
M1s1r kapitiilasyonlarm1n 
ilgasi etraf1nda 
~ niimiizdeki nisamn 12 sin de ls
~ vic;renin Montreux kasabasmda 

toplanacak konferansta M1s1r 
hpitiilasyonlanmn ilgas1 mevzuu bahso
lacakhr. Bu meselede Turk efkihmm 
karde~ MISlr memleket ve milletini mem· 
nun edecek miispet hal §ekli lehinde ol
dugunu ve olacagm1 sarahat ve kat'iyet· 
le kaydetmi§tik, Ancak bu neticeye van
labilmek ic;in cereyan edecek miizakerele· 
rin her taraf1 tatmin eden safhalara ikti
ram da laz1m oldugundan bugiin de biraz 
meselenin bu cephesine temas etmek iste
nz. 

Bu mi.inasebetle soz ba§langici olmak 
uzere kendi mulga kapitiilasyonlanmiza 
aid bir hatiramlZl tazeliyecegiz: 

1914 senesi agustosunda idi, Umumi 
Harb patlak vermi§ olduktan bir miiddet 
sonra o zamamn !ttihad ve T erakki hii
kumeti kapiti.ilasyonlan bir tarafh olarak 
ilgaya karar vermi§ ve bu karanm alaka
dar biiyiik devletlerin istanbuldaki sefa
retlerine teblig . eylemi§ti. 0 zaman Av· 
rupa devletleri iki ziimreye aynlarak yek
digere filen muhas1m vaziyete gec;mi§ ol
malanna ragmen bu hal, kapitiilasyon· 
!arm ilgasmdan dolay1 istanbuldaki se~ 
faretlerin Bahialiye hep ayni mealde bir 
protesto notas1 vermek ic;in aralarmda c;a
bukc;a ve kolayca anla§malanna mani ol
mami§tl. 

Ancak devletlerin bu mukabelesi o 
anda ba§ka ti.irliisii dii§iiniilemez bir for· 
malite de sayJ!abilirdi. ~ekle aid bu mu· 
amele haricinde biiyiik devletlerin kapi
tiilasyonlar i§inde vaziyeti daha ba§ka 
tiirlii miitalea eden hususi noktai nazar· 
Jan bulunmak ihtimali de yok degildi. 
Bu maksadla ba§hca sefirlere hirer mek
tub yazarak bir Tiirk gazetecisi sifatile 
kendilerinden miilakat istemi§tik. Miila
kah kabul eden sefirler arasmda F rans1z 
sefiri Bompar' m sozlerini dikkate §ayan 

ulmu§tuk. Zaten MIS!r kopitiilasyonla
nnm ilgast talebi muvacehesinde eski ha· 
ttramiZln ihyasJ da bilhassa miiteveffa 
F ranstz diplomatmm bu sozlerini tekrar· 
Jarnak isteyi§imizdendir. Mi.iteveffa 
Bompar kendisine has fazla ve c;abuk 
konu§masmm giiriiltiilii silsilesi arasmda 
ezciimle §U fikirleri ileri siirmii§tii: 

«- Kapitiilasyonlar iktJsadi ve adli 
olarak iki bi.iyi.ik k1sma aynbyor. Kapitii· 
lasyonlarm ikhsadi k1smm1 kald1rmak is
tl:emekte yerden goke kadar hakh oldugu
nuzu kabul ve teslim ederim. Fa kat adli 
klSlm ic;in bu kadar c;abuk mi.ispet olama
makta beni mazur gormelisiniz. Adliye· 
n-izin bizzat Tiirkler ic;in en kat'i temi· 
nat tqkil edecek bir tekamiile mazhar 
olmu§ oldugunu iddia edebilir misiniz? 
Kapiti.ilasyonlann vaz'ma ba§hca sebeb 
olan §eriat esasma mi.istenid kanun ve 
mahkemeleriniz hala faaliyet halinde bu· 
lundukc;a hukuki rejimleri ba§ka olan 
Avrupablann Tiirkiyede emniyetle ika· 
met ve faaliyet halinde olabilmelerini na
SI[ dii§iiniiriiz? Ben zannediyorum ki 
Tiirk adliyesinin 1slah1 ecnebilerden once 
bizzat siz Tiirkler ic;in medeni bir zaru
rettir. Adli kapitiilasyonlann ilgas1 bu 
~artm tahakkukile miimki.in olabilir diye 
dii§iiniiriim.» 

Bompar Lozanda da bulundu, ve ls
met inonii orada -hakikaten bizim ic;in 
belki en biiyiik i§ olarak- kapitiilasyonla
rm ilgasmi istihsal etmek zaferine erdi. 
Bunun ic;in Turk ba§murahhast Tiirk 
adliyesinin kaza vahdeti esasma miistenid 
A.vrupai en miiterakki ve miitekamil §ek· 
lini alacag1 hakkmda teminat verdi. Kon· 
ferans be§ sene muddetle Tiirk adliye· 
sinde bu tekiimiiliin tahakkukunu takib 
edecek mii§ahidler tayin etmi§ti. Maksa· 
tl1m1Z kimseyi aldatmak olmad1g1 ic;in bu 
mii§ahidleri kabulde hic;bir beis gorme· 
dik, ve hakikaten verdigimiz teminat1 
barfiyen yerine getirerek be§ Jilm hita· 
mmdan c;ok evvel adliyemizi kaza vah
deti temeline dayanan en mi.iterakki Av
rupa hukuki tekamiillerile teyid etmi§ 
bulunduk. Mii§ahidlerin Turkiyede bu· 
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Hatayda tazyik devam ediyori _s_pa_n_y_ad ___ a_k_i _da_h_il_i _ha_r-=b 

$imdige kadar Ermenilere V alenc~a'ya_rar~m milyon 

4000 .1 Ah J " l l multec1 stgtndt 
Slta uagz l ffll§ Oviedo cephesinde her iki taraf ~ok agir zayiat 

Suriyeliler Hatayda Arablara para 
vadile niimayi§ yapbrmak istiyorlar 
Hatayda tetkikler yapan m~ahidler heyeti Cenevreye 

gitmek iizere ~r~mba giinii Suriyeden ayrdtyor 
Antakya (Hu -

susi muhabirimiz -
den) - Gerek rna· 
halli hi.ikumetin, 
gerekse Haleb ve 
,Samm te§vikile ki.is
tahhklanm son de-

~ z e r e Ermenilere 

receye kadar ar -
t1ran Suriyeliler ar· 
ttk tahammi.il edil -
mez bir hale gel -
mi§lerdir. Bunlarm 
yapmi§ olduklan 
yeni marifetlerin bir 

Antakya- iskenderun yolundan biT manzara 

§imdiye kadar 4000 
silah verilmi§tir Ba 
sibba koyiine de 40 
silah dagJtJ!d1g1 ga
yet mevsuk olarak 
h a b e r ahnmJ§hr. 
Hi.ikumetin te§vikile 
Arablarm biiyiik bir 
niimayi§ hamlad1k· 
Ian ogrenilmi§tir. A 
rablar bu niimayi§e 
i§tirak edeceklere 
para vadetmekte • 

ikisini bildiriyorum: de birinin evine tecaviiz edilmi§, evde dirler. 
Rifat Honeyno'nun Kuseyrdeki malla

rma ve zeytinliklerine miitemadiyen teca· 
viizler vaki olmaktadu. Birkac; gun ev -
vel Bitetin koyiindeki 60 zeytin agac1 di
binden kesilmek suretile mahvedilmi§tir. 
Zavalh adam ard1 arkas1 kesilmiyen bu 
tecaviizler kar~lSlnda nastl hareket ede
cegini bilememektedir. Bittabi hiikume -
te verdigi istidalar hi~bir netice verme • 
mi§tir. 

yalmz bulunan karde§i baglanarak do- Mii,ahidler hareket ediyorlar 
viilmii§, evdeki zeytinyaglar ve zahire Kudiis 8 (A.A.) - Hataydaki Mil-
yagma edilmi§tir. Hiikumet yap1lan §i • letler Cem[yeti mii§ahidleri Cenevrede 
kayetlere rag!Jl.en heniiz tahkikat bile .toplanrm§ olan miitehass1slar komitesine 
yapmami§hr. rapor vermek iizere c;ar§amba giini.i Ce-

Bundan ba§ka Suriyeliler tenha yer - nevreye hareket edeceklerdir. 
Jerde yakalad1klan §apkah Ti.irklere te- Milletler Cemiyeti yeni kcitibi 
caviiz etmekte, hergun buna mi.imasil umumi muavini 
birc;ok hadiseler vuku bulmaktad1r. Cenevre 8 (A.A.) - Katibi umum! 

Antakyamn bir kilometre kadar uza· 
gmda ikamet eden berber Hamid ismin· 

Diger taraftan Arab koyJere ve Er- muavinligine tayin edilen, eski Parts Sov
menilere miitemadiyen silah ve cepane yet sefareti muste§an Sokoline, yeni va
dag1hlmaktad1r. Bu cum!«den olmak ii· zifesine ha lami~IT. 
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Alman-Rus harbi olursaJ 
Lehistan ne yapacak? 

Eski Lehistan Ba~vekili, «Boyle bir harbden en 
ziyade Lehistan mutazarr1r olacakllr» diyo~ 

Var§ova 28 (A.A.)- lanmn §ark ve cenubun-
Polonya, halen Alman- daki topraklara mi.itevec· 
ya ile Sovyetler Birligi cih emperyalist gayeler 
arasmdaki ideoloji muca- gizlendigi kanaatindedir. 
delesine i§tirak etmeli mi- Esasen Almanyamn Sov-
dir? yetler Birligine taarruz e· 

Kuryer Warsawski ga· decegine ihtimal verilme· 
zetesine yazd1g1 bir rna- mektedir. Ci.inkii iki mem-
kalede eski Ba§vekil Ge- leket arasmda mii§terek 
neral Sikorski bu suale: bir hudud yoktur ve her 
«Hic;bir zaman» cevab1 - iki memleketin ordusu da 
m veriyor ve §oyJe devam a§agl yukan ayni kuvvet· 
ediyor: tedir. 

«- Memleketimizin General, Alman ordu-
cografi vaziyeti mutla- sunun k1ymetinden §i.iphe 
kiyetle idare edilen bu iki edilmese de, Sovyet or -
devlet arasmdaki kavgaya Eski Lehistan Ba§vekili dusunun aded itibarile 

General Sikorski f k · kA d' i§tirakten bizi sureti kat'i- te evvu unun m ar e 1 • 
yede rnenediyor. Ci.inki.i Almanya ile lemiyecegini soylemekte ve Sovyetler 
Sovyetler Birligi silaha sanlacak olursa Birliginin geni§ arazisi sayesinde netice· 
bundan yalmz Polonya mutazarnr olur.» de teraziyi kendi tarafma meylettirece • 

Eski Ba§vekil, Almanyanm Sovyet ginden emin bulunmaktadu. 
di.i§manhg1 arkasmda Alman hudud· [Arka.sl Sa. 3 siltun 6 da] 
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Mare§al Graziani'nin 
hayab tehlikeye girdi 

Maresal Del Bono da Miistemlekat 
' 

Naz1r1 Lessova'YI diielloya davet etti 
Cibuti 28 (A.A.) - Adis Ababa ·J • 

dan bildirildigine gore Graziani'nin s1hhi 
vaziyeti endi§eyi mucib olmaktadtr. Ma
re§al, bombanm parc;alan- .cigerlerine 
sapland1gJ i~in yaralar neticesinde has1l 
olmu§ bir zatiirrieden mustarib bulun -
maktad1r. 

Marefal Bono, Miistemlekcit Nazt· 
rtnr diielloya davet etti 

Roma 28 {A.A.) - Israrla dola§an 
baz1 §ayialara gore Mare§al Del Bono 
Miistemlekat Nazm Lessova'YI diielloya 
davet etmi§tir. 

Mussolini bu diiellonun vuku bulma • 
sm1 istemediginden bir haysiyet divam 
kurulmasma karar yermi§tir. SOylendigi-

Mare~al Graziani Mare$al Del Bono 

ne gore Del Bono Habe§istanm istilast 
bidayetindeki kumandanhg1 esnasmda 
yapt1g1 icraatl tenkid eden baz1 maka -
lelerin ne§rine mani olmad1g1 ic;in Nazm 
muaheze etmektedir. 

Giire,~ilerimizin 
muvaffakiyeti 
devam ediyor 

~imdiye kadar yapdan 
36 miisabakadan 24 

iinii kazand1k 
}oensuu «Finlandiya» 28 §Ubat (Hu

susi Muhabirimizden) - Turk giire§ 
taklm1 Helsinki' de yapbg1 iki mac; tan 
sonra Finlandiyamn diger giire§ merkez
lerinde miisabakalar yapmak iizere bu 
§ehirden aynlml§br. 

Giire~ilerimizin diger §ehirlerde ve 
}oemuu §ehrinde yapbg1 musabakalar 
da c;ok muvaffakiyetli olmu§tur. Turk 
tak1m1 bugune kadar yaptlg1 36 miisaba· 
kadan 24 i.ini.i kazanml§ ve 12 sini kay
betmi§ vaziyettedir. 

Helsinki' den sonra yapbg1m1z 22 mii
sabakadan ancak 6 s1m kaybettik, buna 
mukabil 16 sm1 kazanmaga muvaffak 
olduk. 

Cure§ iistadlarmm memleketinde ka· 
zamlan bu galebeler, Finlandiyada bii
yiik bir alaka ve sempati ile kar§llan· 
makta ve takib olunmaktad1r. 

···························································· 
Macaristan Kralbk 
i~in ne diifiiniiyor? 
Kralhg1n A vusturyaya 

iadesi tereddiidleri 
izale edecekmiff 

Budape§te 28 (A.A.) - Parlamen· 
toda kralhgtn iadesi hareketine taraftar 
olanlann bir mi.imessili bulunan Dezo 
Lulvo, §U beyanatta bulunmu§tur: 

«- Macaristanm krall1g1 iadesi tak
dirinde diger devletlerin emrivakii kabul 
edeceklerine ve hic;birinin bizi bir dunya 
ihtilaline sev'kedecek bir harb tehlikesini 
gaze almiyacagma kaniim. 

Eger Macar kraliyet~ileri, Avustur -
yadakiler gibi ikttsadi bir fuka halinde 
te~ekkiil etmi§ olsalard1, herkesin tahmin 
ettigi ve fakat gene herkesin netayicinden 
iirktiigii kat'i adnmn attlmasl mi.imkiin 
olurdu. 

Bununla beraber §imdiki halde hic;bit 
Macar devlet adam1, saltanatm iadesi 
" [Arkas~ Sa. 8 siltun 3 tel 

verdi. Bir giinde ii~ tren sadece yarab nakletti 

ispanya dahili harbinde malUl kalan hiikO.met kuvvetlerinden bazzlart Valencia'da 

Bayonne 28 (A.A.) - Santander 
miiltecileri, Oviedo mmtakasmda iki mu
haslm tarafm ~ok agu zayiata ugramt§ ol
duk.lanm saylemektedirler. Evvelki giin 

Asturies cepbesinden yarahlarla yiiklii 
ii~ tren Santander' e gelrni§tir. 

Santander ahalisi yiyecek yiiziinden 
[Arka.n Sa. 7 sfltun. 5 te] 
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Mtstr da kapitiilasyon 
belistndan kurtuluyor 

Nisan1n 12 sinde Montreux'de yapdacak beynel· 
mile) konferans neticesinde dost M1s1rm da tam 
manasile bir istiklale tesahiib edecegi umuluyo~ 

Mzsl1' lintversite talebesi bir tezahiirat esnasmda 

Kahire (Hususi) - Nahas P~ hii -
kfunetinin kapitiilasyonlann lagvi ic;in 
yabanc1 devletle yapmakta oldugu mii
zakereler M1s1r efkan umumiyesini i~
gal ettigi gibi buradaki ecnebileri de 
yakmdan alakadar etmektedir. Malfun 

oldugu iizere bu mesele oniimiizdeki ni
sanm 12 sinde Montreux'de toplana • 
cak beynelmilel bir konferansta kat't 
hal §eklini alacaktrr. 

MlSlr hii.kfuneti bu hususa dair 16 
[ArkaSl Sa. 7 siitun 5 te] 
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Lik ma~lan diin bitti 
F. Bah~e 1 inci, Giine' 2 nci, Galatasaray 
3 iincii, Be,ikta, ta 4 iincii oldular 

Diin yapdan miisabakalarda G. Saray Eyiibii 
6-0, Fenerbah~e TopkapiYJ 3- 0, Giineff te 

istanbulsporu 2 • 1 yendiler --.......... 

Galatasaray - Eyilb ma~mdan heyecanlt bir an 

Birinci kiime lik mac;larmm son kar§I·I bahk oniinde yap!lmt§ ve lik mac;lan bu 
la§malan diin T aksim stadyomunda say1- suretle bitmi§tir. 
s1 ii~ bine yaran olduk~a buyiik bir kala- [Arkast sa. 6 sutun 1 cfe) 
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Tarihi tefrika : 44 Yazan: M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

Kanuni a~k hayat• siirerken ... 
Ordu atalet i~indeydi, harb hazirbklari yoktu, 

ko~u memleketlere kar~1 miisbet bir 
siyaset takib olunmuyordu! 

F ettan Rus, ken dine nastl bir i~ gor -
diiriilmege c;ah~tldt~m c;arcabul:: sezmi§ti. 
Lakin tecahiile saparak goriimcesine gii
ler yiiz gosteriyor ve onu yava§ yava§ 
planlanna alet olmak mevkiine getiriyor
du.Hafisa, c;evirmek istedigi dolabm ters 
dondiigiinii anlamryarak zeki yengesine 
- ne§' eli bir gafletle - hizmet edip gidi -
yordu. Hurrem i§te bu gafil muhbirin 
himmetile divan i§leri, Ibrahim Pa~anm 
vaziyeti, ocakhlann ic; ve dt~ durumu 
hakkmda bir hayli bilgi edindi, Sadna -
zamm kimlere yiiz verip kimleri sevme -
digini ogrendi. ~ 

Hurrem, gerc;ekten geni~ bir ag orii • 
yordu, maksadt, astl maksadl kendin -
den dogacak c;ocuklar ic;in oliim teb§ir 
eden §ehzade MustafaYl ortadan kal -
dutmak olmakla beraber bu arada birc;ok 
adamlan da yok etmege karar vermi§ 
bulunuyordu. 0, i§lemekte bulundugu a
gm her teline bir hayat asmak ve o agt 
cesedlerle bezenmi§ kanh bir salktm ha
line koymak azmindeydi. Heniiz dog -
mam1~ bulunmasma ragmen tahta nam -
zedledigi ogluna,i~te o korkunc sallom, 
ana armagam bir tac olacakh! .• 

Sultan Siileyman, a k gecelerinde ak
la s1gmaz incelikler halkeden ve o gece
lerin her birini ba§ka bir renge boyayan 
kansmm giindiizleri neler dii§uniip neler 
hamladtgmJ dii§iinmege bile liizum gar· 
meden mutad olan hayah ya§Jyordu. 
Yiiregi gibi giinlerini de ikiye bolmii§ ve 
yansmt Hurreme, yansmt 1hrahime tah
sis etmi§ti. Birinin yanmda obiiriiniin i§ti· 
yaktm c;ekiyor ve birinin sohbetinde Cite· 
kinin tahassiiriinii merhemliyordu. Ayni 
zamanda- §airlige de germi vermi§ti. Sa
raym bir ko§esinde Hurremi dii§iine dii
§UDe nediminin Kubbealtmdan donme -
sini beklerken ekseriya heyecana kapthr 
ve hemen kaleme yap1~1p gazeller yaz -
maga koyulurdu. Bunlar, bu manzume· 
ler hep a§ka ve daha dogrusu Hurreme 
taalluk ederdi. Lakin Padi§ah, yazdtk -
lannm c;ogunu sevgili kamma okumazdt, 
kelimelerin kalbine hakkile terciiman o· 
lamadtklanm tevehhiim ederek garib bir 
~ekingenlige kapthrdt. Bununla beraber 
iki giinde, iic; giinde bir, dayanamazdt, 
§iirlerinden birini bir ipek destimale sanp 
Hurreme yollardt. Bu yazth iltifat, Hur· 
remde siirekli tela§lar, hskoslar, dediko
dul,ar uyandtrmaktan geri kalmazdt. <;iin
kii Hurrem, kocasmm yolladtgi destimali 
ahr almaz opiip ba~ma koyar ve sonra 
ac;tp ic;inden ~tkan ~iiri yanmda bulunan· 
lara okurdu. 

Hafisa Sultan, tacidar karde§inin ga· 
zellerini dinliyenlerin ba§tnda yer ahyor· 
du. Hurrem, bu a§k mektublanm ac;tkc;a 
okumakla ve herkese dinletmekle yalmz 
bir maksad takib ediyordu: Padi§ahm 
kendine baghhgmm bilinmesi!.. Gaze! -
ler de o maksadm istinad ettigi hakikati 
gerc;ekten ac;tga vuruyorlardt. Zira her 
biri yamk hirer a§k teranesiydi. 

Hurrem, Hafisa ve gazelleri dinliyen 
obiir sarayhlar yiiksek bir irfan seviye· 
sme ermi§ degillerdi, §iir dilini kolay ko
lay kavnyamazlard1. Hele Hurrem, e -
line a!dtgt manzumelerin ba§tnl, goziinii 
yanyor, veznini bozuyor, ahengini tarii· 
mar ediyordu. Buna ragmen gazeller · 
deki a§k kelimeleri ve a§k mazmunlan 
kadm yiireklerinde ftr!malar yaratmak· 
tan, Hurremi gurura ve dinliyenleri k1s· 
kanchga siiriiklemekten geri kalmtyor • 
du. 

Padi§ahm gazelleri, kadmlar arasm 
da bir a§k dersi de te§kil ediyordu. On • 
lar her bir beytin ve hatta her miSTam 

ruhuna niifuz edebilmek i~in .uzun uzun 
miinaka§alar yiiriitiiyorlar ve anhyama -
dtklan niiktenin izahmt - Hurremin de· 
laletile - daima padi§aha btraktyorlardt. 
Boyle vaziyetlerde Hurrem, o miiphem 
goriinmii§ beyitleri haftzasma gec;irir ve 
kocast, saz ve §arab aleminden aynhp 
ta yamna gelince, ona mukaddes bir a -
yet okuyormu§ gibi hu§u ile terenniim e
derek manalanmn tahlil edilmesini rica 
ederdi. 

Gene tekrar edelim ki bu §iirler, pa • 
di§ahm Hurrem ic;in besledigi derin ve 
c;ok derin a§kt ac;J8a vurmu§ olmak ba -
ktmmdan dikkate deger §eylerdi. Hiin -
kar, sevgilisile ba§ha§a kaldtgt demler -
de nastl co§kun ve samim1 ise §iirlerinde 
de oyle goriiniiyordu, kalbini riyastz bir 
selasetle ortaya attyordu. 0, §airlik iti· 
barile babasma belki yakla§amamt§h, 
~ok geri kalmi§b. Lakin: 

A~k tle ben talibi canane oldum aktbet 
~emi h.iisne yanmaya pervane oldum akt-

bet 
Baglalidan dil, sa9t zencirtne dtvaneve§ 
Aklii. sabru hil§'dan bigttne oldum aktbet 
Bir lebi ~irin game ferhade e~ kzldt beni 
$iikr kim nil§ eyleyip mestane oldum aktbet 
Ey Muhibbi istedin, buldun belay: a~k1 sen 
Ah kim alemlere etsane oldum akzbet 

Diye a§kmi !as vir ederken veya: 

Olmu~um cttmt lebinden ben senin ey ytlr, 
mest 

Nitekim bilyi gill ile btllbilli gillz4r, mest 
Her ki§i camt mill ile mest olur amma ki 

ben 
!~;eli a§km §erabm olurum her bdr, mest 
$trn a§kt fa§ ederse giizya§t olmaz aceb 
Qiin ola gelm~tir eyler ~trnm tzhar, mest 
La'lint andzm terahd.an yok yere kan ag-

ladtm 
Gah olur medis i9inde yok yere agltir, 

mest 

Derken babasmd~n c;ok ileri derece· 
de samimi idi ve hiss1 hakikatler te§rih 
etmi~ oluyordu. 

Biitiin bunlar, Hurremle Hiinkarm 
a§k hayatma taallulc eden §eylerdi. Fet
tan kadm da §U vaziyetten istifade ede
rek kendi plamna gore neticeler hamla· 
maga sava~Jyordu, fakat otede devlet i§
leri aksaklamt§ gibiydi. Ordu, atalet i -
r;indeydi, harb hamhklan yoktu, kom· 
§U hiikumetlere kar§t miispet bir siyaset 
takib olunmuyordu. Halk ve bilhassa 
ocakh sessiz bir ho~nudsuzlukla saraym 
ve Kubbealbmn safasever]ii~ini tarassud 
ediyordu. 

hte bu sirada MISlr hadisesi yiizgos· 
terdi, oraya vali yapthp gonderilen Ah
med Pa§a - Sadnazam olamamaktan 
dogan ktrg,nltkla - sultanhgmt ilan etti, 
kendi adma hutbe okuttu, sikke kestir -
di. 

Hadise muhimdi, MtSITda ayri •bir 
devlet kurulmak iizere bulunuldugu apa
c;tk goriiliiyordu. Bu yi.izden lstanbul 
tela§ ve dedikodu ile <;alkamyordu. He
le Y eni~eriler homur homur homurdam· 
yorlardt. Cunkii Ahmed Pa§a, Kahire i~ 
kalesini ele gec;irir gec;irmez orada bulu
nan biitiin ocakltyt oldiirtmii~tii. Herbir 
yolda~m ba§JDI, ocak kazam kadar mu · 
kaddes sayan Y enic;eriler, MISlr facia -
stm ne haztm, ne affedebilirlerdi. On -
dan otiirii «intikam» diye bagmyorlar -
dt. 

Sultan Siileyman, bu vaziyette tutu -
munu degi§tirmedi, ya§ayt§ tarzmt tadile 
liizum gormedi, a§kmt ve zevkini devlet 
i§inden iistiin tuttu, MISlra Yigit Kara 
~usa adh bahadtr bir Tiirkii vali yap1p 
gondermekle iktifa etti. Hain Ahmed 
Pa~anm, azlini duyar duymaz sultan • 
hktan feragat ve ko§a ko§a lstanbula 
gelip kendi merhametine dehalet edece· 
gini umuyordu. [Arkasz var] 

Romanyadaki Tiirk genclerinin verdigi temsil 

Romanyanm Pazarctk kazasmdaki 
Ti.irk Gencler Derneginin temsil heye
ti Mavi Ytldmm piyesini bi.iyi.ik bir 
muvaffakiyetle oynamt~tir. 

!stiklttl Sava~mm bir par<;asmt gos -
teren bu piyes Romanya Tiirk hallu a-

rasmda bi.iyi.ik bir beyecan uyandtrmi~, 
millt duygu ve §UUTU galeyana gelen 
seyirciler goz ya§lart arasmda gencleri 
~iddetle alkt§lamt§tlr. Yukanki resim 
Mavi Ylldmm piyesinde rol alan Tiirk 
gcnclerini bir arada gostermektedir. 

CUMHURiYET 

( ~ehir ve 
Zincirlikuyudaki 
facian1n davas1 

Bir jandarmamJZJD olii
miine sebeb olanlar 
· muhakeme ediliyor 

Bayrarmn iic;iincii giinii Maslak yolun· 
da Bekta§ isminde bir jandarmamtzm o
liimile neticelenen faciamn muhakemesi
ne di.in ciirmii me§hud mahkemesinde de
vam edilmi§tir. 

Hadiseye sebebiyet veren §oforlerden 
Mikail mevkuf ve Bekta§tn basamagma 
bindigi kar:nyonun §oforii Cafer de gay· 
rimevkuf olarak mahkemede ham bulu
nuyorlardr. 

Muhakemeye ba§la•nmadan evvel, re
is, ciibbesiz olan maznunlarm avukatma: 

«- Sizin ciib'beniz yak mu ?» diye 

sordu. 
Avukat, gardrop kapah oldugundan 

alamadtgmt soyledi. Bunun iizerine reis, 
avukata mahkemeye devam edemiyecegi
ni ve di§an ~tkmasmt, avukat ta bunun 

zarurl bir vaziyet oldugunu, ciibbe bul • 
mak imkam bulunmadtgmt S.Oyledi. Niha
yet avukat mahkemeyi terke meobur ol

du ve bundan sonra ~ahid asker Habib 
~agmld1. F akat gelmemi§ti. Diger §ahid 
Seniye de gelmemi§ oldugundan makam1 
iddiamn talebi iizerine muhakeme §ahid • 
lerin celbi ve vak' a mahallinde ke§if icra-
61 i~in 4 marta talik edildi. 

DENIZ ISLER/ 

Sis yiiziinden Basra vapuru 
karaya oturdu 

Evvelki gun ogleden sonra ba§hyan 
sis, di.in sabah saat ona kadar devam et
mi§tir, Evvelki giin 16,20 de Ada sefe
rini yapan Basra vapuru da sis yi.izi.in -
den Heybeli acorklarmda karaya otur • 
mu§tur. Vapurda bir hasar olmami§, 
yolcular kaytklarla karaya cotkmak mec
buriyetinde kalmi§lardir. Basra vapuru 
dun sabah Pendik vapuru tarafmdan 
coekilerek yuzdi.iriilmii§tU.l'. 

Bursada u~u§ ve atlayi§ 
tecriibeleri 

Bursa 28 (Hususi) - Tiirkku§u An
kara merkezi §ehrimize ilk defa olarak 
bir heyet gondererek propaganda i<;in 
planorle uc;u§ ve para§iitle ~tlama tecrii
beleri yaphrmt§hr. $ehre sekiz kilometro 
mesafedeki T ayyar~ meydam bugiin go· 

riilmemi§ bir kalabahkla dolmu§tu. Bin· 

lerce halk bu uc;u§u ve atlayt§lan alaka 
ile takib etmi§tir. Planorle uc;anlar Ali ve 
T evfikti, para§iitle athyanlar da para§iit 
muallimleriydi. 

Vilayet tarafmdan tayyareciler §ere
fine <;elikpalasta bir ziyafet verilmi§tir. 
T ayyareciler yarm izmire gidecekler -
dir. 

iznik hiikumet doktoru lznik 
goliinde boguldu 

Bursa 28 (T elefonla) - lznik hii -
kfimet doktoru Sacid, Bursada mekteb
de okuyan klZlm gormege gelirken lznik 
goliinde Miyen motorde muvazenesmt 
kaybederek gale dii§mU§ Ve bogulup ol
mii§tiir. Cesedi bulunamamt§tir. Miiddei· 
umumilik hadise hakkmda tahkjkat yap
maktadtr. 

lnegolde tiitiin mahsulii 
!negol (Hususi) - Bu ytl altm1~ be~ 

koyde 2500 koyliiniin ekmi~ oldugu tu
tuniin rekoltesi bir bucouk milyon kilo
yu tutmw~tur. inhisar idaresinin ~ok 
miisaid goriinen fiatlarile ecnebi firma-
1arm piyasaya vaki tehaciimlerine ba
ktltrsa gelecek yt.la stok devredilmiye
cektir. -···-Tekfursaray1mezbaha 

haline gelmi§ 
Zabtta, sur haricindeki eski Bizans a

sarmdan Tekfur saraymm kac;ak<;tlar 
tarafmdan bir mezbaha haline getirildi
gini haber almt§ ve burada ani bir ara§
ttrma yaptlmt§tlr. Ara~hrma neticesin
de Karagumriiklu Mustafa birkaco ko -
yunu kesip <;engellere asarken yaka -
lanmi§tlr. 

Mulazimin 
Romani 

Nakl.Ii 

Abidin Daver 
Gazetemizde tefrika edilmi§ olan 
bu roman, Kanaat Kitabevi ta
rafmdan kitab ~eklinde ne§re· 
edihni§tir. Resimli ve cildli olan 

kitabm fiat! 100 kuru§tur. 

Memleket Haberleri ) 
1 Halkan fikayetleri 

:) S1hhat ve i~timai Mu
avenet Vekaletinin 

nazar1 dikkatine 
Giresunda Gazi pa§a caddesinde 

miiskirat bayii T rabzonlu ibrahim 
\ Ozbilen imzasile aldtglmtz bir mek
~ tubda deniliyor ki: «Dort ya§mda 
1 

bulunan klZima tasallut etmek isti
; yen bir canavann adliyece cezalan-

dmlmasr ic;in evvela polis karakolu-
na miiracaat ettim. Oradan, dok
tordan bir rapor almamt soylediler 

( ve bir miizekkere ile sthhiye dokto-
1 runa gonderdiler. s.hhiye doktoru 
, rahatstzhk bahanesile muayeneyi 
~ yapmadt ve bizi belediye doktoruna 

1) gonderdi. Belediye doktoru da he
~ niiz vazifesini resmen almachgmdan 

bahsederek muayene edemiyecegini 
bildirince Sthhiye miidiiriine gittik. 
0 da, benim vazifem degildir, dedi. 

~ Memleket hastanesi doktoruna kos
t tuk. Bu cloktor da pazartesi giinii ;e 

muayene saatinde gel, muayene e
deyim, dkdi. Yak' a dan yirmi dort 
saat sonra hadiseye el koyan miid
deiumumilik yazdtgt bir tezkere ile 
i§i hususl bir doktora havale etti ve 
canavarm SUI( izleri tesbit edilerek 
derhal mahkum edildi. 

Alakadar doktorlann bu mesele 
hakkmdaki lakaydi ve ihmalleri ge· 
rek §ahstm ve gerekse hadiseyi du
yanlar arasmda c;ok menfi tesirler 
uyandtrdt. Srhhat ve i~tima1 Mua
venet Vekaletinin bu hususta dik
kat nazarlanm c;ekmenizi dilerim.» 

Kopekler gene ~ogaldz 
Bir kariimizden aldtgtmtz mek -

tubdur: 
«Istanbul Belediyesi merkezinin , 

burnunun dibinde olan Binbirdirek 
mahallesinde aylardanberi irili ufak· 
h kalmh inceli kopek seslerinden 

,\ geceleri rahat uykuya hasret ya~J· 
! yoruz .• Bekc;ileri Belediyeyi haber

dar etmesi i~in tazyik ediyoruz .. Bi
zim sozumiiz miiessir olmuyor. Siz 
§ikayet ediniz, diyorlar. 

$ehrin huzuru baktmmdan bir~ok 
projelere ve modern tasavvurlara kal
ki§an, otomobilleriri klaksorilanrit' 
susturan Beiediyemizin burnunun 
dibindeki bu kol)ek bo!Iuguria 've bu 
yiizden halkm uykuya hasret kah§t
na hayret edilir. Bu hale taham· 
miil imkam olmadrgt ic;in siitunla -
nmza dehalete mecbur kaldtm. Lut
fen iki sa!tr bir§ey yazmtz da bu 
mmtakamn Belediyesi s1hhat ve se
lameti umumiye namma meseleyi 
halletsin.» 

Y eni tramvay 
tarifesi 

T enzilattan biitiin talebe
ler ayni ~ekilde istifade 

· edecekler 
Y eni tenzilath tramvay tarifesinin bu

.giinden itibaren tatbikma ba§lanacakttr. 
~irket, bunun ic;in laztm gelen hamhk
lan bitirmi§tir. $imdilik yeniden bile! 
bastmlmaga liizum goriilmediginden es
ki biletlere siir§arj yaptlmt§ ve bu suretle 
tic; milyon kadar bilet hamlanmt§hr. 

Y eni tarifede §irket, yiiksek mekteb ve 
Oniversite talebelerine yapacagt tenzi • 
!all bii'tiin hatlarda, lise, orta ve ilkmek· 
teb talebelerine ise yalmz evden mektebe 
/Ve mektebden eve kadar olan hatlarda 
kabul etmi§ti. $irket bu suretle ilan ver· 
,m.ekle beraber N afra Vekaleti bunu ka
bul etmemi§ ve tahsil farkt gozetilmeksi
zin biitiin talebelere biitiin hatlar i<;in 
tenzilat yaptlmasmt tekrar bildirmi§tir. 
Sirket bu tebligah da kabul etmi§ oldu • 
gundan talebe tenzilatmt bu suretle yapa· 
cagm1 ilan edecektir. 

ADLIYEDE 

0~ giin hapse mahkum oldu 
Liman §irketi odacllarmdan Osman, 

uvey ktzt K1yrnete, namus ve haysiyet 
kmc1 kelimeler kullanmak suretile ha
karet ettiginden ii<; gun hapse mahkfun 
olmu§tur. 

Ilgm batakhklarl 
kurutuluyor 

Konya (Hususi muhabirimizden) 
Ilgm batakhklarmm kurutulmas1 ve bu 
batakhg1 yapan sularm muntazam ka
nallara ahnarak ziratte istifade edilme
si i<;in yapllan coah§malara ilkbaharda 
gene devam edilmesine karar verildi. 
Bundan evvelki c;ah§ma devresinde N a
fta Fen memuflarmdan Abdurrahman 
9enerin idaresi altmda ~;ah§hnlan mu
kellef amele kafileleri yeni ac;tlan ka • 
nalla Bolhasan c;aYl arasmdaki 1320 
metro uzunlugu bulunan Kurudere mec 
rasmx tanzim ve 1slah eylemi~lerdi. 

Umumi mecra istikameti cook bozuk 
ve ayni nisbette de gok batakhk olan 
Bolhasan C¥ay:mm 6375 metro tuli.indeki 
ktsmt da Kalekoy yanma kadar a~Ilmi§ 
ve mecra Q'enis.I.et il~r f'~,, pH taj{h tr 1 izal.e : O~uruh;'x'§tut'UW 1 r>n r I Hi'l r.r .L 

Nafta Vekaleti bu batakhgm kuru -
tulmas1 i§inde miikellef amelenin kul
lamlmasma miisaade €ylemi§ oldugu i
<;in bu mmtakada c;ah§malar cook yerin
de ve iyi neticeli oluyor. Nafta dairesi
nin oni.imuzdeki coah§ma devresine aid 
program tasdik edilmi§tir, Bu progra -
rna gore vilayetin muhtelif istikametle

~~~~~~~~~~~~~~~ rinde ba§hyacak olan yol ~ah~malan a

MOTEFERRIK 
Agacamisi halka a~Ild1 

Beyoglu Vaktflar idaresi tarafmdan 
zarif bir §ekilde tamir edilen Beyoglun
daki Agacamisi diin ikindi namazmda 
halka a<;tlmi§tir. 

N amazdan sonra §ehrimizin giizel ses
li haftzlan tarafmdan Mevlid okunmu§
tur. 

Agacamisinin yeni kadrosu tasdik icoin 
Ankaradaki Valaflar umum miidiirlu
gi.ine gonderildiginden, yeni kadro ge
lindye kadar tamnmt~ haftz ve mey -
zinler camide Sira ile nobet tutacaklar
dtr. Diin camiyi yiizlerce kimse ziyaret 
etmi§, bilhassa cami avlusundaki ha • 
vuz ve sebilin etra£1 halkla dolup ta -
§arak bir park manzarast arzetmi§tir. 

Tiirk tabiiyetinden iskat 
edilenler 

Memleket haricine gittikleri halde 
senelerdenberi avdet etmiyen 95 vatan
da§m Tiirk tabiiyetinden iskatt hakkm
daki karar Vilayete bildirilmi§tir. 

rasmda gene bu batakhklarm kurutul
masma emek verilmesi i§·i de vard1r. 

Ak§ehir - Ilgm arasmda ve r;ok bozuk 
bir vaziyette olan 2,850 metroluk yol 
ktsmi muntazam ~ose haline getirilmi~
tir. 

Erdekliler torik bahgmi Al
manyaya gonderiyor 

Erdek (Hususi) - Kazamtzla Mar • 
mara nahiyesinin geliri zeytin, uzumle 
§arab ve bahkt1r. Zeytin agaclan yan
dt~ndan, asmalar da kurudugundan bu 
varidat membalarmuan hi<;bir istifade 

temin edilememi§ ve bircook yaghaneler 
kapahlmt§tir. 

Bahk<;Ihk ta iyi bir seyir takib etme
mektedir. Yalmz torikleri i§leyip Al -
manyaya sevkeden bir fabrikamn <;a
h§mast burada bir<;ok ailelerin gegin • 
melerini temin etmektedir. 

Beypazarmda zelzele 
Beypazan (Hususi) - Burada bir 

zelzele oldu. Fakat zelzele hafif gecoti -
ginden bir hasar olmamt§hr. 
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K1rklarelinde a~dan Diki!? ve Bi~ki Yurdu 

Yurd talebeleri muallimlerile bir arada 

Kmkkale (Hususi) - istanbulda Be- muvaffak olmakta ve ragbet gormekte
~ikta§ Diki§ Yurdundan mezun olduk - dir. Muhite boyle faydah bir san'at yu
tan sonra burada bir diki~ yurdu ac;an vasx kuran yurdun sahibi Cemileyi tcb
Cemilenin Bicoki ve Diki§ Yurdu cook rik ederiz. 
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Siyasi icmal 
Fransadaki dahili 

miicadele 
~ ransada, son umumi intihabda, 1r halk cephesi namt altmda birle· () 

§erek hem intihabda ekseriyeti 
kazanan, hem de gec;en kanunusaniden• • 
beri hiikumetin ba§mda bulunan sosya • In 
listler, radikaller ve komiinistlerden mii· b" 
rekkeb grupun takib edecegi harici ve1 I 
dahili politika, o vakit memleketin i~inde 
ve dt§mda derin endi§e ve alaka ile bek· 
leniyordu. F ransanm harici politikasmda, z~ 
sollarm hiikumeti ellerinde tutmalanndan ~1J 
dolayt biiyiik bir degi§iklik olmadt. ll 

<;iinkii F ransa bir taraftan siyasi ve -nu 
askeri emniyeti ve mali ihtiyact dolaytsi-
le iyice baglanmt§ bulundugu ingiltere ~ ten 
nin politikasmdan aynlmak istememi§; ra 
sosyalistlerin ve bahusus komiinistlerin, I 
Sovyetlerle a~tk bir surette beraber yii - a ~ 
riiyerek fa§ist ve mutlak otorite esasma i~ 
dayanan devletlere kar§I hasmane vazi• -

1 

yet almmast arzularma kendisini kap!tr .. tz 
mamt§ltr. Onun i~in F ransadaki sol ce • 
nah partileri hiikiimetinin harici politika· :k 
Sl beynelmilel vaziyette biiyiik sarsmtl • d 
lar yapmamt§hr. Ayni zamanda Fransa
daki sag partiler bile Blum kabinesinin 
harici politikasma o kadar itiraz ve mu
.halefet gostermemi§lerdir. 

F aka! Blum kabinesinin ic;timai, ikh -
sadi ve mall politikalan F ransadaki sag 
partileri ve alelumum sermaye alemini, 
buriuva smtflan endi§eye dii§iirmekte ve 
i§in sonunda Sovyet rejimi kurulmasm • 
dan korkmaktadtr. 

Boyle bir hal vukuunda ispanyada ol
dugu gibi F ransada dahi dahili bir harb 
c;tkacagl muhakkak saytlmaktadtr. Fran· 
sadaki dahili harbin 1spanyadakinden 
daha §iddetli ve karrh olacagma §iiphe 
yoktur. Parti §ekline giren «Ale§ Salib» 
ve emsali te§ekkiiller -ki miisellah ve mu· 
harib- milyonlarca azast bulunan te§Ck ~ 
kiiller- harekete gelmek i~in miralay De 
Ia Roque'un ve diger Iiderlerin en kii~iik 
.i§aretine baktyorlar. 

Sag partiler, hiikumetin, §imdiye ka • 
qar takib ettigi dahili politikamn meyda· 
na getirdigi eserlerden ziyade gi.inden 
giine kuvvet bulan komiinistlerin ve ba
husus bunlann niifuz ve emrine tabi olup 
milyonlarca azast olan amele sendikalan· 
nm zorile bu memlekette mevcud nizam 
ve intizamt temelinden sokiip atacak ~ok il 

cezri hareket ve ink1lablar yapmasm - ii 
dan 'G;k~y;~lar. 

Bu korku yalmz sag partilere miinha-
SIT degildir. Halk cephesinin ii<; miihim I:J 
uzvu olan radikallerin sag cenah1 dahi 
ayni korkunun tesiri altmdadtr. Sag par· 
tilerin arhk sabn tiikenip te en biiyiik ]j. 
derlerinden sabtk Ba§vekil Flandin, hii
kumetin dahili politikast hakkmda istizah 
yapm.«ga karar verdigi zaman, radikal· 
ler de alacaklan vaziyet iizerinde gorii§• 
tiiler. 

Bu miinasebetle yaptlan toplanllda 
Lamoureux ve Marchandeau gibi lider
ler, hiikumet tarafmdan ileride daha 
miifrit kanunlar yaptldtgt ve halktn mev· 
cud hiirriyetleri selbedildigi zaman radi • 
kallerin halk cephesinde ve hiikumette 
kalmtyacaklanm a~tk olarak bildirdiler. 
Lakin §imdilik hiikiimete itimad reyi ver
megi kararla§!trdtlar. 

Flandin, amele sendikalarile komiinist 
partisinin, hiikumeti en miifrit ic;timai ted
birleri tavbika icbara hazulandtklan a§i~ 
kar olllugunu 50yledikten sonra Fransa -
nm mali vaziyeti ve parast felaketengiz 
bir halde bulundugunu ve Ba§vekil 
Blum'un, ya §imdi yap!tgt tecriibede mu· 
vaffak olma•k, yahu9 da muvaffak ola • 
madlgt takdirde, F ransadaki sermaye .. 
darhk sistemini temelinden sokiip atmak 
§tklanndan birini kabul etmek mecburi -
yetinde kalaca~m soylemi§tir. Flandin' e 
.gore Blum marksizmin esiri bulundugun• 
dan erge<; kapi~alizme ilam harbedecek 
ve neticede F ransada amele diktatorliigii 
kurulacak!tr. 0 zaman Sovyetlere kar§l 
tevecciihii olm1yan ingiltere ile Ameri
ka Fransadan yiiz ~evirecekler ve dahil
de dahi harb pathyacakttr. F ernand 
Laurent ve diger maruf miitehasstslar si· 
lah fabrikalan miistesna olmak iizere, 
F ransada hic;bir sanayi §ubesinin soli a • 
nn hiikumeti ve idaresi altmda istihsalini 
arttramamt§ oldugunu ispat etmi§lerdir. 
Bunlara kar§t Blum'iin verdigi cevab ka
fi gelmemi§tir. N eticede itimad karan 
teklifine 201 meb'us muhalif rey vermi§• 
tir, Radikaller §imdilik hiikumeti tuttuk· 
lanndan Blum kabinesi sukut etmedi. 
Lakin ati c;ok karanhkttr. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru§tur. 

A bone $eraiti { T~r~iye Hari~ 

l~lD i<;in 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
u~ ayhk 400 • 800 • 
Bir aybk 150 • Yoktur 
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SARA Y ve OTESi I 

ngilterenin 
()Ian teminat1 

FransayalFranstz Ba~vekalet"' 
fl katibi istifa etti 

Halid Ziya Ufiakhgil 

Bir ka~ nokta 
zayi ami§ Sebeh olarak Blum 

-------------------
(ngiltere, Almanya ve Fransa aras1nda aktedilecek 
l)ir muahede her tiir Iii hal suretine tercih ediliyor 

Berlin 28 (A.A.) -- Frankfurter yayt muzakerelere devama sevketmek is· 
eitung, Lokarnocu devletler arasmda tedigini yazmaktadtr. Ancak Londra ka
usbet bir itilaf viicude getirmenin heniiz binesinin garb misakma muteallik sarih 
ir taktm mimialara maruz bulundugu- teklifler haztrlamt§ olup olmadtgmt tas· 

m yaztyor ve diyor ki: rih etmemektedir. 
«ingilizlerin kendi memleketlerini muh- ingilterenin Almanya, F ransa ve in -

mel taarruzlara kar~I zaman altma koy- giltere arasmda akdedilecek bir muahe -
pak istedikleri zannolunmaktadtr. Ancak deyi her turlu hal suretine tercih etmesi 
ngilizlerin Fransadan muavenet vadini muhtemeldir. Cunkii bu suretle Akdeniz
lrnt§ olduklanndan misakm akdi husu- de zuhur edebilecek ve 1936 senesindeki 

1unda JSrar etmeleri ancak bir taktm giz- ihtilaftan daha vahim olacak bir ihtila -
i dii§iincelerin mevcud olmast ihtimalile fm c;tkmast takdirinde c;ok kuvvetli bir 
zah olunabilir.» zaman elde etmi~ olacakhr. 

Bu gazete, Parisin evvela Avrupanm Edenle Ribbentrop neler 
arkmt, sonra Akdenizi ve daha sonra goriifmii~ler? 

Rhin'i dii.§iinmekte oldugu mutaleasm· Londra 28 (A.A.) - Salahiyettar 
dadtr. makamlar, fon Ribbentrop'la Eden ara-

Londra ise, evvela Akdeniz meselesini stndaki gorii§mede Belc;ika meselesinin 
dii§iinmektedir. ingiltere hiikumeti ayni mevzuu bahsedilmemi§ oldugunu tasrih 
zamanda ingilterenin F ransaya kar§I te- etmektedirler. Bu makamlar ingilterenin 
minatmt zaylflatmak arzusundadtr. Ve halihaztrda daha ziyade yeni Lokarno 
nihayet merkezi Avrupa ile me§gul bu- hakkmdaki tekliflere Almanya ve hal -
ITunmaktadtr. • yanm verecegi cevablan beklemekte bu-

Gene bu gazete, ingilterenin Alman- lundugunu ilave ediyor. 
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1-IolandanJn miida-
faa hazJrbklari 

Fransan1n tahkimab 
Holandayi bir harbe 

siiriiklivebilirmi!f 
Amsterdam 28 (A.A.) - Meb'usan 

meclisi bugun milli miidafaa biit~esini 
sosyalistlerin muhalefetine kar§t eksen -
yetle kabul etmi§tir. 

Ba§bakan Colijn izahat vererek 1936-
37 senesinde 935-36 senesine nishet!e 
rnilli rniidafaa i~in 89 milyon giiiden faz· 
Ia sarfedilmi§ oldugunu, sekiz denizallt 
gernisile 1 00 tayyarenin in§a halinde bu
]undugunu ve top~u kuvvetlerinin de artl· 
ttldtgmt ve hududa derhal sevkedilmek 
iizere 25 bin askerin elde ham tutuldu -
gunu bey an etmi~ ve «F ranstz tahkimali, 
eger ihtiyatstz bulunursak, Holandayt 
bir harbe suriiklemesi ihtimali vardtr.» 
demi~tir. 

Yunan kuru iiziimciiliigii 
i~in abnan tedbirler 

Atina 28 (A.A.) - Atina ajanst bil
diriyor: 

Ba§vekil Metaksas matbuata verdigi 
beyanatta yt!lardanberi hiikumeti ugra§
ttran ve bundan evvel halledilemiyen ku
ru iiziim meselesini memnuniyeti mucib 
bir tarzda halletmek ic;in hiikumet tara -
ftndan ittihaz edilen tedbirleri izah et -
nli§tir. 

Bu tedbirler, bagdara diger zeriyat 
i~;in kolayhk gostererek ve hatta tazmi -
nat Vermek suretile dikimi azaltarak arz 
ile taleb arasmda muvazene testsmt ve 
ihracata mahsus kuru iiziim ambalajlan 
iizerinde stkt bir kontrol tatbikini istihdaf 
etmektedir. 

Hiikumetin tedbirleri milli ekonomi 
iizerinde miisaid tesir yapacak mahiyette 
goriilmekte ve alakadar mahfiller tara -
fmdan iyi kar§tlanmaktadtr. 

Avusturyada Nazi cereyan1 
arhyormu§ 

Paris 28 (A.A.~ - Birc;ok gazeteler A
vusturya meselesile me§gul olmaktadtr
lar. 

Oeuvre gazetesinde Madam Tabouis, 
Naziler Avusturyada bir hlikumet dar -
besine tevessiil ettikleri takdirde Viya
na zabttasmm, Dahiliye Naztn Hort 
Gleisenau sayesinde Nazilere miizahe -
ret edecegini soylemekte ve Naziler ta
rafmdan yaptlan hiikumet darbesini 
Brenuer'de bir italyan seferberligi de
gil, Bavyerada bir Alman seferberli~F 
takib edecegini ilave etmektedir. ita! -
yamn BaFekil Schuschnigg'in Roma 
seyahatini sureti kat'iyede tehir etmek 
.suretile Avusturyay1 Hitlerizme kar§l 
miidafaa etmekten vazge~mi§ oldugunu 
tahmin etmek gii~ bir §ey degildir. 

Miihim bir tibbi ke!fif 
Viyana 28 (A.A.) - Profesor Freund 

Ttb cemiyetine, insamn vlicudunda X 
§Ualarmm niifuz edemedigi yerlerde 
baz1 ecnebi mevaddm mevcudiyetine 
dair miihim bir rapor tevdi etmi§tir. 
Yeni ~ualarm sayesinde ur, gebelik ve 
saire arazt ke§fetmek kabil olmaktadtr. 

Hayfa lrakm transit liman1 
oluyor 

Kudiis 28 (A.A.) - Hayfa limanmm 
ticaret itilafnamesi mucibince Irak ·i<;in 
bir transit !imam haline getirilmesi 
i~ icab eden in§aata ba§lamltm§trr. 

Sarre'da ciddi bir 
hadise ~tktt 

Mekteblerde Mesihin 
heykeli yerine Hitlerin 

resmi as1hyor 
For'bach 28 (A.A.) -- Sarrebruck -

tan gel en haberlere gore Sarre' da kain 
Ft ankenholz' da ciddi bir taktm hadise -
ler «Ikmt§tlr. Hadiselerin sebebi, mekteb 
mudiirlerinin stmflarda Hitler'in resmi -
nin §eref mevkiine konulmast suretinde it
tihaz etmi§ olduklan karardtr. Bu suretle 
evvelce ~eref mevkiinde bulunan ~armtha 
r,erilmi§ isa tasviri yan duvarlara nakle
dilmi§tir. 

<;ocuklarm velileri, tam bir grev ilan 
etmi§lerdir. Hiikumet memurlan hepsi de 
maden komiirii amelesi olan tahrikat~J -
lara yo! vermi§lerdir. Bunlar, ceza mah-

kemesine sevkedileceklerdir. Grevci ta
lebe velileri agtr !Para cezalanna mahkum 
edilmi§lerdir. Berlin in Sarre' daki mu -

messili bir teblig ne§rederek hiikumetin 
mekteblerden !sanm tasvirini kaldtrmak 
niyetinde olmadtgmt, yalmz Nazi hare -
ketinde din kurbanlannm yeri olmadtgmt 
bildirmi§tir. 

Kudiise giden Hicazblar 
idam edilecek 

Londra 28 (A.A.) -- Kral ibnissii· 
ud Kudiise giden tebaast hakkmda idam 
cezast derpi§ eden bir kanun ne§retrni§ 

ve kart~tkhklara i&tirak etmek iizere Ku
diise gidecek gonullulerin tevkifi i~in hu
dud muhafrdanna emir vermi§tir. 

lngiliz Kralmm tac giyme 
merasiminde Avusturyay1 

Hariciye Naz1r1 temsil 
edecek 

Viyana 28 (A.A.) - Guido Schmidt'in 
ingiliz Krahnm ta<; giyme merasimin -
de Avusturyayt temsil edecegi zanne -
dilmektedir. Naz1r, Londradan avdette 
ai{lebi ihtimal Parise ugnyacakttr. 

Haile Selasie'nin oglu tac 
giyme merasiminde hazu 

bulunacak 
Londra 28 (A.A.) Londrada 

halen mevcud bulunan Habe§istan orta 
el~iliginin bir delegesi, Haile Selasie"nin 

Kudiiste bulunan oglunun Londra ta~ 
giyme §enliklerine i§tirak edecegini bil -
dirmi§tir. 

Yugoslavya ile Fransa ara· 
smda hususi kablo 

Belgrad 28 (A.A.) - Franstz ve Yu
goslav Posta ve Telgraf Nazulan Jar -
dillicr, Kaludc;eri<;, tgalo'da Yugoslav -
ya ile Fransayt dogrudan dogruya bir
birine baghyan 4000 kilometroluk de -
nizalt1 kablosunun kii~ad resmini yap
mt~?lardtr. 

$chir her iki memleketin bayraklarile 
donanmt:;;br. 

Sofyada hadiseler 
Sofya (Hususi) -- Bulgar Dahiliye 

Nazmnm gazetecilere verdigi bir beya • 
nata nazaran 18 §ubat sabaht memleketin 
dahili sukununu ihlal etmek istiyen bir -
c;ok ki~iler ~imdi tevkif ve vilayetlere siir
giin edilmi&lerdir. Bu tevkifler hakkmda 
Dahiliye Nazm daha fazla bir beya -
natta bulunmamt~hr, 

hiiki'imetinin baz1 
icraabnJ g;osterdi 

Paris 28 (A.A.) - Sosyalist ftrka· 
sJ sol ihtilalci hizbinin lideri Marceau 
Pivert, Ba§Vekalet Umumi Katibligin -

den istifa etmistir. Kendisi bu vazifede 
bilhassa radyo ile ne§riyat i§lerine me -
murdu. 

!stifasmm sebeblerini izah eden Pi -
vert, Blum' a kar~t mutlak surette sad a -
kat ve ihlasla merbut oldugunu, fabt 
dostlarma ve mensub oldugu smtfa hir 

met etmenin en iyi c;aresi miiraiyane ka
c;amaklar yapmakslZin, igfal etmege ma-

tuf bir taktm ihtiyatlarda bulunmaksmn 

butiin hakikati a~tkc;a soy lemekten iba
ret bulundugunu soylemi§tir. 

Pivert, sosyalist ftrkasi idare komis -
yonunun kendisinin hath hareketini §id-
detle muahaze etmekte oldugunu soyle
dikten sonra demi§tir ki: 

«- Halkc;tlar toplanltst, proletaryaya 
askeri kredileri ve milli birligi ziyanm 
bir hesab gibi yutturmak i~in viicude ge· 
tirilmemi§tir. 

Halkc;tlar cephesi hiikumetinin sosya· 
list direksiyonu, mal sahiblerinin itimad
lanm isticlab etmek, i~timai sulhun 
methiyesini yapmak gibi oldurucii bir 
taktm hayallere kaptlmamah ve bunla
ra miisaade etmemeliydi. Ayni zamanda 
bizj oJdurmege haztrJanan SlntftmiZ du~
manJanna kar§I fazla alicenabane dav -
ranmak ta icab etmezdi.» 

Cek Ba~vekilinin 
miihim beyanatJ 

~eklerin Almanlara kar~1 
takib ettigi siyaset 

Paris 28 (A.A.) - Petit Journal 
gazetesi, muhabirlerinden birinin, Prag
dan getirdigi Cekoslovakya Ba§vekili 

Milan Hodza'mn beyanatm1 ne§ret -
mektedir. 

Milan Hodza diyor ki: 

«- Cekoslovakya, Almanya ile o -
Ian miinaseballm normal hale koymak 
ic;in elinden geleni yapmaga daima ama
de olmu§ ve olmaktadtr. F akat Berlin 
yolu, organize edilmi§ bir Orta Avrupa-

dan ge~er. Almanlar bunun bir muha • 

sara siyaseti tatbikt oldugunu iddia etti· 

ler. Bu iddia yanb§hr. Kiic;iik devletler 
arasmdaki anla§ma, Almanya ile yak -

la§maya engel olmak §oyle dursun, hila· 
kis bunu kolayla§hrmabdtr. Filhakika 
bu ruhi bir §arttir. Zira kuc;iik bir dev • 
let, kendisine miisavi olan devletlere da

yanmadtk~a. buyiik bir devletle kendisini 
tabi vaziyetine koyabilecek herhangi bir 
anla§rna akdinde daima tereddiid ede -
cektir.» 

Muhabir muteaktben §U suali sormu§· 
tur: 

«- Habsburg hanedanmm iadesi 
meselesi hakkmda ne dii§iiniiyorsunuz ?» 

I 
«- Orta A vrupanm istikran, bu ne· 

vid;:;t te§ebbiislerden uzak kalmmayt is· 
tilzam etmektedir.» 

«- <;ek - Leh miinasebah ne hal -
dedir?» 

«- Bu iki memleketin te§riki mesai 
ic;in umumi zemini bul11alan manllki o • 

lur. Ekalliyetler meselesi tetkik edil -

mekte oldugundan, hiikumet Leh ekal • 
liyetinin vaziyetini de nazan itibara ala
cakhr.» 

«- Almanya ile hususi bir anla§ma 
tasavvur ettiginiz dogru mudur?>> 

«- Almanya ile bir anla§ma, umu -
mi ban§ te§kilall ~erc;evesinde oldugu 
takdirde daha devamh olur. Son Lon

dra hadiseleri «fngiliz silahlanmasm -
dan» sonra bir Avrupa sureti tesviyesi 
imkanlan emniyetle derpi§ edilebilir.» 

-3-
4 - o~ istifa. 
Pek ktsa bir zaman i~inde ii~ istifa vu

kua geldi. Bu istifa silsilesini ac;an rna -
beyn katibligine almmt§ olari Astm Bey 
oldu. Hayat ilmine vukufu kadar kale -
mine sahib olan, sevimliligi kadar tyt 
huylulugile herkesi kendisine meclub e
den bu arkada§ yalmz bir§eye kadir de· 
gildi: Asabma tahakkum edebilmek. 0-
nu saraym geni§, ve tenha oldugu tc;m 
hakikatten daha geni§ goriinen ve bir 
ko§esinden bir§eyler c;tktverecekmi§ veh
mini veren sofalarmda kendi kendisinin 
iizerine toparlanan bir iirkeklikle dola§t· 
yor gordiikc;e bu asabiyetin altmdan na· 
gihan bir hadise ft§ktracagma hiikiim ve
rirdim. Bu hadise istifa §eklinde zuhur 
etti. Bir sabah beni sanki bir bakahat iti
raf edecek bir miicrim halite gelip gordii, 
ve gozleri yerde ellerini ugu§turarak ke
sik kesik anlath. Bence pek muhib olan 
bu dostun bir yanlt§ i§ gormege te§ebbiis 
etmemesi miiltezemdi. Her§eyden evvel 
sebebini anlamak istedim ve anlamakta 
gecikmedim ki ona o gunkii vaziyetine 
miireccah bir teklif vardtr: Meclisi Meb
usan ba§kitabeti ... T eklifin riic;ham zahir 
olunca fikrinden caydtrmaga ~ah§mak a
nun zaranna bir hodkamhk olurdu. Bitta
bi bunu yp.pmadtm, ve bu suretle pek kty
mettar bir mesai refikinden mahrum kal
rr.aga mukabil onun kabiliyetine daha 
miisaid bir saha a~tlacagmt gorerek miis· 
terih oldum. As1m bizden aynlmca onun 
yerine en iyi bir telafi vesilesini eski sefir
lerden ve daha sonra mulga Dariilfiinun 
miiderrislerinden Bay Ahmed Re§idin 
kuc;iik karde§i lzzet Ziyayt almakla bul
mu§ olduk. 

ikinci istifa Hazinei Hassa Nazm 
Nuri Bey tarafmdan vukua geldi ve bu
nun sebebini hi~bir zaman laytkile anh
yamadtk. Vukuat herkesin asabmda oyle 
miifrit bir ihtizaz kabiliyeti uyandtrmt§tl 
ki o tarihlerde siikun ve itidal sahiblerine 
pek nadir tesadiif edilebilirdi. Bu nevi 
ihtizazm en bariz bir niimunesini Nuri 
Beyde gormek miimkiindii. Hayahm 
tiirlii miihim resmi vazifelerde ge~irerek 

tam manasile pi§kin bir zat olan Nuri 
Bey Abdiilhamidin son yt!larmda Ayan 
azaltgile beraber Hazinei Hassa N azrr-

hgmda bulunuyordu. Biz onu bu stfatile 
tamdtk ve hemen gordiik ki eski sarayt 
yeni §ekline getirmek te§ebbiislerinde uh
desine terettiib eden vazifeyi hie; yadtr· 
gamtyacakll. Ve hakikaten ilk adtmlarda 
olnca dirayet ve faaliyetini bu ugurda 
sarfetmekle ba§ladt. 

N astl oldu da istifaya luzum gordii? 
Zihnimde evirdim ~evirdim: Unvam 

Hazinei Hassa Nazm idi, Hazinei Has
sa miidiriyeti umumiyeye ka~edilecekti. 
Bundan bir izzetinefis meselesi mi ~tk
rnt§h ?. y oksa miistakil bir amirken bir 
maiyet hiikmiine girmekte kabul edilemi
yecek bir tenezziil hadisesi mi vehmet -
mi§ti? Yahud, belki de mahlu Padi§a· 
hm bir adamt mesabesinde telakki edile
rek bir taraftan bir tazyik eserine mi rna· 
ruz kalmt§II. 

Bu ihtimaller zihnime tebadiir ederken 
nekadar mumkiinse o kadar lisan ihtiya· 
tma liizum gorerek istizah ettim. Birer 
hirer pek nazikane mukabele etti, yalmz 
u<;iincii ihtimale daha biiyiik bir ihtiyatla 
temas ederken soziimii kesti: - Miisaa
de ediniz, bu fikirden vazgec;mege imkan 
gormiiyorum, dedi; istifamt hakipayi §3· 

haneye arzediniz ... 
Bunu o kadar teessurle soyledi ki onun 

teessiiriine ben de tamamile i§tirak ede
rek yiiziine bakhm, o saniyede, galil:ta 
<;arpt§an teessiirlerimizden tutu&uveren 
bir in§ialle ilave etti: - Miisterih olu • 
nuz, ayan azahgmt elimden alamazlar 
ya ... 

Bu kiVllctm i§in mahiyetini aydmlat -
mt§ odu ve bu suretle Nuri Bey ~ekildi, 
onun muavinliginde bulunan ve Hazinei 
Hassaya evvelce ~urayi Devletten gelen 
Hact F eyzi Efendi miidiri umumi tayin 
edildi. 

Hact F eyzi Efendi hayatta benim i~in 
tammak miimkun olabilen iffet ve istika
met erbabt arasmda bu iki hasisaya en 
biiyiik mikyasta dirayet ve faaliyet evsa
fmt ilave eden, ve bizler saraydan ~eki
linciye kadar mesaide en iyi refik olan bir 
miidiri umumi oldu. 

O~iincii istifa Te§rifall Umumiye Na
zm ve ayni zamanda terciimam divan! 
hiimayun olan Galib Pa§a tarafmdan vu
kua geldi. 

Hep sinir buhranlarma maruz kahyor
dum. Boyle biribirini velyeden iic; istifa 
beni de sarstyordu. Eger taklid sari ha
disei ruhiyesine maglub olacak kadar 
kendimi sahversem nerede ise ben de is
tifaya kalkt~acakllm. Neden?.. Hie; I Sa
dece bu vak' alar, ~tlgmhga sevkeden bir 
hava 'yaratmt§ oluyordu. 

Bir sabah o bana adeta titriyerek gel
di. Gene her vakitki gibi nazik, zarif, 
resmi olmaga itinakardt. Uzun ve ince 
endammt daha giizel gosteren redingo -
tunun i~inde, giizel kesilmi§ sakalile, me

lib c;ehresile pek giizel denebilen bu a
damla aramtzda munasebat eskidenberi 
pek dostane idi. 0, te§rifatt umumiye na
zm vezaifini pek iyi bilir, muahaze ve 
itiraz miimkiin olmtyan bir zarafetle ya· 
pardt. Bu zeminde goriilen behresi kadar 
riiyet ve vukuf sahast geni§ miydi? Onu 
bilmiyorum, terciimam divam humayun 
stfatile vazifesinin ehemmiyeti nisbetinde 
kudrete malik miydi? Onu da bilmiyo
rum, bildigim bir hakikat varsa o giine 
kadar gordiiklerimle anla§tlmt§h ki pek 
iyi bir te§rifat nazmydt. 

Fa kat namdt, namhgm birka~ maka
ma inhisan zamanmda bu unvan ta§ma
mtyacak kadar agtrdt, sonra vuzerayi sal
tanah seniyedendi, hele bu daha agudt. 
Hepsinden agtr bir ~ohreti de vardt: 0-
nun i~in Abdiilhamidin Dariissaade A -
gasmm mahmisi denirdi. Herkesin bir 
hamisi mevcudken onun da velev o renk
te bir hamisi olmak belki tabii idi aroma 
arhk iftira kabilinden olsa bile boyle 
§ohretlere tahammiil edemiyen bir idare

de onu o makamda tutmak istemiyenler 
olabilirdi. Olabilirdi degil olmahydt ... 
Galib Pa~a da bu suretle bizi yalmz bt
rakmca merasimin pek sJkl§tk olan bu za
manmda hemen yerini doldurmak icab 
etti. V e bu vazifeyi en miisaid ~artlarla 
iistiine alabilecek namzedi ismail Cena
ninin §ahsmda bulduk. 

Eski Sadnazamlardan Kadri Pa§a -
mn oglu ismail Cenani Tiirkiyede en iyi 

franstzca soyliyen zeki. miinevver, her 
manasile kibarane evsah cami bir dosttu 
ki herkesle beraber hizce de pek sevilirdi. 
Onunla inhisar idaresinde uzun muddet 
beraber ya§adtk, sonra ben saraya tayin 
edilince inhilal eden hiikumet komiserli
gine o ge~mi§ti. Benim ibram ve tsrar de
recesine varan teklifime ramolarak bu 
vazifeyi kabul etti. Sarayda da beraber 
~ah§rnak vazifelerini bulduk~a. biz on
dan o da bizden pek memnun kahrdtk 
amma, zannediyorum ki, bizdcn sonra bu 
i§te bulunmak karanm aldtgma nedamet 
etmi§ olacak. 

5 - iki tayin 

Saray te§kilatmda en bozuk ve eger 
bir duzeni varsa en c;arptk, tslaht en zi
yade bilgiye, eme~e. paraya, gayrete 
muhtac, ve hie; §uphe yok matbahtamire 
ile miistahdemin kogu§larile beraber en 
ziyade pis bir yer tstabhamire idi. 

Burada yaptlacak i§ler o kadar c;oktu 
ki hi~ kimsede oraya burnunu sokmak 
cesareti yoktu. Bililtizam burnunu sok -
mak dedim. Sokmak degil oraya yakla§· 
mak bile daha kaptsmm dt§mdan istikbal 
eden kokulardan dolayt en mutehammil 
burunlatt bile geri donmege mecbur eder
di. Onun i~indir ki hi~bir zaman e§igini 
a§mak kuvvetini bulamadtm; hatta 1slah, 
tathir, ve tensik edildiktep sonra da ilk 
hast! alan iirkiintu devam ederek uzun 
ytllar i~inde oraya be§ dakika bile ugra
madJm. 

Bu hal belki oylece devam edecekti. 
- --
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HEM NAliNA 
MIHINA 

Diin ve bugiin! 
14 temmuz 1919. 
T aksim kt§lasmm kar§tsmdaki T a • 

limhane denilen ve §imdi yeni yeni apar
hmanlarla dolan meydanda. 

F ransamn milli bayram giinii. 

istanbuldaki Miittefikin i§gal ordusu
na mensub Franstz ktt'alan Mare§nl 
Franchet d'Esperey'in oniinde gec;id res· 
mi yaptyorlar. 

Bunlann arkasmdan bir suru di~ili 
erkekli papazm sevkettikleri Fran512: 
mekteblerinin ktz ve oglan talebesi, elle
rinde kiic;iik F ranstz bayraklarile st~nya 
st~nya, sevine sevine ge~iyorlar. Bu c;o· 
cuklar, Beyoglunda oturan tuzlu ve tat· 
hsu frenklerinin ve muhtelif Tiirk ebl· 
liyetlerinin ~ocuklandtr. fc;lerinde, be~. 
altt ya§mda olanlan bile var. Hepsi, 

Tiirk lstanbulda, F ranstz milli bayramt• 
m kutluluyorlar ve hepsi, Tiirk istan -

bulda, F ranstz bayragm1 selamhyorlar. 
Bu manzarayt, gene T aksimde, Cum

huriyet Zafer abidesinin karsiSindaki 
Turk sinemasmda gosterilen bir- filimde, 
diin, gordiim. 

Bu sabah, Beyoglunun bilatefrik bii
tiin ilkmekteblerinde §U manzarayt gore
bilirsiniz. 

Turk c;ocuklan, ekalliyet ~ocuklan, 
ecnebi c;ocukl.an, hep beraber sualanmt~. 
hep beraber lstiklal mar§mt ve Cumhuri
yetin 10 uncu ytl mar§mt soyliiyorlar; 

hep beraber kar§tlanndaki. alev gibi, 
Turk bayragmt selambyorlar. 

Ortamekteblerde ve liselerde ni~in ya
ptlmadtgmt anhyamadtgtm bu bayrak 
merasimini ge~en giin bir ekalliyet mekte
binde seyrederken, o filimde gordiigiim 
manzaranm <;ok daha ~irkinleri hirer hi
rer gozlerimin oniinden gec;mege ba§la
dt; fakat c;ocuklarm, 

Korkma, sonmez, bu ~afaklarda yiizen al 
sancakt 

diye bagtran incecik sesleri beni bu ka· 
bustan ~abucak uyandtrdt. 

Gozlerim ya§ardt. 
Sonra? 
Sonrast bu kadar I 

Alman - Rus harbi olursa 
Lehistan ne yapacak? 

[Ba§taratt 1 tnci sahtfedel 

Muharrir, Polonyanm Alman • Ja~ 
pon blokuna iltihak ettigi takdirde mese
lenin busbiitiin ba§ka bir §ekil alaca~m 
kaydetmekte, fakat bu hususta Leh poli

tikasmm Franstz - Polonya ittifakmm 

esasmt te§kil eden direktiflerden aynhm· 
yacagmt tasrih eylemektedir. 

General, makalesini bitirirken diyor 
ki: 

«- Hitler, arhk Sovyetler Birligine 
kar§I harbetmek niyetini beslemiyor. Boy~ r 
le bir ihtimali gerek Ludendorf, gerekse 
General Fritsch, sureti kat'iyede uzak .. • 

la§hrmt§lardtr. Nihayet bizzat Hitler bile 
Raballes ve Berlin Alman - Sovyet iti -
laflanm mer'iyette buaktyor ve Mosko -

vadan ticari, hatta askeri kredileri bile 
esirgemiyor.» 

eger Jstabbamire miidiriyetine ;leref Bey 
gelmeseydi. Bu ismi yazarken onun sa- • 
hibinin giilec; sima I, insam sanhp oprnege • 
davet eden butiin sevimli hali gozlerimin • 
oniine geldi. Kendisinden elbette bah -
setmek malan gelmesine intizaren bura
da yalmz i§aret edeyim ki ~eref Bey pek 

mahir bir siivari. at ilmine tamamile va- 1 

ktf bir bilgi ve gorgii sahibi degil, ayni 

zamanda bir saray adam! stfahm en ge- ' 
ni§ mikyasta bir i§ adamt stfatile mezcet- l 

mi§ bir zabitti. Zabit deyince bu kelime- • 
nin lugat manasmi aldtm, onun idaresin- • 
de Istabbamire hakiki bir zapt ve rapt. ~ 
tam bir intizam ve tertib dairesine gir -
mi§ oldu. 

Ayni hadise miralay F aik Beyin m1- • 
zika ve hademe kumandanhgma tayinile 
Giimii§suyunun yan yamk kt§lasmda vu- • 
kua geldi. F aik Bey bu kt§lada yap1lan 
tslahatm ba§mda bulunmakla oraya en 
iyi bir intizam unsuru getirmi§ oldu. Pek • 
kan§tk bir vaziyette bulunan bu kt~la ile 
orada toplanan yiizlerce insanm mukad- ' 
deralt hakkmda tatbik edilen tedbirler • 
den bahsetmek icab edecektir. 

Burada, heniiz faaliyet ~agmda iken 
vefat eden F aik Beyin vazife§inas bir 
amir olmaktan ba§ka bir ilim adam! ol- • 
dugunu da kaydetmelidir. Kendisi pek 
iyi almanca bilirdi ve Turk kiitiibhanesi-
ne almancadan tiirk~eye gayet mufassal 
ve miikemmel, koskoca bir lugat kitabt 
bah§etti. Bizde ondan daha iyi bir al- • 
manca lugat kitabmm mevcud oldugunu 
gormedim. 

Halid Ziya U$AKLIGIL 



CUMHURiYET 

l=~i~=·~~k=e =B=u=d=a=b=ir=a=n=a=] 
Kumar yiiziinden 

i,Ienen cinayet 
izmirde bir adam1n basini 

F aydah bir miiessese : 
lzmir iiziim Krirumu 

Doktor F auvard koydeki bi.iti.in has -
talanm gezmi§, doniiyordu. Zengin ve 
hasis bir c;iftc;i olan Gauberte'in evinin 6-
ni.inden ge<_;erken, bu dul kadmm kiZl 
Nelie'nin hasta oldugunu hahrladt. Ne-

- Bu da ne demek! diye haykudJ. 
' K1Z1n oniinde matem elbiselerinizi hazu

lamak yeti§miyormu§ gibi bir de zavalh

YI size yard1m etmege icbar ediyorsunuz! 

balta ile kestiler •• 
Uziim Kurumu, bu nefis mahsulii yeti~tirenler 

i~in en biiyiik hami ve mesned olmu~tur 
lie san§m, sakin ve kendi halinde bir ktz
di. Doktor, bahc;enin kapisim iterek mut
faga girdi. Ki:iylii kadmla biiyiik kiZI 

Thasie pencerenin yanma oturmu§lar, 
siyah elbiseler dikiyorlard1. Doktor kii -
c;iik kiZln s1hhatini sordu. Gauberte nine, 
bu ziyaretin kendisine be§ franga mal ol
masmdan korkarak doktora yan yan bak
hktan sonra sert sert soylendi: 

- Fen a gidiyor, fen a. Oyle bir oksi.i
rii~li var ki ic;i c;1kacak sanki. Ebe kadm 
si:iyledi: K1z artlk son gtinlerini ya§Iyor. 

- N astl, bu kadar fen a m1! GC>rebi
lir miyim kendisini? 

Gauberte nine mmldand1: 

- N e diye gi:ireceksiniz c;ocugu? Bl
rakm rahat rahat ole dursun. Hi~ kuvveti 
kalmadt: Agzmm yanma ktic;iik bir kan
dil soksamz, i.ifley]p te sondiirmege me

cali yok. Biz de onun ic;in matem elbise
lerimizi dikmege ugra§Iyoruz. 

Doktor mar etti: 

- Nelie'yi gormek Isbyorum, bir 
doktor gibi degil, bir arkada§ gibi. Ba -
na, belki bir§ey yapabiliriz gibi geliyor. 

Dul kadm di§lerini Slkarak soylendi: 
- Ah §U doktorlar l B1rakmazlar ki 

insam rahat olsiin. Son nefesine kada1 
hastaya zehir gibi ilaclar sokarlar! 

Fa kat mademki i~in ucunda para yok
tu, kap1y1 ac;arak doktora yo! gosterdi. 

Nelie yatakta, uzanrnl§, halsiz yah

yordu. Y anaklan pek solgundu. San 
sac;lan, kiic;iik ba§Im altmdan bir hale gi
bi si.isliiyordu. Zaytf ve beyaz ellerini 

yorganm i.istiinde kavu§turrnu§tu. F akat 
gi:izleri canlryd1. . 

Doktor hastay1 k1saca bir muayene et
tikten sonra mutfaga di:indii. Cebinden 
iki §i§e c;tkararak ocagm yanma buaktJ. 
Gauberte nineye: 

- Her sabah hastaya bu llaclardan 
iic;er ka§Jk verirsiniz, dedi. Size hediyem 
olsun bunlar. <;ok gec;mez, kiZimz kurtu
lur. 

Doktor bahc;e kapiSim kapad1ktan son
ra ihtiyar kadm omuzlanm silkerek soy
lendi: 

- Su moruk herif te ne diye her§eye 
burnunu sokar hilmem ki! Ondan biqey 
oldu mu? 

*** 
Birkac; gi.in sonra doktor F auvard, bir 

ak§am gene Gauberte ninenin evine ug
radJ. Mutfaga girdigi vakit kimsey] go
remedi. Kaptdan baku, ihtiyar kadm 
hastanm odastnda gene siyahlar dikiyor
du. F akat doktoru ~a§lrtan ba~ka bir§ey
di: Zavalh hasta da, susmu§ ve mahzun 
halile, siyah elbiselerin dikilmesine yar • 
dtm ediyordu. . 

Dokto~ hastanm umumi ahvalinden 
memnun kaldt. Zavalh k1z ilaclanna 
muntazaman devam ediyordu. 

F auvard ihtiyar kadrm mutfaga ~ekti 
ve sert sert: 

- Peki ne olur a camm. Birkac; gun 
saklad1k, fakat her zaman olmaz ki. 
Nelie son gi.inlerini ya§adtgmi bilmiyor 
mu samyorsunuz. bizim kadar kendisi de 
biliyor, merak etmeyin. 0 halde onun i:i
niinde siyahlan dikmemekten ne c;tkar? 

- Siyahlan goriince zavalh kiZln ak
lmdan neler gec;mez, bir dii§iiniin baka
hm! 

- ~~pimiz bu yolun yolcusu degil 
miyiz? Once hamlanmahyJZ elbet. Son
ra, mademki hastahk uzun siiriiyor, da
ha birkac; hafta ktz ya§Jyabilecek, be -

nim c;ok vaktim yok, bana yardtm etme
si gayet tabiidir! 

- Haydi yard1m etsin! Fa kat ken
disinin rna temi ic;in giyilecek elbiseleri o
n a diktirmek gi.inah degil mi? 

- Peki ellerini ne yapsm? Hastahgt 
parmaklanmn ucunda degil, gogsi.iniin 
ic;inde. Zaten Thasie tarlaya gitti. Top
rak beklemez. Bense ihtiyanm, igne i§ine 

gozlerim gelmiyor, yalmzba~1ma bi.iti.in 

bunlan nas!l dikerim. Hem de bunlan 

Nelie'nin matemi ic;in hazulam1yor mu

yuz? 0 hal de ne diye o da bize yard1m 
etmesin? 

*** 
On be§ giin sonra idi. Doktor bahc;e 

kap1s1m itti. Nelie'yi gi:irdii, mermerin 
i.istiine oturmu§, soluk gi.ine§ I§Igmda tit -

rek bir hali vard1. Siyah §ahmn altmda 
narin viicudii iirperiyordu. ;lalm altmda 
da geni§ bir siyah el~ise bulunuyordu. 

Doktor kJZa birkac; ok§aYJCl soz soyle ~ 
dikten sonra i~eri ko§tu. Gauberte nineyi 
bularak hayktrdt: 

- ;limdi de Nelie'ye matem elbisesi 
giydiriyorsunuz, oyle mi? 

ihtiyar kadm ellerini kalc;asma yerle§
tirerek cevab verdi: 

- A! Doktor F auvard, yeter artJk I 
Gidin de biraz burnunuzu ba§kalarmm 
i§ine sokun. Sizden her zaman ahlak der

si mi alacag1m bu ya§tan sonra. Bugiinkii 
~lkl§mamza ak1l erdiremedim dogrusu. 

Bu siyahlan Thasie veya ben mi giyme
liydim yoksa? Hasta olan biz miydik? 

lnsan etrafmdakileri aylarca olecegim 
diye inand1rd1ktan sonra bOyle birdenbire 
vazge<;ip te hayatta kalmaz, anladmiZ 
m1? Merdlik buna demezler! 

Doktor sabmtzlamyordu: 

- Mesele bu degD. dedi. Nekahel 
devresini ge<:;irmekte olan bir insan ic;in 
siyah matem elbisesi giymek pek ac1 bir 
§eydir. 

-Bunda ac1 olacak ne var? Burna· 
tern elbiselerini kendisi ic;in satm almi~

tJk. 0 halde bunlan o eskitmeli. Eger 
bun dan cam s1klhyorsa iyi olur; o za -
man akh ba§ma gelir de boyle herkesi al
datmaga kalkl§maz I 

<;eviren: 

F.VARAL 

On yon Fransezde mask eli halo 

Evvelki ak§am Beyoglunda Onyon 
F ransezde bir mask eli halo verilmi§li:. 
Ge~ vakte kadar nezih ve c;ok eglenrdi 
§ekilde gec;en baloda kadm ve erkekler 

arasmda bir de ktyafet mi.isabakas1 ya · 
p1lmi§, kazananlara miikafatlar tevzi o
lunmu§tur. Resimlerimiz bu toplant1dan 
iki int1bad1r. 
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inegol muallimlerinin takdire deger faaliyetleri 

inegol (Hususi) - Kazam1z muallim- la.tt iizerine koylilye ogiidler vermekte
Ieri haftamn tatil giiniinde oturup isti- dir. Gonderdigim resim, Hasanpa§a ko
rahat edeceklerine koylere seyahat e- yiinde verilen bir konferansi dinliyen 
dip ipekc;ilik, anctllk, tavuk~uluk, mey- koylil karde~lerimizi ir~ad eden mual -
vact!tk, f!dan dikme gibi zirai mevzu- limlerle birlikte gostermektedir. 

i zmirde katil curmile yakalananlar; yuka
rtda sagda ilyas, Mustafa. A§afitda 

Hasan, Rtza 

Memleketimizin ve 
bilhassa Ege mm -
takasmm belliba~h 
mahsullerinden ve 
ihracat mallarmdan 
biri de kuru i.iziim
diir. Memlekete mii
him miktarda para 
getiren bu nefis mah
suliin ahm sahm1m 

!dare etmek .~zere tizum Kurumu Di
lzmirde bir Uziim rektoru Ismail 
Kurumu te§kil edil- Hakk~ Veral 

mi§ti Son seyahatimde, bu Kurum hak
kmda da malumat almak istedim. lkh -
sad Vekaletinin, kurdugu haYJrh, ikh -
sad! mi.iesseselerden biri olan Kurum 
hakkmda topladtglm malumah yaz1yo -
rum: 

lzmir (Hususi) - Bayram ic;inde 
Bucada sarho§luk ve kumarcihgm bir a· Uzi.im ahm sahmmm tamamile ba§I
ktbeti olarak vuku bulan feci cinayetin bo§ oldugunu ve bu yi.izden mi.istahsilin 
tahkikatl, adliyeye intikal etmi§tir. Suc;- ezildigini goren lkhsad Vekaleti, h ve 
lu olarak ilyas, Mustafa, Mi.imin ve Ri- Ziraat Bankalanna bir «Uziim Kuru • 
fat nammda dort suc;lu vard1r, hepsi de mu>> te§kil ettird1. Uziim Kurumu 1935-
yakalanml§hr. Bunlar, Maktul Koca _ 1936 mahsul y1h ic;inde lzmirde te§ek -
kafa Mehmed ve Tikve§li Hakk1 ile be· kiil ettigi zaman Garbi Anadolu iiziim 
raber kumar oynamJ§lar, aralarmda ih - miistahsilleri fiat dii§iikliigii yiiziinden 
tilaf <:;Ikmi§hr. Maktuller, bazl sozler pek bitkin halde idi. AhCJ!ar, istihsal sa
sarfederek aynlmi§Iardtr. ilyasla Mi.i - halarmda yaphrd1klan menfi propagan· 
min ve Rifat, ertesi gi.in kafajrJ tiitsiile - da ile mahsulii muttastl dli§iiriiyorlar, bu 

d 'k K k f 'I T 'k I' H k suretle iiziimci.iliigiin biinyesini sarstyor-I ten sonra oca a a 1 e 1 ve§ 1 a -
kty1 aray1p sokakta bulmu§, ihtilaf1 ta • lard1. Dziim Kurumu ilk i§ olarak der· 
zelemi§lerdir. Oc; arkada§, tabancalanm hal piyasaya mlidahale karan verdi ve 
c;ekip ate§ etmi§ler, Hakk1 derhal i:ilmii§- elinde d1§ te§kilat namma tek acenta da
tiir. Kocakafa Mehmed ise yarah oldu· hi yokken 12 giinde izmir ve Manisa 
gu halde dii§manlanm takibe ba§laml§ borsalanndan 42 bin c;uval i.iziim mu • 

ve bunlardan birinin girdigi kap1ya da· bayaa etti. Kurumun bu beklenilmiyen 
yanmi§, i~eriye girmek istemi§tir. KapiYJ mi.idahalesi, evvela sukutu durdurdu, 
ac;amaymca ittinsalindeki evin kap!SinJ sonra piyasada istikran temin etti, daha 

zorlay1p ktrml§, i~eriye girmi~tir. Bunu sonra da iizi.im fiatlanm hakiki haddine 
goren ev sahibesi, bir <_;1ghk atarak yere kadar yiikseltti. Gec;en sene eger lzmir· 
dii§mii§, bay1im1§hr. Meger, bir giin ev· de Oziim Kurumu olmasayd1 miistahsi· 
vel kumara i§tirak etmi§ bulunan Mus - lin vaziyeti tarif edilemiyecek kadar feci 
tafa ayni evdeymi§. Akrabasmdan olan olacakt1. Bu hakikati biitiin miistahsiller 

kadmm ~1ghgm1 duyarak uykusundan si:iylemekten zevk duyarlar. $imdi Ku -
s1c;rarru§, baltay1 kaparak inmi§tir. A§a- rum miistahsilin en bi.iyi.ik mesnedidir. 
gtda aralannda bir miinaka§a olmu§ ve Arhk lizi.im mi.istahsili, malma yaptlacak 
Mustafa, balta ile vurarak esasen ya - suikasddan korkuyor, c;iinkii Kurumun 
rah bulunan Kocakafa Mehmedi .?ldqr- mf kendisi i~in te§kil edil~igini bittecriibe 
IDU§tiir. ogrenmi§tir. 

Bir mahalle bek~is'i 

Bir eve taarruz ettiginden 
hapse mahkum oldu 

Kurum 1936 - 1937 mahsulii !~In 

alivre fiatlanm onceden ilan etti. Kuru
mun bu ilamm nazan dikkate alan ihra
catc;llar ah§veri§lerini zaraTSJz kapami§" 
lar, nazan dikkate alm1yarak bu ulusal 

miiesseseyi istihfaf edenler biiyiik za -
rarlara girmi§lerdir. 

Kurum, kazanc endi§esile miiteharrik 
alelade bir «ihracat evi>> degildir, miis· 
tahsil ve binnetice memleket menfaatinin 
miidafii ve piyasanm nazlm1d1r. Bu vas· 
fma ragmen normal §artlar dahilinde i~
liyerek gec;en sene direkti:irii Hakk1 V er
alm Avrupada kurdugu sah§ te§kilatile 
miikemmelen satl§lar da yapml§ ve pek 
bsa bir zamanda « T arip> firmasm1 bi.i
tiin cihan pazarlarma tamtml§tlr. Kuru· 
mun bilhassa standardize edilmi§ «Eg~ 
tipleri» biiyiik bir ragbet gi:irmektedir. 

Kurum gi.izel mahsuliimiizlin, dahilde 
de istihlaki i§ini ihmal etmemi§tir. lsmar
ladtgi zarif ambalajlar gelir gelmez i~ 
pazarlara da « T ari~>> markah iiziimle1 
gonderilecektir. 

Kurum, Muhasebe, N e§riyat • ti.irb;;e 
muhaberat · lstihbarat, Muamelat - Ec
nebi muhaberat, Ambalajlar olmak lize
re dort §Ubeyi havidir. Her §Ubenin bir 
§efi ve li.izumu kadar memuru vard1r. Bt: 
te§kilat §imdiye kadar hi~bir i§te aksak· 
hk vermeden i§lemi§tir. incir - i.iziim ku· 
tularm_1 dag1tmak i§ini de i.istiine alan 
Kurum piyasay1 hic;bir giin kutu s1kmh -
sma dii§i.irmeden 11 kuru§ gibi §imdiye 
kadar gori.ilmerni§ fiatla be§ kiisur mil
yon kutu yaplp dagitml§tlr. Halen 1z -
mirdeki 12 kutu fabrikas1 kutu yapmak
la me§guldiir. 

Kurum halen iizlimii umumi §ekilde 
standardize edebilmek c;arelerini tetkikle 
me§guldiir. 1 0 martta Ankarada topla • 
nacak olan Uzi.im kongresine herhalde 
ameli tatbik kabiliyetini haiz, etrafh ve 
ilmi bir rapor vermek istiyor. 

Hulasa Kurum, lzmirde miistahsilin 
ve mahsuliin bekc;isidir. Mi.istahsil ken -
disine bir Kurum verdigi ic;in ismet lno
nii hi.ikumetine, ikhsad Vekaletine, h ve 
Ziraat Bankalarma kar§l en derin ve en 
samimi §iikran hisleri ta§Iyor. Kurumun 
kap1s1 miistahsile daima ac;1khr, Kurum, 
hiikiimetin emrile, miistahsil ic;in c;ah§l -
yor. 

1khsad Vekilimiz Celal B ayan, mem
leket ic;in c;ok faydah bir miiesse~ vii • 
cude getirdigi ic;in tebrik ederken Kuru

mu muvaffakiyetle idaR ederek muhre
rem Vekilin giizel iimidlerini tahal.kuk 
ettiren Kurum erkamm da takdir etmek 
laz1mdn. 

A. D. 

Evvelki giin Ta§kasabda Emine is ~ 
minde bir kadmm evine taarruz eden 
mahalle bekc;isi Bekirin muhakemesi diin 
nobetc;i suJh mahkemesinde yapllml§tlr. 
Bekc;i Bekir, Eminenin evine taarruz et
medigini, iki senelik bekc;i ayhgm1 almak 

ic;in geldigini ve babc;e kaplSlm a~1k bu
lunca ic;eri girdigini, blakis evden kendi

sine taarruz edildigini si:iylemi§tir. Fa kat 
iddias1 sabit gi:iri.ilmediginden, muhafaza
sma memur oldugu mahallenin bir evine 
taarruz eden bek((inin bir ay miiddetle 
hapsine karar verilmi§tir. Bek<:;i derhal 
mahkemede tevkif olunmu§tur. 

(. __ AS_K_F.R_L_iK_iS_LE_R_i _) ( QaQnlar, konferanslar, kongreler 

Bulgar ordusundan azledilen 
zabitler 

Sofya (Hususi) - Bulgar zabitam 

arasmda kuvvetli bir ftrkacthk cereyam 

mevcud olduguna clair (Cumhuriyet) ge

<;enlerde bir yaz1 ne~retmi~ti. Bu yaz1 §im

di tahakkuk etmektedir. Harbiye Neza

retinin bugi.in ne§rettigi resmi bir teblige 

nazaran Harbiye N azm General Lu -

kof'un emrile bir kaymakam, iki yiizba -

§1, bir birinci miilazim ordudan azledil

mi§lerdir. Bu zabitler General Lukof'a 

muhalif olan grupa mensubdurlar. 

Mes'ud bir ni§anlanma 

ihtiyat zabitlerini davet 
Eminonii Askerlik ~ubesinden: 
1 - Emlnonii Askerlik l}ubesinde kayidli 

313 (dahill 326 (dahil) yedek muhabere 
ve topgu yarsiibaylan tal!m !~in celbedi -
leceklerdir. Bunlardan muhabere yarsubay
lan 10 martta, topgu yarsiibaylarl 15 mart
ta ktt'alannda bulunacaklardtr. 

Bu lid sm1ftan yukanda dogumlan ya -
ztll yarsubaylardan §Ube mmtakasmda o
lup ta lkayidlerlni yaptrrmiyanlarm hemen 
~ubeye miiracaatlerl. . 

2 - Bu mmllara mensub olan blrlncl 
maddedeki dogumlu yarsubaylardan giim
riik muhafaza tel;:ldUtmOO. iinlformall ola
rak .. ah§anlarla, ecnebi illerdek! harlclye 
memurlarlle tlcaret ve tahsilde bulunan
lar ve stailan iizerinden iki sene ge~me -
mill olanlar bu davete gelmiyeceklerdlr. 

Beyoglu Halkevinde miisamere 
Beyo~lu Halkevinden: 
4/ 3/ 937 per~embe giinii saat 21 de Evi -

mizln giisterit salonlarmda bir toplant1 
yapJ.lacaktir. 

1 - Konferans: Opera tarihi hakkm -
da (Bay Sami Asal tarafmdan). 

2 - Konser ve §an (miizlk kolu iiyelerl 
tarafmdan). 

3 - Opera pargalart. 
4 - Bu toi?lantJ arzu eden yurdda§lara 

agtktir. 
F elsefe konferanSl 

Eminonii Halkevinnen: 
Evlmizde tertib edilen felsefi ve lgtlmai 

konferanslarm dokuzuncusu bugiinkii pa
zartesi giinii saat 17,30 da Edeblyat Fa -
kiiltesi Pedagoji Enstltiisii hocalarmdan 
felsefe doktoru Miimtaz Turhan tarafmdan 
verilecektir. Projeksiyonla gosterilecektir. 

Davetlye yoktur. Herkes gelebillr. 

MARLENE DiETRiCH 
• 

SEVI~MEK ARZUSU 
GARY COOPER 

r 
Esbak Karesi meb'usu merhum Fer

hadm kiic;lik klZl Melahatle Trabzon e§
rafmdan Alaybeyzade Kemalin ni§an 
merasimi diin yaptlmi§tlr. Gene ni§an • 

hlara saadetler dileriz. ••••••••••••••••••••• .. ••••••••••• 

·----------------------------------------·--~· Bu alcsam S A K A R Y A Sinemas1nda • 
Flers ve Caillavet'in mefihur eserinden muktebes ..... 

A$K $UKRANI 
(Le Roi) 

BUyUk Frans1z fl&heseri b&fhyor. 
Ba~ rollerde : 

GABY MORLAY 
ELViRE POPESCO 

ViCTOR 
RAI M U 

FRANCEN 

A N D R E L E F A U R ... ve D U V A L L E S 
Bugiine kadar goriilmemi¥ b ir heyeti t emsiliye 

~ahane bir mizansen 
En sat Paris fikir ve niiktelerl 

Telefon : 41341 

1 Mart 1937 

J~ADYO 
( Bu aksamki program ) 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisi - 12,50 hava .. 

dis - 13,05 muhtelif plak ne§rlyati - 14,00 
son - 18,30 plakla dans musikisi - 19,30 go .. 
cuklara masal: i. Gallb Arcan - 20,00 Ri .. 
fat ve arkada§lan tarafmdan Tiirk must .. 
klsl ve halk ~arki!an - 20,30 Orner R1za 
tarafmdan arabca soylev - 20,45 Safiye va 
arkada~lar1 tarafmdan Tiirk musikisi va 
halk §arkllan, saat ayan - 21,15 ~ehlr Ti
yatro.su dram k1sm1 (Karmen) - 22,15 A~ 
jans ve Borsa haberleri ve ertesi giiniin 
progranu - 22,30 plakla sololar, opera va 
operet parc;alan - 23,00 son. 

ViYANA: 
17,05 haflf musiki - 18,15 cenubi Avus -

turya havalan - 18,45 piyano konseri-19,15 
Llnz §ehrlnden naklen konser - 19,35 Kt\1-
tiir Bakam tarafmdan lkonferans - 20 ha• 
vadis - 20,05 konferans - 20,15 Korog!U 
(Tiirk musikisi) - 20,40 Ba~vekil Dr. ~u~
nlg tarafmdan nutuk - 20,50 havadls - 21 
konser - 22 orkestra konserl - 23,10 hava• 
dis - 23,20 konserln devam1, 

BERLiN: 
18 ~ani! muslki - 18,35 edebi konferans -

19 operet - 20 konferans - 21,15 plyano 
konseri - 20,45 havadis - 21,10 dans mu -
sikisi - 22 temsil - 23 havadls - 23,30 ge ... 
ce konserl. 
P~TE: 
17,15 melktebliler saatl - 18 cazband ... 

19,30 Qigan orkestras1 - 20,30 konferans -
21 ,10 konser - 24 havadls - 24,15 Q!gan or
kestrasi. 

BUKREI}: 
18 orkestra - 19,10 ak~am konserl - 20,05 

konserin devam1 - 21,20 Beethoven - 22 
konferans - 22,05 Rumen §arktlan - 22,3fl 
havadis - 22,45 mandolin konserl - 23,20 
gece konserl - 23,45 almanca, frans1zca. 
havadis • 23,55 dans musikisl. 

LONDRA: 
19 Grieg'den part;alar - 20 gocuk saa -

tl - 21 konser - 22 hava.dis - 22,30 edebi: 
konferans - 23 opera - 24 oda muslklsi -
24 dans mu.sikisl. 

PARiS: 
19 Strasboutrg'dan naklen musikl - 20 

haftanm havadlslerl - 20,30 hafif musikl -
20,15 Brahms'dan pargalar - 21.30 piya -
no konseri - 22 dans musikis! - 23 terns!! -
23.45 operet. 

ROMA: 
19,10 yabanc1 dillerde havadis - 19,20 

Bologna'dan naklen konser - 20,49 Yuna
nistan !gin neFiyat - 21,05 havadls - 22 
orkestra konseri - 22,40 komed! - 23,10 oda 
musikisi - 23,40 dans mus!kis! - 23,80 Ba
ri'den naklen dans musikisi. 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak§am §ehrln muhtel!f semtler!nde 

nobetgi olan eczaneler §unlarcllr: 
istanbul cihetindekiler: 
Eminoniinde (Be§ir Kemal), Beyaztdda 

(Cemll), Kiic;iikpazarda (Yorgil, Eyiibde 
(Hl!kmet Atlama.z), l}ehremininde (Naztml, 
Karagiimriikte (Fuad), Samatyada. (Teo -
tilosl, l;>ehzadeba§mda <ismall Ha.klul, 
Aksarayda (Sanm), Fenerde (Vitali), A
lemdarld a (Esadl, Bakrrkiiyde (Hilall. 

Beyoglundakiler: 
:i:stiklal caddesinde (Matkovir;l, Yiiksek

kaldtnmda (Vangopulol, Karakoyde (Mer
kezl, Taksimde (Kemal - Rebiill, Osman -
beyde Cl}ark Menkezl, Haskoyde (Nisim A• 
seoJ, Kas1mpaliada (Miieyyed), Be:;dkta§ta 
(Siileyman Receb), sanyerde (Nuril. 

Uskiidar, Kadtkiiy ve Adalardakiler· 
ii'skiidarda (Ahmediye), Kad1koy, Mod a

da (Modal, Biiyiikadada. (Halk), Heybeli -
de (Tana§), 

VEFAT 
Evkaf mahlUlat muhamminliginden 

miitekaid Ziya Yiicel bugiin k1sa bir 
hastahktan sonra vefat etmi~tir. Cena
zesi bugiin Kadtkoyiinde Recaizade 
Ekrembey sokagmda 72 numarah hane
sinden kaldmlarak Osmanaga camisin
de namazt k1lmd1ktan sonra Karacaah· 
meddeki aile makberesine defnedile -
cektir. 

Mev lid 
Sevgili anam1z Fatma Lutfiye Rapa

Im oliimiiniin klrkmc1 giiniine musadif 
yarmki sah giinii ogle namazmdan son
ra Beyoglunda Firuzaga camisinde 
Mevlid okutturulacagmdan merhume -
yi seven ve arzu edenlerin te§rifleri ri
ca olunur. 

Ogullar1 ve gelinleri 

Hususi dersler 
Frans1zca ve almanca hususi dersler 

vermekte alan Frau Bruckner yeni mii
racaat edenleri a§agtdaki adreste kabul 
etmektedir. !stiyenlerin evine de gider. 

Yaz1c1 sokak Yeniyol No. 29 
Bay ;;ehid apartlmam 

KADIKOY 
Siireyyada 

~~~~~~ HALK OPERETi 
Bu ak~am 
Saat 21 de 

Me~hur tenor 
Tomakosla 

Ktrkytlda bit' 
Operet 3 p£>rde 

Perde aralannda 
Tomakos tarafm· 
dan tiirkce. rumca 

l;!arktlar 
Sal! ak~am1 AZAKTA 

KIRKYILDA BiR 

~--YILDIZ -Sinemas1nda 

ROSE 
MARiE 

JEANETTE MACDONALD 
ve NELSON EDDY 

t arahndan biiyiik film. I 
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~ocuk bak1m1 

<;ocukta zeki ve sinir 
nasd te§ekkiil eder? 

Giizel San'atlar 
Birligi kongresi 

Dun Alayko~kiinde top· 
land1, baz1 temenniler 

izhar edildi 
Normal bir ~ocugun dort ayhkken elini uzatabil
hlesi, alb ayhkken oturabilmesi ve on dort ~ybkken 

ilk heceleri telaffuz etmesi laz•md•r 

Turk Giizel San' atlar Birligi y1lhk 
kongresini akdetmi§tir. Birligin ytlhk f'l
aliyetleri hakkmda idare heyetinin faali
yet ve maliye raporu okunmu~ ve miina
kasa edilmistir. Bundan sonra Turk mi-

Yazan: Prof. Dr. K adri Ra§id Anday m~rlannm ~esleki ihtiyaclan ve mustak· 

Dunyaya gelen normal bir c;:ocugun tekamul ic;:in laztm gelen zaman kazam- bel bir mimarhk kanunu hakkmda alaka-
dimag faaliyeti standarise bir suretle !mea memeyi emecektir. dar makamlar nezdinde te§ebbiiste bu -
hlahdud olarak te§ekkUI etmi§ bulunur. Lakin bo~ bir eksikligin olmadtgi ve lunulmas1 temenni edilmi§tir. 
1-laricle ifadesi yalmz aglamaktan ibaret- yahud dogarken ktsmen htrpalanml§ gi- Alayko§ku binasmm tamamen Turk 
tir. Diger faaliyetlerden yalmz emrne i- bi bir anza bulunmadtgt hal de dogduk- Giizel San' atlar Birligine tahsis edilerek 
§ini zahiren arzuya tabi gjbi yaparsa da tan bir veya iki giin sonra memesini em- Birligin burada daiml bir malzeme Ye 
aslmda onun da inikastan fark1 olmadJgi meye te§ne olmtyan bir c;ocuk yakmdan mimarl fotograf sergisi vi.ieude getirme
cihetle asabi ciimlesinde volontinin eseri mlitalea edilmege §ayandtr ve belki bu sini ve bu dokiimanlarla beynelmilel mi
gorulemiyen ve kendisinde yalmz agla- hal asabl merkezlerin te§ekkii-lunde mu • marl ve resim sergilerine i§tirak etmegi 
hlak, emmek ve nefes almak gibi ya§a· him bir gecikmeye veya noksana delalet temin maksadile alakadar makamlar 
hlak inikaslan olan bir canhdu. eder: Hayah devam ettireeek olan bu nezdinde te§ebbiislerde bulunulmasmi 

d mu .. h1"m 1"n1'ka·s1 do!?:ma devr1"ne yet1·~t1·reme- kongre temenni etmi§ ve yeni idare he • 
Lakin gene stan arise bir tarzda ve - ~ d b 

hemen daima muayyen ya§larda butun mek olduk~a ehemmiyetli bir noksandtr. yetini vazifedar kilmJ§tlr. Bun an a§ • 

k A~abi eiimlenin tesekku""l ekst"k]1·gv1· ba- ka mimarl musabakalar a~Jlmasi, yap1 
e sikler tamamlanmaya ba§hyaeakhr. ' · 1 h · d'l 

zan daha derin olur ve ~ocuk nefes almak i§lerinin yalmz mimar ara ta s1s e 1 me· 
F araza gormedigi kanaatini veren goz

leri biraz sonra 1~1ga 'kar~I, daha sonra 
:renklere ve §ekillere kar§I alakadar ola • 
cak; i~itmedigi kanaatini veren kulaklan 
:Yava§ yava~ sadaya hassasiyet gostereeek 
Ve dogdugu vakit tutamadtgl ba§Im ikin· 
ci, iic;iineii aylar zarfmda dik tutmaga 
ba§hyaca.ktir. 

Dordiineii, bC1inei aylar zarfmda ken· 
disine uzahlan §eyleri tutmak ic;in elini 
faaliyete getirecek ve temas ettigi §tlyleri 
tutmaga ba§hyacak ve biraz sonra tuttu
gu ~ey]eri agzma gotiirecek ve boyleee 
istikamet ve mesafe hususunda meleke 
Peyda edecek ve bu maddelerle tanl§lk
hk hast! edecektir. 

Be~inci, altmcl ayl.ar zarfmda diiz yer
de oturtuldugu vakit oturu§ muvazenesini 
temin edecek ve istinads1z olarak otur -
lllU§ vaziyette durabilecektir. 

Giilmek hassas1 iic;iincii, dordiincii ay
larda te~kkiil edeeek, evvela ya annesini 
'te yahud emzigini gordiigii vakit giile -
cektir. Y ani ilk hayatl faaliyetler tegad
<liye aid inikaslardan ibaret oldugu gibi 
ilk ruhi faaliyetler de gene gtdaya aid a
lnillerle ba~hyaeaktlr. Y eni dogrou§ olan 
~ugun Hk haftalar zarfmda yiizunde 
~oriilen tebessum alametleri ruhi bir giil-
112.c olmay1p inikasi takalliislerden iharet· 
tir. 

Dl§lerini yedinci aydan itibaren ~;tkar
lnaya ba§lamast laz1m gelen c;ocugun 12 
ile 14 aylar zarfmda yiiriimesi ve gene 
bu ya§larda anne, baba gibi basit keli
tneler soylemesi ve 18 - 20 aylar zarfm
da ufak eiimleler yapmaga ba§lamast ve 
nihayet iki ya§mdan itibaren de benligi
ni tamylp ehemrniyet vererek sozlerine 
«ben» kelimesini kan§tmnasJ bu standa
risation icabatmdandtr ve c;ocugun zeka
Stnm ve sinirlerinin te§Ckkuliinii takib hu
susunda miihim ktymetleri haizdir. 

Su devirleri uzatan ve hatta ktsaltan 
c;ocuklar yakmdan mutaleay1 hak eder
ler. F araza yeni dog an bir c;ocugun za
ltlan zaman aglamaga, ya dogar dogmaz, 
Yahud dogduktan 24 saat sonra meme
nin veya emzigin dudaklanna temas et: 
tnesi iizerine emrneye ba§lamast laztmdu. 

Hayatm devam1 ic;in tabiatin c;ocuga pek 
kuvvetle izafe ettigi bu emme faaliyetinin 
bu devirlerde ba~lamamas1 ciimlei asabi
Yesinin rahim dahilinde vasll olmas1 la

~l!n gelen bu derecedeki te§Ckkiilii temin 
edemedigini gosterir. Bu hal bazan eksik 
dogmu~ olan c;:ocugun tabil olarak hak
ktdtr. Nitekim bu suretle eksik dogmu~ 
olan c;:ocuk birkac;: gun ka~1kla beslenerek 

hususunda eksikler yapabilir. Faraza dog- si ve mimarlann memleket mimarhg1, 
dugu zaman birka~ saat muntazam nefes kultur i~lerinde vazifelendirilmesi temen· 
ald1ktan sonra nefesler azahr; c;oeuk a· ni edilmi§tir. 
deta nefes almayt unutmu§ bir vaziyete N eticede yeni idare heyeti intihabma 
dii§Cr. Smai teneffusle 0 faaliyet uyan • gec;ilerek Zeki Sayar, F aruk, <;;~en, 
dmhrsa da birkac; dakika sonra ayni ne- Adaman, Seyfi Arkan, Sezai Ergii~. 
fes ataleti ba§hyacakhr. Tabil bu gibi _ Adnan Y az1e1, Arif Hikmet Holtay 
Jerde hayatm devamt pek ~iiphelidir. se~ilmi§lerdir. Miifetti§lige Samih Kay-

ilk haftalar zarfmda gozlerinin ziyay1 n ,.a_k_s_ec;_i_Im_i§_ti_r. __ ~....,-----= 
ve e~kali takib etmemesi tabil iken baz1 iunmadtgml ara§hrma.h. Bazan da bun
c;:ocuklann bilakis ilk gunlerden itiba - lardan hic;:biri mevcud olmadJgl halde ka
ren sabit bakJ§larla ziya ve e§kali takib fi miktarda yiirume idmam yaptmlma
ettikleri ve boylece tekamiil devrinin k1- dlgmdan dolayJ yuruyemiyenlere tesadiif 
salmas1 manzaras1m gosterdikleri vaki ~ edilir. Bu gibiler idman sayesinde bir, iki 
dir ki bu da yakmdan takibe ve sebeble- hafta zarfmda yuriitulebilen c;:oeuklard1r. 
rini tesbite muhtae bir meseledir. Nite- Bunlardan ii~;, dort ya§ma, hatta bir ta-
kim kafamn list tarafmda bmgtldak de- nesinin altt ya§Ina geldigi halde bir ko§e· 
nilen yumu§ak ktsmm yedinci sekizinei de oturtulmaktan, me~gul olmamaktan 
aylar sonunda sertle§mesi laztmken bazan dolayt koturiim telakki olunmu§ken bir • 
dogu§tan itibaren, bazan da ilk aylar zar- kac; haftahk gayretten ve idmandan son
fmda sertle§mesi de stanqarisationa muha- ra mlikemmelen yiirutebildiklerim var • 
!if oldugundan miitaleaya ve emaresini 

bulmaya muhtacdtr. dui~te bu sebeblerden hic;biri bulunma-
ikinci, i.ic;:uncii aylar zarfmda ba~m1 tu- dJgi halde yiiriiyemiyen ~ocuklarda sinir, 

tam1yan bir ~;ocugun bu halinin sebebi yahud zeka eksikleri aramak hakhd1r. 
aranmahdtr. Ayni suretle dort, be§ ay Mekteb ya~larmdaki ~ocuklarda zeka 
s~nu?da verilen §eyleri tutup agzm~ ~o- eksikligi hocalarmm nazan dikkatini cel
turmtyen ve altmcr aylar zarfmda tsh ~ betmekte gecikmez. Bu eksiklikler ekse
nad~!Z o~uratmyan ~~uk ..kuvvetle naza-_ riyetle c;ocugun dikkatini tesbit etmemesi 
n dtkkah celbetmehdJr. suretile kendisini gosterir. Lakin bunlann 

Di~lerin alh ayda ba~l!ama:sJ liiZimken bir k1sm1 da iyi gorememekten veya i§i· 
bunun gecikmesi bazan kemik zaafmdan, tememekten dolay1 derslerini iyi anhya
bazan da !etekkiil zaafmdan ileri gelir- mamaktan ileri gelebilecegi cihetle, bu 
se de c;ok defalar da tamamile normal ol- suretle ayni ya§takilerle terakki edemiyen 
dugu halde ilk di~lerini on, on iki ayhk mekteb c;ocuklanmn goz, kulak ve bogaz 
iken c;1karan c;ocuklara tesadlif edilir. muayeneleri tamamland1ktan sonra, eger 
Bazan da bilakis j,Jk aylar zarfmda di§ \Ocugun noksanlan oralardaki bir ama 
c;tkaran ve yahud, hatta di§le dogan c;o- ile ifade olunamazsa zeka te~vvii§iine 
cuklar vardtr. Bu acelede gayritabii bir atfetmek kabildir. Lakin bunlardan bir 
hal olup herhalde ciddl bir ttbbi muayene k1smmm da terbiye icab1 sun'i olarak 
ile ehemmiyeti ve sebebi tayin edilmeli - husule getirilmi§ dikkatsizlik ve sersem -
dir. lik olmadtglDl tahkik ettikten sonra tam 

Lakirdmm geeikmesi de §ayam dikkat- hukum vermek laz1md1r. Y ani terbiye i
tir: ilk kelimelerin on i~ki ay ve cumle eabt yorulmu§, tC§Vi§ edilmi§ {<;ok iizerine 
yapmanm on sekizinci, yirminci aylar zar- dii§erek, c;ok tazyik ed.ilerek sersemletil
finda ba§lamasl normal ise de, ilk keli • mi§) dimaglann tedavisinde evvela mu
melerin deg~l de ciimle yapmamn yirmi hiti degi~tirip c;ocugu bir zaman istiraha
ayda ba§lamamaslm mlielliflerin bir k1s- te ve slikune btraktlktan sonra dershane
mt ciimlei asabiye eksikligine atfederler. ye almakla iyilik elde edilebileeegi cihet
F a kat c;ok defa normal <;ocuklann fasih le bunlan da asll muhtac1 tedavi zeka ek
lakirdtya, yani ciimle yapmaya iki buc;uk, siklerinden aytrmak ieab eder. 
lie; ya§mda ba§ladtklarl vakidir. Bunun Bu meselelerde en mlihim nokta te§· 
zeka eksikligi telakkisi ic;:in ba§ka avan- hisin miimkiin oldugu kadar erken yapll
zm da bulunmas1 lazimdtr. masmdadtr. Clinkii zeka noksanlanmn te-

Yiiriimek meselesi de ayni suretle te- davisine nekadar erken ba§lamrsa netice
lakki edilir: 12 • 14 ay arasmda yurii- nin de o kadar verimli ve ~abuk olacagt· 
miyen ~ocuklarda zeka eksikligi arama- m ve tedavi geciktrkc;e tamir edilebil
dan evvel kemiklerde, mafsallarda ve mek hassasmm azalaeagm1 bilmek lazlffi
muhit sinirlerinde bir anza bulunup bu - dtr. Pr. Dr. Kaclri Ra,icl Anc/ay 
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BiZ iNSANLAR 

kagtdla yazt masasmm yanmda, ayakta 
beklyordu. Arkas1m onlara donerek ya
mba§mdaki peneereden hastanenin biiyiik 
parmakhkh kaptsma bakan sertabib, 
ayakta, uzaklara seslenmek istiyen bir 
adamm geni§ el hareketlerile, evvela mu
hatabmm bakt§lanm kendisine c;:ekmek 
ihtiyacmm gerdigi kollanm ileri uzah· 
yor, sonra geri alarak, henliz bo~altama· 
dtgl bir ofkeyi azar azar dagttmak ister 
gibi kafasm1 iki yana salhyordu . 

~============= Yazan: Peyami Safa =.P 
~apkasm1 c;tkararak ba§Jm iyiee arkaya 

sahvermi§ti. Bir t1rtll hareketile uzamp 
kisahyormu§ gibi gorunen yan kapah, sli· 
~iik ve yayvan gozlerile N ecatiye §U 
korkuyu verdi: Galiba maglub olmu§tU. 

Biraz sonra dogruldu ve mmldand1: 
- Fena. 
Hastaned~n c;tkhgl andanheri bu keli

rneyi uc;:lineu defa telaffuz ediyordu. 
f akat bu sefer agzmdan butiin ruhunun 
1§tirakine benzer kuvvetli bir nefes te c;tk
ntl§h. Kendi de bu sesten korktugu ic;in 
Vi.icudu karmakan§tk hisler ve refleksler
le hir an salland1ktan sonra: 

- iki gecedir lie; saat bile uyumad1m, 
dedi, yorgunluktan olaeak, bu felakete 
kar§J ic;imde bir istinad noktasi bulamtyo
rllrn: Muvazenemi bulamtyorum. 
. Neeati onu hafif bir munaka§a ile tah
b~ ed~rek dagtlml§ kuvvetlerini tophya

Ilmesme fma t vermek ic;:in: 
- Hangi felaket? dedi, i§ daha o 

taddeye gelmedi ki? 

k - Herhan_gi_ bir fel_aket ihtimaline 
ar§1, demek Jstlyorum. lyi olacaksa dii-

§unulecek bir mesele kalmaz; ben fena 
ihtimale haztrlanmak istiyorum ama mu
vaffak olamtyorum. 
.. Resml hastanenin kap1s1 gorlinmii§tii. 
Onunde kadm ve erkek, eski elbiselerinin 
ic;:inde, iyiee farkedilmiyen kafa, omuz 
ve baeak c;izgilerinden ba§ka, vueudleri
nin endamt kaybolarak listiiste y1gtlm1§, 
tortop olmu§ ve gozleri yoran bir vuzuh
suzlukla sokagm manzarasma yapl~mt§ 
insanlann kalabahg1 vard1. Onu kapah, 

dik yakalt, hastane hademelerine mahsus 
ktyafete benzer kahve rengi bir eeket giy
mi~. kasketini arkasma dogru atm1~, kn 

sac;:lan altmda uc;arak, topalhya topalh
ya ko~an ya~hca bir adam, yanlarmdan 
gec;erek ba§ka istikamete giden bir oto
mobilin pe§ine du§mu§, bagmyordu: 

- Dur, §ofor, dur! Numaram ald1m, 
belediyeye haber veririm. 

c 
Or han ve N ecati, bastanede, sertabi

bin odasma girdikleri zaman, ic;eride iki 
ki§i oturuyor, iki ki§i de ellerinde hirer 

Arkasmdaki ayak seslerini duyunca 
hemen geriye dondii ve ic;:eriye girenleri 
ba§ile selamladtktan sonra, kanapede o
turan iki ki§iye bakarak: 

- N e yapmah, bilmem ki L dedi, so
kak ko§elerine adam m1 koymah? Bu 
taksiler hastalan buaktp kac;:Jyorlar. lhti
yar kap1c1 da pe§lerinden yeti§emiyor. 
<;unkii bu otomobilleri yakalarsam btrak
mtyorum, ic;ine formalin, asidfenik stktl
nyorum. T abil arabay1 fena kokutuyor, 
Bu da §Ofor hazretlerinin i§ine gelmiyor. 
Hastalan bnakmea diimeni kmp srVI§l· 
yorlar. Mikrob yuvas1. Simdi o otomobile 
ba§ka bir mii§teri binecek. F arzedelim ki 
i~inden biraz evvel tifolu bir hasta c;tk
ml§. Bula§masma nastl mani olaeagtz? 

T ekrar pencereye gitti ve dJ§any a ba
gudl: 

- Sadtk f.. Otekini kac;:trdm, bari §U· 

nu yakala ... Nah, bakl Manevra yap1-

IALp;~;;;:da kuvvetile 
yiikselen bir memleket 

Eski miistemlekelerini almadan ikbsadi refaha 
kavu~amJyacagtnt anbyan Almanya, ,imdi biitiin 

kuvvetile bu emelin tahakkukuna ~ab,Jyor 
Berlin {Hususi muhabirimizden) -

Biiyiik Harb felaketinden ve nasyon:\1 • 
sosyalist rejimin kurulu§una takaddi;m 
eden son i~timai buhranlardan son~a. 
Almanya, bugun gene eski kudretini ve 
wevkiini elde etmege ba~lam1~ bulunu • 
yor. Fa kat, Almanyanm bugiin en mu· 
him derdi m~stemleke meselesidir. AI • 
manyay1 idare edenler, bu topragm 66 
buc;uk milyon insam ilelebed besliyemi
yeeegini iddia ediyor, miistemlekesiz Al
manya, eski refahma ve iktisadi kalkm -
masma kavu§amJyaeakhr. Almanyaya 
miistemleke laztmdtr, diyorlar. 

Bugun Afrikadaki eski geni§ toprak -
lanm konferanslarla, miizakerelerle gen 
istiyen Almanya, bu hak teslim edilmez
se, yann Avrupa sulhu i~in en buy~k 
bir tehlike olabilir. <;unkii, kilometre 
murabbama 142 ki§i isabet eden bugiin
kii Alman topraklan, bu kadar nufusu 
doyuracak kabiliyette degildir. 

Bu mustemleke meselesi nutuklarla. 
kitablarla, radyo ile, bir keEme ile ha§· 
metlu propaganda hazretlerile halka ve 
genclige c;ok gi.izel a§tlamyor. Alman -
yanm bir kan§ mustemlekesi yoktur; fa· 
kat biiyuk §ehirlerde ve hatta kasabalar
da, eski miistemleke memurlarmm resmi 
elbisesi, tiiylu ye§il §apkasile dola~mak -
tan ho§lanan gene ve ya§h insanlar s1k 
s1k gorulur. Hic;bir resmi stfat ve ~alahi
yeti olmtyan bu adamlar, Alman mille· 
tine eski refahm1 hahrlatan, ona esk! 
mlistemlekelerini unutturmamak istiyen 
milli propagandanm goniillii ve canh 
timsalleridir. 

Versailles muahedesinin ag1r hukum -
Jeri c;oktan parc;alanml§ olmakla beraber, 
millete c;:ok ag1r i§ler yuklenmi§ bulunu • 
yor. Evvela bugunkii imkanlar ic;erisinde 
ikt1sadi kalkmma, mali tedbirler ve bil -
hassa ileri teknik, memleketten harice 
para 1;1kmamasma c;:ah§tyor. Bugiin AI -

manya, benzinini, kavm;ugunu ve sana
yiinin muhtac oldugu b4rc;ok iptidat mad· 
deleri sun'i olarak kendisi yap1yor. U -
fak bir hesab, Almanyanm sucuk ima • 
latmda kullamlan barsaklar i~;in hariee 
her sene milyonla para verdigini mey -
dana ~tkarmt§tlr. Bu hesab Alman kim· 
yagerini, teknisiyenini yeni bir enerjile 

faaliyete sevketmi§ ve neticede agacdan, 
sellulozdan ihtiyaca bol bol tekablil e -
decek kadar sun'i barsak yaptlml§tlr. 

Propaganda, bugunkii imkanhr ic;e -
risinde ikt1sadi kalkmma ic;in halk1 sefer· 
ber ediyor, mesela israfa kar§l miicade· 
le ac;tyor. Halk, miinevverler, genclik ve 
hiikumet elele, ba§ha§a veriyor. Aile ba· 
bast, evde bo§alan di§ maeununun, c;op
luge atllacak tiipiinu sabahleyin i~ine gi· 
derken sokagm ba§mdaki kutuya atmak
tan milli bir haz, ve milli bir gurur du • 
yuyor. Gene ktz kreminin, hasta i!acmm 
tupiinu ayni kutuya btrakmaktan zevk 
duyuyor. Bo§ tiipler kutuda birikiyor ve 
hiikumet memurlan sokak ba§lanndak: 
kutularda toplanan bu bo§ tiipleri fabri
kalara ta§Jyorlar. Netice gogiis kabarra
eak kadar buyuktiir: Almanya art1k bat· 
ka milletlerin kur§ununa, kalaYJnl ye -
niden milyonlarea mark vermiyecektir. 
Ayni ruh, ilkmektebde ve lisedeki Alman 
~oeuguna da ;!.§Ilamyor. Sabahleyin, so
kaklan dolduran kiic;:uklerin hemen hep· 

yor, 0 da SlVl§acak §imdi, kes onunii! 
Or han sertabibe dogru yurudli: 
- 0 taksile biz geldik, dedi, basta 

yoktu ic;:inde. 
Sertabib hem en ona dondii: 
- Y a ... dedi, oyle mi? Sa fa geldiniz, 

buyurun Orban Bey, buyurun, haytrh 
haber in§alla.h? Hastamtz nastl 

Orban yaz1 masasmm yanmdaki kol
tuga oturdu: 

- Hie;: iyi degil, dedi, bu sabah fi. 
yevr dii§medi. Bir menenjit tuberkuloz· 
den korkuluyor. Onun ic;in doktoru gor
mek istiyorum. 

- Gelir nerede ise. $apkas1m bura
da btrakh, ugramadan gitmez. 

Ayakta duran Necatiye de yer goster
dikten sonra kana pede oturanlara dondii: 

- i~ antre mlisaid olsa taksileri ora
ya alduacag1m, hastalan indirdikten 
sonra iyiee dezenfekte ettirmeden ahkoy
mtyacagtm. Fa kat yer miisaid de gil. 

Masasmm ba§ma oturdu. Bir elile ka
lemini hokkaya bat1rd1ktan sonra havada 
tutarken, oblir elinin lie; parmagml ayak
ta bekliyenlere dogru sallad1: 

-Ver! 
Zaytf ve yiizu sapsan bir kadm ona 

bir demet, buru§uk, muameleli kagtd u
zattl. Masaya dogru bir adtm atarken 
baytlmak iizereymi§ gibi sallantyordu. 
T emmuzun en steak glinlerinden biri ol-

sinin elinde, hirer torba goriirsuniiz. Her 
c;ocuk kendi evinde bo§alan konserve ku· 
tulanm, c;opliige ahlaeak kemikle~i. pa· 
tales kabuklanm mektebine ta~1yor, mi.i
diirliik odasmdaki sepetlere bo§alt1yor. 

T alebeler ve mektebler arasmda bir 
musabaka halinde devam eden bu bo~ 
konserve kutusu, kemik ve palate~ kabu
gu toplama i§i, Alman sanayiinin muh · 
tac oldugu birc;ok maddeleri, c;opli,;ge a
tilmaktan, mahvolmaktan kurtanyor. 

Almanyanm bugunku kalkmmasmda 
propaganda en buyuk i§i goriiyor. Ha;i
cl propagandadan bahsetmiyorum. Bah
sedecegim kudret dahili. milli propagan· 
dadtr, halka milli ruhu, ic;timai tesaniid 

fikrini, azaml tasarruf gayretini, nikbin
ligi ve enerjiyi a§thyan propa~andadu. 

Bu kuvvet, modern vasttalardan isti • 
fade ediyor: Filim, radyo, gazete. 

N asyonal - sosyalist rejim, 12 kuv -
vetli radyo istasyonundan memlekette a· 
dedi 10 milyonu bulan radyo makinele· 
rile saylSl hie;: olmazsa 30 - 40 milyona 

varan bir dinleyiei kutlesine hergiin en 
kuvvetli, en miiessir propagandaYJ yapl
yor. Halk milll kalkmma ic;in seve seve 
fedakarhk yapmastm radyodan ogreni -
yor, ayni kuvvetli propaganda sinema -
dan d~ boyle istifade ediyor: Halka ev· 
vela ispanya ihtilalinden, Amerika gre· 
vinden act sahneler, bunlann arkasmdan 
da bugiin arhk sukuna kavu§mu§, eski 

refahma dogru yiiriimege ba§lamJ~, saa
dete namzed olan Almanyamn hasad 
bayrammdan, yeni Alman sanayiinden 
milyonlarca insanm kalb ve ruh beraber· 
liginden nikbinlik ve ferahhk verici sab
neler gosteriyor. Bu muessir silahlarm 
tesiriledir ki bazan kasahda et ve bak • 
kalda yag bulam1yan halk bedbinle§mi· 

yor ve sabretmek, tahammul gostermek, 
baZJ mahrumiyetlere ragmen daha c;:ok 
c;:ah§mak, memlekete daha c;:ok faydah 
olmak luzumunu anhyor. Halk, bugiin 

eski muhariblerin, dun gene ktzlann, ev· 
velki giin §imendifer memurlarmm elle -
rinde dola§an iane kutulanna be§ on fe
nik atmaktan c;:ekinmiyor ve ayda, hie; 

olmazsa, dort be§ defa ortaya ~1bn bu 
ianelerden §ikayet etmegi aklma getir • 
miyor. Biliyor ki bu toplanan paralar, 
Almanyanm kalkmmasma :SarfedUecek· 
tir. Onun i~in seve seve veriyor, sevine 
sevine topluyor. 

Gene ayni hamiyet on, on be§ gun· 
de bir, tek kab yemk yiyerek memleke
tin ikhsadi kalkmmasma kannea kad -
rince yardtm etmekten ayni tadm anla -
hlamaz zevkini duyuyor. 

Milll hedefe varmak i~in ilk i~: lkb· 
sad! kalkmmadtr. 

Alman ailesi ic;inde de evlenecek gene 
kiZ §oyle methediliyor: «Muktesid, ~a -
h§kan ve sthhatli.» AlmanyaYJ iktJsad, 
c;ah§ma ve sthhatli bir nesil, mev'ud sa
adete eri§tireeektir. 

Almanyada okuyan Turk c;ocuklan -
na, Tiirk munevverlerine c;ah§mak ka • 
dar liizumlu ve memlekete kar§I bore sd
yJlacak bir i§ daha dii§uyor: Gormek, 
dikkatle ve ibretle gormek, ve bir giin bu 
ruh insicamm1 bizim halknmza da bli
yiik mikyasta a§tltyabilmek. 

Adnan Cahid iitiiken 

dugu halde mavi zemin iizerine beyaz ve 
ktrmJZI, yuvarlak benekli, entariye ben
zer kahn bir rob ve iistiine ac;tk kahve 
rengi yun orme bir ceket giymi§ti; siyah 
,ba§ortiisu ka§larma kadar almm ve c;e
nesinin yansma kadar butiin boynunu ka
pattlgi ic;:in, limon bic;imi ufarak bir bo~
luk i~inde sapsan yuzu busbiitiin kuc;iilu
yordu. Elleri de sanyd1. S1ska bir kolun 
~ahlta§I gibi sivrilmi§ bilek kemigi ucun· 

da, iistiine ince ve §effaf. kau~uktan bir 
eldiven gec;irmi§ iskelet parmaklan hissini 

veren, kirli san, kemik c;:ubuklar halinde 
masanm ortasma dogru yuruyordu. Or
han bu elde avuc ve et namma hie; bir§ey 
yok sandt. Ba§hekim de kadm1 evrakm
dan evvel yuzline bakarak: 

- Hasekide yer bulamadm m1? diye 
sordu, bizde de yok. Hem bana kahrsa, 
hamm, sen s1tma degil, bir «ikter» gec;i.
riyorsun. Anladm m1? Sanhk olmu§sun, 
sanhk ... 

Ayaga kalkh ve kadmm gozkapakla
rmdan birini dt~an ~evirerek tekrarli\dl: 

- Sanhk l Di~ etlerini gaster baka

ylm ... Hah !,. •• sanhk ... yann ugra ... yat
mana liizum yok samnm... miitehasm 

bir gorsun bakalim. Haydi ... evrakm dur
sun burada ..• 

Kadm uzakla§nken iri viicudlu, iistu 
ba§t boya lekelerile dolu, mu~amba hali-

s 

Siz de bir smay1n 
kii~iik bayan! 

K olejden c;1kma oldugunu yal
<.hzh bir titre, onemli bir firma 
gibi imzasmm uzerinde pml -

datan kuc;iik bir bayamm1z bana §oyle 
bir mektub yolluyor: 

<<Az emek, c;ok kazane. i§te yaz1CJla· 
nmmn yaphg1 i§!.. Masa ba§ma topla ~ 
myorsunuz, dedikodulu, kahkahah, c;e -
~idli bir konu~ma arasmda automatique 
bir vaziyette bir§eyler c;iziktiriyorsunuz, 

• 
adma f1kra veya musahak diyorsunuz. 
Y az1 siizecek bir siizgee, kelimelerin c;ii
riigi.inu saglammdan aytrd edecek bu 

kalbur iead olunsa ve yazJcJlanmmn e -
serleri o suzgeeden gec;irilip o kaiburla 
e!ense gazetelerimizin sahifeleri ba§tan -
ba§a alacah kahr, yan yanya bo~ahr. 

«Romanlanmz da oyle. Bir siirli laf. 
bir YJgm kelime. Fa kat bu bereketin ya
nmda actkh bir fikir ktthg! goze c;:arp1 ~ 

yor. Fikirler, bu sahifeler arasmda ge -
ni§ bir tarlaya atiimi§ ve ye~ermerni§ bir 

avuc tohum halinde. Biz okuyueular, ke· 
lime kalabahgt ic;inde bir fikir kmnhs1 

bulabilmek ic;in uzun zahmetler c;ekiyo -

ruz, goz nuru dokiiyoruz ve ekseriya 
bir§ey bulam1yarak elimizdeki kitab1 ftr 
lahp at1yoruz. 

«Danlmaym amma sizde, hepinizde 
bir hokkabaz hali var: Dolu gosterdigi -
niz bo§ c;tktyor. Bari bu huneriniz tc;m 

yuksek fiat istemeseniz!.. Romanlanmz, 
o kupkuru romanlanmz hirer liraya, hat
ta daha pahahya sahhyor. Emekleriniz
le kazanclarmm insafh bir nisbete nic;in 

baglamtyorsunuz? SabnmiZI istismar et· 
tiginiz yetmiyor mu ki paramtzl da heder 
ettiriyorsunuz ... » 

Bu mektuba kar§J ilkin Seyh Galibin 
me§hur F ahriyesini ele alarak cevab ve

recektim, «Zannetme ki §oyle boyle bir 

soz - Gel sen dahi soyle boyle bir soz -
Gordiin mii bu vadii kemini - Divanyolu 
sanma bu zemini - Engli§ti bata uzatma 
'oyle - . Bir ftkramtza nazire soyle» diyip 
susaeakttm. Sonra bunu, hedef oldugu -

muz hakstz tarize ve taarruza kar§l kafi 

bulmad1m, me§hur bir ftkraYJ da ceva -
btma ilave etmek zorunda kaldtm: 

Herifin biri ktheile geli§iguzel oyna -

YIP dururken silah igrilir, kullamlmaz. 

hale gelir. Aeemi silah§or bu halden ii
ziilur, §una buna sorarak usta bir kthc 

yaple!Sl ogrenir Ve ona ba§VUTUp siJaht 

uzahr, igriligini duzeltmek i~in kac;: ku -

ru§ lieret istedigini sorar. Usta «elli ku

ru§» cevabmt verince muvafakat eder. 

Kthc sahibi, yaya donmii§ olan silahm 

uzun ameliyelerle diizelebilecegi kanaa
tinde. Halbuki usta, pazarhk biter bitmez 

kthcJ, oturdugu kec;enin iisti.ine koyuyor 
ve §oyle bir iki ktvram§tan sonra demiri 
diizelterek sahibine uzatlyor. Acemi si • 
lah§Or §imdi pi§mandtr, ii~ be§ saniye 
ic;inde ba§artlmt§ bir i§ ic;in elli kuru§ 

vermemek azmindedir. Fakat bu fikrini 

ac;tga vurur vurmaz usta, kthcJ tekrar e
line ahyor ve eskisi gibi igrile§tirerek ser
sem sahibine veriyor: 

- Haydi, diyor, sen de benim gibi 
yap, §oyle bir ktmtldamp demiri diizelt! .. 

Y aztlanmtzl kof, romanlanmiZI pa • 
bah bulan kiic;lik bayanm da bir sma)T 
§a tenezziil buyurmalann1 dilerim ! .. 

M. TURHAN TAN 

ne gelmi§ pantalonunun sol dizkapagr 
yamah, geni§ omuzlanna gore kafas1 ufa· 
rak, burnu yasst ve gozleri ic;eri batik, 

otuz be§ ya§lannda kadar gorunen saTI§lll 
bir adam kagtdlanm uzath. Sertabib o .. 

nun yiiziine bakmami§tl. «~u ilmlihaber, 

§U muayene numaras1, ~u rapor ... » diye 
kagtdlan kan§hnyordu: 

- Oo! .. dedi, bu ne '> flmiihabere 
posta pulu yapl§tlrml§Sin. imzahyan na-

sJI da farkma varmaml§? Biz c;akanz 

oglum, haydi bunu degi§tir, ben gorme

mi§ olaYJm, sonra· eezas1 vardn. 
Evrak1 hastaya dogru itti; fakat onu 

oradan almasmt bekledigi el hala go • 

riinmedigi ic;in hastamn yiizline baku. 

Adam, gozlerinde hic;bir anlaYJ§ belir • 
meden, sabit ve §a§km duruyordu. Ser -

tabib kagtdlan tekrar aldt ve rapora bir 
goz a ttl: 

- Ha!.. Bir «otit skleroz»... Ku .. 

laklan duymuyor! 
Zile bash ve katibi ~ag1rth; yelek ce• 

bind en bozukluklar ~1kararak: 
- Su raporun pulunu duzeltiniz, de· 

dt, bu hastay1 da bekletmeden polikli -

nige yollaym, sonra gelip evrakm1 bu • 
radan aim. Kulaklan i§itmiyor, htzhca 
soy]eyin biraz! 

[ArkaS1 varl 
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Lik ma~lart diin bitti 
Fenerbah~e Giine' ikinci, birinci, 

iiriincii, Besiktas ta 
~ ' ' 

dordiincii 
Galatasaray 

oldular 
[Baljtaraj~ 1 inci sahijede] I r--::---::------::"""------= ........................ ,......,.==-......,--==,........, 

Galatasaray: 6- Eyi.ih: 0 r Lik ma~larinin umumi bilan~osu -1, 
ilk mac; Galatasaray ve Eyiib taktmla- k 1 I Ta 1m ar Galib Beraber Magl"ub Attlgt Yedigi Puvan 

n arasm® oynand1. San kmnlZ!hlar ilk gol gol 
dakikadan itibaren has1mlanna hakim bir 1. - Fenerbah~e '11 47 1 
:vaziyet aldtlar ve on dakika ic;inde Ha- 2. - Giine~ 8 2 1 29 6 

33 
29 
28 
28 
21 
21 
19 
18 
18 
18 

§imle ~evketin hirer kafa vuru§larile iki 3. - Galatasaray 8 1 2 43 10 
go) kazandtlar. Bundan sonra Galata • 4. - Be§iikta~ 8 1 2 40 12 
sarayhlar da hastmlan gibi geli§igiizel 5· - Vefa 4 2 5 27 26 
oynamaga ba~ymca rna~ tatSIZla§tt. Bu· 6· - Beykoz 3 4 4 22 22 

nunla beraber devre sonuna kadar iki 7· - Eyiib 3 2 6 13 40 
8. - Topkapt 3 1 7 26 49 

go) daha c;.tkarara'k 4-0 galib mevkiine 9. _ Siileymaniye 3 2 6 22 23 

g~tiler. 10. - istanbulspor 2 3 6 22 30 
!kinci devrede ekseriyetle san kmniZI- 11. - Anadolu 4 7 13 33 18 I 

hlarm hakimiyeti altmda gec;ti. Hiicum 12. - Hila! 11 7 57 10 

hatti oyunculannm ferdi oyunu cern'! o

yuna tercih edip miitemadiyen ddbling 
yapmalan bir ~ok go] fmatlanmn kac,:I
nlmasma sebeb oldu. 

Bu devrenin ortasmda Ha§im be§inci 
biraz sonra da Re~ad pena!ttdan altmc1 
golleri yaptllar. Oyun da bu suretle 6-0 
Calatasarayhlann lehine neticelenmi§ ol
du. 

Fenerhah!re: 3 - Topkap1: 0 
ikinci ma~1 F enerbah~e ile T opkap1 

taktmlan yapttlar. San Iaciverdlilerin ta· 
.ktmmda epey miiddettenberi aymyan 
Niyazi sag ac;tkta Necdet te kalede oy
nuyorlardi. 

T opkapthlar kat§Ilanndaki taktmm 
kuvvetc;e iistiinliigiinii nazan itibara al -
madan ac;tk hir ~yun sistemi kabul edere'k 
oyuna ba§ladtlar. ilk yirmi be§ dakikada 
Esadm iistiiste yaptlg1 -iki, Ali RIZamn 
da yaptJgi 'bir golle F enerbahc;eliler 3-0 
galib vaziyete g~tiler. Bundan sonra 
zaten sakat bir halde mac;a ba§lamt§ olan 
Y a§ar oyundan c;ekilince F enerbahc;eliler 

on ki i kaldtlar. Bu yiizden oyunda mii· 
savat hast! oldu ve devre bu §ekilde bit
ti. 

ikinci devrenin bir ktsmmda T opkapt· 
hlar miitemadiyen hiicum ettilerse de go! 
~Ikaramadtlar. Devrenin yansmdan son· 
ra F enerliler gene hakimiyeti tesis ettiler· 

se de onlar da go! yapamadtlar ve oyun 
3-0 san laciverdlilerin lehine neticelen -
di. 

Giinef: 2 - lstanhulspor: 1 
Hakem Halid Calibin idaresinde oy· 

nanan Ciine§ - !stanbulspor mac;ma ta • 
.ktmlar §U tertiblerle i§tirak ettiler: 

Ciine§: Cihad- Re§ad, F aruk • ibra· 
him, Rtza, Dani§- Melih, Rebii, Rasih, 
Saliihaddin, ismail. 

istanbulspor: Hikmet - Samih, Ha -
san- Fah.ri, Enver, Aziz- Nevzad, Hik
met, Orban, ism ail, F ahri. 

Bu mac; hie; te zevkli bir §ekilde cere· 
yan etmedi. Miitemadiyen iic; orta mu· 
hacimlerile akm yapmak istiyen Ciine§li· 
ler kar§Ilannda saglam miidafaa hatlarile 

kar§tla§tllar. Rebii ve Salahaddin vastta· 
sile inki§af ettirilmek istenilen her akm 

!stanbulspor miidafaast tarafmdan kml • 
d1, fakat top bir ti.irlii san siyah niSlf sa· 
hasmdan uzakla§tJnlamadt. 

Solac;tk Melih, sagdan ortalanan bir 
topa kale yakmmda yeti§erek Ciine§in 

birinci goliinii yaph. Devre 1 • 0 !stan· 
bulsporun aleyhine neticelendi. 

Birinci devredeki oyunu gorenler !s
tanbulspor hiicum hattmm go] yapabile
cek kabiliyette olmadtgmt kestirmektc 

giic;liik c;ekmezlerdi. F akat ikinci devre· 
nin dordiincii dakikasmda Ciine§ kalesi 
oniindeki karga§ahkta Nevzadm Cihad1 

aldatarak topu Ciine§ kalesine soktugu 
goriiliince herkesi umuml bir hayret kap· 
ladt. 

Ciine§in bu mac;ta berabere kalmas1 
kendisini tasnifte dordiinciiliige indire • 
cekti. Bu yiizden oyunculardan seyirci
lere ve miitekabilen seyircilerden oyun • 

culara ger;en bir heyecan ha§gosterdi. 
Giine§liler bir gol daha atlp bu mii~kiil 
vaziyetten kurtulmaga, fstanbulsporlular 
da beraberligi muhafaza edip hastmla -
nm tasnifte geri !tekmek roliinii oynami§ 

olmak ic;in canla ba§la oyuna koyuldu • 
lar. 

fstanbulspor miidafaast mac;tn ba~m
danberi gosterdigi muvaffakiyetli oyunu 

c;tkarmakta devam edip Giine§ akmlan • 
m miitemadiyen keserken, Hikmet, Ra· 

sihin defibela kabilinden c;ektigi hafif bir 

§iitii tutmaga muvaffak olamadi ve fs -
tanbulsporlular tekrar maglub vaziyete 
dii§tiiler. 

Oyunun bundan sonraki ktsmt olduk -
c;a sert bir §ekilde cereyan etti. Hakem 
bu sertligi onliyemedi. Ma~m bitmesine 
bir dakika kala Giine§ kalesi oniinde o -
yuncular arasmda bir kavga ba§ladtysa 

da bu hadise sogukkanhhklanm muha -
faza edebilen oyunculann miidahaleleri
le daha miiessif bir §ekil almadan ka • 
pandt ve mac; 2 - 1 Giine§in galibiyetile 
bitti. 

lkinci ki.ime ma!rlar1 
Diin ikinci klime kuliibleri arasmda 

yaptlan mac;larda Kastmpa~a Ortakoyii 
5 - 2, Anadoluhisan da Karagiimriigii 
3 - 2 maglub etmi§lerdir. 

Dinarh Mehmed T ekirdagh 
Hiiseyne yenildi 

lzmir 28 (Hususl muhabirimizden)

Bugiin T ekirdagh Hiiseyinle Dinarh 

Mehmed kar§Ila§tilar. Giire§ be§ dakika 

devam etti, Dinarh bacagmm agndtgm: 

ileri siirerek maglubiyeti kabul etti. Halk, 

Dinarhya fena halde kizd1 ve «siz ara· 
mzda anla§ml§Simz, dam§1kh dogii§ 
p1yorsunuz» diye bagnd1. 

Bursada k1r kotusu 
Bursa 28 (Hususi) - Atletizm Fe· 

derasyonunun tertib ettigi ktr ko§USU hu

glin be~ bin metro iizerinden yaptkh, mii

sabakaya yalmz Acar ldman kuliibii at· 

letleri i§tirak etti. Birinci !brahim, ikinci 

Etem, iic;iincii Rasim, dordiincii de Os

man oldular. 

Yiiksek atlama diinya rokoru 
kirildi 

New • York 28. (A.A.) - Marqu
ette «Michigan» Dniversitesinden Ed • 

ward Burke isminde zenci bir talebe ka· 

pah maniada diinya yiiksek atlama ro -

korunu 2,8 metro atlamak suretile ktr • 
m!§tlt. 

Hokey diinya §ampiyonlugu 
Londra 28 (A.A.) - Buz ustiinde ho

key miisabakasmda Kanada, temdid e-

dilen bir .mac; neticesinde, bire kar§l iki 
s~y1 ~e Isvic;reye galib gelerek diinya 
§i<!IDpiyonu olmU§tUr. 

ingiltere, Avrupa §ampiyonlugunu 
kazanmt§hr. 

Ak1ndan Ak1na 

Giine$ - istanbulspor macmdan bir giirii.ni4 

Tarih, §iir; zevk ve heyecan 
kaynag1. Her kiiti.ibhanede bu 
eserden bir tane bulunmahdtr. 

Bu hence gayet tabiidir. Y any any a!. .. 
i te mesele bu kadar basit.. Hem ben 
pek ilerisine de gitmem. Y almz §Urada 
benim goziimiin oniinde duran paranm 
ikiye taksimine de kanaat ederim. Ben 
bunun taksimi ic;in hep sizi bekliyordum. 
\=iinkii Iatif ve sevimli Nigar Hammdan 
bu parantn yerini de ogrendigim halde a· 
ramad1m. Sizi bekledim ... 

Hasan Azmi miistehzi ve hakaret dolu 
bir bakt§la Nuriye giildii. 0 devam edi
yordu: 

- Nigar Semahatin bu paraya ne 
derece ihtiyac1 oldugunu da takdir edi
yordum. Onun ic;in elimi siirmedim. Hal
buki miktanm bilmiyorum amma belki 
bana da laz1m olan bu paranm yekunu -
dur, tamamtdtr, ~imdi anla~t1k m1? 

- Peki amma bu i§te bana teminat 
nedir? 

- Anlataytm efendim. Ben a§Ikim. 
Hem de kime biliyor musunuz? Prens 
Rtzkullahm kariSim tamrsmtz degil mi? 

- Evet, pek acayib ... 

den itibaren devredelim. 

I -Neden yarm olmasm bu? 
- \=iinkii yarm bavullanmi haztrhya

~ cag1m ve yann ak§oam ortadan kaybola -
cagtm. .• Anla§tlk de gil mi ~ ~imdi sila· 

- hte o kadtm seviyorum. 
- Hayret edilecek §ey. Onunla kac;-

mak m1 istiyorsun? 
- T amam. Her§ey anla§tldt. 
- Pek giizel, parlak fikir. ~u haydud 

Rtzkullaha bu aktbeti yakt§tlrmamak ta 
kabil degil. Bu yold_a benden muzaheret 
te gorebilirsin. 

- T e§ekkiir ederim efendim. Ben de 
onu beklerdim. Ben sizin muzaheretiniz
le bir de §U paractklann yansmdan ba§ka 
bir§ey istemem. 

Hasan Azmi bir miiddet dii§iindii, eli
ni cebine soktu, bir sigara c;tkardi. Bir 
tanesini de Hasan Nuriye ikram etti. A
radan bir iki dakika ge<;ti, sonra birdenbi
re Hasan Azmi: 

- Kabul, dedi. Hemen §U paralan 
taksim edebiliriz. 

Ha, az daha unutuyordum. T amamile 
anla~tigtmJz takdirde yarmdan itibaren 
i§imin ba§ma gec;ip yerimi i§gal edebilir 
miyim? 

- Eger miisaade ederseniz obiir gun· 

hmiZI size iade ediyorum. Ellerimizi SI • 
kahm. Olmz m1 ~ Siz tabii ben den c;ok 
daha iyi idare adamiSimz... Bu miit· 
hi~ ve korkunc hayduddan halas 
bulmamzt da temenni ederim. Y ani §U 

Samoilof denilen heriften .•• 
- Ah, sormaym, sormaym ..• 
Mesele lbitmi§ti. Hasan Nuri hemen 

ortadaki paramn taksimine gec;ti. Biitiin 
paralar yiizer lirahk paketler halinde ol· 
dugu ic;in taksim i§i kolay oluyordu. Bu 
mada bir kenarda duran Hasan Azmi
ye: 

- Siz hissenizi yammza almtyacak 
mtstmz? 

Diye sordu. Hasan Azmi giilerek: 
- Vallahi, dedi, size birdenbire o 

kadar itimad peyda ettim ki taksim i§ini 
size btrakmakta bir zevk duyuyorum. 
Hem mademki obiir giin ben kendi i§imin 
ba§IDa ge~ecegim; par ami bir miiddet 
daha burada saklamakta mahzur yok, 
degil mi? 

Hasan Azmi, Nuriden sonra geriye 

Mtstr kapitiilas
yonlarinin ilgas1 

etraftnda 
[Ba§malcaleden devam] 

lunduklanm kimse hissetmedi bile. Onlar 
da gozleri oniinde cereyan etmekte olan 
miispet gayret hamleleri muvacehesinde 

soyliyecek soz bulamiyarak nihayet va
zifeleri hitammda verdikleri raporlarla 
Turk adliyesinin Avrupah emsali ayann
da te§kilat haline konulmu§ oldugunu 

memnuniyetle teyid ettiler, ve bu i§ boy
lelikle bitmi§ oldu. 

Zannediyoruz ki mesele MISir ic;in de 
aynen bu §ekillerde mevzudur, ve gene 
bu yollarda hallolunabilir. Filhakika 

MISirda dahi kapitiilasyonlarm en miihim 
ktsm1 adll olan §ubesidir. Avrupa ile ~a

h§makta menfaat gordiigii ic;in vaktile 

MISir, Htdiv Ismail Pa§antn muvafaka
tile ve hatta denebilir ki talebile muhtelit 
mahkemelerin te§kiline taraftar olmu§tU. 

Altm1~ bir senedenberi bu mahkemeler 
MlSlrda faaliyet icra ediyorlar, ve Mt· 

sir • Avrupa i§birliginde Avrupahlara te· 
minat te§kil eyliyorlar. 

Ergec; hakb olan istiklali elde etmek 
ic;in bu vaziyette bulunan bir milletin 
memleketten ecnebi adaletini kaldumast 

ilk esas §artttr. Bu neticeye varmak ic;in 

MISir Tiitkiyenin yaptigm1 yapmak yo -
lundan yiiriimeli, yani kaza vahdetile bir 

an once bir Avrupah hukuk tekamiiliine 
ermelidir. Bu tekamiil bizzat MISirhlar 
ic;in de c;ok haytrh bir liizum ve zaruret
tir. 

Nahas Pa§a hiikumeti 3 §ubat tarihli 
notasmda bu ciheti nazan dikkate alarak 
muhtelit mahkemelerin kaldmlmast ic;in 

bir intikal devresini zaten kendisi kabul 
etmi§ oldugundan bizce Montro konfe
ransmm bu yiizden biiyiik mii§kiilata 
maruz kalmtyacagi muhakkak gibidir. 
Herhalde konferansm MISir ic;in miis· 

pet bir zafer neticesine varmas1 hakkm
daki temennilerimizi bugiin daha hara
retli olarak tekrarlanz. 

YUNUS NADl 

····-
Gozliiklii ~apkalar 

Bu sene ingilterede diirbiinlii §apka

lar moda olmu§tur. Birmingham §ehrin~ 

de ac;tlan sanayi sergisinde ilk defa te§· 

hir edilen bu §apkalar biiyiik bir ragbet 

kazanmt§tlr. Diirbiinle ayna icabmda 

§apkaniD ic;erisinde saklanmaktadtr. Diir

biinlii §apkalann en ziyade kalabahk 

yerlerde ve at yan§larmda i§e yarad1g1 

anla§tlmJ§IIr. ~apkanm iist tarafma takth 

ayna §apkamn on tarafmdaki delikten 

diirbiine aksettirmek suretile kalabahk 

arasmda bulunan bir adamm bile uzak

taki hadiseleri gorebilmesini temin et -

mektedir. 

kalan paralan maya koydu ve c;ekmece
ye yerle§tirdi ve kasadaki goziine itti; 
kilidledi. Sonra ellerini kavu§turarak: 

- Oldu, bitti! dedi. 
- Beraber c;tkmamak, ayn ayn c;tk-

mak dogru olacak. \=iinkii bizi yanyana 
'8orenler ikiz sanaa~klar, degil mi~ 

- Dogru. Y almz... Rica ederim gi· 
derken kaptyl ac;tk btraktmz. 

- Tabil. 
- Sizi tamd1g1ma c;ok memnun o] • 

dum, efendim. 

- N e teessiif edilecek §ey ki miinase· 
betimiz devam etmiyecek ve dostlugumuz 
bir hattradan ibaret kalacak. Elektrikle
ri sondiirmeyi unutmaytmz. 

- Haytr, haytr ... 
Ve Hasan Nuri kiic;iik merdivenden 

yukan c;tkti. 

Kar~1 kar~1ya ••• 
Bu hadiselerden bir giin sonra, bir cu· 

martesi sabaht hakikl Hasan Azmi, i§inin 
ba§Ina gelmi§, «<stanbul Mill! Tiitiin 
~irketi» miidiriyet odasma girmi§ti. 

F akat e§i ve §eriki ciirmile yaptlgt iti
laf mucibince evine bir ak§am evvel gir
mi§ ve bu degi§ikligi gizli te§kilat tarafm
dan memur olan U§ak 1smail farkedeme· 

Hava tehlikesine kar§J 
tedbirler al1nacak 

Tayyare hiicumlart zamantnda ev amir· 
lerinin gayet miihim vazifeleri vardtr 

H ava korunma evamiri 
~ahsi korunmay1 temin i~in evde ciddi 

bir te§kilat laz1mdJr. Her evde liizumlu 
hamhgt ve i§leri yapmak ve yaptlrmak 
ic;.in mes'ul birisine ihtiyac; vard1r. Buna 
hava korunma ev amiri denir. Bu zat 
ciddi ahvalde daima i§ ~§mdadtr. Ve 
evde nezarete memurdur. Bu zat en iyisi 
ya askerlik etmi§ birisi ve yahud hava 
korunma faa! te§kilah mensublanndan 
olmahdtr. Birc;.ok ahvalde bu i§i kadm 
yapar. Bu vazife itimada laytk kimseye 
verilir. Eger bu zat biitiin ev halkmm iti
madma mazhar degilse vazifesini giic; ya
par. Bu ev amiri sivil hav~ korunmast i§
lerinin kurulu§ ve gidi§inde en miihim 
§ahsiyettir. ~ehir korunma te§kilatmm 
en kiic;iik hiicresi olan ev de art1k korun
ma i§i ba§lamahdtr. 

Ev amirinin vaz.ile ve salahiyetleri 
Ev halkmi ir§ad ve tenviri, §ahsi ko • 

runma tedbirlerinin hamhk ve tatbiki -
dir. Ciddl ahvalde bu zat resmi maka
matm emri altma girer ve biitiin verilen 
emir ve talimatm tatbikinden mes'ul tu
tulur. Bu zat evde yangma kar§t alma -
cak tedbirleri tanzim ve tatbik eder, bu· 
giin ekseriya mevcud olm1yan, fakat ye
ti§tirilmi§ yardtmctlann da yardtmile az 
zamanda tesisi miimkiin olan stgmaklan 
yapmakla miikelleftir. Fa kat bu vazifeyi 
o zaman yapabilir. Eger biitiin ev halk1 
si.vil hava korunmast hakkmda durma • 
dan tenvir ve ikna edilmi§seler bu zal 
ilk i§ olarak evin her ailesile temas ve 
bunlardan her birisi ic,:in bir i§ ve alarm 
plam tesbit eder. Bilhassa biiyiik evlerde 
bu tertib ve toreye c;ok ihtiyac; vardtr. 
Zira aksi halde ancak kan§tkhk ve panik 
zuhur eder. 

Umumi alarm i§aretinden sonra t§Ik ve 
ate§ yanmasmm devam1, c;ocuklarm kim· 
sesiz kalmasi biiyiik evlerde halkm bir tek 
merdivene hiicumu, evvelce haztrlanma· 
mak yiiziinden laztm olan yerlerde su 
buJunmamak, Sigmakta ortii aJmmamak 
yi.izi.inden halkm i.i~i.imesi ve unutulma 
yiiziinden yiyecek almmamak · gibi mah· 
zurlann vuku bulmamast i<;in evin muh • 
telif ailelerine talimat verir ve aksini 
meneder. 

Ev amiri, ev sakinlerinin mevcud o] -
madtgi zamanlarda her bolmenin anahta· 
rma malik olmahdtr ki icabmda her ted
biri bizzat yaphrabilsin. Y almz bu anah
tar tevdii keyfiyeti bile nekadar biiyiik 
bir itimadm §art oldugunu gosterir, bu • 

nunla beraber dahi her tiirlii suiistimali 

bertaraf i~in anahtar miihiirlii bir zarf 

ic;inde kabul olunur. Amir ev sakinlerin

den kendisine yardtmct sec;er ve bunlar· 

dan ev itfaiyesi kurar. 

ltjrk sondurme 
Ev amirinin miihim bir vazifesi de 

gece hava saldmmlannda, biitiin ev I§Ik

lanm sondiirmektir. (ikaz) i§areti iizerinE! 

biitiin evin I§tklan liizumu kadar azalh • 

br ve (tayyare alarm1) i§aretinde biitiin 

ev karanhkla§tmhr. Bu suretle saldtran 

tayyarecinin i§i pek giic;le§tirilmi§ olur. 

Harb halinde ev amirine bir ev polisi ve 

salahiyeti terettiib eder. T ayyare alar -

mmda, ev amirinin verecegi talimata mut· 

!aka itaat olunur. 

Kar~rllklr yardrm 
Evde §ahsi korunmayt temin etmek • 

le de i§ bitmi§ say1lmaz. T ayyareler, o 
kadar ~ok yerlere muhtelif bombalar a· 

mi§ti. 
Mutad saatte, Ismail, efendisine kah

valttsile birlikte gelen mektublan ve ga
zeteleri getirdi. 

Hasan Azmi bu pasta ic;inde gizli te§
kilatm Hasan Azmi namma hareket e -
den Nuriye gonderilmi§ talimat mektubu
nu buldu. Biiyiik bir merakla, fakat me· 

rak ve hayretini 1smaile belli etmiyerek 
ac;ti. 0 giin yapacag1 §eyler hakkmdaki 

i§' arlara kesbi vukuf etti. Bu talimat me· 
yanmda bilhassa miihim olan ~ungar is
mindeki Macara verilecek para idi. ik • 
raz1 takarriir eden meblagm iki misline 
c;tkanlmast emrolunuyordu. 

Hasan Azmi bu mektubu okuyup bi
tirdikten sonra parmaklanmn ucunda kt
vtrdi, yatagmm kenanna att1. 

- Beyefendinin bana verecekleri ta
limat var mt acaba? 

fsmailin bu sualine Hasan Azmi yan· 
h§ bir i§ yapmamak ic;in ihtiyatkarane bir 
cevab verdi: 

- Ha sa hi Ismail... maamafih ... her· 
giinkii gibi ... 

Ismail biraz miitehayyir ve merakla: 
- Nastl hergiinkii gibiL Bugiin ..• 

[Arkas~ var] 

tarlar ki, resml yardtmct te§kilatlar her 
yere yeti§emezler. Bu sebeble ev blok • 
larmda (blok yardtmci te§kilatt) yapt • 
hr. Maksad, icabmda kar~thkh yard1m • 
dtr. Blok halkt ic;lerinden bir zah (hava 
blok amiri) se~erler, bu amir, blok dahi· 
lindeki ev hava amirlerile irtibatta bulu· 
nur. Blok c;erc;evesi i~inde, miinasib v~ 
orta bir yerde (blok deposu), ve ic;inde 
de, kiirek, kazma, kova tulumba hor ~ 
tumlar, merdivenler, sarg1 taktmlan ve 
diger liizumlu aletler bulundurulur. lca
bmda sedyeler ve yardtmct insanlar da 
bu depo civannda bulunurlar. Bir eve 
dii~en bombalar yangm c;tkarhr da ev 
te~kilatJ sondiiremezse, derhal blok yar• 
diDlct te§kilah yardtma ko§ar. Bu da ba· 
§a c;tkal}lazsa o zaman resmi itfaiye i§e 
kari§IT. 

U mumi korunma hizmetleri 
ve resmi lefkilat 

Resmi makamlarrn yardrmz 
Dii§man hava saldmmlanm uc;.aklarla, 

top ve makinelitiifeklerle def'i keyfiyeti 
askeri bir i§tir. Sivil korunmanm icab et· 
tirdigi diger odevler, bir taklm te§kilat • 
!ann yaptlmasmt liizumlu ktlar ki §Un -
lard1r: 

1- Ur;ak gozetleme ve haber 
verme te~kiUitz 

Memleketin her tarafma dagmtk ola· 
rak kurulmu§ hava gozetleme ve haber 
postalan ve merkezleridir ki ufuklan ve 
gokleri durbin ve diger aletlerle araya -
rak dii§man uc,:ak filolanm bulur ve mak· 
sadlanm anlar ve haber verirler. 

2- ikaz ve alarm teskilatr 
T ehlikeye ugnyacak §ehi; ve mahal 

halbm tehlikeden haberdar ederler. Bu 
gozetleme ve alarm i§lerinde askeri rna• 
kamlarla, posta, telgraf ve mmtakanm 
sivil memurlan birlikte c;ah§ular. Fa kat 
orduya mensub te§kilat, hava haber pos· 
talarmda veya alarm merkezlerinde kul· 
lamlmazlar. Bu vazifeler ic;in goniillii, 
fakat iyi yeti§tirilmi§ insanlar laztmdtr. 

3- Emniyet ve yardtm hizmeti 
ac;mmak miim iin o an zararlan en 

az dereceye indirmek i~in emniyet ve 
yardtm te§kilah yap1hr. ~ahsi korunma 
i§leri de burada biter. Bundan sonra res
mi yardtm te§kila!I ba§lar. Bu te§kilat 
§unlardan ibarettir: 

a - Emniyet bt' ast • emniyet ve in
ztbah muhafaza ic;in, 

b - Sthhiye: - <;abuk s1hhi yardtm 
ve ilk ted a vi ic;.in, 

c - 1 tfaiye: ~ Biiyiik yangmlan son· 
diirmek ic;in, 

d - Gaz araytci ve temizleyici ktt'a· 
s1 • zehirli gazler bulmak ve temizlemek 
J<;m, 

e - T eknik ktt' alan: Hasara ugra
mi§ elektrik, havagazi, kanalizasyon, su 
vc; muhabere yollanm tamir ic;in, 

f- Enkaz kaldtrma ktt'alan: Cad -
delerdeki enkaz1 kaldtrmak ve ytktlmt
ya yi.iz tutmu§ binalan ytkmak, yahud 
muvakkat desteklemek i~in. 

Yukanda soylenen te§kilattan hiila 
ancak bir ktsmi vardlr. F akat bunlar da 
ciddi hailer kar§Ismda kifayet edecek 
derecede degildirler. Bunlar iyi yeti§tiril
meli; yardJmctlarla takviye edilmelidir ki, 
icabmda amme hizmetlerini ba§arabile -
cek hale gelsinler. 

Biiyiik §ehirlerde, yard1mc1 te§kilatla
nn c;abuk yardtmim miimkiin kilabilmek 
ic;in bunlann, icabma gore mahalle (Ra· 
yon) lara taksim edilmeleri laztmgelir. 
Mesela her 5,000 niifuslu bir mmtaka 
bir (korunma mahallesi) saytlarak ora· 
ya bir (mahalle amiri) verilir. Bumm 
emrinde, emniyet, itfaiye, sthhiye ktt' a -
Ian ve icabmda bir (haber ve irtibat 
mangas1) bulunur. 

Mahalle amiri. kendi mmtakast dahi
lindeki blok amirlerile irtibatta bulunur 
ve icabmda kom§u mahalleden yardtm 
istiyebilir. 

Hava korunma bolegeleri (Bezirk) 
Niifusu 20,000 kadar olan yerler, 

hirer bolge viicude getirirler. Bolgenin 
hava korunma amiri ve ihtiyat yardJm 
ktt' alan bulunur. 

Niifusu endiistri mmtakalari, bolgele
re taksim olunurlar. F akat biitiin bu tak· 
simat kat'i olmay1p ancak ihtiyac;. ve 
mahalli §eraite tabidir. 

Kuduz hir kopegin yapbklari 
Silivrikaptda sahibsiz bir kopek ku

durmu~ ve etrafa saldtrmaga ba§lamt§· 
br. Bir arahk ba§ka kopekleri de 1st • 

ran bu kuduz hayvan, c;ifte ile oldiiriil
mii§tiir. Ismlan kopekler yakalanmi§ 
ve Kuduz tedavihanesine gonderilmi§ -
tir. 
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Alman lara gore Frans1z ordusu : 4 r•J 
Memleketin ikttsadi ve 

A 

sinai harb kudreti 
F ransa, harb oldugu zaman, biitiin endiistriyi ve 

ekonomi kaynaklarini harb i~in ~aii~tirmak 
maksaclile simdiden te~tibat almistir 

Bundan evvelki yaztlanmtzda, Alman 
askeri miitehasSISiarmm F ransanm muh
telif ordulan ve bunlan te§kil eden ana
sir hakkmdaki mutalealanndan bahset
mi§tik. Bu yaztmtzda da, ayni miitehas· 
stslann F ransanm silah, malzeme, smai 
ve ekonomik baktmdan harb kudretini 
tahlil eden ne*riyahm alacagtz. 

Silah ve malzeme . 
Alman matbuah, Franstz ordusunun 

silah ve malzeme baktmmdan inki§aflm, 
biiyuk ve devamh bir dikkatle takib ede· 
rek bunu «muazzam ve emsalsiz» diye 
tavsif etmektedir. F ranstz ordusu, en mo
dern, en mutekamil ve teknigin en son te
rakkilerine uygun silah ve malzeme ile 
miicehhezdir. 

Fransa, motorle§me yoluna girmekte 
uzun miiddet tereddiid etmi§se de, §imdi 
bu mese1e, makinele§me ile beraber, Ba§
kumandanhgm azami dikkatini celbetmi§ 
bulunmaktadtr. Bugiin, muvazzaf ordu 
f1rkalanmn miihim bir ktsmt motorlii ve 
makinelidir. Bu ftrkalar, §imdi boylece 
miithi§ bir taarruzi kudrete sahibdirler. 

Almanlara nazaran, Fran sa, emsalsiz 
bir muharebe arabalan (tank) ordusuna 
maliktir. Y eni yaptlan biiyiik tanklar agu 
surette ztrhhdtr, toplan kuvvetlidir ve 
hafif topcru ate§inden muteessir olmtyacak 
bir kudrettedirler. Alman gazeteleri Fran
sanm 4300 tankt oldugunu yaztyorlar. 

F rans1z piyadesinin tiifek, filinte, ta
banca ve el bombast gibi silahlan ferdi 
miidafaa itibari.le iyi addedilmektedir. 
Bununla beraber, Almanlar, bu c;e§id si
lahlar pakiiDmdan, kendi piyade silahla
,nnm, daha iyi oldugunu soyliiyoriar. 

8 ve 13 milimetrelik F. M. 24 maki
nelitiifekleri, 25 milimetrelik Hotchkiss 
(Hoc;kis) makinelileri miikemmeldir. 
Almanlar, F rans1zlann obi.is toplarile 
tank dafi toplanm (37 milimetrelik top
lanm ve Brandt havanlanm) da mi.ikem· 
mel addetmekle beraber, Alman piya
desinin bu nevi silahlar (yani hafif, va· 
sat ve agtr bomba toplan) itibarile c;ok 
kuvvetli surette tec;hiz edil digini iftiharla 
soylemektedirler. 

Bir F ranstz piyade alaymm bugiinkii 
ate§ kudreti 1914 dekinden 14 defa da
ha biiyiiktiir ve dakikada 72,280 at1m 
yapabilir. Frans1z ordusu 14,500 hafif 
ve 17,500 agtr makinelitiifekle miiceh -
hezdir. 

F ranstz ordusu, hususi kiic;uk tanklar 
kullanmak suretile ate§ hattmda cepane 
ikmalini c;ok tekamiil ettirmi§tir. F ranstz
lann durbin ve telefon materiyeli Alman· 
lar tarafmdan bazt tenkidlere ugramak • 
ta, bunlann umumiyetle ag1r, c;abuk km
hr ve bilhassa miktarca gayrikafi oldugu 
soylenilmektedir. Bu tec;hizat, pek c;ok 
miitehamsa muhtac oldugu hal de Fran
sada bunlar k1smen eksik, Almanyada i
se kafi derecede mevcuddur. 

Fransrz topfusu ve havacrlrgt 
F rans1z topc;usu Almanlar tarafmdan 

c;ok takdir edilmektedir. Almanlar, Fran
SIZ top<tusunun son derece kuvvetli, bol, 
her nevi arazide harekete kabiliyetli trak
torler sayesinde gayet cevval oldugunu 
ve yiiksek liyakatli bir zabitan heyeti ta· 
rafmdan sevk ve idare edildigini ehemmi
yetle kaydediyorlar. F rans1z top<;usu, 
dunyada emsalsiz oldugu gibi, miitema
diyen de tekami.il etmekte ve malzemenin 
kullam§ kabiliyeti, ate§ menzil ve kudreti 
artmlmaktadtr. Alman tahminlerine go
re, F rans1z top<;usu 1400 top tan mi.irek
keb 321 hafif ve 1200 toptan miirekkeb 
298 ag1r bataryadan miite§ekkildir. 
(2600 top) 

Birkac; sene evvel Almanlar Frans1z 
tayyareciligini §iddetle tenkid ederlerken 
§imdi pek c;ok meth ve sena etmektedir -
ler. Y ap1lan azim masraflar neticesinde, 
F rans1z havac1hib tamamile tensik ve ye
ni vasJtalarla tec;hiz edilmi§tir. M iitema
diyen yenile§tirilmesi ve ehemmiyeti iti
barile Almanlar, F rans1z tayyareciligi
ni di.inyamn birincisi addetmektedirler. 
Mi.itehassJs miralay Fr. von Bulow di
Yor ki, Fransa kuvvetli hava ordusuna 
mukavemet edilmez bir taarruzi mahiyet 
Vermi§, boylece ordu ve donanmasma 
YardJmcJ bir vas1ta olarak c;ok bi.iyi.ik 
hymette bir barb silah1 vi.icude getirmi~-

ll ilk n~ yazt 15, 19 ve 21 ~ubat tarlhll 
' sa.Yllaruw.zda.du', 

' ' 

Fransanzn en yeni ve en ag1r gece bombardlman tayyarelerinden bir! 

[Altmdan blr otomobilln kolayca ge~ebilecegi bu dev, beheri 600 beygir 
kuvvetinde dart motorle mticehhezdir. 4,600 kilo ytik kaldlrabil!r. Tamamlle 
madeni olan teknesinin altmda her tarafa dooeb!Jen blr at~ kulesi vardu.l 

tir. F rans1z hava ordusunun kadrolan, kar§Ihyabilecek zenginliktedir. 
zabitleri ve kiic;iik zabitleri, gene ve ta- Petrol meselesi 
mamile miitehassts addedilmektedir. Fransay1 en ziyade me~gul eden §Cy, 

V asati tahminlere gore F rans1z hava harb zamanmda petrol tedariki meselesi
ordusu 182 filoya aynlmt§ 2,060 faa! dir. Alsace (Alzas) daki Pechelbronn 
tayyareden miirekkebdir. Harb zamanm- (Pe§Clbron) kuyularile Madagaskar'da
da, bu miktar, depolarda mevcud tay - ki petrol kaynaklannm temin ettigi pet • 
yarelerle hem en 5000 e balig olacakt1r. roldan ba~ka F asta yap1lan ara§tlrmalar, 

Srnai harb kudreti Fransanm bir giin petrol ihtiyactm da 
Alman miitehasstslan, Fransanm smai kendi kendine temin edebilecegi i.imidini 

ve ikhsadi harb kudretile de ~ok me~gull vermektedir. FransJZlann petrol ta~tyan 
olmaktadtrlar. Bir memleketin endiistri gemilerden miirekkeb filosu 20,000 ton
ve ekonomi bak1mmdan harb kudreti §oy- dan 500,000 tona ~tkmt~ttr. Almanlara 
le hulasa edilebilir: gore, Fransanm Avrupadaki arazisinde, 

1 - Ham maddeler; iic; senelik istihlake yeti~ecek kadar pet -
2 .....-- Kudret ka.yn~klan. (Mahrukat, rol depo edilmi§tir. 

mayi mahrukat, beyaz komi.ir denilen su Silah imalat ofisi, 230 askeri miihen-
kudretleri) ; disin yardtmile ~ah§makta ve seferberlik 

3 - Fabrikalar; ilan edilince biitun fabrikalarm seri ha -
4 - hc;ilik; Iinde azim miktarda harb vas1talan yap-
5 - Nakil vas1talan. malarm1 idare edecek surette te§kilatlan -
Bunlann her birinin ayn ayn bi.iyi.ik dmlm1~ bulunmaktad1r. Bu imalat, ba -

ehemmiyetleri vard1r. Mayi mahrukat ve sit ve standardize edilmi§ tiplerin sec;ilmi§ 
bir klSim ham maddeler mi.istesna olmak olmas1 sayesinde kolay ve seri olacakttr. 
i.izere, harb ic;in liizwnlu olan yukandaki Fransa, hava bombardJmanlarmdan 
be§ unsurun hepsi memlekette mevcud- korumak maksadile bi.iyiik harb endiis -
dur. trisini ve bilhassa motor sanayiini, muhte-

F ransa, c;ok bi.iyi.ik miktarda yedek !if yerlere dag1tmaga ve bi.iyi.ik §ehirler
top, tank, tayyare imal ettikten sonra, den, mi.imkiin oldugu kadar, uzakla§tu
depolan fazla doldurmak usuliinden vaz- maga c;ah§maktadtr. 
gec;mi§tir. Alman miitehassJslan, seferberlik za· 

Art1k, §imdi yeni kabul edilen silah manmda, fabrikalann kolay ve seri bir 
ve malzeme, ordunun, ilk ag1zda hemen surette harb sanayii imaline ba~lama ka
muhtac oldugu kadar yap1lmakta, fazla biliyetleri hakkmda, - tabit Frans1zlar 
miktarda yapllrnamaktad1r. <;iinku, fennin hesabma - bedbinlik gostermekte, Fran
ve teknigin durmadan terakki etmekte ol- sanm, o zaman biiyiik bir mi.itehass1s i§
masJ, bunlann pek c;abuk modas1 gec;ti • c;i ve amele buhramna ugnyacagmt, bu 
gini gostermektedir. Fransamn yeni kabul gibi imalat ic;in elzem olan sanayi kadro
ettigi usul, kullanmadan eskiyecek silah lanm te§kil hususunda hayli uzun bir za
ve malzeme y1gmaktansa, memleketin bii- man gec;ecegini iddia etmektedirler. Bu
ti.in sanayiini, ilk tehlike i§areti verilir ve- nunla beraber, umumiyetle Franstz smai 
rilmez, hemen, seri halinde ve azim mik- seferberliginin ktymeti, ordunun kudretile 
tarda harb vas1talan yapmaga haztr bu- ayni derecede yiiksek olacag1 kabul edil
lundurmakttr. Fakat, bunun ic;in, her§e- mektedir. 
yin sulh zamanmda, en ki.ic;i.ik teferruati- Fransamn, deniz a§m memleketlerle ve 
na vannc1ya kadar haztrlanrnl§ olmas1 Ia- hassaten Afrika ile olan muvasala hat -
ztmdJr. lannm himayesi, c;ok hayati bir mesele 

Seferberlik ilan edilince, hi.ikumet, oldugu halde, Alman mi.itehaSSJslan tara
memleketin bi.itiin ekonomi kaynaklarma fmdan tetkik edilmemekte, fakat Alman 
el koyacakhr. Onun ic;in, daha sulh za- tezgahlan, han! han! denizalh gemisi 
manmda her Nezaret, kendi faaliyet sa- yapmaktad1r. Frans1zlara gore, miitehas· 
hasmda, ham madde ve i§c;i meselelerini stslarm bu miihim bahis iizerindeki si.i -
hal ve tanzime c;ah~maktad1r. kutlan, kendi faaliyetlerine, Fransanm 

Ahiren kabul edilen bir kanun muci - Ve bilhassa !ngilterenin nazan dikkatini 
bince bu hamhklar, arhk, mi.inhasuan celhetmemek igndir. 
bu i~ ic;in te~kil edilmi§ olan unsurlann Franatz vatanperverligi 
idaresi ve bilhassa silah imalatJ mi.idi.irii- Almanlann, en son mevzuu bahsettik-
niin kontrolu altmda cereyan etmektedir. leri bir nokta da Frans1z milletinin vatan· 
Bak1r. kur§un, tutya, amonyak ila ham perverligidir. V e bu, harb bak1mmdan en 
maddefer, F ransada c;ok azim miktarda miihim noktalardan biridir. (:i.inkii bir 
depo edilmi§tir. te§ekkiil, bir mekanizma nekadar mi.i -

F ransa, hududdaki miistahkem ha kemmel olursa olsun, davalanm muzaffer 
sayesinde, memleketi di.i§man i§galinden etmek ic;in §iddetin son derecesini goster
koruyarak ekonomik kaynaklanmn hep • mege azmetmi§ insanlar tarafmdan kul -
sinden istifade imkamm bulacaktJr. Hal- lamlmadikc;a, ktymetsizdir. 
buki 1914 te, harbin ba§lang1cmda, §i- Vaktile, vatan aleyhtan bir propagan
mali - §arki departmanlanmn i§gali yi.i· da neticesinde, Franstz halki ve ordusu 
ziinden komi.iriinun yiizde 50 sinden, font arasmda goriilen en kiic;iik hareketleri bi
istihsalatmm yi.izde 64 iinden ve c;elik le bol tafsilatile ne§reden Alman matbu
imalatmm yiizde 62 sinden mahrum ala- at1, §imdi, Fransada milli hissin tekrar u
rak harbetmek mecburiyetinde kalmt§h. yandJgmi, ittifakla kaydetmektedirler. 

.Simali Afrikada Cerada'da zenginligi Alman gazeteleri, harici bir tehlike kar-
300 milyon ton tahmin edilen yeni komi.ir §tsmda, bi.itiin Frans1zlann, kendi dahili 
madenleri bulunmu§tur ki F rans1zlar bu kavgalanm bir tara fa b1rakarak 1914 te 
komi.irleri i§letmege hamlanmaktad1r. oldugu gibi, yeniden stms1kt birle~ecekle
Lorraine (Loren) deki demir madeni rine ve vazifelerini yapmaga haz1r bulu· 
havzas1, ordunun setir ve himayesi altm- nacaklanna kani olmu~lardir. 
da normal bir §Ckilde c;ah§maga devam - SON -
eddlilmek ~artile, mi.iteaddid ihtiyaclan ;A. D. 

Ktrklarelinin ihtiyaclan 

Halkevi binas1 ve 
sthhi bir park 

M1s1r da kapitiilisyon 
belisindan kurtuluyor 

Bu .. tu··n k I .., Nisan1n 12 sinde Montreux'de yapdacak beynel-no san ara rag-
men Memleket hastanesi milel konferans neticesinde dost Misirin da tam 

~ok iyi ~ab,Iyor manasile bir istiklale tesahiib edecegi umuluyor 

-2-
Krrklarelinin tam ortasmda bir ~ar

§ISl var. Bu ~ar§l caddenin iki tarafma 
siralanmi~ diikkanlardan meydana gel
mi§tir. Bir de Cumhuriyet caddesi var 
ki, bunun 50 - 60 metroluk krsmr bugiin 
bozuk bir asfalttan ibarettir. Bu cad -
denin sol tarafmda bir park var, parkm 
kar§Ismda da tathc1lar, berberler ve 
bir de meyhane ve ic;kili kazino mev -
cuddur. Bir aile ~olugu ve ~ocugile bi
raz hava almak ve istirahat etmek i~in 
§ehrin tam merkezindeki bu parka gel
digi takdirde c;ocuklar kar§Ilarmda bu 
manzaralan seyredeceklerdir.. Benirn 
fikrime gore, bu parkm mevkii c;ok fe
nadir. S1hhi, i~timai ve terbiyevi mah· 
zurlan vardtr. 

Krrkle>.relinde bulundugum miiddetqe 
bir tek cerh ve katil davas1 i§itmedim. 
Adliyenin baktig1 davalar umumiyetle 
tarla hudud iht.naflan, ktz kaqrrma, iza
lei bikir vak'alan ve bir de y~ biiyiit
me meseleleridir. 

Krrklareli kahvelerinde daima had • 
dinden fazla bir kalabahga rasgelemez
siniz. Kahvelerin daimi surette kala -
bahk mii§teri zamam mesai saatlerin -
den sonradrr. Oyunlardan tavla, domi
no, biHirdo oynanmaktadtr. 

Krrklarelinde haftada iki i~timai top
lantl yaprhyor. Bunlann ikisi de cazh
dJr. Fakat biitiin kusurlarile beraber 
yerli halktan meydana gelmi§ olan bu 
caz, sesi bozuk ta ~1ksa Ktrklareli i~in 
biiyiik bir bo§lugu kaqllaml§ oluyor. 

Toplantllardan bir·i sah ak§amlan 
Halkevinde yap1hyor. Halkevi konfor 
itrbarile ~ok fakirdir. Yegane si.isii bir 
duvara gerilmi§ bayrak iizerindeki 6 
okla bir de Atatiirkiin resminden iba -
rettir. 

Halkevindeki toplantllarda miisaid 
f1rsat zuhurunda konferans veriliyor. 
Knklareline bir hiikfunet konagmdan 
sonra en c;ok Iazrm olan §ey her halde 
asri bir Halkevi binasrdrr. 

Krrklarelinin maarif vaziyeti, oku -
yanlarm nisbeti birinci derecede vila -
yetlerimizle hemayard1r. Krrklarelinin 
c;aqa i~indeki hamamrm hie; temiz bul
madim. Hamamm ic;i c;ok kirli, havlular 
bazan temizlenmeden kurutulmu§. Bu 
da gi:isteriyor ki Belediyenin kontrolu, 
yollarda, sinemada oldugu gibi hamam
da da noksan. 

Krrklarelinin biitiin yoksullugu ve fa
kirligine ragmen iyi bir ameliyathanesi 
olmamakla beraber memleket hastane
sinin insana ferahhk verecek derecede 
iyi bir halde bulunmas1d1r. 

Hastanede Ba§hekim Talat dahiliye
ci, operator Avni hariciyeci olarak ~a -
h§ryorlar. Her derde deva bulmak ic;in 
bazan mii§terek, bazan ayn ayr1 mesai 
sarfediyorlar. Hastanenin bir rontgene 
§iddetle (fen namma, hastalar namma) 
ihtiyac1 vard1r. Bunun da temin edile -
cegini duydum. Hastane, istanbuldaki 
e§ler·inden hie; te a~agr degil .. Temizligi 
~ok iyi. Odalar be§er yatakh. Hararet 
hepsinde normal. Vak'alar arasmda en 
~ok srtma, §arbon, tifo, tiiberki.iloz ilah .. 
gorulmektedir. 

Ktrklarelinde muayenehane doktor -
lugu c;ok giic; bir meseledir. <;unku vi
Iayetin bir kimya laboratuan yoktur. 
Tamd1g1m doktor Hasan Derin muaye
nehanesinde bizzat (idrar, kan, me -
vadd1 gaita) tahlillerini yaparak, has -
tahklarm te§hisine c;ah§ryor. Bunu A
nadoluda c;~h§acak olan tlb talebelerine 
bir misal olmak uzere yazd1m. Burada 
bir doktor yapacagr tahlillerin miyar -
Ianm da kendisi haztrlamak mecburi -
yetinde kahyor. 

Hulasa K1rklarelini c;amurdan, yol -
suzluktan, hiikfunet dairesizlikten, Hal
kevsizlikten, sinemada, hamamda s1h -
hate riayetsizlikten.. kurtarmak ve bu
giiniin §ehir kalkmmasr esaslarma go
re imar etmek Iazrmdrr. Biitiin §ehir 
halk1 bi.itiin bu i§leri yeni Vali Hasib -
den biiyuk bir istekle beklemektedir -
ler. F. 

Japonyada ltalyan niifuzu 
kuvvetleniyor 

Roma 28 (A.A.) - Gazeteler, Akade
mi azasmdan ve miiste§riklerinden Tuc
ci'nin yakmda Japonyadan donecegini 
yazmaktad1rlar. 

Kendisi Japonyaya italya ile Japon
ya arasmdaki kiiltiir miinasebetlerini 
stkl~brmak i~in gitmi§ti. Tucci, J apon
yada bulundugu s1rada Kyoto, Waseda, 
Keio ve Meji'de konferanslar vermi§tir. 

Gazeteler, Tokio Ticaret Universite
sinin bundan bole tedrisatta italyan li
samm ingilizce ile musavi ve fransrzca 
ile almancadan evvel olarak kullanma
ga karar vermi§ oldugunu yazmakta -
d1rlar . 

. . . • [Ba§taraf; 1 t~t sah~t:.d~J I vine muvaffak olam1yan bir hiikfunet, 
tkmctkanunda devletlere gonderd~g1 -r~ MlSlrda efkan umumiyeye kar§l mevki
notadan sonra 3 §Ubatta buradakr elqr- ini muhafaza edemez» demi§tir. 
lere verdigi bir tamimle kapitiilasyon • Her ne de olsa Montreux konferansm
larm tamamen lagvine kadar arada ge- da bulunacak murahhaslarm mevkii 
c;ecek. intikal dev:e~ine. ~aalh1k eden ~ok naziktir. Belki diinyanm hic;bir ye
noktal nazanm .. blld~rm-r§t_tr. rinde yerlilerle ecnebilerin faaliyet ve 

VDevletlere gondenlen 1lk notada 26 menfaatleri MlSlrda oldugu kadar bir
agustos 1936 da Londrada imza edilen birlerine bagh degildir. Resmi istihba • 
muahede ~artlar~. te~rar ~il~rek bu rata gore MlSrrda muhtelif i§lere yah· 
muahedemn. tabn . btr. nehces~ ol~!ak nlm~ ecnebi sermayesi 50 milyar fran
Misrrm ing1lterenm d1plomahk muza- ga balig olmaktad1r. 
heretini temin ettigi ve kapitiilasyun • Biitiin bu hesablara ve itirazlara rag
Jarla alakadar bulunan diger devletle - men Montreux konferansmm M1s1r i
rin de nzasm1 almak arzusunda bulun- qin miisaid bir intikal devresini karar
~ugu bildirilmi~ti. Gerqi bu devletler la§bracag1 iimid edilmektedir. Esasen 
Ingilterenin bu taahhiid~niin kendi~in- §imdiye kadar diplomatik yollarla ya • 
den ba§ka devletlere rac1 olarn1yacagm1 pllan miizakereler birqok muhtelif me
bildirmi§lerse de umumi kanaat Mon - selelerin zorluklara maruz kalmadan 
treux konferansmm uzunboylu muha- halledilecegine dair biiyiik iimidler ver
lefetlere 'ugram1yacagt merkezindedir. mekte ve alakadar devletlerin MlSlr 

MlSlr hiikfuneti, kapitiilasyonlar baki meselesinin hallini kolayla§tlrmak ic;in 
kaldrk~a kanunlarm1 arazisi dahilinde aralarmda uzla§makta olduklanm gos
meskfm ecnebilere tatbik edemiyecegi termektedir. 
cihetle hakimiyeti muhtel bulunacagrm Montreux konferansmm ba§hca i§ti-
ve ayni zamanda vatanda§larmm terak- gal edecegi meseleler §Unlardrr: 
ki ve inki§afma biiyiik bir sed c;ekilmi§ 1 - Kapitiilasyonlarm lagv·i uzerine 
bulunacagm1 ileri siirmektedir. Ecnebi ecnebilere verilecek ticaret ve ikamet 
mehafil ise bugiinkii siyasi, iktJsadi ve serbestisile ilim ve hayrr miiesseseleri
askeri vaziyetlere gore MlSlrm ecnebi- nin i§lemesi, 
lerle te§riki mesaiden sarfr nazar et - 2 - Muntazam polis te§kilatl viicude 
mesinin dogru olm1yacagrm ve bilakis getirilmesi, 
memleketin terakki ve refah1 i~in bu 3 - Vergi meseleleridir. 
te§riki mesainin klymetli oldugunu, bi- Ecnebi devletler kapitiilasyonlarm 
naenaleyh biitiin bu meselelerin biiyiik kat'iyyen lagvine kadar devam edecek 
dikkat ve ehemmiyetle muzakeresinin intikal devresinin 15 ila 20 sene arasm
lazim oldugunu soyliiyorlar. da bir miiddete hasrini istemektedirler. 

Kapitiilasyonlarm lagvi her §eyden Mrs1r hiikfuneti 3 §Ubatta elc;ilere ver
evvel bugiin Mrstr ic;in biiyiik bir milli digi tamimde yabancr mahkemelerin ve 
haysiyet meselesi §eklini alml§tlr. M1- Mkimlerin yerlerini yava§ yava§ yer • 
smn en kuvvetli partisi bulunan Vefd lilerin i§gal edeceklerini bildirmekle 
partisi ic;in oldugu kadar diger kiiqiik beraber bunun i~in bir miiddet tayin 
partiler i~in de kapitiilasyonlar mese - etmemektedir. 
Iesi boyle telakki edilmekte ve pek bii- Bu miiddetin tahdidinde buyiik bir 
yiik ehemmiyeti haiz bulunmaktadlr. zorluk q1kacagr tahmin edilememekte -
Birka~ giin evvel Parisin Le Temps ga. dir. 
zetesine beyanatta bulunan MISlr Meb- Hulasa karde§ MlSlrm bugiin samimi
usan meclisi reisi Ahmed Bey Mahlr: yetimizle arzu ettigimiz istiklali tam -

c- Kapitiilasyonlarm lagvine §imdi- mma yeti§mesi pek 'yakmdtr. Buranm 
den bir emri vaki nazarile bak1labilir. gerek yerli ve gerek ecnebi mahfille -
Eger Montreux konferans1 siyaseten rinde hiikiim siiren kat'i kanaat ingil
bir uzl.a§miya varmazsa MlSlr hiiku - tere - MISrr muahedesinin en tabii bir 
meti tarib.t hirer hata alan biitiin bu neticesi olarak Montreux lronferans1 • 
baglarm lagvini ilan etmekte gecikmi - nm M1s1rhlarm siyasi haklanm tatmin 
tYeccktir. <;iinkii kapitiilasyonlarm lag - edecegi merkezindedir. 

ispanyadaki 
[Ba§tarat~ 1 tnct sahifedel 

k1thk c;ekmektedir. Y almz cepheye Ia -
z1m olan §eyler sevkedilmekte ve mmta
kanm bi.itiin verimi cepheye tahsis olun -
maktadtr. 

Oviedo cepheainde 
Madrid 28 (A.A.) Gijon'dan 

bildirildigine gore hiikumet kuvvetleri 
Oviedo etrafmdaki k1skac;J stkl§tliJIIakta· 
d1rlar. Bu kuvvetler ezciimle tahkim e -
dilmi§ olan hapisaneyi almi§lar ve asile
rin muhtemel bir taarruzuna kar§t kay -
lerini tahkim etmi§lerdir. Cumhuriyet 
tayyareleri havaya hakim vaziyetlerini 
muhafaza etmektedirler. 

Madrid 28 (A.A.) - Gijon'dan bil
diriliyor: 

Sima! ordusu erkamharbiyesinin 27 ~u
bat tarihli tebligi: 

Ovideo'da hiikumetc;ilerin eski salhane 
ile birkac; ev i§gal ettikleri teyid edilmek· 
tedir. Sanlazaro mahallesinde, mevziler 
tahkim edilmektedir. Hi.ikfunet topc;usu 
bugi.in bi.iyi.ik bir faaliyet sarfetmi~ ve ba
taryalar Ovideo §ehrinde kumandanhk 
tarafmdan kendilerine gi:isterilen hedefle
ri dovmi.i§lerdir. 

dahili harb 
ordusunun vaziyetini kuvvetlendirmek i
c;in ba§kumandanhkta yeni bir te~kilat 
vi.icude getirilmi§tir. 

Kontrol ifi ba~lryor 

Londra 28 (A.A.) - Tali ademi 
mi.idahale kornitesi pazartesi giinii.ne ka
dar yeni kontrol plamnda bir degi§iklik 
yapmadtgt takdirde parlamento gelecek 
hafta lngiliz harb gemilerinin alll mart -
tan itibaren kontrola ha§hyabilmeleri ic;in 
laZim gelen tedbirleri ittihaz edecektir. 

ispanyaya giden ingiliz harb gemileri 
tesbit edilen limanlara ugnyarak oralar
da lspanya ic;in vapurlara tahmil edile -
cek yiikleri kontrol edecek mii~ahidleri 
alacaklardtr. Pas - de • Calais' den gele· 
cek gemiler Donwns'de duracaklar ve 
frland::1 ile Weskoas' den gel en gemiler 
de Oherbohu veya Brest'te gideceklerdir. 

Kontrol planmda zikredilen diger li • 
manlar Madera, Oran, Marsilya ve Pa· 
lermo limanland1r. 

Londraya gidecek lspanyol 
soayalistleri 

Valensiya 28 (A.A.) - Sosyalist 
sendikasma mensub i.ic; lider Londrada 

10 martta toplanacak olan beynelmilel Eskamero bOlgesinde, hi.ikumetc;ilerin 
LateT§a'nm son miistahkem mevkileri i.ize 

sendikalar konferansma i§tirake memur 
rine taarruzlan devam ediyor. Dii.§man 
buyiik bir mukavemet gostermektedir. edilmi§lerdir. Bunlar Londra konferan-

Diger bolgelerde, dii.§man ricat ve smdan sonra Holanda, Danimarka, <;e-
mevziler tahkim etmektedir. koslovakya ve lsvi~reyi ziyaret edecek .. 

Valenciada 800 bin ki,i toplanda lerdir. 
Salamanka 28 (A.A.) - Valensiya -.-----

belediye reisi, hiikumetc;i lspanyamn bii- Japonya 1le Holanda arasm-
tiin belediyelerine miiracaat ederek ne - da ademi tecaviiz pakb 
kadar mi.ilteci kabul edebileceklerini Tokyo 28 (A.A.) - Hyogoro Ha-
sormu~tur. 300 bin ki§ilik bir §ehir olan kurai, mecliste, Holanda ile bir ademi 
Valensiya' da 800 bin ki§i toplanmi§hr. 
.;;ehir arhk bundan fazlasmt alamamak • tecaviiz paktmm akdini teklif etmi~tir. 
tadll. Haya§i meselenin tetkik edilecegini ve 

Hiikumet kuvvetleri ba,kuman- Japonyamn Felemenk Hindisti\nt top -
danlrgznda degi,iklik raklannda gozii olmadtgml ilave etmi~-

Valensiya 28 (A.A.) - Hiikumet tir. 

Ecnebi lisanlan 

BERLiTZ MEKTEBiNDE 
ARABCA VE TORK<;E Ogreniniz. 

Yeni ve eski matbu veya yazma ve t-3·937 tarihinden itibaren yeni kurslar a~1hyor. 
miizehheb her tiirlii kitab ve kiitiibha-
ne satmak istiyenlerin mektubla (!s- TecrUbe dersi parasazdar. Riyaziye derslerl 

!~~ib~ra::rs~:r k~~:~e;i6~~:£~:t~~rt~~=~ ANKARA - Konya cadddesi iSTANBUL - istiklal caddesi b1d1r. .. ________________________ .. 



r 

8 

J a ponyan1n takib ettigi 
geni§leme ·si yaseti 

Bu biiyiik sanayi memleketinde kafi miktarda 
ham madde bulunmamas1 Japonyay1 muhtelif 
istikametlerde tevessii etmege mecbur etmektedir 

Yeni Japan kabines! 

Japonyada son zamanlarda ordu na
mma yalmz bir Harbiye Nazm bulu -
nan eski sivil kabine yerine tam ma
nasile bir askeri kabine i§ ba§ma geldi. 
Bu kabine ordunun dileklerini her ne 
pahasma olursa olsun icra edecektir. 

$imdilik siyasi partileri iyilikle yola 
getirmege ve fevkalade harb hazuhg1 
tahsisatmi parlamentoya kabul ettirme

ge ~ah§acaktir. Maamafih siyasi parti
ler muhalefet ederek yeni bir buhran 
t;Ikarsmlar ~1karmasmlar arhk Japon
yada ordu ve hiikfunet birle§rni§ oldu -
gundan ordunun politikas1 yiiriiyiip 
gidecektir. 

Yeni askeri kabinenin te§ekkiil et -
mesile J aponyamn cihan politikas1 te
melinden degi§m.i§ oluyor. Japonya yal
mz siingiisiine dayanarak ve denizde 
arkasm1 diinyamn en yeni ve en kuv • 
vetli bir donanmasile koruyarak Asya
nm ic;erilerine dogru ilerliyecek ve As
yamn yerli biitiin millet ve devletle -
rini miittehid bir cephede toplamak i
c;in sonuna kadar ~ah§acaktlr. 

Bugiinkii Japonya 
Japonyanm mukadderati bOyle yeni 

bir devreye girdigi srrada hem askeri, 
hem de bahri ve ayni zamanda ikbsadi 
ve mall cihetten diinyanm en modern 
bir devleti bulunan bu memleketin son 
siyasi, i~timai ve iktzsadi vaziyetine aid 
en yeni malfunatl, ~ok faydah olacagm1 
dii§iinerek arzediyoruz: 

Asll Japonya dort biiyiik ada ile bin
lerce kii~iik adadan miirekkeb bir mem
leket olup mesahas1 382,314 kilometre 
murabba1d1r. Arazi volkanik oldugun
dan ancak altzda biri ziraate elveri§li
dir. Madenleri de pek azd1r. Asll Ja -
ponyamn niifusu yani Japan milletinin 
efrad1 64,450,000 ki§idir. Ahalisi gayet 
~ah§kand1r. <;ok dar ve gayrimiimbit 
adalarda oturan bu halk, ya§Iyabilmek 
i~in harice dogr'! geni§lemek mecbu -
riyetinde kalmi§tlr. Bir taraftan sanayi 
ve ticaretini tevsi ederek diinyamn en 
birinci sanayi ve ticaret devletleri si
rasma girmi§tir. Diger taraftan da po
litika kudretine ve ordusunun siingii -
siine ve z1rhhlarmm toplarma giivene
rek niifuz dairesini miitemadiyen ge . 
ni§letmi§t.ir. 

Fakat bu geni§leme hareketinde ikh
sadi cihetten ingilterenin ve Amerika
nm daha ziyade siyasi kuvvete daya • 
nan miimanaatine, askeri ve siyasi ci • 
hetten geni§lemesine de Rusyamn re
kabet ve onlemesine maruz kalmi§hr. 
Sanayi, ticaret ve sermaye erbab1 Ja -
ponyamn her tiirlli engellere ragmen 
iktlsadi cihetten diinyaya yay1lmasma 
taraftar bulunuyorlar. Ordu ise ingil -
tere ve Amerika ve diger devletler diin
yamn en zengin ve miisaid yerlerini el
lerinde bulundurup bunlarm kap1lanm 
kendi keyif ve menfaatlerine gore Ja
pan ticaret ve sanayiine kar§I a~1p ka
padiklarmdan Japonyanm ikhsadi ci -
hetten c;ok geni§lemiyecegi kanaatin • 
de bulunuyorlar. 

Gec;en sene diinyanm her tarafmda 
Japan ticaret ve e§yasma kar§l konu -
Ian tahdidattan dolay1 bu biiyiik sanayi 
memleketinin ihracah bir derece a -

zalml§ olmas1 ordunun fikrini kuvvet -
lendirmi§tir. Ordu, askeri kuvvetle Ja
ponyanm geni§lemesini en emin bir c;a
re saymaktad1r. Hakikaten ge~en kirk 
sene ir;inde Japonya ordu ve donanma
smm kuvveti sayesinde arazi cihetinden 
be§ misli biiyiimii§tiir. 

Ahiren Manr;urinin zaptedilmesile 
Japonyamn eline yeniden 35,000,000 nii
fus ve 1,306,894 kilometre murabba1 a
razi ger;mi§tir. Bu suretle Japonyanm 
mesahasi 1,981,883 kilometre murab • 
ba1m ve tekmil niifusu da 125,000,000 
ki§iyi bulmu§tur. Mogolistandan ald1g1 
ve §imali <;inde viicude getirdigi askeri 
ve siyasi niifuz mmtakalan da hesab e
dilecek olursa J aponya niifus ve arazi 
cihetinden de diinyanm en bliylik dev
letlerinden biri say1labilir. 

Ham madde ihtiyacr 
Fakat Jqponyanm bu kadar geni~ledi

gi halde gene yerinde duramamall ve 

Sovyetler Birligi gibi diinyanm en bli
yiik bir devletile harbe haz1rlanmas1 
pek te sebebsiz degildir. 

J aponya, smai ve askeri kuvvet ve 
satvetinin ruhu olan ham madde mena
biini eski adalarmda bulamad1g1 gibi 

yeni ele ger;irdigi yerlerde de bulama -
mi§hr. 

Japonyada ne parnuk ve yiin ve ne 
de kaur;uk yeti§ir. Halbuki dlinyadaki 
ikbsadi mevkiini temin eden ve 65 mil-

yon niifusunun yiizde altmi!ilni ger;in • 
diren sanayii bu maddelere muhtacdir. 
Japonya bliylik ecnebi devletlerin elin

de bulunan memleketlerden bu e!iyaYJ. 
getiremedigi giin mahvolmu§ demektir. 

Me§hur bir Amerikah miidekkik ahi
ren Japonyada bir tetkik seyahati yap
ml~ ve !ill neticeyi ald1g1m soylemi!itir: 

cAsri sanayiin cam olan kiimlir ve 

demir Japonya imparatorlugunun hie; 
bir tarafmda muazzam bir sanayii ya
~atabilecek miktarda yoktur .• 

Diger taraftan J aponyamn birinci 
derecede bulunan ordusu ve donanmas1 
petrola muhtacd1r. Bu ordu ve donan -

rna petrolsuz kaldigi gun yerinde sa
yacakhr. 

Halbuki Japon imparatorlugunun hi<; 
bir tarafmda petrol madeni mebzul de
gildir. 

Sovyetlerin elinde bulunan <;inin §i
mal k1smmda bir miktar petrol vard1r. 
Bunlar1 Japon firmalan i§letmekte, her 
sene 150,000 ton petrol istihsal etmek
tedir. Sovyetler miisaade etmedikleri 
takdirde J aponya iran dan ve Meksika
dan petrol getirmek mecburiyetinde 
kalacakhr. 

Japon ordusunun §imali <;ine sokul -
masmm bir sebebi de burada zengin 
demir ve komiir ve petrol madenleri 
bulu~acag1 hakkmda mevcud alaime 
nazaran beslenen limidlerdir. 

Genifleme plant 
Japon ordusu memleketin ve kendisi

nin cam alan mlihim ham maddeleri ve 
petrolu Siberyada ve Altaylar civarm
da bulmak ir;in haZirlamrken Japon do
nanmasl da Hind adalarmdan Borneo
daki zengin petrol madenlerini ele ge • 
~irmegi dli~iinmektedir. 

Bu biiyiik ada Japonyanm yamba§m
dadir. Madenleri zengin oldugu kadar 
imar ve muhacerete dahi gayet miistaid 
bulunuyor. Lakin bu ada ingiltere ile 
Holandanm mlistemlekesidir. $imali in
gilizlerin elindedir. Bu yerleri zorla al
mak ir;in ingiltere ile harbetmegi goze 
almak icab edecektir. Bu barb, ordu -
nun istedigi Sovyetlerle yap1lacak barb
den daha tehlikeli olabilir. <;linkii Sov
yetler askeri kuvvetlerini 8,000 kilo -
metroluk uzak bir yerden getirmek 
mecburiyetindedirler. 

Halbuki 1ngilterenin donanmasmm 
kiilli k1smm1 Singapur'a getirmesi kat'i 
harbe girmesine kafi gelecektir. Zaten 
son zamanlarda ingiltere Hind ve <;in 
sularmda bulunan blitun barb gemi • 
lerini ve hava filolanm Singapur'da 
tah§id ederek bliylik manevralar tertib 
etmekle bu sulardaki yerlerinden ve 
menfaatlerinden ancak sHah kuvvetile 
vazger;ebilecegini anlatmi§br. 

Hulasa bu zamanlarda bir devletin 
kuvvet ve kudreti arazisinin geni§ligi -
ne ve nlifusunun gokluguna gore degil 
belki harbe dayanacak sanayi ve is
tihsal kuvvetine, bunlar1 besliyecek 

ham rnadde membalarma nazaran he -
sab edilmekte ve k1ymet verilmektedir. 
Japon ordusunun ba§mda bulunanlar 

dahi bunu iyi takdir ettiklerinden §arki 
Asyaya yerle§en Japonyanm hakimi -
yetini ve niifuzunu biran evvel silah 
kuvvetile tesis etmegi kararla§hrmi§ -
lard1r. 

i§te Japonyada i§ba§ma askeri bir 
kabinenin gelmi~ olmasi ordunun bii -
yiik Japonyay1 kurmak ve ya§atmak i

<;in hazirlad1g1 politikayr sonuna kadar 
tak1b edecegini ispat etmektedir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 
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CUMHURiYET 

Rusyayt ~eviren 
~elik ku~ak . 

Y apdan istihkamlar1n 
ha va taarruzlarmdan 

masun oldugu soyleniyor 

• t.tOSKOYA 

istihkamlar hattm~ gosterir harita 

Daily Herald gazetesinin Moskova 
muhabiri yaz1yor: 

«Rusyamn §imalde Lagoda goliinden 
ba§byarak Karadenize kadar 1862 kilo
metroluk bir saba boyunca demir ve be • 
tondan yeralt1 istihkamlan viicude getir
mi§ oldugu bugiin burada if§a edilmi§ bu
lunuyor. 

Sovyetlerin, Frans!Zlarm me§hur Ma
ginot istihkamlanna bir nazire olmak ii
zere in§a etmi§ olduklan istihkamlar hak
kmda Sovyet Cumhuriyetlerinin 19 uncu 
yildoniimii miinasebetile matbuat malu
mat vermektedir. 

istihkamlann hava taarruzlanndan bi-
le masun bulundugu, c;iinkii istihkamlarm 
bulunduklan mahallerin tamamile goziik
mez bir §ekilde setredilmi§ olduklan zik
redilmektedir. 

Miithi§ c;elik kap1larla istihkamlar ta • 
mamile haricle alakalanm kesebilmekte 
ve istihkamlara verilen temiz hava da, 
deliklerde viicude getirilmi§ zehirli gaz· 
Jeri siizme tertibatile takviye edilmi§ bu
lunmaktadir. 

lstihkamlarda mutfaklar, su, banyo • 

lar, telefonla ve radyolar vard1r. Yiye
cek depolan da uzun miiddet muhasara
ya dayanacak viis' attedir. 

Matbuat: «Hitlerin gozii clan Uk ~ 
raynada bir kan§ toprak bile dii§man 
taarruzuna kar§l miidafaasiZ bir halde 
degildir.» demektedir. lstihkamlarda da
kikada on binlerce kur§un ve mermi ati
lacak tertibat viicude getirilmi§tir. 

Uzak§arkta mevcud ayni §ekildeki 
miidafaa hatlan hakkmda hic;bir tafsilat 
verilmemektedir.» 

Macaristan Kralhk 
i~in ne dii~iiniiyor? 

[Ba§tarafl 1 inci ~ahifedel 

meselesini kendiliginden ortaya atarak 
meydana bir gerginlik c_;Ikannak muhata· 
rasma at1lmak istemez. Zira, Macaristan 
oyle bir vaziyettedir ki boyle bir hareket, 
belki de hayat ve mevcudiyete mal ola -
bilir. Avusturyada saltanatm iadesi Ma
caristanm korkulanm izale edecektir. 
<;iinkii devletlerin Avusturyaya kar§I hie; 
bir harekete k1yam etmediklerini gorerek 
Macaristan da kralhgi yeniden tesis ve 
devletin §eklini tespit edecektir. Bir mem· 
leketin miitemadiyen muvakkat bir vazi· 
yette kalmak istememesi ve §ekil biinyesi 
meselesini kat'i surette halletmegi arzu 
eylemesi kadar manhki bir§ey olamaz.}> 

Bulga ris tan T iirkleri nasd 
seyahat edebilecekler? 

Bulgar biikumeti gec;enlerde Tiirkle
rin seyahati hakkmda baZI kay1dlar 
koymu§tU. Bilabare bu kay1dlar degi§ -
tirilmi§tir. Bulgar gazetelerinin yazdi
gma gore §irndiki kay1dlar ~unlard1r: 

Turklerden gezi, seyahat, ticaret ir;in 
pasaport almak istiyenler §U vesaiki 
ibraz etmeleri laz1m gelmektedir: 

1 - Pasaport kanununun 19 uncu 
maddesi. 

A - Ya§I, tabiiyeti gosterilir aid ol -
dugu ob§titinadan ikamet §ahadetna -
mesi taksas1 ob§tina ir;in 50 levad1r. Ob§ 
tina bu §ahadetnameyi istiyen kimse -
nin ob§tinaya vergi harr; borcu olup ol
madlgml nazari dikkate alm1yarak ver-

mege mecburdur. 
B - 17 ya§mdan 40 ya§ma kadar clan 

erkeklerden gonlillii trudoya borclarm
dan askerlik yahut trudova mlikellefi

yetini ifa ettigine dair bileti cuvolnite

len bileh. 

fiiCumhuriyetBI 
li=1l ©) u ~ ~ lQJ ~ lYJ IFil lYI 

Miitekaid bir jandarma 
~avu~unun dilegi 

Bursada Hocahasan mahallesi Diizyer so
kak 20 numarada miitekald jandarma r;a
vu~u Tufan Mehmed imzasile aldlglrniZ 
mektubda deniliyor ki: cMeslegirnin yirrni 
yedi yil!uk emektanyun. 931 senesinde ter
his edildim ve dort y1l hizmet miiddetilm 
isbat ir;in ugra~;>t1m. Evrak1mm muamele
si bittlgi ve 500 lirallk ikrarniyemin ve -
rilmesi it;in 7/ 8/ 936 tarihinde Jandarma 
Umum Kumandanllg1 Muhasebe Miidiir -
liigiine gonderildigi halde yedi ayd1r bek
llyorum. Miiracaatlerim blr semere ver -
mlyor. Bu hususta aid oldugu makamla -
rm dikkat nazarlanm celb ir;in yiiksek de
laletinizi dilerim.» 

Elli giindiir iicret vermemi~ler 
Bursanm Karacabey kazasmm Adall ko

yiinden Mehmed imzasile aldigimlZ mek -
tubda deniliyor ki: cBursanm Nafla yol
larmda amele olarak r;all~1yorum. Biitiin 
postalara para verildigl halde bizim pos -
taya elli giindiir para vennediler. Bu hu -
susta alakadar makamlarm dikkat nazar
lanm r;ekmenizi dilerim.» 

315 numaralr vatman Tevlilz 
Saglamtiir ke: 
Bu hususta Maarlf Vekaletine miiracaat 

ederseniz arzunuz ikabul edileceglni zanne
diyoruz. 

Ak~eabadm Horovi koyii ihti
yar heyeti azalartna: 
Yazdigmiz §ikayet mektubu alakadar rna

kama gonderilmi~tlr. 

GONON BULMACASI 
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Soldan saga: 
1 - Qok r;irkln, riyazlyede kullamlan bir 

harf. 2 - En fazla, neticesiz. 3 - Fransiz
larm anslkiopedilerinden biri, erkek da -
d1. 4 - Geni~!Jk, bir cihet. 5 - Sene, bir ye
ri tirnajklama. 6 - Yemek, kolun ucu, uzun 
~eylerl k!Saca kayid. 7 - Kalburdan get;ir
me. 8 - Blr emir, bir edatm k!Salrnll;)l. 9 -
S1kmtld.a olan adamm tekrar ettlgi hece, 
biiyiik havan. 10 - Bir sual ed.at1, arabca 
ceritmeb. 

Yukandan a§agiya: 
1 - Kaynama, bir say1. 2 - Yati§, kaba

daYJ. 3 - Genl~ degil, erkek. 4 - Umid edi~;>, 
mekteblerde talebeyi san'ata all§tirmak i
r;ln verilen dersler. 5 - Velospid. 6 - Arab 
ca ..su:., blr dilde .. evet». 7 - Tahtanm yon
tulm asm<lan <;tkan parc;alar, bU.ytilk mu -
harrir. 8 - ince de~il. r;ocuk dogurtan. 9 -
Elektrik levazunatmdan blri, bir renk. lQ -
Fabrikalardan yapilrni~ olarak ~1kan e~ -
ya, bir sayi, 
Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekli 

1 2 3 • 5 6 7 8 9 10 
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5 PI i IDIEI• IEI• I t 1• 1 i 
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0 • Lz iAILI i IMI• IKI i IN 

GRiPiN 
Soguk algmhgma, ba~ nezlesine ve 
diger nezlelere, gripe, kmkhga 

ii ~iitmekten miitevellid biitiin 
tsllrablara kar~ I bilhassa 

miiessirdir. 

GRiPiN 
En ~iddetli ba~ ve di~ agr1larnu 

derhal d indirir. 

GRiPiN 
2 - Dahiliye Nezaretinin 146 numa - d 

Bel, smir, romatizma agr1larm a 
rah 9/1/1937 tarihli tamimi - mallanm 
sahp tasfiye etmediklerine dair noter -

likten §ahadetname almmahd1r, 

hararetle tavsiye edilmektedir 

lcabrnda giinde ii~ kafe alrnabilir. 

·------ -- -
- - - - -

1 Mart 193, 

ISTANBUL TRAMVAY $iRKETi 
21 ikinci kanun 1911 tarihli ~artnamenin 14 UncU maddesine gore 

i L AN 
1 Mart 1937 tarihinden itibaren tekmil hatlarda a~agtdaki tarifeler 

tatbik olunacakhr, 
Blrlncl 
mevk l 

lk lncl 
m e vkl 

Na'diye ve koprii resimleri 
dahil 

Kuru~ 

1 -2 k1t'a 
3 - 7 .. 

5 so 
7 7S 
5 so 
4 25 
4 25 

Kuru~ 

3 50 
5 so 
3 25 Subaylar 1-7 .. 

" (Karne) 1-7 " 
Askerler, asker malulleri.......... ........... ... 1-7 .. 

ilk, Orta ve Lise 
mekteplen talebe

leri 
Yiiksek mektt>b ve 
Universite talebeleri 

Askerler 4Karne) 1 - 7 » 
Avoi arabada evden 
mektebe ve mekteb· 
den eve kadar 
Avoi arabada yap•lan 
tekmil seyahatler i~in 

2 
1 50 

4 25 2 

4 25 2 

inhisarlar Umum Miidiirlii!!iinden 

I - Pa§abahr;e ispirto fabrikas1 ic;in §artnamesi mucibince 4800 lira mu -
hammen bedelli 9 aded istim kontorii a~1k eksiltme usulile satm 
almacaktlr. 

II - Eksiltme 22/III/937 tarihine rashyan pazartesi giinli saat 15 te Kaba
ta§ta Levazrm ve Mubayaat $ubesindeki Alrm Komisyonunda yam -
lacaktlr. 

III - Muvakkat teminat 360 lirad1r. 

IV - ~artnameler paras1z olarak herglin sozu gegen §Ubeden almabilir. 
V - i:steklilerin mlinakasa tarihinden be§ gun evveline kadar fiats1z fenni 

tekliflerini inhisarlar Miiskirat Fabrikalar $ubesine verrneleri ve mli
nakasaya girebilmek ic;in de mlinakasadan azami bir gun evveline ka
dar verilen tekliflerin muvaf1k bulunduguna dair mezkur §Ubeden 
vesika almala::-1 laz1mdir. Son giin vesika verilmiyecektir. 

VI - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile yukanda yazi
h vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte tayin edilen giin ve sa
atte adl ger;en Alrm Kornisyonuna gelmeleri ilan olunur. (656) 

~ 

Cinsi Aded 
699 
590 
83 
1 
2 

Ispanya mamulatl 7,65 Brovning sistemi 
" "' 6,35 "' "' 

D. W. M. Markah 7,65 
7,65 Dreyze marka 
6,35 Valter 

1372 
Yukanda cins ve miktarlan yaz1ll c1372• aded tabanca §artname ve nli

muneleri mucibince 9/III/1937 tarihine rasbyan sah glinli saat 10 da pazar -
bkla satllacakhr. Bu sil<i.hlan ahp satmaga mezun bulunan isteklilerin nlimu
neleri gormek lizere hergiin ve pazarhk ic;in de tayin olunan ~lin ve saatte 
% 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabata&ta inhisarlar Levaz1m ve Mubayaat 
;lubesi Miidiirliigundeki Satl~ Komisyonuna mliracaatleri. (999) 

.---------------m-----·-----· SAC 
BAKIMI 

Giize ligin 
En birinci §arbdtr. 

PETROL NiZAM 
Ankara ~ehri imar Miidiirliigiinden: 

1 - Eksiltmiye konulan i§: 
A - 6075 M2 yol 
B- 1381 mtl. bordur 
C - 3400 M3 yol tesviyesi 
D - 2734,50 M3 arazi tesviyesi. 

olup Ankara Mezarhg1 ic;inde yap1lacaktir. Ke§if "'bedeli de c20119· lira 60 
kuru!;?tUr. 

2 - Bu i!?e aid evrak i!.iUnlardir: 
A- Eksiltme liartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C- Hususi liartname, 
D - Ke§if cetveli, 
E- Plan, 
F- Naf1a i~;~leri genel qartnamesine bakllacak. 
istiyenler bu evrakl 110 kuru§ bedel mukabilinde Ankara !mar Direk -

torliigiinden alacaklard1r. 
3 - Eksiltme 8 mart 937 pazartesi giinu saat 17 de Ankara imar Direk

torlligiinde yap1lacaktlr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacakbr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;\n isteklilerin •1508• lira c97• kurm~ mu -

vakkat teminat vermeleri ve a§agidaki vesikalan haiz olup Eksiltme Kom.is
yonuna gostermeleri laz1md1r. 

A- Cari sene Tecim Odas1 vesikas1, 
B - Ebliyeti fenniye vesikas1, 
C- 937 mliteahhidlik vesikas1, 
D- En az1 ve bir parc;adan 5000 lirallk yol ve toprak i~i yapm1~ oldugu

na aid vesika. 
6 - Teklif mektublan madde 3 te yaz1h saatten bir saat evveline ka

dar imar Direktorlugiine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligine mak -
buz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gonderilecek mektublar nihayet iic;uncli maddede yaz1ll saate 
kadar gelmili olmasi ve d1~ zarfm mlihlir mumile iyice kapablmi§ olmas1. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1029) 

0 T 
E B 

0 N 
l N i 

Bir kutu 

K I 
Z D 

AKRiDOL 
Bulundurunuz. Bu sayede 

Soguk algmhgmdan 

~ 
E 

Grip, N ezle ve Bogaz 
olmaktan kurtulursunuz. 

AKRiDOL bogaz ve badem 
cik iltihablanm da pek t;abuk 
g et;irir. Her eczanede bulunur 
15 tanelik kutusu 35, 40 ta 

nelik kutusu 70 kuru!ltur. .._ _____ _. 
Santb ve Ba~munarrzrz: Yunua Na d1 

Umuml ne~rtyat! tdare eden Y a21 I §ten 

Muduru: Hikmet Miinil 

Cumh.un11et matbaaS1 

Kolayllk·$tkltk 
Her ftyden evnl kolayl1~1 ar-.~ 

1'" spa r mert kha• Sayanlal", onlar 
l;l n r a ptlmt' olen bu 81ntQr-k0l 
lotl1r1 glyerek flklli l de temln • •· 
mlf olurlar. Hututu lne~ltlr VO 
c:udun t1n11D bD nD dOultlr "' ' " 
f l dld he re ke tle rd l bile kat'lyy t l) 
k• yma z 

Fl~at1 1 7 112 llrtdan ltibtnft 

S atot 1erl 1aln 1z I 

Sinirlendiniz mi ? 
Elleriniz mi titriyor ? 

KARDOL 
imdad1mza yeti§ir I 

Re~etesiz eczanelerde sabin. 
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t~tn .... 

Kapab zarf usulile eksiltme ilant 

Tavas Belediye Reisliginden: 
1- Eksiltmeye konan i§: 80 hektar raddesinde Tavas kazasmm ve 50 hek

tar raddesinde Kale nahiyesinin Naf1a Vekaletinin fenni §artnamesine gore 
halihaZir haritalarmm yapllmas1dlr. 

Bu i§e aid ke~if. bedeli (3250} lirad1r. 
2 - Sartname ve evrak1 §unlardrr: 
A- Eksiltme ~artnamesi. 
B- Mukavele projeleri. 
C- Sehir ve ]$:asabalarm halihazrr haritalarmm almmasma aid §artna

me. 
D - Hususi $artname. . .. .. _ ~. _ .. 
!stiyenler bu $artnameleri ve evrakl Demzll Naf1a Mudurlugunde gorup 

inceliyebilirler. 
3 ·- Eksiltme 8/3/1937 pazartesi gi.inii saat 15 te Tavas Belediyesinde te

ekkui ecek Enciimen huzurunda kapah zarf usulile yap1lacaktrr. 
4 - Eksiltmeye girebilmek ic;in isteklilerin (244) lira muvakkat teminat 

akc;esi vermesi ve bundan l:i §ka a§ag1daki vesikalan haiz olmas1 laz1mdrr. 
En az (300) ih; yiiz hektar biiyiikliigunde kasabalann halihaz1r haritala

rim tanzim ve Harita Umum Miidiirliigiine begendirmi§ olduklarm1 bildiren 
vesika ile 937 senesi ic;in harita i~lerine aid Naf1a i§leri miiteahhidlik vesi.kasm1 
alrni$ bulunmak; 

5 - Teklif mektublan yukar1da iiGiincii maddede yaz1h saatten bir saat 
evveline kadar Tavas Belediyesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligi • 
ne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 1le gonderilecek mektublann ni
hayet iic;iincii maddede yazi11 saate kadar gelini~ olmas1 ve d1~ zarfmm miihiir 
m~mile iyice kapatilmi§ bulunmas1 la.zrmdrr. Postada vukua gelen gecikmeler 
kabul olunmaz. (963) 

•'. 

REOSiL 
Oksiiriik; Nefes darhgl; Soguk 

alg1nhg• ve Gogiis nezlelerinden 
sizi kurtaracak en eyi ila~ budur. 

Her Eczaneden israrla isteyiniz. 

Devlet Demiryollan itletme Umum Miidiirliigiinden 
Goriilen Ii.izuma binaen 9/3/1937 tarihinde yapllacag1 ilan edilen 780 ton 

Hematet piki, 180 ton dokmeci piki eksiltmesi, miiteak1b ilanla bildirilecek ta
rihe talik edilmi§tir. (1098) 

Kocaeli inhisarlar Ba,miidiirliigiinden: 
Idaremizin Hendek Miidiirli.igii ile Akyaz1 Memurlugu ambarlarmda mev

cud kc.bili tezayiid ve tenakus 274,000 kilo yaprak tiitiinlerin Adapazan .~u -
diirliigii ambarma ve gene Hendek Miidi.irli.igu ambarlarmda mevcud ka})lh .te
zayild ve tenakus 100,000 kilo yaprak ti.iti.inlerin Adapazar1 tarikile Izm1tte 
inhisarlar Ba~miidiiriyeti transit amban iskelesinde bulundurulacak !dare mo
torlarma teslim §artile yaptlacak nakliyah 2490 say1h kanunun 46 nc1 madde
sinin cL • f1kras1 ve §artnamesi mucibince pazarhkla eksiltmiye konulmu§tur. 

1 - · Sartname suretleri Kabata~ta !nhisarlar Ba§mi.idi.irli.igii Yaprak 
Ti.iti.in ve Ziraat Subesinden, Kocaeli Ba!?miidurliigiinden, Adapazan, Hendek 
ve Diizce MiidiirlUklerinden bilabedel almabilir. 

2 - Eksiltmiye i§tirak etmek istiyen taliblerin muhammen bedelin % 
7,5 nisbetinde giivenme paralari olan 120 liray1 !dare veznesine yabrara.k 
mukabilinde alacaklan vezn€ makbuzunu veya hi.ikumetc;e muteber milli b1r 
bankanm bu miktan ihtiva eden teminat mektubile beraber 8/3/937 tarihi
ne rnusadif pazartesi giinii saat 15 te Kocaeli !nhisarlar Ba§miidiirliigii mer
kezinde toplanacak olan Komisyon riyasetine mi.iracaat etmeleri. (1092) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiye hadar binlerce ki,iyi zengin etmi,tir 

5 inci ke,ide 11 mart 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 5 0 . 0 0 0 liradtr. 
Ayrtca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vardtr .•• 
DtKKAT: Bilet alan herkes 7 M A R T 937 giinii ak.,amt

na kadar biletini deiittirmif bulunmahdtr. Bu tarihten 
bilet iizerindeki hakkt sakit olur ... 

CUMHURiYET 

Kapab Zarfla Eksiltme ilanJ 
iran Transit Y olu in~at ~efliginden: 
7/4/937 c;ar~amba giinu saat on be§te Erzurum Vilayeti Naf1a Miidiirliigii 

odasmda Transit Yolu Eksiltme Komisyonunda 99,889 lira 86 kuru~ bedeli ke
§i~li Agn Vilayeti dahilinde Transit yolu iizerinde Sa~tepe ile KlZllyoku~ ara
smda k1smen hazirlanml§ ve kismen haric;ten gelecek ta§la yeniden in§a 
edilecek 17 + 000 kilometrelik §ose ile tesviye, imalatl smaiye ve tamiratl 
miitemadiye ekip binalarmm noksanlarmm ikmali i§lerinin kapah zarfla 
eksiltmesi yapllacaktrr. 

Evrakt ke§fiye, §artname, mukavelenamesi ve buna miiteferri bi.iti.in ev
rak Erzurum ve Agn Vilayetleri Naf1a Mi.idi.irliiklerin~e goriilebilecegi gibi 
500 kuru§ mukabilinde Erzurumda iran Transit Yolu In~aat Sefliginden de 
almabilir. 

Muvakkat teminat 6245 Iirad1r. 
fstekliler Resmi Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 say1h ni.ishasmda c;1kan 

talimatnameye gore Naf1a Vekaletinden ahnm1~ vesikalan ihtiva etmek §ar
tile 2490 sayll1 arttlrma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki sarahat 
dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublanm 7/4/937 pazartesi giinii sa
at on dorde k'adar Transit Yolu In§aat Komisyonuna vermeleri laz1md1r. 

Postada clan gecikmeler kabul edilmez. (1062) 

ODEON 
Yeni ~1kan pliklar 

Bayan HAMiYET 
Nr. :t70130 - Hicaz ~ark• - Hicranlartmm ahtmi 

Saba §arkt - Diin gece yollarda 
Bayan kU~Uk 'UKRAN 

Nr. 270134 - Osman <;avu§ 
~tktrdak yarim 

KEMAL GURSES 
Nr. 270132 - Hicaz neva gazel - Goziine sevda m1 ~ektin 

Hiizam gaze! - omriimiin kohne bahar1 
Nezibli MUSTAFA 

Nr. 270133 Halk §ark1st - Evlerinde var badiya 
Gazi Aymtab §ark1s1 - ~u dagm ardmda 

H. F A H R i 
Nr. 270131 - Veladet - f;3irinci ktslm 

Veladet - ikinc1 k1s1m 

Ankara ~ehri imar Direktorliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: 
Takriben 13800 M2 hk yerin te~c;iri olup ke§if bedeli d2010• liradlr. 
2 - Bu i§e aid evrak §Unlardir. 
A- 2490 say1h eksiltme §artnamesinin 3 numarah ktsmma bakllacak. 
B- Mukavele projesi. 
C- Hususi §artname. 
D- Ke§if cetveli. 
E- Plan. 
3 - Eksiltme 8 mart 937 pazartesi giinii saat 17 de Ankara lmar Direk

torliigiinde yapilacaktlr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktlr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in 907 lira 50 kuru§ muvakkat teminat ve

rilecektir. 
6 - Teklif mektublan madde 3 te yazth saatt~n bir saat evveline kadar 

!mar Direktorliigune getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mu
kabilinde verilecektir. 

Posta ile gonderilecek mektublar nihayet uc;iinci.i maddede yazth saate 
kadar gelmi~ olmah ve di§ zarfm mi.ihiir mumile iyice kapat1lm1§ olmas1. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1030) 

Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 
!hale giin ve ilk teminat Muhammen bedeli Cinsi 

saati Lira Kr. Lira Kr. 
4/3/937 Per§embe 65 00 858 20 Camekanh dolab 

saat: 14 vesaire 
Mektebimizin makine laboratuar1 i~in yaptmlmas1 muktezi olan came -

kanh dolab vesaire, yukanda yaz1h giin ve saatte Mekteb Miidiirli.igunde top
lanacak Satmalma Komisyonunca a~1k eksiltme suretile ihalesi yaptlacaktrr. 
Bu i§e aid fenni ve umumi §artnameler i~in Mekteb Muhasebesine miiracaat 
edilmelidri. !steklilerin ilk teminatlarm1 Yiiksek Mektebler Muhasebeciligi 
veznesine yahrdtklarma dair makbuzlarile veya banka mektublarile ve bu i§e 
benzer be§ yiiz lirahk i§ yaphklanm gosterir ve N af1a Miidiirli.igunden aim -
mi§ miiteahhidlik ve Ticaret Odas1 vesikalarile birlikte Komisyonu Mahsusu
na miiracaatleri. (827} 

En hot meyva tuzudur. lnlobaz1 defeder. Mide, 
Baraak, Karacigerden miitevellid rahatstzhklan 

onler. Hazmi kolaylattirJr. Canhl1k verir. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU ·ISTANBUL 

~orlu Belediye Reisliginden: 

9 

3700 lira bedeli ke§ifli <;orluya 3 kilometre mesafede Havuzlar mevkiin
deki su kaptaj ameliyesi pazarhk suretile ihale edilecektir. 

!hale giini.i 2/3/937 sah giiniidiir. 
Sozii gec;en giinde Corlu Belediyesinde miite§ekkil Encfunen huzurun

da yap1lacagi ilan olunur. 
Mezkur giine kadar malumat almak istiyenler hergiin <;orlu Beled.iyesine 

miiracaat edebilirler. (1063) 

M•zhdunarodnaya Gniga 
18, Kuznetski Most. Moscou - URSS. 

Moskova'da, Merkezi Anti Soviyetik Tro~kistler ( Y. L. Pia
takov, K. B. Rad~k, G. Y. Sokolnikov, L. P. Serebriakov ve
saire ) aleyhine Ali Divan huzurunda ikame edilen davanm 
( 23.30 Kanunusani 937 Stenografik muhakeme zabttlari S. S. 
C. 1. Hiikiimeti Adliye Komiserligi tarahndan ne~redilmi§tir• 

Franstzca niishast 603 sahife, cildli 
lngilizce , 580 , , 
Almanca , 636 , , 
lspanyolca , Takr. 600 , , 

Fiab : 60 kuru§tur. 
Sab§ yeri : HA~ET K0T0PHANESi. Beyoglu, Istiklal 

caddesi No. 469, P. K. 2219 Istanbul 

. 0 - ' I OPERATOR 

Cemil fierif Baydor 
Sinir Cerrahhisi miitehasstst 

Adres : Cagaloglu Ankara caddeai 
Zorlu aparbmam No. 21 

Telefon No: 23289 KUMBARA BIREr 
1000 
VEREN 

4 
I 

GUZEL BiR CiLD 
('t ' Gayrikabi • 

Parisli bir kim
yagerin ke~fi 

sayesinde ~imdi 
biitun kadmlar 
giizel bir cilde 
malik olabilir -
ler. 

li mukave • 
met Bir 

miknahsbr. 

Evvela sevimliliginiz, teninizden ne
§et etmiyor mu? 0 hal de, herkesin na
zari dikkatini celbetmek ~aresine te
vessiil ediniz. Cildinizin giizel ve nermin 
olmast i~in TENEFFUS ETMESi LA
ZIMDIR. Hali haz1rda bunu temin ede· 

yalmz bir krem vardrr. 
Me§hur miitehass1s JEAN DE PA

RY'nin son kC§fi alan GUNDUZ CRE
ME S!AMOISE §effaf olm1yan sair 
kremlerin hilafma olarak havada §ef
faftlr. GECE CREME SiAMOISE da 
yiizi.i emsalsiz ve tabii bir ten rengi ile 
si.isler. Cildinizi tasfiye ve takviye igin 
GECE CREME S!AMOiSE (cold cre
me) kullanm1z. Tesirinden o derece e
miniz ki memnun kalmad1gmiz takdir
de paramzm derhal iadesini garanti e-

SiAMOiSE 
SATILIR 

TARLADIR 

. ... -
.q J•' 'Vfn ;;-



Di, saghgmda harikalar yaratmakla me,hurl 
olan yegane di' macunudur · 

~------------------------------~ 
Giizelligi gozler, fakat 
fiisun ve cazibeyi giizel 
di§ler temsil eder. Boy-

le di§ler ise ancak 

RADYOLiN 
di§ macunu kullanmak 

ve giinde iki defa 

RADYOliN 
ile di§leri fir~alamakla 

kazamlabilir. 

Daima Radyolin ' • 
KU~TOYO KULLANMANIZI TA VSiYE EDERiZ 

Hem sihhatinize faideli, hem de kesenize elveri§lidir. Ku§tiiyii yashk 100 

kuru~, ku~tiiyii ve yatak talumlan da GOk ucuzdur. Ku~tiiyii kuma§lan vard1r. 

Fabrika ve deposu: <;akmakgilar Sandalyac1lar sokak Tel. 23027. Sah§ yerleri: 

ANKARA, iZMiR, BEYOGLU Siimer Bank Yerli Mallar Pazarlan. 

laricen kullanlltr eski ve yenl 

RO,.,ATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Sinir ve soguk 

alg1nhg1ndan ileri 
gelen 'iddetli 
agrllara teskin 
ve izale eder. 

Karadeniz Eregli Belediyesinden: 

Her eczaneden 
araym1z. 

Belediyemize gyda 140 lira iicretli bir memur almacaktir. Miihendis 
mektebmden mezun olanlardan isteklilerin memuriyeti Baymdirlik Bakanh
gmda~ tasdik edilmek iizere elle~·indeki diploma ve bulundugu yerlerden al
digi _vesika su~etlerini ~art aymm 15 ine kadar Belediyemize gondermeleri, 
makme, elektnk ve su I~lerinden anhyanlarm tercih edilecegi ilan olunur. 

(1069) 

CUMHURiYET 

ve ondan miitevellid ba§ agruanm de· 
feder. MIDE ve barsaklan kolayhkla 
bo§alttr. Son dereee teksif edilmi§ bir 
toz olup M'OMA.StL M'OSTAHZAR • 
LARDAN DAHA (;ABUK, DAHA KO
LAY, ve DAHA KAT'! tesir eder. Ye
meklerden sonra abnusa BAZlMSIZ
LI(H, MIDE EK§tLtK ve YANl\'IA -
LARINI giderir. MIDE VE BARSAK· 
LARI ALI§TffiMAZ. 

Agtzdaki kokuyu ve tatstzh~ defe -
der. MAZON isim ve HOROZ marka
sma dikkat. 

KU.ytik §i§esi .. xlmu§tll, fakat biiyiik 
~i~esi ekonomiktir. 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
Muhammen bedeli 

Lira 
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,.Erkekler dahi. •" 
Guzel ve ·sag lam di~lere nialik olmaiJdJrlar, 
<;unki; midelerimn selameti, di~lerinm miikem• 
meliyetine tabidir. Miikemmel ve saglam di~"i 
lere rnalik olmak i<yin mutlaka Dentol di~ suyu 
ve macunu kullanm1z. Pasteur' tin tedkik1 fenni4 
yesi daircsinde istihzar edilen Dentol di~ suyu 
ve macunu gayet antiseptik ve nefis kokulu. 
olrnakla tiitiin i<yenlere §ayam tavsiyedir. eulf 

DENTOL di~ suyu ve macunu, di§ etlerini 
kuvvetlendirir. Nefesi tasfiye ve disleri hiis· 
nii rnuhafaza ettigi gibi di~lere parlak bir 
beyazhk verir. Dentol biitiin purfiimori· 
lerle eczanelerde sabhr. 

• 
Her yerde DENTOL isteyiniz. 
Eczanelerde parfiimorilede sabhr 

Dolmabah~ede eski istabhamire binasmda sakh 512 model Fiat 
marka a~1k binek otomobili: 
Defterdarhk merkez binasi deposunda sakh iki aded elek
trik motorii: 
Beyaz1d Asker! T1bbiye mektebi binasmm arka k1smmda evvel
ce l;)ehzadeba~1 ~ubesi olarak kullamlan mahalde mevcud bii-

100 

105 

Miitercim AIInacaktir 
Askeri F abrikalar 

yiik k1t'ada kullamlmlll kasa: 200 Umum Miidiirliigiinden: Yukanda cins ve bulunduklan yerler yaz1h menkul e~ya hizalarmdaki 
bede~ler iizerinden aGik arthrma usulile ayn ayp satilacaktir. 

Almancadan tiirkGeye, tiirkGeden almancaya terciimeye mukte'dir bir mii
tercim almacakhr. isteklilerin istidalarile mart 937 sonuna kadar Umum Mii
diirliige miiracaatleri. (1010) 

Isteklilerin ve tediye ~eraitini ogrenmek istiyenlerin 4/3/937 per§embe 
giinii saat on dortte yiizde yedi bu~uk pey ak~elerile Milli Emlak Miidiirlii
gunde toplanan Komisyona gelmeleri. eM.» (913) 

Prof. ibrahim Faz1l Pelin'inl 

Finans 
Eseri t;Ilani§tlr. Muallim Halid ve 

Ha§et (istanbul - Ankara) kiitiibhane
lerinde bulun:ur. 

Doktor · 

BE3iR FUAD TOPUZ 
Samsunda Ziraat Bankast kar~Jsmda 

Gazetecilik ve 
Matbaaciiik 

Tiirk Anonim ~irketi 
idare Heyetinden: 

:;>irketimiz heyeti umumiyesinin ale
lade toplantisi 29 mart 937 pazartesi gii
nii saat 16 da §irketin merkezi olan Ye
nicamide i§ hamnda 2 :f.r o. h dairede 
yap1lacagmdan §·irket hissedarlari i§bu 
i<;timaa davet olunurlar. 

Ruznamei miizakerat 
Bilan~o. ., 
Heyeti idare ve murak1b raporlan, 
Heyeti idare ve murak1b intihabt. 

-
Kimyager Doktor 

Cevad Tahsin Tin nezaretinde 

ARK SU 
Liboratuart 

Radyatorler i .. in en fennt suret -
te hanrlanllll§ asid solfrik mahHllii 
bUtiin §Ofor ve garajlara tavsiye 
olunur. Her yere gonderilir. Leylek 
markasma dikkat ediniz. Unkapam 
Fabrika sokag1 numara 7/9 Tele • 

----• fon: 22773. 

BiOCEL ... Cild hiiceyrati 
merkezinden istihsal edilmis 

' 
cild i~in yeni ve ktymetli 

bir cevher 
28 giin zarf1nda ya~h kadinlarJ 

daha gene gosterir. 
Cildinizin gene, terii taze ve pembe kalmasr i~in onu 

, - besleyiniz. Artrk buru§ukluklar kalmadr. 

25 ya~mtzdan son
ra; cildiniz, kty
metli B i o c eli n i 
kaybetmege ba~ • 
Jar. Eger hemen 
beslenip ihya edil
mezse buru~up so
lar ve ihityarlar. 

Biocel, bu "yeni 
c i I d unsurunda 
cildinizinkinin ay
nidir. Adeta bef$e
renizin Iaztml gay
ri mUfarikidir. Cil
dinizi a~hkdan ol
dUrmeyiniz. Onu 
Biocel ile besleyi· 
niz ve ya~Iandigi-
mz zamanlarda bi
le cildinizin daima 

BiOCEL 
tesirini gosterdi 

Tecriibe edehiliriz. 
Biocel'i zengin bir cilde 

malik olan 50 ya&larmda 

Oksurenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 

50 ya§lannda mil
yonlarca kadmlann 
karakterleri gene o
labilir. F akat, ihti • 
yarlamJ§ gibi goriln
dilkleri cihetle er -
keklerin yiiziinde 
hi~bir itibarlan yok
tur. Son zamanlar
da bilyilk bir alim, 

taze ve cazib go
riinmesini temin 
ediniz. 

bir kadm 30 ve 30 ya&la
rmda bir kadm 24 ya&mda 
giirUnebilir. Gene ktzlar da 
hi~bir vakit goremiyecek
Ieri ~ayani hayret bir tene 
malik olurlar. 

Viyana T1b F akiiltesinin profesorii 
tarafmdan ke§fedilen bu yeni eild 
unsurunda kemali itina ile intihab 
edilmi§ gene hayvanlarda gizlenm!§ 
cild hilceyrah merkezinden istihsal 
edilmi§ s.af Biocel vard1r. Bu eev -
her; pembe rengindeki T okalon 
kreminde eildinizi beslemek ve 
gencle§tirmek i~in matlub nisbet 
dairesi11.de mevcuddur. Geceleri 
yatmazdan evvel kullammz. Beyaz 

rengindeki {yagSIZ) T okalon kre • 
mini sabahlan kullammz. T erki • 
binde <<Beyaz Oksijen» bulundu • 
gundan birkac; giln zarfmda birbi· 

rinden daha beyaz iic; levin iizere 

cildinizi §ayam hayret bir surette 

beyazlatlr. Siz de hemen bu 

iki kremi kullanmaga ba§laymll.. 

Memnuniyetbah§ neticesinden 

derece memnun kalaeaksmJz, 
son 

BiOCEL'Ii TOKALON KREMi'Ni 
KULLANINIZ VE HER SABAH 
DAHA GENC GORONONOZ. 

Binlerce T okalon mii§terisinden miiessesemize . 
mektub yazanlarm mii~ahedeleri kendiliginden ge-
len en k1y:q1etli delillerdir. 

(Tokalon kreminizden bihakkrn istifade ettim. Yiiziimdeki 
firkin kabarcrklar znil "''-lu . .••• ) 

Z. B. H. 0. Fatsa 

(T okalon kreminin benim cildimin nescine fOk uygun geldi
iini itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer olduiu hal
de Tokalon siirdiikten sonra beyazlanmakta ve ufak kabar· 
crklar tamamile zail olmaktadrr.) 

B. ~ehir I. B. M. Elli •• Tii. Konya 

Mektublarin asiilarl dosyalarimizda sakbd1r. 


