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i Elektrik Şirketini ~ 

Devlet Satzn Alacak J 
-

Bütün Hudutlara Takviye 
Kıt aları Sevkedi i or 

Türk Hatayda 
Zulüm ve Tazyik 

Devam Ediyor 

Ankara, 5 (Tan muhabirinden) - Nafıa temin edebilmesi için vekaletin şirkete yaptrğ1 -
V ~kal eti, lstanbul elektrik şirketi nezdinde bir tavsiyelerden hiçbir müsbet netice alınmamış t 
müddettenberi yaptırmakta olduğu tetkikattan ve bu hal, vekaletin bu sahadaki faaliyetini ar- t 

~ ve latanbuldaki ıirket direktörlerile yaptığı tc- tırmı1tır. ~ 
~ maılardan semereli bir netice elde edememiş· Verilen habere nazaran Belçikaclan Dö Batsi ~ 
~ tir. Öğrendiğimize göre yolsuzlukları gayrika • ve Klerin adlarında salahiyetli iki mümessil ~ 
' Lili inkô.r bir hale gelen şirketle vekalet arasın memleketimize gelerek derhal Nalra Vekaleti
~ l{a, ba,ka bir yoldan daha geniş mikya ta mü- mizle temaslara başlamışlardır. Müzakerelerin 
' ~kerelere bugünden itibaren başlanılmıştır. çok yakında nihayet bulacağı ve neticede Istan 
~ irketin kusurlu ve hatalı muamelelerinin yolu bul elektrik şirketinin devlet tarafından satın 

na konulması ve umumun selametini layikile alınacağı zannedilmektedir. 

1uriyecle Dürzüler tarafından evvelce çıkan .. 
Cln ia;yandan bir görünüş: Eletr CJf Paıayı se .. 

-- lamlıyanlar 

Hama, 5 (Hususi) - Halep muhafızı, hu· 

dut civarındaki mıntakaları dol şmış ve jan· 

darma merkezlerinin takviyesini emret.mittir. 

Jandarma kuvvetlerini takviye ettirmeyi icap 

ettiren sebepler şunlardır: 
Suriyenin her yerinde olduğu gibi Halep 

mıntakasında da Vatan'ilere karşı emniyet ve 
itimat gittikçe sarsılmaktadır. Vatanilerin 
Sancak meselesindeki muvaff akıyetsizlikleri 
ve birçok Arap gençlerinin hala Beyrutta mev· 
kuf bulunmaları memnuniyetsizliğin göze çar
pan sebeplerindendir. 

Diğer sebeplere gelince; Fransanm 

SILAHLI YOL 
SULHUN T ABll 

Suriye - Fransa muahedesini tasdik
ten imtina edeceği t~hminleri, Arap 
olmıyan ve bilhassa hristiyan unsur 
larm manda idaresinin devamını is • 
temelcri ve bu hareketin manda za· 
bitleri tarafından silfıhla ve fikirle 
tak\riye edilmesidir. 

Müstemlekecilerin Şapka 
Aleyhindeki Gayretleri 

Httlep, 5 (Hususi) - Türkmen a-
~=-="'ı..-u~·..,ı..... • 1.~ -'"'l.nl<• s•vdıklorı 

için mevkufen Halcbe scvkedilcnler 
U D GI 

lnsanhğı intibaha Davet Etmek, Balkan 

Milletleri l~in Hem Hak, Hem Vazifedir. 
Ahmet Emin YALMAN 

A vrupa alemi, ıulhe varma~ için pek garip. bir yol tutmıya 
. mecbur olmuttur: Kestır~e yoldan sılahsızlanma usu· 
~ıyle ıulhe gidemiyor. Bunun aksı olarak yarıt şeklinde silah· 

•nmakla meşguldür. 
k lsmet lnönünUn KarabUkteki nut-

unda dediği gibi biz de bu yoldan 
flUlhe varmak gayesiyle biltün diln
~!a UYJnıya mecbur oluyoruz ve si. 
&(Ullanryonız. 

B
Ha_rp hakkındaki misak . 
rıyan - Kellog misakını ellı 

ınnı iki nıillet imza etmiştir. ~u 
h etlerden hepsi tecavüz harbıne 
ınl\Ykdutruk 'Ve §ekavet gözüyle bak· 
~ ta ve bunu tel'in etmekte müşte. 
lahı bulunuyorlar. O halde neden si. 
bU ~~rna Yolu, sulha varmak için ta· 
d ır. Yol diye telakki edilsin? Ne-
: d~~a yüzünde refah ve bilgi 
lece~~ı yilseltmeğe hizmet edebi. 
!nesi ilyarlarca para harp malze -
oluyne kapatılsın? Buna kim se~P 

orsa in ~ - b' ın •uıı 8anJıga karşı çok agır ır 
~anı Yet altına girmiş bulunuyor. 

1§ Yold · · · 
kalrrsa in a ~di§e ka~ı kim se~ır~ 
1hrnaı e ~antıga kar§ı bir vazifeyı 

lşln trnrş olur. 
nıa. Ya acı tarafı şudur ki silahlan • 
heba l'tşı, Yalnız milyarlarca para)'l 
titnd e~e.kle kalmıyor. Dünya yil
tnan~v ır silahlı adamm görUşünU, 
riy gtnı, ka vgacılığınr devam etti • 
Ya~~l lnsanlar arasında dostluk ve 
na ık duygularının hakim olması 

,sulh yol d k" . . 

Bir ıiperde iki Madrit neleri 

Asiler 
birlikle . un a ı mılletlerarası ış 
la.tın 1'\~de lezzet ve zevk duyma • K 1y0 r 1 a mani oluyor • aç . 

Fransız makamları tarafından kanu
nen bir muameleye tiı.bi tutulmamış 
lar, fakat vatani polisine teslim et • 
dilmişlerdir. 

15 gündcnberi polis tazyiki altmd~ 
bulunan Türklere bu defa, maddesı 
tayin edilmiyen cürilmler isnat edil
mektedir. Bunun için mevkuflar, 
Şamda muhakeme edileceklerdir. Bu 
günlerde süngülU jandarmaların _em 
ri altında Şama göndcrilcccklerdır. 

T ezvirciler 
' Lazkiye, 5 (Hususi) - Sancakta 
irtica mahiyetindeki propagandalara 
şiddet verilmiştir. Antakya ve .. ls -
kenderuna sureti mahsusada gonde
rilen kimseler, camilerde nanıazlard~ 

ı önce Türkler aleyhinde bir sUril s~z 
söylemektedirler. Bu yüzden tczvır 
m<'mbaı haline konulnn camiler~ he
men hemen kimse gitmemektedir· 

Ankara. 5 (Tan muhabirinden) -
1 Suriye Başvekili Cemil MUrdilm yal (Arkam Sa. 8 Sil. 4 te) 
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Basvekil , 
An karaya 
Donduler 

Bel9rat Ziyaretine 
Hazırlanıyorlar 

F
Harp muhtekiri iıbaıınJa 

aııa olarak ta d" 'ktı dra 5 (TAN) - İspanyada a 
unyanın 1 • Lon • . t' d b" d w• 

h
. sadi sistemini h b" ze- . Udahale vazıye ın e ır egı-

Ankara, 5 (TAN muhabirinde~). 
- Karabük fabrikalarmm temehnı 
atan ve Ereğli fabrikamızı da işle.~ -
meğe açan Başvekilimiz ls~et lno • 
nU bugün burayr. döndüler, ıstasycn. 
da candan karşılandılar. 

BELGRAT SEYAHATİ 
Başvekilimiz şu günlerde Belgrat 

seyahatino çıkacaktır. Bu milnase -
betle Yugoslavya hükumeti bir neş -
riyat sergisi açmıya karar vermiş -
tir. Sergide eski ve yeni Türk eser
leri de teşhir edilmiye karar verildi. 
ği için Topkapı sarayı müzesinden 
bir çok tarihi ciltlerle Barbarosun 
resmi, Ali Macar Reisin Atlası ve 
bir de Silrname ayrılmış ,bunlar Is. 
tanbul meb'usu Salah Cimcoz 
tarafmdan Belgrada götUrUlmilştUr. 

ıru yıl . . • ar ın en dem1 m deıni müdahale ko. 
lasy anı olan ıhbkar ve spekü - ,,;ıik yoktur. A t .. ~ •. k t ı l. 

onun tesiri allına d" . . • 9'". • • tanziın e .wgı on ro p anı 
BugUn h . UşUrUJ or. oııtesiJlln hudutlarında şu bir 

bet.siz bir aın madd~ fiyatları nis - bütün l~p~nya taın ınanasiyle tatbik 
lanrna surette. yU~seliyor. Silah· ka« gUn ıçınde r şimdiki halde bu 
Ya"lar Ybarışı. netıcesınde artan ihti. edilmiş olacaktı 1· olabilecek hiçbir ei-

.., • u Ylikselm · · · · · e enge kafi değildir eyı ızah w A • ~~ın.. oktur. Son haberlere gö 
tan tale · Ha~. muhje~. ,~ , "'sı wnuşkul Y dahili harp devam et -
kalkışını tten ıstıfade . etıneğl! re. tspanyadal bazı cephelerde yeni 
SJ>ekUla ş ır. Para .edecek ne vars: me't(tcdir. As~ e; ınıslardır. 
Bu iş ~on maksadıyle kapanıyor. l'en boz~n~uı:;:a 80~ haberler UçUn

kı harp zamanında olduğıu ...(tSpanyaya aıt 
(Arkası Sa, 8 Sü, 1 de) ~ $3.yfadadır.) --

frlalkevlerinin Yetiştirme Çahsmaları 

Halkevlcrinde gençliğin yetişt :rilme faaliyetlerinden sık .sık bahsediyoruz. Beyoğlu Halkeııl 
genç kızlar için ritmik dans ve ji nnar.tik faaliyetine geçmiştir. Resimde genç kızların bu işte nasal 
muvaffak olduklannı görüyoruz.. Buna ait zengin bir resim kolleksiyonu son sayfamız.dadır. 

Dün Belgrat Sokaklarında' Lort Loit 
" Kahrolsun Faşizm ! 11 Buraya Niçin 

Sesleri İşitildi Geliyor? 
M. BENES BELGRADA GELDi 

Belgrat, 5 (TAN) _ Çekoslovakya Cümhurreisi M. Benes ile 
maiyeti bu sabah saat on buçukta hususi bir trenle buraya geldi
ler. Misafir Cümhurreisi istasyonda Naip Prens Pol tarafından 
bizzat karşılandı. İstikbal e<lenler arasında Başvekil, devlet 
erkanı ve kalabalık bir halk kütlesi vardı. İstasyon iki müttefik 

devletin bayraklarile süslenmişti. 

M. Benes trenden ınınce ..-----

Prens Pol ile bir otomobile bine· A 1 m an' yada 
rck eski Kraliyet Sarayına git-
mişlerdir. Güzergahtaki halk 

iki devlet reisini çok alkışlamış- ye n i Bir 
tır. 

BlRNÜMAYİŞ 
Londra, 5 (TAN) - Doktor 

Dene in Ilelgrada mmasalatı ü • 
urlne haı~·a nlt-yhincle nlimn~i 
yapmak suçlyle ~ üzlercc ki~i 
tevkif olunmuştur. J. 

Mektepli gt>ııçler "Ja~a...,ın de • 
mokra. .. Ht•r, 'lrnhrolsun f~izm,. 

Din mi? 
Londra, 5 (TAN) - Hırstiyanlığın 

m müthiş dil§mam sayılan General 
... undendorf bugün beyanatta buluna 
-ak, Her l;litlc:rin, kendisi tarafından 
leri silrtllcn felsefenin Almanyaya 
bir din olarak kabulü meselesini na
;arı dikkate almayı vadettiğini söyle. 
mi§tir. 

HARiCİYE 
MÜSTEŞARLIGI 

lngiltcre Lordlar Kamarası tızasm 
dan Lord Loidin yakında memleketi· 
mize geleceğini, ancak İngiliz mek • 
teplerinin tertişile meşgul olacağını 
ve siyasi işl~rlc uğraşması için resmi 
bir sıfatı bulunmadığını yazmıştık. 
Akşamlan çıkan bir arkadaşınız, 

Lord Loidin siyasi işlerle meşgul o
lacağınıyazıyor ve Filistinde Arap li· 
dcrlerile görüşmesini buna bir delil 
diye gösteriyor. 

Lord Loid, hiç şüphesiz, lngiltere
nin en nüfuzlu politikacılarındandır. 
Fakat Baldvin kabinesine şiddetle 
mulıalif olan müfrit muhafazakar 
grupuna mensuptur. BugUnkü kabl· 
ne tarafından kendisine siyasi bir va 
zife verilmiş olmasına ihtimal yok • 
tur. Fakat Lord Loid, her gittiği yer 
de bittabi hususi tetkikler yapmakta 
dır. lngilterede Orta ve Yakın Şark iş. 
lerinin mütehassıs' diye şöhreti var. 
dır. Bundan başka · B. Baldvin çeki· 
lip yerine B. Çembcrlilyn Başvel~il 
olursa, Lord Loidin yeni İngiliz kabl 
nesine gireceğine de ihtimal veril • 
mektedir. Hariciye Nezaretine geç· 
mcsl ihtimalinden bahseden mubafa 
zakô.r gazeteler varsa da Bahriye Ne
zaretini deruhde ihtimali daha kuv· 
vetlidir. 

ö:r.leriııl ta ·~an bayraklarla nü_
ma~·i ler yapmışlar \"e bunların bir 
çoğu zabıta tarafından ele geçfril. 
miştlr. Hail\ kütlclerinın nilmayls 
yapmamaları için tedbir almdıi:t 
halde nümayi ter yapılmış n halk 
doktor Benesi ha.rnretle selamla -
mı~tır. 

Görüşmeler 
Ankara, 5 (A.A.) - Hariciye ve -

kAleti siyasi müsteşarlığına, Gazian 
YEDiGÜN 

Belgrat, 5 (A.A.) - Çekoslovak
ya CUmhur başkanı B. Edouard Be. 
nes saat 16 da Başvekil ve dış baka. 
nı B. Stoyadinoviçi ve sonra da Çe
koslovakya dış bakanı B . Kamil 

(Arkası Sa. 8 Sü. 4 te) 

tep mebusluğuna intihap edilmiş olan BugUn baştanbaşa zengin ve canlı 
mezkur vekalet katibi umumisi Nu- mevzularla dolu bir sayı çıkardı. Bu 
man Rifat Menemencioğlunun tayini sayısında: Halide Edib, Hüseyin Ca. 
yUksck tasdike iktiran etmiş ve ken bit, İbrahim Alaettin, M. Turhan Tan 
disi bugün yeni vazifesine başlamış- ve Re t Nuri gibi birinci sınıf mu. 
tır. harrlrlerin ~arını bulacaksınız. 
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Türkiıeda Yenilik 
Mücadelf!sinin 

Kadıköy 

Mukavele 
Su Şirketi ile 
lmıalanıyc~ 

• • 1arihi •• K adıköy ve havalisi Su Şirketinin satın 

alınması için Ankarada yapılan müza
kereler sona ermiştir, Şirket mümessilleri, 
her hususta Vekaletle mutabık kalmışlar, yal
nız, kat'i mukaveleyi imzalamak için bir nok
tada ısrar etmişlerdir; bu da Belediyenin Şir
ketten alacağı olan 26150 lira 94 kuruşu Bele-, 
diyenin Şirket lehine almaktan vazgeçm~ 

-6-
, .... ... o 1 .................. ..-- ·--ı 

1 
Hanı Kohnun lnıilizce eserinden 1 

Türkçeye çeviren: ı 

1.~-----A_s_':_1ı_~ __ :_:_~_: __ !-!'!_~-----' 
"Madde 9 - Her , .. ıandaş, 

u1< ve dlnler araamda farkol. -
maksızın, mutlak hlirriyetine 
\e rnüsa\i haıklara mazhardır. 
Ve cümlesi müsavi \'llzifelerle 
mükelleftir. Bütün Osmanlılar 

kanun mü\·aceheslDde müsın1 • 
dlrler. Ve lmparat-Orluğun bil.. 
tün tebaul lly~t ve kabili -
yetlerlne göre devlet hizmetine 
kabul olunmak mecburiyetin • 
dedirler • 

"Madde, l O - Osmanh nah • 
()etini \'e ordu ku\'\'e.tiııi takYlye 
maksadiyle, lmparatorluı?un bü
tün teb&Mı için askeri hizmeti 
mecburi kılan blr kanun mttst.a.. 
celen meclisten geçlrllecektlr. 

"Madde 11 - dlnl, httrrlyett .• 
Madde 1% - KapltWMyÖnlarm 
Ugumr emnıtmekte; madde ıs 
- Vlliyetlerln her hangi bir 
türlü slyul, idari mohtarlyetle
rl aleyhine ttn·clh olUJUDakta idi. 

1 

sidir. 
Nafıa Vekaleti, işi bir an önce bitirmek için buna 

razı olmuş. ancak Belediyenin de muvafakatini iste
mişti. 

sil görmemiş adam kastedilerek 
hakirliğe del&let eden mi.nada kul. 
!anıyor ve imparatorluk, Osmanlı B • • • ı • k Şehir mecli• inin kararı 
imparatorluğu olarak tanııuyor. 1n1C1 1 Mesele, dünkü Şehir Meclisinde görilfUlmii•, Vali 
du. Yeni Türkiye cümhuriyeti Os.. Muhiddin Ustündağ, teklifin ruznameye alınarak 
manlı kelimesini abp memlekete- H bugün kat'i bir karar verilmesini istemiştir. 
Türkiye - adını vermek istediği eye tim iz Azadan Avni Yağız, bu müessesenin satın alındık. 
vakit Türk dilinde mütenazır keli- tan BOnra Nafıa Vekaletine bağlı olarak mı, yoksa 
me bulunmadığından ancak Türki- §ehre ait su işlerinin birleştirilerek bir elden mi idare 
ye §eklini kabule mecbur QlınU§- D u·. n G ·ı tt ·ı olunacağını sormuştur. 

.tu. Muhiddin Ustündağ, elde mevcut bir kanuna göre 
"Türk" kelimesi artık farklı bir ehirlerdeki umwnl hizmet milesseselerinin müddet. 

eda ile aksediyor. Ve Türk olanlar Roma, Brüksel, Paris ve Londrada leri bitince Belediyelere ait olaca~mı ve Nafıa Veka. 
Türk adiyl7 gurur ve iftihar duyu. beynelmilel yarışlara iştirak edecek letinin de satın alma mukavelesini imza için BeledL 

yor. Muhammed dinini dahi diğer olan binici! · · d" k t 20 yeden salahiyettar bir mütehassıs istedigıru· · · söyle-
m:: ... k 1 ,, ·ı• tl 1 b' enmız, una şaın saa 
.a.uı o mıyan sun ı mı ıe ere ır d İ mlşt' 
bağ olarak hissetmiY,or. Ve bunun- .e talyan bandıralı Çelyo vapuriyle ır. 
la ancak Türkiyenin tarihini hatır. lımannnı.zdan Triyesteye hareket et.1 Bir murahhtu gönderüdi 

KomfU memleket limanlan GTcuında lfliYM 
fileplerimizden biri 

lamıya başlıyor. Ve muhİ.rip ve hl. mişlerdir. Binicilerimiz, ilk olarak Ro. Bu izahat kafi görüldüğü için 
kim bir ırkm vicdan gururunu alı. madaki mUsabakalara iştirak edecek- Meclis, Belediyenin su şirketinden o
yor. Bu gibi hareketlerin ve uya- leı: ve oradııo Pari! Brüksel ve Lon- lan alacağından vazgeçmiye karar 
man asri bir ırk vicdanının tesir. draya g kl d' ' vermiştir. 

__ -_ _,.,- Niçin Yeni 
Çeklerle 
Anlaşma Şilep Satın 1 . altmd b . eçece er ır. en a olan u hısler, Türk ka. . . . . . Belediye, bu karan dün akşam der. 

nmdan otan ve türkçe konuşf.n ös Giden takımımız: Bınıcılık mektebı hal Nafıa Vekaletine bildirmiştir. Sa. 
ırklarla birleşmek ·gayretine göttlr- komutanı Saim Onurun başkanlığı tın alına mukavelesini Belediye adına 
mektedir. Bundan gayri iki hal da. altında Cevat Gürkan, Cevat Kula, imzalamak üzere Sular İdare Umum 

Alınamıyor 2 
B alkan harplerindenberi lttl. 

hat ve Terakki komitesi 
Enver, Talat ve Cemal pqalardan 
nıtirckkep Uçler tar.1fından eevk ve 
ıa .. re okınuyordu. 'Tek b~r muhale. 
fet partisi, İngiliz imparatorluğu. 
111ın kabul ettiği kf'ndi kendini ida-. 
re sistemine taraftar olan kimse. 
lerden mürekkep Aharar partisi idi. 

. ha bu hisleri takviye etmekteydi. Saim Polatkan ve EyUp OncU'den MüdUrU Yusuf Ziya da Ankaraya 
Balkan devletlerinin 1913 zaferi mUrekkeptir. gönderilmiştir. 

T ütün ve slgaralanmızın 
A vrupada satı~ ,.e rağ. 

betini arttırmak içln Ç~koslo
vakya ve İngilterede bazı te • 
ma..11lar yapan İnhisarlar Mü • 
dürü Mltat Yenel, tehrimlze 
dönmüştür • 

Yapılan tetkiklere göre, Tilrk 9llep. 
çiliği son senelerde bir tevakkuf dev. 
resi geçirmektedir. Bilhassa iki eene. 
denberi umumi şilep tonajına yenidell 
bir ton bile ilave edilmemiştir. Hu
susi armatörler birçok sebepler yU. 
zünden yeni gemi satın almaktan Qe. 

kinmektedirler. 

"çUncü bir parti. 1912 nihayeUe. 
rinde Lfıtfi Fikrinin idaresinde 
doğdu, ve MUceddidin par.tisi diye 
tanındı. Her ne ka:lar bu paTtl ula 
ehe~ti haiz deiil idiyae de. o. 
nun programı TUrk mUnevve,rleri. 
ııın en mUterakld Jınıfının ruht ve 
t•kr't"temayUllerini giSStermekte ol. 
duğundan dikkate layiktlr. Aşağı. 
~ ıd fıkra onun programında göze 
9rpar: 

Partimiz halle hiklmlyeti 
prensiplerine ve pa.rlemanter L 
dare)·e ve onun tabU deliletlerl
ne mUzaheret eder. 

P artinin fikrine göre Oema.n. 
lılan ve Türk milletini, Av. 

palı iki milletin içtimai hayatının 
1 rkı kadar diğ~r Avrupa milletle. 

nden tefrik edemiyer.ek dererede 
vrupanın bütUn maddi ve manevi 
rakkiyatma iştirak3 muktedir kı. 

:Jinması vatanperverlik vazlfe!!iydi. 
Utün kanunların ve biUıa.ssa adli, 
cart, idaıi kanunların tanziminde 

Jıelri heyeti tam bir serbe&tiye ma. 
olacaktır. Partimiz, hangi mem. 

dan olursa olsun iyi olduğun~ 
~a.nnettiği kanunları iktibas ede. 

tll'. Bu gibi işlerde partinin hak 
mutlaktır. Eski an'aneler bu 

kanunları takyit edemiyecektir. 
r-.:ınm. • .+•mizin esM gayesi, Türkiye hu. 

Cl\ltları dahilinde bulunan halkın 
iyiliğini ve saadetini temin etmiye 
ve hürriyet, sulh ve emniyet pren. 
atplerlne rehber olan kuvvete ve 

çliğe memleketi terkedecek olan 
idar ile mücehhez olmaktır. 

yni zamanda parti.m.lz, milll ve dL 
emperyalizmin bot nazariyeleri. 
red, bunların batın için memle. 
~ servetini ve kanmı heder et.. 

kten ictinap eder. 

1908 inkılibmdan bUyUk har. 
bin sonuna kadar olan on 

e TUrkiye için mesut seneler de. 
di. 
A vnıpaya teveccüh etmif olan 

lr grup zabit ve sivillerin idaresi 
Du:K mutlakiyet idaresi yerine ka. 

oluyordu. Bunlar muhtaç olduk. 
içtimat ve ikti8adl tensiklerden 

a.mıyor ve bunların teminine va. 
tıerini sarf etmiyorlardı. Bu sene. 
rin Türk nasyoııalizminin terakkt 
inkifafı hususunda hayatı ehem. 
yeti vardı. TUrkiyenin muhtelif 

cemaatleri yirminci asra doğru 
yut birer grup (unit) olmuşlar. 

Ve onların ruhant reisleri biL 
_....~·-Rum ve Ermeni patrikleri si. 

mlnada preruılere benziyordu. 
k kelimesi sadece 4'MU!ı1Uman., 

tOtarak almıyor ve köylU veya tah-

Türkiyeyi tamamen dener.ek dere. 
cede Avnıpadan sürüp çıkarmış v~ 
siklet merkezini Asyaya, Anadolu. 
ya atmıştı. Ve. bu da Türkiyenin 
dikkatinJ, TUrk ırkınm ynşadığı 
türkçe konuşan memleketlere, TUr
kistana. ve Kafkaayaya c~i&
ti. 

YENi GEMiLERiMİZİN 
INSASINA BASLANDI ' . 

Mitat Y esıel, Çek reJlsinln 
her sene memleketimizden 800 
bln kilo tütün alması esası üze
rinde bir anla.,ma yapmıştır. Bu sebeplerin başlıcaları: 

D enizyollan, Akay ve İzmir körfezleri için Almanyanın K rop . B undan bqka genç TUrkler. tezgahlanna ......... arlanan 11 vapur, tezgaha konmuş ve in-den bir takınılan impara. &qua 

Aynca lngilteredekl büyük 
fabrikalarda Osmanlı B&nkası. 
nm delaletiyle mühim bir anlat
ma lmzalaanİıf ve Türk sigara 
ve tiittıalerlnln daha ful& silrtl-

1 - On bet YB§mdan fazla gemf sa. 
tm alınmaması hakkındaki karar. 

2 - Hariçteki remi fiyatlarmm 
yüluıek olmuı. torluk dahilindeld muhtelif millet- ,a edilmiye başlanmıştır. 

3 - Döviz mUekülitı. lerin mitli arzu ve emellerine ria. s-;ı~~~,,..,..~-:-""'T:~~~~--~:ı, • ..MUaa.kereleri henüz kat'i surette 
yet etmeksizin Osmanlı Birliği UL B neuceıenmıyen beler bm toruWt uç 
klliıünUn yalnız mantıksız değil, ş eh r İ ft e C_ vapurun inşaaı ıi.mdilik gerıye kal. 
imkansız olduğunu anlamışlardı. ~ mı.ştı:. ı..marlana.n gemileıden ilk o-

•.UU Lt:UUD eulilü'!)l.l.l' • 

.Mltat Yenel, dbU,te Parlse de 
ufrayank ban tell!Mlarda bu. 
lunmqtur. Da arada Franko -
Türk Şirketinin Fransada Tlirk • 

4 - Buyfili serma~e o rn. ~ 
len yeni gemınin, küçük sermayeli ee. 
ki gemi ile ayni navlon şartlan altm. 
da rekabet edememesi. Tilrk milll Ulküeü daha Ziyade tabii larak !l:.nnara hattı ıçin ısmarlanan 

diı ve ırk birliği ile pekleşmiş ol. Y ı 111 k Uç va..,1ur teslim olunacaktır. Alman. Armatörler, yukarıdaki sebepler 
yüzünden hariçten yeni gemi satın al
mamaktadırlar. Bugün Türk şilepçill
ğinin umumi tonajı 141,150 tondur, 

duğru ha.kle Anadolu Osmanlı Tilrk- yanın Kiel limanında teslim edilecek 
terinin tarihi topraklarında merke... olan bu gemilerden ilki 938 yılının 18 

slgan.larma raibetl arttırmak l 
kin teış.ldlltıru genifletmesl ka. 

zini elinde tutan ve bir çok lan he. p ro CJ r a m 1 martında, ikincisi 18 mayısında, Uçtin 
nUz Rus boyunduruğu altında ya. cü.sü de 18 kinunuevvelinde tamam-

raralptınlmııtır • 
Bu gemilerin vasati yaşlan 30 - ~ 
sene arasındadır. İçlerinde 76 senelik şıyan İrkdaş Türk kavmlerlnin tah- lanmış olacaktır. 

lis edilerek tabii büyüme ve açıl- tstanbuı hususi idaresine alt bee Bu vapurlardan sonra Akay ve h- - ----- ---- - --- kadar eskileri vardır. 
ma.sını ayıran mütecanis bir dev. yıllık program tamamlanlllI§, ve dün mir körfezleri vapurları ile Merain 
leti göst!eriyordu. Ve bundan pan- Şehir Meclisine verilmiştir. Program hattı için ısmarlanan dört gemi ve 
tUrk, panturanizm hareketi do- yapılırken 937 yılı bütçesi esas tutul- daha sonra da beşer bin tonluk Uç ge. 
ğuyordu. muştur. Bütçeye göre, varidat mi Almanyanm ayni limanında teslim 

4.494.186 liradır. Bunun 2,041,449 li. olunae&ktır. 

Şehir Meclisinde ·.Alakadarlar, on sene eonra umumi 
tonaj yekfınumın 10.000 tona ineceii-

Dünkü Müzakereler ni söylemektedirler. 

Şehir Mecliai dUn B. Tevfiğiıı bat- Belediye Temizlik itleri 

B u gibi his ve fikjrler zaten 
Rusyanm Kırım ve Volga 

Tatarları arasında da neşvU nema 
ya başlamıştı. Bu ka,.bilelerin aza.. 

. smdan çokları on dokiı.zuncu asır. 
da Türkiyeye hicret etmişlerdi. 
"Van Bri, .. adındaki mt.tverrih bun
ların mlktarınm yarım milyon ol-

. d uğunu söyler. Bunlarm kendi mil. 
ıt uyanıJdık1arı TUrkiyede olan u. 
yanıklıklardan daha önce baŞlamış.. 
tı. Kazan'da bir profesör olan "11-
ınlruıki,, TUrk _Tatar dilindeki arap 
harflerini Rus alfabesiyle değış. 
ti~ek ve bütün ara.pça, acemce 
kelimelerin yerine halis tUrkçe ke. 
limelerin mUştaklannı koymak is
tiyordu. tsmall Bey Gasprenski 
dahi Rusyada birinci büyük Türk 
gazetesi v~hUrriyet ve tensik ~ikit. 
lerinin en ilk tercümanı olan Ter. 
cüman., gazetesini vücuda getir. 
mtşti. Bu· gazetenin 1903 senesin
deki yirmi betind devir eenesi. 
nin tesidi bUtün Rus mü.slUmanlan 
arasında büyük sevinçlere fırsat 
verm~ti. 

rpı azaltılması mümkün olınıyacak 
kanlıfmda toplanmıtbr. Haaköyde Müdürlüğü 

- Denizc·ııerin bulunan ve İngiliz hayır cemiyetine lstanbul Belediye Reielifince, temiS 
şekilde Maarif işlerine ayrılmıştır. ait olan binanın mektep yapılmak ~ lik işleri mUdUrlUğünUn Şehir Mecll. 

İhtiyacı karşılamak üzere vilayetin TekaütlÜqv_ Ü r.ere a.tm almma.sı hakkındaki teklif si basından muharrir Bay Sellmi h. 
muhtelif bölgelerinde dört yatılı ilk büt~ encUmenhıe gönderilmiıtlr. Şe. zete teklif olundujıu yazılmııtı . .Arka. 
okul ac;ılma.sına karar verilmiştir. Denlzyolları, Akay ve Fabrika, Ha. ker, tekerleme, helva gibi maddeleri dqmıızdan aldığımız bir mektupta. 

Büyükçekmecede bu yıl açılan yatı vuzlar idarelerinin memurları için ha- yapacak müeueeeler için hazlrlanan İstanbul umumt meclis lzalarmm beıo 
Qkulu örnek olacaktır. zırlanan denizcilik tekaüt kanunu bir tal' tname tatb'k bakımından eksik lediyede bir it alabilmeleri için mea. 

tık l kl 1 i i una 
1 

• listen çekilmeleri, iatifalarmm t1atUD. 
okullarda.ki yoksu çocu ar ç n hazirandan itibaren tatbik edilm ye görUldüğU için kavanin encUmenlne den bir sene geçmesi icap ettiği ve 

dağ, orman ve deniz kenarlarında başlanacaktır. Şimdilik hizmet mUd. bırakılmıftır. teklifin de eusen varit olmadığı bil. 
kamplar açılacaktır. d tl rl 15 seneyi geçmiş ve geçmemi~ Sucuk ve paatırmalara yapıldıfl dirilınittir. 

937 bütçesine yeni mektep binuı e e 1 1 kt dır Hizmet bı-
olan memur ar ayn ma a · yerle yapılıt tarihini gösteren ~r ~..:ı.......-.......... __._........-~ 

satın alınması ve yaptmlması için müddetleri 15 seneyi geçen memurlar etiketve kurtUn damga vunılmuı i-

llNO afbin lira kol~ull~~t~r.büt 560 ukert ve mülki tekaüt kanununa gö. çin yapılan talimatname hararetli mü 

. ıa ve yo ış en ıçın çeye a"t olunacaklar ve u.ndip gl· 
bin lıra. konmuştur. Bu paralarla esa. re tek " rd' nak•plara yol açmıet.Ir. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

b wlı ...t • t remiyecekle ır. Bu maddeleri mUtetevvit ol&rak 
sen mukaveleye ag zaru1~, ınpa . üdd tl ri 1.:: -neden az o-.__ ite e.ıı,..g..aa "'-" Bil-
yapılacaktır HiZ!llet m e e ~ """ satanların mı yap&nıarm mı cezalan. anıı:ın ._...,.-u ~ 

K·.. kalln olanlar aan.<lığa lza olabileceklerdir. dınlmuı ~ pleoeji meeeleeiyle Hl lmılrdeld konferanalarml 
Bundan b:ka p~':, köylerin Bu gibilerin haziran başına ~~ar o. etiket ve mWıtlr lfinln kontrol kabW. bitirerek febrlmbe dönmllftür. 

kalkınma.sına ait teşebbüslere mühim lan hizmet senelerine ait tekaudıyeler yeti olup olmadıiI hakkmda muhtelif D evlet ~ollan tct.a.n.l .Aa 
bir yer verilmiştir. Programın bu ku. mensup oldukları mUeseeaeler. tan- fikirler ileri sürUlinilştür. Neticede karada yeni tnp edllen la • 
mına göre köylerde zürraın himaye, fından verilecektir. Bunun 1?ın _de talimatname Uı.erinde yeniden tetkik- tuyon blnaaına yapılacak yallJ bGı. 
ıslah ve teşvikine çalışılacak, mahalı- memurların hizmete girdiklerı tanh· ter ve değişiklikler yapılmuı için tek. ya reelmler için bir müsabaka bntl
lita ariz olan hastalıkların gi~erilme. ter te9bit edilmektedir. Aynca ~dık rar encümene iadesine karar verilmiş.. hanı açDUŞtır • 

sine çalışılacak, haşaratla mücadele teşekkül eder etmez hutalık, olUm~ tı M r mbeye tekrar topla- -....••-·•-•_..,__...-....-...sn:# 
O sene Kahi~de TUrk milli. edilecek, çiftçiye her hususta rehber. diğ r sebeplerle vaziyetleri tasfiyeyı r. ec ıs, perşe 

7 yetçilerUıin organı olan lik yapılacak, kümes hayvanlarmın . e ettiren memurların muameleleri nacaktır. J 
TUrk gaietesinin sUtunlarmda Uç ~l~hma. çalışıl.a:ak, sığır, at ırk~ı~ ~~r'ha1 yapılacaktır. mi ~ fkU• ü • .l _.o J H A..'" I .... -
~~!i~~ı:!:~~~~{t~:;a~i~~~:ı; ~~~~!ıi~~~~~~~~1~:S~ı::ic:~~~:~~~ ... ~ ~ ~ ı~-~ ~ ~~~ 
sistemini, Ferit Bey panislimizmi başvurulacak ve bütün bunlar için Hava Mektebimiıde ..10 -
müdafaa ediyor ve bir Volga Ta- her yıl 132.~98 lira harcanacaktır. Ö""' + 1 6 Nisan 1937 Bugünkü Hava: Kapalı 
tan ve İsmail Bey Ga.sprenski'nin • lnCJİIİZ gre men er SALI 

akrabasından olan Akçoraoğlu Yu. Elektrık Cereyanına Hava mektebimiz· lc:in lkt lngiliz 
d k ıt • t l ak BarUn hava kapalı ve saman saman 7&· 

8Uf Bey e te ame sıyase 0 ar Ç ld Öld•• öğretmen celbedileceği y~ılmıştı. tıslı ııecec:ektir. Karac!enizde fırtına olacak 
panturanizm hal ve teeviyesine arpl J1 U Haber aldığımıza. göre bu ögretmen. trr. Memleketin diter mıntakalarmda rüz-
teveccülı ediyordu. Turanizmin ilk · . . 'kisi de yUluıek İngiliz hava ılrlar orta kuvvette esecektir 
havariyunundan olan Akçora oğlu Hamal Osman ismınde bin, dUn ?k.. lerden ı rb' e ·mektebi.nde tahsil Dünkü hava 
Yusuf Bey gençliğindenberi lstan. meydanından geçerken elektrik dıre. e~klnı ~a ıy an kıdemlisi yal
·bulda yaşamış ve 1905 Rus ihtilali ğindeki tele takılı bir kağıdı al?'1ak görmUşttir. ~un: k zabitlere ~ah· 
zamanında memleketine dönmü" ve istemiş. ceeryana kapılarak tehhkeli nız albay~ar a t 7uk müdafaa mek. 
Kadet fırkası ne birleşerek Kazan. surette yaralanmıştır. Osman, kaldı- sus olan ımpa.ra or 

w '-- -..ıı öl u tür t .. binden mezundıır da bir gazete VUtuda getirmişti. nltiıırt ıı.rolllhUleo•e rn s 

Dün barometre 755. hararet en cok 12. 

en az 9 ıantiırat olarak kaydedilmie. rib • 
rlr ıimalden H•tte 10 lriloırıetre ıiiratl• et
miıtir. 

4: üncü ay Gün :30 Kasım :15" 
1355 Hicri 1353 Rurr 
Muharrem 24 Mart 2 
GUneı: 5,35 - Oğle: 12,16 

İkindi: 15.M - Akşam: 18.34 
Yabn: 20.12 - lmd.k: 3,53 

\ 
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•fifK 
Sorgular 

Asiler 
Nureddin Hocaya biri gelip: 
- Şimdi gördüm, blr teP8i içinde 

bindi dolmuı götllriiyorlardı, demif, 
hoca da : 

- Bana net cenbını nrmlş 
Adam ııave etmiş : 

Ankara 
Kömür 

. Sergisinde 
Ankara 5 - Röınu • (TAN muhabirinden) 

~re dik: sergisinde teşhir edilmek 
?tlekte d ate değer teshin aletleri gel 
,. evam ed' ... ok aı kömU ıyor. Bunlar içinde 
ltıin ed-l r Yakarak hararet te -.,., .... er vn-..:ı .u•ah• ~-uır. 
l -ıl ır ed'l C:in en k 1 ~ eserlerden memleket 
laz.ı a~~no~.ik ve en uygun olan. 
l>a\i\'on k ıçm &ergide bir tecrübe 
lal'da.n ~~a:lanıyor. Mütehassıs • 
Pa.\iYond e ep bir jUrt heyeti bu 
ınu"afJk a tecrUbeler yaparak en 
tir. Seçilen t~hin. lletlerini seçeceH -
?tll için ya ~?lenn memlekette tami 
tıhnası ve gumrUk resminin kaldı -
!'ak rnemı Y: patenteleri satm alına. 
h&la.r g()g~ e~te imal şeklinde imti. 
imci Relen ~ecektir. Bu şekilde bi. 

tinı,.,. a&... _,.__ .. 

- Amma, sizin eve gidiyordu. 
Hoca durmadan : 
- Öyle ise sana. ne!! demlf. 
Şimdi de gazeteler ötekine beriki. 

ne blr takım ıualler aonıyorla.r. Ve
rilen ce\•aplar ne olursa olsun zaten 
hüner sorulacak suali seçmekte .. Bu 
sualler arasında siyasi olanlan, l~ 
mai olanlan var. Bana böyle bir n
al ll8tesi tertip etme~i ba\·ale etse • 
ler rJunlan soranm : 

l - ~ paranıs \'8r! (llaktkl 
mlktan). 

2 - Hayatta kime iyilik ettiniz! 
S - Kimden l~illk gördünid 

~Bunu hatırlayan pek az bulunur.) 
4 - Omriinüz de kaç defa delna 

söylediniz!. 
5 - OmrUnUzde kaç defa yalan 

söylediniz!. 
6 - Emelenlz ne olmuştur!. 

'7 - Fareden korkar nusmat 
(Kadınlara aittir.) 

R - U~,ırken horlar mısmrd 
9 - Artist olmaala mecbur kalsa

nız hangi rom tt'l'Clh ede~lnlz! • 
1 O - Hiç tahtalkurusu öldürdtlnb 

mü!. 
Bu Jhıtt>yl boyuna u7.atab1Urfm. Fa 

kat «'f!l'&plarm gayet do~ verilmesi 
prtiyle. 

l..itkln bu ~artm tahakkukunu •&: 
'111 kontrol edeceğiz!! 

Brnm t~mln edeblllrsenlz bunda 
bu 5ual1erl tı10nnıya ha~hyacajttm. 

B. FELEK . 

Fransız 

Faşistleri 

Mahkemede 
.. 

Londra, 5 (TAN) - Eskiden atet 
.;alip teşkilat, oimdi de Fransız 809. 

val partisi lideri miralay Dölarok ile 
beş arkadaşı bugün mahkeme tara· 
fında.n davet olunmu§ ve hıtklarmda 
adli takibat ba§lamıttır. Dölarok fa
şist teşkilat sayılan ateş·ı salibi ihya 
etmekle itha molunınaktadır. 

BULGARiSTAN 
FEYEZAN 

TEHLiKESiNDE 

Doktor Ben es Belgratta 
ırakta Komünistfik 
Cereyanı Var mı 1 
Bağdat, (Hususi) - Son g\lnle 

Ç 
ekot1lovakra Cttmhurrelsl 

J)oktor Benes Belgratta 
devlet ve hiikfmıet mümessilleri 

tarafoldaD olduğu kadar halk 
kütleleri ta.rafından parlak teza -
bürlerle k&flll&Dllllltı.r. Birkaç 
gön önce Küçük ltlli.f devletleri 

Uıne88UJeriııiıı toplanmalarma ve :r nokta u.ertnde mutabık kala. 
rak ay~ sahne olan BeL 

t bugtiD çekoslovakya CUınhur
~ z1yaretlnl karşdamrı bulu.. 

r Birk&Ç gUn sonra ayni 
:uy;; nıerkezl, Türkiye hUkfunet 
e~t ta.rafından ziyaret edileceği 

re günlerin en mühim ıiyui 
için 90nt --hnesl saydmağa başlL 
f aaJiye a-o-

nuştır • Jk11e8t Yugoslavyanm 
J.)Okt~ ıan bir de,•letln Ciim • 

mU«:! ka:ı olduğu için, ~eçenler • 
bur ş a1<anlat1 arasmda \'Uku 
de dış b an1a.ı;rnsdan sonra Bel. 
bulan tanı ti. aıılaPJSYI tetvlç e
gradl zlY~ et nişaDe&l olarak te.. 
den sanıllD Y uır 
ıiJdd olunab tee \'erilen bir ta • 

Fakat parls göre Çekoslovak. 
kını nıa.Jftnı•~annun ziyareti, 
~·a cüınhur . i rnesf'lt")i konuş. 
. Uhinı bir 81) as ek için wku 
m i JendiJ111 mak ,.e net ce 

ı························································ 

f. ..... :.~~ ~ •• .?.~.~~ ... ~I~ ••• ~~.:~.~.~ •• • • .J 
dur: 

FraDSa bUkfunetl dört ay kadar 
önce l'ugotİlavya ve RomallYaya 
karşdıklı yardım paktı teklif et • 
mlşti. Bu teıkllf Fransa ile çekos • 
lonkya arumdakl k&11ılikh yar· 
dım paktının tıplual idi. J4)'anS&Bm 
bir prtı, Bltkreş ve Belgrat bU. 
kfunetlerlnln yalnız Macarlstanr 

istihdaf eden taahhütlerini teşmll 
ederek bütün tecıniiz ihtimalleri. 
nl kavraması idi • 

l'ugosla\•ya ile Romanyanm 
Fransanm ukeri ~·ardnnnu kazan 
mayı istemekle ~raber mes'ulL 
yetlerlnl JtMll}letmek lehinde olma
dlklarmı göstennl!J bulunuyorlar. 

Anlqdan Fransa hUk6metl ta. 
n.fmdan vuku bulan teklifin bu 
arahk kabultl muhtemel dellJcllr. 
Bununla beraber Çekoslovakya 
Ctlmhurreılsl de bu meseleyi Bel
gratta mevzuu bahsedecektir. 

gusJa\')'a, ıerek Romany&IUJI er· 
geç Garbi Avrupa yanbmma mub 
taç olacağına ve ancak bu sayede 
Balkana kartı hazırlanan &iman 
ve İtalyan planlanna mukavemete 
imkan bulunacaima lnamyorlar • 
mı~ . 

Franıııız mahafillnin bu telkina. 
tı Küçük ltilif devletleri arasında 
hüküm 11UN!n birlik ve aamlmlyete 
uymamaktadır • 

OnUmilzd~l günler hakikati 
göstenıt'\ektir • 

lsoanyaJa dahili hcrrp: 

I
• spanyada harp bilhassa 

dört cephede vuku bulu -
yor: Kordova, Guvadelhara, BU • 
bao ve Burgoa. Fakat muharebe 
bu dört cepheye mtlnhuır delil • 
dlr. Daha bafka yerlerde de de • 
vam etmektedir • 

Bu cephelerde \'Uku bulan ha. 
reketlerln, ifade ettiği en mühim 
mana. Gf'neral Franko ordusunun 
adam kltlrJ?l11a uğranuş bulunma. 
sıdır. Çünkü Gu\-adelhara cephe -

ıPne sevkolunan kuvvetler Mala • 
ga cepheeinde harp ediyoraardl. 
Ueneral Frauıko, Mala;a cephesi. 
ol, kat'i bir durgunluğa uğrata -
rak buradaki ku\'Vetleri Gundel • 
haraya ıöndennif, bunlar orada 
hedmete uğramııtı • 

HUkilmet kuvvetleri vaziyet • 
ten lstlfade ederek Blskay üzerin
deki Santander tarafından 8uJ' • 
gou doiJıı hareket etmlf, ialler 
buna mukabil BUbaoya kartı taar. 
nıza geçerek Burgo11u kurtarmak 
lstemlşfu • 

Bu sahada hareklt devam et • 
mekte ve bllerln bllyttk bir tehlL 
keyl bertaraf etmek için ellerin • 
den gelen gayreti aarfetmektedlr • 
ler • 

Franko bu cephf'de tehlikeden 
kurtulduiu takdirde, buradaki u. 
kerlerlnl başka bir cepheye 1tön. 
dermek lmklnım bulaeaıktır. Fa -
kat bu cephede mahuebe pddet • 
le devam ediyor . 

Bu hidlseler önllmtlzdeld gün
lerde tspanyı.nm pek mUhlm hL 
dl"elf"rf'! uhne olM'AğlDI göster • 
mt>ktf'c'llr. 

Bahann rır;lrmlş o1maflı l!'e harbi 
C';&nlandınnıtk irin klfl bir 8f.'hf'p 
teşkil etmf"kt~lr 

rakta komünistlik cereyanlarının 
gösterdiği hakkında çıkarılan pyia. 
lar, resmen tekzip edilmiştir. B&fv• 
kil Hikmet Süleyman, parlamentoda 
böyle bir tehlikenin varit olmadığml 
söylemiştir. 

Son günlerde rütbesi mareşallrP 
;Ukselen Bekir Sıtkı da Irakta ko. 
nünistlik olamıyacağını söylemiftiı'· 

Bulgaristanda 
Orman Haftası 

Sofya, 5 (TAN) - Bulgaristancla 
bu hafta, ayın 12 sine kadar "Orman. 
lar haftuı,. olarak illn edilmiftir. 
Bu sebeple memleketin her tarafında 
orma.nlarm muhafaza ve himaye edil 
mesl i~in halk arasında her türlü proiı 
pagandalar )'apılıyor. 

Yunan Donanma11 lngı1tere 
Kralının Taç Giyme 

Meraıiminde 

Ati na, 5 (TAN) - lngiltere Kra 
nm taç giyme merasiminde Yun 
donanmasını A verof zırhlısı ve i 

\ 

torpitoda.n mürekkep bir filo te 
edecektir. 

Fransa mahaflll Yugoslavya • 
mn, İtalya ile anla.ıtt~tan sonra 
Fransız tekllftnl reddetmetılnden 
endlşe etmekle beraber gerek Yo. 

bulnıaktadlf • are nıesele 511 -
n.. maha.rue ı ~------~------------------------------------------------~------~---_1 
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.~ahk:emeıercİe 

{aracaahmette 
Başı Ezilerek Öldü
rülen Genç Kadın 

iki Değerli Genç 
Kaybettik 

,~---·------------------------------..., Amerikanı~ en büyük film Şirketi olan METRO • GOLDWYN - MA YER, bu mevsim cihan 
pıyuaama 2 BUYUK ve FEVKALADE FİLM ÇIKARMIŞT1R. 

1 RCMEO ve JULIETBu hafta iPEK ve MELEK 

sinemalarında gösteriliyor. 

2 D ANS iCiN 
YAR A TILM IŞ 

GELECEK PROGRAM 

iPEK ve 
MEL EK 

Uç ay evvel Karacaahmet mezarlığında kafası ezilmiş, gözleri 
bıçakla oyulmuş genç bir kadın cesedi bulunmuştu. Dün, Ağırce
za mahkemesinde bu feci ve esrarlı cinayetin muhasebesine baş

1!~!;hr:ı~k•k F•kfı::..: bir Mes'ut insanlar ldübü Sin::;::::ı.!:~~d·n 
hafta ~inde. iki değerli çocuğunu BU FİLMLER S1NEMACIL1CA ŞEREF VEREN ŞAHESERLERDiR. 

landı. 

Suçlu bölmesine iki jandarmanın nezareti altında Mustafa oğ
!u Hüseyin getirildi. 

kaybet~ı .. 1kınci sınıftan Ali. Behçe~ 1 DANS iÇiN y ARA TILMIŞ 8 NİSAN yalnız MELEK ıinemaamda bü· 
9 gUn ıçınde zatlirreeden, yın~ a~ , .. .. . . yük gala geceıile başlıyacaktır· 
s~ıftan Es~t, 12 saat içinde, teşhıs -: (Mesud insanlar Kulubu) fılmı ~. E_.R Ş E M B E Biletler ,imdiden satılmaktadır. k 
edilemiyen bır hastalıktan kurt.anla. ~LEANOR POWELL gunu aktamı Fiyatlarda zam yoktur. t 

Mübaşir, cinayetin kurbanı olan------------
Hacerin varislerini de çağırdı. Fa. geldiği için Uç, beş dakika içinde öl. 

madılar. ~ I \' 
Yurdun bu iki çalışkan ve ateşli 

genci, Nilmune hastanesinde gözle. 
rini hayata kapadılar. Cenazeleri bü
tün fakülte çocuklarmm göz yaşları 
içinde kaldırıldı. Ailelerinin ve arka. 

kat, kimse gelmemişti. Hüseyinin u. milştür. 
sulen hüviyeti tesbit edildikten son • Hadisenin Şerife, Sabahat, Hasan, 
ra reis sordu: Neriman, Ayşe, Suzan, Zeynep, Za-

BAYAN GENERAL Genç ve güzellerin 
büyük operet filmi. 

"- Haceıi senin öldUrdilğUn söy. kire, Sakine, Leman, Didar, Ali, Ce. 
]eniyor, onun için tevkif edilmişsin? vat, Kemal, Şevket, Nureddin adlı 
Bu hfıdiseyi anlat bakalım . ., 16 §alıicli vardı. Muhakeme, bu şa _ 

Hüseyin, her şeyi inkar etti. bitlerin çağırılması için tehir edildi. 
Sana bir iş edeyim, demi~! 

daşlarmın büyük kederlerine ortak , ••••••••••••••••••• •••••• 
oluruz • Yarın akşamdan itibaren i ...,... __ A_s_k_e_r_li_k_;i ş;;..l_e_r_i --

San 'atkar SÜMER Sinemasında 1 Nisan Celbinde - Ben yeni terhis edildim.. Çoluk 
çocuğum var. Aç kaldılar. Onlar 
şimdi memlekette yolumu bekliyor • İki Tevkif it Aelek o· ·ıdu·· Gözleri kör eden, ~lan eriten, binlerce halk Askere Ah nacaklar ı V J ı ölüm korkusu içinde bırakan görünmez 
Iar. dedi. Dört gün evvel G'alatada mühim Sa.n'at alemimiz, kıymetli bir UZVU-

Kadıköyünde tsmall Hakkı soka - ~ir ticarethane yanmak üzere iken nu daha kaybetti: Şehir Tiyatrosu. 
ğında 66 numaralı evde oturan Şe • söndürülmü.ştil. Müddeiumumilik nun so:ı (Kral Lir) temsilinde ağzın. 
rife isminde bir kadın Haceri Hüsc. yüksek bir para ile sigorta edilen bu lan kan gelerek tedavi altma alınan 
yinin öldürdüğünü söylemişti. Reisin mağazanın yanmasından şüphe et • l>estekar Muhlis Sebahattinin kızı ve 
bu hususta sorduğu suali suçlu §ÖY- miş ve tahkikata başlamıştır. İlk tah dünya güzellik kraliçesi Bayan Keri. 
le karşıladı : . kikat, şüpheleri kuvvetlendirdiği için nan Halisin kardeş çocuğu san'atkar 

- Ben altı aydanben ~u kadmla ıağaza sahiplerinden Jakla Apos • Bayan Melek henilz çok genç bir yaş
tanışıyor ve geziyordum. Ona bekar rtol oğlu Yani dün dördüncü istintak ta gözlerini hayata yummuş bulunu. 
olduğumu söylemiş ve bu suretle hakimi tarafından tevkif edilmişler • yor. · ı 
a.vlamıştmı. Memlekete gideceğimi dir. Bayan Melek, Kaihköyünde Sürey. 
söylediğim zaman ''beni de götüre. ya operetinde uzun müddet çalı§Illış, ı' 
ceksin tabü, orada evleniriz. Şimdi • Şehir Tiyatrosu operet kısmında mu. 
den eşyalarunı hazırlayayım ... dedi. S ö.vme ve vaffak olmuş ince bir san·atki.rdı. ı 
Fakat ben evliydim. Onu götüremez- Kral Lir'de ağzından kan geldiği hal. 
dim Ona dedim ki: "Sen tstanbulda ("' k f l k de, sahnedeki vazifesini bırakmıyan 

ÔLÜM ŞUAI 
filmini yaratan meşhur artist BORIS KAR 
LOFF'u göreceksiniz. 
Şimdiye kadar görülmemiş muazzam bir eser 

olan bu filmde bugünün ilmi ve fenni düşünce 
!erini altüst eden harikalar görecek ve milyon 
larca sene evvel olan semavi hadiselerin tesir 
!erini duyacaksınız. 

Birçok laboratuvarların keşfine çalıştıkları bu şuaın mevcud oldu. 
ğu ve •bunun sayesinde en müthiş hastalıkların tedavi edilmesl müm -
kiln o}duğu gösterilecektir. 

Herkeııi alakadar eden bu muazzam filmi görmeyi ihmal etmeyiniz. , ................................... .. 

İstanbul Vilayetinden: 

, 1 - 937 Nisan celbinde bir buÇU~ 
senelik hizmete tabi piyade sınıfııı' 
ayrılmış olan 316 • 327 bakayasiyle 
328 ve 329 doğumlular. 

2 - Musiki sınıfına aynlm11 olaJI 
316 • 329 bakayasiyle 330 doğunılU' 
lar. 

3 - Jandarma ve gümrük smıtls
nna ayrılmış olan 316 • 330 bakayJ' 
siyle 331 do~mlular. 

4 - Deniz sınıfına ayrılmış ola' 
316 • 331 bakayasiyle 332 doğwnlıJ. 
lar. 

büyUmüş. Her şeyi bol bol görmüş u ar ın l l a;tist yalnız tiyatro aleminde değil, 
b' kı Bizim köyde srküırsm ya. sınema hayatında da muvaffakıyet -------------------

;ya:.O~rn. İstanbullular balık gi. Sultanahmet sulh üçüncü ceza göste~iş, aldığı vazifeyi hakkile ba. ••••••••••••••••••••••••-

5 - Deniz sınıfına ayrılmış ola' 
316 - 331 baknyasiyle 332 doğumlıJ. 
ların celp ve sevkolunacağı ilin olıJ. 
nur. 

bidi'r. Buradan çıkarlarsa bozulur - mahkemesi, diln bir sarkmtili,k ve şarmış ı. . . . Altın sesli MARTA EGGERTH'in şimdı~·p kadar çevirdiği en güzel filn. • 
Ş ·r b t kl'f k d b sövme davasını bitirdi Davacı Ba. Bayan Meleğin ölUmU, tıyatromuz • • lar. en e u e ı .. arşısm a a. . . l . d . . ı B VEFAT 

" " J\..ir ~.. kırköyUnUn Osmaniye köyünde otu • ıç n bir zıya ır. Ke~erlı ailesıne ve • • ı b • • ı ı o t k 
na icızdı. Ben sana ".J ~ yapayım . . .. arkadaşlanna. derin ta.ziyetlerimizi u u er er en 
da görürsün.,, dedi. İşte o işi de şiın. ran Bayan Mu~fer?ı. lddiaya g~ • bildiririz. 1 
di yaptı. Hiicerl benim öldilrdUğümU re, Muzaffer, evlı bır kadm olduJN AvrıcA: Sinema tekniğinin son icadı 

Bay Ahmet Cevat Kuduri oğlu \-t' 
.at etmiştir. Cenazesi 6 nisan sa.IJ 
"'~nü saat iki buçukta Cerrahpa.,d 
.uuhendis SOkaK } ~W UWı:u. a.u _.,,,. eöylilyor. Halbuki benim kati'yyen halde ayni köyden İhsan kendisine YENi NEŞRIY AT c A N L I F 

1
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bundan haberim yoktur.,, müteaddit defa sarkmWık etmiş ve . ~.-....--...,,....---
• .: • teklifleri reddedilince de sövmüştür. Teorık ve pratik medeni hukuk 

Morgun verdıgı rapor H .. ki .. bit .. düv" (Ticaret hukuku ile mukayeseli Türk 
H lb k. HU yi poliste ve istin ö. m, sovme suçunu sa gor gu Misli görülmemiş muvaffakıyetlerle 

,inden kaldırılarak namazı AksaraY 
valde camiinde kılındıktan sonra 1Y 
lirnekapısı şehitliğine defnolunacalı• 
tır. 

a .u ı. d se rdn .•. 'f d . d H • için İhsana 3 gün hapis ve bir lira da kan~u medenisi ve borçlar kanunu 
tak daıresın e ve ıgı ı a esın e a. rdi şerhı) - Hukuk Fakültesi profesör. M •ı L LAi s •ı N EM A o A . ·ı "ldU d" Mn.u b para cezası ve . . d . cen kasatura ı e o r u,,~ ve a. lerın en Mustafa. Reşıdin bu eseri ye. 
şını da taşla ezdiğini, gözUnil bıçakla ni ilavelerle 3 UncU defa tabolunmuş. TEŞ E K KÜR .. ••••••• •mıı- devam ediyor. çıkardığını itiraf et~i . Çuval tur. 

Bundan sonra reis, Hacerln cese- Pratik Hukıuk Mecmua.m - Bu Kardeşimiz Fethinin ziyaı ellıııl 

di halolanda Adli Tıpişleri ldmyaha. Çalmış ! aylık mecmuanın 1937 yılı birinci nu. , ••••••••-JIJRIC'fe••••••••- dolayısile cenazesinde bulunan, mei' 
nesinin verdiği raporu okuttu. Müte. • maraın çıkmıştır. (iıiiiiı ~ H 11 ft:::>1 n ıc:- fE5) fN.. D ~ WI O Ç u ~n O ıc.=a tup veya telgrafla keder ve elemi " 

ed Hasan isminde bir genç. diln Hiil ....,, 1 ~ b ıs.~ ~ l!:ı:ı.ı.s:. w u "'W 16. · · tir' k d d t ak ~ .. hassıs, cesedi yerinde muayene e- .. .. • . S . Fra mıze ış a e en os , raıva. v~ 
rek başında üç bıçak yarası tesbit civarında Sabrinin sergisinden Uç çu· .. Tub~.rküloz . Ce~uyetande enenm en muazzam nsızca filmi b 1 rdikl .k't 

etmiş Ve go .. zünu"n bıçakla oyuldu • val çalmıştır. Yakalanacagm· ı anla • Tilberkuloz Cemıyetınden: Artistlt'ır: CEORC RICAUD - CABRIEL CABRIO - JOSELIN CAEL. ah ~ptfarımızın göste d eri v ala uJ 
t. SUZi VERNON ve MAXUDIAN ve lu u nezakete karşı uydugum 

ğunu görmüştür. Başa ağır bir şey ~c~ da bekçiye çuvalını:. ~~sın:n e Tüberküloz Cemiyeti aylık mu~t Bu tasavvurun fevkinde 1ıeyeca.nh, dehşet ve aşk ve ihtiras filmini derin şükran hislerimizin arzına sa" 
vurulduğu için darbenin §iddetinden miştir. Sultanahmet sulh uçuncil ce- t~.plantısını 7 - 4 • 9~7 çarşamba gu.I ym gazetenizin tavassutunu rica ede-
toprakta yer yapmıştır • za hakimi, Ha.sanı 20 gün hapse mah. nu saat 18,30 da Etibba Odası sa.lo. - ·~iz de görünüz •••••••••• " I riz. 

Burnundan ve ağzından fazla kan kfun etmiştir. nunda yapacaktır. FAHRi KADRi 

Osman sakat ciğerlerile Istanbulun bir kabus ha· 
vası yaşanılan sokaklarında aç dolaşıyordu. 

Osman, hiç bir emperyalist emeli olmıyan iş ve ek 
mekten !başka hi9bir şey Lstemiyen kendi yuvasında 
kendi yurdunda rahat yaşamak istiyen sulbü seven 
ve menfaati ancak sulhte olan bir milletin, TUrk mil 
Jetinin çocuğu idi. 

Onu bu felaketlere düşürenler en ufak bir vicdan 
azabı duymuyorlardı. 

• • • 
Harp sonu ... Kaldırımlarda işini gUcUnU kaybet • 

miş insanlar akıyordu. 
Bu insan bolluğunda. ~çinin aakatma ne !Uzum 

vardı. 

Bir gün tiltUn deposunda çalı,an arkadaşları Hu
rlyeye: .. çok iyi bir adamdır dediler. Cepheden dön • 
mUş. Iş arıyor. Yarm öbUrgün elbette bulur. Senin 
şimdi yevmiyen iyi. Bir lira alıyorsun. Zaten yalnız
sın, kimsesizsin adam, adama lazım olur. Şimdilik 
bir lira ikinize de yeter. Yarm da o iş bulunca den 
rahat edersin .•. Sizi evlendirelim.,, dediler. 

Huriye niçin evlendi? .. Onu bir iki kere mağuanm 
kapısında yağmur altında titriye titriye beklerken 
görmüştU de acaba onun perişanlığına mı acımıştı. 
Olen kocasının böyle dönebileceğini dilşUnmUştil de 
kalbinde merhametten bile kuvvetli bir d~·gu mu 
bulmuştu. 

Cepheye gidenleri, geride kalanlar bir tek vUcut 
gibi görllrler. Onlardan bir tanesinin f ellketi, kendi. 
lerininkinin de felaketi olduğunu bilirler. 

Belki bu tahmin de yanlıştır. Belki Huriye Osmanı 
bir erkek gibi beğendi. Huriye ancak otuz Yatında 
olmall)'dI. O zaman ..• Uç senedir duldu. Niçin evlen
mek istemeeln. 

Belki de Huriye hiçbir şey dilşUnmedi.. Arkada,
ıarı "evlen,, dediler. O da bir otomat gibi bu te,vlke 
kapıldı. 

ŞUpheslz, Flttrtyeye SO€Salar hu.i bugün bile o, ne
den evlendiğini izah edemiyecek. 
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Ne bilirsiniz belki de yalnızlık canına tak etmiştir. 
• • • 

Evlendikleri gUn lbile bir an yüzU gülmedi. Gözle
rine en ufak bir heyecanın izi gelmedi. 

Belki de hep, hep ilk kocasını seviyordu. Onun iki 
cümleyi bir araya getirip bir kimse ile b~ dakika 
konuştuğunu gören olmamıştı. 

Hayatta en çok kullandığı sözler. Kat't mAnalan 
olan, iki kere tekrarlanmalanna ihtiyacı bulunnu -
yan sözlerdi: 

"Evet.,, "hayır,, "olur,, ''olmaz,. gibi ... 
Onu tanıyanlar onun bir kere "ben,, diye başhya.n 

ve sonu "tim, um, ım, im,, le biten bir cUmlesini duy
mamışlardı. 

Huriyenln dimağmda belki "benlik,, ~uuru tek! -
mül etmemişti ... Belki de o "Ben'im,, i yalnız ken
dine saklamak istiyor, onu başkalarına açmaktan 
korkuyordu. 

lşinin başında olduğu gibi kocasının kar,ısmda da 
uzak, yabancı idi. Bir otomat gibi çalışırdı. Bir oto
mat gibi "eş,. oldu. 

Yalnız onu bir otomattan tefrik eden bir hususi
yeti vardı. 

Fedakarlığt. 

Huriye, Osmana karşı da. anne ve bUyük a.nnealne 
karşı olduğu kadar fedakar oldu. 
Çocukluğundan beri o başkalarmı ya~atma.k için 

çalışmıştı. Başkaları hesabına çalı,mayı o daima ta
bii görüyordu ve bunu bir fevkaladelik zannetmi· 
yordu. 

Onda maddi ve manevi hiç bir refleks kalma.mı9-
tı. En müthiş şeyler karşısında bile o en hafif bir 
reak,J.yon hiBMtmiyordu. 

Yazan: S U A T DEKVIŞ 
Huriye, evlendikten bir sene sonra dünyaya gelen 

Na.ılı, bUtün bu isyanların ateşini taşıyan bir varlık 
olarak yetişti. 

Huriye Nazlmm doğumuna sevindi mi?. Çocuğu
nu bir kere öptüğünü kimse görmedi. Fakat ona 
bakmak, onu yetiştirmek, onu bUyütmek için, hafta
da bir gün bile dinlenmeden çalıştı. Cumaları herkes 
dinlenirken o bekar çamaşırı yıkadı. 

Onlar evlenirken arkadaşları "Osman da iş bulur,, 
demişlerdi. Osman iş bulamadı. Cılız vücudile onu 
hiç bir müessese beğenmiyordu. Eski tütüncü binbir 
kalıba girdi. Sıvacılık yaptı. Sobacılık yaptı. Demir
cilik yaptı. Nalbanthk yaptı. Mobilya fabrikasına 
girip çıktı. FakaL. Pek kısa zamanlar için. Bankaların 
hepsi, gelip, geçici işlerdi. Devamlı bir iş bulamadı. 

Mobilya fabrikasında bulunduğu günlerde Mele
ğin annesini tanıdı. 
Meleğin annesi, mahallenin "kötü kadını,, idi ... 
Huriye, bir gUn kocasını tatmin etmiş onu oyalı

yabilmiş, onun etrafında bir kadın varlığı yaratmış 
değildi. 

Siperden çıkıp gelen ve kaldırımlarda sUrünen bu 
adamın biraz hayata, biraz neşeye ve kadma, sevgi
ye ihtiyacı vardı. 

Osmanm, Meleğin ana.sına karşı olan sevgisi bu iş
tiyak ve ihtiyaçtan doğdu. 

Bir gece arkadaşları bir llem yapmışlar ve genç 
kadını oraya c:ağırmıtlardı. . 

Ona; külhanbeyleri: "Bodur Fatoş .. diyorlardı. 
On dört, on beş yaşındanberi en kirli bir hayat ge

çiren Fatoş, ufak tefek bir kızdı. Kısa boylu idi, za. 
yıftı, simsiyah saçları, uzun, uzun kirpikli yemyeşil 
gözltd vardı. 

Sekiz on senedir, bu kötü hayata atılnl1' olduğu 
halde, gözleri saffetinden hiç bir şey kaybetmemişti. 
Vücudunun düştüğü girdaba "verem,, dediğimiz ben, .. 
!iği düşmemişti. 

Başkaları nasıl yaşamak içiıı, kunduracılık, m&-4 
rangozlu, avukatlık, doktorluk yaparlarsa o da 

-yalnız yaşamak için- fahişelik yapıyordu. 
Osman onu ilk tanıdığı günden itibaren ona baf· 

landı, onu çok sevdi. O kadar sevdi ki, biltUn erkek• 
lcrle onu paylaşmamak için niklhladı. 

Huriye kocasının Bodur Fatoşa karşı olan sevgi
sini bilirdi. Sabaha kadar bir kaç aylık olan ya\.TU· 
sunu emzirir onunla uğraşırken Osmanm Fatoşla 
sabahladığını bilirdi. 

Herkes bili.yordu, onun bilmemesine imkA.n var 
mıydı? •• 

Bilirdi, muhakkak bilirdi amma.. Bir gün kocası
na bunun hakkında tek söz söylemedi. Ne bir k~ 
kançlık, ne de bir azap hissettiğini ona göstermedi .• 
Gillmesini ve ağlamasını bilmiyen gözlerle ona bak· 
makta, ve onun yanında robot gibi mihanlld 
olmaktan başka hiç bir şey yapmadı. 

lşten yorgun vücut ile, gece bazan idare lambası 
bile yakamadığı oda.!ında salıncağın gıcırtısını din
liye dinliye göz kırpmadan sabahladığ oldu. 

Ertesi gUn, ne bir dostuna, ne bir ahbabına ne de 
kocasına en ufak bir şikayette buhµımadı, ona bir 
kere bile: 

-Nedir bu yaptığın? 
Demedi. 
Huriyeye "kocan kötU bir kan ile evlendi. Nlktıh· 

landı. dedikleri zaman yllzU, ne hayret. ne hiddet 
ne de teessUr tf ade etti, hep gergin ve çizgisiz kaldı, 
yalnız bir kere l!kayt bir sesb: 

-Ya! ... 
Dedi. Hepsi bu kadar. 
Ortağı eve geldiği zaman, Osman Fatoşu evt ge • 

tirdiği zaman yine itiraz etmedi. Onun geldiğini hiç 
görm,,.miş gibi lakayt k~dı. (Arkası var) 
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BAŞMUHARRI RI 
Ahmet Emin y ALMAN 

kiTAdN'ın hedefi: Hallerde fi-
r e h d , 

rüst , er. şe! e temiz, dü· 
, &arnımı olmak k •. 

gazetes. l ' arıın ==-== 1 0 nııya çalışın aktır. 

~ MESELELERi! 

Bir Haftada 
iki Fabrika 

• İsnıet İnönü 2· 
· kacak ve hl il mDyon liraya çı-
/ teı;el<ktu eU r C<>k tali fabrikalardan 

\'e dernır 1:: olan Karabük çelik 
~n, Ereğu fab asının temelini attrk. 
dığer ikt fab .k ri'kasınr açtıktan ve 
Ankara.ya d'~ı ayı gezdikten sonra 

8 . ondu 
ır haftacı • 

Bu iktısatt a b: kaç fabrika. 
lntik&.tatıdır a .. e''letçt oluşumuzun 
11anayiieşrn1 ' l'iirkiye az zamanda 
de her hı.ta; kıs~ bir müddet için. 
Be, hunu devı d~mır ağlarla örülmüş. 
borçıu~"llı, \' ~::: bu İl)leri yapmasrna 
nunu sayesind a, teşviki sanayi kaı-
tehhiislerıe a.ı 6 de olsa, miinferit te. 
bUrUk l:>lere ıamanda bu 'kadar 
Bert adrhl.lar gfl"lnenıize ve bu kadar 
tu. atnıarnıza imkin yok • 

Şimdi de\·Jet ' 
11şnıak üı teşebbüsü zlraate kaı-
88.di refah:~· Memleketin. ilrtı • 

11' lşJenınesı .. vuşınası için toprağın 
k" • koyu 0~·1ünttn · n zenginleşmesi ve 

• da köyıun:faJıa ermesi lazımdır. Bu 
.. tarıas; f1 n tek olcü.zü iki dön\im 

d' e oJanıaı T ' 1 t~ebhi.is 'l'Ur • oprak içinde fer. 
8adi~·a.tında kiye)i Orta.çağ iktı -
de\·let hu n kurtaramaz. Onun için 
her tarar Yıldan itibaren memleketin 
• IOda k 

ı-ırllJlt işi oınbinalar kurarak 
de,·ıeun ~e girişmek Uzeredir. Ve 
Rı, biıt Um Pl'1l~ lşletmeğe başlama 
refaha ka uımad.•k kısa bir za.mand~ 

\'\ışturacaktır. 

Alrn • 
anya Rusya ile 

AnlGırn 
aıınanr .. •va Mecburdur 

ın •- • a .. ,a, lOIJı -el{, \·e et\· ik var. Yag, ek. 
Ahnan~·a ~ a Ue dağrttlryor. 

trr. lfnru 
8 

a~ nıaddeye muhtaç -
()Jıluğu h anayı) için dahi muhtaç 

Şittıdiy:~ lnaddeyi bulamıyor. 
ham adar Almanya gerek 
lhtil·a nıc adde, ıten-k gıda maddeleri 
ı. ının bü »:ı. 
'l\alllard ~ W\ bir kısmını Bal -
teıtıln an, '11ına rnemleketlerin<len 
~1 du~li:rordu. O nkit bu sıkJntı
t t •' uıııyor s 
u u~·ordu ' ovyetlere karşı atıp 

ll'akat B~lk 
1"ketıertnı ~nlarnı ve Tuna mem-
~larka nı~ont açıldı. Artık çürük 
llatka1t1arda bil mal vermiyorlar. 
bi ~iiksek d ~lnıan kredisi eskisi gL 
()Jduğu gıtJaeğUdir. Almanya muhtaç 
11lltı. ham llladdelerlnt ve bir la • 
hnca hU'-'?1addeJi buradan buJama -
tt •un b"tij ~ ;\·enı 

8 
tı u n sıkıştı ve kendisi. 

nığer ı:r:~ aranıağa koyuldu. 
t1ıl\a menıı k tan Balkanlarda ve 
3-·a.ııett de e etlerindeki Alman si -
tltan ~aıı ~ki ınevkiinl kaybetti. Al
~enııekette ~ropagandası ~k bu 
arnıJ•or, ;ti: beklediği neticeyi a. 
l'atısıaıı ~ a \"e Belgrat konfe -
Yal 8\ikut:anı~ıı bUtün bütün har 

nathllkt Sa Ugrattı. 
Ya~n aradı;'~::. Rusyada Alınan. 

lnıan}'.. h \in ltıaddeler var • geç • Q' l\J"n. 
_ e~. kornş 

1
-.. ~apmaktan l"at 

.... oı . u an ~ 
t tırsa, So\1' t J'le anlaşma~a ra-
arata bıra1n. e lere atıp tutmayı blr 

glda tnaddesı l'Sa, Sovyet Rusyada.n 
l~billr. Zaten de ham madde de bu -
lı~a raJbnen .~aki siyasi düşman. 
ithalat ,.

6 
U 1 i ınenılf'ket ara..~mdaki 

llıakta<Jır lr&cat günden güne art • 

llu se~ı 
~a ile erge e Almanya Sovyet Rmı -

Atrırna ç anıaşmağa mecburdur . 
li ' O Vakit lf' 8.ııırıa taJnn ıtlerin kütleyi ar. 
lnarıh~ı Yaf~k içın kommüniz~ diiş. 
geıf'eekt' · asını bırakması lazım 
ili bir si~~·hBu takdircle kt>ndisine ye-
tı a arama~ · 

r. 1"a·kat h ga muhtaç olaC'ak.. 
desı buırnak unu hulnıak. gıda ma.d -
~ kadar güç de~Udir. 

Antal "al b . ., l ır gen,,. 1 • 
:r zmırde 

lzrn· boğuldu 
~n· e~c~ İş aramak üzere on beş 
~und - uraya gele A 
1 ogdu k " .. n ntalyanın 
t~ Yaşında :unden Abdullah oğlu 
t l\'arında S l.u~tafa, Karlıdere köyü 
llttug· u e anıkli Rifatın kira ·ı 

d ·· sebze b h ı e 
Uşerek bo. a Çesindeki kuyuya 

guınıuştur. 

T A ~ ===-====================== 
Bundan 

sakladığı 

.. 
yuz binlerce yıl önce hayat ve kainat nasıldı 1 Bu sualin 

sırrı meydana c;ıkarmak ic;in ilim adamları uğraşıp duruyorlar 

K afatası keşfedilen en eski insan, bir 
Çinlidir. Bu kafatası üzerinde yapı-

lan tetkikler, en eski insan dimağının bir 
hayli öüyük olduğunu göstenniştir. Çinli 

adam, bu sayede bir milyon sene evvel haki
ki medeniyeti kunnrya çalıştı. Yeni bulunan 
bu kafatası alçrdan yapılan örneklerine göre, 

1200 santimetre mikap genişliğindedir. Bu

gün yaşryan insanların kafaları ise 1325 mi

kap santimetredir. Fakat Şempanzenin ka

fatasr ancak 410 santimetre mikabıdır. 
Kafatası, çene kemiği, ve dişleri ~enüz 

keşfolunan bu Çin adamı, Pekinden birkaç 
mil ötedeki Çukutiende bulunmuştur. Bura-

~ 

da 1927 denbcri araştırmalar yapılıyordu. 
Nihayet birtaknn mağaraların içinde pek es

ki bir devre ait olan bu insan kafatasları ve 

kemikleri ele geçmiştir, ve fen adamları 

bunlara Pekin, yahut. Çin a- Bir antropoloji laboratua - ı 
damı adını vennişlerdır. .... rında çok eski devirlere 

ait bir kafatası üzerinde tet-
lnsanların Tekamülü: kikat yapılıyor 
~~~~~~~~----

•
• lk önce Çin a~amınm, bu • 

gün yaşıyan msanlar ara
sında hiçbir halefi bulunmadığı 
zannedilmiş, hatta onun, maymun

luktan insanlığa. geçiş devresine ait 
ol ıığu sanılmıştı. Fakat Çin ada
mı Uzermde ya.puan tetınklen ile-
ri götürmekle meşgul olan doktor 
Franz Weidenraich ile doktor W. 
C. Pei insanların tekamülü hakkın 

da yepyeni malumat vermektedir. 
Bu alimlere göre, bir milyon se

neden fazla bir zaman önce, ya • 

şıyan bu Çin adamı, bugilnkü ırk
lardan birkaçınm en eski atalarm

dandır. Bu tipe benziyen ve son 

zamanlarda ele geçen kafatası tip 

leri Çin adamının hakiki bir Mon 

gol olduğunu göstermiştir. Bu 

Mongollar Çinlilerin, Eskimoların, 
Aınerikalt kırmızılıların mensup ol 

duklarI şecereyi teşkil ediyorlar. 

Geçen sene keşfolunan Cava a
dammın kafatası da büyük bir e • 
hemmiyeti haizdir. Çünkü yapılan 
tetkikler neticesinde, Çin adamı 
ile cava adamı arasında bir kara
bet olduğu görülmüştür. 

Leyden Universitesi profesörle-

rinden Evgene Dubois Cava ada -

mmın da, Çin adamı gibi, bir mil

yon sene önce yaşadığı söylemek 

tedir. 

En Eski insanlar: 

C ava adamı, bugiln Avustral
ya.da ve daha başka yerler 

de yaşıyan insanların en eski ata 

sıdır. 

Bu suretle bugünkü insanların 

en eski atalarına ait kafatasları -

nın alçı ile yapılmış örneklerini 

tetkik etmiye imkan hasıl olmuş -
tur. Fakat bu en eski atalar, he
nüz tekamül halinde idiler. Ve da

ha fazla maymuna benziyen bir 

halden daha yüksek bir insan ti

pine geçiyorlardı. 

Asya, Afrika ve A vrupada. en 

eski devrelere ait bir sürü insan 

kafatasları keşfedilmiş olduğun • 
dan bugünkü insanlığın, muhtelif 
yerlerde türeyen insan çeşitlerin
den vücuda geldiğine inanmak la

zımgeliyor. Yalnız bu eski insan -
ların mliva.zi hatlar dairesinde in~ 

ki'af ettikleri tavazzuh ediyor. 

Fen, belki günün birinde bütUn 

beşer cinslerini birleştiren müşte

rek bir atayı k~fedecektir. Fakat 

bugün bu müşterek ata henüz keş 

fedilmemiş bulunuyor. 

Bir milyon sene önce ya.şıyan 

Çinli adam, vahşi değildi. Çünkü 

iptidai konuşmayı temin eden fi
ziki cihaz mUcehhezdi. Onun şöy
le böyle bir lisan sahibi olduğu an 
taşılıyor. Sonra. onun bir takım a-
18.t ve edevatı kullandığı da mu . 
hakkaktır. Ayni adam, eski za -
manlarm en büvük fenni keşfi o
lan ateşi de kullanıyordu. 

Ağır Yürüyüş: 

B w-. devrinin sonlarına doğ
ru kendini ısıtmayı bilen, 

pişmiş yemek yiyen bu adam, dü -

şünmek için vakit buluyordu. 
Tarih medeniyeti başlamadan 

önce insanın ağır yürüyüşü şu şe
kilde vuku bulmuştur: 

1800 seneleri arasında zuhur et • 

miştir. 

Y edi bin sene evvel Hindis • 
tanın şimali ga.rbindekl 

Mohenjoderoda, Mezopotamyada 

muhteşem birer medeniyet vücut 
bulmuştu. Yazılı tarih ise ancak 

5000 seneliktir. 

Pek yakın zamanda arzın kablel

milat 4004 senesinde yaratılmış ol-
duğuna dair b ir 
sürü rivayetler ya. 
şadığına bakılırsa 

insan hakkındaki 

diişüncemizin ne 
kadar ilerlediğini 

bu rakamlardan 

anlıya biliriz . Bu
gi.in tam blr mil
yon sene ev\•el ya. 

şıvan atamızı ta
nıyor ve modern 
insanlık ic;inde ona 
benziyen. onun nes 
linden gelen insan_ 

ları teşhis ediyo. 

ruz. 
Dimağ ve nkıl 

bakımından inkişaf 

eden insan bir mil
yon sene kah mu .. 
vaffak olmuş. kah 

yanılmış ve ondan sonra okuma, 
yazma öğrcneıck tarih iı v.ine gır. 

miştir. 

1 ı----l Dt.n.zde ktsım 

Çin adamı ile Cava adamı bir ' 

milyon sene önce yaşıyorlardı. Hei 

deberg adamının ömrü kablelmilat 

300,000, !ngilteredeki Piltdovn a

damının ömrü kablelmilat 120.000 

Neanderthel adamın ömrü kablel
milat 40,000, Kromagnon adamın 

ömrü kablelmilat 25,000 veya 15 
bin senedir. 

Bütün bunlar eski tas devrinin 
alat ve edevatuu kulla~ıyorlardı. 
Kablelmilat 10,000 ile 7000 sene _ 

leri arasında daha ileri bir ırk pey 

da olmuş ve nihayet yeni taş dev
rinin adamları kablelmilat 5000 se 
nesinde yaşanııştır. Maden devri
nin adamı kablelmilat 4500 ile 

Denizin 
Dibinde 
Fotoğraf 

Denizin çok derinliklerinde fo • 
tograf almaık. resim çekmek işi ar -
tık çok oasitleşmiş bulunuyor. Bil • 
hı..ssa Amerika fotoğrafçıları bu işte 
çok ileri gitmişlerdir. Şu iki resme 
dikkat ediniz: Denize, hava maske • 
siyle inen bir dalgıç, bir deniz atının 
resmini çekmiştir . 

M. Kemal Paşada zehirli gaz 
konleransları 

M. Kemalpaşa, (TAN) - Kasaba
mızda zehirli gazlardan korunmak 
hakkında konferanslar tertip edil· 
miştir. 

' 
ADEMi MUDAHALE MANTO ALTINDA 

• .. -l solda, garip bir kut va.ziyetinde görünen ,ekil 
( Karıka.turue. ) 

İngiltere Hariciye Nezaret;ni 

C. H. Partisi, salonunda memurla
ra ve C. H. P. yön kurul azasına; U • 
ray salonunda ve C. H. P. Hamzabey 
Kamununda da halka mahsus olmak 
üzere, zehirli gazlar kursuna iştirak 
edenler tarafından muhtelif konfe -
ranslar verilmiştir. . etmektedır. 

Bir Daha 

Foks Jurnal 
Sinemadayız. Beynelmilel propa

ganda gazetesi Foks Jurnal, dünya 
Jıadiselerini gösteriyor. Asilerin Ma
lagaya girişi ... Nerdeyse çıkacaldnr, 
biz girişlerini seyrediyoruz. Asiler 
Malagaya giriyorlar. KemikJe'Fi çık· 
mış beygirler üzerinde çeşit çeşit, si
yah, beyaz, latin, cermen, müslümao, 
ka.tolik, her ırktan, her dinden insan 
var. Eski medeniyetlt"rden arta kalan 
ganimetleri ya~nıaya geUyorlar •• Da
ha doğrusu niçin geıdiklerini kendile
ri de bilmiyorlar. Top ateşi iJe yılul

mış mabetler, şah<.·s~r denecek abide
ler, yerle yeksan olmuş. Soka·klnrda 
yıkılan el·Jerin enkazı, yanaJdarındau 
hayat ve ateli fışkıran öliilcr yatı· 

yor.... llaJk, sefil, pertı;an bir halde 
ka~ıı;;ıyor. Franko boş şehirleri, bo~ 

evleri i!>gal ediyor. 

• 
Foks Jurnalın Türlu:e kpnuşan 

propagandacısı hadiseyi anlabyor: 
"General Franko kuvvetleri uzun 
mücadelelerden sonra ~lala~aya .::ı;ir
miye muvaffak olmm;otur. Ge-neral 
Franko, ~ehri zaptetmck için hertüı'· 
lü fedakarlıj?;ı ~öze alnıı:;.; en miitlıın 
mabetlerin, abidelerin bile yıkılDlMl• 
na razı olmuştur. Şehir harap olmak
la beraber Franko, fedakarlığına. nıu· 
kabil şehri zaptetmiştir.,, 

• 
Ne büyük fedakarlık! .. Ne vatan • 

pervercesine iş! .. Ne yüksek milliyet
çilik •. Ne insani hareket!.. Bizim bil· 
diğimiz buna tahribat derler, hıyanet 
derler, kendi memleketini satanlara 
hain, alçak derler ... Tarih şimdiye ka
dar siya.."ii bir hırs için kendi memle
keHni satan bir generale fedakfır is• 
mini vermemiştir. Ne tarih, ne edebi
yat, ne ahlak, bir asiyi bu sıfatla kay 
<!etmemıştir. Hı~ anetin fedakfırl.k 
olduğunu U·k defa Foks Jurnalden 
öğrendik. 

• 
Türkiye hükumeti İspanya hadi~ 
r'ııde siyasetini orta~'a ko~·muştur. 

·~urk donanması; Cebelittankta, İtal· 
yan ve Alınan askerlerinin tsııanyava 
~irmemesi için denizleri bl~liyor. 
Türk hUkiimct cümhuriyetçi, demok. 
rat bir hül{ôme1: sıfatile, ciimlınriyP.tt

!:İ ve demokrat İspanyol hüldimetile 
berııberdir. General Franko ile df'ğll •• 
Buna ra~mco sinemaları sansüre e
den heyet, bir asinin hıyanetini, r .. da
kfırhkla ta\·-.if eden hlr filmin göste
rilme-.ine miisnalle ediyor. llk yanda 
şuurlu hir sansilr ish•mistim, son ya-
ıya kadar filmlerin sunrlu bir sansiir 

ılı• rı geçmesini istiyecei!;im.. Dildcatll 
1 ğ'I... 

ADSIZ Y AZl<'I 

Jtün Satışları 
Bitmek Üzer 

Tütün mmtakalarında tülün satış 
ları bitmek üzeredir. Bursa mıntaka 
smda şimdiye kadar iki milyon kil 
dan fazla tütün ı:ıatılmıştır. 

Fiyatlar, bugün 35 • 40 kuruş ara
sındadır. Samsun ve Bafra mıntak 
Jarmda demet tütünler 85 • 90 a 
smda satılmaktadır. Bu piyasa da 
kında kapanacaktır. Trakya tütünle 
rle bu sene . İnhisarlar İdaresinin m 
dabalesiyle iyi fiyatla satılmıştır. 

Ustura iie 
vurdu 

Evvelki gece, Beyoğlunda Zibad 
Mehmedin kahvesinde Ali, Hüseyi 
ve Nuri adlarında üç kişi iskamb' 
oynarlarken İsmail adında birisin 
taarruzuna uğramışlardır. İsmail, bi 
kadın meselesinden muğber olara 
hiç ~ir şey söylemeden Alinin üzeri 
ne atılmış ve onu ustura ile yarala 
mıştır. Ali hastaneye kaldırılmış, 
mail yakalanmıştır • 

Üç Sene Sonra 
Tutulan Hırsı 

3 sene evvel, Üsküdarda Hekim 
paşa çiftliği caddesinde 3 numa 
evde oturan !brahimin bir beşi bir 
yerde lira.siyle tabancasını çalar 
kaçan taş ocaklan işçilerinden Mu 
sin yakalanmıştır 
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~lrnıer· ı 
GUzeI ~dun 
ınUdafaası için 1 

1 yetişen hava sü 
baylanınız uçuş 

il hazırlığında. Alt i 
ta: liava komu- ! 

1
, tanlanmız ~- i 

başa İ 
ı....___ : ................. 

Havacdarımııı 
Yetiştiren 

Asri Mektep 
Ahmet E:;= Yalman 1 

G e .. ~ .. ~-ta .. _yyar--e·m-e•y-da•n•ı•n•ın-lJ.ir--r·as-ı •U•ç·, d-ôrt talebe 

cluvazın o~nde, yıkık bir kerpiç için iideta seyyar 
ınut .. _ onunde hava mektebi ko- b' öw ~ U ır dersane... g. 

- s· e karşılaştık. ıı retınen burada sey. 
l'ad~ e mektebi grstermiye bu-

Sir ~~şlıyaca~ım,. dı:di. risef er dersi veri. 
hinin 'tak~ sene evvel ha va mekte- yor. Tıpkı bir vapu 
piç d hm taburu, ancak bu kcr. nın hesap memuru 
li1'Ut Uvarh kufübel de yer bulabi- gibi pilot aletler ianesile vaziyetini' 

u. ':r~. Varlık h - '4 blnaJarela kuru an la) in ctmi~ ™"~itA.. U:acnndo yo.. 
lnak iç' akkınıAA, bir fiku· sahibi ol- lunu bulmıya alışıyor. Yerdeki işa. 
bu.raııı~ mektebi gezip görmiye retlere göre yol aramak ihtiyacın. 

Bu -.~an başlamak lazımdır. dan kurtuluyor. 
sozleri .. ı· T tskid soy ıyen komutanı am ;, 

~k:~. tanı~ordum. Kendisinı 
tUın. ır vazife başında görmüş· 
lçin~ h Kırt.asi sistemin darlıkları 
gayey apso1mayı kabul etmıycn, 
meyi : . en kestirme yoldan yürü -
laı:n k ılen, zaman denilen ıunile 
bir ı~etini veren mükemmel 

erkanı h Kırt • arp subayı .. , 
larzd as~. mekanizma içinde: bu 
rıu 

81
a duşUnen, mes'uliyet yükü -

!nıya rtında. ~ımaktan hiç kork
•dı'l n şa.hsıyetıere sık sık tesadiif 
"' tnedi-· . hUrm gı içın komutan hakkındR 

et dolu bir hatıram vardı. 
lep İnt' --.... ızam 

D e~ir gibi bir vazife hissini ye 
l\l ~ orulmak bilmez bir çalış -

a zevkini· b"yUk . teva . • u bır nezaket ve 
•Ub zu ıle birleştiren bu kıymetli 
... b aYnnızla beraber mektebin mli
._,eseıen · d E • nı oiaı,;mıya başladık. 
elen ;ela t~m taburuna ait eski
l3Uraı alma bır, iki binayı gezdik. 
l'ın arda da binaların noksanla-ter:· ~men büyük lbir intizam ve 

ltlık göze çarpıyordu. 
Bund le . an sonra mektebin tayyare 
rtni gözden geçirdik. Evvela u -

ÇUş talim' · · •it ta 1 ıçın çift Jrnmandalı ba-
"eıa. ~areler var. Yeni uçucu ev -
teıer:gretmenle beraber bu tayya 
Ilı ~en~ uçu?.a başlıyor. Kanatları
!ıra ta tecru~ .eden kuş gibi, a:a
kUı v ~areyı ıdare ediyor. Muş
derh aı~yetıerde öndeki öğretmen 
bit; dal ışe karışıyor. Sonra günün 

ne Y . heye enı uçucu hayatının en 
nau canıı gUnünli geçiriyor: Ka • 

arını lard açarak tek başına hava· 
kıyo~ Uçuyor, yerden yalnızca kal. 

13 ' Yere kendi kendine iniyor. 
!'ele:dan sonra türlil türlü tnyya~ 
Uçu e saat doldurmıya başlıyor. 

şun ipt'd . k hlbi ol ı aı ısmında meleke sa-
lryan dUUktan sonra manialar at· 

s var· · Çe at ı gıbi havalarda serbest-
lU aı::a~mıya çıkıyor, türlU tür-

Son ası hareketlerine alışıyor. 
~\Yor 1;' tatbikat tayyarelerine ge 
har1t~ arassut etmeyi ,fotoğ'raf ve 
lanma almayı, makineli tüf ek kul
laııınaYI, ~mba atmayı, radyo kul .....:1 ögreniyor. Bir tarafta ko-

bir kapalı, tayyare var. Bu-

D ersaneleri birer birer dolaşı
yoruz. Başka .yerlerde gör -

düğüm örneklere göre hava mekte
bimizin dlinyanın en muntazam, 
en modem, tedris malzemesi iti -
bariyle en zengin müesseselerin -
den biri olduğunu tereddütsüzce 
söyliyebilirim. Birşeyi yapmıya 
bir defa karar verdikten ve hare
kete geçtikten sonra tam yapıya. 

ruz. 
Hava mektebi iki smıf talebe ye-

tiştiriyor : Bir sınıf uçucu ve 'maki

nist olarak yetişecek gedikliler
dir. Diğeri de uçucu zabitlerdir. 

Gedikliler ortamektep mezunlan 

içinden imtihan ve sıkı bir sıhhi 
muayene neticesinde seçiliyor. 
Bunlar ha,·acılığa taalluk eden 
dersler hakkında umumi malUmat 
sahibi olduktan sonra makinist, 
uçucu, radyocu, fotoğrafçı silah
çı, bombacı gibi ihtısas şubelerine 
ayrılıyor. 

Uçucu zabitler, Harbiyenin ilk 
sınıfından tayyare zabiti diye ayrı
lıyor. 13edeni takat b~~ımından sı
kı bir muayene geçınyorlar. Bu 
muayene be: .se~e tekrar ediliyor. 
Harbiyeyi bıurdı.kten .s~nra hava 

ktebine geçebılmek ıçın bir tay 
me ecide aranan tam bedeni vasıf-
yar 1 ... d 
ı tahsil sene en ıçın e muhafa-
arı, 1• za etmiş olmak azım •• 

Derıler - a;;; mektebimizde bir takım H azari dersler var... Fakat 
nd n rog-u amelidir. Mesela 

dersler e .,. d fotoğraf almıya mahsus 
hav~ a~ ve çalışma yerleri bütün 
t~tbı~a i .,.aı ediyor. Burası insana 
bır bına -rarŞrı rılık fabrikası hissini 
bir f otog '1 1 k .. ' tl . , Fotoğraf a ma , sur a e 
verı) or. k kurutmak, hazır-

lope etme , _ . 
deve ı·r fotograflan bır 

k muhte ı . . 
lama • . ası halinde bırleştirmek 
ha\"a harıt haricinde makineler 
için tasavvur nersanelerde, ha -

rt.b t var. ve te ı a . ·ı de kullanılan bü-
va kuvvetJerı~ı numuneleri var. 
tiln maldneterın ror tamir edili
SökUlilYOr, ~~ıl~ ~veoilebilecelr 
yor. Elhasıl ışın 

tam ve mlikemmel tayyare f otoğ
ra:fçmr yeti Urttiyor. Bunlardan 
memleket sulh zamanında da hari
ta ve kadastro işlerinde çok istifa
de edebilecek ... 

Bütün dünya ile muhabere 

R adyo şubesi de başlı başına 
bir alem ... Genç radyo öğ -

rctmeni me~lcğine çok meraklı ve 
düşkün ... Kendi kendine alıcı veri
ci cihazlar kurmuş, bütün dünya 
ile muhaıbcre edebiliyor. Bu muha
berelere dair her taraftan usul da
iresinde şehadetnameler gelmiş. 

Radyo şubesinde cihazların ye • 
dekleri hazırlanıyor, tamir ediliyor. 
Hava kuvvetlerimizde kullanılan 
bütün radyo tipleri tetkik ediliyor, 
üzerinde ameli surette çalışılıyor. 
Telgrafçılık öğretiliyor. Muhabere 
odalarında herkesin ayrı telgraf ci 
bazı var. Alıyor, veriyor. 

Teslihat şubelerinde bombala
rın her nev'ini görüyorsunuz. A -
tılış cihazlarının hepsinden nümu
neler var. Makineli tüfek şubesin· 
de de makineli tüfeklerin her ncv' 
ini buluyorsunuz. 

Seyrisefer filan gibi dersler için 
her tiirlU tertibat hazırlanmış. Her 
birinin ayn dersaneleri, tatbikat 
yerleri var. 

Eskiden hava mektebi olan oluk 
lu saçtan yapılmış bütün bir bina 
şimdi bir tek ders için bir tatbi. 
kat yeri haline konulmuş. 

Bir hedef 

D ik bir merdivenden kule gibi 
bir yere çıkıyoruz. Burası 

uçan bir tayyareyi temsil ediyor. 
Aşağıda devamlı bir hareket ha -
!inde bir nişangah var ki tayyare 
sabit olduğu için hareket vaziyeti
ni ifade etmek Uzere hedef müte
harrik yapılmış. 

Burada bir takım tertibat var. 
Tayyarenin sür'ati ve diğer ma. 
lumnt sür'atle hesap edilip· terti
bat ayar edildikten sonra bomba 
cihazına küçücük bir sivri bomba 
miknatis cazibesile takılıyor. Son
ra bir takım tertibatla hedefinize 
nişan alıyorsunuz ve bomba kolu
nu çekiyorsunuz. Kule ile yer ara
sındaki mesafenin hakkı makine 
tarafından verilmek suretile hir 
mUddet sonra bomba kendi kendi
ne serbest bir hale geliyor ve he
defe düşüyor. 

(Arkası ı incider 
• 

Anlatıyor 
o 

AFYON SIRTLARINDAN 
iZMiRE DOGRU 

NASIL YÜRÜDÜK? 
O tuz Ağustos! Bu tarih, düş

man ordusunu.ı ordu sıfa
tını kaybettiği günUn tarihidir. 
Mustafa Kemal, o gün bizzat ku
mandayı eline almıştı. Ve harp ta. 
rihlerinde bir deha eseri olarak da. 
ima anılacak Büyük Başkuman

danlık Muharebesi başladı. 
Aslıhanlar mıntakasında vukua 

gelen bu muharebede, Yunan or· 
dusu busbütün perişan olmuş ve 
ric'at hattı tamamiyle kesilerek, 
Kızıltaş vadisine atılmıştı. 

Bu viı.di, son derecede sarp ve 
kayalıktı. Yol namına hiç bir şey 
yoktu. Bozguna uğnyan Yunan 
kıtaları, tek bir patikadan çekilmL 
ye mecbur idiler. Tabü buna im
kan bulamadılar. Ve küçük, büyük 
bütün toplarını, kamyonlarını, cep 
hane arabalarını, malzemelerini, 
yiyeceklerini muharebe meydanın
da bırakmıya mecbur oldular. 

Artık, karşımızda bir ordu yok. 
tu. Derme çatma Yunan kuvvetle. 
ri, takibimizden kurtulmaktan bat} 
ka bir şey düşünmiyorlardı. 

Ordumuz, Uşak üzerine yıldırım 
gibi ilerlemek' vdi. 

B"'"U esnada, Yunan orduetfiı -
dan kurtulabilen derme çat 

ma kıtalar da bln müşkülatla Kızıl. 
taş vadisinden çekilmiye çalışıyor-
lardı. 

Ordumuzun bir kısmı Uşaktan 
ileri geçmiş olduğu halde, diğer kıs 
mı henUz uşağa varamamıştı. Or
du karargahının Uşağa nakledil _ 
diği gün, bnşkumandan Atatürk, 
Garp cephesi kumandam İsmet 1-
nönü, umumi erkaniharbive reisi 
Marc~al I<""evzi Çakmak, Uş~ğa gel. 
mişlerdi. 

Atatilrk, Uşağa girerken, kasa. 
banın kenarında muzaffer başku
mandanı alkışlamak için toplanan 
kalabalık arasında bir şayia dola
şıyordu : Bu şayia, Yunan kuvvet 
~erinden bir kısmının Uşağa doğru 
ılerlemekte oldukları merkezinde 
idi. Bu şayiadan, Atatürkc de bah 
setmişler. Kendileri için ,hazırla -
nan ikametgahı şereflendiren baş
kumandan, beni huzuruna çağırdı 
lar ve böyle bir ihtimale karşı na
sıl bir tedbir alındığını sordular. 
Kendilerine, Uç fırkadan mürck -
kep olan dördüncü kolordumuzun 
l!şa.ğa gelmekte olduğunu arzet · 
tinl. Ve emirleri üzerine, birkaç za 
biti vaziyeti anlamak maksadile 
düşmanın geldiği istikamete gön
derdim. 

$ ayia doğru idi: Yunanlı -
!ar, Kızıltaş vadisinde uğ

radıkları müşkülat karşısında Mu 
rat dağlarından Uşağa giden pati. 
kalan takip ederek kasabaya in -
miye teşebbüs etmişlerdi. Halbu -
ki Uşak istikametinde llerliyen 
dördüncü kolordumuz bu iniş yo. 
lunu Yunanlılara daha evvel ka -
pamış bulunuyordu. 

Uşağa girmek istiycn Y•~na:ı.lı. 
lar, kıtalanmızı karşılannda gö -
rUnce, yeni başkumandan Triko
pis büyük bir şaşkınlığa uğramış 
ve biraz da bu şaşkınlığın neticesi, 
taarruz emrini vermişti. Fakat, 
harpten, yorgunluktan, mütemadi 
ri<:atlerden, ve nihayet açlıktan bi \ 
tap bir hale gelen Yunan neferle -
ri, başkumandanlarrnın emrini din 
lememiş ve silahlarını yere ata -
rak: 

- Biz artık harp edemeyiz! Di
ye haykırmışlardı. 

Tri.kopis, bu vaziyet karşısında, 

YAZAN . 
Saıahaddin 

Günf{Ö·r 

Emekli Korgeneral Emine ait 
hatıralardan 

teslim olmaktan başka çare göre
medi. 

DördüncU kolordu kumandanı 
Kemalettin Samı Paşa merhum, 

generali ve maiyetindekileri tes • 
lim alarak, bizim bulunduğumuz 

birinci ordu karargahına getir -
di. 

H iç unutmam: Karargah ola. 
rak seçılen Uşakta Yılancı 

zade Mehmet Efendinin evınde 
idik. Kemalettin Samı Paşa mer
hum, Yunan başkumandanı Triko
pis ile general Diyenisi ve dığer bir 
iki generalle refakatlerindeki yük 
sek rütbeli esir Yunan zabitleri -
ni, yanma katarak bızzat karar • 
gaha getirmışti. Bizim ordu ku -
mandanı, Trikopise hal, hatır sor
duktan sonra, nasıl olup ta esir düş 
tüğUnü öğrenmek istediğini söy -
ledi. Trikopis, cevap vermezden ev 
ve! sağ elini yukarda, ve sol eli -
ni aşağıda tutarak dikkate değer 

bir vaziyet aldıktan sonra, yukar -
da tuttuğu elini gösterdi: 

- Sakarya muharebesine kadar, 
biz bu vaziyette idik! Sonra, aşa· 
ğıya götürdüğü elini göstererek 
ilave etti: 

- Siz de bu vaziyette idiniz! 
Sakarya muharebesinden sonra 
ise ... 

Bu scf er sol elini yukanya kal
dırıp sağ elini aşağıya indire. 
rek sözüne devam etti: 

- Şimdi siz bu elin vaziyetine 
çıktınız \'e biz de sağ elin vazi)e
tine düştük! 

Ve derin bir iç çekişi arasında 
sözünü tamamladı: 

- Binaenaleyh, mağllıp olarak 
buraya geldik! 

Yunan esir generalleri ve yük
sek rütbeli zabitleri büyük ünüor
malı idiler. Hatırımda kaldığına gö 
re, Trikopisin sağ kolunda, altın 
bir zincir sarkıyordu. 

O rdu kumandanı, esir gene " 
ralleri alarak, Garp cep

hesi kumandanı İsmet Paşaya gö 
türdü. Esirler, biraz sonra da A
tatUrkün huzuruna çıkarıldılar. 

Orada bulunmadığım için, Atatür 

kUn kendilerile neler konuştuğu
nu bilmıyorum. Bildiğım bir şey 

varsa, ordumuzun lzmirin muka
vemet edilmez cazibesine tutul • 
muş olduğu idi. Uşaktan sonra. 
orduyu adeta zaptetmek mlımkün 
olmadı. 

Başkumandanla.rından: 

- İlk hedefiniz Akdenizdir! l· 
leri! Emrini alan Mehmetçikler, 
yürüyüşte adeta biribirlerlle mü • 
sabaka ediyorlardı. Otomobille gi 
derken, yolda yarasını henüz sar. 
dırmış erlere rastlıyorduk. Bunla
rın bazıları ayaklarından yaralı idi 
ler. Postallarını ellerine almış, ne 
fes nefese koşuyorlardı. Otomobi· 
1i durdurarak; kendilerine ıoru • 
yorduk: 

- Niçin gidip bir hastaneye yat
mıyorsunuz? •. 

Onlar, hiç cevap vermiyerek to
pallıya topallıya önümüzden geçip 
gidiyorlar: 

- Efendim.. Başgumandanm 
emri var. Akdenizi bulmadıkça bi 
ze diırak yok! Diyorlardı. 

B u s a h n e l e r anlatılmaz. 
:Mehmetçikler, İz.mir ileri yüril· 
yüş hareketlerinde, adeta çelik ke
silmişlerdi. Yorgunluk nedir bilınl 
yorlardı. 

Hayvanlar bile, başlarını İzmir 
istikametinde kaldırarak tatlı tat
lı kişniyor, yollarından kalmak is
temediklerini, her hareketlerile bl 
ze hatırlatmıya çalışıyor gibi idi
ler. 

Afyonkarahi!ar zaptedilmişti. O 
tomobille "Bal Mahmud,,a. gidi • 
yoruz. 

Yolda, Halis beyin fırkasına rast 
ladık (şimdi !stanbul kumandanı 
general Halis Bıyıktay) en önde gi. 
den bir kita, otomobilimizi durdur 
du. İçlerinden birkaç nefer, bize 
doğru yaklaştılar. Mehmetçikler, 
9.dcta sevinçlerinden ne yapacak • 
!arını şaşırmışlardı. Ellerinde tut 
tukları bir takım parlak şeyleri: 
göğsümUze takmak için bizden mil 
saade istiyorlardı. 

- Nedir onlar? Diye sorduk. 
Mehmetçiklerden biri, yanımızı 

sokuldu: 
- Efendim .. Ne olduğunu bizim 

de bildiğimiz yok. Bunları, sandık 
içinde bulduk. 

Neferin elinde tuttuğu ve bizim 
göğsUmüze takmak istediği parlak 
şeylerin. birtakım Yunan nişanla
n olduğunu anlayınca gillmekteıı 
kendimizi alamadık. 

Mehmetçikler içinde de bu nişan. 
ları göğüslerine takanlar vardı. Bu 
kadar temiz, bu kadar içten gelen 
bir arzuyu kırmak elimizden gel • 
medi: 

- Peki ... Dedik, haydi bakalım. 
Bize de birer tane takın .... 

Mehmetçikler, dehşetli sevindi· 
ler! Biz de onları sevindirdiğimiz· 
den dolayı sevinerek yolumuza de 
vam ettik. 

B ir kUçUk hatıramdan daha 
bahsedeyim: Yunan ordu. 

sunun bütün belli başlı kuvvetleri 
Uşak civannda teslim olduktan 
sonra idi. Alaşehire doğru otomo
bille ilerliyorduk. Fakat her na • 
sılsa, otomobilimizin önüne ordu 
karargah filamasını takmayı unul 
muştuk. 

Karşıdan, bir fırkamız. açılını, 
vaziyette, takip ettiğimi? yola doğ 
ru ilerliyordu. Bize en yakın olan 
kıta, otomobilimizin süratle gel • 
diğini görlince, derhal şüpheye dUf 
mUşler: 

- Bu otomobil içindekiler. ol a 
olsa demişler, Yunan karargah a
bitleridir ••• Uşaktan kaçıp gclıvor 
lar! 

Otomobilimiz ansızın. hl(t bt>k • 
lenmedik bir yerde. ve hiç b klen· 
medik bir vaziyette. ateş ya~muru 
altında kaldı. Bereket versin ki, 
:Mehmetçikler, kur~unlan otoma • 

(Arkası 1 incıd 



BAŞMAKALEDEN DEVAM 

SILAHLI YOL 
SULHUN T ABll 

YOLU DEGILDIR 
lnsanlığ'ı intibaha Davet Etmek, Balkan 

MilleHeri için Hem Hak, H.em Vazifedir. 
(Başı 1 incide) 

gibi zincirleme gidiyor. 

Yeni bir buhrana gidiyoruz? 

N etice şuraya varır kı hakiki 
surette ihtiyacı olan fabrika 

ve müstehlik, dünyada spekülasyon 
ve ihtiıkardan doğrnıı~ bir emniyet J 

sizlik hüküm sürdüğünü görilncc 
muhtaç olduğu şeyleri gün1i gününe 
almağı ki.fi görmüyor. Uzunca bir 
zaman için mal kapatmağa mecbur 
oluyor. 

ln•anlık işaret bekliyor 

A z zamanda sulh yolunda bu 
kadar güzel eserler kuran 

Balkanlılar, sulha varmak hususun. 
.da yanlış yollardan yüründüğünü bü
tün dünyaya hatırlatmak hakkını ka 
zanmışlardır. 

Bu ha.kjcı kullanmak ve isanlığı 
akla, mantığa ve intibaha davet et -
mek ayni zamanda Balkan milletleri 
için !lir vazifedir:, çünkü sulhün ve 
anlaşmanın ne kadar güzel bir şey 

olduğunu kendi aralarındaki anlaş -
madan sonra oilfül tecrübelerden ge
çirmişler, bu .sayede istikrara. emni. 
yete, refaha doğru az zamanda çok 
yol almışlardır . 

Dün harbin yatağı A.ddedilen sa -
halardan yükselecek bir sulh sesi çok 
müessir olabilir, çünkü zaten bütün 
milletler, yanlış oldUıklarını anladık
lan bir yoldan milli gnırlan sarsıl. 
madan dönmek için bir taraftan işa. 
ret bekliyorlar. 

Seker 
' 

Konferansı 
Toplandı 

Londra, l5 (TAN) - Şeker konfe
ransı yirmi iki millet mümessilinin iş. 
tirakile açılmış. açma nutkunu konfe 
rans reisi Mister Makdonald söyle • 
miştir. 

B. Makdonald şeker piyasasında 

arz ve talep arasında müvazene tesis 
etmek lazım olduğunıu anlattıktan son 
ra bir istatistik komitesinin te.ı:ıkilini 

teklif etmiş ve teklifı kabul edilmiş 
tir 

Mussolini Niıan 
Dağıtıyor 

Roma, 5 ( A.A.) - Mussolini1 dUn 
Ciampino tayyare meydanında 300 
tayyare ile 10.000 tayyareciyi teftiş 
etmiş ve birkaç nişan ve madalya 
dağıtmıştır. 

Yunan Krah 
Moraya Gitti 

Atina. 5 (Hususi} - Kral. berabe
rinde Başvekil Mctaksas. mlinakalit 
nazın ve maiyeti bulunduğu halde 
bu sabah eaat dokuzda hususi bir 
trenle Mora seyahatine "Jaıslamıştır. 

Tren öğleden evvel Elersinaya var 
mış kral burada tevakkuf etmhıtir. 
Ahali kral ve Basvekili büyük teza -
hUratıa karşılamıştır. 

GUnUn birinde, belki de yakın bir 
istikbalde, öyle- bir noktaya geline
cek ki asıl ihtiyacı olanlar arasında 
talep azalacak, sun'i ihtiyaç fazla 
istihsal doğurduğu için ortada mal 
çoğalacak, kudreti ıqahdut olan kil. 
çuk muhtekir de sakladığı malı or -
taya atacaık. insanlık 1929 buhranı -
nm manevi sarsıntısından kurtulma. 
dan yeni bir fiyat düşkilnlUğU ve 
buhranı di.hıyanın mukadderatını alt 
list edecek ve inkişafm en büyük is. 
tinat noktası olan yanna itimat duy
gusunu körletecek .. 

Ahmet Emin YALMAN 
* *. "t.J, °"} J~ 

( S~n Posta) ya P Rus yada Bir Tevkif Dünyada bu tehlikeyi gören fert • 
ler cok. Fakat sellere karşı durmak 
için hiçbir umumi irade belırmiyor 

· Londra, 5 (TAN) - Moskovadan 

hiçbir müsbet hareket yok . Bir ~evap 
Balkanlılann vazilesi ispanyada ~Wdimet tarafımn 

S ilahlanma yoliyle sulha var - kazanmuım biz 'candan lstlyonız. 
manın külfetli ve herkes icin 

zararlı bir yol olduğunu ve bütün Bütün yazılamnızda bunu en açık 
milletlE'ri çıkmazlara, sürükliyeceği- • bir surette söylüyoruz. 
ni. bütün insanlığa hatırlatmak için Arkadaşnmz (Son Posta) nın 
harekete geçmek, sesini yükseltm~ bundan dolay°ı bize bir Ud g\ln ev
k·me düşer? . vel ((KJZll gaaete) ll.avanım tevcih 

Böyle bir işte sıra aramağa ihti • ettiğialn sonradan farkına vardım. 

yaç yoktur. Vazife duygusu kimin Arkad...-- •-• .............. 
kuvvetli ise ortaya aWmalıdrr: Bu nı istiyoruz ki hükumetimiz b -
hus\Hlta ~ilhas8a Bi'-lkanhlarm hu - panyada ancak Madrlt hlikümetini 

ı.mst bir vaziyetleri vardır. 
Silahsızlanma yoliyle sulh aramak 

için harekete geçmek ve insanlığın 
vıcdanma hitap etmek elli milyon 
Balıkanlıdan mUrekkep hakikt sulh 

lrUtlesi için bir haktır ve bir va.zif e· 

dir . 
Dünyada en müsbet ve kuvvetli . 

eulh yapısını Balkanlılar kurmuşlar. 

dır. 

Nesillerce Balkan memleketleri 

emperyalist devletlerin Jlör bir flleti 
mfatiyle biribirine saldırmış, biribi. 
ri aleyhinde en şiddetli nefret ve zıd
diyet duy~arı yaratmakla m~gul 
-olmuştu,. 

Dünyanın harp mikroplarını yaşa
tan en fena bataklığın Balkanlarda 
ddu~ hakkında kimsede şüphe· 

JOktU • 
Balkanlılar, gUnün birinde bu yo. 

fenalıklarını keşfetmişler ve 
ya yüzünde kurulması istenen 

h ve insanlık yapısının küçük öl
lllde bir örneğini Balkanlarda yarat

fa muvaffak olmu§lardır. 

tanıyor. Madl'ıtteki sefareti.m.iz 
· memleketimizi İspanyada temsU e

diyor. Madrlt hükumeti, İspanyol 
milletinin meşru hükümetidir. 

Milletler Cemiyetinde azadır. 

Biz her tarafta n;ıeşru hükümetle -
rin bekası taraftarıyız. . 

lsyan hareketlennin kat'iyyen 
taraftarı değtllz. Arkadaşımız bi
ze (kızıl) diye çatmak ihtiyacını 

hissedecek kadar it.yan hareketle -
rinln ·taraftan ise \'e faşist cere -
yanlara · düşkünlük duy11yona bir 
Türk pzetesinln bu yolda ölçüler. 
le hareket etmesine teessüf etmek
ten başka yapacağını.ıs bir teY 
yoktur. 
· ' A:rkadqnruz (Son Posta} ya, 

(Ulus) gazetesinin son on günlük 
nlishalannı göt.den go.;irmMlnl 

tavsiye ederiz. Ulmıun, geh!k yazı. 
lannda ''e gerek tterlf'vhalannda 
İspanya hüldimetlne taraftarltk ba
kımından bizden çok Deri gittiğini, 
yani (Son Poıııta) nın ölçüi.lyle (U. 
im) on bizden çok "kızıl,, olduğunu 
görecektir • 

A. E. Y. 

,- Man!sa ·Umumi Meclisi] 

M anlsa; (TAN) - \'Diyet omo mi meclisi çalışma1annı bltlrere)s d... 
itlmıftır. Gönderdiğim resim, umumi meclis azalarını &OD içtima,. 

llODra Vali Lfitfl Kırdarla beraber gösteriyor. 

gelen haberlerE; göre sabık polis mii
dUrU Yagoda bugün tevkif olunmuş
tur. 

Belçikc.da Repn 
Mücadelesi 

Brüksel, 5 (A.A.) - Brükselliler, 
11 Nisan tarihinde demokrasi veya 
otokrasi prensiplerinden birini tercih 
edeceklerdir. Rexi8tlerln lideri B. Le 
on Degrelle ile Başvekil B. Van Zee
land'ı karşılaştıracak olan kısmi inti 
habatın Bclçikanm siyaseti üzerinde 
kati bir tesiri olacaktır. lki rakipten 
her birinin birçok kozları vardır. Fa
kat zayıf tarafları da yok değildir. 

Muhafazakar Batvekilin Oilu 
ltçi Namzedi 

Londra, 5 (A.A.) - Bıuşvekil B. 
Baldvinin oğlu Oliver Baldvin. işçi 
parti8i tarafından Pailsley daire8inde 
yapılacak kısmi seçimde meb'us nam. 
zedi olarak gösterilmiştir . 

Bir Vapur Battı 
• Londra, 5 (A.A.) - Alder adındaki 
İngiliz vapuru kesif bir sis esnasında 
diğer bir vapur ile çarpışarak batmış. 
kaptanın karısı ile tayfadan beş ki§i 
boğulmuştur. 

- --
Boıöyükte Yeni 

Mektep Y apllacak 
Blleeik, (TAN) - Vilayetimizin 

killtUr sa.hasında bUyUk faaliyet gö
ze çarpmaktadır. 

936 yılı içinde bir c;ok okullar ya -
pılmıf, yalnız bir kazada yenid~n bef 
mektep inşa edilmiştir. 

Bozüyük merkezindeki ilk mekte
bin ihtiyacı tatmin edemediği görUle
rek orada 8ıhhf ve fenni şartlan ha
iz beş dersaneli modern bir mektep 
İllfa.81 için faaliyete geçilmiftir 

Kastamonu 
Kazalarında Verilen 

Konferanslar 
Kastamonu, (TAN) - Partinin 

Halk hatipleri kazalara giderek muh 
telif mevzular ilzerinde konferanslar 
vermişlerdir. Bu meyanda vilayet en
cümeni üyesinden Baki Tümtürk KU 
reye, Ortaokul öğretmeni Bayan Na
dide Acar Dadaya, Lise Almanca öğ
ı::etmenl Faruk T~köpriiye, KUltür 
Direktöril İrfan Alıcı oğlu Araca gtt
mişlerdir. 

Gelecek hafta diğer kazalara ıidi
lecektir. 

Belgrat sokak
la rında kahrol
sun faşizm 
Sesleri 

(Batı 1 incide) 
Kroftayı kabul etm.iftir • 

6UtUn akşam gueteleri neoriya.t. 
lannı hemen hemen munhuıran 

cümhur b84kanı B. Beneae halkın 

gösterdiği muazzam hU.nU kabule 
tahsis ediyorlar . 

Belırat Konutmalannda 
iki Plan mı? 

Londrada çıkan "Daily Herald,, ga 
zetesinin diplomat muhabiri yazıyor: 

Belgratta iki pli.n üzerinde konuş
malar oluyor. Birincisi Fransa - Ruı 
ya ve Çekoslovakya paktı sistemidir. 
İkincisi doktor Şutniğin planıdır. Bu 
plana göre Avusturya, Macariatan 
Küçük ltili.f devletlerile birlefmeli
dirler. Ve tedafüi, tecavüzi ittifak 
yapmalıdırlar. 

Birinci plana göre Yu.goslavya 
ve Romanya, Çekoslovakyaya her -
hangi ı::,ir caarruz hadisesi hak -
kında tam askeri yardımda bulunma 
yı taahhüt edecekler ve Romanya 
Rus askerlerinin icabında memleke • 
tinden geçme8ine razı olacaktır. Bu 
na mukabil Romanyanm Beaaraıbya 
yı ilhakı kabul edilecek ve İtalyanın 
herhangi taarruzuna ka11ı Yugoslav 
yayı müdafaa için Fransa ile Rusya 
tarafından teminat verilecektir. 

Şu,niğin planı ise eaki Avusturya 
Macaristan imparatorluğunun ecza
sından yeni bir konf ederuyon vücu
da getirmektedir. $u,niğe göre Na
zizm ile bol,evizmden korunmanın 
çaresi budur. 

suriye de gü
rültü durmıyor 

ı---=---==-=====-==--===-
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1----------------------------· Bu karışık 

havalarda 
sıhhatiniz i 

• • en ıyı 

Grip in 
korur 

En hoş ve taze meyvalann usa 
relerinden istihsal edilmiş tabii 
bir meyva tuzudur. Emsalsiz bir 
ten harikası olduğundan tama -
men taklid edilebilmesi mümkün 
değildir. Hazımsızlığı, mide yan
maklannı, ekşiliklerini ve muan
nid inkıbazlan giderir. Ağız ko
kusunu izalE' eder. Umumi ha -
vatm intizamsızlıklarmı en emin 
•mrette ıslah ve insana bayat ve 
"anlıhk bahşeder. 

INGlLtz KANZUK Eczanesi 
Beyoğlu - İltanbul 

GRiP'in 

Yalnıı 

Gri pi 
gelir 

Günde üQ 
kaşe 

alabilirs ni 

Radyo 
Bugünkü program 

btanbul: 

k 

12,30 Plikla Turk muıildıi. 12,50 -.. ... 
13,0S Muhtelif plak neıriyatL 14 Son. _.,. 

17 İnkılap dersleri ünıveraiteden ~ 
len Mahmut Esat Bozkurt 18,30 Pl...
dans muıikiıi 19,30 Eminonü Halkevi eol" 
yal yardan ıubai namma konferans dok • 
tor Ahmet Asmı Onor (Kanserden koııaJt' 
ma) 20 Belma ve arlı:adasları tarafın~ 
Turlı: musikisi ve halk ısarkıları 20.30 öıntl 
Rua tarafından arapça ıoylev. 20,45 C• •" 
mal Kimil ve arkadaıları tarafından 1'1t 
musikisi ve halk sarkıları: Saat ayarı. 21.ı? 
Şehir tiyatrosu dram kısmı (Manon) zı,ıır 
Ajanı ve borsa haberleri ve ertesi pnU
procramL 22,30 Pllkla sololar opera ,,. ,,_ 
peret parçaları 23 Son • 

• 
Günün proıram ISzU 

Senfonik Konserler: 

21,15 Vartova Senfonik konser, 2t.SO -
reı Senfonık konser 22 Bertin Bırlin Fi& • 
harmoniıi. 

Hafif Komerter: 

13,10 Bükreı Romen halk an11ilcisi, •':!! 
• ••••••••••••" Varıova Kiiçiik orkestra 18 Biikreı p,... konseri 18,30 Budapeıte Asker bandosu. ıt -------·" fl.VFll< SAGlAft 
Kl:n·k Teşhis 

5. B A 5 1 
Veni Çıktı 

ikbal Kitabevi • ~ ,I ____ , 
Ankarada AKIA 

Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 

• Her cins kırtasiye ve 
malzemesi 

• 
Yml Çocuk AMDdopedW 

\. ~ 

Budapeşte Askeri bando 19,10 Bükrcı El• 
lenceli muıikisi 19,10 Bratislava Macar -1 
kılan 19,10 Prai Libercc'in eserler~ 
20 Hamburr Hafif halk musikisi 20,10.~~= 
tislava Hafif Çek muıikiaı 20.15 Berli.n n.
muıikiıi 21 Paris P. T. T. Orkestra, eatld 
21,10 Kolonya Solist konseri, Sopran. te • 
nor, orkestra, 21,10 Berlin Askeri ~ 
21.20 Poıt Parizyen Karıtık konser. 21 30

1 Buılapeıte Radyo orkestrası. 22.05 Pra 
Orkestra (Şubert, Vieniavıki, Saraıatd 
23.20 Budapeıte Hafif musiki. 23.10 Büls • 
rq: Hafif ıece konseri 23.20 Budapett' 
Çican muıikiıi. 

Operalar. o.,.,retler: 
22 Roma Puccini'nin "Toıca.. oııerallo 

Oda llualkl ' 

18,15 Roma Oda musikisi 20 Mwıı; ı
yano triyoıu (Schumann). 

Resitaller: 

11,15 Va,..ova Viyolonsel muıllrlıf t sf 
Varıova .. rkılar (plik) 20 Kolonya Pıf6-
no sonatları (Schubert) 20.20 Blikres Sar -
kılar 20.45 Biikreı Flüt musikisi (Ankara• 
dan Şıalzl 20.45 Miınih Halk ıarkdarı. 

Dana Maalldal: 
22,45 Biikreı CPllkl ıs.so Br"lav, Hant• 

burı. 23.45 Varıova. 



• 
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K flfede bulunan (Muhtar)°, ilk 
L zafer rnUjd · 
'UU acı habe . esınden eonra, 
ha.Ide sars 1 rlerı alır almaz, fena 
tin b' ~ rnıştı. Fakat, çok me
daın ır secıyeye malik olan bu a. 
lanı.1~~'i~buk kendisini topar
"etıeri ·d Ufede. bulunan son kuv
?'abiın) e (Malık Eşterin oğlu fb-
\7 in kumand · aziyeti 

181 
• • asma vermış ... 

karmıştı. alı ıçın, derhal yola çı-
~akat (M 

b\i:vtık bir u~tar) rn bu hareketi 
ltınıttı .felakete zemin hazır • 
'<>rı. k ... ÇUnkU, Muhtarm artık 

uvvetıer· · ~) . . ln1, • ve bahusus (tb 
1-tuıatg~bi, kendisine kuvvetli bir 
l'ett • K\ıf ola.n mUhim bir ,ahsi
lttine Kfıf eden uıakla.ştırm:ısı U
!'aftarİıuı ede bulunan Emevi ta
J:rııışlardı. ' derhal tahriki.ta başla· 

l.tUhtarın 
C1ln r· KQf eye hlkim olduğu 

• ırar ed ö 
J:rıer, Muha en mer bin Saad. Şi-
i.re tibi nınıet bir Eş'as ve sa • 
~hre a ~erbela katilleri, derhal 
dUrınek\ ~t et~~1er; Muhtarı öl· 
lerdi. çın mUzakerata girişmiş-

ll'a.ka.t l,f 
~ ha."8.l' .uhtıa.r, artık bUtün 1rak 
•ldıtı 1 18inde mühim bir mevki 
edeme~~ buna birden bire cesaret 
bir habe e~.di. Evveli., Muhtara 

r gondP.l'"mial • · - S ----;>er. 
~nı.iyo:· halka müsavi muamele 
"e nizaa un. Halk arasında nefrete 
bu •eknd:e~biyet veriyorsun. Biz, 
dernı,1erdi. 1da.reyi kabul etmeyiz, 

ltı l.tkuhtar, bu habe . .. d rl a &adın n gon erenle n 
J:rıetıe cevı anladığı için, mUllye • 

_ Be ap vermiş: 

J:rıesini ıs~'. Ehlibeyte hUrmet edil· 
l'l.r edenl 

1
Y?rum. Bu mesleği ihti· 

ıtıt18a'Vidi enn cümlesi, nazanmca 
"e kUB r. Bundan b~ka bir hata 
't>- urum va.rs . .oen de 

0 
a, ıhtar edilsin. 

diye kend~~ göre hareket edeyim, 
fe "1'a.rü lSine. menfi cephe alan Kfı 
tı e mUzakerata girişmif • 

F akat 
'l'e e on~? böyle bir mUzake 

~•kit kaz Y gtrışmesi, birkaç gUn 
tarafta a.nmak içindi. ÇU kU b" 
d n, bu rnu n lr 
~rken, di ~ e zakerata devam e-
~ Yı5l'Uk ~ r taraftan da Muhtar, 
daırı bhıdt eveleri'ien birine bir a-
kaa mı~: <tb · 

Karabök•te temeli atılan çelik 
fahrikur, demirin içtimai ha~·at
tald ehemmiyetini - her türlü. ma 
kine demirden yapıldığı için _ lç
ttmaJ ekonominin temeli demir 
olduğunu gösteriyor. 

Demirin tabii hayatrmı7Ala da 
temelli bir ehemmiyeti \'ardır. Sağ 
bğnnıDll temellerinden biri demir. 
dir. KaJınn17Aa demir bulunma. 
yınca sağlık temin edilemez, ha • 
l·at pek uzun süremez. Tabii hal • 
de bir adanUD vUcudüne üç, Uç 
buçuk graJll demir bulunur. Bu 
miktar demlr ilkin kanrmrzm 
kırrDJll kUreclklerinde dağıl _ 
nuştır. Onlann esasmı teşkil e • 
den hemoglobinin mühim bir un
suru demirdir. Sonra, \'Ücudumuzu 
teşkil eden hücrelerin hepsinde yi
ne demir bulunur. Onlann nefeA 
aıınaıan için demir HizumJudur. 
Ha,·atnnJZDl devamma hizmet eden 
fe..;uanlaJ'da da yine demir vardır. 

vucudnnıus& lüzumlu olan bu 
demiri bll bergiin grdalarmuzuı 

de bo)urdlt fakat gıdalarnmzm 
için ....r.ı..HlıaÜJlde değil : Ancak yu • 
ber ~........ ı-urtanm l!l&fl9mda. -.ınnızr ette, 
;ıateste, fasulyede, mercimekte 

ıar:m baZllannda. Bir he-
ve mevva bö 1 • .. _ her gün , Y e gıdalar • 
saba go.... d 

vU dumuza ~n e 183 mili • 
dan CD d lr gtrer. Fakat bu mlk • 
gram em •-" hakiki lhtincrnuz.. 
d herglln•u • 
ar fazladır. ÇUnkil vücudu • 

dan pek rgiin kaybolan demirin 
muzdan he k on nihayet )irml 
ınlktaft anca , 

miligramdır .'..1 tabiat bizden daha 
Su kadar~·· .. aJalb olduğundan, hl -

~.ok ztyade arasında, demir 
zlnı gıdalarnDJI ~da aaydı. 
b~ ytyemlyece«lmlz 
ğmı yelP dttşttDllr, kar8dğerL 
samanlal'I ~-da 9(lalelerlmlzln 
mbde. dalagı•-.;' nılktar demiri 
arasında dalrl1asak)a~. Grdalanmız. 
ihtiyat olarak nılr getmrylnce, bu 
la yeniden de t111111l1U olan demiri 
uzuvlar kail• 1 

erirler. dirayeti, in. 

TAN 9 

2 

(Arkası var) 

san daha anasının kamında iken 
belli olur. ç.ocuk doğduktan sonra 
bir müddet bulabiltteği tek gıda8ı 
olan sütte demir pek az bulundu -
ğu için, çocnk daha anasının kar
nında iken anasının ihtiyat olaraık 
sakladığı demirin mühim bir kıs -
nu çocuğun karaciğerine geÇer, 
çocuk doğduktan sonra ~·ahırı süt 
emerken, dünyaya birlikte getir. 
diğl o ihtiyat demiri kullanır. Fa. 
kat her lhtlyatm bir haddi vardır, 
bir müddet sonra tükenir. Onun 
için çnc'Uğu pPk U7.UD müddet yal. 
nız sütle hırakmı~·" ,,.ımez, ona 
d...mir tf'mln edecek gıdalar \•er • 
mek 18.7.ımdır. 

Bundan dola~'ldır ki merdmek 
yemeı'tl çocuklar l~in iyidir, df'r -
ler. Ç,ocufun kanında df'mir lüzu
mundan az 0)111'111&, iyi nefM ala
maz. cılız, kuvvet!lllZ kalır. Onun 
l«:lndlr ki demir, l'OCttf'hm hö\iime
sl, ~füımesl if;ln lüzum hı olan şey· 
terin başlıcalanndan biridir. 

insan sağlık halinde, yemekleri

ni tabii olarak yedlıt zaman, vU • 
coduna lüzumlu olan demiri bol • 
mak için tasa çekmeAlne mahal 
yoktur. Tabii yemeklerimiz onu 
teımln ederler. Bir müddet, hasta
ltktan dolayı, yalnız süt l«:tiğl , . ._ 
kit bile, lüzumlu olan demiri yine 
bulabillr. Fakat gebelikte bunu 
dilşUnmi~·e pek lüzum \'8rdır. Çı-0-
cuk anuınm ihtiyat demirinden 
bir lkıııımmı aldıit için, annesini 
- hasta da olsa - yalnız sütle 
bll'akrnak doğru olmaz. Hem ken
disi demirsiz, kansrz kalır, hem 
oocuğona vereme., onun da doğ. 
duktan sonra kansa kaJmMlfta se.. 
bep olur. 

Bir kere de. kanıuzlan, kanlarm· 
da demir nlsbetl az olanlan. demL 
ri az yahut hiç demirsiz ye~
lerle brrakm~ ıelme.. Bundan 
dolayıdır ki kansızlara bir taraf -
tan çelildl Uiçlar verirler, bir ta. 
n.ftan da demlrll yemekler yedi. 
rirler • 

1 lEIKONOMD 1 

Çivi ve 
Çivi teli 

• ktısat Vekaletince tes. 
1 bit etlilmiŞ olan çi\·i ''e 

sM teli narhmm değiştirildiği 

hakkında şehrimize hiç bir Jıa.. 

ber gelmemlı;tir. ÇM ve tel 
fa.brtkatörleri bu hususta Sa • 
nayi Birliğine de müracaat et -
memişlerdir. Ticaret Odası ta • 
rafından demir tel , .e demir ~u. 
buk fiyatları hakkında tesbit 
olunan kıymetltt ,·ekalete gön
derilmiştir. Bundan böyle oda 
demir tel \ ''l c;ubuklann piyasa. 
tıırnı takip ederek sıksık veki • 
lete malfımat , ·erecektir. Bir 
hafta enel R,15 bterlin~e olan 
bu iptidai maddenin 9 tsterlln
J:e yükseldiği haber verilmekte. 
dlr. 

ı:=tu• -~....._~_..... 

ZAH ıRE 
BORSASI 

Muamele Vergisi 
işinde Odanın 
Verdigi Karar 

-

Muamele vergisi hakkında Ticaret Odasınca verilmiş yeni bir 
karar yoktur. Tetkiklerimizie göre, Oda idare heyetinden yeni 
olarak hiçbir teklif geçmediği gibi bu işe ait yeni bir mütalea da 
ileri sürülmüş değildir. Ticaret Odasının İktisat Vekaletine 
gönderdiği yazıda Odanın bu işe ait karan pek açıktır. Bu rapor
da deniliyor ki! 
"- Herhangi bir senede 18 milyon.---------------

lira tahmin olunan muamele vergisi. 
nin on milyonu ithalattan ve 8 miL 
yon kadarı da sanayi müesseselerin. 
den alınmaktadır. On milyon lira, it
halat esnasında malın sif kıymetL 

ıin muhtelif masraflar ve resımler 
ili.ve edilerek çıka.n yekün üzerinden 
ılınan yüzde ondur. Sanayi miles • 
reseleri de satış dolayısiyle 8 m\l • 

Dün Deri 
Sanatkarları 

Toplandı 
von lira vergi ödemektedirler. Bu i . 
jbarla bir defa ödenen yüzde ona, . Sa~yi Birliğ.i, bU~il.n ~abrik.atör vt 
yüzde sekiz daha ili.ve edilirse yüz<ie ımalathane sa?ıpler~~ı dınl~ıye de• 
)n sekiz eder ki, bu nisbet hariçten it. vam etme~~ır. Dun de ~en. sana~• 
1al olunan iptidai maddelerden alma_ karları, bırlıge davet edi~lerd1r. 
;ak muamele vergisi nisebtini göste. lktısat Vekaletinden gelen emirler U. 

4 0 
-~uısw_,, _, ·ir zerine birlik, sanayi müesseselerinin 

5-4-1937 Allkadarlarm kanaatine göre, bu muamele vergileri hakkında umumi 
nevzu etrafında çok esaslı olarak ha- raporu~u hazırlayıncıya kadar başka 

F 1 A r L A Er.. ~ırlanmış olan bu rapor saanyici!erin başka ışlerle meşgul olmıyacaktır. 
C 1 N S l Asasb v.,ıc .. , ie hilvük bir kısmının miltalealarına Yalnız geçen toplantıda bu eene 

Buıday yumuıak 6,20 6.25 nuvafık gelmektedir. Odanın bu mev. temmuz son_u?~ doğru a~ılacak yerli 
:~::~ K~~~ca ~:~ 6:ı2 ,50 ;u etrafında baı,ka bir rapor hazırla. malla~ ~rgısının çok m.Uke~mel ol. 
Arpa 4.20 4,35 nasına ıuzum görUlmemektedir. ması 1çın hazırlık mahıyetınde bası 
cavdar 5,04 5,07.50 kararlar verilmiştir. Vekalet, yerli 
~~:!~•::bumu ~:04 -.::

02
·50 ı A dı mallar sergisinin mükemmeliyeti i • 

Cevaz içi 33.- -.- roa ve çav ar çin çalışılmasını bildirdiğinden bu yol 
Yapak Trakya 75,- -- dil ·· 1 b 
Zerdeva derisi 5000 -'.- da esaslı §Unce er tes it olunınut-
Sansar derısı 3000 -.- 5 du· ·şıu· • tur. lzmirde ağustosta açılacak bey • 
Tilkı derisi 400 ıooo para nelmilel sergide teşhir olunacak bü. 

G l LE ~ Dün şehrimize 35 vagon buğday, 5 tün standların İstanbul sanayiine ait 
Buiday 
Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Susam 
Kepek 
Un 
Pamuk 
ZcY.tinyağı 

6~~ i~~ agon çavdar, 4 vagon arpa gelmiş. kısunlarmm lzmire nakledilebilecek 
90 Ton Jr. Umumiyetle ve cinslerine göre, şekil ve tarzda yapılması ve burada 
15 Ton Juğdayların fiyatlarında beş para dü. teşhir edildikten sonra olduğu gibi 
~~ ~~~ §üklük görUlmüştilr. Ekatra ekstra İzmire gönderilmesi muvafık görUI • 
71 Ton Polatlılar 7,10; ekstralar 7,05; 7 • 8 müştUr. Bu seneki sergi 10 • 12 giln 

2~ i~~ ;avdarlı Konya buğdayları 6,25; 11 • açık kalacaktır. Serginin Taksim bah. 
12 çavdarlı beyazlar 6,20; 19. 20 çav. çesinden daha müsait bir yerde açıl. 
larlılar 6,15 kuruatan muamele gör- ması dilşUnUlmü§ ve eeçilen mahallin 

Gi D EN 
Tiftik 
Afyon 

19 Ton " t · 4 Ton nüşlerdir. Sert buğdayların ihraca. sergiye tahsisi için ktısat Vekaletine 

BORSA 
PARA LAK 

5 NlSAN PAZAh TE~t 

Sterim 
Dolar 
:f ran:.ı.z Jrr. 
Lıreı 
Belçika tran&ı 
Drı.hmi 
lavıçre Fr. 
Lev• 
$ili na 
Florın 
Çekoslovak kro 
Marlı 
Zloti 
Pena o 
Ley 
Dinar 
lııvcc kuronu 
Altın 
Banknot 

615,-
126,-
11.l.
ı2o.-

8U.-
18.-

56!»-
20-
21.-
63-
70.-
2S -
20.-
21.-
11 .-

48.-
30-

1044,
.t47 -

Ç~ K l. l'.: R 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Bruksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prai 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Varşova 
Budapettı 
Bükreı 
Belıırad 
Yokohama 
Moıkova 
Stokholm 

618.-
0.7929 

17.2075 
15,0680 
4.7055 

88.5925 
3.4767 

64 4012 
1.4487 

22.7144 
4.24ıO 

11.4563 
1.9714 
4.1750 
4.0050 

108.09 
34.6275 

2.7740 
24.70 
3.1383 

NÖBETÇi 

ECZANELER 

620,-
126,
ll:ı.

l.t!ı .-
84.-
22.-
75.-
23-
23.-
61>.-
75 -
28 
22.50 
24.-
14.-
52-
,7 -

1045.
,48 -

619.-
0.7915 

17.18 
15.0416 
4.6975 

88.4490 
3.4710 

64.2975 
1.4457 

22.6775 
4.2343 

11.4375 
1.9682 
4.ı680 
3.9983 

107.9160 
34.5725 
2.77 

24.74 
3.1332 

Bu ıece nobetci eczaneler ıunlardır: 
htanbul ciheti: Eminonil: Minasyan, A

lemdar: Sırrı Rasim, Bayezit: Asador. $eh. 
remini: Naznn, Karaıumrulı:: Kemal, Sa -
ınatya, Erofilos, Sehıadebaıı: 1. Hakkı, Ak 
saray: Şe,er, Fener: Huııameddin, Eyüp: 
Defterdar eczaneleri. 
. Beyoflu ciheti: Beyotlu: Delllıuda, Tak 

sun: Li.ınonciyan, Galata: Hilaeyin Hüsnü. 
Siıll: Narrlleciyan, Habcıoilu: Barbut. 
Kaıanpata: Vasıf ecuneleri: 

Betilrtaı ciheti: Süleyman Recep, Orta. 
köyde Ortaköy, Arnavutlı:öyde Miltiyadi, 
Bebekte Merkez eczaneleri. 

Sarıyer ciheti: Nuri, Tarabya, Yeniköy, 
Bovac:ıköy, Rumelıhiurı eczaneleri. 

Üsküdar • Kadılı:oy cıheti: Üskudar: İm
rahor, Kadıköy: Muvakkithane caddesinde 
Saadet, Soiütlıiçetmede Osman Hulusi ecza 
neleri. 

Diier semtlerde: Büyükadada Halk, Ba. 
lnrkoyde Hilil eczaneleri. 

tı için dün alıcı çıkmamıştır. Civar yazılmıştır. Bu sene serginin daha 
ve şehir için de alıcı bulunmadığın • silslU olmuını temin için standlar et. 
dan bu cins buğdaylar 6,25 • 6,20 ku- rafında şrk bahçeler yapılması ve 
"UŞ arasında fiyat bulmuştur. Ekstra bahc;ecilerin de bu sergiye (Ziraat 11a. 
:rert buğdaylar ise 7. 7,05 kuruştur. natlan) halind~ iştirakleri etrafmd& 
:;avdarlar da buğdayı takiben beş pa. ~ir fikir mevcuttur. 
ra düşmüştür. Mersinde vapur tesli-
mi iki yüz ton çavdarın kilosu beş ku. lidir. Adapazarı cinsinden dün bel 
ruş yedi bueuk paradan satılmıştır . vagon mısır satılmış ve kilosu beş ku. 
Yemlik arpalar 4.15 - 4,20; ekstra A. ruştan verilmiştir. Trakya mısırı iki 
ııadolu biralık arpalar 4.25 - 4,35 ku .. buçuk para daha fazladır .. Havaların 
·· ı':tan miişteri bulmuştur. yağL'tlı olması piyasaya da biraz tulr 

Arpa ih .. acat<'ıları bu hafta mal etmiş sayılabilir. Bu sebeple fiyatlar 
·rüldive<'eklerinden muameleler istek. umumiyetle gevşek kapanmıştır. 

Banko Di Roma 
1-leyeti Umum:ye içtimaı 

Banko di Roma Umumi Heyeti 26 martta Romada toplanmı,tır. Top
lantı Raporunda, Banko di Romanın, geçen sene zarfında, hernevi banka 
muamelatı üzerinde, geniş mikyastaki faaliyetine devam etmiş olduğu; 

bundan mi.da ltalyan Şarki Afrikasmda büyük bir teşkilat vücuda getir. 
dıği ve bu suretle sözü geçen mıntakada, Adisababa, Deui, Harar, M
mara, Massauva, Assap, Mogadişo, Lekemti ve Gondar'da olmak üzere, 
daha şımdiden, tam dokuz şubenin verimli bir faaliyete geçmi§ bulun. 
duklan tebarüz ettirilmiştir. 

Bilançosunun hemen her faslında geniş bir tezayüt kaydetmiş olan Ban 
ko di Romanın, daimi inkişaf yolundaki hamlelerini teksü etmiş olduiu 
keza yukarıda sözü geçen Rapordan anlaşılmaktadır. Filhakika, Hesabı 
Carl ve Tasarruf Mevduatı 317.619.430.01 liret fazla ile 982.348.882.83 

lirete çıkmış: Muhabir hesaplan matlup bakiyeleri 402.142.291.53 liret 
fazla ile 2.245.674.371.57 lirete; SirkWer Çekler 33.701.~.15 liret t .... 
la ile 141.801.117.51 lirete -:tezayüt etmiştirler. Kasa mevcudu ve Dev. 
let Bankası nezdindeki mevduat 360.989.845.42 lirete baliğ olmak sure • 
tile, geçen seneye nazaran, 59.953.009.86 liretlik bir tezayüt göster • 
mektedirler; diğer bankalar nemindeki Emre Amade Mevduat da 
14.133.827 .10 liret fazla ile 17 4.224.138.11 lirete çıkmıştır. Senedat 

267.027.412.95 liret fazla ile 1.471.052.780.56 lirete yilkselmif; 
109.801,283,25 lirete baliğ olan Röporlarda ise iki mislinden fazla bir 

tezayüt kaydedilmiştir. Ayni suretle Muhabir Hesaplannm zimmet 

bakiyeleri 304.036.432.03 liret fazla ile 1.012.400.505.06 lirete; Temi
natlı Hesabı Cariler 27.058.613.60 liret fazla ile 260.547.067.75 lirete; 
Kefalet ve Teminatlar 63.572.703.23 liret fazla ile 172,003,824,17 

Lirete baliğ olınu,turlar. Patrimuan hesaplan yekftnu 806.061.373.11 

liret fazla ile 3,171,570.254,95 liretten S,977 ,631,628.56. lirete c;rlaml

tır. Banko dl Romanm bu seneki devret hen.blyeal geçenkl devnl 
hesabiyenin 5.139.039.70 liret klrına mukabil 9,773.328.29 liret kir 
ile kapanmıştır .. Heyeti umumiye mevcut dividant ve ki.nn tevzi edilme. 
mesi ve geçen devrei hesabiyelerden müdevver tevzi edilmemiş dividand. 
lar ile birlikte, 15.469.683.43 lirete baliğ olan bu paradan 12.000,000 li. 
retinin dahili ihtiyatlara ayrılması ve 3,469,683,43 liretinin de yeni ... 
neye devri hususunda karar alnu§tır. 
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Havacılarımızı 
Yetiıtiren 

Aırt Mektep 
~Tnalcle) 

Bombacılrk denln1 veren eınekll 
tayyare ıtlbayı baka atıcıbPm 
da imtihanda pçhmek ilteii. Vt 
bomba attım. Birincisi hedeften U• 

nk değildi. İkinci tecrtıbede daJlıa 
iyi oldu. UçUıı.. tam h8cWe 
dilft1rdtım. 

Bundan sonra mektebin yatak 
ve yemek dairelerini do1aftık. Ge
diklller ~ ldlçttk kUgtlk Jıotuflar 
var. Heqey temil. muntuam
Ber tan.tta akar lllC&k w IOjuk 
n, banyolar, dufla.r, •untazam 
yemek salonıan, oturma odalan, 
berber yerleri... Zabitler lçln her 
ild zabite iki ki,tI1k b1r oda ve hu· 
BU8f bir banyo verJlmit. 

Ç abtm& )'81'1111 matuam, 
kitap bol, mtıkemmel bir 

tayyareci yetifmek için hiçbiıt teY 
eksik delil·" Komut&ndaa befllya. 
rak öğretmen, talebe hepel mem • 
1eket1n kendilerine verdikleri mil· 
kemmel bra&tlardaıı tam iatifade 
ediyorlar. 

Komutana, 51ntmenlere ayn 
.,n IOl'dum.: 

- Ti1rk pnclnt n~.m buluyor
llDUS? Sathi olduğunu ckldl al&.. 
11a1an bulunmemtmı. )'&lDıs 8P01' 
ve sinema cltlt'lncltıjb'1 ideli& eden 
Jer var. Sizhı görUftlnb nuılcbr? 

ı - Böyle 1dd1alardaıı bilyilk bir 
lNn olımu. Çocuklarma clcldl 
1layat -1Akılın wremiyen bir Ja.. 
.- aUelel' ~de dedJiinis tipte 
amg bulunabWr. Fakat lUim bu· 
ncla ~ pnçler, BU• 
IUZ'& almak, imtihan pçirmek, bir 
tf alıibl olmak için Ç8,bfımyorl&r. 
:ram bir meelek balhlJiile, tam 

MVglaile candan ~-- --<a;ııllDW kendilerini memlekete fay· 
dalı olarak bi rt.ayyareel, bir tay -
"'" mıJdnlett diye yetlfttrmek i

tam bir mealet meraldle ut-

.General 
_;Emin 

Anlatıyor ~ 
(Bqı 7 nclde) 

fc!ncleldleıi eanam yem eer • 
için a~rl&rdı. llüeatlan, 

lllllD&D. eeirlerinl klÇil'DWll&k • 
Yokla, öıdilrmek kaatile-&tef et 

, Jalçbbimis 111 kalma.tık 
'hldt, otomobili hemeıı clurdul'o 

Kendimtli ~ Yolumu· 
4evam ettik! 

.Arıtdı: lzmire gidiyorduk. l'a -
lzm1re ilk pmek tenfin1, Fah 

Pqa (Orgeneral Fahreddin 
) lıumandaamdakl allvarl ko 

-•K 1111.snmıftı. Kaıvglh, atı 
iılllırimlldeD bir IÜA aoma.. ı. 

·, llDlrln kurtulupııtul 1* 
,u.n eonra lcU. Denlsll ~ 

•liMllm rJcat edm 'bollpn Yu • 
klmıetlerl, !zmlria keadlleria 
~lutım·u aaııarak telare cJ.r • 

tefebblleUnde bQ!wıduJar. 
k&rplarmda bt•mkUerl ıö

, ufak bir mu...demeden son 
lllWılarmı tMlime mecbur ot

• O gilnler, lzmir llmanm • 
lnıillz, Fraııma ve lta1yan harp 
erindeıı mtlrekkep bir filo bu 

innımdu. 

.. bin Jdflllk YUll&ll ordun, 
IBllbCla nerede bulunuyor! .. 

]' A N =========================================== 6. 4 - 937 

• IMAP. 
~vsı 

S! 
.. 

IHTİVARLIK' 
Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhklı Davranınızı 

GAZiCi 
Mecmuası-

7 noi NiSan Sayısı Çıktı 
Bu •JICl&ı 8qta HiaeJIİn Cahit Y alçm, .Abidin Da ver 111ri 

memlelretimiwin • Jiibek fikir " kalem aahlplerine ait Çllllc 
luywelli yazılan, deterll doktonmMa Galip Ata (Ataç) m 
Botu uhuı..inin, köylerinin aıhbıth ıiz üzeriadelrıi çak iJi 
teeiıteriai ...... fenni makaleUi •• Boluiçiılae aid ~ 
lilnl ....... tabloları haYidir. 

Yiibek milll tairimiz Fanak Nafiz ç..Jm.ı'ia emalaiz bir 
.....__•ini bulacelnmız. 

DIKKA T: Şirketi Hayriye id..-i Boiaziçinde yalı, kötk 
:Wralunek lati enlere kolaylık olmak U... bütün bu kiralık 
~-- ...ı!nn., numaralarım, ..hipeni •• her keMJ• 
ıöre kira miktarlanm ıöeteren mükemmel bir rehber - mec· 
mua tertip ve tel>' ettinnif ve Botaziçi mec.,..unm bu Ni_. 
•YDJ isine koJdurmuftur. 

Alflcaderlarm Botaziçi meamıumı mlftUilerden ve i.u 
le ..-.rlumdan ahrlarken bu rehberi de birllde almaja 
dillbt elmıleri rica olunur. ...._.meccanen takdim lalmasaktadır. 

ı.tanbul aallye 3 cil hukuk mah • 
.cemesinden: Tara.byada böğtırtleıı 
aokalmda "18 Nu. da mukim Ana8 • 
tuya tarafmdaıı Beyotlunda Ta.klim 
de Fırın sokağında 14 NU. lu tzm~ 
fm hanesinde llluklnı KOltl oğlu Pet 
ro aleyhine 37 /303 Nu. ile açılan p· 
iplik davumdaıı dolayı mllddelaleyhe 
gönclerllen dava arzuhal eurett mflba 
tir tarafmdan mumalleyhln yirmi se 
ne ri'nl utrere lltt11l hayat w me. 

••••••-•••••••••Iİll•-••' matuıdaD baber &Jmmadtiı f8l'bile iade IGlmmıt olmıama mebal B. u. 
KulBPdın, cevabmda. Yunan 1 

orcluawıun tamamile imha edildi • 1 
lini aöyleyince, amiralin ha~ 
btıabtltln arttı. Ve bu lefer daha 
prip bir sual ll01'lll&ktan kendini 
al••ıdı: 

- Si&lıa llllttln ordunu, atk ~uv 
wtlerdm mi mtırekktptlrT 

.Amlralbı, buna aormalıta biru 
da hakla ~ 28 Alutoe aba -
bmda t.u.maa ı.tJı1an Tl1rJı or • 
a.a. erltub eekistnci ~11 ta ~ 
Jlfı'e slı'alt llalUDQOl'du. Demek 
~ ld, batla Gu'4 AıaaclOlu · 
ll1lll eBmf• pçmeal IGln. on dört 
lb. W1 pJmlftl. 

O l'dumuzmı bul111lctup eep • 
he ne tsmır tehrl arum -

daJd mlAfe, mttataldm. hat tlH • 
rinde takrbıll (300) ldlometn • 
clr. 

I 

Atattırktbı kumandaamda1d mil• 
1 ordunun, 200 bin kifillk dfltmaa 
orduaunu perlf8D ederek, tnglllz • 
lerin zaptedllemez dedlldeıt latlJı. 
klmlan bir hamlede altilat ettik • 

ten sonra, muharebe ede '4e 1~ 
,unde Izmire V&rlfl, askeri tarih 
lerin pek u kaydettlil, bir hare -
ketti. Yalna atlı kuvvetlerden mtı 

iL K. nUD Hl el maddeal mucibince 
U&nen teblitat lcruma karar veril .. 
mit ve arzım.J ıuretl mahkeme dl
vuıhanelhıe talik ed1lmft olduğun • 
elan mUdclelaleyh Petronun tarihi UlD 
dan itibaren bir ay zarfmda mahke
meye ıntıracaatla arzuhali tebellUI 
ve cevap vernıeef !Uzumu tebUI ma • 
nnuna kaim olmak Uzere Ulıı olu· 
nur. (3181S) 

ıekkep olu ordular bile bu me • Arlık Hetaplarmcla Kolaylık 
tafeyi, bu kadar u aman4a aıa-
blllrlene, btlyttk bir drat1e "ha • H• mahllebtoiye, mUclilre fayda
rebt ltmie •yılaiardı. il ve Wıumh&dur. Klt&pçıJcrda auı. 

BaRnıld, 1dıllm ordumu. hcllllm __ ald_•_dlr_. ---------
.piıklanm " malzemeetıd de be 
Rberbıde ıetlraalltL 

itte. kul'tulut muharebeebdiı 
IOB ll&fba1arı tızerb14e, IJze kufba 
lafı lık'klc Wıra.. 

' - Bt'l'Tl -

·----... ·-·· ZilhnTI Ye cUd -.talıkları 

etr. Hayri Öme 
lfleda IOllJ'8 Beyofba Atacasııı ,....,ete No. 813 Teleto11.:43&Rl 

. Erkekler Nezdinde 
Nas~I Muvaffak Oldum ? 

Güzelliğim asri zamanın bir muclzesile 
~ 50 nislNtHıtcle artmııhr • 

Cildim, hemen ya 
n ölmtlf bir hal
de idi. BUl'Uf • 
mUf, solmUf ve 
ihttyarlamlfb. 'Ma 
amafih karakte • 
rlm henüz genç • 
di. Dan11 eevt -
yordum, fakat 
hiç kimee beııl 
danaa davet et • 
miyordu. Bugtt • 
ntıa erkekleri, 
gençliti arıyorlar. 

Nihayet bir cild mtıtebUIUll 
ile iatifare ettim. Dedi ki: Cil • 
dimin "Biocel,, i cildi terü taze 
tutan kıymetli cevheri - azal -
rıııftlr. Fen. son zamanlvda 
"Biocel,. l genç hayvanlarda giz 
lenmif clld htlceyrelerinden is
tihsal çaresini bulmafa muvaf· 
tak otm•ur. Tıpkı cildimiz -
Jeld "Biocel,, in aynidir. Bu cev
her; şimdi cildinizi belllemek ve 
ıençleftlrmek lçbı maUup ı:Ua
bet dalresinde Tokalon kremi • 
n:.ı terkibinde mevcuttur. Va -
kit kaybetmeden bunu tecrilbe 
ettim ve resimlerde görWdtığU 
ilbl memnunlyetbab9 neticeler 
elde ettim. Sonra, bir mllmatl -

·tbı çelltı cezbettltl rlbl cilde 

10D derece yaplfm& hıuamm 
veren hwnıal ve kıymeut mad ~ 
deleri ihtiva eden yeni ve gayet 
ince bir pudra kullandım. He • 
men hemen pyrlmer'I olup 111-

dan, yaimurd4ıll ve tagayyUratı 
havalyeden kat'lyyen mUteeulr 
olmadıtı için banyonuzu alır -
ken veya 11cak bir aalonda danı 
ederek terleaenlz bile ytlzUntız
de ubit kalır. Bu yeni pudranm 
pyanı hayret ve orijinal renk
leri vardır. Bu cazib ketif pek 
bflytllt ve maU fedakArbklarla 
Tokalon mUeueeeel tarafından 
temla edllmltttr. Ve Tokalon 

puaruma ~· Her 
yerde Tpkaloıı krem ve pudra
smı araymm. 

K. J'. s. il. Buna 
(Tokalon kremlnlD )'Usclekl kabarcıklar için çok lstifadeal· 

ııi gördüm. Bu krem ve ef8lz pudralarmıl 1&ye9inde dlb:giln 
ve beyu bir cllcle malik oldum.) 

Z. B. K. H. O. • • • l'ataa 
Mektublarm uıllan cloe,.ıa.nmızda •klıdır. 

, .... ....,...,. .·aa• ..... L Nlnil 6*11 
~ btuJODU isin raim mi1abekea1 

1 - Anbrada yeni lnf& edilen illtuyon lıiıaUI yolcu holillltln brfdıi
b iki YUl duftl'lanncla yapılacak, ~ ıwtmı .. ltlll bir mtıabalra 
~. 

2 - Müeabüaya gtrecelt !Mimler; tuval tlHrlM NJı bo,a. l9kla ha
linde l/10 mlkyumcla olacaktır. 

8 - MU.bakaya glhcek l'Mlmler Ndla Vek&letbıln ta1'a edecetı 1* 
jU.ri lıeyetlnoe tetkik edilecektir. 

4 - JıılUlal>akaya pecek reaimlerln uilalyet 20-7·1931 tuihlııe kadar 
Aııkaradı Devlet Demb'yollan Umumi MUUrlUflhae makbu mukabUl 
teaUnı ediJmlt olmul .-nıır. B11 tarllıtea IODI'& plecek nmlml• mU.. 
bakaya kabul ectilmn. 

G - Her l9lm altına IUl&tk&r tvatmdan bir rumuz Jrcmacü Ye ayn. 
ca IDWdlrlll bir udJa 1'IUIWa l&hftDJıa &drell Ye laml Juı1an.k r&ıclô 
leoektir. 

e - ldarece ver0en p1&a Uwta4e • t&kDll uer1n ııaa11anm. vll'1 • 
ram ı&ateril4* sibl aJDl numaralar takımı tef1dl ede natml.- 8zedDe 
de konuluaktlr • 

7 - MU.üakayı ..,.Malı tlo tümı IHl'dlD lll'lllJle 
Bidnci" 1000 Ura 
lk.bıe!19 7GO lira 
Uttlncll19 ~Ura 

MUW&t verileoektlr. 
8 - llteldiler mlllabakaya r&acıerllec•k rellmltrlıı evatr, mevzuu ft 

eairell hıkJrmdaJd prtname Ue bu reatnııerm yolcu binamda konulacak 
mahııllUne aicl plln1&rm Hayda.rpafa Birinci, Sirkeci 9 uncu, t.mlrde 8 lıa• 
ci ltletme mtldtirlWderlnclea n Anka.rada D. D. YoUan )'Ol dainlÜldea 
param olarak alabilirler; 

9 - l'ula tafılllt almak Ye yapılac&Jr eeer1erln konu11ea1ı: mahallerini 
yerinde g8rmek iltiyenlerln Ank&rada D. Demiryolları U. lıltldtlrlUğlld 
mUracaatıan. (785) (1842) 

Nafıa Vekaletinden: 
Dahili teet.t lflerlnde çabf!lt-' f8ttpnlere ftrll•k .ıın,.tnaınet• 

lıakıcmdald talirna.tııame 215 Mart 98T tartll .,. aaoa ayıb resmi guet• 
lnt'9ar etmJttir. • 

Bbll;yetııame almak lltlyealeıtıs vlll)'etltıe ve Natıa firkat ve m~ 
leleri bapıtlfettlfllk ve komilerlilderlıte tamlmen teblll edilmit olan 
mezkAr talimatname htlldlmlerl dabHlnde-mttraeaat etmele'rl (812) (189tt 






