f) 

8. arhn vap"uru 2 nci 
. KAoun 

5, 16 ve 26 ıncı günleri Ayvalık yo
l ona saat 17 de Sirkeci nhtımmdan 
kalkacaktır. 

DIŞ DOKTORU 
Babı&li, Ankara caddeai No. 60 

Telefon: 22566 
Salı günleri meccanendir .. 

Akay işletme Müdürlüğünden: 
übeyt Sait 

Sahibi: ASIM US 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 
Neıri1at mUdürü: .REFiK AHMET 

V AKIT Matbaası - İstanbul 

Şeker Bayramına te1adDf eden ikinci l<Anun 6, 
Pazar, Pazartesi, Sah gDnleri Kad k8y • Ha,darp 

Aando'u hıttında Cuma tarifeı ı tatbık edilecektir. 

7 Ye 8 iad 
·Adal 

(55) 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!! .(Jl lklnct Te~rln \DH ıa.>".l11llzdan beri 1\ltUyor.) .~~~~~:!l!llll!!!!!!ll!!em-l!!!!l!~!!!!!ll!!!!!l!!!~!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!~!!!B!l!!!!!!!!!!!!!!!m!!i!!l!!lm--

(jz türl<çe liarşı1ık'ar 

duğu gibi. l Kenar, 1. Birlik (Köşe man.) 

Kemal, 1. Alada, 2. Batukluk, 2. Bucak, 3. Büvek (Köşe, iç kö. 
. (Büyüklük man.) 3. Erdem, er • şe man.) 4. Cek, ciyek, 5. Çet, çit, 

tem, 4. Erginlik, 5. Olgunluk, 6. 6. Çevre (etrafman.) 7. Dolay, 8. 
Pişkinlik, 7. Turam, 8. Yetişken - Emek (Parmak ucu man. da ge -
lik, yetişkinlik • lir ki "kenar,, m mec. manasına 

Kemal bulmak, 1. Ekeleşmek, da uyar.) 9. İmek, 10 Kas, 11. Kı-
2. Ennek, erişmek, 3. Göğünmek, ru, 12. Kır, 13. Krrağ, kırak, 14. 
4. Güynümek, 5. Köynümek, 6. Kıran, gıran, 15. Kmy, 16. Kıy, 

Olgunlaşmak , 7. Olgürmek, 17. Kıya, 18. Kıyı, 19. Kıyığ, kı -
8. Pişmek bişınek, 9. Ülgür • yık, 20 kıyır, 21. Köbö, köböğö, 
mek. 10 Yetişmek, 11. Yetmek. 22. Ucra (Hucradiye yabancrlaş-

Kemale ermif, 1. Ergin, 2. Göy • tınlmak istenmiş Türkçe sözdür.) 
nü, 3. Kip, 4. Olgun, oluk, olmuş, 23. Uç, 24. Yaga, 25. Yaka, 26. 
5. Pişken, pişkin, 6. Yetik, yetkin, Yöre. 
7. Yetişmiş. 

Keman, 1. Çögür (Saz şairleri· 
nin kullandığı bir çalgı) 2. Ge -
cek, 3. Ktlkobuz. 

Kemançe, Iklrk. 

Kemancı, Gecekçi. 

Kement, 1. Arkan, 2. Boğalık, 
8. Oknık, ukııık. 

Kemer, 1. Bağ, 2. Belbağ, bel
bev, beldik, 3. Eğnıe (Bina ke -
meri rnan.) 4. Kavuş (Bel kemeri 
rnan.) 5. Kur, 6. Kuşak, 7. Seret -
Iik, 8. Tim, 9. U p. 

Kemin, 1. Argadal, 2. Argıdal, 
3. Arugdal, 4. Bek (Avda bekle -
me yeri rnan.) 6. Evsin, 7. Pusu, 
8. Saktam, 9. Sarılgan. 

Kemiyet, 1. Kaçlık, 2. Necelik, 
8. Nicelik, 4. Niçelik. 

1 Kemiyet itibariyle, Sanınca. 
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Kepaze, 1. Aşağı, aşağılık, 2. 
Değersiz, 3. Düşkün. 

Kepçe, (Kefçe), 1. Batkan, 2. 
Bulgavuç, 3. Çavlı, 4. Çemçe, çöm· 
çe, 5. Daldır, 6. Kamıç, 7. Sapı -
lak, saplıyak, 8. Saplık. 

Keramet, 1. Büğülüğ, 2. Tank
lançığ. 

Kerem, 1. El açıklığı, eli açık -
lık, 2. Kayra, 3. Kejik. 

Kerem göstermek, Munmak. 

Keremkir, 1. Eli açık, 2. Mun -
gan, 3. Selek. 

Kerhane, 1. Andız, 2. Babulluk. 
Kerhaneci, Mantucu. 

Kerhan, 1. Çekinerek, 2. Gen .. 
siz, 3. Gönülsüz, 4. İğrenerek, 5. 

İstemiyerek, 6. Kıyın sayın, 7. 

Sevmiyerek, 8. Tiksinerek. 

Öz Türkçe l<attıhkfar 

7. Öldüren, 8. Öldürücü, 9. Öletçi, 
ölütçü, 10. Oltürgen, 11. Olütçi, 
12. Ütrücü • 

Katip, 1. Bahşı, bakşı, 2. Bit -
gen, bitigen, 3. Bitici, 4. Bitikçi, 5. 
Yazıcı. 

Kati (etmek), 1. Depe1emek, 2. 
Kırmak, 3. Öldürmek, 4. Ölür -
mek. 

Katliam, 1. Kılıçtan geçirme, 2. 
Kıran. 

Katra, 1. Damal. 2. Ilgıt, S. 
Tim. 

Katra, katra, 1. Buldur buldur, 
2. Damla damla, 3. Domur domur, 
4. Tim tim. 

Katra katra akıtmak, Tamzır • 
mak. 

Katran, 1. Diyit yağı, 2. Kara • 
ğay, 3. Kara sakız, 4. Kır (Dam· 
lara sürülen katranlı harç man.) 
5. Oldürük, 6. Püse. 

Kavas, 1. Yargan, 2. Yasakçı, S. 
Yasavul. 

Kavi, 1. Acar, acer (Yeni kuv
vetli,, yaman man.) 2. Batu, 3. 
Batuk, 4. Baydar, 5. Bek, 6. Be -
ken, 7. Berk, 8 Böke, 9 Cengiz, 10 
Çelem, 11. Dayanıklı, 12. Güçlü • 
13. Gürevin, 14. Katı, 15. Kıvrak 
16 Oğan, 17. Pek, 18 Saelam, 19. 
Türk, 20 Ülgen, 21 Yeyin, 22 
Zorlu. 

Kavileşmek, 1. Pekişmek, 2. 
peklenmek. 

Kavilşetirmek, 1. Berkitmek, 2. 
Pekitmek. 

Kaviyülbünye, Sağlam yapılı. 

Kavi (Kavil), 1. Aymak, 2. Di· 
yip, 3. Eyitrne, 4. Kefeci, 5. Lakır· 
<iı, 6. Söz. 

Kavli beliğ, Yaturu söz. 
Kavlen, Sözle, söz olarak. 

Kavlen ve fiilen, Sözle de, işle 
ele. 

Kavın, 1. Aran, 2. Boy, 3. Bu • 
dun, 4. El, il, 5. Oymak, 6. Ulus. 
7. Uruk. 

' Kavı (Kaviı), 1. Aylanç, 2. 
Bük, 3. Bükmeç, 4. Eğme, 5. Ku • 
cak, 6. Yay • 

Kaviılenmek, A vılmak, avnl· 
mak. 
Kavsı kuzah, 1. Al yeşil kuşak, 

2. Dede kuşağı, 3. Ebe kuşağı, 4. 
Ebem kuşağı, 5. Gelin kuşağı, 6. 
Gök kuşağı, 7. Gök yayı, ipek 
kuşağı, 8. Yağmur ku~ağı, 9. Ye • 
şil kuşak. 1 

Kavsara, 1. Kaburga, 2. Sepet. 
tik. t 

Kavval, 1. Aykak, 2. Cırlak, S. 
Çal çene, 4. Çangaza, 5. Geveze, 
6. Yanşak. 1 

Kayb (Kayıb) 1. Elden ç1k •· 
mış elden kacmış, 2. ftik, itkin, 3. 
Olg-en, 4. Yağı, 5. Yava, 6. Yavı, 
7. Yitik. 

Kalbetmek, 1. Azrtmak, 2. Co:v• 
mak, 3. Elden cıkarmak, elden 
kaGımıak, 4. lçltit etmek. 5. ttir • 
mek, 6. Yavı ktlmak. 7. Yitirmek. 

Kaybettirmek, Yitimıek. t 
Kaybolmak, 1. Adaşm~k. 2. A1· ' 

kmnıak. 3 Bntrkmak. 4. Batm~ k, 
5. Elden, 6. İtmek, 7. Tezmek 8. 
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