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<;:e,•irenler : 

Ferhunde ve Drhan ~aik Gokyay 
Flat1 50 kurur; 

REMZI KITABEVI 

Hitlerin nutku Halkevlerinin altmc1 y1ldOnfimU 
Fiihrer, biitiin diinya ile dost Parli Gene[ Sekreleri diin 
ge~inmek istedigini sOyledi <;ok miihim bir nuluk sOgledi 

........ HiiiBfiO ... U.Uik.Uliii ........ I A Im any a m ii st e n1 I eke DU n yeni den 42 H alkevi daha 8Glld1 
dinlerken talebinden vazge~miyor $iikrii Kaya, biitiin memlekette 

Demokrasi devletlerinin seneler- I b J k .k ' d 
'denberi i<;inde yuzdukteri uyu~uk- Hitler, Nazi partisinin be~ senelik faaliyetini anlat- d 1· Il ell e Il U par a Il U t U D a 
l1iktan hemen kurtuluvermeleri ih· t kt A } • h kk d d 

1 1 an sonra vusturya mese es1 a 1n a sa ece 
~:;~:;:;'~y:~::';!~u~~:: ~:,:,: «biitiin suitefehhiimleri izale ettik» dedi ve eka1u. Halkevlerinin f aaliyetini anlatt1 
enerjilerini fellerinin fahstnda 
fopltyan gene ve enerjik milletler yetler meselesinden ehemmiyetle bahsetti 
ek1iklerini tamaml1yor ve kendile· 

rini topluyorlar. 

~ iln biitiln diinya ilc bcrabcr 
lb:O bi~ de Hitlcr'in nutkunu dinlc-

Fiihrerdt~laklan ~mlatan 1iddctli al
k11lar arasmda agrr agrr yiiriiycrek Kroll 
0 Pera.,ndaki yiibck kiirsiiyc ~1kti ve 
•an"atkar bir baritonu and1ran heyecanh 
••1ile tam ii~ saat miitemadiyen konuitu. 

Oteki siitunlanm1zda okuyacag1ruz 
nutuktan al man ilk inbba 1udur: Mikro
fonun oniinde konu1an adam kendine 
Riivcniyor; yapbgi ve yapacagt biitiin i1· 
lerdeki muvaffakiyetlerine her zaman 
oldugundan daha cmin bulunuyor. 

Hitler omriinde ilk defa olarak diin. 
sozlerinc nekre bir ton kan1ttrm11. niikte· 
ler Y•Parak muanzlan ile alay etmi1, kar· 
$lllnda kcndisini dinliyen Reichstag aza· 
sma kahkahalar attirm11br. 

- Beni hasta samyorlar, sesimin kJS1l
d1ihn1 tddur r. av flYin I ah 
a~k1oa beni iyi i~itmiyor mu•unuz ";> Sesimw 
de bir piiriiz var uu? Bu adamlar S1k1I· 
mazlarsa belki daha ileri gidecekler vc 
4imdi burada konu1an beni inkar ederek 
«0 Hitler degil, arkasmda hamlanm11 
olan gramofon makinesidir» diyecekler
dir I 

Derken liteler kar11smda hala ken· 
dini topar am1yan baz1 A vrupa mu
hitlcrini im edjYordu. 

Hitler'in nf!'tkunda bahsettigi herkesi 
alakadar edebilecek beynelmilel mesele
lcr lunlardtr: Milletler Ccmiyeti, Al· 
?1anyanm miistemleke ihtiyac1, Uzak1ark 
i'!?ri ve son Avust~rya ha?iseleri. Hitler, 
••11l!ctler Cemiyebm tenktd ederek bu 
lniicssesenin «haks1z!tklar yuvaw> oldu • 
hnu ileri siirerken yalniz F ransa ile ln
giltercyi kasdediyor. Bu noktaya dikkat 
~bnek lazundir. Esasen hemen ba11ana1~
gi biitiin nutuk Fransa ile lngiltereye h1-
tab ediyor. Sovyet Rusya ii~iiucii 1ah1s 
ola'.~k araya kanimakta ve. A'.~an ~ 1 1 
r.<>httkasmm korkulugu vazifesm1 go:· 
rncktedir. F aaliyetlcrinden biiyiik btr 
k 1•~in1 «Bol1evikligin im!iast>> na ~~s
tctttgini soyliyen Almanyanm ve d1ger 
101aliter devletlerin bu iddiayt ortaya 
'!arak senelerdenberi na~1l bir taktik ta· 
ktb ettiklerini bilmiyen kalmam11t1r. 0-
bun i~in nutkun bu noktaya dokunan lo· 
'Unlarin1 Hitler"in besteledigi ilasyonal 
6osyalist opera,mm her zaman tckerriir 
•den Leitmotivleri olarak dinlemeliyiz. 

Hitler Milletlcr Cemiyetine ve onun 
~crnsi] ettigi kollektif emniyet eJaslanna 
1nantn1yor. Her devletle ayn ayn imza· 
lanacak ka1111tkh emniyet parktlannt 
lcrcih ediyor. Bu. Almanya ilc F ransa 
ar~tndaki anlaiamamazhk sebeblerinin 
•n ITliihimlerinden biridir. F ransa, barb 
:~:u muahedelerile ~izilen A~pa har~
• 1n1n bozulmamast i~in kollektif emm· 
~et .•istemini miidafaa _etmektedir. Hal
d u~1 . en biiyiik gayest V ersay muahe-

C!tn1 son maddesine kadar y1rtmak olan 
Altnanya bu miiiterek emniyet •istemini 
~01Yamaz. Hitler hunu a~1k~a soyl~yor. 
F"ransa isc kendi fikrinde 1srar ed1yo~. 

akat biitiin marlarma ragmen kc.llekt.Jf 
ernniyet sisteminin miidafaa ettigi hakla· 
ti.n ve prensiplerin giinden giine tepildigi
ni, Yerlere ~arp1ld1g1m gozlerile goriiyor. 

k Mii,~emleke meselelerinden bah~eder· 
•n H 1tler dogrudan dogruya fng1ltere· 

Ye hitab etti ve ktsa yoldan maksadma 
) 1jsmay1 temin edcbilmek i~in beynclmi· 
' lr.onsevlerden, konferanslardan, mii • 
~•k.relerden ho1lanmad1gm1, eger In • 
t'1 ~•re yola gelmezse bu iii nazi usulile 

a '•decegini soyledi. 

lierhangi bir koloni meselesi lngiliz 
• 

M. Hitler- nuluk "Sl;yle.rk<!ti 

'Berlin 20 (Husu~f) -Rayi1tag mcc· yerdc herkes tarafmd~n i~tilmesi i~:n hi~ 
lioinin bugiinkii toplantm miinasebetile biriey ihmal edilmemiitir. 
Berlin 1ehri ba1tanba1a bayraklarla siis- Rayiitagm cels~i. sinemalarda, kah • 
lenmi1tir. · Ra~iitagm i~tima edecegi velerde, lokantalarda radyo ile neiredil
Kroll operas1 c1varmda sabahtan itibaren· mi1 olup radyolan bulunan biitiin AI -
kcsif bir balk k~t.lesi toplanm11t1r. manlar, bu celseyi dinlemege davet edil-

Almanya dahilmde bu nutkun her miilerdir. [Arkas1 Sa. 9 siltun 2 de] ......................................................................................................................... , 

lngiliz kabinesinde buhran 
Hariciy·e Naz1r1-Eden 
diin istifas1n1 verdi 

• 
istifalar1 muhtemel diger nazrrlardan hi~biri 

heniiz Ba~vekile bir mi.iracaatte bulunmad1 
Hariciye Nazrrhg1n1 Lord Halifax alacak 

Londra 20 - Havas ajans1 muhabirin- • 
den: Kabinenin diin ii' saat devam et • 
mi§ olan i9timamda ittihaz edilen ka • 
rarlara miiteallik hi,bir §ey tera§~Uh 
etmemi~tir. Kabinenln bugiin saat 15 te 
yani Hitlerin Ray§lagda siiyliyecegi 
nutku miiteakib derhal yeniden top · 
lanmast keyfiyeti, Ingiliz nazirlannm 
ikinci fevkaJade i,timalar1m akdetme
den evvel bu nutka muttali olmak ar · 
zusunda bulunduklanm giistermekte • 
dir. 

Tahmin edildigine gore, diin miina • • 
ka§a edilmi§ olan b&$hca meseleler ~un-
JardJr: [Arkast Sa. 3 'siltun I del 

Dun istlfa eden in- Vaziyeti mil~kiille· 
gilt.. Hariciye Nazin ~en Ba§vekll 

M. Eden M. Chamberlain 
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menfaatlerini ,ok yakmdan alakadar e· 
der. Avrupa i§lerinde sogukkanhltgmt 
bozm1yan, kendini fazla iizmege liizum 
gormiyen lngilterenin bu meselede oyle 
Hitler'in isledigi kadar uysal davranaca
~mt sanmamahy1z. Miistemleke meselesi 
Almanyamn ve diinya su lhunun birinci 
sm1f meselelerindendir. Avrupadaki bii
tiin arzulannda muvaffak olmast bile ko
loniden mahrum bir Almanyay1 tatmin. 
edemez. Halli, biitiin diinyay1 uzun bir 
siikun devresine kavu1turacak olan bu 
miihim davamn iki kelime ile neticelendi
rilecegine inanamay1z. 

Avusturyada cereyan eden son hadi
selere temas ederken Cermen ukmm 
Fiihrer'i Hitler i1in bu kadarla kalm1ya-
cagm1 anlatmak istiyor: , 

- Cenub hududlanm1z civarmda ya-
11yan on milyon Almamn istikbalini 
ihmal edemeyiz. 

Diyerek Cekoslovakyadaki lie bu~uk 
milyon Almam da unutmad1gm1 ve unu-

tam1yacag1m ima ediyor. 

*** 
N asyonal sosyalist f1rkasmm be1 se-

nelik icraahm hulasa eden ve programm 
heniiz yerine getirilmemi, olan noktalan
nm da yakmda halledilecegini Alman 
milletine vadeden nutuk alakadar dev· 
letlerce nast! kar11lanacakhr? 

Hemen cevab verelim: 
- T ereddiidle, kararml1kla. 
Demokrasi devletlerinin scnclerden -

beri ic;inde yiizdiikleri uyuiukluktan he· 
men kurtuluvermeleri ihtimal dahilinde 
goriilmiiyor. Onlar bir tarafta uyuyup 
dururkcn biitiin enerjilerini 1eflerinin 1ah
smda topltyan gene ve enerjik milletler 
eksiklerini tamaml1yor. kendilerini topar
ltyorlar. Giiniin birinde demokratlar u· 
yanmaga karar verdikleri zaman 1iiphe
siz iiin i1ten ge~tigini farkedeceklerdir. 
Kimbilir, hatta belki 1imdiden bile oyle 
degilse. 

NADIR NADI 

Halkevleri ve Halkevcileri Atatiirkiin ve 
ve emirlerini yerine getirmek i~in her zaman 

milletimizin 
inkilabm 

biiyiik 
emrindedirler 

Diin, Halkevleri bayram1yd1. Bu I r 
bayram, sadece bir ytldOniimii olarak de-
iiil, bir milli zaferin tes'id edilmekte ol
dugunu gosteren ic;li bir co1kunlukla, 
memleketin her yanmda, en uzak ko1e ve 
bucaklara kadar, ayni samimiyet ve ay
ni . muhabbetle kutlulandt. 

· I olmu1tur. Bu miinascbetle Istanbul Hal· 
kevlerinde biiyiik miisamerclcr tertib e
dilmi1, gece suvareler verilmi$tir. 

Biitiin Halkevleri ve bu Evlerin c;ati
s1 altmda loplanan gene, ihtiyar biitiin 
vatanda1lar, bu kutlulamaya candan iiti
rak eltiler. Her YJI, ge~en y1la nisbetle e
hemmiyeli bir kat daha artan vc manast 
derinlc1en Halkcvlerinin kiiltiir scviye
mizin yiiksclmesiode oynad1ii1 biiyiik ro
liin daha iyi anla$1ld1g1m gosteren bu u· 
mumi tczahiirii, ink1lab Tiirkiycsi kin, 
her bak1mdan iftihara deger bir badise O· 

larak kaydetmek laz1mcLr. 

Dahiliyc V ekili ve Parti Gene\ Sekre
ri iikrii Kayanm miihim bir nutkile a

cilan y1Jdoniimii 11iiniindc memleketin her 
tarafmda yap1lan tczahiirat, c;ok parlak 

Diin miihim ve parlak bir n11tuk 
•oyliyen JYarti Gene) Sekrcteri ve 

Dahiliye Vekili Siik:rii Kaya 

Anharadaki merasim 

Ankara 20 (Telefonla) - Halkev· 
lerinin YJidoniimii bugiin Ankara Hal
kevinde yap1lan biiyiik merasimle kutlu· 
lancL. Torene lstiklal mar$ile ba1land1. 
Bundan sonra Parti Cenci Sekreteri ve 
Dahiliye V ckili $iikrii Kaya miihim bir 
nutuk soyledi. 

Diin, radyo ile ne1redilen bu nutkun 
metnini bildiriyorum. 

Halkevleri diine kadar 167 idi. Bu· 
giin yeni a~tlanlarla beraber Evlerin sa
yts1 209 u bulmu1tur. Siikrii Kayanm bu 
167 Halkevlcrinin c;al11masm1 anlatan 
nutkunu dinlerken biiyiik bir heyecan vc 
in1irah duyma.mak kabil degildi. Bunun 
i i eb i vardir. Biriocisi ba~artlan i!in 
biiyiik muvaffakiyeti, ikincisi de, Siikrii 

(Arkasi Sa. 8 .ri!tun I d•J ........................................................................................................................................................................................ 
Basvekil bu aksam 1 

' ' 
Ankaraya gidiyor 

Hariciye Vekili de Celal 
Bayarla beraber Anka· 

raya donecek 
Baivekil Celal Bayar, diin ge' vakte 

kadar, Perapalas otelinde istirahat et • 
mi~tir. Hariciye Vekili Tevfik Riiitii A
ras, Millet Meclisi ikinci reisi T rabzon 
meb'usu Hasan Saka, Perapalas otelin
de Ba1vekile miilaki olmu1lardir. Celal 
Bayann, Ankaraya harekelini, bugiine 
lehir ettigi anla11lmak1ad1r. Baivekilimiz, 
refakatlerinde Hariciye Vekili oldugu 
halde bu akiamki Irenic Ankaraya gide
cektir. 
Hariciye Vekilinin Muir seyahati 

Hariciye Vekili T evfik Rii§tii Aras, 
diin Perapalas oteline girdigi bir sirada, 
kendisine miilaki olan muharririmizin. 
M1s1r seyahati hakkmda sordugu bir su· 
ale cevab vererek ktsaca demi1tir ki: 

«- M1s1r hiikumetile aram1zda, en 
samimi dostluk miinascbetleri mevcud ol
dugunu tekrara liizum gormiiyorum. M1-
sm ziyarelim, esas itibarile kararla1m11· 
hr. Ancak bunun tarihi hakkmda, 1imdi
den kat'i bir1ey soyliyemem. M1s1r Krah 
Majeste F arukun Ankaraya seyahati de 
resmen kararla1m11hr.» 

Hariciye Vekili, M1s1rla aramtzda, 
bir ittifak yap1lacagma dair olan ne1ri
yati ne teyid, ne de tekzib ederek. sade
ce bu hususta, hi~bir malumab olmad1-
g1m soylemiitir. 

·················· .. ····························· .......... . 
Yemen Veliahdinin 

Tiirkiye seyahati 

Bir M1s1r gazetesi bu 
ziyareti nasil goriiyor? 
Kahire (Hususi) - cEI • Mukattam. 

gazetesi Yemen Emiri Hiiseynin Tiir -
kiyeyi ziyareti meselesi hakkmda di • 
yor ki: 

•Emir Hiiseyin, Yemen, Osmanh !m
paratorlugundan ayr1ld1 ayrilah Tiir -
kiyeyi ziyaret eden ilk Yemen hiikiim· 
dart olacakt1r. 

[Arkas1 Sa. 3 siitun S deJ 

~imali Cindeki japon 
harekat1 hitama erdi 

Japonlar, Yangwu civar1nda Sinsiang cenu. 
bundaki <;in kuvvetlerinin hatb ricatini kestiler 
Tokio 20 - Teblig: Japon imparator-1 B - Pekin • Kankow demiryolu iize

lugunun leessiisiiniln ytldonilmii olan rinde Changteh'den hareket etmi§ olan 
gei;en 11 §Ubat tarihinde §imali yinde Japon kitaatt bir siper silsilesi ile mii· 
ba§liyan umumi taarruz hareketine bil- vazi tesisattan ibaret bulunan <;in mii • 
kuvve hitama ermi§ nazarile bak1lmak- dafaa sistemini tahrib ederek 90 kilo • 
tadir. 8 giin devam etmi~ olan bu tsar- metro ilerilemi§ ve Sinsiang'1 tamamile 
ruzun neticeleri ~unlardJr: i§gal etmi§tir. 

A - Shan • Si eyaletinde Taiyiian'm Ayni mmtakada Puyang'dan hareket 
cenubunda bulunmakta olan Japon or- etmi§ olan bir Japon kolu, Sari nehrin 
dusu, cenubu garbt istikametinde 120 sol sabili boyunca ilerilemi§ ve 150 kilo
kilometro ileriliyerek Kiehsiu'yu i.§gal metroluk bir mesafeyi a§arak Yangwu 
etmi§tir. !Arkast Sa. 3 sil!un 6 daJ 
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Milli kiime ma~lar1 

Giine§, Muhaf1z Giiciinii 
Be§ikta§, 0 ~oku 3001 yen di 

is tan-Sild 
' 

ma~mda da Galatasaray, 
bulsporu 5 - 2 maglub etti 

• 

I~ 
I 

Giine& muhacimleri l\fuharu miidafaasile cenkle&irken 

Milli kiime ma~lanna diin 1ehrimizle1 nei talumlart, lzmirin Alsancak stadyo • 
lzmirde devam edilmiitir. Taksim stad • munda da Be1ikta1la O~ok tak1mlan kar· 
yomunda Ankaranm Muhaf1zgiicile Gii- itlammlardrr, [Arkas1 Sa. 5 .nztun 1 deJ 
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Kad1nlar hamam1 

« - Dort it pa~ama sarild1, 
hamama girip Meramlar1 

beni 1s1rmak istedi. 
i~inizden birini ... )} 

Bu ihtiyac kendilcrini di1anya siiriiklc-1 d1klan gibi bayilu, c;ocuk dii, iiren mii~
mi~ti, sc .. iz bir tela, ic;inde hanl hanl terilerlc ugra~hklanndan meramma cro· 
giyinmcge i;ah,1yorlard1. Baima bir las medi, sadccc tcmizlcnip sokaga c;ikh. 
su diikmcmi,, sac; iirgiilcrini ac;mam15, Baskm heyecanmdan tamamilc s1ynl
hatta pe5temahm 1olatmam1s olan Seher m15h. Benlii!ini gene a1k heyecanma ver
dc ayni tela5la bohc;asmm basmda bulu- misti. G iizii kapah imi, 11ibi yiiriiyordu 
nuyordu. Nahrlar, kaybolmus kazanda- ve bu kapah 11iizlerle hep Hiiseyini gii
rmm matcmini yiizlcrindc somurtuyorlar- riiyordu. Dokiindiigii bol s1cak suyun, 
d1. Anakadm, hamamm adm1 kiitiiyc uzun uzun siiriindiigii kese ilc lifin genc
c;1karacak olan ,u hadisenin sonunu he- lii!inc kalm bir kir tabakas1 ~klir.dc ••
sabhyarak sinir buhram gec;iriyordu. nld1gm1 kuruntuladig1 evlilik alakas101 

hte bu mada bamamm d1,mda bir silip c;1kardig1ru sanarak derin bir haz du
giiriiltii koptu, yiizlerce ag1zdan c;1khg1 yuyordu. 
sezilen bir velvelc yiiz gosterdi ve kadm- Evet. Kocasma ilgili her hatuanm 
!arm hcyccam tazclcndi. Sokakta yaman p1hh p1hb kir gibi iizcrindcn dii,erek ha
sa vas yap1hyor gibiydi. Y akas1 yirtuma- mamda kald1gm1 tcvchhiim cdiyor vc 
d1k kiifiirler, manas1 anlasilm1yan sayha- scviniyordu. lc;inde bakir bir ruh tckcv
lar birbiri iistiinde yiikselcrek hamamm viin cttiiiini seziyor vc gogsiinde ycpyeni 
ic;ine bir barb ahcngi mdinyordu. bir yiirck doiiduguna inanarak «Hiiseyin, 

Yan giyinmi1, yan giymmemis bir Hiiseyin» diye c;arpan o laze kalbin 
Clurumda bulunan kadmlar, o dakikaya nes'esine kulag1m ayna yap1yordu. 
kadar sadc bir haber derecesini gec;miycn Ne oniinii, DC yan101 goriiyordu. So -
baskmm hayat ve bareket ald1ii1m gore- kakta degil de yiiksek bir bo5luk ir,inde 
rek ayilip bayu1yorlard1, fcryad1 ayyuka yiiriiyor gibi ad1m ahyordu. Evinde '°v
c;1kanyorlard1. lc;lcrindc c;ocuk dii1iircn- gilisinin hayalini biitiin inccliklerilc tc
ler bile vard1. Lakin hcrkes nefsini dii- cessiit cttireccil;ine, o hayalc hayat ve li
Aiindiii!ii ve nefsi ic;in aglad1iit cihetlc fe- san vcrccegine inand1i\mdan bu §CVk ile 
i.iketc uil;nyanlann yardurnna ko1an yok- s1k s1k scndeliyordu. 
tu. Kimi olii, kimi diri do&an yavrulzr Bir arahk 1uurunda bir uya01kl1k bc
ezcli bir iiksiizliigiin sikleti alhnda siirii- lirdi, giizlerini yiircginden ayirip ctrafa 
niip gidiyordu. c;evirdi, giiniin bitmck vc 11iine,in batmak 

Garib olan nokta, d1,ar1daki giiriiltii- iizcrc bulunduil;unu gordii. Ge<; ve cok 
niin miisellah vc miiteamz bir hareket ha- gee kalmtfb. 0 dcvirdc ve hclc kiiciik 
linde hamam ~igini a1mamas1yd1. Ccre- mikyasta sokak muharebcsi gormii1 bir 
yan ettigi, giizle giiriiliir derecede, hisso- giinde gene bir kadmrn tck ba110a dola1-
lunan savaf ancak kiifiir, nara, sayha mast tchlikcli bir harckctti. 
halindc kahyordu. Hamam, sihirli bir ka- Seher de bu durumunu sezdi, bir ayak 
le gibi taarruzdan uzak duruyordu. once evine kavu1mak ic;in ad1mlanm s1k-

Kadmlar bu garabctin farkmda dei\il- la11Jrdi. Her ycr m1zdi, evlcr bile adeta 
lerdi. Yalmz kac;11 vc kurtulu1 yollanmn boi goriiniiyordu. Bu swizlikte ve bu 
kesildii(ini anliyarak dogiiniiyorlard1, sac;- 1mzl1kta sabahki c;arp11malarm, 1iiphc 
lanm yola yola bagmyorlardt. yok ki, tcsiri vard1. Ciinkii halk, iildiiriil-

Nihayet d1,andaki korkunc; giiriiltii mu, Y eniccriler yiiziindcn ycni yeni bas
kesildi ve onunla miivazi olarak kadm· kmlar vc tccaviizlcr vukua gclmcsindcn 
lann da vaveylasma siikun geldi. Simdi endisclencrck cvlcrinc ltapanffi1' bulunu-
muztanb kulaklarm hass.asiy.eti._ metal 1YOr®. 1 

bulutlarilc dolu gozlere geqm~li, hcrke• Seher 1imdi korkuyordu, koltugunda· 
hamam kap1s10a suurunu dikerek ak1bel- ki .h1>~•lll d~iil~elc. , dcr~ceck tel a, j~
lerini tayin cdecek olan habcri lbelcliyor• de evine doiiru ko,uyordu. 0 cv goziine 
du. cennct kadar giizcl vc gene ccnnet kadar 

Haber gr.cikmedi vc halas miijdesi uzak geliyordu. Yinni otuz adim daha 
feklinde kadmlann yiireginc dokiildii. yiiriiyiincc sol kii1cyi k1vnlacak vc bit
F cveranli bir hcyccan vc sava1tan mu- mez gorunen mesafelerin ishrabmdan 
zaffer c;tkmanm verdii!i hakh bir gururla kurtulup rahata kavuiacakh. F akat o 
(kac;giic) an'ancsini • 1uursuz olarak - yirmi ad1m1 atamadi, 0 ko1eyc varamad1, 
ciiineyip kadmlann ortasma kadar gircn 0 ccnneti goremedi, iic korkunc; adamla 
hamamct Hanz, terli yiiziinii koca bir karitlait1. Bunlar, Y cnic;cri kihkh kim • 
mcndilc optiire optiire badiseyi anlah- sclcrdi, tcpeden tlrnaiia kadar silahh o
yordu: ]up durumlarmdan yaman ki,iler olduk-
~ DOrt it pacama sanld1, beni ISirmak Ian anla,ihyordu. 

!stcdi. Meramlan para!.. Y alvardun ol
madi, yakard1m olmadi. Hcriflcrin gozii 
donmiif. Y umu1ak davransarn hamama 
da gircccklcr, icinizden di1lerine uygun 
giiriincnlcri omuzhyacaklar. Bu da bc
nim 1rzmu yclc vcren bir i1 olacak. Onun 
~c;in ayak dircdim, scrt davrandim. On
!ar da seslerini perde perde yiiksclttiler, 
palaya davranacak oldular, bu durumda 
1can ba,tma s1c;rad1. «Can kurtaran yok 
mu, nedir bu rezillerden cekliii;irnid» di
yc bir hayk1td1m. Konuyu kom1uyu, bak
kah cakkah ayaga kaldud1rn. Bir odun, 
bir sopa, bir b1c;ak, bir balta yakaltyan 
Dskiidarh sesime ko1uverdi, hcriflerin 
etrafm1 sanvcrdi. Onlar, bu y1gmhy1 
miihimscmiyorlard1. Kuru bir gozdag1 
san1yorlard1. F akat kiifiirlcr ba1layinca 
isin '8ka olmad1ii1ru anlad1lar, can kav
dinc dii1tiiler, yalmpala halkm iistiinc 
saldtrd1lar. Arhk k1yas1ya vurusuyorduk. 
Hcriflcr ne olsa Y cniccri I. .. AtJlmayi 
da, korunmayi da biliyorlard1. Bizimki
leri htrpahyorlardi. Bereket vcrsin ki ka
labahktik, hire kar11 yiiz kisi idik. Bu sa
ycdc davand1k, haydudlardan ikisini ge
berttik. fkisini ka<;irlbk. Kacanlar Atpa
zan yanmdaki bostana girmi1lerdi. Hal
km ayranltib kabardii(Jndan aman verme
dilcr, onlan da sakland1klan ycrdc sar
d1lar, tabancalarile ates ctmcle:-ine ald1-
TIS ctmcyip iizcrlerinc cullandilar, birini 
oldiiriip obiiriinii bitkin bir durumda va
kalad1lar. Simdi herif kumlukta baygm 
yabyor. Ben oizc miiide vermei(c Rcldim. 
Hepimize Rcc;mis olsun. Haydi, rahat 
rahat giyinin, cvinizc gidin, yolunuz ac1k 
ol•un!. .. (*). 

Kadmlar korkunc; vak1an10 hakikatini 
oi(rcndikten sonra hcmen sokaiia at1lm:1-
lardi, dedikodu fashnt cvlerindc yapmal.: 
iizere yclyepcrck ko,uyorlard1. Scher, 
tchlikenin giderilmi1 olmasma kap1larak 
ve y1kanmadan evinc donmeiii kendincc 
doiiru bulm1yarak siiriiden gcri kald:, 
ycni butan soyunup iceri girdi, uzun u
zun sabun siiriindii, liflendi, kesclendi, 
gee vakit hamamdan aynld1. 

Bu geri kahita natnlardan birile derd
lc1mck arzusu bilhassa amil olmu1tu. La-
1\in onlar hcniiz heyecandan kurtulma· 

Seher, cennet yolunu kcsen cehennem 
zcbanileri gibi birdcnbirc oniinc <;1kan 
bu ii<; adam1 goriince iliiiinc kadar titre -
di, dizlcrinin baii1 <;iiziiliiyormu1caS10a 
bir sarsmh ge<;irdi vc 1uursuz bir tcla1a 
kap1hp geriye dondii. Onlarm yanmdan 
gc<;memek, ncfeslcrini duymamak, silah
lanna gozlcrini kaphrmamak ic;in - dii-
1iinmedcn • boylc hareket etmi1ti. Onda 
dii1man101 vc diismammn pencesindc s1-
ntan iiliimii gormemck kaygusilc ba1m1 
kumlara sokan bir deveku1u ahkl1ii1 var
d1. Tchlikcdcn ka<;tlg101 sanarak tehlike
yc strbm ccviriyordu. 

Y eniceriler, yiizii goriinmemcklc bc
rabcr giizclliginc rpcvzun cndamm1 ta -
hammiil olunmaz bir belaii;atlc 1ahid gos
tcrcn avare yolcuyu ilk bak11ta bcgcnmi1-
lcr vc bir lahzada kararlanm vermi1lcr
di. Onun yiizgcri etmesi iizcrinc ic;lcrin
den biri kotii kiitii giildii: 

- Brc tornac1, dcdi, ah!. Su kekligi 
yahlal 

Kendine hitab olunan adam, gercckten 
bir torna siiziilii1ilc firlad1, koiar gorii
niip de ancak sendeliyen Scherin koluna 
yap15h vc onu ser<;c yakahyan hoyrat bir 
kartal c;evikliii;ile mtlay1p h1zh h1zh k1-
y1ya doi(ru yiiriimegc koyuldu. Kad1n 
cnscsindc aslan ncfcsi duyan bir ceylan 
yavrusu 11:ibi ktsa bir titremcden sonra 
bay1hvcrmi1ti, yiikseldiP;i omuzlar iizc • 
rindc uyuyordu. fki Y enic;cri de - ellcri 
palalarm1n kabzasma dayal1 olarak - ca
lik kasl1 bir siikut icinde onlan takib edi
yordu. 

CArka11 oar) 

(¥) Cevde~ tarlhlnde bu hldlse $U su -
retie hlkll.ye olunuyor: cDort nerer ~ka
vetp~e Uokiidarda bilytik hamamm mU.
teclrl Hafiza gellp bin kuru~ metallbeslle 
tehdld ve !hare ettlklerlnde Hafiz A~a: 
• UmmeU Muhammed yok mu. deyu nlda 
etme!tle bu sesl duyan aha!J sopa, balla 
ve kazmalarla sllttrdlp ~klyayl merkume
den lldsln! katlettller. D!~er !l<lsl Atpaza
n semt.!ne rlrar ve orada blr bostana gtrlp 
tii!ek ve tabanca !le miidafaaya !btldar et
tlklerlnde blrlnl ahall orada tiltek Ue urup 
!dam ve d!gerlnl hayyen ahz lie tiskiidar 
kulluA"una tesllm ettlkten sonra maktulle
rln ayaklarma Ip tak1p tablklr ve te'1!1r e
deret i.skele meydanma. nakl lie salre lb • 
ret giisterdller.> 

CUMHURlYET 

k1z1 yaralad1 

Evvelki ak§am Osman isminde gene 
bir adam, sarho§luk yiiziinden, ni§anhs1· 
ru vc Salahaddin ismindc digcr bir gen
ci b1<;akla agn surettc yaralam1§tir. 

Vak' a 1u suretle ccreyan ctmiitir: 
Osman, birka~ ~cnedenberi Tcvfika 

ismindc bir k1zla ni§anhdtr. Diin bir hay
li rak1 i~en gene, kendisini Dslciidar va
pur iskclesinde bckliyen ni1anl1S1 -
na miilaki olmu1tur. Ve ilk dakikalarda 
ktz Osmana sarhoi oldugunu siiylcmi§. 
gene a1iklar sallana sallana Zeyneb Ka
mi! hastancsinin iiniine kadar gclmi§ler -
dir. Alkoliin tesirile, kendisinc sarbo1 
denilmesinc cam S1kuan Osman, nara at
mak istem~. fakat ni1anhs1mn sert bir 
rniidahalcsile kar11la1m11tir. Osman buna 
biiobiitiin i~crlemii: 

«- Vay, sen bana hakaret ediyorsun 
ha l» diyc bagtrarak b1~ag1ru c;ektigi 
gibi T evfikay1 muhtelif yerlcrindcn agJT 
surette yaralam1§hr. Bu strada oradan 
ge<;mcktc olan tiitiin amelesinden Sala -
haddin, ald1g1 derin yaralann tcsirile yc
re yuvarlanan Tcvfikanm fcryadm1 i§it
mif, imdada ko1arak Osmanm harckctinc 
mani olmak istcmiise de sarho1 adam 0-

nu da kastgmdan yaralam111Jr. 
Bu strada vak' a mahallinc ycti1cn po

lisler muhtelif ycrlerindcn ag1r surettc 
yarah bulunan Tcvfika ile Salahaddini 
hastaneye kald1rm11lar ve zorba sarhoiu 
da yakalam11lard1r. 

MOTEFERRIK 

Vilayetler merkez te1kilah· 
n1n tevsii 

akdetti 
Bir~ok askeri 
miizakcreleri alaka 

miitekaid ve Jfehid 
ve dikkatle 

aileleri de 
takib ettiler 

Umum Miitekaidini Askeriye cemi -
yeti, diln saat 13 te Veznecilerdeki ce
miyet binasmm KIZllay salonunda se
nelik kongresini akdetmi§tir. 

Salonda askerl miitekaidler ve §ehid 
aileleri de yer alm1§, miizakereleri ta
kib etmi§lerdir. 

Once cemiyet umurni katibi miiteka
id binba§J Rii§tii senelik idare heyeti 
raporunu okumu§tur. Bu rapora gore, 
30 senelik bir mazisi olan cemiyet, Cum
huriyet hiikumetinden her zaman mua
venet ve miizaheret gormii§tiir. 

Cemiyet bir sene i' inde, 17 miitekaid 
ailesinin cenazelerini kaldirm1§, 26 
miltekaid askeri hastaneye yat1rm1§, 
124 olen miitekaid ailesine maa§ bag -
Ian.ma muamelesini ikmal ettirmi§tir. 
Aynca 14 yetim ,ocuk Asker! mektebe 
yatmlmt§, 3 miitekaidin meccanen se
yahati temin edilmi§, 2 olen miitekaid 
askerin ailesi memleketlerine giinderi
lerek 22 ihtiyar rniitekaide paraS1z lo§
llk palto verilmi§, 209 aileye erzak ve 

komiir tedariki suretile yard1m olun -
mu1tur. 

Gelecek sene i'inde meccant bir mu
ayenehane a,Ilacaktir. 

Biiyiik Erkamharbiyenin milsaade • 
sile asker! hedenerin yap11mas1 i§i ce
miyete havale edilmi~tir. 

Atatiirke, Ba§vekile, Bilyiik Erkaru
harbiye Reisine, Dahiliye Vekili ve 
Parti Gene! Sekreterine te1ekkilr tel • 
graflari i;ekilmesine karar verilmi§, mil
t eakiben gei;en sene hesablan tetkik 
ile idare heyeti ibra olunmu§, bir 
senelik muhasebe raporu okunduktan 
sonra idare heyetinin verimli mesaisi • 
ne te§ekkiir edilmi§tir. Yap1lan s~im • 
de binb~1 Rii§tii Demfrel, vilzba§1 Lut
fi Ozgiin, yarbav Rifat Ozderimoglu, 
yarbay Hiisnii Ozbilgen, yarbay Meh • 
med, yarbay i;lerefeddin, bin ba§t Llltfi 
Aktuna, yarbay Aziz Mutsmar, binba§l 
Muzaffer, kurmay albay Ali Ere!, al -
bay Yusuf, yiizba§I Cemal, binba§t Veh
bl, deniz yarbayi Azmi V arol meclisi 
idare azahklarma se,ilmi§lerdir. 

0 0 0 I 0 I I 00 t t 00 I U tet 00 00 00000 UO 0 0 0'0 t 000 00100 0 I It I I 010 t 00 I 00 I 01 Ofl It 000 0 0 000 0 0001 0000 0 0 000 t 0 0001 t 001 t 000 t 0 0 0011 0000 I 0100010 

Atatiirk kopriisii 

Dubalardan albs1 hazir
d1r, digerleri de yakinda 

in'a edil~ olacakbr 

Gayrimiibadiller 

Gene Takdiri K1ymet 
komisyonunun lagvm1 

istemiye ba,Iadtlar 
Eski Unkapam kopriisiiniin yerine le· Cayrimiibadiller, baz1 miilahazalar 

si! edilecck olan Atatiirk kopriisiiniin alt1 ileri siircrek vc kcndilcrine tahmil edilcn 
dubas1 in1a olunmu1tur. Digcr duba!dr masraftan ka'1nmak maksadile gene tak
da yakinda bitirileccktir. Kopriiye aid diri kiymct komisyonunun laivmi isle • 

Dahiliye Vekaleti, bazi vilAyetlerdeki bazi malzcmc limanumza gclmiitir. Mii- mcktcdirler. 
merkez te§kilatm1 tevsi maksadile bir tcahhid heniiz kopriiniin iki baimdaki a- Bunlar diyorlar ki: 
kanun projesi hazirlami1tt. G~en sene yaklarm in1asma ba1lamam11hr. Alaka • «- Yunanistanda tcrkcttigimiz em -
Meelisten geri ahnan bu projenin bu d I l .J:~ d Ja•ke mukabil buradaki" fi'rar·1 v- Yunanh k · k b ar ann soy e~inc gore, kopriiniin c • ~ 
sene anuruyet es edebilmesi i'in ya- k k I d d b cmla·k1· b1'zc t•hs1's edildi;;;ne gore, hii • 
ptlmakta olan tetkikat siir9tle ikmal e- mir a samJ, anunuevvc ayin a u a • a e-

dileeektir. Projedeki yen! 11adilil.ta gore, !aria birliktc yerlcrine konulacak, miite- kumet bunlan Milli Emlak idarcsi mari
bilhassa ~imdiye kadar zam gormemi§ ak1bcn dii1cmc ktsmma ba1lanarak koprii fetilc, digcr milli cmlak meyanmda sat· 
olan dahiliye memurlarmm maa§ dere· l 939 scncsi baziranmda ac;tlacaktir. mah vc bcdellerini ellcrimizdeki mazba-
celeri yiikseltilecektir. Niifusu fazla o- talara mukabil hcrkes~ istibkaklan nis • 
Ian vilAyetlerdeki merkez t""1<ilf\\1J>Ul. • ADLIYEDE .betinde dai1tmaltdir. 
do. tev•il mukarrerdlr. Her v\U. ete lh- • • • 11 scnedenbcri ~llll§IDa\:ta olan ta\:di-
tiyac ~isbetin.de memur verileeektir. 

1 
". ,~~JetR1,yei .~~karet etm~,, ,,,, .tj ~l;Xpiet.,.~?~9.nuniin ma~~an a~1r g_e· 

Cenuyetler kanununun tacf1· Dun ogleden sonra Aksaraydaki de • liyor. ,SimJiye kai'.Jar gayruniibadiltere, 
line dair proje podan servise ,1kan bir Fatih - Harbiye istihkaklanna mukabil yiizdc iki nakid, 

tramvayinda kondiik:tor Ahmedle rnii§· ve yiizdc kirk bci nisbetinde bono verilc
t~~i .. Onnik o.glu Simon arasmda .para bilmiitir, Bonolann rayic bcdcli, vasati 

Emniyet i1leri Umurn miidiirlU~. 
mevcud ve halen tatbik edilmekte olan 
cemiyetler kanununun deg~tirilmesi 
zarureti ka1'§1smda yeni bir kanun pro· 
jesi hanrlamaya ba§lam11tir. Yeni ka
nunla her oniine gelenln bir cemiyet 
te§kil etmesine mani olunacak, cemi -
yetleri ileri silrerek gayrime§ru §ekilde 
§ahsi meniaatler teminine matuf ha -
reketlerin de oniine ge,ilecektir. 

Otobus meselesine aid fezle-
ke yaz1hyor 

Otobiis ~i hakktnda haztrlanan tah
klkat fezlekesi (500) sahife tutmakta
dir. Fezlekenin daktilo edilmesine de
vam ediliyor. Bu ~alt1malar, bir hafta 
siirecektir. 

Bekc;iler ic;in proje 
Emniyet t§leri Umurn miidiirliiAiJ,, 

bek,iler haklonda yeni kanuna esas o
lacak bir proje hazirlamaga ba1lam11tir. 

lstanbuldaki cemiyetlerin -sayts1 
tstanbuldaki cemiyet ve birliklerin 

sayiSI, bu sene te§ekkill edenlerle bera
ber (400) e balig olmu§tur. 

Bursada tayyare model 
kurau 

Bursa (Husus!) - Tiirkku§U Bursa 
§Ubesi salonunda a,1Im1~ ve birinci dev
resini bitirmi§ olan tayyare modelcilik 
kursu ikinci devre tedrisa!Jna ba§lamt§· 
!Jr. Yeniden buraya bir,ok ilkmekteb 
muallimi devama ba1lam11br. i;limdi 
tek govdell u<;ak modeli yapmakta olan 
muallimlerimiz bilahare <;ift govdeli 
tayyare modeli yapacaklard1r. Burada 
staj goren muallimler, mekteblerinde 
,ocuklar1m1za bu tayyare modellerini 
yaptJracaklard1r. _ ............. __ 

F enerbahc;e kuliibuniin 
daveti 

Fenerbah'e spor kuliibii ba§kanli~n
dan: 

Kuliibiimiize uzun seneler reislik et
mi§ ve gayelerimlz ugrunda biiyi.ik hiz
met ve fedakarhklarda bulunmu§ olan 
muhterem Manisa saylaVI Bay Sabri 
Topragm vefah biitiin Fenerbah • 
,elileri miiteellim ve miiteessir et -
mi§tir. Merhuma son vazifenin JfaSI 
ii;in Fenerbah,eli arkada§lann bugiin 
saat 11 de Beyoglunda S1raselvilerde 
Alman hastanesinde hazir bulunarak 
cenaze merasimine ~tirak etmeleri rica 
olunur. 

yuzunden munak~a '1km1§, neticede .. ~ 
Onnik kondiiktiir Ahmede hakarette olarak, yuzde I 0-15 arasmda olduguna 
bulunmu§tur. gore, gayrimiibadillcrin bugiine kadar 

Hakaret, §ahidlerle teSbit edilerek Si- cllcrini; ~c.c;cn ~ktar, istibkaklann~n yiiz
mon mahkemeye sevkolunmu§tur. Diln de sekmm dah1 bulmam11 demckhr.» 
Sultanahmed birinci sulh ceza mahke- Ald1gun1z ma!Umata gore, gayrimii • 
mesinde muhakemesi neticesinde Si - badil vatanda1larm istibkak bakiyeleri, 
monun su~u sabit goriilmii§ ve iki giin ya nakden, yahud da, Hazine tahvili o
hapsine karar verilm~tir. larak miistchaklara dag1tJ!acak ve bu su-,.,., .. 

Bursada bir fabrikator 
mahkemeye verildi 

Bursa (Hususi) - Burada ilk defa O· 

larak i§ kanununa muhalif harekette 
bulunan bir fabrikatOriln muhakemesi
ne ba§lanm1§tlr. !§ dairesi Bursa 1ubesi 
amirligi bu fabrikatorii, l§ kanununun 
48 incl maddesi hiUfma hareketle suc;
lu olarak mahkemeye tevdi etmi§tir. 
16 ya11ru doldurmam11 ~ocuklann sekiz 
saatten fazla ~al1§!mlrnamas1 ve bun • 
lardan ilkrnektebe devam edenlerin 
mekteb saatlerinin I§ miiddetleri meya
runda saytlmas1ru Amir olan lbu madde 
hiliifma hareketten suc;lu <;okral Levi 
ile vekili avukat Kemal Levend mah -
kemede miidafaada bulunmu§lardir. 
Hukuku umumiye §ahidi sifatile !§ da· 
iresi Bursa §Ubesi miidiiril Avni Ank
kok de mahkemede dinlenilmi§tir. Mu
hakeme 2 saat kadar devam etmi§ ve 
meselenin 'tetkiki lc;in talik olunmu§tur. 

retie, yillardanberi uzay!p gidcn bu nc
s~le, kat'i bir ha! safhasma girmi1 ola • 
cakbr. 

Maliye V cU.Ieti nezdinde yap1lan te-
1ebbiislcrin kat'i neticcsi bugiinlcr ic;inde 
anla11lacakhr. 

Saray kazaunda hir cinayet 
Saray (Hususi) - Kasabarn1ztn cBii

yiik Manika• koyiinde <;ok feci bir ci
nayet olrrlu1tur. Vak'a §udur: 

Manikarun Aziziye mahallesinde 1d
ris ve Muttalib lsminde 24 ya~larmda 
ikl gene ayni mahalleden bir lozt sevl
yorlarm1§, fakat laz yalmz Muttalibl 
sevjyor ve onunla mektubla§1yormu1. 
Bunu haber alan !dris, kahveden eve 
gelirken Muttalibin oniine ~1km1§ ve 
kalbine b1,agm1 saphyarak eve ka,m1§
t1r. 

Vak'a ya.nm saat sonra haber ahnm1§ 
ve katil yakalanm11hr. Y arah gene, bir 
milddet oonra olm il§tilr. 

Tekirdag Halkevinde muvaff akiyetli bir temsil 

Tekirdag (Hususi) - Tckirdag 
Halkevi T emsil kolu lbniirrefik Ahmed 
N urinin «Ceza Kanunu» adh 3 perdclik 
vodvilini iki gecc muvaffakiyctlc temsil 
ctmi1tir. 1200 yurdda110 co1kun bir nc1c 
ile se.)':rettikleri !>u komcdi bir a,r. evvel 

Halkcvleri repertuvanna ahnm11 vc ilk 
def a T ekirdag Halkcvi tarafmdan oy • 
nanm11br. 

Giinderdigim rcsim miisamerede va • 
zife alan gencleri bir arada gostermek • 
!cdir, 

21 !$ubat 1938 

Siyasi icmal 
Sovyetler Birligi 

ve devletler 
(R\ iinya politikas1 biiyiik bir siirat• 
lb=!' le yiiriimckte, hergiin bizi ycni 

vc fcvkalade bir vaziyct karw 
smda b1rakmaktadir. <;:iinkii biiyiik dev• 
letlerin biitiin idarc ve mukaddcratm1 
elinc alan kuvvetli tahsiyetlcr arhk vakit 
kazanmaga, tcrcddiid ve ihtiyat goster• 
mege liizum gormiycrek en tehlikcli a· 
dimlan pervas1zca ahyorlar. Mcsela 
Hitler Avusturya Batvckil;ni yanma ~
girdt. Bu mcmlekctte milli sosyalistlerin 
hem hiikumctin ve idarenin ba§ma gel< • 
melerini, hem de Almanyada oldugu gi
bi scrbest1<e harckct vc faaliyctte bulun • 
malanm temin etti. Almanyanm ba110da· 
ki lider, bericyi ve biitiin diinyanm hu
sumetini vc hatta harbi bile gi:izc alarak 
bu talebdc bulunmu1 oldugundan Avus
turya inluyad gostcrmcge vc arkaS1nda 
bulunan dcvlctlcr de scs ~1karmamaga 
mecbur olmu~lardtr. Azim vc §iddctle 
ahlan bu ad1m biitiin orta Avrupamn 
siyasi vaziyctini tcmclindcn degi1tirmi1· 
tir. 

Gene Sovyct Rusyada lcomiinist par
tisinin umumi katibi s1fatilc vaziyctc ha
kim bulunan Stalin dahi bu partinin rcs
mi gazetesi Pravda'da iic; siitun iizcrinc 
ne1rolunan bir mektubilc bu devlctin 
harici politikasmm istikametini biisbiitiin 
~•.iii1tirmi1 ve boylecc biitiin diinya po
htikas1 yeni bir amilin tc•iri altinda kal· 
m11t1T. Mumailcyh harici politikaya res· 
men pek nadir miidahalc eder, Uzak· 
1arkta ] aponlar her tarafa yay1ld1klan 
zaman, ancak bir defa siiz siiylcmi1 ve 
So"!'ctlerin miittefiki D11 Mogolistana 
vak1 olacak bir taarruz Sovyetlcr Birli
ginin de dahil olacag1 bir harbe sebchiyet 
vercccgini ihtar etmi1ti. 

Sovyetler Birliginin askeri komiinistlik 
dcvri kapandiktan sonra takib ettigi ha
rici politika. ademi tecaviiz muahcdelcri 
mii1tcr7k cmniyet sistcmi, kar11hkl1 yar: 
dun m1saklan, her mcmlekette komiinist· 
I in, '?syalistlerin vc digcr sol partilerin 
daha z1yadc komiinistlcrin ve bunlarm 
tesiri altinda bulunan amelc tc1ckkiillc· 
nnm nafiz bulunduklan balk cephesinin 
te1ekkiil etmesi vc bu surctle Sovyet 
Rusyanm harici cmniyet ve itimadlDID 
tam~mlanma51 gayc]erini giitmckte idi. 
Likm u tccrii er m n· · . e Cl 

vermeml§tir. Ademi tecaviiz '!lu~hedelc• 
rinin hukmtl kalmad1g1 gibi, M11letlcr Ce 
miyctinin malum aczile mii1tcrek emni• 
yet sistcmi suya dii1mii1tiir. Halk cephcsi 
sonu fspanyada dahili harbe vc F ransa
da niha~et en mutedil sol partinin ii ha· 
1ma gec;1p merkcz partilerilc anla§!Dasma 
scbcb olmuitur. 

. B~ va~iyct ka111sinda, Sovyet Rusya 
11~di hanci cmniyetini biisbiitiin ba1ka 
b1r yol~a tcmin ctmegi kararla1brrru1br. 
Bu yem yolu da, Stalin'in, biitiin diinya· 
n~o dikkatini celbcdcn, Sovyetlcre miica· 
vu_ ~chist~n gibi devlctlcrin dcrin endi1e· 
lenru muob olan, Almanya vc 1talya gi• 
b~ ken~isine diiiman mcmlckctleri de ye
DJ tedbirler almaga sevkcdcn mcktubu 
izah ctmcktcdir: 

«Sovyet Rusyada aosyalizm d~mani 
burjuva vc zengin 11ruf tamamilc orta• 
dan. ka~k~11b~: F aka.t aosyalizmin yerlei· 
mcs1 bala kat 1 vc mhai dcgildir. <;:iinkii 
Sovyct Birligi scrmayc ve tasarruf usulii 
cari kapitalist dii1man mcmleketlerle iha
ta cdilmiitir. Bunlann miidahalede bu
lunmalan vc Rusyada cski rcjimi iadcyc 
te§ebbiis etmcleri tehlikesi vard1r. 

Bu tchlil<cnin oniinii almak i<;in bir 
taraftan biitiin diinyada Sovyet Rusya
d:'., oldugu gibi sosyalizmin yerle1mcsi, 
d1gcr taraftan km! kara, hava ve deniz 
kuvvctlerinin fevkalade artmlmas1, bii· 
tiin Sovyet halk101n gafil avlanmamak: 
ic;in daima tetik vc seferhcr haldc bulun • 
durulmas1 Ia21mdir. 

Bu ~arclcrin tabaklml:u !~in mektubda 
gostcrilen pratik tedbirlcr 1unlard1r: 

I - Sovyct Rusyadaki amele ilc bur 
iuva vc kapitalist memlekctlerdeki amcle 
ziimrclcri aras1ndaki miinascbahn artml
mas1 vc takviyc edilmesi. 

2 - Sovyctlcr iizcrine bir hiicum vu
kuunda burjuva mcmlekctlcrindcki ame
lenin yapacag1 muavenetin tc1lcilarland1 • 
rtlmas1, 

3 - Burjuva memleketlerdeki amclc 
sm1fma Sovyct Rusyadaki iic;ilcrin yapa· 
cag1 muavenctlcrin te1kilatlandir1lmas1.» 

Demek oluyur ki arhk Sovyet Rusya 
kcndi emniyetini biitiin cihan ihtilal v~ 
ii<;i unsurlarilc s1k1 i1birliginde gormckte 
ve bu maksadla biisbiitiin yeni bir harici 
politika takib ctmektedir. Bu siyasct neti• 
cesi olar_ak ~vyct Rusyarun komiu 
?e~letlcn tehd1d ve tazyik edeccginc de 
1htimal vcrildiginden Lchistanda ve di· 
ger bazi memleketlerde iimdiden endiie 
ba1lam11br. Bu ycni politika ile eski 
Harbiye Komiscri Tr~ki'nin taraftar ol• 
dugu cihan ihtilali politikas1 arasmda bir 
fark bulundugu da mcktubda izah edil· 
mi1tir. 

Muharrem 1'._~;;;i TOGAY, 1 
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lngilJz kabfnesinde buhran 
Hariciye Naz1r1 Eden 

diin istif as1n1 verdi 
istifalar1 muhtemel diger nazU"lardan hi~biri 

heniiz Ba~vekile bir miiracaatte bulunmad1 
Hariciye Nazirhgm1 Lord Halifax alacak 

I Baitaraf11 lnci 1ahttec!e I 
l - Avusturya meselesi. 

k
.2 - !talya ile milzakereye girmek im
a~1. 

b fsti.hbarata nazaran Eden'le Cham -
. erlam arasmda milhim noktai nazar 
1htilarlar1 91km1stir. 

Ba~vekil, kendisine acilen baz1 mil • 
saadatta bulunacak olan !talya ile mil· 
zakereler icrasma baslamlmasma ta • 
~aftar oldugunu soylemi~tir. Bilakis, 

den, buna ~iddetle muhalefet etmi§!ir. 

1 
~i~asi mehafil, Eden'in istifaSJ mese

~•smin •G1k9a milnaka~a edilmis oldu
gUnu, yalmz baz1 naz1rlarm Eden'in 
tnuhtemel lstifas1 yiizilnden tevelliid 
~decek dahi!i ve harici pek ciddi ava -
ri1~1n onGne gec;mek i9in BaFekille Ha· 

cive Nazmnm noktai nazarlan ara • 
~mda mutavass1t bir ha! sureti bulma
FB Ugrasmakta olduklanm temm et • 
ll'lektedir. 

d DiinkG kabine ic;limamm sonunda E-
en. Ziraat Nazir1 Morrisson ve !sko9 -

Ya NaZlri Walter Elliott Chamber • 
la ' 'I ' in e ayr1 bir toplanti yapm1§lard1r. 
~iiteakiben il9 nazrr, Ba§vekalet daire· 
~nden aynlm1~lar ve kabinenin top • 
•nbs1nda gorilsillmil• olan meselelerin 

tn"' . ' 
Uzakeresine devam etmi~lerdir. 

M. Eden i11tila etti 
Lcndra 20 - Havas bildirivor: M. Ede

n;~ istifa ettigi teyid edilm~kte ve fakat 
di~er naz1rI.trdan da lstifa vaki olup ol
tnad1g1 heniiz meGhul bulunmaktadir. 

Londra 20 - Saat 19,30 da yap1lan 
Tnahdud bir kabine toplanhsmdan sonra 
M. Edenin istifa ettigi teeyyiid etmekte· 
:ir. -~i~diye kadar Ba~vekile ba~ka hi~ 

ir 1st1ra verilmemi§tir. 

Lord Hail/mks Hariciye 
N az.1r1 oluyor 

Lo.ndra 20 - Sonday Dispatb gazetesl· 
ne gi'lt'e, l..t• t 1 R llfek!; M. F..dE"nin yerine 
Di§ Bakenligina ge~irilecektir. 

Eden ne istiyordu? 

Eden, meselii 1talyan kltaatmm !span • 
vadan 9eki!mesi gibi bir teminat olma
d1k9a bu milzakerelere ba§lanmasm1 ar· 
zu etmemektedir. 

Kabine ni~in tonlandi? 
Londra 20 - !ngiliz • 1talyan milna • 

sebat1 meselesi, ogleden sonraki kabine 
i9timamm ilk plamnda bulunuyordu. 

Malum oldugu ve~hile, Eden'le Gran
di arasmda bu son gilnlerde yap1Jm1§ o
lan giirilsmelerin mevzuunu bilhassa 
Akdenizde seyrisefain ve sevkulcey~i 
muvazene, 1spanyadaki vaziyet, isl8m 
mem leketlerindeki propagandalar me
selesi, Habe~istan ve Libya meseleleri 
te§ki! etmi~tir. Ancak 1ngilterenin her 
seyden evvel halletmek istedigi bir nok· 
ta vard1r ki, o da tspanyadaki goniillil • 
!er meselesi idi. Halbuki 1talyanlarm 
goniilliiler meselesini 1ngiliz • italyan 
meselesinin heveti mecmuasmdan tef -
rik etmek hus~sunda 1ngilizlerle mu -
tab1k kalm1§ olmalar1 bu meseleyi ay -
rica miizakere etmek i9in olmay1p bel
ki bu meselenin yalmz ademi mildaha
le komitesinin 9ercevesi iGinde miiza • 
kere edilmesine kail olmalarmdan ileri 
gelmekte !di. tk! taraf arasmdaki nok
tai nazar ihtilaft bakidir. Fakat Avus • 
turva vakayiinin 1ngiliz zimamdar!art
m !talya ile miizakerelerde bulunma • 
ga ne nisbet dahilinde sevk ve imale e
dccegini soylemik miim'kiln degildir. 
t~te kabine, hiikumet erkamndan her 
birinin bu husustaki miltaleastm serde
debilme~i i~in diln ogleden sonra i~tima 
yapm1~hr. 

Mii, terek beyanname proje• i 
Romaya gonderildi 

Londra 20 - Chamberlain'in tngil • 
tere ile ttalya arasmda muallak olan 
meseleleri halletmek maksadile milza • 
kerelere baslamlrnas1m derpi~ eden bir 
tngiliz • 1talyan mii§terek beyanname 
proje•lnl Romaya blldlrmek fizert' 
Grandi'ye tevdi etmi§ oldu!!u h aber ve
rilmcktedir. Grandi, Mussolini'nin tas
vib etmege amade bulundugu bu metni 
Romaya gondermi§tir. i§te, Eden'in tat

minkar addetmedigi bu beyanname pro
jesidir. Zira bu metinde lspanyol mese· 
lesi diger meselelerden ayrilmaktad1r. 

(a.a.) 

Londra 20 - Reuter'in parlamento 
tnuhabirinin ald1g1 malfunata gore, M. 
Chamberlain ile M. Eden arasmda tngi· 
hz - !talyan goril~melerinin faydas1 hak· 
kinda prensip itibarile hi~bir ihtila( yok· 
tur. Fakat zaman ve metod hakkmda sa
rih bir anla§mazltk mevcuddur. Zira M. 
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Giimriiklerde Biit~e haz1rl1g1 

Mernurlar arasmda yeni Bir~ok daireler yeni 
terfi ve tayinler yapdd1 projeleri haz1rladilar 
Ankar3 20 (Telefonla) - Giimruk A nkara 20 (Telefonla) - Umumi 

•e lnhisarlar Yekaleti levaz1m memurla· muvazeneye dahil dairelerle umum mii
tindan Selim 30 liralik kadroya almm11 dGrliiklerden mUhim bir kism1 1938 but· 
~c a~1ktan Sahir lstanbul manifesto me - ~e proielerini yeni ihtiyadarm1 da naza· 
lllurlu· I b Id R f ter r1 1'11"bara alarak Mol1'ye Yekaletinc ver-guna stan u an au • .. 
fian lsta~bul muayene memurluguna, mislerdir. Di~erleri de pazartesi RUnu 
<;'.obanbey muaycne memurlugundan butcc oroielcrini tamamen vcrmis ola
lllihtafi R•gib lzmir ithalat gumrugii caklard 11• Dun lkti<ad Yekili ve Ziraat 
lllcmurluguna, Istanbul Ba1miidurliigii Vekaleti Yekili ,5akir Kcsebir her iki 

bemuru Ekrcm Mudanya gumriigii am- B• kanlikla bunlara bagh dairclerin 1938 
far mcmurluguna, Payas gumrugu mani- biitce projcleri uzerinde me1gul olmu1tur. 
C!to memuru Kadri Ankara gumriigii 

rn.an1fc.,to memurluguna, Nusaybin giim- 1938 mali y1li biitce proicsinin bag • 
ru~ii h b H f" lanmas1 etrafmdaki rah$malara Maliye k• mu ase e memuru asan tcr ian , 
••tardin l_(umrugu muayene memurlugu - Yckalelinde faaliyetlc devam ediliyor. 

~~ Muradli gumriigu muhasebe memuru Proienin yakmda Yekiller Heyetinde 
l~krii Riie gumrii~u wuhasebe memur- muzakeresine basla nacakllr. 

B~Una tayin edilmiiler, 1stanbul Gumruk Menderes ve Gedizin 
O 81mudiirliigu muayene mcmurlanndan 

5
man Nuri bir derece terfi ettirilmi1tir. zarar ve tahribJeri 
Y eni~ehirde kurulacak 

Izmir 20 (Telcfonla ) - Mender~ telefon santrah ve Gediz nehirlcrinin son fcyezanlarla 
d Ankara 20 (Telefonla) - Yenisehir- yapt1klan tahrib ve zararlar olduk~a bu
f>e Devlet mahallcsinde in~aSJ bitirilen yuktur. Ovalan basan sular hcnuz cekil
t !'la Telgraf bina'lna biitun Y eni~ehir mcmistir. Sular altmda ya tan hektarlar

g~~!onlannl kjdis.i~1de _10~hyaca1 k b~;r ca mezru arazideki zarar tesbit edilme • 
d ' . santra 1 yer e1tm ccegmi evve cc 1 · mislir. Mil tabaka larmm ekini yeti1mck-

lt',1111tim. 
() ten mahrum edccek derccede kalm veya 

k niimiizdeki birincikanundan itibaren faydah olacak bir halde olup olmad1g1 
se iz ay zarfmda bu santrala aid bu tun sulann cekilmesinden sonra bclli olacak, 
~al,.mcyi Ankaraya getirecek olan 1ir-
~et) miitcakib alll ay icinde de montaji ik- as1l zarann Renisligi o zaman tayin edile-
"'• edecektir. ceklir. Naf1a Yekaleti mahallinde tctkik-

B ler yaptird1ktan sonra ileridc olabilecek 
id u te,isat, 2000 abonelik 1ebckeyi tMmalarm normal bir <ekil almasm1 ve 

•rt cdeccktir. ' y tahribler yapmamasm1 tcmin cdecck ted-
eni vatanda§lar1m1z birler alacaktir. 

1-/\nkara 20 (Tclcfonla) - Yekiller Tekaiid edilen Bulgar 
B •

1
Ycti: Romanya, YuRoslavya vcya 11 

't u Raristandan hicret eden 3438 millet· genera eri 
~:?11~1n tabiiyctirnize kabuliinu tasvib Sofya 20 - Sofya garnizonu kuman • 

l•hr. dam General Zlatanov'un yerine Gene-

B lra n1n Budape§te eli;:isi ral Loukach getirilmi§tir. Ordu erk~m-
te ~d.ape§te 20 - iramn yeni Budape§· harbiye reis muavini General Svetoslav 
''>ui" ~ 1 ~ 1 Saed Han Naib tarafmdan ka- Popov'un yerine de General Hadji • 

ediJerek itimadnamesini vermi§tir. Potkov getirilmi§tir. 
• 

Prof. Lambert'in 

bir yaz1s1 

M. Lambert, Hukuk ilmi
ni Yayma Kurumundan 

takdirle bahsediyor 
Ankara 20 (T elcfonla) - Ccccn

lerde Istanbul Oniversilesinde birka~ 
konferans veren Liyon Onivcrsitesi pro
fesiirlerinden Edvar Lambert, memleke
tine dondukten sonra bir kitab ne1rctmi1· 
tir. 

Kitabda, M. Lambert, memleketimi
zc yaphRl son seyabatlen de bahsctmek
ledir. Profesor, ezcumle ~u sabrlan ya
z1yor: 

«- Her bak1tndan mukemmel bir 
muhit clan 1stanbul Oniversitesinde bir
kac; konferans vermektc oldugum bir za
manda Hukuk llmini Y ayma Kurumu 
ba~kam Refik Ince tarafmdan ikinci de
fa olarak Ankaraya davet edildim. 

Hukuk llmini Yayma Kurumu Turki
yeyi idare cdenlcrin, vekil, saylav ve sa
ir ilcri Relenlerin dostlugunu cemetmi1 • 
tir. Bu cemiyet hukuk mesleginin muhtc· 
lif branslarmm Ruzidelerini bir araya top
lam11hr. Cemiyctin verdiRi konferanslarla 
ve yaphRI propagandalarla nekadar mu
essir oldugunu tesbite imkiin buldum. 

Cemiyeti idare cdenler, Turkiyenin al
d1g1 ve tatbik etmektc oldugu garb hukuk 
esaslannm kabiliycti tatbikiyelerinin ve 
intibakmm tecriibe devresini gc~irdigini 
vc Turk mahkemclerinin bundan boylc 
metodik ve ctrafh i;ah1ma imkanlarmm 
bulabilece~ini ve Tiirk ic;tihad1 mehaki
minde birlik husule gelebilecegini, hakh 
olarak, diisiiniiyorlar. 

Ayni zamanda Ankaradaki bu faal 
cemiyet F rans1z jurisprudansmm reper· 
luvarma mii1abih bir Tiirk hukuk ansik
lopedisi c;1karmag1 da kararla1hnn11hr. 

BuRunkii Tiirk mevzuab ve Turk hu
kukiyab bir taraftan milli hukuk tarihile 
mukayesc edilmck suretile aydm lanacak 
diger taraftan da bugiinkii T iirk hukuku
nun Rarb hukukiyatmdan alm1~ oldugu c
saslar nazan itibara almarak beynelmilel 
hukuk ilmi bak1mmdan da tetkik oluna -
cakhr. 

Bu bcynclmilcl hukuk cserinin vc bil
hassa bu ansiklopedi vc yahud mcmbalari 
C!terinin i~tinadgih1 olmak i.izcre cemiyet 
L iyon' da ki mukayc.eli hukuk cnstitiisu
niin miizaherctini lcmin elmckle bcni tav
zif el ti ve ben de bunu ilk SaYJ ic;in temin 
etme~i vadettim.» 

Vilayetlerden baz1 

maliimat istenildi 

Bunlar, biit~e tatbikabna 
tamamen uygun olacak 

Ankara 20 (Telefonla ) - D ahiliyc 
Yekaleti varidah 10,000 ve daha yukan 
olan belediye butcclerile yap1lan i!ler 
hakkmda 15 marta kadar bildiri lmek uze· 
re vilayetlerdcn baz1 malUmat istemi1tir. 
Y ckaletin istedigi bu malumat arasmda 
su lesisah, elcktrik tesisah, mezbaha, ha!, 
pazar ve panayir yerleri, yol, asri mczar
hk, belcdiyc akareti hastane, dispanser, 
dogum •vi. bahGc ve parklar vardir. Bu 
11lere 1937 y1h alh ay1 ic;indc yao1lan 
ma<raflarla teahhi;d edilcn ma·rallann 
yekunlan da taleb edilmi1tir. lsterilen 
malumatm biitce t•tbikatma vc hakikate 
uvQun olma,ma dikkat ohmacaktlT. 

Yunan hakimleri bore para 
a lam1vacaklar 

Atina 20 (Busu~i) - Adlive Nezare
tinden dGn bilcGmle mahke,;,rlere gon
derilen bir emirde hiikimlerin hususi 
•ahtslarcian iidunc para almalan §iddet
le menedild;lli bildirilmi~tir. 

Yemen Veliahdinin 
Tiirkive seyahati 

I Baftarat1 I met •ahl/•d•l 
TGrkler, Yemene kar§1 bilvGk bir ra· 

b1ta duymaktad1rlar ve Av~upa dev • 
!etlerinin bir taraftan K1z1ldeniz, di(!er 
taraftan Hind denizi sahi!lerinde Ye -
mene kar11 besledikleri ihtiras hisleri 
ni bildiklerinden Yemen hiidiselerile 
aynca me~.gul olmaktadirlar. 

Muhakkakhr ki. Emir Hilseyin, TGr
kiyede biiyiik bir hGrmet ve itibarla 
kar§1lana~akhr. GGnkii, Yemen!iler ba~
lannda imam Yahva olmak ilzere Tiir· 
kiye ile uzun miiddet miicadele ettik
ten sonra 1911 de bir ittifakname ak -
detmi§lerdi. Bu ittifakname aradaki ih
tiliifl kald1rmJ§ ve Yemenliler bundan 
sonra Tiirkiyeye kars1 bilyiik sadakat 
gostermi~lerdir ve Tilrkiye Yemenden 
Gekilinciye kadar ittifaklarma sad1k 
kalm11lardir. Bu delalet eder ki, Ye • 
menliler sulhta sad1k ve harbde cesur 
kimselerdir. 

Tiirkiye He Yemen arasmda ~iiziil • 
mez dostluk baglari vardu-.• 

Y eni kitablar: 

Halka dogru edehiyat 
Hiikfunetin yiiksek degerli 

Besim Atalaym yeni ve 
bir te~ebbiisii ve 

onemli bir eseri 

HalkGI Tiirkiye hiikUmcti, «halka I guzcl halk ~iirleri soy)iyen bir co1kun 1a· 
dogru cdebiyat» yolunda oncmli bir a- ir haline getirmi1tir. 
dim ath: k lsleri Bakanl1gmm Basm C:oban, ic;inde co~n sevginin ac1lari • 
Gene! Direktorlugu, halk icin, halk di- le kavalmdan oyle yiirck yakic1 naiimcler 
lile, halka ycniligi vc yeni ruhu anlahp ~1kanyor ki butiin siirii, bu ac1 musikinin 
a11liyacak yolda cscrler yaz1lmaSJ 1c;m iiziintiisune dayanam1yarak daglara da
yurdun yaz1 erlerine bir mcydan a~h. g1hyor; ~oban da sesinc kimsenin daya-

Bu yolda yaz1lan eserler arasmda sa- namad1g1 kavalm1 kmp inliyor. 
ym arkada$1m Besim Atalay'm cok gu- Bu kar11hkh scvginin ac1larma 1ahid 
zel bir hikayesi var: (Suna ile C:oban olan Sunamn anncsile dayJSJ, gencleri ka
hikayesi ... ) vu1turmak dilegindcdir. F akat kmn1 pa-

Besim Atalay, daha Oi!retmen okulu- ral1, itibar sahibi (?) birinc vermck he
nun malannda iken, yenilik ve halk~1lik vesinde olan Molla Veli bir tiirlii raz1 
davalarmm ruhunu kafasma ve yiircgine olmuyor. 
sindirmi1ti. 0 gunden bugiinc kadar, ha-· Bu arada attan dii1cn Molla, bir in
yahom ac1 ve tath gunlerinde hi~bir ~ey mcyc ugnyarak yatalak olmu1, km ile 
icindcki bu inaom, bu scvginin onune kar11hkh yataga dii1mii1tiir. Medrcsc -
ge~emedi. En 1iddetli tchdidler, tahkir- nin karanl1k kuyusu i~inde butiin temiz· 
ler, cezalar, istihfallar bile onu bu sev· lij!ini kaybetmi1 clan bu kara heyula, 
dadan ayirmad1. Biitiin varl1gmda hep hikayenin tek kotii simas1d1r. Bcsim A· 
bu davanm ac1k yiirekli, saldmc1 ve ug- talay, bu tipi orlaya koyarak, yiiz.lcrce 
ra11c1 crlcrinden biri olarak kendini gos· y1ldanberi halkm ba~ma bela olan, hc
terdi. kim ve ilac istemez, kur~un dokmeye, 

Atalay' da halkc1hk ruhu, yaln1z bir yild1z giitmeye, biiyii yapmaya inanir 
duiiincc halindc degildir; ayni zaman- yobazlann mahiyetini ortaya koymaya 
da butun dunulan da bu ruha baglan- bir vesile bulmu5tur. «Bai belalan» sahi
m1~ gibidir. Halk sevgisi onun gozlerin- binin bu duygulann1, kcndisini ve yaz1-
de ya~ belirtir, sesini titretir, varhgmi sar- lanm tamyanlar, otedenberi bilirler. 
sar. U1ak'm bu degerli ~ocugu i~in, her- Bu kiitii simaya kar11 Atalay, terle-
1cy halk sevgisindc toplamr. miz iki gencin a~kma, asker ocagmda 

Halka dogru yeni bir edebiyat 111g1 u- ruhunu ve fikrini ayc:Lnlatm11 olan Satil
yand1rmak yolunda Cumhuriyet huku- m11 C:avu1la saf ve iyi yurekli k1zkardc
metinin achRI ycni yola Besim Atalay'm ~ini • Sunanm annesini • hami olarak ROS· 
biitun varhg1 ilc ahlacagm1 zaten bekli- termektedir. Sablm111n agzmdan, Canak· 
yorduk. (Suna ile C:oban hikayc.i), bu kalenin o 1a1irhc1 barb ve zafer dcstam
bcklcyi1imizin ycrsiz olmad1gm1 giisterdi. "'• o deslam yaratan kahraman Biiyuk 

A~1k, herkcsin kolayca anhyacagi tat- Turk Kumandanmm yiice adm1 dinliyo
h bir dille yazilm11, yer yer cok guzel ruz; asker ocagmda Tiirk kiiyliisuniin 
vc sevimli halk ~iirlerile bezeomi~ olan yenilii!i naSJI ogrendiiiini anhyoruz. 
Suna ile C:oban hikayesi, ozlediiiimiz Molla Y elinin oliimiinden sonra iki 
haJka dogru edebiyahn par!ak ornckJe- seVRiJiyi birle1mekte geciktiren yeni bir 
rinden biridir. , hiidise oluyor: Cihan Harbi bitmis, fakat 

Besim Atalay, bu hikayede eski ve Turk illeri du1manlarm elinden heniiz 
yeni tipleri, tam hayatta olduklan gibi. kurlanlmam11hr. Yurdun her ycrindc bir 
canlandmm1, yeni Tiirkiye tarihinin do- baika istilac1 kuvvet, Tiirkliigun can e
RUI devresi olao 1stiklal Sava~1 kinde, vine kasdetmektedir. Biitiin Tiirk genc
hem yabanCJ dii1mana, hem de iGimiz- leri gibi Durmui da, Ulu Tiirk Kurtan· 
deki kara ve karanhk eskilige meydan c1.,nm ac;hg1 !stiklal Sava~1na ablmak

okuyan yeni vc gene; Tiirkliigun dcsta- tadir. 
nmdan bir sahifcyi ortaya koymuitur. lstiklal Harbinin icinde bulunmu o-

Giizel lcelin Barcm yay!aSJ etclde- Ian Atalay, scvgililerin ayr1h1larm1, duy· 
rinde Sazak koyiinde yctiimii iki gene, RUlann1, sonra D urmu1un yarali olarak 
eserin belkemiiiidir: Bunlardan biri, haslanede bulunu$unu, Sunanin ona bak
Molla V elinin km RCnc. giizel Sunadir. mak uzere koyiinden aynli1m1, nihayet 
«Dikenler arasmda bitmi~ bir gul gibi>> harb bitince bunlarm da koylerine done· 
Molla Yelinin eskilik, boi inan, cahp rek muradlanna eri1ini cok guzel sahife· 
c1rpma, yalan dolan kokan evinin ic;ine ler halinde tasvir etrni1tir. 
111k sa~an bu gene kiz, saf ruhlu, lemiz BaS1lmak iizere olan bu giizel halk~1 
duygulu, utangac, iocc hisli Turk kmnm eserdc, Atalay, otedenberi sevdalm ol
timsalidir. Hikayenin ikinci ~ahSJ olan dugu lath ve Riizcl balk diline • ger~ekten 
coban da, gene 0 koyiin merd, cesur, tc· edebi bir degcr vcrecck yolda • sad1k 
miz, fcdakar gencleriodcn D urmuitur. kalm11, arada halk 1iirlerinin her tiirlii-

sunden cok guzel omekler de giistermi~
Suna, ~obam i~in iGin sevdiginden, baba- tir. 
smm para tamailc kendisini vermek isle· 
digi «$ehrin Nakii tekkesi postniiini 50 Halk arasmda soylenip anla11lan hic;-

bir soz, lllRat kitablannda ba1ka dilden 
ya~mdaki Esseyid Scyh Kerimi Hayra· 
ni» yi kabul ctmiyor. Bu yiizden baba- gelme gibi ROSlerilmi1 diye, ahlmam11, 
smdan oldiiresiyc dayaklar yiyor. y edi halk i~indc soylcndigi haldc yaz1 dilinde 

tamlmam11 kelimeler de I 0 • 15 laneden 
cocugundan be1ini gommu~. birini de 
kocasmm boi inanlarma kurban olarak ibaret birakilm11, bGtiin bu ozenlerle be-
canh bir olii halindc gozii iiniindc gor- raber, halk dilinin pek RUZel bir hikaye 

ve 1iir dili olabilecegi maddetcn ve filen 
mekte bulunmus olan annesile, Canakka-
1 isbat edilmistir. 
e muharebelerinde bulunmu1. askerde 
gozii acilmi~ dayisi Satilmii C:avui, lo- Yak'alann s1k1s1k1ya birbirine baFl1 

tutulmas1, araya hi~bir mucize yollu mii
zm hasla yalag1 etrafma loplamyorlar. dahalc kamtmlmamas1, bununla bera -
Y avai yava1 aonc, kmnm la yiircgi i~in- ber halka, ilim sevgisini, yurd sevgisini, 
de umudsuz umudsuz saklad1g1 sevgi srr- koy sev~isini, agac koruma sevgi,ini 811• 
nm ogreniyor. Fakat Molla Yeli, o kara lamak, boi inanlara kar$1 nefret uyan
yurekli. para sevdali, bo1 inanlar tutsa- dirmak icin hi~bir f1rsatm elden kacml
~1 herif, bir turlii kmna acim1yor; bir mama.i, ycni halkc1 yaz1cil1g1n hedefle
tiirlii saf yurekli. temiz duygulu ~obana rini ROStermek bak1mmdan, eserin ~ok 
Sunay1 vermege razi olam1yor. deg•rli va51flarid1T. 

C:oban Durmus, herkesin sand1ii1 gi- Eserin butiin meziyetlerini boyle k1Sa 
bi, busbutun bilgisiz bir adam degildir. bir vaz1da gostermege imkan yoktur. 
Kimseye sezdirmcden kasabadaki ba$- Ydlard1r iizledigimiz halk~1 edebiyabn 
ogretmenden dersler alm11, okuma yazma bu RUZcf ornc~ni herkese tavsiye cder
Ogrcnmi$tir. Hele Sunasma kar11 duy- ken, bu deiicrli eserinden dolaJ'l sevgili 
dugu umudsuz sevgi, ic duygulanm art- arkadasrm Besim Atalay1 da candan, 
llrd1kc;a arthrm11, onu, kavalilc turlii yurckten kutlarim. 
besteler yaralan, o. bestelere gore ~ok / . N. Dilmen 

I 

BRt!KSEL - Almanyanm yakmda Almanya • Bel,ika hududunu ka
p1yacag1 ~avias1 deveran etmektedir, Resmirniz, Alman • Bel~ika hududunu 
l!ostermektedir • 
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HEM NALINA 
MIHINA 

U~urulan bir ~apka 
~ vvelki giin, Deniz Gedikli Er· 
~ ha§ Haz1rlama okulunun Tak· 

simde Cumhuriyet Abidesine 
~elenk koyma toreninde bulundum. t,. 
lerinde heniiz kii\ilciik yavrular da bu· 
lunan yarmm gediklilerini heyecanla, 
iftiharla seyrettim. Donanmadaki vazi· 
feleri ~ok ehemmiyetli olan gediklile • 
rin bu miihim vazifelerine lay1k bir 
dikkat ve itina ile yeti§tirildiklerini go
rerek sevindim. <;:ocuklar, gergin bir 
yay gibi sert adimlarla abidenin elra· 
fmdaki asfalt kaldmmdan ge<;erken a· 
yak sesleri bandonun ahengini basbn
yordu. Fakat, bugilnkil mevzuum, ba§· 
ka oldugu i~in Gedikli Erba§ Baz1rla • 
ma okulu iizerinde fazla durmuyorum. 
Yalmz, abide onilnde yap1lan biltiln as
ker ve okul torenlerinin, evvelki giln 
yap1ld1g1 gibi, bir resimgecidle bitmesi· 
ni temenni ederek as1l mevzuuma geli· 
yorum. 

Gene denizciler, abideye c;elenk koy
duktan sonra bando m1zika ile beraber 
!stiklal mar~tru soylediler. Mar§l din • 
Jerken gozlerim, ileride, tramvav yolu· 
nun ote tarafmda, duran halk kiltlesi • 
nin mari;1 seliim ve hilrmetle dinleyip 
dinlemedi~ini tetkik ediyordu. 

Yalmz bir, iki ,tkmam1i; §apka gozii
me bat!J, o kadu... t,imden, 1u. milli 
mar~a hilrmet etmegi bilmiyenlerin ya· 
nmda olsam da, vazifelerini ihtar et • 
sem, diyordum. 

Meydanda halkm ortaSJnda bir husu
si otomobil duruyordu. ~apka'1 ba$mda 
lstiklal marst dinliyenlerden biri de bu 
otomobilin bir ad1m oniinde idi. Oto • 
mobilin kap1Sl a~1ldJ, i~inden bir kol u· 
zand1 ve bu milli tarbiyesi noksan ada • 
mm ba~mdan §apkasm1 u~urdu. Adam, 
yerden •apkasmt ald1ktan sonra, sert 
bir hareketle otomobilin kap1sma doj!
ru yilrildil. Otomobildekilerden liiz1m 
gelen cevabt alm1~ olacak ki dondii ve 
ba§I ac1k, maq1 dinledi. Bundan sonra, 
biraz otede duran ikinci bir sapkanm 
da kendi!iginden ,1khgim gordilm. 

Otomobildekilerin bu hareketi ho§U· 
ma gitti, dersem dojl"ru soylemi§ o· 
Jurum. Ger9i, bir adamm ~apkasm1 ba
smdan u~urmak nezakete ve mua§eret 
adab1na uygun dej!ildir amma, bir vur
dumduymaza vatanl terbiye ve vazife· 
sini Ci!b'etmek ve hatu-Jatmak i~in gos • 
terdikleri bu asa'bi hareketi de otomo· 
bildeki delikan!Jlann milli heyecamna 
bag1~lamak lazundir. 

Ne yalan siiyliyeyim, sancak ge<;er 
veya milli mar§ ~alm1rken selam ve 
hiirmette kusur edenlerin §apkalarm1 
ellerine vermek, her zaman, benim de 
ak!Jmdan ge<;er, fakat kendiml zor tu· 
tarak, yamba51mda iseler, ihtarla ikti· 
fa ederim. 1.-filll mukaddesata hilrmet 
bahsinde hepimiz titiz davranmab, bil· 
miyenlere ogretmeli, dalgmlara ihtar 
etmeliyiz. BOyle yaparsak k1sa bir za
man sonra, otomobildeki genclerin yap· 
hjti gibi §apka u~urmaga ihtiyac kal • 
maz. 

Simali (;indeki Japon 
harekab hitama erdi 

rsa,taraft 1 fnct •ahlltt!tl 
sehri civarmda Sinsinait cenubunda bu
lunan <;in kuvvetlerinin hath ricatinl 
kesmei!e muvaffak olmustur. 

Bu harekat esnasmda Japonlarm za • 
yiah 56 maktulle 412 yarabdan ibaret
tir. Cinlilerin fazla olan zayiatt heniiz 
tesbit Pdilmemi~tir. 

Milli sel<>rberlik k anumr 
Tokyo 20 - Milli seferberlik kanunu 

bugiin parlamentoya tevdi edilmistir. 
Layihanm miizakere•i pazartesi bash • 
vacakt1r. Mezkur 13Yiha bilhassa me • 
sainin, i'tihsalin, harici ticaretin, serma. 
ve hareketlerinin, madenlerin ve ica • 
bmda matbuatm kontrol altma a1Jnma
sm1 dcrpi~ evlemektedir. 

Ja,,on hum anda hevetinde 
de iiisiklikler :va,,tlacak 

Tokyo 20 - Saliihiyettar mehaCil, 
General Matsuhi'nin geri cagmlmt§ ol
dujiu haberini heniiz teyid edemiyece· 
gini beyan etmekte, yalmz Japon ku • 
manda heyetinde yakmda dei!isiklikler 
yaptlacagm1 ihsas eylemektedirler. 

--... ···- (a.a.) 

Dun geceki yangin 
Diin gece saat birde Bcyoglunda eski 

Moskova pastancsinin bacaSJndaki ku • 
rumlar birdenbire tulusmU$, bacadan s1~
nyan k1V1lc1mlar caddcden ROriilerck it· 
faiveve haber verilmistir. 

1tfaiyenin k1sa bir c;ali~mas1ndan son
ra ates siinduriilmu$lur. 

Ye~ilkoyde zengin ve muntazam, 
degirmen, moteur ve su tesisah 
miikemmel, nadir giilleri ve agac
Iarile tamlm1§, 3260 metro mesa

hasmda bah~esile, U§akhgil ko~kil 
satihk!Jr. Ko~k hertilrlil mil~temi
liitile 15 oda, bir ho!, 3 vestibule
den milrekkebdir. Arzu edenler 
gormek i9in bergiin her saatte i9in· 
dekilere miiracaat edebilirler, 
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Kurdlar p¥.!!>!.~:. J 

Leyla, oturdugu koltuktan kalkarak I m11. Seninlc iftihar cdiyorum. 
cdamn ii; inde birka<; kcre dola1t1; soma Leyla yava1i;a pcnccrenin oniinc dog
d1vanda ellcrini ba1mm iizcrindc hvu1 • n: gitti ve ba11m cama day1yarak scssiz 
turmui yorgun bir taV1rla hareketsiz yatan durdu. Mediha $evketc yakla§arak so -
nkadaima yakla1t1. Gozleri heyecanla kuldu, kravatm1 diizeltir pibi yaparak h-
parl1yordu: s1 ldad1: 

- Harika idin Mcdiha bir harikal - Beni seviyor musun? 
Biitiin gozler iizerindeydi. Reisin yu~ii Gene adam giiliimscdi: 
bile hafifi;e sararm111:J. Arkamda birka<; - Scnin ii;in i;ildmyorum. 
avukat vard1. Biri senin i<;in: «Aleyhi • Gene kadm birdenbirc ondan uzak • 
mizdc pck ac1 konu1makla berabtr mii • l&jtl, sesini yiikscltcrck: 
kcmmcl miidafaa cdiyor. Bu gene ka- - Bu akiam Celilclcre gidiyoruz dc-
cim Tiirkiycnin en iyi avukatlanndan biri g;J mi? 
olmaga namzed~ dedi. - T abii dcgil mi ya? Bu ziyafet se· 

'Bibliyografya 

Anadolu Y ollar1nda 
Yazan: Dr. Tadeusz Netulani 

Lehistanm Poznan $ehri Universitesi 
profesorlerinden Dr. Tadeusz Netula
ni'nin 1929 senesinden itibaren uzun 
miiddet Anadoluda yaptigi tetkikat ne
tieesinde memleketimiz hakkmda mii
him bir ilmi eser ne1retmi~ oldugu, bu 
Universitedeki Tlirkiveli talebe tara -
fmdan haber verilm~ktedir. 150 sahife 
tut an eserin ba~ tarafma Atatilrkun fo
tohafi si konulmu~ ve Tilrkiyenin ik!I· 
sadi havatma ve yeni abidelerine dair 
bircok foto~rafla nahiye merkezlerine 
kadar biitiin Turkiveyi gosteren giizel 
bir harita iUve edilmi~tir. Mediha giiliimsiyerck: nm muvaffakiyetin 1crefine veriliyor. 

- ~ok heyceanhsm.. Mcdiha ba1m1 Leylaya dogru <;evir • Eserin as1! mevzuu ikt1sada ve bahu-
Dogruldu, saate bir goz atarak ilavc di: sus hayvan yeli$tinne usull erine dair -

etti: - Sen ni<;in oylc dii1iineeli duruyor- fur. Bu alim Anadoluda muhtelif iklim-
- $clkct biraz sonra buradadir. sun Leyla? lerin orada ya11yan ve yeti~tirilen hay-
Gcnc klZ onun soziinii i1itmemi1 gibi Gene k1z k1m1ldam1yarak eevab ver - vanlarm cinsleri ilzerinde ne gibl te-

~irler yaoti~mt tetkik etmi~ oldugun -
heycean ii;inde devam ediyordu: di: dan, buldu <tu neticeleri bu eserinde 

- Sui; lu aghyordu. Seni sonradan oy· - Sana oylc geliyor, bir1eyim yok, izah etmi~tir. Muharrir. tiftik ke<;ileri-
le derin bir minnctle optii ki .. F akat ne yalmz bu mahkcme, iizerimde ganb bir ne buvilk bir fastl tahsis etmi$tir. 
gii'cl soyliiyordun Mcdihal. tesir yaph da... Lehll ilim adam1, Tilrklerin i~tlmat 

Titrck bir sesle onun mahkemed• soy- Mcdiha kahkahalarla giildii ve kap1ya hayatm1 dahi tetkik etmi~ ve Anadolu 
lcdigi leylcri tckrar ctmcge ba1ladi: dogru yiiriidii: Tiirklerinin ahlak ve seciye cihetinden 

- Sizdcn <;ok bir1ey degil, yaln1z - Ben yukan gtymmege <;1k1yorum, bircok milletlere faik bulundu~nu 
biraz da kalbinizin scsini dinlcmenizi is· ~imdi gclirim <;ocuklar. tesbit etmi~tir. <;arsafu ve miiteass1b 
tiyoruz reis bey. ~u kadma dikkatli ba • Leyla ve $cvket yalmz kald1lar .. eski Tiirkiye ile modern Tiirkiye ara -
km1z, diiktiigii ya!lardan gozleri fersiz- ;\evkct sessiz ad1mlarla yakla1t1, gene k1- smdaki biiyiik farki tebariiz ettirmistir. 
leimii. viicudii c;cktigi azabdan crimi1 zm omzuna clini koydu: Tilrk muhibbi olan bu gene Lehli a· 

N L I•, Jim. Anadoludaki tetkikah ve arashr • 
Ben bu bic;areyi mudafaa ederkcn onun - en var ey a' 

L I d d I · - · d d' malart esnasmda toplad1g1 kafa tas • r .. laketine ug" ram1• biri;ok zavalhlarm ag· ey a on ii, goz en ya§ tc;m ey 1 • d Ian, kemikleri. k1llan, derileri. yiinleri 
z ndan oldiirdiig~ adamm benurlerini, Ona kinle bakiyor u: kwmettar b!rer koleksivon halinde tas-
bir k151m crkekleri itham ediyorum. On • - Bunu ne cesaretlc soruyorsun? Bu- f n -ni ederek Poznan universitesi miize • 
lar karda yolunu §a11rm1§ zavalh 1a1k.n giinkii mahkcmc.. sine hediye etmi§tir. 
bir yolcunun peiine dii1en kurdldr gibi Birdcnbire sustu. Gene adam bir§CY Lehli Alimin bu mesaislnde takib et • 
bizim en aciz zavalh zaman1mm kollar· anlamam11 gibi ona bakb: ti#! ba~hca gave, Lehistandaki hayvan 
lar vc sendelcdigimizi gordiiklcri anda - Evet, bugiinkii mahkemd- veti$tirme usullerile Turkiyedeki usul-
hiicumdan i;ckinrnczler. Bir kadm diiiii- - Ah, scnin nas1l anlamamazhktan Jeri mukayese etmek ve bundan bilhas· 
niiniiz rcis bey gene, yiiziinc balolacak gcldigini anlam1yor muyum san1yorsun? sa Universitedeki Tiirk talebeyi mils • 
kadar giizcl, fakat yalmz vc a<;. sefil bir Sen de o kurdlardan, ac;, haris kurdlar • tefid ederek Tilrkiyede Avrupa hayvan 
kadm .. Bu kadm nercye gitsc onlardan dan birisin. Sen de bcni Mcdiha ile ni • yeti~tirme usullerini tamime vas1ta ol
birini kari1Smda gormege mahkum ola • ianlanmadan evvcl onunla scviitiRini giz- maktir. Poznan'h lilimin bu eseri illm 
c::.k, uluyan bir sesle 1oyle dedigini du • liyerck oyle aldatmadm m1) Mediha, sahasmda dahi Tilrk ve Leh milletleri 
yacakhr: «Evvela kendini ver sonra biz- farkmda olmadan mahkemede bcni de arasmdaki an'anevi dostlugun ve i§ bir· 
den iste .. » miidafaa ediyordu. F akat art1k taham - IiRinin tahakkukuna vas1ta oldugundan 

f I k l k l d A -I h tebrike <ayan ve diger A vrupah alim -
Leyla gcni• bir ne cs a ara suslu. mii iim a ma 1 . ...-n 1yor musun, ta am- ' ' b I f Jere ornek ' olmaga lay1ktir. Bu eser, 
Mediha hayrctle onu siiziiyordu. • miiliim kalmad1. Sen cni iki tiir ii ena· Var1ovadaki $ark Enstitiisiiniin ~ark~I· 
- T uhaf, hic;bir kclimcsini unutma hiia siiriiklcdin. Hem bedbaht olmama h~a aid serisl sirasmda ne$redilmi~tir. 

m1•'1n ! sebeb oldun, hem de en az.iz bir arka • ----------------
- Daha da devam edcbilirim. 0 ne da11ma ihanet etmi1 bir vaziycte girme· 

muhtc<cm haldi; •u~luya dogru parml· me. 
g:m uzattm. Gozlcrin hirer ate1 gibi ya· - Sus, itte gcliyor, merdivcnlerde a-
n yordu. Scsin kml bir kam~1 gibi salon· yak sesleri var. 
da iakladi: «Ona diiimii1 kadm diyor • - Korkuyo"un deP;il mi? Eve! kork 
sunuz, ona katil diyorsunuz reis bey, fa. art1k bcndcn kork ... 
kat bu damgay1 vurmadan evvel ~unu h~- - - Ne yapmak istiyorsun ~ Eger ona 
hrlamanlZI istirham cderim. Bazi lcadm- soylcsen bcdbaht olmasma sebeb clursun, 
lar vardir ki zaytfhrlar, derin diiiune • yoksa .. 
rr ezlcr. Kar11larma ~1kan erkcge <;abuk Dev am cdcmedi, gene k1zm takatliis 
a'damr ve dii erlcr. Bir k1Sm1 biraz daha etmis sapsan yiizii, dcheetlc a~1lm15 goz
kuvvctlidir. <,;:1rpm1r, didinir, u<;urumdan leri kar11smda iirpererck sustu. Bir an 
u1akla1mak i~in biitiin gayretlcrile ~al1 · siikilt i~indc bak15tilar. Sonra l...eylanm 
s:rlar. F akat binbir felakctc gogfu gcre • bak1<lanndaki korkun~ mana birdenbirc 
;rk son dakikava !..adar mukavemet eden· silindi, viicudiindeki asabi gerginlik kay· 
Irr de cksik d.cgildir. 11te mUekkilim bu boldu. f1s1lh halindc titrck bir scsle m1 • 
"'n k1!ma mcnsubdur. 0, ne scfalctl" nldand1: 
i~mde bocalad1, didindi bilseniz rc1' - Hayir, iiziilme, o kadmm yaptijhm 
Lry !.. $erefini, namusunu son dakikava yapm1yacaj\1m, senin pis kanmla elimi 
kodar muhafaza etti, biitiin gayrctile bula~brm1yacag1m. Medihaya dua et. 0, 
dU~mcmege ~ahjtl. F akat sonunda kar- aziz mcvcudiyctile bugiin mahkcmedc o 
§"'"" ~1kan iman onu tuzagma du1iirmek kadar ateele itham ettiklerinden birini 
i~in oyle ince plantar kurdu, riyakarlig1m farkmda olmadan kurtanyor. Gidiyorum. 
anhyamad1ii;1 oyle harekctlerde bulundu Bir daha yiiziimii gormiye.:eksin. 
ki .. Nihayet miickkilim de bir kadmd1 Agir aii1r sendeliycrek yiiriidii. Hazin 
rtis bey .. 1nand1, kand1 vc onun oldu. bir nakarat halinde yava1 yava1 mmlda
Miickkilimin, aldat1ld1gm1 anlad1g1 anda myordu: «Onlar biraz sendelcdigimizi 
iiliime mii<tahak gordiigii o igrcnc; mah- gordiiklcri zaman bir dakikahk hirslanm 
li1ku oldiirmcsine cinayet diyorsunuz rci• doyurmak ve sonra ka~mak i~in dcrhal 

Mehmed Niyazi Bergama
hn1n vefah 

Qehrimlzin maruf tiiccarlarmdan 
Mehmed Niyazi Bergamalt 20/2/938 ge
cesl ani olarak vefat etmi;lr. Merbu· 

mun cenazesi bugiin Fatih K1zt~mdakl 
hanesinden sa3t on bir bui;ukta kaldm
larak Fatih camil §erlfinde namazt eda 
edildikten sonra Edirnekapt ~ehidll~ln
deki medfenl mahsusuna defnedilecek· 
tlr. Mevla gariki rahmet eylesin. 

TURAN TiYATROSU 
Bu ak~am 

San'atkA.r N a$id ve 
arkada~lar1 

Hakln Ru§en, R1fk1, 
Eyiib Sabrl birlikte 

Halk gecesi, localar 100, her yer 20 
paradi 10 

Duvak dii~kilnU, komedi 3 perde 

SARA Y sh1emas1 
MISCHA EL\lAN ve THIBAUD 

dan sonra 3 tlncft ve milkellef 
rnusiki hadisesini 

BOROVSKY'nin 
YEBANE PIYANO RESITALINi 
2 '.\!art Qar§aniba ak§am1 i~in 

ilAn eder. 
Bil~tler bugunden itibaren sahhyor 

Telelon : 41656 

RADYO 

Kucuk adan1n kralicesi kim 
• (Rn ::lkc:.,."'ki nrop-ram) 

olacak ? ~3~~\ell! plak ne§rlyah - 12,50 

Greta Garbo 
yeri sabn 

ile Sonja 
almak 

Henie 
istiyorlar 

• aym 

Sima! denizinde 67 dcreee limal ar
zmda, Malstroen adalan civann.Ia kirk 
hektar biiyiikliigiinde bir kii~iik ada var .. 
Adi Norjigae'dir. Bir miiddet evvcl bu 
adayi diger bir~oklarile birlikte Norvc
~in en zengin kereste tiiccarlarmdan 
Holmje satm almi&hr. Noriiae agaclan, 
kayalan, cayirlan, k1y1lan ve biitiin he
yeti umumiyesi itibarile ~ok giizel bir 
ycrdir. Kim goriirse orada uzun miiddct 
oturmak, mcs'ud veya elemli giinlcrini 
bu diinya cennetindc ge~irmek ister. Ni
tckim bu arzuyu iskandinavyah iki y1I • 
diz, Greta Garbo ve Sonja Hcnic de 
duymaktan geri kalmam15lar, aday1 
Holmje'den sabn almaya kalkrm1lar • 
dir. 

F akat Holmie «2 numarali Kruger» 
lakabm1 hakkctmi,, scrvctc bogulmu$ bir 
insand1r. Altml$ ya1ma girdigi halde cv
lenmcmi0, kimscsi olm1yan bir ihtiyardir. 
ParaS1nm ckser k1Smm1 Carnegie, Nobel 
ve Rocild gibi ilim miiesseselerinc daiht· 
m11hr. Onun icin ne Greta'ya, ne de 
Sonja'ya aday1 para mukabili vcnnege 
raz1 olmam11. kendilcrine ba1ka hirer 
tckliftc bulunmu5tur_ 

Ciinkii Holmje, giiniin on sckiz saati
ni ~ah1makla gc~iren bir i1 adam1d1r. 0-
nun me1guliyctinin ba~mdan a'ynlabilmc
si ancak miistesna iki badi<e ile vukua 
gclcbilir: Bulundugu 0chirde ya Gre
ta' nm bir filminin gc~mcsi, yahud da 
Sonja Henie'nin bir patinai gosteriii 
yapmaS1 .. Kercste tiieean biri Stok -
holm'iin, dii(eri Oslo'nun en san'atkiir 
km olan bu iki sinema ve spor harikaSl
na meftundur. 

Y az1hanesinin ba1ka biitiin levhalar
dan ari duvarlarmda yalmz bu iki y1ld1-
zm rcsimleri aS1hdir- Ne yaz1k ki biitiin 
te1ebbiislcrine raRnien ne «La Dame aux 
Camclias» kahramamm, ne de «Milyon· 
da bin> in ba,mUmcssilini oraya getirip, 
kcndilerinin fotograflanmn nc yiiksck bir 
1cref mevkiinde durduklanm gostereme· 
mi1tir. 

Simdi elbette ki, sahibi bulundui>;u a· 

Sonja Renie 

daya kar,1 hissettiklcri hayranhktan isti
fade etmek istiyeccktir. Binaenaleyh a
dayi onlara hcdiye etmesine mukabil 
Greta Garbo' dan gclip kendisilc bir par
ti satran~ oynamasm1, Sonia Henic' den 
ise mf kcndisi icin bir patinai niimayi1i 
yapmasm1 rica etmektedir. Hangisi daha 
erkcn davramrsa bu giizel eennct bah~c
sinc o sahib olaeak, tarihin Scmiramis'lc
ri, Klcopatra'larile yan~acak ... Fakat 
1imdilik onlarm hi~birisindcn boyle bir 
,arh kabul etmi$ olduklarma dair ccvab 
gelmemiitir. Anla&ilan Norjiae adasma 
bu 1ekildc bcdava tesahiib etmegi izzcti 
ncfislerine yediremiyorlar. Asnmmn bii
viik san' alkarlanna bu kadarc1k gururu 
da fazla gormemeliyiz !. * «Nel'eli kalb» kordelasmm ba1-
rollerini Jean Galland ve Madeleine Re
naud temsil edeceklerdir. Filmin mevzuu 
Lucien Descavcs'in bir cserinden iktibas 
edilmietir. * Rejisor Pierre Caron «Amcam ve 
koy papaw> isminde bir filim cevirecek· 
tir. * Ba1roliinii Lucien Baroux'nun oy
myacaih «Volpon» filmini rejisor Mar
cel l'Herbicr'in yerine Andre Bartho
mieux vUcudc '°'ctirccclttir. 

22 •ub~ HI• 
gDnD aktan11 
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Bnyuk 

TU RAN 
T1yatrosunda 

Artistler 
GECESI 

San'atkhr Na~ld ve 
S:ln'atktlr okuyucu 
Sa Ii ye, k 1yemtli 
artistlerden Ha· 

lide ve Muammer 
birlikte l\avuklu 
Alinin i~tirakile 

6Ulme Kom~una 
komedi tnr•ilfit el ilnnlarmrlad1r. 

Senenin en mei;hur roman1 
Senenin en bUyUk fllminde 

MALAKALI KADIN 
Francis de Crolsset'nin eseri ve 

EDWIGE FEUILLERE ve 
PIERRE RICHARD WILLM' In 

temsilleri : Pek yak1nda SARAY sinemas1nda 

ptak: Tilrk muslktsl ve halk ~ttrk1lnr1 -
13,15 dahlll ve barlcl haberler - 18,30 pink 
ne§rlyat1 . 18,35 lnglllzce ders: Azlme lpek· 
19,00 Ttlrk muslktsl ve balk $llrk1lnr1. \Mak
bule Qakar ve arkad~Jart) • 19,30 saat a-
yar1 ve arabca ne§rlyat - 19,45 Ttlr< mu -
s! klsl ve balk §ark1lar1. <Servel Adnan ve 
arkada§lan) - 20,15 mw;lkl • konu,mas1: 
Halli Bedt - 20,SO pUlkla dan.s mu..lkis1 • 
21,00 aJans baberlerl • 21,15 stUdvo salon 
orkestras1 - 21,55 ynrink.1 proiram ve i.s
tlkliU ma~1. 

isTANBUL: 
12,30 pllikla Ttlrk muslklst - 12,50 bava

dls - 13,05 ptakla Ttlrk mw;lkJsl - 13,30 
muhtellt plak ne§rlyat1 - 14,00 SON - 18,30 
~ocuklara masal: Nine - 19,00 Incl ~an: 
Plyano ve keman relakatue - 19,SO mem
leket ~kuari: Malatya.ll Fahrl - 19,55 
borsa haberlerl - 20,00 Rlfat ve arkad34la
r1 tarafmdan Tlirk muslklsl ve balk ,ark1-
lar1 - 20,30 bava raporu - 20,33 Omer Riza 
tara!mdan arabca sOylev - 20,45 Selma ve 
arkada1Jan tarafmdan Tilrk mw;lktsl ve 
balk ,arkllari, !saat ayari> - 21.15 Fasit 
saz heyetl: Okuyanlar Muammer, klilrnet 
Hamdl, ud Cevdet Kozan, tambur Sall -
hadd!n, keman Cevdet - 21 ,50 radyo !onlk 
temsll, stiidyo or'<estrasi re!akatlle (TOS
CA) • 22,45 aJan.s baberlerl - 23,00 pllkl& 
sololar, opera. ve operet par~atari - 23,20 
son haberler, ve ertesl giiniin progranu -
23,30 SON. 

vIYANA: 
18,35 PiY ANO MUsiK:is:i - 19,05 kan§1k 

yaym • 19 OPERA: Kader'ln kuvvetl <Vcr
di'nln) opera blnasmdan naklen - 23,25 
haberler, bava ve salre - 20,35 karnaval fe
rcflne: KORO KONSER.i. 

PE§TE: 
18,35 ORKESTRA KONSERi: - 19.40 kon

reran.• • 20,05 Macar fark1lan - 21,05 kon
!c.raru • 22,05 EOLENCELI KONSER-23,30 
PIYANO KONSERi : Weber, Debuss'ntin ·
serlerl - 24.05 almanca haberler, 1ramofon, 
son haberler, 

BUKREI;;: 
18,05 konteran.s, gramoron, bavadls-19.20 

~AN VE PIYANO KONSERi • 20.06 konfe• 
rans • 20,20 Eo.LENCELi: KONSER • 21 ,30 
konferans - 21,45 PiY ANO KONSERI • 
22.15 dilelo, baberler - 22,50 HAFiF MUSI• 
Ki - 23,50 haberler. 

VAru,oVA: 
18,20 i;;AN VE PIYANO KONSER.i - 18,65 

kar"i'k yaym - 21,05 HAFIF MUSiKi • 
21 ,50 baberler - 22,05 EC.LENCELt KON • 
SER - 22.45 edeblyat • 23,05 SENFONllc 
KONSER · 23,55 haberler. 

PARIS [P. T. T.J: 
18.05 EOLENcELi: KONSER • 18,36 la • 

raat - 18,50 PIYANO KONSERi - 19,0S 
konlljma. gramo!on ve salre - 20,35 KON • 
SER - 21 ,05 baberler • 22 .05 l;;ARKILAR • 
22,35 DANS MUSIKISi • 23.05 ODA MU • 
s:iKisi . 24.35 haberler, plye3. 

OBET<;iE ZA 
Bu gece ~ebrlmlzln muhteltr semtlerln• 

dekt nbbetQI eczaneler: 
istanbul clhetl: 
EmlnonUnde <Mehmed Kdztml, Alcmdar• 

da \Art! Ne~'etl, Kumkap1da (Cemll), KU• 
QUkpnzardl\ IHlkmet Cerni!), l;!ebzadeba. 
smda 1Hamdll, Fenerde (Hiisamcddln>, 
K.ara[!Umrilkte <Fuad), ~bremlnlnde (Nl• 
z1ml, Al<sarayda csar1m>, Samatyada (E• 
roCU03l, Bakirkoyde (HJJAI). EyUbde (A• 
rlt ll"serJ eczanelerl. 

BeyoRlu cihetl: 
lil~tl Osmanbeyde \l;;ark Merkezl, Tak • 

slm Lslll<lil.I caddes!nde (Kemal Rebul) 1 
Beyoglu Tilnel clvaruula \Matkovl~I. Yilk• 
sek'.<aldmmda IV!nlkopuJos>, To~ular 
caddeslnde ( Y!cepulosJ, Kasimpa'!llda 1Mu• 
eyyedl, Haskbyde !Ne3lm Aseol, Be~lktas• 
ta (Nan Halld), Ortakoy, Arnavudkoy, Be• 
bek eczacelerl. 

Kadtkoy eskl lskelede rsadtkl, Yelde • 
Rlrmenlnde (U~ler), tiskildarda (Mer\<ez>. 
Btiyilkadada (Halk), Heybellde (Tana§), 
Beykoz, Pa§abobce. A.H!sar eczanelert. 

ERTUGRUL SAD! TEK 
tiyatrosu 

Bu gece 
(Kad1koy • Silreyya)' 

Yarin gece: (Bakirkoy)· 
<;ar~amba (t)skiidar)'. 

sinemalarmda 
MiIBEBBiYE 

Vodvil 3 perde 

bey, peki obiiriiniin yapt1gma ne isim Ve· hiicumdan ~ckinmezler tabii.» 
reccksiniz? Gene tckrar edecegim onlar Goziinii kan biiriimiie a~ kurdlar gibi, 
bizim arkamizdan ac;. kuduz bircr kurd bpki kurdlar gibi odadan ~1kt1. Sevket 
hmile koiuyorlar ve yorulmamlZI, pcni;e- arkasmdan gidecck l{ibi bir hareket yapa· 
l~rinc diiimemizi dijlenni gicirdatarak rak, sonra omuzlann1 silkerek vazge<;ti. 
Lckliyorlar. Baz1lanmmn vaktinde im • Bir aigara yaktp odada dola1arak i~me-
dad1m1za ko1anlar, kurtaranlar oluyor. ilc b.aslad1. . . . . . CViCTOR FRANCEN • BLANCHE MONTEL ~ 
Fakat i<;imizdc miickkilim gibi kimscsiz, . B.iraz sonra Mediha 1c;en gird1. Ne1c· M A C E R A A D A M I 
sefil, bi<;are olanlar pek ~ok rcis bey. hyd1; etrafma bakmiyordu. 
t,_jmizde onun gibi yiiregi mihnct, dcrdlc - Leyla ncrede? ALFRED CAPUS'Un • ~~enturler • l~imli eserlnden 
clolu mustarib insdnlar var ki i1te bovlc Sevket dudaiiim biiktii: Yak1nda T u R K s1nemada ·--• 

iRENE DUNN • DORO I HY LAMOUR • RANDOLPH SK OTT 

KARA AL TIN 
unelerce kendini koruyup da bir giin bir - Rahata1zm11, bizimlc gclemiyccc-
an i~ndc aldamvtrdiklerini giirmek on • ilini sana bildirmemi soyledi, aelam birak
lrn ~1ld1rtiyor ve cinayctlere kadar •ii • b. Evine gitti. 
rukliiyor. Gene kadm birdcnbire durgunla1b: 

Kap1 a~1ld1, i~criye Mcdihanm niian- - Garib lCY I 
l1s1 ~cvkct girdi. Leyla derhal SU51U. Sa· Sevkct ona sokulup kucakhyarak ba-
kin bir hal almaga gayret etti. F akat ha· 5101 gojisiine ~ekti: 
1.1 gogsii s1k SJk inip kalk1yordu. Mediha - Boyle, yalmz daha iyi deiiil mi 
yerinden kalkip gene adama elini uzatti: sevgilim? ... 

- Ho1 geldin $cvket. Leyla demin • Medihanm dudaklarmda dcrhal mcs'-
clrnbcri mahkemcnin heyecanile co1mu1 ud bir tcbessiim bclirdi. T ekrar kucakla1-
s.zin, yani erkeklorin hakkmda ahp tutu- hlar. 
yordu. Peritle Celal 

William Powell'in 
CAROL LOMBARD 

ile <;cvirdigi en gnzel fitmi 

LU KS HAY AT ... 
Frans1zca solU 
Ru ~aniamba ak~am1 

SUMER 
sinemas1nda 

Leyla ba11m Cite tarafa <;evirertk m1 -
r.1dand1: # ·-- 1 MARf SALi - .. ,,,. ____ Ti N 0 R 0 s s i' nin ----· 

- Scnin orada soylediklcrini tckrar • M"U'N'iR NUREOOi'N s A KAR y A 
dan ba<ka bir1cy yapm.yordum. 

-Fakatbcnhakikatteonlaraokadar KON SER I YAK AN BUSELER 
diiiman dcgilim ki yavrum. i ~ lerin.Je 

sinemas1nda 

Frans1zca •llzli1 ~ahcserler ~nhee~rinde. 'RP.ii : ROUBEN Mamoullan 

LUcien Barroux • Jules Berry • Danielle Parola 
Bugiin T U R K sinemas1nda ] 

tarafindan ~·~bur Ray Ventura orke•tra•mm i~tirakile tcm•il edilen 

PARiS EGLENiYOR filmini goriiniiz -
-

Beyoglu sinemalarmda ayr1 ayri gOsterilcn bu mevsimin iki bOyiik film' 
BugUn matinelerden $ 

1
• K slnemas1 b ' r program• 

itibaren da gosterece'< 

1 - KAN DAVASI 
Ba~ rollerde: SiLViA SiDNEY • FREC MAC MURREY 

iki h:i.s1m ailenin bitmez tilkenmez kan davas1, insanhk ve tedakl\rltklarla 
dolu hiss! ve i~timat bilyii.k bir !ilm. 

2 - KU~UK LORD 
ea, rolde : FREDDIE BARTHOLOMEW ~evkct gibi iyilcri ender de olsa cksik de FRANSJZ T~Ua~~:· 

&il. :~~:::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::.:~~ah:e:s:e~ri~n~d:•!k~i~m:uz:::•:fr~er~a:n:e~m:u~v;a~ff~a!k~iy~c~U~c~rt~·~d~e;va~m:.~e=d~i~yo:r~ . ..:::::::~~~i:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.~D~u~n~y:n:n:1n~e:n.!kil:~~il~k~•:e~en~m::e~:h:u~r•a:rtis~· ~1i~· ::::::::-:-:-::-:-~1•~: ,Sevkct giiliimscdi: ~ 

-Te<ckkiir ederim Mediha. Mah. rar~amba ak~amt B d M I d. 1938 Bafi rolde : Dans krallc;esi 

hmede erkekler hakkmda pck aCI ko. "' ro way e 0 I 
uustun yavrum. Bununla berabcr bir in- M E L E K 
,a~m hayatim ku1tardm. 1dam1 iimid cdi-
Eyordu. Be§ $eneyc mahkum oldu. Sa11-
lorak ~ey o kadar aleyh1erinde bulundu 
~un erkekler de dahil hcrkcs hayran kal-

SINEMASINDA A$k • Musiki • Genclik ve sinema harikalar ,aheseri 

ELANOR POWELL 
ve sinema y1ld1zlar1nin en metthuru 

ROBERT TAYLOR 
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c Adli musaltabe 

layihas1 
A \7ukat1n vatan ve cumhurivet borcu 

- 4 - t•1 
Yazan: A. HAYDAR lJZKENT 

Yeni layihaya gore avukat, yaln1z I Yeni kanun layihas1, bu giizel san'at1 
( 1l•ka Ve kanuna bori;lu degildir. Avu- (miidafaay1) yapmak ii;in Tiirk avuka
k •hn ayni zamanda, vatana ve millete t1na okii•iiz, sonsuz bir hiirriyet veriyor. 

•r11 da bir tak1m bor<;lan vard1r. Cer<;i her Tiirk merddir. F akat bu 
b .. Avukatt bu millet yaratm15, bu vatan hiirriyet, ba~kalannm hiirriyeline teca • 

UYiltmii1tiir. Victor Hugo bir 1iirinde, ' 'LIZ ctmcmcklc vc haklar•ni kanun da • 
o"J @ unun mezanni bagnnda sakhyan cc • ircsinde kullanmakla kayidJidir. Tiirk va· 
nebi bir toprag1 anaya valan yap1yorl Bu ti;nda•lan i<;inde iki smtf vard1r ki vazi
htan ki analanmm gogsiinde biiyiitmii1. felerini yaparkcn hiirriyetleri hududsuz· 
onlann mulcaddesahm bagnnda sakla • dur. Bunlardan birincisi millet miimes • 
11111; bu millet ki bir oglunu, bir k1zm1 sillcri, ikincisi de avukatlard1r. Hii;bir 
avukat diyc yiiksek vc ferefli bir mevkie meb'u., meclis dahilindeki rey, miitalea 
<;1karm11, miireff•h vc mes'ud ya1atm11 • vt sozlerinden ve bu miitalea ve sozlerin 
ltr. Nas1l olur da onun mcnfaalini biitiin meclis d11mda irad vc izhanndan mes'ul 
oteki menfaatlcrin iistiinde tutmaz. hte degildir. Bunun gibi avukat da, miida· 
hunun ii;indir ki bir avukat, vatan1 ve mil- faaS1n1 yaparkcn hii;bir kayid ve tartla 
leti aleyhinde hii;bir dava almaz. Hii;bir baglanmamt§hr. 
Yerde ve miidafaa kiirsiislinde vatam vc Kanunlann, an' anclerin millet vc ada
tnillcti aleyhindc soz soylcmez. <;iinkii da- let vekillerinc ayni masuniycti vermesinin 
Valarm en biiyiigii vatan vc millet dava· .rbebi a<;1khr. Bu hak, ald1klan yiiksck 
sid1r. Avukat hiirdiir, mii<takildir, kanun vazifeyi hi<; kimsedcn, hatta kanundan 
0•zannda hakh gordiigii her davay1 mii- korkm1yarak vc sozlcrinin nc gibi kan • 
dafaa cder. F akat vatan davast bahis 11kltklar, nc gibi sui;lu neticcler dogura • 
tnevzuu olunca onun miidafaasma ko1ar- bilcccgini diiiiinmiyerek yapabilmelcri 
•a da aleyhinde bulunmaz. i<;in vcrilmiitir. 

Mutareke senelerinde Tiirk vatan vc Mudafaa scrbcstisi, ta cski <;aglardan, 
rnilleti aleyhinde dava alan, 1tilaf zab1- Yunanhlar vc Romahlar zamanmdanbcri 
1•S1na uiakhk eden, miiekkillerinin tica· mukaddesattan saytlageldiginden, bu mu
rethanelerine ccnebi bayrag1 i;eken ve kaddcs vazifeyi gorenlere sonsuz bir soz 
hza vc icraya memur Tiirk hakimlerini hiirriyeti verilmek liizumu duyulmu1tur. 
\e icra mcmurlanm tiifek di~igile dttan Avukattn ciibbeyi giydikten ve takkeyi 
1~n, ceblerinde i;ifte pasaport ta11yan ba§ma gei;irdikten sonra hakimden, ka-

urk (I} avukatlan goriildii! Namuslu nundan ve hasmmdan korkm1yarak ve is
\atan cvladlannm k1ymetli bir hilkat gibi ttdiiii vaziyet v• tavn takmarak miidafaa 
ta111naktan zcvk v• gurur duyduklan i<;in laz1m gordiiklerini soyliyebilmesi bii
d;bbeye, bir evliya kisvesi gibi biiriine- titn medeni dunyanm kabul ettigi bir 
rek, hak auretinden goriinenlcri Turk ad- esasttr. Bunsuz miidafaa, miidafaa ola
hycsj iatemiyor artik. mazd1. <;:iinkii miidafaas1 ic;in faydah gor· 

Avukattn Cumhuriyetc kar11 da borcu diiiiii bir sozii, hakaret ve iftira sui;lann1 
v_ardlf. Zatcn baroya girerken «Cumhu- te~kil edebilecegi korkustle veya herhangi 
nyete aadakattan aynlm:yacag1ma» diye bir endi1e ile soyliyemiyen avukat, vazi
Yemin ediyor. Demek ki bir avukat, va- fesini hakkile yapmam11 olur. Bundan ise 
tanma ve milletine ka(!I gosterecegi ayni adalet miiteessir olur. T akke (miidafaa 
aadal.ati, devletc;i, milliyet~i. balkc;1, la- ederken avukat soguk ahp da nezle ol-
1k ve ink11abc1 olan Cumhuriyet rejimine masm) diye avukatin ba1ma gec;irilme • 
hr11 da gostercccktir. Bu, bir kcre vie- miitir. Bu, miidafaa hiirriyetinin remzldir. 
dan ,., namu1 borcudur. Y eni l&yihanm 49 uncu maddesi, «vui-

Sonra hi.if ve miiatakil olan. he.rhangi fe 1ura1unda veya ifa etLiii vazifedert do
bozuk bir babantn sulbiinden diinyaya lay1 bir avukatm 1eref ve 1ohretine veya 
gelmcyi devletin ba§m• ge911ek ic;in hak v~kar ve haysiyetine kavlen veya filen 
ve imtiyaz saym1yan, ktndisini kendisi taarruz ve hakarette bulunan kimsc, Tiirk 
Y•ratt1g1 ii;in ilim ve fazilete, vatan ve ccza kanununun mcmur aleyhine iilenen 
tnillet hizmetine en biiyiik yer ay1ran a- ciiriimlere mahsus olan hiikiirnlerine go
,.ukat i~in Cumhuriyet idaresi bic;ilmi1 bir re cezalandmhr.» diyor. Bu ve bunun 
kaftandtr. Avukathk meslek ve san'atma, gibi mudafaa hiirriyetini geni§lendiren 
~uiiincesinc, manttgma ve hatta menfaa- ve miitecavizleri, iiddetle cezaland1ran 
~:ne en uygun olan rejim, Cumhuriyet re- diger miieyyidelcr var. 
lltnidir. Buna sanlmak ve bunu miidafaa y eni Jayihanm koydugu csaslarm ka
•~tnekle avukat, kendisini ve kendi m•n- bu! ve tatbikmdan sonra Tiirkiyede avu
fdatini miidafaa ediyor demektir. kathk me,Jeki, intisabile hakikaten gurur 

Bundan sonra avukattan kanunlara. duyulacak bir meslek haline gelecektir. 
lllahkemelere, muesseselcre hiirmet bek • Adliye Yekilinin g~cn sene Ankarada 
liyen layiha, ona genii, hududsuz bir toplanan avukatlar kongresinde soyledigi 
llliidafaa hiirriyeti veriyor. gibi «avukathk iizerinde korkunc bir gol-

Mudafaa I Miidafaa elmek zevki, ta- r,e gibi dolaian, sizlerin ve hepimizin iid
clilabilecek zevklerin en canhS1dtr. Bunun dctle reddetmek istedigimiz tezvir !aft 
iki yap1cm, ak1l ve zeka ile sozdiir. 11 • bundan boyle hafizalardan bile silinme • 
rnin ausledigi ak1l ve soziin bu ibdai, ze- hdir. Bu, Turk avukathgmm varacag1 
kiin1n biitiin eserleri gibi, kendisile bera- ilk hedeftir. y akm bir istikbalde varmak 
ber icten bir siikim ve haz getirir, bayil- istedigimiz ikinci hcdef de, resmi daire
t;c1 bir in§irah, sonsuz bir gurur "erir. Jerden <;tkan ve iistiinde ~iiphe toplanmak 
Bunu duymak ve anlamak laz1mdtr, yok- istcnen herhangi bir i~in avukat ile yap1l: 
sa Yazmak ve resmetmck c;ok zordur. ml§ olma<1nm ogrenilmesi, o 1iiphelen 

Mudafaa yapan avukatm ihtisast, bir •ilmege kafi gelmesidir.» 
heykelttra1m yapbg1 heykelden, bir mu- Tiirk adliyesi J Kanunun ve adaletin 
harririn yazd1g1 romandan duyacagt inii· evladlan bu ulkiilerde seninle beraberdir. 
rahtan daha biiyiiktiir. Bunu ancak yap- Avulmt 

bii:1 sava11 kazanm11, vatamru kurtarm11 A. Haydar lJzkent 
buyiik bir kumandanm duyacag1 gurur C'l Blr!ncl, lklncl ve U~ilncil yaz1Jar 7, 
\'e zevk iJe oJ<;cbiJiriz. 9, 18 fUbat tar!hll ay1!arimizdad1r. 

Adapazarmda biiyiik 

Adapazan (Hususi) - :;1ehrimizde 
l'ap1lrnakta olan orta okul binasmm in
§aati tarnarnile bitmi§ addedilebilir. 

Conderdij!im resim, in~aahn c;att k1s
l"n1na kadar yi.ikselrni~ oldugunu gi.i<ter
~ektedir. Okulun ic;inde 14 dersane, iki 
•boratuar, ii<; atolye, iki vesaiti dersiye 

bir mekteb yap1hyor 

odas1, bir rniidiir, bir rnuallim, bir ves
tiyer, bir odac1, bir intizar, bir doktor, 
bir katib, bir yemek, bir teneffiishane 
oda ve salonlan bulunmaktadir. Bun -
dan ba~ka geni§ koridorlarla bcraber 
elektrik ve su tesisah mi.ikernmel bir 
~ekildedir. 

CUMHURlYET 5 

Tahsilde 
gene kor ihtisaslarm1 

anlabyor 
A,ai(1da oku!la • 

cai/1mz qaz1, bun • 
dan .el<iz sene ev· 
vel H ukul< F akiil· 
fe•ine devam eder· 
ken bir ha•tal1k ne• 
tice•inde Rozlerinin 
nuru birdcnbire •o
nen bir Rencin ac1 
ihti•aslarrdrr. 

Mithat admdaki 
bu Rene, biitiin te· Mithat Enc; 
davilere ra/imen, korliikten kurtulama • 
ymca Vivana!la gitmi~. orada Amerikalr 
bir zenRin kadm tarafmdan Korler mek· 
tebine devam ettirilmif ve R•>en vrl da 
Srhhat ve htimai M uavenet V ekiiletimn 
tava•wtile Amerika Kor/er Enstitii•iine 
11onderilmi,tir. 

H cniiz enstitii.ve devam etmckte bu • 
lunan Mithat, almanca ve ingilizceyi iiii
renmi~tir. Y akmda memlcketimize diine
rek kiirlerin terbive ve tedri•i i~ile u/ira• 
facaktrr. Mithatin kanaatine Riire, kiirler 
de Riirenler kadar i~ 11iirebilirler. Ancak, 
csaslr bir terbi11e ve tedri• •uteminin tat
bik1 zaruridir. 

A1aj/1daki !faZI, kiirlerin hassasi!fetini 
gii•termek itibarile >ok k1ymetlidir: 

Baz1 geceler hie; sebebsiz uykudan 
uyanmm, i<;im, agtr bulutlann tazyiki al
hnda serilmi1, koyu gri renkli bir denizin 
halsizligine benziyen bir hisle doludur. 
Bu kiibuslu manzaradan uzakla1abilmek 
ic;in biitun dikkatimi d11a, etraf1m1za top
lamai(a gayret ederim. Cozlerim butiin 
geni1ligile gonnek ic;in a<;tltr, kesif karan
hk ic;inde en zayif bir 111ltt bile bulamaz. 

Kulaklanm, her1eyi yutmaga ham a
c;1k ac; ag1zlar halindedir, derin sessizlik, 
en ufak bir c;1t1rh bile samiam1 titretmcz. 
ruhumdaki s1kmtth durgunluk, korku dal
galan 1eklinde kabanp kopiirmcge ba1-
lar. Boii;ulmak iizere olan bir insanin sev· 
ki tabiisile giiriilti.ilii hareketlerle yerim
den firlar, elektriiii c;evirir, hranliii1 sil
me5'e, siikiitu daii;1tmaiia <;ah,mm. 

Bu, muhitle arzu ettigi anda irtibat te
min edemiyen bir dimaiim beyecanlr va
ziyetidir. Acaba ayni zamanda kor ve 
sag1r bir insamn hayah, bu ,clcilde neti· 
c .. iz, mezbuhane bir mucadele midir} 

Ona ilk tesadiif ettiiiim giin bu auali 
kendi kendime sordum, i,te istifhamm 
kendi i<;ine k1vnlm1t miiphemiyetini dog
rultup, nida halinc getiren cevab: 

Mesaimin ameli k1smm1 takib t<;m 
(Perkins Korler Enstitiisiine) yerle1tik
ten on giin kadar sonra idi; New York· 
tan bcraber geldii!im meslekta11 gormegc 
gittim. Ona benimkinden uzakta bir ev· 
de oda vermi1lcrdi. Kendini oturma oda
smda on ya1lannda bir c;ocukla oynuyor 
buldum. Cocugun hareketlerindeki gay· 
ritabii kontrolsuzluk, nazan dikkatimi 
celbctti, giilii1iindeki ahenk de tuhafo. 

- Bu kim} dedim. 
- Mcktebin sag1r • korler deparh • 

mamndan bir c;ocuk, doii;u1tan hem kor, 
hem saihr. Ne dersin tabiatin bu i1giizar· 
hiima. Kii<;ugiin z<ir anla11hr monoton 
bir seslc: 

- Kiminle lconu1uyorsun Mr. C. dc
diiiini i1ittim. Sonra o ellerile yoklryarak 
arkada11m10 yiiziinii buldu ve ba1parma
gm10 i<; ucunu. hafifce dudaklan iizerine 
yerle1tirdi. 0 zaman oteki gayet viz1h 
ve sert bir telaffuzla: 

- Lconar bak sana mcmleli:etinden 
yeni gelmi1 bir Tiirk tam1ttracagtm, dc
di. 

0 ayni garib sesle 1u kelimeleri tek· 
rar ctti: 

- Bir Tiirk, bir Tiirk. 
Kendinc doiiru yakla1ttm, elini tut • 

mak istedim, o benimkini kuvvetle yaka· 
lryarak bumuna gotiirdii ve derin derin 
koklad1. Goren bir insanm ilk tesadiif et· 
tigi 1ahs1 gozlerile dikkatle siizmesi gibi. 
Sonra gene ba1 parmaiim1 benim dudak
lartmm iiZ&rine ayni 1ekilde vazetti. 

- Benim ismim Mr. E. Uzak uzak, 
cok uzak bir memleketten geliyorum. 

Arkada11mm konu1ut tarztnt taklid 
ederek soylediiiim her kelimeyi 0 vtzllt
ya benziyen scsile tekrar ediyordu. Son
ra birden elini yiiziimden c;ekerek sordu: 

- T renlc mi geldiniz, vapurla m1} 
- Evveli. vapura bindim, sonra Irene, 

nihayet tekrar biiyuk, cok biiyiik bir va
pura bindim, dcdim. 

- Y olda kac tane uyku uyudun} 
Diye soruyordu. 

*** 
ilk f1rsatta Perkins'in saihr ve korler 

departmamnt ziyaret ve haftalarca ora· 
da c;alr1ttm. T abiatin karanhk ve sukut
tan ordugii heyula surlar arkasmda mah
pus insan dimaglanm kurtarmak i<;in in • 
san dimagmm nas1l didindiiiini gordiim.. 
Gclecek vaznnda bu nevi <;ocuklann ter
biyesine nas1l ba1lamp, nas1l inki1af etti
rildiginden bahscdecegim. 

Mithat En~ 

ALM ANY A MEKTUBLARI : KO~ e 

<;ah§an Alman kad1n1na PENCE~ES.~ND~N 
go••ster1·len kolayl1klar Sermayesi gozya,i ... 

fE5} ilmem hangi kitabda ioyle bir 
(g f1kra okumu1tum: 

«Kad1nlar Ofisi» namile 
Me1hur Nu1ircvan riiyasmda bir 

kurulan bir daire domuzla ayni yalaktan su ii;tigini goriir, 

kadmlarm i, hayabru tanzim etmi,, kadinlara 
c;ah,abilecekleri i,Ier verilmi,tir 

Berlin (Hususi muhabirimizden) -
Almanya, <;ah1an kadmlar adedinin en 
bol oldugu memleketlerden birisi, belki 
de birincisidir. C:ah1mak surctile hayatla
rm1 kazanan kadmlann miktan on bir 
bu<;uk milyonu a1maktadtr. Bu rakamm 
be1 bu<;uk milyonunu, kendi siiilerinden 
ba1ka bir p;elirleri olm1yan bekarlar, dul
lar, veya botanm11 kad1nlar te1kil eder. 
Digerleri ise kocalar1mn yanmda <;ah1an 
kadmlarla, mektcbden <;tkar <;tkmaz ha
yahm kazanmak <;arelerino ba1vuran ve 
ihtimal cvleninciye kadar <;ah1acak olan 
k1zlard1r. Cah1an kadmlann '7o 40 - 50 
si ziraatle orman ikttsadmda, % 24 ii 
sanayi ile csnafl1kta, 3 16,7 si ticaretle 
nakliyc i1lerinde, "'o I 0,9 u ev i1lerinde, 
% 7, 9 u da devlet hizmetlerinde istib
dam ediliyorlar. 

Herhangi bir meslekte <;ah1an kadm
larm hususi menfaatlerine nezarct etmek 
i<;in, I 934 senesinde Kadmlar Ofisi na
mt altmda bir daire ihdas edilmi1tir. 
Vaktile fabrikalarda ve yaz1hanelerde 
<;ah1an kadmlann ictimai mevkileri ol· 
dukc;a kotii idi. Kadmlara tevdi edilen 
i1ler, ekscriyetle kuvvetlerile gayrimiite
nasib ve hatta kuvvetlerinin fevkmda idi. 
Ve <;ah1mak mecburiyetinde bulunduk
lan yerler de pisti. «Alman i1 cephcsi» ne 
ti.bi kadmlar ofisi rehberleri olan Ma· 
dam Scholz • Klink'in: «1nsandan taleb 
edilen sai yiikii, uzvt kuvvetlerilc ahenk
tar bir miinas•bette kalmal1d1T» mealin
deki parulasmt takib etmi1tir. 

Her1cyden evvel, a1aii1daki i1lerin ta· 
hakkuku meselesi nazan itibara ahndi: 

1 - C:ah1an kadtmn iktisadi ve i~ti
mai monfaatlerinin gozetilmesi. 

2 - Bilhassa analrk ihtiyaclar1m he
saba katarak i1 yerlcrinde s1hhi tedbirle· 
rin .ahnmas1. 

3 - Kanun ve tarifeler te,kilinde bir
likte <;al11ma, saiyi himaye tedbirlerile 
mesleki hastahklara kartt al10mas1 lazun 
gelen tedbirler. 

4 - Mektcbden <;1kttklan zamandan 
itib..ren c;ah ma ta olan gene izlara ve 
kad1nlara, meskenlerin iyi tertib ve tan· 
zimi vc ev i1leri idaresi bakk1nda liizumlu 
olan maliimah veren pratik ev idaresi 
kurslan te1kilah ... he ba1lamak i<;in mu
vakkat tedbirler almak liizumu hissedil
mi1ti. 

Kadmlar, nisbeten daha hafif i1lere 
yerle1tirilmi1lerdir. Erkekle kadm ara· 
•tnda, ya11 ilorlemis bir kadmla luzlar a
rasmda, yer miibadelesi miimkiindii. Ka
dmlar, ge<;inmeleri temin edilmek 1arti
le, mcvkilerini erkeklere terkedebilirler. 
Meseli. bir hdm mevkiini, i~iz kalan 
ni1anl1S1na ve yahud ogluna terkedebilir. 

Kadmlar, daha kolay ve daha sihhi 
mevkilere yerlc1tirilmekle beraber eski 
Riindeliklorini muhafaza etmek hakkm1 
haizdirler. Bazt konserva fabrikalarmda 
c;ah1an ve kadmm s1hhatini bozan maki
nelerde, kundura sanayiinin baz1 makine
lerinde, bahk~1lrk sanayiinde, tugla ima
lathanesinde, komiir •e<;me ameliyatmda 
kadmlar, bu gibi hizmetlerdcn geri alm
m11lard1r. Bilhassa Ruhr havalisindeki 
maden ocaklarmda kadmlann <;ah1ma
lan kat'i surolte menedilmi1tir. Dcmir sa
nayiinin yiizde yirmisinden, kadmlar ge
ri almm11lard1r. 

Ciindelik meselesi ehemmiyctli islaha
ta mevzu olmu1tur. Baz1 miiesseselerde, 
ayni derccede hizmet goren erkekle ka
dmm gundelikleri miisavile1tirilmi1tir. Ka
dmlar ofisinin teklifi vcya i1tirakile bir<;ok 
muessesclerde it yerleri islah edilmi1, ka
dmlara iyi yerler tahsis edilmis ve daha 
tcmiz i1 elbiseleri verilerek, s1hhi 1artlar 
da diizeltilmi1tir. Miiesseselerde «i1te gii
zellik» remzi al~nda ihdas edilen ve or
nek olabilecek olan yenilikler bilhassa 
dikkat nazanm celbetmi1tir. 

-
' ···-· 

K1z talebeler, i1c;i kad1nlann tatil za
manlannda muvakkaten onlann yerlerini 
itgal ediyorlar ki, bu da amelenin tatil
lerine fazla bir sevinc iliive ediyor. Uni· 
versite, tatilleri esnasmda, k1z talebeler, 
ihtiyari ve meccani olarak ii<;i kadmlan 
istihlaf ediyorlar. Bu miiddct zarfmda, 
tatilde bulunan i1<;i kadmlar giindelikle· 
rini tam amen ahyorlar. Y aln1z istihlaf 
edilen i1c;i kadmlar degil, onlarm vazife
lerini tabii olarak deruhde eden ve i1c;i 
kizlarla pek <;abuk ve arkadai<;a miina· 
sebet peyda eden bu k1z talebeler de bu 
miiesseselerden memnuniyet beyan edi
yorlar. Ve bu tarzt harcket, miiesscse i!
lerine hi~bir nakise vermiyor. 

Kadmlar ofisile nasyonal • sosyalist 
parti•inin «miitekabil muavenet cemiye· 
ti» arasmda yap1lan anla1ma ncticesin
de, is goren ve p;ebe olan bir kadma, yar· 
d1mc1 tedbir ittihaz1 karar altma almm11· 
hr. Dogurmazdan 4 • 6 hafta evvel i1-
lerini terkcden kadmlar, g1dai yard1m 
1ekli altmda, ya nakdon, ve yahud ay· 
nen, <;ocuk c;ama11rlan gibi bir tahsisata 
mazhar oluyorlar. Bu tahsisat «ana ile 
<;ocuk» muavenet cemiyeti tarafmdan vc· 
rilir. Bir<;ok hallerde, miiessese miidiriyc
ti tarafmdan da munzam muavenetlerde 
bulunulur. Maamafih bu yard1m muvak
kat bir tedbirden ibarettir. 

1~i kadmlara yardun etmek gayesini 
giiden kadmlar ofisinin ittihaz etmi1 oldu
gu icraat ve tedbirleri meyan1nda, bekir 
i1c;i kadmlanna tahsis cdilen evlerden 
bahsetmek faydadan hali degildir. Alt· 
nan bu tedbirler sayesinde uzun seneler
denberi 1shrab ~eken bu zavalL kadmlar, 
tav1an yuvaS1na benziyen evlerden kur· 
tulmu1lard1r. 

Kadmlar Ofisinde mesleki terbiye na
m1 altinda bir daire vardir ki, kiiltiirel ve 
terbiyevi sahada ikmal edilmi1 olan biitun 
i1leri idare eder ve onlara nezaret eyler. 
Burada, ofis miimessillerine li.z1m olan 
malumatlar verilir. Miimessiller de ald1k
lan malfunab, memlcketin dort k~e&ine 
yaymak mecburiyetindedirler. 1936 se· 
nesinde resmi miimessil ve irtibat murah
haslan olarak 3269 miimessil tc1kil cdil•· 
bilmi1tir. Bundan maada 4708 miirnessil 
de giindelik kurslara ve liafta !Onu kurs
larma tayin edilmi1lerdir. Ev bizmetc;ileri 
1dn I 935 nisanmdan 1937 maylSlna ka
dar I 087 meslcki talim ve tcrbiyc kun
lan verilmistir ki 18335 hizmet<;i ktz bu 
kurslara i1tirak etmi1tir. 

C:ah1an kadmlar ic;in bir de «ak1l ho
calan» daireleri ac;tlm11hr. lt<;i kad1nlar, 
arzu ettikleri her tiirlu malfunatt bu dai· 
reden clde cdebilirler. 1936 senesi niha
yetinde biitiin Almanya dahilinde bu 
yolda 2336 idarehane mevcuddu. Yalmz 
1936 senesi birincikanununda miiracaat 
edenlerin miktan 49356 idi. Aki! almak 
ihtiyacmda bulunan hizmet<;i kadmlar, 
muayyen olan bir saatte «i1 cephesi» ne 
tabi olan idarcye ba1vururlar. h alanla 
i1 vcrenler arasmda tahaddus eden ihti· 
laflarm <;(. 90 1 bu miiessese tarafmdan, 
tarafeyni ho1nud edecek bir surctte hal
ledilir. 

«!1 cephc» sine miilhak «scvinc vas1ta
sile kuvvcb> nammda diger bir miie5'ese 
vardir ki, bu da, icrayi san'at eden kad1n 
vc erkeklerin manevi vc ci,mani kuvvet
lenmelerine yard1m cder. 1~i kadmlar, 
ameleler, bazan meccanen, ve bazan da 
pek az bir bedel mukabilinde seyahatle· 
re, gezintilere, sinema, tiyatro gibi eiilen
ce yerlerine istirak ederek istifade cder· 
ler. Spor talim ve terbiyesi de mue50ese· 
nm bashca vazifelerinden birini te1kil e
der. Bu sayede i~i kadm ve erkekler, 
spor vas1tasile viicudlerini ve dimaglanm 
kunetlendirirler. !~i k1zlarm % 75 i bu 
sporlara i1tirak cderlcr. 

z. 

Nevyork - Birle$ik Amerikamn bir~ok taraflarmda feyezanlar olmu$tur. 
Bilhassa $ikago $ehrinin cenub taraflarmda fazla hasar vukua gelmis ve bir 
~ok kopriiler y1k1lm1$br. 

merak ve tela§ cderek 1una buna ba1vu· 
rur. Riiyay1 tabir cttirmek ister. F akat 
ne vezir, ne filozof hi<; kimse i1in ic;inden 
<;tkamaz. Nihayet kendisine bir <;ocuk 
saghk verilir, bu diigiimu ancak onun 
i;ozebilecegi soylenir. 

Cer<;ek de oylc olur, ve heniiz sekiz 
on ya1lannda bulunan <;ocuk riiyayi 1u 
~ekilde tabir eder: Yalak, a1kbr. Do
muz, a1kta sana rakib olan bir adamdtr. 
Cozdelermden biri sana ihanct ediyor, 
ba1kasile sevi1iyorl 

Y aptlan incelemeler c;ocugun ke1fini 
dogru gostermi1 ve Nu§irevan'm saraym
da kurulan ihanet dolab1m meydana c;t· 
karmt§ imi1. 

*** 
<;:ocuk zekastmn bazan biiyiiklerc ta1 

<;1kard1g1m ve nice yaihlarm miniminiler 
elinden kiilah giydigini tebariiz ettirmek 
i~in uydurulan bu masah bana gene bir 
<;ocuk hattrlattl. Onu ilk defa evimin 
koiesinde gordiim. Be1 giin evveldi, 
hiingiir hiingiir aghyordu. Curubdan 
hayli zaman sonra vc soguk bir hava ic;in· 
de onun gozya11 dokmesi rikkatime do
kundu. Sordum : 

- Neye aghyorsun yavrum} 
H1~kira hi~lura cevab verdi: 
- Polisler simidlcrimi ald1lar, kara· 

kola gotiirdiilerl 
- Nii;in1 

- Camh dolab istiyorlar, a<;1kta si· 
mid sathrm1yorlar. 

- Ka<; kuruiluk simidin vard1} 
- Yirmi kuruiluk I 
Ona yirmi be§ kuru1 verdim, kanuna 

ve nizama uygun harel.:et etmek laztm 
gelecegini anlathm. kiii;iiciik bir camh 
dolab yapt1rmas1m soyledim. Diin gece 
gene evimin ko1esindc ona tesaduf cttim. 
Be1 giin evvelki kar11la1mam1zda oldugu 
gibi hiingiir hiingur aghyordu, §tnl 1ml 
gozya11 dokiiyordu. Sordum: 

- Ne oldu yavrum} 

- Polislcr sirnidlerimi ald1lar! 
Hakikat kafamda giiliimsedi vc bey

nim atb: 

- Gen~ mi camh dolab masah. De
mek sen gozyaltol scrmaye yaptp lUnu 
bunu dolaba, hfese koyuyorsun. Utan· 
nuyor musun} 

. ~o~an suyile 1slanm11 mendilile gozle
nm b1r kore daha yailandirarak yiiziime 
bakti ve boni tamd1gmdan homurdana 
homurdana ka<;tt. 

Su mii1ahede, Nuiirevan'a riiya tabir 
eden <;ocugun hakikat olabilecegini bana 
ogretmeklc beraber yiiregimi de bulan· 
dmL. 0 ya§ta bu kadar ciddi ya Ian .Oy
lernck, ni<;in sakl1yaf1m, bi<; ho11Dna git· 
memi1til.,. 

M. TURHAN TAN 

Bursada ha§eratla miicadele 
Bursa. (Husus!) - Meyva agaclarm • 

da ve bllhassa me§hur Bursa §eftallle. 
rile dut agaclarmda fazla tahribat ya. 
pan Diyasp!s ba§eresile esash surette 
miicadeleye giri.§ilmi§tir. Ziraat VekA • 
letlnin yapbg1 bu miieadeleden iyl net!· 
celer almrnakta.dlr. $irndi mmtakamtz· 
dak! biitiin meyva agaelanrun, ziraat 
m iicadele teknisyen!erinln nezaretl al· 
tmda ilaclanrnasma ba§lanmt§br. -···-Bir kad1n cesedi bulundu 

Ortakoyde Elma sokagmda oturan 
tiitiin arnelesinden Cemal, di.in Kaptan
pa~a yahs1 onlinde denizde bir kadm ce
sedi gorerek polise haber vermi~t!r. 

Cesed den!zden c;1kar1lm1~hr. tl"zerln· 
de hiiviyetinl tesbite yar1yaeak bir §ey 
bulunamarru§tir. 35 ya§larmda tahmin 
edilmekte ve s1rtmda sivah bir manto 
bulunmaktadir. Cesed Morga kaldml
m1~ ve tahkikata baslanm1§hr. -··-Fransada matbuat hiirriyeti 

Paris 20 - Adliye Nazm Campinch!, 
Frans1z ve ecnebi gazetecilerin toplan· 
ttsmda, matbuat meselesinin ana hat
larm1 anlatm1§br. Adliye Nazm, ~·an 
ve fikir hi.irriyetinin korunmas1ru liizu
munda 1srar ederek demi~tir ki: 

c- Gazeteei korkusu siyaset adamla
nm kiyasete se,•keder. Fran<anm bas1• 
na gelebilecek en biiviik fe!aket mat • 
buahn hiirriyetini kaybebnesi, yani 
devletin veya hiikfu:netin emri altina 
girmesidir .• 

Adliye Nazm matbuat hiirriyetinin 
bazi ahvalde suiistimal edildigini ve 
blnaenaleyh buna kar§t koymak 1~m 
ban tahdidat icab ettigini soylemi§ ve 
deml~tir ki: 
.- Tam ve mutlak hiirrivet, medent 

bir carniada Y•§ayamaz. Bilhassa ferd· 
leri iftiralardan en !yi ~artlar icinde 
koru.\•acak kanun!ar zaruridir. Bovie 
blr kanun yan hiirriyetini kaldir~ak 
demek deltildir. Matbuattn mutlak hi.ir
riyeti kar§tsmda bir de gazetecinin 
mutlak mes'uliyeti olmak gerektir.• 
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Milli kiime ma~lar1nda kuliiblerin vaziyetleri 

Be$1ktas 
Giines 
Muha£1211iicii 
fiGok 
FenerbahGe 
Harbiye 
Alsancak 
Galatasaray 

MaG adedi Galib Berabere Mag!Ub At!tilt go! Yedigi go! Puvan 
3 3 8 2 9 
2 2 8 3 6 
3 2 1 3 5 5 
2 1 1 2 3 4 
2 1 1 2 5 3 
1 1 2 2 2 
2 2 0 4 2 
1 1 1 2 l 

Galatasaray istanbul kros • 
~amp1yonu 

.• 

cl, Demirspordan Hiiseyin li~iincii ol -
mu§lardtr. 1zmit Akye§iller ferd itibari· 
le ikinci ve ii~iincilliigii kazanmt§lar • 
d1r. Talom itibarile de Galatasaray!tlar 
23 puvanla !stanbul kros §ampiyonlu -
gunu kazanmt§lardir. 53 puvanla KaS1m
pa§a ikinci, 66 puvanla Giine§ ii~iincii 

olmu§lard1r. 

Londra - Londrarun muhtelif semt
lerinde hava hiicumlanna kar$1 hallo 
miidaiaa etmek iizere umumi s1gnaklar 
yap1lm1shr. Resmimiz umumi s1gnaklar
dan birinin kap1s101 gosteriyor. 

*** 
Ancak biitiin biitiin bu kararla1an 1ey

lerin neden ibaret oldugunu bilen yok -
tur. Bu hususta hi~ bir§ey ilan edilmedi. 

Malum olan yegane iey. evvela Yiiksek 

Komiserin, sonra da Suriye Ba1vekili -
nin birbiri arkasmdan yakmda Parise 

gjdeceklerdir. Paristc mart aYI iptidala
rmda Suriye • Fransa istiklal ve ittifak 
muahedesi dcnilen oyuncaiim F ransa 

parlamentosunun aylarca siiren naz vc 
istignasmdan sonra nihayct tasdik edilc
cektir. F akat, tasdiktcn evvcl F ransa hii

kumeti biitiin 1u yukanda zikrettigim 
noktalar hakkmda Suriye ile anla11p ve
rilecek kararlan ccbine koymak istiyor. 

F ransamn bu kararlan cebinc koydu· 
gu muhakkakbr. F akat, bunlar neler -
dir? fitc Suriye cfkanm biiyiik bir asabi-
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yet i~inde tutan, Samda herkesi h1ddet· 
lendiren iey de bu sualin cevabSJz kal • 
maS1d1r. Gelen hususi haberler, bayram 
giinlerinde Samm kulaklan biiyiik bir 
dedikodu i~inde miitemadiyen ugul • 
dam11 oldugunu gosteriyor. Sinirlilik ve 
ruh buhram halk arasmda son dereceyi 
bulmu1tur. Sade gelen hususi haberler 
degil, Samm miihim gazeteleri de hep bu 
haberleri teyid edecek ne1riyatta bulunu· 
yorlar. Muhaliflerin gazetesi El Eyyam, 
bu bayram giinlerindeki dedikodudan 
bahsederken hiikumetin dayand1g1 ba1 • 
hca gazetelerden olan Elkabes de ayni 
mevzu iizerinde durarak Sam efkannm 
heyecan i~inde bulundugunu gostermek • 
ten ~ekinmiyor. Bu gazeteye gore Suriye, 
bu ittifak muahedesine mukabil iicret o· 
larak 1skenderunu, Cebel'i, Cezire'yi 
vermi1tir. F akat, netice? Bu cihet heniiz 
malum degildir, herkes endi1e i~indedir. 
Gazete bu endi~lere a~1k~a terciiman o· 
luyor. 

*** 
Herkesin endi1e i~inde olmasmdan is

tifade eden muhalifler, yani doktor Ab· 
durrahman Sehbender taraftarlan da 
gittik~e niifuzlanm artmyorlar. Sam1n 
muhtelif tabakalanna mensub bir ~ok 
maruf simalan, 1imdi Abdurrahman 
Sehbender tarafma ge~mi1lerdir. Bunlar 
gayet sarih surette muahedeye kar11 vazi· 
yet alm11lard1r. Zaten Fransay1 da arllk 
muahedenin tasdikma sevkeden ve bu • 

nun tatbikatma aid esaslann tcsbitini ta· 
cil ettiren sebcb, muahcdcye kar11 git • 
tik~c kabarmakta olan bu alcyhtarhkllr. 

Samdan gelen haberlere gore muhale

fet taraftarlan bayram giinlcrindc yap • 
ttklan miibim bir i~tima esnasmda hiiku· 
mcti ve muahedeyi ,iddctle tcnkid etmi$• 
!er ve bu arada Hatay davasmda hiiku • 
metin giisterdigi zaf1 da bahis mevzuu 
eylemi1lerdir. 

Bu i~tima ~ok kalaba!tk ve heyecanh 
olmu1. Bunun i~in iie hiikumet miidahale 
etmek mecburiyetinde kalm11 ve sonunda 
bu i~timat tertib eden iki kiiiyi tevkif 
ettirmi1tir. 

J andarma tarafmdan tevkif edilen iki 
zat -ki her ikisi de aslen Kiirddiir- bayra• 

mm biitiin bir giiniinii karakolda ge~ir • 
diler. Soz ve fikir hiirriyetlcrini miidafaa 

eden Ana Kanun namma hiirriyeterini 
istiyeo bu iki muhalifin serbest bnalnlma· 

smda ileri gelen muhalifler de hiikumet 

nezdinde iiddetle miiracaatler yaphklann 
dan nihayet bunlann tahliyelerine karar 

verildi. Tahliye karan iizerine, muhalif • 
Jerden bir kiitle bunlar lehinde bir de nii· 
mayi~ yaph. 

Goriiliiyor ki Samda mubalefet silratlc 
biiyiimii1 ve hiikumeti 1iddctli oldugu 

kadar 1a~kmhga da delalct edecck bu 
tarzda tedbirler almaga kadar sevket • 

mi1tir. Bu gerginligin bugiinlerdc siiratle 
artacagm1 gostcrir alametler eksik degil· 
dir. Pek yakmda Suriyedc nasyonalistle· 

rin iki biiyiik kiitleye aynld1klanm ve 
bunlann bir bsmtnm F ransaya taraftar 

digerinin de bunlara alcybtar olarak bir
birlerile ~arp11acaklano1 gorccegiz. 

C. T. 

Nevyork - M. William Rug11les 25 senedenberl elektrik ampullerin! ta
mamile ho$ hale getirmege Galt~1g, halde, $imdiye kadar en muvaffak oldu
gu zamanlarda ampullerde 500 milyar gaz molekiilii kaldigm1 tesbit etmistir! 
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ingilterenin Uzak~arktaki yeni kalesi 
Singapur diinyan1n en miihim 

bahri iissii haline getirildi 

Y eni mektebler 

Biit~e kabul edilince mii
racaatler tetkik edilecek 

Ankara 20 (T elefonla) - Bircok 
vilayet ve kazalar, 1ehir ve kasabalann· 
da lise ve ortamekteb ac1lmas1 etrafmda 
Maarif V ckaletinc vaki miiracaatler 
arttyor. 

Bu miiracaatlcr 1imdilik tasnif edil
mektedir. Ald1gim malumata gore, 1938 
yih Maarif Vekaleti biitcesi kabul olun
duktan sonra bu miiracaatlerin tetki
kinc ba1lanacak ve biitcedeki tahsisat va
ziyetine gore lise ve ortamekteb ihtiyac1 
fazla olan 1ehir vc kasabalanm1zda bu 
mekteblerin ac1lmas1 icin bir karar ven
lecektir. 

Singapurun geni~ istihkamlar1 i~indeki • emru· 
Yetli sam1~larda 1,500,000 galon petrol ve 

biriktirildi miktarda erzak, miihimmat • az1m 
Yazan: Daily Telegraph gazetesinin methur bahri muharriri C. BYWATER 

Maarif Vekaleti, 1938 - I 939 ders 
yihnda lise ve ortamekteblere devam ede
eek talebe saymm daha 1imdiden tesbite 
ba1lam11 bulunmaktadn. 

Singapur adasmda Seletar' daki ussu· 
hahrinin kiiiad resmi 14 ~ubatta yap1ld1. 
Maahaza son teferruahn ikmaline kadar 
d•ha 18 ayhk bir miiddetin ge~mesi lii
lltndir. 

Burada bahri bir ussun kurulmasl 
~ 92] senesinde ilk def a diiiiiniiliip pro
Jcsi yap1ld1g1 zaman bunun tahakkuku 
Bayrimiimkiin bir te1ebbiis olacagma 

bh~kmedilmi1ti. Singapur' daki 1ngilizler 
ile Bahriye Nezaretinin bu karanm 

tnecnunane addetmiilerdi. 
Maahaza logiliz parlamentosunda 

b~ te1ebbiisiin lngiliz lmparatorlugu i,in 
~Ir hayat memat meselesi oldugunu soy· 
li~~nler oldugu gibi fiile ~1kanlmas1 
m_umkiin oldugunu takdir eden ve uzag1 
e'rcnle; de ebik degildi. <;iinkii daha 

mum1 Harb bitmeden evvel Uzak1ark· 
t~ !.ngilterc 1,in modern bir donanma iis· 
sun n urulma zarurcti hissedilmi~ti.. 

Japonya Umumi Harbde Avrupa 
devletlerinin m~guliyetinden istifade ede
rek Biiyiik Okyanusun garb havzannda 
iyiee yerleitikten beika daima ilerlemek 
ve geni1lemek yolunJ tutmu1tu. 

lngiliz lmparatorlugu bu havalide 
Yay1lm11 azim ve hay&ti menfaatlerinin 
tnahfuziyetini ila gayrir.ihaye ecnebi bir 
devletin hiisniiniyetinc bm1kamazd1. 

lngilterenin ~inde k1y.nettar emliiki 
Ve zengin bir ticareti ve giJiden giine in· 
k11af eden Hongkong limaL1 bulunduk • 
tan baska Borneo ve Y eni Gine adala • 
ltnda tUkenmez tabii bazinel"ri ve Avus· 
t:alyada ve civannda sonsuz fakat gay· 
lltnabfuz arazisi vardir. 

Yaln1z ~in, Avustralya sulannda se • 
ncnin her giiniinde seyriisefer halinde bu
lunan lngiliz gemilerinin ve hamuleleri • 
nin k1ymeti 160,000,000 !ngiliz liras10-
dan a1ag1 bulunmamaktadir. 

*** 
Singapur, !ngilterenin Uzakiarktaki 

llliidafaa sisteminin ideal bir noktasmda 
bulunuyor. Malaka yarimadasmm cenu
bunda bulundugundan Biiyiik Okyanu • 
sun 1imal k1smile Hind Okyanusu arasm· 
daki dogru yolun tam iizerindedir. 

Diger yollar bir~ok adalarm teikil et· 
tigi Labirent arasmdadir. Harb zama • 
n1nda bir donanma boyle yollarda kolay· 
ca pusuya diiiebilir. 

Singapur iissiibahrisine dayanan bir 
lngiliz donanmas1 diiiman donanmasmlD 
Hind Okyanusuna 8irmesine mani olabi
lir vc Borneo, Yeni Cine yahud Avus • 
lralya iizerine diiiman donanmasmm ya· 
Pacag1 taarruzlann oniinii kesebilir. Ay· 
ni zamanda gayet zengin olan Hind Fe· 
I 

•Cmcn~i adalanm miidafaa edebilir. 
Se;kulcen noktasmdan Singapur her· 

lcyden evvel tedafiii bir mevki olup her· 
hangi ecnebi bir topraga kar11 tehdidi ta· 
l~rnmiin etmemektedir. 

]aponya ile Sin11;apur arasmda 2500 
mil mesafe vardir. lngiliz donanma51 Sin
&•pur'a dayanarak Japon adalanna kar· 
11 devaml1 harekiilla bulunamaz. Diger 
1~raftan Hind ve Biiyii~ Okyanuslarda
li ln~ilizlerin anahtar mevkilerine yakm 
o!up liizumu halinde bunlara buradan 
) ard1m yap1labilir. 

Singapur, HongkonP,'dan 1435, 1i • 
lllali Avu•tralyada Port Darwin'den 
1900, Hindistanm iarlundaki Rangoan· 
clan 1150, Kalkiitadan 1665, Seylan • 
daki Kolombo"dan 1565, lngiltereden 
~200 ve Akdenizde fn-1iliz donanmas1 
Us- jj olan Malta'dan 6000 mil mesafe • 
dedir. 

l. Singapur'un Avrupadan yok uzakta 
~lunmas1; burasm10 gayrimahdud bir 

Singapur'un kabartma bir baritas1 

zaman i~in kendi kendisini miidafaa ey - GeceleM', Singapur, i11klar i~inde ya • 
lemesi i~in fevkalade tahkim edilmesini nan, pirlantalarla siislii kadmlar, miicev
icab etmiitir. hcrler i~illde dola1ao mihraceler, mmah 

Singapur'un genii istihkamlari i~inde- iiniformalar giyen zabitler ve suvare k1 -
ki emniyetli sarm~larda 1,500,000 galon yafetli erkeklerle dolu kuliiblerden, mii
petrol ve azim miktarda erzak ve miimih- temadiyen musiki sesi ve dans giiriiltiisii 
mat biriktirilmi1tir. Bu levazim sayesinde i1itilir. 
Singapur adas1 uzun bir muhasaraya mu· Ve bu Clebdebeler diyarinda bir tek 
kavemet edebilir. isim hiikimdir: Raffles. 

Bahklar1m1z 

istanbul Bahkhanesinde 
bir antrepo kurulacak 
Ankara 20 (T elefonla) - lkllsad 

V ekaleti, •u mahsulleri kanun projesini 
daha esash bir 1ekle sokmakta ve projeye 
yeni hiikiimler iliive etmektedir. 

Ezciimle projeye yurdun tabii gclirle· 
rinden olan bahklanmmn di1 piyasalar· 
da siiriimiinii artirmak ve bahklanm!Zln 
sall1 fiatlanru ecnebi baliklarile rekabet 
edebilecek bir hale getirmek icin hiikiim· 
!er konmaktadir. Projeye konulmakta o
lan hiikiimlere gore Istanbul balikhane· 
sinde bir bahk antreposu kurulacak ve 
bu antrepoda soguk hava, yiikleme, am
balaj ve sair tesisat bulunacakllr. Antre· 
podan ihracat modem bir 1<kilde yap!· 
lacakbr. Bahklann ambaliij1, tuzlanma 
1ekilleri, kablan ve uzun zaman muka
vemeti temin edebilecek 1ekilde bahkla
rm istifi ve saire hakkinda projeye yeni 
ve esash hiikiimler konulmaktadir. Yeni bahri iis, Singapur adas101 Mala- Muhteiem bankalarile, liiks vitrinlerle 

ka yanmadasmdan tefrik eden Johorc dolu, yiiz bin mumluk ampullerle aydm
bogazmda viicude getirilmiitir. Sark ci- lanan ~u meydan, Raffles meydam; §U Rua heyeti kurtar1ld1 
hetindc a~1k denizden 12 mil uzaktadir. miize Raffles miizesi; paha bi~ilemiye - Moskova 20 - Papanin grupunun tah
Adamn eenubundaki nefai Singapur §eh- eek kadar k1ymetli vcsaiki ihtiva eden ~u !is i§i diin saat 17,30 da ba§lam1§ ve saat 
rinden 14 mil mesafedeclir. Dar bir ka- kiitiibhane Raffles kiitiibhanesidir. Sin- 19 da bitmi§tir. 
naldan ibaret olan Johore bogaz1 eeoub- gapur'da, lokantalardan, barlardan, ~·Y Heyet! seferiye. iki tahlisiye gemisine 
da Singapur adasmm yiiksek tepelcrinde sclonlarmdan, magazalardan tutunuz da ne suretle aynlacaklarim zar atmak su
\ ' C 1imalde bir~ok kii~iik adalardaki tah- sigaralara, sabunlara vannc1ya kadar, retile tesbit etmi§lerdir. 
kimatla muhafazas1 temin edilmi1tir. Raffles ad101 ta11yan her1eyc tesadilf T ~apan~ ~e Kre~~el'i~ :;li~leri~e 

Bu istibkamlardaki bilyiik toplann ed~rsiniz. Burada her~yin ismi Raffles· .Faidmyrff udz 
1
Mranma ub~muk~. re ovb. e 

·11 • 25 ild' K 1 b L • e oro a urrnan uz 1raruna m-menz1 en m ir. ana m gar taran hr. mi§lerdir. Ka§iflere refakat etmi§ olan 
bir~olc kayalar, stgl1klar ve demiryolu Limanda hmali ihtiiamla yiikselen, kope~ ak!betl malt1m deJ!ildir. Biitiin 
kopriisile mahfu. zdur. lki sahildeki kesif diinyanm dort bucag"mdan gelen gemile· 

I d I 
malzeme Taimyr buz luraruna nakledil-

orman ar sayesm e top ann namlulan rin demirledigi havuzlara tepeden bakan 
degil, alevleri bile goriil'llez. Johore ka· ve lngiliz kudretinin timsali olan §U hey- ,,ou.,,·.,,§t'"'ir"".""""""""""""""" ______ _ 
nah dar olmakla beraber derindir. En kc! de, gene Raffles'in heykelidir. 
biiyiik donanmalar bile girebilir. Tersa· Ondokuzuncu am ba1mda, Singapur, 
nenin cephesi dort mildir. sefil bir bahk~1 kasabasi. Malezya'h ge-

Kuru havuza gelince boyu 1000 ka· micilerin, Hind denizinde ~apulculuk et
dem, arz1 130 ve umku 55 kademdir. mek, tiiccar gemilerini soymak i~in ha -
~imento ve granitic yap1lm11tir, Mevcud reket noktas1 edindikleri bir korsan ini 
ve muta•avver en biiyiik barb gemilerini idi. 

isliab etmege miisaiddir. Daha OnClokuzuncu am bidayetinde, 
Kuru havuzun yambatinda 50,000 Portekizliler, daha sonra F elemenkliler 

tonluk sabilt havuz vardir. Bu havuz ye- bu mmtakaya bir iki seyahat yapm11lar· 
dekte olarak 1928 senesinde 1ngiltere • d1. Hatta Portekizliler, burada baz1 le· 
den buraya getirilmiiti. Binaenaleyh iki sisal viicude getirmiiler, Malaka yanm· 
biiyiik harb gemisi ayoi zamanda havuz· adas10da bir iki miistahkem mevki yap • 
lanabilir. m11lard1. F akat, gerek miiesseseleri, ge • 

T ersanenin yambaimda gayet genii rek istihkamlan ~oktan metriik bulunu • 
bir sivil tayyare meydan1, askeri tayya • yor ve ne Portckizliler, ne de Felemenk· 
re karargah1 vardir. liler bu havalide arllk dola1m1yorlard1. 

$imdiye kadar tersane i~in 11,000,000 Singapur, Malezya'mn daha pek ~ok a
ve tahkimat ugurunda 9,000,000 lngi • dalar gibi unutulmui bir kii~iilc adaS1n • 
liz liras1 sarfolunmuitur. Bu mebaligCle dan ibaret kalm1111. O derecede ki, Ma • 
500.000 ln~iliz lirastm Johore Sulta~~ ~e laka'nm 1ark sahilinde Hin Penang'daki 
2,000,000 lngiliz liraS1n1 Federal huku- 1arki Hindistan kumpanya51 memurlan • 
meti tetkil eden diger all! sultan vermi1 • n.n bile nazan dikkatine ,arpm1yordu. 

tir. 1805 senesinde, bu muazzam vapur 
Yeni Zeland dominyonu 1,000,000 kumpanyasmm Londradaki merkezi, 

ve Hongkong 250,000 lngiliz liras1 ver· Thomas Stamford Raffles isminde bir 
miitir. Avustralyadaki amele hiikUmeti kii~iik memuru, Penang'daki acentaya 
biriey vermemi1tir. gondermege karar vermitti. Gene Raff-

lngiltere sulh ve hazari zamanda Sin· les, zeki, san' atkiir, merakh, miite1ebbis 
gapur'da biiyiik bir donanma bulundur· ve ate1i11 bir adamd1. lngilteredcn Mala· 
m1yacaktir. Evvela iklim buna miisaid la'ya kadar dcvam eden uzun seyahat 
degildir. Lakin harb vukuunda ve barb zarfmda Malezya dilini ogrendi ve ka • 
tehlikesi zamamnda 1ngilterenin buraya raya ~1kar ~1kmaz, memleketi, oranm ma· 
teh1id edecegi biiyiik donanma her tiirlil zisini, ahalisinin adetlerini. hulasa Malez· 
teshiliih bulacakllr. ya'nm biitiin hususiyetlerini ogrenmek 

Singapur'un tarihi i~in biiyiik bir i1tiyakla tetkikata giri§ti. 
Singapur, Uzak1ark10 mcm, adalar Raffles, Malaka'da Portekiz i1gali 

dizisinin ortasmda, denizin koyu mavi zamanmdan kalma Asan ara1tmrken, es
p111lt1s1 kar11s:nda ve dai:na bulutsuz da • ki tarihi duvarlan gormii1 ve bunlan ha
ha ay1k mavi bir sema albnda, harikulii- rabiden kurtarmak iizere derhal harekete 
de giizel bir limanm boyunca uzanan bu ge~mi1ti. Meml•ketio biitiio hususiyetle • 
btlde, genii. golgeli caddelerile, golleri rine ve biitiin imkanlarina bu suretle va· 
,.e havu1larile, ~i,eklerinin kokusu nefesi kif olmu1 ve Malaka yanmadasmm ar· 
llkayaeak kadar keskin bah~elerile, muh- zettigi ehemmiyeti derhal kavram11t1. Bu
te1em binalarile, orada ya11yanlan teshir ras1, Hind denizile Pasifil denizmi bir· 
eder ve topraklanna bir defa ayak ba • leitirmek noktaS1ndan. siyasi. sevkukeY1i 
sanlan ebedi bir dauss1la i~inde birakir. ve iktisadi bak1mlardan miistesna bir 

Diinyamn en biiyiik vah1i hayvan pa· ehemmiyeli haizdi. 
zarlanndan binsi burada kurulur; Av • Raffles, Malezya sahillerinde ara1llr· 
rupa ve Amerika hayvanat bahcelerile malar yapt1g1 esnada, giiniin birinde te • 
eambazhan•leri, ihtiyaclar1m buradan tc- sadiifen Singapur' a ugram11h. Orada, ~·
min ederler. Ta van a as.Ii biiyiik bir yel- murlar i~inde siiriinen bir y1g10 yerliden 
pazenin riizgarlandird1g1 101 ve serin oda· ba1ka bir1ey bulamad1. F akat, limanm 
l•rda 1ngiliz armatorlerinin, ~inti milyo- fevkalade giizelligi karirsmda hayran ol
nerlerle, Arab zenginlerile ve Hind mu1tu. Kendi tabirile «bu denizlerdc 
prenslerile milyonlarca lirahk mukavc • mevcud en emin ve en genii liman1» ke1-
leler akdettikleri, efsanevi muahedeler fettigini derhal Kalkiita'ya yazm11, Sin· 
imzalad1klan Singapur buras1dir. gapur limamnm azim k1ymetini ve e1i bu-

lunmaz menafi memba1 olabileeegini an· 
latm11t1. 

Bu haberi, Kalkiita' daki lngiliz mii· 
messili lakayd kar11lad1 vc hi~bir ha11Clcct 
gostermedi. Londra ise, bundan daha bii
ylik bir lakaydi gostermi1. hatta, bu kii· 
~iik memurun verdigi bu haberdan lcutku· 
lanm1§h. Bu elli kilometro uzunlugunda, 
yirmi be1 kilometro ge11i1liginde adac1lc, 
vah1i hayvanlarla dolu hu s1tma ve kor· 
san yuvas1, ugurunda en ufak bir meb • 
Iii.gm sarfedilmesine bile degmezdi. Raff· 
lcs' e divane nazarile bak1hyor, Medar 
memlekctlerinin havasmdan beyni sulan· 
m1i zannediliyordu. 

F akat, Raffles'i fikrinden dondiirmek 
kabil degildi. 0, keifettigi 1eyin k1yme • 
hni biliyor, noktai nazannda mar edi • 
yor, sesini i1ittirmek hususunda buyiik bir 
inad gosteriyordu. Kalkiita onun israrla
nna aldm1 etmiyor, Loodra hiddetlen -
megc ba1hyordu. Nihayet, Raffles, yerli 
reislerle miizakereye giri1ti. Malaka Sul
tsnile anla1t1, Singapur'u satm almak i~in 
pazarhklara ba1lad1, fiati tayin etti ve iii 
)oluna koydu. Mataka Sultani, oradan 
cizye alm1yacak. bu arazmm idaresi, 
badema Raffles'c mevdu bulunacakt1. 
Singapur, Raffles'in eline bu suretle ge~
tikten sonra, bir~ok ~ekiimclere ve miina· 
ka1alara mevzu teikil etmi1, ancak 1867 
sencsinde lngiliz milstemlekesi olabilmi1-
tir. 

Bugiin, Thomas Stamford Raffles, 
Singapur'un diihi ka1ifi, hakkm1, memlc
ketine tasdik ettirmi1 bulunuyor. lngiltc
renin, yiiziine bile bakmal istemedigi bu 
batakhklar ic;inde kaybolmu1, me~hul a· 
dac1k, diinyanm eh biiyiik limanlarmdan 
biri halinc gclmi1tir. Her tarafi demiryol
larile oriilen Singapur, bugiin, Biiyiik 
Britanyanm elinde en biiyiik ilchsadi koz 
olmakla kalmam11, Malaka bogaz1n1 
bekliyen bir nobetc;i mevkiine yiikselmi1-
hr. Britanya 1mparatorlugunun Pasifik 
denizile olan biitiin muvasala yollan, em· 
niyet ve selametlerini ona tevdi etmi1 bu
lunuyorlar. On be1 seneyi miitccaviz bir 
zamandanberi devam eden mesai netice· 
sinde, bugiin orada, diinyan1n en kor • 
kunc istihkamlanndan biri ve Biiyiik Bri
tanyanm Uzakiarktaki baihca iissii vii· 
eiide getirilmiitir. 381 milimetrelik top 
bataryalarile, tayyare filolarile, altm11 
bin tonluk znhhlan ve biitiin bir donan· 
mayi ihtiva edebilecek kadar genii bcton 
havuzlarile, Singapur iissii, bugiin, zap· 
ttdilemez bir kaledir. 
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Dogu koylerinde 
Halk1n sagl1g1 ve koylerin s1hhi 

seraiti iizerinde tetkikler 
' 

-1-

Yazan: Dr. ROKNEDDJN FETH/ 

Koy kalkmmasmda hareket no!.tas1 
1iiphesiz koy kanunudur. Ooda gordiigii· 
miiz saghk iilerini bir ba1ka tasnife tiibi 
tutacak olursak goriiriiz k1 istihdaf olu • 
nan gayede iki esas nazan itibara al10-
m11tir, 

I - Koyliiniin saghg1 ve saglamlig1 
2- Koyiin saghg1 ve saglamhg1 

Kanun maddeleri daha z1yade ikinci 
hedefe tali olarak ve dolay1sile birinei 
hedefe yani koyliiniin saghg1 ve saglam
hga ula,mag1 prensip bilmi1hr. 

Bunun iizenode §imdilik liizumsuz bir 
miinakaiaya girmiyelim. Yumurta ve ta
vuk hikayesine benziyen bu iki §lk §iip· 
hesiz ki beraber miitalea olunmas1 liiz1m 
gelen ve yekdigerindeo aynlamJyan bir
birlerini tamhyan esaslardir. Koy saghi!i 
iizerindekt kanaat ve mii§ahedelerimiz.i 
gene «Cumhuriyeb> siitunlannda yazm11 
ve anlatm11tik. $imdi bu sabrlarla koylii
niin saghgm1 ele al1yoruz. Miitearife ka
bilinden hep biliri% ki: 

«Koy Iii; ayik temiz havada ya1amak, 
giizel kaynak sulanndan i~mek, bol ve 
bilesiz siit, yumurta, yag, ayran, peynir, 
tavuk g1bi besleyici gidalan kolayca te
min edebilmek, sinirlerini ve heyecanla
nm mubalagah ve liizumsuz 1ehir giiriil· 
tiilerioden azade tutarak y1pratmamak 
suretile, ruhan ve bedenen saglam bir 
adamdir.» Miisaadenizle iu miitearifeye 
benzer kanaatinizin son ciimlesini «ruhan 
ve bedenen saglam bir adam olmas1 la • 
zimdin> 1ekliode degi1tireyim. 

<;:iinkii yukandaki hiikiim ve kanaat
lerimiz bir takim §artlara istinad edilerek 
verilmi1tir.' 

Acaba kOy ve koylii bu tabii nimel· 
Jerden zannettigimiz kadar istifade ede
biJiyor mu? Hemen soyleyivermeliyim 
ki geri tarihin uzun ihmal y1llanmn elin
de kalan koylii maalesef bu tabii nimet· 
lerdcn kat'iyyen istifade edememi1 ve bir 
~ok mmtakalarda ferdi saghg1 veya sag· 
lamltg101 kaybetmiitir. 

Evet koyliiniin saghg1 ve uglamhg1 
i~in 1 -Temiz hava; 2-1yi su; 3 -
Kalorili ve temiz g1da; 4 - Ruhi istira· 
hat; tcmizlik laz1md1r vc kiifidir. 

Ancak memlekelimizin bir ~ok bolge· 
lerindc; mas1 gelince tahlil edecegimiz 
sebebler dolay15iJe koyii karakterize eden 
bu Tann nimetleri C1lkla1m1§hr. Mesela 
(temiz hava) iizerinde durahm. 

Misallerimizi incelemek firsatma ka
vu1tugumuz ii~iineii umumi miifctti1lik 
mmtaka., dahilindeki dogu bolgesinden 
se~ecegiz. 

Dogu Karadenizi sahil boyu tabii 
anzalan; klimatolojik hususiyetleri do
lay1Silc 1lik ve fazla ratJbdir. 

F akat umumi goriiile bu saghg1 ve 
saglamhg1 tehdid edecek bir facteure de
gildir. Bilakis sahil koylerinin, denize 
muvazi yiiksek daglann ve yaylalann 
aralanna hirer villa zevkile teker teker 
serpilmii olmast dolay1Sile havasmm cc· 
yadetinden serbestc;e bahsedilebilir. 1~e
ri yayla mmtakasmm havasmm saglam· 
hg1 i,. ki110 biitiin sertligioe ragmen her 
sm1f vatanda1 arasmda me1hurdur. 

Ancak gerek sahil boyunda gerek i~e
ri yaylada bilgisizlik, bakims1zhk dola
y1Sile ve anzi sebeblerle baz1 koylerin 
ve koyliilerio hava yiiziinden saglamhg1 
tehlikeye dii~mii~tiir. 

Mesela T rabzonun Yomra nahiyesi -
nin Anifa koyii bir batakhk kenarmda 
olmas1 yiiziinden Bayburdun Manas ki:i
yii bir su degirmeninin suyu tevkif et· 
mek surelile genii bir sahay1 batakhk ha
line getirmi1 olmak gibi bir miinasebet
sizlikten s1tma nobetleri i~inde k!Vran • 
makta ve koyliiler bu anzi sebebleri dii-
1iinmeden mmtakalarinm havasmm ze • 
hirleyici oldugunu ifado etmektedirler. 

Ve gene m.,ela Erzurumun Agzia~1k 
koyii 2500 rak1mh (Ayazbaba) denen 
bir yamacm tepesinde sert poyrazlara 
gogsiinii bagnm a~m11 sa1km bir hovarda 
gibi doviiniip ve biiziiliip durmaktadir. 

no izale edilemem11 bulunmas1dir. 
Bn miitehass1s kafaS1; ba1anc1 bir 

idareci h!mmeti bu gibi mevzii tats1zhk
lan ortadan kald1rmaga kadirdir. Bunla· 
ra benzer memleket i9ndc yiizlerce misal 
zikredilebilir. ~eime yalaklannda; kuyu 
ba1larmda, kaynak boylarmda, derc ve 
gol kenarlannda biriken sularm, koyiin 
nefis havaslDI bozdugu ve zamanla gay
rikabili telafi derdler haline girdigi az Jl1I 

goriilmii1tiir. 
II - hi SU 

Temiz havay1 iyi su takib eder. Suyun 
insan uzviyetinde % 80 nisbetinde oldu· 
gunu ve dolay1Sile oynad1g1 miihim haya· 
ti rolii bir an dii1iioiirsek (koylerdeki i~
me sulan) meselesine derhal ayn bir 
ehemmiyet vermek mecburiyelinde kah
nz. 

Evet su Ferdin saghg1, saglamhg1 iize· 
rinde miihim bir amildir. Suyun ic;ilebile· 
eek evsafta olup olmad1gma gore yapllg1 
faydalar ve zararlar cidden calibi dik -
kattir. Ooun i~in koyde, i<;;ileeek suyu 
ilmi bir tetkik ve tahlilden ge~irmek za• 
rureti vardir. 

Bir ,ok koylerimizde suyun i~ilip ic;il • 
medigi basil ve kaba bir avam bilgisile 
tayio edilir. «$u su i~ilir) <;iinkii dedelc· 
rimiz de i~erlermii. Su su ic;ilmez ~iinkii 
dedelerim1z i~mezlermi1.» fhtiva ettigi 
mevadd1 kimyeviyeoin nisbetleri dereee· 
sinde uzviyet i~in zararli olabilen su ay· 
nca kapah yollarla isale edilmedigi i~in 
bir tak1m bula11k ve paraziter hastahk -
!arm da ge~mesine yard1m edebilir. 

Doguda ve sahil boyunda banak pa· 
razitlerinin fahi1 nisbetinin yiikselmesin· 
de sularm rolii ~oktur. Bu hususta mmta
ka hekimleri orijinal Ira vaylar ne1ret • 
mektedir. Bayburd Hart ovaS1 koylerin· 
den Yukan Gizi, Niv. Postuk koyleri 
yakmmdan ge~eo ayni dereden su i~tik
leri i~in Yukan Gizideki tek bir vale' a 
seb~bile diirt koydc birden ayni zaman· 
da tifo epideps zuhur ettigi bu yaz tesbit 
ettigimiz mii1ahedelerdendir. 
' Mesela bu vak'ada tifo; elini kolunu 

sall1ya salhya dere boyundaki koylere 
biitiin deh1etile girmekte hi~bir mii1kiila· 
ta tesadiif etmemi1tir. 

Bir kmm koylerdc umumi koy aptesa• 
neleri ic;in dereden ince bir kol almmak· 
ta, aptesaneye sevkedilmekte ve mevadd1 
gaita ile pislencn bu su tekrar biraz ileri· 
de ayni dereye sevkolunmaktadir. Bu 
suretle ayni sudan istifade eden koylere 
parazitler ve mikroblar her an patlamast 
muhtemel bir mayin gibi siiriiklenmek • 
tedir. Halbuki fgdir ve bir k1s1m Erzu • 
rum ova koyleri miistesna hemen biitiin 
sahil ve ic;eri yayla koyleri iyi su eihetin· 
den cidden ianshdirlar. Hemen her koyde 
«giize» denen kaynaklar mevcuddur. Bu 
kaynaklann bir k1sm1 koy yakmlarmda· 
dir. Ufak himmet ve yard1mlarla koylere 
kadar indirilcbilir. Biraz uzak olanlar da 
devlet yard1mile baianhr. 

N etice olarak <liyebiliriz ki, dogu 
koyleri ve koyliileri umumiyet itibarile 
iyi i~me sulanna ve kayoaklara sahibdir• 
ler. Aocak bunlarm kapah yollardan 
getirilmemi§ bulunmas1, anzi olarak pis• 
lcnmesi, bir ~ok yerlerde kotii gorenek
lerle gayrikabili 1iirb sulann i~ilmesi bu 
tabii nimettcn istifade nisbetini asgariye 
diisiirmektedir. 

Koy kanununun aid maddelerinln bii· 
tiin iiddet, ehemmiyet ve takayyiidle 
tatbik1 bu miihim derdi ortadan kaldm • 
verecektir. 

Jgdtr ve blr k1s1m T uzluca koylerinde 
ise icme suyu feci bir durum arzeder. 
Ciinkii bu mmtaka bu balc1mdan ~ok fa· 
kirdir. Koyliiler kom~u dereden gec;en 
<iyah c;amurlu suyu i~mektedirler. Bu 
..beble mmtakada vasi mikyasta cihaz1 
haz1m te~rvvii1leri tcsbit olunmu tur. Ay
nca s1tmamn pe.n~esinde k1vranan bu 
zenein pamuk ova koyliilerini bu iki 
derdden kurtarabilirsek biiyiik medeni • 
yet eserlerini yaratacak olan bolgeye ye
ni bir hayat hah•~rl-c•<>iz demtktir. 

Dr. RVKNEDDIN FETH/ 
Bu koy mf muhafazakar bir itiyadla 

Ayazbaban1n tatli yumuiak ve bereketli 
vadi•ine arazileri orada oldugu halde ---------------
inmege ce<aret edememektedir. 

$u tipik misallerdcn sonra bu mevzu 
iizerindeki hiikiim ve kanaatimizi ioyle
ce tesbit ve hulasa ediyoruz. 

Bolgenin hava51 iceri yayla k1sm1· 
nm biraz !ert, sahil boyunun fazla rahb 
olmasma ragmen liitif ceyyid. saghR1 ve 
saglaml1g1 .,]a tehdid edecek mahiyette 
degildir. Mevcud aksakl1k tc.adiiflerin, 
ve cehalelin tesirile baz1 koylerin arazi
nin gayrimiisaid bir yerine kurulmu1 ve 
yerle§mi1 kalmas1 ve tembellik, lakaydi 
gibi sebeblerle bu topografik aksakhkla· 

Hind milli kongreai 
Londra 20 - Milli Hind kongresi 

51 inci yilllk kon gresini Haripura'da • 
Bosen'in riyaseti altmda akdetmi§tir. 

Reis, nutkunda Hind mill! hareketi· 
nin Hindistam Biiyiik Britanyadan a
yirmayt istihdaf ettigini soylemi§ ve 
demi~tir ki: 

c- Bu ayr1l1k yap1ld1ktan ve lngiliz 
tahakkiimiiniin son izleri de ortadan 
kalkt1ktan sonra Biiyiik Britanya ile 
miistakbel miinasebetlerimizi goniil n· 
zasile akdedecegimiz bir ittifakla tan • 
zim edecegiz.• 
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Halkevlerinin alt1nc1 y1ldOniimii 
<Ba, tara/t l Incl salllfede) I rinde vazife alm11lard1r. I 

Kayamn belagat vc hitabetin en yiiksek Bunlar arasmda en cvvel takdirinizc 
derccesine varan nutkunun giizelliR1dir. arzetmek istedigim kiitle ogrctmenlerdir. 
Dahiliye Vekilimizin nutku Halkevlcri- <;:ocuklanmmn gene dimaglannin n 
nin ba1anc1hgm1 biitiin giizelliitilc teba- vicdanlannm tcrbiyesini eline emanet et
riiz ettirmi1, adeta onlann muvaffak fa- ti~imiz bu gender ogretmen ve egitmcn 
aliyetini tetvi~ etmistir. odevlerini mcktcb dauvarlannm ve ma-

Saym yurdda1lanm, larmm d1~ma da ~1kararak Halkevlerin -
Halkevleri bugiin altmc1 ~al1~ma YI - de ve halk kiirsii lerinde halkimmn bilgi

lma giriyor. Bu y1l yurdda 42 Ev daha lerini vc gorgiilerini artmr.ak i~in ~ah1 • 
a~1yoruz. 42 1ehrimiz daha, milli iilkii- maktadir. 
niin bilgi ve gorgii 111f!ma kavu1acak. Tiirk milletinin miiste1na 

Gelccek y1lla r, bu toreni a~acak olan· 
Jar bu adedin bir ka~ mi;lmi soylemekle 
bahtiyar olacaklanna kanaatim vardir. 
Onlann ve onlan dinliyccck clan vatan
da1Iann, memnuniyctini, 1imdiden hisse
divor ve meserrctlerine 1irndiden i1tirak 
ediyorum. Halkevlcrinin ilk a~1!11 tarihi 
clan 932 de b1zim yalruz 24 cvimiz vc 
34,000 iiycmiz varcb. Bugiin 938-20- 1u 
batta ycnilcrile bcrabcr 209 cvimiz vc 
her biri sosyal ii boliimiindc, aktif rol 
sahibi crkck kacbn I 00,000 den fazla 
faal ve vazifedar iiyemiz vard1r. 

Halkevlerindc, bugiin, bu saattc sizin 
gibi toplanan sc~kin vatanda1lar bu ti:i
rende hazir bulunuyorlar ve ellerindeki 
vas1tanm kudreti nisbetinde bizi dinli • 
yorlar. 

Ulu $efirnizin, emir ve miisaadelerile 
hepinizi ve sizin yiiksek 1ahsiyetlerinizde 
biiyiik milletimizi, ulusal Onderimizin 
ulu adma hiirmetle ve muhabbetle se • 
lamlanm. «Allo1lar». 

Halke11lerinin bu seneki 
~altfmalari 

Saym yurddailanm, 
Milletirnize Halkevlerinin bu seneki ~

li1malanndan malumat vermek isteriro. 
Bu suretle Halkevlerinin millet huzurun
da bir senelik faaliyet muhasebcsi 11:oriil
mii1 olacaktlr. Mubakemesi, tenkid ve 
takdiri sizlere ve biiyiik milletimize aid-
dir. • 

1Ik ~ah1ma y1l1 olan 933 te evlerimiz
de 915 konferans verilmi1ken bu yil 3056 
konferans verilmi1tir. 933 te 975 konser 
yerine bu sene 1164 konser, gene o yil 
511 temsil yerine, bu y1I 1549 temsil ve
rilmi1hr. Sinema ve radyolanm1z da bu 

bir mazhari.veti 
Milli seciye ve terbiyelerin ilk temeli 

1iiphe,iz ki aile ocagmda bilhassa ana 
kucagmda kurulur. Tiirkler, aS1rlar ve 
amlardanberi bu saglam temele daya -
narak ya1amaktadirlar. Bu itibarla Tiirk 
milleti en miimtaz vc miislcsna bir maz
hariyete maliktir. Eger Tiirk seciycsi vc 
milli tcrbiycsinin maddi ve manevi biin
yesine verdigi saglamhk ve metinlik sa • 
ycsinde amlann mii1kiilatm1 yenebilmi1-
se bugiin de zamanm giicliiklcrinc ve 
mii1kiillerinc gogiis gcrcbilccek bir kud -
retie ise bunun en biiyiik lusmm1 ailc o

cagmm •aiilaml1gma, Tiirk anasmm, yani 
Tiirk kad1nmm yiiksek ahlak vc kudrcti
nc borcludur. (Alk1dar). 

Millctin aile ocagmdan vc ana kuca
gmdan ald1g1 bu metin scciycnin bilgi ile. 
gorgii ile tenmiye ve tevsi edilmesi ogret
menlere tevcli cdilmi§ milletin bir emanc
tidir. 
lJgretmenlerin iizerlerine ald1it 

~etin 11azifeler 
Oiiretmenlerin bu itibarla iizerlerinc 

ald1g1 bu vazi fe ~ok ~etin ve ~ok mes u -
liyetlidir. Mcmleket ve millet cllcrine 
en luymctli hazinesini, cocuklanm ve en 
k1ymetli varl1gm1, tarihini, ikbalini, istik
balini, hQrriyctini tevdi etmi1 bulunuyor. 

Bu emaneti milli scciyenin icablan da
iresinde medeni teknigin ileri 1artlanna 
uygun olarak ycti1tirmek yann vatan ve 
milletin varhg1ru koruyacak dimaglan ve 
vicdanlan hamlamak, orilann irfan ve 
vicdan borcudur. 

Bir memleketin istikbalini ogretmen !er 
l.:urar, sozii bugiin ikbalde bulunan bir 

Diin a~tlan Fatih Halke,1 

nisbette artmi1hr. Kitab saraylanm1zda 
933 te 59,444 kitab1m1z vard1 ve 149 
bin 900 okuyucu gelmi1ti. Bu y1l, kitab1-
m1z 129,362 cilcli buldu_ Okuyuculan· 
mmn saylSl da l, 590,000 i ge~ti. 

Scrgilcrle, koy gezilerile, halk dersa • 
nelerile ba1hyan alakammn dordiincii 
y1lmda bulunuyoruz. Evlerimizde 935 te 
59 aergi ac;1lm11ken bu scne 179 sergi ·~
Ilk. Gene 935 te 495 koyde geziler yap
m11ken bu y1I c;ah1t1g11ruz koylerin sayis1 
1495 i buldu. Halk dersleri 8300 den 
16,000 c vard1. 933 tc Halkcvlerine 
500 bin vatanda1 gelmi1ti. Bu y1l Evie
re gelenlcrin saym 6,642,000 dir. Ge -
~en y1I faal iiyemizin adedi 95 bin 253 
idi. Bunlann 8877 si ogretmen, 15.577 
si ~ift~i. 23. 935 i i1ci, 5113 ii tiiccar, 
1551 i doktor, 1904 ii avukat, diiicrleri 
de baska san'at vc mesnedlere mensub 
vatanda1lardir. 
G~en acne biit~cmiz 227 bin liraSJ 

iniaata verilmck iizere 962,000 liradir. 
Gclir kaynaklanm1z mahalli Parti or11an
lanmn hususi idarelerlc belediyclerin Ye 
nihayet C. H. Partisi mcrkczinin yard1 -
mmdan ibarettir. 

Halkevlerinin ~ahimalan ve hcsablan 
muhtelif bak1m ve yollardan saglam u 
sullerle tanzim vc murakabc edilmekte -
dir. 

Bundan baska Halkevlerinin kendi 
ne1riyat1 da vard1r. Biitiin muamelelcr 
ve hesablar teferruatile birlikte ge~en sc
ne oldugu gibi bu y1l da nc1redilecek ve 
yurddailann bilgisine arzolunacaktlr. 

Halke11lerinde gittik~e 

artan faali:veti 
Arkada1lar, 
Halkevlerinin gittik~e artan faaliycti 

vc bugiinkii durumu hepimizin mcmnu -
niyetini mucib olacak derecedc isc de 
idcalirnize erismi! ve ihtiyaclar1mm kar
t1lam11 bir dereceye varm11 degildir. 

Bugiinkii durum memnuniyeti mucib 
say1labilir. Ciinkii rakamlar, istati•tikler 
gostcriyor lci 1ehirlerimizdeki miinevver -
lerimizin biiyiik bir ekseriyeti Halkevle • 

~ok medeni camialann tarihlerinden ~1-
kanlm11 bir halcikattir. Boyle bir halcikat 
gozoniinde olduk~a ogretmenlerle vc 
onlann yaratt1g1 ve yaratacag1 canh e -
serlerle me1gul olmak, evlad sahiblerinin, 
bu evladlarla, sahiblerinin hayat ve istik
ballerini temin mes'uliyetini ta11yanla • 
nn ilk vazifcleridir. 

Ogretmenlerimiz bu vazifelerinin cid
diyet ve ehcmmiyetini miidrik olarak ~a
h1maktad•rlar. VaS1talan arttik~a tesir • 
Jeri de gerek geni1lik ve gerek dcrinlik 
itibarile daha cok artacaktir. Kendilerini 
iiiimek bizim icin bir borcdur. «Alki1 • 
Ian>. 

Saflanm1z arasmda ~ift~i. ii~i. memur 
ve serbest doktor, miihendis, tiiccar, avu
kat diger miinevver faal bir ~ok unsur • 
lanm1z da vardir. Bunlar da giinliik it
lerinden artirabildilcleri vakitlerini Halk
cvlerinde ald1klan vazifelerc hasrediyor
lar. Miinevver olmanm vatana olan bor
cunu bildiklerinden ve gordiiklerinden 
vatanda1lan istifade ettirmek suretile o
demege cal1~1yorlar. Bunlan da teiekkiir
le anmak zevkli bir vazifedir. 
Halkin, Halke11lerine te11ecciih 

11e muhabbeti 
Halk kiitlelerimizin, Evlerimize mu • 

habbet ve tevecciihii hergiin daha fazla 
artmaktad1r. En kiiciik kasabam1z bile 
cumhuriyetin bir medeniyet ocag1 olarak 
lr.urdugu 1-lalkevlerinde mahrumiyete kat
lanamamaktadir. Kayler de dahil oldu
iiu halde hicbir Parti kongresi yoktur 
ki dilekleri arasmda ve ba1mda Hallcevi 
a~1lma istegi bulunmasm. 

Atatiirkiin yiiksek ir~adlarr 
Ulu .';lefimiz Atatiirkiin de hiikumete, 

Partiye emir ve iiaretleri bu dileklerin 
biran evvel tahakkukunu istemektedir. 
Cumhuriyet hiikumeti her iite oldugu gi
bi !iipbesiz Halkevleri iiinde de Atatiir
kiin bu derin p:oriiiiinii u zamanda ta
hakkuk ettirecektir. 

Hususi idareler ve belediyeler binbir 
ihtiyacdan arhrabildikleri gccelcrini, 
Halkevlerinin biran evvel teessiisiine sc-

Eminonii Halkevinde verilen konserden bir inbba 

verek ve istiycrek hasrcdiyorlar. Gelir [ lcr ne kadar cok olursa olsun eger bilgisi
kaynaklan artt1k~a her kaza ve belediye ni okumak veya dinlemek yolile giimin 
merkezinde, hirer halkevi a~1lmas1 i~in 
daha fazla miktarda y~rd1m etmegi ken· 
dileri i~in ulusal bir odev sayacaklanna 
kat'i emniyetim vard1r. Her kasaba i~ 
Halkevi, en medeni bir ihtiyae telakki 
olunmaktad1r. Belediyeler, belediye, ve 
hususi idareler kurumlan bunlan yarat • 
magi, yaiatmag1, 1ehirleri ve vilayetleri 
i~in iftihar mcdan addediyorlar. Bu mil
li kurumlara da te1ekkiir etmek yerinde 
yap1lm11 bir vazife olur. 

Halkevlerinin ~al11ma sahalan dil, ta· 
rih ve edebiyat, giizel san'atla, tiyatro, 
so•yal yardun, spor, miize sergi koycii • 
liik halk dersaneleri ve kurslar kiitiibha
ne ve yayim kollanna ayrilm11tir. Bu kol
lann baimda bulunan yetiikin ve se~kin 
iiyeler teknigin en son icablan dairesinde 
vatanda~lara bildiklerini gostermekte ve 
ogretmektedirler. 

Dillerin en ahenklisi en zengin ve en 
geni1i olan giizel tiirk<;e, kelimelerini ve 
terimlerini, asli ve orijinal kayoalr.tan a· 
larak Halkevlerinde, halka yay1lmakta
d1r. Giizel tiirkc;emizin, en 11:iizel ve en 
temiz konuiulan yerleri Hallcevlerimiz o
lacaktir. En yeni piyesler oralarda tern· 
sil olunur, en giizcl vc en ince 1iirlerirniz 
ve destanlanrmz oralarda okunur ve ora
da dinlcnilir. 

Tiirk tarihi hakiki 11e temiz 
~ehresini ald1 

Son zamanlarda kasdi tesirler ve tel
kinler altmda cahiller ve 1<afiller, elinde 
binbir tahrife ugnyan Tiirk tarihi csasl1, 
ilml ara1tirmalara ve vesikalara dayana· 
ralt, uydurulmu1 iftiralardan ve isnad • 
lardan temizlendikten sonra ha kiki ve tc
miz cehresini ve cer<;evesini alm11t1r. 

Dilimize ve tarihimize hakiki benliiii
ni veren ve faaliyetine devam eden milli 
Di! ve Tarih Kururnlanmmn eserlerini 
halk kiitleleri arasmda bilinmesinc ve ya
y1lmasma gene Halkevlerirniz, faal bir 
surette vaS1ta olmalctacbr. 

Edebiyat, musiki ve alelumum bir mil
letin medeniyet seviyesini ve irfamm ve 
milli zevkini, hulasa hiiviyet ve varl1ii1-
m · yiikscltecek giizel san'atlann geni1-
lemesi ve yay1lmaS1 Halkevlerinin ehem
miyet verdii!i vazifelerdendir. 

Spora 11erilen ehemmiyet 
Tiirk milleti, esas itibarile saglam biin

yeli bir ulustur. Bunu cihan boyle bilir 
ve hakikaten de boyledir. Esasta mevcud 
olan bu adali kuvveti vc viicud giizelligini 
sistemli ~al11malar ve rasyonel teknikle 
daha kuvvetle1tirmek irkm S1hhat, kuvvet 
ve giizelliiiini arttrmak Halkevlerinde cok 
~ah§ilan bir faaliyet sahas1dir. Beynelmi
lel revac bulan sporlar dahil oldugu hal
de en <;ok ehemmiyet verdigimiz sporlar 
milletimizin tarihi an' anesinde biiyiik yer 
tutan giire1, binicilik, avc1hktir. Her 
koyde, her kasabada harman yerlerinde 
bulabildikleri meydanlarda mekteb av • 
lulannda <;ocuklarum~ miitemadiyen gii
re1mektedirler. Bir zamanlar, iptidai di
ye terkedilmek tehlikesine ugnyan, bu 
11:iizel ve yaman spor, atavik bir tesir, 
ana ve babalanmmn teiviki ile bugiine 
kadar onciiliigiinii kaybetmemi1tir. 

Bedenin her k1S1m adalesini tahrik ve 
takviye eden ve adalcnin dimag ile kul. 
lamlmaS1n1 istiyen, bu milli spor, memle
ketin her yerinde 1iiphesiz ilk safa ge<;e
cektir. En cok spor yapan milletlerle sa
va1lar1m1zda Mehmedcigin gilrei~ilik id
mani daima kendisine zaferi ve tefevvu
ku temin etmiitir. 

Binicilik ve avc1hk Tiirklerin, tarihin 
ilk giinlerindenberi meigul ve me1hur ol
duklan iki miihirn spordur. Halkevleri 
yeniden cirid oyunlanm ihya edecek, siir
:1iin avian tertib edecek ve ah1 poligonla
r1 tesis edecektir. 

bilgisi seviyesinde tutmazsa hem miinev
verliiiini lcaybeder, hem de bilgisi ve gor-
11:iisii mekteb malannda ogrendiklerine 
miinham kalacaiimdan yan cahil olur ve 
irfan hayahnda tam cahilden daha mum 
bir hale gelir. 

Hicbir miinevver okumak ve konferans 
dinlemek ve umumi bilgilerini artlrmak 
ihtiyacmdan, yan cahil kalmak ve kcn
disinden sonra mcktebden c1kan her yeni 
nesilden fikir ve bilgi itibarile geri kalmak 
tehlikesini goze almadik<;a bu ihtiyacdan 
kendisini kurtaramaz. 

Vaziyet ve vakit miisaid olmay1p da 
ilmi bir meslege intisab etmemi1 olanlar 
ve tahsillerini ilk devrede birakanlar her 
memlekette ekseriyeti te1kil eder. Bir 
mil!etin en esasli sermayesini ve kudrcti· 
ni te1kil eden halk kiitlesinin fikirlerini 
giiniin malumatile tenvir etmek, bilgilerini 
ve gorgiilerini arllrmak, milli vicdan ve 
1uurlarim fikri malumatla kuvvetlendir • 
mek, hulasa halk1 bilcn, anhyan, istiye • 
cel!ini bilcn ve istemesini bilen vc soyli -
yen faal dimaiih kiiltiircl bir eleman yap
mak, onun insanhgmm yiiksck duygulan
m derinleitirerelc ilerletmek bizim icin 
yalmz insani, ahlaki miicerred bir vazi • 
fe dei!ildir. Bu memleketin miidafaasm
da ve milletin ilerlemesinde zaruri olan 
bir varhk temelidir. Bunu $imdilik kafa
lanm cok k1ymetli ve derin bilgilerle mii
cehhez oldugunu bildiiiimize milli ve vic
dan ,uurunu hergun kiirsiisu oniindc lop
lanan TUrlc. a.cn~lerinc yaplt\Ja.r1n1 gOr

diiii;iimiiz ogretmenlerimize. profesorleri -
mize vc d~cotlere b1rakiyoruz. Okulla
nm1zda, iiniversitelerimizde vc cnstitiile
rimizde kiymetli derslerinden istifade e
dilen bu bilginlerimizin k1ymeti ve ikti
dan memleketimizin her sahasma yay1la
cak, kendilerini yeti1tiren memleket ve 
millet ~ocuklannm bilgilerile hem ifti • 
har edecek, hem de onlardan istifade ede
cektir. 11eridc bu vazifeyi milli bir odev 
olarak her miinewer iizerine alacak ve 
Halkevi kiirsiilerini i1~al edecektir. 

Milli bort; 
Arkad""!lar, 
Halkevlerinin esasl1 i1lerinden bin de 

muhitindeki koyleri gczerek, tamyarak 
onlarm bilmediklerini ogretmek, iktisadi 
durumlarm1 1slah etmelc ve hususile co
cuklanna ve hastalarma bakmak ve bak
tirmakhr. 

On sekiz milyon Tiirkiin on iki milyo
nu koylerde oturur. Burilann maddi se
viyelerini, Ya1ay11 tarzlarm1 Tiirk mille
tinin lay1k oldugu mertebeye c1karmak 
milli bir borcdur. Milli emniyetin temcli 
de budur. 

Cumhuriyet hiikumetinin biitiin faali
yetlerinin ve gayretlerinin istihdaf ettiiii 
gaye memleketin her ferdinin maddi ve 
manevi refah1m yiikscltmek icin ~ah1ma
s1m, verirnli yapmak gelirini ~ogaltmalctJr. 

Halkevleri bu gayede ~ahimaga ba1la
m11t1r, denilebilir. 

Arkada1lar, 
Halkevlcrinin ge<;en yillarda yaphkla

nm ve bu sene yapacaklarm1 k1smen an· 
latm1$ oluyorum. Ve evvelce de dedigim 
gibi bugiinkii iartlara gore mucibi mem
nuniyettir diyorum. F akat Halkevleri ve 
Halkevlerinin faaliyeti milletimizin yiik
sek idealine ve derin ihtiyaclanm latmin 
edccek bir verimc gelmediklerini derhal 
soylemeliyirn. 

Yurdda1lanm, 
Bu memleket ve milletin son asirlarda 

g~irdii!i biiyiik felaketler ve tehlikeler 
cihanm malumudur. Bunu en cok idrak 
edenler 1iiphesiz ki gene Tiirklerdir. 0 
giinlerin, ac1 hahralan ibret almacak 
derslerle doludur. Siyasal varhii1 yok e
dilmi1 ve tarihinin sahifeleri kendi•ine e
bediyyen kapahlm11 •anilan Tiirk mille
ti, her saha~aki yoksulluklan, icindeki ve 
etrafmdaki zorluklan yenerek tekrar me
deniyet alemi i~erisinde hatln say1lan hak
kma ve haysiyetine riayet edilen yepyeni 
bir devlet oldu. <<Alk11lan> 

Milletinin seciyesine ve kudretine en 
cok 11:iivenen ve istikbaline en cok inanan 
ve onu yiiksek bilRisi, celik iradesi ve 
sonsuz vatan ve millet muhabbetile kur
taran Atatiirk oldu. «Siirekli alk11lam. 

I milleti esirlikten kurtarmak ~ok gii~tii ve I teblerin, iiniversitelerin ve enstitiilrrin a• 
adeta irnkanS1zd1. 0 zaman mille.tin kal- ~1lmas1, di!, tarih kurumlan lcongrcleri, 
binde ac1 bir hasret ateii gibi yanan va- siyasal, sosyal ve hususile ekonomik ha· 
tan kaygusu, Atatiirkiin dimagmda ve yatta goriilen eserler ve .lcrlemel>r ve ni· 
vicdanmda insanl1k kudretinin imkanla • hayet en ba1ta olarak milli miidafaa kuv· 
nm a1an ve muvaffakiyet 1artlann1 bulan vetimizin cihanm 1artlarma ve budud • 
bir lcuvvet oldu. lanmmn icab ve ihtiyacma gore artml • 

En ~etin giinlerJe bile... ma51 hep bu memleketin ve bu devletin 
Vatan ve milleti esarettcn kurtard1. 0 miistakil ve hiir olarak y.,i1yabiln•r•ini le· 

iaman bu kadan Hfidir zanneden~er var- min edecek miispet ve reel e<aslard1r. 
d1. Vatan istiladan, milbt esarettcn kur- «Alk1$lan>. Buna halk1mmn istili•al ve 
tulunca memleket ve millet de knrtulmu1 istihlak seviyesinin arlma>: ve bi:yiik kut· 
ve artik yap1lacak biriey kalmam11 £an- lenin modern bilgilerle aydmlanrnas1 ve 
ncdenler ve bunu tavsiye edenler eksik koyliimiiziin kalkmmaSJ ve her Tiirk fer· 
dcgildi. dinin ve ailesinin refahla ya1amaS1 gaye-

Bilmiyorlar ve gormiiyorlard1 ki bu sini de ilave etmek icab eder. Halkevleri 
vatan ve milleti en yiiksek zafer ve ik • de bu ink1lab kurumlarmdan biriJir. 
balden esir olmak. mahvolmak dcrekesi- Menfi, mum elemanlan mNJeketin 
ne diiiiiren maddi ve manevi menfi ve ve milletin biinyesinden ~1karmak ve at· 
mum elemanlar milletin varhgm1 az za- mak bu memleketin ve milletin milli se • 
manda gene kemirecek, belki daha az za- ciyesini koruyarak miispet ilmin v• mo • 
manda daha fcna ak1betlere siirukliye • dern taknigin biitiin icablanm ta1.bik el· 
cekti. mek ve Tiirk milletini tarihte lay1~ oldu-

Atatiirk biiyiik 1stiklal zaferini kazan- gu yiiksek hayat ve medeniyet "viyesme 
d1ktan sonra Tiirk ve cihan tarihinde 1an ~1karmak. lstihsal sahasmda bilho5'a nii· 
ve 1ohret i~erisinde ebediycn ya1amak fusta kemiyetle beraber keyfiyet; de ar· 
hakk1m kazanm11t1. Atatiirk bu hakiki tlrmak. hte, Tiirk devletinin ku1umunu 
:erefin zevkile bir giin bile meshur ve ve Atatiirk ink1labmm gayesini nu!asa e
me1gul olmad1. Bir devleti korum•nm bir den esaslar. Cihan buna Kemalist rcjimi 
devlet kurtarmaktan ve kurmaktan daha diyor. 
giiG. daha mii1kiil oldugunu biliyordu. Biz Tiirkler ona Atatiirk inkilab1 di-

U!u ~ef, 1stiklal Savai1run en ~etin yoruz. Ancak ve ancak bu ink1lab1n ve, 
giinlerinde bile bir taraftan kurtar:na pla· prensiplerinin memleketimizi koruyacag1• 
mm hamlarken ve cephelerde lcumanda na ve istiklalini kurtaracagma gecmi1teki, 
ederken cliger taraftan da ayni ehemmi- etraf1m1zdaki ve oniimiizdeki binbir mi • 
i•etle devleti kurma ve koruma plinlarile s;.lle inaruyoruz. 
me1gul oluyordu. «Bizde ziimre, s1nrl farkt yoktur» 

Miistakil bir devlet kurmak esascn Tiirk ink1lab~1lan ve miinevverleri, 
mii1kiil bir keyfiyettir. F akat kurulan o halk i~inden yeti1mi1 ve halk i~incle kal· 
devleti biitiin istiklal 1artlarma uygun o- m11 halk adamlan ve balk ~ocuklarid1r. 
larak korurnalc ve yaiatmak elbetteki da- Halkm ihtiyacm1 memlcketin duygusunu 
ha ~ok gii~ ve daha ~etin bir i1tir. Bu, halk kiitlesi i~inde ya11yanlar bilit. B1 • 
diin boyle idi bugiin de boyledir ve yarm zim balkG1hg1m1z ne insani bir hi;,in 1ef· 
da giiG olacakt1r. l:at ve merhameti, ne de bir gortnek ve 

1stiklalin biitiin 1artlanm ve elrman - heves icab1d1r. Zaten biz Tiirklerde ziim· 
lar101 elinde toplam1yan ve kurumunu bu- re, cemaat, Slruf fark1 yoktur. Hepimiz 
giiniin isteklcrine ve ihtiyaclanna uydur- biiyiilc kiitlenin bir vazifesini alm11 adam· 
m1yan devlet ve milletlerin hazin alc1bet- lanz. Bir ~ift~i. bir i1~i. bir doktor, bit 
lerini tarib gosteriyor. T arih go3tern1ese hekirn. bir san' atkar, bir meb'us, bir Ve
bile Osmanh lmparatorlugunun son iki Lil milli ve i~timai ~ah1ma hayatmda his• 
u~ amhk kurumu ve durumu bunun en sesine diiieni yapmakla miikclleftir. Milli 

Diia a~ll8.I\ Fatih Halkevindeki merasime ~tirak edenler 

bariz bir misalidir. vazifcde 1eref ve mesuliyette hepimiZ! 
Son zamanlann vak'alan da bi,e ycni rnii•aviyiz. «Alk11lar» 

yeni ve act misaller gostermekted1r. Memlekctimizin bugiinkii ikbal ve is• 
Ne alicenab yiiksek seciyeli m:lletler tiklalini ve hiirriyetini ve hususile istikba· 

tamyoruz ki miiesseselerini yeni ihtiyac • hni biitiin milleti;e Atatiirk rejimi•.in tat· 
Iara gore tanzim edemediklerind~n ve bikmda goriiyoruz. Ve bunu takib ve 
yahud fikirlerini ve dimaglanm rrel ve tatbikte kendi vicdamm1za, milletimize ve 
rasyonel bilgilerle ve milli iuurla kuwet- \'atamm1za kar11 soz vermi1 bulu'1uyo • 
lendirmediklerinden miidafaa kUV\'tl ve ruz. 
vaS1talarm1 ihmal ettiklerinden b;iyiik Bu rcjim milli ve realist bir rejimdir. 
tehlikelere maruz kalm1!lard1r ve kal • Teknigin yabanclSI olmaz. onu 'nerede 
maktadirlar. bulsak almak bizim i~in Lir borcdcr. Sos-

Atatiirk derin bilgisi ve bilha~sa g~ni~ yal ve siyasal ilirnlerin ve bilgilerin esas1 
duygusilc bu mukadder ak1beti evYelden behemehal milli seciyey~ dayanmah ve 
sezmii. ~are ve vas1talarm1 da bulmui ve milletin reel menfaatlerine uygun olma• 
ne mutlu ki bunlan hirer hirer kendi elite hd1r. 
kurmuitur. 

Y cni kurulan devlete yeni nizam, ye· 
ni miiesseseler laz1md1. Bu devlet ve 
memleketin benligini ve kudretini israf 
veya ihmal eden eski ve } abanc• ve mu· 
m miiessescler ve fikirler kaldinlmahyd1. 
Hilafet bunun i~in kaldmld1, saltanat 
1:-unun i~in ilga edildi, mrdreseler bunun 
iGin kapand1, 1er'i mahkcmeler ve tetva 
ile hiikiimlere bundan d~lay1 nihayet ve· 
rildi. Pc~c ve ~ar1af bunun i~in at1ld1, 
1apka ve medeni k1yafet bunun icin giyil
di. T ekkeler bunun icin kapatild1 ve der· 
vi1ler bundan dolay1 dag1tild1. Nihayet 
dinle diinya iii aynld1. 

Muz1r ve menfi elemanlann kaldinl
ma!I bcrtaraf edilmesi de kafi degildi. 
Milleti ve devleti miistakil ve cbedi Jla
rak ya§atabilecek miispet ve miicssir ne
kadar anam ve irnkan varsa hep~ini birer 
l:.irer bu memlekette kurmak ve ya~atmak 
laz1md1. 

Genclik ve Halke11leri 
Bu siyasal ve sosyal ilirnlerin her } er• 

de vasf1 esasisi milli olma khr. 
Yabanc1 telkinlerdc, b•hemehal o ya• 

banc1 memleketin menfaati hikimd1r, 
Memlehtimiz bu kadar esash, r.ietin bir 
ikbal devresine girmi;ken istikba!1miz ve 
hiirriyetimiz maddi ve manevi kuvvetlerle 
emniyet alhna almm11ken biiriindiik eri 
vasiflar ve gosterdikleri g~yeler nekadar 
aldat1c1 olursa olsun harirdcn gele ek tel· 
kinleri dikkat ve ihtiyatl~ telakki etmek 
ve boyle rejimimize aykm yabanc1 tel· 
kinlere ajanhk, (lgirtkanhk, telloll1k e• 
denlere miisamaha ve miisaade e1memek 
hepimiz ii;in milli bir Vdtan borcudur. 
«Alk11lar» 

Efkan umumiycmiz ve bahusus yann 
bu memleketin ikbaline ve istikb~line ha• 

Bu sene, ilk olarak fstanbul. Ankara 
Halkevler~ ~enc bilginlerimizi vazifeye 
davet etm11hr. Bunlar bildiklerini, okut
tuklanni konferans 1eklinde ve biiyiik 
kiitlenin anliyabilecei(i tarzda ve iislub
da halka soyfiyeceklerdir. Halkevleri • 
miz bu suretle halk iiniversitesinin haz1r • 
hgma ba1lam11 olacak ve her sene arta
cak bir itayretle bu konferanslar memle -
ketin diger kis1mlarma da te1mil oluna • 
caktir. Halk kiitlesi arasmda miinevver- 0 giinkii 1artlar i~erisinde vataru ve 

Ana prensipler 11e reel esaslar 
Atatiirk bu miispet ve faal elemanlan 

da sistemli ve programh bir tarzcl" tatbi
ka ba1lad1. Milli hakimiyete ve iradcye 
istinad eden Cumhuriyet bunun iGin ~u
ruldu. Devlet<;ilik, laiklik. halkG1hk, dcv· 
rimcilik, milliyet~ilik, bunun iGin esash 
hirer prensip olarak konuldu. Y ollar, de
miryollari, fabrikalar, madenler a\1lma
!1, iiletilmesi ve milli bankalann kurul -
maSI, mcdeni kanunlann konulma!I, mek-

kim olacak 11:enclerimiz, memba1 meskuk, 
mabad1 mag1u1 herbiri ya ferdi bir igb1· 
rann, ya iahsi bir menfaatin, yahud bir 
inkisann ve hrrhalde derin bir g•fletin 
,·eya nankor bu ihtirasm ~siri ohnk mil· 
let birlii(ini cekemiyen bedhahlann 
ve betbahtlarm tesirinde kalamazlar. 
Boyle yabanci ve yalanc1 telkin· 
!ere mani olacak miieyyidelerin ba· 
$Inda milletimizin, hususile yarm mem· 
leketin mukadderatm1 idare edecel.: 
genclerimizin yiiksek seciyeleri m•mleket 
ve millete baghhklan gelir. Halkevleri 
Atatiirk ink1lab1 prensiplerinin h1lk ara• 
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•:nda ya)'llmas1, derinle1'!1csi ve kciklet -
lllesi i~in kurulmustur. B11 itibarla Halk 
~vlcrine kiiltiirel yaym ve korurn yeridn 

•rnck lazund1r. 
Arkada1lar, 
Halkevlcrimizin Atatiirkiin yiik.ek 

~aYe•inc uygun olabilmer.i 1~in h,•r ~ehir
h c, her kasabada bir HJ lkevi a~1lmas1, 

alk hatihlori ycti•tirilmcei biitiin miinev
\~crlcrin Tiirk koylU<iinii vc Tiirk kiitlc -
".ni bugiinkii medcniyetin tcmsil ettig1 
Yuk.ck seviycye vc tarihtc lay1k oldugu 
lllcvkie c1karmasma cah~mas1 Lil•mdir. 
Her zaman ink·ltibm emrinde .•• 
Halkcvine dii~en bu vnifc, bu·~Un lam 

olarak yap1fma~ta degild:r. <;:ali<mam1z 
ve cscrlerimiz sizi onun icin tatmin ede
lllcz dedim. F akat sizin yUhek varhiimlZ 
liirk milletinin biiviik t.rih ve istikhali 
"" rni.inevvcrlerimizin m1l1'"'t ve vatan 'cv· 
gisi ve nihayet Atatiirkiin hiiyiik id•al ir· 
1ad vc cmri az zamand• bu gaytnin de 
tahakkuk etti~ini bize gosterrcekllr. 
Ha!kevleri ve H.lkevcileri Ataliir~iin ve 
rnilletimizin biiviik ir1ad ve emirl•1ini ye
rine getirmek icin her zaman i1>lc1labm 
•rnrindcdir. 

Bugiin Halkevlerinc iltihak edrn 42 
Evin ac1lmaS1 tii1enini yuk•ek huzJrunuz
da kullularken. biitiin Htlkevi arkadat· 
larirn namma derin baghhk ve savg1lar1-
m1z1 biiyiik milletimize vc onun L:lu ~cfi 
Atatiirke arzetmegi 1orefli vc zerli.li b11 
Vtzifc bilirim. «~iddctli ve siirek!1 alkit· 
lam 

Siikrii Kayanm 1iddetle alk1$lanan bu 
hitabesinden sonra «Timur> piyesi tern· 
•ii cdildi. Halkevi salon ve koridorlar1 
h1ncahmc dolu idi. Bu arada Meclis 
Baskan ve Ba1kan vekilleri, Maarif ve 
lnhisarlar Vckilleri, bircok meb'uslar da 
Varda. Da\•etlilere Ankara Halkevinin 
cah•malanna ROSteren bir bro1iir da~111l
d1 . .Mer8'ime saat 20 de nihayet verildi. 

Eminonii Halkevinde 
Eminonii Halkevinde mcrasime Dahi

liyc Yekilinin dinlcnilen nutkundan son
ta ba1lanm11, ARah Sun Levend bir 
nutuk 1oylcmi&tir. Hatib, Halkevinin iki 
lenelik cah1masm1 hulasa ederek rakam· 
Iara miistenid malumat vermii, miiteak1· 
bcn Meliha A vni bir hitabe soyliyerek 
Halkevlerinin hizmetini tebariiz ettirmi1· 
tir. Daha sonra Halkevi orkestraS1 tara· 
fandan bir konser verilerek merasim ta· 
rnamlanm1111r. 

$ifli Halkevinde 
Si1li Halkevinde merasime fstiklal 

mar1ile ba11anm11, Ba1kan Ahmed Han 
Y a1aro~lu Halkevinin bir senelik cal1'· 
m~s1 hakkinda izahat vermi$, biiyiiklcri
miie tazim trlstTaflan f;~kilmi$tir. Profe~ 
sor Salih Murad1n cDunyanin sonu nc 
olacak ?» mevzulu konferansmdan sonra 
bir San konseri verilmi1. kurslan ikmal e· 
den talebelere diplomalan tevzi edilmi1-
tir. Kenan Sanerin okuduRU manzum hi
lcayeler, Sadeddin Kaynak ve arkadat
larmm milli lconseri alk11lanm11tir. 

Cece saat 21 de orkestra tarafmdan 
aenfonik kon.cr verilmi1 ve merasim, bir 
dansh ~ayla nihayet bulmu1tur. 

Bakirkoy Halkevinde 
Yeni ac1lan Baknkoy Halkevindeki 

leiahiirat da pek samimi olmu1tur. Rad· 
Yodaki nutuk dinlcndikten sonra mera· 
1irne Evin koro heyeti tarafmdan soyle
nen ve orkestras1 tarafmdan ~alanan 1s
tiklal marsile ba1lanm11, Bakirkoy Parti 
ba1kana Selim ve avukat Ahmed Cevdet 
(),Rii Halkevinin cah1ma tarzm1 anlat
lll11lard1r. Verilen konserden sonra bii
Yiiklerimize 1iikran teb:raflan ~ekilmi& ve 
~tatiirlr.iin Renclige hitab1 ayakta dinle
nilmi1tir. 

Fatih Halkeuinde 
F atih Halkcvi. diin m"'asimle ac1I • 

lll111tr. Merasimde Ctmaleddin F alll 
E:rtcn bir a~l! nutku soylemii. bunu bd~ 
kanm bir konferansa takib etmi1tir. Ayr;. 
ca bir konser verilmi~. Biiyiik $de vc 

hiikumet erkanma tazim telgraflan ~e • 
~ilmi1tir. Cece bir ~ayh clans vcrilmi1 
l!t, 

Eyiib Halkevincle 
b· .Gene yeni a~1hm1 ~alkevlerimizd•n 

1t1 olan Eyiib Halkevmde, kurulu1 y1l
di:iniimii ve ac1h1 miinaoebetlerile parlak 
meruim yap1lm11. toplanh ge~ vakte ka
d•r devam etmi1tir. Bu arada nutuklar 
S\..yfenmi1, temsil verilmi1. bu biiyiik giin 
<andan tes'id edilmi•tir. 

Befikta, Halkevinde 
Y1!doniimii. Be1ikta~ Halkevmde de 

~8'1limi tezahiirata vesile olmuitm. 500 
I •n fazla halkm iitirak •ttigi milli tn?· 
•ntada Evin muvaffakiyetleri hJkkmrla 

verilen hitabeyi miiteak1b 1iirler okun -
rnu,, bir konserden •onra «Hisse1 ;layia>' 
~rn,jf edilmi•tir. Ccccki balo da 'amimi 

~r hava i~inde ge~ vakte kadar siim1ii1· 
lur. 

Biitiin memleketle 
d Mcmlcketin digcr biitiin Hallcevleri~· 
kc P.arti Cenci Sekreterinin k1ymrili nul
d U ?1nlenilmi1, senclik faaliyetler ctraf.n-
~ llahat verilmii, terhb edilen mii•ame

re. er ve toplanhlar biiyiik bir intizam 
'~mde ni!iayet bulmu1tur. Millele kiiltiir 
}"ofund b·· ··k · k" f h h I a en . uyu m 1§a sa asm azar· 
bY~n Ulu Onderimize ve biiyu:.lerim1ze 
1? •rce minnet \C 1iikran telgraf1 ~ekil-

1r1itir. 

cmmURiYET 

Hitl e rin nutk u 
O"I d (~af ~rat.• 1 ;nci sah~fede) I vesaitimizle temin etmek istiyoruz. Bu -1 getirmek, saniycn Avrupa sulhunun is -

8. eye . ogru a~l§lag meclm aza • nun i~in de eski miistemlekelerimizin bi- tikrarm1 temin etmektir. 
la~1 hirer barer gelmege ~a1ladilar. .M. ze iadesinden ba1ka ~are yoktur. Franaadan bir e istemi <>ru:z; 
Hatler saat 12,45 le W1lhemstrasse tan B · h -•·f d I I · · f y y · · • 
h k t d k h lk 
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. lk I u 11le mu tcu ev et erm menfaat- Almanya ile Fransa arasmda 1htalafh 
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faG 1 • R dilmcktedir. Baika devletler belki bey • gi bi• arazi talebimiz kalm1tm11hr. 

aat tam le are1a oenng a- f 'I I k f f d h I I / ·1· Al ·· . . r . . k 
1
. ne ma e on erans ar an 01 amyor ar, ng1 1:z; • man munaaebati 

Yl§lag m-
1
·c 15101 fa~dara . .' mec.'s , azaskam, fakat bizim konferanslarla hi~bir iiimiz Mii•lemleke meselesi miistesna olmak 

son scne er zar m a olen meb us ar a- kt Al b d I b I ·· t il d d · · .. · 
d I h I h

.. I d yo ur. manya, un an evve eyne • uzere ng tere en e araz1 1stegim1z 
ai annm ahra arm urmet e ya et • ·1 I "k d' k f •· k I ·1 · · · • d "k .. .. H" mi e ' t15a ' on eransmm vereceg1 a- yoktur ve ng1 tere ile dost ge~mmek IS· 

meye avet etll ten sonra sozu M. 1l - I b kl · I '- b ·· 15 ·1 · · 1 · · b I , d" rar an e em11 o sayw, ugun m1 • hyoruz. Halbuki ng1liz mat uab son 
ere ver ~f H" l ,. L yon itsize sahib olacak, belki de bol1e - zamanlarda memleketimiz aleyhine uy -

" . it er in nut ... u . h .. . d"" .. I k d h d. I d 1. lh hd"d M r . lk I d k.. .. v1zm ercumercme uimu1 o aca ta. urma ava as er ne1re ere.: su u te 1 
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1
. urs~lye $imdi de bizi oyalamak i~in Milletler etmege ba1lam11ltr. lngiliz matbuatmm 

ca an . at er muta uvvet 1 ses1 e C · · · I h d"I •· d b h h"" I b k k b .. ·· d.. d kl b kl k ' em1yetmm JS a e 1 ecegm en a se - ucum arma ceva verece zaman arh 
ulubn I udnya a me

1
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1
e d~nen nut u- diyorlar. Halbuki Milletler Cemiyetinin gelmi1tir, ve bu cevab Nazi usulile ve -

na a§ a 1 ve jun an soy e 1: "f · b .. ·· d I I · ·1r. d. ·1 kt" « S d I ·k d b d I esas vaz1 CS! utun cv ct enn 1 Ilsa 1 n ece 1r. 
,- . u a :1 a a ura a top anan ar- · • · k" fl · k I 
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11 1
. ve s1yas1 m 11• anm temm etme ~are e- Almanya hakkinda yap1lan 

r a era er u un man m1 e 1, . . . 

N
azi f k k .. "k "d _1. . . nm aramaktan 1baret bulunmahyd1. ne,riyalt tekzib 

tr as1n1n mev u 1 h ara gou~1n1n • 
be1inci senesi sonunda a~tlan Rayiitag Almanya b1r dela hayale kapi/ma.fr lngiliz gazetelerinin uydurmalanna 
!T'Cclisinde soy I en eek sozleri bekfemekte· gaf/etinJ e bulundu gore, hududJanmlZl kapahyormUtUZ, ge-
dir. Almanya ancak bir defa Milletler Ce- nerallerimiz memleketten ka~1yormu1. 

H edellerimize vard1k miyeti hayalinc kap1lmak gafletinde bu· orduda isyan hareketleri ba1gostermi1. 
«- Arkadaslar; mcvkii iktidara gel- lundu. Hi~ unutm1yacag1m1z bu hadise yahudi meselesi hakkmda Marcial Goe

meden evvel tesbit ettigimiz program mu· M. Stresemann'm Ba1vekaleti zamamn- ring'~e .arkada1l~n arasmda ihtilaflar c1k
cibincc hedeflerimize varm11 bulunuyo • da cereyan etmi1ti. Milletler Cemiyetine m11 ~~!· .~u .muna~ebetle 1ahsan hen de 
ruz. Bundan sonra miislakbel hath hare- be! baglamanm ne demek oldugunu o ~ok mu1kul bir vaz1yete du~ar olmui mu· 
ketimizi tcsbit edeccgiz. Bu itibarla, bu- zaman hepimiz gordiik ve ogrendik. Mil- 1um. l 4 g~neral ge~~~erde olen General 
giinkii nulkum bu iki esasa dayanacaktar. letler Cemiyeti, binlerce senedenbcri te- Ludendorf un c-;sedmt mezarmdan c1ka-

Miiteveffa Curnhurreisi Marcial von essiis eden haksazl1klan idame etmekte- rarak beraberlenne ahp ka~m11larm1t. 
Hindenburg Ba1vekaleti bana verdigi za dir. Eski haks1zhklar bak oluyor da ye- bir ~ok z~~.itler Sa~~urg' a iltica. etmi!
man, dii1manlanm1z omuzlannuza ald1- nisi ni~in ayni mahiyeti haiz olamiyor • lerm11, B~tun bu ha~IS~lcrden mliteess1r 
g1m1z iii ba1aram1yacagam1z1, yan yo Ida mui? Ellerinde miistemlekeler bulundu- olarak sestm k1s~lm11 urn~ ... Bu. y~lanlan 
kalacag1mm iddia etmi•lerdi, halbuki • u h Ide de okrasid bahsedenler hak uyduran gazetec1ler belk1 11md1 bile, be-

, g a m en · R · "'d k ·· I d .• · d 
be1 sene zarfmda biitiin taahhiidlerimizi sahibi oluyorlar da yalmz biz mi bu hak- n.1.m ayi1tag a nutu soy e agam •.n 
tahakk.uk ettirmege muvaffak olduk. Bu- tan mahrum kalmaga mahkum buluna • 1uphelenecekler ve ~rkamd.~ .. sad~!• bn 
giin Alman milleti tam birligini temin et- cag1z? Milletler Cemiyeti bu gayeleri ta- ~~amofonun ko~uitugunu butun unyaya 
mi1 bulunuyor. Bu birlik, ge~ici mahi kib ederkcn ni~in boyle bir Cemiyete it· ilan edeceklerdn ... » 
yette olmay1p ebedidir.» tirak edecekmiiiz? Bir hakS1zhk kurumu Almanya herkesle "dost gefinmek 

Bef aene zarf1nda yaprlan olduguna kani bulundugurnuz i~in Mil- iatiyor 
dahili ifler letler Cemiyetinde bulunmuyoruz ve bir Bir~ok yerlerinde handelerle kesilen 

M. Hitler bundan sonra bci sene zar- daha da Cenevreye donmiyecegiz. Bi • nutkun bu par~as1 bittikten sonra, M. 
fmda dahili iilerde tahakkuk cttirilen ii- zim, haks1zlar arasmda i1imiz yoktur. Hitler lngiliz - Alman miinasebatma 
leri uzun uzad1ya izah ederek, farka kav- Habc1istan meselesi Milletler Cerni· temasla demi1tir ki: 
galanm ve parhmantarizmi nasal tasfiyc yetinin haks1zhgm1 ve beceriksizligini is- «- lngiltere Hariciye Nazm M. 
ettigini anlatm11, kuvvetli bir ordu viicu· pat eden taze ve canl1 bir delilidir. Ce • Eden, bir ka~ giin evvel lngilterenin hiir
de getirerek milleti te1kilatland1rmaga ~a- nevre, bir taraftan ltalyanm ihtiyaclan- riyet a1kmdan bahsetmi1ti. Hiirriyete 
h11tg1m, amelenin rcfaluru temin ettigini m, dig er Iara ftan da Habeiistanm hakiki kar11 bu derece biiyiik bir aik besliyen 
ve dort sendik ikll•adi planm gayelerini vaziyctini lakdir edemediginden Habei lngiltere, ayni h~kki bizden ni~in esirge-
saydiktan sonra demiitir ki: meselesi bugiinkii 1ekilde inki1af etti. mek istiyor? fngiltere i~in hakh olan her 
Alman milletinin biiyiik va%ifesi Almanya Manfukoyu taniyacak §CY Almanya i~in de hakh goriilmelidir. 
«- Alman milletinin medeniyet ale - Bu miinasebetle Almanyamn Man~u- Almanya, biitiin Avrupa devletlerile 

minde biiyiik bir vazifesi vard1r. Bu va- kuyu tan1m1ya karar verdigini resmen dost ge~irunck istiyor, fakat beynelmilel 

b.ld" k . t . B tl . L•rJ kla matbuatm hiicumu buna mani oluyor. 
zife. medeniyeti tehdid eden bol§Cvizmi I 1rme 1s enm. u sure e nyan t 
ortadan kald1rrnaktan ihardtir. i1imiz olmad1g1m ve hakikatleri oldugu Civar memleketlercleki Alman 

Ordudaki tebeddiilat gibi kabul ettiiiimizi bir kere daha filen ekalliyetleri 
Son be1 sene zarfmda tahakkuk ettir • ispat etmek istiyoruz. Umumi Harbde bizimle berabcr har· 

digimi~ i1ler arasmda iftihanm!ZI mucib ltalya da Milletler Cemiyetine beden, fakat bugiin Almanya hudud -
olan en biiyiik i1 milletin teikilatlandml- donmiyecekmif Ian haricinde bulunan on milyon Alma· 
mas1 olmuitur. Bu, mornnuniyet verici ne Farsat diiimii~ken ftalyanm da bir da- nm mf Alman olduklan i~in zay1f b1ra-
ticeyi gozoniinde tutarak, ordunun da ha Milletler Cemiyetine donmiyecegini k1lmala~na tahammiil edem~yiz: lngiftc
ayni 1ekilde te1kilatlandmlmasma ka • soyliyebilirim. Almanya ile italyamn bu re kend1 ~ududlanmn emmyettle nasal 
rar vcrdik. kararmdan diger dcvletlerle teiriki mesai f~zla alaka.dar ve hassas davramyorsa: 

Nazileitirdigimiz ordunun yarubaim· etmek istemedigimiz neticesi ~1kanlamaz. biz de kenda hududlanm1za kar11 aym 
da kuvvetli bir hava kuvveti viioude ge- Bilakis her dcvletle teiriki mesai etmek hath hareketi takib etmek istiyoruz. Hu
tirecegiz, fakat chemmiyetini takdir elti- i~in hi~bir farsab ka~rmak istemiyoruz. dudlanmtz civannda ya,1yan Alman 

g• 1
·m1·z donanmay1 da asla ihmal etmiye- K .. . l .. d l ekalliyetlerine, muhtac olduklan hima-omuntzm e muca e e · · k ki · • · I 

cegiz. Almanyada, devleti ve orduyu 1k • . • . . . . . yey1 lemm etme msen1n mana o am1ya-
b I hsad1 ve s1ya11 vaz1yeh 1tabanle Al- cag1 haklanmazdan birid1r. 

hen temsil ediyorum ve iitiin mi let ha- manya diinyadan tecrid edilmi1 bir halde 
na itimad ediyor, milletle farka kuvvetli ya11yamaz. Ancak kollektif emniyet sis-

Danzig meaelesi 

ordumuzla hakl1 olarak iftihar ediyor. temine inanmad1g1 i~in, devletlerle ayn 
Von Blomberg' e tefekkiir ayn anla1may1 tercih eder. Bu sahada 

Eski Harbiye N azmm1z Marcial von tc1riki me~ai edemiyecegimiz tek bir dev
Blomberg orduya 1ayam takdir hizmet • let vard1r, o da Sovyet Rusyadtr. 
ler ifa ellikten sonra, s1hhi sebeblerle i~- Medeniyete tehlike tcikil eden komii
tirahale ~ekildi. Mare~al von Blomberg e nizme kar11 eskisinden daha biiyiik bir 
ifa elligi tarihi hizmetlerinden dolay1 Ra- 1iddetle miicadcle edecegiz, zira biiyiik 
yi1tag kiirsiisiinden millet namma te1ek- bir milleti elinde bulunduran bir yahudi 
kiir ederim. Ordudan aynlan General eka.lliyeti diinyay1 altiist etmck, kiiltiiriin 
Fritsch ile arkada1lanna da milletin ve yerme felaketin temclini kurmak i~in bii
ordunun minnettarhklann1 bildirirken. liin diinyada ~al1i1yor. 
tarihin kendilerinden daima iiikranla bah Uzakfark ifleri 
sedeccginden e:nin bulunuyorum. K ·· · k omumzme kar11 miicadelc etme 

Hepiniz biliyorsunuz ki miistakbel iizere Japonya ile bir pakl imzalad1g1m1-
programlanmmn tahakkuku icin biitiin z1 biliyorsunuz. ]aponyanm Uzak1ark • 
kuvvetlerimizi gencle1tirmek mccburiye- taki muvaffakiyeti iddia edildigi gibi nc 
linde bulunuyoruz. Son hadiselerin ha - Asyay1, ne de Avrupayi tehdid edemez, 
k.iki mahiyeli bundan ibarettir. sadece komiinizmi tehdid eder. 

Milletimiz samimiyetle sulh istiyor, Halen ~arp11makla bulunan Asyanm 
fakat herhangi beynelmilel bir tehlike iki biiyiik milleh arasmda sulhun kurul -
kar11smda tek bir adam gibi harekete ge· masm1 arzu ediyoruz. <;;in milleti istik -
~erek diinyay1 hayrette birakacakt1r. laliyctinin zamini addettigi Milletler Ce-

Miistemleke meselesi miyetinc miiracaat etmektense, Habeiis-
Miistakbel programamazm ba1mda ik- tam gozoniinde tutarak dogrudan dog -

hsadi meseleler gelmektedir. Dort sene • ruya Japonya ilc anla1may1 tercih etmi1 
lik ikltsadi programimmn gayesini bili- olsayda, daha dogru bir harekette bulun
yorsunuz. Halihamda Almanyada bir mu1 olacakt1. Almanyanan Uzak~arkta 
kilomclro murabbada J 40 ki1i ya1amak herhangi bir arazi talebi yoktur. <;indeki 
tadtr. Misal olarak bu vaziyeti fngiliz eski miistemlekelerimizi istemiyoruz. <;in 
lmparalorlugi le mukayese etligimiz za· miidafaasa gerek insan gerek silah bak1 -
man aradaki fark derhal gaze ~arpmak- mmdan Moskova tarafmdan idare edil
tadir. digi i~in Uzakiark hadiselerile alaka -

Danzig meselesine gelince: Memnuni
yetle beyan edebilirim ki, Lehistanda bu 
meselenin Milletler Cemiyetinde hallin • 
den hayu beklemiyen realist devlet a -
damlan mevcuddur. Lehistan ricali bu 
meseleyi dogrudan dogruya Almanya 
ile halletmek niyetinde bulunmaktad1r. 

Avusturya hiidi1eleri 
A vusturya ile aram1zda evvelce akde

dilen anlaimadan bir ~ok suitefehhiimler 
dogmu1tu. Bunlarm devam1 ~ok biiyiik 
felaketleri mucib cilabilirdi. Memnuniyet
le beyan cdcrim ki, kcndisile gorii1tiigiim 
A vusturya Baivekili Dair.tor Schusch -
nigg vaziyeti takdir etmek ccsaretini gos
tererek bir giin zarfmda biitiin suitefeh
hiimleri izale etli, kabineye Nazilcr ald1, 
Avusturyada Nazilere siyasi tam miisa
vat verdi ve umumi af ilan eyledi. 

Ba1kalan sulh isted1klerini iddia ede
rek harbe hazirlamrken, biz, dogru vc 
cok hakh miispet bir sulh i~i yapt1k, Bun
dan sonra A vusturya ile sulh !chine her 
sahada te<riki mesai edecegiz. 

Harb clegil, aulh istiyoruz 
Macaristan, Yugoslavya ve Bulgaris

tan ve diger biitiin devletlerle de dost ge
~inmek istiyoruz. ltalya ve J aponya ile 
te1riki mesaimizi daha ziyade geniilete-
cegiz. 

Alman milleti harb islemiyor, sulhu 
seviyor, fakat ayni dereccde hiirriyetini 
de seviyor. 

( RADYO MUSAHABELERi \ 
~-==----=--=-=-~=-----==-=-~"-='------"--=) 
Radyo makinesinde 

aranacak vas1flar 
Fa ding arIZalar1n1n esas1 ve sebebleri 

Yazan: ORHAN SALIH NUR 

mevce "'°''""',,,-,/• ,_., 
~adyo Fizigin tekiimiilii fen sahasm-1 za niifuz edip hmm ald1ktan sonra geri• 

da msanlara daha fazla iimidler vermege ye cloner, kISmen de maden komiirleri ve 
ba1lam11hr. B1lhassa elektrik ol~ii aletle- saireye (karbon) yamc1 madde hava15m1 
rini en biiyiik hassasiyete ula1bran, verir, miithii siiratle gelip de toprakla 
radyoda kullamlan (Termoion) hara - vazifcsini bitiren giinei 1ua1 kendi inikas 
retie elcktrik kiitlelerini mh1ar ettiren h1zlanm (ionospher) dcnilen tabakada 
lambalar olmu1tur. Bu lambalar icad alarlar, I 00-250 kilometre toprak sathmt 
edilmezden evvel cereyan 1iddct vahidi alan yiikseklikte bulunan bu kesif (ion)' 
olan (Amper) ol~iisiiniin ancak 1 IOOOi tabakas1 daima giine1 ziyast tcsirile idare 
ol~iilebiliyordu. Fakat radyonun (tcrmo edilir ki giinc1in lekeleri isab~t eden k1 • 
ion) lambalan herhangi bir hassas lam • s1mlar (ionospher) in tekallus ve inbi1ati 
badan alm11 oldugu ciiz'i miktarda cere· havay1 ne!imide cok tesirler biralc11::.1 
yan hamulesini binlerce defa teidid et • gibi insanlann bir ~ok intiiar ettirmi1 ol
tirebilir. $u haldc radyonun (termoion) dugu radyo mevceleri dahi bu tabakay1 
liimbas1 icad edilmezdcn evvel cereyan kolayhkla delip gc~cmez, ancak yiikeek 
tiddetinin ol~ii aletlerile 1/I000 ol~iile- tekerriirlii radyo mevceleri (ionospher) in 
bildigine gore bu zamanda bu tekamiil mukav~metini delip ge~cbiliyor.lar. F akat 
etmii aletlerle ( I am per) elektrik cere- radyo 1stasyon.lannm mevcclen semada 
yam iiddet vahidinin l 0 000 000 d raksederkcn bzr k1Sm1 toprak sathmt ve 
biri p•k sahih olarak 01~ii1.biiiyor, b: d~~r bir kasm• ise Cion~sphe_rin> en 
gibi hassa• alct yalmz herhangi bir clek- nak1l tabakalarma. kadar yuksel1p diin• 
trik devrcsindeki • "dd 1· • ya ctrannda atlarKen (yukardaki 1ekil· asgan cereyan 11 e ma d .... d..... .b.) d" k 
ol~mekte kullantlmaz. Bundan maada ~ gorun ugu 81 I ager 1sm1 da daha 
havay1 nesiminin hararet ve ziya tesiri al- ~uksek .•. tabakadan. athyarak diinyay1 
tmda kalmasile haS!l olan elektrikiyeti evr~thgmden •• ayna _uzunluktaki mev •• 

d h. ··1 b·1· celc n k tctmi§ oldugu mcsafe ba ka: 
a1o~e11r. • ba~ka oldugundan semada oyle bir nok· 

Alimlerin atmosferdeki elektriklcnmeyi 
ol~erken kar1tla1mi1 olduk.lan en miihim 
nokta deniz sathmdaki havanm ta11m1t ol
dugu elektrik hamulesi daha yiiksek mev
kilerdeki havamn elektrik hamulesindcn 
daha az oldugu farkma vanlmca hususi 
balonlarla I 0- l 2 bin metre yiiksekligin
dc ve daha yakmlarda deniz sathmdan 
16 bin metre yiiksekligindcki hava bo1 -
lugunda ele.ktriklenmi1 boilugun bcher 
santimetre rnikabma isabet eden (ion) 
yani elektrik hamulesini ta11yan kiitle -
ciklerin adedine vannc1ya kadar ol~iile
bilmi1tir. Bu suretle deniz sathmdan se· 
maya dogru muntazaman fazlalaimakta 
bulunan elektrikle1mi1 kiitleler I 00-250 
bin metre deniz sathmdan yiikseklikte 
bulunan mevki pek fazla miktarda 
(ion) latmtl bulundugundan biitiin diin
yay1 kiirevi 1ekilde ihata eden bu kalm 
tabakaya (ionospher) iyonosfer dcnir. 
Bunlarsa giin~in ne1ir etmi1 oldugu 
yiiksek tekcrriirlii mevceler ve o mevcele
rin mevcudiyctini bize bildiren ufac1k 
(atom) diinya51 giine1 1uamm tazyik.ile 
kurei arza ~arpmca kendisine 1effaf olan 
maddeleri gecip arzm ta derinliklerinde 
iiini bitirince kend1 hamulesinin bir k1Sm1 
gcriye in 'ikas eder. 

F akat gilne1ten tam hamule ile 
gelen 1ua kiitlesi bu maceralar • 
dan sonra kendi karakterini degi1tir
mit bir vaziyette havay1 nesimiye zip· 
far. hte giine1in 1ua1 k1smcn kiirei ar· 

millet namma M. Hitler' e beyam teiek -
kiir edcrek celsenin kapand1gm1 ilan et
mi1tir. Rayi1tag meclisi biitiin meb'usla
rm hep bir ag1zdan soyledikleri Alman 
ve Nazi marilarile kapanm11hr. 

Avusturya Y ahudilerinde de 
korku ba§lad1 

Befgrad 20 - Avala ajans1 bildiri-
yor: 

Gazeteler, Avusturyadaki vaziyetin 
inki5afm1 ve Avusturya vekayiinin bey -
nelmilel akislerini biiyiik bir alaka ile 
takibde berdevamdirlar. 

taya geliyor ki (radyo istasyonundan ilk: 
~nl~!ar ede~ bir mevce ayni anda diger 
mb1ar etm11 mevcelerle ko*maga mec • 
bur kal1yor. Bu anda radyoda gayritahil 
olarak sadamn yiikseldigi vakidir. Dig~r 
bir an isc inti~ar eden istasyon mcvcesi 
( ionospher) i takib eden mevceler diger 
cazibeye kap1ld1gmdan radyoda sadanm 
azald1g1 farkolunur. Radyo tcknigi 
tekamiile yiiz tutu.'lca radyolarda anza 
gibi bilinen bu noksanhg1 yok etmege 
~abalamakla bu surc!le muvaffak olmui• 
lard1r. Radyonun yiiksek tekerriirlii te•• 
did lambalarmdan ~1kan cereyam sad'a 
mevcelerine tebdil etmege ilk ad1m1 atan 
bir lamba daha ilave etmiilerdir ki i~inde 
alm11 oldugu yiiksek tekerriir iiarctleri 
azlhnca kendisi otomatik olarak takviye 
eder. Aksi takdirde antendcn gelen yiik
sek tekerriirlii mevceler kuvvelli olarak: 
gclirse bu lamba otomatik olarak fazla 
gelcn ccreyam topraga gondcrir. Bu su• 
retie radyo bize ayar ettigimiz derccede 
sada vermege mecbur kalir. Onun i~in 
radyolarda bir lambaya otomatik sada 
kontrollu~unu yapan lamba denir ve bu 
anzaya da (Fading) ismi verilmiitir. 
Y aln!Z fading ~ok oldugu zaman bu ato
m~ tik (sad a konh ol lambas1 da) I 00 de 
l 00 ii goremez ve sada mevcelerini kas· 
men bozrnaga ba,lar. Y eni alm1tcak bir 
radyoda bu gibi hassasiyetlere iyi dikkat 
clmek tav.ive olunur. 

ORHAN SALIH NUR 

Alman milleti ikhsadi meselelerini dar oluyoruz. 
halletmek mecburiyelindedir. Ba1ta ln • lspanya hiidiseleri 
giltere olmak iizere kimse buna itiraz e· fspanya i1lerine kanimammn sebebi 

Vreme Razetesinin Berlin muhabirin-
Arkadailar, i1te size bei senelik icra- den alma$ olduiiu bir mektubda yeni A

ahmm hesabm1 verdim. Soiiimii bitirir- vusturya Dahiliye Nazm M. Seiss to-
ken milletimizin istikbalinin rok parlak •· b d b I 

Diiier taraftan Y reme gazetcsinin Vi
yanadan oiirendiiiine gore Avusturya pa
yitahtmdaki Y abudiler aras1nda biiyiik 
bir heyecan hiikiim siin:.ektedir. Y ahudi· 
ler, nasyonal • sosyalizmden korktukla • 
rindan dolayi sermayelerini A '1lsturya • 
~an cekmek arzusunu izhar etmck sure· 
hie borsada bir panik hava'1 vii
cude getircrek daha iimdiden A· 
vusturya ikbsadiyahm miihim zarar• 
l~ra sokmu1lard1r. Bu Razete, bu pa• 
y1taht10 vaziyetinin hakikati ahvale lela• 
buk. elmcmekte olduj!u, c;iinkii Alman
ya ale yap1fm11 olan itilifm Avu~turya is
liklalini z1min altma almakla bulundu • 
gu miitaleasmdad1r. 

demez, hi~bir devlet ag1z a~amaz. Bu • de miinhaman bohevizmdir, zira Mos • 
giin Almanyada tc1kilatlandmlm11 mu- Ir.ova, lspanyay1 Moskovadaki ii~iincii 
azzam bir ii~i kiitlesi vardir. lptidai ~a- enternasyonalin bir 1ubesi haline gelir -
h~ma usullerimizi asrileihrmek suretile mcge ~ahi1yor. 1922 tarihinde Mussolini 
Alman itcisinin rand1manm1 arhrmak is • Roma iizerine yiiriimemi1 olsaydt, ltalya 
tiyoruz. Bunda muvaffak olabilmek bugiin bolievizmin cline dii1mii1 buluna • 
i~in eski miistemlekelerimizin bize iade e- caktt. Mu<solini ltalyasma sempati gos· 
dilmesini istiyoruz. Bu husustaki talebi- teri~imizin sebebi budur. 1spanyada Ital· 
miz yanh§ anla11lmamahdar. Biz ba1ka - yan - Alman teirik.i mesaisinin gayesi ev· 
smdan kredi dcgil, ihtiyaclarunm kendi vela milliyetpen•er bir lspanya viicude 

y quart ID un an oy e A vusturyadaki 
oldugunu beyan ederim. I I nasyona • sosya ist cephenin ~cfi telakki 

Y •1asm Almanya.» edilmekte oldugu yaz1lmaktaqar. Diiier 
Tam ii~ saat devam eden bu nutuk da- taraftan Berlinde Avusturyanm biitiin 

kikalarca ve siirekli alk11larla alk11lan • siyasi hayatmm Alman siyasetinin isti-
mi1hr. kametini takib edecegi kanaati vard1r. 

Marefal Goering'in lefekhiirii M. Seiss lnquart'm vazifesi, nasyonal 
M. Hitler'in nutkundan sonra, Reis sosyalistlerin Avusturyada muslibane bir 

Marcial Goering tekrar kiirsiiye ~aka • surctte iktidar mcvkiini ele ge~irmelerini 
rak ifa ettigi biiyiik hizmetlerden dolay1 miimkiin lalmaktar. 

HALK OPERETt 
25 §U bat cum a gecesi, 

26 §Ubat cumartesi giin
diiz matine, Turan tiyat
rosunda, hafta i~inde Ka
d1koy Silreyya, Be§ikt~ 

Suadpark, Pangalh Kur
tulu~ tiyatrolannda tern-
sillerine ba§hyor. 

• 
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SOidan sal!'a: 
1 - Parllyarak yanmaya b~hyan, alfa

bede blr harfln okunu,u. 2 - Uzun hlkA
ye, blr clhet 3 - ae..In doniip gelmesl, hu
JA.saten. 4 • Thtlyarhyarak akll muvazene
alnl kaybetmek, evln blr k1Sm1. 5 - Bir emir, 
gene ve aceml, e§ya. 8 - Duvardakl tertl -
bat, rengl donuk. 7 - DUnyarun peyklne 
gozlerlnl dlken (!kl 'ltellme), giizel san'atln 
ters!. 8 • Alcar suJardan, Fransada blr ge
blr. g • Muva!akat, hazir. 10 - Dlbl uzak, 
bMI sa~iz. 11 • Ehemmlyet, kU~ill< romor
kor. 

Yukandan •faitlya: 

C Yeni Eserler ) ..._ __ _ 
Annelere 

c;ocuk Es!rgeme Kurumu gene! merke
zl slfir Y3'tan l yafina kadar ~ocutun na
Sll baklld1~n1 ti2feten annelere Oi!'tidtin bl
rlncl say1S1ru yenlden bastmrugtir. Blrln
cl sayi 02\ld blrer ayllk yazllm14 12 tane 
mektubdur. 

iklncl sayi 6tUd: Cocuklarin nas1l bes
lenooel!'lnJ ve mamalanrun nasll haz1rla -
nacaR"llll iil!'retlr. 

Her lkl iil!'ildlerl ist!yenlere Kurum pa -
ras1Z olarak gonderlr. <Ankarada bulunan 

I Cocuk Eslrgeme Kurumu gene! merkezl 
ba§kanJ1t111a> blr yazi Ue adres blld!rmek 
kA!!dlr. 

Cocuk 
Cocuk Eslrgeme Kurumu gene! merkezl 

tarar1ndan ~ll<anlmakta olan COCuk adll 
derg!nJn 74 Oncti sayis1 ~1k1n1,tir. Yurd 
yavrular1nm sathk, sosyal ve killtUrel du
rumlarmin lnkl.µtma hlzmet eden bu luy
meU! derg!y! ~uklara, ~ocuklu ana ve 
babalara tavs!ye ederlz. 
~~---~-~-~--~. 
Haleb • Sancak · lskenderunda 

Jan R. Kilrdi 
Cumhurlyet Gazetes!nln 

tevzl yer1dlr 

Haydar RifatJn 
eaerlerinden 

Karagomleklller 1htilA.ll 100 Kr 

cmmURfVE'I' 21 !;lubat 1938 

Yagl1 ve yags1z ac1 badem, yags1z 
kar ve yar1m yagl1 gece ve giindiiz 

HASAN 
KREMLERi 
Cilleri ve sivilceleri ve 

lekeleri kat'iyyen 
izale eder. 

ihtiyarlar1 gen~le!;
tirir gen~leri 
giizelle!;tirir. 

l - TavaMUt eden, ate</ln tersl. 2 • Bir 
c!na teker, blrlnin aleyhlnde bulunan. 3 -
:itlmada Jlyilt, A!rlkada blr devletln mer
kezl 4 • orta, 8izln deg!!. 5 - Bir emir, 
rengl mav!le\l<ln. 8 - K14 sporu vas1talarin
dan. 7 - Bir kemlk, esklden mi>kteblerde 
bulunurdu. 8 - Fransada blr §eb!r, aya~
ruza gellr de bazan luymetlnl bllmezslnlz. 
9 - Bayan, erkelt ~uk h!zme~lsl. 10 -
Dum&n ~J.lr.an yerler. 11 • Eskl blr Tilrk 
devletl, bilyiik levha, 

Etrllsk V azosu 
lli~in Oliimil 
Efendl Ile Upk 
Vikontun Oliimii 
1kllmler 

20 • 
50 • 
40 • 
30 • 

100 • 
100 • 
100 • 
125 • 
150 • 

Hasan ismine ve markas1na dikkat .. 
Evvelki bnlmacanm halledilml~ 1ekll 

1 ! 8 4 6 e 1 a ' 10 11 

l <;TITL E <;[E[KIE NI• H 
Tlz I KIAIL A Nl•IK A 

s'v A SIAITI• L •SAT 
' I NI• L A MIAIL AR• 

S • IKI• LIAM E •A<; 
e (J L 0 Ml• ZIA RIAIR • 
1 K A M AIRIO T • ~ • K 
s E L E IK • ITIAIZ 1 IYIE 

tlk ~k 
Kil~ilk HikAyeler 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebl 
Felsefe 
Tarih Felsefesl 
Anarsfzm 

75 • 
35 • 

125 • 
60 • 

ROMATiZMA 
Arka, kal~a ve diz agnlanna 

PiMANOL 9 N E SI I R • • I R A KJ 
1~ •••IN A Z 11 R E • I 11 

11 Pl 1 IY A DIE •IALILUI( silrorsenlz derhal ge~er. 

Grip, Bat ve Dht Agrllara, 

Nevralji, Artritizm, romatizma 

Harb Akademisi Komutanhgmdan: 
Harb Akademlsl erati lcin mart ve nlsan aylar111da il~ bin kilo 1spanak, 

iic bin kilo pirasa ve bin kilo 18.hana yevmt ihtiya~ dahilinde ahnacaktir. !s
teklilerin Be$ikt~ kazast Malmiidiirlii~ne yatmlacak 26 Jirahl< ilk temlnat 
makbuzu ile birlikte $Ubat111 '25 cuma giinii Harb Akademisi Satmalma Ko
misyonuna miiracaatleri. (923) 

~vlet Oemiryollari 1,1atme Umam Miidiirliigiinden I 
Devlet Demiryollan Haydarpasa hletme binas111da yaptmlacak asa~da 

muhammen bedeli ve muvakkat teminati yaz1h asansor tesisa!t kapah zarf 
usulile eksiltmiye konrnustur. Eksiltme 24/2/938 tarihinde persembe giinii sa.. 
at 15 te Haydarpasa gar binas1 Birinci 1sletme Komisyonunca yaptlacaktir. 
1steklilerin eksiltme sartnamesinde yaz1h muvakkat teminat ile kanunun ta
yin etti_l!i evrak ve vesaikle teklif mektublanm eksiltme giinii nihayet saat 
14 e kadar Komisvon Reisligine vermls olmalan !Azundir. Bu Jse aid muka
vele projesl ve ~artname iicretslz olarak Haydarpa~a Yol Basmiiiettislil!in-
den a!mabilir, (764) 

Muhammen bedell Muvakkat temlnat 
Lira Lira 

'.Asansar tesis3tl. 1.000 75 -Devlet Demiryollar1 Haydarpa~a 1sletmesl ihtiyac1 icin asagida cins ve 
mlktarlan, muhammen bedel ve muvakkat teminat1 yazlh kire~. tugla. Mar-
1ilya tipi kiremid ile mahye!ik kiremid, mukavelesinin akti tarihinden itibaren 
ild ay zarfinda teslim edilmek $artile ac1k eksiltmiye konulmustur. 

Eksiltme 25/2/938 tarihine musadif cuma giinil Haydarpasa gar bina!ll 
dahilinc!.e Birinci lsletme Komlsyonunca kirecin saat 15 te, tuj!lamn 15,30 da, 
kiremitlerln de saat 16 da eksiltmesi yap1lacakbr. 

1steklilerin eksiltme sartnamesinde yazt11 muvakkat teminat Ile kanunun 
tayin ettigl evrak ve vesaikle eksiltrne giinii yukarida yazlh saatlerde Ko
misyon Reisli_l!ine miiracaat etrneleri 1Az1md1;. Bu ise aid sartnameler fic
retsiz olarak Haydarpasa Yol Basmiifetti~lij!inden ahnabilir. (765) 

Teslim Muhammen Muvakkat 
Clnsf Miiddetl Mildan Fiah bedeli teminat 

•Sartnamesl 
mucibince• 

Bina •Kabul edilecek 
tu_l!las1 niimuneye gore• 
Marsll:va tip! 
kiremid 
Mahvelik 
kiremid 

• 
• 

av L. K. L. K. L. K. 
2 260 ton Ton 15 00 3900 00 292 50 

2 

2 

2 

270 000 bin! 

aded 
50.000 

aded 
5.000 

adedi 

17 00 4590 00 344 25 

08 I 4400 00 
08 

330 00 

-Muhammen bedeli 11920 lira olan 25 grup celik vagon akiimii!Atorii 4/4/ 
938 pazartesi giinii saat 15.30 da kaoab zarf usulile Ankarada !dare binasm
da satin ahnacakt1r. 

Bu ise girmek istivenlerin 894 liral1k muvakkat teminat ile kanunun ta
y!n etti_l!i vesikalan ve Nana miiteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ayni l(iin 
saat 14,30 a kadar Komisvon Reislil!ine vermeleri JaZlmdir. 

$artnameler oarasiz olarak Ankarada Malzeme dairesinden. Havdaroa-
sada Teselliim ve Scvk Sefliliindrn dalhtilmaktad1r (875) 

istanbuJ Vak1flar Direktorliigii ilanlan I 
C i n s i Miktan ihale giinii 

---.1 
M. RASiM FABRiKASI MUSTECiRi 

SALiH BOSNA 
Fabrikam1z mamulit1 kaput bezleri 
i~in 1-2·38 tarih inde" itibaren tesbit 

edilen satui fiatlar1 a~ag1dad1r: 
Genh;lik Tul Fiat 

S m Metre Lira k •• 
seyhan Bezl Tip 2 75 36 7.25 

" Horozlu " 
" 

" 
" 

ft '' '' 1 - Safi, pe,1n 
limdir. 

2 90 36 8.39 
6 75 36 6.70 
4 75 36 6.36 
bedelledir ve fabrikada tes-

2 - Bir balyadan a,ag1 sati,lar h;in yUzde 2 
zam yap1hr. 

3 - Sif masraflarile balya ambalAj bedellerl 
mUtteriye aiddir. 

Istanbul sabi;evl, Sullanhamam 

Artbrma ve Eksiltme 
Pazarhk Konll.syonu Ilanlan 

•" • <' ""- L 0 1 

1 - 379965 lira 88 kuru$ kesifli fstanbulda Cerrahpasa hastanesinde ya-
ptlacak $i riirji klinii(i binas1 insas1 kapah zarfla eksiltmiye konulmustur. 

2 - Bu 1se aid sartnameler sunlardir: · 
A- Eksitlme sartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C- Baymdirhk gene! $artnamesi 
D - Ozel sartname 
E - Kesii cetveli, tahlil fiat cetveli, mesaha cetveli 
F- Proje 
1stiyenler bu sartnameleri ve evrak:t kesif bed.elinin yii.z blnde be$i nls

betinde bedelle Giizel San'atlar Akademisi Tatbikat Biirosundan alabilirler. 
3 - Eksil tm~ 24/2/938 persembe giinii saat 16 da 1.iniversite Rektorliijtiin

de yap1lacaktir. 
4 - Eksiltmive girebilmek !~In !steklilerin 18 bin 950 Jira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan baska 8$aj!"idaki vesikalan getirmesi lanmdtr. 
1937 senesine aid 150 bin lirahk Baymdirhk Bakanhg111dan almml$ insaat 

miiteahhidlik vesikas1 ve talihin kendisi bizzat rniihendis veya mimar dei(!l
se lnsaat miidc'.etince fennf mes'uliveti kabul ettii(ine dair bir miihendis ve
ya mimar111 noterden tasdikli senedini ve yahutta bir miihendis veya mi
marla mii$tereken taahhiide girdili;ine dair noter senedi vermesi. 

5 - Teklif mektublan 3 iincil maddede yazih saatten bir saat evvel ek· 
siltme komisyonu ba$kanhgma makbuz mukabilinde verilecektir. Posta il.e 
gonderilecek mektublarm en gee 3 iincil maddede yaZ1h saate kadar gelrms 
olmas1 ve dis zarf111 miihiir mumile iyice kapattlm1~ olmas1 $8rttir. Postada 
gecikmeler kabul edilmez. (722) 

-~.' 

- bir tebessUme; beyaz dis!erle 
Cazi~ Ive s~bbb~: agn:a sahib olmak i~in en 

sus enm1s . . t • • ve em1n b1r vas1 a ... ser1 

KObYNOS la 
dislerinizi temizlemege ba$1amaktir. 
Basknlarmda hayranhkla ve k1ska -
narak g5rmekte oldu/iunuz miicella 
ve bevaz dislere; K 0 L Y N 0 S 
istimali ile siz de malik olacagmm 
goreceksiniz. K O L Y N 0 S ali;zm1-
zm s1hhatini, dislerinizi ve dis etle
rinizi hilsnii muhafaza edecektir. 

K 0 L Y N 0 S kullanarak az zaman i~ind.e goniil cezbedici incl gibi 
di5lere malik olacag1mza emin olabilirsiniz. 

Bunun temini ancak, Amerikan KOLYNOS dis macunu savesinde kabilcUr. 
K 0 L Y N 0 S tamamen teksif edilmls olduli;u cihetle kuru f1rca iizerlne 1 
santimetre koymak kafidir. Kullant<1 pek hos. idare!i ve elveri$lidir. 

Hurda demir 10 kalem 
vesaire 

Muhammen hedeli 
Lira 
1226 

ilk teminat 
Lira K. 

91 95 

Bih·iik tiibiin fiah 42 Kr. 

;!~!~~;:; l,._ __ 1n.· .h.i
1
•sa-r.la•r-·U-m•u•m--M-i5•d•u•· r.l.ii•P-•ii•n•d•e•n-: _ I 

saat 15 te ·-
1stanbul Vaklllar Basmiidiirlii~niin Ayasofyadakl insaat ambar111d.a 

mevcud ve yukanda yazt11 hurda demir vesairenin yaptlan artbrmasma 
teklif ediler. fiatla,r haddi Hiytlnnda goriilmedi_l!inden arttirma on giin uza
blmtshr. 

Ibalesl yukanda yaz1li giin ve saatte Basmiidiirliik binasmdald Komis
yonda yap1lacakbr. Esvalar mezk11r ambarda ve sartname de her giin Le
:vazrm kaleminc!.e goriilebi!ir, (937). 

I - Ah1rkap1 Balnmevinde mevcud 498 kilo 1skarta ~ul pazarhkla sa -
ttlacaktir. 

II - Pazarhl< 24/II/938 tarihine rashyan peioembe giinii saat 10 da 
Kabatasta Levazun ve Mubayat subesi Satis Kornisyonunda yap1lacaktir. 

III - Sablacak mallar hergiin Ahirkap1 Bak1mevinde goriilel;>ilir. 
IV - !steklilerin pazarhk icin tavin edilen giin ve saatte yiizde on be~ 

teminat paralarile yukanda ad1 ge~en Komisyona miiracaatleri ilan olunur. 

A~ik Artbrma ilan1 
Kandilli K1z Lisesi Direktorliigiinden: 

Kandilli Kiz Lisesi pansiyonu yemekhanelerlnde 31 may1s 938 tarihlne 
kadar dart ay zarfmd.a toplanacak olan ekmek ktrmttlan ve yemek arhklan 
acik pazarhk suretile satil1ga c1kartlrru51!r. 

Tahmin bedeli 50 lira olup teminab 750 kurustur. 
Pazarhk 23 subat 938 car~amba giinii saat on beste 1stanbul Kiiltiir Direk

torliii(il binas1 it;inde toplanacak olan Komisyonda yap1lacakhr. 
isteklilerin sartnameyi gormek iizere Mekteb idaresine miiracaat etmelerl 

belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. (931) 

inhisarlar Um um 

KOMO JEN 
SAC EKSiRi 

Sa\:lara 

blr 

elz 

91dad1r. 

0 

Saclann kiiklerlnJ kuvvetlendirir. 
Diikillmesini keser. Kepekleri ta· 
mamen inderir ve biiyilme kabill
yetlnl artirarak •a~lara yenlden 
hayat verir. Kokusu liitil, kullllD.1$1 

kolay bir sac eksi.ridir. 

iNGiLiZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOGLU ·ISTANBUL 

Miidiirlii2-iinden: 
1zmirde yap1lacak lnhisar_lar pavlyonunun projesi lt;in ac1Jan miisaba. 

kanm sartlar~ ha~km~a ba~1 IZ~hat daha verilmesi miinasip goriilmiistiir. 
1 - Proielerm gonder1leceg1 miiddet 25 mart 1938 tarihine kadar tern. 

did edilmistir. ( 
2 - Tezyinat icin ~at'l bir projeve liizum yoktur. Yalmz zikredilen 

~eylerin yerli yerinde gosterilmeleri kafidir. 
3 - $erait metn~nc:'.e haz1 hatalar goriilmiistiir. Bundan dolayi metnl 

tekrar asai(lya derced1yoruz. 
KISIM A: 

l\fUsa baka $eraiti : 
1 - Miisabakav~ istirak edenler, yapacaklan oliin1 muhtevi kapah 

zarf1 ikinci bir zarf 1cerisine kovup buna isim ve adreslerini havi bir kart 
iliive edecekler ve nihayet 25 mart 938 tarihine kadar Nesriyat Subesine 
vermi~ olacaklardir. 

Pliinlara kat'iyen isim ve adres yaz1lm1vacaktir. 
2 - Pl~nlar ; isimleri bilahara bildirilecek bir jiiri heveti tarafmdan 

tetkik edilec~k ve birincivc 300, ikinciye de 100 Ira miikafat verilecektir. 
3 - Yap1Jacak vavivonun az~m! bedeli 15.000 liradir. 
4 - Paviyon ; on cephesi 18,40 olan 24 X 18,40 eb'admda bir arsa iize

rine kurulacaktir. 

5 - Verilecek planm mikyas1 1/100 olacakhr. Gonderilecek olan plil.n· 
Jar sunlardir : 

Zemin, maktalar, cepheler, renkli dahili prespektivler. 
6 - insaat malzemesi kabil oldAJl!u kadar modern olacak yen! metal 

cam ve saireden terckkiip edecektir. 
KISIM ll: 

Dahill taksimat: 
1 - Ata!ilrk kosesi. 
2 - Hern icerden hem d15ardan sabs vaptlabilecek tarzda bir sah$ 

yeri yap1lacak ve burada tiitiin, tuz ve kaoah sise it;ki sahlacaktir. 
l•bu sahs yerinin tozd;in, topraktan mahfuz ve mamulatm cahnmama

sma kar51 da miiemmen b11lunmas1 mesruttur. 
~ - Bu sail$ verine yakm elveri~li bir yerde mamuli\tm stok edilmesl 

it;in bir depo yaptlacak. 
4 - Miinasip verlere vestiver ve bir tuvalet vap1lacakbr. 
5 - Catmm iizerinde veva miinasip bir verde k:ifi derecede masa ko

nulehilecek ve avnca avakta icki it;ilebilecek bir bar Amerikan yap1lacakhr. 
6 - 2 X 5 eb'admda bir sigara imal yeri aynlacakbr. 

KISIM C: 
Tez:vinat: 

1 - Yaprak tiitiin, si1?ara, tuz. it;ki. barut teshir etmek ve bir de ma
j!aza vitrini niimunesi gostermek icin all! vitrin yapilmas1 mutasavver ol
dui(undan 1:-unlara ver aynlacakbr. 

2 - leki, tiitiin, tuz sahslarm1 gosteren ve tnhisarlarm kovliive var-
d,rr.m1 tesbit eden •tiitiin. incir, iiziim mubayaasmda kovliiye yap1lan 
ya1d1m• 4 .l(rafik vap1lacagmdan bunlara :ver tefrik edilecektir. 

3 - Mevcud olan 5 X 2 eb'admda kabartma bir Tiirkiye Haritas1 ve 
barut sah~m1 gosterir iki oano i~in yer aynlacakhr. 

4 - 1,5 x 2,5 eb'ad1nda yaptlm1s ufki Clbali Fabrikas1 maketi icin 
yer temin edilecektir. 

5 - Otomatik sarap f1skiyesl icin bir yer ayr1lacakhr. 
Fazla tafsilat i~in Reklam Ne~riyat $ubesine miiracaat edilmesl. (935) 
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Sumer Bank Kayseri Bez 
Fabrikas1 Miidiirliigiinden: 
Halkn saglam ve ucuz bez ihtiyac1n1 temin 
maksadile imal etmekte oldugumuz 14 tip 

anahtarl kaput fiatlar1 

85 
75 

santimlik topu 
santimlik topu 

778 
710 

kuru§ 
kuru§ 

Sat1flar1m1z fabrika teslimi ve peflindir. Fiatlar1m1z asgarl 
bir balya i~indir. Bu fiatlara yiizde iki zam edilmek su· 

retile asgari bir topa kadar perakende sat•t yap1hr. 

Balyalar 20 top, 720 metredir. Sipari~in bedeli fabri
kam1za vas1l olmad1k~a sipari~ teyid ve sevk edilmez. 

MAMA 
Dr. H. ~inasi 

Gil~ltl, kuvvetli to• 
•un mama ~ocuk • 
lar1 bele di~ ayla· 
rmda bnbalarim gO.· 
!er yiizle kar~tlar. 

Mastarc1 Te sf iyeci al1nacak; 
Askeri Fabrikalar Umum 

Miidiirliigiinden: 
Kmkkalede To~ Milhimmat Fabrikasi !~in be$ birinci suuf mastarc1 

tesfi;"eciye ihtiya~ vardJr. Yol masraflan kend ilerine aid olmak ilzere ya
ptlacak imtihanda takdir olunacak gilndelikle '~&yt kabul edenler im
tihan i'in Niifus ve askerlik, tahsil ve san'at vesika ve bon servlslerile dojt
ruca Fabrika Miidiirliiltiine miiracaatleri. (748) 

YENi BiR 

CiLD 

e lRINCI 
GON 

0C0Nc0 
GON 

A~ me
Hmder 
1ivah 
benler 

Beyaz ve 
yumu~ak 

Ebediyen kaybolmu~tur ! 
<;irkin siyab benler, siYu -eler, cildin 

sert tabakalan, renksiz ve solmll} bir 
ten .... Biitiin bunlar a~tk masamattan 
ileri gelir. Bu mesameleri kapatan gay
inaf yagh maddelerin ne su, ne de sa-
bunla izalesi kabil degildir. Her a~1k . 
mesame, cildin tabarrti§iine sebeb olur. 
Beyaz r engindeki (Ya~tz) yeni Toka· 
Ion krem! hemen mesamata niifuzla 
cild guddelerinin taharrii§iinii aniyen 
teslrin eder. Mesamahn derinliklerinde
kl gayrisaf maddeleri ve siyah benleri 
hal ederek harice tard ve a~tk mesame
leri tabii badlerine irca eder. Esmer ve 
sen bir cildi beyaclabp yumll}abr. En 
lmru bir cildi lruvvetlendirir ve tazele§-

Doyi;e Oryentbank 
Dresdner Bank ~ubesl 

- TUCCAR VE MUHASiB tirir. Alnm yorgunluk ~ugileri ve bur
•-• nun parlak ve yagll manzaraSI tama -

Saat 17 den 19 ve 19 - 21 e kadar haftada 2 ders yaparak, 4 ayda men zail olur. Beyaz rengindekl bu ye-

$ark Sanayi Kumpanyas1 
T. A. $. • iZMin 

KAPUT BEZLERiNiN 
F abrika teslimi sab§ fiatlan: 

Tip • 5 : Fener marka s. 90 
I\, 832 

Tip • 6 : Bozkurt ,, s. 70 75 80 -- 85 

Tip • 9 : Kelebek ,, 

K, 657 

70 s. 
690 723 

75 80 
756 

85 --K. 639 670 701 732 
Sipari§ler nmuml snh~ acentnhgim1tda kayid olunur. Adres 1 

RIFKI ERER 
Dlkranyan Han 1/2 Sultanhamam, Istanbul 

Naf1a Vekaletinden: 
Miitcahhidi tarafmdan Derince travers !abrikasmda monte ediliJ:> muka

vele v~ ~artnamsinc!.eki fenrli evsafi tutmad1gmdan reddedilen 1 aded lokomobil 
ve teferriiab 22,000 lira mi.hammen bedelle yeniden a~lk eksiltmiye kon
mu$1Ur. 

Eksiltme 5 nisan 1938 sail gilnii saat 15 te Ankarada N afia Vekfileti 
Malzeme Eksiltme Komisyonu odasmda yap1lacakbr. 

Eksiltme $a?tname ve teferriiah parasiz olarak Ankarada Vekalet MaI
zem~ dairesinden ve Berlinde Tiirk Ticaret odasmdan almacaktll', 

Muvakkat t eminat 1650 liradlr. 
lstekli!erinNaba Vekiltinden ahnm~ muteanhidlilr vesikas1 Ile 5/4/1938 

sa11 gilnii saat 15 te Ankarada Vekilet MalzeLJe Eksiltme Ko~yomm 
haz1r bulunmalan ~htmdJr. •397• {851) 

Tarsus - <;ukurova 
iplik ve Dokuma tabrikas1ndan: 

imalibm1z, !?apkah markah 

Kaput bezi fiatlar1: 
Tip VI 36 metroluk 85 11m. gen~lik 734 kurut 
Tip VI ., 90 sm. geni§lik 766 kuru, 

1 - Bu Hyatlar Tarsusda tabrika ambannda teslim fiabd1r. 
2 - Ambardan itibaren bilcilmle masraflar •e acyo abc1ya aittir. 
3 • Bedeli gelen mal derbal sevkedilir. 

1903 aenesi yilzde 3 faizli M1sir 
R:redi Fonsiye Tah\•illerini, I Mt.l't 
1938 tarihli amortisman ke~idesin• 
de ba~aba~ tediye edilmek tehJ ike
sine kani1 ehven fiatlarla sigorta 
etmektrdir. 

tiiccarhk ojl:renmek ve muhasebeci $ehadetnames! alarak bankalarda ve ni Tokalon kremi terkibinde taze kre-

ticarethanelerde ~ah$mak !~in, Alemdar caddeslnde No. 23 AMER1KAN ma ve tasfiye edilm~ zeytinyag1 gihi •--------------------------•• 
LlsAN VE TlCARET DERSHANEStNE b~vurup bir program ahnl%. mukavvi, besleyici ve beyazlatic1 n\ad-
Husust ders de verilir. deler mevcud olduj?undan 3 giin zarf1q-

Kurfi.lstendam m 62 ... l1miiiiiiii.iiiiiiiil-iiiiiiiiii. _________________ .. da cilde yeni bir giizellik verir, ve be -

0 f EL PENSION Devlet Bas1mevi Direktorliigi.inden : ~::,~,~ll}atir. Bu kremi her sabah 

Hollywood 
Sahibi: ABDULLAH NEJAD 

Berllnin ea kibar ve temiz 
caddesi, gllolOk ve aylak, ye
mekli yemeksiz ucuz odalar. 

--• Tilrk~e konu~lur. 

HAYlll'lm 
~IUI 

C I n s I 
Ayarll Anterlin 
v~K<itiat. 

Kilo 

• 

Tahmint 
tutari 

902 lira 

%7,5 pey 
akl;'l!si 

67,65 lira 

Devlet BaSimevi I~ 300 ltt1o •2arli anterlln fie 80() kilo htrat aeik 
k tur~ste ~ leiile 4/3/1938 cuma l((lnil aat 

15 te Bas1mevl !dare KomJsyonuna milracaatlerL 
$ artname parasiz olarak Direktorliik ten ahnabillr. 1 {881) 

• • 
1r1 

NOT - Yiiziiniizde buru~kluklar 
var sa, yiiz adaleleriniz zaylflam~sa, 

cildinizi Biocel ile beslemeniz lazundlr. 
Cildinizdeki Biocel'in ayni o!an bu hy
metli cevher, ·§imdi gene hayvanlann 
cild hiiceyrelerinden istihsale muvaUa
klyet hastl olmu§tur. P embe r enginde
kl Tokalon kremi terkibinde tam cildi
nlzin gene ve taze kalmas1 !~in matlub 
nl3bet dairesinde kar1§hnlm1~ olarak 
B!ocel cevheri vardtr. Ak§amlar1 yat • 
mazdan evvel tatbik edinlz. 

Bah~e 
Mevliid Baysal 

Dorduncil Va.Inf Han dorduncll 
kat. 18 numara. Telefon: 23426 ................................ ························ 
Bilyilk ~ebir ve kasaba parklan; 

Anit, meydan, ~ocuk parldan ve 
villi bah~eleri i~m modem proje 
ve plhlar hllZlflar; k~ifnameler 
landm eder. Proje!erin a.rulde 
tatbikatuu deruhde ve taahhild 
eder. 

Bllket, nl~n sepetl ve ~elenkler 
l~in yaptlan 1iparqler allr'atle h• 
nrlarur. 

<;i~ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; 9lls, meyva aAa~ ve a~a~ 
'lklan; bah~e alat ve edevab ve 
ehllyetll Bah~lvanlar l(Onderlr. 

Kata!okU {50) kuru~tur. 

A!Akadarlara parastz g6nderU!r. 

Dr. IHSAN SAMI 
GONOKOK A~ISI 

Belso~Jujtu ve lhtilatlanna k~ 
pek tesirll ve taze a~chr. Divanyolu 
Bultanmahmud til rbesf No. 113 

Bal1kl1 
Rum Hastanesi 

Ba11kh Rum hastanesi emlakinden, 
l stanbulda, Tiitiin Giimriigiinde, Yag -
cl.]ar meydarunda 36, 38 ve 46 No. ll 
diikkanlarm bir sene miiddetle kiralan
mas1 a~1k artt1rm1ya konulmu~tur. 

Artbrma 22 §Ubat 1938 tarihine mu
sad if sail giinii saat 16 da, Galatada, bii
yilk Baltkll harunda 69 No. da Bahklt 
Rum hastanesi !dare heyetl biirosunda 
!era edilecektir. 

!steklilerin artttrma §artlar1ru 
otrenmek !~in. her giin, yukartdakl ad -
rese miiracaat etmelerl ilan olunur. 

I Dr. Suphi ~enses 
idraryollan hastal1klan mutehass1s1 
BevoQ-lu Yild1z 1io~m111 kar11n 
Leklerro Apt. ~.' uaveoe 4 ten 1onra 

cum•rteal f•kfrlere P•r•s~z 
Tel. 0924 

8<111111 "' Bcwnu/u1rr1n: Y una• N adi 
Umumt nefTfl/at1 ldar1 eden ra21 /f4ert 

lradflrl: Hiltmet MBnit 

Ankara Niimune Hastanesi 
Bastabibliginden: 

Hastanenfn 1937 mall yih lhtiyaci !~in 6156 lira fiab mulwnmenPsi olan 
235 kalem alah tibbiye ve Ilboratuar malzemesi 3 mart 938 Pt!r$embe giinil 
Ankara Niimune hastanesinde saat 11 de kapah zarf usulile eksiltmlve ko
nulmw;tur. Muvakkat teminati 461 lira 70 kuru~tur. Muvakkat teminat para 
veya pa~ _majliyet~ndeki _:v:ak 1'omlsyopumuzcJ. "1!rru •acajtmdan bunlan; 
vermek 1stiyenler ihale gununden ~l liastaneye miiracaat ederek temi • 

aUanru Mali e Vllltileti ~WJl ,;t"~arUIJ' ~apah zarf1ar !hale J(ti. 
ni.inden ve' · tinden bir saat @l·~'-tdtlm!~ bulunacaktir. MuaYYen 
saatten sonra verilecek veya 111inderilecek zarflar kabul edilmez. 

Kapah zarflann kanunun tarif etti~i ~ekilde bazll'lanm1~ ve miihiir mu
mile miihiirlenmi& olmas1 &artbr. Bu kanun tarifatma uygun olmayan zarf
lar kabul edilemez. $artname ve liste sureti Ankara Niimune Hastanesinde 
ve 1st.anbulda Slhhat Miidiirliil(Unde 11oriilebillr. {841) 

TORK HAVA KURUMU 

BUYUK PiY ANGOSU 
Be,inci ke~ide 11 Mart 938 dedir. 

Biiyiik ikramiye 50.000 lirad1r . 
Bundan ba,ka : 15.000, 12.000, 10.000 llrahk 
lkramlyelerle ( 20.000 ve 10.000 ) llrahk lkl 

aded mUkAfat vardir. 
$imdiye kadar binlerce ki~iyi zengin eden hn piyangoya i~tir11k 

Ankara Valiliginden: 
Ke&if bedeli 71359 lira 99 kuru&tan ibaret olan '.Ankar& • Kmlcahamam 

yolunun 43 + 00 ile 55 + 00 incl kilometreleri arasmdaki bir aded menfez ile 
12 kilometre tuliinde makadam &ose in&aah kapah zarf usulile eksiltmiye kC>o 
nulmu$tur. 

Eksiltme 7 mart 938 tarihine rashyan pazartesl giinii saat 15 te Ankara 
Vilayeti Da1mi Enciimeninde yapllacakhr. 

1stekliler teklif mektublaruu, Ticaret Odasi vesik8Sl ve •4818• lira mu
vakkat teminat mektubu veya makbuzlan ve Naba Vekfiletinden 938 tak
vim y1lma mahsus olarak ald1klar1 miiteahhidlik vesikalarile birlikte sozil 
ge,en giinde saat 14 e kadar Enciimen riyasetine vermeleri. 

tstekliler ke~if ve &artnameyi hergiin Naua Miidiirliijtiinde gorebilirler . 
.379. (842) 

Sac bnknru, giizclfii:in en birinci sartidir 

P E T R OL Ni ZAM 
Kepekleri ve sac dokiilmesini tedavi eden tesiri miicerrep bir ilacdtr. 

izmir iskan Miidiirliigiinden: 
tzmir Vilayeti Dahilindeki goc;menler ic;in Menemen kazas1 merkezinde 

14, Bergama kazas1nm K m1k nahive merkezinde 20, D'"tkili kazas1 merkezinde 
31 $ehlr t ipl, Ce&me kazasmda 47, Ku~adas1 kazasmm Davutlar koyiinde 29 
ve Fo~a kazasmm Bajl:lararas1 mevklinde 37 koy tipi tek evin in~as1 15/2/938 
t aribinden itibaren on be$ giin miiddetle ve pazarlik suretile eksiltm!Ye ko
nulmu&tur. 

1 - $ehir tip! ev Jerden beherinin muhammen ke$if bedeli 470 Ye koy 
tip! evlerin 420 lirad.ir. 

2 - Eksiltme 1 mart 938 tarlhine musadif salt gii.nii saat on be te tzmir 
1sklin Miidiirliigii dairesinde mUte~ekkil Komisyon huzurunda yap1lacakttr. 

3 - Muvakkat teminat bedeli olarak yiizde vedi buc;uk kuru~tan tutan 
olan teminat parasmm yatmld1jtma dair makbuzun eksiltmeden evvel Ko -
misyona tevdi edilmi~ olmas1 Jaz1md1r. 

4 - !stekliler, mevcud &artname ve sair evralo bergiin !sklin Dairesinde 
gorebilirler. 

5 - Yukar1da vaz1h giin ve saatte !zmir !sk'an Dairesine miiracaat edil-
'tlesi liizumu ilan olunur. {925) 
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• MODERN 

iLK SAVISI 1 MART SALi GONO CIKACAK 
Modern Tiirkiye mecmuas1, bugiinkii Tiirkiye-1 ! tenevvi ve okuyuculann1 heyecan ve alaka ile en I I bir fedakarliktan ~ekinmemekte ve bu yolda la-
nin yalniz en modem deg.ii, ayni zamanda en mil- ~ok kendine baghyan bir mecmua olmak i~in hi~ z1m gelen tedbiri almaktad1r. 

Bu mecmuan1n daimi okuyucular1na emsali goriilmemi, bir hizmeti 
Mcidern Tiirkiye Mecmuaai, Yenipoatane arkaainda Basiret Hanrndaki idarehane- rirden miite§ekkil bir «Hizmel» biirosu te§kil etmi§tir. 

sinde doktor, avukat, mimar, eczacr, ressam, radyo, elektrik miitehas11r11r bir fen ada- Bu biiro, Modern Tiirkiye Mecmuasr daimi okuyucularinin her tiirlii 
mile, fotograft;r, aile mii1kiillerini, goniil meselelerini iyi bilen emektar bir muhar- kiillerini halle t;alr§mak, bu yolda kendilerine yol gostermek olacaktrr. 

Hangi mii§kiiliiniize ~are ariyorsaniz sorunuz, size derhal cevab verile cektir 
1- S1hhatinize aid bir endi!lllnlz, kimseye siiyleyemedil!inlz bir derdinlz, binamzda tadilata rm lilzum gorilyorsunuz? Bu yolda blr mhnann 6 - Bankalarda, glimriikte, ba~ka miiesseselerde takib edilen bir i&iniz 

bir liastahituw: nu var? miitaleasma nu muhta~s=? i~in hangi yollardan gidilmesini mi istiyorsunuz? 
2 - Bir davamz, hukuki bir miiskiiliiniiz mil, Adliyede takib edilen 5 _ Eczactliga aid bir madde hakkmda: Bir kt'em, blr yag, yahud tah- 7- Bir aile sarsmhsmdan, gizli bir kalb iiziintiisilnden, e&inize aid bir 

bir i!;iniz ve bu yolda iigrenmek istediginiz bir nokta nu var? 
3- Radyo, elektrik, telefon, tramvay, hava, su hakkmda fennl bir lilinl istediginlz bir madde haklanda bir miitchass1s eczaCllllll ~iipheden, ni~anhmza aid bir meseleden mi mustaripsiniz? 

mii~kiil kar~1S1Dda ml kaldlDIZ? miitaleasiru nu istlyorSllDuz, arayip bulamadJgiruz bir formiil, yahud 8- Evlenmek istiyorsunuz, biidceniz, i~funai mevkiinizle telifini dli-
4- Bir ev mi yaphrmak istiyorsunuz, blr bina nu alacaksmiz, yahud bir ilac JDJ var? 1 ~diigiiniiz bir cihet, bir mii~kiil mii var? 

Modern TUrklye mf!'cmuas1n1n dalml ok yucular1na hizmet bUrosu herkesln mU,kUllerini Ucretsiz, hatta kUlfetsiz olarak halledecektir. I 
Haftal1k modern TURKiYE mecmuas1 1 Mart Sal1 giinii ~1kacakt1r 

idaresi: Yenipostane arkas1nd Basiret han1nda 26 - 27 - 28 Telefon: 23125 

BAKIRKOY BEZ ve PAMUKLU 
MENSUCAT FABRi ASI 
T. A. ~iRKETiNDEN : 

KARTAL Marka XV Tip Kaput Bezimiz i~in 

Ikt1sat Vekaletince Kararla§t1r1l1p 
llan Edilen Fiatlara Uygun Olarak Tesbit Ettigimiz 

Sat1~ Fiatleri A~ag1da Gosterilmi~tir. 

85 santim enindekinden 36 metrelik topu 756 kurufl 

90 " " 36 
" " 789 ,, dur. 

Bu fiatler fabrikam1zda teslim ve pefin tediye f&rtile 
muteberdir. 

Bir Balyadan El<sik Sat1,larda 

Yukardaki Fiatlere 0 Io 2 Zam Edilir. 

VALNIZ 
,."!. 

HAKIKI VAlDA 
PASTi~LERI sizi 

BOBAZ HASTALIKlARiLE 

Kelepir fiat1na 
Sat1llk 2 ev ve buyUk bir bina 
istitade etmek istiyenlere; 

i;li~lide Halaskiir Gazi caddesinde bii· 
yiik bir bah,eyi havi ve arka sokaga da 
nazir 2 ev ve biiyiik bir bina kelepir 
fiatma sabhktir. Tafsilat almak i•in 
!stanbul 176 No. h posta kutusu adresi
ne (D.S.) rumuzile mektubla miiracaat 
olunmas1. 

Beyhude 1zbrap ~ekmeyiniz! 

SEFALiN 
varken 1zflrap ~ekmek gOnaht1r. 

BA$-Di$ 
NEZLE - GRiP 

ve O~Umekten husule gelen 

Butun ag r1 ve 
SANCILARI 

derhal ge~irir 

T aklitlerinden sak1n1n1z ve eczanelerden 1srarla 
1 • 12 lik ambalajlann1 arayin1z. 

Kocaeli Vilayeti Koy Biirosundan: 
Koy koruculan 1,in tahmini bedeli on liradan yapbnlacak 92 talrnn el

blsenin acik eksiltme· suretile ihalesi 4/3/938 cuma giinii saat 13 te yap1la • 
c.aktir. Niimune ve &artnamesi Koy Biirosundad1r. !steklilerin altm1~ dokuz 
hrahk mu\'akkat teminatla o tarihte Vilayet Koy Biirosuna miiracaat leri. 

I I (828) 


