
Sinema muharririmizin bu haf
ta ıöıterilen filmler hakkındaki 
bitaraf görütlerini dokmuncu 1&• 

Ytf aııuzda okuyunuz. 

7 inci •ayıfada 

Halkevlerinin dün •• u buldu sayısı 

Kültür kaynaklarımızın üçüncü yıl 
dönümünü tezahürlerle kutluladık 

Dün şehrimizde 6, 
başka yerlerde 17 

Halkevi açıldı 
Yirmi üç Halkevinin açrlma 

meruimi ile geçen senelerde açı
lan Hal·kevlerinin yrl dönümleri 
dün ülkenin her yanında olduğu 
gibi tehrimizde de büyük mera ~ 

oloflu Halkevinde yıl .fonümü kutlulama6tnda bulunanlar ve bir simle kutlulamnıttır. 
'--...__ söylevde bulunan Bay lsmail Şevket CağaloğlundaJci Ha1kevinde 

-------------------------ı büyük merasim yapılmıı, Oıkü • 

Denıl.rqollarımızın dar, Beıikıa,, şehremini, Kadı. 
köy, Beyoğlunda da yeniden altı 

'---- • • Halkevi açdmııhr. 
lürkiyeye imre- elıemmıqetı Cağaloilundaki merasime saat 

on beıte bqlanmıttır• 
n A 1 Ha'l·kevi binası bayraklarla en manya Alman askeri mütehassıs- süslenmitti. Salon tamamiyle dol-

~"11ln) un bugünkü sayısında bir ları 7 ürkiyenin şimen- muftu. Dııarda kalan bir kısım 
' Süel bilgininin (Askeri müte f halk sokağa konan oparlörle la· 

~ ) bir Alman gazetesinde çık- di/~r lerini ve müda · aa londaki meraıimi dinliyordu. Ev. 
'-Q hllSI var. Bu yazı Genel savaş· kabiliyetini Övüqorlar v~a radyo ile başkanın nutku din· 
-._ <l!nıJmi harb) sonra bir çokları-
llıaı artık bir daha ölümden kurtula- lenmİf, meraıim sonra bqlamıt • 
~&andıkları Türk Ulusunun bu tır. Şehir bandosu İstiklal maJ'!ını 
~Uluslararası yerini pek iyi be çalmış, bunu Halkevi azasından 

li için özenle okumağa değer. Bay lımail Şevketin nutku takib 
ı.,tr~ 8Üel bilgin sözlerine şöyle ba.ş- etmiştir. 
".&ııa_ ~ Bay İsmail Şevket sözlerine de· 
~~k Almaıı ulusuna Amııpa uluş· lı.,; __ .. ~ ... bugün bu ıaatte vüz üç kültür kay-
~ ui~i;;a;;;;ıda hiç bi;d;J;;; nağında toplanan realist Cümhu • 
~an Türkiye bugÜn Avrupado riyetçi yurttqılann yürekleri ev • 
toı; i (ehemmiyetli) bir yer aldık· ferinin üçüncü yıl dönümünü kut-

Bu küçükler, dün, A.tatürk'e sevgiyi gösteren tablolar kurdu; Bayan 
Eymen ıürler olrutla. 

l/alkevler~ soqsat 
kültürel kurumlardır 
Başbakan dün bir söylevde bu'unda . . 

Ankara, 22 (A.A.) - Halke-Y. Janmııtır. Merasime istiklal mar-

leri kurumunun üçüncü yıl dönü- tile bqlanmııtır. 
nümü bugün Halkevinde Başba- Musiki muallim mekte\\i tale
kan ismet lnönü ile Bakanlar, helerinin okuduklan bu milli 
~ Halk fırkası genel - ,_ma.r4tan..sonra, Bqbakan l.met 
ki.tibi Receh Peker ve bir çok lnönii fU söylevi töylemfttir: 
aylavlar~ bakanlıklar ileri selen- •1ffalkevlerinin üçiincü yıl dö-
leri ve her smıf halkın ittirak et-
tifi büyük bir merasimle kutlu- r>evamr 4 ,.n ~~--r., ___ •ine! .atununaı - - ~ ---

lft ~ka Cenubi Avrupa uluşlarım 
Ol::lıdi çevresinde toplayan bir ülke: 
~fil 'Vaktiyle Osmanlı Devletini lıiç 
- tıl ke kendi yanına bir müttefik di- 1 

lae,. "'4k istemezken. bugÜn hemen DemiryollanmızJan güzel bir 
~lla Türkiyenin ittifakım ve dost 
flelrtı.,, kazanmak için çalı§ır bir hale 

u • 
lıeti Yle sanıyoruz ki Genel san~tan 
"arı 81Yasal acunda ve Türkiyenin 
ı.ıı.:hn~~ olan büyük değişi.kliği an
lfe)i ak ıçın bundan daha canlı bir 

göriiniif 

Almanca Volkişer Beobahter 
gazetesi askeri muharririnin Tür
k' yede demiryolları ile bunların 
ehemmiyeti hakkında dikkate de· 
ğer bir makale yazmışbr. Bu ma
kaleyi ahıyoruz: 

Musolini Nisanda Tarab
lusgarba gidecek 

Bay Şuşnig 

Avusturya Başbakanı 
Fransada ha1 ar etle 

karşılandı 

llı <ifade) olamaz. 

ı~:neı savaştan önce Osmanlı Dev· 
~~ ba§Jna geçenler her büyük 
)\Iıuıı ~Felaketin) kaynağını ulusun 
llaıka •rıncta buluyorlardı. Onun için 
~ il Ra.vaşından sonra ittihad ve te 
)a ~ ba.<Jkanlan lngiltereye, Fransa
bı. de ~rınuşlardı. Bütün dilekleri 

" etlerin ittifakları çevresi içeri-

ASIM US 

GaJataaara 
'l>.ııal>op \ret Y Beykozu 3 - 1, lstan-
taş - Sili ayı 2-1 yendiler. Beşik· 

-'I' eYlnanJye berabere kaldılar. 
ftlsiJtttı 8"POr saylamı:da-

"Büyük Alman milletine tam 
müsavat verilmediği halde vaktiy 
le o kadar zayıf olan Türkiye yal
nız Avrupa milletleri arasında 
mevkiini almakla kalmadı, Cenu
bi Avrupa devletler'nin toplantı 
merkezi halini aldı. HiÇbir za
man elinden silahı alınmamış olan 
Türk ordusu, bugün bu memleke
te her ta.rafta ittifakı arzu edilir 
derecede bir nufuz verdi. Bu ıa· 
yede Türkiye yen: sistem ve mu 
azzam bir dem· ryolu şebekesi vü
cuda getirmek imkanını buldu. 

Bu muazzam demiryolu proğra 
mı iki bin kilometre uzunluğu Ü· 

zerine yapıılmıttır. Türkiye hükU· 
meti Lozan müahedeıinin imza
sından beri bu yolları yapmakla 
meşguldür ki büyük bir kısmı bu 
gün 'kmal edilmiştir. Daha bin 
kilometrelik yol da yapılmakta· 
dır. 

Eski Anadolu ve Bağdad de· 
miryoUarı hem uluslar ara11 müna . 
kalat için hem de cenub ve şimal 
yollan için ana hat olarak kalmış· 
br. Bu yol bugün garptan ıarka 
doğru Anadoluyu kateden diğer 
bir yol ile kesilmiştİT. Bu da, iz
mir ve Eğe' den Ankara, Sivaıı ge-

(l>tmum ! Del aayıbıam 1 Unctı Slltwıımda 

ltalgan ordusuna kumanda edecek olan General 
Graziani EritTeye gitti 

Habeı imparatoru Ras Talari at 

Roma, 22 (A.A.) - Roma ite 
Habe,istan arasındaki diploma • 
tik va.zb:ette değiıiklik yoktur. 

üzerinde; Habq caka/erinden 

ltalyanın ileri sürdüğü tartlar 
halen cevapsız kalmakta ve bir 
('Oe\lallll t2 inci sayfanm 4 ünctt stıtunundı;.) 

Pariı, 22 (A.A.) -Avusturya 
Bqbakanı Bay Şutnig ile Dıtiıleri 
Ba·kanı Bay Berger Waldeneg 

Pariıin civar istasyonlarından biri 

olan Neuilleyde trenden inmifler, 
Bay Fli.ndin ve Bay Laval tarafın
dan kartılanm19!ardır. 

F ranaız Cümhurreisi Bay Löb
rün, A vuaturya Bakanları te~efine 
bir öğle yemeği vemittir. 

- Rei.inizle göriifmelı iste. 
rim.•. 

Yamyam - Merak eltrNlyİnİs, 

bu alııam rmimizin .olrasınJa 
bıılunacalmnızlı 



, 

- 2 - KURUN ~3 ŞUBAT 1935 

: ~ .~::y·x2tiL AR ı [ Türkiyeye imre- Musolini Nisanda Tra. 
4Jmanlar Hitler askeri nen Almanya J b •d k 

Yeni bir !Yazı icua11ii,,. teftit ediyor sine g1r.::-... !~r=· USgar . 8 gJ @Ce 
"?~ '.t"' nu ilP~ }Jgnfll! buluyorlardı. 

Avu$ tur ya hükumetini Frankfort • Oder, 22 {A.A.) - Fakat Şarlık rejimi o .vakit ti8ke8 ~ BtJf ta.rafı birinDi ıayıfaaa ~iyetli uker tahfid etmek 
•• •• k · · t · ı,,. ? Bay Hj~r cJijp fıArbiye hakanı {l'ufflaka) Osmanlı ülkesini parçala- d bul · t 

auşurme mı ıs ı9orft'r il .. l.irli1 ...... ı.. ... a_ •elmı·,, ... ı, ... ..: beWemek vayetinde bulunul--". e UfllY~· BüYi)c fMIJ . 
ffl ti ~"t! ""'ff •o:-" ~ llJail ~urmuş olfl'lQn!Haa ~ıp. ~ • ..ı 1 ı h ,;f'" etı 

Cenevrp - Şflrtfaki atkerler ~Oh ~ittir. !P1 tJitler, lft!t. ıaUüefjki olan fr•~ P.Pf"'1t tAJif· tadır. Ylft~f:, ~ yp.m ıtr vµaY . 
birer ikiter hareket etmeğ~ batla- hüratla kaffılanmıttır. lere kulak asmadı. Bu türlü JHr karşı· 29 uncu fırkadan Z600 asker Somali ve Eritreye göad 
gptlardır. Hollanda ve yabancı Is- lığa içerlemiş olan ittihad ve terakki flnP. -~ Jf 4fl VQ:)Juai!fı Y&~ J§ti1eJ! HJ'lf. ı§mJeklilerin 
f~ ~erleri ~ıııleketlerirıF ;lön· .Qula~r )f optit~cil~ri başkanlap ondan SOJlfa Almany~- yö- 'le M'-'iaa~ """*et ~~· )Jjpd~ JiJ*d• ql~u;µ ~öyle 
aii§lerdir. ltal,.aa •e lR11jliz aı - q .RÜJff! dijlJ~üler. 'r~If't ll!fllı.,re- A:ı.-r.llii ı.. • . v..lma ~--- ~:ı D-'I 'f~::f ı~etefi-., mahkum oldular . ain istemediklerini Almanya ile yap- ~tt"' IM:rffrrrc- ~.,, ~!f __ ;!.:..: 

1111 
ı..:" natraJ 

kerJeri 6'e bugjinler"e harek~ e- tilar. Almanyarun arkasından Genel •ğı9fJif. Pf"9fifl@ ~ i&iw JlW J'~mtt '" llf•• ~ 
d«Plfler4ir, Mart Jmid~md~ Sar ŞofJJ, 21 (~~.) - HqJqiy ısavua IJj)ylelilfl@ IÜfükl@spfp &fı'fliler. HFM .. aa.. t.alr;J 8Qm;..; •• lW'M· d"'*'• MMH J.~~JJ)R.r 
tamamen Alman idaresine geçe- mahkemesi, geçen Kanunuevvel • ~~~nlerin söz erleri öyele düşünü ıih ~~ft"f RfMf p;9.,~ f1F1e ii& flffa lllEH llhtiflht4~ 
cektir. de me1da~ sı§!nhm ORJYRiat yorlardı ki Almanya, Avusturya, Ma- fmdM Iİpm gffıpifliı. . ~J hlJftM' l'n~ııJJ.~ı 
AlınHJMpı Sardı r~iet~ ~ı ~MRMlM M timin "'u- C4:ristaa Kit,t Nim Pfta 41rupa Ropta, 11 (A.A,.} _ hr M..- ,;. ild Ml8ntv JÖJJd 

soMf AfiffurJ! "1~Je ~· JJıngiffi JJi~'lffiJ Ytı INftJMm deyletlepnin yanında Büyük Savaşa •PJiıaj, *"depiJ ftalJftP. ~t~ _ VWMU IB htnr tkPttfiH" 
lfls ~ .ıirafın•h bqhrt. ~iNbıi ~--• ~• firmi Jm;m ı,,ir g4-erelt milffub Pl!P!Jt hilf! 'J'ij:r)E!ye- •-t.-: --e•-ü:.in L--..:;.Jr:; -!ft. rif8Fr lfl.rı Afrilfl.rı ~ 

~~ ·ı ik" •• ._.1 nin yalnız, müttefiksiz kalpt!Sından ~~ m"""" ıq~ NtJ~~~ ,,~... ı..ı -·•lr-- " ., . 
qklNJ MINPiP edilirM· "-~~ f~ •• 1 

• Oll 
1 
,. *"~a ti- • yeğ (daha iyi) idi. Pıı ~iirIP, blr düşü- "4i ~a~~a Jıendia.jsı. IMN i - !M.Rt~ IMf•ttHmt HJ @fil 

diden ~ i&iJJ h9.Jrl.~r 1'-' • lıft.vvül ~den pıu~f '-pi§ ~~za- nüş o günün Alınapyasına ne lfadar -~ JmJ~ Tfft~IJ.Mprb fınM lriJ•r~ 4~HJ' 
pddıiı aj~yor. 1JF JM& AP. JMJRI maflfffim. mRif~ir. Atıı fP!i candan umut bağlanmış olduğunu ve latttJifj nJJ.i Mtı•J l.t~ . lfjr ~ blflYMMt 
evvel AlıDMJP.JJf JffVJIP'& hu4q- beraaJ ~i~ir. gisterir. işte bugün Türkiyenin duru- ya, ıelec4F "~• MıM f uaN • 8AMF iffJfSF· 
dwıda, A~D~ ~ ü • M!l4m o~uiµ üzere, aypi me- nawaa Uôr~aen ulııs adaıulan Gıul aa bağlıyacak @'4ft !JIJil fjtlfMtl h k"'" J~,. oJdµ-
_,e, ~ fp-P vlw 18pJ'4ıiı M: se~ ~ alakadar olan 37 ~kerin ~b 98~ it,~I~~ p A ki !@tar armak üzere Tarabulustrarbe m • de ihtiyatla t-liidri etmefüf 

l'F Rhak.e . L. • "J • • ~ji,, ~ ir ~'-r rtmrJPI§ Rt1"1f ~ JM.R· ·~ o •. ~ J.t du111JmgfM.'. PJ&IJ f~ep •Y wJJm MJfl1• Iardır. Türkiyenjn bup!in bu kadar decağini aöylemiftir. ~ MJl'4JEuk ~IHY 91'8- bU-. ~ 
Bur"- ~fiJiJJe ı•~R Jıa"'1· Bir JıtP@R lflJ.@t@@İ•i imrenilece,Jt bir üstilnlü}'te bulllJ!ması Napoli, 22 (A.A.) _ :Yulkinia Cfffl~ ıeti:r~ejj ~üdahaleleri 

1fn •iW• A""'8Ja A~aya Z:f ..I •• ı:ı...ı" ise kendi kendine olmuş bir şey değil· tüaerek gene ihtiyatı e1dea 
l! ' "~dile ~dl di:r. Bu ırerçektea bir ktırtuluş sıya- vapuru yann akşam, 400 mütr: -

'-tf, 49P.,~q ~!.~ IJjr ha- To1'i8, g (~) - Yomuiri sasnıın oJaua yemişj.dir. hassıs "'el~ •• 1QP f~i Jı.ıJaat mama·k lizrmdır. &111 devlet 
~ IJ!ıJeR~IP ~MJJyor. ıa.ıeteaj Miifliirii Bay Horiki bir 6smaah lmparatoıiuia (Sev~) ve sıhhiye askerini hamilen, tarki IE-,:l~tjn4e lıN;r! it. H11:b 
Afmantar: Avus~bi~ab~eien yaz Sağ cenah tetkHi.tı azaaı tarafın- de öldükten sonra 'fiirk ulusuaun bu j\.frikaya hareket edecektir. arasında bir takım karı§ıkb 
91ft! N~ı Jpy~' ~ ır nare • dan bıçakla vurulmuftur Gaze • fÜP.kü üatüP.J~~il R!§Jl ~Jfdığını VAD1fr MeJinaFff. flı ~~ zuhura gelıneıi ihtim-.li giif 
ketle bugünkü hüklimetin ~~Ü· a. ··d·· .. .. . t" · k f anlayanlardır ac; v"'n' Tu··racı·~·vi """' -,,, nünde 'laulundul'\lbnaktadır. .. .... . . . . . . .e mu urunun vazıye ı pe ena- -rt "~rr" ~ .,.r r u· ve oradan da Mes.ina fırkasına 
rulecegını ve Nazı ıdareaıtıın ıt QJ'Y'• Vuraa _..1 t 1. Jm...... 9nuP. f!!k~ ~fleripi anla~ıs sayı- lin bilhassa buıün Avupada 
L.. 1 .... . l A ~ _. Ml&m .. ım o ~r. } ~T t meusub 1000 kiıiyi alacaktır. h. I l b 
UGtıJHl g~ ec:;ınlı ~u!or ar. • ap auikaıd, faktiyle Jiji gaze· a ı ır. ltaiyan kıt'alanna kumanda e- ım Dfete e er mevzuu a ~ -~ 
~•lurYJ111a JrfY e bır ,dare t~es- teai .. dirü ~v S411ii"1w.P'e yapı- ASIM US decek ı>lan General Graziani de ken, ft.offl~ hillR}~etiRi bir ~ı 
suıi Avuttwy•n .. n Almanya ıle la ~ ' ~et JllÜ~~ıir ~~1tf1il~ejj ,:1·· 

• . ~. n suikasda benzemekte ve teklif F\ • il VHl~INIİA Vflpwiyle Jıar•k•t e4• -
bırll}etnaesı. d.emelqir. .ı ., olpnan para 1~~1191 YIPmfllm 1J~ffiJ1Y0 aJJffilı cektir. Gener~l Gr~iaııi, ltaly11n lüyor. 

uııç fÇ~ ıeçeıı ••ne , .. Azı ~r r~4dedWıJ~injn IJu •W.Wcfl. ıe - B" (Bq ~' ı inci aayıfada) ııenerallerinin en aenci ve en çok Alp d#ljlarının ijte tar 
ihtilal çıkardıkları zaman ltalra ge)1 s>ldpju :zannedilmektedir. niaana --Lı·ı.. .. l·-ıd'""'. 'f•ra.L. . .JH• _ 1-J•b~~lA ı•~frikanın ı~ 
L .. A .. ..ı. ı,.. J : ... ı. çerek Rus~ya v~or. Bundan -,~ ~ rJ "" - •• ,.:rft'~mr ~ 
ff~~ Ptt;'F. lOJ> MPf ~· ~ıp- Baldvinin siılerl bqka Karaden:zdep l~enderon ·~ bplUDDJlff, Sazzap hM~- selesi,, gibi dü,ünülüyorsa, 1 
da aakerlerını Avusturyay~ IO • ım..ı hl~ ~it ve ll'ufrJı ,.ı. .. _ Af "k b k nd &t 
kacağmı bildinnqti. Londra, 21 (A.A.) _ Bay körfezine giden kqtur teklinde bi! ft ~ ya, rı anın. u 11mı a ıır 

B.IAlıxhn bur.ada Anupa ulusları- yol da yapılmqtır ki lstanbulu ~ ~fle~~ir. iı lııı!u~i ~nf~tl~r ~in b11 O zaman Almanya, Avuıtur - ~~"""?' ı::. .. _.. ı ·--. ..a l ita' 
ı 111n vazifeleriai vapaı-•--, ve yal- Boğazlar münakala.t!nda serbset ~•Fit, l'Pme.,en ~yye ı ' - leyi haıietmek istiyorsa 

yaya talyan askeri ırirerse kendi ~ ....... t• L..ı· •·-f -..ı ı~-.ı 
"- wu .. "'--- istedikleriai de1J1"'"l,· fakat bırakmaktadır. Türkiyenin müs- Yl'fl Y~ f~Pfl""l ıom-'!"" ı""'~ ıe ~m~- Milletlerin tekimülünü d askerlerinin de ba!'ekete aeçece.- ,.__ --. ~ 

• --. L! __ !_• --' .ı_·ı • • tatdu-1 d•nı.inudıı rl~.1ll-<Aymd.c:J11. _, ı uu v~m 
ifnl itan etmitıt. eıı1;n..••""wır;"nd:f':.:f":d~ı.td: nun içu.cJen ~.PlıJ.t iJe ~ , J3 (~.A.) - J~r•- d;i4:.ç;;~r~ .. ~ "tı,.ly! 

Avusturyada yeni f>ir Nazi ha- yapmağa da hazır olduklarını mamlanıyor. Askeri bu hat Anka- lJJft R~JPa biiyijfc elçiıi, ft~er A- mez değildir ki, Franaa ve t,JI 
reketi olursa İtalyanın buna kar· ana.ı.erm,e(eri aamanı gelmi .. ir. radan batlıyarak Suriye hudutla- jfffff 11Wı•IJjri~1 IRıfıt JJ, ~ d 

. d"d ah· r b ı ak. --~ T" L • . r ..ı 1 H L • ca büyük milleıler için ikti at, fi !H» ı en te ır ı u urun ıs- Bu ımniyat hiui ıelaae,len, t-- 1J ~Yi~IJC! ımec!JE v1_e B~ilfad 1111;rMH,, ır~ffffll~ a~~lmP 
t!diii aınlgıy79r. Djkr tara.f@B "f kahfJ d~iiUJir f@ i~DE im an»i: Jıattmın Haleıb, Nu1ey.bin kısmı ye W hMJi IJir 19refJ~ ftrEIRR l!t • n1t1A ~ A'fT!IRf!la b9lup ,,, 
Almanyanm da, Avusturyaya bir yet Jıissi gelmed~ Av"ff'ada ti • riqe ~e~~ktir. ıtangin kömür mı JReainiR mevzuubahı olmadıillll tadır. Az çok kolay .olan u~ır 
müdaJı#ll~i qluna lf-.ııdiajnin de car~ için ptimadın viJA_ıd fnıJ.ıla. !JpplllriıJi ifıtjy,a -~~eft f-rerlJ4~ ıay~m!ffjr. Efaki bir zaferi teıni~dece 
harekete geçmek iıtediğt ve bu - sını ümid edemezsiniz. Halbuki, başhyarak diğr hatlarla birle§ecek italyanın Hallet~atana karşı djyer~ hY .tll~Jn Jf~ılmasın• 
nun için hazwlık yapbğf söyleni- herkes için ve bizim için ise her olan ~ir demiryolu da:hf vardır. itl-tj• waztNf!IJ ve "Tan,, ın saade etmek, Avrupada hudut .... 
yor· kesten faa'Ja f~q oJ~ ~uslara • lkJ '°" \IQ Ve telqıik l>akımdan mühim bir JaZISI RIR pek yakın kom,ularınm 

Fransız gazeteleri orta Avru • raıı ticaretinin yeniden doğabil • pek anzah olaayol belki de di- }talyp.nm Ha~şistan~ ~P§J al· h d" 
dı · . yetipi t~'h~id edeç~k apt i JI 

pada vaziy2tin ıqn derece karıtık ıpesi için ilµ jtmd ~~ ~tkil ~l- ~erlerjpden d~IJfl :mifhinıdir· ğı va~ı:yete P.ai.r 'fmı gae~tesipın 
q}uJJiq böyle ~r ~~AA ltal • mektedir. u ı.: d do· yazdı,ğJ bŞ§pı~~aJeyi, bjr~z kJSfl} - riff. gJHf~~iPtt m.eyd~ 11e~, ·~ 

&'farl'fY.ın'Dl'i zaımanm a ' t k kl a· demek olurken müatakbel siyt.!11"' 
y~nıq H.,.betistanda bir macera,. E • d d nanmaya, ,~mendiferlere, aanayie a~ , na e Hıyobru~: .h· "l"'f ıf 
ya ,_ııl~ iste~jyeceğiııi söyli. rzıncan a a peçe ~Qlür Y~~ JReaelptj Türk .ıtal1a-:- a e.1,l#lq. ı ta a ına nin ıimdiden iaalui peticesid 
yorlar. ye çarş~f kalkJyQr ...ı1.~ ı.. ı.· . . • d . , ~i d4ır netredılen lıaherJer, H§~ rir. 

Son günlerde ltalyan VP. Alman Erzi~n, ~ CA.A.) - JJ111u· ~~nılmt~::.",!:. :•• ..a 'en: • ~!lP. bad~Jeripi pe}< )'!lsııı4an 1 "'" o m" ...... ~ P ~I!• "ppan .. _ "'b _..ı 1 1 ...ı. f T M~•mtfih tN11-4aRı im m•• ;..t 
gazeteleri arasında tiddetli bir mi ıpef:(İI bqij..Jdj, toplaqtı.J~· Biat' Kfrp.denia nMliJ&hM tpani ~ P.:ten » lff ~arau. m~pa ı ı kıyor ki ltalya, Somaii :ve Eritt'' 
münakqa bqlamıftll'. Alman ga- da üye JI~ tarafJa~ naca l ..ı B fk..mı ıu.:.1.. me~l ecJece~ bJF mıJtıyel tlmıf- de metğuliyeti ile olurıa o~~ 

daki . • r=t"" P J.WM"-.f'• "- ... • m"' ~~~ve tJr. JÇarll gömlekli t!1Jurl11m ~o' 
zeteleri HabetiKan gazıyet f kaf J ~Jd ~ ~ iJ•..ı J,P,gaalara IJfm.fJI le ' orta Anupada reçen teyJere ~ .. :ır 
w~~le JJep İt•lJAY' fena ve ~ff& ve 

81 
ana '" • r ""T "! · · · · ıy · mali ve &jtle1e gö~~eriJJJJeti J • katli byhmacak ve tamiri k•"': 

- ı. l yı"7)vor'•r.. ması h~a vmlff ~r im· AttfıedJ~WJmıffl. BJr ~n•ı.t.n _dı- talyada milli herecan göıterjş.Jeri· olmı~yan bir hatada bulunnıı1' 
,.,,ıer~e" ya~ı ar r:r- ~ ,.,.. •• k b" .ı.a1.. U ı. ... ı. k ı... _ i•Ti1'1 fMl h•fPmftm ,,,.,,ıne . . . Y l .. 
Sulhperver olduğµnu söyliyen bir yu ır ~!Hfol!t • ~tı,,.gra ~ IJ4d 1 MtJJı41KI@ kt . ne meydaq vermııtır. t ınz ıq,. ~~tır, 
hükUmetin başka bir hükumetin blJl edU1P.iJti1 , 11 0 

IR • 
19 

1. •
11;11 

nijllülerdep t"eJ4ül etıpİ§ ~an. lı'' 
nd il b d•,ntt:lt !btPJIJJfMf .,--.11 ır.. diller \f.bHrJtr dA ı9mleriJmek ij - Yilksl!k fa.ıiıt kQnıeyinin. ~a 

topr.ıdan üzeri e eme er ea· Parfı 1"117 '•'·nık ıerafıl I"' .ıı1 .. .:ıı............ l9Jllf a--L .. 1. '11' Y""""n1"'.1n.1-1.i _ •• :ı.~---1 JHtr?,: 
C 

P 7;J tPll 1 a 1 R't"1 .,. .... .,......._,.. ~ ~'"'arı· zere hazırJ•JP.YOr. -.~~ırm~" ~ 
le4ipnden ve Milletler emiye • p ( • & ) p ı. • .1 fŞ ..... ı..ı.._ı ... ..ı.. 1.a....... k l , ...... ,. ı ..... , ftr..au '-·vvetini~-

ld .-..ı. arif,~ "''"'' - ~ P• IHMIF ~llMf> "' ...... !"l'ffJ'll a Göriinütf.} J>iıkılll'M talya Jll\UJ.• ç,.. ,. ..... "' ... "' ~ n 

tjplJt ~ seyirc:i ka 'İ··~" -·' k l.t a a._ .. ..ı •··-·- J yıflatılm•mtıı .ı>~leri bu P' 
ltahsecliyorlar. Jtalyıpı ıaz•lıt- 1937 ..,.tndı RJNIHH ılfn U- ~J • J!!'J ~· N'9P9""'11W f ma- tazPrJP. grqYfyQ~M tiııuJi~e J<tdw 
ri buna cevaben Alıaıuıyanın A. luslJr•J'YI M~ •f MR'AJ "'~ Jımwd Hwt11d~J. A~ J'-'11~- İMİfad~ ~ iMememiıtjr, ol,.cal4P'· • _Jd. 

d . . 1 ·---' L .t .• u L rf aru tt4• Minakat. in JAMm Y ... _ Kara Ji1Jt1'*1ilerm ıeY~..t ~a üzerindeki emellerin en sını.ı JH nPnJM ""tHM~J.,,. ti MtihUJi tlifUDiiı..t. ıtJN,,,. bu MAfilmdur ki, Floranaa ve m.a l~P""( 
,,. 1,çen tuımuzd-.ki had~aeler. halckmdllri fl-Jitlw 1.,~ ıiMr9' ,.1~ ... _.. ___ ;....ı · .ı.ı._ i...I •nla- ıina fıııkp,ları tama111iyte htnrla11ı1 DıNf H•l:Htt iltıilif~ .,'1 

1!11' 9H """''"""''•·""'' ...... '" .... ltal b ı ı L-rab ihıiyat ve mii.Wu nılrttıht~~ dea IJahsediyorfar. b~wJIJ ftrM HJfi kf,pıJ,.,IJ. tfhr, mıttz. ra un ara .. er, ~; 
,.,____ ı. f·ı· L..~ •• :& f -.:a L w meiıf ... erinia ' teltdid edildilini dığµpq ıöt""""' OrMf• ili• 
~·• ma,.a ı ı ~pn.,.n en ği tarı ı..-IB hJQi,. .tlınmtJNAı n • ..,... .... ~ • ..ı. .. ..1.1- r•'--- e- kııvv_...ttr .. 1-1. ,._•kti'-t 'ı!""~ Ula· J • rta A ı .... ,.~!' v .... .,. •"'"""' ~ •annettiii ,arki •frmda ~ ,, 'iiJf ....,..,. 

• • l1D ..... • 1 0 vrupa 0 
• dır. hımPlir..tt de ,. .... , • .,, Ya· kü buıi.Qı ,.. J&rm So 

1 
dulu bı.u*'••edir. Bıırada mü- k J lıın hıMIHlı WrJettn bu,,,,, Türk ~~~mı ~~~l .J";d,"~d; Eritrp Jıııd~tlt ~~ 
Jdm hadis.ter sılmaumdtın kor· · Çenak a •nln yni erdvtuMn tUrıtlo HffJt>tr '4U- ruyor. l&Jı H-"t p.veıı.iwln b · ~ 
lml111or · Belıdiye ~eiıi ""inJ .,, tPtid olumn,_ımı, fMk Hµl4aa elar•k cliyebiljriı ki be~lMiıl•bQir. Bımdn ~P 

Denizli Halkevipde kons~r 
Deni~li, 22 (A·A..) - Bu ak· 

ıam balkevinde Milas Orta mek· 
lebf mualHmi Bay Ihsan ve De • 
nizli lisesi musiki muallimi Ba • 
,an Müheccel tarafından bir kon-

~- Yerilmiı ve çak alkıtltnmlf .. 

~· 

Çıııııı!ıkalıı, • (,\,4.) - ç. . .-IJ4;rl!lllri ~ ...ımıı. TiirkiY• .... ıı- bir ""'"- ~ dit.ıı.lıııd• __ ,.. ..ı.. ~ 
nakbl• ~eletlJy• ~ Voli TwlJiyenbı ta1k Jaudqtl11' ilJS.,bı· edilftaif, ~·~ı.n inta •mJt- relerin tl•rl•ni için ıı...~ 
Yvm 1"ywi •rkvJıjına uçU. dtt -.brf ıabtitl•tıpı P.t..yJ.ttD· ~ve iJi bw iwe altIJNt. aJmmıt teJ'INk t&gma pijr. iki ~ 
dili için helediyeda fekildi. Be • caktır. F efzi Pata - Diyanbekir 91-n yeq.i .lemirYPJu ~lp•lıe@i jJtr ara•m4• clrintd.aıt .dotnır• ~ 

yolu :çin de ayni ıeyler ~yleqe1li· bvpıı bJitün Jıµ~lMmd• Vf bir tülerek - ihtillfm halled! . j,it 
ltdlıJı P.ltt§Hti rımi \»w b11Jnoı lir. Bu iki yol Kürdlerle meaktn ıq~ 14JJ;lJ'PFindtt, UJmPi h~ı vıe Fr,naa il• lncilter•nio ~.lf 
·~imi ifm lpPl&Mrrı~ b,Jtt:liye JJuJYHn ve kwıtddık ~~nl o- Yf.Phiıll4iaJJ G4* •h• )qıvvetli bir ulqma temin eım.k f§la 11

6 ıııJ 
PJetiJıdeg •VNk* ChmP Çiir•Ji lan lıavAlid'8 ı ... odir ki Diı müdafaa ve mukavemet teıiı ede- nnı iattmalden çekinınlyec:e 
...kan Mfll. safftlt, Turk Jriikin.eti ksün 9 Mlecektlr.,, ümideil mevcuttu•. 



• 
iMLER 

Berlin nasıl 

8
. görülüyor? 
rrlta,. .. .. • b 

~ gun once yıne a &tun-
Q Londranın acunun yedi bu. 
dört kö• ... .:-J ---' ·· iifiiıa·· :6-.... en ncıau go • 

t 
14 

tı anlat171tftun. Bugün 

Istanbula . . 

Etibba cemiyeti 

seyqah. akını var 
Propagandalar 

• 
Altı yerinden •• 

1 - KURUN 23 Ş 

1 l Daldandala 

Hayvanların en 
zekisi! 

[ 

Gördünüz mü ıu koca oğla .. 
nın yediği naneyi! 

Belki gazetelerJe siz de oku-

trf• .ıubat notaaınJan aonra 
fit "1iıı batı ve Joğu yönlerin • 
~ılcın pencelere göre göa • 

ntanzarayı çizmek iıti • 

Yardım sanaığı nızam
namesinin bazı maddeleri 

değiştırildi 

tesir;ni gösterdi 

Dün Akitanya ile 300 
Amerikalı se1Jgah geldi 

Bir adam bır aaamı kadın 
yüzünden ağ11 suretle 

1 

yaraladı 

mU§sunuzdur: Sinema ıtüdyola
rının birinde yeni bir film çevri
lirken ayının biri, güzel kadın 

artistlerden ( Anna Bella) nın Ü· 

:ıerine ıalclırmıı, ayaklarını kal • 
dınnca kadının omuzlann-:. da • 
yamı§, kadıncağız da korkusun
Jan hemen Jü§Üp baydmıı··· 

. 
p~ 
• • Berlini ıöyle görüyo -. 
Bert· b 

'"· \1 ın . ulJukça bunamakta • 

Evvelki gece Beyoğlunda kadın 
yüzünden bir cinayet itlenmiştir: 

eracııllea muaheJeai imza. 
41.~ktcın IOnra; yaVClf, yaVClf 
,,,. ll)la heıabına yumuıatılmıı • . 

Etibba muhadenet cemiyeti ay
lık toplanbıını dün Ettbba odur 
merkezinde Doktor Bay Netet 
Omıan.ın batkanlığı altında yap • 
mııtrr. 

Toplantıda, evveli cemiyete 
yeni giren dört azanın kabul me • 
ruimi yapdmıt ve yeni azalar 

Dün aktam Akilanya isimli 
seyyah vapurile §ehrimize 300 A
merikalı seyyah gelmittir. Sey • 
yahlar bugün tehrimizi gezecek • 
ler ve akşam üzeri gidecekler • 
dir. 

Akitanya, bu ıeneki seyyah 
mevsiminde gelen ikinci seri'ah 
gemisidir· Bundan sonra ıık, sık 
seyyah gemileri gelecektir. Hariç· 
te yapılan propagandalar tesi • 
rini gösterdiğinden bu sene Ak
deniz turnesine çıkan gemiler -
den birçoğu limanımıza uğnya • 
caklardır. Salı günü Lakonya ge
misi gelecek ve bunu §U gemiler 
takib edecektir: 

Halil adında biri Şeftali ıcka
ğın da oturan tanıdığı bir kadının 
evine gitmif, fakat içeride Haydar 
ismin.de batka bir misafirin bu -
lunması yüzünden kapıdan çev • 
rilmiştir. 

~en vcıktinJen evvel bofal • 
lrttd galibine Jaima zehir olan 
fttitti en iiç renkli bayrak aıağı in- • 

r. 
1' cız • °'fcac:I ntınat, tamirat olJukça 
~ Cin kalJırılmııtır. Alman -
ı:._ S ~ka~a müıavilin Jenmİf· 
"'· il ... ~ 'N ahlan17tCUına göz yıımulu -
iti •• eden hôla Almanya kenJi
~ ıiıtcirde ıayıyor, Neden Av • 
"fit 6~

1ta..ncla kenJini zulüm gö
"" '' Parça gibi göıtermeğe ça-

)oı-. 

•• lfo 

~"~ra bir gö.zile Berline, bir 
~e ~arile bakıyor. S!ıli, bu • 
'bır ufuk içinde dip1omcui 

1' Planını harcıyor. 
... e,,,kinli sözlerin en değerli-. 
İti ........ Elqkalım, biraz dÜ§iinelim, 
~na bırakalımJır. 

&ı, lo11dra zaman iıJlı kuvvetli 
a~i'Plornattan meJeJ umuyor. 
·2"111/lila Jilomatı vaktile: 

ı,k .ı~aana "'a1<oı.uc.aı "" o v-1 

'u .'~ın değil, saklamak için 
lttiftir." demi§ti. 

~n~r'!"aki konuımalarJan 
'4 bır ınce ze/ıa oyuna Ja ıez-
~ ~'?~nJür· 

a.,.;.~ ıhmal etmemeli Fakat 
~ lltin Je elinJen tutmak la • 

ır. 

• • • 8er1; • . 
ftct 

1 
n Jıplomatlanna boyu • 

e cıltdırlar. 
l cıhriueı•ı • •• •• l er. " ı erıne ıo.z ıoy emez • 

takdim edilmİ!tİr. • 
Bundan ıonra taavün sandığı 

nizamnames'.nin bazı maddeleri • 
nin değiıtirilmesi meselesi görü • 
tülmü§, ·azanın sandığa yaTdım 
tekli değittirilmit tir. 

Yeni tekle göre, otuz bet Yatı
na kadar her aza sandığa ayda bir 
lira, otuz bet yaımdan 50 yqma 
kadar olan!ar iki lira ve elli Yatın
dan yukarı azalar da üçer lira 
yardımda bulunacaklardır. 

Elli yqından sonra cemiyete 
~recek olan aza ev,ve'lki azalann 
verdikleri paranın dörtte birini 
vermek mecburiyetindedirler. 

Etibba odasmm hazırlamakta 
olduğu kütüphanenin bir Martta 
açılmasına karar verilmiıtir. 

lstanbul rsesl mezunlartnın 
toplanhsı 

lıtanbul Liıeıi mezunları cemi· 
yeti dün yıllık kongrelerini yap • 
mıılardır. 

Kongreyi cemivetin idare he
yt!u r.eıııı Avuıtat Hay ıvıunır aç -

mlf ve kongre bqkanlığı da ek • 
. seriyetle kendisine verilmittir. 

. Kongrede evveli cemiyetin 
yılJık ç.alıtma raporu okunmUJ, 
bir çok münakatadan sonra kabul 
edilmitti;. 

3 Martta Düıes of At~lf, ·9 
martta Ltiaya, 1 O martta Sa.mar
ya ve Statendam, 16 martta Gri
pist Holm, 18 martta Gen~ral fon 
Ştoyben, 23 martta Atikanva, 25 
martta Setirya, 28 martta Milvo • 
ke, 12 niıı:nda General fon Ştoy
ben. 15 nisanda Dekraae, 23 ni • 
sanda Monterova, 1 mayısta Ge
neral fon Ştoyben, 20 mayısta Q. 

;ontoı ve Orford, 17 ha-ıiranda 
Oranya, 24 haziranda Homerik, 
29 temmuzda Rezolotev Roma, 
30 temmuzda General fon Ştoy • 
ben, 1 ağustosta Oseanya, 15 a • 
gu~n."ısu.. :lcıı wntya, · ı.~ cıgusıosta 
Konlegrandi, Ofindiya, 27 ağua. 
tcsta Oryon ıemileri ıelttektir. 

Bu gemilerin getirecekleri aey. 
yah adedi pek çoktur. 

Dış Bakanımız 

Gördüğü muameleden çok ıi . 
nirle~n Halil, o civardan ayrıl -
mıyarak bir köte başında pusu 
kurmuf ve tanıdığı kadının hatırlı 
misafirini bek1emeğe bqlamııtır. 

Geç vakit evden çıkan HaydaT
la Halil köte bqında k&111laşmıt· 
lardır. Kıaa bir kavgadan sonra, 
kamasını sıyıran Halil, apanırz 

. Haydann üzerine atılmıf ve altı 
yerinden ağrr surette yaralamıt -. 
tır. 

Suçlu yaka1anmı§, yaralı Cer -
rahpaşa hastahanesine kaldırıl -
mııtır. 

Bir ~ocuk lfaza n etlces=nd e 
kardeşini yaraladı 

Süleyman;yede Fetva Emin 
maltalles1nde oturan gazete bayii 
Faikin oğlu yedi yatlarında Ke • 
mal, oda-laki kon.solu kanıtmr • 
ken kont"lun çekmesinde bir ta· 
banca bulmuş ve karrştmnağa 

baı1amıştır. Bir aralık tabanca 
T>at'1amış ve çıkan 1,.urşun. kardeıi 
Cemalin alnına isa1..et etıriıatir. A· 
ğır yaralı o'a" küçük Cemal hu
taha~..eve k~ 1-'ı•'""'••hr. 

Jçki· düşmanJarının .. . 
musameresı 

Ankaraya gitti lçki düşmanları gençleri kuru-
. . mu, dün saat dokuz buçukta F e· 

. Dı_!ış!~rı &karumız Bay T ev • 1 rah tiyatro5unda bir müsamere 
rık Ruıtu Aras, yanında huıuai vennitlerdir. 
kale1_? müdürü .. Bay Tevf.i·k Amir Müsamereye istiklal marıiyle 
oldug~ halde dun alqamkı ekpres- baş'anmıf, cemiyetin baıkam Hay 
le Ankaraya gitmif, istasyonda u- Fahrettin Ker·ım cem· ı· k _ , ıye ın ma • 
gurlanmıttır. satlarını, ge~liğe ve ülkeye olan 

tlterlerine to.z konJurmazlar. 

' 1'lcrıa fırkanılaarbiyelİne el 
'-~ acunun ııarulır. Al -
'- eıtıa..ndan kimıe fiiphe et-

Bundan sonra cemiyetle ıpor 
klübünün birletmesi meaeleıi gö
rütülmü!lür. Azadan bir kısmı 
ıpor klüplerinin cemiyetle birleş • 
mesi faydalı o!acağını ıöylemit • 
ler. Fakat çokluk bunu kabul et· 
mem:,, cemiyetin gene ayrı bir ce
miyet o!arak yataınaaı iıte~=nde 
bulunmuıtur. E11 istek büyük bir 
ekseriyetle onaylanmııtır. 

----mmıuıın-.ı_,_, ............ ,_ •• ""*'=• menfaat!erini anlatmı•br. 
çen haftadan kalan toplantıaına 3' 

'- ~1'1cııa tekniğine kötü Jiyen 
''l:ftcl 'iti 
tıl~ ~arpılacak 1anır. Alman 
ite,. ~cıtının .. _, katdmamq ıah
' dufrrnu kimıe münaktıf'I 

~~ Alman aiplomatı Av • 
"er ~Qt vur abalıııdır. Heı:ka o

~--"":.Onan diplomali .zekli • 
~':Phe eder, hatta ona be
. lf er. 
-iırttq,."'~ notamaı hcmrlıyan 
~ dıplqma.ili ger,i acuna 

Bundan ıonra yeni idare heye
tine geçilmi9, ve Pay Hilmi, Bay 
Enver, Bay Kaya, Bav Cem•I, Bay 
Said, Bay Nihad, Bay Tevfik, 
Bay Şekib idare hevetine namzed 
olarak seçilmittir. Bu azalar ikin
ci bir toptanlı yaparak kendileri • 
ne bir batkan seçeceklerdir. 

Ayakkabıcllar 

Ayakkabıcılar cemiyetinin ge • 

dün cemiyetin Çartıkapıdaki mer

kez salonunda devam edilmiştir. 

Dünkü toplantıda geçen hafta 

idare heyetine seçilen azalar ara· 

arndan bir rciı seçimi yapılmıt ve 

re:aliğe 125 reyle Bay Mehmed 

Nuri, kooperatifin reisliğine de 

eski reiı Bay Abdullah seçilmit • 
tir. 

Bundan sonra cem:yete yeni 
giren azaların an d içme merasimi 
yapılmıı, Zeybek, Kazak danaları 
oynanmıJ ve lbnirrefik Ahmed 
Nurin!n (Sınıf arkada.ıları) piyesi 
temsil edilm 'ştir. . 

Avusturya eJç:si 
Avusturya elçisi Bay Buhber

ger, mezunen memleketine git. 
mittir. 

Çiiıüştu 

- Vay ayı oğlu ayı! 
Mı diyecektiniz? Demeyin 

yazıktır! Bunu gazetelerd~ gö • 
rür görmez ben Je öyle Jiyecek
oldum amma yazının alt tarafı
nı okuyunca koca oğlatta bay • 
ramlık adı ile h'tab etmekten 
vazgeçtim! Çünkü vak' aJar: .an· 
ra rejiıör tarafınJan yapılan a
rQftırmada hayvanın Anna Be/la
ya karşı fena bir fikir besleme -
Jiği ve bu harekeli salı proğram 
harici bir numara olarak yaptı • 
ğı anltı§ılmııtır. Yani sizin an -
lıyacağınız, film çevrilirk~n ayı 
piyese, senaryoya pek kutak a&• 
mayıp kenJi kenJine bir çqid 
tulu.atçılık yapmq! .• 

Ôy!eiıe Q§kolsun ıana be lıo • 
ca oğlan! 

Bir de Jerler ki ayı hayvar:.la
nn en abullabuJu, en höc!irğü, en 
kereıtesi, en hamhalatıclırı Hal
tetmİ§ onu ıöyliyenler/ ... Hiç öy. 
le oba idi bu (koca oğlan) dün
yanın en medeni yerlerinden bi
rinde~i koıkoca stüdyoda film 
çevrilirken proğram harici ken • 
diliğinclen tuluat yapacak kadar 
zeka gösterir miydi? Sonra yine 
ayı deyib ele g~miyel'm,· iten • 
tliaini abullabutlağun, hödüklü
ğün, keretteliğin, h2mhalat'ığın 

timsali aanJığımız bu hayvanın 

vaktüe lıtanbul •oka/JarınJa bi
ze ne hünerler, ne marifetler. ne 
komi/Jikler göıtermi§ olduğunu 
çoğumuz hatırlanz. 

(Yeni gelinler na&ıl kırıtır?) 
(Kocakarılar 1ıcakta naaıi bayı
lır?) (Züppeler biribirlerinı na • 
sıl ıelamlarlar?) Jiye onun göı· 
ter:liği numaralar azbuz bir ze • 
ka eseri mi idi? 

Hele gerende yine gazetelerin 
ya:z:Jıklarına göre Anadolunun 
bilmem hanui ormanınJa bır ıa
lıncağın içıncle uyu/ılıyan mini
mini bir bebeği kucaklayınca ken 
Ji inine götürüb yavrucağı ora
Ja haftalarca kenJi yavrularile 
birlikte, keneli ıütii ile besleyib 
büyüten bir difi ayı değil miyJi? 

• • • 
Evet, ayı inıanlarrn ·lilinJe 

abullabutluğa, hödüklüğe, lıeru 
teliğe, hamhalatlığa bir alem ol • 
muıtur; fakat, onJa bu zekii var
ken kendiıinin adını bu anlam • 
larda kırllanmak koca nğlana 
karfı kötü bir iltiraclrr. 

Csnıan Cemal Kaygısız 

"- ~~~e~~er anlatmadı, müphem 
~ l>ir ıçınJe levhalar çizdi. Fa
~ ~noktada, zeka ve diraye
ti 1-e, t etti. Alman diplomcui-

"'41 .l'~rden af erin topladı. 
"'"4 1111m•wlftt7:7F-1 -=-•=-•-11•-•n-••------........... nmttuannrw 

~)fer:;: ~o~layan nota bir çok 
"l1' ley o:;;ı d~vranıyar, laltat 
~ti~ mıyor. Na.zikçf.. Tuna 
bi,. 4Q] nı, doğu lokarno.unu 
li ettıtle • · 
& " •on zek !'2 'P geçiyor. Ber • 
Cb-ıııcrn cııınrn f arkınJadır. 

t~teler ve emniyetten balueJen 
tc~ Ontu:z:lan ı.aJJ til u~ di nı R ırarak: 
fere - 3'orlcr, Fran.u Ue in• 

---ıı.tndak· ' 
ca....._ • 1 aYnlıklarJan 1 - Tayyareci Vecihi baloıu evvelki gece Perapalaa salonlarınJa veriHi. Barada clavetl;lerJen bir ku-
·~ ' ~ • Sadri Ertem mını görüyaraına.z. 2 - D.ığcdılı yürüyücülük ve kıı ıporları klübii dün T akıimJeki binaıınJa yıllık 

)'.1faıaıa l bıct IUtuDımdll Jro,,,,. • .:_ • tı 
• ..., • ..uıl )'CiP- • 1 
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Berlin nasıl 
görülüyor? 

(Baş tarafı 3 üncü sayıfada) 

i.tilacle etmiyeceğiz. Oyunda hi• 
da hislerini karfıstnclalıine göste-
1·en sabuk nakavt olur." 

Berlinin bu hali Pom Jiplo • 
matlarının tek gözlükl.,inin al -
tından kaçmamq gibi .• 

" . . 
Vartova 14 fUbaı notaındmı 

memnun, ~ünkü Tuna bloku, ve 
Joğu Lokarno1U bir lıalernde or .. 
tadan kal.kml§tır. 

Polonya oe Alman romantiz .. 
mi diploma.isi de elele ocrmif gi .. 
biclir. Doğu Lokama.ana girme -
mekle •anki doğa yolları arılmq
tır. 

Doğu •tepleri, Baltalı yolları 

Alman "• Polonya aiiuarilninin 
nal u.laini dinliyerelı zaler 
§aTkrları .öyliiyor. Onun i'1n Po • 
lonyanın hükUmet dili olan Ekı
pra Poranni •a.utui Alman no
ta•ınJan ıö)'le lxıhaediyor: 

Alman nota.ile ztılen Mzllan. 
makta olan Lonclra anlQfmtm • 

nın bir köıe.i çöktii.. Bu bir Ü • 

tektir. 

MoıkoiJa Berlini ıöyle •örü -
yor: 

Berlin Avrupaycı Nazi elbiıui 
•iydirmek ütiyor· 14 fUbal nota .. 
sı gamalı haçın gölgeıi altına 
girmesi için Avrupaya göncleril
mit bir davettir. 

Moıkova ıon nota ile B~rliıule 
V arıooada görülen ve kitaplar, 
;:ıakaleler, ıiirlerle yorulan rü .. 
yayı gerçeklqtirmek iıtiyeh bir 
!1al ıeziyor. 

Moşkova diplomatı, Berlini 
Pariıin ve Peterıburg'tın iÖrtlü • 
ğü gibi ıtörüyor. Coğralya ayni 
c!Jğralya .. Dıı poltika rejimlere 
rağmen tarihin çizdiği çizgiden 
dıJ.arı çıkarmıyor. 

:§. 1(. :t- ' 

Bük1e1, Belgrad B.,lini he -
men hemen ayni pencereden ıey• 
recliyor: 

Tuna bloku yokmaı ıibi Jav • 
ranan Berlin karıuından bir yan• 
elan ökonomi, bir yandan emni • 
yet bakunıtıdan yüzünü burıqtu
ruyor. 

Tuna bloku kurulsaydı, Tuna 
'cleoletleri kalkınacalıtı. Okono • 
mik kalkınma, rahatlık, zengin .. 
lik, bolluk ... Ne ıüzel, ne tatlı bir 
c:mnet hülycuı. Halbalıi Berlin 
b:r cüml~ ile bu giiul lıülyayı 
gözlerden siliverdi· Tuna anlaf -
ma.tı olıayclı, Macamtan Triya -
nan antlaşma11na ıatlık kal:ıcak
h. Halbuki emniyet bolumıntlan 
Biikrq ve Belgratl Pqten;n mu
ahe:leye bağlı kalmasını birinci 
ıart olarak diifünüyorlar. Berlin 
nottuında bu da o/uınntaf olclu • 
iu için Bükrq ve Belgrtul lnıı -
kada:lır. 

Viyananın 14 tubat notawı • 
elan dudakları u,uklanuı ıibl. 
Viy~a kapıları önüncl~ H.ü Bit
ler •enni İ§itir eibi .. 

Sadri Ertem 

Eski Franaız Tiyatrosunda 
Bugün saat 14,30 da 

Bu gece saat 20 c:1e 

Delidolu 
Operet: 3 perde 

Yazan: 
Ekrem Reıit 

lieateliy•: Cemal 
R-.Jt 

Son haftaıı 

htJııbı.ıl ltı.Iİ41\i 

$rhirTitjatl'Osu 

ıımıııııııın 

lmJ 
HllHHt 

Jlalkevler~ soqsa~ kültürel kurumlardır 
-- (Bat tarafı 1 inci yıfada) 1 

nümünü kutluluyoruz. Bn anda 
ülkenin aeluen kadar halkevin
de imkanı olanlar bizim bugün • 
kü toplantımızı dinliyorlar. Hal
kevleri ilç yıldanberi kendi var • 
lıklarını kültür alanında duyur
mJl§lardır. Halkevlerinin ıu va • 
zifeıini bütün halkevi üyelerinin 
dikkatini çekmek isterim. Hal • 
kevleri soyaal büyük bir ödevi Ü· 

zerlerine almıılardır. Bu ödev 
vatandqlarm toplanıp gerek ilim 
alanmda ve gerek soysal bakım
dan birlikte konuıabilmek adeti-
ne ahımalarıdır. Bu bizim öteden 
beri büyük bir ihtiyacımızdır. 

Sonra güzel san'atlar için ve müs
bet ilimleri tanımak ve sevdir • 
mek için .sarfolunacak emekler 
bilhusa fırkanın ve balkevleri i
dare heyetlerinin gözleri önünde 
bulunmalıdır. Bir toplantıda is -
tifade ile söz söylemek için o 
toplantıdan evvel konfeunsla • 
rm ve konser)erin daha evvel ça
lıtmıt ve hazırlanmıt olması ge
rektir. iyi çahtmı§, bir kaç kitab 
kanıtınlarak hazırlanmı, olan 
bir konferansm muvaffak olma
sı ve dinliyenlerin bundttn zevk 
almuı muhakkaktır. ÜmiJ ede
rim ki bütün halkevlerind~ arka
daılar konferans vermek için da
ha iyi hazırlanmak ve herkesi a
IAkalandımıak huautunda özer-

li bulunac&klardır. Geçen yıl i · 
çinde halkevlerinin çahf ma he
aapları elimdedir. Eğer soyıal ve 
ilim Alanlarında aza kanaat etme
ye iıtidadımız olsaydı bu vere -
c.eiimiz rakamlardan memnun ol
mamız lizımdı. Meıela, 933 ıe • 
nesinde halkevleri toplantıların
da dlnhyen er ve aoyllycnter sa-

yısı 375 bin iken 934 senesinde 
798 bin kiıiye varmıthr. Bu tak
riben öncekinin iki misline yakın 
bir sayıdır. Amma, bütün mem • 
lekette, ıekıen toplantı yerinde 
bizi dinliyenleri 800 bin kişi alır
sak bunu azımsamak bizim için 
bir borçtur. Daha çok toplanma
lıyız ve halkevlerinin buhmduğu 
yerlerdeki vatanda!lar, kadın, er
kel< bütün bir yılda, bir defa ol -
sun halkevinde bulunmahdırlar. 

Halkev16ri soysal ve 
kUltUrel kurumlardır 
Halkevlerinin mailim o1an ö • 

zel bir mahiyetine tekrar bütün 
memleketin dikkatini çekmek is
terim· . Halkevleri siyui bir mü

enese değildirler. Soysal ve kül-
türel kurumdurlar. Onun için 
memleketin bütün ı§tkh evlatları 
bu toplanblarda bulunarak zevk
lenmeli ve halkevine hizmet et • 
meyi yurda kar§ı bir ödev telak
ki eylemelidirler. 

Memur olsun, serbest meılelc 
erbabı olsun herkes halkevlerin· 
de en temiz bir aile toplantısı gi
bi bulunmayı kendisi için isteni
lir bir iş saymalıdır. 

Halkevlerindeki kitab •ayısı
na ıelince, ıeçen aene 59 b~n imiş, 
hu ıene 97 bine çıkmlf. Bu azlık
tan ııe kadar tiki.yet etsek hak
kımız vardır. 97 bin kitab 83 hal
kevi için çok azdır. Bu geçen 
934 yılında okurlann adedi 428 
bindir. Görüyorsunuz ki rakam
lar iki ıniıli, üç misli artmııtır. 
Ancak bu arbf varmak iatcdiği
m;z neticeye ve ihtiyacımıza göre 
Azdır ve bunların çok dah'l artb
nlmuı lazımdır. 

Memleketin ilerileme ~e ze · 
niılemeai yolu da bir ço!~ sıkın
tılar geçiriyoruz, bir çok vasıta -

sızhklardan bunalıp duruyoruz. 1 Onun için Halkevlerinin çahş-l biçiminde idi. Okullard• 
Tabii bunlann ba§ında uzun se- malarında, doğrudan doğruya gençHğine sokulmak istenil 
nelerdenberi yıpranmıf, harab kahramanlık hislerine yaptıklar r:h kültürü bu idi. Son de 
olmuı, zenginliği erimit bir mem- hizmeti ynca iyi bir netice olarak ' de eski Türk tarihine do~ •ı 
leketin varlığmı arttırmak en mü- zikretmek borcumdur. Yeni açtı· çıkıglar çok noksan idi. B~ 
him vazifelerimizden biri olarak ğım halkevlerinin iyi vazife yapa- tarihimizle Türk soyunun . 
önümüzde duruyor. Fakat, arka - rak kendilerini ulusa sevdirmeleri- lığa yeni bir akıt verdiğinlo 
da.şlar, bütün halkevinde bulunan ni isteriz. Bütün Türk ulu~larından Aaya yaylalarından kop\JP 
lar İ§İtsinler ki bu memleketin i- yükaek bir ülkü için feragatla ça • brakiaef a1 soyun insanlığtıı 
lerlemcsi ve geniılemeai iç;n muh- hşacıı.k yeni Halkevlerine de yar· denileşmesine en büyük rolı.ı 
taç olduğumuz vuıtaların en ha- dım etmelerini onlann hizmetle - tığını en yeni bilgilerle a 
tında, paradan her ıeyden evvel, rini teşvik etmelerini bekleriz. zor binlerce belgelere daY 
en batta, bilgi 18.zımdIT. Şimdi Ankara Halkevinin gün- bugünkü medeni acunu 

lktısadi hayatın her alanında lerclen beri hazırlamı_Ş olduğu gü- aksoyun en esaslı temeli ?! d 
kültürün her bucağında bilen a- zel programı hep beraber zevkle muzu inanla ve kuvvetle ıd de 
damlara. bilgi lüzumuna hıanmıt dinliyeceğiz.,, diyoruz. 
adamlara ihtiyacımız çoktur. Hiç Bay fiecib Alinin ö~levl Bay Necib Alinin bu lıı. 
olmazsa halkevleri memleketin Sürekli ve devamlı alkıılarla vinden aon.ra, gayet gi.iı~ 
ökonomik ve kültürel ya~ayışını kar~ılanıı.n Başbakanın bu &Öyle .. siki parçaları dinlenmiş. Gol 

1 elem 1.... b vinden sonra Ha1kev1eri batkanı lfljeni piyesinden bir perde her yanında tara e&'-en ü - :s 

yük bir fabrikayı iıletmcye ka .. Denizli saylavı Bay Necib Ali ıu ail edilmi§tir. 

1 d • • h J söylevi söylemi§tir: Gerek musiki parçaları, dar bütün i§ er e ıyı azıt anmıı 

h ı _ı Bayanlar .. baylar, se pyesi temsil eden gençler özel bir bilgiye i tiyaç o uuğuna , 
1 Bugün halkevi kurumunun ü .. km ticldetli alkışlarını ko:t' inanmayı yayına ıdır. 

çüncü yıl dönümünü yüksek hu .. lardır. Onun için okuma hevesini, ki- d 
zurunuzla kutluyoruz. Üç yıl önce Ankara, 22 (A.A.) - !l• 

tab hevesini, halkevlerinde ço • k I'"" ıı. 
itk defa olarak yurdun bazı bu .. etin bir çok yerinden ge c:.. " 

g-altmak bıulıca iılerdendjr. Her ı d ı "r/İ 
~ caklannda 14 Halkevi açmıştık. yazı ar a bugün Halkev er1 

sene bu toplantılarda halkevleri- 1 ...,., 
Bugün epeyi oluyor. Yurdun 103 çı 1§ yd dönümünün nıerr 

nin güzel san'atlar için emek sar- · ı ı k ti yerinde açılan bu kültür ocakları ve zengın progr m ar a u 
f etmelerine alakalarını uyandır· d b ı büyük Türk devriminin kendisine ığı i dirilmektedir. 
mak isterim. Güzel ıan'atlnr için T ı ı k b ıJ emanet ettiği gün inançlı adım .. op antı ar ço kala a 
halkevlerinin hakiki bir örnek b 1 1 
olmalan memlektin güze! san'at
larr sevmesi, güzel san'atlardan 
vezk alması için çalıtmaları la -
zımdır. Güzel san'atlara afı§ma
mış olan, güzel ıan'atlardan u • 
zak bulunan muhitlerde ona alı§
mıyana çalışmak bile biraz sıkın
b vericidir. Amma ınk, sık göste
rerek ve anlatarak bunun tadmı 
vatandaılara tattırdıktan ııonra 

güzel san'atlar hayatın başlıca 
bir amili olur ve güzel san'atsız 
hayat ıptıdaı ve yabanı mr na • 
yat §eklini alır. 

Halkevleri Türk cemiyetini yük 
selbnek, incelbnek moralmı art· 
tırmak, verimini çoğaltmt~k için 
açılmı§tır. Yalnız moral yolunda 
değil, maddi ihtiyaç yolunda da 
kudretli, takatli, cevherli, çok da
ha cevherli bir hale gelmek için 
güzel ıan'atların ba§lıca bir va • 
aıta olarak görmelidir. Onun için
dir ki halkevlerinde güzel san'at. 
lara ıarfedilen bütün emekler 
çok verimlidir. Bu huaur.b. emek 
sarfedenler, vatana hizmet etme· 
ye çalışan adamlar gibi ıaygı ile 
muamele görmelidirler. 

Yeniden ac;llan Halkevlerl 
Arkadaşlar, bugün size sek • 

sen halkevimize yeniden 20 hal-
kevinin beklemekte olduğunu müj 
deliyeceğim. Şimdi adlarını söyli
yeceğim halkevleri bu andan ba§h 
yarak, yurda geniı ölçüde hizmet 
etmek için sa!ahiyet almış oluyor
lar. 

Boluda Akçakoca, Manisa, A
latehir, Ayvalık, Bartın, la
tanbulda; Se§iktq, Şehremini, 
Beyoğlu, Üsküdar, Şişli, Bur • 
dur, İnegöl, Söke, Mudurnu, 

Tire halkevleri bugün açılmıı bu
lunuyor, Halkevlerinin aileleri 
loplamak için haiz olduğu bütün 
tartlar ailelerin yükack ülküde 
yetiımelerine çok yardım etmekte
dir. 

Memlekette gerek müıbet ilim
ler, gerek güzel sanatlar yolunda. 
ve gerekse içtimai alanlarda va • 
tandaılann da, her ,eyden evvel 
vatanperverlik hi&leri kuvvet bu • 
lur. Ailelerde kuvvetlenecek va • 
tan fikri memleketi gerek dıtar • 
dan, gerek içeriden gelecek ha -
diselere karşı en sailam bir kale 
haline getirir. 

la.rla yeni bir alanda hız alan Türk muş, azı ev erin alon arı 
Jevrimi ulusun maddi varlığı ka • almıyacağı evvelden kestifl 
dar :ç yaauına da büyük bir kıy .. top1antı sinema salonlarınd& t 

re~t ve ehemmiyet vermiş ve yur- pılmı§, merasime lstildfıl Jllş 
dun tn:ıddi kudretini devlet eliyle ba§lanmıı, ıöylevler söylentıl 
yeni perçinlerle kuvvetlettirilirken radyoda B.atbakan ismet f,,E 
her yerde fabrika bacaları gittikçe nün söylevi dinlenmiştir. rJ 
atarken başka bir yoldan da hal- simden sonra piyesler temsil' 
km iç ya,ayışrnı olgunla,tırmak mis, konser ve müsamereler 
güzellik ve iyilik duyğularını bü- mi~tir. Gece için de balolar t 
y'Ültmek ve yaymak için Halkev.. edilmiştir. / 
lerini yapmı§lardır. T E P E B A si} 

iste omuzlarm}ıza vüklenen çcı dn 7,.._,.~Tn~' 
tarihi sorgunun büyüklüğünü '\"e T E M S ı L L E R ı 
derinliğini İyice kavradığımız hal- Bugün saat 14,80 da 
de verilen vazifeyi yapma.la ve Bu gece saat 20 de 

ülküye ulaşmağa sarsılmaz bir e- l1f.l"but sett4~ 
nerji ile koşmaktayız. Un utulan $ehirTiyafrr 

Arkasından koştuğu ülkü ile adam 11111111111111 
ba.-,ka dünya devrimlerinden ay • U 
rılriı olan Türk devriminin dayan-
dığı büyük esaslar metefizik esas- 6 Tablo il! 1 

farda ziyade müsbet ilimlerin ver- Yazan: u• 
..J!ği kanatlerdir. Nazım Hikmet 1111 

Dütüncemizi daha açık ve da- I !1111 1 

ha geniş anlatabilmek için bu nok- Yakında: Müfe!!Y 
ta üstünde biraz durmamız ge • 
rektir. B.ızı luslar kurumlarının 

yafayıılarına. yeni bir biçim ver -
mek için metafiziğin esrarlı de • 
rinlHderine dalarak onun karan • 
hk kaynaklarına baı vururlar. Bu 
nevi kurum tiplerini sayıp dökmek 
ve haşl:a. kurumlar yaşayııına say
gısızlık göstermek istemem. Yal • 
nız şur.u söylemek isterim ki, biz 
yaşayışın akışına - kı&a bir anla
tı, ile - hayatın realitesine da -
yanmaktayız. 

Maddi prensiplerimizde oldu • 
ğu kadar manevi prenaiplerimiz • 
de de bu esası göz önünde tuttuk. 
işte bu prenıiplerdir ki, bizim ta
rih ve dil tezlerimizin ortaya atıl
masının hakiki sebeplerini yarat
mıştır. Yeni Türk kurumunun ma
nevi varlıiınm iki büyük temeli 
bu iki özdür. Büyük önderin son 
yıllarda açtığı aoyıal devrimin bi
rinci sayısını vücuda getiren bu 
yürüyüşe H.alkevleri de candan 
karı§tığı ,,.e bu itte bir rolü ol · 
duğu için bu iki tezin kurumumuz
da ne geni§ ve ne derin bir deği
tiklik yaptığını ve yapacağını kı -
aa bir kalem çizgiaiyle anlatmak 
isterim. Eskiden imparatorluk 
devrinin yanlı§ düşüncesiyle bü -
yük Türk ltlusunun uluslar nrasın• 
daki ulusal henliği adeta 
sonradan doğan yapmacık uluslar 

Açık teşekkür 
0 Ha tahğımrn tethisi ve _te; 

ıi içinlstanbuldaki poliklin1lc ~ 
ayenehanesinde kendisine ıl1 ssf 
caat etmif olduğ~ . Edir~e ~ 
yeni saylavı ve dahıhye ınüt j; 
oısı dol..-tor F atm Şakirin ~ 
lamda göıterdiği yüksek ~ A 

d 
.... ~ 

dan ve benden ea:rgeme ıS ~te 
değerli §efkatten dolayı 11' J 

~ e-' rem ştı.hıslarma alen?n tet 
eylemeği bir borç biliriın· ~~ 

U zun~öprü Hususi nıll~~ 
memuru: Şnkir Özkn~ 

1(. 1(. 1(. c 
rıı'" Refikama anz olan ve kıl ~re 

büyüyüp giden (ur) ve &011 ııl' 
ceye varan derin bir kan51ı al' 
zünden tedavisi i~in lstanb eJ~ 
timıiı ve Alman haıta~etf>1 
yatımııfttm. Kendisinin '~ıı 
si hususunda büyük bir ş.) . •et' 
pek candan bir ihtimam s0;iJ'İ9 
hastah~ne etibbasmın he~ lJ&' 
ka.?'§ı hem hastamın, h~ l ;,r;it 
nim şükran ve imtinan hı• c 1e,ıJ 

·f te p 
alenen sunmnğı bir '\"nZ1 ; id '.:.lı 
ederim. M ani:;al~~ ~ 

O kuyucularzmıza 
hizmet 

KUPONU~,, 
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Tak•i v' h~IMi ot 
nwobfJler •P.hypr 

iV Ntittip fire, ffhiF.tMi 
~., .... pt~ P" 

" ""'''"Jag, 
itil ,... itli"" ltMMIJit 

# JIFiı ,. ri Mı 1 
..... 18! iAPllllM" 

18 ~ MilRJIJq, JllO ~ 
....... ,.llW~it-

qq 

v 
...,, '"'"'~ ....... 'iti 
fP dfltMllJlr. 

Anıi 1tzalqıa husuıi otonıobil
lerde de görülmüftür. 1930 da 
747 h1J1ıı" oto~l}iJ varken u · 
çen se-'d h111ul oJpmobil a,ı,cıi 
545 e inmiştir. 

DIJJmam pkqJ-=rmm h"hmmı· 
11 halin bir dereceye kadar memnua 

~mMDMJlfUJJR f'7~ Mfl'Jl,pnin 
HMff rP.IHt,ımRtt' f' 4hltf,rin-

VJt QlÜ&l!aelli lnr~JIJJ. Bam)ar Jll\f • 
ne\·,·er olmllffJakla beraber lıarekeJ·· 
J.Pıtdo «1- ı;er)Jest d~ifUq-ıli. So~a -
ia çakllklamıda ... .,. f]ıqpa güqJ~ri 
namp kılmak için camiye gittik1e . 

de zoda Fransız bayraklarını a.~tırı-
yorlar, asmıyanlardan para cezası bi
le flhyorlardr. Bu miinuet>,,le Bre-
m1tnun habralfıış _,rf=llllP ,W.n Velid 
din Feyzi Beyle Yeni Adana gazetesi
pi sıkaran Ahmed Remzi Bey in neş

fİ1fllf lfdafı jktihas !iUretiyte hülasa
ten şayanı hayret bir mesel~yi arzet
me~ · terim. 

Ticaret gemilerimizi 
kendimiz yapacafız 

riJJde mınga lı(ılipde giqerl~r, piraı 
dolattıktan sonra yerlerin~ dQJler . 
lerdi. llu itibarla Türk \ e Müslü . 
ınanlırf• gbrUıePJqlenli. Zatep 

Avrupaya ıamarlanacak yeni 

1enail11&• AArAAJl~k üzere De-.ia
yoHan idareıine 8,5 milyop lira 
verifeceti yazılmlfb. Okonomi 
Bakanlığı deniz fabrikaları mü • 
dürlüğü, harice ısmarlanacak o • 
lan bu JemiJerin kendi tersane -
mizde yapılabi~cejini bükG .. etF 
hil~Ur~i;ir. 

Verilen mahlmata göre hükU
metin vereceli bu 8,5 milyon Ura
grn t>~ milyon lir.,.iyle KasımJN!
f"'~~i f ~bJ:i~a Y~ Jı~:vtJzlµıµ-fl* ı.
.. i teka.eıjaj 'f• ~azafdfrjyl,t Mir 
aıkıammı yapabjlecek b,zı taiMt 
vücuda getinlecektir. 

SıJJJıııt şurıt~,JJ~ gidc:~e~ 
dpiltorlar 

Yirmi bet Şubat Pazartesi gü
nü AnkarJld"- Sa.~lık ~kanı Bay 
Ref jJtjq IMJJFJLAl1iı altıJJFJ• tppt,. -
~~~ olaR JffJ?ek tıhJıat t@ryı -
na tehrimiı~ea ittirak edecek 
doktorlar bugünkü trenle Ankara
YJl ıideceklnd İl'. 

1Yam•a1 ffrketfıti" 
JIJVTAbJıaıJırJ 

Tl'&IDRf', Elek&rik "Tünel 
fbk«lerinia Be~ilcadald idare 
merkezferil)cf ~ iki 11111ra\h~p pf
mİf, Ankaraya ıitmiıtir. 

ulıçede g6nnüt, hotl1p11Rıf, Son • 
,,. l>irfderinig kofD'f~ JirdjJjni 
dy;npq f~g htJ~ hicJ~ttmPİf· 
y •• , ~jkat• '"' im kAlll 
imir iıt.ttl• ka.çJaaaDMla tabjb Alıı-
dülmüminin büyük yardımı var • 
mrı. 

- Bu meselede Sultan haklı • 
dJr. Kefiri biratleriae yapbfı yar • 
dı1111 lultaa Altdullaha yapaa,tlı 

da •ö•d411 döJ119•H,di. 
Sinan, rehberi deıtikçe yeni YS'

ni va.katar i!itlyqr, Endül6ıün k 
yüzüqü biraz daha yakından ıa. 
rür ılbi oluyordu. 

Tiir1'çe ~e h;lmezlerdi. Yera~·icesir 
de11ilen mahalde hir Efgan tekk~i 
nrdL Hirıt mU.lünıaıı ""erJ~riP.deıJ 
bir kaçı ora} ş gitnıiıler 'e ~Yh ile 
görii müılerdi. t eliced~ bir iJti ' • 
kerill ~mail üıerine l~Şl ik.a ntf ~ . 
dilerek ıeyhi derhal sjirgüq ~lJlljj · 
lerdi. İngiliıler, HiJJl şş"~rl~rflJ' 
hulundukt~rı mewkil~rk ıtJ~ •~ 4e-
8ittirirle~di. Halk i~ görii.,Fe~ ) ~ 
gös olınaam. yahud nıcvcutları bi -
linmeain, yeaidea llbr getirilP.ıiı 
zannını :vererek aıuJıiıte Jesir ~ · 
tersin maksadi, le olsa gere~Jir. 

Prusısl1tr 2J JitfHfP.@e'J'WPJ 1918 
ıUııii aktua• M:ol9~J ıı~n ~PfHflff· 
dasıadaki Brllıftfti pnjjllij ~M)tJU~ 
beraber ..ldaaa1n •iF~iler. ~~ı·i 
biaaları ltgal ·~~r. lttii~r·~• petj-
cesi askırl.trinflaia wJ<ilHtJF '"!ll tıı· 
ki olaıuı, ıa,~i fQt• ~ütijfclii. O 
91rada \ ali aı• l:llnf •n4J ~tifil 
eutı.r. Vetif•Jİ vltlıiJHH ıiif:"ğ~ 
başladılar. Biraz aantıR &t>nra Vila
yet Jandaqıa A}aJ 1'PM•q4*ffı ~~y
makam Hqpa ~Jİ• pq qJ>iılef y~ 
bir miktar Jandar•al•rl• ı'JıgtıılM ~AJ 
kaa .... riptı tiuriadt iri mr ~ 
ppa. Ha§ia Bey cesur· i4t. <JıhMUJ· 
ia da llqlaaıştı amma 1ra81ffal~r 
kendisiaien kuşkulandılar. Jıir ~j~e 
i1t Adana'daa uzaklattırdflar. M'ıf1trtı 
üsera garaiuauna ıöaaerjli~r. f r.JJ· 
sadar ff9d .. a • Ustttaaı ....... 
.......... IJ ......... ,.. ,,.,. •• 
le lf.ıentl N...._.. d118ıdils. li• 
... ••ldtlf ala Bnatni p..,ı.rilti 
etrafına topladı. Sillblandırdı. Kanıl· 

ted VaJaa•ı P•li8 midir •aawjltlfiin
de, a kaWld•• baJ1 aqmalaıı da 
UdblH&:, terrU•aalık clM lflade bu
lundurdu. Bundan Bnaenilar fula 
şı .. rdılar. 11n ... ıu iu miidaJlale
lerial dalaa artıırdıJar. HJlk endifffe 
dUşertk, aurl kurtulaıaldanaı ne tet 
M• alacaklanaı diitUnmete bafladı, 
lar. Ca• •e mallannı kurtarmak kar
gısıylt ,,._ıı,r- latfka ~tn4fleri de 
aHaleri ~m&leriai sa•lll•n '"·dar 
ıatibetı. beklemete 1ü111ım sirdiil•r· 

Y Urk b•,r•t• da 
11atır11J•Jorı,r 

. .işgal mem9rJarı b11 taz1iJderiyJe 
*'ı :ı etmepıiflerdi. Alsa!)caJuıuZJL 
cP. el uzatmıtlardı. Ona bir sebeb bu
Juyqrlardı: "Ada~ v_, havalisf i••l 
a~tındadır. ErmenJler Tifrk ba1 r&JJnı 
ıoriirlera, heyecana •elecekler~lr. 
:p4yrak ~IPllYJtaktır." Demekte bıı· 
lurımuıltrdı. 

Rehber telaar bq r•hiptf:ıı 
bahsederek: 

44ana ~pe Tiirk bt.yrai•mn 
aaılmaması isin Bremon mUdahaiede 
bulunmuştu. O vakit mektep mUdürü 
Niyazi Bey -eski Mersin meb'usu-
bUJ'HJ fil"k irtu 11il•••i elu· 
funclu ıpüdahale olunamıyacatını 

- J>iıitPJM wtl"JAIJınd• yjl'JIJi 
binıf • f uJı eıiriıP.iz Ylf'. ISiitim 
b,, M.üsli.ilıaıN>lır her f PJa f'•hil> 
(G.l11t) .m 1mri1Je it~~~ J9r • 
ın.mıc vtt bP çoldarnnn aö~sleriM 
JPil çekiJ.gktodiJ. GPMw.ı.a •ıt
bhı Pu4ık~, ttir Mii•lvmanJA.-
tatbik ~di'Jt:a iflc..ıı;f)9'.in tiddeli M· 
ta~r. Diifman ukerj etraftaki 
kariyelerden mütemadiyen zavallı 
Müslüman Jc&yljil,rlnl toplllyıb e. • 
teıte yak11orlar ve dumanını iiıe
rimiıe sav111·vyorlar. 

Çolak Hüseyin bu spzl•ri din -
lerken sabrı tijkenmitti: 

- Şu yezidin yerini biJtem, bir 
banıçerle bar~mı fleı ip f4'ber
tirdjm. Endülü, MUslii~nlArı da 
if1'ıe~4en 1M'tqlprclQ ••• 

Di7, Jiiyleıuli, 
( 4rkalı YV} 

.U1lemJt U.. dl dinlete .. tpılf n Bre
moa k•dlalpı •tliber Plınıtıı. a ... 
11uıı llS.Jrin• bir •B•det sonra ıra.t 
ltılA vuUeelae P1hanı vıritclJ, ts
tanbpJı rtttnetf ,Jlıtfbtır qldı. 

VllAyet makamı hUkGmet konafı
aı• en üst llflll•A i.ıJ, -1:\Aa ıtnı 
pr•dadır -- !lrımon da ay.U kattllrdı, 
VilAyet Od8'1SI Ahmed 41• bir gün 
telNla yaQıma ıeldf. Fl1lnsızlarıJl u
zun bir dfr~fl musluk bulunan mahal 
Un altında bırakmış olduklannr ve 
bQp"a banak mm•k icin ol 
.,.._.. •AıılnreJtctiirıi llÖ)'leclJ. -Fak.aı 
ben oııa•a J>gJqn~PfUJ11 'Öiı h~aijı 
hOkQmete bayrak ~ekmemişlerdi.
Pransızlar bayrafıpuza l>öyle Jniltla
ttale ederlerken kendf1erl urrrıar" 
Enllfllf -~lan11111 lstediklfff J'IPr 

lere asılmasına ses çıkannıyorlar6. 
,,........, ... , ..... , ..... ya 

.. Adana' da Bremon bir gün mada
mı ile beraber ptgqaqbil içinde cadde
ıJ.ea ıeçerlerı en Adana z~nrinltrin
fJen P~mRkçu ~~lu Aıiz Rf encİiniq kü 
t9k kı~ı SÜ>11 ~erJeıiıı..J! ıüJFUrmii~ di Y, ~ lı:ı~ını toız)ik ecJerek he~ bil) lira 
pısra. ceıa" almf J!Jı dı .•• 

• SJRJe difeJ· lı· tl;ırı bofHnda ~riffe 
'lf Polfa 't a,~erJtri ı ulun49rdukla
rnulat~ t~~P.le dön~ckte b~lunaq u
kerlenmıze zahiLJerihlize is~yonlar
da Jıakaret ediYQJ lardı. 

.Adapa•M. ftEe Y~" \ anb Ahm,1f 
Ef,pdi 11!9 §im •dfr,r lfıj Kpnıfserl,_ 
rin~en Ahme~ Mu~ff@!r B,yi evlerip 
de deJJal Mustafa p!Jınında birini ba
jında VF bir mı.ı~llimi de ~rzinde öl
flijrmüşler~ i. 

Cqniler A~med Efendinin cq~q~u
~1J yaı .-ıamışlar ınşsım da boğma" 
işle~~1efıse 4' f ,rYf thfrı. efrJJftan 
da sılahl"r a~lıq"1 qzer;p, ka,nJrt 
Jardır. 

Nisan 335 tarihinde silihlr Ermeni 
askerleriKayırb köyüne taarruz etmi§ 
lerdi. Oradaki karakol jan~an
mız huqlara mani olunca tehdide kal
kışıpışl~rsa da ~öyltlterln J!lUzahereti
Je jandarmalara bir şey yaeamamıf
lar n ~bir~ dönmeğe mecbur kalmış 
lardı. Yollarda gene başka bir taar
ı·uzda bulunmasınlar ~if Mf~ldan 
ihti~ aten bunların arkal.t1ılf! ~ bç 
jandalJllJl l'ÖflieiiJP.aJtti. · lll enller 
Ad'91ı~ ;aklqrt )'üfqmaz ansrzıp 
ateş a~mışlar #•l!annalardan Bekiri 
ahaJfdea de Jf apdl isminde birini şe
hid eJmi~lerdL 

Ba kilştahlar bununla kalpuyarak 
de&J9ya ela hücUm '1ıPl1Jerdj. Owman 
Efendi n~myncta ltlr ~bltimlz "amqs 
ve §ertff .,.eriyeyt koragaak ve link 
e>lduklan cezayı d~ nrp1ek üzere bun 
lara karf• derhııt bir 111anga ~er çı
kararak müsademede ltulunmq' petj
cede bunlardan ikisi maktul dUsmü 
fakat kallramaR sabit atır yar;lan~ 
Rll§ oldufundan vaaif e&i ufrunda fe
ht• el•u9tur. ffAllah raluaet eyleye 
Şehit aabitlmbin •e eesur askerlerl: 
•isin fedakbbkları k•l'flSl•da de-
119ya lirmete ıaavaff ak olamamıılar
dır. Ne garipti• ki Fraaarılar asker 
k&f8klandn- diye hanlana hakkıada 
Mr Muamele yapmamıtlardr. 

(Arbaı var) 
"' J ' ı:w~ 1 ...... 

Miltba~ maki qel,ri 
•r•nıyor 

Bir viliyet matl>aaıı için en ~z 
88X. 10!> ~b'Mrn4ta 1>&11'1, Dtuf•I, 
keık!, dikJt IQlkİAOIİ İllCAİJDrı 
~Jk'~'~"r ~IM.nıl.ıJıt, fJkat iyi 
ıtler, ıyı muhafaza edilmit olabi-
lir. Satmak iltiyenler (T) İİlrf· 
::~ ma~hMnpıa bjldiaaelWtr-



Vela kale.inde bir an - Süleymaniye ile berabere kalan Bqiktapn tlünlrii takımı - Ak,am kop.o biterken. 

Dünkü Lik maçlarında bekle -
nmiyen "neticeler 

Peşte mlıhteliti geliyo 
t 

Lik maçları gelecek hafta bitiyor• 
Galatasaray Beykozu 3 - 1, Istanbulspor Vefayı 2 - 1 yendiler. 

Beşiktaşla Süleymaniye birer sayı ile berabere kaldllar 
Takımların puvan vaziyetleri 

Dün lik maçlarına denm edildi.1 tı. :Pirinci de\Te Beşi.k.ta§ln tazyiki oynam881na rağmen ilk sınmnı kay
i'akat walarda beklenmiyen sür- ile açıldı. Fakat Süleymaniyenin bir bettiğj ve galiba biraz da oyanu ka
prisler görüldü. Mesela Vefa daha iyi ileri hareketi golle neticelenince se- zanmış sandığı için başka sayı çıka
oynamasma ratmen Istanbulspora yircilerden bir kısmı biraz şaşırdılar. ramadı. lstanbulspor kalesi bir hayli 
2--1 yenildi ve Türkiye Şampiyonu Beşiktaş gene tazyikte devam ediyor- de şanslıydı. 
Befiktaş takımı da birinciküme sonun du. Fakat neticeyi nasıl olsa kazana- ikinci devre gene befanın tazyikile 
~ Stileymaniye ile berabere kala- caklarmış gibi Beşiktaş oyanculan lü açıldı. Hele bir aralık lstanbulsporlu
:rak bu yılın şampiyonluğuna iyiden zumu kadar maksadlı oynamıyorlar- Jardan Sa,lhaddin kolundan rahatsız 
iyiye veda etti. dı. Bu vaziyet hemen devre sonuna Jık duyarak oyundan çekilince mane-

lsianbulspor - Vefa maçı neticesi kadar böylece sürdü. 40 ncı dakikada viyatJannı bir hayli kaybeder gibi ol
bir pu eseri teJlkld edilebilir. Bun- Beşiktaş bir sayı çıkarıp bera~rliğj dular. Fakat meşin top bu Sallhad
.ıan bqka iki takım arasında bariz kurtardı. . 1 dini oyuna başlattı. Bu andan itiba
Mr kunet farkı da yoktur esasen. Forma benzerngini kaf6etmek 1Çrn ren de oyun mütevazin bir şekil aldı. 

Fakat Beşiktaş - Süleymaniye ikinci devreye Eyüp formasını giye- Hele bir aralık Vefa aleyhine olan 
maçının birer sayı ile berabere netice- rek çıkan siyah - beyazlılann bu dev penaltı Istanbulsporlulara bir sayı 
leıuneei, Uzerinde hakikaten durula- rede bir kaç sayı çıkarmaları tabii sa- kazandırıp da ortaya beraberlik çı
eak kadar mühim sayılmalı ve takım- yılabilirdi. Fakat iş böyle olmadı. Be- kınca vaziyet büsbütün değişti. Vefa 
lanmızm verim kabiliyetinin her maç şiktaş takımı ile Süleymaniye müda- müdafaası bozulmafa Istanbulspor 
ta değişmesi bizi ibretle düşUndUre- faası arasında başlıyan şiddetli mü- muhacimleri ileri atılmafa bqladı-
cek bir hidhıe teşkil etmelidir. cadele 45 dakika neticesiz sürdü. Be- lar. Devre sonlanna dofnı bir flrikik 

G•lat..•ray - Beykoz şiktaş muhadmlerinin gayreti, Süley 
Galtasaray _ Beykoz maçından maniye aleyhine olan bir sürü korner ten gelen top bir kaç ayak oyunundan 

hqlıyalım: ve ser~ vuruş atışlan para etmedi. sonra ikinci defa Vefa kalesine girin-
Galatasaray takımı: Avni- Lutfi, Arada bır ortaya koydufu müdafaa ce eeyircfJer daha iyi oynayan bir takı 

Olman _ tbrahim, Fahir, Kadri sistemiyle şöhret bulan Süleymaniye- mın sahada nasıl yenilmiş olabilece
Needet, Münevver. Süari· Fadıl ve liler lstanbulun en iyi muhacim hat- ğini gözleriyle gördüler. Maç böylece 
Danyaldan. Janndan birisine tek bir sayı bile yap bittl Bu maçm dördfincölUk vaziyeti 

mağa ff k 1 So ile sıkı bir alAkası nrdL 
Süleymaniye takımı da: Enver - tınna muva a oldu ar. n 

,Nebi, Halid _ Faruk, Turpd, Baha- maçmı yapan Stileymaniye takımının Bay Subhi oyunu iyi idare etti. 
~ _ Uüi t.man x-.1,.Şehiab •• dünkü.~ Wcımın futbol kabiliyeti Dlier macların neUcelerl 

lhiktarr kdrulmu§tu. lehine gttzel bir eaer olaru "hatırla. Topbpı ~1 bir oyanla Kadıkö-
• aU .. t 'tibariyle en i"i oyun nacaktır. Maç hadisesiz geçti. izzet yünde Anadoluyu 2-1 yendi ki bu ne 

mumı:t e ı " 'ddi . . 'd tt• y 1 .k. . 
biri c· devrede ortaya kondu. Galata- Muhı n ıyı 1 are e ı. 8 nız 1 ıncı tice de bir sürpriz sayılabilir. Galata-

Lik maçları ıelecek cuma bi
tiyor. Dünkü Bqiktq - Süley -
maniye maçmm berabere bitme
si en çok F enerbahçenin itıne ya
radı. Çünkü Galatasarayln bera
bere de kalsa Beıiktatla puvan 
müıavatma uğramaktan kurtul -
du. Şampiyonluğun F enerbahçe 
hesabına tüpheye girmesi ken -
Jisinin ancak Galatasaraya yenil
meaile kabil olacaktır ki bunun 
mümkün olamıyacafmı timdi -
den keatirmek güç değildir. Çün
kü Galatasaray takımı hele Ni -
hata iz vaziyette Fener bahçeyi ye
nemez. Yeme de bu netice her 
teYden evvel manbki olamaz. An
cak fevkalade hidiıeler müsteı -
na .. itte böyle fevkalade bir hadi
se olur da Galatasaray maçı ka • 
zanıraa ortaya çıkacak vaziyet 
(Beşiktqm gelecek cuma latan. 
bulıporu kazanması prtile) çok 
enteresan olacak ve Fener. Be -
ıiktat, Galatasaray takınılan maç
lan ayııi puvanlarla bitirmit o -
~araır. UUD.KU maç~rJJan aon 

ra puvan vaziyetleri töyle lıir tekil 
almıtbr: 

F enerbahçe 11 maç 30 
Beıiktat 11 maç 28 puvaıı, 
tasaray 11 maç 28 puvan, J 
bulspor 11 maç 21 puvan, tiJt 
maç 18 puvan, Beykoz 11 
17 puvan, Süleymaniye 12 
14 puvan. 

Gelecek hafta Betiktaf 
bulsporla, Galatasaray Fe 
Vefe. Beykozla, ka11ılap. 
dır ki bunlardan lstanbul 
gene dördüncülüğü muhaf; 
decektir. Vefa Beykoza yltfJ' 
beşinciliği de tehlikeye 
olacakbr. 

Lik maçlarının bitmesi tJ 
müzdeki bahar mevsiminde 
lerin serbest kalarak bayat'' 
kmılarla maç yapmaları i. 
nı kolaylatbrmıt olacaktır. • 
nun futbol merakhlannı • 
receğini tahmin ediyoruz. 
duyduğumuza göre önüm" 
mart içinde Petle muhteJ -~ 
tehrimize gelerek lıtanb~I .,.. 
telitile iki ma,ç vanpıası 
unlmıftrf. Bu maçıarm 
Tayyare cemiyetine aid o 
tır. 

SU:Y •yedinci dakikada ilk golünü çı- devrede Süle~aniyeden bir oyuncu saray B takınu Beykoz B takımını 
kardı. Devre ortasında Beykoz buna yaptığı hata yuzünden oyundan çıka- 2-1 kazandı. Kasrmpaşa takımı gü- Mehmed 
mukabele etti fakat beraberlik işi çok rıldı. . . zel bir oyunla Eytlbü 2-0 yenmeğe 
uzaıpadı. Galatasaraylı Münevver o- Beşiktaş takımına gelınce; uzun muvaffak oldu. Bunu da günün dör- Dinarlı 
nar dakika aralıkla iki güzel gol da- söze hacet görmüyor ve sadece Beşik- . düncü sürprizi sayabiliriz. kazandı mı ", 
ha ~np vaziyetl3-1§ekllne getirdi. taş, lüzumsuz bir emniyet ve m6him- ( 
Bu arada Galatasaraylı İbrahim sa- sememek yüzünden bir . maçda ~ HilAI - Beylerbeyi maçmda, Udnd 
katlanarak çıktı Galatasarayhlar bir ha muvaffak olamadı diyoruz. Beşik- devrede güzel oyunlar çıkaran HilAl -4 
müddet on kişi ~ynadılar Devre böy- taş - Süleymaniye takımları arasın- 3-lgalib geldi. Istanbul- Vefa genç Dün tehrimizde dolatan bir ki boks f&Dlpiyonu mqhur .,.., 
le bitti. • daki nisbetin bugünkü vaziyette hiç takınılan maçı mfırsıfıra beraberlikle tayİaya inanmak caizse, Ameri - seyle bir "pankaraaa" güref 

ikinci devrede Beykoz rakibinden 
daha iyi çabttı. Bunun neticesi Gala-
1uaray daha çok müdafaa oyunu yap 
tı. Galatasaraylı Münevver bir aralık 
oyundan çıktı. Tekrar giresiye kadar 
Galatasaray on kişi oynadı. Fakat bü
tün gayretlerine ratmen Beykozlılar 
aayı çıkaramadılar. Maç 3-1 Galata-
1&rayın lehinde bittL Bay Saim Tur
pd maçı çok iyi idare etti. 

Betlktaf - SUleym•nlye 

b. be be J"k k ı· · le ı'fa B takımlan marı .. da hükmen Vefanın • ır zaman ra r 1 e ımesıy - >" kada bulunan Dinarlı Mehmed bgwını ve bir saatlik müthi• bit, 
de edilemiyeceğini herkes bilir. galebesiyle bitti. Arada yapılan husu· ~ 

si maç ise 2-0 Istanbulspor tarafın- pehlivan dün yaptığı revanı ma- ğuımadan sonra tam Demse.1' ~ 
Vefa - latanbu apor d ,. 

Hakem Bay Subhinin idaresinde dan kazanıldı. çın a dünya serbest güre! tam- kıttadığı bir anda Demae'YiJS ~ 
yapılan bu maç bilhassa dikkate de- piyonu Yunanlı Cimlondosu yen- müthiı yumruğunu yiyerek r 
ğer oldu. Maçın ilk yirmi dakikasında Akşam koşusu mittir. Maç yanm saat sü:rmüt • ld h b k .ıifl' seri iğini a er verme teu 
iki takım, bilhassa Vefa hücum hattı "Akpm" arJcadıtonızm her yıl tür. MalUın olduğu üzere Dinar- fi 
f evkalide denecek kadar güzel oyna- yaptığı ıokak koıuau dün muvaf- h bundan bir müddet evvel bu Bu siatem güreşin vahıettell j(İ 
dılar. lstanbulspor takımında Sala- kı yoktur. iki rakibin biri" ~ 
haddin ae oynuyor, fakat evvelce sa- fakıyetle yapdmıt ve k09uya muh- adamla ka11ılqmıt ve urJn bir Jii y 

l•f ki" 1 b ·· d f muca·· deleden sonra yenı'lmı·t ••- yumruk, çelme gibi her tür katlanan kolunu korumak vaziyetin- te ı up ere memu yuz en az- -- ~ 
de olduğu için tam verimli bir oyun la sporcu ittirak etmiıtir. Çok yılmıttı· Yunanlı bu galibiyetini reketi yapmuına imkan V- ~ 
çıkaramıyordu. Vefa güzel oyununun heyecanlı geçen bu koıuda birin- yaptığı favller yüzünden kazan- Yunanlmm bu akıbeti D~ 
semeresini daha başlangıcta gördü. ciliği ıidiıte uzun mesafe kOfU _ mıfb. hafif görmek ve kendine 
Güzel bir sayı çıkardı. Fakat ne ya- k d k d k d'o' cularımızdan Mehmed, dönii•te Digw er taraftan Amerikadan me yüzün en en i en 1 
zık ki oyun devre ortasından sonra ~ 

Beşiktaş takımında Nuri ile Hüs
nii yoktu. Buna karşı muhacim hattı 
~n kuvvetli şeklini almıştı. Süleyma
niye ise daha çok genç oyunculardan 
mürekkep bir kadro ile ortaya çıkmış- ilk güzelliğini kaybetti. Vefa hakim Remzi kazanmıılardlT. gelen haberler Cimlondoıun ea- zırladığı muhakkaktır. 

______ ..... ________________ ·-------------------------------~----..... ------------------------------------------------~ ne konan taze bir çelengi hatırla- Onunla baıbata konutmak, atk· düıünerek değil!... _ ~~· KURUft'un Mlln Romanı: 39 
byordu. Her bahar hanımellerin - tan, ölünceye kadar beraber ya • ya9adı, senin yardnnına, ~ ı 
den birer çelenk yapıyor, Selma· f&IDllktan bahsetmek arzusu içim- na ihtiyacı olmadı amma,~ 
nm mezarma götürüyordum. Be· Cie çimleniyor gibiydi. Sanki Bu hiıler, ancak, yalnız keıı ... ·_..ır 
yaz bir manulya o çelengin ortası· deniz kenarında, yıldızlı bir gök kendi arzularım dütünen, ~ 
~ ıüılüyordu.Bakımaızhğmdan an altmda, ıularda titriyen kıvrım ğı eksik kimseler yarqır !. ; 

YAZAN : Kadircan Kbf lı 
lıyordum ki oraya benden ~a kıvmn qrklann kartıımda yanya- Şeytanca bir ses buııaa "' 
gelen yok ..• Buna seviniyordum. na oturacaktık, kimseye görün • veriyordu: ~ 

Diyenleri kulağımla itittim.. • 
Eier neden böyle olduğumu 

onlara anlat.anı yüzüme uık alık 
bakacaklar ve çok iyi biliyorum 
iri töyle diyecekler: 

- Ayol, sen delisin, yahud bu
dalam! .• Anlattıkların bir incir 
çekirdeği hile doldurmu be! .. ln
l&D bunun için kendini dünyanın 

teclmdlıa uzak tutar mı? Henüz 
a.. ıatmcla ya 'Hl', ya yoksun! •.• 
Hele ta aiaımq saçlanıu boya
m, .-.ı bir tınıt olanan r'nt.Jo. 

lı bir delikaniı olacaksın! •.. Eğer 
sen ondan evvel öleydin, böyle 
mi yapacaıktı sanırsın? •.. Vah za. 
valb ..• Bir hiç için hayatı kendine 

hi ed. ' ze r ıyoraun .... 

Onları meraklarile ba,bqa bı· 
rakarak köşeme çekiliyorum .. Kü
çük evimin boydanboya bir du -
vannı saran hanımelleri pencere
min kenarlarmda eddqıyor, oda
yı ıüzel bir ~e içme alıyor -
du. 

Bu hana, taze 'hir mezar ii9tü .. 

- Artık o yalnız benimdir!... meden biribiırimizle anlaıacak ve - Sanki Cevdet Bey ~ı:d" 
Diye dütünüyor, ince ve ağrılı aözleıecektik. evlen~rken aralarında .,... 

bir hazla içim titriyordu. Atk! •. Eıki qk! .. Hali on do • Yat farkı yok muydu?. . V' 
Y azm, bazı cuma günleri da • kuz senenin arialamda iken nasıl • - Selma gibi bunun da bit ,ı' 

yımla yensem ve Solmaz, bana ıa gene öyle! ! Ek.ailen ve yorulan dad Hikmeti varsa? O zaıııaıı.,, ' 
geliyorlardı. değil, çoğalan ve dinçleıen bir Cevdet Beyin yerinde olıoai• 

Ben de pek seyrek ve üatüate afktı. zı mıım? • 
zorlamalardan sonra onlara gidi- O zaman kendi kendimi azar -
yordum. Böylelikle Solmazın hyordum: 
gittikçe boylandıimı ıörüyordum. - Deli olma; Selma dejil o! ... 
Artık o bir çocS olarak delil, bir Babası yerinde bir adaımm ! Hem 
eevıili olarak göze Ç&rPIJ.ordu. de annesi aon nefesinde, onu 1ana 
TllJlri Selma idi.. emanet etmifti. Her halde bunu 

- . . . . . ,, 
Bu ' iki his kafamın içini J,ır 

vat meydanma çevinniflİ~ aS, 

Selmamn mezarını da 

nutmuftum. • ~ 
Sanki o, ölmemiıti.. 0sa 



,,. 
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'4i1Ui Ahmed Okan Tefrika No. - ·es-

Galata ve. UlıkQpanı köprüleri 
llt ~ ~ö~ 1261 ~llnda yeJ'İ.. . . . 

lltd· lı&bildı. Üzerinden ilk önce 
~talı ve devlet erkinı geçti. Ar

lllc dan halka yol BÇ,ddı. 
ait ~öy köprüsü, Abdüli. -
~ unda, 1279, yani .yapılı -
eli. D_ on sekiz yrl sonra yenilen· 

UQ kö ..... ;-·· d . d bal 
' r•""aun emır U ar 
~ kon~lutuna 1286, 1289 
de 16 ~ batlamıttı. Bunun için 
~Cemaziyülevvel 1286 da 
le, b' fid Forj Etantiye ıirketi 
~ il' de 11 Mart 1827 da Möıyö 
41r. Vaı, ile iki mukavele yapıl -

&.~ köprünün muka.,.ele 
.b~iS 18Şubat 1322- 1907 
""'· P.'fuıka Bnnnkü Köprii Mukavele.ini İm· Köprünün a~ma ramini yapan ~ D_ vele bahriye nazın Ha • --

Kontenjan kararİıamesi 
ile listeler· 

Nisan-Eyliil devresine aid karar ile 
listeleri aynen yazıyoruz . 

936 niaan • eylGI devresine aid 
kontenjan karamameai ile liıle. 
ler Resmi gazete ile neırolunmut· 
tur. Tacirlerimizi ali.kadar ede. 
cek olan bu kararname ile liıte. 
lerin aynen neırine baf lıyoruz: 
Kontenjan kararnamesi 

Madde 1 - 1935 senesinin ni
san, mayıı, haziran, temmuz, a • 
iustos ve eylUI aylanndan ibaret 
altı aylık devreye aid ithal reji • 
mi listeleri itbu kararnameye bağ. 
lıdır. 

Madde 2 - Bu kararnameye 
bağlı S. liıtesinde yazılı tarife 
poziıyonlarma giren eıya serbest
çe memlekete girer. 

urlar Vekileti bu kararnameye 
bağlı K liıteainde yazdı allı ay • 
lık kontenjanlan aid oldııklan 
aylar araamda müaavaten ve 
gümrükler ihtiyaçlarına ıöre taJD 
aim eder. 

Aylık kontenjan miktarlan • 
nın nihayet yüzde 15 i Vekalet 
emrinde bulundurulup icabma 
göre lüzumlu olan yerlere veri • 
lir. Ancak her ayın nihayet yjr. 
misinde bu yüzde 15 )er bımamen 
gümrüklere dağıblır. 

Madde 8 - Her hangi bir ay 
İçinde gümrüklere gelen etJ& o 
ayın hiıaeaini ıeçtiği takdirde fu 
lası müteakib aylarda ve o ayla
rın kontenjaııJarma miahaubeu it 
hal olunur. ~i Pqa ile Norenbergte mlıyan Ha.an Rami PQfa Şelairemini T eolik Bey 

~ele M. A. N. tjrlketi namma ıız adalara uzaklaıtmnııtı. ı havalarda zedelenmiyecek surette 
~ et eden Möıyö Volinrer ara- • 

9 
• • dubalar üzerine yapılmıştı. O es -

~Pılnıııtı. Yirmi ayda yapı· Köprüler üzerinde koDUflll"ken, nada hitamı inşa.sile yevmi muay-

Madde 3 - Bu kararnameye 
bağlı K L listesinde yazılı tarife 
poziıyonlarına giren eıya, Türki
ye ile mal veya döviz esasiı Kli
ring anlqmuı yapmıf memleket
lerle, ikbıadi müvazene vaziye • 
ti lehimize olup Türkiye ithal& • 
tına kartı huıuıi biç bir tahdidat 
koymamı§ bulunan memleketler
den getirildiği takdirde serbestçe 
memlekete sokulur. lktııadi mü
vazene vaziyeti lehimize olan 
memleketleri lkbaad Vekaleti ta
yin eder. 

Madde 9 - Kontenjandan g. 
tifade ederek mal ithal edecek tile 
carın ithalatta bulunacajt ma • 
hallin ticaret oduma mukayyeC:I 
olması f&rlbr. Ancak mübadeJei 
ayniye suretile kara hudutların • 
dan yapılacak ve döviz tediyesi • 
ni mucib olnuyacak ithalib icra 
eden tacirlerin mahalli ticaret o • 
dasında mukayyed olmuma lü
zum yoktur. 

Jt·· ' Ayvansaray ile Hasköy arumda yende Karaköyden vükela ve bazı 
leıa f~Priinün ıiparişinde göıteri • da bir köprü kurulması mevzuu memurin rükabr şahanede ola • 
İdi •Yat 200000 Oamanlı lirut, bahsolmaktadır. Unkapam köp- rak cesirden mürur ve azimet ve 
ii ·. S~adau köprünün genitli- 1 rüıünün Ayvanaaraya ka'ldmlma· marin ve abirinden üç gün münı
~>rrııı metreden yirmi bet met• 11 da bu dü!ÜDceler arumdadır • riye akçesi alınmamasına irade 
bi;. U:lcanlmuı, ~~~ ~a ~7 Fakat bu, yeni bir fikir değildir. buyuruldu. Mesarifi tamiriyesine 
dt lr Ya çıkardı. ~~~ uzenn- vaktiyle Ayvanaaray ile Hu • kai'şılık olmak için alınacak mü • 
ta~ ~vay geçeceğı ıçm, tram - köy arasında bir köprü yapılmıf ruriyenin tarif esi bu idi: Piyade 
·~ tırket• d 'ki b' ı· ·ı k d 5 "kı·· ha ld 10 it mce e ı ın ıra ven· ve yanmıfb. Bu köprüyü 1269 yı- esan an , yu u ma an , 
ile ~:ii,. ı~ Niıan 1328 de yeri· lında Cezayirli oğlu Mığırdıc E • boş beygirden 20, yüklü beygir· 

Ön bıldı. fendi admda bir Ermeni yaptır• den 40, boş arabadan 100, yüklü 
Jı.lı. Celeri .Ba~iye nezaretine ml'fb. Ayvansaray i~e Kadıköy arabadan 200, koyun • ve keçi ve 
~an köpruler 1326 da Şeh • arasında kazıklar üzerınde yapıl. kuzunun beher resinden 30 para. 
1'1.._~ine g~iıti. Omm ~in mıt tahta bir köprü idi. "Yahudi (1). 
~ ~erme vlronm~ıı, ıte köprüı&ii» adı verilen bu köprü, de- Uk defa J·"'r"-dattırılan bu köp
' &netı karqbgı vakit ol • niz üstünde ancak on gün durabit- ~ paıNlıı &anralan ~ok değitmiıt!. 
l~;e kurun Şehremini bulunan dikten ıonra yandı. Köprü paraamm kaldırılmuı mü -
tii . ile Bey, yukarıda yazdığımız • • • nuebetiyJe Belediye Mecmuum. 
t'ta llleı.tecde köprünün açdma Köprü yazııma son ..-emlren da çıkan bir yuıda fU aabrlar 

ltıini yaptı. ''M d k --.--1ır·. lfot üruıriye,, enen öprü paraa~ .. ll:l"U 

~ : Tevfik Bey Cemil Pqa • dan bahsetmemek bir eJaiklik o- " Abdülmecid Karaköy köprii -
4i d ance Şehreminliği yapmıttD' • hır. Köprü paraıınm bir Haziran sünü yaptırmak isteyince, inşa 
'ere!~ te.h~emini o~ Tevfi~ 930 da kalktığını yazmııtmı. masrafının kapatılması için geçid 
132$ bırınc·ı:nde 8 Kanunuaam Köprüden alınan ilk mururiye parası alınmasına karar verilmiş , 
~ç den 20 Mayu 1326 ya kadar hakkında ıu malUnıat verilmekte- kapitülasyonların mevcudiyetine 
~ ? . .rinni .sekiz gün, ikinci defa dir: binaen müruriye tahsil edilmesine 
l~ 2Uatoa 1327 den 18 Ağustos "Derseaadet sahilinde eski güm. ecnebilerin ses çıkarmamasını te
~b, e kadar bir yıl bir ay bet gün rük önü ile Galata arasında bir minen büyük devletlerin burada 

f>fııhıliği yapmı§tır. köprü inşası memleketçe her türlü adeta ikinci derecede mümessille-

d l e~fik Bey hukuk fakültesin • muhassenat ve fevaidi müstelzim ri terakki edilen tüccarla anlaş • 
en h • · maga"' lüzum göriilmuş·· tür. ~.. ırınci derece ile çr1mıı§lı. olacağından Karaköy kapısından 
di.~ııca, Rumca bilir, muharrir- beri tarafta eski gümrük mahal • Bunun üzerine tstanbulda ne 

line müceddeden bir cesri kadim kadar İngiliz, Fransız, A vustur • 
'-ti~~ik Beyin zamanmda tehre- inşa ve tanzimine irade buyunıla- ya, Rusyalı tüccar varsa hepsi 

•11eı-1 t ff 1 .d rk bU rak şimdiki tim ur köprünün yerine Tophaneye çağrılarak kendilerin. .,_bt. " 1t ere g~ e en e a- den söz alınmış ve köprü kunılun-
Yı kendi ' ·ı k'rab muntazam bir cesr yapılıp teshi -

)0.1 para an 1 e 1 
• ca halk üç gun·· meccanen istifade 

~dı Tevf'k B ·ık d fa e- latı müruriye icra kılındı. Ma • 
' •• 

1 ey, 1 e • ettikten sonra beş para munıriye ••- e aıd olmak üzere otomobıl halli mezkur deniz altı olduğun • 
~.~dırnu,b. lıtanbulun kırk dan cesri atik misillu sal üzerine almmamağa başlanmıştır.,, 'lt0 Peiini de Tevfik Bey topla- yapılması uyamıyacağmdan altın- (1) Lutfi1.arihi, cild 8, sayıfa 
"9,,; Ta,,k&ı>ı har;dne ve Hayır- dan deniz işliyeook ve şiddetli 74 - 75. °' .. •-- .... ~, ... .,\ 
"ne e . . . 
~ VVelkı gıbı taze ve güzel, ya-
d11. u •• Fakat beni tevmiyor • 

lf· . 
hiç t. fiiPheıiz bir aevdiği, yahut 
t"'-:.

0 
&zaa sevebileceği bafka 

•daını_. vardı. 

}arımdan tuttu: 
- Bu ne daigmlık !. Şöyle etra.

fma baksana biraz! .• 
Dayımla ka.rtılaımııtım .• 
- Yahu! Ne oldun? Kayıplara 

karıştın .. Zannederıem görütmi· 
yeli üç dört ay oluyor .. 

Daha bunun gibi her zaman 
dinlediğim, kanıksadığım bayağı 
sözler •••• 

Kaç"' defa bu adamın yüzüne 
kartı: 

- Buna aen ıebeb oldun? .... 

Madde 4 - lktısad Vekaleti 
40 gün evvel ilin etmek tartile 
S listesinde tarife pozisyon1arma 
giren eıyanm ithal. müsa.:ıdeıini 
üçüncü maddede yazılı memle .. 
ketlerle kısmen veya tamamen 
haarebniye salahiyetlidir. 

Madde 5 - Bu kararnameye 
batlı V listelerinde yazılı tarife 
poziayonlarma siren eıya. aipa • 
riılerinden evvel aid olduJdan 
V ekiletlerin izni alınmak f&J"li • 
le kontenjan dıtmda memlekete 
ıirer· 

Bu eıya üçüncü maddede ya
zılı memleketler haricinden geti
rildiği takdirde aid olduğu veka
letten maada lkbsad Vekaleti • 
nin de iznini almak lazımdır. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekilliği, umumi sıhhate lüzum
lu olub da V listesinde yazılı bu
lunmıyan mevad için yulrarıda 
yazılı tartlar dahilinde itlıa) mü • 
aaa.deai verilebilir. 

Madde 6 - Bu karamemeye 
bağlı K listesinde yazdı tarife 
pozisyonlarına giren e§ya, yan • 
larında yazılı altı aylık konten • 
janlar dahilinde memlekete so • 
kulur. 

Madde 7 - Gümrük ve lnhi-

- Likin bu gece gelmel:ıin ! ... 
Hem de bu tamamiyle doktorlarm 
eaeri olacaktır. Mesleğin dolayııi
le her halde kaçumamalıaın !. 

O kadar zorladı ki, ona uydum 
ve yolda daha yavaı bir ıeale ıun· 
lln ıöyledi: 

u .... eJlııııq .... ~ ;ık· .'!'nl 'nd b' • 
:'Ilı. lJf "'O&U •· gu erı en m 
, .. ak tefek almak için ıehre 
"" lft111ı. Elimde üç dört tane u
~ ~etle kemeraltmdan ıeç • 
,.. , '-at ku '-•' . .. iind" 
~•)Oırd ae ının on en ge • 
b.ıd 'llllı. Denizde, havada, aa • ""1.:: aoluından geçen bütün in
"-clı. · ~ aalrın bir hayat arzuıu 
~ flltnıd alb~ ben gene çamla • 
tibi cl11r a, ~~yadan gizlenmit 
~' .;:- ~·~ini evime kapa • 
lit lbıaım öka·· ı·· .. ·· ·· d' ecekt• uz ugunu ın • 

•nı .• 
ili. 

.__ &ıümde durdu.. Kol-

Diye ilave etti .. 
Ayak üstünde şundan bundan 

görütfük .. 
O gece Sadıkbeyin bahçesinde 

gadenparti varmıf... Veremle 
Savat Cemiyeti hazırlamıt.. Hep 
beraber gideceklermif.. Çok gü • 
zel olacakınıf.. Ben de gitmeiiy • 
mitim ! ... Biraz insana karıımab 
imişim. Böyle yalnız yapdrkça ha
yatı her gün daha fena. görümıü -
tüm .•• Evlenmeli imişim!.. Henüz 
bunun için vakit varmıf.. Fakat 
çabuk davranmak lizımmıJ .. 

Sen ... Y almz sen! Öğren artıık ve 
bana bir daha böy1e feylerden 
1:.ahsetme ! . 

Dyie bağırmak iatemif, fakat 
yapamamıftım .. 

Zaten onun ne kabahati vardı? 
Hiç füphesiz Selma ile aramızdaki 
sözleımeden haberi yoktu. 

- Beni bırak dayı! •. Siz gidin .. 
- Fakat çok güzel olacak! ..• 

Zannedersem timdiye kadar hiç 
b:r baloya yahut gardenpartiye 
gitmedin?. 

- Gitmedim •• Bunlar benim ho-
pa& JitmİJ.OI' .. 

- Sol·maz artık on yedisinde .. 
iki ıenedenberi sağdan soldan ia
tiyenler o!du. Fakat "hünüz kü
çük,, diye bunlara ku!ak aamadık. 
Şimdi mühendis Nevzad Beyin 
oğluna ister gibi oldular .. O da ba
bası gibi mühendis çrktı. Geç.en 
kıt Avrupadan döndü .. B:linin ! .... 
Kordonda oturuyorlar. Bize de 
annemin tarafından biraz akraba 
olur zanneder:m. Fakat çcık uzak .. 
Fuulyanın suyunun suyunun su. 
yu ! ... Onlarda gelecekler .. Görür
IÜQ v~ buna dair dii!iinceni IÖJ.ler-

Madde 10 - Gümrüldere tefti 
olunan aylık kontenjan mikda • 
rmdan o ay içinde her hauai bir 
ıümrükçe tamamen ithal oluna
mıyarak açık kalan kıammı diler 
~rükler kontenjanma naklet • 
meğe ve bu bakiyelerin ,rteıi ,..., 
kontenjanına iliv~~ ~};ık 
ve lnhiaarlar V ekAJeti mezun ·. r. 

Ancak bu nakiller bir konten
jan devresi zarfmda yapılabilip 
devre nihayetinde kalan bakiye. 
ler iptal olunur. 

Madde 11 - Gümrüklerce ima 
tenjanlarm tevziinde eau, be • 
yannıt~el~ri teaçil •D'll numara. 
ııdu. Kontenjan mahsubunun 
gümrüklerce ilim tarihinden iti • 
haren on bet gün içinde muame • 
lelerini bitirerek gümrük resmini 
ödemiyenlerin beyannamelerine 
verilmit olan kontenjanlar ıeri 
almarak, mahsubun yapı!dıfı ay 
zarfmda olmak prtile, ııraaı ge
len diğer beyannamelere verilir. 

(Arkası YV) 

H zmet edecek bir kadın 
Bir yqb kadm yanmda oturup 

ev iıleri yapacak yalnız ve yaıhca · 
bir kadm aranıyor. Matbaamız 
kahvec ·sine müracaat. 

ıin! •.• Solmaza ıenin de az emelin 
geçmedi •• Bir zamanlar ne iyi ar • 
kadqtmız! .... Değil mi?. 
Verdiğim ıözden dönmemek 

İçin kendimi zor tuttum .• , 
Nevzad Beyi biraz tanıyordum. 

Zengin bir adamdı. Oğlu Suad da 
Yakıtidı, zeki bir gençmif ... 

- Bundan bana ne? •.• Kendim 
İçin I>:le hiç bir diifüncem yok ... 
Demek iatedim. . 

O SD'alarda garp haJ&tmı he
nüz benimaiyorduk.. Kadm erkek, 
gene ihtiyar, herkeste cotkun bir 
dana merakı vardı. Sık ıdc balo
lar, garden partiıler verifi10r, bet 
lira 'ık, on liralık biletler.. ,...._ 
ediliyordu. 

.(Arkası var), 
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Halk evlerinin dün sayısı 103 Ü bul 

Köy halkını 

... (Btlf taralı 1 lnd ıaJal/fHÜ) 

]ulamak için lav~la prpryor,, 
diye bqlamıf, büyüklerin dütün -
celerini aaynuf, Hatkevlerinin Jcül
tür aahumda yapaca.ğı büyük it .. 
leri anlatnıqtD'. Sonra Şair Bay 
Münir Müeyyod Bekmaıı "Akı 
Ok,, isimli fU tiirini okum\lflur: 
öbek öbek 

titreten heqfilii 
Yüce Ormanın kenarmdaki kü .. 

çük köyün halkı haftalardan beri 
müthit bir korku içinde titretiyor
du. Çünkü esrarengiz biır heyula, 
kartııına çlkan inaanlan ve hay .. 
vi.itlan boğazlayre duruyordu. 
Her taraf kalın bir kar tabakaaıy .. 
le örtülüydü. Acaba vahti bir hay .. 
van mı kardan dolayı yolunu kay· 
bederek köy civarına kadar inmiı 
ti.? Yoksa, batıl itikadlara inanan 
köylülerin zannettikleri gibi, kur
ban pefinde kopn ıeytan mı mey 
dana çıkuufb? Heyulayı ıördüiü .. 
nü idd · a eden ihtiyar bir köylü di
yordu ki: 

- "Gözlerinden atef pükürü· 
yor, elitleri çelikten ve pençeleri 
dç demirden. Onu gören kör olu
yor. Nefesini kim4= kartı üflerse 
e> inaaıı olduğu yer~e ölüp kalı· 
ypr.,, 

Köy civumda ıeniı bir ,uakı
yord"- HeY\.\li, bu ıu~n sağ ve 
aol &i\hillerine tamalll:yle hakim
di. Ba24n bir •ahiic{e, b&lzan dildi 
ier sahilde görünüyordu. Ormf.n
dan odun taşıyan iki oduncu dlin 
onu gene görmüılerdi. içlerinden 
birisi diyordu ki: 

- "Kayalıklardan aıaiıya doğ 
ru in ·yorduk. Bir noktaya gel dili
miz zaman ihtiyar bir adamın eon 
nefesine benzlyen 'hir lunltı itil· 
tik. Hırıltının geldiği tarafa doğ· 
ru gi:.Unct karın ü:11erinde kan iz
lcrl gö~Ult. Biraz ileride çalılrk
lar arasından kanlı bir geyik kafa 
ıı ıarkıyordu.,, 

- "On feKiz ıeneden beri orma 
nnnızda dolatan ıeyijimizi de 'bo 
ğazladr. Geyiğin yattıfı yere gitti
ğ:miz uman boğazındl\n ael gibi 
Jca.n. ~kmllkla glquiumJ ıördük. 
Bu a1'alık G4lıhkların iç'nde dal· 
la ın krrıldıiını i§ittik. Biz bçmen 
r,i~lel\aik. Ondaq ıonra, iki adıwı 
1,f:) .ımla, üç adDm ~ninde müthit 
J·r • '-yn~ bir he~l~nm ıuyµ ata
rak i)Qür tf\rtf a doğru yüzmekte 
(>) H\JJlJ.J aörclük Tam ıeytanın 

kcr. ' ifiiy'1j.,, 
Korucu tÖze atıldı; 

......- " Ha1di sen de! Hi~ ıeyte,n 
~ey:k yer mi? Köyümüzün dört 
çocuğunu, üç erkeğini boğan, bir 
~ok bayYan öldüren bu heyuladan 
çekmediğimiz yok. Şimdi mutlaka 
ıurun ortasındaki ağaçlıklı adacı
ğa gizlenmittir. Haydi ar'kadat
lar, gidip onu vuralım ve köyümü
zü haftalardan beri devam eden 
!korkudan kurtaralım.,, 

0.rınM }<orucusunun bu teklifi 
kabul edildi, O korku~ hayvanı 
öldilrmok içiq µç kiti ıttifak etti· 
ler. • Kıt gecesinde dQnan kar1ar köy 
Jijl~rin ayaldflrı altmda ?tırdıyor 
du. Üç arkadaı hem korkuyorlar, 
hem de korkduklarını belli etme
mek için birib'rlerine desaret vç- . 
riyorlardı. Fak at üçü de eJ'rareq
giz bir heY\JJa ile karıılatacakla
rma kani bulunuyorlardı. 

Onlar nihayet geyiğin boğaz

landı~ı noktaya kadar geldiler. 
Kar üzerinde kan izleri hala du
ruyordu. Otede beride kem'k ve 
et parçalan da görünüyordu. Or
man korucusu kar üzerindeki kan 
izlerinden heyulanın ne olduğunu 
bir türlü !keıfedemiyordu. Çünkü 

Yazan : Arif Cemil 
o zamana kadar öyle isler ıörme; 
mitti. Onun için omuzunda tqıdı· 
ğı tüf engine gayri ihtiyari bir au .. 
rette al:Plfıkı aardd~ .Arkadqları· 
na dedi ki: 

- "Şayet karımıza. çıkacak ~ 
. lan heyula hakikaten te~ 
kendi•i iae, evvela dua edip ondan 
sonra ıilih atmız, yom attığınız 
kurıun ıeri dönerek kendinize i
sabet eder.,, 

Oç arkadat heyulanm izini bir 
müddet kovaladılar. O emada bir 
denbit"e bir ıilih aeıi itittiler. Ayni 
zamanda hiddetli bir gqrultu ve 
imdat sesleri duyuldu. Oç arka
d•f her adımda dizlerine kadar 
brın iç:ne bat•rak sesin aeldiği 
tarafa dolru koıtular. Nihayet ıu
Yu.Jl kenarında, bir çam ağacının 
dibinde yaralı bir oduncıı gördü
ler. Bu aralık korucu: 

-- "İJte, itte suyun i~inde yü
züyor!,, diye bağırdı ve hemen ıi
lahını tutarak nitan o.ldı. Dif er 
iki arkadqları da onu taklid etti
ler, Suyqn içillde hakikaten, dev 
gibi büyük ~ara bir hayvıuı yüzü
yordu. Silihlar patladı. Sudan dı
ıarı çıki\11 tüylij kafanm yaumdan 
•1' f ıfkırdı. Korucu: 

- "Bir daha!,, diye baiırdı. 
Fak at kurşunlar ikinci defa d&lhi 
hedefe i~bet etmedi. 

Oç arkadaı köye dönelül~r. 
Havan artık onlann paJarında 
daha zıy&ae ~arenJiz ir tekil 

ahnııtır. 
&teıi günü köy çoqıldarından 

birisi karın için(ie ölü bir J\a\de 
bulundu. Heyula onu d" bf;>lazla
rr.ıttı. Köylüler teluar derin bir 
korkuya düştüler. Hiç bir kimıe 
köyün hududu har:cine çıkamıyor 
du. Fakat bir gün köy çocuklann
dan birisi i:ene au kenarına kadar 
gitti, Gece tekrar kar yağdığı lçin 
bertaraf taze bir kar tabakaııyle 
örtülmüıtü. Çam ağaç1annın dal
ları hep karlarla yüklürdü. Bir· 
denbire çocuk, arkasındaki kar ta 
bakaımm bati adımlar altmda ,ı
cırdadıjmı duyar gibi oldu. Kor
ku içınde başını arkasına çevirin
ce teklini tayin edemediği k.Or· 
kµnç bir heyulanın kendisine doj· 
ru ilerlemekte olduğunu gördü. 
Çocuk cesur bir oğlandı. Buna rağ .. 
men kalbinin çatlayacak gibi çarp 
tığmı ve damarlarındaki kanm 
donduğunu h:uetti. 

Bunun üzerine hemen olduğu 
yerden fırlayarak var kuvvetiyle 
k!-Çmağa bqladı. Klp'anlrkta ve 
karl•nn içinde ilerlemek çok zor 
olm•kla beraber çocuk mütemac:Ji 
yen kofuyor ,e bir taraftan da a· 
vazı çıktıjı kadar bağırıyordu. Bu 
müthit ko§u müsabaka11 J>ir nıijc}
deı devam etti, çocuk önde, kor
kunç }ıeyuli arkada epeyce ilerlç
diler. 

Ayni türki, GllrU loala, a11ni hızla 
Altı koldGll 
Altı okun açtıia yoldan 
Dalga dalga akıyoruz; 
Bağır açıyoruz 

bu altJ11da ili/dl ,,ellerine. 
V• getia ~rlne 
Alııhk hava almağa iütllnde 

J,aglaların 
Gilca dtJllGIUntız buna, 
Da,anmtU glJelJ ülka akınına 

IJlklıden olma11anlann 
Bu gel, 
Buchlnun neleı almaııdsr 
Birinci ok, 
Bağırda perçinleMn 

Cilmharlget armasıdır. 
ikinci üçüncü 
Dördüncü bc§inci ok, 
Bir olU§Urı 
Kendi kendine bulu§un 

türküsiinü 1611lügor, 

• • • 
l11:yyy, 
Slali yollardtı ıa,ırıp kalan golcu!. 
Adım atma benliğini tanımadım. 
Altı okun altı ucuna •arılmadan, 

aıamaısın bu dailırrı. 
Sı11ırmtılc için kalbini .arQll ağlar, 
$çn dç 11akla,, 
Bu ülka.leri sfn de af• 
Sen de katıl bu türkülerin sesine. 
Ve altıncı okun qelcsine, 
Sıkı sıkı tutunamazaan, 
Yanaan 
Gt;ri~ dönUı uok ı 
f tılvarıl'J depır lllJkl. 
l(ıllcığı fl.uumqı 11q/unt(fl, lıı; alanların 
Gözü görmez amaftan bpfka, 
Yanıta yel olanların. 
Bu yollarda adım, 
Toprakta 
~-,,.,, -/qijtH llr.ll/IJ#IUtd4r. 
Topr.Qk kafculu, 
Yürepini pe gğnliinii 
tllküye bağlıyanındlr. 

Bay Münir Müeyyediq tli•İft. 
den f PIU'ft ehir lJQdoıu Jlaf ran
ıa parç-lar p.lm11, ve h>pl~tıya 
~}enler g~ vAlcit ~flJılmıtlar~ır, 

Şehreıninin<leki Halktvini~ t· 
çılma meraJinıi JMtk par)~ qJmyı
tur, DAvetliler &l'f\ııootı ,aylaylar
la C. H. F, \1'11"11Jİ id1tr~ heyeti ,.. 
zaıın~an Ye yeni ~flayJardAn 
Bay Cevdet l<;Qrim lnç,dayı da bıı
lunlfyordu. 
· Evvela i'hr~ini H~lk Fırkfpı 
~~Pi Ba.f Biçan ll&DUM ev rei
ıi Bay Nurettin Atuayan ve eyin 
&enel yazıanı Bay4.1ı Ha~~e llıl}z 
birer nutyk ~yl•mitlerdir 

Sonr'l ~Jebe4e~ Bay Ha~ı 3i· 
nui birer tiir pkumlJtl,,.rd{r, A~ı
lıt pıeruiın\ıı~e bulun~P. h1 Cev
det Kerimin bir :nutuk aiyl•mHi 
ısrarla ~ep~isinden ric~ e~ilmit 
ve Bay Cevdet Kerim: 

"Arka®§lınım ! 
Sim~i Ankaraqan g@1dim. Şu 

~tt@ YW"dun her tarafındaki 
Ha1kevlerinde milli konmm~Iıµ
~ tesitler var Ben de bµ mesud 
günü Şehremini Halkevinde geçir-
-~·· .. ~--ıııı·ıı • ........... l!""!U!"!ll.-·--.... -
laqı, Nihayet uzaktan 'bir ,eı iıitil 
~i. Bir jki da.kikl\ •PP.r• d4 ~ir si
lah patladı. Ağacm bi'1\nde dy
ran dev cüsseli payvan bir ~ere 

Çocuk birdenbire mahuf bir fer olduğu yerde döndükıen sonra ye 
rad ,ıkardı. Çünkü arka•1ndap .,re serildi. Silahı atan köylü p.ğa
kQfan Jıeyuli. yerine gözler:nden ca do~ru yaklaıtı. Cocuk ağaçlf.p 
ate§ çıkan tüyleri uzun dev ~ibi inerek kendisini kutrar~nm yanı
bir hayvani, karıılaftı. Oilan h~ na gitti. Uzun zamandan beri köy 
men i&inde ekmek bplunan torhı- halkmı titreten heyulanın orman
ımı yere fırlatarak en yakın çam da ya§ayan gayet büyük bir ayı 
aiacına tırmandı. Harvan torbayı olduğu ve açlıktan orman içinde
kokladı ve ıonra onu parçaladı. ki inini terkederek su kenarındaki 
Oğlan ağacın bit. dalına tutun· ı köy civarına kadar indiii anlaııl
duktan aonra teki-ar JeJY..~da ba,.. dı. 

melde bahtiyarım. ••rürh tleurimiı bir ,alı 
Size belki dilediğiniz faydalr lardan adam aoyrı tarilaira 

bir h~bihal yapamıyacağnn. Böy- nüz, qini )'(Jfamadığı b ·· 
le de olsa - bu şerefi verdiğiniz- devirdir. Yeryüzünde ytı§ 
den müteşekkirim,, demitti. olan Joıt, tlüıman lıerkeı 6d 

Halkevlerinin vazifelerini top- çek ıözü eöylemi§tİr ve ,Ö, 

hı lbir fdıilde hüllta etnıiıtir. yor. Yanrun ve öbiir pniitl 
Milli kudret ve kuvvetimizi ve lan da bu ak gerçekliği ' 

bunu nasıl iıtilual eylemif bulun- yine ıöy/iyecelitir.,, 
dnğumuzu, ferd hayatında ferd "Bu büyüh yapı, Yüce fı 
nasıl vahdet ifade ettiiini, bu ma- tıeının öntlerliği altında 
na ile .Atatürkün neıline düten va· medeniyet .acununun görii 
zifele,t.e i,.ret ederek buıUnkü günq gibi parlctmaktaılıı. 
kudretli ve kuvvetli Türkiyenin mutlq o yqpıya .. Ne mutlu• 
milletini~ bu İnanffl~ yüriime.in - pıcıya, •• ,, 
den doiduf\mu aöyliyen Bay Cev- Bay Hatim Refet bundall 
det Kerim, dünyanın zaman, za- ra uluıal ilerleyiıi yalnız 
man endifeli tekiller arzederek aan beklemek dofru olm 
ıiyaaet ve politika cereyanlan i - yolunda BUyUk Önderin it 
çinde yurdun, milletin ve bü1ük zerine Cumhuriyet Halk F 
§efin emin, müıterih ve ıulh esas- nm, Halkevlerini kurmuı 
ları içinde yWdu imara ıidişinin rından etraflıca bahıederek 
sebeb ve mqelerini laah etmi§, di imkanları daha geniş ol!lll 
gençliğin delerinden bahıetmit: leketlerde ibu gibi lrliltür te 
"Eviniz şen olsun, evde hayat ve- tına naııl ehemmiyet verild 
ı~cek mkıldb gençliğinin bahtı 181termek için demiıtir ki: 
daima üstün olsun,, diyerek ve A- "Moeaiiıtanda milli kii 
tatürkü tazimle anarak sözünü bi- re/ıetleri 186'1 ele batl«r. A 
tirmiıtir. Saıqatya gençler birliği JimntUları, çiltçl Jernelıl•ri 
muıikaaı alqam g~ vakte kadar nılmcuı bu •oytlandır· 
ıııilli havalar çalmııtır. 

"Çekoılovakyada.halk t 
UskUdar Halkevlnde kurumları 400 e yakın, Al~ 

Oaküdar Halkevinin al".ılı!ı da N •!il ~ nan urenberg ıel.rinclekl lfP 
Ç<>k mükemmel olmuftur. ıür eentlyetlnln yiikaek laolk 

~elimiye fırka bandoıu lstilClal J ı .11 tebinae 170 hurtu vartlır. 111" 
nıt.rtını ~lmıf, Q,küdar orta mek· terede latilk terbiye cemiyeti ~ 
t«:b talebeşi ~nd i~miı, QıkUdar radyo ile verdifi konleranll 
fırka kaza reiıi avUkat Bay Cahid J,'100,000 Jinleyicl.i mevcut 
bir nutuk töylomif, H,.lkevi reisi Çok ~alıımah meeburlyetlnJI ı 
Bay Şefi;k talinı'-tqameyi izah et· fi\ yiz .. ,, 
nıittir, Talebeden biri Halkevleri 
h1,ıkk.mda bir ıiir okqmuf, mqzİk4l Bay Haşim Refetin bu i 

larından sonra ''Halkevi ka'1 
milli Jtıal'flar plmıt\ır. 

aınm, fırkada yazılı o1anlarl 
Detlktfl!f H•lkevinde olmıyanlara açık otauğunu .~ 
Jetiktaı Halke~i bü~ bir ka- yerek" BUyfilc Öndere raft: 

ıammr llUIUnYli'"ACıtmııur. Ha • bağhlı~nı sunmak üzere liet~e 
kimiyeti Milliye ve Dumlupınar ıln ayağa kalkmasını telcl:f 1-
mektepleri ta1eheleri l•tiklil mar- mft ıve herkes saygı ile ayc.\ğa 
tını ıöylemiılerdir, mıthr. 

Cünı'h11riyet andı İf ilmiı, inkı - Sgnra Bay Haşim Refet, }.ti 
laba ai\l canlı levhalar göst~ril • türk'e saygı telyazısı ye Genetl 
miİ, ev reiti bir nutuk aöyltmıittiT. .» foöIJijne, General Ka1ım Oı 
Sonra on i ri kit~lik havaiyen ıi · 4 Bay Rece~ Peker'e yine say~ı 
ta•, ı\i:ıel parçalar çalmıg, gençler J kutlµlama yazılart ~önderjlı:rı 
lMafınt')ap. milli gir piyeı oynan · ni f u-kll kaza baı~am Bay p.tı 
~~~ ~ ki'deq qil~mİf, Ankara, Afyuw 
Beyojlu Hıtlkevlnin a~ıhşı · ~Ilı Antalva, ÇprıJm, htanbul, l~j 

Beyoühı Halkevinin açılpu' f Ut'. 
m•raıimi de garlak olmuııur, Kaatamonuı Milas, Samsun, ~ 

: falkçvlerint!en, lllınan tebrik 
Meraıime Beyoğlu on ;kinci ~ 

kt b ki 
• f ~ yazıltrına cevab gönderilm 

nıe e §OCU an ,.arA mr;ıan ve 
rica etmiıtir, 

Jine o mektepten Bayan Ayh~p'ın ' 
idaresi altında latiklil rı.ıt.Y§Inın Sonra yine on ikinci mekl 
ıöylepmeaile baılanmıı, Hp.lk fır- frO(:ukları çok sevimli idareci~ 
kaaı Beyoğlu kaza merkezi reiJ'i Payan Ayhan'la birJikt~ Ati 
Bay Meki'nin takdimile profesör tiirk' e sevgiyi gönderen tabJoJi 
Hqim, söylevine giri§mi§hr. Jtunnuşlar, §arkılar spylemitllf" 

l'ıofeıör Hatim Refet demiı- djr, . 
tir ki: C~mhurin~ı gençler mahfeli~ 

"Sayın 4rkaclP§lar ! den :v~ fteyoilu Hal}sevinde çf f,ıl 
19 §ubaı Holkevlerinln bay • lı§an gençler~ım Bay Mücte'b• 11 

ram günü, kuruluılarının yıl dö- ıöylev vaımiı, Bayan Ey:m•~ ._,,.ı 
nümüdür. Yurdumuzda ne kadar Qayan ismet muvaffakıyetli il"'" 
Halkevl varsa, ı~en ve evvelki tiir okumuılar, 1tok alkıılaıııı'11 ' 
yılların 19 ıubatında yahud on • lardır. 
dan sonra gelen llh cuma günü Şiirlerden sonra, "Tıll'ıh ıı~ 
kurulmu•tu. Biz evimizi bugu'"n dı,, isimli bir temıil verilnıitdf 

'S .... 

kuruyoruz. Kutlu olsun ... ,, Şişli ve Kadıköy Halke~~~~et 
Profesör söylevine §Öyle de - de de nutuklar ıöylenmif, şıır 

vam etmiştir: okunmu§tur. 
--------..;;._----------------------~---------------------------__.,,, 

Kasnak Kayışları 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğün~erı; 
Tahmini bedeli"85400,,lira olan Y\lkarıda yazılı kasnak kayıd~~ 1,, 
§Ubat 935 tarihinde Qar§amba ~nü saat 15 de Askeri fşbrJk~~ 
Satınalma Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. Şartıı ti" 
''427'' kunıt mukabilinde mezkôr komisyondan verilir. Talipl• j 

muv~~at temin~t ola~ "55~0,, lira v~ 2490 numaralı ~aıııJ:.,;,,ı. 
ve ~ cu maddelerındekı veıaıkle mezkur gün ve saatte konııı.)'oıı 
meleri. (958) · 

j 



1 
t 

' 

"Don Juan,, Fılmlnden· Bir QHrilnU' 

DON JUAN 
- - __ ,,,_,., 

llglas Fer banksın Londra Hezimeti! 
~'Don Juan", likırduı ku1ak püalü bazı güzel!erin, kendrlerini 

ltte.n filmlerden biridir. Bu aeyredenler:n gözlerini oktadığı 
~ den lehde, aleyh de bahıedil- muhalckak. Cazib kadınlar! 

•.t. bilhassa İngilizler, filmi u- · Fil~de kadınlardan kat kat faz-

ıl)'etJe soğuk kartılamıtlar •. la soyunan bir erkek bulunuyor. 
· "ailterede ortaya atılan Bu, Duğla:s Ferbanksdır!. Evet, o! 

Ferbankam Londra bezi- Duglasm tabanları, ayakları, bal
•'' ~zü, Amerika.do. da derhal drr, bacak tarafları, hcldcn yuka

\ enen bir söz olmuı, hüli.aa rıaı, hep apaçık perdede! Bel la· 
~re, Duğ!as hedef olarak göz raflannm pek, ama pek az tarafı 
,.. e tutulub, tiddetli hücumlar kapalı kalıyor. 011un böyle ıörü-· 

1~•ttır ! • 1 nüıü, hayli yadırgatan bir ıörü • 
~ b.ıtı~ F erbmkıı hemen tama- nüt o!sa gerek l. A~iatJi~ _kıymeti 
>taai it Rozden dütüren bu eserin, ile ken:lini beyendı~e~ı ~ca~ e • 
~ hldızlardan Marle Oberonun derken, onun bu vazıyetı, ç:rkın ol
~~a&ma vesile verdiğini de duğu halde kendine hayran ahmak 
~edelim. "inkıraz edebiyatı bir kadmı hatırlatıyor!. Kartlq 4 

'eıaillerinden,, sayı~an Hanri mıf, bayağı bir ka~ın gibi .... Yok, 
'- hn, sahneye bir çok mqhur bu görünüt iyi bir buluıun ıfa~e
~ ~enn;, olan bu Fransız edibi- si olmaktan çok uzak. Yalnız ıu • 
'htr eserinden mülhem olarak lünç de.değil.,,, l~renç! 
',._konulan bu film, Aleksan- lngilterede "Don Juanın husu· 
~i~ ltordanın yaptığı bir filmdir. si hayatı", Fransada "Don Jua • 
a~ de Duglas F erbankıla Merle rın son macerası,, isimlerini tafıyan 
L- 0 n:la.n ba•ka kadın erkek f~lm, bu hafta "Saray,, sinemaıı • ~ 
"lt Salt ':t ' ' 
'İtııı· Yıldız vardır. Benita Hum, nın programında yer tutuyor. Bu-
ti)\ 1 ~nıes, Con Gardner, Patri- rada göı!erilen Fran,sızça sözlü • 
~\!' lidya.rd, Nelvil Kuper, Oven südür. 
~~' li~zer Ta~ıer, Hindi Edgar: "Don Ju~n . !... Bu filmde ıe • 
t.f,lte AUıater, Natali Paley, B~rrı naryo ve re.Jı: ~~sursuz~~~ D~re- 1 
J,ı~ }', laverens Gröıtmit, Gına ce derece bırıb:;rınden kuçuk bır : 
···~· ~dnı~nd Breon, Hey Petri, kaç ro_lde o~ayı§lar da, umuma 

1 la •:ze hır çok yıldız iımi ! abengı temıne yaravıılı... Anc:M'· 
~ }) kın, bunlardan çoğu, kuru • Duglaa F erbanks, filmi gölgesıyle 
)Clt' -hk olarak fi!mi dolc?uru • karartıyor. Evet, dün aan'at kıy • : 
'-t~~iunun iti, §öylece görün - meti noktasından kafi derecede l.i· 1 
I,~ İbaret .. R11nunla beraber, yakatli olamıyan, bugün atıl bır 

1

. 

~afeti~ girmit süslü. kımıldanıı'a icl'lkan bu eski cam· 
N; • -·-"""- baz artist! ... Diğer taraftan, onun 1 

V 111 Değil, Ninni./ tipin'n, kadınları çıldırtan bir tip 
1 

lıi oJt !)~İnin renkli "Silli Sinf o- olacag" ına bin bir tahid gelae, in • 1 
L ,, 'eti . . b 
"ti, •ınin nekadar cazib parça- ıanın inanacağı gelmez. Gerçı u 
'-'hl dolu olduğuna ·bu ıayıf ada filmde ona yaılanan, atıll&f&ll, ko-
. ""l'lelif · ' . ·ı · ·r · li~. il Ve&ılelerle iıaret etmıt • cayan "Don Juan,, temsı ettırı 1 

dt 1cb ha.Eta "Saray,, ıinemasm - yorsa da, bu kocayan zanparanın 
~, ~n Juan,, film:nden önce gençlig"inde kadınların aklını ba • 

e.,ıd ' · 1 b'l ..,. 'lUrıd en bir tanesi daha göz ö- tından alacak bir tip o a 1 ecegı · 
en cır .... • .. ·1 baka .. '•N· Ci:71Yor! ne inanmak ta, mumessı e. • 

'iıtiirıd:n1•1 - sinema kapııının rak, mümkün değil! l~~ı.~ter~de 
d~ll il~ duran ve perdeye akıe • çıkan "O, temı:ı etmek ıtı u~erıne 
~il! ;~arda olduğu gibi "Nini,, yükletildiği tipin ruh ve manasmı 
lr~"'· ;;.ıe Yan'ı!lar yapılmama- anlıyamamıı, bu yükün ~lbnd.an 
'bit d•lı. iÇ ~eğilse düzeltmeli ve kalkamamııtır,, yolundakı tenkıd-
1-tı.y ..._ kehnt"!leri dojfru yazma· ler, yerindedir. Dug!u Ferbanks 
,j,_~vet "Ninni", bu serinin bu role ne dııtan, ne de içten uy· 1 

FİLM 
L.ER 
Aqnanın 

Sırrı. 
-- .... - c::wwwı ~ 

Fiimdeki Mevzu, 
Meni i Bir 1 ez! 
"Aynanın sırrı,, !.. Ne hoı isim ! 

Bu isim, bu hafta "M~1ek,, sine -
maaında gösterilen Fransızça söz
lü filmin ismidir. Asıl ismi "Ayna 
karıısında öpüş,, olan bu f :Im için 
burada bulunan isim, daha ho§ ol· 
muıtur. Nasılsa, böyle... çünkü, 
isim değ'ıtirİ§ler, çok defa h:ç mi 
hiç uyğun düımüyor ! 

Filmde çoktandır görmediği • 
miz Nansi Karo1 oynuyor. Glorya 
Stuart, Pavl Lukas, Frank Mor -
gan, Donald Kuka, Jan Dikson, 
Valter Pidgeon isimlerindeki ar -
tistlerle beraber... Filmi yapan 
Ceyım Hol, filme mevzu veren pi
yesin muharr:ri Ladislavs F odor, 
ıenaryoyu yazan Vilycm Antoni 
Mak Giyr ...• 

Geçen halta yeni göıterüen filmlerden bala.ederken, "Türle" ıine
mcuının programa aldığı "Peterıburg geceleri,, /ilmini beğend:ğimi
zi anlatmqtık. Mevzuu "Va!ı Kralı,, denitlen Johan Ştravıın haya
tına aid olan bu filmde oynıyanlardan Prenıeı Alekıandra rolünü 
yapan Aclele Zan:lrokla Konteı Olga Voronzof rolünü yapan Eliza 
/lliyardı, yukanclaki reıimcle filmin bir •ahnuinde görüyorsunuz:. 
"Türk,, sinema.ı, bu halta bu filmi göıtermeğe devam ediyor! 

dan bir safhadır. Alaka uyandırı· ' 
cı ruh tahlilleri karıılaıtmlıyor. 

An::ak, bu karıılaıtırma ile orta
ya çıkan tez, menfi intiba uyan • 
dıncı t~zdir. Kocasından hiuen 
aynlara·k, baıka birisini ae·llP!n ve 
o erkekle buluşan kadmm öldürül
mesi yerinde olduğu tezini mü • 
dafaa!... Kanun, kan dökmeden 
ayrı'ma. yollan açm11ken, böyle 
kanlı bir yola sapmanın yerinde 
olduğunu ileri sürmek, yersizdir. 
Bu, menfi in iba uyandırrıa aebeb 
oluyor. Tehlikeli, zararlı, insani 
olmıyan bir usulün, vah§et devir • 
lerine uyğun bir usulün tavsiyesi! 

Gerçi sonda \>ir kaçamak yapı· 
hyor, ama bu ricat mahiyetinde 

ıayılamaz. Çünkü, öldüren ve ada
let;n pençesinden yakayı kurtaran 
katil koca, ayni aebeple kanımı 

öldürmeği taaarlıyan· arkadqı a • 
vukata, tevilen ve ba.tkaamı aev • 
diği için öldürülen kadının unutu-

Brlgite Helm, Filmde 

CASUS 
KALBi -" Aynanın S1rr1 ,, ndan lamadığmı söylüyor, avukabn ka • 

Reji, senaryo, temsil ·noktala • rııı, bu sebeple, sevgi zaafiyle ö
rrııdan ne bir fevkaladelik vardı.r, lümden kurtuluyor, kocası tara • 
ne de üzerinde durulması lazım fından affediliyor! Öldürüıe tah· 
bellibqlı kusurlar! Film, bu nok- rik tezini takib eden bu vaziyet, 
talardan oldukça iyidir. bir ricat sayılabiliT mi?. Ne yazık 

Mevzu, modem aile hayatın -1 ki, hayır! 

- -
Orta Derecede 

Olan Bir Fiim ! 
Cuuılu:k ve atk mevzulu f .im

ler, büyük harpten sonra sık sık 

çevrildi. Bu hafta "ipek,, sinema· 

" Don Juan ,, Filminden Bir Gör Un Uf 

1 11nda bun!ardan biri gösteriliyor. 
Bu fi!mde oynuyanlar, Br:gite 
Helm, Kari Ludvig Diyl, Ernst 
Dumke, Edvard fon Vinterıtayn, 

Pavl Otto v.ı. dir. Filmi yapan, 
Kari Lembreht ..• Mevzu, K'miı 
ve Klarenin bir novelinden alın • 
mrttır. Film, Almanca. tÖzlüdür. 

1 Brigite Helmin yeni gösterilen 
cuuahık ve atk mevzulu filmi, 
bu yolddi fiimler:n kuvvetli o -
}anlarından biri değildir. Bir film· 
de muhtelif noktalardan araruna
ıı İcab eden ıeyleri araıtırarak, 
bu filmin bu tarzda filmler arasın· 
da ancak orta derecede bir film 
ıayılabi!eceği neticesine vardık! 

1 
Brig:te Helmin sabit bakıtla -

n, hareketaiz pozlan, arada bir 
1 ıeyircinin kartısına d:kilerek per

de üzerinden geçen vakanm daha 
iyi canlandırı1maıı için, bilhassa 

• reji ve temtil daha uatalıkl\ ol -
. l mak gerekti. Senaryonun zararsız 

1 oluşuna rağmen, bu film, bizi an
cak tarzında daha üıtünlerini gör· 
düğümüz orta derecede bir filmin 
ka1111ında bırakıyor! 

""' -·--WWW""i ___ ... , ... ,._ ...... .,,. .. ftirifiMIHIMWIUöiiillhl'tl '"lllfll* 

Devam Ediyor! 
"Sumer,, ıinemaaı bu hafta 

program değiıtirmedi. Gösterdi -
ği film, geçen hafta göstermeğe 
ba,Iadığı · "La Dam o Kamelya.,. 

l dır. ., ... 'I • • • b. ! 

·~~~~---~~~~~~----~--------~ 



-ıo-&OICUN ıt fOMT JOtı 

lltanbul Kumaadaalltı 
.... 'rııı K ıll ı••• ...... 
o.-.. ..... (11) toa ..,. • 

..,. Slrlradye •• (21) teD ..,. • 

... Dawtpa .......... ...,. 
aeldl puarhlda .a.&llltt•• ... . 
............. 21 ...... . ______ ı .......... . 
........... wn ..... '•'rıt 
......... Wrl ........ . 
Wr ....... ..., ........... ,,. 

(at) INO) 

• • • 
.....,_ latıılı ifia .,., .. .. 

ri •• -- .,... ........ ~ • ............................ 
,.,.. 71" .., .... ,...... ,.... . .....,. ............... , .... 
135 U..drr. lhal,.i 2 - Mart 935 
O.uıarleti siQıij M&t 15 dedir. 
Şartaame Ye afimup•İni her ıtn 
&11-den enel 111eklilerin tt1n:naı 
nWıbuztarı Tipret O&luına b}'Jl 
h o1clu~ dair vettkalari71e 
htrttkte F.JJ1dıkbdaJd Satı•lıPa 
komlayonunda Yaktinden evTet ba 
lvnmatan. (311) (739) 

• • • 
ı - Enas m kaHI illdJacı 

.. il ... _ ............. i 
ka,.Sı wfla .._, .... Tı••• •••.u.t •11••• 112'2 ltra 10 ..................... ..., ...... 

z - ···-z Mut• C.1111r-
teli - Mat 1t ...... . ,_,.,..__. ......... . 
1-... ..W. enel lltekld.ha 
t•lut ••k .... .,. .... ;la • n,...... 04ıw lra,.dt ol~ 
lama ........ .,.. Wrlillte 
wu .................... . 
c1ar r.......ı.w , ....... ıc •• 
d•lllılı •ı-a.. ........ , •• 
Yerme1eri. (391) (740) 

Kllaat Udina kia taeı..r lrilo• ..,.. ta._. W.li • lant olaJP 
SJIO() IPlo ıaJtin yap açık eksik· 
meye lr..,•ıtv. baaleli 6 -
Mut---~lla.-saat 
16 dadır. lateldu.ria ......... esini 

• 

her sün &lleden enet Fmdddıda· ı----------• 
ki ır..u.,.a. fhebilirler. Ek· 
ailtlneye Jireceldein 127 liralı~ 
teminat tnkbuzlan •e ~ o • 
d•flN U.)'itli oWuld•rma 4air 
• ikalaıiyl. birlikte .utia• 
nrel Ko•leronda ..._, h.alm ••· 
lan. (409) (817) 

• • • 

Y1Pttaf1 
K-a.n.m M ~ujuaun •ilana ve 

larnetli olıuaıma, evbae iliç sirmedcn : 
1lllM'M'D bti,enan bol bol incir, Ü 1 
.a-, ..._, ....,, fw111r, f11bk yi ve 1 
J'idir. Banlar eenİn büyük Y91'ftll, kUY· ı 
•etli, fifalı 7Glitlcriclir. 

.. __ Ynipkta 1 
Kıtaat ihtiJW ic-ia ....., ldJo. f ••Jıaon711Jlmn ve Adnahlann 

- taimain '-MH oJ.a (IO c• h • t 
ima) kilo ..... .ıc ... ..,. am arıye •••• • l&oaauttqr. 1...._i • - Mart - ICa• Mf on 
911 ç.,..a. clai ... il dedir. 
JlteldiJerla ....._illi ._ lfbl Haydar Rifat 
öiW• nntl Fmdaklul•ld ko • 80 Kut Uf 

.-,.onda tlrebilirW. Ehilt • • .. r-.-IM s&aa aut ıs teclir •• 
ye 8nc.Jderia Zil liral* t •i•t ı.t.ıldU. ....... iai Flq!fıldıcla 
-khalluı •• ticaNt oc1 .. -... .. .......... ., ......... sOn 

r.*Wrl°!:..~!ir -=~·~ ........... ..-.Wlirler. Eluilt-
milJOD4a lluır ı.ıa....lan. ..,. ılleald.ia ZOl lirabk mu

ftlrlaat 9-lnat maJskz Yey& tİca-
( 40'7) (118) nt ......... ,... ol&laldarma ela.o .. . . 

K1taat ihti7acı ~ lteher kilo
eanua tahmia Hdell D ..... olu 
MOO kilo a,tia taaeei .WC ele • 
elltm•J• konm.._. lhaleel • -
Mart - 9SI ç.r...-. tini ... t 
14 .Wlr. leteldller ..,..... •• 
her tin 11t-ı111 enel Pmclddı ... 
ki komiqoada ılreMlir. EWlt • 
me,e slrec.lclerin 118 lira 40 1m • 
..... tmalllal • klNsl ..... ti • 
cuet oduı- .. ,.... ol ..... . 
clalr Yetlblarl,te birlikte ftldla • 
d•enelllı..a.,..._-.. •. 
... .ı.n. (405) (119) 

••• 
, ....... .ıs •illlt•ie 

-. ...... ,. n.w ı• - Mart -

lr.........,.,.. birlikte ftldinden 
ene! .....,_... hasır bulunma-
.... (411) (911) 

••• 
ıc.tif ...... i 1144 lira • 

karat olaa ld No.lı cHldm ninin 
b•lri ........... raptınlaaktır. 
...... il/mut/al ÇUIUll • 

.. - Mat 11 cladlJ'. 
Ltllslia. btif ve tartnamaini 
FllllllklMlald S.ımalm• llOmiero • 
-•• ...-Uira... Puarbia si • 
rrceklwla •liralık teminat 
• ..... WJ& Tkmıet OtlHma Ja.. 
,.... ............ ...., ... ibiariJle 
........ ..... komia· 
, ............. hn. 

(427) (941) 

Tl!!J C2 K iVE 

ltRAAT 
BANKASI 

Dün ve Yarın Kitapları 
Dünyanın en çok tanır. mıı ve beğenilmiı eserleri 

Yartlıımazıın en •alahigetli bilginleri elile 
glJzel dilimize çev1 ilmektedir. 

Ylr111I kff•bt birden edinmek ve ~ok deterll bir kU· 
tUpllen.,• Alllp olmak latlıor••nıa 

Dün oe Yarın Tercüme Külligatı'na 

Abone olunuz. 
8a lıdllli,.ata alloae olmak için müracaat etmekte olan oku· 

JDCUlatamaa bir lrola,tık olmak üsere abone prtlannı 7a:nyoruz • 

Abone şartları: Onar lcitaplık ı inci serinin fıati 
• ._,., Udaci Mrialaki .. 504,, laıruıtar. 

Ödeme prtlan: Birinci aeri için "236", ikinci 
jpa "2CM,, karut Plltia almır. Kalan kıınnlar her ay bir lira ve
rilmek 0-- taWte ı.11amr. 

- lfallll MriJe abone olunanı• ohmus, pefİD almacak pa· 
r&JI ılacl.ir slacl..,ı OD kitabı birden alınmız. Kitaplar tat· 
raclald ukaJIKalanmma acllarma yollan1r. Poeta paruı alm· 
mas.- . 

A•••leria - takaitlerl ıünUncle adiyeceklerine dair -
memuna clain mGdGrillle imza ettirecekleri bir taahhild mektu· 
llu •hcı.r..ı.i lbmadır. Memur olmryanlar bu mektubu hir 
.....ı Y8J& tla:ara imza ettirebilir • 

8a çok deierli kllllyata abone olmakta acele ediniz. 

Müracaat 1.-i. Valut Mathauı • Ankara caddeai. - latanhul 

Urolot • Operatör 

Dr. RESiT SA.Mi 
idrar,._,. m*lıkkn mlltehaımı Beyollıı latlkW caddeli 

·---· (Kalas Ruj ..... ) Vahap B. Ap.No. 61 ----· 



:::::=========~~~~~~-öV-•·~--~ 
Ankara Valiliğinden: Denizyolları 
~-Ankara ıtadyom ve hipodrom sahası dahilinde (57380) lira iş LE TM Es 1 ,, Ata türkün Nutku 

l!l,ıf.bedeli 2150 m. tulünde O.Sh0.90 bk ve 1290 m. tulünde 50 cm.. Acenteleri Karaköy • Köprübaşı g~ 
IQr d Tel.42362 - Sirkecı Mübürdarzade =_=_=-:-=.· Tu·· rk harflerı·ıe basıldı • ÇllQento boru ferıiyle mua7eııobacalan ve toplama kuyulan ve I• , .. __ Han Telefor. 227.W ,.. 

"'leoiaaı inpab kapalı zarf ....tile ekıiltmeye konmuıtur. Trabzon Yolu=i --~-~,i~ 3 Cildin Fı·yatı 600 Kuruştur 
dt·2 - Eksiltme 7.3.1935 pe11emı,e tOnü saat 18 de Ankara vilayeti - • 

IJlıl encümeninde-pd---"W-. KARADENiZ Vapuru 24 Şu- _ R .. 
3 ı- --.y . bat PAZAR günü aaat 20 de Ri- j§ eısıcümhur Atatürkün 927 yılında. Cümhuriyet Halk Fır .. 

._..110• ... ; lstekliierin teklifleriniA- Tic:adet odası veaikaaı B - 4~9 .zeye kadar. (952) ı=t kaaı büyük kongresinde söyledikleri tarihi llUtuk Devlet matbaa. 
"1et ınuvakkat teminat ..kbumveya nU.Weaine uygun banka e- -------ı•ı: aı tarafmdanTürk harflerile arif bir tekilde yeniden basılmıı .. 
~ . lllektubu C- Stadyum koaılı1onwadan alacakları fenni ehliyet Agva/ık Yolu iğ tır. Nutuk, üç ciltten mürekkeptir ve bu kitaplar bir arada mukav 
eıiJcalarile ayni gün ve ıaat 14 de kadar Ankara vilayeti daimi encU.. MERSiN Vapuru 23 Şubat f( vada~ bir Jn,ıtu içeri~ine kopularak ıatışa çıkarılmıfh!· 111
8"1 reiıliiine tevdi etmeleri lazımdır· CUMARTESi günü saat 19 da Jj Uç cilclın deierı (600) kuruıtur. • _ 

~ 4 
- istekliler bu husuıtaki prtnameleri 287 kunıt mukabilinde lzmire kadar. (953) )İ VA~IT'in Tiirkiyeniıı her tar•fında bulunan bayiferinde-ı 

ıılcara Nafıa Bat milhendlallii•den alabilirler. (712) ------- f~ de bu tarıhi ve çok kıymetli eserai tedarik mümkündür. 
Mersin Yolu ' 1 ~ § Müracaat yeri - ' V AKIT,, lstanbuJ - Ankara caddesi 

ANAFARTA vapuru 24 Şu-

Bu yük bat PAZAR günü ıaat 10 da 

. Tayyare Piyangosu 
11. ei 7 erlip 5. ci Çekiı 11. Mart 7935 dedir· 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
-41,.ıea 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramigt

ler ve 20,000 lirQlık milkdf ai vartlır. 

Sellnik Bankası 
Tesis tarihi: t88H 

dare merkezi: IS'/ ANBUL (Galata) 
Ttlrklyedekl Şubele• ı 

Jstıııbul, ( G~lıitcı-Y şpi Cpmi ) 

Mersin'e kadar. (954) 

iLAN 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 

Lira Kr. Miktar. 
Müdürlüğünden : 

Fi ah 
Kuruş 

Cinsi 

90 00 900 kilo 3 ~aş 10 ayaktan be- Kasaplık öküz 
kiJosu 

150 00 1500 kilo 11 baş 10 ayaktan be· Kasaphk Daaa 
. her kiJosu 

Teminat 
Lira K:r. 

18 00 

162 75 1085 kilo 31 bat 15 ayaktan be· 
her lrlloıu 

Kasaphk Koyun 12 21 

70 QQ 350 kilo '27 ad,t 20 ki~osu 
•• 1109 

Sıjır ve dana 
d~riıi 

00 30 000 ,. 2 adıl 15 adıtli Koıuq tltrfal 

s 27 

173 os 3, 48 

IEml•, Menıln 
Yunanlıtandakl Şubeleri ı 

Beyoil" Osmanbey civarında 

Pendik Baktc;riYoJQji Enıti\üşü hl'JYl\Dltıtuhm Y\lkında ıayıu ve 
cinıi göttoril•ıı iim, dtLUA, koYVrı ve kgçhu ilı nı'vçı11I firmi ,lokuz 

dttri 5/nıa~veas SJh ıün\4 ~t li d~ fm\lıkhçlil Clii,,1 S~n'•tl..- A
kademiıinde Yüksek Mektepler mu haselJesiliiimle ıunk Af\Jıru ıv.· 
r~tilc .tıtJltÇM\Jr, Apı A)'r• Mrtn~ P1tlfrin~ '' pp.yvenhH• ve tJerileri 
görmek i4tiyenler her JÜJl Pendi)ı te ~üessese Mµdürl\i#\in~ ve arttır· 
maya girmek isteyenler yukarıda göılerilen gün ve saa.tte Fındıklıda 
Yükıek M~kteple• Muhaaebeciliği nde ıatma ve alma komisyonuna 
ıel•leri, (11•) 

Kod&D\an cadeıinde nezaretli 450 ------------"':-.-~~,...._.,.-..,...,-... ~...,.,...~~~-
AfHD 11._ ta\ıhktır. T•lipltr Pa· DIŞ TABiBi DIŞ DOKTORU SeJAnlk, Atto._. Plre 

H•r nni /hnkıı mutP.nt:l4tı. ket soptaneıinde seyyar Remziye NURi MEHMED ftbeyt Saft 
müracat etıinler. Beyoğhl Ağacami karşısında Fatih Ka..ra.gümrlik tramvay 

Öz türlCçe Jiarıılıklar 
ca:wcc WIRW AU&hli ,,, 

Temkinli, 1. Ağır başlı, 2. Dur- ı Bevişmemek, sevişmemezlik, 4. 
• gun, 8. Düşünceli, 4. Düzün, 5. tnç 'Peaişme, 5. Uygunsuzluk, uyuş· 

gülük ~nfJkülük, 6. Kenakhğ, '1. O- mamaBhk, 6. Üı1kme, biribirinden 
nat, S. Otqrgan, 9. Oturmaklı, 10. füıkme. 
Saldamlı, 11. 'l'iizün. Teukuı (etmek)1 1. AB8lmak, 
Temkinli olmak, Serinınek. !~. Daralmak, 3. Düşmek, 4. Eksil-

Temkiali ,iiylem.$ , Bi~inne • mele, 5.Eksimek, 6. Eksümek, 7. 
mek. Goranmak, 8. tksüm&k, 9. fsilmek, 

Temkinıiz olmak, Kurgumıak. 10. Kakraşmak, 1 ı. Sönmek. 
Temlik (etmek), 1. Eniktlırmek, Tenasüh, Ton değiştinnek, 

2. fssı kılmak, 8. Vemıek. Tenasül, ı. t;ocuk ıeti~tinn~, 2. 
Temlik ıenedi, Tapu. Döl döş yetiştinne, 3. Dö:relnıe, 4. 
Temrin, 1. Alıştırma, 2. Dürüş- ~l~irmeij, 5. Vrçime, üçürllle, 6. 

me, 8. Öğredik, 4. Yumuşatma, 5. Ureme. 
Yumuş (Vazife nıan.) Tepaıüb, ı. piçim, 2. BifH>irini 

Temrin yapmak, İşlemek. tutma, 3. Düzgünlük, 4. Oran, 5. 
T .. ıil (etmek), 1. Basmak, Uran, 6. Uygtı11Iuk, uyuşnm, 7. 

'(Tabı man.) 2. Benzer getirmek Yakışık, takışma. 
:(Misal irat etmek man.) 3. Belıze- Tenasüplü, ı. Biçimli, 2. Biribi
rini yapmak (Tersim ınan.) 4. rini tutar, biribiıipe uyar, 8. Düz • 
Penzetmek (Teşbih man.) p. Oy - gün, 4. Eli ayağına uygun, 5. O -
namak (Tiyatro oynamak man.) ranb, 6. Yakışıkb. 
6. 0111eğiqi çıkarmak (Kopya Tenaıüpsüz, 1. Biçimsiz, 0. O -
man.) "I .Yerini tutmak. r.ansız, 3. Şevşiri, 4. Yakışıksız. 

Temyiz, 1. Ayır.t, 2. Ayırtgıı, 8. Tenavül {etmek), Yemek iç -
Segj, 4. Urunqy: k me . 
, Tttrnyiz ~~k, ). Antlainak, 2. Tenazu, 1. Çekişme, 2. Döğüş • 
:Aı·ıl'mak, 3. Ayıı:tl~mak, 4. Baş - me, (Mudarebe man.) S. Kavga, 
knrlamak, 5. Seçmek, 6: Tanla - kavgalaşma, 4. Tutuşma. 
lllılk, 7. 'Lrunaulamak, 8. Urün - Teııllzur, 1. Ba4ışma, 2. Bettes- • 
<1ülemek. . me, 3. Bi.ribirine qakma, 4. Biribi-

T-en, 1. Uüks~ ın, a. Dene, 3. rina karşı bulunma, 5. Karşılık, 
J?eı·i (Bilhcıssa insan için), 4. Et, 6. Karşıya (Nazir, nazir.e man.) 
~ Göğde, gövd6, 6. Sölme~, 'f. Tenbih (etmek), 1. Andınnak 

en, 8. Yin. (İhtar man.) 2. Duydurmak, tuy -

T•nAfiir, 1. G~çimsjalik, geçin- durmak, 6. fsmarlamak, 4. Kiset -
•meCllik (Münflferllf; man.) 2. - rn~k, 5. Tppşırmak, 6. 'l'olk_llnıak, 
K~çnw., lliıibjripd~n kaenıa, Q. 7. Tutuzmak, 8. Uyandll'Dlak, 9. ---

Bursa ıokak Ne: 1 dusıafl, ~~ ~ • 

Öz Türliçe liar,ılıklar 
WWXO iWAI AMCC 5 1 AL 1 

Uyaıımak, 10. Uyatmak, 11. Uy -
kudaıı kaldll'Hl~k. 

Tendürüst, l. Boylu boslu, B. 
Esen {Sıhhate salim man.) 3. 
Gürbüz, 4. lsen, 5. Kip (İyi, uy -
gun man.) 6. Sağlam. 

Tenebbüt (etmek}, 1. Bitmek, 
2. Diğremek, -8. Gö~re111ek (Yeşer
mek man.) 4. Gövermek (Yeşer -
mek man.) 5. Yerden çıkmak, 6. 
Yeşemıek, 7. Yetişmek. 

Teneffüs (etmek), 1. Dinlen -
mek {İstirahat man.) 2·. Kustu~ -
mak, 3. Soluk almak, 4. Solumak, 
5. Trnışmak, tınmak, 6. Yorgun
luk almak (tstir-ahat man.) 

Te~eşi~, 1. Ar.an, 2. Salaca, 3. 
Salacşk, salacık, 4. Vunluk, 5. Vu
vuşga. 

Tenevvü (etmek), 1. Çeveıınek, 
2. Türemek, 8. Türelenmek, tiire
leşmek, 4. Türlü türlü olmak. 

Tenevvür (etmek), 1. Aydml~p
mııl\, 2. B~lkıma~ (Pınldam4k 
man.) 8. Jşıklanm@k, ışık almak, 
4. Parlamak, panldamak, pırıldij.
mp.}\, p. Süzü}mek {Mu~ffa ol. 
mak man.) 6. Yarunll}ak (Parla. 
mflk, panldamak mşn.) 

Tenezüh, 1. Gezinti, 2. Gezip 
dolaşırıch. 3. Ge~m~. 
T~neııüh yeri, Gez~k. 

Teqezziil, (etmek), 1 .Alçalmak 
2. Aşağılamak, 3. Enezimek (Kuv 
vetten q~mek man.) 4. Enmek, 
6. f!ö~ül alçaklığı göstermek, 6. 
İnmek, 7. Kadrtmak, 8. Keviksin. 

mek, 9. Kimsinmak, 10. Y endiret. 
mek. 

Ts:ıUiı: (etıuek), 1. Çiğritnı~J, 
2. İğrenmek, 3. Soğutnuık, f!. Tik • 
singirınek. 

'f~nha, 1 .Ajlak, 2. Avlak, S. 
Boş, 4. Calpı, 5. Eriğ, 6. lssiı, 7. 
Tala,~. T~li, 0. Uğı.J, 10. lh:, üze, 
11. Yııinız. ı 

TAAfiı.l•tınll~, l. ~vlaksun~k. 
~I B~qalmak, boş kalmak, a. y ııl • 
nızlaşmak. 

Tenhahk, Yalnı~lılt: 
Tenk, Dşr. 
Jenkqi!, 1: Sılgntılı, 2. Y~na~, 

3, Yüreği dar. 
Tf!Jlkdil qlm~k, ı: D~ra}\ıpak, 

2. Darıkma~, a. Ptkılmflk, iGi Si • 

4ılm~4: 

Tenıki~ (etf!ıek) 1 1. Antm9k, 2. 
AyJklfl.nuı~, 3 . .ı\J"ııtma~, ~. Ayıt -
lama~ ( l\~!klaına ve fl.YirtJFınrnk 
sözleriµJl~n ooznıfl), ij. A~lt -
mak, 6. Çıkarmak, 7: In~rm'k 

Tenkil ( etp1e~ ~, ı. ~ırmal{, 
2. ~~!llfl~, ~. EP-mel}, 4. Tepele
m~k, ~. U ruğsııtqı;ik, P.: Uıakl~ 
tınnak, '/. Y ıldırmf\k: 

Tenkis (etmek), 1. Azaltmak, 
2. Azartmak, 3. Eksiltpıek, eksit • 
mek, 4. indirmek, fi. K~Jteynıek, 
6. Kemjtmak, 7. Kısmalc, 8. ~1$tır
mak, 9. Kokratm~ls, 10. Sı!kle· 
ıne~. 

Tttnkit (Noktalama man.) .1. 
Ayırma, 2. Benekleme, 8. tmleme. 

Tenkit, (etmek), İntikal pıan.r 
1. Beğenememe~, 2. 1rdele1ı1ek 
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--!!!~ ı2 - KURUN 23 ŞUBAT 1935 

Kumbara Sahiblerine: 
J ş Bankasının 10.000 lira mükafatlı 
935 kıımbara keşide/erinin birincisi 
1 Nisan 935 de ANKARAda noter 
huzurunda çekilecektir. Bu kur'aga 
iltirak edebilmek için kıımbara sa
hihlerinin 1 Mart 935 tarihine, gani 
Şubat sonuna kn' or bankaqa en aşağı 
25 lira yatırmış olmaları lazımdır. 

~ı Yenilik, Neşe, Hissiya 

. 

• 
Sahibinin Sesi yeni imla ettiği 

plakları satışa çıkarmıştır. 

1 1 
AX1813 Fahriye 
GURBET ACISI 

YILLARCA BEKLEDiM 

AX 1808 San'atkilr Vasfi Jlilt 
ZURNA "Deli Dolun operetiJI 

ZEYNEBIM "Lüks Hayat,, 
operetinden 

'I 

ı ı 

I• 

AX 1815 Küçük Nezihe 
iÇERiM, ATARIM (Kasap) 

Kız pencereden Bakma <Zeybek) 
111--

AX 1816 Erzincanlı Şerif 
BU KARA YAZIYI KENDiM 

YAZMADIM 
ORDEKSEN GOLE GEL 

ııı--

AX 1817 Mfbeyyen 
GECENiN MATEMiNi 
AŞKINLA YANAN 

ve Bedia 
PEDIMU PEDAKlMU "Deli 

operetinden 
HOVARDALIK "Deli Dola.. 

Operetinden 

Dr. Hah2 Cemal 

!inhisarlar U. MüdürlüQünden:I Dahiliye Müteh&S81Sl 

AX 1818 Biplı Mehmed 
iLTİFAT ETTi GONOL 

ESiR OLDUM 

AX 1810 San'atkAr HazuD 
HESAP GONO KAZIKLANJ' 

''Dell Dolu,, operetinden 
DELi DOLU "Dell Dola,, 

operetinden 

_ Cumadan bqka aünlerde saat 
1 - Urlada yapılacak "16507 ,, lira "84,, kuJ'Uf bedeli keıifli yap (2,5 dan 8) ya kadar lıtanbal Di· FE 81 Mfinir Nurettin 

AX 1812 Seyyan ve Çadırcı 
SUS KiMSE DUYMADAN 

SEVER SEVER AGLAR DA 
Mehtaplı bir gecede 

rak tütün ambarı kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuttur. ftDJolUDdaki (118) numaralı hu- AYRILIK Tanp 
AX 1811 San'atkir Hazım ve 

AB LATERNAMU "Adalar 
revüstlnden,, 

PEDIMU PEDAK1MU "Deli Dol 
operetinden 

2 - Ekiıltmeei ve projeleri "83,, kunq mukabilinde Cibalide le· 11111 kabineıinde hutalannı kabuJ 
SENDEN UZAK . Tanp 

•azım ve mübayaat tubeai nakit mu huipliğinden ve inhiaarlar lzn: • Pder. 
bqmüdürlüiünden alınacaktır. Muayenehane ve ev telefonu 

2'.398 Kıtlık telefonu 21044. 
3 - Ebiltme 13 Mart 935 tarihine müaadif çarıamba aünü aaat .lliİİllll ________ _ 

ııı--

AX 181' Umran 
GELiN AYŞE 

ADILEM 

Maliye Vekiletinden 
"15,, de Cibalide alım, aabm komhyonunda icra edilecektir. Göz Hekimi 

4-Teklif mektuplan kanundaki hükümlere ıöre ,ukarıda ta- Dr. Şükrü Ertan 
yin edilen IÜD Ye aaatten bir saat eneline kadar komiayon reiaine BaWJi, =ı= No. ., 

makbuz mukabilinde Ya'ilmelidir. Salı ıfinleri meccanenair .. 
Darp edilmekte olan Gümüt paralardan dart milyon liralık 

.ız bir zaman zarfmda tamamen tedavüle medilmit olacafıncld 
ki sümüt paralann 1 Şubat 1936 t arihinden itibaren berhanai bir 

_gwtle •ülWclet.ıurtuı aJarak k aUuılnnpc•iı LiJaı... l.a 
•anlw •s' •maa bnant talAat y aptlacaiJ 2257 No. la kan 
sekizinci maddeti mucibince ilin olUDm. ( 

5 - Eksiltme prtnameainin mah1a1 maddetinde yanlı teraitil•--•Esa• b•lbl- : AS- l•M•u•s--•11 
haiz olanı- arumda ~. N•ı lset MltlGviiı 

8. - Talip olanların %' 7,5 maYÜbt ıi•emne paruı olan REFiK .,..,. 91\'ENGIL 
"1238,, lira ile birlikte müracaatlan. (746) VAKiT Matbua - lıtanbul 

(Beğenmemezlik göstennek, ince
den inceye kusur aramak :man.) 
3. Kınamak, 4. Kmamsımak, 5. 
Seçmek, 6. Smamsımak, 7. Uyürt.. 
lemek, 8. Yarmak, 9. Yennek, 10. 
Yirmek. 

Tenmiye (etmek), 1. Arttırmak 
artırmak, 2. Büyütmek, 3. Çoğalt
mak, 4. Oğlıtmak, 5. Umtmak, 6. 
Dndürmek, 7. Uretmek, 8. Yetiş -
tinnek. 

Tensik (etmek), 1. Düzeltmek, 
2. Diziktirmek, 8. Sıralamak, 4. 
Tecemek, 5. Yaratmak, 6. Yasa • 
mak. 

Tensip (etmek), ı. Beğenme~ 
beyenmek, 2. lyi bulmak, 3. Oh -
ptmak, 4. Onamak, 5. Uygun bul
mak, 6. Yerinde bulmak. 

Ten,it (etmek), 1. Sebitmek, 2. 
Sevindirmek. 3. Şenlendirmek . 

Ten't'İm (etmek), Uyutmak. 
Tenvir (etmek), 1. Aydınlat -

tırmak, aydınlatmak, 2. Çant -
mak, 3. Çemmek, 4. Işıklandır -
mak, 5. Işık vermek, 6. Işıtmak, 

7. Yantmak, 8. Yanımalc, 9. Ya. 
nıtmak. 

Tenzih (etmek), Anlniak, . 
Tenzil (etmek), 1. Aşağı düşür

mek, 2. Aşağtlamak, 8. Aşağı var
mak (Tarh man.) 4. Azaltmak, 5. 
Çıkarmak (Tarh man.) 6. Düşür • 
mek, 7. Eksimek, 8. İndirmek, 9. 
Kesmek, 10. Koramak (Tarh 
man.). 

Tep, 1. ~k, bizkek .(Hum -
ma man.) 2. Sıtma. 

............ 

Tephir (etmek), 1. Buğu çı-
kartmak, 2. Buğulandmnak, 3. 
Bunıtmak, 4. Tütsülemek, 5. Tü -
tüzmek. 

Teptir (etmek), ı. Buştumak, 
2. Muştalamak, 3. Muştulamak, 4. 
Muştuluk vermek, 5. Sevinçlemek. 

Ter, 1. Islak, 2. Körpe, 3. Yaş, 
4. Yeni. 

Terahhüm (etmek), 1. Acımak, 
2. Esirgemek, 3. tsirgemek, 4. 
Marsamak, 5. Maynılmak, 6. Ozü 
göyiinmek (lç yanmak, yüreği 
yanmak man.) 7. Yöreksimek. 

Terabi, 1. Ağırlaşma, 2. Ağır 
davra.nına, 3. Baykama, 4. ~r .. 
me, 5. Erinme, 6. Gevşeklik, 7. 
Gevşeme, gevşek olma, 8. Yava -
şuk, yavaşlama, 9. Yürgüzme. 

Terakki (etmek), 1. Ağmak, 2. 
Artmak, 3. Çoğalmak, 4. 1leri git
mek, 5. 1Ierilemek, 6. Onürmek, 7. 
Osrne (Neşvünema bulmak ınan.) 
8. Uzmak, 9. Uşermek, 10. Yuka
rı kalkmak, 11. Yükselmek, 12. 
Yüriimek. 

Teıreidcup (etmek), 1. Bekle -
mek, 2. Gözetmek, 3. Gözlemek , 
4. Onmek (Tarassut man.) 5. Um
mak. 

Teraküm (etmek), 1. Binişmek, 
2. Birikmek, 3. Birkemek, 4. Bün -
gemek, 5. tıkilmek, ilkmek, 6. lrik 
mek, 7. İrkilmek, 8. lrkimek, irk -
mele, 9. Sıkışmak, 10. Toplanmak, 
11. Uğmeleşmek, 12. Ureleşmek, 
18. Yı~k 

Terazı, 1. Batman .(Asıl hubu • 

Temenni etmek, 1. Dilemek, 2. 
İstemek, 3. Kolmak, 4. Kolumak, 
5. K().,emek, 6. küseşmek, 7. Otün
mek, 8. Özlemek, 9. Tilmürmek, 
10. Umsunmak, 11. Üzülmek. 

Temerküz (etmek), 1. Bir yer. 
de birleşmek, 2. Derilmek, diril • 
mek, 8. Kabanmak, 4. Toplanmak. 

Temeniit (etmek), 1. Ayak di
remek, 2. Dik gelmek, 3. Ekleşmek 
4. Karşı durmak, 5. Orcelmek. 

Teme.bur (etmek), 1. Alay et. 
mek, 2. Eğlenmek, eğlenceye al -
mak, 3. Gülmek, gülünçleştirmek, 
4. Urtelemek, ürtmek, 5. YansI. 
lamak. 
Temeaıük, Dutu, tutp (Senet, 

huccet, rehin man.) 

Temeaaük etmek, 1. Dayanmak, 
:!. Güvenmek, S. Sanlmak, 4. Tu • 
tunmak, 5. YapIŞI11mak, 6. Yapış -
ınak. 

Temeaaül (etmek), ı. Benze. 
mek, benzeşmek, 2. Görünmek, 
!tözükmek, 3. Kılığına girmek, kı -
JığmJ almak, 4. Közürunek. 

Temettü, 1. Ası, 2. Asığ, 3. A -
fiğbk 4. Çıkar, 5. Giriş, 6. Gönen
me, 7. lncirme, 8. Kast.ak, 9. Ka -
:~ç ("Ka7.a11ç vergisi,,). 

Temettü etmek, 1. Asılanmak, 
~~. Kazanmak. 

Temettü hiaıeai, Kazanç payı. 
Temettü ~ıiai, Şatal. 
Temevvüç (etmek), 1. Balınla-

mak, 2. Calbandamak, calban • 
Iamak, calpıldamak, 3. Celkilde
mek, 4. Cokraşmak, 5. Çalkan -

mak, 6. Dalgalanmak, 7. Kum -
mak, 8. Sabılamak, 9. Talazlan -
mak, 10. Tırbıldamak, 11. Urgü -
lenmek, 12. Urküclemek, 18. Yel
gildemek. 

Temeyyü (etmek), 1. Gerense -
mek (Buzun erimesi man.) 2. Su -
lanmak, 3. Suyumak, 4. Süyül -
mek, 5. Süyümek, 6. Şinlemek. 

Temeyyüz (etmek), 1. Ayrılıp 

seçilmek, 2. Başkalarma benz.e -
memek, 3. Seçilmek, 4. Sıraymak. 

Tembit (etmek), 1. Düzeltmek, 
2. Döşemek, döşetmek, 3. Yay -
mak. 

Temin (etmek), 1. Abramak, 
apramak, 2. Güven vermek, inan 
vermek, 3. lnaklamak, (Teminat 
vennek man.) 4. Kert.indirmek), 
5. Pegütmek, 6. Sağlamak, 7. Sağ
lamlaştırmak. 

Teminat, 1. Burun, (Kefalet, 
terhin v. s. man.) 2. DutaK, tutak, 
(Rehin man.) 3. Dutu, tutu. 

Temiz, 1. Akman, 2. Amrak, 3. 
Arca, 4. Arcağ, l>. rcak, 6. an 7. 
Arıca, 8. Arığ, 9. Ank, 10. Anıca, 
11. Çekçi, 12. Kirsiz, 13. Sağ 14. 
Silek 15. Sili, 16. S~ 17. Temiz. 

Temizlemek, Arıtmak. 

Temizlenmek, 1. Anmak, 2. K
rmmak, 3. Antmmak, 4. Tunıl -
mak, 5. Uğrülmek. 

Temizl8Jici, Andıcı. 
Temzlik, 1. Arılık, 2. Siliklik. 
Temkin, 1. Ağırlık, alır başlı· 

lık, 2. Du~mluk, 8. Düşüncelilik, 
4. Unınluluk. 

I 


