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Büyük önder Atatürk 
:sovyet artistlerinin Halkevinde 
erdikleri temsilde bulundular 

Q~., ·-------•. 17 • 
•tııQ bo .. (A.A) - Sovyet Atatürk salonu teşrif etmiıler 
~et· Yuk artistleri bu ge- ve istiklal maışi!e karşılanmışlar· 
'Qi g~ ~alotıunda ilk festi dır • 
• t lıde bir k•lahalık kar - İstiklal marşından sonra en· 

~t 'ftni§lerdir . ternasyonal çalınmıştır . Halk 
~ hij~,_den İtibaren Halke. evinden Lir genç davetlilere Sov-
L "ıı: s ı yet H usyaoın büyük artistlerini 
'""" d • 0 nu davetlilerle 
1 • olınu b takdim etmiş ve Halkevi namına 
•td, a § uluouyordu . artistleri selamlamıştır . 
"· •ıbakın , bütün ba-

l " S Müteakiben proğram muci· 
"'il ovyet bü ··k J,I · · , S yu !.ı çısı hince konsere başlanmıştır . Prog· 
' 'Y

1
1tlar bulunmakta ramın her numarası büyük alkı§-

~ 2 1 larla karıılanmış ve geç vaktı 
1e doğıu Reisicumhur kadar devam ctmi§tir . 

'-

Qazla r durumu 1 

uzerıne 
il 

~it Rüştü Aras şimdiki bağ-
l
. tın kaldırılmasını istedi •• 
lfo• /."'of, Türkiyenin bu isi eğini 
;... Qk/ı ve yerinde buldu .. 
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leı· T. R. Aras 
' 

18 ed·ı · 
1 ~t l'u' rıııı olan farklı l' ltlta rkiye~ murahhası 

lt't~ii •tıniıtir. 
Arıs bunun mu-

ı kabilinde Lokarno ınlaoması nı· 
vinden birıey mevcut huluuma
d ığını kaydetmiştiJ. 

Coa Saymen, Baıon Aloiıi, 
Lava} bu mesele hususunda ku· 
yudu ibtiıaziye dermeyan etmİ§· 
!erdir. 

Llval, Türkiyenin günün bi
rinde Avrupanıo bu mıntaka11n 
da tHiı olunacak mliıterek bir 
emniyet ıiıtemhıden istifade et
mesi arzusunda bulunduğu mü 
talAasını serdetmiıtir. 

Litvinof, Türkiyrnin arzusu
nun ~kabili tahakkuk olduğunu 

söylemiştir. 

l or Q 5 ldmanyurdu ......... ~ro -......... ________ _ 

Arıka fut~ul heyeti; maç yapmak 

1
. ara, lzmir ve Konya muhte-
ıtlerini şehrimize çağırdı 

Oto ---- -----...-z-.---·-·--
... ~~1'orf ufa r mac yapmak icin 
Cf fa • • 

anda Kayseriye gidecekler 

~ ltıı9,,,,, /, .... 
'tled c"rşılaşacak olan 7 orus spur birinci talwııı 
~h · '' son ş · t d • · '•"iıi ra ehır dar dman yur u ga n vazıyı tte 
~'tı İdta tn kuvvetli idi • 14,akat Teroslu gençler bir 
ı{lıla._ lllanyurdu ile az daha canlanarak , açılarak , 

~ lıb.' lilt C•klııdar . Bu canlaunı tırnaklarına ta &arak oy· 
"~-~tır llııçJ1rı ımna namışlar ve net:cede 2-3 gslib 

~'' tı~«lb ,,ıİ1t . gelmitlerdi . 
jb'tıı,, ••ıtade lllaçlarının Bayumda bu iki kulüh Ata· 
~ dttı, hp!ok hey(cınlı türk büstü için karşıl•tmıılar ve 

t"•eıai, 1•1 •tdı . İdman yurdu 0-3 mağlüb olmuı 
'
00
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Balkan antantı 1 Uluslar 

-- •• 1 Karşllık kılavuzu 
Tiirk dil i araşıı rrna kurumunun 

yepıı ~ı Os ıııan lıcMlırn Tlirkçeyc> kar· 
şı lık kıl ııv uzu üçiincü sayfamızdadır. 

ON İKİNCİ YIL - SAYI 3200 

1 

kÖnseyi Fransız muhfırasım onadı 
Ökonomi konseyi top- ' 

lantasına başhyor. Verilen bu karar Berlinde bir bomba gibi patladı, 
Ankara: 17 (A.A.) - Bal

kan antantı ökonomik konseyi 
Lehlerin bu karara iştiraki de iyi görülmedi . 

içlimaana iştirak edecek olan Ro- H • l " Ü ., " l 
men ve Yugoslav murahhasları Alman devlet ve hükumet başka11ı ıt er, gutt gu gene 
bugünkü ekspresle ~ehrimize gel- 1 • h k / ·ıı • • • b k 
mişıer, durakta dış iıleri bakaa· sıyasa a kında A man mı etının reyıne aş vuraca 
lığı namına karşılanmışlardtr. ! Cenevre : 17 (A.A) - uluslar 

Romeo murahhasları Ankara· kurumu konseyi bugünkü toplan 1 

palasa, Yugoslaf murahhasları tısında }'raıısa , logilte-re , İtalya ı 
ise elçiliğe inmişludir. tarafından müştereken teklıf edil· 

Murahhas heyet başbakanları 
rniş olan karar snrelioi Danimar-

yaran saat 15,30 da aralarında ka miistenkif ka~m a k üzere ka -
hususi bir toplantı yapacaklardır. bul etmiıtir . 

Ökonomik konseyin genel 
Laval ; dıı hakanlık umumi 

toplanhsı da yarın saat 16 buçuk· katibi Leje ile Litvinof armıında 
ta Hililiahmer merkez binası ea. 

dün yeni bir müzakeıe cereyan 
!onlarında açılaektır. 

etmiştir . 

İzmitte çeltik sahası Lava!' Litvinof'a seyahat pla· 

tesbl't edı'ldı" nını değiştirdiğini ' şuk misakı 
hakklada Leh erkanile görüşmek 

---·---- için evveli V arşovaya gideceğini 
ıöyltmiıtir . İzmit : 17 (AA) - Vilayet u· 

mumi meclisi nüfusu 500 kadar 
olan köy ve çifdiklerdrn 1000; 
SoO den 5000 e kadar olan köy 
luden 2000 ve İzmitten de 4000 
mesafe dahilinde pirinç zeriyatl· 
na müsaade edilmt!sine karar ver 
miş ve karar ziraat odasına teb
liğ olunmuştur . 

Sövleodiğine göre Litvinof 
hu şekli Lavalın Varşovadan son
ra derhal Moskovaya gitmesi ve 
Leh erkioile yapacağı mülakat
lar neticesinde tamamile müsta· 
kil olarak Ruı - Fransız müteka
bil yardım ~ muahedtainin imza·: 
lanması §artile ~kabul edeceğini 
söylemiştir · 

Hillaln"genel savaştaki ' cephe hayatmdan bir=andıç 
/ Ba~ı sargı lı olan Hitlerdi , ] 

Bunun üzerine zirait od111 bir 
toplanh zapmıı karar daiHsinde 
pirinç ekim sahasının tahdidine 

ı baılamııtar. 

icra vekilleri heyeti 
toplandı. 

Ankara: 17 (A.A.) - İcra 
vekilleri heyeti bugün B•ovekil 
İımet lnö nünün reisliii altında 
toplanarak muhtelif işler üzerinde 
göıüımelerde bulun mut v~ bu 
işlere aid kararlar vermiştir. 

Çocuk 
Esirgeme kurumunun 

yardımları -
Ankara: 17 (A..A) - Çocuk 

esirgeme kurumu genel merkezi 
1 Nisan 935 den 16 nisan 935 
tarihine kadar 1524 çocuğa yar· 
dım etmiştir. 

Bunlardan 235 hasta çocuk 
ve anne genel merkezin polikli
niklerinde muayene ve tedavi 
edilmiştir. Di~ muayene evinde 
de ayrıca 875 çocuğun dişleri 
muayene ve tedavi cdılmiıtir. 

Süt damlasından her gün 160 
çocuğa 1158 kilo süt dağılılmıetır. 

b'akir talebeler için açılan 

aşbaoe<len her gün 226 çocuğa 
sıcak )emek verilmi§tir. 

Yardım için müracaat eden 
çocuklara 428 kuru§ kıymetinde 

yadım yapılmı§tır. 
Ayrıca 7 çocuğa da çamaıır, 

ayakkabı veriluıck suretiyle se· 
viDdiıilmi§tir. 

Suçlular beraet ettiler 

Aokara : 17 ( A.A ) - Posta 
telgraf ve tclııfon eski umum mü
dürü Fahri ve muavini Supbi ve 
telgraf iıleri müdürü lbBan Cema 
lin Ankara asliye birinci ceza 
mahkemesinde devam eden mu -
hakemeleri bugün neticolenmiı ve 
her üçii de beraet etmişlerdir • 

Aydın Halkevinde fay-
dah bir: konferans 

Aydan: 17 (A·A.) - Ilalkevio· 
de Zehirli gızlar ve koruamı~ı 
hakkında bir konferanı verilmiş 
ve deaımeleri yapılmı§hr. 

Cenevre : 17 (A.A) - uluslar 
kurumu konseyi aralarrnda Tür· 
kiye de olduğu halde 13 devleti j 
muahedelerin bir cihetli olarak 

ihlaline karşı ittihaz edilecek 
tedbirleri bulmağa mt!mur komi· 
teye iştirake davet etmi§tir . 

Moskova : 17 (A.A) - Sov
yet hükumeti telgraf 8 jansına ce: 
nevreden bildiriyor : 

Germania gazetesi kuzu pos· 
tuna bllrllnen Fransız kurdundan 
bahsetmektedir . 

« Berliner Ta~ablat >> geze· 
tcsi Cenevrede takibedilen uıu-

Karacaoğlan gecesi 
Dün, Halkevinde çok güzel bir 

toplantı ile yaşatıldı. 

Sa: oe /Lirk tilerile clıi rı Jjalfwui 11de Karacaoğlun gecesini ya
ralaıılurdan bir gurub 

Dün gece Halkevimiz bütün I 
anlamıyla Lir Çukurovalı olan Ka- ! 
racaoğlau içiu güzel bir anış yap· 
tı . Çukuıovanıu yanından yöre 
sinden çığrilın seçme birkaç 
yurttaşın kaval ve cura ile ortak 
oldugu bu toplantıda kadınlı er· 
kekli birço" yurtdaş bulunmuı 
ve Karacıoğlının o~ içli ve ne 
derin bir halk ozanı olduğunu 

daha yakından öğrenmiş ve tanı 
mıthr. 

' Gecenin geç seatlarına kadar 
süreu bu güzel toplantının, aşa· 
ğıya aldığımız çok zengin olan 
proğrammı saz ve sözlerile yaşa
tan yurddaşlarımızın adları şu · 
dur : 

Kıdirlidea : Curacı Ali , Ka· 
valcı Hasan , Türkücü Ahmed 
Torun , Türkücü Ahmed . 

Dörtyoldan : Halk Şairi Maz 
lum, Tarkücü Mehmed . 

Adanadan : Ali İboı , Müez
zin Hakkı , Azız ; 

Ceyharnlan : 
Ccrid aşireti nden Abmcdce ve 

llassn . 

Pro.c/r cwı 

1 - 8 ,30 da istiklal marşı 
cHalkevi bandosu) ile 

2 - Kaval- Türkmeoi _(Yal
nız) 

3 - Karacaoğlanın bayatı 
<Konferans - Yalman Yangın) 

4 - Halk şairi Mazlumun kea 
di parçalarmdao 

5 - Saz (Türkmeııi) ve Karıı
caoğlandau "Çukuro,, 

6 - Türkmen oğlu 
7 - Karacaoğlandan tiir ler 

· 8 - KaracaoğlaDdan Bozlak 
(Nice mcdbedeyim ıevdiğim seni) 
Cura ile 

9 - Kavalla birlikte Kara· 
caoğlandan Türkmeni (Sabahtan 
seherde gürdüm bir güzel) 

10 - Karacaoğlandsn Boz· 

-Gerisi dördlirıcıi firtlkde -

ilin insanlıktlıukukile telif ka· 
"bul etmiyeceğini bey•n etmekte
dir . 

Bu gazeteye göre Fransa itti· 
bam edicilerin hakim buluadulc
ları bir davada Almanyıya müc·J 
rim muameleai tatbik etmek iı
temektedir . 

Londra : 17 (A.A) - uluslar 
kurumu Fransız muhtı•asını ka. 
bul etmiıtir • 

Yalnız Danimarka murahhası 
rey vermekten if'tinkif etmiıtir . 

Berlin : 17 (A.A) - uluılir 
kurumuaua kararı Berlinde bom· 
ha teliiri yapmıştır . 

Yarı resmi mahifil bilhassa 
Lehistanın iıtirak etmiş olmuın· 
dan çok müteessirdir • 

:Söylendiğine göre Hitler ta· 
kibettiği umumi ıiy11et hakkın· 
da Alman milletinin reyiamına 
müracaat edecektir . 

Varşova : 17 (A.A) - geze · 
teler Beckin Cenevrede @öyleD)it 

olduğu nutku mevzuubahis ederek 
uluslar ar&sı teşriki mesainin e· 
saslı meselelcrioi aydınlatmak iti· 
lınrile çok mühim olduğunu yaz· 
maktadır lar . 
• ~< Gazette Poska • Lebistanın 
ya ln ız kendi oı enf ıatları için de
ğil şark Avrupası sulba için de 
bir tehlike teşkil edebilecek olan 
yeni pıojeJere karşı muarız bu· 
lunduğu noktasana nazarı dikkati 
cellıetoıektedir . 

«Ekspress Porny• Lehistanın an· 
cak kendi siyasetinden mülhem 
olduğunu yazmaktadır . 

"'Polska Zbrojna,, Becckin ta
kib olunacak yolu gösterdiğini 
ve Lebistnntn sulhun kuvvetlen
dir llmesi sahasında almış olduğu 
vaziyete riaret edilmesini kay· 
cletmektedir . 

Berlin : 17 '(A.A) - gazeteler 
lt'ransanın uluslar kurumu konıe· 
yine vetdiği karar suretine şid
detle hücum dmekttdirler • 

Volkiscber Beobachter bu ka· 
rar suretine bütün Alman uluıu· 
nun mütttfikan karşı koyacağını 
yazarak diyor ki : 

Karar sureti tamomile V enay 
zihniyetinde mülhdir . 

AlmaPya biitün taabhüdlere 
riayet preaaibini tasvih eder . 

Bu uluslar arası hayatta esall· 
h bir kaidedir • 

Almanya hu nazariyenin tat· 
bikını 16 ıeoe beklemiş ve niha· 
yet bir taraflı silibıızlanmaoın 
hozmuı oiduiu muv.zeneyi ken · 

- Gerisi dördıinıi firllkte -



hrtilı 2 Tfirk Sözll 

1 k 1 } Romanya çimento 
Bugünün ana arı ve iZ arı sanayicilerile hükOmet 

' arasında birihtillf 
Ruhiyat bakımından büyük birer uunu _kab_ul ediyo~ . çok ça~uk , l 

Jıemmiyeti haiz romanlarile şöhret ~a· ekıerıya ılk çocugu daha dogma· 
:anmış olan me§hur Fransız muharrır· dan evvel , gençlerin cemutinden 
&erinden (Akademi Fransez) azası, Mar· ' uzaklaşıyor ,. 
cıl Prevosı'nun, Jaurna.l gazete~i~de r· ı Netice : izdivacmdao bayii ıe-
kan ıayanı dikkaı bir makalesını_ ar. a· k ·ı b 

da b. · r.·· kreye çevırmı~· sene evvel , ız , ınneıı e bera er 
daılanmı• n ırı ur ~ - . k · · 
. " nllıya kl\'\·oruz : degıl ' fa ıt ııdece ıaneeının ya-

'" • AŞU6 ~ J d k b" 0 

l k 1 ı Bu· büyllk nın a yıııyor ; hp ı . ır pansı 
Aoı ır ve ız ar . . • • . . . 

l '-· on seneler ba· 1 yoadakı ıerbeıt bır pınııyoner 
harpten evve aı s . 'b' llJ d' l . k b'l 1 • 1 • 1• muhayyel liıten gı ı . 1, evcu ıyet erı , a ı o · 
zen prOJe enm n ı - b' b' · d 

d kudu~um bir roman adı dugu kadar çok , tr ırın en ıy· 
istila e o 5 • 1 · ! k 
'd' . F kat harp nice projelerı rılmııtır · Fakat .. Dıkkat ızın 
1 kı · da ma daX-ın etti ! hürriyetine mukabil anınında hür-ya tı, ar ~ . . I 

Bilmukabele ' harp, ortaya rıyttı var 
nagebzubur bir çok şeyler koy· Bakalım .. • 
du . Bugün , Franaada, ne analar 1 • • 
ne de kızlar ; örf ve adat teka- İkinci müşahede : Bu gtin 
mBlünün ıulb içinde devamı ha- genç yaıt• evlenildiği için ' kız 
liad• olacakları vaziyette değil- kendi hürriyetine kavuşur kavuı-

maz , ana da , oldukça erken • · dirler • Ve, aırt ananın kendi cin 
sinden çocutu karıısıadıki vazi- derhal kendi hürriyetine kavuıa. 
1eti meselesi - yirmi senelik a- yor · Hiç bir kontrol ' hiç bir en-
ile hercümcrcioio yeniden or· diıe kalmıyor· Mesuliyetio pek 
taya koyduğu ıckille _ her za- ameli bir nisyani l ve ; otuz ya-
mankiaden çok daha hayret veti- şın kadın için artık hoşa gitme 
el, çok daha tebyic edicidir . zamanınan ıoounu işaret etliği 

Dünyaya getirdiği kızını kıs- B•lzak devri bugfin çoktan g~ç. 
kınan ananın hali, tesadüf edilen mi§ bulunuyor. Blltiln bir bakım, 
bıllerin bir :aafb1aındın başka blillln bir ilim , bütün bir sanat, 
bir l"Y de;ildir ve bir karakter ,, güzelliiia uzayıp aitmesi " teı· 
••ıeleıidir . Halbuki i bugünkli miye edebileceğimiz ~eyi ona te-
ve yariaki ''ana nesli,, ve "kız mio etmek için kadının emrine h1ı-
neıli,, zıddiyeti terbiyedeki cc'l· zır bulunuyor · 
ri bir dej'itikliiin neticesidir. Bedeoi mOmareae ve itidal , 
Bu anlqmamnl&ldar : ananın ve- bundan böyle , bir kadının zahiri 
J• kızıa huıuıi bir karekterinden sıüzelliğini kırk beı yasını kadar 
de;il, fakat, yeni aile nizamna- korumak için:kafidir. l\lütcakibeo, 
meaiaden ileri gelecektir . bedii cerrahi, ki bugün tesirini in-

kir etmek abı~tir 1 muayyen bir 
yaı devreıindeo ıontaki vaziyeti 

Bu yınl nizamname neden iba· pek uzun müddet uzatmaktadır . 

•• • 
ret ? Pariıliler cemiyetinde bugün yii · 

K•rlden , il kin , ''ıözde kız,, 
ve ·'yarı bakire,, tabirlerini unut· 
mHıaı rica ederim . Onları in
lrlr etmiyorum . Zira b~r ikiıi 
de bir uman , &zerlerinde me,
pl olduğum valut birer re 
aliteye tekabül ettiler • Fakat 
onların k1rıkterize ettikleri rea 
liteler, buıün, içinde yaıadığı· 
mıı cemiyett•n pek çok uzaktır
lar. 

Yeai bir dünya, diğerinin ye
rine ıeçti. Bu değişikliği bionı
Zlriye göıterebilmek için burada 
Jer mllaait deiiJ. Aıaj'ıya , sade
ce ve ıoğuk kınlıhklı , itiraz 
ı&türmez iki vaka iıaret edece · 
jim . Kari dDıllnecek ve neticesi 
ni çakancalc . 

Aile nlzamaamuinin "Aoa ve 
1111,, f11lında husule gelmiş e
... ı. deiiıiklikler şu iki müıabe· 
de de btilba edilmi§tir ; 

ze yakın böyleu gençlikleri uzatal
mıı kadınlar,, ziluolunabilir . Evet, 
bılLikaten uzatılmıı .• 

Bu iki vakıadan , yani : izdi· 
uçtan çok ı.aman evvel kendi hı· 
yatını kendi baııua tertip eden 
genç kızlı , gençliği barı kıvi ıe· 
kilde uzatılmıı genç anneden , ıu 
netice çıkıyor : aralarında bizza. 
rure husule gelmiı bir rekabet l 
Size ' 1 kızım hürriyetine tamamen 
ıabip . V c öyle günler oluyor ki, 
dersleri ile arkıdaıları araaıada 
onu, ya~görebiliyordum , ya ~6re
miyorum ! Fakat birbirimizi 
tıparçasına seviyoruz ve , haki· 
katt" , biz ikimiz tek bir mevcut· 
tan ba§kı· bir ıey deiiliz 1 ,, diyt-n 
anneleri ıüpbe ile dinleyiniz . 

Lakırdı 1 bir çok hallerde , 
anayla kız birbirinden pek erken 
bo§ınmııtır . İlcisinden hiç biri 
ötddne mahremiyetini ıçmak iı 
temiyor • Zömni bir misak ! 

Romanya tic1ret ve sanayi 

Nazırının ilıtiklrlı mUcadele ka
nununa dayanarak , çimento fi 
yatlerır,ı 3.000 ley istihlak ve 555 
ley muamele vergisi dahil oldu· 

ğu halde vagon ba§ına 17.000 ley 
olarak ttsbit eden emirnameıi 

Romanya çimento aanayicileri ta· 

nfından bilyük bir hoonutsuzluk 
la kar§ilanmıştır . 

Emirname ileteabit edilmi§ 
olan bu fiyatları gayri kafi gö· 
ren çimento sanayicileri fabrika

larını kıpatmağa ve amelelerine 

i§ vermemeğe karar vermişler · 
dir . Çimento ıaoayicileri alma 

ğa mecbur kaldıkları kararan ıe· 
beblerini şu ıuretle izah etmtk 
tedirler • 

V egon başına teshil edil mit 

olan 17.000 ley fabrika fiah ge 

çen yıl satış fiatlarındaa 1000 ]ey 

daha a~ağıdır . 

Bu yıl bu 1000 ley fiat ekıik

liiine geçen yıl bulunmıyan 3000 
ley istihlak vergisi de; inzimamı 
etmektedir . 

Buna mukabil imal fiyatları dı 

mazot lberine konulao resim do

layısiyle 860 ley artmı§ttr. Bu va 

ziyet karııs1nda bizim için yapacak 

tek bir iş vardır . O da fabrika· 
ları kapatmaktır . 

Çimento saaayiinin ıeçirmek 

te olduiu buhranı mevzuu bah 

ıe~en Romen matbuıh bllkü 
metle çimento aanayicileri aıaaın-

da yakıada iki tarafı da tatmin 

edecek bir anlaımaya varılacaiı 
Omidinl izhar temektedir . 

111 doktora inanacak mııınız? 

Zikred~ceğim ; bedii cerrahi· 
nin en mt§bur müdafilerinden 
ve onu 'hakikat haline koyanlardan 
biri , doktor Pa11ot' dur ki , iki 
sene evvel , genç yaşta , en mu
vaffakiyetli yıllarında &lmüıttlr . 

Bu doktor ıunu yazdı : 

" BOyük erkek çocukların , mu. 
ıycnehaneme aoatlerinin refaka. 

tinde geldiklerini görGyordum . 
Benden , beyecsnla , anueleıiai 
kendilerine , onu kilçük yaıta 
iken gördükleri halde iade etme 

mi rica ediyorlar . Bazan lıana , 
gizlice getirdikleri ve bına mo-

Birinci müşahede: Bugün kız, 
lzdivacdan çok evvel, ana11na İ§te • örf6adete meraklı zihin· 

ler için , yeni ve btiyllk bir tet 
kik mevzuu . İtte ; barı muharrir· 
lerio acılığını ileri ıürdükleri 
"Klaıis ve krzı ,, isimli roman· 
dan daha ect romanların çıkabile· 

del vazifesioi görmesini lıtedikleri 

bir fotoğrafiyi gösteriyorlar. Bila
kis ; bal.>yı giden büyük kızlar , 
hemen daima aoalarıoıa gençleı· 
meaine muhalif tirdir . Bu hal , 

ruhiyat bakımından kabil izahtır. 
Aıri kız rekabeti sevmiyor , bil 
bassa kcudine hu kadar yakın 
olan bir rekibi ! 

Dr. Şaht'ın yeni 
bir söylevi 

Dr. Şalıl 

Almanya iktisad Nazırı ve 
Reicbsbank Reisi Dr. Şaht 
Pruıya devlet şurasının Mart so
nunda y•pılan toplaob11nda ye
ni bir ıöylcv söylemiştir · Şhat 
y~ni söylevinin mühim yer
lerinin özünü ıosğıya yaziyoruz : 

Acun iktiıadiyatı son zaman
lardı çok dada§mıthr . Acun ha
rici ticaret hacmi 1928 de 280 
milyar Reicbsmark tutarken 1934 
de 90 milyara dOımüttDr. Alman 
iktisadiyıtmın çok bilyük zorluk
larla karıılaımasana rağmen Al· 
man harici ticareti rakib memle· 
ketlere kartı dıhı iyi bir vaziyet 
göıtermektcdir . 

Bu gerilemenin ilk sebebi Ve 
reaıya muahedesinin doğurduğu 
igididlememiı derecede bllyük 
itimadıızlıkdır . Diier sebebler 
de barbden bas,\ olan fakirllk ve 
nihayet uluslu araaı borçler me· 
seleleıidir . 

Acun ticaretinin bu darhğıaı 
gören bazı uluslar, bududlırı da· 
bilinde işlerini canlandırmak ve 
bu ıuretle keDdilerini uluslarar 
araıı iııizlik ve ııkıntılardan koru· 
mık yolunu tutmuılardır. 

Almanyı, bu sabada sadece 
yeai bir i§siılikl~ mücadele proğ · 
rama yapmakla kalmamıa, bunu 
tatbik de etmiştir. 

Dikkate değer ki ulaslar ırası 
işlerin eo fena gittiği 1934 yılan· 
dı bile 4,2 milyar idhalit yaptak. 
Bunun hemen yüzde 50 sini sa
nayi ham maddeleri yüzde 35 ini 
gıda ve zevk maddeleri teıkil et
mektedir. 

Bu niıbetle Almanya:idhali
tanın ıtrilktürünll ve iktisadiya
bndaki ehemmiyetini göstermek
tedir. Bundın Almınyaoın yaşı· 
yıe ıeviycıiı..in başka memleket
lere kartı yüksek olduğu da auı 
la§ılmaktadı r. 

Fılbıkika Almaı.y11nın uoat, 
spor, sıhhat ve saire g bi birçok 
medcrıi ibtiyaç1ar ile alakadar eı · 
yanın Hrfiyatı çok fazladır. 

Bu vnziyetio devamı dilemiye 
drğer oh·p Alman milletinin ya· 
ratma ve başarma kudretiyle ala· 
kadaıdır. Ancalc bu şeklin ida 
mrsi ise Almanyanın aynı ııisbet· 
te ihracat y•pmasına bağlıdır. 

·--
Şeblr Dayakları 

HükOmet ~onağı 1 

Yapı işleri bir müteahhide 
verildi . 

Hükumet konağınio üst katında 
yapılacak olan daimi encümen ~e· 
islik odasile , encümen ke lemı , 
umumi meclis salonunun yapılması 
ve binanın içinde yapılacak diğer 
tadildtla, halk müracaat bürosu
nun yapılması işleri Vali Tevfik 
Hadi Baysalın başkanlığında top· 
lanan daimi encümende hir müte
ah hiılo verilmiştir. 

Kurtuluş savaşı 

Milli mücadelede Adanı cep· 
buinde yapılan kurtuluş aavaıını 
filme almak üzeıe hu ayın yirmi 
ikinci pazartesi glinil Ankara'dan 
ıehrimize bir b~y'etin geleceği 
beher alınmıştır . 

23 Nisan bayramı 

23 Nisanda baıhyarak bir 
hafta ıllrecek olan çocuk bayramı 
proğramını hazırlamak üzere bir 
komisyonun teıkil edildiii ya· 
zılmı§h. 

Bu lcomiıyoa yaran öğleden 
önce Halkevinde son bir toplantı 
yaparak pıogramın esaslarına eon 
olarak onaaıcıktır . 

Adliye dil encümeni 

Adliye Dil encümeni dün öğle
den önce ve sonra Şevki Özenin 
başkanlığında iki toplantı yaparak 
Adli ıstılahlar bu 1mağa çalışmış

lardır. 

Gezici aşiretler 
yerle ştirillyorlar 

Ceyhan civarındaki gezici aıi 
retleri yerleıtirmek ilzere oraya 
gitmiş olan iıkio memuru Sıkfp 
şehrimize dönmütUlr . 

1 icaret ve b0 '
16 

~ .. 
Memurlr.u ı yardıl11 si 

dığı nizamnarn9 

onandı· 
• ~ 8 fll 

Ticaret Odasıyla 0 oistllf 
murları yardım saodığıo1•~,r•t . . 'b ·yıe tı ... namesı esas ıtı arı . ee 

. i . 'd beyetıll ıanıyı o ası ı are 

mııtır . tıcırel 
Yalnız bu sandığa · 

caktan . ııyla borsanın yapı . bı1'f 
lira yardımın bütçeoı~ .,el 
ııllarından verileceğı 111 

kalmı§hr • . d r• bff 
Bu meselede o~• 1 :ıer~ 

nio.toplaataıında gorOt 

nacıktar • • kaldl 
Koşular ger.!__- . 

ı ,,.,,. 
İlkbahar at kotu • 011t• 

çisinin bugün ögled:~1 '1,sıl at on dörtte vepılac 5 

tı • rl• 
Son yatan yıi_. afi d 

tılıkm çamurlu bulun~ ..... 
31111-

yısile bu ko§uların 
0
,. 

.. .. • leden eo 
cumı gunu ug . Bayııiıo 
ması Tevfik Hadı koıtlf 
kanlığındı toplanan 
kararile onaomııhr · (tll 

Nikah ve evi•" 
~ 

.. · · oka1"' 
Beş Kaoun111nı ·ıe G,sl 

taolarıadao Edibe ı Sed•' 
okal11ı haı okuta•• di~• 
tun Dikibları d0D ~·~ a;,d• 
çok sayın dıvetliJerırı 11 

yılmııtır • ·dı il• 
§ Ahmet kııı GOı• dl' 

oğla Mekmet A~111~~: • 
labeddin evleamıtl• 

1 
bit 

evlileri katlar ve 1110' 
11 

gfçlrme1erini d;leriı · 

gezici aşiretlerden ekıerhıi 
yerleştirilmiş olup geriy6 kalan \ 

lann da yerleştirilm~lerine devam 1 ~-------~=. 
olunmaktadır . 1 

ait olmaktan çıkıyor. Bu aa
dece, kızın hayatanı kazanmak 
için çalıttığa itçi sınıflarda detil; 
kızan , erkek çoçuklarlı ve onlar 
albi tıhıiliai yaptığı , yahud on
lınn ıpor ve ıeyabıt e~lencele· 
ıine, dana ve içki zevkleıine or· 
tak olduiu bati vakti yerinde 11-

aıtlarda . da böyle . 

ceği bir kuyu .. "Anasuu kıskanan 
kız 1 ,, bu romanı kim yazacak ? lıte , ehlinin kootıoln 1 Balza · · 

lzım mı ediyorum ? Katiyenl , kın 11 urfUadat müveıribleri " te&· 
romancının müşahedesini müoaka- 1 miye ettiği kimıelerin • yaoi ro· 

§8 ede bilirsin iz . .Faka t~m,::iı:,:" t,:e h:a:.:s:.· ... :_:m::a::o:..:c...,ı l...,a_rı_n_f_ik_r_i_o_e ..;.p_e_k_u_y_g_u_n_! _ 

Almanya ihracat yapmadığı 
takdirde idhelit, ihracetlarmı da 
temin edemez. 

Meaeli ; üzerletinde httrpten 
evvelki tetkiklerimi yaptığım ale. 
me milşabih modern alemde, genç 
kız ilk tahailini bitirir bitirmtı. 
(Yani çok erkenden ) kayguıuz
ca , ebeveyninin mon(le~ ve>·• iç· 
limai hayatına iştırak etmemek 
itiyadını aldı. Oııuo kt>ndi "alem,, 
i ver ; kendi y•ıındaki kızlar ve
ya oğlanlara o:. yaşla kimselerin ı 
değil , batta meseli genç kadın · 
ların, genç annelerin ekseriyeti 
teıkil ettikleri akıam )emeklerin
den , reami kabilllerdeo ıuyrtlıp 
kaçıyor. Evinde, o, ayrıcı ~e ebe
veyni bulunmaksızın , her iki cin
ıiyetten miltetil arkadaı gurubu · 

u kabul ediyor • ~Ve tüpbesiz , 
: Dİ ırkadaılar -daima ebevey
! b Juodurmal11ızın - bu bare-

nı u . 
1 

ı 
kete mukabele edıyor ar . . 

Mamafih ' genç kız ' evlenir ' . 

evlenmez ' öteki cemiyetin kanu-

İngiliz büyük Atlantik vapuru • Akitarıya • Savthampiston limanı ı 
açıklarında birdenbire karaya oturmu§tU · 

YOzlerce tilcb bo koca ıemiyi kurtarabilmek için uğrışmışlanı· 
da muvaffak elamamıtlar , en nihayet tekmil b~muleııi v~ kömürü 
boıaltıldıktın sonra kabaran dalgaluıo da yardımıyle , ycundeo kıp 
rrtıbilmitlerJir . l 

Bngilnün en mühim üç mese-
lesi olan ham madde tedariki, · 
harici borçlar ve döviz tedariki 
işleri ihracatın iyi bir seyir takib 
etmePioe bağlıdır. 

Bu alanda hükumet kendi va 
zifesioi yapmıştır ve yapacaklar. 

~~~-----·------~~-
Doğum 

Memleket hastahanesi dahiliye 
~ ıontken mülehıasısı doktor 
El"em Baltacının bir oğlu olmuş 
tur . Y avroya uzutl omür diler 
ana ve babasaoı kutlarız . 

Kız lis.esi idare memurluğu 

Şehrimiz Kız lisesi idare me ~ 
murluğuna Ferda tayin edilmiştir. 

Kayseri At koşuları 

Mayısın J 1 inci günQ Knyserlde 
At kovuları yapılacağı Vıldyete 
Lil<lirilm:~ıir, 

.. ~ 
o , • .-,,,., 

. .. arı 80 it b .ıe1 
Memleketimizde bilhassa Çulıuıovada ) 8 g al gtlOI e ~JI 

veıdiği geçici serinliği bir tarafa bırakıraak ' y ı"aıtAe " ·ı 
. d ıar er er• yor . Halbuki Almanyada daha yeuıle on gli-' 

çalıımaia baılayabilmiıler .. ckcrke0 

Yukırıki relim , Almaa köylülcriDi pıtatrı 
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l'oros - ibmanyurdu _S_on_D_a ____ y_a_k_la_r_I 
8n -IBirlncl flrllkden artan-
ı llQn teb•4 

Asri sinemada 
18 Nisan Perşembe akşamından itibaren 

•t Çok 11 olmadığını ileri 
de l'oroı~ · İdman yurdunun 
'Otıı.ııı h' •n aşağı olmadığı 
t•Ub,, 1 

1
' le Badüf eseri ola· 

oC diğin' .. 1· 
8..~ 1 ıoy ıyenler var -
-'RQ Şeh· -.ç b ır &tadında yapıla· 
~der~ u düşUncede olanla-
? ~ cey, kadar hak verdi
~• gç0~ unlerde İdman yor 

ı,,~ rı'fhğm1 iyi netice 
., "1 biliyÇıa fedıkarane oynı
•oraa <>ruz • 
ı... 1PorQ b' ~'•d 0 ır aydın fazla 

·... •ııherı· sah d .. .. . "',id1a1 a a gorun-
Yotıız •nı olup olmadığını 
dt fiır;d~er belde Toros 
Liç Ye kadar lik maçla-
~ .. 'ıenunıed·ğ· . . b. ~ ıet e 93 ı ı ıçın ır 
, t111,\ . 4-935 lik mıçla · 
'Çi• d •ıtenıediklerindro bu· 
'811 ~ ClnJı başla çaJııa· 

hlı..'İti y ~çın §ampiyooa üze
ı.pl 0 

tur • Toros spor . .... i 
~l p Yonluğuau kazın· 

l. Qı&bi111 J 
•. ~Jet 0 •n Toroeuo bir 
"' •cıa 
' 

11
11 tadıp tatmıya 

lb. lthı, 
~....,~,Çok Btıdında yapıla· 
~e t teyecanlı olacağı 

t ~tpı 0 tur • denle kuv-
\ ıı..,:n:ı•ıı, her her halde 
1•t) 

11Plırma heyecanla 
~-~1"-ttcıktar . 
t~'"r>~a QUreşciler 
•r'tc·ı 9acakıa r 
t 1 er 

'l 
0tad, _ "•~tılaşacaklar • 
,"•IJdı r.reşın teşvik edil · 
~tttdir ~ adıaı daha atıl
lı '•ı t ' unun için bir gü · 
'tı •ru 1 •tıı ıo P 0 unmuıtur . 
"-dııad ı.ıncu Cuma güoli 
ltt'lcı·ı' Cukurovanıo de

erı •
aarıılaşacaklar · 

Gürtı haftasının en heyecanla l 
karıılaşmast Türkiyenio göz be · ı 
beği Çoban Mtbmed ile Büyük 
Mustafa arasında olacaktır . 
Her gittiği yabancı diyarlarda 
TOrkün şerefini büyük bir kıs
kançlıkla koruyan ve karşılarına 
çıkanın sırtını yere getiren hu gü 
reşçilerimizio Adaoaya getirilme· 
leri, Çukurova güreşçilerinde ye
ni heveslerin doğmaıına yardım 
edecektir . 

10 Mayısta birhirile güreşecek 
olanlar belli olmuştur . y tnideo 
müracaat edenler T oros spor ku 
lübünde yazılmaktadır . 

Gürtf haftasının çok eğlence
li ve heyecanlı geçmesi için ıca
beden hazırlıkların yapılması
na timdiden baş1anmıştır , 

Lik maçlarının gelecek haf ta 
biteceğini ğözönüode buluoduran 
mıntıka fudbol heyeti hariç mın 
tıkalarla iki maç yapmağı karar 
altını almış ve İzmir, Ankara ve 
Konya mıntıka muhtelitlerine 
müracaat ederek onları buraya 
davet ctmiştır. 

Mayıs ortal1rmda yapılmP.91 
dilşünüleo bu maçlar bilhaeaa 
İzmir mıntıka11 tarafından kabul 
edildiği takdirde Çukvrova fut. 
bolu için heyecanlı bir imtihan 
olacıkhr. 

Takımlarımızla bı§baa§a çar· 
pışan İzmirin en kuvvetli takım 
ları gösterişli bir muvaffakiyet 
alamamışlardır. Bakalım bu heye
canlı çarpışmayı kabul edecekler 

·? mı .. 

Toroslular Kayseriye 
gidiyor. 

Şehrimiz Toroıspor birinci 

Çankırı 

Genel meclisi Vilayet 
büdçesini onayladı. 

Çaokm: 18 tA.A.) - 45 gün
dür toplanhda bulunan Çankırı 
Vilaytt meclisi dün toplantısına 
oihayet verdi. 

Umumi meclis hususi büdç«' · 
yi 350 bin lira olarak kabul et
miıtir. 

Büdçede, bayıudırlık işlerine 
80 hin, kültür işlerine 120 bin, 
sağlık işlerioe 46 bin, Belediye
ye su yollarına yardım olmak 
üzere 12 bin, Halkevi içio de 
3200 lira konulmu§tur. 

Bunlardan başka büdçeye iki 
tencde yapılmak üzere asıi ttc 
hizalı havi bir ilk mektt ple bir 
de h-ıstane yapılmak üzere ttı.h 
ıiıat konulmuştur . 

futbol takımt Kayseri H wlkevi 
spor komitesi tarafından ~3 Ni~an. 
da bir maç yapmak üzere Kayse
riye davet edilmi§lir. 

Muhabere rl'an cereyan et· 
md::tedir .. Eğer anlaşma iyi neti
ce verirse T oroılular 2.1 Nisanı 
Kayseride geçireceklerdir. 

Atletizm birincilikleri 
l\Iırıtaka Atletizm birincilikleri 

24 Mayıs cuma güuü şehir stad 
}Omnnda yapıl.acaktır. 

Muallimlerle talebe 
arasında maç 

24 Nisan çarşamba günü şQhİr sta
dındn Muallim mektebi talebesi 
futbol takımı ile şehrimizılo bulu 
nan futbolcu muolliml erden mü
rekkep lıir takımın karşılaşacağı 

haber alınmıştır. 

Çal dar is 
Seçimin serbest ola

cağını söyledi .. 

Atina: 18 (A.A.) - Gazete 

cilere beyanatta bulunan ba§ba 

"an Çaldaris iatihabatın milletin 
aızusuou gösterecek şekilde tam 

bir serheQti içinde cereyan erle
ceğini söylemiştir. 

Avrupaya yumurta 
ihracat. 

İnebolu: 18 (A.A.) - Yu 

murta piyasası isteklidir. Bu haf

ta içinde Almanyaya 1000, ispan

yaya 3500 sand·k yumurta sevk 
edilmiştir. 

. 
xavier de montepinin 

Tanınmış eserinden 

14 muazzam kısım hepsi birden 

bugün gündüz iki matine ikide,dörtte 
Birinci matinede 

iki filim 
Aysel-Cesaret krah 

ikinci matinede 

14 kısım 
Ekmekçi kadın 
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Almanya deniz konfe- r 
ransına çağıraladı •• 

1 Gaz, benzin< Mazot Motorin ),Motor ve Makina yağınm alırken 
Parie: 18 (A.A) - Cenevre

deo "Üeuvre,, gazetesine bildiri 
liyot: 

Joo Simoa İogilte.renia Al

maoyayı, Haziranda Londrıda 

her y~rdo dünyaca tanınmış, ( Sakon i -

MüstohsiJAıı( Develi ) gazını 

toplanacak deniz ekspresleri ( K i J t} b • • • 
konferansına davet ettiğini eöy 1 ana l a enzınını 

Vakum) 

lemiştir. 

Yunanistanda kapatı-
1 
(Sokoni- Vakum) motorinini 

lan gazeteler çık1yorlar ( • hl ) 
ı Tımsa ı 

Atinı: 18 (A A) - Hükumet 

i (Sokoni) 

Yağlarını (VAKt.JM O 1 L 1 NGargoyil yağları) 

tabileri son isyanda alakadarhk
la maznun olanlar müstesna ol-

mak üzere tatil edilmiş olan bü 
tün gazete ve mecmuaların yarın-

1 
dan itibaren tekrar intişarına mü 
saadc etmişti r. 

ı 
8\ 

'' 
(Sokoni- Vakum) ,, 

Markalarını taşıyan Tenekeli ve Dökme mallarını isteyiniz . Çünkü 

paranızı en temiz malıı ve en eyi ve sağlam nmbalaja vermekle tasar· 

ruf ettiğinizi göreceksiniz . 

~-----------------
~ Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 

2 A O A N A Sellnik Bankası sırasında 

Muharrem 
4987 

Hilmi 
,\~. 

f': • 8cı· 
( '""ilbl 1Y1 eavdım ( der-
d~ \'e ~r biribirlerini çe· 

1\ " Coth erederler ) - At· 
"tf· "' '"c 
~ ...... Gönıu - ( Fr. ) 

~-·k ~•t, D ....... Gömmek 
~~it, •her ( T. Kö. ] _ 
h.~•tı :'\ ( Q ~ğız 
~·dG •le. C'h 
'b ,,, 1 i 1 an, alem ]-

ht . kö ] 
' l'1la . 

~~ 6
1 

- (Fr .) Ter-
'ti l : .. 

11ıtt ı. "1 lı:a d·· .. 
"•ldı U§unce halk 

b~ )ılg, i .· - Yıl<lırıın dü 
t kt~ . l:•nde kaldı • 
) lı' .• ltıbiıı rıı 
~ "htı,1 - Sıngıl.k 
'lltl ille 

\L : ı\ ·ı 
~IG • ı er so l .. 1 

t hıl · n ıucum a· 
' 'o ıtıan:ı 

~ tı bucun:ı a uğra<lılur -
'~- • 1•noda sıngılı· 

"htu . 
~ , ııı,k •tıhiı 

•141,
1
' (F'r 'in~ uğratmnk -

1
) Si '.'llıek) ~Po~vuıter 
~ h1fi,t . Goıtermek 
t~~~ • ' •odiquer 

\ ~ıı, . '1u s" 
~ L~ deı · ı Ozler onun k .. l .. 

~lltQ a et ed o u 
ll~ı Yiltekı · ı~'. -:- Bu söz 
ı 't 1 •gın ·· · ~il ttQı k 1 go terır. 
r.. '•1.ı c - y "tıt ~ı,~ ı. o] göslH-

t, l '~ - (F ~ ' ' c~ . r.) Gui. 
) ~ .. ~ . "hlın 
~.. . l\ ·· 

.. 6y1 oyı uı 
4,. ktı.1 .. t. buıab~r ~cliılı· t etti 

~ ) tıJıı ılıJıııı - K .. 
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Deiil [ Beyyine anlamına ] -

Tanıt - (Fr.) prtuve 
Delil ( Yol gösteren anlamı 

na J - Kılavuz - (Fr.) Guide 
Dem - Kan 
Dem - Dem [ Zaman aola

m ına ] ( T. Kö. ] 
Dtmevi - Kanlı, kansal 

Demgüzir olmak- Vakıt ge
çirmek 

Deoııet - Alçakl~k - ( Fr. ) 
Lachete 

Dı:naetkarıne - Alçakça -
(Fr.) Lichemect 

Örn.-k : Denııetkarane hir lıi 
le ile onu öl<lürrlü - Alçakça hir 
d ckle onu öldürdü • 

Deni - Alçak - (Fr.) Lacbe 

Örnek : Deııi ! - ı\l~nk ! 

Dendan - Di~ 

DH- Kapı 

Örnek : Deri devlet - Dev· 
Jet kapıs ı 

Der - De, içinde 
Deraguş - Kucaklama 

Deraguş etmek - Kucakla-
mak 

Derbeda - Dağınık, salpak 

Örnek : Derlıt'da lı i r odum· 
dır - Dağınık (sa lpak) lıir udamdır 

Derbend - Soğaz, d ar geçit 

Dere - Derç [ T. Kö ] 
Dcrd - Dert [ T . Kö ] 
Derdest - Yakalama - (Fr.) 

Arr~stttioo, attr ~ p ·r 

Ürut>k : Poli lı • r lıır, ızları 
derde• te çalı şmaktadırlar - Poliııl er, 

lıırsızları yakalamaya ı_:alı~ıııııkladır· 
lar • 

Derdest ~tmek - Yakalamak 
- (Fr.) Arıeter 

Derece - Dcrtc"' - ( li'r. ) 
Değre 

Dereke - Dereke 
Dergah - Derge 

Derhal - Hemen 
Derk, idrak - An, anlama

(f r.) Comprebension 
Derkenar - Çıkma 

Örnek : Bu evrakı bir derke· 
nar yazıldıktan sonra yerine gönde· 
riniz - Bu kagıdı bir çıkma yazıl· 
dıktan soora verine gönderiniz . 

Derketmek , idrak etmek -
Anlamak - (Fr.) Comprendre 

()rnPk : Bu i~in giiçlüğlinii 
idrak edr.mcdi - Bu işin güçlüğünü 
anhynroadı . 

Derman - Derman ( T. Kö) 
Dermeynn etmrk - Ürbya 

koymak, öne ıürm ('k 

Örnek : Bu fikri dermf>yıın 
edeo siıdioiz - Hn düşünceyi ortıı· 
ya koyan ( önP. siin·n ) sizıliniz • 

Derp: ş etmek - Göz önünde 
tutmak 

Örnek : Evvela hu işi derpiş 
ermelidir - Önce bu işi göz önünde 
tutmalıdır . 

Ders - Ders ( T) - (Fr.) Le 
çon, cours 

Deruhte etm~k - Üstüne al · 
mak, yüklem.nek - (Fr. ) Se cbar
ger 

Örnek : Bir va:.ı:ifryi ılrrnhtP. 
etmek - Bir fült·vi Üt-IÜne almnk . 

D erun - İç 

Ürnek : Dt'fuuurıda nufu-. tez· 
kı rrsi huluıııın hir çanl:ı - İçinde 
doğum kağı dı hnlıınnn lıir çanta . 

Deruni -· İçke l 

Örnek : l>cruoi bir DH'serrl'l
lçkcl hir sevinç 

Derya - Drniz 
Desise - Dek, oyun, aldaç

( Fr. ) Ruse iııtrigue, fourherie 
Des&&s - D ekçi, oyuncu, al -

datıcı - ( Fr.) Ruse intriguaut 
D(st - El 
D t'star - Sarık 

Deste - Takım, d~mtt 

Örnek: Bir takım oyun kağıdı, 
bir demet çiçek 

Dest gir - Yardımcı, elinden 
tutan 

Destres olmak- Ele geçirmek, 
elde etmek, erişmek-(Fr.)Obtcnir 
acquerir 

Deşt - Bozkır, çöl 
Dı::va - Em, i!aç (T. Kö) -

(fr.) Remede 

Örrı r k : Bu ha<11alığın d~vasını lııı · 
Jıınındılar. Bu hastalııtın ilacını (erui· 
ni) bulamadılar. 

Dc:\·am - D C\ '3 "1 (1'· Kö.) -
(.Fr .) Coo tinue tioo f r equeııta ti o o 

Deveran - Uolaıı 

Ürnek: Deveranı<lctm - kan do
Jaşm 

Deveran etmek - Dolaşmak 
Örnek : Dcv<'rao eden haberlere 

giire - Dolaşan duyulara göre. 
Devlet - Devlet (T. Kö.) -

(Fr.) Etat 
Dcvr - Devir (T. Kö) 
D~vran - Evren 

Oroek: Alem gene ol alem, dev· 
rao grne ol devran .. - Acun gene o 
acuo , evren gene o enen .. 

Devre - Devre (T.) 
D t. vriye - Gezel 
Ürnek : GecclPri jıındamalar dev

riyeyi' c;ıkıyorlar - Geceleri janclar· 
11J11lar gt·zegc çıkıyorlar. 

Deyn - Borç 
Dicür - karanlık 

Didar - Yiiz, çehre (T. Kö ) 
Dide - Göz 

- dide - görmüş 

Didebarı - Bekçi, kolcu, r.ö 
bctci, gözcü 

Digerbio - Ôzgccil - (Fr.) Al
truiste 

Örnek: Digerbin olanları herkes 
sever- Özgecil olanları herkf' s sever. 

Dikkat - Dikkat (T. Kö) -
(Fr,) Attention 

Dil - Yürek, gönül --------------------~--,___....,. ______________________________________________________ ___ 
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Alsaray sblemasıada 
Bu akşamdan itibaren 

Şaheserler serisi tertibeui 

1 

Barbl amaml 
Mümessilleri : Be§eriyetio haşına o biiyük helayı açanlar hizzııt bu 

faciayı oynuyorlar. Arti~tleri şunlar : 

Almıınyo imperatoru Vilhelm-Çornikola-Lııidjorj - Lord Kiçner 
Venizelos ve saire 

Harbi umumi 
Bir fıl/m değil başlı başwa bir tarih dersidir . Hayal değil 

ha/dk.atin kendisidir 

2 
garp kahramanları 3 krsım 

lJiivc : Dünya haberleri Yunan isyanının son safhası 

Gelecek Proğram 

Kocasız kadınlar 

Cuma giinü 2 <le 4 <le Umumi harp 
.. 

Belgradda saylav 
seçimi başhyor. 

Belgrad: 17 (A.A .) - Ba§ba· 
kan ve dıo iş!eri bykanı Y cvtiç 
Saylav namzetleri listesini bu 
sabah tasdık edilmek ilzere t~m 
yiz mı bkemeıine hildirilmittir. 

Roma'nyada bir kısım ibra· 
cat primlflrİ kaldırıldı 

Homanya 1'ı<'aret ve Sanayi Ba
kanlığı neşrl'tt i ~,i bir kararname ile 
takeı s surelıle yapılacak ihracata 
10 maıt 935 den iliboren prim ve-
rilmesi usulünü kllldırmıvtır. 

vilayet encümenl daimlslnden: 
Abidin paşa caddesinde kAin 

eski Ermeni kilisesi Mayıs - 936 

sonuna kadar açık artırma surctile 
icara !verilccegoinden talip olanla . 

rın 2 - 5-935 tarihino musadıf 
perşembe günü saat on birde % 
yedi buçuk: pey akçalo rile birlikte 

Viltıyet Daimi encümenine ve şera
iti öğrenmek ıstiyenlerin d~ her 

gün Hususi Muhasebe müdürlügüne 
müracaatları il4n olunur. 5207 
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