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YENİ 
Fabrikalarımız 

Başbakan ismet İnönu, 
Ekonomi Hakanı ile bir ikte 

dün ak,am İstanbul ekspresi 

ile Ankaradan hareket elti. 

Baıbakan fzmitte bıtmek 
Üı..ere bulunan kiı~ıd fabrı 

knsını gezecek, Gem ikte 
Sun ipek ve Hursa Merinos 

fabrikalarının temellerinı 

ataca le, Paşaba hçe şişe \'e 
cam fabrikası ile, eğer Ka 

radenizde fırtına dıner ve 

zaman bulurs·, Zonguldak 

Semiantrasit tabrılrnlarınm 
açılı~ töreninde bulunnca k · 
tır. 

Bir ay içinde üç yeni hat. 

bet yen. fabrılca! At8türkün 

zengin ve mesut Türldye 

ideali gerçtkleşinceyc kadar 
ray ve baca siyasaı;ının bü. 

yük lıderi, daha b rçok se 
yahat yorgunhık'arına kat 
lanacaktar. 

Bursa da Merınos fabrika 

sının işlıyeceği Merinos yü · 

nü, yılda 3 milyon liradan 

aşağı olmıyacalctır. Merino· 
sçuluğun Bursa ve etrafı iç 

in nasıl bir kazanç ve gelı· 

şim kaynağı olacağı 1 u ra 

kamdan kolayca anlı tılaLi 

lır Merinos f"brilrnsı ışledi 

ki zaman yara 0 mi1li kumaş 
!arımız yüzde yüz Türk ol · 

11caktır. Yu•1anistanın eski 

ekonomi ba'kanı memleketı
mize ge diğın,.: " - Demek 

Merinos yetışlirmeğe muva

ffak oldunuz Bahtiyarsınız 

Çünkü biz Yunanhtanda 

men fiğ netice aldık!" diyor 
du . 

Kağıt fabrikası ile bir ço 

cukluk hatıramı anı) orum 

Biz , lstanbul lular. ilk Dam 

ping sözünü. babalarımızdan 
duymuşuzdur: 

" - Boğaziçmde bir kağıt 

fabrikası açmıştık. Avustur · 

yalılar hemen kağıl fiatb 

rınt bir kuruş indırdıler Fa · 

brikamız mal satamı:ıdığı iç 

in kapandı Ondan sonra 
Avusturyahlıır bize !<ağıdı 
eskisinden bır kuruş faz as 

ına sattaler!,, Ceza ı dam 
ping! 

İpek orta hcılk için paha-

1 ı bir mal olarak kalacaktır. 
Suni dediğimiz ve Alman 

larİn sanat ipeği adını ver

dikleri kumaşlar, orta ve 

fakir halkın büyük bır ihti · 
yacını karşıl.ımaktadır. Hun· 

dan baıka 5anat ipeği, zev· 
ldni yaymak hususunda da 
ıon derece faydalıdır. 

Camın ilk maddesini dı

hrı bile salıyoruz: Çünkü 
o kadRr iyidır. İlk - madde 
si knlite bakımından birin· 

eller sırasında 
0

bnlunan ve 

Yoğaltım piyasası en uzak 

köylere kadar giden cam 

ve şişe için sınır ötesine ke 
se boşaltmamız nasıl man 
tıkiğ olabi'irdi? 

Yakacağını ve ısınacağını 

kendi toprdklarında bula 

( Sonu ikinci sayfada ) 

F. R. fltay 

BA BAK İS TİN DIYO Ki: 
Cumuriyet T aa hütlerini J)aima 

Yerine Getirmiştir. 
ıA · atürkür Me i o İs i i Ver i leri ursa F ab 
rikası 937 Vıh da Küç · k Bir Şehir Gibi E rafına 

• 
Nurlar aça ak ·lşliyecek ir. 
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Bur .. n, 28 (.\ •. \.) -- Bugiiu Buı·~cHla Karn
gnrıı falwikasrnııı wnl('li alılrnıştıl'. İsnu·ı İı öııii 
hu Ulİİll<lSPlH'tlP .\lilliiı·J..iiıı fahrik~na ~1t•J'İllOS 

Cırnıuı·ivt'l laalılıiillt•riııi daima veriı P 11rlİl'-• ::ı 

rn i ~ ı i r. B 111 ı u d a g e ti rece k t i r. 

. 
fabı·ika~ı adı ı verdiklt•ri '"~ ;\Jt'rinosurı e~ki Tiir·k 
dilindP iııee \e uzuıı dt•ııwk oldo~u H' hu su-

Fahl'ika U37 de kügtih. hir ~elıir gihi t•lnıfırıa 
n ıı rr'la r ~~w :ır·a k isi i yncek ı i r. .. . . 

llt~p heı·abrr ~ uı·tlun lJa~ ırıdırlığı ı-;ırı Cunın-._ 

r~tle falJl'ikaııın i~ \e istikbali sorıuelaı·ını g(blc·ı·-·s • • 
<liğini i~af'et r~lt·ıııiş 'e hu falwika ile ey1, 
llh.'f' Yf' uzun 'unun 'urdumuzda eldt• <'di
IPcı•ğiui 'üylediktPn soıı;·a <lcrniştir ki: 

riyrtiıı v~ .\ıatiiı·kiiıı her scılı~ıda rniiL<·nıadi PSPI'· 

ler Yiicudn gPtirmekte olduğunu hatırdan çıkar-
mıvalııu. . 

B guna uğr ya 1 aly nla g ri 
çekiliyorlar . 1 vazımı bıraktılar. 
ltalyanlar Makaileden Adigrada doğru kaçma
ğa başlamışlardır. Bir çok kollar bu panığe 
karşıyorlor. Otomobil ve arabalarlu silah ve 

mühimmat bıraktılar. 
Cenevre, ~8 (A A.) Ro kaçmağa başlamışlar ve şeh- melerinln sebebi, şimalden 

madan bildıriliyor: ri k:smen boşaltmışlardır. vaki olacak bir llebeş hü 

Ras :-ıeyunıa teslım olan cumu neticesinde bu şchirin 
bir İt ılyan yerli zabiti; İtal · Habe~lt:r tarafından istirdat 
yanların Makal ede önenıli 

edilmek ihtimali mevcud 
cahkiınat yapmadıldarını 
söyiemiştir. olmasından ileri gelmekte 

şb· kan 
ismet inönü izmit ~a~lt 

fa~ri~asmı gez~i. 
Ankara, 28 (A A.) -

Ba~bakan İsmet İnönü 
bugün ltmille inıaata 
ve montajı bitmi§ olan kağıt 
fabrikasını gezmiş ve Ertuğ· 
rul yatile Mudanyaya git 
miştir 

Kağıt fabrikası 2 ci ka -
nun ayında i~letmeğe açıla· 
caktır. 

,lsparlaya ilk rokomotif gir~i . 
Isparta. 27 (A.A.) - Dün 1 

ilk lokoınatif hpartay11. gir · 
di yakında açılma bayramı 
yapılaca\<tıl'. 

Deniz 
işlerin~e çahşacak müte

hassıslar 

CdcU l.aycır 

Ankara, 28 (A .A.) Eko-

nomi Bakanı Celal Bayar 

den z işletmelerinde ve fen 
heyetlerinde çalı,tırılmak 

üzere mütehassıslar getirıle · 

ceğini söylemiıtir. 

f'ıamutay 
Dün Toplandı 

Ankara, 28 (A A.) - Ka-

mu tay dünh:ü toplantısın· 

.la bazı kanunların ikinci 
müzakeresini yaparak kabul 

etmiştir 

ıudanya 

Mütare~esinin yapıl~ığı ~ina 
Mudanya, 28 (A.A) -

Mudanyada Mudanya mü 
ta rekesıntn i mzalrındığı bi 

nanın müze haline konulma 
sı ve önüne bir anıt diki 1

-

mesi kararlaştırılmıştır. 

Mısnda Süel haznhklar 
Cenevre, 28 ( A.A. ) -

Londradan bildirdiğine göre 
h•r hangı bir anlaşmaz· 

lık ihtimalıne lıar§ı Mısırda 
geniş mikynsda süel hazır· 

)ıklar yapılmaktadır 

Yeni zecri tedbirlerin tat. 

biki tehlikesi yüzünden ha 

sıl olan vaziyet ve rehlıke · 
nin yarattığı beynelnıılel 

endişe dolayısile İtalyada 
süel tedbirler alınmıştır. 

hın verilmesi ta arrur 

İstanbul, 28 (Özel) dir. 
Romadan bildıriliyor: Cenup İstanbul. 28 (Özel) ltal Japonlar Pekine 5000 Asker Getirdi. 

eden yüz bin a&ker tekrar 

silah altında alıkonulmuştur. 
Adisababa, 28 (A.A.) -

Cenup cephesinden gelen 

haberlere göre geçenl~rde 
f afan nehri şarkında Anal· 

ehde bozguna uğrıyan İtal· 
yanlar şimdı geri çekilmek· 

tedır. Fafan nehri boyunca 

ve Gorahai şirnalınde bulu· 
nan İtalyan kol arı da bu 

geri çekilme hüreketine iş· 
tirak etmektedir 

i t a 1 Y a n l a r birçok 

otomobil, arııba i'e silah ve 
mühimmat bırakmıvtır hal
yanlı rın Gorahai nuntaka · 

larında bırakmış oldulc 1 arı 
mühim buğday ve erzak sto 

kları Habe~lerin eline geç· 

miştir. 

lstanbul. 28 lÔzcl) 

A•lısababl\dRn verilt>n Hr 

habere göre, İtalyanlar Ma · 

kalleden Adıgrata doğru 

cephesınde İtalyan kıtahaı ı yan kuvvetlerinin, Makalle 

A nan Tilhı ve Tisel kasaba 1 yi terkettil.leri hnkl.ır.da 
larını işgal e' lemişlerdır. Adısabııbadan verilen ha· 

lstanbul, 28 (Özel) - Ro ber'eri Stef ani ajansı tekzip 
madan verilen en son hab etmekted 1r . Stefani ajansı 

İtalyan tnyarelerinin Gorn· 

haiden Harara gittiklerini 
1 

PO a Çi 
1 lşg· 1 rı 

Demiryol
t ti le r .. 

Kuzey ÇinDemiryolları Şimdi 
erlere göre ha 'ya hükümeti 

Tano gölüne, yani İngı:iz 
nüfuz nııntakasına kati bir 

taarruz yapmağrt karar ve 

rmiştir. 

ingi'iz muhafazakarlarının 
gnzet~sı olan Deyli Telgraf 

gazetesi, 

yazıyor. 

:.r- -=---=====· Tamamen Japonların Elinde 

"Tano gölü düz ve ratıp 

bir arazHır; ita ' yanlar bu 

sahayı iki lıaftada başlanb· 

aşa isttlô. edebilir; İngili"Z 
siyasi rnehafilt eıasen böyle 

bır harekete intizar etmek· 

tedir. Zecri tedbırlerle sıkı 
şan İtalyanın daha cezri 

hareketlere başvuracağı p~k 
tabiidir ,, Demektedir 

İştanbul. 28 <Özel) hal 

yanların Makal eyi terket 

Kızılay 
~öçınenlere yardım ediyor. 

Ankara 1 28 (A A.) Kı· 

zılay kurumu göçmenler 

için lstanbulda iki aşhane 

ve yerle§tiklel'i muhtelif 

yerlerde de 5 10, 15 yatak

la olmak üzera seyyar has-

tahaneler açmağa karar ver 
miştir 

Bulunuyor. Muhtariyet Hare
ketleri de Suya Düştü. 

Berlin, 28 (A.A.) Pe· 
kinden bildirildiğine göre, 

Japon kuvvet1eri askerlıkten 

t~cril edilmiş mıntakaya gir· 

mişler ve Pekine 5000 aıı 

ker getirmışlerdir. Halkın 

mümanaatı yuzünden Tiyen 

Çındeki muhtariyet hareketi 
suya düşmüştür. 

Diğer yandan halk kuzey 

Çindeki muhtariyet hareke

tine de müzaheret etmemek 
tedir. 

Beri in, 28 (A.A.) - Japon 

kuvvet'eri bütün kuzey Çın 

demiryollarını ışgal etmtı 

ve cenupta münakaleyi kes · 

mişlerdir Bu suretle kuzey 

ve merkezi Çın demiryolları 
tamamile Japonlardadır. 
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Sovyet Rus inkılabının 
18 nci Yıl Dönümü .. 

,., ..................... .. 
: Şundan bundan : 
~•••••c••••••••••a••••• .. 
Mos~ova radyosunu dinH

yenlere ceza 
Rusyada ilk in~ilap ~aha J 905 de ~aşlamışlı. Bu inkılap 

Rus Japon savaşrnm neticesi olarak doğmuştu. 

Hamburg birinci ~eza ma
hkemesı sekiz Almanı yurda 

karşı yüksek hiyanet şu uy
la muhakenıe etmiştir. Bun· 
ların suçu Moskovada rad-"Bugün on sekh inci defa 

olarak acun p •oletaryasını, 
galibiyetinin yeni bir yıl dö
nümünü bayram etmektedir 
On ekiz yıl evve yangınla
rın ve topların aörültüsü 
içinde devrim yıldızı parla
maya baılamııtı. Otuz yıl 
önce Mos'<ova barikadların 
da vaki olan anıe'e ve po
lis çarpıımaları zaten hüyük 
devrimin habercileri idi. Ru· 
ayada ilk inkılab daha 1 YOS 
ele baı amıştı. Bu ınkılap 

Rus Japon savaşının netice· 
si olarak doğrr uştu. 1 u sa 
-'a~ta Hus terakkiperverlerı 

zaten Çulığın mağlubiyetini 
dılem .. kte idiler. On şekizi 
nci yıl dönümünü kutlula
dığımız son Sovyet inkılabı 
nın beşiği ise cıhan sa vaıile 
sallandı, bu emperyalist 
savaıın sonundadır ki Rusya
da büyük dahi i harp baıla
dı ve bütün istismarcıları 

ortadan kaldırdı. Şimdi on 
sekiz yıldanberi büyük ülke 
mizln unsurları partimizin 
rehberliği altında bir vah
det teıkil ettiler Şimdi artık 
dııarıdan gelecek her tehlf. 
keyi bu vahdet, bütün kuv 
vetile karşılanıaya ve redde. 
tmiye hazırdır Böyle bir 
turuza maruz kalmadıkça 
bı:.dın sayımızın bütün esası 
banıı müdafaadır. istediği 

mlz bütün cephelerde, halis 
ve bölünmez bir barııtır 
Bu barışı temin için biz bü
tün kuvvetlerimizi onu boz
mak isteyenlere karıı iftiha 
rla seferber edebiliriz Bu 
barışı ~iyaıası Devletimizin 
sakin fakat emin bir siyasa 

sıdır Barııı bozanlara karıı 
Mi·yonluk Ordularımız tek 
vücud ve tek bir ruh ile 
karıı koyacakhr. 

Fransız ihtila lf, marse pi
yez nağme1eri altında yaba
ncı ve mürteci ü kelerin 

ihtilale karşı savletini nasıl 

geri atabtlmiıse, ilk teırir. 
inkilfıbı da ilk yıllarda ente
rnasyonal nağmeleri altında 
o suretle kendisine hücum 
eden beyaz ordularla mütte · 
fiklerinin taruzunu yendi 
Şimdi ise itçi vatanının ku
vvt'tli ve iyi silahlı orduları 
ileri sanayii inkiıaf eden 
kolhozları demirden bir di · 
siplini ve mükemmel rehbe
rleri v.udır. Böylt bir var
lık kendisıne karıı gelecek 
bütün saldırııları tiddetle 
ezebilecektir. Fakat buna 
rağmen bizim ilk sözümüz 
barııtır Bu barış bayrağını 
yüksek ve metin tutmak 
ııarımız ve siyasamızdır. Çü
_nki cihanın ıki noktasında 

arhk barut fıçılarının f ıtille 
rlne ateş verilmiştir. Eğer 

bu fitiller vaktinde söndürü· 
lmezse cihanşumul bir yan 
gın insanlığın öslüne hücum 
ed~cektir Fakat şu da mu 
hakkakdır ki bu yangının 

sonu ancak kapilaliııtlerin 

ölümü olacaktır. 

İnkılabın on eldzinci yıl 
dönümü dolayisile Sovyet1er 
Birliii Milli Müdafaa Komi 

seri ve Voroşilof yoldaş 1\ ı 
ı.ıl Orduyfl ve halka hitabe 
afağıdaki beyannameyi neş 
retm i~tır: 

1'İıçiler! Çıftçile! Krııl 
askerler kamutanlar ve iş 
yarlar! Hepinizi , büyük dev 
rimın on ııekfıinci yıl dönü
mii münaıc betile tebrik edi 
yorum. 

Sovyet'er hakimiyetinin 
on seki'Zinzi yı ' döııütr.ünü 

Devletimiz, bayındır ' ık ve 
tt"knik Alan arında büyük 
keşıfler ve z"tıf, rlere kut 
!uluyor Stalın i n emrı ve 

rehberliğı altında ylırüyen 
Ko hoz'ar artık li\ ın ve ile 
ri bir kuvvd birliği lıa ' inde 
köylü'llüzün refahını artır 

mı~tır Sovyet1er ticareti 
n üte adiyen inkişaf ediyor. 
Nih "yet işleri ve demir yol 
larımız ilerlemekte ö 'kemi 
zin medarı iftiharı olan bü. 
yük endüstri gittikçe daha 
yeni cephel~rde daha yeni 
zafer1er kazanmaktadır. 

işçi, çiftçi ve iıyar sınıf 
larmın refahı gittikçe artma 

yo istasyonunun ne~riyatını 

mun\aıaman dinle~eleridir. 
Suçlularda!\ ikisi 4 ytl, üç 

üncüsü 15 ay hapse mah· 
kum ol mu.tur. Ötekilerin he· 
pıı muhtelif cezalara çar-
pılmıtlar ve yalnı~ birisi be 
rat etmiştir. 

Bu cezalar dev· ~un em · 
"" nivet ine karşı ge lmek isti· 

yenlere Lir ibret sa~ıhnak 
tadır. 

Hila esniyor 
Kanad1t nın Montreal şeh 

rinde bund<rn Üç ay evet 19 
yaşındaki Madam P . E. Va· 
k.ılin koc"ısı .. 1'1 anlattığı hı 

haf lir hikayeye bütün yü · 
reğiyle cü müştü Gülerken 
maöam bırdenbire esnem~ 

ğe baılamış, bugüne kac ar 
h<p esnemekte devam etmiş
tir. 

Esneme nöbetleri her ya· 
rım dakikada bir gelmekte, 
hem de uyurken ve yemek 
yerken bile kadıncağızı es
netmek tedir. 

kta ve ov yet haklarının j 
hayat seviyesi gttikçe 
yükselmektedir. Kültür \.e 
irfan hayatı geniı'emektedir. 
h yo' ları kadın, erkek her 
kese açık ve serbesttir. So
vyet tayarecileri paraıütçü 
ve planerleri yeni cihan re 
korları kazanmaktadır Tür
rkme-n süvari lerimiz, tarihte 
eşi az görülen büyük yürü 
yüş ve mukavemet rekorla 

Dektor ve sinir mütehas 
sısları kadına muhtelif peh 
rizler yaphrmışlar, müshil 
ve teskin edici ilaçlar ver 
mişler, bel kemiğindtn aşı 

rı kazanmış, spor hayatmm 
her sahasında yeni nesil eıi 
bulunmayan başarılnr elde 
etmiıtır. 

Kuzey buz denizi yolları 

denizcılerimizin kahraman 
lığı ile ö§ılmış ve timdi 
artık mutat bir geçit haline 
gelmittir. Fabrika kolhozla · 
rımızın nıesnut ve istıhsala . 

tı gittikçe çoğalmaktadır 

Ülkemizin ilerlemesi cihan 
işcilerinde gurur ve iftihar 
uyandırmakta ve Sovvetler 
Birliğının arımhısal otoritesini 
başka milletler ve halklar 
önünde gittikçe yüceltmek· 
te ve barış seven'er cephe 

yapmı,lardır. Buna rağmen 
ma<lam ha la esnemekted ı r! 

2 000 yıl önceki 
gazi r 

uhirli 

Dünyada barut icat edil· 
meden çok evel boğucu ga· 
zlar bir savaş vasıtası ola 
rak kul l anılmııtı. İsanın do 
ğumundan önce 424 yılında 
Peloponeı lıler De' ion şehri 
üstüne boğucu gaz bulutları 
püskürterek burasını almış 

lardı . Grizo adıy!e lıtmlan 
bu harp silahı ortaçağlarda 
sık sık ku lanılmııtı . Bunun 
Çln'ıler taraf andan icat olu
nduğu söylenmektedir. 

İspanyo1 1ara karıı erkin 
liklerini müdafaa eden Hint
li .er de boğucu dumanlar 
kullanmış1 ardı . İspanyol ta · 
rihçisi Ovides de Valdes 
( 153'2) in yazdıklarına göre 
Hint asker1erinin sıraları &nü 

sini kuvvetlendirmekte -

dir. l 
Şimdi cıhanm bazı nokta ı 

larmda kan dökülmeğe baı 
lamıı o makta l:eraber devle 
timizin temel sıyaıası barııı 
müdafadır. Böyle olmakla 

ne daima iki kişi çıkarmış 

bunlardan birisinin elinde 
atee, ikincisinin ııırl md a da 
içi üğütülmüt kara biber 

beraber bazı ülkeler Sovye· 
tler birliği aleyhinde yeni 

savaılara hazırlanmaktadır 

lar. Fakat kızıl ordu Sovyet 
ülkes nln emniyetini ve bü 
tün· üğünü bozmaya cüret 
edecek düımanlara karşı 

gelmenin bütün ruhi evsafı 
ve vatan severliğile kuvvet
lidir .. Kenclı iç endüstrimize 
dayanan modern ı;üel teknı
ğimiz demir inzibat, yılmaz 
lığımız ve galıbiyete emni 
yetimiz. bizi her bakımdan 

düşmanlarımıza üstün kıl · 

maktadır. Ordumuzda kamu 
tanların askeri türbe1ere ay 
rılması işe ve terakkiye da 
ha ziyade imkan vermekte 
dir 

Vatandaşlar! 

Saflarımızı sıklaştırarak 

süel kuvvetlerimizi artıralım 
cesaretimizi ve 

çoaaltalım! 

gayretimizi 

tozu dolu bir fı çı varınıt ·· · 

Rüzgar düşmandan tarafa 
esince bu iki asker h 0 men 
bibere alet verirlermiş, ha 
vo. da bibe-rin boğucu du 
mantarını İspanyolların üs 
tüne taşıyarak durumlarını 

çok güçleıtirirmi~ Biber du
manları insanı bazan boğar· 
mı~ da. 

Boryialarmjs zeMr an~1ğı 
Londrada meşhur anlikacı 

Hristinin salonla rıııda yapı 

lan açık arttırm ,!ara ltonan 
mallar arasında bır vakitler 
Borjiya ailesinin ma 1 ı olan 
bir sandık vardır. Bu sandık 

• Sezar Borjiyanın kız kard, •
~i Lukres Borjiaya hediye 
ettiği r:andıklır. Bunun l<a
paklarında ve kenarlarında 
bıçcık ucu i'e yapılrr ı ş olan 
ııaret ve rumuzlar o günler · 
de kullanılm.ş zeMrlerin re 
çeteleridir. Lukres Borjiya 
zehirlerini bu sandılı ta sak
Jarmıı· 

,..,......,. ....... _ 
. . . 

~ ı iil~iı1~4,~~ıı>ıeıı~ 
. . ' 

~ .. . . " 
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1. 
Parti Ocak K greleri 

Dün SonaErdi. 
Kongrelerde Dilekler Konuşul
du önemli Kararlar Verildi. 
Birincikanunda Kamun Kon• 

grelerine Başlanacaktır. 
C. H. Partisi Hacı'sha k 

ocağı ötey gece top1anarak · 
kongres i ı i yapmıştır. 

Kongrede şu dilekler ÜL· 

erinde görüşülmüştür: 

Çayderesı pis sularının 

kanala alınması, Müezzin 
kahveısi önüne Taşçı ve Koca 
a vlu m evkil erine bırn lam lıa 

kon ı hnnsı her il< i le üpı üni n 
tamiri mahalleye kullanmtı. 

suyu ver ı lmesi. İğdeli köprü 
ıünden geç nce t aba hanele
re giden dere kenarındaki 

yola kaldırım yapılması. ca· 
mi ve Arap H•va sokakluı 
lağımlarınm ve Kayabey so 
kağının tamiri ileri 
sürülen clilekler arasındl\ bu 
lunmaktadır. 

Bundan sonra seçim yapı · 

larak ocak yönetim kurulu · 

na ıunlar a} rı l mııtır 

Deveci Ali oğlu Nuri , "I u 
hafiyeci Kadri. Sebzeci Şe
rafettin, Necmlltfn Çavu~. 
~alih oğlu Ahmet 

C H Partisi Hacıgaybi 
semt ocağı üyeleri dün pa· 
rti kurağmda topla narak ko 
ngrelerini yapmıılardır. 

Kongrede i k olarak oca 
ğm senelık raporu okunmuı 
bundan sonra bir encümen 
seçilerek bütçeyı incelemiş 

tir 
Gerek masraf ve gerek~e 

varidat butçeıi olduğu gibi 
onaylanmışhr. 

/;)l/c(li/ Aklwş 

Di ıek ler arasında Hacı· 

gaybi maha l esinin muh 
telif sokaklarının kaldırım -
farının urayca tamir edi l. 
mesi, birkaç çeşme yapılma· 

sı ve mevcut suların çoğal 

tılması bu1unuyordu. 
Bu dilekler de gene heyet· 

ce onaylandıktan sonra se
çime geçıldi. 

Seçim sonunda İsmail Ak . 
baş , terzi Ahmet Necati, ec · 
zacı Azmi, Mehmet Tahır, 

Mehmet Şahin ocak yöne 

tim kuruluna İsmail Akbaş 
ıle terzi Ahmet Necati ayni 
z&manda mümessılığe ayrıl 

dalar. Bu güne kadar bütün 
ocaklar kongrelerin\ yapmış 

1 

bulunmaktadırlar. 

Ririncikanun birinden iti 

1 

haren kamun l•ongreler n e 
başlanacaktır . -

Gönende KaphCalar 
Yeniden Vaptınhyor . 

Gönen, 28 (Özel aytan
mızdan) Çelik ve Kükürt 

sulariyle birçok hastalıklara 
şif alı geldiğinden ötürü ün-

nalan ilçemiz kap1 ıcaları ih· 
tiyaca yarar bir halde ol 
madığından Gönf'ni güzel
leştirmek için sonsuz hır is 
tek,e çalıtan uray kuru lu 

eski kaplıca binasının yanı 

na Avrupa kaplıcaları aya· 
rında bir kap ' ıca yaptırmak 

tadır. 

Her gün bı r parça dahR 
ilerlıyen bu yapının inşaatı 

bitımek üzeredir . 

İlçenin bayındırlık itforile 
yakından ilgilenen ura yımı 

zan yaplıRı işleri Gönenli ler 
kıvançla karşıla maktadırlar 

Bir Köylü Köy Odasın
da Öiü Otarak Bulundu 

Somanm Hacıyusuf köyün 

den olduğu anlaşılan Ab 

dulla h oğlu 302 i:ioğunılu 

Veli çarıamba günü Yeni 

köye çalışm.ık üzere yola 

çıkmııtır. 

Veli o gece Giresun ka · 

mununun Beyköyünde ge-

Edretnitte 
yağmurlardan çö~en evler 

Gelen hl\berlere göre, Ed
remide de son günlerde çok 
yağmur düşmüştür. Hatla 
bu yiizden bazı evlerin 
çöktüiü de söylenmektedir. 

celemiıtir. Fakat yolcu yat· 
tığı odada ertesi gün ö lü 
olarak bulunmuştur . 

Beyköy muhtarı hemen 
vakadan Jandarmayı haber · 
dar t>lm iştir . Ôllinün üzerin· 
de yapı 1an araştırmada nü

fus cüzdanı ile 515 kuruş 

para çıkmıştır. • 

Yağmur 
Dün ~e fasılalarla yağ~1. 

Birka ç gündenberi devam 
eden yağmurların dün de ar· 
lrns ı kesılmemıştır 

Yağmur dün de muhtelif 
fasılalarla yağmıştır. 

İlsürel 
~urulunun toplantısı 

İlsürel kuru1u dün İlbay 
B Sa1im Gündoğanın bat 
kanlığında belli toplantıstn' 

yaparak muhtelif itler üze· 
rinde görüımüş, kararlar ver 

mi~tir. 

Kepsüdün 
[şeler ~öyunden ç3lınan 

koyunlar ~u,unnu. 
Bundan dört beş gün ön· 

ce Kepsudürı Eşeler köyün -
den onbaşı oğlu Almin ağılın 
dan ~5 kadar koyunun ça· 

lındtğını ynzmıştak 

Jandarmanın aldığı sıkı 

tertıbat sayesinde koyunların 

Çağııı kamununa bağlı Ak· 
yar köyünden Yakup oğlu 
Mehmet tarafından çalındığı 
an laşı lmıştır. 

Mehmet çaldığı 25 koyun· 
la birlikte yaka lanmıştır. 

Yeni 
Fabrikalarımız 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

mayan en büyük memleke
tin bile, dar zamanda, ne 
kadar tehdid altında kala· 
cağını gözümüz öniinde gör
miyor muyuz? Karadenız ke. 
narında zengin milli hazne
miz duruken . soba ve ocak· 
!arımızı yabancı memleket 
madencilerine sömürtmekli 
ğimiz hazin bir şeydi. 

Öiz ekonomik Arııbağınç 
( interdependa nce) zaruretini 
hiçe sayarak oterıi zındanı

na kapana{·ak olanlardan de · 
ğiliz Ancak bu asırda er· 
kinlik ve hürriyetini koru· 
mak htiyen bir memleket 
mut laka (.?en i ş manasile mil· 
li müdafaa ihtiyaçlarında 

kendı kendıne yeter olmalı
dır. Kö'llürden başka demir 
p etrol ve benzin siyasamıza 
olanca kudretimiz 'e devam 

edece~iz. 

Cumuriyet hükümeti, ken· 
di kendimize inansızhktan 

ve Avrupa kapita lizmine 
mahkum bulunmak zihniye 
tind n gelen nasıhatlere ku · 

lak verseydi, yahut, libera • 
lizm hcı)•a li içinde bir asır 

kadar mukaddes ferdi bek · 
lemeye kalkışsaydı, bunların 
hiç biri , ne yaptıklarım , z ne 
de yapacaklarımız gerçekle

şebi 1 ecekti. İsmet İnönü ke· 
ndinf kılavuzluk edf'n ve 
kuvvet veren eşsiz reısi is
tediği hiç bir fedakarlığı 

redd etimiy.en milleti ve ken· 
di iyman ve iradesini pay · 
laşa n arkadaş la rı ile ne ka 
dar övünse veri vardır 

"Nerede inşa varsa. orada 
hayat vardır!" Derler. Bız 
Türk mıllelinin canlılığından 
hiç bir zaman şüphe etml· 
yo rduk: Fakat cumuriyetin 
inşa ~iyasası, hu tükenmez 
yenılmez Ci'\nlılığa en gözü 
kapa ' ı kötücülleri bJle inan 
dırmıştır 

F. R. ATAY 
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«Ulus)> un dil yazılanndan 

ÇALAP-HUDAG 
--~~~~-~--~~~~-

"~alap ve ff udağ., sözlerile "ağaç, taş, ot,. kelimele-
rinin etimolojı, morfoloji, fonetik ~akımın~an analizi 

A l l A Lı yapmayı ıeven ., anlamlars ~ 
il na ıamildir. 

Sözünün başka anlamli\rı 
Allah kelimesinin izahına 

başlamadan evel delalet ettiiği 
nalan göstermiı Bunlardan 
ikincisı "&ürat., faaliyet idi 
Kelimenin bu anlamını Pe 
karskinin Yakut Dili luğa 
tinden aldı~ımız ıu misal 
lerle gö•terelim: 

1. "A tahtah beyen allah 
soğustu't a)nına == Ryakla · 

l2J Aç: (.+çJ jdahil old · 
uğu kategorideki , ls11.c1z.j.J 
oldUKÇft aenfş bir sahayı, 

bu sahada hu'ı•na n ol je ve 
ya süjeyi , siij · \'eya obje 
ile bu feyin münasebetini 
gösterir Burada obje veya 
süje esas kök olan (ağJ dır 

Uzak mıntıkada bulunan 
süje ve} a obje ıle bu ıey n 
l aç) tır. Aralarındaki mün 

rı nla çok acele et,, nuebet, bu süjenin veya ob 
il. "aliah kiıibin - ben jenın, kendinden eve.ki sü 

çevik (acul) adamım" 
ili. ual ah al = iyi, sür 

atlı. lrnşucu at .. 
lV '' allA h oğus - yürü 

yüş'ü, sürn ı i adımla yürü 
yen öküz,, 

V . "Al lah sıarga - Ko· 
fan kayan kızak la r,. 

Pekarskin in lüğatınde ke· 
lfınen •n "kaba küstah , ter 
biyesiz" gibi 1:tnlamlara da 
geldıği gözül<mektedir: 

1. "du tugu-tugu sanarar 
allağıy? O küstah herıf or 
ada ne söy ı üyor?,, 

il. "İti a llah tututa ha
bita tolosun tuaratm = ba 
kınız bu mah'uk:nasıl tersi 
ne yapıyor,, 

111 " Ol allağı körön ba 
ran öllöhpüne=bl!n o ahm
ağı r rakip kadın içrn söylü 
görüp ölmüş olsaydım . 

Yine ayni kitapta "müe
essir" mannsına kullanıldı 

ğı da bir ıarkıda fU suretle 
göıtermıştir : 

"Arığıççan allah = müe 
ssir içki (rakı, votka) 

(Allah) helimesinln "su" 
anlamına geldJği §U isimle· 
rde görülüyor, 

l A dan ıehrin ln ko lu 
olan {Allah 1 nehri 1 

2 - (Al 1ah ün ) nehri, 
(Aldan] ın sağ kolu . 

~AlAP 
Kelimenin etimolojik ıe 

kli ıudur: 
i l) (2) (3) (4) 

< nğ+aç+aı +ap) 
(1) Ağ: IAllahJ ke'imesi· 

nde olduğu gib i köktür ve 
bu kökün anlamlarından ( ı ] 
incısi olan "kuvvet, kudret, 
büyük s11lıip 1 yarat ı cı, coş· 

kun, cesur, diribaf, iyilık ------

je veya mefhum li\ tı temsıl 

elmt:sidir O halde: 

Ağ+ aç= ağaç: u Büyü · 
klüğü, kuvvet ve kudreti" 
esas olan sahıb inin ki (ağ) 

dır uzağında temsil eden 
bır süje veya o~j~dir, 

AGAÇ 
Not: 1 Bu münasebet-

le bildiğimiz !ağaç] kelime 
si orıjıninin manasını da 
ıöyliye im. [Ağaç! güne~in 

alev ve ateı vasıflarım on· 
dan uzakta lemıil eder bir 
maddedir 

Türkler. iik atefi keıfet
tıkleri zaman odunlarını bi · 
rbfrine sürterek alev çıkart 
tıkları ıibi ondan sonra da 
insanlar alaç parçalariyle, 
odun la atef yakmaktadır· 

lar. 

T A ~ 
Not: il - !Tat} kelimeıi · 

nin orijini de şudur: 

(1 ] l2} [31 
l ağ+at+aşl 

Ağ =- güneş, itık ' hara · 
ret 

,., t = kökün anlamını h

aiz olan obze 
At = ektir; objenin kök-

len uzakta bulunduğunu 

gösterir . 
O hald~: ağataı = atat= 

tat= tat "sıcaklığı, parlak
lığı hariçte yapan bir obje,, 
dir. 

Hakikaten Türkler, ilk 
ateı i n ketfinde ağaç gibi ta
şlarıda birbir ine veya veya 
bir demir parçasına sürte 
rek alet yakarlardı . Demek 
ki hakikaten [taı), güneşin 
vasıflarından bazılarını tem· 
sil etmiştir Çakmak taşilye 

f~ı_J~\ ' li~\ tHÇil_,Afll _, _____ , 
ULUSAL ROMAN: N!! 13 YAZAN: 

MUAMMER GÖZALAN 

BiRıNCi BÖlÜM 
Dız'erine kapanan bir 

sürü erkek1erin göz yaılarını 
hatarladı Ogün orada, o da 
kik a<la bütün insanlardan 
intikam almAğa karar ver 
di. Bu kararla, belki ken 
disini de uçuruma atmış o' a · 
caktı. Fakat, artık kendisini 
de dütmüyoıdu . 

Adam sende . Der gi 
bi omuz'armı s•lkti. içtiği 
kahvenin parasını vererek 
dükkandan çıktı. 

Ner~ye gideceğini bil mı · 

Yen insanların karanızlığile I 

(Kalyoncu kullu ğ u) na doğ· 
ru yüriidii . 

* • * 
1 

Düımüt bir kadının ha -
yatını araıhracak o'unak, 
hemen ekseriya, bir erkek 
hayalinin sırıtdığım görü
rüz . 

Eekeklere gel ince; felaket . 
lerind•: daima bir kadın pa
rmağı olduğunu söyler:er. 

Kimin hc:tklı o'duğunu dü
~ünıniye lüzum yok. Buna 
mukabil mesuliyetlerde bir 
te vazün aramak lazım . İn 
sanlar biribirler ı nin felaket 
!erini ha71rfamııkta çok 
cömert chvranan mahluk 1ar 
dır 

... 
Bir büyük binayı ikı gün 

TÜRKDILI SAYFA 3 

hala sigara ve at~f yakıldı · 

ğıda malurndur. 

OT 
Not: ili - Bildiğimiz [ot} 

un da orjini ıüneş ve ateıe 
dayanır Ke imenin etimo'o 
jik şekli: 

ıı l 121 
ro11+otJ dur 

( 1) Oğ; Ana köktür Gü · 
neş ve ondan alınan mef · 
humlardan ate ıı demektir. 

• 
[21 Ot: ' Kökün anlamını 

temıil eden obj~dir. Onun 
için: 

Oğ + ot = o~ot = ot: 
doğrudan doğruy4 "ateı" 

deııı~k olduğu gibi , ateş 

yakmakta türk 1erin pek mu· 
kaddes tuttuklara bildığf

miz "ot,, a da isim o!mus . 
tur. 

Malumdur ki Türkler al · 

etlerini hiç söııdürmezlerdi. 

l Helki senede bir defa ve 
büyük f yin münuebetıy'e 

söndürürlerdi j Hıç sönmiyen 
bu Türk ate§İni ertesi gün 
yeniden a 'evlcndirmek ıçın 

Türkler bir güP e~velinden 
en temiz otları toplarlar ve 
ertesi gün içın hazır bulun
dururlard ;, bu pek mukadd
es tanınırdı, 

~ A. L A P 
Gelelim Çalap kelimesine 

ve onun 3 üncü ve 4 üncü 
eklerine: 

{3] A' : [.+ IJ eki, yukar
da söylediğimiz birinci anl · 
amdaki mefh•ımlar ' a yani 
ana kökü temsil eden gen· 
itlık ve ımginlik" mefhum
lariyle süje veya .objeyi va

sıflandırır . O halde; 

Ağaç+al= ağaçal: esas 
su1e veya obje uzağında 

ooun vasıflarının tümulü · 
nün gösterir bir ıözdür. 

[ 4 J Ap: Son izah ettiğim· 
iz vasıfları haiz olan süje 
veya obje demektir, 

Ağaçal + ap = .tğaça
lap = ÇALAP - kuvveti, 
kudreti uluhtyeU hariçte te 
msıl ettiği kabul olunan ve 
bundan dolayı kendisine ta
pılan şeydir !mabut]. 

Not: Buradaki [ ç) yerine 
onun kategorisinden (s] ko 
yarak vokalleri de inceltir · 
sek [salip) çıkar l*J 

[*l <l«'alib» i başka tıirlü 
yani i 11sa11ın srılbul nıası yi 
bi hikaye 111ej1ıcımlarrndan 
çıkaranlar bu sözıin Tftrk
çcdcki orjinine dikkat dtne· 

1 Lidirler. 

de yapabilmek ıçın ancak 
bir tılısıma ihtiyaç vardır. 
Fakat o binayı bır dinamitle 
bir saat içinde berhava et 
mek mümkündür. İnsanlar 
da böyle.. . Yük 
seliş ne kadar güç ve za 
mana muhtaçsa olçalıı da o 
kadar kolay ve kısa bir an 
içinde husule gelir. 

"' 
İşte; Belkiı de bu kadar 

kısa bir zamnn içinde düıtü 
Nasıl? Bıınu uzun, uzadiya 
anlatmaya lüzum yok. !'ütün 
o düşenler gibi düttü. Yal 
nız bir farkla o , kendi arzu 
ve fradesile bu sansuz ka 
ranlığa yuvarlandı. 

* 
Kocalarından gördükleri 

ihanet ve fenalığa karıı ken
dilerini feda eden kadınlara 
acımalı . Onlar şayanı mer 
hamet zavallılardır 

... 

Gönen icra memurluğundan: r--- .. 
Un ve zahire f iatlan Gönen hazer eimi\lıyesine 

aıar ıltizamınc!a n 34 12 lıü

sur lira borçlu Muratlı" ka· 
ryeli olup halen mahalli ik
ameti btlınmiyen Ahmet oğ 
lu İbrahim borcunu verme· 
diğinden teminat göstermi~ 

olduğu ve yeminli üç ehli 
vukuf tarafından yüz lira. 
kıymet taktir edil~n malkoç 
!llahalleıinde harap vt ankBı 
halinde 2t2 metre murab. 
baında l<ahvahane ve &bu
ru ile murat ar defirmen 
önünde sekıen lira kıy.ite. 
tinde 3905 metre tarla11 ve 
alan tarla mevkttnde 150 
lira değerli 9 ı 90 metre hl 

rlası açık artırma ile satılaca 
ktır . 

1 - Açık arttırma Gönen 
\ 

icra dairesinden 26 12 935 1 
tarihine müsadıf perşembe 

günü saat 14 den 16 kadar 
yapı arak ve üç defa baiı 
ddırıldıktan sonra en çok 
arttırana verilecektir Şuka 
dar ki arttırma bcdt>li mub . 
ammen kıymetin yüzde 75 
nı veya hacz.i isti yenin ala -
cağına rüchani ha İz olaca · 
klılar olupta bunların alac 
akları bu gayri menkul ile 

temin edilmiş ise bunların 

alacağının geçmesi tartlır. 

Höyle bir bedel elde edil -

HU O A 6 
Etimolojik tekli: 

(1) 12] (3) 
(uh+ud+ağ) yakut 
(uk+ ud+ ay] 

( 1 J Uh . uk: Esas köktür 

Büyük lük v. •· manasına
dır . 

(2) Ud: (.+d t l ektir rolü ' 
anlatılmııtır . 

(3) Ağ, ay; Kökün mefh · 
umu kendisinde f ece ili etti 
rilen süje veya objedir . 

(Hudağ) veyahut ı kuday) 

"Çalap" gibi bir mefhumu 
ifade eder. Biz 1 HudağJ ıe· 

klini kul lanırız Altay Tele · 
üt, Şor: Lebed, Sagay Ko· 
ybal. Küerik, Kazak kırgız, 
lehçelerinde 1 kuda y J olarak 
kallamlır. ı ·· j Fraslar da 
bize yakın telaffuz eder
ler. 

Yakutçada: (uğ+od+ay 
= uğoday: " vası . büyük,, 
anlamınadır. 

Uu suret'e: Hudağ, kuday, 
lJğoda y kelimelerinin her 
üçü de aynı kuruluı ve an
lamdadır. 

[* J Ra <1 lof. //. inci ci il 

mezse arttırma onbeı gün 
uzatılacak ve arttıranın te
ahhüdü ibka edilecek tir ik 
inci arltırrr.ada dahi zikre
dilen bedeli bulmazsa ıatıı 
yapılmıyarak borc 2280 No 
kanun hükumleıi dairesinde 
borç tecil o!uııacaktır. 

2 - İşbu gayri menkule 
ait §atlname 16 j 2 935 ta· 
rihinden itibaren her kt: ıin 
görebilmesi için icra daire 
sinde açıktır . 

3 - Arltırmıya itlirak iç· 
in alıcı aayri menkulün mu
haammen kıymetinin yüzde 
7,5 nhbetinde d~po akçesi 
ve ya mitil bir bankanın . 
teminat mektubunu icraya 
vermeye n. 0 cburdur. 

4 iıbu gayrt menkul üz· 
erinde ipotek sahibi \'e irt
ifak hakkı ve diğer alaka-
dar 1arın faiz ve maııarafa 

dair olan iddia 'arını ihin ta 
rrhinden itibartn yirmi gün 
içinde evrakı müshile eriyle 
bırlıkde icra dairesjne müra 
catla bi dirmeleri lazımdır. 

Aksi taktirde hakları tapu 
s c 1ine istinaC.: etmeyenler 
para paylaımasından harıç 

bırakılacaklardır 

5 - Gayri menkul üzer· 
inde bırakılan alıcı artırma 

28 ikinci teşrin Perşembe 

Unlar 

72 ilk bir Çuval un 
60 Rımdımanh 

70 
80 

Kırma 

NOT: 

" 
" 

Kurut 
1025 
935 
870 
500 

Bu fiat lara muamele 
ve buğdayı koruma ver· 
gisl dahil değıldir. 

Zahire fiat ' arı beher 
kilosu: 

Cinsi Kurut -
Yumuıak bu. 
Sert 
Çavdar 
Arpa 
Mmr 
Kum dara 
Baka 

" 

7 
6 
4 

4 
5 

Santim 

12,5 
75 
50 
50 

1 

Kepek .. __ ~ 

Gönen asliye mahkemesinden: 
bedelini derhal ve ya veri· Sekiz ıene evvel bir ıem-
len mühlet içinde vermez· ti mechu'e giderek ikamet 

ze kendisinden evvel en gahını bildirmeyen ve karı
yüksek teklifde bulunana sile çocuğuna nafaka bırak 

bu da kabul etmezse ihale madığı gibi ıöndermiyen 

bozularak derhal onbeı gün Gönenin dere köyünden Me· 
müddetle tekrar arttırmaya hmet oğlu Osman aleyhine 
k'lnarak en çok arttırana kar1111 Gü 'süm tarafmdan 
veri lecektir. lki arttırma ara açılan davanın A 1i Oımanın 
sında fark edecek bedel il1' gıyabında yapılan muhake
alıcıdan yüzde 5 faiz ve di · me kanunu medeninin 132 
ğer zararla birlikde hükme ve 134 ncü maddelerine da. 
hacet kalmakaızın dairei ic yanarak bo~anma l arına dair 
raca tahıil edilecekdir. Gönen asliye hukuk mahke· 

6 - Arttırmanın onbet mesinden verilen 9 Ntİan 
gün uzatıldığında 2inci artlar 935 iarihli karara kartı ilin 

ma 1 O 1-9:6 tarihinde cuma tarihinden itibaren bir ay 
günü ayni ıaatte yapılacak zarfında itiraz etmediği ıu 
dır. Malum olmak üzere ilan rette hüküın katileıeceif 

olunur. tebliğ olunur. 

Tapu Müdürlüğünden: 
C•nsi Mevkii Hududu 

Ônü yol sağı Bayguı oalu lb
Hane Okçukara mahallesinde rahim. so1u lvrindi!i Bekir, 

arkası 1 lacı muatafa haneleri 
Balıkesir Okçukara mahallesinden Cezairli oğlu karııı 

Hanife ve Mehmet ve Nefiseclen intika1en veresesinin malik 
olduğu iddiasiyle nam 1arın& teecilini istedikleri vukarada 
hudut ve bulunduğu yer yazılı olan evin mülkiyet sebebi· 
ni tahkik için 12 935 pazar günü mahalline memur gide· 
cektir. İt irazı olanların o güne kadar lepu Müdürlüğ\;ne 
veya o gün mahal' ine gelecek memura vesaikleriyle b ir 'ik
te müracaatlan ilan o'unur . Diye yazılı i 'an kağıtları mü · 
nasip mahallerde i an olunduğu tastik olunur. 

İki arkadat Anadolu bira 
hanesinde kafayı çekdıkten 
sonra Beyoğlunun kalaba · 
lığına karııtılar . İklıinin de 
burunları ha va da, yanla · 
rından uzanıp geçen kadın 
koku 'arını içerek, (Etval) si· 
nemasının önüne kadar yü 
rüdüler . 

ı 
-Budala l ığa lüLum yok. 

Seni batal<haneye 1ıötürecek 
değılim . 

Biraz umra kapı açaldı . 

Berbat bir rutubet kokuıu 
iki huvardanın burunlarını 

okıadı. Uzun boylusu bu ko· 
kuya daha evel de tamdık 
o1 malı ki, daha çekingen 

İspirto ile kadın, bir birle 
rinin tamamlayıcııııdır Biri 
diğerini hatarlatır. 

Hızım iki himsiz adamlar 
da timdı bu arzu ile yaıı · 
yorlardı. Sinemamn önüne ge-
lince uzun boylusu daha kı
saca olanının kolunu dürttü: 

Seni bir yere götüre 
ceğim diye fısıldadı. 

- Pek alA . Gidelim eyi 
mallar var mı? Uzun boylusu 
damağını ıaklatarak: 

- istediğinden alası .. 
Diğeri daha ihtiyatla ha 

reket etmek istedi. 
- Tehlikeli bir yer olm· 

sın diye sordu 

- Yürü öyle ise . 
Bekar ıokağından tarla 

batana çıktılar 
Yokuıun alt tarafmdaki aı· 

ağı mahallelerden birine ıap· 
tılar Uzun boylusu ııokak 

fenerlerinin sönük ıtığı al
tında ev numaralarım saya 
saya biraz ilerledi Sonra bir 
kapının önünde durarak ar · 
kadaıına: 

- İıte burası diye fısı l · 
dadı . 

İnce bir çın1ıırak sesi evin 
boıluğunda çmladı . Yukarı 

pençerelerden biri açılarak 
mütecessis bir kadın baıı bu 
iki kitinin kim olduğunu öğ 
renmek için uzandı: 

Kimi btlyoraunuz. 
Yabancı değil benim ı 

Fatma abla . .. 
Sen miıin Siileymım? 

Geliyorum. 

davranan arkadaıınm ko
lundan çekerek içeri aldı . 
Yan taraftaki uf ak odalar 
dan birine gir Mer. 

Çiçek bouğu , mavi gözlü 
bir kadın mütemadiyen at 
tem ediyor, Süleymanın ko· 
llarını çimdikliyordu: 

- Seni hiyanet seni. İn
sana bu kadadra çabuk unu· 
turlar mı? 

- Vallahi ablacıiım un 
uttuğumdan deği l . llani it 
ten bat kaldırdığımız yok. 
Buğaznı dıtında bir vapur 
karaya oturdu Onu kurtar
mağa çalıııyoruz .. 

- Haydi bana masal ok · 
uma. Kimbilir aene ne da
lavereler pefindeıfn .. 

- BiTMEDi-
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lç hastalıkları Pazartesi günü saat J 4.J5 Bay Dr. Medeni Akkent 

l1JI Göz hastalıkları 11 ,, " 15-16 Hay Dr: lhsıın Oskay I 

IJ 1 ı1 
Ku uk hastalıkları Salı 15 16 Dahi 

lıınl Cerrahi hastalıkları 11 : ,, 15-16 : : Sadi Ôzatay '~ 
1 l~J 

l~I, Kulak, boğaz bu.un H ÇR<faonba " " 15-16 " " Kiimol Seslı oğlu I~ 
MJ Çocuk hastalıkları . " ,, ,, 1 fi 17 ,, ,, Memduh imi 
' ı~ı 

Deri hastalıkları 

Doğum V<' kadın H 
Dnhıliye Uzmanı 

İç hasta 1ı1<lorı 
Cerrnhi hastalıkları 

I~ 
Perşembe ,, ,, 15-16 ,, Mehmet Alı l 'ı 

" ,, . ,, 16-17 ,, ,, Halit Üı.el 
.. 14 15• ,, ,, Kadri Yetkin 1~\ 

15-J 6 ,, Raif llemira ip lını 
ırn1 

16-17 ,, ,, Alı Rıza Tezel 

" " 

Cumn 
" 

.. ıoo 

;{)' Halkevi Batl<anlığı ı~ 
' ı ımı !~=~ ~---ffE~:::i=~ -~ ;;'i!r~ı;ı~ı;-r.~-=-~~~"i!~~~~-l;ı'"?~:-=-~=~8~ 

- -~ . : ~-.:~·: ·-f: - .. :,.~·. -,. .... 

Basın yeri il matbaası: 


