
Yurtdaş ! 

Bayram~a yo~sul!arı, yetimleri unutma! 

Her yerde 3 kuruıtur 
CUMURlYET; EMEGE HAK., DEGEREY HÜRRiYET GETIRlR 

ClJMı\ 4 SON KANUN Hl35 GÜNLÜK SİYASAL GAZETE 

Türk Kadını 
İnkılabın ülku l önünden 

görünütü göz kaır>aıdırıcı bir 
hal a ıyor Ül kücü 1 ir ilerle
Yit karımnda dııı değil içi 
görıı ek iıtemek 1 ilgiçlik Ea 
yı!ır Çünkü coıkunluk içinde · 

Şeker bay hitler bayr•ımı 

~,._ -_--------------------~------------------- ·r. - ------ ------ -- ---~ -1 

ıoğuk kanlı düıünmek neden 
ıe soğuk kaçar. 

tlizlrıı kalenıimlz her nabza 
göre ıerbet sunan ıır nga olma· 
dığı için Zii füyar endiıedn 
nden l.endl rıı izi daima uzak 

1 

Diyanet iflerl; baıkan'ığınca bildirildiğine göre 
cumartesi günü arife, ı:azar güı . ü ftker LayıaD • ıdır. 

Dindaılarırrıızın ve bütün okurlarımızın bayramla. 
rını ıinıdıden kutlar, kendilerine mutlu günler, uzun 
ve düzen 1 ömürler dileriz. 

Gazetemiz cumartesi gününden itibaren üç gün bay
ram için ve iki günden ~latbaada yapı acak teuıizlık 
ve tamirat yüzünden çıkııı ıyacakdır. ' i 

Alman milletine biı· bcyan
n•ıme ncşı·ctdi 

Murıilı 2 (.\ •. \)-llil- s-----ı 
ler t\'as~•Jııal sosyalist ar 
fı rkası11a ıw~ı·ı•tıli~i yıl-

Polisleri 
hası hP\Uflll3fll{'~İııdP. • • 
diYOI' ki: • 

tutıı ı ıya alııdık . 

ihtiyaçlar, t:n büyük ha 
kikatl crdir Cihan harbiuden 
sonra Anupa'da ko dınm ha· 
yata atılışı ve yuvasıııdtn 

uzaklaıııı derin f, ir sat ı ıntı 

l'uıııla11 12 a\ •~vvd 
;*--------·---------~ 193-! ~eıırsi kin \rrıı V<lZİf eden U-. . 

kazımi han rayııı ıı ~ ıkıl:ıra~ı sö~lı·- ZilklilŞ((lrıldı. 
ni~o du. llallııı~i ,\_lııı:ıı,· lar 

---- va ve .\lrııa !I uıı l lı·tı ıılıı-• 
~:paı:o~~~"ka t ıonral arı bu. l 1·<1n t.~lçiliğ·inin ziyafetinde 

• 
sal diriligiıı lıiitiiıı hii-
Iiiııılı•riıı ı le eskiden fazla ııeıi budunlarda ı-adın iki bıt tundu ve Ank<ı ı·a'tlaıı 

Yönden o addi hayal alanına 
1 . 

l..tl\' \ Pllı•ıııııişdir. Gı·çrıı 
atıldı: 1 ilyrıldı 

1 Genç kızlıırda ve ev· Ankara, 3 <AA) . lran bakanlı&ı ileri gelenleri l:u 
1 vaz fıı·ka iciııtlt• temizlik 

• • 
lı kadınlarda ıer l eatlık P.r2u· 

dıtarı itleri bakaııı lunmu~dur . Kazım ; han bu 
ıu. Cıhan harbi bu arzuyu • 

~apılııııştlır. Bııgliıı lıt•r 

z 111 a11daıı zhada ulus ahlak bakımından alevlen- Kiızımi han ınefine dün ak 
dırdı. Kadın sandı ki, sııadet ıam lran l:liyük elçiliğinde 

verilen zlyafetc'e l:atlal.an 
yuvanın dıtında ve ıerbegt-
lıkdedir. İsmet İnönü dııarı v1- içeri 

2 - Cihan har~•lnln do· bakanları Tevfik Rüıtü Araı, 

, gün ıergi evini gezmlt ve • 
akıam trenle tehrimizdcn idaresi si~a~a~ıııa s:ıtlı-
ayrılmııdır. 1..ıııı· 

llitl('f' ,\lıııarı 
turduğu yaıan ' a tartları ve Şükrü Kayll ve ökonomi tİnP. barış \ ı' üıı 

b k C • ı B b 1 büyük elçisi lran dııbakan 

Dış B~kana ziyafet 
Ankara 3 (A.A) - lran 

mille
Sar'ııı 1 

ağırlıkları karıısıncla !<adın a llnı e a ayar ay ar· <löıırııesiııi <lilı• ,H · rt•k ~öz. il 
1 i Seti ~umhor genel ka" Kazım han ıereflne dün ak erk.,.,·'·' yar~ı ına koıdu. a r ya ~ 1 · · 1 · ' • I' 

cg 'l 1'1'1111 ııtırıııısı ır. 
Bu iki sebtb Lir yönden ı .;.;t~ib~i;;;;;b;aı~~y~ıı~v~•r~l~d~ı~ı-a_rı_.,:if~l~=r-i_;.,~'a~m~:b;~lr::-z=l=ya=f=e=t::::'v=e=r~m=i=f=d=ir~.-;;::;::~;:;;:;::::::;:=:;;;:;;:;~· "=:-:::::::::= 

kadının medeni ve dyaıal 
haklarında bü) ül< dt ği§lk ik 
ler yııpıırken, diğer yöncen 
de ökono ıı bakımdan yeni 

iraniyan .Habeşstan 
r T i . . . - --. - .. : Uluslar turumuna yeni hir sarsıntı ar yaratdı 

lıçl sa yıu çoğaldı, günde. 
lıkler dü~dü; ev ökonomlsl .' e~ a ı ,ı n, bıı ııd~~ 11 soı11 ~ı . nota vardi 

lr<tn Jıu itdl~lrl«l S~)ylcrecck Cenevre J (AA) - Ha alt üıt odu. 

Bunlara karıı kadın hayat 
ltarı,sında daha çok 1efıl bir 
hale düıdii 

Bu bir kaç ıatırda topar 
ladı~ımız mesele bugünkü 
Avrupa'nın en büyük soysal 
ınes~!elerındendlr. 

Ankara 3 ( \,A ) - lran 
hükümetl Avrupa dıllerinin 

bır çoklarında ~imdiye ka-
dar kull ı nılan pe• se , penan, 
peuia, ı;euian, persel keli 
meler! yerine 21 mart 935 
dan itibaren mükalemelerde, 

Türk inkı 1 abının kadın yazı 1 arda gazete'ede İran 
hakları karıısmda ülkücü dan bahsEden bütün kitap· 
harek~ılerin', Avrupa'nın bu lard~, risalelerde, haritalar· 
ö~onom ve ıoyaal hareket da dainıa lran ve lranlı ya
lerile karııdırıı amak lazını· ı hut lranlyan kelemelerini 
dır ku l lanaca.ğını her tarafa rea· 

bizde i~ 111ha11 1ımdilik 1 
meıı bıldırmltdir . 

erkeklere bile dar gel;ı ekde-
dır. Erkeğin dııudan g~tir
d ğl n l Türk kadını ev ökono
llıfsi ile dllha veri!ıdi k !arak 
vaz feıini yapn akcladır. YaL 
nız ı~hir ! i Türk kaJınından 
bıziııı soysal bakı'lldan bek
lediğimiz köylü Türk kadını 
gibi ha,ata atı ıı ası ,.e kt n 
dinı bir • Üs ol ııakdan kur
tarır aııdır . 

Diinyada hiç Hr budunda 
Kôrül ıı ılyen haklar 'J ürk ka . 
dınına veri ıı ifdir 
D ığer }'Önden Türk kadı. 

Ilı b ı lgi ve htı)at görem· 
ğı bnln ıı· ından bu hakları 
kull anac .. k çağa gelu ltdı r 
dene ııez Denırse bu IJlr va
la'l ve bir dalkavukluk olur 
Şu halde ı u siyasal kadın 

harekeli. bir inkılab ü'kü•Ün· 
dc.ı baıka bir ı y değl dır. 

En ilcrı l<adın harek•tlerine 
rastlanan Frar.111.'da Lenliz 
kadın haki ıu ve ıoebus hak
larına kavuıamanıııdır. 

bu hakkın her lstenlılnde 
F" raıısız'lar büyük gürültüler 
Yap akdan haliı,kendilerini 
'lamıyorlar 

T ii:k kadını tse bugOn bü • 
tQrı serbest mesleklerde yer 
•ldı~ı gibi siyasal ıeçme ·e 

&eçllrne haklarıııada kavuımuı 
dıır. Avrupa'dan daba 

öne geçmenin bu; baı dön 
dürücü bır hamlesidir. 

Türk kadınından bu hak 
!arını kendiliğinden kull>n· 
ma11nı bekle1ı1ek haksız ' ık 

olur. Onu yetııdirmek, yük- 1 

seltmek gerekdır lıtc: inkı· 
la !.ıdan asıl beklediğimiz de 
budur. 

E jeğine yiikletdiğl beı on 
dal oı:!ununu üç dört natlik 
yolu çiğniyerek l · ent~ gelen 
ve çıp ak ayakları ve açık 
1>ağrı ı!e kapı kapı dolaşıb 

odununa ü~teri arıyan köy 
lü kadın ile. ymdun >lyasal 
ve soysal lı · e~ele'eri kar§ ıın 

dıı daha henüz podra ve kr~ rı ı 

dtn }Ukarı çılıanıaıı ıf olan 
,elıir kadınını göz önünde 
tıı!arak ona göre bu ı ki t'p 
arasındaki birlıği kurma" ız 
ve Türk kadınını inkılabın 

{artlarına uygun bir olgı,n 

luga getirıı emiz gerekdı r. 

İnkı Ab ülküsli ne bir me
laıı r.o ' ı ne de çakıl taıı gibi 
)"Umuıa "llaz bir firklrdlr . 

Türk kadını o eıelednre 
tnkılab ü küıli, bizce derli 
toplu dütüne~ek çalıımak ve 
verdiği nh:t ku'landırabil· 

mekdir. 
~~ ~.J.4-r. 

Jzmiı· 

Hilalihamerin 
dımları 

yar-

iz ı ı lr, 3 l A A J hilaliah 
mer ceınlyetl lzıı.ır ıubeıl 
önü ı.üzdekl bayram tnüna -

beıiıtan hükümetl uluı 1ar 

kurumuna yeni bir nota ver· 
mııdır l:u r.oıboa •er. t ecJ 

selerin meıullyetlni İtalya'ya 

yukletmekde ve l:u hadraele
rl ltalya'nın adım adım 1 

ilerleme ıiyaıeti alarak tav· I 
ıif etmekdedlr 

- -
sebetile fakir kadınlarla ço- Almanya'd,·ı 
cuklara elbiselik kıımaılar 

dağıt' akdadır Yumurta fiatları 
Halkevinde dersler Ankara3[AA] Türkı,fiıın 

Kayser, 3 (AA) ··- hal- Berlin§U ı esinden bugün alınan 
kevinde yılba§ından itib ren te!de Al.nan piyasasının yu 
Türkce Tıırih coğrafya yurd murta muvazene resnıınl son 
ve sağlık bilgileri, hesap kanun ayı için yüz kiloda 
malü ı atı verıln•e!< üzere 25 rayıııı ark olarak tesbit 
d · rslere baı!ıınmııdır. etdiiil bild ril·11i§d r 
~::;:;:::;;;;::::=:-:-:-~~~ --------.:;-;;;::~::-::::::::::::=ı 

bay Laval 
Dün akşıı ııı llomııya hare

ket etti. 

Ronıa'dan bir görünüş 

Parla 3 (A.A) - Dışba- ı Londra, 3 (A.A) •·• frıın
kanı bay Laval bu akıam Ro· sız d:ıarı itleri bakanı bu 
ma'ya gidecek ve aaligününe 

1 ayın 11 den ıonra buraya 
kadar orada kalarak bay gelecekdir. __ _ 

Mussollnı le konuıacaklar. fst3nbul pilanı 
Fransız · ltalyan ıınlııımaları lstanbul, J (::i ') - Jıtnn 
iki memleketi a'lkadar eden bul plılnı proj~lerini tetkik 
müstemlekeler meae1ulne ta• eden ihti~u komisyonu tet
alluk etdlği gibi Avuıturya'nnı kik itini bitirmiştir . Jıiri bay
lsttklall ve orta Avrupa'yı da ramdsn eonro kanrıoı •ere 
a16kadar etmektedir. oektir 

'1 

ı:::arl ruk. 2 (a.a) Royter 
ajansı muhabirinden: 

Evvelki günkü tevkifleri 
icra edenterden altı polis 
n enıuru :::>ar po'iı müdürQ 
hennessy'nin emrle vazi 

feden uzaklaşdırıl mıılardır. 
l u ııı ua 'Il elenin bu poli !erin 
nıevkuflara karıı fena dav 
randıklarından ileri geldıil 

reımen tekzlb edil •·ltdir 
- -

Yeni 
Bir kutub 
Seyahatı daha 

0Jn ı.lirı, 2 (A.A) - Bir 
Kutup keşır heyeti yeni bir 
maccır.ıya hn rl.nıyor. Buz 
)arın vaziyeti mü~ait ol.fuğu 
tak,lır.la bear or englonJ 
vapuru Krııl E lvart arozi
sinin şurkında bir keşif ıe

yahatına g•çecektir. Bu sPya · 
hat Valpau zo la bıtecektir. 

Ökonomi konseyi 
Atinıı. 3 (AA! - balkan and 

lap•aeı ökonoml konıeyl 

bu sabah açılıııııtı. 
~ 

Sovyet 
Rusya' da 

[tmeklerin ves.ka ile ve
rilmesi ka!dırıldi 

PJr ı s, 2 ıS ~) - Sovyet 
Rusyu'da ekmı·ğin vesika ıle 
verılın.,sı urnluııün kal lırıl. 
maı;;ı h~kkın•la kararın dün 
tatbikine bışlonmıf vo ek 
mek s1tışı serbest bırQk , l 
m şılır. 

~lo · kovıı'.lan nhran ha~o·· 
in" göro bu kAdar bü ün 
Ru~yıı'Ja büyük bir memnu· 
nıyot uyıır. d rınış ve Sovyct
Jer n j u ~e b ·kı•11ınJa sıkın
tı.la bulund·ığunn d~ir çık·ı· 

rılan haberlerin lıli b r t~kzi. 
hi R3v·lmıs·lır. 

= 
• 
ıspanya 

idaml•ırı ne 
kııdıır 

Puie. 3 (S Ş) - ispanya. 
da ıbt .ı d . c l rJen muha ke · ' 
rr eler i görülen 66 ki tiden 
25 tnin idam ve birinin mü
cbbed küreğe ınahkıiır. ol 
duğu va har1uki Roma'dan 
bıldiri:diğine göre, 25 ıdam· 
dan başka birinin değil 
diğerleri da müebbet küreğe 
mab kl1m eıiilmitlerdir. · ·' .. 

Yurtdaş ! 

f ıtrenı ve ze~atını tayyare ya ıer 

Sahibi ve Baıyazganı 
Müstecaplıoğlu Esaf AdİI 

ikinci YIL - SAYI : 350 

Japonya' da 
ınali durum 

Yeni maliye bakanı vakahaşi 
iş başına geldikden sonra 

Japon'ya maliye Bak~ nı 

fuj.I geçen ayın aonları:ıda 
haıtalığı yüzünden iatifa et
miıdir. Memleketin mali va
ziyetinin çok kritik olduğu 

bu günlerde, Diyet'in fevka· 
iade lçtimaının arifesinde 
vaki olan bu istifa, Baıba· 
kan Okaday'ı telaıe düıür· 
müı ve bılhassa maliye itle. 
rinde muztar mevkide ka· 
lan ar Japon hükumet l:aı· 
kanının yapdığı gi lıi Ok ada 
da memleketin en tanınmıı 
maliyecisi olan Takahashı'ye 
müracaatla , \lalıye Bakan 
lığını kabul etme!lnl rica 
etmitdlr. Takabashi bir kaç 
gün tereddüdden ıonra Bat· 
bakanın tekıiflnl kabul et· 
mitdir. 

18 yaıında olan Korekl'yo 
TakahaU J4ponya'nın yalnız 
en büyük maliye otorıteel 
değil, aynı zamanda yükıek 
slya1al mevkii olan bir adam 
dır Kendlıl iki defa baıba· 
kan ve altı defa da maliye 
bakanı olmuıdur. Çok kud 
retli bir ıahılyet olarak ta• 
nınmıt olan yeni maliye ba· 
kanının mliıtakil ve pervanz 
lıir ruhu vardır . Menıup ol· 
duğu Seiyukal fırkasının yQk
selmesl uğrunda büyük bir 
servet 1arfetmlt ve kendisine 
verilen Vikont unvanını red
dederek sadece bir vatandaı 
olarak kalmayı tercih elmit· 
dır En kuvvetli tarafı ma-
lıye ıılerlndekl derin bilglıi 

ve uzun tecrübeıldir Maliye 
bakanı olduğu zamanlarda 
gerek d .yet ve gerekse me· 
buslar meclisinde kimıe onu 
tenkit etmeğe cesaret ede· 
memlşdir. 

Takahaıhlnnln Maliye Ra
kanlığina tayini memleketde 
çok müsaid teshler uyandır
mııdır 

Diğer tarafdan Takahaa 
hinin kabineye glrmeol, ken 
dislnin mensup olduğu Setyu
kai partisini pek mütkül bir 
vaziyete sokmuı oldu . Sei
yukal partili bu günldl 
hiikümetln en ıiddetli mu 

ha'ifi o'an bir partidir ve 
bilhııssa mııli ıılerdaki bozuk 
lukdan dolayı Diyet mec'i 
sinde tiddetll tenklllere ha-

gün kazançlı olan aana1lden 
tarhedılecek huıuıl kllAnç 
vergisi kanunu kabine tar&• 
fından tasdik edilmlf ve hli· 
kametin mali ılyaeaaında mil· 
hım bir yer almııdır . 

Yeni ma iye bakanı Aeabt 
gazetesine ıöyledlil ı6zlercle 
ezcümle demtıdtr ki: 

"Hüklimet bir taraf dan 
bütçe açı~ını kapamak için 
yeni tahvi ller çıkarırken eı. 
kilerini ufak faizli eıham 
ıekllne ıokmağa imkan Yok· 
dur Bu değlfiklık ancak pa· 
ra plyaaaunda f•izler do,tO
ğü zaman düılinülebilir . U6J· 
le değiıiklifln tarzı ve zama. 
nı lnc:e bir tedkikden 10ara 

kararlaıdırılmalıdır. Hük6met 
emrile her ıeyln yapılabile· 
celin! zannetmek bGyGk bir 
yanlııdır. baıka memleket• 
!erde olduğu gibi Japonya'· 
da da hliklimet, tahvillb 
ufak laızll eıham ıeklıne ıok
dukdan sonra, tahvıllt ıabtb. 
!eri ıatmak arzuıunu g6ete -
rlrae, onları piyasadan çek· 
melidir. HükQmet bir taraf· 
dan tahvilltı geri almak için 
halkdan vergi toplayıp, dl· 
ğer tarafdan açık kapamak 
için yeni tahvilU çıkaramaz. 
Onun için teda viilde bulunu 
tahvili.tın ufak faizli eıham 
ıekline çevlrilmeıl ancak 
bütçe açığını kapamak için 
yeni tahvilat çıkarmaia lil· 
zum o 1 madığı tahakkuk et• 
dikden ıonra kabil olacak. 
dır. 

lliroaenaleyh bu alyaaa 
mucibince Japonya bankua 
tahvi lt çıkarmeia de'f&m 
edecekdir. Maliye bakana 
ilerde bütçeleri tevazila 
etdlrmek için tabii vari· 
datın artdırılman çarelerini 
arıyacakdır. 

30 Sonteırln 1934 de 
toplanan mebuılar mecliıile 
llkkıi.nun 1934 de toplanan 
ayan mecllıinde yeni mail• 
ye bakanı mali •azlyeU 
izah etmlf, 19JS·36 bGtçe• 
ıini arzetmiı ve bilha
tabll Afetlerden zarar g6ren· 
lere muavenet faslı Qzerinde 
ehemmiyetle durmuıdur Bu 
söylevden sonra baılı1an 
münakaıada Okada kabine· 
si bir kaç mebuı tarafından 
tenkid edilmif, baıbakaına 
kabineyi teıkıl ederken ıiya. 

zırlanı)'ordu Bu tayinden ıal fırkaları katlyen nazarı 
sonra \laliye Bakanlığına ltlbare almadığı, amiral 
geçen Takahııahi kendi par- Okada'nın baılangıçdan beri 
tilerinin baıkanlığını yapmıı bürokraai esasları üzerinde 
eski bir azaaı olması hııae bir dıktatörlük kurmak 
lıile Seiyukai partisini müı niyetinde oldutu iddia edil· 
kıl bir vaziyete düımütdür. mııdir. 
8eiyukai part11'ı aza arından Bundan sonra Selyukal mu· 
bir kumı yeni maliye baka· helefet fırkasınılan Horlklrl 
nının parti ile alAkaeının ke· maliye tılerinl e1e alarak aon 
ıilmeıinl telef etmiılerdır liç ıene zarfında yeniden 40 

Takahaahl, maliye bakan- milyon "yen" mtkdarında 
lığına geçdlğinln üçüncü gü- pııra baaılmıt ve 2.600,000,000 
nü, ıelefl tarafınden hazırla yen kıymetinde tahvillt Çt• 

nan plıi.nın iki noktaaını kanlmıt olmasına ralmen 
nazarı itibara almıyac:ajlını uluılar ökonomlnln faal it 
tldn etdi Bunlardan biri hu sahaaında llerlemekde oldır 
ıusl kazanç verıislnden ıon· /iunu ve enflaıyon korlnua 
ra tatbik edllmeal dli1Gnül· olmadıfını bildlrmltdir. T•· 
milı olan umumi •ergi tezyl· kldcl mebuı ıöalerlne de ... 
dl, iklnelıl de yüzde bet fa· ederek aaıl 6nlhıe geçllmetl 
tzll hiik6met tahvillerinin ufak llzım olan ıeyln btırokrat· 
faizli esham ıekllne çevril- larıa ılert ıtlrdGklerl deffu· 
mealdlr. 30 milyon •ven. ge· yon ıiyaaaaı olduianu, çlbto 
flreoefl tahmlıı edilen .,. bu- (Alt tarafı ildncl buam J"al') 
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trakya mektubu: 

Tı a~ıa'da ıs~an ş'eri !(Si Hı R VE VILAYIF.TT15)'. 50y~~ıanıar -
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I Bana göre 1 
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Baltalar 

Biayr<lm 
Bayram deni di mi 11ra 

ııra,lati lokumundan t·adem 
tekerine kadar bütün ıekt'r· 
leri içinde toplayan ııık lı hir 
vitrin geçer gözlerimin önün 
den. 

:~:!um~~~: ~=~ı'!deTr;~~: B3yramda Halkevın del 
ıoydaılarımızla bu kıy· 

metli ülkede ça'ııan çe1ik 
ko.ların günden güne artdı 
ğı •·ütün uluıdaı arımızca 

bellıdlr. Trakya dağların 

da kar diz l:o) unu geçd iti 
halde her gün bu ülkeye 
birçok göçmenlerin gelıtinı 

goruyoruz Göçmenlere 
l•aıta Trakya genel 
müfettıtlıiti oldujtu hal • 
de, hükümet tetkili.tı ve el 
daılarımız tarafından göıte 
rilen yardım 'll'e alaka çok 
yerınde ve çok ,önü! açıcı 

bir ııdlr. Haziran ayı baı,n

dan ı ugüne kadar Tra~ya

nın verimli. feyizli topı ak. 
larına yedi ay iç nde 
18400 göçmen yer 1etdirilmlı 
dır. 

latan bul, Ku k 1areli ve 

Kutl ma · ç:n Or~u va ~alkevinde toplanılacak 
Bayram hususi mahiyette kullama 

w 

programı 
1 - Saat dokuzdan on 1 nmıı bu' unan, Z.ıt itan v 

bire kadar Va imiz Askeri aıkeri erkanını toplu bir 
ve mülki memur arı ve zı. halde ziyaret edeceklerdir 
yarelçilerinl huıuai o arak 4 - Bl'ahare nıü kiy= me· 
konaklarında kabu edecek· murlorı halkevlne avdet ede· 
dir. 

~ - Saat onbircle bil 
umum memurlar halkevinde 
toplanmıı bulunacak ve bay 
Vali de tamam onblrde ora 
ya gelecekdır. 

3 - l·ütün mülkiye 
murları baılarında Vali 
ğu halde ordu evinde 

ayrıca her ev için 50 
verilmek dedir 

me 
oldu 
top 

kilo 

c~k ve bay vali, ·•ıkeri mah 
felde kalarak aakeı 1 zabıtan 
ve erki.nile ı lrlikde halkevi-
ne gelerek merr. urlnl mü kl
yeyi ziyaret edecek er ve 

oradan halk fırkuına gidecek 
lerdir bu proğram tamamı e 
huıuıuıi mahlyetdedlr. Mem
leketin muhte tf tete~ k1lle· 
rine dahil ze•at ha 'k• vinde 
toplanmaya ittir i.k edecek
lerdi. 

SaRt ondörtden akcama 
kadar valınılz konaklarında 

Dün geceki 
müsamere 

Çokdandır t:skı canlı ha 
reketlerıne raıtlıyamadığımız 

halkevlmızde dün g<:ce kıı 
proğramının ılk •atbikı yapıl
mı~ ve ha ka bir mliaamere 
verilmifdir \lfüamere gc:ı:el 
ve canlı olmuıdur. 

Kupa 
Ayal\ topu oyunu 

Zühdü Alı Koç - - De,let 
demiryolları beıinci div:zyon 
merkez fen memuru 

1 Etem Anlaı,:an - Dev· 
let demiryolları Kütahya -
Bal.kesir kıum hekimi 

t\urı Sun Bandırma 
müddei umumisi 

Tedü - !'andırma müd 
d i umumi muavini 

~eyfeddın Güven 
t!ırma :cra reiii 

1 llakl<ı l'e.yJar 
d ı rıııa dörcüncü ol<ula 
okut•nt 

Ban 

ilan· 
baı 

A. U vi Batu - !'andırma 
Dördüncü okula okutanı 

Halid Erden ilandı ma 
hususi muhaıehe 

Şükrü Arda 
müfeı ti~I 

tahsilcla' ı 
lık okula 

H. Bedi Akyd - flan· 
dırma il<ınci okula okutanı 

Osman Yen:•ey Ban-
dırma ikinci okula o~ulanı 

Erat Ar kan Bandırma 
birine okula okutanı 

l\amıl ve Tabln l(ocaer -

( 13) Raka:r ına tekin de
ğildir; derler. 

Tekin olmıyan bazı lnıan
lar için her rakam, her fCY 
ve hatta kendıleı i bile uğur 
suzdur. 

114 -
Beklenilmiyen oeydrn ge 

len zarar, beklenilen ,e,·d n 
gelen zarardan çok ve daha 
çok tehlıkel:dir. / 

115 -
Can s kıntısı. vücu•l nıa 1 

kines'nln ağır çalışman yü
zünden vukua ge'en bir arı il 
zanın baş göstermesi demek 
dır Makine\ i ifletn,ek ve ça 
lışdırmak bu arızayı ko ayca 
glder .. bi lir 

116 -
Güze1ler'n çok ı •vdıği. ç'r 

kinlerin hiç sevmediği ö ı ce ı 
ayna, son·a da aynada gör
düklerıdır. 

11a yram tatlıdır Ôıı-
sem Ramazandan ıonra ge 
len l'ayrama bunun ıçın. 

tallı olduğu için Şeker 

Ba}ramı demltler. Şe 
ker 8ayram} Ş ker 
l'ayram •. 

Bayram, çil kurqlaıın 

kajtı:I yirmi beılıklerin ve gı· 
cır gıcır kunclura'arın günü 
olarak yaşar bendt lıi.la .. 

Bu,birl birini kovalayan 
Bayram'ar, eıkl bayram· 
ların seneden ıeneye ıönen 

bır .ıl dö ıü Tiüdür. 
f'ütün "U hatıralar.hep eı· 

ki bayram gcnlerimlndlr 
• 
•• 

Edirne yol arlle Trakya'ya 
gelen göçmenlerin 1 J,51 •0, 
T .,k;rdağına , J !OCI. ü 

Çanakk<lle'ye, 1,3\lOü Kırlı lar
elıne ve 5140 de ldirne'ye 
yerletdirılm•tdir Trakya'ya 
gelen göçemen erin me~ıim 
itibar ile hemen mQ,tahıil 

vazıyethı~ geçmelerine im 
kin rokdu. llu tab 1 vaziyet 
kart"ında b.itiin ıhtil açları 

yerınde görmek ve ona gö 

Ôııü:nüzdeki haziran ayı· 
na kadar Ge lbolu'ya 20U, 

Şar köye 200, T ekirdafına 
6 ıo, .:ıara'ya 300. Çorlu'ya 
70 J. Keıan'a 100, Hayrebo· 
lu'ya 50ı.J, Lüleburgaz'a 400 
Alp:.ıllu'ya 20U yemeklık buğ 1 

dty verilecekdır. 

maaile yapı acak ziyaretleıl· 
yine huıuai ıureıde kabul 
edecek erdır 

Kupa ayak topu oyunu 
l:ugün de oynayacakdır. Bu 
günkü oyun Yurd Birik bi
rinci takımları ve Güç Alay 
ıki ıcl takımları arasındadır. 

Hanr!Fnıa liman 
!arı 

Sa ~it &teıı 
reiıi oğul- -------------

Biz de çocuk olduk.Salın· 
cağa bindik. Ceketlerimiz 
havalana havalana lıavalan 
dık. llayram dolabı ben • 
de, çocuk'uğumdanberl 

devrin hır sembolü ola 
rak yaşar. 

re tedbirler al mek üzere T rak· 
ya'yı, bu feyizli vatan par 
çaaırı adıoı adım dotaıan 

nmumi müfettl~imlz d k•or 
1 •rahim T~lı hükiım•t miz 
n ·zd nde yapdıjtı teıebbüsler 
bıtimın-'e bu çelik kollo ça 
lııkan ıöçmenlerin müatah-
111 vaziyet ne geçecekleri 
umana kadar ylyeceklerıni 

temin etmltdlr. On beı gün 
de11berl göçmenlere buitday 
dl }ıt ti\ lıtle u ?aııl makda
dır liuıilns k ldu Te ıır la it 
ın 1'.ol'cu ındaki ııöçmenlere 

6tı2,45U l..ilo tohumluk, 
14,11,0 kilo yemeklk,Çanak 
kale'deki göç ııenle e de 
5 ı, ıO J kılo toh ·ı oluk, 5 1, 01 
kilo yemek ık buğday dağı 
tılmııdır. Bu hafta lçınde 
fd rnt ye de 2C ,1 ( U ), ılı buğ 
d .. y gelecek v~ cöçmen'erln 
fakir o anlarına dağıtıla
cakdır. 

l'uiday dajtıtma lt'nln esaıı 
ıu)ur Yemeklıkbıığdaylardan 

büyüklere ı 20 ter, küçi.k 
lere 60 ıar ktlo, tohumluk 
ardan nüluı baıına 50 ve 

llu y rdımlarden brıka 

göç ı enlerin pak fakır ulu· 
naııların" pamuklu, çorap, 
çamaıır ve • yakk.. ı oaQı· 

tılmaıına karar verılmitd r 

Havalar soğudu 
timi, yafıtlı ıonl-ahar 

glin'erlnden •onra 'I eklrdai 
ve b,.zı Trakya kasa al arı 
bnh~rı aııdıran ı ılı ve gü. 
n~-li ııünler yafAmııdı Fakat 
bu hafta poyraza çeviren ha 
v4lar birdenbıre kara kııın 

Trakya ufuk arına da çadır 

kur 'ujtunu haber verdi Şlm 
dl Tr .. kyn uful.larır dan lıo 
pup gelen ku u ıoul.lar e'll'l· 
ne vaktinde odun, kömür 
atamayanları dütündürmek 
dedir. 

Göçmenlere keres-
te dağıtılacak. I 

Trakya'dakl göçmenlerin Ev· 
yapan barınc!ınlmaıı için bun-1 

lara keresi" ddğ1tılma11 düıü· 
nülmüıdür lcabecen keresteyi 
al nak Ü•ere Trakya iıkln 1 

mlıavirl llulQıt ilen n'e 
gitmlttır. liay lluluıi 

Menın'de 3000 metre mi 
kabı kereete alacağı \e 
bu hafta lçınde Edırne'ye 

dönecekdir. 

Roman Tefrikamız: 40 

Sıı \'<tştaıı S<ıv<ışa 
Yazan: M. YÔRUKOGLU 

- l\apdan, ikinci ve üçün Bu defa ıüvarl zabiti ko· 
cü haberlerin gelmesini bek· mlıer n yanına ııtrdl. l\oml· 
/erken kin ıe gelmt'di. Çek ıer de yalağında oturuyor, 
kızdı. Acele lıaber beklıyor. yanı batındaki kuvayı nıt )ı-

Dediğl zaaıan ıüvarı za - yeciye: 
bitinin aklı baıına geldi Ha. - Allah aıkına, diyordu 
ta etdlğinl anladı ve hakıl<a Kapdan beye söyleyiniz, ca
t«'n müteeuir oldu Ç ürkü nımıza kıymaun. Din kar
bu hareketini, Yahya l\ap· ılefiylz. 
danın bir ıayguı:ılık kabul Bu eanada ıüvarl zab llnl 
etmesinden korku, ordu Der- karıuında görünce: 
hat Mahmud'a o:lönerek: - Aman Kapdan! ~lüıa· 

- Git, Kapdana ıöyle, ade et ayağa kalkayım Eli
el'erlni öperim. l\uıururra ni ayatını öpeyim. 
1 aknıarın. Mülıim li it ol· Süvari zabiti, gayet mli· 
ol•aydı, bittabi derhal ha. tel eulmane mukabele et· 
her gönderırdlm. ilen de di: 
timdı l< apeenm yanına ge - Kardeıim, ben Kapdan 
leceiim. değilim. Kap lanın maiyetin· 

Duru le Nahrr:ud'un ge• deyım. Affedecek kabahatin 
rlye dönüb hızlı adım arla vana onu zamana kanun 
ytrtn ui lir olcu. fu d,fa halleder. 
ıüvarl zabiil polb efıd l<o- Dedıtı zaman, komleerln 
tuıuııa girdi. 1 ütün ı: olta!. r yü~a güldıı Çünkü ıannet · 
uyenmıf o'dık'aıı hı Jdr, ku dtğt gibi 'll'ahıı bir kütle kar 
va' ı mıllı, ecileri ııaret!erl ıuıoda bulunmadıJını, billkiı 
veçhile yataklaıında otura• 1 mezayayı lıua11.iyelleınücehhez yorlar. Bittabi tabaocıı.lar 1 ve ancak .,,atan aıkıle 
almııutdı. vataa d~m •!arına 

---
Dı1imi 

encümen 
Vilayet ela imi encümen dün 

vah ilay s .. lim Gündot•n'ın 
baı'<an ığınc'a to,,lo1nmıı hu· 
ıuıi muhas~beye 11id itleri 
görüıerek dağılmııdır 

Poliste: 
Dü 1 gece Abahane hanın 

da Abdi oğlu Mehmed'ln Mec 
diye köyünden Ali oğlu Re· 

Japonya
1

da m li du·uıı 
O •t tarafı birinci basım yü yele 

kü b ı ıiyaunın fiatlar dü 
ıürül> tıcaretde luhran do 
ğurac ğı•ıı ıli.ve etm•ıdır Ay 
rıca veı illrrın arttırılmannır 

da 9konomık buhran dol!u 
racağı ve fıatları dütürece 
ği ıddiasile hükümetın Lu gf 
yasasını tlddetle tenkid el· 

mit ve maliye bakanından 
vergi tezvir' in" tarafdar o uç 

-~-

B:ı ııd ı rıııa 'ıla Su~ 
a laıılar 

.\d 1 

Kaşif Acar - Bandırma 

1>eledı e r isi 
\lehmed Yasun - Tahrirat 

ı atıbi ve evlenme memuru 
Muh 11e Araz - Daktilo 
P.-klze ·1 ykut Daktl o 
Ömer Lütfü Sarı Saltık -

\1 uhasebecl 
Mugtafa Orhon - Tabak· 

kuk memuru, n•utemed 
Hüsnü Gökmen - Muha-

ceb tarafından i~I çuval tu 
:ı:u çal nmııdır. 

olmadıQını rormı·ıdur. ıe'•e katibi 
Ma iye bakanı Taka- İsmail Seçkin Daire 

Yakalananlar haıhi verd il cevab. • tahsildarı 

Yakub köyünden Ramazan 
otlu Ali'nin ~eceleyln atılının 
çaltı duvarını delerek koyun ,. 
ça nıak bteyen aynı köyden 
Alı 0-man otlu çoban Rama· 
zan ve Akyar lıö)ilnden Ya· 
kub otlu Murad yaka anıı ıı 
lardır. 

da memleketin dahili Ahmed Gür - Daire tah· 

§ Aygören mahalleılnden 

Hafız Ahme•i ot u ıa un tüc· 
carı Niyazi'• n, !:)a lbaddin 
aıahal'eıınc'en Haon o&lu 
un tüccarı llafıt h rhaned 
dın'in mag,.zal rından ve ili 
ged ç tayyare cemiyeti anba· 
randan buğday çalanı f lga 
dıç'ın abacı mahalleı ndt'n 
Atık \luıtafa oğlu arabacı 

Muıtafa yakalanmııdır. 

Suçlular adlıyeye 'erilmlf 
dır. 

karıı isyan bayrağını kaldı· 

ran vatan ıever bir teıklllt 
arasında bulundutunı.. anla· 
mııdı. 

- TeıekkOr ederim efen· 
dım Allah ıizlere muvaffa 
kıyet lhıan huyunun. 

Süvari zabıdi: 
-EfenJım,dua ıle it l•ıtml· 

yor. isminiz nedir? 
- Galip efendim. 
- Türk ve müılüman mı-

11n z? 
Ellıamdülilliıh efen· 

dim. 
Pek ala, ıu ha1de bit· 

tabi va' anınızı seversiniz, 
dınin zl de dejtıl mi?. Memur 
bulunmuı olır ak itibarile, 
kurtul Uf gününe kadarda 
vazif Pnlze devam c:dlyorıu· 

nuz. Yalnız bize filen yardım 
etmeniz iız m. Çok rica 
ede· im, ıorduğum ıuvallere 
çok doıtru cevab 'Weıiniz. 

Doğru 'llereceğlnız cevapla· 
rın da ıiz.n phıen lt>hlnıze 

o~acatına itlmad eJin z Bu 
akıam t1eykoz'da kaç tane 
ecnebi vardır? 

Polis komileri h'ç duılln· 
meden 

- Efendim, dedi Bir ta 
na vana, idama razıyım, 

Sizin faaliyetlnizl haber al· 
ıhlar, Son ıamında ıllndil• 

istikrazlara laz,J"'a kabıliyı • ıildarı 

tini tam olarak hyin etme Semiha Gözen Dakti1o 
nin imkanız olduğunu, ma · lhaan Taylan Zabıta 
maf h lıenllz ıon hadde va· 
rılmaclıiı konaat;ni taşı~ıiı· 
nı bilc'lrd.ltt!en grn a pota· 
nın kıymetini dütürerek lnf· 
luyon tarı kile fiyatları } ük 
eeltmenin evi t.ır hareket 
olacaiını düıünenleıin he ta 
etd k t>rld ili.ve etn lıdır 
Onun nazarında ani rhem 
m yetli olan nokta i:çl'ljtin 
kıymetini artc'ırwakda• ır. 

Başl•an Ol.ada da verdiil 
ceva da, g•nel vergi artdırı 
mı ;ç•n hf'nüz vak•ın rrıüsa· 

id olmadığını bıldlrmltdir. 

M. U r.1. 
z{ln gelıeler bile akıam üze 
ri mutlaka lstanbul'a gider· 
ler. 

- Ser komiler Mazlum 
bey nerede? 

-Ah efendimi Hiç ıev 

1 medlğim, o glvurcu da dün 
Tarabya merkezine naklet· 
dl.cehennem o du. g tdl 

Gece g'lndü:ı Ferid paş \ 
konağında jumalcılıkla meı· 

gul 

- Teıekkür ederim Ben 
ıimdi l\apdana gidip hrpıinl 
an1atacağım Siz olduğunuz 
vaziyet "e 1 iraz oturunuz 
Şimdi ik A 1laha unıarladık 

Diyerek dııarıya çılı.dı 'ile 
arkadaı arına: 

- ilen Yahya Kapdanın 
,anına gl~iyorum, siz, emir 
gelinceye kadar o duğUf'IUZ 
vazlyetde ka 'ınız. 

Süvari zabiti en seri yü· 
rü üt'e Yabye Kap lanın ya 
nına geldiği vakıt Kapclanın 

hiddeti adımlara aşrğı yu 
1 karı gezindiğini görürce: 

Kapdan, beni affet, 
bana 1' ızma lloıuna zah· 
mel etmiı;z Üç bl'f çocuk 
gönderse idin bu ıoı becerir 
!erdi. 

' 
Yahya Kapdanıu gltdlkçn 

bJddetleıııdjı, göıl rlnl ıık 

bat memuru 
Rasim Erol - Zabıta me 

muru 
h~ıevln Ôzkök Zabıta 

ffiU'11UrU 

Z ydullah Tongııç 
bıta memuru 

Za· 

lımail Günenç iskele 
memuru 

Ali Tekin lıkele memuru 
A bmt:d Eren - 1.ke e tah· 

ıi'darı 

İsmail Kılıç 
ıildarı 

Ahmed Söray 
ıildarı 

ilke'e tah · 

ilkele ta!-ı. 

11k açıp kapamasından bel· 
li idi. :;ÜvJri zalitine: 

- beni merakda bırakdın 
I' abanın hatırı olmasa, kav 
ga ederdik. ııenim ıan11m ı 
döndü. Allah ıonunu hayret 
sin Yarın ne yüzle," lleykoz'u 
basdık" diyeceğız.l'en de ça· 
bucak tahkıkat yapdırdım. 
Llütün ınuvaffakıyetimiz, bir 
kaç poliı tabancası almakJan 
ibaret kalacak Gayri müs· 
lim pallı var mı? 

Süvari zabiti bu dtfa müılıül 
mevkide kaldı. Çünl<ü Kap -
danın ıorduğu cılıeti komi· 
ıerden ve polı.1.,rden tahkik 
etmemişdi ~ıkılarak: 

- Kapclan ı u c beti tah
kik etmeğ unutdum. Şinıdi 
öğreneyım. 

Hacl't yok, Ben öğren
dım Hiç 1 ir tane yokmuş 

- !?aşka yapı acak ne var 

!
'.· Kapdan. 

Hiç hir ıey yok. Ar 
kada,lar top anrın, Sadık'a 

da haber gönderelim Yüzü 
müzll kızartarak çekıl.b gi 
deceğiz. Sen fazla yoru dun, 
Hç gtme, haber yo lıya!ım, 
arkadaolar gelıln. 

Kapdaıı nıaiyetlaa döııe · 
rek: 

- K1>fVD,lkf ilt lıJJJ. Ke.· 

Akif Çevik - iskele tuh- 1 
sil darı 

Rebii l\urt - belediye mü 

1 hendisl 
ti Tahsin Güngör Fen 

memuru 
:;ettar Avcuoğ u - bahçevanı 

Ali Sucu :;uyolu ustası 

Yusuf Tunçer - itfaiye 
neferi 

lblt ıD Halil Kılıçaslan · 
itfaiye neft>rl 

Şakir Ö.ı:tu11ç 
neferi 

İtfaiye 

Fuat Ô~ünç- ltfaıye ıöförü 
lsmail O llall Ôren - itfa· 

iye neferi 
~lehmed Uyıal - itfaiye 

onbaıısı 

~lehıne<I Araoy - İtfaiye 
ıöförü 

Mustafa Salman - Tanzl· 
fat beygir aral.ıacı11 

İbrahim Erku· - Tanzıfat 
beygir arab cı11 

Mustafa Aygen - Ayar 
memuru 

Cavit Günenç - Gazhane 
rııe •• uru 

Sabri Özden tanzifat 
ahır çavuıu 

~lehmed Demirbaı - tan 
zıfat beygir arabacısı 

Süleyman Çetin -tanzifat 
beyııir arabacısı 

Alı lıatur tanzifat l·ey· 
gir arabacııı 

Ômer Uı'u -
beygir arabıııcısı 

tanzifat 

Mdkaralı lel,yürümekle uç 
mak arasındaki meıafeyl çl 
:ı:er, ranki .. Dolab'a bindınız. 
se teklle aşağı devrilirken 
içiniz ıızlamı§dır, mutlaka .. 
lıte bu ıç sızlama, bana yük· 
ıekden alçağa düımenin acı· 

ıını ve ıztırabını verir. Ço· 
çukluk bayramlarıma atd o. 

kadar çokıey ıayabilirim ki 
ht>p böyle birer ıey an'atır. 
bayran.larımın en acıklı 

iki tablogu vardır Dolapçı· 

nın: 

-Yandı ha; bu da caba11. 
dey·ıt 

Uu içimin haz hobineferi · 
ne aarılan ıeridin b.r.lenbire 
kesiliv.rmesi:lir . Dikkat 
e:lerdim,bütün çocuklar dar· 
gın, küskün inerlerdi dol p· 
dan .. 

Ônı•m bu 1 {!tün çccuk· 
ların aynı ıeyl duyma'arın

dan gelen bir •omurtmadır. 
*. 
* Bayram. bir • ıervet ıer· 

g:ıl.dir lfangi çocu~un z•n· 
gin, hangi çocujtun Y okıul 
o duitu bayram•arda anlatı· 
lır. Ôyle çocı:kluk arl<adaı· 
larım vardır ki bana dakika· 
larca göz yaıı dökdürmür 
lerdlr 

Henl,çok yakın tanıyanlar, 

rako'daki arkadaı'arla puıu· 
dekiler ve bekçi ile pol11i 
bek iyen er, çabuk bize 1 ti· 
hak etsinlar . 

1 

Öğleye kaılar bu müfreze 
ile ÇArpıfac~ğız. Arkoda4lar 
mütecasir o1muın Boıuna 

Dediği zaman ıüvarl za
biti ıaşdı kaldı ~ar.ki Yah· 
ye l\apcan oı unla beıalu 
harek.t l'tm f ve bütün ha
rtklitı ıakiıı etn.lı gibi her 
f~Yİ ve belki d' kaç ki§I-
nin karakolda, kaç 
puıudu 

du. 
olduğunu 

kitinin 
bilıyor · 

Yahya Kapdan ıüvarl za. 
bitine: 

dö:ımlyeceğiz. 

Emrini verdıği zaman, fil· 
fak ıökmüı, güneo doimak 
üzere idi. Kapdanın emri 
ağızdan ağıza, çabucak kol 
nihayetine kadar vasıl ol· 
dukdan ıonra, 
l<rinden ıarkı 
1:.ao adı. 

efrad ıevinç 

söylemt'jte 

lleykoz sırtlarına çıkdıjtı 

zaman o vakte kadar tek 
bir söz söylem iyen ve Bey· 
koz baskını ya pdırdığı için 
çok mahçub olan Sadık 

ı eyin sesi duyuldu: 
- Kapdan! Müjde lıtıı 

- Talıimiz varn , B~y

koz sırtlarında, bizi tıııkib 

edecok bir lngılız aıkeri 
müirezesile karı laıırız. A 1ısl 
takdirde ~eçdiğ i mlz yerlerde tayyııre gelıyor. -----------bizimle alay eder er 1 1 
ço~ 1::ü~~:::ıı~:i: lçi~::2~: 1 Balı~esir müflülüğünden 
mılli kuvvetler teplanclı ve 1 lfosal/ıa11e mıidıirlıiğıi. 
geld.kleri istıkamete doğru 1 nıill frs~ili ıı:ı rine 5 1 

i
l 9.14 Cııııııırleoi g ınıi are yoruyuıe g•ç ı'< eri vakit 

heı.sinin hır it göremedıl<le- Je ve ırlı si pa:cır gıinıi 
rlnden dolayı müteessir ol· 1 b.ıyram oldıı[Jıı ilı111 olu 

duklarını göre o Yahya Kap· f nur. 1 
dan kol baıına yükıek ıesle: 

1 
Baqram nama:ı 

-- .'.jtızdan afıza şöylene· Saat Dakika 
cek. deJI, 13ır ln~ilız: aıkerl 11 Z~val! 8 16 ı 
müfrezesi bizi takib etmlye E~anı 3 1 ı 
çıkaeak. Biz Beykoz eırtla· ı ________ --
rıııda \ttlrıabat .deaej.lı 
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2. KANUN 4 
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9tSAVA$,IN GÜZEL YAZl Y'ARI~lt 

Sesler 
1 

Vurdukça alnıma ruhun telleri 
lnliyen sazım bir yangın o uyor, 
Kalbımde oynayan aksın elleri 
G5zlerlmde perde perde ıoluyor. 

Giln•ıtlr aılcıma renk veren kandil. 
Hayat, alev g.bi kalbe dolmakta, 
Atkım, cı henneml sôyllyen bir dıl! 

Ölsem de parlıyan ruhum ayakta . . 
il 

Gün'erin frcri1e sönüyor ıamdan. 
Ufku yakan bir gö ; kızının sesi 
::,ah<lbın kızıl rengile akıyor camdan; 
Kalbime giriyor aıkın gövdesi! 

Akıyordu kı1ıl renkli ıuıılar 

Sevgile yandığım o ufuklara, 
Bdtıda uluyan ölgün dualr 
Bır hilzün veriyor mavı ıulara ... 

B. N. B. M. M. 

K. Ozan 

iralyan - Habeş anlaşrnamazlığı 

• 

Mançeıler Gardy,_n elen I zorlıyarak geçmelerini aba· 
Habeı törüsü, Hl23 yılın- m f, ıtıdyanl r ise buna ver

danberi üyeli olduğu UILI' 1 dikleri bir karıı 1 ıkda oralar· 
lar Kıunnna gördtrc!iğl bir da löyle ıeyler geçdiğl yol 
llotıı ile Soma i'dtki İtalyan 1 lu yapılan bu tavın geuek 
ko~unlarının kerdi sınırlarını olmadıgını 1 ildırıı:itle ı dir 
}oksulluğa ve sefalete kartı Bu abama, bu ayın beıin 
ile kadar a lıngan olduğumu de iki ülke arasında kavga 1 

Çok eyi l · ilırler Küçük kafam li hır toprak olan Ualual' da 
de.ha 0 zamaııdanberl yok- çıkan ve büyilk bir sava~ın 
•ı.ıl u !un korkunç manasını I küçük bir örneği halinde 
l ılır. epice kan dö'<ü mesıne yol 

.................................................... 
. d k d h k tl ı 1 Savaı'ın: .. : Yasanı 1 {Dünya üzerın e sıyasi ve ı tısa i are e er : Küçük :Sonradan 2"orme : Hakkı ı 

- --- - :Hıkiyesl: o 1 1 
Y · Y ı · · t• Bulgar 'ıhracatı .................................................. _ enl U90S aV lÇ Styase l Sırtına yüklendiği küfeıile seyyar ıatıcılık yapmayı de 

"Taymis" den ' mıt ve Zagreb'dekl evine .slovo• sofia den her gün alııama kııdar ıo· nemeılnl teklif etmlıdl. 
Yeni Yugos1av kabineıinin ' dönmüıdilr. doktorun kur Dııİı1erl bakanlıjiının kon kaklarda dolaıtb bazan elin-

ilk yapdığı itlerden birisi Hır- tu'dujiunu öğrenen bir çok solosluk ıubesl Bulgar ıefa- de bir ekmek, bazan deli-
vat köylü lideri Dr Maçek' halk onun geçeceği yola l:.t· ret erine Bulga.riıtan'ın lhra. boı dönmeğe alıımıf o1an 
in cezaunı affetmek olmuı. rikmiıler ve heyecanla "ya- cat mallarından meydana Hammal Mehmet ııene bir 
bunun da emirnameıl niya- ıasın doktor Maçek, yaıaaın getlrilmlt birer koleksiyon aktam da eve e.ı boı donmOt· 

P J ı yollamııdır. lıtenllen yere ııe d" bet meclısinln üç üyesi tara· prens o "olye bağırmıı ar- u. 
fından lmzalanmııdır- dır Bugünkü Kral naibi pr · tirilmesl kabil olabilecek ıe· Karm oldukça kanaatkar 

Dr. Maçek 1 e'grad'a kral- en• Pol evvelce 11k nk Zag· kilde hazırlanan bu ko eksi- tam bir Türk kadını idi Ko
lığın müdafaası fevka ade rab'e gltdiğl için orada tanın yonları ıt'faretler münasıb 1 caaının getlrelıildlğl yavan 
mahkemesi tarafından :!9 ni · makda ve ıevi mekdedir ıekllde teıhir edeceklerdir ekmejil komıularda yemek 

ıan 1933 de üç ıene hapıe Yugn1
1
11vya'dan ayrıl !•-----------· piıdtil vakit koku ııelen la· 

mahkiim edilm ı ve bu c•za· mak iıtlyenlerln pleıenei rafa uzatır ve böylece ye 
k d b , 1 " H bize <>elen es_erler; k dı"· ı f d ba nın tev ıfin en at amaıı o an yaıuın ırvathtan. !!. me ye 5ın arze er, 

karar altına girmitrli sesi asla duyulmamııdır. Müzik zan da ekmek bulamadığı 
Bu adam Zegreb karar~a Evınin önünde yapılan \ E vakit iki bardak su ile kar 

mesine ilk imza atmak, ya coşkun tezahürata kartı dok· nını doyururdu. Yiyecek ge· 
Sanat harck('lleri hancı gazet~lerde Yugos 'av- tor Maçek ba ikona çı· tlrm ediği vakit kocaaına bir 

k YurJun fikri kalkımında d f ı d b 1 ya aleyhine bir çok ıeyler Kara teıekkür etmitdir. e a o ıun ıerzenlı e u un-
k ullu•lJr orosı müzik ve son- _ı yazmak, bina• na ' eyh ulcsal Kartı 1 ıokaklardan birııln· mamııaı. 

birliği paralamaj:!;a yeltenmek de de yüzlerce u'uıalıst nt yönünd ı hissemize düş•ni Fakat o akıam kar111n•n 
ıuçu ile suçlandırılmıt bulu- 1 Yugoslay genel buna kartı yapmak suvaş:le neşriyat hu. pek çatık yüzlü bulmuıtu. 
nuyordu tezahürler yapmıılar ve "kah· has na atılan bu kıymetli Hiç aklına getirmediği vazl· 

1 k h eıeri herkesi okumııs;nı tav-Dr. llaçek, müdafaasında ro sun es i ortlaklar" diye yet azkalaın aklını oynata· 
Yugoılavya'dan ayrı mak dl bağırmı~lardır sıye ederiz. caktı. 
lek eri beslediği hususunda ki Uu adamın affedilmesi Bereket versin kar111 çatık 
iddiaları reddetmlt, yalnız llelgrad'la her hangi bir Yeni Adam yüzlil olmasına rağmen ko· 
1918 de birleımeden evelkl müzakereye girltmek lçın llcincı yı ınıı ilk soyısı ye- cıuına müliyem~tle ıöz ıöy· 

hudut 'ar içinde yeni bir kuru I ilk önce bunu ıart koıan nı forma ve 24 saylı ile lemeğe batlamıı, mahallede 
lu§un müzakeresine tar.,fdar Hırvatları çok memnun çık.Jı. B rı·ok yenilikler ve komıuları birbirine katmak· 
o1 duğcnu bildırmi§di etmitdlr res ı mlerlu buşlll·a değ~rli la maruf llatice abla 11 

Bunun üze ine Doktor, Yevt;ç kabinedn'n bu ka· y.ızılur nr sında şunl r var yapdığı çene kavga11nı li.f 
Srirrıka 'lilroviça'da hapse rarı ve Yugo•lavya'da yeni· ılır. ldmaıl lbkkının <dlıllA olıun diye anlatmağa baı-
k 1 

1 
d · hik ı icımızde halkı ınkAr edeııler ı '1 h ed' f h onu muf, i(Çen temmuz en yenıye im o ma/;a amıı, .ı e m in içine era • 

d 1 d 1 d h b 1 h k 1 k var». cc Biz le hamlııt nırın Jık ı di ayın a ıe •t erin en as· 1 aı ıyan ru pe ey artı ' verm ı . 
talırndığı için ZagreVde I~ j lanmııdır. oynannıo zıı , yazıl ırı, Hüse- Her lklıl de mangal bııı 
bakım evine nak'olunmut Dr. Maçek lnııyet üzerine yın; Avnınin Türkıy~'oın iç na oturmuılardı llamalın 
du. Af k lrarı çıkınca Doktor anne kraliçeye ilk taziyet öknomi~i Lütfı Emir oğlunun karı11 bayan Şaziment elin· 

k h El.on ıtlurıınızı n,ı,ıl dırıll ti• 

Mehmed Jae pek ellvene· 
medlği bu iıı hiçabdan kur
tu lmak arzusunu yenemlye. 
rek kabul elmlıdı. 

• •• 
Hamal Mehmed becereml· 

yecejilnl zannetdljil iti pek 
ali becermlf, pek kıaa bir 
zamanda da kanaatklrhiı 

sayesinde sermayeılnl çoğal 
tarak daba büyük işlere gl • 
rlıerek nlha yet zahlreclliie 
baılamıı. gOcünün yetdıil ka• 
dar çalııma11 netlceal mute· 
her tacir bay Mehmed ol
muıdu. 

Bay Mehmed ıırtında kil• 
fe akıama kadar dolaıtıla 
halde bir ekmek bile ala. 
madan eve döndüiOnO, hatta 
su ile karnını doyurduiunıa 
unulmuı, asıl karıaını ihmale 
baı'ıyarak bir metreı tut
madu. 

Bay Mehmed'in metreal 
Bayan Mualla alla, ıatafat 
dütkünil idi . Hele kumar• 
bazlıkda emıallne aadlr le• 
ıadilf o 'unurdu. Paranın ne 
ıuretle kazanıldığı takdir ede 
bilecek bir kafaya da malik 
değildi 

Bunu kafam daba o zaman açan çatıımadan ileri gel 
k•vramııdı. Ama ne de olıa mifdir. 
Çocukça bir kuvrayıtdı Lu. Her ne kadar iki törü ile 

Ôy e çl ı kuruı larım var bu iıde kendi:erlnin ıuçlu 

Maçe bu hasta • n•den çık- telgrafı gönderenler areunda de bir maıa manealm klllü· 

ll.-r-. ----------·, bulunduğu gthi yakın doıl bilırız? Ar f Bediinin reportııji nü karııdırıyor. ilk evlendik 
il ıliçttı hır y11rı 'D a Ju. iffet k Bu kargaıa'ık, aradaki sı ve akrab!'arınd n iki ktıt lerl vakti anıyor, bugün Ü 

d b Y ll 'l k t d ô .n .,rin Kara ılerıiz.ltın. lLlk h lı d hı "kil dı nırın bayıkça l.esdirilmiı ve e ay ev ç e sı ı emaı a ı a ne e n ıu r e yor 

Onun düıilnceıl vurpatla· 
11n, çal oynaaından ibaretdl. 
yapdıjiı israfa da diyecek 
yokdu. llemen liç ııllnde bir 
kat elbhe yapdınyordu. 

d,rkı yoksul ar •ada ılarımın olmadığını i'erl süıüvorlaraa 
~olap pua'ı olmuıJur. Yine 1 da bu çatııır.a sırasında ora 

bu kesdirilme üzerin le an bu 1unmakda idiler. üniversiıesı denlcrı. )lı·ır du 
Bay Mehmed Kau.11cıa 

yolunu bulmuı, çok ıevdilf 
metresinin yapdıiı tarafı 

görmeğe baılamıf, fakat ih

tara nezaketal:ı:lik diyecek 
kadar zübbele,mtıdı. Cıtdikçe 
yaklaıan fe lketl idrake ka· 
dır olamıyordu. 

01 
le kağıt paralarım vardır ki !arda bulunmuı bir lngiliz, 

latılnıış olmamasından ılerl 

gelmekdedir 
Yeni kabineye g 'rmlı olan 

iki hırvat bakandan biri 
si Dr. Ko:ı:hul noel yortula
rına eeçTrmek için kendi 
memleketi olan Daim ÇJa'ya 

sanuıı . K ,ıragötün Ku ı lı köy Hamal ~1ehmed ise karısı 
söylendikçe yerin dibine ge
çecekm ı gibi oluyor, evlen· 
meden evvel karısına vad 
etdlğl meıud hayatı temin 
edemedıği için teeaaürilnden 
gözlerinden yaılar akıtıyor. 
du. 

0ıı'arla arkadaıları•na yoksul 1 
ıuçun talyanlarda olduğunu 

'•kadatlarıma ·araba, kukla 
ıöy emek edir. 111na•lamııı:ndır. Yoksul ar 

kadaıl rım kell!mln ıçinde Habeı nolası, orada olan 
b&Ji en mana 1, ennel çizgi· biteni enıne boyuna anlat· 
le h ı d h makda ve U u•lar kuru U· r a in e yatıyan a tıra· 

nun abdyını onlardaki du-

ller ne kadar Ualual, bu
gün ltalyan'ların elinde bu· 
lunma.kda ise de habeıler 
.burasının kendi ıınır larının 

altmıı iki mil içinde bulun. ı 
duğunu söylemekdedırler. 

ıhliıwb ağalığı. ~tııeslmo 

Borıtempelli den tercüme 
hıkdyıı siyasa acununda 

g · deceğl yerde husual bir 

1 
vazife ıle Zagreb'e gltmıcd r 

Umud veren durumlardan lıtrırn arrsındadır B .. yram, 
bende hali bu lntiLarlarla 
Y•tar 

• •• 
Rayram çil kuruıların ka-

~ıtların, g cır gıc .r kundura
llrın ve ııöz yat arının günü 
01ıırak yıııar bende hala. 
Bütün bu birbirml kova ' ıyan ' 
bııyramlar, eıki bayramla 1 

tın yıldan yıla tııvsı yan bir 

rıımun çetinlığl üzerine çek 
mektedir. 

Bu baı vurma, Kurum 
derneğinin top anmasını di 
liyen l·lr bat vurma dejii · 
dir; bu kurum yasa11nın on 
lıtrinci maddeııne yaslanıla 
rak yapıln ııdır 

lkı yöniln de 19ü8 anlat 
maunı kendi d<=diklerine bi 
rer belge olarak gösterme 
leri, iti bir kat daha çetin• 
leıdirmekdedlr. 

birisi de niyabet mfcliıi re 
lai Prens Pol'ün parlamento 
da muhalif federallstlerle 

1 

olanlar. Kit .ı h tenkitleri, kı
s:ı. tetkik ve tPnkitler, ve 

dah~ birçok yararlı y .ız ıl:ır 
ve resi 111l•r 24 ııı y fu yı dol 
d~rmakdudır. 

---------
müzakereye girltmlt olma bir toplantıda baıhakan 

Karısı onun bu haline d.k 
kat etm yor, durmadan aöy. 
liyor, arada bir ab çeklyer 
du . 

Bayan Mualla bir -
geçmeden bay Mebmecl'ıa 

ıermayeslnl tliketmlı, kumar 
da b r haylı da borç yapa• 
rak Hay Mehmed'e yüklem ... 
bir gün aavıııb gllmltdl. 

aıdır. ve maliye bakanına topdan 
• 

Adova anağı,lkl ülke ara 
s ndaki yağılıjiı körüklemek 

Prens yeni kabinenin ku· yardım edilmesi karar allına 
rulmasından sonra demokrat alınmııdır.:Bu ıtıbarla baıba 
lıderlerinden ve eski baıve· kanın biltiln muhalefeti ka 
killerden Da vıdovlç le görüı bin ede temsil etmek imkanı 

Çekilen her ah da Mehme 
din kalbine Hançer gibi sap• 
!anıyordu. 

den ger ı durmıyor Bu 1 O gece su ile karın do 

Yı dönümüdür Ve 1,ütün 
bu hat ıralar eski bayram 
&ünlerlmindir. 

l'u abam.ı, Habeıistan'ın 
1926 yı ındakı lng ıllz . ita ı · 
yan anlaıması üzerine yap 
d ğı abama blçimindedır ki 
bunun açığa vurulması ! la · 
beılerin itine çok yaramıı 

tıl tatlıya hağlamak, örtbas 
etmek ıçin U uslar kurumu 
nun yönsüz bir araıdırma 

derneğini bu kavga çıkaran 
ıınıra göndermesi en uygun 
yol ol:ıcakdır. 

düğil gıbi S oven rahtplerlnın ele gireceği anlaıılıyor 

! lideri olan baba Koroıeç'I Bay Y evtıç'ln kabinesinin 

yurdukdan, bir haylı da mil· 
zakereden ıonra Bayan Şa 
zlment cenazeıl için sakladı · 

iı bir mikdar parasını ne 
olursa o1sun diye çıkarmıt 
Mehmed'e vermlı, ıöyle l lr 

Bir ıabah erkenden beJ 
Mehmed asıt llll•inln kapı· 
aını çalmıı lıaklkl aaa41eU 
arıyor, karıaına "Sazlmeat, 
ver ıu küfemi de ekmek pa· 
rasını çıkarmaya çalııayım. 

~s-·a•v·a""ş-!"' ,•n•P..--yiiiiiiieiiisiiii ;•1-4--iiiiiiiiiiiiiiiiiiii...,,_ ~ etme Ha san. ile ra ber gldecejil z. 
(Kapı vurulur. 1 tasan gider 

Bir Zaferin ggDaaa \lehmed'le girer) 

açar. 

a 
aaı:ıagg yası 

a 

l'azan: R . CÖKAl.P 

Hele Cez'tll isimli adamın cebindeki 
e\>rakları elde ederseniz zafere erilmiş 
~e~ekdir tier it bitdt. Ben yarın orada 
lı·unabileceğlnıi zannediyorum. Artık 
~eınleket kurtuldu . Birkaç gün sonra 
İllün dütman ar yurdumuzdan &)·akla. 

~ını Ç•kecek. O alçak Padlıah da bera· 
er tahıl. Sizin vazlyetinizı çok m"rak 

~dıyorunı. Hakka emanet olun. Mual· 
im ve H.uan'ı 1 gözl<>rinden, s:zin elle· 
tlnt:ı:den öperim. Oğlunuz. Seyfi" 

1 Süd baı a -A ilahım sen ku!unu saka (Onlara] Bunlar n" mühim haber. 

f 
lr Yanda koyu teh 'ike, bir yanda za 
er 

\Tuallim - Yasİız zaf Pr tatsızdır Bir 
Rilııeıın doğması için herhangi bir ııü
:~fln batması liizım. Nasıl ki gündüz 
• llı11k için gecenin bitmesi az'm So-
llk kan ı olunuz, Böyle mu~zza.m bir 
~fer için üçilmüzüıı kanı helal olıun. 
ika öldilrecek ve yahad öle~eiiz. Her 

0
/'

1 de mukadderdir. Elverir ki faydalı 
·•lıın. 

\) Hasan - Vakit kaybetmesek daha 

11 
1 olur. Ben ölmek veya &ldürnıek pe· 

ilde kota:vım . [Gitmek ister.] 
"°1ual1Jm -- [OM manJ olarak] acele 

üçüne ; duruş 
'I ·lırııııd-evvelJ..iler 

Süd baba - ı~lehmed'e doğru ' oğlum · 

Muallim-[Onu alnmdan, öperek )yavrum 
Kardeıım Nerdesin? 
.llehmed - Mualllın bey. Vakit kaybet 
meyin timdi babamın yan ndan geliyo· 
rum (Sözlerinde sürat ve ıe' inç var] Oda 
artık sizden oldu. Şımdi beni gönderdi ' 
«git muallimi kurtar" dedi. 

~1uallfm - !'eden kuriaracakun 
Mehnıed Emir a mı~lar o givur1ar, 

sizi muhakk.ılc öldüreceUermif. Şimdi 
burada ıüd baba ile sizin olduğunuzu 
biliyor 'ar. Hemen hemen nerde ls..Ier 
gelir. Baskın edib ö!düıec.,kler. 

Mua ilim - Kaç k ti gelıyor, 
Mehmed- Üç kl§I lstanbul'dan ge · 

len er. 

Hasan [Karıtarak J Karıı koyalım. 
Bence hiç Lir tarafa ıak1aıımıya 1ım. 

Muallim - Evet, doğru . Süd baba; 
sen Mehmed't al ve bir tarafa saklan 

~lehmed -- fl"n de sizinle kalayım 
muallim bey 

:'ılunllım - Sen beni din ~e Haydi. 
[Dııardan aeıler gelir] . 

Hep birden - Geliyorlar, sesler var. 
Muallim - lfaaan seninle ben içerik! 

odaya 8fdeltm. Dikkat et S.a hı~ at.et 

iki defa kabul etmiıdir ı ilk günlerde umulduğundan 

1 
Dün akıam muha lif ra · daha ziyade muvaffak ola· 

dikallerln yapmıf oldukları cağı an 'aıılmakdadır. 

etmiyeceksin. Anlıyormusun Ya l nız be
ni dinliyeceksin . 

llasan - Peki muallim bey 
)luallim ' Haydin, eeliyor. (Der çı 

karlar. Sahne boı kalır. 

~çüncü duruş 
t.:ç pa <I şah t.ırafdaı ı 

[Kapıdan korkarak bir hırsız gibi 
başlarını uzatırlar J 

Cezmi - (batını uzatarak J kimıeler 
yok. 

Airlncl adam - Her halde kaçmıı 
olacaklar 

İki nci - Evet. Kapı 'da açık olduğuna 
göre muhakkak kaçmıılardır. 

Bisi11cl-Evelevet, muhakkak [Oda
ya g lrmi§lerdlr .] 

Cezmi- Pek öyle kati hilküm ver. 
meyin. belki bir yere saklanırııılardır. 
Hoca nerde kaldı? 

Ltrincl Kayboldu softa. Ôlilm lafı 
olunca ödü patlıyor 

Cezmi - Herif canını çok seviyor 
desene 

ikinci - Ben lıtenenlz gldib hocayı 
bulayım flem öbürlerine de dııarda ha· 
kayım. 

l:irtncl - Ben de geleyim Dııarda 
pusu kurarız Daha eyt olur Kaçarlar · 
ken vururum . 

ikinci - Cezmi bey mOaaade eder· 
misiniz? 

Cezmi - Çabuk ıe1 ınelr 111rtıle fik· 
rınıı ınakıJ. {jıuın. 

İkinci Hemen beı on dakikada ge
liriz. 

[Ötekiler çıkar1ar. Cezmi yalnızdır, 
Onların ardından kapıya doğru gider. 
Sahne bir iki dakika bot kalır Dııarda 

1 

avluda bir silah patlar ve bir"ah"itldillr,) 

[.J ördüucü duruş 

Süd baba - ~lt·lırııı•d-Soııra 

Uualliııı 

Süd baba- (Mebmed'. e sahneye gl · 
rerek) ıllih patladı 

Mehmed Ve bir ah ltldildt- ô .dü 
rül~ü biri. 

Süd baba - Acaba kim? L Bu 11rada 
muallim girer Tabancasından duman 
çıkıyor. 

Muallim - Tamam 1 
Süd baba - Ôldü mü? 

Muallim - Hem bir kur111Dla. 
Mehmed-Hanglıl muallim bey. 
:'>!uallim - Elebaılan Cezmi 

Süd baba (Hem ıevlnlr hem kot" 
karak] Peki H111an nerede yal 

Muallim - Hasan 6tekllerln peflnde 
gltdl . 

::ınd baba- [Feryadla] Ne7 Nlte bı· 
rakdın? Bir çocuk tek baıına iki hay
duda kartı koyabilir mi hiç? 

1 diyordu. 

Muallim- Dinlemedi Çok yalvardı. 
Sild baba Evladım, yavrum. ÔI· 

dilrecekler 
Muallim-bu kadar meraka değmez 

ıild baba Ne yapalım. Vatan için. 

Süd haha-Değmez dejill. O cahillik 
yapar. Daba gençdlr Yalnız etdemez, 
biraz temklnlı olmak lazım, 

Muallim - Şimdi ben giderim merak 
etme 

Süd baba - Ne? Sizin gitmeniz hiç 
doğru değil. 

Muallim- Niçin! 

Süd baba - Buradan ılllh sesi du· 
yuldu, Arkadaıları muhakkak dönmllı· 
dür. Birini kurtarayım derken aen eıt
meyesln. Bu yaıımda bir zaferi yatla 
kutlulamıyayım 

Muallim-Fakat Haıan'ı yalnız bıra
kıb ben burada oturamam. 

Muallim - Ben ııdtyorum. (hareket 
balinde] 

Sııd baba - Gitme 

Muallim - Ha, bir çar• aklıma geldi . 
Cezml'nln ceketini ve fesini giyeyim. O 
adamlar karanlıkda taaıyamaı E bı ... 
den beni Cezmi zannederler. Yanıma 
kadar yaklqırlar. halbuki ben ateı 
ederim Olur biter. Naııl? 

(Denmı •ar) 
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