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Tuna meselesi tazelendi! 
Ambarqo konursa ltalqa Laval -
Musolini anlaşmasını bozacak! 

Halkevlerinin 
yıldönümünü 

Dün heyecanla kutladı 
Londra, Paris, Roma, Berlin, 

siyasi konuşmalarla 
Belgrat mühim Parti Genel Sekreteri Recep Peker Halkevlerinin 
meşgul 4 üncü qıldönümü törenini ve yeni 33 

ğını ve zecri tedbirler meriyette Halkevini bir nutukla açtı Roma, 23 (A.A.) - Söz söy
leıneğe salahiyetli, yarı resmi bir 
tahsiyet, İtalyanın deniz muahe
desinin kabulünü zecri tedbirlerin 
kaldırılması için yapılacak müza
kerelere bağlı bıraktığına dair o
lan ha.beler hakkında Havas ajan
sı muhabirine demiştir ki: 

"- Hadisat, her türlü arsıulu
sal anlaşmalard~ ltalyanın vücu · 
dunun şart olduğunu ve onun Av
rupada katiyen gayri mevcud bu
lunmadığı iıbat etmiştir. ltalya
Yı, zecri tedbirlerle Avrupa cami
asından ayırmaya ve bilhassa Tu 
na meselesi, deniz anla§ması ve 
Lokarno muahedesi gibi onun yar· 
dıınına ihtiyaç hissedilen işlerde 
Yardımda bulunmanın kendisine 
hir vazife gibi yükletilmesine im
k· an yoktur.,, 

Havas ajansı muhabirinin Tu
na meselesi haklunda söylediğine 
göre, İtalya, kendisinin hariç bı
rakılacağı her hangi bir anla,ma· 
nın tnhakkukuna imkan olmıyaca· ltalya hariciye müatqarı Suviç 

kaldığı müddetçe, zecri tedbirler 
taraftarı devletlerle hiç bir pazar
lığa i~tirak elmiyeceğ:ni Paris 
mi.izakereleri ~snasında yarı res • 
mi surette bildirmiıtir. 

Bazı rivayetlere nazaran, 8. 
· Suvich, Floranıada B. Berger Val

deneg ile gÖrÜ§tüğü sırada bu tezi 
müdafaa etmiştir. Mumaileyh, 
şimdi başka unsurlar tarafından 
imkan dahilin~ sokulmuş olan an-
latmayı kolayla~tırmak üzere bal
yanın bu şarta bağlı vaziyeti terk 
etmeıini istemektedir. 

Deniz paktı hakkındaki umu -
mi mütalaa, velev kısmi de olsa, 
bir anlaşma husulünde konf er an
sa iştirak eden dört devlet arasın
da en fazla ali.kadar olan lmlil -
tere olduğu merkezindedir. Ro -
manın yan resmi mahfelleri, İtal
yanın hiç olmazsa zecri tedbirle
rin atisi hakkında teminat alma • 
dan kendisi için her hangi bir te-

(Sonu Sa. 2 Sü. 1) 

upa eri kar ısında All)erika 

Ingiltereye karşı isy~n ! 
Amerika Cumurreisliğine namzetliğini koyan Borah, 
IngHtere yalnız kendi menfaatlerini düşünüyor, diyor! 
B k Vatington, 23 (A.A.) -Ayan-

aş anımız dan Borah, cümhur reisi seçimi inkılap Ve İstiklal 
An k d ıçın cümhuriyetciler namına 

ara a namzetliğini koymuştur. konferansları 
Adliye ve MiHi Müdafaa 

Bakanlan da gittiler 
Bir haftadır şehrimizde bulu . 

nan Başbakanımız General !smet 
~.önü, Adliye Bakanımız Bay 
Şukıii Saraç9ğlu ve Milli l\!üda • 
faa Bakanımız general Kazını Oz 
alp dün akşamki ekspresle Anka. 
raya dönmüşlerdir. 

Borah) dün, Corc Vatingto -

nun doğumunun kutlulandıb ıı - Hakkı Tarık Us ilk 
rada bir nutuk ıöylemittir. 

Mumaileyh, Amerikanın güt
tüğü bitaraflık siyaseti aleyhinde 
Avrupada yapılan propaganda • 
dan bahsederek Büyük Britanya
nın vaziyetine kartı isyan etmit 
ve: 

konferansını verdi 
Çorum, 23 (A.A.) - Şehrimi

ze gelen Giresun ıaylavı Hakkı 

Tarık dün gece Halkevi salonun
da ilk konferansını venniıtir. 

" 

Üatte, •ağda: Parti Genel Sekreteri Recep Peker nutuk verirken 
lıtanbul Halkevi bQ§kanı Agah Sırrı Lever 1 mikrofon kar§ısında • 
Aıağıda: Sevim Levend ıiir oku yor. ' 

(Yazm 6 ncı sayfada) 

Endüstri haqafımızda yeni bir muvaf f akıqet 

Degirmisaz kömürleri 
Istan bul piyasasında 

Yeni ocaklardan çıkarılan kömür 4onguldak 
kömüründen daha ucuza mal oluyor 

(Yazısı 4 üncü sayfada)' 

ihtiyarlara müzjde 

Gençleşebilirsiniz! Kendilerini Haydarpaşa istas· 
Yonunda tstanbul vali ve belediye 
reisi Bay Muhittin Üstündağ, em-

Konfcranı, ıalonu dolduran 
"- İngiltere, yalnız kendi halk tarafından büyük bir alaka 

menfaatlerini dütünüyor. Japon- ile dinlenmİf, Türk inkılabının 
ya Mançuriyi istila ettiği zaman kurucu ve yaşatıcısı heyecanlı te- -

(Son~ Sa. 2 Sil. 4) zahüratla alkıtlanınıştrr. . Viyanalı bir. profesör, ihtiyarlamış bir (Sonu Sa. 4 Sü. S) ..___ ____ _ 
F enerba' hçe Galatasarayı ·6~1 qen J• / uzviye~in gAenç bir uzvi~et gib~_ça~~şma-
. . Ul • sına ımkan bulundugunu soylu yor 

, 

. \ .. 

"" Birind devreyi 3 - 1 galip 
.. ~ll""'6ahç-:!ü0•!for: bir götünü§. 

bitiren Fenerliler ikinci devre için •ahaya çıkarlarken - Sevinen 

Profesyonellere nizamname hüküIDleri tatbik edilecek 
Maflara dair talailat ile kıf olimpiyadından gelen mektup 1 inciı umumi merkez İftimaına 

tqkil&t reiai B. Azizin beyanatı 2 inci ıayılamızdadır~ 
dair 

Bir kaı; sene kadar evvel Vi
yananın en meşhur profesörlerin
den ve doktor Ştaynah usulünde 
gençlik aşısı yapmakla tanınmış 
profesör Lihnen Ştayn vasıtas" )e 

hemşirelerimden bir kaçına genç· 
lik aşıaı yaptırmıştım. Arada 'l 
uzun aylar geçti. GazetPlerde bir 
çok defalar, gençlik aşısı iizeri!fo 
deki çalışmaların yavaş yavaş da. 
ha ziyade ilerilediğjni ve büyük 
muvaffakivetler gösterdiğ i ni okur
yordum Gençlik aşısı iyi bir pro
'esörün elinde, tam i~tenilen te • 
daviyi veriyor ve netice, hakika
ten şayanı hayret derecede mü· 
kemmel çıkıyordu. 

.(Sonu Sa. 7 Sü. 4), 
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Profesyonel oyuncular 
Nizamname ahkamı tatbik edilecek 

· s'C:>N :<.MABERLER 
.., .. .. . ...... : 

Harpte gene bir değişiklik oldu 
Şimal cephesi birdenbire duruldu, 

Italyaniar Cenupta gerileyorlar ! 

Umumi Merkez Reisi 8. A.ıiz kendisine atfen 
ya.ıılanların doğru olmadığını söylüyor 

Ankara, 23 (Telefonla) - Bu-ı 
gün genel batkan Azizin batkan 
lığında yapılan mer1Cezi umumi 
içtimamda yeni ıpor nizamname- · 
tinin ıon ıeltli müzakere edilıiii' 
1936 olimpiyadlarına ittirak mas
fafı ile yeni malt sene bülçüi lia
zırlanmıjiır. 

Baıkaa Aiiz, yeni nizamnaaıe
de sporun daha genit bir mikyaı· 
la yapılması için ne gibi esaslar 
bulunduju 111alime cevap vere • 
rek: 

Habeşistanda büyük mitinglerle halk mücadelede devama t~şvik olunuyor 
"- Yeni nizamnamede klüP

lerden tia,ka llzım görülecek yer· 
lerde ıubeleri açılması kabul edi• 
liyor. Bu ıubeler klüplerin aynı 
hak ve vazif elefine tal>i tutula ' 
caktır.,, demittir. 

Londra, 23 (A.A.) - Royter 
bildiriyor: Habeılerin cidtli b:r 
takım muvaff akiyetsizliklere uğ . 
radıkları geçen haftanın şiddetli 1 

nr. • l\rebelerinden scnra §imal 
cephesinde bir sükunet başla · 
mıştır. 

Ha~f hüküirieti, Romada şayi 
olan liai;etfer hilafına olarak ltal
yanların Ambaalagi Sll'llarını al -
dığınr teyid etmemekte ve halyan 
reımt teblijlerinin de bunlardan 
halisetiiieiliğini tebarüz ettirmeli -
tediflet~ 

Matepl Bacloıli10, cenuji 
cepheiiiiSe Jrayde .ıayan hit ıet 
y81iflif ! fiy8fıa ~a Haliet yarı res
ffit iiiitiafihnin •erdikleri malü • 
mali ıate, tlalyanlar Negelli mın
takasında hlr ka~ mil geriye Çe
ıtilmiılerdir. llü ietiye çekilme -
niii iebebi isıtma ve münakale 
j~lüğütlürr 

Ku-vvetle söylendiğine göre, 
1so den fazla nasta Mogıltliscit;ya 
doğru yola çıkarılmıştır, ve ltal -
yanlar, Negellide bulunan asker -
Jerinin yjyeteklerile motörlü kı -
laların aü v~ benzini Dolodan ora
ya kadar göndermek hususunda 
büyük zahmetler çekiriektedirler. 

Gene yarı resmi Habet maha
f ilinin bildirdiline ıöre, Wyük 
bir hata faali1eti lier tafafta mü
şahede •e halyan taff iteleri Si
damo Yiliyetifldeld ltöyleri her 
gün bomliardtman etmelitedirler. 
Negelli ciYafıntİa DeüiE Makdn -
neıi Vossen lmt•~lierile Jtilyan 
ltıialari artıntla IJiii çarihtifialar 
ltartl61unfiıu§lür. Malieılff bir 
Uaİfafı lteıif ltoluiii fiiikin yap -
mıtlar ve oii ltilyafü aıaattnütler 
ve on ıelfizini ile yarafanujlardır. 

Habet dıı itleri 1'illatıı ltofter 
muha\Jirine Jijnlah s8fl~iiiitlit: 

"- Skota valisi Decaz Adnıas
sunun ltalyanlara liizmet ettiiin
den dolayı tevkif edildiği haberi 
timimEn atıltizdır. Volkayt va
lisi Ayelunün kardeti böyle bir 
şey yapamaz.,, 
HABEŞ/STANDA HALK.iN 
CESARETiNi A.RTTIRMIYA 

ÇALIŞILIYOR 
Adiıababa, 23 (A.A.) - Bu

aün burada, bütün dinlere men
ıup on binlerce kitinin ittirak et
tiği büyük ve heyecanlı miting 
tertip olunmut ve bu mitingde 
lmvvetli ıöylevler veren miillü • 
man ve hristiyan din adamları, 
İtalyan tecavüzü karfııında müs
lüman ve hristiyan bütün din ve 
mezheplerin müttehit olduklarını 
tebarüz ettirmiılerdir. 

Haheı vatan cemiyetinin tertip 
ettiği bu mitingler, memleketin 
her tarafında tekrar edilecektir. 

. 

Nizamname sporumuza yeni 
bir cephe Yerecek eıeıları muhte· 
vidir. Nizamnamede spor itleri -
nin merkezile9tirilmesine -.e •por
cular arasında kati bir tesanüd 
tetkiline bilhassa dikkat edilmek
tedir. 

Merkezi umumi içtimaına ya· 
rın da devam edilecektir. 

GENEL BAŞKAN AZiZiN 
SôYLEDIKLERI 

Bugünkü içtimadan sonra ken
diıile ıörüıtüğüm genel baıkan 
Aziz dün "Tan,, gazeteıinde klüp
lerde profesyonellik •e amatörlük 
meseleleri üzerinde kendisine at
fen yazılanların doğru olmadıiı -

nr ıöylemittir. 

Umumi kongrenin ne zaınaıt 
içtimaa davet edileceğine dair 
de batkan Aziz, kongrenin 30 
martta aktedilmeıi lizımgeldiğlni 
bununla beraber henüz kaU bir 
karar verilmemit olduğunu söy • 
lemittir. 

Bay Azizin Tan ıazeteainde 
profesyonellik ve amatörlük bah· 
ıinde kendisine otfen yazıldıj1111 
söylediği -.e doğru olmadıiını İta"' 
ret ettiii sözler tunlardır: 

"Bundan liifla, merkezi umuntinirt 
tiu fevıtalide içtimaında profesyonel -
lik itlerini de konuıacağız:. 

Japonya ovy t Rusya ile 
Genel batkan Aziz bana ıöyle 

demİftir: 
"- Klüplerde profesyonel 

ıporcalar olabilir. Fakat bunlar 
hakkında da nizamname abliimı
nın tatbiki ba,hc& vazifelerimiz
den biridir. Çünkü tetkilitımız 
amatör te!kilatıdır. Memleketi -
mizde profesyonel takımların ya
ıamasını temin edecek şerait he
nüz mevcut değildir.,, 

Herltes ICabul ediyor k~ bugilnkil 
sporcular kanpk amatördür. Her klilP· 
te, amatörler bulunduğu gibi profesyo
neller ae mevcuttur. Ancak profesyo .. 
ne! olan z:Umre daha ziyade sivrilmit o. 
!anlardır. Bugünkü vaziyette bizim Boğ 
rudan doğruya profeayonelHği ICabul et 
memi.ı doğru olmaz. Ancalt mevcut ile 
iktifa etmek bizim için en islenen ıe • 
kildir. BlitUn bu noktaları gözönUnde 
bulundurarak, merkezi umumtae lı:onut 
malar yapaeağtz:. Neticeyi ancalt kon • 
grede öğrenebileccfiz . ., 

Anla mık için bitaraf bir hakem istemiyor ... 
Ruıga ıullı için bulunduğunu bildirdi 

Moskova, 2~ ( A.A.) - Tas Jı., rasında gittikçe sıklaşfiıalda olan 'ı 
jansı bildifiyor: hudüt hadiselehinin ôe uzak şark 

Japon büYtiK el~iSi B. Ota, 21 ta sulh için bir ~hlike lteynağı 
şubat t..'lri~inde Dış işleri Komiser teşkil etmekte olduğunu ve bu se
vekili B. Stomanyakofu ziyaret bepten Sovyet Rusya hükumetini 
ederek kendisin~ Sovyet hüküme- ciddi surette endişeye düşürdü • 
ti tarafından ileri süıiilen hudut ğtinü bildirmiş ve l\fogolistan halK 
hadiseleri üzerinde tahkikat icra cnmuriyetinin vaktile Mançurya 
etmek Uzere kurulacak muhtelif istatukosundaki mi.izakerat esnasın 
komisyonlara bitaraf aza ilft.vesi da ileriye sürdüğü teklifi mevzuu 
teklifini Japon hüklunetinin ka - bahsederek bu cumuriyetle 1921 
bili kabul görmediğini bildi1111iş denberi dostane münasebat idame 
ve Sovyet hükfıttıetinin bu teklif etmekte olan Sovyet Riısya hükft
üzerinde ısrar etmesini rica eyle- metinin, bu cumuriyet ile Mançu
miştir. kuo arasındaki bütün hudut hadi. 

Bay Stornanyakof Mançukuo j. selerini halletmek ve lfünlarm is
le l\fogolistan halk cumuriyeti a - tikbalde önüne geçmek üzere ay. 

• i il l o -=-

11ca bu iş için de bir muhtelit ko
misyon teşkilini ~yanı arzu bir 
keyfiyet telakki eylemekte oldu - ~,,,_.,~~~~=r~..._.,~........:~-... .. ..,..e .......-.-e•-=~==-~-......:.:.... ....... ~='=""' 
ğunu ilave eylemiştir. A••rapa işleri •• 8 .. , 1 Bay Ota bu teklifi hükumetine ~ .. F • 
bildirmeği vaaeylehıiştir. 

YENi B~~~~rvJ:CAVOZO ııada Amerika 
Mos'Kova, 23 (A.A.) - Tas 11· 

jansmm Ulanbatord~m haber al .. 
dığına gote yeni öa~ J af>bn Kıta. 
ları Buirnor gölü mıntakasına doğ 
ru hareket etmişlerdir. Bu gün .. 
ıetde llôfıgoliStan fifaziSifie ıeni 
bir Japon tecavüzü beklenmekte. 
dir. 

--·7"""' (Ustyanı 1 incide) 

lnjiltere bitaraf lialriifllır. Fikat 
milli menfaatleri, onu İtalyan -
Habet anlaşmazlığında tlaha az 

Mu. .·.erden birinin ezil • 
meaine faal surette i9tirali etme -
mizi katiyen istiyenler bitarafhi• 
kuttetle frietbul Atn rilia efkarı 

bitaraf davranmağa ıevUetmiş - umumiyesi karıısında bitaraflık 
fir.,, demittir. aleyliinlle müeadeleye liatlamıt .. 

Boralı, lngilterenin islediği lardır.,, 

Tana mesııeıl tazeleadll 
ıekilde bilaraf kalmal< hakkına Borab, eski dünyaya aid itler
sahip olduğunu söyliyefe1< siizüne den ve siyasi münakaıalardan ha· 
ıöyle devam ~tmitlir: !in lilf suretM uzak kalmalarını 

(Oısıyonı 1 incidej l 
ahhüdü tazammun edecek bir an
latmayı imzalamıyacağını söyle -
mektedirler. 

Yarı resmi mahfeller, Lokar
no muahedesi meselesinin günün 
meselesi olmadığım söylemekte, 
fakat İtalya ile Almanyanın F ran· 
sız - Sovyet paktı hususundaki 
görüşlerinin mutaliakatini ileti 
sürmektedirler. 

Havas ajansı muhabiri, Alman 
elçisi B. von Hesselin, Fransız _,... 
Sovyet paktı ile Lokamo muahe
desi arasındaki münasebetler hak
kında B. Hitlerle görüttükten son· 
ra R8ftiiyi t18ndUlliiiU ıöj'l@ftiek
tedif. B. Tofi Halieİ B@flİfii jit
iiiedeii e•f@l B. Suvicliİe liif H1ü
la1iit yilpjfiijtr. 

INGILTEiEhE HAZlltLIKLAR 
Lortdta, 23 (KURUN) - Dış 

bakanlıiıiiıfi lmturi daireleri f ev
lu.lade hif çalı,ma İiatifidetJirler. 
Kabine li8tiüftiialatına ffi@tzu teş
kil etleceit Taporiaf liaztflanmış 
ılliidit. ~u raporlar Almafiya -
.tlfi, iilterliltteft aj'fıiifil§ ft1iiUa
liaiiftllii1 Lakima 'aktınt1an, 
f:ifititfi - S8vt@l ifllajiiiaıın -au, TuBi mmleii ltindenı deniz 
~• BNliaafi@f liafa pilktlıfitıdan 
ltıhlittftelftetf lf, 

1'1NJ IJIA llADISE 
Roma, 2!J (KURUN) - Caze-

teler, İngilizler tarafından Ha -ı 
beşistana mali yardımda bulunu
lacağı haberi erinin İtalyaca hay
retle karşılanmadığını ve böyle 
bir halin yeni bir hadise olmıya
cagını, çünkü f ngilterenin bir: 
senedenberi Habe91ilere para ve 
mal bakımından yardım ettiğini 
yazmaktadırlar. 

Popolo di Roma1 Habetiıta
na mali yardım meselesinin B, 
Eden tarafından, 18 ler komite • 
sinde mevttlu balisediJme•i ihtl -
malini endi§~ ile kar~ılıyarak !U 
neticeye varmaktadır: 

"Hulasa, zecri tedbirlerden 
sonra işte Avrupa, Avrupa ülke
lerinden olan ltalyaya kartı Afri
kalı bir ülke ile açıktan açığa it
tifak etmittir.,, 

Roma, 23 (KURUN) --: Giz
li raporun neşri etrafında ltalyan 
ve lngiliz gazeteleri arasında mü
nakaşalar devam etmektedir. Ro
ma gazeteleri diyorlar ki: 

Eğer lngiltere isteseydi, askeri 
hareketlere tekaddüın eden bu ra
poru saklamaz, onu esas tutarak 
İtalya ile Habe, İfini münakaıa e
debilirdi. 

TUNA HAVZASI iŞLERi 
Belgrad, 23 (KURUN) - 8. 

Hod2a, B. Stoyadinoviç ile ikin
ci defa ~;yasi bir mülakatta bu • 
lunmuıtur. 

"- Ancalt Birletik Amerika- Amerikalılara tavı!ye ederek ıö
Patiı, 23 (A.A.) - 8.Hodza- nrn Afrika hadisesinde bitaraf bir zUnü biHrıniftir. 

riıd Belırad ıeyahati, daima zi- siyaaet takip etmesi harbi teşvili m ı n uuo , ... ,,,,,.,.. 

binleri itaal eden Tuna Avrupası ettiği veya hotperestçe, yahud Yunan ~artıleri 
tetkilitı meselesini tazelemittir. gayri aklakt hedefler takip ettig"i r-1" 

Pöti Pariziyen gazetesi diyor 
ki: zannını uyandıramaz. Büyük 

''B. Hodzanın pllbı, önce ~1co- Brltanyanm siyaseti, daima do • 
nemilt );ir plindı. Fakat buiitın nanmasınr kendi menfaatlerinin 
Ustüne ıiyaıl bir proje eklendi.. tehdide maruz kaldıfı noktaya 
Bu: proje PraıdA yapılıhıt lıe de g6tıdenneıinden ibarettir. Bu si
Paris ve Londra ile temas edile - yaseti takip etmemit o1ıaydı bu 
rek hazırlanmııtrr. Bu proje iti . . I·"'- "" k 1 1 

la ko k b snilaki illt t ' b- genıt ımparator 1IK çauu yıKı ir-
t~ıü ~: itUiü bıtalmi•ıtı:'~- z r z t T t n »' r • a r r r w ., 

b b C vred ·· t mektedır: ra er, unun ene e muı e • 41n d iti ""' .. ıt .ı 
ftk eMBiJet iihufil4 fl'tad11 Ti nöftia a ta ti nftfeutf at-
hııilttreBlft ittiffldle ltild~fınf latıtor. ~ondtinfft ••fi ttllhir -
4_,.I Mftlillit4ltı lellfd•11tı letlil petrôle tejinillfte YRffaf ıl-
iUt ıjjflj.-.lef •-* hıtttetU 61 • •J.1• lliltı hiıll6metlnla hıltıt 
BIUftiifı ~.:tı:'~:=: li~r:: 

f ıruı, lftil Affllfl •I llitii~ halilıı klftllt haıı1 etti il lt1B ltu 
Hin, tlnlttlefia rartiı•ı Ilı t1halF ~htl~lt Awu;a•iliı ıtltıttttff ı~ 
inikti h11tU1tttt41kl wnmt •trtk • tiflft Bif teitWtlt talıiklatli ett1ll 
tl#let üiefby lain llif Mttlıltaliat tali~lftlt, 4iplfttıti yelUe der a 

dan ettll...tftlr. IUt ıılll&ltlu- hal mukilMl1Je karar termlttlf 4 

.tın IOftfi lfhlf lllıt C..Wt MÜa iti lfitlkalMlıdift lllUN., 1, ~- a 
1lktt1llfiM haldm ılu fillrt lf• Yal Ha lı Mutelhd amtıula akt~ 
del edllmelittdlr, iti mUMlitta" •Hl•n T kitttınuunı tlH tıtthU 
llMB~ft PtteiletlM Rlmn anlUmalarıfi fesliid~r. 
aki~ kalmı.~tı. Zira ~ saman,., F~nıa elçisi 8. Şambr~n. dün 
İngıltere muıterek emnıyet çerçı- B. Suvich tarafından kabul edil
v.esi içinde her türlü taahhüde gi- mi!tir, Mülakatın bu elim ibti • 
rıfiner• n'hlln• bu)tlmtfdirdd.,, ...... W.tiı edllntlı elmuı mnm-

Lö Pöti Jurnal gazetesi, ltal- kündür. ltalyan basınında görü
yahın tutttii'u iıtlk&ıHMtew endl ~ len b•ıt y•ııl&t bbn. thtim•l •ttt
telenmekte ve ezcümle §Öyle de- dirmektedir. 

Yeniden m\iı ~ı elere 
girişiyorlar 

• '1 1
) nıu· 

llltlrat bir Nab ne teşelckUI 
edeceji anıa,111,or 

Atina; 23 (KURUN) - Hü · 
kUniet te§lüli için pörtiler flrasın
da. yeniden müzakerelere ge~ne -
@@lftif ı rakit, ğef@k Qaidans fit . 
ka§ffiifi, ger@k V@HiiU!l6StüÜifiı1 
ü~ik oif fi@tic@je Vöföt!akUitJ 
şfipfteii goflitmelfteillr. EfkAn u · 
ffiuffii1e herhılde tdtiföf i:rif ~~; 
liifle teşkili 1ehiflde6ir. iiJtöf'l:IJ' 
teşekkiil ~di@cek olaft J,efil }{§tlifie 
kiHüftü esa!I ve asketlik kaftüfiU 
meselel@rlfii htliük@fe etukletı 
B6nta )'eHiden intihabat yaptıra • 
eaktti'. . 

Kffil slllı günü Yafiratlafl Hil"' 
ket ederek AtitiAYll ~elecektlfa 

juponyada itıtihnbatın 
neticesi 

TelJiı 23 (A.A.) - Umumt ·~i~ 
terin en bazir vasfı Proleter partisİtı111 

18 nith.ı~ainitt atiytik bit ekseriyetle 

intlltıp Mitmlt mıtıaaıdit 



( Lutlen sayfayı çeviriniz) 

(ı;ı) Basın genel direktörü, kitabın 

üstünde adı olmıyan bu muharriirn Bay 
Reşat Nuri oldu~·unu töylemiş; bu Re. 
şat Nurihin m~şhur romancı Reşat Nu. 
r i olmayıp Reşat N. Nuri imzasile ya • 
zcın muharrir olduğunu da ben ilave e. 
deyim. 
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DiL YAZILARI 

işaret bildiren söz
lerin analizleri 

ŞUNIAR• 
"Şunlar,, sözü • 

nün de eski metin • 
lerdcki şekli "gular,. 
dır. Şu kelimesinin 
analizi: 

, Uğ + uş + uğ 
dur. Buna şümül ve 
tekarrür bildiren (ul 
+ ar) ekleri geliT. 
Ancak önce de söy. 
lendiği "gu" nun so. eıuı1'r 
nundaki "ğ" harfı 

"n" olur. cBunlarıt 
bahsinde verilen iza. 
hat "şunlar" hakkın 
da da aynıdır. 

ONLAR 
"O" söz söyliyen 

den tamamile uzak 

-.s.. 

ve ayn bir süje ve. 
ya objeyi gösterir. 
Birden ziyade olur • 
sa (onlar) şeklini a • 
lır. Eski metinlerde 
ve bugünkü §3.Tk leh. 

lıaret anlatan .özlerin kuruluşunu göıterir şekil 

çelerindeki şekli (olar) dır. ikisinin de 
etimolojik şekli: 

Onlar: 
Olar: 

(1) (2) (3) (4) 
oğ + on + ol + ar 
oğ + oğ + ol + ar 

( ı) "Esas, sahip, Allah, efendi,, an • 
lamlarma ana kök. 

(2) Burada (ğ) ile (n) birdir. Bu, 
önce anlatılmıştır. Kök mefhumunun 
kendinde tecelli ve tecessüm ettiren oh. 
je veya süjeyi gösterir. 

(3) Ektir. (Ego) dan çok uzak, ay. 
n, müphem, belirsiz bir sahada bir sil • 
je veya objeye işaret eder. 

( 4) Ektir. Herhangi bir sahada bir 
varlığın tesebbüt, temerküz ve tekarrü • 
rünü anlatmaya yarar. 

Buna göre (onlar) eNs mefhumunu 
kendinde tecelli ettiren sUje veya obje. 
lerin genit bir şümul dairesinde tekar. 
rürünü ifade eder. 

rektörh.ı.gü, daha İfe bQflarken 
bir takım muhtemel hOfnudıuz • 
luklara göğüı germeğe elbette ha
zırlanmıf olmalıdırlar. Çünkü 
antolojide, hele bu kitap gibi tek 
bir zevk, tek bir görÜf mahıulü 
olan bir ıeçme yazdar kitabında, 
her maharrirclen balı•etmefe el· 
bette imkan olamazdı. 

Bu e•ercle, Ziya Gök Alp mil
li cereyanın bQfında göıterilirken 
y.2nına ıair Mehmet Emin ve milli 

•:lebiyat tarihiyolunclaki arcqtırma-
larınclan dolayı Köprülü Fuat ila
ve eclilıeycli, kendi yolunda çok 
kıymetli olmakla beraber, milli 
cereyana alakcuız kalmıf olan 
Ahmed HQ§imclen ve Bir ele Refik 
Haliclclen bahsolunmaıayclı, ıanı· 
rım ki kendi iıimleri geçmiyen 
değerli muharrirler ell;ette: "ille 
benden nıçı.n bahıetmecliniz?,, 

Diye tutturmaz/ardı ya .. 
Kitabın aleyhindeki neı riya ta 

fırsat veren hep kadro laz.la•ı o

lan o iıimlerclir. 

Ba•ın genel direktörlüğünün I 
çıkardığı kitap, ekıik olmak· 
la beraber, edebiyatımızın ıon 

çağ içindeki dağınık görünüıün-1 
elen bazı parçaları teıbit etmekle 
/renklere bugünkü Türk eclebiya· 
tı hakkında oldukça bir fikir ver· 
meğe yarıyacaktır. Bu da bir . 
hizmet ıayılmalıclır. 

Peyami Salanın Fransızcadan 
tercüme edip kitabına aldığı par· 
çayı, c:ltına üıtüne bakmadan ge
ne Fransızcaya çevirerek "Türk 
edebiyatı örneğidir!,, diye göıter
mek i•e, antoloji muharririnin her 
halde şimdi çok üzülmeıine ıebep 
olacak bir gaflettir. 

lManlık hallf .i 

Not: - Fransızcadaki (leur) de bu 
(onlar) dan başka bir şey değildir. 

"Dictionnaire etymologique de la lan. 
gue française., den şu izahları alalrm: 

"LEUR. - Latincesi "illörum., dur. 
Bu da «ille• işaret sözünün cemidir. l. 
talyancası "loro", romancası "loru" ve 
eski provensalcası "lor" dur. Latince ve 
fransızca sözlerin etimolojisini yapa . 
lım: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Onlar: oğ + oğ + ol + ar + . 
lllörum: iğ + iğ + il + ör + um 
Leur: öğ + öğ + öl + ör + . 
Başta teka:rür eder gibi görünen a. 

na kökle onu tecelli ve tecessüm etti . 
ren afiksler kaynaştırılır ve latincesiniu 
sonundaki fazla "um" kal:iırılırsa bu 
basit tekli alır: 

Türkçe: oğ + ol + ar 
Utince: iğ + il + ör 
Fransızca: öğ + öl + ör 

Görülüyor ki bunların hepsi aynı şey. 
lerdir. Bizim (lar, ler) olan cemi lahi. 
kası, Yakut türkçesinde dörttür: (Lar. 
ler, lor, lör). Eski provensalcadaki (lor) 
Yakutçada aynen vardır. 

Türkçede i~aret sözlerinin kuruluşu 
yukarıdaki şekilde açıkça görülmekte. 
dir. 

1. - Doğrudan doğruya (Güneş) ve 
ondan çıkan anlamları gösteren ana 
kök (ğ) ile gösterilmiştir. İşaret söz . 
terinde bu ana kök "esas, sahip, Allah, 
efendi,, mefhumlandır. 

2. - Bu mefhumun taalluk ettiği, U. 
zerinde 'tecessüm ve temessül eylediği 
süje veya objeler, merkezleri bir olan 
ve (B) ile gösterilen içiçe dairelerdir. 

3, - (Ağ) ana kökü süje veYa ob . 
jenin kendisini, (ego) sunu rö; teren 
(B) merkezinde tecel!i ve ter-essüm 
edince (bu) sözü teşekkül eder: 

(t) (2) (3) 

U~ + ub + uğ 
(1) (G): Güneşin esas anlamı, 
(2) ub: B süje veya objesini göste. 

rir. , 
i3) uğ: Mefhumu isimlendirir. 

4. - (Ağ) ana kök (B) merkezin. 
de tecessüm ve tecelli etmekle kalmıya. 
rak (1) mıntakasına kadar şamil olur ve 
bu şümul içinde tekarrür ederse (bun. 
lar) olur. Bu saha şekilde dört çizgi ile 
gösteriliyor. (U. B) hattr (bu) yu (B. 
L) hattı c!a bunun çoğalmasını ve yapıl. 
masını gösterir. Bunları b ribirine vas. 
!edince (bunlar) olur. 

5. - (Ağ) ana kökü merkezdeki (B) 
süje veya objesinden oldukça uzakta 
(Ş) mıntakasınd,ki süje veva obied" 
tecelli ve tecessiim edecek olursa bun. 
dan (şu) sÖ7ii do~ar: 

( 1' (2) (3) 

t ' 'i -1- UŞ ..ı. uğ 

( ı) ( G) güne~in esas anlamı. 
(2) Bu ana kök anlamının (B) mer. 

kezine oldukça uzak (Ş) sahasında te. 
celli ve tecessümü. 

(3) Mefhumu isimlendirir. 
t5. - Ana kök (Ş) mmtakasında te . 

celli ve tecessüm etmekle kalmıyarak 

bu (Ş) merkezine tabi içiçe dairelerden 

L KISA HABERLER J 
• Haliç muvakkat itletme i~reıi bil. 

tün Haliç iskelelerinin tamirine lüzum 
görmüştür. Ancak bu iskeleler şimdilik 
beton olarak yapılaauyacaktır. 

• Devlet Denizyolları idaresinin eski 
bahriyede uzun seneler hizmet eden ve 
timdi tekaüt edilmi§ bulunan mütehas . 
sıs deniz adamlarımızla ta\cviyesi ka • 
rarlai::ı:;~r. İdarenin yeni kadrosunda 
bunlar için lazım gelen yerler ayrılmıt 
bulunmaktadır. 1 
* Geçen seneki yangından sonra Kah. 

tane köyünde yeniden inşaata başlan. 
mıştır. Yeni inşaat modern bir tekilde 
ilerlemektedir. 

* Ankaradan ye~i gelen gümrük kad. 
orsunun tatbikine başlanmıttır. Kadro. 
da bazı memurlann yerleri değiştiril • 
mit bazıları da terfi ettirilmittir. 

.;. lstanbulun güzel bir şekilde imarı 
1 

için Y edikule ile Sirkeci arasındaki bi. 
naların kaldırılması münasip görülmüş. 
tür. Bu b 'nalar tren güzergahında ts . 
tanbula çirkin bir manzara vermekte 
idi. ' 

• Kambiyo ihtiyaç listesine b:ızı ita · 
veler hakkında yapılan kararnameye 
göre sıhhi, ticari ve tahsil ve tetebbü 
maksatları haricinde kalan ve meşru biı 
sebeple yapıldığı anlaşılan seyahatler 
için Finans Bakanlığının tensibile i • 
cap eden kambiyo müsaadesi verilebile. 

cektir. ı 
* Liman tarife komisyonunun aon top 

\antısında Akay ve Haliç şirketlerinin 
tarifeleri ipka edilmittir. Şirketi Hayri. 
yenin ikinci mıntaka ücretlerinde de ten 
zilat yapılmıştır. Sadece vekalet işi tas. I 
dik edinceye kadar eski tarifeler mute. 
ber olacaktır. 

.;. Şehr:mize gelen tktısat vekileti baş 
müşaviri Fon der Porten limandaki tet. 
kik işlerine devam etmektedir. 

* Deniz yollarının . Avrupa tezgahla. 
rına yaptıracağı yeni vapurlar için bu 
ayın yirmisinde biten müddet ay sonu. 
na kadar uzatılmııtır. 

* Posta ve telgraf umum müdürlüğiı 
Beykozun iıliyen fabrikalarla aldığı 
ehemmiyeti gözönünde bulundurarak 
Beykozdıı geceleri de salıpn bir telgra• 
m\:rkeri ıtÇma}" btwT ~r. 

• t 936 mali yılı başında yapılach k a 
razinin tahriri işilc meşgul olmak üze. 
re Anka~da bir arazi tahrir müdürlilği; 

ihdas edilmiştir. 

(1) uuntakasına kadar yayılır ve bu şü. 
mul içinde tekarrür ederse (9unlar) sö. 
zil doğar. (Şu) tek bir süje ve objeyi 
gösterirse de (tunlar) da bir çok gayri 
muayyen (şu) vardır. İşte bu müphem 
ve umumi yayılıı (1) ile ifade olunur. 

7. - (Ağ) ana kökü (B) süje veya 
objesinin çok uzağında umumt. müp • 
hem, belirsiz, ıamil (L) nuntakasında. 
ki bir süje veya obje üzerinde teces . 
süm edecek olursa bundan da (o = ol) 
sözü doğmuı olur. 

Bu söz doğrudan doğruya: 

oğ + oğ 
Şeklinde analiz edilecek olursa (L) 

mıntakası doğrlldan doğruya ana kök. 

le birleşmit olur. 
• ( 1) (2) 

oğ +ol 

Şek1inde analiz edilecek olursa: 
( ı) Gün~in esas anlamı. 
(2) En geniş ve umumi sahada te • 

cellisini gösterir. 
s. _ (Ağ) Ana kökü (L) mıntaka • 

sında tecelli etmekle kalmıyarak (L) 
merkezi etrafında içiçe dairelerin de 
(L) mıntakasına kadar yayılırsa yani 
(0) ile gösterilen müphem ve umumi 
süje veya objeler çoğalır ve bunlar da 
bir sahada tekarrür ederse (onlar) olur. 

Bütün bu analizler "GUneı . Dil,. te. 
orisinin dillerin ana kaynağı bilmecesi. 
ni nasıl köknel bir yolda hallctt"ğini ve 
Tilrk dilinin nasıl orijinal bir yer yüzü 
dilleri ana kaynağı olduğunu inkir ka. 
hul etmez bir yolda ortaya koymakta. 

dır. 

tıaret sözleririn (bura. orı. ıura) gi. 
bi yer y,öııteren şekilleri de. Car + ağ = 
ara) sözünün (bu. şu. o) ya katılma • 

siy!e kurulmuttur. 
Etimoloj;k şeki1leri ~unlardır: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Bura: uf + ub + ut + ar + ağ 
Sura: u~ + uş + uğ + ar + al 
Ora: of + . + of + iT + at 

1. N. DiLMEN 

~,ar 11o.tunda 
~- - ,._, ,.. . 

Hikiyemü-
sabakamız 
dirinciye 20, ikinciye 15, 

üçüncüye 10 Lira 
vereceğiz 

KURUN, aan'atı teşvik, güzel ya
zıları tanıtmak emelile her yıl bir 
edebiyat mügabakasr açmaya karar 1 

verdi. Bu yıl bu müsabakayı "Hi . 
kaye,. üzerinde açtık. Müsabaka prt
ları ve gönderilecek hikaye, üzerin · 
de aradığımız değerler şunlardır: 

1 - Mevzu serbesttir. 
2 - Şimdiye kad.ır neırolunmamış 

bulunacakttr. 
3 , - 1000 kelimeyi geçmiyecek . 

tir. 
4 - Makine ile ve kağrdın yalnız 

lİr tarafına ydzılacaktır. 

5 - Şubatın sonuncu gününe ka 
:ar elimize varmış bulunacaktır. 

6 - Mü~bakaya girenler, gön · 
lerdikleri hikayelerin altına :ıdları· 

nı yazmıyacaklar, herhangi bir işaret 
koymıya-:.ıkkr. yalnız müsveddeleri
ni kendilerinde muhafaza edecekler
dir. 

7 - Tanınmrş muharrirlerd~n mü· 
:ekkep bir jüri heyeti, gönderilen hi· 
kayeleri okuyarak birinciliği. ikinci
liği. üçüncülüğü kazanan hi1cayclcri 
tcsbit edecek. bu hikayelerin ilk sa
tırları gazetede neş;cdilecekti r. Mü
sabakayı kazananlar. ellerindeki müs
veddeleriyle idaremize gelerek ka • 
1.:andıklarını bildireceklerdir. 

8 - Birinciliği kazanana, 20. ikin
ciliği kazan~na 1 S, üçüncülüğü ka . 
zanana 10 lira hediye edilecek ve hi· 
kayeleri 9315 y:hnın en gli7:el hikJ -
veleri olarak neşredilecektir. 

JjikayeJerin ~bu:une bat. 
lanml}tır. Gönderilecek hiki . 
yelerin yazı müdü"liiğünıüz~ 
gönderilmesi ve üzerine "Hi 
kaye müaabakaıı,, yazılma~ 
lfo 71mchr 

Değirmisaz 
Kömürleri lstanbul 

piyasasında 

Tavla 
Müsabaka şartlar! 

Tavla meraklıları arMıntlo 
zırlaclığımı~ büyük mü•abalı 
uyandırdığı alaka umduğumu11' 
fevkinde olmuftur. Halk araıı" 
en taammüm etmif eğlence "°"' .. 
lanndan b.iri.i olan tavlanın bii~ 
amatörleri bu mü•abaJıalot 
kendilerini gö•terebilmek içİrt 
zırlanmaya bQflamıf bulanııY0' 
lar. 

Müıabakamızın e.aalan ffl" 
lardır: 

1_ - Müıabakaya, çocuk, 
8
, 

teplı ve askerden bQfka Bay oe 
yan herke• girebilir. Yegane 
(KURUN) okuyucum bularıJ 
nu iabat etmektir. Bunun içirt I 
zetemizcl e neırine bQfladıfı,,,.. 
kuponları keıip ıaklamak Jıilo 
e:ler. ., 

Kupon ne§ri on gün .;ireeelılt ' 
/;e3ip saklamayı unutmayınız. ~ 
ponları bu yazımızın •ono 
bulacaksınız.. b' 

2 - Müsabakaya gireceklet 
7ünden itibaren adlarını ve aJtıl' 

- ıerini hP.r iürlü vaııtayla gcael~ . 
rniz yazı müdürlüğüne bilclirebil~ 
ler. Acl yazmak ela Kuponlar I' 
10 gün IÜrecektir. 

3 - lıtanbul 50 mıntakayo ~ 
rılmıftır. Evvelô bu mıntakala; 
müıabakalara ba,•/anarak • ; 
ıampiyonları teıbit edilecek. ' 
müsabakalar bu semt tampiyofl~ 
rı arcuıncla bir giinde }'apılaralı ~ 
tanbul tavla fampiyonu meyJIP .. 

çıkarılacaktır. 

· 4 - Semt fampiyonların• 1' 
kemleri, o semtin trmınmı' o'Y"fl' 
cuları arasından seçilecektir-

S-- Mü•alHı-.larJa biri~;~ 
onuncuya kadar para hedıY fi 

de verilecektir. Mühôlut mi/dl' 
100 liradır. 

Eaşbakanımız 
1 

( U sı11am ı ın<·ıut> 
niyet direktörü Bay :::ialih ı'\ıııÇt 
kumandanlardan general Htı1~ 
general Fehmi, yarbay Ism!lil 1J

1
gr 

kı, şehrimizde bulunan sayla~tf 
ve diğer bir çok zevat uğurlaıw 
tır. şl• 

Dış Bakanımız, şehrimizde 1' 
Kütahya ile Balıkesir arasın - mıştır. ef 

daki Değinnisaz istasyonu civa. Martın başlangıcındaki Ce~ 
nnda on sene kadar evvel keşfe. re içtimalanna i~tirak ~tme~ Jll~ 
dilerek çalışmıya başlıyan ocak _ re bura.dan Avrupaya gıtmesı 
!ardan çıkarılan maden kömüıii, temel dır. ~ 
tstanbula ilk defa olmak üzere - · . k •nıııŞ .ki .. 1 m d k'' .... t·· sek kıyınetını meyuana o) ş, 
ı gun evve a en omuru uc - tur. lki ay evvel işletme imtiY , 

. car!a;ın?an K ... Abacı tarafından zı alınan ocaklar, şimdi, menıl~ 
getınlmış ve . numune vag~n?~un ketin dört bir taı afına nıilll~ 
Haydarpaşa ıstasyonuna gınşın • 'kt d d k' ·· ·· gönde! 
de Devlet Demiryolları müfettiş- mı kta~d.a ma en omuru 
1 ·ı l b d .. t . me e ır. _.,ı11' 
erı.e memur ar ve azı en us rı Kalorisi 7000 ile 7200 ar""".:~ 
erkanımız hazır bulunmuştur. d 1 · d ocakların~ 

Memleketimizde kömür made- .a 0d.al~kY~!lldma20e0n. 1 250 toJl 9 • · ı k ·· · d' k d 1 şım ı ı gun e ı e 11ıl' nı oma uzere şım ıye a ar ya· . d k" ·· 1 m ktadır. P 
mz Zonguldak havzasındaki kö . rasın a omur a ın .a d!l]l~ 

·· d · · nunla beraber bu mıktarın 
mur ma enının çalışmakta oldu. . d t · h kkaktır. 
ğnnu ve r~tanbula yapılan nakli - ZlY~.: a\ acafiı mu e~i kömür btl~ 
yatın da deniz yoluyla yapıldığım .. kı~er a~ta an Y Zonn1lıdıır 
d'' ·· ·· k k l'l b ·· ·ık gun u şeraı e nazaran o e • 
uşunurse ara yo ı e ugun ı k'' .. _.. d 1 h za E'ıae 

defa olarak·gelen kömürün ehem ?m~n un en ( a a ucu 8~ ' 
miyetini daha iyi anlamış olumz rlılmış bulunuyor. Ha~darı~ad~f 
Bu suretle, memleketiın"zin kö <km. K_urus~~me <l:~oltrm;a a8J1t1 

şelerindeki sanayi çalışmalarımı . teslımı, .. butun ma:sıaf ~.1 ••• tol'ltl 
zm büyük eserlerinden bir:ni da· olmak uzere, parca komuı' 
ha elde etmis bulunuyöruz <leme! 790 k~~uş~ mal . olmuştur._ .··Jtlur 
f :. D•}gırmısaz cıvarın 1akı kO ail· 
ır. d 1 · · ı t b 1 sevke Kütahya ile BalıkP!'İr hattı ara ma . c!1 erının s an n ~ . de 111~· 

sı:idaki Değinnisaz istns. ·onu ci - nıe ışı.~d:_n .~rı~ra, ~chrınll~ahn \l' 
varında elde edilen kcınür 19~6 den komuıu f ıyatlarının d·r , • 1 w • • • rl"l Me 1 • ile 27 seneleri arasınrl'l rı:;ki j -ın- cuz ıyacagı uınıt e ı mc • 
dann::ı mütekaitlerin,1ı' n Ray 

0

Ah- www:w• ..,/ 

met Hurşit tarafmdart hulunmu~ I k ıı 
tu. Bu kömüıiin keşfini ayni hat 1 T avla müsaba B 
üzerinde Tavşanlı ist::ısvonu ci - i k 
varındaki ikinci bir m!lden oc;ı«ı . Mü sa bakalar a işf ıra 
nm keşfi takip etmiş hnnu da To· hakkını ve1 en 
pal Kemal isimli bir zat meydana 
çıkarmıştı. Ocakların. calışmala - kupon : 2 ~ 
rı esnasında gösterdikleri faali • 11.. ________ .......... ~ 
Y.et keşfedilen yeni kömürün yük-
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Yabancı Posta Kırkından Sonra 
Fakat ha bir delidir/ Reçete ~ .,~zanı Teneşir Paklar 

Z.,..in falttd 90ft JereceJe y (AUlar llÖ7.D) 

laai. olan' bir laata m ltar Jolı- azan : Sermet Muhtar Alus 
' ef lilliDIDmr.•·-.. ··•ı• ..... _ .. g"-·-Kansını öldüren adamın muhakeme

sinde ileri ablan iddia •• 

_ _. .~ b• • L ,. • _ _ı • ill :••••••--••••• •••-••••• ••-••• S8 :::::11m:.:x:::::::a;;::::::::::::::::-.:: 
foncırucın anne 11en ını t ... auı ·: •• :.::::=::::::::::::::::::::. ===== ı::m ... -=:=:::::u::r.:::::::::::::::: 

DUn Paıilte yakalanarak Sen mah • 
kemeaine verildiğini yazdığımız Anj So 
ley adındaki canavarın muhakeme.ine 
batlanmııtrr. İlk defa mahkeme buzu • 
tuna cetirilen bu katil için akıl hasta • 

lıkıan Dr.u Logr "eğer ben jüri olsaydım 
akli mn'uliyetinin ne derecelerde oldu. 
tunu bilmediğim bu adamı mahkUm et 
ınek düıüncesindcn ıztırap duyardım.,. , 
deın.:ıtir. 

Müdafaa avukatı buna dayanarak 
katilin muayenesini iıtemit ezcümle de. 
ınittir ki: 

"Evrakına bakılacak olursa yaptığı 
itlerden meı'ul olmaaı lhım gelir. Ka • 
nmnı öldünnüg, parçalamıı. sandığa koy 
ınut, ıonra bu sandığı çimentolamııtır. 
Fakat bundan bet yıl önce iki kamı oL 
dufundan dolayı mahkQm edilerek hap 
ae atıtmıı. oradan çıkınca maddi güçlük 
lerden batka manevi buhranlara tutul • 
ınuıtu. Bunun için deliller vardır.,. 

Müddeiumumi de bu fikre ittirak et. 
tifinden, katilin akli bir muayeneye ti. 
bi tutulması için muhakemesi talik o • 
lunmuıtur. 

Karuını ölJiaenin rami oe 
lırolıüi 

Çinde hapishaneler nasıl boşalblır? 
Çinde çok riayet edilen bir eski u • 

ıuı vardır: Bir bapil&ne direktörü mev 
kiini yeni müdüre bırakırken bütün ha. 
piaaneyi bopltır. Yani mahpuılan tah. 
Uye eder. 

Bu ıon giinlerde Pekinde bir merkez 
hapieanesinin müdürü yerine bir bat • 
kaımın tayin edildiğini haber ahr. El • 
ki uıuJe riayet etmek iltiyerek bapi • 
aanedc bulunan iki yüz lmk aekb mah. 

Amerikalı Grahambil icat ettiği te • 
l~Ion için 1876 da ihtita beratı almıttı. 
Şimdi Boıtonlular bunun altmıpncı yıl 
dönümünü kutlulamaya hazırlanıyorlar. 
Bir Franau ıuetni bu kutlulama bak.1 
landa ıunlan yazıyor: 

Bir Franaz olan Şarl Buml"Gn Gram 
bilden, hattı Alman Rayt'dan ance .. E. 
lektrik cereyanı vautalile,, aadayı bir 
ta'raftan bir tarafa nakledecek bir alet 
buldufu unutulacak mıdır? Bunöl 1854 
te Pariı telgrafhane.inde memurdu. 1 • 
cat ettiii aleti ıeOerine g&terdi: fakat 
onlar bu mühim ketfi ıülmekle karpla. 

puatan ild yürinO 1erbeet bırakır. Kırk 
aekisini idam ettirir 1 

Yeni ıetecek olan direktar tabii bir 
mGddet bot hapilaneclen adtılacü iae 
de yavaı yavaı bütün h&ereler dolunca 
mahpullar. yeni bir direktörün tayini 
iiçn Konfoçyuu dua etmele bqlıyacak 
tardır. Fakat bu duayı edkek 41anlar 
her halde elinde baltuı buluıWl cellA. 
da cidecek olanlar delildir. 

dılar. Dtif 1854 yılı ap.tolunun yir. 
mi altıncı cUnO eaerini izah iç'ln nq • 
rettiii bir makalede fUDlan yumıftl: 
.. Her ne oluna olsun bu DıUıaakkaktır 
ki az çok yalan bir iltikbalde eBslerl • 
miz, elektrik vuıtuile. unk yerlere 
nakledilecektir." 

Bir tarafta telefonun Dk konupıau 

ve Amerikalı dehalar için meraliaı ,. • 
pılırken blru da, Grambll ile Edieonun 

kendi icatlannm "fikir babası., adını 

verdikleri ve takdir ettikleri Pranaız mu 

eldi dfltGnelim. 1 ~ 

Mösyö Dö Pari kimdir? 
Son samanlarda yapılan idamlar her.f ile Ceninle cellat ftl'Cbr. Fakat Pa • 

kesin dikkatini Möayö dö Pari üzerine riainJd lalll eeki Wmbı muh•fua edi • 
celbetmiftir. Bu Möayö dö Pari kimdir? yor. Yani kendiline JılCS.)'6 ela Parl de. 

Vaktile Franaada cell1tlar çoktu. Fa niyor. 
;bt on yedinci aınn 10nlarma dofnı :;;.-;.-.-8~il-ir_•_İ_l_İn-iz_? ___ _ 
)alnu bir aile bu yüb~ mevkii elde 
etmeye muvaffak oldu. Bu aileye Sam. Dialdl !Qmada _ _.........._" 
IOnlar denir. Bunlar biribirlerini tef • ceqpluu 
rik etmek için memur bulunduktan l'h 1 - Niçin yılan tıbbi temlil eder? 
rin illllini aldılar. Şimdi yalnız Pariı - Etld Mmrl.ı.rda ,.ı.a lmnet 

.. ....... timsali .. ,..... 
DEllZ TEUOT UIUNUIDI 2 - "rococo" rokoko ne demektir? 

DE81~nlnBI IÜ:-:=- mc. OJm"" 
Denizyollan müesseselerinde 3 - Lenin"in aml adı nedir? 

çalışan memurlara ait tekaüt ka- -Vladmir Ulpnaf. 

ettinli. Son vizitede Jetli lıi: 
- Dolıtor, sizi a/riJenNri 

ıamnm. P«Taya ehemmiyet oer
metlifinizi biliyorum. Viziteleri
nizi ödemekten çekiniyorum. 
Ama ocuiyetname yadım. OIJü
fiim zaman 6iiyülı bir ptna ala -
caJr.anız. 

- Çolı lütüllıGnınız. Tqelı
lıürler etlerim. Y alna 6a aon 
oertlilim refeteyi lütlen üule etli· 
nis Je bir ilıi lıiiçiilı Jefifilılik 
~!. 

Ne vakıttı ? 
PlôjJa bir lıuın )'clftına aoku

laralı Jetli iri: 
- Beni tanımıyor musunuz, 

6cqan?. Ben sizin hayatınızı kur
tonmflun. 

- Eoet, eoet,. laatırlıyomnt. 
Y alna Nbaha lıa'fl mıydı, •ece 
yana mıyJı, onu anattdm. 

En emin ger 
Acemi bir aoca, orman b~

nlii lıöpefini alaralı aoa plılı. Dö
nlifte beJıpye filıGyet etliyorJa: 

- Köpefinis pelı lena terbiye 
etlilmif. Aolamama mani olJu. 

- Ne 1fllllfı1 
-Ne yepıtNlı1. Tetil• Jolm-

naeafım --· •elip IHıcalılanın 
........ eolırılrqor, rnioaenemİ 
IHmqorla. 

- H~ W.. oar. Da
lttı ..... 6ir ~ 6al"""'1ftlf de • 
melr.. 

Giip.41rı:in~ 1111 açlık 
'~:- ....... ..,,.;.,.ti 
"'~ mih'ıidıdt eıtl: 

- Bir ...,.Uı ~ ıioaclne 
hrfa olan rninnettarlifunı ıa.tcr
mü irin~ acı 7fDll. 
.... ÜIİ70flll'L 

- Çoi .... rolr .a-ıı LIJı
,.,. 6a mini mini ,ao.rcinin ıiu 
ne 7flPfıia .a,ı.,..-, mecmu -
naala,...,,s. 

- Hatatum lırırltmlı. Bir wlin 
.ıldtın ölmelı 1iscre Wim, ya • 
nuna War aolmlmı711 ffMD'et 
..,...,. 6a alioelcini 7'1lto1Jun. 
plıirip 7«fiın. aa mrede ölim -
len laıılMllrıın. 

iki defa okuduktan 
sonra 

Bir ıeng f'Iİr, tiirlerini bir ara-
7'1 toplı7Gf'llı 6ir lıifap plıartlı. 
Ba mevm iiarinde bir ıenr bcı -
•• Jıorwıp70fltırdı: 

- Enrinti ,...., 6aUrınas1 
- llıi Jflla olmtlam, bir Jalaa 

oJısqacalun. 
- Çolı ma 6efenlinU1 
- Hıqa, P.irl~en bir 

w ~un, 6ir Jaha 
,,~ .. 

•ununda bazı değişiklikler yapıl • 4 - Papaiandan bqb daha hana 1 
~II'. Bu arada olmak üzere yüz- ci hayvanlar konuftUrulabWr? Gelenler, Glcl ... I• 1 
de otuzdan başhyan tekaüt maa • - Kup, • .__. bp, ._..._ 
'1 yüzde otuz beşe çıkanlmış ve o- 5 - Şah oyununu kimlerin icat et· INGIUZ ATAŞE MIUTERI 
tuz etmeden fazla çalışanlar için tiii taylenlr? - İngilterenin Atin& ve Ankara 
tekaüt maaşmm derece derece aıt - Y.............. elçilikleri ataşa militeri Binbaşı 
tınlması esası muvafık göıiilmüş- YENi SORGULARIMl7. Samson lııgilterenin Hindistan or 
tiir. Denizcilerin fazla çal1ŞD1ak ı - John Bun (Can Bul) kimle. dusuna tayin edildiğinden Yunan 
Jlizünden çabuk yıprandıklan da re verilen ~ ve ne demekt{r? hükQmeti ile vedaJqmak üzere A-
c:nüne a]marak bir senelik ça 2 - Amerikan bayralmda kaç ,.ı. tinaya gi~işti, bugün şe.hrimize 

müddeti 14 ay itibar edile. dız ftl'Cbr? dönmektedir. 
cektfr. 3 - au,. Cooper'ln ..ı imal ne • Atinada bul~ yeni ataşe mi-

l> 
KAÇAK KEÇi En BULUN • dir? literin de kendf~ı1e beraber gel • 

U _ Karagümıiikte Dervişali 4 - En bOyük utırap feJAet için. mesi muhtemeldir. 
lrlahallesinde oturan Ahmedin e- deyken Adeti hıtırlainaktli' ..... .azU Bu tHdirde binbaşı Samson 
'tinlo de yapılan bir aramada 56 ki. nU kim 18ylemlftlr. 18ftİ atqe militeri hflldbnetimize 

kaçak keçt efl bulunmuştur. Ah 5 - HattrllatOvaya en ~krj tehir tal(dfm ederek kendfsf v~da1aşa • 
illet yakaJamms. tahkikata bas -1 .. h.anrt.-•.•d.irliı? .. lllİllİ-llİllmli--•ı cak ve yeni vazifesine başlamak 
llnnıp. 8F.ere Htndfatua eidecektir. 

Birini intihap et Dürdanem/ 

Vişnel~ri vereceği esnada ko ·ı Karakola koşsanıza haber ve 
lunu çektı. Aklına gelivermişti: nize ayol hırsızlar' hala içeri 
Niyet tutmanın tam sırası.. galiba! .• ' 

iki vişne seçti · .. ·-r· ·· . . . ' agzma go urup Edanımın yaygarası .. Çocukl 
nıyetinı tuttu ve uzattı : b · B .. . . fh .. . esleme kız: (Hırsız var!) dıye 

- ınnı ın ı ap et_durdanem ! çığhğı basıyor, Rabiyecik de y 
Rum kızı, gene o bıllftr kar'·., 1 d 

halarmdan birini salıvererek \ .ş· unuyor .~: .. .. .,, . 
neyi aldı; iııci dişlerinin arasma . - Gordunuz m _ olanlan şı 
soktu. Dina, zıp zıp zıphyordu: dı, be~ de mahvold ... um. Ka~?1'. ~ 

- Sana can feda be sultanı den çopten; sandıg-ımın kılıdı d 
aliye~!.. Dünya mahvolsun kınk. Yüz görümlük küpekrim 
,şen kal Zinıhtan kim varsa cüm~ el öpmelik gül iğnem. Halep bil 
lesi kahrolsun dört kollularla tah- ziklerim, rahmetli kaynanam 
talr- köyleri ~ sen yaşa, yadigan Şile be~i t~.pum ~a ça 
bin yaşa, yüz bin yaşa!.. hndı.. ~a?. ~egıme ınece 
Vişnenin birini kendisine öteki . aynamın onundekilerde mutla 
ni genç ve tüvana bir delikanh na· uçmuş gitmiştir.. İpekçi 
mma niret etmiş kendisi tercih beyden aldırğmı sedefli dikiş ku 
edilmiştı. tum, Ahmet Faruki beyden aldı 

Hacı Bey, avucundaki vişnele- ğnn kolonyam, pudram, lavan 
ri vermek için kolunu kaldırdı. cıklamn da gitti gider, dahi gi • 
Ganancağizı: (Tesekkür ederim der desenize ... 
pasamo!) diye uzanırken, güdük İçlerinde en gözü pekleri ol 
'parmaklı, kıllı elleri, pamuğu ya. Ayşe kadın eve girmişti. Dışany 
kalayıverdi. Snnsıkı içine aldrı ; bağmyordu: 
bir de çimdik attı. - Hacı Beyin şemsiyesi, 

Rum dilberi çırpmıyordu: duralan burada; kendıisi yukan • 
- Kale bırak beni, sabuk sa . öa galiba! .. 

buk bura.dan ~ts.. Benim anne, Yaygaralar kesildi. Güriiltüyl 
teyze gelıyor; bana dayak vere • koparanlar da eve girdiler. E~ 
zekler ... _Ben oyle kiz değil; boy- mmın sesi gene çıktı: 
le tsakbın isler .~örmedi; bilmi · _ Kız Nazikter yukarrya 
yorum bu seylen ···· etrafı bir dolaş. Bak populdak ne 
K~rak eve kaçtı .. Dana, sü · yapıyor? 

nepe sunepe mutbağa girerken A A • 

Aıtine dua d ·· t·· "El ! Dana, bu velveJeyı duyacak 
ua us une.. mı h ld d ... ·1d· N d · k . . . a e egı ı. ere e ıse sızaca • 

yaman, sen mı yaman, Ermem mı t M. d . üst. •• d d .. 
' "d ·· 1 d "B. ı. ın erın un e yana on • yaman . ,, ı ye soy enme e.. ır .. .. 1 · · k t B ı 

kadleh mey _._
1
• .. muş, goz ennı apamış ı. ese "i 

,, mısramın ııcın ımum- 1 tenilitine, kaili herhangi li edr; me, ara ık duran ka~ıdan başını 
ise onun peygamberliğinin şüphe- uzattıkta~ so~ra ~g~.ya.. koştu. 
sizliğine itminanı kamil de Hacı Beyın mınderın ustunde u • 

Hacı bir daha mutbağI boyla. yuduğu haberini verdi. 
dı. Konyak şişesinin hepsini dik· Edanım gene avaklanmıştı: 
ti.. Bundan sonra bulut olsa da - Val1ahi yalancıktan yapr. 
ne umuru.. yor: hastalık erlaleti takmıyor 

OdaSinda minderin üstüne YH· Rabiye kız hana hak, kulağ nı 
yıh kaldığı esnada bahçeden h~y- dört aç. Sakın ha yanına gitmiye-
kınşmalar: ceksin. Şayet gidecek olu.s:uı rah 

- Eyvahlar olsun a dostlar . metli anacığının bir memrs:nden 
soyulup soğana döndtiik desene!.. emdiğin kan, bir memesinder em. 
Baksanıza. pencerelerin, kapıla diğin irin olsun; bunca senelik 
nn hepsi artlanna kadar açık. büyük analık hakkım sana helal nl 
Pdımız, pırtımız yağma oldu git. masın. Populdağı şimartmanm lU
ti!... zumu yok. Baksana azdıkça azı • 

Ses yükseldikçe yükseliyor . yor. Kaba meseledir velakin pek 
du: doğrudur. t~am bilmem ne eder. 

- Ne Büyükada, ne küçük a- se cemaat bilmem nenin nesini 
da, doğrusunu isterseniz burası der derler. Kocanı düşün bari.; 
Eğridere imiş.. Çocuklar burada alık Raziye ! .• 
knmsar, polis, bekçi Y,ok mu?.. ( ... ....__ ) . ....._.,...._ 
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Halkevlerinin 
heyecanla 

yıldönümünü dün 
bayramladık tSTANBUL 1600 m. - 17 OrJvcr. 

siteden nakil. fnkılap cersi. Esat Bor • 
kurt tarafından. 18 m".lhtclif plfıklar 19 
haberler. 19,15 opera parçalan (p151<) 
20 stüdyo tiyatrosu (-.1uhtelif parca • 
lar) 20,30 stüdyo orkestrüları 2 ı,30 
son haberler. 

Parti genel sekreteri Bay Recep Peker Hatkevlerinin 4 üncü 
yıldönümü törenini ve yeni 33 Halkevini bir nutukla açtı 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansınrn 
gazetelere mahsu havad:s se-:visi verile 
cektir. Ankara, 28 (KURU r) - Hal

kevlerinin 4 üncü kuruluş yılöö -
nümünü kutlamak için yapılan 
törende Parti genel sekreteri Re -
cep Peker bir nutuk vermiş, ez • 
cümle şöyle. demiştir: 

Arkadaşlar, 
Bugün yurtta Halkevleri açılı -

şmın dördüncü yılını kutlamak( 
için toplanmış bulunuyoruz. Bu 
toplanış yalnız Halkevlerinin geç
miş çalışma devirlerinin hatırlan
ması için değildir. Bugün yurt i . 

. çinde büyük Kamalist ülküyü ya

. yıcı olan bu önemli ve değerli ulu-
1 sal teşkilata yeniden 83 Halkevi 
daha katılacaktır. Biz, ayni za -
manda bunlann hayata dOğuşla -
nnr ve çalışma devrine girişlerini 
de kutluluyoruz. 

:Arka(lqlar, 
Bu miinaaebetle geçirdiğimiz 

aöıt yıllık Halkevleri yaşayışının 
yalnız dördiincü yıla ait olan ça
lrşmalannm genel blançosunu 
gözden geçirmekte bir fayda gö -
rüyorum. 

Yalnız bu son yıl içinde 103 
Halkevinin çatıları altına iki mil
yon 100 binden fazla yurtdaş gir
miş, Evlerin ışık saçan ve kuvvet 
yayan çalışmalarından istifade et. 
miştir. Halkevi çatılarının altı, bu 
milyon1ar kitlesinin biri ötekini 
tamamhyan mU.:::terek ~.alrşamla . 
rmın heyecanı ile kaynamıştır. 

Ankara Halkevine devam e • 
den yurtdaşHırın ycki'mu Ankar. 
şehir nüf u.su yekununun iki mis
lidir. Bu nisbetlcrden halk yığın -
larmın ulusal alanda yetiştirici va. 
sıtalardan istifade etmek ve yeni 
hayata uym~k için sıcak bir ilgi 
ve tehalük ile koşmakta olduğu 
neticesini çıkarırız. 

Halkevlerine ait olan görüşü· 
müz parti ç·alışmalarınm başka 
sahalannua aldığımız neticelerle 
de kuvvetleniyor. 

HERKES ÇALIŞMALI! 

Arkadaşlar, bugün bu yolda 
idealin sıcağını ve heyecanını yü
rütmek için Halkevlerine ynzrl . 
mış olan yurtdaşlann sayısı beş 
bini kadın olmak üzere 65 bindir. 
Halbuki Halkevlerinin bulunrlu -
ğu yerlerde halkı yetştirici değer
de ve bilgide olan Türk vatan -
daşlarmın sayısı bu 56 binden bir 
kaç mi'sli fazladır. Bazılarımızda 
bir eksik ve yanlış duygu var: Bu 
iş yapılıyor onu yapanlar vardır 
bu alanda bizim vazife almamı . 
za ihtiyaç yoktur . diyorlar. 

Arkadaşlar, bu zihniyet yanlış
tır. Hayat devamlı bir mücadele -
dir. Bilhassa içinde yaşadığımız 
devrin hayatı, her alanda misli 
görülmemiş çetin mücadele safha
ları arzediyor. Bu savaştan ak yüz 
le cıkmak icin her birimizin tek 
insan olarak yetişmesi kafi değ'il
dfr. Yetişmiş olanlarımızın geride 
kalanları yetiştirmeğe ·koşması 
lazımdır. 

Hiç bir miicadelede bir tek 
kuvvet damlası bile fazla sayıl -
maz. Şahsi hayat teminatımız ek
siksiz yerinde olsa bile ulusun bir
lik hayatı lüzumu kadar kuvvetli 
olmadıkça hiç değeri ve faydası 
yoktur. 

.Memleketimiz, bizi anlamı -
~·anların dediği gibi, tabii men -
baları kuvvetli, ormanları bol, 
madenleri kıymetli, fökat değerli 
insanlardan mahnım bir yuii de -
ğildir. Türkiyecle ulu~un i!':Jerini 
kucaklayıp başaracak ve nihn~1et 
ulusal birlik çalışmasında biitiin 
ymt çocuklaıına ön olacak onla. 
ra ışık gösterecek derecede yetiş
miş in5:anlann adedi bu ihtiyaca 
Yetecek dereceden coktur bile .. 
. Muallimlerimiz memurlarımız, 

dokto. larınıız, mühendisler.miz, 
a\.ı.ıkat anınız, bunların hepsi, hu 
jı.ırdun m\4"terek fedakarlığı ne • 
ticesinde okutulup yeti.,ctiıilm~ş 
vatan ~.ocuklandu. 
ULUSAL KOLTORON KOK • 

LEŞMF.SI LAZIM 
Başka yanlış bir zihniyet daha 

1 
var. Yetiştirme ödevi sade hükfı
metindir, koruma yalnız hükfıme
tinclir, bir.> urdu yalnız ordu korur. 
Bir yurdun e•latlannı yalnız hü. 
kfımetin mektepleri yetiştirir, bir 
yurdun ekonomi alanında güler 
yüzlülüğünü temin edeeek vasıta
ları yalnız devletin ekonomik teş
kilatı yapar. 

Hayır arkadaşlar, içinde yaşa. 
dığımız günün hakik1 manasında 
güçlü bir ulus olmak için yalnız 
bu resmi çahşmaJann verimi kifi 
değildir. 

1\Iekt-epler alim yetiştirir, tek
nisyen yetişitirir, san'atkar yetiş .. 
tirir. Ordu müsbet surette yurdu • 
muzun toı>raklanna ayak basmış 
olan düşmanlarla göğüs ve silah 
muharebesi yapar. Halbuki bu kla 
sik mektep yetişmesinin yarımda 
bir ulusal yetişme ve yetiştirme 
vazifesi vartlır. Maddi ku\1vetle . 
rin, zenginliklerin, ilmin, tekni -
ğin ve sanat'in hayat savaşında 
rolleri büyüktür. Fakat bütün bu 
maddi unsurları bugünün hayatı 
içinde yeter vasıta saymak tehli • 
keli ibr hatadır. En büyük tılısım. 
1r kuvvet miJli birlikte, beraber . 
likte ve bunu yapacağı milli bii • 
tiinlüktedir. 

Ulusal Birlik cephesini her gün 
biraz daha kuvvetlendirelim. Size 
son söz olarak salonumuzu süsli . 
yen levhalardan büyük bir inkı . 
lap sözünü tekrarlıyacağım. Bu 
yolda parulanuz şudur: Dağılan 
çöker, daima bir, daima toplu,, 

NAFt ATUF KANSUNUN 
SÖYLEVi 

Recep Peker'den sonra nutuk 
veren halkeYleri batkanı Nafi A • 
tuf demiıtir ki: 

Bugün memleketin 136 yerinde 
bir çok yurtdaş bu çatıların altın
da toplanmış bulunuyor. 

Biz, halkevlerinin arkadaşlık 
havasının hararetiyle ısman çatı . 
lan altında ulusumuzun tek tek ol 
maktan çıkarak sulple§erek, cemi. 
yetleşerek hacmi, itifaı ve cevheri 
ile kendisini bir granit kütlesi ha. 
!inde istikbale arzcdcceğine emi . 
niz. 

ilk halkevi 1932 yılında açıldı. 
Bu açrlışı kovalıyan yıl içinde haı. 
kevlerindc ~l15 konferans verildi, 
373 konser dinlendi, 511 temsil ya 
pıldı ve 150.000 kişi kitap okudu. 

Ellerinizde bulunan 1985 bi . 
Iançosuna göre btı yıl ~inde 103 
halkevindc 2243 konefran.s, 766 
konseı- yerilmiş ve 782 temsil ya . 
pılmıştır. 612 bin yurtdaş kitap O· 
kumuştur. 

Yukarıda çalrşmalarına bir kaç 
rakam ve örnekle işaret ettilfim 
halkcvleri milletçe hem kaynağa 
hem ileriye varmak i~in açılmış, 
çalışan birlik, atılma ar~tırma 
merkezleridir. Bunların her yıllık 
gayret yekUnlan bizi bir taraftan 
varlığnnrzı :rnlamağa götüıiiyor. 
Bir yandan da ileri atılışlar jçin 
kafalarımızdaki, yüreklerimizdeki 
gayretleri krmıldntarak büyUk 
kültür Yarhğına siitiikfüyor. Giin 
geçtikçe. bu evlerin Türk devrimi 
içinde derin anlamı büyi\yecek, 
onların sosval ve kültlirel olgun . 
laı::maımzdaki önemi gcniş1iyecek. 
fertleri cemiyetlcştircn, topluluk 
icinde f(' ·tleıi ı::a1riyetlend!ren ro 
Jü :ırfacak. 

Biz. hütun liaJkevi cocttk1Aıı . 
mn kulaklaıımızda Biiyük Şef A.I 

tatürk'iin şu yüce sözleri çmlaına. 
lrdır: 

Yüksel Türk, senin için yüksek
liğin hududu yoktur.,, 

İstanbul Eminönü Halkevinde, 
Halkevlerinin yıl dönümü, parti 

ve hükumet büyüklerile kalaba • 

lık bir halk huzurunda kutlulan

mııtır. Törene tam saat üçte is

tiklal marıı ile baı lanmıı, An -
kara Halkevindeki tören radyo ile 

dinlenmiş, Halkevi baıkanı Agah 
Srrrı Levend bir söylev aöylemit 

ve Sevim Levend bir ıiir okumut· 
tur. Bundan aonra seçme bir he

yetin konseriyle törene son veril
miıtir. Bu tören lstanbul radyo

su ile de yayılmıtbr. 
Gece aynca merkez salonunda 

bir konser ve ar fllbesi tarafından 
bir aösterit verilmittir. 

AGAH SIRRI LEVENDiN 
SOYLEVl 

Saygr değer arkadatlar; 

Biraz evvel Parti genel sekreteri Bay 
Recep Peker'in yükae.k a<Sylevlerini din. 
ledik. Memleketin d6rt tarafında, aayı. 
it yü.ıü seçen halkcvlcrinde, binlerce 
yurtdaf da bizimle beraber dinledi. Bu 
değerli sözler, yalnız bundan sonra yü. 
rliyeceeimiz yolu bize iÖateren, vara • 
cağımız amacr iıaret eden bir direktif 
olmakta katmıyor; aynı zamanda ilerisi 
için bize umut veren, cesaretimi.ıi art. 
tıran bir kalp kuvveti olmu§ oluyor. 

Aziz arkadaJlar, halkevJerfmfz bu • 
gün bej yaıına eirmlttlr. Bununla be • 
raber, hmü.z dart yılm faaliyetini tqı. 
yan halkeYleri, bugün emeldiyen bir ço 
cuk dojil, belki &ilrbüz bir delikanlı, 

yürüyen ve ilcrliyr:n cüçlü bir adam va. 
ziyetindedir. Eğer koımuyorsa, kuvve. 
tinin eksikliğinden delil, Uzerine aldığı 
ödevin, çok dikkat ve itina Ue taşınma. 
fa muhtaç deltrli bir amanet oldutu. 
nu takdir cttilindendir. Bir gün gele • 
cek, kemale gelmit ve olıunü§mlt bir 
adam halile çauaı altına toplanan evlat. 
tarının, derin bir ae11izlik fakat içten 
kaynıyan bir enerji içinde çalııtıklarına 
şahit olacaktır. 

Arkadatlar, buıün halkevleri, Mevi. 
ni tamamlte anlamıştır. tnlcılibrmu: bu. 
rada kuvvetlenecek, burada JdSJdete • 
cek ve burada yayılacaktır. Bugün mil. 
Jet dilde, edebiyattı, tarihte, abltkta, 
san'atta ve fikirde bir insan kütlesi de. 
mektir. Bu birlik ancak halkevlerindc 
teşekk{il edecek, mlllt edebiyat burada 
doğacak ve miUi tarih ~alrpna11 burada 
Ht.ı al&cakttr. 

Arkadaşlar, bu uynapn hayata it . 
tirak etmek, ı:aman zaman toplanmak 
ve anlatmak için buraya katmakta ace. 
le etmemek, memleket için bir glinah 
olduğu kadar, kendimiz için de bir mah 
rumiyet ve bir bahtsızlıktır. 

Bay J\gah Sırrı bundan sonra 

Halkevinde bir yıl içinde 24 kon

ser, 41 konferans, 1 resim ser· 

giai, 1 yoluul kadınlar Mrıisi, 
2 balo, 3 ,zslen, 29 ni,an ve nİ· 
kah töreni, 174 spor hareketleri, 

10 merasint ve ihtifal, 8S top

lantı yapıldığını söylemiftir. 

Bay Aıi.h Sırrı Halkevinin li· 

ıan denim ve dijer laaH1etlerin
dett ele belhtettikterı ıoftra lk1e
rine ıu cümle ile nihayet ver • 

miştir: 

Arkadaılar, bize bu ınea'ut gUnltri 
bağrşlıyan Ulu ÖI'lderriınb: AtatUrk'e 
sonsua minnet ve ıayıdırımı tekrarlar 
ve sözlerimi tamamlarım. 

Bundan 90nra UJu ~. 
Atalürlc'e ve Btııhalcanımız lmıet 
lnönü ile Büyük Mill9t Mediai bt.t 
kanlığına, Parti gene) sekreteri B . 

Recep Pekere saygı telgrafları çe· 
kilmittir. 

BEŞIKTAŞTA 

Dün Beıiktaıta da parlak bir 

tören yapılmıttır. Törene, muallim 
Hamdi ve Zekinin tetkil ettikleri 

40 kif ilik koro heyeti tarafından 
t.tiklal mar,ı ile bqlanmıt, bun -
dan. ıonra Ankaradaki tören 
radyo ile dinlenmiıtir. Bun
dan sonra halkevi başkanı Bay 

Hülcımü taraf mdan halkevlerinin 

önemi hakkında bir söylev veril • 

mit, ıösterit komitesi gençleri ta
rafmdan ikizler piyesi ve bir ko · 
medi oynanmııtır. Gece mmtaka 

ıençleri çaylı ve müzikli eilence· 

Jer yapmıılan:lrr. 
ÜSKODARDA VE BEYOO-

DERLINı 355,7 m. - 20 büyüle 
orkestra, solist ve bandomuzfr.a tarafın 
dan büyük konser. 23 k. 23,20 l.onser 
23,40 Martba Groeck (soprano) ve Fr• 
tjof Sentpaul (Bariton) tarafından kon. 
ser. Bethofen, Ramarth, Juon Cui, Vel 
ter. 

BUDAPEŞTE: 550,5 m. - ıs,25 
Uana Kaboş piyanoda 19 k. 20,10 tmre 
Magyarinin sigan orkestrası. 21,10 k. 
22 Ted Sinclair'in cazı. 23 Estonya ınil 
ziği konseri. 24, Deszö Czorbarun ~gaıı 
orkeatraıı. 1,50 k . 

BOKREŞ 364,S m. - 12,35 13,30, 
14,30 plik. 18 atüdyo orkeıtraSL 19,15 
atüdyo orkestrası. 20 Jr. 20.15 plik. 
mCJhur muganniJcr 21,05 oda müziği 
(Teodoreıku kuarteti) 21,40 B. Suts\.I 
tarafından piyano konseri. 22,15 Don 
k~klamun korosu ve Balalaika orkc!I 
trası. (aralıkta 22,30 k.) 23,10 gec.e kon 

LUNDA seri (aralık 23,45 k.) 
1 

Ü _,_u .. d B .. l h lk l , MOSKOVA: 1744 m. - 18 Erkek .._ ar ve eyog u a ev e -
• d 1 •. I d .... -1.. korosu. 19,45 konıer. 20,05 Offenbadı 

rın e yapı an tören er e ~par- ın "Glizel Elen,, isimli opereti (stüdyo 
lak olmuştur. Şiirler· okunmuı, arthıtlehi tarafından) 22 den sonra muh 
söylevler verihnit, güzel mtniki telif lisanlarda k. 

parçalan dinlen.mittir. POSTE PARISIEN 312,8 m. - 20, 

ANKARA HALKEYINOE TÖREN ÇOK 
HEYECANLI OLDU 

Ankara, 23 (A.A.) - Halkev
lerinin kuruluşunun yıldönümü ve 
yeniden 33 evin açılışr bugün An· 
kara halkevinde yapılan büyük 
bir toplantı ile kutlulanmıştır. Tö
rene tıtiklil :ma11iyle bşşlanmrş 
ve onu cumuriyet halk f ırka~ı ge . 
nel sekreteri Recep Pekerin srk, 
sık ve sürekli alkışlarla karşılanan 
açma nutku takip etmiştiı·. 

Ondan sonra halkevleri baş . 
kanı bütün tükumet ileri gelenle· 
rinin ve kalabalık bir halk kütle . 
sinin hazır bulunduğu bu toplan
tı programında bulunan konseri 
"Halkevi ve Gençlik,, dokiiman 
filmi ile "llkbahar sabahında çi . 
cekler ve kelebekler,, temsili ta . 
kip etmiştir. 

45 plak. 21,10 k. 21,35 pl!k. 22,15 var. 
yete 23,05 İstanbulluların pek sevdik • 
leri me§hur Charlotte Dauvia teganni 
~diyor. 23,20 piyes. 23,35 oda müziği. 
24,30 hafif konser. (Plak). 

ROMA: 420,8 m. - 17,20 Asmara 
Eritreden k. 18, 15 Cetro dans orkestra 
sı 19,25 k. 21,35 Bariton G. de Lucanın 
İ§tirakile orkestra konseri. 22,45 "Gan 
tarini Romagnolf,. terinin konaeri:::23,

dans müziği. 
ViYANA: 506,8 m. - 20,10 Valsler 

(§Clrktlar, orkeatra) 2 l,30 karnaval pot 
purisi. 23 k. 23,10 plak (Kabare mUzi. 
ği). 24 k. 20,30 dans müziği. 
VARŞOVA: 1345 m. - 18,20 koro 

konı.eri. 18,50 k. 19 Voytovcz (piyano) 
fr. Cchuber ve Fr. L:sıt"in eserleri. 19 
30 k. 21 karnaval milzi~i. (Koro ve or 
kestra). 21,45 k. 22 Viyana ıarkılan ını.t 
ianniye Greta Turnay. 22,30 k. 23 E.s
tonya müziği. 23,30 dans müziği. 
(plak) :ırahklarda konu~ma. 

Bunlardan "Halkevi ve genç . --------~----
lik,, filmi gerek mevzu ve gerek

1 
_________ ..,. ___ -. 

filmin Ankara halkevi atelyelerin. 
de hazırlanmış olması itibarile o • 
lan kıymeti ve çevrilişinde göste -
rilmiş olan muvaffakiyet itibarile 
büyük takdirleri topladığı gibi 
"1Ikbr.·, .. r sabahında çi<;ekler ve 
kelemt • r,, temsilinde vazife al
mış olan bütün gençler sürekli al
kışlarla karşılanmıştır. 

OÜN BOTUN MEMLEKRTE HEYECANLI 
BiR BAYRAM OLDU 

PaZ11rteai SALl 
Takvim 4 Subat :"i Şubat 
==-==--===-=1 l Zilhicce 2 Zilhicce 

<;Un dOğ\lfU 

Glln ballfl 
Sabab nama&ı 
Oğle namazı 

lkJndl nRmazı 
Akprn namazı 
fa~ narMzı 

Jınaak 

Yılın geçen guıııerı 
Yılm kalan gllnlerf 

6 44 6 42 
17 ,?;2 1 7,~5 
6<0 6~1 

1228 1228 
I:i,M f ~.~t 
17.~2 17 ~ ı 
1922 192it 
~.05 S.14 

54 55 
!H2 :Hl 

Dün memleketin her tarafında 
halkevlerinin açılış yrl dönümleri ._Y_e_n_l -e,-e-rl_er_d-~-n-: ------· ... 

bUyük törenler}~ kutlulanmıştır. ! Küttür Serisi 
Bu arada, Fethıye parti ilçe yön- No. ~2 
kurul başkam vekili Salih Zeki, 1 

Akhisar halkevi başkanı K. Er . 
gun, Babaeski parti başkanı na . 
mına Hamdi, ErLincan halkcvi 
neşriyat komitesi başkanı .M. Al . 
tmoğlu, Nev~ehir parti başkam H. 1 

Sut~kin, Acıpayam öynkuıı.ıl baş.' 
kam Etem iınzalarile aldılmıız tel 
graflarda buralarda törenlerin ga 1 

yet büyük heyecanla yapıldığı, 
halkevlerinin 1,Uyelcrini ve yap . ~ 
tıkla.rrm anlattln konf ~ransJar ve. ı 
rildiltini ve l!cmclerin temsiller ver i 
diklerini hfüliriyor. ~evin~li yıl • 
dönHmti Er'ıl,,Mrıda. 7.ntı(!nlı1ak 
ta, Adanad:ı Bahkesirde. Urlada 
ftiebfllt1dn. M~iMd~. K:ıstamonu 
da. Kttr~t:ı. tcmsill~ı-1t5. nutukfor . 
!:; lmtlanm?Stıt. 1 

L. Toh•cıy 

llAl'IJAR JUFAT 

Efendi ile u,ak 

.u it • .,., 
fsta.1bu1 - 1936 

f:Ukevlerinin kumluş yıJdönü . ı 
mü kutlulanırken memleketin bir 
çok yerlerinde yeni halkevleri a -j~••••••••I 
çrlmıştır. 
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ihtiyarlara müjde: 

Gençleşebilirsiniz 
.., t!'t'ı--- (Ustyaru 1 nci de) 

Geçenlerde bir itimi takip et
mek üzere Viyanaya uğradığım 
zaman, Viyanada geçireceiim 
kısa Lir zamandan hemen istifa
de etmek istedim. Gençlik atıla
rının tatbik edildiği aanatoryom
da geçireceğim bir iki saatin, be-ı 
nim kadar okuyucularıma da fay
dalı olacağını dütündüm ve der
hal sanatoryomda profesörü ziya
rete gittim. 

kekfls hormonlarının nüfuzunu, ' 
siklet artmasını, kalbin kuvvet • 
lenmeaini, mo.kların sençlikde -
ki hale ıelmesini de ıöatermek .. 
tedir. 

Meseli. vücudda madde değiti
mindeki intizam, ıöz hatlarının 
tanzimi ile ıörmek banasının 

kuvvetlenmesi bütün bu salihlar 
hormonlar vaırtuile kan tedari
kindeki iyileımeler neticesidir. 

Dilnldl ınaçta Galatcuaray kaleıine giren gollerden biriıi. Profesör Lihnen Ştayn orada 
değildi. Fakat profesörün arka
daıları, büyük bir nezaketle, bir 
iki hastanın benim delaletimle aa
natoryoma geldiğini hatırladılar 

ve istediiim izahatı vermekte ıe
cikmediler. 

Ştaynah, bu aaydıiı deliile is
tinaden tunları iddia ediyor: 

Fenerbahçe Galatasarayı 6-1 yendi 
1 - Gençlepnek yolu, yahut 

modern tabirile, lanveti tekrar 
toplama yolu, yalnız cİDIİJet kuv
vetini kazanmaktan ibaret delil
dir. Aynı zamanda umumi orıa .. 
nm iyileım•İ demektir. Kış olimpiqat /arının 

kapanış töreni 
Bizim çocuklardan mühim bir kısmı 
spor yapmıya değil gezmiye gitmişler 

Garmif, 15 (Hususi) - Kıtı 
olfınpiyadının son ıünü. Buzlu 
laaitey f&Dlpİyonluğunu da, hiç 
beklenilmediii halde, Kanadayı 
)enerek lngiltere kazandi ve bü
tün maçlarında hiç yenilmeden, 
hlnız Almanya ve Amerika ile 
berabere kalarak ıampiyon oldu. 
lkinciliii Kanada, üçüncülüğü 
4.nerika, dördüncülüğü Çekos -
lovakya kazandılar. · 

Kapanma merasimine gitmek 
İçia yola çıkmak lizım. Fakat 
bugün Garmiıte 150 bin kiti var, 
Sokaklarda yürümek imk&nı pek 
•zdır. 

Garmif, 16 (Hususi) - Ka -
Paıuna merasimi fevkalade oldu. 
S.halııe,in iıki ile atlama müsa
'-bıan vardı. Bunu görmek için 
13() bin kiti bilet almıftı. Dağlar 
İ11&anlarla dolmuftu. Her Hitler 
de müsabakalarda bulunuyordu. 

Kapanma merasiminde Her 
1-titıer ile General Goerinı, Göbelı 
•e daha bir çok nazırlar bulun • 
.t-.1ar. Merasime 17,30 da bat -
ı-..dı. Evveli olimpiyada ittirak 
eden milletlerin bayraklannı ta • 
ll)an atletler, arkadan her mü • 
~mn birinci, ikinci ve üçün
tıiilen ıeliyor, halk tarafından 

ticldetle alkıtlanıyorlardı. 
\ Bütün müsabıklar sıra ile di -
illduer. Şampiyonlara madalya-
1.rr, phadetnameleri verildi. Ma
~a verilirken milll martlar ça· 
~or, 150 bin kiti tarafından 
~etle dinleniyordu. Bir atle· 
tia badi milletine yaptıiı bu pro
..... ıuiayı yılın yıjın senetler 
"-ıin edemn. 

Ne acı bir 9ey ki, buraya mü
'-ltab yapmak ve rörmek için 
hralar harcayarak ıönderdiiimiz 
~dan yalnız bayrak lafı -
,_ Mahmud ile bir arkadqmdan 
'-tb, kafile reiıi de dahil oldu-
111 halde, kimse ıelmemifli !. 

ıfl Müklfatlardan sonra nutuklar 
Ylendi ve olimpiyad kapandı. On 
~dtir ıece gündüz yanan olim
PIJad meplesi yavq yavat sön
diı. Daiın tepesinde dikili 120 
~· büyüklüjiindeki olimpiyad 
,..Jraimı indiren 20 bahriye nef..: 1-1'7'' ayaklarında iıkilerle bayraiı 

1Uerin bulunduğu tribünün önii
lle kadar getirdiler. Bundan son
:i__lSO bin kitinin durdufu mey
-anı etrafını, intizamı muhafaza 
~-için duran Alman askerleri 

ellerindeki meta leleri yaktılar. 
Her taraftan yanan projöktörler
le dağları tepeleri gündüz ıibi 
nurlu renklerle aydınlattılar. Her 
yerden bava fitenkleri atılmaya 
batlandı. Gök yüzü aydmlıktan 
görünmüyordu. Manzara fevka
lade güzeldi. Son defa atlama 
rampasına asılı bet renkli olimpi
yad çemberi yandı ve bu çember 
ıönünceye kadar, ıimdiye kadar 
ıörmediiim ıekilde ve tarzda ha
vada §ekiller yapan fiıenkler a -
tJlclI. 

15 bin kiıilik bir tehire 150 bin 
ki§inin gelmesi, yatması, yemesi 
o kadar iyi orıanize edilmitti ki, 
insan bu kadar kalabalığın bir kö
ye yerleıürileceiine inanamıyor -
du. 

Maalesef buraya ıelen bizim 
Türk ıençleri, buraya spor yap -
mıya, yahud nasıl yapıldığını gör
miye değil, gezmeğe gelmiıler -
dir. Bütün müsabakalarda bulun
dum. Bizim çocuklardan bir iki
si müstl!lna, kimıeye rast gelme -
dim. Onların bizzat oturdukları 
yerlere de gittim, aradım, ıene 
bulamadım. Galiba gezmekten 
spor yerlerine gitmeye vakit bu -
lamıyorlardı. Kafile reislerinin 
de çocuklarla metgul olacak vakti 
yoktu. 

Acı teYler... Bizim rençleri
miz henüz sporun manuını, zev
kini anlamıt ıörünmüyorlar. lı 
bayle ıidene, bu itten anlamı -
yanlar spor İf leri ile uğraımaktan 
vaz ıeçmezlerte daha yüz sene 
bu halde blmaya mahkilmuz .. 
Balkanlıların bepiıi, bilhassa Yu
ıoela•larla Bulıar!ar burada çok 
iyi neticeler almıılardır. 

lıtanbulcla iken bizim daicı
lann müsabakalara ıinnelerini 
iıtiyen ve ıporu bilir ıeçinen bazı 
lriaueJer: "Balkanlardan iyiyiz. 
Bizim için de lbım olan budur.,, 
di1e propqanda yap17orlardı. it
te netice meydanda ..• 

Va. 

-... 
BAYANLAR ARASINDA 

Dün bayanlar arasında da 8 kilomet. 
relik bir yürüyüı müsabakası yapılmıı. 
tır. Bu müsabakayı spor öğretmenlerin. 
den bayan Mübeccel tertip etmiı ve bir 
kupa koymuıtu. Müsabakaya geçen 
defakilerden fazla olarak 10 bayan gir. 
mit. ikinciliği kazanan Bayan Füsun 
puvan fazlalığından kupayı kazanmıt . 

- Aman maçın neticesi? 
- Galatasaray bire karşı altı 

sayı ile mağlup oldu! 
Soran gencin yüzündeki heye

can ifadesi birdenbire söndü. 
Kendisini bir ad yanlış işitmiş ol
mak ihtimaline kaptırdı. Sonra i
nandı ve: 

- Şaşılacak şey!.. dedi. Boy · 
nunu büküp yanımızdan ayrıldı 
gitti. 

•• * 

Hepsi itlerinde birer birer ve 
hakikaten üstad olan prof eıörler 
bana dediler ki: 

- Bugün Viyananın haf talık 
gazetelerinden biri olan "Viner 
Klinite Vuhen Şrift,, isimli mec
muayı okuyacak olursanız profe -
sör Ştaynahın kaleminden çıkmıt 

Bununla beraber dünkü maçın fevkalade mühim bir makale ıö
neticesi pek de şaşılacak bir şey zünüze çarpacaktır. (Bu maka -
değildir. Çalışmış bir takım ve 
topu ayağına alınca ne yapacağı· lenin tercümesini yapmakla meş-
ru bilen on bir oyuncu, belki ça. plüm, derhal ıönderecejim) Ef
lışmış fakat herhalde topu ayağı- karı umumiyeyi yeniden gençlik 
na alınca ne yapacağını bilmiyen haJali etrafmda heyecana ıetiren 
bir takımı :yendi Başka bir anla • bu makale, ton zamanlarda mese
yışla sahada dün yalnız bir takım lenin •daha ziyade ehemmiyet 
oynadı, öteki takım bunun çok 
defa seyrine bakmakla iktifa et • keabetmeaiDe Ye fimcliye kaür 
ti. Vaziyeti böylece kabul ettik • auari1e1e aleylaclar bulunan Oni
ten sonra şaşılacak şey Feneri ga- Yenite prof..a.lerinden doktor 
lip getiren gollerin altı oluşu de - BIU1111111 da i1tihalmaa sebep ol -
ğil daha fazla olmayışıdır. muftul'. 

* * * tyi oyun ve mantık, dünl<ü Ga- Ştaynah, bu makalesinde, ken-

2 - Hermoalann lmnetten 
dütmesinin muayyen bir hadde 
kadar tehirine imkin vardır. ' 

Bununla beraber, IUl'eti kati .. 
yede ve her yqta tam ve mutla1' 
reaçle,tirmek imkinmı iddia et -
memelidir. Bununla beraber peli 
çok tecrübelerde, aay11ız denecü 
kadar dolu vakalarda tam Ye katf 
gençlettirmek imkim hud olmut
tur. Bilhaua ihtiyarlık çok seç· 
meden yapılanlarda munffalriyet 
hemen hemen yüzde yüzdür. 

Profesör Ştaynahın arkadqla
rı bana anlattrklannı fU tekilde 
bitirdiler: 

- Bugün, uzviyet letkilitmm 
çalıtmasınr, gençlik zamanların• 
da olduğu gibi yeni bir hayat ve 
zindegi ile yeniden harekete ge .. 
tirmek imkanı hazırlanmııbr. Ar
tık yapılacak ıey, tecrübelerde ve 
çalıtmalarda devam etmektir. latasaray • ener açında bazı di tecrübeleri neticeıinde istihsal 

sporlarımızla karşılaşmaktan ken. etmeie munffak olduiu mille • 
dini kurtarmış bulunuyor. Bunun. addid resimlerle dolu eserini mil- -------------
la beraber maçı kazanan Fener - dafaa ve nazariyesini katiyetle Doktor 

Emin Zelri 

bahçe bu kazancını iyi oyunu ka- isbat etmektedir. Ameliyattan Hüseyin Usman 
dar şansına ve karşı tarafın me~ 
hur enerjisinin bu maçta ancak sonra insan beyninin aldıtr faya- Sabık Haseki hutaneıi dahiliye 
sözden ibaret olarak kalmasına m memnuniyet aalih bu eserde ıaüt• ... • 
da borçludur. kimilen izah edilmittir. Hatta, Laleli Lutüf apartımanı saat 4 - 7 • 

* • • Ştaynah daha ileriye giderek er- )tadar telefon: 22459 
~laçın birinci de~e~niseyre- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

diyoruz. Galatasaray rüzgar al . müşh"iilata uğ11yor. Hattn bir ara- tinde yapılmasına rağmen bunu 
tına düşmü.~. Kalenin sağ köşesi - lık Necdeti düşüıi.ip bir penaltı- da görememiştir. 
nin vıcık vıcık olduğu uzaktan ya sebebiyet veriyorlar. Galata • TAKSIM STADIN DA: 
anlaşılıyor. Fakat dün en güzel saray ikiye karşı bir sayı ile Yazi. Günet - lstanbulspor takımla• 
oyunlarından birisini veren Fik - yeti kurtarabilecek bir nisbete gi. rı 1 - 1 berabere kalmıtlardu. 
retin çamura aldırış ettiği y:..ık. riyor. Fakat tam devre biterken :::ı: 
Fikreti karşılamak i~i Osmana ,.e. Niyazinin bir şandelini takip eden •O Ol KfJŞUSU 
rilmis ve Kadri cok ilerde oYna . bir kafa vuruş tehlikeyi Fener le- İstanbul Kır koşularının üçün. 
dığı için Osman bu işte tek başı - hine atlattı: Fenerin üçüncü go . cüsü dün Veliefendi koşu yerinde 
na kalmı5- Osman tek başına Fil<- lu. yapıldı. 
retle uğraşabilir mi? Uğraşamaz • • • Kalabahk bir kadronun iştirak 
tabii. Nitekim Fikret gi.izel calım- 1kinci de\'re başlarında Gala. ettiği bu müsabakalann 3000 met. 
larile mütemadiven Galatasaray ta.~raylılarda bir canlılık bir a · rosuna 62, 5000 metrosuna 20 at• 
kalesine akip gitmektedir. taklık başladı ve Fener kendi sa - Jet iştirak etti. Mukavemet koşu • 

Arkamızdan bir ses söylcni - hasında ~;ıkışıp kaldr. Bununla be- lanna şimdiye dek bu kadar çok 
yor: raber Galatasaraylılar lüzumsuz 

- Fikret ömrfü;ıde bu kadar manevralar, hesansız \"tlruşlar yü. atlet iştirak ettiği hiç bir zaman 
rahat oynamamıştır ı ~dinden bu fırsattan istifade ede . vaki olmamıştır. 

Hakikaten öyle. Fikretin oyu- mediler. Fener bu tazyıktan on ye Klüplerin kır koşulanna karşı 
nundaki güzellikten ziyade Gala- dinci dakikada kurtularak Gala - gösterdikleri bu alftka önümüzde
tasaraylılann sanki bu taraftan tasaray kalesine ani bir iniş yap. ki mevsim için ~ok hayırlı adde • 
gelecek hiç bir tehlike yokmuş, o- tı: Dördüncü gol! dilmekte&fr. 
lamazmış gibi meydanı apaçık hı· Bu arada hakem Salimi dışaıı Veliefendi kosu sahasının ha· 
rakmalarma, tehlikeyi gördükten çıkardı. GalatMaray devre sonu - taklık ve bir göl halinde su ile çev 
sonra bile buna göre yeni bir va- na kadar on kişi ka1dı. rilmiş olması atletlerin yanş esna
ziyet almamalanna şaşıyorum! Dördüncü golden sonra Gala • smda nasıl bir müşkülat içinde 

'°' •• 
Galatasaray defansı sağlı soJlu 

aksıyor. Hele A vninin acemi bir 
kaleciden farkı vok. Altıncı daki
kada tutup elinden kaçırdığı top
la (Fenerin birinci golü) bunu i
yice gösterdi ve diğer gollerde de 
kendisine giizel hisseler ayırdı. 

l[ı • • 

Fener müdafaa.81 rahat olma -
sına rağmen kuvvetli görünmü -
yor. Galatasal'ay mühaciınleıinin 
arasıra hücumlarını karşılamakia 

tır. Dünkü müsabakaların birincisi Ba. 
yan Nimettir. Kupayı 2 puvan fakla kayl 
betmit fakat birincilik madalyasını ka. 
zanmıştır. Ü~üncülük Bayan SamimeJ. 
tarafından kazanılmı§tır. 

t.asarayblar artık bütün enerjile - c;ek~e çekiqe klüpleri hesabına ~ 
rini kaybetmiş göriindüler. Fener- lıştıklarını bir defa daha göster
bahçelilere gelince hızlanm kay . di. 
betmekle beraber üstün vaziyetle- Müsabakalara Galata!aray, 
rini elden kaçırmadılar. Yirm: B'eşiktaş. Güneş, Halkevi, Beyoğ • 
beşinci dakikada beşlnci ve dev- luspor. Feneryılmaz, Çeşme mey. 
re sonuna iki dakika kala da al • dam, Bakırköy, istiklal tdman 
tmcı gollerini kazanarak geçen yurdu klüpleri iştirak etmiştir. 
seneki 4--0 mağlfıbiyetinin acı · a.ooo metro birincilikte Hal • 
sım faizile beraber çıkarmış ol - kevinden Mehmet 11.15.6 ile bi • 
dular. rinci, 5.000 metroda iee Giln~n 

• • • 
Maçı idare eden Şazi Tezcan 

umumiyet itibarile bu ma~ı iyi 
idareye muvaffak olamamıştır. 
Avantajian çok aefa kesmiş ve 
hazan ceza vereceği tarafı tayin· 
de yanılmıştır. Fenerlilerin beşin 
ci golu tama mile of sayd vaziye • 

Rıu Mal®ıt 18.85.3 ile birinci 
geldi. 

lstanbuJ Atletizm heyetinin 
tertip ettiği ve her def a!tnda git • 
ti~ bOyüyen bir alAkıt fle kar?' 
lanan krr kosularmm nıuvaffaki • 
retli haşatılmasmı biz de tebrik 
ederiz . 



ABONE ŞARTLARI: ... , ..,.. il-- .. ,.. 
MemJeketımJZde 1ro '20 2815 110 
Yabancı yerlere lB60 726 ~ 1343 
Posta birliğine J 
gtrm.Jyen yerlere 1800 900 ~00 18() 

I'Qrk1yen1n !ıer posta merkezllıde IUIBUNa abone yazıln. 

YAZI VE YONETIM t'ERl: 

ı.t&.obul. Aıı!cara C&ddelll. l "A.Kll yurdu) 

l'eleJ:f)n \ ldare: :1.t.1\70 
JYazı ~teri: 21413 

,_, ,. Telgr&J adresi: KUflUN l•.:a:ıbul 

Pmta kUluıru No. 6t! 
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İ Saym Bayanlar! 

lstanbulda Sabuncu zade Meh
met Şakir ve mabtumu müesse -
ıatl ticari ve sınai Türk anodnim 
'irketi hissedarlar heyeti umumiyesi 26 

Mart 936 tarihine tesadüf eden perşem.. 
be günü aaat 15 de şirketin :l:stanbulda 
Zindankapıda 43 numaralı mağazasın . 

da alelade içtima edeceğinden nizam • 

namei dahilimizin 26. mcr maddesi mu. 

Kumbara sahiplerine: 
Her sene kumbara sahiplerine 20.000 . . 
lira ikramiye tevzi eden iş Rankasıoın 
ikinci tertip 10.000 lira mUkAlatlı 986 
kumbara keştdelerlnln birincisi t Nisan 
936 da ANKARA da noter huzurunda 
çekilecektir. Bu kur'aya iştirak edebil
mek lçtn kumbara sahlplerJnln t Mart 
936 tarlhine,-yani Şubat sonuna kadar · 
Bankaya en eşağı 25 lira yatırmış oi
İnaları IAzımdır. · · 

1 
~ Moda mecmualarmıIZI gören Sa ·~ 
§ yın Bayanlar okuyucularımıza biraı 
~ izahat vermemiz tavsiyesinde bulUM 
~ dular. Bu arzulan yerine getiriY°" a = ~ :. ruz· ~ 

j O~ altı sahife ve daha fazla oıaıı) 
~ bu moda mecmuaları güzel bir renle·~ 
~ li kap içindedir ve her sahifede iiÇj = ~ 
~ dört resim vardır. Bunlar hep a1'1~ 
~ ayn örgüde ve ayrı ayn biçimdedir·J 
: ler. ~ 

j Her moda mecmuasında bir de pat.J 
~ ron vardır. , i 
~ FiYATLAR: J 
~ Haftalık mecmualann fiati pat·} 

cibince hissedarların gerek asaleten ve 

gerek vekaleten hamil oldukları hisse 
senetlerini içtima gününden laakal on 

~ ronla beraber 25 kuruştşan baştaıııal'· ~ 
'§ ta 15 günlük ve aylık mecmuatardaı~ 

--------------- ----------'------ -------...,..---------- i . ki, bunların hem sahifeleri heıı' 
L • • ~ resiÖ:ıleri fazladır .• 7 5 kuruşa kadaf 

gün evvel şirket veznesine teslim et . 
meleri ve tayin olunan gün ve saatte 
içtimada hazır bulunmaları ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
ı 

1 M 1 •• 'd .. k" 1 - ec ısı ı are ve mura ıp rapor. 
larmın kıraati. 

2 - Planço ve kaTu zarar hesapları 
incelenerek meclisi idare ve mürakibin mezuniyet itası. 
zimmetlerinin ibrası. 

3 - 1935 senesi temettüünün tevzi. 
4 - 1936 senesi için bir mürakip se . 

çilerek ücrctfnln tayin!. 
ine karar ve tevzi için meclisi idareye 

ilan her ticaret evi
nin canıdır. 

iyi bir ilin lik.ri 
bilmek istersen 

Meclisi idare 

GEL, 
· Bize Sor! 

..AKIT ... 

PROPAGANDA SERvtst 

Ankarada Jandarma komutanlığında 
satınalma komisyonundan: 

r - Çeşit ve numaraları şartnamede yazılı (8,800) geyim nal 
açık eksiltme ile 2 - 3 - 936 pazartesi günü saat 15 de satın ah 
nacaktır. 

2 - Nallarin tümüne (2537) lira {50) kuruş değer verilmiş, ilk 
teminatı {190) lira (32) kuruştur. 

3 - istekliler şartnameyi parasız Komisyondan alabilirler. Eksilt
meye gireceklerin ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile ek 
siltme gün ve saatmda komisyona baş vurmaları. {332) (826) 

r~------------.-,t 
SOSYOLOJi 

Fokone ve Maus 

Haydar Rifat 

Dürkhaynı nazariyelerinin özü 

40 kuruş 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (~ 1/ 2 tan 6 ya) kadar ls j 
tanbulda Divanyolunda (104) numa · 
ralı hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder: Salı, cumartesi günleri 
sabah "9 1/2 . 12" ~aa tll'ri hakiki fr . 
karaya mahsustur. Herkesin haline 
söre •aa.ele olunur.l\luayenehane n 
ev telef on: 22.198. Kışlık telef on :21044 

Sahibi: ASIM Us - Vakıt Matbaası 

N eşri.1.'lt Direktörü: Refik ~ Sevengil 

ıııeı ı rmw11ııır~ ue ııw.a~ıırı ısıeıme ı mu_nı ıdırexı ~ıınıarı i :=~r::-:u ı:::ı·!::ı:iı:~ı 
Muhammen · bedelı 77500 lıra olan lokomotif yed eklen 9 / 4/ 936 ~ bir moda mecmuası satılmamı§ "'J' 

):!r§embe günü aaat · 15,30 da kap alı zarf usulile Ankarada idare -1 şimdiye kadar hiç kimse bir mecll1ıı.-
=nasında satın alınacaktır. . adan bu kadar istifade etmemiştir·) 

Bu işe girmek istiyenlerin 5125 liralık muvakkat teminat ile ka- ) Beyoğlunda. bir patron için kira b~· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 30 deli olarak 1 lira alındığı ve bıl' 
k d K 

· R · )""" J • 1'"' d Ş ' a i mecmuanın da bir okadar fiata satıl· 
a ar · om:syon eıs ıgıne verme erı azım ır. artnameler 385 E d ~ b' l 1 .. 1 B <'et . . ı- ıgmı ı en er ve goren er e;_ 

kuruş mukab~bnde Anka~a ve Ha y~rP.zqa veznelerinde ıatılmakta- moda mtlessesesinin çok şık ve ı:ara 
dır. (955) modellerle dolu olan mecmuaları 1' 

. . ' bunların fiatları karşısında hayret• 
Muhammen bedeli 29287 lira o lan muhtelif kriko ve verenler f terini gizliyememektedirlerl 

7 / 4 '936 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare i. EL IŞLERt: 
hinasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 2196 52 liralı!< 1 Bu mecmualar daha mühim 1'~ 

kk t t • t 'l ka t • lt' w• 'k l 'kl'fl • · !aylıklarla doludur. Beğendiğirıil muva a emına 1 e nunun ay m e ıgı vesı a an ve te ı erını .;e 
·· 14 30 k d k · R . l' ~ · l . 1.. d modeli çızdırmak için dolaşmağa 

aynı gun saat , a a ar omıs yon eıs ıgıne verme er1 azım ır. y • b"~ .. . ·ı 1 . · 1 k dil • 
egrı ugru çızı en erı ış er en 

Şartnameler 145 kuruı mukabil inde Ankara ve Haydarpaşa vezne i zeltmek için üzülmeğe meydan kal• 
!erinde satılmaktadır. "841,, i mamıştır. Tabii cesamette ve ecıali 

Beherinin muhammen bedeli 162 kuruş 31 santim olan 140,00C 
tane kayın travers 9 mart 936 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
usulile satın alınacakbr. 

f kağıt üzerinde bulunan modeli i~te
: diğiniz kumaşa tatbik ederek ütiil" 
f yince, kumaşı işlemeğe hazır bir .;a
~ ziyette görmektesiniz.. Bunların el~ 
~ fiatlan diğer moda mecmuaları gı· 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 12606,70 liralık muvakkat teminat ile ~ bidir. 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e ka ==-;====== MEMUREMIZ: 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler beheri Muhtelif lisanda, örgü ve diııif 

işlerine aşina olan memuremiz, site 
1135 kuruş mukabiiinde Ankara ve Haydarpaf& veznelerinde ~ bu mecmua1arda gördükleriniz ha1'· 
_m_t_ı_lm_a_k_~_d_ı_r_. ___________ C_9_0_7_) ___________ ,~~~ili~iz~~n~~~ 

g madcdir. 

Sinir ve akıl hastahkları 
Mütehassısı Or. ~~tem Vassaf 

Cağa loğlu Hilaliahmcr caddesı Keçlgö rtın apartımanı kat No. (1) Tel: 22oaa 
Ev: Kadıköy Bahariye Cevizlik Tramvay istasyonu karşısımıa ileri sokak nu 
mara 3. Telefon: 6l1791 

< 

cr.i:iı< KÔpR.uy' -vA~o· 

~AR.~J....C~İW~~~~ VAR.Q• 

==_-=~--~~=-~=~=--= Beğendiğiniz modelin örgüsil11e nasıl başlamr, patron nasıl kuU8:' 
nılır, bunlar bir anıya nasıl getiP
lerek dikilir. Bütün bunlar hakkınd• 
lüzum görenler malQmat alabilirler· 

SAYIN BAYANLAR: 
i Salonumuzda teşhir eylediğiıJlif 
~ bu mecmua modellerinin az zarnaıı· 
~ da birçok Bayanların üzerinde g~· 
~ rüleceğine emin olunuz, bu i!in tı: 
~ caretile meşgul olanlar işlettikle!S 
§ bu güzel yünlü elbiselere mUbill1'' 
~ bir kar almadan size satm~caıcıar· 
§ dır. Bunu bizzat ve kolaylıkla Y3 P:'t 
= .. tefı 
~ mış olmanız sizi maddeten mus .,~, 
= d -· "b" d b" ,,,, b• = e ecegı gı ı manen e uyw- . = l<tı!·ı:: 
~ haz duymanıza yardım eyliyece ~ 

~ HAYRET ETMEYINtZ: w ef1, 
=. Havanın fena olmaırna ragrtı ~ 
j moda mecmualarını yaptığunız J<ii .. ;J 

1 ~ çük salonu birkaç yüz kişi görıl1\J ::ıl 
ğ ve mecmuaları almıştır. 11 
= ik" ·· d b · 1 kta ola "§ ı gun en erı aza ma . İ· 

~ modellerin yeniden gönderilrnes~ 11;/ 
~ çin Beyer müessesesine telgraf ;el ~ 
g ~ekilmiş olduğunu hilıiirmek rn~ fi ~ 
= !erin güzelli ği hakkmda size bU' ~ 
ff kir verebilir. / 1 
::: tc•• ' ~Salonumuz 1 den 5 e ka ı· " · ar:' .. ~. = ~ .. ,' ".P 1 
: VA KIT yurdu _ i stanbu. · ·• 1 ! =. 243 ıs, 
E ra caddesi. Telefon .-.ıd 
~ıııııııı111ııııııı1111ıııtııııı11 111111111111....-

1 


