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Beşincide: Erler Arasında 
Birkaç Saat 

gece ya.rısı henüz düşmemişti 
"Tan,, ın Verdiği Haber Doğrudur 1 

Kadınların askerlik
1 

vazifesi teshil ediliyor1 ı Am::ika 
U,.., K . 1. 

Avrupanın 

Dertleri 

Bu iş!e graşan omısyQn 

Üç Esas Üzerinde Çahşıyor 
Ankara, 8 (TAN muhabirinden) - Kadınları1! s;fer. 

berlikt " askf're alınmaları hakkındaki. }c8:11un la~ıhası 
·· · d t tk.kl devam ediyor Ben layıha etra. ında uzerın e e ı er · ''TAN" 
yeni ve mufassal mallımat aldım. Bazı gazeteler . . 
m bu meseleye ait mevsuk ve çok doğru hab~rlerını tek
zip etmek istediler, fakat verdiğim haber dogru ve tam-
dır. Şimdi yeni malUınatı da bildiriyorum: . r • • 

Kanun proje.sini, Sıhhıye \ ekaletı 
seferberlik projesine göre hazıilamış, 
ve diğer Vekaletlere, ~ü.talealaı: a
lınmak üzere göndermıştır. ProJede 
bir seferberlik halinde, memleket em
niyetinin istilzam ettirdiği şekilde, 
bütün kuvvetlerin bir anda harekete 

Türk 
Havacılığı 

gelmesi ve kadın _ erkek bütün va -
tandaşların uhtesine düşen vazifelere 
j.şaret edilmekle beraber, bu vazife -
lerin tayinini ayn ayn talimatname
lere bıraktığından, bilhassa Dahiliye 
ve Milli Müdafaa Vekhletleri, bu ka
dar şümullü bir kanunun daha uzun 
boylu tetkiklerden sonra ve talimat .. 
namelerin hazırlanmasını geriye bı • 
rakmadan, bu hükümleri de taşıya • 

Miıter Ruzvelt 
Londra, 8 (Radyo) - Tekrar Birlcıik 

Amerıka Ctimhurreisliiine scçılcn Mister 
Ruzvcltin, Avrupanm yaşamakta oldujhı 
büylik tehlikelere tema~ ~~en mühi':" bır 
siyasi nutuk soylcyecciı ogrcnılmı~tır. 

M. Ruı:velt Avrupanm de:tıcrı karşısın
da Amcnkanm dliouncclcrinı anlatacak. • 

ıeak tekilde ihzarnu muvafık bulmUf- .ul!!r.!!!ll!!~--~!911!!!!!!!~!!!!!1!!!!1!!1!!~~ 
lardır. 

PROJENiN GAYESi Kral Boris 
· Bır Tehlıke 
Atlattı 
Sofya, 8 (A.A.) - Röyter ajansı

nın nıuhabiri bildiriyor : 
Karadenizde kralı hamil bulunan 

Fakat HükOmef Valansiyaya Taşındı 

Ş·ehir, Bomba ve Gülle 
Yağmurile Harap oluyor 

Madrit Düşünce Faşist 
Devletler Franko Hüku

metini Tanıyacaklar 
Londra, 8 (Radyo) - Madridin &ukut 

ettiğine dair dün çıkan ıayiaların asılsız ol
duğu anlaşıldı. Hükumet Madridi asilere 
karşı müdafaa için bütün kuvvet ile çalışıyor. 
3000 kişilik yeni bir kuvvet hükumete ilti
hak etti ve böylelikle müdafilerin nikbinliği 
arttı. 

Köprüler Yıkıldı 

Şehrin garp tarafındaki Kazn Dlkan1-
po' da müdafiler geri çekilmek ıztırarında 
kaidtlar, burasını şehirden ayıran nehri ge
çerek köprüleri berhava ettiler ve asileri bek
lediler Muhacim asiler nehri geçmek teşeb
büsiinde bulundular, muvaffak olamadılar. 
Hava Muharebesi 

Fakat asiler buna karşılık Madridi tayyarelerle ve ağır 
top1arla bambardıman ettiler. Birkaç mermi J.l-ans1z sefa • 
rethaneı>inc düştü. Bu aralık iki taraf arasında tayyare 

... ,... 
:~·:::. 

muharebesi de oldu. . 
Şimdiki halde şehir üç taraftan muhasara edilmiştir. . • . • • • • 

Yalnrı Vallnsiyaya giden yol açıktır. Mildafiler eehlrdekil~panya Jahılı harbınJen tbret verıcı bır rttlm: 
ba.v gRzt tesisatının merkezini ve birçok bUyUk binaları qn üç yafınJa buluna'l fu çocuk ön cephede har 
idıbaida cliDamltle berhava etmeye huırlanmıştır. Şehrin be gfrmiı &>A! beı aai neler olclut müı 
cepup tarafı hllkftmet kuvvetleri ta-.--------~-
ratmdan muvaffakıyetle müdafaa o
lunuyor. Buradaki Asiler püskürtül 
müştür. Diğer cephelerde ise asilerin 
taarnızlan kırılmış, müdafaa vaziye
tine geçmişlerdir . 

Hükiimet Valansiyada 

Şimdı, Dalıilıye mijiateeanrun nya
seti altında bUtUn VeklletJerin 1efer
berlik müdürlerinden mürekkep bir 
komisyonda tetkik edilmekte olan pro 
jenin ana gayesi: Bir seferberlik ha
linde, memleketin yüksek menfaat • 
!erinin icap ettirdiği ve bütün kuvvet
leri en faydalanılabilir bir §ekilde ha
rekete getiren tedbirlerin tesbit ve 
ihzarıdır. Ve bir kelime ile milleti 
"Topyekun memleket müdafaasına,, 
hazırlamakbr. 

yat tehli~eyc düşmüş ve imdadına _M_a_d-ri_t_h_ü_k_iı_m_e_t-er_k_a_n_ı_k_amilen Va 

destroyerler gönderilmiştir. lansiyaya nakletmişlerdir. Başvekil 

Uzak Şark Vilayetle
rimizde hızh bir iler
leme hamlesi 

Projenin bugün taşımakta ~lduğu 
[Arkası 3 üncüde) 

Kral, yatın seyrini bizzat idaı:e ~- Kaballero da şimdi Valansiyadadır. 
' .2erek do··rt saat su··rcn tehli.Jcelı bır 
u Fakat faşist radyo merkezleri, Kaba! 

vaziye;tcn sonra limana girmiştir. lcronun Madritten sağ çıkmıyacağına 

Çanakkalede maktul 
düşen Almanlar için .. 

Ll~ 

Tarabyada.ki Alman sefaret köşkünün bahçesine Çanakkalede .. öle~ 
Alman askerlerinin kemikleri hazin bir ihtifalle gömüldil. Burada dunku 
ihtifalden iki sahne görülüyor. Tafsil!t ikinci sayfadadır , 

[Arkası 9 uncuda] 

''TAN'' m Sunduğu 
Büyük Roman: 

• • 
Kuyucaklı 

Yusuf 
• • 

Bu Memleket Çocu-
ğunun Kendi Romanı 

• • 
Yazan: 

Sabahattin Ali 
• • 

"Kuyucaklı Yuıul,, bu 
memleketin, bu memle
ket çocuğunun, A'!aJolu 
yavruıunun kendi roma
nıdır. "Kuyucaklı Yu. 
•ul,,ta ıiz Aydın illerinin 
karagözlü F aJimelerini, 
Kezibanlarını, onlara gö. 
nü[ veren efeleri, kızan
ları görecekıiniz. Fakat 
onlann ıztırabile hıçkıra
cak, eözyCJfı dökecek.i
niz. 

• • 
Bugün Dördüncü 

Sayfada Oku
yunuz. 

var 
TAHSiN UZERLE KONUŞTUK 

üçüncü Umumi Mi.ifettış Tııhsin Uzer Trabz.ondan şehrımize o-Eıl
miştır. Buradan Ankaraya giderek hükumetle temas edecek ve tek~ar 
Şarka dönecektir. Tahsin Uzer "TAN., muharririni kabul ettı, Uzak 
Şark vilayetlerimizdoki knlkırınıa ve ilerileme hamlelerinin sür'atle ta
hakkuk ettiğini söyledi. Şu satırlarda Üçüncü Umumi Müfcttışin ver
diği tafsilatı bildiriyoruz: 

Uçiincü umumi müfettiş Tahsin U
zer'i Şi§lide, f]imdi 1ıikdap Müzesi olan 
Atatürk e\inin hemen arkasındaki 
Işık apartrmanında ziyaret ettim, 
Tahsin Uzer henüz yol yorgunluğunu 
çikaracak kadar vakit bulamamıştı. 

- Bize anlatacak kuvvetli mev • 
zularınız olduğuna şüphe yok! 

Diye söre başladım. 
Sipahi ocağından bir sigara uza • 

tarak: 
- Evet, dedi, Doğu illerinden geli 

yorum .. 

Şiir ve Füsun 
Şimdi orada, bakir bir iıleın var 

lçine girilmedikçe farkına varılamı: 
yacak, görüldükten sonra, başkası • 
n_~ kola~lıklp.. tarif edilemiyecck bir 
şur ve fusun alemı· nu·· nya b . . ·· nın er ye 
rınde hoşa gıdecek tabiat c U . 
vardır. ennc en 

__ Mcs~la, ·A~vin vilayetinde Erhavi ------------ ı adlı bır nahıyemiz avr: Şimdiki d" 

Tah•in Uzer 

G 1 le y il 1 a ı· a a tasara Y · · eş Y\lrt. Orayı bir kere gören 
ıçın acaba, Isviçre dağlarının bir nıa 

Beşiktaşa nası kalır mı? 
. Bu Erhaviden iki metro nıurabbat 2-1 yenildi b abayı, çerçeve içine sokmuş ol 

salar, hiç dUşünmcden tablo diy d .. 
vara asabilirsiniz. e u .. Lig maçlarının en mühim karşılaş. 

malarmdan biri Beşikta§ saha • 
smda Galatasaray ile Beşiktaş ara • 
sında yapıldı ve Galatasaray 2 _ ı 
mağlfip oldu. Bu maça ve dünkü lig 
maçlarına ait tafsilat altıncı sayfa • 
dadır 

lklimi bu kadar güzel ola ~ 
ni~ sahillerinin halkı da bil: K~rade 
mert, ne civanmert, ne te . e~ız. ne 
!ardır! mız ınsan .. 

Değerli uınumt nıUf et+; .. · . 
'""ıınıız Tah • 

[Arkası 4 Uncüde] 
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Ankara Mektubu 

Hayati ucuzlatmak 
için hazırhklar 

Hükumet ·isviçrenin Al·dığı 
Tedbirleri Tetkik Ettiriyor 

Ankara, 7 (:Hususi muhabirimizden) - Hayatı ucuz
latma yolunda kendi çalışma sahaları dahilindeki faali
yetlerini. Kamutayın bu devresinde kanun halinde çı
kartmak yolunda, bütün Vekaletlerimizin çalışmaları 
hararetle devam etmektedir. Bu arada Maliye Vekaleti; 
Isviçrenin hayatı ucuzlatma yolunda almış olduğu ted
birler üzerinde tetkiklere başlamıştır ve bu kanunların 
tercümelerini yaptırmaktadır. 

Bu ımesaini.n gayesi şudur: Türki • 
yenin daha bir müddet dışarıdan 

almak zorunda bulunduğu nnddel~rin 
güm.rü.k resimlerini ucuzlatmak ... 
Bilhassa bu maddeler arasında mede
ni ve ileri bir hayatın mevcudiyetinı 
zaruri kıldığı maddelerin ucuzca ve 
kolaylıkla temini imkanlan verilecek
tir . 

Bu arada, elektrik malzemeleri, e
nerji veren makineler, bayındırlık ve 
inşa işlerine ait malzeme ile ileri bir 
kültür seviyesinin zaruretleri: Radyo, 
gpor malzemesi, filmler ,sinema maki· 
neleri, vergileri azaltılacak maddeler 
arasında bulunacaktır. 

Memlekette ucuz kitap; ön planda 
tutulan işlerden olduğundan, matbaa 
Jevazımatma daha geniş bir muafiyet 
verilmesi beklenmektedir. Ha.zırlan
mış olan küçük san'atlar kanun pro
jesinde küçük aan'atlarm ev mikya -
gmda ra.syonalize edilmesi hedef ola
rak almdiğmdan, küçük san'aUann 
istediği maddelerin ve :malzemenin u
cuz gümrilk katagorisine gireceği ta
biidir. 

Vergileri Bir Araya 
Toplıyacak Kanun 

M aliye Vektleti tetkik bürosu, 
bilA.vurta vergileri bir araya 

toplayacak olan kanun projesinin ha
z:rrlanması Uzerindeki etütlerine de. 
ft.lll etmektedir • t 

Bütün va.srta.sTZ vergileri bir~ 
•~ tek bir kanun halinde toplayarak, 

mükellefin her sene ödemek mecburi

yetinde olduğu vergi miktarnu tek 
bir rakam halinde tayin edecek olan 
bu kanun, vergi cibayet ve tahakkuk 
usullerimizde büyük bir ihtiyaç halin· 
de hissedilen pratikliği temin edecek
tir. 

Bu pratikliğin devlete teşkilat ve 
tahsil masraflarından da tasaıTUf im

kanları verecek, dolayuriyle varidat· 

ta a.rtmış olacaktır. Yeni kanun, ver
gilerin tevzi tarzındaki adalet prcn -

sibinin koyacağı hüWmlerle gerçek • 

leşmesini bir emriva.k.i. haline koya -

caktır. 

Belediye Reisleri !Çin 
Yeni Şartlar 

M emleketin ba.ymdırhğmm ve 
bilhassa şehirlerimizin mo • 

dern.leşmesin.i.n mes'uliyetli vazifeleri
ni üzerlerine almış olan belediye reis
lerinin, kendilerinden beklenen ihti. 
sas, bilgi ve ileriliği ta.şıyabilme~cri 

için gerek seçim tarzında, gerek ea
hıslarmda. bulunması 18.znngelen va
ınflarda bazı değ~iklikler yapılması 
düşünülmektedir . 

Söylenildiğine göre imar planlan 
yapılmış olan büyük şehirlerdeki be
lediye reisleri mansup olacak, bunla
nn arasında mimar ve mühendis gibi 
inşaat ve imar işleri üzerinde selahi
yetli olanlarm bulunmasına dikkat e
dilec~. 

Nüfusu muayyen bir hatten fazla 
olan §ehirlerde belediye reisi olacak
lar da tahsil ve diğer ba~ şartlarr.:ı 

da aranması muhtemeldir . 
Bu gibi yerlerde telediye bütçesi -

nin maaş kısm.ma ayrılabilecek ka -
nunt miktan reislere tatmin edici 
bir maa§ verdirmeye imkan vermiyor
sa Dahiliye Vekaleti bütçesinden yar. 
dtm edilecektir . 
Ayrıca, imar plA.ttla.rm.nı tatbikin • 

de Dahiliye Vekaleti ile Nafia Veka· 
!etinin işbirliği yapmaları da muhte • 
meldir . 

Antropolojik Hüviyetinıiz 
T eıbit Ediliyor 

•ı sta.tistik Umum MüdUrlUğü; 
yenf \le ~ok enteresan bir 

mevzu üzerindeki a.raştnınalarmı bi
tirmiş gibidir: Rakamlara ~1t tasnif
leri yapılmakta olan yeni eser, bize, 
Türk milletinin antropolojik vasıfla.n
nı öğrenmek im kanını verecektir 

Umum Müdürlük bunun için mem
leketin 50 muhtelif yerinde 150.000 
vatanda,, üzerinde tetkikler yaptır

mıştır. Bunlar, 7 ile 20 yaş arasında
dır. 

Tetkiklerin neticesi tamamen ta. -

ayyün ettikten sonra Türk milletinin 
vasat boyu, sikJeti ve antropolojilc 
hüviyeti meydana çıkmış olaca.ıktır. 

Bugün rejimin; muhtelif sebepler

le bozulmakta olan ırk güzellikleri • 

mizi yeniden kazanmak ve ta
rihi şöhretimize uygun levent ve sü

lün gibi nesli te~ar kazanmak yolun
da olan büyük davası, bu eserden son

ra tatbik imkanları bulacaktır . 

Bu işle Sıhhiye ve Maarif Veka -

letleri uğraşacaktrr. Mekteplerde be

dent terbiye derslerinin çoeuklarnnı -
mı vücut teşek~fillerinin istenilen va

sıfta olmıyan taraflarmı inkişaf etti
t'ecek bir tarzda olması ve sıhhat 
şartlarmm da bu esaslara göre tan • 

zimi cihetine gidilecektir • 

Evvelki gün şehrimize gelen Da
hiliye Vekili Şlikril Kaya, dün akşam
ki ekspresle Ankaraya gitmiştir. 

Şükrü Kaya, Haydarp~a f;arında 
mutat zevat tarafından uğurlanmış
tır. 

Berberlerin 
Sıhhat 

. Cüzdanları 
Evvelki gün Berberleri Cemiyeti Be
·oğl u Berberler mektebinde bir top

lantı yapmış, bazı meseleler etrafın

da kararlar vermiştir. Bu meseleler

den biri, ötedenberi bir dert sayılan 
berlerlerin sıhhat cUzdanı işidir. 

Şehrimizde mevcut berberlerin yUz 
de altmışında sıhhat cüzdanı yokmuş. 

Küçük sanat şubelerinin dilekleri
ni tesbit etmek münasebetiyle top
lantıda bulunan Ticaret Odası sanayi 

şubesi direktörü Hakkı Nezihi rapo • 
runa, berberlerin sıhhat cüzdanı me
selesini de ilave etmiş, bu noktaya 
iktisat Vekfı.letinin dikkat nazarını 

çekmiştir. 

Elektrik Şirketi 
Uaulaüz Vers'İ 
Tahsil Etmiş 

Elektrik sirket.inin resmi müessese . ' 
ve dairelere ait kanundan kendisinin 

de istifade edebileceğini zanned.•rek 

halktan kesirli istihlUc resimlerini va
hide irca ederek topladığı yazılmış-

tı . 
Bu hususta belediye şirketler ko • 

miserliği tarafından yapılmakta olan 
tahkikat ikmal edilm~ ve bir rapor 
yazılarak Nafia Vekaletine gönderil-

miştir. 

Raporda, şirketin halktan bu şe • 

kilde aldığı paraların usulsuz tahsil 
edilmiş olduğu neticesine va.nlmış • 

tır. 

Bir yandan da bu şekilde 'ilınan pa

ranın miktarı hesap edilmeKted.ir. 
Vekalet bu parayı geri alacaktır. 
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Çanakkalede Ölen Alman Askerleri Siyaset alemi 

Elli iki silah arkadaşı adına F aşiat Enternasyonaline 
Doğru 

hazin ihtifal yaplldı Faşistlik koyu milliyetçiliie da .. 
yanır. Ve koyu milliyetçifiğ• 

dayandığı için beynelmilel her teşek .. 
küle, her müesseseye, düşman uıua· 
melesi yapar. Alınan faşizminin Va· 
h udiliğe karşı düşmanlığının en belli 
başlı saiklerinden biri, Yahudiliğin 
beynelmilel mahiyetidir. ltalyan faşiı 
minin farmasonluğa düşmanlığı dS 
ayni sebepten dolayıdır. Hatta Al• 
man faşizminin protestan kilisesiyle 
mücadele etınesi, protestanlı<'"·ın da 
beynelmilel mahiyeti haiz ""oınıa.sı 
ve Alman faşizminin milli bir kilisf 
vücuda getirmek istemesidir. 

Merasimde 
Türk Ordusu 
Temsil Edildi 

Alman Büyük Elçisi Ana· 
fartalar Kahramnını 

Saygı İle Andı 

~~)f.· 
~-~~ 

.. 

Koyu milliyetçilik, f a ş i z m i " 
en bellibaşlı mesnedi olduğu halde fa
şistliğin de bir enternasyonale doğrLl 
gittiği göze çarpıyor. 

Büyük Harpte Çanakkalede Türk 
fl$keriyle silah arkadaşlığı yaparak 
yanyana dövüşen Alman askerlerin
den maktu[ düşenlerin kemikleri, dl.in 
hazin merasimle Tarabyadal<i Alman 
sefaret köşkünün bahçesine gönıül
dü. 

ihtilalde Türk ordusunu tem•il eden müfrezemiz 
selam va ziyetind e 

Sebebi sarihtir. Bugün Avrupad• 
faşist ve yarı faşist birkaç devlet var• 
dır. Bu devletler arasında muştt' 

Merasinı diln sabah Alman sefaret köşkünün bahçesin
de Türk ve Alman askerlerinin iştirakile yapıldı. Limanı
mızdaki Emden kruvazöründen bir müfreze Alman bah
riye askeri ile Türk ordusundan bir bölük asker yanyana, 
eski c;ıilaJı arkadaşlığının hatırasmı hürmetle anm1s oliu
lar. Ayrıca merasimde Alman Büyük Elçisi Fon Keller, ~ 
sefaret V'? konı:ıolosluk erkaru, Alman kolonisi, Emden su
bay ve erfori hazır bulunmuş, Türk ordusunu da başta 
İstanbul keırnutan vekili Korgeneral Ali Fuat ile diğer er-
kan temsil etmişlerdir. • 

Çanakkaledf·n getirilen 52 Alınan ınaktuIUnUn kemik
leri ayn ı:ı.yrı tabutlara konulmuş, Üzerleri siyah bezlerle 

örtillmfü;ı, sonr:ı. Alman bayrağiyle sanlınıştı. 

Tabutlar lıah<:eye götürülürken en önde Ttirk ve Alman 

askeri bandoları. gidiyor, arkadan Alman bahriyelilerinin 

~rdığı tabutlar geliyor, daha sonra da, Türk ve Alman 

müfrezeleri takip ediyordu. 

Kafile sefaret köşkünün bahçesine girdi, tabutlar Fon 
der Golç Paşanın mezan yanına getirildi ve burada k1sa 
süren bir dini merasinı yapıldı, sonra genç bir Alman za
biti kısa bir nutukla Çanakkale maktullerinin hatıralarını 
tebcil etti. Bundan sonra Büyük Elçi Fon Keller bir nu
tuk söyliyerek, 1.'ürk hükumetinin bu ihtifale ıştira.kin

den dolayı teşekkürlerini bildirdi ve şöyle devanı etti: 

rek menfaatler, müşterek bağlar, 
! hatta müşterek gayeler glinden gün• 
! inkişaf etmektedir. Bilhassa bu de'I• 
! !etlerin kendilerini müşterek bir clÜŞ' 
1 man karşısında görmeleri ve bu mÜŞ' 
1 terek düşmana karşı müşterek hare' 
! ket lüzumunu hissetmeleri fa,ist ef'I .. 

ı ternasyonalini sağlamlamaya· yardın' 
, ediyor. 

1 Faşistliğin enternasyonı:ı.li, fa• 
. şist devletlerin vücuda getirmeye ça• 

l lıştıkları beynel~ıi~el cephedir. ı;3if~ 
hassa ispanya hadıseleri, bu cepheyı 

1 tesise yardırn etnıiş ve faşıst dev'.et• 
1 ler arasında tesanüdü bir kat dah• 
ı sağlamlanııştır. 
• ispanyada çarpışan iki kuvvette11 
1 birinin faşist olması, faşist devletle' 
1 rin faşistlik davasını gütmelerin• v• 
1 hariçteki faşistlerden müzaheretleri .. 

ni esirgemenıelerine saik olnııış, neti• 
cede faşistliğin arsıulusal ;:uuru v• 
~rs~ulusal cephesi doğmuş ve sur·atl• 
ınkışaf etmiştir. 

! ispanyanın faşistlik lehine i<azanıl• 
1 ~ası faşist devl~tlerin beynelınilel 

l 
ıtıbarını, beynelmılel kuvvetini, hat• 
ti beyneılini.Jlt mtwiıiienedeki mevki• 

• 1 lerini kat k•'t arttırdıi.ıncfart f~fi• 
j ğin enteFAasyol mnhiyeUekl çampııa• 
! tarı birdenbire genişlemiş, bu yüzden 

ltalya ile Almanya biribiriyle anlaŞ' 

"-Bu tahutJar önünde nazar, bundan yirmi sene evve. 
line rücu ediyor. O devrede muhariplerin en iyi evsaimı 
tıaiz olan Tilrk askerleri,. ve bunların meyanınd9. en ilk 
safta Türk mil!etini kurtaran ve kendis"ne mahsus eşsiz 
meziyetleri, ke?1disini yeni kurulan devletin reskar.ına 
getiren .N. atlirk, Türkıye vatanının toprağını kırılmaı ve 
eğilmez bir cesaı et ve kahramanlıkla müdafaa etmiş
lerdi. T abatlar Sefaret köşkünün bahçesinde maya ve aralarındaki meseleleri hal• 

letmeye koşmuş, bu yüzden ltaf ys. 
Macaristanın sulh muahedesiyle •J4' 
radığı haksızı ıkları bertaraf etmek le-' 
lıinde olduğunu açıkça söylemiş, bil 
yüzden Habsburgların Avusturya tah 
tına iadeleri meselesi birdenbire or• 
talığa velvele saçmaya ve bu yüzder1 
beynelmilel vaziyet yeni ve mUhil11 
hadiseler beklemeye başlamıştır. 

Kendi memleketlerinin bu müda -
filerinin yanında Alman asket"leri en 
sadık bir ittifak rabıtasile ayni cesa
ret ve istihkarı mevtle ve her birisi 
diğerini teşvik ederek, diğerine reka
bet ederek ayni gaye için kendi son 
kuvvet ve cesaretlerini göstererek 
harp etmişlerdi . 

Ne kahramanlrk. İşte bugün yap

tığımız bu ulvi merasim onlar için
dir.,, 

Büyük elçinin nutkundan sonra 

Türk ve Alman marşları çalınmış, 
sonra Türk ordusu adına Korgeneral 
Al1 Fuat söz alarak, Istanbulun kapı
larında Mehmetçikle yanyana kah • 
ramanca çarpışmış olan Alınan ölü
lerini hUrınetie anmış, Türk ve Alman 

Korgeneral Ali Fuat ve Alman 
Büyük Elçisi nutuk 

ttöylüyorlar 

askerlerinin kaniy!e yoğurulan arka
da.'.}iılk bağlarının iki millet arasında 
çok srkı bir rabıta teşkil ettiğini söy
lemiştir . 

Korgeneral Ali Fuat bundan sonra 
mezarların ilstline Ttirk ordusu ve 
!stanbUl Komutanlığı adlarına. birer 
çelenk koymuş, daha sonra büyük 
harpte Türk ordusuna meharet ve bil
gisiyle kumanda ederek ebedi uykm;u. 
nu da bu topraklarda uyuyan Golç 

Paşanın mezarı önünde de ihtiram 
vaziyeti almış ve "Kutül'ammare 
kahramanına,, yazılı bir de çelenk 
koymuştur. 

Bu s1rada Alman ataşemiliterl, Al
man ordusu adına Türk ordusuna te
şcl<kürlerini bildirmiştir. Bu suretle 
biten ihtifalden sonra davetliler sefa
ret köşkünün 'bahçesinde Türk ve Al
man askerleriyle Alman mekteplileri
nin geçit resimlerini seyretmi&lerdir . 

Layik türk Flristiyanlar 
dün toplandılar 

Faşıst devratlerin bu şekilde bey• 
nelnıilel bir cephe teşkil etmelerini!\ 
derin tesirleri olacağı şüphe göt:Jr
mez. 

Fakat bu tesirin nereye varacağrf11 
kestirmek kolay değildir. Acaba A"/4 

rupa demokrasileri buna ks.rşı bit 
cephe vücuda getirmek ihtiyacını hiS' 
sedecekler mi, yoksa daha başka ted4 

birler mi alacaklar? 

Birlik Reisi Hristiyan Matbua· 
Henüz anla~ulmıyan nokta budur. 
Fakat faşi2min enternasyon&l bit 

ceplıe teşkiline doğru yürüdüğü vll" 
zuhla göze çarpmakta ve bunun ortS' 
Yll çıkaracağı meseleler bütün A vrıY 

tından Şikayetle Bahsetti 
Layik Türk hristiyanlar birliği se· 

nelik toplantı.sı dün Beyoğlu Fransız 
tiyatrosunda toplandı. 

Evvela Kumkapı hristiyan gençleri 
tarafından istikla.ı marşı çalındı. Bun 

·ı dan sonra başkan F. Yılmaz kürsüye 
gelerek. uzun bir söylev verdi. F. Yıl

ı maz, bırkaç yıl evvel dört beş mef-
1 kU:re arkadaşının iştirakile kurulmuş 
l olan cemiyetin bugün etrafına geniş 
1 bir kütle. topladığını anlatarak şunla· 
ı n söyledı: 

j "- Mükemmel ve tam bir Türk, 
: hakiki bir Türk vatanda,şlığı vazife! ve h a k l a r ı n ı taşımak, ve 

1 
taşıyabilmek için can atan ve kendi 
mukadderatını tamamen öz vatanı bu 
! lunan Türk vatanı mukadderatına 
! bağlıyabilmek üzere günden güne bir· 
j liğimize Aza kaydolan Türk hristi • 
yan halkı bu memleketi taıana. uğrat 
mak istiyenlerin küstahlıklarını ve 
vate.nsızlıklarmı affetmiyece1' 'ir.,, 

Cemiyet reisi bundan sonra hristi 
j yan matbuatının cemiyetin gayesine 
1 ulaşmak için sarf ettiği emeği kayıt
sızlık ve alakasızlıkla karşıladığını, 
bu yüzden cemiyetin müşteki bulun
duğunu söyliyerek sözüne şöyle ni -
ha yet verdi: ' 

- Birliğimiz kendisi bir gazete neş 

rederek, umuma ait işler ve vatan -
daşlık sınıfları karşısında çok hafif 
hareket eden klavuzları ve münevver 
addedilenleri herkese teşhir etmek is

payı düşündürmektedir. 

ômer Rıza DOCRUL 

tedi. Fakat Istanbul Türk - Hristiyan ,.. .............. -.-..-.,~ 
gazeteleri kendi kendilerine tefekkür 
ederek hepsi birden müttefikan doğ
ru yolu, hakiki Türklük ve samimi 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

R anı.azan yaklaştığı için V 
kaf idaresi c.a.milerln le~· 

Türk vatandaşlığı yolunu ele alsın • 

tar ve bu uğurda kendilerine düşen 

esas vazifelerine başlasınlar, milli • 
hazasile birliğimiz bu kararını bir mıru vermeğe başlamıştır • 

••• zaman için tehir etti.,, __ ,J 

D enizyollan İdaresinin ~ 
Bundan sonra Aram Arslan kısa bütçesi ikmal edilmlştir. 

bir söylev vermiş ve yeni idare heye- ne- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~""""1 
ti seçimi yapılmıştır. - . .an4na.~ZL..LJL.SJL.dWW 
================================-=========~ 

lIAkVi}.\M~HAVAJ . 
1'91;~~-, PAZART.ESI Bugiinkü Hava: Y ACIŞLI 
lllll_..WMıı~•nıthınrltll ttlfdittt!"ttltlitt" rıı 

Bugün rüzgar batı istikametlerin-

den esecek, hava kapalı olacak ve za

man zaman yağışlı geçecektir. 

Dünkü hava 
Dün hava kısmen yağışlı geçmiştir. 

Hava tazyiki 762 milimetreydi. En 

l~i. ay Gün: 314 Kasım: 2 

1355 Hicri 1352 ~uıııl 
Şaban: 23 27 Birindteşriıt 
Güneş: 6,-41 - Oile: ıı.~ 
lkindi: 14,40 - Aqam: 16,5 

4 ~9 
Yatsı: 18,31 - im.ak: ·· 

fazla harar-;20, en az 5 derece)rd;. 
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[ iSTANBULUN NÜ~USU 

Viyanada Roma anlaşmasm a dahil olan Ş~~~!~izdde41 i
1
erkkek 

devletlerin konferansı bugün başlıyor 114u a d·~ ~ara 
1r asır ıaq var 

Kont Ciyano Viyanada Kü~~~Eı~::ıcı Bekar Kadın - Bekar~~rkek 

1 

Fransa, Habsburgların Tahta 
Geçmesine Muha~efet Edecek 

Roma, 8 (Radyo) - Hariciye Nazırı Kont Ciyano v" 
A vusturyanm Roma Sefiri bugün Viyanaya hareket e~ .. 
tiler. Viyanada, Roma paktına dahil olan d;vlet}erın 
hariciye nazırları bir konferans aktedeceklerdır: .~o~t 
Ciyano hareketinden evvel Avusturya ve Yunan!s!a.n ıle 
ltalya araamda yeni yapılan ticaret muahedelerını unza 

A tinada evvelki ~lin ya
ğan yağmurlar neti

cesinde 227 ev yıkılmıştır. 
• • 

M eşhur sinema yıldız

larından Dita Porlo 
Atinaya ıelmi~tir. 

Nüfus !-iayımr yapılalı epey oldu, fakat sayımın ista
tistikleri heniiz hazırlanmış bulunuyor. Bu istatistik 
cetvelleri üzerinde tetkikler yaparak, İstanbul Vila
yeti nüfusunu yaş ve diğer bakımlardan kısımlara ayır
dık, bunları hir arada şu satırlarda topladık: 
tstanbul vilayetindeki nüfus 883 ~ 

bin 599 dur. Bunun 457.343 ü erkek, \ lstanbulda -• • 

A rnavutluk kabinesi is
tifa etmiştir. 

426.256 sı .kadındır. k"i en yaşlı 

• • 
etmittir. 

tstanbulda yüz yaşını mütecaviz o
lan nUfus 41 i erkek, 73 ü kadın ol-

F ransa Hariciye Nazırı mak itibariyle 114 kişidir. Demek Is-
FR.ANSA MUHALİF M. Delbos cuma gli- tanbul 144 tane a.sırdide besliyor. Şa--------------.1 Paris, 8 (A. A.) - Habsb!.l"g hane- nü Ayan Meclisinde mühinı yanı dikkattir ki a.sirdide kadınların 

danmm yakında iade edileceği hak • bir nutuk söyliyecektir. adedi asrrdide erkeklere nazaran he-
General Göring 

Parls, 8 (Radyo) - Almanyanm 

;reni iktısad diktatöril General Gö -
!ingin, dört senelik yeni iktısadl pla-

nı tahakkuk ettirmek maksadile 

fevkailde tedbirler almaya başlıya • 
eağı haber veriliyor. General Göring 

her türlü müdahale salihiyetinl lıaiz 
bulunmaktadır. 

Miıalay Bek 
Londrada 

• T.ondra, 8 (A.A) - Lehistan ~ 

ha.kanı Bek Londraya gelmiş ve is
tasyo.da İngiltere dış bakanı Eden 

De Lehist.n büyük elçisi tarafmdan 
karşılanınl§tıt. 

kmdaki şayialar üzerine, selahiyet - • • men hemen iki mislidir. Bu şehri-

tar mahfillerde, Fransanın tamamen . mizde kadınlann erkeklerden daha 

F ransada yeni yıl bütçe-
Küçilk Anlaşmanın hattı hareketine si haıırlanmıştır. Bu- çok uzun ömürlil olduklanna delalet 
uyacağı hatırlatılma.ktadtr. Bununla gün Fransız bütçesinin aç.ığı ı eder 
bera.ber, son aylar zarfında bu hus.~ 3561 milyon franktır. GENÇLER 
ta hiçbir görüşme vaki olmadığı gıbı • • tstanbul şehrindeki gençlere gelin-

i Küçük Anlaşma devletleri de ~.nsa ..,.., 1 ·k f · 1 • · ce·. istatistikte buna dair de tafsilat 1 h · b · teşebbu.!te ı-: e çı a a.şıst en rcı 
1 nezdinde bu hususta ıç ır sinin Alınan prop :ı ·ardır 20 ••ı:ı r.ı ıı 30 v "' a,.nsın' "'enr' i 
: bulunmamışlardır. ~nda nnz ı riyle ,.,.01 t " ~ . .. ,tre~· ' ı ~ 1t ı:ıclırim iiıie ır;o 
. (TAN - Küçlik rtilaf. Ha.bsburg akkındaki in ıf" O tane ~ " " vn"Clır. Bunltırın 
hanedanının Avusturya tahtına geç- :Hliyor '22 263 li er 1tc'· 68.236 sı kadındır. A-
mesine niddetle muhaliftir.) , 311 dide kadınların asırdide erkeıcler-

VlYANA KONFERANSINDA den daha çok olmasına mukabil, genç 
Milano, 8 (A. A.) _ Kont Cıyano 1 erkekler genç kadınlardan daha faz-

nun Viyana seyahatinden bahseden .-------------. hıdır. Bu da erkeklerin yaşlandıkça 
Gazetta del Popolo gazetesi yaziyor: ı E . h. . kadınlardan daha çok vefiyat ve:iik-

Uçler Konferansı başka türlü bir skışe ır ı acı asi !eri ve bayatın zorluklarına daha az 
hava içinde inkişaf etmekt~dir. Bel 1 nıuka;~met ettikleri şeklinde tefsir 

ırat, Bükref ve Prağ teşriki mesai 1 edilebı ır. 
• :'-- tm k "-·UÇUKLER arzularım açıktan açıga uu:;as e e - n 

tedirler . Bir de en küçükleri tetkik edeiirn: 
Stampa gazetesi de, AV'.ısturya • Istanbulda 1935 senesinde bir ya.-

Almanya anlqmuiyle Berlin ve ı,ından kUçilk olmak Uzerc 10.098 ç.r-
Berht.esgadendeki Alman • İtalyan cuk vardır. Bunların 4.976 sı kız ve 
mül&katmm Roma protokallannı 6.122 si erkektir. 

imza etmiş olan <levletlerin konferan- Demek Istanbulda erkek çocul: te-
sma yepyeni bir mim. verdiğini bildi- vell(idatı kız çocuk tevellCıdatma na-
riyor • zaran fazladır. Istanbulda hir ya9m-

Viyana, 8 (A. A.) - Kont Ciya- dan küçük erkek çocuk doğumu yUz-

nonun r-ziyaretinden bahseden Noye de 50,7; kız çocuk doğumu yüzde 
Fraye Prese gazetesi diyor ki: 49,3 tür. 

Avusturya, Macaristan ve ttalya- Bir yaşından küçük çocuklara mu-
nın müstakbel konferanshmı alem kabil, bir yaşındaki çocukların mikta-
tarafmdan gösterilecek alakadan hiç n 4.700 dUr. Yani bir yaşından kü-
bir endişeleri yoktur. Bu üç mem- çük çocuklann yarısıdır. Bu acaba, 
leketin yapacakları şey, düaya barı- bir sene evvelki tevellüdatm azlığına 
şına hizmet edecektir. mı, yoksa çocuk vefiyatının fa.zlalığı-

Viner Noyste Mahrihten gazetesi, it n:ı mı delalet eder? 
'l Eıkitehir civarında trenle çarrırıırt· 

Roma paktlarının henüz genişletı - parçalanan otobüıiın ıoforiı hakkuıda k! Elimizde evvelki seneye ait kat'i bir 
mesine imkan hasıl olmamışsa, bu - tahkikata devam edılmektcdir. Yukarı l ı rakam olmadığı için bu hususta sarih 

ed 1 için resim, kazayı yapan ıofcir M. Kemalpaşa 1 b 
tıUtt, bu paktıan imza eıı er • Ahmedi ıösteriyor. • ir şey söylemek imkansızdır. 
bir muvaftatdyotaizlik ol <nt.dıgmı, SAKATLIKLAR 
engellerin bqka tarafta ya~naıı blok 

lar sisteminde aranılma.!! la-r.Tm ge- C'skı· Ara/) Istanbul vilayeti dahilinde nefsi Is-
leceğini bildirmekte ve :u~a havza- I:,,,~ tanbul şehrinin nlifuıu 741.HS dir. 
amda makul ve sağlam bır nyasal su- LJ .f 1 • • Bunların 730.190 ı sağlamdır. Görü-
reti tesviyeye intizar eylemektedir. FJ ar f terlnl nUr sakatlığı olanlar 10.958 dir. 

lstanbul villyeU dahilinde 1.2i8 i Miralay Bek'e, Lehistan dış bakan 

hğı batı Avrupası şubesi direktörü Uzun Mehmet 
Kont Potski refakat etmektedir. 

F·ı . Bayramı 

Kıulr }ananıar kördür. Bu körlerin 671 i kadın, 707 
[j si erkektir. Bir kolu ~olak olanlar 

Ankara, 8 (Tan muhabirinden)- 2611 dir. Bunların 4981 kadın, 2.113 il 
Dahiliye Veklleti Arap harflerini erkektir. Erkeklerin çolaklann daha 

A ~omuz '.Akdenıze açılıyor Zonguldak, 8 (Tan muha.birinden) 
.., tina, 8, (A.A.) - TUrk fil08unun "~nguldak havzasında maden kö-
a.ıalta,dan dıönil§te 27 . . - UJ 

F ~ıde mürünü ilk ke§f eden Uzun Alehme· 
aler,e muvaaaJ&tı beklenmekt;ed' 

ır. din hatrra.sı coşkun ve büyük törenle 

Sigorta Şirketleri için 
~kara, 8 (TAN) - Teftiş neti

ee&ınde muameleleri eksik görülen 

8igoorta firk:etleri h&kkmda İJGt.uıat 
YekiW.i takibata ba.,Iamışt~. 

Bekçiler İçin 
A.n&kara, 8 <Tan) - Dahiliye Ve

kileti memleketimizde 12 neve ayn

laıı bekçileri asri bir te§kili.ta bağla

nıa.k için bir kanun projesi hamla -
ınaktadır. 

Vekllet muhtelit Avrupa ınfUllle _ 

ketlerinin be:~çilik te§kilatıarı hak . 

kında.ki mevzuatı getirtmiş ve bu mev 

ZUa.tm memleketimW!e tatbik kabili

,-eti olanlar:m layihanın hazırlanma -

lttıda na.zan dikkate almıştr • 

Tütün Kaçakçılan 
Trabzon, 8 <TAN muhabirin -

den) - Maçkada 1500 kilo tütün ka
ID'aıı on kaçakçı ya.kala.nmıetır 

kutlulan.mıştır. Sabah saat 10 da va
li ~ta olduğu halde bütün memur

lar, resmi ve husu.si teşekküJler, 

mektepler, spprcular, maden işçileri, 
kalabalık büyük bir yiğuı halinde 
Uzun Mehmet parkında toplanmışlar 

1 dır. 
İstiklal m:ırşı çalındıktan sonra 

maden mühen<lısi Cemal Kıpca'ıc kö
mürü bulan Uzun Mehmedin hatıra
smı sevgi ve saygı ile anmış ve Ata
tilrkün işaretiyle havzanın cümhuri
yet devrindeki göz kamaştırıcı inki· 
şafını ifade eden güzel ve heyecanlı 
bir söylev vermiştir. 

Yeni Vatandqlar 
lzmir, 8 (A.A.) - Bulga.ristan'dan 

gelen 1.600 göçmen Urla tahaffÜZ • 

ha.nesine çrkanJmışlardır. 

Yıldırım f aciaıı 
Tire, 8 (A.A.) ·- Şiddetli bir yağ • 

mur esna.sında düşen yıldırım isabe
tivle iki kişi ölmüştür • 

ka fazla olması, bunların ek~erisinin 
kullananlar ha.kkmda Türk c~~. - harpte malul olmalarından ileri gel
nununun bazı maddelerini degıştıren mektedir. 

3038 numaralı kanunun 526 ıncı ma~ En çok maluliyet topalhktır. Bir a
desinin hükümlerini tatbik için yenı yağı topal olanlar 5.094 tür. Bunlar
tedbir almıştır. Kanunun bu madde - dan 1.821 i kadın, 3.273 U erkektir. 
sine göre, Arap harflerini kullanmak Bir ayağı topal olanlar mevcut sa -
3 ay hapis cezasını mucip olmakta ve katların içinde yüzde 37 dir. 

ayni zamanda suç meşhutcürümlerin Kamburları merak ediyorsanıı, on~ 

takibi usulüne tabi bulunmaktadır. lann da rakamını verelim : 

Trakya 
Köyleri 

Istanbulda 686 kambur vardır. Bu
nun 340 ı kadın, 346 sı erke.ctir. Er
keklerin kamburu kadmlardı\n 6 tane 
fazladır. Kamburlar arasuıja cinsi
yet itibariyle biribirlerinc &4ağı yuka
rı tam bir mutabakat vardır . 

Ankara, 8 (Tan muhabirinden) - • Sağır ve dilsizlerin miktan 2.067 
Trakya köy kalkınma bankası teşkili dir. Dilsiz ve sağır kadınlar 963, er. 
hakkında hazırlanan kanun projesi kekler ise 1 .104 tür. 

dahiliye ve iktisat vekaletıerince tet- llti ayağı topallar ise 628 ta.nedir. 

kik olunmakts,drr. lktis&t veklleti, ku EVLlLER, BEKARLAR 

rulınası teklif olunan bu bankanın Şimdi bir de evlilere ve bekarlara 
bakalım: daha verimli olabilmesi için serma

yesinin tezyid edilmesi Iizımgeldi -

ği mütaleasında bulunmaktadır -

Dahiliye Vekaleti proje üzerinde tet

kiklerine devam etmekte ve bankanın 

köylüye, ne gibi faydalar temin ede

bileceğini araştırmaktadır. 

Erkek bekirlann mi~tarı 250.681 
dir. Buna mukabil 185,898 bekar ka· 
dın vardır. Demek bütUn bekar er -
kekler lstanbulda evlenmek istese
ler hepsi kadın bulamıyacaklardır. 

20 ile 24 YSJ1 arasındaki beklr er
keklerin miktarı 45.405 tir. Bekarla-

erkek ve ka-
dın ni3bcti -
nin kroki.si 

karJSı mıdır? 

Romanya 
Parasının 
Yeni Kıymeti 
Bükreş, 8 (A.A.) - ROma..nya pa

rasının madeni karşılığına yeniden 
kıymet takdir edilmesi efkan umumi
ye tarafmda.n f~vkalide allkU.netle 
karşılanmıştır. Bu ~bir milnhaaı
ran teknik mahiyette telikki edil -
mektedir. 

Borsada da silkt'.inet mevc ·~tur. 
Gazeteler, bu tedbirin paranın mü

badele kıymetini ula milteasair et
mediğini kaydetnae~rler. 

Milli banka tarafından neşredilen 

bir tebliğde yabancı dövizlerin e,vvel
ki piyasa üzerinden alınıp satılacaöı 
bildirilmektedir. b 

Bu tedbirden hasıl olacak ki.rın 
ordunun techizine saı'fı hıı.kkındaki 
karar umumi memnuniyeti bilhassa 
8 rttırmJftır. 

= 

, Mostra 
Mostra bir i:lemdir. Şıpşıp terliiQı. 

den Şam ~&V8"Jna kadar oraya ne 
kon.maz kı ! Hep, mostranın halT 
olduğumuzu da inkir etmemeliyh,. anı 

lstiklil caddesinin moetraıaruu htr 
aba göde öyle bir seyrederiz ki gö. 
ren de bizim o mostradakl 1Da.llann 
cbıslnden ,ne\·'inden anladığmuzı sa. 
DJI'. Gerçi hep erbabız; da.ha doğrus11 
erbap geçiniriz amma m05trada.Jd 
mallan anlamanın değil, mostra ~Y
retmenln erba.bı)n. 

Bu mostra ister bir kunduracı 
lltı08truı, ister bir tatlıcı, isterse bir 
hazır M\'&pçt mostrası olsun • 

Ben de bu erbap geçinenlerden bi
riyim. Mostra), görür görmez kun • 
duramn ne çeşit deriden ~·apıldığtnr, 
baklavada ne yağ kullanıldığım, ha.
zır esvabm kwn&'ı ne kaliteden ol. 
duğunu anlamam doğnı~u amma 511. 
nu anlanm ki o kunduralar, terlikler 

satılıktır • 
Biri ayağına girsin diye oraya ko

nulmuştur. \'a baldua!! O da gelen 
g~n lmttn8in, ya-ıin diye te.,hlr eıdil
ml5tlr. Hazır e:svap1ara ~elinr.e; o, 
l'etresl eıııldmlş bir müşteri, yahut 
bayramlık arayan bir ~.ocuk ~.in yan
yana dlzllmlşlenllr • 

BfHyorom ki; Rlz de bn söyledi -
ğlm ıteYlerde benlmle ayni fikirdesl. 
nlz: 

- Artık bunu ela ıuılıunQ'Bcak ne 
ar!! diye dudak büküyorsannz. 

'faldısmız. Anlanuyaca.k birşey yok! 
Yahm biraz dikkat lazım . 
Baknız! Şu ı:~n delikanh ~lan. 

ru neden öyle dikkatle düzeltml,!!. 
Ya ıa orta ya.'h mt neye öyle ~ 

tık kafb ve ağır göriinliyor!!. 
itele ~u kırk yıllık tanıdık zengin, 

neden öyle pinti görünü3·or!! . 
Acaba, o hani hanl masraf eden 

zil~lrt ni~in zengin görünmek isti
yor!! • 

İ!tte mOfJtra ıııe)-n-tmenin erbabı o
hmr-a. işi daha ilf'ri götüriir insanla
nn ,u veya bu hal, t.ınır \'f' huyJarmı 

ne maksatla moıııtrahk f!ftlklerini de
anla.mıya. s.abşmalışpm; .• 

J\akmız, o zaman mostra se~Tetmt>k 
dalaa ne Jcpdaı: ~k f'VlPDCPli olur':... 

B. FELEK 

Madrit hük-Umetinin verdiği malU· 
mata göre Madridc hücum eden asi
lerin sayısı 10,000 dir. Ve bunların 
8000 i Faslı, 1000 i Avrupalıdır. -
TAN, i. 11 1936 . 

Sekiz bin, bin daha dokuz bin. Aceba bir 
Avrupalı, iki Faslıya bedel mi &ayılıyor da 
mecmuu 10.000 ediyor? 

• • • 

G~rçi : "Falan kanunun veya filan usulüa 
tatbıkatmda şu faideler gôrı.ildu veya bu 
zorluklar çıktı" deniyor; fakat buradaki 
"t~tb.i~.at" o kanun veya usulün "tatbık 
edıldırı yerlerde, tatbikini İcab eden hadi
ıelerde" demektir. Halbuki "KurWt" dan 
&ldıiım tıozlerdc "tatbikat" sadece tatbik 
etmek, edilmek demektir: o halde er.mi r.la
rak lı:ullanı)""?ası doiru defildir: "iş kanu. 
nunun tatbıkinc hazırlık demelidir. 

"Tan,, ın verdiği 
haber doğrudur 

(B~ 1 incid~) 
l.!ım (aakerlik mükellefiyeti çağm • 
daki vatandaşların askerlik kanunu). 
dur. 

Ve bugilnkli askerlik kanunumuz 
yalnız erkeklere şamil olarak, 20 ~ 
45 '&l"&Bındaki yaşta olanların a.sker
Jiğini amir ~lduğundan yeni proje bu 
hadden gayrı olarak cinsiyet farkı gö. 
~eksizin, şu üç ya.~ haddi arasm
daki vata.ndWJlann • cephe .1 • • d . . ı ensm e 
veya. gensınde • kullanılmalannı is 
tihdaf ediyor: • 

A - l6-60 yq arasındaki kadın • 
lar. 

B - l6-20 yaş arasındaki erkekler 
C - 45-60 yaş arasındaki erkek • 

ler ~~-45 ~aş arasında erkeklerin as 
kerlıgı hUkumleri mer'i olan ask lik 
mükellefiyeti kanunumuzun hü~r 
leri icabmdandır.) nı • 

Komisyonun büttin mesaı· . . 
. . sının ana 

gayesı: Bu üç hadde girec k 
t d l · e olan va 
an a.şkl arın ~ır seferberlik halinde y 

paca arı hızmetıeri isf a 
zırlayıcı faaliyeti, k~ruı ısnaıa.rı, ha-
den tC§kilatı, kanunlar mli!ı ıcap e
cak tadilatı tespit t nnızda Yapıla-

e mek olacaktır. 
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~ahk.emelerde 

Dövüşmüşler, Sövüşmüş
ler, sonra barışmışlar 

Kadıncağız 
Adresini 

Mahkemede Ev.nin 
Bile Söyliyemedi 

Süleymaniyenin bütün bir mahalle heyetini Adliyeye 
toplıyan bir dava. Bol, siyah çarşaflı üç kadın, bir erkek. 
Kadınlardan ikisi genç, biri ( 7 O) yaşında bir nine. lhti
yarm ( 7) yaşındaki çocuğunu komşusu Celal dövüyor 
ve sövüyor. Bundan hırslanan kadın, Celalin evine gele
rek o da ona sövrneğe başlıyor. 
Kadınlardan (Sakine) ve ihtiyar~ 

(Emine nine) nin suçlan da komşu - !çeriye girmemesi için ona bir 
hatm sayarak gördüklerini ketmet • şey söylendi mi?. 
mel eri. - Kendilğinden geldi ef cndim. 

Reis isimlerini, hüviyetlerini soru -
yordu: 

Ne!ibe: 
- Ben, dedi. Ban,tım beyim. 
- Sen söyle de, yine barış o son-

raki i§. 
O kadar korkuyordu ki: 
- Benim (5) c;ocuğum var. Satq 

mayın bana. işte sinirliyim. oldu bir 
eey. Bırakm Allaha§kmıu beni. 

Sıra; ihtiyar Emine nineye gel • 
mişti. 

- Sen ne yaptın nine?. 
O, siyah çar,afının altında göğsü

ne sakladığı koca bir ekmeği göste • 
rerek yemin etmeye başladı: 

- Vallah daha orucumu bozma -
mışam. Vapurdan dün c;ıkmışam, bir 
§ey görmemişem. Kuran hakkı için 
ben bir şey bilmem kim. 

- Sen nerde otur\ll"l5un nine?. 
- !zmirde. 
- Mahallesi, numarası? .• 
- Bilmem. 
- Canım nasıl bilmer.sin, insan o-

turduğu mahallenin adını, evinin nu
marasını bilmez mi?. 

- Yok ben bilmem. Biz mahalle· 
de oturmayız ki.. 

- Ya nerede oturuyoraunuz? 
- Aha o parasız yıkık evlerin için 

de, ikinci kordonda. ı,te o :kadar -
- felci burada nerd~ oturuyor • 

sun? 
- Kızımın yanında . 
- Kızın nerde oturuyor. 
- Evde. 
- Adresini istiyoruz. Nine onu 

aöyle. 
Nine dü§iindü, düşündü .. Bulam~ -

yacaktt. Bereket yanında.ki Celil im· 
dada yetişti. 

- Nah, dedi, bu yiğitin evinin ya
nında. 

Ayni mahalle heyetinden ve Ce • 
!ille bir evde oturan şahit Ane, Ne
ıibenin Celilin evine gelip küfretti -
ğini söyledi. 

Reis sordu: 

- Kapıyı kim açtı. 
- Bizim kapımız hep açıktır . 
- Neden?. 
- (8) hane bir evde oturursa ora-

da kapı nasıl kapanır bayım? 
lkinci şahit dert yanıyordu: 
- Ah oğlum çamaşırımız liğendc 

kaldı. Vallahi çürüyecekler. Zaten 
hepsi hırtı pırtı. Bizim gibi insanla
nn çama.,ınndan ne olacak ki .. Ne bi 
leyim ben meğer günler çok kısal · 
mış. Bitiremedik gitti ,u çamaşın. 

ReUı : 
- Sen dedi bırak onu da şimdi ne 

gördünse onu anlat. 
O da ayni şehadette bulundu: 
- Sonra, biz çamaşınmızın ba~ına 

gittik, ama bitiremedik oğlum bitire. 
medik. 

Mütekabil au~ tebeyyün etmişti. Fa 
kat onlar banşmı§lardı. lı Emine ni
nenin nüfus kağıdı meselesine kalmt§ 
tı; reis kayıt soruyor, o; 

- Kaybetmedim ben nüfusumu 
diye çırpmıyordu. 

Nihayet (kayıd) m (kayıp) ile o

lan aynhğını anlatabildikten sonra 

(Siirt) Ii olduğunu da anladılar ve nü 
fus kaydinin lzmirden getirilmesine 
karar verildi. 

Hakaret 
Olmayan 
Sözler 

Sultana.hmet Sulh Birinci Ceza 
mahkemesinde davacı komiser müte
kaidi arzuhalci İsmail Hakkı diyordu 
ki: 

- Meslektaşım Rifat bana, o na
sıl komiser olmu§, daha arzuhal yaz. 
masmı bilmez, dedi ve mÜ§teriıni al
dı . 

Şahitler dinlendi. Onlar da dava -
cmm söylediklerini tekrarladılar. Hi.-

B1R1NC1 KISIM 
-1-

1903 senesi gonba.harmda ve yağmurlu bir gecede 
Aydının Nuilli kua1nna yakm Kuyucak köyünü q
kiyalar bastılar ve bir karı kocayı öldürdüler. 

1'.ucak kucaga 
Merdivenden 
Yuvarlanmışlar 
Da.vacı, Şark Şimendlferlcrinde 

reMaJn muavini Nusret. 
Stıçlu; Borsa tüccarlarından 'l'a· 

hır. 

Şahit ve va.k'aya sebebiyet veren 
Solmaz. 

Nusret, karısı Solmazla bir senc
dtnberi dargın bulunuyorlır. Kocası 
evden gittikten sonra Solmaz onun 
odasını tüccar Tahire pansiyon ola
rak veriyor. 

Dün gece karısını g0recE'ği gclı>n 

Nüsret, "bu benim evim değil mi? .. 
Henüz ayrılmadık ya, gidebilirim .... 
diye geliyor ve doğru oda~ına çıkı

) Or. Fakat yerinde yabancı bir erkek 
bulunca: "Odamda ne arıyorsun?,. 

dıye adamın boğazına s:ırılıyor. 

O da böyle gece vakti müsaadesiz 
oda.sına giren bu saygısız misafire kı
zıyor. Ve kucak kucağa (20> basa
mak merdivenden yuvarlanıyorlar. 

Nusretin ( 15) günden evvel iyi ol 
mamak üzere sağ kolu çıkıyor. Ta • 
hirin burnu ve alnı yaralanıyor. Bu 
hercümerçten korkan Solmaz çağır -
dığı polis vasıtasile onları mahkeme
ye gönderiyor. Amma Tarlabaşından 
buraya kadar uzayan yollar barısma 
!arma yardım ediyor. Davalarından 
kendilikl;rinden \'U geçtiler. 

Pençereden 
Gelen Misafir 
Aksarayda oturduğunu söyleyen 

Neriman, Sulh Ceza Hakimi İhsana. 
dert yanıyor : 

- Dün akşam odamda oturuyor • 
dum. Birdenbire önüme ev sahibimin 
oğlu Ziya çıktı. Kapı kilitli olduğu ı
çin bu vakitsiz misafirin gelişi beni 
şaşırttı. Ziya yavaşça sofanın pence -
resini açmış ve içeri girmiştir . 

Ben derhal dışarıya çıkmasını tek
lif ettim. O yere diz çöktü. Sinema ar
tisti pbi bir vaall{et aldı. "Bana ,bW 

yatak yap, burada yatacağım,. di • 
yordu. Ben bu münasebetsiz teklifi 
rededince köpürdü .Bütün camlan kır 
dı. Da va ediyorum . 

Ha.kim hadisenin yegane şahidi Cev 
deti dinledi. Ve pencereden eve girme 
ve camlan kırma suçunu sabit gördü
ğü için Ziyayı 22 gün hapse ve 50 lira 
tazminata mahkum etti. Sarkmtıhğl 

sabit olmadığı için de bu ıuçta.n ben.. 
et karan verdi. 

\cim Reşit karannı şöyle verdi : 
- Bay İsmail Hakkı.. Mahkeme. 

bu sözlerin, senin haysiyet ve şerefini 
kırıcı mahiyette olduğu hakkında bir 
kanaat edinmedi. Rifat beraet ediyor. 
Sen mahkeme masrafını vereceksin. 

Kaza kaymakamı Sali.hattin Bey Müddeiumumi ile 
doktoru yanına alarak ertesi rünü tahkikata biuat 
ritti. Jandarma kumand&ru izinli olduğu için yanl&· 
rmda bir batçavut ve üç jandarma neferi vardı. 

M E ML E KET ROMA~ 1 

Siyah kuzu derisi ka.lpakl&rmdan (ve doktorun fe
ıinden) renkli yajnıur ıulan aüzUltlyor, p.kakla.rmda 
garip şekiller çizdikten eonra çenelerinin altında bir
le,erek göğüslerine da.mlıyordu. 

Yolun ilci tar&fmdaki ıalak aöfUt ve hayıt ağaç
larına düşen yağmur daml&lan h&fif, melankolik bir 
tıpırtı çıkarıyor, atların kumlu yolda intizam.sız iz
ler bırakan ayakları gıcırtılı ve ezik sesler veriyor· 
du. 
Kö~e yakla§tıkça yolun kenarındaki ağ~lann cin

si değişti. Şimdi bir çok yerlerde incir ve ceviz ağaç
lan yolun kenarında koyu yeeil iki duvar gibi yUk
ıeliyor, hatti. bazı yerlerde iri cevizler tabii bir ke
mer vücude getiriyorlardı. 

tüylü. siya.h bir ehram halinde .Uvariei ile hayvanını 
birleotirdiği için bir tek mahlftk gibi görünüyorla.rdı. 

!ki ıaat kadar sonra Kuyucağa geldiler. Çamurlu 
sokaklarda hiç kimseler yotku; yalnız çıplak ayaklı 
küçük bir kız çocuğu elinde bir değnek ile, mütema
diyl!n bağıran ve çamurlu kanatlarını teli.fi& çarpa
rak ko9an birkaç kazı kovalıyor, onları bir bahçe çi
tinir· alt tarafındaki uf ak delikten içeri sokmak isti
yordu. 

Atlıları görünce; kenardaki, ek,i kokusu ta uzak· 
lara kadar yayılan, bir gübre yığınının üzerine çıktı; 
değneğini ayaklannm ucuna dayadı ve büyük gözler
le geçenlere bakmıya başladı. Atlılar köşeyi dönünce 
kazları olduğu gibi bıraktı1 elinden değneğini atarak 
evme ko3tu. 

Cep Kesen 
Boysuz 
Yankesici 

Uzak Şark Vilayetlerimizde 
bir ilerleme hamlesi var 

hızlı 

(Başı 1 incide) 
~in Uzer'e, Doğu illerinde emniyet 
ve isayi~in ne halde olduğunu sor • 

Adı (Kevork) tu. Boyunu bütün mak istedim. Tahsin U7~rin ~~v~p 
gayretlere rağmen bir metreye çıka· ı vermekte hiç güçlük çekmıyecegı hır 
raınazsmız Saf ve çocuk bakışları mevzua temas ettiğimi, onun dudak-

. lannda beliren gülümsemeden anla • var. 
Suçu yankesicilik. Tramvayda bir mak kabildi. 

adamın ceketini keserek iç cebinden Uzer diyor ki: 
para portföyünü aşırmış . - Doğuda emniyet ve asayiş sö • 

Hakimin daha ilk sualinde suçunu zü, resmi hükumet lfıgatinden çıka-
inkar etti: lı, seneler var. Dirlik düzenlik, ar • 

tık halkın tabii ve sıyasal haklan a
rasına girmiş bulunuyor. Jandarma 
veya hükumet kuvvetile temin edilen 
asa};şten bahsetmiyorum. Çünkü hiç 
bir mıntakada bu kuvvetin yardımı-

- Hayır bayım, ben yapmadım 
- Amma seni gösteriyorlar. 
- Olabilir, fakat ben değilim .. 
- Seni davacı ile karsılaştırmadı • 

lar mı?. 
- Evet. 
- O seni gösterdi değil mi'! 
- Herif uyku sersemiydi. Gece, 

beni gösterdi. Sabahleyin (Bu değil) 
dedi. 

- Mah~ümiyetin var mı?. 

- Hapishaneden geliyorum • 
- Neden yatıyorsun?. 
- Sirkatten .... 
- Peki hırsızlık yaptıktan sonra 

yankesicilik nic;in yapmıyasm ?. 
O. gÖ7Jerine hiç yakışmıyana zeki 

bir bakışla başını kaldırdı : 
- Beeerebilsem ala amma, bu 

kurnaz iş bana zor geliyor da bayım 
ondan. 

Yedi Gün Hapiste 
Yatacaklar 

Tahtakalede Eski Papazoğlu hanın
da 18 numaralı ı,cker fabrikasının 
sahibi İranlı Abbas davasını izah eder 
ken: 

- Bunlar benim mağazamdan te· 
ker çalmışlar. Sokakta bekriler vaka
lamışlar. O vakit haberim oldu, diyor
du. 

Suçlu yerinde Kel Ali ile Mehmet 
adlı bir delikanlı vardı. Br·kçi şahit 
olarak dinlendi ve Mehmedi n'.lBıl ya
kaladığını anlattı. NeUced~. iki auç
lu yedi gün hapee mahk\lm oldu. 

t·~HIR TiYATROSU 

OPERET KISMI 
Bu akşam 

u.at 20,30 da 
llA8.KA RA 

na ihtiyaç hisı:ıolunmuyor. 

Şimendiferler 
Mıntakamızda demiryolu faaliye -

ti, son inkişafını bulmuş sayılabilir. 
Erzurum hattına, Sivastan olduğu 

gibi Erzurumdan da başlanmış bulun 
ması, inşaatın hararetle ilerlemesi. 
transit yolunda faaliyetin artması, 

yeni Erzurum mahallesi ve ista.Syo
nunun kurulması, birçok kasaba ve 
şehirlerde elektrik ışığı ve içme su
ları temin edilmesi, Doğu illerinin 
çehresini inanılmıyacak derecede de
ğiştirmiştir. 

Hele Nafıa Vekili Ali Çetinkaya -
nm müfettişlik mıntakasının bayın • 
dırlık işlerine gösterdiği alaka ve ıh
timamı bi!hassa hürmetle kaydede -
rim. 

Köylünün Borcu 
Bu sene. fındık mahsulümüz, son 

derecede iyi yetişti. On senedenbe
ri, göritlemiyen yüksek fiyatlarla ıa 
tıldı. Tütün mahsulü de iyi işaretler 
gösteriyor. Suriyeye iyi para. ile yapı
lan hayvan ihracatı, halkı çok sevin 
dirmiştir. 

Bugün Trabzon köylerinde borçlu 
bir adam ararsanız bulamaamız. 

Yeni Umran eserleri, yollar, fabri
kalar, halkın refah seviyesi Uzerinde 
tesirini göstermekte gecikmedi. 

Ge<;en sene, bu mevsimde işçi yev
miyesi, 40 kuruştan ibaretti. Bugün 
ise, çalışmak i!tiyenlfr, (120) kuru, 
gündelikle derhal iş bulabiliyorlar. Js
tiyen bakırda, ve in~aatta çalı~ıyor. 

sineması b üyük. fedakar
lıklarla bü tün İstanbul 
halkının aradığı 2 fi lmi 

Bugün Matinelerden it ı baren gösteriyor. 

-MAZURKA 
POLA NEGRJ 

2 • Çt PKIN GENÇ 
HENRY GARA T - DANIELLE DARRIEUX 

Yeni lnıaat 
Geçen !ene, kumun bir metre mi· 

ki.hı 120 kuruştu. inşaatın çoğalma· 
sı üzerine birdenbire 450 kuruşa frr· 
ladı. 

Trabzon - Erzurum arıuımia.ki 

nakliye masrafı, kilometre başına 3 
kuruşken, bugün üç misline fırlamış· 
tır. 

-yaktile Trabzondan Erzurum& bir 
otomobil 30 liraya müşteri taşrdı. 
Bı..:gün. hiç bir otomobil 70 liradan a
şağı gitmiyor. BütUn bunlar, iş muv· 
manının arttığına ve insan çalışması· 
nın kıymetlendiğine delalet eder. 

Şarkta Garp 
"Doğu illerinde neler oluyor!., ve· 

rilecek çok kestirme bir cevabım va.r: 
- Bundan yirmi bir yıl önce, Ka.• 

raköeeden geçerken bir petrol lamba· 
sı bulamamıştım. Bugünkü Karakt;. 
Bf!nin Budapeşteden bir köşeye ben· 
zediğini söylersem, hiç kimsenin beni 
tekzip etmesinden korkmam. 

Gençlere Vazife 
isterim ki, genc;lerimiz, münevver· 

lerimiz, Atatürk dlinya.sınm bu en gil 
zel parçasını ,adım adım dola.pınJar. 
Genç gözüyle, meslek gözüyle, bura• 
larda olup bitenleri tetkik etsinler. 
Bunu bir baba ve idare lmiri ııfatiy• 
le, kendilerinden bilhaaaa rica ede
rim. 

OnümUzdeki yaz aylan içinde Şark 
illerinde ziyarete geleceklere büyük 

kolaylıklar göstermeye kaı-ar v.r • 

dik! 

Bu arada siz gaut.ecileri de belki 
çağınnz. 

Van Gölünün Kenannda 
Oniveraite 

- Şarkta bir üniversite kıırulaca· 
ğı söyleniyordu '! 

- Evet .. Böyle bir dü,üncemiz var 
dır. Bu üniversite için, belki Van gö· 
lünün kenarında bir yer intihap edi· 
lir. Belki de başka bir merkez ~ilir. 
Şimdiki halde, henüz bu bir tasavvur· 
dan ibaret! .. 

- Şarkta, sağlık \'aziycti ne hal· 
dedir'! 

- Sağlık \•aziyeti iyidu·. Yalnız he· 
kımsizlikten ~ikayetc;iyız. Dlişuniııı 

ki, il:i milyon nüfuslu sekiz vilayeti· 
mızde anc&k ~;9 ooktorumnz var. Ec· 
zanemia de son dereci! u. He'l&p 1:.t• 
r:m: 450 bin nüfusa bir ec~ane dü,.U• 
yor. 

Buna mukabil I.stanbulun bir ma• 
hallesi sayılan Beyoğlunda '8;}0) dok 
tor bulunduğunu tesbit ettim. 

Hekimlerimizin doğu illerine fit • 
nıeyi niçin bir fedaki.rlıK saJdıkla • 
rmı bir türlü aıılı~rnıyonım. Ben, e· 
minım ki, Dir kere oraya e:elr;eler-. 1• 
tanbula dömeyi canlan istemiyecek• 
tır!,, 

Salaltattin CONCôR 

koştum. Haber saldım, sonra yine geldim. Fıkarala
tı nasıl yalnız bırakayım ... ,, 

S ABAHATTiN ALl 

men inik olan pencerelerin önünde, bütün duvar bo
yunca uzanan, üzerine halı döşeli alçak bir sedir, ve 
,;edfrin köşelerinde pazen yüzlü minderlerle yastıklar, 
yastıkların üzerinde ise fiyango yapılmı, ıırma işle
meli yağhklar vardı. Sedirle kapı arasında, ayakucu 
kapıya doğru bir yatak duruyor; yatağın üzerini ta
mamen örten ve uçlan biraz da yere uzanan yorganı 
hareketsiz iki insan vücudu kabartıyordu. 

Yatağın kenarından başlayıp odanın ortasına ka
dar yayılan ve orada ufak bir gölcük meydana geti
ren pıhtılaşmış kanlar bu odada bir takım hadiseler 
olduğunu söylüyordu. 

"Korkmuyor musun?,, 
"Anamla babam, nesinden korkayım ..... 
"Vukuat olduğu zaman da burada mıydın?,, 
"Y anıbaşmuzdaki odadaydım. Anam baiu'mca u· 

yandım, koşt.um ıeldim a1IW1a, im&n1war ben ıeıeııe 
kadar babamı da, anamı da kesmi,ler.,, 

"Sana bir teY yapınadılar nıı?,, 
"Biri bana da aaldırdı ya, atağıdan batka biri 

geldi, öbürünü aldı götürdü.,, 
"FJinde ne var?,, 
Çocuk ehemmiyet vermek iatemiyen bir tavırla 

başını ta.lladı ve elini uzattı: 
"Odaya girdiğimde anam daha, canlı idi. Debeleni· 

yordu. Hemen eşkiyanın üstüne atıldım, azıcık bo
ğuştuk, amma anacağwm depre§mez oldu, ben de ya
kasını t•:r:.ktım. Sonradan bir baktım, döğüfUrken 
parmağım kesılıniş, çok acıdı, çok acıdı amma timdi 
biraz hafifledi...,, 

Bu kasvetli ve 11pırtılı günde hiç 8eS çıkarmadan 
ilerliyen kafileyi görmek in.tana elinde olmıyan bir 
ürkeklik veriyordu: Yqı otuz 'beften fazla olmama
ı:ıma rağmen kalpağının kenarından bembeyaz saç
ları görünen kaymakam en ileride, başı önüne eğili 
ve gözleri atınm ıalak ıalak sivrilen kulaklarmda, 
gidiyordu. Müddeiumumt aağmda ve biraz acemice ve 
korkak, atın üzerinde aallanıyor, bir ttırıu ate, alını· 
yan çakmağından ligarumı yakımya uğrlfıyordu. 
Doktor ise kalender, gün görmtiı bir adamdı. Güzel 
tambur çalardı; fimdi de bıyıklarından ıular akarak 
hafif hafif ı~lık çalıyor, bugünlerde çalıştığı kemen· 
çeci usta Nikolakinin mahur sazaemaisini tekrar 
ediyoı·du. 

Ge:enler hiç dinlenmeden, muhtarı da alarak cina
yet yerine gittiler. Burası köyün kenarındaki kil- • 
çük, bahçeli bir evceğizdi. İki kanatlı siyah bir kapı
dan ufak fakat çiçekli bir bahçeye giriliyor; iki sıra 
§İm,ir fidanlarının ve bir kaç küçük kayısı ağacmm 
arasından geçildikten sonra karşıya tahta bir merdi
v~n çıkıyordu. Merdivenin üst bqında önlerine ilk 
gelen odaya girdiler. Gördükleri manzara hepsinin, 
hattl bu gibi ,eylere alışık olan jandarmaların bile 
tüylerini Urpcrtti: 

Faka~ odaya girenleri dehoet içinde bırakan ne 
bu bir miktar kan, ne de yorganın altında görünme
den kabaran bu iki vücuttü; onlar sedirin köşesinde 
diz çöküp oturan ve kendilerine sabit gözlerle bakan 
küçük bir çocuk görmüşlerdi. 

Kaymakam ıslak kalpağmi biraz geriye attı, çocu
ğa doğru yürüdü, bu esnada doktor da yorganm ke
narmı kaldırarak ölfileri muayeneye başlamıştı. 

Kaymakam sordu: 
"Sen kimsin oğlum?,, 
"Ben Yusafum ! " 
"Kim Yusuf'!,. 
"Etem AğP.nın oğlu Yusuf! .. ,, 

lleri doğru uzattığı sağ elinden kanlı paçavralar 
düştü. Ba§parmağının kopuk bir et parçuı halinde 
aşağı sallandıjını görünce hepsi hayret dolu bir Ur • 
pcrme geçiı·diler. 

Doktor, ölillerin üstüne yorganı tekrar çekerek 
çocuğun yanına geldi, kopuk parmağı tamamen kM
ti ve eli yıkamağa, sarmağa başladı. Çocuk bu .,... 
nada hayret veren bir itidal ve lakayıtlık gösteriyor, 
yalmz ara sıra §iddetle dişlerini sıkıyor ve ıapsan 

kesiliyordu. Bu da.yanılmaz acı hamlelerinden sonra. 
ıanki. z&fıru göatermit olmaktan ve aiyah ~derini 
nemleyen ya.,lardan utanDUf gibi. ıoluk 'Ye çok tnce 
dı1drıklarına bir tebessüm geliyordu. Yüztlne hay· 
retle bakan doktora: 

Arkadan gelen dört jandarma yamçrlanna büriln-
111.üş ve martinlerini ıırtlarma çaprazlama aamıtlar

*· Yamçılar atların kuıklarma kadar uzandığı n 

Kapıdan girince sağ tarafta bir yük, onun bira.z 
ötesinde yüksek bir konsol vardı. Konsolun üzerinde 
bir cam fanusun altına konulmu3 eski usul bir saat, 
kırmızı gazbezlerile örtülü abajurlu iki petrol lamba
sı, san yaldız çerçeveli büyükçe bir ayna ve aynanın 
Ust tarafında, duvarda, kılıflarile uılmış bir çift ı;ak
·nnrı JJarapJad 'wpıs.rsx ·npJO.,.\nJnp -eJıreq~ r13f'ffto 

Kr ymakam §aşırmış gibi suallerini kesti. Çocuk 
ölenlerin oğlu idi. 

"Burada ne bekliyorsun?,, 
Elile ölüler! gösterdi: 
"Nah, bunları bekliyorum!,, 
"Ne zam'.lndanberi buradasm !,. 
"Akeaınd~n beri ... Vukuattan sonra jandarmaya 

"Bir şey değil doktor bey, bir parmaktan ne ÇI• 

kar?,, dedi. 
"Bir fey çıkmu amma ofll.1m, ıen biraz fula kail 

kaybctmi§sjn ! ,, 
\'e kaymakam& döndü: 

TArkası varJ 
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Ahmet Emin Yalman 

Tan'm hedefi: Haberde. fikirde, 
herteyde temiz, dürüst, samimi 
olmak, kariin gazetesi olma]ıa 

çahtmaktır. 

CG'ö,düiü; Şeyler 

Bir Hasta 
Anlattı 
Benzi uçuk, gözleri çökük, k~di 

pek zayıf bir delikanlı. Od~ . girdi, 
ınasama da.yandı ve kısık sesını bana 
işittirmek için kendisini pek ziyade 
Yoran bir zahmet sartederek konuş -
ıtıağa başladı: 

_ 1smim Kemaldir. Sa.n'atim be:r -

berJUrti. Kalyoncu.kulluğunda Çukur 
rtıahallede Hasa.npaş& 10kağı sekiz 
DUJnarada oturuyorum. Bir çocuğuın, 
bir de kamn var ... Bir çocuğum da 
iki üç güne kadar dünyaya geleıcek-

Bwı.dan blr müddet evvel luL8taJan.
dnn. On be§ gün kadar Cerrah~ 
da yattım. Cerrahpaşada.n çıktıktan 
Ronra, yani bundu. altı a.y evvel sa.
llat.oryom için m~ ettim. O gün
dettberi, her on beş günde biJ' gider, 
"traınm gelip gelmediğini yoıkl&nm 
\1e her zaman, on bet gön sonra sıran 
gelJr, derler ve ben döneri:m. Halbuki 
&ltı a.ydanberi sı..ram bir türlü gelmi • • 
Yor. Hastalığım gündee güne artı • 
Yor. Vç aydanberi Mi8.İDl de kısıldı .. 
Bundan on bej gün evvel bana artık 
sıra.n geldi dediler· Sevjndiın, gi~ 
Bu defa da bir mi.ni çıktı. Y abnz Cl· 

ğeclerbnde değil, boğawnda da bu
t.alığın başladığını gördüler ve Be~ 
ti sanatoryouıwıda gırtlak b&Aialıgı 
t.ecla,isi için ı.azungele:n vuıta.ıar·yok, 
dediler. 

Bugünün Asker 
Ocağı Medeni 
Vatandaş 

Yetiştiriyor 

1 
yazan : Ahm~t Emin Y al?1:1!'.1_ I 

Duyuyordum: Asker 
ocakları kocaman 

bir halk mektebi halini al
mış. Buraya yeniden gi. 
ren acemi bir er, hem oku
mağı, yazmağı, hesabı 
öğreniyormu§, dünyayı 
az, çok anlıyormuş; hem 
de sıhhatini korumağa 
alışıyormuş. Temizlik, ve 
intizam itiyatları peyda 
ediyormuş. Günün birin
de köyüne uyanık, İnti
zamlı, daha çok verimli 
bir vatandaş diye dönü· 

Bu defa da beni H.aydarpıa.şadald 
lntaniye hMta.De9ine yat.ı:racald&nnı 
\'e sı:ra. beklememi söyledileıı. Yine 
bugün sıram geldi diye ~· Yine 
on beş glin sonraya atıldmJ, Ve bun
dan sonraki müracaatimde yine ayni 
cevabı alacağımı bili orum. Bundan ;..;c. ,_ yormuf ..• 
Hidtslı~ gürid pııe ilerliyor. 

Dundan altı ay evvel belki de ka.biU 

tedui iken şimdi tedavime imkan 
kalmamıştır. 

Bir seneye yakındır, işsiz, tabii de 
~mm. hısnn, akraba yanlmıiyle 
\'el'ahut kanmm bileziklerhıi, küpe
lerini satarak ya.,adım. Artık yaşa -
bla.kıığmıa lmki.n da kalmadı. Pek 
l'ica. ederim yazınız. Ba.,Iangıçta olaiı 
bir hMtalığı altı a.y tedaviaiz bı:rak-

'-k olur mu? 
Bu verem l'&na.toryomu meselesi 
~ bir intizama ~irsin .. Biz hasta
lara yazık değil mi? ... ,, 

• • 

A nkarada bul~nd~ -
ğum sırada hır gun 

Karpiç lokantasında ~1 u
hafız Alayı Komutanı Al
bay İsmail Hakkı ile kar
şılaştım. Milli bir mektep 
sıfatile bir alayın nasıl ça
lıştığını görmek istediği
mi söyledim. Albay İsm~
il Hakkı merakımı tatmın 
etmeği kabul etti. 

Y
emeği bitirir bitirmez der

hal yola çıktık. Ah rm :bu hast.anm !'Özlerine bir de benim 
&öz ilave etmeme JıJç bir lümm gör
tnüyorum. 

Suat DERViŞ 

k . . başka başka yerlerde mer ezını, 

yerleştirilmiş tabur ve ~:ü.t ~er
, kezlerini hergünkü, t.:ı.bn halınde 

Kadmlarm Askerliği 
Akaarayda Taşkasapta Sarım.usa 

tllahallesinde 2 numaralı evde Bay 
liarun, bize gönderdiği bir mektup· 
ta kadnıın askerliğinden ba)ısediyor, 
kızları:nuzm (TAN) da çıkan bu hu
•ustaıu düşüncelerinin ekserisini mu
Vafık bulduğunu söyltiyor ve diyor 
ki: 

"Tabiatin, kadınlan yalnız ana ol
l'llak için yarattığı muhakkaktır. Bu· 
lla rağmen, istikbal harplerinin şim
diden tahayyül edebileceğimiz vüs'a
ti içinde kadınlarımızın askeri vazi
feler görmeleri memleket için fayda
lı olacaktır. 

Harplerin yalnız cephelerde değil, 
harbeden milletlerin hemen bütün 
toprakarmda cereyan edeceği gözö • 
nüne getirilirse, kadınların evlerinde 
erkeklerinin gelmesini bekliyecekle -
tine, hiç olmazsa cephe gerisinde ça
lı§ınaıan elbette daha iyidir. 

Ben bu yükün şehirli ve mektepli 
kızlarımızdan ziyade köylü kadmla
l'a tahmili ve bunun için de daha e-
1ıas1ı bilgilerin onlara öğretilmesi ta
l'aftanynn. Çünkü açrk söylemek 
J&zırngelirse, köylü kadınlarımız da· 
ha cesur, daha fedakar. daha metın 
'te ıiaha fazla milliyetperverdirler." 

gördük. 
Ankarada istasiyonun arkailma 

düşen bir sahada oluk~u saç~ l.ı.u
f'belerden mUrekkep bır nevJ ko • 
c~man köy bulunduğu, .\nkarada 
oturanlwn veya hUkfın_ıet merke· 
ziınizi ziyaret edenlenn elbette 
gözlerine il~miştir. Fakat burada 
bin türlü yokluk içinde ınük~mmel 
bir mamure kurulduğunu, b~ler~ 
vatandaşın bu mamurede bir nevı 
nümune hayatı geçirdiğini, her se
ne yüzlerce Türk köylüsünün ~~ -
gunlaşmtş bir halde buradan koy

lerine döndüğünü bilenler her hal· 
de azdır. 

Albay Ismail Hakkıda. adeta ka· 
na kanşmıt bir umran damarı V~· 
Alaya ait sahalarda her sene bın· 
lerce ağaç yetiştiriliyor. Her ta• 
rafta güzeJ çiçek bahçeleri, havuz· 
lar var. Erlerin vitamin ihtiyacI· 
ni karşılamak için genlıJ sebze bah· 
çeleri yetiştirilmi§, kuyular açıl • 
mış, tulumbalar yerleştirilmiş, ıu· 
lama temin edilm~. 

Her tarafta titiz bir temizlik 
ıe intizam göze çarpıyor. 

Yere düşen kağıt parçalarını erler 
elle kaldırmryorJar. Bu maksat içiD 
alay silahçıJarına uzun şişler yap
tmlnırş. Eğilmeden ve pis şeyleri 
elle tutmadan yere düşen her 
şey, mmta.kalarm tcmızliğindcn 

me!'ul krt'aJar tarafından bu ~-

ler ianesile 
nlıyor ve her ta 
rafta tesadüf edi 
len sepetlere atı 
lryor. 

fJstte: Erler ga· 
zinosu "dünkü 
!u,layı bir d~ 

Yanda: Bir fa· 

burda okuma 
dersi 

Her taburda tıp 
kı subay gazino 
tan gibi sırf erle 
re mahsus gazino 
lar bulunması heı 
şeyden .ziyadLl..--·----
dikkatimi celbetti. Bu sayfada 
resmini göreceğiniz erler gazino -
sunda beyaz örtülü masalarda, adeta 
bir klüp hayatı geçiren medeni in
sanlar var. Kimi okuyor, kimi tav· 
la oynuyor, kimi k hvesini içiyor. 
Okur yazar insanlara mahsus ~n 
yüksek bir kıraathanede bu temız, 

güzel havayı bulamazsınız ve klilP 
adamı tavırlı, muntazam kılıklı in· 
sanlara tesadüf edemezsiniz. 

Sebep şu: Alayın erleri, yok dan 
vücuda getirilmi§ duş yerlerinde 
sık l!lik yrkamyorlar, muntazam 
tertip edilmiş çamaşırhanelerde 
Ç&.ma§ırlarmı yıkıyorlar. lki günde 
bir tra§ oluyorlar. Günde birkaç 
defa el yüz yıkıyorlar. ÇantalarmJ 
görmeyin: Burada medeni bir in
sanı temiz bir halde, muntazam 
bir kıyafette gezdi;mek için icap 
eden bütün malzeme var. 

. N e!er alaya umumiyetle bir-
kaç lira para ile geliyor. 

Kısmen bundan istifade ederek, 
kısmen yardım sandığından bir ça· 
re bulunarak erlerden herbiri için 
şu medeni malzeme tedarik edili
yor: !ki yüz havlusu, dört mendil, 
haki ve siyah iplik, bir iğnedanlrk 
içinde beş iğne, traş takımı, ufa· 
cık ayna, pantalon askısı, diş fır· 
çası, macun, çorap ve saire ... Bun
ların hepsi 320 ile 350 kuruş ara
sında masrafla karşılanabiliyor. 

Er, alaya gelir gelmez medeni 
malzemesini kullanmayı, yıkanma· 
yr, temizlenmeyi, muntazam krya· 
fetle gezmeyi öğreniyor. Her daki
kada sağ cebinde temiz bir ter 

mendili, sol cebinde bir burun men· 
dili bulabilirsiniz. 

lşte Muhafız Alayının merkezin· 
de ve taburlarındaki erler gazino-

Solda: Muhaftz Ala,.ında bir kıt'a muayeneden geçirili

yor. Sağda: Erlerin yemeğinin lezzetine bakarken (Al
bay lsmail Hakkı X ifaretile göıterilmiştir) 

ıarmda tertemiz bir küçücük klüp 
muhiti bulunmasının sırları bu 
medeni tcdbirlerdedir. 

A}ay merkezindeki erler klübü· 
ne girdiğimiz zaman her masa do· 
!uydu. Erler kendi hallerinde eğle-

niyorlardı. Biz girince mukabil 

kapıya yakın oturan bazı erler, 
yerlerinden fırhyarak kaçtılar. Ko

mutan sordu: 
_Arkadaşlar, burası sizin yeri

niz. Burada oturup eğlenmek bir 
kabahat değil ... Arkadaşlarınız biz 
girince neden çekinip kaçtılar? 

Erlerden birkaçı gayet serbest 
tavırla bir ağızdan cevap verdiler: 

- Burası bizim yerimiz, burada 
oturup eğlenmekte usulsüz bir ~ey 
Y"'1<: ... Arkadaşların kaçması yan • 
liştır. 

Karşımdaki glileryüzlü, sıhhatli, 
ÇeVik erlerin böyle makine sür'ati
le düşünmelerini ve cevap yetiştir
melerini hiç beklemiyordum. Za -
ten bütün bu muhit tasavvur et -
mediğim bir alemdi. Köyden ge
len Türk yavrularının sistemli bir 
himmetle bir senede nekadar deği
şebileceklerine hayretle bakıyor -
dum. 

Komutan sözün arkasını bırak
madı. Dedi ki: 

- Arkadaşlar, kaç:an adamın 
elbette bir çekindiği kabahat var. 
Bunu beraberce arıyahm. 

Komutan ve erler etrafa bakma
ya ve usulsüz bir hareket izi araş
tll'maya. başladılar ve bunu hep 
beraberce buldular. Komutan iza
hat verdi: 

.. - Arkadaşlar, tavlayı koymak 
ıçırı masa varken kaçan arkadaş
lar iki iskemleyi yanyana koyarak 
tavlayı bunun üzerine yerleştirmiş
ler. lşte bu usulsüz hareketten u
tanmış, kaçmış olacaklar değil 
mi? ' 

- Evet, komutan, iskemle otur
mak içindir. Masa Ustüne eşya 
koymak içindir. Arkadaşlar usul-

süz ii)i gorıııu~JCı tıe ouuu ı!iın uLan
mışlardır. 

B u ~lgun er nümunelcrini gö
runce şunu anlamaya me

rak ettim: Bu erler alaya ne halde 
geliyorlar. ne vasıtalarla bu olgun 
hale varıyorlar? 

Her neferin elinde bir er defteri 
var. Buraya geldiği zaman alınan 
resmi, yeni kıyafetine alıştıktan 

sonra çekilen bir resim, olgun ha
le varınca alınan bir üçüncü resim 
ilave edilmiş. Defterde ayrıca erin 
talim neticelerine, ağırlık farkları
na, sıhhatine ait malumatla bera
ber Atatürkün resmi, vecizeleri, 
yurdun bir haritası. bellibaşlı as _ 
kerlik tavsiyeleri var. Er köyüne 
giderken bunu bir hatıra diye be
raberinde alıyor. 

Birçok er defterleri gözden ge· 
çirdik, çoğunda paçavralara bil • 
rünmüş, zavallı. sıhhatsiz mahluk. 
larla karşılaştık. Karşı sayfaJaki 
temizlenmiş, traş olmuş, asker elbi· 
sesi giymiş er, büsbütün baı;ka bir 
insan tesiri yapıyor. Bir se;e son
raki resimde hal, tavrr, sıhhat, ba
krş tamamile değişiyor. Olgunlaş
mış ~i~. insan karşısında_ olduğunu-
zu goruyorsunuz. -.f 

Kur'a neferler {l\.a~~ ilk gelince 
her sene birtakım merasim yapılı
yor .. Meb'uslardan, Maarif Vcka -
leti Talim ve Terbiye Heyetinden 
misafirler çağırılıyor. Komutan, a
cemi neferlere şu zeminde sözler 
söylüyor: 

- Burası milletin biiyük mekte
bidir. Buraya yalnız askerliği de
ğil, kendi şahsınıza, ailenize, yuva
nıza fayda verecek dersleri öğren
meye geldiniz. Bakalım, şimdiki 

kafalarınız ne haldedir? 
Gelişi güzel erler ortaya çağrı

lıyor, sualler soruluyor. Bir senede 
kaç ay olduğu, haftanın günleri, 
bir saat kaç dakika olduğu filan 
gibi en basit ımallerin cevabı men
fidir. 1000, 1200 ki:;ıilik bir kafile· 
de okumak yazmak bilenler 70, 80 
den fazla değildir. 

Komutan diyor ki: 

- Koca adamlan;ın ız da 7 yaşın 
da ilkmektep çocuğwmn bildiği şey
leri bilmiyorsunuz. Fakat sizin ka
bahatiniz yok. Size öğretilmemiş. 
Ananız babanız da bilmiyor. Köy 
hocanız için her fedakarlığı yaptı
nız, o da kafanızı işliyemedi. Bu o
cakta bilmediklerinizi öğreneceksi
niz, adam olacaksınız. 

F akat adam olmak söylendiği 
kadar kolay değildir. Kağ _ 

nı arkasında yürümeye alrşmrs, ka 

fasr ancak mahdut bir dairede işli
yebilnıiş, çok iptidai istihsal şart
larının basit, yavaş insanını "a -
dam,, etmek çetin bir iştir. 

Ham madde ilk gününden başlı· 
yarak usul dairesinde işleniyor. En 
evvel mal"§ marşlarla seri yürüyü
şe ehemmiyet veriliyor. Yavaş yü
rümek itiyadile beraber yavaş dü
şünmek itiyadı da kırılıyor. Sonra 
jimnastik ve spor gittikçe yer alı
yor. Futbol, voleybol, basketbolden 
başlıyarak eskrim, binicilik, man
kenler üzerinde süngü talimleri, at 
lamalar ere günden gUne fazla çe. 
viklik, kendi kendine fazla güven 
duygusu veriyor. 

Bir taraftan da dimağ üzerinde 
çalışılıyor. Okumak, yazmak, he • 
ı:ıap, coğrafya, medeni ve milli ma
l imat sUbaylar veya okumuş erler 

Mantar ve Zeytinyağı 
Kıymetli karikatüristimiz C 

. "E .. 1.. •maı 
Nadır n gu unç adaın,, serıevh 

d b. . k 'k . ası 
altın a ır serı arı ahir ne"red' 

• l" ıyor. 
Dün bunlardan bır tanesini daha o-" .or. 
düın: 

Bir adam, bir kavanozun içine pey. 
nir koymuş, üzerine kapagını kapa
mış, kavanozu dışından yalıyor. 

Bu resim cimriliğin çok açık b:r 
ifadesidir. Fakat bu resmi gı:ırünce. 
ben de, bir hikaye hatı rladını. ı ster. 
sen iz size de anlatayım: 

Gayet nekes bir bakkal varmış, 

Alarivayetin bu bakkal, gec<ıleri ya. 
tarken fazla işleyip te eskimesin diye 
saatini durdurur, ertesi sabah tekrar 
işletirnıiş. 

işte bu bakkal, bir gün her nasılsa 
yanına bir çırak almış. Çırak sabah. 
tan öğleye kadar pir aşkına çalışmış 
ve fena halde acıkmış. Fakat kendisi
ni boğazı tokluğuna tutan bakkalda 

' hi\. ses seda yok! Ne bir diliın ekmek, 
ne de bir parça peynir veriyor •• 

Çırak merak edermiş: Acaba usta 
aç mı oturur'? Acaba yemek yemez 

• <> 
mı .... 

Nihayet usta: 
- Haydi, demiş, yemek yiyelim! 
Ve sonra çırağına bir dilim elemek 

uzatmış. Kendi de .orada duran bii
yük bir zeytinyağı şişesinin başına 

geçerek çömelmiş. Eknıeğinı kırmış, 
şişenin üzerindeki yağlı bantara lok
maları sürüp, sürüp yemeye b~la
ıııış ... 

Çırak havrette! ... Ekmeği var, ka
tığı yok. Ne yapsın? .. 

O esnada gi.lı~os dükkalldan içeri 
vurmuş ve zeytinyağı şişesınin gölge
sini. ta çırağın önnne kadar sermiş. 

Bunun üzerine akıltı çıralc: 
- Madem ustanı nıantara ekmek 

banıyor, ben de gölgesine banar, ka· 
tık ederim demiş ve lokmalarını şişe· 
nin gölgesine süre, slire yuvarlamaya 
ı:,~!;ıanııs. 

Derkı:ııı bt~ vazi veti ustası görmüş, 
ve hiddetle bağırmış: 

- Ulan. bırak onu! Sen daJıa oka
dar adam oldun ıııu 

• • 
Hikaye bu-rada biter. Fakat bu cim

riliğin bir 'hıkiiyesi midir. o•wıı t ak
dirini size bırakırım. Hayatta öyle 
adamlar vardır ki, cimri olıncdıl<ları 
halde insana gölgelerinin hile hayrı 
dokunmaz! Sayclerinc sığınırstınız kı
?cırlar, fakat işin garibine bakın ki 
böyleleri ekmeklerini de zeytin }'ağlı 
nıantara batırıp yemezler. mantan 
yağl ıyarak baı:;kalarına yuttururlar. 

Münıtm. F aih 

tarafından öğretiliyor. Vakit vakit 
imtihanlar oluyor. 
Tab~rlar, bölükler biribirlerıle ya 

rış halmdedır. Fcrtlcrınin yüzde 
doksanından fazlasına okumak, yaz 
mak öğreten tabur mümtaz bir he 
yet addediliyor ve ona göre mua _ 
mele ediliyor. Yani bu geniş talim 
ve terbiye ocağında vücut sporu ka 
dar kafa sporuna da yer c1Yl'lh}or. 

T erhis zamanı gelmiş erlsri 
ayrı ayrı imtihan ettik. Ka

faları ne halde idi, bir buçuk ae
nede ne hale geldi. Karşınızdalti in 
san vatani vazifelerini, milli bay
rantlarz, inkılap tarihinin ana saf. 
halarını biliyor. Başlıca ha~ta.Jıklar 
bunların sirayet tarzı, pisliğin 
ve bitin tehlikeleri hakkında fikir
leri vardır. 

Tabiat aleminin mağlüp ve kade
rine teslimiyet göstermiş tnsanı ye .. 
rine çevik, azimli, ilerlemek için ta
biaUe mücadeleye hazrr bir ad 

t . . t' A k l' - · a.m ye ışmış ır. s er ıgın bütu"n zaru. 
ri kayıtla rma rağmen bu y . . 

. . k enı ın. 
san sınmış, orkmuş bir mahı· k d 
-·ıd· K u e gı ır. arşısındakinin .. .. Yllzune ser. 
bestçe bakryor' başı yukarıda ko 
nuşuyor, sözünde saralı,.. . . • 

H -.., ınsıcanı var. er suale yük 
düt U sek sesle, tered-

s zce cevap veriyor. 
Spor, yarış heyecanı kanına ka 

rışrnıştır. Temiz ve medeni yasa • 
nıanın zevkini tatmış, bunun i;iva: 
dını peyda etmiştir. Mütemad·ı ·b 
k . k. a. 
ım mı anı temin edilcligı-· · · . ıçın kı _ 

yafetler daıma muntazamdı 
Temizlik itiyatları kurma:· 

sunda en büyUk milşkül . husJ..1-
sarfctmeye alıştırmak ' erı hol au 
Orta Anadoluda su b' ~lmuştur. 
Bazen çok uzaklara ırt 1Ymctıır. 
nun için er, yıkan kan a~ınır. Bu -

ır en musıu -
r A gu aç 

rkas1 7 ncırlp r 
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Sinir ve akıl hastahk
lan sinema 

ile tedavi ediliyor_~-
d "Po M oskova civarın a . · •. _-.,_.;...,.. 

d lsk" Emrazı Aklıye 
hastan~sine merbut ~ir h~-

··ı c:- tesıs susi sinema ato ye .... ı ·. 
olunmuştur. Bu a.töl~e?e sı~ 
nematerapi, yanı sız:ır v 
akıl hastalıklarının sınema 

ile tedavisi usulü tatbik edi
lecektir. 

Tecrübe ile şimdiye kadar sabit ol· 

duğuna göre, bir filmin muntazam 
ritmi sar' alılar üzerine müsekkin tesir 
yapmaktadır; Meczuup deliler de, et. 

bografik tablolar ile hafif komedi 
filmlerinden sonra tabiice vaziyete 
gelmektedirler . 

Sinema ile ipnotizma tecrübeleri 
ise bilhassa enteresandır. Alkolizmjı 
ipnotizma ile tedavisi hakkında. bir 
film gören alkolikler çok çabuk ~p -
noz haline gelmektedir. Bu takdırde 
telkin de kolayca yapılmaktadır. 

Sinema atelyesi, tedaviden baş • 
ika hastaların haberleri olmadan tet
kik edilmelerine de yarıyacaktır · Po
dolsk Timarhanesinde bir sar'almın 
sineması alınmış ve bu suretle sar'a 
nöbetinin en ince teferruatına kadar 
tesbiti mümkün olmuştur. Bu atelye 
11 esinde bir saate bağlı sinema 
ay ' a· h b · 1 ı:n k. esile hastanın ken ı a en o -

ı:n:d:., muntazam saa~ fastlalarile 
'7aziyeti tesbit edilecektır. Bu esna
da ayni zamanda sesler de zaptolun-

ktad B' hastanın sistematık rna ır. ır _ fı 

bir surette sineınasmm ve fotogra.: · 
11nı alınması hastalık seyrinin sine-

' k ~ k" tna perdesi üzerinde tam olara .,..'l ı-
biıti kabil bir bale getirmiştir ki teş
histe bunun büyük bir ehemmiyeti 
ftrdır. 

lAN 

.Şarlonun son filmi 
olan "Asri Zaman
lar,, hala oyna -
maktadır. Hafta • 
nın güzel filmle • 
rinden biri>ıi de 
Jeanne Ha.rlov "kCI 
rım ve daktilom,, 
ismi ile ey11iyor. 

BÜYÜK BİR 
SOVYET 
FİLMİ: 

"SiRK 
'' Bundan birkaç gün evvel, Sovyet 

1<ı0nsolosanesinde (Sirk) isimli bir 

film gösterildi. Verilen izahata göre 

Sovyetler, bu filmi formül ve teknik 

bakımlarından Amerika filmciliğine 

tefevvuk için yapmışlardır. Btında 

muvaffak olmuşlar mıdır? Her halde 

aşağı kalmamışlar ve şayet bu yolda 

yürürlerse her halde Amerika tekniği 

ile atbaşı gideceklerdir. 

Mevzu itibarile, Sovyetler, ideal -

ıeri bakımından, daima sanayiles • 

miş sinemacılığa tefevvuk etmiş • 

ıerdi. Yalnız, bunu, şimdiye kadar 

doğrudan doğruya propaganda şei< -

tinde yapıyorlar, pek nadiren '3ilva:;ı. 

ta propaganda yolunu tutuyorlardı. 

Ve şayanı dikkattir, bu sonuncu _..;.~ı 

ihtiyar ettikleri zaman, insani ol • 

maktan da hali kalmıyorlardı. Misal_: 
(Mustafa) filmi. 

(Sirk) filmini, en son sahnelerini, 

yani gençliğin apot&0zunu gösteren 

sahneferiı'i çıkarmak şartile, insani 

filmler arasına sokabiliriz. Ve nıu • 

hakkak surette, böyle yapılırsa film 

çok kazanır. 

çünkü, eserin mevzuu, kasdi bazı 

mübalağalara rağmen - ki mesela 

bu mübalağayı Alman artistinin iri 

gösterilmesi için şişirilmesi gibi çok 

kcımik telmihte bulabiliriz - tama -

mile insanidir ve mevzuun çözi.i.uüğü 

esnada gözlerden yaş akıtacak kadar 

kuvvetlidir. Bu film ile, Sovyet sine

ma san'ati ve endüstrisi ö§'ünebili r. 

Shakespeare'in 
• 

· Eserleri için 
Shakespeare'in sinemada hiçbir za. 

man muvaffak olamıyacağmı düşü -
nenler için "Romeo ve Juliet" bir 
hayret olacatkır. 

Juliet rolünü yapan Norma Shea -
rer el'an yıldızlar aleminin en mü -
him şahsiyeti sayılıyor. Hatta Gre
ta Garbodan da daha mühim oldu -
ğunu söyliyenler vardır. 

Kocası Swing Thalbcrg öldüğü i
çin film hayatına devam edip etmi
yeceği henüz meçhuldür. Kaliforniya 
ve Londra sinema alemi bu filmin 
halk üzerinde yapacağı tesiri bekle
ı:nektedir. 

Romeo ve Juliet, Swing Thalber -
gin şaheseri saytlabilir. Eğer bu film 
muvaffak olursa Shakespeare'in di • 
ğer eserleri de filme çekilecektir. 
Şimdiye kadar Shakespeare'in bir

kaç eserini çevirdiler ve bir milyon 
sterlinden fazla sarfedildi. Şimdıye 
kadar oynanılan eserleri şunlardır: 

"Bir Yaz Gecesinin Rüyası", "Is
tediğin gibi" filmleri ve Romeo ve 
JUliet'tir. 

Bundan sonra Othello'yu çevire -
ceklerdir. Desdcmona rolünü Merle 
Oberon, Olhello rolünü de Wallher 
lfu.ston yapacaktır. 

Robert Donat aylarca, sahnede 
lianııet rolünü yaptı. Şimdi de filın
de aYlli rolü yapacaktır. 

Bir Mihrace 
Filmciliğe Başladı 

lndor mihracesi ile sinema yıldızı 
Consta.nce Bennett bir film şirketi 
Yapmışlardır. Holivutta filmler ya -
Pacak olan bu şirketin sermayesini 
28 yaşlarında olan mihrace verecek, 
filmler Constance Bennett\in nezareti 
altında çevrilecektir. 

Daha şimdiden, başrolünü Gilbert 
Roland oyuryacak olan bilyUk bır 
Hint piyesinin filmi yapılacağı söy -
lenmcktedir. 
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ı Erler Arasında Birkaç 

E:rlerin sabah yıkanması 

[Başı 5 incide] 
maya, su ziyan etmeye bir türlü ka 
rar veremez. Bir avuç su ile iktifa 
etmeye meyleder. Eri bol su ve sa
buna alıştırmak başlıca olgunluk 
merhalelerinden biridir. 

Yatak koğuşu, bol havalı. ziyalı, 
temiz bir yerdir. Burada eski kış
laya ait hiçbir iz bulamazsınız. 

Y emek işi başlı başına bir a
lemdir. Karavanayı terket -

mek icap etmiştir. Çünkü Türk ru
hunda müsavi hak ve fırsat husu
sunda o kadar kökleşmiş bir ihti _ 
yaç var ki, karavanadan yemenin, 
haşir başına bir yarış halini aldı -
ğına dikkat edilmiştir. Kimse hak
kının başkasına geçmesine :razı de
ğil ... Halbuki ekmek çiğnemek hu
susunda fertler arasında miisavat
sızlık var. Kimi çabuk, kimi yavaş 
çiğniyor. Bunun için bazıları geri 
kalıyor. Neticede şu itiyat husule 
gelmiştir. 

Ekmek yemekten evvel r.yrı ay
rı yeniyor, sonra karavana yarış 

halinde kaşıklanıyor. 
Bu çabuk yemekten de hazımsız

lık ve sıhhatsizlik baş göstermiş -
tir. Buna çare olmak üzere her e
re ikişer bakır tabak tedarik edil
miştir. Bunlardan biri ile tuzlusunu, 
diğerile de tatlısını yer. Yemek ip· 
tidadan müsavi ölçü ile tevzi edildi 
ği için artık ekmekle beraber ya
vaş yavaş yemek imkanı hasıl ol
muştur. 

Ziyaret ettiğimiz...gün yemek fa. 
suJyc pilaltiel idi. Zeytinyağı, fasul 
ye lyf cinstenCll. Soğ&.nr, tuzu, kır
mızı biberi yerinde idi. Yemeği us
ta eller pişirmişti. Her bölükte tec
rübe için bize yemek getirdiler. Bi
rer kaşık aldık. O kadar iyi idi ki, 
sıkılmasam kaşıklamaya devam e
decektim . 

Yemek yiyen erlere komutan a
fiyet olsun makamında şöyle di • 
yor: 

- Kan olsun! 
Cevap şudur: 
- Sağol. 
Alay sübayları, verimli bir sa -

hada bülün güzel neticeler yaratan 
ve çalışmayı zevk haline koyan in
sanlardır. Buna mukabil hayatlan 
çok iyi çizilmiştir. Alayın bugün 
13,000 liralık bir sermayeye malik 
bir yardım sandığı var. Sermaye 
maaşlardan ayrılan paralardan ve 
faiz ve karlardan toplanmıştır. Bu 
sandık sübaylan görünür görün
mez vaziyetlerin tazyikinden korur. 
Kışın odun ve kömürlerini sandık 
ucuzca tedarik eder .. Masraf maaş
larından taksitle kesilir. Elbise ve 
diğer ihtiyaçlar için de ayni mua -
mele yapılır. Hayatın zevkli ve elem 
li fevkaladelikleri karşısında bir sü 
bay için sandıktan az faizle istik
raz yapmak imkanı vardır. 

S ilbay gazinoları temiz, munta 
zamdır. Her tarafta radyo. 

gazeteler, mecmualar, kitaplar, tav 
la filan gibi vakit geçirme vasıta • 
ları temin edilmiştir. Buralarda ai-

Erlerin canlı oyuncağı 

Koca Oğlan 
lelerle beraber sık sık eğlence içti
maları da olur. Programlar tertip 
edilir. Nezih bir tarzda iyi vakit 
geçer. Her taburda sübaylar için 
güzel tenis yerleri yapılmıştır. 

Taburlardan birinin merkezinde 
emekli Aloş ile tanıştık. Aloş yirmi 
dört yaşında bir attır. Istiklal har· 
binin başından sonuna kadar biz • 
met etmiştir. Bunun için Aloş bol 
yiyecekle tekaüt edilmistir. Yata -
lak hale gelmesin diye haftada bir 
iki defa hafif hizmete sevkedilir, 
geidirilir, havalandırılır. Sübay ve 
erler Uzcrlndc titrerler. 
'" Ayni taburda koca oğlanları gor 
dük. Koca oğlanlar iki alışkın ayı 
yavrusudur. Erler boş vaıutlerinde 
bu canlı oyuncaklarla eğlenirler. 

, Memlekete yalnız asker değil, a
dam ve vatandaş yetiştiren bu mü
kemmel ocağı iftiharla gezdikten 
ve gördükten sonra albay lsmail 
Hakkıya sordum: 

- Burada şahsi bir ümran hızile 
ve bilgili bir sistemle çok işler gö
rtildüğü, en basit vasıtalarla dört 
başr mamur bir varlrk kurulduğu 
göze çarpıyor. Fakat diğer alayla
rımızda buna yakın şartlar var mı: 

Tevazu ile cevap verdi: 
- Biz de burada erkaniharbiye

nin umumi talimatnamelerini tat • 
bikten başka bir şey yapmıyoruz. 
Muhtelif alaylarda seviye farklan 
bulunabilir. Fakat ruh ve gaye hep 
sinde birdir. 

Asker yetiştirmek namına ya! • 
nız mahdut bir t:ıkmı hılimler]e ık· 
lifa edildiği, erin vücudünü \'C k~ 
fasını olğunlaştırmak, medeni ve 
sıhhi seviyesini yükseltmek içlıı 
hemen hiçbir şey yapılmadığı za • 
manlarda bile Tiirk askeri dünv&
nrn en iyi askeri şöhretini alabil
mişti. Bugünün asker ocağında ye
lişen er; okur, yazar. temizliği, 
sıhhati bilir, çevik, dikkatli, şuur
lu bir Türk vatandaşıdır. Askerlik 
ölçüsile kıymeti ondan birkaç misli 
fazladır. 

Tilrk kuvvetini yalnız miktarla 
ölçen her hesap, Yanlış bir hesap.. 
tır. 

Ahmet Emin yalman 

Emekli Jı\loıt 

, 

• 
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Karadeniz Sahilindeki Rumlar ve 
E niler Düşman Donanmasının 
~a:eketin~ Tanzim Ediyorlardı 

. . bu 1 na hasretmişti. Bir taraftan efradm 
(İstitrat olarak arzedeyım kı,nnda taJiın ve terbiyesine, diğer taraftan 

\'akaların gerek cereyan tarzla d d 1 ketin bütün vasıtalarına 
ve gerek konuşmalarında zerre ka ar ~- mem te edilerek noksanlar ikmal 

kt Bu hususta en muracaa d d 
hayal eseri yo ur. k1 en edilecek· müsait bir zamp.n a, er -

.. .. ddlit hasıl edece ere, ' . kf 
kuçuk tere .. bazı- hal taarruza gcçılece ı. 
kuvvetli vesikalar gostermeye • • • 

rız.) .. k Fakat... Yapılan bunca işlere, elde 
b.. ük" Tur ff k t ka O ··nıere kadar en uy edı'len bu kadar muva .a ıye e, . 

gu · · geçen ve al ferlere d .. an]arı arasında ısını • 1 1 k ve ems sız za .. 
uşm "kasti yapmak zam an par a d un taar 

b tta Ankarac;la suı er ve nihayet şimdi de, or un . . ~ 
. ~ hazırlanan bir çete ile Anadolu- k kabiliyete getırılmesı 
ıçın mek istiyen meşhur (yüzbaşı, ~za ger~~en bütün gayretlere, da-

yBea geç) bil artık Türkler aleyhinde- ıçın sar c yabancı nazarlarla 
net e, . . 1 gil' ima uzaktan ve . ve da 

k' d" üncelerini tadil etmışti. n ız bakan muhalifler, çok ~arıp '. 
ı uş ··h' rkimından b rtakım pro· istihbaratının en mu ım e . . ha çok, hayrete şayan 1. 

1 ( •. başı Keningam), artık ışı a andalara girişmişlerdı. 
ogu·~~- b~ztarafa bırakmış; Istanbul~n p Bg agandaların mevzuu, ( or-

cu ır . elmış- u prop . . 'kt·sap 
zevk ve safa iılemlerıne yan g dunun, taarruz kabil~ye:ını ı . ı 
ti ... Ayda (tam, yüz bin lira) sarfe- edemiyeceği) esasına ıstınat ~:ıy~r· 
den (entelijen servis)• nihayet son du. Ve sonra, muhalefet muhı erın· 
&özünü söylemiş: den: ., B' · k" 

Y k Bı·r .-ok dolandırıcıların - Nereye gidiyoruz... ızı ım, 
- azı ... :ı d k bir 

. dk Bunca. zaman ır, nereye sevkediyor? .. Kos o~a tö.::lerine ınan ı · Mil· zlım he· 
Paralar ......... onlara kaptırdık... millet. gayrimuayyen, mu . . ., 

uuı~ k1 d • .. .. kJenır mı . 
liyetperverler, daval.annd~. ha ıd:; deflere, serseriyane suru .. ti or 
Artık onların işlerıne luzumun Diye, birtakım sesler yukse Y 

fazla karışmamalıyız. du. ti teviline 
Kararını vermişti. .. Hiçbir halisane maksa :aı a dal-

s vyet huku- · ka olmıyan bu sesler, ? (Moskova) da Rus 0 ını n . hatta, ordu 
. (Ankara) da da Fransa ga her tarafa yayılıyor' k d 

rneti, ve ah deler aktedil- karargahlarından siperlere a a.r 
CUmhuriyeti ile mu e - k h ,. akisler husule getı-. larla da bazı muna- çarpara na o~ 
ınesı, ve Italy~. . Ingilizlerin ,.;yordu. 

beu girışılmesı, • • 
1 

ı 
Be ere . d ha fazla te- Muhalefetin kopardığı bu ve ve e-"N!-kl karşı bıraz a . . 
... ıu- ere .. temin etmıştı ... nı·n hed"'fi, hükumet erkanınca, ta -

yUl ·· termelennı " 
nıa gos ah desinin tat • mamen biliniyordu. Fakat, zamanın 
Daha dün.~;.~~~;: vee kumandayı nezaketi nazarı dikkate alınarak bu 
biki için bu un ··n Istanbulda cereyanlara sükunetle mukabelE' deruhte eden, ve her gu .. k 

"ralaylardan mure gösteriliyor; daha mühim ~~an m~m-
Generallerden, mı. . d et ede· leket ve ordu ı'şlerine hergun bıraz k k ·s onlal'I ıçtımaa av 

ep omı Y • • ı·n haritalar t il' o du tek yapılacak harekat ıç • 
1 

T daha kuvve ver ıy r · 
\>e planlar içine gömülen. genç n~ ız Nihayet; 338 senesi mayıs .ayı 

. · ç rls Hanngton) bıle, b" .. ıarmda, birdenbire hiç be~enıJ -Generah (Sır, a ) il gö- "'P • t · t Her 
rt k (Mustafa Kemal Paşa e miyen bir fırtına zuhur e mı§ ı ... 

:U~~P anlaşmak lüzumuna kanaat üç ayda bir temdit edilen. -~b.a~ku • 
getirmişti. . . . . . • mandanlık), - vakti geldıgı ıçın -

Evvela bir motörle ıkı lngilız za yeniden temdit edilecekti. ~;~a~ me~ 
biti hıeboluya gelerek Refet . p~: liste bulunan muhalifler ıt ~f~. k 
•1 - •· ı;"ler· General }iaringt mişler; bu defa temdit te~ı ını. a-
1 e gorum149 ' mwaka· bul etmemeye karar vermışlerdı. . 
ile Mustafa Kemal Paşanın . mı' • d'l · f Heyetı 
tma bir zemin hazırlamak l~~ ş Bu karar, tatbik e ı mış ı. . . 

mili• h"'kfunetın Is· Vekilenin teklifi, kabul edilmemıştı. lerdi ve sonra da, 1
. ~- • a e _ d b 

tanbuldaki ajanlık va..zıfesını ü Ve 0 andan itibaren de or ~· . aşsız 
den (Hamit Bey) e müracaat. ederlenk bir vücut haline inkılap etmiştı .. 
tekliflerini tekrar eylemişlerdı... - Meclisin aldığı bu vaziyetten müt~· 

. . üli.kata son der~ce e- essir olan Vekiller Heyeti ile Erka· 
gilızler, bu m . otta·' Mus- U . Reisi. o es· 
hemmiyet vermışlerdi. H: . nıharbiyei mumıye • -

b teklıfı kabul et- nada biraz rahatsız olan - Mustafa 
tafa Kemal Paşa, u silah · h gel 
tiği takdide bir vapur dolusu Kemal Paşanın ikametga ı~a · 

h vermeye hazır bulun- mişler; bu nankörce hareketı anlat· 
ve cep ane bile çekinme- tıktan sonra, kendilerinin. istif~ ede-duklarını söylemekten 1 l d 

rek çekileceklerini söy cmış ~r ı. 

tniFşlakerdait .... Mustafa Kenıal.. Paşa ~u Millet ve memleketin hali, .şu .a~-
ti da .-ok btiyu .. k bir tehlikeye gırmıştı. ll'lUlAkatlardan hiç bir musbet ne _ce ., k 

~lde edilemiyeceğine kanaat getır· Eğer Yunan ordusu Ankaraya a • 
. d un ha- dar gelip te şehri kuşatmı~ oflels~ykdı, ın.işti. Onun içjndir kı, or un . b derecede büyu""k bır a et 

· aıara devam et· belkı u ~lıklarına aıt çalı§m tehdidi gösteremezdi. .. _uç s~ned~n • 
cnio; TUrk milletinin hakkını .g~- . k renk ve .-eşıt çeşıt duş • 

kil ·· k biltun berı, ren "' · ted'k betrnek istiyen büyük çu birleşerek yapmak ıs ı -
düşmanları, memleketten sil~ .kuv- m3:111annb .. "k fenalıklardan daha 
.. . k k ve,...,.,.,•tı lerı en uyu . b" d Yeti ile çı armaya arar ·~ • b' a.ziyet nihayet ır en-

• • • 
Yunan harp gemileri, Karadeniz 

la.hillerini bombardıman ediyorlardı. 
Raradeniz sahilindeki Rumlar ve Er
!n~niler de - sahilden muhtelif va
•rtaıarla verdikleri işaretlerle
Ciüşrnan filosunun hareket ve muvaf
fakıyetlerini tanzim ve teshil eyli
yorlardı. 

Bu halden cesaret alan (Pontos
çu) şakiler, her gün Türk ~öylerini 
ateşlere veriyorlar; asker mufre~ele: 
tini pusulara düşürüyorlar; sahıllerı 
dahile rapteden bilyük küçük yo!la~ 
tutarak, biribirini 'takip eden fecı cı
ııayetlere devam ediyorlar; iç Anado
lunun bütün ticaret vasıtalarını felce 
ınahkQm eyliyorlardı. 

Artık bir felaket teşkil etmek is
tidadını gösteren ~u hi.d~~ata niha
yet vermek e}ze.mdı. Bu luzumu, ~y
lardanberi hissetmekle beraber, cıd· 
den takdire şayan bir insaniyet his· 
ail "ddetli tedbirler almak hususun. 

e şı • h""k. t 
da teenni gösteren millı u ume ; 
artık bu fecayie daha fazla taham • 
lnül edememiş; sahilde bulunan Ru~ 
ve Ermenilerin, iç Anadoluya nakil· 
ile karar vermişti. . .. . 

liükümetin aldığı bu tedbır uzen -
ne, emniyet ve asayiş, bir derece da· 
ha dUzelmi§ti. Artık hükCımet, bü -
tt1h kuvvetini, ordunun hazırlıkları • 

korkunç ır v '. . 
bire zuhflr edivermıştı. 

Ş anda memleketin y8.§aması ve 
u ' M taf a Kemal Paşa -

nıahvolması;_ us dan çıkacak bir 
nm iki dudagı arasın. . 

k ·· ın· hisar etm19tı. te soze 
.Mustafa Kemal Paşa: • • . 

•. 1 mı' ., Pek ala, bız, -Yaa .. oye ··• 
· 1 idarenin başına çekilelim. Gelsın er, 

geçsinler. . k" ·ir 
Demi"' olsaydı, hiç şüphesız 1 ) -

~ b .. t'"n A -mi dört saate kalmadan, u u 
~ .. cek üç sene· nadolunun varlıgı goçe ·· 

b··t·· muvaffa· denberi ele ger;irilcn u un . . 
kıyetler, beş on saat zarfında erıyıp 
gidiverecekti. 

Fakat; hiçbir kuvvet karşısında, 
en küçük bir zaf bile göstermek şa
nından olmıyan (Gazi). bu sadık 
(havari) lerine karşı bir tek kelime 
ile cevap vermişti: 

- Hayır ... 
Ve .. bu bir tek kelimeden mUrek· 

kep olan tarihi cevaptan sonra, fik
rini izah eylemişti. 

- Yirmi dört saat sabrediniz. Is
tifa etmeyiniz ... Ben; memleketin ve 
umumi maksadın, menfaati aliyesi 
namına; başkumandanlık vazifesini 
ifaya devam kararını verdim. 

[Arkası var] 
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9 -Türk Havacılığı Madrit 1 gece yarısı [Başı 1 incide] 
büs temin edecek, vazife ve mesuli -
yet sahibi bir tatbikat makanizması
na ihtiyaç vardır. Işte teamül haline 
gelen usuller karşısında bu makaniz· 
ma birdenbire kurulamamıştır. Ha • 
vacılık sahasındaki büyUk alakaların 
tam verim temin edememesi en ziya
de bu yüzdendir. 

Hava müıtefarlığı 

H avacılık faaliyetleri Milli Mü
dafaa Vekfıletine bağlı bir 

müsteşarlık tarafından tedvir edil -
miştir. Havacılık genç bir meslek ol
duğu için yakın zamana kadar hava 
sübaylarımız içinde müsteşarlık ya
pabilecek rütbede sübay yoktu. Bu -
nun için müsteşarlık vazifesi diğer 
ihtisas sahalarına mensup vatandaş
lar tarafından tedvir ediliyordu. 

Hava işinin yeniliği ve mutlakiyeti 
karşısında her yeni müsteşar hava -
cıhğın manasını kavramak için epey
ce vakit sarfetmck zaruretinde idi. 
Tam bu seviyeye gelince umumi u
sul mucibince kıla hizmetine gidi -
yor ve yerine gelen müsteşar yeni 
baştan bir havacılık kursu geçirmtk 
vaziyetinde bulunuyordu. 

Bundan başka malzeme tedariki 
hususundaki umumi usuller de tayya. 
reyi takip edemiyordu. Bir satın al· 
ma kararı derecelerden geçip tekcm
mill edinceye kadar en son sistem 
tayyarenin vasıfları değişiyordu. Yük 
sek vasıfta tayyare dururken göz gö 
re aşağı vasıfta tayyare alınacak de· 
ğiJ ya ... Şartnameleri hazırlanan, sa
tış muamelesi tekemmül eden tayya
reyi bir tarafa bırakıp yeni bir tip 
aramak ve bunun üzerinde yürümek 
mecburiyeti husule geliyordu. 

Havacı Müsteıar 

B u noktaların açıkça münaka
şa edilmesinde fayda vardır. 

Çünkü Türk milleti için ileri atılmak 
ve her sahada mu\'affakıyetlc yürü
mek o kadar tabii bir mahiyet al -
mıştır ki, havacılık gibi bir mühim 
sahada geri kalmayı intaç eden arızi 
sebeplerin ne olduğunu bütün halkı
mıza anlatmak bir :ıarurcltir. 

Çok şükür bugün hava müsteşar. 
lığında ilk defa olarak kıymetli bir 
havacımrzı görüyoruz. Deniz müste
şarlığında bir denizciden başk ını 
görmek nekadar gayri tabii gelirse 
hava sahasındaki dünkü teamül de in 
sana öyle gayri tabii görünüyor. 

Hükumetin bütiln alakadar ma -
kamlarında bugün hüküm süren u • 
mumi arzu da tayyare ihtiyaçlarımı-

zı biran evvel temin için her kolay
lığı göstermek, her imkandan istifa
de etmektir. 

Bununla beraber yapılacak iş yal
nız tayyare almak ve mahdut miktar 
da pilot yetiştirmek değildir. Bütün 1 

bir milleti az zamanda havacı yap -ı 
mak zarureti vardır . 

Bunun için de sivil tayyarecilik sa- ; 
ha.5mda ilk adımlar atılmış, Tayyare : 
Cemiyetinin bu sahada geniş ölçüde 1 

faaliyetlere mihver ve merkez olması! 
kararlaştırılmıştır. ı 

lnönü'nün tavıiyeleri 

T ürk ha vacılarmda tekemmitl 
etmiş bir ruh, yü~sek mezi-

yetler vardır. Bir iki sene evvel Ba.'-1 
vekil lsmet İnönü Eskişehiri ziyaret · 
ettiği zaman havacılarımıza iki mü-1 
him tavsiyede bulunmuştu: Birincisi, 1 
mali membalarımızın mahdut oldu • 
guw nu düşünerek her tayyarenin ba~ı-l • 

'1 mlrit/ in mı ve muhafazası üzerinde titremek, 

t 

1.;;. .. 1 
ı· "i 

,,,,;,,:.;;ı ··"'"""'" 
her pilotu birkaç pilotluk iş görecek (BS§ı ı incide) 
meziyetlerde yetiştirmekti . ve son da.kikada kendisini vuracağına 

!kincisi de kahramanlık duygula • dair sözler söylediğini, ancak bu sö
rının milletleri koruyan ve yaşatan zünü yerine getirmediğini bildiriyor • 
gıda olduğunu ve bugünkü şartlar lar. 

şehirde amme hizmetinin normal bir 
şekilde cereyan ettiğini bildirmekte • 
dir . 

Elçilik, Madritin, Frankonun şehire 
girmesine müsaade etmemcğ~ azmet
miş olduğunu ilave etmektedir· 

Beyanname 

karşısında kahramanlığın tezahür Şim<liki halde Madrit askeri bir 
imkanını bulabileceği saha herşeyden komite tarafından idare olunuyor, 
evvel havacılık olduğunu düşünerek , komitenin reisi müdafaa ile meşgul 
her tayyarecimizi bir milli kahraman oluyor. Salamnnkue, 8 (A.A.) - General 
mevkünde görebilmekti . Harp Bitmiyecek Franko bugün Madrit ahalisine hita-

Türk havacılığı manevi bakımdan . ben bir beyanname neşretmiştir. 
. Şimdiden anla~ılan bir hakıkat t eler bu ruha muvafık bır surette inkişaf ' Radyo ile neşredilen ve ayyar • 

t kt d" B gü h d f ?-Ladridin sükutundan sonra da çete 

1 

le "ehirc dag-ıtılan bu 'bevanna.me §U· etmiştir ve c me e ır. u n e e ' muharebelerinin uzun bir zaman 18- .,. ., 
miktar itibariyle daha geniş mikyasta panyol an'anesine mutabık bir dur : 
malzeme ve pilot sahibi olmak ve bil- tarzda Madritliler ; 

t h l k h ıl devam edeceğidir · "Madrit kurtulacaktır ,sakin olu • tün mille e avacı 1 nı unu a.ş a - Beklenen bir hadise, Madridin sü-
kt nuz. Ve ateş hattından uza.kta duru-ma ır. kutu ve lspanyol faşistlerinin şehirde 

Dünkü noksanlar tamamiyle görül- yerl""'"'eleri üzerine faşist devletlerin nuz. Çocuklarınızı evlerde tutunuz. 
- · · h --r·· Disiplinli milliyetperver kıtaatı sizi düğü' ve çaresi arandıgt ıçın avacı - yeni Ispanyol hükümetini tanıyarak • 

himaye edeceklerdir. Kimsenin telaIrğımızın dtinle kıyas kabul etmez de- siyasi vaziyette yeni ve belki da ka- şa düşmesi için sebep yoktur. Biz yal· 
recede sür'atli 'bir inkişaf geçireceğine nşık bir safhn açmalarıdır. nız cürüm i.~liyenleri cezalandıracağız. 
ve Atatürkün nut'!<unda işaret edHf"n Harp Tafsilatı Silahlarınızı bıra~ınız ve sizi aldatan-
arzu ve ölçüye muvafık bir seviyeye Londra, 8 <il> - Röyter bildi- lal'! takip etmeyiniz, bizimle birleşi-
varacağına şüphemiz yoktur· riyor: niz ve "ya.:ıasın İspanya,, deyiniz. 

Ahmet Emin Yalman Madritten öğle vakti gönderilen tel- Hükfunet kuvvetleri 

Fevzi Kavukçu 
Bağdada Gitti 

graflarda, bütün mağazaların kapalı Barselon, 8 (A.A.) _ Rcs'llel\ bil· 
ve fakat kahvelerin açık olduğu bil- dirildiğine göre hükumet kuvvetleri 
dirilmektedir. GUn~li sokaklarda Ar~on cephesinin muhtelif mın • 
kalabalık halk kitleleri dola~ma.kta - t.!lkalarındaki ileri harekata devam 
dır. Sakin bir geceden sonra topçu etmektedir. Hükumet kuvv.;!Ueri Al· 

Londra, 8 (A.A.) - Filistindekı ve tayyareler Madrit etrafındaki 8.si mudevıu-a iki kilometre mesafede bu-
A.rap asilerinin reisi Fevzi Bey Bağ- mevzilerini bombaya ttttmuşlardır. lunmaktadırlar ve Sierra Albubierra· 
dada gelmiştir. Ingiliz gazeteleri bu Röytcrln lsilcr nezdindcki hususi yı tamamiyle baptetmişlerdir. 
adama bir numaralı devlet düşmanı muhabiri bildiriyor: Altınlar Denize! 
ismini vermekte idiler. Buna rağmen Harbin b~langtcındanberi en ç:etin 

ihtilafın muvakkaten ha.ili üzerine muharebeler şimdi Madrit etrafında Paris, 8 (A.A.) - Ispanva bUyUk 
Ingilizler hareketine mani olmamış - cereyan etmektedir. Milisler beton- elçiliği aşağıdaki beyanatı neşretuıiş-
lardır. dan yapılmış olan sağlam siper şebe- tir: 

~a=•~•=•=•~·~-~-~-~·=·~-=.~-=-~-:.:.~.~-~-~-:-~_::~::~:~.~.:-~.:.~.:-~.:-:z~-~.:.~.:.~~:_:-~.:.~•==~•~' kb~ni~~~~~kvted.mlübmM~l ~ü"m~~~k~uhu~~ 
• • ır cesaret gosterme e ır er. u- vam edecektir. Zira hakkı kuvvetli-SAG L 1 K O G U•• TL E Rı • temadi bir bombardımana rağmen, <lır. Milli hazinenin büyük bir kısmı 

LOKMAN HEKiM 
hükümet kıtaatı, dUnkü muharebeler hükumetin elinde bulunmaktadır. Ve 
ef'na.sında, Afrikalılarla lejiyonerlerin n:ısyonnlistler, her ne olursa olsun, 
o!duğu yerden kımıldanmalarına mü- bundan bir santim bile elde edemiye-"""-~----~~...,..._1':a..._, .,...,...__..._..._ ııaade etmemişlerdir. ccklerdir. 

B ayırturpu Gibi ... Röyterin Madritteki hususi muha- HUkumet, alt10 ihtiyat mevcudunu 
birinden gelen bir telgrafta deniliyor nasyonalistıere teslim etmektense ... Eksik olmayınız, sözü bir insa- bir şey sanmamalısınız. Çünkü tur ki: 

na söylenildiği vakit pek te hürmet pun -kırmızısının da, kara kabuk- denize atacaktır.,, 

Katalonyad& sayılamazsa da. bayırturpunun lu bayırturpunun da- yüzde dok-
kendisi için iftihara sebep oıac~.k san beşı sade sudur. Ceri kalan kıs-
bir şeydir. Çünkü bu söz onun bu· ~ının yüzde 2,80 ınikta.rı koku ve 
tün yıl eksik olmadan insanları bes bıraz acılık veren nıaddeler olunca 
lemiye hizmet ettiğini gösterir. Üst tarafının artık ehemmiyeti kal-

Ondan dolayı olacak ki, bayırtur- nıaz. 

pu eski M ısırın Karnak tapgaçı ve Turpun kokusunu ve baharlı gi-
Kahum mezarlığı gibi abidelerinde bi lezzetini veren maddesine rafa. 
-hem de biri yuvarlak, biri u:zun- rıoı derler. Bu maddeyi turptan çı-
ca iki türlüsünün resimlerile-:- t~ş kararak iştah ilacı diye kullanmak 
üzerine kazılarak tarihe girnııştır. henüz adet olmadıysa da, işta"ısız 

Bu kadar yüksek şahitlikler:e o- hastalarına. bir demet kırmızı turp 
nu tanımış olan eski Yunanlılar ba- satın aldıktan sonra, bir lokan.:a-
yırturpunu hem iştah verici, heııı nın önünde yeıııek listesini ok•Jya-
de hazmettirici bir gıda diye tanı- rak o bir demet turpu yameyi tav-
nıışlardı. lpokrat hekim bile onu siye eden hekimler bulunmuştur. 
en ağır göğüs hastalıklarındl\ ilaç Bayırturpunu, k ı r m ı z ı •urp 
olarak tavsiye ederdi. Ondan sonr~ gibi kıtır kıtır yemek pek hoşa git-
da karaciğerdeki taşları eritmek ı- ı11eıııekle beraber onu rendeledik-
çin kullanırlardı. Eski Romalılarda ten sonra salatasını yemeyi se 
ise. büyük şair Horas'ın bayırtur- venler hala pek çoktur. 
puna tahsis ettiği meşhur mısra- Zaten bayırturpundan ilaç yap. 
fardan sonra, yorulmuş nıid.~l~~e tnak adeti de büsbütün unutulma. 
kuvvet verir diye yemek buyuk 
şöhret almıştı. . 

Bayırturpu daha sonraları. mı
deye haylice sıkıntı veren gazlar
dan dolayı, rağbetten haylice düş
müşse de kırmızı turp her yerde 
daima söylenir~ Kar gibi beyaz bir 
sofra örtüsünün üzerinde. kenarla
rı yaldızlı bir kayık tabak içerisin· 
de, yeşil yaprakları arasında gi:zlen 
miş ve dudak boyasile boyanmış 
gibi o minimini kırmızı turpları gö
rünce, en i~tahsız kimselerin bile 
ağzının suyu akar ve hemen onları 
biraz tuza dokundurarak yeıııeye 
hevesleri gelir. Onun için kırmızı 

turplar dünyanın her tarafında en 
kibar sofralara ziynet verirler. 

Ancak, onu gerçekten besleyici 

mıştır. Frenkler arasında bir çok 
Çocuk anneleri, bayırturpunun içe

risini oyduktan sonra içinde nöb~t 
şekeri eriterek boğmaca öksürüğü. 
ne karşı ilaç diye çocuklarına içi
rirler. 

Pek yakın bir zamanda rki Al· 
nıan hekiminden birisi bayırtur -
Punun suyunu safra kesesi taşları
na karşı, öteki de idrarı arttıracak 
ilaç olarak pek ziyade sena etnıiş
lerdi. Sarılığa tutulan hA.stalarına 
bayırturpu yediren hekimler de 
vardır. 

Bizde de, halk arasında, şeker 
hastalığına tutulanlara bayırtur
pu yemeyi tavsiye edenlerin ÇJk 

bulunduğunu elbette bilirsiniz. 

Hükümct kıtaatı, Monzanares ne_h
rinden ötedeki asilerin bütün gayret
lerini akim bırakmakta olmakla be
raber, nehrin 'batısmda bütün gün kan 

• 
lı muharebeler deva.m etmiştir. Milist 
ler bir mil ilerlediklerini bildirmekte
dirler. 

Bugün öğleden l!!Onra. mütemadiyen 
Madride obüs düşmliştiir. 

Paria Haberleri 

Paris, 8 (A.A.) - Bu sabahta.nberi 
Madritten sarih bir haber almama • 
maktadır. Zira gazetecilerin muhare
be hatlarına yaklaşmelan menedilmiş 
tir . 

Tenerif radyosu saat 1 de, Madr:it 
hükumetinin Sovyetler büyük elçisi 
Rosenbcrg ile birh~te merkezi terket 
tiğini ve Na.syonalistlerin Manzanares 
köpriilerini ve Vallegas mahallelerini 
işgal ederek Madrit - Valansiya mu
vasalıusmı kestiklerini bildirmekte idi. 
Havasın Leganesteki muhabiri, diln 

saat 20 de Madrit etrafında muhare • 
benin devam etmekte olduğunu bildi-
riyordu. 

Pa.ris, 8 (A.A.) - Echo fle Par:is, 
ispanyadaki Sovyet sefiri M. Ro • 
senbcrg'in kat'i rolü Katal'>nyada ol
mak üzere General Frankoyu zafa du 
çar etmeye çalışmakta olduğunu yaz
m11ktadır. 

Bir Katalonya - Sovyet Cümhuri
yeti ihdası için Sovyet sefirinin ri. 
Yll8etinde yapılacak olan askeri ve 
diplomatik faaliyet Borselonda sarfe. 
dilccektir. 

Vatikanda 
Roma, 8 (A.A.) - Vatikanda.ld Is. 

panyol büyük elçiliğine krallık tacı 
ile birlikte sarı • kırmızı bayrak çe
kilmiş \'C balkonda donanma. hazır-
lıkları yapılmıştır. ___ _ 

-Simavne Kad ısıOğ lu 

BEDREDDiN 
DE S TANI • Havasın Aviladaki muhabiri bildi- Ya.ıa.n: 

riyor : 
Nasyona.Jistlerin, Talavera ve Ax -

ranhuez yollan üzerindeki Manzares 
köprülerini işgal ederek ve hatta ge. 
çerek ,bugün öğleden sonra Madritte 
oldukları resmen teyit edilmektedir. 

Fakat Londraya Göre 

NAZ I M 
HiKM ET • Yakında çıkıyor. 

Fivııtı 50 kuruatur. 
Şimdiden sipariş 

veriniz! 
Yeni Kitapçı Ankara 

Cadıiesi No. 85 

Londra, 8 (A.A.) - ispanyanın 
Londra büyUk elçiliği , ~fadrit ile 
şehire iki mil me.safcd~i köyler etra
fmda çetin muharebeler cereyan et-

tiğini, fakat 8.si kıtaattan hiçbirinin =============== henüz şehıre ınrmemış oldui:unu ve ~--
-..: 
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MA~l ~NTUV~NETi .. 
~omo..nı 

Yazan: Step"4ra ZWEIG Çewrett; R&ıan A. B. Y ALMA/\ 

Mari Antuanet Olduğu yere Yığıldı, 
Dizleri Titriyordu 

o gündenberi vaki olan firar te -
§ebbüslerine rağmen bu kadar ehem 
miyet verdikleri ve elden kaçırmak ıs 
temedikleri bu siyasi maznunu ihti -
lalciler de daha serbest bırakıyorlar
dı. Bunun sebebi de şu suretle izah 
ediliyor. Konsiyerjerinin b~müfetti
ıi Tampledeki eski Mişonis idi. 

Bu adam da Baron de Bat.2'ın mil
yonlarından gözleri kam~mış bir va 
ziyette idi. Adeta iki taraflı rol oyni
yan bir aktöre benziyordu. Her gün 
Mari Antuanetin höcresine giriyor, 
demir parmaklıkların sağlamlığmı 
muayene ediyor, kapıların kilidine ba 
kıyor ve bu tefti§ini derhal komüıyo
na bildiriyordu. Fakat ya.omdaki jan 
darma uzakla,ır uzaklaşmaz derhal 
Kraliçe ile dostane konuşmaya b&.§h
yor; çocuklarından haber getiriyor
du. Hatta meraklı ziyaretçilerin kra
liçeyi görmesine bile müsaade edi -
yordu, Bunlar arasında Mme Atkins 
i!!mindeki meşhur bir lngiliz kadını , 
diğer bir lngiliz seyyah, kraliçenin 
son günlerde günahlarını çıkaran ra
hip ve son resmini yapan ressam var 
dı. Hattl son teşebbüsleriyle ortalığı 
karmakarışık eden ve kraliçenin ölü
mUnü tacil eden deli dost ta bu arada 
idi. 

Sonradan (karanfil m~les.i) diye 
ortaya. çıkan ve meşhur romancı A
leknndr Dümanm bir kitabına mev
zu olan bu hi.diae tarihin karanlık 
kalmış bir noktasıdır. 
Muhakeme eıınuında. me8eleye llytk 
olduğu ehemmiyet verilmem.ı, ve 
Mişoni8 tara!mdan şu şekild~ anla
tılmıştır: Guya. doetla.nnda.n birir.inin 
evind"' :ık~m yemeğine davetli olan 
Mişo... ten birisi bir ricada oulun -
muş. Bu da kraliçenin bulunduğu 

hücreyi gezmek ve oralarını yakrn • 
dan görmek imiş. Mişonis i~ıi mühim 
görmemiş ve krali~e ile kon u.şma -
mak şartile ricayı ka.buf etmiş. 

Hakikatte ne Mişonis buna inana -
tak ve ehemmiyet vermiyecek kadar 
saf, ne de mesele gösterildiği kadar 
ehemmiyetsizdi. Her ha.ide müfettiş, 
kraliçenin hücreaini gezmek istiyen 
meraklı adamın kim olduğunu anla
maya çalışmıştır. Kabahatini hafif -
letmek için buna hiç ehemmiyet ver
memiş gibi görünmüştür. 'gakfa.atte 
bu adamın Mari Antuan-:tin dost ve 
taraftarı bir a.sılzade, Rongviy is
minde bir şövalye olduğunu pek ala 
biliyordu. Bu adam 20 haziran tari
hinde hayatı paha.ama ol:i.ra.k kt-ı.hçe-

HASAN 
Kuvvet Şurubu 
Zaafı umumt, kansızlık ve ke
mik hastalıklarına şifai tesLrleri 
çoktur. Çocuklar, gençler, genç 
kızlar ve ihtiyarlar her yafta 
istimal edebilirler. Hua.n df'po
su: lstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

1836. 937 
bafmahsulü 

Norveç Morina 
BALIKYAGI 
Halis Morina balığmm ciğerle
rinden çıkanlnuttu'. içmem ko
lay ve nefistir, mideyi bozmaz. 
Gayet temiz ve muakkam ve ye
ni Hasan markalı ıi§elerde sa
tılır. Taklitlerinden sakınınız. 
111 litre 40, l/z litrelik 60, ı lit
relik 100 kuruftUr. Ruan depo
su: lstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

yi müdafaa edenlerden birisiydi. Mi
şonis bunu pek iyi bildiği halde, muha 
keme esnasında şehadet ederkt::n hiç
bır şey bilmez gibi hareket etmiştir. 

28 Ağustos günü Mari Antuanetin 
kapısı mutat gürültüsile açılmıştı. 

Daima fena haberler almaya alışkın 
olan biçare kadın bu defa da bir fe
laket haberi almak korkusile titre -
mişti. I<'akat içeri girenler Mişonis 
ile bir yabancıydı. Mari Antuanct ev
vela bu ziyaretçiye ehemmiyet ver -
memi§, yüzüne bile bakmamıştı. Her 
zaman olduğu gibi müfettiş ile ko
nuşmuş, çocuklarından haber sor
muştu. Mişonis mutat nezakctile 
cevap vererek kendisini müsterih et
mişti. 

Bir aralık Mari Antuanetin gözle
ri yabancıya takılmıştı. Kadın bir
denbire bütün kanının donduğunu, 

elinin ayağının titrediğini hisseti. 
Onünde ayakta duran adamı tanı -
mıştı. Bu adam Rongviy idi. Güzel 
günlerde daima yanında yaşıyan bu 
arkadaş hangi cür'et ve cesaretle bu 
korkunç kuleye girebilmişti? Kendi
sini tekrar kurtarmak mı istiyorlar
dı? Yoksa bir haber mi getirmişti? 
Rongviye bakmaya bile cesaret ede
miyordu. Jandarmadan, hizmetçiden 
çekiniyordu. Fakat adamcağız mü -
temadıyen ışaretler ediyordu. Uzun 
aylardanberi hiçbir dost çehre gör -
miyen, bir insan &esi duymıyan bi
çare kadın hem ürkmüş, hem de 
memnun olmuştu. Fakat Rongviyin 
ne demek istediğini bir tUrlü an -
lıyamıyor, bu fedakar doslu cıe ver
mekten korkuyordu. Mi§Onisin de 
bir oey anlamasından ürküyordu. 
Birkaç dakika sonra müfetti~ yanın
da.ki misafir ile beraber hücreyi ter
ketti; çıktı, fakat kraliçeyi bir kere 
daha ziyaret edeceğini ili ve etti. 

Yalnız kalınca Mari Antuanet ol
duğu yere yıMtldı. Dizleri titriyordu. 
Zihnini bir türlü toplıyamıyordu. Bir 
daha hücre11ine gelirlerse daha me
tin olmaya ve yapılan ~aretleri an
lamaya çalışacaktı. Biraz sonra 
tekrar ayak sesleri ve anahtar şıkır
tıları duyuldu. Mari Antuaneti bu de
fa sinirlerine hakimdi. Müfettişle ko
nuşurken bir taraftan da dostunun 
yüzüne dikkatle bakıyor ve mana 
çıkarmak istiyordu. Nihayet sobanın 
arkasına bir şey attığını farketti. 
lki ziyaretçi odadan çıktıktan sonra 
nöbetçi jandarmayı bir bahane ile 
birkaç dakika yanından savdı. Yer • 
deki şeyin ne olduğunu gö~ememi§· 
ti. Merakla eline aldığı zaman bir 
karanfil olduğunu gördü. Karanfilin 
yaprakları arasına ktiçücük bir ki • 
ğıt sıkıştırılmıştı, içinde ~u satırlar 
yazılıydı: "Aziz kraliçem, sizi hiçbir 
zaman unutmadım. Sizi kurtarmak 
çarelerini düşünüyorum. Etrafınızda 
kilere verilmek üzere birkaç yüz li -
raya ihtiyacınız olacak, cuma günü 
ta.kdim edeceğim." 

Zavallı kadının bu yeni ümit kar

şısmda ne olduğunu tasavvur et

me4\ güç değildi. Bir kere daha, ka
ranlık hücre aydınlandı. Biltün kuv
vetlere, bütün tedbirlere rağmen o -
nun taraftarlarmdan, yakın doetla -
nnda.n birili yedi sekiz kat kilitli o
lan bu ölüm kulesine kadar sokula
bilmieti. Her halde kurtulmak ümit
leri büsbütün mahvolmamıştı. Fer • 
senin sevgili ellerile her halde bu işe 
müdahale etmiş olduğu muhakkaktı. 
Kendisini uçurumdan ancak o kur
tarabilrdi. 

Iatırabı ve ölümü içine yatıştırmış 
olan bu mütevekkil kadında yaşa -
mak ümidi ve ceaareti gene canlan
mıştı. Cesaret dolu bir kalple bekli
yordu. Sonra içine nihayetsiz bir 
emniyet dOğmU§tu. Verecekleri o 
birkaç yüz lira ile odasını bekliyen 
jandarmayı elde edecekti. üst tarafi
le dostları meşgul olaca&tı. Ant bir 
nikbinlik ile her şeyi olmUf bitmiş 
görüyordu. Derhal ite batladı. Ev
vell gelen kağıdı yırtarak imha. et
ti. Sonra buna cevap yazmaya ha -
zırlandı. Fakat ne mürekkep, ne ka
lem vardı. Elinde yalnız küçücük bir 
kağıt parçası bulunuyordu. Yoksuz
luk ve imkansızlık insanı daha akıllı 
yapar. Kraliçe de ,u hileyi buldu: 

[Arkam var] 

Demir 
ve 

Pas 
Demirin Paı Tutması 

Yüzünden Dünya lktı· 

ıadiyatmm ıenelik ka· 

yıbı B\r Milyardır 

Demirin paslanmıya 
mahk\ım bir mad

de olduğunu herkes bilir· 
Demir hazan, uzun müddet 
temiz bir halde durup du
rurken birdenbire paslanıp 
elden çıkar. 

Hindistanda.ki Delhi ,ehrinin 
mukaddes demir direğini duyan
larımız vardır, Belki de? .• Bu di
rek 1600 yıllık bir ömre malik 
olduğu halde henüz paslanına

mı•tır. Halbuki kendisile birlik· 
te yerden çıkmıf olan demirler
den, bugün bir zerre dahi kal
mamı• olduğunu kabul edebili
rız. 

Peki bu demirler ne oldu? Bu su
ale verilecek cevap pek basittir: 

- Her şey gibi demir de aslına 
rücu etti ve pas denilen afet, bir 
mikrobun bir varlığı devirmesi gibi 
demirlere muı:ıallat olarak onları yok 
etti! 

Demir de. hayat gibi, ağsç ve sa· 
irc gibi ebedi değildir. Onun da pas 
adında lanet bir illeti vardır. 

Delhi'deki mukaddes direğin 1600 
yıldan beri pas tutmamış olması, Av

rupanın nazarı dikka.tini celbetti. 

Hintlilerin, demirin terkibine kanı;ı -
tırdıkları bir madde ile onu pastan 

kurtarmak yolunu keşfettikleri sa-

nıldı. 

Mukaddes direğin Ingiltcreye ka· 
dar nakledilen bir parçası rutubeti 
bol, rüzgarı tuzlu, fabrika parçala · 
rından tUrlU tUrlU gazler savuran bu 
memlekette derhal hastalığa tutuldu 
ve paslandı. 

Hintliler, direğin paı=ılanmayışmı 

dini bir hadise olarak telakki eder· 

ter. Fakat bug1in bu yoldaki bir dü
şünceye bel bağlamanın gülünçlüğü 

kar§ıeında mukaddes direği gözden 

geçirmek lizımgeliyordu. Bu göz -
den geçirme neticesinde de dünya 

yüzünde paslanmıyacak bir demirin 

henüz mevcut olmadığı tahakkuk 
etti. 

Direğin 1600 yıllık ömrünü. muh

telif merhemlerle vücutlarını uğu'

t uran Hintlilerin tırmanmasına ve 
böylece muntazam surette yağlan -

masına ve silinmesine borçlu olduğu 

meydana çıktı. 
Romah şair Plinius (milattan son· 

ra 79 - 23) demir için demiştir ki: 

- lnı:;an kanı demir silahtan in

tikam alır, çünkü demir kana bula· 
nınca su ile paslandığından daha ça

buk paslanır! 
Bu söz doğrudur. Demirin pas -

lanmasında mutfak tuzunun çok bU
yük bir payı vardır. Kan tuzlu bir 
madde olduğu içindir ki demire su
dan daha fena tesir eder. 

Beşeriyet demirin mutfak tuzu, 
kükürtlü ve hamızlı maddeler yil
zünden paslanmasından çok zarar 
gördüğünden bunu pastan kurtar -
mak için birçok çarelere başvurmuş. 
yalnız yağlı maddelerle değil, başka 
yollarla da demiri hastalığa yaka -
!anmaktan korumaya çalışmıştır. 

Fakat, insanlığın demiri korumak 
yolunda harcadığı altın hazinelerini 
gözönüne getirmek hayli zor bir me
seledir. 

Küçük bir etüt, madenlerin pas 
yüzünden eksilmesi hakkında bize 
bir fikir verebilir. Yapılan ince he
saplara göre 33 sene içindeki dünya 
maden istilıaali.tından yüzde 40 ı paa 
yüzünden tekrar kaybolmll§tur. 

Dünya. iktıu.diyatmm bu yüzden 
senevi kaybı ise takriben bir milyar
dır! .. 

Şimendifer hatlan ?.engin bir htl
kumetin bu hatlardaki demir mater
yali pastan korumak için vasatl 25 
milyon harcamak mecburiyetinde ol
duiu düeünUIUl'le işin azameti ken-

EKONO.Mi 
iKTiSADi HAFTA 

DUnyanın her tara
fında iktisadi kalkın

BORSA 
7 1K1NctTEşR1N CUMARTESİ 

Paralar 

Al 11 s. t 1. 
ma devam ediyor 1 Sterlin 614,-

1 Dolar 125,-
20 Fransr• fr. 113,-

bl8,-
12s,-
117.
'30.-

Geçen haf ta zarfında dünyanın hemen her tarafında 
mali ve iktısadi faaliyete dair mühim hadiselere şahit ol
duk. Amerikada olsun, Avrupada olsun, iktısadi kalkın
ma bütün hızıyla dev~m etmektedir. Avrupadaki gergin 
ıiyaıi vaziyet te, bazı sanayi tubelerinin faaliyetini güç
leştirmek şöyle dursun, adeta kamçılamaktadır. Bakır ve 
kauçuk sanayiinin terakkileri son haftaların bilhaıaa na
zarı dikkati celbeden vak' aları meyanındadır. Bu şubeler
le milyonlarca halk alakadardır. Bu bakımdan bakır ve 
kauçuk aanayiinin inkişafını memnuniyetle takip etmek 
lazımdır. 

20 Liret 125.-
20 Belçika fr. 80,- 85,-

23,-
575.-
23.-
156.-

20 Drahmi 20.-
20 lıvic;re fr. S65,-
2C Leva 21,-
1 Florin 63,-
20 Çekoslovak ku. 72,- 79.-

ronu. 
l Silinı 
r Peıeta 
I Mark 
1 Zloti 
1 Penıa 
20 Le,. 
20 Dinar 
I Yen 
Ruble 
1 hviçre kuronu 
Altm 
Banim ot 

20,- 22.-
Teacll edllmemittif• 

24,- 26,-
19,- 2ı.-
20,- 23,-
12,- 14.-
47,- ~~.-
Teadl edilmemiıtit• 

• 
30.-
983,-
240-

Hatırlardadır ki 1929-30 
iktııadi buhranında bazi ip
tidai maddelerin fazla istih
sali ve netice olarak ta fiat
lerinin sukutu mühim bir 
rol oynamıştı. Bunlar meya
nında bakır ve kauçu~a 
mümtaz bir yer vermek la. 
znndır. 

U mumt harp zamanında tonu 
yüz İngiliz lirasına yakla,an ba
kır, buhran senelerinde 25 İngi
liz lirasına kadar dütmüttü. Bu
nun üzerine müstahsiller vaziye 
te bir çare aramıtlar Ye bunu is -
tihsalin azaltılmuında bulmut -
lardı. 

Müstahsillerin ancak yüzde yet
m~i bu prensip etrafında birleşt"bil

mişler ve 1935 martında bir anlaşma 
imza etmişlerdir. Bu anlaşmaya gö
re, madenler kabiliyetlerinin 11.ncak 
yüzde yetmişine tekabtil edecek bir 

retle karı,ılanmı,tır. Amerika ve In
gillz mali ve iktisadi mahafiline göre, 
baZt şubelerindeki faaliyet buhran 
etmelerinin nisbctini bile 1.4mıştır. 

ALMANYA KABUCUNA 
ÇEKİLiYOR 

Geçen hafta kaydettiğimiz gibi, 
Almanya iktisadi diktatörlüğü yavllf 
yavaş icraata geçmeye ba.şlamı,tır 

Bunun siya.si, mali ve iktisadi bakım
dan bilytik bir ehemmiyeti vardi?'. 

Çelr/e r 
Londra 615,SO 
Ntv7orlı: 0,7921 
Pariı 17 ,0875 
Milano 15,0690 
BrüUkltl 4,&125 
Atina 19,1950 
Cenevre 3,4475 
Sof7a 64,0875 
Amsterd. 1,4764 
Praı 22,45 
Viya.na 4,2437 
Madrid 7,3925 
Bertin 1,9683 
Varıova 4,2340 
Budapeıte 4,3050 
Bükreı 108,53 
Belrrat 34,6875 
Yolı:oh ama 2,71 
Moıko•a 24,75 
Stokholm S,1530 

Talloil•ı 

l?ıhtılT 

615.-
0,79325 

11,1025 
15.01\3 

4.15875 
89,21575 

3,45 
65,0-4 

1,4175 
22,4675 
4,2'75 
7,3975 
ı.cn 

4,2375 
4.30§0 

101,6171 
34,715 
2,7114 

24.75 
3,USI 

Almanyanm dünya iptidai madd~
ler piya~alarındaki büyük mevkii ma
lümdur. Bu yüzdendir ki, Almanya
nın sun'i kauçuk. petrol, hatti yün 
ve pamuk iııtihsaline kalkı,muı 

büyük mikyuta iktisadi ve siyui bir 
hldisedir. ÇünkU yukanda kaydet
tiğimiz iktisadi diktatörlüğün vaı.zife
tııi Almanya.nın dı,arıdan almA..K mec
buriyetinde olduğu ba.zı l"""ddeleri, 
Alman.va da bilkimya istihsal .~tm~k
tedir. Bu diktatörün General Göring 

Anadolu I ve 11 lrupoa kftilr 

" 
111 

kü piyua ile 30,50 kuruştur. ,, Mümeuil 
olduğu dü~ünülür!e meselenin cidd1- / • t i k r a % l ~ r 
yeti meydana çıkar. 

-4560 45,25 

üıtih.!1&1 yapacakla.rdır. 

Dilnyada umumi iktisadi ,.aziyetin Şüphesizdir ki, Almanyayı bu yola 
iki mecburiyet eevketmektedir: Al

iyileşmesi ve ihtiyacın çoğalması yü-

Türk Borcu l 

" " n 
21,725 
21675 
tl ,t75 
16,75 
tU5 
M,75 
M,JO 

" " III 
rııan piyasasının iştira kabiliyetinde

zünden bu nitııbet 1936 Ağustosuuda 
ki zaaf ve muhtemel bir harp ... 

Erıani A. B. C. 
htilı:raıu Dahili 

yü1.de yetmişe çıkarılmıştır. Bilaha- Bina - Erzıarwn 1 
n Bu ııebeplerin ikisi de ehemmiyet

re ba~ır ihraç ni.!'!bcti 1 İlkteşrin~ 
lidir. lngilizlere göre, Almanların bu E • it a m 

de yüzde ~ksene. 15 llkteşrinde yüz- -----
yola sapmalan bir korkutma ma.hiye-

dc seksen beşe, 28 T~rinde de yUz- lı Bankaaı 
tini haizdir. Almanlar, müstemleke 

at.
ut.
ıo
ıs,ıo 

• • de 95 e çıkanlmıştır. 
ve iptidai maddeler meselelt?rindeki Bu arada fiyatlar da tedricen yük-
bazı isteklerini elde edebilirlerse ka

selmiş ve bakrnn fiyatı bugün 41 ln-

N 
Hamftlae 

Anadoııi' 3 &o 
• ~ 100 •U,-

16.-
20.50 
ı • .-
12.-
13,85 

giliz lira.-.ını bulmuştur. buğa çekilmek siyaaetlerlnden vaz
~eçeceklerdir. 

Sırlı:~tt H&7'MJ'• 
Tram•a1 
Bomontl Nektar 
Terkoı KAUÇUK SANA YltNDE 

Kıtuçuk sanayii de hemen ayni ~
tihaleyi geçirmiştir. Libreai bir ara

lık üç şilini geçen kauçuk iki sene ev

vel Jibrc!!i iki pense kadar (1) düs

m Uştü. Bunun üzerine mustahsıll;r 
uzun müzakerelerden sonra bfr istih

!!lali azaltmak planı kıı bul etmişlPrdir. 

Bir taraftan talebin artmMrıdan, 

diğer ta.raftan stoklann azalmasın • 

dan dolayı fiyatlar yava~ yavaş yük -

selmiş ve bugün libersi 8 pensi bul
muştur. 

Bunun üzerine istihsal nis~ti 
müstahsiller tarafından 29 Ilkteşrin
de yüzde 65 ten yüzde yetmişı=ı çıka
rılmıştır. 

Dünya iktisadi faalivetinde başlr
başına bir mevkii ola~ bakır ve ka
u<juk sanayiinin inkişafı, Londra ve 
Nevyork piyaaalan tarafından hara-

(1) Bir şilin 2 penstir. Birşilin bur;ün-

diliğinden anlatılır. 
Demek ki, kaybolmasından korku· 

lan demiryolu malzemesi, 2:5 milyon
dan daha değerlidir ki bu koruma 
parasını harcamaktan çekinmiyor • 
!ar. 

Pas yUzUnden maden kaybetme 
keyfiyeti günün meselesi olmuştur. 
Ham maddelerini çolr azaltmış olan 
hük6metler ellerindeki mevcudu ko
ruyabilmek için her tUrlU fedakirlı· 
ğı yapmaktan çekinmiyorlar. Bu yol
daki !eda.karlık ve sarfiyat hayrete 
,ayan bir yekfuı teşkil ederse de bu 
sarfiyat yapılmadığı takdirde husu
le gelecek zayiat harikulade korkun~ 
olur. 

Demiri korumak medeni alemde 
bir medeniyet ve vatan b9rcu olmue-
tur artık. Sak 

Bu meselenin mahiyeti ne olursa Aılan Çimento 
Merkez Bankası 

ol!!un. Almanya yeni bir iktisadi si- o.aıanlı Bankaaı 
Sark M erlru Ecranelf 

ya.setin eşiğindedir. Alman iktisadi % 7 Sivas 

diktatörü ile bürolarının salahiyet- M 1 • 1 r ta it " ille r l 

1903 n 
1911 m 

111,-
102.-

eo.-
29.-

3.50 

"'° 
uı.-

103.-

!eri o kadar geniş olacaktır ki, l"ıun

lar Alman sanayiinl iııtediklf!ri gibi 
kontrol edecekler, ve fazla gördü~len 
karlan b11.~ka uğurlara sarf ve has
retmek hakkını bile haiz olacak!ar
dır. 

TORKIYEDE VAZIYET 

Yunan Başvekili 
Girit Adasında 

Bizde de ikti8adt faaliyet devam Atina,3 (Huausi) - Başvekil ){r 
etmektedir. Bugünlerde hilkull'et.in takau dUn Hanyaya varmıı HaaY' 
Meclise mühim iktindt kanunlar tek. ve civarından gelen ahali ~ 
lif edeceği haber verilmektedir. Zira- hararetli bir surette k&l'§ılanınJfUI'· 
ate daha büyük bir ehemmiyet verile- Hanya belediye reisi kar§ılaııt' 
ceği tahakkuk etmektedir. Hükumet merasiminde söylediği bir nutukta Gi 
bir taraftan da nakliyat vasıtaların- ritlilerin canla başla hükUnıet ta.rJ 
dn daha ucuz bir tarife hazırlam.ık- tan olduklarını söylemiştir. Beledi 1 

tadır. Diğer taraftan birçok Ingiliz, ye meydanında toplanan ahaliye ııi
Holanda firmalarının Türk işleriyle t~ taben general Metaksaıı ta bir nu 
ali.k~ı fazlalaşmaktadır. vererek hUkt1metin partici oımaY'l' 

18tanbul borsasında fiyatlar tut - .... 
kundur. Geçen hafta fazla iş olma • millici olduğunu ve Uç ay zarfmda P" 

nnştır. Merkez Bankası 91 lirada, müsmir neticelerin alındığını söyle -
Anadolu obligasyonlan 42,5 lira, bo- miftir. 
nolar 41 lira, UnitUrk 23,40 lira.ıa- TASARRUF 

dır. Atina, 8 (Hususi) - Bugün nf'Jff' 
Anadolu obliguyonlan kuponlan- C:ilen bir kanun Ba.,vekil ile mali>" 

nın bugünlerde ödenmesi de kuvvet- vekilı"ne utf-tasarruf makudile meP1 
le melhuzdur. laviçre frangının yüz- tA' 
de otuz nisbetinde sukutundan dolayı yetlerin ilga ve yahut ı,ıerin biti 
yapılması zaruri bazı tetkikatın da tı tirilmesf hakkında tedbirler aımak ,. 
bitmek üzere olduğu söylenmektedir lihiyetini vermektedir. 

Rail N. METO 
Bir Hava F aciaıı 

Bir İngiliz Amiralinin Moekova, 8 (A.A.) - Königtı~ 
Ceıedi Meraıimle Denize ile Moskova arasında hava seferle 

.ıfltl' 
Atıldı ni temin eden Rus - Alman 808r ~ 

Londra, 8 (A.A.) - Büyük amiral sinin bir tayyaresi Moskovaya 9() ~ 
Kelly'nin naşi bugU.n merasimle Prots lometro uzaklıkta dU9müt ve lçiJl 
mouth açıklarmda denize atılmıştır. bulunan yedi kişi ölmOftilr. 
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içki Düşmanları 
Çoğalıyor 'li..,11 · ~ 

B.UVUK 

T A N 

Içki Aleyhtarları Gençler Kurumu
nun yıllık toplantısı dün sa.at 9 da E
Jninönü Halkevi konferans salonun
da toplandı. Cemiyet reisi doktor 
Fa.hrettin Kerim kısa bir söylevle 
kongreyi açtı. ELEKTRON MÜESSESATI TELGR4F : ELEl(flttl~ 

TElfırON . '1 ••o 
POST" l(UTusu : """' 

Kurum Genel Sekreteri Mukip Ku
datku bir yıllık çalışma raporunu o- GALATA VOYVODA CADDESi No. 58-60-62 

kudu. 
Raporda ; geçen yıl içinde Af yon da 

bir şube açıldığı, Fındıklıda yeni bir 

~ubenin açılması için mürııcaat edH

diği, !sviçrede çıkan Revü Enternas • 
Yona! mecmuasında Yeşilay Cemiye

ti faaliyetinden sitayişle bahsedildi

ği, Lozan ve Amerikadaki ıçltl aleyh

tarları cemiyetlerinden takdirkar 

lnektupla.r alındığı ve bu yıl kuruma 

Yeniden kaydedilen 231 aza ile yekı'.'ı
nun 1000 e ya.kla.ştiğı, bildirilmek~ 

KUPONLU · VADELi • MEVDUAT 

teydi ~ 

' 
"lzmit"te tık Opera r 

hın.it, (Tan) _ Halkevi temsil.,_ 

lu (Topaz) isimli operayı muva.ffll -

luyeue temsil etmiştir. 
Türkiyede ilk defa Izmitte kurulan 

Opera bu suretle birinci eserini rver

tniş oluyor. Rejisör Necmi, haikm 
tehacümü hasebile ilç g~e (Hdcka· 

haz} r tekrarlamak ısuretile mesai -
ilin.in müklfa.tmı görmüştür. ı 

' 

Ortaköylülerin Derdi 
Ortaköylüler bundan bir müddet 

~vveı, taşarak iki sıralı evleri daima 
Eıel tehdidinde bD'&ka.n derenin te -
,,.,{_, • • :ı.-411 .. ün k•n&tılma
~enmesuıı ve U13ı.l.&il -r-

•nu iste · !erdi. Ortaköylüler bu 1e-
II11§ • d 

be bu dileklerini Parti kangresın e 

de tespit etmişlerdir. Fakat kış geldi· 

ğinden derenin taşması ve dere bo • 
l'undaki bütün evleri heran sel bas -
?nası ihtimali gene baş göstermiştir. 
13unun için Ortaköylüler tekrar Bele
diyeye başvurarak derenin hiç değil· 

ile mümkün olduğu kadar temizlen -

tne&ini istiyeceklerdir. 

B·r verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran 
h b 

1 lmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin et-
e. ahoem de yurdunun göklerine birkaç filo katmış olur-

mış d b" . . d . ~ sun. Bu yÜ'zlerce zengin en ınnın e senın olmıyacagını 
kim iddia edebilir. 

lSTANBULDA GALATADA RIHTIM OZERlNDE 
y APILACAK YOLCU SALONU PROJESiNE 

, AlT AÇILAN MOSABAKA 

lstanbul Liman işletme 
idaresinden; 
Galata Rıhtımında Merkez ve Çinili Rıhtım han]an a

rasandaki idaremize ait yıkılacak olan Panorama, Orta, 
Maritim hanlarının mebni bulunduğu arsa üzerine yeni
den inşa ettirilecek yolcu salo~u p~ojesi için T~rk v~ K

ntebi mimar ve inşaat mühendıslerı arasında bır musaba-
ka açılmıştır. 

Müsabaka 6. Şubat. 193 7 tarihinde. hitam bulac~k~ır .. 
Türkçe Dersleri Projeler bir Jiiri Heyeti tarafından ~ncele.~ere~ ~ınn~ı- AOAPAZARI' 

Beyoğlu Halkevinden: ye (2500), İkinciye (1000) ~e beğ~nılen d~ger ~kı proJ~-
!ste'klilerin çoğalması dolayısiy1'e ye ( 500 zer lira mükafat verılecektır. Talıplerın proJe 

~Viınizde Türkçe öğretmek için yeru ·· bakasına ait izahnameyi Galata' da Fermenecılerde 
musa r . . . .. a tla al 

TURK ·TiCARET· BANKASI 
bir kur daha. açtık. Haydar Hanında Fen servisi şe lığımıze murac a .. 

Ya.zııma. ıo -11 - 936 da ba§la:ır, malan lüzumu ilan olunur. (2754) 
20 -11. 936 da biter. 1 b f B 
Yazıimakisteyenlerinnüfustezke- ~----~ inhisarlar lstan U aşmü• 

~eriyle evimizin Tepeba§mda.ld mer-· 

ıteıkurağmageıme1eri. TAN 1 dürlüğünden: 
Plevne Kahramanının 

Zevcesi öldü 
llundan otuz sene evvel vefırt eden 

bUYük Plevne kahramanı GazifOsman 

l>a.şanın refikası Fatma. Zatigül de 
'\l'efat e~ ve cenazesi dün kaldın • 
laraır Ka.racaahmede gömfilmüştür. 

Yanan Köylüye Yardım 
.Söğüt, (TAN) - Yana.n Sıracakö· 
~ ha.lkrna lskln Idaresi 1600 lira. 
~erdiii gibi, Söğüt belediyesi de ka
Maba:ıun iyi semtlerinde bwtlara. mec· 
~en ev yeri venm.ttr. 

br~ §im.dilik 20 ev yapılm.ıf -

ABONE VE iLAN ŞARTLARI 

Bir aylık • • • • 
s • • ••• 
il • • ••• 
1 ydtılr . • ' • 

l so 
4-, so 

14 -

,_ 
14 -·-

nan tein nıncılık Slrketl-1De m(l 
nıcaat edilmelidir. 

K üdlk iltnlaı dotrııduı dolna7 • 

daremiıc• ıJmıbi!ir. 
KiJeD Ulnlırm 1 utırltlt tın 

defalık 50 lranıetar. 5 unrm:ı faı 
laıP lciD lltlr batma 5 ant mır 
Bir defadan rastı fdD ~
,., 10 lranıt tndirl!W. 
GftnfJ ncmlı 11ft•lı•lt1' 1 lrtsrwttwt 

İstanbul Jandarma Satınalma 
Komisyonundan ; 
Eşyanın cinsi: 
1 - 25 Portatif demir sehpa 
2 - Caz yapmak için biri tenor diğeri alto iki Saksifon 
3 - Bir tane tulumbah ve beyu tromba 
4 - Bir tane tulumbalı beyaz trombon • 
5 - Bir tane caz davulu teferrüatile 

.Tahmin bedeli İlk teminatı 
Lira K u. Lira Ku. 
640 00 48 00 

• 1 - Jandarma Genel Komutanlığı Bando muzıkası 
tçin yukarda cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı mikdan 
:Vazıh bes kalem caz malzemesi eksiltme ile satın alına
caktır. ~ 

Hükmü İkinciteşrin 936 sonunda bitecek olan içki sa
tıcılığı tezkerelerinin yenileme muamelesi Beyoğlu mın
takalanndaki satıcılar için 936 İkinciteşrin on beşinden 
yirmi ikisine, İstanbul ve diğer mıntakalardaki satıcdar 
için de ayni ayın yirmi ikisinden otuzuna kadar yapıla_ 
caktır. 

936 Birincikanunun birinci gününe kadar tezkereleri
ni yenilemiyerek içki satanlar hakkında kanuni icaplar 
tatbik edileceğinden muayyeı;ı günlerde satıcıların kon
turatları, eski tezkereleri ve bırer fotoğraflarile müracaat 
ederek yeni tezkerelerini ahnalan ilan olunur. "2562,, 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti iskan Umum Müdürlüğünden: 

1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerleştirilen göçmen _ 
ler için fenni şartnan1esi dahilinde ( 5000) adet pulluk 
imali eksiltmeye konulmuştur. 

Bu pulluklara ait fenni ve idari şartnameler Ankarada 
İskan Umum !\1üdürlü.ğünde ve İstanbulda İskan l\.Hi. 
dürlüğ~~nde mevc~~ olup talipler resmi tatil günleri hariç 
olmak uzere hergun saat dokuzdan on yediye kadar bu 
şartnameleri alabilirler. 

2 - Pazarlıkla ih31enin 10/111936 sah günü saat ı 5 
bu~ukta Sıhhat Vekaletinde hususi komisyonda yapıla· 
cagı. (2625) 

~-,. -
.:)r 

.~ i 

' 
4 2 - Eksiltme 13/İkinciteş.rin/936 Cuma günü saat 
'l 5,, de Gedikpaşada Jandarma Dikimevi binasındaki 

Jandarma Satrnalma Komisyonunda yapılacaktır. 
. . 

3 - İsteklilerin ilk teminat mektupları, hüviyet ve ti
caret kağrtlarile belli giln>ve saatte komisyona gelme
leri. "2584 - '' 

Celık k opr-~cl~r 

• 
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Hakiki L U M A ampulları yalnız kırmızı orijinal 
ambalajları içinde satılır 

9 - u • n;fü 

Şimdiye kadar kullandığınız ampulun 

Kesenize nekadar zarar verdiğini anlamak için 

L U M A Ampul unu Bir Defa Deneyiniz 

En az cereyan sarfeden en bol ışıkll ampuldur 

LUM 
EN AZ 1500 SAA DAYANIR 
ELEKTRON MÜESSESATI 

Galata, Voyvoda caddesi No. 58 - 60 - 62 = Ankara, Anafartalar caddesi No. 10 

Kanzuk meyva tuzu en hoş 

meyva usarelerile hazırlanmış

tır. Hazmı kolayla§tmr. lnkı • 

bazı izale eder. Kanı temizliyf
rek vücuda tazelik ve canlılık 
bahşeder. 

ING1L1Z KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

çare •••••• 

TIFOBlL 
Dr. IHSAN SAMI 

rifo ve paratifo tıastalıklanna 
tutulmamak için ağızdan alınan 
tifo baplarıdır. Hiç rahatiıızlı1ı 
vermez: Herkes alabilir Kutusu 

Şu bembeyaz, pırıl pırıl dişli kadıJI 
1 - Di, temizliğinin güzellik

te ilk şart olduğunu anladığı 
için zekidir. 

2 - Ağız hıfzıssıhhaaının 
ehemmiyetini takdir: ettiği için 
maluma'tlıdır. 

Her 
zaman 

3 - Beyaz ve temiz di•lef' 
yalnız RADYOLIN kullan;J 

la sahip olacağını bildiği ~ 
görü,ü isabetli ve takdir IJ'ii' 
kuvvetlidir. 

1 
Kullanını~ 

c • 
1 LDiNiZi 

BESLEYi N • 
1 

28 l!'iin zarfında birçok seneler daha. gcnçle.~mi::; olurıswıuz. l\leşlıur ti 
tini\ ersite profesörü, genç ha~·\·anlardnn cilt için hakiki bir cevher ıstı" 
~ıılr mu\•affak olmu~tur. 

100 kadından 99 u beslenmemi~ bir 
cilde maliktirler. Buruşukluklar, sol
muş tenler ve ge\·~ek yanaklar bu ha. 
lin bazı alimetleridir. 

Zamanımızda tecrübe ile sabit ol
mlJ9tur ki; cildiniz, milyonlarca me
sameleri sayesinde sureti hususiyede 
hazırlanmış birçok unsurları mas ve 
canlı hticeyreler §ekline ifrağ ederek 
kaybettiği güzellik ve tazeliği kaza. 
na bilir. 

Cilt için en mükemmel gündelik 
güzellik reçet~i budur : 

Genç hayvanlardan istihsal edilen . ti 
Biocel cevheri ,taze krema ve musaf- Vt> 50 yaşlarında bırçok kadınlar ; 
fa zeytinyağı . derec_e besleyici bir unsur olsD ~ 

~! ................................................................ ~ ...... ~ 55kunıs ~ .... .. 

Bütün bu unsurlar ,şimdi Tokalon krcmı. muntazam~n kullanrıı ~ 
kreminin terkibinde mevcuttur. Bu sayesı?d~ hemen bır. genç. kızın 1 
krem, tanınmış cilt unsrularının en taze cıldıne ve nermın tenıne ırı 
mükemmeli ve en fazla besleyicisidir. olmaya muvaffak olmuşlardır. ~ 
Yalnız bir gece zarfında cildinizi ta - şamları, Tokalon kreminin ~ 
ravetlendirecek ve inanılmıyacak de- rengindekini ve sabahlan (yııJY. 
recede canlandıraca~tır'.. V~ 28 gü~ beyaz rengindekini kullanınız. l'.,.-.J 
zarfında devamlı bır guzellıkte yenı be' rengindeki krem en fazla besler" 
bir ten temin edecek, beşerenizi bir bir kremdir. F;ıkat sabahları (~ 
gül yaprağı gibi daha tatlı, daha sız) beyaz krem kullanılması J1lurr 
nermin kılacak ve quruş.~~uklardan, cahtır. Çünkü fevkalade bir cilt .~ 
gevşek yanaklardan ve yuzun zayıfla- ı"·. 

Kültür Bakanllğı Tarafından Okullara Kabul Olunan 

Prof. Faik Sabri Duran'ın 

O TA TLAS 
Ccuncu. Tabı Çıktı 

fiatı 150 kuruş 

KANAAT KilABEVi 
Sahibi :Ahmet Emin l' ALMAN -

Umumi Neşrtyatl Idare Eden: 
S. SA.UM 

Gazetecilik ve Neşriyat TUr'k Umitet 
Şirketi. Basıldığı yer: TAN matbaaı:;ı 

ilaçları 1 1 Bah~e SALİH 
kapıda 

ECATi den alınız. Reçeteleriniz K E s K • 
büyük bir dikkat, ciddl 1 . 
ı..;. •~tiknmPtlP hu:rrlPuır 

mış d l 1 · d kurt caktır suru olduktan b~ka pudrayı ., .JI a e e enn en ara .. .,,, 
Bu şayanı hayret semereyi, ayna· mer'i kılar ve son derece yapışırt 

nıza bakarak tasdik edeceksiniz. 40 medar olur • 

Kültür Bakalnığı Erkek Terzilil< 
Okulu Direktörlüğünden J 

1 - Okul Divanyolunda, Biçki Yurdu sokağınd 
"3 '' numaraiı binaya taşınmıştır. ~ 

2 - Erkek talebe kaydına devam edilmektedir. 
lefon No. 22480 (2761) ~ 

.- Grip, Nezle, baş ve diş ağrll 
· ~ t- muannit sancıhın hh .... ~ 

Kıymettar bır ilaçtu 
.KA 


